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تنويه
تود إدارة جملة القضاء أن تشكر مجيع األساتذة الزمالء احملامني واحلقوقيني ممن
سامهوا بإرسال حبوثهم ودراساهتم ومشاركاهتم القانونية سواء نشرت أم مل تنشر وأما
مسألة نشر املواضيع املرسلة من قبلكم فهي ختضع لضوابط وشروط معلنة يف موقع
النقابة واجمللة الرمسي كما نود أن نشري إىل أن إدارة اجمللة غري مسؤولة عن الطروحات
املنشورة يف هذه املواضيع وهي ل تتبنى أي منها ونشرت تطبيقاً ملبدأ حرية الرأي

إدارة (جملة القضاء) يف نقابة احملامني
رئيس التحرير
األستاذ ضياء محيد
السعدي
نقيب احملامني
رئيس التحرير التنفيذي
احملامي والباحث القانوني
وليد حممد الشبييب
٦

االفتتاحية
كلمة رئيس التحرير
ان من ن أبن ننر انن نا ات نقابن ننة احملن ننامني العن نراقيني التارعين ننة لن ن لن ننعيد الف ن ننر القن ننانو
والتطبيق ن ننات القضن ن ننائية للقن ن نوانني والتشن ن نريعات النا ن ننذ الن ن نندارها جمل ن ننة االقضن ن نناء املعرو ن ن ننة
ابستقطاهبا ألقالم كبنار احملنامني والفقهناء والتدريسنيني يف كلينات احلقنوق مننذ سننة ١٩٤2
وهبننذا اضننح هننذا املطبننوع ال نندوري لننرحا لميننا رلننينا يُرج ننل الي ن يف ال ثننم م ن ا ننا

والدراس ننات القانوني ننة وس ننيال توايقي ننا لت ننارين نقاب ننة احمل ننامني ونش ننا ا ا ومس ننااا ا الو ني ننة
واملهنية ل امتداد قود م الزم .
إ ان ن وب ننت اس ن توقف ن اجملل ننة واحتيب ن ن الص نندور من ننذ س نننة  2007س ننبا

ديد جمال لبحثها اآلن وهذا التوق يُعد تقصما بينا يف اداء النقابة ملهامها ا ساس.
لننذا قنند ابت ضننرورحت ا وح ن احلننا املسننلولية ا سنند الف نراغ الننذي تركت ن جملننة القض ناء
نند توقفهننا سنننة  2007مبوالننلة النندار العندد اجلدينند سنننة  2020ايننذا ابسننت ناا نقابننة
احملامني إلدارها بولفها املعهود جملة دورية لمينة حم منة متسنلحة بر ينة و نينة يف معاجلنة
القضنناحت القانونيننة واحلقوقيننة وا نسننانية الن حمنني وحنند العنراق وسننيادت من منطلننر احلننر
الشديد ل بناء دولة املوا نة والقنانون ومحاينة احلقنوق واحلنرحتت الدسنتورية وحقينر العدالنة
و رض القانون ل اجلميل.
وهب ن ننذا التوج ن ن امل ن نرتبي ابمله ن ننام امللق ن ننر يقتض ن نني ا تم ن نناد النق ن نند احلقيق ن نني البن ن ناء ا ن ننادا
واخلطننا احلننر املسننتقت وحري نة التعبننم يف احل ندود القانونيننة مبننا ي فننت ا سننهام الفا ننت جمللننة
االقض نناء يف التعب ننم ن ام ننال ق ننعب الع نراق و موح ن يف بن نناء و ن ح ننر متق نندم ومزده ننر
واقا ة الثقا ة القانونية وا نسانية.
ضياء السعدي
رئيس التحرير ونقيب احملامي
7

﴿قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾
(سورة األحقاف ،الية الكرمية)15 :

كلمة جملة القضاء يف نقابة احملامي
منننذ ل ندورها األول ننام  ١٩٤2وإىل توقفهننا ننام  2007كان ن اجملننة القضنناء ال نزاد
الثقننايف القننانو ألغلننب رجننا ت القننانون و صولننا رجننال القضنناء الواقن ااحملننامون ولعننت
أغلن ننب احملن ننامني الن ننذي انتمن نوا لنقابن ننة احملن ننامني قبن ننت ن ننام  2007كن ننانوا ين ننذكرون كين ن كن ننانوا
يسن ننتلمون ن نندد اجمللن ننة من ننل جتدين نند اقن نماكهك ت ن ننون مرجعن ننا هامن ننا ن ننك وهن ننك يطلعن ننون لن ن
املس ننتيدات القانوني ننة ويف س نناحات احمل نناكك و صول ننا اجتاه ننات حم نناكك التميي نز وا س نت ناا
وغمها قبنت ان تتوقن نام  2007لنذا قند ثانر ان ت نون نود اجمللنة نود قوينة هبنذا
العندد ا سننتثنائي اخلنا وقنند اد لننا اقسنناما جدينند ن ت ن موجننود يف اجمللنة سننابقا ومنهننا
ق نرارات ح ننك وتفس نمات احمل مننة ا حادي نة العليننا كمننا ان اجمللننة يف ا نندادها السننابقة ن ننتك
هبذا النوع م الند اوى اذ كانن قنرارات احل نك املنشنور تنحصنر يف قنرارات حمناكك التمييزينة
ا حادية الشر ية واملدنية واجلزائينة وحمناكك ا سنت ناا بصنفتها التمييزينة وهننا اانر ان نند ت
قرارات ح ك جديد ت ون م ا قسنام الثابتنة ابجمللنة يف ا ندادها القادمنة ان قناء هللا تعناىل
كق نرارات احمل ناكك ا حادي نة العلي ننا وتفس نما ا وايض ننا ق نرارات احمل نناكك ا داري ننة املفتلف ننة وايض ننا
ق نرارات احمل نناكك اخلال ننة ب نند اوى وج نرائك التهري ننب وال م ننار ك ننذل ق ننرارات احل نك اخلال ننة
بد اوى وجرائك النشر واإل الم وكت انواع قرارات احملاكك األ نرى كني تبلنا الفائند أقصناها
لرجننال القننانون وابأل ن لرجننال القضنناء الواق ن يف جملننتهك العريقننة هننذ كمننا اننننا ا ت ن
هذا العدد ددا استثنائيا الا لسبيني او ما ان اجمللنة تعنود بعند توقن ن الصندور دام
اان نني شن ننر امن ننا و مي ن ن أن ت ن ننون ود ن ننا ابهتن نة قن ننم املواضن ننيل والسن ننبب الثن ننا انن نا
لنناد الننذكرى األوىل نطننالق ق نرار احل نرا اجلمنناهمي املباركننة ضنند الفسنناد والفاسنندي
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ننت
ولوق ن اه نندار امل ننال الع ننام م ن اج ننت اإلل نال واق ننتالع ج ننذور الفس نناد والفاس نندي
التحي ننة ل ننت ئ نر ورا ننل للفس نناد وا حن نراا م ن اج ننت نراق مزده ننر يلي ننر أبهل ن ورح ننك هللا
قهداء العراقيني ا برار والشفاء العاجت جلرحاهك.
وان هذا العندد لسننة  2020سنتلي ا نداد القادمنة ابذن هللا بصنور دورينة بتننوع وانراء ن
تعر ن جمل ننت ك العريق ننة هننذ م ن قب ننت .وأ نما نتمننى ان ن ننون ق نند و ينننا بع ننل م ننا تس ننتحق
نقابتنا العريقة ومهنة احملاما النبيلة ول نت النزمالء من رسنان القضناء الواقن  .و نذرا من اينة
هفننو او لننة ال مننال هلل وحنند واحلمنند هلل ر العنناملني وننند و هللا تعنناىل ان ينصننر الع نراق
والعراقيني ويوحدهك ضد الفساد وا رها معا وضند كنت حمتنت أانيك والرمحنة واخللنود لشنهداء
العن نراق األبن نرار يف اجلن نني العراقن ني الباسن ننت وقواتنن ننا األمنين ننة الباسن ننلة ولرجن ننال احلشن نند الشن ننعيب
والعشائري األبطال وكت راقي قري قاوم ويقاوم أي حمتنت أجننيب غالنب والسنالم لني ك
ورمحة هللا وبركات .
احملامي وليد حممد الشبيب
رئيس التحرير التنفيذي يف جملة القضاء  -نقابة احملامي العراقيي
بغداد – يف يوم األحد  ١٤ربيل الثا  ١٤٤2هيرية املوا ر  2٩تشري الثا /نو م 2020

٩
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املقاالت والبحوث والدراسات الفقهية والقانونية
تعدد الجنسية وانعدامها
األسباب ،المشكالت ،الحلول
احملامي الدكتور ايسي طاهر الياسري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الداخلـ ـ ـية السابق – خبري دويل يف جمال اهلجرة واجلنسية
طة البحث

خطة البحث

املقدمة
املبحث األول  :ظاهر تعدد اجلنسيات أو التنا ع ا جيايب للينسيات
املطلب األول  :أسبا انتشار ظاهر تعدد اجلنسيات
الفن ن ننرع األول  :تعدد اجلنسيات املعالر للميالد
الفن ن نرع الثا  :تعدد اجلنسيات الالحر ل امليالد
املطلب الثا  :كيفية احلد م ظاهر تعدد اجلنسيات
الف ننرع األول  :احلد م ظاهر تعدد اجلنسيات املعالر للميالد
الفرع الثا  :احلد م ظاهر تعدد اجلنسيات الالحر ل امليالد
املطلب الثالث  :املش الت ال تولدها ظاهر تعدد اجلنسيات
املطلب الرابل  :احللول املناسبة ملعاجلة مشاكت تعدد اجلنسيات
الفرع األول  :الوسائت الو نية
 :الوسائت الدولية
الفرع الثا
املطلب اخلامس  :موق املشرع العراقي م ظاهر تعدد اجلنسيات
الفن ن ن ن ن ن نرع األول  :األح ام ال أجا ت تعدد اجلنسيات
الفن ن ن ن ن ن ن نرع الثا  :األح ام ال قيدت تعدد اجلنسيات
الف ن ن ن ن ن نرع الثالث  :اللة موق املشرع العراقي م ظاهر تعدد اجلنسيات
11

املبحث الثا  :ظاهر انعدام اجلنسية أو التعدد السليب للينسيات
املطلب األول  :أسبا حدو ظاهر انع نندام اجلنسية
املطلب الثا  :املش الت ال تثمها ظاهر انعن ندام اجلنسية
الفرع األول  :املركز القانو لعدمي اجلنسية
 :القانون الواجب التطبير ل دمي اجلنسية
الفرع الثا
املطلب الثالث  :احللول املناسبة لظاهر انع نندام اجلنسية
اخلامتة
ا وام
املصادر
املقدمة

تبنندو أايننة اجلنسننية واضننحة من ننالل اهتمننام النندول بتنظيمهننا لين ننننا ننند من
الضنرور مب ننان تننو ي الدقننة يف تنظننيك أمننور اجلنسننية وذلن لتينننب الفوضن وا ضننطرا
يف تو يننل األ ننراد ومننا يمتننب ل ن ذل ن م ن لننعوابت إذ إن واقننل احلننال يظهننر يف أغلننب
األحينان ننالا ذلن بسننبب اسنت ثار كننت دولننة بوضننل تشنريعها أو قانونننا اخلننا نسننيتها
حس ننب م ننا تقتض نني مص ننلحتها من ن دون النظ ننر إىل مص نناا األ ن نراد أو مص نناا غمه ننا من ن
النندول لننذا ننون الدولننة متننارس سننلطتها يف حدينند موا نيهننا لهننا وحنندها حننر وضننل قننرو
كسن ننب اجلنسن ننية و قن نندها من ن دون أن يشن نناركها أحن نند يف ذلن ن وحرين ننة الدولن ننة يف تنظن ننيك
جنس ننيتها أل ننبً مب نندأ ام ننا انعق نند لين ن إمج نناع الفقن ن وأي نند القض نناء وسن نلم بن ن ا ي ننات
الدولينة كمننا أن حم مننة العنندل الدوليننة الدائمننة ألنندرت تنناوى تعننما يهننا ريننة النندول يف
تنظيك ماد جنسيتها.
قد ورد يف الفتوى الرابعة الصادر يف ا ١٩27/2 /7املتعلقة ابلنزاع الفرنسي ال يطا
بصدد مراسيك اجلنسية يف تونس ومراك ا ١إذ قررت مبدأ احتفاظ كت دولة رية التشريل
يف أمور اجلنسية و ادت احمل مة املذكور ام ا ١٩55وأقرت هذا املبدأ حني قض أبن
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م حر كت دولة أن تنظك جنسيتهاا 2ومبدأ حرية استقالل كت دولة يف س القوا د
اخلالة نسيتها غم مقيد إ بقيود ض يلةا 3غم كا ية لتحقير ا نسيام بني التشريعات
املفتلفة يث أن الدول مبوجبها تتحاق التنا ع يف اجلنسيات الق حرية الدولة يف
تنظيك مسائت جنسيتها واست ثار كت دولة يف ا تيار األسس والقوا د لتحديد جنسيتها
كال سب والفقدان وتل القوا د ال تتوىل حديد قعبها كما ونو ا يلدي إىل مساوئ
متعدد تظهر بصور تنا ع اجلنسيات بوجهي ا جيايب والسليب في التنا ع ا جيايب ي ون
ل ت رد واحد أكثر م جنسية واحد أما يف التنا ع السليب تنعدم اجلنسية يف الشف
وملا يمتب ل هاتني الظاهرتني م مشاكت ابلنسبة للفرد والدولة يف وق واحد قد
د ع هذ املشاكت الدول ورجال الفق إىل بذل اجلهود احلثيثة إلجياد الوسائت الناجعة
ملعاجلة هاتني الظاهرتني والعمت ل منل ظهوراا أو العمت ل تقليلهما قدر املستطاع
مل تلمس العالج الال م للمشاكت النامجة نهما .
ق ن أن تع نندد ال نندول و نندم وج ننود تنس نير ق ننامت ب ننني تش نريعا ا ح ننول ننرق اكتس ننا
اجلنسية و قدها يلدي إىل برو ظاهر تعدد اجلنسيات أو انعدامها ابلنسبة للشنف ولعنت
ن نندم التنسن ننير املن ننذكور قي بسن ننبب قين ننام كن ننت دولن نة بسن ن قن ننانون جنسن ننيتها مبن ننا متلين ن ليهن ننا
مص نناحلها ومب ننا يص ننون س ننياد ا – كم ننا ذك ننر – إن ا ننتالا أح ننام اجلنس نية م ن دول ننة إىل
أ رى يلدي إىل حصول تنا ع بني اجلنسيات وهنذا التننا ع قند ي نون إجيابينا يف حالنة تعندد
اجلنسننيات وقنند ي ننون سننلبيا يف حالننة انعنندام اجلنسننية أو الالجنسننية ولننذل سنننتناول هننذا
املوضنوع يف مبحثنني لدراسنة حالنة تعندد اجلنسنيات وانعندامها ينث يشنتمت املبحنث األول
ل ن ظ ناهر تع نندد اجلنس نيات أم ننا املبح ننث الث ننا س ننيبحث يف ظ نناهر انع نندام اجلنس ننية
وكاآلي :
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املبحث األول
ظاهرة تعدد اجلنسيات
ي ننون الشننف

أو التنازع االجيايب للجنسيات

مننزدوج اجلنسننية ننندما ت ننون ل ن جنسننيتان أو أكثننر يف وقن واحنند وهننذا

الوضننل يننلدي إىل حنندو تنننا ع إجيننايب هب ننذ اجلنسننيات وحصننت هننذا التنننا ع ننندما ت نند ي
دولتننان أو أكثننر سننياد ا ل ن قننف واحنند حمننت جنسننيتني ولبيننان هننذ الظنناهر مفص نال
سنتناول هذا املبحنث يف مخسنة مطالنب سنفصن املطلنب األول لبحنث أسنبا انتشنار
ظاهر تعندد اجلنسنيات ويف املطلنب الثنا نتنناول كيفينة احلند من ظناهر تعندد اجلنسنيات
ويف املطل ننب الثال ننث س نننبحث املش نناكت ال ن تول نندها ظ نناهر تع نندد اجلنس ننيات ويف املطل ننب
الرابننل نتننناول معاجلننة ا دواج اجلنسننية ومواجه نة املشنناكت املمتبننة لي ن أمننا املطلننب اخلننامس
سنبحث ي موق املشرع العراقي م ظاهر تعدد اجلنسيات وكما قي :
املطلب األول
أسباب انتشار ظاهرة تعدد اجلنسيات

تعن نندد اجلنسن ننية أو ا دواجهن ننا ويسن ننم أيضن ننا ا تنن ننا ع اجلنسن ننيات اإلجين ننايب ا ٤هن ننو أن ي ن ننون
للشف أكثر من جنسنية مبعنى أن ي نون و نينا يف أكثنر من دولنة وهنذا حصنت نتيينة
لتعدد الندول و ندم وجنود تنسنير بنني قوانينهنا الن حندد نرق كسنب اجلنسنية و قندها ممنا
ينلدي إىل ظهننور حالننة تعنندد اجلنسننيات وقن الننو د أو يف وقن حننر لن األسننس الن
تبننى ليهننا قوا نند اجلنسنية من حينث نرض اجلنسننية أو اكتسنناهبا أسننس تلفنة وكننت دولننة
أت ننذ م ن ه ننذ األس ننس مب ننا ينس ننيك وظرو ه ننا ومص نناحلها الو ني ننة هن ننا دول أت ننذ ننر
ال نندم يم ننا أت ننذ دول أ ننرى ننر اإلقل ننيك وأ نرى أت ننذ هب ننذي احلق ننني س ننوية كم ننا أن
بعل الدول أت ذ مببدأ التبعية والنبعل اآل نر ق نذ هبنا أو حندد عاليتهنا إىل أقنت حند
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مم ن ونتيي ننة لتب نناي السياس ننات التش نريعية يف م نناد اجلنس ننية لل نندول املفتلف ننة تظه ننر حال ننة
التعنندد وقنند حصننت هننذ الظنناهر وقن املننيالد وقنند تط نرأ يف وقن حننر ل ن ولتوضننيً
ذل نعرض لبعل حا ت تعدد اجلنسيات وانا تعندد اجلنسنيات املعالنر للمنيالد وتعندد
اجلنسيات الالحر ل امليالد يف ر ني وكاآلي :
الفرع األول
تعدد اجلنسيات املعاصر للميالد
حصت تعدد اجلنسيات املعالر للميالد ألحد األسبا اآلتية:
أوال :قد حد التعدد املعالر للميالد نتيية لتعدد األسس ال تقنوم ليهنا الدولنة يف بنناء
جنسيتها األللية م الدول ما أت ذ ر الدم مثال أي أنا تفنرض جنسنيتها لن
كن ننت من ن يولن نند من ن أبنائهن ننا يف حن ننني أن دولن ننة أ ن ننرى أت ن ننذ ن ننر اإلقلن ننيك أي تفن ننرض

جنسنيتها لن كننت من يولند يف أراضننيها وا نتالا هنذا األسنناس يننيك نن اأن املولننود
م أبناء الدولة األوىل لن إقلنيك الدولنة األ نرى تثبن لن نند و دتن جنسنية الندولتني
يف ثن واحد مثال ايولد فنت أل يتمتنل نسنية دولنة منا أت نذ نر الندم لن إقلنيك
دول ننة تبن نني جنس ننيتها لن ن ح ننر اإلقلن ننيك هن ننا ومبين ننرد و د الطف ننت تثبن ن لن ن جنسن ننيتها
جنسية والد بناء ل حر الندم وجنسنية الدولنة الن ولند لن أراضنيها بنناء لن حنر
اإلقليك .
اثنيا :قد حند التعندد املعالنر للمنيالد منل ا نماض توحند األسنس الن تبنى ليهنا اجلنسنية
ومثننال ذلن اأن يولنند فننت ألبننوي تلفنني اجلنسننية كننت منهمننا منننتك لدولننة أت ننذ نر
النندم حيننث ق ننذ قننانون دولننة األ ننر النندم م ن جهننة األ وق ننذ قننانون دول نة
األم ن ننر الن نندم املنحن نندر من ن جهن ننة األم هنن ننا سي تسن ننب املولن ننود جنسن ننية دولن ننة األ
وجنسية دولة األم يف الوق نفس .
اثلثــا :حنند التعنندد املعالننر للمننيالد كنتييننة بيعيننة يف حالننة كننون األ متعنندد اجلنسننيات
يف احلالة ال ت ون يها الدول ال حمت األ جنسيا ا أت ذ تشريعا ا ر الدم.
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رابعـ ـا :يتحق نر التع نندد إذا ول نند الطف ننت أل غ ننم جنس ننيت يف امل نند ب ننني احلم ننت وب ننني امل ننيالد
وكان جنسية األ األوىل متنً اجلنسية لالب وق احلمت والثانية وق امليالد.

خامسا :ألبح ظاهر تعدد اجلنسيات مولو نة يف القنانون املقنارن بعند أن ألنبح معظنك
التش نريعات مت ننً اجلنسننية حلننر النندم م ن جهننة األ وحننر النندم م ن جهننة األم يف بن ناء
جنسيتها.
الفرع الثاين
تعدد اجلنسيات الالحق على امليالد

وحصن ننت هن ننذا التعن نندد يف كن ننت من ن التين نننس والن ننزواج وا سن ننمداد والضن ننك وا نفصن ننال كمن ننا يف
احلا ت اآلتية:
أوال :إذا جتنس قف

نسية دولة أجنبية وبقي حمتفظا نسيت األللية األوىل إذ أن

أغلب التشريعات ومنها التشريل العراقي واللبنا

تعلر د ول األجنيب يف جنسيتها

ل قد جلنسيت األللية في القانون العراقي جيو للعراقي ا حتفاظ نسيت
العراقية ند جتنس نسية دولة أجنبيةا. 5
اثنيا :الزواج املفتلي بني و ي وأجنبية حيث تد ت الزوجة األجنبية نسيت وجها الو ي

مل احتفاظها نسيتها األجنبية وقد أ ط املشرع العراقي احلر للمرأ العراقية
املتزوجة م غم العراقي وال ت تسب جنسية وجها ا حتفاظ نسيتها العراقيةا. 6

اثلثا :اسمداد اجلنسية إذ يسمد الشف

جنسيت األللية ال

قدها لسبب م األسبا

مل احتفاظ ابجلنسية ال اكتسبها إبحدى رق اكتسا اجلنسية.
رابعا :التعدد الناجك

ضك إقليك دولة إىل دولة أ رى في هذ احلالة متنً الدولة

الضامة جنسيتها إىل س ان اإلقليك املضموم بينما تبقي ك دو ك جنسيتهك األللية.

1٦

املطلب الثاين
كيفية احلد من ظاهرة تعدد اجلنسيات
بنند للمشننرع الننو ي أن حننر ل ن احلنند م ن ظنناهر تعنندد اجلنس نيات ويثننار التس نا ل هننت
مي احلد م هذ الظاهر عال ولإلجابة ل هذا التسا ل نوردها يف الفر ني اآلتيني:
الفرع األول
احلد من ظاهرة تعدد اجلنسيات املعاصر للميالد
أوال :إن مصنندر هننذا التعنندد هننو احريننة النندول يف تنظننيك منناد اجلنسننية لننديها ولننذل يننرى
بع ننل الفقه نناء وج ننو تقيي نند ه ننذ احلري ننة وتوحي نند األس ننس ال ن تق ننوم ليه ننا اجلنس ننية

األلنلية لنندى النندول ننون ذلن من قننان أن مينننل حنندو مثننت هننذ الظنناهر قبننت أن
تنشنو وهننذ الفرضننية مي ن القننول أنننا يالينة من املسننتبعد أن تتفنر كننت النندول لن
األ ننذ أبسن ناس مع ننني يف بن نناء جنس ننيتها اب تم نناد لن ن اح ننر الن ندم أو ح ننر اإلقلن ننيك
ونعتقنند أن النندول تننر ل مثننت هننذا ا تفنناق ألنن يتعننارض منل مصنناا النندول املفتلفننة
وظرو ها السياسية وا جتما ية وا قتصادية والس انية.
اثني ــا :ذه ننب بع ننل الفقه نناء إىل أن ه ننذ الظ نناهر ترج ننل يف أساس ننها أل ننال إىل ندم ترتي ننب
ألس ننس كس ننب اجلنس ننية ل ننو أن مش ننر ي ال نندول وض ننعوا ترتيب ننا ألس ننس اجلنس ننية س ننب

أايتها وقو ا ل نان يعطني حنر الندم أ ضنلية لن حنر اإلقلنيك ول ن هنذا النرأي لنيس
أ ضننت من سننابقة حيننث أن كننت دولننة حننني تننار أساسننا تبنني لين جنسننيتها وت نرى أن
مص ننلحتها ت ننون يف ا تم نناد ل ن ه ننذا األس نناس كم ننا أن األ ننذ هب ننذا احل ننت يص ننادر
امبدأ حرية الدولة يف تنظيك ماد جنسيتها .
اثلثــا :منننً مننزدوج اجلنسننية حننر ا تيننار املننا أن ا دواج واقننل حمالننة ي ننون لن مبقتضننا

إم انية التفلني ن إحندى اجلنسنيتني الن حملهنا دون األ نرى وهنذا احلنت لنيس واردا
يف األحوال كا ة إذ إن ليس من املتصنور أن تتفلن دولنة ن جنسنية سن انا سنيما
إذا كننان م ننزدوج اجلنسننية يق ننيك ل ن أراض ننيها وقنند يس ننتعمت م نزدوج اجلنس ننية حق ن يف
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ا تينار و مي ن أن نفننرض لين ممارسننة هنذا احلنر اجلنسننية من روابنني القنانون العننام
و مي أن يم حديدها تيار األ راد.
رابع ــا :ذه ننب بعننل الفقه نناء إىل ا تمنناد ننر التق نادم املس ننقي ايف منناد اجلنس ننية ن نندما

ميارس لاحب الشون حقوق والتزامات يف أحدى الدول ال ينتمي إليها ويعنا لن
هننذا ال نرأي أبن ن مي ن تطبيق ن ل ن قوا نند القننانون العننام و س نيما يف مننا يتعلننر منهننا
ابجلنسية التقادم يطبر يف القانون املد ل احلقوق.
الفرع الثاين
احلد من ظاهرة تعدد اجلنسيات الالحق على امليالد

ينرى أغلننب الفقهنناء أنن ابإلم ننان تفننادي تعنندد اجلنسنيات الالحننر لن املنيالد كمننا أنن من
الج حينث مي ن تفادين بتعلينر كسنب اجلنسنية اجلديند لن قنر قند اجلنسنية
املم
القدمية ندما يقوم الشف بتغينم جنسنيت كمنا قامن بن بعنل التشنريعات ومنهنا التشنريل
األرد ندما لر كسب اجلنسية األردنية ل لي املتينس جنسيت األلليةا. 7
أم ننا ننالج تع نندد اجلنس ننيات الالح ننر ل ن امل ننيالد ي ننون بتقري ننر ح ننر الش ننف يف جنس ننية
جديد م دون إرادت كما هو احلال ابلنسبة لنوو د القصنر النذي ي تسنبون نك القنانون
جنسية األ املتينس و قا ملبدأ التبعينة العائلينة يف حنني أن قنانون جنسنيتهك القندمي حنتفظ
ننك بتل ن اجلنسننية ومي ن القننول أن ن م ن العسننم القضنناء ل ن ظنناهر تعنندد اجلنسننيات م ن
جذورها حىت ولو كان حقا ل امليالد.
املطلب الثالث
املشكالت اليت تولدها ظاهرة تعدد اجلنسيات
إن ظ نناهر تع نندد اجلنس ننيات م ننا ه نني إ وض ننل ق نناذ يتع ننارض م ننل بيع ننة اجلنس ننية ووظيفته ننا
حيث أن بيعة اجلنسنية تقضني ابنندماج الفنرد يف اجلما نة الو نينة للدولنة الن ينتسنب إليهنا
وأن ين نندي ن نا ابلن ننو ء واإل ن ننال من ن دون غمهن ننا وهن ننذا لن ننعب املنن ننال إذ يتعن ننذر لن ن
الشف

متعدد اجلنسيات الو اء يف وق واحد جتا الدول الن حمنت جنسنيا ا إذ حنول
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لننعوابت ماديننة ومعنويننة من دون الو نناء بواجبننات والتزامننات و نيننة دينند جتننا النندول الن
حم نت جنسننيا ا ويسننتحيت لي ن أحيننا أدائهننا عل ن سننبيت املثننال مي ن أن نتصننور أن
مبقدور متعندد اجلنسنيات أن ينلدي واجنب دمنة العلنك ابلبلندان الن يتمتنل نسنيتها يف ثن
واحد ند بلوغ س الرقند إذا كانن قنوانني الندول الن حمنت جنسنيتها حندد سن الرقند
كشر إلزامني للند ول يف اخلدمنة اإللزامينة العسن رية كمنا أنن يتعنذر لين الوقنوا منل أي
دولننة م ن الدولننة ال ن حمننت جنسننيا ا يف مننا إذا نشننب ن نزاع س ن ري مسننلً بينهمننا ننوي
سني ون موقفن م ومنا هننو املعينار الننذي تتفنذ النندول يف حديند موقن متعندد اجلنسننيات يف
هن ننذ احلالن ننة م كمن ننا أنن ن يثن ننم مشن نناكت ومصن ننا ب ابلنسن ننبة ملباقن نرت حلقوقن ن العامن نة كحن ننر
ا نتف ننا أو المق ننيً ومن ن قن ننون تعن ندد اجلنس ننيات أن يرهن ننر ل نناحب ابلتزام ننات دين ند
ضنريبية كانن أو غمهننا كمننا أن التعنندد يثننم الفوضن وا ضننطرا يف تو يننل األ نراد دوليننا
وقنند حصننت نزا ننات متعنندد بننني النندول ال ن تتمس ن كننت منهننا بتبعيننة قننف أو جممو ننة
أقننفا ننا سنواء أكنان ذلن بصنندد أداء دمننة سن رية أم ضنرائب ماليننة أم اسننتحقاق
اإلر والمكة أم احلماية الدبلوماسية ال ت ون يها اإلقن ا ت أقند وأ قند إذ إن ل نت
دولننة احلننر بشننمول ر احتهننا مايتهننا يف اخلننارج واحلمايننة مبفهومهننا الشننامت تعنني محايننة
قف املوا قي وإمنا م الل العمت لن احنمام حقوقن واسنتعاد أموالن ومننل أي
ا تننداء لين يف اخلننارج كمننا تننتك محايتن ن ريننر التنند ت لنندى السننلطات األجنبيننة سنواء
من نالل اسنتفدام مجينل الوسنائت
القضائية منها أم اإلدارية وغمها حلفظ مصاا املوا
والطننرق حلمايننة املنوا املننتظلك من ا تننداء لين يف اخلننارج كمننا أنننا تتبننل الوسننائت الودينة
يف محاين ننة موا نيهن ننا من ن ن ننالل قنن ننا املفاوضن ننات املباقن ننر ت تسن ننتفدم ن نرق التح ن ننيك أو
القضنناء النندوا إذا ن ت ن الوسننائت الن اسننتفدمتها قنند جنناءت بنتننائا إجيابيننة قنند تليننو
ه ننذ الدول ننة حلماي ننة ر احته ننا بط ننرق غ نم ودي ننة كاملقابل ننة ابملث ننت أو التهدي نند أو س ننحب ممثله ننا
الدبلوماسي أو استفدام القو ا 8واحلقوق ال حدانا نهنا ثنفنا هني حنر الدولنة ويشنمت
مجيل األقفا الذي حملون جنسيتها الذي حمت أكثر من جنسنية يفنمض أن ي نون
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ل ننت دول ننة م ن ال نندول ال ن حم ننت جنس ننيتها احل ننر يف محايت ن وم ن هن ننا يب نندأ اخل ننالا ب ننني
ال نندول وي ننون ه ننذا اخل ننالا ل ن أق نند ن نندما ي ننون ه ننذا الش ننف م ن دول ننة تع نند م ن
ر احتها بينمنا الدولنة األ نرى الن يتمتنل نسنيتها تريند أيضنا أن متنارس حقهنا يف محايتهنا
تعن نندد اجلنسن ننيات ين ن لن ننعوابت يف جمن ننال حدين نند املركن ننز القن ننانو للشن ننف لغن ننرض تعين ننني
وحديند احلقنوق الن ي نون ابسننتطا ت التمتنل هبننا بولنف موا نننا ن تلن احلقنوق الن
يس ننتطيل التمت ننل هب ننا جمل نرد كون ن أجنبي ننا م ن الب ننديهي أن ي ننتك حرم ننان األجن ننيب م ن التمت ننل
ابحلق ننوق السياس ننية وممارس ننتها حي ننث مين ننل ل ن األجن ننيب املطالب ننة ننر ا نتف ننا والمق ننيً
للميننالس التش نريعية أو اجملننالس احمللي نة كمننا أن حننر تننوا الوظننائ العامننة هننو م ن حيننث
األلننت ممنننوع ل ن غ ننم الننو نيني ابإلض نا ة إىل العدينند م ن احلقننوق األ ننرى كحننر متل ن
العقننارات وحننر ممارسننة امله ن واحلننرا إىل ث ننر كمننا إن أهننك املشنناكت ال ن تواج ن الفق ن
والقضنناء ابلنسننبة إىل ظنناهر تعنندد اجلنسننيات هنني مش ن لة حدي ند القننانون الواجننب التطبيننر
ل ن العالق ننة القانوني ننة املش نوبة بعنص ننر أجن ننيب ومي ن أن حن نندد املش ن الت بتنقيطه ننا ل ن
الوج اآلي:
أوال :إن رابط ننة اجلنس ننية ه نني رابط ننة سياسن نية وقانوني ننة واجتما ي ننة ج ننوهرحت االش ننعور ابلن ننو ء
واإلحساس اب نتماء جتا دولة معينة ويصعب جتزئة هذا ا نتماء والو ء.
اثنيا :إن رابطة اجلنسية تعطي الدولة احلنر يف أن تفنرض لن موا نيهنا مجلنة من ا لتزامنات
تصت يف بعل األحيان إىل التضحية ابلنفس ومحت الشف

جنسية دولتنني أو أكثنر

يعي أن سيتحمت د التزامات يف وق واحد جتا الدول ال حمت جنسيتها.
اثلثا :إن اجلنسية هي بار

أدا لتو يل نصر الس ان بني الدول ومتتل الشنف

أبكثنر

م جنسية ي مساس هبذا املبدأ وهذ ا تبارات تتعارض مل جوهر اجلنسية.

رابعا :تثار مش لة ابلنسبة ملركز األجانب وهي ل و ر أي جنسية جيب أن يعامت متعندد
اجلنسية كون يتك ا تماد م حيث الولول إىل إقلنيك الدولنة أو اخلنروج منن أو اإلقامنة
ي أو ممارسة مت معني إىل ث ر .
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خامسا :هننا مشن لة تثنور ابلنسنبة إىل مزدوجني اجلنسنية وذلن يف ميندان تننا ع القنوانني
وهننذ املش ن لة الننة ابلقننانون الواجننب التطبيننر لي ن

ين سننيفتار القاضنني قننانون

أحد اجلنسياتم
سادس ـ ــا :كم ن ننا تثن نور مش ن ن لة أ ن ننرى يف مي ن نندان ا تص ن ننا
ابألح ننام األجنبي ننة يط نر الوض نل اخل ننا

بعل الدول تعتد بضابي اجلنسية

القض ن ننائي ال ن ندوا وا ن نماا

مب ننزدوج اجلنس ننية ه ننذ املش ن لة و س ننيما أن

تماد ا تصا

حملاكمها.

املطلب الرابع
احللول املناسبة ملعاجلة مشاكل تعدد اجلنسيات
بع نند أن أوض نحنا أس ننبا ظه ننور حال ننة اجلنس ننية املزدوج ننة وم ننا يمت ننب ليه ننا م ن مش نناكت
يتوجن ننب لينن ننا أن نتن ننوىل دراسن نة من ننا يلن ننزم ملعاجلتهن ننا من ن حين ننث األسن نناس أي البحن ننث ن ن
الوسائت ال فيلة ابلقضاء ليها أو التقليت م حدواها ومعاجلة املش الت النامجنة نهنا
من ننالل إجينناد احللننول املناسننبة للننتفل من املشن الت املمتبننة ليهنا وابإلم ننان حماربننة
ظن نناهر تعن نندد اجلنسن ننيات وذلن ن ابسن نتعمال الوسن ننائت الو نين ننة ومبن ننا تقن ننوم بن ن كن ننت دولن ننة يف
تش ن نريعا ا الدا لين ننة من ن إج ن نراءات يف جتنن ننب حن ندو ظن نناهر تعن نندد اجلنسن ننيات وك ن ننذل
اسن ن ننتعمال الوسن ن ننائت الدولين ن ننة كالتنسن ن ننير والتعن ن نناون بن ن ننني الن ن نندول بصن ن ننور امن ن نة كن ن ننامللمترات
وا تفاقات واجلهود العلمية العاملية وسنبحث هذا املوضوع يف الفر ني اآلتيتني :
الفرع األول
الوسائل الوطنية

ينبغي ل مشرع كت دولة و نند قيامن بتنظنيك أمنور اجلنسنية أن يعمنت جاهندا لنتاليف ا دواج
اجلنسية املعالر للميالد والالحر ل م

الل استعمال الوسائت القانونية اآلتية:

أوال :تسهيل حق االختيار

قنند تثبن للشننف جنسننيتان ابلننو د بننناء لن حننر النندم وحننر اإلقلننيك وقنند حصننت بعنند
و دت ل جنسية جديد بسبب الزواج أو تبنديت السنياد ولغنرض النتفل من ا دواج
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ال ننذي حص ننت يف احل ننا ت امل ننذكور أ ننال ح نندد ق نوانني بع ننل ال نندول ملتع نندد اجلنس ننية ح ننر
ا تيار واحد منها.
اثنيا :فقد اجلنسية

ا تمنندت التشنريعات الدا لينة لن ا نناذ إجنراءات قنند اجلنسننية الو نيننة مبيننرد النند ول يف
جنسننية جدينند وقنند جننرى املشنرع العراقنني يف قننانون اجلنسننية العراقيننة النا ننذ بع ننس ذلن
إذ أجنا للعراقني النذي اكتسنب جنسنية أجنبينة اب حتفناظ نسنيت العراقينة منا ن يعلن لين
نها إبرادت .

اثلثا :تعليق اكتساب اجلنسية على شرط

وقن نند ا ن ننذت بعن ننل التش ن نريعات الدا لين ننة يف قوا ن نندها املتعلقن ننة ابجلنسن ننية تعلين ننر اكتس ن ننا

اجلنسية بناء ل حر اإلقليك يف حالة دم إسعاا حر الندم يف احلصنول لن جنسنية من
اجلنسننيات ويتضننً ممننا تقنندم أن ملشننر ي النندول النندور األكن يف وضننل النصننو التشنريعية
ال ن م ن ق نونا أم ننا إن نناء حال ننة ا دواج اجلنس ننية أو تف ننادي ظهوره ننا إذا م ننا أرادوا ذل ن م ن
الل تطبير السياسة العامة لدو ك.
الفرع الثاين
الوسائل الدولية
مي ن القننول إنن ابإلم ننان القضنناء لن ظناهر تعنندد اجلنسننيات ابتفنناق النندول لن توحينند
تش نريعات اجلنس ننية يف ك ننت التفال ننيت أو ا تف ناق ل ن بع نل القوا نند ال ن م ن ق ننونا إ ال ننة
حننا ت ا دواج اجلنسننية إ أن هننذ املقالننة يننرد ليهننا أبنننا هنندا لننعب املنننال إذ م ن
املس ننتحيت أن تص ننت ك ننت ال نندول إىل توحي نند الق نوانني اخلال ننة ابجلنس ننية ل ننديها ي ننث تتب ننى
مجيعه ننا تش نريعات تفص ننيلية واح نند لثب ننوت اجلنس ننية األل ننلية وامل تس ننبة وأن أت ننذ مجيعه ننا
بقوا د واحد يف تغيم اجلنسية وإ التها ألن مثنت هنذا ا تفناق يتعنارض منل حرينة الندول يف
وضننل قوا نند اجلنسننية لننديها مبننا يتفننر مننل مصنناحلها وظرو هننا اخلالنة الن تتعننارض وتتضنار
يف أغل ننب األحي ننان م ننل مص نناا دول أ ننرى ول ن مي ن أن تتف ننر دولت ننان أو أكث ننر ل ن
أتسن ننيس اجلنسن ننية لن ن حن ننر الن نندم وحن نند أو لن ن حن ننر اإلقلن ننيك وحن نند وجن ننود مثن ننت هن ننذ
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ا تفاقننات قنند يننلدي إىل تفننادي ظنناهر ا دواج اجلنسننية يف نطنناق حمنندود ل نهننا تنهيهننا
متام ننا كم ننا حص ننت يف قض ننية ك ننارا ال ن ظه ننرت يه ننا تع نندد اجلنس ننيتني البليي ي ننة والفرنس ننية
ابلنرغك من احناد أسنس كسننب اجلنسننية يف هنناتني الندولتني يظهننر لنننا أنن من املتعننذر تنناليف
ظه ننور ح ننا ت تع نندد اجلنس ننيات بش ن ت مم م ن ننالل توحي نند أس ننس اجلنس ننية وح نندها م ن
دون ا تفاق ل تفاليلها اتفاقا مما وإذا كان التنسير بنني الندول ينهني ظناهر تعندد
اجلنسيات متاما ون التنسير يف ما بني تل الدول سي ون لن وائند ظناهر يف اتقناء حالنة
تع نندد اجلنس ننيات و لي ن ق نند قام ن هي ننات لمي ننة دي نند بدراس ننات كان ن الغاي ننة منه ننا
التنسير حملاربة ظاهر ا دواج اجلنسية وكما قي:
أوال :اجلهود العلمية
ظهننرت دراسننات لميننة حنول بعننل املبننادئ الن نظمن تنننا ع اجلنسننيات والن مي ن أن
ت ون ماد مهمة لواضعي القوانني ند تنظنيك جنسنيا ك ومي ن أن تسمقند هبنا الندول يف
قد ا تفاقيات اخلالة ابجلنسية منها:
.1معهد القانون الدويل
وهذا املعهد مجعية لمية ندا إىل تقندم القنانون الندوا وهنذ اجلمعينة تعقند اجتما نات
س نننوية يف إح نندى البل نندان ال ن تاره ننا وق نند تول ننت املعه نند امل ننذكور يف اجتما ن الت ننارعي
املنعقنند يف كم ن ج سنننة ا ١8٩5إىل إلنندار توجي ن لننبعل املبننادئ املتعلقننة بتنظننيك اجلنسننية
وم ن املب ننادئ ال ن دى هب ننا القا نند ال ن تقض نني أبن ن اجي ننب أن ي ننون للف ننرد أكث ننر م ن
جنس ننية واح نند ا ٩ويف اجتما ن املنعق ند يف س ننتوكهون س ننة ا ١٩28أق ننر بع ننل القوا نند
ال فيل ن ننة مبحارب ن ننة ا دواج اجلنس ن ننية إذ ج ن نناء يف القا ن نند األوىل منه ن ننا م ن ننا قي اجي ن ننب أن
تص ننوغ الدول ننة قوا نند كس ننب اجلنس ننية و ق نندها ي ننث ت ننلدي إىل وج ننود ظ نناهري ا دواج يف
اجلنسية وانعندامها إذا منا أ نذت الندول األ نرى بننفس القوا ند وأيضنا القا ند الرابعنة الن
قررت أن او تفرض الدولة جنسيتها ل الفرد املقيك يف إقليمهنا إ ابتفناق أو منل التسنليك
للفرد ر اخليار .
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.2مجعية القانون الدويل

أقرت يف اجتما ها املنعقد بستوكهون سنة ا ١٩2٤مشرو ني مهمني اا:
(أ) مشننروع موحنند يف اجلنسننية أول ن مبوجب ن ال ندول األ ننذ ب ن بغيننة التقليننت م ن تعنندد
وانعدام اجلنسية.
(ب) مشروع اتفاق دوا يتضم حال للتنا ع يف اجلنسية ومعاجلة مساوئ ا. ١0
.3مدرسة احلقوق يف هارفارد
أق ن ننرت ن ننام ا ١٩2٩مش ن ننرو ا يتض ن ننم بع ن نل القوا ن نند منه ن نا اإذا تع ن ننددت اجلنس ن ننيات
لشف واحد تثب ل نائيا جنسية الندول الن يقنيك يهنا ناد يف سن الثالثنة والعشنري
وإذا كان ن إقام ننة الش ننف يف دول ننة م ن غ ننم ال نندول ال ن تتن ننا ع جنس ننيا ا بش ننون تثب ن ل ن
جنسنية أ نر دولنة ا ننذ يهنا إقامتن العاديننة وهنذا يعني أن الدراسننة انتهن ابأل نذ اب قنما
املذكور يف حالة تعندد اجلنسنيات إذ أ نذت ابجلنسنية الن ي نون املنرء أكثنر ارتبا نا هبنا من
غمها واقما كهذا حنول من دون نشنوء ظناهر ا دواج اجلنسنية وإمننا الجنا لالنتهناء
منن بعنند ظهننور وجنناء يف قا نند أ ننرى من هننذ الدراسننة مننا قي احنتفظ املنرأ الن تتننزوج
م أجنيب نسيتها إ إذا كان تد ت مبقتض النزواج يف جنسنيت واملفهنوم املفنال نذ
القا نند يفينند أبن املنرأ املتزوجننة من أجننيب تفقنند جنسننيتها مننىت د لن مبقتضن الننزواج يف
جنس ننية ال ننزوج وه ننذا مين ننل ظه ننور ا دواج جنس ننية امل نرأ املتزوج ننة م ن غ ننم جنس نيتها كم ننا
و اجل الدراسة املذكور جنسية أهاا اإلقليك املنظك لدولة أ نرى حنني اقمحن أبنن اإذا
انته حيا دولة بضك إقليمها مجعي إىل دولة أ رى ألبً و نيو األوىل من جنسنية الثانينة
إ إذا ر ض ننوها .وإذا ض ننك ج ننزء م ن إقل ننيك دول ننة إىل دول ننة أ ننرى د ننت املقيم ننون نناد ل ن
اإلقلن ننيك املضن ننموم جنسن ننية الدولن ننة الضن ننامة إ إذا ر ضن ننوها ا ١١وهن ننذ القا ن نند أقن ننرت مبن نندأ
اخلي نار بننني جنسننية الدولننة الضننامة والدولننة املضننمومة والننذي يقتضنني ا ننماا هبننا لس ن ان
اإلقليك املنفصت.
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اثنياً :االتفاقات الدولية

قنندت نند اتفاقننات دوليننة ل ن املسننتوى النندوا واإلقليم ني حملاولننة تفننادي حننا ت ا دواج

اجلنس ننية وم ا حته ننا واحل نند منه ننا وتقلي ننت أ طاره ننا و ننل املش نناكت النامج ننة نه ننا كاخلدم ننة
العس رية والضرائب .وم هذ ا تفاقيات ما قي:
.1اتفاقية الهاي 1930
ق ل جلنة م كبنار رجنال القنانون بنناء لن قنرار اجلمعينة العمومينة لعصنبة األمنك يف ا22
أيلول  ١٩2٤وقد وضنع الليننة تقرينرا ن املسنائت املتعلقنة مبوضنوع اجلنسنية ملعاجلتهنا يف
م ننلمتر دوا ويف ثذار س نننة ا ١٩30اجتم ننل امل نلمتر يف مدين ننة ه نناي هبولن نندا اق ننمك ي ن
ا ٤8دولننةا ١2واتفقن هننذ النندول ل ن إق نرار أربننل و ئننر تتعلننر ابجلنسننية وممهنند ملننا قي
اإن م ن مص ننلحة اجلما نة الدولي ننة أن يق ننر أ ض ننا ها مجيع ننا ألن ن جي ننب أن ي ننون ل ننت ننرد
جنسننية وأن ن جيننب أن ي ننون للفننرد أكثننر م ن جنسننية  .وأن املثننت األ ل ن الننذي جيننب أن
تتي ن إلي ن البش نرية يف ه ننذا الصنندد ه نو القضنناء كلي ننا ل ن ظ نناهري تعنندد اجلنس ننية وانع نندامها
والو ئر األربل ال مت ا تفاق ليها هي:
أ.اتفاق بشون التنا ع يف اجلنسية.
.بروتوكول بشون التزامات اخلدمة العس رية يف بعل حا ت ا دواج اجلنسية.
الة م حا ت انعدام اجلنسية.
ج.بروتوكول ا
د.بروتوكول ا

ابنعدام اجلنسية ل العموم.

.2التقني األمريكي للقانون الدويل اخلاص

تولننت املنلمتر إىل تقنننني يف القننانون النندوا اخلننا

ومن هننذا التقنننني مننا يتعلننر ابجلنسننية إذ

جاء يف املاد ا ١3من ايف حالة الضك وظهور دولنة جديند يطبنر ابلنسنبة للينسنية قنانون
الدولة الضامة اجلديد وهذا يعي تقرير وال اجلنسية القدمية م أهاا اإلقليك املنضك و يمنا
نندا ذل ن ا ون ن تل ننذ بقننانون جنسننية دولننة املننو ويف حالننة نندم وج نود مننو للشننف
ق ذ ابلقوا د املقبولة بقانون القاضي .
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.3اتفاق مونتفيدو

أبرم ن دول أمري ننا اجلنوبي ننة والوسننط

ننام ا ١٩33اتفاق ننا الننا ابجلنس ننية ننا بش ن ت

واض ننً مس ننولة ا دواج اجلنس ننية و س ننيما الالح ننر منه ننا للم ننيالد واملتول نند ن التي نننس والض ننك
وا نفصال.
.4اتفاقات جامعة الدول العربية
أ.اتفاقية عام ()1952

قن نندت هن ننذ ا تفاقين ننة بن ننني دول اجلامعن ننة العربين ننة ن ننام ا ١٩52ولن ننادق ليهن ننا اململ ن ننة
العربي ن ننة الس ن ننعودية ا ١٩5٤مص ن ننر ا ١٩5٤واألردن ا ١٩55الع ن نراق ا ١٩56منظم ن ننة
أح امهن ننا تنهن نني حن ننا ت انعن نندام وا دواج اجلنسن ننية الناجتن ننة من ن انتقن ننال السن ننلطة من ن الدولن ننة
العثمانية إىل الدول املنسنلفة نهنا ونشنوء اجلنسنيات اجلديند حسنب معاهند لنو ان النا نذ
ا ١٩2٤ويف املاد ا 30منها.
ب.اتفاقية عام ()1954
أق ننر جمل ننس جامع ننة ال نندول العربي ننة يف ا ١٩55/2/5ااتفاقي ننة اجلنس ننية ال ن مت توقيعه ننا م ن قب ننت
األردن ومصر والعراق ول نها ن تد ت حيز التنفيذ ألن املاد ا ١١م ا تفاقية نص ل
أن ا يعمت هبذ ا تفاقية بعد قهري م إيداع و ئر التصدير ليها م اال دول يف حنني ن
يودع و ئر التصدير ليهننا إ من قبننت األردن ننام ا ١٩5٤ومصننر ننام ا ١٩55و ننذا وننا
ن تد ت حيز التنفيذ ومل ذل قد أتارت هبا تشريعات بعل الدول العربية.

املطلب اخلامس
موقف املشرع العراقي من ظاهرة تعدد اجلنسيات
بينا يف نروع املطلنب األول من هنذا املبحنث أسنبا ظناهر ا دواج اجلنسنية والسنبت ال فيلنة
ملعاجلتهن ننا بصن ننور امن ننة وننتقن ننت اآلن إىل دراسن ننة موقن ن املشن نرع العراقن نني من ن هن ننذ الظن نناهر
والوقوا ل سياست جتا ظاهر ا دواج اجلنسية.
ولنو ألقينننا نظننر لن قننانون اجلنسننية العراقيننة رقننك ا 26لسنننة ا 2006لوجنند أن املشننرع
العراق نني ق نند أورد نصول ننا ل ننرحة وواض ننحة يف قب ننول ظ نناهر ا دواج اجلنس ننية
2٦

لن

ننالا

قننانو اجلنسننية العراقيننة رقننك ا ٤2لسنننة ا ١٩2٤ورقننك ا ٤3لسنننة ا ١٩63امللغيننني إذ
ن ند يها نصا لرحا ل قبول الظاهر املذكور .
إن س ننلو املش ننرع العراق نني يف قب ننول تع نندد اجلنس ننيات ج نناء منس ننيما م ننل م نا أورد دس ننتور
مجهوريننة الع نراق لس نننة ا 2005إذ أجننا يف الفق ننر ارابع ننا م ن امل نناد ا ١8تع ندد اجلنس نية
للعراقي و نورد اآلن األح ام ال وردت هبذا الصدد ل و ر انال نروع سننتناول يف
الفنرع األول األح ننام الن أجننا ت تعنندد اجلنسننيات ونتننناول يف الفنرع الثننا األح ننام الن
قيدت تعدد اجلنسيات أما الفرع الثالنث سننتناول يهنا اللنة موقن املشنرع العراقني من
ظاهر ا دواج وكما قي:
الفرع األول
األحكام اليت أجازت تعدد اجلنسيات

أج ننا املشن نرع العراقن ني بشن ن ت لن ننريً تع نندد اجلنسن ننيات للعراقن نني وسن نننورد األح ن ننام
املنظمننة لننذل إ أن املشننرع ن يرسننك بصننور لننرحة سياسننت جتننا غننم العراقنني الننذي يرينند
اكتسننا اجلنسننية العراقيننة و يمننا إذا كننان متعمنندا يف إقنرار تعنندد اجلنسننية يف هننذ احلالننة من
نندمها و نتفنناء هننذا التصنريً بنند من أن نبننذل جهنندا لل شن ن قصند املشننرع ملعر ننة
ما كان يريد أن ينتهي هبذا اخلصو حيث سنورد ل الوج اآلي:
أوال :تعدد اجلنسيات للعراقي
لقد كان املشرع العراقي واضحا يف قبول ظاهر ا دواج اجلنسية للعراقي ونعتقد أن املشرع
أراد بسلوك هذا بقاء الرابطة القانونية السياسية بني العراقي وبني و ن قائمة أي ما كان
حىت وأن سع العراقي إىل اكتسا جنسية دولة أجنبية أ رى وأن م قون هذ
السياسة تعزيز رو الو نية لدى العراقي الذي يقيك يف دولة أ رى ندما يشعر أن و ن
يريد التفلي ن ح كت الظروا وأن األح ام ال أجا ت تعدد اجلنسية للعراقي
هي:
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 .1اكتساب العراقي جنسية أجنبية :

إن العراقي الذي ي تسب جنسية أجنبية حر ل ا حتفاظ ابجلنسية العراقية هذا ما رمست
ن الفقر اأو م املاد ا ١0وهو مبدأ جديد سل املشرع العراقي يف قانون اجلنسية
العراقية النا ذ رقك ا 26لسنة ا 2006ن ي موجودا يف القوانني السابقة
 .2زواج العراقية من أجنب
إن املن نرأ العراقين ننة الن ن تتن نزوج من ن أجنن ننيب وت تسن ننب جنس ننية وجهن ننا األجن ننيب ونن ننا تفقن نند
جنسننيتها العراقيننة وقنند نصن لن ذلن املنناد ا ١2من قننانون اجلنسننية العراقيننة النا ننذ رقننك
ا 26لسنة ا. 2006
اثنيا :تعدد اجلنسيات لغري العراقي الذي يكتسب اجلنسية العراقية
كمنا ذكنر نون املشنرع ن يرسنك لنور لننرحة ملوقفن من تعندد اجلنسننيات لغنم العراقني الننذي
يريد اكتسا اجلنسية العراقية و يما إذا كان متعمدا يف ذل أم وهذ احلا ت هي:
 .1الوالدة املضاعفة
متنننً اجلنسننية العراقيننة ملن ولنند يف العنراق وبلنا سن الرقنند ين من أ غننم راقنني مولننود ين
أيضننا وقنرار املنننً اضننعا للسننلطة التقديريننة لننو ير الدا ليننة لن أن مينننً اجلنسننية العراقيننة
أو مينحهننا مل ن ت نوا رت ي ن قنرو الننو د املضننا فة وذل ن و قننا ألح ننام املنناد ا 5م ن
القنانون ون يعلننر املشننرع العراقنني النند ول يف اجلنسننية العراقيننة لن نندم التمتننل نسننية من
اجلنسن ننيات األ ن نرى و ن نندم تعلين ننر ا كتسن نا لن ن مثن ننت هن ننذا الشن ننر ين ننلدي إىل ا دواج
اجلنسية.
 .2جتنس األجنب ابجلنسية العراقية
إن األجنننيب الننذي يعلن رغبتن ابلنند ول يف اجلنسننية العراقيننة لن و نر املنناد ا 6من قننانون
اجلنسية العراقية النا ذ رقك ا 26لسننة ا 2006ن ن املناد املنذكور ن ينرد يهنا أي قنر
يفه ننك من ن ل ن أن ال نند ول يف اجلنس ننية العراقي ننة مبوجبه ننا يس ننتلزم أن يفق نند األجن ننيب جنس ننيت
األلننلية و نندم وجنود مثننت هننذا الشننر يننلدي إىل ا دواج اجلنسننية إذا كننان املتينننس ينتمنني
إىل جنسية أ رى.
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 .3زواج األجنب من عراقية
إذا تننزوج األجن ننيب م ن

راقي ننة يحننر ل ن أن يتي نننس ابجلنسننية العراقي ننة بعنند م ننرور ا 5مخ ننس

سنننوات ل ن واج ن وبقنناء الرابطننة الزوجيننة ل ن أن تقننت م ند إقامت ن يف الع نراق ن ا5
سنننوات أيضننا هننذا مننا نصن لين املنناد ا 7من قننانون اجلنسننية العراقيننة النا ننذ ون يننرد
يهننا مننا يقينند اكتسننا غننم العراقنني للينسننية العراقيننة ن ريننر الننزواج م ن راقيننة بفقدان ن
اجلنسية األللية و دم وجود مثت هذا القيد يلدي إىل ا دواج اجلنسية.
 .4زواج األجنبية من عراقي

امل نرأ األجنبي ننة املتزوج ننة م ن راق نني ح نر ننا أن ت تس ننب اجلنس ننية العراقي ننة وق نند رمس ن امل ناد
ا ١١م ن الق ننانون ق ننرو ا كتس ننا ويف مجي ننل املراح ننت ن يتطل ننب الق ننانون النا ننذ ل نند ول
األجنبي ننة املتزوج ننة م ن راق نني يف جنس ننية وجه ننا أن تفق نند جنس ننيتها األل ننلية و ننذا ومبي ننرد
د و ا يف اجلنسية العراقية ونا ست ون متعدد اجلنسيات إذا كان متمتعة نسية أ رى.
الفرع الثاين
األحكام اليت قيدت تعدد اجلنسيات

ن يننرد أي نن ل نريً وواضننً يف ق نانون اجلنسننية العراقيننة رقننك ا 26لسنننة ا2006
يقيند ظنناهر تعنندد اجلنسننيات إ أن الفقننر ا نيننا من املنناد ا 2١من القننانون املننذكور قنند
ألغ قانون منً اجلنسنية العراقينة للعنر رقنك ا 5لسننة ا ١٩75أبانر رجعني إ إذا أدى
ذلن إىل حالننة انعنندام اجلنسننية ويبنندو من هنذا الننن أن املشننرع العراقنني منننل العننريب من أن
حتفظ نسيت األلنلية كشنر حتفاظن ابجلنسنية العراقينة ويبندو هنذا واضنحا يف الشنطر
األ ن ننم من ن املن نناد ا 2١أ ن ننال الن ن نصن ن لن ن أن اإ إذا أدى ذلن ن إىل حالن ننة انعن نندام
اجلنسية
الفرع الثالث
خالصة موقف املشرع العراقي من ظاهرة تعدد اجلنسيات
يتض ننً م ن مجي ننل م نا تق ندم أن املش ننرع العراق نني قب ننت بتع نندد اجلنس ننيات بص ننور واض ننحة
ولننرحة وهننذا هننو ا جتننا العننام للسياسنة التشنريعية يف العنراق إ اء ظنناهر تعندد اجلنسننيات
2٩

األلننت يهننا قبننول تعنندد اجلنسننيات إ يف حال نة واحنند الننة وحمنندود وهنني تلن الن
تتعلننر بتعنندد اجلنس نيات للعننريب احلالننت ل ن اجلنسننية العراقيننة مبوجننب قننانون منننً اجلنسننية
العراقيننة للعننر رقننك ا 5لسنننة  ١٩75حصنرا وهننذ احلالننة ننا م را ننا ومننا هنني إ اسننتثناء
م ن األل ننت ويبقن ن األل ننت كم ننا نعتق نند ابلنس ننبة للق ننانون العراق نني ه نو إقن نرار ظ نناهر تع نندد
اجلنسيات.
املبحث الثاين
ظاهرة انعدام اجلنسية
أو التعدد السلب للجنسيات
انعدام اجلنسية هي تل احلالة ال ي ون يها الشف حمروما م التمتل أبي جنسية
ل اإل الق  ,سواء كان هذا احلرمان معالرا لو د الشف أم حقا لو دت .
وقد ر

الفقر ا ١م املاد ا ١م ( االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي

اجلنسية لعام )1954

ا١3

دمي اجلنسية أبن ا الشف

الذي تعت أية دولة موا نا

يها مبقتض تشريعها .
مثلما قد ت ون للشف أكثر م جنسية وهو ما يطلر لي اتعدد اجلنسيات أو
اظاهر ا دواج اجلنسية ون قد ي ون حمروما م أي جنسية  ,و يرتبي أبي دولة ارتبا ا
سياسيا ل اإل الق  ,ندها ي ون دمي اجلنسية هي تلدي إىل حرمان الشف م
كت حر ينشو اجلنسية ويعد دمي اجلنسية أجنبيا يف نظر دول العان وهذ احلالة أو
املش لة أو الظاهر يطلر ليها أيضا االتنا ع السليب للينسيات .
وهنا العديد م األسبا ال تلدي إىل نشوء ظاهر انعدام اجلنسية ,وال تعد ظاهر قاذ
نسية واحد ل األقت ,
و قا ملنظور القانون الدوا ال توجب مبادئ أن يتمتل كت قف
ويمتب ل حالة انعدام اجلنسية مشاكت كبم ونتائا طم ل املستوى الدا لي والدوا ,
مما تطلب تضا ر اجلهود ملعاجلة هذ الظاهر م الل إجياد احللول املناسبة ملعاجلتها.
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لذا وننا سنبحث هذا املوضوع بثالاة مطالب سي ون املطلب األول ألسبا نشوء
وحدو هذ الظاهر واملطلب الثا سي ون للمشاكت ال تثمها هذ الظاهر
أما املطلب الثالث سي ون للحلول املناسبة لتفادي وقوع هذ الظاهر وكما قي :
املطلب األول
أسباب حدوث ظاهرة انع ــدام اجلنسية
مي إمجال األسبا امللدية إىل حدو ظاهر انعدام اجلنسية وال قد ت ون معالر
لو د الشف أو حقة لو دت ل و ر اآلي :
أوالً  :اختالف األسس اليت تبين عليها الدول مادة اجلنسية :

ذا ولد فت ألبوي أت ذ دولتهما ر اإلقليك يف منً اجلنسية  ,ل أراضي دولة أت ذ ر الدم يف
منً جنسيتها ون هذا املولود سينشو منعدم اجلنسية  ,ألن الدولة ال ولد ل أراضيها متنح
جنسيتها ل ونا أت ذ ر الدم  ,وأن دولة األبوي متنح جنسيتها  ,ألن ن يولد ل أراضيها ,
ألنا أت ذ ر اإلقليك يف منً اجلنسية.

اثنياً:اختالف معايري أسس منح اجلنسية :

كون أت ذ أكثر م دولة ر الدم م جهة األ قي ذا ولد فت غم قر ي يف أي دولة
م تل الدول ون ل حصت ل جنسية أحت منها و ندها سي ون دمي اجلنسية .

اثلثاً :انعدام اجلنسية ابلتبعية ( احلالة األوىل)

وحد هذا النوع م ا نعدام ند و د قف

ألبوي

دميي اجلنسية ل أراضي دولة

أت ذ ر الدم.
رابعاً :انعدام اجلنسية ابلتبعية ( احلالة الثانية)
وحصت نتيية لفقدان قف

جلنسيت وينسحب هذا الفقدان إىل أو د القصر تبعا ل

ون يتم نوا م الد ول يف جنسية األ اجلديد .
خامساً :انعدام اجلنسية الذي حيصل نتيجة قرار سياسي

كحرمان جممو ة حمدد م الس ان م اجلنسية لسبب سياسي وهو ما حصت يف دد م البلدان.
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سادساً :قدان الشف
ل جنسية دولة أ رى.

جلنسيت أبحد أسبا الفقدان م دون أن يتم

م احلصول

سابعاً  :فقدان الشخص جلنسيته نتيية دم ا اذ الدول املعنية
الدولا ١5التدابم املناسبة للحيلولة م دون أن يصبً األقفا الذي كانوا يف مرين
ال ة الدولا ١6يتمتعون نسية الدولة السل ا ١7مما جيعلهك دميي اجلنسية .
ا١٤

يف حالة ال ة

املطلب الثاين
املشكالت اليت تثريها ظاهرة انع ــدام اجلنسية

هنا العديد م املش الت ال تثمها حالة انعدام اجلنسية ل مستوى املركز القانو
للشف م حيث وجود وقبول دا ت الدولة وا ماا ب  ,وأيضا م حيث حديد
تل ال تتعلر أبحوال
القانون الواجب التطبير لي يف املسائت املتعلقة ب  ,وابأل
الشفصية ومي إمجال املش الت ابلفر ني اآلتيني :
الفرع األول
املركز القانوين لعدمي اجلنسية

إن املركز القانو لعدمي اجلنسية هو مركز أسوأ ب ثم م املركز القانو لوجنيب ألسبا
ديد هي كما قي :
أوال  :إن األجنيب يعد كذل ابلنسبة للدولة ال يقيك دا لها ألن

حمت جنسيتها ,أما

دمي اجلنسية ون يعد أجنبيا ابلنسبة لدول العان كا ة وليس قي ابلنسبة للدولة ال يقيك
يها ألن حمت أية جنسية ل اإل الق ولذل يصعب لي أن يعي بصور دائمة
ل أرض دولة م الدول .
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اثنيا  :هنا حد أدىن مقرر دوليا متواتر لي ملزم للدول كا ة إذ
تعاملها مل األجانب

ا١8

جيو احلياد ن يف

ألن جتاو هذا احلد قد يلدي إىل تعرض الدولة ملسلوليتها

الدولية  ,بينما هذا احلد يلم و يتو ر ابلنسبة لعدمي اجلنسية .
اثلثا  :إن دمي اجلنسية غم مشمول أبح ام أية اتفاقية دولية م مة بني الدول  ,و

يستفيد م هذ ا تفاقيات ل ون ليس م ر احت الدول املوقعة ليها ,وم ت ون دمي

اجلنسية يتمتل أبي نوع م ا متيا ات أو اإل فاءات املقرر مبوجب ا تفاقيات الدولية
ذات العالقة .
الفرع الثاين
القانون الواجب التطبيق على عدمي اجلنسية

ا تل الفقهاء يف حديد القانون الواجب التطبير ل دمي اجلنسية إذ إن دمي اجلنسية
يصعب لي أن يتفذ بلدا حمال إلقامت بش ت دائك مما يلدي ابلنهاية إىل لعوبة حديد
القانون الواجب التطبير لي إ أن هنا

د أراء بصدد املوضوع نوردها ل الوج اآلي :

أوال :يرى البعل وجو األ ذ بقانون أ ر جنسية لعدمي اجلنسية  ,إ أن هذا الرأي
تعرض إىل ا نتقاد ألن مي تطبيق ل كت حا ت ا نعدام كحالة ا نعدام املعالر
بول أن دمي اجلنسية يف هذ احلالة ن تثب ل جنسية ت قدها ,
لو د الشف
بت أن ولد وهو م دون أية جنسية ل اإل الق .
اثنيا :ويرى البعل اآل ر ضرور األ ذ بقانون الدولة ال حصت يها حاد و د دمي
اجلنسية بول أن حاد الو د قد تع بصور أو أ رى
الدولة ال حصل يها و دت .

ارتبا

دمي اجلنسية هبذ

اثلثا :ويرى الرأي الغالب يف هذا اجملال وجو ا ستعانة بف ر اجلنسية الفعلية وتطبيقها
ل دمي اجلنسية مبعى تطبير ما يعرا ابملو الفعلي يث يتك تطبير قانون الدولة ال
ا ذ منها دمي اجلنسية م ا إلقامت ومو نا ل ذا ن يتو ر هذا القانون بر بشون
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دمي اجلنسية قانون حمت إقامت ان ن يتو ر بر قانون القاضي الذي ينظر يف النزاع املتعلر
بعدمي اجلنسية
دمي
ويف العراق ان القاضي العراقي يعتد يف أغلب األحيان بقانون مو الشف
اجلنسية أو حمت إقامت ند حديد القانون الواجب التطبير لي بقا ألح ام املاد
ا ١/33م القانون املد العراقي النا ذ رقك ا ٤0لسنة ا ١٩5١وال نص ل أن
ا تعني احمل مة القانون الذي جيب تطبيق يف حالة األقفا الذي تعرا ك جنسية
دمي اجلنسية
أو الذي تثب ك جنسيات متعدد يف وق واحد كما أن الشف
يعد ل و ر املاد ا ١/١٩م قانون العقوابت العراقي النا ذ رقك ا ١١١لسنة
ا ١٩6٩املعدل يف ح ك املوا العراقي إذا كان مقيما يف العراق ابلنسبة لتطبير
أح ام هذا القانون.
املطلب الثالث
احللول املناسبة لظاهرة انع ــدام اجلنسية
نظرا ملا أ ر ت حالة الالجنسية م مساوئ وما أحلقت ابلشف دمي اجلنسية م أضرار
ن الفق ينادي بضرور م ا حة تل الظاهر اخلطم ال تضر ابلشف والدولة
ل حد سواء ل َّ الوضل احلاا ألح ام ماد اجلنسية وأسس منحها جيعت م
الصعوبة مب ان أن يتك تفادي حصول ظاهر انعدام اجلنسية  ,و ل الرغك م دم إم ان
تو ي حصول هذ الظاهر إ أن هنا العديد م احملاو ت اجلاد ال بذل م أجت
القضاء ليها ومي إمجال بعل احللول ل الوج اآلي -:
أوالً :مل
ر الدم م جهة األ كوساس ومعيار واحد قي ملنً
م الل دم التمس
اجلنسية حيث أ ذت تل التشريعات ر الدم م جهة األم يف منً جنسيتها أيضا
كواحد م احللول املناسبة حملاربة ظاهر انعدام اجلنسية وم هذ التشريعات التشريل
العراقي الذي ن ل منً اجلنسية العراقية ألب العراقية ل و ر املاد ا/3أ م قانون
العديد م الدول يف تشريعا ا ل تفادي حدو مش لة انعدام اجلنسية

اجلنسية العراقية النا ذ رقك ا 26لسنة ا. 2006
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اثنياً :اجل العديد م الدول يف تشريعا ا حالة املولود ل أراضيها م أبوي جمهولني
أو اللقيي وذل م الل منحهك جنسيتها كحت ث ر ملعاجلة ظاهر انعدام اجلنسية
وم هذ التشريعات التشريل العراقي الذي قرر منً اجلنسية العراقية مل يولد يف العراق م
أبوي جمهولني وكذل اللقيي ونص ل ذل املاد ا /3م قانون اجلنسية العراقية
النا ذ.
اثلثاً :اجل العديد م الدول يف تشريعا ا حالة م يولد ارج أراضيها م أ جمهول
أو جنسية ل وم أم م ر احتها م الل منح جنسيتها  ,وهذ احلالة هي األ رى
إحدى حا ت معاجلة ظاهر انعدام اجلنسية وكان التشريل العراقي م التشريعات ال
نص ل ذل م الل منً م ولد ارج العراق م أم راقية وأ جمهول أو
جنسية ل اجلنسية العراقية ل و ر املاد ا ٤م قانون اجلنسية العراقية النا ذ .
رابعاً :وم احللول ال مي
ند تنظيك مسولة قد اجلنسية األللية أبحد أسبا الفقدان ا اإلرادية أو الالإرادية أبن
أن تسهك يف معاجلة ظاهر انعدام اجلنسية هي أن تقوم الدول

تقرن إ قاد جنسيتها للشف بشر اكتساب جنسية أ رى  ,وأن تقوم إب قاد جنسية
األو د القصر تبعا لفقد أبيهك جلنسيتها ما ن تتيق أبنك اكتسبوا عال جنسية والدهك
اجلديد .
خامساً  :أن تفرض الدول جنسيتها ل كت م يولد يف إقليمها إن ن ي

حمت جنسية

أ رى وإىل ذل أقارت الفقر ا ١م املاد ا ١م (االتفاقية بشأن خفض حاالت

انعدام اجلنسية لعام )1954

ا١٩

وال نص

ل أن ا متنً كت دولة متعاقد جنسيتها

للشف الذي يولد يف إقليمها وي ون لو ذل دمي اجلنسية وأن تفقد الدولة
وإىل ذل أقارت الفقر ا ١م
جنسية أحد و تسرا يف سحبها م األقفا
جتريد أي قف م
املاد ا 8م ا تفاقية املذكور ل أن ا متتنل الدول املتعاقد
جنسيتها إذا كان م قون هذا التيريد أن جيعل دمي اجلنسية وقد سل املشرع
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العراقي ذات النها إذ ن جيز إسقا اجلنسية العراقية
األسبا .
سادساً :أن يتك األ ذ بقانون الدولة ال ا ذها الشف

العراقي ابلو د مهما كان
دمي اجلنسية مو نا ل

وينتا

م ذل أن قانون الدولة ال ا تارها دمي اجلنسية لإلقامة يها حت حمت قانون اجلنسية
يف ح ك أحوال الشفصية أي يطبر قانون م ان اإلقامة أو املو لي وإىل ذل

أقارت الفقر ا ١م املاد ا ١2م االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية
لعام ( )1954إذ نص
مو ن

ل أن ا ضل األحوال الشفصية لعدمي اجلنسية لقانون بلد

أو لقانون بلد إقامت إذا ن ي

ل مو

.

سابعاً :معاجلة وضل دمي اجلنسية نتيية ال ة الدول قد نص املاد ا ١م (اتفاقية

جنسية األشخاص الطبيعيي يف حالة خالفة الدول لسنة  )2000ل أن ا ل ت رد
يف مرين ال ة الدول يتمتل نسية الدولة السل

بصرا النظر

ريقة اكتساب

تل اجلنسية احلر يف أن حصت ل جنسية دولة واحد ل األقت م الدول املعنية
و قا ذ املواد
مي

القول إن

مي

اخلامتة

القضاء ل ظاهر تعدد اجلنسيات إ ابتفاق الدول ل توحيد

تشريعات اجلنسية يف كت التفاليت أو ا تفاق ل بعل القوا د ال م قونا إ الة
حا ت تعدد اجلنسيات إ أن هذا األمت هدا لعب املنال إذ م املستحيت أن
تصت كت الدول إىل توحيد القوانني اخلالة ابجلنسية لديها يث تتبى مجيعها تشريعات
تفصيلية واحد لثبوت اجلنسية األللية وامل تسبة وأن أت ذ مجيعها بقوا د واحد يف
تغيم اجلنسية وإ التها ألن مثت هذا ا تفاق يتعارض مل حرية الدول يف وضل قوا د
اجلنسية لديها مبا يتفر مل مصاحلها وظرو ها اخلالة ال تتعارض وتتضار يف أغلب
األحيان مل مصاا دول أ رى .
حن نرى  :أبن مي القضاء ل ظاهر تعدد اجلنسيات بش ت نائي ألن األساس
القانو لبناء ومنً وتنظيك ماد اجلنسية يف معظك دول العان عتل م دولة إىل أ رى
3٦

وأن املبدأ الدوا القاضي رية كت دولة بش ت مطلر يف تنظيك ماد اجلنسية لديها يتك
و قا لظرو ها السياسية وا قتصادية واألمنية وا جتما ية والس انية والدينية تد عنا
للتوكيد أبن ظاهر تعدد اجلنسيات واقعة حمال و بد لنا م التسليك ذ احلقيقة و
منل سوى حث الدول ل بذل املزيد م اجلهود القانونية والسياسية ملعاجلة احلا ت ال
تلدي إىل وقوع هذ الظاهر م الل وضل التشريعات ملعاجلتها .
أما بصدد ظاهر انعدام اجلنسية عل الرغك مما تقدم ذكر وما جرى م حماو ت يبة
بذل م أجت تفادي وقوع حالة انعدام اجلنسية إ أننا نرى أبن هذ املش لة ستيد
ريقها للحت أو ا تفاء والتسا ل الذي يطر نفس هنا هو هت مي تفادي حصول
ظاهر انعدام اجلنسية م
حن نرى :أبن مي القضاء ل ظاهر انعدام اجلنسية بش ت نائي ألن األساس
القانو لبناء ومنً وتنظيك ماد اجلنسية يف معظك دول العان عتل م دولة إىل أ رى
وأن املبدأ الدوا القاضي رية كت دولة بش ت مطلر يف تنظيك ماد اجلنسية لديها يتك
و قا لظرو ها السياسية وا قتصادية واألمنية وا جتما ية والس انية والدينية تد عنا
للتوكيد أبن مش لة انعدام اجلنسية واقعة حمال و بد لنا م التسليك ذ احلقيقة و
منل سوى حث الدول ل بذل املزيد م اجلهود القانونية والسياسية ملعاجلة احلا ت ال
تلدي إىل وقوع ظاهر انعدام اجلنسية م الل وضل التشريعات ال تعا هذ الظاهر
ملا ا م نتائا و يمة ل اإلنسان .
اهلوامش
ا ١ألدرت رنسا مراسيك اجلنسية يف كت م رنسا وتونس ومراك ا مض ليها
بريطانيا ألن يها أح اما متس ر احت بريطانيني و ت احمل مة ابن مسائت اجلنسية تد ت
كقا د امة يف النطاق الو ي راجل الدكتور ز الدي
.١5٤
الطبعة السابعة
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بد هللا القانون الدوا اخلا

ا 2وذل يف قضية  Anottedohmالصادر يف نسيان ام  ١٩55راجل يف هذا
 Batiffolالقانون الدوا اخلا سنة .7٤ ١٩5٩
ا 3ترتبي الدولة يف بعل األحيان مبوجب معاهدات أو اتفاقيات انائية أو مجا ية يف
تنظيك مسائت اجلنسية وإذا ما د ل الدولة يف هذ املعاهدات التزم ببنود ا تفاقية ان
ذل يعت قيدا ل حريتها يف تنظيك أمور اجلنسية لديها وهو قيد قبلت الدولة إبراد ا
و لي جيب احمامها م الل التزامها بتل ا تفاقية .واىل جانب ا تفاقيات الدولية
تتقيد حرية الدولة ابملبادئ ال تقضي هبا األ راا الدولية .وابملبادئ املعما يها اد يف
ماد اجلنسية وهبذا نص املاد األوىل م اتفاقية هاي املنعقد سنة  ١٩30بقو ا اإن
حرية الدولة يف مسائت اجلنسية تتقيد اب تفاقيات الدولية والعرا الدوا واملبادئ املعما
هبا اد يف ماد اجلنسية  .ومما جتدر اإلقار إلي أن القيود املذكور غم كا ية و تلزم
الدولة إ مبا متليها ليها ا تفاقيات وما جاء اب تفاقيات هو قيد إرادي ا تياري قبل
ب الدولة املتفقة ون يفرض ليها رضا راجل د .حس ا داوي اجلنسية ومركز األجانب
.23
وأح امهما يف القانون العراقي بعة رابعة م دون جهة وسنة الطبل
ا ٤د .ز الدي بد هللا القانون الدوا اخلا الطبعة السابعة
كمال همي ألول القانون الدوا اخلا اإلس ندرية ١٩55

 266د .حممد
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ا 5ينظر املاد ا/١0أو م قانون اجلنسية العراقية رقك ا 26لسنة .2006
ا 6ينظر املاد ا ١2م قانون اجلنسية العراقية رقك ا 26لسنة .2006
ا 7الفقر ا لثا م املاد ا ١3م قانون اجلنسية األردنية رقك ا 6لسنة  ١٩5٤املعدل
واملنشور يف الصفحة  ١05م العدد  ١١7١م اجلريد الرمسية الصادر بتارين
.١٩5٤/2/١6

38

ا 8د .اضت كي الدبلوماسي يف النظرية والتطبير سلسلة ال تب احلديثة 20
.١١3
ا ٩اجلزء ا ٩الفقر ا 8م  Repertioreed droit internationalراجل د.
.288
ز الدي بد هللا القانون الدوا اخلا الطبعة 7
ا ١0اجلزء ا ٩الفقر ا ٩م .Repertioreed droit international
ا ١١راجل د .ز الدي

بد هللا وما أقار إلي م

Repertioreed droit

international
ا ١2الدول هي اأمري ا وأملانيا والنمسا واسماليا وبليي ا وبريطانيا وايرلندا
الشمالية وال ا يت واحاد جنو أ ريقيا وايرلندا احلر وأيسلندا وا ند واجملر والدمنار
وكواب وكلوبيا والصني وتشيلي وكندا وهولندا والنرويا وني اراكوا ومو كو
وامل سي ومصر ولوكسمبورغ ولتوانيا وايطاليا والبمو وإيران وبولونيا وال تغال
ورومانيا والسلفادور والسويد وسويسرا وكسلو اكيا وتركيا وا ورغواي ويوغسال يا .
ا ١3مت ا تماد ا تفاقية املذكور يف ا ١٩5٤/٩/28يف ملمتر املفوضني الذي د ا إىل
قد اجمللس ا قتصادي وا جتما ي بقرار ا 526أل ا د 27-يف ا١٩5٤/٤/26
وإن مرين بدء نفاذ ا تفاقية يف ا  ١٩60/6/6بقا للماد ا. 3٩
ا ١

٤

يقصد مبصطلً االدولة املعنية هي الدولة السل

أو الدولة اخلل

وهذا التعري ورد يف الفقر ا د م املاد ا 2م اتفاقية جنسية األقفا
حالة ال ة الدول لسنة ا . 2000

3٩

حسب احلالة
الطبيعيني يف

ا ١5يقصد مبصطلً ا ال ة الدول حلول دولة حمت دولة أ رى يف املسلولية
العالقات الدولية إلقليك م األقاليك وهذا التعري ورد يف الفقر ا أ م املاد ا 2م
ا تفاقية نفسها.
ا ١6يقصد مبصطلً ا مرين ال ة الدول التارين الذي حل ي الدولة اخلل حمت
الدولة السل يف املسلولية العالقات الدولية لإلقليك الذي تتعلر ب ال ة الدول
وهذا التعري ورد يف الفقر ا م املاد ا 2م ا تفاقية نفسها.
ا ١7يقصد مبصطلً ا الدولة السل
حدو ال ة الدول وهذا التعري
نفسها.

