
 1 

 
 جملة القضاء
 دورية جملة حقوقية  

 تصدرها نقابة احملامني يف مجهورية العراق 
 

 

 

   
 

   
 
 

  

 رئيس التحرير  
 ي السعد   محيد   ضياء

 نقيب احملامني 
 

 رئيس التحرير التنفيذي 
 د الشبييباحملامي وليد حمم 
 

  
 
 

 
 
 

  تونالسالسنة                                                                2020
 
 

 

 

 

 



 2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 3 

 ويات تاحمل فهرست 
 

الصفح  وعـــوضــالم
 ة

 6 من مجلة القضاء  هــوي ـن ـت
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 تنويه 
  ممنيني امني واحلقوقع األساتذة الزمالء احمللة القضاء أن تشكر مجيجمتود إدارة   

نية سواء نشرت أم مل تنشر وأما  القانو مم ومشاركاهتبإرسال حبوثهم ودراساهت سامهوا 

فهي ختضع لضوابط وشروط معلنة يف موقع  ملواضيع املرسلة من قبلكم شر ا لة ن مسأ

مسؤولة عن الطروحات   إىل أن إدارة اجمللة غري أن نشري كما نوداجمللة الرمسي النقابة و

 حرية الرأي   أدتطبيقاً ملب تتبنى أي منها ونشرت  ع وهي ل اضياملوة يف هذه املنشور
 

 مني حملابة اإدارة )جملة القضاء( يف نقا
 

 

ر               ئيس التحري ر 

األستاذ ضياء محيد  

 السعدي 

 نقيب احملامني 
 

 

 

   رئيس التحرير التنفيذي 

 ي ون ان الق والباحث  احملامي  

   وليد حممد الشبييب
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 االفتتاحية 
  كلمة رئيس التحرير 

 

 

مني العننننراقيني التارعيننننة  لنننن  لننننعيد الف ننننر القننننانو   قابننننة احملنننناات نا  اننننن  أبننننر ان منننن            
  ملعرو ننننننةاجملنننننة االقضنننننناء   والتطبيقنننننات القضننننننائية للقنننننوانني والتشننننننريعات النا نننننذ   النننننندارها  

   ١٩٤2احلقنوق مننذ سننة    تاوالفقهناء والتدريسنيني يف كلين ر احملنامنيكبنا  مابستقطاهبا ألقال
ال ثننم منن  ا  نننا     يُرجنننل الينن  يف   لميننا  رلننينا    ي لننرحا  ع الننندور وهبننذا اضننح  هننذا املطبننو 

 نينننة  ومسنننااا ا الو   والدراسنننات القانونينننة  وسنننيال  توايقينننا  لتنننارين نقابنننة احملنننامني ونشنننا ا ا
 م  الزم .  قود  دواملهنية  ل  امتدا

 سنننبا     2007واحتيبننن   ننن  الصننندور مننننذ سننننة    لنننةجملاإ  انننن  وب نننت اسننن  توقفننن       
 وهذا التوق  يُعد تقصما  بينا  يف اداء النقابة ملهامها ا ساس.لبحثها اآلن    لجما   ديد   

  ءاضننراغ الننذي تركتنن  جملننة القسننلولية ا سنند الفننلننذا  قنند ابت ضننرورحت  ا وحنن  احلننا  امل    
ايننذا   ابسننت ناا نقابننة    2020ة  دينند سنننجلالننلة النندار العندد  مبوا  2007د توقفهننا سنننة   نن

ة  لمينة حم منة متسنلحة بر ينة و نينة يف معاجلنة  لة دوريفها املعهود  جمرها بولني إلدااحملام
دت  منن  منطلننر احلننر   حنند  العننراق وسننياالقضنناحت القانونيننة واحلقوقيننة وا نسننانية النن  حمنني و 

رحتت الدسنتورية وحقينر العدالنة   وق واحلنقننة والقنانون ومحاينة احلبناء دولة املوا    ل  د يالشد 
 ميل. ل  اجل  القانون و رض 

اء ا نننننادا        وهبنننننذا التوجننننن  املنننننرتبي ابملهنننننام امللقنننننر  يقتضننننني ا تمننننناد النقننننند احلقيقننننني البنننننن 
  ام الفا ننت جمللننةسننها   دود القانونيننة مبننا ي فننتة التعبننم يف احلننواخلطننا  احلننر املسننتقت  وحرينن

  ومزدهنننر لعنننراق و موحننن  يف بنننناء و ننن  حنننر متقننندم  امنننال قنننعب ا  االقضننناء  يف التعبنننم  ننن 
   ا نسانية.ونية و الثقا ة القان  واقا ة

 ضياء السعدي 
 نقيب احملامي و   ريرحترئيس ال
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دَيَّ وَأَنْ  عَلَى وَالِنْعَمْتَ عَلَيَّ وَكَ الَّتِي أَنِعْمَتَ أَشْكُرَ  قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ﴿

 ﴾ي فِي ذُرِّيَّتِي ضَاهُ وَأَصْلِحْ لِرْتَأَعْمَلَ صَالِحًا 

 ( 15:  الكرمية   ة ي ، ال األحقاف سورة  )                                                
 

 

 جملة القضاء يف نقابة احملامي كلمة  
 

الننزاد     جملننة القضنناءاكاننن     2007 ننام  توقفهننا  وإىل    ١٩٤2ورها األول  ننام  د منننذ لنن         
ولعننت     حملننامون القضنناء الواقنن  اا  رجننال  ولننا  القننانون و ص  رجننا تألغلننب  القننانو     قننايفثلا

كننننانوا يننننذكرون كينننن  كننننانوا    2007احملننننامني الننننذي  انتمننننوا لنقابننننة احملننننامني قبننننت  ننننام  أغلننننب  
 ننننك وهننننك يطلعننننون  لنننن     اقننننماكهك  ت ننننون مرجعننننا  هامننننا  جتدينننند  لننننة مننننل  يسننننتلمون  نننندد اجمل

 ناا  تسنننوا   زمييننناجتاهنننات حمننناكك الت  احملننناكك و صولننناات  سننناح  ات القانونينننة ويفاملسنننتيد 
ذا  قند ثانر  ان ت نون  نود  اجمللنة  نود  قوينة هبنذا    لن  2007م    ناتوقنن تبنت ا  ق وغمها

ومنهننا    قسنناما جدينند  ن ت ن  موجننود  يف اجمللنة سننابقا  العندد ا سننتثنائي اخلنا  وقنند اد لننا ا
 ننتك    ن  بقةكمننا ان اجمللننة يف ا نندادها السننايننا  لعلة اينندقننرارات ح ننك وتفسننمات احمل مننة ا حا

املنشنور  تنحصنر يف قنرارات حمناكك التمييزينة  قنرارات احل نك    ذ كاننا وىا الند هبذا النوع م  
 ان نند ت  ر اان  اوهننناا بصنفتها التمييزينة   سنتوحمناكك ا ة واجلزائينة ا حادية الشر ية واملدني

 تعناىل  ء هللاقنا  ة ابجمللنة يف ا ندادها القادمنة ان ثابتنم القرارات ح ك جديد  ت ون م  ا قسنا
دارينننة املفتلفنننة وايضنننا  ينننا وتفسنننما ا وايضنننا قنننرارات احملننناكك ا ة العل حاديننناكك اكقنننرارات احملننن

اخلالنننة  ك   نننحلا  تاراتهرينننب وال منننار  كنننذل  قنننر وجنننرائك ال  خلالنننة بننند اوىقننرارات احملننناكك ا
أقصناها     ئند افلكني تبلنا ااأل نرى    ت احملاكك  ار قرا  نواعبد اوى وجرائك النشر واإل الم وكت ا

  كمننا اننننا ا تنن    واقنن  يف جملننتهك العريقننة هننذ القضنناء الرجننال  ل   نن ألوابلرجننال القننانون  
ام  ور دالصند   لنة تعنود بعند توقن   ن ان اجملاو ما       لسبيني   الا    نائيا  ثاست هذا العدد  ددا  

  ااننننن  والسننننبب الثننننا    اضننننيل ة  قننننم  املو ابهتنننن ننننا  و  مي نننن  أن ت ننننون  ود    امننننا     شننننر  اانننني
ضنند الفسنناد والفاسنندي   املباركننة  اجلمنناهمي    احلننرا قننرار      نطننالقاألوىل    لنناد   الننذكرى



 ٩ 

  نننت     د والفاسننندي سننناجنننذور الفواقنننتالع    ال لننناإلولوقننن  اهننندار املنننال العنننام مننن  اجنننت  
ورحنننك هللا  لننن   أبه  يلينننرحننننراا مننن  اجنننت  نننراق مزدهنننر  ر ورا نننل للفسننناد وا التحينننة ل نننت  ئننن

 .هكوالشفاء العاجت جلرحا  اربر ني ا يقهداء العراق
تننوع وانراء ن  ب  ابذن هللا بصنور  دورينةالقادمنة    ي  ا  ندادسنتل  2020  لسننةعندد  ال  هذاوان     
ان ن نننون قننند و ينننا بعنننل منننا تسنننتحق     مننىتن   وأ نننما  .  مننن  قبنننتالعريقنننة هننذ     لنننت ك  جمتعر نن

  ة  اينمن. و نذرا  نقابتنا العريقة ومهنة احملاما  النبيلة ول نت النزمالء من   رسنان القضناء الواقن 
  وننند و هللا تعنناىل ان ينصننر العننراق  نيهلل ر  العنناملل هلل وحنند  واحلمنند  مننا ال  لننة  او  هفننو   
والرمحنة واخللنود لشنهداء  حمتنت أانيك    تكن  معا  وضند ا رها  الفساد و  دهك ضد ويوحيني والعراق

  الباسننننت وقواتنننننا األمنيننننة الباسننننلة ولرجننننال احلشنننند الشننننعيب  يالعننننراق األبننننرار يف اجلنننني  العراقنننن
  والسنالم  لني ك   غالنبيبجننأ  تنتأي حمقاوم  قاوم ويراقي قري   وكت    بطالاأل ريعشائوال

 .ورمحة هللا وبركات 
 

 وليد حممد الشبيب امي  احمل
 العراقيي   امي احمل  نقابة  -جملة القضاء  رئيس التحرير التنفيذي يف  

 2020 نو م / تشري  الثا  2٩املوا ر  هيرية ١٤٤2ربيل الثا   ١٤يف يوم األحد  –بغداد 
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 دراسات الفقهية والقانونيةوال  البحوثاملقاالت و
 

 ة وانعدامها الجنسي  عددت 
 ، الحلول  ت كالمش، الاألسباب

 

 لياسريطاهر اايسي    الدكتور  احملامي
 خبري دويل يف جمال اهلجرة واجلنسية  –  ابق سلاية  وزيــــــــــر الداخلـــــ 

 خطة البحث 
  طة البحث 

 ة املقدم
 أو التنا ع ا جيايب للينسيات  اتاجلنسي  تعدد ظاهر   :  األول  حثاملب
 يات اجلنس  ددتع    ظاهر   رأسبا  انتشا:   األول  طلبامل
 ت املعالر للميالد جلنسياتعدد ا:     األول  نرعنننننالف
 تعدد اجلنسيات الالحر  ل  امليالد   :     الثا  رعنننننالف
 ات اجلنسي  تعددظاهر   ة احلد م   فيكي:    الثا   طلبامل
 احلد م  ظاهر  تعدد اجلنسيات املعالر للميالداألول   :    نننرع فلا

 ت الالحر  ل  امليالدهر  تعدد اجلنسياام  ظ احلد  :      الثا   رعالف
 اتاجلنسي  دد تعر   ال  تولدها ظاه   ت  الاملش:    الثالث   طلبملا
 اتاجلنسي  تعدد مشاكت    عاجلة : احللول املناسبة مل    الرابل  طلبامل
 لوسائت الو نية: ا     األول  رعالف
 الوسائت الدولية:       الثا   رعالف
 اتاجلنسي  تعددظاهر      قي ملعرا  املشرع اموق:    اخلامس  طلبامل
 اتينساجلاألح ام ال  أجا ت تعدد  :     األول   رعننن ننننننننننالف
 تعدد اجلنسيات األح ام ال  قيدت  :    الثا    رع نننننننننننننننالف
 تعدد اجلنسياتاملشرع العراقي م  ظاهر    اللة موق   :   الث لثا  رعنننننننننن ننالف
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 أو التعدد السليب للينسيات    يةجلنسام اظاهر  انعد :    الثا   حثاملب
   ةسيجلنأسبا  حدو  ظاهر  انعننندام ا:     األول  بطلامل
 دام اجلنسية ال  تثمها ظاهر  انعننن   ت الاملش:    الثا   طلبامل
 القانو  لعدمي اجلنسية   ركزامل:       األول  رعالف
 ةالواجب التطبير  ل   دمي اجلنسيالقانون  :       الثا   رعالف
 عننندام اجلنسية احللول املناسبة لظاهر  ان:    الثالث   طلبامل

 اخلامتة
 ا وام   

 در املصا
 قدمة امل

   ننننا ننند منن   لينن    بتنظيمهننا  اهتمننام النندولتبنندو أايننة اجلنسننية واضننحة منن   ننالل  
وذلنن  لتينننب الفوضنن  وا ضننطرا    تنظننيك أمننور اجلنسننية    رور  مب ننان تننو ي الدقننة يفالضنن

واقننل احلننال يظهننر يف أغلننب  ذ إن  مننا يمتننب  لنن  ذلنن  منن  لننعوابت   إاد و أل ننر يف تو يننل ا
تها  اسنت ثار كننت دولننة بوضننل تشنريعها أو قانونننا اخلننا   نسنني  سننبب  باألحينان  ننالا ذلنن
مصننناا غمهنننا مننن   ون النظنننر إىل مصننناا األ نننراد أو  مصنننلحتها   مننن  دحسنننب منننا تقتضننني   

 نيهننا  لهننا وحنندها حننر وضننل قننرو   موا  دينند لنندول  لننذا  ننون الدولننة متننارس سننلطتها يف حا
حريننننة الدولننننة يف تنظننننيك    و لنننن   نسننننية و قنننندها منننن  دون أن يشنننناركها أحنننند يف ذسننننب اجلك

لم  بننن  ا ي نننات  أيننند  القضننناء وسننن ليننن  إمجننناع الفقننن  و جنسنننيتها ألنننبً مبننندأ   امنننا  انعقننند  
ل يف  النندو ريننة  وليننة الدائمننة ألنندرت  تنناوى تعننما  يهننا  حم مننة العنندل الد   الدولينة  كمننا أن 

 تنظيك ماد  جنسيتها.
علقة ابلنزاع الفرنسي ال يطا  ملت  ا   ١٩27/ 2/  7رابعة الصادر  يف ا الفتوى ال   قد ورد يف 

ية التشريل تفاظ كت دولة  ر قررت مبدأ احذ  إ    ١ا راك  تونس وماجلنسية يف بصدد مراسيك  
بدأ حني قض  أبن امل هذا   وأقرت١٩55يف أمور اجلنسية   و ادت احمل مة املذكور   ام ا 
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تن أن  دولة  حر كت  جنسيتهام   دو  2اظك  استقالل كت  حرية  ومبدأ  القوا د يف  لة     س  
 التشريعات  نسيام بنيير التحق  غم كا ية   3انسيتها غم مقيد إ  بقيود ض يلةاخلالة  

اجلنسيات  املفتل يف  التنا ع  تتحاق   مبوجبها  الدول  أن  ال      القفة  يث  يف   دولةحرية 
ا  يتهولة يف ا تيار األسس والقوا د لتحديد جنستنظيك مسائت جنسيتها   واست ثار كت د

تتوىل حديد قعبها كك ال   القوا د  وتل   والفقدان  يلدال سب  ونو ا   اوئ  مسي إىلما  
تنا ع    متعدد   بصور   ي ون تظهر  ا جيايب  التنا ع  والسليب  في  ا جيايب  بوجهي   اجلنسيات 
جلنسية يف الشف  السليب  تنعدم اأما يف التنا ع     ثر م  جنسية واحد   د أكواح   ل ت  رد
يم  والدولة     ل  تب  وملا  للفرد  ابلنسبة  مشاكت  م   الظاهرتني  و هاتني  و يف  احد  قد ق  

ه د  اع   الدذ   إىل ملشاكت  الفق   ورجال  احلثيثة    ول  اجلهود  الناجعة   إلجيادبذل  الوسائت 
ما قدر املستطاع   يله ل  منل ظهوراا أو العمت  ل  تقلعمت  وال  ملعاجلة هاتني الظاهرتني 
 . كت النامجة  نهما  مشا لل   مل تلمس العالج الال م

تسنننا   حنننول  نننرق اك ا  ريعاير قنننامت بنننني تشننن  قننن  أن تعننندد الننندول و ننندم وجنننود تنسننن
ت  ا يلدي إىل برو  ظاهر  تعدد اجلنسيات أو انعدامها ابلنسبة للشنف   ولعناجلنسية و قده

ة بسنننن  قننننانون جنسننننيتها مبننننا متلينننن   ليهننننا  تنسننننير املننننذكور قي بسننننبب قيننننام كننننت دولننننم ال نننند 
  ية مننن  دولنننة إىلإن ا نننتالا أح نننام اجلنسننن  –كمنننا ذكنننر     –مبنننا يصنننون سنننياد ا  ا و حلهمصنننا
تعندد  ات  وهنذا التننا ع قند ي نون إجيابينا  يف حالنة  ل تنا ع بني اجلنسيدي إىل حصو ى يل أ ر 

سنننتناول هننذا  ولننذل     جنسننية الننة انعنندام اجلنسننية أو الال حا  يفسننلبي  وقنند ي ننون  اتاجلنسنني
  األول  حنثبوانعندامها   ينث يشنتمت امل  اتنسنياجلتعندد    النةة حراسنلد   بحثننييف م  وضنوعامل

الثنننا   سنننيبحث يف ظننناهر  انعننندام اجلنسنننية      حنننثبملأمنننا ا     اتينسننناجل  تعننندداهر    لننن  ظننن
 وكاآلي :
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 األول   حثبامل
 ات ينس اجل  تعددظاهرة  

 أو التنازع االجيايب للجنسيات 
واحنند  وهننذا  ثننر يف وقنن   أك  أو  وج اجلنسننية  ننندما ت ننون لنن  جنسننيتان شننف  مننزدي ننون ال

ع  ننندما تننند ي  صننت هننذا التنننا   هبنننذ  اجلنسننيات وحالوضننل يننلدي إىل حنندو  تنننا ع إجيننايب
  ال  لظنناهر  مفصنندولتننان أو أكثننر سننياد ا  لنن  قننف  واحنند حمننت جنسننيتني ولبيننان هننذ  ا

أسنبا  انتشنار  لبحنث  األول    طلنبامل   سنفصن   مطالنبيف مخسنة   بحنثهذا امل تناول سن
   اتاجلنسني  تعنددر   ظناه  الثنا  نتنناول كيفينة احلند من   طلنب  ويف امل اتنسنيجلا دتعند ظاهر  

طلنننب    ويف امل  اتاجلنسننني  تعنننددظننناهر   سننننبحث املشننناكت الننن  تولننندها  النننث  الث  طلنننب املويف
س  اخلننام  طلننبأمننا امل      ليننة املشنناكت املمتبننة  جلنسننية ومواجهنناج اا دو الرابننل نتننناول معاجلننة  

 : ما قي  وك  اتاجلنسي تعددراقي م  ظاهر   العرع ملش  ا سنبحث  ي  موق
 

 األول   طلبامل
 ات جلنسية تعدد ار ظاهر أسباب انتشا

  هننننو أن ي ننننون    ٤اويسننننم  أيضننننا ا تنننننا ع اجلنسننننيات اإلجيننننايب   ا دواجهنننناتعنننندد اجلنسننننية أو  
يف أكثنر من  دولنة   وهنذا حصنت نتيينة  من  جنسنية   مبعنى أن ي نون و نينا   كثرف  أللش

  ممنا    سنية و قندهاو ندم وجنود تنسنير بنني قوانينهنا الن  حندد  نرق كسنب اجلن دولالن لتعدد
وقنن  الننو د  أو يف وقنن   حننر لنن     األسننس النن     اتاجلنسننيتعنندد    الننةظهننور حلدي إىل  ينن

ة   وكننت دولننة  رض اجلنسننية أو اكتسنناهبا أسننس  تلفننث  نن  حيننية مننقوا نند اجلنسننتبننى  ليهننا  
 هنننا ومصننناحلها الو نينننة    هننننا  دول أت نننذ  نننر  ظرو ك و أت نننذ مننن  هنننذ  األسنننس مبنننا ينسننني

أت نننذ هبنننذي  احلقنننني سنننوية  كمنننا أن  رى  اإلقلنننيك   وأ ننن  أت نننذ دول أ نننرى  نننر  الننندم   يمنننا
دد  عاليتهنا إىل أقنت حند  حن  ا أوذ هبنآل نر   ق نبعل الدول أت ذ مببدأ التبعية   والنبعل ا
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  املفتلفنننة تظهنننر حالنننة  للننندول  سنننيةجلنيينننة لتبننناي  السياسنننات التشنننريعية يف مننناد  امم ننن   ونت
   حننر لنن    ولتوضننيً  يف وقنن  وقنند تطننرأهر  وقنن  املننيالد    التعنندد   وقنند حصننت هننذ  الظننا

د  تعند   و   يالداملعالنر للمنوانا تعندد اجلنسنيات    اتذل  نعرض لبعل حا ت تعدد اجلنسي
 وكاآلي :  ر ني  ات الالحر  ل  امليالد  يفاجلنسي

 

 األول   رعالف
 عاصر للميالدامل ات  نسيتعدد اجل

 :حد األسبا  اآلتيةحصت تعدد اجلنسيات املعالر للميالد أل
بنناء  املعالر للميالد نتيية لتعدد األسس ال  تقنوم  ليهنا الدولنة يف     التعدد: قد حد أوال

ي أنا تفنرض جنسنيتها  لن   ل ما أت ذ  ر الدم مثال    أم  الدو ة   لليجنسيتها األ
يف حننننني أن دولننننة أ ننننرى أت ننننذ  ننننر اإلقلننننيك   أي تفننننرض    ئهننننابناكننننت منننن  يولنننند منننن  أ

ذا األسنناس يننيك  نن  اأن املولننود   نتالا هنيف أراضننيها وا  تها  لن  كننت من  يولند جنسني
دتن  جنسنية الندولتني   نند و     لن تثبن  ك الدولنة األ نرىم  أبناء الدولة األوىل  لن  إقلني

 نذ  نر الندم  لن  إقلنيك  ا أتة منحد  مثال ايولد  فنت أل  يتمتنل  نسنية دولنيف ثن وا
تها  لننن  جنسننننيد  الطفنننت تثبنننن   لننننيك هننننا ومبيننننرد و دولنننة تبنننني جنسنننيتها  لنننن  حنننر اإلق

حنر  اضنيها بنناء  لن   جنسية والد  بناء  ل  حر الندم وجنسنية الدولنة الن  ولند  لن  أر 
 يك .إلقلا
اجلنسنية  هنا   ليسنس الن  تبنى  للمنيالد منل ا نماض توحند األ: قد حند  التعندد املعالنر اثنيا

ر  دولننة أت ننذ  نننهمننا منننتك  ل  كننت مومثننال ذلنن  اأن يولنند  فننت ألبننوي   تلفنني اجلنسننية
ة  األ   ننر النندم منن  جهننة األ    وق ننذ قننانون دولننالنندم  حيننث ق ننذ قننانون دولننة  

جنسننننية دولننننة األ   منننن  جهننننة األم    هنننننا سي تسننننب املولننننود    نحنننندرامل   ننننر النننندم  األم
  .نفسق  وجنسية دولة األم يف الو 

تعنندد اجلنسننيات  يف حالننة كننون األ  م: حنند  التعنندد املعالننر للمننيالد كنتييننة  بيعيننة  اثلثــا
  ر الدم. يف احلالة ال  ت ون  يها الدول ال  حمت األ  جنسيا ا أت ذ تشريعا ا
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  يف املننند  بنننني احلمنننت وبنننني املنننيالد  ر التعننندد إذا ولننند الطفنننت أل  غنننم جنسنننيتتحقننن: يارابعـــ 
 ق  امليالد.وق  احلمت والثانية و  لالب األ  األوىل متنً اجلنسية   سيةجن وكان 

لو نة يف القنانون املقنارن بعند أن ألنبح  معظنك  عدد اجلنسيات موألبح  ظاهر  ت :خامسا
اء    وحننر النندم منن  جهننة األم يف بنننجهننة األمنن     النندمنً اجلنسننية حلننر  التشننريعات متنن

 جنسيتها.
 الثاين  رعالف
 يالد على امل  حقالالتعدد اجلنسيات  

يف    وا نفصننننال كمننننا  ج وا سننننمداد والضننننكوحصننننت هننننذا التعنننندد يف كننننت منننن  التينننننس والننننزوا 
 احلا ت اآلتية:

وبقي  أوال أجنبية  دولة  إذا جتنس قف   نسية  األللي:  األحمتفظا  نسيت   أن   وىل ة  إذ 
نسيتها   ج يفالعراقي واللبنا     تعلر د ول األجنيب  لتشريعات ومنها التشريل أغلب ا

العراقي   القانون  األللية  في  جلنسيت   ا حت ل   قد   للعراقي  فاظ  نسيت  جيو  
 . 5ا نس   نسية دولة أجنبيةعراقية  ند جتال
جها الو ي جة األجنبية  نسيت   و الزو د ت املفتلي بني و ي وأجنبية حيث ت: الزواج اثنيا

ا  األجنبية احتفاظها  نسيتها    مل أ ط   العراقية العرارع  ملشوقد  للمرأ   احلر  قي 
 .  6اظ  نسيتها العراقية وجها ا حتفا   وال  ت تسب جنسية  املتزوجة م  غم العراقي

م  األسبا    لسببدها  مد الشف  جنسيت  األللية ال   ق: اسمداد اجلنسية إذ يساثلثا
  اكتسبها إبحدى  رق اكتسا  اجلنسية.جلنسية ال مل احتفاظ  اب 

هذ     دتعد ال  :عاراب أ رى   في  دولة  إىل  دولة  إقليك  ضك  الدولةالناجك     متنً   احلالة 
 هك األللية.ا إىل س ان اإلقليك املضموم بينما تبقي  ك دو ك جنسيتالضامة جنسيته
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 الثاين   طلبامل
 ات اجلنسي  تعدد   د من ظاهرةة احلكيفي 

ا ل هننت  ويثننار التسنن  تاينسنن لنن  احلنند منن  ظنناهر  تعنندد اجل  لننو ي أن حننر  بنند للمشننرع ا
 : اآلتينيالفر نيها يف تسا ل نورد ل  هذا ال بةجاولإل عال    ظاهر هذ  المي   احلد م  

 األول   رعالف
 اجلنسيات املعاصر للميالد احلد من ظاهرة تعدد  

اجلنسننية لننديها  ولننذل  يننرى    ا التعنندد هننو احريننة النندول يف تنظننيك منناد هننذ صنندر  : إن مأوال
  ييننند هنننذ  احلرينننة  وتوحيننند األسنننس الننن  تقنننوم  ليهنننا اجلنسنننيةقت  جنننو بعنننل الفقهننناء و 

ن  أن مينننل حنندو  مثننت هننذ  الظنناهر  قبننت أن  قننا   ل    ننون ذلنن  منناأللنلية لنندى النندو 
سننتبعد أن تتفنر كننت النندول  لنن   امل منن   يالينة  تنشنو   وهننذ  الفرضننية مي ن  القننول أنننا  

م أو حنننر اإلقلننننيك   د النننحنننر  اس معنننني يف بنننناء جنسنننيتها اب  تمننناد  لننن  ااأل نننذ أبسننن
فتلفننة  ملا  ل مصنناا النندولق   ألننن  يتعننارض مننونعتقنند أن النندول تننر ل مثننت هننذا ا تفننا

 وظرو ها السياسية وا جتما ية وا قتصادية والس انية.
دم ترتينننب  هنننذ  الظننناهر  ترجنننل يف أساسنننها ألنننال إىل  نننن  ىل أقهننناء إ: ذهنننب بعنننل الفاثنيـــا

وضنننعوا ترتيبنننا  ألسنننس اجلنسنننية  سنننب    ولالننند ألسنننس كسنننب اجلنسنننية  لنننو أن مشنننر ي  
  ول ن  هنذا النرأي لنيس  يكقلنية  لن  حنر اإليعطني حنر الندم أ ضنلأايتها وقو ا ل نان 

أن    رىا وتننجنسننيتهأ ضننت منن  سننابقة حيننث أن كننت دولننة حننني  تننار أساسننا تبنني  لينن   
 األسننناس كمنننا أن األ نننذ هبنننذا احلنننت يصنننادرمصنننلحتها ت نننون يف ا  تمننناد  لننن  هنننذا  

 الدولة يف تنظيك ماد  جنسيتها .  يةحر دأ  امب
واج واقننل   حمالننة ي ننون لنن  مبقتضننا   ملننا أن ا  د ا  يننارنسننية حننر ا  ت: منننً مننزدوج اجلاثلثــا

وهنذا احلنت لنيس واردا   ى  أل نر دون ا  التفلني  ن  إحندى اجلنسنيتني الن  حملهنا إم انية
سن انا  سنيما    ةسنيجن  إذ إن  ليس من  املتصنور أن تتفلن  دولنة  ن   يف األحوال كا ة  

يف     حقنننزدوج اجلنسنننية  ا وقنند   يسنننتعمت مننإذا كننان منننزدوج اجلنسننية يقنننيك  لنن  أراضنننيه
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العننام  ا  تينار و  مي ن  أن نفننرض  لين  ممارسننة هنذا احلنر  اجلنسننية من  روابنني القنانون  
    أن يم  حديدها   تيار األ راد.ميو   

ا    املسنننقي ايف منناد  اجلنسنننية  نننندم  مادلتقنن: ذهنننب بعننل الفقهننناء إىل ا تمنناد   نننر  ابعـــاار 
  ويعنا   لن   إليها  ينتمي  الدول ال   أحدىقوق  والتزامات  يفميارس لاحب الشون ح

مننا يتعلننر منهننا    يفيما  م و سننهننذا الننرأي أبننن    مي نن  تطبيقنن   لنن  قوا نند القننانون العننا
 يف القانون املد   ل  احلقوق.  ابجلنسية  التقادم يطبر

 ينالثا  رعالف
 احلد من ظاهرة تعدد اجلنسيات الالحق على امليالد 

سنيات الالحننر  لنن  املنيالد كمننا أننن  منن   عنندد اجلنتفننادي ت  م ننان إلابقهنناء أنن   لننب الفينرى أغ
جلديند   لن  قنر   قند اجلنسنية  ية اجلنسناملم    الج  حينث مي ن  تفادين  بتعلينر كسنب ا

ل التشنريعات ومنهنا التشنريل  بعن  بن    ندما يقوم الشف  بتغينم جنسنيت  كمنا قامن القدمية 
 . 7ااأللليةجنسيت    تينس   لي املية األردنية  ل   األرد   ندما  لر كسب اجلنس

  نسنننيةيف جأمنننا  نننالج تعننندد اجلنسنننيات الالحنننر  لننن  املنننيالد  ي نننون بتقرينننر حنننر الشنننف   
ون  قنانال  لنسبة لنوو د القصنر النذي  ي تسنبون   نكجديد  م  دون إرادت  كما هو احلال اب

تفظ  ك القندمي حنيتهجنسنحنني أن قنانون    جنسية األ  املتينس و قا ملبدأ التبعينة العائلينة  يف
سننية ومي نن  القننول أننن  منن  العسننم القضنناء  لنن  ظنناهر  تعنندد اجلنسننيات منن    ننك بتلنن  اجلن

 ولو كان  حقا  ل  امليالد.حىت  رها  جذو 
 الثالث  طلبامل

 ت انسياجل  تعدد  اليت تولدها ظاهرة   ت كالاملش
يفتهنننا   بيعنننة اجلنسنننية ووظ   منننا هننني إ  وضنننل قننناذ يتعنننارض منننل   اتاجلنسننني  تعنننددإن ظننناهر   

  إليهناالن  ينتسنب   بيعة اجلنسنية تقضني ابنندماج الفنرد يف اجلما نة الو نينة للدولنة  أن  حيث 
 لنننن   لننننعب املنننننال إذ يتعننننذر  منننن  دون غمهننننا  وهننننذا    واإل ننننال لننننو ء  ا ابي   نننن  وأن ينننند 

حنول    لدول الن  حمنت جنسنيا ا   إذو اء يف وق  واحد جتا  الاات نسيالشف  متعدد اجل
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ون الو نناء بواجبننات والتزامننات و نيننة  دينند  جتننا  النندول النن     دومعنويننة منن  لننعوابت ماديننة
نتصننور أن  ائهننا    علنن  سننبيت املثننال   مي نن  أن   أدحيننا ت جنسننيا ا ويسننتحيت  لينن  أحمنن

تمتنل  نسنيتها يف ثن  ة العلنك ابلبلندان الن  يمند ب  واجنمبقدور متعندد اجلنسنيات أن ينلدي  
 الندول الن  حمنت جنسنيتها حندد سن  الرقند  اننيذا كانن  قنو د بلوغ  س  الرقند إواحد   ن
منا أنن  يتعنذر  لين  الوقنوا منل أي  ك  رية العسن   اإللزامينةللند ول يف اخلدمنة  إلزامنيكشر  
   سنن ري مسننلً بينهمننا   ننوي   عنننزا شننب    الدولننة النن  حمننت جنسننيا ا يف مننا إذا ندولننة منن

  متعندد اجلنسننيات يف  موقننيف حديند    ر الننذي تتفنذ  النندولسني ون موقفنن  م ومنا هننو املعينا
حننننر  ة  كلعامننننابلنسننننبة ملباقننننرت  حلقوقنننن  اهننننذ  احلالننننة م كمننننا أننننن  يثننننم مشنننناكت ومصننننا ب  

د   دد اجلنسنننيات أن يرهننننر لننناحب  ابلتزامنننات  ديننننا نتفنننا  أو المقنننيً   ومننن  قننننون تعننن
دوليننا         يف تو يننل األ ننرادالتعنندد يثننم الفوضنن  وا ضننطرا  ة كاننن  أو غمهننا  كمننا أن يبضننري
أو جممو ننة    حصننت نزا ننات متعنندد  بننني النندول النن  تتمسنن  كننت منهننا بتبعيننة قننف   وقنند 

اليننة أم اسننتحقاق  لنن  بصنندد أداء  دمننة  سنن رية أم ضننرائب مان ذء أكننأقننفا   ننا  سننوا
ت  أقند وأ قند   إذ إن ل ن  قن ا تاإلماسية ال  ت ون  يها  و للدبة ااإلر  والمكة أم احلماي
يننة  تهننا يف اخلننارج   واحلمايننة مبفهومهننا الشننامت   تعنني محاحتهننا  ماير ادولننة احلننر بشننمول  

  أيمننل   لن  احنمام حقوقن  واسنتعاد  أموالن  و   لعمتل اقف  املوا    قي   وإمنا م   ال
السننلطات األجنبيننة سننواء   نن   ريننر التنند ت لنندى    يتنن محا لينن  يف اخلننارج   كمننا تننتك    ا تننداء

 املوا     من   نالل اسنتفدام مجينل الوسنائت  ها حلفظ مصااها أم اإلدارية وغم القضائية من
ة  خلننارج   كمننا أنننا تتبننل الوسننائت الوديننيف الينن   ملننتظلك منن  ا  تننداء  والطننرق حلمايننة املننوا   ا

رق التح ننننيك أو  اقننننر    ت تسننننتفدم  ننننبامل  ضنننناتا نيهننننا منننن   ننننالل قنننننا  املفاو يف محايننننة مو 
جنناءت بنتننائا إجيابيننة    قنند تليننو    اسننتفدمتها قنند    ت نن  الوسننائت النن القضنناء النندوا إذا ن

التهديننند أو سنننحب ممثلهنننا  أو    ملثنننتم ودينننة كاملقابلنننة ابهنننذ  الدولنننة حلماينننة ر احتهنننا بطنننرق غننن
ة   ويشنمت  ا  هني حنر الدولنفننا ث نهن  واحلقوق ال  حدانا   8ا استفدام القو  الدبلوماسي أو

ية يفنمض أن ي نون  ت أكثر من  جنسننسيتها    الذي حممجيل األقفا  الذي  حملون ج
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  ا بننننيخلنننال  ومننن  هننننا يبننندأ ال نننت دولنننة مننن  الننندول الننن  حمنننت جنسنننيتها احلنننر يف محايتننن   
ا الشنننف  مننن  دولنننة تعننند  مننن   نننندما ي نننون هنننذ الننندول وي نننون هنننذا اخلنننالا  لننن  أقننند   

يتهنا   متنارس حقهنا يف محا  الن  يتمتنل  نسنيتها تريند أيضنا أن بينمنا الدولنة األ نرى    ا  حتهر ا
يننننني  جلنسننننيات ينننن   لننننعوابت يف جمننننال حدينننند املركننننز القننننانو  للشننننف  لغننننرض تع تعنننندد ا

ق النن      ن  تلنن  احلقنو سننتطا ت  التمتنل هبننا بولنف  موا نننا    ون اب ي نوحديند احلقنوق النن 
تمتنننل  بنننديهي أن ينننتك حرمنننان األجننننيب مننن  الكونننن  أجنبينننا    مننن  ال  ردجملننن  يسنننتطيل التمتنننل هبنننا

حينننث ميننننل  لننن  األجننننيب املطالبنننة  نننر ا نتفنننا  والمقنننيً    سنننية وممارسنننتهاابحلقنننوق السيا
حيننث    كمننا أن حننر تننوا الوظننائ  العامننة هننو منن ة    ليننتشننريعية أو اجملننالس احملللميننالس ال
  كحننر متلننن     األ ننرىالعدينند مننن  احلقننوق    إىل  ا ةنننوع  لنن  غنننم الننو نيني ابإلضنناأللننت مم

مننا إن أهننك املشنناكت النن  تواجنن  الفقنن     كإىل ث ننر     ارسننة املهنن  واحلننراالعقننارات   وحننر مم
قننانون الواجننب التطبيننر  د الحدينن  تعنندد اجلنسننيات هنني مشنن لة  والقضنناء ابلنسننبة إىل ظنناهر 

بتنقيطهنننا  لننن     ت الشنننملد احنننند عنصنننر أجننننيب   ومي ننن  أن  وبة بقانونينننة املشننن لننن  العالقنننة ال
 الوج  اآلي:

 

اجتما ينننة جنننوهرحت االشنننعور ابلننننو ء  قانونينننة و ية و سياسنننننسنننية هننني رابطنننة  : إن رابطنننة اجلأوال
 والو ء. تماءا ناب نتماء جتا  دولة معينة  ويصعب جتزئة هذا  واإلحساس

ا لتزامنات     منلنة  مج  حلنر يف أن تفنرض  لن  موا نيهناعطي الدولة ا: إن رابطة اجلنسية تاثنيا
ر  تنني أو أكثندولومحت الشف  جنسية    إىل التضحية ابلنفس   األحيان بعل تصت يف 

 ل ال  حمت جنسيتها.يعي أن  سيتحمت  د  التزامات يف وق  واحد جتا  الدو 
الدول ومتتل الشنف  أبكثنر  بني  هي  بار     أدا  لتو يل  نصر الس ان    يةجلنس: إن ااثلثا

 .ت تتعارض مل جوهر اجلنسيةهبذا املبدأ   وهذ  ا  تبارا  ساس  مم  جنسية  ي
ي جنسية جيب أن يعامت متعندد  كز األجانب وهي  ل  و ر أر ة ابلنسبة مل: تثار مش لرابعا

  قامنة إقلنيك الدولنة أو اخلنروج منن  أو اإلل إىللولو اجلنسية كون يتك ا  تماد م  حيث ا
  ي  أو ممارسة  مت معني إىل ث ر .
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     دان تننا ع القنواننيمشن لة تثنور ابلنسنبة إىل مزدوجني اجلنسنية وذلن  يف مين ننا : هامساخ
لة  الننة ابلقننانون الواجننب التطبيننر  لينن    ينن  سننيفتار القاضنني قننانون  وهننذ  املشنن 

 أحد اجلنسياتم
دوا وا  نننننماا  ي النننننور مشننننن لة أ نننننرى يف ميننننندان ا  تصنننننا  القضنننننائثننننتمنننننا  : كسادســـــا

ملشننن لة و سنننيما أن  اخلنننا  مبنننزدوج اجلنسنننية هنننذ  ا  ل ضنننالو ر   ابألح نننام األجنبينننة يطننن
 ا  تصا  حملاكمها. تماد  نسية  دول تعتد بضابي اجلبعل ال

 الرابع  طلبامل
 ات اجلنسي  تعدد مشاكل  عاجلة  احللول املناسبة مل

ليهنننا مننن  مشننناكت    منننا يمتنننب  املزدوجنننة و حنا أسنننبا  ظهنننور حالنننة اجلنسنننية  ضنننن أو بعننند أ
  ي البحننننث  نننن ة مننننا يلننننزم ملعاجلتهننننا منننن  حيننننث األسنننناس   أراسنننن دتننننوىلن نيتوجننننب  لينننننا أ

النامجنة  نهنا      ت اللتقليت م  حدواها   ومعاجلة املشأو ا  قضاء  ليهال فيلة ابلالوسائت ا
حماربننة     ننان وابإلما    املمتبننة  ليهنن  ت المنن  املشننفل   للننت  احللننول املناسننبة  إجيننادمنن   ننالل  

سننننائت الو نيننننة   ومبننننا تقننننوم بنننن  كننننت دولننننة يف  الو ال  تعموذلنننن  ابسنننن  اتاجلنسنننني  تعننننددظنننناهر   
  وكنننننذل     اتاجلنسنننني  تعننننددظنننناهر     دو  جتنننننب حننننجننننراءات يفلدا ليننننة منننن  إتشننننريعا ا ا

ة كننننننامللمترات   امنننننن  صننننننور اسننننننتعمال الوسننننننائت الدوليننننننة   كالتنسننننننير والتعنننننناون بننننننني النننننندول ب
 تني :تياآل  ني ر لف  وسنبحث هذا املوضوع يف اية  لمية العاملاجلهود العوا تفاقات و 

 

 األول   رعالف
 الوسائل الوطنية

ور اجلنسنية أن يعمنت جاهندا لنتاليف ا دواج  أمن    بتنظنيك نند قيامنرع كت دولة و ينبغي  ل  مش
 اآلتية:وسائت القانونية ل التعماسية املعالر للميالد والالحر ل  م   الل اساجلن

 رحق االختيا أوال: تسهيل
اإلقلننيك   وقنند حصننت بعنند    حننر النندم وحننر   لنن  ننناء  ب دقنند تثبنن  للشننف  جنسننيتان ابلننو 

يت السنياد   ولغنرض النتفل  من  ا  دواج  زواج أو تبند جنسية جديد  بسبب ال و دت   ل 
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ة حنننر  ول ملتعننندد اجلنسنننيالننند   بعنننل  ر  أ نننال  حننندد قنننواننيالنننذي حصنننت يف احلنننا ت املنننذكو 
 نها.ا تيار واحد  م

 اثنيا: فقد اجلنسية
ول يف  ا نناذ إجننراءات  قنند اجلنسننية الو نيننة مبيننرد النند لنن   ة   ليننلدات اا تمنندت التشننريعا
رع العراقنني يف قننانون اجلنسننية العراقيننة النا ننذ بع ننس ذلنن     قنند جننرى املشننجنسننية جدينند   و 

يعلن   لين     سنيت  العراقينة منا نينة اب حتفناظ  نأجنبسنية  اكتسنب جن  إذ أجنا  للعراقني النذي
 رادت . نها إب

 ة على شرطينساجل  ساباكتاثلثا: تعليق  
اكتسنننننا     نسننننية تعليننننرقوا نننندها املتعلقننننة ابجلوقنننند ا ننننذت بعننننل التشننننريعات الدا ليننننة يف  

  صنول  لن  جنسنية من اجلنسية بناء  ل  حر اإلقليك يف حالة  دم إسعاا حر الندم يف احل
النصننو  التشننريعية  لنندور األكنن  يف وضننل  م أن ملشننر ي النندول ات  ويتضننً ممننا تقنند نسننيااجل
ذا منننا أرادوا ذلننن  مننن   حالنننة ا دواج اجلنسنننية أو تفنننادي ظهورهنننا إ  إنننناء  أمنننا  اون  قننن منننالننن 

 السياسة العامة لدو ك. الل تطبير  
 ينالثا  رعالف

 الوسائل الدولية
ينند  تعنندد اجلنسننيات ابتفنناق النندول  لنن  توح  اهر لنن  ظننالقضنناء    ابإلم ننان مي نن  القننول إننن   

ل القوا ننند الننن  مننن  قنننونا إ النننة  بعننن   لننن اق  تفنننتشنننريعات اجلنسنننية يف كنننت التفالنننيت أو ا 
هننا أبنننا هنندا لننعب املنننال   إذ منن   يقالننة يننرد  لسننية   إ  أن هننذ  املحننا ت ا دواج اجلن

لنننديها    ينننث تتبنننى    نسنننيةابجل اخلالنننة  املسنننتحيت أن تصنننت كنننت الننندول إىل توحيننند القنننوانني
مجيعهنننا    أت نننذ أن    و سنننبة تتفصنننيلية واحننند  لثبنننوت اجلنسنننية األلنننلية واملمجيعهنننا تشنننريعات  

منل حرينة الندول يف    تفناق يتعنارضتها  ألن مثنت هنذا ا بقوا د واحد  يف تغيم اجلنسية وإ ال
ار   ضننوتت  عننارضة النن  تتلننوضننل قوا نند اجلنسننية لننديها مبننا يتفننر مننل مصنناحلها وظرو هننا اخلا

   لننن أن تتفنننر دولتنننان أو أكثنننر     نننرى   ول ننن  مي ننن منننل مصننناا دول أ  األحينننان يف أغلنننب  
د مثننننت هننننذ    وجننننو   حنننند   نسننننية  لنننن  حننننر النننندم وحنننند  أو  لنننن  حننننر اإلقلننننيك و اجل  سننننيسأت
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نطنناق حمنندود   ل نهننا   تنهيهننا  ي إىل تفننادي ظنناهر  ا دواج اجلنسننية يف  اقننات قنند يننلدا تف
ة  نسنننيتني البليي ينننة والفرنسنننيالننن  ظهنننرت  يهنننا تعننندد اجل    كننناراضنننية  حصنننت يف ق  متامنننا  كمنننا

  املتعننذر تنناليف  لندولتني   يظهننر لنننا أنن  منن ة يف هنناتني اس كسننب اجلنسننيأسن  ادابلنرغك منن  احنن
بشننن ت مم مننن   نننالل توحيننند أسنننس اجلنسنننية وحننندها مننن     اتسنننيناجل  تعنننددظهنننور حنننا ت  

  تعنددهر   ر بنني الندول   ينهني ظناا كان التنسيذ  وإما  تفاقا  مدون ا تفاق  ل  تفاليلها ا
 ون لن   وائند ظناهر  يف اتقناء حالنة  ل سيبني تل  الدو ما يف متاما     ون التنسير  اتاجلنسي

ت  لمينننة  ديننند  بدراسنننات كانننن  الغاينننة منهنننا   نننا  و ليننن   قننند قامننن  هي  تعننندد اجلنسنننيات
 :وكما قي  اجلنسيةالتنسير حملاربة ظاهر  ا دواج  

 : اجلهود العلميةالو أ
  مي نن  أن  والنن     نظمنن  تنننا ع اجلنسننيات  ول بعننل املبننادئ النن ظهننرت دراسننات  لميننة حنن

لندول يف  ا  تسمقند هبناومي ن  أن    جنسنيا ك  ة لواضعي القوانني  ند تنظنيك   ون ماد  مهمت
 جلنسية منها: قد ا تفاقيات اخلالة اب

 .معهد القانون الدويل1
اجلمعينة تعقند اجتما نات  إىل تقندم القنانون الندوا   وهنذ   دا ية  ن لم املعهد مجعيةوهذا 

ملعهننند املنننذكور يف اجتما ننن  التنننارعي    وقننند تولنننت الننن   تارهنننا  ن النننداسننننوية يف إحننندى الب
 إلنندار توجينن  لننبعل املبننادئ املتعلقننة بتنظننيك اجلنسننية    إىل١8٩5عقنند يف كمنن ج سنننة ااملن

كثنننر مننن   ضننني أبنننن  اجينننب أن   ي نننون للفنننرد أ تقالننن   ا ننند  دى هبنننا القومننن  املبنننادئ الننن   
  أقنننر بعنننل القوا ننند  ١٩28ة انسننن سنننتوكهون  د يفنعقننن  ويف اجتما ننن  امل ٩اجنسنننية واحننند  

ا ننننند  األوىل منهنننننا منننننا قي اجينننننب أن    لقجلنسنننننية   إذ جننننناء يف اال فيلنننننة مبحاربنننننة ا دواج ا
 ا  دواج يف  ظننناهريجنننود  ىل و ا  ينننث تنننلدي إتصنننوغ الدولنننة قوا ننند كسنننب اجلنسنننية و قنننده

رابعنة الن   ا القا ند  الأيضن  و ا إذا منا أ نذت الندول األ نرى بننفس القوا ند اجلنسية وانعندامه
أو منل التسنليك  ابتفناق  إ     هنالفرد املقيك يف إقليمررت أن  او  تفرض الدولة جنسيتها  ل  اق

 .للفرد  ر اخليار 
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 .مجعية القانون الدويل2
 اا:   مشرو ني مهمني١٩2٤كهون سنة ابستو   نعقد امل ت يف اجتما هاأقر 

قليننت منن  تعنندد  يننة التبنن  بغ  األ ننذ   دولالنن  مشننروع موحنند يف اجلنسننية أولنن  مبوجبنن  (أ)
 وانعدام اجلنسية.

 . ١0ايف اجلنسية ومعاجلة مساوئ ع  للتنا  ا يتضم  حال  مشروع اتفاق دو  (ب)
 يف هارفارد.مدرسة احلقوق 3

ا اإذا تعنننننددت اجلنسنننننيات  قوا ننننند   منهنننننل ال  بعننننن  مشنننننرو ا  يتضنننننم١٩2٩اأقنننننرت  نننننام  
والعشنري     سن  الثالثنة     يهنا  ناد  يفيك  يقن  ف  واحد تثب  ل  نائيا جنسية الندول الن لش

 ا بشنننون  تثبننن  لننن   تننننا ع جنسنننيات  لنننة مننن  غنننم الننندول الننن وإذا كانننن  إقامنننة الشنننف  يف دو 
اب قننما     نتهن  ابأل نذ سننة الدراديننة  وهنذا يعني أن اجنسنية أ نر دولنة ا ننذ  يهنا إقامتن  العا

   رتبا نا هبنا مناملنرء أكثنر اون  ي ن  لة تعندد اجلنسنيات  إذ أ نذت ابجلنسنية الن املذكور يف حا
 الجنا لالنتهناء    سنية   وإمنناننشنوء ظناهر  ا دواج اجلغمها   واقما  كهذا   حنول من  دون  

تتننزوج    املننرأ  النن تفظ  احنن  هننذ  الدراسننة مننا قيمنن  بعنند ظهننور    وجنناء يف قا نند  أ ننرى منن   
ال   نذ   املفهنوم املفن  و يت إ  إذا كان  تد ت مبقتض  النزواج يف جنسن  م  أجنيب  نسيتها

لننزواج يف  لنن  مبقتضنن  اد يب تفقنند جنسننيتها مننىت  ا نند  يفينند   أبن املننرأ  املتزوجننة منن  أجنننالق
  كمنننا    يتهاجنسننن  رأ  املتزوجنننة مننن  غنننمجنسنننية النننزوج   وهنننذا ميننننل ظهنننور ا دواج جنسنننية املننن

  أبنن  اإذا  محناق  ة أهاا اإلقليك املنظك لدولة أ نرى   حنني  الدراسة املذكور  جنسيو اجل
ية الثانينة  نسنبً و نيو األوىل من  جولة بضك إقليمها مجعي  إىل دولة أ رى ألانته  حيا  د

   لننن   ى د نننت املقيمنننون  ننناد إ  إذا ر ضنننوها. وإذا ضنننك جنننزء مننن  إقلنننيك دولنننة إىل دولنننة أ نننر 
أ    وهننننذ  القا نننند  أقننننرت مبنننند  ١١ا إذا ر ضننننوها م جنسننننية الدولننننة الضننننامة إ قلننننيك املضننننمو اإل
اا هبننا لسننن ان  لننة الضننامة والدولننة املضننمومة والننذي يقتضنني ا  ننم الدو   ار بننني جنسننيةخليننا

 ملنفصت.ا  اإلقليك
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 اثنياً: االتفاقات الدولية
لننة تفننادي حننا ت ا دواج  او حمل  يواإلقليمننسننتوى النندوا   قنندت  نند  اتفاقننات دوليننة  لنن  امل

خلدمنننة  امجنننة  نهنننا كاالنكت  تهنننا واحلننند منهنننا وتقلينننت أ طارهنننا و نننل املشنننا اجلنسنننية وم ا ح
 :ية والضرائب. وم  هذ  ا تفاقيات ما قيالعس ر 

 1930.اتفاقية الهاي 1
  22ق ل  جلنة م  كبنار رجنال القنانون بنناء  لن  قنرار اجلمعينة العمومينة لعصنبة األمنك يف ا

  ئت املتعلقنة مبوضنوع اجلنسنية ملعاجلتهنا يف  وقد وضنع  الليننة تقرينرا   ن  املسنا١٩2٤ لوليأ
يننن   ا اقنننمك     اجتمنننل املنننلمتر يف مديننننة  هننناي هبولنننند ١٩30ذار سننننة ادوا  ويف ث  مترمنننل 
واتفقنن  هننذ  النندول  لنن  إقننرار أربننل و ئننر تتعلننر ابجلنسننية وممهنند  ملننا قي     ١2الننة  دو ٤8ا

ن ل نننت  نننرد  جينننب أن ي نننو   مجيعنننا ألنننن   أ ضنننا هاة الدولينننة أن يقنننر  ما نننة اجلاإن مننن  مصنننلح
الننذي جيننب أن    األ لنن وأن املثننت  منن  جنسننية .    ن للفننرد أكثننري ننو    جنسننية وأننن  جيننب أن  

و القضنناء كلينننا  لنن  ظننناهري تعنندد اجلنسنننية وانعننندامها  هننند  البشننرية يف هنننذا الصنند   تتينن  إليننن 
 ي:ها هوالو ئر األربل ال  مت ا تفاق  لي

 أ.اتفاق بشون التنا ع يف اجلنسية.
 اجلنسية.  حا ت ا دواجعل  بوكول بشون التزامات اخلدمة العس رية يفروت .ب

 نسية.ج.بروتوكول  ا   الة م  حا ت انعدام اجل
 نعدام اجلنسية  ل  العموم.اب  د.بروتوكول  ا 

 .التقني األمريكي للقانون الدويل اخلاص2
قنننني مننا يتعلننر ابجلنسننية إذ  النندوا اخلننا    ومنن  هننذا التالقننانون     يفتقننننيتولننت املننلمتر إىل  

ة جديند  يطبنر ابلنسنبة للينسنية قنانون  الضك وظهور دولن   من  ايف حالة١3ا جاء يف املاد 
وهذا يعي تقرير  وال اجلنسية القدمية م  أهاا اإلقليك املنضك و يمنا     الدولة الضامة اجلديد 
ود مننو   للشننف   ن جنسننية دولننة املننو   ويف حالننة  نندم وجننقننانو  ننذ ب نندا ذلنن  ا وننن  تل 

 لقاضي .ن اانو ق ذ ابلقوا د املقبولة بق
 

 



 2٦ 

 مونتفيدوفاق .ات3
نسنننية  نننا  بشننن ت  جلاب  اتفاقنننا  الننا  ١٩33ا  اجلنوبينننة والوسننط   نننام  أمري ننناأبرمنن  دول  

لضنننك  س والتيننننواضنننً مسنننولة ا دواج اجلنسنننية و سنننيما الالحنننر منهنننا للمنننيالد واملتولننند  ننن  ا
 وا نفصال.

 ل العربية.اتفاقات جامعة الدو 4
 (1952أ.اتفاقية عام )
  ولننننادق   ليهننننا اململ ننننة  ١٩52لعربيننننة  ننننام ااجلامعننننة ا  يننننة بننننني دولاقتفا    قنننندت هننننذ 

  منظمنننننة  ١٩56  العنننننراق ا١٩55  واألردن ا١٩5٤مصنننننر ا   ١٩5٤لعربينننننة السنننننعودية اا
اجتننننة منننن  انتقننننال السننننلطة منننن  الدولننننة  الن  نسننننيةأح امهننننا تنهنننني حننننا ت انعنننندام وا دواج اجل

ن النا نذ   معاهند  لنو ا  اجلديند  حسنب  ياتنسنثمانية إىل الدول املنسنلفة  نهنا ونشنوء اجلالع
   منها.30  ويف املاد  ا١٩2٤ا

 (1954)ب.اتفاقية عام   
   ااتفاقينننة اجلنسنننية  الننن  مت توقيعهنننا مننن  قبنننت5/2/١٩55أقنننر جملنننس جامعنننة الننندول العربينننة يف ا

  ل ص    م  ا تفاقية ن١١التنفيذ ألن املاد  ا ومصر   والعراق   ول نها ن تد ت حيزردن األ
ن  نييف حنن ها م  اال  دول  ة بعد قهري  م  إيداع و ئر التصدير  ليذ  ا تفاقيأن ا يعمت هب

ا    و ننذا  وننن ١٩55  ومصننر  ننام ا١٩5٤دع و ئر التصدير  ليهننا إ  منن  قبننت األردن  ننام ايو 
 ا تشريعات بعل الدول العربية. ت حيز التنفيذ ومل ذل   قد أتارت هب تدن

 امس اخل  طلبامل
 ات ياجلنس  تعدد هرة  عراقي من ظاف املشرع الموق 

اهر  ا دواج اجلنسنية والسنبت ال فيلنة  ا  ظنسنبأ  بحنثاملألول من  هنذا    نروع املطلنب ابينا يف
رع العراقنننني منننن  هننننذ  الظنننناهر   املشننننوقنننن   ملعاجلتهننننا بصننننور   امننننة  وننتقننننت اآلن إىل دراسننننة م

 ل  سياست  جتا  ظاهر  ا دواج اجلنسية.والوقوا  
املشننرع   أن    لوجنند   2006  لسنننة ا26العراقيننة رقننك اقننانون اجلنسننية  قينننا نظننر   لنن   لأو  ولنن

وواضنننحة يف قبنننول ظننناهر  ا دواج اجلنسنننية    لننن   نننالا    أورد نصولنننا لنننرحة  قننند العراقننني  
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  امللغيننني  إذ  ١٩63  لسنننة ا٤3  ورقننك ا١٩2٤  لسنننة ا٤2ا  رقننك  اقيننةقننانو  اجلنسننية العر 
 املذكور .بول الظاهر     ق ل ن ند  يها نصا لرحا

ا أورد  دسنننتور  مننن    جننناء منسنننيما منننل سنننيات  إن سنننلو  املشنننرع العراقننني يف قبنننول تعننندد اجلن
ية  جلنسننندد ا  تعننن١8  إذ أجننا  يف الفقنننر  ارابعنننا  منن  املننناد  ا2005وريننة العنننراق لسننننة امجه

ناول يف  سننت     روعدت هبذا الصدد  ل  و ر انال   ن  ور للعراقي   و نورد اآلن األح ام ال
  النن م  األح ننا  الثننا   عر الفنن  عنندد اجلنسننيات   ونتننناول يفاألح ننام النن  أجننا ت ت  ولألا  رعالفنن

   سننتناول  يهنا  اللنة موقن  املشنرع العراقني من   الثالنث  رعقيدت تعدد اجلنسيات  أما الف
 : قي  دواج وكما  ر  اظاه

 األول   رعالف
 م اليت أجازت تعدد اجلنسيات حكااأل

جلنسننننيات للعراقنننني وسنننننورد األح ننننام  يً تعننندد اي بشنننن ت لننننر راقننننالعرع  أجنننا  املشنننن
العراقنني الننذي يرينند  رسننك بصننور  لننرحة سياسننت  جتننا  غننم  ي  املشننرع ن  ل   إ  أن املنظمننة لننذ 

الننة منن   منندا يف إقننرار تعنندد اجلنسننية يف هننذ  احلمتع  كننان   اكتسننا  اجلنسننية العراقيننة  و يمننا إذا
د املشننرع ملعر ننة  لل شنن   نن  قصنن  أن نبننذل جهنندامنن   بنند   نندمها   و نتفنناء هننذا التصننريً  

  ل  الوج  اآلي: د   حيث سنور هبذا اخلصو أن ينتهي   ما كان يريد  
 أوال: تعدد اجلنسيات للعراقي

رع املش   واج اجلنسية للعراقي  ونعتقد أن ا د  اهر  لقد كان املشرع العراقي واضحا يف قبول ظ 
 ن  قائمة أي  ما كان عراقي وبني و ياسية بني الالسية  أراد بسلوك  هذا بقاء الرابطة القانون

وأن  العرا  حىت  اكتسع   إىل  جنسية  قي  هذ  دو سا   قون  م   وأن  أ رى   أجنبية  لة 
 ندما يشعر أن و ن     رى  لة أ لسياسة تعزيز رو  الو نية لدى العراقي الذي يقيك يف دو ا

لعراقي دد اجلنسية لتع   ا ت  ن  ح  كت الظروا   وأن األح ام ال  أج  يريد التفلي  
 هي:
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 اكتساب العراقي جنسية أجنبية : .1
عراقية   هذا ما رمست  بية حر ل  ا حتفاظ ابجلنسية الأجن  تسب جنسيةي الذي ي إن العراق

اجلنسية   أ جديد سل   املشرع العراقي يف قانون مبد   وهو   ١0ن  الفقر  اأو   م  املاد  ا 
 نني السابقة جودا يف القوا  ن ي   مو 2006ا  لسنة 26العراقية النا ذ رقك ا

 أجنبزواج العراقية من  .2
 وجهننننا األجننننيب  ونننننا   تفقنننند  زوج مننن  أجنننننيب وت تسننننب جنسنننية   تتنننن  العراقيننننة الننن ملنننرأإن ا

نا ننذ رقننك    منن  قننانون اجلنسننية العراقيننة ال١2  املننادلنن  اجنسننيتها العراقيننة وقنند نصنن   لنن  ذ
  .2006  لسنة ا26ا

 ي الذي يكتسب اجلنسية العراقيةعراق الات لغرينسياجلاثنيا: تعدد 
اقني الننذي  ملوقفن  من  تعندد اجلنسننيات لغنم العر حة  لنور  لننر رع ن يرسنك     نون املشننكمنا ذكنر 

 يف ذل  أم   وهذ  احلا ت هي:مدا  متع  يريد اكتسا  اجلنسية العراقية و يما إذا كان 
 ضاعفةدة املالوال .1

 ينن  منن  أ  غننم  راقنني مولننود  ينن     ا سنن  الرقنند العننراق وبلننيف  لنند  متنننً اجلنسننية العراقيننة ملنن  و 
لتقديريننة لننو ير الدا ليننة    لنن  أن مينننً اجلنسننية العراقيننة  طة ار املنننً  اضننعا للسننلأيضننا   وقننرا

منن      5  ااملنناد  ألح ننامد  املضننا فة وذلنن  و قننا  الننو رو   نحهننا ملنن  تننوا رت  ينن  قننأو   مي
يننة  لنن   نندم التمتننل  نسننية منن   قنسننية العرا ول يف اجلالنند قنني  انون  ون يعلننر املشننرع العراالقنن

ا   لنننن  مثننننت هننننذا الشننننر  يننننلدي إىل ا دواج  كتسننننرى   و نننندم تعليننننر ا  اجلنسننننيات األ نننن
 اجلنسية.

 جتنس األجنب ابجلنسية العراقية  .2
  منن  قننانون  6ر املنناد  اراقيننة  لنن  و ننلننذي يعلنن  رغبتنن  ابلنند ول يف اجلنسننية العا  جنننيبإن األ
 يهنا أي قنر          ن ن املناد  املنذكور  ن ينرد2006لسننة ا  26 ذ رقك اراقية الناالعية اجلنس
 جنسنننيت    لننن  أن الننند ول يف اجلنسنننية العراقينننة مبوجبهنننا يسنننتلزم أن يفقننند األجننننيبمنننن   يفهنننك  

تينننس ينتمنني  ة إذا كننان املثننت هننذا الشننر  يننلدي إىل ا دواج اجلنسننيود مم وجنناأللننلية  و نند 
 إىل جنسية أ رى.
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 عراقية األجنب من   اجزو  .3
  مخنننس  5منننرور ابعنند  ابجلنسننية العراقينننة  إذا تننزوج األجننننيب منن   راقينننة  يحننر لننن  أن يتيننننس  

   5ا  ق  نن د  إقامتنن  يف العننراسنننوات  لنن   واجنن  وبقنناء الرابطننة الزوجيننة  لنن  أن   تقننت منن
يننرد    ون     نون اجلنسننية العراقيننة النا ننذ    منن  قننا7  اسنننوات أيضننا   هننذا مننا نصنن   لينن  املنناد

ننن   فقداالننزواج منن   راقيننة بسننا  غننم العراقنني للينسننية العراقيننة  نن   ريننر  تمننا يقينند اك يهننا  
 نسية.اجلنسية األللية  و دم وجود مثت هذا القيد يلدي إىل ا دواج اجل

 ياقعر ن  م  األجنبيةزواج   .4
اد   املننن   سنننية العراقينننة وقننند رمسنننر  نننا أن ت تسنننب اجلناملتزوجنننة مننن   راقننني حننن  األجنبينننةاملنننرأ   

  ا نننذ لننند ولقنننانون النيتطلنننب ال  قنننرو  ا كتسنننا  ويف مجينننل املراحنننت ن  القنننانون    مننن١١ا
ة  وجهنننا أن تفقننند جنسنننيتها األلنننلية  و نننذا ومبينننرد  جنبينننة املتزوجنننة مننن   راقننني يف جنسنننياأل

  نسية أ رى. سيات إذا كان  متمتعةا ست ون متعدد  اجلنية العراقية  ونجلنسيف اد و ا 
 ثاينال  رعالف

 ت تعدد اجلنسيات اليت قيداألحكام  
   2006  لسنننة ا26رقننك اقيننة  انون اجلنسننية العران يننرد أي ننن  لننريً وواضننً يف قنن

ون املننذكور قنند  لقننانمنن  ا   2١أن الفقننر  ا نيننا  منن  املنناد  ا  يقيند ظنناهر  تعنندد اجلنسننيات  إ 
أدى    ي  إ  إذارجعنانر    أب١٩75  لسننة ا5اة العراقينة للعنر  رقنك  ألغ  قانون منً اجلنسني

العننريب منن  أن  منننل  ع العراقنني  أن املشننر ذا الننن   ىل حالننة انعنندام اجلنسننية  ويبنندو منن  هننذلن  إ
ر  الشنطيف    ويبندو هنذا واضنحا  العراقينة كشنر   حتفاظن  ابجلنسنية    األلنلية حتفظ  نسيت  

  ماعنننند انذلنننن  إىل حالننننة    نصنننن   لنننن  أن اإ  إذا أدى  أ ننننال  النننن   2١املنننناد  امنننن     األ ننننم
 اجلنسية 

 الثالث  رعفال
 نسيات جلا  ظاهرة تعدداملشرع العراقي من  خالصة موقف  

بصنننور  واضنننحة    اتاجلنسننني  تعننندددم أن املشنننرع العراقننني قبنننت با تقنننينننل منننيتضنننً مننن  مج
   اتاجلنسنني  ددتعنن  ظنناهر   إ اءة التشننريعية يف العننراق  سياسننم للولننرحة  وهننذا هننو ا جتننا  العننا
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وهنني تلنن  النن     وحمنندود    لننةة واحنند   اإ  يف حالننت   سننيا األلننت  يهننا قبننول تعنندد اجلن
اجلنسننية العراقيننة مبوجننب قننانون منننً اجلنسننية   لنن   يات للعننريب احلالننت  تتعلننر بتعنندد اجلنسنن

لننة  ننا م را ننا ومننا هنني إ  اسننتثناء  ااحل  وهننذ   حصننرا   ١٩75  لسنننة  5لعراقيننة للعننر  رقننك اا
  تعننندد   و إقنننرار ظننناهر ون العراقننني هننننلقنننااأللنننت  ويبقننن  األلنننت  كمنننا نعتقننند ابلنسنننبة لمننن   

 .اتاجلنسي
 الثاين   حثبامل

 نسية نعدام اجلظاهرة ا  
 ب للجنسيات دد السل عالتأو  

التم م   حمروما  الشف   ي ون  يها  ال   احلالة  تل   اجلنسية هي  أب انعدام  جتل  نسية ي 
 ت .  د  الشف  أم  حقا  لو رمان معالرا   لو د , سواء كان هذا احل  اإل الق ل   

ا وقد  ر     املاد ا١الفقر   م   م ١   األشخ   وضع  بشأن  االتفاقية  عدميي )  اص 
تعت   أية دولة موا نا      دمي اجلنسية أبن  ا الشف  الذي     ١3ا (1954 عامة لاجلنسي

  .  يعها يها مبقتض  تشر 
قد ت ون للشف  أكثر م  جنسية اجلنسيات   مثلما  يطلر  لي  اتعدد  أو   وهو ما    

 ا  لة ارتباأبي دو يرتبي      قد ي ون حمروما  م  أي جنسية , و  نسية   ونا دواج اجل  هر  اظا
, ندها ي ون  دمي اجلنسية   هي تلدي إىل حرمان الشف  م     اإل الق ل     يا  سياس

دول العان  وهذ  احلالة أو   ويعد  دمي اجلنسية أجنبيا  يف نظر  سية  اجلنكت حر ينشو     
 لتنا ع السليب للينسيات . ا أيضا  اايطلر  ليه  هر لظااملش لة أو ا

ر  انعدام اجلنسية ,وال  تعد ظاهر  قاذ  نشوء ظاهإىل  لدي  األسبا  ال  توهنا  العديد م   
ألقت , أن يتمتل كت قف   نسية واحد   ل  ا  ادئ ب مبو قا  ملنظور القانون الدوا ال  توج
  املستوى الدا لي والدوا ,  ا  طم   لبم  ونتائت كشاكويمتب  ل  حالة انعدام اجلنسية م

 احللول املناسبة ملعاجلتها.  إجياد الل  ظاهر  م   الة هذاجلهود ملعاجل تضا رمما تطلب 
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بثالاة  لذا  ونن املوضوع  هذا  سنبحث  امل    بالمطا  ألسبا    طلب سي ون  نشوء   األول 
لظاهر      هذ  اثمها   تال كت  الثا  سي ون للمشا   طلبواملذ  الظاهر     وحدو  ه 

  : لظاهر    وكما قيذ  التفادي وقوع ه اسبة  الثالث  سي ون للحلول املنطلب  أما امل
 األول   طلبامل

 أسباب حدوث ظاهرة انعـــدام اجلنسية 
األ إمجال  إامل  سبا  مي    اجلنسية  لدية  انعدام  ظاهر   معالر  ىل حدو   ت ون  قد  وال  

 : و ر اآلي   دت   ل   لو   حقةلو د  الشف  أو  
 دة اجلنسية : ول ماأوالً : اختالف األسس اليت تبين عليها الد

  دم يف  فت ألبوي  أت ذ دولتهما  ر اإلقليك يف منً اجلنسية ,  ل  أراضي دولة أت ذ  ر ال  ولد     ذا
منعمن سينشو  املولود  هذا  جنسيتها  ون  أر ً  ولد  ل   ال   الدولة  ألن   , اجلنسية  متنح       ها  اضيدم 
يولد  ل  أراضيها ,      ننح  جنسيتها , ألنمت  ل ونا أت ذ  ر الدم , وأن دولة األبوي     نسيتها  ج
 يف منً اجلنسية.  اإلقليكا أت ذ  ر ألن

 سية : اجلنمنح  اثنياً:اختالف معايري أسس  
أي دولة    يف  ر ي  ذا ولد  فت غم ق   دم م  جهة األ   قي  أكثر م  دولة  ر ال  أت ذكون  

 .   سي ون  دمي اجلنسية ل  الدول  ون  ل  حصت  ل  جنسية أحت  منها و ندها  تم
 (األوىلاثلثاً: انعدام اجلنسية ابلتبعية ) احلالة  
ضي دولة بوي   دميي اجلنسية  ل  أراف  ألد  قوحد  هذا النوع م  ا نعدام  ند و 

 . أت ذ  ر الدم
 ( الثانية  ة ) احلالةبعيلت رابعاً: انعدام اجلنسية اب

   قصر تبعا  ل     اللفقدان إىل أو دا  ذاوحصت نتيية لفقدان قف  جلنسيت  وينسحب ه
 ون يتم نوا م  الد ول يف جنسية األ  اجلديد  . 

 اسي ل نتيجة قرار سيحيص  الذي خامساً :انعدام اجلنسية  
   البلدان. ت يف  دد محص ما  اجلنسية لسبب سياسي وهو  دد  م  الس ان م كحرمان جممو ة حم
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  م  احلصول يتم م  دون أن     دان  فقال:  قدان الشف  جلنسيت  أبحد أسبا   سادساً 
 جنسية دولة أ رى.    ل 

: فقدان الشخص جلنسيته    يف حالة  ال ة  ١٤اةعنيل امل  نتيية  دم ا اذ الدو   سابعاً 
ن وا يف مريالذي  كان  فا  ألق ناسبة للحيلولة م  دون أن يصبً اابم امل   التد  ١5ا الدول

 ي اجلنسية .  دمي   مما جيعلهك ١7ا سل  نسية الدولة ال  يتمتعون  ١6ا  ال ة الدول
 الثاين   طلبامل

 اليت تثريها ظاهرة انعـــدام اجلنسية   ت كالاملش
العدي م هنا   اجلنس  ت  الشامل  د  انعدام  تثمها حالة  القانو  ال   املركز  ية  ل  مستوى 

الدول د  وقبول   وجو يث  لشف  م  حل ب  , وأيضا  م  حيث حديد دا ت  ة وا  ماا 
التطبير  و القان تل  ال  تتعلر أبحوال    وابأل  ب  ,  يف املسائت املتعلقة     لي ن الواجب 

 ني : اآلتي  ر نيابلف  تال ال املشالشفصية   ومي   إمج
 األول   رعالف
 لعدمي اجلنسية لقانوين  املركز ا

القانو  القانو  لوجنيب ألسبا  مي اجلنسيةلعد    إن املركز    هو مركز أسوأ ب ثم م  املركز 
  :  ديد  هي كما قي

 : إن األجنيب يعد كذل  ابلنسبة للدولة ال  يقيك دا لها ألن    حمت جنسيتها ,أماأوال  
ك  يقي  الالعان كا ة  وليس  قي ابلنسبة للدولة اجلنسية  ون  يعد أجنبيا ابلنسبة لدول   دمي

 صور  دائمةن يعي  بأية جنسية  ل  اإل الق   ولذل  يصعب  لي  أ   ن    حمت  يها  أل
 لدول . أرض دولة م  ا   ل 
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و  احلياد  ن  يف جي      : هنا  حد أدىن مقرر دوليا متواتر  لي  ملزم للدول كا ة   إذاثنيا
األجانب  مل  تعرض   ١8ا تعاملها  إىل  يلدي  قد  احلد  هذا  جتاو   ألن   ا ملسلوليته  ولةالد  

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

وقعة  ليها, وم  ت  ون  دمي تفاقيات ل ون  ليس م  ر احت الدول امل ا   هذ   يستفيد م 
لدولية ات أو اإل فاءات املقرر  مبوجب ا تفاقيات ا  ا متيا  أبي نوع م  متل يت  اجلنسية  

 .   عالقةذات ال
 الثاين  رعفلا

 القانون الواجب التطبيق على عدمي اجلنسية 
اجلنسية لتطبير  ل   دمي اجلنسية  إذ إن  دمي  ب اواج لاا تل  الفقهاء يف حديد القانون  

مما يلدي ابلنهاية إىل لعوبة حديد       ئكبش ت دا  مت  قابلدا  حمال  إل  يتفذيصعب  لي  أن  
 الوج  اآلي : نا   د  أراء بصدد املوضوع نوردها  ل  هأن   التطبير  لي   إالقانون الواجب 

بقانو أوال األ ذ  البعل وجو   يرى  أن هذا  جن  أ ر  ن :  إ    , اجلنسية  لعدمي   الرأيسية 
م كحالة ا نعدام املعالر نعداا    حا ت   كت    ل مي   تطبيق     تعرض إىل ا نتقاد ألن    

الة ن تثب  ل  جنسية ت  قدها ,   احل دمي اجلنسية يف هذلو د  الشف    بول  أن  
 .   اإل القبت أن  ولد وهو م  دون أية جنسية  ل   

ة ال  حصت  يها حاد  و د   دمي لبعل اآل ر ضرور  األ ذ بقانون الدولرى ا: ويااثني
هبذ  ع  بصور  أو أ رى    ارتبا   دمي اجلنسية لو د  قد ت  أن حاد  اولب  اجلنسية

 و دت . يها  صل   الدولة ال  ح 
بيقها وتط  عليةالغالب يف هذا اجملال وجو  ا ستعانة بف ر  اجلنسية الف   الرأي: ويرى  اثلثا

 لدولة ال  ن اانو ابملو   الفعلي  يث يتك تطبير ق  ما يعراتطبير    مبعىاجلنسية   ل   دمي  
منها م ا     ا ذ  اجلنسية  ا ذ   ل   ومو نا     إلقامت     دمي  هذا  يتو ر  ن  بشون لقانا  ون  بر 
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املتعلر زاع الن ون حمت إقامت   ان ن يتو ر  بر قانون القاضي الذي ينظر يفقان  دمي اجلنسية
  بعدمي اجلنسية  
العراق   القاضي  ويف  األحيان ان  أغلب  يف  يعتد  الشانو بق  العراقي  مو    ف   دمي ن 

إقامت    نداجل حمت  أو  الو   نسية  القانون  التطبير  لي    حديد  املاد    بقا  اجب  ألح ام 
   أن    ل  وال  نص١٩5١  لسنة ا٤0انون املد  العراقي النا ذ رقك ا  م  الق١/ 33ا

ية جنسبيق  يف حالة األقفا  الذي    تعرا  ك  ا تعني احمل مة القانون الذي جيب تط
 اجلنسية   سيات متعدد  يف وق  واحد   كما أن الشف   دميثب   ك جنأو الذي  ت
و يعد  ل ا    املاد   الع ١/ ١٩ر  قانون  م   ا    رقك  النا ذ  العراقي  لسنة ١١١قوابت    

ح ك١٩6٩ا يف  املعدل  العراق  وا  امل     يف  مقيما   إذا كان  لتطبير   العراقي    ابلنسبة 
 أح ام هذا القانون. 

 الثالث  لبطامل
 سبة لظاهرة انعـــدام اجلنسية املنا  احللول

 اجلنسية م  أضرار وئ   وما أحلقت  ابلشف   دمي سام  م حالة الالجنسية    نظرا  ملا أ ر ت 
الظ  ينادي بضرور  م ا حة تل   الفق   ال  تضر ابلشف  والدولة اخل  اهر      ن  طم    

ماد  ل    ألح ام  احلاا  الوضل  ل  َّ  سواء    احد  مجلن   وأسس  جيعت  سية  م  نحها 
لرغك م   دم إم ان ل  انعدام اجلنسية , و  الصعوبة مب ان أن يتك تفادي حصول ظاهر  ا

أجت م     بذل  ل هذ  الظاهر  إ  أن هنا  العديد م  احملاو ت اجلاد  ال   تو ي حصو 
 -احللول  ل  الوج  اآلي :القضاء  ليها   ومي   إمجال بعل  

اأوالً  انعدام اجلنسية   حدو  مش لة  ا  ل  تفادي   تشريعاالدول يف   م  يد  لعد :  مل  
التمس   رم    ومعيا لدا  الل  دم  األ  كوساس  جهة  م   ملنً م  واحد  قي  ر 

  أيضا  م يف منً جنسيتها  األ   جهة   حيث أ ذت تل  التشريعات  ر الدم م    اجلنسية 
ا م   املناسكواحد   اجلحللول  انعدام  ظاهر   حملاربة  و نسيبة  هذ   ة  التشريل   عات شريالتم  

نون /أ  م  قا3و ر املاد  ا   ل   اقية ألب  العراقيةالعراقي الذي ن   ل  منً اجلنسية العر 
 .  2006لسنة ا   26اجلنسية العراقية النا ذ رقك ا
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د  ل  أراضيها م  أبوي  جمهولني عديد م  الدول يف تشريعا ا حالة املولو ل   ا:  اجل اثنياً 
اللقي انعدام    جنسيتها نحهك  م   الل م   ذل  ي و أو  ملعاجلة ظاهر    اجلنسية كحت ث ر 

ر منً اجلنسية العراقية مل  يولد يف العراق م  ريل العراقي الذي قر التشوم  هذ  التشريعات  
جلنسية العراقية /   م  قانون ا3نص   ل  ذل  املاد  ايي و اللقأبوي  جمهولني وكذل   

 النا ذ.
حالة م  يولد  ارج أراضيها م  أ  جمهول  تشريعا ا  د م  الدول يف يد لع ا  :  اجل  اثلثاً 
نح  جنسيتها , وهذ  احلالة هي األ رى ر احتها م   الل م  م م جنسية ل  وم  أ       أو

انعدام التشريعا  نسيةاجل  إحدى حا ت معاجلة ظاهر   العراقي م   التشريل  ت ال    وكان 
أو      راقية  ق م  أم عراال  ارج م  ولد    نص   ل  ذل  م   الل منً  وأ  جمهول 

 نون اجلنسية العراقية النا ذ .   قا  م٤  و ر املاد  ا جنسية ل  اجلنسية العراقية  ل
نسية هي أن تقوم الدول م اجلنعدا: وم  احللول ال  مي   أن تسهك يف معاجلة ظاهر  ارابعاً 

  أبن   الالإراديةو  رادية أاإلا    دان سبا  الفقولة  قد اجلنسية األللية أبحد أ ند تنظيك مس
تقوم إب قاد جنسية    وأن  ساب  جنسية أ رى ,  تقرن إ قاد جنسيتها للشف  بشر  اكت

أبيهك جلنسيتها  ما لفقد  تبعا   القصر  تتيق     األو د  والدهك   بوااكتس  أبنك ن  جنسية   عال  
 اجلديد  . 
جنسية   حمت  ن ن ي ا إ يمهإقليولد يف    رض الدول جنسيتها  ل  كت م  ن تف: أ   خامساً 

ت شأن خفض حاالية ب)االتفاق  م   ١د  ا   م  املا١أ رى  وإىل ذل  أقارت الفقر  ا 
تها  جنسي  وال  نص   ل  أن ا متنً كت دولة متعاقد   ١٩ا( 1954انعدام اجلنسية لعام  

ة دول  تفقد ال لو  ذل   دمي اجلنسية    وأن    للشف  الذي يولد يف إقليمها   وي ون
الفقر       أحد و   نسيةج أقارت    م  ١اتسرا يف سحبها م  األقفا    وإىل ذل  

 تفاقية املذكور   ل  أن  ا متتنل الدول املتعاقد     جتريد أي قف  م  م  ا   8املاد  ا
    وقد سل  املشرع   ن هذا التيريد أن جيعل   دمي اجلنسية  قوان مسيتها   إذا ك جن
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نسية العراقية    العراقي ابلو د  مهما كان  ا  اجلز إسقن جيإذ       ذات النها  العراقي  
 سبا  . األ

بقانون الدولة ال  ا ذها الشف   دمي اجلنسية مو نا  ل    وينتا   األ ذ  تكي  أنسادساً:  
 يها   حت حمت قانون اجلنسية ال  ا تارها  دمي اجلنسية لإلقامة    دولةن الم  ذل  أن قانو 

قانون م ان اإلقامة أو املو    لي    وإىل ذل  يطبر    ة   أيشفصيال  ال يف ح ك أحو 
االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية   م   ١2اد  ا امل    م  ١قارت الفقر  ا أ

دمي اجلنسية لقانون بلد ل الشفصية لعحوال األ  إذ نص   ل  أن ا ض (1954لعام )
 .      مو   ل    إذا ن ي  مو ن    أو لقانون بلد إقامت  

قية اتفا)  م  ١ص  املاد  ا معاجلة وضل  دمي اجلنسية نتيية  ال ة الدول   قد ناً: سابع
 ل  أن ا ل ت  رد   (2000نسية األشخاص الطبيعيي يف حالة خالفة الدول لسنة  ج

بصرا النظر     ريقة اكتساب    ية الدولة السل    الدول  يتمتل  نس  ال ة ين    يف مر 
    جنسية دولة واحد   ل  األقت م  الدول املعنية  صت  ل أن ح ر يف احل  ة   تل  اجلنسي

 د   و قا   ذ  املوا
 اخلامتة

د توحي ابتفاق الدول  ل   إ   القضاء  ل  ظاهر  تعدد اجلنسيات      مي  مي   القول إن   
اجلتش ا ريعات  أو  التفاليت  يف كت  إ النسية  قونا  م   ال   القوا د  بعل  ة تفاق  ل  
تحيت أن هدا لعب املنال   إذ م  املس  ا األمت  أن هذ   إ    ات نسياجلتعدد  ت  ا ح

 ى مجيعها تشريعاتىل توحيد القوانني اخلالة ابجلنسية لديها    يث تتبول إ تصت كت الد 
لث واحد   األللاجلنبوت  تفصيلية  وأن  سية  وامل تسبة   يف عها  مجي  أت ذية  واحد   بقوا د 
وإ ال اجلنسية  هذا أل   تها تغيم  مثت  ي  ن  الد ا تفاق  حرية  مل  قوا د تعارض  وضل  يف  ول 

ل م اجلنسية  مل  يتفر  مبا  أغلب صاحلديها  يف  وتتضار   تتعارض  ال   اخلالة  وظرو ها  ها 
 .   أ رى مل مصاا دول   األحيان

نرى :   اجلنسيات  مي     أبن حن   القضاء  ل  ظاهر تعدد  ألن األساس   بش ت نائي   
ظك دول العان   عتل  م  دولة إىل أ رى معجلنسية يف  ظيك ماد  اوتننً  القانو  لبناء وم
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اضي  رية كت دولة بش ت مطلر يف تنظيك ماد  اجلنسية لديها   يتك الق وأن املبدأ الدوا  
السياسية  و قا   والس انية  واألمنيةادية  قتصوا   لظرو ها  تد عنا    والدينية    وا جتما ية 

 و     و بد لنا م  التسليك  ذ  احلقيقة      حمال  ة    واقع  اتنسياجلدد  ظاهر  تع  للتوكيد أبن 
لقانونية والسياسية ملعاجلة احلا ت ال  بذل املزيد م  اجلهود ا ل   منل  سوى حث الدول  

 ملعاجلتها .    الل وضل التشريعات     م  هر   ظاهذ  التلدي إىل وقوع  
اجلنسية  بص   أما  انعدام  الرغك مم دد ظاهر   و م  تقدا  عل   رى م  حماو ت  يبة ج  ما ذكر  

ستيد  نرى أبن هذ  املش لة  نا   دام اجلنسية إ  أنبذل  م  أجت تفادي وقوع حالة انع 
ادي حصول    تف هت ميوالتسا ل الذي يطر  نفس  هنا هو    ا  تفاء  ريقها للحت أو  

 اجلنسية م ظاهر  انعدام  
القضاء  ل  ظاهر    ألن األساس  ت نائي    اجلنسية بش  دامانع حن  نرى: أبن    مي   

العان   عتل  م  دولة إىل أ رى دول    اجلنسية يف معظك  القانو  لبناء ومنً وتنظيك ماد
اد  اجلنسية لديها   يتك ظيك ميف تنالقاضي  رية كت دولة بش ت مطلر    وأن املبدأ الدوا 

لظر  وا قتصادية  و قا   السياسية  والس انيةا جتموا   واألمنيةو ها  تد عنا    والدينية    ية 
 و    التسليك  ذ  احلقيقة  لنا م    بد و    واقعة   حمال  للتوكيد أبن مش لة انعدام اجلنسية  

سية ملعاجلة احلا ت ال  السيانية و منل  سوى حث الدول  ل  بذل املزيد م  اجلهود القانو 
لظاهر  تعا  هذ  اريعات ال  لتشل اوقوع ظاهر  انعدام اجلنسية   م   الل وض تلدي إىل

 .           اإلنسان ا م  نتائا و يمة  ل   ملا  

 شاهلوام
ومراك   ا مض   ليها   ألدرت ١ا وتونس  م   رنسا  يف كت  اجلنسية  مراسيك   رنسا 

 مة ابن مسائت اجلنسية تد ت  اما متس ر احت بريطانيني  و ت  احملا أح  ن  يهبريطانيا   أل
ا   تور  ز الدي   بد هللا  القانون الدوا اخل  راجل الدكنطاق الو يال  يف   كقا د   امة
 . ١5٤    الطبعة السابعة
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قضية   2ا يف  نسيان  ام    Anottedohmوذل   يف  هذا    ١٩55الصادر   يف  راجل 
Batiffol  7٤    ١٩5٩لدوا اخلا  سنة نون االقا . 

ا   3ا يفترتبي  بعل  لدولة  معاهدات    األحيان   انائية  قاتفا  أو مبوجب  يف   أويات  مجا ية 
ببنود ا تفاقية  ان   زم تل هذ  املعاهدات اما د ل  الدولة يف   وإذاتنظيك مسائت اجلنسية  

قيدا   ل يعت   تنظيك  ذل   يف  قيد   أمور  حريتها  وهو  لديها  الد قبلت  اجلنسية   إبراد ا ولة    
م احمامها  جيب  بتل   و لي   التزامها  جا   الل  واىل  الد ا نب  ا تفاقية.  ولية تفاقيات 

ملعما  يها  اد  يف دئ االدولية. وابملبا ااأل را تقضي هبا حرية الدولة ابملبادئ ال  تتقيد 
 إن قو ا اب  ١٩30سنة  م  اتفاقية  هاي املنعقد     األوىل اد  اجلنسية وهبذا نص  املاد   م

ملعما واملبادئ ا  وا الد الدولية والعرا  نسية تتقيد اب تفاقيات  حرية الدولة يف مسائت اجل
اجلنسية . و هبا   امل  أن   إلي   اإلقار  مما جتدر   اد  يف ماد   تلزم     غم كا ية و  ذكور القيود 

ا تياري قبل    إرادي قيد    مبا متليها  ليها ا تفاقيات وما جاء اب تفاقيات  هوإ   الدولة  
 جانبأل اسية ومركز  جلن  ا داوين يفرض  ليها  رضا  راجل د. حس  اب  الدولة املتفقة و 

 . 23      جهة وسنة الطبل  دون م      بعة رابعة   يف القانون العراقي وأح امهما

السابعة        ٤ا الطبعة  الدوا اخلا    القانون  الدي   بد هللا     د. حممد  266د.  ز 
 . 86    ١٩55   ندريةاإلس القانون الدوا اخلا      ألول   همي كمال  

 . 2006  لسنة 26رقك انسية العراقية    م  قانون اجل و أ/ ١0ينظر املاد  ا  5ا

 . 2006  لسنة  26راقية رقك اعال  سية  م  قانون اجلن١2ينظر املاد  ا  6ا

املعدل   ١٩5٤لسنة     6ا  رقك  ةاألردني  م  قانون اجلنسية  ١3الفقر  ا لثا  م  املاد  ا  7ا
الصف  يف  العدد    ١05حة  واملنشور  الرمسية  ١١7١م   اجلريد   بتارين صادال  م   ر  

١6 /2/١٩5٤ . 
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      20ديثة  ب احلسلسلة ال ت   تطبير  لدبلوماسي يف النظرية والا      د.  اضت  كي  8ا
١١3 . 

د.     راجل Repertioreed droit international  م   8  الفقر  ا ٩اجلزء ا ٩ا
 . 288     7  الطبعة  الدي   بد هللا  القانون الدوا اخلا   ز 

 . internationaleed droit Repertior  م  ٩ا     الفقر  ٩اجلزء ا 0١ا

هللا ١١ا الدي   بد  د.  ز  مراجل  إلي   أقار  وما      pertioreed droit Re
international 

ا    2١ا هي  واسماليا وأملانيا   أمري االدول  والنمسا   وايرلندا وبريطانيا   ي ا   وبلي    
ر  والدمنار   ند  واجملا   و وأيسلندا    حلر   وايرلندا اأ ريقيا ا يت  واحاد جنو   الشمالية  وال

وت  والصني   وكلوبيا   وهولنوكواب   وكندا   ومو كو  دا   شيلي   وني اراكوا   والنرويا  
ولتوا ولوكسمبورغ   ومصر   والبوامل سي    وايطاليا   وال تغال  وإيران مو   نيا   وبولونيا     

   ويوغسال يا . رغوايوا و ركيا   وت  يا  كسلو اكوالسلفادور  والسويد  وسويسرا  و   ورومانيا 

املذكور    3١ا ا تفاقية  ا تماد  مل   يف ٩/١٩5٤/ 28  يف امت  د ا    الذي  املفوضني   إىلمتر 
  ٤/١٩5٤/ 26يف ا   27-ا د  أل     526 قد  اجمللس ا قتصادي وا جتما ي بقرار  ا 

  . 3٩   بقا  للماد  ا  ١٩60/ 6/6قية يف ا   وإن مرين بدء نفاذ ا تفا

ً يقصد مب    ٤١ا   احلالةسب    ح  هي الدولة السل  أو الدولة اخلل الدولة املعنيةا  صطل
  م  اتفاقية جنسية األقفا  الطبيعيني يف 2د  م  املاد  ا ا   ورد يف الفقر   تعريوهذا ال
  .     2000ل لسنة ا  ال ة الدو   حالة 
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مب     5١ا ا يقصد  الدولصطلً  دول ال ة  حمت  دولة  حلول  أ    امل   رىة  سلولية    يف 
   م 2اد  اامل  أ   م  فقر  ا  يف الورد      وهذا التعري ة إلقليك م  األقاليكعالقات الدوليال

 ا تفاقية  نفسها.   