هي الدولة ال حل حملها دولة أ رى لدى
م املاد ا 2م ا تفاقية
ورد يف الفقر ا

ا ١8ينظر  :اإل الن املتعلر قوق اإلنسان لو راد الذي ليسوا م موا ي البلد الذي
يعيشون ي والذي ا تمدت اجلمعية العامة بقرارها ا ١٤٤/٤0امللرخ يف ا/١3كانون
األول. ١٩85/
ا ١٩ا تمدها ملمتر مفوضني أنعقد ام ا ١٩5٩ت ام ا ١٩6١تطبيقا لقرار اجلمعية
العامة املرقك ا 8٩6اد ٩-امللرخ يف ا /٤كانون األول ١٩5٤ /
ا. ١8

بقا ألح ام املاد

املصادر
 .١د .حس ا داوي اجلنسية ومركز األجانب وأح امهما يف القانون العراقي بعة
 ٤م دون جهة وسنة الطبل .
 .2د .ز الدي

بد هللا القانون الدوا اخلا

الطبعة السابعة.
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اإلس ندرية .١٩55

١٩5٩

 Batiffol .٤القانون الدوا اخلا

 .5د .اضت كي الدبلوماسي يف النظرية والتطبير سلسلة ال تب احلديثة 20
 .6دستور مجهورية العراق لسنة .2005
 .7قانون اجلنسية العراقية رقك ا 26لسنة .2006
 .8قانون اجلنسية العراقية رقك ا ٤2لسنة ا ١٩2٤امللغي.
 .٩قانون اجلنسية العراقية رقك ا ٤3لسنة ا ١٩63امللغي.
 .١0قانون منً اجلنسية العراقية للعر رقك ا 5لسنة ا ١٩75امللغي.
 .١١قانون العقوابت العراقي النا ذ رقك ا ١١١لسنة ا ١٩6٩املعدل.
 .١2القانون املد العراقي النا ذ رقك ا ٤0لسنة ا ١٩5١املعدل.
 .١3قانون اجلنسية األردنية رقك ا 6لسنة  ١٩5٤املعدل.
 .١٤ا تفاقية بشون وضل األقفا

دميي اجلنسية لعام ا. ١٩5٤

 .١5ا تفاقية بشون فل حا ت انعدام اجلنسية لعام .١٩5٤
 .١6اتفاقية جنسية األقفا

الطبيعيني يف حالة ال ة الدول لسنة .2000

 .١7اإل الن املتعلر قوق اإلنسان لو راد الذي ليسوا م موا ي البلد الذي
يعيشون ي لسنة .١٩85
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العقيدة القانونية باإللزام ومكانتها في تكوين القاعدة العرفية الدولية
احملامي والباحث علي صاحل وداعة الدنيناوي

يعد موضوع العقيد القانونية ابإللزام بولف امرأ معنوق يقتضي الشعور إبلزامية القا د
الدولية العر ية بولفها قا د قانونية دولية امة وم املوضو ات ال ا رت وماتزال
جدأل وا تال و كبمأ يف القف والقضاء الدوليني وان العقيد القانونية ابإللزام تعت احد
ركي القا د العر ية وذا ما غاب العقيد القانونية ابإللزام بولفها امل ون ا ساسي
للقا د العر ية امللزمة ون املمارسة ل ت ون ا ممارسة وليس اكثر م ذل و رك
املعنوي وضرور توا ر مل الرك املادي ان ليس قي ان ت ون هذ التصر ات متثت
تعامو بتو بت جيب الو ل ذل ان ت ون هذ التصر ات قاهد بطبيعتها وابلطريقة
ال تتك هبا ل ا تقاد أبن هذا التعامت قد البً ملزمو بوسا ة وجود قا د قانونية وان
ضرور مثت هذا ا تقاد قائمة ضمنو يف مفهوم ا تقاد ابإللزام وميثت هذا ا لزام الزامو
قانونيو وقد انتقدت هذ النظرية ال تليد ا لتزام العريف لعدم تو ر ا لتزام املعنوي
ابلسوابر الدولية ا وىل ويذهب ا جتا الثا أبن هنا رق واضً بني الرك واملاهية
حيث ان القا د القانونية ابإللزام هي القا د العر ية نفسها حيث ان املاهية هي الشيء
نفس التواتر للسابقة الدولية ميثت رك القا د العر ية والعقيد القانونية ابإللزام هي
القا د العر ية نفسها وان هذا الرأي ينسيك مل واقل تصر ات الدول ن هذ التصر ات
تصدر بش ت تلقائي السوابر الدولية هي ال تولت اىل القانون العريف حيث ان
احمل مة الدولية تطبر سوابر دولية بت تطبر قانوأن ر يو اما رأي مجعية القانون
الدوا ان منشو الصعوبة يف تصور البعل ان العقيد القانونية ابلزام القا د القانونية
العر ية ت ون مواكبة لت وي تل القا د وليس نتيية لسلو الدول امل ون ا ويف الواقل
ان تشبي اساس القا د الدولية العر ية اب تفاق الضمي امر مي التسليك مع
التصر ات ال تصدر دولة ما م جانب واحد غالبو ما تصدر حقيقو ملصلحة الدولة
نفسها وهي ليس رض يقدم للدول ا رى كي تقبل بصدور تصر ات مماالة لووىل
ون ا تقاد ابلزام القا د العر ية يف نطاق القانون الدوا م دولة منفرد ي ون قيد
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ابلزام القا د العر ية بت ان ا تقاد العام م قبت الدول هو املقصود ابلعقيد ابلزام
القوا د الدولية العر ية ومي تعري القوا د الدولية العر ية أبنا :جممو ة القوا د القانونية
ال تت ون م املمارسة الدولية يف موضوع معني مما تت ون معها العقيد القانونية ابلزام ما
كان حمال للممارسة.
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حرية التعبير بين اإلباحة والمسؤولية الجزائية
الباحث واملستشار القانوين
احملامي كرمي عكلة سلطان الساعدي
ح ننر التعب ننم ن ال نرأي ري ننة كامل ننة جم ننرد م ن أي قي ننود يع ند م ن أه نك حق ننوق اإلنس ننان
األساسننية حيننث يعل ننو لي ن ا احلننر يف احلي ننا و ل ن الننرغك م ن أتكينند ذل ن يف الش ننر ة
الدولية حلقوق اإلنسان ويف معظك الدساتم مبا يها الدستور العراقي النا ذ يف املناد  38منن
ل اجلدل يظت قائما يف بيعة القيد الذي يفرض لن حرينة التعبنم النذي يعتن من جهنة
مقبننو حيننث توجنند حريننة مطلقننة نناحلرحتت املطلقننة تننلدي إىل ا نفننالت والفوض ن وم ن
جهننة أ ننرى يسننتغت القينند املفننروض لن حرينة النرأي ليتسننل نطاقن مبننا يفننرض تضننييقا لن
حرية الف ر وت ميما لو نوا وقند ين هنذا ا سنتغالل من نالل جحنود السنلطة التشنريعية
يف وضننل النصننو العقابيننة ال ن تطننال احل نر يف حريننة التعبننم او م ن ننالل تفسننم الس نلطة
القضننائية لتل ن النصننو تفس نما ضننيقا يف مسننالة اابحننة احلريننة يف التعبننم وتفس نما واسننعا يف
نطاق املسلولية اجلزائية لتطال احلر يف حرية التعبم بند من ان يطنال املتيناو نطناق تلن
احلرية كما ان قد توظ ا ح ام اجلزائية ال يفمض ان تندور يف لن القيند القنانو لن
حرين ن ن ن ن ن ن ننة التعبن ن ن ن ن ن ن ننم غن ن ن ن ن ن ن نراض اخلصن ن ن ن ن ن ن ننومة السياسن ن ن ن ن ن ن ننية سن ن ن ن ن ن ن ننيما يف احلين ن ن ن ن ن ن ننا ال ملانين ن ن ن ن ن ن ننة
ويف الع نراق رغ ننك مض نني قن ند م ن ال ننزم لن ن التغي ننم ال نندميقرا ي الن ن ق ننانون العق ننوابت
العراقن نني رقن ننك ١١١لسن نننة  ١٩6٩حفن ننت ابلقوا ن نند القانونين ننة الن ن ت بن ننت حرين ننة التعبن ننم بقين ننود
تتعنارض متامنا وكفالنة الدولننة لتلن احلرينة يف الدسننتور الندائك ولعنت هنذا التعنارض هنو النتييننة
املنطقية لال تالا يف مفهوم القانون بني ا نظمة الشمولية وا نظمة الدميقرا ية
مفهوم القانون يف الدولة البوليسية ومفهومه يف الدولة القانونية

الق ننانون ك ننودا للض ننبي ا جتم ننا ي قيم ننة لن ن دون ان يس ننود الدول ننة و ق ننا ملب نندأ س ننياد
القن ننانون ومقتضن ننا ان نش ن ننا الدولن ننة واجملتم ن ننل مين ننل مظ ن نناهر ح من ن ق ن ننانون يسن ننمو ل ن ن
احلنناكمني واحمل ننومني سنواء بسنواء وعضننعون مجيعنا ألح امن السننياد ليسن للسنلطة وامنننا
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للقننانون و ال نا لننذل ننان الدولننة البوليسنية تعنند السننلطة األ لن من القننانون وأسنناس ل ننت
قننانون ومننا القننانون ا جممو نة القوا نند ال ن تض نعها السننلطة احلاكمننة لتنظننيك نشننا ا نراد
لصاحلها و يقتصر اخلنالا بنني الدولنة البوليسنية والدولنة القانونينة حنول م اننة القنانون من
السننلطة وامنننا يتعلننر أساسنا مبضننمون القننانون يف كننت من هنناتني النندولتني تبعننا تال همننا يف
تنظننيك العالقننة بننني السننلطة والفننرد .فنني الدولننة البوليسننية حيننث تسنمو السننلطة ننت القننانون
و م ن ننان حلق ن ننوق ا ن نراد وح ن نرحت ك يف مواجه ن ننة الس ن نلطة و ل ن ن الق ن ننانون ان ي ف ن ننت جم ن ننرد
ضننو هك ننا ننو س ناس القننانون يف هننذ الدول نة هننو اخلضننوع الننذي يعتمنند ل ن القهننر .امننا
الدولن ننة القانونين ننة حين ننث يسن ننمو القن ننانون لن ن السن ننلطة ويتفن ننذ م انن ن وقهن ننا تتن نوا ر حقن ننوق
وحرحت ك يف مواجهة السلطة و ل القانون ان ي فت ا ا حمام السلطة التشنريعية يف هنذ
الدولننة ليسن مطلقننة بغننم قيننود بننت هننا قوا نند دسننتورية تسننمو ليهننا وحنندد نطنناق ملهننا
وت ننون مننا يسننم ابلشننر ية الدسننتورية .القننانون معننى لن دون ان يسننود وسننياد القننانون
تعنني جمنرد احمامن وتطبيقن ننذل امننر يقبننت قن ا و جنند بننناء ل ن القننو ا لزاميننة
ال هي اهك صائص امنا الع هي مبضمون هذا القانون بقا للشر ية الدستورية
املفهوم الدستوري حلرية التعبري

ان حرية التعبم الن كفلهنا الدسنتور يف املناد  36منن هني القا ند ا سناس يف كنت نظنام
ح ك دميقرا ي يقوم ا هبا ذل ان اهك ما مييز الوايقة الدستورية وحدد مالحمهنا الرئيسنة
ه ننو ان احل وم ننة اض نعة ملوا نيه ننا و يفرض ننها ا الن ننا بون وكلم ننا ا نناق الق ننائمون ابلعم ننت
العننام ابعنناد حريننة التعبننم كننان ذلن من جننانبهك هنندما للدميقرا يننة يف حمتواهننا املقننرر دسننتورحت
وان ننارا حلقيق ننة ان حري ننة التعب ننم جي نو ص ننلها ن ادوا ننا وان وس ننائت مباق ننر ا جي ننب ان
ترتبي بغاحت ا ال يعطت مضمونا أحد و ينناقل ا غنراض املقصنود من ارسنائها .كمنا ان
مبن نندا السن ننياد الشن ننعبية يف الدولن ننة الدميقرا ين ننة يقتضن نني ان ي ن ننون للشن ننعب ممن ننثال يف نوابن ن يف
ال مل ننان ال لم ننة احل ننر يم ننا يع نرض لي ن م ن ق ننلون ام ن وان ي ننون للش ننعب ايض ننا اب نراد
واحزابن ونقاابتن رقابننة قنعبية عالنة ميارسننها ابلنرأي احلننر والنقند البنناء لن ا منال وتصننر ات
السننلطة احلاكمننة حريننة التعبم مثلمننا هنني ادا لننال احل ننك وتقومين بتحقيننر الرقابننة هنني
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وسيلة ل بً مجا الطغيان ووسيلة لتقدم اجملتمنل وحقينر ذاتينة ا نسنان ل ن حرينة التعبنم
كغمهننا من احلقننوق واحلنرحتت اجلوهرين الن كفلهننا الدسننتور تننرد لن ا ننالق امنننا حنندها
ويقيدها ا ار النظام العام وا دا العام وانا تق حيث تبدا حرحتت ا ري
ضوابط وقيود حرية التعبري

ان ا مينان الراسنن ابلعقننت املتحنرر النذي قلن احلنوار واملناقشنة واجلنندل هنو النبنل ا لننيت
حلرية التعبم ال هني السنبيت اىل اكتشناا اخلطنو والسنعي اىل تصنحيح والولنول اىل جناد
الصوا والذود نها تال يا للوقوع يف اخلطو مر ا رى .ولعت اكثنر منا يتفنر وكرامنة ا نسنان
هو ا ميان ابلعقت وينطوي ا ميان ابلعقت ا ميان بقدر ا نسان م الل احلنوار احلنر لن
تطننوير أوضننا ا جتما يننة وا قتصننادية والسياسننية وم ن مقتضننيات ا ميننان ابلعقننت ا مي ننان
بقصننور وابن مننا من احنند يف اجملتمننل حاكمننا كننان او حم ومننا معصنوم من اخلطننو وهننو يعمننت
ننر ومي ننارس حري ننة التعب ننم وه ننذ نتيي ننة منطقي ننة لالمي ننان ابلعق نت ابن احتم ننال وق ننوع اخلط ننو
نتييننة ا مننال الف ننر والتعبننم ن ن وارد جلميننل الننناس وم ن هنننا يعنند ظلمننا مسنناءلة لنناحب
ال نرأي اخل ننا ت وا تب ننار وجه ننة نظ ننر جرمي ننة تقتض نني العق ننا ا م ننر ال ننذي يمت نب لي ن تثبيط ننا
لعننزائك هننل ء احلريصننني ل ن حننري احلقيقننة يف اظهننار ن نواحي ا داء العننام نننك سننيتحرجون
م ا الن انتقادا ك وثراءهك ولو كانوا يعتقدون بصحتها بنت ولنو كانن لنحيحة يف واقعهنا
شية العقا ل هذا يعي ان حرية التعبم اب تبارها حر دسنتوري يقابلن واجنب و
يننل ر نطنناق حرينة ال نرأي اذا تعنندت نطاقهننا او جتنناو ت حنندود الفضننيلة او النظ نام العننام او
ا دا وجننب ردهننا اىل ا قاهبننا و مي ن لننذي النرأي املتعنندي ان حننتا رمانن من حننر او
سن ننلب حرين ن ان متن ن مسن نناءلت ل ن ن املسن نناءلة هنن ننا هن نني ملنعن ن من ن ان مين ننارس حقن ن متعسن ننفا
اب تداء ل ا ري ون حرم م حر  .نالقيود الن تفنرض لن حرينة التعبنم تنطلنر من
ا ملوا نة بني مصلحتني اا مصلحة اجملتمل يف منً ا راد حرية ابداء منا يعتقندون بن من اراء
ومصن ننلحة اجملتمن ننل يف محاين ننة ا ن ننراد وملسسن ننات من ن اي ا تن ننداء مين ننس حقن ننوقهك وكن نرامتهك او
ا تب ننارهك ا جتم ننا ي والمج ننيً ب ننني املص ننلحتني ويقتض نني المج ننيً ل نني تطغ ن مص ننلحة
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اجملتم ن ننل يف حري ن ننة التعب ن ننم ل ن ن مص ن ننلحت يف محاي ن ننة ا ن ن نراد م ن ن ا ت ن ننداء ل ن ن ا تب ن ننارا ك
ا جتما ية ان يتوا ر ل العنالر اآلتية:
أوال //يف ننرض قي نند ل ن حري ننة التعب ننم م ن قب ننت املش ننرع ا بع نند اقام ننة ال نندليت ل ن وج ننود
حاجننة ملحننة وضننرورية نراد اجملتمننل ح امننا وحم ننومني تقتضنني ننرض هننذا القينند و
مي رض ل جمنرد الظن وا حتمنال بوقنوع ضنرر منا وينذهب القضناء ا مري ني اب
ي قيد ل حرية ال لمنة ا إذا كانن تلن ال لمنة تشن ت طنر جسنيك وحنال اي
طر داهك.
اثنيا //تناسب القيد او اجلزاء املفروض لن حرينة التعبنم منل الغنرض املشنروع النذي يهندا
الين مبعننى انن م ن غننم املنطقنني ننت سننبيت املثننال احلصننر ننرض قوبننة احلننبس ملنند
سنة ل م جهر ابلصنيا او الغنناء ر الفتننة ااملناد  2١٤من قنانون العقنوابت
العراقنني ورغننك ان املشننرع ن يعننرا ماهيننة الفتنننة ل ن اجل نزاء الننذي رض ن يتناس نب
البتة مل الفعت الذي جرم .
اثلثا //مشرو ية القيد ويقصد هبا ان القيود الن تفنرض لن حرينة التعبنم تقنوم ا بتنوا ر
دميقرا ية سياسية عالة يف اجملتمل وتوا ر ضما ت كا ية ومرا نا حلقنوق ا نسنان اي
مشننرو ية لفننرض اي قينند لن حريننة التعبننم ا يف ظننت جمتمنل دميقرا نني ويف كنن
دولة قانونية.
رابعــا //مي ن ننرض قينند ل ن حريننة ال لمننة إذا تعلق ن ابلشننون العننام ا اذا ت نوا ر دليننت
قا ل ل ان ا شاء تل ال لمة م قان ان يرتب اضرارا ت ر و ات الدولة وهنذا
ما ذهب الي جانب م الفق ا وريب اما يف الو حتت املتحد ا مري ينة نان القضناء
يقيد حرية التعبم ويفرض ليها جزاء ما ا اذا كان ا انر املمتنب ليهنا طنر حنال
وداهك وليس جمرد ا ماض اخلطر او التفوا من .
خامســا //ايننة ضننوابي او قيننود تفرضننها الدولننة لتنظننيك حريننة التعبننم يقتضنني ضننو ها التننام
للرقابة القضائية الصارمة وينبغي لالد اء العنام اب تبنار اجلهنة املننو هبنا مهمنة الند اع
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ن حق ننوق اجملتم ننل ان يض ننطلل ب نندور ك ننامال يف احملاكم ننات ال ن تنظ نر يه ننا د نناوى
حرية التعبم.
سادسا //ل الدولة الدميقرا ية ب ا ة سلطا ا ان تلم اميا حقيقينا قن ليا رينة التعبنم

ولع ننت اكث ننر م ننا يه نندد حري ننة التعب ننم ان ي ننون ا مي ننان هب ننا ق ن ليا ب ننت يتع ننني ان ي ننون
ا لرار ليها قبو بتبعا ا وا يفرض احند لن غنم لنمتا ولنو بقنو القنانون ذلن
ان ا ميان غنم احلقيقني او الشن لي علنر ملسسنات اوينة تتبنى بشن ت او ا نر رأحت

واحندا هنو يف الغالنب رأي القابضنني لن السنلطة بينمنا ا مينان احلقيقني رينة التعبننم
علننر ض ناءا واسننعا لتبننادل ال نرأي ابل نرأي ا ننر وبي ننة لنناحلة لتفا ننت ا راء وا ننار
ينتا نها الراي الصحيً والناضا الذي يالئك اجملتمل ويصب يف مصلحت .
ســابعا //ل ن القضنناء ننندما ينظننر قضنناحت حريننة التعبننم ان يلتننزم التفسننم الواسننل للنصننو

الو نيننة الن تتن ناول حريننة التعبننم س نواء اكان ن نصولننا قانونيننة او دسننتورية ومقتض ن
التفس ننم الواس ننل ان يتن نناول ا س ننبا املوجب ننة والغاي ننة ال ن تو اه ننا املش ننرع م ن وض ننل

الننن مننل ا ننذ بعننني ا تبننار التنظننيك النندوا وا نسننا ملوضننو ة حريننة التعبننم م ن
ننالل تطبيننر مضننامني الشننر ة الدوليننة حلقننوق ا نسنان والعهنند النندوا بشننان احلقننوق
املدنية والسياسية واح نام القضناء املقنارن يف الندول الدميقرا ينة هبنذا اخلصنو و لن
القض نناء ن نندما يفس ننر القي ننود ال ننوارد لن ن حري ننة التعب ننم يف النص ننو القانوني ننة بغي ننة
تطبيقه ننا ان يلت ننزم يف تفس ننمها التفس ننم الض ننير ل ن ا تب ننار ان احلري ننة قا نند والقين ند
املفروض ليها استثناء وا ستثناء يتوسل يف تفسم ا مبقندار الضنرور الن رضنت
والض نرور تق نندر بق نندرها وان التعس ن يف اجل نزاء ع ننت ننوهر حري ننة التعب ننم امل ننا تعل نر
ا مر ابملصلحة العامة .
موقف الدستور العراقي الدائم من احلق يف حرية التعبري

نا الدسننتور يف املناد  / 38أو ات فننت الدولنة مبننا عنت ابلنظننام العنام واآلدا حريننة
التعب ننم ب ننت الوس ننائت وحس نننا ع نت املش ننرع الدس ننتوري اذ جع ننت كفال ننة حري ننة التعب ننم نص ننا
دسننتورحت موض نو يا توجيهيننا مبعننى ان ن ن يننذيت الننن
4٩

بعبننار وينننظك بقننانون وهبننذا ن يوكننت

مهمننة تنظننيك كفالننة حريننة التعبننم اىل جمل نس الن نوا م ن ننالل إلنندار قننانون يتبننى تنظيمهننا
ورمبننا يتننو ر تش نريل مثننت هننذا الق ننانون او ن يشننرع يصننبً ال ننن الدسننتوري ح ن ا ل ن ورق
الوايقننة الدسننتورية اانر لن ويننم ا مننر يف تنظننيك كفالننة الدولننة حلريننة التعبننم اىل اجتهننادات
الس ننلطة التنفيذي ننة دومن ننا اي رادع م ن دس ننتور او ق ننانون كم ننا ه ننو احل ننال يف حري ننة ا جتم نناع
والتظاهر ال لاغها كفالتها الدستور بش ت توجيهي موكال امر تنظيمها اىل جملنس الننوا
الننذي يننز ن النندار قننانون ينننظك كفالننة الدولننة ننا ا مننر الننذي ابق ن تنظيمهننا للسننلطة
التنفيذية وجعت الن الدستوري املتعلر هبا قعار مجيت اكثر م كون ن دسنتوري حناكك
يتمتننل ابلسننمو .ويف مننا يتعلننر ريننة التعبننم قنند قينندها املش نرع الدسننتوري بقينند النظننام العننام
وا دا .
مفهوم النظام العام واآلداب

نر النظننام العننام ننر نسننبية ومرنننة مي ن ضننبطها يف تعرين جننامل مننانل وقنند حنناول
جان نب م ن الفق ن الق ننانو ان يعر ه ننا تعريف ننا يقرهب ننا لوذه ننان ول ننفها ابن ننا جمم ننوع املص نناا
اجلوهرية واألساسية للميتمل او هي جمموع األسس ال يقوم ليها نظام اجملتمل وكيانن من
الناحيننة السياس نية وا قتصننادية وا جتما يننة يننث مي ن تصننور بقنناء هننذا ال يننان سننليما
دون استقرار لن تلن ا سنس .ويتضنً من هنذا الولن مندى منا تتمتنل بن نر النظنام
العننام م ن مرونن ونسننبية وهننذا امنر مفهننوم ن اجملتم نل دائمننا يف تطننور وتتغننم مب نادئ وأسننس
تنظيم ن بتطننور وتغننم املفنناهيك وا نار واملننذاهب السياسننية وا قتصننادية وا جتما يننة مبعننى
ا ر ان النظام العام يف اجملتمل الذي يتبى املذهب الدميقرا ي يف احل نك هنو غنم يف اجملتمنل
الن ننذي يتبن ننى النظن ننام الشن ننموا او ح ن نك الفن نراد او ح ن ننك احلن نز الواحن نند امن ننا ا دا العامن ننة
تولن ابنننا املصنناا اجلوهريننة الن متننس ا نالق يف اجلما ننة او هنني جممو ننة القوا نند الن
وجند النناس انفسنهك ملنزمني ابتبا هنا و قنا لنناموس يسنود القنا ك ا جتما ينة و يقصند هبنا
كا ننة قوا نند ا ننالق امنننا املقصننود منهننا احلنندود النندنيا م ن قوا نند ا ننالق الال مننة حلفننظ
كيننان اجملتمننل وبقنناء يننث يتصننور سننالمة هننذا ال يننان دون مرا ننا هننذا احلنند ا دىن من
القوا د ا القية.
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ننر .والسنلال
و نر ا دا ايضننا نر مرننة ونسننبية تتغننم من جمتمننل ننر ومن من
هت ا لً املشرع الدستوري يف وضنل النظنام العنام وا دا قيندي لن حرينة التعبنم لالجابنة
ل ن هننذا الس نلال نقننول ان املرونننة والنسننبية ال ن يتمتننل هبننا مفهننومي النظننام العننام وا دا
تعطي سنلطة واسنعة للقاضني يف حديند مفهومهمنا وابلتناا يف تقندير نرض القيند لن حرينة
التعبم رمبنا يفصنت القاضني يف ا تبنار التعبنم او النرأي نال ابلنظنام العنام وا دا بنناء لن
حم ننل ارادت ن او معتقدات ن او ميول ن الشفص ننية وهن ننا م م ن اخلط ننر يف تقيي نند حري ننة التعب ننم
مبفهننوم م نرن ونسننيب وي نناد ان ي ننون هالمنني ي نث تص نبً حريننة التعبننم رهينننة ر يننة القضنناء
ملفهوم النظام العام وهي ابلتاكيد ليس ر ية واحد بت نسنبية مرننة ومفهومهنا قابنت للتووينت .
و ل العموم ان مبدا حيادية واستقالل القضاء يفمضان يف القاضني انن ميثنت اجملتمنل برمتن
يف التعبم مصناحل اجلوهرينة نند حديند نر النظنام العنام وا دا مبعنى تفسنم مفهنوم
النظننام الع ننام ل ننيس لص نناا وجهننة نظ ننر واح نند وه نني وجه ننة نظننر الس ننلطة ش ننية م ن تي ننارات
اجتما يننة تنلم ابلتيدينند او ا نار ا نري وامنننا لصناا تنميننة اجملتمننل ابجتنا الدميقرا يننة
احلقيق ن ننة ول ن ننيس الش ن ن لية او اآللي ن ننة ل ن ن ل ن ننعيد احل ن ننك السياس ن نني و ل ن ن القض ن ناء ا تم ن نناد
ا تفاقيننات واملعاهنندات الدوليننة الن وقننل ليهننا الع نراق كالعهنندي النندوليني وان تعتمنندها يف
ملي ننة تفس ننم النص ننو الدس ننتورية اب تباره ننا مرجعي ننات ملزم ننة وان تعتم ند التفس نمات املرن ننة
واملتس ن نناحمة اب س ن ننتناد اىل امل ن نذاهب السياس ن ننية وا جتما ي ن ننة احلديث ن ننة وال ن ن تع ن ننز التي ن نارات
الدميقرا ي ننة واملس نناوا والعدال ننة ا جتما ي ننة يف اجملتم ننل ود ننك حري ننة التعب ننم مهم ننا ك ننان النق نند
قاس ننيا واحل ننر يف الول ننول للمعلوم ننات وال ن ن ت ننرد يف الدس ننتور ل نه ننا وردت يف ا تفاقي ننات
امل نذكور كم نا ان احمل مننة ليهننا ان تتوق ن ننند التحفظننات ال نوارد يف ا تفاقيننات ا ننال
ذلن انن و بقننا تفاقيننة يينننا للمعاهنندات يننتك تنفيننذ املعاهنند بقننا حلسن النيننة ل ن ان
يننتك تفريننا احلقننوق ال نوارد من حمتواهننا و يسننمً أبي حفننظ ي ننون منا يننا ملوضننوع ا تفاقيننة
ومقصن نندها و جين نو ألي ن ننرا ان يسن ننتظهر ابح ن ننام قانونن ن الن نندا لي لت ين ننر ن نندم تنفين ننذ
معاهد ما.
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موقف قانون العقوابت العراقي من احلرية يف التعبري

الل حديد األ عال ال تعت جنرائك وحديند

قانون العقوابت مهمت احلد م اجلرمية م

العقوبة املناسبة ا لتحقير الردع اخلا والردع العام وم الغرابة ان ننظنر للعالقنة بنني قنانون
جنن ننائي يبحن ننث اجلرمين ننة والعقن ننا وبن ننني حرين ننة التعبن ننم الن ن هن ني اجلن ننوهر األسن نناس يف النظن ننام
النندميقرا ي مبعننى ان الدميقرا يننة تسننتقيك مننل املسنناءلة اجلزائيننة ملن يبنندي رأحت او يعن ن
ن ننر او معتقن نند ول ن ن الغرابن ننة تن ننزول اذا ر نن ننا ان املسن ننلولية اجلزائين نة تطن ننال حرين ننة التعبن ننم
اب تبار حر مقرر دستورحت وامنا تطال التياو يف استعمال هذ احلرينة كمنا ومي ن القنول ان
املسلولية حال توا ر قنرو ها قند متثنت ضنما يقنوي وي منت احلرينة الشفصنية كني متنارس يف
ا ارهن ننا املشن ننروع  .يف ا نظمن ننة الدميقرا ين نة متن ننارس احلقن ننوق واحلن نرحتت ل ن ننت ن ننرد من ننل احن نمام
حقوق وحرحتت ا ري وا من اجلمنا ي وا القينات والصناا العنام ل ن هنذ القينود
يتوس ننل يف تفس ننمها تش ننمت ح ننرمي نق نند العم ننت الع ننام او الشفص ننيات العام ننة او السياس ننات
احل ومية ح قنعارات ا من الندا لي او ا من اخلنارجي للدولنة ومن ت تعند حرينة التعبنم
جرمينة امن ننام تسننتوجب اقصن العقننوابت مبننا يننلدي اىل ت مننيك ا نوا واحليننر لن اآلراء
وا نار ون ننرى ان ق ننانون العق ننوابت العراق نني يف م نواد القانوني ننة ال ن وردت يف اب اجل نرائك
املاسة اب م الدا لي وا من اخلنارجي للدولنة عنرج ن نطناق القنول املتقندم و رينب يف
ذل اذا ر نا ان هذا القانون هو نتاج للسياسة التشريعية لنظام مشوا دي تاتوري بعيند كنت
البعد احلقوق واحلرحتت ال متنحها الدساتم الدميقرا ية لال راد .وبعد التغيم الندميقرا ي
يف العنراق وقيننام الدسننتور النندائك منننذ ننام  2005الننبح بعننل املنواد يف قننانون العقننوابت
النا ننذ تتع نارض م نل املبننادئ الدسننتورية ال نوارد يف اب احلقننوق واحل نرحتت يف الدسننتور النندائك
ننذ رغ ننك ل نندور أم ننر س ننلطة ا ئ ننتالا
األم ننر ال ننذي يق ننرر ندم دس ننتوريتها ل نه ننا بقي ن
امللقتة رقك  7النذي لنر العمنت يف القسنك الثنا منن ابملنواد  ١8٩-١56من ال تنا الثنا
البا األول م قانون العقوابت وهي املواد ال اجل اجلرائك املاسنة أبمن الدولنة اخلنارجي
وامل نواد  ١٩5-١٩0وم ن  ١٩٩-١٩8وم ن  2١٩-20١وهنني امل نواد ال ن اجل ن اجل نرائك
املاسنة ابألمن الندا لي كمنا لننر العمنت أيضنا ابملنواد من  22٤-223و 228-226وهنني
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امل نواد ال ن اجل ن اجل نرائك املاس ننة اب ي ننات النظامي ننة ك ننذل امل نواد م ن  22٩إىل  232ال ن
تعنا جنرائك ا تننداء لن املنوظفني وغننمهك من امل لفنني خبدمننة امنة كمنا لننر املنواد الن
تعننا ج نرائك النشننر وهنني امل نواد  8٤-8١كننذل ألنندرت سننلطة ا ئننتالا األمننر رقننك /١٩
القس ننك  2ال ننذي لق ن مبوجب ن امل نناد  222م ن ق نانون العق ننوابت ال ن تقي نند ل ن حن نو غ ننم
معق ننول ح ننر أ نراد الش ننعب يف حري ننة التعب ننم وحقه ننك يف التيم ننل الس ننلمي ومبوج ننب األم ننر 3
لسنننة  200٤يف 200٤/١0/١١الننذي ألنندر جملننس الننو راء الننذي كننان جيمنل بننني سننلط
التش نريل والتنفي ننذ مبوج ننب امل نناد  26م ن ق ننانون إدار الدول نة للمرحل ننة ا نتقالي ننة ا ناد العم ننت
ب ا ة املواد ال لقها امر رقنك  7لسنلطة ا ئنتالا انن النذكر ورغنك مضني دورتنني جمللنس
النوا العراقي يف ظت الدستور العراقي الدائك لعام  2005ن تنظر السلطة التشنريعية تشنريعا
او تعن ننديال يف من نواد قن ننانون العقن ننوابت الن ن تتعن ننارض من ننل ح ن ننك الدسن نتور يف املن نناد  38منن ن
واملتعلقننة ريننة التعبننم الن هني اسنناس بقيننة احل نرحتت ا ساسننية كحريننة التيمننل والتظنناهر ممننا
ق ن ت لننال بينننا يف املنظوم نة القانوني نة ال ن تقتضنني ان ت ننون كا ننة الق نوانني تنسننيك ق ن ال
وموضو ا مل القوا د الدستورية تطبيقا ملبدأ مسو و لو الدستور كما ن حنر الند وى للطعن
بعدم دستورية تل املواد امام احمل مة ا حادية العليا.
أسباب عدم دستورية بعض مواد قانون العقوابت املتعلقة حبرية التعبري
أوال //املواد  83-81املتعلقة جبرائم النشر
أسسن املنناد  8١م ن قننانون العقننوابت ملبنندأ املسننلولية اجلزائي نة املفمضننة حيننث تننن اا م نل
نندم ا ننالل ابملسننلولية اجلزائيننة ابلنسننبة اىل مللن ال تننا او واضننل الرسننك اىل غننم ذلن
م ن ننرق التعب ننم يعاق ننب رئننيس حري ننر الص ننحيفة بص ننفت نا ال ال ننليا للي نرائك ال ن ارت ب ن
بواسطة لحيفت واذا ن ي مثة رئيس حرير يعاقب احملنرر املسنلول ن القسنك النذي حصنت
ين النشننر ومننل ذلن يعفن من العقننا اي منهمننا اذا ابن ااننناء التحقينر ان النشننر حصننت
ب ن نندون لم ن ن وق ن نندم ك ن ننت مالدي ن ن م ن ن املعلوم ن نات او ا وراق املس ن ننا د ل ن ن معر ن ننة الناق ن ننر
الفعلنني ا نماض مسننلولية رئننيس التحريننر امننر تعسننفي وعننال مبننادئ املسننلولية اجلنائيننة يف
ان ا نس ننان يس ننول ا

ن الفع ننت ال ننذي ارت ب ن ك ننذل ع ننال مب ندأ س ننامي م ن مب ننادئ
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الشنريعة ا سنالمية الغنراء وهننو و تنزروا وا ر و ر ا ننرى كمننا انن يتقننا ل منل مبنندا دسننتوري
اقرت كا ة الدسناتم مبنا يهنا الدسنتور العراقني يف ان املنتهك برينت حنىت تثبن ادانتن يف حماكمنة
ادلة بت ان املاد  8١يقلب هذا املبدا راسا ل قب وجيعت رئيس التحرينر مندان ابتنداء
ل ون رئنيس حرينر و لين نبء اابنات برائتن ابن يثبن ان النشنر مت دون لمن او يرقند اىل
الناقننر الفعلنني  .ونن املنناد  8١مسننتت من قننانون العقننوابت املصننري يف املنناد  ١٩5ل ن
يف مصننر تصندت لن احمل مننة الدسنتورية العليننا حيننث قضن بعنندم دسننتورية ذلن الننن
مهن ن ننا يف القضن ن ننية رقن ن ننك  5٩لسن ن نننة  ١٩٩7قضن ن ننائية دسن ن ننتورية لسن ن ننة األول من ن ن قن ن ننبا
 ١٩٩7وجن نناء يثين ننات ح مهن ننا :اأن الن ننن املطعن ننون ين ن جعن ننت رئن نيس التحرين نر مواجهن ننا
بواقعننة أابتتهننا القرينننة القانونينة يف حقن دون دليننت يظاهرهننا وم لفننا بنفيهننا ال ننا نماض
ال ن اء  ..وحي ننث أن ا ننماض ب نراء امل ننتهك ول ننون احلري ننة الشفص نية م ن ك ننت نندوان ليه ننا
ألالن كفلهما الدستور ابملادتني  ٤١و 67ال جينو أن أتي السنلطة التشنريعية منال عنت
هبمننا  .ولننذل ننند ان التعس ن ال نوارد يف املنناد 8١وامل نادتني ال ن تلتهننا يسننتقيك ق ن ال
وموضو ا مل مبادئ الدستور العراقني النا نذ وسنيلول مصنم تلن املنواد اىل التعطينت وا لغناء
ان مت الطعن هبن بعنندم الدسننتورية امنام احمل مننة ا حاديننة العليننا إذا منا ذهلن
التشريعية ون تطهر منظومتنا القانونية م ه ذا نصو معيبة.

نننه السننلطة

اثنيا //املواد من  178اىل 182
تفرض هذ املواد قوابت اقصاها السي شر سنوات وحدها ا دىن احلبس ملن حصنت
ل سر م اسرار الد اع البالد وا شا بصور م الصنور الن تعرضن نا املنواد ا نال
ورغك ان املشرع ن حدد ما يعت سرا م دم ليم اجملال واسعا للسنلطة التنفيذينة املسنلولة
الد اع يف حديد منا يعتن من ا سنرار النذي يسنتوجب ا شناء تلن العقنوابت القاسنية
اجن نند ان هن ننذ املن نواد الن ننبح من ن الفقن ن املين ن والعن ننان يعن نني الين ننوم الثن ننور ا ائلن ننة يف ن ننان
ا تصنا ت واملعلوماتيننة والشنب ة العن وبتيننة الن ن يعنند امامهنا سنرا عشن لن امن النبالد
من ا شننائ او يعاقننب قننف إلذا تن معلومننة تعنند من ا قننا ات والعنان الننبً كمننا يقننال
قريننة لننغم هننذا من جانننب ومن جانننب ا ننر ننان مثننت هننذ اجلنرائك تعنند من جنرائك الضننرر
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الن يقننوم ركنهنا املنادي لن الفعننت اجلرمني الننذي بند ان تمتننب لين نتييننة ضنار مننل قيننام
العالقننة السننببية بنني الفعننت والنتييننة ويف ننان الثننور املعلوماتيننة الن يعيشننها العننان املعالننر
مي تصور حدو ضررا ل ام البالد نتيية ا شاء معلومة منا ا منر النذي يهندم النرك
املادي لتل اجلرائك وينفيها كذل ان تل املواد البح تتعارض مل ح ك املناد  38من
الدسننتور ال ن أابح ن حري ننة التعب ننم مننان ننت ابلنظننام الع ننام ومس ننولة ا شنناء معلوم ننات ابت ن
معلومة لليميل او ل اقت تقدير لال ك ا غلب من النناس ل ن بقناء مثنت تلن النصنو
بعقواب ن ن ننا القاس ن ن ننية يف ق ن ن ننانون العق ن ن ننوابت ق ن ن نند يطل ن ن ننر ي ن ن نند الس ن ن ننلطة التنفيذي ن ن ننة اذا تعس ن ن ننف
ابستفدامها ذريعة لت منيك ا نوا واحلينر لن حرينة التعبنم وتنداول املعلومنة منان تطا نا يند
الس ننلطة التش نريعية املنتفب ننة اب لغ نناء او تعط ننت م ن قب ننت احمل م ننة ا حادي ننة العلي ننا ن د ننوى
الطع بعدم الدستورية.
اثلثا/املادة 201
تعاقب هذ املاد اب دام ل كت م حبذ او روج مبادئ لنهيونية مبنا يف ذلن املاسنونية
او انتس ننب اىل اي م ن ملسس ننا ا او س ننا دها م ننادحت او ادبي نا او م ننت أبي كيفي ننة لتحقي ننر
اغراضنها .ان هننذا الننن ميثننت قننعارا سياسننيا من قننعارات القضننية الفلسننطينية الن لنند
هبننا ا نظمننة الشننمولية ر وس قننعوهبا العربينة غنراض بقاءهننا يف السننلطة كمننا انن متعسننفا يف
ننرض قوبننة ا نندام لن عنت جمننرد حننب تلن ا ننار او الننمويا ننا والعقوبننة لن جمننرد
احلب او المويا لف نر منا بغنل النظنر ن لنال تلن الف نر او سنادها من وجهنة نظنر
السنلطة يعنند امنرا يف غاينة التعسن ومنا يننا للشنر ة العامليننة حلقننوق ا نسنان يف حريننة التف ننم
واملعتقنند كمننا انننا تتق نا ل م ننل الدسننتور يف املنناد  ٤2من ن ال ن ت ننن ل ن ال ننت ننرد حري ننة
الف ر والضمم والعقيد والن الدستوري ورد مطلقنا واملطلنر جينري لن ا القن منان يقيند
بيعنة الف نر او العقيند امنا
حرية الف ر والضمم والعقيد مصانة دستورحت بغل النظر
ن الننمويا لف ننر او قينند مننا ونننا مصننانة دسننتورحت مبوجننب املنناد  38م ن الدسننتور ال ن
اابح ن حريننة التعبننم مننان ي ن ذل ن التعبننم ننال ابلنظننام العننام او ا دا وملننا كننان النظننام
الع ننام ننر مرن ننة ونس ننبية و ض ننل للس ننلطة التقديري ننة للقض ناء وهن ننا م م ن اخلط ننور نيم
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للمح من ننة ان تعتن ن الن ننمويا ملبن ننادئ معينن ننة قن نند ت ن نون يف غن ننم هن ننوى السن نلطة هن نني مبن ننادئ
لننهيونية او ماسننونية وابلتنناا حظننر حريننة التعبننم وتعنندم حيننا قائلهننا ومهمننا ي ن ا مننر نان
الننن العقننايب الننذي يعاقننب اب نندام ل ن جمننرد حبيننذ او تننرويا ننر مننا ينننهل ا يف
ظت النظك البوليسية املتعسفة و يستقيك ل الوجنود يف ظنت ا نظمنة الدميقرا ينة مهمنا كانن
ل ن الف ننر ابلغ ننة اخلط نور والس نوء و ل ن الس ننلطة التش نريعية الغ ناء مث ننت ه ننذ النص ننو ال ن
تعدم حيا ا نسان ل جمرد ا تناق ر ما او المويا ا .
رابعا //املواد 202و208

املاد  202تعاقنب ابلسني شنر سننوات او احلنبس لن من اهنان ابحندى نرق العالنينة
ا مننة العربينة او الشننعب العراقنني او ننة م ن سن ان الع نراق او العلننك الننو ي او قننعار الدول نة
واملناد  208تعاقننب ابلسني سنبل سننوات من حنا حمننررات او مطبو نات تتضننم حبيننذا
او تروجيا يتعلر اب هانة لنوارد يف املناد  202او املبنادئ النوارد يف املناد  20١.وا هاننة
لغة هي قتيمة تنك استففاا ابلشت املهان ورغنك ان ا نسنان حنرا يف ان حنمم قني ا منا
او يستف ب ل اظهار ا ستففاا مبعتقندات او ا نار ا نر يلحنر ضنررا ادبينا بن او
حي م ا تبار ا جتما ي لذا يند ت عنت ا هاننة ضنم جنرائك السنب ل ن ا تبنار الفعنت
م اجلناحتت وايقاع قوبنة السني لن الفا نت يعند امنرا يف غاينة التعسن وميثنت اسنتففا ا
ريننة التعبننم الن هني جننوهر احلنرحتت يف الدولننة الدميقرا ينة لننذا املقتضن دسننتورحت ان تعنند
ا هانننة من اجلنرائك وان تلغن من قننانون العقننوابت وحننر للمتضننرر اللينوء اىل القضنناء املنند
قتضاء التعويل الضرر املعنوي الذي قد حلق بسبب ا هانة .
خامسا //املواد210و211و214و215
مجلة هنذ املنواد تعاقنب ابحلنبس النذي اقصنا مخنس سننوات لن بنث او اذا نة ا قنا ات
ال اذبة واملغرضة او بنث الند احتت املثنم اذا ادت تلن ا قنا ات اىل ت ندير ا من العنام
او ا ض نرار ابملصننلحة العامننة بينم نا تعاقننب امل ناد  2١٤ابحلننبس سنننة واحنند ل ننت م ن ر ننل
ر الفتن ننة واس ننتقراء تل ن النص نو ن ند ان ننا اقب ن
قمت ن ابلغن نناء او اجله ننر ابلص ننيا
بعقوب ننة ق ننديد ه نني احل ننبس ل ن اق نوال مث ننت ا ق ننا ات او ال نند احتت او جم ننرد الص ننيا او
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الغن نناء ال ن ت ننلدي اىل ا ض نرار ابملص ننلحة العام ننة او ت نندير ا م ن او ا ر الفتن ننة ورغ ننك ان
ب ننارات مث نت املص ننلحة العام ننة او ت ندير ا م ن او ا ر الفتن ننة تع نند ائم ننة وغ ننم منض نبطة
ومساحة التوويت يها واسعة مبا يلير ابلصنياغة التشنريعية السنليمة للقنانون اجلننائي ا اننا
قنند ترق ن اىل مفهننوم النظننام العننام الننذي اقننم الدسننتور نندم ا ننالل ب ن ابحننة حريننة
التعبم كما ان يتصنور ا ر الفتننة او ت ندير ا من او ا ضنرار ابملصنلحة العامنة جملنرد بنث
او نش ننر ا ب ننار مغرض ننة او جمل ننرد اجله ننر ابلص ننيا او الغن نناء واج نند ان تلن ن النص ننو ذريع ننة
واضحة لت ميك ا وا وهدر حرية التعبم بقاء ا يف دولة دميقرا ية حمم حقوق ا نسان.

سادسا //املواد  228/227/226/225جرائم اهانة اهليئات النظامية

تناولن املنواد ا ننال موضننو ة اهانننة رئننيس اجلمهوريننة وبقيننة ا ي ننات النظاميننة كميلننس ا مننة
او احل ومننة او احملنناكك او الق نوات املسننلحة او غننم ذل ن م ن ا ي ننات النظاميننة او السننلطات
العامن ننة او املصن ناا او الن ندوائر الرمسين ننة او قن ننب الرمسين ننة وا تن ن ت عن ننت ا هانن ننة من ن اجلنن نناحتت
وح ننددت لن ن قوب ننة حن نندها األقصن ن سن ننبل سن نننوات س نني والفن ن اجلن ننائي احلن ننديث ين ننرى يف
ا ي ات النظامية هي اقفا امة قد رضي ضمنيا وهي تتصدى للت الي العامة.
أن تضننل نفسننها حمننال للتقيننيك م ن جانننب اآل نري بقبو نا للمهمننة العامننة نناألمر يتعلننر
ابلرضنناء الضننمي النذي ير ننل ن عنت النقنند اجلنار الننذي يوج ن اليهننا لننفة التيننرمي كم نا ان
املصننلحة العامننة تقتضنني كشن حقيقننة الشفصننيات العامننة غننم امللهلنة للقيننام ابلعمننت العننام
أو متثيننت اجلمهننور .وممارسننة احلننر يف نقنند القننائمني ل ن العم نت العننام م ن هننذ الشفصننيات
هو نوع م الرقابة الشنعبية انتقناد الشفصنيات العامنة مبراجعنة سنلوكها وتقييمن وان تضنم
جترحا او كلمات قائنة قد تفسر ل انا اهانة انا تدور يف ل ا ابحة منا دامهنا تبتغني
املصلحة العامة لذل ند ان رض قوابت قديد ل جمرد اقوال جارحنة قند تفسنر ر نا
ابنننا اهانننة توج ن للشفصننيات العامننة يعنند م ن لفننات ا نظمننة الش نمولية ال ن حيننر ل ن
احلرحتت وااها حرية التعبم وابداء الرأي كما انا تنسيك مل املناد  38من الدسنتور الن
اابح حرية التعبم مان ت ابلنظام العام وا دا وان نقد الشفصنيات العامنة ابي حنال
م ا حوال مي

تصور ال ابلنظام العام او ا دا يف ا نظمة الدميقرا ية .
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املاسة ابلشعور الديين املادة 372
سابعا //اجلرائم ّ

يف الوق ن ال ننذي كف ننت ب ن الدس ننتور حري ننة التعب ننم ان ن ض ننم ايض ننا حري ننة ا تق نناد و س ننيما حري ننة
املعتقنند الننديي ملننا لتلن احلرينة من اايننة وقدسننية لنندى معتنقيهنا و اجنند يف ننرض قننوابت جزائيننة
ل م تعمنند ا سنناء اىل معتقنندات ا نري اي ا ننالل ريننة التعبننم ولعنت املصننلحة الن ابتغن
املشرع محايتها م وراء رض تل العقوابت يف ليانة النسننيا اجملتمعنني ابدامننة التعنناي السننلمي
بننني ا نراد اجملتمننل واح نمام كا ننة املعتقنندات تنسننيك وح نك الدسننتور واحننام الشننر ة الدوليننة حلقننوق
ا نسننان مبننا يهننا حقن يف ا تننناق ا ننار وممارسنة قوس ن الدينينة مبننا عننت ابملصننلحة العامننة او
يلحر ضررا اب ري .
اثمنا //جرائم القذف والسب وافشاء االسرار املواد 438/437/435/434/433

القذا لغة هو الرمي والطالحا هو ا سناد للغم اي اسناد واقعة معيننة اىل الغنم إبحندى
ننرق العالنيننة م ن قننونا لننو لننح توجننب قننا م ن اسننندت الي ن او احتقننار ننند اهننت
و نن وحندد نا املشنرع قوبنة احلنبس واذا وقننل القنذا بطرينر النشنر ند ذلن ظر نا مشننددا
كمننا ان املشننرع يف الفقننر  2م ن امل ناد  ٤33ااب القننذا اذا كننان موجهننا اىل موظ ن او
م ل خبدمة امة او اىل قنف ذي لنفة نيابينة امنة او كنان يتنوىل منال يتعلنر مبصناا
اجلمهنور اذا اقنام القناذا الندليت لن لنحة الواقعنة الن اسنندها وكانن ذات لنلة بوظيفننة
املقذوا .وملعر نة مندى انسنيام ح نك املناد  ٤33من قنانون العقنوابت منل ح نك الدسنتور
الننذي كفننت حريننة التعبننم نقننول ان كا ننة احل نرحتت ن تننرد مطلقننة وامنننا قي ندها اح نمام حقننوق و
حنرحتت ا نري وان احلننر يف السننمعة وا تبننار ا جتمننا ي من حقننوق ا نسننان ا ساسننية
و مي ن هنندرها حن مظلننة حريننة التعبننم ولننذل يعنند اسننناد الوقننائل املشننينة لال نر ا تننداء
ل ن حق ن يف مسعت ن وق ننر وا تب ننار ا جتم ننا ي وه ننذا احل ننر يع نند مص نلحة ج نندير ابحلماي ننة
اجلزائي ننة م ن ننالل ننرض العقوب نة املناس ننبة ل ننردع ا ت ننداء ل ن كرام ننة ومسع ننة ا نري ل ن
املشننرع ن يعت ن القننذا جرميننة اذا كننان املقننذوا قفصننية امننة وحقننر الشننر ان يف مت ن
القنناذا م ن اقام نة ال نندليت ل ن ل ننحة م ننا اس ننند م ن وقننائل وان ك ننون تل ن الوق ننائل متعلق ننة
بعمت الشفصية العامنة يا نا اخلالنة ل ن هنذي الشنر ني يف حققهمنا منا يعنرض حرينة
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التعبم لالنتها سيما حرية الصحا ة وا الم ودورها ا ام يف الرقابنة الشنعبية لن ا منال
الشفص ننيات العام ننة وذل ن لس ننببني ا ول ل ننعوبة التفرق ننة ب ننني العم ننت الع ننام واحلي نا اخلال ننة
للشفص ننية العام ننة ن ن ذا كان ن العالق نة بن نني العم ننت ال ننوظيفي ألي موظن ن وحيات ن اخلال ننة
تتشنناب وتقننوى يننث مي ن ا تبننار بعننل أ طنناء املوظن يف حياتن اخلالننة أ طنناء ماسننة
بعملن الننوظيفي تولنند مسنناءلت التوديبيننة نهنا ن ن هننذ العالقننة تقننوى بشن ت أكثننر وضننوحا
ابلنس ننبة للشفص ننية العام ننة والس ننبب الث ننا ان اق نما اقام ننة ال نندليت ل ن ل ننحة م ننا اس ننند
سننيي الناقنند االصننحفي للشفصننية العامننة ل ن ال ش ن ن مصننادر معلومات ن مبننا ع ننت
ريننة الصنحفي وا المنني يف الولننول اىل املعلومننة بيسننر ودون وجننت او شننية من العقوبننة
ك نذل ان ح ننر النق نند للشفص ننيات العام ننة كث نما م ننا يتعل ننر ابم ننور ق نند ت ننون غ ننم معلوم ننة
لليمه نور ل ننذل اج ند ل نني ي ننون ن ن امل نناد  ٤33منس ننيما وح ننك الدس ننتور يف كفالت ن
حلري ننة التعب ننم ان يش ننم إلابح ننة النق نند املوج ن للشفص ننية العام ننة وا تب ننار نق نندا مباح ننا
جرميننة قننذا سننوى ان ي ننون التعب نم يتننو املصننلحة العامننة ولننيس مصنناا قفصننية ق ن ة
صومة بني قفصية الناقد ولاحب الواقعة حمت النقد .
وبشننون جرميننة السننب او القنند ال نوارد يف املنناد  ٤3٤م ن قننانون العقننوابت السننب هننو
رم نني الغن ننم مب ننا عن نند ق ننر او ا تبن ننار او جين ننر ق ننعور وان ن يتضن ننم اس ننناد واقعن ننة معينن ننة
و قوبت احلبس مد تزيد ل سنة وابلغرامة او إبحندى هناتني العقنوبتني واذا وقنل السنب
لننا بوسننيلة من وسننائت ا ننالم نند ذل ن ظر ننا مشننددا يسننتوجب ر ننل سننق العقوبننة .ممننا
ق ي ان املصلحة ال ابتغ املشرع محايتهنا من نالل جتنرمي عنت السنب هني مصنلحة
معت تتمثت يف محاية كرامة ا راد اجملتمل م ا تداء ولنذا اجند ان جتنرمي السنب يتعنارض
وحرية التعبم ال تق ند حرية ا ري ل ان تستفدم كذريعة يف تقييد حرينة التعبنم
وت منيك ا نوا من ننالل أتوينت اينة بننار تنرد يف نقند موضنو ي لشفصننية امنة لن انننا
ن نند الشن ننرا او جتن ننر الشن ننعور ومي ن ن القن ننول ان جن ننرائك القن ننذا والسن ننب ضن ننل ب امن ننت
نالن ننرها املادين ننة واملعنوين ننة راد وسن ننلطة احمل من ننة املطلقن ننة ن نالن ننرها املادين ننة هن نني اقن نوال
وكلم ننات تع ن

ن مع ننى و ل ننك املع ننا يف اللغ ننة ي نندل ل ن ان املع نى ي نندر ابحل نواس العقلي نة
5٩

نر ن كنت قاضني او
والف رية وهذ بطبيعتها قابلة للفهك والتوويت املفتل من قنف
ا المنني لدين اليننة تف ننم تلن ن ا ننر ق ن ة ن منند الت هم ن للنصننو والوقننائل
وهذا ادى بدور اىل ا تالا ا ح ام بني قاض وا ر ,
النتائج

ان املواد ال تضنمنها قنانون العقنوابت النا نذ رقنك  ١١١لسننة  ١٩6٩املعندل والن اقنر
اليه ننا يف ثن ننا انف ننا متث ننت ار للسياس ننة التش نريعية لالنظم ننة الش ننمولية ال ن ل نندرت يف ظله ننا
والننبح اح امهننا تنسننيك مننل الع نراق اجلدينند و ضنناء احلريننة يف التعبننم ن ال نرأي او يف
حنر املنوا يف احلصنول لن املعلومنة وقن ل نائر كبنم يف وجن العمنت ا المني نندما
يتصندى حملاربننة اوجن اخللنت احل ننومي و سننيما موضننو ة الفسنناد وكشن املفسنندي اسننتغت
الننبعل م ن الشفصننيات العامننة هننذ امل نواد إبقامننة الش ن اوى اجلزائيننة ضنند أي رأي او تعبننم
مينس مصناحلها الشفصننية او ي شن لليمهننور أوجن اخللننت يف ملهنا كمننا ان القضناء ملننزم
بتطبير تل النصو العقابية و يستطيل جتاهلها وا د ممتنل احقناق احلنر ويتعنرض
اىل املسنناءلة القانونيننة ضننال ن ذلن ان ال فالننة الدسننتورية حلريننة التعبننم يف املنناد  38م ن
الدسننتور قينندت تل ن احلريننة مبننا ع ننت ابلنظننام العننام واآلدا وان ه نناتني العبننارتني تش ن ت
ضننبابية وتسننيب يف ضننبي املعننى امننام القضناء حينمننا تقننرن بسننلب نصننر اإلابحننة يف التعبننم
لنقد الف ر او الرأي وكثما منا يوظن هنذا التسنيب او لنقنت هنذا االقيند الدسنتوري السنائب
املع ننى وغ ننم املنض ننبي جت ننا احت نواء ك ننت تطل ننل حن ننو الش ننفا ية يف تعام ننت احل وم ننات وا نراد
املتصدي للمسلوليات العامة .كما ان تل املواد العقابية ابت تش ت تقا ل مهنك منل حنر
املنوا يف احلصننول لن املعلومننة ننندما يعنند ا ال ن لن معلومننة معينننة ونشننرها او نقندها
جرما عضل لطائت ا ح ام العقابية جلرائك القذا والسب.
التوصيات

بعند نرض أهنك النتنائا الن لن إليهنا البحنث ضنم من نر بعنل التولنيات الن
تعنا اآل ر املمتبننة لن النصننو العقابيننة الن و نا البحننث والن تشن ت ائقننا كبنما امننام
حرية التعبم ال هي جوهر احلرحتت يف النظام الدميقرا ي:
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 .١ر ن ننل مقن ننم مت امن ننت لتعن ننديت قن ننانون العقن ننوابت النا ن ننذ اىل السن ننلطة التشن ننريعية لصن ننياغت
ابلتع نناون م ننل الس ننلطة التنفيذي ننة كمش نروع ق ننانون للتع ننديت يتض ننم الغ نناء بع ننل امل نواد او
تعننديت الننبعل ا ننر ضننم الر يننة الن تناو ننا البحننث والبحننو ا نرى الن تناولن
ذات املوضوع لتطهم املنظومة القانونية م براا ا نار وسياسنة ا نظمنة الشنمولية الن
ما الن جامث نة ل ن ا ق نت يف قننانون العقننوابت رغننك مضنني ق ند م ن الننزم ل ن التغيننم
الدميقرا ي .مل حشيد كا ة اجلهود الشعبية ملتابعة تشريل قانون التعديت.
 .2ان يرا ن يف مقننم التعننديت تنوا ر اخلن القانونيننة املتفصصننة يف ن الصننياغة التشنريعية
ك نني تص نندر القا نند القانوني ننة رل ننينة ا رض ننا وح م ننا ومنس نيمة م ننل ح ننك الدس ننتور
والشر ة الدولية حلقوق ا نسان.
 .3السننعي اجلنناد لتعننديت الننن الدسننتوري م  38املتعلقننة ب فالننة حريننة التعبننم م ن ننالل
ر ن ننل القين نند املفن ننروض لن ن حرين ننة التعبن ننم اقين نند ن نندم ا ن ننالل ابلنظن ننام العن ننام وا دا
للضبابية والنسبية واملروننة اا ت تنن تلن العبنارتني مبنا ينلدي اىل توظين أتويلهمنا اىل
سلب نصر ا ابحة من حنر وحرينة التعبنم .وان كنان بند من تقييند حرينة التعبنم نال
قي نند يفن ننرض ليه ننا سن ننوى ان ننا تقن ن نن ند حن نندود حري ننة ا ن نري  .وحي ننث ان التعن ننديت
الدستوري و قا آللية التعديت ال حددها الدستور يبندو لنعب املننال يف املندى املنظنور
يم ضنبي معنى النظنام العنام واآلدا ن تعريفنا جامعنا مانعنا يتضنمن قنانون يشنرع
لتنظيك حرية التعبم.
 .٤ا تبننار املنناد  ١٩م ن ئحننة حقننوق ا نسننان والفقننرمن ١و 2م ن املنناد  ١٩م ن العهنند
الدوا اخلنا ابحلقنوق املدنينة والسياسنية منواد قانونينة ملزمنة للتطبينر وجنزء من القنانون
ال نندا لي وذل ن ن ال نن ل ن ذل ن ل ننراحة يف الق نانون ال ننذي يش ننرع لتنظ ننيك حري ننة
التعبم.
 .5إجين نناد هي ن ننة قانونين ننة تتن ننوىل اقامن ننة الن نند اوى أمن ننام احمل من ننة ا حادين ننة العلين ننا للطعن ن بعن نندم
دسنتورية املنواد القانونيننة حمنت البحننث واستصندار القنرارات الباتنة يف ذلن  .يمنا إذا تل ننو
أو اون جملس النوا يف تشريل قانون التعديت لقانون العقوابت النا ذ.
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السيادة وحصانة األمريكان في العراق
أ.د حكمت شب
استاذ القانون الدويل يف جامعة بغداد واملستنصرية  /النجف االشرف

أن املتطلل واملتابل حول الن اامالحظات اولية حول مشنروع ا تفاقينة العراقينة ا مري ينة
ل ن نندم قننر ية قنند ا تفاقيننات الدوليننة يف ظننت ا حننتالل او ح ن دينند القننو و قننا ملننا
جنناء م ن اح ننام يف املنناد ا 52من اتفاقيننة يينننا لعننام ١٩6٩م .ول ن ا مننور جتننري ل ن
ااما تشتهي السف اجلهود تبنذل من قبنت ا نراا املتفاوضنة لعقند ا تفاقينة املنذكور
 ,نظننرا ملننا يقول ن اخل ن اء حننول سنند هننذ املعاهنند الثغننر ال ن قنند حصننت والع نراق واقننل ح ن
سطو قنوابت الفصنت السنابل ,الن رضنها ليننا جملنس ا من نالل د ولننا ال وين ومنا
تالهننا م ن احنندا  .لننذل وجنندت م ن املناس نب ان القنني الضننوء ل ن مسننولة حيوي نة جنندا
تتعلننر مبفهننوم السننياد ومننا قنند تتع نرض ل ن م ن انتهاكننات م ن قبننت اجلانننب ا مري نني ال نذي
يطالب صانة جنود واملستشاري والشركات ا منية ا جنبية املتعاقند معهنا واقامنة قوا ند
ملقتنة او دائمنة حلماينة العنراق وحندود يف الظنرا احلناا نظنرا لعندم قندر العنراق لن محاينة
نفس وحماربت لالرها كما يد ي الطرا ا مري ي.
ا تق ند ان ربي ننا او راقي ننا ن يس ننمل او يق نرأ او ي ننرى م ننا ي نندور يف الفض ننائيات ووس ننائت
ا ننالم املفتلفننة ن ل نرا نا الننذي ضوضن حن ن يف بلنند احملت نت م ن اجننت اسننتعاد سننيادتنا
واحلفاظ ليها من التيناو ات ويف مقندمتها منا يندور حنول تثبين حنر النو حتت املتحند يف
حص ننانة جنوده ننا وحص ننانة قوا نندها وم ننا يمت ننب ل ن ذل ن م ن اج نراءات التوقي ن واملعاقب ننة
و ننتً ا ج نواء واملي ننا ام ننام ننائرات وب نوارج وجن نود ال ننو حتت املتحنند وم ننا ال ه نذا املف نناض
مستمرا ون نصت اىل نتيية حفظ لنا السياد .
م نا ه نني الس ننياد ال ن ي نندور حو ننا احل ننديث هب ننذ الس ننع واجلدي نة يف تل ن احملا نت ان
السننياد يف نظننر الننبعل م ن اسنناتذ القننانون النندوا هنني الننرك الرابننل م ن اركننان قيننام الدولننة
احلديثننة ويراهننا الننبعل ا ننر معيننارا لتميي نز الدول نة املسننتقلة ن غمهننا م ن النندول التابع نة
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وهي يف قوا د ومبادئ القانون الندوا مبندأ اسناس تسنتند الين العالقنات الدولينة وركننا مهمنا
يف ائلة القوا د اآلمر يف القانون الدوا.
نص ن املنناد ا ١03م ن ميثنناق ا مننك املتحنند ل ن مننا يل ني  :اذا تعارض ن ا لتزام نات
ال يرتبي هبا ا ضاء ا مك املتحد و قا ح ام هنذا امليثناق منل أي التنزام ا نر يرتبطنون بن
نالع ابلتزامننا ك املمتبننة لن امليثنناق وتعني ا لتزامنات يف مفهومنننا مننا ينبثننر من ا تفاقيننات
واملعاهنندات الدولي نة ال ن ت نرتبي هبننا النندول وهنني احلقننوق وا لتزامننات ال ن تننن ليه نا ه نذ
ا تفاقين ننات  ,والن ن يشن ننم لصن ننحتها ان تتعن ننارض واتفاقين ننة ا سن ننان رنسسن نني و والن ن
تعار نا ل تسميتها مبيثاق ا مك املتحد نظرا ملا احتوت من مبنادئ وقوا ند اساسنية تسنتند
اليها الندول يف تعامال نا املفتلفنة واملثبتنة يف الديباجنة واملناد ا وىل والثانينة من هنذا امليثناق
ويف مقنندمتها احنمام مبنندأ سننياد النندول واملبننادئ ا ننرى النابعننة منهننا كمبنندأ املسنناوا و نندم
التد ت يف الشلون الدا لية واحمام ا ستقاللية وحقوق ا نسان  ...اخل م مبادئ .
جاء يف ديباجة ميثاق ا مك املتحد حن قنعو ا منك املتحند وقند اليننا لن انفسننا ان
ننقننذ ا جيننال املقبلننة من ويننالت احلننر الن من نالل جيننت واحنند جلبن لن ا نسننانية
منريا احنزا يعيننز نهننا الولن وان نوكنند من جدينند اميانننا ابحلقننوق ا ساسننية لالنسننان
وب رامة الفرد وقدرات ومبا للرجال والنساء وا مك كبمها ولغمها م حقنوق متسناوية ....
ق نند ق ننرر ان نوح نند جه ننود لتحقي ننر ه ننذ ا غ نراض و ننذا ننان ح وماتن ننا  ...ق نند ارتض ن
ميثاق ا مك املتحد هذا وانشات مبقتضا هي ة دولية تسم ا مك املتحد .
وات ن بعنند ذل ن الفصننت ا ول الننذي اقننر واب ن املبننادئ ا ساسننية ال ن جيننب ان نندمها
وتنتيهننا النندول يف سننلوكها قامننة جمتمننل دوا ُحنمم ين ا نسننان وحقننوق النندول والشننعو
كا ة بدون متييز.
وقد جاء يف املاد الثانية مايلي:
تعمت ا ي ة وا ضائها يف سعيها وراء املقالد املذكور يف املاد ا وىل و قا للمبادئ ا تية:
تقوم ا ي ة ل مبدأ املساوا يف السياد بني مجيل ا ضائها.
.١
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ل ن نني ي فن نت ا ضن نناء ا ي ن ننة نفسن ننهك مجيعن ننا احلقن ننوق واملن نزاحت املمتبن ننة لن ن لن ننفة
العضوية يقومون يف حس نية اب لتزامات ال ا ذوها ل أنفسهك.

كمن ن ننا ان اتفاقين ن نة ينن ن ننا للمعاهن ن نندات  ١٩6٩وجن ن نندت يف املبن ن ننادئ ا ساسن ن ننية الن ن ن نسن ن ننميها
ااالقوا د ا مر القوا د املهمنة الن لن الندول مرا ا نا يف تعاملهنا نند قند املعاهندات
وان تتعننارض اح ننام هننذ املعاهنندات مننل القوا نند ا مننر يف القننانون النندوا كمننا جنناء يف
املنناد ا 53الن تقننول ااتعتن املعاهنند اب لننة إذا تعارضن وقن انعقادهننا مننل قا نند ثمننر
يف القانون الدوا العام .
وتعي القوا د ا مر جممو ة ا ح ام العامة ال حتوي لي القوا د .حينث يبلنا ا منر
حدا يستطيل ي اقفا القانون ان يعقدوا اتفاقات النة ال نا لتلن القوا ند وذلن
ن ملهك سوا يتعرض للبطالن املطلر.
والسياد تعي لنا ال ثم هي املعيار ا كثر دقنة وحساسنية الن يف حالنة التيناو ليهنا
يف اجمل ننال ال نندا لي  ,كم نا ق نند حص ننت م ن حماول ننة حص ننانة اق ننفا او جم نناميل معين نة دا ننت
البلنند امنام القنوانني املر يننة  ,فنني هننذ احلالنة الن تسننتبعد تطبيننر القنانون الننو ي لن كا ننة
اراض نني الدول ننة واقفال ننها الطبيعي ننة واملعنوي ننة ان ل ننال ال ننا الس ننياد وجت نناو ا يول ننلها اىل
النظننر اليهننا كتابعننة تتمتننل اب سننتقالل ننذا احلننال يمننا يتعلننر مبننا يفننرض لن الدولنة من
ق ننرو وت نند الت يف ق ننلونا السياس ننية والقانوني ننة وا داري نة مم ننا ي ننلار ل ن س ننياد ا وجيعله ننا
قصة السياد كما حصت مثال مل الشنرو الن يفرضنها لنندوق النقند الندوا لن العنراق
يما يتعلر بشطب ديون م ر ل الد ك احل نومي او ندم نرض قنوانني احلماينة للمنتوجنات
الو نية  ,كما سنبني حقا .
كمننا ويعت ن منني الدول ننة يف القا نا الدوليننة وجعلهننا ت نندور يف ل ن غمهننا م ن ال نندول
إنقا ملبدأ املساوا وا ستقالل مظهر السياد اخلارجية للدولة.
و نطلر هذا ال نالم جزا نا يف هنذ القضنية ومامننا الصنور الواضنحة الن حصنت يومينا يف
اجملتمننل النندوا سنواء يف دا ننت املنظمننات الدوليننة او يف املنلمترات او التعامننت الفننردي .حيننث
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تتعرض الدول الفقنم اىل ضنغو الندول الغنينة والقوينة ناذ مواقن تتعنارض منل مصناحلها
الو نية ومثت هذا التصرا ينتق م سياد الدولة يف نطاق العالقات الدولية.
تعرض ن الس ننياد صول ننا يف ه نند العومل ننة اىل نق نند وجت نريً وهي ننوم كاس ننً م ن قب ننت
املن ندارس الغربي ننة وسياسن نييها معت ينه ننا ائق ننا ام ننام ا نفت ننا والتعام ننت احل ننر والطلي ننر يف ظ ننت
العوملننة ال ن امحن كمننا ينند ون اجمل نال للنندول وس نعيا لتطننور دول وقننعو العننان يف حويننت
ال وكننب ا رضنني اىل قريننة يتبننادل ا ضنناء جمتمعهننا العالقننات املفتلفننة الن أت ننذ بينندهك حنننو
سبت التطور والر ا .
ول نن نا م ن جتاربن نا يف دول الع ننان املفتل ن ن ننرى تطبيق ننا ا ننر لعالق ننات ال نندول الغني ننة ويف
مقنندمتها الننو حتت املتح ند مننل قننعوبنا وهنني ال ن متل ن كننت وسننائت القننو وتفننرض لينننا مننا
تريد يف تل اجملا ت .تعرض السياد اىل انتقادات كثم م قبنت العنان الثالنث وحويلهنا
اىل توابل تدور يف ل الدول الغنية.
ان العوملنة تعتن ا نة ا ننات يف اسنتغالل وتسننفم اقتصنادحتت العننان الثالنث وذلن خلدمنة
النندول الرامساليننة وقننركا ا املتعنندد اجلنسننية بقينناد الننو حتت املتحنند الن ترينند اأمركنة العننان
وحويل اىل مبل للقطب الواحد.
يقننول املف ننر العننريب حممنند اب ند اجلننابري ان العومل نة يف اجملننال السياسنني منظننورا اليهننا م ن
اوي ننة ااجليوبولت ن ه نني االعم ننت ل ن تعم ننيك من ني حض ناري ع ن بل نندا بعين ن ,هو ال ننو حتت
املتحد ل بلدان العان امجل وهي ليس جمنرد الينة من الينات التطنور للنظنام الرامسناا ,بنت
هني ايضنا وابلدرجنة ا وىل د نو اىل تبني منننوذج مهنني اااجلنابري العوملنة وا وينة الثقا ينة جملننة
املستقبت العريب  ,العدد  28قبا  ١6 ١٩٩8وهذا يعي ان العوملنة اىل جاننب كوننا
مظه نرا اساسننيا م ن مظ نناهر التطننور احلضنناري ال ننذي يشننهد صننر ان ننا تنطننوي ل ن بعُ ند
ايديولوجي يتمثنت يف اردا ا يمننة لن العنان وامركتن اا د .حسن الزبيندي .العوملنة ومسنتقبت
التطور ا قتصادي للدولة يف العان الثالث ا مارات العربية ١3٤ 2002
يف ح ننني ي ننرى ال تن نا ا مري ننان ابن العومل ننة ملي ننة حض ننارية توح نند الع ننان يف قري ننة واح نند

متطور تقدم مثرا نا ل نت البشنرية .يقنول املف نر ا مري ني اا ب نينو برجينسن ي ان ظناهر
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العوملننة بننار ن ننان تتقننار اجنزاء لتغنندو كقرين امليننة بفضنت الثننور العلميننة والت نلوجين
اابرجينس ي بني صري امري ا والعصنر الت نولنوجي ترمجنة حممند حمبنو ن دار الطليعنة
بموت ١٩80
وم ن املناسننب يف هننذا اجملننال ان نش نم اىل ر ي ن مركننز الدراس نات ا س نماتييية والدوليننة
يف الو حتت املتحد حيث يرى يف تعريف  :ان العوملنة او كمنا يسنميها وملنة ا سنواق ابننا
النتييننة احلتمي نة تس نناع جمننال التع ننامالت الدولي ننة ح ننىت الننبح قتص ننادات الو ني ن اكث ننر
ا تمادا ل ا سواق اخلارجينة ا منر النذي يفنرض قينودا ديند ااهنا تلن املفروضنة لن
الس ن ننياد الو ني ن ننة غ ن نندت الس ن ننياد مقي ن نند مبيمو ن ننة متش ن نناب ة م ن ن ا لتزام ن ننات السياس ن ننية
وا قتصادية للتيار التابعة حليك راس املال اخلا املتد ر ليها.
(]Doylor,) ohonston , FOREIGN POLICYinto the 21 stceentury .
the U.S.L eoudershiq ehallowye Washinigto ,1996 , P.12g[.

ان السياسة ال تنطوي ليها امللسسات املالينة الدولينة ويف مقندمتها ا ذرع ا طبو ينة
ذ امللسسات واملتمثلة مبصرا النقد الدوا بن ا مار الدوا منظمنة التينار العاملينة
هنني بننار ن جننوهر مليننة العوملننة يف العننان وال ن تقضنني بتقنندمي الق نروض الثقيلننة اىل دول
العنان الفقننم من ننالل معاهنندات القننروض املفروضنة ليهننا والن يننلدي اىل جترينند هننذ
النندول من سننياد ا القومينة حسننب بننت يتعنندى ذل ن اىل ا قننار قننعوهبا حيننث تتعننرض اىل
قرو قاسية ترا ر هذ القروض او املسا دات واملتمثلة مبا قي:
لن البلنند النذي يرغننب ابملسننا د ا قتصننادية او القننرض من امللسسننات املاليننة ان
.١
يفننتً مصننار واس نواق املالي نة امننام راس املننال ا جنننيب حيننث يش ن ت هننذا ا نفتننا طننور
كبننم ل ن ا قتصنناد القننومي ننال جينو ننتً اجمل نا ت املاليننة امننام راس املننال ا جنننيب بنندون
حديد.
ومل اجتذا املال ا جنيب والدوا للمنود ني احمللينني وابعناد هنل ء ن املصنارا احمللينة
يف بلد كمصر انا رمبا ت ون أكثر سفاءا ندما يتعلنر ا منر بتقندمي قنروض اىل الشنركات
٦7

ال ن ن ى ام ن ننا ن ن نندما يتعلن ننر ا م ن ننر بتق ن نندمي الق ن ننروض وا ئتمن ننا ت لرج ن ننال ا م ن نال الص ن ننغار
واملزار ني هي أي امللسسة الدولية ن يف غاية احلذر يف تنفيذ مثت هذ السياسة.
ولعلنن ن ن ن ن ننا نغن ن ن ن ن نناا إذا قلنن ن ن ن ن ننا ان لن ن ن ن ن ننندوق النقن ن ن ن ن نند الن ن ن ن ن نندوا سن ن ن ن ن نناهك بشن ن ن ن ن ن ت عن ن ن ن ن ننال يف
ا مات املالية يف العان بدل حلها وتقدمي املسا دات املطلوبة من .
بعنند نصن قننرن من أتسيسن ألننبً م ن الواضننً ان لننندوق النقند النندوا قنند شننت يف
مهمت ن هننو ن يقنندم ا م نوال للبلنندان ال ن تواج ن ان ماقننا يف نشننا ها ا قتصننادي .و ل ن
الن ننرغك من ن حقيق ن ننة همنن ننا للعملين ننات ا قتص ن ننادية قن نند ا داد بش ن ن ت ابل ن نا ن ننالل الس ن نننوات
اخلمسني ا م ومل كت حماو ت لندوق النقند الندوا نالل ربنل القنرن املاضني ا نم
قد تفش ا مات حول العان بش ت مت رر وأ مر م السابر.
و نن نند ا معن ننان مب ن ننا ين نندور حولن ن ننا قلن نيال ن ن نند ان من ننا يق ن نار املائن ننة بل ن نند واجهن ن ا م ن ننات
اقتصننادية .وم ن اس نوا السياس ننات ال ن كننان لننندوق النق نند النندوا يضننغي ابجتاههننا و ل ن
ا ن ن سياسن نة حرين نر سن ننوق راس املن ننال السن ننابقة وانن ننا حين ننث اسن ننهم غالبن ننا يف ن نندم
استقرار ا قتصاد العناملي اذ مبينرد ان يند ت البلند يف ا منة نان امنوال لنندوق النقند الندوا
وبراجم ن تنيً يف استقرار املوق  .بت يف العديد م احلا ت جعل ا منور اسنوا من قبنت
صولا يف ماما ا السلبية ل الفقراء.
 .2ان يقوم البلد ح ضغي لندوق النقد الدوا خبصفصنة أكن قندر مم ن من املصنانل
والشركات التابعة للدولة حىت وان ن تتو ر يف البلند املعني الظنروا املوضنو ية لنينا ملينة
اخلصفصنة .ويعنني ذلن يف حالننة أ تقننار اىل امللسسننات املسننلولة ن الرقابننة لن املصننارا
و ل اسواق املال و ل امللسسات احل ومية ال تق امام سيطر ا حت ارات.
و عف ن ل ن أح نند يف الع نراق ان هن ننا توجه ننات ط ننم م ن قب ننت ال ننبعل يف ا ح نزا
السياسنية والسنلطة احلاكمنة وكننذل منا متفنل نن موقن النو حتت املتحند احملتلنة للعنراق
يف توجي سياسة البلد ا قتصادية حنو اخلصفصة.
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اننن ننا وان كنن ننا نن نند اللين ننوء اىل اخلصفصن ننة يف بعن ننل املشن نناريل غن ننم اجملدين ننة م ن ن الناحين ننة
ا قتصن ننادية وا نتاجين ننة .ل ننن ننا نن نند يف هن ننذا التوجن ن اخلطن ننم يف املشن نناريل الن ن ن ن الن نننفي
والص نننا ات النفطي ننة ول نننا ة الفوس ننفات وبقي ننة الص نننا ات ا نتاجي ننة نظ نرا خلط ننور د ننول
الرامسنال لن ايننة حرين سياسننية او اقتصننادية بننت ت بننت بلنند مبفتلن العوائننر للولننول اىل
التنمية احلقيقية.
ان الث ننروات املعدني ننة وال ن ه نني م نناد ا ننرو ال ننبالد جي ننب ان تبق ن مل ننا الص نا للش ننعب
العراق ني وان تسننتغت لصنناحل  .ولننيس لصنناا قننرحة لننغم م ن ابنائ ن كم نا حصننت سننابقا يف
ه نند النظ ننام الش ننموا وكين ن اس ننتغت ذلن ن النظ ننام من نوارد ال نننفي ووجهه ننا خلدم ننة اغراضن ن
العدوانية يف احلنرو لن ابنناء قنعب وابنناء الشنعو اجملناور ويف نطناق اخلصفصنة يف دول
العان ان هنا منا يثنم اقند املفناوا من التحنول اىل القطناع اخلنا  .صولنا بعند شنت
جتربننة روسننيا ال ن انتقل ن سنريعا اىل اقتصنناد لسننوق ومننا لنناحب ذل ن م ن سنناد .ننال الم
ن النولية السننوق يلكنند ان التحننول للقطنناع اخلنا سننيقلت ممننا يسننمي ا قتصنناديون نشننا
م ن ننوظفي احل وم ن ننة يف الس ن ننعي وراء الري ن ننل م ن ن ن ننالل اقتط ن نناع اج ن نزاء من ن ن اراب الش ن ننركات
احل ومية او منً العقود والوظائ قارهبك والدقائهك.
ول ن لن الع ننس ممننا يفننمض مبننا جيننب أن حصننت من تغيننم حنننو ا لننلً ننان التحننول
اىل القطاع اخلا جعت ا مور اسنوا ب ثنم اىل درجن ألنبً يشنار اىل التحنول حننو القطناع
اخلننا بتسننميت ااقطنناع الرقنو يف العدينند م ن البلنندان نناذا كانن احل ومننة اسند ثمننة
دليننت ض ن يت ل ن ان التح نول للقطنناع اخل ننا سننيحت املش ن لة و ل ن البيننل للقطنناع اخل ننا
وا ستفاد م ا راب املتوتية م ذل .
ويف بلن نند بعن نند ا ن ننر أدر مسن ننلولو احل ومن ننة ان التحن ننول للقطن نناع اخلن ننا جعلهن ننك غن ننم
مقيدي ابقتطاع جزء يسنم من ا راب السننوية هنك من نالل بينل املشنروع احل نومي أبقنت
م سعر املقرر يف السوق يقتطعون حصنة مهمنة من قيمنة املوجنود نفسنهك بند من تركهنا
ق ن نرابئهك والن نندقائهك .ويف احلقيقن ننة أل ن ننبً ابم ن ننانك الين ننوم سن ننرقة أكث ن ننر ممن ننا كن ننان س ن نينهب
السياسننيون املسنتقبليون .ولننذل لننيس من العيننب ان مليننة البيننل املتال ننب هبننا يف القطنناع
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اخلا كان مصمم لتعظيك املبالا ال مي ن ان يقتطعهنا و راء احل ومنة نفسنهك .ولنيس
املبننالا ال ن س ننتماكك يف زينننة الدول ننة هي ن مننا يص ننيب ا قتص نناد الننو ي م ن ض ننرر وق نند
ق ل روسيا حالة منوذج ماساوي للضرر الذي احدا التحول للقطاع اخلا .
 .3وم الشرو املقيد لسياد الدولة وجنو حرينر سنوق السنلعية من كا نة العوائنر املقيند
لالس ن ننتماد والتص ن نندير وبض ن نمنها السياس ن ننة احلمائي ن ننة .اذ تف ن ننرض امللسس ن ننات املالي ن ننة الدولي ن ننة
والشن ننركات ال ن ن ى لن ن الن نندول النامين ننة ر ن ننل القن نوانني احلمائين ننة لصن ننا تها الو نين ننة و فن ننل
الرسن ننوم ال مركين ننة لن ن البضن ننائل املنا سن نة لبضن ننائعها احمللين ننة ل نهن ننا يف نفن ننس الوقن ن تضن ننل
القوانني ال حمي هبا منتيا ا الزرا ية والصنا ية بوسائت تلفة ويف مقدمتها الند ك املنادي
للمنتيني وننرى ان معظنك البلندان الصننا ية املتقدمنة وبضنمنها النو حتت املتحند واليناابن قند
قامن بتنمينة اقتصننادحت ا من نالل محاينة لننا ا ا بشن ت ح ننيك وانتقنائي حنىت الننبح
قويننة مبننا ين ال فاينة لتتنننا س مننل الشننركات ا جنبيننة .ون ينننتا حريننر التيننار السنريل واجبننار
بلنند منا لن ننتً اسنواق امننام املنتيننات املسننتورد الن تتنننا س مننل منتياتن الصنننا ية الن
اتسنم بضننعفها اخلطننم امنام منا سننة النندول القويننة لنظما نا يف البلنندان الضننعيفة يف تطننوير
تل البلدان.
ان هن نذ السياسن ننة مي ن ن ان تن ننلدي اىل نتن نائا طن ننم اجتما ين ننا واقتصن ننادحت قن نند ُدمن ننرت
الوظننائ يف النندول الضننعيفة بش ن ت منننتظك .ون ي ن ابم ننان امل نزار يني الفق نراء يف البلنندان
النامينة منا سننة السننلل القادمننة من امري ننا واوراب املد ومننة بشن ت ابلننا وممننا اد الطننني بلنة ان
ال نندول الصن نننا ية ال ن ن ى ن ال ننو حتت املتحن نند واوراب ن تن نزال ابلن ننرغك من ن من ننرور مايزين نند لن ن
العشننري امننا من مننر العوملننة انننا تولنند ابواهبننا امننام املنتيننات الزرا يننة والسننلل النسننييية
القادمة من اجلننو وذلن من نالل رضنها رسنوم الينة لن هنذ الصنادرات  ,ويف ضنوء
ه ننذ احلقيق ننة يب نندو احل ننديث ن حري ننر التي ننار اخلارجي ننة د ننة وض ننح ا ل ن ال ننذقون ,
ال نندول الغني ننة وا نني هب ننا تل ن املش نناركة يف منظم ننة التي ننار العاملي ننة تف نرض ل ن منتي ننات
السن ننلل القادمن ننة من ن دول اجلنن ننو رسن نوما كمركين ننة تبلن ننا يف املسن ننتوى اضن نعاا الرسن ننوم الن ن
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تستو يها م جتار ا البينية  .أضن اىل هنذا ان هنذ الندول تسنتويف من املنتينات الصننا ية
املستورد م الدول النامية رسوما كمركية متصا د بتصنا د درجنات التصننيل الن منرت هبنا
املاد املاد ا ولية مثبطة بذل جهود التنمية الصنا ية يف بلدان اجلنو  .في أ قنر بلندان
العن ننان يسن ن حن نواا  % ٤0من ن سن ن ان املعمن ننور ا ان حصن ننتهك من ن التين ننار اخلارجين ننة
تتياو بعد مضي شري اما م مشروع العوملة  % 3او من الناحينة ا نرى يسنتحوذ
حواا  % ١6م س ان املعمور ل االاة ارابع التيار اخلارجية.
ولع ننت الزرا ننة ه نني اوض ننً اجمل نا ت ال ن تنيل نني يه ننا املع ننايم املزدوج ننة والنف نناق السياس نني
لنندول الشننمال بينمننا تطالننب النندول الناميننة ض نرور املضنني قنندما بتحريننر التيننار نننرى ان
البلنندان الصنننا ية اب نماا رئننيس بن ن ا مننار النندوا ااولفتننون تسننتغت مصننادر ر ق
املزار ني ضعاا احليلة م ذوي املل يات الصغم يف الدول النامية.
و س ننب املث ننال ا ننر م ن السياس ننة احلمائي نة ال ن تنتيه ننا دول الش ننمال يف ال نند ك ال ننذي
تقدمننة الننو حتت املتحنند ملزار نني القط ن الننذي يبلننا ننددهك ا 25الفننا .أذ يف ننام 200٤
وقع ن ننك احل وم ننة ا مري ي ننة د م ننا مالي ننا بل ننا ا 3,٩ملي ننار دو ر .أي مايزي نند ل ن قيم ننة
جممت ا نتناج ا مري ني من القطن فظنة بنذل سنعر القطن يف السنوق العاملينة نواا 25
 %ملحق ننة أ ند ا ض نرار ل ننيس ق نني مهوري ننة مص ننر العربي ننة املنتي ننة لواح نند م ن أ ض ننت
ال ننناا القط ن يف الع ننان ن ب ننت ابملنتي ننني ا نري كمنتي نني الباكس ننتان وم ناا وس نواهك م ن
املنتيني للقط يف العان.
 .٤ل ن النندول فننيل ا نفنناق احل ننومي املفص ن للر ايننة الصننحية والتعلننيك ود ننك امل نواد
الغذائيننة وسننلل الوق ننود الضننرورية للف ننات املس ننحوقة م ن ل ن ن ن املفصص نة لنند ك لننغار امل نزار ني
والحا املشاريل الصغم .
لقن نند شن ننل العوملن نة من ن ا قن ننالل من ن حن نا ت الفقن ننر كمن ننا شن نل يف ضن ننمان ا سن ننتقرار
ا مات يف اسيا وا ريقيا هددت اقتصادات واستقرار مجينل البلندان النامينة وكانن النتيينة
يف العدي ن نند م ن ن الش ن ننعو الوق ن ننوع يف مه ن نناوي الفق ن ننر ويف بل ن نندان ا ن ننرى حص ن ننل وض ن ن
اجتما ي وسياسية.
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لقد ادت سياسة لندوق النقد الدوا اىل تننامي يبنة ا منت يف النظنام الندوا يف العوملنة
الذي ير ا الصندوق والذي اوق الد ك املناا للوقنود واملنوارد الغذائينة الن كنان يتمتنل هبنا
الفق نراء يف اندونس ننيا واملغ ننر ومص ننر وغيني ننا اجلدي نند كم ننا وي نرى الفق نراء يف ميلن نند وجن ننو
ا ريقيننا ا دحتد حننا ت ااا ينند نتييننة للسياسننة ال ن رضننها لننندوق النقنند ا دوا ل ن
النفقننات الصننحية .ومننل اضننطرار العوائننت يف البلنندان الناميننة اىل د ننل اجننور الدراسننة و دهننك
و قا ملا يسم ب ما التففيل م الت الي الدراسية الذي اضطرهك اىل ا ناذ قنرار منلن
بعدم ارسال ابنائهك وبنا ك ل ي يتعلموا يف املدارس.
من نالل منا تقندم من نرض للتنناامات املندمر لسياسنة العوملنة ولنندوق النقند الندوا نننرى
ابن السياد البح يف الدول النامية املرتبطة ابمللسسات املالية الغربية والندول الرامسالينة يف
حالة اقتصادية ا رغ ا ستقالل م معاني .
لنع ننود اىل اس نناس املوض ننوع املط ننرو للبح ننث واملناقش نة وه نو حص ننانة ا مري ننان يف الع نراق
اب ن اجلنننود ومن يلحننر هبننك من اقننبا العسنناكر ااالقنوات ا منينة بننال ووتننر وغمهننا
م الشركات اخلالة العامل معهك.
ان احلصن ن ن ننانة تعن ن ن نني يف اتفاقين ن ن ننة القن ن ن ننانون الدبلوماسن ن ن نني لعن ن ن ننام  ١٩6١ا فن ن ن نناء املن ن ن ننوظفني
الدبلوماسني استثناءا م اخلضوع للقوانيني الو نينة املضنيف للدبلوماسني وذلن بغينة تسنهيت
اداء ملن يف وظيفتن املهمننة واحلساسننة والن تعني يف مننا تعنين ان يقننوم الدبلوماسنني ابلعمننت
النبيت واخلم لتقريب ن دولت وقعب اىل الشعب والدولنة الن مينارس وظيفتن الدبلوماسنية لن
ارضنيها .وابلنرغك من ننروج الدبلوماسنني ن ملهنك الننوظيفي يف تلن البلندان و صولننا
النندول العظم ن وقيننامهك اب مننال التيسننس لصنناا ح ومننا ك ا ان القننانون الننو ي ابلننرغك
م هذا اخلروج والتياو يطبر قهك بت يلمر املوظ مبغادر الدولة املضيفة.
وقل ن ان ه نذا ا م ننر ابلنس ننبة للق ننانون ال ننو ي يعت ن اس ننتثنائيا اذ ان اه ننك مظه ننر دا ل نني
لسننياد الدولننة يتمثننت يف تطبيننر قانونننا الننو ي لن مجيننل ا راضنني واملوجننودات ننوق وحن
هذ ا راضي الو نية م اروات وأمال بيعينة ومعنوينة ومنا يضنر اجوائهنا ومنا تضنمن يف
جوا اراضيها وميتد يف البحر حىت ناية املنطقة ا قتصادية ولو اىل نوم البحنر احلنر كنت
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ذل عضل للقانون الو ي و جيو ا فناء املنوا نني او ا جاننب من تطبينر القنانون النو ي
يف حالننة ننروجهك لن اح امن ن هننذا اخلننروج يعتن رقننا للسننياد الو نيننة ويضننل الدولننة
يف تبعي ننة الدول ننة ا جنبي ننة ال ن تف ننرض ليه ننا ا ف نناء موا نيه ننا م ن تطبي ننر الق نوانني وا نظم ننة
والتعليمن ن ننات الصن ن ننادر ن ن ن ا ي ن ن ننات التش ن ن نريعية والتنفيذين ن ننة والقضن ن ننائية  .و كانن ن ن ال ن ن نندول
ا سن ننتعمارية يف العهن ننود الغن ننابر وحن ننىت مرحلن نة تطبين ننر ميثن نناق ا من ننك املتحن نند تفن ننرض ا فن نناء
موا نيه ن ننا م ن ن اخلض ن ننوع للق ن نوانني واحمل ن نناكك الو ني ن ننة وك ن نان يطل ن ننر ل ن ن ه ن ننذ احلال ن ننة مفه ن ننوم
ااا متي ننا ات ا جنبي نة ول ن ه ننذا العه نند ذه ننب بغ ننم رجع ننة غ ننم ان ال ننو حتت املتح نند
ننادت م ن جدي ند بس ننبب نزو ه ننا حن ننو التس ننلي وانطالق ننا م ن غروره ننا و نيهيته ننا ا ننذت
تف ننرض يف معاه نندا ا املفتلف ننة  ,وح ننىت م ننل حلفائه ننا الغ ننربيني مفه ننوم حص ننانة جنوده ننا ام ننام
القوانني الو نية وا ضا هك اىل قوانينها وحماكمها املدنية والعس رية كمنا حصنت وحصنت منل
ك ننت من ن الي نناابن وك ننورحت واملاني ننا وان لن نما ومجي ننل ال نندول الغربي ننة الن ن أتوي وتض نني القوا نند
واجلنود ا مري ان .
ا يف الع نراق وبع نند ا ح نتالل واجهتن ننا ه ننذ املش ن لة ال ب ننم املتمثل ننة يف ارت ننا اجلن ننود
ا مري ان جرائك متعدد ااهنا جنرائك احلنر احملرمنة ابلقنوانني الدولينة ويف مقندمتها اتفاقينات
وبروتوكننو ت جنين ومعاهنند رومننا لعننام  ١٩٩8الن انشننوت حم مننة اجلننناحتت الدوليننة الن
ت مبحاكمة جمرمي احلر ل جرائك تلفنة منهنا ا ابد والقتنت والتعنذيب وا غتصنا
وغمها م اجلرائك.
ل ننيس غريب ننا ان ن نرى ال ننو حتت املتح نند ت ننر ل ا نض ننمام اىل معاه نند روم ننا ا يف حال ننة
قبن ننول ا فن نناء اجلنن ننود ا مري ن ننان من ن احملاكمن ننة امامهن ننا جلن نرائك احلن ننر املفتلفن ننة الن ن ارت بن ن
وترت ننب لن ارض العنراق كمنا انننا أي الننو حتت املتحنند حنناول وسننوا تبقن مصننر لن
ا فنناء جنوده ننا م ن اخلض ننوع اىل الق ننانون ال نو ي العراقنني كم ننا عل ن م ننل مجي ننل البل نندان ال ن
أتوي قوا نند س ن رية وذل ن و ننا م ن الفض ننائً وه ننرواب م ن ا ح ننام ال ن ح ننك هب ننا م ن
يرت ننب ج نرائك احل ننر او اجل نرائك العادي ننة .ول ننذل وج نند ان ا مري ننان اس ننتفدموا الض ننغي
ل ن ح وم ننة د .احتد ننالوي ن نندما انض ننم ول نادق
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ل ن معاه نند روم ننا لع ننام ١٩٩8

وسننر ان مننا انسننحب منهننا بعنند مضنني اسننبوع ل ن ذل ن التصنندير شننية جلننوء احل ومننة
العراقيننة اىل حم مننة اجلننناحتت الدوليننة حملاكمننة جمرمنني احلننر الننذي ارت ب نوا ويرت بننون تل ن
اجلن نرائك ن ننر العن ننراق وموا نين ن وممتل اتن ن وا ر ومجين ننل مقدسن ننات  .ولنعن نند سن نننوات اىل الن ننوراء
ونش نف املعاهنندات ال ن قنند ا الننو حتت املتحنند مبفتل ن انوا هننا واهنندا ها معاهنندات
املس ننا دات الفني نة وا قتص ننادية معاه نندات تق نندمي املس ننا دات العس ن رية ومعاه نندات اقام ننة
القوا ند العسن رية لتلقني الضننوء لن نصولننها ونننرى كين كانن النو حتت املتحنند تفننرض
ل الدول محاية موا نيها وجنودها م القوانني الو نية وبضمنها دولنا العربية.
فن نني معاهن نندات تقن نندمي املسن ننا دات الفنين ننة وا قتصن ننادية تواجهنن ننا نصن ننو لن ننة بسن ننياد
الدولة وهو ضوع هذ املعاهدات للقنوانني الصنادر ن ال نونغرس ولنيس لقوا ند القنانون
الن نندوا .فن ني اتفاقين ننة التعن نناون الفن نني وا قتصن ننادي املعقن ننود من نل تن ننونس يف  ١6اذار ١٩57
رضن الننو حتت املتحنند يف املنناد ا وىل م ن هننذ املعاهنند تطبيننر الق نوانني ا مري يننة بنند
م قوا د القانون الدوا.
: Article one reods as follows
The furnishing of such ossijtne sholl be sujeeteol to opplieoble united Stotes
..…… Lows and regulations
اTIAS) No 8 P. 1 , P 427 – 429

وألزمن املنناد الثانيننة من ا تفاقيننة اجلانننب التونسنني ابلتعنناون مننل ا ضنناء البعثننة ا مري يننة
يف س ننبيت تنفي ننذ ب ننر ما املس ننا دات م ننل س ننً اجمل ننال ننك ابملراقب ننة وا ق نراا ب نندون ح نندود.
وتقنندمي البيننا ت والتقننارير الضننرورية ننك مبعنى ا ننر إ ننالق ينند ا ضنناء البعثننة وا تبننارهك جننزءا
م ا ضاء السفار ا مري ية.
ون نند نصول ننا مش نناهبة نذ النص ننو يف ا تف نناقيتني ال ن
 ١٩57مل كت م العراق وا ردن .انظر النصو .

ق نند ا ال ننو حتت املتح نند ننام

ا TIAS) NO 2290 , and No 3799 and No 3835 and No 87
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كمنا تضننمن ا تفاقيننات اخلالننة بتقنندمي املسنا دات العسن رية للنندول العربيننة ااالعنراق ,
ليبين ن ننا  ,ا ردن  ,لبنن ن ننان نصولن ن ننا مماالن ن ننة لتلن ن ن النصن ن ننو اخلالن ن ننة ابملسن ن ننا دات الفنين ن ننة
وا قتصادية  .قند نصن ا تقاقينة املعقنود يف  2٤نيسنان  ١٩5٤ابن املسنا د العسن رية
املقدمة للعراق جيب ان تنظك و قا لقوانني الو حتت املتحد .
وق نند ت ننرر ه ننذا الش ننر ني ننة يف التع ننديت ال ننذي اد نت ل ن ا تفاقي ننة يف  6حزي نران ننام
 .١٩57أنظر
اTIAS) No- 3108 and No 3049

وقض املناد الرابعنة الفقنر الرابعنة ابسنتقبال هي نة امري ينة يعهند نا ا قنراا لن بننود
ا تفاقين ن ننة لن ن ن ان مين ن نننً ا ضن ن نناء هن ن ننذ ا ي ن ن ننة مجين ن ننل احلصن ن ننا ت وا متين ن ننا ات املمنوحن ن ننة
للدبلوماسي.
وم امثلة ا تفاقيات ال قد ا الو حتت املتحد منل الندول النامينة اتفاقيا نا منل دولنة
الفلبننني شننية ا نالن اسننتقال ا ننام  , ١٩٤6حيننث اسننتطا ان تننلم لنفسننها الس نيطر
ل ن ن الق ن نوات الفلبيني ن ننة وبع ن نند ن ننام ارغمته ن ننا ل ن ن التوقي ن ننل ل ن ن معاه ن نند جدي ن نند لتق ن نندمي
املسا دات العس رية يف  2١مارس  .١٩٤7وم اهك السنمات املمينز نذ ا تفاقينة كوننا
تفرض التزامات ل اجلانب الفلبيي ومتنً حقوقا لليانب ا مري ي قند حرمن املعاهند
امل ن ننذكور ل ن ن احل وم ن ننة الفلبيني ن نة ح ن ننىت اس ن ننتفدام املس ن ننا دات العس ن ن رية و ق ن ننا ملص ن نناحلها
الد ا ية .هي ضل يف تقدير ذل دار الو حتت املتحد ا مري ية.
نص ن امل نناد اخلامس ننة م ن املعاه نند ل ن م ننايلي :ان مجي ننل املع نندات العس ن رية والس نف
والطائرات احلربية املقدمة للفلبيني تعت مل ا للو حتت املتحد .
وا ض ننع امل نناد ا ١0ريق ننة إنف نناق املس ننا دات العس ن رية اىل بعث ننة استش ننارية امري ي ننة
مبعة بش ت مباقر للقياد ا مري ية .ونص املاد ا ١6ل متتل رئنيس البعثنة وسنتة من
ا ض ننائها ال ب ننار ابحلص نانة الدبلوماس ننية ويف الع ننام ا ١٩55رض ن معاه نند جدي ند ل ن
الشن ننعب الفلبين نني وقن نند اض ن نيف اليهن ننا نصولن ننا جدين نند يف تع ن ننديالت ا ١٩55ن ١٩57
حين ننث مت مبوجبهن ننا توجين ن املسن نا دات ا قتصن ننادية لبنن نناء املنشن ننات العسن ن رية وتن نندريب ا ن نراد
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القنوات املسننلحة .كمننا قضن ابلسننما للننو حتت املتحنند ا مري يننة ابجنراء البحننو دا ننت
ا راضي
الفلبينية ملعر ة الوجو ال ستنفر يها املسا دات العس رية حىت ولو تطلنب ذلن تقندمي
الو ئر السرية للدولة الفلبينية .انظر
اTIAS) hol 7 , 1y47 and Post 1 , 1955 P487

بع نند انته نناء احل ننر العاملي ننة الثاني ننة وم ننا محلت ن م ن م س نني لش ننعو ا رض ب نندأت احل ننر
الب ننارد ب ننني املعس ن ري توجه ن ال ننو حتت املتح نند اىل انش نناء ا ح ننالا العس ن رية ننان
مولنند اول حلن سن ري ننام  ١٩٤٩مسنني لن ا لسنني مبوجننب معاهنند مننل النندول
الغربي ننة ال ننذي امح ن لل ننو حتت املتح نند م ن ننرا واح نند اقام ننة قوا ند كب ننم ل ن اراض نني
ال نندول الغربي ننة  ,ان ل نما  ,املاني ننا  ,هولن نندا  ,بليي نا  ,ال تغ نال  ,اس ننبانيا  ,وانض ننم تركي ننا
ا لسني نذا احللن  ,وكانن حينة النو حتت املتحند يف تشنييد هنذ القوا ند
البعيد
تتمثن ننت يف محاين ننة املعسن ن ر الغن ننريب ودولن ن من ن اا العن نندوان الشن ننيو ي القن ننادم من ن ا حن نناد
السو ي  .وحىت بعند حلنت املعسن ر ا قنماكي وتف ن الدولنة السنو يتية ن تتنواىن النو حتت
املتحنند من ضننك بعننل تلن النندول اىل حلن ا لسنني  ,كبولونيننا  ,جي يننا  ,وهنني حنناول
ض ننك جورجي ننا واوكراني ننا اىل ل ننفوا احللن ن وكونن ننا مق نندمون ل ن ح ننر ابرد جدي نند م ننل
روسن ننيا القادمن ننة اىل مين نندان التنن ننا س والتنن نناحر الن نندوا  .و غرابن ننة يف توسن ننيل حلن ن ن نندوا
كا لس نني ق نند اس نتوىل ه ننذا احلل ن ل ن ا تصال ننات جمل ننس ا م ن يف ننرض العق ننوابت
والقت ننال يف الن نندول األجنبين ننة بعين نندا ن ن رقابن ننة جملن ننس ا من ن وكانن ن الن ننو حتت املتحن نند يف
اتفاقيا نا مننل النندول الغربيننة والينناابن وكنورحت رضن قننرو ها ل ن حليفتهننا ويف مقدمننة هننذ
الش ننرو ن ننرض احلص ننانة جلنودهن نا ام ننام القن نوانني الو ني ننة حلمن ننايتهك من ن احملاكمن ننات يف هن ننذ
البلدان وحماكمتهك و قا للقانون ا مري ي امام احملاكك ا مري ية .
وبعد نرد ان لنما من منطقنة الشنرق ا وسني احتلن النو حتت املتحند م اننا عمندت اىل
قنند اتفاقيننات القوا نند العس ن رية مننل دينند م ن النندول العربيننة واخلليييننة كليبي نا  ,اململ ننة
7٦

العربي نة الس ننعودية  .,البح نري  ,قطننر  ,ا م ننارات العربي ننة  ,ال وي ن وهننا ه نني تعق نند اتفاقي ننة
ويلن ننة املن نندى من ننل الع ن نراق بعن نند احتاللن ن ن ننام  2003تعتن ن املعاهن ند املعق ن ننود يف اا١٩
ايل ن ننول ن ننام  ١٩5٤ب ن ننني ال ن ننو حتت املتح ن نند واململ ن ننة الليبي ن ننة واملتض ن ننمنة اقام ن نة القوا ن نند
العس رية يف ا راضي الليبينة منوذجنا نتهنا سنياد ليبينا واسنتمرت النو حتت املتحند لن
هذا النها يف توقيعها املعاهدات ا رى مل الدول اخلليييةا١
منحن ن املن نناد ا وىل من ن املعاهن نند املن ننذكور الن ننو حتت املتحن نند احلن نر يف اقتطن نناع اراضن نني
قاسننعة من ا قلننيك اللينيب قامننة وتشنييد قوا نند سن رية ليهننا والن ضننل بشن ت مباقننر
للسننلطات ا مري يننة كمننا حرمن اا املنناد  3الفقننر  2و اااملنناد الثامنننة الفقننر  2ليبيننا
م حر ممارسة الرقابة ل الطائرات والسف واملراكب املائينة يف املننا ر الليبينة املتفنر ليهنا
كمننا ا فن القوا نند ا مري يننة م ن ا رقنناد البحننري ا جبنناري وقوا نند املننرور يف ليبيننا مبننا يف
ذلن ن املين ننا ا قليمين ننة واابحن ن اا م – 8ا –  2لس ننف و ن ننائرات الن ننو حتت املتحن نند
ا مري ية حرينة التنقنت يف مننا ر ليبينا ا نرى اضنا ة اىل مننا ر القوا ند العسن رية ويند ت
يف ذلن امليننا ا قليمينة الليبيننة ندا تنفيننذ غناحتت هنذ ا تفاقيننة واجننا ت اا م – ١٤
ح ومة النو حتت املتحند ان تقنوم مبسنً هندسني ارضني ومنائي ومبسنً ا راضني والسنواحت
وأبي مسً ي ا ر مبا ذل ا ذ الصور م اجلو يف اية حية م ليبيا ومياهها اجملاور
ويعنني ذل ن أن احل ومننة الليبيننة تسننتطيل التصننرا ري نة يف تنظ نيك قننلون د ا هننا الننو ي
و قا ملقتضيات السالمة العامة TIAS) NO 3107
وحرمن ن اام – ٤ا 3لن ن احل ومن ننة اليبين ننة تطبين ننر قن نوانني ا ين ننر لن ن ا ضن نناء قن نوات
الو حتت املتحند  .كمنا ونصن اا م  20 -لن تطبينر القنوانني ا مري ينة لن ا ضناء
الق نوات ا مري ي نة مسننتبعد تطبي نر الق نوانني الو ني ننة ل ن ا ضنناءها ج نناء يف هننذ امل نناد م ننا
يلي:
متل ن الس ننلطات العس ن رية لل ننو حتت املتح نند احل ننر يف ان مت ننارس دا ننت اململ ننة الليبي ننة
ا تصا اجلنائي والتودييب الذي ول ا قوانني الو حتت املتحد ل ا راد قوا ا .
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ابرم ن الننو حتت املتحنند ا مري ي نة معاهنند ا نرى مننل اململ ننة العربي نة السننعودية وكان ن
احننة املعاهنندات دينند من دول اخللننيا العننريب وهنني معاهنند قا ند الظهننر ان الن الن
س ننارية املفع ننول حل نند ا ن وال ن تش نناب نصول ننها م ننا ج نناء يف ا تفاقي ننة الليبي ننة ا مري ي ننة م ن
قوا نند متنننً احلصننانة للينننود واملنوا نني ا مري نان ن انظ نر نصننو املعاهنند ا )TIAS
No 2290
كم ن ننا ابرم ن ن ال ن ننو حتت املتح ن نند معاه ن نند ق ن ننبيهة ملعاه ن نند الظه ن نران م ن ننل قط ن نر والبح ن نري
وا مننارات العربي ننة وال وي ن حلمايننة مص نناحلها ا س نماتييية ويف مقنندمتها املص نناا النفطي ننة ,
ال ضمن حصتها يها الل القرن الواحد والعشري .
بد لنا من التاكيند لن حقيقنة لنار ة يمنا يتعلنر هبنذ القوا ند من اننا تشن ت طنرا
كبنما لن سننالمة منوا ي النندول اخلليييننة والنندول اجملناور ننا ملننا حتوي ن من اسننلحة النندمار
الشامت .وقد ابت طور هذ القوا د لن املنوا نني اخللييينني نالل الننزاع القنائك حالينا
بني ايران والو حتت املتحد  ,حيث قام احل ومة ا يرانية اب الق العديد من التهديندات
بض ننر القوا نند ا مري ي ننة يف دول اخلل ننيا اذا ا ت نندت ا نم ليه ننا و ارى ان يف ذلن ن
ابلو ت ا تبار او مبالغات نح نعي ل حا ة حر طم بني الدولتني .
وم ن منننا مي ن ان ينس ن دور هننذ القوا نند يف حننر اخلل نيا الثانيننة والثالثننة حيننث حرك ن
القن نوات ا مري ين ننة من ن قا ن نند الظهن نران يف حن ننر ال وين ن واسن ننتفدم قوا ن نندها يف قطن ننر
وال وي حتالل العراق  .و ال تستفدم هذ القوا د لتهديد ايران .
هذا ما حصل لي قعوبنا العربينة من اتفاقينات القوا ند ا مري ينة املقامنة لن اراضنينا
وال حول بلداننا اىل منا ر نفوذ للو حتت املتحد وهنا حنن يف ناينة ا منر ننرى منا جينري
ح بصنر من مفاوضنات منل الطنرا ا مري ني لعقند اتفاقينة ويلنة ا مند تتضنم تلن
ن نواحي العالق ننات ب ننني ال نندولتني  .ول ن م ننا يس نني نا وع ننت بس نيادتنا موض ننوع حص ننانة اجلن نود
ا مري ان والوكا ت ا منينة واملنوا نني العناملني يف تلن حقنول التعناون والنذي يعتن كمنا
بينا يف رضنا السابر من النك وا تنداء لن سنيادتنا كمنا مي ن مهمنا اوتيننا من قنو ولن
يف هذا التفاوض م مننل النو حتت املتحند من نرض موضنوع حصنانة جنودهنا ننا رضنت
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لن دول أقنوى م ن العنراق  .وهني تتحنندى اجملتمننل النندوا بعنندم توقيعهننا اتفاقيننة رومننا لعننام
 ١٩٩8اخلالننة ابحمل مننة اجلنائيننة الدوليننة متننناع النندول م ن الننن يف هننذ ا تفاقيننة ل ن
حصانة اجلنود ا مري ان و دم حمناكمتهك امنام احمل منة الدولينة ملنا يقم ونن من جنرائك حنر
كمننا هننو حالننت يف العننراق  .وسننوا لن توقنل ا تفاقيننة حسنب رأيني بنندون الننن يف
للبها ل هذا الشر .
ح نان الوق ن للح ننديث ن املعاه نند العراقي ننة األمري ي نة وم ننا ثل ن ألي ن م ن ت ننر البل نند
وحدود نبا لورهابيني واجلواسيس بدون محاية كما نص ل ذل املعاهد املذكور .
وهنا ند للحنديث ن د نول قنوات أمري ينة جديند تشنم النو حتت املتحند مننحهك
احلصانة حلمايتهك م القضاء العراقي .
و ضل القوات لو ية القانون العراقي محاية للسياد العراقينة الن أهينن وأنته ن
ث ا امل نرات ننالل وج نود الق نوات األمري ي ننة واملتعاق نندي األمري ننان املتمثل ننة بش نركة اب ننال
ووت ننر واجل نرائك ال ن ارت به ننا أ ض نناء ه ننذ الش ننركة ننر الع نراقيني وأ ال ننك م ن و ي ننة احمل نناكك
العراقية واألمري ية يف الوق نفس .
وأول من ننا يطن ننر من ن تسن ننوول يف هن نذا اجملن ننال  .هن ننت أن القن نوات األمري ين ننة قامن ن ن ننالل
سنننوات األحننتالل مبننا يتوجننب ليهننا م ن واجبننات الدولننة احملتل نة يف محاي نة العننراقيني مبوجننب
أتفاقيات جني ال توجب ل احملتت محاية الشعب الواقل ح األحنتالل ومحاينة حندود
 .وهننا حن ن نننرى اخلروقنات املت ننرر يوميننا أ اء احلنندود العراقيننة م ن قبننت النندول اجملنناور كمكيننا
وأيران الن تقصن وتند ت قوا نا األراضني العراقينة وتقتنت وتندمر بندون ان حنر النو حتت
املتحنند أي جننندي لوقن هننذا العنندوان اليننومي الصننارخ وهننت ان الننو حتت املتحنند تنند ل
لتطبير قرارات جملس األم يمنا يتعلنر ماينة املالحنة البحرينة ووضنل األتفاقنات الصنحيحة
موض ننل التطبي ننر الق ننانو يم ننا يتعل ننر ابحل نندود العراقي نة ال ويتي ننة  .وكي ن اس ننتغل ال وي ن
مد ومن ننة ابلن ننو حتت املتحن نند يف جملن ننس األمن ن األسن ننتحواذ لن ن األراضن نني العراقين ننة واملمن نرات
البحرية وحرية املالحة يها  .ال وي تستغت هنذ املعاهندات املفروضنة لن العنراق املنهنزم
يف اسننتغالل نفنني الرميلننة بنند من تقامس ن مننل احل ومننة العراقيننة  .واليننوم تقننوم أبنشنناء مين ناء
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مبار ال بم الذي يعت رقنا لنرحا لقنرارات جملنس األمن لن جزينر وربنة الرابضنة لن
قلننب املالحننة العراقيننة التياريننة  .يف الوقن النذي متلن ين موقعننا كبنما لن اخللننيا ومتل ن
من املنوانت منا ي فيهنا وي فني جتار نا احملندود  .ول ن تسنتغت وجنود األمري نان املقيمننني يف
قوا د س رية دا ت أراضيها والذي حمونا حقا أو اب ال .وهنذا منا يضنم نا التيناو
ل حدود العراق .
وهننت قام ن الق نوات األمري ي نة ننالل السنننوات الثمانيننة املاضننية بتنندريب اجلنني العراقنني
وتزوينند مبننا حتنناج من األسننلحة املفتلفننة اجلويننة والبحريننة  .اجلنوا كننال قنند قامن بتنندريب
بع نل الق ننوات وبش ن ت بط ننت ون تق ننك ببي ننل األس ننلحة الثقيل ننة م ن م نندا ل ودابابت و ي ننارات
وسننف حربيننة للع نراق وهنني ال ن حل ن اجلنني العراقنني وتس ننبب يف دمننار وحطننيك وس ننرقة
أسنلحت املفتلفنة والن أدت أبن نبندأ من الصنفر يف تسنليً جيشننا  .هنت مي ن الركننون إىل
هنذ الدولننة احملتلنة واملعتديننة يف تزوينند ابلسنال ال ننايف حلمايتنننا ومحايننة حنندود بنندون ان
تفننرض مننا تشنناء م ن قننرو وقوا نند ل ن أراضننينا لتضننم وجودهننا وبقاءهننا املهننني واملفننت
بسننيادتنا  .ونتسنناءل أ يسننتطيل العنراق الليننوء إىل دول أ ننرى لتننومني سننال اقيننت ومتنننوع
مبا ميل م قندرات الينة و القنات متنو نة صولنا وأن تسنليح السنابر كنان يف أغلبن
روس ننيا  .لم نناذا نلي ننو م ن جدي نند لش نراء الس ننال م ن روس ننيا أو رنس ننا أو أن ل نما وحن ن
قننادرون ماليننا ونتمتننل بعالقنات يبننة مننل كننت هننذ النندول  .ت أ نسننتطيل أن نلننب منندربني
من ن هن ننذ الن نندول بن نندون اللين ننوء إىل الن نو حتت املتحن ند أو جنن ننود حلن ن األ لسن نني الن ننذي
أ تن نندوا لينن ننا يف احلن نربني ن ننام  ١٩٩١و ن ننام  2003ودمن ننروا سن ننالحنا وجيشن نننا وكن ننت بنيتنن ننا
الفوقيننة والتحتيننة ومننا منل ن م ن كه نرابء ومصننانل ومستشننفيات وقتل نوا أ فالنننا وجو ننو يلننة
 ١3ام ننا بف ننرض حص ننار ج ننائر  .أل ننيس األوىل بن ننا أن ننه نني الوج ننود األمري نني وإىل األب نند
ونشننمي سنالحا من النندول املنذكور مننل منندربني قننادري لن أتهيننت قواتنننا العسن رية أبقننر
وق وأقصر الطرق  .وها حن نرى الو حتت املتحد تنناور مننذ سننوات يف موضنوع بيعننا أو
دمن للطيننارات املقاتلننة وبقيننة األسننلحة العس ن رية املتطننور و ننا م ن اس نرائيت ودول اخللننيا
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و لن رأسننها السننعودية وال وين  .أ نال ي فينننا مننا انيننا من ويننالت اجلنني األمري نني ومننا
حصت لسيادتنا املفمقة بوجود اجلي احملتت .
وحلن نك الساسن ننة العن نراقيني بقبن ننول األمري ن ننان بوجن ننود قن نوا ك لن ن أراضن نينا بن نندون من نننحهك
احلصننانة  .وهننك يعلمننون حننر العلننك أن الننو حتت املتحنند األمري ي نة مي ن أن تتنننا ل ن
هذا احلر  .املثب يف أتفاقيا نا منل أكثنر من م نة دولنة تتواجند يهنا قوا نا بشن ت ملقن او
دائ ننك ل ن ض ننمان احلص ننانة جلنوده ننا كم ننا حص ننت معن ننا يف األتفاقي ننة األمري ي ننة العراقي ننة ال ن
ضننمن حصننانة اجلنننود األمري ننان م ن و يننة القضنناء العراقنني  .ب نت أن االقيصننر بننول برمي نر
رض ل العنراق محاينة املتعاقندي أمثنال نالنر قنركة بنال ووتنر من و ينة احملناكك العراقينة
مبرسنوم املنرقك ا ١7والنذي حرمننا من حماكمنة أ نراد هنذ املنظمنة من و ينة القضناء العراقنني
بعنند ج نرميتهك املرو ننة يف سنناحة النسننور وج نرائمهك األ ننرى ل ن ال نما العراقنني كم نا أنننك
يتمتعننون مبوجننب قننودهك مننل ال نو حتت املتحنند ابحلصننانة أمننام القضنناء األمري نني وهننذا مننا
قاهد م لرا النظر حماكمتهك امام احمل مة األمري ية .
و يم ننا يتعل ننر ابملتعاق نندي  .ال ن أق ننارت الس ننفار األمري ي ننة أن ننك ق نند يقوم نون بت نندريب
القوات العراقية والسبب يف ذلن أن اجلني األمري ني املنتشنر يف شنرات الندول مي نن
ان يق ن ننوم بواجبات ن ن العدواني ن ننة والعس ن ن رية ل ن ننذا ه ن ننو جل ن ننو ويلي ن ننو إىل املتعاق ن نندي ماحن ن ننا أحته ن ننك
أمتيننا ات كثننم وتضننم حصنانتهك أمننام احملنناكك الو نيننة املتواجنندي لن أراضننيها كمننا هننو
حال ننت يف األم ننارات العربي ننة وأ غانس ننتان وبقي ننة دول الع ننان حلاجت ن املاس ننة خل ندمات ه ننل ء
املرتزقة القادمني م دول أمري ا الالتينية وجنو أ ريقيا .
مي ن للميتمننل النندوا والنرأي العننام العناملي ان ينسن موقن الننو حتت املتحنند أ اء
احمل م ننة اجلنائي ننة الدولي ننة وأتفاقي ننة روم ننا لع ننام  . ١٩٩8ل ننك تنض ننك ه ننذ الدول نة العدواني ننة إىل
هنذ األتفاقيننة و ننا من حماكمننة قاد ننا وأ نراد قوا ننا أمننام احمل مننة اجلنائيننة الدوليننة ملننا يرت بن
هننل ء من جنرائك ننر أبننناء الشننعو الن أتوي قوا نند الننو حتت املتحنند األمري يننة كمننا أن
و نند ال ننو حتت املتح نند وق ن موقف ننا معارض ننا أم ننام أ تب ننار جرمي ننة الع نندوان وتض ننمينها ميث نناق
احمل منة ينة ان العندوان غنم معنرا  .وتعلنك النو حتت املتحند قنونا قنون الندول األ نرى
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أن اجلمعيننة العامننة ر ن العنندوان ننام  ١٩7٤ل نهننا شن من أن حناكك وحنناكك جنودهننا
رمي ننة الع نندوان .ب ننت األن ن م ن ذل ن أن ننا جل نوت إىل م ننا يس ننم ابحل ننر الوقائي ننة واحتل ن
الع نراق ح ن ذريعننة دينند الع نراق ألمنهننا وتبين ن ال ذبننة بعنند ذل ن بوق ن قصننم  .حننني
لب م جملس األمن إ تبارهنا دولنة حمتلنة  .ول نهنا حنىت يف هنذا التولني ن تقنك بتطبينر
أتفاقيات جني حلماية املدنيني يف الدولة احملتلة .
أن ال نو حتت املتح نند ومبوج ننب ق نوانني ال ننونغرس تف نرض ل ن دول الع ننان األ ننرى م نننً
موا نيهن ننا احلصن ننانة وقن نند قن ننرح ذلن ن يف الصن ننفحات السن ننابقة يمن ننا يتعلن ننر ببلن ننداننا الن ن
اتفق ن وحصننل ل ن مسننا دا ا يف اجملننا ت األقتصننادية والثقا يننة والعس ن رية أن رض ن
ل دولنا العراق مصر لبنان املغر ليبينا ودول أ نرى مننً احلصنانة أل ضناء ممثليا نا
األقتصادية والتيارية والعس رية  .هت ترض الو حتت املتحد ببقناء قوا نا لغنرض التندريب
أو أي هنندا ث ننر بنندون ضننمان حصننانتهك وه نني ش ن م ن ضننو هك للمحنناكك الو ني ننة
وحمل م ننة اجلن نناحتت الدولي ننة يف حال ننة أرت نناهبك ج نرائك ح ننر أو ض نند األنس ننانية وم ننا أكث ننر م ننا
أرت بن نوا من ن هن نذ اجلن نرائك ننر الش ننعب العراق نني يف س نني أب ننو غري ننب أو الس ننيون األ ن ننرى
و مليات القتت والتعذيب وأهانة ال رامة ر موا نينا بدون ان يتعرضوا إىل احملاكمنة و نرض
العقوابت ليهك .
أن ما قام ب الو حتت املتحد م ضغي ل العراق يف األنسنحا من معاهند رومنا
لع ننام  ١٩٩8و ندم اخلض ننوع لنظامه نا يف العق ننوابت املفتلف ننة ل نندليت واض ننً يف رغبته ننا نندم
تعريل جنودهنا حملاكمنة ادلنة أمنام احمل منة املنذكور ن اجلنرائك الن أرت بوهنا نر الشنعب
العراقي .
ويتس نناءل العراقي ننون كم ننا يتس نناءل ك ننت أنس ننان واع ه ننت يس ننتوجب وض ننل الع نراق الدول ننة
هنت
الصغم وجود أك سفار أمري ية يف العان ال يتواجد ليها االانة ث ا موظن
ف أهداا وجود هذا العدد م املتعاقدي واجلواسيس مبا ميل ون م قو وأجهنز متطنور
للتيسس والتد ت يف قلننا الدا لية ويف تقييد سياد العراق املقيد .
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ما الذي حصد م األحتالل األمري ي لبلند م قهنر وتندمم و سناد تضنر ُ أ نابن يف
مفالت الدولة .
قام برمير ت اجلي العظيك أستيابة لرغبة لييينة وبعنل القنوى العراقينة الفا لنة ذلن
اجلي الذي كان اخلامس بني جيو العان وال كان شا الدول اخللييية .
حننت برميننر مجيننل القننوى األمنيننة نابرات اسننتفبارات أمن و نني كمننا قننام نت قنوات
الش ننر ة وت ننر البل نند يف وضن ن ارم ننة ح م ن ص نناابت األره ننا وميليش ننيات احل ننام
ال ننذي جل ننبهك مع ن األح ننتالل لتنص ننيبهك لين ننا بق ننو الس نال  .كم ننا تُرك ن ح نندود مفتوح ننة
ب نندون ح ننرس أو محاي ننة من ن أح نند نند ت أق ننتات من ن اجلواس ننيس واملفن نابرات األس ننرائيلية
والغربية واخللييية وراح تعبث أبمننا .
س ننا د برمي ننر ل ن نش ننر الفس نناد يف مجي ننل اجه ننز الدول ننة بع نند أن ه ننا مبراس ننيم ح ننول
اجتث ننا البع ننث واألنتق ننام م ن ننم ك نوادر و لمائن ننا كم ننا س ننا د يف قت ننت وتش نريد م ننات
اخل ات وال فاءات والعلماء يف العان حارما العراق م كوادر املدربة واملتم نة  .كما قتنت
اجلن نني األمري ن ني م ن ننات اآل ا من ن العن نراقيني يلن ننة وجن ننود يف السن نننوات الثمانين ننة البالغن ننة
القسو حيث قتت و ذ يف سيون أبو غريب بوكا مطنار بغنداد م نات العنراقيني
وتشننهد ب نذل الفضننائً ال ن نشننرها جنننود والقائمننة تطننول أب مننال ال نو حتت املتح ند يف
أحتال ا للعراق .
ويف النهاي ننة ننرض لين ننا معاه نند مبتس ننر وظامل ننة وغ ننم قانوني ننة و ق ننا مل ننا تقتض ني قوا نند
القننانون النندوا يف أتفاقيننة ينننا للمعاهنندات الدوليننة الن متنننل وحننرم قنند أيننة معاهنند دوليننة
يف ظت األحتالل أو أستفدام القو .
ما هو حصاد م تل املعاهد تُر جيشنا والنذي ُمجنل ن رينر التطنوع والنذي
ن ي ن ن ن يف ن ن ننر أ ن ن نراد سن ن ننوى أبسن ن ننتالم الراتن ن ننب يف ناين ن ننة الشن ن ننهر  .وكن ن ننان موبن ن ننوء ابجلنن ن ننود
ين نسنتطيل أن حنمني البلند
االفضائيني بدون تدريب حنديث وبندون أسنحلة متطنور
وحنفنظ أمنن كمننا سنا د لن نشنر الفسنناد دا نت أجهننز األمن املفتلفننة وكانن النتييننة
تسليك املولت بدون قتال .
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ما الذي بقي لنا م سيادتنا العراقية مم
واآلن نرى هذا احلامي املزي مبوجب املعاهد يق مشاهدا ومراقبا ألحتالل العنراق من
قبننت صنناابت دا ن
سننورية كمننا ت ون ن
أنظننار ومراقبننة مانن
حلفائن يف املنطقننة

الننذي سننا د بت وينهننا و لقهننا يف سننورية وهنني تنمننو يف م ندن وقننرى
وبسننر ة يف قننرى ومنندن الع نراق وريفهننا  .والعمليننة كان ن تتطننور أمننام
وأقمننار دون أن حننر سنناكنا حلمايننة حليفن العنراق وكننان يننرى ويشننيل
تركيننا السننعودية قطننر يف تق ندمي املسننا دات واملتطننو ني للقتننال يف

بدون أن ير قرار جملنس األمن ا ١373النذي حنرم مسنا د
لفوا القا د ودا
األرها أو تقدمي السال واملال واملليو لورهابيني بت الع س كان يقندم املسنا دات نك
يف سورية أبسك الثور الدميقرا ية اأو الربيل العريب ألسقا نظام بشار األسد .
و ال حلفائ ن يق ندمون امل ننووى واملس ننا د و ننتً املعس ن رات اتركي ننا لعص نناابت دا ن
والنصننر بنندون ننوا أو رقيننب تركيننا احللي ن األسننمتييي للننو حتت املتحنند ي ن متننرر
مثت هذ األ مال املنا ية للقانون الدوا واألنسانية  .ول أمري نا حزمن امرهنا يف ت نوي
حال دوا بعد ذبً الصحفي األمري ي امام أنظار كنت العنان وكنون ذلن املنذبو يعنادل
بو ن ن اآلا الشننهداء الننذي يقنندمها الع نراق وسننورية دون أن تتحننر الننو حتت املتحنند
يسعي سوى القول :
وقتت قعب ثم مسولة يها نظر
قتت أمرء يف غابة جرمية تغتفر

و

تزويد ابلسال احلديث نائرات وأسنلحة اقيلنة حملاربنة
واليوم متتنل الو حتت املتحد
وي نصنو األتفاقينة الن تفنرض لن أمري نا بتزويند ابلسنال حلماينة بلند من
دا
العص نناابت األجرامي ننة واألرهابي ننة وأي نندوان ق نند يق ننل ل ن الع نراق .وهب ننذ املناس ننبة نننح
نشننمي السنال أبموالنننا و تسننلمنا النو حتت املتحنند الطنائرات ا F16الن حننت وقن
تسننليمها وحن ن أبم ننس احلاجننة ننا يف حربنننا ض نند دا ن متعلل ننة بعنندم وج ننود قوا نند ملهل ننة
ألسننتقبال تل ن الطننائرات وحرمتنننا م ن السننمتيات ااألابتش ني يننة اخلننوا م ن تسننليمها
أليران اجلار الوحيد ال وقف معنا يف حربنا ضد دا .
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والغريب يف األمر أن الو حتت املتحد تقوم يف الوق احلاضر ببنناء قوا ند جوينة وبرينة يف
كردس ننتان يف منطق ننة حري ننر وكون نا مته نند ألنفص ننال ه ننذا اجل ننزء الغ نناا م ن الع نراق وأ ض نا
ملشي تها ببناء تل القوا د كما عل يف دول اخلليا .
مي ن للمحتننت األمري نني الننذي دمنر بننالد أن حمينننا من أي قننو أجنبيننة سنواء كانن
ص ن ن نناابت دا ن ن ن أو غمه ن ن ننا م ن ن ن ق ن ن ننوى الع ن ن نندوان ألن الدول ن ن ننة احملتل ن ن ننة تق ن ن ننوم مص ن ن نناحلها
وأيديولوجيا ا ل تدمم و ريب البلد احملتت ال تقوم ل قائمة كما حصت منل العنراق بعند
حر ١٩٩١و  2003حيث دمرت أمري ا مجيل بنيتننا التحتينة ومصنادر قوتننا ون نسنتطل
حن ننىت الوقن ن احلاضن ننر من ن أسن نتعاد وبنن نناء من ننا دمرتن ن أمري ن ننا حن ننىت الوقن ن احلاضن ننر هن ننذا من ننا
حصن نند من ن أحن ننتالل أمري ن نا ون ولن ننها ن ن تطبين ننر نصن نو وأح ن ننام األتفاقين ننة األمنين ننة
املعقود معها.
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8٦

التقدم االجتماعي
محور الحضارة االنسانية واساس البناء السياسي
احملامي علي سلمان البيضاين
ن يسمع االتقدم ا نتبا كقيمة اجتما ية ا منذ هد ليس ببعيند ف نر وجنو توجين
مننناء اجملتمنل حنننو التقنندم وان الننبح من املسننلمات الغاليننة يف اجملتمعننات املتحضننر ا ان
ه ننذ الف ننر ليس ن ل ن اي ح ننال موغل ننة يف التق نندم و حت نناج للرج ننوع اىل ابع نند م ن ناي ننة
القن ننرن الثن ننام شن ننر لتسن ننييت مبن نندأ ا ن ننالن ا مين ننان يف الن ننية التقن نندم وا تبن ننار هن نند ا من ن
ا هننداا ال ن تس ننع اجملتمعننات ا نسننانية اليه نا يف مرعهننا بننت جي ننب ان نن ننر ان ن ح ننىت
يومن ننا ه ننذا يوج نند يف اجملتمع ننات م ننا حي ننا ل ن اوض نناع م ن التزم ن واجلم ننود و حتم ننت ي ن
بش ت واضً الرغبة يف التقدم .
كما ند هنذ الرغبنة يف جمتمعنات ا نرى منا الن تلقن القهنر من بعنل القنوى الدا لينة
او اخلارجي ننة ولع ننت اح نندى النق ننا اجل ندير ابلتق ندير يف لس ننفة ا ردري ن هيي ننت السياس ننية
اهتنداء منهنا ابملدرسننة التارعينة رتن ن الدولنة النامينة الن طنو حنننو ال منال يف طنوات
متث ننت ك ننت منه ننا مرحل نة م ن الت ننارين ا نس ننا وتتيس نند يف ك ننت منه ننا اقص ن م ننا ول ننل الي ن
احلض ننار ا نس ننانية يف ك ننت تلن ن املراحن نت ون ننرى اج ننون سن نتوارت مين نت يع ننما م ننل اسن ننتاذ
اجمم نني بنت ننام ابن املنفع نة وان كان ن ه نني املعي ننار ا ل ن ال ننذي ح ننت ب ن ك ننت املشن ن الت
ا جتما ية ا ان تل املنفعة جيب ان تفهك أبمس معانيهنا اي بولنفها كائننا يصنبو للتقندم
والتحس و ل ذل النظام ا جتمنا ي الصناا يف نظنر اجنون سنتيوارت مينت وهنو النظنام
الننذي ينمنني يف الشننعب ننم الصننفات وحقننر التقنندم املننادي واملعنننوي للميمننوع ت حتي بعنند
ذل ن توجي ن هننذ الصننفات اىل معاجلننة الش نلون العامننة ل ن اكمننت وج ن ل ن اننننا جيننب ان
نالحظ ان ا مجاع وان كان منعقدا ل ضرور التقدم ا جتما ي أ ان ماهية هنذا التقندم
ومض ننمون وكيفي نة حقيق ن يث ننور حول ن ا ننتالا يف ا راء يم ننا يع نند تق نندما يف نظ ننر ال ننبعل
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ا ننر وم ن اجننت ان نلقنني الضننوء ل ن
ا تية :

ننر التقنندم ا جتمننا ي البنند م ن

ننث اجلوانننب

أوال :االميان خبريية الطبيعة االنسانية:
ان ا مي ننان اخبمي نة الطبيع نة ا نس ننانية جي ننب ان ي ننون ال ننال اساس ننيا يف جم نال ننر التق نندم
وذل ن مهمننا قيننت يف نقنند ااملننذاهب اللي الينة الن متس ن بننذل ا ميننان او ا مننر بنندورها
وذل لسفة التقدم تبدأ اب ميان بقدر ا نسنان املنوا لن ان حنت حمنت بطنات التنارين
وظلمن اهندا ا ونظمننا اجتما ينة بعنة ن تصنورات منطقينة اي ا مينان بقنندر ا نسنان لن
ننر
ان حننت احل منة حمننت ا ننراا الننالارادي حننو الفوضن واخلنرا لن انن مهمننا كانن
التق نندم مبني نة ل ن اتفائ ننت اجي ننايب ا انن ننا جي ننب ان نض ننل يف احلس ننبان ان الف ننرد قي اىل
اجملتمل ومع احقوق بيعية قي بت قي ومع كنذل حاجنات تقتضني ا قنباع ويتطلنب
ا مر البحث احلاجات احلقة للبشرية ت البحث انسب الوسائت لتحقير حاجنة من
هذ احلاجات ويد و هذا ان نلكد يف جدال ر التقدم ااية املعر نة ا نسنانية يف تلن
قطا ا ا وانع اسها ل القنانون نالنظك القانونينة ان هني ا تطبينر للعلنوم ا نسنانية وكلمنا
تقنندم هننذ العلننوم تقنندم املعر ننة القانونينة ابلعثننور لن قنوانني جتعلنننا ننندر ننم ا درا
ماجيب وما جيب ان أتمر ب الدولة.
اثنيا :املستقبل وفكره التقدم:
تلق ن ننر التق نندم ابل ننا تعب ننم ننا يف جم ننال الق ننانون ن ندما نتب ننني ان الق ننانون وان ب نندأ ب ن
املظهننر ا انن يف جننوهر متين اىل املسننتقبت .ان احلاضننر ابلنسننبة للقننانون لننيس ا الفرلنة
لتصنور املسننتقبت ا ضننت لنحيً ان احلاضننر هننو حمنت ا مننال القننانون ول ن هننذ ا مننال
حدوها كثما ا هتمنام مبسنتقبت أ ضنت .ان القنانون لنيس غاينة يف حند ذاتن وامننا هنو الولنول
اب دا ا جتمنا ي وهنذا ا ندا حملن املسنتقبت ويفسنر كنون القنانون لنور للمسنتقبت تلن
ا م ننا ا جتما ي ننة ال ن يعم نند اىل ا س ننتياب اليه ننا ه ننو يواج ن احلال ننة ا جتما ي ننة القائم نة
بتص ننور لتنظ ننيك ا ض ننت وم ن ت يرس ننك ل ننور اكم ننت حلي ننا اجتما ي ننة مس ننتقبلية ويع نند بتحقي ننر
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العدالن نة وبر ن ننل مسن نتوى املعيشن ننة وبوضن ننل حن نند للفاقن نة والعن ننو وكن ننت هن ننذا و ن نود امنن ننا تتحقن نر
ابملسننتقبت لن ان القننانون نن يلقننر لنننا يف احلاضننر اىل ماسنني ون لين املسننتقبت يننلار ينننا
هو ان يفنرغ و يفنى ابندا هنو
ماما تقدميا مطردا ول الذي مييز القانون ل ا
يتيسنند تنظيمننا وضننعيا ا ليمضنني اىل مسننتقبت ابعنند واوسننل القننانون عنني تنظيم ن ل ن
احلينا ا جتما يننة حلظ نة دون توقن ن تل ن اللحظ نة ننال م ن ا ح نوال وكمننا ان القننانون
لننور للمسننتقبت هننو ايضننا حركنة حنننو املسننتقبت و يقتصننر القننانون لن وجننود نظننام ا ضننت
ب ننت ان ن يوج ن جه ننود ايض ننا اىل حقي ننر ه ننذا النظ ننام ا ض ننت مس ننتقبال ويتب ننني مم ننا تق نندم ان
القن ننانون لن ننيس بتن ننا بن نت هن ننو دائن نك احلركن نة ول نهن ننا لن ن اي حن ننال حركن نة هادئن نة ومنسن ننقة يف
ا حوال العادية ذل ن اىل جاننب القنوى احملركنة توجند ايضنا قنوى حما ظنة لن كنت نظنام
اجتما ي قائك.
ومي حصر القوى احملا ظة يف ا ي:
 -١امليت البشري اىل ت رار احليا املالو ة.
 -2اهتمن نام ذوي املصن نناا امل فولن نة ابلنظن نام القن ننائك ببقن نناء هن ننذا النظن ننام واملن نراد محاين ننة من نننهك
ملصاحلهك.
 -3أتا ننم التع نناليك ال ن ت نندرس يف ظ ننت النظ ننام الق ننائك لت ننون العقلي ننات منس ننيمة م ننل ذل ن
النظام.
 -٤متتل النظام القائك بتوييد القوى احل ومية.
اما القوى املعدلة للنظام ا جتما ي او املطور ل ا صها ابلذكر:
أ -النز ة البشرية للتقدم.
 احلاجة اىل العدالة.ننداء العدالنة والتقنندم ن جينناو لن النندوام حنندود اقننباع اي نظننام قنائك لن ومن ت كننان هننذا
النداء قو جتديد مطرد .
واحلركنة يف اجملنال ا جتمنا ي تتمثنت يف ا لنالحات والتعنديالت ا جتما ينة اجملتمعنات
حيا دون تبدل وتغيم.
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و مي ن ا نماض يف ه ننذا الص نندد أبن هن ننا م ن اجملتمع ننات م ننان يلحقه ننا التغي ننم من ننذ
اجي ننال ن ه ننذا غ ننم الع ننادي يع نني توق ن ك ننت حرك نة اجتما ي نة يف تل ن اجملتمع ننات ه نني
موج ننود ول نه ننا ل ن درج نة كب ننم م ن ال ننبيء ي ننث ق نند تب نندو ان ننا غ ننم موج ننود ننالوجود
الطبيعي وا جتما ي يف تغم مستمر.
اثلثا :نظرية التحرك االجتماعي:
وبننال قن يف ان انظرينة التحننر ا جتمننا ي هنني منننوذج جدينند من الفلسننفة املسننتمد من
ظنواهر احليننا السياسننية للميتمعننات ولننيس بصننحيً ان هنننا مسننارا مرعيننا واحنندا للتطننور
البشري يف اجتا التقندم او بعبنار ا نرى عضنل التقندم لقا ند مرعينة موحند كنذل لنيس
بصحيً ان التقدم واقل ريب ي وامنا مثة ما يعوقهنا ان التنارين ابلنسنب للتقندم يعطني لننا
قنوانني لننارمة بننت ان كننت مننا مي ن ان نستفلصن من دروس التننارين يف هننذا الصنندد نصننائً
وتوجيهننات حسننب واذا كننان هننذا ابلنسننبة للماضنني انن ابلنسننبة للمسننتقبت لننيس مثن قننيء
حمق ننر بص نندد التق نندم ايض ننا ل ن ان مواجن ن املس ننتقبت وال ننت ه مب ننا س نني ون لين ن يف ال ننزم
القريب او البعيد امر واير الصلة بف ر التقدم ان يتحقر والواقل ان منا من حركن اجتما ينة
جاد بغم تصورات ملا سي ون لي املستقبت وذل ان التقدم يركنز كثنما لن امنت ا راد
تل ن ا راد ال ن تتطل ننل اىل الس ننيطر ل ن املس ننتقبت وتطويع ن ليتف ننر والص ننور املرج ننو و ننذا
قغت االتفطيي مقاما اليا يف النظرية العامة للتقدم.
والقانون واير الصلة ابلتفطيي هو ينطوي لن ا اقنة تنظنيك اجتمنا ي ويبندو القنانون
يف متام لنور لتنظنيك قنامت ومنسنر للنروابي ا جتما ينة وملنا كنان القنانون يهندا اىل اقامنة
جمتمننل ل ن من ني معننني هننو ابلضننرور م نرتبي ابف ننر التفطننيي السياسنني ويع ند مبثاب نة ادا
لياغة يف دمة سياسة مرسنومة ويعني ان القنانون يف حقيقتن اجلوهرينة ادا التنظنيك الشنامت
ال ام ننت للميتم ننل الق ننانون ه ننو السياس نة املطا ن نة سياس نة النظ ننر البعي نند سياس نة املس ننتقبت
والغاية سياسة الظروا وا هواء املتقلبة.
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وللسياسنة جوانننب متعنندد هنننا سياسنة تعليمينة وهنننا سياسنة بنائينة واسن انية وهنننا
سياسنة جتارينة وهننا سياسنة لننا ية اىل غنم ذلن من جواننب السياسنة الن تتننوع وتتعندد
يتنوع قطا ات احليا يف اجلما ة.
ل ن ان املعننى ا مجنناا للسياسنة هننو ترتيننب لننور النشننا ا نسننا كا نة وربطهننا ببعضننها
لبلننوغ ا نندا املشننم وتنطنوي كننت سياسنة لن أتمننت احنوال الننناس و النظننر بعننني التبسننيي
اىل نوارقهك الفعلينة نظننر مت ن م ن ادراج ا نراد يف المكيننب الشننامت للتنظننيك املرجننو حقيق ن
والواقل ان السياسة املنظمنة للميتمنل تسنتفدم الفنرد املنا اننا تتوقنل منن املوقن النذي يعند
موضوع التظيك ا جتما ي املنشود و تتننا ع السياسنة يف تشناب هنذ املواقن وتعقندها يف
احليا اليومية كما انا تتنا ع يف وجود حرية الفنرد ول نهنا تتامنت منا مي ن ان تعنود بن تلن
احلرين نة من ن قائن نند لن ن اجلما ن نة اذا سن ننمت يف رين ننر معن ننني ومن ننىت من ننا بن نندأ التنظن ننيك القن ننانو
لليما ة يف اول ا مر يتماق منل منا تتطلبن احلرينة من مروننة نان اجلهنود يف ضنوء احل منة
والروية مي ان تبذل تبا ا لتصحيً جوانب التنظيك القنانو لن انننا جينب ان نالحنظ ان
اخلط نة السياس ننية ا نني لزام ننا ت نند ت الدول نة يف ك ننت ال ننروابي ا جتما ي نة ب ننت ان ا حي ننام
املقصنود ن التند ت هنو بندور طنة سياسنية وسنواء كننا ا اء امنذهب التند ت ام مننذهب
ا متن نناع ن الت نند ت انن ننا جي ننب ان نس ننلك بوج ننود ننر سياس ننية م ن ن ننوع م ننا اينم ننا قام ن
قا د قانونية لتح ك مظهرا م مظاهر احليا يف اجلما ة.
رابعا :التقدم وفكرة التوقيت:
ويف لدد التفطيي نشنم ايضنا اىل ان التقندم كونن حركن اىل ا منام يقتضني ضنبط اب تينار
التوقي املناسب ذ احلركة يث ي ون اخلطو يف تقدير التوقي اما األبطناء غنم النال م او
اب س نراع الاله ننث ض ننارا ابلتق نندم ملننا ق نند تول ننت الي ن حرك ن التقنندم غ ننم املنظم نة م ن احتم ننال
تنردي اجملتمنل يف حالنة من االفوضن قند تصنعب ا ائهننا العنود اىل اسنت ناا تقندم سنم اىل
ا مام كما ان التقدم احلر يقتضني قسنطا من التنوا ن وا نسنيام بنني ننواحي احلينا املفتلفنة
يف س ن نمها حن ن ننو ل ن ننور ال م ن ننال املبتغ ن ن و ت ن نون للتق ن نندم عالي ن نة كامل ن نة ا اذا ق ن نندر ن ننذا
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ا نسيام والتوا ن ان يتحققا و ذا ان ي فني منثال ان تبلنا الت نولوجينا قنو ا بعيندا بنت
جينب ان تسننم جنبننا اىل جنننب معهننا قننيك اجتما ي نة ا ننرى ا القيننات واجلماليننات وبعب نار
منوجز نان التقنندم احلنر يعني السننم املنسنيك حنننو حقينر ال امنت الشننامت يف قطا نات احليننا
ا جتما ي نة مجع نناء وجي ننب ان تع ننما ايض نا ابن مس نناند الق ننوى اخلالق نة بعض ننها ل ننبعل ه نني
احلركة الدا عة اىل التقدم .ان الطبيعة قند ربطن بنراب واينر بنني احلقيقنة والسنعاد والفضنيلة
امنا يعني ان اجلهنود املسنتهد ة لل منال ا نسنا تسنتمد العنون من بعضنها بعضنا ومصنداقا
ل ذل ان العلوم والمبية والصنا ة والنظك الدميقرا ية تنلار يف بعضنها مانما تبادلينا وتزيند
من ن عالين نة بعضن ننها ابضن نطراد ويقتضن نني التفطن ننيي ن ننر ن ننروض ومناقشن ننتها وكلمن ننا اتيحن ن
للمناقش ننني حرين نة البحن ننث وا ستقص نناء من ن حين نة ا ن نرى قن نندر للتفطن ننيي ال ننذي هن ننو رسن ننك
املستقبت ان ي ون أكثر عالية ومطابقة وضاع املستقبت.
خامسا :االميان بقيمه الفرد:
ان ااية الرو ال تفسر هبا النصو القانونية واجلو الف ري الذي يوضً ين التشنريل نون
ا مين ننان بقيمن ن الفن ننرد املنحن نندر ن ن الصن نناا العن ننام وحقن ن املشن ننروع يف تقصن نني السن ننعاد حن ننىت
غرسن ن يف الضن ننمائر ام ن ن ا م نن ننان اىل حسن ن تفسن ننم القوا ن نند القانونين نة تفسن نما مواتين ننا
للحري ن واحل ننر ان التيرب نة التارعي نة ت نند و اىل املزي نند م ن الثق نة ابحلري نة احلري نة رل نة مواتي نة
خلدم نة الص نناا الع ننام واارائ ن و امل ننا ظ ننت ا نماا هب ننا قص ننا ظ ننت امل نوا حمروم ننا م ن تل ن
الفرل الطيبة خلدمة موا ني وتقدمي طائ لسم التقدم يف اجملتمل ولعت ا لن منا يف الوجنود
هننو االعقننت بننرغك قصننور لن اي حننال واكثننر مننا يتفننر وكرامنة ا نسننان هنو ا ميننان ابلعقننت
وا ننالء هننذا ا ميننان لن ما ندا هننو ا ننالء لقنندر ا نسننان وحريتن وكلمننا بسنني هننذا ا ميننان
نننور لن اجلما نة ولننل اىل اسننتيالء جوانننب تقنندمها ل ن اكمنت وج ن وينطننوي ا ميننان
ابن كت ما هو ق وجائز يف هذا الوجنود مي ن ابلتومنت ين وسن اغنواء حقيقتن ان نصنت
اىل جعل ن اكث ننر اتق ننا ول ننالحية ونفع ننا وم ن ت ينط ننوي ل ن ا مي ننان بق نندر ا نس ننان ل ن
تط ننوير اوض ننا ا جتما ي نة وا قتص ننادية والسياس ننية وغمه ننا نتيي ننة م نوا البح نث والعناي ننة
ابلدراسة ا ميان ابلفعت يال م اميان إبم ان التطور والتطنور حننو دالنة اوىف وامن واسنتقرار
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اكمننت ويتضنم ا ميننان بشننر ية اال نرأي العننام و ننتً السننبت مرسننومة ومعم ننا هبننا تتننيً ل ن يف
ظننت القننانون ا د ء مبننا لدي ن م ن نقنند للعيننو ومقمحننات لاللننال واحل نر ان ال نراي العننام
واراد ق ننعبية ح يم نة مس ننتنم ق ننادر ل ن ان تق نود و نندي ويف الوق ن ذات ن تقن ننل و ت ننتهك
تعاون وتعاضد احل ومة يف ادائها ملهما ا مدركة ملشاق احل ك ولعوابت .
ان التق نندم احل ننر امن ننا يتصن ن بن ننوع م ن الش ننمول والعم ننوم او ه ننو يف ا ق ننت يعم ننت اىل ان
يصننبً قننامال و موميننا ان التقنندم ينننزع بطبيعنة اىل ان يوسننل م ن دائننر ا نناد بنتائي ن ن ن
كلما اقتصر التقدم ل حفن ضيقة م ا راد استحال اىل اامتيا ات تتفر منل مفهنوم
التقنندم الننذي يفننمض يف جننوهر احبننا لالنسننانية مجعناء بننت ان الصنراع ن التننارين كننان يف
كثننم م ن حلظاتن احلامسنة بننني قلنة حمت ننر ملسننتوى م ن احليننا يتيح ن ننا نننوع م ن ا سننتحواذ
ل تقدم مرحلي ولقد كان ال فا امن اجنت املسناوا كفاحنا يف الغالنب من اجنت التقندم
وقد متثت هنذا ال فنا احينا يف كسنر احلنواجز الن تننايف بنائل ا قنياء عنت التقندم امتينا ا
لقلة يف اجملتمل وقد كان ال فا من اجنت املسناوا تقندما نن وضنل موضنل التسنا ل كنت منا
كان مسلما ب م قبت العرا او السلطة غم الدميقرا ية وهي سلطة ا قلية ولقند كنان نذا
ال فننا أتاننم يف انظرينة املعر نة ذا ننا بتهي نة ا ذهننان لتقبننت التغنم ومعاجلنة املشن الت الن
جيلبها.
ولقد جتل مشول التقدم يف جمال ا لتنزام السياسني حت جتنا احلثينث حننو االدميقرا ينة الن
تعنني ا تننداد ابلرضننائية يف سن القنوانني الن ح ننك احليننا ا جتما يننة وتزاينند ا نماا ابن
موجبات الصاا العام دون غمها هي ال تورد القيود الال مة للحيا يف اجلما ة.
وا نما ننون تقنندم ننواحي احليننا ا نسننانية يف جممو تهننا او بعبنار ا ننرى ااحلضننار امننا هننو
جمد ومفيد لليميل كقا د امة بت ان حسني العان الذي حنينا ين قند تقتصنر ا ر لن
الش ننعب ال ننذي أج ننري ذل ن التحس ننني و ق ن يف ان ا ما ننات العلمي نة ه نني ابل ننا دلي ننت
ل ذل ان التقدم يف معى م معاني يفيد كما قلنا احب األنسانية مجعاء .
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حقوق الطفل بين الشريعة والقانون واالعالنات العالمية
احملامية سرى طالل الربيعي
الطفولننة ننند اإلنسننان هنني املرحلننة األوىل م ن مراحننت مننر  ...وملننا كننان الطفننت حت ناج
بسننب نندم نضنني اجلسنمي والعقلنني إا محايننة و ناينة الننة و صولننا إا محايننة قانونيننة
مناسبة سواء قبت مولد أو بعد لتم ني من التمتنل بطفولنة سنعيد يننعك يهنا خلنم و نم
اجملتمل ابحلقوق واحلرحتت املقرر وتد و اآلابء واألمهات كال مبفرد كما تد و املنظمنات
الطو يننة والسننلطات احملليننة واحل ومننات القومينة إا ا ننماا هبننذ احلقننوق والس نعي اليهننا
ولقد ر نا أن ا هتمام ابلطفت يعود إىل بداية اإلنسانية حينث بندا ا هتمنام ماينة الطفولنة
ننك الغريننز الطبيعيننة ,وجنناءت األدحتن السننماوية
ور ايتهننا مننل بنندء وجننود اإلنسننان وذل ن
صولية الطفولة وحيي هذا ال ائ البشري الضعي ابحلماية الال مة والر اينة حنىت
لم
يشب ويصم قادرا ل ا تماد ل نفس  .كما رأينا كي قرع اإلسنالم مننذ أربعنة شنر
ق ننر حقوق ننا ال ننة للطف ننت وأحا ه ننا بض ننما ت كا ي ننة حلمايته ننا وس ننبر اإلنس ننانية يف تفه ننك
صول نية ننان الطفول ننة .ولق نند أ ننذ ا هتم ننام ابلطف ننت بع نندا املي ننا ويع نود ا هتم ننام ال نندوا
املعالننر قننوق الطفننت إىل ننام  ١٩2٤ننندما لنندر إ ننالن تبنت ن مجعيننة صننبة األمننك وقنند
أتلن ن من ن مخن ننس نقن نا ن ن ا حن نناد الن نندوا حلماين ننة األ فن ننال وقن نند ُن نرا ذلن ن اإل ن ننالن

اإب ن ننالن جنين ن  .ت لن نندر ن ن اجلمعين ننة العامن ننة لومن ننك املتحن نند يف تشن نري الثن ننا ١٩5٩
ااإل نالن العناملي حلقننوق الطفننت وقند أتلن من شننر نقننا وأ ننذ بعنندا مهمننا ولننار من
أهننك الو ئننر يف حيننا اإلنسننانية كننذل أقننار العه ند النندوا للحقننوق السياسننية واملدنيننة إىل
حقننوق الطفننت يف نند م نواد كمننا تض ننم العهنند النندوا للحق ننوق ا قتصننادية وا جتما ي ننة
نصولا تتعلر قوق الطفت ومحاية العائلة.
وسن نوقوم هبن نذا املبح ننث بدراسن ننة معظ ننك النصن ننو الش ننر ية والتشن نريعية الدولي ننة الن ن تعن ننا
رير صلني يتضم الفصت األول الفروض ا سنالمية ا لن تعنا
حقوق الطفت وذل
حق ننوق الطف ننت واه ننك م ننا تناول ن املش ننرع العراق نني والفص ننت الث ننا النص ننو الدولي ننة ال ن تع ننا
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حق ننوق الطفن نت وه نني اإل ننالن الع نناملي حلق ننوق الطف ننت إ ننالن جنين ن وإ ننالن هي ننة األم ننك
املتحد حول حقوق الطفت لعام  ١٩5٩وملف م اتفاقية حقوق الطفت لعام ١٩8٩
الفصل االول الفروض االسالمية واهم ما تناوله املشرع العراقي

الطفولننة ننند اإلنسنان هنني املرحلننة األوىل من مراحننت مننر  ...حيننث تبنندأ مننذ منيالد
وتنه نني ببلوغ ن س ن الرق نند حي ننث ي م نت من ننو ق ننت اإلنس ننان ويق ننوى جس ننم وي تم ننت متي ننز
ويصننبً ا بننا ابلت ننالي الشننر ية لقول ن تعنناىل ات ضننرج ك فننال لتبلغننو اقنندكك واجننب
الوالدي و سيما األم يف هذ املرحلة من أكن الواجبنات إذ بند وأن يهتمنا بطفلهمنا من
مجيل جوانب حيث أن توجي الوالدي يف هذ املرحلة ل أار العظنيك يف حسن تقنومي الطفنت
ول ننقت مواهب ن واس ننتعدادهول يت ننوت ذل ن إ م ن ننالل و ني األ واألم يف ا تي ننار ك ننت
منهما اآل ر
لق نند ح ننث ا س ننالم ل ن حس ن ر اي ننة الذري ننة وت ننو م حق ننوقهك واحملا ظ ننة ل نيهك وحق ننوق
ا و د ال هي م مت القضاء اربعة رضها هللا سبحان وتعاىل ل ا ابء وهي- :
اوال - :ثبوت نسبهم من ابيهم ،فحفظهم بذلك من الضياع واملهانة:
اقتضن ح مننة هللا ان يشننب كننت انسننان بننني أبننوي حقيقننني يقومننان أبمننر وربنني بننني هننل ء
برابطننة النسننب قننال تعنناىل اوهننو الننذي لننر من املنناء بشنرا يعلن نسننبا ولنهرا وكنان ربن
قننديرا سننور الفرقننان ننذا ألغ ن ا سننالم النسننب املصننطنل وهننو الننذي يننو ر تل ن الرابطننة
القدسية بني اآلابء وا بناء ويثب النسب بطريقي - :
اوال -ان ميضنني لن

قنند الننزواج اقننت منند احلمننت اسننتد

بقولن تعنناىل اوولننينا ا نسننان

بوالدي إحسا محلت ام كرها ووضعت كرها ومحل و صال االاون قهرا وممنا تبنني أقنت مند

للحمت ست أقهر أبتفاق الفقهاء وقول تعاىل او صال يف امني
اثني ــا -ان ي ننون التالقنني بننني الننزوجني مم نننا وهننذ احلالننة يسننميها الفقهنناء ا راق ننا اي ان
العالقة بني الرجت واملرأ ليسن

وامننا هني القنة لنحيحة سنواء اكنان العقند لنحيحا او

اسدا وهو الد ول احلقيقي ابملرأ و ا بشب وهذا معنى قولن لنل هللا لين وسنلك االولند
للفرا وللعاهر احلير .
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ولقد أاب الشنرع أهلينة اجلننني غنم أننا أهلينة قصنة وابن حقن يف اإلر إن نرج إىل
النندنيا حي ننا وقنند اتف ننر الفقهنناء ل ن ذل ن و ل ن أن يوق ن تو ي ننل المكننة قب ننت الننو د حل ننني
و دتن حنىت يتضننً أهنو ذكننر أم أنثن وهننت هنو مفنرد أم متعنندد وذلن يمننا إذا ن ي ن معن
ورا ألال أو كان مع ورا حميو ب  .وهذا ماا ذ ب املشنرع العراقني يف املنواد ااحلادينة
واخلمسون اىل الرابع واخلمسون م قانون ا حوال الشفصية العراقي.
اثنيا - :الرضاعة ،فحفظهم بذلك من اهلالك والشعور ابالنقطاع والوحشة:
ملي ننة الرض ننا ة ملي ننة جس ننمية ونفس ننية ننا أاره ننا البعي نند يف الت ننوي اجلس نندي وا نفع نناا
وا جتما ي يف حيا اإلنسان وليندا ت فنال .قند نرض املنوىل سنبحان لن األم أن ترضنل
فلها حولني كاملني وجعل حقا م حقوق الطفت.
أن ارض نناع الطف ننت واج ننب ل ن ا م ا إذا ك ننان هنال ن ننذر مش ننروع مينعه ننا م ن ذل ن
لقول تعاىل اوالوالدات يرضع او ده حولني كاملني مل اراد ان يتك الرضا ة و لن املولنود
ل ر قه وكسو ابملعروا ت ل نفسا ا وسعها تضار والند بولندها و مولنود لن
بولد وقد ا املشرع العراقي ذلن يف املناد اخلامسنة واخلمسنون والسادسنة واخلمسنون من
قانون ا حوال الشفصية.
اثلثا - :احلضانة فحفظهم بذلك من التيه والتشرد وعدم االنتماء- :

أوجب ن الش نريعة للطفننت ر ايت ن واحملا ظننة ل ن حيات ن ولننحت وتربيت ن وتثقيف ن ل ن ا بننوي
هذا ما يعرا مبرحلة احلضانة ول ي ي تمت منو هذ النبتة الغضة قند جعنت لنوم احلنر يف
حضننانة فلهننا يف حالننة وقننوع اخلال ننات الزوجيننة حننىت س ن العاقننر اىل اخلامسننة شننر م ن
العمر ال ي ون الطفت قد اجتا يهنا املنرحلتني مرحلنة املهند ومرحلنة الطفولنة املب نر إذ
تعتن هننامن املرحلتننان م ن أهننك املرحننت يف حيننا الطفننت حيننث يقننرر بعنندها بقنناء مننل أم ن أو
أبي ويم ل حرية ا تيار بينهما هذا منتهن العندل والرمحنة اإل ينة الن تضنل األمنور يف
نصاهبا.
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واحقية ا م ضانة فلها مقيد بعدم تضرر م ذلن أبن كانن ذاهلنة نن بننوع مهنن
او وظيفة وجتعنت حضنانتها لن غنم جمدينة او غنم عنة وقندد حندد املشنرع العراقني قنرو يف
املاد السابع واخلمسون جيب ا الل هبا.
رابعا- :النفقة فحفظهم بذلك من طفولة غري آمنة او غري مستقرة- :

لقولن تعنناىل او لن املولننود لن ر قهن وكسننو ابملعنروا ولقنول النننيب حممند لننل هللا لين
وسننلك ننند بنن تبننة أيب سننفيان ا ننذي من مننال ايب سنفيان ماي فين وولنند ابملعننروا
ن ننو بن ن مسن ننلوليات كبن ننم يف سن ننبيت
وجعن ننت هللا لالهن ننت قائن نندا ومربين ننا وموجهن ننا هن ننو ا
ا لنال والتوجين وا نفناق ومجلن القينام أب بناء ر يتن الصنغم يعلن را ينا نا ولقنول الننيب
حمم نند ل ننل هللا لي ن وس ننلك اكل ننك راع وكل ننك مس ننلول ن ر يت ن وق نند وردت يف امل نناد
التاسع واخلمسون م قانون ا حوال الشفصية.
كمننا و ص ن قننانون لر اي ننة القال نري وركننز ل ن اجلان ننب املنناىل واحملا ظننة ليهننا وادار ننا
وتشن ن يت دائن ننر لر اين ننة القالن نري وجملن ننس لر اين نة القالن ننري لالهتمن ننام ابلر اين ننة ا جتما ين ننة
والثقا ي والمبوية واد ت البحث ا جتما ي واهتك بشلون اللقنيي وكيفينة الضنك و نر قنرو
حددها للعائل ال تريد ضك فال ا و ر قرو واجراءات معينة.
ومن احلقننوق ا ننرى الن اقننارت اليهننا الشنريع ا سننالمية ون يتطننرق ننا املشننرع العراقنني
هني وايضننام حقننوق الطفننت لن والدين والن جننرى العننرا أبتبا هننا واملس نتند اىل ا حتت
القرثنية واألحاديث النبوية هي كا ي:
 -١وحــق اختي ــار الزوجــة وال ــزوج - :أن تننار امل نرأ الرجننت ذا اخللننر والنندي

مننال بقول ن

اإذا جنناءكك من ترضننون دينن و لقن ننون حو إ تفعلنوا ت ن تنننة يف األرض و سنناد كبننم

هنا لفات يف املرأ مرغو

يها قر ا منها الزواج ابملرأ الولود.

 -2واجــب رعاي ــة األم للجن ــي - :حيننث أن ن أاب للم نرأ احلامننت الفطننر يف رمضننان قنند
روى ن الن ننيب أن ن ق ننال :اإن هللا وض نل ن املس ننا ر ق ننطر الص ننال و ن احلام ننت أو املرض ننل
الصوم ن أو الصيام .
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 -3حــق األذان وااقامــة يف أذن املولــود - :ل ونن هبننة من هللا قننال تعنناىل ااملننال والبنننون
ينة احليا الدنيا .

-4تسمية املولود أبسم حســن - :ولقند جناء توجين رسنول هللا يف قولن اإن نك تند ون ينوم
القيامة أبمسائ ك وأمساء ثابئ ك وحسنوا أمساءكك

 -5عقيقة املولود - :ذبنً الشنا ن املولنود ينوم السنابل من و دتن وح مهنا سننة ملكند
النيب ا

قال ام أحب أن ينس

ولد ليفعت

 -6ختــان املولــود - :هننو من أبنر الشنعائر الن يتمينز هبنا املسنلك ن غنم ولقند روى ن
رسول هللا أن قال للرجال الذي قد أسلم

قال النيب األر ن قعر ال فر وا تا .

 -7الرتبيــة العقليــة - :لقولن تعنناىل اقننت هننو الننذي انشننوكك وجعننت ل ننك السننمل وا بصننار

وا نند قل ننيال ماتش ن رون اإلس ننالم ح ننمم الطاق ننة العقلي ننة ويش ننيعها ويض ننل ل ننوم الوس ننائت
املعينة ا يف إ داد فلها إن من مسنلوليا ا ال ن ى تو يتن نرحت مننذ نعومنة أظنا ر إىل أن
يصت إىل س الرقد والنضا.
ولقد أ ذ ا هتمام ابلطفت بعندا املينا ويعنود ا هتمنام الندوا املعالنر قنوق الطفنت إىل
ننام  ١٩2٤ننندما لنندر إ ننالن تبنتن مجعيننة صننبة األمننك وقنند أتلن من مخننس نقننا ن
ا حاد الدوا حلماية األ فال وقد ُرا ذل اإل الن اإب الن جني  .وهو كا ي:

ا الن جني
ا تم ن نند م ن ن اجملل ن نس الع ن ننام لالح ن نناد ال ن ندوا إلغاا ن ننة األ ف ن ننال يف جلس ن ننت بت ن ننارين  23اي ن ننر
 ١٩23ومت التصننوي النهننائي لين من قبننت اللينننة التنفيذيننة يف جلسننتها بتننارين  ١7مننايو
 ١٩23واملوقل لي م أ ضاء اجمللس العام يف اير ١٩2٤
بقننا إل نالن حقننوق الطفننت املسننمي إ ننالن جنين يعننما الرجننال والنسنناء يف مجيننل أحننناء
البالد أبن ل اإلنسانية أن تقدم للطفت م ما ندها ويلكدون واجبا ك بعيندا ن كنت
ا تبار بسبب اجلنس أو اجلنسية أو الدي .
 .١جين ننب أن ي ن ننون الطفن ننت يف وضن ننل مي نن ن من ن النمن ننو بشن ن ت ن ننادي من ن الناحين ننة املادين نة
والروحية.
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 .2الطفت اجلائل جيب أن يطعك والطفت املريل جيب أن يعا والطفنت املتفلن جينب أن
يشننيل والطفننت املنحننرا جيننب أن يعنناد للطريننر الصننحيً واليتننيك واملهيننور جيننب إيوا اننا
وإنقاذاا.
 .3جيب أن ي ون الطفت أول م يتلق العون يف أوقات الشد .
 .٤جيب أن ي ون الطفت يف وضل مي ن م كسب يش وأن حمي م كت استغالل.
 .5جي ننب أن ي ننريب الطف ننت يف ج ننو جيعل ن ح ننس أبن ن جي ننب لي ن أن جيع ننت أحس ن ل ننفات يف
دمة أ وت .
ومننل اننند ع احلننر العامليننة الثانيننة قنندت هننذ الوايقننة قيمتهننا وألننبح بنندون ائنند ت
جنناء إنشنناء منظمننة األم ننك املتحنند بعنند انته ناء احلننر العامليننة الثاني ننة وانيننار صننبة األم ننك
لت ننون منظم ننة دولي ننة قوي نة تص نلً م ننا أ س نندت احل ننر ولق نند توج ن جه ننود األم ننك املتح نند
إبلدار اإل الن العاملي حلقوق اإلنسان ام  ١٩٤8الذي ت ي مجينل دول العنان ن
اهتماما نا قنوق الطفنت ولضنرور ر اينة األسننر ومحايتهنا ور اينة األمومنة والطفولنة .ت لنندر
اجلمعية العامة لومنك املتحند يف تشنري الثنا  ١٩5٩ااإل نالن العناملي حلقنوق الطفنت
وقنند أتلن من شننر نقننا وأ ننذ بعنندا مهمننا ولننار من أهننك الو ئننر يف حينا اإلنسننانية
كذل أقار العهد الدوا للحقنوق السياسنية واملدنينة إىل حقنوق الطفنت يف ند منواد كمنا
تضم العهند الندوا للحقنوق ا قتصنادية وا جتما ينة نصولنا تتعلنر قنوق الطفنت ومحاينة
العائلة وهو- :
إعالن حقوق الطفل
( 1386د )14-املؤرخ يف  20تشرين الثاين/نوفمب 1959
املبــدأ األول -جيننب أن يتمتننل الطفننت ميننل احلقننوق املقننرر يف هننذا اإل ننالن .ول ننت فننت

بال استثناء أن يتمتل هبذ احلقنوق دون أي تفرينر أو متيينز بسنبب العنرق أو اللنون أو اجلننس
أو النندي أو النرأي سياسننيا أو غننم سياسنني أو األلننت القننومي أو ا جتمننا ي أو الثننرو أو
النسب أو أي وضل ث ر ي ون ل أو ألسرت .
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املبدأ الثاين -جيب أن يتمتل الطفنت ماينة النة وأن ميننً ابلتشنريل وغنم من الوسنائت

الفر والتسهيالت الال مة إلمحة منو اجلسمي والعقلي واخللقي والروحي وا جتما ي مننوا
بيعيا سليما يف جو م احلرية وال رامة .وت ون مصلحت العليا حمت ا تبنار األول يف سن
القوانني ذ الغاية.
املبدأ الثالث -للطفت منذ مولد حر يف ان ي ون ل اسك وجنسية
املب ـدأ الرابــع -جيننب أن يتمتننل الطفنت بفوائند الضننمان ا جتمننا ي وأن ي ننون مننلهال للنمننو
الص ننحي الس ننليك .و ل نني ه ننذ الغاي ننة جي ننب أن ح ننا ه ننو وأم ن ابلعناي ننة واحلماي نة اخلال ننتني
الال مت ن ننني قب ن ننت الوض ن ننل وبع ن نند  .وللطف ن ننت ح ن ننر يف ق ن نندر ك ن نناا م ن ن الغ ن ننذاء وامل ن نووي والله ن ننو
واخلدمات الطبية.
املبـ ــدأ اخلـ ــامس -جين ننب أن حن ننا الطفن ننت املعن ننوق جسن ننميا أو قلين ننا أو اجتما ين ننا ابملعاجلن ننة
والمبية والعناية اخلالة ال تقتضيها حالت .

املبــدأ الســاد  -حتنناج الطفننت ل نني ينننعك بشفصننية منسننيمة النمننو م تملننة التفننتً إىل
احلننب والننتفهك .ولنذل يرا نني أن تننتك تنشن ت إىل أبع ند منندي مم ن بر ايننة والدي ن ويف ظننت
مسننلوليتهما و لن أي حننال يف جننو يسننود احلنننان واألمن املعنننوي واملننادي ننال جيننو إ
يف ظننروا اسننتثنائية صننت الطفننت الصننغم ن أمن  .وجيننب ل ن اجملتمننل والسننلطات العامننة
تقن ندمي ناين ننة الن ننة لو ف ننال احملن ننرومني من ن األسن ننر وأول ن ن املفتقن نري إىل كفن نناا العن نني .
وحس د ل مسا دات ح ومية وغم ح ومية للقيام بنفقة أ فال األسر ال بم العدد.
املبـ ــدأ السـ ــابع -للطف ننت ح ننر يف تلق نني التعل ننيك ال ننذي جي ننب أن ي ننون جماني ننا وإلزامي ننا يف
مراحلن ا بتدائيننة لن األقننت وأن يسننتهدا ر ننل اقا ننة الطفننت العامننة ومت ينن لن أسناس
ت ا ل الفر م تنمية مل ات وحصا ت وقنعور ابملسنلولية األدبينة وا جتما ينة ومن أن
يص ننبً ض نوا مفي نندا يف اجملتم ننل .وجي نب أن ت ننون مص ننلحة الطف ننت العلي ننا ه نني املب نندأ ال ننذي
يسمقد ب املسلولون تعليم وتوجيهن  .وتقنل هنذ املسنلولية ابلدرجنة األوا لن أبوين .
وجي نب أن تتن نا للطف ننت رلن نة كامل ننة للع ننب والله ننو الل ننذي جي ننب أن يوجه ننا حن ننو أه ننداا
التعليك ذا ا .و لي اجملتمل والسلطات العامة السعي لتيسم التمتل هبذا احلر.
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املب ــدأ الث ــامن -جي ننب أن ي ننون الطف ننت يف مجي نل الظ ننروا ب ننني أوائ ننت املتمتع ننني ابحلماي ننة

واإلغااة.

املبدأ التاسع -جيب أن يتمتل الطفت ابحلماية م مجل لور اإلانال والقسنو وا سنتغالل.
وحظر ا جتار ب ل أية لنور  .و جينو اسنتفدام الطفنت قبنت بلوغن السن األدىن املالئنك.
وحظر يف مجيل األحوال محل ل العمت أو ترك يعمنت يف أينة مهننة أو لننعة تنلذي لنحت
أو تعليم أو تعرقت منو اجلسمي أو العقلي أو اخللقي.
املب ــدأ العاش ــر -جي ننب أن ح نا الطف ننت ابحلماي ننة م ن مجي ننل املمارس ننات ال ن ق نند ت نند ل إىل
التميين ننز العنصن ننري أو الن ننديي أو أي قن ن ت ث ن ننر من ن أقن ن ال التميين ننز وأن ين ننريب لن نني رو

ال ننتفهك والتس ننامً والص ننداقة ب ننني الش ننعو والس ننلك واأل ننو العاملي ننة و ل ن اإلدرا الت ننام
لوجو ت ريس اقت ومواهب خلدمة إ وان البشر.
ولقد ُ ص للطفت ام حتفت ب األمك املتحد ومسي ا ابلعام الدوا للطفنت وكنان ذلن
مبناسن ننبة من ننرور شن نري امن ننا لن ن إلن نندار ااإل ن ننالن العن نناملي حلقن ننوق الطفن ننت ن ننام ١٩5٩
وللد لن ننة لن ن أاين ننة محاين ننة الطفولن ننة اب تبارهن ننا العصن ننب الرئيسن نني واللبنن نة األساسن ننية يف بنن نناء
اجملتمعننات ود ننل لننر اإلنس نانية إىل األمننام ت توال ن النصننو الدوليننة ال ن تعننا حقننوق
الطفننت حننىت ننرج إىل النننور مشننروع اتفاقيننة حقننوق الطفننت لعننام  ١٩8٩الننذي تبنتن اجلمعيننة
العامة لومك املتحد يف دور ا العامة بتنارين .١٩8٩/١١/20وقند جناء بثالانة اجنزاء وأربعنة
ومخسننون منناد وهننو مبثابننة تتننويا ملننا يزي ند ل ن سننتة قننود م ن العم نت ل ن تطننوير وتنندوي
القوا نند الدولي ننة املعني ننة ق ننوق الطف ننت .وتع نند ا تفاقي ننة مبثاب ننة قائم ننة ري نند يف مشو ننا ملع ننايم
حق ن ننوق اإلنس ن ننان املتعلق ن ننة ابأل ف ن ننال .إذا ض ن ننال ن ن كون ن ننا تتض ن ننم احلق ن ننوق ا قتص ن ننادية
وا جتما ينة والثقا ينة واملدنيننة والسياسننية لو فننال قند اهتمن أيضننا بوضننعية األ فننال يف
النزا ن ننات املسن ننلحة واأل فن ننال الالج ن ننني .وحظن ن اتفاقين ننة حقن ننوق الطفن ننت مبن ننا يشن ننب اإلمجن نناع
الع ن نناملي غالبي ن ننة دول الع ن ننان أ را ن ننا يف ا تفاقي ن ننة .وق ن ند ا تم ن نندت ا تفاقي ن ننة يف  20تشن ن نري
الث نا /نو م  ١٩8٩ود ل ن حيننز النف ناذ يف أيلول/سننبتم  ١٩٩0وا تمنند ال وتوك نولني
ا تي نناريني لالتفاقي ننة بش ننون بي ننل األ ف ننال واس ننتغالل األ ف ننال يف البغ نناء ويف امل نواد اإلابحي ننة
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وبشن ننون اقن نما األ فن ننال يف املنا ن ننات املسن ننلحة يف  25أحتر/من ننايو  2000ود ن ننال حين ننز
النفاذ يف  ١8يناير  .2002ويف  26حزيران/يوني  2008كنان هننا  ١2١دولنة نرا يف
ال وتوك نول املتعلننر ابق نما األ فننال يف املنا ننات املسننلحة ويف  25قننبا  /اير 2008
ك ننان هن ننا  ١26دول ننة ننرا يف ال وتوك ننول املتعل ننر ببي ننل األ ف ننال واس ننتغالل األ ف ننال يف
البغاء ويف املواد اإلابحية.وقد أنشو مبوجب ا تفاقية جلننة حقنوق الطفنت لفحن مندى التنزام
الدول األ راا ابلتزاما نا املقنرر يف ا تفاقينة وأوكنت حقنا لليننة أيضنا مهمنة القينام برلند
تنفي ننذ الن نندول األ ن نراا يف أي من ن ال وتوكن نولني امللحقن ننني اب تفاقي ننة لتزاما ن ننا ك نني تم ن ننرع
قفصيت تر ر ا كنامال ومتناسنقا ينبغني أن ينشنو يف بي نة ائلينة يف جنو من السنعاد واحملبنة
والتفاهك وإذ ترى أن ينبغي إ داد الطفت إ ندادا كنامال ليحينا حينا ردينة يف اجملتمنل وتربيتن
بنرو املثننت العليننا املعلنننة يف ميثنناق األمننك املتحند و صولننا بننرو السننلك وال رامننة والتسننامً
واحلرية واملساوا واإل اء .
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التعديل في أحكام المسؤولية العقدية
إعداد احملامي أمري املوسوي
املقدمة

مت أم وهنذا العمنت يفنمض
املسلولية موما هي احلالة ال يلا ذ يها الشف
إ ننال بقا نند ن ن كانن القا نند قانونيننة نناإل الل هبنا يسننتتبل مسننلولية قانونيننة ويقابلهننا
ج نزاء حنندد القننانون أو نني قننرو  .وإذا كان ن القا نند أ القيننة املسننلولية ت ننون أدبيننة
وت ننون امللا ننذ نهننا ابلصننفة ذا ننا واملسننلولية القانونيننة تت ننون م ن نننو ني مسننلولية مدنيننة
ومسننلولية جزائيننة املسننلولية اجلزائينة تنشننو ن وقننوع ضننرر يصننيب اجملتمننل ويتحنندد نطاقهننا
قننانو إذ أن األ عننال اجملرمننة مت حصننرها من ننرا املشننرع حسننب نن القا نند العامنة الن
و لي ن ن ن قيامه ننا ل ن م ننا ح نندد م ن جت ننرمي
تقض نني أبن اا جرمي ننة و قوب ننة إ ب نن
لو عال وما يقابلها م قوابت توقل ل اجلا هذ متثت اجلزاء يف املسلولية اجلزائينة .أمنا
املسنلولية املدنيننة تقننوم لن اإل ننالل ابلتنزام وتسنتوجب لقيامهننا ننر ني أحننداا هننو املتضننرر
واأل ر هو الذي حاسب لن الضنرر النذي سنبب املتسنبب يسنول ن ضنرر وي نون ملتنزم
ق ننانو ابلتع ننويل لن ن من ن ألن نناب ه نني ليسن ن موح نند إذ تنقسن ننك إىل مس ننلولية تقصن ننمية
تمت ننب ل ن ع ننت غ ننم مش نروع أو غ ننم مب ننا يص نندر ن ق ننف ي نننيك ن ن ض ننررا للغ نم
وكننذل مسننلولية قدي ننة تنشننو ن نندم تنفي ننذ العقنند حس ننب ن ن امل نناد  ١68م ن ق ننانون
املد العراقي رقك  ٤0لسنة .١٩5١
وهنني بننذل تقننرر مبنندأ املسننلولية وا لتنزام ابلتعننويل جنزاء نندم تنفيننذ ا لتزامننات الناقن ة
العقد وابلتاا ون املسلولية العقدية هبنذا الشن ت تنلدي إىل حنر املتعاقند لن تنفينذ
التزام ليتينب جزاء اإل الل مبا التزم ب وهذا ما يرتب ضمان أو محاية حقوق املتعاقد اآل ر.

املبحث األول
ماهية املسؤولية العقدية

املسننلولية العقديننة هنني املسننلولية الن تنشننو ن اإل ننالل مبننا التننزم بن املتعاقنند .ن ذا ن يقننك
املدي بتنفيذ التزامن النذي رتبن لين العقند ون مي ن إجبنار لن تنفينذ أو إذا ألنبً تنفينذ
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ا لتنزام مسننتحيال خبط ن ننون مسننلوليت التعاقديننة تتحقننر وحننر للنندائ أن يطالبن ابلتعننويل.
ا١
وكذل احل ك إذا أت ر املدي بتنفيذ التزام .
أن املسننلولية العقديننة تقابننت املسننلولية التقصنمية املسننلولية العقديننة جنزاء العقنند واملسننلولية
التقصمية جزاء العمت غم املشروع.
أن قي نام املس ننلولية العقدي ننة يف ننمض أن هن ننا ق نندا ل ننحيحا واج ننب التنفي ننذ ن يق ننك امل نندي
بتنفيننذ وهننذا مننا أكدتن املنناد  ١٩٩ا ١اينفننذ ا لتننزام جن ا لن املنندي وكننذل الفقننر
األوىل من املنناد  :١03اوجين املنندي بعنند أ ننذار بقننا للمننادتني  2١٩و 220لن تنفيننذ
التزام ينا مىت كان ذل مم نا .
ذا أم التنفيذ العيي ا و لب الندائ ا اجن املندي لين وإىل هننا تقنوم املسنلولية
العقدية .إذ حنن يف الصندد التنفينذ العيني لاللتنزام يف لندد التعنويل من ندم تنفينذ إمنا
إذا ن ي ن التنفيننذ العي نني أو أم ن ول ن النندائ ل ننب التعننويل ون يب نند املنندي اس ننتعداد
للتنفيذ العيي في هذ احلالة يسمل القاضني إ أن ح نك ابلتعنويل إذا تنو رت قنرو
ج نزاء نندم تنفيننذ ا لت نزام وهنننا تقننوم املسننلولية العقدي ننة .النندائ يطالننب املنندي ابلتع ننويل.
دم تنفينذ التزامن العقندي .فني نن
عل القاضي أن يبحث هت املدي مسلول حقا
املن نناد  2١5من نند يتضن ننً لنن ننا أبن املسن ننلولية العقدين ننة قن ننون ن ننا ابلتنفين ننذ العين نني لاللتن نزام
العقدي وهي أيضا تتحقر إذا أاب املندي أن ا لتنزام قند اسنتحال تنفينذ بسنب أجننيب.
وإمنا تتحقر املسنلولية العقدينة إذا ن ينفنذ املندي التزامن العقندي تنفينذا ينينا ون يسنتطيل أن
ا2
يثب أبن قد استحال بسبب أجنيب.

( )1ماجد مجباس حسن :المركز القانوني للمحكم – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير – كلية القانون والسياسة – جامعةة
البصرة  ،2014 – 2013ص .1٦8
( )2د .السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني (ج )1نظرية االلتةزام بوجة عةام ،البةاب األول -العقةد ،ص ،534
ص.535
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املطلب األول
مفهوم املسؤولية
ه نني الت نزام ق ننف بتع ننويل ن ض ننرر أحلق ن ابلغ ننم س ننواء ك نان ه ننذا ا لت نزام حم ننددا يف
نصننو أو غننم حمنندد وه ني قدي نة إذا وقننل اإل ننالل بعقنند قننائك بننني املفطننت واملتضننرر
وتقصننمية وتقننوم إذا وقنل اإل ننالل ابلتنزام قننانو ننام ويوجنند نندم إحلنناق ضننرر ابلغننم سنواء
ك ننان ه ننذا اإل ننالل م نندا أو غ ننم م نند وق نندميا ق ننال قه نناء الش نريعة اإلس ننالمية اا العم نند
واخلطو يف أموال الناس سنواء أي إن املتسنبب يف الضنرر يضنم سنواء كنان علن مندا أو
طو واملسلولية املدنية تقوم يف كلتا احلالتني أي سواء كان الفعنت مقصنودا أو غنم مقصنود
املسننلولية املدنيننة ج نزاء ل ن اإلض نرار ابملصنناا اخلننا ال ن ي ف ن حلمايتهننا الت نزام املسننلول
بتع ننويل الض ننرر بن نناء ل ن ل ننب م ن قب ننت ل نناحب الش ننون ال ننذي ح نر ل ن التن ننا ل ن ن أو
التص نناا بش ننون ويف املس ننلولية املدني ننة ن ح نندد املش نرع أ ع ننا ب ننذا ا تنعق نند ملرت به ننا املس ننلولية
املدنين ننة ويمتن ننب لن ن ا ن ننتالا األسن نناس يف نن ننو ي املسن ننلولية نتيين ننة مفادهن ننا أن العقوبن ننة يف
املسلولية اجلنائية تندرج تبعا للفطو بينما يقوم التعويل الفعت الضنار و القنة سنامة
اخلطننو .ويمتننب ل ن ذل ن نتننائا مهمننة مردهننا سننياد املسننلولية اجلنائيننة ل ن املسننلولية ألن
األوىل يتعلر هبا حر اجملتمل حني أن الثانية يتعلر هبنا حنر الفنرد هنو املضنرور و تلن هناتني
املسلوليتني م حيث التقادم وا تصا ووق الد وى املدنية وقو األمنر املقضن .ا 3أن
املسن ننلولية أنن ننواع :مسن ننلولية أدبين ننة القن ننة ن ننا ابلقن ننانون ومسن ننلولية قانونين ننة تن نند ت يف دائن ننر
الضننمان وقنند ت ننون أمننا مدنيننة أو جنائيننة .تقننوم املسننلولية املدنيننة ننندما ي ننون الفا ننت قنند
أ ننت إبلتن نزام مق ننرر يف ذمتن ن وترت ننب لن ن ه ننذا اإل ن ننالل ض ننرر للغن ننم يص ننبً مسن ننلو جتن نا
املضننرور وملتزمننا بتعويضن أمننا املسننلولية اجلنائيننة تقننوم بتننو ر أركاننا وقننرو ها واجملرمننة بننن
قننانو جنننائي ي ننون مرت ننب الفعننت الضننار مسننلو جتننا الدولننة لن ا تبننار الدولننة هنني من
تر املصلحة العامة يف اجملتمل وي ون جزا قوبة توقل لي أبسك اجملتمل.

( )3المحامي مصطفى عطية :المسؤولية المدنية في التشريع المصري – دراسة مقارنة ،ص.٩
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املطلب الثاين
أركان املسؤولية العقدية وأاثرها
تق نوم املس ننلولية العقدي ننة و مي ن أن تتحق ننر إ إذا ت نوا ر اخلط ننو يف جان ننب امل نندي وأن
ي نننيك ن ن ض ننرر يص ننيب ال نندائ و ل ن ه ننذا ت ننون أرك ننان املس ننلولية العقدي ننة ه نني - :اخلط ننو
والض ننرر والعالق ننة الس ننببية ب ننني اخلط ننو والض ننرر .ن ذا ت نوا رت أرك ننان املس ننلولية العقدي ننة ننون
املسلول يلتزم ابلتعويل كت ضرر مباقنر النذي تسنبب ين خبط ن .ا ٤إذن نالتعويل هنو
ج نزاء املس ننلولية العقدي ننة غ ننم أن ن يف أغل ننب احل ننا ت يق ننر املس ننلول ابلض ننرر ال ننذي أحدا ن
يضطر الشف لرا ل د وى أمام القضاء مطالبنا يهنا احل نك لن ابلتعنويل نالتعويل هنو
نتيية بيعية للمسلولية العقدية.
الفرع األول
أركان املسؤولية العقدية
 -1اخلط ــأ - :األل ننت أن ي ننون امل نندي مس ننلو ن

ط ننو الشفص نني ول ن ق نند ي ننون

مت الغم أو األقياء ال يف حراست كما هنو األمنر يف املسنلولية التقصنمية
مسلو
وقنند تع ندل قوا نند املسننلولية اب تفنناق او ن ريننر التننومني .اخلطننو هننو نندم تنفيننذ املنندي
لتزام الناقت م العقد املدي قد التزم ابلعقند يينب لين تنفينذ التزامن بقنا للقا ند
العام ننة االعق نند ق نريعة املتعاق نندي وجي نب تنفي ننذ العق نند بق ننا مل نا اق ننتمت لي ن  .وإذا اس ننتحال
لن ن املن نندي أن ينف ننذ التزامن ن ينن نا ح ن ننك لين ن ابلتع ننويل لعن نندم الو نناء ابلتزامن ن .ا 5اخلطن ننو
العقدي يتحقر حىت لو كان ندم قينام املندي اب لتنزام قن ا ن سنبب أجننيب يند لن ين
كننالقو القنناهر  .ويالحننظ أن ن إذا حقننر اخلطننو العقنندي ن ن القننة الس نببية وه ني رك ن م ن
أرك ننان املس ننلولية العقدي ننة تنع نندم و تتحق ننر املس ننلولية .وم ن حي ننث اإلاب ننات يتحم ننت ال نندائ
الذي يطالب التعويل الضرر الذي حلق جنراء طنو املندي ن ندم تنفينذ هنذا املندي
لتزام أو التو ر ي ذا كان ا لتنزام بتحقينر نتيينة علن الندائ إابنات ندم حقنر هنذ
( )4أنظر :نص المادة  124من قانون المدني المصري.
( )5أنظر :نص المادة  148والمادة  215من القانون المدني المصةري رقةم  131لسةنة  ،1٩48ومةا يقابلهةا مةن نةص
المادة  17٦من قانون المدني الجزائري ،وأيضا ً نص المادة  1٦8من قانون المدني العراقي رقم  40لسنة .1٩51
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النتيي ننة ال ن اس ننتهد ها أم ننا إذا ك نان ا لت نزام بب ننذل ناي نة عل ن ال نندائ إاب ننات نندم ب ننذل
العناية وإابات دم التنفيذ يف احلالة األوىل أيسر من يف احلالة الثانية.
 -2الضرر - :هو األذى الذي يلحر قف

يف حر من حقوقن أو مصنلحة مشنرو ة لن

ا 6سنواء كنان ذلن احلنر أو تلن املصنلحة ذات قيمننة مالينة أو أدبيننة والضنرر رو املسننلولية
املدنيننة و لتهننا ال ن تنندور معهننا وجننودا و نندما ع نال مسننلولية مدنيننة دون ضننرر مهمننا بلغ ن
درجة جسامة اخلطو .الضرر هو الرك الثا م أركان املسلولية العقدية نال بند من وجنود
ضرر حىت تمتب هذ املسلولية يف ذمة املدي والدائ هو النذي جيعنت نبء إابنات الضنرر
ألنن هننو النذي يد ين و يفنمض وجننود الضنرر جملننرد أن املندي ن يقننك ابلتزامن العقنندي قنند
ينفذ املدي التزام و يصيب الدائ ضرر م ذلن فني قند النقنت منثال إذا أت نر أمنني
النق ننت يف تس ننليك البض ننا ة أو أت ننر الراك ننب ن الول نول يف امليع نناد ننون جم ننرد الت ننو ر
ي في ستفال وجنود الضنرر بنت جينب لن الندائ أن يثبن إنن قند ألناب ضنرر معنني
من ن جن نراء هن ننذا التن ننو ر .والضن ننرر أمن ننا أن ي ن ننون من ننادحت أو أدبين ننا والتعن ننويل ن ن الضن ننرر يف
املسننلولية العقديننة حمنندود املنندى ننال تعننويل إ ن الضننرر املتوقننل وقنند يصننيب النندائ يف
املسلولية العقدية ضرر مادي يف مال أو يف جسم .
 -3العالق ــة الس ــببية ب ــي اخلط ــأ والض ــرر - :أن العالقننة السننببية هنني تل ن املصننلحة ال ن
تربي الضرر ابخلطو تيعت الضرر نتيينة اخلطنو ن ذا انعندم هنذ الرابطنة انتفن املسنلولية
نع نندام ركن ن من ن أركان ننا ومث ننال ذلن ن  :أن يهم ننت احملن نامي يف ر ننل ا س ننت ناا ح ننىت ينته نني
ميعاد ت يتبني أن الد وى غم قابلة لالسنت ناا فني هنذ احلالنة مسنلولية لن احملنامي
والعالقننة السننببية هنننا هنني مفمضننة ا نماض بسننيطا وقننابال أابننات الع ننس .ا 7و ي فنني أن
ي ننون هنننا طننو وضننرر بننت جيي نب أيضننا أن ي ننون اخلطننو هننو السننبب يف الضننرر أي أن
ت ون هنا القة سببية ما بني اخلطو والضنرر .قند ي نون هننا طنو من املندي كمنا قند
( )٦حسن علي الذنون ،الوجيز في النظرية العامة لإللزام – مصةادر االلتةزام ج األول  /طةة األولةى ،دار وائةل للنشةر،
األردن ،2002 ،ص .208
( )7حسن علي الذنون ،المصدر السابق ،ص .211
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ي ننون هن نا ضننرر ألننا النندائ دون أن ي ننون ذل ن اخلطننو هننو السننبب يف هننذا الضننرر.
واملفننروض أن العالقننة السننببية مننابني اخلطننو والضننرر قائمننة ننال ي لن النندائ إابا ننا بنت أن
املنندي هنو الننذي ي ل ن بنفنني هننذ العالقننة السننببية إ إبابننات السننبب األجنننيب وذل ن أبن
يثبن أن الضننرر يرجننل إىل قننو قنناهر أو حنند يننائي أو يرجننل إىل طننو النندائ أو يرجننل
إىل عت الغم.
والن لريً وواضً يف هذا املعى قد نص املاد  2١5م قانون املند املصنري أبنن
ااإذا استحال ل املدي أن ينفذ ا لتزام ينا ح ك لين ابلتعنويل لعندم الو ناء ابلتزامن
م ننا ن يثب ن أن اس نتحالة التنفي ننذ ق نند نش ننوت ن س ننبب أجن ننيب ي نند ل ن ي ن يتض ننً أبن
الس ننببية رك ن مس ننتقت ن اخلط ننو .وينع نندم رك ن الس ننببية م ننل بق نناء رك ن اخلط ننو قائم ننا أذا ك ننان
الضرر يرجل إىل طو بت يرجل كما قدمنا إىل سبب أجنيب.
الفرع الثاين
أاثر املسؤولية العقدية
إذا كننان قننر اإل فنناء م ن املسننلولية العقديننة لننحيحا ل ن النحننو الننذي صننلنا ن ن
يعف ن املنندي م ن املسننلولية ابلقنندر الننذي يتسننل ل ن الشننر  .ويبق ن املنندي مسننل يمننا وراء
ذل ول القضاء الفرنسي – واقتدى ب القضاء املصري يف ظت القانون القندمي يضنير من
أان ننر قن ننر اإل فن نناء .عنن نند أن املسن ننلولية التقصن ننمية جتتمن ننل من ننل املسن ننلولية العقدين ننة بقين ن
املسلولية التقصمية و ل الدائ أن يثب طو يف جانب املدي حىت يطالب ابلتعويل.
ل أساس املسلولية العقدية وقد أ ف املدي منها بت لن أسناس املسنلولية التقصنمية
وقننر اإل فنناء يتناو نا و جيننو أن يتنناول ألن اإل فنناء من املسننلولية التقصننمية يتعننارض
مل النظام العام.
ان قر اإل فناء من املسنلولية العقدينة ن يفعنت إ أن نقنت نبء اإلابنات من املندي
إىل النندائ  .وهننذ النتييننة تلننزم من يقنول ابخلننم بننني املسننلولية التقصنمية والعقديننة .أمننا حنن
ال نقنول ابخلنم لنذل ننرى أن هنذ جتتمنل منل ذلن  .و لن املندي أن يتمسن بشنر
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اإل فنناء أن يثب ن وجننود هننذا الشننر ويصننعب يف كثننم م ن األح نوال ل ن املنندي إابننات أن
الدائ قبت قر اإل فاء سيما إذا كان هذا الشر مدو يف ورقة مطبو ة.
املبحث الثاين
االتفاق على تعديل قواعد املسؤولية العقدية

أن القوا ند العامننة للمسنلولية العقديننة ليسن من النظنام العننام لنذل جيننو ا تفناق لن
تعديت إح امها .ألن املسلولية العقدية متوتية م إ نالل قنت ن العقند وملنا كنان العقند
ولينند اإلراد لهننذ اإلراد احلريننة يف التعننديت م ن أح ننام املسننلولية إذا كننان هننذا التع نديت يف
أ ار النظام العام واآلدا .
يين ننو ا تفن نناق لن ن تعن ننديت قوا ن نند املسن ننلولية اب تفن نناق لن ن أن يتحمن ننت املن نندي تبعن ننة
احلاد املفاجت والقو القاهر .ا 8وملا كان املسلولية العقدينة منشنوها العقند وكنان العقند
ولينند أراد املتعاقنندي نناإلراد احلننر هنني إذن أسنناس املسننلولية العقديننة .وإذا كان ن اإلراد
احل ننر ه نني ال ن أنش ننوت قوا نند ه ننذ املس ننلولية .ننون ننا أن تع نند ا و ل ننت أذن ه ننو حري ننة
املتعاقدي يف تعديت قوا د املسلولية العقدية وذل يف حدود القنانون والنظنام العنام واآلدا
العامة.
وأ ح ننام ال ن قرر ننا النص ننو وال ن ك ننان الفق ن والقض نناء يف مص نر جي نرحتن ليه ننا يف غ ننم
اضطراد استقرت بعد أذن قننتها نصو تشريعية .مي ردها إىل مبدأي رئيسني- :
املبدأ األول - :يقضي رينة املتعاقندي يف التعنديت من قوا ند املسنلولية العقدينة لهمنا أن
يتفقا لن التشنديد من هنذ املسنلولية .أبن جيعنت املندي مسنلو حنىت ن السنبب األجننيب
وي ون هذا مبثابة أتمني للدائ .
و ما أن يتفقا ل التففي منها أب جيعت املدي مسلو

تقصم .