ل  حمت  ي  الدولة اخل  لتارين الذي حل يقصد مبصطلً ا مرين  ال ة الدول   ا    6١ا
الدولية  الدولة العالقات  املسلولية     الذ قللإل  السل  يف  ب   ال يك  تتعلر  الدول   ي  ة 
 ا.  نفسهتفاقية    م  ا 2ا    م  املاد  التعري   ورد يف الفقر  ا  وهذا  

رى لدى يقصد مبصطلً ا الدولة السل    هي الدولة  ال  حل  حملها دولة أ     7١ا
  قية   م  ا تفا 2   م  املاد  ايف الفقر  ا    التعري   ورد    ة الدول   وهذا حدو   ال

 سها.  نف

املتينظر : اإل    8١ا الذي  ليسوا م  م الن  البلد الذي علر  قوق اإلنسان لو راد  وا ي 
العامة بقرارها اعيشو ي  /كانون١3  امللرخ يف ا ١٤٤/ ٤0ن  ي    والذي ا تمدت  اجلمعية 

  .   ١٩85األول/

اجلمعية ار  لقر   تطبيقا   ١٩6١م ا   ت  ا ١٩5٩أنعقد  ام اا تمدها ملمتر مفوضني     ٩١ا
ام املاد   ألح     بقا   ١٩5٤/ كانون األول /  ٤  امللرخ يف ا٩-اد    8٩6ا   امة املرقكالع
   .   ١8ا

 املصادر 

ة العراقي   بعيف القانون   وأح امهما  األجانب د. حس  ا داوي  اجلنسية ومركز   .١
 . دون جهة وسنة الطبل   م  ٤

 .الطبعة السابعة ا    ز الدي   بد هللا  القانون الدوا اخل   د. .2
 . ١٩55  اإلس ندريةالقانون الدوا اخلا     ألول ل  همي  د. حممد كما .3
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٤. Batiffol      ١٩5٩      دوا اخلا ن الالقانو   
 20ال تب احلديثة لة  سلس   الدبلوماسي يف النظرية والتطبير       د.  اضت  كي  .5
 . 2005نة  دستور مجهورية العراق لس .6
 . 2006سنة    ل26ا قانون اجلنسية العراقية رقك   .7
 . امللغي   ١٩2٤نة ا  لس٤2راقية رقك ا قانون اجلنسية الع .8
 .   امللغي١٩63ا  ة ن  لس٤3راقية رقك ا قانون اجلنسية الع .٩

 . غياملل    ١٩75  لسنة ا5قانون منً اجلنسية العراقية للعر  رقك ا  .١0
 . املعدل   ١٩6٩لسنة ا     ١١١ذ رقك االعراقي النا   قانون العقوابت  .١١
 .املعدل    ١٩5١  لسنة ا٤0ا ذ رقك اني العراقاملد  الالقانون   .١2
 . املعدل  ١٩5٤  لسنة 6رقك ا األردنيةقانون اجلنسية   .١3
 .  ١٩5٤دميي اجلنسية لعام اوضل األقفا      بشونا تفاقية   .١٤
 . ١٩5٤م اجلنسية لعام ا تفاقية بشون  فل حا ت انعدا .١5
 . 2000الدول لسنة  ة  الطبيعيني يف حالة  ال اتفاقية جنسية األقفا    .١6
وا ي البلد الذي ن لو راد الذي  ليسوا م  م الن املتعلر  قوق اإلنسا إلا .١7

 . ١٩85لسنة     يعيشون  ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 الدولية العرفية القاعدةومكانتها في تكوين  باإللزام  القانونية العقيدة
 

 ة الدنيناوي داع  و ي صاحلل ع  لباحثاو   يامحملا
 القا د   ة إبلزاميبولف  امرأ معنوق يقتضي الشعور    ابإللزام  يةنالقانو   د  العقييعد موضوع      

قا د لفه بو   العر ية  الدولية  وماتزال      ة  ام  ة يدول  ةقانوني    ا  ا رت  ال   املوضو ات  وم  
القفجدأل وا تال  الدولو كبمأ يف  العقيد     يني  والقضاء  تعت  احد   إللزام اب   ةالقانوني    وان 

غاب  ا وذ   يةعر ال  القا د  ركي   ا ساسي   ابإللزام  القانونية  العقيد     ما  امل ون  بولفها 
وليس  اكثر م  ذل  و   رك    ة رسا مم  ون ا  ل  ت   املمارسة  ون    زمة املل  العر ية  للقا د  

وضرور    الرك   توا ر املعنوي  ليس   املادي    مل  ت ان   ان  التصر ات   قي  هذ   متثت ون 
 وابلطريقةبطبيعتها       ات قاهد  ون هذ  التصر تل  ان    ذ ل    الو تعامو  بتو بت جيب  

وان  ةقانوني   د د قاوجو    ةسابو تعامت قد البً ملزمو ال  تتك هبا  ل  ا  تقاد أبن هذا ال
قائم  ا  تقاد  الزامو   ابإللزام ا  تقاد    ضمنو يف مفهوم   ةضرور  مثت هذا  ا لزام   وميثت هذا 
هذ    انتقدت  تليد   النظريةقانونيو  وقد  ال   ال   املعنوي ا لتزام  ا لتزام  تو ر  لعدم  عريف 

ا جت  ا وىل   الدوليةابلسوابر   الثا ويذهب  هنا   ر   ا   بأبن  واضً  الرك ق   واملاهية  ني 
هي الشيء    املاهيةان    نفسها حيث   العر ية  القا د هي    ابإللزام  ةالقانوني   حيث ان القا د

رك  الدولية   للسابقة التواتر    نفس  هي   ابإللزام  القانونية  والعقيد   العر ية  القا د    ميثت 
 ات ذ  التصر ول  ن هسيك مل واقل تصر ات الد نفسها  وان هذا الرأي ين  العر ية  القا د  

تلقائي    بش ت  ا  هي   الدولية السوابر    تصدر  تولت  اال   القانون  العريف  ىل  ن  حيث 
قانوأنب  ة سوابر دولي  ر تطب      الدولية   احمل مة تطبر  القانون   ة    رأي مجعيا  م ا    ر يو  ت 

الصعوب منشو  العقيد   ةالدوا  ان  ان  البعل  تصور  القا د   ةنيالقانو     يف   ة يانونالق   ابلزام 
اقل ويف الو   مل ون  ا  لو  الدول الس  ةوليس نتيي  لت وي  تل  القا د  ة ت ون مواكب  ةر يلعا

القا دان   اساس  الضمي    ةالعر ي  ةالدولي   تشبي   مياب تفاق  مع   امر    التسليك    
 ة الدول  ة ملصلح  تصدر حقيقو  ما م  جانب واحد غالبو ما   ة تصدر    دول  التصر ات ال 

   لووىل   ة  رض يقدم للدول ا  رى كي تقبل  بصدور تصر ات مماالهي ليس   نفسها و 
   د ون  قي  ي    منفرد  ة م  دولقانون الدوايف نطاق ال العر ية قا د ل ا تقاد ابلزام ا   ون 
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هو    العر ية  القا د  زام  لاب الدول  قبت  م   العام  ا  تقاد  ان  م لزااب  ابلعقيد   املقصودبت 
 ة ونيا د القانالقو   ةأبنا :جممو   العر ية  الدولية    تعري  القوا د  ميو   عر يةلا  الدولية القوا د  

ما  زام  لاب  نيةانو الق  العقيد مما تت ون معها  ع معني  يف موضو ة  الدولي  ةاملمارس  ال  تت ون م  
 ة. مارسملل حمال   ن كا 
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 ئية الجزاؤولية والمس اإلباحة  عبير بينحرية الت
 

 القانوين   الباحث واملستشار
 عدي احملامي كرمي عكلة سلطان السا

 

  ن اإلنسننناحقنننوق    كهنننأد مننن   د  مننن  أي قينننود يعننن رينننة كاملنننة جمنننر   النننرأي ننن     حنننر التعبنننم    
لنن  الننرغك مننن  أتكينند ذلنن  يف الشنننر ة  و    حيننث   يعلنننو  لينن  ا  احلننر يف احلينننا  ةسننيااألس
منن     38 يها الدستور العراقي النا ذ يف املناد     م مباالدساتمعظك ويف  اإلنسان لية حلقوق الدو 

من  جهنة    رينة التعبنم النذي يعتن ض  لن  حيعة القيد الذي يفر دل يظت قائما يف  بل   اجل
ا نفننالت والفوضنن  ومنن     ىلإ  املطلقننة تننلدي  وجنند حريننة مطلقننة  نناحلرحتتت  حيننث    مقبننو 
طاقنن  مبننا يفننرض تضننييقا   لنن   سننل نليت  الننرأية  املفننروض  لنن  حرينن  القينند   يسننتغت  أ ننرىجهننة  

تشنريعية  سنلطة الل من   نالل جحنود الد ين   هنذا ا سنتغالحرية الف ر وت ميما لو نوا  وقن
  طةلسننن ننالل تفسننم اليف حريننة التعبننم او منن     رحلنننتطننال االعقابيننة النن   يف وضننل النصننو   

يف    فسننما واسننعاالتعبننم وت  مسننالة اابحننة احلريننة يف  القضننائية لتلنن  النصننو  تفسننما ضننيقا يف
ق تلن   يطنال املتيناو  نطنا  لتعبم بند  من   ان ر يف حرية انطاق املسلولية اجلزائية لتطال احل

   لنيند القنانو   فمض ان تندور يف  لن  القي  ية ال ا ح ام اجلزائحلرية كما ان  قد توظ  ا
                            انيننننننننننننننننة        سننننننننننننننننيما يف احليننننننننننننننننا  ال ملريننننننننننننننننة التعبننننننننننننننننم  غننننننننننننننننراض اخلصننننننننننننننننومة السياسننننننننننننننننية  ح

  لعقنننوابتا ي   الننن  قنننانون الننن  التغينننم الننندميقر د مننن  النننزم   ويف العنننراق رغنننك مضننني  قننن
تعبننننم بقيننننود  ونيننننة النننن   ت بننننت حريننننة الانقا نننند الحفننننت ابلقو   ١٩6٩لسنننننة  ١١١العراقنننني رقننننك  

هنو النتييننة  ذا التعنارض  الدسننتور الندائك ولعنت هنن  ض متامنا وكفالنة الدولننة لتلن  احلرينة يفار عنتت
 لدميقرا ية    لشمولية وا نظمة اني ا نظمة ااملنطقية لال تالا يف مفهوم القانون ب

 انونية لقالدولة  ومفهومه يف ا  ة يسيولة البولنون يف الدمفهوم القا
بننندأ سنننياد   القنننانون كنننودا  للضنننبي ا جتمنننا ي   قيمنننة لننن  دون ان يسنننود الدولنننة و قنننا مل    

جملتمنننننل  ميننننل مظننننناهر  ح منننن  قنننننانون يسننننمو  لننننن     الدولننننة واتضننننا  ان نشننننناالقننننانون ومق
ة وامنننا  لطسننلمنن   السننياد  ليسنن  لا ألح ابسننواء وعضننعون مجيعنن واحمل ننومني سننواء  احلنناكمني
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ل ننت    وأسنناسمنن  القننانون    األ لنن ية تعنند السننلطة  لننذل   ننان الدولننة البوليسننا   ننن و الللقننانو 
شننا  ا  ننراد  احلاكمننة لتنظننيك نعها السننلطة  ا نند النن  تضننة القو لقننانون ا  جممو ننقننانون ومننا ا

   من  حنول م اننة القنانون   قانونينةبوليسنية والدولنة الالا بنني الدولنة اللصاحلها و  يقتصر اخلن
مبضننمون القننانون يف كننت منن  هنناتني النندولتني تبعننا   تال همننا يف    ااسننسأتعلننر  السننلطة وامنننا ي

مو السننلطة  ننت القننانون  يسننية حيننث تسننلدولننة البول السننلطة والفننرد.  فنني اتنظننيك العالقننة بننني
جمنننننرد  ن ي فنننننت  لطة و لننننن  القنننننانون ا ك يف مواجهنننننة السنننننو  م نننننان حلقنننننوق ا  نننننراد وحنننننرحت

  القهننر. امننا  هننو اخلضننوع الننذي يعتمنند  لننة  لنن  الدو القننانون يف هننذ   ساسنن   ضننو هك  ننا  ننو
ق  تتننننوا ر حقننننو   سننننلطة ويتفننننذ م اننننن   وقهنننناالدولننننة القانونيننننة حيننننث يسننننمو القننننانون  لنننن  ال

ية يف هنذ   ام  السلطة التشنريعيف مواجهة السلطة و ل  القانون ان ي فت  ا ا حم وحرحت ك 
وحنندد نطنناق  ملهننا    هننايسننمو  لوا نند دسننتورية تق   اقننة بغننم قيننود بننت هنننيسنن  مطلالدولننة ل
  د  القننانون ان يسننود وسننيامعننى لنن  دون    مننا يسننم  ابلشننر ية الدسننتورية.  القننانون    وت ننون 

لقننو  ا لزاميننة  يقبننت قنن ا و  جنند  بننناء  لنن  ا  امنن  وتطبيقنن   ننذل  امننر  رد احم تعنني جمنن   
                     ية              ور تة الدسللشر ي  ن  بقاو ناقال  هي مبضمون هذا صائص  امنا الع   هي اهك  ال 

 املفهوم الدستوري حلرية التعبري
لقا ند  ا سناس يف كنت نظنام    هني امنن  36ملناد   لدسنتور يف ابم الن  كفلهنا اة التعان حري    

سنة  رئيال  اهنحمتورية وحدد مالمييز الوايقة الدس  اهك ما  هبا ذل  ان  وم ا قي ح ك دميقرا ي  
يفرضنننها ا  الننننا بون وكلمنننا ا ننناق القنننائمون ابلعمنننت    عة ملوا نيهنننا و اضننن  ومنننة  هنننو ان احل
املقننرر دسننتورحت    يف حمتواهننا يننة  ما للدميقرا  جننانبهك هنند حريننة التعبننم كننان ذلنن  مننالعننام ابعنناد  

ان    جينننبسنننائت مباقنننر ا   صنننلها  ننن  ادوا نننا وان و   و جيننن  حرينننة التعبنننم  وان نننارا حلقيقنننة ان  
و  ينناقل ا غنراض املقصنود  من  ارسنائها. كمنا ان   أحد ا مضمونت طيع  البغاحت ا  رتبيت

ممننننثال يف نوابنننن  يف    ي ننننون للشننننعب  يننننة يقتضنننني ان ية يف الدولننننة الدميقرا  مبنننندا السننننياد  الشننننعب
 نننراد   ايضنننا ابمننن  وان ي نننون للشنننعب  رض  ليننن  مننن  قنننلون  اال ملنننان ال لمنننة احلنننر   يمنننا يعننن

احلننر والنقند البنناء  لنن  ا منال وتصننر ات    ابلنرأيسننها  ار عالنة ميبننة قنعبية  رقا  ابتن اونقواحزابن   
الرقابننة  هنني    بتحقيننر  احل ننك وتقوميننمثلمننا هنني ادا   لننال    السننلطة احلاكمننة  حريننة التعبم 



 47 

عبنم  ل ن  حرينة الت   ينة ا نسنان  اجملتمنل وحقينر ذاتوسيلة ل بً مجا  الطغيان ووسيلة لتقدم  
 لنن  ا  ننالق امنننا حنندها    كفلهننا الدسننتور  تننرد   رينن  الننرحتت اجلوهواحلننقننوق  احل  منن كغمهننا  

 ا  ري     تبدا حرحتت العام  وانا تق  حيث   ويقيدها ا ار النظام العام وا دا 
 وابط وقيود حرية التعبري ض

جلنندل هنو النبنل ا لننيت  قلنن  احلنوار واملناقشنة وا  لعقننت املتحنرر النذيان ا مينان الراسنن اب    
كتشناا اخلطنو والسنعي اىل تصنحيح  والولنول اىل جناد   سنبيت اىل ا ال    هنيلا رية التعبمحل

يتفنر وكرامنة ا نسنان    منا  اكثنر  لعتو .  مر  ا رى  تال يا للوقوع يف اخلطوالصوا  والذود  نها  
احلنوار احلنر  لن     م   اللان بقدر  ا نسان   ميان ابلعقت ا ميهو ا ميان ابلعقت وينطوي ا

ة ومنن  مقتضننيات ا ميننان ابلعقننت ا مينننان  قتصننادية والسياسنني اا يننة و ا جتم  أوضننا    تطننوير
اخلطننو وهننو يعمننت     م مننو حم ومننا معصنن   اجملتمننل حاكمننا كننان اوبقصننور  وابن مننا منن  احنند يف

اخلطنننو  ت ابن احتمنننال وقنننوع  طقينننة لالمينننان ابلعقننن  نننر  ومينننارس حرينننة التعبنننم وهنننذ  نتيينننة من
لة لنناحب  س ومنن  هنننا يعنند ظلمننا مسنناءنننالميننل ابننم  ننن  وارد جلتييننة ا مننال الف ننر والتعن

  يننن  تثبيطنننا لب  عقنننا  ا منننر النننذي يمتنننالننرأي اخلنننا ت وا تبنننار وجهنننة نظنننر  جرمينننة تقتضننني ال
حرجون  اء العننام  نننك سننيتئك هننل ء احلريصننني  لنن  حننري احلقيقننة يف اظهننار نننواحي ا دالعننز 

واقعهنا    لنحيحة يف  نن اولنو ك  قدون بصحتها بنتولو كانوا يعت  وثراءهك  قادا كم  ا الن انت
  يقابلن  واجنب و   وري   شية العقا  ل   هذا  يعي ان حرية التعبم اب تبارها حر دسنت

ام العننام او  ة الننرأي اذا تعنندت نطاقهننا او جتنناو ت حنندود الفضننيلة او النظننينن حر   يننل ر  نطنناق
و  ا  حننر  اننن  منن ي ان حننتا  رممي نن  لننذي الننرأي املتعنند   هبننا و وجننب ردهننا اىل ا قا  ا دا 

ا  سننننلب  حرينننن  ان متنننن  مسنننناءلت  ل نننن  املسنننناءلة هنننننا هنننني ملنعنننن  منننن  ان ميننننارس حقنننن  متعسننننف
تنطلنر من     .  نالقيود الن  تفنرض  لن  حرينة التعبنم  ر  حم  ون حرم  اب  تداء  ل  ا  ري

  بن  من  اراءدون  يعتقن  اد  حرية ابداء مناصلحة اجملتمل يف منً ا ر م  انة بني مصلحتني اا ملوا  
اد  وملسسننننات  منننن  اي ا تننننداء ميننننس حقننننوقهك وكننننرامتهك او  جملتمننننل يف محايننننة ا ننننر ا  ةومصننننلح
تطغننن  مصنننلحة    ضننني المجنننيً ل ننني  تويق   املصنننلحتنيا جتمنننا ي والمجنننيً بنننني  ا تبنننارهك



 48 

 تبنننننارا ك  ء  لننننن  اا نننننراد  مننننن  ا  تننننندا  لننننن  مصنننننلحت  يف محاينننننةاجملتمنننننل يف حرينننننة التعبنننننم  
   :يةتاآل لعنالرن يتوا ر  ل  اا جتما ية ا

 

يت  لننن  وجنننود  بعننند اقامنننة الننندل  يفنننرض قيننند  لننن  حرينننة التعبنننم مننن  قبنننت املشنننرع ا      //أوال
  و اجملتمننل ح امننا وحم ننومني تقتضنني  ننرض هننذا القينند    دار  ننة  وضننروريملحننة    جننةحا

اب    ب القضناء ا مري نيبوقنوع ضنرر منا وينذه حتمنال  رد الظن  وا   ل  جمنمي    رض
كانن  تلن  ال لمنة تشن ت  طنر جسنيك وحنال اي    إذا ا  ال لمنةقيد  ل  حرية  ي

   . طر داهك
 منل الغنرض املشنروع النذي يهندا  متعبنحرينة الفروض  لن   او اجلزاء املتناسب القيد  اثنيا//

    ننرض  قوبننة احلننبس ملنند   احلصننر   ننت سننبيت املثننال  الينن  مبعننى اننن  منن  غننم املنطقنني  
قنانون العقنوابت    من   2١٤تننة ااملناد   لفا ر   ا  او الغنناء  لصنيسنة  ل  م  جهر اب

  بسننناتي     نننة ل نن  اجلننزاء الننذي  رضننالعراقنني  ورغننك ان املشننرع ن يعننرا ماهيننة الفت
 .  البتة مل الفعت الذي جرم 

بتنوا ر    ا   ومتقن  حرينة التعبنم    رض  لن ان القيود الن  تفن  مشرو ية القيد ويقصد هبا اثلثا//
ر ضما ت كا ية ومرا نا  حلقنوق ا نسنان اي  مل وتوا تيف اجمل ة سياسية  عالةدميقرا ي

ويف كننن     ا ننيقر ميل دجمتمننريننة التعبننم ا  يف ظننت  مشننرو ية لفننرض اي قينند  لنن  ح   
 .دولة قانونية

دليننت    عننام ا  اذا تننوا رلشننون التعلقنن  اب  إذاال لمننة  مي نن   ننرض قينند  لنن  حريننة       رابعــا//
وهنذا  ت الدولة  يرتب اضرارا ت ر  و ا  ان     قان ء تل  ال لمة مقا ل  ل  ان ا شا

القضناء  ينة  نان   مري الو حتت املتحد  ا ذهب الي  جانب م  الفق  ا وريب اما يف ما
 طنر حنال     انر املمتنب  ليهنا يقيد حرية التعبم ويفرض  ليها جزاء ما ا اذا كان ا

 .من  ا ماض اخلطر او التفواوداهك وليس جمرد 
فرضننها الدولننة لتنظننيك حريننة التعبننم يقتضنني  ضننو ها التننام  او قيننود ت  بياايننة ضننو   خامســا//

هنة املننو  هبنا مهمنة الند اع   تبنار  اجلاء العنام اب الدية الصارمة وينبغي لللرقابة القضائ



 4٩ 

د ننناوى  ر  يهنننا  احملاكمنننات الننن  تنظنننلل بننندور  كنننامال يف   ننن  حقنننوق اجملتمنننل ان يضنننط
  .حرية التعبم

قن ليا  رينة التعبنم     ا ان تلم  اميا حقيقينا  قرا ية ب ا ة سلطاميد ولة ال ل  الد  دسا//اس
بنننت يتعنننني ان ي نننون    ن هبنننا قننن لياي نننون ا مينننا  ان   يهننندد حرينننة التعبنننم  ولعنننت اكثنننر منننا

ذلن     القنانون م  لنمتا ولنو بقنو   ا  يفرض احند  لن  غنا لرار  ليها قبو  بتبعا ا و 
و ا نر رأحت  سسنات  اوينة تتبنى بشن ت امل   ي علنرقيقني او الشن لان ا ميان غنم احل

بننم   رينة التع  يقيقنبينمنا ا مينان احل  القابضنني  لن  السنلطة  رأيواحندا هنو يف الغالنب  
 ننار   لتفا ننت ا راء وا ا  ننر وبي ننة لنناحلة    ابلننرأي  الننرأياءا واسننعا لتبننادل  علننر  ضنن

 .   ت مصلحاجملتمل ويصب يفيً والناضا الذي يالئك  ينتا  نها الراي الصح
لنصننو    لنن  القضنناء  ننندما ينظننر قضنناحت حريننة التعبننم ان يلتننزم التفسننم الواسننل ل  ســابعا//

اكاننن  نصولننا قانونيننة او دسننتورية ومقتضنن     تعبننم سننواءول حريننة الانننت تالو نيننة النن 
تو اهنننا املشنننرع مننن  وضنننل    ينننة الننن سنننبا  املوجبنننة والغاواسنننل ان يتنننناول ا التفسنننم ال

نسننا  ملوضننو ة حريننة التعبننم منن   تبننار التنظننيك النندوا وا   بعننني االننن  مننل ا  ننذ  
احلقننوق    لنندوا بشننان ن والعهنند ااسنننا  ة الدوليننة حلقننوق   ننالل تطبيننر مضننامني الشننر 

  ة هبنذا اخلصنو  و لن  الندول الدميقرا يناملدنية والسياسية واح نام القضناء املقنارن يف
   النصنننو  القانونينننة بغينننةيف  التعبنننمارد   لننن  حرينننة   نننندما يفسنننر القينننود النننو   القضننناء

  د ينننقوالان احلرينننة قا ننند     تطبيقهنننا ان يلتنننزم يف تفسنننمها التفسنننم الضنننير  لننن  ا تبنننار
   ر  الن   رضنتمبقندار الضنرو   يتوسل يف تفسم  ا   اء وا ستثناء  ليها استثناملفروض  

ر  علنننت املنننا  حرينننة التعبنننم    سننن  يف اجلنننزاء عنننت  نننوهرقننندر بقننندرها وان التعرور  توالضننن
 .  ا مر ابملصلحة العامة

 موقف الدستور العراقي الدائم من احلق يف حرية التعبري 
حريننة    واآلدا عنت ابلنظننام العنام    ات فننت الدولنة مبننا    أو   /  38ملناد   ا  الدسننتور يف ا ن    
تعبنننم نصنننا  ي اذ جعنننت كفالنننة حرينننة الت املشنننرع الدسنننتور وحسننننا  عننن  الوسنننائت   عبنننم ب نننت  الت

توجيهيننا مبعننى اننن  ن يننذيت الننن   بعبننار  وينننظك بقننانون وهبننذا ن يوكننت    يا  و ضننرحت مو دسننتو 
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قننانون يتبننى تنظيمهننا    إلننداروا  منن   ننالل  س النننبننم اىل جملننكفالننة حريننة التع  كنظننيت  مهمننة
سننتوري حنن ا  لننن  ورق  صننبً النننن  الد او ن يشننرع  يهننذا القنننانون    ل مثننتتشنننري  يتننو رورمبننا  
  ا مننر يف تنظننيك  كفالننة الدولننة حلريننة التعبننم اىل اجتهننادات    ويننم لنن  راانن     ةايقننة الدسننتوريالو 

منننا هنننو احلنننال يف حرينننة ا جتمننناع  نون كدسنننتور او قننناومننننا اي رادع مننن   دينننة  يذ السنننلطة التنف
 جملنس الننوا   يمها اىلجيهي موكال امر تنظها الدستور بش ت تو والتظاهر ال  لاغها كفالت

لننذي ابقنن  تنظيمهننا للسننلطة  الننة الدولننة  ننا  ا مننر اكف  ن ينننظك نن  النندار قننانو   الننذي  يننز
دسنتوري حناكك    ن  ن اكثر م  كو   ر هبا  قعار مجيتلتعاملالتنفيذية وجعت الن  الدستوري  

  وري بقينند النظننام العنناملدسننترع ا قنند قينندها املشنن ريننة التعبننم  يتعلننر    يتمتننل ابلسننمو. ويف مننا
 .  وا دا 

 ب واآلدام العام  مفهوم النظا
  مي نن  ضننبطها يف تعرينن  جننامل مننانل وقنند حنناول       ننر  نسننبية ومرنننة  ظننام العننامالن  ر  ن     
 ولنننفها ابننننا جممنننوع املصننناا    لوذهنننان يفنننا يقرهبنننا  يعر هنننا تعر   ب مننن  الفقننن  القنننانو  ان نننناج

نن  من   تمل وكياليها نظام اجملال  يقوم    األسسي جمموع  للميتمل او ه ةساسيواألاجلوهرية 
تصننور بقنناء هننذا ال يننان سننليما    مي نن   وا جتما يننة  يننث    وا قتصنناديةة  يالسياسننالناحيننة  
تتمتنل بن    نر  النظنام      مندى منامن  هنذا الولن لن  تلن  ا سنس. ويتضنً    ر اقر دون است

  وأسننسادئ  تغننم مبننل دائمننا يف تطننور وتر مفهننوم  ن اجملتمننالعننام منن  مروننن  ونسننبية وهننذا امنن
السياسننية وا قتصننادية وا جتما يننة مبعننى    واملننذاهب  ار ننوا    وتغننم املفنناهيكتنظيمنن  بتطننور  

غنم  يف اجملتمنل    يف احل نك هنوالدميقرا ي  مل الذي يتبى املذهب  تجملا ا ر ان النظام العام يف
امننننة  دا  العز  الواحنننند امننننا ا ك الفننننراد او ح ننننك احلننننالننننذي يتبننننى النظننننام الشننننموا او ح نننن

مو ننة القوا نند النن    نالق يف اجلما ننة او هنني جم ا متننس   اجلوهريننة النن  تولن  ابنننا املصنناا
ا  هبنينة و يقصند  ك ا جتما قنا لنناموس يسنود  القنا  و   ا هنوجند النناس انفسنهك ملنزمني ابتبا

   ننالق الال مننة حلفننظالنندنيا منن  قوا نند ا كا ننة قوا نند ا  ننالق امنننا املقصننود منهننا احلنندود  
دىن منن   ون مرا ننا  هننذا  احلنند ا د  ن ال يننا  تصننور سننالمة هننذاجملتمننل وبقنناء   يننث  يكيننان ا

 القوا د ا  القية. 
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والسننلال    .من   منن    ننرتمننل   ننر و مرننة ونسننبية تتغننم من  جم   ر   ننو  نر  ا دا  ايضننا      
ة  لالجابن     لن  حرينة التعبنمالعنام وا دا  قينديهت ا لً املشرع الدستوري يف وضنل النظنام  

ظننام العننام وا دا     يتمتننل هبننا مفهننومي النالنن  لنسننبيةان املرونننة وا   لنن  هننذا السننلال  نقننول
 لن  حرينة    ر  نرض القيند مهمنا وابلتناا يف تقنديو هفمد  تعطي سنلطة واسنعة للقاضني يف حدين

اء  لن   لعنام وا دا  بنن نال ابلنظنام ا  يرأالنتعبم  رمبنا يفصنت القاضني يف ا تبنار التعبنم او  لا
التعبنننم  مننن  اخلطنننر يف تقييننند حرينننة  م   ة وهنننناو ميولننن  الشفصنننيارادتننن  او معتقداتننن   ا  حمنننل

 يننة القضنناء  حريننة التعبننم رهينننة ر   ًبصننتث  رن ونسننيب وي نناد ان ي ننون هالمنني  يننمبفهننوم منن
لتووينت .  ننة ومفهومهنا قابنت لم العام وهي ابلتاكيد ليس ر ية واحد  بت نسنبية مر املفهوم النظ
  انن  ميثنت اجملتمنل برمتن   ضنيايف القلقضاء يفمضان  مبدا حيادية واستقالل اوم  ان و ل  العم

فسنم مفهنوم  العنام وا دا   مبعنى ت  مانظنيف التعبم    مصناحل  اجلوهرينة  نند حديند   نر  ال
شنننية مننن  تينننارات  لنننيس لصننناا وجهننة نظنننر واحننند  وهننني وجهنننة نظننر السنننلطة    مالنظننام العنننا

الدميقرا يننة     اجتننتمننل اباا تنميننة اجملار ا  ننري  وامنننا لصننا  نناو    م  ابلتيدينند ل تنن  ا يننة  اجتم
اء ا تمننننناد  ضنننننقلا    لننننن  لنننننعيد احل نننننك السياسننننني و لننننن  اآللينننننةاحلقيقنننننة ولنننننيس الشننننن لية او  

يف    وقننل  ليهننا العننراق كالعهنندي  النندوليني وان تعتمنندها  الدوليننة النن واملعاهنندات  ا تفاقيننات  
رننننة  د التفسنننمات املمرجعينننات ملزمنننة وان تعتمنننتبارهنننا  نصنننو  الدسنننتورية اب  ملينننة تفسنننم ال

  تار اتينننننذاهب السياسنننننية وا جتما ينننننة احلديثنننننة والننننن  تعنننننز  التسننننناحمة اب سنننننتناد اىل املنننننملاو 
 اجملتمنننل ود نننك حرينننة التعبنننم مهمنننا كنننان النقننند  يفا جتما ينننة    والعدالنننة  الدميقرا ينننة واملسننناوا

ا تفاقينننات    الدسنننتور ل نهنننا وردت يف  تنننرد يف  للمعلومنننات والننن  نا واحلنننر يف الولنننول  قاسننني
   تتوقنن   ننند التحفظننات الننوارد  يف ا تفاقيننات ا ننال ا ان احمل مننة  ليهننا ان  كمنن  ذكور املنن
املعاهنند   بقننا حلسنن  النيننة  لنن  ان      ت يننتك تنفيننذ نننا للمعاهنندااننن  و بقننا  تفاقيننة  يي   لننذ

فاقيننة   يننا ملوضننوع ا ت ننون مناحفننظ ي  أبيتواهننا و  يسننمً  قننوق الننوارد  منن  حميننتك تفريننا احل
 ننننرا ان يسننننتظهر ابح ننننام قانوننننن  النننندا لي لت يننننر  نننندم تنفيننننذ    ألي   و و  جيننننومقصنننندها  

    معاهد  ما.     
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 عراقي من احلرية يف التعبريلالعقوابت اموقف قانون  
ائك وحديند  ال  تعت  جنر   األ عالديد  اجلرمية م   الل حقانون العقوابت مهمت  احلد م      
ان ننظنر للعالقنة بنني قنانون    ةبراالعام وم  الغاخلا  والردع  ع  د قير الر ناسبة  ا لتحقوبة املالع

يف النظننننام    األسنننناسي اجلننننوهر  بننننم النننن  هننننوالعقننننا  وبننننني حريننننة التعجنننننائي يبحننننث اجلرميننننة  
او يعنن   نن     رأحتيبنندي  لة اجلزائيننة ملنن   تسننتقيك مننل املسنناء  النندميقرا ي  مبعننى ان الدميقرا يننة  

  تطننننال حريننننة التعبننننم    ةيننننائا  ر نننننا ان املسننننلولية اجلز ذا  لابننننة تننننزو تقنننند ول نننن  الغر   ننننر  او مع
كمنا ومي ن  القنول ان  ذ  احلرينة  استعمال ه  وامنا تطال التياو  يف اب تبار  حر مقرر دستورحت

س يف  كني متنار منت احلرينة الشفصنية  ثنت ضنما  يقنوي وي مت  املسلولية حال توا ر قنرو ها قند 
مننننل احننننمام    د ننننر  ننننت  متننننارس احلقننننوق واحلننننرحتت لة  ينننندميقرا  يف ا نظمننننة الا ارهننننا املشننننروع .  

    القينود  ام  ل ن  هنذ ا  القينات والصناا العنحقوق وحرحتت ا  ري  وا من  اجلمنا ي و 
السياسنننات    الشفصنننيات العامنننة اويتوسنننل يف تفسنننمها  تشنننمت حنننرمي نقننند العمنننت العنننام او  

  ت تعند حرينة التعبنم  ومن  للدولنة  ا من  اخلنارجيارات ا من  الندا لي او ح  قنع احل ومية
  راءاآلا  ننوا  واحليننر  لنن      ننام تسننتوجب اقصنن  العقننوابت مبننا يننلدي اىل ت مننيك  منناة  رميننج

دت يف اب  اجلنننرائك  ان قنننانون العقنننوابت العراقننني يف منننواد  القانونينننة الننن  ور   ار وننننرىوا   ننن
قندم و رينب يف  تملالقنول اعنرج  ن  نطناق  من  اخلنارجي للدولنة     لي وا املاسة اب م  الدا

  وا دي تاتوري بعيند كنتهذا القانون هو نتاج للسياسة التشريعية لنظام مش ن اا ر نذل  اذا  
ا ي  عد التغيم الندميقر وبرحتت ال  متنحها الدساتم الدميقرا ية لال راد.  احلقوق واحلالبعد    

نون العقننوابت  قننا  واد يفالننبح  بعننل املنن  2005ور النندائك منننذ  ننام  م الدسننتيف العننراق وقيننا
ت يف الدسننتور النندائك  املبننادئ الدسننتورية الننوارد  يف اب  احلقننوق واحلننرحت  ل منن  ارضالنا ننذ تتعنن

الا  سنننلطة ا ئنننت  أمنننررغنننك لننندور       نننذ دم دسنننتوريتها ل نهنننا بقيننن   يقنننرر  نننالنننذي    منننرألا
  الثنا   من  ال تنا   ١8٩-١56لثنا  منن  ابملنواد  ر العمنت يف القسنك االنذي  لن  7رقك  امللقتة

اخلنارجي    ي املواد ال   اجل  اجلرائك املاسنة أبمن  الدولنةهو ت  م  قانون العقواب  األولبا  ال
وهنني املننواد النن   اجلنن  اجلنننرائك    2١٩-20١ومنن     ١٩٩-١٩8ومنن     ١٩5-١٩0واملننواد  

  وهنني  228-226و  22٤-223ابملنواد من     أيضنالعمنت  الندا لي كمنا  لننر ا  من املاسنة ابأل



 53 

الننن     232  إىل  22٩واد مننن   ملنننا   لنظامينننة كنننذلاسنننة اب ي نننات اامل  اجلنننرائكد الننن   اجلننن   املنننوا
ة كمنا  لننر املنواد النن   خبدمننة  امن    امل لفنني لن  املنوظفني وغننمهك من  تعنا   جنرائك ا  تننداء

/  ١٩رقننك    األمننرسننلطة ا ئننتالا    ألنندرتكننذل     8٤-8١  النشننر وهنني املننواد  تعننا  جننرائك
غنننم    وحننننعقنننوابت الننن  تقيننند  لننن   ون الانقنننمننن     222وجبننن  املننناد   النننذي  لقننن  مب  2سنننك  الق

  3  األمنننرجنننب  يف التيمنننل السنننلمي ومبو   الشنننعب يف حرينننة التعبنننم وحقهنننك  أ نننرادمعقنننول حنننر  
ل بننني سننلط   جملننس الننو راء الننذي كننان جيمنن  ألنندر الننذي    ١١/١0/200٤يف  200٤لسنننة  
اد العمنننت  ا ننن  نتقالينننةحلنننة ا ة للمر الدولننن  إدار مننن  قنننانون    26فينننذ مبوجنننب املننناد   نل والتالتشنننري

دورتنني  جمللنس    لسنلطة ا ئنتالا انن  النذكر ورغنك مضني  7ها امر رقنك  قل  واد ال ب ا ة امل
ة تشنريعا  عين تنظر السلطة التشنري  2005ر العراقي الدائك لعام  ظت الدستو  العراقي يفالنوا  

  مننننن   38  تور يف املنننناد لنننن  تتعننننارض مننننل ح ننننك الدسننننقننننوابت ايف مننننواد قننننانون الع  او تعننننديال
هر ممننا  اسنناس بقيننة احلننرحتت ا ساسننية كحريننة التيمننل والتظننا  يهنن  لنن ملتعلقننة  ريننة التعبننم اوا

ة النن  تقتضنني ان ت ننون كا ننة القننوانني تنسننيك قنن ال  ة القانونيننيف املنظومننقنن ت  لننال بينننا   
     الند وى للطعن لو الدستور كما ن حنر أ مسو و ستورية تطبيقا ملبد و ا مل القوا د الد وضوم

 .  حادية العلياا  مة ورية تل  املواد امام احملستدبعدم  
 عبري حبرية الت انون العقوابت املتعلقةعدم دستورية بعض مواد ق أسباب

 املتعلقة جبرائم النشر  83-81املواد   //أوال
ل  ة املفمضننة حيننث تننن اا مننملسننلولية اجلزائيننت ملبنندأ ان العقننوابمنن  قننانو   8١املنناد     أسسنن 

ال تننا  او واضننل الرسننك اىل غننم ذلنن      لننمل ة اجلزائيننة ابلنسننبة اىل  ليو ابملسننل    نندم ا  ننالل
للينننرائك الننن  ارت بننن     ا ال النننليافة بصنننفت   ننيعاقنننب رئننيس حرينننر الصنننحيمنن   نننرق التعبنننم  

لنذي حصنت  القسنك ااحملنرر املسنلول  ن   رئيس حرير يعاقب    بواسطة لحيفت  واذا ن ي   مثة
ان النشننر حصننت    ريننحقمنهمننا اذا ابنن  ااننناء التي  االعقننا   ذلنن  يعفنن  منن      ينن  النشننر ومننل 

الناقنننننر     لننننن  معر نننننة  ات او ا وراق املسنننننا د بننننندون  لمننننن  وقننننندم كنننننت مالديننننن  مننننن  املعلومننننن
اجلنائيننة يف    مبننادئ املسننلولية  فعلنني   ا ننماض مسننلولية رئننيس التحريننر امننر تعسننفي وعننالال

سنننامي مننن  مبنننادئ    دأبنننعنننال  مارت بننن  كنننذل     يسنننول ا   ننن  الفعنننت النننذينسنننان  ان ا 
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ي    يتقننا ل منل مبنندا دسننتور المية الغنراء وهننو و تنزروا  وا ر  و ر ا ننرى  كمننا اننسننا الشنريعة  
منة  ثبن  ادانتن  يف حماك مبنا  يهنا الدسنتور العراقني يف ان املنتهك برينت حنىت ت ة الدسناتماقرت  كا

رينر مندان ابتنداء   تحلرئيس ا   ل   قب وجيعتيقلب هذا املبدا راسا    8١اد    ادلة بت ان  امل
   دون  لمن  او يرقند اىلحرينر و لين   نبء اابنات برائتن  ابن يثبن  ان النشنر مت  سيرئنل ون  

ل نن     ١٩5  مسننتت منن  قننانون العقننوابت املصننري يف املنناد   8١املنناد     فعلنني . وننن الناقننر ال
الننن     م دسننتورية ذلنن لعليننا   حيننث    قضنن  بعنند تورية ادت لنن  احمل مننة الدسننيف مصننر تصنن

قننننننبا   قضننننننائية دسننننننتورية  لسننننننة األول منننننن     ١٩٩7ة  لسننننننن  5٩هننننننا يف القضننننننية رقننننننك   م 
ر مواجهننننا   يس التحرينننن ينننن  جعننننت رئنننن  املطعننننون  ح مهننننا: اأن الننننن   يثيننننات  وجنننناء  ١٩٩7

ال ننا    ننماض  نفيهننا  يظاهرهننا  وم لفننا  بة يف حقنن  دون دليننت  بواقعننة أابتتهننا القرينننة القانونينن
مننن  كنننت  ننندوان  ليهنننا     ةيفصننناملنننتهك ولنننون احلرينننة الش   ءاض بنننرا. وحينننث أن ا نننم الننن اء .

 منال  عنت    التشنريعية  ي السنلطة   ال جينو  أن أت67و ٤١ ألالن كفلهما الدستور ابملادتني
  يسننتقيك قنن ال  تلتهننا  النن   ادتني  واملنن8١ملنناد   الننوارد يف ا  ان التعسنن هبمننا .  ولننذل  ننند  

لتعطينت وا لغناء  ا  ىل  املنواد اول مصنم تلنيل سنلنا نذ و تور العراقني امبادئ الدس وموضو ا مل 
 نننه  السننلطة    ذهلنن منا    إذايننا  العلاحمل مننة ا حاديننة  ان مت الطعن  هبنن  بعنندم الدسننتورية امنام  

 .ذا نصو  معيبةالتشريعية ون تطهر منظومتنا القانونية م  ه 
 182اىل   178ملواد من  ا //يااثن

وحدها ا دىن احلبس  ملن   حصنت  ات  و نسي   شر ت اقصاها الستفرض هذ  املواد  قواب
ا نال      نا املنواد  م  الصنور الن  تعرضن    ل  سر م  اسرار الد اع    البالد وا شا  بصور 

ذينة املسنلولة  يفتنلال واسعا للسنلطة اك ان املشرع ن حدد ما يعت  سرا م   دم  ليم  اجملورغ
القاسنية    ا شناء  تلن  العقنوابتب  جذي يسنتو من  ا سنرار الن  اع يف  حديد منا يعتن    الد 

  لننننة يف  ننننانعنننني  اليننننوم الثننننور  ا ائاجنننند ان هننننذ  املننننواد الننننبح  منننن  الفقنننن  املينننن  والعننننان ي
الد  بلننا   هنا سننرا عشن   لنن  امنواملعلوماتيننة والشنب ة العن وبتيننة الن  ن  يعنند امام  ا تصنا ت

الننبً كمننا يقننال    نالعننات وا قننا تعنند منن  امعلومننة    إلذا تنن قننب قننف   منن  ا شننائ  او يعا
  جننرائك الضننرر  قريننة لننغم  هننذا منن  جانننب ومنن  جانننب ا ننر  ننان مثننت هننذ  اجلننرائك تعنند منن



 55 

قيننام  لفعننت اجلرمني الننذي  بند ان تمتننب  لين  نتييننة ضنار  مننل  ادي  لن  ام ركنهنا املننالن  يقننو 
  ملعالننر  ا  ا العننانيننة النن  يعيشننهات ننان الثننور  املعلوم   الفعننت والنتييننة ويفنيبننة  يالعالقننة السننبب

ذي يهندم النرك   مي    تصور حدو  ضررا  ل  ام  البالد نتيية ا شاء معلومة منا ا منر الن
   من  38كذل  ان تل  املواد البح  تتعارض مل ح ك املناد   ك وينفيها  تل  اجلرائاملادي ل

ابتننن    شنناء معلومنننات  ا  ابلنظننام العنننام ومسنننولةينننة التعبنننم مننان  نننت  ر ح   حننأابالدسننتور الننن   
تقدير لال ك ا غلب من  النناس ل ن  بقناء مثنت تلن  النصنو    ة لليميل او  ل  اقتوملمع

السنننننننلطة التنفيذينننننننة اذا تعسنننننننف     قننننننند يطلنننننننر يننننننند العقنننننننوابت    اب نننننننا القاسنننننننية يف قنننننننانون بعقو 
د  علومنة منان تطا نا ينينة التعبنم وتنداول املر ح  لنك ا  نوا  واحلينر  ابستفدامها ذريعة لت مني

مننن  قبنننت احمل منننة ا حادينننة العلينننا  ننن  د نننوى    بنننة اب لغننناء او تعطنننتتفنعية املالسنننلطة التشنننري
 .توريةالطع  بعدم الدس

 201اثلثا/املادة  
ذلن  املاسنونية  لنهيونية مبنا يف    روج مبادئ  اب  دام  ل  كت م  حبذ او   املاد تعاقب هذ 

ينننر  حقتكيفينننة ل  أبيا او  منننت  و سنننا دها منننادحت او ادبينننتسنننب اىل اي مننن  ملسسنننا ا اناو  ا
لنند    ان هننذا الننن  ميثننت قننعارا سياسننيا منن  قننعارات القضننية الفلسننطينية النن     اغراضنها.

ة  غننراض بقاءهننا يف السننلطة كمننا اننن  متعسننفا يف  وهبا العربيننلية ر وس قننعهبننا ا نظمننة الشننمو 
 لنن  جمننرد  الننمويا  ننا والعقوبننة    ت جمننرد حننب تلنن  ا   ننار اوعنن    قوبننة ا  نندام  لنن ننرض  
لنال  تلن  الف نر  او  سنادها من  وجهنة نظنر    ا لف نر  منا بغنل النظنر  ن وياو الم  احلب

قننوق ا نسنان يف حريننة التف ننم  العامليننة حل يننا للشنر ة  را يف غاينة التعسنن  ومناالسنلطة يعنند امنن
ال ننت  ننرد حرينننة     مننن  النن  تنننن   لنن  ٤2ملنناد   ا  يفا ل منننل الدسننتور  واملعتقنند كمننا انننا تتقنن

دستوري ورد مطلقنا واملطلنر جينري  لن  ا القن  منان يقيند  ال  نليد   واوالضمم والعقالف ر 
 نر او العقيند  امنا     بيعنة الفبغل النظر  العقيد  مصانة دستورحت  حرية الف ر والضمم و 

ر النن   منن  الدسننتو   38وجننب املنناد   مب  حتنننا مصننانة دسننتور  نن  الننمويا لف ننر  او  قينند  مننا  و
ا دا  وملننا كننان النظننام      ننال ابلنظننام العننام اوبننمعذلنن  التبننم مننان ي نن   اابحنن  حريننة التع

يم      اخلطنننور   ننناء وهننننا م منننللسنننلطة التقديرينننة للقضننن  العنننام   نننر  مرننننة ونسنننبية و ضنننل 
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ة هنننني مبننننادئ  طللسننننون يف غننننم هننننوى اللمح مننننة  ان تعتنننن  الننننمويا ملبننننادئ معينننننة قنننند ت نننن
ان  ائلهننا ومهمننا ي نن  ا مننر  ننق   عنندم حيننايننة التعبننم وتسننونية وابلتنناا حظننر حر لننهيونية او ما

  يف  ل اينننه  و تننرويا   ننر  مننا  الننن  العقننايب الننذي يعاقننب اب  نندام  لنن  جمننرد حبيننذ ا
انن   ك  مناالدميقرا ينة مه  يستقيك ل  الوجنود يف ظنت ا نظمنة  لبوليسية املتعسفة و النظك ا ظت

     النصنننو  النننهنننذ   اء مثنننتغنننلالتشنننريعية ا  و لننن  السنننلطة  وءور  والسنننلنن  الف نننر  ابلغنننة اخلطننن
 .  تعدم حيا  ا نسان  ل  جمرد ا تناق   ر  ما او المويا  ا

 208و202بعا// املواد  ار  
ينة     شنر سننوات او احلنبس  لن  من  اهنان ابحندى  نرق العالنتعاقنب ابلسني  202املاد  

  ةر الدولننالننو ي او قننعاسنن ان العننراق او العلننك    او الشننعب العراقنني او   ننة منن   ةبيننا مننة العر 
بل سننوات  منن  حنا  حمننررات او مطبو نات تتضننم  حبيننذا  سنن  تعاقننب ابلسني   208املناد   و 
وا هاننة    20١او املبنادئ النوارد  يف املناد   .  202املناد    لنوارد  يف   تروجيا يتعلر اب هانة او

مم قني ا منا  ن ا نسنان حنرا يف ان حنستففاا ابلشت املهان ورغنك اا    هي قتيمة تنك لغة 
قندات او ا  نار ا  نر يلحنر ضنررا ادبينا بن  او  عتل   اظهار ا ستففاا مب  ب  و يستف ا

ائك السنب ل ن  ا تبنار الفعنت  هاننة ضنم  جنر د ت  عنت ا  تبار  ا جتما ي لذا ينحي م  ا
وميثنت اسنتففا ا  ت يعند امنرا يف غاينة التعسن    نالفة السني   لن  ام  اجلناحتت وايقاع  قوبن

ة لننذا  املقتضنن  دسننتورحت ان  تعنند   يننرحتت يف الدولننة الدميقراحلنناي جننوهر  لتعبننم النن  هنن ريننة ا
اىل القضنناء املنند     وءيننللمتضننرر اللقننوابت وحننر  وان تلغنن  منن  قننانون الع  ا هانننة منن  اجلننرائك

   بسبب ا هانة . قحل  عنوي الذي قد  قتضاء التعويل    الضرر امل
 215و214و211و210املوادخامسا// 

وات   لن  بنث او اذا نة ا قنا ات  حلنبس النذي اقصنا  مخنس سنناب  باد تعاقنمجلة هنذ  املنو 
ت ندير ا من  العنام  قنا ات اىل  ادت تلن  ا   الند احتت املثنم   اذا ال اذبة واملغرضة او بنث

ر نننل  ابحلننبس سنننة واحنند  ل ننت منن     2١٤   ادا تعاقننب املنناو ا ضننرار ابملصننلحة العامننة بينمنن
د اننننا  اقبننن    و  ننننفتننننة  واسنننتقراء تلننن  النصنننال    ر   اجلهنننر ابلصنننيا  قمتننن  ابلغنننناء او  

او  لصنننيا   جمنننرد ا  ت اوثنننت ا قنننا ات او الننند احتبعقوبنننة قنننديد  هننني احلنننبس  لننن  اقنننوال م
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الفتننننة ورغنننك ان     ر  او  ير ا مننن   االغنننناء الننن  تنننلدي اىل ا ضنننرار ابملصنننلحة العامنننة او ت ننند 
بطة  تننننة  تعننند  ائمنننة وغنننم منضنننلفاا ر     دير ا مننن   اوت املصنننلحة العامنننة او ت ننن بنننارات مثننن
ا  اننا  ون اجلننائي  ة للقنانلتشنريعية السنليميلير ابلصنياغة ا   يها واسعة مبا   التوويتومساحة 

ابحننة حريننة      بنن  لر  نندم ا  ننالترقنن  اىل مفهننوم النظننام العننام الننذي اقننم  الدسننتو      قنند 
ملصنلحة العامنة جملنرد بنث  ضنرار اب ااو  من   ة او ت ندير ا يتصنور ا ر  الفتنن    التعبم كما ان

صنننو  ذريعنننة  الغنننناء واجننند ان تلننن  الناو نشنننر ا بنننار مغرضنننة او جملنننرد اجلهنننر ابلصنننيا  او  
 .ا نسان ق قو ح  محم قرا ية بقاء  ا يف دولة دمي   ضحة لت ميك ا  وا  وهدر حرية التعبماو 
 يةمت النظااهانة اهليئا  جرائم  225/226/227/228  سادسا// املواد 

لننس ا مننة  تناولنن  املننواد ا ننال  موضننو ة اهانننة رئننيس اجلمهوريننة وبقيننة ا ي ننات النظاميننة كمي
سننلحة او غننم ذلنن  منن  ا ي ننات النظاميننة او السننلطات  القننوات امل  احملنناكك او  او احل ومننة او

حتت  هانننننة منننن  اجلنننننالرمسيننننة وا تنننن ت  عننننت ا دوائر الرمسيننننة او قننننب  او الننننا ااصننننملعامننننة او اال
سننننبل سنننننوات سننني  والفنننن  اجلننننائي احلننننديث يننننرى يف    األقصننن حنننندها    لنننن   قوبنننةت  دوحننند 

 .لت الي  العامةوهي تتصدى لرضي  ضمنيا  امية هي اقفا   امة قد ا ي ات النظ
تعلننر  العامننة   نناألمر يا للمهمننة   ننري  بقبو ننآلا  انننبأن تضننل نفسننها حمننال للتقيننيك منن  ج    

ا ان  ة التيننرمي كمننار  الننذي يوجنن  اليهننا لننفاجلنن  ت النقنند ذي ير ننل  نن   عننابلرضنناء الضننمي النن
لعمننت العننام  ة للقيننام ابصننيات العامننة غننم امللهلنناملصننلحة العامننة تقتضنني كشنن  حقيقننة الشف
ات  هننذ  الشفصننيالعننام منن     تمننلع  اقننائمني  لننأو متثيننت اجلمهننور. وممارسننة احلننر يف نقنند ال

  سنلوكها وتقييمن  وان تضنم ة  عنة مبراجلشفصنيات العامنقابة الشنعبية  انتقناد اهو نوع م  الر 
ي  دامهنا تبتغن  تدور يف  ل  ا ابحة منالمات قائنة قد تفسر  ل  انا اهانة  انا  جترحا او ك
 نا  قند تفسنر  ر   ةرحنجا  العامة لذل  ند ان  رض  قوابت قديد   ل  جمرد اقوالاملصلحة 

حيننر  لنن      لننمولية ات ا نظمننة الشننات العامننة يعنند منن   لفنناهانننة توجنن  للشفصننيابنننا ا
  من  الدسنتور الن   38اد   م وابداء الرأي كما انا   تنسيك مل املنا حرية التعباحلرحتت وااه
ي حنال  اب   امنةفصنيات العن  ت ابلنظام العام وا دا  وان نقد الشالتعبم ما اابح  حرية

 .ة     ياالدميقر   يف ا نظمة ابلنظام العام او ا دامي   تصور   ال  حوال   م  ا
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 372سابعا// اجلرائم املاّسة ابلشعور الديين املادة  
  تقننناد و سنننيما حرينننةيضنننا حرينننة ا  انننن  ضنننم  ا بنننم  الدسنننتور حرينننة التعيف الوقننن  النننذي كفنننت بننن 

ض  قننوابت جزائيننة ا و اجنند يف  ننر لنندى معتنقيهنن  اايننة وقدسننية  منن  ةاملعتقنند الننديي ملننا لتلنن  احلرينن 
ت املصننلحة النن  ابتغنن  يننة التعبننم ولعنن ات ا  ننري  اي ا ننالل  ر قنندتاىل مع  تعمنند ا سنناء    ل  م 

تمعنني ابدامننة التعنناي  السننلمي النسننيا اجمل ت يف ليانة  وراء  رض  تل  العقواباملشرع  محايتها م
 م الشننر ة الدوليننة حلقننوقك الدسننتور واحنناات تنسننيك وح نن كا ننة املعتقنند  مام اجملتمننل واحنن بننني ا ننراد 

ة مبننا  عننت ابملصننلحة العامننة او ة  قوسنن  الدينينن  ا تننناق ا   ننار وممارسنن يف   يهننا حقنن ا نسننان مبننا 
 .را اب  ري  يلحر ضر 
 433/434/435/437/438 لسب وافشاء االسرار املوادوا  قذفجرائم الاثمنا//  

  إبحندى  الغنم  واقعة معيننة اىل  للغم اي اسناد    هو ا سنادلرمي والطالحا  ا وهالقذا لغة 
 قننا  منن  اسننندت الينن  او احتقننار   ننند اهننت    قننونا لننو لننح  توجننب   مننعالنيننة   ننرق ال

ذلن  ظر نا مشننددا  ر النشنر  ند  القنذا بطرين  ع  قوبنة احلنبس واذا وقننل و نن  وحندد  نا املشنر 
  اىل موظننن  اواذا كننان موجهننا    ااب   القننذا  ٤33   ادمنن  املننن  2كمننا ان املشننرع يف الفقننر   
لنر مبصناا  ة او كنان يتنوىل  منال يتعامن نيابينة   قنف  ذي لنفة  م ل  خبدمة  امة او اىل

ظيفننة  ذات لنلة بو   اقعنة الن  اسنندها وكانن اذا اقنام القناذا الندليت  لن  لنحة الو   اجلمهنور
تور  ابت منل ح نك الدسنو قنلعمن  قنانون ا  ٤33ا. وملعر نة مندى انسنيام ح نك املناد   املقذو 

احننمام حقننوق و    هاد امنننا قينن تننرد مطلقننة و نقننول ان كا ننة احلننرحتت نيننة التعبننم  الننذي كفننت حر 
ا نسننان ا ساسننية    السننمعة وا  تبننار ا جتمننا ي منن  حقننوق   ننري  وان احلننر يفحننرحتت ا 

تننداء   ار  املشننينة لال ننيننة التعبننم ولننذل  يعنند اسننناد الوقننائل  حنن  مظلننة حر مي نن  هنندرها  و   
ماينننة  لحة جننندير  ابحلتمنننا ي وهنننذا احلنننر يعننند مصننن تبنننار  ا جمسعتننن  وقنننر   وا   لننن  حقننن  يف

    تنننداء  لننن  كرامنننة ومسعنننة ا  نننري  ل ننن ة املناسنننبة لنننردع اائينننة مننن   نننالل  نننرض العقوبنننز جلا
قفصننية  امننة وحقننر الشننر ان يف  مت نن     كننان املقننذواجرميننة اذا    املشننرع ن يعتنن  القننذا

تلننن  الوقنننائل متعلقنننة  ئل وان كنننون  منننا اسنننند  مننن  وقنناالننندليت  لنن  لنننحة    ةامنننالقنناذا مننن  اق
منا يعنر ض حرينة  شنر ني يف حققهمنا  ا نا اخلالنة ل ن  هنذي  الي امنة   ت الشفصية العبعم
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قابنة الشنعبية  لن  ا منال   ام يف الر م ودورها اما حرية الصحا ة وا  الالتعبم لالنتها   سي
ا  اخلالنننة  العنننام واحلينننفرقنننة بنننني العمنننت  ا ول لنننعوبة الت  بنيامنننة وذلننن  لسنننبالشفصنننيات الع
ظننن  وحياتننن  اخلالنننة  ني العمنننت النننوظيفي ألي مو بننن  ةالعالقننن  منننة   ننن ذا كانننن للشفصنننية العا

ماسننة    خلالننة أ طنناء طنناء املوظنن  يف حياتنن  اتتشنناب  وتقننوى  يننث مي نن  ا تبننار بعننل أ
ثننر وضننوحا  قننة تقننوى بشنن ت أكاللعا   نن ن هننذ  االننوظيفي تولنند مسنناءلت  التوديبيننة  نهنن  بعملنن 
  لنننحة منننا اسنننند    لننن  الننندليت  اقنننما  اقامنننة  لعامنننة والسنننبب الثنننا  ان ة للشفصنننية اابلنسنننب

ماتنن  مبننا عنننت  فصننية العامننة  لننن  ال شنن   نن  مصننادر معلو ناقنند االصننحفي  للشسننيي  ال
  ة منن  العقوبننةل اىل املعلومننة بيسننر ودون وجننت او  شننيمنني يف الولننو حفي وا  ال ريننة الصنن

معلومنننة    علنننر ابمنننور قننند ت نننون  غنننمكثنننما منننا يتلشفصنننيات العامنننة    ان حنننر النقننند للذ كننن
سنننتور يف كفالتننن   منسنننيما وح نننك الد   ٤33د ل ننني ي نننون نننن  املننناد   اجننن  ور لنننذل لليمهننن

العامنننة وا تبنننار  نقننندا مباحنننا      ةوجننن  للشفصنننيالنقننند امل  إلابحنننةيشنننم   حلرينننة التعبنننم ان    
ة  قفصننية  قنن   عامننة ولننيس مصننااتننو   املصننلحة الي  مجرميننة قننذا سننوى ان ي ننون التعبنن

 .النقد  تحملواقعة  لناقد ولاحب ا    صومة بني قفصية ا
ت  السننب هننو  منن  قننانون العقننواب  ٤3٤وبشننون جرميننة السننب او القنند  الننوارد  يف املنناد       

  ن يتضننننم  اسنننناد واقعننننة معينننننة  ر  او جيننننر  قنننعور  وان    او ا تبننننامبنننا عنننند  قنننر رمننني الغننننم  
سنب  لني واذا وقنل اهناتني العقنوبت  إبحندىاو  تزيد  ل  سنة وابلغرامة     وبت  احلبس مد  ق و 

وسننائت ا  ننالم  نند ذلنن  ظر ننا مشننددا يسننتوجب ر ننل سننق  العقوبننة. ممننا  وسننيلة منن   ب  ا لننن
الل جتنرمي  عنت السنب هني مصنلحة  ايتهنا من   نغ  املشرع محي  ان املصلحة ال  ابت ق   

  ان جتنرمي السنب  يتعنارضء ولنذا اجند  تمل  م  ا  تدارامة ا راد اجملك  يةمعت   تتمثت يف محا
يف تقييد حرينة التعبنم    ن  تستفدم كذريعة ند حرية ا  ري   ل  ا  ق ت ال   وحرية التعبم
ي لشفصننية  امنة  لن  انننا   نقند موضنو  بننار  تنرد يفا  من   ننالل أتوينت  اينة  وت منيك ا  نو 

   ضننننل ب امننننت  ائك القننننذا والسننننب نننن  القننننول ان جننننر ميو ر  و جتننننر  الشننننعو  نننند  الشننننرا ا
املاديننننة هنننني اقننننوال  مننننة املطلقننننة  ن  نالننننرها   سننننلطة احملنويننننة  راد  و  نالننننرها املاديننننة واملع

ة  واس العقلينننى يننندر  ابحلننناللغنننة يننندل  لننن  ان املعننن  وكلمنننات تعننن   ننن  معنننى و لنننك املعنننا  يف
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 ن كنت قاضني او  ل  من  قنف    نر  تفملك والتوويت اوالف رية وهذ  بطبيعتها قابلة للفه
منن  للنصننو  والوقننائل   ه  منند الت    ننر  قنن ة  نن اليننة تف ننم  تلنن   نن  ا  ا المنني لدينن 

 ,تالا ا ح ام بني قاض وا ر  ادى بدور  اىل ا  وهذا
 النتائج

لن  اقنر   او ل  املعند   ١٩6٩لسننة    ١١١النا نذ رقنك    لعقنوابتنها قنانون اان املواد ال  تضنم    
رت يف ظلهنننا  نظمنننة الشنننمولية الننن  لننند ار  للسياسنننة التشنننريعية لال   ثننننا انفنننا متثنننت    اليهنننا يف

او يف    الننرأيدينند و ضنناء احلريننة يف التعبننم  نن   هننا  تنسننيك مننل العننراق اجلام لننبح  احوا
المني  نندما  وجن  العمنت ا    ائر كبنم يفومنة وقن ل   ن  املعل   يف احلصنول  لنحنر املنوا

ي   اسننتغت  موضننو ة الفسنناد وكشنن  املفسنند   ت احل ننومي و سننيماحملاربننة اوجنن  اخللنن  ىد تصنني
او تعبننم    رأي  يأالشنن اوى اجلزائيننة ضنند    إبقامننة  ادو هننذ  املننالعامننة  فصننيات  منن  الش  الننبعل

ضناء ملننزم  لقهنا كمننا ان ااخللننت يف  مل  أوجن مهننور  مينس مصناحلها الشفصننية او ي شن  للي
ق احلنر ويتعنرض  ا  د ممتنل    احقنيستطيل جتاهلها وا   و بتطبير تل  النصو  العقابية  

منن     38  حلريننة التعبننم يف املنناد ة  يالدسننتور   ان ال فالننة  ة القانونيننة  ضننال  نن  ذلنناىل املسنناءل
شننن ت  العبننارتني توان هننناتني    واآلدا عننام  عنننت ابلنظننام ال  الدسننتور قينندت تلننن  احلريننة مبننا  

تعبننم  يف ال  اإلابحننةنصننر  حينمننا تقننرن بسننلب    ءاقضننضننبابية وتسننيب يف ضننبي املعننى امننام ال
الدسنتوري السنائب    د ينقهنذا االتسنيب او لنقنت  وكثما منا يوظن  هنذا ال الرأيلنقد الف ر  او 

  عامنننت احل ومنننات وا  نننراداملعنننى وغنننم املنضنننبي  جتنننا  احتنننواء كنننت تطلنننل حننننو الشنننفا ية يف ت
مهنك منل حنر    ية ابت  تش ت تقا ل باعقلعامة. كما ان تل  املواد اللمسلوليات ااملتصدي  ل

دها  نقنن  شننرها اولومننة معينننة ونننندما يعنند ا ال نن   لنن  معيف احلصننول  لنن  املعلومننة     املننوا  
  .ح ام العقابية جلرائك القذا والسبجرما عضل لطائت ا 

 التوصيات 
  ضنم من   نر  بعنل التولنيات النن   حنث  الب  إليهنا   النتنائا الن   لن  أهنكرض  بعند  ن    
 ت  ائقننا كبننما امننام   و نا البحننث والنن  تشنن  النن بيننة  النصننو  العقا  املمتبننة  لنن   اآل ر   اعنت

 :  قرا ياحلرحتت يف النظام الدمي هرو   هي جية التعبم الحر 
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   يعية لصننننياغتلنا ننننذ اىل السننننلطة التشننننر . ر ننننل مقننننم  مت امننننت لتعننننديت قننننانون العقننننوابت ا١
  غننناء بعنننل املنننواد اوع قنننانون للتعنننديت يتضنننم  الو ر مشنننمنننل السنننلطة التنفيذينننة كابلتعننناون  

اولنن   تن  رى النن والبحننو  ا  نن   يننة النن  تناو ننا البحننثتعننديت الننبعل ا  ننر ضننم  الر 
الن     شنموليةاملنظومة القانونية م  براا  ا  نار وسياسنة ا نظمنة ال  ذات املوضوع لتطهم

الننزم   لنن  التغيننم     منند  رغننك مضنني  قنن  تن العقننوابت يف قننانو  لنن  ا قنن  ةما النن  جامثنن
                               .شريل قانون التعديتية ملتابعة تة اجلهود الشعب. مل حشيد كا ا يالدميقر 

غة التشننريعية  .  ان يرا نن  يف مقننم  التعننديت تننوا ر اخلنن   القانونيننة املتفصصننة يف  نن  الصننيا2
منننل ح نننك الدسنننتور    ةيما رضنننا وح منننا  ومنسننن  نونينننة رلنننينةلقا ننند  القاكننني تصننندر ا
     .  لية حلقوق ا نسان والشر ة الدو 

تعبننم منن   ننالل  ال  لننة حريننةاملتعلقننة ب فا  38يت الننن  الدسننتوري م  .  السننعي اجلنناد لتعنند 3
لعننننام وا دا    اقينننند  نننندم ا  ننننالل ابلنظننننام ا  لقينننند املفننننروض  لنننن  حريننننة التعبننننمر ننننل ا

اىل  ا ينلدي اىل توظين  أتويلهمنا  مبن نيت تنن  تلن  العبنارت املروننة ااوالنسبية و  للضبابية
ال  رينة التعبنم  نان كنان  بند من  تقييند حوحرينة التعبنم. و حة من  حنر سلب  نصر ا اب

. وحينننث ان التعننننديت  د حنننندود حرينننة ا  ننننري ض  ليهنننا سننننوى اننننا تقنننن   ننننفننننر يقيننند  
  رظنو املننال يف املندى املن  بندو لنعبا الدستور يالتعديت ال  حدده ليةآلالدستوري و قا 

يشنرع    نعنا يتضنمن  قنانون ا جامعنا ما ن  تعريفن  واآلدا  يم   ضنبي معنى النظنام العنام 
                                                                            .بملتنظيك حرية التع

منن  العهنند    ١٩منن  املنناد     2و١الفقننرمن  و    ئحننة حقننوق ا نسننان  منن  ١٩. ا تبننار املنناد   ٤
ون  وجنزء من  القنان  لزمنة للتطبينرية منواد قانونينة ماخلنا  ابحلقنوق املدنينة والسياسن واالد 

رينننة  انون النننذي يشنننرع لتنظنننيك حلقنننااحة يف  ن   لننن  ذلننن  لنننر الننندا لي وذلننن   ننن  الننن
           .التعبم

ليننننا للطعنننن  بعنننندم  يننننة الع حاد مننننة ااحمل  أمننننامقامننننة النننند اوى  هي ننننة قانونيننننة تتننننوىل ا  إجينننناد.  5
تل ننو    إذا.  يمنا  اتنة يف ذلنن صندار القننرارات البملنواد القانونيننة حمنت البحننث واستا  يةدسنتور 

  .ون العقوابت النا ذ قانل تالتعدي  تشريل قانون  اون جملس النوا  يف أو
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 اق السيادة وحصانة األمريكان في العر
 أ.د حكمت شب 

 نصرية / النجف االشرفتسملوا نون الدويل يف جامعة بغدادالقا استاذ
   ينة ري  تفاقينة العراقينة ا ممالحظات اولية حول مشنروع ااا الناملتابل حول أن املتطلل و     

  و قننا  ملننا   ظننت ا حننتالل او حنن   دينند القننو قنند ا تفاقيننات الدوليننة يف   ة لنن   نندم قننر ي
مننور جتننري  لنن    ا   نن م. ول١٩6٩  اتفاقيننة  يينننا لعننام  منن   52ح ننام يف املنناد  اجنناء منن  ا

املنذكور   تفاقينة  لعقند ا   ة  نراا املتفاوضنبنت اجلهود تبنذل من  ق  تشتهي السف     ا ااما
الثغننر  النن  قنند حصننت والعننراق واقننل حنن        املعاهنند ل سنند هننذ حننو   يقولنن  اخلنن اء  ملنناا   , نظننر 

  امنو   ين ننا جملنس ا من   نالل د ولننا ال و لسنابل, الن   رضنها  ليسطو   قنوابت الفصنت ا
ة جنندا    لنن  مسننولة حيوينن  ب ان القنني الضننوءتالهننا منن  احنندا  . لننذل  وجنندت منن  املناسنن

ذي  قبننت اجلانننب ا مري نني النن  منن   لنن  منن  انتهاكنناترض  تتعننمبفهننوم السننياد  ومننا قنند  تتعلننر  
واقامنة قوا ند     هنامعد  ا جنبية املتعاقن  والشركات ا منية   جنود   واملستشارييطالب  صانة 

راق  لن  محاينة   لعندم قندر  العنينة العنراق وحندود  يف الظنرا احلناا نظنرا  امحلة  او دائمن  ةملقتن
 ري ي.ما  لالرها  كما يد ي الطرااربت  فس  وحمن

او  راقينننا  ن يسنننمل او يقنننرأ او ينننرى منننا يننندور يف الفضنننائيات ووسنننائت    ان  ربينننا  د  قننن  ا ت    
منن  اجننت اسننتعاد  سننيادتنا    تتنن نا الننذي ضوضنن  حننن  يف بلنند  احمل ننالم املفتلفننة  نن  لننراا 

ر النو حتت املتحند  يف  بين  حنر حنول تثمقندمتها منا يندو     التيناو ات ويفواحلفاظ  ليها من
واملعاقبنننة  مننن  اجنننراءات التوقيننن    ننندها ومنننا يمتنننب  لننن  ذلننن   واقجنودهنننا وحصنننانة  نة  حصنننا
ملفننناض  ا  اذ ومنننا ال هننن  املتحنند  ود النننو حتت  وجننننمنننام  ننائرات وبنننوارج  ا جنننواء واملينننا  ا  و ننتً

 السياد . حفظ لنانتيية   نصت اىلمستمرا  ون  
ن  ا  ت  تلننن  احملا نننة يفديننناحلنننديث هبنننذ  السنننع  واجل  هننني السنننياد  الننن  يننندور حو ننناا   مننن    

يننام الدولننة  تذ  القننانون النندوا هنني الننرك  الرابننل منن  اركننان قمنن  اسنناالسننياد  يف نظننر الننبعل  
   ةالتابعنن نن  غمهننا منن  النندول    ةاملسننتقل  ةز الدولننيننيمتل  اهننا الننبعل ا  ننر معيننارا  ير و   احلديثننة 
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  ا  منولينة وركننا  مهالد ات  اسناس تسنتند الين  العالقنون الندوا مبندأ  ومبادئ القان وهي يف قوا د 
 الدوا.  يف القانون  يف  ائلة القوا د اآلمر 

  اتي : اذا تعارضنن  ا لتزامننلنني   مننك املتحنند   لنن  مننا  منن  ميثنناق ا١03نصنن  املنناد  ا    
يرتبطنون بن     ل أي التنزام ا نرم هنذا امليثناق منيرتبي هبا ا ضاء ا مك املتحد  و قا   ح ا ل ا
مننا ينبثننر منن  ا تفاقيننات  ا لتزامنات يف مفهومنننا    يعنن لنن  امليثنناق وتبننة  متالع   ابلتزامننا ك امل ن

  ذ هنن  اهننليق وا لتزامننات النن  تننن   ل وهنني احلقننو ي هبننا النندو النن  تننرتب  ةواملعاهنندات الدولينن
  والنننن     سننننان  رنسسنننني و  رض واتفاقيننننة اعنننناتت  ا تفاقيننننات , والنننن  يشننننم  لصننننحتها ان  

اساسنية تسنتند  احتوت  من  مبنادئ وقوا ند  ا  ملتحد  نظرا  ملك ا ما  ل  تسميتها مبيثاق اتعار ن
ثناق  يامل  اهنذ ا وىل والثانينة من      اديف الديباجنة واملن  ةثبتندول يف تعامال نا املفتلفنة  واملاليها الن

و نندم  النابعننة منهننا كمبنندأ املسنناوا     املبننادئ ا  ننرىسننياد  النندول و   أويف مقنندمتها احننمام مبنند 
 اخل م  مبادئ . اللية وحقوق ا نسان ...تقسية واحمام ا ا لالد التد ت يف الشلون  

  ن ا  حند  وقند اليننا  لن  انفسننا  حن  قنعو  ا منك املتجاء يف ديباجة ميثاق ا مك املتحد     
ة  بنن   لنن  ا نسننانيالل جيننت واحنند جلا جيننال املقبلننة منن  ويننالت احلننر  النن  منن   نن  قننذ نن

نسننان  ابحلقننوق ا ساسننية لالا  نننوكنند منن  جدينند اميانن نوا  الولنن   يعيننز  نهننا  مننريا احننزا   
وق متسناوية ....  كبمها ولغمها م  حقن  ومبا للرجال والنساء وا مك وقدرات  وب رامة الفرد 

ضننن   اتننننا ... قننند ارتجهنننود  لتحقينننر هنننذ  ا غنننراض و نننذا  نننان ح وم  حننند نو   ن ا  قننند قنننرر 
 . املتحد ك متسم  ا  ةيانشات مبقتضا  هي ة دولاملتحد  هذا و ميثاق ا مك 

مها  بعنند ذلنن  الفصننت ا ول الننذي اقننر وابنن  املبننادئ ا ساسننية النن  جيننب ان  نند    واتنن    
 ينن  ا نسننان وحقننوق النندول والشننعو   م  م حننُ   سننلوكها  قامننة جمتمننل دواوتنتيهننا النندول يف  

 متييز.  بدون  كا ة
 مايلي:اد  الثانية  يف امل وقد جاء

 وىل و قا  للمبادئ ا تية:كور  يف املاد  ا ذ ملوراء املقالد ا هاسعيا ي ة وا ضائها يف  متتع
 ا ضائها.ل لسياد  بني مجيا  يف ااملساو   أتقوم ا ي ة  ل  مبد  .١
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بننننة  لنننن  لننننفة   نفسننننهك مجيعننننا  احلقننننوق واملننننزاحت املمت   ي ننننةضنننناء ا ات  ل نننني ي فنننن .2
 .سهكأنفزامات ال  ا ذوها  ل  س  نية اب لتوية يقومون يف حالعض
وجنننننندت يف املبننننننادئ ا ساسننننننية النننننن  نسننننننميها    ١٩6٩ ينننننننا للمعاهنننننندات  ة  يننننننكمننننننا ان اتفاق

املعاهندات     نند  قند   تعاملهنا  يفا   لن  الندول مرا ا ن    القوا د املهمنة الن ااالقوا د ا مر  
ا كمننا جنناء يف  ا نند ا مننر  يف القننانون النندو قو املعاهنندات مننل التتعننارض اح ننام هننذ     وان  
  ثمننر تعارضنن  وقنن  انعقادهننا مننل قا نند     إذاملعاهنند  اب لننة  ا  النن  تقننول ااتعتنن    53املنناد  ا

 . م  يف القانون الدوا العا
. حينث يبلنا ا منر  توي  لي  القوا د ة ال  ح ام العامحا ة  د ا مر  جممو وتعي القوا     
وا ند وذلن   قال  لتلن فاقات  النة  ال نا   قفا  القانون ان يعقدوا ات  ادا   يستطيل  يح

 .املطلرسوا يتعرض للبطالن  هكل ن  م
ا  هني لحالنة التيناو     دقنة وحساسنية   الن  يفوالسياد  تعي لنا ال ثم  هي املعيار ا كثر      

ة دا نننت  او جمننناميل معينننن  ا قننند حصنننت مننن  حماولنننة حصنننانة اقنننفا الننندا لي , كمنننيف اجملنننال  
انون الننو ي  لنن  كا ننة  لقنناتسننتبعد تطبيننر    لنن ة املر يننة ,  فنني هننذ  احلالننام القننوانني االبلنند امنن

ها اىل  لنننل  السنننياد  وجتننناو ا  يو اضننني الدولنننة واقفالنننها الطبيعينننة واملعنوينننة ان  لنننال  الننناار 
ة منن   يفننرض  لنن  الدولنن  تتمتننل اب سننتقالل   ننذا احلننال  يمننا يتعلننر مبننا  هننا كتابعننة  يلا  النظننر

اد ا وجيعلهنننا  سننني  ة ممنننا ينننلار  لننن اريننن دالسياسنننية والقانونينننة وا  ت يف قنننلوناقنننرو  وتننند ال
 لن  العنراق  قند الندوا  ياد  كما حصت مثال  مل الشنرو  الن  يفرضنها لنندوق الن قصة الس
توجنات  او  ندم  نرض قنوانني احلماينة للمن  لد ك احل نوميون  م  ر ل ايدب  بشط يما يتعلر  
 ا  .كما سنبني  حق  الو نية ,

ر يف  لنن  غمهننا منن  الننندول  تننندو   هننالا الدوليننة وجعقا نن ال منني  الدولنننة يف    يعتنن كمننا و     
 .ةاخلارجية للدولمظهر السياد    وا ستقالل املساوا   أملبد   إنقا 

مينا  يف  مامننا الصنور الواضنحة الن  حصنت يو و  القضنية  م جزا نا  يف هنذ الل ننطلر هذا ا و     
حيننث  .  يالتعامننت الفننرد  او  راتلدوليننة او يف املننلمتت اظمننانا ننت املد  النندوا سننواء يف  اجملتمننل 
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منل مصناحلها  تتعرض الدول الفقنم  اىل ضنغو  الندول الغنينة والقوينة   ناذ مواقن  تتعنارض  
 لعالقات الدولية.لدولة يف نطاق انتق  م  سياد  اي راثت هذا التصالو نية وم

  قبنننت    ً وهينننوم كاسنننً مننناىل نقننند وجتنننري  العوملنننة   هننند   صولنننا  يف  اد  سنننيالتعرضننن       
م ا نفتنننا  والتعامنننت احلنننر والطلينننر يف ظنننت  ا معت ينهنننا  ائقنننا  امنننايهيس الغربينننة وسياسنننار د ملنننا

  العننان يف حويننت  عيا  لتطننور دول وقننعو سننو ل  ال للنندو   كمننا ينند ون اجملننامحنن  النن   العوملننة 
بينندهك حنننو     ننذ أتاملفتلفننة النن     عهننا العالقنناتل ا ضنناء جمتمبنناديت  قريننةل وكننب ا رضنني اىل  ا

 والر ا .ور سبت التط
ا يف دول العنننان املفتلننن  ننننرى تطبيقنننا  ا نننر لعالقنننات الننندول الغنينننة ويف    جتاربننننمننن  اول ننننن    
ينننا مننا  وسننائت القننو  وتفننرض  لنا وهنني النن  متلنن  كننت  بو قننعد  مننل  قنندمتها الننو حتت املتحننم

هنا  ويلقبنت العنان الثالنث وح  ىل انتقادات كثم  م لسياد  اتعرض  ا  ا ت.اجملتريد يف  تل   
 الغنية.  الدول  ل يف اىل توابل تدور

  ةمنند   خلحتت العننان الثالنث وذلننا نة ا  ننات يف اسنتغالل وتسننفم اقتصناد  العوملنة تعتنن ان      
  العننان  ةكننر مأ  النن  ترينند ااجلنسننية بقينناد  الننو حتت املتحنند     ا املتعننددالنندول الرامساليننة وقننركا

 الواحد.للقطب   وحويل  اىل مبل 
ة يف اجملننال السياسنني منظننورا  اليهننا منن   د اجلننابري ان العوملننابنن ف ننر العننريب حممنند  امل  يقننول    

لنننو حتت  اري عننن  بلننندا  بعينننن ,هو اضنننحي  مننننهننني االعمنننت  لننن  تعمنننيك     اوينننة ااجليوبولتننن  
اا, بنت  للنظنام الرامسن  الينات التطنور  يس  جمنرد الينة منن العان امجل وهي لاملتحد   ل  بلدا
العوملنة وا وينة الثقا ينة جملننة   منننوذج مهنني اااجلنابري  بنيتوىل د نو  اىل  ا   رجنةهني ايضنا  وابلد 

كوننا    يعي ان العوملنة اىل جاننب  اهذ و     ١6   ١٩٩8قبا    28دد املستقبت العريب , الع
د  صننر   اننننا تنطننو ري النننذي يشننهد   مظننناهر التطننور احلضننا  مظهننرا  اساسننيا  منن  ي  لنن  بعنننُ

العوملنة ومسنتقبت  ركتن اا د. حسن  الزبيندي.  امو ننة  لن  العنان  يما  ديولوجي يتمثنت يف اردا اي
     ١3٤   2002ة لثالث ا مارات العربيالتطور ا قتصادي للدولة يف العان ا

واحننند     قرينننةالعنننان يف  ن العوملنننة  ملينننة حضنننارية توحننند  ا  ا مري نننان ابيف حنننني ينننرى ال تننن
اهر   نسن ي   ان ظنجير  ب نينو بي ني اامر ا   . يقنول املف نرت البشنريةمتطور  تقدم مثرا نا ل ن
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وجينن   لن تت الثننور  العلميننة والالعوملننة  بننار   نن   ننان تتقننار  اجننزاء  لتغنندو كقرينن   امليننة بفضنن
  الطليعنة ن دار    امري ا والعصنر الت نولنوجي ترمجنة حممند حمبنو     صري اابرجينس ي   بني  

   ١٩80بموت 
ة والدوليننة  ات ا سننماتييياسننر ر ينن  مركننز الد   اىلم  ل ان نشننسننب يف هننذا اجملنناومنن  املنا       

ا سنواق ابننا  ة  ملنو  ا  او كمنا يسنميه  ة العوملنان   تعريف :حيث يرى يف  املتحد  يف الو حتت 
كثنننر    ا  نينننقتصنننادات الو حنننىت الننبح     التعنننامالت الدولينننةة  تسننناع جمننال  النتييننة احلتميننن

فروضنة  لن   تلن  املا  هناا   ديند  دا   قينو رض  اخلارجينة ا منر النذي يفنا تمادا   ل  ا سواق 
  ةسنننننيلتزامنننننات السياالسنننننياد  الو نينننننة  غننننندت السنننننياد  مقيننننند  مبيمو نننننة متشننننناب ة مننننن  ا 

  ليها.اس املال اخلا  املتد ر  دية للتيار  التابعة حليك ر قتصاوا 
 

(]Doylor,) ohonston , FOREIGN POLICYinto the 21 stceentury . 
the U.S.L eoudershiq ehallowye Washinigto ,1996 , P.12g  [.  

 

  ةطبو ينا     ذرعا  هاينة ويف مقندمتان السياسة ال  تنطوي  ليها امللسسات املالينة الدول    
  العاملينة  منظمنة التينار    الدوابن  ا  مار   الدوا مبصرا النقد  ةتمثل ذ  امللسسات وامل

روض الثقيلننة اىل دول  لقننا تقضنني بتقنندمي  النن  و  مليننة العوملننة يف العننان بننار   نن  جننوهر    هنني
ينند هننذ   اىل جتر   يديننل   والنن      ليهننا   ةمنن   ننالل معاهنندات القننروض املفروضنن   ان الفقننم العنن
تعننرض اىل  بننت يتعنندى ذلنن  اىل ا قننار قننعوهبا حيننث ت   حسننب ة  لنندول منن  سننياد ا القوميننا

 :يقسا دات واملتمثلة مبا  او امل  القروضاسية ترا ر هذ   قرو  ق
 

 قتصننادية او القننرض منن  امللسسننات املاليننة ان  يرغننب ابملسننا د  ا  ذيلنن لنن  البلنند ا .١
 نفتننا   طننور   حيننث يشنن ت هننذا ا  ا جنننيب املننال    ة امننام راسيننلاواق  امليفننتً مصننار   واسنن

ا جنننيب بنندون  امننام راس املننال    املاليننة  ا تاجملننو   ننتً   جينن ننال  القننومي بننم   لنن  ا قتصنناد  ك
 حديد.

وابعناد هنل ء  ن  املصنارا احمللينة    احمللينني يب والدوا للمنود ني  جناجتذا  املال ا ل وم     
مي قنروض اىل الشنركات  سفاءا   ندما يتعلنر ا منر بتقند   أكثرا رمبا ت ون  ن ا كمصر يف بلد  
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الصنننننغار    الرجنننننال ا  منننننلت  قنننننروض وا ئتمننننا ا منننننر بتقننننندمي ال نننننندما يتعلننننر    ال نننن ى امنننننا
 السياسة. غاية احلذر يف تنفيذ مثت هذ   يف ن ةامللسسة الدوليأي هي  واملزار ني  

                                                                                                                                       ت  عننننننننننننال يف           النقنننننننننننند النننننننننننندوا سنننننننننننناهك بشنننننننننننن  قدو قلنننننننننننننا ان لننننننننننننن  إذاولعلنننننننننننننا   نغنننننننننننناا  
  من .قدمي املسا دات املطلوبة ة يف العان بدل حلها وتلياا  مات امل

  د النندوا قنند  شننت يفن لننندوق النقننمنن  الواضننً ا  ألننبًسيسنن   أت    بعنند نصنن  قننرن منن    
و لنن     ا قتصننادي.نشننا ها    اجنن  ان ماقننا  يف هننو ن يقنندم ا مننوال للبلنندان النن  تو   مهمتنن  
ا  ننننالل السننننننوات  بشنننن ت ابلننننن  اددقتصنننننادية قنننند ا  ا   يننننات همنننننا للعمل  ك منننن  حقيقنننننةالننننرغ

ي ا  نم   الل ربنل القنرن املاضن ن  او د النكت حماو ت لندوق النقند    ل ا  م   وماخلمسني 
 السابر.م   وأ مربش ت مت رر   العان  مات حول قد تفش  ا   

ت   مننننناار  املائننننة بلننننند واجهنننن  ايال  نننننند ان مننننا يقنننننور حولننننننا قلننننمعننننان مبنننننا ينننند ا   و ننننند     
و لننن     ابجتاههننا النن  كننان لننندوق النقننند النندوا يضننغي    السياسنننات  واسننومنن  ا  اقتصننادية.
  نننندم  حيننننث اسننننهم  غالبننننا  يف   وانننننا قة  راس املننننال السنننناب  ر سننننوقحرينننن  ةسننننياا  نننن  س
دوا  ندوق النقند الن منة  نان امنوال لنيند ت البلند يف اصاد العناملي اذ مبينرد ان استقرار ا قت

د م  احلا ت جعل  ا منور اسنوا من  قبنت  العدي  يف بت املوق .رار ستق اوبراجم  ن تنيً يف
 الفقراء.  بية  ل لسال صولا  يف ماما ا 

 

قندر مم ن  من  املصنانل    أكن وا خبصفصنة    ضغي لندوق النقد الد البلد ح  ان يقوم .2
ا   ملينة  لنينية  املعني الظنروا املوضنو   حىت وان ن تتو ر يف البلند   ة للدولت التابعة  والشركا
املصننارا      لننويعنني ذلنن  يف حالننة أ تقننار اىل امللسسننات املسننلولة  نن  الرقابننة    ة.صنناخلصف

 ا حت ارات.طر  سيلسسات احل ومية ال  تق  امام ال و ل  امل  اسواق املو ل
حنننزا     مننن  قبنننت النننبعل يف ا هنننات  طنننم هننننا  توجراق ان  يف العننن  أحننند و عفننن   لننن       

حتت املتحند  احملتلنة للعننراق   نن  موقنن  النو   فنلوكننذل  منا مت  كمنة ا احل  السياسنية والسنلطة
 اخلصفصة.حنو د ا قتصادية لباليف توجي  سياسة  
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ديننننة منننن  الناحيننننة  يف بعننننل املشنننناريل غننننم اجمل  نننننا ننننند الليننننوء اىل اخلصفصننننةوان كاننننننا      
النننننفي     نننن    اخلطننننم يف املشنننناريل النننن  ل ننننننا ننننند يف هننننذا التوجنننن   جيننننة.وا نتاقتصننننادية  ا 

طنننور  د نننول  خل  نظنننرا    ا نتاجينننة وبقينننة الصننننا ات    النفطينننة ولننننا ة الفوسنننفاتت  اوالصننننا 
ولننول اىل  فتلنن  العوائننر للبننت ت بننت بلنند  مب  اقتصننادية ة او  سياسننيال  لنن  ايننة حرينن   الرامسنن

 احلقيقية.التنمية  
ا  للشنننعب  الصننن  لنننبالد جينننب ان تبقننن  مل نننا   هننني  مننناد انننرو  املعدنينننة والننن ان الثنننروات ا    
ا حصننت سننابقا  يف  مننك    ابنائننولننيس لصنناا قننرحة لننغم  منن     لصنناحل .وان تسننتغت  ي  قننالعرا

   وجههنننا خلدمنننة اغراضنننذلننن  النظنننام منننوارد الننننفي و اسنننتغت  وكيننن     الشنننموا النظنننام   هننند  
اخلصفصنة يف دول  اجملناور  ويف نطناق  اء الشنعو   ابنناء قنعب  وابننالعدوانية يف احلنرو   لن  

   صولنا  بعند  شنت  اخلنا .تحنول اىل القطناع  فناوا من  الامل يثنم اقند  ا  مناهن  ان العان 
   ننال الم   سنناد.ومننا لنناحب ذلنن  منن     ريعا  اىل اقتصنناد لسننوقبننة روسننيا النن  انتقلنن  سننر جت

نشننا   ي  ا قتصنناديون    سننيقلت ممننا يسننمية السننوق يلكنند ان التحننول للقطنناع اخلنا ن  الننول
ء مننننن  اراب  الشنننننركات  زاجننننن نننننالل اقتطننننناع ا  مننننن   رينننننل  ومنننننة يف السنننننعي وراء المنننننوظفي احل
 والدقائهك.   قارهبك ئاوظ او منً العقود وال احل ومية 

 ننان التحننول    ا لننلً حنننو  منن  تغيننم    فننمض مبننا جيننب أن حصننتول نن   لنن  الع ننس ممننا ي     
القطناع    التحنول حننويشنار اىل    ألنبًاىل درجن      ثنمب ا مور اسنوا   اىل القطاع اخلا  جعت

مننة  ثد   سننا     يف العدينند منن  البلنندان  نناذا كاننن  احل ومننة و قننالر   ااقطنناعيت   تسننم  باخلننا
   و لنن  البيننل للقطنناع اخلنننا  ةاملشنن لول للقطنناع اخلنننا  سننيحت  دليننت ضنن يت  لنن  ان التحنن

 ذل .م  ا راب  املتوتية م    وا ستفاد
  غننننمهننننك  عللتحننننول للقطنننناع اخلننننا  جمسننننلولو احل ومننننة ان ا  أدر ا ننننر  ويف بلنننند بعنننند         

  أبقنتملشنروع احل نومي  ا  ينل السننوية  هنك من   نالل بزء يسنم من  ا راب  ج عمقيدي  ابقتطا 
ك بند   من  تركهنا  سنهحصنة مهمنة من  قيمنة املوجنود  نف  وق يقتطعون قرر يف السم  سعر  امل
ينهب   كننننان سنننننممننننا    أكثنننننر ننننانك اليننننوم سننننرقة  ماب  ألنننننبًقيقننننة  احل  ويف  والنننندقائهك. قننننرابئهك  
قطنناع  لا  البيننل املتال ننب هبننا يف  ان  مليننة  العيننب  منن  سولننذل  لنني  بليون.تقسننملاالسياسننيون  
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س  ولني   نفسنهك.عهنا و راء احل ومنة  الا ال  مي ن  ان يقتطاخلا  كان  مصمم  لتعظيك املب
ضنننرر وقننند  تصننناد الننو ي مننن      مننا يصنننيب ا قبننالا الننن  سنننتماكك يف  زينننة الدولنننة  هينننامل

 اخلا .حول للقطاع لتارر الذي احدا  للضي  روسيا حالة منوذج ماساو ق ل  
 

املقيند   من  كا نة العوائنر    ةلعيلسياد  الدولة وجنو  حرينر سنوق  السن  د يق. وم  الشرو  امل3
الينننننة الدولينننننة  اذ تفنننننرض امللسسنننننات امل  احلمائينننننة.منها السياسنننننة  والتصننننندير وبضننننن  لالسنننننتماد

فننننل  و   نا تها الو نيننننةلصنننن  ئيننننةميننننة ر ننننل القننننوانني احلماال نننن ى  لنننن  النننندول النا  لشننننركاتوا
قنننن  تضننننل  ل نهننننا يف نفننننس الو   احملليننننة ة لبضننننائعها  سنننن ناالبضننننائل املالرسننننوم ال مركيننننة  لنننن   

دي  وسائت  تلفة ويف مقدمتها الند ك املناصنا ية بحمي هبا منتيا ا الزرا ية والل  القوانني ا
د  قنتحند  واليناابن  املت  ملتقدمنة وبضنمنها النو حتان الصننا ية اى ان معظنك البلند للمنتيني وننر 

   لننا ا ا بشن ت ح ننيك وانتقنائي حنىت الننبح  ةيننامن   نالل مح  قامن  بتنمينة اقتصننادحت ا
ون ينننتا حريننر التيننار  السننريل واجبننار    ا جنبيننة.ة لتتنننا س مننل الشننركات  قويننة مبننا  ينن  ال فاينن

النن     ية ا صنننلا  تتنننا س مننل منتياتنن   املسننتورد  النن    امننام املنتينناتا  لنن   ننتً اسننواقبلنند منن
  يننة لنظما نا يف البلنندان الضننعيفة يف تطننويرو قالامنام منا سننة النندول    اخلطننم فها  ضننعباتسنم   

 البلدان.تل   
دحت   قنننند ُدمننننرت  ائا  طننننم  اجتما يننننا  واقتصننننالسياسننننة مي نننن  ان تننننلدي اىل نتننننذ  اان هنننن    
البلنندان    يف  راءزار يني الفقننابم ننان املننون ي نن     منننتظك.الضننعيفة بشنن ت  وظننائ  يف النندول  ال

ة ان  اوراب املد ومننة بشنن ت ابلننا وممننا  اد الطننني بلنن  و    ننالسننلل القادمننة منن  امريمنا سننة اة  يننالنام
 لنننن     زينننند اب ن  تننننزال ابلننننرغك مننن  مننننرور مايال نننن ى ن النننو حتت املتحنننند  واور الننندول الصنننننا ية  

ل النسننييية  لسننلوا  امننام املنتيننات الزرا يننةتولنند ابواهبننا  العوملننة  انننا    ي   امننا  منن   مننرالعشننر 
سنوم  الينة  لن  هنذ  الصنادرات , ويف ضنوء  ر   هال  رضنة من  اجلننو  وذلن  من   نالدماالق

ضنننح ا   لننن  النننذقون ,  حرينننر التينننار  اخلارجينننة  د نننة و   حلقيقنننة يبننندو احلنننديث  ننن هنننذ  ا
رض  لننن  منتينننات  العاملينننة   تفنننمنظمنننة التينننار     تلننن  املشننناركة يفوا ننني هبنننا  ينننة   الننندول الغن
ا الرسننننوم النننن   اعاضننننسننننتوى  وما  كمركيننننة تبلننننا يف املرسنننن  منننن  دول  اجلنننننو مننننة  قادالسننننلل ال
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  ة ياملنتينات الصنناالندول تسنتويف من   اىل هنذا ان هنذ     أضن .  ةتستو يها م  جتار ا البيني
  هبناالن  منرت    د درجنات التصننيل ة متصا د  بتصنا املستورد  م  الدول النامية رسوما  كمركي

بلندان    أ قنرفي     اجلنو .لدان  ية الصنا ية يف بنمتبذل  جهود ال ةطثبم  ا وليةاملاد  املاد  
ك منننن  التيننننار  اخلارجيننننة  املعمننننور  ا  ان حصننننته  % منننن  سنننن ان   ٤0العننننان يسنننن   حننننواا  

 نرى يسنتحوذ  و من  الناحينة ا % ا  3ع العوملة  بعد مضي  شري   اما  م  مشرو   تتياو 
 ة.ياخلارجالتيار  ع ارابان املعمور   ل  االاة  % م  س   ١6ا حوا
ق السياسننني  ا ت الننن  تنيلننني  يهنننا املعنننايم املزدوجنننة والنفنننااجملنننولعنننت الزرا نننة هننني اوضنننً      

نننرى ان    التيننار  رور  املضنني قنندما  بتحريننر   بينمننا تطالننب النندول الناميننة ضنن   الشننماللنندول  
 ق  ر در  مصنناتسننتغت      وا ااولفتننون اب ننماا رئننيس بننن  ا  مننار النند   الصنننا ية لنندان  الب

 النامية.الصغم  يف الدول   تيااملل ا احليلة م  ذوي  عاضاملزار ني 
النننذي  تنتيهنننا دول الشنننمال يف الننند ك     الننن  ة  السياسنننة احلمائينننو سنننب املثنننال ا  نننر مننن    

  200٤أذ يف  ننام    الفننا .   25الننذي يبلننا  ننددهك  ملزار نني القطنن  ا  تقدمننة الننو حتت املتحنند 
يزيننند  لننن  قيمنننة  امي  أ  دو ر.  ملينننار  3,٩ا  منننا  مالينننا  بلنننا د    ينننة مريقعننن   نننك احل ومنننة او 

  25ق العاملينة  نواا  ذل  سنعر القطن  يف السنو جممت ا نتناج ا مري ني من  القطن   فظنة بن
  أ ضنننت   املنتينننة لواحننند منننا ضنننرار لنننيس  قننني  مهورينننة مصنننر العربينننة      د  نننأ% ملحقنننة  

 وسنننواهك مننن   اامنننيننني الباكسنننتان و منت  كن بنننت ابملنتينننني ا  نننري  النننناا القطننن  يف العنننان
 العان.لقط  يف ل نياملنتي

والتعلننيك ود ننك املننواد  ملفصنن  للر ايننة الصننحية  .  لنن  النندول  فننيل ا نفنناق احل ننومي ا٤
املنننزار ني    لننغار  لنند ك  ةصصننننننن املفمنن  لنن  ةاملسنننحوق  وسننلل الوقنننود الضننرورية للف نناتالغذائيننة  

 الصغم .ريل والحا  املشا
  ا سننننتقرار   يف ضننننمان  لشنننن   كمننننا  الفقننننر ا ت  حنننن     ا قننننالل مننننة مننننوملننننالعلقنننند  شننننل   

وكانن  النتيينة     ةالنامينلبلندان  صادات واستقرار مجينل ا ا  مات يف اسيا وا ريقيا هددت اقت
حصنننننل   وضننننن   ويف بلننننندان ا نننننرى    الفقنننننر شنننننعو  الوقنننننوع يف مهننننناوي  يف العديننننند مننننن  ال

 وسياسية. ي  اجتما
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النظنام الندوا يف العوملنة    يف  ة ا منت يبن  مياننالدوا اىل ت  نقد ال لقد ادت سياسة لندوق    
  اهبن  كنان يتمتنل وارد الغذائينة الن   د واملن ك املناا للوقنو والذي اوق  الد  لصندوق االذي ير ا  

راء يف ميلنننند وجننننو   رى الفقنننكمنننا ويننن  اجلديننند  الفقنننراء يف اندونسنننيا واملغنننر  ومصنننر وغينينننا  
لننندوق النقنند ا دوا  لنن     اضننهالنن   ر   سننةا    نتييننة للسيينند اا  ريقيننا  ا دحتد حننا ت اا

 ننل اجننور الدراسننة  و دهننك  البلنندان الناميننة اىل دومننل اضننطرار العوائننت يف    الصننحية.النفقننات  
قنرار منلن    ك اىل ا ناذالذي اضطره  سية الدراما التففيل م  الت الي   ملا يسم  ب   و قا  

 .ساملدار لموا يف يتع ي  رسال ابنائهك وبنا ك لبعدم ا
 نننرى  ا تقندم من   نرض للتنناامات املندمر  لسياسنة العوملنة ولنندوق النقند الندوامن  لمن   نال

يف  الية الغربية والندول الرامسالينة  مللسسات املاملرتبطة اب  ةح  يف الدول الناميابن السياد  الب
 معاني .ل م  ة ا رغ  ا ستقالحالة اقتصادي

و حصنننانة ا مري نننان يف العنننراق  هنننو ة  ناقشنننملاو   ملطنننرو  للبحنننثع اوضنننو لنعنننود اىل اسننناس امل    
ة   بننال  ووتننر وغمهننا  عسنناكر ااالقننوات ا منينناب  نن  اجلنننود ومنن  يلحننر هبننك منن  اقننبا  ال

 معهك.ت اخلالة العامل   م  الشركا
ء املننننننننوظفني  ا فننننننننا  ١٩6١الدبلوماسنننننننني لعننننننننام    ون  اتفاقيننننننننة القننننننننانان احلصننننننننانة تعنننننننني يف    

الو نينة املضنيف  للدبلوماسني وذلن  بغينة تسنهيت    نينيقوالل  اءا  م  اخلضوعتثناس الدبلوماسني
اسنني ابلعمننت  ي يف مننا تعنينن  ان يقننوم الدبلومهمننة واحلساسننة والنن  تعنناداء  ملنن  يف وظيفتنن  امل

 لن     ةلوماسنيس وظيفتن  الدبلدولنة الن  مينار ب  اىل الشعب واب ن دولت  وقعالنبيت واخلم لتقري
 ملهنك الننوظيفي يف  تلن  البلندان و صولننا       ن  نياسنمغك من   ننروج الدبلو لنر واب  ارضنيها.

ا  ان القننانون الننو ي ابلننرغك    لصنناا ح ومننا كلتيسننس  النندول العظمنن  وقيننامهك اب مننال ا
 املضيفة.الدولة  املوظ  مبغادر  قهك بت يلمر   هذا اخلروج والتياو   يطبر  م

اذ ان اهنننك مظهنننر دا لننني    يا  ائن ي يعتننن  اسنننتثالنننو ون  ابلنسنننبة للقنننانذا ا منننر  وقلننن  ان هننن    
ت  ننوق وحنن   يننل ا راضنني واملوجننودالسننياد  الدولننة يتمثننت يف تطبيننر قانونننا الننو ي  لنن  مج

  يف  جوائهنا ومنا تضنمنة   ومنا يضنر ام  اروات وأمال   بيعينة ومعنوين هذ  ا راضي الو نية
البحنر احلنر كنت    مو  ن  ولو   اىل  ةاديقتصا بحر حىت ناية املنطقة  ا وميتد يف الجوا اراضيه
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النو ي  اننب من  تطبينر القنانون  ذل  عضل للقانون الو ي و  جيو  ا فناء املنوا نني او ا ج
يننة ويضننل الدولننة  للسننياد  الو نمنن   ن هننذا اخلننروج يعتنن   رقننا   يف حالننة  ننروجهك  لنن  اح ا

نظمنننة   او   نينمننن  تطبينننر القنننواهنننا   ني تفنننرض  ليهنننا ا فننناء مواا جنبينننة الننن   يف تبعينننة الدولنننة
كاننننننن  الننننننندول    والتعليمننننننات الصننننننادر   نننننن  ا ي ننننننات التشننننننريعية والتنفيذيننننننة والقضننننننائية . و

ثنننناق ا مننننك املتحنننند  تفننننرض ا فنننناء  ة تطبيننننر ميوحننننىت مرحلنننن   ية يف العهننننود الغننننابر ا سننننتعمار 
  هنننننوممف  ان يطلنننننر  لننننن  هنننننذ  احلالنننننةكك الو نينننننة وكنننننللقنننننوانني واحملنننننا نيهنننننا مننننن  اخلضنننننوع  موا  

ة   ول ننن  هنننذا العهننند ذهنننب بغنننم رجعنننة   غنننم ان النننو حتت املتحننند   ينننبجن اااا متينننا ات  
تهنننا ا نننذت  سنننلي وانطالقنننا  مننن  غرورهنننا و نيهيد بسنننبب نزو هنننا حننننو الت نننادت مننن  جديننن

  ة جنودهنننا امنننامبيني مفهنننوم حصنننانمنننل حلفائهنننا الغنننر فتلفنننة , وحنننىت  تفنننرض يف معاهننندا ا امل
املدنية والعس رية كمنا حصنت وحصنت منل    امهاكىل قوانينها وحمك اا هالقوانني الو نية وا ض

ينننة الننن  أتوي وتضننني  القوا ننند  ما ومجينننل الننندول الغربكنننت مننن  اليننناابن وكنننورحت واملانينننا وان لننن
 نود ا مري ان .واجل
 ارت نننا  اجلننننود  ة ال بنننم  املتمثلنننة يف  املشننن لتالل واجهتننننا هنننذ ا  يف العنننراق وبعننند ا حننن    

ك احلنر  احملرمنة ابلقنوانني الدولينة ويف مقندمتها اتفاقينات  ئاجنر ا هنائك متعدد  ااجر   ان ا مري
الدوليننة النن   النن  انشننوت حم مننة اجلننناحتت    ١٩٩8  ومعاهنند  رومننا لعننام  وبروتوكننو ت جنينن

 غتصنا   ت والتعنذيب واا ا ابد  والقتنرائك  تلفنة منهني احلر   ل  ج ت  مبحاكمة جمرم
 .ائكاجلر وغمها م  

النننو حتت املتحننند  تنننر ل ا نضنننمام اىل معاهننند  رومنننا ا  يف حالنننة    ىر نننن  ن ا لنننيس غريبنننا       
فتلفننننة النننن  ارت بنننن   حملاكمننننة امامهننننا جلننننرائك احلننننر  املاجلنننننود ا مري ننننان منننن  اقبننننول ا فنننناء  

مصننر   لنن   ول وسننوا تبقنن   حتت املتحنند  حنناا انننا أي الننو ارض العننراق كمننوترت ننب  لنن   
ي العراقنني كمنننا  علننن  منننل مجينننل البلننندان الننن     و لنننا  ن ضنننوع اىل القنننانو اخلمننن   ا فنناء جنودهنننا  

ا ح نننام الننن  ح نننك هبنننا مننن     الفضنننائً وهنننرواب  مننن   وي قوا ننند  سننن رية وذلننن   و نننا  منننأت
دموا الضنننغي  اسنننتف نننان   ان ا مريولنننذل  وجننند   العادينننة.رائك  جنننرائك احلنننر  او اجلننن  يرت نننب

  ١٩٩8عنننام  ل  مننناو    لننن  معاهننند  ر ادقولننن  احتد  نننالوي  نننندما انضنننم  لننن  ح ومنننة د.  
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احل ومننة   شننية جلننوء    التصنندير وسننر ان مننا انسننحب  منهننا بعنند مضنني اسننبوع  لنن  ذلنن   
رمنني احلننر  الننذي  ارت بننوا ويرت بننون  تلنن   جم  حم مننة اجلننناحتت الدوليننة حملاكمننةراقيننة اىل  الع
ىل الننننوراء  اات  سنننننو ولنعنننند    مقدسننننات .ومجيننننل    تل اتنننن  وا ر اق وموا نينننن  وممجلننننرائك  ننننر العننننر ا
معاهنندات    واهنندا ها املعاهنندات النن   قنند ا الننو حتت املتحنند  مبفتلنن  انوا هننا     فشننون
  العسننن رية ومعاهننندات اقامنننة  معاهننندات تقننندمي املسنننا دات  صنننادية وا قت  ةنينننسنننا دات الفامل

ت املتحنند  تفننرض  كاننن  النو حت  نصولننها ونننرى كين تلقني الضننوء  لن   القوا ند العسنن رية ل
 العربية. وبضمنها دولنام  القوانني الو نية   هاودنجو  ية موا نيهامحاول  ل  الد 

بسننننياد   تواجهنننننا نصننننو   لننننة    ات الفنيننننة وا قتصننننادية فنننني معاهنننندات تقنننندمي املسننننا د     
وا ند القنانون  يس لقرس ولنغ ن  ال نون  وهو  ضوع هذ  املعاهدات للقنوانني الصنادر  لة الدو 

  ١٩57اذار    ١6يف  ل تننننونس  منننن   عقننننودملا  قتصنننناديا  و تفاقيننننة التعنننناون الفننننيي ا فنننن  النننندوا.
مري يننة بنند    هنند  تطبيننر القننوانني ا  رضنن  الننو حتت املتحنند  يف املنناد  ا وىل منن  هننذ  املعا

 الدوا.  م  قوا د القانون 
 

Article one reods as follows : 
The furnishing of such ossijtne sholl be sujeeteol to opplieoble united Stotes 

Lows and regulations  ..…… 
 TIAS) No 8 P. 1 , P 427 – 429ا
 

مري يننة  ا ونسنني ابلتعنناون مننل ا ضنناء البعثننة  اجلانننب التا تفاقيننة    الثانيننة منن   املنناد   وألزمنن     
  د.حننندو قنننراا بننندون  ابملراقبنننة وا    سنننً اجملنننال  نننك  يف سنننبيت تنفينننذ بنننر ما املسنننا دات منننل 

ينند ا ضنناء البعثننة وا تبننارهك جننزءا     إ ننالقى ا ننر  عننمبية  ننك  ر و ضننر ال  ريرتقنناوتقنندمي البيننا ت وال
 ا مري ية.م  ا ضاء السفار  

النننو حتت املتحننند   نننام   قننند ا    تني الننن ذ  النصنننو  يف ا تفننناقيونننند نصولنننا  مشننناهبة  ننن    
 النصو .انظر   وا ردن.العراق مل كت م    ١٩57

 

  TIAS) NO 2290 , and No 3799 and No 3835 and No 87ا 
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ق ,  ا تضننمن  ا تفاقيننات اخلالننة بتقنندمي املسنا دات العسنن رية للنندول العربيننة ااالعننرامنك      
صننننننو  اخلالننننننة ابملسننننننا دات الفنيننننننة  لبنننننننان   نصولننننننا  مماالننننننة لتلنننننن  النليبيننننننا , ا ردن ,  

  ابن املسنا د  العسن رية  ١٩5٤نيسنان    2٤ينة املعقنود  يف   قند نصن  ا تقاقا قتصادية . و 
 د .املتحوانني الو حتت  تنظك و قا  لقن العراق جيب  ل  مةقد امل
حزينننران  نننام    6اقينننة يف  ت  لننن  ا تفت النننذي اد نننيف التعننندي  الشنننر   نينننةوقننند ت نننرر هنننذا      

 ر   أنظ  .١٩57
 TIAS)  No- 3108 and No 3049ا
  

لن  بننود     ااقنر ة امري ينة يعهند  نا ا الفقنر  الرابعنة ابسنتقبال هي ن  الرابعنة   املنادوقض      
 لنننننن  ان مينننننننً ا ضنننننناء هننننننذ  ا ي ننننننة مجيننننننل احلصننننننا ت وا متيننننننا ات املمنوحننننننة     يننننننةقا تفا

 سي.للدبلوما
اتفاقيا نا منل دولنة    النامينة تحد  منل الندول  د ا الو حتت املفاقيات ال   قوم  امثلة ا ت    

يطر   سننلا  ااسننتطا   ان تننلم  لنفسننه  , حيننث  ١٩٤6سننتقال ا  ننام  الن االفلبننني  شننية ا نن
وبعننننند  نننننام ارغمتهنننننا  لننننن  التوقينننننل  لننننن  معاهننننند  جديننننند  لتقننننندمي    بينينننننة فلال   لننننن  القنننننوات
ا تفاقينة كوننا    وم  اهك السنمات املمينز   نذ   .١٩٤7مارس   2١عس رية يف املسا دات ال
ملعاهند   ر من  ا قند ح  ا مري ي قوقا  لليانب  لفلبيي ومتنً حات  ل  اجلانب اتفرض التزام

العسننننن رية و قنننننا  ملصننننناحلها    حنننننىت اسنننننتفدام املسنننننا داتة  يننننناحل ومنننننة الفلبين   لننننن   ر املنننننذكو 
 ا مري ية.ملتحد   ا ذل   دار  الو حتت هي  ضل يف تقدير  الد ا ية.

ف   والسنننرية  عننندات العسننن ان مجينننل امل  منننايلي:مننن  املعاهننند   لننن       اخلامسنننةنصننن  املننناد    
 .املتحد لو حتت  ل ا   لم  قدمة للفلبيني تعتوالطائرات احلربية امل

 ينننة  املسنننا دات العسننن رية اىل بعثنننة استشنننارية امري  إنفننناق   ريقنننة  ١0وا ضنننع  املننناد  ا     
من     ةتل رئنيس البعثنة وسنت   ل  مت١6ا  ونص  املاد   ا مري ية.للقياد   مبعة بش ت مباقر  

    لننن   د ديننن   رضننن  معاهننند  ج١٩55دبلوماسنننية ويف العنننام اال  انةال بنننار ابحلصنننا ضنننائها  
    ١٩57ن    ١٩55يف تعنننننديالت ا   اليهننننا نصولننننا  جدينننند   يف اضننننن  الفلبينننني وقنننند لشننننعب  ا

د  ء املنشننننات العسنننن رية وتنننندريب ا ننننراا دات ا قتصننننادية لبننننناحيننننث مت مبوجبهننننا توجينننن  املسنننن



 7٦ 

لبحننو  دا ننت  يننة ابجننراء ااملتحنند  ا مري كمننا قضنن  ابلسننما  للننو حتت    املسننلحة.القننوات  
 ي ا راض

ية حىت ولو تطلنب ذلن  تقندمي  املسا دات العس ر   هاي  ال  ستنفر  وجو ال ملعر ة ةنيالفلبي    
 انظر    .الفلبينيةالو ئر السرية للدولة  

 

   TIAS) hol 7 , 1y47 and Post 1 , 1955 P487ا
 

ت احلنننر   ألشنننعو  ا رض بننند محلتننن  مننن  م سننني    بعننند انتهننناء احلنننر  العاملينننة الثانينننة ومنننا    
لعسننن رية   نننان  انشننناء ا حنننالا ا  ىلت املتحننند  احتلنننو   اي   توجهنننر  عسننند  بنننني املالبنننار 

ل  مبوجننب معاهنند  مننل النندو   مسنني  لنن  ا  لسنني    ١٩٤٩مولنند اول حلنن   سنن ري  ننام  
راضننني  د كبنننم   لننن  ااملتحننند  مننن   نننرا واحننند اقامنننة قوا نننالغربينننة النننذي امحننن  للنننو حتت  

ركينننا  ت   انيا , وانضنننمسنننب, اال  , ال تغننن  اي نننلنننندا , بلياملانينننا , هو   بينننة , ان لنننما ,الننندول الغر 
ذ  القوا ند  ا  لسني  نذا احللن  , وكانن  حينة النو حتت املتحند  يف تشنييد هن البعيد    

  ا حنننناد  ا العنننندوان الشننننيو ي     القننننادم مننننايننننة املعسنننن ر الغننننريب ودولنننن  منننن  اتتمثننننت يف مح
النو حتت    واىنتتن   يتية نو سنال ن  الدولنة  ا قنماكي وتفد حلنت املعسن ر  و ي  . وحىت بعنالس
النندول اىل حلنن  ا  لسنني , كبولونيننا , جي يننا , وهنني حنناول      منن  ضننك بعننل تلنن حنند تامل

ابرد  جديننند  منننل    وا احللننن  وكونننننا مقننندمون  لننن  حنننر رجينننا واوكرانينننا اىل لنننفضنننك جو 
لنننن   نننندوا   بننننة يف توسننننيل حلنننندوا . و  غرانننننا س والتننننناحر ااىل مينننندان التروسننننيا القادمننننة  

مننن  يف  نننرض العقنننوابت   تصالنننات جملنننس ا ا   هنننذا احللننن   لننن  توىلاسننن   لسننني  قننند  كا
الننننو حتت املتحنننند  يف    ابننننة جملننننس ا منننن   وكاننننن والقتنننال يف النننندول األجنبيننننة  بعينننندا   نننن  رق

ويف مقدمننة هننذ      ها  لنن  حليفتهنناورحت  رضنن  قننرو ا مننل النندول الغربيننة والينناابن وكنناتفاقيا نن
هننننذ     مننن  احملاكمننننات يفك  هو نينننة حلمننننايتالني  وانامنننام القنننن  ادهننننصنننانة جلنو الشنننرو   ننننرض احل

 ا مري ية .البلدان وحماكمتهك و قا  للقانون ا مري ي امام احملاكك  
  م اننا  عمندت اىل  احتلن  النو حتت املتحند   منطقنة الشنرق ا وسني  ان لنما منوبعد  نرد 

ململ ننة  ا  ا ,يبيننيييننة  كللاخلالعربيننة و    دينند منن  النندول نند العسنن رية مننل  اتفاقيننات القوا   قنند 
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  هننني  تعقننند اتفاقينننة  حنننري  , قطننر , ا منننارات العربينننة , ال ويننن  وهنناالسنننعودية ,. البة  يننالعرب
  ١٩د  املعقنننننود  يف اااملعاهنننن    تعتنننن   2003ق بعنننند احتاللنننن   ننننام  العننننرا ويلننننة املنننندى مننننل  

قوا ننننند  لاة  اقامننننن  ةضنننننمنتالليبينننننة وامل  ملتحننننند  واململ نننننةبنننننني النننننو حتت ا  ١٩5٤ايلنننننول    نننننام  
هنا   سنياد  ليبينا واسنتمرت النو حتت املتحند   لن   ينة منوذجنا   نتيبل ا راضي اليف ريةعس ال

   ١ رى مل الدول اخلليييةاتوقيعها املعاهدات ا هذا النها يف 
اضنننني  ر يف اقتطنننناع ار حتت املتحنننند  احلننننحنننن  املنننناد  ا وىل منننن  املعاهنننند  املننننذكور  الننننو نم    

شنن ت مباقننر  هننا والنن   ضننل بلي وا نند  سنن رية  ق  ييد وتشنن قامننة    يبليننا قلننيك القاسننعة منن   
   ليبيننا  2الفقننر     و اااملنناد  الثامنننة   2الفقننر     3للسننلطات ا مري يننة كمننا حر منن  اا املنناد   

يهنا  ليبينة املتفنر  لة يف املننا ر الملراكب املائينالرقابة  ل  الطائرات والسف  وام  حر ممارسة 
 ليبيننا مبننا يف  وقوا نند املننرور يفي  ر لبحننري ا جبنناا  قنناد ر  يننة منن  اير مالقوا نند ا كمننا ا فنن   

ت املتحنننند   لسنننف  و ننننائرات الننننو حت       2  –ا    –  8ذلننن  امليننننا  ا قليميننننة واابحنننن  اا م
ويند ت  قوا ند العسن رية  اىل مننا ر ال  قنت يف مننا ر ليبينا ا  نرى اضنا ةا مري ية حرينة التن

      ١٤  – ت اا م  جننااا تفاقيننة و   ذ ت هنناحتتنفيننذ غنن  اد  ننة الليبيننة  يننا  ا قليميننيف ذلنن  امل
ا راضني والسنواحت    ح ومة النو حتت املتحند  ان تقنوم مبسنً هندسني ارضني ومنائي ومبسنً

 اور  ا ومياهها اجملر م  اجلو يف اية  حية م  ليبيي مسً  ي ا ر مبا ذل  ا ذ الصو وأب
  د ا هننا الننو ين  قننلو يك  ة يف تنظننيننر  يل التصننرا   ومننة الليبيننة   تسننتط  أن احلويعنني ذلنن

 TIAS) NO  3107لسالمة العامة    قا  ملقتضيات او 
ا يننننر   لنننن  ا ضنننناء قننننوات  اليبيننننة تطبيننننر قننننوانني        لنننن  احل ومننننة3ا  –  ٤وحرمنننن  اام

ينة  لن  ا ضناء  لقنوانني ا مري     لن  تطبينر ا20  -اا م  املتحند  . كمنا ونصن    الو حتت
د  منننا  جننناء يف هننذ  املننناا  هينننة  لننن  ا ضنناء نالو ني  ر القننوانينننبتطة مسننتبعد   قننوات ا مري ينننال

 يلي:
 نننة الليبينننة   ان متنننارس دا نننت اململمتلننن  السنننلطات العسننن رية للنننو حتت املتحننند  احلنننر يف    

 وا ا .حد   ل  ا راد قت املتالو حتلتودييب الذي  ول   ا قوانني  ا  تصا  اجلنائي وا
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   ة السننعودية وكانننبيننر اململ ننة الع  مننل رى  ا نن  ة معاهنند ينن ريتحنند  ا مابرمنن  الننو حتت امل    
لنن   د  الظهننر ان النن    ا احننة املعاهنندات  دينند  منن  دول اخللننيا العننريب وهنني معاهنند  قا نن

ا مري ينننة مننن   اقينننة الليبينننة   تشننناب  نصولنننها منننا جننناء يف ا تفسنننارية املفعنننول حلننند ا ن والننن 
 (TIASملعاهنند    اا  صننو ر نان ن انظنن ننيمر وا نني ا ة للينننود واملننا نند متنننً احلصننانقو 

No 2290 
ر والبحنننننري   ملعاهننننند  الظهنننننران منننننل قطننننن  ةكمنننننا ابرمننننن  النننننو حتت املتحننننند  معاهننننند  قنننننبيه    

  ويف مقنندمتها املصننناا النفطينننة ,  ا سنننماتييية  العربينننة وال ويننن  حلمايننة مصننناحلهاوا مننارات  
 عشري  .رن الواحد والا  يها  الل القال  ضمن  حصته

 يمنا يتعلنر هبنذ  القوا ند من  اننا تشن ت  طنرا     ةر ا لن  حقيقنة لن  يند تاكال  د لنا من ب      
لنندمار  منن  اسننلحة ا   اور   ننا ملننا حتوينناخلليييننة والنندول اجملنن  كبننما   لنن  سننالمة مننوا ي النندول

لينا   ني  نالل الننزاع القنائك حاينليي  املنوا نني اخلت. وقد ابت   طور  هذ  القوا د  لنالشام
ة اب الق العديد من  التهديندات  حل ومة ا يرانيا   د  , حيث قامتحاملت  والو حت  ن اير بني ا

م   ليهنننا و  ارى ان يف ذلننن   اخللنننيا اذا ا تننندت ا  نننبضنننر  القوا ننند ا مري ينننة يف دول  
 لدولتني .حر   طم  بني اعي   ل  حا ة لو ت ا تبار او مبالغات  نح  ناب

  الثننة  حيننث حركنن لثايا الثانيننة و لنناخل  حننر وا نند يف  قلا  سنن  دور هننذ ومنن  منننا مي نن  ان ين
وا نننندها يف قطننننر  القننننوات ا مري يننننة منننن  قا نننند  الظهننننران يف حننننر  ال وينننن  واسننننتفدم  ق

 دم هذ  القوا د لتهديد ايران . حتالل العراق . و  ال  تستف وال وي 
  يناراضنمنة  لن  ااقمل مري ينة اة من  اتفاقينات القوا ند العربينبنا ا   لي  قعو هذا ما حصل    
وذ للو حتت املتحد  وهنا حنن  يف ناينة ا منر ننرى منا جينري  نا اىل منا ر نفاند ال  حول  بلو 

لنة ا مند تتضنم   تلن   لطنرا ا مري ني لعقند اتفاقينة  ويبصنر  من  مفاوضنات منل اح  
  ودحصنننانة اجلننننيادتنا موضنننوع  يسننني نا وعنننت بسننن  ولتني . ول ننن  مننناالقنننات بنننني الننند ننننواحي الع

يف  تلن  حقنول التعناون والنذي يعتن  كمنا   وا نني العناملنيملنات ا منينة و ا لوكوا  مري ان ا
و  ولن   من  قنيننا  تيادتنا كمنا  مي ن  مهمنا او من  النك وا تنداء  لن  سن  بينا يف  رضنا السابر

ت   دهنا  ننا  رضنموضنوع حصنانة جنو املتحند  من   نرض  يف هذا التفاوض م  مننل النو حتت  
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قيعهننا اتفاقيننة رومننا لعننام  النندوا بعنندم تو   مننل تي تتحنندى اجملوهنن.    راقى منن  العننو قننأ   لنن  دول
لننن  يف هننذ  ا تفاقيننة  لنن   متننناع النندول منن  ايننة  الدولئيننة   مننة اجلناحملاخلالننة اب  ١٩٩8

ك حنر   قم ونن  من  جنرائة الدولينة ملنا ينود ا مري ان و دم حمناكمتهك امنام احمل مناجل صانةح
  بنندون الننن  يف    يب رأيننحسنن  ا تفاقيننة   ل  توقننلنن   . وسننوا    قاعننر حالننت يف الكمننا هننو  

 للبها  ل  هذا الشر  .
ة ومنننا ثلننن  أليننن  مننن  تنننر  البلننند  هننند  العراقينننة األمري ينننالوقننن  للحنننديث  ننن  املعا  ان حننن      
 ور  .املعاهد  املذك كما نص   ل  ذل رهابيني واجلواسيس بدون محاية  دود  نبا  لووح
د  مننحهك  النو حتت املتحن   م  ينة جديند  تشنريأم  وات  د نول قن ن يثلحند  ند  ل وهنا    

 احلصانة حلمايتهك م  القضاء العراقي .
الن  أهينن  وأنته ن     ينة  ن العراقي محاية للسياد  العراقة القانو القوات لو ي و   ضل       

ابنننال     ةركملتمثلنننة بشننن  األمري نننان اي ينننة واملتعاقنننديود القنننوات األمر ث ا املنننرات  نننالل وجننن
شنننركة  نننر العنننراقيني وأ ال نننك مننن  و ينننة احملننناكك  هنننا أ ضننناء هنننذ  ال بترائك الننن  ار جلنننوا  تنننر وو 

 ري ية يف الوق  نفس  .العراقية واألم
ل  ألمري يننننة قامنننن   ننننالذا اجملننننال . هننننت أن القننننوات اوأول مننننا يطننننر  منننن  تسننننوول يف هنننن    

يني مبوجننب  اقلعننر ة ايف محاينن  ةلننتالدولننة احملهننا منن  واجبننات  ل مبننا يتوجننب  ليسنننوات األحننتال
  وجب  ل  احملتت محاية الشعب الواقل ح  األحنتالل ومحاينة حندود يات جني  ال  تاقفأت

  كمكيننا  العراقيننة منن  قبننت النندول اجملنناور   ات املت ننرر  يوميننا  أ اء احلنندود. وهننا حننن  نننرى اخلروقنن
 حتت  لنو   احنر بندون ان    ردمة وتقتنت وتنراضني العراقينوتند ت قوا نا األان   الن  تقصن   وأير 

العنندوان اليننومي الصننارخ وهننت ان الننو حتت املتحنند  تنند ل     ي جننندي لوقنن  هننذاأ   املتحنند 
ة ووضنل األتفاقنات الصنحيحة  منا يتعلنر  ماينة املالحنة البحرينقرارات جملس األم   ي لتطبير
 ويننن   لا   وكيننن  اسنننتغلة ال ويتينننة .  ابحلننندود العراقينننو   يمنننا يتعلنننر  التطبينننر القنننانموضنننل  

سننننتحواذ  لنننن  األراضنننني العراقيننننة واملمننننرات   جملننننس األمنننن  األيف    حتت املتحنننند لننننو اب  ومننننةمد 
عنراق املنهنزم  هنذ  املعاهندات املفروضنة  لن  ال   يها .  ال وي  تستغت البحرية وحرية املالحة
  اءأبنشنناء مينننواليننوم تقننوم     ومننة العراقيننة .  تقامسنن  مننل احلرميلننة بنند   مننيف اسننتغالل نفنني ال
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لنس األمن   لن  جزينر  وربنة الرابضنة  لن   لنرحا لقنرارات جم  ا  ذي يعت   رقنال   بمبار  ال م
اخللننيا ومتلنن   ذي متلنن   ينن  موقعننا  كبننما   لنن   لتياريننة . يف الوقنن  الننقلننب املالحننة العراقيننة ا

  ملقيمننني يفد األمري نان اول ن  تسنتغت وجنو   ر نا احملندود  .يهنا وي فني جتامن  املنوانت منا ي ف
و اب ال  .وهنذا منا يضنم   نا التيناو   حمونا حقا  أ  ي ذ راضيها   والأ ا تة د د  س رياو ق

  ل  حدود العراق .
يب اجلنني  العراقنني  ة بتنندر املاضننية  ننالل السنننوات الثمانيننة  منن  القننوات األمري يننقا  وهننت    

تنندريب  ب  منن كننال  قنند قاريننة . اجلننوا   فننة اجلويننة والبحاألسننلحة املفتل  وتزوينند  مبننا حتنناج منن 
ة الثقيلنننة مننن  مننندا ل ودابابت و ينننارات  تقنننك ببينننل األسنننلح  نوبشننن ت بطنننت و   اتلقنننو ل ابعننن

ة  قنني وتسنننبب  يف دمننار  وحطننيك وسنننرقالنن  حلننن   اجلنني  العراوسننف  حربيننة للعنننراق   وهنني  
لركننون إىل  نا .  هنت مي ن  افر يف تسنليً جيشنن نبندأ من  الصنأسنلحت  املفتلفنة والن  أدت أب

ومحايننة حنندود    بنندون ان    ال ننايف حلمايتنننا   زوينند  ابلسنالت  يف  ديننةة واملعتلننتالدولننة احمل  هنذ 
قاءهننا املهننني واملفننت  اضننينا لتضننم  وجودهننا وبتفننرض مننا تشنناء منن  قننرو  وقوا نند  لنن  أر 

اقيننت ومتنننوع     ننرى لتننومني سننال يننوء إىل دول أونتسنناءل أ  يسننتطيل العننراق الل  بسننيادتنا .
غلبن   السنابر كنان يف أ   حلنا  وأن تسنليصو     نة  قنات متنو الو رات  الينة  ا ميل   م  قند مب

حنننن   أو  رنسنننا أو أن لنننما و روسنننيا  .  لمننناذا   نلينننو مننن  جديننند لشنننراء السنننال  مننن  روسنننيا  
نلننب منندربني    نسننتطيل أن  ات  يبننة مننل كننت هننذ  النندول . ت أقننادرون ماليننا  ونتمتننل بعالقنن

   لسنننني   الننننذي أل  احلنننن  أو جنننننود   د تحننننو حتت املالليننننوء إىل الننننهننننذ  النننندول بنننندون  منننن   
ودمننننروا سننننالحنا وجيشنننننا وكننننت بنيتنننننا    2003و ننننام    ١٩٩١حلننننربني  ننننام  تنننندوا  لينننننا يف اأ 
وقتلننوا أ فالنننا وجو ننو   يلننة    لنن  منن  كهننرابء ومصننانل ومستشننفياتلفوقيننة والتحتيننة ومننا منا

األبننند    إىلاألمري ننني و ننهننني الوجنننود    س األوىل بننننا أن حصنننار جنننائر . ألننني امنننا  بفنننرض    ١3
 قننادري   لنن  أتهيننت قواتنننا العسنن رية أبقننر   ذكور  مننل منندربنياملنن  حا  منن  النندولالي سننشننم ون

وع بيعننا أو  املتحد  تنناور مننذ سننوات يف موضنوها حن  نرى الو حتت  وق  وأقصر الطرق .  
ول اخللننيا  منن  اسننرائيت وداملتطننور   و ننا   سننلحة العسنن رية  اتلننة وبقيننة األ دمنن  للطيننارات املق
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ا منن  ويننالت اجلنني  األمري نني ومننا  ي فينننا مننا  انيننن  الوال وينن  . أ ننة  وديلسننعرأسننها ا   لننو 
 جلي  احملتت .حصت لسيادتنا املفمقة بوجود ا

ينا بنننندون منننننحهك  ي ننننان بوجننننود قننننوا ك  لنننن  أراضننننساسننننة العننننراقيني بقبننننول األمر ك الوحلنننن    
 ل  نن   ننناتت  أن     مي نن   ةينني تحنند  األمر الننو حتت امل  مننون حننر العلننك أن صننانة . وهننك يعلاحل

  اقيا نا منل أكثنر من  م نة دولنة تتواجند  يهنا قوا نا بشن ت ملقن  او. املثب  يف أتفر هذا احل
  تفاقينننة األمري ينننة العراقينننة الننن نة جلنودهنننا كمنننا حصنننت معننننا يف األدائنننك   لننن  ضنننمان احلصنننا

ر  برميننبننول     صننرالقيات أن  ء العراقنني . بننمنن  و يننة القضننا  جلنننود األمري ننان ضننمن  حصننانة ا
النر قنركة بنال  ووتنر من  و ينة احملناكك العراقينة  املتعاقندي  أمثنال  نة ينض  ل  العنراق محار  

  و ينة القضناء العراقنني  من  حماكمنة أ نراد هنذ  املنظمنة من    والنذي حرمننا١7رقك امبرسنوم  املن
أنننك    اكمننالعراقنني    ى  لنن  الننما   وجننرائمهك األ ننر   يف سنناحة النسننور  تهك املرو  ننةبعنند جننرمي

ابحلصننانة أمننام القضنناء األمري نني وهننذا مننا  و حتت املتحنند   النن  جننب  قننودهك مننل و ن مبتعننو يتم
  مة األمري ية .   حماكمتهك امام احملقاهد   م  لرا النظر  

ون بتننندريب  ينننة أننننك قننند يقومننن. الننن  أقنننارت السنننفار  األمري   لنننر ابملتعاقننندي و يمنننا يتع      
 نن   رات الندول   مي شن  ي املنتشنر يفي نمر األ  أن اجلني    ذلنوالسبب يف  ت العراقية    القوا

أحتهنننننك    إىل املتعاقننننندي  ماحننننننا  ان يقنننننوم بواجباتننننن  العدوانينننننة والعسننننن رية لنننننذا  هنننننو جلنننننو ويلينننننو  
  راضننيها   كمننا هننوتواجنندي   لنن  أانتهك أمننام احملنناكك الو نيننة املأمتيننا ات كثننم  وتضننم  حصنن

مات هنننل ء  د خلننناجتننن  املاسنننة  حلن  لعننناينننة دول اقبو    غانسنننتان  ات العربينننة وأحالنننت يف األمنننار 
 زقة   القادمني م  دول أمري ا الالتينية وجنو  أ ريقيا .املرت
قنن  الننو حتت املتحنند  أ اء  سنن  مو ان ينوا والننرأي العننام العناملي    مي ن  للميتمننل النند         
  إىلينننة  العدوان  ةلننندو نضنننك هنننذ  ال.  لنننك ت  ١٩٩8  عنننامفاقينننة رومنننا لالدولينننة وأت  ئينننة منننة اجلنااحمل
   ملننا يرت بننالدوليننة    ئيننة مننة اجلنااحملاد ننا وأ ننراد قوا ننا أمننام   ننا  منن  حماكمننة ق و   ذ  األتفاقيننةهنن

الننو حتت املتحنند  األمري يننة كمننا أن  أبننناء الشننعو  النن  أتوي قوا نند      جننرائك   ننرهننل ء منن
  ثننناقمي  وتضنننمينها  ن واجرمينننة العننند أمنننام أ تبنننار    موقفنننا  معارضنننا    حتت املتحننند  وقننن و ننند النننو 

را . وتعلنك النو حتت املتحند  قنونا قنون الندول األ نرى  العندوان غنم معن  ن  احمل منة  ينة  ا
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جنودهننا    اكك وحنناككشنن  منن  أن حننل نهننا    ١٩7٤ان  ننام  العامننة  ر  نن  العنندو   يننةأن اجلمع
   ئينننة واحتلنننابحلنننر  الوقا  وت إىل منننا يسنننم   مننن  ذلننن  أننننا جلننن رمينننة العننندوان. بنننت األن ننن

 ذبننة بعنند ذلنن  بوقنن  قصننم . حننني  نهننا   وتبيننن  المألدينند العننراق  عننة  ذري  عننراق حنن لا
يف هنذا التولني  ن تقنك بتطبينر  ة حمتلنة . ول نهنا حنىت   لب  م  جملس األمن  إ تبارهنا دولن

 تلة .  الدولة احملتفاقيات جني  حلماية املدنيني يفأ
األ نننرى مننننً    عنننانل الض  لننن  دو ر فنننت  رسغال نننون  ت املتحننند  ومبوجنننب قنننواننيو حتأن الننن    
قنننند قننننرح  ذلنننن  يف الصننننفحات السننننابقة  يمننننا يتعلننننر ببلننننداننا   النننن    نيهننننا احلصننننانة و وام
قا يننة والعسنن رية أن  رضننن   ا يف اجملننا ت األقتصننادية والثفقنن  وحصننل   لنن  مسننا دا ات

ا  ممثليا ن  ءضناصنانة أل ل أ نرى مننً احلغر    ليبينا ودو مصر  لبنان  امللنا العراق     ل  دو 
ترض  الو حتت املتحد  ببقناء قوا نا لغنرض التندريب    والعس رية .  هتة  يادية والتيار قتصاأل

 نينننة  وهننني  شنن  منن   ضننو هك للمحنناكك الو  ننر بنندون ضننمان حصننانتهك  أو أي هنندا ث
ومنننا أكثنننر منننا  و ضننند األنسنننانية  هبك جنننرائك حنننر  أيف حالنننة أرت ننناوحمل منننة اجلنننناحتت الدولينننة  

لسنننيون األ ننننرى    أبنننو غرينننب أو اسننني  ب العراقننني يفالشنننع نننر  اجلنننرائك    ذ هننن  رت بنننوا مننن أ
ىل احملاكمنة و نرض  ينا بدون ان يتعرضوا إو مليات القتت والتعذيب وأهانة ال رامة  ر موا ن

 ك .العقوابت  ليه
ومنا  اهند  ر األنسنحا  من  مع  ي  ل  العراق يفأن ما قام  ب  الو حتت املتحد  م  ضغ    
يف رغبتهنننا  ننندم  لفنننة لننندليت واضنننً  فتالعقنننوابت امل  ا يفظامهنننخلضنننوع لنا  دمو ننن  ١٩٩8م  لعنننا

ت بوهنا  نر الشنعب  ر   ن  اجلنرائك الن  أر تعريل جنودهنا حملاكمنة  ادلنة أمنام احمل منة املنذكو 
 العراقي .

العنننراق الدولنننة      هنننت يسنننتوجب وضنننل ويتسننناءل العراقينننون كمنننا يتسننناءل كنننت أنسنننان واع       
 هنت    ليها االانة ث ا موظن      د   ال  يتواج  انالع يفري ية مأ  أك  سفار الصغم  وجود 

أجهنز  متطنور   س مبا ميل ون م  قو  و  ف  أهداا وجود هذا العدد م  املتعاقدي  واجلواسي
 يد  .     العراق املققلننا الدا لية ويف تقييد سياد للتيسس والتد ت يف
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  يف  ابنناد  تضنرُ  أ  و سن  مم  قهنر  وتند   م  ي ي لبلند حصد   م  األحتالل األمر لذي ما ا    
 لة .  مفالت الدو 

ا لنة  ذلن   عنل القنوى العراقينة الفقام برمير  ت اجلي  العظيك أستيابة لرغبة  لييينة وب    
 اخللييية .ل  شا  الدو   س بني جيو  العان   وال  كان اجلي  الذي كان اخلام

وات  قنن  ت  كمننا قننام  نن نني  منن  و ارات   أبفسننتابرات   امجيننل القننوى األمنيننة    نن  رميننرحننت ب
     البلننند يف  وضننن   ارمنننة   ح مننن   صننناابت األرهنننا  وميليشنننيات احل نننام  الشنننر ة وتنننر 

ال  . كمنننا تُركننن  حننندود  مفتوحنننة  حنننتالل لتنصنننيبهك  ليننننا بقنننو  السنننالنننذي  جلنننبهك معننن  األ
يلية  ئاسنننر ابرات األجلواسنننيس واملفننن ننند ت أقنننتات مننن  امحاينننة مننن  أحننند    بننندون حنننرس  أو  

 عبث أبمننا .ت   خللييية وراحة واغربيوال
مبراسنننيم  حنننول    سنننا د برمينننر  لننن  نشنننر الفسننناد يف مجينننل اجهنننز  الدولنننة بعننند أن    هنننا    

تشنننريد م نننات   و لمائننننا   كمنننا سنننا د يف قتنننت و البعنننث واألنتقنننام مننن   نننم  كنننوادر اجتثنننا   
ت  قتن  تم نة . كماوامل  دربةادر  املو ك   العراق م  عان   حارما  والعلماء يف ال  ات وال فاءاتاخل

بالغننننة  ي م ننننات اآل ا منننن  العننننراقيني  يلننننة وجننننود  يف السنننننوات الثمانيننننة الاجلنننني  األمري نننن
يني  وكا   مطنار بغنداد   م نات العنراقت و ذ  يف سيون    أبو غريب   بالقسو    حيث قت

  د  يفت املتحننحتو أب مننال الننالقائمننة تطننول   نشننرها جنننود  و ذل  الفضننائً النن   وتشننهد بنن
 . قتال ا للعراأح
  قوا ننند  يضنننتويف النهاينننة  نننرض  ليننننا معاهننند  مبتسنننر  وظاملنننة   وغنننم قانونينننة و قنننا  ملنننا تق    

وليننة  لنن  متنننل وحننر م  قنند أيننة معاهنند  دالدوليننة   اللمعاهنندات    وا يف أتفاقيننة  يننناالقننانون النند 
 القو  .  تالل أو أستفداميف ظت األح

ل  ن   رينوا    تُر  جيشناهد   ملعام  تل  ا د ا هو حصام      ر التطنوع   والنذي  لنذي مجنُ
ء ابجلنننننننود  ايننننننة الشننننننهر . وكننننننان موبننننننو ن ي نننننن  يف ننننننر أ ننننننراد  سننننننوى أبسننننننتالم الراتننننننب يف ن

حنمني البلند     ين  نسنتطيل أن يب حنديث وبندون أسنحلة متطنور     االفضائيني  بدون تدر 
ييننة  نتلفننة   وكانن  افتل  املهننز  األمنجأت  لفسنناد دا نا د  لنن  نشنر افنظ أمنن    كمننا سنوحن

 ت بدون قتال .تسليك املول
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  ما الذي بقي لنا م  سيادتنا العراقية مم   
العنراق من   دا  ومراقبا  ألحتالل  وجب املعاهد  يق  مشاهاملزي  مبا احلامي ذ واآلن نرى ه    

قننرى  و   دن تنمننو يف مننيف سننورية وهنني  ت وينهننا و لقهننا  ا نن  الننذي سننا د بقبننت  صنناابت د
ق وريفهننا . والعمليننة كاننن  تتطننور أمننام  قننرى ومنندن العننرا  يف  ت وننن  وبسننر ةكمننا  ة    سننوري

ى ويشننيل  ا  حلمايننة حليفنن  العننراق وكننان يننر مننار  دون أن حننر  سنناكنأنظننار ومراقبننة  ماننن  وأق
تننال يف  املتطننو ني للقدمي املسننا دات و ة   قطننر   يف تقننكيننا   السننعوديحلفائنن  يف املنطقننة   تر 

  النذي حنر م مسنا د   ١373ر جملنس األمن  اراقدون أن ير      ب دا  لقا د  و ا والف
س كان يقندم املسنا دات  نك  يو لورهابيني بت الع األرها    أو تقدمي السال  واملال واملل

  ام بشار األسد .عريب  ألسقا  نظاأو الربيل الرية   أبسك الثور  الدميقرا ية يف سو 
ت دا ننن   ت اتركينننا  لعصننناابرا   و نننتً املعسنننسنننا د واملاملنننووى    ن و دمحلفائننن  يقنننو   ال      

متننرر  لننو حتت املتحنند    ينن   والنصننر  بنندون  ننوا أو رقيننب   تركيننا احللينن  األسننمتييي ل
     امرهنا يف ت نوي   أمري نا حزمنللقانون الدوا واألنسانية . ولمثت هذ  األ مال املنا ية 

ذبو  يعنادل  ملنان وكنون ذلن   العناكنت    ام أنظارماي  ي األمري بعد ذبً الصحفحال  دوا   
ت املتحنند    و     اآلا الشننهداء الننذي يقنندمها العننراق وسننورية دون أن تتحننر  الننو حتبو ننن

  سوى القول  :يسعي
  يها نظرقعب ثم   مسولة ة   تغتفر             وقتت  ء  يف غابة جرميقتت أمر          

ة حملاربنة  رات وأسنلحة اقيلنائ ن  احلديث    لسال  اب   تزويد    حد حتت املتواليوم متتنل الو    
لند  من   يند  ابلسنال  حلماينة ب وي  نصنو  األتفاقينة الن  تفنرض  لن  أمري نا بتزو  دا   

سنننبة  ننننح   املنا  وهبنننذ   العنننراق.وأي  ننندوان قننند يقنننل  لننن     ابينننة رهواألالعصننناابت األجرامينننة  
النن  حننت  وقنن         F16ائرات اطننلملتحنند  او حتت النناا  سننلمنو  ت  أبموالنننا ال   نشننمي السنن

ا نند ملهلنننة  متعللنننة بعنندم وجنننود قو   دا نن  تسننليمها وحننن  أبمنننس احلاجننة  نننا يف حربنننا ضننند  
ي   يننة اخلننوا منن  تسننليمها  تشننت ااألابوحرمتنننا منن  السننمتيا  الطننائرات    لننألسننتقبال ت

   .اديف حربنا ضد ال  وقف  معنا  اجلار  الوحيد    أليران 
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لوق  احلاضر ببنناء قوا ند جوينة وبرينة يف  ت املتحد  تقوم يف احتأن الو يف األمر ريب والغ    
ا    جلنننزء الغننناا مننن  العنننراق وأ ضنننهننند ألنفصنننال هنننذا اا متوكونننن  حرينننر كردسنننتان يف منطقنننة  

 اخلليا . كما  عل  يف دول  القوا د  تها ببناء تل   ملشي
نبيننة سننواء كاننن   أج  ي قننو نننا منن  أأن حمي   بننالد ر  منند  للمحتننت األمري نني الننذي  مي نن        

ألن الدولنننننننة احملتلنننننننة تقنننننننوم مصننننننناحلها    العننننننندوان  صننننننناابت دا ننننننن  أو غمهنننننننا مننننننن  قنننننننوى  
مة كما حصت منل العنراق بعند  م ل  قائ ال تقو   احملتت  و ريب البلد  يديولوجيا ا  ل  تدمموأ

 نسنتطل  قوتننا ونومصنادر    ةينحتيل بنيتننا التأمري ا مج حيث دمر ت  2003و ١٩٩١حر  
تعاد  وبننننناء مننننا دمرتنننن  أمري ننننا حننننىت الوقنننن  احلاضننننر هننننذا مننننا  قنننن  احلاضننننر منننن  أسننننلو ا  حننننىت

و  وأح ننننام األتفاقيننننة األمنيننننة  ا ون ولننننها  نننن  تطبيننننر نصننننحصنننند   منننن  أحننننتالل أمري نننن
 معها.عقود   امل
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 جتماعي  م االالتقد
 محور الحضارة االنسانية واساس البناء السياسي

 

 مي علي سلمان البيضايناحملا
 

ببعيند  ف نر  وجنو  توجين   ا ية ا  منذ  هد ليس  االتقدم  ا نتبا  كقيمة اجتم ن يسمع    
   ا  ان  ت املتحضننر ت الغاليننة يف اجملتمعننامنن  املسننلما   حالننبن  وال حنننو التقنندم  جملتمننمننناء ا
بعننند مننن  ناينننة  ا  ىلحتننناج للرجنننوع ا  التقننندم و اي حنننال موغلنننة يف     لننن     الف نننر  ليسنننهنننذ 

ا منننن   ة التقنننندم وا تبننننار  هنننند القننننرن الثننننام   شننننر لتسننننييت مبنننندأ ا ننننالن ا ميننننان يف  النننني
نن ننر اننن  حنننىت    جينننب ان    هننا بننتعر م  يفا  اليهننن  ة نسننانيعننات اا هننداا النن  تسنننع  اجملتم

حينننا  لننن  اوضننناع مننن  التزمننن  واجلمنننود و  حتمنننت  يننن     معنننات مننناوجننند يف اجملتمننننا هنننذا ييو 
  .  ً الرغبة يف التقدمضاو   بش ت

عنل القنوى الدا لينة   الن  تلقن  القهنر من  ب  كما ند هنذ  الرغبنة يف جمتمعنات ا نرى منا    
  ةلسياسنننيا ردريننن  هيينننت  اة  دير يف  لسنننفلتقننناب   ير د اجلننناحننندى النقنننا     ولعنننت  اخلارجينننة  او
يف  طننوات    لمناالن   طنو حنننو ال   ة  رتن   نن  الدولنة النامينن  ةتارعينملدرسننة الداء منهنا ابهتنا

ولنننل  اليننن     هنننا اقصننن  منننامننن  التنننارين ا نسنننا  وتتيسننند يف كنننت من  ةمتثنننت كنننت منهنننا مرحلننن
  ا منننل اسننننتاذ يعنننم   ت ينننمت  ار تو اجنننون سننن  ت وننننرىملراحنننا نسنننانية يف كنننت تلننن  ا   احلضنننار 

ا  لننن  النننذي حنننت بننن  كنننت املشننن الت    هننني املعيننناروان كانننن     ةعنننابن املنفاجممننني بنتنننام   
لتقندم  لكائننا يصنبو    مس  معانيهنا اي بولنفهاجيب ان تفهك أب  ةاملنفع   لت  ا جتما ية ا  ان 

  منظناالو    وهنيوارت مينتتون سنر اجنظنام ا جتمنا ي الصناا يف ن  و ل  ذل  النظوالتحس
حتي بعنند    ع ت عنننوي للميمننو م املننادي واملقننر التقنند الشننعب  ننم الصننفات وح  لننذي ينمنني يفا

ن العامننة  لنن  اكمننت وجنن   لنن  اننننا جيننب ان  و ل لشننذلنن  توجينن  هننذ  الصننفات اىل معاجلننة ا
دم  قنالت  هنذا  ةدم ا جتما ي أ  ان ماهيمنعقدا  ل  ضرور  التقنالحظ ان ا مجاع وان كان  

النننبعل    تقننندما يف نظنننر يمنننا يعننند  حولننن  ا  نننتالا يف ا راء      يثنننوريقنننقح  ةينننيف  وكومضنننمون
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بنند منن   ننث اجلوانننب  ال ي  ا  ننر ومنن  اجننت ان نلقنني الضننوء  لنن    ننر  التقنندم ا جتمننا 
 ة :ا تي

 

  :ةانيالطبيعة االنس ةأوال: االميان خبريي
 نننر  التقننندم     لا جمنننا يفن النننال اساسنننين ي نننو   جينننب اةا نسننناني  ةالطبيعننن  ةمينننان ا مينننان اخب

النن  متسنن   بننذل  ا ميننان او ا مننر بنندورها     ةلينناللي ا  ااملننذاهب  لنن  مهمننا قيننت يف نقنند وذ
ا نسنان املنوا    لن  ان حنت حمنت  بطنات التنارين    اب ميان بقدر  أد بت التقدم ةوذل   لسف

  لنن  ن  نسناا    بقنندر مينان  اي ا   ة ن  تصنورات منطقينن  ة بعنن  ةما يناهندا ا ونظمننا اجت   ظلمنو 
   همننا كاننن    ننر م  را   لنن  اننن و الفوضنن  واخلننارادي حنننحمننت ا نننراا الننال  ة مننان حننت احل
ي اىل  ق   انننننا جينننب ان نضنننل يف احلسنننبان ان الفنننرد   ا    لننن  اتفائنننت اجينننايب  ةالتقننندم مبنيننن
ويتطلنب  باع   ي ومع  كنذل  حاجنات تقتضني ا قن قي بت ق ةحقوق  بيعيا اجملتمل ومع 

من     ةحاجن  وسائت لتحقير  انسب الللبشرية ت البحث    ةقحلاجات احلا   ث  بحال ا مر
ا نسنانية يف  تلن     ةاية املعر نا  دمهذ  احلاجات ويد و  هذا ان نلكد يف جدال   ر  التق

كلمنا  ا  تطبينر للعلنوم ا نسنانية و   النظك القانونينة ان هنيقطا ا ا وانع اسها  ل  القنانون  ن
ا درا     لنننا ننندر   ننموانني جتعابلعثننور  لنن  قنن  ةانونينناملعر ننة الق   مقنند م تعلننو تقنندم  هننذ  ال

 .ةمر ب  الدولجيب ان أت جيب وما  ما
 

 :وفكره التقدم  لقباثنيا: املست
وان بننندأ  بننن   دما نتبنننني ان القنننانون  تلقننن    نننر  التقننندم ابلنننا تعبنننم  نننا يف جمنننال القنننانون  نننن

  ة  الفرلنن  للقننانون لننيس اةنسننبن احلاضننر ابلا  .تسننتقبامل  ر  متينن  اىل جننوهاملظهننر ا  اننن  يف
مننال   ا هننو حمنت ا مننال القننانون ول ن  هننذ     لنحيً ان احلاضننرقبت ا  ضننت   لتصنور املسننت

  لنولذاتن  وامننا هنو الو   نون لنيس غاينة يف حند ا. ان القنأ ضنتحدوها كثما ا هتمنام مبسنتقبت 
للمسنتقبت تلن      نون لنور قنالاكنون  فسنر  املسنتقبت ويحملن   اب دا ا جتمنا ي وهنذا ا ندا  

  ةهنننو يواجننن  احلالنننة ا جتما ينننة القائمننناليهنننا    ىل ا سنننتياب الننن  يعمننند ا   جتما ينننةا منننا  ا
حقينننر  لتنظنننيك ا ضنننت ومننن  ت يرسنننك لنننور  اكمنننت حلينننا  اجتما ينننة مسنننتقبلية ويعننند بت  رصنننو بت
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ر  حقننننتتمنننننا  ود اا و ننننوكننننت هننننذ   عننننو الو   ةشننننة وبوضننننل حنننند للفاقننننتوى املعيوبر ننننل مسنننن  ةالعدالنننن
بت يننلار  ينننا  لينن  املسننتقىل ماسنني ون  يف احلاضننر ا  يلقننر لنننا  سننتقبت  لنن  ان القننانون  ننن ابمل

يفنى ابندا  هنو    يفنرغ و   لذي مييز القانون  ل  ا    هو ان   ا    ماما تقدميا مطردا ول
      لننن عنني تنظيمننلقننانو يمضنني اىل مسننتقبت ابعنند واوسننل  ال  سنند تنظيمننا وضننعيا ا  يتي
القننانون  وال وكمننا ان   ننال منن  ا حنن  ة  اللحظنندون توقنن   نن  تلنن  ةا جتما يننة حلظنن   اينناحل

و  يقتصننر القننانون  لنن  وجننود نظننام ا ضننت    تقبحنننو املسننت  ةللمسننتقبت  هننو ايضننا حركنن   لننور 
  ضنننت مسنننتقبال ويتبنننني ممنننا تقننندم ان حقينننر هنننذا النظنننام ا  بنننت انننن  يوجننن  جهنننود  ايضنننا اىل  

ة يف  نسننننقوم  ةهادئنننن  ةول نهننننا  لنننن  اي حننننال حركنننن  ةك احلركننننائنننند  ت هننننوتننننا بنننننون لننننيس  بالقننننا
 لن  كنت نظنام    ة ظناحم  توجند ايضنا قنوى  ةية ذل   ن  اىل جاننب القنوى احملركنوال العادا ح

 اجتما ي قائك.
 يف ا ي:  ةومي   حصر القوى احملا ظ

 .ةاملالو   ت رار احليا  امليت البشري اىل  -١
ايننننة منننننهك  املننننراد محام القننننائك ببقنننناء هننننذا النظننننام و لنظنننناب  ة فولننننامل  ذوي املصننننااام  اهتمنننن  -2

 هك.ملصاحل
منننل ذلننن     ةالعقلينننات منسنننيم  ن  نننو أتانننم التعننناليك الننن  تننندرس يف ظنننت النظنننام القنننائك لت  -3

 النظام.
 .ةاحل ومي متتل النظام القائك بتوييد القوى  -٤

 :ذكرابل ل   ا صها  طور للنظام ا جتما ي او امل  ةاملعدلاما القوى 
 للتقدم.  ةالبشري  ةنز ال  -أ

 .ةلعدالاىل ا ةاجاحل - 
ك لنن  ومنن  ت كننان هننذا  ئاقنن  والتقنندم ن جينناو   لنن  النندوام حنندود اقننباع اي نظننام  ةالعدالنن ننداء  

 . جتديد مطرد  النداء قو 
  ات  تمعنحات والتعنديالت ا جتما ينة  اجملا لنالتمنا ي تتمثنت يف  يف اجملنال ا ج  ةواحلركن
 يم.تغو تبدل    دون  حيا
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حقهنننا التغينننم مننننذ  تمعنننات منننان يلن هننننا  مننن  اجملا الصننندد أبمي ننن  ا  نننماض يف هنننذ   و     
يف تلننن  اجملتمعنننات  هننني    ةاجتما يننن  ةيعننني توقننن  كنننت حركننن ي  اجينننال  ن هنننذا غنننم العننناد

د  وجو  نننال   اننننا غنننم موجنننود  ينننث قننند تبننندومننن  النننبيء     كبنننم   ةدرجنننول نهنننا  لننن      موجنننود
 . مستمرتغم يف  تما يوا جعي  الطبي

 :  اعيجتم رك االالتح  ةاثلثا: نظري
منن      املسننتمد   ةسننفالتحننر  ا جتمننا ي  هنني منننوذج جدينند منن  الفل  ةانظرينن ان  قنن  يف  بننالو 

  مرعيننا واحنندا للتطننور  للميتمعننات ولننيس بصننحيً ان هنننا  مسننارا  ةظننواهر احليننا  السياسنني
كنذل  لنيس     موحند   ةد  مرعينا نققندم لضنل التا نرى  ع  البشري يف اجتا  التقندم او بعبنار 

لننا    يعطنما يعوقهنا ان التنارين ابلنسنب  للتقندم  ي  ة  وامنا مثم واقل  ريب  يان التقد  بصحيً
الصنندد نصننائً  مي نن  ان نستفلصنن  منن  دروس التننارين يف هننذا    بننت ان كننت مننا  ةقنوانني لننارم
س مثنن  قننيء  لنني  تسننتقبللم  ةسننباننن  ابلن   للماضنني  ة حسننب واذا كننان هننذا ابلنسننبوتوجيهننات  

 ون  ليننن  يف النننزم   النننت ه  مبنننا سنننيواجننن  املسنننتقبت و  لننن  ان م  قنننر بصننندد التقننندم ايضننناحم
التقدم ان يتحقر والواقل ان منا من  حركن  اجتما ينة    بف ر  ةر الصلياو  القريب او البعيد امر

    راد امنت ا  ثنما  لن ك  لي  املستقبت وذل  ان التقدم يركنزم تصورات ملا سي ون  جاد  بغ
و نننذا     املرجنننو    لصنننور ليتفنننر واوتطويعننن   سنننتقبت   لننن  امل   ر الننن  تتطلنننل اىل السنننيط   ا راد  لننن ت

 للتقدم. ةالعام  ة النظرييف  ياقغت االتفطيي  مقاما  ال
نون  ي  ويبندو القناتنظنيك اجتمنا   ةلن  ا اقنابلتفطيي  هو ينطوي   ةوالقانون واير الصل    

  ةمنا اىل اقاوملنا كنان القنانون يهند   ةجتما ينا   يبللنرواومنسنر  قنامتظنيك تنل  يف متام  لنور 
  ا اد  ةمبثابنن  د يعننالتفطننيي السياسنني  و    ابف ننر   مننرتبي   لضننرور ي معننني  هننو ابجمتمننل  لنن  مننن

لشنامت  ادا  التنظنيك ا  ةوهرينويعني ان القنانون يف حقيقتن  اجل ةمرسنوم ةسياس ةيف  دم ةلياغ
املسنننتقبت    ةظنننر البعيننند سياسنننلنا  ةسياسننن  ة املطا ننن  ةلسياسنننا  ميتمنننل  القنننانون هنننوال امنننت لل

 ة.املتقلبهواء  الظروا وا   ةاسسي   ةايوالغ
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وهنننا     ةواسنن اني  ةبنائينن  ةوهنننا  سياسنن  ةعليميننت  ةسنن هنننا  سيا   جوانننب متعنندد  ةوللسياسنن    
الن  تتننوع وتتعندد    ةننب السياسناىل غنم ذلن  من  جوا  ةيلننا   ةوهننا  سياسن  ةجتارين  ةسياسن

  ة.مايف اجلت احليا  قطا ا  وعيتن
وربطهننا ببعضننها    ةكا ننا نسننا     لننور النشننا رتيننب  هننو ت  ةياسنن لنن  ان املعننى ا مجنناا للس  

مننت احننوال الننناس و النظننر بعننني التبسننيي   لنن  أت  ةوي كننت سياسننطنننوتلبلننوغ ا نندا املشننم   
  جننو حقيقنن ك املر ظننييننب الشننامت للتنج ا  ننراد يف المكنظننر  مت نن  منن  ادرا   ةلينناىل  ننوارقهك الفع

املوقن  النذي يعند    قنل منن  املنا اننا تتو   فدم الفنردللميتمنل تسنت  ةاملنظمن  ةان السياس قل اوالو 
يف تشناب  هنذ  املواقن  وتعقندها يف    ةتتننا ع السياسن  و  دو نشموضوع التظيك ا جتما ي امل

د بن  تلن   و ان تعن   مي ن  الفنرد ول نهنا تتامنت منا  ةد حريا  تتنا ع يف وجو ان كما  ةاليومي  احليا
نظننننيك القننننانو   لتا  أبنننند    ومننننىت مننننا ريننننر معننننني  اذا سننننمت يف  ةقائنننند   لنننن  اجلما نننن   منننن  ةريننناحل

  ة نان اجلهنود يف ضنوء احل من  ةمن  مرونن  ةلبن  احلرينطتت  يف اول ا مر يتماق  منل منا ةلليما 
ن  ا  ك القنانو   لن  انننا جينب ان نالحنظنظيا لتصحيً جوانب التمي   ان تبذل تبا  ةوالروي
ينننام  بنننت ان ا ح  ةا ينننبي ا جتميف كنننت النننروا  ةتننند ت الدولننن   لزامنننا نننيا     ةالسياسننني  ةاخلطننن

امنذهب التند ت  ام مننذهب     اءا  نناوسنواء ك  ةسياسني  ة ن  التند ت هنو بندور   طنن  املقصنود
اينمنننا قامننن   مننن  ننننوع منننا    ةسياسننني    نننر ا متنننناع  ننن  التننند ت  انننننا جينننب ان نسنننلك بوجنننود  

 .ةجلما ا يف  يامظاهر احلرا م  ظهلتح ك م  ةقانوني   قا د 
 

  :قيتتو ال ةرابعا: التقدم وفكر 
بط  اب تينار  ضن  ضنيان التقندم كونن  حركن  اىل ا منام يقتنشنم ايضنا اىل  لدد التفطيي يفو 

 م او    اما األبطناء غنم النال يث ي ون اخلطو يف تقدير التوقي  ةالتوقي  املناسب  ذ  احلرك
مننن  احتمنننال    ةالتقنندم غنننم املنظمننن  كننن ر ليننن  حقننند تولنننت ا  م ملنناقننند اب سننراع الالهنننث ضنننارا ابلت

اىل     م اىل اسنت ناا تقندم سنن      قند تصنعب ا ائهننا العنودالفوضنمنن  ا  ةمنل يف حالنردي اجملتتن
  ةاملفتلفن   احلينا  ا مام كما ان التقدم احلر يقتضني قسنطا من  التنوا ن وا نسنيام بنني ننواحي

ا  اذا قننننندر  نننننذا    ةلنننننمكا  ةيننننن عاللتقننننندم  ون ل نننننت  ال منننننال املبتغننننن  و    حننننننو لنننننور مها  يف سننننن
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  ي فني منثال ان تبلنا الت نولوجينا قنو ا بعيندا بنت    تحققا و ذا  انوا ن ان يا نسيام والت
   ار ا ننرى ا  القيننات واجلماليننات وبعبنن  ةان تسننم جنبننا اىل جنننب معهننا قننيك اجتما ينن  بجينن

   احليننا  ات ن قطات الشننامت يفال امنر  نسنيك حنننو حقيناحلنر يعني السننم املمنوجز   نان التقنندم  
بعضنننها لنننبعل هننني    ةالقنننوى اخلالقننن   ا ابن مسننناند ضنننيتعنننما ا  ن امجعننناء وجينننب    ةا جتما يننن

  ةوالفضنيل   والسنعاد  ةقند ربطن  بنراب  واينر بنني احلقيقن  ةم. ان الطبيعد قلتاىل ا  ةالدا ع ةاحلرك
قا  بعضنا ومصنداعضنها  ب  لل منال ا نسنا  تسنتمد العنون من  ةهنود املسنتهد ي ان اجل امنا يعن

عضنها مانما تبادلينا وتزيند  يف ب  تنلار  ةلدميقرا يوالنظك ا  ةوالصنا   ةيبل   ان العلوم والم ذ   ل
اد ويقتضنننني التفطننننيي  ننننر   ننننروض ومناقشننننتها وكلمننننا اتيحنننن   ر طضننننبعضننننها اب  ةمنننن   عالينننن

قنننندر للتفطننننيي النننذي هننننو رسننننك  رى  ا ننن  ةء منننن   حيننننا ستقصننناالبحننننث و   ةللمناقشنننني حرينننن
   .املستقبت وضاع    ةابقمطو  ة عالي أكثري ون ت ان قباملست

   الفرد:بقيمه    ميان: االخامسا
و الف ري الذي يوضً  ين  التشنريل  نون  جلوا  ةااية الرو  ال  تفسر هبا النصو  القانوني ن ا

 تقصنننني السننننعاد  حننننىت  العننننام وحقنننن  املشننننروع يف  ا ميننننان بقيمنننن  الفننننرد املنحنننندر   نننن  الصنننناا
  مواتيننننا  تفسننننما  ةونيننننتفسننننم القوا نننند القان  سنننن حاىل     نننن  ا  م نننننان ام  رغرسنننن  يف الضننننمائ

  ةمواتيننن  ة رلننن  ة احلريننن  ةينننر حلاب  ةتننند و  اىل املزيننند مننن  الثقننن  ةالتارعيننن  ةلتيربنننلحريننن  واحلنننر ان ال
منننا مننن  تلننن    قصنننا ظنننت املنننوا   حمرو الصننناا العنننام واارائننن  و املنننا ظنننت ا  نننماا هبنننا    ةخلدمننن

الوجنود    يف  تمل ولعت ا لن  منالتقدم يف اجملا  م  لس طائوتقدمي    ني   موا  ةخلدم  ةالفرل  الطيب
ا ميننان ابلعقننت    وهنن  ا نسننان   ة لنن  اي حننال واكثننر مننا يتفننر وكرامننقصننور   بننرغك    هننو االعقننت 

ن  وكلمننا بسنني هننذا ا ميننا  ا  هننو ا ننالء لقنندر ا نسننان وحريتنن د وا ننالء هننذا ا ميننان  لنن  ما نن
وجنن  وينطننوي ا ميننان    تمننك لنن  ا وانننب تقنندمها  ء جولننل  اىل اسننتيال  ةنننور   لنن  اجلما نن

منت  ين  وسن  اغنواء حقيقتن  ان نصنت  وابلت  د مي ن الوجنو   ائز يف هذا ق  وج وه ابن كت ما
ونفعنننا ومننن  ت ينطنننوي  لننن  ا مينننان بقننندر  ا نسنننان  لننن     ةعلننن  اكثنننر اتقنننا  ولنننالحيج  ىلا

ينننة  ناعوال  ثمنننوا   البحننن  يينننةتوغمهنننا ن  ةوالسياسننني  ةوا قتصنننادي  ةينننتطنننوير اوضنننا   ا جتما 
اوىف وامن  واسنتقرار    ةالنالتطنور حننو  د م ان التطور و إب  م  اميان راسة  ا ميان ابلفعت يالابلد 
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ومعم ننا هبننا تتننيً لنن  يف    ةاالننرأي العننام  و ننتً السننبت مرسننوم  ة ميننان بشننر يا  م اكمننت ويتضنن
  العننامر ان الننراي  واحلنن  ينن  منن  نقنند للعيننو  ومقمحننات لاللننال لقننانون ا د ء مبننا لد ظننت ا

  تقننننل و  تنننتهك  قننن  ذاتنننيف الو ود و ننندي و  لننن  ان تقننن   قنننادر    مسنننتنم   ةح يمننن  ةقنننعبي   رادوا
 ملشاق احل ك ولعوابت .  ةئها ملهما ا مدركادا يف ةتعاون وتعاضد احل وم

هنننو يف ا قنننت يعمنننت اىل ان    مننن  الشنننمول والعمنننوم او  ان التقننندم احلنننر امننننا يتصننن  بننننوع    
ينن   ننن   تائبن    نناد ا   اىل ان يوسننل منن  دائننر   ةع بطبيعنننننز يتقنندم   موميننا ان ال و اليصننبً قننام

تتفر منل مفهنوم    اامتيا ات     اىلم  ا  راد استحال    ة ل  حفن  ضيقاقتصر التقدم كلما 
التننارين كننان يف  بننت ان الصننراع  نن   اء   مجعنن  ةاحبننا لالنسنناني  التقنندم الننذي يفننمض يف جننوهر 

 سننتحواذ  يتيحنن   ننا نننوع منن  ا   وى منن  احلينناسننتمل ننر   حمت  ةبننني قلنن  ةمسنناظاتنن  احلكثننم منن  حل
من  اجنت التقندم    بالن  كفاحنا يف الغ امن  اجنت املسناوا  ا لقد كان ال ف ل  تقدم مرحلي و 

متينا ا  ا قنياء  عنت التقندم اوقد متثت هنذا ال فنا  احينا  يف كسنر احلنواجز الن  تننايف  بنائل  
نن  وضنل موضنل التسنا ل كنت منا  ما  قند ت   اوامن  اجنت املسن  فا  يف اجملتمل وقد كان ال ةلقل

كنان  نذا    د لقنو   ةا قلي  ةوهي سلط  ةغم الدميقرا ي  ةاو السلط  ب  م  قبت العرا  كان مسلما
لنن   املشنن الت ا  ةم ومعاجلننا ذهننان لتقبننت التغنن  ة  ذا ننا بتهي ننةاملعر نن  ةانظرينن  ال فننا  أتاننم  يف

 جيلبها.
لن     اقرا ينةاالدمي  سني حت جتنا  احلثينث حننويالساتنزام  يف جمال ا لدم  قولقد جتل  مشول الت    

ما يننة وتزاينند ا  ننماا ابن  تج يف سنن  القننوانني النن  ح ننك احليننا  ا  ةابلرضننائي  داتعنني ا  تنند 
 اجلما ة.للحيا  يف  ةود الال مموجبات الصاا العام دون غمها هي ال  تورد القي

ا هننو  ار  ا ننرى ااحلضننار   امنننهننا  او بعبنن تو جمم  يف  ةا نسنناني  يننا وا ننما  ننون تقنندم نننواحي احل
تقتصنر ا ر   لن        ن حسني العان الذي حنينا  ين  قند ا د   امة بت اومفيد لليميل كق جمد 

هننني ابلنننا دلينننت    ةينننقننن  يف ان ا  ما نننات العلم  ذلننن  التحسنننني و   أجنننريالشنننعب النننذي  
 مجعاء .   ةيانساألن  كما قلنا احبيد  فى م  معاني  يل   ان التقدم يف مع ل  ذ
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 واالعالنات العالمية  والقانون ةين الشريع حقوق الطفل ب 
 

 ل الربيعي طال   احملامية سرى
                        

اج   ... وملننا كننان الطفننت حتنن  الطفولننة  ننند اإلنسننان هنني املرحلننة األوىل منن  مراحننت  مننر     
ايننة قانونيننة  صولننا إا محو   لننة  اة  محايننة و ناينن  مي والعقلنني إابسننب  نندم نضنني  اجلسنن

ك  يهنا  خلنم  و نم  عينن  ي  من  التمتنل بطفولنة سنعيد ولد  أو بعد   لتم نواء قبت ممناسبة س
كما تد و املنظمنات  اجملتمل  ابحلقوق واحلرحتت املقرر  وتد و اآلابء واألمهات  كال مبفرد    

     عي اليهنناحلقننوق والسننا   هبننذ ا  اة إا ا  ننم يننماحل ومننات القو يننة والسننلطات احملليننة و الطو 
تمنام  ماينة الطفولنة  ها بداية اإلنسانية حينث بندا    مام ابلطفت يعود إىلأن ا هت ولقد  ر نا

ن السننماوية  ور ايتهننا مننل بنندء وجننود اإلنسننان وذلنن    ننك الغريننز  الطبيعيننة, وجنناءت األدحت
حنىت  والر اينة    مة  لالا  يةضعي  ابحلمالال ائ  البشري  ة الطفولة وحيي هذا الم    صولي

ة  شنر  عنأربع اإلسنالم مننذ  ماد  ل  نفس . كما رأينا كي  قر  ل  ا  تيشب ويصم قادرا  
قنننر   حقوقنننا  النننة للطفنننت  وأحا هنننا بضنننما ت كا ينننة حلمايتهنننا وسنننبر اإلنسنننانية يف تفهنننك  

  او لننند م اود ا هتمننناعنننيا   املينننا  و هتمنننام ابلطفنننت بعننند  نننذ ا ولقننند أ  ية  نننان الطفولنننة. صولننن
وقنند    إ ننالن تبنتنن  مجعيننة  صننبة األمننك   ننندما لنندر  ١٩2٤الطفننت إىل  ننام    عالننر  قننوقامل

ر ا ذلنننن  اإل ننننالن  انقنننن  أتلنننن  منننن  مخننننس    نننن  ا حنننناد النننندوا حلمايننننة األ فننننال  وقنننند  ننننُ
  ١٩5٩  يف تشننننري  الثننننا   عيننننة العامننننة لومننننك املتحنننند اإب ننننالن جنينننن  . ت لنننندر  نننن  اجلم

منن     مننا   ولننارنقننا   وأ ننذ بعنندا  مه  أتلنن  منن   شننرد  قننو    فننتالطملي حلقننوق  اعننااإل نالن ال
د النندوا للحقننوق السياسننية واملدنيننة إىل  هننالعكننذل  أقننار    اإلنسننانية أهننك الو ئننر يف حيننا   

 ينننة  قنننوق ا قتصننادية وا جتماحقننوق الطفننت يف  ننند  مننواد  كمننا تضنننم  العهنند النندوا للح
   .العائلة  ةالطفت ومحاي  نصولا  تتعلر  قوق

الدولينننة النننن  تعننننا     ةلتشننننريعيلشنننر ية واحنننث بدراسننننة معظنننك النصننننو  اذا املبهبنننن  مو وقوسننن    
رير  صلني يتضم  الفصت األول الفروض ا سنالمية ا لن  تعنا         حقوق الطفت وذل   

تعنننا   النصنننو  الدولينننة الننن     ع العراقننني والفصنننت الثنننا حقنننوق الطفنننت واهنننك منننا تناولننن  املشنننر 
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منننك  ألهي نننة ا  وإ نننالن   جنيننن  فنننت إ نننالن  حلقنننوق الط  يمللعننناا  ن ت وهننني اإل نننالفنننطحقنننوق ال
   ١٩8٩تفاقية حقوق الطفت لعام  ام    وملف    ١٩5٩  قوق الطفت لعاماملتحد  حول ح

 الفصل االول الفروض االسالمية واهم ما تناوله املشرع العراقي 
   داليذ منننننم. حيننث تبنندأ  ..  منن  مراحننت  مننر   ان هنني املرحلننة األوىلالطفولننة  ننند اإلنسنن      
اإلنسنننان ويقنننوى جسنننم  وي تمنننت متينننز     ت مننننو  قنننتهننني ببلوغننن  سننن  الرقننند حينننث ي منننوتن
 واجننب    لت ننالي  الشننر ية لقولنن  تعنناىل ات ضننرج ك  فننال لتبلغننو اقنندكك اببننا  صننبً  ا  وي

  من   ن يهتمنا بطفلهمناإذ   بند وألواجبنات  يف هذ  املرحلة من  أكن  االوالدي  و  سيما األم 
يف حسن  تقنومي الطفنت  لعظنيك  أار  ال   لوالدي  يف هذ  املرحلة  توجي  ا أن  ث  حييل جوانب مج

األ  واألم يف ا تينننار كنننت    يهول  يتنننوت  ذلننن  إ  مننن   نننالل و ننندعداولنننقت مواهبننن  واسنننت
 منهما اآل ر

يهك وحقنننوق  قنننوقهك واحملا ظنننة  لنننحسننن  ر اينننة الذرينننة وتنننو م   لقننند حنننث ا سنننالم  لننن  ح   
  -وهي:  ء  ل  ا اب   رضها هللا سبحان  وتعاىل ةاربع اءضقال  تهي م   م ل د اا و 
 واملهانة:بذلك من الضياع    ابيهم، فحفظهمثبوت نسبهم من    -اوال: 

وربنني بننني هننل ء    اقتضنن  ح مننة هللا ان يشننب كننت انسننان بننني أبننوي  حقيقننني يقومننان أبمننر 
ان ربنن   هرا وكننولنن  سننبان   يعلنن بشننرا  ملنناء  وهننو الننذي  لننر منن  النسننب  قننال تعنناىل ابرابطننة ا

  الرابطننة  لننر تنل وهننو الننذي   يننو ا سننالم النسننب املصننط  غنن ألن  ننذا  قننديرا  سننور  الفرقننا
 -بطريقي :  النسب   وا بناء  ويثبالقدسية بني اآلابء  

نا ا نسننان  بقولنن  تعنناىل اوولنني  اقننت منند  احلمننت اسننتد    ان ميضنني  لنن   قنند الننزواج  -اوال
تبنني أقنت مند     اممنقهرا  و ن  ل  االاو   كرها ومحل  و صاووضعت  اهر   كامت    محل  إحسابوالدي

 وقول  تعاىل او صال  يف  امني  اءهقأبتفاق الف  أقهرللحمت ست   
ا الفقهنناء ا راقنننا  اي ان  ان ي ننون التالقنني بننني الننزوجني مم نننا وهننذ  احلالننة يسننميه  -اثنيـــا

ان العقند لنحيحا او  واء اكنسن  ةحيحلن  قنةهني  ال وامننا واملرأ  ليسن     العالقة بني الرجت
  هللا  لين  وسنلك االولند  للن   بشب  وهذا معنى قولن  ابملرأ   و  اي احلقيق الد ول هو اسدا و 

 . للفرا  وللعاهر احلير 
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  اإلر  إن  نرج إىلهلينة  قصنة  وابن  حقن  يف  ولقد أاب  الشنرع أهلينة اجلننني غنم أننا أ    
د  حلنننني  ن يوقنن  تو ينننل المكننة قبنننت الننو   ألننن و   ذلنن  لننن   قهنناء  فنننر الفالنندنيا حينننا وقنند ات

رد أم متعنندد وذلن   يمننا إذا ن ي ن  معنن   فنمو  وهننت هن  أنثن  و دتن  حنىت يتضننً أهنو ذكننر أم  
دينة  حلاالعراقني يف املنواد اا  وهذا ماا ذ ب  املشنرع  ب .ورا  ألال أو كان مع  ورا  حميو  

 العراقي. يةصفشال الحو نون ا م  قا اىل الرابع  واخلمسون واخلمسون 
 والوحشة:ك والشعور ابالنقطاع  لك من اهلالفحفظهم بذ  ،ةالرضاع   -اثنيا: 

 ملينننة الرضنننا ة  ملينننة جسنننمية ونفسنننية  نننا أارهنننا البعيننند يف الت نننوي  اجلسننندي وا نفعننناا  
  أن ترضنل   ملنوىل سنبحان   لن  األمض ا نر    قند   . فنال  يا  اإلنسان وليندا ت  وا جتما ي يف ح

 الطفت.وجعل  حقا  م  حقوق    ني لمكا  حولني فلها  
هنالننن   نننذر مشنننروع مينعهنننا مننن  ذلننن     ن كنننا  إذالطفنننت واجنننب  لننن  ا م ا   ضننناع اأن ار     

و لن  املولنود    ةضا لقول  تعاىل اوالوالدات يرضع  او ده  حولني كاملني مل  اراد ان يتك الر 
لندها و  مولنود لن   و ب   د ر والنا  تض  وسعها     ابملعروا   ت ل  نفسا اه  وكسو ل  ر ق

مسنون والسادسنة واخلمسنون من   خلوا  ذلن  يف املناد اخلامسنة رع العراقي ا  املش بولد   وقد 
 .الشفصيةقانون ا حوال 

 -االنتماء:  م  فحفظهم بذلك من التيه والتشرد وعد ةاحلضان  -اثلثا: 
  ا بننوي    لنن فنن   قيثتنن  وتوتربي  اتنن  ولننحت ظننة  لنن  حيفننت ر ايتنن  واحملا ريعة للطأوجبنن  الشنن

 قند جعنت لنوم احلنر يف    ةلغضول ي ي تمت منو هذ  النبتة ا  ة  لة احلضانهذا ما يعرا مبرح
حضننانة  فلهننا يف حالننة وقننوع اخلال ننات الزوجيننة حننىت سنن  العاقننر  اىل اخلامسننة  شننر منن   

ذ    إ نر بة امللطفولند ومرحلنة ايهنا املنرحلتني   مرحلنة املهناجتا     عمر   ال  ي ون الطفت قد ال
  مننل أمنن  أو   قنناءيف حيننا  الطفننت حيننث يقننرر بعنندها ب  هننك املرحننتتعتنن  هننامن املرحلتننان منن  أ

أبي  ويم  ل  حرية ا  تيار بينهما    هذا منتهن  العندل والرمحنة اإل ينة الن  تضنل األمنور يف  
 نصاهبا.