املبــدأ الثــاين -:يقضنني أبن النظنام العننام يقينند م ن حريننة املتعاقنندي ننال جيننو التففين م ن

املسلولية العقدية إىل حد اإل فاء م الفعت العمند أو مننا يلحننر ابلفعنت العمنند وهننو اخلطننو اجلسننيك
( )8أنظر نص المادة  25٩الفقرة األولى من قانون المدني العراقي رقم  40لسنة  – 1٩51وما يقابلها مةن نةص المةادة
 217من قانون المدني المصري.
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وذلن أنن لننو لننً للمنندي أن يعفن نفسن من املسننلولية ن الفعننت العمنند يف نندم تنفيننذ التزامن
العقنندي ل ننان التزامن معلننر ل ن قننر إراد حمننل وهننذا جيننو واخلطننو اجلسننيك ملحننر ابلفعننت
العمنند وق ننذ ح من ول ن جينو للمنندي أن يعفن نفسن من املسننلولية ن منت الغننم حننىت لننو
ا٩
كان هذا العمت مدا أو طو جسيما ون مد الغم ينزل منزلة الشر إراد احملل.

اخلامتة
من القضنناحت الن مي ن أن يثننور النقننا بصننددها انن بنند من وجننود ضنوابي للسننو
يف كت جمتمل كي تنظك ل حنو ملزم تصر ات أ راد الة كيفينة اسنتعما ك حلقنوقهك
سنيما وأن للحقنوق وظنائ اجتما يننة تلديهنا وحسنك اخلصنومات الن تنشنو بصنددها وهننذا
مننا يضننطلل بن املشننرع ن ريننر مننا يسننن من تشنريعات يف هننذا النطنناق يتننو يهنا محايننة
هذ احلقوق وضمان حس متتل ألحاهبا مبزاحتها يف أ ار املصلحة ا جتما ية للحر.
ومن املعننروا أن للمسننلولية املدنيننة أركننان االاننة هنني اخلطننو والضننرر والعالقننة السننببية الن
جتمل بينهما وإذا توا رت هذ األركان حقق املسلولية ل الفا ت وألزم بتعنويل منا حلنر
املضرور م ضرر.
تحقينر املسنلولية العقديننة وقيامهنا هنو بند من وجنود قند لنحيً واجننب التنفينذ لن
رير الوسائت القانونية وسنبب ن يقنك املندي بتنفينذ
أ را سواء اب تيارهك أو إجبارهك
غ ننم أن ن يف بع ننل احل ننا ت يس ننتحيت التنفي ننذ العي ني أو اجل ن ي لاللت نزام مم ننا يس ننتد ي قي ننام
املسلولية العقدية.
أمن ننا أذا ن ي ن ن التنفين ننذ العين نني أو أم ن ن ول ن ن الن نندائ لن ننب التعن ننويل ون يبن نند املن نندي
اسنتعداد للتنفيننذ العيني فنني هنذ احلالننة ح ننك ابلتعنويل ننند تنو ر قننرو القند جنزاء نندم
تنفيننذ ا لت نزام وم ن الطبيعنني أن م ن الواجننب ل ن القاضنني أن يبحننث ه نت املنندي مسننلول
حق ننا ل ن نندم تنفي ننذ التزام ن العق نندي أم  .وإذا املس نلولية العقدي ننة تق ننوم ل ن اإل ننالل
ابلتزام قدي عتل اب تالا ما أقتمت لي العقد م ا لتزامات.

( )٩د .السنهوري ،المصدر السابق ،ص .551
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الشركات القابضة في القانون العراقي
يف النص

الثا م

احملامي مقداد سامي علوان اجلبوري
ام  ,20١٩أقر جملس النوا

العراقي تعديال ل قانون

الشركات والذي اقر مبوجب تسييت الشركات القابضة يف العراق وحديد مل ية ا جانب
يف الشركة القابضة اىل اقت م .%50
يقدم هذا املقال حليال للتعديت املذكور م حية تعريف للشركات القابضة والعالقة بني
الشركات القابضة والشركات التابع ا ومتطلبات تقدمي التقارير متل ا موال املنقولة
وغم املنقولة حر اإلستثمار مسااي الشركات القابضة وإدار الشركات التابعة ا .كما
يناق اغرات وتناقضات حمدد يف التعديت وكذل تناقضات التعديت مل قوانني
اإلستثمار قانون املصارا وقانون الشركات.
يف التاسل م أيلول  ,20١٩مت إقرار القانون رقك  ١7لسنة  20١٩ايُشار ل يما بعد
التعديت او تعديت الشركات القابضة والذي جاء ليعدل قانون الشركات املرقك 2١
قانون الشركات  .حيث أقر التعديت تسييت
لسنة  ١٩٩7ايُشار ل يما بعد
الشركات القابضة يف العراق وبني إجراءات التسييت .وبناءا ل األسبا املوجبة
للتعديت قد مت إقرار تسييت الشركات القابضة يف العراق هبدا تشييل اإلقتصاد القومي
ان حديد مل ية
وتشييل ر وس ا موال ا جنبية لد ول السوق العراقية ومل ذل
ا جانب يف التعديت املذكور قت م  %50ميثت تناقضا مل هذا ا دا ويف رأينا ان
هذا حتاج إل اد النظر يف التعديت ث ذي بنظر اإل تبار األار السليب الذي سينتا م
حديد املل ية لالجانب يف جذ الشركات األجنبية واملستثمري للسوق العراقية.
تعريف الشركة القابضة
املاد رقك  ,7او اأ م تعديت الشركات القابضة تعرا الشركة القابضة كما يلي:
الشركة القابضة هي قركة مسااة أو حمدود تسيطر ل قركة أو قركات مسااة أو
حمدود تد الشركات التابعة
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كما تن نفس املاد ل احلا ت ال تعت يها الشركة القابضة هي املسيطر ل قركة
او قركات ا رى:
 ١أن تتمل أكثر م نص رأس مال الشركة إضا ة إىل السيطر ل إدار ا.
 -2أن ت ون ا السيطر ل جملس إدار ا يف الشركات املسااة.
وايضا تن نفس املاد م التعديت ل ضرور إحتواء إسك الشركة القابضة ل ل
كلمة قابضة اب ضا ة اىل نو ها ويتك تضمني هذ ال لمة يف كا ة الو ئر وا ال ت
واملراسالت الصادر م الشركة.
حيث يبدو هنا إبن املشرع العراقي قد ا ذ ابلتعري املعتمد يف قبت قانون الشركات
ا رد رقك  22لسنة  ١٩٩7للشركات القابضة .ل أي حال قد رق القانون العراقي
بني  ١سيطر الشركة القابضة ل قركة حملية إبمتال غالبية األسهك وابلسيطر ل
إدار ا و 2سيطر قركة قابضة ل قركة مسااة .حيث نرى ابن هذا امر لحيً
كون مم نا للشركات القابضة السيطر ل الشركات التابعة لشركة مسااة امة ابلرغك م
امتالكها اقت م  %50م األسهك وذل اب تفاق مل املسااني والسيطر ل اإلدار .

متلك األراضي والعقارات
تن الفقر نيا م املاد رقك  7م التعديت ل التاا:
دا الشركة القابضة إىل د ك ا قتصاد الو ي  .نعتقد ابن تضمني هذ العبار هو
إقحام ملصطلً سياسي يف قانون جتاري .حيث أن إنشاء أ مال جتارية يتطلب ابلضرور
صولا وأن معظك الشركات القابضة ست ون قركات اجنبية

د ك ا قتصاد الو ي
هد ها الربً املطلر.
الو ل ذل ان الفقر نيا اأ م نفس املاد متنً الشركة القابضة حر متل
األموال املنقولة وغم املنقولة يف إ ار نشا الشركة
11٦

بينما مينل القانون العراقي متل األموال غم املنقولة امثت األراضي م قبت األجانب
اسواء كانوا ا رادا او قركات  .حيث تن املاد رقك  ٤م قانون العقارات رقك  38لسنة
:١٩6١
جيو أن ميل األجنيب قارا يف العراق ابي سبب كان م اسبا التمل و ان
يشم يف مزايد بيع ا بعد تو ر الشرو التالية واستحصال موا قة و ير الدا لية.
 – ١سبر ا قامة يف العراق مد تقت سبل سنوات.
 – 2دم وجود مانل اداري او س ري.
 – 3ان ي ون قريبا م احلدود العراقية مبا يقت االاني كيلومما.
 – ٤ان ي ون العقار ارضا را ية او ارضا اممية مهما كان نو ها ويشمت ذل تفوض
ا رض و راغها بطرير ا نتقال او ابي سبب ا ر .
بينما تن املاد رقك  5م نفس القانو :
جيو أن تتياو مل ية األجنيب قارا واقعا يف العراق دارا واحد للس ى وحمال للعمت
اذا كان ل مهنة يزاو ا بنفس  .وتعت احلصة الشائعة مل ية ممة ذا الغرض.
كما مت التنوي ل هذا املنل يف قوانني راقية ا رى مثت قانون التسييت العقاري رقك ٤3
لسنة  ١٩7١ااملواد  ١55و ١56من وكذل املاد رقك ا ١١٩٩م القانو املد
العراقي رقك  ٤0لسنة .١٩5١
بينما إستثن املاد رقك  /2نيا اأ م قانون اإلستثمار العراقي رقك  ١3لسنة  2006هذا
املنل ابلسما بتمل األراضي م قبت مشاريل أجنبية إستثمارية معينة:
للمستثمر العراقي أو األجنيب حر متل األراضي والعقارات العائد للدولة ببدل حدد
أسس احتساب و ر نظام ا ول حر متل األراضي والعقارات العائد للقطا ني
املفتلي واخلا لغرض إقامة مشاريل اإلس ان حصرا.
م الوارد ان علر هذا الن إلتباسا قي التطبير يف املستقبت القريب .حيث م املرجً
أيضا ان تتطلب النصو املتفرقة يف قوانني تلفة تد ال تشريعيا.
املسامهون
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تن املاد رقك  ,2نيا م التعديت ل التاا:
للشف الطبيعي أو املعنوي األجنيب إكتسا العضوية بصفة ملسس أو مساهك يف
ا %5١واحد ومخسني

الشركات املسااة واحملدود ل أ تقت نسبة مسااة العراقي
م امل ة م رأس ما ا.
يف هذا التعديت منل املشرع العراقي ان يتمل األجنيب ما يتياو  %٤٩م األسهك يف
الشركة احمللية او الشركة املسااة .ويف رأينا ان حديد مل ية األجنيب ميثت تطورا غريبا,

وتراجعا وتناقضا واضحا يتالئك مل أهداا التعديت الذي اقر أتسيس الشركات القابضة,
حيث مينً هذا التعديت الشركات القابضة احلر يف السيطر ل  ,او متل غمها م
الشركات االشركات التابعة  ,بينما يتطلب ان ت ون اغلبية اسهك الشركة التابعة مملوكة م
ينسيك مل مبدأ السيطر  .مما يستد ي إجياد حت ذا

قبت ق ف حملي ,وهو ما
التناقل يف التشريل.
ان التعديت يتضم ثلية لت يي الوضل القانو للشركة ال
ل الرغك م ذل
ميتل األجنيب اغلب اسهمها لي ال يوجد اي إجراء قانو مطلو م قبت هذ

الشركات حاليا بينما يتك تطبير التعديت ل الشركات ال يتك أتسيسها بعد مرين نفاذ
التعديت.
ااستثمار يف الشركات التابعة
متنً الفقر رقك  ,7نيا ا م التعديت الشركات القابضة احلر يف:
أتسيس الشركات التابعة ا وإدار ا أو املشاركة يف إدار الشركات األ رى ال تساهك
يها.
حيث يسمً هذا البند بتوسيس الشركات التابعة ويسمً للشركة القابضة ابن ت ون
مساهك او تشار يف إدار الشركة .والسلال الذي يطر نفس هنا هو ان كان هذا الن
يطبر ل الشركات ال متتل الدولة حصصا يها وخبالة الشركات اململوكة م الدولة
واملعروضة لإلستثمار ابلتشار الدولة.
118

بينما تن الفقر اج نيا م املاد رقك  7ابن للشركات القابضة حر:
استثمار أموا ا يف األسهك والسندات واألوراق املالية.
ابلرغك م أن إم انية اإلستثمار يف األسهك والسندات هو امر بديهي ل ت الشركات
امللسسة الوليا ذات ا غراض التيارية قد اُورد الن ا ال حلسك اي جدل حمتمت هبذا
الصدد .ابإلضا ة ان الفقر اد م املاد رقك  -7نيا تن ابن للشركات القابضة
احلر يف:
تقدمي القروض وال فا ت والتمويت للشركات التابعة ا.
حيث اننا نعتقد ان ممارسة هذ النشا ات سوا تتطلب إجراء معني م البن املركزي العراقي
ل ي تعت هذ الشركات ابنا متارس نشا التمويت ومنً القروض وذل مال بن املاد 3
م قانون املصارا رقك  ٩٤لسنة  ,200٤او قد يتطلب ا مر بعل التعديالت م جانب
الشركة القابضة لضمان ا متثال للقوانني السارية هبذا اخلصو .
و ل لعيد ث ر ان الفقر اأ م املاد رقك  -7لثا م التعديت حظر امتال أسهك
لثا م نفس املاد ل
الشركات القابضة م قبت قركة مبعة .بينما تن الفقر ا
السما للشركة القابضة بتعيني ممثليها يف جملس إدار الشركة التابعة بنسبة مسااتها وحظر ل
الشركة القابضة اإلقما يف انتفا بقية ا ضاء جملس الشركة التابعة .وهبذا قد ي ون املشرع قد
اراد ان مينل الشركة القابضة م السيطر الغم قانونية ل قرارات الشركات املسااة ومحاية
حقوق بقية املسااني ا قت حصة يف الشركات التابعة.

متطلبات تقدمي التقارير
بناءا ل ما جاء يف الفقر  ٤م املاد رقك  7م التعديت ان الشركات القابضة مطالبة اب داد
ميزانية جممعة وبيا ت ابألراب واخلسائر ا وجلميل قركا ا التابعة مشفو ة ابإليضاحات والبيا ت
املقرر و قا ملا تتطلب املعايم احملاسبية الدولية .حيث يتوجب تقدمي احلساابت اخلتامية السنوية لدائر
مسيت الشركات وللهي ة العامة للضرائب سنوحت .يف حال التا م بتقدمي احلساابت السنوية ملا بعد

املو د احملدد م قبت كت جهة سوا يتك رض غرامات معينة هذا التو م.بينما يُشم
يشم لنوع الضريبة ال
التعديت يما لو كان الشركة القابضة اضع للضريبة او وكذل
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تفرض ل الشركة القابضة اب تماد ل نشا ا ا بينما الشركات التابعة ا اضع الال
للضريبة.
وتن الفقر امسا م املاد رقك  7م التعديت ل إستمرار تطبير األح ام املذكور يف قانون
الشركات ل الشركات القابضة يف اي جمال ن يتك تغطيت ضم التعديت ومبا يتوا ر ونشا ات
الشركة.

التناقضات مع قانون املصارف
مما جيدر اإلقار الي هنا ابن املر ا وىل ال ورد يها اإلقار ملصطلً الشركة القابضة
يف القانون العراقي كان يف قانون املصارا رقك  ٩٤لسنة  ,200٤والذي ألدرت سلطة
ا ئتالا امللقتة و ال سارحت حلد ا ن حيث تن املاد رقك  ١من ل :
ان الشركة القابضة املصر ية تعرا ابنا الشركة ال متل او تسيطر ل مصرا
وايضا تن املاد رقك  ١م قانون املصارا ل :
املصطلً قركة مبعة يعود اىل الشركة ال تسيطر ل مصرا معني واي قركة ا رى
مبا يتالئك ومعايم البن املركزي العراقي
كما وردت اقار ا رى ملصطلً الشركة القابضة يف الفقر ام م املاد رقك  5م
قانون املصارا وال تن :
بيان يف حالة كون الشركة مقدمة الطلب قركة مبعة ملصرا أجنيب او قركة قابضة
مصر ية اجنبية يفيد ابن السلطة الرقابية اخلارجية املسلولة الرقابة التحو ية ل الشركة
مقدمة الطلب يف بلد مسيس املصرا ا جنيب او قركة قابضة مصر ية ليس لديها ا ماض
ل ما هو مزمل م اقامة مليات يف العراق وأنا متارس رقابة موحد ل الشركة مقدمة
الطلب.
وكذل املاد رقك  ١3م نفس القانون وال تن :
ضلوع املصرا او املصرا ا جنيب او الشركة القابضة املصر ية ال ي ون املصرا قركة
مبعة ا او ضلوع قركة مبعة للمصرا ابنشطة اجرامية تتضم ا حتيال وغسيت ا موال
او متويت ا رها .
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اإل تصا النو ي
حيث ان النصو املذكور يف قانون املصارا تثم التسا ل
للقضاء العراقي ان كان الشركة ا جنبية القابضة متور ة اب مال غم قانونية بينما
الشركة او املصرا الذي يعمت يف العراق ن يتور مبثت تل ا مال .هت سيتك ا تبار
الشركات التابعة ك متداد للشركة القابضةم ام سيتك معاملة الشركات التابعة كشركات
مستقلةم
كما تن الفقر ا م نفس املاد :
مواجهة البن املركزي قبات يف ممارسة الرقابة ل املصرا ل ون املصرا ضوا يف
جممو ة قركات او ل ون املصرا قركة مبعة ملصرا أجنيب او قركة قابضة مصر ية
عضل اي منهما لرقابة كا ية.
بينما نص الفقر اي م نفس املاد :
ان ت ون السلطة الرقابية األجنبية واملسلولة ممارسة الرقابة ل املصرا او املصرا
ا جنيب او قركة قابضة مصر ية ي ون يها املصرا قركة مبعة قد ين وليا او حارسا
قضائيا للمصرا واملصرا ا جنيب او قركة قابضة مصر ية.
ل اية حال مي ان نعت هذا التعديت كيزء م حزمة تعديالت حاول احل ومة
العراقية م ال ا جذ ا ستثمارات لد ك ا قتصاد الو ي ومتاقيا مل ا ي لية الشائعة
يف ق ت الشركات املتعدد اجلنسية وال يف جمملها قركات قابضة حتاج اىل غطاء قانو
لد ول السوق العراقية .وابلرغك م ذل ان تل التعديالت ما تزال حمدود و يولة
ومتثت يف بيعتها تعديالت اجرائية وتنظيمية و متثت تعديالت جوهرية ول اب حرى هي
استيابة مستمر ملتغمات ا قتصاد العاملي املتزايد النمو.
إن قانون الشركات وقانون التعامالت التيارية رقك  3١لسنة  ١٩8٤قد مض ليهما
أكثر م  20اما وينتميان اىل حقبة منية تلفة ونظام اقتصادي مشوا .العديد م
نصولهما يتماق مل مبادئ حرية العمت واتفاقيات التيار احلر ال يلتزم هبا العراق.
ونعتقد ابن م الضروري إ اد نظر يف املنظومة التشريعية ك ت م اجت لر بي ة
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قانونية الية م الثغرات واحللقات املفقود ال قد ترب
القانون والعاملني يف احلقت التياري ل حد سواء.

بدورها القائمني ل تنفيذ

إعتبارات قانون املنافسة

م اجلدير ابملالحظة ابن قانون املنا سة ومنل ا حت ار املرقك  ١٤لسنة  20١0قانون
املنا سة ين يف املاد  ٩من :
حظر أي اندماج بني قركتني أو أكثر وأية ممارسة جتارية مقيد إذا كان الشركة أو

جممو ة م الشركات مندجمة أو مرتبطة مل بعضها تسيطر ل  %50أو أكثر م جمموع
أنتاج سلعة أو دمة معينة أو إذا كان تسيطر ل  %50أو أكثر م جمموع مبيعات
سلعة أو دمة معينة.
حيث مي
متفصصة
ابلرغك م
اإلندماج

تعري املمارسة التيارية املقيد ابنا أي ممارسة مي ان تقوم هبا قركات
مثت دمات ا تصا ت دمات ال هرابء و دمات الطاقة.
ان الشركات القابضة ن يتك ذكرها بش ت لريً وان املاد مقتصر ل
ان بار اي ممارسة جتارية مقيد تعي ابلضرور التقييد يف ت وي وأنشاء

الشركات القابضة إذا تبني أن م ضم أنشطتها ا الل ابملنا سة وا ستحواذ ل
السوق مما يش ت رقا لقانون املنا سة .مل اإلقار ابن ن املاد  ٩نصا اما و حتوي
ل معايم واضحة مي للشركات ا سمقاد هبا حني ت وي الشركات القابضة لتينب
املوانل القانونية .كما أن التعديت ال م اي نصو انتقالية متنً الشركات الفرلة إل اد
هي لة وضعها و قا للقانون .وذل م الل مثال منً الشركات مد منية معقولة
للعود اىل الوضل القانو سيما أن معايم مت السوق غم بتة و ضل لعوامت كثم .
** نبذة من السرية الذاتية ملعد املقال
مقداد سامي علوان اجلبوري * حالت ل قهاد الب الوريوس يف القانون/جامعة بغداد

سنة  * ١٩٩0انتم اىل نقابة احملامني يف  * ١٩٩0 / 7 / 2١ضو يف نقابة احملامني
الدولية * ل العديد م املقا ت املنشور .
122

لماذا تبرم احيانا اتفاقيات سرية مخالفة للدستور
والقانون الدولي والداخلي ولميثاق األمم المتحدة
احملامي والباحث القانوين وليد حممد الشبيب
احيا يقوم رأس النظام اغم الدميقرا ي او الدميقرا ي ل

ارقا الدستور وللقوانني

الدا لية والدولية ومليثاق ا مك املتحد أببرام اتفاقيات امنية واستفباراتية و س رية مل
دولة ا رى ت بلها ال ا للقانون الدوا ومليثاق ا مك املتحد ولدستور او لدستور البلدي
ولقوانينها الدا لية لعد اسبا منها:
 - ١ان هذا الرئيس او الز يك
س رية

يريد القاء الضوء ل هذ ا تفاقية ألسبا

امنية او

 - 2يريد ان يساءل هذا الرئيس او الز يك امام قعب يوما ما ندما ي ون يف د ة
احل ك او ند اخلروج منها بطريقة قانونية او اورية االشر ية القانونية الش لية مطلب
الرأمساليني والرأمسالية والشر ية الثورية مطلب الثوريني ا قماكيني م قيو يني وقوميني
يساريني اخل
كاهت نظام
 - 3ان ت ون ا تفاقية وال حيا هذا الز يك صولا انا ف
التزامات ت ون م لفة اد .
 - ٤قد ت ون هذ ا تفاقية مثار جدل واحتياج خلرقها السياد الو نية لبلد ما ضم
ا١

ا تفاقية او ارجها و ال ايضا حلقوق ا نسان ومليثاق ا مك املتحد
وا تفاقيات الدولية وال انضك ا بلد الز يك او البلدي ذي تل ا تفاقية اوقد ت ون
ا تفاقية املفالفة هذ مجا ية
مثال على ذلك:
( )1في (الفصل السادس عشر) لميثاق األمم المتحدة الموسوم بة(أحكام متنوعة) للمواد بين ( )105 – 102نطالع ما
يأتي( :المادة  - 1 :102كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "األمم المتحدة" بعد العمل بهذا
االتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن - 2 .ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق
دولي لم يسجل وفقا ً للفقرة األولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع
"األمم المتحدة"( .).المادة  :103إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء "األمم المتحدة" وفقا ً ألحكام هذا
الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون ب فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.).
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املثال االول :ا تفاقية ا منية/العس رية بني رئيس مجهورية العراق ا سبر لدام حسني

مل الرئيس المكي كنعان اورن ام  ١٩82وهي اتفاقية امنية سرية غم م توبة احتي هبا
تركيا ندما حصل ال ات بني البلدي اوا ر ام  20١5بتواجد قوات تركية س رية
مشال العراق ويف املولت ند احتال ا م قبت مر تنظيك دا ا رهايب بدا ي ان تركيا
د م التنظيك ا رهايب وتنفذ طي استعماري تقسيمي للعراق و ندما البها العراق
ابخلروج احتي بتل ا تفاقية غم القانونية وغم املدونة ورغك انا ال الدستور المكي
و ال القوانني وا راا الدولية بوجو تدوي ا تفاقية بينهما بش ت م تو
و ضو ها للموا قات ا لولية يف البلدي و ر قوانينهما الدا لية ودستوري البلدي
ابحلصول ل تصوي اغلبية الثلثني يف اجمللس النيايب بمكيا والعراق وابلتاا لور قانون
و ي يقر املعاهد بينهما وم ت ايداع نسفة م ا تفاقية بني البلدي يف منظمة ا مك
املتحد وهذا ن حصت قي والغاية م تل ا تفاقية هو امحة ااجملال احليوي ا 2لقوات
اجلي المكي ابلتوغت اىل العمر العراقي اىل مسا ة ا 20كيلومما ملطارد املتمردي م
ا ترا م اتباع حز العمال ال ردي المكي احملظور او يم ثنذا بد هللا اوجالن
املعتقت ابلسيون المكية حاليا وابملقابت بسي السيطر ا منية ل املنطقة بسبب انشغال
القوات العس رية وا منية العراقية مبحاربة اجلار ايران يف حر الثما سنوات ا- ١٩80
 ١٩88وابلتاا التفل م بء مطارد املقاومة ال ردية ضد النظام العراقي ثنذا
حز ا حاد الو ي ال ردستا بز امة الراحت مام جالل البا الذي كان
وابأل
مد وما م ايران  -موما هذ ا تفاقية غم مدونة وغم قانونية و الفة لدستوري وقوانني
البلدي و الفة مليثاق ا مك املتحد وللقانون الدوا ول حتا تركيا هبا دوما ضد العراق
ال توجد اتفاقية بني البلدي مدى احليا رغما اراد بلد ا را م ا را ها ونفس
ا مر ينطبر ل املثال الثا اد .
( )2مصطلح (المجال الحيوي) استخدم الزعيم االلماني النازي ادولف هتلر ( 20نيسان  30 - 188٩نيسان )1٩45
في كتاب (كفاحي ) (وربما هو أول من استخدم كمصطلح سياسي وعسكري) وهو مفهوم استعماري توسعي يدعو
لتمدد الدول الطامعة بالدول المجاورة وخصوصا ً الضعيفة منها وتعتبرها فرصة لتوسع الدولة الغازية وللتوسع
بمفهوم (المجال الحيوي) يمكن الرجوع لمحركات البحث االلكترونية.
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املثال الثاين :ا تفاقيات ا منية والعس رية للعراق مل الو حتت املتحد ا مري ية يف هد
رئيس جملس الو راء ا سبر نوري كامت املال ي او يتا امتدت بني 20١٤ - 2006

ورئيس جملس الو راء السابر حيدر العبادي ا 20١8 - 20١٤وبسبب ه ذا اتفاقيات
مز ومة الفة لالتفاقيات القانونية بني البلدي اكاتفاقية سحب القوات ا ممكية م
العراق  2008واتفاقية ا ار ا سماتييي اخل  2008واتفاقية د ك العراق لوجستيا
و س رحت واستفباراتيا واب ستشارات والتدريب م الو حتت املتحد وقوات حل مشاا
ا لسي الناتو ام  20١٤بعد انعقاد ملمتر ابريس لد ك العراق ضد تنظيك دا
ا رهايب الذي احتت الث مساحة العراق تقريبا وهذا ما جعت الو حتت املتحد تبي قوا د
ا ابلعراق كقا د ني ا سد ابألنبار اخل وحتا هب ذا اتفاقيات مز ومة غم مدونة الفة
لدستور ال عراق ولقوانينهما الدا لية ضال
ا مك املتحد .
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ا نتها الصارخ للقانون الدوا ومليثاق

12٦

من وثائق متحف نقابة المحامين
{ســــلـيـمــان فـيـــــــضي}
المحامي العراقي الذي أفشل خطة (لورنس) في إشعال الثورة ضد
العثمانيين جنوب (العراق) أثناء الحرب العالمية األولى سنة ١٩١٦
المحامي احمد مجيد الحسن

{احملامي سليمان فيضي}
ابتداءً من هو ذلك احملامي؟

العوادي املوللي م

ائلة

إن  :سليمان ب احلاج داوود ب الشين سليمان القصا
ربية يتصت نسبها ابلشين امحد الر ا ي.
ولد اسليمان يضي  -كما سيعرا بذل ا سك حقا  -سنة  ١885يف املولت.
بدأ تعليم يف كتا احلي حفظ القرثن ال رمي وأ ذ قي ا م اوليات الفق يف مدرسة

امجشيد الوقفية والد الذي كان اماما يف أحد مساجد ااملولت .
د ت امل درسة ااإل دادية ا ممية ذات اخلمسة الصفوا وكان م مالئ يف تل
املدرسة امولود ل واداوود احليدري وث رون مم تسنموا منالب ليا يف الدولة
العراقية اجلديد بعد وال احل ك العثما .
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بعد ذل انتم اىل املدرسة اا دادية العس رية يف ابغداد و يها ُمسي اسليمان
الب ث ر حمت ا سك نفس .
يضي لتمييز
وكان م مالئ يف املدرسة ااإل دادية العس رية انوري السعيد وا ا امشي وا بد
اللطي نوري الذي تولوا رائسة الو راء بعد قيام احل ك الو ي سنة  ١٩2١وغمهك م
ألحا املنالب العليا ي و ند اقما ا متحا ت النهائية يف الدراسة اإل دادية
العس رية واستعداد الطال ألدائها وهك ل أمت السفر اىل اإسطنبول لاللتحاق
بناال لية احلربية حد ما ن ي ابحلسبان قد حدا مشاد كالمية بني بعل الطلبة
 م بينهك ا يضي  -تطورت اىل الضر مما أدى لدور ح ك م نظار  -و ار –احلربية يف ااسطنبول بفصلهك واحلاقهك ابخلدمة العس رية ورا وكان تسم االزجري
ومد ا س سنوات متتالية غم قابلة للتففي ابلبدل النقدي و ينيو م قرها ا
إبراد سنية م السلطان وللتفل م هذا املو ق هدا تف م اىل السعي اىل وسا ة
األمم ا ب د العزيز الرقيد أمم حائت يف ند ليتوسي لدى السلطان إل فائ م اخلدمة
العس رية وإن السبب الذي جعت يضي يليو اىل ااب الرقيد اىل غم م امراء
وقيوخ املنطقة هو القة ااب الرقيد الوايقة ابلسلطان العثما ألن كان مساندا ل يف
مجيل حروب ضد ااب سع ود يف ند وااب لبا يف ال وي اللذي لبا الدولة
العثمانية العداء وقمالن يف ا ستقالل نها بد ل م بريطانية وكثما ما أرسل الدولة
قاهد يان م مدينة
العثمانية جيوقها ملساند ااب الرقيد يف تل املعار  .اوأ
ااملسيب أن رأى يف مطلل القرن املاضي العشائر العراقية امللتحقة ابجلي العثما قد
مرت ابملدينة ند رجو ها م تل املعار منتصر وهي زج ابللهية البدوية:
لبا بنبن رقيد
إقنب نلَّنشن ن ي نبن ُ
أي ما ور حت اب لبا يف قتال ااب الرقيد .
عزم اسليمان يضي ل الرحيت اىل اند والد الة ند ااب الرقيد .
وبعد سفر قاق مت م مالقا األمم ااب الرقيد الذي كان يتهيو ملالقا جي

ااب سعود الذي لىب لب وأبرق للسلطان إل فائ
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األمم

استيا السلطان للطلب بعد مد .

استقر ا يضي منذ ذل احلني يف االبصر ابنتظار جوا
الرقيد مارس الممجة والعمت يف احملاكك.

السلطان ل وسا ة ااب

وبعد ان استقر يف االبصر مارس الصحا ة ولدر جريد ا يقاظ ابللغة العربية لمل
امس كصحفي و ي جريء ومنذ ذل الوق ألبً ينتسب اىل رجا ت االبصر .
ا تتً ا يضي أول مدرسة للتدريس ابللغة العربية سنة  ١٩08خبالا املدارس الرمسية ال
كان تُدرس يها املواد ابللغة المكية حىت قوا د اللغة العربية.

سا ر اىل اإسطنبول سنة  ١٩١١للحصول ل قهاد احلقوق وقد منح ل بعد أن
اجتا ا متحان املطلو للحصول ليها

(إجازة ممارسة احملاماة اليت منحتها وزارة العدلية يف إسطنبول لسليمان فيضي سنة (1911
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بعد ودت اىل االبصر زم ل مقاومة حز اا حاد والمقي الذي توىل احل ك وسياسة
التمي العنصرية ال مارسها وتعاون يف ذل مل ا الب النقيب الذي كان يف الا مل
رجال احلز احلاكك د ا اىل أتسيس رع لنلحز ااحلر املعتدل أول حز معارض يلسس
يف االعراق وقد ترأس السيد ا الب النقيب وكان اسليمان يضي معتمدا ل .

وبعد أتسيس حز ااحلرية وا ئتالا المكي الذي سع اىل اجتذا االعر

وأبناء

القوميات غم المكية األ رى يف الدولة العثمانية ود ا اىل الالمركزية أي منً الو حتت
قي ا م ا ستقالل اإلداري ااحل ك الذاي ندها حول رع احلز ااحلر املعتدل يف
االبصر اىل حز ااحلرية وا ئتالا .
و ندما أتسس ااجلمعية العمومية اإللالحية يف بموت كان م أهدا ها املطالبة
حزاب

ابإلدار الالمركزية يف البالد العربية جتاو ا الب النقيب معها جتاواب قوحت وأل
جديدا حمت اسك ااجلمعية اإللالحية يف البصر سنة .١٩١3
انتفب ا يضي ئبا يف اجملس املبعو ن – النوا  -العثما مرتني األوىل سنة
 ١٩١2والثانية سنة  ١٩١3وكان ل يف اجمللس مواق جري ة يف الد اع املطالب
العربية حقر ل إارها استفدام اللغة العربية بدل المكية يف احملاكك القضاء والدوائر
احل ومية يف البالد العربية.

(هوية النائب سليمان فيضي يف جملس املبعواثن العثماين)
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وملواق االنقيب وا يضي املعادية لالحاديني قررا مغادر االبصر
العاملية األوىل تفادحت لوقو هما أبيدي القوات العثمانية.

ند قيام احلر

بعد مغادر االنقيب اىل اا ند بقي ا يضي حمتيزا يف االبصر يستطيل مغادر ا بعد
ان أودع التوقي االاة أحتم لر ض التعاون مل القوات ال يطانية احملتلة.
و الل م ا حتيا وا ر ل املسااة يف ا مال تنفل ا هلني بشر ان ت ون بدون
أجور.
و ند اول أتلي للمحاكك يف االبصر سنة  ١٩١٩ني حاكمااقاضيا يف حم مة بداء
االبصر ت نقت اىل حم مة ا ست ناا يف ابغداد وهي ا ل حم مة يف االعراق ثنذا .
ندما ألف اجلنة ا نتفاابت العراقية سنة  ١٩20ا تم ا يضي ضوا يها كون
ضوا سابقا يف ال ملان العثما اجملس املبعو ن .
بعد ا تالء املل ا يصت العر سنة  ١٩2١رض ا بد الرمح النقيب ل ا يضي
تقاد أبن الو ير
و ار املعارا ا تذر م قبو ا قائال ان يفضت احلاكمية االقضاء
يعمت يف تل األحتم إبحاء م ااإلن ليز وحلرل ل ان تبق لفحت نقية لا ية بني
الناس وو نيت جلية أمام التارين.
بذل ا يضي جهدا كبما سنة ١٩2١إل اد ا تتا امدرسة احلقوق ال تعطل الدراسة
يها بسبب قيام احلر العاملية األوىل وساهك يف التدريس يها وأتلي بعل ال تب
املقرر لعدم وجود املناها ابللغة العربية ن الدراسة يف املدرسة كان ابللغة المكية يف
العهد العثما واملناها كان مشاهبة ملا هو مقرر يف امدرسة احلقوق السلطانية يف
إسطنبول.
وم بني تل ال تب ال ألفها ا يضي  :احلقوق الدستورية وقر قانون ح ام الصلً
لسنة  ١٩١٤وكان م الب يف مدرسة احلقوق الاا ج واامحد تار ابابن
والادق البصام واسعد لاا وانيب الراوي وا لي حممود الشين لي وث رون
الذي تولوا بعد ذل رائسة الو راء والو ار وغمها م املنالب العليا.
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يف سنة  ١٩١٩انتفب ضوا يف ا ي ة اإلدارية للمدرسة ا هلية ال اسستها
مجعية احرس ا ستقالل يف ابغداد خلدمة العلك ولت ون مقرا سرحت أل ضاء اجلمعية وملا
لم سلطات ا حتالل بنشا اجلمعية يف املدرسة ابردت اىل اغالقها ا ان ذل ن
حت دون العمت ل ا اد ا تتاحها وا ق سلطة ا حتالل ل إ اد ا تتاحها بشر
تغيم امسها اتفر األ ضاء ل تسمية املدرسة بناالتفيل نسبة اىل اسليمان يضي
الذي كان أكثر األ ضاء حمسا إل اد ا تتاحها ومساات يف د ك املدرسة مادحت.
يف ناية  ١٩22استقال م حم مة ا ست ناا و اد اىل االبصر بعد أن ا تذر ايضا م
قبول منصب متصرا لواء ااملنتفر  -حما ظ حما ظة اذي قار  -ندما رض لي ا بد
احملس السعدون رئيس الو راء قائال :بصراحة ان يستطيل إرضاء ا هلني واحل ومة
مندوحة م ا لطدام إبحدى تل

واملفت اإلداري اإلن ليزي يف ثن واحد اذ
اجلهات الثال .
اد ا يضي اىل مارس احملاما يف االبصر حىت سنة  ١٩23حيث أوق
بسبب حدو الا بين وبني أحد احل نام.

العمت

ا تار الشين ا ز ت أمم ربستان سنة ١٩23مستشارا ل ومعتمدا إلمارت لي ون للة
ولت بين وبني املل ا يصت وبقية ح ام املنطقة.
أستمر يف مل مل الشين ا ز ت مد اد بعدها إىل االبصر .
ند ظهور مش لة ااملولت ارسل صبة األمك جلنة للتحقير يف ا مر شيل ا يضي
روبة
اهت ااملولت ل أتسيس حز اا ستقالل الو ي الذي يستهدا الد اع
ااملولت واإللرار ل البقاء ضم االعراق امام اللينة.
ارض ا يضي معاهد سنة  ١٩30ال قدها انوري السعيد مل ابريطانية مما أدى
اىل نفي مل جممو ة م البصريني اىل مدينة ا انة ملد أربعة أقهر حىت ود املل
ا يصت األول م رحلت ارج االعراق الذي أمر إب الق سراحهك.
انتفب ضوا يف جملس النوا سنة  ١٩35واستمر ي اىل حني حت اجمللس بعد انقال
اب ر لدقي سنة .١٩36
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بعدها ا تزل ا يضي السياسة واستقر يف االبصر نائيا وانصرا اىل احملاما وا مال
اخلمية والثقا ية يها.
و ل الرغك م ا تزال العمت السياسي املباقر إ ان ن يق متفرجا ل ا حدا ال
قد أسهك مل بعل الوجهاء واأل يان يف احلفاظ ل
جرت يف االعراق بعد ذل
األروا واألموال يف االبصر بعد انفالت األم يها يف أحدا مايس .١٩٤١
ويف وابة كانون سنة  ١٩٤8قاد ا يضي حمامي االبصر ملعارضة معاهد ابورتسمو
وقدموا لبا لرئيس الو راء وجملسي ا يان والنوا حملاكمة السفاكني الذي اراقوا دماء
األبرحتء والق طااب محاسيا يف احلفت الت رميي لشهداء الوابة الو نية مهامجا ال يطانيني
وسياستهك وملامرا ك م اجت السيطر ل االعراق .
اتص ا يضي منذ وق مب ر ب ثر مسااات يف النشا ا جتما ي متثت بتوسيس
وانضمام اىل ضوية دد كبم م اجلمعيات سواء أكان ذل يف االبصر أم يف ابغداد
منها:
مجعية بيوت األمة جلنة ا سطول مجعية ا الل األمحر اجلمعية العلمية األدبية مجعية
مسا د العيز مجعية مسا د األيت ن ن ننام مجعية محاية األ فال مجعية انقاذ لسطني
امليتك اإلسالمي وغمها ال ثم.
أليب ا يضي سنة  ١٩٤8مبرض ضال انصرا الل اىل امالء مذكرات ل أو د
ال نشرت بعد وا ت .
انتقل روح اىل ابرئها يف ابغداد بتارين .١٩5١/١/١٩
شرات
أل ا يضي أحد شر كتااب مطبو ا يف القانون والرحالت وا د ضال
البحو واملقا ت واخلطب منشور يف الصح ويف حماضر اجملس املبعو ن العثما
واجملس النوا العراقي وهنا االاة كتب ن تطبل.
وم كتب االتحفة ا يقاظية يف الرحلة احليا ية الفها إار ودت م احلا سنة ١٩١3
واسر النبوغ واأل كلمة وكلمة واالاة كتب ا تمدت منهيا يف امدرسة احلقوق يف
ابغداد كما مر بنا سابقا.
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وم مللفات املهمة األول التعبات واح امها يف البصر واالتعبة نوع م العالقات
الزرا ية ااملغارسة تقتصر ل االبصر دون غمها م مدن االعراق وكتاب ا ر املهك
أيضا االبصر العظم وهو ث ر مللفات يعرض ي مرين االبصر منذ أقدم العصور.
وتعد مذكرات ال امالها ل ولدي يف م مرض وأُلدرت بعد و ات م اهك ال تب
ال ألفها هي تقتصر ل تواير حيات بت هي مرجل مهك لتارين االعراق احلديث
ملا حوت م سرد أمني وموار ألحداا يف مطلل القرن العشري لغاية سنة  ١٩36مرين
ا تزال مل ا يها م معلومات مثينة األحزا واجلمعيات واملدارس والصح وحالة
التعليك سيما يف أوا ر العهد العثما وملا حوت م دقة يف ذكر توارين ا حدا ابليوم
والشهر والسنة ا يرية وامليالدية واحيا الرومية سيما يف األحتم األوىل م حيات .
وقد احتوت املذكرات ل كبم م الو ئر املهمة وان القاريء ليملل العيب كي
احتفظ بتل الو ئر ل مر السنني لك تبر وايقة أو رسالة او قصالة او تذكر أو
غمها ا احتفظ هبا وأوردها يف سمت ل الرغك م تنقل م مشال االعراق اىل جنوب
لما ابنا م الو ئر والصور النادر ال ن ترد يف أي مصدر ث ر.
لقد كان وما ال تل املذكرات مرجعا قيما وسيال اليال وامينا وولفا قامال
لسلسلة ا حدا اجلسام ال جرت الل م الصحو العربية واستقالل االعراق وقد
ا تمدها امللر ون والباحثون االعر وا جانب يف العديد مما نشرو م كتب ودراسات
تل

الفم م

مرعية وسياسية واجتما ية اذ قليال ما علو ث يف هذا اجملال
ا قار اليها او ا قتباس منها.
ومما جتدر اإلقار الي ان احتفظ مبحاضر جلسات جملس ااملبعو ن العثما مصدقة
وكذل حماضر جلنة ا نتفاابت ال ألف سنة  ١٩20قبت قيام احل ك الو ي مصدقة
ايضا و أظ أن أي م مالئ أ ضاء اللينة بت أ ضاء جمالس النوا السابقني
واحلاليني م احتفظ هبا بت ر يف ا حتفاظ مبحاضر جلسات أي م تل اجملالس.
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ويالحظ يف املذكرات ايضا دقت يف ول األقفا ومالحمهك الذي التق هبك سيما
ا مراء وذوي النفوذ كاألمم ااب الرقيد واألمم ا بد العزيز ثل سعود والشين ا ز ت
والورنس وغمهك.
ويالحظ ايضا كسب اقة املذكوري ثنفا ود و ك ل لي ون يف معيتهك و دم موا قت ل
ذل .
خـاتـمة
تعد حيا اسليمان يضي لفحة م لفحات اجلهاد الو ي يف سبيت حرير االعراق
واستقالل السياسي ونضت ا جتما ية .وكان م أبر املقاومني لطغيان ا حاديني يف م
الدولة العثمانية واملناوئني لالستعمار اإلن ليزي و را مبواقف الو نية و دمات الصحا ية
والثقا ية املب ر .
وبعد مرور سبعني سنة ل و ا املرحوم ا يضي وأكثر م قرن ل مبتدأ نشا العلمي
وا جتما ي والسياسي نستطيل أتقم النقا األتية:
م املعروا اد ان الظروا هي ال تصنل مستقبت ا نسان وتقرر مصم ول نها
ابلنسبة الفيضي نرى هو الذي لنل ظرو ون تصنع يف كثم م ا حيان:
أ .ندما رغب يف ا ضرا يف املدرسة ألر ل الد ول املدرسة اا ممية را ضا مواللة
دراست يف مدارس ااألوقاا ال ا لرغبة والد ا مام يف مسيد ا مام اإبراهيك يف
ااملولت .
 .ند اكمال املدرسة اا ممية ألر كذل ل د ول اإل دادية االعس رية يف
ابغداد وقابت ا ماضات ابي وأهل بعناد والرار.
ج .ند صل م اإل دادية االعس رية إار النزاع الذي حصت بني بعل الطلبة وسوق
اىل اخلدمة العس رية العثمانية يف اقفقاسية وغمها م بالد الغربة االسفر بر ن
يستسلك لذل وامنا اجت اىل لحراء اند ليتوسي لدى أمم احائت األمم ا بد
العزيز ب الرقيد .
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ولنتصور قا يف مقتبت مر ميتطي اجلمال ألول مر يف حيات ويقطل وهاد اند
وقفارها يف ا يم م منطقة اىل أ رى وم قرية اىل أ رى م ا نيز اىل ابريد
ناحنيظت وغمها يف رحلة استغرق االاة أقهر يف الصحراء متتبعا إار ااب الرقيد
الذي كان منشغال يف احلر مل ااب سعود اىل ان وجد يف معس ر بعد ألي
ونُصب ليتوسي ل لدى السلطان الذي استيا لطلب وأرست رسالة اىل السلطان
العثما البا ا فائ م اخلدمة العس رية و صي راتب ل .
د .ذهاب بعد ذل اىل االبصر ابنتظار جوا السلطان ل وسا ة ااب الرقيد
إب فائ م اخلدمة العس رية وبقي منتظرا أكثر م مثانية أقهر اىل أن حصت ل
اجلوا الديوا االرمسي ابملوا قة ل ا فائ إ ان الل تل األقهر ن يبر ساكنا
بت اقتغت مممجا يف القنصلية ا يرانية يف االبصر إلجادت المكية واملام ابلفارسية
والعمت يف دوائر احل ومة واحملاكك.
وه ذا نرى قااب مولليا ينيز مثت هذ املنيزات وهو يف مقتبت مر ومتغراب يف غم
بلدت دون كلت أو ملت هو م ذل الصن م الرجال العصاميني الذي لديهك
املقدر ل املثابر للتغلب ل العقبات إبلرار كبم لتحقير اهدا هك النبيلة .وكما
جاء يف أحد املصادر :ان ا يضي قفصية غم منطية قد تنو ادوار ومواقف
لتشمت السياسة والثقا ة والناحية ا جتما ية وكذل تعددت مواهب هي يف ال تابة
والتولي والصحا ة والشعر والقانون.
إضاءة رقم (:)1

ذكرت ثنفا ان ا يضي قد لنل ظرو يف معظك األحيان ول نا نرى ان هنا اال
لدا أو ر أُتيح لنا يضي غمت جمرى حيات مت ل ا ستفاد منها و دم
تفويتها وهي:
 .١اخلطو احلالت يف د م نفوس بعد صل م اإل دادية االعس رية كون و دت مسيلة
سنة  ١888بد م  ١885مما يعي أتجيت سوق اىل اخلدمة العس رية ملد سنتني لك
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يفو ا ا يضي بت استطاع ال ا توسيي ااب الرقيد إل فائ منها لدى السلطان وهذا
ما حد عال.
 .2تعر ل احلاج ا املوللي ور ولول اىل االبصر يف ريق اىل اند وكان
يعر م قبت وهو لدير والد وكان احلاج ا مقيما يف البصر واقتهر يها بتيارت
الواسعة وا الق احلميد وذا مركز اجتما ي مرموق يها وا لي لإلقامة ند و تى
ب وأكرم و ادت مما أدى اىل استقرار نائيا يف االبصر وألبً منذ ذل الوق ينتسب
سنة

اىل االبصر ويعد م أهك رجا ا وبعد سنوات د تزوج م كرمية احلاج ا
.١٩0٩
 .3تعر ل السيد ا الب النقيب ألول مر سنة  ١٩08ا ان كسب اقة االنقيب
بعد ذل إار حاداة سفر الواا اسليمان نظي بعد زل سنة  ١٩١0را االنقيب
ال ا حقيقة ا الق ا يضي م امانة وو اء أللدقائ ل الا ا ري حل
منذ تل السا ة بينهما اقة تفوق اقة ا اببن .
وقد مل القة ا يضي بناالنقيب ل برو يف ممارسة العمت السياسي وا جتما ي

نظرا مل انة االنقيب ا جتما ية والسياسية و القات الدولية بعد ان ألبً ا يضي
سا د األمي ومستشار وحمت اقت يميل األحزا واجلمعيات ال أُلف يف االبصر
ثنذا كان االنقيب رئيسها وا يضي معتمدا ا وقد سا ر مع اىل البلدان اجملاور
ألغراض سياسية.
وابملقابت قد أدى ا يضي دمات جل للنقيب ملا يتمتل م لفات ا القية و
قانونية وسياسية ناالنقيب رجت حا م لعب املراس يعي اقت مل هو غم أهت ا.
إضاءة رقم (:)2
ندما أُسس متح انقابة احملامني العراقيني ُمت جدا ُر ي للرواد املبد ني م حمامي
االعراق وكان يف مقدمتهك احملامي اسليمان يضي ت رميا لتارع الو ي ومواقف
املبدئية وُرسل اجا احملاما ال منحتها ل و ار العدلية سنة  ١٩١١اىل مركز األ ا
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يف اإسطنبول لممجتها اىل العربية لوضعها يف املتح
الصادر سنة .١٩١٤

مل هويت يف اجملس املبعو ن

إضاءة رقم (:)3

قد يتساءل متسائت إن يف ث سابر املرحوم ا بد الرمح ضر الذي ساهك يف
اغراق البا ر ال يطانية ا اير الي ذكرت ابسك ااحملامي البغدادي لك ذكرت املرحوم
اسليمان يضي ابسك ااحملامي العراقي م

واجلوا اىن ن أجد رجال يف مرين االعراق احلديث مثَّت االعراق ب امل كناسليمان
يضي عل الرغك ان ااملولت ألل ومنبت ان االبصر ألبح مستقر وميدان
نشا و مل وحىت بعد انتقال اىل ابغداد ان اد مسر ا اليها ليستقر يها وميارس
احملاما وملا انتفب ئبا سواء يف العهد العثما أم الو ي ان انتفب يف احلالتني
االبصر .
ويالحظ ان ل الرغك م استقرار يف االبصر ا ان نشا جتاو ها اىل ابغداد
وااملولت قد مثنَّت ااملولت مرات د يف مناسبات متنو ة جرت يف ابغداد قد

كان ضم و د ااملولت يف احتفا ت تتويا املل ا يصت األول سنة  ١٩2١ويف
احتفا ت املعهد العلمي يف اسوق اظ سنة  ١٩22يف حني كان ضم و د
االبصر يف تشييل املل اغا ي سنة .١٩3٩
وقد س يف ابغداد مرتني ويف كلتا املرتني يقفت راجعا اىل االبصر
قبت و ات يف ابغداد أول بد ن يف االزبم يف االبصر .
وه ذا كان ا يضي موا نا العراق مجيعا أملُ وموئلُ .

ويف ث ر قرار ل

واالن لنأيت للطرف الثاين من البحث( ،لورنس العرب) ،فمن هو؟

هو توماس إدوارد لورنس ا ١٩35 – ١888ضابي املفابرات ال يطا الذي را ر

اجليو العربية الل الثور العربية ال ى ال قام يف ام  ١٩١6ضد األترا م
الل اضرا يف حيا الثوار العر تنفيذا خلطة بريطانية يف ا ستيالء ل البالد العربية
الرا حة ح احل ك العثما  .ولُقب يف وقتها الورنس العر .
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(لورنس العرب)

وقام

َّني الورنس يف قسك املفابرات السرية املعروا ابمل تب العريب يف االقاهر
ابستغالل القت الو يد مل االعر وأواهك أبن يريد مسا د ك يف التفل م النفوذ
المكي وبسبب معر ت ابللغة العربية كان ل مصداقية ند االعر يف هذا الشون.
انتقت الورنس إىل اجزير العر ولبس الزي العريب وتنقت يف البالد ل أنَّ ريب م
احلب .

انب األمم ا يصت وقهد مجيل وقائل احلر وكان ل دور
ظت الورنس بني االعر
َّ
ابر يف استقطا قيوخ القبائت العربية ليحاربوا انب الشري احسني ضد األترا .
بعد انتهاء الثور اد إىل ابريطانيا يف سنة ١٩20م وبدأ بتولي كتاب الشهم اأ مد
احل مة السبعة وهو بار سم ذاتية ل خبالة مرحلة حيات ال قضاها مل البدو
واملعار ال اضها إىل جانب االعر .
وا ن أني اىل ألت املوضوع ا طة لورنس :
بعد احتالل ا ن ليز االبصر سنة  ١٩١5توجهوا مشا ابجتا ابغداد مستهد ني
ا ستيالء ل مدينة اال وت الواقعة ح سيطر ا ترا احتت اجلنرال ا او ند مدينة
اال وت يف أيلول  ١٩١5ل قوات البالغة سبعة شر أل جندي وقع ح حصار
اجلي المكي.
وبعد مخس حماو ت اقلة لف
اكتشنر ان ابإلم ان في
رير تقدمي رقو
المكي
ييب تنفيذ مهمة أ رى م

احلصار اجلي اإلن ليزي قرر و ير الد اع ال يطا
ا او ند كي يتينب ا ستسالم لليي
الضغي
لشراء ذمك قاد اجلي المكي وإذا شل هذ املهمة
الل قح الشعور العريب ضد ا ترا مبا عدم املصاا

ال يطانية م الل احدا اور او مترد يف جنو االعراق ابلتعاون مل بعل رجال
احلركة القومية العربية يف االبصر .
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يف نيسان  ١٩١6بعد أن اقتد احلصار ل اجلنرال ا او ند وجيش يف اال وت أرست
ا ن ليز ال ولونيت الورنس اىل االبصر بقصد اقعال الثور يف جنو االعراق مستعينا
ابلضبا العر ا سرى وغمهك مم كانوا يف اجلي العثما .
وستد ا يضي اىل دائر ا ستفبارات ال يطانية وجرى لقاء سري بينهما وا لم ابن
جاء اىل االبصر ليواجه بصور الة وان يعر ويعرا نشا السياسي يف
اإسطنبول واالبصر و القات مل الز ماء االعر املشتغلني ابلقضية العربية بصور
دقيقة وكذل داء لالحاديني.
غايت م القدوم اىل االبصر ابنا م اجت استقالل العر
أ صً الورنس بعد ذل
رقي وتقدم ا يضي مادحت ومعنوحت إذا وا ق و اضد يما
وسعاد ك اكذا ضال
ي ل ب.
وبدى ا يضي ترحيب اب ستقالل والسعاد ول ن استفسر ماهية املعاضد املطلوبة
من م
وجا الورنس أب ن قغوا ب االعر وحري ل ما ينفعهك اكذا واآلن الفرلة
سيما يف االعراق ليعمت ل نيت استقال ا
قد سنح خلدمة االعر
وان الشعب ال يطا ي ر ان تستعمر بالدهك بالدا بعيد نها وانا ترغب يف تر البالد
ألهلها وان الوسيلة الوحيد حلصول ذل هو ان يثور اهت تل البالد ضد ا ترا
وحاربوهك عال انب ا ن ليز وهبذا ي ونون مستحقني لالستقالل ببالدهك متاما وان
الورنس مفوض م ح ومت لبذل كت ما يلزم م املال والسال وغمها إلقعال تل
الثور وان بناء ل معر ت مبقدر ا يضي ونشا الذي حقر من م الثقا ان يرجو
من ان يقوم بمتيب الثور ويعمت ل اقعا ا وادار ا وان الورنس ول عت البن
ح أمر أما السال ومجيل ما يلزم م وسائت حاضر ره اقارت مما يلدي اىل
استقالل قوم وبالد .
ن يوا ر ا يضي ل القيام ابي مت م هذا النوع مبدحت تل ا ذار
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ل الورنس ألر لي الرارا قديدا مقدما ل تل ا غراءات املادية السفية واملعنوية
أي سار قد تصيب وتو ر ل م األموال واجلا ما ن تقدم ل أي رلة
ال تعوض
أ رى.
وابلرغك م كت تل ا غراءات ا ان ا يضي ألر ل موقف الرا ل م را أن ليس
ابستطا ت مت أي قيء مما رض الورنس واقم لي ان يستعني أبقفا ث ري
مثت ا الب النقيب ملا يتمتل ب م نفوذ ديي واجتما ي.
يقبت ل أي ذر ابدا وان الفرلة متاحة ل خلدمة بالد

ا ان الورنس رد لي ابن
ليم هذا اإللرار.
وللتوام ل ا يضي د ا اىل الطحاب اىل جبهة احلر يف ا لي الغريب

ست مال

ا يضي ر ل الذها متذر ا ابنما لو ت لما أحتما

حماد ك والت لك مع مبا يلزم ل
يف ذل ملا دل رأي الرا ل.
ويبدو أن الورنس قد قس م استيابة ا يضي خلطت لك يلتر ب نية ند ودت م
جهة احلر وبعد ان تيق م استسالم ا او ند الوقي .

وهبذا شل مهمة الورنس يف اقعال الثور يف جنو االعراق لعدم استيابة احملامي
العراقي اسليمان يضي خلطت وتر االبصر يف .١٩١6/5/١١
إن دم استيابة ا يضي لطلب الورنس جاءت لعدم اقت ابلو ود ال قدمها الورنس
وم ت ااإلن ليز مبنً االعر استقال ك.
وقد أدى ذل الر ل اىل تعمير ق و اإلن ليز جتاه مما أدى اىل توقيف االاة أحتم ت
أ لر سراح ب فالة نقدية قدرها ستة ا ا ربية ت احتيا ضم حدود مدينة االبصر
واالعشار حىت سنة  ١٩١٩كما مر سابقا وحمت سار مادية كبم حلق جتارت م
جراء ذل ا حتيا ال ارب ل االاني ال ربية وقد لارح امليير امي احلاكك
السياسي يف االبصر يف ان كت ما الاب ل يد ا ن ليز سبب طت السلبية ور ض
التعاون معهك.
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ون يقتصر موق ا يضي السليب م ا ن ليز ل ذل املوق الرا ل للتعاون معهك
حسب ان ندما ا تم ضوا يف جلنة اا نتفاابت العراقية سنة  ١٩20ل ون مبعو
ا ئبا يف جملس ااملبعو ن العثما سابقا ألق طااب ا ر استياء ا ن ليز واملوالني ك
ملا تضمن م مواق واراء مناقضة لرغبات السلطة احملتلة ومطالبت بضما ت يف احلرية
ومنل التزوير كت ذل اغاظ املس ابيت حىت انا ق ت لدى و ير العدلية ال يطا يف
ح ومة ا حتالل.
وكان التقارير ال يطانية ن يف غم لاحل م وجهة نظرها قد جاء يها ان و ي
متشدد ومعارض للعنالر املعتدلة أي ال متال هك.
ويف مر لثة ا ر غضب املسابيت وكال ل التهديد بعد ذهاب اىل االبصر وهيا
وول

الشعور الو ي يف ابغداد قبيت ااور العشري
وا ر أهلها مبا روا
ا حتفا ت الو نية والدينية ولفا مبالغا ي .
ومعى هذا كل ان ا يضي كان م املغضو ليهك لدى سلطات ا حتالل د ل مث
ذل املوق املبدئي ابهضا يف قابت األحتم بعد أتسيس احل ك الو ي لك يستو ر او يتسنك
أي منصب ال ألن كان كما قال ل ا بد احملس السعدون غم مرغو ي ند
اإلن ليز ملا رقح و يرا يف و ارت و رض أمساء الو راء ل ااملندو السامي كتب
ذل أ اء امس .
مل العلك ان معظك ر ساء الو راء والو راء الذي تسنموا تل املنالب كانوا مالء يف
املدرسة ا ممية او ا دادية العس رية او اجملس املبعو ن مبا يهك املل ا يصت األول
ميل يف اجمللس كما مر سابقا وكذل ا مر مل م كانوا م الب يف مدرسة احلقوق
كنالاا ج واامحد تار ابابن وغمهك.
املصادر:
*  -ان املصدر الرئيس هلذا البحث هو (مذكرات سليمان فيضي) ،الطبعة الرابعة سنة ،2000

الصادرة عن شركة مطبعة (االديب البغدادية) احملدودة ،وكل ما مل يذكر مصدره يف اهلوامش،

فهو من هذه املذكرات ،علماً ابن الطبعة األوىل من املذكرات أصدرت سنة  1952يف
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(بغداد) بعد وفاة املؤلف بعنوان (يف غمرة النضال) ،وأنمل صدور طبعة خامسة فاخرة تليق

ابملذكرات وصاحبها ألمهيتها.

*  -د .خولة طالب لفتة( ،سليمان فيضي) ودوره السياسي والثقايف واالجتماعي يف العراق
 ،1951 – 1885مطبعة (االديب البغدادية)..2003 ،

*  -غامن العناز ،موقع بيت (املوصل) االلكرتوين.

*  -عالء الزم العيسى ،جريدة (الزمان).2018/8/1 ،
*  -املوقع االلكرتوين (ترك بر ).

اهلوامش:

.1غامن العناز ،موقع بيت املوصل االلكرتوين.

.2عبد العزيز بن متعب آل رشيد ( )1906 – 1868ساد حكام آل رشيد يف امارة حائل يف اجلزيرة العربية،
توىل احلكم من (.)1906 – 1897

 .3هو املرحوم والدي جميد احلاج محود.

 .4طالب ابشا النقيب ( :)1929 – 1871سياسي عراقي ،كان أحد أهم املرشحي لعرش العراق ،وأول وزير
داخلية فيها.)1921 – 1920( .

 .5عالء الزم العيسى ،جريدة الزمان2018/8/1 ،

 .6د .خولة طالب لفتة ،سليمان فيضي ،مطبعة االديب البغدادية ،بغداد ،2003 ،ص103

 .7الشيخ خزعل بن جابر الكعب ( )1863 - 1936حاكم امارة احملمرة يف األحواز (عربستان) يف ايران خالل
الفرتة من ( )1925 - 1897وآخر امرائها ،أسره شاه ايران رضا هبلوي مبوافقة اانكليز سنة 1925
وقضى على امارته ،كان أحد املرشحي لعرش العراق سنة .1921

 .8العناز ،مصدر سابق
 .9ويكيبيداي.

 .10العناز ،مصدر سابق..

 .11د .خولة طالب ،مصدر سابق ،ص.111
 .12د .خولة مصدر سابق ،ص.17

 .13طاوزند :وهو االسم املعرب لـلج نرال اانكليزي (شارلز اتونسند) وهو ما كان يسمى به يف العراق يف القرن
املاضي ،قاد خالل احلرب العاملية األوىل محلة عسكرية الحتالل العراق  ،أدت إىل هزميته وحصاره يف مدينة

سجي
الكوت الذي استمر من كانون االول  1915إىل نيسان ،1916بعد إجباره على االستسالم ،واحتجز
ن
حرب يف جزيرة يف تركيا قبل أن يطلق سراحه يف .1918
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سجل فيها اجليش العثماين اثين أكب
 .14معركة حصار الكوت الواقعة جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد ،اليت ّ
انتصاراته خالل احلرب العاملية األوىل ،وع ّد حصار الكوت األطول واألشد خالل احلرب من
(.)1916/4/26( – 1915/12/7

يوما هبزمية اجليش البيطاين ابلكامل وقوامه  13ألف جندي واستسالمه مع جنراالته
وانتهى احلصار بعد (ً )149
للجيش العثماين .بعد فشلهم يف رشوة القائد العثماين خليل ابشا ،فقد عرض القائد ااجنليزي طاوزند على

ابلتوجه إىل اهلند ،ولكن القيادة العثمانية
القائد العثماين خليل ابشا مليون جنيه ،مقابل السماح له وجليشه
ُّ

رفضت بشدة قائلةً" :ال حاجة لنا للنقود".

 .15املوقع االلكرتوين ترك بر .

 .16د .خولة طالب ،مصدر سابق ،ص.85

 .17مس بل :هي غريترود بيل ( ،)1926 - 1868ابحثة ومستكشفة وعاملة آاثر بريطانية عملت يف العراق
مستشارة للمندوب السامي البيطاين يف عقد العشرينيات من القرن العشرين ،جاءت إىل العراق يف عام

 ،1914ولعبت دورا ابلغ األمهية يف ترتيب أوضاعه وهندسة مستقبله بعد هناية احلرب العاملية األوىل ،ويعرفها
العراقيون القدماء بلقب اخلاتون.
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تأريخ جملة (القضاء) جملة نقابة احملامي
وصدورها األول عام 1934

إعداد :احملامي والباحث القانوين وليد حممد الشبيب
أن جملة االقضاء ال تصندر من نقابنة احملنامني العنراقيني وتعتن اجمللنة الرمسينة نا والنا قنة
أبسك النقابة وبلسان حال مجيل احملاميات واحملامني العنراقيني يف العنراق العزينز لندر نددها
األول يف ق ننهر حزي نران م ن س نننة ١٩3٤ا ١أي بع نند أتس ننيس نقاب نة احمل ننامني وانتف ننا أول
نقيب ا واا مثانية أقهر قي ل ن ت هذ اجمللة العريقة تصدر يف بدايتها من قبنت
نقاب ننة احمل نامني ب ننت م ن و ار الع نندل أو و ار االعدلي ننة كم نا كان ن تس ننم ابلعه نند املل نني
ويالحنظ ان األ نداد الصنادر من قبنت نقابننة احملنامني كانن حسنب سننوات لندورها ا تبننارا
م ن س نننة  ١٩٤2ول ننيس م ن س نننة  ١٩3٤مبع ننى ل ننو ا لعن ننا م ننثال ل ن نندد جمل ننة القض نناء
الصننادر يف امتننو – ث – أيلننول من سنننة  ١٩7١وهننو العنندد الفصننلي االثالنث ذكننر يف
لفحت األوىل بناالسنة السادسة والعشرون ولعنت سنائت يسنول ملناذا ن ت ن السننة االتاسنعة
والعشرون أي حتسب السنوات م سننة  ١٩٤2والسنبب ان السننوات الن تتوقن يهنا
اجملل ننة حتس ننب وهن ننا ق نند توقف ن اجملل ننة اوه ني ح ن إق نراا نقاب ننة احمل ننامني حص نرا ن ننا
توقفن أيضننا من نايننة سنننة  ١٩37إىل نايننة سنننة  ١٩٤١للفننم من أوا ننر سنننة ١٩٤5
احيث لندر ندد كنانون األول/ديسنم  ١٩٤5إىل منتصن قنهر متنو من سننة ١٩٤7
الدر العدد األول بعد التوقن وهنو ندد قنهر متنو  ١٩٤7ت لندرت يف كنانون األول/
ا ١م اجلدير ابلذكر إىل أن األسننتاذ نارق ر وا منندير إدار نقابننة احملننامني السننابر قنند وقننل هبفننو غننم مقصننود
نندما ذكننر أبنننا لنندرت ألول مننر يف قننهر ثحتر /مننايس من ننام  ١٩36وابحلقيقننة هننو ن ي ن العنندد األول
للميلة بت كان العدد رقك ا ١٤م هذ اجمللة العريقة أنظر :كشاا أب داد جملننة القضنناء إ ننداد  :ننارق
ر وا جملة القضنناء اجملننة حقوقيننة صننلية تصنندرها نقابننة احملننامني يف اجلمهورينة العراقيننة األ ننداد :األول
والثا والثالث والرابل رئيس التحرير املسلول حامنند لنناا النراوي نقيننب احملننامني السنننة السننابعة والثالاننون
بغداد  :مطبعة الشعب – ١٩82م

الصفحات ا. 523 – 5١3
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ديسم سنة  ١٩6١لتتوق أربل سنوات كاملة وتعناود الصندور يف سننة  ١٩66ولتتوقن
مننر أ ننرى يف مطلننل التسننعينات ابلقننرن املاضنني وملنند أرب نل سنننوات كاملننة هننذ املننر حيننث
لن نندر العن نندد ا 2 – ١سن نننة  ١٩٩١ت ن ناودت الصن نندور ابلعن نندد ا٤ – 3 – 2 – ١
س ن نننة  ١٩٩6ولتتل ن ننو م ن ننر أ ن ننرى وتتوق ن ن س ن نننة  ١٩٩8لتع ن نناود الص ن نندور س ن نننة ١٩٩٩
ولتتوقن ن أيضن ننا سن نننة  2003ولتتعثن ننر أيضن ننا وتتوقن ن سن نننة  2006قبن ننت ان تعن نناود الصن نندور
بعددها األ م سنة  2007وتتوقن بشن ت ننائي يف السننوات األ نم واآلن لننالحظ منا
قي :
 – ١السنوات ال لدرت إبقراا و ار العدل االعدلينة من قنهر حزينران  ١٩3٤ولغاينة
ق ننهر ك ننانون األول  ١٩37اأي بلغن ن سن نننوات ل نندورها إبق ننراا و ار الع نندل تقريبن ننا
اال سنوات ونص السنة .
 – 2الس نننوات ال ن ل نندرت إبق نراا نقاب ننة احمل ننامني كان ن م ن س نننة  ١٩٤2ولغاي ننة س نننة
 2007اأي بلغ ن ن س ن نننوات ل ن نندورها إبق ن نراا نقاب ن ننة احمل ن ننامني تقريب ن ننا  65س ن نننة دون
حذا سنوات توقفها .
 – 3السنننوات الن توقفن يهننا متامننا هنني السنننوات١٩٤١ ١٩٤0 ١٩3٩ ١٩38 :
١٩٩8 ١٩٩5 ١٩٩٤ ١٩٩3 ١٩٩2 ١٩65 ١٩6٤ ١٩63 ١٩٤6
20١٤ 20١3 20١2 20١١ 20١0 200٩ 2008 2006 2003
 .20١٩ 20١8 20١7 20١6 20١5اأي سن نننوات التوقن ن بلغن ن  28سن نننة
من ننذ لن نندورها األول سن ننة  ١٩3٤ومن ننل األسن ن ا ١٤سن نننة منه ننا كانن ن بع نند األلفين ننة
الثالثة ومخس سنوات كان يف تسعينات القنرن املاضني مبعنى اننا كانن تصندر ابنتظنام
تقريبا قبت تل احلقب الزمنية .
واآلن قبت ان نعرج ل املواضيل األوىل أل داد جملة القضاء ننود أن نتطنرق إىل أمنر منرر
ب ن يف بداي ننة هننذا املق ننال ا وهننو م نندى دق نة ذك ننر االسنننة الس ننابعة والثالا نون يف نندد اجملل ننة
الصادر يف سنة  ١٩82أو بار االسنة السادسة والعشرون يف ندد اجمللنة الصنادر يف سننة
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 ١٩7١أو بار االسنة الثانية واألربعنون يف ندد اجمللنة الصنادر يف سننة  ١٩87أو االسننة
اخلامسننة واخلمسننون بعنندد سنننة  200١أو االسنننة التاسننعة واخلمسننون بعنندد سنننة 2007
األ م للميلة وهننا نندد التبناي والتفناوت منا بنني الرجنوع لسننة  ١٩٤5أو سننة ١٩٤8
أو س نننة  ١٩٤6وه ننذا مقي ناس غ ننم دقي نر ومرب ن و داع ل ن لع نند أس ننبا أاه ننا ان اجملل ننة
لن نندرت أول من ننر سن نننة  ١٩3٤بغن ننل النظن ننر ن ن جهن ننة اإلقن نراا مبعن ننى لن ننار ن نذ اجمللن ننة
اقفص ننية ا تباري ننة اذا ل ننً الق نول بغ ننل النظ ننر ن تس ننييلها وتوايقه ننا مبوج ننب الق نوانني
النا ذ ثنذا أم وأغلب الظ انا كان كذل نا كان تصدر بش ت رمسي من قبنت
ذ اجمللة هذا ا تبنار وذا الصندى والشنهر واألاينة
و ار العدل وإبقرا ها ولو ن ي
ملا انتقل إىل إقراا نقابة احملامني ابلتنسير مل و ار العدل مبعى اننا ن تتوقن ينو يف
و ار الع نندل وابلص نند ة تص نندر م ن نقاب ننة احمل ننامني ب ننت كان ن هن نا قص نندية يف توال ننلها ب ننني
الو ار والنقابة و دم توقفها الصدور وهنا تنسير بنني و ار العندل ونقابنة احملنامني لن
لنندورها نننا كانن تغطنني نقصننا مهمننا يف الثقا نة القانونيننة االتش نريعية القضننائية إبضننا ة
إىل ق ننلون رج ننال القض نناء الواق ن ه نني كم ننا يعل ننك اجلمي ننل جتم ننل اجلان ننب العلم نني النظ نري
ادراسننات و ننو ومق ننا ت ابجلان ننب العمل نني التطبيق نني اق نرارات ح ننك تلف ننة ض ننال ن
أم نور ن مهن نة احملامننا وقننلون النقاب ننة ول نو ك ننان األمننر ننالا ذل ن ألل ندرت نقاب ننة
احملامني جملتها اخلالة هبا وأبسك مغاير اجملة القضناء والن نتك بشنلون النقابنة وقنلون
احمل ننامني بغ ننل النظ ننر ن توق ن جمل ننة القض نناء م ن دم ن صول ننا ان ن يف تل ن احلقب ننة يف
العن نراق املل نني كانن ن هن ننا حري ننة ابلنش ننر مقنن ننة بقن نوانني وأنظم ننة وكانن ن تص نندر شن نرات
الصح واجملالت العامة واملتفصصة .
لذا وكي نتفل م هذا التفبي يف حسا السنوات و دم منطقيت و دم دقتن ننرأتي
أن حنس ن ننب س ن نننوات ل ن نندورها أي من ن ننذ س ن نننة  ١٩3٤وأبن نض ن ننل ب ن ننار االس ن نننة السادس ن ننة
والثمانون ل غالا هذا العدد الصادر ولعت هنا وجهة نظر تقنول ملناذا ت نون سننة
 ١٩٤2وهنني السنننة األوىل ال ن بنندأت تصنندر يهننا اجمللننة ح ن إق نراا نقابننة احملننامني وهننذا
الرأي مي

دحض كما أسلفنا أ ال ألننا نعتد بسنة لدور اجمللة نفسها ولنيس ابجلهنة الن
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أق ننر ليه ننا ولع ننت ه ننذا الت ننورين وحس نناب س نني ون مت ننواترا ومنطقي نا و يوق ننل الق نناريء ب ننت
ح نىت هي ننة التحري ننر ابلنقاب ننة يف احلق ننب القادم ننة أبي إراب أو تف نناوت كم ننا ك ننان حال ننال يف
األ داد السابقة .
واآلن نعننرج لن العنندد األول من اجمللننة الصننادر إبقنراا و ار العنندل االعدليننة يف قننهر
حزيران  – ١٩3٤العدد ا - ١السنة األوىل وحمتوحتت كاآلي ا: 2
 – ١تقدمي وإيضا – معاا و ير العدل – الصفحة ا. ١
 – 2لفات القانون – رئيس جملس التمييز الشر ي السي مجال ابابن – الصفحة ا3
 – 3احمام القانون – املفت العدا أجمد الزهاوي – الصفحة ا5
 – ٤احمل مة العليا مل ا جتماع – املفت العدا منم القاضي
 – 5ألننول التشنريل يف ان لنما مننل ق نرارات حم مننة العنندل الدوليننة هنناي هولننندا ١٩32
– منم القاضي
 – 6قانون حرير المكات وإدار أموال القالري والغائبني واحمليوري
 – 7نظام حرير المكات وإدار أموال القالري – الصفحة ا١7
 – 8تعليمات يف كيفية قيد احلساابت يف دوائر أموال القالري – الصفحة ا2٤
 – ٩تعليمات التفتي العدا – الصفحة ا28
حبس األجانب – الصفحة ا. 32
 – ١0تعميك إىل احملاكك اجلزائية ا
 – ١١الق نرارات التمييزي ننة وا س ننتينا ية اد ننوى وق ن تغي ننب الش ننف الثال ننث ا نماض
ل ن ال فال ننة تقص ننم املوظ ن الش ننف املعن ننوي أتم ننني ت نرجيً إح نندى البينت ننني
تصنناا إ ال ننة ق ننيوع أ ت ننام إلت نزام حقي ننر العمننر قب ننت احل ننك قت ننت الدي ننة في ن
قوبة وحد مان تبديت قوبة قهاد تبدل قوبنة مقتنت سنائحني – الصنفحة
ا. 33

ا 2أنظ ننر :كش نناا م نني  2007 – ١٩3٤جمل ننة القض نناء إ ننداد :ق ننيماء لطي ن
ا. 3
منشورات م تبة القانون املقارن – الصاحلية
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ب نند ل نني بغ ننداد:

بعنند ذل ن لنندر العنندد ا 2يف متننو ويف نفننس الشننهر لنندر العنندد ا 3ت لنندر العنندد
ا ٤يف ق ننهر أيل ننول  ١٩3٤والع نندد ا 5يف ق نهر تش نري األول  ١٩3٤والع نندد ا 6يف
قننهر تش نري الث ننا  ١٩3٤والعنندد ا 7يف ق نهر ك ننانون األول  ١٩3٤والع نندد ا 8يف
ق ننهر ك ننانون الث ننا  ١٩35والع نندد ا ٩يف ق ننهر ق ننبا  ١٩35والع نندد ا ١0يف ق ننهر
ثذار  ١٩35ت أنته السننة األوىل لصندور اجمللنة لتبندأ السننة الثانينة حينث لندر نددها
ا ١يف قننهر ث  ١٩35وحن إق نراا و ار العنندل أيضننا وه ننذا أسننتمرت تصنندر م ن
و ار العن نندل بشن ن ت قن ننهري من ن ث  ١٩35ولغاين ننة تشن نري األول  ١٩35ت لن نندرت يف
مايس  /ثحتر  ١٩36ت يف متو  ١٩36وكانون األول  ١٩36ون يصدر العندد التناا ا بعند
س ن نننة كامل ن ننة أي يف ك ن نانون األول  ١٩37ت توقف ن ن و ن ننادت للص ن نندور م ن ن قب ن ننت نقاب ن ننة
احملامني يف قهر كانون الثا  ١٩٤2حيث قدم دد اجمللنة هنذا ب لمنة متهيدينة كانن بقلنك
نقين ننب احملن ننامني نين ننب الن نراوي وحرين ننر املواضن ننيل ابجمللن ننة كن نان من ن قبن ننت احملن ننامني من ننل مقن ننا ك
و واهك وا تتك العدد بناأنباء النقابة .
ومما يعز وجهة نظر أ ال بوجو ا تنداد بسننة لندورها أول منر نام  ١٩3٤ولنيس
انتقنال إقننراا النقابنة ليهننا سننة  ١٩٤2هننو ان قنلون احملننامني قبنت أتسننيس نقنابتهك سنننة
 ١٩33كان تديرها و ار العدل و يستبعد ان لدور جملة القضاء كان بند ل من احملنامني
أنفس ننهك ان ن ي ن ن مس ننااتهك الفعال ننة م ننل اآل ن نري م ن قض ننا وم ننوظفني حق ننوقيني وا ن
لنلقي نظر سريعة ل أول دد لادر جمللة القضاء وهي ح إقراا نقابة احملامني:
 – ١كلمة متهيدية – نقيب احملامني نيب الراوي الصفحة ا. ١
 – 2جملة القضاء بني األمس واليوم – بقلك حرير اجمللة الصفحة ا. 6
 – 3حر املل يف تعيني الو راء ولالت الدستورية هبا – األسنتاذ بند اجلبنار الت نرا مندير
الصيدلة  -الصفحة ا١0
 – ٤مري ننن القض نناء ن نند جم ننرى القض نناء وتطوراتن ن – ب نناس العن نزاوي احملن نامي  -الص ننفحة
ا١7
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 – 5الرقابة القضائية يف القضاحت اجلنائية – حسني الظريفي احملامي  -الصفحة ا30
 – 6رائر تعديت الدستور – روبني بطا احملامي – الصفحة ا36
 – 7تنظ ننيك املرا ننر العام ننة يف النظ ننام اإلداري – حمم نند ف ننري اجلمي ننت احمل ننامي – الص ننفحة
ا٤8
 – 8القة الغدد ابإلجرام أو م نظرية اجملرم ابلفطر إىل نظرينة اجملنرم ابلغندد – حرينر اجمللنة
– الصفحة ا52
 – ٩اجلرائك املوقو ة إىل حني لدور إذن أو ق وى – – .
 – ١0التعليقات ل احل نام القضنائية القصند اجلننائي لنالحية حناكك التحقينر يف غلنر
القضاحت – الصفحة ا58
 – ١١أح ننام احملنناكك و تنناوى دائننر التنندوي وقنرارات جملننس ا نضننبا العنام إضننا ة حقننوق
إىل جاللة املل وو ية العهد وإحدا منالب – الصفحة ا7٤
 – ١2أح ام جملة التمييز املواد اجلنائية الصلحية الشر ي
 – ١3تاوى ديوان التدوي القانو – الصفحة ا١08
 – ١٤أنباء النقابة – الصفحة ا. ١22
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مباديء قانونية لقضاء حمكمة التمييز الحتادية
وحماكم االستئناف بصفتها التمييزية
جرائم القتل
 – ١دم تثب احمل مة م وجود العالقة السببية بني و ا اجملى لي واإللنابة الن تعنرض
ا ااناء املشاجر املضي مبحاكمة املنتهك ن واقعنة ا تنداء ابلضنر لن اجملنى لين
بواسطة بوري حديد وليس إلغاء التهمة املوجهة إىل املتهك.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/8881 :اهليئة اجلزائية األوىل ،2012/أتريخ القرار2012/6/5 :

 – 2قتلهننا امهننا أبرت ننا الننز وتبننني أبننا انننا ابكننر إدانتن و ننر أح ننام  ٤05قننوابت
واحل ننك لين ابلسنني ملنند مخسنة شننر سننة ت نون احمل مننة يف هننذا قنند را ن ننند
إلدار تطبير أح ام القانون تطبيقا لحيحا.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/279 :اهليئة اجلزائية األوىل ،2013/أتريخ القرار2013/2/11 :

 – 3ق ننهاد الطفل نة مي ن الرك ننون إليه ننا لبن نناء ح ننك قض ننائي س ننليك يف جرمي ننة قوبته ننا
اإل دام.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/151 :اهليئة العامة ،2011/أتريخ القرار2013/3/26 :

 – ٤املتهمة كان تقصند قتنت والندها ت يين الند وى لن اننا ضنر مفضني إىل املنوت
طو قانو م احمل مة يف ت يي عت املتهمة.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/11408 :اهليئة اجلزائية األوىل ،2011/أتريخ القرار2011/11/21 :

 – 5قيام املنتهك إبلقناء أبنتن من قنر ة قنقت وإدانتن و نر أح نام املناد /٤06أ/ج قنوابت
واحل نك لي ن ابلس ني امللب نند غ ننم ل ننحيً اذ ان ع ننت امل ننتهك وق ننل نتيي نة نن نزاع ث
بسبب اخلال ات مل أهل و وجت لنذا نون عنت املنتهك يشن ت جرمينة تنطبنر وأح نام
املاد  ٤05قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/14593 :اهليئة اجلزائية األوىل ،2012/أتريخ القرار2012/9/18 :
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 – 6قيام املتهك بقتت اجملى ليها ال كان لن القنة غنم مشنرو ة معن وانن كنان معتنادا
للمبي ندها ومعاقنر ا معاقنر األ واج نتيينة ننزاع ث ي نون علن ينطبنر وأح نام
املاد  ٤05قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/91 :اهليئة العامة ،2010/أتريخ القرار2011/12/28 :

 – 7جت نناو ح نندود ال نند اع الش ننر ي اذ ان امل نتهك أح نند ض نررا يزي نند لن ن م ننا يتطلب ن حن نر
النند اع حي ننث ان املننتهك أ ل ننر النننار ل ن اجمل نى لي ن ن نندما كننان ح ناول ا ننر وان
إلابة اجملى لي كان م اخلل وبذل ي ون املتهك يف حالنة جتناو حندود الند اع
الشر ي.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/9695:اهليئة اجلزائية الثانية ،2010/أتريخ القرار2010/10/27:

 – 8إدان ننة امل ننتهك ن مت ننني ك ننت واح نند منهم ننا ل ن و نر أح ننام امل نناد /١/٤06أ/ج
و ٤٩ – ٤8 – ٤7قوابت املعدلة أبمر جملس النو راء رقنك  3لسننة  200٤األوىل
ن جرميننة قتلن اجملننى لين والثانيننة ن جرمينة قتلن اجملننى لين اآل ننر وح من لي ن
ابإل نندام ق نننقا ح ننىت امل ننوت مل نرتني م ننل التنوي ن للمح م ننة أبن تنفي نذ أح ند العق ننوبتني
حول دون تنفيذ العقوابت األ رى.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/832:اهليئة املوسعة اجلزائية ،2014/أتريخ القرار2014/4/20:

 – ٩إدان ننة امل ننتهك و ننر أح ننام امل ناد /١/٤06أ ق ننوابت ن جرمي نة قت ننت اجمل ننى ليه ننا ابن ننة
م غسال للعار كون قتلها مت لبا ث قري ويعت ذرا ففا.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/14569:اهليئة اجلزائية األوىل ،2013/أتريخ القرار2013/9/23:

 – ١0إدانة املتهمنة و نر أح نام املناد /١/٤06أ قنوابت وأمنر جملنس النو راء رقنك  3لسننة
 200٤وبد ل ننة م نواد ا ق ننما  ٤٩-٤8-٤7من ن واحل ننك ليه ننا ابلس نني امللب نند
حين ننث كانن ن احمل من ننة قن نند را ن ن نن نند إلن نندارها أح ن ننام القن ننانون تطبيقن ننا لن ننحيحا
ألح ننام القننانون بعنند أن أ تمنندت األدلننة ال ا يننة الن أظهر ننا وقننائل النند وى حقيقننا
وحماكمة أل ماا املتهمة يف كا ة مراحت التحقير ا بتدائي والقضنائي من قتنت اجملنى
152

ليه ننا انتقام نا م ن وال نندها ال ننذي كان ن تربطه ننا ب ن الق ننة غرامي ننة وان ن تركه ننا وت ننزوج
بغمها.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/2769:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/3/16:

 – ١١ل نني يتحقننر نص نر ا سننتفزا يف عننت املنندان جيننب ان ي ننون ا سننتفزا
السب والشتك يعد استفزا ا و يبيحان القتت.

ط نما وان

جهة ااصدار :حمكمة متييز إقليم كردستان – العراق ،رقم القرار/1:اهليئة اجلزائية العامة ،2008/أتريخ القرار2008/10/9:

 – ١2اس ننتنتاج احمل م ننة م ن حرك ننات امل ننتهك اان ناء احملاكم نة مث ننت قيام ن ابب ننتالع ريق ن ومن ن
تقاسيك وجه وجحوظ يني وبرو دي دليال ل كون قريبا م اجلرمينة سنند لن
م القانون.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/351:هيئة عامة ،2008/أتريخ القرار2008/2/22:

 – ١3إذا أمهت املتهك مت و شيقها لعقد قرانمنا نالل مند حمندد مهنددا بقتلهمنا ان ن
يقومنا بنذل ت نفننذ ديند قتلهمنا بعنند انتهناء املند دون حصننول ننزاع أو كنالم بينن
وبينهم نا يعت ن عل ن ق ننتال منندحت حمم ننال بظننرا س ننبر اإلل نرار ينطب نر وأح ننام امل نناد
/١/٤06أ قوابت بد لة املادتني  ١28و ١30من .
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/691:اهليئة اجلزائية الثانية ،2001/أتريخ القرار2001/3/18:

 – ١٤إذا كننان احلنناد نتييننة نشننا إجرامنني واحنند ومثننر أ ع نال متعنندد ومرتبطننة ببعضننها
جتلن بوحنند الغننرض متثننت هبنندا إد ننال الر ننب واخلننوا بننني الننناس حقيقننا لغنناحتت
إرهابية وتعالرت أ عال املتهمني م حينث الزمنان وامل نان تتفنذ إجنراءات التحقينر
مننل املتهمننني يف د ننوى واحنند وحننال بق نرار إحالننة واحنند وم ن ت توجي ن مننة واحنند
للمتهمني.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/586:اهليئة العامة ،2013/أتريخ القرار2013/6/24:

153

جرائم السرقة
 – ١جت ن ننرمي امل ن ننتهك و ن ننر أح ن نام امل ن نناد /٤٤3رابع ن ننا ق ن ننوابت بد ل ن ننة الق ن نرار  ١63١لس ن نننة
 ١٩80وأم ننر س ننلطة ا ئ ننتالا رق ننك  7لس نننة  2003ذل ن ن جرمي نة قيام ن بس ننرقة
جه ننا دي يف دي وجه ننا بل نني ستيش ن م ن دار املش ننت ي واحل نك لي ن ابلس نني
مل نند مخس ننة ش ننر س نننة ل ننحيً وموا ننر للق نانون حي ننث أن احمل م ننة ق نند را ن ن نند
إلدارها تطبير أح ام القانون تطبيقا لحيحا.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/5720:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/5/6:

 – 2قي ننام امل ننتهك إبرت ننا االا نة ج نرائك س ننرقة دور املش ننت ني جرمي ننة تنطب ننر وأح ننام امل نناد
/٤٤3أو  /لثننا قننوابت وان عل ن هننذا يش ن ت جرميننة واحنند وليس ن اننال ج نرائك
ألن يش ت نشا إجرامي واحد وقل يف م ان واحد و مان واحد.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/15750:اهليئة اجلزائية الثانية ،2013/أتريخ القرار2013/10/21:

 – 3قيننام املدانننة بسننرقة س نوار ذهننب م ن حمننت املشننت ي بعنند ان مت تواي نر د و ننا و روجهننا
من احملننت بعنند سننرقة السنوار من ننالل ال ننامما املنصننوبة يف احملننت وبعنند إجنراء مليننة
التفريا اب قيامها ابلسرقة جرمية تنطبر وأح ام املاد  ٤٤6قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/185:ت/ج ،2012/أتريخ القرار2012/8/1:

 – ٤جنرائك السننرقة ومنهننا جنرائك املنناد  ٤٤6قننوابت من اجلنرائك املفلننة ابلشننرا و جينو
إيقاا تنفيذ العقوبة يها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/93:ت/ج ،2013/أتريخ القرار2013/3/17:

 – 5ان كلمننة ااجملننرم جي نب ان ح نت حمننت كلم ننة ااملنندان و بننار اق نرار التيننرمي حمننت ب ننار
اق نرار اإلدانننة إب تبننار ان جرميننة السننرقة م ن اجل نرائك املاسننة ابلشننرا إسننتنادا ألح ننام
القرار  60٩يف .١٩87/8/١2
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/31:جزاء ،2009/أتريخ القرار2009/3/30:

 – 6ان املتهك كان قد أستوىل ل حقيبة املشت ية وهي يف الشارع ووضعها دا نت السنيار
ال ن ك نان يقوده ننا و ابلف نرار ح ننىت الق نني الق ننبل لي ن م ن قب ننت امل نوا نني وض ننبط
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احلقيب ننة يا ت ن ل ننذا ننون الفع نت يش ن ت جرمي ننة س ننرقة مم ننة و ننر أح ننام امل نناد ٤٤6
قوابت وليس قرو ا يها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/569:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/9/8:

 – 7قيننام املتهمننني بسننرقة الدراجننة العائند للمشننت ي وحري هننا من م ننان وجودهننا ابلقننر
م املدرسة وبعد متابعة املشنت ي نك قنام املتهمنني بنم الدراجنة وحناولوا ا نر قنام
مبس ن أحنندهك و نرار اآل ننر فننا أاننر اجلنننا يف إمتننام اجلرميننة ألسننبا ارجننة ن
إراد نك يف حي ننا الدراج ننة ل ننذا ننون ع ننت املتهم ننني ينطب ننر وأح ننام امل ناد ١3/٤٤6
قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/182:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/4/9:

 – 8يعد عت املتهك قرو ا ابلسنرقة ذلن أن حيا تن لومنوال ن ت ن حينا ممنة بنت كانن
حيا

ارئة لفم وجيز اذ قبل لي حال محل لوموال موضوع اجلرمية.