 ٩8 

   مهننوع  بنن   نن   ةذاهلن    أبن كانن مقيد  بعدم تضرر  م  ذلن  لها ف  ةضانواحقية ا م       
العراقني قنرو  يف    شنرعامل  وقندد حندد  ةدينة او غنم   عنلن  غنم جماو وظيفة وجتعنت حضنانتها  
 .  جيب ا  الل هبا املاد  السابع  واخلمسون 

 -مستقرة:  او غري   ةمنآغري  طفولةالنفقة فحفظهم بذلك من  -رابعا:  
د لننل  هللا  لينن   حممنن  لنننيبال  و   ولقننرواكسننو   ابملعنناو لنن  املولننود لنن  ر قهنن  و تعنناىل     ولننلق

  فيان ماي فينن  وولنند  ابملعننروا سننيب  تبننة أيب سننفيان ا ننذي منن  مننال اننند بننن   وسننلك  
  وجعننننت هللا لالهننننت قائنننندا ومربيننننا وموجهننننا هننننو ا    ننننو   بنننن  مسننننلوليات كبننننم  يف سننننبيت

  يبل النننقنو ل نا و ينا     يعلن  را مجلن  القينام أب بناء ر يتنن  الصنغم اق و ا لنال  والتوجين  وا نفن
ت يف املننناد   دور   مسنننلول  ننن  ر يتننن   وقننند ع وكل نننك  اكل نننك را   حممننند لنننل  هللا  ليننن  وسنننلك

 الشفصية.قانون ا حوال  واخلمسون م التاسع  
وادار نننا  املنناىل واحملا ظننة  ليهننا    لر اينننة القالننري  وركننز  لنن  اجلاننننب  و صنن  قننانون كمننا      

  هتمننننام ابلر ايننننة ا جتما يننننةالي  للننننر اقة ال ايننننري  وجملننننس لر دائننننر  لر ايننننة القالنننن  وتشنننن يت
ما ي واهتك بشلون اللقنيي وكيفينة الضنك و نر قنرو   تجا    والمبوية واد ت البحثوالثقا ي

 معينة.حددها للعائل  ال  تريد ضك  فال  ا و ر قرو  واجراءات  
اقنني  عر لاشننرع  امل  يتطننرق  ننا   سننالمية وناقننارت اليهننا الشننريع  ا  ومنن  احلقننوق ا  ننرى النن     
د  اىل ا حتت  نتسننوامل    جننرى العننرا أبتبا هنناالدينن  والننوايضننام  حقننوق الطفننت  لنن  و   يهنن

 :النبوية هي كا ي  واألحاديثالقرثنية  
  لنن و ذا اخللننر والنندي   مننال بقأن  تننار املننرأ  الرجننت    -والـــزوج:  حــق اختيـــار الزوجــة  و   -١

  األرض و سنناد كبننم    تنننة يف    ننلننوا تفع ننون حو  إ  تاإذا جنناءكك منن  ترضننون ديننن  و لقنن   
 الولود.لزواج ابملرأ   ا هامن ا  ها قر ملرأ  مرغو   ييف الفات هنا  
حيننث أننن  أاب  للمننرأ  احلامننت الفطننر يف رمضننان  قنند    -للجنـــي:  واجــب رعايـــة األم    -2

املرضنننل    أو  ل  ننن  املسنننا ر قنننطر الصنننال  و ننن  احلامنننتاإن هللا وضننن  قنننال:ننننيب أنننن   روى  ننن  ال
 . صياملا وم ن أصو ال
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تعنناىل ااملننال والبنننون    لقننا  هللال وننن  هبننة منن     -د:  ولــو امل أذن  حــق األذان وااقامــة يف  -3
  . ينة احليا  الدنيا

ك تند ون ينوم  ن ناإ  ولقند جناء توجين  رسنول هللا يف قولن  -حســن: تسمية املولود أبسم -4
 كك مساء ائ ك وأمساء ثابئ ك  وحسنوا أمسالقيامة أب

تن  وح مهنا سننة ملكند   ل من  و د ن  املولنود ينوم السنابلشنا  ذبنً ا - :لودو املعقيقة  -5
 ام  أحب أن ينس     ولد   ليفعت      قالا  يبالن   
  ولقند روى  نن   هننو من  أبنر  الشنعائر النن  يتمينز هبنا املسنلك  نن  غنم   -املولــود:  ختــان    -6

 . تافر وا ل اقعر   ن النيب األر   ن  قال للرجال الذي قد أسلم   قالأ رسول هللا
ــة    -7 ــة:الرتبي  ننك السننمل وا بصننار  ل  عننتك وجاقننت هننو الننذي انشننوكتعنناىل  لقولنن     -  العقلي

 اإلسنننالم حنننمم الطاقنننة العقلينننة ويشنننيعها ويضنننل لنننوم الوسنننائت    وا   ننند  قلنننيال ماتشننن رون 
ن  أ  ر  إىلا مننذ نعومنة أظن  مسنلوليا ا ال ن ى تو يتن    نرحت  من  نة  ا يف إ داد  فلها إن املعي

 والنضا. س  الرقد إىليصت 
ا هتمنام الندوا املعالنر  قنوق الطفنت إىل    ويعنود   املينا  لطفت بعندا    هتمام ابقد أ ذ الو     

مخننس نقننا   نن    ننندما لنندر إ ننالن تبنتنن  مجعيننة  صننبة األمننك وقنند أتلنن  منن     ١٩2٤ ننام  
 :  يو كا هو  .جني  ن  إل الن اإب الحلماية األ فال  وقد ُ ر ا ذل  ا اا حاد الدو 

 ا الن جني  
  اينننننر    23 فنننننال يف جلسنننننت  بتنننننارين  ألاانننننة  إلغادوا  العنننننام لالحننننناد النننننس    اجمللنننننا تمننننند مننننن
مننايو    ١7  ومت التصننوي  النهننائي  لينن  منن  قبننت اللينننة التنفيذيننة يف جلسننتها بتننارين  ١٩23
 ١٩2٤م  أ ضاء اجمللس العام يف   اير      واملوقل  لي١٩23

نسنناء يف مجيننل أحننناء  لرجننال والجنينن   يعننما اإ ننالن  ملسننمي  لطفننت اا  قن حقننو ال بقننا إل نن
اإلنسانية أن تقدم للطفت  م ما  ندها  ويلكدون واجبا ك  بعيندا  ن  كنت    ل  ن أب بالدال

 الدي .  ا تبار بسبب اجلنس  أو اجلنسية  أو
  ةاديننننملا  دي منننن  الناحيننننةالنمننننو بشنننن ت  ننننا  فننننت يف وضننننل مي ننننن  منننن لط. جيننننب أن ي ننننون ا١
 ة.الروحيو 
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ت املتفلن  جينب أن  فنطلوا  ا  لطفت املريل جيب أن يعيطعك  وا  . الطفت اجلائل جيب أن 2
يشننيل  والطفننت املنحننرا جيننب أن يعنناد للطريننر الصننحيً  واليتننيك واملهيننور جيننب إيوا اننا  

 .وإنقاذاا
 الشد . م  يتلق  العون يف أوقات ول. جيب أن ي ون الطفت أ3
 ستغالل.اي م  كت  وأن حم    كسب  يش   ن  موضل مي يف الطفتن . جيب أن ي و ٤
جنننو جيعلننن  حنننس أبنننن  جينننب  ليننن  أن جيعنننت أحسننن  لنننفات  يف    يف  طفنننت ال. جينننب أن ينننريب5

  دمة أ وت .
بنندون  ائنند  ت     هننذ  الوايقننة قيمتهننا وألننبحومننل اننند ع احلننر  العامليننة الثانيننة  قنندت      

منننك    صننبة األ  مليننة الثانينننة  وانينناراالعاحلننر   ء  اانتهننن  عنند منننك املتحنند  بجنناء إنشنناء منظمننة األ
ولقننند توجننن  جهنننود األمنننك املتحننند     منننا أ سننندت  احلنننر    ًلصنننة تقويننن  لت نننون منظمنننة دولينننة

ان  ن    ي  مجينل دول العن  الذي   ت  ١٩٤8 إبلدار اإل الن العاملي حلقوق اإلنسان  ام
ة والطفولنة. ت لنندر  ومنة األماين هنا ور يتة األسننر  ومحااما نا  قنوق الطفنت ولضنرور  ر اينهتما

  الطفنت العناملي حلقنوق    ااإل نالن   ١٩5٩   اثنل  اتشنرييف  عامة لومنك املتحند جلمعية ال   ا
  اإلنسننانية ا   وقنند أتلنن  منن   شننر نقننا   وأ ننذ بعنندا  مهمننا   ولننار منن  أهننك الو ئننر يف حينن

منا  د  كد  منوا ن  طفنت يفالنينة إىل حقنوق  لعهد الدوا للحقنوق السياسنية واملد اكذل  أقار  
علنر  قنوق الطفنت ومحاينة  تت  لنا  نصو   قتصنادية وا جتما ينةللحقنوق ا تضم  العهند الندوا 

 -وهو: العائلة  
 إعالن حقوق الطفل 

 1959تشرين الثاين/نوفمب    20( املؤرخ يف 14-)د  1386
  فننت  ول ننت   هننذا اإل ننالن.   ميننل احلقننوق املقننرر  يف  متننل الطفننتيتجيننب أن    -املبــدأ األول

للنون أو اجلننس  ا  وق أالعنر تفرينر أو متيينز بسنبب    وق دون أييتمتل هبذ  احلقنثناء أن بال است
أو النندي  أو الننرأي سياسننيا أو غننم سياسنني  أو األلننت القننومي أو ا جتمننا ي  أو الثننرو  أو  

 رت .سأي وضل ث ر ي ون ل  أو أل  النسب أو
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   ريل وغنم  من  الوسنائتلتشنميننً  ابن  أو   النةة  الطفنت  ماين  جيب أن يتمتل  -املبدأ الثاين
جلسمي والعقلي واخللقي والروحي وا جتما ي مننوا  ا   منو حة التسهيالت الال مة إلمالفر  و 

   حمت ا  تبنار األول يف سن   بيعيا سليما يف جو م  احلرية وال رامة. وت ون مصلحت  العليا
 القوانني  ذ  الغاية.

 وجنسية     سك ون ل  ايف ان ي حر  مولد للطفت منذ   -الثاملبدأ الث
لضننمان ا جتمننا ي وأن ي ننون مننلهال للنمننو  ا  د وائننت بفجيننب أن يتمتننل الطفنن  -بــعدأ الرابــ امل

ة اخلالنننتني  الصنننحي السنننليك. و لننني هنننذ  الغاينننة  جينننب أن حنننا  هنننو وأمننن  ابلعناينننة واحلمايننن
هنننننو  للاووي و مننننن  الغنننننذاء واملننننن  لوضنننننل وبعننننند . وللطفنننننت حنننننر يف قننننندر كنننننااا  الال متنننننني قبنننننت

 ات الطبية.مواخلد 
ــا ليننننا أو اجتما يننننا ابملعاجلننننة   ق  أو  سننننميا  الطفننننت املعننننوق جن حنننناجيننننب أ  -مساملبــــدأ اخلــ

 والمبية والعناية اخلالة ال  تقتضيها حالت .
ــدأ الســاد    إىلملننة التفننتً    تلنمننو معك بشفصننية منسننيمة احتنناج الطفننت ل نني يننن  -املب

  ينن  ويف ظننتي مم نن   بر ايننة والد د منند أبعنن  إىل  ت  نشننك تتننت  ذل  يرا نني أن احلننب والننتفهك. ولنن
يسننود  احلنننان واألمنن  املعنننوي واملننادي  ننال جيننو   إ     جننو  يف  حننال مسننلوليتهما  و لنن  أي  

اجملتمننل والسننلطات العامننة     لنن يف ظننروا اسننتثنائية   صننت الطفننت الصننغم  نن  أمنن . وجيننب  
كفنننناا العنننني .    إىلقننننري   فت ننن  املمنننن  األسننننر  وأول  دمي  نايننننة  الننننة لو فنننال احملننننرومنيتقننن

 أ فال األسر ال بم  العدد. ةقبنفيام   ومية وغم ح ومية للقمسا دات حوحس  د ل 
  للطفنننت حنننر يف تلقننني التعلنننيك  النننذي جينننب أن ي نننون جمانينننا وإلزامينننا  يف  -املبــــدأ الســــابع

  اسسننأ   لنن لعامننة ومت يننن    قننت  وأن يسننتهدا ر ننل اقا ننة الطفننت األا   لنن مراحلنن  ا بتدائيننة  
ا ينة  ومن  أن  متجا ينة و ملسنلولية األدبعور  ابا ت  وقنحص   م  تنمية مل ات  و لفر ل ات ا 

أن ت نننون مصنننلحة الطفنننت العلينننا هننني املبننندأ النننذي    باجملتمنننل. وجينننيصنننبً  ضنننوا مفيننندا يف  
أبوين .     لن ل هنذ  املسنلولية ابلدرجنة األوا  تقنلون    تعليم  وتوجيهن . و يسمقد ب  املسلو 

أن يوجهنننا حننننو أهنننداا    للنننذي  جينننبة كاملنننة للعنننب واللهنننو  النننللطفنننت  ر    ا أن تتننن  بوجيننن
  ا. و لي اجملتمل والسلطات العامة السعي لتيسم التمتل هبذا احلر.اذ  عليكالت
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ــامن  ــدأ الثـ عنننني ابحلماينننة  متل الظنننروا  بنننني أوائنننت املتجينننب أن ي نننون الطفنننت  يف مجيننن  -املبـ
  .واإلغااة
ا سنتغالل.  والقسنو  و ل لور اإلانال  اية م  مجفت ابحلملطاتمتل جيب أن ي -لتاسعاملبدأ ا

و  جينو  اسنتفدام الطفنت قبنت بلوغن  السن  األدىن املالئنك.    أية لنور .   ل    ار بوحظر ا جت
لننعة تنلذي لنحت     وت يف أينة مهننة أترك  يعمن  العمت أو   ل وحظر يف مجيل األحوال محل   

 .قيأو اخلل  ليقو العت منو  اجلسمي أأو تعليم  أو تعرق
ــر ــدأ العاشـ   إىلسنننات الننن  قننند تننند ل  ر ااملممننن  مجينننل    لطفنننت ابحلماينننةا  اأن حنننجينننب    -املبـ

التمييننننز العنصننننري أو الننننديي أو أي قنننن ت ث ننننر منننن  أقنننن ال التمييننننز  وأن يننننريب  لنننني رو   
درا  التنننام  إلا  و لننن   والسنننلك واأل نننو  العاملينننة    سنننامً  والصنننداقة بنننني الشنننعو النننتفهك والت

 بشر.إ وان  ال  خلدمةومواهب  س  اقت  ري جو  تلو 
مك املتحد  ومسي ا ابلعام الدوا للطفنت   وكنان ذلن   ألب  ا  للطفت  ام حتفت ُ ص ولقد 

   ١٩5٩لطفننننت  ننننام  مبناسننننبة مننننرور  شننننري   امننننا  لنننن  إلنننندار ااإل ننننالن العنننناملي حلقننننوق ا
بننننناء    يفألساسننننية  ا  ةاللبنننننالعصننننب الرئيسنننني و لنننن  أايننننة محايننننة الطفولننننة اب تبارهننننا   وللد لننننة  

نصننو  الدوليننة النن  تعننا  حقننوق  لاالنن   ت تو   انية إىل األمننام لننر  اإلنسنناجملتمعننات ود ننل  
الننذي تبنتنن  اجلمعيننة    ١٩8٩الطفننت حننىت  ننرج إىل النننور مشننروع اتفاقيننة حقننوق الطفننت لعننام  

  ةعنربأزاء و د جناء بثالانة اجن.وقن20/١١/١٩8٩ور ا العامة بتنارين  دالعامة لومك املتحد  يف  
تطننوير وتنندوي      ت  لنند  لنن  سننتة  قننود منن  العمننا ملننا يزيننوهننو  مبثابننة تتننوي  ن منناد ومخسننو 

القوا ننند الدولينننة املعنينننة  قنننوق الطفنننت. وتعننند ا تفاقينننة مبثابنننة قائمنننة  ريننند  يف مشو نننا ملعنننايم  
ا قتصنننننادية  . إذا  ضنننننال  ننننن  كوننننننا تتضنننننم  احلقنننننوق  لاإلنسنننننان املتعلقنننننة ابأل فننننناحقنننننوق  

يف    ل فنناد اهتمنن  أيضننا بوضننعية األ فننال   قننواملدنيننة والسياسننية لوة  والثقا يننة  يننجتما وا 
النزا ننننات املسننننلحة واأل فننننال الالج ننننني. وحظنننن  اتفاقيننننة حقننننوق الطفننننت مبننننا يشننننب  اإلمجنننناع  

تشنننننري     20ا تمننننندت ا تفاقينننننة يف    د ا تفاقينننننة. وقنننننأ را نننننا يف    العننننناملي  غالبينننننة دول العنننننان
ال وتوكننولني    وا تمنند  ١٩٩0يف أيلول/سننبتم     اذحيننز النفنن   لنن  ود ١٩8٩ا /نو م   الثنن

تفاقينننة بشنننون بينننل األ فنننال واسنننتغالل األ فنننال يف البغننناء ويف املنننواد اإلابحينننة  الني لا  تيننناري
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  ود ننننال حيننننز  2000أحتر/مننننايو    25سننننلحة يف  وبشننننون اقننننما  األ فننننال يف املنا  ننننات امل
  دولنة  نرا يف  ١2١هننا     ان كن  2008   نيو ران/يحزي  26. ويف  2002يناير  ١8النفاذ يف 
   2008قننبا /  اير    25املنا  ننات املسننلحة  ويف    يف   فننالول املتعلننر ابقننما  األال وتوكنن

غالل األ فنننال يف  دولنننة  نننرا يف ال وتوكنننول املتعلنننر ببينننل األ فنننال واسنننت  ١26كنننان هننننا   
ى التنزام  مند فنت لفحن   لطاحقنوق  ا تفاقية جلننة   املواد اإلابحية.وقد أنشو مبوجب  يفالبغاء و 

وكنت  حقنا لليننة أيضنا مهمنة القينام برلند  أو   قينة ا نا املقنرر  يف ا تفاا ابلتزامالدول األ را
ما ننننا كننني تم ننننرع  تنفينننذ النننندول األ نننراا يف أي منننن  ال وتوكنننولني امللحقننننني اب تفاقينننة  لتزا

واحملبنة    د من  السنعاو  جنة يف  و يف بي نة  ائلين ر ا كنامال ومتناسنقا  ينبغني أن ينشنر قفصيت  ت
مال ليحينا حينا   ردينة يف اجملتمنل وتربيتن   اكنادا  ينبغي إ داد الطفت إ ند   ذ ترى أن والتفاهك  وإ

وال رامننة والتسننامً    بنرو  املثننت العليننا املعلنننة يف ميثنناق األمننك املتحند   و صولننا بننرو  السننلك
 .  ة واملساوا  واإل اءيواحلر 
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 ية ل في أحكام المسؤولية العقدعدي ت لا

 أمري املوسوي   امياحملإعداد  
 املقدمة 

هي احلالة ال  يلا ذ  يها الشف      مت أم   وهنذا العمنت يفنمض   ام مو  املسلولية    
  قانونيننة ويقابلهنناسننتتبل مسننلولية  ا يهبنن  قا نند  قانونيننة  نناإل اللإ ننال   بقا نند    نن ن كاننن  ال

سننلولية ت ننون أدبيننة   القيننة  امل . وإذا كاننن  القا نند  أني قننرو   نن  وون أنجننزاء حنندد  القننا
ذا ننا واملسننلولية القانونيننة تت ننون منن  نننو ني مسننلولية مدنيننة    ةلصننف نهننا ابوت ننون امللا ننذ   

نطاقهننا  تمننل  ويتحنندد  جملب ايصنني  ة تنشننو  نن  وقننوع ضننرراملسننلولية اجلزائينن  جزائيننة ومسننلولية  
ة النن   مننقا نند  العاحسننب ننن  ال  املشننرع منن   ننرا  صننرها  ح  مت   رمننةأن األ عننال اجملقننانو   إذ  

    و ليننن   ننن ن قيامهنننا  لننن  منننا حننندد  مننن  جتنننرمي  نبننن  إ   جرمينننة و   قوبنننةتقضننني أبن اا   
  زائينة. أمنااجل  ليةمتثت اجلزاء يف املسلو   لو عال وما يقابلها م   قوابت توقل  ل  اجلا   هذ 

  ر املتضننر ا هننو  سنتوجب لقيامهننا  ننر ني أحنندام وتزاتننلل ابتقننوم  لنن  اإل ننالاملسنلولية املدنيننة  
ب   املتسنبب يسنول  ن  ضنرر  وي نون ملتنزم  بسنلنذي  واأل ر هو الذي حاسب  لن  الضنرر ا

مسنننلولية تقصننننمية     هننني ليسنننن  موحننند  إذ تنقسننننك إىل   ألنننناب قنننانو  ابلتعنننويل  لنننن  مننن   
م  لغنننل  ا  ضنننرر  ننن  قنننف   يننننيك  ننننروع أو غنننم مبنننا  يصننندر  عنننت غنننم مشننن    لننن  تمتنننب

ن  منن  قنننانو   ١68د   ينننذ العقنند حسنننب ننن  املنننانف ننن   نندم ت  قدينننة تنشننووكننذل  مسننلولية  
   .١٩5١لسنة    ٤0  العراقي رقك  د امل
ا لتزامننات الناقنن ة    وهنني بننذل  تقننرر مبنندأ املسننلولية وا لتننزام ابلتعننويل جننزاء  نندم تنفيننذ     
حنر  املتعاقند  لن  تنفينذ    ىللدي إية هبنذا الشن ت تنا  ون املسلولية العقد   وابلتاعقد ال   
 ان أو محاية حقوق املتعاقد اآل ر.مض يرتبا التزم ب   وهذا ما ل مباء اإل الليتينب جز    التزام

 

 املبحث األول 
 ماهية املسؤولية العقدية 

ن يقننك    التننزم بنن  املتعاقنند.  نن ذال مبننا   ننالاإل   املسننلولية النن  تنشننو  نناملسننلولية العقديننة هنني      
  ينذ ار   لن  تنفينذ  أو إذا ألنبً تنفن مي ن  إجبني رتبن   لين  العقند و لتزامن  النذ ا ذ بتنفياملدي  
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زام مسننتحيال  خبط نن   ننون مسننلوليت  التعاقديننة تتحقننر وحننر للنندائ  أن يطالبنن  ابلتعننويل.  تننلا 
    ١ا.ام  ر املدي  بتنفيذ التز وكذل  احل ك إذا أت

واملسننلولية  ولية العقديننة جننزاء العقنند   ملسننل  ا   ميةاملسننلولية التقصننولية العقديننة تقابننت  ملسننل أن ا
 .التقصمية جزاء العمت غم املشروع

ام املسنننلولية العقدينننة يفنننمض أن هننننا   قننندا  لنننحيحا  واجنننب التنفينننذ ن يقنننك املننندي   ينننق  أن 
قننر   وكننذل  الف  املنندي  ا   لنن   ام جنن  لتننز ا   اينفننذ   ١ا  ١٩٩  املنناد   بتنفيننذ   وهننذا مننا أكدتنن

 لنن  تنفيننذ    220و  2١٩ني  بقننا  للمننادتاوجينن  املنندي  بعنند أ ننذار      :١03  ملنناد منن  ا  األوىل
  . مىت كان ذل  مم نا  ا  ن   يالتزام
املسنلولية      ذا أم   التنفيذ العيي ا و لب  الندائ  ا اجن  املندي   لين  وإىل هننا   تقنوم    

نفينذ  إمنا   ندم ت   منعنويل  م   يف لندد التالصندد التنفينذ العيني لاللتنزا   يفحنن العقدية. إذ
ون يبننند املنندي  اسنننتعداد     لتعننويالنندائ   لنننب الأو أم نن  ول ننن     نفيننذ العينننيإذا ن ي نن  الت

و     للتنفيذ العيي  في هذ  احلالة   يسمل القاضني إ  أن ح نك ابلتعنويل إذا تنو رت قنر 
لتعنننويل.  اب  ملنندي  النندائ  يطالننب ا  العقدينننة.هنننا تقننوم املسننلولية  و   زاملتنننجننزاء  نندم تنفيننذ ا 
عقندي.  فني نن   لاامن   نفينذ التز لول حقا      دم تي  مست املد يبحث ه عل  القاضي أن 

لنننننا أبن املسننننلولية العقديننننة   قننننون  ننننا ابلتنفيننننذ العينننني لاللتننننزام    منننند  يتضننننً  2١5املنننناد   
.  نفينذ  بسنب أجننيباملندي  أن ا لتنزام قند اسنتحال تب   أا  وهي أيضا    تتحقر إذاالعقدي 

 ون يسنتطيل أن  ا  ين ين  ي  التزامن  العقندي تنفينذا   ينفنذ املند ملسنلولية العقدينة إذا نتتحقر اا وإمن
  2ايثب  أبن قد استحال بسبب أجنيب.

 
 
 

 
جامعةة  –والسياسة كلية القانون  –رسالة ماجستير  –مقارنة  دراسة –محكم لل نيلقانوماجد مجباس حسن: المركز ا  (1)

 .1٦8ص  ، 2014 – 2013البصرة  
، 534العقةد، ص    -البةاب األول  م، وجة  عةا( نظرية االلتةزام ب1)ج  انون المدنيشرح الق  د. السنهوري: الوسيط في  (2)

   .535ص



 107 

 املطلب األول 
 مفهوم املسؤولية 

ان هنننذا ا لتنننزام حمنننددا  يف  اء كننن  ضنننرر أحلقننن  ابلغنننم  سنننو هننني التنننزام قنننف  بتعنننويل  ننن    
تضننرر    املفطننت وامل  اإل ننالل بعقنند قننائك بننني  إذا وقننل ة  ينن قد   يوهنن  و غننم حمنندد  نصننو  أ

ل اإل ننالل ابلتننزام قننانو   ننام  ويوجنند  نندم إحلنناق ضننرر ابلغننم سننواء  قننو إذا  وتقصننمية وتقننوم  
اا العمننند  مية  ل  قهننناء الشنننريعة اإلسنننالكنننان هنننذا اإل نننالل  مننندا  أو غنننم  مننند  وقننندميا  قنننا

ا  أو  م  سنواء كنان  علن   مند الضنرر يضن  يف  تسنببامل  واء    أي إن واخلطو يف أموال الناس سن
تا احلالتني أي سواء كان الفعنت مقصنودا  أو غنم مقصنود  لك  م يفواملسلولية املدنية تقو   طو  

سننلول  امل   ي فنن  حلمايتهننا التننزام املسننلولية املدنيننة جننزاء  لنن  اإلضننرار ابملصنناا اخلننا  النن 
ننننا ل  نننن  أو  ر لننن  التحننن  ين النننذ لشنننو  قبنننت لننناحب ابتعنننويل الضنننرر بنننناء  لننن   لنننب مننن

رع أ عنننا   بنننذا ا تنعقننند ملرت بهنننا املسنننلولية  شننند اململسنننلولية املدنينننة ن حننند بشنننون  ويف االتصننناا  
أن العقوبننننة يف    املدنيننننة ويمتننننب  لنننن  ا ننننتالا األسنننناس يف نننننو ي املسننننلولية نتييننننة مفادهننننا

 القنة  سنامة  لضنار و   ا  تالفع      يقوم التعويلجلنائية تندرج تبعا  للفطو بينما  ية ااملسلول
سننلولية اجلنائيننة  لنن  املسننلولية ألن  ملااد   ذلنن  نتننائا مهمننة مردهننا سننيويمتننب  لنن   اخلطننو.  

ر و تلن  هناتني  األوىل يتعلر هبا حر اجملتمل حني أن الثانية يتعلر هبنا حنر الفنرد هنو املضنرو 
أن     3ار املقضن .منألقو  اة و لد وى املدنيم  حيث التقادم وا  تصا  ووق  ا يتنياملسلول

ومسننننلولية قانونيننننة تنننند ت يف دائننننر     ن قننننانو أدبيننننة    القننننة  ننننا ابل  اع: مسننننلوليةاملسننننلولية أنننننو 
ا ننت قنند  الضننمان  وقنند ت ننون أمننا مدنيننة أو جنائيننة. تقننوم املسننلولية املدنيننة  ننندما ي ننون الف

   اجتننننو    مسننننل للغننننم  يصنننبً  ذمتنننن  وترتنننب  لنننن  هنننذا اإل ننننالل ضنننرر    ر يفأ نننت إبلتننننزام مقنننر 
  واجملرمننة بننن   ا وقننرو هاننناأرك  م بتننو رة اجلنائيننة تقننو املسننلوليمننا    أبتعويضنن وملتزمننا     املضننرور

قننانو  جنننائي ي ننون مرت ننب الفعننت الضننار مسننلو   جتننا  الدولننة  لنن  ا تبننار الدولننة هنني منن   
 سك اجملتمل.تمل وي ون جزا    قوبة توقل  لي  أب  املصلحة العامة يف اجملتر 

 
 

 . ٩، صنةدراسة مقار –يع المصري  شرالتة في لمحامي مصطفى عطية: المسؤولية المدنيا (3)
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 ين ثالا  طلبامل
 اثرهاأركان املسؤولية العقدية وأ

  وأن  مي ننن  أن تتحقنننر إ  إذا تنننوا ر اخلطنننو يف جاننننب املننندي    ينننة و سنننلولية العقد وم امل  تقننن
اخلطنننو    -  هننني:لعقدينننة  يننننيك  نننن  ضنننرر يصنننيب الننندائ  و لننن  هنننذا ت نننون أركنننان املسنننلولية ا

   نننون  سنننلولية العقدينننةامل  أركنننان  رت  ر.  ننن ذا تنننوار والعالقنننة السنننببية بنننني اخلطنننو والضنننر ضنننر لاو 
إذن  نالتعويل هنو     ٤اي تسنبب   ين  خبط ن .ذ لنقنر اويل    كت ضرر مبايلتزم ابلتعاملسلول 

أحداننن   جنننزاء املسنننلولية العقدينننة غنننم أنننن  يف أغلنننب احلنننا ت   يقنننر املسنننلول ابلضنننرر النننذي  
هنو    يلو  نالتع  يل ابلتعنو ك لن   د وى أمام القضاء مطالبنا   يهنا احل نل  ا يضطر الشف  لر 

 عقدية. بيعية للمسلولية ال  نتيية
 ول ع األالفر 
 ية العقدية لو ملسؤ أركان ا

ــأ:    -1 األلنننت أن ي نننون املننندي  مسنننلو    ننن   طنننو  الشفصننني ول ننن  قننند ي نننون    -اخلطـ
ر يف املسنلولية التقصنمية  األمن  وما هنال  يف حراست  ك  مسلو       مت الغم أو    األقياء

املنندي     نفيننذ طننو هننو  نندم تتننومني.  اخلتفنناق او  نن   ريننر ال لية ابسننلو دل قوا نند املوقنند تعنن
الناقت م  العقد  املدي  قد التزم ابلعقند   يينب  لين  تنفينذ التزامن    بقنا  للقا ند     ملتزا 

ت  ليننن . وإذا اسنننتحال  ا اقنننتمملننن بقنننا   نفينننذ العقننند  ب ت  وجينننالعقننند قنننريعة املتعاقننندي العامنننة ا
 اخلطننننو     5ا .ء ابلتزامننننعنننندم الو ننناح ننننك  لينننن  ابلتعنننويل ل  ا  ننننمنننن   يلتزا  أن ينفنننذ ا لننن  املنننندي

يتحقر حىت لو كان  ندم قينام املندي  اب لتنزام  قن ا   ن  سنبب أجننيب   يند لن   ين    يلعقد ا
ي ركنن  منن   ببية وهننسننقننة الالعقنندي   نن ن  ال  كننالقو  القنناهر . ويالحننظ أننن  إذا حقننر اخلطننو

الننندائ     بنننات يتحمنننتسنننلولية. ومننن  حينننث اإلاملاتحقنننر    تدينننة تنعننندم و أركنننان املسنننلولية العق
الضرر الذي حلق  جنراء  طنو املندي   ن   ندم تنفينذ هنذا املندي      ويل ي يطالب التعلذ ا

هنذ     م حقنرالندائ  إابنات  ند  لتزام  أو التو ر  ي     ذا كان ا لتنزام بتحقينر نتيينة  علن   
 

 من قانون المدني المصري. 124نص المادة    :أنظر (4)
مةن نةص  قابلهةاي ومةا ، 1٩48لسةنة  131رقةم دني المصةري القانون الممن   215والمادة    148أنظر: نص المادة    (5)

 . 1٩51نة  لس 40قي رقم العرا دنيممن قانون ال 1٦8وأيضاً نص المادة    ي، لجزائرامن قانون المدني  17٦المادة  
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م بنننذل   علننن  الننندائ  إابنننات  ننند ة  ينننل  ناببنننذ   ان ا لتنننزامتيينننة الننن  اسنننتهد ها  أمنننا إذا كنننالن
 الة األوىل أيسر من  يف احلالة الثانية.  حلا ذ يفت  دم التنفيباناية  وإاالع

 

  هو األذى الذي يلحر قف  يف حر من  حقوقن  أو مصنلحة مشنرو ة لن  - :الضرر -2
لية  سننلو لضنرر رو  املذات قيمننة مالينة أو أدبيننة واحة    املصنللننر أو تء كنان ذلنن  احلنواسن   6ا
ن ضننرر مهمننا بلغنن   و د  دنيننةال مسننلولية مدا و نندما  عننو لتهننا النن  تنندور معهننا وجننو   نيننةد ملا

درجة جسامة اخلطو.  الضرر هو الرك  الثا  م  أركان املسلولية العقدية   نال بند من  وجنود  
لضنرر   دائ  هو النذي جيعنت  نبء إابنات ادي  والذمة امل  املسلولية يف  ضرر حىت تمتب هذ 

 قنند    العقنندي من    يقننك ابلتزان  أن املندي رر جملننرد    و  يفنمض وجننود الضن ينند لنذي يهننو األنن   
قنت منثال  إذا أت نر أمنني  ن  ينفذ املدي  التزام  و  يصيب الدائ  ضرر م  ذلن   فني  قند ال

يعننناد   نننون جمنننرد التنننو ر    ول يف امللننن ننن  الو   أو أت نننر الراكنننبالنقنننت يف تسنننليك البضنننا ة   
ضنرر معنني    قند ألناب   ب  لن  الندائ  أن يثبن  إننبنت جين  ر ر الضند وجنو  في  ستفال ي 
هننننذا التننننو ر. والضننننرر أمننننا أن ي ننننون مننننادحت  أو أدبيننننا  والتعننننويل  نننن  الضننننرر يف    ءجننننرا  منننن 

  النندائ  يف  قنند يصننيبضننرر املتوقننل  و املسننلولية العقديننة حمنندود املنندى  ننال تعننويل إ   نن  ال
  جسم .يف  يف مال  أو  املسلولية العقدية ضرر مادي

 

هنني تلنن  املصننلحة النن     ةيلسننببالعالقننة ان  أ  -والضـــرر:  العالقـــة الســـببية بـــي اخلطـــأ    -3
 ن ذا انعندم  هنذ  الرابطنة انتفن  املسنلولية    اخلطنو تربي الضرر ابخلطو  تيعت الضرر نتيينة  

نتهننني  امي يف ر نننل ا سنننت ناا حنننىت ييهمنننت احملننن  ن ل ذلننن : أأركاننننا ومثنننا   نعننندام ركننن  مننن 
 لن  احملنامي    ةلوليالنة   مسن فني هنذ  احل قابلة لالسنت ناا  ن الد وى غمأ بنييت ت   ميعاد 

و  ي فنني أن     7ا  والعالقننة السننببية هنننا هنني مفمضننة ا ننماض بسننيطا  وقننابال  أابننات الع ننس.
أي أن    الضننرر   هننو السننبب يف  ي ننون اخلطننوأن    ب أيضننا  بننت جيينن  وضننرر ي ننون هنننا   طننو  

د  ا قنكمن  املندي    ا   طنو من والضنرر.  قند ي نون هنن  طوني اخلما بة سببية القت ون هنا   
 

 للنشةر، ار وائةل د األولةى، مصةادر االلتةزام ج األول / طةة  –النظرية العامة لإللزام   الوجيز في  الذنون، حسن علي    (٦)

  .208 ص، 2002  األردن، 
  .211ص    السابق، المصدر   الذنون،  عليحسن  (7)
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ا  ضننرر ألننا  النندائ   دون أن ي ننون ذلنن  اخلطننو هننو السننبب يف هننذا الضننرر.  نننه ننون  ي
ت أن  بننئ  إابا ننا   ي لنن  الننداواملفننروض أن العالقننة السننببية مننابني اخلطننو والضننرر قائمننة   ننال  

ن  ت السننبب األجنننيب وذلنن  أببنناا  إبية إعالقننة السننببو الننذي ي لنن  بنفنني هننذ  الاملنندي  هنن
قنناهر  أو حنند   يننائي  أو يرجننل إىل  طننو النندائ  أو يرجننل      قننو رجننل إىلالضننرر ي  أن   ثبنن ي

 إىل  عت الغم.  
نن   د  املصنري أبقانون املن  م   2١5والن  لريً وواضً يف هذا املعى  قد نص  املاد       

    ابلتزامندم الو ناء  ابلتعنويل لعن  ين ل ح ك  ا     لتزام  يناستحال  ل  املدي  أن ينفذ ا ااإذا
أبن        يتضنننً يننن حالة التنفينننذ قننند نشنننوت  ننن  سنننبب أجننننيب   يننند لننن   تسنننأن ابننن   منننا ن يث

أذا كنننان    ئمنننا  السنننببية ركننن  مسنننتقت  ننن  اخلطنننو. وينعننندم ركننن  السنننببية منننل بقننناء ركننن  اخلطنننو قا
   سبب أجنيب. رجل كما قدمنا  إىليرجل إىل  طو  بت ي الضرر  

 ينثالع افر ال
 أاثر املسؤولية العقدية 

    نننن    فنناء مننن  املسننلولية العقديننة لننحيحا   لننن  النحننو الننذي  صننلنا اإل   إذا كننان قننر     
يمننا وراء    مسننل   يعفنن  املنندي  منن  املسننلولية ابلقنندر الننذي يتسننل لنن  الشننر  . ويبقنن  املنندي   

مي يضنير من   قند لنون االقاصري يف ظت  القضاء امل  واقتدى ب   –القضاء الفرنسي   ذل  ول  
ولية التقصننننمية جتتمننننل مننننل املسننننلولية العقديننننة  بقينننن   سننننل ملن اعننننند  أفنننناء.  أاننننر قننننر  اإل 

 املسلولية التقصمية  و ل  الدائ  أن يثب   طو  يف جانب املدي  حىت يطالب  ابلتعويل.
ة  يتقصنم ة الاس املسنلولي  بت  لن  أسنقدية وقد أ ف  املدي  منهاعأساس املسلولية ال  ل   

ل ألن اإل فنناء منن  املسننلولية التقصننمية يتعننارض  او نننتن يجيننو  أا و   وقننر  اإل فنناء   يتناو نن
 مل النظام العام.    

  املندي   ات منإلابن  ان قر  اإل فناء من  املسنلولية العقدينة ن يفعنت إ  أن نقنت  نبء ا    
ة والعقديننة. أمننا حننن   يم التقصننلية  بننني املسننلو   ول ابخلننم  . وهننذ  النتييننة تلننزم منن  يقننئإىل النندا

ننرى أن هنذ    جتتمنل منل ذلن . و لن  املندي  أن يتمسن  بشنر     ل ذ لن    ابخلنم نقنول   ال
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ن  اإل فنناء أن يثبنن  وجننود هننذا الشننر  ويصننعب يف كثننم منن  األحننوال  لنن  املنندي  إابننات أ
 قة مطبو ة. و   يف ور سيما إذا كان هذا الشر  مد  قبت قر  اإل فاء   دائ ال

 ين ثالا  بحثامل
 دية ق علاسؤولية  االتفاق على تعديل قواعد امل 

  لنذل  جيننو  ا تفناق  لنن   أن القوا ند العامننة للمسنلولية العقديننة ليسن  منن  النظنام العننام    
ملنا كنان العقند  و قنت  ن  العقند   إ نالل  تية م  تعديت إح امها. ألن املسلولية العقدية متو

  يفت  يد تعننا الكننان هننذ منن  أح ننام املسننلولية إذا  ت  يالتعنند يف    راد  احلريننةهننذ  اإلولينند اإلراد   ل
 أ ار النظام العام واآلدا .

 ييننننو  ا تفنننناق  لنننن  تعننننديت قوا نننند املسننننلولية اب تفنننناق  لنننن  أن يتحمننننت املنننندي  تبعننننة      
  ا العقند  وكنان العقند لية العقدينة منشنوهو وملا كان  املسل    8ا .القاهر   احلاد  املفاجت  والقو 

قديننة. وإذا كاننن  اإلراد   علا  ةيسننلولملأسنناس ا نناإلراد  احلننر  هنني إذن      يتعاقنند امل  ولينند أراد 
احلنننر  هننني الننن  أنشنننوت قوا ننند هنننذ  املسنننلولية.  نننون  نننا أن تعننند ا   و لنننت أذن هنننو حرينننة  

دا   دود القنانون والنظنام العنام واآلحعقدية وذل  يف  ولية الد املسل املتعاقدي  يف تعديت قوا 
 عامة.  ال

ر جينننرحتن  ليهنننا يف غنننم  صنننميف    القضننناء كنننان الفقننن  و ر نننا النصنننو  والننن قر   الننن   ح ننناموأ 
  - اضطراد  استقرت بعد أذن قننتها نصو  تشريعية. مي   ردها إىل مبدأي  رئيسني:

قدينة   لهمنا أن  املسنلولية الع  ديت من  قوا ند لتعن  يف اتعاقندييقضي  رينة امل  -  املبدأ األول:
ب األجننيب  سنبلا ن     حنىت  لو   لية. أبن جيعنت املندي  مسنلو سن  امل  هنذ   التشنديد منيتفقا  لن

 وي ون هذا مبثابة أتمني للدائ . 
 و ما أن يتفقا  ل  التففي  منها أب  جيعت املدي  مسلو      تقصم .

تففينن  منن   ريننة املتعاقنندي   ننال جيننو  الحام العننام يقينند منن   النظننأبن  ضنني  يق  -املبــدأ الثــاين:
العمنند وهننو اخلطننو اجلسننيك  تعنن لفابيلحننر  د أو مننااإل فاء م  الفعت العمنن  حد ة إىلعقديسلولية الملا

 
يقابلها مةن نةص المةادة وما  –  ٩511لسنة    40  قماقي رالعر  دنيالمالفقرة األولى من قانون    25٩ة  الماد  أنظر نص  (8)
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وذلنن  أننن  لننو لنًن للمنندي  أن يعفنن  نفسنن  منن  املسننلولية  نن  الفعننت العمنند يف  نندم تنفيننذ التزامنن  
لفعننت   جيننو  واخلطننو اجلسننيك ملحننر اب اإراد  حمننل وهننذ  لنن  قننر   معلننر العقنندي  ل ننان التزامنن 

ت الغننم حننىت لننو  منن   نن   سننلوليةمنن  املو  للمنندي  أن يعفنن  نفسنن  جينن  ول نن  ح منن لعمنند وق ننذ ا
    ٩اكان هذا العمت  مدا  أو  طو جسيما   ون  مد الغم   ينزل منزلة الشر  إراد  احملل.

 اخلامتة
اننن   بنند منن  وجننود ضننوابي للسننو     ا هبصننددأن يثننور النقننا      لنن    مي ننمنن  القضنناحت ا    
حلقنوقهك    ك  تعماة اسنينيف ات أ راد    الة كو ملزم تصر حن   ظك  ل  تنت جمتمل  كييف ك

سنيما وأن للحقنوق وظنائ  اجتما يننة تلديهنا وحسنك اخلصنومات النن  تنشنو بصنددها  وهننذا  
ا محايننة  هننيتننو    ي  ق هننذا النطننا  تشننريعات يفمننا يضننطلل بنن  املشننرع  نن   ريننر مننا يسننن  منن

 .املصلحة ا جتما ية للحرر  ايف أ  ها  حاهبا مبزاحت  احلقوق وضمان حس  متتل ألهذ 
مسننلولية املدنيننة أركننان االاننة هنني اخلطننو والضننرر والعالقننة السننببية النن   أن للعننروا  امل   مننو     

منا حلنر    وألزم بتعنويل ل  الفا ت    جتمل بينهما  وإذا توا رت هذ  األركان حقق  املسلولية
 ضرور م  ضرر.ملا

   لنن ود  قند لنحيً واجننب التنفينذ    وجننمن  د بننو  هنا هنعقديننة وقيام تحقينر املسنلولية ال    
اب تيارهك أو إجبارهك     رير الوسائت القانونية وسنبب  ن يقنك املندي  بتنفينذ    سواء را   أ  

قينننام      ممنننا يسنننتد يلاللتنننزام  ي أو اجلننن يغنننم أنننن  يف بعنننل احلنننا ت يسنننتحيت التنفينننذ العيننن
 ة العقدية.  املسلولي

ملنننندي   يبنننند ا  ون  لائ   لننننب التعننننويو أم نننن  ول نننن  النننند أ  العينننني  فيننننذ لتنن ي نننن  اأمننننا أذا      
اسنتعداد  للتنفيننذ العيني  فنني هنذ  احلالننة ح ننك ابلتعنويل  ننند تنو ر قننرو  القند جننزاء  نندم  

مسننلول    ت املنندي اضنني أن يبحننث هننلواجننب  لنن  القتنفيننذ ا لتننزام  ومنن  الطبيعنني أن منن  ا
 نننالل  لية العقدينننة تقنننوم  لننن  اإللو سننن امل  وإذاقننندي أم  .  عحقنننا   لننن   ننندم تنفينننذ التزامننن  ال

   اب تالا ما أقتمت  لي  العقد م  ا لتزامات.ي عتلام  قد لتز اب
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 القانون العراقي في  الشركات القابضة
 

 جلبوري ي علوان امقداد ساماحملامي  
الن     الثيف  م   ام  ص   العراأ,  20١٩ا   النوا   جملس  قانون قر  تعديال  ل   قي 

 جانب الشركات والذي اقر مبوجب  تسييت الشركات القابضة يف العراق وحديد مل ية ا
 . %50ضة اىل اقت م  القاب  يف الشركة

بني   والعالقة  ة  القابض حية تعريف  للشركات  ر م   ملذكو يقدم هذا املقال حليال للتعديت ا
التابع   الشر  والشركات  القابضة  تقدمي  مو    ا  كات  املنقولة   التقارير تطلبات  ا موال  متل  

كما  التابعة  ا.ركات  شلقابضة وإدار  المسااي الشركات ا  اإلستثمار  حر    املنقولة  وغم  
التع يف  حمدد   وتناقضات  اغرات  و يناق   قوانني    التعديت  تناقضاتكذل   ديت  مل 

 وقانون الشركات.  املصارا ون  انق  ستثمار إلا
اُيشار ل   يما بعد   20١٩لسنة    ١7, مت إقرار القانون رقك  20١٩  أيلول  يف التاسل م    
 2١جاء ليعدل قانون الشركات املرقك    والذيشركات القابضة    التعديت  او  تعديت ال    

بعل   ياُيشار    ١٩٩7لسنة   أ    د  ما  حيث  الشركات  .  التعديت  قانون  تسييت قر 
يف   القابضة  إجراءا  العراق الشركات  و وبني  التسييت.  املوجبة ت  األسبا   بناءا  ل  

لقومي تصاد اهبدا تشييل اإلق  قد مت إقرار تسييت الشركات القابضة يف العراق للتعديت 
السوق   لد ول  ا جنبية  ا موال  ر وس  مل ية   ذل  ومل     اقيةالعر وتشييل  حديد   ان 

 ان   رأينا  ويف    دا  ا ت تناقضا مل هذا  ميث  % 50ت املذكور  قت م   ب يف التعديا جان
األار السليب الذي   التعديت ث ذي  بنظر اإل تبار  النظر يف  سينتا م  هذا حتاج إل اد  

 قية.العرالالجانب يف جذ  الشركات األجنبية واملستثمري  للسوق   ملل يةحديد ا
 تعريف الشركة القابضة 

 لقابضة كما يلي: الشركات القابضة تعرا الشركة ا اأ  م  تعديت  , او  7رقك   املاد 
و  الشركة القابضة هي قركة مسااة أو حمدود  تسيطر  ل  قركة أو قركات مسااة أ      

  التابعة شركات  حمدود  تد   ال
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ركة ة القابضة هي املسيطر   ل  قالشرك يها  كما تن  نفس املاد   ل  احلا ت ال  تعت   
 : ت ا رىو قركاا
 .إدار اركة إضا ة إىل السيطر   ل  تتمل  أكثر م  نص  رأس مال الشأن    ١ 
   اة.أن ت ون  ا السيطر   ل  جملس إدار ا يف الشركات املسا  -2

تن    املوايضا  التعديت  نفس  م   القابضةاد   الشركة  إسك  إحتواء   ل    ل      ل  ضرور  
ة يف كا ة الو ئر وا  ال ت   ال لمضمني هذ ويتك ت  ا  هنو لمة  قابضة  اب ضا ة اىل  ك
 املراسالت الصادر  م  الشركة.و 

قبت يف  املعتمد  ابلتعري   ا ذ  قد  العراقي  املشرع  إبن  هنا  يبدو  الشركات   حيث  قانون 
لقانون العراقي  رق ا قد    حال للشركات القابضة.  ل  أي    ١٩٩7لسنة    22رقك     رد ا

الشر ١بني   سيطر   القابضة     حمليةكة  قركة  وابلسيط   ل   األسهك  غالبية  ر   ل  إبمتال  
امر  2و  إدار ا  نرى ابن هذا  قابضة  ل  قركة مسااة. حيث    لحيً    سيطر  قركة 

التابعة لشركة مسااة  امة ابلرغك م     ل  الشركات  السيطر القابضة   للشركاتكون  مم نا  
 يطر   ل  اإلدار .ملسااني والسل ا تفاق م وذل  اب   األسهك م    %50ت م  ها اقمتالكا
 
 

 العقارات ي و راضمتلك األ
 م  التعديت  ل  التاا:  7تن  الفقر   نيا م  املاد  رقك 

القابضة إىل     الشركة  ا قتصاد     دا  العبار  هو    . الو يد ك  نعتقد ابن تضمني هذ  
لضرور  لب اب ارية   يتطاري. حيث أن إنشاء أ مال جتنون جتيف قاإقحام ملصطلً سياسي  

ا قتصاد   اجنبية معظ  وأن   صولاالو ي   د ك  قركات  ست ون  القابضة  الشركات  ك 
 هد ها الربً املطلر. 

متل    لشركة القابضة حر  ً امتن    اد املاأ  م  نفس   ان الفقر   نيا    ذل   الو   ل   
   إ ار نشا  الشركةة يف  نقولاألموال املنقولة وغم امل
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مين القانون بينما  األموال  ا  ل  متل   األر لعراقي  امثت  املنقولة  األجانب غم  قبت  م   اضي  
لسنة   38  م  قانون العقارات رقك   ٤واء كانوا ا رادا  او قركات . حيث تن  املاد  رقك  اس

١٩6١ : 
األ أو     جي    ان ميل   العراق ابي سبب كان م   ان التملسبا   جنيب  قارا يف    و  

 .لدا ليةالتالية واستحصال موا قة و ير ا  تو ر الشرو ع  ا  بعد  يشم  يف مزايد  بي
 .سبر ا قامة يف العراق مد    تقت    سبل سنوات – ١
 . دم وجود مانل اداري او  س ري – 2
 .دود العراقية مبا يقت    االاني كيلوممام  احل ريبا  ن قان   ي و  – 3
ا كان نو ها ويشمت ذل  تفوض اممية مهم  العقار ارضا  را ية او ارضا   ي ون  ان     –  ٤

  .  نتقال او ابي سبب ا رطرير اا رض و راغها ب
 م  نفس القانو :  5بينما تن  املاد  رقك 

للعمت   واحد  للس ى وحمال     العراق دارا  عا يف واق  ارا  جنيب  ق  ية األن تتياو  ملأ   جيو      
   ل ية ممة  ذا الغرض.ة الشائعة ماو ا بنفس . وتعت  احلصيز   مهنة  ن  ل  اذا كا

 ٤3مثت قانون التسييت العقاري رقك  ا رى  راقية  هذا املنل يف قواننيكما مت التنوي   ل  
القانو  املد  ١١٩٩ا  د  رقكاوكذل  امل     من   ١56و   ١55ااملواد    ١٩7١لسنة     م  

 . ١٩5١لسنة    ٤0العراقي رقك  
هذا  2006لسنة   ١3إلستثمار العراقي رقك م  قانون ا / نيا اأ  2إستثن  املاد  رقك ما بين
 لسما  بتمل  األراضي م  قبت مشاريل أجنبية إستثمارية معينة:ل اباملن
أو األجنيب ح     العراقي  األراضيللمستثمر  العالعقار و   ر متل   ببدل حدد ات  للدولة  ائد  

نظام  ا و ر  احتساب   ول أسس  مت     العائحر  والعقارات  األراضي  للقطا نيل    د  
 .  حصرا  واخلا  لغرض إقامة مشاريل اإلس ان املفتلي  

التطبير يف املستقبت القريب. حيث م  املرجً  م  الوارد ان علر هذا الن  إلتباسا قي 
  تلفة تد ال تشريعيا.قة يف قوانني  تفر   املالنصو ان تتطلب  أيضا  
 نو املسامه
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 ا: ,  نيا م  التعديت  ل  التا 2قك  ر اد  تن  امل
األجنيب  الطبيعللشف     املعنوي  أو  العضوية  إي  مكتسا   أو  ملسس  يف بصفة  ساهك 

د ومخسني   واح %5١الشركات املسااة واحملدود   ل  أ  تقت نسبة مسااة العراقي    ا 
 .  أس ما ا  ر  ة مم  امل

 م  األسهك يف  % ٤٩ ما يتياو   ألجنيبمل  امنل املشرع العراقي ان يت  التعديت يف هذا  
احمل املسااالشركة  الشركة  او  تطورا غريبا ح  ان    رأينا  ة. ويف  لية  ميثت  األجنيب  , ديد مل ية 

ة, ابضت الق لشركار أتسيس اوتراجعا وتناقضا واضحا   يتالئك مل أهداا التعديت الذي اق
ه مينً  السحيث  يف  احلر  القابضة  الشركات  التعديت  م   ل ,  يطر   ذا  غمها  متل   او 
كة التابعة مملوكة م  ب ان ت ون اغلبية اسهك الشر بعة , بينما يتطللشركات التاالشركات اا

ق حت  ذا قبت  إجياد  يستد ي  مما  السيطر .  مبدأ  مل  ينسيك  ما    وهو  حملي,  ف  
 شريل.  التالتناقل يف

م       ل ال  ذل  الرغك  لت يي   ثلية  يتضم   التعديت    ا ان  ال  لقانو وضل  للشركة    
األجن م    ها اسهماغلب    يب ميتل   مطلو   قانو   إجراء  اي  يوجد  هذ     لي   ال  قبت 
بينما يتك تطبير التعديت  ل  الشركات ال  يتك أتسيسها بعد مرين نفاذ   حاليا  الشركات  

 لتعديت.ا
 

 لشركات التابعة يف اثمار  ااست
 الشركات القابضة احلر يف:   ديت التع ,  نيا ا   م   7متنً الفقر  رقك  

اتابعة  ا وإدار كات الالشر   أتسيس    لشركات األ رى ال  تساهك ا أو املشاركة يف إدار  
   يها.

الشركات   بتوسيس  البند  هذا  يسمً  القابض  التابعة حيث  للشركة  ت ويسمً  ابن  ون ة 
ا الن  ن  هذ ان كالشركة. والسلال الذي يطر  نفس  هنا هو  ار  يف إدار  او تشاهك امس

الدولة   وخبالة الشركات اململوكة م    يها ولة حصصا   متتل  الد يطبر  ل  الشركات ال 
 ابلتشار  الدولة.   واملعروضة لإلستثمار 
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 ة حر: لقابضلشركات اابن ل  7 نيا م  املاد  رقك      بينما تن  الفقر  اج
   ثمار أموا ا يف األسهك والسندات واألوراق املالية.ستا   
ا  رغكابل يف  اإلستثمار  إم انية  أن  والسنم   الشركات ألسهك  ل ت  بديهي  امر  هو  دات 

 قد اُورد الن  ا ال  حلسك اي جدل حمتمت هبذا   التيارية  ت ا غراض  يا ذاامللسسة الول
الفق  ابإلضا ة الصدد.   م ان  اد   املر   ر    القابضة    نيا  -7قك  اد   للشركات  ابن  تن  
 احلر يف: 

   عة  ا.فا ت والتمويت للشركات التابوال قروض  تقدمي ال   
ي تطلب إجراء معني م  البن  املركزي العراقاننا نعتقد ان ممارسة هذ  النشا ات سوا تث  حي

  3املاد     بن    مال  وذل   ً القروضل ي   تعت  هذ  الشركات ابنا متارس نشا  التمويت ومن
ق رقك  م   املصارا  قد  200٤لسنة    ٩٤انون  او  التعديالت م  جانب  ا م  يتطلب,  بعل  ر 
 صو . لقوانني السارية هبذا اخللضمان ا متثال ل ركة القابضة الش

لعيد   رقك    ث ر و ل   املاد   م   اأ   الفقر   م   -7 ان  امتال     التعديت  لثا   أسهك حظر 
قبالشركات   م   مالقابضة  قركة  الفقر   ت  تن   بينما  نفس  بعة.  م    ل    املاد  ا    لثا 

ل  وحظر    مسااتها  ر  الشركة التابعة بنسبة  يف جملس إدا  للشركة القابضة بتعيني ممثليها  السما 
ة القابضة اإلقما  يف انتفا  بقية ا ضاء جملس الشركة التابعة. وهبذا قد ي ون املشر ع قد  الشرك

مينل   ان  الاراد  الغمالشركة  السيطر   م   الشركات    قابضة  قرارات  ومحاية    ة سااملاقانونية  ل  
 الشركات التابعة.   قت حصة يفحقوق بقية املسااني ا

 متطلبات تقدمي التقارير
الفقر    يف  جاء  ما  رقك    ٤بناءا   ل   املاد   اب داد    التعديت  م     7م   مطالبة  القابضة  الشركات   ان 

و مي جممعة  ابزانية  وجلبيا ت  واخلسائر  ا  ابألراب   مشفو ة  التابعة  قركا ا  والبيا ت  احات  إليضميل 
ملا و قا   امل  املقرر   الدولية. تتطلب   احملاسبية  تقدمي    عايم  يتوجب  اخلتامية حيث  لدائر    احلساابت  السنوية 

العامة   وللهي ة  الشركات  بت  للضرائب مسيت  التا م  احلساابتسنوحت. يف حال  بعد  السنوية    قدمي  ملا 
احملدد   قبت كت  املو د  غ  جهة  م   يتك  رض  التو م.ة     معين   رامات سوا  ُيشم  بينما    هذا 

وكذل    يشم لنوع الضريبة ال       يبة او  كة القابضة  اضع  للضر يت  يما لو كان  الشر عدالت



 120 

القابضة اب  تماد  ل    الشركة  التبين  نشا ا ا  تفرض  ل   الشركات   اضع  الال    ابعة  ا ما 
 للضريبة.

رق  املاد   م   الفقر   امسا  التم  7ك  وتن   تطب   إستمرار  األحعديت  ل   قاناملذكور    امير  يف  ون    
يف  الشركات القابضة  الشركات  تغطيت    ل   يتك  ن  جمال  ونشا ات    التعديت ضم     اي  يتوا ر  ومبا 
 الشركة. 

 التناقضات مع قانون املصارف
ضة  القابشركة  ابن املر  ا وىل ال  ورد  يها اإلقار  ملصطلً  ال    هناالي   جيدر اإلقار     مما

ة والذي ألدرت  سلط ,  200٤لسنة    ٩٤صارا رقك  مل يف قانون ا  يف القانون العراقي كان  
 من   ل :   ١حيث تن  املاد  رقك    ا ن  تة و  ال سارحت حلد  ا ئتالا امللق

 تسيطر  ل  مصرا  كة ال  متل  او  نا الشر تعرا اب  صر يةامل قابضة  الشركة  ان ال   
 ا  ل : ون املصار   قانم ١ك وايضا تن  املاد  رق

واي قركة ا رى سيطر  ل  مصرا معني  يعود اىل الشركة ال  تركة مبعة    املصطلً  ق
 تالئك ومعايم البن  املركزي العراقي مبا ي

ا رى   اقار   وردت  القكما  الفقر ملصطلً  الشركة  امابضة  يف  م     رقك       م    5املاد  
 وال  تن :   املصارا قانون  

يف  مبك  حالة  بيان  قركة  الطلب  مقدمة  الشركة  ملصرا  ون  قابضة   نيبأجعة  قركة  او 
لرقابة التحو ية  ل  الشركة السلطة الرقابية اخلارجية املسلولة    امصر ية اجنبية يفيد ابن  

ضة مصر ية ليس لديها ا ماض قاب  قركةرا ا جنيب او  يف بلد مسيس املص  مقدمة الطلب
ركة مقدمة حد   ل  الشمتارس رقابة مو   وأناالعراق  ت يف   مليال م  اقامة   ل  ما هو مزم

 .  الطلب
 نفس القانون وال  تن : م     ١3وكذل  املاد  رقك 

صرا قركة ر ية ال  ي ون امل ضلوع املصرا او املصرا ا جنيب او الشركة القابضة املص
موال يت ا  ل وغسضم  ا حتياضلوع قركة مبعة للمصرا ابنشطة اجرامية تتاو     ا  مبعة

 او متويت ا رها .  
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النصو ث  حي يف    ان  التسا ل  املذكور   تثم  املصارا  النو ي قانون  اإل تصا     
اب   العراقي للقضاء   متور ة  القابضة  ا جنبية  الشركة  غم  ان كان   ما  ينب  قانونية مال 
ر ا تبا سيتك  تور  مبثت تل  ا  مال.  هت  الذي يعمت يف العراق ن ياملصرا    الشركة او

ل التابعة ك متداد  القاب الشركات  الشركات  لشركة  معاملة  سيتك  ام   التابعة كشركاتضةم 
 مستقلةم 

 كما تن  الفقر  ا   م  نفس املاد : 
مم  املركزي  قبات يف  البن   ا مواجهة  الرقابة  ل   املارسة  ل ون  يف    ضوا صرا  ملصرا 

او ل ون املصرا قركة مب قابضة مصر ية   و  ا  نيبأج عة ملصرا  جممو ة قركات  قركة 
 كا ية.   نهما لرقابةعضل اي م

 د : بينما نص  الفقر  اي  م  نفس املا
او املصرا    ان ت ون السلطة الرقابية األجنبية واملسلولة    ممارسة الرقابة  ل  املصرا 

  او حارسا  ي ون  يها املصرا قركة مبعة قد  ين  وليا   ية  مصر   او قركة قابضة   ا جنيب 
 ر ية. كة قابضة مصلمصرا واملصرا ا جنيب او قر يا  لقضائ

اية   الت  حال  ل   هذا  نعت   ان  تعديمي    حزمة  م   احل ومة عديت كيزء  حاول  الت 
الشائعة   ا ي ليةومتاقيا مل     الو يد ك ا قتصاد  العراقية م   ال ا جذ  ا ستثمارات ل

  ت قابضة حتاج اىل غطاء قانو قركا   ملها كات املتعدد  اجلنسية وال  يف جم يف ق ت الشر 
 و يولة ال حمدود   عديالت ما تز  ان تل  الت  ذل     سوق العراقية. وابلرغك ملد ول ال

هي  ة ول   اب حرى متثت تعديالت جوهريومتثت يف  بيعتها تعديالت اجرائية وتنظيمية و  
 . تزايد النموابة مستمر  ملتغمات ا قتصاد العاملي املاستي
اقانإن   التعامالت  وقانون  الشركات  رقك ون  قد مض   ليهما   ١٩8٤لسنة    3١  لتيارية 
العديد م     ما ا  20م     أكثر اقتصادي مشوا.  ونظام  اىل حقبة  منية  تلفة  وينتميان 

. ال  يلتزم هبا العراق   احلر   يار الت قيات  واتفا  ية العمت يتماق  مل مبادئ حر نصولهما  
ال  م   ابن   يف إ اد  ضروري ونعتقد  التشريع    نظر  املنظومة  ا  م   بي ة  ية ك ت  جت  لر 
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م    واحلقانونية  الية  املفقودالثغرات  تنفيذ لقات  القائمني  ل   بدورها  ترب   قد  ال     
 سواء.  قت التياري  ل  حدالقانون والعاملني يف احل

 املنافسة ن  ت قانو عتباراإ
املنا سة ومن  قانون  اجلدير ابملالحظة ابن  ا م     قانون   20١0لسنة    ١٤املرقك    حت ارل 

 من :  ٩املاد     ين  يف ا سة   املن
بني    اندماج  أي  أو    حظر  أو أ قركتني  الشركة  إذا كان   مقيد   جتارية  ممارسة  وأية  كثر 

أو أكثر م  جمموع   %50ر  ل   مل بعضها تسيط  الشركات مندجمة أو مرتبطةجممو ة م   
بيعات أو أكثر م  جمموع م  %50 ل     تسيطركان   إذا    أنتاج سلعة أو  دمة معينة أو

 . أو  دمة معينةسلعة  
ي ممارسة مي   ان تقوم هبا قركات التيارية املقيد   ابنا أحيث مي   تعري   املمارسة  

 ة. الطاقدمات   هرابء و  دمات ال ا تصا ت دمات  مثت    متفصصة 
لريً بش ت  ذكرها  يتك  ن  القابضة  الشركات  ان  م   مقتصر   ل  املادوان    ابلرغك    

مم   بار  ان    اإلندماج  مقي اي  جتارية  التقييد ارسة  ابلضرور   تعي  وأنشاء   د    ت وي   يف 
ابالقابضة  الشركات   ا  الل  أنشطتها  ضم   م   أن  تبني  وا ستحواذ  ل  إذا  ملنا سة 

توي   حنصا  اما و   ٩مل اإلقار  ابن ن  املاد   نون املنا سة.  قا رقا ل يش ت    مما سوقلا
القابضة لتينب   هبا حني ت وي  الشركات  ت ا سمقادمي   للشركال  معايم واضحة   
 اد  الشركات الفرلة إلنً متنصو  انتقالية  اي  ال م  التعديت كما أن .  انل القانونيةاملو 

و  وضعها  للقانون هي لة  و  قا  معقولة   مثال   ل ال م     ذل .  مد   منية  الشركات  منً 
 ل لعوامت كثم . بتة و ضق غم  لسو نو   سيما أن معايم  مت االقا  الوضلللعود  اىل  

 د املقال ملع   ةة الذاتين السري منبذة **  
 دادبغالقانون/جامعة    الب الوريوس يف  قهاد   حالت  ل  *    اجلبوري مقداد سامي علوان  

نقابة احملامني يف    وض  *    ١٩٩0/    7/    2١  يفامني  نقابة احمل  نتم  اىلا  *  ١٩٩0  سنة
 د م  املقا ت املنشور . لعديل  ا* الدولية 
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  دستورة للفلماذا تبرم احيانا اتفاقيات سرية مخال
 ق األمم المتحدة اخلي ولميثا لدولي والدوالقانون ا

 

  يب الشب  احملامي والباحث القانوين وليد حممد 
 

النظام       يقوم رأس  الدميق  احيا   او  اغم  الدستورالدميقرا ي ل    را ي  وللقوانني    ارقا 
و الدا والدولية  املتحد  لية  ا مك  مل   أببرام   مليثاق  واستفباراتية و س رية  امنية  اتفاقيات 
 ي  البلد ستور  للقانون الدوا ومليثاق ا مك املتحد  ولدستور  او لد   ولة ا رى ت بلها  ال ا د
 :   اسبا  منهالقوانينها الدا لية لعد و 
 

القاء الضوء    -  ١ الز يك   يريد  او  الرئيس  او   ألسبا  ل  هذ  ا تفاقية  ان هذا  امنية 
  س رية  

الز يك    -  2 او  الرئيس  هذا  يساءل  ان  يريد  ما  ند   امام قعب   ديوما  ي ون يف   ة ما 
لية مطلب الشر ية القانونية الش ا  يةو اور نية ااحل ك او  ند  اخلروج منها بطريقة قانو 

ا قماكيني م  قيو يني وقوميني   الية والشر ية الثورية مطلب الثوريني أمساليني والرأمسالر 
  ريني اخليسا

الز   -  3 هذا  حيا   ا تفاقية  وال  ت ون  انا  ف   ان  نظام   يك  صولا    كاهت 
  . التزامات ت ون م لفة  اد 

ما ضم    و نية لبلدالسياد  الا  ة مثار جدل واحتياج خلرقهقي تفاهذ  ا قد ت ون    -  ٤
حل ايضا  و ال   او  ارجها  املتحد ا تفاقية  ا مك  ومليثاق  ا نسان    ١ا  قوق 

تفاقية اوقد ت ون او البلدي  ذي تل  ا   تفاقيات الدولية وال  انضك  ا بلد الز يكوا 
    مجا يةهذ   ا تفاقية املفالفة  

 : لكلى ذال ع ثم
 

ما نطالع  (  105  –  102( للمواد بين )أحكام متنوعة وم بة)الموس  لميثاق األمم المتحدة(  س عشرالسادالفصل  في )  (1)

أعضاء "األمم المتحدة" بعد العمل بهذا دولي يعقده أي عضو من    اتفاقوكل    كل معاهدة  -  1:  102المادة  يأتي: )

ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق    -  2  االتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

الماد دو للفقرة األولى من هذه  لم يسجل وفقاً  يلي  أة أن  أو ذلك االتفاق  المعاهدة  بتلك  أ تمسك  من فروع   ي فرعمام 

إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء "األمم المتحدة" وفقاً ألحكام هذا    :103المادة  (. )ة"."األمم المتحد

   (.برة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.ي التزام دولي آخر يرتبطون ب  فالعمع أ الميثاق
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العراق ا سبر لدام حسني   مجهورية   بني رئيس  س ريةلعا/ية ية ا منا تفاق  املثال االول: 
وهي اتفاقية امنية سرية غم م توبة احتي  هبا   ١٩82كنعان اورن  ام  المكي  رئيس  مل ال
بتواجد قوات تركية  س رية   20١5 البلدي  اوا ر  ام   ندما حصل   ال ات بني  تركيا
ن تركيا دا   ا رهايب بدا ي ا يك  تنظقبت  مر     ند احتال ا م    ملولت ويف اعراق  ال المش

ا رهايب   التنظيك  للعد م   تقسيمي  استعماري  العراق وتنفذ  طي  و ندما  البها  راق 
املدونة ورغك انا  ال  الدستور المكي   ية غم القانونية وغم ابخلروج احتي  بتل  ا تفاق

القوا و و ال   الا  ر نني  ا   دوليةاا  تدوي   بينهمبوجو   م تو  تفاقية  بش ت  ا 
للم و رو و ضو ها  البلدي   يف  ا لولية  ا  ا قات  ودستوري  الدا لية  لبلدي  قوانينهما 

وابلتاا لور قانون نيايب بمكيا والعراق  ابحلصول  ل  تصوي  اغلبية الثلثني يف اجمللس ال
البلدي  يف تفاقم  ا نسفة  يداع  و ي يقر املعاهد  بينهما وم  ت ا ك   منظمة ا م ية بني 

لقوات    2ا اجملال احليوياامحة  ي والغاية م  تل  ا تفاقية هو  املتحد  وهذا ن حصت ق
العراقي اىل مسا ة   العمر  المكي ابلتوغت اىل  املتمردي  م  كيلومما ملطارد      20ا اجلي  

اا تر  العمال  حز   اتباع  م   الم لا   احمل ردي  ثاو    رظو كي  او يم   هللا  جالن نذا   بد 
 ل  املنطقة بسبب انشغال وابملقابت بسي السيطر  ا منية    ابلسيون المكية حاليا   املعتقت
 -  ١٩80حر  الثما  سنوات ا  العس رية وا منية العراقية مبحاربة اجلار  ايران يف القوات  
م   ١٩88 التفل   وابلتاا  ا بء     املقاومة  نذا  ثالعراقي  م  النظاة ضد  ل رديمطارد  
الو ي  حز  ا ح    وابأل بز اد  الال ردستا   مام جالل  البا   الراحت  ذي كان  امة 

ري وقوانني هذ  ا تفاقية غم مدونة وغم قانونية و الفة لدستو  موما    -مد وما م  ايران  
لعراق ضد ا  دوما   ا هبا تركي  الفة مليثاق ا مك املتحد  وللقانون الدوا ول   حتا البلدي  و 
نفس    اراد  بلد ا را م  ا را ها  و لبلدي  مدى احليا  رغما  تفاقية بني ا ال توجد ا

   اد   . ا مر ينطبر  ل  املثال الثا 

 
( 1٩45نيسان    30  -  188٩نيسان    02)  ادولف هتلري النازي  لمانيم اال( استخدم  الزعالمجال الحيوي مصطلح )  (2)

ماري توسعي يدعو استع  ( )وربما هو أول من استخدم  كمصطلح سياسي وعسكري( وهو مفهومكفاحيفي كتاب  )

الطام الدول  وتعلتمدد  منها  الضعيفة  وخصوصاً  المجاورة  بالدول  وللتوسع  تبرها  عة  الغازية  الدولة  لتوسع  فرصة 

 ع لمحركات البحث االلكترونية.  جال الحيوي( يمكن الرجو)الم مفهومب



 125 

  هدحتت املتحد  ا مري ية يف  س رية للعراق مل الو ا تفاقيات ا منية والع  املثال الثاين:
  20١٤  -  2006ني  يتا  امتدت ب ل ي او ت املاي كامر نور رئيس جملس الو راء ا سب

  وبسبب ه ذا اتفاقيات 20١8  -  20١٤لسابر حيدر العبادي ا ورئيس جملس الو راء ا
سمز ومة    اكاتفاقية  البلدي   بني  القانونية  لالتفاقيات  م الفة  ا ممكية  القوات    حب 
ا  ا   2008العراق   اخل  واتفاقية  ا سماتييي  د اتفاقو   2008ر  العر ية  لوجك  يا ستاق 

ا الو حتت املتحد  وقوات حل  مشا   واب ستشارات والتدريب م استفباراتيا  و س رحت و 
الناتو  ام   دا   بعد    20١٤ا  لسي  تنظيك  ضد  العراق  لد ك  ابريس  ملمتر  انعقاد 

د قوا   عت الو حتت املتحد  تبي احة العراق تقريبا  وهذا ما جهايب الذي احتت الث مسا ر 
تا هب ذا اتفاقيات مز ومة غم مدونة  الفة وح اخل ابألنبار  ني ا سد قا د  اق كابلعر   ا

ال  للدستور  الصارخ  ا نتها   الدا لية  ضال     ولقوانينهما  ومليثاق عراق  الدوا  لقانون 
 . ملتحد ا مك ا
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 من وثائق متحف نقابة المحامين 
 فـيـــــــضي{ }ســــلـيـمــان

فشل خطة )لورنس( في إشعال الثورة ضد  المحامي العراقي الذي أ  
 ١٩١٦ة األولى سنة العالمي الحرب  العثمانيين جنوب )العراق( أثناء

 د مجيد الحسنالمحامي احم
    

 
 ي سليمان فيضي{اماحمل}

 ابتداًء من هو ذلك احملامي؟ 
سليمان  الشين  ب   داوود  احلاج  ب   سليمان  م   ائلة   إن :  املوللي   العوادي  القصا  

 ية يتصت نسبها ابلشين امحد الر ا ي.  رب
 يف املولت.   ١885سنة    -ا   سك  حقذل  ا كما سيعرا ب  -ولد اسليمان  يضي   

يف مدرسة وأ ذ قي ا  م  اوليات الفق   القرثن ال رمي    حفظ     تعليم  يف كت ا  احليبدأ  
 اماما  يف أحد مساجد ااملولت .   امجشيد  الوقفية    والد  الذي كان 

امل  تلد ت  يف  م   مالئ   وكان  الصفوا   اخلمسة  ذات  ا ممية   ااإل دادية    درسة 
امول املدر  وث  سة  احليدري   واداوود  منالبود  ل    تسنموا  مم   الدولة يا   ل  رون  يف 
 العثما . قية اجلديد  بعد  وال احل ك  العرا
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اا  د  املدرسة  اىل  انتم   ذل   و يها بعد  ابغداد    يف  العس رية   اسليمان   مُسي   ادية 
  يضي  لتمييز      الب ث ر حمت ا سك نفس . 

  بديد  وا   ا امشي  واإل دادية العس رية  انوري السعدرسة اايف امل   وكان م   مالئ  
وغمهك م    ١٩2١يام احل ك الو ي سنة    تولوا رائسة الو راء بعد قلطي  نوري  الذيال

العليا  ي ألحا    ا مت   املنالب  اقما   اإل دادية و ند  الدراسة  يف  النهائية  حا ت 
ألدائ الطال   واستعداد  وهكالعس رية  أم  ها   لاللتحا ل   اإسطنبول   اىل  السفر  ق ت 

بني بعل الطلبة بان   قد حدا  مشاد  كالمية  ما ن ي   ابحلسد     ح بناال لية احلربية 
  –و ار     -ىل الضر   مما أدى لدور ح ك م  نظار   تطورت ا  -م  بينهك ا يضي     -

العس رية  ور  االزجري   ن  تسم ا   وكااحلربية يف ااسطنبول  بفصلهك واحلاقهك ابخلدمة 
للتففومد ا س  سنوات متت قابلة  النقدي  و  ابلي   الية غم  ا    بدل  ينيو م  قرها 

السلطان إبراد  سن املو ق هدا      ية م   السعي اىل وسا ة وللتفل  م  هذا  تف م  اىل 
دمة د العزيز الرقيد  أمم حائت يف ند ليتوسي لدى السلطان إل فائ  م  اخلاألمم ا ب 

يليو  عس رية ال الذي جعت  يضي  السبب  الرقيد      وإن  ااب   غاىل  اىل  امراء   م   م  
ن مساندا  ل  يف الرقيد  الوايقة ابلسلطان العثما   ألن  كا يوخ املنطقة  هو  القة ااب   وق

سع  ااب   ضد  حروب   الدولة مجيل  اللذي   لبا  ال وي   يف  لبا    وااب   ند  يف  ود  
دولة ال  سل  طانية  وكثما  ما أر  ا ستقالل  نها بد ل  م  بريمالن يف داء  وقالعثمانية الع 
نة اوأ    قاهد  يان م  مدييف تل  املعار .    جيوقها ملساند  ااب  الرقيد  العثمانية  

مط يف  رأى  أن   املااملسيب   القرن  قد لل  العثما   ابجلي   امللتحقة  العراقية  العشائر  اضي 
 هية البدوية: املعار  منتصر   وهي  زج ابللم  تل   رجو ها  مرت ابملدينة  ند  

 ن  ر قيد   ُلبا  ب نب    شن نن  ين نبن   ننلَّ   إقنبن  
 يد .   أي ما ور    حت اب   ل با  يف قتال ااب  الر ق

  اند  والد الة  ند ااب  الرقيد . عزم اسليمان  يضي   ل  الرحيت اىل
األمم   د  الذي كان يتهيو ملالقا  جي    الرقيمم اابوبعد سفر قاق مت   م  مالقا  األ 

 ائ    استيا  السلطان للطلب بعد مد .لسلطان إل فىب  لب  وأبرق لي لالذااب  سعود   
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ا منذ ذل   ا يضي   ابنتظاستقر  االبصر    السلطان حلني يف  ااب    ار جوا    ل  وسا ة 
 الرقيد    مارس الممجة والعمت يف احملاكك. 

ان   االبص استقر يفوبعد  الصحا ة  ولدر جريد     العربر   مارس  مل  ل  ية ا يقاظ ابللغة 
 منذ ذل  الوق  ألبً ينتسب اىل رجا ت االبصر  .  ي جريء  و امس  كصحفي و 
  خبالا املدارس الرمسية ال   ١٩08  لتدريس ابللغة العربية سنة أول مدرسة ل  ا تتً ا يضي 

 د اللغة العربية. ىت قوا مكية ح كان  ُتدرس  يها املواد ابللغة ال
بعد أن   وقد منح  ل قهاد  احلقوق      ل  ول  للحص  ١٩١١طنبول  سنة  سا ر اىل اإس

 اجتا  ا متحان املطلو  للحصول  ليها 

 
 )1911يف إسطنبول لسليمان فيضي سنة   اليت منحتها وزارة العدليةة احملاماة إجازة ممارس)
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االبصر    زم  ل  اىل  اا مقاومة    بعد  ودت   احلحز   توىل  الذي  والمقي   وسياسة حاد   ك  
ال  مارسها   صريلعنالتمي  ا النقيب  الذي كان يف  الا مل ة  وتعاون يف ذل  مل ا الب 

تدل   أول حز  معارض يلسس احلر املع د ا اىل أتسيس  رع لنلحز  ارجال احلز  احلاكك   
 يضي  معتمدا  ل . سليمان    وكان ايف االعراق  وقد ترأس  السيد ا الب النقيب 

ع  اىل اجتذا  االعر   وأبناء   المكي الذي سالائتسيس حز  ااحلرية وا وبعد أت    
الع الدولة  األ رى يف  المكية  الالمركزية القوميات غم  اىل  ا  ثمانية ود ا  منً  لو حتت أي 

الذاي    ندها حول  رع   ااحل ك  اإلداري  ا ستقالل  ااقي ا  م   املعاحلز   تدل  يف حلر 
 حلرية وا ئتالا .االبصر   اىل حز  اا

أتندم و  اا  ااجلمعية  املطالبة سس   أهدا ها  م   بموت  كان  يف  اإللالحية   لعمومية 
العربية  جتاو ابإلدار  الالمركز  البالد  ال  ية يف  نقيب  معها جتاواب  قوحت  وأل  حزاب  ا الب 

 . ١٩١3سنة البصر    حية يف  جديدا  حمت اسك ااجلمعية اإللال
ا يضي   ئب املبعو انتفب  اجملس  يف  سنة العثما    -لنوا   ا  –ن   ا   األوىل  مرتني    

جري ة يف الد اع    املطالب   وكان  ل  يف اجمللس مواق   ١٩١3  والثانية سنة  ١٩١2
القضاء العربية    احملاكك  يف  المكية  بدل  العربية  اللغة  استفدام  إارها  ر والدوائ  حقر  ل  
 ية يف البالد العربية. احل وم

 
 ( لعثماينجملس املبعواثن ا  ي يف ية النائب سليمان فيضهو )
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اال مغادر   قررا  لالحاديني   املعادية  وا يضي   االنقيب   احلر  وملواق   قيام  بصر    ند 
  تفادحت  لوقو هما أبيدي القوات العثمانية. العاملية األوىل 

ستطيل مغادر ا بعد ي  حمتيزا  يف االبصر     يبقي ا يضاا ند   مغادر  االنقيب اىل  بعد  
 أحتم لر ض  التعاون مل القوات ال يطانية احملتلة.التوقي  االاة    ودعن أ ا

تنفل ا هل ر  ل  املسااة يف ا مو الل  م  ا حتيا  وا ني بشر  ان ت ون بدون ال 
 أجور. 

اقاضيا   يف حم مة بداء   حاكما     ني ١٩١٩كك يف االبصر   سنة  و ند اول أتلي  للمحا 
 د  وهي ا ل  حم مة يف االعراق  ثنذا . ست ناا يف ابغداا  مة  بصر   ت نقت اىل حم اال

العراق ا نتفاابت  اجلنة  ألف   سنة   ندما  ا يضي   ضوا   ي  ١٩20ية   ا  كون  ها تم 
 املبعو ن .    ضوا  سابقا  يف ال ملان العثما  اجملس

  يضي لرمح  النقيب   ل  ا  رض ا بد ا  ١٩2١  العر  سنة  ل  ا يصتتالء املبعد ا 
املعارا  او  الو ير   ار   االقضاء     تقاد  أبن  ان  يفضت احلاكمية  قائال  قبو ا   تذر م  
ز   وحلرل   ل  ان تبق  لفحت  نقية لا ية بني مت يف تل  األحتم إبحاء م  ااإلن لييع
 ن.م التاري اس وو نيت  جلية أماالن

لدراسة ق  ال  تعطل  اقو احل  إل اد  ا تتا  امدرسة ١٩2١بذل ا يضي  جهدا  كبما  سنة  
وأتل التدريس  يها  يف  وساهك  األوىل   العاملية  احلر   قيام  بسبب  ال تب  يها  بعل  ي  

املن املدرسة كان املقرر  لعدم وجود  الدراسة يف  العربية   ن  المكية يف   اها ابللغة  ابللغة 
ال  و العهد  هو  عثما   ملا  مشاهبة  احلقو املناها كان   امدرسة  يف  امقرر  يف لسلق  طانية  
 ول.إسطنب

الدستورية وقر  قانون ح  ألفها ا يضي : احلقوق  ام الصلً وم  بني تل  ال تب ال  
يف ١٩١٤لسنة   م   الب   وكان  ابابن     واامحد  تار  ج    الاا  احلقوق  مدرسة   

واسعد  و البصام  واالادق  الر لاا   الشين  لي  نيب  حممود  وا لي  وث رون   اوي  
 والو ار  وغمها م  املنالب العليا.     رائسة الو راءذل   بعد الذي  تولوا  
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ة ال  اسستها درسة ا هلييف ا ي ة اإلدارية للم  انتفب  ضوا    ١٩١٩يف سنة               
ضاء اجلمعية  وملا رحت  أل مقرا  س مجعية احرس ا ستقالل  يف ابغداد  خلدمة العلك  ولت ون

ت اىل اغالقها  ا  ان ذل  ن  املدرسة  ابرد ة يفمعيت ا حتالل بنشا  اجل لم  سلطا
   تتاحها بشر طة ا حتالل  ل  إ اد  ااد  ا تتاحها   وا ق  سلحت دون العمت  ل  ا 

اىل  نسبة  بناالتفيل   املدرسة  تسمية  األ ضاء  ل   امسها   اتفر   يضي    اسليمان  تغيم 
 مادحت .   يف د ك املدرسة   ت  سااإل اد  ا تتاحها  وم  لذي كان أكثر األ ضاء حمسا  ا

ن ا تذر ايضا  م  و اد اىل االبصر   بعد أ استقال م  حم مة ا ست ناا    ١٩22يف ناية  
 ندما  رض   لي  ا بد -حما ظ حما ظة اذي قار     -واء ااملنتفر   نصب متصرا لقبول م
احل ومة  و هلني   يستطيل إرضاء ا   لو راء قائال :   بصراحة ان   رئيس االسعدون   احملس 
ا   واملفت  م   مندوحة  اذ    واحد   ثن  يف  اإلن ليزي  تل  اإلداري  إبحدى  لطدام 
 الثال  .  اجلهات

احمل االبصر   حىت سنة   اد ا يضي  اىل مارس  العمت ١٩23اما  يف    حيث أوق     
 ن ام. أحد احل ن  وبني  بسبب حدو   الا بي
إلمارت  لي ون للة ا  ل  ومعتمدا   شار مست١٩23م  ربستان  سنة  ا تار  الشين ا ز ت أم

 ة ح ام املنطقة. ولت بين  وبني املل  ا يصت  وبقي
 ها إىل االبصر  . مل الشين ا ز ت  مد   اد بعد   مل   أستمر يف 

شيل ا يضي  ا مر   حقير يف   ند ظهور مش لة ااملولت  ارسل   صبة األمك جلنة للت
الد اع     روبة   ي  الذي يستهدالو ل اأتسيس حز  اا ستقال  اهت ااملولت   ل 

 االعراق  امام اللينة.   ااملولت  واإللرار  ل  البقاء ضم 
قدها انوري السعيد  مل ابريطانية  مما أدى ال      ١٩30 ارض ا يضي  معاهد  سنة  
الب  م   جممو ة  مل  نفي   اىلاىل  مدينة  صريني  حىت    أقهر  أربعة  ملد   املل  ا انة    ود  

 عراق  الذي أمر إب الق سراحهك.رحلت   ارج اال  م    ول  ا يصت األ
 بعد انقال    ر  ي  اىل حني حت اجمللس   واستم١٩35النوا  سنة    انتفب  ضوا  يف جملس 

 . ١٩36اب ر لدقي  سنة 
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االبصر  واستقر يف  السياسة  ا يضي   ا تزل  نائيا  بعدها  وانصرا   وا  مال     احملاما   اىل 
 ية والثقا ية  يها.اخلم 
  ا حدا  ال  العمت السياسي املباقر  إ  ان  ن يق  متفرجا   ل  لرغك م  ا تزال   او ل

ا يف  أسجرت  ذل    قد  بعد  االعراق   بعل  مل  احلفاظ  ل  هك  يف  واأل يان  لوجهاء 
 . ١٩٤١ أحدا  مايس    يها يفالت األماألروا  واألموال يف االبصر   بعد انف

  ملعارضة معاهد  ابورتسمو     حمامي االبصر  يضيا     قاد١٩٤8كانون سنة    ويف وابة
ال لرئيس  واوقدموا  لبا   ا  يان  وجملسي  السفاكني  و راء  حملاكمة  اراقو لنوا   دماء الذي   ا 

ا  ال يطانيني نية مهامجابة الو  األبرحتء  والق   طااب  محاسيا  يف احلفت الت رميي لشهداء الو 
   االعراق .  ل  طر لامرا ك م  اجت السيوسياستهك وم

ا اتص النشا   يف  مسااات   ب ثر   مب ر  وق   منذ  ا يضي   بتوسيس      متث ت  جتما ي 
عيات سواء  أكان ذل  يف االبصر   أم يف ابغداد  بم م  اجلمانضمام  اىل  ضوية  دد كو 

 منها:
األ  بيوت  اجلما سطول  مة  جلنة مجعية  األمحر   ا الل  األدبية    مجعية  العلمية   عيةمج  عية 
العيز    األ فال  مسا د   محاية  مجعية  األيتنننننننام   مسا د   انقاذ  لسطني  مجعية  مجعية    

 ال ثم.مليتك اإلسالمي  وغمها  ا
د  مبرض  ضال  انصرا  الل  اىل امالء مذكرات   ل  أو   ١٩٤8ب ا يضي  سنة  ألي
 د وا ت .نشرت بع   ال 

 . ١٩5١/ ١٩/١ين رئها يف ابغداد  بتار انتقل  روح  اىل اب
 د   ضال      شرات ضي  أحد  شر كتااب  مطبو ا  يف القانون والرحالت واأل  ا ي

مالب واملقا ت واخلطب   ال حو   العثما  نشور  يف  املبعو ن   صح  ويف حماضر اجملس 
 تطبل.   ة كتب ننا  االاواجملس النوا   العراقي  وه

ا  االتحفة  الرحلة احلوم  كتب   إار  ودت  ية  يا  يقاظية يف   ١٩١3  م  احلا سنة  الفها 
 ا  يف امدرسة احلقوق  يفواالاة كتب ا تمدت منهي  واسر النبوغ  واأل  كلمة وكلمة  

 ا مر بنا سابقا . ابغداد  كم 
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البص  يف  واح امها  التعبات  األول  املهمة  مللفات   وااوم   نر     العالقات لتعبة   م   وع 
دن االعراق   وكتاب  ا  ر املهك دون غمها م  م   ر  لبصغارسة  تقتصر  ل  ااالزرا ية اامل

 عصور. منذ أقدم ال عرض  ي  مرين االبصر   ظم   وهو ث ر مللفات   يأيضا  االبصر  الع
 تب   اهك الو ات  م  وتعد مذكرات  ال  امالها  ل  ولدي  يف  م  مرض   وُألدرت بعد 

االعراق  احلديث  رجل مهك لتارين  ي مت هر  ل  تواير حيات   بال  ألفها   هي   تقتص
   مرين١٩36  لغاية سنة  ا  يف مطلل القرن العشريملا حوت  م  سرد أمني وموار ألحدا

مل وحاا تزال    والصح    واملدارس  واجلمعيات  األحزا   مثينة     م  معلومات  لة ا  يها 
ليوم ارين ا حدا  ابتو   ذكر وملا حوت  م  دقة يف  ا يف أوا ر العهد العثما    يك  سيمالتعل

 األوىل م  حيات . رومية  سيما يف األحتم  والشهر والسنة ا يرية وامليالدية واحيا   ال
املذكرا احتوت  العيب كي  وقد  ليملل   القاريء  وان  املهمة   الو ئر  م   ت  ل  كبم 

ب الو احتفظ  أوئر  ل   تل   وايقة  تبر  السنني   لك  ت  مر  او  قصالة  او  أذكر رسالة  و   
ل االعراق  اىل جنوب   فظ هبا وأوردها يف سمت   ل  الرغك م  تنقل  م  مشاغمها ا  احت

 ر  ال  ن ترد يف أي مصدر ث ر. الصور النادلما  ابنا م  الو ئر و  
مرجع  املذكرات  تل   وما  ال   قيما  لقد كان   قامال  وسيال     ا   وولفا   وامينا     اليال  

  الصحو  العربية واستقالل االعراق   وقد ل  جرت  الل  م م اسالسلسلة ا حدا  اجل
  كتب ودراسات مما نشرو  مر   وا جانب يف العديد  امللر ون والباحثون االعا تمدها  

ه  يف  علو  ث  ما  قليال  اذ  واجتما ية   وسياسية  اجملامرعية  تل  ذا  م    ل     الفم  
 ا قتباس منها.   ا قار  اليها او

الي   ادر  جت   ومما العثما   م اإلقار   صدقة   ن  احتفظ مبحاضر جلسات جملس ااملبعو ن 
ألف  س  وكذل  حماضر جلنة ال   الو ي مصدقة    قبت  ١٩20نة  ا نتفاابت  احل ك  قيام 

الل أ ضاء  م   مالئ   أي  أن  أظ   و   أايضا    بت  جماينة  السابقني  ضاء  النوا   لس 
 جلسات أي م  تل  اجملالس.   ا حتفاظ مبحاضريف   ر   م  احتفظ هبا  بت  واحلاليني
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   سيما مالحمهك الذي  التق  هبك دقت  يف ول  األقفا  و ويالحظ يف املذكرات ايضا  
ا ز ت      والشين مراء وذوي النفوذ كاألمم ااب  الرقيد  واألمم ا بد العزيز ثل سعودا 

 والورنس  وغمهك. 
ي ون يف معيتهك  و دم موا قت   ل    ود و ك ل  لنفا    ثا  كسب  اقة املذكوريويالحظ ايض

 ذل .
 خـاتـمة 

الو ي د حيا  اسليمان  يضي  لفحتع رير االعراق  يف سبيت ح  ة م  لفحات اجلهاد 
 حاديني يف  م  لطغيان اقاومني  واستقالل  السياسي ونضت  ا جتما ية. وكان م  أبر  امل 

را مبواقف  الو نية و دمات  الصحا ية ر اإلن ليزي  و عماستثمانية واملناوئني لالالدولة الع
 ب ر .والثقا ية امل

  قرن  ل  مبتدأ نشا   العلمي وم ا يضي  وأكثر منة  ل  و ا  املرحوبعد مرور سبعني س
 ة: ا  األتيوا جتما ي والسياسي نستطيل أتقم النق 
ال هي  الظروا  ان  املعروا  اد    ا نسم   مستقبت  تصنل  ول نه وتق ان     مصم    ا رر 

 م م  ا حيان: ابلنسبة الفيضي  نرى هو الذي لنل ظرو   ون تصنع  يف كث
ألر  ل  الد ول املدرسة اا ممية  را ضا  مواللة    ندما رغب يف ا ضرا  يف املدرسة.  أ

ا مام اإبراهيك  يف لرغبة والد  ا مام يف مسيد   ال ا     األوقاا  دراست  يف مدارس ا
 ت . ولاامل

اكما االعس .  ند  اإل دادية  د ول  ألر كذل   ل   اا ممية   املدرسة  يف ل    رية  
 الرار.بي  وأهل  بعناد و وقابت ا ماضات ا  ابغداد  

ق  لبة  وسو بعل الط  ج.  ند  صل  م  اإل دادية االعس رية  إار النزاع الذي حصت بني
العث العس رية  اخلدمة  و اىل  اقفقاسية   يف  الغربة  ها  غم مانية  بالد  ن م   بر    االسفر 

اىل لحراء اند    اجت   وامنا  لذل    ا يستسلك  أمم  لدى  ا بدليتوسي  األمم   حائت  
  . العزيز ب  الرقيد 
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ويقطل  حيات    يف  مر   ألول  اجلمال  ميتطي  مقتبت  مر   يف  قا   ا  ولنتصور  ند  و هاد 
اىلوقف منطقة  م   ا يم  أ  ارها يف  اىل  قرية  اب  م    رىأ رى وم   اىل  ريد   ا نيز   

ر ااب  الرقيد  صحراء  متتبعا  إا ناحنيظت  وغمها يف رحلة استغرق  االاة أقهر يف ال
يفال منشغال   ألي   ذي كان  بعد  معس ر   يف  وجد   ان  اىل  سعود   ااب   مل  احلر  

ة اىل السلطان لذي استيا  لطلب  وأرست رسالسلطان  ا  لدى الوُنصب  ليتوسي ل
 خلدمة العس رية  و صي  راتب ل .با  ا فائ  م  ا ال   العثما

اا اىل  ذل   بعد  ذهاب   جو د.  ابنتظار  وسلبصر    السلطان  ل   الرقيد  ا   ااب   ا ة 
أ اىل  مثانية أقهر  العس رية  وبقي منتظرا  أكثر م   اخلدمة    ن حصت  لإب فائ  م  

يبر  ساكنا  تل  األقهر ن    الل    ة  ل  ا فائ   إ  انالديوا  االرمسي  ابملوا ق  اجلوا 
ا ا يرانية يف  القنصلية  يف  مممجا   اقتغت  ابت  ابالبصر   إلجادت   واملام   لفارسية  لمكية 

  دوائر احل ومة واحملاكك.والعمت يف
امل هذ   مثت  ينيز  مولليا   قااب   نرى  وهوه ذا  مقتنيزات  غم و يف  ومتغراب  يف  بت  مر  

ملت   بلد  أو  دون كلت  الم   هو  ت   م   الصن   لديهك ذل   الذي   العصاميني  رجال 
للتغلب   املثابر   العقبات إبلرااملقدر   ل   اهد  ل   لتحقير  وكما هك  ر كبم   االنبيلة. 

و  ادوار   تنو    منطية  قد  غم  قفصية  ا يضي   ان  املصادر:  أحد  يف  مواقف  جاء 
  هي يف ال تابة   هب مواتما ية  وكذل  تعددت  ياسة والثقا ة والناحية ا جتشمت السل

 والتولي  والصحا ة والشعر والقانون. 
 (: 1إضاءة رقم )

ا يضي     ذكرت ان  مثنفا   ظرو   يف  لنل  ول نقد  األحيان   اال  عظك  هنا   ان  نرى  ا 
لنا يضي  غمت جمرى حيات    مت أُتيح   نها و دم ستفاد  م ل  ا   لدا أو  ر  

 تفويتها وهي: 
دادية االعس رية  كون و دت  مسيلة عد  صل  م  اإل   بفوسطو احلالت يف د م ن. اخل١

ني   لك العس رية ملد  سنتسوق  اىل اخلدمة      مما يعي أتجيت١885بد   م     ١888سنة  
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  وهذا  السلطان   منها لدى يفو ا ا يضي  بت استطاع  ال ا توسيي ااب  الرقيد  إل فائ   
 ما حد   عال . 

امل . تعر 2 البصر   يف  ريق  اىل اند   وكان  ور ولول  اىل اي   ولل    ل  احلاج ا   
ا بتيارت  لبصر   واقتهر  يها    مقيما  يف ا  والد   وكان احلاجيعر   م  قبت وهو لدير  

 ند    و تى لإلقامة  ا  لي   الواسعة وا الق  احلميد   وذا مركز اجتما ي مرموق  يها   و 
    وألبً منذ ذل  الوق  ينتسب ائيا  يف االبصر ن  ار    مما أدى اىل استقر ب  وأكرم و ادت

نة رمية احلاج ا    سوات  د  تزوج م  كرجا  ا  وبعد سناىل االبصر   ويعد م  أهك  
١٩0٩ . 

يب  قة االنقن  كسب ا  ا  ا١٩08. تعر    ل  السيد ا الب النقيب  ألول مر  سنة  3
ا االنقيب     ر ١٩١0ل  سنة   ز   بعدلواا اسليمان نظي    بعد ذل  إار حاداة سفر ا

امانة وو اء ألل  ا يضي  م   ا الق  ا  ال ا حقيقة   ري    حل  دقائ   ل   الا 
 اقة تفوق اقة ا   اببن .ل  السا ة بينهما  منذ ت

ت السياسي وا جتما ي  رسة العم  يف مماوقد  مل   القة ا يضي  بناالنقيب   ل  برو  
ا    نظرا   االنقيب   و الا يجتم مل انة  والسياسية  ا يضي  ة  ألبً  ان  بعد  الدولية   قات  

البصر   ت ال  أُلف  يف ااألحزا  واجلمعيا  وحمت اقت    يميل  سا د  األمي  ومستشار  
م سا ر  وقد  معتمدا   ا   وا يضي   رئيسها  االنقيب   اثنذا   كان  اىل  اع   جملاور  لبلدان 

 ألغراض سياسية.
ا يضي وابمل أدى  مل   مات د   قابت  قد  للنقيب  و    جل    ا القية  يتمتل م  لفات  ا 

  ا.   مل  هو غم أهت  ملراس   يعي  اقتب  رجت حا م لعب اقانونية وسياسية   ناالنقي
 (: 2إضاءة رقم )

لرواد املبد ني م  حمامي ُر  ي  لم ت  جدا ندما أُسس متح  انقابة احملامني العراقيني    ُ 
مقدمتاال يف  وكان  اسليمان  ياحملهك  عراق    ومواقف  امي  الو ي  لتارع   ت رميا   ضي   

اىل مركز األ ا    ١٩١١العدلية سنة     منحتها ل  و ار  جا   احملاما  ال  املبدئية   وُرسل  ا
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املت يف  لوضعها  العربية  اىل  لممجتها  اإسطنبول   هيف  مل  يف  ح    املبعو ن  ويت   اجملس 
 . ١٩١٤ة الصادر  سن
 (: 3إضاءة رقم )

 إن  يف  ث سابر    املرحوم ا بد الرمح   ضر  الذي ساهك يف قد يتساءل متسائت   
ااحملامي البغدادي     ل ك  ذكرت املرحوم الي   ذكرت  ابسك  ل يطانية ا اير  اغراق البا ر  ا

 ي مي العراقاسليمان  يضي  ابسك ااحملام 
مر  يف  رجال   أجد  ن  اىن  مواجلوا   احلديث  االعراق   اثَّ ين  ب امل   ت  كناسليمان العراق  

ومنبت    ا  ألل   ااملولت   ان  الرغك  ألبح    يضي    عل   االبصر    وميدان ن  مستقر  
اليها ليستقر  يها وميارس    و مل   وحىت بع نشا انتقال  اىل ابغداد    ان   اد مسر ا   د 
انتاما    احمل الوملا  العهد  الو ي  انفب  ئبا  سواء  يف  اعثما  أم    ب يف احلالتني   نتف  

 االبصر  . 
االبصر  يف  استقرار   م   الرغك  ان   ل   جت ويالحظ  نشا    ان  ا   ابغداد    اىل   او ها 

م متنو ة جرت يف ابغداد    قد  وااملولت    قد  مناسبات  ثنَّت ااملولت  مرات   د  يف 
و د  كان  اااملولت  ضم   املل   تتويا  احتفا ت  سنة    يف  األول   و ١٩2١ يصت  يف   

املعهد  سنة    احتفا ت  اسوق   اظ   يف  و د ١٩22العلمي  ضم   حني كان  يف    
 . ١٩3٩ل  اغا ي  سنة صر   يف تشييل امل االب

ل    داد  مرتني ويف كلتا املرتني يقفت راجعا اىل االبصر    ويف ث ر قرار  وقد س   يف ابغ 
 زبم  يف االبصر  . ابغداد   أول  بد ن  يف اال  و ات  يف قبت  

 ا   العراق مجيعا  أمُل  وموئُل . ان ا يضي  موا نا كه ذ و 
 

 هو؟ رنس العرب(، فمن  ين من البحث، )لو واالن لنأيت للطرف الثا
إدوار  توماس  ا هو  لورنس  را ر ١٩35  –  ١888د  الذي  ال يطا   املفابرات  ضابي     

ا الثلعربي ة  اجليو   قا الل  ال   ال  ى  العربي ة  يف  ام  ور   األ  ١٩١6م   م  ا   تر ضد 
ربية ء  ل  البالد العيف حيا  الثوار العر   تنفيذا  خلطة بريطانية يف ا ستيال   الل اضرا   
 لُقب يف وقتها الورنس العر  .و   احل ك العثما .   الرا حة ح  
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 )لورنس العرب(
امل قسك  يف  الورنس   يف  الس رية  فابرات   نيَّ  العريب   ابمل تب  وقام املعروا  االقاهر    

ل االعر   وأواهك أبن   يريد مسا د ك يف التفل  م  النفوذ القت  الو يد  م ل  غالابست
 داقية   ند االعر   يف هذا الشون. معر ت  ابللغة العربي ة كان  ل  مص  المكي   وبسبب 

 ريب  م  وتنقت يف البالد  ل  أنَّ     ي العريبولبس الز نس  إىل اجزير  العر     انتقت الور 
 احلب . 

 انب األمم ا يصت  وقهد مجيل وقائل احلر   وكان ل  دور س  بني االعر    ورنال   ظتَّ 
 ب الشري  احسني  ضد  األترا . يوخ القبائت العربي ة ليحاربوا  انابر  يف استقطا  ق

د  دأ بتولي  كتاب  الشهم اأ م م  وب١٩20يف سنة  ور   اد إىل ابريطانيا   بعد انتهاء الث
ة ل   خبالة مرحلة حيات  ال  قضاها مل البدو  ر     سم  ذاتي باهو  احل مة السبعة   و 

 ب االعر  . واملعار  ال   اضها إىل جان 
 ضوع ا طة لورنس : وا ن أني اىل ألت املو 

االبصر  ا ن ليز  احتالل  سنة  بعد  مشا     ١٩١5    ابجتاتوجهوا  ابغداد  مستهد ني      
حتت اجلنرال ا او ند  مدينة طر  ا ترا    اسي ح  ينة اال وت  الواقعة  ا ستيالء  ل  مد 
 شر أل  جندي وقع  ح  حصار    ل   قوات  البالغة سبعة ١٩١5اال وت  يف أيلول  

 المكي. اجلي   
يطا   اع ال  و ير الد قرر    اإلن ليزي    اجلي   وبعد مخس حماو ت  اقلة لف  احلصار  

ابإلم ان   ان   ا او  اكتشنر   الضغي     ا ستسال  كي  ند  في   لليي  يتينب  م 
وإذا  شل   المكي   اجلي   قاد   ذمك  لشراء  رقو   تقدمي  املهمة   المكي     رير  هذ  

تنفيذ مهمة أ رى م ا ترا  مبا ع  ييب  العريب ضد  الشعور  املصاا    الل قح   دم 
م  اح  ال يطانية  اور  الل  اب  دا   االعراق   جنو   يف  مترد  رجال او  بعل  مل  لتعاون 

 ة يف االبصر  .القومية العربي  ركةاحل
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 أرستش  يف اال وت    بعد أن اقتد احلصار  ل  اجلنرال ا او ند  وجي ١٩١6يف نيسان  
ينا  ر  يف جنو  االعراق   مستعونيت الورنس  اىل االبصر   بقصد اقعال الثو ا ن ليز ال ول

 يف اجلي  العثما .ر  ا سرى وغمهك مم  كانوا  ضبا  العابل
  وا لم  ابن  ر  ا ستفبارات ال يطانية وجرى لقاء سري بينهماا يضي  اىل دائ  د  وست 

االب اىل  و جاء  بصور   الة   ليواجه   يعر صر    يف ان   السياسي  نشا    ويعرا    
واالب ااإسطنبول   الز ماء  مل  و القات   اصر    بصور    ملشتغلنيالعر    العربية  ابلقضية 

 ني.ادية  وكذل   داء  لالح دقيق
عد ذل     غايت  م  القدوم اىل االبصر   ابنا م  اجت استقالل العر  أ صً الورنس  ب

ا يضيوسعاد  وتقدم  رقي  اكذا    ضال      و اضد   يما ك  وا ق   إذا  ومعنوحت   مادحت     
 ي ل  ب .

 ية املعاضد  املطلوبةلسعاد   ول ن  استفسر    ماهتقالل واب  اب س وبدى ا يضي  ترحي
  ممن

ن  قغوا  ب االعر   وحري   ل  ما ينفعهك اكذا  واآلن الفرلة  وجا  الورنس  أب
 ت  ل  نيت استقال ا ة االعر     سيما يف االعراق  ليعمقد سنح  خلدم

وانا ترغب يف تر  البالد    نها  دا  بعيدي ر  ان تستعمر بالدهك بال وان الشعب ال يطا  
ال أل الوسيلة  وان  اد   وحيهلها   هو  ذل    ا ترا  حلصول  ضد  البالد  تل   اهت  يثور  ن 

ي ا ن ليز  وهبذا  ببالدهك متوحاربوهك  عال   انب  وان   ونون مستحقني لالستقالل  اما   
لبذل ك املال والسال الورنس  مفوض م  ح ومت   يلزم م   ل  إلقعال توغمها    ت ما 

م  الثقا    ان  يرجو  الذي حقر من     ا   ونشعر ت  مبقدر  ا يضي   الثور   وان  بناء   ل  م 
وادار  اقعا ا  ويعمت  ل   الثور   بمتيب  يقوم  ان  البن  من   الورنس   ول  عت  وان  ا  

وسائت  ح   م   يلزم  ما  ومجيل  السال   أما  يل   أمر    مما  اقارت    ره   اىل  حاضر   دي 
 وم  وبالد . ستقالل قا

  تل  ا  ذار  النوع  مبدحت    هذام    ل  القيام ابي  مت    ن يوا ر ا يضي 
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راءات املادية السفية واملعنوية ل   الورنس  ألر  لي  الرارا  قديدا   مقدما  ل   تل  ا غ
 رلة  م  ل  أي   األموال واجلا  ما ن تقد تعوض     أي  سار  قد تصيب   وتو ر ل  مال 
 رى. أ 

ا غر  تل   أوابلرغك م  كت  ا يضي   ان  ا   م    ل لر  اءات  الرا ل  ليس موقف   أن    را 
 أبقفا  ث ري  ابستطا ت   مت أي قيء مما  رض  الورنس   واقم   لي  ان يستعني

 ا يتمتل ب  م  نفوذ ديي واجتما ي. مثت ا الب النقيب  مل
خلدمة بالد  ابدا   وان الفرلة متاحة ل   أي  ذر   يقبت ل   ن الورنس  رد  لي  ابن     ا  ا

 لرار. اإلذا   ليم  ه
الغريب   ست مال وللتوام    ل  ا يضي  د ا  اىل الطحاب  اىل جبهة احلر  يف ا لي 

أحتما  يضي  ر ل الذها  متذر ا  ابنما لو ت لما    ك والت لك مع  مبا يلزم  ل   ا حماد
  ل.أي  الرايف ذل  ملا  دل    ر 

 ودت  م   ب   نية  ند  لتر  ك يابة ا يضي  خلطت    لويبدو أن الورنس  قد قس م  استي
 جهة احلر   وبعد ان تيق  م  استسالم ا او ند  الوقي .

الورنسوهبذا  شل    الثور  يف جنمهمة  اقعال  احملامي   يف  استيابة  لعدم  االعراق   و  
 . ١٩١6/ ١١/5  يف  االبصر   اسليمان  يضي  خلطت   وتر   العراقي

ل  قدمها الورنس  اقت  ابلو ود ا عدمت لي  لطلب الورنس   جاءإن  دم استيابة ا يض
 وم  ت ااإلن ليز  مبنً االعر   استقال ك.

   مما أدى اىل توقيف  االاة أحتم  ت مير ق و  اإلن ليز جتاهالر ل اىل تعوقد أدى ذل   
البصر   ت احتيا   ضم  حدود مدينة اا ربية   ستة ا  ر سراح  ب فالة نقدية قدرهاأ ل

قا   وحمت  سار  مادية كبم  حلق  جتارت  م  كما مر ساب  ١٩١٩نة   سواالعشار  حىت 
يير امي   احلاكك   ل  االاني ال  ربية  وقد لارح  املجراء ذل  ا حتيا  ال  ارب   

االبصر   يف   ا نالسياسي يف  يد  الاب   ل   ما  ا ليز سببان كت  لسلبية ور ض     طت  
 التعاون معهك. 
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ا يضي موق   يقتصر  اون  ا ن ليز  لسل   معهك  يب م   للتعاون  الرا ل  املوق    ل  ذل  
ون  مبعو     ل ١٩20اا نتفاابت العراقية  سنة  حسب   ان   ندما ا تم  ضوا  يف جلنة  

ا ن ليز واملوالني  ك استياء    اب  ا رالعثما  سابقا   ألق   طا  ا ئبا   يف جملس ااملبعو ن 
السلطة اقضمن   تضمن  م  مواق  واراءملا   احملتلة  ومطالبت  بضما ت يف احلرية   ة لرغبات 

التزوير  كت ذل  اغاظ املس ابيت العدلية اومنل  ل يطا  يف   حىت انا ق ت  لدى و ير 
 ح ومة ا حتالل.

التقار  ال يطانية  ن  يف غم ل وكان   نظر احل  م   ير  ها   قد جاء  يها  ان  و ي وجهة 
 ال هك. دلة  أي ال  متعتامل   متشدد ومعارض للعنالر

اىل   ذهاب   بعد  التهديد   ل   وكال   املسابيت   ا ر غضب  مر   لثة  وهيا ويف  االبصر   
روا  مبا  أهلها  ااور      وا ر  قبيت  ابغداد   يف  الو ي  الشعور  وول      العشري    

 ولفا  مبالغا   ي .   والدينيةالو نية  ا حتفا ت  
سلطات ا حتالل   د ل مث    غضو   ليهك لدى امل   م   ذا كل  ان ا يضي  كان ومعى ه 

سنك سيس احل ك الو ي  لك يستو ر او يتذل  املوق  املبدئي ابهضا  يف قابت األحتم بعد أت
ل  ا  قال  مر أي منصب  ال   ألن  كان كما  السعدون   غم   ند   غو   ي  بد احملس  

يف  اإل و يرا   رقح   مل ا  الن ليز   أمساء  و رض  الاء  و ر و ارت   ااملندو   سامي   كتب  ل  
 ذل  أ اء امس . 

الذي    والو راء  الو راء  ر ساء  معظك  ان  العلك  املنالب  كانوا  مالء  يف مل  تل    تسنموا 
األول    ا يصت  يهك امللاو اجملس املبعو ن  مبا    املدرسة ا ممية او ا  دادية العس رية

ب  يف مدرسة احلقوق  م  كانوا م   المل  مر  مر سابقا   وكذل  ا  ميل  يف اجمللس كما  
 كنالاا ج   واامحد  تار ابابن  وغمهك. 

 املصادر: 
،  2000مذكرات سليمان فيضي(، الطبعة الرابعة سنة  ان املصدر الرئيس هلذا البحث هو )  -*  

،  ذكر مصدره يف اهلوامشة( احملدودة، وكل ما مل ي  البغدادي   ة )االديبالصادرة عن شركة مطبع
املذكراتهو  ف هذه  سنة  من  أ صدرت  املذكرات  من  األوىل  الطبعة  ابن  علماً  يف    1952، 
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وأنمل صدور طبعة خامسة فاخرة تليق  ؤلف بعنوان )يف غمرة النضال(،  امل  فاة)بغداد( بعد و 
 ابملذكرات وصاحبها ألمهيتها. 

طاد   -*   خولة  لفتة،  .  السيالب  ودوره  فيضي(  واالجتما)سليمان  والثقايف  العراق  يف  عي  سي 
 .. 2003، مطبعة )االديب البغدادية(،  1951 – 1885

    االلكرتوين.( غامن العناز، موقع بيت )املوصل -* 
   .2018/ 8/ 1ى، جريدة )الزمان(،  عالء الزم العيس - *
 املوقع االلكرتوين )ترك بر (.  -* 
 وامش:اهل
 وين.من العناز، موقع بيت املوصل االلكرت اغ.1
 ( ساد  حكام آل رشيد يف امارة حائل يف اجلزيرة العربية، 1906  –  1868آل رشيد )  تعبن م .عبد العزيز ب2

 .(1906 – 1897) توىل احلكم من
 دي جميد احلاج محود.هو املرحوم وال. 3
ير  شحي لعرش العراق، وأول وز أهم املر   ، كان أحد(: سياسي عراقي1929  –  1871. طالب ابشا النقيب )4

 (. 1921 – 1920داخلية فيها. )
 1/8/2018زم العيسى، جريدة الزمان، . عالء ال5
 103ص، 2003ب البغدادية، بغداد،  ة االديي، مطبع. د. خولة طالب لفتة، سليمان فيض6
)عربستان( يف ايران خالل    ازيف األحو   ( حاكم امارة احملمرة1863  -  1936. الشيخ خزعل بن جابر الكعب )7

وآخ 1925  -  1897)من  الفرتة   ا(  امرار  شاه  أسره  سنة  ئها،  اانكليز  مبوافقة  هبلوي  رضا    1925يران 
 . 1921لعراق سنة  لعرش ااملرشحي  وقضى على امارته، كان أحد

 ، مصدر سابق  . العناز8
 . . ويكيبيداي9
 . . العناز، مصدر سابق.10
 . 111سابق، صلب، مصدر . د. خولة طا11
 . 17، ص. د. خولة مصدر سابق12
اق يف القرن  نرال اانكليزي )شارلز اتونسند( وهو ما كان يسمى به يف العر سم املعرب لـلج اال  وهو:  . طاوزند13

 محلة عسكرية الحتالل العراق ، أدت إىل هزميته وحصاره يف مدينة  رب العاملية األوىلضي، قاد خالل احلاملا
 الم، واحتجز سجين ستساال، بعد إجباره على 1916إىل نيسان 1915نون االول تمر من كات الذي اسالكو 

 . 1918حرب يف جزيرة يف تركيا قبل أن يطلق سراحه يف 
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ة بغداد، اليت سّجل فيها اجليش العثماين اثين أكب ي العاصمة العراقيالواقعة جنوب شرقعركة حصار الكوت  . م14
احل خالل  العاملانتصاراته  األوىلرب  األطو ية  الكوت  حصار  وع ّد  احلرب  ،  خالل  واألشد    من ل 

(7/12/1915 – (26/4/1916.) 
الته واستسالمه مع جنراألف جندي    13امه  طاين ابلكامل وقو ( يوًما هبزمية اجليش البي149وانتهى احلصار بعد )

العثماين خليل ابشا،   القائد  العثماين. بعد فشلهم يف رشوة  اللجيش  جنليزي طاوزند على  لقائد اافقد عرض 
مالقائد   السمن جليو العثماين خليل ابشا  مقابل  العثماني  نيه،  القيادة  ولكن  اهلند،  إىل  ابلتوجُّه  له وجليشه  ة  اح 

 نا للنقود".ئلًة: "ال حاجة لرفضت بشد ة قا
 ملوقع االلكرتوين ترك بر . . ا15
 .85. د. خولة طالب، مصدر سابق، ص16
ق  ة عملت يف العراانيريطستكشفة وعاملة آاثر ب(، ابحثة وم1926  -  1868)ل  ريترود بيبل: هي غ  . مس17

من   العشرينيات  عقد  يف  البيطاين  السامي  للمندوب  جامستشارة  العشرين،  يف  القرن  العراق  إىل  عام ءت 
عرفها ألوىل، وي لعاملية ادورا ابلغ األمهية يف ترتيب أوضاعه وهندسة مستقبله بعد هناية احلرب ا، ولعبت  1914

 لقب اخلاتون. العراقيون القدماء ب
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 قضاء( جملة نقابة احملامي )ال  تأريخ جملة
 1934وصدورها األول عام  

 

 حممد الشبيب   باحث القانوين وليد إعداد: احملامي وال
 

ا قنة   نا والن  ة الرمسينةاالقضاء  ال  تصندر من  نقابنة احملنامني العنراقيني وتعتن  اجمللنلة أن جم    
  لندر  نددها  العنراق العزينز   يفالعنراقيني  احملامنيو اميات  حال مجيل احمل وبلسان ك النقابة أبس

  ولأة احملنننامني وانتفنننا   سنننيس نقابنننأي بعننند أت   ١ا١٩3٤  سننننةاألول يف قنننهر حزينننران مننن   
قبنت     منبدايتها  يف  تصدر    ة  ل   ن ت   هذ  اجمللة العريقاا مثانية أقهر  قيا  و نقيب  
   لعهننند املل ننني  ابا كانننن  تسنننمالعدلينننة  كمننن  االعننندل أو و ار ار   و      بنننت مننن امنينقابنننة احملننن

ب سننوات لندورها ا تبننارا   ويالحنظ ان األ نداد الصنادر  من  قبنت نقابننة احملنامني كانن  حسن
مبعنننى لنننو ا لعننننا منننثال  لننن   ننندد جملنننة القضننناء    ١٩3٤  سننننةولنننيس مننن     ١٩٤2  سننننة  مننن 

ذكننر يف    ث الفصننلي االثالننلعنندد  ا  وهننو  ١٩7١  سنننة  أيلننول  منن  –ث     –امتننو     الصننادر يف
سنة السادسة والعشرون  ولعنت سنائت يسنول ملناذا ن ت ن  السننة االتاسنعة  ناال  األوىل بلفحت
ان السننوات الن  تتوقن   يهنا  والسنبب       ١٩٤2سننة  شرون  أي حتسب السنوات م   والع

ننننا  را   حصنننقابنننة احملنننامني    إقنننراا ني حننناوهننن  جمللنننةاجمللنننة   حتسنننب وهننننا  قننند توقفننن  ا
  ١٩٤5للفننم  منن  أوا ننر سنننة     ١٩٤١يننة سنننة  نا  إىل  ١٩37ة  منن  نايننة سننن  ضنناتوقفنن  أي

  ١٩٤7من  سننة    إىل منتصن  قنهر متنو   ١٩٤5  احيث لندر  ندد كنانون األول/ديسنم 
  ون األول/ت لندرت يف كنان   ١٩٤7لعدد األول بعد التوقن  وهنو  ندد قنهر متنو   الدر ا

 
 غننم مقصننود مني السننابر قنند وقننل هبفننو  ارق ر وا منندير إدار  نقابننة احملنناكر إىل أن األسننتاذ  نن م  اجلدير ابلذ    ١ا

ابحلقيقننة هننو ن ي نن  العنندد األول و  ١٩36 ننام  أبنننا لنندرت ألول مننر  يف قننهر ثحتر/ مننايس منن  دما ذكننر ننن 
ضنناء   إ ننداد :  ننارق كشاا أب داد جملننة القهذ  اجمللة العريقة   أنظر:     م ١٤العدد رقك ا  لة بت كانللمي

ة العراقيننة   األ ننداد: األول جلمهورينن  ااحملننامني يفيننة  صننلية   تصنندرها نقابننة ر وا   جملة القضنناء   اجملننة حقوق
سننابعة والثالاننون   لاحملننامني  السنننة ا راوي نقيننب  رئيس التحرير املسلول حامنند لنناا النن ل  رابلث والوالثا  والثا
  .  523 –  5١3الصفحات ا   م  ١٩82  –طبعة الشعب بغداد : م
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  توقن ولت   ١٩66  لصندور يف سننةا  كاملة وتعناود  سنواتل لتتوق  أرب ١٩6١نة ديسم  س
  حيننث  املننر ل سنننوات كاملننة هننذ   بننمننر  أ ننرى يف مطلننل التسننعينات ابلقننرن املاضنني وملنند  أر 

   ٤  –  3  –  2  –  ١اودت الصنننندور ابلعنننندد ا  ت  نننن  ١٩٩١  سنننننة  2  –  ١لنننندر العنننندد ا
  ١٩٩٩ة  لتعننننناود الصننننندور سنننننن  ١٩٩8  سننننننة   نننننرى وتتوقننننن  ولتتل نننننو منننننر  أ  ١٩٩6سننننننة  

قبننننت ان تعنننناود الصنننندور    2006قنننن  سنننننة  وتتو عثننننر أيضننننا   ولتت  2003سنننننة    ولتتوقنننن  أيضننننا  
حظ منا  واآلن لننالائي يف السننوات األ نم    وتتوقن  بشن ت نن 2007بعددها األ م سنة 

 :  قي
 

ينة  غاول  ١٩3٤ن  قنهر حزينراالسنوات ال  لدرت إبقراا و ار  العدل االعدلينة  من    – ١
تقريبننننا     لعننندلاا و ار  اات لننندورها إبقنننر اأي بلغننن  سنننننو   ١٩37ول  األقنننهر كنننانون  

 . السنة اال  سنوات ونص 
ة  ولغاينننة سنننن  ١٩٤2سننننة  حملنننامني كانننن  مننن   السننننوات الننن  لننندرت إبقنننراا نقابنننة ا  –  2

  سننننننة دون   65تقريبنننننا     نقابنننننة احملنننننامنيبلغننننن  سننننننوات لننننندورها إبقنننننراا    اأي  2007
 .  ت توقفها حذا سنوا

   ١٩٤١   ١٩٤0   ١٩3٩   ١٩38  :هنني السنننوات يهننا متامننا      توقفنن السنننوات النن   –  3
١٩٤6   ١٩63   ١٩6١٩   ٤65   ١٩٩2   ١٩٩3   ١٩٩   ١٩٩٤5   ١٩٩8   
2003   2006   2008   200٩   20١0   20١١   20١2   20١3   20١٤   
سنننننة    28   . اأي سنننننوات التوقنننن  بلغنننن20١٩   20١8   20١7   20١6   20١5

لفيننننة  عننند األ  بكاننننن  هنننامن    سنننننة١٤ا   مننننل األسنننو   ١٩3٤نة  سنننورها األول  مننننذ لنننند 
ومخس سنوات كان  يف تسعينات القنرن املاضني مبعنى اننا كانن  تصندر ابنتظنام  لثة الثا

 .    قبت تل  احلقب الزمنيةتقريبا  
 

ر   تطنرق إىل أمنر منر بت ان نعر ج  ل  املواضيل األوىل أل داد جملة القضاء ننود أن نن قواآل    
ون  يف  ننندد اجمللنننة  ثالاننلسنننابعة والسنننة ااالة ذكنننر    وهننو مننندى دقننملقنننال اداينننة هننذا ابنن  يف ب

دد اجمللنة الصنادر يف سننة  أو  بار  االسنة السادسة والعشرون  يف  ن ١٩82الصادر يف سنة 
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أو االسننة    ١٩87االسنة الثانية واألربعنون  يف  ندد اجمللنة الصنادر يف سننة  ار  أو  ب ١٩7١
  2007بعنندد سنننة  سننون   خلمسننعة واو االسنننة التاأ  200١    بعنندد سنننةسننة واخلمسننون اخلام

  ١٩٤8أو سننة    ١٩٤5األ م للميلة   وهننا نندد التبناي  والتفناوت منا بنني الرجنوع لسننة  
ربننن  و  داع  لننن  لعننند  أسنننبا  أاهنننا ان اجمللنننة  ر وماس غنننم دقينننوهنننذا مقيننن  ١٩٤6أو سننننة  

ذ  اجمللننننة  لننننار  نننن  قننننراا مبعننننى نننن  جهننننة اإل  بغننننل النظننننر  ١٩3٤  لنننندرت أول مننننر  سنننننة
غنننل النظنننر  ننن  تسنننييلها وتوايقهنننا مبوجنننب القنننوانني  ول باذا لنننً القنننرينننة   تباصنننية ا اقف

ي من  قبنت  ت رمس  تصدر بش انا كان  كذل   نا كانالنا ذ  ثنذا  أم   وأغلب الظ   
ينة  هر  واألاالصندى والشن  ا ا  تبنار وذا ولو ن ي    ذ  اجمللة هذ و ار  العدل وإبقرا ها   

مل و ار  العدل   مبعى اننا ن تتوقن   ينو  يف  سير  امني ابلتناحمل  ابةراا نقانتقل  إىل إقملا 
بنننني  النننلها   تو ا  قصننندية يفقابنننة احملنننامني بنننت كانننن  هننننو ار  العننندل وابلصننند ة تصننندر مننن  ن

    لن  حملنامنيدل ونقابنة ار بنني و ار  العنوهنا  تنسيالو ار  والنقابة و دم توقفها    الصدور  
قانونيننة االتشننريعية   القضننائية إبضننا ة  ة اليف الثقا نن  مهمننا  قصنناتغطنني نا  نننا كاننن   لنندوره

ري  لعلمننني النظنننعلنننك اجلمينننل جتمنننل اجلاننننب اإىل قنننلون رجنننال القضننناء الواقننن    هننني كمنننا ي
تلفنننة  ضنننال  ننن   دراسننات و نننو  ومقنننا ت  ابجلاننننب العملننني التطبيقننني اقنننرارات ح نننك  ا
نقابنننة  درت  ا ذلننن  أللننمننر  ننالاألو كنننان  النقابنننة    ولننوقننلون    ة احملامننا  نن  مهنننن  ورمننأ

وقنلون    النقابنة  لون والن   نتك بشنوأبسك مغاير    اجملة القضناء   احملامني جملتها اخلالة هبا 
  توقننن  جملنننة القضننناء مننن   دمننن   صولنننا انننن  يف تلننن  احلقبنننة يف  ظنننر  نننني بغنننل الناحملنننام
رات   شننن    تصننندر وأنظمنننة وكاننننبقنننوانني  لنشنننر مقنننننةننننا  حرينننة ابق املل ننني كانننن  هالعنننرا

  العامة واملتفصصة .الت  لصح  واجملا
قيت  و دم دقتن  ننرأتي  لذا وكي نتفل  م  هذا التفبي يف حسا  السنوات و دم منط    
  ادسنننننةسالوأبن نضنننننل  بنننننار  االسننننننة    ١٩3٤أي مننننننذ سننننننة    رهالننننندو   حنسنننننب سننننننواتأن  

  سننةون  ت ن  ذا  نظر تقنول ملنا  ا  وجهة  ولعت هنرالعدد الصاد   ل  غالا هذا  والثمانون 
ة األوىل النن  بنندأت تصنندر  يهننا اجمللننة حنن  إقننراا نقابننة احملننامني وهننذا  السنننوهنني    ١٩٤2

ة لدور اجمللة نفسها ولنيس ابجلهنة الن   د بسنألننا نعت    دحض  كما أسلفنا أ ال الرأي مي 
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بنننت  يوقنننل القننناريء  ا  و   ترا  ومنطقيننناسننني ون متنننو التنننورين وحسننناب     ولعنننت هنننذا  أقنننر    ليهنننا
يف احلقنننب القادمنننة أبي إراب  أو تفننناوت كمنننا كنننان حالنننال  يف    قابنننةتحرينننر ابلنهي نننة الىت  حننن

 األ داد السابقة . 
الصننادر إبقننراا و ار  العنندل االعدليننة  يف قننهر    اجمللننةاألول منن     واآلن نعننرج  لنن  العنندد     

 : 2ااآلي    وحمتوحتت  كىلة األو السن  -  ١لعدد اا  –  ١٩3٤حزيران 
 . ١الصفحة ا  –دل  و ير العمعاا  –ا   إيضو   تقدمي   – ١
  3الصفحة ا –رئيس جملس التمييز الشر ي السي مجال ابابن   –لفات القانون    – 2
  5الصفحة ا –  العدا أجمد الزهاوي املفت  –ن  ام القانو احم   – 3
  منم القاضي العدا املفت   –جتماع احمل مة العليا مل ا   – ٤
  ١٩32  هولننندا     هننايل الدوليننةالعنند رات حم مننة  ما مننل قننران لننال التشننريل يف  ألننو   –  5

 منم القاضي   –
 احمليوري  الغائبني و أموال القالري  و   قانون حرير المكات وإدار   – 6
    ١7الصفحة ا  –نظام حرير المكات وإدار  أموال القالري    – 7
    2٤الصفحة ا  – ي ر أموال القال   دوائرية قيد احلساابت يفكيف  تعليمات يف  – 8
   28الصفحة ا –ت التفتي  العدا ليماتع  – ٩

  .  32الصفحة ا  –جانب   تعميك إىل احملاكك اجلزائية ا   حبس األ  –  ١0
ض    ا  نننما  تغينننب الشنننف  الثالنننثلتمييزينننة وا سنننتينا ية اد نننوى وقننن القنننرارات ا  –  ١١

   إحننندى البينتنننني  رجيً  تنننأتمنننني   ملعننننوي  الشنننف  اقصنننم املوظننن ت    لننن  ال فالنننة
   فيننن     الدينننة  قتنننت  حقينننر العمننر قبنننت احل نننك  إلتنننزام  أ تنننامقنننيوع   النننة  إتصنناا
الصنفحة    –مقتنت سنائحني       تبدل  قوبنة  قهاد  قوبة   تبديتان  م  وحد   قوبة

      .33ا
 

 
بغنننداد:    لننني بننند  طيننن : قنننيماء لإ نننداد القضننناء جملنننة  2007 – ١٩3٤أنظنننر: كشننناا  مننني   2ا

  .3ا   ية الصاحل –منشورات م تبة القانون املقارن 
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عنندد  ر اللنند   ت    3الشننهر لنندر العنندد  متننو  ويف نفننس ا    يف2بعنند ذلنن  لنندر العنندد ا    
  يف  6  والعننندد ا  ١٩3٤هر تشنننري  األول  يف قننن   5العننندد او   ١٩3٤ر أيلنننول    يف قنننه٤ا

  يف  8  والعننندد ا  ١٩3٤األول    كنننانون   هرقننن    يف7  والعنندد ا  ١٩3٤قننهر تشنننري  الثنننا   
  يف قنننهر  ١0  والعننندد ا  ١٩35  يف قنننهر قنننبا   ٩والعننندد ا  ١٩35ر كنننانون الثنننا   قنننه
 نددها    لندر  لثانينة حينثلتبندأ السننة ا  لصندور اجمللنة  وىلاأل  السننة    ت أنته  ١٩35ثذار 

  منن ر  وحنن  إقننراا و ار  العنندل أيضننا    وه ننذا أسننتمرت تصنند   ١٩35  يف قننهر ث   ١ا
ت لنننندرت يف    ١٩35غايننننة تشننننري  األول  ول  ١٩35العنننندل بشنننن ت قننننهري منننن  ث     و ار 

اا ا بعند  التن  عنددصدر الون ي  ١٩36ألول  وكانون ا  ١٩36   ت يف متو  ١٩36مايس / ثحتر 
مننننن  قبنننننت نقابنننننة      ت توقفننننن  و نننننادت للصننننندور    ١٩37  انون األولكاملنننننة أي يف كننننن  سننننننة

نن  بقلنك   لمنة متهيدينة كادد اجمللنة هنذا بث قدم  يح  ١٩٤2كانون الثا  احملامني يف قهر  
  مني مننننل مقننننا  كان منننن  قبننننت احملننننانقيننننب احملننننامني نيننننب الننننراوي وحريننننر املواضننننيل ابجمللننننة كنننن

 .نباء النقابة  تك العدد بناأوا تهك و وا
ولنيس    ١٩3٤وجهة نظر  أ ال  بوجو  ا  تنداد بسننة لندورها أول منر   نام    يعز مما و     

ن احملننامني قبنت أتسننيس نقنابتهك سنننة  هننو ان قنلو    ١٩٤2قابنة  ليهننا سننة  اا النقننر إ  انتقنال
من  احملنامني  بند ل  ن  اضاء كن لدور جملة القدل و  يستبعد اعكان  تديرها و ار  ال  ١٩33

وا ن    حقنننوقيني عالنننة منننل اآل نننري  مننن  قضنننا  ومنننوظفني  الف  مسنننااتهك   نفسنننهك ان ن ي نننأ
  احملامني: جمللة القضاء وهي ح  إقراا نقابةر لاد  دد  لنلقي نظر  سريعة  ل  أول

 

  .١لصفحة اا  الراوي نقيب احملامني نيب    –كلمة متهيدية    – ١
    .6حة االصف  اجمللة  حريربقلك    – واليوم سألمجملة القضاء بني ا  – 2
ر  منديلت نرا  األسنتاذ  بند اجلبنار ا  –املل  يف تعيني الو راء ولالت  الدستورية هبا   حر – 3

     ١0الصفحة ا -الصيدلة  
الصنننفحة    -امي   بننناس العنننزاوي احملننن  –القضننناء  نننند  جمنننرى القضننناء وتطوراتننن     مرينننن  –  ٤

    ١7ا
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  30ة الصفحا -احملامي ريفي ظحسني ال  – اجلنائية  القضاحت يف  ئيةالرقابة القضا  – 5
    36الصفحة ا –روبني بطا  احملامي    – رائر تعديت الدستور   – 6
الصنننفحة    –حممننند  فنننري اجلمينننت احملنننامي    –املرا نننر العامنننة يف النظنننام اإلداري    ظنننيكتن  –  7

     ٤8ا
لنة  حرينر اجمل  –د  اجملنرم ابلغند    نظرينةإىل  طر لفظرية اجملرم ابإلجرام أو م  نغدد اب القة ال – 8

    52ة االصفح  –
   –  .    –اجلرائك املوقو ة إىل حني لدور إذن أو ق وى    – ٩

لنالحية حناكك التحقينر يف غلنر  ل  احل نام القضنائية القصند اجلننائي    ت  لتعليقاا – ١0
     58الصفحة ا  –القضاحت  

  ام إضننا ة حقننوقا نضننبا  العنن  ات جملننسرار وقنن  ي وى دائننر  التنندو م احملنناكك و تنناأح ننا  –  ١١
    7٤الصفحة ا  –  وو ية العهد وإحدا  منالب  امللإىل جاللة  

 جلنائية   الصلحية   الشر ي  د ا  املواأح ام جملة التمييز    –  ١2
    ١08الصفحة ا  –اوى ديوان التدوي  القانو    ت  –  ١3
   .  ١22الصفحة ا  –ة  النقابأنباء   –  ١٤
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 ية حتاديز ال مة التميية لقضاء حمكمباديء قانون
 ا التمييزية وحماكم االستئناف بصفته

 

 جرائم القتل 
 

 لي  واإللنابة الن  تعنرض    اجملىو ا   لسببية بني  ا  د العالقةة م  وجو  م دم تثب  احمل – ١
 لين     ابلضنر   لن  اجملنىا تنداء     اقعنة ن  و  تهك ا ااناء املشاجر  املضي مبحاكمة املن

 .جهة إىل املتهكاملو   لتهمةغاء اري حديد وليس إلبواسطة بو 
 5/6/2012أتريخ القرار:    ،2012وىل/ألزائية ا/اهليئة اجل 8881رقم القرار:    ،مييز ااحتاديةلتر: حمكمة اجهة ااصدا

      

 قننوابت    ٤05أح ننام    نتنن  و ننركننر إدانننا اباا  قتلهننا   امهننا أبرت ننا  الننز  وتبننني أبننن  –  2
 مننة يف هننذا قنند را نن   ننند  ون احملنة ت ننة  شننر سننلسنني  ملنند  مخسنناحل ننك  لينن  ابو 
   .تطبيقا  لحيحا    أح ام القانون لدار  تطبير  إ

 11/2/2013أتريخ القرار:    ،2013اهليئة اجلزائية األوىل//279رقم القرار:    ،تمييز ااحتاديةالجهة ااصدار: حمكمة  
 

تهنننا   قوب  قضنننائي سنننليك يف جرمينننة  ركنننون إليهنننا لبنننناء ح نننكة   مي ننن  القنننهاد  الطفلننن  –  3   
 إل دام.  ا

 26/3/2013لقرار:  ا  أتريخ  ،2011/العامة  ئةاهلي/151رار:  الق  رقم  ،حتاديةة التمييز ااجهة ااصدار: حمكم
 

ت  ىل املنو إضني  املتهمة كان  تقصند قتنت والندها  ت يين  الند وى  لن  اننا ضنر  مف – ٤
   عت املتهمة.م  احمل مة يف ت يي   انو   طو ق

 11/2011/ 21:  ارأتريخ القر   ،2011/ىلزائية األو اهليئة اجل/11408:  ، رقم القراراحتاديةييز االتم   جهة ااصدار: حمكمة
 

/أ/ج  قنوابت  ٤06ملنتهك إبلقناء أبنتن  من  قنر ة قنقت  وإدانتن  و نر أح نام املناد   م اايق – 5
ة ننننزاع ث     اذ ان  عنننت املنننتهك وقنننل نتيينننلنننحيً  بننند غنننمي  املل يننن  ابلسنننلك  واحل ننن

أح نام  ة تنطبنر و تهك يشن ت جرمين  لنذا  نون  عنت املنل  و وجت مل أه ات بسبب اخلال
 .تواب ق  ٤05املاد  

 2012/ 9/ 18  ار:أتريخ القر   ،2012/اهليئة اجلزائية األوىل/14593:  ية، رقم القرارة التمييز ااحتاد كمجهة ااصدار: حم
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كنان معتنادا     وانن   ة معن  لن   القنة غنم مشنرو   ت اجملى  ليها ال  كان تهك بقتقيام امل – 6
  ام علن  ينطبنر وأح نن   نو اج نتيينة ننزاع ث  ياقنر  األ و ومعاقنر ا معللمبي   ندها 

    قوابت.  ٤05  ملادا
 2011/ 28/12: أتريخ القرار ،2010/عامةلا ة اهليئ/91جهة ااصدار: حمكمة التمييز ااحتادية، رقم القرار: 

 

  رررا  يزيننند  لننن  منننا يتطلبننن  حنننحننند  ضنننتهك أن املننن اع الشنننر ي اذ اجتننناو  حننندود الننند   –  7
ا نننر  وان  ل  او  لينن   نننندما كننان حننن  ىهك أ لنننر النننار  لننن  اجملننناملننتان    حينننث  النند اع 

الند اع    دحندو   ي ون املتهك يف حالنة جتناو   إلابة اجملى  لي  كان  م  اخلل  وبذل
   .ر يالش

 10/2010/ 27ر:، أتريخ القرا2010الثانية/  زائيةة اجل /اهليئ9695قم القرار:التمييز ااحتادية، ر   ةر: حمكمصداااجهة  
 

   /أ/ج٤06/١املننناد     أح نننامر  و ننن  احننند  منهمنننا  لننن و   كنننتاملنننتهك  ننن   متنننني    اننننةإد  –  8
وىل    األ200٤سننة  ل  3   قوابت املعدلة أبمر جملس النو راء رقنك  ٤٩  –  ٤8 – ٤7و
   لينن   وح منن  اآل ننر لينن     ة قتلنن  اجملننىالثانيننة  نن  جرميننقتلنن  اجملننى  لينن  و   جرميننة   نن

د العقنننوبتني  أحنننذ  التنويننن  للمح منننة أبن تنفيننن    منننل املنننوت ملنننرتنيابإل ننندام قننننقا  حنننىت  
 .    تنفيذ العقوابت األ رىن دو حول  

 2014/ 4/ 20أتريخ القرار:  ،2014ة/وسعة اجلزائي/اهليئة امل832ر:القر التمييز ااحتادية، رقم ا  ةااصدار: حمكمجهة  
 

هنننا ابننننة   لي  ة قتنننت اجملنننى/أ  قنننوابت  ننن  جرميننن٤06/١اد   م املنننأح نننا  إداننننة املنننتهك و نننر  –  ٩
 عت   ذرا   ففا .وي  تلها مت لبا ث قريق  ون  م  غسال  للعار ك

 23/9/2013القرار:   خ، أتري2013/األوىل  ةاهليئة اجلزائي/14569، رقم القرار:التمييز ااحتادية ةحمكم ااصدار:جهة    
 

لسننة    3لنو راء رقنك  ت وأمنر جملنس ا/أ  قنواب٤06/١اد   ام املننة املتهمنة و نر أح نداإ – ١0
  امللبننند  ليهنننا ابلسننني      نننكمنننن  واحل  ٤٩-٤8-٤7   اوبد لنننة منننواد ا قنننم   200٤

قننننا  لننننحيحا   يتطب  احمل مننننة قنننند را نننن   ننننند إلنننندارها أح ننننام القننننانون  حيننننث كاننننن
يقننا   ى حق ننا وقننائل النند و أظهر   النن   عنند أن أ تمنندت األدلننة ال ا يننة ننام القننانون بألح

اجملنى    تنتق  ير ا بتدائي والقضنائي من التحقكا ة مراحت   وحماكمة أل ماا املتهمة يف
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ا  مننن  والننندها النننذي كانننن  تربطهنننا بننن   القنننة غرامينننة وانننن  تركهنننا وتنننزوج  منننقا ليهنننا انت
 بغمها.  

 2014/ 3/ 16القرار:  خأتري  ،2014جلزائية األوىل//اهليئة ا2769القرار:حتادية، رقم  التمييز اا  ةااصدار: حمكم  ةجه
 

ن  واا سننتفزا   طننما   ن   ننو يف  عننت املنندان جيننب ان يسننتفزا   ر ا حقننر  نصننل نني يت  –  ١١
 د استفزا ا  و  يبيحان القتت.السب والشتك   يع

 9/10/2008القرار:  خ، أتري2008/اهليئة اجلزائية العامة/1ر:قراال معراق، رقلا  –كردستان   ليممتييز إق ةااصدار: حمكمجهة 
 

  ومننن   يقنننر   ة مثنننت قيامننن  اببنننتالعاء احملاكمنننت املنننتهك اانننناسنننتنتاج احمل منننة مننن  حركنننا  –  ١2
ظ  يني  وبرو   دي  دليال   ل  كون  قريبا  م  اجلرمينة   سنند لن   جحو و  ه تقاسيك وج

 .القانون م  
 2/2008/ 22رار:أتريخ الق ،2008عامة//هيئة 351ية، رقم القرار:ااحتاد التمييز  ةحمكمااصدار:  ةجه

 

  ا  بقتلهمنا ان نددمهنمنا  نالل مند  حمندد   لعقد قران  مت  و شيقهاإذا أمهت املتهك  – ١3
بنذل  ت نفننذ  ديند   قتلهمنا بعنند انتهناء املند  دون حصننول ننزاع أو كنالم بيننن     ومنايق
ملننناد   ر وأح ننام الننرار ينطبنننحت  حممنننال  بظننرا سنننبر اإل منند   علنن  قنننتال   يعتننن     انهمننوبي

 من .  ١30و  ١28بد لة املادتني    قوابت/أ  ١/٤06
 18/3/2001، أتريخ القرار: 2001اجلزائية الثانية/  ئة/اهلي 691قم القرار:ر ،  ديةالتمييز ااحتا  ةر: حمكمصداااجهة  

 

تعنندد  ومرتبطننة ببعضننها  ال مومثننر  أ عننامنني واحنند  ر إج  إذا كننان احلنناد  نتييننة نشننا   –  ١٤
حتت  خلننوا بننني الننناس حقيقننا  لغننا ننب وال الر هبنندا إد ننا  الغننرض متثننتلنن  بوحنند   جت

ات التحقينر  جنراءإ  فنذ منان وامل نان  تتلز ا  عال املتهمني م  حينثوتعالرت أ إرهابية 
واحنند     مننةومنن  ت توجينن   مننل املتهمننني يف د ننوى واحنند  وحننال بقننرار إحالننة واحنند  

  ني.تهمللم
 2013/ 6/ 24، أتريخ القرار:2013/عامةلايئة  اهل/586، رقم القرار: التمييز ااحتادية  ةااصدار: حمكمجهة    
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 سرقةجرائم ال
 

لسننننننة    ١63١ت بد لنننننة القنننننرار  رابعنننننا   قنننننواب/٤٤3ام املننننناد   أح ننننن  هك و نننننرجتنننننرمي املنننننت  –  ١
قة  مننن  بسنننر ة قيامينننجر   ذلننن   ننن   2003لسننننة    7وأمنننر سنننلطة ا ئنننتالا رقنننك    ١٩80

سننني     ابلك  لينننحل نننمننن  دار املشنننت ي واوجهنننا  بلننني ستيشننن     جهنننا   دي يف دي 
نننند   منننة قننند را ننن   انون حينننث أن احملوا نننر للقنننً وملنننحي  سننننة ملننند  مخسنننة  شنننر  

  بيقا  لحيحا . القانون تطم  بير أح اطارها تإلد 
 6/5/2014، أتريخ القرار:2014/يةالثان  زائيةجل اة  اهليئ/5720التمييز ااحتادية، رقم القرار:  ةااصدار: حمكمجهة  

م املننناد   تنطبنننر وأح نننا  ر املشنننت ني جرمينننةئك سنننرقة دو ة جنننرااالاننن  قينننام املنننتهك إبرت نننا   –  2
وليسنن  اننال  جننرائك  رميننة واحنند   ج  هننذا يشنن ت   علنن   ابت وان / لثننا   قننو /أو   ٤٤3

  واحد.واحد وقل يف م ان واحد و مان  ألن  يش ت نشا  إجرامي  
 2013/ 21/10القرار:   خ، أتري2013/يةالثاناجلزائية  اهليئة  /15750القرار:  مااحتادية، رق التمييز    ةمر: حمكااصدا  ةجه

و روجهننا  ر د و ننا  ايننن مت تو عنند اب  املشننت ي  ذهننب منن  حمننتنننة بسننرقة سننوار  املداقيننام    –  3
يننة  ل م  منن  احملننت بعنند سننرقة السننوار منن   ننالل ال ننامما املنصننوبة يف احملننت وبعنند إجننراء

 ت. قواب  ٤٤6 ام املاد  رقة جرمية تنطبر وأح  قيامها ابلسيا ابلتفر ا
 8/2012/ 1:ارريخ القر ، أت2012ج/ ت//185لقرار:، رقم ا التمييزيةتها بصف الكرخ  – استئناف بغداد ةااصدار: حمكمة هج 

  و  قننوابت منن  اجلننرائك املفلننة ابلشننرا و  جينن  ٤٤6جننرائك السننرقة ومنهننا جننرائك املنناد     –  ٤
 .العقوبة  يهاتنفيذ  اا  إيق
 3/2013/ 17يخ القرار:، أتر 2013ج// /ت93، رقم القرار:ها التمييزيةفتبصرخ الك –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمجهة 

و بننار  اقننرار التيننرمي  حمننت  بنننار     حمننت كلمنننة ااملنندان   تب ان حننم  جينناجملننر لمننة اان ك  –  5
سننتنادا  ألح ننام  اسننة ابلشننرا إئك املرااجلنن   ة منناقننرار اإلدانننة  إب تبننار ان جرميننة السننرق

   .١2/8/١٩87يف   60٩ر القرا
 3/2009/ 30ر:ريخ القراأت،  2009/اءز ج/31قرار:رقم ال  ها التمييزية،الرصافة بصفت –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمجهة 

  ار ان املتهك كان قد أستوىل  ل  حقيبة املشت ية وهي يف الشارع ووضعها دا نت السني – 6
   وضنننبط  ليننن  مننن  قبنننت املنننوا ننيرار حنننىت القننني القنننبل  دهنننا و  ابلفنننان يقو  كنننالننن 
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  ٤٤6م املننناد   سنننرقة ممنننة و نننر أح نننا  ت يشننن ت جرمينننةلنننذا  نننون الفعننن   يا تننن  قيبنننة  احل
      ها.ي   يس قرو ا  لو  قوابت  

 9/2013/ 8قرار:أتريخ ال  ،2013/ اءجز /569الرصافة بصفتها التمييزية، رقم القرار: –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمجهة 

قننر   لاب  وحري هننا منن  م ننان وجودهننا  مشننت يد  للالعائنن  بسننرقة الدراجننة  قيننام املتهمننني  –  7
ر   قنام  جنة وحناولوا ا نرام  الد بن  نيقنام املتهمنشنت ي  نك عة املدرسة وبعد متابم  امل

 نن     رجننةم اجلرميننة ألسننبا   امبسنن  أحنندهك و ننرار اآل ننر  فننا  أاننر اجلنننا  يف إمتننا
  ٤٤6/١3اد   املننن  همنننني ينطبنننر وأح ننناملنننذا  نننون  عنننت املت  الدراجنننة حينننا      ك يفراد نننإ

  قوابت.  
 4/2013/ 9، أتريخ القرار:2013/ ءاز ج /182رار:ة، رقم القزيتها التمييالرصافة بصف –بغداد استئناف   ةكمااصدار: حمجهة 

بنت كانن     ممنة  ينا   ن  حتن  يعد  عت املتهك قرو ا  ابلسنرقة ذلن  أن حيا تن  لومنوال   – 8
 اجلرمية.موضوع موال   لولاذ قبل  لي  حال مح     ارئة لفم  وجيز حيا  

 22/5/2011القرار:   ، أتريخ2011ت/جنح//96: رقم القرارلتمييزية،  ي قار بصفتها اناف ذاستئ  ة: حمكمااصدارجهة  

 امننة  أمننام  ريننر  الط  ض يفان وجننود املنناد  املنند   بسننرقتها ملقننا  بننني النفنناحتت وا نقننا  –  ٩
القنننانون املننند      ر ننن   النننذي  ليسنننقي  نهنننا ولنن  املنننا  ن اكنننما  ممنننا القاهننناالننناس دو 

ن  لتنناا  ننومتحقننر واب   ننتالس غننماإلماديننة وجيعننت  نصننر  حننر لنن  قيمننة    أب تبننار كننت
 قة ال  نسب  للمتهك غم متحققة أيضا .  لر جرمية السر نا 
 2013/ 5/ 27القرار:  ، أتريخ2013/جزائية/241قم القرار:زية، ر مييالت  تهااستئناف اببل بصف  ةااصدار: حمكمجهة  

وإىل  جهن  إلين   ية وبنناء   لن  د نو  و  دار املشنت أستغت املتهك وجود  املشنروع يف  ذاإ  – ١0
سننرقة مبلننا منن  دا ننت كنتننور  ما  مننل املننذكوري  باب تفنناق وا قننم  و وجتنن  وقننا   قننقيق

ت لنيال  من   ذي كنان قند حصنفعنت النهنذا ال   نون موجود يف إحدى غنرا دار املشنت ية  
ورابعنا  من   بر وأح ام الفقرتني  لثا   ة تنطجرمي  االاة أقفا  يف حمت مس ون يش ت

 نة.مالو يانة  ل   يعد  علعقوابت و ون ام  قان  ٤٤3ملاد  ا
 15/8/2012ريخ القرار:أت،  2012/جزاء/ 195الرصافة بصفتها التمييزية، رقم القرار: –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمجهة 

أرت بنن  يف م ننان مسننور بسننياج  إذا    لسننرقةتعنند جرميننة السننرقة ممننة ولننيس قننرو ا  اب  –  ١١
اانننناء    نيلننن  املتهمننل  ومت القننب  لننن  السننياجات  ننارج ذراج املسنننروقدينندي ومت إ ننح
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القنبل  مطنارد ك من  قبنت ألنحا  املسنروقات و   وإانرملسروقات بواسنطة  ربنة  نقلهك ا
   قات.املسرو ك تل   و   ليهك و 

 8/1/2013ر:يخ القرا، أتر 2013األحداث/ هيئة/26ار:التمييز ااحتادية، رقم القر   ةصدار: حمكمااجهة 
 

ة   ننننند تصننننديها لقضنننني  ١٩٩٤لسنننننة    ١20ار  ام القننننر ترا نننني أح نننن لنننن  احمل مننننة أن    –  ١2
وم   نحملتتعلر بسرقة أموال الدولة  تفصنت بطلنب التعنويل منل الند وى اجلزائينة وتلنزم ا

   احل ومية.الية املمتبة بذمت  إىل اجلهة  املبالا امل  بوجو  د ل 
 20/2/2012خ القرار:ري، أت2011/ة اهليئة املوسع/432ار:ية، رقم القر التمييز ااحتاد  ةااصدار: حمكم جهة

 

 

 ف ــطـخ ـالم ــرائ ـج 
 

تنطبننننر    ةميننننجر   سننننيا  هننننا جنقيننننام املننننتهك واب قننننما  خبطنننن  اجملننننى  ليهننننا وا  تننننداء  لي  –  ١
منن     ٤٩و  ٤8و  ٤7د ا قنما   ة منوابد لنم  قانون العقوابت و  ٤23وأح ام املاد  

    .200٤لسنة  3ء رقك  و راس الوأمر جمل
 4/2/2014أتريخ القرار:  ،2014/اهليئة اجلزائية األوىل/3865ية، رقم القرار:حتادااز  التميي  ةااصدار: حمكمجهة  

 

ح ننام  وممارسننة الفعننت اجلنسنني معهننا ابإلكننرا  تنطبننر وأ  اهنني ل  ىطنن  اجملننقيننام املننتهك خب  –  2
   .2003لسنة    3١  طة ا ئتالا رقك/د وأمر سل2٩3/١/2  املاد

 4/2/2014أتريخ القرار:  ،2014اهليئة اجلزائية األوىل//3428ر:م القرارق ااحتادية،    التمييز  ةااصدار: حمكمجهة  
 

ال واملنننا ل وا بتننزا  املننادي ي ننون  املنن   لنن صننول  د احلإذا كننان  طنن  اجملننى  لينن  بقصنن  –  3
  ا حة اإلرها . ون مقان  م  2/8ة املاد  وبد ل ٤/١م املاد  وأح ابقا   الفعت منط

 28/7/2010أتريخ القرار:  ،2010/العامةاهليئة  /63قم القرار:ر   ادية،حتالتمييز اا  ةكمار: حمااصد جهة  
    

و حرماننن  منن  حريتننن  أبي  أ   حيننز ف  و  لننن  قنن  تتحقننر جرميننة اخلطنن   ننند القننبل  –  ٤
شننننم   النننندوا ل و  ي  ة قننننانو   مهمننننا كاننننن  تصنننن  سننننلطة  وسننننيلة دون وجننننود أمننننر منننن 

 مادية.نا ل ها وجود إبتزا  أو لطلب ملتحقق
 2009/ 3/ 15أتريخ القرار:  ،2009اجلزائية/املوسعة  اهليئة  /334التمييز ااحتادية، رقم القرار:  ة: حمكمارااصد جهة  
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ون  اا  ننوابلتننالصننحفيني الثالاننة وقعنن  ضننم  نشننا  إجرامنني واحنند     طنن   ةجرميننان    –  5
 .احد  وليس  اال  جرائكة و جرمي  حالة ابوت  يش ت عت املتهمني يف 

 29/1/2007أتريخ القرار:  ،2007/العامةاهليئة  /19ادية، رقم القرار:ااحتز  ييالتم  ةااصدار: حمكمة  جه
  
  قنو  ومارسننوا اللوا نة هبنا  نون  فينن لدارهنا اب  من   يهننا  لاجملنى  اذا قنام املتهمنني خبطن   –  6

ر لننن  وجينننب  العقنننوابت   مننن  مننن  قنننانون    ١32/١اد   نهك وا سنننتد ل ابملنننوبنننة  نننالعق
تتناسننب العقوبننة مننل  طننور  وبشننا ة  ا ل نني  د ل هبننسننتقهننك دون ا العقوبننة   ننرض  

  معها.اجلرمية وتتوا ن 
 12/2008/ 24أتريخ القرار:  ،2008/العامةاهليئة  /189ار:ر قلم ا، رق حتاديةالتمييز اا  ةااصدار: حمكمجهة  

 

 

 اإليذاءجرائم 
 

  بننة   لينن  بعقو قننوابت وح مننقننانون الع  منن   ٤١3/١ ننام املنناد   إدانننة املننتهك و ننر أح  –  ١
فننة دون ان تسننتدل أبي  ننذر قننانو  أو ظننرا  فنن  وبننذل   ننون قننرار العقوبننة  لاملفا

   القانون.الا خب  لدرقد  املقضي هبا
 2013/ 4/ 29ريخ القرار:أت   ،2013/ ت/ج / 192لقرار: م ارق  ة،التمييزياستئناف ذي قار بصفتها    ةااصدار: حمكم  جهة

 

 يهنننا    قنننوابت جينننو  الصنننلًنون العقنننامننن     ٤١3/١ح نننام املننناد   واقعنننة و نننر أاجلنننرائك ال  –  2
    احمل مة.مبوا قة  

 2013/ 6/ 16القرار:   خ، أتري2013/ت/جنح/ 234: رقم القرار  ،ةمييزيتلاها  بصفتاستئناف ذي قار    ةااصدار: حمكمجهة  
 

     األيسنننر وأستحصنننت  لنننملشنننت ي وألنننيب يف سننناقهك إب نننالق الننننار  لننن  املنننتم ايننناق  –  3
   العقوابت.م  قانون   ٤١2د  ام املاح ة تنطبر وأ% جرمي 35ة   يز بنسب

 12/2013/ 8القرار:   خ، أتري2013/زائية األوىلجل ايئة  هلا/16883التمييز ااحتادية، رقم القرار:  ةااصدار: حمكمجهة  
 

  نها.الصفً  ائك ال  يقبت  لب  ر   اجلذاء مجرمية اإلي  – ٤
 2011/ 1/ 26أتريخ القرار:  ،2011/ نحت/ج/6ر:رارقم الق  التمييزية،ا  هتواسط بصفاستئناف    ةر: حمكمصداااجهة  
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التقرينننر    تطلنننل  لننن   د ان  بعنننا   ذاءاإليننن لننن  احمل منننة أن   تصننندر قرارهنننا يف د ننناوى    –  5
 للمصا .الطيب النهائي  

 19/1/2009: القرارأتريخ    ،2009/ ت/ج/1رقم القرار:  زية،مييالتتئناف املثىن بصفتها  سا  ةكمااصدار: حمجهة  
 

مي نن  اإلسننتناد إلينن  إلابننات لنندور  عننت اإليننذاء منن  املننتهك    حنند   لطننيب لو ا  أن التقريننر  –  6
   أ رى.دلة الطيب أب  تقريرل  الذ  تعز ن يبصور  قا عة ما 

 2009/ 1/ 28:القرارأتريخ    ،2009/ت/ج / 21رقم القرار:  التمييزية،ا  بصفتهاستئناف املثىن    ةااصدار: حمكمجهة  

 
 لحياء باالفاضحة والمخلة ائم رج ال

 

  املنننتهك مبمارسنننة الفعنننت اجلنسننني منننل اجملنننى  ليهنننا وهننني إبننننة قنننقيقت  جرمينننة تنطبنننر  قينننام  –  ١
رقننك  ن العقننوابت املعدلننة أبمننر سننلطة ا ئننتالا  منن  قننانو   /أ2-3٩3/١د   ااملنن   نناموأح
   .2003ة  لسن  3١

 4/3/2014ر:القرا  خ، أتري2014/اجلزائية األوىليئة  اهل/2765رقم القرار:احتادية،  التمييز ا  ةكمار: حمااصد جهة  
 

بننر وأح ننام  طنتة  جرمينن  قيننام املننتهك اب  تننداء  لنن   ننرض اجملننى  لينن  ابلقننو  دون رضننا   –  2
لسننننة    3١رقنننك  تالا  ا ئننن  مننن  قنننانون العقنننوابت واملعدلنننة أبمنننر سنننلطة  3٩6/2اد   املننن

2003.   
 5/2/2014القرار:  خري، أت 2014/األوىلة  اجلزائياهليئة  /2463ر:القرا  التمييز ااحتادية، رقم  ةااصدار: حمكمجهة  

    

م  بننر وأح نناها جرميننة تنطاضننر ون  هننا دقينام املننتهك مبمارسننة الفعننت اجلنسنني مننل اجملننى  لي  –  3
 .2003لسنة   3١ر رقك  ابألم    م  قانون العقوابت استد   3٩٤/١املاد  

 2014/ 3/ 16القرار:  خري، أت 2014/األوىلة  اجلزائياهليئة  /3125ر:القراالتمييز ااحتادية، رقم    ةااصدار: حمكمجهة  
 

سننة  ل  22٤ار  وأح نام القنر   ربنتنطمينة  قيام املتهمة مبمارسة البغاء مقابت مبنالا مالينة جر  – ٤
    .2003لسنة  7رقك   ئتالاوأمر سلطة ا   3الفقر /أو   /  200١

 1/4/2014القرار:  خ، أتري2014/وىلاجلزائية األاهليئة  /3242:احتادية، رقم القرارييز االتم  ةااصدار: حمكمجهة  
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ميننننة تنطبننننر  جر   را إلكننننقيننننام املننننتهك مبمارسننننة الفعننننت اجلنسنننني مننننل اجملننننى  لينننن  احلنننند  اب  –  5
   .2003لسنة  3١قك مر ر /أ م  قانون العقوابت واأل2و  3٩3/١ملاد  وأح ام ا

 18/9/2013لقرار: ا  خ، أتري2013/ىلاجلزائية األو اهليئة  /14565ادية، رقم القرار:ز ااحتالتميي  ةدار: حمكمصااجهة  
 

من     3٩5  ام املناد  نحأو ر  تنطبنقيام املتهك مبواقعة اجملى  ليها لقاء و د ابلنزواج جرمينة   – 6
     العقوابت.قانون 

 11/2013/ 4ر: ار الق  خ، أتري2013/الثانية  ائيةاجلز اهليئة  /16518ر:احتادية، رقم القراييز االتم  ة: حمكمااصدارجهة  
 

 ننا أركانننا و تلنن   نن  أركننان جننرمي  ا غتصننا  واللننوا  وان    العننرض  ميننة هتننجر أن    –  7
   .2008لسنة    ١٩عفو رقك  قانون الب  ةلو م مشجرمية هت  العرض ابلتاا

 2008/ 9/ 15القرار:  خ، أتري2008/يةزائاجل املوسعة  اهليئة  /217احتادية، رقم القرار:ييز االتم  ةااصدار: حمكمجهة  
 

 

 ية وحالمشروبات الر
 

بس  حلنابين   ك  لمن  قنانون املشنروابت الروحينة واحل ن  28املتهك و ر أح ام املناد   إدانة  – ١
إلين   لنحيً وموا نر ألح نام القنانون ملنا أسنتند    وجند أنن   سنوات   اال   الشديد ملد 

  أسبا .م  
 10/2014/ 22رار:لقا  خ، أتري2014/ ت/جنح/ 474، رقم القرار:لتمييزيةبصفتها ااستئناف واسط    ةحمكمااصدار:  جهة  

 

واحل نننك  لنننيهك    ةينننحلرو ت امننن  قنننانون املشنننرواب  28إداننننة املتهمنننني و نننر أح نننام املننناد     –  2
بعند ضنبي     وليةاألل  /أ١80انية أقهر إستنادا  ألح ام املاد   ملد  مث ابحلبس البسيي

ا ما همننا املننلول  يسنن ي  ننو   املميننزي  و  جاجننة و   وي  لنن  أربعننة و شننري كننارتون حتنن
ذ  بننندليت أو قريننننة  ننون األدلنننة كا ينننة ومقنعنننة وتتمتنننل ب فننناء   األدلنننة ن ت ننن   هننذ وان  
  ا.إليهاإل م نان     ة مينونيقا

 9/5/2013رار:لقا  خ، أتري2013/ ت/جنح/ 134:لقرار ، رقم ااستئناف واسط بصفتها التمييزية  ةار: حمكمااصد جهة  
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 ل تهاك حرمة منزن ا
 

 ية و وجهننننا إلجبارهنننا  لننن  ممارسننننة  منننة دار املشنننتقنننما  ابنتهننننا  حر  قينننام املنننتهك واب  –  ١
 العقوابت.م  قانون    ٤28/2املاد  وأح ام   ربطتن رميةالفعت اجلنسي معها ج

 22/9/2013لقرار: ا  خ، أتري2013/ىلاجلزائية األو يئة  هلا/14685، رقم القرار:اديةااحتالتمييز    ةاصدار: حمكماجهة  
 

لنننن  كننننان  لنننن  حم مننننة املوضننننوع  د العيانيننننة واز ت بشننننهاد  الشننننهو تعننننأقننننوال الشننننهود    –  2
الو  قنهادا ك ومت ضنبي   فني بنتة و  تة القضنييناأل ا كإحضارهك وا ستماع إىل أقنو 

 ننننات  النقننننال ولننننور   اإلتصننننا ت بواسننننطة ا  تفريننننا اضننننر  تهك يف دار املشننننت ي وحماملنننن
  ت ننذ  بنندليت أو قرينننةالقضننية ن  ل   ننا وقننائدلننة النن  أظهر ة  ننان هننذ  األال ننامما املراقبنن

مننننة   لنننن  حم و   رحقيننننالت  وان حم مننننة املوضننننوع   تتقينننند ابلت يينننن  القننننانو  لقاضنننني
  قوابت.     ٤28/2حظة أح ام املاد  ضوع مالاملو 

 27/2/2013القرار:   خ، أتري2013/ت/جنح / 73:، رقم القرار تمييزيةاستئناف واسط بصفتها ال  ةحمكم  ااصدار:جهة  
 
 

 قانون الجوازات 
 

  ن انو يف قننننرض لنننناحب  للسننننرقة يعفينننن  منننن  املسننننلولية الننننوارد    قنننندان اجلننننوا  بسننننبب تعنننن  –  ١
   اجلوا ات.

 13/10/2010رار:الق خ، أتري2010زاء/ /ج 262قم القرار:ة، ر مييزيا الت بصفته الرصافة –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمة جه
 

ا يف  دا نت السنيار  الن  أوقفهن  بة وبدا لها جنوا  سنفر قيأب ما   قد تر  احلو  تهكان امل – 2
    الال مني.واحلذر اذ  احليطة   ادم    و الشارع وتركها مفتوحة األبوا  إاا   من

 27/6/2013القرار: خ، أتري2013جزاء/ /429يزية، رقم القرار:الرصافة بصفتها التمي –د بغدا  ستئناف ا  ةااصدار: حمكمجهة 
 

 قانون األسلحة 
 

   / امسننا  منن27نطبننر وأح ننام املنناد   ضننبي ثلننة جارحننة  سنن ني   ننو   املننتهك جرميننة ت  –  ١
 ة.  سلحاأل نون قا

 2013/ 9/ 24القرار:  خ، أتري2013/ ت/جنح/ 282رار:، رقم القةمييزياستئناف واسط بصفتها الت  ةااصدار: حمكمجهة  
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تهك  نن  حيننا   بندقيننة دون إجننا   اذا كاننن   املننر  قيقيننة مسننتقلة  ننراق ح  جيننو   ننرد أو   –  2
 اجلرمية.ال  املستعمت يف ارت ا  البندقية املضبو ة هي الس

 23/7/2013: القرار  خ، أتري2013/ ج/ت/65رار: ، رقم القاستئناف ميسان بصفتها التمييزية  ةحمكم  ااصدار:  جهة
 

  ائدينةيال  قا عنا   لن   دلنملتهمني   يعد   ي  ا  سلحة يف البستان الذي يس  األ  ضبي  – 3
   ما.األسلحة 

 2014/ 4/ 13القرار:  خ، أتري2014/وىلألا  ةائياجلز ة  اهليئ/4254احتادية، رقم القرار:التمييز ا  ةااصدار: حمكمجهة  
 

 

 جرائم التهديد 
 

جينب  و     قنانو   من  يقنوم مقامني أو  ك ال  حر  بش وى املشت هديد م  اجلرائالتة  جرمي – ١
رميننة أو  وال العننذر القهننري   ننالل االاننة أقننهر منن  يننوم  لننك اجملننى  لينن  ابجل  حري هننا

   الش وى.مي  لذي حال دون تقد ا
 11/2012/ 29لقرار:ا ،أتريخ2012/ت/ج/397القرار:  م، رق ةزيمييالتاستئناف القادسية بصفتها    ةااصدار: حمكمة  هج  
 

متييننننز بعضننننها  نننن     و  مي نننن   يننننت  تتغننننموابقننننال  املا  ا ننننات  النان األلننننوات يف جهنننن  –  2
 البعل اآل ر.  

 2012/ 9/ 13لقرار:ا خ، أتري2012/ ت/ج / 322ار: قر ال  م، رقةييزيالتمسية بصفتها  استئناف القاد  ةااصدار: حمكمجهة  
 

  ينة إىل الغم قند مت إبحندى  نرقسناد الواقعة املعإ  جرمية القذا أن ي ون   تنهلل ي    – 3
   ابملشت ي.سوء النية وقد اإلضرار   املتهك دىو ر لالعالنية وان يت

 15/6/2011لقرار:ا خري، أت2011/ ت/ج/41القرار:   م، رقالتمييزيةاستئناف البصرة بصفتها    ةااصدار: حمكمجهة  
 

  ألل .د ضد  ر   و  الفرع ض أللتاد  ايل ذ بشه     – ٤
 8/2013/ 14القرار: خ، أتري2013/جنح/242ر:القرا قمة، ر بصفتها التمييزي خالكر  –استئناف بغداد   ةمر: حمكااصداجهة 

 

قدمن     قند   كنان اذا    د وى اجلزائينةم ذي لنفة يف النيعت  الطع  التمييزي قد قدم من  غن – 5
وى األحننوال   نناالصننلحية أو د  النند وىمثننت    ليسنن    النند وى اجلزائيننةوالنند املشننت ي  
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  الدرجننننة  ار  منننقننننواألاأل واج واأللنننهار    ة الننن  أجننننا  املشنننرع  يهننننا توكينننتالشفصننني
        الرابعة.

 8/2013/ 14ار:ر قلا خ، أتري2013/جنح/241:زية، رقم القراربصفتها التميي الكرخ –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمجهة 
 

ملشننت ي  بزوجننة االننذي أتصننت  و  هننا  النقننال هننالننة  ة اخلالشننرحإذا ن ي نن  لنناحب    –  6
ملننتهك قنند تسننبب  منندا  يف إ  نناج  ار اتبننا ة املشننت ي  ننال مي نن   وامنننا قريبتنن  والنند   وجنن

 النقال.غم  إبساء  استعمال جها  
 2012/ 9/12ار: لقر ا خ، أتري2012/ ت/جزاء/ 177لقرار: ا  م، رقمييزيةالترة بصفتها  استئناف البص  ةمااصدار: حمكجهة  

 

ولنن  احل ننك ورد    ء التهمننة واإل ننراج ح مننا  اذ ان رار إلغنناً تسننمية قننحيمنن  غننم الصنن  –  7  
  املسننلولية لننول احملاكمننات اجلزائيننة بصنندد اإلدانننة والعقوبننة والنن اء  و نندم  أ  ون يف قننان
  واحد .تهك يف د وى ملاو هد  الشافة لشف  الواحد لجيو  أن جيمل ا  ن   كما أ

 20/3/2013لقرار:ا خ، أتري2013/ ت/ج/ 120ر:القرا  م، رقمييزيةتلااستئناف نينوى بصفتها    ةحمكم  ااصدار:جهة  
 

 جير م استعمال الرقك السري لل يد ا ل مو  للغنم اذ   جرمينة و   ن   قايب د   يوج – 8
 أركانا.دنية مىت حقق   امل  تهكامل  لوليةل    ينفي مس  بن  ا  ان ذ قوبة ا

 2011/ 4/ 28لقرار: ا خ، أتري2011/جزائية /120القرار:  م، رقالتمييزيةا  تهاستئناف اببل بصف  ةكم: حمدارصااجهة  
 

   ب املها.فً يلغي ما تبق  م  العقوبة األللية وليس العقوبة الصادر  لصا  – ٩
 21/5/2012القرار: خي، أتر 2012/جزائية/149القرار:  مة، رقالتمييزيا  ة بصفتهالرصاف –غداد استئناف ب  ةحمكمااصدار: جهة 

 

  علنن    سنم إجننراءات الند وى ان تضنً  ننا من   التهمننة للمنتهك ت أإذا وجهن  احمل منة    –  ١0
ينطبر ون  قانو  ث ر أقد  قوبة أو عتل   ن  يف الول   عليها سحب التهمنة  

لقانونية السنابقة من  ورقنة  ا   ادك املقء بشطب ر و دم ا كتفا  ورقة  مة جديد تنظيك و 
رر  منل  مضنمون ورقنة التهمنة احملنرى دون ان يتطنابر  أ نة  ة رقك ماد  قانونينوكتابتهمة ال

 اجلديد.الول  
 22/12/2011القرار:   خري، أت 2011/جزاء/470القرار:  مالتمييزية، رقالرصافة بصفتها  –استئناف بغداد  ةدار: حمكمصااجهة     
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 يدرص  دونلصك جرائم ا
 

البسننيي ملنند     حلننبسابواحل ننك  لينن      قننوابت  ٤5٩/١د   املنناح ننام  و ننر أإدانننة املننتهك    –  ١
ء ولنيس أدا  للضنمان والقنول  أدا  و ا   لقانون ألن الصموا ر للحيً و   أقهر ستة 

 مننا وجنند    رجنن خبننالا ذلنن   وننن  يشنن ت  دينندا  لالئتمننان والثقننة العامننة ابلصنن  و 
 التيار .انون م  ق  ١55املذكور يف املاد    وحنال  ل  جل  كودا  و اءم  أ

 17/11/2011ر: القرا  خريأت  ،2011/ت/جنح/106رار:لقا  م التمييزية، رقفتها واسط بص ستئناف ا  ةر: حمكمصداااجهة     
 

يننار   الت  دم البالغننة سننتة أقننهر تعنني  نندم قابليننة الصنن  للصننرا و ننر قننانون امنند  التقنن  –  2
  .ابت قو   ٤5٩/١ ام املاد  أح  و رئية  املسلولية اجلزا  وميس ذل 

 16/11/2011: القرار  خ، أتري2011نح/ت/ج/103القرار: م التمييزية، رقصفتها ئناف واسط ب ستا  ةااصدار: حمكمجهة     
 

منن  قننانون التيننار   ننا  ابحلننر املنند     ١75أن منند  التقننادم املنصننو   ليهننا ابملنناد     –  3
و ناء    أدا   كوننا املنة  نذ  الورقنة  ال  اينةحلملذي أحا   املشرع ابحلر اجلزائي اس ابولي
   ن.ضمايس أدا  ول

 2013/ 9/12القرار:   خ، أتري2013/اءز ج/775القرار:  مقالتمييزية، ر ا ة بصفتهالرصاف –استئناف بغداد  ةحمكم صدار:ااجهة     
 

القانونينننة الننن     يفقنند  احلماينننة     أن تقنندمي الصننن  بعننند منننرور سننتة أقنننهر  لننن  تنظيمننن   –  ٤
تننب  النظننر ممننا يم   العقننوابت بغننل  قننانون   يننة يفلتيار  لنن  تلنن  الورقننة ا  عر ملشننها اأضننفا
  املدنية.  ذل  يف الد وى  ل

 2013/ 16/9القرار:   خ، أتري2013/جزاء/628القرار:  مالتمييزية، رقفة بصفتها رصاال –غداد ناف بتئاس  ةااصدار: حمكمجهة     
 

   صنن   لننى رجننوع حامننت الو  نندلنن   هننا  انون التيننار  يتعلننر أار منن  قنن  ١7٤اد   ن املننا  –  5
قيمننة الصنن  مبضنني منند  سننتة أقننهر    بنند ل   ك منن  امللتننزمنيواملظهننري  وغننمهاحب  السنن

   تقدمي .د عاا تبارا  م  انقضاء مي
 8/9/2013رار: الق  خ، أتري2013/ءجزا/576القرار:  مالتمييزية، رقالرصافة بصفتها  –استئناف بغداد  ةااصدار: حمكمة هج    
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د  لصن  للمصنرا بعناملشنت ي قند قندم ا  ون ائني كناجلز   ية من  العنصنرلا وى  الد تعت     – 6
ة  لسننن  30التيننار  رقنك  ن  منن  قنانو   ١75يف املناد   اء مند  التقننادم املنصنو   ليهننا  تهنان

 أقهر.البالغة ستة    ١٩8٤لسنة  
 6/2013/ 6ر:ار قال خ، أتري2013/جنح/ 175القرار:  مرقالتمييزية، ا صفتهب  الكرخ –استئناف بغداد  ةااصدار: حمكمجهة     

 

ر مند  التقنادم  د  القانونينة البالغنة سنتة أقنهرور املنصرا ا  بعد مأن املميز  ن تراجل امل – 7
  قنانون التينار  و قنا  ملنا هنو  بن  من  ا ستشنهاد  من ١75ليها يف املاد    املنصو 

  اذا كنننان للسننناحب ااحمل نننوم   ضننني التحقنننر  منننايقت  الصنننادر مننن  املصنننرا   ممنننا كنننان 
ر    نون  تة أقنهنينة البالغنة سن   نالل املند  القانو ة الصند قيمنكناا  لسندا  ءا نت و مقاب

قيمنة    قابنت و ناء كناا  لسندادم  ااحمل وم  كنان قند وضنل  اب  للمح مة ان الساحب
قنننا   الصننن   يلنننة املننند  القانونينننة    ت نننون أركنننان جرمينننة إ طننناء لننن  بننندون رلنننيد و 

 ميز  . ملاوى   ق  قوابت غم متحققة يف  ٤5٩/١ ألح ام املاد 
 4/2013/ 8ر:القرا خ، أتري2013/جنح/ 114القرار: مالتمييزية، رق ها بصفت خ الكر  –بغداد   استئناف  ةااصدار: حمكمة  جه      

 

 قنننوابت    ٤5٩/١البسنننيي ملننند  قنننهر واحننند و نننر أح نننام املننناد     رم ابحلنننبسإداننننة اجملننن  –  8
اد   ح ننام املننأل   ننا  ء  الان قننرار احل ننك ابلعقوبننة قنند جنناا     للقننانون ا ننر  لننحيً ومو 

جلنننً  بعقوبننة احلننبس احملنندد   ننرائك النننزول   مننة املوضننوع ا قننوابت اذ   جيننو  حمل  26
األوىل  نننند ا سنننتد ل أبح نننام املنننواد    حنننالتني واحننند ا  يف    وم ننن  االانننة أقنننهر ويننن

النننة الثانينننة  واحل  مقتضننن  ل   ن لنننذ مننن  قنننانون العقنننوابت ان كنننا  ١3٤و  ١33و  ١3١
/ج من   20٤  قتضن  أح نام املناد مبوجز   ور  موى اجلنحة بصد   مةاحملحينما تنظر 

   اجلزائية.ل احملاكمات لو ون أقان
 31/12/2012القرار: خ، أتري2012/جنح/ 301القرار:  مالتمييزية، رقتها بصف  الكرخ –بغداد   افاستئن ةااصدار: حمكم جهة    

 

هننو  ن املشننت ي  أب  د ل ن الننيعنن   لنن  الصنن    لنن  بينناض  واوققنند أ ننما بتدان  ان املنن  –  ٩
ية توقيعنننن  الصنننن  وإ طائنننن   مسننننلول      يعفينننن  منننن ن بقيننننة مننننندرجات الصننننذي دو  الننن

 ني.للمشت 
 7/2012/ 8القرار: خ، أتري2012/جزاء/178القرار: مالتمييزية، رقبصفتها   افةرصال –استئناف بغداد   ةكمااصدار: حمجهة      
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ملنتهك نفسن   لن     اتنني منحند وواقعوا  ننوعم     املنسوبتني إىل املتهك كانتا ان اجلرميتني – ١0
حمل منننة توحينننداا  ك لننن ني إىل املشنننت ي وكنننان  لننن  ااملنننتهي نفسننن  إل طننناء  املشنننت 
 األلولية.  3/أ/١32د  احد   مال  أبح ام املاو  بد وى

 28/5/2012:قرارال خ، أتري2012/جزاء/134القرار: مييزية، رقتمال  بصفتها الرصافة –استئناف بغداد   ةااصدار: حمكمجهة     
 

ابلصنننن  هنننني احمل مننننة النننن  يقننننل  الننننة  بنظننننر الشنننن وى اخلاحمل مننننة املفتصننننة م انيننننا     –  ١١
   امل ا .م  ا تصالها ض صرا املسحو   لي  الص امل

 2/2014/ 10القرار: خي، أتر 2014/ئيةجزا/16القرار:   مالتمييزية، رقبصفتها   صالح الديناستئناف   ةااصدار: حمكمجهة      
 

  ٤5٩/١ملناد    نام ااملدان و ر أح  احل ك الغيايب الصادر  ر  يفييزا  مت طع   ال  جيو  – ١2
   الوجاهي. ك   أو ن يصبً مبنزلة احلت     ا  ماض  لي  ن تن قوابت ما دام  مد 

 2014/ 3/4،أتريخ القرار:2014/جنح/114القرار:   مرقة،  التمييزيبصفتها    الكرخ –استئناف بغداد  ةحمكم ااصدار:جهة     
 

أدلننة اإلابننات  د  أحننننن   وضننوع النند وى ألمننة ان تقننرر اتننالا الصنن  م حللم  جينو      –  ١3
   وو ئقها.اقها وهو جزء م  أور 

 10/2013/ 7:القرار خ، أتري2013/جزاء/615القرار: مالتمييزية، رقبصفتها   الرصافة – استئناف بغداد  ةصدار: حمكماا  جهة   
 

بننادر لتقنندمي الصنن   ن ي ي و تشننملا نن   ترا  إذاتنتفنني جرميننة إ طنناء لنن  بنندون رلننيد    –  ١٤
تن   يم   لي  اذ يفقد الصن  قنون التيار  إىل املصرا املسحو   بقال املد  احملدد ال

   ادية.ان أب تبار  ورقة دي   دا  ضمكورقة جتارية ويصبً أ
 24/3/2013:رالقر ا  خ، أتري2013/ جزائيةت//104القرار: مية، رق التمييز تها صفب   لابباستئناف  ةااصدار: حمكمجهة         

 

 قنننوابت    ٤5٩/١متعننندد  و نننر أح نننام املننناد     جنننرائك  املنننتهك ارت نننا اذا نسنننب إىل    –  ١5
من     ١نصنو   ليهنا يف الفقنر   حنوال املت ضد  بد وى واحد  يف األءا تتفذ اإلجرا

واحنند   ننند حماكمتنن  و ننند  توجنن  لنن   مننة  لننة  األلننولية ويف مثننت هننذ  احلا  ١32املنناد   
تعاقننب  ت ابلذ مجيننل العقننوابل ننت جرميننة منهننا وتنفنن  قننرر امل  ةبننو لعق  ابينناحل ننك ح ننك  ل

 سنة.مخس و شري     لسي  أو احلبس معا   لبشر  ان   تتياو  مدد ا
 2/2011/ 23رار:الق خ، أتري2011/جزاءت// 10القرار: م التمييزية، رقبصفتها  البصرة استئناف   ةااصدار: حمكمجهة         
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و  تسنننقي  ت حنننال توقينننل ورقنننة الصننن   شنننون  قننند   لنننيد ون ر جرميننة حرينننر لننن  مننن  د  –  ١6
ار  امننننا تعننني  تينننمننن  قنننانون ال  ١57/١اد   ان املننند  املنصنننو   ليهنننا يف املنننادم و ابلتقننن

من     ٤5٩/١  القة  نا ابلعنصنر اجلزائني املنصنو   لين  يف املناد   ملصر ية و الناحية ا
ن  ا  اذ  مان ا  ضنننننينننننث ان الصننننن  أدا  و ننننناء   مي ننننن  ا تبنننننار  أدن العقنننننوابت وحانو قننننن

  ضمنها.الص  م  للضمان أدوات  ون ي    
 5/2007/ 31القرار: خ ، أتري2007/جزاء/ 40القرار: مالتمييزية، رق ا بصفته  الرصافة –بغداد  استئناف  ةااصدار: حمكمجهة         

 

يعنند لنن ا   يوجبنن  قننانون التيننار      ال ننا  ملننا  شننائاذا كننان الصنن   ننال  منن  مريننن إن  –  ١7
   جتارية.كورقة   راأ  ل ون  قصا  و  ي

 2013/ 6/ 2القرار:   خ، أتري2013منقول/ة  ستئنافي/اهليئة اال1355رقم القرار:  ااحتادية،  مييزالت ةااصدار: حمكم  جهة     
 

ضني   قني ولنيس لقا   وىجيو  حمل مة املوضوع تصدير الوكالنة اخلالنة اانناء نظنر الند  – ١8
ر احل نننننك الفالنننننت يف  و د لنننننة و را عنننننتلننننن  احمل منننننة لنننننالحية تصنننننديقها بعننننند  تنننننام امل

م  غن  تلن  الوكالنة قند قندم من عن  التميينزي املقندم اسنتنادا  لن الطى وابلتناا ي نو الد و 
    لفة.ذي 

 13/10/2013القرار: خ، أتري2013/جنح/300القرار:  مالتمييزية، رقالرصافة بصفتها  –استئناف بغداد  ةااصدار: حمكمجهة       
 

 

 ن إهمال الموظفي 

 
 ي ننون  ائية دون  لننك دائرتنن   لقنننا   ضنن  ال  الوقنن  نفسنن  مراسنن  ن املوظنن  يعمننت يفكننا  إذا  –  ١

دولننة النن   الانون إنضننبا  مننوظفي  يفتنن  املنصننو   ليهننا يف قننوظ قنند  ننال  واجبننات  
ني الوظيفننة وبننني  بننأو اجلمننل    حظننرت  لنن  املوظنن  اجلمننل بننني وظيفتننني بصننفة ألننلية

   ون.القانأي  مت ث ر ا  مبوجب أح ام  
 2012/ 6/ 11ار:قر ال  خ، أتري2012/ت/ج/ 202القرار:   م، رقمييزيةالتصفتها استئناف القادسية ب  ةااصدار: حمكمجهة           
 

النننن  يعمننننت  يهننننا  جسننننيك أبمننننوال أو مصنننناا اجلهننننة    لتحقننننر أركننننان جرميننننة إحلنننناق ضننننرر  –  2
  صننننت هبننننا   ننننك وظيفتنننن  أو أبمننننوال أو منننناامننننة  امننننة أو يتد امل لنننن  خب  املوظنننن  أو
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ل جسنيك أبداء وظيفتن       إانا ق ا  ب أن ي ون ذل   ود هبا إلي  جيهعامل قفا األ
  وظيفت .اجبات  لطة أو    إ الل جسيك بو لسأو    إساء  استعمال ا

 12/2012/ 30القرار:  خ، أتري2012/زاء جت// 197رار:الق  م، رقالتمييزيةبصفتها  البصرة استئناف  ةصدار: حمكمااجهة 
 

فنمض  سنيك   ي ط ن  اجلاملوظ  جنراء  دولة م  قبت  ال  والأبم  يكرر جسأن حصول ض – 3
  .ذلد أن يقوم الدليت  ل  ا ماضا  بت  ب

 2012/ 3/10رار:لقا  خ، أتري2012/ زاءج/319القرار:  م، رقالتمييزيةصفتها  الرصافة ب –بغداد استئناف  ةااصدار: حمكمجهة 
 

ل  مننننن  ١٩٩١لسنننننة    ١٤  رقننننك  لعننننامطنننناع املننننا كننننان قننننانون انضننننبا  مننننوظفي الدولننننة والق  –  ٤
  ةينننار   نننون ذلننن  يشننن ت جرميننن   ونننن  ان اقنننتغت ابلتل ابلتينننار اإلقنننتغااملوظننن  مننن   

اقب  املوظن  املمننوع مبقتضن   قوابت ال   م  قانون الع 337تنطبر وأح ام املاد  
  يها.ر يف غم احلا ت احملدد  لتيار   وجتوظيفت  م  ا قتغال اب

 2011/ 12/ 22رار:الق  ،أتريخ2011/زاء ج/538رار:لقا  م، رقالتمييزيةها  صفتالرصافة ب–اد بغد ف ئنااست ةااصدار: حمكمجهة 
 

صادر  ب املها و نر أح نام  يلغي ما تبق  م  العقوبة األللية وليس العقوبة الفً صلا – 5
   ت.قوابالعم  قانون   3٤0املاد  

 2012/ 5/ 21:القرار  خ، أتري2012/ زاءج/149:رالقر ا  م، رقزيةتمييلاصفتها  الرصافة ب –بغداد استئناف  ةااصدار: حمكم ةجه
 

كننان قنند سننبر لنن  أن نظرهننا قاضننيا   نناذا نظرهننا    اإذمتييننزا   ي نظننر النند وى    جيننو  للقاضنن  –  6
  القنننرار  تننن   يهنننا ويعو أ نننذ أينننة إجنننراءات  يهنننا تبطنننت اإلجنننراءات املتفنننذ بعننند ذلننن  أ
 معدوما .الصادر  يها  

 27/3/2011ر:القرا  خ، أتري2011/يةعة اجلزائاهليئة املوس/6/ 5ار:رقم القر   ،ااحتاديةز  مييالت  ةااصدار: حمكمجهة 
 