جهة ااصدار :حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية ،رقم القرار/96:ت/جنح ،2011/أتريخ القرار2011/5/22:

 – ٩ان وجننود املنناد املنند بسننرقتها ملقننا بننني النفنناحتت وا نقنناض يف الطريننر أمننام امننة
الننناس دون اك نما مم ننا القاه ننا يس ننقي نه ننا ول ن امل ننال ال ننذي ر ن الق ننانون امل نند
أب تبننار كننت حننر ل ن قيمننة ماديننة وجيعننت نصننر اإل ننتالس غننم متحقننر وابلتنناا ننون
نالر جرمية السرقة ال نسب للمتهك غم متحققة أيضا.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف اببل بصفتها التمييزية ،رقم القرار/241:جزائية ،2013/أتريخ القرار2013/5/27:

 – ١0إذا أستغت املتهك وجود املشنروع يف دار املشنت ية وبنناء لن د نو وجهن إلين وإىل
قننقيق و وجتن وقننام اب تفنناق وا قنما مننل املننذكوري بسننرقة مبلننا من دا ننت كنتننور
موجود يف إحدى غنرا دار املشنت ية نون هنذا الفعنت النذي كنان قند حصنت لنيال من
االاة أقفا يف حمت مس ون يش ت جرمية تنطبر وأح ام الفقرتني لثا ورابعنا من
املاد  ٤٤3م قانون العقوابت و يعد عل يانة لومانة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/195:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/8/15:

 – ١١تعنند جرميننة السننرقة ممننة ولننيس قننرو ا ابلسننرقة إذا أرت ب ن يف م ننان مسننور بسننياج
حدينندي ومت إ نراج املس ننروقات ننارج ذل ن السننياج ومت القننبل ل ن املتهم نني اان نناء
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نقلهك املسروقات بواسنطة ربنة وإانر مطنارد ك من قبنت ألنحا املسنروقات والقنبل
ليهك و و ك تل املسروقات.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/26:هيئة األحداث ،2013/أتريخ القرار2013/1/8:

 – ١2لن ن احمل من ننة أن ترا ن نني أح ن نام القن ننرار  ١20لسن نننة  ١٩٩٤نن نند تصن ننديها لقضن ننية
تتعلر بسرقة أموال الدولة تفصنت بطلنب التعنويل منل الند وى اجلزائينة وتلنزم احمل نوم
بوجو د ل املبالا املالية املمتبة بذمت إىل اجلهة احل ومية.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/432:اهليئة املوسعة ،2011/أتريخ القرار2012/2/20:

جـرائــم الـخـطــف
 – ١قين ننام املن ننتهك واب قن نما خبطن ن اجملن ننى ليهن ننا وا تن ننداء ليهن ننا جنسن ننيا جرمين نة تنطبن ننر
وأح ام املاد  ٤23م قانون العقوابت وبد لنة منواد ا قنما  ٤7و ٤8و ٤٩منن
وأمر جملس الو راء رقك  3لسنة .200٤
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3865:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/2/4:

 – 2قيننام املننتهك خبطن اجملنى ليهنا وممارسننة الفعننت اجلنسنني معهننا ابإلكنرا تنطبننر وأح ننام
املاد /2/١/2٩3د وأمر سلطة ا ئتالا رقك  3١لسنة .2003
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3428:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/2/4:

 – 3إذا كننان طن اجملننى لين بقصند احلصننول لن املنال واملنننا ل وا بتنزا املننادي ي ننون
الفعت منطبقا وأح ام املاد  ١/٤وبد لة املاد  8/2م قانون م ا حة اإلرها .
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/63:اهليئة العامة ،2010/أتريخ القرار2010/7/28:

 – ٤تتحقننر جرميننة اخلط ن

ننند القننبل ل ن ق نف

وحيننز أو حرمان ن م ن حريت ن أبي

وسن ننيلة دون وجن ننود أمن ننر من ن سن ننلطة تصن نة قن ننانو مهمن ننا كانن ن الن نندوا ل و يشن ننم
لتحققها وجود إبتزا أو لطلب منا ل مادية.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/334:اهليئة املوسعة اجلزائية ،2009/أتريخ القرار2009/3/15:
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 – 5ان جرمينة طن الصننحفيني الثالاننة وقعن ضننم نشننا إجرامنني واحنند وابلت ناا نون
عت املتهمني يف حالة ابوت يش ت جرمية واحد وليس اال جرائك.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/19:اهليئة العامة ،2007/أتريخ القرار2007/1/29:

 – 6اذا قنام املتهمنني خبطن اجملنى ليهننا من دارهنا ابلقنو ومارسنوا اللوا نة هبنا نون فين
العقوب ننة ننهك وا س ننتد ل ابمل ناد  ١/١32م ن ق ننانون العق ننوابت م ن ر ل ن وجي ننب
ننرض العقوبننة قهننك دون ا سننتد ل هب نا ل نني تتناسننب العقوبننة مننل طننور وبشننا ة
اجلرمية وتتوا ن معها.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/189:اهليئة العامة ،2008/أتريخ القرار2008/12/24:

جرائم اإليذاء
 – ١إدانننة املننتهك و ننر أح ننام املنناد  ١/٤١3م ن قننانون العقننوابت وح م ن لي ن بعقوبننة
املفالفننة دون ان تسننتدل أبي ننذر قننانو أو ظننرا فن وبننذل ننون قنرار العقوبننة
املقضي هبا قد لدر خبالا القانون.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية ،رقم القرار/192:ت/ج ،2013/أتريخ القرار2013/4/29:

 – 2اجل نرائك الواقع ننة و ننر أح ننام امل نناد  ١/٤١3م ن ق ننانون العق ننوابت جي ننو الص ننلً يه ننا
مبوا قة احمل مة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية ،رقم القرار/234:ت/جنح ،2013/أتريخ القرار2013/6/16:

 – 3قي ننام امل ننتهك إب ننالق الن ننار ل ن املش ننت ي وأل ننيب يف س نناق األيس ننر وأستحص ننت ل ن
يز بنسبة  % 35جرمية تنطبر وأح ام املاد  ٤١2م قانون العقوابت.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/16883:اهليئة اجلزائية األوىل ،2013/أتريخ القرار2013/12/8:

 – ٤جرمية اإليذاء م اجلرائك ال يقبت لب الصفً نها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/6:ت/جنح ،2011/أتريخ القرار2011/1/26:
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 – 5ل ن احمل م ننة أن تص نندر قراره ننا يف د نناوى اإلي نذاء ا بع ند ان تطل ننل ل ن التقري ننر
الطيب النهائي للمصا .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية ،رقم القرار/1:ت/ج ،2009/أتريخ القرار2009/1/19:

 – 6أن التقريننر الطننيب لوحنند مي ن اإلسننتناد إلين إلابننات لنندور عننت اإليننذاء من املننتهك
بصور قا عة ما ن يتعز ذل التقرير الطيب أبدلة أ رى.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية ،رقم القرار/21:ت/ج ،2009/أتريخ القرار2009/1/28:

الجرائم الفاضحة والمخلة بالحياء
 – ١قي ننام امل ننتهك مبمارس ننة الفع ننت اجلنس نني م ننل اجمل ننى ليه ننا وه نني إبن ننة ق ننقيقت جرمي ننة تنطب ننر
وأح ننام املناد /2-١/3٩3أ من قننانون العقننوابت املعدلننة أبمننر سننلطة ا ئننتالا رقننك
 3١لسنة .2003
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/2765:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/3/4:

 – 2قيننام املننتهك اب تننداء ل ن ننرض اجملننى لي ن ابلقننو دون رضننا جرمينة تنطبننر وأح ننام
امل ناد  2/3٩6م ن ق ننانون العق ننوابت واملعدل ننة أبم ننر س ننلطة ا ئ نتالا رق ننك  3١لس نننة
.2003
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/2463:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/2/5:

 – 3قينام املننتهك مبمارسننة الفعننت اجلنسنني مننل اجملننى ليهننا دون رضناها جرميننة تنطبننر وأح ننام
املاد  ١/3٩٤م قانون العقوابت استد ابألمر رقك  3١لسنة .2003
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3125:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/3/16:

 – ٤قيام املتهمة مبمارسة البغاء مقابت مبنالا مالينة جرمينة تنطبنر وأح نام القنرار  22٤لسننة
 200١الفقر /أو  3/وأمر سلطة ا ئتالا رقك  7لسنة .2003
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3242:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/4/1:
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 – 5قين ننام املن ننتهك مبمارسن ننة الفعن ننت اجلنسن نني من ننل اجملن ننى لين ن احلن نند ابإلكن نرا جرمين ننة تنطبن ننر
وأح ام املاد  ١/3٩3و/2أ م قانون العقوابت واألمر رقك  3١لسنة .2003
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/14565:اهليئة اجلزائية األوىل ،2013/أتريخ القرار2013/9/18:

 – 6قيام املتهك مبواقعة اجملى ليها لقاء و د ابلنزواج جرمينة تنطبنر وأح نام املناد  3٩5من
قانون العقوابت.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/16518:اهليئة اجلزائية الثانية ،2013/أتريخ القرار2013/11/4:

 – 7أن جرميننة هتن العننرض ننا أركانننا و تلن

ن أركننان ج نرمي ا غتصننا والل نوا وان

جرمية هت العرض ابلتاا مشمولة بقانون العفو رقك  ١٩لسنة .2008
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/217:اهليئة املوسعة اجلزائية ،2008/أتريخ القرار2008/9/15:

المشروبات الروحية
 – ١إدانة املتهك و ر أح ام املناد  28من قنانون املشنروابت الروحينة واحل نك لين ابحلنبس
الشديد ملد اال سنوات وجند أنن لنحيً وموا نر ألح نام القنانون ملنا أسنتند إلين
م أسبا .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/474:ت/جنح ،2014/أتريخ القرار2014/10/22:

 – 2إدان ننة املتهم ننني و ننر أح ننام امل نناد  28م ن ق ننانون املش ننروابت الروحي نة واحل ننك ل ننيهك
ابحلبس البسيي ملد مثانية أقهر إستنادا ألح ام املاد /١80أ األلولية بعند ضنبي
كننارتون حتنوي لن أربعننة و شنري جاجننة ويسن ي ننو املمينزي وا ما همننا املننلول
وان هننذ األدل ننة ن ت نذ ب نندليت أو قرين ننة ننون األدل ننة كا ي ننة ومقنع ننة وتتمت ننل ب ف نناء
قانونية مي اإل م نان إليها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/134:ت/جنح ،2013/أتريخ القرار2013/5/9:
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انتهاك حرمة منزل
 – ١قي ننام امل ننتهك واب قن نما ابنتهن ننا حرم ننة دار املش ننت ية و وجهن ننا إلجباره ننا لن ن ممارسن ننة
الفعت اجلنسي معها جرمية تنطبر وأح ام املاد  2/٤28م قانون العقوابت.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/14685:اهليئة اجلزائية األوىل ،2013/أتريخ القرار2013/9/22:

 – 2أقن نوال الشن ننهود تعن نز ت بشن ننهاد الشن ننهود العيانين ننة والن ن كن ننان ل ن ن حم من ننة املوضن ننوع
إحضارهك وا ستماع إىل أقنوا ك ألاينة القضنية و ت فني بنتالو قنهادا ك ومت ضنبي
املن نتهك يف دار املشن ننت ي وحماضن ننر تفرين ننا اإلتصن ننا ت بواسن ننطة ا ن ننات النقن ننال ولن ننور
ال ننامما املراقبنة ننان هننذ األدلننة الن أظهر ننا وقننائل القضننية ن ت ننذ بنندليت أو قرينننة
وان حم من ننة املوضن ننوع تتقين نند ابلت يين ن القن ننانو لقاضن نني التحقين نر و لن ن حم من ننة
املوضوع مالحظة أح ام املاد  2/٤28قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/73:ت/جنح ،2013/أتريخ القرار2013/2/27:

قانون الجوازات
 – ١قن نندان اجلن نوا بسن ننبب تعن نرض لن نناحب للسن ننرقة يعفين ن من ن املسن ننلولية الن نوارد يف قن نانون
اجلوا ات.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/262:جزاء ،2010/أتريخ القرار2010/10/13:

 – 2ان املتهك وأب ما قد تر احلقيبة وبدا لها جنوا سنفر دا نت السنيار الن أوقفهنا يف
الشارع وتركها مفتوحة األبوا إاا من و دم ا اذ احليطة واحلذر الال مني.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/429:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/6/27:

قانون األسلحة
 – ١ضننبي ثلننة جارحننة سن ني ننو املننتهك جرميننة تنطبننر وأح ننام املنناد  /27امسننا من
قانون األسلحة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/282:ت/جنح ،2013/أتريخ القرار2013/9/24:
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 – 2جيننو ننرد أوراق حقيقيننة مسننتقلة نر املنتهك ن حيننا بندقيننة دون إجننا اذا كانن
البندقية املضبو ة هي السال املستعمت يف ارت ا اجلرمية.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية ،رقم القرار/65:ج/ت ،2013/أتريخ القرار2013/7/23:

 – 3ضبي األسلحة يف البستان الذي يس
األسلحة ما.

ي املتهمني يعد دلنيال قا عنا لن

ائدينة

جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/4254:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/4/13:

جرائم التهديد
 – ١جرمية التهديد م اجلرائك ال حر بش وى املشت ي أو من يقنوم مقامن قنانو وجينب
حري هننا ننالل االاننة أقننهر م ن يننوم لننك اجملننى لي ن ابجلرميننة أو وال العننذر القهننري
الذي حال دون تقدمي الش وى.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية ،رقم القرار/397:ت/ج،2012/أتريخ القرار2012/11/29:

 – 2ان األلن نوات يف جهن نا ا ن ننات النقن ننال املوابين ننت تتغن ننم و مي ن ن متيين ننز بعضن ننها ن ن
البعل اآل ر.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية ،رقم القرار/322:ت/ج ،2012/أتريخ القرار2012/9/13:

 – 3ل ي تنهل جرمية القذا أن ي ون إسناد الواقعة املعينة إىل الغم قند مت إبحندى نرق
العالنية وان يتو ر لدى املتهك سوء النية وقد اإلضرار ابملشت ي.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/41:ت/ج ،2011/أتريخ القرار2011/6/15:

 – ٤يل ذ بشهاد األلت ضد ر و الفرع ضد ألل .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/242:جنح ،2013/أتريخ القرار2013/8/14:

 – 5يعت الطع التمييزي قد قدم من غنم ذي لنفة يف الند وى اجلزائينة اذا كنان قند قدمن
والنند املشننت ي النند وى اجلزائيننة ليس ن مثننت النند وى الصننلحية أو د نناوى األح نوال
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الشفص ننية الن ن أجن ننا املش ننرع يهن ننا توكي ننت األ واج واألل ننهار واألقن نار من ن الدرجن ننة
الرابعة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/241:جنح ،2013/أتريخ القرار2013/8/14:

 – 6إذا ن ي ن لنناحب الشننرحة اخلالننة هننا النقننال ه نو الننذي أتصننت بزوجننة املشننت ي
وامنننا قريبتن والنند وجنة املشننت ي ننال مي ن ا تبنار املننتهك قنند تسننبب منندا يف إ نناج
غم إبساء استعمال جها النقال.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/177:ت/جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/12/9:

 – 7من غننم الصنحيً تسننمية قنرار إلغنناء التهمننة واإل نراج ح مننا اذ ان ولن احل ننك ورد
يف قننانون ألننول احملاكمننات اجلزائيننة بصنندد اإلدانننة والعقوبننة وال ن اء و نندم املسننلولية
كما أن جيو أن جيمل الشف الواحد لفة الشاهد واملتهك يف د وى واحد .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية ،رقم القرار/120:ت/ج ،2013/أتريخ القرار2013/3/20:

 – 8يوجد ن قايب جيرم استعمال الرقك السري لل يد ا ل مو للغنم اذ جرمينة و
ينفي مسلولية املتهك املدنية مىت حقق أركانا.
قوبة ا بن ا ان ذل
جهة ااصدار :حمكمة استئناف اببل بصفتها التمييزية ،رقم القرار/120:جزائية ،2011/أتريخ القرار2011/4/28:

 – ٩الصفً يلغي ما تبق م العقوبة األللية وليس العقوبة الصادر ب املها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/149:جزائية ،2012/أتريخ القرار2012/5/21:

 – ١0إذا وجهن احمل منة التهمننة للمنتهك ت أتضنً ننا من سنم إجنراءات الند وى ان علن
ينطبر ون قانو ث ر أقد قوبة أو عتل ن يف الول عليها سحب التهمنة
وتنظيك ورقة مة جديد و دم ا كتفاء بشطب رقك املاد القانونية السنابقة من ورقنة
التهمة وكتابة رقك ماد قانونينة أ نرى دون ان يتطنابر مضنمون ورقنة التهمنة احملنرر منل
الول اجلديد.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/470:جزاء ،2011/أتريخ القرار2011/12/22:
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جرائم الصك دون رصيد
 – ١إدانننة املننتهك و ننر أح ننام املنناد  ١/٤5٩قننوابت واحل ننك لي ن ابحلننبس البسننيي ملنند
ستة أقهر لحيً وموا ر للقانون ألن الص أدا و اء ولنيس أدا للضنمان والقنول
خبننالا ذل ن ون ن يش ن ت دينندا لالئتمننان والثقننة العامننة ابلصن و رج ن مننا وجنند
م أجل كودا و اء ل النحو املذكور يف املاد  ١55م قانون التيار .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/106:ت/جنح ،2011/أتريخ القرار2011/11/17:

 – 2منند التق نادم البالغننة سننتة أقننهر تعنني نندم قابليننة الص ن للصننرا و ننر قننانون التيننار
وميس ذل املسلولية اجلزائية و ر أح ام املاد  ١/٤5٩قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/103:ت/جنح ،2011/أتريخ القرار2011/11/16:

 – 3أن منند التقننادم املنصننو

ليهننا ابملنناد  ١75م ن قننانون التيننار ننا

ابحلننر املنند

وليس ابحلر اجلزائي الذي أحا املشرع ابحلماينة ال املنة نذ الورقنة كوننا أدا و ناء
وليس أدا ضمان.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/775:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/12/9:

 – ٤أن تقنندمي الص ن بع نند م ننرور سننتة أق ننهر ل ن تنظيم ن يفقنند احلماي ننة القانوني ننة ال ن
أضننفاها املشنرع لن تلن الورقننة التياريننة يف قننانون العقننوابت بغننل النظننر ممننا يمتننب
ل ذل يف الد وى املدنية.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/628:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/9/16:

 – 5ان املناد  ١7٤من قنانون التيننار يتعلننر أارهننا لن د نوى رجننوع حامننت الصن لن
السناحب واملظه نري وغننمهك م ن امللتننزمني بنند ل قيمننة الص ن مبضنني منند سننتة أقننهر
ا تبارا م انقضاء ميعاد تقدمي .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/576:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/9/8:
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 – 6تعت الد وى الية من العنصنر اجلزائني كنون املشنت ي قند قندم الصن للمصنرا بعند
انتهناء مند التقننادم املنصنو ليهننا يف املناد  ١75من قنانون التيننار رقنك  30لسنننة
لسنة  ١٩8٤البالغة ستة أقهر.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/175:جنح ،2013/أتريخ القرار2013/6/6:

 – 7أن املميز ن تراجل املصرا ا بعد مرور املند القانونينة البالغنة سنتة أقنهر مند التقنادم
املنصو ليها يف املاد  ١75من قنانون التينار و قنا ملنا هنو بن من ا ستشنهاد
الص ننادر م ن املص ننرا مم ننا ك ننان يقتض نني التحق ننر م ننا اذا ك ننان للس نناحب ااحمل ننوم
مقابت و ناء كناا لسنداد قيمنة الصن نالل املند القانونينة البالغنة سنتة أقنهر نون
اب للمح مة ان الساحب ااحمل وم كنان قند وضنل مقابنت و ناء كناا لسنداد قيمنة
الص ن يل ننة امل نند القانوني ننة ت ننون أرك ننان جرمي ننة إ ط نناء ل ن ب نندون رل ننيد و ق ننا
ألح ام املاد  ١/٤5٩قوابت غم متحققة يف ق وى املميز .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/114:جنح ،2013/أتريخ القرار2013/4/8:

 – 8إدان ننة اجمل نرم ابحل ننبس البس ننيي مل نند ق ننهر واح نند و ننر أح ننام امل نناد  ١/٤5٩ق ننوابت
لننحيً وموا ننر للقننانون ا ان ق نرار احل ننك ابلعقوبننة قنند جنناء ال ننا ألح ننام امل ناد
 26قننوابت اذ جيننو حمل مننة املوضننوع النننزول بعقوبننة احلننبس احملنندد نرائك اجلنننً
ن االا ننة أق ننهر وي نوم واح نند ا يف ح ننالتني األوىل ن نند ا س ننتد ل أبح ننام امل نواد
 ١3١و ١33و ١3٤م ن ق ننانون العق ننوابت ان ك ننان ل ننذل مقتضن ن واحلال ننة الثاني ننة
حينما تنظر احمل مة د وى اجلنحة بصور موجز مبقتضن أح نام املناد /20٤ج من
قانون ألول احملاكمات اجلزائية.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/301:جنح ،2012/أتريخ القرار2012/12/31:

ل ن بينناض وان ال ند ل أبن املشننت ي هننو
 – ٩ان املندان قنند أ ننما بتوقيعن ل ن الصن
يعفين ن من ن مسن ننلولية توقيعن ن الصن ن وإ طائن ن
الن نذي دون بقين ننة منن نندرجات الصن ن
للمشت ني.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/178:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/7/8:
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 – ١0ان اجلرميتني املنسوبتني إىل املتهك كانتا م ننوع واحند وواقعتنني من املنتهك نفسن لن
املش ننت ي نفسن ن إل ط نناء امل ننتهك لن ن ني إىل املش ننت ي وك ننان لن ن احمل م ننة توحي ننداا
بد وى واحد مال أبح ام املاد /١32أ 3/األلولية.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/134:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/5/28:

 – ١١احمل من ننة املفتصن ننة م انين ننا بنظن ننر الشن ن وى اخلالن ننة ابلصن ن هن نني احمل من ننة الن ن يقن ننل
املصرا املسحو

لي الص ضم ا تصالها امل ا .

جهة ااصدار :حمكمة استئناف صالح الدين بصفتها التمييزية ،رقم القرار/16:جزائية ،2014/أتريخ القرار2014/2/10:

 – ١2جيو الطع متييزا يف احل ك الغيايب الصادر ر املدان و ر أح نام املناد ١/٤5٩
قوابت ما دام مد ا ماض لي ن تنت أو ن يصبً مبنزلة احل ك الوجاهي.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/114:جنح،2014/أتريخ القرار2014/4/3:

 – ١3جينو للمح مننة ان تقننرر اتننالا الصن موضننوع النند وى ألنن أحند أدلننة اإلابننات
وهو جزء م أوراقها وو ئقها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/615:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/10/7:

 – ١٤تنتفنني جرميننة إ طنناء لن بنندون رلننيد إذا ترا ن املشنت ي ون يبننادر لتقنندمي الصن
الل املد احملدد بقانون التيار إىل املصرا املسحو لي اذ يفقد الصن قيمتن
كورقة جتارية ويصبً أدا ضمان أب تبار ورقة دي ادية.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف اببل بصفتها التمييزية ،رقم القرار/104:ت/جزائية ،2013/أتريخ القرار2013/3/24:

 – ١5اذا نس ننب إىل امل ننتهك ارت ننا ج نرائك متع نندد و ننر أح ننام امل نناد  ١/٤5٩ق ننوابت
تتفذ اإلجراءات ضد بد وى واحد يف األحنوال املنصنو ليهنا يف الفقنر  ١من
املنناد  ١32األلنولية ويف مثننت هننذ احلالننة توجن لن مننة واحنند ننند حماكمتن و ننند
احل ننك ح ننك لين ابلعقوبنة املقننرر ل ننت جرميننة منهننا وتنف نذ مجيننل العقننوابت ابلتعاقننب
بشر ان تتياو مدد السي أو احلبس معا ل مخس و شري سنة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/10:ت/جزاء ،2011/أتريخ القرار2011/2/23:
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 – ١6جرميننة حري ننر ل ن م ن دون رل ننيد ق نند نش ننوت ح ننال توقي ننل ورق ننة الص ن و تس ننقي
ابلتق نادم وان امل نند املنص ننو ليه ننا يف امل ناد  ١/١57م ن ق ننانون التي نار امن ننا تع نني
الناحية املصر ية و القة نا ابلعنصنر اجلزائني املنصنو لين يف املناد  ١/٤5٩من
ق ن نانون العق ن ننوابت وحي ن ننث ان الص ن ن أدا و ن نناء مي ن ن ا تب ن ننار أدا ض ن نمان اذ ان
للضمان أدوات ون ي الص م ضمنها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/40:جزاء ،2007/أتريخ القرار2007/5/31:

 – ١7اذا كننان الص ن ننال م ن مريننن إنشننائ
قصا و ي ون ل أار كورقة جتارية.

ال ننا ملننا يوجب ن قننانون التيننار يعنند ل ن ا

جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/1355 :اهليئة االستئنافية منقول ،2013/أتريخ القرار2013/6/2:

 – ١8جيو حمل مة املوضوع تصدير الوكالنة اخلالنة اانناء نظنر الند وى قني ولنيس لقاضني
تل ن ن احمل م ن ننة ل ن ننالحية تص ن ننديقها بع ن نند ت ن ننام املرا ع ن نة ول ن ندور احل ن ننك الفال ن ننت يف
الد وى وابلتناا ي نون الطعن التميينزي املقندم اسنتنادا لتلن الوكالنة قند قندم من غنم
ذي لفة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/300:جنح ،2013/أتريخ القرار2013/10/13:

إهمال الموظفين
 – ١إذا كننان املوظن يعمننت يف الوقن نفسن مراسنال لقنننا ضنائية دون لننك دائرتن ي ننون
قنند ننال واجبننات وظيفت ن املنصننو ليهننا يف ق نانون إنضننبا مننوظفي الدولننة ال ن
حظننرت لن املوظن اجلمننل بننني وظيفتننني بصننفة ألننلية أو اجلمننل بنني الوظيفننة وبننني
أي مت ث ر ا مبوجب أح ام القانون.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية ،رقم القرار/202:ت/ج ،2012/أتريخ القرار2012/6/11:

 – 2لتحقن ننر أركن ننان جرمين ننة إحلن نناق ضن ننرر جسن ننيك أبمن نوال أو مصن نناا اجلهن ننة الن ن يعمن ننت يهن ننا
املوظن ن أو امل لن ن خبدمن ننة امن ننة أو يتصن ننت هبن ننا ن ننك وظيفتن ن أو أبمن نوال أو من نناا
1٦٦

األقفا املعهود هبا إلي جيب أن ي ون ذل ق ا إانال جسنيك أبداء وظيفتن
أو إساء استعمال السلطة أو إ الل جسيك بواجبات وظيفت .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/197:ت/جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/12/30:

 – 3أن حصول ضرر جسيك أبموال الدولة م قبت املوظ جنراء ط ن اجلسنيك يفنمض
ا ماضا بت بد أن يقوم الدليت ل ذل .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/319:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/10/3:

 – ٤ملن ننا كن ننان قن ننانون انضن ننبا من ننوظفي الدولن ننة والقطن نناع العن ننام رقن ننك  ١٤لسن نننة  ١٩٩١منن نل
املوظ ن م ن اإلق ننتغال ابلتي ننار ون ن ان اق ننتغت ابلتي ننار ننون ذل ن يش ن ت جرمي نة
تنطبر وأح ام املاد  337م قانون العقوابت ال اقب املوظن املمننوع مبقتضن
وظيفت م ا قتغال ابلتيار وجتر يف غم احلا ت احملدد يها.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/538:جزاء،2011/أتريخ القرار2011/12/22:

 – 5الصفً يلغي ما تبق م العقوبة األللية وليس العقوبة الصادر ب املها و نر أح نام
املاد  3٤0م قانون العقوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/149:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/5/21:

 – 6جيننو للقاضني نظننر النند وى متيينزا إذا كننان قنند سننبر لن أن نظرهننا قاضننيا نناذا نظرهننا
بع نند ذل ن أو أ ننذ أي ننة إج نراءات يه ننا تبط ننت اإلج نراءات املتف ننذ يه ننا ويعت ن الق نرار
الصادر يها معدوما.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/6/5:اهليئة املوسعة اجلزائية ،2011/أتريخ القرار2011/3/27:

 – 7إذا روج املوظن ن كتن ننااب بنن نناءا لن ن ت لين ن أحن نند األقن ننفا

لن ن ت أتضن ننً حقن ننا ان

ال تنا مننزور ولنيس لن أوليننات ي نون قنند أرت نب مننا عننال واجبنات وظيفتن بقصنند
منفع ننة ق ننف لن ن حس ننا الدولن نة كم ننا ان احمل من نة تتقي نند ابلولن ن الق ننانو
الوارد بقرار اإلحالة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/68:جزاء ،2011/أتريخ القرار2011/3/29:
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 – 8أن املنتهك من قنوى األمن النندا لي و يوجند متضننرر ذو لننفة مدنينة ابلفعننت املنسننو
ل وت ون حماكك قوى األم الدا لي [هي املفتصة] وظيفيا ابلتحقير واحملاكمة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/522:جزاء ،2013/أتريخ القرار2013/8/22:

 – ٩ان املنتهك لن لنالحية ننرض الغرامننة ولننيس لين واجننب رضننها وامنننا الصنالحية جوا يننة
وابلتن نناا ن نان ن نندم ن ننرض الغرامن ننة يعتن ن إان ننا وإ ن ننال جسن ننيما يوجن ننب نن ننوض
املسلولية اجلزائية و ر أح ام املد  3٤١قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/571:ت/جنح ،2014/أتريخ القرار2014/12/31:

 – ١0جرائك اخلطو يتصور يها ا قما – ان محت املد ية ابحلر الشفصي نند إجنراء
العملية اجلراحية وجند ميتنا وان النذي أجنرى العملينة اجلراحينة لنيس من بنني املتهمنات
املف ننرج نننه وان العقوب ننة اإلداري ننة الص ننادر ننر املف ننرج نننه تع نني وج ننود ط ننو
جزائنني منننه يف موضننوع هننذ القضننية وان التهمننة ال ن كان ن مسننند ن هنني و ننر
أح نام املنناد  3٤١قننوابت وهنني م ن جننرائك اخلطننو ومب نا أن جننرائك اخلطننو يتصننور
يها ا قما حيث كان املقتض ل حم مة املوضوع اإل راج املتهمات.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ،رقم القرار/8:ت/جنح ،2012/أتريخ القرار2012/1/26:

 – ١١حيث يتصور ا قما يف اجلرائك غنم العمدينة وكنان املقتضن لن احمل منة إحالنة
كت متهمة بقضية منفصلة وحماكمتها نها و ر أح ام املاد  3٤١قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الكرخ بصفتها التمييزية ،رقم القرار/17:جنح ،2012/أتريخ القرار2012/1/26:

 – ١2ان امل ناد ا/5أو م ن قننانون انضننبا مننوظفي الدولننة والقطنناع العننام رقننك  ١٤لسنننة
 ١٩٩١حظرت ل املوظ اجلمل بني وظيفتني وإسنتالم اجنرا نهنا يف وقن واحند
وان اجلزاء اإلداري مينل م ا اذ اإلجراءات القانونية ق .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/213:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/8/15:
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 – ١3ان املدان كان قد أات يف سحب كمية كا ية م منوذج احلم املسنتورد إلرسنا ا
إىل قس ننك الس ننيطر النو ي ننة وان ه ننذ ال مي ننة تعط نني نت نائا دقيق ننة مم ننا جيع ننت واقع ننة
اإلاال املولو ة ابملاد  3٤١قوابت متحققة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/79:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/3/20:

 – ١٤ان امل نندان تس ننبب إباال ن اجلس ننيك بع نندم تنفي ننذ الق نرار التميي ننزي الص ننادر م ن حم م ننة
التمييز اإلحادية ابإل راج

النزيت املودع يف سي ابدو .

جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/145:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/5/28:

 – ١5أن تطبي ننر امل نناد  3٤١ق ننوابت يتطل ننب ت ننو ر ع ننت اخلط ننو والض ننرر اجلس ننيك و الق ننة
السببية بينهما األمر الذي ليس ل أي وجود يف القرار املميز.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/280:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/10/3:

جرائم المرور
 – ١قيام املتهك بقياد املركبة العائند لن قادمنا من بغنداد إىل واسني ولعندم ا نتبنا وللسنر ة
الشنديد أدى إىل انقنال املركبنة وإىل و ننا اجملنى لين وإلنابة ث ننر علن هنذا ينطبننر
وأح ام القسك  2/2٤م قانون إدار املرور رقك  86لسنة .200٤
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/17868:اهليئة اجلزائية الثانية ،2013/أتريخ القرار2013/12/31:

 – 2ان جمرد قياد املركبة وكان السائر حمتسنيا للفمنر يرقن إىل الندليت ال نايف لإلداننة منا
ن ي السائر ح أتام املس ر أو املفدر.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد – الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/801:جزاء ،2014/أتريخ القرار2014/9/30:

 – 3ننت

الليننان اخلالننة املش ن لة يف قننركة التننومني الو نيننة بنظننر لبننات التعننويل ن

الو ن ننا أو اإللن نابة البدنين ننة الن ن حن ننداها املركبن نات واحملن نناكك ممنو ن ننة من ن مسن ناع د ن نناوى
التعويل تل احلواد .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية ،رقم القرار/134:ت/ج ،2012/أتريخ القرار2012/9/2:

1٦٩

 – ٤اذا تبني م حمضر كش املرور أبن مقصرية املتهك تبلنا  %١0بينمنا مقصنرية املشنت ي
هي  %٩0ي ون طو املشت ي قد أستغرق طو املتهك ال جينو إدانتن وجينب إلغناء
التهمة املوجهة ل واإل راج ن .
جهة ااصدار :حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية ،رقم القرار/74:ت/ج ،2013/أتريخ القرار2013/6/30:

 – 5ي في إلدانة املتهك كون قد تنناول اخلمنر وقناد مركبتن وامننا جينب أن ي نون ذلن قند
مت وهو ح أتانم املسن ر أو املفندر وجينب أن ينتك التوكند من ذلن بوسنائت حن
وقيناس درجننة السن ر و مي ن اإلسنتناد لتقريننر نيب ن يعتمنند الوسنائت العلميننة لقينناس
درجة الس ر.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/78:ت/جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/6/20:

 – 6ان جرميننة قينناد املركبننة ح ن أتاننم املس ن ر تنننهل مبيننرد قيننام الشننف

بقينناد املركبننة

ا*

وهو حمتسيا للفمر سواء كان ب امت و ي أن اقدا ل .

جهة ااصدار :حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية ،رقم القرار/210:ت/ج ،2011/أتريخ القرار2011/9/26:

 – 7كان ل احمل مة بعد ان احتسب مد توقي املندان تنزينت مبلنا مخسنون ألن ديننار
كت يوم أمضا يف التوقي وت ليف بد ل ما تبق م مبلا الغرامة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/388:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/10/21:

 – 8اذا ورد يف تقري ننر ال ش ن امل نروري ان للم ننتهك نس ننبة تقص ننم يف وق ننوع احل نناد امل ننروري
ون ذل كاا إلدانت حىت وان كان نسبة التقصم تتياو .%20
جهة ااصدار :حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية ،رقم القرار/6:ت/ج ،2009/أتريخ القرار2009/2/25:

(*) شاهدنا في المباديء القانونية التباين في االتجاهات هذه ومنها هذا المبةدأ الةذي اختلةف عةن اتجةاه محكمةة اسةتئناف
الرصافة بصفتها التمييزية وايضا عن اتجاه محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية الذي سةبق نشةرها .المحةامي
والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي.
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جرائم المخدرات والمتاجرة باألدوية
 – ١قيام املتهك يا ت احلبو املفدر ذات املنلارات العقلينة الن جينو تناو نا أو لنر ها
ا مبوجب ولفة بية بقصند ا سنتعمال الشفصني والتعنا ي جرمينة تنطبنر وأح نام
املاد الرابعة شر /نيا م قانون املفدرات رقك  68لسنة .١٩65
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/2767:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/2/27:

 – 2املتن نناجر ابحلبن ننو الطبين ننة واألدوين ننة تنطبن ننر وأح ن ننام القن نرار  3٩لسن نننة  ١٩٩٤املعن نندل
ابلقن ن نرار  ١35لسن ن نننة  ١٩٩6ولن ن ننيس أح ن ن ننام املن ن نناد الرابعن ن نة شن ن ننر/أو من ن ن قن ن ننانون
املفدرات رقك  68لسنة  ١٩65املعدل بعند ابنوت كنون احلبنو واألدوينة املضنبو ة
ليس م املفدرات مبوجب التقرير الطيب.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3467:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/4/14:

 – 3احلبننو املض نبو ة جيننب إرسننا ا ننند مصننادر ا و قننا للتعليمننات رق نك  ١لسنننة ١٩72
واخلالة خبزن املواد اجلرمية امللحقة بقانون ألول احملاكمات اجلزائية.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/2354:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/1/14:

 – ٤جرمية احليا ل أدوية بية ذات ملارات قلية دون تنر ي من جهنة رمسينة تنطبنر
وأح ام القرار /١/3٩ج لسنة  ١٩٩٤املعدل ابلقرار  ١35لسنة .١٩٩6
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3234:اهليئة اجلزائية األوىل ،2014/أتريخ القرار2014/2/5:

 – 5القينام ابملتناجر ابألدوينة ذات املننلارات العقلينة دون إجننا رمسيننة جرميننة تنطبننر وأح ننام
القرار  3٩لسنة  ١٩٩٤املعدلة ابلقرار  ١35لسنة .١٩٩6
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/3278:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/2/13:

 – 6جرمي نة حيننا املننتهك احلبننو املفنندر ن نوع ا رمن بقص ند التعننا ي بعنند ان أتينند بيننا
م ان احلبو املضنبو ة من ننوع ا رمن هني من احلبنو املفندر تنطبنر وأح نام
املاد الرابعة شر /نيا م قانون املفدرات رقك  68لسنة .١٩65
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/4306:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/4/1:
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 – 7قينام املننتهك يننا مائنة وتسننعة شننر قرلنا نننوع بنننز ه سنول ا رمن بقصنند التعننا ي
جرمية تنطبر وأح ام املاد الرابعة شر /نيا م قانون املفدرات.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/5726:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/5/6:

 – 8حي ن ننا ا حلب ن ننو املف ن نندر بقص ن نند املت ن نناجر هب ن ننا جرمي ن ننة تنطب ن ننر وأح ن ننام امل ن نناد الرابع ن ننة
شر/أو  2/ /م قانون املفدرات رقنك  68لسننة  ١٩65وان العقوبنة و نر املناد
امل ننذكور أل ننبح مبوج ننب تعن نديت رقن ننك  38لس نننة  2002ه نني اإل نندام أو السن ني
امللبد ومصادر أموال املنقولة وغم املنقولة.
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/546:اهليئة اجلزائية الثانية ،2014/أتريخ القرار2014/1/19:

 – ٩قيننام املننتهك ببيننل أدويننة ومنشننطات جنسننية دون إجننا رمسيننة وإدانننة املننتهك ليهننا و ننر
أح ام املاد  5١من قنانون الصنيدلة رقنك  ٤0لسننة  ١٩70غنم لنحيً والت يين
القن ننانو السن ننليك لفعن ننت املن ننتهك ي ن ننون و ن ننر أح ن ننام القن نرار  3٩لسن نننة  ١٩٩٤املعن نندل
ابلقرار  ١35لسنة .١٩٩6
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/11561:اهليئة اجلزائية األوىل ،2012/أتريخ القرار2012/7/19:

 – ١0تعا ي أدوية معاجلة الصرع دون إستشنار بينب وبندون ولنفة بينة والن تعتن من
امل ننلارات العقلي ننة وال ن تص ننرا ا بول ننفة بي ننة ل ننادر م ن بي ننب جم ننا يش ن ت
جرمية يعاقب ليها القانون و ر أح ام املاد  2٤0قوابت.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية ،رقم القرار/79:ت/ج ،2013/أتريخ القرار2013/9/26:

 – ١١جرميننة املتنناجر ببيننل احلبننو املفنندر من اجلنرائك املسننتمر نننا تت ننرر بت نرار عننت
البيل وتوج للمتهك يها مة واحد .
جهة ااصدار :حمكمة التمييز ااحتادية ،رقم القرار/581:اهليئة اجلزائية األوىل ،2011/أتريخ القرار2011/1/10:
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قانون إقامة األجانب
 – ١قيننام املننتهك بنند ول األراض نني العراقيننة بصننور غننم مش ننرو ة دون أن حمننت ج نوا س ننفر
سن ن نناري املفعن ن ننول لن ن ننادر من ن ن سن ن ننلطة تصن ن ننة جرمين ن ننة تنطبن ن ننر وأح ن ن ننام املن ن نناد الرابعن ن ننة
والعشرون ١/م قانون إقامة األجانب رقك لسنة . ١٩78
جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية  ،رقم القرار/2108:اهليئة اجلزائية الثانية،2014/أتريخ القرار2014/2/12:

 – 2واجب ل احمل مة ندما تقضي إبدانة املتهك و نر أح نام املناد الرابعنة والعشنرون١/
م ن قننانون إقامننة األجانننب رق نك  ١١8لسنننة  ١٩78املعنندل  .أن تقننرر بتسننفم املننتهك
ارج احلدود العراقية بعد انتهاء حم وميت .
جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية  ،رقم القرار/13821:اهليئة اجلزائية األوىل،2013/أتريخ القرار2013/9/9:

 – 3اذا وجنندت احمل مننة ان احمل ننوم و ننر أح ننام املنناد  2/2٤م ن قننانون إقامننة األجان نب
رقننك  ١١8لسنننة  ١٩78املعنندل مصننا مبننرض معند وللحيلولننة دون نقننت العنندوى إىل
ابقي النز ء لها ان تقرر إيقاا تنفيذ العقوبة ق .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية،رقم القرار/195:جنح،2011/أتريخ القرار2011/6/20:

 – ٤يش نمت احمل ننوم وه ننو س ننوري اجلنس ننية بق ننانون العف ننو رق ننك  ١٩لس نننة  2008اذا ن
تتضم األوراق التحقيقية ما يشم إىل اقامت يف العراق ند لدور ذل القانون .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/6:عفو،2012/أتريخ القرار2012/1/23:
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االعتداء على الموظف
 – ١اذا كان ا تداء قد حصت ل املشت ي ااناء أتديت واجب الوظيفي نون هنذ اجلرمينة
م اجلرائك ال تقبت الصلً .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية،رقم القرار/73:ت/جزاء،2011/أتريخ القرار2011/8/29:

 – 2ملننا كننان املشننت ي موظفننا موميننا وقنند وقننل ا تننداء لين ااننناء أتديتن وظيفتن من قبننت
امل نتهك الننذي يعمننت ح ن أم نر املشننت ي فعننت املننتهك يعنند جرميننة إيننذاء وامنننا جرميننة
ا تداء ل موظ ااناء أتديت وظيفت وبسبب .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/139:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/6/10:

 – 3ان امل نندان ق نند حض ننر إىل ال نندائر ال ن يعم ننت يه ننا املش ننت ي وأقت نناد إىل ننارج دائرت ن
وتع ننرض للض ننر دون ان ي ننون هن ننا م ن ر ننذا ا ت ننداء ننون عل ن ه ننذا ينطب ننر
وأح ام املاد  230قوابت .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/16:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/2/14:

 – ٤ل ون هنا مشنت يان ندد ااننان يف الند وى أحنداا استحصنت لن تقرينر نيب أوا
ون ننائي واآل ننر ن حص ننت ل ن تقري ننر ننيب وابل ننرغك م ن ان احمل م ننة وجه ن م ننة إىل
املنندان ن ق ن وى املشننت ني ا انننا أ ت ن ت ذل ن جرميننة واحنند ننان املفننمض ان
ي ون توجي التهمة واحد

جرميتني جرمية واحد .

جهة ااصدار:حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية،رقم القرار/315:ت/جنح،2013/أتريخ القرار2013/10/29:

 – 5وج ند ان املمي ننز ه نو م نندير ننام ق ننركة نف ني اجلن ننو إض ننا ة لوظيفت ن ن ت نندون أقوال ن يف
ال نند وى أبي ننة ل ننفة وب ننذل ون ن ل ننيس م ن األق ننفا امل ننذكوري يف امل ناد ١/2٤٩
األلولية النذي حنر نك الطعن بطرينر التميينز ممنا يعني ان الطعن التميينزي مقندم من
غم ذي لفة يف الد وى .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية،رقم القرار/480:ت/جنح،2014/أتريخ القرار2014/12/17:
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جرائم األحتيال
 – ١ن ن ننون أمن ننام جرمين ننة ا حتين ننال اذا كانن ن هنن ننا القن نة مدنين ننة تتعلن ننر بعمن ننت جتن نناري
مضننمون اسننتالم املننتهك موضننوع الشن وى مقابننت قيامن إبرسننال سننيارات إىل املشننت ي
ولغ ن ننرض ض ن ننمان ح ن ننر املش ن ننت ي يف املبل ن ننا ال ن ننذي س ن ننلم ق ن نند نظم ن ن وج ن ننة امل ن ننتهك
ولن نو ت أمانن ننة إىل املشن ننت ي الشن ن وى بولن ننفها هن ننذا لن ننو من ن العنصن ننر اجلزائن نني
والعالقة بني ر يها تنظمها القوانني املدنية وجمال الفصت يها هو احملاكك املدنية.
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية،رقم القرار/23:ج/ت،2012/أتريخ القرار2012/3/28:

ي تطبير أح ام القنانون تطبيقنا لنحيحا إبسنتثناء قنرار
 – 2ان حم مة املوضوع قد را
رض العقوبة قد قررت حبس ملد سنة وأوقف تنفيذ العقوبة قن يف الوقن النذي
ورد يف لحيفة سوابق أن مسيت جنائيا .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الكرخ بصفتها التمييزية،رقم القرار/46:جنح،2012/أتريخ القرار2012/2/20:

 – 3ان األدلننة املتحصننلة ضنند املننتهك املتمثلننة أبق نوال املشننت ي والشننهود وحمضننر التشننفي
وا نماا املننتهك كان ن كا يننة لتيرمي ن مبقتض ن أح ننام املنناد  ١/٤56قننوابت أمننا
ابلنس ننبة للعقوب ننة املفروض نة ق ن ق نند ج نناءت فيف ننة و تتناس ننب م ننل ط ننور اجلرمي ننة
املسند إلي كونا م اجلرائك املفلة ابلشرا.
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الكرخ بصفتها التمييزية،رقم القرار/227:جنح،2012/أتريخ القرار2012/9/23:

 – ٤أن عننت املننتهك ينطبننر وأح ننام املنناد  ٤57ولننيس املنناد  ٤56قننوابت أب تبننار كننان
قد تصرا بسيار تعود مل يتها ل وليس ل حر التصرا هبا .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/42:جزاء،2013/أتريخ القرار2013/2/25:

 – 5ان قاض نني التحقي ننر ق نند أ ط ننو إبحال ننة املتهم ننني ب نند وى غ ننم م ننوجز و ننر امل ناد ٤56
قننوابت بنند وى واحنند لعنندم إنطبنناق أح ننام املنناد  ١32األل نولية ليهننا وان بننني
اجلرميتني مد تزيد ل السنة .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/199:جزاء،2013/أتريخ القرار2013/4/10:
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 – 6ان امل نندان ك ننان ق نند حض ننر إىل حم ننت املش ننت ي وأبلغ ن أبن ن مرس ننت م ن قب ننت والدت ن وال ن
لديها تعامت سابر مل املشت ي و ل أساس ذل سنلم املصنوغات الذهبينة وأتضنً
أن ن يرست م قبت والدت وأن أ ذ م التعامنت السنابر للمشنت ي منل والدتن وسنيلة
حلمل ل تسليم تل املصوغات .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/411:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/11/4:

 – 7أن الص ن موضننوع النند وى لننيس حملننرر حسننا يغطنني مبلغ ن ابإلض نا ة إىل أن ن وقع ن
بطريقنة تلن ن توقيعن املعتناد ليضنم
م الطرق ا حتيالية .

نندم مسناءلت ن هننذا اجلاننب ويعند ذلن

جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/258:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/9/11:

 – 8اذا كان املتهك قد ُمنً وكالة امة وتصرا مبوجبها ان كان مثة جتناو ا لصنالحيات نان
هذا الفعت ال م العنصر اجلزائي .

جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/38:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/2/19:

 – ٩ل ننيس حمل م ننة اجل ننً أن تق ننرر ر ننل الش ن وى بس ننبب نندم حض ننور املش نت ي وا تب ننار
ق وا ون يعي الد وى املدنية و ميس منا يتعلنر ابحلنر العنام املنا كنان
متنا
الفعت املنسو للمتهك مما ينطبر وأح ام املاد  ٤57قوابت .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/29:جزاء،2007/أتريخ القرار2007/4/23:

 – ١0ل ننيس حمل م ننة اجل ننً أن تص نندر قراره ننا ب ننر ل الش ن وى ن م ننة و ننر امل ناد ٤56
قننوابت ذل ن انننا م ن ج نرائك احلننر العننام ال ن يتوق ن حري ه نا ل ن ق ن وى م ن
املشت ي وابلتاا تر ل بتنا ل نها .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/33:جزاء،2007/أتريخ القرار2007/5/8:

 – ١١اذا كننان موضننوع الش ن وى الي ننا م ن العنصننر اجلزائنني عل ن احمل مننة إلنندار احل ننك
ابلن اء و ح ننك إبلغنناء التهمننة واإل نراج ن املننتهك إل ننتالا األاننر القننانو املمتننب
ل ال اء واإل راج .
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جهة ااصدار:حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية،رقم القرار/19:ت/جنح،2009/أتريخ القرار2009/3/29:

 – ١2مسننوغ قننانو لتبليننا املشننت ني ابلصننح احملليننة هننك منند ون ابحلننر املند الننذي
أج ننا الق ننانون ننك ت ننر د نواهك املدني ننة يف أي ننة حال ننة كان ن ليه ننا ال نند وى دون ان
ي ون نذا النم أتانم لن الند وى اجلزائينة ا يف األحنوال الن ينن
الذي أوجب نشر التبليا يف الصح احمللية ابلنسبة للمتهمني قي .

ليهنا القنانون

جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/435:م،2013/أتريخ القرار2013/7/17:

 – ١3القنرار غننم لننحيً و ننال ألح ننام القننانون ألن املننتهك ن يسننلك نفسن ون ينفننذ أمننر
القبل الصادر ق ومل ذلن نون احمل منة قبلن لنب احملنامي وكينت املنتهك احمل نوم
غيابي ننا وحدي نند مو نند احملاكم ننة وقبلن ن ا ماض ن الف ننة ب ننذل أح ننام امل نناد /2٤٤
األلولية .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية،رقم القرار/101:ت/جنح،2012/أتريخ القرار2011/11/15:

 – ١٤اس ننتعمال امل ننتهك رق ننا احتيالي ننة للحص ننول ل ن مب ننالا م ن الغ ننم ينطب ننر ل ن الفع ننت
املرت ب أح ام املاد  ١/٤56قوابت و تطبر أح ام القرار  ١6لسنة .١٩٩5
جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية  ،رقم القرار/7856:اهليئة اجلزائية األوىل،2010/أتريخ القرار2010/8/31:

جرائم خيانة األمانة
 – ١ان مسننلول مننرث السننيارات م ن مهمتن و مل ن احملا ظننة ل ن السننيارات الن تننودع يف
املننرث و لين ان يسننمً مبغننادر أيننة س نيار ا بعنند اسننتعادت الولننت م ن لنناحبها
و ندها قذن خبروج السيار م املرث نون ن يفعنت ذلن ومسنً لشنف
السيار م املرث ون عل ي ون جرمية يانة األمانة.

ث نر أب نذ

جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/98:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/4/30:

 – 2ان الن نزاع ب ننني ننريف ال نند وى يقننل ض ننم ا تصننا

القض ناء املنند ألن ول ننت األمان ننة

الننذي وقع ن امل ننتهك ملصننلحة املش ننت ي ق نند بنني ل ن تص ننرا قننانو ه ننو بي ننل املش ننت ي
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جها ا كهرابئيا إىل املتهك ونظك ولت األمانة لضمان د ل املشمي مثن اجلهنا وبنذل
ون عت املتهك يقل ح أي ن قايب .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية،رقم القرار/131:ت/ج،2014/أتريخ القرار2014/2/26:

 – 3اذا ن يثب ان املتهك تصرا ابألموال امللمت لي بسوء قصد و دم تصر بثمنهنا نال
مسلولية جزائية لي ومي للمشت ي مقاضا املتهك الننق احلالنت يف األمنوال
املود ة لدي أمام حم مة البداء .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/ :جزاء،2012/أتريخ القرار2012/12/27:

 – ٤الشن وى و ننر أح ننام املنناد  ٤53قننوابت تقب نت بعنند مضنني االاننة أقننهر م ن يننوم
لك اجملى لي ابجلرمية أو وال العذر القهري الذي حال دون تقدمي الش وى .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/137:جنح،2013/أتريخ القرار2013/4/25:

 – 5ل ن احمل م ننة ا س ننتماع إىل ق ننهود ال نند اع ال ننذي

ل ننب امل ننتهك ا س ننتماع ننك و لن ن

احمل مننة يف اجلننرائك املفلننة ابلشننرا اسننتعمال لفننظ اجملننرم بنند م ن املنندان و بننار
قرار التيرمي بد م قرار اإلدانة .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/273:جنح،2012/أتريخ القرار2012/11/26:

 – 6أن أركان جرمية يانة األمانة و قا ألح نام املناد  ٤53قنوابت أن ي نون هننا منا
منقننو للغننم قنند سننلك إىل األمننني امل نتهك ابل يفيننة ال ن أقننارت إليهننا املنناد املننذكور
ثنفننا وان األ ننم قنند تصننرا يف األمانننة لن ننالا الغننرض من إينندا ها لدين لننذا
ون أركان جرمية يانة األمانة غم متو ر يف ق وى املشت ي إلنتفاء رك التسليك .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/112:جنح،2013/أتريخ القرار2013/4/7:

 – 7ان الشننهاد الواحنند قنند تعننز ت بقرينننة هروبن بعنند احلنناد وا تفائن واسنتالم الصن
الثا م دائر املشت ي بعد اإلد اء ان الص األول ن يتك لر .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/298:جزاء،2012/أتريخ القرار2012/9/23:
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 – 8جيو إيقناا تنفينذ العقوبنة يف جرمينة ياننة األماننة ننا من اجلنرائك املفلنة ابلشنرا
حسننب اجلملننة  6م ن الفقننر  ١م ن امل ناد  2١م ن قننانون العقننوابت وهنني م ن
اجل ن نرائك الن ن تن ننم ث را اجتما ي ن ننة سن نني ة وتن ننلدي إىل إ س ن نناد الن نذمك وانتشن ننار الرذيل ن ننة
وإضعاا الثقة يف التعامت و ننا ترت نب بعند تف نم مينر وهندوء ابل ممنا يندل لن
سوء أ الق اجملرم ويستوجب تنفيذ العقوبة ق إيقا ها .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية،رقم القرار/113:جزاء،2001/أتريخ القرار2001/10/29:

 – ٩إذا كان الفعت املنسو للمتهك يتعدى كون قد مشناركة يف ملينة مضناربة جتارينة
ون أركان جرمية يانة األمانة تتو ر يف عت املتهك لعدم تو ر العنصر اجلزائي .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية،رقم القرار/9:ت/ج،2009/أتريخ القرار2009/3/12:

جرائم التزوير
 – ١جيو الطع متييزا ابحل ك الغيايب قبت لمورت ح ما مبنزلنة احل نك الوجناهي ح منا
نائيننا اذ ان من قننرو قبننول الطعن التمييننزي يف األح نام اجلزائيننة أن ي ننون احل ننك
املمينز نائيننا وهننو كننت ح نك لنندر وجاهيننا أو ح ننك غينايب لنندر غيابيننا وألننبً مبنزلنة
احل ك الوجاهي .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/270:جنح،2012/أتريخ القرار2012/11/26:

 – 2الطناع وايقة دراسية وجود للصفة الرمسية ا ألال يعد تزويرا حملرر ادي .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية،رقم القرار/17:ت/عفو،2012/أتريخ القرار2012/1/23:

 – 3اذا قننام املننتهك بتزوي ننر حمننرر وأس ننتعمل عل ن احمل مننة ن نند احل ننك لي ن أن ترا نني ذل ن
وح ك لي ابلعقوبنة املقنرر ل نت جرمينة من اجلنرميتني اللتنني وجهن التهمنة لن نهمنا
وأتمر بتنفيذ العقوبة األقد دون سواها .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الكرخ بصفتها التمييزية،رقم القرار/165:جنح،2014/أتريخ القرار2014/5/13:
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 – ٤ند قبول احمل مة ا ماض احمل ومة غيابيا ل احمل مة نظر الند وى جمنددا و ليهنا أن
تصندر ح مهنا أمنا بتويينند احل نك الغينايب أو تعديلن أو إلغنناء لن أن ح نك أبقند
مما قض ب احل ك الغيايب املعمض لي .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/224:جزاء،2014/أتريخ القرار2014/3/13:

 – 5جرمي ننة اإلد ء أبقن نوال غن ننم لن ننحيحة يف إجن نراءات تتعلن ننر أبمن ننر الن ننزواج تصن ننن من ن
ضم جرائك تزوير احملررات الرمسية إل تالا أركان اجلرميتني إحدااا األ رى .
6

جهة ااصدار:حمكمة استئناف املثىن بصفتها التمييزية،رقم القرار/61:العفو،2010/أتريخ القرار2010/10/26:
ا*
– الطناع الوايقة الدراسية هو لور م لور التزوير يف احملررات الرمسية.
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية،رقم القرار/46:ت/ع،2011/أتريخ القرار2011/12/18:

 – 7لن احمل منة أن توجن ند نك للمنتهك بواقنل منة واحند ن كنت حمنرر منزور ومن ت
إجراء احملاكمة كت مة م تل التهك وجترمي املتهك وحديد قوبتن ن كنت منهنا
وجينب ان تتضنم كنت ورقننة من أوراق التهمنة أسنك املننتهك وهويتن وم نان وقنوع اجلرميننة
و مانا وولفها القانو .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية،رقم القرار/20:ج/ت،2012/أتريخ القرار2012/3/11:

 – 8ل ي ن ون أمام حمرر رمسي مزور ان ي نون منا ابن

ين من بينا ت قند جنرى من قبنت

موظ أو م لن خبدمنة امنة ويف حندود أ تصالن وبعند ذلن جنرى تغينم حقيقنة
وجن ننود لن ن ألن ننال يعتن ن
تلن ن البين ننا ت أبحن نند ن ننرق التزوين ننر أمن ننا الن ننطناع كتن ننا
ا**
الطنا ا حملرر مزور ادي .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية،رقم القرار/15:ت/عفو،2012/أتريخ القرار2012/1/23:

 – ٩ي ننون املننتهك مش ننمو بقننانون العفننو اذا أس ننتمر أبسننتعمال احملننرر امل ننزور بعنند ل نندور
القانون ونفاذ .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية،رقم القرار/142:ت/عفو،2012/أتريخ القرار2012/5/27:
(*) الحظ تباين المحاكم في الحكم في جريمة (اصطناع الوثيقة الدراسية) فمةثالً قةرار الحكةم المنشةور أعةاله بالتسلسةل
( )2والصةةادر مةةةن محكمةةة اسةةةتئناف القادسةةةية بصةةفتها التمييزيةةة (رقةةم القةةرار/17:ت/عفةةةو ،2012/تةةةأريخ
القرار )2012/1/23:يعتبرها تزويرا ً لمحرر عادي أما هذا القةرار فهةو يعةدها جريمةة تزويةر محةررات رسةمية
(المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي).
(**) الحظ الهامش السابق عن تباين قرارات المحاكم بهذا الخصوص وخصوصا بين محكمة اسةتئناف ميسةان بصةفتها
التمييزية ومحكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية.
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 – ١0ت في األدلة إلدانة املتهك إذا كان العملة املزيفة ن تضبي و ت وهو يتعامنت هبنا
أو يروج ا بعد ان تبين ل حقيقة كونا مزيفة.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية ،رقم القرار/191:جزاء ،2012/أتريخ القرار2012/7/11:

 – ١١ج نرائك التزوي ننر م ن اجلن نرائك املفل ننة ابلش ننرا و ل ن احمل م ننة ن نندما تقتنن نل أبن املن نتهك
أرت ب ما أ ك ب ليها أن تصدر ح مها بتيرمي وتطلر لي كلمة اجملرم.
جهة ااصدار :حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية ،رقم القرار/77:ت/ج ،2011/أتريخ القرار2011/5/8:

 – ١2إدانن ننة املن ننتهك و ن ننر أح ن ننام املن نواد  2٩2و 2٩8قن ننوابت وهن نني من ن اجلن نرائك العمدين ننة
وج ننو ل ن احمل م ننة أن تل ننزم امل نندان مبق ندار املب ننالا املالي ننة ال ن أس ننتو اها م ن الدول ننة
مال أبح ام القرار  ١20لسنة .١٩٩٤
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية،رقم القرار/148:ت/جنح،2011/أتريخ القرار2011/6/20:

 – ١3ان القن ننانون ن يرتن ننب لن ن

ن نندم حضن ننور اإلد ن نناء العن نام أمن ننام حم من ننة اجلن نننً بطن ننالن

احملاكمة ا أن يشم إ بار مبو دها .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الرصافة بصفتها التمييزية،رقم القرار/24:جزاء،2013/أتريخ القرار2013/2/14:

 – ١٤جنرائك التزويننر م ن اجل نرائك املفلننة ابلشننرا وابلنظننام العننام لننذا جيننو إيق ناا تنفي نذ
العقوبة ر املدان .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف بغداد –الكرخ بصفتها التمييزية،رقم القرار/49:جنح،2012/أتريخ القرار2012/2/26:

 – ١5قين ننام املن ننتهك بتزوين ننر معاملن ننة حوين نت قطعن ننة أرض جرمين ننة تنطبن ننر وأح ن ننام املن ناد 28٩
قوابت واستعما ا جرمية تنطبنر وأح نام املناد  2٩8قنوابت لن أن تنفنذ األقند
استنادا ألح ام املاد  ١٤2قوابت .
جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية  ،رقم القرار/3219:اهليئة اجلزائية األوىل،2010/أتريخ القرار2014/4/3:

 – ١6توجي ن احمل م ننة م ننة واح نند ن ج نرمي التزوي ننر واس ننتعمال احمل ننرر امل نزور يعت ن ذل ن
طو يف الت يي القانو اذ جيب توجي متني و رض قوبة كت جرمية .
جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية  ،رقم القرار/164:هيئة األحداث،2010/أتريخ القرار2010/2/21:
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 – ١7تزوير ا وية ينطبر وأح ام املاد  2٩2قوابت وهو لور من لنور تزوينر احملنررات
الرمسية وهذ اجلرمية غم مشمولة أبح ام قانون العفو .
جهة ااصدار:حمكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية،رقم القرار/59:ت/جلنة العفو،2009/أتريخ القرار2009/7/20:

 – ١8ان اس ننتد ل احمل م نة ابمل نناد  ١/١32ق ننوابت لف ننرض قوب ننة فف ننة ل ن امل ننتهك
جييز ا إيقاا تنفينذ تلن العقوبنة ألن إيقناا التنفينذ من قبينت فين ث نر للعقوبنة
ا*
و جييز القانون في العقوبة مرتني لصاا املتهك .
جهة ااصدار:حمكمة متييز إقليم كوردستان – العراق،رقم القرار/215:اهليئة اجلزائية،2008/أتريخ القرار2008/11/12:

(*) هذه المبادئ القانونية منتخبة من المرجع الموسوم اآلتي :المبادئ القانونية لقضاء محكمة التمييز اإلتحاديةة ومحةاكم
االستئناف بصفتها التمييزية – القسم الجنائي ،إعداد :القاضي خالد محمد جالل األعرجي  ،بغداد :مكتبةة صةباح فةي
الكرادة للتوزيع والنشر – . 2015
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قرارات احملاكم املختلفة
مبادئ من قرارات المحكمة اإلتحادية العليا
أن احملاكم الكنسية قد أتسست وفق األحكام والقواعد الفقهية وجمموعة القواني الكنسية
اخلاصة بكل طائفة من الطوائف املسيحية املعرتف هبا يف العراق طبقاً لنظام رعاية الطوائف
الدينية رقم ( )32لسنة  1981وذلك حلل النزاعات احلاصلة بي رعاايها يف مسائل

(الزواج والتفريق وبطالن الزواج) وحيث أن اختصاصات احملكمة ااحتادية العليا حمددة

ابملادة ( )4من قانوهنا املرقم ( )30لسنة  2005واملادة ( )93من دستور مجهورية العراق
لعام  2005وليس من ضمنها اختصاص حل احملاكم الكنسية

العدد/4 :إحتادية/إعالم2015/
أن الفقرة رابعاً من املادة  18من دستور مجهورية العراق ربطت تطبيق نصها على صدور

قانون هبذا الصدد وحيث مل يشرع القانون الذي ينظم كيفية التعامل مع مزدوجي اجلنسية
ممن تولوا مناصب سيادية إىل اآلن وبدون صدوره وفق ما أوجبه النص الدستوري املشار إليه
والذي أستند املدعي إليه يف دعواه ال ميكن إصدار احلكم إبلغاء التكليف وبناءً عليه تكون
دعوى املدعي فاقدة لسندها القانوين

العدد/8 :إحتادية/إعالم2015/
أن مبادئ الشريعة ااسالمية تسعى إىل حتقيق العدالة األمسى بي الزوجي واليت ال تتحقق اال

عما أصاهبا من حيف جراء الطالق التعسفي اذ ال وجود للتعسف إذا كان سبب
بتعويض املرأة ّ
الطالق مشروعاً ومبا ان الزواج عقد ملزم للجانبي وأنفراد الزوج إبهنائه رخصة واستثناء من

القاعدة العامة فال جيوز استعمال هذه الرخصة اال يف حدود املشروعية فإذا جتاوزها كان متعسفاً يف
عما أصاهبا من ضرر وال يتعارض ذلك ال مع ثوابت أحكام
طالقه ويستوجب ذلك تعويض املرأة ّ
ااسالم وال مع أحكام الفقرة ( )2من املادة ( )2من الدستور واليت أستند عليها املدعي يف

عريضة الدعوى حيث أن التعويض عن الطالق التعسفي يشكل تعويضاً للزوجة جراء الضرر الذي
أصاهبا وفيه جب لذلك الضرر
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العدد/9 :إحتادية/إعالم2015/
أن القرار املطعون فيه والصادر عن املدعى عليه إضافة لوظيفته بتكليف مدير عام لصحة
املثىن وكالة هو من القرارات اادارية اليت خيرج النظر يف صحتها عن اختصاصات احملكمة

ااحتادية العليا كما ان قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  2008قد
حدد صالحيات احملكمة ااحتادية العليا ابلنظر فيما يتعلق بتطبيق القانون يف جمالي مها ما
ورد يف املادة (/20اثلثاً )2/من القانون أعاله اليت أجازت للمجالس احمللية املنحلة أن
تعرتض على قرار احلل أمام احملكمة ااحتادية العليا وكذلك ما جاء يف املادة (/31أحد

عشر )3/من القانون أعاله اليت أجازت للمحافظ وكالة إحالة قرار جملس احملافظة اباصرار
على قراره أو تعديله دون إزالة املخالفة اليت بينها احملافظ إىل احملكمة ااحتادية العليا البت يف
األمر وأن ما ورد أعاله جاء حصراً يف قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ()21

لسنة  2008وبذلك فأن النظر بطلب املدعي إضافة لوظيفته خيرج عن اختصاص احملكمة
ااحتادية العليا

العدد/13 :إحتادية/إعالم2015/
جتد احملكمة ااحتادية العليا إمكانية االسرتشاد أبحكام قانون انتخاابت أعضاء جملس
النواب عند تطبيق أحكام قانون إستبدال األعضاء إذا كان هذا القانون ٍ
خال من
معاجلة حالة من احلاالت لذا فإن الفقرة ( )2من املادة (الثانية) من قانون إستبدال
أعضاء جملس النواب رقم ( )6لسنة  2006ال ختالف أحكام الدستور
العدد/17 :إحتادية/إعالم2015/
جتد احملكمة أن القانون موضوع الطعن (قانون إستبدال أعضاء جملس النواب) رقم
( )6لسنة  2006ليس من القواني اليت متس مبدأ الفصل بي السلطات ألنه مل يرتب
آاثراً مالية مضافة على السلطة التنفيذية وال يشكل خالفاً مع السياسة العامة للدولة
وال ميس مهام السلطة القضائية أو استقالليتها وقد جاء تشريعه من جملس النواب

مباشرة ممارسة ألختصاصه األصيل املنصوص عليه يف املادة (/61أوالً) من الدستور
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وإعماالً حلكم املادة (/49خامساً) منه وبناءً عليه تكون الدعويي األصلية واملوحدة
معها قد فقدات سندها القانوين

العدد/21 :إحتادية 2015/وموحدهتا /29إحتادية2015/
جتد احملكمة ااحتادية العليا ان اختصاصات احملكمة منصوص عليها يف املادة ()93
من دستور مجهورية العراق لسنة  2005وليس من بي هذه االختصاصات البت بعدم
شرعية القرارات الصادرة عن جملس شورى الدولة
العدد/24 :إحتادية/إعالم2015/
أن النظر يف دعوى املدعي خيرج عن اختصاص احملكمة ااحتادية العليا املنصوص عليه
يف املادة ( )93من دستور مجهورية العراق لعام  2005ويف املادة ( )4من قانون
احملكمة ااحتادية العليا رقم ( )30لسنة  2005إضافة إىل أن اختصاصات احملكمة
ااحتادية العليا وردت على سبيل احلصر يف قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم رقم
( )21لسنة  2008املعدل وذلك يف املادتي (/20اثلثاً )2/و(/31أحد عشر)3/
وليس من بي تلك االختصاصات النظر يف صحة قرار جملس احملافظة ابستجواب
انئب احملافظ
العدد/26 :إحتادية/إعالم2015/
وجدت احملكمة أن طلب وكيل املدعي يف عريضة دعواه جتاه املدعى عليه األول إضافة
لوظيفته واملشار إليه أعاله خيرج عن اختصاص احملكمة ااحتادية العليا املنصوص عليه
يف املادة ( )4من قانون احملكمة ااحتادية العليا رقم ( )30لسنة  2005ويف املادة
( )93من دستور مجهورية العراق لعام  2005وال يدخل يف اختصاصها ما ورد يف
طلبه أعاله حيث ان اختصاصها يف هذا اجملال هو النظر يف صحة قرار جملس النواب
املتعلّق بصحة عضوية أعضاءه إستناداً للمادة  /52اثنياً من الدستور لذا تكون
الدعوى واجبة الرد جتاه املدعى عليه األول من هذه اجلهة (جهة االختصاص)
العدد/27 :إحتادية/إعالم2015/
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أن املدعي أقام الدعوى أمام هذه احملكمة قبل أن يبت جملس النواب بصحة عضوية
العضو املعرتض عليه وهذا ما بينه املدعي يف عريضة دعواه وأكده وكيل املدعى عليه
إضافة لوظيفته والذي طلب رد الدعوى ،لذلك تكون دعوى املدعي واجبة الرد
العدد/30 :إحتادية/إعالم2015/
أن املدعي يدعي أبن املادة (/2اثنياً) من قانون هيئة دعاوى امللكية رقم ( )13لسنة
 2010قد ورد فيها عبارة (املواطن) واليت حالت دون تقدميه طلباً اسرتداد عقاره
املوروث له من والده املرقم ( )100/448حملة الشيوخ يف الكاظمية والذي متلكه

وسجل أبمسه منذ عام  1944وإن متلكه للعقار كان يف ظل قانون انفذ وأستمر ذلك
حىت اتريخ مصادرته من النظام السابق سنة  1996ألسباب عرقية وقد حصرت وكيلة
املدعي طلبها برفع عبارة (املواطن) يف املادة موضوع الطعن وإحالل عبارة (املالك)
حملها وحيث أن مثل هذا الطلب خيرج عن اختصاص احملكمة ااحتادية العليا
املنصوص عليه يف املادة ( )93من دستور مجهورية العراق لسنة  2005واملادة ()4
من قانون احملكمة ااحتادية العليا رقم ( )30لسنة  2005وختتص به اجلهة التشريعية
لذا تكون دعوى املدعي واجبة الرد من جهة االختصاص
العدد/18 :إحتادية/إعالم2015/
عدم دستورية املادتي ( )3و( )4من القانون رقم ( )50لسنة  2007خبصوص ما
ورد فيهما من االحكام املتعلقة ابلرواتب التقاعدية لرئيس جملس النواب ولنائبيه
والعضاء جملس النواب ملخالفتهما للمادة (/60اوال) من الدستور وهذا ماحصر
املدعي دعواه به دون احلقوق واالمتيازات االخرى
قرار احملكمة االحتادية العليا رقم ( )86يف 2013/10/23

18٦

تفاسري احملكمة الحتادية العليا
احمل مة اإلحادية العليا
م تب رئيس احمل مة

تفسري الكتلة النيابية األكثر عدداً

العدد/٤5 :ت .ق20١٤/
التارين20١٤/8/١١ :
فامة السيد رئيس اجلمهورية احملمم
حية يبة
اقار إىل كتاب ك امللرخ . 20١٤/8/١0
قن نند اجتمعن ن احمل من ننة اإلحادين ننة العلين ننا لن ننبا الين ننوم حضن ننورا وبواسن ننطة ا ن ننات ابأل ضن نناء
املوجودي ارج بغداد  .ومت التولت إىل القرار املرا ر يا .
للتفضت اب الع مل ائر التقدير
الرئيس
20١٤/8/١١
احمل مة اإلحادية العليا
م تب رئيس احمل مة
العدد /٤5 :ت.ق20١٤/
التارين 20١٤/8/١١ :
فامة السيد رئيس اجلمهورية احملمم
حية يبة
إقننار إىل كتنناب ك املننلرخ  20١٤/8/١0الننوارد مسنناء يننوم  20١٤/8/١0املوجن إىل السننيد
رئيس احمل مة اإلحادية العليا املتضنم الطلنب من احمل منة اإلحادينة العلينا البن يف أمنر من
هني ال تلنة النيابينة األكثنر نددا بتشن يت جملنس النو راء مبوجنب املناد ا 76من الدسنتور
187

وبن ن ن نناء لين ن ن ن أجتمعن ن ن ن احمل م ن ن ننة اإلحادي ن ن ننة العلي ن ن ننا ل ن ن ننبا ين ن ن نوم  20١٤/8/١١حضن ن ن ننورا
وابإلتصا ت ا اتفية لسفر مخسة م أ ضاءها ارج بغداد وقد مت التولت إىل ما قي :
رجو ا إىل قنرار احمل منة اإلحادينة العلينا املنرقك /25إحادينة 20١0/املنلرخ يف 20١0/3/25
امرا ر الذي يعت ذا وملزما للسلطات كا ة مبنا يهنا السنلطة القضنائية اإلحادينة مبوجنب
أح ام املاد ا ٩٤م الدستور وجد ان الفقر احل مية تتضم ما قي :
ان تعبم ال تلة النيابية األكثر ددا يعي أما :
ننالل قائم ننة انتفابي ننة واح ند وح ننا ت ل ن

 ال تل ننة ال ن ت ون ن بع نند ا نتف نناابت وم نالعدد األكثر م املقا د .
 -أو ال تلن ن ننة الن ن ن جتمعن ن ن من ن ن قن ن ننائمتني أو أكثن ن ننر من ن ن القن ن نوائك ا نتفابين ن ننة الن ن ن د لن ن ن

ا نتفن نناابت أبمسن نناء وأرقن ننام تلفن ننة ت ت تلن ن يف كتلن ننة واحن نند ذات كين ننان واحن ند يف جملن ننس
النن نوا أيهمن ننا أكثن ننر ن ننددا يتن ننوىل رئن ننيس اجلمهورين ننة ت لين ن مرقن ننً ال تلن ننة النيابين ننة الن ن
ألنبح مقا ندها النيابيننة يف اجللسنة األوىل جمللنس الننوا أكثنر نددا من ال تلنة أو ال تننت
األ رى بتش يت جملس الو راء استنادا إىل أح ام املاد ا 76م الدستور.
وممن ننا تقن نندم ت ن ننون ال تلن ننة النيابين ننة الن ن ت لن ن بتشن ن يت جملن ننس الن ننو راء الن ن ألن ننبح
مقا دها النيابية يف اجللية األوىل ألكثر ددا م ال تلة أو ال تت األ رى.
ننك
وهبننذا الصنندد نشننم إىل كتننا النائننب السننيد مه ندي احلننا ظ رئننيس جمل نس الن نوا
السن املننلرخ  20١٤/7/25امرا ننر وكتنا املفوضننية العليننا املسنتقلة لالنتفنناابت – جملننس
املفوضني املرقك اخ 58٩/١٤/امللرخ  20١٤/7/2امرا ر .
نك
ولدر القرار اب تفاق ندا منا يتعلنر بفقنر اإلقنار إىل كتنا رئنيس جملنس الننوا
الس ن وكت ننا املفوض ننية العلي نا املس ننتقلة لالنتف نناابت املش ننار إليهم ننا يف أ ننال حي ننث ارأتى
االاة م األ ضاء دم اإلقار إليهما .ولدر القرار حريرا يف .20١٤/8/١١
رئيس وأعضاء احملكمة
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أن التعويض عن الطالق التعسفي مبوجب املادة ( )3/39من قانون األحوال
الشخصية املرقم ( )188لسنة  1959املعدل ال يتعارض مع ثوابت ااسالم
املنصوص عليها يف املادة ( )2الفقرة (أ) من دستور مجهورية العراق لسنة  2005يف
حالة إيقاع الزوج للطالق وكان متعسفاً فيه يشكل تعويضاً هلا وجباً للضرر جراء إيقاع
مثل هذا الطالق

احملكمة ااحتادية العليا
العدد/10 :إحتادية/إعالم2015/

تش ل احمل مة اإلحادية العليا بتارين  20١5/2/١8وألدرت قرارها اآلي– :

الط ـ ـلب:

لبن حم مننة األحنوال الشفصننية يف ذات السالسننت ب تاهبنا املننرقك ا 20١5/ /50١يف

 20١5/2/١١النظر بدستورية املاد ا 3/3٩م قانون األحوال الشفصنية املنرقك ا١88
لسنة  ١٩5٩كونا تتعارض مل املاد ا 2الفقر اأ م دسنتور مجهورينة العنراق الن نصن
ا جيو س قانون يتعارض مل اواب أح ام اإلسالم .
القـ ـ ـرار :

لندى التندقير واملداولننة من احمل مننة اإلحاديننة العلينا لسننتها امللر ننة يف أ نال وجنند أن البن
يف ل ن ننب حم م ن ننة األحن ن نوال الشفص ن ننية يف ذات السالس ن ننت يقتض ن نني أن نالح ن ننظ أن امل ن نناد
ا 3/3٩م ن ن ن ق ن ن ننانون األح ن ن نوال الشفص ن ن ننية امل ن ن نرقك ا ١88لس ن ن نننة  ١٩5٩املع ن ن ندل تتعل ن ن ننر
ابلتعننويل ن الطننالق التعسننفي واملنند بتعارض ننها مننل اواب ن اإلسننالم وحيننث أن ه ننذا
التعننويل املقننرر للزوجننة يف حالننة إيقنناع الننزوج للطننالق وكننان متعسننفا ين يشن ت تعويضننا ننا
وجن ا للضننرر جنراء إيقنناع مثننت هننذا الطننالق وبننذل ننون مثننت هننذا التعننويل يتعننارض مننل
اوابن اإلسنالم املنصننو ليهننا يف املنناد ا 2الفقننر اأ م ن دسننتور مجهوريننة الع نراق لسنننة
 2005ولدر القرار ابإلتفاق يف . 20١5/2/١8
رئيس وأعضاء احملكمة
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أن تشريع القانون اجلديد للمحكمة ااحتادية العليا يتطلب املصادقة عليه ابلتصويت
على مواد القانون أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب كما يتطلب املصادقة على
القانون ككل التصويت أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب والذهاب إىل تفسري آخر
يعين إفراغ النص الدستوري وجتاوزه وتغليب نصوص النظام الداخلي عليه وذلك
خلصوصية األحكام اليت ختص احملكمة ااحتادية العليا
احملكمة ااحتادية العليا
العدد /44 :إحتادية/إعالم2015/

تش ل احمل مة اإلحادية العليا بتارين  20١5/٤/28وألدرت قرارها اآلي – :
م/تفسم
الط ـ ـلب :

لن ننب جملن ننس النن نوا العراقن نني – م تن ننب الن نرئيس – من ن احمل من ننة اإلحادين ننة العلين ننا مبوجن ننب

ال تا املرقك ام.ر 86٩/وامللرخ ا 20١5/٤/26ما نص :
استنادا ألح ام املاد ا /٩2نينا من دسنتور مجهورينة العنراق لسننة  2005ولضنمان لنحة
اإلجراءات املتفذ يف جملس النوا مل الدستور يما يتعلنر ابلتصنوي لن قنانون احمل منة
اإلحادي ننة العلي ننا  .نرج ننو تفض ننل ك بتفس ننم م ننا ورد يف امل ناد امل نذكور ثنف نا م ن أح نام تتعل ننر
بطريقننة التصننوي ل ن قننانون احمل مننة هننت ي ننون التصننوي ل ن م نواد القننانون ابألغلبيننة
البس ن ننيطة لع ن نندد األ ض ن نناء احلاض ن نري اس ن ننتنادا ألح ن ننام امل ن نناد ا 23م ن ن النظ ن ننام ال ن نندا لي
للميلننس أم أبغلبيننة الثنني أ ضنناء جملننس الن نوا أم يقتصننر تننو ر قننر الثنني األ ضنناء ل ن
التص ننوي النه ننائي للقن نانون ك ننت  .للتفضن ننت اب ننالع وا المن ننا  ...من ننل التق نندير  .وضن ننل
الطلب قيد التدقير واملداولة م احمل مة اإلحادية العليا وتولل إىل القرار اآلي :
القـ ـ ـرار :

لدى التدقير واملداولة م احمل مة اإلحادية العليا وجد أن جملس النوا مبوجننب كتابن املشنار إلين
أ ال يطلب م احمل مة اإلحادية العليا تفسم املاد ا /٩2نيا من دسننتور مجهورينة العنراق لعننام
1٩0

 2005وذلن يمننا يتعلننر ابلتصننوي لن مشننروع قننانون احمل منة اإلحاديننة العليننا ولنندى الرجننوع
إىل امل نناد ا /٩2ني ننا م ن دس ننتور مجهوري ننة الع نراق لع ننام  2005تب نني أن ننا نص ن ل ن اتت ننون
احمل مة اإلحادية العليا م دد م القضننا و ن اء يف الفقن اإلسننالمي و قهنناء القننانون حنندد
ننددهك وتنننظك ريقننة ا تيننارهك و مننت احمل مننة بقننانون يسن أبغلبيننة الثنني أ ضناء جملننس الن نوا
استنادا ملا تقدم أ ننال جتند احمل مننة اإلحاديننة العليننا أن تشننريل القننانون اجلدينند للمح مننة اإلحاديننة
العليا يتطلب املصادقة لي ابلتصوي ل منواد القننانون أبغلبيننة الثني أ ضنناء جملننس الننوا كمننا
يتطلننب املصننادقة ل ن القننانون ك ننت التصننوي أبغلبيننة الثنني أ ضنناء جملننس الن نوا والننذها إىل
تفس ننم ث ننر يع نني إ نراغ ال ننن الدس ننتوري وجت نناو وتغلي ننب نص ننو النظ ننام ال نندا لي لي ن وذل ن
خلصولننية األح ننام ال ن ن احمل مننة اإلحاديننة العلي ننا وابلنظننر ملننا متثل ن هننذ احمل م نة أب تباره ننا
أ ل هي ننة قضننائية يف السننلك القضننائي العراقنني ويف السننلطة القضننائية اإلحاديننة نظنرا أل تصالننا ا
الدسننتورية وإلمتننداد هننذ ا تصالننات والصننالحية إىل األقنناليك واحملا ظننات غننم املنتظمننة إبقلننيك
كا ة مبوجب املاد ا/٩2أو م الدستور ولدر القرار اب تفاق ابم يف . 20١5/٤/28

رئيس وأعضاء احملكمة
عدم دستورية املادة (/40ج) من اتفاقية الرايض للتعاون القضائي وتسليم اجملرمي
لسنة  1983املصادق عليها ابلقانون رقم ( )110لسنة  1983الهنا تتعارض مع
أحكام املادة (/21أوالً) واملادة (/13اثنياً) من دستور مجهورية العراق لعام 2005

حيث نص دستور مجهورية العراق لعام  2005يف املادة (/21أوالً) منه على ما أييت:
(حيظر تسليم العراقي إىل اجلهات والسلطات األجنبية)

احملكمة ااحتادية العليا
العدد/16 :إحتادية/إعالم2015/
تش ل احمل مة اإلحادية العليا بتارين  20١5/٤/2١وألدرت قرارها اآلي– :

1٩1

الطـ ـ ـ ـلب :لب ن رائس ننة حم م ننة اجلن نناحتت يف قص ننر القض نناء يف الرل ننا ة/ا ي ة الثالث ننة /من ن

احمل من ننة اإلحادين ننة العلين ننا مبوجن ننب كتاهبن ننا املن ننرقك ا/3ج 3ملن ن اسن نمداد 20١5/املن ننلرخ يف
ا 20١5/2/23ما يلي نص :
م/اتفاقية الرحتض للتعاون القضائي وتسليك اجملرمني لسنة ١٩83
املصادق ليها ابلقانون رقك  ١١0لسنة ١٩83
أرسن ننل رائسن ننة اإلد ن نناء العام/قن ننعبة املتفرقن ننة كتاهبن ننا املن ننرقك ا/١6٤م .س 20١٤/١٤3/يف
ا 20١5/١/5إىل حم من ننة جنن نناحتت الرلن ننا ة من ننل مر قن ن ملن ن ا سن ننمداد اخلن ننا ابملن ننتهك
العراقنني اجلنسننية ام.أ.أ للنظننر يف أمننر تسننليم كون ن مطلننو للسننلطات القضننائية ا ماراتيننة
وقد سيت مل ا سمداد لدى حم متنا ابلعدد ا/3ج/3مل اسمداد. 20١5/
ملخص القضية:

قنام املنتهك ام.أ.أ إب طناء لن بندون رلنيد اانناء وجنود يف دولنة اإلمنارات العربينة املتحند
إىل املسننتفيد اع.ا.ر وه ننو راق نني اجلنسننية أيض نا مس ننحواب ل ن أح نند املص ننارا يف إم ننار
الشارقة وتبني دم وجود رليد يغطي مبلا الص .
ااجراءات القضائية :

ألدرت حم مة جننً الشنارقة قرارهنا املنرقك ا 200٩/٤266يف ا 200٩/٤/22يتضنم
احل ك غيابيا ل املتهك ام.أ.أ ابحلبس ملد سنة واحند و نر أح نام املناد ا ١/٤0١من
ق ننانون العق ننوابت اإلحادي ننة امل ننرقك ا 3لس نننة  ١٩87وامل نناد ا 6٤3م ن قن نانون املع ننامالت
التيارين ن ننة الصن ن ننادر ابلقن ن ننانون اإلحن ن نادي املن ن ننرقك ا ١8لسن ن نننة  ١٩٩3ح من ن ننا غيابين ن ننا قن ن ننابال
لال نماض ننالل سننبعة أحتم م ن مريننن التبلننا و لب ن السننلطات القضننائية اإلماراتيننة تسننليك
احمل وم لي .
األسانيد القانونية :

نص ن املنناد ا/٤0ج م ن اتفاقيننة ال نرحتض لسنننة  ١٩83اي ننون التسننليك واجبننا مل ن ح ننك
لنيهك حضنورحت أو غيابينا من حمناكك الطنرا املتعاقند الطالنب بعقوبنة سنالبة للحرينة ملند سنننة
1٩2

أو بعقوبن ننة أقن نند ن ن أ عن ننال معاقن ننب ليهن ننا مبقتضن ن قن ننانون الطن ننرا املتعاقن نند املطلن ننو إلين ن
التسننليك ونص ن املنناد ا/2١أو م ن مجهوريننة الع نراق لعننام  2005احظننر تسننليك العراقنني
إىل اجلهات والسلطات األجنبية كما نصن املناد ا ٤/358من قنانون ألنول احملاكمنات
اجلزائيننة رقننك  23لسنننة  ١٩7١املعنندل ا جيننو التسننليك إذا كننان املطلننو راقنني اجلنس نية
وان هننذ احمل مننة جتنند ان هننذ املنناد ا/٤0ج من اتفاقيننة النرحتض املصنادق ليهننا ابلقننانون
رقنك ا ١١0لسنننة  ١٩83ألننبح تتعننارض مننل امل نواد ا /١3نيننا و /2١أو م ن دسننتور
مجهوريننة العنراق لعننام  2005واملنناد  ٤/358من قننانون ألننول احملاكمننات اجلزائيننة رقننك 23
لسنننة  ١٩7١كمننا ان القوا نند الدسننتورية حتننت قمننة ا ننرم القننانو يف الدولننة وهنني تعلننو لن
غمها م القوا د القانونية وان مبدأ مسنو الدسنتور يقتضني أن ي نون النظنام القضنائي للدولنة
أبكمل حم وما بنصول وحيث ان الدستور النا ذ لدر بتنارين حنر لتنارين لندور قنانون
تصنندير اتفاقيننة ال نرحتض العربي نة للتعنناون القضننائي رقننك ا ١١0لسنننة ا ١٩83ممننا يع نني ان
املاد ا/٤0ج الغي ضمنيا وبناءا ل ما تقدم ان هنذ احمل منة تطلنب من حم منت ك
املوقر واستنادا للماد ا 3من النظنام الندا لي رقنك ا ١لسننة  2005الصنادر من احمل منة
اإلحادية العليا الب يف قر ية املاد ا/٤0ج م اتفاقينة النرحتض للتعناون القضنائي وتسنليك
اجمل ننرمني املص ننادق ليهن نا ابلق ننانون رق ننك ا ١١0لس نننة ا ١٩83من ن دمن ن  ..ول ننك ننائر
الشن ر واألحننمام والتقنندير  .وقند وضننل الطلننب قينند املداولننة والتنندقير من احمل مننة اإلحاديننة
العليا وتولل إىل القرار اآلي :
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :

لنندى التنندقير واملداولننة من احمل مننة اإلحاديننة العليننا وجنند ان حم مننة اجلننناحتت يف قصننر القضنناء يف
الرلا ة اا ي ة الثالثننة تطعن بعنندم دسننتورية املنناد ا/٤0ج من اتفاقيننة النرحتض للتعنناون القضننائي
وتسننليك اجملننرمني املصننادق ليهننا ابلقننانون رقننك ا ١١0لسنننة  ١٩83نننا ألننبح تتعننارض مننل
املواد ا /١3نيا وا/2١أو م دستور مجهورية العراق لعام  2005واملنناد  ٤/358من قننانون
ألول احملاكمات اجلزائية رقك ا 23لسنة  ١٩7١لذا لب م احمل مة اإلحادية العليا البن يف
قر ية املاد ا/٤0ج م اتفاقية الرحتض املشار إليها أ ال املصادق ليها ابلقانون رقك ا١١0
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لسنننة  ١٩83ولنندى الرجننوع ل ن املنناد ا/٤0ج م ن اتفاقيننة ال نرحتض لسنننة  ١٩83تبننني انننا
نص ل اي ون التسننليك واجبننا ملن ح ننك لننيهك حضننورحت أو غيابيننا من حمنناكك الطننرا املتعاقنند
الطالننب بعقوبننة سننالبة للحريننة ملنند سنننة أو بعقوبننة أقند ن أ عننال معاقننب ليهننا مبقتض ن قننانون
الطننرا املتعاقنند املطلننو إلين التسننليك ونصن املنناد ا/2١أو من الدسننتور لن احظننر تسننليك
العراقنني إىل اجلهننات والسننلطات األجنبيننة ونص ن املنناد ا ٤/358م ن قننانون ألننول احمل مننات
اجلزائينة رقننك ا 23لسننة  ١٩7١املعنندل لن ا جيننو التسنليك اذا كننان املطلنو راقنني اجلنسننية
ونص املاد ا/١3انيا م الدستور ل ا جيو س قانون يتعارض مننل هننذا الدسننتور ويعنند
اب ال كت ن يرد يف دسنناتم األقناليك أو أي نن قننانو ث ننر يتعننارض معن  .وحيننث ان حم مننة
جنننً الشننارقة قض ن مبوجننب قرارهننا املننرقك ا 200٩/٤266يف ا 200٩/٤/22احل ننك غيابيننا
ام.أ.أ ابحلبس ملد سنة واحد و ر ح ام املاد ا ١/٤0١م قانون العقوابت اإلحاديننة املننرقك
ا 3لسنة  ١٩87واملاد ا 6٤3م قانون املعامالت التيارية الصادر ابلقننانون اإلحننادي املننرقك
ا ١8لس نننة  ١٩٩3ح م ننا غيابي ننا ق ننابال لو نماض ننالل س ننبعة أحتم م ن مري ننن التبل ننا و لب ن
السننلطات القضنائية اإلماراتيننة تسننليك احمل ننوم لين إليهننا لتنفيننذ العقوبننة املفروضننة لين و قننا للقنرار
أ ننال يف دول ننة اإلم ننارات وحي ننث ان امل نناد ا/2١أو م ن دس ننتور مجهوري ننة الع نراق لع ننام 2005
حظننرتا* تسننليك العراقنني إىل اجلهننات والسننلطات األجنبيننة وحي نث أن املطلننو تسننليم م ن قبننت
دولة اإلمارات العربية املتحد ام.أ.أ وهو حم وم ملنند سنننة واحنند و ننر أح ننام املنناد ا١/٤0١
م قانون العقوابت اإلحاديننة رقننك ا 3لسنننة  ١٩87من قبننت حم مننة جنننً الشننارقة بقرارهننا املننرقك
ا 200٩/٤266يف ا 200٩/٤/22لننذا ننان املنناد ا/٤0ج أل نبح تتعننارض مننل أح نام
املاد ا/2١أو واملاد ا /١3نيا م دستور مجهوريننة العنراق لعنام  2005ممننا ميتنننل تسننليم إىل
دول ننة اإلم ننارات العربي ننة املتح نند وت ننون معطل ننة ملفالفته نا للم نناد ا/2١أو م ن دس ننتور مجهوري ننة
العنراق لعننام  2005لننذا قننررت احمل مننة اإلحاديننة العليننا احل ننك بعنندم دسننتورية املناد ا/٤0ج من
اتفاقي ننة الن نرحتض للتعن ناون القضن ننائي وتس ننليك اجملن ننرمني لس نننة  ١٩83املصن ننادق ليه ننا ابلقن ننانون رقن ننك

(*) وردت كلمة (حظر) في هذا التفسير للمحكمة اإلتحادية العليا أكثر من مرة كما نالحظ ولكن كانت تكتب خطةأ هكةذا
(حضر) (حضرت) الخ وهذا يغير المعنى طبعةا ً ونتمنةى التمييةز والتةدقيق أكثةر خصوصةا ً ان المةادة المنقولةة مةن
دستور العراق واضحة وال لبس فيها بالنسبة لكلمة (حظر) مثالً المادة (/21أوالً) من هذا الدستور والتي تنص علةى
ما يأتي ( :يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات األجنبية) .المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي.
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ا ١١0لس ن ن ن ن ن نننة  ١٩83لوس ن ن ن ن ن ننبا املس ن ن ن ن ن ننرود أ ن ن ن ن ن ننال ول ن ن ن ن ن نندر الق ن ن ن ن ن ننرار ابم واب تف ن ن ن ن ن نناق يف
ا**
.20١5/٤/2١

قرارات حمكمة التمييز الحتادية
قرارات محكمة التمييز اإلتحادية  /القسم الجزائي
زان حمارم (اللواط ابلزوجة وأببنيت املتهم)
أن ممارسة املتهم فعل اللواط مع زوجته ال يقع حتت أي نص عقايب كوهنا زوجته وحتل
عليه شرعاً وقانوانً لكنه يعطيها احلق اقامة الدعوى بطلب التفريق
رقك القرار/٤60 :ا ي ة العامة20١0/
مرين القرار20١2/١0/2٤ :
تشن ن ن ن ل ا ي ن ن ن ننة العامن ن ن ننة يف حم من ن ن ننة التميين ن ن ننز اإلحادين ن ن ننة بتن ن ن ننارين /8ذي احلين ن ن ننة ١٤33/ه ن ن ن ن املوا ن ن ن ننر
 20١2/١0/2٤م وألدرت أبسك الشعب القرار اآلي :
املتهم  :ي.ح.ح – تولد 1974/9/20

أحال قاضي حم مة حقير كركو مبوجب قرار اإلحالة املرقك /6١3إحالة غ.م 20١0/وامللرخ
 20١0/5/١2املتهك اي . .موقو ا إىل حم مة جناحتت كركو إلجراء حماكمت بنند وى غننم
من ننوجز و ن ننر املن نناد ا/١/3٩3أ من ن قن ننانون العقن ننوابت .قن ننررت حم من ننة جنن نناحتت كركن ننو بتن ننارين
 20١0/6/١6وبعدد /٤75ج 20١0/جترمي املتهك اي . .ن اننال ننك كننت واحنند منهننا
و ننر الق نرار ا/23٤أو  2-١/لس نننة  200١الص ننادر ن ن جمل ننس قي نناد الث ننور ااملنح ننت لقيامن ن
مبمارسننة عننت اللنوا ابجملننى لننيه كننت من ابنتن احلنند اا.ي والبالغننة من العمننر االاننة شننر
س نننة وابنتن ن الطفل ننة ا .ي .البالغ ننة من ن العم ننر سن نبل س نننوات وممارس ننت ع ننت اللوا ننة م ننل وجتن ن
املشننت ية ان.ج .ابلقنو واإلكنرا وح من لين و ن كننت جرميننة ابإل نندام قنننقا حننىت املننوت مننل
(**) قرار سليم وال يختلف علي أحد لكن نتمنى من المشرع العراقي بدوره ان يستدرك الفراغ التشةريعي الحاصةل بعةد
تعطيل تلك المواد من االتفاقية وبخالف ذلك فهذا معناه ان كل من يرتكب جريمة خارج العراق من العراقيين سةيلجأ
للعراق مستفيدا ً من هذه الحماية المكفولة بالدستور خصوصا ً ان العراقي المدان قةد قةام بفعةل يحاسةب علية القةانون
العراقي (بموجب م  45٩ق عقوبات) وأيضا ً ان المجنى علي هو عراقي الجنسية أيضا ً وال يمنع ارتكاب هذا الفعةل
المخالف للقانون داخل العراق من قبل الجاني المدان نفس ( .وليد محمد الشبيبي).
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احتسننا منند موقو يت ن وإ هننام احمل ننوم أبن أوراق د نوا سننوا ترسننت إىل رائسننة حم مننة التمييننز
اإلحادية إلجراء التدقيقات التمييزية ليها كمننا أن لن حننر الطعن متييننزا بقنرار هننذ احمل مننة ننالل
االا ننون يوم ننا تب ندأ م ن الي ننوم الت نناا لص نندور الق نرار وتنف ننذ العق ننوابت ال ننثال ننر امل ننتهك ابلتعاق ننب
ومصادر املضبو ات يف الد وى والوارد مبحضر الضبي وإ طاء احلر للمشننت ني مبراجعننة احملنناكك
املدنيننة للمطالبننة ابلتعننويل وحميننت زين نة الدولننة أتع نا احمل نامي املنتنند  .لب ن رائسننة اإلد نناء
العننام مبطالعتهننا املرقمننة /267ه ن .ع 20١0/وامللر ننة يف  20١0/١0/١٤تصنندير ق نرار التيننرمي
الصننادر ننر املننتهك اي . .ن اجلنرميتني املنوجهتني إلين و قننا ألح نام قنرار جملننس قينناد الثننور
ااملنح ننت رق ننك ا/23٤أو  2 – ١لس نننة  200١بش ننون قيام ن اب ت ننداء اجلنس نني ل ن أبنتي ن
القاصرتي كـل مــن (ف ).و(ك ، ).وأمــا بشــأن العقوبــة املقضــي هبــا علــى املــتهم فقــد وجــد ان

عقوبــة ااعــدام قــد علّقــت مبوجــب أمــر ســلطة االئــتالف املــرقم ( )7لســنة  2003ومل يعــاد
العمل هبا مبوجب أمر جملس الوزراء رقــم ( )3لســنة  2004اال أنــه لــوحظ ان بشـاعة اجلرميــة
وخطورهتا على اجملتمع يستوجب تشديد العقوبة لذا طلبت تشديدها حبقــه إســتدالالً ابملــادتي

( )135و( )136من قانون العقوابت وتصديق عقوبة ااعدام حبقــه أمــا فيمــا يتعلــق ابجلرميـة

املنسوبة إليه بشأن مالوطة زوجته اجملىن عليها (ن ).طلبت تبديل الوصف القــانوين إىل املــادة
(/393أ) من قانون العقوابت والنزول ابلعقوبة إىل احلد القانوين املناسب .