أتضننننً  حقننننا  ان  ظنننن  كتننننااب  بننننناءا   لنننن  ت لينننن  أحنننند األقننننفا  لنننن  ت  ج املو رو  إذا    –  7
عننال  واجبنات وظيفتنن  بقصنند    مننا  بون قنند أرت نال تنا  مننزو ر ولنيس لنن  أوليننات ي ن

  القنننانو   يننند ابلولنننة   تتقمننن احملان    كمنننا  ة الدولنننمنفعنننة قنننف   لننن  حسنننا   
 اإلحالة.رار  الوارد بق

 2011/ 3/ 29القرار:  خ، أتري2011/ زاء ج/68القرار:  م، رقالتمييزيةصفتها  الرصافة ب –اد دغباستئناف  ةر: حمكمصداااجهة 
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    لي و  يوجند متضننرر ذو لننفة مدنينة ابلفعننت املنسننو لنندااقنوى األمنن   أن املنتهك منن     –  8
    واحملاكمة.لتحقير وظيفيا  اب]هي املفتصة[ دا لي م  الاأل  قوىاكك  حم وت ون ل  

 2013/ 8/ 22القرار:  خ، أتري2013/ زاءج/522القرار:  م، رقالتمييزيةصفتها  الرصافة ب –بغداد ناف تئاس ةااصدار: حمكمجهة 
 

يننة  جوا    الحيةالحية  ننرض الغرامننة ولننيس  لينن  واجننب  رضننها وامنننا الصننلننهك لنن   املنتان    –  ٩
جننننب نننننوض  ما  يو  وإ ننننال   جسنننني  إاننننا   الغرامننننة   يعتنننن   ننننرض   نننندم  ن ا ننننا  لتنننناواب

    قوابت.  3٤١ئية و ر أح ام املد   زااملسلولية اجل
 12/2014/ 31القرار:  خ، أتري2014/ت/جنح/ 571القرار:  م، رقالتمييزيةصفتها واسط ب ف ئنااست ةااصدار: حمكمجهة 

 

ء   نند إجنرا  د ية ابحلر الشفصيملا  تمحان    –   ا قما يها  تصور  جرائك اخلطو   ي – ١0
املتهمنات    بنني  العملينة اجلراحينة لنيس من ى  جند ميتنا  وان النذي أجنر راحية و العملية اجل

طنننو   تعننني وجنننود  وبنننة اإلدارينننة الصنننادر   نننر املفنننرج  ننننه     املفنننرج  ننننه  وان العق
 ننر  هنني و د   نن     مسننن كانننقضننية وان التهمننة النن جزائنني منننه  يف موضننوع هننذ  ال

ائك اخلطننو   يتصننور  ا أن جننر ائك اخلطننو ومبننوهنني منن  جننر  قننوابت    3٤١ملنناد   ا  ام ننحأ
    املتهمات.ل  حم مة املوضوع اإل راج    ض   ا قما  حيث كان املقت  ها ي
 2012/ 1/ 26القرار:  خ، أتري2012/ت/جنح/ 8القرار:  ملتمييزية، رقاسط بصفتها  استئناف وا  ةااصدار: حمكمجهة  

 

احمل منة إحالنة    ملقتضن   لن دينة وكنان اغنم العم  ا قما  يف اجلرائك رو يتص   حيث – ١١
    قوابت.  3٤١نها و ر أح ام املاد     بقضية منفصلة وحماكمتها مةكت مته

 2012/ 1/ 26القرار:  خ، أتري2012/ جنح /17القرار:  م، رقلتمييزيةا صفتها رخ بالك –بغداد استئناف  ةااصدار: حمكمجهة 
 

لسنننة    ١٤رقننك    لننة والقطنناع العننامالدو ا  مننوظفي  منن  قننانون انضننب     و أ/5ااد   ان املنن  –  ١2
 وظيفتني وإسنتالم اجنرا   نهنا يف وقن  واحند   ل  املوظ  اجلمل بنيت حظر  ١٩٩١

    ق .قانونية لإلجراءات اان اجلزاء اإلداري   مينل م  ا اذ او 
 2012/ 8/ 15القرار:  يخ،أتر 2012/زاءج /213القرار:  مرق،  التمييزيةصفتها  فة برصاال  – بغداداستئناف    ةااصدار: حمكمجهة   
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ا ية م  منوذج  احلم   املسنتورد إلرسنا ا  أات يف سحب كمية كد  ان املدان كان ق – ١3
ئا دقيقنننة ممنننا جيعنننت واقعنننة  ا  تعطننني نتنننقسنننك السنننيطر  النو ينننة وان هنننذ  ال مينننة  إىل  

 متحققة. قوابت    3٤١  ولو ة ابملاد اإلاال امل
 2012/ 3/ 20القرار:  خ، أتري2012/ ء زاج/79القرار:  م، رقيةالتمييز صفتها  رصافة بال –داد غباستئناف  ةكمار: حمااصدة هج

  حم منننة  ر منننصنننادبعننندم تنفينننذ القنننرار التميينننزي ال  ان املننندان تسنننبب إباالننن  اجلسنننيك  –  ١٤
     .دو ابي  التمييز اإلحادية ابإل راج    النزيت املودع يف س

 2012/ 5/ 28القرار:  خريأت ،  2012/ زاءج/145القرار:  م، رقالتمييزيةفتها  صالرصافة ب –بغداد استئناف  ةمااصدار: حمكجهة 

   عنننت اخلطنننو والضنننرر اجلسنننيك و القنننة   قنننوابت يتطلنننب تنننو ر  3٤١أن تطبينننر املننناد     –  ١5
   املميز.هما األمر الذي ليس ل  أي وجود يف القرار نة بيالسببي

 2012/ 3/10ر:راالق  خ، أتري2012/ زاءج/280القرار:  م، رقيةالتمييز ا  تهصفالرصافة ب – دغدا باف استئن ةااصدار: حمكم جهة
 

 

 جرائم المرور 
 

وللسنر ة    ا نتبنا عندم  إىل واسني ول  لن  قادمنا  من  بغنداد  قيام املتهك بقياد  املركبة العائند  – ١
نطبننر  ي  اهنذ    علن لنابة ث ننر  و ننا  اجملنى  لين  وإوإىل  ركبنة  الشنديد  أدى إىل انقنال  امل

    .200٤لسنة  86ون إدار  املرور رقك م  قان  2٤/2وأح ام القسك 
 12/2013/ 31ار:القر   خ، أتري2013/الثانيةجلزائية  اهليئة ا/17868رقم القرار:  ،ااحتاديةالتمييز   ةااصدار: حمكمجهة 

 

داننة منا  لإل  ايفال ن  ىل الندليتيا  للفمنر   يرقن  إحمتسن  لسائران جمرد قياد  املركبة وكان ا – 2
   املفدر.ام املس ر أو ح  أتن ي   السائر 

 2014/ 9/ 30رار:الق  خ، أتري2014/ ءا ز ج/801القرار:  م، رقالتمييزيةصفتها  الرصافة ب –بغداد استئناف  ةااصدار: حمكمجهة 
 

 نن     بنظننر  لبننات التعننويل  و نيننةني الالليننان اخلالننة املشنن لة يف قننركة التننوم ننت     –  3
د نننناوى  اع  مسنننن  ات واحملنننناكك ممنو ننننة منننن املركبننننالبدنيننننة النننن  حننننداها    ةباإللننننأو االو ننننا   

   احلواد .التعويل    تل   
 2012/ 9/ 2رار: الق  خ، أتري2012ج/ /ت/134:القرار  مالتمييزية، رق استئناف املثىن بصفتها    ةااصدار: حمكمجهة  
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ملشنت ي  ا  ةيصنر ا مقنمنبي  %١0تبلنا  رية املتهك  أبن مقص  ملروركش  ااذا تبني م  حمضر   – ٤
هك  ال جينو  إدانتن  وجينب إلغناء  تاململشت ي قد أستغرق  طو   طو ا  ي ون  %٩0هي 

    ن .التهمة املوجهة ل  واإل راج  
 2013/ 6/ 30القرار:  خ، أتري2013ت/ج// 74القرار:  متمييزية، رقالىن بصفتها  استئناف املث  ةااصدار: حمكمجهة    

 

أن ي نون ذلن  قند    ا جينبر وقناد مركبتن  وامننمنخلل اتنناو املتهك كون  قد    ي في إلدانة    – 5
بوسنائت  حن   ح  أتانم املسن ر أو املفندر وجينب أن ينتك التوكند من  ذلن   و مت وه

وسنائت العلميننة لقينناس  تمنند الن يع  د لتقريننر  نيبمي نن  اإلسنتنا  وقيناس درجننة السن ر و 
    الس ر.درجة 

 20/6/2012القرار:   خأتري  ،2012/زاء ت/ج/78القرار:   مة، رقالتمييزيبصفتها    صرةالباستئناف    ةدار: حمكمصااة  هج
 

ان جرميننة قينناد  املركبننة حنن  أتاننم املسنن ر تنننهل مبيننرد قيننام الشننف  بقينناد  املركبننة    –  6
 ا* .أن  اقدا  ل  ن ب امت و ي افمر  سواء كحمتسيا  لل  وهو

 2011/ 9/ 26رار:الق  خ، أتري2011/ ج ت// 210: القرار  مزية، رقمييالتبصفتها    القادسية  ئنافاست  ةااصدار: حمكمجهة  
 

ن احتسب  مد  توقي  املندان تنزينت مبلنا مخسنون ألن  ديننار   مة بعد ااحملكان  ل    – 7
  لغرامة.اق  م  مبلا تب    بد ل ماي  وت ليف   كت يوم أمضا  يف التوق

 2012/ 10/ 21:القرار  ،أتريخ2012/زاء ج/388القرار:  م، رقزيةالتمييصفتها  الرصافة ب–د بغدا  استئناف  ةااصدار: حمكمجهة 
 

روري ان للمنننتهك نسنننبة تقصنننم يف وقنننوع احلننناد  املنننروري  قرينننر ال شننن  املنننت  اذا ورد يف  –  8
 .  %20  تتياو    لتقصمنسبة اان كان  إلدانت  حىت و   ا   ون ذل  كا

 25/2/2009ار: القر   خي، أتر 2009ت/ج/ /6رار:الق  مالتمييزية، رق   صفتهاثىن باستئناف امل  ةااصدار: حمكمجهة  
 
 
 
 
 

 
تئناف اسة ذي اختلةف عةن اتجةاه محكمةةنها هذا المبةدأ الةه ومية التباين في االتجاهات هذنمباديء القانوشاهدنا في ال  )*(

لمحةامي . اشةرهاق نئناف البصرة بصفتها التمييزية الذي سةبة استاه محكملرصافة بصفتها التمييزية وايضا عن اتجا

 .  وني وليد محمد الشبيبيوالباحث القان
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 لمتاجرة باألدوية واجرائم المخدرات 
 

لنر ها  ا أو  ناو نقيام املتهك  يا ت  احلبو  املفدر  ذات املنلارات العقلينة الن    جينو  ت  – ١
ة تنطبنر وأح نام  مين ي جر د ا سنتعمال الشفصني والتعنا مبوجب ولفة  بية بقصنا 

   .١٩65 لسنة 68رات رقك د فامل انون م  قالرابعة  شر/ نيا  املاد  
 27/2/2014القرار:   خ، أتري2014/اهليئة اجلزائية الثانية/2767رقم القرار:  ،ااحتاديةالتمييز   ةكمحمااصدار: جهة 

 

املعنننندل    ١٩٩٤ة  لسننننن  3٩نطبننننر وأح ننننام القننننرار  بننننو  الطبيننننة واألدويننننة تاملتنننناجر  ابحل  –  2
نون   شننننننر/أو   منننننن  قننننننا  ةعننننننراب  الملننننننادولننننننيس أح ننننننام ا  ١٩٩6ة  لسننننننن  ١35ابلقننننننرار  

  بعند ابنوت كنون احلبنو  واألدوينة املضنبو ة  ملعدلا ١٩65ة سنل 68ك املفدرات رق
  .ليس  م  املفدرات مبوجب التقرير الطيب

 14/4/2014رار: الق  خ، أتري2014/نيةالثا  زائيةاهليئة اجل /3467قم القرار:ر   ،ااحتاديةالتمييز   ةصدار: حمكمااجهة 
 

  ١٩72لسنننة    ١ك  يمننات رقننعل للتصننادر ا و قننا  ننند م ة جيننب إرسننا ا  و بضنناملبننو   احل  –  3
 .واخلالة خبزن املواد اجلرمية امللحقة بقانون ألول احملاكمات اجلزائية

 14/1/2014القرار:   خ، أتري2014/وىلية األاهليئة اجلزائ/2354القرار:رقم    ،ااحتاديةتمييز  ال ةحمكم دار:ااصة هج
 

رمسينة تنطبنر  من  جهنة     تنر ي  ات  قلية دون ملار أدوية  بية ذات     ل     حلياة اجرمي – ٤
 .  ١٩٩6لسنة    ١35املعدل ابلقرار   ١٩٩٤/ج لسنة  3٩/١وأح ام القرار 

 5/2/2014القرار:  خ، أتري2014/ىلاهليئة اجلزائية األو /3234رقم القرار:  ،احتاديةاالتمييز   ةكمااصدار: حمجهة   
 

طبننر وأح ننام  رميننة تنج  رمسيننةة دون إجننا    عقليننذات املننلارات ال  ةيننو ألد  اباجر القينام ابملتنن  –  5
   .١٩٩6لسنة   ١35املعدلة ابلقرار   ١٩٩٤لسنة  3٩القرار 

 13/2/2014رار: لقا  خري، أت2014/اجلزائية الثانيةاهليئة  /3278م القرار:رق  ،اديةااحتييز  تمال ةااصدار: حمكمجهة 
 

بيننا       أتينند   تعننا ي بعنند ان د الوع  ا رمن  بقصننننن   فنندر امل  بننو يننا   املننتهك احلة حجرمينن  –  6
ان احلبو  املضنبو ة من  ننوع  ا رمن  هني من  احلبنو  املفندر  تنطبنر وأح نام   م 

   .١٩65نة لس 68ون املفدرات رقك م  قان  نيا  ة  شر/املاد  الرابع
 2014/ 4/ 1: رقراال  خ، أتري2014/يةناثال  ائيةز اهليئة اجل /4306قرار:رقم ال  ،تمييز ااحتاديةلا ةكمااصدار: حمجهة 
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سنول  ا رمن  بقصنند التعننا ي   ه  هك  يننا   مائنة وتسننعة  شننر قرلنا  نننوع بنننزاملننت  امقين  –  7
 .   دراتم  قانون املف   نيا  / شر  بعة  الرااملاد جرمية تنطبر وأح ام

 6/5/2014ر:رالقا  خ، أتري2014/نيةاثلة ازائيجل اهليئة ا/5726:لقراررقم ا  ،ااحتاديةالتمييز   ةكمااصدار: حمجهة     
 

حلبنننننو  املفننننندر  بقصننننند املتننننناجر  هبنننننا جرمينننننة تنطبنننننر وأح نننننام املننننناد  الرابعنننننة     ايننننناح  –  8
و نر املناد       وان العقوبنة١٩65سننة  ل 68قنك درات ر ن املفم  قانو  2 شر/أو  / /
  ي هننني اإل ننندام أو السنننن  2002لسننننة    38ديت رقننننك  جنننب تعننن  مبو املنننذكور  ألنننبح

   .  ةوغم املنقول  قولةصادر  أموال  املنوم لبد امل
 19/1/2014ر: راالق  خ، أتري2014/اهليئة اجلزائية الثانية/546رقم القرار:  ،التمييز ااحتادية ةااصدار: حمكمجهة     

 

هننا و ننر    وإدانننة املننتهك  ليرمسيننةجننا    أدويننة ومنشننطات جنسننية دون إقيننام املننتهك ببيننل    –  ٩
 يين   لت  غنم لنحيً وا١٩70سننة  ل  ٤0ن الصنيدلة رقنك  و نا  قنمن  5١  أح ام املاد 
املعنننندل    ١٩٩٤لسنننننة    3٩لسننننليك لفعننننت املننننتهك ي ننننون و ننننر أح ننننام القننننرار  القننننانو  ا
    .١٩٩6سنة ل  ١35ابلقرار 

 19/7/2012القرار:   خأتري  ،2012/جلزائية األوىلئة ااهلي /11561رقم القرار:  ،حتاديةااالتمييز   ةدار: حمكمااصجهة     
 

ون ولنفة  بينة والن  تعتن  من   وبند   ينب برع دون إستشنار   الص  تعا ي أدوية معاجلة – ١0
يشننن ت  بينننب جمنننا   املنننلارات العقلينننة والننن    تصنننرا ا  بولنننفة  بينننة لنننادر  مننن    

     قوابت.  2٤0أح ام املاد     اقب  ليها القانون و رة يعجرمي
 26/9/2013القرار:   خري، أت2013ت/ج/ /79القرار:   مة، رقييزيالتمبصفتها    ميسانف  استئنا  ةااصدار: حمكمة  هج

 

جرميننة املتنناجر  ببيننل احلبننو  املفنندر  منن  اجلننرائك املسننتمر   نننا   تت ننرر بت ننرار  عننت    –  ١١
 ها  مة واحد .تهك  يوج  للملبيل وتا
 10/1/2011قرار: ال  خ، أتري2011/زائية األوىلة اجل اهليئ/581رقم القرار:  ،يةاد حتااالتمييز   ةااصدار: حمكمجهة     
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 ة األجانب  امقانون إق
 

قيننام املننتهك بنند ول األراضننني العراقيننة بصننور  غننم مشنننرو ة دون أن حمننت جننوا  سنننفر    –  ١
ح ننننننام املنننننناد  الرابعننننننة  سننننننلطة  تصننننننة جرميننننننة تنطبننننننر وأدر منننننن   فعننننننول لنننننناسنننننناري امل

   .  ١٩78لسنة انب رقك  م  قانون إقامة األج  ١ون/العشر و 
 12/2/2014،أتريخ القرار: 2014/اهليئة اجلزائية الثانية/2108:اررقم القر   ،  ةاديااحت  تمييزلا ةحمكمجهة ااصدار:   

 

  ١رون/ح نام املناد  الرابعنة والعشنو نر أ  املتهك  واجب  ل  احمل مة  ندما تقضي إبدانة – 2
 املننتهك  عنندل . أن تقننرر بتسننفمامل  ١٩78لسنننة    ١١8ك  نننب رقنناألجانون إقامننة  منن  قننا

   . اء حم وميت  د انتهبع  قيةار عال دود ارج احل
 9/9/2013ار:،أتريخ القر 2013/اهليئة اجلزائية األوىل/13821رقم القرار:  ،  التمييز ااحتادية جهة ااصدار:حمكمة   

 

ب  قننانون إقامننة األجاننن  منن   2٤/2د   حمل ننوم و ننر أح ننام املننااذا وجنندت احمل مننة ان ا  –  3
  قننت العنندوى إىلدون ن  ولننةحيلللو د   ض معنناملعنندل مصننا  مبننر   ١٩78  لسنننة  ١١8رقننك  

 تقرر إيقاا تنفيذ العقوبة  ق  .  ابقي النز ء  لها ان 
 2011/ 6/ 20لقرار:،أتريخ ا2011/جنح/195قرار: رقم المييزية، بصفتها الت  ذي قارجهة ااصدار:حمكمة استئناف    

 

  ن  اذا  2008لسننننة    ١٩رقنننك  نسنننية  بقنننانون العفنننو   نننوم وهنننو  سنننوري اجلمت احمل  يشننن  –  ٤
 عراق  ند لدور ذل  القانون .  شم إىل اقامت  يف الي التحقيقية ماوراق األ ضم تت

 2012/ 1/ 23القرار:،أتريخ  2012/عفو /6القرار:  ،رقميةز التمييصفتها  الرصافة ب–بغداد استئناف    جهة ااصدار:حمكمة
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 االعتداء على الموظف 
 

هنذ  اجلرمينة    ون  ن  واجب  الوظيفي  تيدأت  اناءملشت ي ااء قد حصت  ل  ااذا كان ا  تد  – ١
 رائك ال    تقبت الصلً . م  اجل

 2011/ 8/ 29قرار:،أتريخ ال2011/ زاءج/ت/ 73قم القرار:بصفتها التمييزية،ر   البصرةجهة ااصدار:حمكمة استئناف  
 

بننت  اننناء أتديتنن  وظيفتنن  منن  قوقننل ا  تننداء  لينن  ا ي موظفننا   موميننا  وقنند  شننتن اململننا كننا  –  2
  يعنند جرميننة إيننذاء وامنننا جرميننة    املشننت ي  فعننت املننتهك   ر الننذي يعمننت حنن  أمنن  كهتملننا

 ا تداء  ل  موظ  ااناء أتديت  وظيفت  وبسبب  .
 10/6/2012ر: القرا  ،أتريخ2012/ جزاء /139ر: قراال  قم،ر صفتها التمييزيةالرصافة ب–بغداد استئناف   كمةجهة ااصدار:حم  

 

رج دائرتننن   شنننت ي وأقتننناد  إىل  ننناملاالننن  يعمنننت  يهنننا     ر ئالننند ىل اان املننندان قننند حضنننر إ  –  3  
  وتعنننرض للضنننر  دون ان ي نننون هننننا  مننن ر  نننذا ا  تنننداء    نننون  علننن  هنننذا ينطبنننر

  قوابت .   230  وأح ام املاد
 2012/ 2/ 14،أتريخ القرار:2012/جزاء /16القرار:  قم،ر صفتها التمييزيةافة برصال–د بغدااستئناف    ااصدار:حمكمةجهة 

 

اا استحصنت  لن  تقرينر  نيب أوا  د ااننان يف الند وى أحند  ند  ل ون هنا  مشنت يان  – ٤
هننن   منننة إىل  جان احمل منننة و   وننننائي واآل نننر ن حصنننت  لننن  تقرينننر  نننيب وابلنننرغك مننن 

ملفننمض ان  جرميننة واحنند    ننان ا  ت ذلنن أ تنن   نن  قنن وى املشننت ني ا  انننا  املنندان  
 ة واحد  .مير ج ني  لتهمة واحد     جرميت  اوجيي ون ت

 10/2013/ 29،أتريخ القرار:2013/جنح ت// 315بصفتها التمييزية،رقم القرار:   واسطحمكمة استئناف  دار:صاجهة ا  
 

يف  والننن   ون أقاجلننننو  إضنننا ة لوظيفتننن  ن تننند ي  مننندير  نننام قنننركة نفننن  ون املمينننز هننند اوجننن  –  5
  2٤٩/١اد   املنننألقنننفا  املنننذكوري  يف  وبنننذل   ونننن  لنننيس مننن  ا  الننند وى أبينننة لنننفة
ينز ممنا يعني ان الطعن  التميينزي مقندم من    نك الطعن  بطرينر التمير  األلولية النذي  حن

 غم ذي لفة يف الد وى .    
 17/12/2014ريخ القرار: أت، 2014/ جنحت//480يزية،رقم القرار:بصفتها التمي  ذي قار  حمكمة استئنافجهة ااصدار:
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 جرائم األحتيال 
 

جتنننناري    مدنيننننة تتعلننننر بعمننننت  ةقننننا كاننننن  هنننننا   الاذ  يننننال حت  ن ننننون أمننننام جرميننننة ا  –  ١
مضننمون  اسننتالم املننتهك موضننوع الشنن وى مقابننت قيامنن  إبرسننال سننيارات إىل املشننت ي  

هك  ي سنننننلم   قننننند نظمننننن   وجنننننة املنننننتشنننننت ي يف املبلنننننا النننننذ امللغنننننرض ضنننننمان حنننننر  و 
  العنصننننر اجلزائنننني  لننننو مننننهننننذا  الشنننن وى بولننننفها  أمانننننة إىل املشننننت ي  و ت  ولنننن
 ال الفصت  يها هو احملاكك املدنية. وانني املدنية وجمقل ر يها تنظمها ا نية بعالقوال

 28/3/2012لقرار: ،أتريخ ا2012/ج/ت/ 23ر:زية،رقم القراجهة ااصدار:حمكمة استئناف ميسان بصفتها التميي
 

  يقنا  لنحيحا  إبسنتثناء قنرارر أح ام القنانون تطباملوضوع قد را    ي  تطبي مة ان حم – 2
نفيذ العقوبة  قن  يف الوقن  النذي  ملد  سنة وأوقف  ت   بة  قد قررت حبسو قعال  رض

 ورد يف لحيفة سوابق  أن مسيت جنائيا  . 
 20/2/2012،أتريخ القرار: 2012/جنح /46،رقم القرار:ها التمييزيةصفتالكرخ ب–بغداد   نافاستئ  ار:حمكمةجهة ااصد

 

وحمضننر التشننفي     داملشننت ي والشننهو   لاو أبقننثلننة  ضنند املننتهك املتماملتحصننلة    ان األدلننة  –  3
 قننوابت   أمننا    ٤56/١ماا املننتهك كاننن  كا يننة لتيرمينن  مبقتضنن  أح ننام املنناد   وا نن

مينننة  و  تتناسنننب منننل  طنننور  اجلر   قننن   قننند جننناءت  فيفنننةة  عقوبنننة املفروضنننابلنسنننبة لل
    لشرا.رائك املفلة اب  إلي  كونا م  اجلملسند ا

 2012/ 9/ 23،أتريخ القرار:2012/ جنح/227،رقم القرار:مييزيةت لصفتها االكرخ ب– د ابغدناف  استئ  جهة ااصدار:حمكمة
 

ن   قننوابت أب تبننار  كننا  ٤56ولننيس املنناد     ٤57أن  عننت املننتهك ينطبننر وأح ننام املنناد     –  ٤
 هبا .   ليس ل  حر التصرا و  ها ل مل يتقد تصرا بسيار    تعود 

 2013/ 2/ 25،أتريخ القرار:2013/جزاء /42لقرار:ا  ،رقمتها التمييزيةفصب ةصاف الر –بغداد استئناف    :حمكمةجهة ااصدار
 

  ٤56  اد منننوجز  و نننر املنننان قاضننني التحقينننر قننند أ طنننو إبحالنننة املتهمنننني بننند وى غنننم    –  5
بننني  وان    األلننولية  ليهننا  ١32  ملنناد واحنند  لعنندم إنطبنناق أح ننام ا قننوابت بنند وى  

 زيد  ل  السنة . جلرميتني مد  تا
 10/4/2013،أتريخ القرار: 2013/ جزاء/199،رقم القرار:صفتها التمييزيةافة برصلا–بغداد استئناف    ةمحمكدار:جهة ااص
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  قبنننت والدتننن  والننن   وأبلغننن  أبنننن  مرسنننت مننن ي  إىل حمنننت املشنننتان املننندان كنننان قننند حضنننر    –  6
ت الذهبينة وأتضنً  اس ذل  سنلم  املصنوغاسابر مل املشت ي و ل  أس تعامتديها ل

للمشنت ي منل والدتن  وسنيلة    م  التعامنت السنابر  ذ والدت  وأن  أ   تب  قست مأن  ن ير 
 حلمل   ل  تسليم  تل  املصوغات .  

 11/2012/ 4لقرار: يخ ا،أتر 2012/ جزاء/411،رقم القرار:ةصفتها التمييزيفة برصاال–بغداد ناف  استئ  جهة ااصدار:حمكمة
 

   ا ة إىل أننن  وقعننضننإلاب  بلغنن يغطنني موى لننيس حملننرر  حسننا   أن الصنن  موضننوع النند   –  7
وقيعنن  املعتناد ليضنم   نندم مسناءلت   ن  هننذا اجلاننب ويعند ذلنن   بطريقنة  تلن   ن  ت

 م  الطرق ا حتيالية . 
 11/9/2012لقرار: ،أتريخ ا2012/ جزاء/258ر:ار الق  ،رقمصفتها التمييزيةصافة بالر –بغداد استئناف    مةااصدار:حمكة جه

 

لصنالحيات   نان    ن كان مثة جتناو ا  ا وتصرا مبوجبها    ةماة  وكالاذا كان املتهك قد ُمنً    – 8
 هذا الفعت  ال  م  العنصر اجلزائي .  

 2012/ 2/ 19ر:االقر   ،أتريخ2012/ جزاء/38القرار: ،رقم  ا التمييزيةتهصفبالرصافة –د دا بغاستئناف   جهة ااصدار:حمكمة  
 

 تبنننار   وا  ت ياملشنننر نننل الشننن وى بسنننبب  ننندم حضنننور  نً أن تقنننرر   منننة اجلنننلنننيس حمل  –  ٩
الد وى املدنية و  ميس منا يتعلنر ابحلنر العنام  املنا كنان     ق وا   ون  يعي  متنا    

  قوابت .  ٤57اد  املينطبر وأح ام  الفعت املنسو  للمتهك مما 
 4/2007/ 23،أتريخ القرار:2007/جزاء /29،رقم القرار: صفتها التمييزيةالرصافة ب–بغداد ف استئنا جهة ااصدار:حمكمة    

 

  ٤56د   اارهنننا بنننر ل الشننن وى  ننن   منننة و نننر املننننً أن تصننندر قر جلنننالنننيس حمل منننة    –  ١0
لنن  قنن وى منن   ا   قننوابت ذلنن  انننا منن  جننرائك احلننر العننام النن    يتوقنن  حري هنن

 نها .   وابلتاا   تر ل بتنا ل   املشت ي
 8/5/2007لقرار:ا  ،أتريخ2007/جزاء /33ار: القر ،رقم  صفتها التمييزيةبالرصافة –بغداد استئناف  صدار:حمكمةجهة اا   

 

 منن  العنصننر اجلزائنني  علننن  احمل مننة إلنندار احل نننك  اذا كننان موضننوع الشنن وى  الينننا    –  ١١
لقننانو  املمتننب  ا  ج  نن  املننتهك إل ننتالا األاننرغنناء التهمننة واإل ننرا إبلابلنن اء  و  ح ننك  

  ل  ال اء  واإل راج . 
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 2009/ 3/ 29،أتريخ القرار:2009/جنحت// 19ار:ر قلتمييزية،رقم الا  افتهبص  رذي قاحمكمة استئناف  ة ااصدار:جه
 

 الننذي   د  مسننوغ قننانو  لتبليننا املشننت ني ابلصننح  احملليننة  هننك منند ون ابحلننر املنن   –  ١2
لننند وى دون ان   ليهنننا ا أينننة حالنننة كانننن   يف  ون  نننك تنننر  د نننواهك املدنينننةأجنننا  القنننان
  ينن   ليهنا القنانون   يف األحنوال الن    اينة  زائذا النم  أتانم  لن  الند وى اجلي ون  ن

   احمللية ابلنسبة للمتهمني  قي . الذي أوجب نشر التبليا يف الصح
 17/7/2013،أتريخ القرار: 2013/ م/435،رقم القرار:تمييزيةصفتها الالرصافة ب–اد بغداستئناف    جهة ااصدار:حمكمة

 

ينفننذ أمننر    ن يسننلك نفسنن  ون  كهملننتن الننحيً و ننال  ألح ننام القننانون أل  القننرار غننم  –  ١3
قبلن   لنب احملنامي وكينت املنتهك احمل نوم  صادر  ق  ومل ذلن   نون احمل منة  القبل ال

  /2٤٤فنننة بنننذل  أح نننام املننناد   وقبلننن  ا ماضننن   المنننة  غيابينننا  وحديننند مو ننند احملاك
 أللولية .   ا
 11/2011/ 15:را،أتريخ القر 2012/ حنجت//101بصفتها التمييزية،رقم القرار:  واسطحمكمة استئناف  ااصدار:جهة 

 

للحصنننول  لننن  مبنننالا مننن  الغنننم ينطبنننر  لننن  الفعنننت    اسنننتعمال املنننتهك  رقنننا  احتيالينننة  –  ١٤
 .١٩٩5لسنة    ١6ر أح ام القرار  قوابت و  تطب  ٤56/١ املرت ب أح ام املاد 

 31/8/2010: را،أتريخ القر 2010/ىلألو ية ااهليئة اجلزائ/7856رقم القرار:  ،  التمييز ااحتادية حمكمةجهة ااصدار:   
 

 

 األمانة جرائم خيانة 
 

  السننيارات النن  تننودع يف  و ملنن  احملا ظننة  لنن مهمتنن   ان مسننلول مننرث  السننيارات منن     –  ١
لنناحبها    ا  بعنند اسننتعادت  الولننت منن   يار غننادر  أيننة سننمب  سننمًاملننرث  و لينن  ان   ي

ذ  لن  ومسنً لشنف  ث نر أب نذ  تيفعنن    م  املرث   نون   و ندها قذن خبروج السيار 
 .ل  ي ون جرمية  يانة األمانةالسيار  م  املرث   ون  ع

 4/2012/ 30،أتريخ القرار:2012/ء جزا /98،رقم القرار: ييزيةصفتها التمالرصافة ب–بغداد استئناف  جهة ااصدار:حمكمة   
 

ننننة  اماأل  ولنننت  اء املنند  ألن   ننريف الننند وى يقننل ضنننم  ا تصننا  القضنننان النننزاع بنننني  –  2
صنننرا قننانو  هنننو بينننل املشنننت ي  صننلحة املشنننت ي قننند بنني  لننن  تالننذي وقعننن  املنننتهك مل
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شمي مثن  اجلهنا  وبنذل   األمانة لضمان د ل املجها ا  كهرابئيا  إىل املتهك ونظك ولت 
 ن   قايب .      ح  أي  عت املتهك   يقل    ون 

 26/2/2014القرار: ،أتريخ  2014/ج ت//131ر:ار قال  ،رقمالتمييزيةتها  بصف  نينوىحمكمة استئناف  ة ااصدار:جه
 

  بثمنهنا  نال  ن يثب  ان املتهك تصرا ابألموال امللمت   لي  بسوء قصد و دم تصر اذا    – 3
النت يف األمنوال  الننق  احلقاضا  املتهك     م  ت يجزائية  لي  ومي   للمش مسلولية

  مة البداء  .ود ة لدي  أمام حمامل
 12/2012/ 27،أتريخ القرار:2012/جزاء/      ،رقم القرار:ها التمييزيةصفتالرصافة ب–بغداد ف  انئاست  كمةة ااصدار:حمهج

 

م  يننو   ت بعنند مضنني االاننة أقننهر منن  قننوابت   تقبنن  ٤53د   الشنن وى و ننر أح ننام املننا  –  ٤
 هري الذي حال دون تقدمي الش وى . ابجلرمية أو  وال العذر الق   لك اجملى  لي

 25/4/2013،أتريخ القرار: 2013/ جنح/137،رقم القرار:تها التمييزيةصفالرصافة ب–بغداد ف  انئتاس   كمةجهة ااصدار:حم
 

  لننن و    لنننب املنننتهك ا سنننتماع  نننك قنننهود الننند اع النننذي    لننن  احمل منننة ا سنننتماع إىل  –  5
بننار   لفننظ  اجملننرم  بنند   منن   املنندان  و ائك املفلننة ابلشننرا اسننتعمال  احمل مننة يف اجلننر 

 .   م   قرار اإلدانة      د ب  تيرمي  قرار ال
 26/11/2012خ القرار: ،أتري2012/ جنح/273،رقم القرار:صفتها التمييزيةالرصافة ب–بغداد اف  استئن  جهة ااصدار:حمكمة

 

ون هننا  منا     قنوابت أن ي ن  ٤53ملناد   ام امانة و قا  ألح ناألنة  أن أركان جرمية  يا – 6
يهننا املنناد  املننذكور   ل يفيننة النن  أقننارت إلاب   تهك املننك إىل األمننني  منقننو   للغننم قنند سننل

لننذا    وان األ ننم قنند تصننرا يف األمانننة  لنن   ننالا الغننرض منن  إينندا ها لدينن   ثنفننا   
 التسليك . تفاء رك ق وى املشت ي إلن   يف يانة األمانة غم متو ر  ون أركان جرمية 

 2013/ 4/ 7ريخ القرار: ،أت2013/ جنح/112لقرار:ا  م،رقيزيةصفتها التميب الرصافة–بغداد استئناف    صدار:حمكمةجهة اا
 

تالم  الصنن   ن الشننهاد  الواحنند  قنند تعننز ت بقرينننة هروبنن  بعنند احلنناد  وا تفائنن  واسننا  –  7
 .     يتك لر  ن الص  األول ن ا  اءدائر  املشت ي بعد اإلد الثا  م 

 23/9/2012لقرار: ،أتريخ ا2012/ جزاء/298:رالقر ا  قم،ر تمييزيةا الصفتهالرصافة ب–بغداد استئناف    كمةجهة ااصدار:حم
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املفلنة ابلشنرا  و  إيقناا تنفينذ العقوبنة يف جرمينة  ياننة األماننة  ننا من  اجلنرائك    جي – 8
ابت وهنني منن   ون العقننو   منن  قننان2١اد   املننمنن      ١  منن  الفقننر   6ملننة  حسننب اجل

نتشننننار الرذيلنننننة  وا  ذمكد الننننتننننلدي إىل إ سننننناجتما ينننننة سنننني ة و النننن  تننننم  ث را  ا  اجلننننرائك
ت نب بعند تف نم  مينر وهندوء ابل ممنا يندل  لن   الثقة يف التعامت و ننا تر وإضعاا 

     إيقا ها . جب تنفيذ العقوبة  قسوء أ الق اجملرم ويستو 
 2001/ 29/10: ،أتريخ القرار2001/زاء ج/113القرار:بصفتها التمييزية،رقم    بصرةالتئناف  حمكمة اسر:صداجهة اا

 

ة يف  ملينة مضناربة جتارينة  هك   يتعدى كون   قد مشناركان الفعت املنسو  للمتك  اإذ  – ٩  
 تو ر العنصر اجلزائي .  يف  عت املتهك لعدم     ون أركان جرمية  يانة األمانة   تتو ر

 2009/ 3/ 12قرار:،أتريخ ال2009ج/ت// 9ية،رقم القرار:بصفتها التمييز   املثىنئناف  صدار:حمكمة استاا  جهة
 
 

 جرائم التزوير 
 

حل ك الغيايب قبت لمورت  ح ما  مبنزلنة احل نك الوجناهي  ح منا  الطع  متييزا  اب  جيو     – ١
احل ننك  ن  ائيننة أن ي ننو اجلز   امعنن  التمييننزي يف األح ننمنن  قننرو  قبننول الطنائيننا   اذ ان  

ة  زلنننمب  لنندر غيابيننا  وألننبًكننت ح نك لنندر وجاهيننا  أو ح ننك غينايب    املمينز نائيننا  وهننو
 ك الوجاهي . حلا

 26/11/2012،أتريخ القرار: 2012/ جنح/270،رقم القرار:صفتها التمييزيةالرصافة ب–اد بغداستئناف    كمةجهة ااصدار:حم
 

 ادي .ألال  يعد تزويرا  حملرر    ية  االرمسلصفة  ل  اسية   وجودوايقة در الطناع    – 2
 23/1/2012خ القرار: ،أتري2012/ ت/عفو /17القرار:   مقة،ر زيييبصفتها التم  قادسيةلاجهة ااصدار:حمكمة استئناف  

 

ن ترا نني ذلننن   اذا قننام املننتهك بتزوينننر حمننرر وأسنننتعمل   علنن  احمل مننة  نننند احل ننك  ليننن  أ  –  3
ة لن   نهمنا  رميتني اللتنني وجهن  التهمنجلنجرمينة من  ا   ل نترر ك  لي  ابلعقوبنة املقنوح 

 .  ألقد دون سواها تنفيذ العقوبة اوأتمر ب
 2014/ 5/ 13،أتريخ القرار:2014/ جنح/165،رقم القرار:يزيةصفتها التميكرخ بال–بغداد استئناف    ر:حمكمةادصااة جه
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و ليهنا أن    جمنددا  د وى  ظر النن  غيابيا   ل  احمل مة  ا ماض احمل ومة   ند قبول احمل مة – ٤
  د أبقننك   نإلغنناء   لن  أن   ح  بتويينند احل نك الغينايب أو تعديلن  أوتصندر ح مهنا أمنا  

 ملعمض  لي  . ا قض  ب  احل ك الغيايب امم
 13/3/2014لقرار: ،أتريخ ا2014/ زاءج/224،رقم القرار:صفتها التمييزيةالرصافة ب–بغداد استئناف    هة ااصدار:حمكمةج

 

تعلننننر أبمننننر الننننزواج   تصننننن  منننن   وال غننننم لننننحيحة يف إجننننراءات تاإلد ء أبقننننرمينننة  ج  –  5
 . دااا    األ رى  تالا أركان اجلرميتني إحإل ةمسيلر ا  رائك تزوير احملرراتضم  ج

 2010/ 26/10ر: ،أتريخ القرا2010/العفو /61بصفتها التمييزية،رقم القرار:  املثىنجهة ااصدار:حمكمة استئناف  

 ا* يف احملررات الرمسية. سية هو لور  م  لور التزويرايقة الدراع الو ا طنال  – 6
 2011/ 18/12القرار: ،أتريخ  2011/ت/ع / 46ا التمييزية،رقم القرار:هتفبص   ناسيمة استئناف  دار:حمكمجهة ااص

ر ومن  ت     ن  كنت حمنرر منزو  لن  احمل منة أن توجن   ند   نك للمنتهك بواقنل  منة واحند   –  7
د  قوبتن   ن  كنت منهنا  دي  التهك وجترمي املتهك وحتل مة م   ة    كتكمإجراء احملا 

اجلرميننة    سنك املننتهك وهويتن  وم نان وقنوعأ  ةتهمنالق  ضنم  كنت ورقننة من  أوراوجينب ان تت
 ا وولفها القانو  .  و مان

 11/3/2012،أتريخ القرار: 2012/ ج/ت/ 20م القرار:بصفتها التمييزية،رق   ميسانجهة ااصدار:حمكمة استئناف  

من  قبنت    ي نون منا ابن   ين  من  بينا ت قند جنرى   ون أمام حمرر رمسي مزور ان ل ي ن – 8
يقنة  جنرى تغينم حق  منة ويف حندود أ تصالن  وبعند ذلن  ا  دمنةخب   موظ  أو م لن

  تلنننن  البيننننا ت أبحنننند  ننننرق التزويننننر أمننننا الننننطناع كتننننا    وجننننود لنننن  ألننننال   يعتنننن 
  ا** مزور  ادي .الطنا ا  حملرر 

 23/1/2012لقرار: يخ ا،أتر 2012/ ت/عفو /15يزية،رقم القرار: بصفتها التمي  القادسيةئناف  كمة استصدار:حماا  جهة

أبسننتعمال احملننرر املنننزور بعنند لننندور    فننو اذا أسنننتمري ننون املننتهك مشنننمو   بقننانون الع     –  ٩
 القانون ونفاذ  .
 5/2012/ 27،أتريخ القرار:2012/فو ت/ع/ 142ر: راتمييزية،رقم القها البصفت  القادسيةاف  جهة ااصدار:حمكمة استئن

 
 المنشةور أعةاله بالتسلسةلمةثالً قةرار الحكةم ة( فمة )اصطناع الوثيقة الدراسييفي الحكم في جرالحظ تباين المحاكم    )*(

 خ، تةةةأري2012/ت/عفةةةو/17م القةةرار:رقةةة)ة لتمييزيةةةر مةةةن محكمةةة اسةةةتئناف القادسةةةية بصةةفتها ا( والصةةاد2)

 رسةمية ررات ار فهةو يعةدها جريمةة تزويةر محةرر عادي أما هذا القةر( يعتبرها تزويراً لمح23/1/2012:القرار

   حمد الشبيبي(.  يد ملمحامي والباحث القانوني ولا)
ناف ميسةان بصةفتها اسةتئ  ن محكمةقرارات المحاكم بهذا الخصوص وخصوصا بين تباين  ق عالحظ الهامش الساب  )**(

   التمييزية.دسية بصفتها  اف القاتئنالتمييزية ومحكمة اس
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بي  و ت  وهو يتعامنت هبنا  تض  ن  فةزيإذا كان  العملة امل  ت في األدلة إلدانة املتهك   – ١0
  مزيفة.ان تبين  ل  حقيقة كونا  وج  ا بعد أو ير 

 11/7/2012رار: الق  خي، أتر 2012/اء جز /191القرار:  م، رقالتمييزيةصفتها  ب الرصافة–بغداد استئناف  ةااصدار: حمكمجهة 
 

تهك  املننن  أبن ل  تننننو لننن  احمل منننة  نننندما تقالتزوينننر مننن  اجلنننرائك املفلنننة ابلشنننرا  جنننرائك    –  ١١
 اجملرم.ها بتيرمي  وتطلر  لي  كلمة  أن تصدر ح مأرت ب ما أ ك ب   ليها 

 2011/ 5/ 8قرار: ال  خ، أتري2011/ ت/ج/77القرار:   مالتمييزية، رقفتها  بص  القادسيةاستئناف    ةااصدار: حمكمجهة  
 

  يننننةوهنننني منننن  اجلننننرائك العمد    قننننوابت  2٩8و  2٩2و ننننر أح ننننام املننننواد    إدانننننة املننننتهك  –  ١2
املالينننة الننن  أسنننتو اها مننن  الدولنننة    دار املبنننالا احمل منننة أن تلنننزم املننندان مبقننن   لننن   وجنننو 

   .١٩٩٤لسنة    ١20 مال  أبح ام القرار 
 20/6/2011قرار: ،أتريخ ال2011/ت/جنح/ 148ار: م القر ة،رقتمييزيالبصفتها    ذي قاراف  ااصدار:حمكمة استئنجهة  

 

م أمننننام حم مننننة اجلنننننً بطننننالن  اعننننلء ا ننننادإلم حضننننور ا يرتننننب  لنننن   نننند ان القننننانون ن  –  ١3
 أن  يشم  إ بار  مبو دها . اكمة ا  احمل

 2013/ 2/ 14ر:ريخ القرا،أت 2013/جزاء /24قرار:،رقم الها التمييزيةصفتالرصافة ب–بغداد استئناف    جهة ااصدار:حمكمة
 

  ذ يننتنفا  اقننيم العننام لننذا   جيننو  إمنن  اجلننرائك املفلننة ابلشننرا وابلنظننا  جننرائك التزويننر   –  ١٤
 العقوبة  ر املدان .

 26/2/2012ر: ،أتريخ القرا2012/جنح /49،رقم القرار:صفتها التمييزيةالكرخ ب–بغداد استئناف    صدار:حمكمةجهة اا
 

  28٩اد   أرض جرميننننة تنطبننننر وأح ننننام املنننن  طعننننةت قعاملننننة حويننننم  م املننننتهك بتزويننننرينننناق  –  ١5
لن  أن تنفنذ األقند     تواب قن  2٩8تنطبنر وأح نام املناد   قوابت واستعما ا جرمية 

  قوابت .  ١٤2  ح ام املاداستنادا  أل
 2014/ 4/ 3: ،أتريخ القرار2010ئة اجلزائية األوىل//اهلي3219جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية ، رقم القرار:

 

زور يعتننن  ذلننن   جنننرمي  التزوينننر واسنننتعمال احملنننرر املنننجيننن  احمل منننة  منننة واحننند   ننن   تو   –  ١6
    كت جرمية . و رض  قوبة قانو  اذ جيب توجي   متني ال  يي ت لا  طو يف

 21/2/2010القرار:،أتريخ 2010األحداث//هيئة 164جهة ااصدار:حمكمة التمييز ااحتادية ، رقم القرار:
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رات  قوابت وهو لور  من  لنور تزوينر احملنر    2٩2ينطبر وأح ام املاد     ويةتزوير ا – ١7
 ولة أبح ام قانون العفو .   مشمم غ  ةميالرمسية وهذ  اجلر 

 7/2009/ 20ريخ القرار:،أت 2009/ت/جلنة العفو / 59بصفتها التمييزية،رقم القرار:  ذي قارر:حمكمة استئناف  جهة ااصدا
 

ففنننة  لننن  املنننتهك     قنننوابت لفنننرض  قوبنننة    ١32/١  ملننناد ة اباحمل مننن  لان اسنننتد   –  ١8
وبنة  نفينذ من  قبينت  فين  ث نر للعقتلااا  إيقن  ن تنفينذ تلن  العقوبنة أل  جييز  ا إيقاا

  ا* ز القانون  في  العقوبة مرتني لصاا املتهك .و  جيي
 11/2008/ 12،أتريخ القرار:2008/ئيةزااهليئة اجل /215اق،رقم القرار: عر ال  –إقليم كوردستان جهة ااصدار:حمكمة متييز  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ومحةاكم  التمييز اإلتحاديةةكمة  المبادئ القانونية لقضاء مح  الموسوم اآلتي:  لقانونية منتخبة من المرجعهذه المبادئ ا  )*(

األعرجي ، بغداد: مكتبةة صةباح فةي  جالللد محمد إعداد: القاضي خا الجنائي، القسم  –ة  التمييزي  تهااالستئناف بصف

 .   2015 –والنشر    للتوزيع  دةالكرا
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 قرارات احملاكم املختلفة
 

 العلياة تحادي إل امة لمحكات اارقرمبادئ من 
 

ق األحكام والقواعد الفقهية وجمموعة القواني الكنسية  قد أتسست وفأن احملاكم الكنسية 
ة الطوائف نظام رعايطبقاً ل  ا يف العراقحية املعرتف هبئفة من الطوائف املسياخلاصة بكل طا

  لئمسايف  اعاايهوذلك حلل النزاعات احلاصلة بي ر  1981( لسنة 32نية رقم )الدي
صات احملكمة ااحتادية العليا حمددة  يث أن اختصايق وبطالن الزواج( وحوالتفر  اج)الزو 
العراق  ور مجهورية ( من دست93دة )واملا 2005( لسنة 30) ( من قانوهنا املرقم  4ابملادة ) 

 احملاكم الكنسية اختصاص حل وليس من ضمنها  2005عام ل

 2015/إحتادية/إعالم/4العدد:  
 

طبيق نصها على صدور  عراق ربطت تلر مجهورية امن دستو  18 اً من املادةالفقرة رابع نأ
لتعامل مع مزدوجي اجلنسية  م كيفية اقانون هبذا الصدد وحيث مل يشرع القانون الذي ينظ

ه وفق ما أوجبه النص الدستوري املشار إليه  وبدون صدور  آلنا  إىلناصب سيادية ن تولوا م مم
عليه تكون   ليف وبناءً كم إبلغاء التار احلككن إصدعواه ال ميإليه يف د  يعداملتند والذي أس

 دعوى املدعي فاقدة لسندها القانوين 
 2015م//إحتادية/إعال8العدد:  

 

  الق اتتحق واليت ال مسى بي الزوجيحتقيق العدالة األة تسعى إىل أن مبادئ الشريعة ااسالمي 
لتعسفي اذ ال وجود للتعسف إذا كان سبب  حيف جراء الطالق ا اهبا منرأة عّما أصض املبتعوي

استثناء من  ه رخصة و وأنفراد الزوج إبهنائ عاً ومبا ان الزواج عقد ملزم للجانبيالطالق مشرو 
  فاً يف س عتن ما كافإذا جتاوزهدود املشروعية ه الرخصة اال يف حاستعمال هذ  القاعدة العامة فال جيوز

أحكام   هبا من ضرر وال يتعارض ذلك ال مع ثوابت يض املرأة عّما أصاذلك تعو قه ويستوجب طال
عليها املدعي يف   أستند من الدستور واليت  (2)ة  من املاد   (2) الم وال مع أحكام الفقرة ااس

  ي ذلر ا الضر لزوجة جراء  يشكل تعويضاً لن الطالق التعسفي  ن التعويض ععريضة الدعوى حيث أ
 الضرر  يه جب لذلك ا وفأصاهب
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 2015/إحتادية/إعالم/9العدد:  
ف مدير عام لصحة  لوظيفته بتكليدعى عليه إضافة در عن املأن القرار املطعون فيه والصا

صاصات احملكمة   صحتها عن اخترارات اادارية اليت خيرج النظر يف لقاملثىن وكالة هو من ا
قد   2008( لسنة 21ظمة يف إقليم رقم )فظات غري املنتن احملاان قانو كما ا  يلعال اديةااحت

الي مها ما  القانون يف جم يما يتعلق بتطبيقابلنظر فحدد صالحيات احملكمة ااحتادية العليا 
املنحلة أن   لمجالس احمللية( من القانون أعاله اليت أجازت ل2//اثلثاً 20ورد يف املادة )

/أحد  31ا جاء يف املادة )ادية العليا وكذلك ممة ااحتل أمام احملكحلا رار لى قرتض عتع
رار  حملافظة اباصحالة قرار جملس اوكالة إ ( من القانون أعاله اليت أجازت للمحافظ3عشر/

يف  ة العليا البت كمة ااحتاديخالفة اليت بي نها احملافظ إىل احملعلى قراره أو تعديله دون إزالة امل
(  21غري املنتظمة يف إقليم رقم )يف قانون احملافظات  ء حصراً ورد أعاله جا ام وأنمر األ
مة  اختصاص احملك لوظيفته خيرج عن عي إضافةوبذلك فأن النظر بطلب املد 2008لسنة 

 ااحتادية العليا
 2015ة/إعالم//إحتادي13العدد:  

تخاابت أعضاء جملس قانون ان حكامأب  سرتشاداال  ةنيإمكالعليا  ة اجتد احملكمة ااحتادي
النواب عند تطبيق أحكام قانون إستبدال األعضاء إذا كان هذا القانون خاٍل من 

( من املادة )الثانية( من قانون إستبدال 2فإن الفقرة )ذا لاالت  حلمعاجلة حالة من ا
 ردستو كام الأح   ال ختالف  2006( لسنة  6النواب رقم )  أعضاء جملس

 2015إعالم/ادية/إحت/17دد:  علا
 

ل أعضاء جملس النواب( رقم انون إستبداجتد احملكمة أن القانون موضوع الطعن )ق
 مبدأ الفصل بي السلطات ألنه مل يرتب يت متس  قواني الليس من ال  2006( لسنة  6)
لة اسة العامة للدو التنفيذية وال يشكل خالفاً مع السي  لطةسلا  لىفة عااثراً مالية مضآ

لس النواب ائية أو استقالليتها وقد جاء تشريعه من جمام السلطة القضوال ميس مه
ن الدستور والً( م /أ61باشرة ممارسة ألختصاصه األصيل املنصوص عليه يف املادة )م
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لدعويي األصلية واملوحدة ن او كت  يه  عل ءً خامساً( منه وبنا/49وإعماالً حلكم املادة )
 نوينقدات سندها القامعها قد ف 

 2015/إحتادية/29وموحدهتا   2015/إحتادية/21العدد:  
 

( 93 املادة ) يف اليهوص عمنص   ة احملكم   عليا ان اختصاصاتجتد احملكمة ااحتادية ال
وليس من بي هذه االختصاصات البت بعدم   2005ورية العراق لسنة  تور مجهمن دس

 لة عن جملس شورى الدو القرارات الصادرة  شرعية  
 2015ادية/إعالم//إحت24عدد:  لا

العليا املنصوص عليه صاص احملكمة ااحتادية  يف دعوى املدعي خيرج عن اختأن النظر  
انون ( من ق4ويف املادة ) 2005ام  ق لع( من دستور مجهورية العرا93يف املادة )
 إضافة إىل أن اختصاصات احملكمة  2005لسنة    (30م ) ا رقالعليحتادية  احملكمة اا

ة إبقليم رقم انون احملافظات غري املنتظم بيل احلصر يف قا وردت على س ااحتادية العلي
( 3/أحد عشر/31( و)2/اثلثاً/ 20املعدل وذلك يف املادتي )  2008  ( لسنة21)
ب ا و جستظة ابحملافجملس ا  لنظر يف صحة قرار بي تلك االختصاصات ا  ليس من و 

 احملافظ  انئب
 2015/إحتادية/إعالم/26العدد:  

 

 ةف إضاول  ه األضة دعواه جتاه املدعى علي يل املدعي يف عر ة أن طلب وكي وجدت احملكم
ليه نصوص عيه أعاله خيرج عن اختصاص احملكمة ااحتادية العليا امل املشار إلظيفته و لو 

ويف املادة   2005  ( لسنة 30)م  ( من قانون احملكمة ااحتادية العليا رق4يف املادة )
ما ورد يف   خل يف اختصاصهاوال يد  2005  ورية العراق لعام( من دستور مجه93)

نظر يف صحة قرار جملس النواب ال هو الهذا اجمل يف  ااصهاختصان    طلبه أعاله حيث
/ اثنياً من الدستور لذا تكون 52ناداً للمادة  ءه إستاملتعّلق بصحة عضوية أعضا

 جهة االختصاص( ه املدعى عليه األول من هذه اجلهة )الرد جتا  بةالدعوى واج
 2015دية/إعالم//إحتا27عدد:  ال
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ى أمام هذه احملكمة قبل أن يبت جملس النواب بصحة عضوية أن املدعي أقام الدعو 
ليه ع ده وكيل املدعى عريضة دعواه وأك  يف عي د املو املعرتض عليه وهذا ما بينه  العض
 الرد  واجبة   ، لذلك تكون دعوى املدعيدعوىته والذي طلب رد الفة لوظيف إضا

 2015م/حتادية/إعال/إ30العدد:  
 

( لسنة 13ية رقم )امللك   نياً( من قانون هيئة دعاوى/اث2دعي يدعي أبن املادة ) أن امل
 اره د عقت دون تقدميه طلباً اسرتداال حقد ورد فيها عبارة )املواطن( واليت  2010

ي متلكه يف الكاظمية والذ ( حملة الشيوخ448/100) املرقم  من والده  وروث له امل
فذ وأستمر ذلك للعقار كان يف ظل قانون ان   وإن متلكه   1944ه منذ عام وسجل أبمس
 ألسباب عرقية وقد حصرت وكيلة   1996صادرته من النظام السابق سنة  حىت اتريخ م

الك( املارة )حالل عبالطعن وإ  ادة موضوعملايف  طن( عي طلبها برفع عبارة )املوادامل
ا حتادية العلياحملكمة اا  لب خيرج عن اختصاصيث أن مثل هذا الط حملها وح

( 4واملادة )  2005اق لسنة ( من دستور مجهورية العر 93املنصوص عليه يف املادة )
ة يع يتشر ة الوختتص به اجله  2005( لسنة  30) قم  من قانون احملكمة ااحتادية العليا ر 

 صاص د من جهة االخت لر جبة ادعي وان دعوى امل لذا تكو 
 2015ادية/إعالم//إحت18العدد:  

 

 خبصوص ما  2007ة  ( لسن50رقم )  القانون( من  4)و  (3 )يتداامل  وريةعدم دست
 ئبيهولنا  ورد فيهما من االحكام املتعلقة ابلرواتب التقاعدية لرئيس جملس النواب 

ذا ماحصر /اوال( من الدستور وه60اب ملخالفتهما للمادة )والعضاء جملس النو 
 خرى متيازات االوق واالون احلقعي دعواه به داملد

 23/10/2013( يف  86)  ليا رقمدية العاالحتا  مة ك حملاار  قر 
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 ادية العليا مة الحتتفاسري احملك
 

 تفسري الكتلة النيابية األكثر عدداً 
 إلحادية العليامة ااحمل 

 مةم تب رئيس احمل 
 20١٤/ قت.  /٤5 العدد:

  8/20١٤/ ١١  التارين:
 هورية احملمم فامة السيد رئيس اجلم

 ةحية  يب
 .  ١0/8/20١٤امللرخ    إىل كتاب ك اقار 

حضننننورا  وبواسننننطة ا ننننات  ابأل ضنننناء    يننننومال  لننننبا إلحاديننننة العليننننا   قنننند اجتمعنننن  احمل مننننة ا
  يا  .  ومت التولت إىل القرار املرا رد . املوجودي   ارج بغدا

 دير تقللتفضت اب  الع مل  ائر ال
 الرئيس 

١١ /8/20١٤ 
 إلحادية العليااحمل مة ا
  مةاحملس رئيم تب 

 20١٤/ت.ق/ ٤5 العدد : 
  20١٤/ ١١/8رين : اتال

 حملممهورية ا د رئيس اجلمالسي   فامة 
 حية  يبة

ىل السننيد  املوجنن  إ  ١0/8/20١٤مسنناء يننوم  ارد  الننو   ١0/8/20١٤إىل كتنناب ك املننلرخ    إقننار 
من     أمنر  ادينة العلينا البن  يفاملتضنم  الطلنب من  احمل منة اإلح يارئيس احمل مة اإلحادية العل

سنتور    د ل  من  ا76مبوجنب املناد  ا بتشن يت جملنس النو راء  ا  دد ر  نألكثنيابينة اهني ال تلنة الن
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حضننننننننورا     ١١/8/20١٤وم  ا  ينننننننوبنننننننناء   ليننننننن  أجتمعننننننن  احمل منننننننة اإلحادينننننننة العلينننننننا لنننننننب
 ي :  ج بغداد وقد مت التولت إىل ما قار ا ت ا اتفية لسفر مخسة م  أ ضاءها  وابإلتص

  25/3/20١0  املنلرخ يف  20١0إحادينة//25قك  املنر العلينا  حادينة  منة اإلحمل ار ارجو ا  إىل قنر 
اإلحادينة مبوجنب    ائيةمبنا  يهنا السنلطة القضنيعت    ذا وملزما  للسلطات كا ة   ير  الذ امرا 

 قي :   مية تتضم  ماحل  م  الدستور   وجد ان الفقر  ا٩٤د  اأح ام املا
  يعي أما :  ددا  كثر ال تلة النيابية األ ان تعبم

د  وحنننا ت  لننن   حننناابينننة و  نننالل قائمنننة انتف  ونننن  بعننند ا نتفننناابت ومننن ت   لننن لنننة اال ت  -
 العدد األكثر م  املقا د .

القننننننوائك ا نتفابيننننننة النننننن  د لنننننن   معنننننن  منننننن  قننننننائمتني أو أكثننننننر منننننن     جتأو ال تلننننننة النننننن  -
د يف جملننننس  واحنننن  كيننننان   يف كتلننننة واحنننند  ذات  ء وأرقننننام  تلفننننة ت ت تلننننت أبمسنننناابا نتفننننا

بيننننة النننن   النيا تلننننة  الوريننننة ت لينننن  مرقننننً   يتننننوىل رئننننيس اجلمه   ننننددا    كثننننرمننننا أوا  أيهالننننن
تلنة أو ال تننت  س النننوا  أكثنر  نددا  منن  ال جمللنألنبح  مقا ندها النيابيننة يف اجللسنة األوىل  

   م  الدستور. 76استنادا  إىل أح ام املاد  ا  اءاأل رى بتش يت جملس الو ر 
النننن  ألننننبح   لنننن  بتشنننن يت جملننننس الننننو راء  ت   لنننن يننننة االنياب ت ننننون ال تلننننة  قنننندم  تممننننا  و     

 .ىأل ر ابية يف اجللية األوىل ألكثر  ددا  م  ال تلة أو ال تت اها النيمقا د 
س النننوا    ننك  لنندي احلننا ظ رئننيس جم كتننا  النائننب السننيد مهننوهبننذا الصنندد نشننم إىل    

جملننس    –  تفنناابالنتقلة لالعليننا املسنت  وضننية  املفامرا ننر  وكتنا  25/7/20١٤السن  املننلرخ  
 امرا ر .   2/7/20١٤   امللرخ١٤/58٩خ/املفوضني املرقك ا

الننوا    نك  قنار  إىل كتنا  رئنيس جملنس    اإلولدر القرار اب تفاق  ندا منا يتعلنر بفقنر     
  ارأتىيف أ نننال  حينننث    همننناإلياملسنننتقلة لالنتفننناابت املشنننار  ا    وكتنننا  املفوضنننية العلينننالسننن 

   .١١/8/20١٤يف . ولدر القرار حريرا   همايلإر  إلقادم ام  األ ضاء    الاةا
 كمة ضاء احملئيس وأع ر 
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( من قانون األحوال 39/3املادة )   أن التعويض عن الطالق التعسفي مبوجب
ال يتعارض مع ثوابت ااسالم   دل املع  1959( لسنة 188الشخصية املرقم ) 

يف  2005اق لسنة  ر عستور مجهورية ال)أ( من درة  قف( ال2)  نصوص عليها يف املادةملا
اً هلا وجباً للضرر جراء إيقاع متعسفاً فيه يشكل تعويضق وكان  قاع الزوج للطاليإحالة  

 الق ثل هذا الطم
 

 العليا  احملكمة ااحتادية
   2015/إحتادية/إعالم/10 العدد:

   – اآلي:  هاار ألدرت قر و   ١8/2/20١5ا بتارين  تش ل  احمل مة اإلحادية العلي
 

 :لبــــ الط
  يف  20١5/ /50١املننرقك اا  ب تاهبنن  ة يف ذات السالسننت لبنن  حم مننة األحننوال الشفصنني

   ١88شفصنية املنرقك ام  قانون األحوال ال   3٩/3د  االنظر بدستورية املا 2/20١5/١١
   نصناق الن   دسنتور مجهورينة العنر   الفقر  اأ  م   2ض مل املاد  اار تتع  كونا  ١٩5٩لسنة 

 م . مل اواب  أح ام اإلسال ضقانون يتعار  ا  جيو  س 
 :  رارـــــ الق

  وجنند أن البنن   لر ننة يف أ نالملداولننة من  احمل مننة اإلحاديننة العلينا  لسننتها املدقير والندى التنن
يقتضننننني أن نالحنننننظ أن املننننناد     سنننننت لنننننب حم منننننة األحنننننوال الشفصنننننية يف ذات الساليف  
دل تتعلنننننننر  عنننننننامل  ١٩5٩لسننننننننة     ١88رقك ااملنننننننة  الشفصنننننننيل    مننننننن  قنننننننانون األحنننننننوا3٩/3ا

أن هنننذا  م   وحيننث  رضنننها مننل اوابنن  اإلسننال   بتعالتعسننفي واملنند ق االطننالابلتعننويل  نن   
ق وكننان متعسننفا   ينن  يشنن ت تعويضننا   ننا  إيقنناع الننزوج للطننال  وجننة يف حالننةالتعننويل املقننرر للز 

مننل    يتعننارض    يلعننو هننذا الت  طننالق وبننذل   ننون مثننتإيقنناع مثننت هننذا الا  للضننرر جننراء    وجنن
سنننة  ور مجهوريننة العننراق لمنن  دسننت    الفقننر  اأ 2  املننادم املنصننو   ليهننا يف االسنناوابنن  اإل
   .    ١8/2/20١5ولدر القرار ابإلتفاق يف   2005

 كمة رئيس وأعضاء احمل
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صويت ابلت عليه  حتادية العليا يتطلب املصادقة ااأن تشريع القانون اجلديد للمحكمة  
على   النواب كما يتطلب املصادقة   سثي أعضاء جمل غلبية ثلون أب نمواد القاعلى  

 بية ثلثي أعضاء جملس النواب والذهاب إىل تفسري آخرت أبغل التصوي  القانون ككل
ك ذلاوزه وتغليب نصوص النظام الداخلي عليه و النص الدستوري وجتيعين إفراغ  

 ليا ادية العااحتكمة  خلصوصية األحكام اليت ختص احمل
 

 العليااحتادية  مة ااحملك
   2015إحتادية/إعالم//44:   العدد

   –وألدرت قرارها اآلي :   28/٤/20١5العليا بتارين  حادية   ل  احمل مة اإلشت
 

 سم م/تف
 :  بل ــــ الط

حاديننننة العليننننا مبوجننننب  اإلمنننن  احمل مننننة    –م تننننب الننننرئيس    –وا  العراقنننني   لننننب جملننننس الننننن
 :   ما نص 26/٤/20١5مللرخ ا  وا86٩ر/ام.  رقكال تا  امل

ولضنمان لنحة    2005ة  لسنناق  العنر   دسنتور مجهورينة  / نينا   من٩2املاد  األح ام   استنادا  
ي   لن  قنانون احمل منة  يما يتعلنر ابلتصنو مل الدستور  اإلجراءات املتفذ  يف جملس النوا  

لنننر  تتع  اما  مننن  أح نننذكور  ثنفننناملننن  اد رجنننو تفضنننل ك بتفسنننم منننا ورد يف املنننن  اإلحادينننة العلينننا .
يننة  ابألغلبلقننانون  تصننوي   لنن  مننواد اقننانون احمل مننة   هننت ي ننون ال   التصننوي   لنن  بطريقننة

 لي    مننننن  النظنننننام الننننندا23م املننننناد  االبسنننننيطة لعننننندد األ ضننننناء احلاضنننننري  اسنننننتنادا  ألح نننننا
   لنن    ضنناءوا  أم يقتصننر تننو ر قننر  الثنني األلنننللميلننس أم أبغلبيننة الثنني أ ضنناء جملننس ا

وضننننل    .. مننننل التقننندير .وا المننننا .  عتفضننننت اب  نننالللك نننت .    انون لقننننالنهنننائي لالتصنننوي   
     ر اآلي :  ة م  احمل مة اإلحادية العليا وتولل  إىل القراواملداوللتدقير  االطلب قيد 

 

 :  القـــــرار
ار إلينن  تابنن  املشنن جننب كمبو أن جملس النوا   دية العليا وجدالدى التدقير واملداولة م  احمل مة اإلح

لعننام  ة العننراقمجهورينن  ر نيا   منن  دسننتو /٩2ية العليا تفسم املاد  ادا مة اإلحلب م  احمل  يط الأ



 1٩1 

ليننا ولنندى الرجننوع ة اإلحاديننة العقننانون احمل منن وذلنن   يمننا يتعلننر ابلتصننوي   لنن  مشننروع  2005
 لننن  اتت نننونننننا نصننن   ني أتبننن  2005دسنننتور مجهورينننة العنننراق لعنننام   / نينننا   مننن ٩2إىل املننناد  ا

حنندد  القننانون و قهنناء  الفقنن  اإلسننالمي  دد م  القضننا    و نن اء يف    مية العليا  ة اإلحاد ماحمل
اء جملننس النننوا   غلبيننة الثنني أ ضنن بقننانون يسنن  أب ننددهك وتنننظك  ريقننة ا تيننارهك و مننت احمل مننة 

حاديننة اإل  مننةدينند للمحلقننانون اجليل اتشننر د احمل مننة اإلحاديننة العليننا أن جتنن استنادا  ملا تقدم أ ننال   
جملننس النننوا  كمننا ي أ ضنناء بيننة الثنن لواد القننانون أبغاملصادقة  لي  ابلتصوي   ل  منن   عليا يتطلبال

جملننس النننوا  والننذها  إىل  لبيننة الثنني أ ضنناءالتصننوي  أبغ يتطلننب املصننادقة  لنن  القننانون ك ننت
 وذلننن يننن  لننندا لي  لالنظنننام ا نصنننو ينننب راغ النننن  الدسنننتوري وجتننناو   وتغلإ ننن تفسنننم ث نننر يعننني 

ة أب تبارهنننا   احمل منن ثلنن  هننذمتينننا وابلنظننر ملننا  نن  احمل مننة اإلحاديننة العل  األح ننام النن خلصولننية 
اإلحاديننة نظننرا  أل تصالننا ا  السننلطة القضننائيةالعراقنني ويف أ ل  هي ننة قضننائية يف السننلك القضننائي  

لننيك  نتظمننة إبقامل غننمحملا ظننات قنناليك وا األإىل متننداد هننذ  ا  تصالننات والصننالحيةإلالدسننتورية و 
 .  28/٤/20١5يف  اق ابم  اب تف رستور ولدر القرا/أو    م  الد٩2جب املاد  او كا ة مب

 رئيس وأعضاء احملكمة 
 

سليم اجملرمي القضائي وتلرايض للتعاون  فاقية ا/ج( من ات40)عدم دستورية املادة  
ارض مع تتعالهنا    1983لسنة (  110ون رقم )ا ابلقاناملصادق عليه  1983لسنة  
 2005مجهورية العراق لعام   اً( من دستور/اثني13ادة )أوالً( وامل/21كام املادة )أح

يت: لى ما أيأوالً( منه ع /21يف املادة ) 2005نص دستور مجهورية العراق لعام  حيث  
 إىل اجلهات والسلطات األجنبية(    يم العراقي)حيظر تسل

 

 احتادية العليكمة اااحمل
   2015إعالم//اديةإحت/16: العدد

   –: وألدرت قرارها اآلي  2١/٤/20١5ارين  عليا بتدية ال مة اإلحاتش ل  احمل
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لثالثنننة/ مننن   ة/ا ي ة ايف الرلنننا جلنننناحتت يف قصنننر القضننناء   لبننن  رائسنننة حم منننة ا  :لبــــــــ الط
  املننننلرخ يف  20١5مداد/ملنننن  اسنننن  3/ج3حاديننننة العليننننا مبوجننننب كتاهبننننا املننننرقك احمل مننننة اإلا
 نص :    ما يلي 23/2/20١5ا

 ١٩83ني لسنة  ائي وتسليك اجملرمون القض رحتض للتعا قية الم/اتفا
 ١٩83لسنة   ١١0ابلقانون رقك  املصادق  ليها  

    يف١٤3/20١٤/سم.  /١6٤قك اكتاهبننننا املننننر   ة املتفرقننننةعام/قننننعبأرسننننل  رائسننننة اإلد نننناء ال
ك  ابملننننته  د اخلننننا  قنننن  ملنننن  ا سننننمدارلننننا ة مننننل مر ننننناحتت ال  إىل حم مننننة ج5/١/20١5ا

اتيننة  سننليم  كوننن  مطلننو  للسننلطات القضننائية ا مار مننر تظننر يف أنسننية ام.أ.أ  للنالعراقنني اجل
  .  20١5مداد//مل  اس3/ج3لدى حم متنا ابلعدد اوقد سيت مل  ا سمداد  

 :لقضيةاملخص  
ربينة املتحند   ولنة اإلمنارات الع  يف دنناء وجنودقنام املنتهك ام.أ.أ  إب طناء لن  بندون رلنيد اا

  لنن  أحننند املصنننارا يف إمنننار   ا  مسنننحواب  سننية أيضننن  وهنننو  راقننني اجلنسننتفيد اع.ا.رإىل امل
  الص .طي مبلا وتبني  دم وجود رليد يغالشارقة 

 : ائيةااجراءات القض
م     يتضن22/٤/200٩  يف ا٤266/200٩رقة قرارهنا املنرقك ا مة جننً الشناألدرت حم

    من ٤0١/١أح نام املناد  انة واحند  و نر  د  سم.أ.أ  ابحلبس مليا   ل  املتهك اغياب احل ك
انون املعنننامالت    مننن  قننن6٤3واملننناد  ا  ١٩87  لسننننة  3قنننوابت اإلحادينننة املنننرقك اقنننانون الع

ح مننننننا  غيابيننننننا  قننننننابال     ١٩٩3لسنننننننة     ١8ادي املننننننرقك اابلقننننننانون اإلحنننننن  التياريننننننة الصننننننادر 
سننليك  اإلماراتيننة ت  ضننائيةلبنن  السننلطات القمريننن التبلننا و    م منن سننبعة أحت  لال ننماض  ننالل

   .احمل وم  لي
 

 : انيد القانونيةساأل
اي ننون التسننليك واجبننا  ملنن  ح نننك    ١٩83قيننة الننرحتض لسنننة  /ج  منن  اتفا٤0نصنن  املنناد  ا

د  سنننة  الطنرا املتعاقند الطالنب بعقوبنة سنالبة للحرينة ملن  اككغيابينا  من  حمنيهك حضنورحت  أو   لن



 1٩3 

إلينننن     املتعاقنننند املطلننننو قننننانون الطننننرا    قتضنننن ل معاقننننب  ليهننننا مبقوبننننة أقنننند  نننن  أ عنننناأو بع
تسننليك العراقنني  احظننر    2005عننراق لعننام  منن  مجهوريننة ال/أو     2١اصنن  املنناد   لتسننليك  ونا

  من  قنانون ألنول احملاكمنات  358/٤ا  ا نصن  املناد كمات األجنبية   إىل اجلهات والسلط
ية      راقنني اجلنسنننملطلننو تسننليك إذا كننان اعنندل ا  جيننو  الامل  ١٩7١لسنننة    23اجلزائيننة رقننك  
ادق  ليهننا ابلقننانون  ج  منن  اتفاقيننة الننرحتض املصنن/٤0ان هننذ  املنناد  ا   مننة جتنند وان هننذ  احمل

  منن  دسننتور  و   /أ2١نيننا  و  / ١3مننل املننواد األننبح  تتعننارض    ١٩83  لسنننة  ١١0ك ارقنن
  23اجلزائيننة رقننك    ن ألننول احملاكمنناتقننانو   منن   358/٤واملنناد     2005مجهوريننة العننراق لعننام  

القننانو  يف الدولننة وهنني تعلننو  لنن     قمننة ا ننرم  ية حتننتالقوا نند الدسننتور   كمننا ان   ١٩7١ة  لسننن
ولنة  القضنائي للد   أن ي نون النظنام  ونية وان مبدأ مسنو الدسنتور يقتضنيمها م  القوا د القانغ

قنانون  حنر لتنارين لندور  رين  لدر بتنا  أبكمل  حم وما  بنصول  وحيث ان الدستور النا ذ 
  ممننا يعننني ان  ١٩83ا  لسنننة  ١١0ي رقننك اة للتعنناون القضننائالننرحتض العربينناقيننة  تصنندير اتف

لنب من  حم منت ك   ل  ما تقدم  ان هنذ  احمل منة تط  لغي  ضمنيا    وبناءا  /ج  ا٤0املاد  ا
احمل منة    در من الصنا  2005  لسننة  ١  من  النظنام الندا لي رقنك ا3للماد  ا ادا  ملوقر  واستنا

للتعناون القضنائي وتسنليك  النرحتض  /ج  م  اتفاقينة  ٤0 ية املاد  ايف قر الب   ية العليااإلحاد
ر    مننن   دمننن  .. ول نننك  نننائ١٩83لسننننة ا   ١١0ا ابلقنننانون رقنننك ااجملنننرمني املصنننادق  ليهننن

يننة  اإلحاد  د وضننل الطلننب قينند املداولننة والتنندقير منن  احمل مننة. وقننام والتقنندير  الشنن ر واألحننم 
 القرار اآلي :  عليا وتولل  إىل ال
 :رار  ـــــــــــــــــالق

القضنناء يف  حم مننة اجلننناحتت يف قصننروجنند ان  حمل مننة اإلحاديننة العليننااملداولننة منن  اتنندقير و لنندى ال
/ج  منن  اتفاقيننة الننرحتض للتعنناون القضننائي ٤0د  ادسننتورية املنناثننة  تطعنن  بعنندم لالرلا ة اا ي ة الثا

لننبح  تتعننارض مننل  نننا أ ١٩83 لسنننة  ١١0قننانون رقننك املصننادق  ليهننا ابلمني ايك اجملننر وتسننل
منن  قننانون  358/٤واملنناد   2005اق لعام /أو    م  دستور مجهورية العر 2١وا  / نيا  ١3ملواد اا

 لب  م  احمل مة اإلحادية العليا البنن  يف لذا  ١٩7١  لسنة 23زائية رقك اجلألول احملاكمات ا
  ١١0قك ا ليها ابلقانون ر  ال  املصادق ها ألرحتض املشار إليج  م  اتفاقية ا/٤0  اية املادقر 
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تبننني انننا  ١٩83ة منن  اتفاقيننة الننرحتض لسننن/ج  ٤0  ولنندى الرجننوع  لنن  املنناد  ا ١٩83لسنننة 
ك حضننورحت  أو غيابيننا  منن  حمنناكك الطننرا املتعاقنند ملنن  ح ننك  لننيهواجبننا   لتسننليك  انص   ل  اي ون  

ون  ليهننا مبقتضنن  قننانأ عننال معاقننب  د  نن سنننة أو بعقوبننة أقنن لبة للحريننة ملنند  بننة سنناالننب بعقو الط
ر  لنن  احظننر تسننليك /أو    منن  الدسننتو 2١ا املطلننو  إلينن  التسننليك  ونصنن  املنناد  ا املتعاقنندالطننر 

  منن  قننانون ألننول احمل مننات 358/٤ملنناد  اصنن  ااألجنبيننة  ونهننات والسننلطات جلالعراقنني إىل ا
  و   راقنني اجلنسننيةاذا كننان املطلنن ليك لنن  ا  جيننو  التسنن املعنندل   ١٩7١نة   لسنن 23ة رقننك ااجلزائينن 

الدسننتور   ويعنند قانون يتعارض مننل هننذا  س انيا   م  الدستور  ل  ا  جيو  /١3املاد  اونص   
نو  ث ننر يتعننارض معنن  . وحيننث ان حم مننة   قننااليك أو أي ننن يف دسنناتم األقنن   اب ال  كت ن  يرد

يابيننا    احل ننك غ22/٤/200٩  يف ا٤266/200٩قرارهننا املننرقك ا مبوجننبرقة قضنن  جنننً الشننا
املننرقك  ون العقوابت اإلحاديننة  م  قان٤0١/١حد  و ر ح ام املاد  اد  سنة واحلبس ملام.أ.أ  اب

ة الصادر  ابلقننانون اإلحننادي املننرقك ياريملعامالت الت  م  قانون ا6٤3واملاد  ا ١٩87  لسنة  3ا
تبلنننا و لبننن  م مننن  مرينننن الأحت  نننماض  نننالل سنننبعةيابينننا  قنننابال  لومنننا  غح  ١٩٩3   لسننننة١8ا

 لينن  و قننا  للقننرار فيننذ العقوبننة املفروضننة راتيننة تسننليك احمل ننوم  لينن  إليهننا لتنائية اإلماات القضنن السننلط
 2005    مننن  دسنننتور مجهورينننة العنننراق لعنننام /أو 2١ان املننناد  ااإلمنننارات وحينننث  أ نننال  يف دولنننة

تسننليم  منن  قبننت ث أن املطلننو  وحينن  السننلطات األجنبيننةإىل اجلهننات و  اقننيالعر  تسننليك * احظننرت
  ٤0١/١ملنناد  اسنننة واحنند  و ننر أح ننام اوهو حم وم ملنند  ية املتحد  ام.أ.أ   ارات العربلة اإلمدو 

جنننً الشننارقة بقرارهننا املننرقك  قبننت حم مننة منن  ١٩87  لسنننة 3ااإلحاديننة رقننك    م  قانون العقوابت
ام تتعننارض مننل أح نن بح  /ج  ألنن ٤0املنناد  ا  لننذا  ننان 22/٤/200٩ا   يف٤266/200٩ا

يم  إىل ممننا ميتنننل تسننل 2005ام  نيا   م  دستور مجهوريننة العننراق لعنن /١3ملاد  ا    وا/أو 2١املاد  ا
/أو    مننن  دسنننتور مجهورينننة 2١مننناد  اا للطلنننة ملفالفتهننن تحننند  وت نننون معملدولنننة اإلمنننارات العربينننة ا

/ج  منن  ٤0اد  ام دسننتورية املنن بعنند ديننة العليننا احل ننكت احمل مننة اإلحاا قننرر لننذ 2005 العننراق لعننام
قننننانون رقننننك املصننننادق  ليهنننا ابل ١٩83اون القضننننائي وتسنننليك اجملننننرمني لسننننة لننننرحتض للتعننن فاقينننة اات

 
تكتب خطةأ هكةذا نت ثر من مرة كما نالحظ ولكن كاتحادية العليا أكهذا التفسير للمحكمة اإل  وردت كلمة )حظر( في  )*(

ة المنقولةة مةن لمةادصةاً ان اعةاً ونتمنةى التمييةز والتةدقيق أكثةر خصوالمعنى طبير  ( )حضرت( الخ وهذا يغ)حضر

نص علةى ( من هذا الدستور والتي ت/أوالً 21مثالً المادة ) النسبة لكلمة )حظر(س فيها بلبدستور العراق واضحة وال  

 د محمد الشبيبي.   انوني وليالقة(. المحامي والباحث  ت والسلطات األجنبيجها)يحظر تسليم العراقي إلى ال ما يأتي :
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م  واب تفننننننننننننناق يف ار اب  ولننننننننننننندر القنننننننننننننر   املسنننننننننننننرود  أ نننننننننننننالالوسنننننننننننننب ١٩83  لسننننننننننننننة ١١0ا
          ا** .20١5/2١/٤

 

 حمكمة التمييز الحتادية رارات  ق
 

 القسم الجزائي  دية /مييز اإلتحالت قرارات محكمة ا
 

 هم( املت  بنيتزان حمارم )اللواط ابلزوجة وأب
حتل و   ته وج ز ا  كوهنقع حتت أي نص عقايب  زوجته ال يممارسة املتهم فعل اللواط مع  أن  

 تفريق طلب البدعوى  الق اقامة  احلكنه يعطيها  لشرعاً وقانوانً    عليه 
 

  20١0/ا ي ة العامة/٤60رقك القرار: 
  2٤/١0/20١2ين القرار: ر م

هننننننننن املوا ننننننننر  ١٤33/ذي احليننننننننة/8 بتننننننننارينتشنننننننن ل  ا ي ننننننننة العامننننننننة يف حم مننننننننة التمييننننننننز اإلحاديننننننننة 
 اآلي :  قرارال م وألدرت أبسك الشعب 2٤/١0/20١2

  20/9/1974 تولد –املتهم : ي.ح.ح 
 وامللرخ  20١0//إحالة غ.م6١3مبوجب قرار اإلحالة املرقك كركو   حم مة حقير  أحال قاضي      

جراء حماكمت  بنند وى غننم املتهك اي. .   موقو ا  إىل حم مة جناحتت كركو  إل  ١2/5/20١0
ننننناحتت كركننننو  بتننننارين رت حم مننننة ج. قننننر ابت/أ  منننن  قننننانون العقننننو 3٩3/١مننننوجز  و ننننر املنننناد  ا

    نن  اننال   ننك كننت واحنند  منهننا اي. .  جترمي املتهك  20١0/ج/٤75وبعدد    ١6/6/20١0
الصنننادر  ننن  جملنننس قيننناد  الثنننور  ااملنحنننت  لقيامننن   200١سننننة   ل2-١/أو  /23٤ا القنننرارو نننر 

شننر مننر االاننة  الع منن  حلنند  اا.ي  والبالغننةابجملننى  لننيه  كننت منن  ابنتنن  امارسننة  عننت اللننوا  مب
 عنننت اللوا نننة منننل  وجتننن  ارسنننت  بل سننننوات ومممننن  العمنننر سننن  ا .ي.  البالغنننةسننننة وابنتننن  الطفلنننة 

   لينن  و نن  كننت جرميننة ابإل نندام قنننقا  حننىت املننوت مننل وح منن  و  واإلكننرا لقنن ان.ج.  اباملشننت ية 

 
الحاصةل بعةد ك الفراغ التشةريعي ان يستدره أحد لكن نتمنى من المشرع العراقي بدور  علي  يختلف  قرار سليم وال  )**(

لجأ اق من العراقيين سةيلعران كل من يرتكب جريمة خارج اذلك فهذا معناه  مواد من االتفاقية وبخالفتعطيل تلك ال

قةام بفعةل يحاسةب علية  القةانون  ن قةدقي المداية المكفولة بالدستور خصوصاً ان العراهذه الحمامن  للعراق مستفيداً  

ً   45٩موجب م  )بالعراقي   عةل ع ارتكاب هذا الفقي الجنسية أيضاً وال يمن ان المجنى علي  هو عراق عقوبات( وأيضا

  شبيبي(.  ال دان نفس . )وليد محمدمن قبل الجاني الم راقالمخالف للقانون داخل الع
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لتمييننز مننة احم سننوا ترسننت إىل رائسننة منند  موقو يتنن  وإ هننام احمل ننوم أبن أوراق د ننوا   احتسننا 
ا  بقننرار هننذ  احمل مننة  ننالل متييننز  لنن  حننر الطعنن  ليها كمننا أنات التمييزية  حادية إلجراء التدقيقاإل

اقنننب ا لصننندور القنننرار وتنفنننذ العقنننوابت النننثال   نننر املنننتهك ابلتعالتنننا دأ مننن  الينننومتبننن  االانننون يومنننا  
احملنناكك  ني مبراجعننةمشننت لل ر الضبي وإ طاء احلرومصادر  املضبو ات يف الد وى والوارد  مبحض

امي املنتنند .  لبنن  رائسننة اإلد نناء ا  احملنن ة الدولننة أتعنن وحميننت  زيننن البننة ابلتعننويل املدنيننة للمط
مي تصنندير قننرار التيننر  ١٤/١0/20١0وامللر ننة يف  20١0/هننن .ع/267رقمننة طالعتهننا املمبالعننام 

ينناد  الثننور  رار جملننس قام قنن ح نن وجهتني إلينن  و قننا  ألالصننادر  ننر املننتهك اي. .    نن  اجلننرميتني املنن 
  اب  تنننداء اجلنسننني  لننن  أبنتيننن  ن قيامننن بشنننو 200١سننننة   ل2 – ١   /أو   23٤رقنننك اااملنحنننت  
املقضــي هبــا علــى املــتهم فقــد وجــد ان ، وأمــا بشــأن العقوبــة )ك.(  ل مــن )ف.( وكــ   القاصرتي

يعــاد ومل  2003( لســنة 7املــرقم ) قوبــة ااعــدام قــد عّلقــت مبوجــب أمــر ســلطة االئــتالفع
اعة اجلرميــة ان بشــ  اال أنــه لــوحظ 2004لســنة  (3لوزراء رقــم )هبا مبوجب أمر جملس ا  العمل

طلبت تشديدها حبقــه إســتدالاًل ابملــادتي   ة لذاشديد العقوبت  وخطورهتا على اجملتمع يستوجب
ة فيمــا يتعلــق ابجلرميــ  قانون العقوابت وتصديق عقوبة ااعدام حبقــه أمــا  ( من136( و)135)
املــادة  ين إىلالوصف القــانو طلبت تبديل ىن عليها )ن.(  شأن مالوطة زوجته اجملوبة إليه بملنسا
 د القانوين املناسب . ىل احلابلعقوبة إ ولوالنز /أ( من قانون العقوابت 393)

 :القـــــــــــــــرار
و  جننناحتت كركنن ة  منن يننز اإلحاديننة وجنند ان حمقير واملداولننة منن  ا ي ننة العامننة حمل مننة التميلنندى التنند

اي. .    ننن  املنننتهك  جتنننرمي 20١0/ج/٤75ملرقمنننة وابلننند وى ا ١6/6/20١0قنننررت بتنننارين 
لنننننننس قيننننننناد  الثنننننننور  ااملنحنننننننت  رقنننننننك رار جمألح نننننننام قننننننن  ا  انننننننال  جنننننننرائك كنننننننت واحننننننند  منهنننننننا و قننننننن 

حننننىت  قنننننقا  وح منننن   لينننن   نننن  كننننت واحنننند  منهننننا اابإل نننندام  200١  لسنننننة ١/2/أو  /23٤ا
تنن  ان.ج.  ى  لننيهك  وجاإلكرا  مل اجملنن    عت اللوا  ابلقو  و ل  ملمارستوذات  املوت  ولثال  مر 

قيقننا  وحماكمننة يننتلف   وى حوقننائل النند  احلننداني اا.  وا .  وان احلنناد  كمننا أظهرتنن وأبنتينن  
  املننتهك ودوننن  أقوا ننا وأ ننادت أبنننا متزوجننة منن املننذكور منن  أن املشننت ية ان.ج.ع   وجننة املننتهك 

وا .   ليهمننا اا.   ال منننهك اجملننىد أنبنن  مننن  أربعننة أ فنن شننر  سنننة وقنن   مخننسمنننذ أكثننر منن  
  ١3لبالغننة منن  العمننر اا.  ااحلننداني ات ارس معه   عت اللوا  ابإلكرا    كما أيداملتهك ميوان  
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مبمارسننة    سننبل سنننوات قيننام والننداا املننتهك املننذكور7ر ااالاننة  شننر سنننة وا .  البالغننة منن  العمنن 
ر يف ئك ابلتحقينن   منن  قبننت القنناوتنندوي  أقوالنن ك ولنندى التحقيننر مننل املننتهابإلكرا .  ا  عهم عت اللوا  م

 ضور  ١8/٤/20١0رين   بتاقير كركو ح وأمام قاضي ١5/٤/20١0ز قر ة  ر ة بتارين مرك
وقنند تعننز   عننت اللننوا  مننل أبنتينن  و وجتنن  ابلقننو  واإلكننرا .احملننامي املنتنند   قنند أ ننما مبمارسننت   

صننادر ن.ج.ع  والجملننى  ليهننا اطبيننة اخلالننة اببد لت  والتقننارير ال  ش  اجلاري الضر  ا ما   مبح
والذي جنناء  ينن   26/٤/20١0 يف ١١٩3د عدقعبة الطب العدا يف دائر  لحة كركو  ابلم   

التقريننر ية را يننة  مننل وجننود ث ر لوا ننة قدميننة   وكننذل  ااانعنندام منننع س ا سنن  ااملعصننر  الشننرج
 والنننذي جننناء  يننن  26/٤/20١0يف  ١١٩٤.  الصنننادر ابلعننندد   ليهنننا ا ىجملننن الطنننيب اخلنننا  اب

ل الشنننرج   وإنعننندام منننن رار حنننولااوجنننود إمحننن  ر ننناو  توجننند س ا سننن  ع  تحنننة الشنننرج منننل توسننن 
يف  ١١٩5  ليهننا اا.  الصننادر ابلعنندد املعصننر  الشننرجية   وكننذل  التقريننر الطننيب اخلننا  ابجملننى

او  ثة و  توجد ر نن ل  لوا ة قدمية أو حديث ر تدل  د  توجاا   والذي جاء  ي     20١0/٤/26
مارسننت  ا مبننناحتت أ ننم جلاملتهك و ند تدوي  أقوالنن  منن  قبننت حم مننة اكما ان    الشرجية  .ابملعصر   

ة املسند  إلي   يما ع  ابنتي  . كمننا أ ننما  عت اللوا  مل  وجت  اجملى  ليها ان.  وأن ر التهم
ن يقننوم بشننراء حيننة   وأننن  كنناتضم  أ المننا  جنسننية إابر  والذي يداي ببقر  االسيدي  الذي ضب

ة مما تقدم ان حمل مذي ترا  اال ا  ندما   ي ون مرمحا  وحسب اد اء  و رض مشاهداألقرا  لغ
   عننت اللننوا  مننل  وجتنن  ان.ج.ع.    تقننل حنن  ما يقوم ب  املتهك اي. .   م  أ عال وممارست

ا نننة القنننرارات اب تفننناق نقنننل كا  وقنننانو    ليننن  قنننرر قنننر  ت  ليننن حننن   و ي نننن   قنننايب كوننننا  وجتننن أ
سننند  إلينن  وإقننعار مننة امل  منن  التهءتنن جرمية ا  تداء  ل   وجت  املذكور  وبرا لد وى   الصادر  اب

ر. أمننا للزوجة يعطها احلر إلقامة الد وى بطلب التفريإدار  سين  بذل    وان مثت هذا اإلد اء 
منن  أقننوال أتينند للمح مننة اا.ي. .   قنند  ضنند اجملننى  ليهننا احلنند املرت بننة  ةرمي يما يتعلر ابجل

ير الطيب الصننادر  قهننا أبن املننتهك  التقر التحقير و ر يها وأقوال والد ا وإ ماا املتهك يف دو جملى  لا
قضننيب  يف دبرهننا  قو  وم  كونا حد  ل نن  ن يتوينند منن  كوننن  ينند تكان يعتدي  ل   رضها ابل

لننذا  نن ن ر  قهننا   ر الطننيب الصننادها وحسب التقرينن  ة حديثة أو قدمية لدي المات لواد  وجو لعدم  
ن ت نن  منطبقنننة  نن  هنننذا  200١نة   لسنن 23٤/١/2أح ننام قننرار جملنننس قينناد  الثننور  ااملنحنننت  ا

انون   منننن  قنننن 3٩6/١/2 ننننب  عننننال  ينطبننننر وأح ننننام املنننناد  ا  وامنننننا ي ننننون املننننتهك قنننند أرتالفعننننت 
رر  لينن  قنن  مننن     3/2القسننك ا 2003  لسنننة 3١تالا رقننك اسننلطة ا ئنن  مننرأب العقننوابت املعدلننة
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ألننول احملاكمننات  قننانون  منن  260ا  انو  لفعننت املننتهك إسننتنادا  ألح ننام املننادلولنن  القنن إبنندال ا
ئتالا م  قانون العقوابت املعدلة أبمر سلطة ا    3٩6/١/2اجلزائية وجعل  و قا  ألح ام املاد  ا

 قنن   قوبننة املفروضننة  وحيننث ان الع   مننن  وجترمينن  مبوجبهننا3/2القسننك ا 2003  لسنننة 3١رقننك ا
ينند قننرر واابألكثريننة  اجلد ة بولننفهارمينن قنقا  حىت املوت ألبح  غم مناسبة مل اجلاإل دام  وهي  

ة وتنظننيك مننذكر  سنني  جدينند  وإقننعار إدار  سننين   فيفهننا إىل السنني  ملنند  امخننس  شننر   سننن
قنننوال   ا ي نننة مننن  أهنننا ا .  جتننند هنننذ نننر ابنتننن  اجملنننى  لي ة املرت بنننةميننن جلر بنننذل  . أمنننا  يمنننا عننن  ا

أينند اوجننود امحننرار حننول  والذي خلا  هبا ا .ع.  وأقوال اجملى  ليها والتقرير الطيب ية ان.جاملشت
يف دور  و  ابملعصننر  الشننرجية  ومننا جنناء اب ننماا املننتهك تحننة الشننرج مننل توسننل الشننرج ووجننود ر ننا

ان حم مننة  للتيننرمي وحيننث ة كا يننة ومقنعننةها  عت اللوا  وهي أدلن ميارس معكان   التحقير م  كو 
يننناد  الثنننور  ااملنحنننت  لنننس قام قنننرار جمح ننن ركنننو  قنننررت جترميننن   ننن  هنننذ  التهمنننة و قنننا  ألجنننناحتت ك

ا بيننر أح ننام القننانون تطبيقننا  لننحيحا     لينن  وملنن ت ننون قنند را نن  تط 200١  لسنننة 23٤/١/2ا
اإل دام اي. . .  وهي ضة  ر اجملرم يتعلر ابلعقوبة املفرو أما  يما       رميتقدم قرر تصدير التي

  7سننلطة ا ئننتالا رقننك اأبمننر قنند  لقنن   ر املوت جتد هننذ  احمل مننة ان العقوبننة املننذكو قا  حىت قن
مــــدى احليـــاة ، عليـــه قـــرر إحـــالل عقوبــــة  ( وأصـــبحت الســـجن3/1القســـم ) 2003لسننننة 

يم ق اجملــرم وتنظــ حــىت املــوت( املفروضــة حبــ دام شــنقاً عــ )اادى احليــاة( حمــل عقوبــة )الســجن مــ 
 ًا ألحكــامادســجنه بــذلك ، وصــدر القــرار ابألكثريــة إســتن ار إدارةجديــدة وإشــعمــذكرة ســجن 

( لســنة 23يــة رقــم )( من قــانون أصــول احملاكمــات اجلزائ260( و)1/3/6/أ/259دتي )املا
     م .  24/10/2012هـ املوافق  1433/ذي احلجة/8املعدل يف  1971

 

 

  (احلدثمن قبل اجلاين مالوطة طفل  )
عم ا ز م وابلتايل فان رضاه ابلفعل املرتكب حبقه ك   2006من مواليد  ليه ان اجملىن ع
فية ومقنعة املتحصلة ضده ابلوصف املتقدم كا  األدلةوتكون   معدوماً،يكون  املتهم  
عدلة أبمر لعقوابت امل ا  ونمن قان  393/1/2املادة    أحكاموفرض التدبري وفق    لإلدانة

 ه من  1/ 3القسم    2003لسنة    31الئتالف رقم سلطة ا
 

   20١3/هيو  األحدا /١583:  احل كرقك  
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 ٩/١0/20١3مرين احل ك:  
 

م برائســـة 9/10/2013ـ املوافـــق هـــ 1434/ذي احلجـــة/3هيـــأة األحـــداث يف حمكمـــة التمييـــز االحتاديـــة  تشـــكلت
 :القرار اآلتـيالشعب وأصدرت  وني ابلقضاء أبسميدين املأذلسا السيد وعضوية القاضيي القاضي األقدم

 15/10/1998ولد / )ع. ف. م( ت تهمامل
إدانننة املننتهك  20١3/ج/2١١وابلنند وى املرقمننة   ٩/٩/20١3  نريقررت حم مة أحدا  اببننت بتننا

ت وبد لننننننة املنننننناد  منننننن  قننننننانون العقننننننواب 3٩٤/١/2املنننننناد   أح ننننننام ننننننر احلنننننند  اع. ا. م  و 
ن لطفنننننننت ام. س. خ  بتننننننناريجرمينننننننة مالو نننننننة ار اينننننننة األحننننننندا   ننننننن  مننننننن  قنننننننانون  /ج /أو 76
تسننننا  تني مننننل احنسنننن  الصننننبيان ملنننند  أتهيننننتيف مدرسننننة  إبيدا نننن  لينننن   وح منننن  ١8/5/20١3

 إىللتعنننويل وتسنننليك املضنننبو ات موقو يتننن  وإ طننناء احلنننر للمننند ني ابحلنننر الشفصننني ابملطالبنننة اب
مننننننننننننننة م مبطالعتهننننننننننننننا املرقد نننننننننننننناء العنننننننننننننناة ا ام. س. خ     لبنننننننننننننن  رائسنننننننننننننن  مال هننننننننننننننا الطفننننننننننننننت

 لقرار.ل انق 8/١0/20١3يف  20١3/أحدا /١٤8٩
 ــرارــــــــــــ ـ قـــ ال

ا ننما  ١5/١0/١٩٩8لندى التدقير واملداولة وجد ان احلنند  اع. ا. م  تولنند :    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام. س. خ   الطفننت اجملننى  لينن مالو ننة  ة رميلعام واحملامي املنتد  حقيقا  ضور  ضو ا د اء ا

  ومشنناهدت  ث ر نننزا دمننوي بعنند ا  تننداء ل قضننيب  يف دبننر د ننامنن   ننالل إ 5/3/2006د تولنن 
وابل شننن  وقنننائل أبقنننوال املننند ي ابحلنننر الشفصننني وأقنننوال اجملنننى  ليننن  ابلنننذات ال أتيننندت     ليننن 

 28/5/20١3يف  ١8١5عنندد لا ابلة والتقرير الطننيب العنندواملفطي حملت احلاد    وكش  الد 
قضنننيب املنتصنننب مننن  مننند    آبلنننة راضنننة كال د ار حنننول ودا نننت الشنننرج حمننن تضنننم  وجنننود امحنننر امل

فح  املفت ي وجود ث ر مننواد منويننة   وحيننث ان اجملننى  لينن  منن  يثب  ابل  ونتتياو  االاة أحتم  
   وت ننون ن معنندوما  و هك ي نن رت ننب  قنن  كمننا   ننك املننتوابلتنناا  ننان رضننا  ابلفعننت امل 2006موالينند 
املنناد   أح ننامرض التنندبم و ننر و نن  لإلدانننةنعننة ومقلولنن  املتقنندم كا يننة املتحصننلة ضنند  اب األدلننة
 3/١القسننك  2003لسنننة  3١املعدلة أبمر سلطة ا ئتالا رقك   العقوابت  نونم  قا  2/١/3٩3
للقننانون  الفننةقرارا ننا غننم لننحيحة و    وحيننث ان احمل مننة جنحنن   ننالا ذلنن  ممننا ت ننونمننن  

  م  7-/أ25٩املاد  انادا  ألح ام  استمتها إلتباع ما تقدم حم  إىلالد وى   وإ اد قرر نقضها  
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هنننن املوا نننننر  ١٤3٤/ذي احلينننة/3در القنننرار اب تفننناق يف زائينننة  ولننن اجلقنننانون ألنننول احملاكمنننات 
 0م ٩/١0/20١3
 

 احاً(من أبيها اجلاين سف ابنة حتمل  –  )زان حمارم
حبق املتهم   املوتىت  قوبة ااعدام شنقاً حياة بدالً من ع جن مدى احلالس  إحالل عقوبة

 لها سفاحاً نته لعدة مرات وأدى ذلك إىل محابالذي واقع  
 

   20١0/ا ي ة العامة/١٤احل ك:  رقك
 27/7/20١0مرين احل ك:  

 

 ــرارــــــــــــ قـ ـــ ال
ادينننة وجننند أن حيف حم منننة التميينننز ا  ا ينننو  العامنننة ولنننة مننن  قبنننتملداالتننندقير وا لننندى :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمي املننتهك اع  ت جتنن قننرر  2006/ج/570وابلد وى   7/١2/2006بتارين    حم مة جناحتت اببت
 ١١/٤/١٩78يف  ٤88العقوابت املعدلة ابلقرار  / /و م  قانون3٩3/١/2و ر أح ام املاد   

مبواقعننة ابنتنن  ام   2005قننهر متننو   لقيامنن  يف وذلنن حننىت املننوت  قنننقا   وح منن   لينن  ابإل نندام
  ممننا أدى إىل بننر ومت  رقهننا أب  بيبننة إىلحا  وقننام أب ننذ ابنتنن    مرات وأدى ذل  إىل محلهننا سننفالعدو 

 م ننان اجلنننني ولنندى وضننل النند وى موضننل التنندقيقات إسقا  اجلنني وان  قام بد لة الشننر ة  لنن 
و  /ا ينننننن 82رارهننننننا املننننننرقك حاديننننننة ألنننننندرت قلتمييننننننز ا مننننننة االعامننننننة حمل  يننننننو  التمييزينننننة منننننن  قبننننننت ا

ونينننة قان   لننن  أ طننناء ي جننناء  يننن  اإن القنننرارات قننند بنيننن والنننذ 2٩/8/2007يف  2007العامنننة/
 سننك الصننحيً جلنند املننتهك هننت هننو أ لنن  بصننحتها ذلنن  ألن حم مننة اجلننناحتت ن تتحقننر  نن  ا

جنند   للتوكنند منن  اسننك هك و ائلتنن للمننتال املدنيننة األحننو  يقتضنني ربنني لننور  قينند اا  ممننا أما   
 ة اجلنننني النن ما يقتضي ربي استمار  تشريً جثيقي ألبنت  اجملى  ليها ام  كحلقالصحيً والعمر ا

مبوجنننب اسنننتمار   لنننب التشنننريً رسنننل  إىل الطبابنننة العدلينننة يف اببنننت لغنننرض  حصنننها وتشنننرحها أ
ية هنننذا مننن  جهنننة لة يف القضننن تحصننن ز األدلنننة امل تعزيننن ألايتهنننا يف 30/5/2006يف  2١١6املرقمنننة 

/ /د م  3٩3/١/2ور و ر املاد   مة اجلناحتت جرم  املتهك املذكحم وم  جهة أ رى وجد أن 
 ١١/٤/١٩78يف  ٤88املعدلننة مبوجننب قننرار جملننس قينناد  الثننور  ااملنحننت  املننرقك ت قننانون العقننواب

لقنننرار النننوارد  ابدام  قوبنننة اإل ننن  حنننظ إنحنننىت املنننوت دون أن تالوح مننن   ليننن  ابإل ننندام قننننقا  
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يعاد العمت هبننا مبوجننب أمننر ون  2003لسنة  7ئتالا املرقك ا  لق  مبوجب أمر سلطة  املذكور  
سننتوجب تشننديد وان بشننا ة اجلرميننة و طور ننا  لنن  اجملتمننل ت 200٤لسنننة  3 رقكالننو راء املنن  جملننس

ررت د  رضها وقت  ننون العقوابم  قا  ١36و   ١35املادتني العقوبة  ق  وا ستد ل أبح ام  
  قننرار التمييننزي املشننار إلينن  أ ننالاحملاكمننة جمننددا   وإتبا ننا  لل راءات كا ننة وإ اد ننا إلجنن نقننل القننرار 
جتنننرمي  2006/ج/570وابلننند وى املرقمننة  27/١0/2008ننناحتت اببنننت بتننارين ة جقننررت حم مننن 

لننس قينناد  ار جماملعدلننة بقننر قننوابت / /د منن  قننانون الع3٩3/١/2املننتهك اع  و ننر أح ننام املنناد  
وت اسنننتد      ليننن  ابإل ننندام قننننقا  حنننىت املننن ح مننن و  ١١/٤/١٩78يف  ٤88  الثنننور  ااملنحنننت

ولنندى  2003لسنننة  7سننلطة ا ئننتالا املننرقك  وأمننروابت لعقنن منن  قننانون ا ١36و  ١35ابملننادتني
 ييننزي املننرقكر التمد اتبعنن  مضننمون القننراالنظننر يف القضننية وجنند إن حم مننة جننناحتت اببننت قنن  إمعننان
لد وى كا ة القرارات ال  ألدر ا ابون  وبذا ت   2٩/8/2008رخ  واملل   2007امة/ا يو  الع/82

قننند را ننن  تطبيقهننا أح نننام القنننانون تطبيقنننا  لنننحيحا    منننةبنننة كاننن  احملإبسننتثناء قنننرار  نننرض العقو 
مننن   ١36و  ١35 عنننديال   نننذا املنننادتنية القنننرارات للقنننانون قنننرر تصنننديقها ااب تفننناق  توملوا قننن 

وبنننة  قنننوابت أمنننا بشنننون العق 3٩3اد  املننن  دا ا ابلفقنننر  او  مننن الفقنننر  اد  وإبننن العقنننوابت و نون قنننا
 حننىت املننوت  قنند وجنند أنننا غننم قانونيننة ذلنن  إن أمننر نقا  هنني اإل نندام قنن املفروضة  ننر اجملننرم اع  و 

 ا وإبنننندا لعمننننت بعقوبننننة اإل نننندامقنننند  لننننر ا 3/١القسننننك  2003لسنننننة  7ا ئننننتالا رقننننك سننننلطة 
مننن  قنند  3/١القسننك  2003لسنننة  3١ ئننتالا رقننك إن أمننر سننلطة ا احليننا  كمننامنندى ابلسنني  

داء اجلنسي املنصو   ليها ابملاد   تا غتصا  وا ت املفروضة  ل  مرت يب جرائك   دل العقواب
 لنننن  املنننندانني  ت بغيننننة  ننننرض العقوبننننة القصننننوى ابلسنننني  منننندى احليننننا منننن  قننننانون العقننننواب 3٩3
 منن   قوبننة د   ة السنني  منندى احليننا  بنن قننرر إحننالل  قوبنن وملننا تقنندم لينن  اجلننرائك و  ا  تلنن إبرت نن 

منن  قننانون  ١/أ/25٩م املنناد  ح ننااسننتنادا  أل املننوت اابألكثريننة  ولنندر القننراراإل نندام قنننقا  حننىت 
 م. 27/7/20١0هن املوا ر  ١٤3١/قعبان١5ألول احملاكمات اجلزائية يف 

 
 ث د قتل عمد من قبل ح   جرمية 

   20١٤/أحدا /  ة جزائيةهي /١668رقك احل ك:
 2٤/١١/20١٤مرين احل ك:  
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هنننن    ١٤36/لنننفر/  ١بتنننارين  يف حم منننة التميينننز ا حادينننة    أحننندا تشننن ل  ا ينننو  اجلزائينننة /
...    وية  ئننب الننرئيس والقضننا  كننت منن برائسننة  ئننب الننرئيس و ضنن  2٤/١١/20١٤املوا ننر  

   -:ياآللقرار  ا  رتوألد اء ابسك الشعب  ضاملوذونني ابلق  ...و  ...و...و... و
 

 / )ع.ط.ح(  املتهم
 

دانننننة إ 20١٤/ج/٤١١لنننند وى املرقمننننة اب 28/8/20١٤أحنننندا  بغننننداد بتننننارين  رت حم مننننةقننننر 
 لننننننة مننننننواد ا قننننننما  /منننننن  قننننننانون العقننننننوابت وبد٤05   و ننننننر أح ننننننام املنننننناد  ع. .املننننننتهك ا 

 اع.ع.ل   لينن النننار  لنن  اجملننى  قلننيال إب ننال ١١/٤/20١٤/ مننن  لقيامنن  بتننارين ٤٩/٤8/٤7
املننتهك  مايتهننا كوننن  حننارس   كان يروم سرقة السيار  امل لنن  ى  لين اجمل  تقاد  أبمتسببا بقتل   

  م  قانون ر اية /أو /77الفتيان ملد  سنتني وبد لة املاد   أتهيترسة  مدح م  إبيدا   يفو 
ظنننروا إتنننالا اليل و ر املطالبنننة ابلتعنننو  ننن ا حتفننناظ للمشنننت ي األحننندا  واحتسنننا  موقو يتننن  و 

 د ننناء العنننام مبطالعتهنننا ديننننار  لبننن  رائسنننة ا ألننن ا االانننون امنننا  مبلننن قننندرت أتعنننا  احملالفارغنننة و 
 .تصديق   23/١١/20١٤وامللر ة  20١٤//أحدا 255١قمة املر 

 

 ــرارــــــ ــــــ قـ ـــ ال
 أحنندا  ابغننداد   ألدر ا حم مة رات ال لقرااولة وجد ان كا ة ادلدى التدقير وامل  :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتنننندبم ملنننند  ابسننننتثناء قننننرار  ننننرض ا 20١٤ج//٤١١يف النننند وى املرقمننننة  28/8/20١٤بتننننارين 

 طبيننر أح ننام القننانون تطبيقننا لننحيحا    كاننن  احمل مننة املننذكور  قنند را نن   ننند إلنندارها تنتنياسنن 
 .ي  و ننر  لنن  الفننىت اع. هبننا يقضنن ة املها أمننا بشننان العقوبنن قللقانون قرر تصدي  وملوا قة القرارات

رميننة وظننروا تتناسننب مننل وقننائل اجل فيفننة و   قننانون العقننوابت  قنند وجنند أنننا    منن ٤05ا املنناد 
احلد  وإبالغهانظر يف العقوبة بغية تشديدها ا لذا قرر إ اد  الد وى إىل حم متها إل اد  الت اهبار 

 .2٤/١١/20١٤وا ر ن امله ١٤36/لفر/١اق يف فولدر القرار اب تاملناسب 
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 ( ااصرار والرتصد  خالية من ظرف سبق نية  ة قتل عمد آجرمي)
 انر بنه حبادث إطالق يقتل أأب  

   20١3/ا ي ة املوسعة اجلزائية/١٤2رقك احل ك:
 30/6/20١3مرين احل ك:  

 قهـــ املوافــ1434//شــعبان20يخر لتمييــز االحتاديــة بتــاائيــة يف حمكمــة اتشــكلت اهليئــة املوســعة اجلز 
 ...و...و...و ...و... عضـــــــــــــوية القضــــــــــــــاة ئيس الســـــــــــــيد و م برائســـــــــــــة الـــــــــــــر 30/6/2013
 -وأصدرت القـرار اآلتـي: ب ابلقضاء أبسم الشعاملأذوني...و...و...و...و...و

  (املتهم/)ا. ح. ع ال.  
ع هك اا.  . تاملنن  إدانننة  20١2/ج/٩2دوبعنند28/2/20١2ن  قررت حم مة جناحتت ال رخ بتنناري

 قننننوابت وبد لننننة مننننواد  ٤05للمنننناد   ات اسننننتنادا  ابلسنننني  ملنننند   شننننر سنننننو  لينننن ال  واحل ننننك  
للمد ينننة ابحلنننر الشفصننني  حلنننرا إ طننناءموقو يتننن  منننل منننن  منننل احتسنننا   ٤٩و٤8و٤7ا قنننما 

. لبنن  ١2/٤/2005   بتننارين نن  جرميننة قتننت اجملننى  لينن  اع. ن.  للمطالبننة ابلتعويل.وذلنن 
ات الصننادر  نقل القرار   ١٩/3/20١2يف20١2/ج/3282ةطالعتها املرقمء العام مبارائسة ا د 

ة ائيننننن /هي نننننة جز 5527وبعننننندد١٩/6/20١2ينننننة بتنننننارين حاديف الننننند وى قنننننررت حم منننننة التميينننننز ا
 والسننم  يهننا حم متها إلجراء احملاكمة جمددا   إىلالد وى  وإ اد نقل كا ة القرارات   20١2/أوىل
ذا ننا وابلعنندد  ررت احمل مننةر التمييننزي املننذكور قنن قننراكور.اتبا ا  للمييننزي املننذ ت ننر مننا جنناء ابلقننرار الو 

د لنننة منننواد وب  قنننوابت ٤05 نننر املننناد ك اا.  . ع ال  و املنننته إداننننة 27/١/20١3نفسننن  بتنننارين
  ينننن  ابلسنننني  ملنننند   شننننر سنننننوات مننننل احتسننننا قننننوابت وح منننن   ل ٤٩و٤8و٤7ا قننننما  
عننام لب  رائسننة ا د نناء الل  مطالبة ابلتعويالشفصي لل راحلر للمد يني ابحل   وأ طموقو يت .
 وى الصنننادر  و نننرض الننندرارات تصننندير القننن ١7/3/20١3يف20١3/ج/2655هنننا املرقمنننةمبطالعت

 إللرار احمل مة  ل  قرارها السابر. سعة ل  ا ي ة املو 
 ــرارــــــــــ ــ قـ ـــ لا

حادية وجد ة التمييز ا وسعة اجلزائية يف حم ممل  قبت ا ي ة ااملداولة مو   لدى التدقير:    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منننننننةيف الننننننند وى املرق 28/2/20١2 املنننننننلرخ يف رارهننننننناق ألننننننندرتان حم منننننننة جنننننننناحتت ال نننننننرخ 

/بد لننننننة ٤05املنننننناد  أح ننننننام  و ننننننر املننننننتهك اأ.  . ع ال إبدانننننننةالننننننذي قضنننننن  ١/20١2/ج٩2
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ميننة قتننت ابنن  قننقيق  ر    نن  اقننماك   األدلننة ضنند يننةقننانون العقننوابت ل فامنن   ٤٩و٤8و٤7واداملنن 
/ا ي ننة 5527قرارهننا املننرقكييز بقررت حم مة التم ١٩/6/20١2  ن.    .وبتورين  ى  لي  اع.اجمل

حم متهنننا إلجنننراء  إىل إ اد ننناو نقنننل كا نننة القنننرارات الصنننادر  يف الننند وى  20١2/وىلاألاجلزائينننة 
ابت. واتبا نننا  للقنننرار قنننو ث مننن  قنننانون الع/٤06/١اد املننن  أح نننامر جمنننددا  و نننر ة املنننتهك املنننذكو حماكمننن 

رهننا  لنن  قرا اإللننرار لنند وى بننذات ا27/١/20١3حم مننة جننناحتت ال ننرخ بتننورين املننذكور قننررت
 وابت بد لنننننة املنننننوادمننننن  قنننننانون العقننننن  ٤05 املننننناد  أح نننننامك املنننننذكور و نننننر تهاملننننن  وأدانننننن السنننننابر 

ى موضننننل وضنننل الننند و  دى ي  مننند   شنننر سننننوات ولننن وح مننن   ليننن  ابلسننن /منننن  ٤٩و٤8و٤7
 وى منننة جتنننند هنننذ  ا ي نننة ان الثابننن  مننن  وقنننائل النننديف هنننذ  احمل   قبنننت ا ي نننة املوسنننعة مننن  التننندقير

 ليننن  حصنننل  أانننر  نننالا  نننائلي منننل والننند  املنننتهك ى هنننا ان جرمينننة قتنننت اجملننن ملستفلصنننة مننن  أدلتا
 ث متنننننننننن  ادانتننننننننن  بتننننننننننورينحيننننننننن 2005/ج/23١قمننننننننننة نننننننننوم ان.  . ع ال  يف الننننننننند وى املر احمل
/منننن  وت ٤٩و٤8و٤7د لنننة املنننواد/مننن  قننانون العقنننوابت ب٤05املننناد  أح نننامر و نن 26/5/2005

 ييز ا حادية العننددلتمملذكور بقرار حم مة اات ولدق القرار ار سنو احل ك  لي  ابلسي  مد   ش
 هننذ  النند وى ت اجملننى  لينن  يف قننماك  يف جرميننة قتنن   ١5/١/2006  يف2006/ا ي ة اجلزائيننة/١8

وجننود  ال ننات للصننلً بسننبب  دار والنند  إىللينن  ذهننب   وجنند ان اجملننى ن.    كمننا ع.ولنند  ا
املستشننف   إىل ونقننت إاننر  لنن   أليبر   إ القلد  حصت ار واد  إىلسابقة بينهما و ند ولول   

لنند وى اا. املننتهك يف هننذ  االنننار  إب ننالقن منن  بننني املشننمكني وكننا إبلننابت حيننث تننويف  يهننا متننوارا  
اننن  قنند حصننت  ىلإبسات  تشننم د ان ظروا احلاد  ومالوجاملذكور و  لي  ك اجملى  ا  . ع ال   

  يبنندي أي  ظننراان قفصا  حمت هذا الالذي يعي  لراراإلبر  بصور  ثنية و اليا  م  ظرا س
قة الل املنند  السننابا يبنندي منن   ننزم ولننرامة يف تف ننم   نن حنننو اآل ننري  بقنندر منن  إحسنناس أوقننعور 

القننرارات الصننادر  ذا  ان كا ننة لدى املتهك املذكور ل ق ذا ن يثب  حقاجلرمية وه   واملعالر   رت ا
انون العقننوابت   قنن /منن ٤05 املنناد  أح ننامر اا.  . ع ال  و نن  ملننتهكا إدانننةمنن  احمل مننة خبصننو  

نون وموا قننة للقننا ةح ك  لي  ابلسي  مد   شر سنوات لننحي/من  واحل٤٩و٤8و٤7بد لة املواد
ت اجلزائيننة احملاكمننا لننولأمنن  قننانون  ١-/ث25٩اد ملا ألح امنادا  القرار استر قرر تصديقها ولد

 م.30/6/20١3هن املوا ر١٤3٤//قعبان20املعدل يف١٩7١لسنة23رقك
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على ر حمكمة اجلناايت  ال أخالقية وإصراارتكاهبا أفعال  ىن عليها بداعي  جرمية قتل اجمل

 ريح افه الصغم اعرت دلة ر األكفاية  بداعي    املتهم  عن   اافراج
 

   20١3/ي ة املوسعة ا/377رقك احل ك:
 2١/١/20١٤مرين احل ك:  

 

هــــ  1435/األول /ربيـــع20مـــة التمييـــز االحتاديـــة بتـــاريخ يف حمكوســـعة اجلزائيـــة تشـــكلت اهليئـــة امل
 ...و...و ...و...و ...ة لقضاة السـادوعضوية ا ...رئيس  برائسة انئب ال  21/1/2014املوافق  

  -:يتاآلاء أبسم الشعب وأصدرت القرار قضاملأذوني ابل...و... و ...و ...و ...و ...و
 ( كهـ.  ب.) /املتهم 

التهمنننننة  إلغننننناء 20١3/ج/٤23وبعننننندد  ١٤/3/20١3بتنننننارين  نبننننناراألت قننننررت حم منننننة جنننننناحت
   ضد   األدلةوابت لعدم كفاية /أ  ق١/ ٤06املاد   أح امر املتهك ا .هن.   و  إىلاملوجهة  

 األلننولية/ج ١82   ننن   مننال  أبح ننام املنناد واإل ننراج  قتننت اجملننى  ليهننا اأ.ن. اك  برميننة اقننم ج
نقننل القننرار  ٩/5/20١3يف  20١3/ج/٤220لعا ننا املرقمننة م مبطاسننة ا د نناء العننا. لبنن  رائ

 لننولأمنن  قننانون  8/أ/25٩ للمنناد   اسننتنادا  احملاكمننة جمننددا   اءإلجننر حم متهننا  إىلا ضننبار   وإ نناد 
/هي نننة 8٤57د وبعننند ١5/5/20١3ز ا حادينننة بتنننارين ائينننة .قنننررت حم منننة التمييننن اجلز  احملاكمنننات
 إلجنننننراءا هننننن حم مت إىل وإ اد ننننناالصنننننادر  ابلننننند وى  قنننننراراتنقنننننل كا نننننة ال 20١3/أوىلجزائينننننة /

ا نننننا وابلعننننندد نفسننننن  بتنننننارين احمل منننننة ذينننننزي املنننننذكور قنننننررت احملاكمنننننة جمنننننددا  .اتبا نننننا  للقنننننرار التمي
وبد لة  /أ  قوابت٤06/١ .هن.   و ر املاد  املتهك ا إىلمة املوجهة الته إلغاء  20١3/2٤/٩

العننننام  ءضننند  . لبنننن  رائسنننة ا د ننننا األدلننننةكفايننننة لعننندم    ننننن  واإل نننراجمننننن   ٤٩و٤8و٤7املنننواد 
 إىل إ اد نننناو لقننننرارات نقننننل كا ننننة ا ١2/١١/20١3يف  20١3/ج/١038١مبطالعا ننننا املرقمننننة 

 ا  . اكمة جمدداحمل إلجراءحم متها 
 رارــــــــــــــ قـ ـــ ال

وجنند ان  ةة اجلزائيننة يف حم مننة التمييننز ا حادينن ملوسننعداولننة منن  ا ي ننة الدى التنندقير وامل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لنننن   ألننننرت قنننند 2٤/٩/20١3يف  ١/20١3/ج٤23 بقرارهننننا املننننرقك األنبننننارحم مننننة جننننناحتت 
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 /أ٤06/١املنناد   ألح ننامو قننا      املننتهك ا .هننن. إىلوجهننة تهمننة املال لغنناءإرت قرارها السابر وقر 
قننرار  لون تتبنن  األدلننة ن  لعدم كفايننة  إل راجوان   م  ٤٩و٤8و٤7املواد  م  قانون العقوابت وبد لة  

ابنن   ننذ  احمل مننة  وحيننث ١5/5/20١3يف  20١3/ألوىلا/ا ي ننة اجلزائيننة 8٤57احمل مننة املننرقك 
 ١١/١0/20١2قاضنني التحقيننر بتننارين  مأمننا إ ادتنن ا ننما مبلحننر  املننتهك بار  انا ضم  تدقير  

عننا      أى  ليهننا اا.ن.   بعنند ابننوت ارت اهبننا اجمل قضيتهك  رمية قتتابقماك  مل متهمني مفرقة 
ة لفعلننن  وان املنننتهك املفرقنننة  ل  يديويننن مقنننا وقيامننن  بنشنننر .س منننل املنننتهك املفرقنننة قضنننيت  اق أ القينننة
ا ما ننن   سنننلم  بندقينننة  نننذا الغنننرض وقننند تعنننز مننن  حرضننن   لننن  ارت اهبنننا و  ال   هنننو  اخ.ع قضنننيت
وهننني   ابي التحقينننر املدونننة يف نفننس ينننوم احلننادضنن  مننامأوام  بننننات ان    الشنناهدي  اا أبقننوال
ر ال ش  واملفطنني حملننت    مل حمضحقة وقد تطابر ا ماألقوا ما الال  و      واأللدق  األقر 
ت وا نز ننة الذي بني سبب الو ا  هو التمزقا والتقرير الطيب التشرحياجلثة   ش   ل وال  احلاد 

ينننة ومقنعنننة  كا  أدلنننةاملننند ني ابحلنننر الشفصنني وهننني  والأقننن  ىلإ إضننا ةقنننات  رينننة الدمويننة اانننر ا ال
ا ننة القننرارات الصننادر  قننرر نقننل كوى  ال ننا  ملننا تقنندم وحيننث ان احمل مننة حسننم  النند  إلدانتنن 
ة اتبا ننا  للقننرار  نن  اجلرمينن  وإدانتنن حماكمتنن  جمننددا    إجراءحم متها بغية    إىلضبار   ا    اد وإى  ابلد و 

لننول احملاكمننات أن و منن  قننان 8-/أ25٩املنناد   ألح ننامسننتنادا  فنناق اولنندر القننرار اب تالتمييننزي 
 م.2١/١/20١٤هن املوا ر  ١٤35/األول/ربيل 20اجلزائية يف 

 

 

 يم املسبقي التصم شرتاك بقتله ابلتخطيط و م الذي قام ابالالد املتهاجملىن عليه هو و 
ن وهبه  احلياة ل م )مْن قـنتن   حلياة وحيث انا  إىلوقام إبزهاق روح من كان السبب مبجيئه  

نقض القرار الصادر من حمكمة   لذا قرر    يستحق احلياة(مبشيئة هللا وبغري حق ال 
 اجلاين  ملؤبد علىالقاضي ابحلكم ابلسجن او   ـرةجناايت البص 

  2013/اهليئة املوسعة/379حلكم:رقم ا
 21/1/2014كم: اتريخ احل

هـ املوافـق 1435/األول/ربيع 20دية بتاريخاية يف حمكمة التمييز االحتتشكلت اهليئة املوسعة اجلزائ
ني ابلقضــاء أبســم ملــأذو ا... وعضــوية القضــاة الســادة ... الــرئيس م برائســة انئــب 21/1/2014

 - اآلتـي:لقـرار أصدرت االشعب و 
 املتهم/)و. د. ع ال(



 207 

 إدانننننة ١/20١2/ج65٤ وبعننننندد25/١2/20١2بتارينننننن  ١ات البصنننننر  هننننن منننننة جناينننننقننننررت حم
مننن .   ٤7/٤8/٤٩  لننة مننواد ا قننما /أ/د  قننوابت وبد٤06/١و.د.ع ال  و ر املنناد ا  املتهك

 لينن  ابلسنني  وح منن   إللراراسبر  ى  لي  اد. ع ال   مدا  ملاجملجرمية اقماك  بقتت والد   
 مننننة ابلتعننننويل .مننننل احتسننننا  موقو يتنننن  ون ح ننننك احمل١32/١  املنننناد ح ننننامأبد    امللبنننند واسننننت

 رقمننننة نننناء العننننام مبطالعتهننننا املالشفصنننني لتنننننا  ك  نننن  حقهك. لبنننن  رائسننننة ا د رللمنننند ني ابحلنننن 
جنننناءت   ننننناونقننننل قننننرار العقوبننننة  اإلدانننننةرار تصنننندير قنننن  2١/2/20١3يف 20١3/ج/١6١٤

قنننررت حم منننة التميينننز  وابت. قننن  ١32/١  ل ابملنننادبننن  تشنننديدها وحنننذا ا سنننتد  فيفنننة  ل
تصننندير كا نننة القنننرارات  20١3جزائينننة  نينننة/ /هي نننة3٩76وبعننندد 3/٤/20١3ين ا حادينننة بتنننار 

ظننننر يف العقوبننننة بغيننننة الن إل نننناد حم متهننننا  إىلالنننند وى  إ نننناد قننننرر  سننننتثناء قننننرار  ننننرض العقوبننننةاب
اتبا نننننا  للقنننننرار  / قنننننوابت.١32ملننننناد  املناسنننننب دون ا سنننننتد ل اباحلننننند  إىل غهننننناوإبال تشنننننديدها

احل ننك  لنن  املننتهك او. 30/٩/20١3 ارينتنن  مننة ذا ننا وابلعنندد نفسنن  بالتمييزي املذكور قررت احمل
-٤8-٤7 قننما د ا د  قننوابت بد لننة مننوا-أ-/٤06دا  للمنناد ال  ابلسنني  امللبنند اسننتناد. ع 
حلنننننر للمننننند يني ابابلتعنننننويل ون ح نننننك احمل منننننة  وابت. قننننن ١32/١ملننننناد اب    منننننن . اسنننننتد  ٤٩

لواء التاسننل الفننوج الثننا  ال/قينناد  قننوات احلنندود إىلضننبو  املسنندس امل للتنننا  ك. وإرسنناالشفصنني 
 أتعننا دولنننة  زيننننة ال تاملضننبو . وحمينن اجلرمنني الفننارغ   الظننرا  االقاننون. وإتننال  للتصرا ب  و ر

 يف 20١3ج//١0002 قمنننننننةاء العنننننننام مبطالعتهنننننننا املر سنننننننة ا د ننننننن رائ  بننننننن  .  لاملنتنننننننداحملنننننننامي 
 عة يف حم مة التمييز.  رض الد وى  ل  ا ي ة املوس 20١3/١١/6
 ــرارــــــ ــــــ قـ ـــ ال

اديننة  قنند حئيننة يف حم مننة التمييننز ا اجلزاتدقير واملداولة منن  قبننت ا ي ننة املوسننعة لدى ال:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/جننن 65٤وابلنند وى املرقمننة25/١2/20١2 بتننارينو  ١لبصر /هنننننن  سننبر حمل مننة جننناحتت اجنند أبو 
نون /أ/د مننن  قنننا٤06/١ املننناد  أح نننامو نننر  د. ع ال املنننتهك او.  إداننننةوان قنننررت  ١/20١2هنننن

مننل  د. ع ال   منندا  ا ى  لينن   اجملنن اد ا قننما   نن  جرميننة اقننماك  بقتننت والنندالعقوابت وبد لة مننو 
 قنننوابت كونننن   ١32/١ د ااملننن  ح ننامأببننند واسنننتدل  وح مننن   لينن  ابلسننني  املل  لنننرارسننبر اإل

حم منننة التميينننز ا حادينننة وبقرارهنننا وان  .عمنننر وإل طائننن   رلنننة إللنننال  نفسننن   قنننا  يف مقتبنننت ال
القننرارات أبسننتثناء كا ننة قننررت تصنندير   3/٤/20١3يف20١3يننة الثانيننة//ا ي ننة اجلزائ3٩76ملننرقكا
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اجلرميننة وظننروا  ب مننل وقننائلفننة و  تتناسنن مللبنند  قنند وجنند أبنننا  فيي  ا قوبننة السنن  رضقننرار  نن 
  نناد إروحنن  بغننم احلننر ومتنن   وإ هاققتل     قام بحمل وم هو اب  اجملى  لي  وانارت اهبا اب تبار ان ا

  اسنننب دون ا سنننتد ل ابملننناداملن اىل احلننند وإبالغهنننابغينننة تشنننديد العقوبنننة  حم متهنننا إىلالننند وى 
لننننننننننننند وى واب30/٩/20١3وبتنننننننننننننارين ١هننننننننننننننان حم منننننننننننننة جنننننننننننننناحتت البصر /إ  ق.ع  ١/١32
او.د  دان  لنن  املنن  لنن  ح مهننا السننابر وح منن   لننراراإلقننررت ١/20١2/جننن هننن65٤املرقمننة

ا  منن  قننانون العقننوابت وبد لننة مننواد ا قننم /أ/د ٤06/١ املنناد  ح ننامألابلسنني  امللبنند اسننتنادا  
هنننا قا  ويف قرار مسنننب إليهننناالننن  اسنننتندت   سنننبااأل.ع لننننفس ق ١32/١املننناد  أبح نننامسنننتدل  وا

اجملنننى ق.ع ذلننن   ن  ١32/١ ل ابملننناد ودون ان ي نننون هننننا  موجنننب قنننانو  لالسنننتدالسنننابر 
تصميك املسبقني وقام إب هاق رو  منن   ما  بقتل  ابلتفطيي وال لي  هو والد املتهك الذي قام اب ق

    وبغنننم حنننر  وهبنننُ  احلينننا  مبشننني ة هللات مننن امننن   قن تننن   نا احلينننا  وحينننث إىلب مبيي ننن  السنننب كنننان
حم مننننننننننننننننة جننننننننننننننننناحتت  لننننننننننننننننذا قننننننننننننننننرر نقننننننننننننننننل القننننننننننننننننرار الصننننننننننننننننادر منننننننننننننننن  احليننننننننننننننننا  يسننننننننننننننننتحر 
ة الثانيننننة ناع قنننرار ا ي نننة اجلزائيننن حم متهنننا إلتبننن  إىلوا ننناد  الننند وى 30/٩/20١3ينبتنننار ١البصنر /هنننن
ن هنننننن ١٤35/األوليننننننل رب/20در القننننننرار اب تفنننننناق يفولنننننن  3/٤/20١3يف 3٩76/20١3املرقنننننننك 
 م.2١/١/20١3املوا ر

 
 ( ةتزاز مايل واغتصاب املختطف واب  جرمية خطف)

 لعدم كفاية األدلة   ن السجن حاالً سبيله م   ءوإخالعن املتهم    واافراجالتهمة    إلغاء
 

   20١٤/ ة املوسعة اجلزائيةا ي/١07ك:رقك احل 
 23/7/20١٤ن احل ك:  مري

ــ  هــــــ1435/رمضـــــان/24الحتاديـــــة بتـــــاريخائيـــــة يف حمكمـــــة التمييـــــز اســـــعة اجلز ة املو تشـــــكلت اهليئـــ
وني املـــأذ...  وعضــوية القضــاة الســادة ...ئــب الــرئيس الســـيد م برائســة ان23/7/2014وافــقامل

 -تـي:ابلقضاء أبسم الشعب وأصدرت القـرار اآل
 ي/ ) خ. خ. ال (له احملامميز/املتهم/ ) ن. ع.   ( /وكيامل

كور املننتهك املننذ  إدانننة 2008/ج/52 بعننددو  20/5/2008 ركننو  بتنناريناحتت كحم مننة جننن قننررت 
ابلسنني  امللبنند واحل ك  لينن   اإلرها م  قانون م ا حة  2/8  لة املاد بد٤/١  و ر املاد   أ ال 
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راجعننة احملنناكك مشت ني مباحلر لل وإ طاء قوابت  ١32/١ ابملاد   مل احتسا  موقو يت  استد    
ملتهك ابلقننرار يننز/ااحملننامي املنتنند .  عنن  املم إتعا   ويل وحميت  زينة الدولةابلتع  للمطالبةاملدنية  

طالعتهننننننننا املرقمننننننننة د نننننننناء العننننننننام مب. لبنننننننن  رائسننننننننة ا 27/5/2008بالئحتنننننننن  امللر ننننننننة املننننننننذكور 
ينننننة ز ا حادقنننننررت حم منننننة التمييننننن  القنننننرارات.نقنننننل كا نننننة  22/6/2008 يف 2008/ج/2١88
 إىل وإ اد ننات الصننادر  نقننل كا ننة القننرارا ١/2008هن جن/3١7١ عددوب  30/6/2008بتارين  

 عننننددة ذا نننا وابلا نننا  للقنننرار التميينننزي املنننذكور قنننررت احمل مننن اتب احملاكمنننة جمنننددا . ءجنننراإلحم متهنننا 
/  ج هننننننن ٤2١   و ننننننر املنننننناد ك ان. ع. سجتننننننرمي املننننننته 2٤/2/200٩بتننننننارين 200٩/ج/27
منن   لينن  وح  ١0/٩/2003الصننادر يف  3١ قننكمللقتننة ر سننلطة ا ئننتالا ا  أمرلة  ابت وبد  قو 

احلننر للمشننت ني  وأ طنن موقو يتنن    قننوابت مننل احتسننا  ١32/١ اد ابلسنني  امللبنند بد لننة املنن 
 امللر ننننننةوبالئحتنننننن   دم قنا ننننننة املننننننتهك ابلقننننننرار املننننننذكور  لننننننب وكيلنننننن ولعنننننن  لتعننننننويل.للمطالبننننننة اب

 قمنننننننننننننننننننننننننننةا د ننننننننننننننننننننننننننناء مبطالعتهنننننننننننننننننننننننننننا املر بننننننننننننننننننننننننننن  رائسنننننننننننننننننننننننننننة  ل  نقضننننننننننننننننننننننننننن   22/3/200٩
ن رت حم مننننننننننة التمييننننننننننز ا حاديننننننننننة بتننننننننننناريقننننننننننر  تصننننننننننديق . ١6/٤/200٩يف200٩ج//2255

  يف النند وى نقننل كا ننة القننرارات الصننادر  200٩سننعة جزائيننة//مو 32٤ وابلعنندد ١5/3/20١0
 30/١2/20١3 حتت كركنننو  بتنننارينحم منننة جننننا ونقضننن . قنننررت اإلحالنننةوالتننند ت متيينننزا  بقنننرار 

احتسننا    ابلسنني  منندى احليننا  مننل . ع. سملنندان اناحل ننك  لنن  ا 20١3/ج/٤22 وابلعنندد
 أبمننراملعنندل  ١٩6٩ لسنننة ١١١ ت رقننكمنن  قننانون العقننواب ٤2١ د املننا ألح ننامموقو يتنن  اسننتنادا  

اكك املدنينننة مبراجعنننة احملننن وا طننناء احلنننر للمشنننت ني  2003 لسننننة 3١ رقنننك تنننةامللقئنننتالا سنننلطة ا 
امي ا خ. ذكور بواسننطة وكيلنن  احملنن  لننب املنن ابلقننرار  أ ننال قنا ننة املننتهك  معننويل. ولعنندابلتللمطالبننة 

 لبنن  رائسننة ا د نناء العننام مبطالعتهننا  نقضنن . 22/١/20١٤ مللر ننةيننة اخ. ال  وبالئحتنن  التمييز 
-/أ25٩ للمنناد استنادا   تصدير كا ة القرارات  3/3/20١٤  وامللر ة  20١٤/ج/١88٤مة  املرق
 ت اجلزائية.احملاكما لألو م  قانون  ١
 

 راــر ـــ ـــــــــ قـ ـــ ال
جنند سعة اجلزائيننة يف حم مننة التمييننز ا حاديننة و داولة م  قبت ا ي ة املو مللدى التدقير وا:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إبدانننةقضنن   2008//ج52 رقمننةابلنند وى امل 20/5/2008 جناحتت كركننو  بتننارين ان حم مة
م ا حنننة  مننن  قنننانون 8اد  الثانينننة/لنننة املننن بد  ١عنننة/املننناد  الراب أح نننام نننر . ع. س   و املنننتهك ا ن
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 قنننوابت قنننررت حم منننة التميينننز  ١32/١امللبننند بد لنننة املننناد    وح مننن   ليننن  ابلسننني اإلرهنننا 
ت الصننننادر  نقننننل كا ننننة القننننرارا ١/2008/هننننن ج3١7١ابلعنننندد30/6/2008 ارينا حاديننننة بتنننن 
ينننزي املنننذكور قننننررت ير التما  للقننننرااتبا ننن  حملاكمنننة جمنننددا .ا إلجننننراءا حم متهننن  إىل وإ اد ننناابلننند وى 

/  و ج و هننن ٤2١ملنناد ا أح ننامتهك املننذكور و ننر املنن جتننرمي  2٤/2/200٩مننة ذا ننا بتننارين احمل 
  امللبنند وح منن   لينن  ابلسنني 2003 لسنة 3١ امللقتة رقكة ا ئتالا  سلط  أمر قوابت بد لة  

 ابلعنندد ١5/3/20١0 تننارينة التمييننز ا حاديننة بقننررت حم منن     قننوابت ١32/١ د لننة املنناد ب
 ت متييننزا  بقننرار ات الصننادر  ابلنند وى والتنندار نقننل كا ننة القننر  200٩وسننعة اجلزائيننة//ا ي ننة امل32٤
ذا ننا  رت احمل مننةاتبا ا  للقننرار التمييننزي املننذكور قننر  قيقية لنواق  التحونقض   ست مال ا  اإلحالة
 قننوابت  ٤2١ املنناد  أح ننامر املننتهك و نن  إدانننة 20١3//ج٤22 لعنندداب 30/١2/20١3 بتننارين
مننندى  ئنننتالا وح مننن   ليننن  ابلسننني ا الصنننادر مننن  سنننلطة  2003 لسننننة 3١ منننرابألاملعدلنننة 
الننند وى ووقائعهنننا انننن   صنننر ينننوم  أدلنننة أظهرتننن النننذي وان احلننناد  ينننتلف   لننن  النحنننو    احلينننا 

ع.  هننن   و وجهننا املشننت ي اة ا  . م. وااننناء  ننود  املشننت ي 2١/7/200٤ املصننادااحلنناد  
عنند انتهنناء  ملهمننا ب  حيننة الننرحتض ابجتننا  مدينننة كركننو  سيار ا نننوع مارسننيدس منن بال     . ع
سننماا ا مضنن  سننماا سننيار   وأاننناءبيننب حيننة كننون املشننت ية دكتننور  لننيد نية و وجهننا  يف النا

 أجنن وهكدينند ابلسننال  وحنن  الته الننذي  كننانوا مسننلحني األقننفا   لها  نندد منن نوع اولد  يستق
املشننت ية  يق  وج املشننت ية و صننب  يننن  و صننب  ينن ر ما ت قنناموا بشنند و امنن  سنني    المجتم

هما بد ل  دية ماليننة قنندرها موا مبساومتمنطقة  الية م  العمران وقا  إىل سيار ما  وتوجهوا هبما يف
مننا ض جلب مبلا الفديننة بينشت ية لغر ق الطر ني ا لوا سبيت  وج املوبعد اتفا  دو ر  ث ا شر   
عرضنن  لشننىت ت ب مبلننا الفديننة و ننالل وجودهننا لننديهكة لنندى اخلننا فني حلننني جلنن ياملشننت بقينن  
 رضننها وبعنند تسننليك املبلننا  تننداء  لنن  هانننة ومنن  ت سننرقة  شننال ا الذهبيننة وا إلواالتعذيب   أنواع

 الشننارع العننام ومنن  ت إىلومشننيا   يلها ومت ننن  منن  الولننول  حفننا  سننب إ ننالء منن   وج املشننت ية مت
 د  بتنننناريناابحلنننن  أ نننن ت لنننن  لسننننان املشننننت ية النننن  الولنننن  املتقنننندم ورد  هننننا.ر دا إىلالولننننول 

انننا مت ننن   أ ادتحيث  وث ري  لب  الش وى ضد املتهك ا ن. ع. س     وال   7/6/2006
 ضننا  وأالقمننا   عصننوبة العينننني ومنن  وراء قطعننةدما كان  مم  معر تهك  الل  م   طفها و ن

  نأب أ ادتامتدلية كما  إذن ل قحمة   املتهك املذكور م   اللعر    ا انا تيف مالحر ألقوا 
لولننن  ع احلننناد  ابوقنننو  وأيننند ا وج املشنننت ية  املشنننت ي أقنننوالونننن  وقننند د هنننو النننذي اغتصنننبها 
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ا فني  ومعر ننة اخلنن تلفننة اننن  ن يننتم   منن  تشننفي  اضننعها املفويف مو  أقوالنن يف  أكننداملتقنندم ا  اننن  
  قنننهاد   يانينننة  منننا  أبنمنننا وأ ننناداع  و اع. ج. ج   .اع. ق الشننناهدي  أقنننوالكمنننا دونننن  

ة يف  رت ننا  اجلرمينن ا أن ننرامننا املننتهك ان. ع. س   اننن   ملشننت ية مسعننا بنن  منن  ا وإمننناحلنناد  ا حننول
ملننذكور د املننتهك ايف النند وى ضنن  األدلننةي ننة ابن جتنند هننذ  ا كا ننة مراحننت التحقيننر واحملاكمننة   لينن  

مننننن  وقنننننوع احلننننناد  وان حمضنننننر  فنننننرد  ومتنننننو ر  بعننننند سننننننتنينوهننننني م املشنننننت ية أبقنننننوالاحنصنننننرت 
   ي والشنناهديان املشننت إىل إضننا ةاملنفننرد   ألقوا نناتننداد هننو ام 3/٩/2006 ا امللرخ   التشفي 

ور هننو تهك املننذكن املنن ا مسعننوا منن  املشننت ية أبرت بي  وامن  قهاد   يانية  ك حول احلاد  ومعر ة م
و   وسنناورها الشنن  لإلدانننةة وغم مقنعة لش ت املذكور غم كا يابو   دلةاألن تل   احد اخلا فني وا

  وحينننث ان وحماكمنننة  ليننن املنننتهك للتهمنننة حقيقنننا   إن نننارئي سنننليك ا اء ح نننك قضنننا إلقامنننة  تصنننلً 
 ارينذا ت نننننون قرارا نننننا الصنننننادر  بتننننن  نننننالا ذلننننن  لننننن حم منننننة اجلنننننناحتت حسنننننم  الننننند وى  لننننن  

ويف  األدلنننةبنيننن   لننن   طنننو يف تقننندير  قننند 20١3/ج/٤22 ابلننند وى املرقمنننة ١2/20١3/30
     املتهك ا ن. ع. س  واإل راجالتهمة  لغاءوإطبير السليك قرر نقضها لتالقانون ا  أح امتطبير  
 إدار  وإقنننعاردون ذلننن  نو  حنننول يل  مننن  السننني  حنننا   ان ن ي ننن  هننننا  منننانل قننناسنننب وإ نننالء
احملاكمات  لألو م  قانون  6-/ن25٩د اامل امألح دا  استنا ابألكثريةلقرار ذل  ولدر اسين  ب

 م.23/7/20١٤هن املوا ر١٤35//رمضان2٤اجلزائية يف 
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 ماركدية / الخاصة بقضايا الكتحاقرارات محكمة التمييز اإل
 

 ولية يعفيه من املسؤ لية التعهد املالك للمشرتي كون السيارة أصو 
 

ــدأ: ــد املالـــك إىل  املبـ ــائزأن تعهـ ــو يالســـ    املشـــرتي حـ ــيارة أصـ ــن  ارة أن السـ ــه مـ لية ال يعفيـ
 تأكد من سالمتها وكوهنا أصوليةاملرور لل دائرة  املسؤولية وكان عليه مراجعة  

 

   ١١/2/20١3يف   20١2احت ال مار  /ي ة التمييزية اخلالة بقض / ا8١العدد 
 

/ربيــع 30يخ ر بتــا مييــز ااحتاديــةيف حمكمــة الت كمــاركااي الضــاصــة بقئــة التمييزيــة اخلاهلي تشــكلت   
لتمييـز ااحتاديـة او حمكمـة سـيد عضـم برائسة القاضـي ال  11/2/2013هـ املوافق    1434األول/

 التايل:ة وأصدرت القرار مدير عام يف وزارة املاليد وعضوية القاضي السيد والسي
 أ.أ.ح.ح.   املتهم:

 3/١/20١3يف  20١2/ /5١3ملننرقك نطقننة الوسننط  قرارهننا ال مركيننة للملنندرت احمل مننة اأ   
اننة أقننهر و ننر أح ننام ملنند  االلبسننيي واحل ننك  لينن  ابحلننبس اإدانننة املننتهك اأ.أ. . .   واملتضننم 

التوقي  واحل ك ميت  لذا عل  سبيل  م  مد  حم و غراق مد  موقو يت  ست/أ  كمار  وإل١٩٤املاد  
قننانون ال مننار   م  3/ /١٩٤ ام املاد   دينار إستنادا  ألحا ستة مالينيامة مالية قدره  بغر  لي
وإينندا ها لنندى   ١٩87ون موديننت محننر اللنن راكننب أ  ٤قينناد  امصادر  السيار  املرقمة بال نننوع وا  و 

.    ولعنندم كفايننة األدلننة  ننر املننتهك أ. . . هنننللتصننرا هبننا و ننر القننانون ط  وسنن كمر  املنطقننة ال
  ننن  ج وجهننة لنن  واإل ننرا مننة املته مننة إلغنناء القانون كمار  قننررت احمل /أ م ١٩٤د  دانة و ر املالإل

بنننننقل  20/١/20١3يف  20١3/ج/١١١56لعنننندد مبطالبتهننننا اب البنننن  رائسننننة اإلد نننناء العننننام 
  أ ال .القرار 
 ــــــــــــــرار:القـــ 
  وبتننننننارين ة ال مركيننننننة للمنطقننننننة الوسننننننطاحمل منننننن  ملداولننننننة وجنننننند انير والنننننندى التنننننندق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اد   ننام املنن اأ.أ. .  و قننا  ألحقررت إدانة املننتهك    20١2/ /5١3لد وى املرقمة  اب  20١3/١/3

 لنن   22/٩/20١١ميننة إلقنناء القننبل يف  نن  جر  /أ م  قانون ال مار  ل فايننة األدلننة ضنند ١٩٤
منن   والنن  أقننماها ١٩87موديننت وع وا  / أتميك ننن 20١6  رقمةاملتهك اأ. . .  و و ت  السيار  امل

يل  كتعننو وإلزامنن  بغرامننة قنندرها سننتة مالينننيد  االاة أقهر ابحلبس البسيي مل  م   لي ح املتهك و 
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 نننراج  ننن  املنننتهك ننننوع وا  وإلغننناء التهمنننة واإلة بنننال إلدار  ال منننار  ومصنننادر  السنننيار  املرقمننن  منننادي 
طو يف تطبيننر بي  ل   ملذكور وجد أن  لقرار ادى التومت يف اد  ولأ. . . لعدم كفاية األدلة ض

. .  هك اأ.   املننتلنن  أن احمل مننة قنند قننررت إلغنناء التهمننة واإل ننراج  نن تقريننر األدلننة   ذقننانون و ال
السيار  املرقمة بال منذ  ام يل مراحت التحقير أبن  حا   يف مج لعدم كفاية األدلة ضد  رغك أ ما  

   هننذا  ة كونننا ألننولي  ا إد ائنن  أبننن  تعهنند لنن  منن ا   أمنن ينن  وكننان يعمننت هبنن بل  لحلننني القنن  2003
رور للتوكنند منن  يريننة املنن جعننة مدكون الرقك املربو   ليها هو مزور   ننان  لينن  مراكذ  بواقل حا ا  

 إىل نتييننة اجلرميننة النن  وقعنن   هننو  عننال  جر منن  القننانون وهنند ا   أرت ننب سننالمتها  ي ننون املننتهك قنند
ت كا ننننة القننننرارا منننن   ننننالا ذلنننن    قننننررت نقننننل   مننننة حت   وحيننننث أن احملالفعنننن  قننننري  يف
أننن  لننوحظ  ا ة إىلجهة أضنن ضبار  حمل متها إلجراء احملاكمة جمددا  هذا م   ق  وإ اد  اإل  الصادر 

ن ننند إىل مننا يشننم إىل تسننديد  إىل هننذ  احمل مننة و دم  عنننا  كيلنن  قنن أن املننتهك اأ.أ. .  وبواسننطة و 
ر  قننرر رد ن ال مننانو أو   منن  قننا/25١تنادا  ألح ننام املنناد  قنندا  إسنن ملفروضننة  لينن  نمننات امبالا الغرا

قنند بنينن   لنن   طننو يف .أ. .  تهك اأ  هننذ  اجلهننة ولننوحظ ان القننرارات الصننادر   ننر املنن منن  عننن  
/أتمننيك وا  منن  قننف  ينند     . . 20١6ا   بشننراء السننيار  املرقمننة إل م   تطبير القانون أيضا  

طة   ننان  لنن  يلنني مسننقا  ود لسيار  بر أن الرقك املثب   ليها يعد تبني وقتهك اأ. .   ىل املواب ها إ
 ١٩٩٤لسنننة  76ابلقننرار املعنندل  مننار  /أ منن  قننانون ال١٩٤ مننة إدانتنن  و ننر أح ننام املنناد  احمل

ادر  ابلد وى وإ اد  اإلضننبار  إىل قرر نقل كا ة القرارات الص ا ذل وحيث انا ح م   ال
اكمننات ألننول احملن منن  قننانو  7أ//25٩تنادا  ألح ننام املنناد  دا  إلسنن ء احملاكمننة جمنندإلجننراحم متهننا 
ا ورد ابلقنننرار ولنننيس كمننن  2887585منننل التنويننن  للمح منننة أن رقنننك قالننني السنننيار  هنننو  اجلزائينننة

            . م١١/2/20١3املوا ر  هن ١٤3٤/ربيل األول/30يف ق ابإلتفا  ولدر القرار 28875١١85
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 فطية قل املشتقات النة نإجاز 
 

 .سؤوليةاملوزارة النفط يوجب  من  ة  طية دون إجاز نقل املشتقات النف املبدأ:
 

   ١١/2/20١3يف   20١3/حت ال مار   ة بقضا/ ا ي ة التمييزية اخلال٤2العدد 
/ربيــع 30بتــاريخ كمــة التمييــز ااحتاديــة يف حمالتمييزيــة اخلاصــة بقضــااي الكمــارك ة تشــكلت اهليئــ   
مييـز ااحتاديـة التمـة سـيد عضـو حمكم برائسة القاضـي ال  11/2/2013فق  هـ املوا  1434ل/ألو ا

 التايل:رار وأصدرت الق ملاليةة القاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارة اوعضوي
 .املميز: ع.م.ع

يف    2012/ك/406ســــطى املــــرقم  يــــه: قــــرار احملكمــــة الكمركيــــة للمنطقــــة الو ل املميــــز ع 
15/7/2012   

 

م  إداننننة املنننتهك  تضنننواملرقك أ نننال   للمنطقنننة الوسنننط  قرارهنننا املننن   مركينننةلنندرت احمل منننة الأ     
/أو    3املننننادتني ادا  ألح نننام  إسنننتنا  .ع.  واحل نننك  ليننن  ابحلنننبس البسنننيي ملننند  قنننهري اع.م

منند  العقوبننة أسننتنفد ا    م ا حننة  ريننب النننفي ومشننتقات    وحيننث أن   /أو    منن  قننانون ٤و
امنننننة قننننندرها    التوقيننننن  واحل نننننك  ليننننن  بغر بيل  مننننناحمل منننننة إ نننننالء سنننننرت   نننننم  التوقيننننن  قنننننر 

هربنة  اد  املئة أل  دينار وهي متثنت مخسنة أمثنال قيمنة املن  مخسة ماليني وستما5600000ا
د ل  ا حنة  رينب الننفي ومشنتقات  و نند  ندم النن /أو   من  قنانون م3دا  ألح نام املناد   إسنتنا

/قادسننية نننوع كيننا  33١٤  ملرقمننةصننادر  السننيار  اوم  حبسنن  ملنند  أربعننة أقننهر تنفننذ ابلتعاقننب
أو   منننن  قننننانون م ا حننننة  ريننننب النننننفي  /٤دا  ألح ننننام املنننناد   تناإلسنننن  20١١موديننننت  محننننت  

/أو   مننن   5ألح نننام املننناد     الينننة التصنننرا هبنننا و نننر القنننانون إسنننتنادا  ىل و ار  امل  وتتنننو ومشنننتقات
ويننودع  برميننت    ١٤منن  ال ننا  مننل  م  لنن  2800ومصننادر  املنتننوج املضننبو  البننالا    ذات القننانون 

لعننندم قنا نننة املمينننز ابلقنننرار  را هبنننا و نننر القنننانون و لتصنننة لتينننات النفطينننلننندى قنننركة تو ينننل املن
   .    ١5/8/20١2الئحت  امللر ة   الوارد  بلوسبا ع  ب  متييزا   
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 لقـــــــــــــــــرار:ا
ل مركيننننة  رات النننن  ألنننندر ا احمل مننننة االقننننرالننننة وجنننند ان كا ننننة  ملداو لنننندى التنننندقير وا  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  لنننحيحة  20١2/ /٤06يف الننند وى املرقمنننة    ١5/7/20١2ة الوسنننط   بتنننارين  قنننلمنطلا

إلنننندارها تطبيننننر أح ننننام  ننننند  كاننننن  احمل مننننة املننننذكور  قنننند را نننن   ث  قنننة للقننننانون حيننننوموا 
قيقننا    وى حهر نا وقنائل الند   أظ يحا  بعنند ان أ تمندت األدلنة ال ا ينة الننالقنانون تطبيقنا  لنح

الصننننريً بقينننناد   اا املنننتهك  احمل منننة املتمثلننننة أب ننننم   اإليهنننن  أسننننتندت  وحماكمنننة ولوسننننبا  الننن
 ولننن  ذلننن     نفيدون إجنننا   رمسينننة لنننادر  مننن  و ار  النننج مننناد  ال نننا     منتنننو وحيا تننن  سنننيار لا

ثننت  يتن  وأقنوال املم  وكماملنتنوج والتقنارير الفنينة اخلالننة بفحصنواملعنز  مبحضنر ضنبي السننيار  و 
قتهنا للقنانون مبنا  يهنا  حة   قنرر تصنديقها ملوا يى لنح  يف الند و قانو   ون قرارا ا الصادر ال

ملنتننوج    اومصننادر   20١١سننية نننوع كيننا محننت موديننت  /قاد33١٤رقمننة  ر  املقننرار مصننادر  السننيا
  التميينزي    الطعن  وردم  قانون ألول احملاكمات اجلزائينة   ١/أ/25٩إستنادا  ألح ام املاد  

   م .   ١١/2/20١3وا ر  ملهن ا  ١٤3٤ألول//ربيل ا30قرار اب تفاق يف در الول
 

 

 هتريب  ة جرمي ة يعد  حيازة املنتوج يف دار السكن بكميات كبري 
 

ــدأ: ــازة املنتوجــات النفطيــ   املب ــات كبــرية دون موافقــة رمسيــ   ةحي ة يعــد  يف دار املــتهم بكمي
 .ومشتقاتهريب النفط مكافحة هت قانون من /أوالً 3جرمية حمكومة وفق املادة  

 

   ٩/٤/20١3يف   20١3ضاحت ال مار  /ية اخلالة بقي ة التمييز / ا ١03العدد 
 

/مجـادي 27بتـاريخ حتاديـة اا يف حمكمة التمييـزاخلاصة بقضااي الكمارك    زيةالتمييتشكلت اهليئة     
ااحتاديــة التمييــز كمــة عضــو حمم برائســة القاضــي الســيد  9/4/2013وافــق هـــ امل 1434األوىل/

 :ية وأصدرت القرار التايلوزارة املال مدير عام يف السيد والسيد وعضوية القاضي
 

 امي )ل.أ.(  احملوكيله   /.املتهم: ع.ح.ماملميز/
  3/3/2013يف  2013/ك/92مركية للمنطقة الوسطى املرقم لكااملميز عليه: قرار احملكمة 
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ك  هم  إداننننة املنننترهنننا املنننرقك أ نننال  واملتضنننوسنننط  قراقنننة الللمنطألنندرت احمل منننة ال مركينننة      
  مننن   أو   /3ابحلنننبس البسنننيي ملننند  قنننهري  إسنننتنادا  ألح نننام املننناد   واحل نننك  ليننن   اع. .م.   

أن مننند  العقوبنننة أسننتنفد ا  نننم  التوقيننن   ث  يننقننانون م ا حنننة  ريننب الننننفي ومشنننتقات    وح
  8ر    682ر    500ها  رامنننة قننندر يننن  بغ نننك  لاحمل منننة إ نننالء سنننبيل  مننن  التوقيننن  واحل  قنننررت
سننمائة دينننار وهنني متثننت مخسننة أمثننال املنناد   انون ألنن  ومخة واانننان ومثننئماليننني وسننتما  مثانيننة

النننفي ومشننتقات  ومصننادر     يننبر /أو   منن  قننانون م ا حننة  3ح ننام املنناد    ألسننتنادا  املهربننة إ
  ٤/١2/20١2يف  لرخ  بي املننننال اميننننت واخلننننزان الننننوارد مننننل حمضننننر الضنننن  املنتننننوج املضننننبو  مننننل 

ا لنننندى قننننركة تو ينننننل  ل ننننا  وإيننننندا هلننننم منننن  ا  2500منننن  الننننننفي و      لننننم٤٩١0اوالبننننالا  
  ا  ولعننندم قنا نننة املمينننز ابلقنننرار  عننن  بننن  متيينننز      لقنننانون املنتينننات النفطينننة للتصنننرا بننن  و نننر ا

   .    ١3/3/20١3لوسبا  الوارد  بالئحت  امللر ة  
 

 :القـــــــــــــــــرار
ــــ ــــ ـــــ ـــــ  الننن  ألننندر ا احمل منننة ال مركينننة  ة القنننرارات  ة وجننند ان كا نننلنننتننندقير واملداو لننندى ال  ـــــــــــــــــــ ــــ
لننننننحيحة    20١2/ /٩2يف النننننند وى املرقمننننننة    3/3/20١3رين  لمنطقننننننة الوسننننننط   بتننننننالا
ا نننن   ننننند إلنننندارها تطبيننننر أح ننننام   قنننة للقننننانون حيننننث كاننننن  احمل مننننة املننننذكور  قنننند ر مواو 

ان ع. .م  ت حينا   املند و ا احمل منة لثبنوسبا  ال  أسنتندت إليهنحيحا  ولا  لتطبيقالقانون 
  النننننفي  نننون قرارا ننننا  ار و  مننن     ينننة كبننننم  مننن  النننننفي األبنننيل يف دار  بنننندون موا قنننة رمسيننننةكم

ح نننننام املننننناد   ة قنننننرر تصنننننديقها ملوا قتهنننننا للقنننننانون إسنننننتنادا  ألحيحلنننننالصنننننادر  يف الننننند وى  
  يفرار اب تفنننناق  الطعنننن  التمييننننزي ولنننندر القننننئيننننة ورد  جلزامننننات امنننن  قننننانون احملاك  ١/أ/25٩
 م.       ٩/٤/20١3هن املوا ر    ١٤3٤ألوىل//مجادي ا27
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 ب خزاانً ال يعتصهريج  لا
 .خزان لنقل الوقود  اوامنلوقود لالصهريج ال يعتب خزاانً  : املبدأ

 

  9/4/2013يف  2013لكمارك /هليئة التمييزية اخلاصة بقضااي ا/ ا88العدد 
 

/مجـادي 27بتـاريخ كمة التمييـز ااحتاديـة يف حمارك  الكم  اصة بقضاايالتمييزية اخل  اهليئة  تشكلت   
اديــة حتم برائســة القاضــي الســيد عضــو حمكمــة التمييــز اا 9/4/2013افــق املو هـــ  1434األوىل/

 :التايل درت القرارد مدير عام يف وزارة املالية وأصوعضوية القاضي السيد والسي
 

 وكيله احلقوقي )ع.ب.و.(  لوظيفته ضافةت النفطية/إتوزيع املنتجا ام شركةاملميز: مدير ع
  20/1/2013يف  2013/ك/8ة للمنطقة الوسطى املرقم ركية الكماملميز عليه: قرار احملكم

 

  غنناء التهمننةقرارهننا املننرقك أ ننال  واملتضننم  إل مننة ال مركيننة للمنطقننة الوسننط   احمل  تألنندر     
ينننب الننننفي  ا حنننة  ر ن م    مننن  قنننانو /أو 3ام املننناد   و نننر أح ننناملوجهنننة للمنننتهك اع.ج.ا   

/واسني  حن  لنهريا  ١2١08يار   السنتسليك  ومشتقات  وإ الء سبيل  م  التوقي  حا   و 
د وى بعنننند  شنننر ي لقننناء ولنننت ينننربي منننل أوراق النننال  اإىل مال هننن  ١٩٩2نوع/ ي نننو مودينننت  

نطقننة  مديريننة كمننر  املفتصننة و د مراجعننة دائننر  املننرور امللقطعيننة وبعنناكتسننا  القننرار الدرجننة ا
ابلقننرار    مينز نة اململنة تسنييت العربنة والصنهريا و نر القنانون   ولعندم قناجنراء معا  إلالوسنط

 .   ١7/2/20١3 ع  ب  متييزا  بالئحت  امللر ة 
 ــــــــــــــرار :قـــ لا
يف    20/١/20١3بتننننننارين    الصننننننادر  واملداولننننننة وجنننننند ان القننننننرار  دى التنننننندقيرلنننننن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ 

لغناء  إب  القاضنيلمنطقنة الوسنط    لم  قبت احمل منة ال مركينة ا 20١3 //8ملرقمة وى االد 
احمل منننة لنننحيً وموا نننر    د امنننالتهمنننة واإل نننراج  ننن  املنننتهك اع.ج.ا  لوسنننبا  الننن  أ ت

ريلنة  ون  ارأس ت  الصهريا مبعزل    السنيار ي  وقرائ   إلن ار املتهك التهمة املسند  إلللقانون 
ريا  ملنننرور و  يعلنننك أننن  حمنننور ابإلضنننا ة إىل ذلنن  كنننان الصنننهدوائننر ا    يف حصننن  وتسنننييليننتك  
رينننننب الننننننفي  ة  حننننن/أو   مننننن  قنننننانون م ا ١ مننننن  أي منتنننننوج  نننننند ضنننننبط  وان املننننناد   لينننننا   ا

ملركبنننات ألغنننراض  يف مجينننل ا  منعننن  حنننوير  نننزا ت الوقنننود  2008ة  لسنننن  ٤١رقنننك  ومشنننتقات   



 21٩ 

لنقنت الوقنود وابلتناا   مي ن  تطبينر    مننا  نزان د وازا   للوقنو ريا   يعت   نان الصهالتهريب و 
منن  قننانون ألننول    2-/أ25٩ر تصننديق  إسننتنادا  ألح ننام املنناد   قننر   ر  لينن الننن  ثننن  الننذك

/  ادي األوىل/مجننننن27زي ولننننندر القنننننرار ابألتفننننناق يف  منننننات اجلزائينننننة ورد الطعننننن  التمييننننناكحملا
     م .  ٩/٤/20١3هن املوا ر    ١٤3٤

 

  ميكن أن تكون دليالً كافياً ردة ال الشهادة املنف
 

مــتهم آخــر ومل تعــزز بــدليل أو قرينــة ال ميكــن أن  متهم ضد  دة من الشهادة املنفر املبدأ : 
 . كافياً   تكون دليالً 

   ٩/٤/20١3يف   20١3مييزية اخلالة بقضاحت ال مار  // ا ي ة الت6١العدد 
بتننننارين  مننننة التمييننننز اإلحاديننننة   حم يفاخلالننننة بقضنننناحت ال مننننار   تمييزيننننة  ي ننننة التشنننن ل  ا     
م برائسننة القاضنني السننيد  ضننو حم مننة    ٩/٤/20١3ر  ملوا ننهننن ا  ١٤3٤/مجننادي األوىل/27

ار  م يف و ار  املاليننة وألنندرت القننر السننيد والسننيد منندير  نناية القاضنني  ضننو التمييننز اإلحاديننة و 
 لتاا :ا

 املتهم: ع.ش.ث.  
واملتضننننم     20١2/ /202قرارهننننا املننننرقك    نوبيننننةمننننة ال مركيننننة للمنطقننننة اجلرت احمل ألنننند     

/أو   منن  قننانون ال مننار   ١٩٤.   و ننر أح ننام املنناد   مننتهك اع. هننة للإلغنناء التهمننة املوج
دم  ت لعننمنن  قننانون العقننواب  ٤٩     ٤8     ٤7   لننة مننواد ا قننما وبد   ١٩8٤سنننة  ل  23رقننك  
ع.ع. . واإل راج  نن     قضيت ة  و   املتهك املفرقة  املضبو   قموكي ريب  السيار  نوع  ابوت

 أو مطلننواب   نن  قضننية أ ننرى و البنن    نن  موقو ننا  ن ي  وإ ننالء سننبيل  منن  التوقينن  حننا   مننا
 تصدير القرار.   7/2/20١3يف   20١3/ج/8٤2د  العتها ابلعد طرائسة اإلد اء العام مب

 ــرار :ـــــــــــ القــــ 
ــــ ـــــــــــ  ــــ ــ ــــ ــــ ى  يف الند و   8/١١/20١2داولنة وجند ان القنرار الصنادر بتنارين  ر وامللدى التدقي ــــــــ
ضننني إبلغننناء  قالمنطقنننة اجلنوبينننة  اللمننن  قبنننت احمل منننة ال مركينننة ا  20١2ج  //202رقمنننة  امل
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منننة لنننحيً وموا نننر  ا احمل مننند ملنننتهك اع. .   لوسنننبا  الننن  أ تمنننة واإل نننراج  ننن  االته
يننننن  حقيقنننننا  وحماكمننننة وإن قنننننهاد  املنننننتهك  د  إلهك املنننننذكور التهمنننننة املسننننن نننننار املننننتون إلنللقننننان

  منتهك ضنند مننتهك ث نر ومنفننرد  وغنم معننز   بنندليت أو  وهني قننهاد   ننوا  ع.ع. . ااملفرقنة د
  سنتنادا  ق  إً وموا نر للقنانون لنذل  قنرر تصنديدليال  للح نك لنحيتصلً أن ت ون    قرينة و 

القنرار اب تفنناق يف    ولندر  ألنول احملاكمنات اجلزائينة  قنانون  من  2  –  /أ25٩ألح نام املناد   
 م.   ٩/٤/20١3هن املوا ر    ١٤3٤/مجادي األوىل/27
 

 ال يوجب املسؤولية القانونية   تالفالركات  احمليت  ز 
 .ةنونيلقانونية ال يوجب املساءلة القاتوج للمواصفات اعدم مطابقة املن :املبدأ
   ١١/2/20١٤يف   20١٤حت ال مار  /خلالة بقضاية ا/ ا ي ة التمييز 5دد الع
ز اإلحاديننننة بتننننارين  مننننة التميينننن حم تشنننن ل  ا ي ننننة التمييزيننننة اخلالننننة بقضنننناحت ال مننننار  يف    
يد و ضنوية  ضني األقندم السنم برائسنة القا  ١١/2/20١٤هنن املوا نر  ١٤35/ربيل الثنا /١١

 :قرار اآليت الو ار  املالية وألدر   ام يف مديرالقاضي السيد والسيد  
 يع املنتجات النفطية/إضافة لوظيفتهتوز ة  املميز: مدير عام شرك
 27/10/2013يف   2013/ك/37ة املرقم ة الكمركيحملكم املميز عليه: قرار ا
 املتهم: )م.أ.ع.(  

  يف  20١3/ /370الوسننننننننط  قرارهننننننننا املننننننننرقك    كيننننننننة للمنطقننننننننةألنننننننندرت احمل مننننننننة ال مر     
/أو    3ملناد   م ا ناة للمنتهك ام.أ.ع  و نر أحتهمة املوجهنال واملتضم  إلغاء ١0/20١3/27

الء سنبيل  من  التوقين  وتسنليك  ج  نن  وإ نإل نرا م  قانون م ا حة  ريب النفي ومشتقات  وا
لقننناء     هنننا الشنننر ين نننر إىل مالداد  حننن  ننننوع مستوبيشننني تبغننن/٤835١8السنننيار  املرقمنننة  

سننننود غننننم مطابقننننة    الزينننن  األ  مننننتسننننليك املنتننننوج املضننننبو لنننند وى و اق اولننننت ربنننني مننننل أور 
  الوسننننيإىل قننننركة مصننننايف    ١/8/20١3املننننلرخ يف  ارد  يف حمضننننر الضننننبي  الننننو ت  للموالننننفا
 .2٤/١١/20١3امللر ة يف     . ولعدم قنا ة املميز ابلقرار  ع  ب  متييزا  بالئحتللتصرا ب
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ــــ   :ــــــــــرارالقـــ
ــــ ـــ ـــــــــــــــ  يف    27/١0/20١3ن  تننننناريبوجننننند ان القنننننرار الصنننننادر    دقير واملداولنننننةلننننندى التننننن  ـــــــــــــــــ ــــ

  القاضننني  الوسنننط للمنطقنننة  ل مركينننة امنننة امننن  قبنننت احمل   20١3/ /370الننند وى املرقمنننة  
حمل مننة لننحيً وموا ننر   أ تمنند ا ا  لوسننبا  النن ع.أ.متهك ااملننإبلغنناء التهمننة واإل ننراج  نن   

  قننة للموالننفات التسننويقيةسننوداء غننم مطابتننوج احملمننول هننو  يننوت  كننون املنوت  لثبنن  للقننانون 
انون  منن  قنن  2-أ/25٩   ينن  حمركننات ملنن  لننذل  قننرر تصننديق  اسننتنادا  ألح ننام املنناد وهننو  

ربيننننننل  /١١القننننننرار اب تفنننننناق يف    لنننننندرألننننننول احملاكمننننننات اجلزائيننننننة ورد الطعنننننن  التمييننننننزي و 
  م.     ١١/2/20١٤هن املوا ر    ١٤35الثا /

 
 لية القانونية ال يوجب املسؤو عمال الشخصي للمنتوج  االست

ي للمــتهم فــال  مال الشخصــ إذا أتيد من األدلــة إن املنتــوج املضــبوط كــان ل ســتع :املبدأ 
 . يسأل قانوانً 

   30/١0/20١3يف   20١3قضاحت ال مار  /ة ب/ ا ي ة التمييزية اخلال١٤7العدد 
بتننننارين    مييننننز اإلحاديننننةال مننننار  يف حم مننننة التالننننة بقضنننناحت  مييزيننننة اخلتشنننن ل  ا ي ننننة الت    
قاضنننني  م برائسننننة القاضنننني و ضننننوية ال  30/١0/20١3هننننن املوا ننننر    ١٤3٤احلينننة//ذي  2٤
 يد مدير  ام يف و ار  املالية وألدرت القرار اآلي :والس

 هكربالء/إضافة لوظيفت  ة/فرععام شركة توزيع املنتجات النفطيير املميز: مد
 5/5/2013يف   2012/ك/145قم حملكمة الكمركية املر ليه: قرار ااملميز ع 

 ش.ي.(   .تهم: )فامل
ملننرقك أ ننال  واملتضننم  إلغنناء التهمننة  قرارهننا ا  ألنندرت احمل مننة ال مركيننة للمنطقننة الوسننط     

ن م ا حنة  رينب  قنانو م   /أو    ٤و  /أو    3ام املاد  أح   و ر ي.. .ااملوجهة للمتهك ا
ملرقمنننة  سنننليك السنننيار  اوتحنننا    توقيننن     وإ نننالء سنننبيل  مننن  الواإل نننراج  ننننومشنننتقات     الننننفي
بعنننند    د وىأوراق النننن  إىل مال هننننا الشننننر ي لقنننناء ولننننت ربنننني مننننل   مارسننننيدس  دهننننو /380١

  لنم من  ال نا  غنم املطنابر  5000ااكتساب  الدرجة القطعية وتسليك املنتوج املضبو  البالا  



 222 

املميننز منندير  قننانون   ولعنندم قنا ننة  ا بنن  و ننر اللوسنني للتصننر فات إىل قننركة مصننايف اموالننلل
ة  تننن  امللر نننلنفطية/إضنننا ة لوظيفتننن  ابلقنننرار  عننن  بننن  متيينننزا  بالئحاملنتينننات  م قنننركة تو ينننل ا نننا
 م.  5/20١3/١٤

 القـــــــــــــــــرار :
 النند وى  يف  5/5/20١3  رار الصننادر بتننارينلننة وجنند ان القننداو لنندى التنندقير وامل  ـــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــ 

طقننننة الوسننننط   القاضنننني إبلغنننناء  نة ال مركيننننة اللماحمل منننن  منننن  قبننننت  20١3 //١٤5املرقمننننة  
.  لوسننبا  النن  أ تمنند ا احمل مننة لننحيً وموا ننر  اا. .ي   نن  املننتهكالتهمننة واإل ننراج  

هنننو إلسنننتعمال     نتنننوج املضنننبو امل  ك أمنننام قاضننني التحقينننر واحمل منننة وان تهللقنننانون إلن نننار املننن
و  هنو من   بإن املنتوج املض ابوت  قرينة إضا ة إىلل إن ار  أي دليت أو  فصي ون يدحالش

م   لنذل  قنرر تصنديق  إسنتنادا  ألح نام   ي أغننا وإن  راحصت  ال  أستلمها م  احملطة رمسيا  
ار  زي. ولنندر القننر ميينناحملاكمننات اجلزائيننة ورد الطعنن  التول  منن  قننانون ألنن  2-/أ25٩املنناد   

 م.   30/١0/20١3هن املوا ر    ١٤3٤ذي احلية//2٤اب تفاق يف 
 

 نتجات النفطية يوجب مصادرة السيارة مل ى املتهم حلمله اكم عل احل
ــد ــد اأ :  املب ــرخيص يوجــب عليهــا    حلكــم علــىعن ــة دون ت املــتهم حلملــه املنتجــات النفطي

 .  ةيار صادرة السم
   ٩/٤/20١3يف   20١3ل مار  /الة بقضاحت ا/ ا ي ة التمييزية اخل١3العدد 

/مجـادي 27تمييـز ااحتاديـة بتـاريخ لكمارك يف حمكمة اااي الزية اخلاصة بقضتشكلت اهليئة التميي   
م برائســة القاضــي الســيد عضــو حمكمــة التمييــز ااحتاديــة  9/4/2013وافــق هـــ امل 1434األوىل/
 درت القرار اآليت :املالية وأص قاضي السيد والسيد مدير عام يف وزارةال وعضوية

 

وظيفتــه وكيلـه احلقــوقي لت النفطية/إضـافة ملنتجــام شــركة توزيـع اخل التمييـزي: مــدير عـاطالـب التــد
 )ع.ب.و.( 
ــده:املطلـــوب ال ــرقم قـــرار احمل تـــدخل ضـ ــة للمنطقـــة الوســـطى املـ يف  2011/ك/216كمـــة الكمركيـ

21/7/2011   
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ملنننتهك  ضنننم  إداننننة ااملنننرقك أ نننال  واملتط  قرارهنننا  وسنننألنندرت احمل منننة ال مركينننة للمنطقنننة ال     
الشننهر اسننتنادا  ألح ننام املنناد     ملنند  قننهري  ونصنن   البسننييك  لينن  ابحلننبس  اأ. .ر.  واحل نن

وحيننث أن منند     2008لسنننة    ٤١النننفي ومشننتقات  رقننك    حننة  ريننبانون م ا /أو   منن  قنن3
رض غرامننة كمركيننة    حننا   و ننقينن  التوقينن  تقننرر إ ننالء سننبيل  منن  التو  ننم   العقوبننة اسننتنفد ا

قيمنننة    ميثنننت مخسنننة أضنننعاا  ار وهنننوامنائنننة ألننن  دينننن  ملينننون ومث١ر    800ر    000دارها امقننن
دينننننار يعتنننن  تعننننويل إلدار   تون ألنننن   مثائننننة وسنننن  اال360ر  000الصننننهريا احملننننو ر املقنننندر ا

د   ااسنننتنادا  ألح نننام املنننملننند  االانننة أقنننهر    طا  ال منننار  و نننند  ننندم الننند ل حبسننن  حبسنننا  بسننني
ات رقنك  لتعليمن  من  ا6ملناد  اومشنتقات  منل مرا نا  ارينب الننفي  م  قانون م ا حة   /أو   3
املرقمنننننة  العيلنننننة    ربنننننو   لننننن احملنننننور امل نننننند التو ينننننل ومصنننننادر  الصنننننهريا    20١١  لسننننننة  ١ا

بنن  و ننر القننانون    صننرا/انبننار  حنن  نننوع سنن انيا ويننودع لنندى اجلهننة املفتصننة للت86٤3٩
إىل مال هننننا    ١٩٩١موديننننت    بننننار  حنننن  نننننوع سنننن انيا/ان86٤3٩ة  قمننننوتسننننليك السننننيار  املر 

د وى بعنند أكتسننا  القننرار الدرجننة  لننيننربي مننل أوراق ا  جننب ولننتدا الصننهريا مبو  ننالشننر ي  
لتننند ت ابلقنننرار ابدر إىل التننند ت بننن  متيينننزا  بالئحتننن  امللر نننة  ة  النننب العننندم قنا نننالقطعينننة   و 

2/7/20١2  .    
 القـــــــــــــــــرار :

ــــ ــــــــــ ــ ــــ  ارين  وبتنننن  لمنطقننننة الوسننننط ركيننننة لن احمل مننننة ال مد اواملداولننننة وجنننن  تومننننتاللنننندى    ــــــــ ــــــــــــــ
ملننننندان اأ. .ر.    نننننك  لننننن  اقنننننررت احل  20١١/ /2١6املرقمنننننة  ابلننننند وى    7/20١١/2١

أو   منن  قننانون م ا حننة  ريننب  /3د   ابحلننبس البسننيي ملنند  قننهري  ونصنن  و ننر أح ننام املننا
ئنننة ألننن   مثاقننندرها ملينننون واال  رامننة كمركينننةو نننرض غ  2008لسننننة    ٤١قات  رقنننك  شنننتالنننفي وم
حملنننور  بسنننيطا  ملننند  االانننة أقنننهر ومصنننادر  الصنننهريا ا  بسنننا  الننند ل حبسننن  ح  نننند  ننندمديننننار  

ل هننا  ىل ما/انبنار  حن  ننوع سن انيا إ86٤3٩العيلنة وتسنليك السنيار  املرقمنة    ربنو   لن امل
رض غرامنننة  املتضنننمنة  ننن   2حل مينننة املرقمنننة ان الفقنننر  اأ  ولننندى التومنننت ابلقنننرار املنننذكور وجننند 

  ألح ننننام القننننانون ذلنننن  أن   نننالر  غننننم لننننحيً و ال منننا  يل منننند  إلدار تعننننو ككمركينننة  
منن  قننانون رقننك    3قوبننة احلننبس اسننتنادا  ألح ننام املنناد    ة إىل  ألننلية إضنناالغرامننة هنني  قوبننة  
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كتعننويل منند   لننلية ولننيس  أ  ان  لنن  احمل مننة احل ننك ابلغرامننة كعقوبننة  نن  2008لسنننة    ٤١
 حنن     نبننارا  86٤3٩رقمننة  ار  املررت تسننليك السننية قننا ة إىل أن احمل مننال مننار  إضنن  إلدار 

رقك أ ننال  ذلنن  ان املنناد  تضننمن   قننانون املنن   منن  ال/أو ٤نننوع سنن انيا  ال ننا  ألح ننام املنناد   
بنت   لين  من  ق   كح  وحيث ان املتهك  م  القانون  ١اد  اام املمصادر  املركبة املشمولة أبح 

  احمل منة احل نكن  لن    ار  النفي   ا  و دون تصريً رمسي م  شتقات نفطيةاحمل مة حلمل  م
قرارهننا  الفننا  للقننانون    ها  ي ننون ررت تسننليمادر  املركبننة   تسننليمها وحيننث ان احمل مننة قننمبصنن

حماكمنة    اءأ نال  وإ ناد  اإلضنبار  حمل متهنا إلجنر   ملنرقكمن  القنرار ا  ٤     2قرر نقض  الفقنرتني  
هنننن    ١٤3٤ألوىل//مجنننادي ا27يف    فننناقولننندر القنننرار اب تمنننا تقننندم      تهك جمنننددا  إلتبننناعاملننن
       م.      ٩/٤/20١3 ر  املوا
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 مدنيتحادية / القسم ال ت محكمة التمييز اإلقرارا
 

زاً  جائومن استعمل حقه استعماالً   قانونأن مراجعة القضاء حق كفله الاملبدأ القانوين:  
ت حبكم ا ثبن اذابلضمامدين ويلزم   .( من ق6م )الحكام    ال يلزم ابلضمان استناداً 
 ر ابلغري الضراات ان القصد كان من الشكوى هو االبت  جزائي مكتسب درجة

 ة حم مة التمييز ا حادي  –  20١2/ 6/8  يف /ا يو  املدنية منقول١3٩٤ ك اقرار احل
هننن    ١٤33رمضننان//١7رينننن  مننة التمييننز ا حاديننة بتا ول يف حم ل  ا يننو  املدنيننة / منقننتشنن

و ضننوية القاضننيني السننيدي     ...  السننيد سننة رئننيس ا ي ننة القاضنني  برائ  م  6/8/20١2املوا ننر  
 :اء أبسك الشعب والدرت القرار األتنننننننني  املوذونني ابلقض  ...و ...