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:

لنندى التنندقير واملداولننة من ا ي ننة العامننة حمل مننة التمييننز اإلحاديننة وجنند ان حم منة جننناحتت كركنو
ق ننررت بت ننارين  20١0/6/١6وابل نند وى املرقم ننة /٤75ج 20١0/جت ننرمي امل ننتهك اي . .ن ن
ا ن ن ننال ج ن ن نرائك ك ن ن ننت واح ن ن نند منه ن ن ننا و ق ن ن نا ألح ن ن ننام ق ن ن نرار جمل ن ن ننس قي ن ن نناد الث ن ن ننور ااملنح ن ن ننت رق ن ن ننك
ا/23٤أو  2/١/لسن نننة  200١وح من ن لين ن ن ن كن ننت واحن نند منهن ننا اابإل ن نندام قن نننقا حن ننىت
املوت ولثال مرات وذل ملمارست عت اللوا ابلقو واإلكرا مل اجملنى لننيهك وجتن ان.ج.
وأبنتي ن احلننداني اا .وا  .وان احلنناد كمننا أظهرت ن وقننائل النند وى حقيقننا وحماكمننة يننتلف
م ن أن املشننت ية ان.ج.ع وجننة املننتهك املننذكور ودون ن أقوا ننا وأ ننادت أبنننا متزوجننة م ن املننتهك
منننذ أكثننر من مخننس شننر سنننة وقند أنبن منن أربعننة أ فنال منننهك اجملننى ليهمننا اا .وا .
وان املتهك ميارس معه عت اللوا ابإلكرا كما أيدت احلننداني اا .البالغننة من العمننر ا١3
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االاننة شننر سنننة وا  .البالغننة من العمنر ا 7سننبل سنننوات قيننام والننداا املننتهك املننذكور مبمارسننة
عت اللوا معهما ابإلكرا  .ولنندى التحقيننر مننل املننتهك وتنندوي أقوالن من قبننت القننائك ابلتحقينر يف
مركز قر ة ر ة بتارين  20١0/٤/١5وأمام قاضي حقير كركو بتارين  20١0/٤/١8ضور
احملننامي املنتنند قنند أ ننما مبمارسننت عننت الل نوا مننل أبنتي ن و وجت ن ابلقننو واإلك نرا  .وقنند تعننز
ا ما مبحضر ال ش اجلاري بد لت والتقننارير الطبيننة اخلالننة ابجملننى ليهننا ان.ج.ع والصننادر
م قعبة الطب العدا يف دائر لحة كركو ابلعدد  ١١٩3يف  20١0/٤/26والذي جنناء ين
ااانعنندام منننع س ا سن ااملعصننر الشننرجية را يننة مننل وجننود ث ر لوا ننة قدميننة وكننذل التقريننر
الط ننيب اخل ننا ابجملن نى ليه ننا ا  .الص ننادر ابلع نندد  ١١٩٤يف  20١0/٤/26وال ننذي ج نناء ين ن
ااوج ننود إمح نرار ح ننول تح ننة الش ننرج م ننل توس نل الش ننرج وإنع نندام م نننع س ا س ن توج نند ر نناو
املعصننر الشننرجية وكننذل التقريننر الطننيب اخلننا ابجملننى ليهننا اا .الصننادر ابلعنندد  ١١٩5يف
 20١0/٤/26والذي جاء ي اا توجد ث ر تدل ل لوا ة قدمية أو حديثة و توجد ر ناو
ابملعصر الشرجية  .كما ان املتهك و ند تدوي أقوالن من قبننت حم مننة اجلننناحتت أ ننما مبمارسننت
عت اللوا مل وجت اجملى ليها ان .وأن ر التهمة املسند إلي يما ع ابنتي  .كمننا أ ننما
بقر االسيدي الذي ضبي بدار والذي يتضم أ المننا جنسننية إابحيننة وأنن كننان يقننوم بشنراء
األقرا لغرض مشاهد ا ندما ي ون مرمحا وحسب اد اء والذي ترا احمل مة مما تقدم ان
ما يقوم ب املتهك اي . .م أ عال وممارست عننت اللنوا مننل وجتن ان.ج.ع .تقننل حن
أي ن ن ق ننايب كون ننا وجت ن وح نت لي ن ق ننر ا وق ننانو لي ن ق ننرر اب تف نناق نق ننل كا ننة الق نرارات
الصادر ابلد وى جرمية ا تداء ل وجت املذكور وبراءتن من التهمننة املسننند إلين وإقننعار
إدار سين بذل وان مثت هذا اإلد اء للزوجة يعطها احلر إلقامة الد وى بطلب التفرير .أمننا
يما يتعلر ابجلرمية املرت بننة ضنند اجملننى ليهننا احلنند اا.ي . .قنند أتينند للمح مننة من أقنوال
اجملى ليها وأقوال والد ا وإ ماا املتهك يف دور التحقير والتقرير الطيب الصننادر قهننا أبن املننتهك
كان يعتدي ل رضها ابلقو وم كونا حد ل ن ن يتوينند من كونن ينند ت قضننيب يف دبرهننا
لعدم وجود المات لوا ة حديثة أو قدمية لديها وحسب التقرينر الطننيب الصننادر قهننا لننذا ن ن
أح ننام ق نرار جمل ننس قينناد الثننور ااملنح ننت ا 2/١/23٤لس ننة  200١ن ت ن منطبق ننة ن ه ننذا
الفعن ننت وامنن ننا ي ن ننون املن ننتهك قن نند أرت ن ننب عن ننال ينطبن ننر وأح ن ننام املن نناد ا 2/١/3٩6من ن قن نانون
العقننوابت املعدلننة أبمننر سننلطة ا ئ نتالا رقننك ا 3١لسنننة  2003القسننك ا 2/3من ن لي ن ق نرر
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إبنندال الولن القنانو لفعننت املننتهك إسننتنادا ألح ننام املنناد ا 260من قننانون ألننول احملاكمننات
اجلزائية وجعل و قا ألح ام املاد ا 2/١/3٩6م قانون العقوابت املعدلة أبمر سلطة ا ئتالا
رقننك ا 3١لسنننة  2003القسننك ا 2/3من ن وجترمي ن مبوجبهننا وحيننث ان العقوبننة املفروضننة ق ن
وهي اإل دام قنقا حىت املوت ألبح غم مناسبة مل اجلرمينة بولننفها اجلدينند قننرر واابألكثريننة
فيفهننا إىل السنني ملنند امخننس شننر سنننة وتنظننيك مننذكر سنني جدينند وإقننعار إدار سننين
ب ننذل  .أم ننا يم ننا ع ن اجلرمي نة املرت ب ننة ننر ابنت ن اجمل ننى ليه ننا ا  .جت نند ه ننذ ا ي ننة م ن أق نوال
املشت ية ان.ج.ع .وأقوال اجملى ليها والتقرير الطيب اخلا هبا والذي أينند اوجننود امحنرار حننول
تحننة الشننرج مننل توسننل الشننرج ووجننود ر نناو ابملعصننر الشننرجية ومننا جنناء اب نماا املننتهك يف دور
التحقير م كون كان ميارس معها عت اللوا وهي أدلة كا يننة ومقنعننة للتيننرمي وحيننث ان حم مننة
جن نناحتت كرك ننو ق ننررت جترمي ن ن ه ننذ التهم ننة و ق ننا ألح نام ق نرار جمل ننس قي نناد الث ننور ااملنح ننت
ا 2/١/23٤لسنننة  200١ت ننون قنند را ن تطبيننر أح ننام القننانون تطبيقننا لننحيحا لين وملنا
تقدم قرر تصدير التيرمي أما يما يتعلر ابلعقوبة املفروضة ر اجملرم اي . . .وهي اإل دام
قنقا حىت املوت جتد هننذ احمل مننة ان العقوبننة املننذكور قنند لقن أبمننر سننلطة ا ئننتالا رقننك ا7
لس نننة  2003القس ــم ( )1/3وأص ــبحت الس ــجن مـ ــدى احلي ــاة  ،علي ــه ق ــرر إح ــالل عقوبـ ــة

(الســجن مـدى احليــاة) حمــل عقوبــة (ااعـدام شــنقاً حــىت املــوت) املفروضــة حبـق اجملــرم وتنظـيم
مــذكرة ســجن جديــدة وإشــعار إدارة ســجنه بــذلك  ،وصــدر القـرار ابألكثريــة إســتناداً ألحكــام

املادتي (/259أ )6/3/1/و( )260من قــانون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة رقــم ( )23لســنة
 1971املعدل يف /8ذي احلجة 1433/هـ املوافق  2012/10/24م .

(مالوطة طفل من قبل اجلاين احلدث)
ان اجملىن عليه من مواليد  2006وابلتايل فان رضاه ابلفعل املرتكب حبقه كما زعم
املتهم يكون معدوماً ،وتكون األدلة املتحصلة ضده ابلوصف املتقدم كافية ومقنعة

لإلدانة وفرض التدبري وفق أحكام املادة  2/1/393من قانون العقوابت املعدلة أبمر
سلطة االئتالف رقم  31لسنة  2003القسم  1/3منه
رقك احل ك/١583 :هيو األحدا 20١3/
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مرين احل ك20١3/١0/٩ :
تش ــكلت هي ــأة األح ــداث يف حمكم ــة التميي ــز االحتادي ــة /3ذي احلج ــة 1434/هـ ـ املواف ــق 2013/10/9م برائس ــة
القاضي األقدم السيد وعضوية القاضيي السيدين املأذوني ابلقضاء أبسم الشعب وأصدرت القرار اآلتـي:

املتهم ( /ع .ف .م) تولد 1998/10/15

قررت حم مة أحدا اببننت بتننارين  20١3/٩/٩وابلنند وى املرقمننة /2١١ج 20١3/إدانننة املننتهك
احلن ن نند اع .ا .م و ن ن ننر أح ن ن ننام املن ن نناد  2/١/3٩٤م ن ن ن قن ن ننانون العقن ن ننوابت وبد لن ن ننة املن ن نناد
/76أو /ج م ن ن ن ق ن ن ننانون ر اي ن ن ننة األح ن ن نندا ن ن ن جرمي ن ن ننة مالو ن ن ننة الطف ن ن ننت ام .س .خ بت ن ن ننارين
 20١3/5/١8وح من ن لين ن إبيدا ن ن يف مدرسن ننة أتهين ننت الصن ننبيان ملن نند سن ننتني من ننل احتسن ننا
موقو يت ن وإ ط نناء احل ننر للم نند ني ابحل ننر الشفص نني ابملطالب ننة ابلتع ننويل وتس ننليك املض ننبو ات إىل
مال هن ن ن ن ن ن ننا الطفن ن ن ن ن ن ننت ام .س .خ لبن ن ن ن ن ن ن رائسن ن ن ن ن ن نة ا د ن ن ن ن ن ن نناء العن ن ن ن ن ن ننام مبطالعتهن ن ن ن ن ن ننا املرقمن ن ن ن ن ن ننة
/١٤8٩أحدا  20١3/يف  20١3/١0/8نقل القرار.

الـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :لندى التدقير واملداولة وجد ان احلنند اع .ا .م تولنند  ١٩٩8/١0/١5ا ننما
حقيقا ضور ضو ا د اء العام واحملامي املنتد رمية مالو ننة الطفننت اجملننى لين ام .س .خ
تول ند  2006/3/5م ن ننالل إد ننال قضننيب يف دبننر ومشنناهدت ث ر نننزا دمننوي بعنند ا تننداء
لي ن أتي نندت الوق ننائل أبق نوال امل نند ي ابحل ننر الشفص نني وأق نوال اجمل ننى لي ن ابل ننذات وابل ش ن
واملفطي حملت احلاد وكش الد لة والتقرير الطننيب العنندا ابلعنندد  ١8١5يف 20١3/5/28
املتض ننم وج ننود امح ننرار ح ننول ودا ننت الش ننرج حم ند آبل ننة راض ننة كالقض ننيب املنتص ننب م ن م نند
تتياو االاة أحتم ون يثب ابلفح املفت ي وجود ث ر منواد منويننة وحيننث ان اجملننى لين من
موالينند  2006وابلتنناا ننان رضننا ابلفعننت املرت ننب قن كمننا ننك املننتهك ي نون معنندوما وت ننون
األدلننة املتحصننلة ضنند ابلول ن املتقنندم كا يننة ومقنعننة لإلدانننة و نرض التنندبم و ننر أح ننام املنناد
 2/١/3٩3م قانون العقوابت املعدلة أبمر سلطة ا ئتالا رقك  3١لسنننة  2003القسننك ١/3
منن وحيننث ان احمل مننة جنحن ننالا ذلن ممننا ت ننون قرارا ننا غننم لننحيحة و الفننة للقننانون
قرر نقضها وإ اد الد وى إىل حم متها إلتباع ما تقدم استنادا ألح ام املاد ا/25٩أ 7-م
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ق ننانون أل ننول احملاكم ننات اجلزائي ننة ولن ندر القن نرار اب تف نناق يف /3ذي احلي ننة ١٤3٤/ه ن ن املوا ن ننر
20١3/١0/٩م 0

(زان حمارم – ابنة حتمل من أبيها اجلاين سفاحاً)
إحالل عقوبة السجن مدى احلياة بدالً من عقوبة ااعدام شنقاً حىت املوت حبق املتهم
الذي واقع ابنته لعدة مرات وأدى ذلك إىل محلها سفاحاً

رقك احل ك/١٤:ا ي ة العامة20١0/
مرين احل ك20١0/7/27 :
الـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :ل نندى الت نندقير واملداول ننة م ن قب ننت ا ي ننو العام ننة يف حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة وج نند أن
حم مة جناحتت اببت بتارين  2006/١2/7وابلد وى /570ج 2006/قننررت جتنرمي املننتهك اع
و ر أح ام املاد / /2/١/3٩3و م قانون العقوابت املعدلة ابلقرار  ٤88يف ١٩78/٤/١١
وح م ن لي ن ابإل نندام قنننقا حننىت املننوت وذل ن لقيام ن يف قننهر متننو  2005مبواقعننة ابنت ن ام
ولعد مرات وأدى ذل إىل محلهننا سننفاحا وقننام أب ننذ ابنتن إىل بيبننة ومت رقهننا أببننر ممننا أدى إىل
إسقا اجلنني وان قام بد لة الشننر ة لن م ننان اجلنننني ولنندى وضننل النند وى موضننل التنندقيقات
التمييزي ن ننة من ن ن قبن ن ننت ا ين ن ننو العامن ن ننة حمل من ن ننة التميين ن ننز ا حادين ن ننة ألن ن نندرت قرارهن ن ننا املن ن ننرقك /82ا ين ن نو
العام ننة 2007/يف  2007/8/2٩وال ننذي ج نناء ي ن اإن الق نرارات ق نند بني ن ل ن أ ط نناء قانوني ننة
أ ل ن بصننحتها ذل ن ألن حم مننة اجلننناحتت ن تتحقننر ن ا سننك الصننحيً جلنند املننتهك هننت هننو
ا أم اا ممننا يقتضنني ربنني لننور قينند األحننوال املدنيننة للمننتهك و ائلت ن للتوكنند م ن اسننك جنند
الصحيً والعمر احلقيقي ألبنت اجملى ليها ام كما يقتضي ربي استمار تشريً جثة اجلنننني الن
أرس ننل إىل الطباب ننة العدلي ننة يف ابب ننت لغ ننرض حص ننها وتش ننرحها مبوج ننب اس ننتمار ل ننب التش نريً
املرقم ننة  2١١6يف  2006/5/30ألايته ننا يف تعزي نز األدل ننة املتحص نلة يف القض نية ه ننذا م ن جه ننة
وم جهة أ رى وجد أن حم مة اجلناحتت جرم املتهك املذكور و ر املاد / /2/١/3٩3د م
قننانون العقننوابت املعدلننة مبوجننب قنرار جملننس قينناد الثننور ااملنحننت املننرقك  ٤88يف ١٩78/٤/١١
وح من ن لين ن ابإل نندام ق نننقا ح ننىت امل ننوت دون أن تالح ننظ إن قوب ننة اإل ن ندام الن نوارد ابلقن نرار
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املذكور لق مبوجب أمر سلطة ا ئتالا املرقك  7لسنة  2003ون يعاد العمت هبننا مبوجننب أمننر
جملننس الننو راء املنرقك  3لسنننة  200٤وان بشننا ة اجلرميننة و طور ننا لن اجملتمننل تسننتوجب تشننديد
العقوبة ق وا ستد ل أبح ام املادتني  ١35و  ١36م قانون العقوابت ند رضها وقررت
نقننل الق نرارات كا ننة وإ اد ننا إلج نراء احملاكمننة جمننددا وإتبا ننا للق نرار التمييننزي املشننار إلي ن أ ننال
قننررت حم م نة جننناحتت ابب ننت بتننارين  2008/١0/27وابل نند وى املرقمننة /570ج 2006/جت ننرمي
املننتهك اع و ننر أح ننام املنناد / /2/١/3٩3د م ن قننانون العقننوابت املعدلننة بقننرار جملننس قينناد
الث ننور ااملنح ننت  ٤88يف  ١٩78/٤/١١وح م ن لي ن ابإل نندام ق نننقا ح ننىت امل نوت اس ننتد
ابملننادتني ١35و  ١36م ن قننانون العق نوابت وأمننر سننلطة ا ئننتالا املننرقك  7لسنننة  2003ولنندى
إمعننان النظننر يف القضننية وجنند إن حم مننة جننناحتت اببننت قند اتبع ن مضننمون الق نرار التمييننزي املننرقك
/82ا يو العامة 2007/وامللرخ  2008/8/2٩وبذا ت ون كا ة القرارات ال ألدر ا ابلد وى
إبسننتثناء ق نرار ننرض العقوب ننة كان ن احمل م ننة ق نند را ن تطبيقهننا أح ننام الق ننانون تطبيق ننا ل ننحيحا
وملوا ق نة الق نرارات للق ننانون ق ننرر تص ننديقها ااب تف نناق تع ننديال ننذا امل ننادتني  ١35و  ١36م ن
ق ننانون العق ننوابت والفق ننر اد وإب ندا ا ابلفق ننر او من ن امل ناد  3٩3ق ننوابت أم ننا بش ننون العقوب ننة
املفروضة ننر اجملننرم اع وهنني اإل نندام قننقا حننىت املننوت قنند وجنند أنننا غننم قانونيننة ذلن إن أمننر
سن ننلطة ا ئن ننتالا رقن ننك  7لسن نننة  2003القسن ننك  ١/3قن نند لن ننر العمن ننت بعقوبن ننة اإل ن نندام وإبن نندا ا
ابلسنني منندى احليننا كمننا إن أمننر سننلطة ا ئننتالا رقننك  3١لسنننة  2003القسننك  ١/3من ن قنند
دل العقوابت املفروضة ل مرت يب جرائك ا غتصا وا تداء اجلنسي املنصو ليها ابملاد
 3٩3من ن قن ننانون العقن ننوابت بغين ننة ن ننرض العقوبن ننة القصن ننوى ابلسن نني من نندى احلين ننا لن ن املن نندانني
إبرت نا تل ن اجل نرائك و لي ن وملننا تقنندم قننرر إحننالل قوب نة السنني منندى احليننا ب ند م ن قوبننة
اإل نندام قنننقا حننىت املننوت اابألكثريننة ولنندر القنرار اسننتنادا ألح ننام املنناد /25٩أ ١/من قننانون
ألول احملاكمات اجلزائية يف /١5قعبان ١٤3١هن املوا ر  20١0/7/27م.

جرمية قتل عمد من قبل حدث

رقك احل ك/١668:هي ة جزائية /أحدا 20١٤/
مرين احل ك20١٤/١١/2٤ :
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تش ن ل ا ي ننو اجلزائي ننة /أح نندا يف حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة بت ننارين /١ل ننفر ١٤36 /هن ن
املوا ننر  20١٤/١١/2٤برائسننة ئننب النرئيس و ضنوية ئننب النرئيس والقضننا كننت من ...
و ...و...و ...و ...املوذونني ابلقضاء ابسك الشعب وألدرت القرار اآلي-:
املتهم ( /ع.ط.ح)
قن ننررت حم من ننة أحن نندا بغن ننداد بتن ننارين  20١٤/8/28ابلن نند وى املرقمن ننة /٤١١ج 20١٤/إدانن ننة
املن ن ننتهك ا ع . .و ن ن ننر أح ن ن ننام املن ن نناد /٤05من ن ن قن ن ننانون العقن ن ننوابت وبد لن ن ننة من ن نواد ا قن ن نما
 /٤٩/٤8/٤7منن لقيامن بتننارين  20١٤/٤/١١لننيال إب ننالق النننار لن اجملننى لي ن اع.ع.ل
متسببا بقتل تقاد أبن اجملى لي كان يروم سرقة السيار امل لن املننتهك مايتهننا كونن حننارس
وح م إبيدا يف مدرسة أتهيت الفتيان ملد سنتني وبد لة املاد /77أو  /م قانون ر اية
األح نندا واحتس ننا موقو يت ن وا حتف نناظ للمش ننت ي نر املطالب ننة ابلتع ننويل وإت ننالا الظ ننروا
الفارغ ننة وق نندرت أتع ننا احملام ننا مبل نا االا ننون أل ن دين ننار لب ن رائس ننة ا د نناء الع ننام مبطالعته ننا
املرقمة /255١أحدا  20١٤/وامللر ة  20١٤/١١/23تصديق .

الـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :لدى التدقير واملداولة وجد ان كا ة القرارات ال ألدر ا حم مة أحنندا ابغننداد
بتن ننارين  20١٤/8/28يف الن نند وى املرقمن ننة /٤١١ج 20١٤/ابسن ننتثناء قن نرار ن ننرض التن نندبم ملن نند
اسننتني كانن احمل مننة املننذكور قنند را ن ننند إلنندارها تطبيننر أح ننام القننانون تطبيقننا لننحيحا
وملوا قة القرارات للقانون قرر تصديقها أمننا بشننان العقوبنة املقضني هبننا لن الفننىت اع. .ي و ننر
املنناد ا ٤05من قننانون العقننوابت قنند وجنند أنننا فيفننة و تتناسننب مننل وقننائل اجلرميننة وظننروا
ارت اهبا لذا قرر إ اد الد وى إىل حم متها إل اد النظر يف العقوبة بغية تشديدها وإبالغها احلد
املناسب ولدر القرار اب تفاق يف /١لفر ١٤36/هن املوا ر .20١٤/١١/2٤
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(جرمية قتل عمد آنية خالية من ظرف سبق ااصرار والرتصد)
أب يقتل أبنه حبادث إطالق انر
رقك احل ك/١٤2:ا ي ة املوسعة اجلزائية20١3/
مرين احل ك20١3/6/30 :
تشــكلت اهليئــة املوســعة اجلزائيــة يف حمكمــة التمييــز االحتاديــة بتــاريخ/20شــعبان1434/هـ ـ املواف ـق

2013/6/30م برائس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرئيس الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيد وعض ـ ـ ـ ـ ـ ــوية القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة  ...و ...و...و...و...

و...و...و...و...و...املأذوني ابلقضاء أبسم الشعب وأصدرت القـرار اآلتـي-:

املتهم(/ا .ح .ع ال) .

قررت حم مة جناحتت ال رخ بتننارين 20١2/2/28وبعنندد/٩2ج 20١2/إدانننة املنتهك اا . .ع
ال واحل ن ننك لي ن ن ابلسن نني ملن نند شن ننر سن نننوات اسن ننتنادا للمن نناد  ٤05قن ننوابت وبد لن ننة م ن نواد
ا ق نما ٤7و٤8و ٤٩من ن م ننل احتس ننا موقو يت ن م ننل إ ط نناء احل ننر للمد ي ننة ابحل ننر الشفص نني
للمطالبننة ابلتعويل.وذل ن ن جرميننة قتننت اجملننى لي ن اع .ن .بتننارين .2005/٤/١2لب ن
رائسة ا د اء العام مبطالعتها املرقمة/3282ج20١2/يف 20١2/3/١٩نقل القرارات الصننادر
يف ال ن نند وى ق ن ننررت حم م ن ننة التميي ن ننز ا حادي ن ننة بت ن ننارين20١2/6/١٩وبع ن نندد/5527هي ن ننة جزائي ن نة
أوىل 20١2/نقل كا ة القرارات وإ اد الد وى إىل حم متها إلجراء احملاكمة جمددا والسننم يهننا
و ننر مننا جنناء ابلقنرار التمييننزي املننذكور.اتبا ا للقنرار التمييننزي املننذكور قنررت احمل مننة ذا ننا وابلعنندد
نفس ن بت ننارين 20١3/١/27إدان ننة امل ننتهك اا . .ع ال و ننر امل نناد  ٤05ق ننوابت وبد ل ننة م نواد
ا قن نما ٤7و٤8و ٤٩قن ننوابت وح من ن لين ن ابلسن نني ملن نند شن ننر سن نننوات من ننل احتسن ننا
موقو يت .وأ ط احلر للمد يني ابحلر الشفصي للمطالبة ابلتعويل لب رائسننة ا د نناء العننام
مبطالعته ننا املرقم ننة/2655ج20١3/يف20١3/3/١7تص نندير الق نرارات الص ننادر و ننرض ال نند وى
ل ا ي ة املوسعة إللرار احمل مة ل قرارها السابر.

الـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :لدى التدقير واملداولة م قبت ا ي ة املوسعة اجلزائية يف حم مة التمييز ا حادية وجد
ان حم م ن ن ننة جن ن ن نناحتت ال ن ن ننرخ أل ن ن نندرت قراره ن ن ننا امل ن ن ننلرخ يف  20١2/2/28يف ال ن ن نند وى املرقم ن ن ننة
/٩2ج20١2/١الن ن ننذي قضن ن ن إبدانن ن ننة املن ن ننتهك اأ . .ع ال و ن ن ننر أح ن ن ننام املن ن نناد /٤05بد لن ن ننة
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املنواد٤7و٤8و ٤٩من قننانون العقننوابت ل فايننة األدلننة ضنند ن اقنماك رميننة قتننت ابن قننقيق
اجملى لي اع .ن. .وبتورين  20١2/6/١٩قررت حم مة التمييز بقرارهننا املننرقك/5527ا ي ننة
اجلزائي ننة األوىل 20١2/نق ننل كا ننة الق نرارات الص ننادر يف ال نند وى وإ اد ننا إىل حم مته ننا إلج نراء
حماكم نة امل ننتهك امل ننذكور جم ننددا و ننر أح ننام امل ناد /١/٤06ث م ن ق ننانون العق ننوابت .واتبا ننا للق نرار
املننذكور قننررت حم مننة جننناحتت ال ننرخ بتننورين20١3/١/27بننذات النند وى اإلل نرار ل ن قرارهننا
الس ن ننابر وأدان ن ن امل ن نتهك امل ن ننذكور و ن ننر أح ن ننام امل ن نناد  ٤05م ن ن ق ن ننانون العق ن نوابت بد ل ن ننة امل ن نواد
٤7و٤8و/٤٩منن ن وح من ن لين ن ابلسن ني م نند ش ننر س نننوات ولن ندى وض ننل ال نند وى موضن ننل
الت نندقير م ن قب ننت ا ي ننة املوس ننعة يف ه ننذ احمل م ننة جت نند ه ننذ ا ي ننة ان الثاب ن م ن وق ننائل ال نند وى
املستفلص ننة م ن أدلته ننا ان جرمي ننة قت ننت اجمل نى لي ن حص ننل أا ننر ننالا ننائلي م ننل وال نند امل ننتهك
احمل ن ن ن ننوم ان . .ع ال يف ال ن ن ن نند وى املرقمن ن ن ن ننة/23١ج2005/حين ن ن ن نث متن ن ن ن ن ادانتن ن ن ن ن بتن ن ن ن ننورين
2005/5/26و نر أح ننام امل نناد /٤05م ن قننانون العق ننوابت بد ل ننة امل نواد٤7و٤8و/٤٩من ن وت
احل ك لي ابلسي مد شر سنوات ولدق القرار املذكور بقرار حم مة التمييز ا حادية العنندد
/١8ا ي ة اجلزائيننة2006/يف  2006/١/١5قنماك يف جرميننة قتنت اجملننى لين يف هننذ النند وى
ولنند اع .ن .كمننا وجنند ان اجملننى لي ن ذهننب إىل دار والنند للصننلً بسننبب وجننود ال ننات
سابقة بينهما و ند ولول إىل دار والد حصت إ الق ر أليب لن إاننر ونقننت إىل املستشننف
حيننث تننويف يهننا متننوارا إبلننابت وكننان من بننني املشننمكني إب ننالق النننار املننتهك يف هننذ النند وى اا.
 .ع ال ا ك اجملى لي املذكور ووجد ان ظروا احلاد ومالبسات تشننم إىل انن قنند حصننت
بصور ثنية و اليا م ظرا سبر اإللرار الذي يعي ان قفصا حمت هذا الظننرا يبنندي أي
قننعور أو إحسنناس حنننو اآل نري بقنندر منا يبنندي من ننزم ولنرامة يف تف ننم نالل املنند السننابقة
واملعالر رت ا اجلرمية وهذا ن يثب حقق لدى املتهك املذكور لذا ان كا ننة القنرارات الصننادر
م ن احمل مننة خبصننو إدانننة املننتهك اا . .ع ال و نر أح ننام املنناد /٤05م ن ق نانون العقننوابت
بد لة املواد٤7و٤8و/٤٩من واحل ك لي ابلسي مد شر سنوات لننحيحة وموا قننة للقننانون
قرر تصديقها ولدر القرار استنادا ألح ام املاد /25٩ث ١-من قننانون ألننول احملاكمننات اجلزائيننة
رقك23لسنة١٩7١املعدل يف/20قعبان١٤3٤/هن املوا ر20١3/6/30م.
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جرمية قتل اجملىن عليها بداعي ارتكاهبا أفعال ال أخالقية وإصرار حمكمة اجلناايت على
اافراج عن املتهم بداعي كفاية األدلة رغم اعرتافه الصريح
رقك احل ك/377:ا ي ة املوسعة20١3/
مرين احل ك20١٤/١/2١ :
تش ــكلت اهليئ ــة املوس ــعة اجلزائي ــة يف حمكم ــة التميي ــز االحتادي ــة بت ــاريخ /20ربي ــع األول 1435/هـ ـ

املوافق  2014/1/21برائسة انئب الرئيس  ...وعضوية القضاة السـادة  ...و...و ...و...و...

و ...و ...و ...و ...و ...و...املأذوني ابلقضاء أبسم الشعب وأصدرت القرار اآليت-:

املتهم ( /ب.هـ .ك)

قن ننررت حم م ن ننة جن ن نناحتت األنب ن ننار بت ن ننارين  20١3/3/١٤وبع ن نندد /٤23ج 20١3/إلغ ن نناء التهم ن ننة
املوجهة إىل املتهك ا .هن .و ر أح ام املاد /١/ ٤06أ قوابت لعدم كفاية األدلة ضد
جرميننة اقننماك بقتننت اجملننى ليهننا اأ.ن .واإل نراج ن ن مننال أبح ننام املنناد /١82ج األل نولية
 .لبن رائسننة ا د نناء العننام مبطالعا ننا املرقمننة /٤220ج 20١3/يف  20١3/5/٩نقننل القنرار
وإ نناد ا ضننبار إىل حم متهننا إلجننراء احملاكمننة جمننددا اسننتنادا للمنناد /25٩أ 8/من قننانون ألننول
احملاكم ننات اجلزائي ننة .ق ننررت حم م ننة التميي نز ا حادي ننة بت ننارين  20١3/5/١5وبع نندد /8٤57هي ننة
جزائي ن ننة /أوىل 20١3/نق ن ننل كا ن ننة الق ن نرارات الص ن ننادر ابل ن نند وى وإ اد ن ننا إىل حم مته ن نا إلج ن نراء
احملاكم ن ننة جم ن ننددا .اتبا ن ننا للق ن نرار التميي ن ننزي امل ن ننذكور ق ن ننررت احمل م ن ننة ذا ن ننا وابلع ن نندد نفس ن ن بت ن ننارين
 20١3/٩/2٤إلغاء التهمة املوجهة إىل املتهك ا .هن .و ر املاد /١/٤06أ قوابت وبد لة
املن نواد ٤7و٤8و ٤٩منن ن واإل ن نراج نن ن لع نندم كفاين ننة األدلن ننة ض نند  .لبن ن رائس ننة ا د ن نناء العن ننام
مبطالعا ن ننا املرقمن ننة /١038١ج 20١3/يف  20١3/١١/١2نقن ننل كا ن ننة القن نرارات وإ اد ن ننا إىل
حم متها إلجراء احملاكمة جمددا .

الـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :لدى التنندقير واملداولننة من ا ي ننة املوسننعة اجلزائيننة يف حم مننة التمييننز ا حادينة وجنند ان
حم من ننة جنن نناحتت األنبن ننار بقرارهن ننا املن ننرقك /٤23ج 20١3/١يف  20١3/٩/2٤قن نند ألن ننرت لن ن
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قرارها السابر وقررت إلغنناء التهمننة املوجهننة إىل املننتهك ا .هنن .و قننا ألح ننام املنناد /١/٤06أ
م قانون العقوابت وبد لة املواد ٤7و٤8و ٤٩من واإل راج ن لعدم كفايننة األدلننة ون تتبنل قنرار
احمل مننة املننرقك /8٤57ا ي ننة اجلزائيننة األوىل 20١3/يف  20١3/5/١5وحيننث ابن ننذ احمل مننة
م تدقير ا ضبار ان املننتهك ا ننما مبلحننر إ ادتن أمننام قاضنني التحقيننر بتننارين 20١2/١0/١١
ابقماك مل متهمني مفرقة قضيتهك رمية قتت اجملى ليهننا اا.ن .بعنند ابننوت ارت اهبننا أ عننا
أ القي ننة م ننل امل ننتهك املفرق ننة قض ننيت اق.س وقيام ن بنش ننر مق ننا ل يديوي نة لفعل ن وان امل ننتهك املفرق ننة
قض ننيت اخ.ع ال ه ننو م ن حرض ن ل ن ارت اهب ننا وس ننلم بندقي ننة ننذا الغ ننرض وق نند تع ننز ا ما ن
أبق نوال الشنناهدي اا وام بن ننات ان أمننام ض نابي التحقي ننر املدونننة يف نفننس ي ننوم احلنناد وه نني
ألقوا ما الالحقة وقد تطابر ا ما مل حمضر ال ش واملفطنني حملننت
األقر واأللدق و
احلاد وال ش ل اجلثة والتقرير الطيب التشرحي الذي بني سبب الو ا هو التمزقات وا نز ننة
الدمويننة اا ننر ا الق ننات ري ننة إضننا ة إىل أق نوال امل نند ني ابحل ننر الشفصنني وه نني أدل ننة كا ي ننة ومقنع ننة
إلدانت ن وحيننث ان احمل مننة حسننم النند وى ال ننا ملننا تقنندم قننرر نقننل كا ننة الق نرارات الصننادر
ابلد وى وإ اد ا ضبار إىل حم متها بغية إجراء حماكمتن جمننددا وإدانتن ن اجلرمينة اتبا ننا للقنرار
التمييننزي ولنندر الق نرار اب تفنناق اسننتنادا ألح ننام املنناد /25٩أ 8-م ن قننانون ألننول احملاكمننات
اجلزائية يف /20ربيل األول ١٤35/هن املوا ر 20١٤/١/2١م.

اجملىن عليه هو والد املتهم الذي قام ابالشرتاك بقتله ابلتخطيط والتصميم املسبقي
(من قنـتنل من وهبه احلياة
وقام إبزهاق روح من كان السبب مبجيئه إىل احلياة وحيث ان ْ
مبشيئة هللا وبغري حق ال يستحق احلياة) لذا قرر نقض القرار الصادر من حمكمة
جناايت البصـرة والقاضي ابحلكم ابلسجن املؤبد على اجلاين

رقم احلكم/379:اهليئة املوسعة2013/

اتريخ احلكم2014/1/21 :

تشكلت اهليئة املوسعة اجلزائية يف حمكمة التمييز االحتادية بتاريخ/20ربيع األول1435/هـ املوافـق

2014/1/21م برائســة انئــب الــرئيس  ...وعضــوية القضــاة الســادة  ...املــأذوني ابلقضــاء أبســم
الشعب وأصدرت القـرار اآلتـي- :

املتهم(/و .د .ع ال)

20٦

قن ننررت حم من ننة جناي ن نات البصن ننر ه ن ن ١بتارين ننن 20١2/١2/25وبعن نندد /65٤ج 20١2/١إدانن ننة
املتهك او.د.ع ال و ر املنناد /١/٤06أ/د قننوابت وبد لننة منواد ا قنما ٤٩/٤8/٤7منن .
جرمية اقماك بقتت والد اجملى لي اد .ع ال مدا مل سبر اإللرار وح من لين ابلسنني
امللبن نند واسن ننتد أبح ن ننام املن نناد .١/١32من ننل احتسن ننا موقو يتن ن ون ح ن ننك احمل من ننة ابلتعن ننويل
للمن نند ني ابحلن نر الشفصن نني لتنن ننا ك ن ن حقهك .لبن ن رائسن ننة ا د ن نناء العن ننام مبطالعتهن ننا املرقمن ننة
/١6١٤ج 20١3/يف 20١3/2/2١تصن نندير قن نرار اإلدانن ننة ونقن ننل قن نرار العقوبن ننة نن ننا جن نناءت
فيف ننة لبن ن تش ننديدها وح ننذا ا س ننتد ل ابمل نناد  ١/١32قن نوابت .ق ننررت حم م ننة التميي ننز
ا حادي ننة بت ننارين  20١3/٤/3وبع نندد/3٩76هي ننة جزائي ننة ني ننة 20١3/تص نندير كا ننة الق نرارات
ابسن ننتثناء قن نرار ن ننرض العقوبن ننة قن ننرر إ ن نناد الن نند وى إىل حم متهن ننا إل ن نناد النظن ننر يف العقوبن ننة بغين ننة
تش ن ننديدها وإبالغه ن ننا إىل احل ن نند املناس ن ننب دون ا س ن ننتد ل ابمل ن نناد  /١32ق ن ننوابت .اتبا ن ننا للق ن نرار
التمييزي املذكور قررت احمل مننة ذا ننا وابلعنندد نفسن بتنارين 20١3/٩/30احل ننك لن املننتهك او.
د .ع ال ابلسنني امللبنند اسننتنادا للمنناد -/٤06أ-د قننوابت بد لننة منواد ا قنما -٤8-٤7
 ٤٩من ن ن  .اس ن ننتد ابمل ن نناد  ١/١32قن ن نوابت .ون ح ن ننك احمل م ن ننة ابلتع ن ننويل للم ن نند يني ابحل ن ننر
الشفصنني لتنننا ك .وإرسننال املسنندس املضننبو إىل قينناد قنوات احلنندود/اللواء التاسننل الفننوج الثننا
للتصرا ب و ر القاننون .وإتننالا الظننرا اجلرمنني الفننارغ املضننبو  .وحمينت زينننة الدولننة أتعننا
احمل ن ن ننامي املنت ن ن نند  .لب ن ن ن رائس ن ن ننة ا د ن ن ناء الع ن ن ننام مبطالعته ن ن ننا املرقم ن ن ننة /١0002ج 20١3/يف
 20١3/١١/6رض الد وى ل ا ي ة املوسعة يف حم مة التمييز.

الـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :لدى التدقير واملداولة من قبننت ا ي ننة املوسننعة اجلزائيننة يف حم مننة التمييننز ا حاديننة قنند
وجنند أبنن سننبر حمل مننة جننناحتت البصر /ه ن ١وبتننارين 20١2/١2/25وابلنند وى املرقمننة/65٤ج ن
هن ن 20١2/١وان ق ننررت إدان ننة امل ننتهك او .د .ع ال و ننر أح ننام امل نناد /١/٤06أ/د م ن ق ننانون
العقوابت وبد لة مننواد ا قنما ن جرميننة اقنماك بقتننت والنند اجملنى لين اد .ع ال منندا مننل
سننبر اإلل نرار وح م ن لي ن ابلس نني امللب نند واس ننتدل أبح ننام امل ناد  ١/١32ق ننوابت كون ن
ق ننا يف مقتب ننت العم ننر وإل طائ ن رل ننة إلل ننال نفس ن  .وان حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة وبقراره ننا
املننرقك/3٩76ا ي ننة اجلزائيننة الثانيننة20١3/يف 20١3/٤/3قننررت تصنندير كا ننة الق نرارات أبسننتثناء
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ق نرار نرض قوبننة الس ني امللبنند قنند وجنند أبنننا فيفننة و تتناس نب مننل وقننائل اجلرميننة وظننروا
ارت اهبا اب تبار ان احمل وم هو اب اجملى لي وان قام بقتل وإ هاق روحن بغننم احلننر ومتن إ نناد
ال نند وى إىل حم مته ننا بغي ننة تش ننديد العقوب ننة وإبالغه ننا اىل احل نند املناس ننب دون ا س ننتد ل ابمل نناد
 ١/١32ق.ع إ ان حم م ن ن ن ن ن ننة جن ن ن ن ن ن نناحتت البصر /هن ن ن ن ن ن ن ١وبت ن ن ن ن ن ننارين20١3/٩/30وابل ن ن ن ن ن نند وى
املرقمننة/65٤جن ن هن ن20١2/١قننررت اإلل نرار ل ن ح مهننا السننابر وح م ن ل ن امل ندان او.د
ابلسنني امللبنند اسننتنادا ألح ننام املنناد /١/٤06أ/د م ن قننانون العقننوابت وبد لننة م نواد ا قننما
واس ننتدل أبح ننام امل نناد  ١/١32ق.ع ل نننفس األس ننبا ال ن اس ننتندت إليه ننا مس ننبقا ويف قراره ننا
الس ننابر ودون ان ي ننون هن ننا موج ننب ق ننانو لالس ننتد ل ابمل نناد  ١/١32ق.ع ذل ن ن اجمل ننى
لي هو والد املتهك الذي قام اب قما بقتل ابلتفطيي والتصميك املسبقني وقام إب هاق رو من
ك ننان الس ننبب مبيي ن إىل احلي ننا وحي ننث ان ام ن قنت نت م ن وهب ن ُ احلي ننا مبش نني ة هللا وبغ ننم ح ننر
يسن ن ن ن ن ن ن ننتحر احلين ن ن ن ن ن ن ننا لن ن ن ن ن ن ن ننذا قن ن ن ن ن ن ن ننرر نقن ن ن ن ن ن ن ننل القن ن ن ن ن ن ن نرار الصن ن ن ن ن ن ن ننادر من ن ن ن ن ن ن ن حم من ن ن ن ن ن ن ننة جنن ن ن ن ن ن ن نناحتت
البصنر /هن ن١بت ننارين20١3/٩/30وا نناد ال نند وى إىل حم مته ننا إلتب نناع ق نرار ا ي ننة اجلزائي نة الثاني ننة
املرقن ن ننك  20١3/3٩76يف 20١3/٤/3ولن ن ندر القن ن نرار اب تفن ن نناق يف/20ربين ن ننل األول١٤35/ه ن ن ن
املوا ر20١3/١/2١م.

(جرمية خطف وابتزاز مايل واغتصاب املختطفة)
إلغاء التهمة واافراج عن املتهم وإخالء سبيله من السجن حاالً لعدم كفاية األدلة
رقك احل ك/١07:ا ي ة املوسعة اجلزائية20١٤/
مرين احل ك20١٤/7/23 :
تش ـ ــكلت اهليئ ـ ـة املوس ـ ــعة اجلزائي ـ ــة يف حمكم ـ ــة التميي ـ ــز االحتادي ـ ــة بت ـ ــاريخ/24رمض ـ ــان1435/هـ ـ ـ

املوافــق2014/7/23م برائســة انئــب الــرئيس الس ــيد  ...وعضــوية القضــاة الســادة  ...امل ــأذوني
ابلقضاء أبسم الشعب وأصدرت القـرار اآلتـي-:

املميز/املتهم ( /ن .ع.

) /وكيله احملامي ( /خ .خ .ال )

قننررت حم مننة جنناحتت كركننو بتننارين  2008/5/20وبعنندد /52ج 2008/إدانننة املننتهك املننذكور
أ ال و ر املاد ١/٤بد لة املاد  8/2م قانون م ا حة اإلرها واحل ك لين ابلسنني امللبنند
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مل احتسا موقو يت استد ابملاد  ١/١32قوابت وإ طاء احلر للمشت ني مبراجعننة احملنناكك
املدنية للمطالبة ابلتعويل وحميت زينة الدولة إتعا احملننامي املنتنند  .عن املميننز/املتهك ابلقنرار
املن ن ن ننذكور بالئحتن ن ن ن امللر ن ن ن ننة  .2008/5/27لبن ن ن ن رائسن ن ن ننة ا د ن ن ن نناء العن ن ن ننام مبطالعتهن ن ن ننا املرقمن ن ن ننة
/2١88ج 2008/يف  2008/6/22نق ن ننل كا ن ننة الق ن نرارات .ق ن ننررت حم م ن ننة التميي ن نز ا حادي ن ننة
بتارين  2008/6/30وبعدد /3١7١هن جن 2008/١نقننل كا ننة القنرارات الصننادر وإ اد ننا إىل
حم مته ننا إلجن نراء احملاكم ننة جم ننددا .اتبا ننا للقن نرار التميي ننزي امل ننذكور ق ننررت احمل من نة ذا ننا وابلعن نندد
/27ج 200٩/بتن ن ننارين 200٩/2/2٤جتن ن ننرمي املن ن ننتهك ان .ع .س و ن ن ننر املن ن نناد  /٤2١ج ه ن ن ن
قوابت وبد لة أمر سننلطة ا ئننتالا امللقتننة رقننك  3١الصننادر يف  2003/٩/١0وح من لين
ابلسنني امللبنند بد لننة امل ناد  ١/١32قننوابت مننل احتسننا موقو يت ن وأ طن احلننر للمشننت ني
للمطالبن ن ننة ابلتعن ن ننويل .ولعن ن ندم قنا ن ن ننة املن ن ننتهك ابلق ن ن نرار املن ن ننذكور لن ن ننب وكيلن ن ن وبالئحت ن ن ن امللر ن ن ننة
 200٩/3/22نقض ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن رائس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة ا د ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناء مبطالعته ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا املرقم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
/2255ج200٩/يف 200٩/٤/١6تصن ن ن ن ننديق  .قن ن ن ن ننررت حم من ن ن ن ننة التميين ن ن ن ننز ا حادين ن ن ن ننة بت ن ن ن ن ننارين
 20١0/3/١5وابلعنندد /32٤موسننعة جزائيننة 200٩/نقننل كا ننة الق نرارات الصننادر يف النند وى
والت نند ت متيين نزا بقن نرار اإلحال ننة ونقضن ن  .ق ننررت حم م ننة جن نناحتت كرك ننو بت ننارين 20١3/١2/30
وابلعنندد /٤22ج 20١3/احل ننك ل ن املنندان ان .ع .س ابلسنني منندى احليننا مننل احتسننا
موقو يتن اسننتنادا ألح ننام املنناد  ٤2١من قننانون العقننوابت رقننك  ١١١لسنننة  ١٩6٩املعنندل أبمننر
س ننلطة ا ئ ننتالا امللقت ننة رق ننك  3١لس نننة  2003وا ط نناء احل ننر للمش ننت ني مبراجع ننة احمل ناكك املدني ننة
للمطالبننة ابلتعننويل .ولعنندم قنا ننة املننتهك أ ننال ابلقنرار لننب املنذكور بواسننطة وكيلن احملنامي ا خ.
خ .ال وبالئحتن التمييزيننة امللر ننة  20١٤/١/22نقضن  .لبن رائسننة ا د نناء العننام مبطالعتهننا
املرقمة /١88٤ج 20١٤/وامللر ة  20١٤/3/3تصدير كا ة القرارات استنادا للمنناد /25٩أ-
 ١م قانون ألول احملاكمات اجلزائية.

الـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :لدى التدقير واملداولة م قبت ا ي ة املوسعة اجلزائيننة يف حم مننة التمييننز ا حاديننة وجنند

ان حم مة جناحتت كركننو بتننارين  2008/5/20ابلنند وى املرقمننة /52ج 2008/قضن إبدانننة
امل ننتهك ا ن .ع .س و ننر أح ننام امل نناد الرابع ننة ١/بد ل ننة املن ناد الثاني ننة 8/من ن ق ننانون م ا ح ننة
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اإلره ننا وح م ن لي ن ابلس نني امللب نند بد ل ننة امل نناد  ١/١32ق ننوابت ق ننررت حم م ننة التميي ننز
ا حادين ننة بتن نارين 2008/6/30ابلعن نندد/3١7١ه ن ن ج 2008/١نقن ننل كا ن ننة القن نرارات الصن ننادر
ابل نند وى وإ اد ننا إىل حم متهن نا إلجن نراء احملاكم ننة جم ننددا .اتبا ن نا للقن نرار التميي ننزي امل ننذكور قن ننررت
احمل مننة ذا ننا بتننارين  200٩/2/2٤جتننرمي امل نتهك املننذكور و ننر أح ننام املنناد  /٤2١و ج و ه ن
قوابت بد لة أمر سلطة ا ئتالا امللقتة رقك  3١لسنة  2003وح من لين ابلسنني امللبنند
بد لننة املنناد  ١/١32قننوابت قننررت حم م نة التمييننز ا حاديننة بتننارين  20١0/3/١5ابلعنندد
/32٤ا ي ننة املوسننعة اجلزائيننة 200٩/نقننل كا ننة القننرارات الصننادر ابلنند وى والتنند ت متيينزا بقنرار
اإلحالة ونقض ست مال النواق التحقيقية اتبا ا للقنرار التمييننزي املننذكور قننررت احمل مننة ذا ننا
بتننارين  20١3/١2/30ابلعنندد /٤22ج 20١3/إدانننة املننتهك و نر أح ننام املنناد  ٤2١قننوابت
املعدل ننة ابألم ننر  3١لس نننة  2003الص ننادر م ن س ننلطة ا ئ ننتالا وح م ن لي ن ابلس نني م نندى
احلي ننا وان احل نناد ي ننتلف ل ن النح ننو ال ننذي أظهرت ن أدل ننة ال نند وى ووقائعه ننا ان ن ص ننر ي ننوم
احلنناد املصننادا  200٤/7/2١وااننناء ننود املشننت ية ا  .م .ه ن و وجهننا املشننت ي ا ع.
 .ع ال بسيار ا نننوع مارسننيدس من حيننة النرحتض ابجتننا مدينننة كركننو بعنند انتهنناء ملهمننا
يف الناحيننة كننون املشننت ية دكتننور لننيد نية و وجهننا بيننب وأاننناء سننماا ا مض ن سننماا سننيار
نوع اولد يستقلها نندد من األقننفا الننذي كننانوا مسننلحني وحن التهدينند ابلسننال أجن وهك
م المجت من سننيار ما ت قنناموا بشنند و ق وج املشننت ية و صننب ينن و صننب يني املشننت ية
وتوجهوا هبما يف سيار ما إىل منطقة الية م العمران وقاموا مبساومتهما بد ل دية ماليننة قنندرها
شر ث ا دو ر وبعد اتفاق الطر ني ا لوا سبيت وج املشت ية لغرض جلب مبلا الفديننة بينمننا
بقي ن املشننت ية لنندى اخلننا فني حلننني جل نب مبلننا الفديننة و ننالل وجودهننا لننديهك تعرض ن لشننىت
أنواع التعذيب واإلهانننة ومن ت سننرقة شننال ا الذهبيننة وا تننداء لن رضننها وبعنند تسننليك املبلننا
م ن وج املشننت ية مت إ ننالء سننبيلها ومت ن ن م ن الولننول حفننا ومشننيا إىل الشننارع العننام وم ن ت
الولن ننول إىل دارهن ننا .الول ن ن املتقن نندم ورد لن ن لسن ننان املشن ننت ية الن ن أ ن ن ت ابحلن ناد بتن ننارين
 2006/6/7وال لب الش وى ضد املتهك ا ن .ع .س وث ري حيث أ ادت انننا مت نن
م معر تهك الل م طفها و ندما كان معصننوبة العينننني ومن وراء قطعننة القمننا وأضننا
يف مالحر ألقوا ا انا تعر ل املتهك املذكور م الل قحمة إذن امتدلية كما أ ادت أبن
ه ننو ال ننذي اغتص ننبها وق نند دون ن أق نوال املش ننت ي ا وج املش ننت ية وأي نند وق ننوع احل نناد ابلول ن
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املتقنندم ا انن أكنند يف أقوالن ويف مواضننعها املفتلفننة انن ن يننتم من تشننفي ومعر ننة اخلنا فني
كم ننا دون ن أق نوال الش نناهدي اع .ق .ع و اع .ج .ج وأ ننادا أبنم ننا ق ننهاد ياني ننة م ننا
حننول احلنناد وإمنننا مسعننا ب ن من املشننت ية امننا املننتهك ان .ع .س ان ن أن ننر ارت ننا اجلرمي نة يف
كا ننة مراحننت التحقيننر واحملاكمننة لين جتنند هننذ ا ي ننة ابن األدلننة يف النند وى ضند املننتهك املننذكور
احنص ن ننرت أبق ن نوال املش ن ننت ية وه ن نني منف ن ننرد ومت ن ننو ر بع ن نند س ن نننتني م ن ن وق ن ننوع احل ن نناد وان حمض ن ننر
التشفي ا امللرخ  2006/٩/3هننو امتننداد ألقوا ننا املنفننرد إضننا ة إىل ان املشننت ي والشنناهدي
قهاد يانية ك حول احلاد ومعر ة مرت بي وامنا مسعنوا من املشننت ية أبن املنتهك املننذكور هننو
احد اخلا فني وان تل األدلة وابلش ت املذكور غم كا ية وغم مقنعة لإلدانننة وسنناورها الشن و
تص ننلً إلقام ننة ح ننك قض ننائي س ننليك ا اء إن ننار امل ننتهك للتهم ننة حقيق ننا وحماكم ننة لي ن وحي ننث ان
حم م ن ننة اجلن ن نناحتت حس ن ننم ال ن نند وى ل ن ن ن ننالا ذل ن ن ل ن نذا ت ن ننون قرارا ن ننا الص ن ننادر بت ن نارين
 20١3/١2/30ابل نند وى املرقم ننة /٤22ج 20١3/ق نند بني ن ل ن ط ننو يف تق نندير األدل ننة ويف
تطبير أح ام القانون التطبير السليك قرر نقضها وإلغاء التهمة واإل راج املتهك ا ن .ع .س
وإ ننالء س ننبيل م ن الس نني ح ننا ان ن ي ن هن ننا م ننانل ق ننانو ح ننول دون ذل ن وإق ننعار إدار
سين بذل ولدر القرار ابألكثرية استنادا ألح ام املاد /25٩ن 6-م قانون ألول احملاكمات
اجلزائية يف /2٤رمضان١٤35/هن املوا ر20١٤/7/23م.
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قرارات محكمة التمييز اإلتحادية  /الخاصة بقضايا الكمارك
تعهد املالك للمشرتي كون السيارة أصولية ال يعفيه من املسؤولية
املب ــدأ :أن تعه ــد املال ــك إىل املش ــرتي ح ــائز السـ ـيارة أن الس ــيارة أص ــولية ال يعفي ــه م ــن
املسؤولية وكان عليه مراجعة دائرة املرور للتأكد من سالمتها وكوهنا أصولية
العدد  /8١ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١2/يف 20١3/2/١١
تشــكلت اهليئــة التمييزيــة اخلاصــة بقضـااي الكمــارك يف حمكمــة التمييــز ااحتاديــة بتــاريخ /30ربيــع

األول 1434/هـ املوافق  2013/2/11م برائسة القاضـي السـيد عضـو حمكمـة التمييـز ااحتاديـة
وعضوية القاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارة املالية وأصدرت القرار التايل:

املتهم :أ.أ.ح.ح.

ألنندرت احمل مننة ال مركيننة للمنطقننة الوسننط قرارهننا املننرقك  20١2/ /5١3يف 20١3/١/3
واملتضننم إدانننة املننتهك اأ.أ . . .واحل ننك لي ن ابحلننبس البسننيي ملنند االاننة أقننهر و ننر أح ننام
املاد /١٩٤أ كمار وإلستغراق مد موقو يت مد حم وميت لذا عل سبيل م التوقي واحل ك
لي بغرامة مالية قدرها ستة ماليني دينار إستنادا ألح ام املاد  3/ /١٩٤م قننانون ال مننار
ومصادر السيار املرقمة بال نننوع وا قينناد ا ٤راكننب أمحننر اللنون موديننت  ١٩87وإينندا ها لنندى
كمر املنطقننة الوسنط للتصننرا هبننا و ننر القننانون ولعنندم كفايننة األدلننة ننر املننتهك أ . . .ه ن .
لإلدانة و ر املاد /١٩٤أ م قانون كمار قننررت احمل مننة إلغنناء التهمننة املوجهننة لن واإل نراج نن
البن ن رائسن ننة اإلد ن نناء العن ننام مبطالبتهن ننا ابلعن نندد /١١١56ج 20١3/يف  20١3/١/20بن نننقل
القرار أ ال .

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن ن نندى التن ن نندقير واملداولن ن ننة وجن ن نند ان احمل من ن نة ال مركين ن ننة للمنطقن ن ننة الوسن ن ننط وبتن ن ننارين
 20١3/١/3ابلد وى املرقمة  20١2/ /5١3قررت إدانة املننتهك اأ.أ . .و قننا ألح ننام املناد
/١٩٤أ م قانون ال مار ل فايننة األدلننة ضنند ن جرميننة إلقنناء القننبل يف  20١١/٩/22لن
املتهك اأ . . .و و ت السيار املرقمة  /20١6أتميك ننوع وا موديننت  ١٩87والن أقنماها من
املتهك وح م لي ابحلبس البسيي ملد االاة أقهر وإلزامن بغرامننة قنندرها سننتة ماليننني كتعننويل
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م ننادي إلدار ال م ننار ومص ننادر الس ننيار املرقم نة ب ننال ن ننوع وا وإلغ نناء التهم ننة واإل نراج ن امل ننتهك
أ . . .لعدم كفاية األدلة ضد ولدى التومت يف القرار املذكور وجد أن بي ل طو يف تطبيننر
القننانون وتقريننر األدلننة ذل ن أن احمل مننة قنند قننررت إلغنناء التهمننة واإل نراج ن املننتهك اأ. . .
لعدم كفاية األدلة ضد رغك أ ما يف مجيل مراحت التحقير أبن حا السيار املرقمة بال منذ ام
 2003حلننني الق نبل لي ن وكننان يعمننت هب نا أم نا إد ائ ن أبن ن تعهنند ل ن م ن كونننا أل نولية هننذا
كذ بواقل حا ا كون الرقك املربو ليها هو مزور ننان لين مراجعننة مديريننة املنرور للتوكنند من
سننالمتها ي ننون املننتهك قنند أرت ننب عننال جرم ن القننانون وهنند ا إىل نتييننة اجلرميننة ال ن وقع ن هننو
قن نري يف الفعن نت وحين ننث أن احمل من ننة ح من ن ن ننالا ذلن ن قن ننررت نقن ننل كا ن ننة القن نرارات
الصادر ق وإ اد اإلضبار حمل متها إلجراء احملاكمة جمددا هذا م جهة أضنا ة إىل أنن لننوحظ
أن املننتهك اأ.أ . .وبواسننطة وكيل ن قندم عنننا إىل هننذ احمل مننة ون ننند إىل مننا يشننم إىل تسننديد
مبالا الغرامننات املفروضننة لين نقنندا إسنتنادا ألح ننام املنناد /25١أو من قننانون ال مننار قننرر رد
عنن من هننذ اجلهننة ولننوحظ ان القنرارات الصننادر ننر امل نتهك اأ.أ . .قنند بنين لن طننو يف
. .
تطبير القانون أيضا إل ما بشنراء السننيار املرقمننة /20١6أتمننيك وا من قننف ينند
واب ها إىل املتهك اأ . .وقد تبني أن الرقك املثب ليها يعود لسيار برا يلنني مسننقطة ننان لن
احمل مننة إدانت ن و ننر أح ننام املنناد /١٩٤أ م ن قننانون ال مننار املعنندل ابلق نرار  76لسنننة ١٩٩٤
وحيث انا ح م الا ذل قرر نقل كا ة القرارات الصادر ابلد وى وإ اد اإلضننبار إىل
حم متهننا إلج نراء احملاكمننة جمننددا إلسنتنادا ألح ننام املنناد /25٩أ 7/م ن قننانون ألننول احملاكمننات
اجلزائي ننة م ننل التنوي ن للمح م ننة أن رق ننك قال نني الس ننيار ه ننو  2887585ول ننيس كم نا ورد ابلق نرار
 28875١١85ولدر القرار ابإلتفاق يف /30ربيل األول ١٤3٤/هن املوا ر 20١3/2/١١م.
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إجازة نقل املشتقات النفطية
املبدأ :نقل املشتقات النفطية دون إجازة من وزارة النفط يوجب املسؤولية.
العدد  /٤2ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١3/يف 20١3/2/١١
تشــكلت اهليئـة التمييزيــة اخلاصــة بقضــااي الكمــارك يف حمكمــة التمييــز ااحتاديــة بتــاريخ /30ربيــع

األول 1434/هـ املوافق  2013/2/11م برائسة القاضـي السـيد عضـو حمكمـة التمييـز ااحتاديـة

وعضوية القاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارة املالية وأصدرت القرار التايل:

املميز :ع.م.ع.

املميـ ــز عليـ ــه :قـ ـرار احملكمـ ــة الكمركيـ ــة للمنطقـ ــة الوسـ ــطى املـ ــرقم /406ك 2012/يف
2012/7/15
ألنندرت احمل م ننة ال مركي ننة للمنطق ننة الوس ننط قراره ننا امل نرقك أ ننال واملتض نم إدان ننة امل ننتهك
اع.م.ع .واحل ننك لين ن ابحل ننبس البس ننيي مل نند ق ننهري إس ننتنادا ألح ننام املن ننادتني ا/3أو
و/٤أو م ن قننانون م ا حننة ريننب النننفي ومشننتقات وحيننث أن منند العقوبننة أسننتنفد ا
ن ننم التوقي ن ن ق ن ننررت احمل م ن ننة إ ن ننالء س ن نبيل م ن ن التوقي ن ن واحل ن ننك لي ن ن بغرام ن ننة ق ن نندرها
ا 5600000مخسة ماليني وستمائة أل دينار وهي متثنت مخسنة أمثنال قيمنة املناد املهربنة
إسنتنادا ألح نام املناد /3أو من قنانون م ا حنة رينب الننفي ومشنتقات و نند ندم الند ل
حبس ن ملنند أربعننة أقننهر تنفننذ ابلتعاقننب ومصننادر السننيار املرقمننة /33١٤قادسننية نننوع كيننا
محن ننت مودين ننت  20١١إلسن نتنادا ألح ن ننام املن نناد /٤أو من ن قن ننانون م ا حن ننة رين ننب الن نننفي
ومش ننتقات وتت ننوىل و ار املالي ننة التص ننرا هب ننا و ننر الق ننانون إس ننتنادا ألح ننام امل نناد /5أو م ن
ذات القننانون ومصننادر املنتننوج املضننبو البننالا  2800ل نم م ن ال ننا مننل  ١٤برميننت ويننودع
ل نندى ق ننركة تو ي ننل املنتي ننات النفطي نة للتص نرا هب ننا و ننر الق ننانون ولع نندم قنا ننة املمي ننز ابلق نرار
ع ب متييزا لوسبا الوارد بالئحت امللر ة . 20١2/8/١5
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القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن لن نندى التن نندقير واملداولن ننة وجن نند ان كا ن ننة القن نرارات الن ن ألن نندر ا احمل من ننة ال مركين ننة
اللمنطق نة الوس ننط بت ننارين  20١2/7/١5يف ال نند وى املرقم ننة  20١2/ /٤06ل ننحيحة
وموا ق ننة للقن ننانون حين نث كانن ن احمل من ننة املن ننذكور قن نند را ن ن نن نند إلن نندارها تطبين ننر أح ن ننام
القنانون تطبيقنا لنحيحا بعنند ان أ تمندت األدلنة ال ا ينة الن أظهر نا وقنائل الند وى حقيقننا
وحماكم ننة ولوسن ننبا الن ن أسن ننتندت إليهن نا احمل م ننة املتمثلن ننة أب ن ننماا امل ننتهك الصن نريً بقين نناد
الس ننيار وحيا ت ن منت ننوج م نناد ال ننا دون إج ننا رمسي ننة ل ننادر م ن و ار ال ننفي ول ن ذل ن
واملعنز مبحضنر ضنبي السننيار واملنتنوج والتقنارير الفنينة اخلالننة بفحصن وكميتن وأقنوال املمثننت
القانو ون قرارا ا الصادر يف الند وى لنحيحة قنرر تصنديقها ملوا قتهنا للقنانون مبنا يهنا
قنرار مصننادر السننيار املرقمننة /33١٤قادسننية نننوع كيننا محننت موديننت  20١١ومصننادر املنتننوج
إستنادا ألح ام املاد /25٩أ ١/م قانون ألول احملاكمات اجلزائينة ورد الطعن التميينزي
ولدر القرار اب تفاق يف /30ربيل األول ١٤3٤/هن املوا ر  20١3/2/١١م .
حيازة املنتوج يف دار السكن بكميات كبرية يعد جرمية هتريب
املبــدأ :حيــازة املنتوجــات النفطي ـة يف دار املــتهم بكميــات كبــرية دون موافقــة رمسي ـة يعــد
جرمية حمكومة وفق املادة /3أوالً من قانون مكافحة هتريب النفط ومشتقاته.
العدد  /١03ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١3/يف 20١3/٤/٩
تشكلت اهليئة التمييزية اخلاصة بقضااي الكمارك يف حمكمة التمييـز ااحتاديـة بتـاريخ /27مجـادي

األوىل 1434/ه ـ املوافــق  2013/4/9م برائســة القاضــي الســيد عضــو حمكمــة التمييــز ااحتاديــة
وعضوية القاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارة املالية وأصدرت القرار التايل:

املميز/املتهم :ع.ح.م /.وكيله احملامي (ل.أ).
املميز عليه :قرار احملكمة الكمركية للمنطقة الوسطى املرقم /92ك 2013/يف 2013/3/3
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ألنندرت احمل م ننة ال مركي ننة للمنطق ننة الوس ننط قراره ننا امل ننرقك أ ننال واملتض نم إدان ننة امل ننتهك
اع. .م .واحل ننك لي ن ابحل ننبس البس ننيي مل نند ق ننهري إس ننتنادا ألح ننام امل نناد /3أو م ن
قننانون م ا ح ننة ريننب ال نننفي ومش ننتقات
ق ننررت احمل م ننة إ ننالء س ننبيل م ن التوقي ن
مثانيننة ماليننني وسننتمائة واانننان ومث نانون أل ن
املهربننة إسننتنادا ألح ننام املنناد /3أو من

وحي نث أن م نند العقوب ننة أسننتنفد ا ننم التوقي ن
واحل ننك لي ن بغرام ننة ق نندرها  500ر  682ر 8
ومخسننمائة دينننار وهنني متثننت مخسننة أمثننال املنناد
قننانون م ا حننة ريننب النننفي ومشننتقات ومصننادر

املنتن ننوج املضن ننبو من ننل ال امين ننت واخلن نزان الن نوارد من ننل حمضن ننر الضن نبي املن نلرخ يف 20١2/١2/٤
والبن ننالا ا ٤٩١0لن ننم من ن ال ن نننفي و  2500لن ننم م ن ن ال ن ننا وإي ن نندا ها لن نندى قن ننركة تو ي ن ننل
املنتي ننات النفطي ننة للتص ننرا بن ن و ننر الق ننانون ولع نندم قنا ننة املمي ننز ابلقن نرار ع ن ب ن متيي ننزا
لوسبا الوارد بالئحت امللر ة . 20١3/3/١3
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى الت نندقير واملداول نة وج نند ان كا نة الق نرارات ال ن أل نندر ا احمل م ننة ال مركي ننة

اللمنطقن ن ننة الوسن ن ننط بتن ن ننارين  20١3/3/3يف الن ن نند وى املرقمن ن ننة  20١2/ /٩2لن ن ننحيحة
وموا ق ننة للقن ننانون حين ننث كانن ن احمل من ننة املن ننذكور قن نند را ن ن نن نند إلن نندارها تطبين ننر أح ن ننام
القانون تطبيقا لحيحا ولوسبا ال أسنتندت إليهنا احمل منة لثبنوت حينا املندان ع. .م
كمي ننة كبن ننم من ن الن نننفي األب ننيل يف دار بن نندون موا ق ننة رمسين ننة من ن و ار الن نننفي ننون قرارا ن ننا
الص ن ننادر يف ال ن نند وى ل ن نحيحة ق ن ننرر تص ن ننديقها ملوا قته ن ننا للق ن ننانون إس ن ننتنادا ألح ن ننام امل ن نناد
/25٩أ ١/من ن قن ننانون احملاكمن ننات اجلزائين ننة ورد الطعن ن التميين ننزي ولن نندر القن نرار اب تفن نناق يف
/27مجادي األوىل ١٤3٤/هن املوا ر  20١3/٤/٩م.
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الصهريج ال يعتب خزاانً
املبدأ :الصهريج ال يعتب خزاانً للوقود وامنا خزان لنقل الوقود.
العدد  /88اهليئة التمييزية اخلاصة بقضااي الكمارك  2013/يف 2013/4/9
تشكلت اهليئة التمييزية اخلاصة بقضااي الكمارك يف حمكمة التمييـز ااحتاديـة بتـاريخ /27مجـادي

األوىل 1434/ه ـ املوافــق  2013/4/9م برائســة القاضــي الســيد عضــو حمكمــة التمييــز ااحتاديــة
وعضوية القاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارة املالية وأصدرت القرار التايل:

املميز :مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية/إضافة لوظيفته وكيله احلقوقي (ع.ب.و).

املميز عليه :قرار احملكمة الكمركية للمنطقة الوسطى املرقم /8ك 2013/يف 2013/1/20

ألنندرت احمل مننة ال مركيننة للمنطقننة الوسننط قرارهننا املننرقك أ ننال واملتضننم إلغنناء التهمننة
املوجه ننة للم ننتهك اع.ج.ا و ننر أح نام امل نناد /3أو م ن ق ننانون م ا ح ننة ري ننب ال نننفي
ومشتقات وإ الء سبيل م التوقي حا وتسليك السنيار /١2١08واسني حن لنهريا
نوع /ي ننو مودي ننت  ١٩٩2إىل مال هن نا الش ننر ي لق نناء ول ننت ين نربي م ننل أوراق الن ند وى بعن نند
اكتسننا الق نرار الدرجننة القطعيننة وبع ند مراجعننة دائننر املننرور املفتصننة ومديريننة كمننر املنطقننة
الوسنط إلجنراء معاملنة تسنييت العربنة والصنهريا و نر القنانون ولعندم قنا نة املمينز ابلقنرار
ع ب متييزا بالئحت امللر ة . 20١3/2/١7
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن ن ندى التن ن نندقير واملداولن ن ننة وجن ن نند ان القن ن نرار الصن ن ننادر بتن ن ننارين  20١3/١/20يف
الد وى املرقمة  20١3/ /8م قبت احمل منة ال مركينة اللمنطقنة الوسنط القاضني إبلغناء
التهم ننة واإل نراج ن امل ننتهك اع.ج.ا لوس ننبا ال ن أ تم ند ا احمل م ننة ل ننحيً وموا ننر

للقانون إلن ار املتهك التهمة املسند إلي وقرائ الصهريا مبعزل السنيار ارأس تريلنة ون
يننتك حص ن وتس ننييل يف دوائننر امل ننرور و يعل ننك أن ن حم ننور ابإلض ننا ة إىل ذل ن ك ننان الص ننهريا
الي ن ننا م ن ن أي منت ن ننوج ن ن نند ض ن ننبط وان امل ن نناد /١أو م ن ن ق ن ننانون م ا ح ن نة ري ن ننب ال ن نننفي
ومش ننتقات رق ننك  ٤١لس نننة  2008منع ن ح ننوير نزا ت الوق ننود يف مجي ننل املركب ننات ألغ نراض
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التهريب وان الصهريا يعت نزا للوقنود وامننا نزان لنقنت الوقنود وابلتناا مي ن تطبينر
الننن ثن ن الننذكر لي ن قننرر تصننديق إسننتنادا ألح ننام املنناد /25٩أ 2-م ن قننانون ألننول
احملاكم ن ننات اجلزائي ن ننة ورد الطع ن ن التميي ن نزي ول ن نندر الق ن نرار ابألتف ن نناق يف /27مج ن نادي األوىل/
 ١٤3٤هن املوا ر  20١3/٤/٩م .
الشهادة املنفردة ال ميكن أن تكون دليالً كافياً
املبدأ  :الشهادة املنفردة من متهم ضد مــتهم آخــر ومل تعــزز بــدليل أو قرينــة ال ميكــن أن
تكون دليالً كافياً .

العدد  /6١ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١3/يف 20١3/٤/٩
تشن ن ل ا ي ن ننة التمييزين ننة اخلالن ننة بقضن نناحت ال من ننار يف حم من ننة التميين ننز اإلحادين ننة بتن ننارين
/27مجننادي األوىل ١٤3٤/ه ن املوا نر  20١3/٤/٩م برائسننة القاضنني السننيد ضننو حم مننة
التمييننز اإلحاديننة و ضننوية القاضنني السننيد والسننيد منندير ننام يف و ار املاليننة وألنندرت القننرار
التاا :
املتهم :ع.ش.ث.

ألن نندرت احمل من ننة ال مركين ننة للمنطقن ننة اجلنوبين ننة قرارهن ننا املن ننرقك  20١2/ /202واملتضن ننم
إلغنناء التهمننة املوجهننة للمننتهك اع . .و ننر أح ننام املنناد /١٩٤أو من قننانون ال مننار
رقننك  23لسنننة  ١٩8٤وبد لننة م نواد ا ق نما  ٤٩ ٤8 ٤7م ن قننانون العقننوابت لع ندم
ابوت ريب السيار نوع قموكي املضبو ة و املتهك املفرقة قضيت ع.ع . .واإل راج نن
وإ ننالء سننبيل م ن التوقي ن حننا مننا ن ي ن موقو ننا أو مطلننواب ن قضننية أ ننرى و الب ن
رائسة اإلد اء العام مبطالعتها ابلعدد /8٤2ج 20١3/يف  20١3/2/7تصدير القرار.
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولنة وجند ان القنرار الصنادر بتنارين  20١2/١١/8يف الند وى
املرقم ننة /202ج  20١2/م ن قب ننت احمل م ننة ال مركي ننة اللمنطق ننة اجلنوبي ننة القاض نني إبلغ نناء
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التهم ننة واإل نراج ن امل ننتهك اع . .لوس ننبا ال ن أ تم نند ا احمل م ننة ل ننحيً وموا ننر
للقن ننانون إلن ن ننار املن ننتهك امل ن ننذكور التهم ن ننة املسن ننند إلي ن ن حقيق ن ننا وحماكمن ننة وإن ق ن ننهاد امل ن ننتهك
ع.ع . .ااملفرقنة د نوا وهني قننهاد منتهك ضنند مننتهك ث نر ومنفننرد وغنم معننز بنندليت أو
قرينة و تصلً أن ت ون دليال للح نك لنحيً وموا نر للقنانون لنذل قنرر تصنديق إسنتنادا
ألح نام املناد /25٩أ –  2من قنانون ألنول احملاكمنات اجلزائينة ولندر القنرار اب تفنناق يف
/27مجادي األوىل ١٤3٤/هن املوا ر  20١3/٤/٩م.
زيت احملركات التالف ال يوجب املسؤولية القانونية
املبدأ :عدم مطابقة املنتوج للمواصفات القانونية ال يوجب املساءلة القانونية.
العدد  /5ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١٤/يف 20١٤/2/١١
تشن ن ل ا ي ن ننة التمييزين ننة اخلالن ننة بقضن نناحت ال من ننار يف حم من ننة التميين نز اإلحادين ننة بتن ننارين
/١١ربيل الثنا  ١٤35/ه ن املوا نر  20١٤/2/١١م برائسنة القاضني األقندم السنيد و ضنوية
القاضي السيد والسيد مدير ام يف و ار املالية وألدرت القرار اآلي:
املميز :مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية/إضافة لوظيفته
املميز عليه :قرار احملكمة الكمركية املرقم /37ك 2013/يف 2013/10/27
املتهم( :م.أ.ع).

ألن ن ن نندرت احمل من ن ن ننة ال مركين ن ن ننة للمنطقن ن ن ننة الوسن ن ن ننط قرارهن ن ن ننا املن ن ن ننرقك  20١3/ /370يف
 20١3/١0/27واملتضم إلغاء التهمة املوجهنة للمنتهك ام.أ.ع و نر أح نام املناد /3أو
م قانون م ا حة ريب النفي ومشتقات واإل نراج نن وإ نالء سنبيل من التوقين وتسنليك
الس ننيار املرقم ننة /٤835١8بغ نداد ح ن ن ننوع مستوبيش نني تن ننر إىل مال ه ننا الش ننر ي لق نناء
ولن ننت ربن نني من ننل أوراق الن نند وى وتسن ننليك املنتن ننوج املضن ننبو من ن الزين ن األسن ننود غن ننم مطابقن ننة
للموالن ننفات الن ننوارد يف حمضن ننر الضن ننبي املن ننلرخ يف  20١3/8/١إىل قن ننركة مصن ننايف الوسن نني
للتصرا ب  .ولعدم قنا ة املميز ابلقرار ع ب متييزا بالئحت امللر ة يف .20١3/١١/2٤
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القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ن نندى الت ن ندقير واملداول ن ننة وج ن نند ان الق ن نرار الص ن ننادر بت ن ننارين  20١3/١0/27يف
ال نند وى املرقم ننة  20١3/ /370م ن قب ننت احمل م ننة ال مركي ننة اللمنطق ننة الوس ننط القاض نني
إبلغنناء التهمننة واإل نراج ن املنتهك ام.أ.ع لوسننبا الن أ تمنند ا احمل مننة لننحيً وموا ننر
للقننانون لثب نوت كننون املنتننوج احملمننول هننو يننوت سننوداء غننم مطابقننة للموالننفات التسننويقية
وهننو ين حمركننات ملن لننذل قننرر تصننديق اسننتنادا ألح ننام املنناد /25٩أ 2-من ق نانون
ألن ن ننول احملاكمن ن ننات اجلزائين ن ننة ورد الطعن ن ن التميين ن ننزي ولن ن نندر القن ن نرار اب تفن ن نناق يف /١١ربين ن ننل
الثا  ١٤35/هن املوا ر  20١٤/2/١١م.
االستعمال الشخصي للمنتوج ال يوجب املسؤولية القانونية
املبدأ  :إذا أتيد من األدلــة إن املنتــوج املضــبوط كــان ل ســتعمال الشخصـي للمــتهم فــال
يسأل قانوانً .

العدد  /١٤7ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١3/يف 20١3/١0/30
تشن ن ل ا ي ن ننة التمييزين ننة اخلالن ننة بقضن نناحت ال من ننار يف حم من ننة التميين ننز اإلحادين ننة بتن ننارين
/2٤ذي احلي ننة ١٤3٤/ه ن ن املوا ن ننر  20١3/١0/30م برائسن ننة القاضن نني و ضن ننوية القاضن نني
والسيد مدير ام يف و ار املالية وألدرت القرار اآلي :
املميز :مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية/فرع كربالء/إضافة لوظيفته
املميز عليه :قرار احملكمة الكمركية املرقم /145ك 2012/يف 2013/5/5
املتهم( :ف.ش.ي).

ألنندرت احمل مننة ال مركيننة للمنطقننة الوسننط قرارهننا املننرقك أ ننال واملتضننم إلغنناء التهمننة
املوجهة للمتهك اا. .ي .و ر أح ام املاد /3أو و /٤أو م قنانون م ا حنة رينب

ال نننفي ومش ننتقات واإل نراج نن ن وإ ننالء س ننبيل من ن التوقي ن ح ننا وتس ننليك الس ننيار املرقم ننة
/380١دهن ننو مارسن ننيدس إىل مال هن ننا الشن ننر ي لقن نناء ولن ننت ربن نني من ننل أوراق الن ند وى بعن نند
اكتساب الدرجة القطعية وتسليك املنتوج املضبو البالا ا 5000لنم من ال نا غنم املطنابر
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للموالنفات إىل قننركة مصننايف الوسنني للتصننرا بن و ننر القننانون ولعنندم قنا ننة املميننز منندير
ننام ق ننركة تو ي ننل املنتي ننات النفطية/إض ننا ة لوظيفت ن ابلق نرار ع ن ب ن متيي نزا بالئحت ن امللر نة
 20١3/5/١٤م.
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة وجنند ان القنرار الصننادر بتننارين  20١3/5/5يف النند وى
املرقمن ننة  20١3/ /١٤5من ن قبن ننت احمل من نة ال مركين ننة اللمنطقن ننة الوسن ننط القاضن نني إبلغن نناء
التهمننة واإل نراج ن املننتهك اا. .ي .لوسننبا ال ن أ تمنند ا احمل مننة لننحيً وموا ننر
للق ننانون إلن ننار امل نتهك أم ننام قاض نني التحقي ننر واحمل م ننة وان املنت ننوج املض ننبو ه ننو إلس ننتعمال
الشفصي ون يدحل إن ار أي دليت أو قرينة إضا ة إىل ابوت إن املنتوج املضبو هنو من
حصت ال أستلمها م احملطة رمسيا وإن را ي أغننام لنذل قنرر تصنديق إسنتنادا ألح نام
املنناد /25٩أ 2-م ن قننانون أل نول احملاكمننات اجلزائيننة ورد الطع ن التميي نزي .ولنندر القننرار
اب تفاق يف /2٤ذي احلية ١٤3٤/هن املوا ر  20١3/١0/30م.
احلكم على املتهم حلمله املنتجات النفطية يوجب مصادرة السيارة
املبــدأ  :عنــد احلكــم علــى املــتهم حلملــه املنتجــات النفطيــة دون تــرخيص يوجــب عليهــا
مصادرة السيارة .

العدد  /١3ا ي ة التمييزية اخلالة بقضاحت ال مار  20١3/يف 20١3/٤/٩
تشكلت اهليئة التمييزية اخلاصة بقضااي الكمارك يف حمكمة التمييـز ااحتاديـة بتـاريخ /27مجـادي

األوىل 1434/ه ـ املوافــق  2013/4/9م برائســة القاضــي الســيد عضــو حمكمــة التمييــز ااحتاديــة

وعضوية القاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارة املالية وأصدرت القرار اآليت :

طالـب التــدخل التمييـزي :مــدير عـام شــركة توزيـع املنتجــات النفطية/إضـافة لوظيفتــه وكيلـه احلقــوقي
(ع.ب.و).

املطل ــوب الت ــدخل ض ــده :قــرار احملكم ــة الكمركي ــة للمنطق ــة الوس ــطى امل ــرقم /216ك 2011/يف
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ألنندرت احمل م ننة ال مركي ننة للمنطق ننة الوس نط قراره ننا امل ننرقك أ ننال واملتض ننم إدان ننة امل ننتهك
اأ. .ر .واحل نك لين ابحلننبس البسننيي ملنند قننهري ونصن الشننهر اسننتنادا ألح ننام املنناد
/3أو م ن ق نانون م ا حننة ريننب النننفي ومشننتقات رقننك  ٤١لسنننة  2008وحيننث أن منند
العقوبننة اسننتنفد ا ننم التوقين تقننرر إ ننالء سننبيل من التوقين حننا و نرض غرامننة كمركيننة
مق ندارها ا 000ر  800ر  ١ملي ننون ومثامنائ ننة أل ن دين نار وه ننو ميث ننت مخس ننة أض ننعاا قيم ننة
الصن ننهريا احملن ننور املقن نندر ا 000ر 360االمثائن ننة وسن نتون ألن ن دينن ننار يعتن ن تعن ننويل إلدار
ال م ننار و ن نند نندم ال نند ل حبس ن حبس ننا بس ننيطا مل نند االا ننة أق ننهر اس ننتنادا ألح ننام امل ناد
/3أو م قانون م ا حة رينب الننفي ومشنتقات منل مرا نا املناد ا 6من التعليمنات رقنك
ا ١لس ن نننة  20١١ن ن نند التو ي ن ننل ومص ن ننادر الص ن ننهريا احمل ن ننور املرب ن ننو ل ن ن العيل ن ننة املرقم ن ننة
/86٤3٩انبننار ح ن نننوع س ن انيا ويننودع لنندى اجلهننة املفتصننة للتصننرا ب ن و ننر القننانون
وتسن ننليك السن ننيار املرقمن نة /86٤3٩انبن ننار حن ن نن ننوع سن ن انيا مودين ننت  ١٩٩١إىل مال هن ننا
الشننر ي ندا الصننهريا مبوجننب ولننت ينربي مننل أوراق الند وى بعنند أكتسننا القنرار الدرجننة
القطعي ننة ولع نندم قنا نة ال ننب الت نند ت ابلق نرار ابدر إىل الت نند ت ب ن متيي نزا بالئحت ن امللر ننة
.20١2/7/2
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن نندى التومن ننت واملداولن ننة وجن ند ان احمل من ننة ال مركين ننة للمنطقن ننة الوسن ننط وبتن نارين
 20١١/7/2١ابل ن نند وى املرقم ن ننة  20١١/ /2١6ق ن ننررت احل ن ننك ل ن ن امل ن نندان اأ. .ر.
ابحلننبس البسننيي ملنند قننهري ونصن و ننر أح ننام املنناد /3أو من قننانون م ا حننة ريننب
النننفي ومش ننتقات رق ننك  ٤١لس نننة  2008و ننرض غرامننة كمركي ننة ق نندرها ملي ننون واالمثائ ننة أل ن
دين ننار ن نند نندم ال نند ل حبس ن حبس ننا بس ننيطا مل نند االا ننة أق ننهر ومص ننادر الص ننهريا احمل ننور
املربنو لن العيلنة وتسنليك السنيار املرقمنة /86٤3٩انبنار حن ننوع سن انيا إىل مال هننا
ول نندى التوم ننت ابلق نرار امل ننذكور وج نند أن الفق ننر احل مي ننة املرقم ننة ا 2املتض ننمنة نرض غرام ننة
كمركي ننة كتعن ننويل من نند إلدار ال م ننار غن ننم لن ننحيً و ننال ألح ن ننام القن ننانون ذلن ن أن
الغرامننة هنني قوبننة ألننلية إضننا ة إىل قوبننة احلننبس اسننتنادا ألح ننام املنناد  3من قننانون رقننك
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 ٤١لسنننة  2008نان لن احمل مننة احل ننك ابلغرامننة كعقوبننة ألننلية ولننيس كتعننويل منند
إلدار ال مننار إض نا ة إىل أن احمل م نة ق نررت تسننليك السننيار املرقمننة  86٤3٩انبننار ح ن
نننوع سن انيا ال ننا ألح ننام املنناد /٤أو من القننانون املنرقك أ ننال ذلن ان املنناد تضننمن
مصادر املركبة املشمولة أبح ام املاد ا ١م القانون وحيث ان املتهك ح ك لين من قبنت
احمل مة حلمل مشتقات نفطية دون تصريً رمسي م و ار النفي ان لن احمل منة احل نك
مبصنادر املركبننة تسننليمها وحيننث ان احمل مننة قنررت تسننليمها ي ننون قرارهننا الفننا للقننانون
قرر نقض الفقنرتني  ٤ 2من القنرار املنرقك أ نال وإ ناد اإلضنبار حمل متهنا إلجنراء حماكمنة
املن نتهك جم ننددا إلتب نناع م ننا تق نندم ول نندر القن نرار اب تف نناق يف /27مج ننادي األوىل ١٤3٤/هن ن
املوا ر  20١3/٤/٩م.
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قرارات محكمة التمييز اإلتحادية  /القسم المدني
املبدأ القانوين :أن مراجعة القضاء حق كفله القانون ومن استعمل حقه استعماالً جائزاً
ال يلزم ابلضمان استناداً الحكام م ( )6من ق .مدين ويلزم ابلضمان اذا ثبت حبكم
جزائي مكتسب درجة البتات ان القصد كان من الشكوى هو االضرار ابلغري

قرار احل ك ا/١3٩٤ا يو املدنية منقول يف  – 20١2/8/6حم مة التمييز ا حادية
تشن ل ا يننو املدنيننة  /منقنول يف حم مننة التمييننز ا حاديننة بتاريننن /١7رمضننان ١٤33/ه ن
املوا ننر  20١2/8/6م برائسننة رئننيس ا ي ننة القاضنني السننيد  ...و ضننوية القاضننيني السننيدي
 ...و ...املوذونني ابلقضاء أبسك الشعب والدرت القرار األتن ن ن نني :
املميز  /املد ي  /م .س .ج  /وكيل احملامي  /م .ل .م س
املميز ليهك/املد ليهك -١/ع .س .ج -2/ي .س .ج -3/ع ا. .ج
أد ن املنند ي لنندى حم مننة بننداء الطارميننة أبن ن سننبر للمنند لننيهك وان اقنناموا الش ن وى
ل نندى حم م ننة التحقي ننر بش ننهاد ور م ن م ن قب ننت امل نند ليهم ننا ا نري تتض ننم ا ام ن
بس ننرقة رقن ننك موابين ننت العائن نند اىل قن ننقيقهك املقن ننيك يف دولن ننة مصن ننر املن نند و ام .س .ج وكن ننذل
ديد وقد احيل الد وى اىل حم مة جنً الطارمية ابلعندد /75ج 20١١/والن ا يندت
اىل حم مة التمييز كمال النق الوارد يها وحيث ان رقك املوابيت غم قابنت للسنرقة يعتن
امل نند ان ق ن وى امل نند ل ننيهك كيدي ننة مم ننا تس ننبب أبس نناء اىل مسعت ن وم انت ن يف اجملتم ننل
وحيننث انن اسنتاذ جننامعي لننذا لننب د ننو ك للمرا عننة واحل ننك ابلننزامهك بنند ل تعننويل يقنندر
مببلننا مائتننان ومخس ننون مليننون دين ننار ابلتضننام والت ا ننت ب ننني املنند ل ننيهك وحمننيلهك كا ننة
الرسوم واملصاري واتعا احملاما  .الدرت حم مة املوضنوع بتنارين  20١2/6/2٤وبعندد
اضن ننبار  20١2/ /١70ح من ننا حضن ننورحت قن ننابال لالسن ننت ناا والتميين ننز يقضن ني بن ننرد د ن ننوى
املند ي وحميلن الرسننوم واملصنناري  .عن وكيننت املنند ي ابحل ننك البنا تدقيقن متيينزا ونقضن
بعريضت امللر ة . 20١2/7/١2
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الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لندى التندقير واملداولنة وجنند أن الطعن التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة قننرر
قبولن قن ال ولنندى النظننر يف احل ننك املميننز وجنند أنن لننحيً ملوا قتن اح نام القننانون يمننا
انته الي ذل ألن مراجعة القضاء حر كفل القانون ومن اسنتعمت حقن اسنتعما جنائزا
يل ننزم ابلض ننمان اس ننتنادا ح ننام امل نناد ا 6م ن الق نانون امل ند ويل ننزم ابلض ننمان اذا اب ن
ك جزائي م تسب درجة البتات ان القصد كان م الش وى هنو ا ضنرار ابلغنم وحينث
يوجد ح ك جزائي بنذل نون د نوى املند ي ت نون واجبنة النرد  .وحينث قضن احمل منة
مها املميز برد الد وى سبا ا رى نون ح مهنا ي نون قند جناء لنحيحا من حينث
النتييننة لي ن قننرر تصننديق م ن هننذا اجلانننب ورد ا ماضننات التمييزيننة وحمي نت املميننز رسننك
التمييز ولدر القرار اب تفاق يف /١7رمضان ١٤33/هن املوا نر  20١2/8/6م .
املبدأ القانوين :يصبح استعمال احلق غري جائزاً اذا كانت املصاحل اليت يرمي هذا

االستعمال اىل حتقيقها قليلة األمهية حبيث ال تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغري من

ضرر بسببها املادة (/1/7ب) من ق .مدين وهذا ال مينع املدعي املطالبة أبجر املثل
بدعوى مستقلة ان كان له مقتضى من القانون وااليعاز لدائرة املدعى/اضافة لوظيفته
اقامة دعوى ابستمالك اجلزء موضوع الدعوى
قرار احل ك ا/2١0ا ي ة املوسعة املدنية يف  – 20١٤/١١/2٤حم مة التمييز ا حادية
تشــكلت اهليئــة املوســعة املدنيــة يف حمكمــة التمييــز االحتاديــة بتــاريخ /2صــفر 1436/هـ ـ املوافــق 2014/11/24

برائسة انئب الرئيس  ...وعضوية القضاة السادة  ...املأذوني ابلقضاء ابسم الشعب واصدرت القرار االتـي:

املميز/ام.م.ج /وكيل احملامي /اي.م اال
املميننز ليهمننا/١/و يننر ال هرابء/اضننا ة لوظيفت ن /2منندير ننام املديري نة العامننة لتو يننل ال ه نرابء يف ال ننرخ
/اضا ة لوظيفت وكيلهما احلقوقي  /ام. .م

اد وكيت املد ي ام.م.ج لدى حم مة بداء ال اظمية م ان سبر وان صص و ار النقت
االشركة العامة للس احلدينند جننزء من القطعننة املرقمننة ٤8/32١م العطيفيننة إىل موكلن مبوجننب
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كتن ننا ا مانن ننة العامن ننة جمللن ننس الن ننو راء املن ننرقك  ١١7٩6واملن ننلرخ يف  2005/٩/20ولقين ننام املن نند
ليهما اضا ة لوظيفتهما أبستفدام اجلزء املفص ملوكل ومت توجي ا نذار بر ل التياو وتسننليك
املساحة املسننتغلة من قبلهمننا ا انن ن يننتك تنفيننذ حمتننوى ا نننذار ممننا الننا موكلن أبضنرار جسننيمة
لننذا لننب د و مننا للمرا عننة واحل ننك مبنننل معارضننة موكل ن ور ننل التينناو ل ن القطعننة املننذكور مننل
ا حتفاظ ر اقامة د وى أبجر املثت للفم م مريننن وضننل الينند وتسننليمها إىل موكلن الينة من
الش ن ن نواغت وحميلهم ن ن ننا كا ن ن ننة املص ن ن نناري واتع ن ن ننا احملام ن ن ننا أل ن ن نندرت حم م ن ن ننة املوض ن ن ننوع بت ن ن ننارين
 20١٤/٤/2٤وبعن نندد  20١٤/ /57ح من ننا حضن ننورحت يقضن نني بن ننرد د ن ننوى املن نند ي ام.م.ج
وحميل ن الرس ننوم واملص نناري واتع ننا حمام ننا وكي ننت امل نند ليهما/اض ننا ة لوظيفتهم ننا مبلغ ننا ق نندر
امخسننمائة الن دينننار ينوع حسننب النسننب القانونيننة ولعنندم قنا ننة وكيننت املند ي ابحل ننك املننذكور
لب تدقيق متييزا ونقض بالئحت امللر ة .20١٤/5/١٩

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى الت نندقير واملداول ننة م ن قب ننت ا ي ننة املوس ننعة املدني نة حمل م ننة التميي ننز ا حادي ننة
وجنند ان الطع ن التمييننزي مقنندم ضننم املند القانونيننة قننرر قبول ن قن ال ولنندى طن النظننر
ل ن احل ننك املميننز وجنند ان ن لننحيً وموا ننر للقننانون لوسننبا ال نوارد ي ن ن الثاب ن م ن
وق ننائل ال ند وى واس ننانيدها ان القطع نة موض ننوع ال نند وى املرقم ننة  ٤8/32١طيفي ننة مس ننيلة
ابلع نندد /١6اذار 20١١/جل نند  ١037ارض را ي ننة مملوك ننة للدول ننة ح ننر الرقب ننة ل ننو ار املالي ننة
مس نناحتها  ١٩اولن ن و3م و8١/66س ننك وحن ننر التصن نرا للعن نندد ال ب ننم من ن الش ننركاء ومن ن
ض ننمنهك امل نند ي ال ننذي ميتل ن  ١50س ننهك وان حم م ننة الب ننداء اج ننرت معاين ننة ل ن القطع ننة
موضننوع النند وى واب ن ل ن اجلننزء املسننتغت م ن قبننت املنند لي /اضننا ة لوظيفت ن وهننو
حمط ن ن ننة حوي ن ن ننت ال هن ن ن نرابء واملش ن ن ننار اليه ن ن ننا من ن ن ن قب ن ن ننت اخلب ن ن ننم املهندس ن ن ننة يف تقريره ن ن ننا امل ن ن ننلرخ
 20١٤/3/١8الذي تضم أبن احملطة املذكور تقل ضم القطعة املنذكور ومبسناحة قندرها
١720م 2وهب ننذا ننون د نوى امل نند ي اق نند لس ننندها الق ننانو حي ننث مي ن ر ننل التي نناو
املتمثننت ابحملط ننة املننذكور والعائ نند لنندائر امل نند لي /اض ننا ة لوظيفت ن ن ننا بننار ن مر ننر
ص ن للنفننل العننام وحيننث يصننبً اسننتعمال احلننر غننم جننائزا اذا كان ن املصنناا ال ن يرمنني
هننذا ا سننتعمال اىل حقيقهننا قليلننة األايننة يننث تتناسننب مطلقننا مننل مننا يصننيب الغنم من
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ضننرر بسننببها املنناد ا /١/7م ن القننانون املنند وهننذا مينننل امل ند ي املطالبننة أبجننر املثننت
بنند وى مسننتقلة ان كننان ل ن مقتض ن م ن القننانون ممننا ي ننون احل ننك املميننز لننحيحا وموا قننا
للق ننانون ق ننرر تص ننديق ورد الطع ن التميي ننزي م ننل حمي ننت املمي ننز رس ننك التميي ننز وا يع ننا ل نندائر
املد /اضا ة لوظيفت اقامة د وى ابستمال اجلزء موضوع الد وى ولدر القنرار اب كثرينة
يف /2لفر١٤36/هن املوا ر 20١٤/١١/2٤م.
املبدأ القانوين :القانون الواجب التطبيق على وقائع دعوى املدعي هو قانون التضمي
رقم  12لسنة  2006وليس قرار جملس قيادة الثورة (املنحل) رقم  100لسنة
( 1999امللغي) قبل صدور احلكم املطعون فيه ويكون احلكم الذي تصدره حمكمة
املوضوع قابالً للطعن فيه خالل ( )30يوماً من اتريخ التبليغ به أمام حمكمة
االستئناف بصفتها التمييزية عمالً أبحكام املادة ( )5من القانون املذكور

قرار احل ك ا/3٤3ا ي ة املوسعة املدنية يف  – 20١٤/١2/١5حم مة التمييز ا حادية
تش ل ا ي ة املوسعة املدنية يف حم مة التمييز ا حادية بتارين/23لنفر ١٤36/ه ن املوا نر
20١٤/١2/١5م برائس ننة ئ ننب ال نرئيس الس ننيد  ...و ض ننوية القض ننا الس ناد  ...امل ننوذونني
ابلقضاء أبسك الشعب وألدرت القنرار اآلتني- :
املميز/ا . .ع
املميز لي /و ير العلوم والت نولوجيا/اضا ة لوظيفت /وكيلت احلقوقية/اا.م وا .
لي ن

لنند وى املنند ي ا . .ع لنندى حم مننة بننداء ال ننرخ ابن ن سننبر وان النندرت دائننر املنند
و ار العلن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوم والت نولوجيا/الن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندائر القانون ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة وا دارين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة كتاهبن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا املن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرقك
ق/ت١32١/يف 20١3/5/30والذي مبوجب مت تضمين مبلا مقدار امثانيننة ماليننني دينننار و ننر
التسلسننت رقننك  26يف القائمننة املر قننة مننل كت نا التضننمني وذل ن ن قنندان يننالت ائنند اىل
دائن ننر املن نند لي /اضن ننا ة لوظيفتن ن وحين ننث ان القن نرار جن نناء جمحفن ننا وماسن ننا قوقن ن لن ننذا ابدر اىل
ا نماض لي ن ضننم املنند القانونيننة و لننب د ننو املنند لي /اضننا ة لوظيفت ن للمرا عننة واحل ننك
ابلغن نناء وابطن ننال قن نرار التضن ننمني يمن ننا ع ن ن اجلن ننزء اخل ن نا بن ن ونتيين ننة املرا عن ننة الن نندرت احمل من ننة
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بعنندد20١٤/ /١875وبتننارين 20١٤/8/26ح مننا حضننورحت قننابال للتمييننز يقضنني احل نك بننرد
د وى املنند ي وحميلن املصنناري القضننائية واتعننا حمامننا وكيلتننا املنند لين احلقوقيتننان اا.م
وا  .مبلا مقدار امخسمائة ال دينار منالفة ولعدم قنا ة املميز ابحل ننك املننذكور عن
ب ن ن ن متيي ن ن نزا بالئحت ن ن ن امللر ن ن ننة  .20١٤/٩/٩واملقدم ن ن ننة ل ن ن نندى حم م ن ن ننة اس ن ن نت ناا بغ ن ن ننداد ال ن ن ننرخ
ا حادية/بصفتها التمييزية .قررت حم مة است ناا بغداد/ال رخ ا حادية/بصفتها التمييزيننة بتنارين
 20١٤/٩/2٤وبعن نندد /٤67حقوقين ننة 20١٤/احالن ننة الطعن ن التميين ننزي من ننل اضن ننبار الن نند وى اىل
حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة للنظ ننر يف الطع ن التميي ننزي حس ننب ا تص ننا الن ننو ي واق ننعار حم م ننة
بداء ال رخ بذل .

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة م ا ي نة املوسنعة املدنينة يف حم منة التميينز ا حادينة وجند
ان تنا ن ننا يف ا تصن ننا

حصن ننت بن ننني ا ي ن ننة املدنين ننة يف حم من ننة التميين ننز ا حادين ننة وحم من ننة

اس ننت ناا بغ ننداد/ال رخ ا حادي ننة بص ننفتها التمييزي ننة بش ننون نظ ننر الطع ن التميي ننزي يف احل ننك
الصادر من حم منة بنداء ال نرخ بعندد  20١٤/ /١875ومرينن  20١٤/8/26القاضني
ب ننرد د ننوى املميز/امل نند ي املتض ننمنة ل ننب الغ نناء وابط ننال قن نرار التض ننمني الص ننادر م ن املمي ننز
لي /املنند لين و يننر العلننوم والت نولوجيننا اضننا ة لوظيفت /النندائر القانونيننة وا داريننة ب تابن
امل ن ننرقك ق/ت ١32١/يف  20١3/5/30وال ن ننذي مت مبوجب ن ن تض ن ننمين مبلغ ن ننا ق ن نندر مثاني ن ننة
ماليني دينار ن قندان العيلنة العائند لندائر املمينز لي /املند لين اضنا ة لوظيفتن ننام
 200٤حي ننث احال ن حم م ننة اس ننت ناا بغ نداد/ال رخ ا حادين نة بص ننفتها التمييزي ننة ريض ننة
الطعن التمييننزي املقنندم اليهننا مننل اضننبار النند وى اىل حم منة التمييننز ا حاديننة للنظننر ابلطعن
حسننب ا تصننا النننو ي وبعنند ورود ريضننة الطعن منل اضننبار النند وى اىل ا ي ننة املدنيننة
يف حم مة التمييز ا حادية لب حديد احمل مة املفتصة بنظنر الطعن التميينزي وتنرى ا ي نة
املوس ننعة املدني نة يف حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة ان املميز/امل نند ي ق نند مت تض ننمين و ق ننا ألح ننام
ق نرار جمل ننس قي نناد الث ننور املنح ننت رق ننك١00يف  ١٩٩٩/6/22وال ننذي من ننل احمل نناكك م ن نظ ننر
النند اوى الناقن ة ن تطبيننر أح امن وان حم مننة البننداء ننندما قضن بننرد النند وى للن
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ح مها املميز ل ان الفعت املنسو للمميز/املد ي قند وقنل نام  200٤ت نون الند وى
مشنمولة ابملننل النوارد يف القنرار املشنار الين ا نال .دون ان تالحنظ ان قنرار جملنس قيناد الثننور
املشننار الي ن ا ننال ارق ننك  ١00لسنننة  ١٩٩٩مت الغ نناء مبوجننب أح ننام املنناد  8م ن ق ننانون
التض ننمني رق ننك  ١2لس نننة  2006وان ق نرار التض ننمني ك ننان ق نند ل نندر بت ننارين 20١3/5/30
اسننتنادا للق نرار امللغ ني املننذكور .ومل ننا كننان ا ل ننت يف الق نوانني اجلدي نند انننا تس ننري م ن مري ننن
نفاذها حىت ل الوقائل ال ن تمتنب ليهنا بعند كنت ث رهنا القنانون اجلديند يسنري ا
ابلنسنبة للمسنتقبت دون املاضنني وهنو مننا يعن نن مببندأ ا نندم رجعينة القنوانني ويهندا هننذا
املبدأ اىل استقرار املعامالت وقند ورد هنذا املبندأ يف املناد  ١0من القنانون املند العراقني رقنك
 ٤0لسنة  ١٩5١ال جناء يهنا ا يعمنت ابلقنانون ا من وقن لنمورت نذا نال يسنري
ل ن م ننا س ننبر م ن الوق ننائل ا اذا وج نند ن ن يف الق ننانون اجلدي ند يقض نني بغ ننم ذل ن أو ك ننان
القنانون اجلديند متعلقننا ابلنظنام العنام أو اآلدا ا انن تنرد لن هنذ القا ند العامنة بعننل
ا سننتثناءات ميتنند يهننا س نرحتن الق نوانني أبا ننر رجعنني ومنهننا القوا نند اإلجرائيننة وهننذ القوا نند
وايق ننة الص ننلة بنظ نام التقاض نني وتتعل ننر ابلنظ ننام الع ننام ول ننذل ه نني اج نراءات ق ن لية واجب ننة
اإلتبنناع يسننري يف قننونا القننانون اجلدينند ننور لنندور و لن كننت النند اوى القائمننة حننىت تلن
ال تتعلر ابلوقائل ال حدا يف ظت القانون القدمي وأساس األار الفنوري واملباقنر للقا ند
اإلجرائيننة اجلدينند يرجننل اىل أنننا جنناءت لتعننويل إجنراءات كانن حتنناج إل نناد النظننر يهننا
كما يهدا املشرع م تعديت هذ اإلجراءات إىل تعزينز العدالنة وذلن بتسنهيت الطنرق الن
تس نا د القاض نني يف التول ننت اىل احلقيق ننة و جم نال للتمس ن بوج ننود وض ننل س ننابر م تس ننب
وبننناء ل ن مننا تقنندم ي ننون القننانون الواجننب التطبيننر ل ن وقننائل د ننوى املميز/املنند ي ه ني
أح ننام ق ننانون التض ننمني رق ننك  ١2لس نننة  2006ول نيس ق نرار جمل ننس قي نناد الث ننور املنح ننت رق ننك
 ١00لس نننة  ١٩٩٩امللغ نني قب نت ل نندور احل ننك املطع ننون ي ن وي ننون احل ننك ال ننذي تص نندر
حم مة املوضوع قابال للطع ي الل ا 30االانني يومنا من مرينن التبلينا بن أمنام حم منة
ا سن ننت ناا بصن ننفتها التمييزين ننة من ننال أبح ن ننام املن نناد  5من ن القن نانون املن نذكور أ ن ننال وت ن ننون
حم مة است ناا بغداد/ال رخ ا حادية بصفتها التمييزية هي املفتصة بنظنر الطعن التميينزي
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لنذا قننرر إحالنة ريضنة الطعن مننل اضنبار النند وى إىل حم مننة ا سنت ناا املننذكور للنظننر ين
حس ن ن ننب ا تص ن ن ننا وإق ن ن ننعار حم م ن ن ننة ب ن ن ننداء ال ن ن ننرخ ب ن ن ننذل ول ن ن نندر الق ن ن نرار اب تف ن ن نناق
يف/23لفر١٤36/هن املوا ر 20١٤/١2/١5م.
املبدأ القانوين :قرار حمكمة البداءة ابعتبار الدعوى املنظورة أمامها مستأخرة اىل نتيجة
حسم النزاع أمام هيئة التحكيم يف غرفة التجارة الدولية ،يتفق وما تنص عليه املادة
 3/253من قانون املشار اليها آنفاً ،وطاملا ان الطرف االول يف العقد هو وزارة

الدفاع/مديرية التسليح والتجهيز (املنحلة) وان العقد مت ابرامه يف بغداد فتكون احملاكم
العراقية هي املختصة بنظر الدعوى تطبيقاً للقواعد املنصوص عليها يف املادتي
14و/ 15ج من القانون املدين (اجلملة االوىل من الفقرة جـ)،

قرار احل ك ا 20١2/235/23٤يف  – 20١2/١١/2١حم مة التمييز ا حادية
تش ن ل ا ي ننة املوسننعة املدني نة ا وىل يف حم مننة التمييننز ا حاديننة بتننارين/6حم نرم ١٤3٤/ه ن
املوا ن ننر 20١2/١١/2١م برائسن ننة ئن ننب الن نرئيس السن ننيد  ...و ضن ننوية القضن ننا السن نناد ...
املوذونني ابلقضاء ابسك الشعب وألدرت القنرار اآلتني -:
املمينزان -١/ئننب املنند ي العام/القاضني/اس-2/ . .و يننر املالية/اضننا ة لوظيفت /وكيلن
املوظ احلقوقي /اي . .ا
املمي ن ننز ل ن ننيهك-١/ق ن نرار حم م ن ننة الب ن ننداء املفتص ن ننة ابل ن نند اوى التياري ن ننة يف ال ن نند وى املرقم ن ننة
20١١/ /286يف -2/ 20١2/7/١5من ن ن ن ن نندير قن ن ن ن ن ننركة ارمن ن ن ن ن ننامن وابموساتزيو/اضن ن ن ن ن ننا ة
لوظيفت -3/مدير قركة ينمي اني ا-قركة اسهك مالية/اضا ة لوظيفت
اد ن وكي ننت املنند ي/و ير املالية/اض ننا ة لوظيفت ن لنندى حم م نة الب نداء املتفصص ننة ابل نند اوى
التيارين ننة ابنن ن سن ننبر وان تعاقن نندت و ار ال ن نند اع املنحلن ننة من ننل قن ننركة ااوتن ننوميالرا-ا يطالي ن ننة
بتن ن ننارين١٩80/١2/28والن ن ن حلن ن ن حملهن ن ننا الشن ن ننركتني املن ن نند ليهمن ن ننا اقن ن ننركة ارمن ن ننامن
وابموسن نناتزير وقن نركة ينمي اني ن ننا مبوجن نب العقن نند املن ننرقك ا 80/5لتيهين ننز لن نوارين و تن نناد
للس ننف بقيم ننة ا 7٩6ملي ننون دو ر وس ننبعمائة وس ننتة وتس ننعون ملي ننون دو ر وقام ن و ار
الد اع بتسديد املبلا العقد مبوجب د عات م نام١٩8١ولغاينة ١٩87وحسنب تقندمي
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العمت وانا وبلغ جممو هنا ا 372.3ااالمثائنة وااننان وسنبعون ملينون وانال مائنة الن
دو ر وكننان التسننديد يف ج نزء من ن نقنندا وا ننر ابلنننفي اخلننام اب ضننا ة اىل تسننديد الفوائنند
املمتبة التو م احلالت يف بعنل من هنذ الند عات وحسنب منا موضنً يف اجلندول ني
ال ند وى .ل ننذا ل ننب د ننو امل نند ليهم نا للمرا ع ننة واحل ننك بفس ننن العق نند نندود م ننا ن ي ننتك
تنفين ننذ واسن ننمداد كا ن ننة املبن ننالا والتعن ننويل ن ن ا ضن نرار املادين ننة الن ن الن نناب العن نراق و ن نندم
ا تداد ب ا ة اإلجراءات القضنائية منل ا حتفناظ ب ا نة احلقنوق ا نرى الندرت احمل منة
املن ن ننذكور بتن ن ننارين  20١2/7/١5وبعن ن نندد  20١2/ /286ح من ن ننا حضن ن نورحت يقضن ن نني بن ن ننرد
الند وى وحميننت املنند ي املصنناري واتعننا حمامننا وكينت املنند ليهمننا مبلغننا مقنندار امائننة
ومخسون ال دينار  .ع املند ي العنام متيينزا ابحل نك املنذكور البنا نقضن بعريضنت امللر نة
 20١2/8/١2وكم ننا ع ن ايض ننا وكي ننت املد ي/اض ننا ة لوظيفت ن متيي نزا ابحل ننك الب ننا نقض ن
بعريضت امللر ة  20١2/8/١3ولتعلر الطعنيني مبوضوع وقرار واحد مت توحيداا معا.
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى الت نندقير واملداول نة م ن قب ننت ا ي ننة املوس ننعة املدني ننة ا وىل يف حم م ننة التميي ننز
ا حاديننة وجنند ان الطعنننني التميي نزيني مقنندمان ضننم املنند القانوني ننة قننرر قبو مننا ق ن ال
ولتعلقهمننا مبوضننوع واحنند قننرر توحي نداا ونظراننا معننا ولنندى النظننر يف احل ننك املميننز قنند
وجد أبان غم لحيً ملفالفت اح ام القانون وان جاء اتبا ا للقنرار التميينزي الصنادر ن
رائسة حم مة است ناا بغداد/الرلا ة ا حادينة بصنفتها التمييزينة النرقك /67١م 20١2/يف
 20١2/5/3١والن ن ننذي يتعلن ن ننر ابلطعن ن ن التميين ن ننزي املقن ن ندم من ن ن قبن ن ننت املمين ن ننز ااملن ن نند ي/و ير
املالية/اضننا ة لوظيفت ن حننول الق نرار الننذي النندرت حم م نة البننداء يف حمضننر اجللسننة امللر ننة
 20١2/٤/25اب تب ن ننار ال ن نند وى املنظ ن ننور امامه ن ننا املرقم ن ننة  20١١/ /286مس ن ننتو ر اىل
نتيي نة حس ننك الن نزاع م ن قب ننت هي ننة التح ننيك الدولي ننة يف غر ننة جت ننار ابري ننس اس ننتنادا للم نناد
 3/253م ن ق ننانون املرا ع ننات املدني ننة رق ننك  83لس نننة  ١٩6٩وال ننذي ج نناء الق نرار التميي ننزي
ا ننال ال ننا تص ننا حم م ننة ا س ننت ناا الن ننو ي املنص ننو لي ن يف امل نناد  3/3٤م ن
القننانون املنذكور وقنند وجنند ابن الفقننر ا ١٩-١من العقنند املننرقك  ١٩80/5املن م بننني و ار
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الد اع/مديريننة التسننليً والتيهيننز ااملنحلننة وبننني قننركة اوتننوميالرا ا يطاليننة يف بغننداد بتننارين
 ١٩80/١2/28اخلا بتيهيز لوارين وتوربينات واسلحة نص لن ان كا نة النزا نات
الناق ن ة م ن واملرتبط ننة هب نذا العق نند وال ن مي ن ن تس ننوتيها بص ننور ودي ننة م ن قب ننت األ ن نراا
املتعاقنند سننوا يننتك تسننويتها بصنور نائيننة مبوجننب قوا نند املصنناحلة والتح ننيك لغر ننة التيننار
الدوليننة يف ابريننس ا رنسننا م ن قبننت االاننة حم م نني يننتك تعيينننهك و قننا للقوا نند املننذكور وان
ننريف النند وى قنند تصننادقا امننام حم منة البننداء أبن املوضننوع قنند أحيننت اىل هي ننة التح ننيك يف
غننرا التيننار الدوليننة يف ابريننس وانن مت اسننت ناا قنرار ا ي ننة امننام حم مننة اسننت ناا ابريننس
و الن النند وى معروضننة امامهننا لين ننان قنرار حم م نة البننداء اب تبننار النند وى املنظننور
أمامهننا مسننتو ر اىل نتييننة حسننك الننزاع أمننام هي نة التح ننيك يف غر ننة التيننار الدولينة يتفننر
وما تن لي املاد  3/253م قانون املشار اليها ثنفا و املنا ان الطنرا ا ول يف العقند
ه ننو و ار الد اع/مديري ننة التس نليً والتيهي ننز ااملنحل ننة وان العق نند مت ابرام ن يف بغ ننداد ت ننون
احمل نناكك العراقي ننة االقض نناء العراق ني ه نني املفتص ننة بنظ ننر ال نند وى تطبيق ننا للقوا نند املنص ننو
ليهننا يف املننادتني ١٤و/ ١5ج م ن القننانون املنند ااجلملننة ا وىل م ن الفقننر ج ن وملننا كننان
احل ك املميز قد ال ذل مما ا ت بصحت و لي قرر نقض وا اد الد وى اىل حم متهنا
سن نت فار الن ند وى و ن ننر من ننا تقدم ولن نندر القن نرار اب تفن نناق يف /7حمن نرم ١٤3٤ /ه ن ن املوا ن ننر
20١2/١١/2١م.
املبدأ القانوين :على احملكمة االستماع للبينة الشخصية للمدعي يف اثبات دعواه طاملا
ان املتداعيي قد تصادقا على ان املدعي عليها هي زوجة والد املدعي فاملانع االديب
متوفر هنا وفقاً للمادة /18اثنياً من ق االثبات ويف حال عجزه عن اثبات دعواه
ابلبينة الشخصية متنحه احملكمة حق حتليف خصمه اليمي احلامسة

قرار احل ك ا ١580ا يو ا ست نا ية يف  – 20١2/7/23حم مة التمييز ا حادية
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تش ل ا ينو ا سنت نا ية منقنول يف حم منة التميينز ا حادينة بتنارين /3رمضنان  ١٤33/ه ن
املوا ن ننر 20١2/7/23م برائسن ننة ئن ننب الن نرئيس  ...و ضن ننوي القضن ننا السن نناد  ...املن ننوذونني
ابلقضاء ابسك الشعب والدرت القرار ا تن نني:
املميز /اع ا.ع.خ وكيل احملامي ار.
املميز ليها . /م .ع
اد ن وكيننت املنند ي/املميز لنندى حم منة بننداء احملاويننت ابن ملوكل ن بذم نة املنند ي ليهننا مبلغننا
مقنندار سننبعمائة ومخسننون الن دينننار ن قرضنة حسنننة ورغننك مطالبتن ننا ا انننا ممتنعنة ن
د ننل املبل ننا ل ننذا ل ننب د و ننا للمرا ع نة واحل ننك ابلزامه ننا ابملبل ننا ا ننال م ننل حميله ننا الرس ننوم
واملصن نناري  .الن ندرت حم من نة املوضن ننوع بعن نندد  20١2/ /52يف  20١2/2/2٩ح من ننا
حض ننورحتُ يقض نني ب ننرد د ننوى امل ند ي وحميل ن الرس ننوم واملص ناري  .اس ننتون وكيل ن امل نند ي
احل ننك امل ننذكور الب ناُ س ننف بالئحت ن امللر نة  . 20١2/3/١٤ال نندرت حم م نة اس ننت ناا
ابب ن ننت ا حادي ن نة بع ن نندد /36١س 20١2/يف  20١2/5/6ح م ن ننا حض ن نورحت يقض ن نني بتويي ن ند
احل ك املتسون ورد ا ماضات ا ست نا ة وحميت املستون رسنك ا سنت ناا ومصناريف .
ولعدم قنا ة وكيت املستون ابحل ك الصادر ع ب متييزا بالئحت امللر ة 20١2/5/30
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولنة وجنند ان الطعن التمييننزي مقنندم ضننم املنند القانونينة قننرر
قبول قن ال ولندى طن النظنر لن احل نك املمينز وجند أبنن غنم لنحيً و نال للقنانون
ذل ن ان ن كننان ل ن احمل م نة ا سننتماع للبين نة الشفصننية للمنند ي يف اابننات د نوا املننا ان
املتدا يني قد تصادقا ل ان املد ي ليها هني وجنة والند املند ي املنانل ا ديب متنو ر هننا
و قا للماد  /١8نيا م قانون ا ابات ويف حال يز اابنات د نوا ابلبيننة الشفصنية
متنح ن احمل م نة ح ننر حلي ن ص ننم اليم ننني احلامس نة ل ننذا ق ننرر نق ننل احل ننك املمي ننز وا نناد
النند وى حمل متهننا تبنناع مننا تقنندم ل ن ان يبق ن رسننك التمييننز مبعننا للنتييننة .ولنندر القننرار
اب تفاق يف /3رمضان ١٤33/املوا ر .20١2/7/23
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املبدأ القانوين :املادة األوىل من قانون ااثبات رقم  107لسنة  1979قد وسعت
سلطة القاضي يف توجيه الدعوى وما يتعلق هبا من أدلة مبا يكفل التطبيق السليم
احكام القانون وصوهلا إىل احلكم العادل يف القضية املنظورة فضالً عن ذلك إن املادة
الرابعة من القانون املذكور قضت بتبسيط الشكلية احلد الذي يضمن املصلحة العامة
وال يؤدي إىل التفريط أبصل احلق املتنازع فيه
قرار احل ك ا/707ا ي ة املدنية/منقول يف  – 20١٤/5/١١حم مة التمييز ا حادية
تشن ن ل ا ي ننو املدني ننة املنق ننول يف حم من ننة التميي ننز ا حادي ننة بت ننارين /١١رج ننب ١٤35/ه ن ن
املوا ننر 20١٤/5/١١م برائس ننة ئ ننب ال نرئيس الس ننيد  ...و ض ننوية القاض نيني الس ننيدي ...
املوذونني ابلقضاء ابسك الشعب وألدرت القرار األي:
املمي ننز/املعمض/ا .ع.ا امل نندير املف ننوض لش ننركة ر كسم/إض ننا ة لوظيفت ن وكيل ن احمل ننامي اع
ال. .ال
املميز لي /املعمض لي /اي. .ع.ع وكيل احملامي ا .ع.ال
اد ن وكيننت املنند ي لنندى حم مننة بننداء اال نراد إن املنند لين مندي إىل املنند ي مببلننا مقنندار
ا 725.000.000س ن ننبعمائة ومخس ن ننة و ش ن ننرون ملي ن ننون دين ن ننار مس ن ننتحر األداء كم ن ننا ه ن ننو ب ن ن
ابلص يني املرقمني ا00000٤٩و  0000055امللر ني يف  20١2/١2/28و 20١3/2/١
و ن نند مراجع ننة امل نند ي :ال نندائ للمص ننرا املس ننحو لين ن الصن ن ني امص ننرا التع نناون اإلقليم نني
اإلسالمي للتنمية وا ستثمار الفرع الرئيسي ظهر إن املد لي ااملدي ليس لدي رليد كننايف
لتغطية النندي املننذكور أ ننال  .ولعنندم قيننام املند لين ااملنندي بتسننديد منا بذمتن إىل النندائ رغننك
املطالبننات املت ننرر  .لننذا لننب وضننل أقننار احليننز ا حتيننا ي لن األمنوال املنند لين ااملنندي
املنقولننة وغننم املنقولننة واسننتحقاقات لنندى دائننر مشنناريل أماننة بغننداد مبننا يع نادل قيمننة النندي واحل ننك
إبل نزام امل نند لي ن بتس ننديد مبل ننا ال نندي وق نندر ا 725.000.000س ننبعمائة ومخس ننة و ش ننرون
ملي ننون إىل امل نند لي ن اي. .ع.ع إض ننا ة إىل الفائ نند القانوني ننة البالغ ننة  %5م ن مري ننن إقام ننة
الد وى وحلني التسديد الفعلي ل امت الدي ألدرت احمل مننة بعندد  20١3/ /2852وبتننارين
 20١3/١2/3١ح م ن ن ننا غيابي ن ن ننا إبل ن ن نزام امل ن ن نند لي ن ن ن ا  .ع .ا امل ن ن نندير املف ن ن ننوض لش ن ن ننركة ر
كسم/إضننا ة لوظيفتن بتوديتن للمنند ي اي. .ع.ع مبلننا مقنندار ا 725.000.000سننبعمائة
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ومخس ننة و ش ننرون ملي ننون ن قيم ننة الص ن ني امل ننرقمني ا00000٤٩و  0000055املس ننحوبني
ل امصرا التعاون اإلقليمي اإلسالمي للتنمية وا ستثمار وحميل الرسوم واملصاري وأتعننا
حمام ننا لوكي ننت امل ند ي ا .ع.ال مبل نا مق نندار ا 500.000مخس ننمائة ال ن دين ننار واحتس ننا
الفائ نند القانوني ننة البالغ ننة  %5ا تب ننارا م ن مري ننن املطالب ننة القض ننائية يف  20١3/8/6وحل ننني الفعلي ننة
ا ننمض وكيننت املنند لي ن ل ن احل ننك بالئحت ن امللر ننة  20١٤/١/27ألنندرت احمل مننة بعنندد
/2852ا ماضننية 20١3/وبتننارين  20١٤/2/25ح مننا حضننورحت بنرد ا نماض قن ال وحميننت
املعتوض الرسوم  .ع وكيت املعتوض ابحل ك متييزا بالئحت امللر ة .20١٤/3/23

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجند إن الطعن التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة .قنرر
قبول ق ال ولدى النظر يف احل ك املميز .قند وجند أنن غنم لنحيً و نال للقنانون ذلن
إن املميز/املد لي كان قد ا مض ل احل ك الغيايب الصادر ضند بعريضنت ا ماضنية
امللر ننة  20١٤/١/27ننالل املند القانونيننة واقننار يف ريضننة ا نماض إىل اسننك املعننمض
واسك املعنمض لين وان ا قنار يف ريضنة ا نماض إىل لبن إب ناد احملاكمنة وت رارهنا يف
جلسة املرا عنة حمنت لن انن عن بطريقنة إ ناد احملاكمنة صولنا وان املناد األوىل من
قنانون اإلابننات رقننك  ١07لسنننة  ١٩7٩قنند وسننع سننلطة القاضنني يف توجي ن النند وى ومننا
يتعلننر هبنا من أدلننة مبننا ي فننت التطبيننر السننليك إلح ننام القننانون ولننو ا إىل احل ننك العننادل يف
القضية املنظور ضال ذل إن املاد الرابعة م القانون املذكور قض بتبسنيي الشن لية
احلد الذي يضم املصنلحة العامنة و ينلدي إىل التفنريي أبلنت احلنر املتننا ع ين وحينث إن
احمل م ننة ق نند اجته ن يف ح مه ننا املمي ننز إىل ننالا ذل ن مم ننا ا ننت بص ننحت ل ننذا ق ننرر نقض ن
وإ اد اضنبار الند وى إىل حم متهنا للنظنر يهنا موضنو ا وإلندار احل نك و نر القنانون لن
إن يبقن ن رسن ننك التميين نز مبعن ننا للنتيين ننة ولن نندر القن نرار اب تفن نناق يف  /١١رجن ننب  ١٤35/ه ن ن
املوا ر  20١٤/5/١١م .
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املبدأ القانوين :ان القاضي ملزم ابتباع التفسري املتطور للقانون ومراعاة احلكمة من
التشريع عن تطبيقه وتبسيط الشكلية اىل احلد الذي يضمن املصلحة العامة وال يؤدي
اىل التفريط أبصل احلق املتنازع فيه (م 3و 4من ق .االثبات)

قرار احل ك ا/١٤٤ا ي ة املوسعة املدنية يف  – 20١3/5/20حم مة التمييز ا حادية
تش ل ا ي نة املوسنعة املدنينة الثانينة يف حم منة التميينز ا حادينة بتنارين /٩رجنب١٤3٤/ه ن
املوا ن ن ننر 20١3/5/20م برائسن ن ننة ئن ن ننب الن ن نرئيس  ...و ضن ن ننوية ئن ن ننب الن ن نرئيس السن ن ننيد ...
املوذونني ابلقضاء ابسك الشعب وألدرت القنرار اآلتني -:
املميز  /ا  .م. .متولية وق جامل حممد حتسني /وكيلها احملامي ا .
املميز لي  /مدير ام هي ة ادار واستثمار اموال الوق السي يف نينوى/اضا ة لوظيفت
اد ن املد يننة بواسننطة وكيلهننا لنندى حم مننة بننداء املولننت ابنن سننبر ملننور املد يننة املرحننوم
ام .ي .ع ا ان وق ن ج ننامل حمم نند حتس ننني م ننل مش ننتمالت املت ون نة م ن اربع ننة غ ننرا وس ننتة
دكنناكني واملقامننة ل ن العقننار املننرقك  ٤0/٤٩5م ٤٤احلشننمية وذلن مبوجننب احليننة الوقفيننة
املرقمن ن ن ن ن ن ننة /١22يف ١٩73 /٤/١واملعدلن ن ن ن ن ن ننة حقن ن ن ن ن ن ننا م ن ن ن ن ن ن ن قبن ن ن ن ن ن ننت الواق ن ن ن ن ن ن ن وابحلين ن ن ن ن ن ننة
املرقم ن ننة١٤3س ن ننيت١2١3والص ن ننادرتني م ن ن حم م ن ننة ا ح ن نوال الشفص ن ننية يف املول ن ننت وق ن نند
تضننمن احليننة ا ننم توليننة املد يننة للوق ن امل نذكور بعنندو ا الواق ن ا ان املنند لي ن
اض ننا ة لوظيفت ن وض ننل ي نند ل ن ام نوال الوق ن وواردات ن والتص ننرا هب ننا دون س ننند ق نر ي او
ق ننانو و ال ننا للش ننر الواقن ن  0لب ن د ننو امل نند لين ن اض ننا ة لوظيفتن ن والزام ن مبن ننل
معارضت للمد ية يف ادار الوق مل حميت املد لي الرسنوم واملصناري واتعنا احملامنا
احيلن النند وى اىل حم مننة ا حنوال الشفصنية يف املولننت للنظنر يهننا حسننب ا تصننا
النن ننو ي الن نندرت احمل من ننة ا ن ننم بتن ننارين  20١0/١0/١7وبعن نندد 20١0/7553ح من ننا
حضننورحت يقضنني بمقننيً املد ينة للتوليننة لن وقن جننامل حممنند حتسننني مننل مشننتمالت والنزام
املند لين اضننا ة لوظيفتن مبنننل معارضننتها للمد يننة يف ادار الوقن ومشننتمالت لن ضننوء
قرو الواق الوارد يف احليتني الوقفيتني املشنار اليهمنا ا نال وحمينت املند لي /اضنا ة
لوظيفتن املصناري واتعنا احملامننا  .عن وكينت املمينز ابحل ننك املنذكور متيينزا بالئحتن امللر ننة
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 20١0/١0/27ا ينند احل ننك اىل حم متن منقوضننا ابلقنرار التمييننزي املننرقك /5٤0٩قفصننية
اوىل 20١0/وامل ن ن ننلرخ  20١0/١2/2٩ال ن ن نندرت حم م ن ن ننة املوض ن ن ننوع بت ن ن ننارين 20١١/5/5
والعدد ا ال ح ما حضورحت بمقيً املد ية للتولينة لن وقن جنامل حتسنني حممند بند هللا
م ننل مش ننتمالت وال نزام امل نند لي ن اض ننا ة لوظيفت ن مبن نل معارض ننت للمد ي ننة يف ادار الوق ن
ومشنتمالت يف ضنوء قنرو الواقن النوارد يف احليتنني النوقفيتني املشنار اليهنا ا نال وحميننت
امل نند لي /اض ننا ة لوظيفت ن املص نناري واتع ننا احملام ننا  ,ع ن وكي ننت امل نند لي ن ابحل ننك
امل ن ن نذكور متيي ن ن ننزا بالئحت ن ن ن امللر ن ن ننة 20١١/5/١١ق ن ن ننررت حم م ن ن ننة التميي ن ن ننز ا حادي ن ن ننة بع ن ن نندد
/30٩5ا ي ن ن ننو الشفص ن ن ننية ا وىل 20١١/يف 20١١/7/١١نقض ن ن ن وا ن ن نناد ا ض ن ن ننبار اىل
حم متهن ننا واتبا ن ننا للقن نرار التميين ننزي املن نرقك /30٩5ا ين ننو الشفصن ننية ا وىل 20١١/الن نندرت
حم مة ا حوال الشفصية يف املولت بتنارين  20١١/٩/26و ندد  20١0/7553ح منا
حضننورحت يقضنني ابل نزام املنند لي ن اضننا ة لوظيفت ن مبنننل معارضننت للمد يننة يف ادار الوق ن
ومشن نتمالت يف ضن ننوء قن ننرو الواقن ن ال ن نوارد يف احليتن ننني الن ننوقفيتني املشن نار اليهن ننا وحميلن ن
املص نناري واتع ننا حمام نا وك ننيال املد ي ننة ع ن وكي ننت امل نند لي /اض ننا ة لوظيفت ن ابحل ننك
املن ننذكور متيين نزا بالئحتن ن امللر ن ننة 20١١/١0/5م البن ننا نقن ننل القن نرار لبن ن هي ن ننة ا حن نوال
الشفصية رض املوضوع ل ا ي ة املوسعة املدنية لتحديند احمل منة املفتصنة قنررت حم منة
التميين ننز ا حادين ننة بتن ننارين  20١2/6/2٤وبعن نندد /22موسن ننعة مدنين ننة 20١2/نقن ننل احل ن نك
املميز/ال ن ن ن ن نندرت حم م ن ن ن ن ننة اس ن ن ن ن ننت ناا نين ن ن ن ن نوى ا حادي ن ن ن ن ننة بت ن ن ن ن ننارين  20١3/2/5وبع ن ن ن ن نندد
/١١س 20١3/ح من ننا حض ن ننورحت يقض ن نني بفس ن ننن احل ن ننك الب ن نندائي امل ن ننلرخ 20١2/١١/28
سن ننفا كلين ننا واحل ن ننك بن ننرد د ن ننوى املد ين ننة ا  .م . .وحميلهن ننا كا ن ننة املصن نناري واتعن ننا
احملاما لوكيت املستون املوظ احلقوقي اخ.و مبلغا قدر امثنانون الن ديننار عن وكينت
املد ي ن ن ننة متيي ن ن نزا ابحل ن ن ننك ا س ن ن ننت نايف الب ن ن ننا نقض ن ن ن لالس ن ن ننبا امل ن ن ننذكور بعريض ن ن ننت امللر ن ن ننة
.20١3/3/٤
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الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ن نندى التن نندقير واملداولن ننة م ن ن ا ي ن ننة املوس ن ننعة املدنين ننة الثاني ن ننة يف حم من ننة التميي ن ننز
ا حادية وجد ان الطع التمييزي مقدم ضم املد القانونية قنرر قبولن قن ال ولندى طن
النظر ل احل ك املميز وجند انن غنم لنحيً و نال ح نام القنانون ذلن ان الثابن ان
املد ي ن ننة ا  .م .ه ن نني املتولي ن نة وق ن ن ج ن ننامل حمم ن نند حتس ن ننني وابلت ن نناا ت ن ننون ص ن ننومتها
متحقق نة نان ل ن احمل مننة النند ول يف اسنناس ال ند وى وان القاض ني ملننزم ابتب ناع التفسننم
املتطننور للقننانون ومرا ننا احل مننة م ن التش نريل ن تطبيق ن وتبسننيي الش ن لية اىل احلنند الننذي
يض ننم املصن ننلحة العامن ننة و ين ننلدي اىل التفن ننريي أبلن ننت احلن ننر املتنن ننا ع ين ن ام 3و ٤من ن ق.
ا ابات وحيث ان احمل مة سارت ابلد وى ال ا ملا تقدم قنرر نقنل احل نك املمينز وا ناد
الد وى اىل حم متها تباع ما تقندم لن ان يبقن رسنك التميينز مبعنا للنتيينة ولندر القنرار
اب تفاق يف/٩رجب١٤3٤/هن املوا ر 20١3/5/20م.
املبدأ القانوين :ان جمرد طلب املدعي إشعار اخلصم مبوضوع الدعوى دون طلب إلزامه
بتقرير هذا احلق أفقدها شروط إقامتها ابلشكل القانوين الصحيح مما تكون واجبة الرد
شكالً
قرار احل ك ا/١6٤ا ي ة املوسعة يف  – 20١٤/١١/١١حم مة التمييز ا حادية
تش ل ا ي ة املوسعة املدنية يف حم مة التمييز ا حادية بتارين /١8حمنرم ١٤36/ه ن املوا نر
20١٤/١١/١١م  .برائسنة ئنب النرئيس السنيد  ...و ضنوية القضنا السناد  ...املننوذونني
ابلقضاء إبسك الشعب وألدرت القرار اآلي -:
املميز  /اج.م.ج – وكيل احملامي اع.ج ال .
املميز لي  /مدير بلدية الصوير – إضا ة لوظيفت .
اد ن وكيننت املنند ي لنندى حم مننة بننداء الصننوير إنن سننبر للمنند

لين إضننا ة لوظيفت ن ان

قننام بنننزع مل يننة األرض العائنند ملوكلن يف العقننار املننرقك  8٩3/١م  2٩بطليننة اسننتنادا للق نرار
 ١١7لس ن نننة  2000واس ن ننتبعد ملوكل ن ن مس ن نناحة  625م 2وأ طاه ن ننا ال ن ننرقك  22٩٩/١م 2٩
23٩

بطلي ننة وحي ننث إن موكل ن ا ننمض ل ن ه ننذ املس نناحة أم ننام جلن ننة ا ف ناء يف حينه ننا وقام ن
بتص ن ننحيً املس ن نناحة وجعله ن ننا  ١500م 2ب ن نند  625م 2وحي ن نث إن امل ن نند لي /إض ن ننا ة
لوظيفت ن يقك إبقعار دائر التسييت العقاري يف الصوير لغرض تسييت املسناحة املسنتبعد
من ن ا سن ننتيالء لين ن لن ننب د ن ننو املن نند لين ن للمرا عن ننة واحل ن ننك إبلزامن ن إبقن ننعار دائن ننر
التسننييت العقنناري يف الصننوير لتسنييت املسناحة املشننار اليهننا إبسننك موكلن  ١500م 2بند
من ن  625م .. 2ولغن ننرض الرسن ننك تقن نندر املسن نناحة املسن ننتبعد بثالان نني ملين ننون دينن ننار وحمين ننت
املد لي الرسوم واملصاري واألتعا  .ألدرت حم مة املوضنوع بعندد 20١3/ /٩١
يف  20١3/6/23ح م ن ننا حض ن ننورحت ابل ن نزام امل ن نند لي ن ن اض ن ننا ة لوظيفت ن ن إبق ن ننعار مديري ن ننة
التس ن نييت العق ن نناري يف الص ن ننوير بتص ن ننحيً املس ن نناحة املس ن ننيلة إبس ن ننك امل ن نند ي اج.م.ج يف
القطعة املرقمة  22٩٩/١م  2٩بطلية وال مت اسنتبعادها من ا سنتمال من  625م 2اىل
 ١500م 2وهن نني متثن ننت مسن نناحة الن نندار العائن نند للمن نند ي من ننل مخسن ننني قن ننير ضين ننت مثمن ننر
وحسب كتنا جلننة اسنتمال األراضني الزرا ينة املشن لة مبوجنب القنرار  ١١7لسننة 2000
ابلعدد  32يف  2002/١0/١وحميت املد لي الرسنوم واملصناري وأتعنا حمامنا وكينت
امل نند ي احمل ننامي اع.ج.م مبل ننا مق نندار امخس ننمائة ال ن دين ننار  .ع ن وكي ننت امل نند لي ن
بقن نرار احل ن ننك متيين نزا البن ننا نقضن ن بالئحتن ن امللر ن ننة  . 20١3/7/١7ا ين نند احل ن ننك منقوضن ننا
مبوج ن ن ننب قن ن ن نرار حم من ن ن نة التميي ن ن ننز ا حادي ن ن ننة امل ن ن ننرقك /٤275مدني ن ن ننة ق ن ن ننار 20١3/واملن ن ن نلرخ
 20١3/8/20واتبا ننا للق نرار التميي ننزي ال نندرت حم م ننة املوض ننوع بت ننارين 20١3/١0/2٤
و نندد  20١3/ /٩١ح م ننا حض ننورحت قض ن ب ننرد د ننوى امل نند ي جت ننا امل نند لي ن م نندير
بلدية الصوير /إضنا ة لوظيفتن وحميلن الرسنوم واملصناري واتعنا احملامنا  .اسنتون املند ي
احل ن ننك امل ن ننذكور الب ن ننا س ن نف بالئح ن ننة وكيل ن ن امللر ن ننة  . 20١3/١١/3ال ن نندرت حم م ن ننة
اس ننت ناا واس نني ا حادي ننة بت ننارين  20١٤/2/١7و نندد /١١س 20١٤/ح م ننا حض ننورحت
قضن ن بتويين نند احل ن ننك البن نندائي ورد العريضن ننة واألسن ننبا اإلسن ننت نا ية وحمين ننت املسن ننتون كا ن نة
الرسوم واملصاري وا تبار األتعا احمل وم هبا لوكيت املستون لي قاملة ملرحل التقاضني
 .ولعدم قنا ة املستون ابحل ك املذكور ع ب متييزا بالئحة وكيل امللر ة .20١٤/3/3
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الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة م ا ي نة املوسنعة املدنينة يف حم منة التميينز اإلحادينة وجند
ان الطع ن التميي ننزي مق نندم ض ننم امل نند القانوني ننة ق ننرر قبول ن ق ن ال ول نندى ط ن النظ ننر يف
احل ننك املميننز وج ند ان ن لننحيً وموا ننر للقننانون ذل ن ان املميننز ااملنند ي لننب يف ريضننة
الند وى النزام املميننز لين ااملند لين إضننا ة لوظيفتن إبقنعار دائننر التسننييت العقنناري يف
الصننوير لغننرض تسننييت مسنناحة  ١500م 2يف القطعننة املرقمننة  8٩3/١م  2٩بطلينة إبمسن
بنند من  650م 2بعنند أن قننام املميننز لين ااملنند لين إبسننتمال قطعننة األرض العائنند
لن املشننار إليهننا أ نال اسننتنادا للقنرار  ١١7لسنننة  2000وان هننذا الطلننب يسننتند لن قنرار
جلنن ننة اسن ننتمال األراضن نني الزرا ين ننة يف واسن نني بعن نندد  33يف  2002/١0/١بتصن ننحيً تلن ن
املس نناحة وحي ننث ان امل نناد ا 2م ن ق ننانون املرا ع ننات املدني ننة رق ننك  83لس نننة  ١٩6٩املع نندل
ر ن ال نند وى أبن ننا ل ننب ق ننف حق ن م ن ث ننر ام ننام القض نناء ن ننا ب ننذل تع نند وس ننيلة
بيعي ننا ك ننان أو معن ننوحت للحص ننول ل ن حق ن ن ري ننر القض ناء
كفله ننا الق ننانون للش ننف
وجين نب أن حتن ننوي ريضن ننة الن نند وى لن ن الطلبن ننات املتعلقن ننة مبوضن ننو ها وهن ننو احلن ننر األلن ننلي
املطالننب ب ن م ن حي ننث األسنناس إضننا ة إىل الطلبننات امل مل ننة نا واملتفر ننة نهننا وأن ت ننون
مسننتند لننذات احلننر ومتال مننة مع ن وأن ي ننون الطل نب منصننبا ل ن حننر يقننرر القننانون ن ذا
ل ن النند وى م ن ذل ن العنص نر ت ننون واجبننة الننرد وحيننث ان املميننز ااملنند ي ن يلتننزم يف
إقامة الد وى ل الوج القانو الصحيً للحصول ل تقرير حق أو حلمايتن إذ ان جمنرد
لب ن اق ننعار اخلص ننك مبوض ننوع ال نند وى دون ل ننب إلزام ن بتقري ننر ه ننذا احل ننر أ ق نندها ق ننرو
إقامته ننا ابلش ن ت الق ننانو الص ننحيً مم ننا ت ننون واجب ننة ال ننرد ق ن ال م ن ه ننذ اجله ننة ومل ننا ك ننان
احل ننك اإلس ننت نايف املمي ننز ق نند قض ن بتويي نند احل ننك الب نندائي املس ننتون القاض نني ب ننرد ال نند وى
لسبب ث ر غم السبب املذكور ن ي ون متفقا وأح ام القانون  ,قرر تصنديق من حينث
النتيين ن ننة ورد الطعن ن ن التميين ن ننزي وحمين ن ننت املمين ن ننز رسن ن ننك التميين ن ننز ولن ن نندر القن ن نرار ابإلتفن ن نناق يف
/١8حمرم ١٤36/هن املوا ر 20١٤/١١/١١م .
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قرارات محكمة التمييز اإلتحادية  /قسم األحوال والمواد الشخصية
لزوجة ال تستحق النفقة الهنا أقامت دعوى تفريق قضائي على الزوج
العدد/٤555/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تشكلت هيئة األحوال الشخصية واملواد الشخصية يف حمكمة التمييز ااحتادية بتاريخ /5رمضان 1435/هـ املوافق

 2014/7/3وأصدرت القرار اآليت :

املميز /املد ية. /هن  .م وكيلها احملامي س.
املميز لي /املد لي  /أ.ن.ا
أد املد ية بواسطة وكيلها لدى حم مة األحنوال الشفصنية يف كنربالء أبن املند لين وجهنا قنر ا
وقانو وقد تركها بال نفقة أو منفر قر ي لي لبن د وتن للمرا عنة وإلزامن ابلنفقنة املاضنية واملسنتمر
وحميلن املصنناري واألتعننا ألنندرت حم مننة املوضننوع بعنندد  20١٤/ /750ومريننن 20١٤/5/2٩
ح ما حضورحت برد د وى املد ية وحميلها املصاري واألتعا ع وكيت املد ية ابحل نك املنذكور متيينزا
بالئحت امللر ة يف . 20١٤/6/5

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجد ان الطع التمييزي واقنل ضنم املند القانونينة لنذا قنرر
قبول ق ال ولدى ط النظر ل احل ك املميز وجد أنن لنحيً وموا نر للشنرع والقنانون
حيننث تب ن َّني حمل م نة املوضننوع م ن التحقيقننات اجلاري نة أبن املد يننة تسننتحر النفقننة كون نا
دم رغبتها أبسنتمرار احلينا الزوجينة و لين
أقام د وى التفرير وابلتاا انا أ صح
ت ننون د واهننا واجبننة الننرد وهننذا مننا قض ن ب ن احل ننك املميننز لننذا قننرر تصننديق ورد الطعننون
التمييزية وحمينت املمينز رسنك التميينز ولندر القنرار ابألتفناق يف /5رمضنان ١٤35/ه ن املوا نر
. 20١٤/7/3
ال يعتب جمرد عدم مراجعة املميز ملعهد الطب العديل (لبيان فيما اذا كان مدمناً على

الكحول من عدمه) سبباً للتفريق اذ كان املقتضى تكليف املميز عليها إبثبات دعواها
بطرق أخرى كالبينات الشخصية إكماالً لقناعتها

/١607ا ي ة الشفصية األوىل 20١١/يف : 20١١/3/28
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القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجند أن الطعن مقندم ضنم املند القانونينة لنذا قنرر قبولن
ق ال ولدى ط النظر ل احل ك املميز وجند أنن غنم لنحيً و نال للشنرع والقنانون
ذل ن ألن حم مننة املوض نوع أ ت ن ت جمننرد نندم مراجعننة املميننز ملعهنند الطننب العنندا البيننان
يمنا اذا كننان منندمنا لن ال حننول من دمن سنببا للتفريننر وهننذا ا جتننا غننم سننليك اذ كننان
املقتض ن بعنند ال نرار املميننز ل ن نندم مراجعننة اجله نة املننذكور ت لي ن املميننز ليهننا ابابننات
د واهننا بط ننرق أ ننرى كالبين ننات الشفص ننية إكم ننا لقنا ته ننا ل ننذا ق ننرر نق ننل احل ننك املمي ننز
وإ اد الد وى حمل متها للسم يها و ر ما تقدم ل أن يبق رسك الطع للنتيينة ولندر
القرار اب تفاق يف /2٤ربيل الثا  ١٤32/هن املوا ر  20١١/3/28م .
حتليف املدعى عليه اليمي احلامسة لتحديد موارده املالية
العدد/52١7/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تشن ن ل هي ن ننة األحن نوال الشفصن ننية واملن نواد الشفصن ننية يف حم من ننة التميين ننز اإلحادين نة بتن ننارين
/١6قوال ١٤35/هن املوا ر  20١٤/8/١2وألدرت القرار اآلي :
املميز/املد لي  /م.ع.س
املميز ليها/املد ية /ا.ن.ن
أد ن ن وكيلن ننة املد ين ننة لن نندى حم من ننة األحن نوال الشفصن ننية يف ال ن ننرخ أبن املن نند لين ن وج
موكلته ننا ق ننر ا وق ننانو وق نند تركه ننا و فلته ننا اض ننح ب ننال نفق ننة أو منف ننر ق ننر ي ل ننذا لب ن
د وتن للمرا عننة وإلزامن بتوديتن نفقننة ماضننية ننا ومسننتمر ننا وللطفلننة املننذكور أ ننال وحميلن
املص ن نناري أل ن نندرت احمل م ن ننة بع ن نندد  20١٤/ /260٩ومري ن ننن  20١٤/7/١5ح م ن ننا
حض نورحت بفننرض نفقننة إ س نار ل ن املنند لي ن وإلزام ن بتوديت ن مبلننا مخسننة وسننبعون أل ن
دين ننار ق ننهرحت كنفق ننة ماض ننية ن اا نني ش ننر ق ننهرا ق نني من ن أتري ننن  20١١/6/25ولغاي ننة
 20١2/6/١١ونفقن ننة مسن ننتمر من ن أترين نن املطالبن ننة يف  20١٤/6/١مبلن ننا مخسن نة وسن ننبعون
ألن دينننار قننهرحت للمد يننة وإلزامن أيضننا بتوديتن مبلننا قنندر مائننة ألن دينننار قننهرحت إىل ابنتن
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اضح منفقة قنهرية من مرينن اإلد ناء أ نال وإ طناء احلنر للمد ينة إبسنتالم نفقنة ابنتهنا
ولننر ها ليهننا وحمينت املنند لين املصنناري واألتعننا  .عن املنند لين ابحل ننك متيينزا
بالئحت امللر ة يف . 20١٤/7/2١
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة وجنند ان الطع ن التمييننزي مقنندم ضننم املنند القانونيننة قننرر
قبولن قن ال ولندى طن النظنر لن احل ننك املمينز وجند أنن غننم لنحيً و نال ألح ننام
الشرع والقانون ألن كنان املقتضن وبعند ينز املمينز ليهنا ن حديند منوارد املمينز أو ملن
منحها حر حليف اليمنني احلامسنة وبعند حديند لنيغتها يف حمضنر اجللسنة تسنول املمينز ليهنا
يما إذا كان توج اليمني من ندمها ويف حالنة اإلجينا تسنول املمينز يمنا إذا كنان حلن
م دم و ل ضوء النتيية يتك انتفا بم لتقدير النفقة وحينث أن احمل منة ن تنراع منا
تقنندم ممننا أ ننت بصننحة قرارهننا  .لننذا قننرر نقضن إ نناد النند وى إىل حم مته نا إلتبنناع مننا تقنندم
ل ن أن يبق ن رس ننك التميي ننز تبع ننا لنتيي ننة الق نرار ول نندر ابإلتف نناق يف /١6ق نوال ١٤35/هن ن
املوا ر . 20١٤/8/١2
ليس لوكيل رعاية القاصرين عرض مبلغ نفقة للقاصرين
العدد/53٩5/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تشن ن ل هي ن ننة األحن نوال الشفصن ننية واملن نواد الشفصن ننية يف حم من ننة التميين ننز اإلحادين ننة بتن ننارين
/2٤قوال ١٤35/هن املوا ر  20١٤/8/20وألدرت القرار اآلي:
املميز/احمل مة ل و ر ح ك املاد  30٩مرا عات مدنية
املميز ليها/املد ية /س.م.ع
أد وكيلة املد ينة لندى حم منة األحنوال الشفصنية يف ال نرخ أبن ألو دهنا القالنري كنت
من ا دي ن و ينند و لنني أو د املرحننوم س .ه ن وحلنناجتهك للنفقننة لبن د ننو املنند لي ن /
إض ننا ة لوظيفت ن حلض ننور املرا ع نة واحل ننك بنفق ننة ق ننهرية مناس ننبة ننك .أل نندرت احمل م ننة بع نندد
 20١٤/ /27٤٩ومري نن  20١٤/8/6ح مننا حضننورحت قض ن إبل نزام امل ند لي ن أبدائ ن
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مبلا مقدار مائة ومخسون و شرون أل دينار كراتب قهري ل ت من القالنري لني و يند
أو د س .هن وأتديت مبلا مخسة وسنبعون ألن ديننار قنهرحت كراتنب للقالنر ن .س وإ طناء
احلر للمد ية إبستالم راتب القالنري الشنهري وحمينت املند ي املصناري  .أرسنل احمل منة
الند وى و ننر املناد ا 30٩من قنانون املرا عنات املدنيننة إىل حم مننة التميينز اإلحاديننة إلجننراء
التدقيقات التمييزية ليها.
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجد ان احل ك املراد متييز و نر املناد  30٩مرا عنات مدنينة

غم لحيً و ال ألح ام الشرع والقانون اذ ان املد لين إضنا ة لوظيفتن من واجباتن
احملا ظنة لن حقنوق القالنر ومحايتهنا ولنيس لوكيلن احلنر يف نرض مبلنا النفقنة الن تطالنب

هبا املد ية ألو دهنا القالنري ومن حقن يف حنال كنون منا قندر اخلبنم مغناىل ين أن يعنمض
لي ن ويطل ننب انتف ننا االا ننة ن اء لتق نندير النفق ننة أن يب ننادر بع ننرض مبل ننا النفق ننة وك ننون
احمل مننة أجتهن ننالا وجهننة النظننر املتقدمننة األمننر الننذي أ ننت بصننحة ح مهننا املميننز لننذا
ق ن ننرر نقض ن ن وإ ن نناد ال ن ند وى إىل حم مته ن ننا إلتب ن ناع م ن ننا تق ن نندم ول ن نندر القن ن نرار اب تف ن نناق يف
/2٤قوال ١٤35/هن املوا ر 20١٤/8/20م .
تنازع يف األختصاص املكاين يف دعوى التفريق للضرر
العدد/522٤/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تش ن ن ن ن ل هي ن ن ن ننة األح ن ن ن نوال الشفص ن ن ن ننية وامل ن ن ن نواد الشفص ن ن ن ننية يف حم م ن ن ن ننة التميي ن ن ن ننز اإلحادي ن ن ن ننة بت ن ن ن ننارين
/١5قوال ١٤35/هن املوا ر  20١٤/8/١١وألدرت القرار اآلي :
املميز/املد لي  /س. .ا/وكيلت احملامية .م.م
املميز ليها/املد ية/ض.ع.ع
أد املد ية بواسطة وكيلها لدى حم مة األحوال الشفصية يف ال اظمية أبن املد لي وج موكلت
قننر ا وقننانو و ننا منن الطفلننني امننال ودمي ول ونن أضننر هبننا ضننررا يتعننذر معن اسننتمرار احليننا الزوجيننة
ويقننوم بض نرهبا لننذا لب ن د وت ن حلضننور املرا عننة واحل ننك ابلتفريننر للضننرر مننل حميل ن املصنناري وأتعننا
احملام ن ننا  .يف اجللس ن ننة امللر ن ننة يف  20١٤/6/١6ق ن ننررت احمل م ن ننة إحال ن ننة ال ن نند وى إىل حم م ن ننة األح ن نوال
24٦

الشفص ن ننية يف ال ن ننرخ حس ن ننب ا تص ن ننا امل ن ننا وبن ن نناءا ل ن ن ل ن ننب وكي ن ننت امل ن نند لي ن ن بت ن ننارين
 20١٤/7/2وبع ن نندد  20١٤/ /28١٤ق ن نررت احمل م ن ننة ر ن ننل اإلحال ن ننة وإ اد ن ننا إىل حم مته ن ننا م ن ننل
ا حتفاظ للمد ية ابلرسك القانو قدم وكيلة املد لي ئحة متييزية بتارين  20١٤/7/3م .

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لندى التندقير واملداولنة وجنند ان الطعن التميينزي واقنل ضننم املند القانونينة لنذا قننرر
قبولن قن ال ولنندى طن النظننر لن القنرار املميننز وجنند أنن لننحيً وموا ننر للقننانون ذلن
ألن ال نند وى الش ننر ية تقن ننام يف حم م ننة إقام ننة املن ند لين ن كم ننا جين ننو إقامن نة د ننوى الن ننزواج
مبح مننة حمننت العقنند وجي نو إقامننة د ننوى الفرقننة والطننالق يف إحنندى هنناتني احمل متننني أو يف
حم مة احملت النذي حند ين سنبب الند وى بقنا حل نك املناد  /303من قنانون املرا عنات
املدني ننة رق ننك  83لس نننة  ١٩6٩املع نندل وان موض ننوع ال نند وى تض ننم ل ننب التفري ننر للض ننرر
ننيم إقامتهننا يف حم مننة حمننت سن املنند لين كمننا مي ن إقامتهننا يف حم مننة حمننت قنند
الننزواج الواقننل بننني الطننر ني وكننذل يف حم مننة احملننت الننذي حنند ين سننبب النند وى وحيننث
ان وكيننت املنند لين د ننل اب تصننا امل ننا قبننت النند ول أبسنناس النند وى و لننب نقننت
النند وى وان وكيننت املد يننة أبنندى نندم ممانعتن م ن نقننت النند وى إىل حم مننة أ ننرى ل ن ان
ت ننون تصننة وأوضننً أبن س ن املنند لي ن هننو مدينننة الشننعلة ننان املقتض ن نقلهننا إىل
احمل مننة املفتصننة يف ضننوء اتفنناق الطننر ني و ننر مننا ورد مبضننمون املنناد املننذكور أ ننال وكننون
حم م ننة األح نوال الشفص ننية يف ال ننرخ ر ض ن اإلحال ننة ي ننون قراره ننا ل ننحيحا  .ل ننذا ق ننرر
تص ن نديق ورد الطع ن ننون التمييزي ن ننة وحمي ن ننت املمي ن ننز رس ن ننك التميي ن ننز ول ن نندر الق ن نرار اب تف ن نناق يف
/١5قوال ١٤35/هن املوا ر . 20١٤/8/١١
ترجح بينته اليمي احلامسة بعد أعتباره
على حمكمة املوضوع ان متنح الطرف الذي مل ّ
عاجزاً عن ااثبات

العدد/5222/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تشن ن ل هي ن نة األحن نوال الشفصن ننية واملن نواد الشفصن ننية يف حم من ننة التميين ننز اإلحادين ننة بتن ننارين
/١6قوال ١٤35/هن املوا ر  20١٤/8/١2وألدرت القرار اآلي :
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املميز/املد لي  /ن.ع.ع/وكيل احملامي ي.م
املميز ليها/املد ية/ج.ا.ع.و
أد املد ية لدى حم منة األحنوال الشفصنية يف ال نرخ أن املند لين هنو وجهنا قنر ا
وق ننانو وق نند غص ننب األ الزوجي نة املر ق نة هب ننا قائم ننة ل ننذا لب ن د وت ن للمرا ع ننة واحل ننك
بتسليمها األ كاملة غم منقولة أو احل ك لين أبقيامهنا ابملبلنا املنذكور ا 000ر ٩63
ر  ١6وحميلن كا ننة الرسننوم واملصنناري وأتعننا احملامننا  .ألنندرت حم مننة املوضننوع ابلعنندد
 20١٤/ /٩١6وأترين ن ننن  20١٤/6/2٤ح من ن ننا حضن ن ننورحت إبلن ن نزام املن ن نند لين ن ن بتسن ن ننليك
األ ااملفصننلة يف ق نرار احل ننك إىل املد ي نة ينننا وان تعننذر وقيامهننا امللقننر ا اء كننت قننر
وي ننون جممننوع أقيننام األ احمل ننوم هبننا مخسننة ماليننني واالمثائننة وأربعننة ث ا دينننار وحميننت
املن نند لين ن املصن نناري وأتعن ننا احملامن ننا  .قن نندم وكين ننت املن نند
 20١٤/7/3م .

لين ن ئحن ننة متييزين نة بتن ننارين

القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى الت ندقير واملداولننة وجنند ان الطع ن التمييننزي مقنندم ضننم املنند القانونيننة قننرر
قبولن قن ال ولندى طن النظنر لن احل نك املمينز وجند أنن غننم لنحيً و نال ألح ننام
الش ننرع والق ننانون اذ أس ننتمع احمل م ننة ألق نوال بين ننات الط ننر ني الشفص ننية خبص ننو اإلد نناء
وال نند ل ح ننول ائدي ننة األ املطال ننب هب ننا ا ان ننا ن ت ننرجً أي م ن البينت ننني بق ننا لس ننلطتها
التقديريننة املمنوحنة ننا مبوجننب املنناد  82من قننانون اإلاب نات ت متنننً الطننرا الننذي ن تننرجً
بينت اليمني احلامسة بعد أ تبار ناجزا ن اإلابنات و لن النرغك من اننا ذكنرت يف حيثينات
ح مهنا اننا رجحن البيننات لننك يالحنظ من ينات حماضننر اجللسنات منا يشنم إىل تننرجيً
أي من البيننات الن أسنتمع نا احمل منة األمنر النذي أ نت بصنحة احل نك املمينز  .لنذا قننرر
نقض وإ اد الد وى إىل حم متها إلتباع ما تقندم لن أن يبقن رسنك التميينز مبعنا للنتيينة
ولدر القرار اب تفاق يف /١6قوال ١٤35/هن املوا ر . 20١٤/8/١2
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جيب إحالة املدعى عليه إىل اللجان الطبية لغرض فحصه وان أستوجب األمر إحضاره
جباً لغرض إرساله إىل اللجان الطبية

/32٤١قفصية أوىل 20١0/يف 20١0/٩/١٩
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لندى التندقير واملداولنة وجند أن الطعن التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة قنرر
قبول ن ق ن ال ولنندى امعننان النظننر يف احل ننك وجنند أن ن غننم لننحيً و ننال ألح ننام الشننرع
والقانون ذل ألن كان ل حم منة املوضنوع ت لين املد ينة بتوضنيً ريضنة د واهنا و ن
السننبب الننذي تنند و إىل لننب التفريننر هننذا من جهننة ومن جهننة أ ننرى كننان لن احمل مننة
إحالنة املند لين إىل اللينان الطبيننة املفتصنة لغننرض حصن وأن أسننتوجب األمنر إحضننار
ج ا وم ت إرسال إىل الليان الطبية منل تنوين احمل منة اب لتنزام أبح نام املناد ا ١6١من
قننانون املرا عننات املدنيننة لننذا قنرر نقننل احل ننك املميننز وإ نناد إضننبار النند وى إىل حم متهننا
للس ننم يه ننا و ننر م ننا ذك ننر أ ننال ل ن أن يبقن ن رس ننك التميي ننز مبع ننا للنتيي ننة ول نندر القن نرار
اب تفاق يف /١0قوال ١٤3١/هن املوا ر  20١0/٩/١٩م .
دعوى املطاوعة تعتب دفعاً يف دعوى النفقة فكان املقتضى توحيد الدعويي وهو ما
أستقر عليه القضاء

العدد/5208/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تشــكلت هيئــة األحــوال الشخص ــية واملــواد الشخصــية يف حمكمــة التميي ــز ااحتاديــة بتــاريخ /15شــوال 1435/هـ ـ
املوافق  2014/8/11وأصدرت القرار اآليت :

املميز/املد لي  /أ.ع/ .وكيل احملامي .ج
املميز ليها/املد ية/ر. .هن
أد ن املد يننة بواسننطة وكيلهننا لنندى حم مننة األحنوال الشفصننية يف ال ننرخ أبن املند لين وج موكلتن
وتركهننا منننذ  20١٤/٤/١بنندون نفقننة لننذا لبن د وتن حلضننور املرا عننة واحل ننك بتوديتن ننا نفقننة ماضننية
ومسن ننتمر ونفقن ننة ملقتن ننة حلن ننني حسن ننك الن نند وى من ننل حميلن ن الرسن ننوم واملصن نناري وأتعن ننا احملامن ننا  .بتن ننارين
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 20١٤/7/2١وبعدد  20١٤/ /2٩3٤ن تستيب احمل مة لطلب املد لي بتوحيد هذ الد وى
مل د وى املطاو ة ال أقامها ل وجت  .قدم املد لي ئحة متييزية بتارين  20١٤/8/2م .

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التندقير واملداولنة وجند ان الطعن التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة قنرر
قبولن قن ال ولندى طن النظننر لن القنرار املميننز وجنند أنن غننم لننحيً و ننال ألح ننام

القننانون ألن د ننوى املطاو ننة يعت ن د ع ننا يف د ننوى النفق ننة ننان املقتض ن توحي ند ال نند ويني
وهننو مننا أسننتقر لي ن قضنناء هننذ احمل مننة وحيننث أن حم مننة املوضننوع أجتهن ننالا ذل ن
األم نر ال ننذي أ ننت بص ننحة قراره ننا  .ل ننذا ق ننرر نقض ن وإ نناد ال نند وى إىل حم مته ننا إلتب نناع م ننا
تقدم ل أن يبق رسك التمييز مبعا للنتيينة ولندر القنرار ابإلتفناق يف /١5قنوال١٤35/
هن املوا ر  20١٤/8/١١م .

رد تظلم الزوجة األوىل وأتييد األمر الصادر إبعطاء ااذن للمتظلم منه
ابلزواج من زوجة اثنية

العدد/8١0٤/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١3/
تشن ن ل هي ن ننة األحن نوال الشفصن ننية واملن نواد الشفصن ننية يف حم من ننة التميين ننز ا حادين ننة بتن ننارين
/١7ذو القعد ١٤3٤/املوا ر  20١3/٩ /2٤وألدرت القرار األي :
املميز /املتظلمة  /ا س .ت .م /وكيلها احملامي ا ا .ع ال .ع .
املميز لي /املتظلك من /ا ا .خ .ا .
أد ن املتظلمننة بواسننطة وكيلهننا لنندى حم م نة األح نوال الشفصننية يف الشننرقا ابن احمل مننة
ألدرت حية اإلذن ابلزواج للمتظلك من وجها املرقمنة  20١3/2٤ولعندم وجنود املصنلحة
املش ن ن ننرو ة لب ن ن ن إلغ ن ن نناء احلي ن ن ننة  .أل ن ن نندرت احمل م ن ن ننة بع ن ن نندد /2٤تظل ن ن ننك 20١3/ومري ن ن ننن
 20١3/8/2٩ح م ننا حض ننورحت قض ن ب ننرد ل ننب ال ننتظلك وأتيي نند األم ننر الص ننادر إب ط نناء
قنندم وكيننت
اإلذن للمنتظلك منن ابلنزواج من وجننة نيننة وحميننت املتظلمننة الرسننوم واملصنناري
املتظلمة ئحة متييزية بتارين . 20١3/٩/5
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الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التندقير واملداولنة وجند ان الطعن التميينزي واقنل ضنم املند القانونينة لنذا
قننرر قبول ن ق ن ال ولنندى طن النظننر ل ن احل ننك املميننز وجنند ان ن لننحيً وموا ننر للشننرع
والقننانون لتننو ر قننرو املنناد الثالثننة الفقننر  ٤من قننانون األحنوال الشفصننية يف لنب الننب
حية اإلذن ابلزواج لذا قرر تصديق ورد الطعون التمييزية وحميت املميز رسنك التميينز ولندر
القرار اب تفاق يف  /١7ذو القعد  ١٤3٤/هن املوا ر  20١3/٩ /2٤م .
ان متسك احملكمة برد الدعوى بسبب اقامة املدعية دعوى التفريق ال سند له من
الشرع والقانون مادامت دعوى التفريق قد حسمت ابلرد واكتساب احلكم فيها
الدرجة القطعية وابلتايل فأهنا تستحق النفقة على زوجها ابالستناد للمادة 1/23
أحوال شخصية
العدد/6253/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١2/
تش ل هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية ني حم مننة التمييننز ا حادينة بتنارين ١7
/قوال  ١٤33/ه ن املنوا نر 20١2/ ٩ /٤م  .وألدرت القرار اآلي :
وكيلها احملامي ام.ا.ال

املميز/املد ليها /ام.م .
املميز لي  /املد ي. /ع ا.ع
اد ن املنند ي لنندى حم مننة األح نوال الشفصننية يف كركننو ابن املنند ليهننا وجت ن قننر ا
وقننانو وقنند ترك ن دار الزوجيننة لي ن لننب د و ننا للمرا عننة واحل ننك ليهننا مبطاو تهننا ل ن يف
ال ن ن ن نندار الزوجي ن ن ن ننة وحميله ن ن ن نا املص ن ن ن نناري واألتع ن ن ن ننا  .أل ن ن ن نندرت حم م ن ن ن ننة املوض ن ن ن ننوع بع ن ن ن نندد
 20١2/ /3066/2٤٩٤ومرين ننن  20١2/6/2١ح م ن ننا حض ن ننورحت ب ن ننرد د ن ننوى امل ن نند ي
حننول لننب إل نزام وجت ن املنند ليهننا مبطاو ت ن يف ال ندار الشننر ية املهيننو م ن قبل ن وحميل ن
كا ننة الرسننوم واملصنناري واتعننا احملامننا .وإل نزام املنند ي بتوديت ن لزوجت ن املنند ليهننا نفقننة
ماضية مقدارها سبعون أل دينار م مرين الم يف  20١2/2/5ولغاينة مرينن املطالبنة يف
 20١2/٤/26مننل حميننت املند ي الرسننوم واملصنناري النسننبية واتعننا احملامننا  .ورد د ننوى
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املد ي ليها خبصو لبها ابلنفقنة املسنتمر منل حميلهنا الرسنوم واملصناري النسنبية حنول
اجلزء املردود م الد وى .ع وكيت املد ليها ابحل ك املذكور متيينزا بالئحتن امللر نة يف
.20١2/7/١
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى التنندقير واملداول ننة وجنند ان الطع ن التمييننزي مق نندم ضننم امل نند القانوني ننة
ق ننرر قبول ن ق ن ال ول نندى ط ن النظ ننر ل ن احل ننك املمي ننز وج نند ان ن غ ننم ل ننحيً و ننال
ألح ننام الشننرع والقننانون يمننا يتعلننر ابلفقننر احل ميننة اخلالننة بننرد د ننوى املد يننة مبطالبتهننا
ابلنفقة املستمر وان متس احمل مة ابلرد بسبب اقامة املد ينة د نوى التفرينر سنند لن من
الشننرع والق نانون مادام ن د ننوى التفري ننر قنند حسننم ابل ننرد واكتسننا احل ننك يهننا الدرج ننة
القطعينة وابلتناا وننا تسنتحر النفقنة لن وجهنا اب سنتناد للمناد  ١/23أحنوال قفصننية
وان اقامة هذ الد وى م قبت املد ية بغم إ صا منها رغبتهنا مبطاو نة وجهنا وحينث
ان احمل منة ن تنراع منا تقنندم ممنا ا ننت بصننحة ح مهنا املميننز .لنذا قننرر نقضن وإ نناد النند وى
إىل حم متها إلتباع ما تقدم ل ان يبق رسك التمييز مبعا للنتيية ولنندر القن نرار اب تفناق
نني /١7قوال ١٤33/هن املوا ننر 20١2/٩/٤م
كـ ـان عل ــى احملكم ــة إجـ ـراء حتقيقاهت ــا ع ــن س ــبب ع ــدم مراجعته ــا اح ــدى املستشـ ـفيات
احلكومية يف موقع إقامتها اجراء تلك العمليــة والتحقــق كــذلك فيمــا اذا كــان ابامكــان
إجراء هذه العملية يف املستشفى احلكوميــة دون مراجعــة املستشــفى األهليــة الــيت تكلــف
العمليات النسائية فيها مصاريف أكثر من احلكومي وان املدعية مل تستفســر مــن زوجهــا
عن موافقته إبجراء العملية يف تلك املستشفى

العدد/2720/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١2/
تشــكلت هيئــة األحــوال الشخصــية واملــواد الشخصــية يف حمكمــة التمييــز االحتاديــة بتــاريخ/18شــعبان 1433 /هـ ـ

املواف ــق2012 /7/8م وأصدرت القرار اآلت ــي :

املميز  /اا.

.ا
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املميز ليها  /اس .ن .م
اد ن املد ي ننة ا املمي ننز ليه ننا ل نندى حم م ننة ب ننداء الفلوجننة ان امل ند لي ن ااملمي ننز وجه ننا وان ن ق نند
أجرين ننا مليننة و د قيصنرية مببلننا مقنندار ا 600/000دينننار لننذا لبن د وتن حلضننور املرا عننة
وإلزام بتسديد املبلا أ ال وحميل الرسوم واملصاري واتعا احملامنا 0قنررت حم منة املوضنوع لسنتها
امللر ننة  20١2 /١ /١8إحالننة النند وى إىل حم مننة األح نوال الشفصننية يف الفلوجننة وألنندرت األ ننم
ابلعدد  20١2/ /268يف 20١2 /١/3١ح ما حضورحت قض إبلزام املد لي بتوديت للمد ية
أج ننر تطبي ننب مق نندارها ا 600/000س ننتمائة أل ن دين ننار وحميل ن الرس ننوم واملص نناري واتع ننا احملام ننا
ولع نندم قنا ننة امل ند لي ن ابحل ننك ق نند ع ن ب ن متيي نزا بالئح نة وكيل ن احمل ننامي اخ .ج امللر ننة /2/7
20١2

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى التنندقير واملداول ننة وجنند أبن الطع ن التميي نزي مق نندم ضننم امل نند القانوني ننة

ق ننرر قبول ن ق ن ال و ن نند ط ن النظ ننر ل ن احل ننك املمي نز تب ننني أبن ن غ ننم ل ننحيً و ننال
ألح ننام الش ننرع والق ننانون ذل ن ن حم م ننة املوض ننوع ق نند ا تم نندت ل ن الول ننت امل ننلرخ يف
 20١١/١2/١٤الصن ن ننادر من ن ن إدار مستشن ن ننف الن ن نندكتور ا  .ال /جراحن ن ننة امة/نسن ن ننائية
وتوليد/كسن ن ننور حن ن ننول د ن ن ننول املد ين ن ننة ا س .ن .م مستشن ن ننفاها بتن ن ننارين 20١2/١2/١3
و روجه ننا يف الي ننوم الت نناا بع نند إج نراء ملي ننة و د قيص نرية ننا وكلف ن أج نر التطبي ننب ننا
مببل ننا  600س ننتمائة أل ن دين ننار حس ننب م نا م ننذكور يف الول ننت نان ل ن احمل م ننة إج نراء
حقيقا ا ن سنبب ندم مراجعتهنا إلحندى املستشنفيات احل ومينة يف موقنل إقامتهنا إلجنراء
تلن ن العملي ننة والتحق ننر ك ننذل يم ننا اذا ك ننان ابإلم ننان إجن نراء ه ننذ العملي ننة يف املستشن ننف
احل ومية دون مراجعة املستشف األهلية ال ت ل العمليات النسائية يها مصناري أكثنر
من ن احل ن نومي وان املد ين ننة ن تستفسن ننر من ن وجهن ننا ن ن موا قتن ن إبجن نراء العملين ننة يف تل ن ن
ان ن يف حالننة إم ننان إج نراء هننذ العمليننة يف املستش نف احل وميننة ننان
املستشننف ولننذل
ل ن احمل مننة نندم ا تمنناد الولننت املننذكور يف احل ننك وانتفننا بننم أو ن اء م ن امللمننني
ك لتقدير تل املصاري ن أجنر التطبينب ت نون ابلقندر املعنروا ام  2٤من
أبمور
قن نانون األح ن نوال الشفصن ننية املعن نندل  0لن ننذا قن ننرر نقن ننل احل ن ننك املمين ننز وإ ن نناد الن نند وى إىل
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حم متهنا للسننم يهننا و ننر منا تقنندم لن أن يبقن رسننك التمييننز مبعننا للنتييننة ولنندر القنرار
اب تفاق ني /١8قعبان١٤33 /هن املوا ر .20١2 /7/8
جيب إجراء الكشف على البيت املعد كبيت شرعي للتأكد من كونه ما زال قائماً
وابلوصف املثبت مبحضر الكشف يف دعوى املطاوعة والتقيد حبكم املادة ()4/25
من قانون األحوال الشخصية وبذل اجلهود وان تستنفد مجيع مساعيها يف إزالة أسباب
عدم املطاوعة واستجواب الطرفي لذلك وصوالً للحكم العادل

العدد/806/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١2/

تش ن ل هي ننة األح نوال الشفص ننية وامل نواد الشفص ننية نني حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة بت ننارين
/١6ربيل الثا  ١٤33/ه ن املنوا ننر 20١2/3/8م وألدرت القرار اآلي :
املميز  /املد ليها/ان .ق / .وكيلها احملامي اا .ال
املميز لي  /املد ي/ا م .ا .ع  /وكيلت احملاميةا ج .س
اد ن امل نند ي ل نندى حم م ننة األح نوال الشفص ننية يف ال ننوت ابن امل نند ليه ننا وجت ن وق نند
ألدرت هذ احمل مة قرارا يقضي إبلزامهنا ابملطاو نة ا اننا ر ضن ذلن لنذا لنب د و نا
للمرا عننة واحل ننك بنشننو ها ألنندرت حم مننة املوضننوع بتننارين  20١١/١2/26وبعنندد اضننبار
وحميله ننا
 20١١/ /2583ح م ننا حض ننورحت يقض نني بنش ننو امل نند ليه ننا ان .ق.
الرسوم واملصاري واتعنا حمامنا وكيلنة املند ي احملامينة اج .س مبلغنا مقندار شنر ث ا
دينن ننار عن ن وكين ننت املن نند ليهن ننا ابحل ن ننك البن ننا تدقيقن ن متيين نزا ونقضن ن بعريضن ننت امللر ن ننة
 20١١/١2/26م 0
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجد ان الطع التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة قنرر
قبول ق ال ولدى ط النظر لن احل نك املمينز وجند انن غنم لنحيً و نال ألح نام
الش ننرع والق ننانون ن املقتض ن إج نراء ال ش ن ل ن البي ن املع نند كبي ن ق ننر ي للتوك نند م ن
كون ن م ننا ال قائم نا وابلول ن املثب ن مبحض نر ال ش ن يف د ننوى املطاو ننة والتقي ند ننك
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املناد ا ٤/25من قننانون األحنوال الشفصننية وبننذل اجلهننود وان تسننتنفد مجيننل مسننا يها يف
إ الة أسبا دم املطاو ة واستيوا الطر ني لذل ولو للح ك العنادل يف الند وى لنذا
قننرر نقض ن وإ نناد النند وى إىل حم مته نا إلتبنناع م نا تقنندم ل ن ان يبق ن رسننك التمييننز مبع ننا
للنتيية ولدر القرار اب تفاق نني /١6ربيل الثا ١٤33/هن املوا ننر 20١2/3/8م 0
ال جتوز الوكالة يف إيقاع الطالق كما ان الطالق اخللعي يتحول إىل طالق رجعي عند
رجوع الزوجة عن البذل املقدم من قبلها اذا كان الطرفان من معتنقي املذهب اجلعفري
كما ان حمكمة املوضوع اعتبت الطالق الواقع هو طالق رجعي دون مالحظة ان عدة
الزوجة قد انتهت وابلتايل فهو يتحول إىل طالق ابئن بينونة صغرى لعدم حصول
الرجعة يف حال ثبوت صحة الطالق

العدد/١872/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١٤/
تش ن ل هي نة األح نوال الشفص ننية وامل نواد الشفص ننية نني حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة بت ننارين
 /١6مجادي اآل ر  ١٤35/ه ن املنوا ننر 20١٤/٤/١6م وألدرت القرار اآلي :
املميز /املد لي  /ا ا . .ع /وكيلتها احملامية ا  . .ع
املميز ليها /املد ية /ا س . .ع .خ
اد املد ية بواسطة وكيلهنا لندى حم منة األحنوال الشفصنية يف ال نوت ابن املند لين
وجهننا قننر ا وقننانو وقنند لقهننا ارجيننا بتننارين  20١0/١0/8القننا رجعيننا لين لبن
د وتن ن ن للمرا عن ن ننة واحل ن ن ننك بتصن ن نندير الطن ن نالق اخلن ن ننارجي ألن ن نندرت حم من ن ننة املوضن ن ننوع بعن ن نندد
 20١٤/ /3372ومرين ننن  20١٤/2/٤ح من ننا حضن ننورحت بتصن نندير الطن ننالق الن ننذي أوقعن ن
املنند لي ن ل ن وجت ن املد يننة بتننارين  20١0/١0/8وا تب نار القننا رجعيننا واقعننا للمننر
األوىل و ل ن املد يننة الت نزام العنند الشننر ية لثالاننة قننروء و حننر ننا الننزواج م ن ث ننر ا بعنند
انتهنناء نند ا واكتسننا الق نرار الدرجننة القطعيننة وحمي نت الطننر ني الرسننوم واملصنناري وحميننت
املنند لين أتعننا حمامننا وكيننت املد يننة 0عنن وكيلننة املنند
بالئحتها امللر ة يف 20١٤/2/١2م 0
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لين ابحل ننك املننذكور متيينزا

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداول نة وجنند ان الطع ن التمييننزي مق ندم ضننم املنند القانونيننة
ق ننرر قبول ن ق ن ال ول ندى ط ن النظ ننر ل ن احل ننك املمي ننز وج ند ان ن غ ننم ل ننحيً و ننال
ألح ننام الشننرع والقننانون ن حم مننة املوضننوع ا ت ن ت ننالق املنند لي ن ااملميننز لزوجت ن
املد ية القا رجعيا وهذا الا للشنرع والقنانون ذلن ان الطنالق النذي أوقعن املمينز لن
وجتن املميننز ليهننا هننو القننا لعيننا وحيننث ان ورقننة الطننالق الصننادر من املطلننر الننديي
تضننمن حض ننور وكننيال ن الزوجننة وق نند تلفننظ بص ننيغة البننذل املق نندم م ن قب ننت الزوجننة وه نذا
ننالا ألح ننام امل نناد ا /3٤ني ننا م ن ق ننانون األح نوال الشفص ننية ال ن جتي ننز الوكال ننة يف
إيقاع الطالق هذا م جهة وم جهة أ نرى نان الطنالق اخللعني يتحنول إىل نالق رجعني
ند رجوع الزوجة البذل املقدم م قبلها اذا كنان الطر نان من معتنقني املنذهب اجلعفنري
وهذا ما ن تبحث ي حم مة املوضوع 0كمنا ان حم منة املوضنوع ا تن ت الطنالق الواقنل هنو
ننالق رجع نني بت ننارين وقو ن يف  20١0/١0/8دون مالحظ ننة ان نند الزوج ننة ق نند انته ن
وابلت نناا ه ننو يتح ننول إىل ننالق ابئ ن بينون ننة ل ننغرى لع نندم حص ننول الرجع ننة يف ح ننال اب ننوت
ل نحة الط ننالق حس ننبما تض ننم ذل ن احل ننك املمي ننز 0ل ننذا ق ننرر نقض ن وإ ناد ال نند وى إىل
حم متها إلتباع ما تقدم ل ان يبق رسك التمييز مبعا للنتيينة ولندر القنرار اب تفناق يف
 /١6مجادي اآل ر ١٤35/هن املوا ننر 20١٤/٤/١6م
ان احملكمة اختذت من تقرير اخلبري القضائي سبباً حلكمها وهو ال يصلح لذلك  ،اذ

انه تناول مسألة قانونية عند افرتاضه درجة التعسف حبدها األقصى فيما كان املقتضى
ان تبت احملكمة مبدى تعسف الزوج مث يناط ابخلبري تقدير التعويض مجلةً مبا يتناسب
وحالة املدعى عليه على ان ال يتجاوز نفقة املدعية ملدة سنتي

العدد/2060/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية20١2/

تش ن ل هي ننة األح ننوال الشفص ننية وامل نواد الشفص ننية نني حم م ننة التميي ننز ا حادي ننة بت ننارين
/١8مجادي األول ١٤33/ه ن املنوا ننر 20١2/٤/٩م وألدرت القرار ث ي :
25٦

املميز /اج .م .خ
املميز ليها /ال .خ .ج
اد املد ية ااملميز ليها لدى حم مة األحنوال الشفصنية يف األ ظمينة ان املند لين
ااملميز قد لقها الق تعسفي مما ألاهبا بضرر لنذا لبن د وتن حلضنور املرا عنة واحل نك
بتعويضن ننها من ننا ألن نناهبا من ن ضن ننرر وحميلن ن الرسن نوم واملصن نناري واألتعن ننا ألن نندرت حم من ننة
املوض ننوع ابلع نندد  20١2/ /٩8يف  20١2/١/22ح م ننا حض ننورحت قضن ن إبلن نزام امل نند
لي ن أبدائ ن للمد ي ننة مبل ننا إمج ناا مق نندار ا000ر٤00ر 2ملي ننونني وأربعمائ ننة أل ن دين ننار
بواقل مائة أل دينار قهرحت وهو التعويل الطالق التعسفي وحميلن الرسنوم واملصناري
واتعا احملاما لوكيلنة املد ينة ولعندم قنا نة املند لين ابحل نك قند عن بن متيينزا بالئحتن
امللر ة 20١2/١/25م 0
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجد ان الطع التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة قنرر
قبول ق ال ولدى ط النظر لن احل نك املمينز وجند انن غنم لنحيً و نال ألح نام
الشننرع والقننانون ذلن ن احمل مننة ا ننذت من تقريننر اخلبننم القضننائي املننلرخ 20١2/١/١٩
سن ننببا حل مهن ننا وهن ننو يصن نلً لن ننذل اذ انن ن تنن نناول مسن ننولة قانونين ننة نن نند ا ماضن ن درجن ننة
التعسن نندها األقص ن يمننا كننان املقتض ن ان تبن احمل مننة مبنندى تعسن الننزوج ت ينننا
ابخلبم تقدير التعويل مجلة مبا يتناسب وحالة املد لي لن ان يتيناو نفقنة املد ينة
ملنند سنننتني م ا 3/3٩من قننانون األحنوال الشفصننية ومبننا ان حم مننة املوضننوع ن تنراع ذلن
مما ا نت بصنحة ح مهنا املمينز لنذا قنرر نقضن وإ ناد الند وى إىل حم متهنا إلتبناع منا تقندم
ل ن ان يبق ن رسننك التمييننز مبعننا للنتييننة ول نندر الق ن نرار اب تفنناق نني /١8مج نادي األوىل
١٤33/هن املوا ننر 20١2/٤/٩م
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قرارات حماكم الستئناف بصفتها التمييزية
املبدأ القانوين :إقرار وكيل املالك تسلمه مبلغ أربعمائة ألف دينار عن إجيار الدار
للفرتة من  2002/7/1ولغاية  2004/7/1ال يعتب عقد جديد وإقالة للعقد املبم
يف  1990/7/1وذلك استنادا للفقرة ( )1من املادة الثالثة من قانون إجيار العقار

رقك احل ك /726م 20١0/يف  20١0/8/١8حم مة است ناا بغداد/الرلا ة بصفتها التمييزية

تشن ن ل حم من ننة ا ي ن ننة التمييزين ننة املدنين ننة والتنفيذين ننة يف رائسن ننة اسن ننت ناا بغن ننداد  /الرلن ننا ة

ا حادية بتارين  20١0 – 8 – ١8وألدرت قرارها اآلي:
املميزة  /املعرتضة  /املدعى عليها . . . . /
املميز عليه  /املعرتض عليه  /املدعي  /وكيله احملامي . .
اد ن املند ي لنندى حم منة بنداء األ ظميننة أبن املند ليهنا تشننغت العقنار املننرقك ١3 / 7
حمل ننة  30١ق نناق  ١2دار ا ١واملش ننيد ل ن القطع ننة املرقم ننة  ٤٩2 / 7م  ١و يري ننة ا تب ننارا
م ن  ١٩٩0/7/١حس ننب العق نند امل ن م ن قب نت امل نند ليه ننا يف األوراق التحقيقي ننة ل نندى
حم م نة حقي ننر األ ظمي ننة املود ننة ل نندى مرك ننز ق ننر ة األ ظمي ننة وإلق نرار امل نند ليه ننا أبن ننا
تسن العقننار أ نال ننام  ١٩٩0وأبنر ت قنند اإلجيننار لنذل ي ننون املند ليهننا مشننمولة
أبح ننام الفقننر  ١٤من املنناد  ١7من قننانون إجيننار العقننار رقننك  87لسننة  ١٩7٩وتعديالتن
لي ن لننب د و ننا للمرا عننة واحل ننك بتفليننة العقننار أ ننال وتسننليم اليننا م ن الش نواغت مننل
حميلهن ن ننا املصن ن نناري وأتعن ن ننا احملامن ن ننا  .ألن ن نندرت احمل من ن ننة بتن ن ننارين  20١0/3/22و ن ن نندد
 20١0/ /77ح مننا غيابيننا قننابال لال نماض والتمييننز يقضنني إبلنزام املنند ليهننا بتفليننة
العقننار امل نرقك  ١3 / 7م  ١2 30١دار ا ١املشننيد ل ن القطعننة املرقمننة  ٤٩3 / 7م ١
و يريننة وتسننليم اليننا من الشنواغت للمنند ي وحميلهننا الرسننوم واملصنناري القضننائية وأتعننا
احملاما  .ولعدم قنا ة املعمضة ااملد ليها ابحل ك الغينايب أ نال ابدرت لال نماض لين
البننة إبطال ن  .ألنندرت احمل م ننة بت ننارين  20١0/6/8و نندد /77ا نماض 20١0/ح م ننا
حضن ننورحت قن ننابال للتميين ننز يقضن نني بن ننرد الالئحن ننة ا ماضن ننية وأتيين نند احل ن نك الغين ننايب الصن نادر يف
ال ن ن نند وى  20١0/ /77بت ن ن ننارين  20١0/3/22وحمي ن ن ننت املعمض ن ن ننة الرس ن ن ننوم واملص ن ن نناري
25٩

وأتعننا احملامننا  .ولعنندم قنا ننة املميننز ااملعمضننة ابحل ننك أ ننال عن ن ب ن متيي نزا بالئحتهننا
امللر ة يف  20١0/6/١6البة نقض لوسبا الوارد يها .
القـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التندقير واملداولننة وجنند ابن الطعن التمييننزي مقندم ضننم املند القانونيننة قننرر
قبول ن ق ن ال ولنندى ط ن النظ ننر ل ن احل ننك املميننز وج نند أبن ن ل نحيً وموا ننر للق ننانون

ذل ن ان املمي ننز س ننبر نا ان أق ننرت أم ننام حم م ننة حقي ننر األ ظمي نة بت ننارين 200٩/١2/23
أبنا استوجرت الدار املرقمة  ٤٩3 / 7م  ١و يرية م وكينت املشنت ي ااملند ي/املميز لين
مبوجن ننب سن ننند اإلجين ننار الن ننذي تر ن ننر نسن ننفة من ننل األوراق التحقيقين ننة يف ن ننام  ١٩٩0وانن ن مت
اسن ن ننتفراج بطاقن ن ننة سن ن ن وبطاقن ن ننة متوينين ن ننة ابسن ن ننك وجهن ن ننا حقن ن ننا وان إقن ن نرار وكين ن ننت املالن ن ن
اامل ن نند ي/املميز لين ن ن تس ن ننلم مبلن ن ننا أربعمائ ن نة ألن ن ن دينن ن ننار ن ن ن إجين ن ننار ال ن نندار للفن ن ننم من ن ن
 2002/7/١ولغاية  200٤/7/١يعت قند جديند وإقالنة للعقند املن م يف ١٩٩0/7/١
وذلن اسننتنادا للفقننر ا ١من املنناد الثالثننة من قنانون إجيننار العقننار رقننك  87لسنننة ١٩7٩
و لين ت ننون قنند مضن ل ن قنند اإلجيننار منند تزينند ل ن اانن شننر سنننة وت نون قننرو
د وى لب التفلينة املنصنو ليهنا يف الفقنر ا ١٤من املناد السنابعة شنر من القنانون
املذكور متحققة  .وهذا ما تضمن احل ك املمينز قنرر تصنديق ورد الطعن التميينزي وحمينت
املميز رسك التمييز ولدر القرار اب تفاق يف /8رمضان١٤3١/هن املوا ر 20١0/8/١8م
رئيس اهليئة التمييزية
املبدأ القانوين :عدم قبول طلبات التصحيح على االحكام الصادرة مبوجب قرار جملس
قيادة الثورة (املنحل)  1198لسنة  1977املعدل
/282حقوقية 20١2/يف  20١2/5/١7حم مة است ناا ال رخ بصفتها التمييزية
تش ن ل رائس ننة حم م ننة اس ننت ناا بغ ننداد /ال ننرخ بص نفتها التمييزي ننة بت ننارين 20١2/5/١7
برائسننة القاضنني السننيد  ...و ضننوية القاضننيني السننيدي  ...و ...املننوذونني ابلقضنناء ابس ننك
الشعب والدرت قرارها ا ي :
2٦0

طالب التصحيح/وزير املالية /اضافة لوظيفته/وكيله املوظف احلقوقي (/م.ن.ج)
املطلوب التصحيح ضده. (-1/ع.ع)(-2 .م.ح.ف) (-3خ.خ.ي).
اد املعمض ا ماض الغم و ير املالية/اضا ة لوظيفت لندى حم منة بنداء البيناع ان احمل منة
ذا ن ننا ال ن نندرت بت ن ننارين  200٩/١0/20قراره ن ننا امل ن ننرقك  200٩/ /١3٤0وال ن ننذي قض ن ن
اب نناد وجتدي نند الق ننو التنفيذي ننة للق نرار الص ننادر ابل نند وى البدائي ننة املرقم ننة ١٩٩7/ /١36
واملتض ن ن ن ن ننم ال ن ن ن ن نزام املع ن ن ن ن ننمض ليه ن ن ن ن ننا ام. .ا واخ.خ.ي بتملي ن ن ن ن ن العق ن ن ن ن ننار امل ن ن ن ن ننرقك
300١/5م ١8العامري ن ن ن ن ننة اىل املع ن ن ن ن ننمض ليه ن ن ن ن ننا ا وىل اس.ع.ع وان املع ن ن ن ن ننمض ليه ن ن ن ن ننا
ام. .ا مشن ننمولة ابحلين ننز الن نوارد يف القن نرار  88لسن نننة  2003وانن ننا ابنن ننة قن ننقير املن ند و
اا.ا.ال املش ن ن ننمول ابحلي ن ن ننز وال ن ن نوارد امس ن ن ن  ١38يف كت ن ن ننا و ار املالي ن ن ننة امل ن ن ننرقك  ١5٤يف
 200٤/2/١6وان احمل م ن ننة اس ن ننتندت اىل الق ن نرار امل ن نرقك  ١٩٩7/ /١36ون تق ن ننك ابج ن نراء
التحقيقن ننات الال من ننة من ن حين ننث مشن ننول املعن ننمض ليهمن ننا الثن ننا والثالن ننث ابلقن نرار  88لسن نننة
 2003من دمن لين لننب د ننو املعننمض لننيهك ا نماض الغننم للمرا عننة واحل نك اببطننال
القرار املعنمض لين املنرقك  200٩/ /١3٤0وحمنيلهك املصناري واتعنا احملامنا وبنتيينة
املرا عننة النندرت احمل مننة بتننارين  20١١/٩/2٩و نندد /٩١5ا نماض الغننم 20١١/ح مننا
حض ننورحت يقض ني ب ننرد ا نماض املع ننمض ا نماض الغ ننم و ي ننر املالية/اض ننا ة لوظيف ننة املص ناري
القضائية وبضنمنها اتعنا حمامنا وكيلنة املعنمض لين ا نماض الغنم ا ول احملامينة اع.ا.خ
مبلغننا قنندر م ننة ومخسننون الن دينننار لنندق القنرار املننذكور من قبننت حم مننة اسننت ناا بغننداد
ال ننرخ ا حاديننة بصننفتها التمييزيننة ابلعنندد /656حقوقيننة 20١١/وبتننارين 20١١/١0/3١
ولعدم قنا ة الب التصحيً ابلقرار املذكور ا ال ع ب وكيل تصنحيحا بالئحتن امللر نة
. 20١2/٤/26
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى الت نندقير واملداول ننة وج نند ان ال ننب التص ننحيً اض ننا ة لوظيف ننة ك ننان ق نند ع ن
ابحل ك الصنادر من حم منة بنداء البيناع ابلعندد 200٩/ /١3٤0املنلرخ 200٩/١0/20
بطري ننر ا ن نماض الغ ننم واملتض ننم جتدي نند الق ننو التنفيذي ننة حل ننك التملي ن الص ننادر م ن نف ننس
2٦1

احمل مة ابلعدد  ١٩٩7/ /١36يف  ١٩٩7/١0/25وقد ثل ا ماض للرد و عن بن متيينزا
ولندق احل ننك متيينزا وابدر اىل لننب تصننحيح واذ ان احل ننك املعننمض لين بطريننر ا نماض
الغم يتعلر بتيديند القنو التنفيذينة حل نك التملين اخلنا ابلعقنار /300١/5م ١8العامرينة
وقن نند لن نندر و ق ن ننا للق ن نرار  ١١٩8لس ن نننة  ١٩77املعن نندل وال ن ننذي نن ن بع ن نندم قبن ننول لب ن ننات
التصحيً ل ا ح ام الصادر مبوجب القرار املذكور لي قنرر رد لنب التصنحيً قن ال
وقينند التومينننات اي نرادا خلزينننة الدولننة ولنندر القننرار اب تفنناق يف /26مج نادي ا ننر ١٤33/
هيرية املوا ر  20١2/5/١7ميالدية .
املبدأ القانون :ختلية شقة مشيدة حديثاً بعد أتريخ  1998/1/1وفق املادة ()3
الفقرة ( )2من قانون إجيار العقار

قرار ح ك رقك  5٩يف  20١0/0١/27حم مة است ناا بغداد/الرلا ة بصفتها التمييزية:

تش ل ا ي ة التمييزية املدنينة والتنفيذينة يف رائسنة اسنت ناا بغداد/الرلنا ة ا حادينة بتنارين

 20١0/١/27وألدرت القرار اآلي:ن
املميز (املدعى عليه)  / ...وكيله احملامي ...
املميز عليها (املدعية) ...
أد ن ن املد ين ننة لن نندى حم من ننة بن ننداء األ ظمين نة أبنن ن سن ننبر للمن ند لين ن وأن اسن ننتوجر الشن نقة املرقمن ننة
/١0ج 25/٤/3املشيد ل العقنار املنرقك  ١٤/١م  ١3هيبن ناتون ببندل إجينار قنهري قندر م تنان
ومخسون أل دينار واملشيد حديثا و نتهاء قد اإلجيار ولإلنذار املسم إلي لغرض التفلية إ أن ممتنل
ن تسننليك العقننار اليننا من الشنواغت لين لبن د وتن للمرا عننة واحل ننك إبلزامن بتفليننة الشننقة أ ننال
وتسنليمها اليننة من الشنواغت مننل حميلن املصنناري والرسننوم وأتعننا احملامننا  .ألنندرت احمل مننة بتننارين
 200٩/١2/20و نندد  200٩/ /١638ح م ننا حض ننورحت ق ننابال للتميي ننز يقض نني إبل نزام امل نند لي ن
بتفلية الشقة املرقمنة /١0ج  25/٤/3واملشنيد لن العقنار املنرقك  ١٤/6م  ١3هيبنة ناتون وتسنليم
إىل املد يننة اليننا من الشنواغت وحميننت املنند لين الرسننوم واملصنناري وأتعننا احملامننا  .ولعنندم قنا ننة
املميننز ااملنند لي ن ابحل ننك أ ننال لننب وكيل ن بالئحت ن التمييزيننة امللر ننة يف  200٩/١2/23نقض ن
لوسبا الوارد يها .
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الق ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة وجنند أبن الطع ن التمييننزي مقنندم ضننم املنند القانونيننة
ق ننرر قبول ن ق ن ال ول نندى ط ن النظ ننر ل ن احل ننك املمي ننز وج نند أبن ن ل ننحيً وموا نر
للق ننانون وذل ن لوس ننبا واحليثي ننات ال نوارد ي ن ل ننذا ق ننرر تص ننديق ورد الطع ن التميي ننزي
وحمي ن نت املمي ن ننز رس ن ننك التميي ن ننز  .ول ن نندر الق ن نرار اب تف ن نناق يف /١١ل ن ننفر ١٤3١/هن ن ن املوا ن ننر
 20١0/١/27م.
املبدأ القانوين :تطبيق القرار  1198لسنة  1977جاء استثناءاً من القواعد العامة
لذا ال جيوز التوسع يف تفسريه وال يقا عليه

/٤78حقوقية 20١2/يف  20١2/7/2٩حم مة است ناا ال رخ بصفتها التمييزية
تشن ن ل رائسن ننة حم من ننة اسن ننت ناا بغن ننداد/ال رخ بصن ننفتها التمييزين ننة بتن ننارين 20١2/7/2٩
برائس ننة القاض نني الس ننيد  ...و ض ننوية القاض ننيني الس ننيدي  ...و...امل ننوذونني ابلقض نناء ابس ننك
الشعب والدرت قرارها ا ي :
املميز( :أ.ح.ج) وكيله احملامي (ح.ال).
املميز عليه( :أ.ج.م).
اد ن املنند ي اأ. .ج امننام حم مننة بننداء احملموديننة أبنن سننبر للمنند لين اأ.ج.م وان
ابع ل ن نص ن العق ننار امل ننرقك 3285/١١م ٩ك ننوري اب تب ننار  ١50م ننم م ن ال ننت ا تب ننار
الب نالا ا 300م نما وببنندل قنندر ا 25/000/000مخسننة و شننرون مليننون دين نار ومبوجننب
التعه نند امل ننلرخ  200٩/8/١5وق ند امتن ننل ن ن تس ننييت نص ن القطع ننة يف دوائ نر التس ننييت
العقنناري املفتصننة بننرغك من املطالبننة املسننتمر وابلننرغك من توجين ا نننذار املسننم الين بواسننطة
ال ات ننب العن نندل يف احملمودين ننة ابلع نندد ١7٤0يف  20١2/2/8ولن ن ننول ن ن امت ننام البين ننل لن ننذا
لن ننب د ن ننو املن نند لين ن للمرا عن ننة واحل ن ننك اب ن نناد البين ننل البن ننالا ا 25/000/000مخسن ننة
و شرون مليون دينار والزام بفرق البدلني وحميل كا نة الرسنوم واملصناري القضنائية .د ن
حم م ن ن ننة املوض ن ن ننوع ن ن ننريف ال ن ن نند وى للمرا ع ن ن ننة وبنتيي ن ن ننة املرا ع ن ن ننة ال ن ن نندرت احمل م ن ن ننة بت ن ن نارين
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 20١2/6/27وبعنندد  20١2/ /١6٤ح مننا حضننورحت قننابال للتمييننز يقضنني احل ننك بننرد
د وى املد ي وحميل الرسوم و املصاري واتعا حماما وكيت املد لي مبلنا قندر مائنة
ومخسون ال دينار ولعدم قنا ة املميز ابحل نك املنذكور عن بن وكيلن متيينزا بالئحتن امللر نة
. 20١2/7/١٩
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن نندى التن نندقير واملداولن ننة وجن نند ان الطعن ن التميين ننزي مقن نندم ضن ننم املن نند القانونين نة
و قن ن ننتمال اسن ن ننباب تقن ن ننرر قبولن ن ن قن ن ن ال و نن ن نند طن ن ن النظن ن ننر لن ن ن احل ن ن ننك املمين ن ننز املن ن ننلرخ
يف 20١2/6/27تبني ان لحيً وموا نر للقنانون اذ يرقن التعهند املنلرخ 200٩/8/١5
املننذيت بتواقيننل تعننزى للطننر ني اىل مسننتوى التعهنند الننذي يقتضنني تطبيننر الق نرار  ١١٩8لسنننة
 ١٩77الذي جناء اسنتثناءا من القوا ند العامنة جينو التوسنل يف تفسنم و يقناس لين ,
ل ن ننذا ق ن ننرر تص ن نندير احل ن ننك املمي ن ننز وحمي ن ننت املمي ن ننز رس ن ننك التميي ن ننز ول ن نندر الق ن نرار اب تف ن نناق يف
/٩رمضان ١٤33/هيرية املوا ر 20١2/7/2٩ميالدية .
املبدأ القانوين :اانذار يكون جمزايً لتطبيق الفقرة ( )1من املادة ( )17من قانون إجيار
العقار طاملا مل يقم املستأجر بتسديد قسط ااجيار املستحق للشهر املذكور وال صحة

لقرار حمكمة املوضوع برد الدعوى بداعي عدم استيفاء اانذار لشروطه القانونية كونه
طالب ببدالت ااجيار ل شهر السابقة للشهر األخري
احل ك رقك /٤07م 2008/يف  2008/١0/27حم مة است ناا بغداد/الرلا ة بصفتها التمييزية

تش ل ا ي ة التمييزية يف رائسة است ناا بغداد/الرلا ة ا حادينة بتنارين 2008/١0/27
وألدرت القرار اآلي:
املميزان  /املدعيان  .... /وكيلهما احملامي ....
املميز عليه  /املدعى عليه ....

أد ن امل نند يان ل نندى حم م ننة ب ننداء الرل ننا ة أبن ن س ننبر للم نند لي ن وان اس ننتوجر الش ننقة
املرقمة  ١/2قاق  7حملة  502املشنيد لن جنزء من القطعنة املرقمنة  3358/3م 3و يرينة
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ببنندل إجيننار قننهري قنندر الثمائننة ألن دينننار مبوجننب قند اإلجيننار املنلرخ يف 2007/١2/١
ولعنندم تسننديد بنندل اإلجيننار لشننهر مننايس 2008/والب نالا الثمائننة أل ن دينننار رغننك اإلنننذار
املسن ننم إلين ن بواسن ننطة ال اتن ننب العن نندل يف البن ننا الشن ننرقي ابلعن نندد  ١783٩يف 2008/5/8
واملبلنا إلين ألنوليا ا انن ن يبنادر ابلتسنديد أو اإلينداع ضنم املند القانونينة لين قند لبننا
د وت ن للمرا ع ننة واحل ننك بتفلي ننة الش ننقة أ ننال وتس ننليمها الي نة م ن الش ننواغت وحميل ن كا ننة
املص نناري القضن ننائية .ألن نندرت احمل م ننة بتن ننارين  2008/١0/8وابلعن نندد 2008/ /736
ح ما حضورحت قابال للتمييز يقضي برد د وى املد ني وحميلها املصناري وأتعنا احملامنا .
ولعن نندم قنا ن ننة املمي ن نزان ابلق ن نرار امل ن ننذكور ق ن نند عن ن ب ن ن وكيالا ن ننا متيين نزا بالئحت ن ن امللر ن ننة يف
 2008/١0/١3البا نقض لوسبا الوارد يها.
الق ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لندى التندقير واملداولنة وجند أبن الطعن التميينزي مقندم ضنم املند القانونينة قنرر
قبول ق ال ولدى ط النظر ل احل نك املمينز وجند أبنن غنم لنحيً و نال للقنانون
ذل ن ان املنند يني قنند اسننتندا يف لننب ليننة الشننقة املرقمننة  2/١قنناق  7حملننة  502ل ن
الفقننر ا ١م ن املنناد السننابعة شننر م ن قننانون إجيننار العق نار لعنندم د نل املسننتوجر ااملنند
لي ن /املميز لي ن قسنني اإلجيننار لشننهر مننايس 2008/رغننك ا سننتحقاق وإنننذار املمي نزي ل ن
بواسننطة دائننر ال ات نب العنندل يف البننا الشننرقي بعنندد  ١783٩يف  2008/5/8ون يبننادر
ابلتسننديد أو اإليننداع ضننم املنند القانونيننة .وان حم مننة البننداء قضن بننرد النند وى مسنتند
لن منا اسنتقر لين حم منة ا سنت ناا بصننفتها التمييزينة يمنا يتعلنر بتطبينر الفقنر املننذكور
أبن يتضننم اإلنننذار املوجن تسننديد قسني الشننهر األ ننم املسننتحر لين قنني امننا األقننهر
السن ننابقة لن ن الشن ننهر األ ن ننم ت ن ننون دينن ننا بذمن ننة املسن ننتوجر ويسن ننتطيل املطالبن ننة هبن ننا بن نند وى
مستقلة وانته احمل منة إىل اإلننذار غنم مسنتوا لشنرو القانونينة .ولندى إمعنان النظنر يف
اإلنننذار املننذكور وجنند أبنن تضننم الفقننر ا ١منن نندم تس نديد املسننتوجر بنندل إجيننار الشننقة
أ ننال لشننهر مننايس 2008/البالغننة الثمائننة ألن دينننار رغننك ا سننتحقاق وبوجننو تسننديد
الل مثانية أحتم م مرينن التبلنا اب ننذار و لين منا تضنمنت الفقنر ا ١من اإلننذار ي نون
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جمن نزحت لتطبين ننر الفقن ننر ا ١من ن املن ناد السن ننابعة شن ننر من ن قن ننانون إجين ننار العقن ننار املن ننا ن يقن ننك
املستوجر بتسديد قسي اإلجيار املستحر للشنهر املنذكور .امنا الفقنر ا 2من اإلننذار املشنار
إلي ثنفا ننا تضنمن أبن املسنتوجر ن يسندد للممينزي بند ت اإلجينار للشنقة لوقنهر من
ك نانون األول 2007/ولغاي ننة نيس ننان 2008/الب ننالا جممو ه ننا ملي ننون ومخس ننمائة أل ن دين نار
وأنم ننا الب ننا من ن تس ننديد املبل ننا امل ننذكور ال ننذي الق ننة ل ن بقس نني اإلجي ننار املس ننتحر لش ننهر
مننايس 2008/وهنذا أمننر القننة لن مبننا اسننتقر لين قضنناء هننذ احمل مننة وملننا كننان ح مهننا
املميننز قنند ذهننب ننالا مننا تقنندم ممننا ا ننت بصننحت لننذا قننرر نقضن وإ نناد اضننبار النند وى
إىل حم متها للسم يها ل املنوال املتقدم لن ان يبقن رسنك التميينز مبعنا للنتيينة ولندر
القرار اب تفاق يف 2008/١0/27م.
رئيس اهليئة التمييزية
املبدأ القانوين :من شروط تطبيق احكام القرار  1198لسنة  1977املعدل ابلقرار
 1426ان يكون هناك تعهد بنقل ملكية العقار المهية دعوى التمليك فضال على انه
جاء استثناءا من القواعد العامة يف القانون املدين وال جيوز التوسع يف تفسريه او القيا
عليه
/3٤6حقوقية 20١2/يف  20١2/6/١0حم مة است ناا ال رخ بصفتها التمييزية
تش ن ل رائس ننة حم م ننة اس ننت ناا بغ ننداد /ال ننرخ بص ننفتها التمييزي ننة بت ننارين 20١2/6/١0
برائسننة القاضنني السننيد  ...و ضننوية القاضننيني السننيدي  ...و ...املننوذونني ابلقضنناء ابس ننك
الشعب والدرت قرارها ا ي :
املميز ( :ج.ذ.ف).
املميز عليه ( :ح.ن.ح)
اد ن ن ن امل ن نند ي اج.ذ.ا ام ن ننام حم م ن ننة بن ن ننداء احملمودي ن ننة أبن امل ن نند لين ن ن اج.ذ.ا أبنن ن ن بتن ن ننارين
 ١٩٩3/٩/١اقمى والد اذ.ا .قطعة ا رض الزرا ية مسناحتها  5دومن من النت القطعنة املرقمنة
 33/١8م املد لي ا .ن .مببلا قدر ا ١7000ال دينار راقي اسبعة شر ال دينار
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وا ذ املد لي ميا ت بتحويت املل ية اىل ان تويف والد بتارين  200١/6/١وان هنال قهود يان
بتس ننديد امل بل ننا اىل امل نند لي ن ل ننذا ل ننب احل ننك بتس ننييت امس نناء الورا ننة ابملس نناحة ال ن اق نماها وال نند
.وبنتيية املرا عة الدرت احمل مة بتارين  20١2/٤/2٩وبعدد  20١2/ /22١ح منا حضنورحت نر
املنند ي قننابال للتمييننز يقض ني احل نك بننرد د ننوى املنند ي وحميل ن املصنناري والرسننوم ولعنندم قنا ننة املميننز
ابلقرار املذكور ع ب متييزا بالئحت امللر ة . 20١2/5/22

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن نندى التن نندقير واملداولن ننة وجن نند ان الطعن ن التميين ننزي مقن نندم ضن ننم املن ند القانونين نة
و قن نتمال اس ن ننباب تقن ننرر قبول ن ن ق ن ن ال و ن ن نند ط ن ن النظن ننر ل ن ن احل ن ننك املمي ن ننز امل ن نلرخ يف
 20١2/٤/2٩تبننني انن لننحيً وموا ننر للقننانون لالسننبا الن ا تمنندها ذلن ن قننرو
تطبي ننر اح ننام الق نرار  ١١٩8لس نننة  ١٩77املع نندل ابلق نرار  ١٤26ان ي ننون هن ننا تعه نند
بنقت مل ية العقار اية د وى التملي ضال ل ان جاء استثناءا م القوا ند العامنة يف
القنانون املنند جينو التوسننل يف تفسننم او القينناس لين  ,لين قننرر تصنندير احل ننك وحميننت
املمين ن ن ن ن ننز رس ن ن ن ن ن ننك التميين ن ن ن ن ننز ول ن ن ن ن ن نندر الق ن ن ن ن ن نرار اب تف ن ن ن ن ن نناق يف /١٩رجن ن ن ن ن ننب ١٤33/هيري ن ن ن ن ن ننة
املوا ر 20١2/6/١0ميالدية .
املبدأ القانوين  :ينبغي ان يكون بدل ااجيار املودع لدى دائرة الكاتب العدل كامالً
(وليس جمزائً) لكي يكون اايداع مبائً لذمة املستأجر ومستوفياً للفقرة ( )1من املادة
( )17من قانون إجيار العقار

قرار احل ك ا 35٩يف  2008/٩/23يف حم مة است ناا بغداد/الرلا ة بصفتها التمييزية

تشن ل ا ي ننة التمييزينة يف رائسننة اسننت ناا بغداد/الرلننا ة ا حاديننة بتننارين 2008/٩/23

وألدرت القرار اآلي:
املميزة/املدعى عليها .... /وكيلها احملامي ....
املميز عليه/املدعي ....
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أد املد ي لدى حم مة بداء ال راد أبن املد ليها مسنتوجر وقناغلة للشنقة العائند
ل ن ن املرقم ن ننة  26/١/ ١١س ن ننار ن نناتون الواقع ن ننة يف ح ن نني الوح ن نند م 32 ٩0٤م ن ننار ٤
املشيد لن جنزء من القطعنة تسلسنت  ١٤/١5١بتناويني وحينث ان املند ليهنا أود ن
بتارين  2008/6/8بدل اإلجيار قصا مبلا قدر االاة ومثانون ألن ديننار حينث مت تقندير
اإلجيننار الشننهري م ن قبننت ض نريبة قننار الرقننيد ا 335000/-دين نار يف حننني أود ن ا-
 252000/ديننار ونظنرا ملننرور سنبعة أحتم لن اسنتحقاق بندل إجيننار قنهر حزينران2008/
وإن ننذار امل نند ليه ننا بواس ننطة كات ننب نندل ال نراد بوج ننو د ننل ننرق حتد ب نندل اإلجي ننار
الل مثانية أحتم ا انا ن تنودع .لين لنب د و نا للمرا عنة واحل نك إبلزامهنا بتفلينة الشنقة
وتسليمها الية م الشواغت وحميلها الرسوم واملصاري واتعا احملامنا  .ألندرت احمل منة
بتن ننارين  2008/8/28و ن نندد  2008/ /١١١١ح من ننا حضن ننورحت قن ننابال للتميين ننز يقضن نني
إبلزام املد ليها بتفلية الشقة املرقمة  26/١/ ١١سار اتون الواقعنة يف حني الوحند
حملة  ٩0٤قاق  32مار ا ٤املشيد ل العقار  ١٤/١5١بتناويني وتسنليمها للمند ي
الية م الشواغت وحميلها الرسوم واملصاري  .ولعدم قنا ة املميز ااملد ليهنا ابحل نك
أ نال لننب وكيلهننا بالئحتن التمييزيننة امللر ننة يف  2008/٩/7والالئحننة اإليضنناحية امللر ننة
يف  2008/٩/١٤نقض لوسبا الوارد يها.
الق ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لندى التنندقير واملداولننة وجنند أبن الطعن التمييننزي مقنندم ضننم املنند القانونيننة قننرر
قبولن قن ال ولنندى طن النظنر لن احل نك املميننز وجند أبنن لننحيً وموا نر للقننانون اذ
أتين نند من ن اضن ننبار اإلين ننداع املرقمن ننة  2000/١67املرسن ننلة ب تن ننا دائن ننر ال اتن ننب العن ندل يف
ال راد املرقك  36١7يف  2008/8/٤قيام املميز إبينداع مبلنا مائتنان وااننان ومخسنون ألن
دينننار لشننهر حزي نران 2008/وقنند اقننر وكيلهننا بالئحت ن املقدمننة يف جلسننة املرا ع نة امللر ننة يف
 2008/8/20ان موكلتن قنند أود ن بنندل اإلجيننار البننالا مائتننان ومخسننون ألن دينننار لنندى
ال اتننب الع ندل وان املبلننا املتبقنني وقنندر االاننة ومث نانون أل ن دينننار بقنني بننذمتها .وملننا كان ن
الفق ننر ا ١من ن املن نناد السن ننابعة ش ننر من ن قن ننانون إجين ننار العق ننار رقن ننك  87لسن نننة  ١٩7٩قن نند
2٦8

أجا ت للمنلجر ان يطلنب لينة العقنار اخلاضنل ألح امن اذا ن يند ل املسنتوجر اإلجينار رغنك
مرور ا 7سبعة أحتم ل استحقاق وإنذار امللجر لن بعند انقضنائها بواسنطة ال اتنب العندل
بوجنو د عن نالل مثانينة أحتم من مرينن تبليغن اب ننذار نن تطبيقنا للنن املنذكور ينبغنني
ان ي ون بدل اإلجيار املودع لدى دائر ال اتب العدل كامال ل ي ي ون اإليداع من ائ لذمنة
املس ننتوجر .و لي ن ت ننون د ننوى ل ننب التفلي ننة مس ننتو ية لش ننرو ها القانوني ننة ومل ننا تق نندم ق ننرر
تصن نندير احل ن ننك املمين ننز ورد الطعن ننون التمييزين ننة وحمين ننت املمين ننز رسن ننك التميين ننز .ولن نندر القن نرار
اب تفاق يف 2008/٩/23م.
املبدأ القانوين :ثبوت قيام املدعي بغر اشجار مثمرة ومتنوعة يف العقار حسب حمضر
الكشف املوقعي الذي مت مبعرفة اخلبري القضائي الذي قدم خبته حتريرايً وبذلك تكون
شروط قرار  1198لسنة  1977متحققة

/38٤ت 20١2/ .يف  20١2/5/١0حم مة است ناا نينوى ابصفتها التمييزية
تش ن ل رائس ننة حم مننة اس ننت ناا نينننوى بص ننفتها التمييزيننة بت ننارين /١0احتر 20١2/برائس ننة
القاضن نني الس ن ننيد  ...و ض ن نوية ئ ن ننيب ال ن نرئيس الس ن ننيدي  ...و ...امل ن نوذونني ابلقض ن نناء ابس ن ننك
الشعب والدرت قرارها ا ي :
املميز  /مدير عام دائرة رعاية القاصرين/اضافة لوظيفته /وكيله احلقوقي (ط.ش).
املميز عليها (/خ.م.خ) .
يف الد وى 20١١/257١حم مة بداء املولت اد املد ياخ.م.خ سبر قيام منور املنند
ليهك اخ. .ج ببيل مساحة تعادل ١500م 2م الننت حصننت يف العقننار املننرقك  23/١7م36
بيسننان ارض را يننة مل ن لننرا مببلننا مائ نة وتسننعون مليننون دينننار مبوجننب قنند بيننل نارجي يف
 200٩/3/١١وق نند اس ننتلك ح ننال حيات ن مبل ننا اربع ننون ملي ننون دين ننار كعرب ننون ت وا ت ن املني ننة وس نندد
موكلن كامنت بنندل البيننل وقننام بغننرس اقننيار مثمننر متنو ننة دون معارضننة حريريننة من مننور املنند
لننيهك حننال حياتن و من املنند لننيهك واولننيائهك بعنند مماتن املمتنعننني ن نقننت املل يننة و لننب
د و ك للمرا عة و نها احل ك بتملي موكل جزء م حصة املد ليهك تعادل املسنناحة املشنما
2٦٩

م ن م ننوراهك البالغ ننة ١500م2وللمرا ع ننة احلض ننورية ق نند ال نندرت احمل م ننة ح م ننا حض ننورحت م ننلرخ
 20١2/٤/١8تضن ننم احل ن ننك بتملين ن املن نند ياخ.م.خ مسن نناحة ١500م 2من ن الن نت حصن ننة
مور املد ليهك يف العقار املرقك ا ال ببدل البالا مائة وتسعون مليننون دينننار وايننداع حصن
القالنري وا ولنندي اخ . .البالغننة واحنند و شننرون مليننون ومثانيننة مائننة ومخسننة وسننبعون الن
دينار ل ت منها وحص القالرات او ,ار وار بنات اخ .البالغة شر ماليني وتسعمائة
وسن ننبعة واالان ننون ال ن ن ومخسن ننمائة دين ن ننار ل ن ننت واحن نند م ن نننه لن نندى مديري ن ننة ر اين ننة القال ن نري يف
نينوى,ولعنندم قنا نة املميزن ن اضننا ة لوظيفتن ابلقننرار املننذكور عن بن بواسننطة وكيلن بالئحتن امللر ننة
 20١2/٤/25البننا نقضن لالسننبا املننذكور يهننا وقنند سننيل لنندينا ووضننع موضننل التنندقير
والدرت ا يو القرار ا ي :

الق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدى التدقير واملداولة وجد ان الطع التمييزي مقدم ضم املد القانونية لذا قرر قبول

قن ال و ننند طن النظننر لن احل ننك املميننز تبننني انن لننحيً وموا ننر للقننانون لثبننوت قنند البيننل
ابلسند امل الذي اب ائدية التوقيل ي ملور املد لننيهك مالن العقننار بتقريننر ن اء ا دلننة
اجلنائية املربو ابضبار الد وى وابوت قيام املميز لي ااملد ي بغرس اقيار مثمر ومتنو ننة يف
العق ننار حس ننب حمض ننر ال شن ن امل ننوقعي امل ننلرخ 20١2/١/20ال ننذي مت من ن قب ننت احمل م ننة املمي ننز
ح مننا مبعر ننة اخلبننم القضننائي الننذي قنندم ت ن حري نرحت وبننذل ت ننون قننرو قننرار  ١١٩8لسنننة
 ١٩77متحققة يف د وى املميز لي ااملد ي اما ا ماضات التمييزية غم مقبولة قانو سنيما
ان املميز لي ااملد ي اودع بقية مث العقار بشن ت لن يف اضننبار النند وى حلسننا القالنري
وأبسننك مديريننة ر ايننة القال نري يف نينننوى ل نذل قننرر تصنندير احل ننك ورد الطع ن التمييننزي وحميننت
املمي ن ن ن ننز رس ن ن ن ننك التميي ن ن ن ننز ول ن ن ن نندر الق ن ن ن نرار اب تف ن ن ن نناق يف /١٩مج ن ن ن ننادي ا ن ن ن ننر  ١٤33/هيري ن ن ن ننة
املوا ر/١0احتر 20١2/ميالدية .
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املبدأ القانوين :ان الضرورة امللجئة حالة خاصة ابملؤجر تفرض عليه وال يسعى إليها
وان قيام املؤجر إبجيار الدار وسكنه يف دار شقيقة زوجته وعودهتا إىل العراق وترغب
السكن يف دارها املشغولة من قبله ال يعتب من قبيل الضرورة امللجئة كما ان حتسن
الظروف األمنية هي حالة عامة وليست خاصة ابملؤجر

رقك احل ك ا/3١١م 2008/يف  2008/٩/8حم مة است ناا بغداد/الرلا ة بصفتها التمييزية

تش ن ل ا ي ننة التمييزي ننة يف رائس نة اس ننت ناا بغداد/الرل ننا ة ا حادي نة بت ننارين 2008/٩/8
وألدرت القرار اآلي:
املميز/املدعى عليه............../وكيله احملامي.............
املميز عليه /املدعي......../وكياله احملاميان.......2.....:

أد ن امل نند ي ل نندى حم م ننة ب نداء األ ظمي ننة أبن امل نند لي ن س نبر ل ن وان اس ننتوجر ال نندار
املشيد ل القطعة املرقمة  ١3٩8/٩م  ١6أب ار ببندل إجينار قنهري مقندار مائنة ومخسنة
وسننبعون أل ن دينننار مبوج ننب قنند اإلجي ننار املننلرخ يف  2002/١0/2٤ولس ن امل نند ي دار
يعود لشقيقة وجت الواقل يف حي املغر لسنفرها نارج العنراق ولعود نا إىل القطنر ولرغبتهنا
الس يف دارها .لي لب املد ي د و املد لي املرا عنة واحل نك بتفلينة الندار الواقعنة
يف حن نني تن نونس حملن ننة  ٤8 330دار  2من ننل حميلن ن الرسن ننوم واملصن نناري وأتعن ننا احملامن ننا .
ألن نندرت احمل من ننة بتن ننارين  2008/8/١2و ن نندد  2008/ /232ح من ننا حضن ننورحت قن نابال
للتمييننز يقضنني إبلنزام املنند لين النندار املشننيد لن القطعنة املرقمنة  ١3٩8/٩م ١6سننبل
أب ار وتسليمها إىل املد ي الية م الشواغت وحميلن الرسنوم واملصناري وأتعنا احملامنا .
ولعنندم قنا ننة املميننز ااملنند لين ابحل ننك أ ننال لننب وكيل ن بالئحت ن التمييزيننة امللر ننة يف
 2008/8/2٤نقض لوسبا الوارد يها.
الق ـ ـ ـ ـرار:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة وجنند أبن الطعن التميينزي مقنندم ضنم املنند القانونيننة قننرر
قبول ق ال ولدى ط النظر ل احل ك املميز وجد أبن غم لنحيً و نال للقنانون
ذل ان املد ي ااملميز لين قند اسنتند يف د نوا لن الضنرور امللي نة املنصنو ليهنا يف
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الفقر ا ١2م املاد السابعة شنر من قنانون إجينار العقنار رقنك  87لسننة  ١٩7٩من انن
يسن الندار العائند لشنقيقة وجتن الواقعننة يف حني املغنر مننذ نام  2002لسنفرها ننارج
الع نراق وكونننا ننادت وترغننب الس ن بنندارها لتحس ن الظننروا األمنيننة وان حم مننة البننداء
قضن يف ح مهننا املميننز بتفليننة النندار موضننوع النند وى اذ رأت ان الضننرور امللي ننة متننو ر
يف النند وى مسننتند إىل ان ننود قننقيقة وجننة املنند ي كننان يعنند واقعننة إجيننار املنند ي النندار
ابإلضننا ة إىل حسن الوضننل األمنني .ان مننا ذهبن إلين احمل مننة غننم لننحيً و يسننتند لن
أسنناس قننانو سننليك ذل ن ان الضننرور امللي ننة حالننة الننة ابملننلجر تفننرض لي ن و يسننع
إليه ننا وان قي ننام امل نلجر ااملمي ننز لي ن إبجي ننار ال نندار بت ننارين  2002/١0/2٤وس ن ن يف دار
قننقيقة وجت ن منننذ ننام  2002و ود ننا إىل الع نراق وترغننب الس ن يف دارهننا املشننغولة م ن
قبل ن يعت ن من ن قبي ننت الض ننرور امللي ن نة كم ننا ان حسن ن الظ ننروا األمني نة ه نني حال ننة ام ننة
وليسن ن الن ننة ابملن ننلجر .و لين ن ت ن ننون الضن ننرور امللي ن ننة غن ننم متحققن ننة يف د ن ننوى املن نند ي
ااملميز وملا كان احمل مة قد الف ذل مما ا ت بصنحة ح مهنا املمينز لنذا قنرر نقضن
وإ اد اضبار الد وى إىل حم متها إلتباع ما تقدم ل ان يبق رسك التميينز مبعنا للنتيينة
ولدر القرار اب تفاق يف 2008/٩/8م.
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قرارات متييزية من حمكمة قضايا النشر والعالم
(القسم املدني)
منع عرض مسلسل (الدكتور علي الوردي) لرفض ورثته
رقك القرار/2263 :ا ي ة ا ست نا ية منقول 20١3/يف 20١3/٩/١٩
طالب التصحيح/املدير املفوض لشركة الواحة خلدمات القنوات الفضائية احملدودة/إضافة لوظيفتـه/

وكيله احملامي أ.ص.هـ .

املطلوب التصحيح ... :وكيله احملامي ق.ع.ع.ش.

أد ن وكي ننت امل نند ي ل نندى حم م ننة قض نناحت النش ننر واإل ننالم أبن امل ند

لي ن ي نروم ننرض

مسلست حينا مللفنات منور موكلن رغنك ر نل ورانة الندكتور لني النوردي ا ان القننا
رض املسلست لذا لب إبلزام املد لين مبننل
التابعة للمد لي ن متتثت للر ل
ننرض املسلسننت املزمننل رضن يف قننهر رمضننان  .ألنندرت حم مننة املوضننوع بع ندد /53نشننر
منند  20١2/يف  20١2/7/١2ح مننا حضننورحت إبل نزام امل ند لي ن مبنننل ننرض املسلسننت
االنندكتور ل نني ال ننوردي م ن ل ن قاق ننة قنننا البغدادي ننة ال ن هنني أح نند األنش ننطة اإل المي ننة
لشننركة املنند لي ن مننل حميننت املنند لي ن املصنناري  .ع ن وكيننت املنند لي ن ابحل ننك
اسن ن ننت نا ا بالئحتن ن ن امللر ن ن ننة  20١2/7/2٤ألن ن نندرت حم من ن ننة اسن ن ننت ناا بغداد/الرلن ن ننا ة
اإلحادينة بعندد /١0٩6س 20١2/يف  20١2/١0/١8ح منا حضنورحت يقضني بنرد الطعن
ا س ن ن ننت نايف وأس ن ن ننباب وأتيي ن ن نند قن ن ن نرار حم م ن ن ننة النش ن ن ننر ابلع ن ن نندد /53نش ن ن ننر م ن ن نند  20١2/يف
 20١2/7/١2وا تبار أتعا احملاما احمل وم هبنا قناملة ملنرحل التقاضني بنداء واسنت نا ا .
عن وكيننت املسننتون ابحل ننك متيينزا بالئحتن امللر ننة  20١2/١١/8أ يند احل ننك منقوضننا
مبوجن ن ن ننب ق ن ن ن نرار حم من ن ن ننة التميين ن ن ننز اإلحادين ن ن ننة بعن ن ن ندد /2872اسن ن ن ننت نا ية منقن ن ن ننول 20١2/يف
 20١2/١2/١٩ألن ن نندرت احمل من ن ننة بتن ن ننارين  20١3/3/3ح من ن ننا يقضن ن نني بن ن ننرد الطعن ن ن
ا ست نايف اخلا ابلقرار الصنادر من حم منة قضناحت النشنر واإل نالم – القسنك املند ابلعندد
/53نشنر منند  20١2/يف  20١2/7/١2قن ال وذلن ألن النند وى غننم اضنعة للطعن
273

ا س ننت نايف كون ننا م ن ال نند اوى ذات الرس ننك املقط ننوع  .ع ن وكي ننت املس ننتون ابحل ننك متيي نزا
بالئحتن ن امللر ن ننة  . 20١3/3/28قن ننررت حم من ننة التميين ننز اإلحادين ننة بعن نندد /٩١٤اسن ننت نا ية
منقننول 20١3/يف  20١3/٤/١٤تصنندير احل ننك املميننز ولعنندم قنا ننة وكيننت املميننز إضننا ة
لوظيفت ابلقرار املذكور لب تصحيح بالئحت امللر ة . 20١3/7/28
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة وجنند ان لننب التصننحيً املقنندم يسننتند إىل أي سننبب
من األسننبا القانونيننة املنصننو ليهننا يف املنناد  2١٩مرا عننات مدنيننة وان كا ننة مننا مننا ورد
يف لنب التصننحيً كننان موضننل تنندقيقات ا ي ننة التمييزينة ننند النظننر ابلطعن التمييننزي لننذا
ق ننرر رد لن ننب التص ننحيً وقين نند التومين ننات إين نرادا للفزين ننة اسن ننتنادا للم نناد ا 223مرا عن ننات
مدنية ولدر القرار اب تفاق بتارين . 20١3/٩/١٩
احلكم مببلغ (مخسون مليون دينار) كتعويض للمدعي مغاىل فيه ألن التعويض األديب ال
يتعدى كونه جباً للخواطر وتعويضاً عن األذى النفسي الذي تعرض له املدعي وال
يكون أبية حالة وسيلة لإلثراء على حساب الغري

رقك القرار/١655 :ا ي ة ا ست نا ية منقول 20١3/يف 20١3/7/١6
املمي ــز :فخ ــري ويل ك ــرمي رئ ــيس حتري ــر جري ــدة املدى/إض ــافة لوظيفت ــه – وك ــياله احملامي ــان (خ.ح)

و(ف.ن)

املميز عليه :مؤيد عزيز الالمي نقيب الصحفيي العراقيي/إضافة لوظيفته /وكيله احملامي ن.ر.

أد ن ن وكي ن نت امل ن نند ي ااملمي ن ننز لي ن ن ل ن نندى حم م ن ننة قض ن نناحت النش ن ننر واإل ن ننالم أن ن ن بت ن نارين

 20١3/3/5نشرت جريد املدى بقلك املد لي بارات وإد اءات كاذبنة أسناس نا
م الصحة ر موكل لذا لب إلزام ابلتعنويل ن األضنرار األدبينة مببلنا قندر امخسنمائة
ملين ن ننون دينن ن ننار وغلن ن ننر اجلرين ن نند ملن ن نند االان ن ننني يومن ن ننا ألن ن نندرت حم من ن ننة املوضن ن ننوع ابلعن ن نندد
/١8نشن ننر/مد  20١2/يف  20١2/١0/١7ح من ننا حضن ننورحت يقضن نني إبلن نزام املن نند لين ن
بتوديت ن ن للم ن نند ي مبل ن ننا ق ن نندر مخس ن ننون ملي ن ننون دين ن ننار ورد د ن ننوى امل ن نند ي ابل ن نزحتد وحميل ن ن
املص نناري م ننل إل نزام امل نند لي ن بنش ننر ا ت ننذار للم نند ي تس ننعة أحتم متتالي ننة  .عن ن وكي ننت
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املنند لين ابحل ننك اسننت نا ا بالئحتن امللر نة  . 20١2/١١/١ألنندرت حم مننة اسننت ناا
بغداد/الرلن ننا ة اإلحادين ننة ابلعن نندد /١٤28س 20١2/يف  20١2/١١/22ح من ننا حضن ننورحت
ب ننرد ا س ن تناا ق ن ال وحمي ننت املس ننتون املص نناري  .ع ن وكي ننت املس ننتون ابحل ننك متيي نزا
بالئحتن ن امللر ن ننة  20١2/١2/١٩كمن ننا قن نندم ئحن ننة ملحقن ننة بتن ننارين  20١3/١/١٤أ ين نند
احل ك منقوضا بقرار حم مة التمييز اإلحادينة ابلعندد /١57ا ي نة ا سنت نا ية منقنول20١3/
يف  20١3/١/28وإتبا ن ننا للق ن نرار التميي ن ننزي أل ن نندرت حم م ن ننة ا س ن ننت ناا بغداد/الرلن ن ننا ة
اإلحادية ابلعندد /١٤28س 20١2/يف  20١3/٤/2٤ح منا حضنورحت بتوييند قنرار حم منة
النشر واإل الم وحميت املستون بالئحتهما امللر ة  20١3/5/8م .
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة وجنند ان الطع ن التمييننزي مقنندم ضننم املنند القانونيننة ق نرر

قبول قن ال ولندى طن النظنر لن احل نك املمينز وجند أبنن غنم لنحيً و نال للقنانون
ذل ن ان احمل مننة أ نذت يف تقريننر اخل ن اء السننبعة سننببا حل مهننا املميننز دون ان تالحننظ أن ن
مغ ن نناىل ي ن ن و س ن ننيما وان امل ن نند ي يطال ن ننب ابلتع ن ننويل األديب ال ن ننذي يتع ن نندى كون ن ن ج ن ن ا
للفنوا ر وتعويضننا ن األذى النفسنني الننذي تعننرض ل ن املنند ي و ي ننون أبيننة حالننة وسننيلة
لإلاراء ل حسنا الغنم ممنا كنان لن احمل منة مالحظنة ذلن قبنت إلندار ح مهنا وذلن
اء جدد م ذوي ا تصا وا هامهك ابملهمة و قا ملنا تقندم لنذا قنرر نقنل
ابنتفا
احل ننك املميننز وإ نناد النند وى حمل متهننا للسننم يهننا لن هننذا املننوال ومن ت إلنندار احل ننك
املناس ن ننب ل ن ن أن يبق ن ن رسن ن نك التميي ن ننز مبع ن نا للنتيي ن ننة ولن ن نندر القن ن نرار اب تف ن نناق بتن ن ننارين
 20١3/7/١6م .
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وحيث أن ما نشر يعد تعدايً على الغري يف مركزه ااجتماعي يستوجب التعويض وفقاً
للمادة  1/205من القانون املدين
رقك القرار/١653 :ا ي ة ا ست نا ية منقول 20١3/يف 20١3/7/١5
املميز :عبد الوهاب جبار  /رئيس حترير جريدة البينة اجلديدة /إضافة لوظيفته وكيله احملامي ع.ش.

املميز عليه :جبار عبيد فرهود

أد وكيت املند ي لندى حم منة قضناحت النشنر واإل نالم أبنن سنبر وأن نشنر املند لين
يف جرينند البينننة اجلدينند مننودا تعننرض هبننا ملوكل ن ب لمننات تشننهم ب ن وقذ ن ولننو مسعت ن
وم انت لذا لب د و املد لي للمرا عنة واحل نك إبلزامن ابلتعنويل وقندر مببلنا ملينار
دينار راقي  .ألندرت حم منة املوضنوع ابلعندد /٩5نشنر مند  20١2/يف 20١2/١١/7
ح مننا حضنورحت يقضنني إبلنزام املند لين بنند الوهننا جبننار بتوديتن للمنند ي جبننار بينند
رهود مبلا قدر شرون ملينون ديننار وحميلن املصناري  .عن وكينت املند لين ابحل نك
اس ن ننت نا ا بالئحت ن ن امللر ن ننة  . 20١2/١١/2١أل ن نندرت حم م ن ننة اس ن ننت ناا بغداد/الرل ن ننا ة
اإلحادي ن ننة بع ن نندد /١٤٤5س 20١2/يف  20١2/١2/20ح م ن ننا حض ن ننورحت يقض ن نني بتويي ن نند
احل ك البدائي ورد الطعون واألسنبا ا سنت نا ية وحمينت املسنتون املصناري  .عن وكينت
املستون ابحل ك متييزا بالئحتن امللر نة  . 20١3/١/١7أ يند احل نك منقوضنا مبوجنب قنرار
حم مننة التمييننز اإلحاديننة بعنندد /36٤اسننت نا ية منقننول 20١3/يف  20١3/2/2١ألنندرت
احمل من ننة بتن ننارين  20١3/5/8ح من ننا حضن ننورحت يقضن نني بفسن ننن احل ن ننك البن نندائي كن ننال وإلن نزام
املس ننتون امل نند لي ن بتوديت ن املس ننتون لي ن اامل نند ي مبلغ ننا ق ندر ش نرون ملي ننون دين ننار
الضرر األديب موضوع الد وى ورد د وى املد ي املستون لين ابلنزحتد وحمينت
وذل
الطر ني املصاري  .ع وكيت املستون ابحل ك متييزا بالئحت امللر ة . 20١3/6/6
القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لن نندى التن نندقير واملداولن ننة وجن نند ان الطعن ن التميين ننزي مقن نندم ضن ننم املن نند القانونين ننة
ومش ننتمت ل ن أس ننباب ق ننرر قبول ن ق ن ال ول نندى ط ن النظ ننر ل ن احل ننك املمي ننز تب ننني أن ن
ل نحيً ملوا قت ن للق ننانون ذل ن ان احمل م ننة أتبع ن م ننا رمس ن ق نرار ال نننقل الص ننادر ن ه ننذ
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احمل من ننة بعن نندد /36٤اسن ننت نا ية منقن ننول 20١3/وأتكن نند من ن قفصن ننية املمين ننز لين ن وربطن ن
نس ننفة م ن الوكال ننة املمنوح ننة ملوكلي ن كم ننا تض ننمن ال نند وى ل ن اجلري نند ال ن نش ننرت اخل ن
موضننوع النند وى وحيننث أن مننا نش نر يعنند تعنندحت ل ن الغننم يف مركننز اإلجتمننا ي يسننتوجب
التعويل و قا للماد  ١/205م القانون املند قند أسنتعان احمل منة بثالانة ن اء قندموا
تقري ننرهك امل نلرخ  20١2/١2/١6وال ننذي ج نناء مناس ننبا ومعل ننال ويص ننلً ا نناذ س ننببا للح ننك
اسننتنادا للمنناد /١٤0أو من قنانون اإلابننات لننذا قننرر تصننديق ورد الطعن التمييننزي وحميننت
املميز رسك التمييز ولدر القرار اب تفاق يف . 20١3/7/١5
قرارات متييزية من حمكمة قضايا النشر والعالم

(القسم اجلزائي)
ان الرسالة االلكرتونية ينسب إرساهلا من العنوان االلكرتوين اخلاص ابجلهة املشتكية
لذا ال يعد ما تضمنته تلك الرسالة من عبارات من جرائم النشر اليت ختتص هبا احملكمة
احملالة عليها الدعوى كون العناوين البيدية االلكرتونية اخلاصة ال تعد من قبيل وسائل
االعالم اليت إبمكان الكافة ااطالع عليها

رقك القرار/١27 :ا ي ة املوسعة اجلزائية 20١3/يف 20١2/5/22
طالبة حتديد االختصاص :حمكمة قضااي النشر وااعالم

املشتكي :ح.ي.ع.ز /.املمثل القانوين هليئة االستثمار يف حمافظة الديوانية
أحال قاضي حقينر الديوانينة بتنارين  20١3/3/١٩األوراق التحقيقينة اخلالنة حتملشنت ي
ا .ي.ع . .املمثننت القننانو ي ننة ا سننتثمار يف حما ظننة الديوانيننة إىل حم مننة قضنناحت النشننر
واإل ن ننالم إلكمن ننال التحقين نر يهن ننا حسن ننب األ تصن ننا الن ننوظيفي  .قن ننررت احمل من ننة األ ن ننم
بتارين  20١3/3/28ر نل اإلحالنة و نرض األوراق لن حم منة التميينز اإلحادينة لتحديند
احمل من ن ننة املفتصن ن ننة  .والن ن ن لبن ن ن مبوجن ن ننب كتاهبن ن ننا املن ن ننرقك /٤6نشن ن ننر/ج/حقير 20١3/يف
 20١3/٤/2م حم مة التمييز حديد احمل مة املفتصة .
277

الق ـ ـ ـ ـ ــرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل نندى الت نندقير واملداول ننة م ن قب ننت ا ي ننة العام ننة املوس ننعة اجلزائي ننة يف حم م ننة التميي ننز
اإلحاديننة وجنند أن موضننوع النند وى يتعلننر ابلتحقيننر يف الشن وى املقدمننة من هي ننة اسننتثمار
حما ظ ننة الديواني ننة ض نند الش ننركة الفنلندي ننة ا ننني – ومر وم ننديرها املف ننوض حس ن ك ننرم ال ننومر
بس ننبب العب ننارات الغ ننم ئق ننة ال ن وردت يف الرس ننالة ا ل موني نة املنس نو إرس ننا ا م ن قب ننت
الش ننركة امل ننذكور إىل هي ننة اس ننتثمار حما ظ ننة الديواني ننة وبت ننورين  20١3/3/١٩ق ننررت حم م ننة
حقين ننر الديوانين ننة إحالن ننة الن ند وى لن ن احمل من ننة املفتصن ننة بقضن نناحت النشن ننر واإل ن ننالم إلكمن ننال
التحقيننر يهننا حسننب اإل تصننا النننو ي  .وبتننارين  20١3/3/28قننررت احمل مننة احملالننة
ليهنا النند وى ر ننل اإلحالننة و نرض النند وى لن حم مننة التميينز اإلحاديننة لتعيننني احمل مننة
املفتصن ننة ابلتحقين ننر  .وتن ننرى هن ننذ ا ي ن ننة ان الرسن ننالة ا ل مونين ننة موضن ننوع الشن ن وى ينسن ننب
إرسننا ا من العننوان ا ل ننمو اخلننا ابجلهننة املشننت ية لننذا يعنند مننا تضننمنت تلن الرسننالة
م ن بننارات م ن جننرائك النشننر ال ن ننت هبننا احمل مننة احملالننة ليهننا النند وى كننون العننناوي
ال يديننة ا ل مونيننة اخلالننة تعنند م ن قبيننت وسننائت ا ننالم ال ن إبم ننان ال ا ننة اإل ننالع
ليهننا  .لننذا قننرر تعيننني حم مننة حقيننر الديوانيننة اب تبارهننا احمل مننة املفتصننة ابلتحقينر وإينداع
ال نند وى ل ننديها إلكم ننال التحقي ننر يه ننا و ننر الق ننانون واإلق ننعار ب ننذل إىل احمل م ننة املفتص ننة
بقضناحت النشنر واإل ننالم يف حم منة اسننت ناا بغداد/الرلنا ة اإلحادينة ولنندر القنرار اب تفنناق
اسن ننتنادا ألح ن ننام امل ن ناد /١3أو –  2/من ن ق ن نانون التنظن ننيك القض ن ننائي رقن ننك  ١60لس ن نننة
 ١٩7٩يف . 20١3/5/22
إطالق تصريح خيرج عن حدود حرية التعبري اليت يكفلها القانون يشكل جرمية وفق
املادة ( )3من ق .مكافحة اارهاب والتحقيق يف هذه اجلرمية خيرج عن اختصاص
حمكمة قضااي النشر وااعالم وتعتب حمكمة التحقيق املركزية هي احملكمة املختصة
ابلتحقيق نوعياً
رقك القرار/١67 :ا ي ة املوسعة اجلزائية 20١2/يف 20١2/7/25
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طالبة حتديد االختصاص :حمكمة قضااي النشر وااعالم
املتهم :أ.ع.ص.
أح نال قاضنني حقيننر احمل مننة املركزيننة يف ال ننرخ بتننارين  20١2/5/١5األوراق التحقيقيننة
اخلال ننة ابمل ننتهك اأ.ع . .إىل احمل م ننة املفتص ننة بنظ ننر قض نناحت النش ننر واإل نالم يف حم م ننة
اسن ن ننت ناا الرلن ن ننا ة اإلحادين ن ننة إلكمن ن ننال التحقين ن ننر يهن ن ننا  .قن ن ننررت احمل من ن ننة األ ن ن ننم بتن ن ننارين
 20١2/6/5ر ل اإلحالة و رض املوضوع لن ا ي نة املوسنعة يف حم منة التميينز اإلحادينة
بغي ننة حدي نند احمل م ننة املفتص ننة نو ي ننا .لبن ن حم م ننة التحقي ننر املركزي ننة بنظ ننر قض نناحت النش ننر
واإل الم مبوجب كتاهبا املرقك /75نشنر/ج/حقير 20١2/من حم منة التميينز حديند احمل منة
املفتصة .
القـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة م ن قبننت ا ي ننة املوسننعة اجلزائيننة يف حم م نة التمييننز اإلحاديننة
وجند ان اجلرميننة اجلناري التحقيننر بشنونا تتعلننر بقينام املنند و أ.ع . .إب نالق تصنريً عننرج
حدود حرية التعبم ال ي فلها القنانون ويشن ت علن جرمينة من اجلنرائك النوارد ذكرهنا يف
املن ناد الثالثن ننة من ن قن ننانون م ا حن ننة اإلرهن ننا رقن ننك  ١3لسن نننة  2005وهن ننذا من ننا أجتهن ن إلين ن
احمل من ن ن ننة احمللين ن ن ننة احم م ن ن ن ننة التحقين ن ن ننر املركزي ن ن ن ننة إبلن ن ن نندارها من ن ن ننذكر ق ن ن ن ننبل ق ن ن ن ن بت ن ن ن ننارين
 20١١/١2/١2و ننر املن نناد املن ننذكور بد لن ننة املن نناد الرابع ننة ١/من ن نفن ننس القن ننانون لن ننذا ن ننون
التحقيننر يف هننذ اجلرميننة عننرج ن ا تصننا حم مننة قضنناحت النشننر واإل ننالم لننذا قننرر ا تبننار
حم مة التحقير املركزية هي احمل منة املفتصنة ابلتحقينر نو ينا وإينداع األوراق لنديها إلكمنال
التحقير يها واإلقنعار بنذل إىل حم منة قضناحت النشنر واإل نالم يف رائسنة حم منة اسنت ناا
الرلا ة اإلحادية مل مالحظنة ان املناد /53دا* من قنانون ألنول احملاكمنات اجلزائينة ن ينرد
(*) وردت في األصل هكذا (/35د) من المرجع المنقول من هذا القرار والمادة هذه خطأ إللغاء المواد بين ()38 – 30
من قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب البند (أوالً) من المادة ( )71من قانون اإلدعاء العةام رقةم  15٩لسةنة
 1٩7٩المعةةدل النافةةذ والمنشةةور فةةي جريةةدة الوقةةائع العراقيةةة بالعةةدد ( )274٦الصةةادر بتةةاريخ ، 1٩80/1/1٦
والمرجع المنقول عن  :المبةادئ القانونيةة فةي قضةايا النشةر واإلعةالم – قةرارات تمييزيةة  ،إعةداد :خليةل إبةراهيم
المشاهدي  ،المحامي نعمة الربيعي  ،القاضي شهاب أحمد ياسين  ،الطبعة األولى  ،بغداد :دار ميزوبوتاميا للطباعةة
والنشر والتوزيع – شارع المتنبي –  ، 2014الصفحة ( .)222المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي.
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يها بار لقاضي التحقير ار نل اإلحالنة وامننا اذا تنراءى لقاضني التحقينر أنن غنم نت
ابلتحقير علي أن يعرض األمر ل حم مة التمييز مل بيان األسنبا لتصندر قرارهنا بتعينني
القاضني املفنت لنذا أقتضن التنوين ملالحظنة ذلن مسنتقبال ولندر القنرار ابإلتفناق اسنتنادا
ألح ننام امل ناد /١3أو –  2/م ن ق ننانون التنظ ننيك القض ننائي رق ننك  ١60لس نننة  ١٩7٩يف
. 20١2/7/25
إسناد أمور غري صحيحة إبحدى وسائل العالنية وهي النشر يف الصحف يشكل جرمية
من جرائم النشر والداخلة ضمن ااختصاص النوعي حملكمة قضااي النشر وااعالم

رقك القرار :ا* /ا ي ة املوسعة اجلزائية 20١١/يف 20١١/١/25
طالبة حتديد االختصاص :حمكمة حتقيق الكرخ
املشتكي :األمانة العامة جمللس الوزراء

بتن ن ننارين  20١0/6/2١قن ن ننرر قاضن ن نني حقين ن ننر ال ن ن ننرخ إين ن ننداع األوراق التحقيقين ن ننة اخلالن ن نة
ابملش ننت ي األمانن نة العامن نة جمللن ننس الن ننو راء واملشن ن و منن ن أمحن نند قن ننياع الن ن ا إىل دائن ننر احملقن ننر
القض ننائي  .ق نندم األوراق دائ ننر احمل نناقر القض نائي إىل قاض نني حقي ننر النش ننر واإل ننالم وق ننرر
بتن ننارين  20١0/7/26ر ن ننل اإلحالن ننة قن ننرر قاضن نني حقين ننر ال ن ننرخ بتن ننارين 20١0/١2/23
رض األوراق ل حم مة التمييز اإلحادية لتعيني احمل مة املفتصة  .أرسل حم مة حقينر
ال ن ننرخ ومبوجن ننب كتاهبن ننا املن ننرقك ا ١560٩يف  20١0/١2/28األوراق البن ننة من ن حم من ننة
التمييز حديد احمل مة املفتصة .
القـ ـ ـ ـ ـ ـرار :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لنندى التنندقير واملداولننة م ن قبننت ا ي ننة املوسننعة اجلزائيننة يف حم مننة التمييننز اإلحاديننة
وجن نند ان حم من ننة حقين ننر ال ن ننرخ أحالن ن ب تاهبن ننا املن ننرقك ا 667يف  20١0/7/١٩األوراق
التحقيقي ننة اخلال ننة ابمل ننتهك أمح نند ق ننياع ال ن ا ل ن حم م ننة قض نناحت النش ننر واإل ننالم حس ننب
ا تصننا النننو ي .ق ننررت احمل مننة األ ننم ر ننل اإلحال ننة وقننررت بت ننارين 20١0/7/26

(*) وردت هكذا غفال من رقم الدعوى من األصل المنقول عن  ،أنظر :المبادئ القانونية فةي قضةايا النشةر واإلعةالم –
قرارات تمييزية  ،إعداد :خليل إبراهيم المشاهدي  ،المحامي نعمة الربيعي  ،القاضي شةهاب أحمةد ياسةين  ،الطبعةة
األولى  ،بغداد :دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع – شارع المتنبي –  ، 2014الصفحة (.)1٩5

280

إ نناد األوراق التحقيقي ننة إىل حم م ننة حقي ننر ال ننرخ ق ننررت األ ننم بت نارين 20١0/١2/23
ننرض األوراق لن حم مننة التميينز اإلحاديننة لتحدينند األ تصننا نو يننا يف التحقيننر ولنندى
ط النظر لن األوراق التحقيقينة تبنني أبن م تنب رئنيس الو راء/مستشنار رئنيس النو راء/
الشن ن ننلون القانونين ن ننة لن ن ننب ب تابن ن ن ابلعن ن نندد ام ق ١55/36/يف  20١0/6/7من ن ن رئن ن ننيس
ا د نناء الع ننام حري ن ق ن وى ض نند امل ننتهك امل ننذكور لقيام ن إبس ننناد أم ننور غ ننم ل ننحيحة مت ننس
احل ومنة ودولننة رئننيس الننو راء والتصنريً هبننا إىل لننحيفة احليننا  .لبن رائسننة اإلد نناء العننام
ب تاهبا املنرقك اقانونينة/377/ق 20١0/يف  20١0/6/١5من حم منة حقينر ال نرخ ا ناذ
اإلجنراءات القانونيننة ننر املنتهك ملنذكور لين جتنند ا ي ننة املوسننعة اجلزت يننة أبن إسنناد أمننور غننم
لنحيحة إبحنندى وسننائت العالنيننة وهنني النشننر يف الصننح يشن ت جرميننة من جنرائك النشننر
والدا لة ضم ااإل تصا النو ي حمل مة قضاحت النشر واإل نالم لين قنرر إينداع األوراق
التحقيقيننة إلكمننال التحقيننر يهننا و ننر القننانون وإقنعار حم مننة حقيننر ال ننرخ بننذل والتنوي ن
حمل منة قضناحت النشنر واإل نالم أبنن كنان ليهننا نند ر نل اإلحالنة نرض األمنر لن حم مننة
التمييز اإلحادية وليس إ اد األوراق إىل حم مة حقير ال نرخ منال أبح نام املناد ا/53د
من قننانون ألنول احملاكمننات اجلزائيننة ولنندر القنرار اب تفنناق اسننتنادا ألح ننام املنناد ا/55أ
ا**
م القانون املذكور . 20١١/١/25

(**) قرارات الحكم الخاصة بقضايا النشر واإلعالم نقالً عن المرجةع :المبةادئ القانونيةة فةي قضةايا النشةر واإلعةالم –
قرارات تمييزية ،إعداد :خليل إبراهيم المشةاهدي ،المحةامي نعمةة الربيعةي ،القاضةي شةهاب أحمةد ياسةين ،الطبعةة
األولى ،بغداد :دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيع – شارع المتنبي – .2014
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أنباء نقابة احملامي العراقيي

{بيان نقابة احملامي العراقيي بشأن اعرتاف دولة االمارات
الدبلوماسي الكامل بالكيان الصهيوني (إسرائيل)}

يف طوات سريعة و ل لفية الفقة القرن يعل الرئيس األمري ي ترامب
ا ماا الدبلوماسي ال امت بني دولة اإلمارات وال يان الصهيو اإسرائيت يف يانة
مفضوحة لقضية العر األوىل وإن ار وآتمر ل الشعب العريب الفلسطيي ونضال املرير
م أجت حقوق املشرو ة يف إقامة دولت ال كفلتها القرارات الشر ية الدولية ومبادر
اجلامعة العربية وامللزمة للدول العربية كا ة ابلتفاهك والد ك م
السالم العربية الصادر
منظمة التعاون اإلسالمية.
وقي هذا ا ماا اإلماراي يف أ قا استمرار ا إسرائيت يف ممارسة ا تداء والتن يت
أببناء الشعب الفلسطيي بصور ممنهية منظمة واإللرار ل ارت ا جرائك احلر ضد
اإلنسانية اب تماد املذابً الدموية وقتت األ فال و مليات ويد األماك املقدسة
وا ستيطان القائك ل العنصرية وسلب أراضي ألحا حر العود وا تقا ت
التعسفية للمدنيني وانتها حقوقهك وتعرضهك للتعذيب وانتزاع ا ما ا ك أببشل الطرق
الوحشية ل الرغك م املوق الدوا اإلنسا املع ن ابلقرارات الدولية الصادر
جملس حقوق ا نسان أو م ا ي ات الدولية األ رى سواء كان بقرارا ا أو تقاريرها .
إن اإل الن األمري ي اب ماا اإلمارات ابل يان الصهيو ا إسرائيت جاء نتيية للتوا ت
األمري ي  -اإلسرائيلي والذي مت نسي يف غرا مظلمة مبا يلحر األضرار البالغة ابلشعب
الفلسطيي وقيادات الو نية مستغال إىل أبعد احلدود األوضاع العربية املمدية الناجتة
التد الت الدولية واإلقليمية ال ن تستطل تو م احلد األدىن ملواجهة املفططات األمري ية
 الصهيونية سيما وان اخلشية ما ال قائمة يف اتساع ططات التطبيل يف الوقاحلاضر ولعت م أبر النتائا املمتبة ل هذا اإل الن األمري ي اب ماا اإلماراي
مت ني ال يان الصهيو يف اإليغال أكثر مقا يف تصفية القضية الفلسطينية ل حسا
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حقوق الشعب الفلسطيي الذي قدم التضحيات اجلسام منذ احتالل أراضي ألن هذا
ا ماا يش ت عنا مباقرا و طما لوحد العر يف لرا هك مل املشروع األمري ي -
ال يطا يف لسطني ويف تصديل املوق العريب الواحد جتا سياسات اإسرائيت يف
املنطقة العربية واإلقليمية وما يمتب لي م تدا يات طم ل املستويني الفلسطيي
والعريب.
إن نقابة احملامني العراقيني تد و احاد احملامني العر إىل توحيد جهود احملامني العر ابجتا
استفدام املعركة القانونية ب ت مفردا ا وتفعيلها لتيرمي اإسرائيت يف ممارسا ا القمعية ضد
الشعب الفلسطيي و ضً حقيقة مشاريل التطبيل ا حتاللية يف بناء العالقات الدبلوماسية
وا قتصادية مل ال يان الغالب لوراضي العربية يف لسطني وا شال لفقة القرن.
النصر دائما للشعو املناضلة ويف مقدمتها قعب لسطني.
و ُ
ضياء محيد السعدي
نقيب احملامي العراقيي
/15آب/أغسطس 2020
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أهم المنجزات المتحققة في نقابة المحامين
 .١اخل ننروج يف أول تظ نناهر يش ننهدها الش ننارع العراق نني ضن ند الفس نناد ويف مجي ننل احملا ظ ننات
بتارين 20١١/2/١0
 .2أتسننيس م تننب لش ن اوى امل نوا نني يف مقننر النقابننة يتننوىل اسننتقبال ق ن اوى امل نوا نني
وإيصا ا إىل املسلولني ومتابعتها معهك وقد مت معاجلة مواضيل أكثر هذ الش اوى
 .3ا نته نناء م ن إ ننداد مس ننود مش ننروع ق ننانون احملام ننا اجلدي نند وم ننا يتض ننمن م ن حق ننوق
وحصا ت للمحامني وموارد جديد لل سب تتيً للمحامني املزيند من نر العمنت
واحليننا ال رميننة وقنند مت ر ننل هننذ املسننود اىل جملننس الدولننة متهينندا لر عهننا اىل جملننس
النوا لغرض تشريل القانون اجلديد.
املوا نني العراقيني وجلان املعونة القضائية اجملانية
 .٤تش يت جلان الد اع اجملا
 .5أول من ن وق ن ن ضن نند إلغ ن نناء البطاق ن ننة التموينين ننة ن ن ننا مصن نندر ر ق للم ن نوا نني الفق ن نراء
وإلغا ها يعد مساسا قوقهك
 .6أول م تصندى ملينناء مبنار ال نوي وا تن انتقالنا لسنياد الدولنة العراقينة ولتعطينت
انا ميناء الفاو ال بم وقطل الطرير أمام .
 .7العننود القويننة إىل ضننوية احنناد احملننامني العننر بعنند ان كان ن
لعد سنوات رغك أنا م األ ضاء امللسسني لالحاد.

ضننوية النقابننة معلقننة

 .8ا هتمام بشرحة احملامني املتقا دي وجلعت الراتنب التقا ندي للمحنامي ملبينا للطمنو
لضمان العي ال رمي ك ولعوائلهك.
 .٩إقامن ننة اول د ن ننوى قضن ننائية للمطالبن ننة إبلغن نناء الرواتن ننب التقا دين ننة وا متين ننا ات ل ن نرئيس
وأ ض ن نناء جمل ن ننس الن ن نوا ام ن ننام احمل م ن ننة ا حادي ن ننة ابل ن ننرقك /7٩احادي ن ننة 20١3/وال ن ن
استطا نقابة احملامني كسبها ولدر قرار احمل مة ا حادية إبلغاء هذ الرواتب.
 .١0حتد مبالا الت ا ت ا جتما ي ومنً الزواج واملسا دات للمحامني لتشنمت احلنا ت
املرضية وحا ت الو د
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 .١١مقا عة ا ي ات التحقيقية دا ت املعس رات والث ننات العسن رية يف املولنت ملنا ميثلن
ذلن من ننرق للقننانون يف ضننمان حماكمننة ادلننة للمتهمننني وكننان نتييننة هننذا القنرار
واملوق الشياع إلغاء هذ احملاكك وا ي ات التحقيقية.
 .١2إقام ننة دورات تطويري ننة للمح ننامني الع نراقيني يف مص نر ولبن ننان يف جم ننال التح نيك ال نندوا
ابلتعاون مل احاد احملامني العر وكذل دورات تطويرية يف جامعنة جيهنان يف أربينت
يف اجلرائك ا ل مونية وجرائك غسيت األموال.
 .١3إ نناد ا مننار مبننى نقابننة احملننامني وألول مننر يف مرعهننا وبتمويننت ذاي لت ننون مبسننتوى
يلير بقلعة الفرسان.
 .١٤احلصننول ل ن ق نرار بش نمول احملننامني بتفصيصننات قطننل األراضنني الس ن نية يف بغ نداد
واحملا ظات.
 .١5ال ن نند ك املتوال ن ننت لقواتن ن ننا املس ن ننلحة وأبط ن ننال احلش ن نند الش ن نعيب يف قت ن ننا ك وم ن ننا حتهك
لعص نناابت وق نراذم دا ن اإلرهابي ننة وك ننت املرت نندي اخلون ننة د ا ننا ن الع نراق وق ننعب
العظيك.
 .١6تقدمي الد ك والر اية للمحامني و وائلهك م النا حني م احملا ظنات السنا نة ومببنالا
مالية كبم .
 .١7املسااة يف لياغة وتعديت العديد م القوانني ابلتعاون مل اللينة القانونينة يف جملنس
النوا .
 .١8دأب النقابة يف السنوات األ نم املاضنية يف تسنهيت أمنور استحصنال قنهاد اجلنسنية
العراقينة او جتدينندها للمحنامني ولعنوائلهك ال رميننة بسنهولة ويسننر يف مقنر نقابننة احملننامني
ال ائ يف بغداد /املنصور ضور جلنة مش لة م دائنر قنهاد اجلنسنية العراقينة دون
ا ضن ننطرار ملراجعن ننة تلن ن الن نندوائر من ن قبن ننت احملن ننامني و ن نوائلهك ال رمين ننة يف الزحن ننام و
تستحصت ا بصعوبة وبشر األنفس.

28٦

لجنة الشكاوى والتأديب
عدد الشكاوى خالل  2013والقرارات املتخذة فيها
 .١دد ا 8٩غلر التحقير
 .2دد ا ١5منل م ممارسة املهنة
 .3دد ا ٤تنبي
عدد الشكاوى خالل  2014والقرارات املتخذة فيها

 .١دد ا ١٤٤غلر التحقير
 .2دد ا ٤3منل م مزاولة املهنة
 .3دد ا ١0ر ل الش وى

 .٤دد ا 32التنبي
 .5دد ا 3احالة اىل جملس التاديب
عدد الشكاوى خالل  2015والقرارات املتخذة فيها
 .١دد ا ١0احالة اىل جملس التاديب
 .2دد ا ١١تنبي
 .3دد ا ٩منل م مزاولة املهنة
 .٤دد ا 56غلر التحقير
 .5دد ا 7ر ل الش وى
ال ا جراءات مستمر ابلتحقير ان يتك حسمها ون يصدر يها قرار بعد
 .6دد ا١7
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مجلس التأديب لسنة 20١3
دد األضابم احملالة إىل اجمللس التودييب:
نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو ع الع ن ن ن ن ن ن نق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة – الع ن ن ن ن ن ن نندد
 – ١منل ممارسة املهنة ملد ا 3أقهر – ا١
 – 2منل ممارسة املهنة ملد ا 6أقهر – ا١
 – 3منل ممارسة املهنة ملد سنة واحد – ا١
 – ٤ر ل أسك احملامي م جدول احملامني – ا3
 – 5غلر التحقير ر احملامي – ا١
مجلس التأديب لسنة 20١4
دد األضابم احملالة إىل اجمللس التودييب:
نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننو ع الع ن ن ن ن ن ن نق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة – الع ن ن ن ن ن ن نندد
 – ١منل ممارسة املهنة ملد سنة واحد – ا١
 – 2التنبي – ا7
 – 3غلر التحقير ر احملامي – ا١3
مجلس التأديب لسنة 20١5
ن يصدر أي قرار م اجمللس لغاية 20١5/6/١

288

إحصائية عن أعداد المحامين المنتمين لنقابة المحامين والذين أعادوا
انتمائهم للفترة بين  20١3/١/١ولغاية 20١5/٦/١
 .١نندد احمل ننامني اجل ندد املنتم نني يف ننام  20١3ه ننو ا 3٤7٤حم ننام و نندد احمل ننامني ال ننذي
ا ادوا انتمائهك لعام  20١3هو ا 553حمام
 .2نندد احمل ننامني اجل ندد املنتم ننني يف ننام  20١٤ه ننو ا 5٤٤6حم ننام و ندد احمل نامني ال ننذي
ا ادوا انتمائهك لعام  20١٤هو ا ٤7٤حمام.
 .3نندد احملننامني اجلنندد املنتمننني لغايننة الشننهر السننادس م ن ننام  20١5بلننا ا 37٤5حمننام
و دد احملامني الذي ا ادوا انتمائهك لغاية الشهر السادس لعام  20١5بلا ا 3٩0حمام

28٩

إحصائية عن أعداد المحامين الذين تم توسيع صالحياتهم
 .١ن نندد احملن ننامني الن ننذي مت توسن نيل لن ننالحيا ك من ن ا أ اىل ا
حمامي
 .2ن نندد احملن ننامني الن ننذي مت توسن ننيل لن ننالحيا ك من ن ا
حمامي
 .3ن نندد احملن ننامني الن ننذي مت توسن ننيل لن ننالحيا ك من ن ا أ اىل ا
حمامي

لعن ننام  20١3ا١٩27

اىل اج لعن ننام  20١3ا١١56

 .٤ن نندد احملن ننامني الن ننذي مت توسن ننيل لن ننالحيا ك من ن ا
حمامي
 .5نندد احملننامني الننذي مت توسننيل لنالحيا ك م ن ا أ اىل ا

لعن ننام  20١٤ا١3٩٩

اىل اج لعن ننام  20١٤ا١208

قهر حزيران/يونيو  20١5بلا ا 7٩١حمامي
 .6نندد احملننامني الننذي مت توسننيل لننالحيا ك م ن ا
قهر حزيران/يونيو  20١5بلا ا 6٤8حمامي
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لعننام  20١5الغاي نة بدايننة

اىل اج لعننام  20١5الغايننة بدايننة

الزمالء المحامون المتوفون في سنة 20١3
األساتذة المدرجة أسماؤهم في أالدنى (وإنا هلل وإنا إليه راجعون)
 – ١حبيب مسعان حنا.
 – 2حا م حممد سليك األ رجي
 – 3قوقي ليت الغرايب
 – ٤حممد أمني األسدي
 – 5منم أمحد اقور
 – 6قاسك بد العزيز سعود
 – 7سعد بد الر اق داود
 – 8لبا حممد ليت
 – ٩حممد مناا يس
 – ١0مسم ر ع قاكر أمحد
 – ١١م ي ابقر حممد
 – ١2اا لدام مطل
 – ١3جي نعمة حسني الياسري
 – ١٤حامد حسني لوان
 – ١5بد ال رمي مهدي لاا
 – ١6حس إبراهيك املهداوي
 – ١7الد مصطاا يدان
 – ١8بد اجلبار مبار
 – ١٩سامي حميس حممد العبيدي
 – 20حامد ليا جاسك
 – 2١حيدر الد نعيك الفر وسي
 – 22حىي زيز هالل لاا
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 – 23لبا حممد حسني نك الربيعي
 – 2٤جبار اهر جواد
 – 25دا ت حسني بل
 – 26محادي كاظك تا الربيعي
 – 27سعد كاظك جواد بد
 – 28أسيت لي مليد حسني
 – 2٩بوقيا متو لولو
 – 30نيب مصطف بد هللا
 – 3١بد احلسني حطا احملمداوي
 – 32أكرم جي محود
 – 33بد الوها لي ناد
 – 3٤ستار جبار جعفر
 – 35صام قاكر حممود العبود
 – 36حممد جاسك باس العبودي
 – 37غا ي زيز الصراا
 – 38حممد جمول يس
 – 3٩وليد يصت ورقيد در
 – ٤0بد الرضا بد احلسني العقيلي
 – ٤١مهدي حممد لاا حسني التميمي
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الزمالء المحامون المتوفون لسنة 20١4
األساتذة المدرجة أسمائهم في أدناه (وإنا هلل وإنا إليه راجعون)
-١

كمال محدون مال لو

-2
-3
-٤
-5
-6
-7
-8
-٩
-١0
-١١
-١2
-١3
-١٤
-١5
-١6
-١7
-١8
-١٩
-20
-2١
-22
-23
-2٤

غرابل جمد حسني
جبار حتسني موس
غالب بد اجلبار الفتالوي
حتد بد القادر احليدري
رحيك وحيد قرابن
حممد محيد رحيك
بد العزيز سعود
ال هادي سعدون
امسا يت ليت ل
هادي بد ا ل محادي
جواد ماهود سلمان
بد ا ل كاظك لاا
نعيك قاكر عمة
حتسني بد اجمليد حسني
محيد حممد سليك العطار
ماجد بد الرمح سلمان ر وقي
لال ياض ل
جبار غاا حمي
بد احلس اهر رقيد
لاا هادي محادي
حسني ضاري احلميداوي
لفاء نر زيز
اهر كاظك ظاهر
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-25
-26
-27
-28
-2٩
-30
-3١
-32
-33
-3٤
-35
-36
-37
-38
-3٩
-٤0
-٤١
-٤2
-٤3
-٤٤
-٤5
-٤6

كي بد احلميد بد اجمليد
ميثاق لي سيد حسني النعيمي
سالم بد الرضا مهدي الشمري
اضت حسني باس احلسيي
حتسني هادي حس
ال مهدي جادر
بد مجعة موس
بد ال رمي بود حتسر
كاظك حزام بد الفهداوي
مع ي بود ال ر ي
الد ابراهيك جواد التميمي
اسعد هادي حسون
ضياء جاسك حس
ال حس لوان الغزاا
حىي بد اجلليت حممد
كرمي محيد لي أمحد البياي
للي جواد كاظك العا
بد ا ل بد الر اق ضيك
كيالن حممود مجعة
دي كردي
ماجد حامد راقد
امحد قها امحد اجلبوري
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الزمالء المحامون المتوفون لسنة 20١5
األساتذة المدرجة أسمائهم في أدناه (وإنا هلل وإنا إليه راجعون)
زت

-١

سعد حميس

-2
-3
-٤
-5

مروان منعك جميد
بد احلميد مساوي جلو
مر لاا حاجك
ضمد محود ابو ريشة السودا

-6
-7
-8

حسني لي حس الطائي
امم حمس حس
بد ال رمي حممود بد الفراجي

 -٩سعود مهدي لاا السامرائي
 -١0بد اللطي حممد حس
 -١١صام لاد قاسك
 -١2حممد مرجان حتسني
 -١3جاسك حممد باس
 -١٤مسم امسا يت ق ر
 -١5قاسك جواد ضم
 -١6مثى حتسني ابراهيك
 -١7امحد بد ابراهيك
 -١8حممد لي بد احلسني ليفة.
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ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )1لسنة 2019
ملواكبة التطورات واملتطلبات احمللية والدولية يف جمال م ا حة غست األموال ومتويت
اإلرها واستنادا اىل ما جاء يف قانون م ا حة غست األموال ومتويت اإلرها رقك ا3٩
لسنة  20١5والتوليات الصادر جممو ة العمت املااا ات بشون امله غم املالية
مما يتطلب م الزمالء احملامني ا اذ اإلجراءات املناسبة ال م قونا احلد م طور
غست األموال ومتويت اإلرها مبرا ا ما قي:
 .١إيالء العناية الواجبة بعالقات العمت والعمليات مل األقفا الطبيعية أو املعنوية أو
املوكت مبا قي:

الشركات ند القيام نيابة
أ .قراء أو بيل العقارات.
 .إدار أموال املوكت او اوراق املالية أو األلول األ رى.
ج .إدار احلساابت املصر ية أو ا د ار أو إدار الشركات.
د .تنظيك املسااات يف انشاء أو تشغيت أو إدار الشركات أو ال يا ت األ رى.
 .2ند القيام ابلنشا ات املذكور يف الفقر السابقة جيب التعرا ل ما قي:
أ .املستفيد احلقيقي وا اذ ا جراءات املناسبة للتحقر م هويت .
 .الغاية م العملية و بيعتها.
ج .مصادر أموال املوكت.
 .3واجبات احملامي:
جمهوا ا وية أو أبمساء

أ .دم التعامت يف األنشطة الوارد يف ا/١أ مل اقفا
لورية أو واية.
 .التوكد م ان املوكت غم مدرج يف قوائك احلظر الدولية واحمللية قبت الد ول يف
القة العمت.
ج .حفظ السيالت اخلالة ابملوكت ند القيام ابلنشا ات السابقة مد
مخس سنوات تبدأ بعد انتهاء التعامت مل املوكت أو انا العملية.
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تقت

د .اإلسراع يف اإلبالغ ند وجود أسبا موضو ية يف الش يف العمليات ال يشتب
ابنا مرتبطة بغست األموال أو متويت اإلرها اىل م تب م ا حة غست األموال
ومتويت اإلرها يف البن املركزي مل ا لتزام مبا جاء يف ااملاد /السادسة
وا ربعون ١/م قانون احملاما رقك ا ١73سنة .١٩65
 .٤تسري هذ الضوابي ل مجيل احملامني املسيلني يف جدول احملامني وم اتب
ا ابلعمت يف مجهورية العراق.
وقركات احملاما الو نية والعاملية املر
.5تنفذ هذ الضوابي م مرين لدورها.
ضياء السعدي
نقيب احملامي العراقيي
مالحظة:

ملعر ة ان املوكت غم مدرج يف قوائك احلظر الدولية واحمللية وألي معلومات ا رى مي
الد ول اىل املوقل ا ل مو مل تب م ا حة غست األموال ومتويت اإلرها يف البن
املركزي أو ا تصال هبات امل تب:
ا. 0780 ٩2٩ ١٤١2
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IRAQI BAR ASSOCIATION
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Controls
No. (1) of 2019
To keep abreast of local and international developments and
requirements in the field of combating money laundering and
terrorist financing, and based on what was stated in the AntiMoney Laundering and Terrorist Financing Law No. (39) of
2015, and the recommendations issued by the Financial Action
Task Force (FATF) regarding non-financial professions, which
requires fellow lawyers Taking appropriate measures to reduce
the risk of money laundering and terrorist financing, taking into
account the following:

1. Paying due diligence on business relationships and
operations with natural or legal persons or companies when
carrying out the following on behalf of the principal:
A. Buying or selling real estate.

B. Managing the principal's funds, securities, or other assets.
C. Managing bank accounts, savings, or corporate
management.
D. Organizing contributions to the establishment, operation
or management of companies or other entities.

2. When carrying out the activities mentioned in the previous
paragraph, the following must be recognized
A. The real beneficiary and taking appropriate measures to
verify his identity.

B. The purpose and nature of the process.
C. Sources of principal's funds

3. The duties of a lawyer:
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A. Not to deal in the activities mentioned in (1 / a) with

unidentified persons or with fake or fictitious names.
B. Be sure that the client is not included in the international
and local ban lists before entering into an employment
relationship.
D. Expediting the notification when there are objective
reasons for suspicion in the operations suspected of being
linked to money laundering or terrorist financing to the
Office of Combating Money Laundering and Financing
Terrorism at the Central Bank, while adhering to what was
stated in (Article / Forty-sixth / 1) of the Lawyer Law
No.(173) Year 1965. .
Diaa Al-Saadi
president of the Iraqi Bar Association

Note:
In order to know that the client is not listed in the international
and local ban lists, and for any other information, one can enter
the website of the Anti-Money Laundering and Terrorism
Financing Office in the Central Bank, or call the office phone
(0780 929 1412)
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