 سوكيل  احملامي / م. ل. م ج /   املميز / املد ي / م. س.
 ع ا.   .ج  -3ي. س. ج/  -2س .ج/  ع.  -١ ليهك/املد    ليهك/  املميز

شنن وى  سننبر للمنند    لننيهك وان اقنناموا الأبننن   ى حم مننة بننداء  الطارميننة  ي لنند ملنند د نن  اأ
بشنننهاد   ور مننن  مننن  قبنننت املننند    ليهمنننا ا  نننري  تتضنننم  ا امننن   لننندى حم منننة التحقينننر  

ل   مصننننر املنننند و ام. س. ج  وكننننذ يف دولننننة    العائنننند اىل قننننقيقهك املقننننيكابيننننت  بسنننرقة رقننننك مو 
ا يندت  الن   و   20١١/ج/75رمية ابلعندد  الطاجنً حم مة   وقد احيل  الد وى اىل  ديد 

ان رقك املوابيت غم قابنت للسنرقة  يعتن       الوارد  يها وحيثالنق اىل حم مة التمييز  كمال
  يف اجملتمنننل  تننن  وم انتنننممنننا تسنننبب أبسننناء  اىل مسع  كيدينننةاملننند   ان قننن وى املننند    لنننيهك  

امهك بنند ل تعننويل يقنندر   ابلننز  ننك  عننة واحلي لننذا  لننب د ننو ك للمرا تاذ جننامعوحيننث اننن  اسنن
   لنننيهك وحمننيلهك كا نننة  والت ا ننت بنننني املنند ضننام   مائتننان ومخسنننون مليننون ديننننار ابلتبلننا  مب

دد  وبعن  2٤/6/20١2ضنوع بتنارين  املو   الرسوم واملصاري  واتعا  احملاما  . الدرت حم مة
  د ننننوىي بننننرد  لالسننننت ناا والتمييننننز يقضنننن   قننننابال  ح مننننا  حضننننورحت    20١2/ /١70  اضننننبار 

  قيقنن  متييننزا  ونقضنن ا  تد .  عنن  وكيننت املنند ي ابحل ننك  البنن  صنناري د ي وحميلنن  الرسننوم واملاملنن
 .  ١2/7/20١2بعريضت  امللر ة  
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 :  القــــــــــــــــــرار
ــــ ـــــــــــ  ــــ ـ ــــ ــــ ــــــ   قننررنونينة  ينزي مقندم ضنم  املند  القاعن  التميير واملداولنة وجنند أن الطقلندى التند  ـــــ
ام القننانون  يمننا    اح نن ننك املميننز وجنند أننن  لننحيً ملوا قتنن احللنن  قنن ال    ولنندى النظننر يفقبو 
جنائزا     ما   ته  الي    ذل  ألن مراجعة القضاء حر كفل  القانون ومن  اسنتعمت حقن  اسنتعان

بننن   د  ويلنننزم ابلضنننمان اذا اانون املننن  مننن  القننن6 ح نننام املننناد  ا  اسنننتنادا    يلنننزم ابلضنننمان  
  وحينث  ان م  الش وى هنو ا ضنرار ابلغنمقصد كم تسب درجة البتات ان الائي  ك جز   

بنذل   نون د نوى املند ي ت نون واجبنة النرد . وحينث قضن  احمل منة      يوجد ح ك جزائي
ون قند جناء لنحيحا  من  حينث   نح مهنا ي  د الد وى  سبا  ا رى  نون يز بر   مها املم

ميننز رسننك  ت امل ماضننات التمييزيننة وحميننا   ورد  اجلانننب لينن  قننرر تصننديق  منن  هننذا  النتييننة  
 م .  6/8/20١2هن املوا نر    ١٤33/رمضان/١7ق يف  تفاالتمييز ولدر القرار اب

 
 

صاحل اليت يرمي هذا ري جائزاً اذا كانت املحلق غ يصبح استعمال ااملبدأ القانوين:  
صيب الغري من ع ما يلقاً متناسب مطقليلة األمهية حبيث ال تحتقيقها  االستعمال اىل  

لبة أبجر املثل عي املطااملد مدين وهذا ال مينع  ق. /ب( من 7/1)   املادةبسببها  ضرر  
عى/اضافة لوظيفته املد  وااليعاز لدائرة  بدعوى مستقلة ان كان له مقتضى من القانون 

 ء موضوع الدعوى دعوى ابستمالك اجلز   اقامة
 حادية ييز ا  حم مة التم  –  2٤/١١/20١٤  يف ةة املدنيا ي ة املوسع /2١0حل ك اقرار ا

 

ــة بتــاريخ مــة التمي حمكتشــكلت اهليئــة املوســعة املدنيــة يف  24/11/2014هـــ املوافــق  1436/صــفر/2يــز االحتادي
 لقرار االتـي:واصدرت اء ابسم الشعب ااملأذوني ابلقض ...وعضوية القضاة السادة  ...س برائسة انئب الرئي

 ي/ اي.م اال احملاموكيل  م.م.ج  /املميز/ا
ة العامننة لتو يننل ال هننرابء يف ال ننرخ املديرينن ر  ننام/منندي2/و يننر ال هرابء/اضننا ة لوظيفتنن  ١مننا/يننز  ليهاملم
  .م اضا ة لوظيفت  وكيلهما احلقوقي / ام./

 ان  صص  و ار  النقتن  سبر و  اظمية م  اال .ج  لدى حم مة بداء ام.م  اد   وكيت املد ي
م العطيفيننة إىل موكلنن  مبوجننب  32١/٤8قمننة عننة املر دينند  جننزء منن  القطس   احلامة للشركة العاال
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ولقيننننام املنننند    20/٩/2005واملننننلرخ يف  ١١7٩6لعامننننة جمللننننس الننننو راء املننننرقك  مانننننة اتننننا  اك
بر ل التياو  وتسننليك ا نذار ومت توجي    كل ام اجلزء املفص  ملو اضا ة لوظيفتهما أبستفديهما   ل
سننيمة ضننرار جأبحمتننوى ا نننذار ممننا الننا  موكلنن   ك تنفيننذيننتن همننا ا  اننن  منن  قبلسننتغلة  ساحة املامل

مننل كور  د و مننا للمرا عننة واحل ننك مبنننل معارضننة موكلنن  ور ننل التينناو   لنن  القطعننة املننذ لننذا  لننب 
ة منن  وتسننليمها إىل موكلنن   الينن ضننل الينند م  مريننن و  م د وى أبجر املثت للفا حتفاظ  ر اقامة  

احملامنننننننا  ألننننننندرت حم منننننننة املوضنننننننوع بتنننننننارين واتعنننننننا  منننننننا كا نننننننة املصننننننناري  حميلهواغت و الشننننننن 
ح مننننا  حضننننورحت  يقضنننني بننننرد د ننننوى املنننند ي ام.م.ج   20١٤/ /57 وبعنننندد 20١٤/2٤/٤

  لغنننا  قننندر وظيفتهمنننا مبة لاملننند    ليهما/اضنننا  ري  واتعنننا  حمامنننا  وكينننتاملصننناوحميلننن  الرسنننوم و 
د ي ابحل ننك املننذكور كيننت املنن نيننة ولعنندم قنا ننة و القانو النسننب و ع حسننب ينن  امخسننمائة النن  دينننار 

 .١٩/5/20١٤امللر ة  بالئحت  ونقض  لب تدقيق  متييزا  
   :القــــــــــــــــــرار

ــــ ـــــــــــــــــــــ  دينننة  ة حمل منننة التميينننز ا حاة املدنيننني نننة املوسنننعا   ير واملداولنننة مننن  قبنننتلننندى التننندق  ــــــــــــ ــــ ـ
قانونيننة قننرر قبولنن  قنن ال  ولنندى  طنن  النظننر  د  المييننزي مقنندم ضننم  املننعنن  التان الط  وجنند 
ميننز وجنند اننن  لننحيً وموا ننر للقننانون لوسننبا  الننوارد   ينن   ن الثابنن  منن   حل ننك امل لنن  ا
ة  فينننة مسنننيل طي  32١/٤8قمنننة  ة موضنننوع الننند وى املر د وى واسنننانيدها ان القطعنننئل النننوقنننا

لنننو ار  املالينننة  لرقبنننة  لوكنننة للدولنننة حنننر اا ينننة ممارض  ر   ١037لننند  ج  20١١/اذار/١6ابلعننندد  
را للعنننندد ال بنننم منننن  الشنننركاء ومنننن   وحننننر التصنننسنننك  66/8١م و3اولنننن  و  ١٩مسننناحتها  

القطعنننة  لبنننداء  اجنننرت معايننننة  لننن    منننة اسنننهك وان حم  ١50ضنننمنهك املننند ي النننذي ميتلننن   
وهننو    لوظيفتنن اضننا ة  /سننتغت منن  قبننت املنند    لي جلننزء امل  نن   لنن  اواب  موضننوع النند وى

املنننننننلرخ    ريرهننننننناشنننننننار اليهنننننننا مننننننن  قبنننننننت اخلبنننننننم  املهندسنننننننة يف تقء واملطنننننننة حوينننننننت ال هنننننننرابحم
رها  حة قند الذي تضم  أبن احملطة املذكور  تقل ضم  القطعة املنذكور  ومبسنا ١8/3/20١٤

 ننن  ر نننل التيننناو   ينننث   ميالقنننانو  حدها  وى املننند ي  اقننند  لسننننوهبنننذا  نننون د ننن  2م١720
اضنننا ة لوظيفتنن   ننننا  بننار   ننن  مر نننر  /     ليعائننند  لنندائر  املننند ر  والاملننذكو   ابحملطنننةاملتمثننت  

وحيننث يصننبً اسننتعمال احلننر غننم جننائزا  اذا كاننن  املصنناا النن  يرمنني    فننل العننام  للن صنن
م منن   يصننيب الغننقننا  مننل مننا  مطل  ايننة  يننث   تتناسننبل اىل حقيقهننا قليلننة األسننتعماهننذا ا 
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د ي املطالبننة أبجننر املثننت  نننل املنناملنند  وهننذا   ميقننانون    منن  ال/ 7/١ا  ضننرر بسننببها املنناد 
منن  القننانون ممننا ي ننون احل ننك املميننز لننحيحا  وموا قننا     لنن  مقتضنن كننان    بنند وى مسننتقلة ان 

   يعنننا  لننندائر وا املمينننز رسنننك التميينننز  لطعننن  التميينننزي منننل حمينننت  ورد اللقنننانون قنننرر تصنننديق   
اب كثرينة  لقنرار  ضوع الد وى ولدر ازء مو مال  اجلوى ابستاضا ة لوظيفت  اقامة د /املد  

 م.2٤/١١/20١٤هن املوا ر  ١٤36/لفر/2يف 
 

 لتضمي قانون ا  والقانون الواجب التطبيق على وقائع دعوى املدعي هاملبدأ القانوين:  
لسنة   100  رقم  ( حلاملن) ثورة  وليس قرار جملس قيادة ال  2006  لسنة   12  رقم

ره حمكمة م الذي تصديه ويكون احلكاملطعون ف  كمقبل صدور احل  ( امللغي)  1999
 من اتريخ التبليغ به أمام حمكمة يوماً (  30)  املوضوع قابالً للطعن فيه خالل

 ذكور من القانون امل  ( 5)ة  املاداالستئناف بصفتها التمييزية عمالً أبحكام  
 ا حادية يز  حم مة التمي  –  ١5/١2/20١٤  يف دنيةوسعة املة املا ي /3٤3قرار احل ك ا
هنن املوا نر    ١٤36فر//لن23نملدنية يف حم مة التمييز ا حادية بتارياملوسعة ا تش ل  ا ي ة

املنننوذونني    ...اد   و ضنننوية القضنننا  السننن  ...م برائسنننة  ئنننب النننرئيس السنننيد  ١2/20١٤/١5
 -تني: اآلنرار ء أبسك الشعب وألدرت القابلقضا

 ميز/ا . .ع امل
 احلقوقية/اا.م  وا .   ت /وكيلت  يا/اضا ة لوظيفالت نولوجم و و ير العلو /املميز  لي 

حم مننة بننداء  ال ننرخ ابننن  سننبر وان النندرت دائننر  املنند    لينن     لنندى  . .علنند وى املنند ي ا
رقك   يننننننننننننننننننننننننننة وا داريننننننننننننننننننننننننننة كتاهبننننننننننننننننننننننننننا املنننننننننننننننننننننننننن جيا/النننننننننننننننننننننننننندائر  القانون نولو و ار  العلننننننننننننننننننننننننننوم والت

و ننر  نننار انيننة ماليننني ديامث قدار ا متضمين  مبل  والذي مبوجب  مت  30/5/20١3يف١32١ت/ق/
وذلنن   نن   قنندان  يننالت  ائنند  اىل  تضننمنيا  اليف القائمننة املر قننة مننل كتنن  26 لتسلسننت رقننكا

قوقنننن  لننننذا ابدر اىل جنننناء جمحفننننا  وماسننننا   قننننرار دائننننر  املنننند    لي /اضننننا ة لوظيفتنننن  وحيننننث ان ال
 ننك   للمرا عننة واحل ة لوظيفتنن اضنناملنند    لي /  القانونيننة و لننب د ننو  اضننم  املنند   ننماض  لينن ا 

ييننننة املرا عننننة النننندرت احمل مننننة   ونتا  بنننن وابطننننال قننننرار التضننننمني  يمننننا عنننن  اجلننننزء اخلنننن  ابلغنننناء



 22٩ 

ك بننرد  للتمييننز يقضنني احل نن قننابال  ح مننا  حضننورحت  26/8/20١٤وبتننارين 20١٤/ /١875بعنندد
اا.م   حلقوقيتننان  ااملنند    لينن  ية واتعننا  حمامننا  وكيلتننا  القضننائرييلنن  املصنناد وى املنند ي وحم

ابحل ننك املننذكور  عنن   ملميزا ة اولعدم قن منالفة  امخسمائة ال  دينار    مبلا مقدار وا .    
ت ناا بغنننننننداد ال نننننننرخ منننننننة اسننننننن واملقدمنننننننة لننننننندى حم  .٩/٩/20١٤بننننننن  متيينننننننزا  بالئحتننننننن  امللر نننننننة 

ارين مييزيننة بتنن لتدية/بصفتها ا ناا بغداد/ال رخ ا حا مة استحم  تزية. قرر التميي حادية/بصفتها  ا
وى اىل النننند  ضننننبار احالننننة الطعنننن  التمييننننزي مننننل ا 20١٤حقوقيننننة//٤67 وبعنننندد 20١٤/2٤/٩

ار حم منننة واقنننع حم منننة التميينننز ا حادينننة للنظنننر يف الطعننن  التميينننزي حسنننب ا  تصنننا  الننننو ي
 رخ بذل .بداء  ال 
ــــ     :راـــــــــر القـــــ
د  ينة وجنملوسنعة املدنينة يف حم منة التميينز ا حادا ي نة ا ر واملداولة م دى التدقيل ــ ـــــــ ـــ ـ ــــــــــــــــــــــ ــــ 

 مننننة  تنا  ننننا  يف ا  تصننننا  حصننننت بننننني ا ي ننننة املدنيننننة يف حم مننننة التمييننننز ا حاديننننة وحمان  
التميينننزي يف احل نننك    ظنننر الطعننن نيزينننة بشنننون  ا حادينننة بصنننفتها التميسنننت ناا بغنننداد/ال رخ  ا

القاضني    26/8/20١٤ن  ومرين  20١٤/ /١875  بعندد  اء  ال نرخة بند در من  حم منالصا
ة  لنننب الغننناء وابطنننال قننننرار التضنننمني الصننننادر مننن  املمينننز  تضنننمن ي املبنننرد د نننوى املميز/املننند 
ابنن   اريننة ب تدنونيننة وا ة لوظيفت /النندائر  القام والت نولوجيننا اضننا العلننو    لي /املنند    لينن  و يننر

مثانينننننة    لغنننننا  قننننندر وجبننننن  تضنننننمين  مبلنننننذي مت مبوا  30/5/20١3  يف  ١32١املنننننرقك   ق/ت/
  ر  املمينز  لي /املند    لين  اضنا ة لوظيفتن   نناملندائ  عائند ماليني دينار  ن   قندان العيلنة ال

ضنننة  ة بصنننفتها التمييزينننة  ريداد/ال رخ ا حاديننننناا بغنننحينننث احالننن  حم مننننة اسنننت   200٤
  ظننر ابلطعنن ا حاديننة للن  ة التمييننزحم مننلنند وى اىل  ملقنندم اليهننا مننل اضننبار  اتمييننزي الالطعن  ا

ار  النند وى اىل ا ي ننة املدنيننة  ل اضننبطعنن  مننحسننب ا  تصننا  النننو ي وبعنند ورود  ريضننة ال
تميينزي وتنرى ا ي نة  فتصة بنظنر الطعن  ال مة امليف حم مة التمييز ا حادية  لب  حديد احمل

ح نننام  ضنننمين  و قنننا  ألي قننند مت تملننند ن املميز/امننننة التميينننز ا حادينننة اة يف حم ينننوسنننعة املدنامل
ي مننننل احملننناكك مننن  نظنننر  والنننذ   22/6/١٩٩٩يف  ١00جملنننس قيننناد  الثنننور  املنحنننت رقنننك  قنننرار

ضنن  بننرد النند وى  للنن   ننندما قالنند اوى الناقنن ة  نن  تطبيننر أح امنن  وان حم مننة البننداء   
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وى   ت نون الند   200٤  املد ي قند وقنل  نامللمميز/   فعت املنسو ح مها املميز  ل  ان ال
لثننور   اد  النس قينشنار الين  ا نال .دون ان تالحنظ ان قنرار جمالقنرار املننل النوارد يف  شنمولة ابملم

قنننانون  مننن     8    مت الغننناء  مبوجننب أح نننام املنناد ١٩٩٩  لسنننة  ١00ارقنننك    املشننار اليننن  ا ننال 
  30/5/20١3  تنننارينقننند لننندر ب  لتضنننمني كنننان وان قنننرار ا  2006  لسننننة  ١2  التضنننمني رقنننك

وانني اجلديننند  انننا تسنننري منن  مرينننن  لنننت يف القننوملنننا كننان ا   .ي املننذكورمللغننن للقننرار ااسننتنادا  
 القنانون اجلديند   يسنري ا     لوقائل ال  ن تمتنب  ليهنا بعند كنت ث رهنا  ل  احىت  نفاذها

ويهندا هننذا     القننوانني  ةا نندم رجعين  وهنو مننا يعن   ننن  مببندأ  للمسنتقبت دون املاضننيلنسنبة  اب
  من  القنانون املند  العراقني رقنك  ١0   يف املناد  ورد هنذا املبندأمالت وقند  ملعااستقرار ا املبدأ اىل

ا  يعمنت ابلقنانون ا  من  وقن  لنمورت    نذا   نال يسنري    ل  جناء  يهناا  ١٩5١  سنةل ٤0
كنننان  ذلننن  أو    د يقضننني بغنننمجننند نننن  يف القنننانون اجلديننن  الوقنننائل ا  اذا و سنننبر مننن   لننن  منننا

ذ  القا ند  العامنة بعننل  تنرد  لن  هننا  اننن     دا  عنام أو اآلم القننا  ابلنظناالقنانون اجلديند متعل
القننوانني أبانننر رجعنني ومنهننا القوا نند اإلجرائيننة وهننذ  القوا ننند    سننرحتن  يهننا  ا سننتثناءات ميتنند  
جبنننة  اات قننن لية و العنننام ولنننذل   هننني اجنننراء  قاضننني وتتعلنننر ابلنظنننامام التوايقنننة الصنننلة بنظننن

 تلنن   لقائمننة حننىت  كننت النند اوى النندور  و لنن ننور  ون اجلدينند  بنناع يسننري يف قننونا القنناناإلت
القدمي وأساس األار الفنوري واملباقنر للقا ند     قانون ظت الال  تتعلر ابلوقائل ال  حدا  يف  

 يهننا    اننن  حتنناج إل نناد  النظننرءت لتعننويل إجننراءات كنننا جننااإلجرائيننة اجلدينند  يرجننل اىل أ
ق الن   لن  بتسنهيت الطنر لعدالنة وذينز اات إىل تعز رع م  تعديت هذ  اإلجراءهدا املشيكما 
بوجنننود وضنننل سنننابر م تسنننب  تمسننن   ال للا د القاضننني يف التولنننت اىل احلقيقنننة و  جمنننتسننن

ي   ننوى املميز/املنند ي هننقننائل دوبننناء  لنن  مننا تقنندم ي ننون القننانون الواجننب التطبيننر  لنن  و 
  رقنننكر  املنحنننت  يس قنننرار جملنننس قيننناد  الثنننو ولننن  2006  ةلسنننن  ١2  رقنننكأح نننام قنننانون التضنننمني  

 نننك املطعنننون  يننن  وي نننون احل نننك النننذي تصننندر   ت لننندور احلامللغننني قبننن  ١٩٩٩لسننننة    ١00
منة    االانني يومنا  من  مرينن التبلينا بن  أمنام حم 30ا  ضوع قابال  للطع   ي   اللاملو  حم مة

ذكور أ ننننال  وت ننننون  انون املننننقننننمنننن  ال  5د   يزيننننة  مننننال  أبح ننننام املنننناسننننت ناا بصننننفتها التميا 
هي املفتصة بنظنر الطعن  التميينزي    التمييزيةحادية بصفتها  ال رخ ا داد/است ناا بغحم مة 
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ضنة الطعنن  مننل اضنبار  النند وى إىل حم مننة ا سنت ناا املننذكور  للنظننر  ينن   ة  ريإحالنن  لنذا قننرر
اب تفننننننناق    ال نننننننرخ بنننننننذل  ولننننننندر القنننننننراروإقنننننننعار حم منننننننة بنننننننداء    تصنننننننا   حسنننننننب ا 

 م.١5/١2/20١٤هن املوا ر  ١٤36/لفر/23يف
ة نتيج  عتبار الدعوى املنظورة أمامها مستأخرة اىلالبداءة اب   قرار حمكمة   دأ القانوين:ملبا

 ملادةيتفق وما تنص عليه ا  حسم النزاع أمام هيئة التحكيم يف غرفة التجارة الدولية، 
العقد هو وزارة   ل يف االو ن الطرف  شار اليها آنفاً، وطاملا امن قانون امل 253/3
ابرامه يف بغداد فتكون احملاكم العقد مت    وان   ملنحلة(والتجهيز )ا  ليح مديرية التس الدفاع/

ة بنظر الدعوى تطبيقاً للقواعد املنصوص عليها يف املادتي  تص املخ  هي   العراقية 
 من الفقرة جـ(،  )اجلملة االوىل  دينون امل /ج من القان  15و14

 ادية حالتمييز ا   حم مة  –  20١2/ ١١/ 2١  يف  235/20١2/ 23٤ ك اقرار احل
هننن    ١٤3٤/رم/حمنن6نة ا وىل يف حم مننة التمييننز ا حاديننة بتنناريسننعة املدنيننا ي ننة املو تشنن ل   
  ...لسنننناد   و ضننننوية القضننننا  ا  ...م برائسننننة  ئننننب الننننرئيس السننننيد  2١/١١/20١2املوا ننننر  

 -تني :نرار اآلضاء ابسك الشعب وألدرت القاملوذونني ابلق
يفت /وكيلنن   اضننا ة لوظ / يننر املاليةو -2س.  .   /ي/االعام/القاضنن ئننب املنند ي  -١املميننزان/

 املوظ  احلقوقي/ اي.  . ا  
قنننننرار حم منننننة البنننننداء  املفتصنننننة ابلننننند اوى التيارينننننة يف الننننند وى املرقمنننننة  -١هك/لنننننيمينننننز  امل

 ة  تزيو/اضنننننننننننناير قننننننننننننركة ارمننننننننننننامن  وابموسامنننننننننننند -2/  ١5/7/20١2يف  20١١/  / 286
 لوظيفت  مالية/اضا ة هك  قركة اس-ي امدير قركة  ينمي ان-3ت /فلوظي

ء  املتفصصنننة ابلننند اوى  داة البننملنند ي/و ير املالية/اضنننا ة لوظيفتننن  لنندى حم مننند نن  وكينننت اا
لينننننة   ا يطا-ااوتننننوميالرا  قننننركة  التياريننننة ابننننن  سننننبر وان تعاقنننندت و ار  الننننند اع املنحلننننة مننننل 

ة ارمننننننامن   اقننننننرك  كتني املنننننند    ليهمننننننالهننننننا الشننننننر  حلنننننن  حموالنننننن 28/١2/١٩80بتننننننارين
  لتيهيننننز لننننوارين و تنننناد   5/80ا  ب العقنننند املننننرقكمبوجنننن  ني ننننا ركة  ينمي اموسنننناتزير وقننننواب

وقامننن  و ار     ملينننون دو ر وسنننبعمائة وسنننتة وتسنننعون ملينننون دو ر    7٩6ا  بقيمنننة   للسنننف
تقندمي  وحسنب  ١٩87  ولغاينة١٩8١قد مبوجب د عات م   نامسديد املبلا    الع اع بتالد 
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ن وانال  مائنة الن   سنبعون ملينو ئنة وااننان و   ااالمثا372.3ا  غ  جممو هناالعمت وانا   وبل
نقنندا  وا  ننر ابلنننفي اخلننام اب ضننا ة اىل تسننديد الفوائنند     زء منننوكننان التسننديد يف جنن  دو ر 

ول  ني   عات وحسنب منا موضنً يف اجلند يف بعنل من  هنذ  الند  احلالتاملمتبة    التو م 
ن ينننتك    قننند  ننندود منننا نننك بفسنننن العواحلا للمرا عنننة  ا  لنننب د نننو  املننند    ليهمنننلنننذ   د وى.الننن
ملاديننننة النننن  النننناب  العننننراق و نننندم  ا  ضننننرارفيننننذ  واسننننمداد كا ننننة املبننننالا والتعننننويل  نننن  ا تن

لندرت احمل منة   نة احلقنوق ا  نرى ااظ ب اا  تداد ب ا ة اإلجراءات القضنائية منل ا حتفن
  بننننننردورحت  يقضنننننني  ح مننننننا  حضنننننن  20١2/ /286  عننننننددوب  ١5/7/20١2رين  املننننننذكور  بتننننننا
ئننة  ماا  ار تعننا  حمامننا  وكينت املنند    ليهمننا مبلغننا  مقنند ملصنناري  وايننت املنند ي االند وى وحم

  ت  امللر نةبعريضن   ع  املند ي العنام متيينزا  ابحل نك املنذكور  البنا  نقضن   ومخسون ال  دينار .
 نقضننن   تننن  متيينننزا  ابحل نننك  البنننا   ة لوظيفد ي/اضننناوكمنننا  عننن  ايضنننا  وكينننت امل  ١2/8/20١2
  مبوضوع وقرار واحد مت توحيداا معا .لر الطعنينيولتع  ١3/8/20١2  امللر ة  ضت بعري
   :ــــــــــــرارــ قــــ ال

يينننز   منننة التموسنننعة املدنينننة ا وىل يف حمة مننن  قبنننت ا ي نننة اململداولنننلننندى التننندقير وا  ــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــ 
 مننا قننن ال    قننرر قبو   القانونينننة   ان ضننم  املنند مقنندملتميينننزيني  وجنند ان الطعنننني ا  اديننة ا ح

 قنند    ولنندى النظننر يف احل ننك املميننز   ظراننا معننا  ونداا  قننرر توحينن  ولتعلقهمننا مبوضننوع واحنند 
صنادر  ن   با ا  للقنرار التميينزي الوان جاء ات  القانون اح ام  ان  غم لحيً ملفالفت   أبوجد 

يف    20١2/م/67١  النرقك  زينة صنفتها التمييينة ب ة ا حادمة است ناا بغداد/الرلا رائسة حم
ااملنننننند ي/و ير    منننننن  قبننننننت املميننننننز  دماملقنننننن  والننننننذي يتعلننننننر ابلطعنننننن  التمييننننننزي  5/20١2/3١

  جللسننة امللر ننةة البننداء  يف حمضننر ا  حم مننحننول القننرار الننذي النندرت  املالية/اضننا ة لوظيفتنن  
 ر  اىل  مسنننننتو  20١١/ /286نظنننننور  امامهنننننا املرقمنننننة  لننننند وى امل تبنننننار ااب  20١2/٤/25
للمننناد     ا  سنننتنادهي نننة التح نننيك الدولينننة يف غر نننة جتنننار  ابرينننس اع مننن  قبنننت  ة حسنننك الننننزا نتييننن
تميينننزي  رار الوالنننذي جننناء القننن   ١٩6٩  لسننننة  83  مننن  قنننانون املرا عنننات املدنينننة رقنننك  253/3

مننن     3٤/3  يننن  يف املننناد لملنصنننو   الننننو ي ا  تصنننا  حم منننة ا سنننت ناا    ا نننال   ال نننا  
املنن م بننني و ار     5/١٩80لعقنند املننرقك  منن  ا   ١٩-١ا  ن الفقننر وقنند وجنند اب   ذكورلقننانون املننا
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  ينوبننني قننركة اوتننوميالرا ا يطاليننة يف بغننداد بتننار   ااملنحلننة   التسننليً والتيهيننز  يننةمدير /الد اع
النزا نات    ان كا نة  نص   لن  ز لوارين وتوربينات واسلحةاخلا  بتيهي ١٩80/١2/28

ودينننة مننن  قبنننت األ نننراا    يها بصنننور  مي ننن  تسنننوتلعقننند والننن   ذا املرتبطنننة هبنننالناقننن ة مننن  وا
ور  نائيننة مبوجننب قوا نند املصنناحلة والتح ننيك لغر ننة التيننار   بصننيتها  املتعاقنند  سننوا يننتك تسننو 

  ن وا  كور  ا نند املننذ ني يننتك تعيينننهك و قننا  للقو منن  قبننت االاننة حم منن   ا رنسننا  الدوليننة يف ابريننس
 ننة التح ننيك يف  يننت اىل هيوضننوع قنند أحبننداء  أبن املة الامننام حم منن   ننريف النند وى قنند تصننادقا

مت اسننت ناا قننرار ا ي ننة امننام حم مننة اسننت ناا ابريننس     واننن   غننرا التيننار  الدوليننة يف ابريننس
  املنظننور ة البننداء  اب تبننار النند وى   لينن   ننان قننرار حم منن  مامهننا و   النن  النند وى معروضننة ا

يتفننر    ة ر  الدوليننغر ننة التيننا  ة التح ننيك يفهي نن  لنننزاع أمننامسننتو ر  اىل نتييننة حسننك امأمامهننا  
اليها ثنفا   و املنا ان الطنرا ا ول يف العقند    اراملش  م  قانون   253/3  وما تن   لي  املاد 

د  ت نننون  ن العقننند مت ابرامننن  يف بغنننداوا  لتيهينننز ااملنحلنننة ليً واهنننو و ار  الد اع/مديرينننة التسننن
صنننو   وا ننند املنتطبيقنننا  للقبنظنننر الننند وى  تصنننة  هننني املف  ي االقضننناء العراقننن  لعراقينننةااحملننناكك  

وملننا كننان    ااجلملننة ا وىل منن  الفقننر  جننن    املنند /ج منن  القننانون    ١5و١٤ ليهننا يف املننادتني  
د  الد وى اىل حم متهنا  و لي  قرر نقض  وا ابصحت   احل ك املميز قد  ال  ذل  مما ا ت 

  املوا ننننرهننننن    ١٤3٤رم/  /حمنننن7   تفنننناق يفمننننا تقدم ولنننندر القننننرار اب  د وى و ننننرت فار النننن سنننن
 م.20١2/2١/١١

 
للمدعي يف اثبات دعواه طاملا    ة الشخصي  ة بينلل   اعاالستم   ةعلى احملكماملبدأ القانوين: 

الد املدعي فاملانع االديب و   ة عليها هي زوج  املدعي قد تصادقا على ان  يان املتداعي
عواه ل عجزه عن اثبات د ااالثبات ويف حاثنياً من ق  /18  ة للماد  نا وفقاً ر همتوف

 ة حق حتليف خصمه اليمي احلامس  ة متنحه احملكم  ةي الشخص  ةلبين اب
 ةحم مة التمييز ا حادي  – 20١2/ 23/7  يف  ا يو  ا ست نا ية  ١580ار احل ك اقر 
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هنن    ١٤33//رمضنان  3ارين  ادينة بتن حمنقنول يف حم منة التميينز ا  ةنا يل  ا ينو  ا سنت تش 
املننننوذونني    ...   لقضننننا  السننننادو ضننننوي  ا  ...لننننرئيس  م برائسننننة  ئننننب ا23/7/20١2ملوا ننننر  ا

 :درت القرار ا تننننيوالب  ابلقضاء ابسك الشع
 املميز /اع ا.ع.خ  وكيل  احملامي ار.   

   م .ع  ها/  .املميز  لي
   ليهننا مبلغننا    املنند ي  ةابن ملوكلنن  بذمنن  احملاويننتء   بنندا  ةيننت املنند ي/املميز لنندى حم منناد نن  وك

    نن  ةورغننك مطالبتنن   ننا ا  انننا ممتنعنن  ةحسننن  ةقرضننلنن  دينننار  نن   سننون اومخ  ةمقنندار  سننبعمائ
م  الرسنننو   واحل نننك ابلزامهنننا ابملبلنننا ا نننال  منننل حميلهنننا  ةاملبلنننا لنننذا  لنننب د و نننا للمرا عننن  د نننل 

ح مننننا     2٩/2/20١2يف    20١2/ /52املوضننننوع بعنننندد    ةدرت حم مننننواملصنننناري  . النننن
  وكيلننن  املننند ي  اري  . اسنننتونواملصننن   ي وحميلننن  الرسنننومد بنننرد د نننوى املننن  حتُ يقضنننيحضنننور 

اسنننت ناا    ة. الننندرت حم مننن  ١٤/3/20١2  ةامللر نننتننن   ئحاحل نننك املنننذكور  البننناُ  سنننف  بال
د  يننننن يقضننننني بتويورحت  ضنننننح منننننا  ح  6/5/20١2  يف  20١2/س/36١بعننننندد    ةاببنننننت ا حاديننننن

.  سنت ناا ومصناريف    ملستون  رسنك اوحميت ا ةضات ا ست نا ا  ما ورداحل ك املتسون  
    30/5/20١2 ةلر امل  ت املستون  ابحل ك الصادر  ع  ب  متييزا  بالئح وكيت  ةم قنا ولعد 

   :القــــــــــــــــــرار
ــــ ـــــــــــــــــــــ  قننرر    ةنيننالقانو    مقنندم ضننم  املنند مييننزي  لتوجنند ان الطعنن  ا  ةالتنندقير واملداولنن  لنندى  ــــــــــ ـ ــــ ـ

نن  غنم لنحيً و نال  للقنانون  أبوجند    احل نك املمينز  ال  ولندى  طن  النظنر  لن  قبول  قن
للمنند ي يف اابننات د ننوا   املننا ان    ةالشفصنني  ةا سننتماع للبيننن  ة منناحمل   لنن ذلنن  اننن  كننان  

ديب متنو ر هننا  انل ا ملنوالند املند ي  ا  ةد ي  ليها هني  وجنقا  ل  ان املني قد تصادياملتدا 
  ةالشفصني  ةابنات د نوا  ابلبيننال  يز     احم  قانون ا ابات ويف   / نيا  ١8  مادللو قا  

   لنننذا قنننرر نقنننل احل نننك املمينننز وا ننناد  ة  اليمنننني احلامسننن   صنننم   ليننن حنننر ح  ةمتنحننن  احمل مننن
ار  ر القننر لنند . و يننةبقنن  رسننك التمييننز مبعننا  للنتيقنندم  لنن  ان يتبنناع مننا تالنند وى حمل متهننا  

 .23/7/20١2املوا ر    ١٤33ن//رمضا3اب تفاق يف 
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ت قد وسع 1979  ةلسن 107املادة األوىل من قانون ااثبات رقم  انوين:  قملبدأ الا
السليم   فل التطبيق ة القاضي يف توجيه الدعوى وما يتعلق هبا من أدلة مبا يكسلط
ذلك إن املادة ظورة فضاًل عن  قضية املندل يف الكام القانون وصوهلا إىل احلكم العااح
الشكلية احلد الذي يضمن املصلحة العامة   ط كور قضت بتبسيلرابعة من القانون املذ ا

 ق املتنازع فيه صل احلؤدي إىل التفريط أبوال ي
 ة التمييز ا حادية حم م   –  5/20١٤/ ١١يف     /ا ي ة املدنية/منقول707قرار احل ك ا
هننننن    ١٤35/رجنننب/١١ين  تنننار ينننز ا حادينننة بيف حم مننننة التمياملنقنننول    املدنينننة  تشننن ل  ا ينننو 

  ...يني السنننيدي   و ضنننوية القاضننن  ...م برائسنننة  ئنننب النننرئيس السنننيد  ١١/5/20١٤وا نننر  امل
 :ني ابلقضاء ابسك الشعب وألدرت القرار األيوذونامل

اع    احملنننامي  وكيلننن   تننن إضنننا ة لوظيف/املفنننوض لشنننركة ر  كسم  .ع.ا  املنننديراملعمض/ا املمينننز/
 ال. .ال   

 ع.ال    .ا ل  احملامي لي /اي. .ع.ع  وكيعمض  ملميز  لي /املا
دي  إىل املنند ي مببلننا مقنندار  لينن  منن  ننراد   إن املنند    اد نن  وكيننت املنند ي لنندى حم مننة بننداء  اال

مسنننننتحر األداء كمنننننا هنننننو  بننننن   ملينننننون ديننننننار سنننننة و شنننننرون  سنننننبعمائة ومخ725.000.000ا
 ١/2/20١3و  28/١2/20١2مللر ني يف   ا0000055و  00000٤٩ني ا املرقمابلص يني

تعننناون اإلقليمننني : الننندائ  للمصنننرا املسنننحو   ليننن  الصننن ني امصنننرا ال يمراجعنننة املننند و نننند
يد كننايف ليس لدي  رل  املدي ا ي للتنمية وا ستثمار  الفرع الرئيسي ظهر إن املد    ل  سالمياإل

إىل النندائ  رغننك بذمتنن  ا بتسننديد منن   ي املننداد    لينن  قيننام املنن   . ولعنندملتغطية النندي  املننذكور أ ننال
  ي املنندامننوال املنند    لينن  . لننذا  لننب وضننل أقننار  احليننز ا حتيننا ي  لنن  األر ت ننر طالبننات املامل

ادل قيمننة النندي  واحل ننك ة بغننداد مبننا يعنن شنناريل أماننن املنقولننة وغننم املنقولننة واسننتحقاقات  لنندى دائننر  م
ئة ومخسنننة و شنننرون سنننبعما  725.000.000ا لنننا الننندي  وقننندر بتسنننديد مب    ليننن  إبلنننزام املننند

امنننة ينننن إقمننن  مر  %5البالغنننة  ي. .ع.ع  إضنننا ة إىل الفائننند  القانونينننةا   ليننن  ملننند لينننون إىل ام
وبتننارين  20١3/ /2852دد احمل مننة بعنن الد وى وحلني التسديد الفعلي ل امت الدي  ألدرت  

   شنننننننركة ر ض لملننننننندير املفنننننننو يننننننن  ا . ع. ا  ااملننننننند    لإبلنننننننزام  ح منننننننا  غيابينننننننا   3١/١2/20١3
مائة   سننبع725.000.000منند ي اي. .ع.ع  مبلننا مقنندار  ا  للفتنن  بتوديتنن إضننا ة لوظي/كسم
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بني   املسنننحو 0000055و 00000٤٩ ننن  قيمنننة الصننن ني املنننرقمني ا ملينننونومخسنننة و شنننرون 
عننا  واملصاري  وأت ل  الرسومر  وحميقليمي اإلسالمي للتنمية وا ستثماصرا التعاون اإل ل  ام
  مخسنننمائة الننن  ديننننار واحتسنننا  500.000ا مقننندار  اد ي ا .ع.ال   مبلننن ينننت املننن لوكحمامنننا  

علينننة وحلنننني الف 6/8/20١3 مننن  مرينننن املطالبنننة القضنننائية يف تبنننارا  ا  %5ونينننة البالغنننة الفائننند  القان
 مننة بعنندد لنندرت احملأ 27/١/20١٤لينن   لنن  احل ننك بالئحتنن  امللر ننة وكيننت املنند     ا ننمض
  ننماض قنن ال  وحميننت رد احضننورحت  بنن  ح مننا   25/2/20١٤ن وبتنناري 20١3ا ماضننية//2852

 . 23/3/20١٤ا  بالئحت  امللر ة متييز يت املعتوض ابحل ك املعتوض الرسوم .  ع  وك
    :ــــرارالقــــــــــــــ 
ــــ ــــــــــــــ  ــــ ــــ ــــــــ . قنرر  القانونينةاملند     م ضنم ميينزي مقند د إن الطعن  التداولة وجندقير وامللدى الت ـــــ
لن   ً و نال  للقنانون ذ.  قند وجند أنن  غنم لنحيى النظر يف احل ك املميزال  ولد بول  ق ق
ماضنية  ا     ر ضند  بعريضنتيايب الصاداملميز/املد    لي  كان قد ا مض  ل  احل ك الغ إن 

  املعننمضىل اسننك   ننماض إر يف  ريضننة ا ونيننة واقنناد  القان ننالل املنن  27/١/20١٤امللر ننة  
وت رارهنا يف  يف  ريضنة ا  نماض إىل  لبن  إب ناد  احملاكمنة    ا قنار  ين  وان واسك املعنمض  ل

املناد  األوىل من   صولنا  وان  عنة   حمنت  لن  انن   عن  بطريقنة إ ناد  احملاكمنة  ملرا جلسة ا
وى ومننا  يف توجينن  النند   طة القاضننيوسننع  سننل  قنند   ١٩7٩  ةلسننن  ١07انون اإلابننات رقننك  قنن

ح ننام القننانون ولننو ا إىل احل ننك العننادل يف  لسننليك إلطبيننر ادلننة مبننا ي فننت التا منن  أيتعلننر هبنن
ة  سنيي الشن لي  إن املاد  الرابعة م  القانون املذكور قض  بتب   ذلية املنظور   ضال   القض

ن  ا ع  ين  وحينث إحلنر املتنني أبلنت املصنلحة العامنة و  ينلدي إىل التفنرياحلد الذي يضم  ا
ا نننت بصنننحت  لنننذا قنننرر نقضننن     ذلننن  ممنننا    نننالاح مهنننا املمينننز إىل  جتهننن  يفمنننة قننند ااحمل 

لندار احل نك و نر القنانون  لن   إموضنو ا  و    يهنا  إىل حم متهنا للنظنر  وإ اد  اضنبار  الند وى
هننننن    ١٤35/ رجننننب /١١لنننندر القننننرار اب تفنننناق يف  ز مبعننننا  للنتييننننة و رسننننك التمييننننإن يبقنننن   

 م .  ١١/5/20١٤ملوا ر  ا
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املتطور للقانون ومراعاة احلكمة من   فسريالت  باعي ملزم ابتاضان الق:  بدأ القانوينامل
 ة وال يؤدي اىل احلد الذي يضمن املصلحة العام   ة سيط الشكليقه وتبالتشريع عن تطبي 

 ( االثبات.  من ق  4و 3م)اىل التفريط أبصل احلق املتنازع فيه  
 يةيز ا حادي مة التمحم  – 20١3/ 20/5 يفاملدنية    املوسعة  ي ةا /١٤٤ا  قرار احل ك

هنن  ١٤3٤/رجنب/٩بتنارين    حادينةتش ل  ا ي نة املوسنعة املدنينة الثانينة يف حم منة التميينز ا 
  ...و ضننننننوية  ئننننننب الننننننرئيس السننننننيد    ...رئيس  سننننننة  ئننننننب الننننننم برائ20/5/20١3املوا ننننننر  

 -:رار اآلتني درت القنلاملوذونني ابلقضاء ابسك الشعب وأ
 وكيلها احملامي ا .    /سنيل حممد حتموق  جا  ةليا . م.   .متو  املميز /

 ر اموال الوق  السي يف نينوى/اضا ة لوظيفت استثمااملميز  لي / مدير  ام هي ة ادار  و 
  ملننت ابننن  سننبر ملننور  املد يننة املرحننو يننة بواسننطة وكيلهننا لنندى حم مننة بننداء  املو اد نن  املد 

ا وسنننتة  غنننر   مننن  اربعنننةة  ت  املت وننننسنننني منننل مشنننتمالجنننامل حممننند حت  ع ا  ان وقننن ام. ي.  
مبوجننب احليننة الوقفيننة    ة وذلنن احلشننمي  ٤٤م  ٤٩5/٤0دكنناكني واملقامننة  لنن  العقننار املننرقك  

 حقننننننننننننننا  منننننننننننننن  قبننننننننننننننت الواقنننننننننننننن  وابحليننننننننننننننة  واملعدلننننننننننننننة    ١٩73/  ١/٤/ يف١22املرقمننننننننننننننة
لنننننت وقننننند  صنننننية يف املو وال الشفحنننننوالصنننننادرتني مننننن  حم منننننة ا ١2١3سنننننيت١٤3املرقمنننننة

ذكور بعنندو ا  الواقنن  ا  ان املنند    لينن   املنن  يننة للوقنن د توليننة امل  احليننة ا  ننم   تضننمن 
ر ي او    امنننوال الوقننن  ووارداتننن  والتصنننرا هبنننا دون سنننند قنننيننند   لننناضنننا ة لوظيفتننن  وضنننل  

مبننننل    ملننند    ليننن  اضنننا ة لوظيفتننن  والزامننن  لبننن  د نننو  ا  0و  و ال نننا  للشنننر  الواقننن قنننان
صناري  واتعنا  احملامنا   املالرسنوم و    املد    ليلوق  مل حميت  ة يف ادار  ارضت  للمد يمعا

املولننت للنظنر  يهننا حسننب ا  تصننا   ية يف  احيلن  النند وى اىل حم مننة ا حنوال الشفصنن
ح مننننا  7553/20١0وبعنننندد    ١7/١0/20١0   ننننم  بتنننناريناحمل مننننة ا النننننو ي النننندرت  

والننزام   مننل مشننتمالت   مل حممنند حتسننني لنن  وقنن  جننا  للتوليننة  ةحضننورحت يقضنني بمقننيً املد ينن
  لنن  ضننوءة لوظيفتنن  مبنننل معارضننتها للمد يننة يف ادار  الوقنن  ومشننتمالت   ضننا    لينن  اد املنن

ا ا نال  وحمينت املند    لي /اضنا ة  شنار اليهمنقرو  الواق  الوارد  يف احليتني الوقفيتني امل
مللر ننة  بالئحتن  ا  ينزا  املنذكور متي  مينز ابحل ننكوكينت امل    عن  فتن  املصناري  واتعنا  احملامننا .لوظي
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  /قفصننية5٤0٩احل ننك اىل حم متنن  منقوضننا ابلقننرار التمييننزي املننرقك  ينند  ا   ١0/20١0/27
  5/5/20١١بتنننننننارين  الننننننندرت حم منننننننة املوضنننننننوع    2٩/١2/20١0واملنننننننلرخ    20١0اوىل/

 بند هللا  ني حممند  سناملد ية للتولينة  لن  وقن  جنامل حت  والعدد ا ال  ح ما حضورحت بمقيً
عارضنننت  للمد ينننة يف ادار  الوقننن   ل ميفتننن  مبننننوظ يننن  اضنننا ة للنننزام املننند    لمشنننتمالت  وا  منننل 

حميننت  د  يف احليتنني النوقفيتني املشنار اليهنا ا نال  و النوار   ومشنتمالت  يف ضنوء قنرو  الواقن 
حل نننك  اب عننن  وكينننت املننند    ليننن     احملامنننا ,      لي /اضنننا ة لوظيفتننن  املصننناري  واتعنننا املننند 
  حادينننننننة بعنننننننددا   التميينننننننز  منننننننةقنننننننررت حم   ١١/5/20١١مللر نننننننةا  بالئحتننننننن  اذكور متيينننننننز املننننننن

 ننننننناد  ا ضنننننننبار  اىل  قضننننننن  وان  ١١/7/20١١يف  20١١/ا ينننننننو  الشفصنننننننية ا وىل/30٩5
لنننندرت  ا  20١١/ا يننننو  الشفصننننية ا وىل/30٩5رقك  تمييننننزي املننننحم متهننننا واتبا ننننا  للقننننرار ال

ح منا    7553/20١0و ندد    26/٩/20١١ين  ولت بتنار حم مة ا حوال الشفصية يف امل
 لينن  اضننا ة لوظيفتنن  مبنننل معارضننت  للمد يننة يف ادار  الوقنن       زام املنند لننحت  يقضنني ابحضننور 
ار اليهننننا وحميلنننن   فيتني املشننننيف ضننننوء قننننرو  الواقنننن  النننننوارد  يف احليتننننني الننننوق  تمالت ومشنننن

ابحل نننك   ة لوظيفتننن    لي /اضنننا  ا  وكنننيال املد ينننة  عننن  وكينننت املننند  املصننناري  واتعنننا  حمامننن
 البننننا  نقننننل القننننرار  لبنننن  هي ننننة ا حننننوال    م5/١0/20١١   ننننةئحتنننن  امللر ور متييننننزا  بالاملننننذك

ررت حم منة  ي ة املوسعة املدنية لتحديند احمل منة املفتصنة قنل  ا الشفصية  رض املوضوع  
  كنقننننل احل نننن  20١2/موسننننعة مدنيننننة/22عنننندد  وب  2٤/6/20١2  التمييننننز ا حاديننننة بتننننارين

  وبعننننننننننندد  5/2/20١3  تنننننننننننارينوى ا حادينننننننننننة باسنننننننننننت ناا نينننننننننننن  الننننننننننندرت حم منننننننننننةاملميز/
  28/١١/20١2  ح مننننا  حضنننننورحت  يقضننننني بفسنننننن احل نننننك البننننندائي املنننننلرخ  20١3س//١١

كا ننننة املصنننناري  واتعننننا     وحميلهننننا   . .م  .ا    سننننفا  كليننننا  واحل ننننك بننننرد د ننننوى املد يننننة
وكينت     عن     ديننار امثنانون الن  غا  قدر لمب  املستون  املوظ  احلقوقي اخ.و احملاما  لوكيت 

يف  البنننننننا  نقضننننننن  لالسنننننننبا  املنننننننذكور  بعريضنننننننت  امللر نننننننة   نا نننننننك ا سنننننننتحلمتيينننننننزا  اباملد ينننننننة  
٤/3/20١3. 
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    :  ــــــــــــــــــرارالق
ــــ ــــــــــــــــــــ  ميينننننز   مننننة التحمي ننننة املوسنننننعة املدنيننننة الثانينننننة يف  لننننندى التنننندقير واملداولننننة مننننن  ا   ــــــــــــــ ــــ ــ
ة قنرر قبولن  قن ال  ولندى  طن   انونيد  القملمقدم ضم  الطع  التمييزي دية وجد ان اا حا

لنحيً و نال   ح نام القنانون ذلن  ان الثابن  ان  غنم  النظر  ل  احل ك املميز وجند انن   
وابلتننننناا ت نننننون  صنننننومتها    وقننننن  جنننننامل حممننننند حتسنننننني  ةم.    هننننني املتوليننننند ينننننة ا .  امل

  سننمفاع التبنني ملننزم ابتد وى وان القاضننل يف اسنناس النن مننة النند و ن  لنن  احملا  نن  ةمتحققنن
اىل احلنند الننذي    ةليالشنن ملتطننور للقننانون ومرا ننا  احل مننة منن  التشننريل  نن  تطبيقنن  وتبسننيي  ا

.  منننن  ق  ٤و  3مايي أبلننننت احلننننر املتنننننا ع  ينننن   اىل التفننننر   يضنننم  املصننننلحة العامننننة و  يننننلدي
ا ناد   احل نك املمينز و قدم قنرر نقنل  ال ا  ملا تلد وى  ابوحيث ان احمل مة سارت    ا ابات

لقنرار  در اا  تباع ما تقندم  لن  ان يبقن  رسنك التميينز مبعنا  للنتيينة ولن متهى اىل حمو الد 
 م.20/5/20١3هن املوا ر  ١٤3٤/رجب/٩اب تفاق يف

 
إلزامه   دون طلب   ىشعار اخلصم مبوضوع الدعو املدعي إ  ن جمرد طلب ملبدأ القانوين: اا

صحيح مما تكون واجبة الرد الوين  القانقامتها ابلشكل  أفقدها شروط إ  هذا احلق بتقرير  
 شكالً 

 حم مة التمييز ا حادية –  20١٤/ ١١/ ١١يف  ة   ملوسع /ا ي ة ا١6٤قرار احل ك ا
وا نر  ملهنن ا  ١٤36/حمنرم/١8حادية بتارين  وسعة املدنية يف حم مة التمييز ا ا ي ة امل تش ل 

املننوذونني  .  ..   لسنادضنا  او ضنوية الق  ...النرئيس السنيد    سنة  ئنبم . برائ20١٤/١١/١١
 -ابلقضاء إبسك الشعب وألدرت القرار اآلي :

 وكيل  احملامي اع.ج ال  .  –يز / اج.م.ج   املم
 إضا ة لوظيفت  .  –بلدية الصوير  ي  / مدير املميز  ل

 ة لوظيفتنن  ان   لينن  إضنناإننن  سننبر للمنند    الصننوير     اد نن  وكيننت املنند ي لنندى حم مننة بننداء 
قننرار  بطليننة اسننتنادا  لل  2٩م    ١/8٩3ملوكلنن  يف العقننار املننرقك  عائنند   ض الاألر   قننام بنننزع مل يننة

  2٩م    ١/22٩٩النننننرقك    وأ طاهنننننا  2م  625واسنننننتبعد ملوكلننننن  مسننننناحة    2000لسننننننة    ١١7
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نهنننا وقامننن   اء يف حيفنننض  لننن  هنننذ  املسننناحة أمنننام جلننننة ا   بطلينننة وحينننث إن موكلننن  ا نننم 
إضنننننا ة  /   لي املننننند   ث إن وحيننننن  2م  625بننننند      2م  ١500ة وجعلهنننننا  ً املسننننناحبتصنننننحي

يف الصوير  لغرض تسييت املسناحة املسنتبعد   قاري  لوظيفت  ن يقك إبقعار دائر  التسييت الع
لزامنننن  إبقننننعار دائننننر   حل ننننك إب لننننب د ننننو  املنننند    لينننن  للمرا عننننة وا   لينننن    الء  منننن  ا سننننتي

د    بنن  2م  ١500هننا إبسننك موكلنن   احة املشننار اليييت املسننيف الصننوير  لتسنن  العقنناري  تالتسننيي
يننننون دينننننار وحميننننت  ني مل.. ولغننننرض الرسننننك تقنننندر املسنننناحة املسننننتبعد  بثالانننن  2م  625   منننن

  20١3/ /٩١درت حم مة املوضنوع بعندد  تعا  . ألاملد    لي  الرسوم واملصاري  واأل
ار مديرينننننة  فتننننن  إبقنننننع ليننننن  اضنننننا ة لوظياملننننند      مح منننننا  حضنننننورحت  ابلنننننزا  23/6/20١3يف  

املسننننناحة املسنننننيلة إبسنننننك املننننند ي اج.م.ج  يف    بتصنننننحيًير   الصنننننو   ييت العقننننناري يفالتسننننن
ىل  ا  2م  625   بطلية وال  مت اسنتبعادها من  ا سنتمال  من  2٩م   ١/22٩٩مة القطعة املرق

مثمننننر     لعائنننند  للمنننند ي مننننل مخسننننني قننننير  ضيننننتوهنننني متثننننت مسنننناحة النننندار ا  2م  ١500
  2000ة  لسنن  ١١7ار  القنر   املشن لة مبوجنب  راضني الزرا ينةتمال  األسب كتنا  جلننة اسنوح

املصناري  وأتعنا  حمامنا  وكينت  سنوم و وحميت املد    لي  الر  ١/١0/2002يف  32ابلعدد 
املننند    ليننن     ار  امخسنننمائة الننن  ديننننار .  عننن  وكينننت  مبلنننا مقننند املننند ي احملنننامي اع.ج.م

احل ننننك منقوضننننا   . ا ينننند    ١7/7/20١3لر ننننة  قضنننن  بالئحتنننن  امل البننننا  ن  بقننننرار احل ننننك متييننننزا  
لرخ  واملننننننن  20١3/مدنينننننننة  قنننننننار/٤275ة التميينننننننز ا حادينننننننة املنننننننرقك  ر حم منننننننقنننننننرا  مبوجنننننننب

  2٤/١0/20١3ن  وضنننوع بتننناريواتبا نننا  للقنننرار التميينننزي الننندرت حم منننة امل  20/8/20١3
 ليننن  مننندير  املننند       حضنننورحت  قضننن  بنننرد د نننوى املننند ي جتنننا  ح منننا    20١3/ /٩١و نندد  
عنا  احملامنا  . اسنتون  املند ي  ي  واتصنار م واملوحميلن  الرسنو   إضنا ة لوظيفتن /الصوير  بلدية

. الننننندرت حم منننننة    3/١١/20١3ئحنننننة وكيلننننن  امللر نننننة  ف  بالاحل نننننك املنننننذكور  البنننننا   سننننن
ح منننا  حضنننورحت     20١٤//س١١و ننندد    ١7/2/20١٤حادينننة بتنننارين  ا واسننني ا اسنننت نا

ة    كا ننننوحميننننت املسننننتون  اإلسننننت نا ية  واألسننننبا  ائي ورد العريضننننة ننننك البنننند حلقضنننن  بتويينننند ا
قاملة ملرحل  التقاضني     لي املصاري  وا تبار األتعا  احمل وم هبا لوكيت املستون   رسوم و ال

 .  3/3/20١٤ر ة  ع  ب  متييزا  بالئحة وكيل  املل    ك املذكور. ولعدم قنا ة املستون  ابحل
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    :  ــــرارـ القـــــــــــــ
ــــ ـــــــــــ  ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ وجند      ا ي نة املوسنعة املدنينة يف حم منة التميينز اإلحادينةداولة مواملدقير لدى الت ــ

ولننندى  طننن  النظنننر يف  ولننن  قننن ال   ان الطعننن  التميينننزي مقننندم ضنننم  املننند  القانونينننة قنننرر قب
 ريضننة   لننب يف     املنند يااملميننز    د اننن  لننحيً وموا ننر للقننانون ذلنن  ان احل ننك املميننز وجنن

وظيفتنن  إبقنعار دائننر  التسننييت العقنناري يف  إضننا ة ل   ينن     لاملند اميننز  لينن   د وى الننزام املالن
ة إبمسنن   بطلينن  2٩م    ١/8٩3يف القطعننة املرقمننة    2م  ١500ت مسنناحة  تسننيي  الصننوير  لغننرض

ائنند   ألرض العاإبسننتمال  قطعننة     املنند    لينن الينن   بعنند أن قننام املميننز    2م  650   منن   بنند 
طلننب يسننتند  لنن  قننرار  هننذا ال  وان   2000  لسنننة  ١١7لقننرار  ال  اسننتنادا  لإليهننا أ ننلنن  املشننار  

بتصننننحيً تلنننن     ١/١0/2002يف    33بعنننندد    واسنننني  جلنننننة اسننننتمال  األراضنننني الزرا يننننة يف
املعننندل    ١٩6٩لسننننة    83مننن  قنننانون املرا عنننات املدنينننة رقنننك     2املننناد  ااملسننناحة وحينننث ان  
تعننند وسنننيلة    ضننناء   ننننا بنننذل امنننام الققنننف  حقننن  مننن  ث نننر  ننننا  لنننب   ر ننن  الننند وى أب

اء   بيعينننا  كنننان أو معننننوحت  للحصنننول  لننن  حقننن   ننن   رينننر القضننن  ن للشنننف قنننانو هنننا الكفل
احلننننر األلننننلي  ضننننو ها وهننننو  ب أن حتننننوي  ريضننننة النننند وى  لنننن  الطلبننننات املتعلقننننة مبو وجينننن

ن   ننة  نهننا وأن ت نننو واملتفر   اسنناس إضننا ة إىل الطلبننات امل ملنننة  نناملطالننب بنن  منن  حينننث األ
  لنن  حننر يقننرر  القننانون  نن ذا  ب منصننبا  الطلنني ننون  ال مننة معنن  وأن  لننذات احلننر ومت  مسننتند 

ن يلتننزم يف     املنند يان واجبننة الننرد وحيننث ان املميننز  ر ت ننو  لنن  النند وى منن  ذلنن  العنصنن
جمنرد    ن ول  ل  تقرير حق  أو حلمايتن  إذ اوى  ل  الوج  القانو  الصحيً للحصإقامة الد 

قنننرو   أ قننندها  حلنننر  هنننذا اإلزامننن  بتقرينننر  لننند وى دون  لنننب  مبوضنننوع ابننن  اقنننعار اخلصنننك   ل
قننن ال  مننن  هنننذ  اجلهنننة وملنننا كنننان  النننرد  إقامتهنننا ابلشننن ت القنننانو  الصنننحيً ممنننا ت نننون واجبنننة  

اضننني بنننرد الننند وى  بتوييننند احل نننك البننندائي املسنننتون  القينننز قننند قضننن   احل نننك اإلسنننت نايف املم
ث  ر تصنديق  من  حينم القانون , قر ا  وأح ا  ن  ي ون متفق املذكور بلسبب ث ر غم السب

فنننننناق يف  ابإلتطعنننننن  التمييننننننزي وحميننننننت املميننننننز رسننننننك التمييننننننز ولنننننندر القننننننرار  ورد ال  تييننننننةالن
 م .١١/١١/20١٤هن املوا ر    ١٤36/حمرم/١8
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 سم األحوال والمواد الشخصية ت محكمة التمييز اإلتحادية / ققرارا

 ي على الزوج عوى تفريق قضائمت د حق النفقة الهنا أقاة ال تستجلزو 
   20١٤/هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية/٤555/دالعد 

هـ املوافق  1435مضان//ر 5بتاريخ  ل الشخصية واملواد الشخصية يف حمكمة التمييز ااحتادية ألحواتشكلت هيئة ا
 وأصدرت القرار اآليت :  3/7/2014

 ي س.   ام .هن . م وكيلها احمل املد ية//املميز 
 اأ.ن.  / لي /املد    لي املميز

ء أبن املند    لين   وجهنا قنر ا  كنربال  أد   املد ية بواسطة وكيلها لدى حم مة األحنوال الشفصنية يف
سنتمر  ا عنة وإلزامن  ابلنفقنة املاضنية واملنفر قر ي  لي   لبن  د وتن  للمر نفقة أو م  وقانو   وقد تركها بال

 2٩/5/20١٤ومريننن  20١٤// 750ملوضننوع بعنندد ألنندرت حم مننة ا تعننا ميلنن  املصنناري  واألوح
ي  واألتعا   ع  وكيت املد ية ابحل نك املنذكور متيينزا  ملصار ح ما  حضورحت  برد د وى املد ية وحميلها ا

 .  5/6/20١٤لر ة يف الئحت  املب
ــــ   ــــــــــــرار:القـ
ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـ ـــــــــــــــ  ضنم  املند  القانونينة لنذا قنرر    واقنل   ان الطع  التمييزي  واملداولة وجد   دقيرلدى الت ــ

 ك املميز وجد أنن  لنحيً وموا نر للشنرع والقنانون    احلقبول  ق ال  ولدى  ط  النظر  ل
ا  نننة أبن املد يننة   تسننتحر النفقننة كو ة املوضننوع منن  التحقيقننات اجلارينننيَّ حمل منن  حيننث تبنن

ينا  الزوجينة و لين   ر احلا دم رغبتها أبسنتمر    انا أ صح    اا  د وى التفرير وابلت أقام 
املميننز   لننذا قننرر تصننديق  ورد الطعننون  حل ننك  ت ننون د واهننا واجبننة الننرد وهننذا مننا قضنن  بنن  ا

هنن املوا نر    ١٤35/رمضنان/5يف  التميينز ولندر القنرار ابألتفناق  ملمينز رسنك التمييزية وحمينت ا
3/7/20١٤       . 
فيما اذا كان مدمناً على ان  يبعهد الطب العديل )لاجعة املميز ملم مر  يعتب جمرد عدال

دعواها   إبثبات قتضى تكليف املميز عليها  ان امل الكحول من عدمه( سبباً للتفريق اذ ك
 ية إكماالً لقناعتها  ينات الشخصبطرق أخرى كالب

 :  28/3/20١١يف   20١١ ي ة الشفصية األوىل//ا١607
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 ــــرار :ــــالقـــــــــــــــ
  القانونينة لنذا قنرر قبولن   املند   لدى التدقير واملداولة وجند أن الطعن  مقندم ضنم  ــــــــــــــ ــ ــ ـ ــــــــــــــــــ ــــ 

ع والقنانون  وجند أنن  غنم لنحيً و نال  للشنر    ك املميزق ال  ولدى  ط  النظر  ل  احل
عنندا البيننان  ملعهنند الطننب ال  ميننز نندم مراجعننة امل  جمننرد  ع أ تنن تو   ذلنن  ألن حم مننة املوضنن

اذ كننان  ك   سننليوهننذا ا جتننا  غننم  ن منندمنا   لنن  ال حننول منن   دمنن   سنببا  للتفريننركنناا  ذ يمنا ا
ت لينن  املميننز  ليهننا ابابننات    ة املننذكور بعنند الننرار املميننز  لنن   نندم مراجعننة اجلهنن  املقتضنن 

حل نننك املمينننز  قنننل ا  لنننذا قنننرر ن  قنا تهننناكمنننا   لإواهننا بطنننرق أ نننرى كالبيننننات الشفصنننية  د 
سم  يها و ر ما تقدم  ل  أن يبق  رسك الطع  للنتيينة ولندر  للا ه اد  الد وى حمل متوإ
   م .   28/3/20١١هن املوا ر    ١٤32/ربيل الثا /2٤اب تفاق يف قرار ال

 
 ية مي احلامسة لتحديد موارده املالحتليف املدعى عليه الي

   20١٤شفصية/صية واملواد اللشف/هي ة األحوال ا52١7/العدد
رين  ة بتننننايننننشفصننننية واملننننواد الشفصننننية يف حم مننننة التمييننننز اإلحاداألحننننوال ال  هي ننننةتشنننن ل   

 ي : وألدرت القرار اآل  ١2/8/20١٤هن املوا ر    ١٤35/قوال/١6
 ميز/املد    لي / م.ع.سامل
 يز  ليها/املد ية/ ا.ن.ن املم

وج  خ أبن املنننند    لينننن    لشفصننننية يف ال ننننر ل ا يننننة لنننندى حم مننننة األحننننوايلننننة املد وكأد نننن   
قنننر ي لنننذا  لبننن   منفنننر    وقنننانو   وقننند تركهنننا و فلتهنننا اضنننح   بنننال نفقنننة أووكلتهنننا قنننر ا   م

  وحميلنن   مر   ننا وللطفلننة املننذكور  أ ننالة  ننا ومسننتد وتنن  للمرا عننة وإلزامنن  بتوديتنن  نفقننة ماضنني
ح منننننا     ١5/7/20١٤ومرينننننن    20١٤/ /260٩منننننة بعننننندد   املصننننناري    ألننننندرت احمل

  وإلزامنن  بتوديتنن  مبلننا مخسننة وسننبعون ألنن   لنن  املنند    ليننار  ورحت  بفننرض نفقننة إ سننحضنن
ولغاينننة    25/6/20١١ كنفقنننة ماضنننية  ننن  ااننني  شنننر قنننهرا   قننني مننن  أترينننن  قنننهرحت    ديننننار
وسننننبعون  ة  مبلننننا مخسنننن  ١/6/20١٤ن املطالبننننة يف  ونفقننننة مسننننتمر  منننن  أترينننن  6/20١2/١١
رحت  إىل ابنتنن   ألنن  دينننار قننه  مائننةبتوديتنن  مبلننا قنندر     وإلزامنن  أيضننا     يننةلنن  دينننار قننهرحت  للمد أ
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أ نال  وإ طناء احلنر للمد ينة إبسنتالم نفقنة ابنتهنا  د ناء اضح   منفقة قنهرية من  مرينن اإل
زا   ييننعننا  .  عنن  املنند    لينن  ابحل ننك متت املنند    لينن  املصنناري  واألتليهننا وحميننولننر ها  

 .  2١/7/20١٤حت  امللر ة يف بالئ
ــــ   :ــــــــــــرارالقـ
ــــ ــــ ــ  ــــ ـــــ لتمييننزي مقنندم ضننم  املنند  القانونيننة قننرر  طعنن  اللنندى التنندقير واملداولننة وجنند ان ا  ـــــــــــــ ـ ـ

لنحيً و نال  ألح ننام     لن  احل ننك املمينز وجند أنن  غننم طنن  النظنر  قبولن  قن ال  ولندى  
لن   و  مديند منوارد املمينز أمينز  ليهنا  ن  حاملان املقتضن  وبعند  ينز ن ألن  كننو الشرع والقا

لسنة تسنول املمينز  ليهنا  ر اجلضنيف  اليمنني احلامسنة وبعند حديند لنيغتها يف حممنحها حر حل
ذا كنان حلن   ة اإلجينا  تسنول املمينز  يمنا إها ويف حالن يما إذا كان  توج  اليمني من   ندم

 منة ن تنراع  منا  فقة وحينث أن احملالنانتفا   بم لتقدير    يية  يتكنتم   دم  و ل  ضوء ال
بنناع مننا تقنندم  ا إلتهننارهننا . لننذا قننرر نقضنن  إ نناد  النند وى إىل حم متممننا أ ننت بصننحة قر قنندم  ت

هنننن    ١٤35/قنننوال/١6تفننناق يف  ر ولننندر ابإل لننن  أن يبقننن  رسنننك التميينننز تبعنننا  لنتيينننة القنننرا
 .  ١2/8/20١٤وا ر  امل

 
 لقاصرينرض مبلغ نفقة للوكيل رعاية القاصرين ع  ليس

   20١٤ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية/ هي/53٩5العدد/
صننننية واملننننواد الشفصننننية يف حم مننننة التمييننننز اإلحاديننننة بتننننارين  ل الشفتشنننن ل  هي ننننة األحننننوا

 : درت القرار اآليوأل  20/8/20١٤هن املوا ر    ١٤35قوال//2٤
 ت مدنيةامرا ع  30٩ر ح ك املاد  ة  ل  و ماملميز/احمل 

  ع ليها/املد ية/ س.م.  املميز
دهنا القالنري  كنت  ألو   لشفصنية يف ال نرخ أبن أد   وكيلة املد ينة لندى حم منة األحنوال ا

لينن /  للنفقننة  لبنن  د ننو  املنند    وحلنناجتهك    نس. هننمنن  ا دينن  و ينند و لنني  أو د املرحننوم  
بعننندد    ألننندرت احمل منننة   نننك.بنفقنننة قنننهرية مناسنننبة  واحل نننك    ةإضنننا ة لوظيفتننن  حلضنننور املرا عننن

د    لينن  أبدائنن   ح مننا  حضننورحت  قضنن  إبلننزام املنن  6/8/20١٤ن  ريننوم  20١٤/ /27٤٩
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يند  ري   لني و  ر  مائة ومخسون و شرون أل  دينار كراتب قهري ل ت من  القالنا مقدامبل
لنر  ن. س وإ طناء  اتنب للقار ا مخسة وسنبعون ألن  ديننار قنهرحت  كوأتديت  مبل نس. هأو د 
. أرسنل  احمل منة  مينت املند ي املصناري حو   راتب القالنري  الشنهريمد ية إبستالم احلر لل

اء  انون املرا عنات املدنيننة إىل حم مننة التميينز اإلحاديننة إلجننر   منن  قنن30٩ وى و ننر املناد  االند 
      ليها.ات التمييزية  التدقيق

 :قـــــــــــــــــرارال
ــــ  ــــ ــــــــ ـ ـــــ مرا عنات مدنينة    30٩ييز  و نر املناد   د متة وجد ان احل ك املراتدقير واملداولاللدى  ـــ ـــ ــــ ــ

والقانون اذ ان املد    لين  إضنا ة لوظيفتن  من  واجباتن   الشرع  حيً و ال  ألح ام  غم ل
    تطالنبلنلوكيلن  احلنر يف  نرض مبلنا النفقنة احقنوق القالنر ومحايتهنا ولنيس    ا ظنة  لن احمل

بنم مغناىل  ين  أن يعنمض  اخل    يف حنال كنون منا قندر لقالنري  ومن  حقنا  هبا املد ية ألو دهنا
فقنننة   أن يبنننادر بعنننرض مبلنننا النفقنننة وكنننون  ير الن  االانننة  ننن اء لتقننند  ليننن  ويطلنننب انتفنننا
بصننحة ح مهننا املميننز لننذا    نظننر املتقدمننة األمننر الننذي أ ننتا وجهننة الاحمل مننة أجتهنن   ننال

القنننننرار اب تفننننناق يف  منننننا تقننننندم ولننننندر    اعد وى إىل حم متهنننننا إلتبنننننإ ننننناد  النننننو قنننننرر نقضننننن   
 م .     20/8/20١٤هن املوا ر    ١٤35وال//ق2٤

 
 يف دعوى التفريق للضرر كاين ملازع يف األختصاص اتن

   20١٤الشفصية/ة واملواد  /هي ة األحوال الشفصي522٤العدد/
 ينلتميينننننننننز اإلحادينننننننننة بتنننننننننار حم منننننننننة ا ألحنننننننننوال الشفصنننننننننية واملنننننننننواد الشفصنننننننننية يفتشننننننننن ل  هي نننننننننة ا

 لدرت القرار اآلي : وأ ١١/8/20١٤هن املوا ر  ١٤35/قوال/١5
 .م.مامية   .ا/وكيلت  احملاملميز/املد    لي / س.

 املميز  ليها/املد ية/ض.ع.ع 
ت  ال اظمية أبن املد    لي   وج موكلى حم مة األحوال الشفصية يف وكيلها لد  أد   املد ية بواسطة

يتعننذر معنن  اسننتمرار احليننا  الزوجيننة  ا    ول وننن  أضننر هبننا ضننرر لننني امننال  ودميطفوقننانو   و ننا مننن  ال قننر ا  
أتعننا  ر املرا عننة واحل ننك ابلتفريننر للضننرر مننل حميلنن  املصنناري  و   حلضننو تننلننذا  لبنن  د و  ويقننوم بضننرهبا

 منننننة األحنننننوال وى إىل حمقنننننررت احمل منننننة إحالنننننة الننننند  ١6/6/20١٤امنننننا . يف اجللسنننننة امللر نننننة يف احمل



 247 

لننننن   لنننننب وكينننننت املننننند    ليننننن  بتنننننارين    تصنننننا  امل نننننا  وبنننننناءا  ال نننننرخ حسنننننب ا  يفالشفصنننننية 
 منننننة ر نننننل اإلحالنننننة وإ اد نننننا إىل حم متهنننننا منننننل ررت احملقننننن 20١٤/ /28١٤ وبعننننندد 2/7/20١٤

     م . 3/7/20١٤    لي   ئحة متييزية بتارين سك القانو  قدم  وكيلة املدمد ية ابلر ا حتفاظ لل
ــــ   :ـــرارــ القــــــــ

ــــ  ــــ ــ ونينة لنذا قننرر  القان   اقنل ضننم  املند لندى التندقير واملداولنة وجنند ان الطعن  التميينزي و   ــــ ـ ـــــ ــ ـــــــــ
ننن  لننحيً وموا ننر للقننانون ذلنن   ميننز وجنند أقبولنن  قنن ال  ولنندى  طنن  النظننر  لنن  القننرار امل

ة د نننوى الننننزواج  امننند    ليننن  كمنننا جيننننو  إقإقامنننة املننننألن الننند وى الشنننر ية تقننننام يف حم منننة  
تننني أو يف  إقامننة د ننوى الفرقننة والطننالق يف إحنندى هنناتني احمل م   و مبح مننة حمننت العقنند وجينن

ا عنات  قنانون املر / من   303ت النذي حند   ين  سنبب الند وى  بقنا  حل نك املناد   مة احمل حم
رينننر للضنننرر   لنننب التفاملعننندل وان موضنننوع الننند وى تضنننم     ١٩6٩لسننننة    83املدنينننة رقنننك  
  إقامتهننا يف حم مننة حمننت  قنند   ننميسنن   املنند    لينن  كمننا  يف حم مننة حمننت    هننا ننيم   إقامت

مننة احملننت الننذي حنند   ينن  سننبب النند وى وحيننث  يف حم   لطننر ني وكننذل الننزواج الواقننل بننني ا
أبسنناس النند وى و لننب نقننت      تصننا  امل ننا  قبننت النند ول لينن  د ننل ابان وكيننت املنند    

  ن إىل حم مننة أ ننرى  لنن  امنن  نقننت النند وى     د يننة أبنندى  نندم ممانعتننوكيننت امل  النند وى وان 
نقلهننا إىل  قتضنن   مللشننعلة   ننان ا ننون  تصننة وأوضننً أبن سنن   املنند    لينن  هننو مدينننة ات

ن  ن املنناد  املننذكور  أ ننال  وكننو ورد مبضننمو   احمل مننة املفتصننة يف ضننوء اتفنناق الطننر ني و ننر مننا
 . لنننذا قنننرر  حا  حالنننة  ي نننون قرارهنننا لنننحير ضننن  اإلحم منننة األحنننوال الشفصنننية يف ال نننرخ  

فننننناق يف  ينننننة وحمينننننت املمينننننز رسنننننك التميينننننز ولننننندر القنننننرار اب تيز يديق  ورد الطعنننننون التمتصننننن
 .    ١١/8/20١٤هن املوا ر    ١٤35ل/ا/قو ١5

مسة بعد أعتباره مل ترّجح بينته اليمي احلا  الطرف الذيعلى حمكمة املوضوع ان متنح  
 عاجزاً عن ااثبات 

   20١٤فصية/ية واملواد الشفص/هي ة األحوال الش5222العدد/
  بتننننارين  اإلحاديننننةاألحننننوال الشفصننننية واملننننواد الشفصننننية يف حم مننننة التمييننننز  ة   ننننتشنننن ل  هي

  : وألدرت القرار اآلي  ١2/8/20١٤هن املوا ر    ١٤35/قوال/١6
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 احملامي ي.م يز/املد    لي / ن.ع.ع/وكيل املم
   ج.ا.ع.و/املميز  ليها/املد ية

 لين  هنو  وجهنا قنر ا       د فصنية يف ال نرخ أن املنمنة األحنوال الش أد   املد ية لدى حم
قائمنننة لنننذا  لبننن  د وتننن  للمرا عنننة واحل نننك  ة هبنننا  قنننة املر وقنننانو   وقننند غصنننب األ   الزوجيننن

  ٩63ر    000هنا ابملبلنا املنذكور امنقولة أو احل ك  لين  أبقيامكاملة غم بتسليمها األ    
ع ابلعنندد  ضننو و مننا . ألنندرت حم مننة امل  وأتعننا  احملاريلنن  كا ننة الرسننوم واملصننا  وحمي١6ر  

 لينننننن  بتسننننننليك  ملنننننند    اإبلننننننزام  ح مننننننا  حضننننننورحت     2٤/6/20١٤وأتريننننننن    20١٤/ /٩١6
ء كننت  قننر   ن تعننذر  وقيامهننا امللقننر  ا اة  ينننا  وااأل   ااملفصننلة يف قننرار احل ننك  إىل املد ينن

ا دينننار وحميننت  ائننة وأربعننة ث مثم هبننا مخسننة ماليننني واال  احمل ننو وي ننون جممننوع أقيننام األ 
ة بتننننارين  متييزينننن     ئحننننة لينننن  املصنننناري  وأتعننننا  احملامننننا  . قنننندم وكيننننت املنننند    لينننن    املنننند 
 م .     3/7/20١٤

 :القـــــــــــــــــرار
ـــــ ــــ ـــ ــــــــــ ــ  ر  قننر ضننم  املنند  القانونيننة    يننزي مقنندمدقير واملداولننة وجنند ان الطعنن  التميلنندى التنن  ــــــــــ

ك املمينز وجند أنن  غننم لنحيً و نال  ألح ننام   ننحلولندى  طنن  النظنر  لن  اقبولن  قن ال   
احمل منننة ألقنننوال بيننننات الطنننر ني الشفصنننية خبصنننو  اإلد ننناء  سنننتمع   أون اذ  الشنننرع والقنننان

تها  قنننا  لسنننلط اننننا ن تنننرج ً أي مننن  البينتنننني  بائدينننة األ   املطالنننب هبنننا ا لننند ل حنننول  وا
ت متنننً الطننرا الننذي ن تننرج ً  ت  امنن  قننانون اإلابنن  82د    ننا مبوجننب املنناة  التقديريننة املمنوحنن

ا   ن  اإلابنات و لن  النرغك من  اننا ذكنرت يف حيثينات     ناجز ر أ تبا بينت  اليمني احلامسة بعد 
حماضننر اجللسنات منا يشنم إىل تننرجيً  البيننات  لننك يالحنظ من   ينات    اننا رجحن   ح مهنا

ز . لنذا قننرر  مينذي أ نت بصنحة احل نك امل منة األمنر الناحمليننات الن  أسنتمع   نا  ي من  البأ
يبقن  رسنك التميينز مبعنا  للنتيينة  لن  أن   تقندم    نقض  وإ اد  الد وى إىل حم متها إلتباع ما

 .   ١2/8/20١٤هن املوا ر    ١٤35//قوال١6يف ولدر القرار اب تفاق  
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ر إحضاره ن أستوجب األمالجان الطبية لغرض فحصه و ه إىل الليجيب إحالة املدعى ع
 اله إىل اللجان الطبية إرس  جباً لغرض 

   ١٩/٩/20١0يف   20١0/قفصية أوىل/32٤١
 ـــــــــــــــــــــــــــرار:الق

ــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــ ــــــ القانونينة قنرر    املند   ضنمولنة وجند أن الطعن  التميينزي مقندم  لندى التندقير واملدا ـ
غننم لننحيً و ننال  ألح ننام الشننرع  أننن   النظننر يف احل ننك وجنند   ولنندى امعننان  قبولنن  قنن ال  

وضنوع ت لين  املد ينة بتوضنيً  ريضنة د واهنا و ن   منة امل والقانون ذل  ألن  كان  ل  حم
جهننة أ ننرى كننان  لنن  احمل مننة  التفريننر هننذا منن  جهننة ومنن     و  إىل  لننبالسننبب الننذي تنند 

   حضننار وأن أسننتوجب األمنر إ  تصنة لغننرض  حصن ف  إىل اللينان الطبيننة املد    لينناملنإحالنة  
  من   ١6١زام أبح نام املناد  ا لتنابج ا  وم  ت إرسال  إىل الليان الطبية منل تنوين  احمل منة  

النند وى إىل حم متهننا   ننك املميننز وإ نناد  إضننبار   نقننل احلرر  قننانون املرا عننات املدنيننة   لننذا قنن
  للنتيينننة ولننندر القنننرارتميينننز مبعنننا   لأ نننال   لننن  أن يبقننن  رسنننك امنننا ذكنننر     نننرللسنننم  يهنننا و 

    م .   ١٩/٩/20١0هن املوا ر    ١٤3١/قوال/١0تفاق يف اب 
 

و ما لدعويي وهعة تعتب دفعاً يف دعوى النفقة فكان املقتضى توحيد اوى املطاو دع 
 أستقر عليه القضاء 

   20١٤الشفصية/واملواد  ة هي ة األحوال الشفصي/5208العدد/
هــــ  1435شــوال//15حمكمــة التمييـــز ااحتاديــة بتــاريخ  ة يفخصـــية واملــواد الشخصــياألحــوال الش ئــةتشــكلت هي

 لقرار اآليت : وأصدرت ا 11/8/2014املوافق 
 ج. احملامي وكيل  / .ع.أاملميز/املد    لي / 
  هن. .راملميز  ليها/املد ية/

 د    لينن   وج موكلتنن ل ننرخ أبن املننا  مننة األحننوال الشفصننية يفلنندى حمهننا يلأد نن  املد يننة بواسننطة وك
نفقننة ماضننية بتوديتنن   ننا  احل ننكو بنندون نفقننة لننذا  لبنن  د وتنن  حلضننور املرا عننة  ١/٤/20١٤هننا منننذ كوتر 

  احملامننننا . بتننننارين الرسننننوم واملصنننناري  وأتعننننا مننننل حميلنننن  ومسننننتمر  ونفقننننة ملقتننننة حلننننني حسننننك النننند وى
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ى ي  بتوحيد هذ  الد و لب املد    للطن تستيب احمل مة    20١٤// 2٩3٤د  عدوب  7/20١٤/2١
 م .  2/8/20١٤ييزية بتارين حة متئد وى املطاو ة ال  أقامها  ل   وجت  . قدم املد    لي    مل

 ر :القــــــــــــــــــــــــــرا
ونينة قنرر  املند  القان  م ن الطعن  التميينزي مقندم ضنلنة وجند ااو لدى التندقير واملد ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــ 

 ننام  حى  طنن  النظننر  لنن  القننرار املميننز وجنند أننن  غننم لننحيً و ننال  ألد  ولننقبولنن  قنن ال  
د الننند ويني  قتضننن  توحيننى املطاو نننة يعتنن  د عنننا  يف د ننوى النفقنننة   ننان امللقننانون ألن د ننو ا

ضننوع أجتهنن   ننالا ذلنن    مننة املو حم لينن  قضنناء هننذ  احمل مننة وحيننث أن    وهننو مننا أسننتقر
وإ ننناد  الننند وى إىل حم متهنننا إلتبننناع منننا    نقضننن ة قرارهنننا . لنننذا قنننرر  النننذي أ نننت بصنننحر  األمننن

  ١٤35/قنوال/١5يينة ولندر القنرار ابإلتفناق يف  يز مبعا  للنتالتمي تقدم  ل  أن يبق  رسك
           م .   ١١/8/20١٤ملوا ر  اهن 

 
نه تظلم مملل  ااذن  إبعطاء  الصادر رماألوأتييد الزوجة األوىل  رد تظلم 

 زوجة اثنيةابلزواج من 
    20١3 ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية/هي/8١0٤العدد/

لشفصننننية يف حم مننننة التمييننننز ا حاديننننة بتننننارين  الشفصننننية واملننننواد ا  حننننوالألتشنننن ل  هي ننننة ا
 :  وألدرت القرار األي  ٩/20١3/  2٤املوا ر  ١٤3٤ //ذو القعد ١7
 ع ال. ع   .امي ا ا. احمل مة / ا س. ت. م  /وكيلها /املتظليز املم

 ملتظلك من /ا ا. خ. ا  .ا/ لي املميز  
الشننرقا  ابن احمل مننة    الشفصننية يف  األحننوالة  حم منن  ىد نن  املتظلمننة بواسننطة وكيلهننا لنند أ

ولعندم وجنود املصنلحة    2٤/20١3لك من   وجها املرقمنة  زواج للمتظابل اإلذن حية  ألدرت
ومرينننننننن    20١3لنننننننك//تظ2٤بعننننننندد     منننننننةاحمل  ألننننننندرتاحلينننننننة .    لغننننننناءإة  لبننننننن   و املشنننننننر 
  طننناء إبالصنننادر    األمنننرح منننا  حضنننورحت  قضننن  بنننرد  لنننب النننتظلك وأتييننند    8/20١3/2٩
    قنندم وكيننت  م واملصنناريزواج منن   وجننة  نيننة وحميننت املتظلمننة الرسننو تظلك مننن  ابلننمنلل  إلذن ا

 .  5/٩/20١3 ئحة متييزية بتارين  املتظلمة 



 251 

ــــ   ر :ـــــــــــــــــــــراالقـ
ــــ ــــــــــ      املند  القانونينة لنذاقنل ضنمالدى التندقير واملداولنة وجند ان الطعن  التميينزي و  ــــــــ ــ ــــ ـ ــــــــــــــ

شننرع  وجنند اننن  لننحيً وموا ننر لل ننك املميننز  قننرر قبولنن  قنن ال  ولنندى  طنن  النظننر  لنن  احل
ب  الننب  شفصننية يف  لننال  األحننوالمنن  قننانون    ٤فقننر   ثالثننة الالوالقننانون لتننو ر قننرو  املنناد   

ولندر    تميينزللذا قرر تصديق  ورد الطعون التمييزية وحميت املميز رسنك اج لزوا اب اإلذن حية 
 م .  ٩/20١3/ 2٤هن املوا ر    ١٤3٤/ ذو القعد /١7يف  القرار اب تفاق

 
سند له من   لتفريق ال ا  بسبب اقامة املدعية دعوى  الدعوى  بردان متسك احملكمة  

كتساب احلكم فيها وا  لردى التفريق قد حسمت ابمادامت دعو نون  الشرع والقا
 1/ 23ادة  على زوجها ابالستناد للم نفقة  لالدرجة القطعية وابلتايل فأهنا تستحق ا
 شخصية   أحوال

    20١2/شفصية واملواد الشفصيةاألحوال الهي ة  /6253العدد/
  ١7دينة بتنارين  يننز ا حالتمياد الشفصية  ني حم مننة اية واملو فصالش  األحوالتش ل  هي ة  

 : اآليالقرار   وألدرتم .  20١2/ ٩/ ٤هنن املنوا نر    ١٤33/  قوال/
 ها احملامي ام.ا.ال ملد    ليها /ام.م  .   وكيلميز/اامل

 ا.ع  ملد ي/  .عاملميز  لي / ا
   ليهننا  وجتنن  قننر ا  ن املنند اب  الشفصننية يف كركننو   األحننوالحم مننة    اد نن  املنند ي لنندى

للمرا عننة واحل ننك  ليهننا مبطاو تهننا لنن  يف     نناد و   ار الزوجيننة  لينن   لننبوقنند تركنن  دو   وقننان
حم منننننننننة املوضنننننننننوع بعننننننننندد    ألننننننننندرت.    واألتعنننننننننا ا املصننننننننناري   ميلهنننننننننحالننننننننندار الزوجينننننننننة و 

بنننننرد د نننننوى املننننند ي    ح منننننا حضنننننورحت  2١/6/20١2ومريننننن    20١2/ /3066/2٤٩٤
لنن   منن  قبلنن  وحمي  هيننو املالشننر ية  دار      ليهننا مبطاو تنن  يف الننجتنن  املنند  و   إلننزامحننول  لننب  

جتنن  املنند    ليهننا نفقننة    لزو تنناملنند ي بتودي  وإلننزامالرسننوم واملصنناري  واتعننا  احملامننا  .  ا ننةك
املطالبنة يف  ولغاينة مرينن    5/2/20١2الم  يف  دينار م  مرين    أل مقدارها سبعون ماضية 

. ورد د ننوى      احملامننا اتعنناسننوم واملصنناري  النسننبية و د ي الر املننمننل حميننت    20١2/٤/26
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بية حنول  النسن   صو   لبها ابلنفقنة املسنتمر  منل حميلهنا الرسنوم واملصناريا خب ليهاملد ي 
يف    يينزا بالئحتن  امللر نةاملذكور مت   وى.  ع  وكيت املد    ليها ابحل كاجلزء املردود م  الد 

١/7/20١2. 
ــــ   :ـــــرارــــــــــــالقـــــ
ــــ ــــــــــــ  ــــ ــ ينننة  انونلقير واملداولنننة وجنند ان الطعننن  التمييننزي مقننندم ضننم  املننند  االتنندقلننندى    ـــــــــــــــــ  ـ ــ ــــ

يً و نننال    لننن  احل نننك املمينننز وجننند انننن  غنننم لنننحقنننرر قبولننن  قننن ال ولننندى  طننن  النظنننر  
د ننوى املد يننة مبطالبتهننا  الننة بننرد  اخلون  يمننا يتعلننر ابلفقننر  احل ميننة  الشننرع والقننان  ألح ننام
سنند لن  من     بب اقامة املد ينة د نوى التفرينر  رد بسة ابلر  وان متس  احمل مة املستمابلنفق

د واكتسننا  احل نننك  يهننا الدرجنننة  مادامننن  د ننوى التفرينننر قنند حسننم  ابلنننر   انون لقننالشننرع وا
قفصننية    أحنوال  23/١  فقنة  لن   وجهنا اب سنتناد للمناد اا  وننا تسنتحر النطعينة وابلتنالق

تهنا مبطاو نة  وجهنا وحينث    رغبنها  م  إ صا غم  بد ية    قبت املد وى موان اقامة هذ  ال
النند وى    وإ نناد بصننحة ح مهنا املميننز .لنذا قننرر نقضن     ا ننت  اان احمل منة ن تننراع منا تقنندم ممن

اق  ر اب تفننرامييز مبعا للنتيية ولنندر القنن ل  ان يبق  رسك التما تقدم  عإلتبا حم متها  إىل
 م٤/٩/20١2 ننر  املوا  هن١٤33/قوال /١7 نني 
 
ــة    ان علـــىكـــ  ــراءاحملكمـ ــا    إجـ ــدم مراجعتهـ ــبب عـ ــا عـــن سـ فيات  ملستشـــ ا  احـــدىحتقيقاهتـ

  ابامكــان  مــا اذا كــانيــة والتحقــق كــذلك فيتلك العمل  اجراء إقامتهااحلكومية يف موقع 
تكلــف  الــيت    األهليــةاملستشــفى    ن مراجعــةدو ه العملية يف املستشفى احلكوميــة  هذ إجراء
احلكومي وان املدعية مل تستفســر مــن زوجهــا  من  ثرأكف النسائية فيها مصاريعمليات ال

 العملية يف تلك املستشفى  جراءإبعن موافقته  
    20١2الشفصية/  ل الشفصية واملوادهي ة األحوا/2720العدد/

ــة  ــة بتــاري حمكمــة يف األحــوال الشخصــية واملــواد الشخصــيةتشــكلت هيئ ــز االحتادي هـــ 1433ان / /شــعب18خالتميي
 درت القرار اآلتـــي :م وأص2012 /8/7املوافـــق

 املميز / اا.  . ا  
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 اس. ن. م   /ليها  املميز  
 وجهنننا وانننن  قننند د    ليننن  ااملمينننز  وجننة ان املنننمنننة بنننداء  الفلاد نن  املد ينننة ا املمينننز  ليهنننا   لننندى حم 

عننة را  لبنن  د وتنن  حلضننور امل  لننذا    دينننار000/600ة مببلننا مقنندار  اد  قيصننري  ننا  مليننة و  أجرينن 
قنررت حم منة املوضنوع  لسنتها 0احملامنا  تعا  اوحميل  الرسوم واملصاري  و  أ ال بتسديد املبلا    زام وإل

 األ ننم  وألنندرتصننية يف الفلوجننة الشف األحننوالحم مننة  إىللنند وى ا إحالننة 20١2 /١/ ١8امللر ننة 
لمد ية ديت  لبتو املد    لي   إبلزام  حت  قض ا  حضور ح م20١2/  3١/١يف    20١2 //268عدد  لاب

يلننن  الرسنننوم واملصننناري  واتعنننا  احملامنننا  وحم رديننننا ألننن   سنننتمائة 000/600تطبينننب مقننندارها ا أجنننر 
/ 7/2ة وكيلننن  احملنننامي اخ. ج  امللر نننة   بننن  متيينننزا  بالئحننن نننك  قننند  عننند    ليننن  ابحلولعننندم قنا نننة املننن

20١2  
 ـرار :ـــــــ القــــــــــــــــــ 
ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ  زي مقننندم ضننم  املننند  القانونينننة  لتمييننالننندى التنندقير واملداولنننة وجنند أبن الطعننن     ـــــــــــــــ ــ ــ

يً و نننال   ز تبنننني أبنننن  غنننم لنننححل نننك املمينننالنظنننر  لننن  ا  قنننرر قبولننن  قننن ال  و نننند  طننن 
رخ يف  لنننت املنننل  لننن  الو  منننة املوضنننوع قننند ا تمننندت  لننن   ن حمذ  الشنننرع والقنننانون   ألح نننام

ا  . ال /جراحننننننة  امة/نسننننننائية    مستشننننننف  النننننندكتور  ار إدمنننننن     صننننننادرال  ١٤/١2/20١١
  ١3/١2/20١2حننننننول د ننننننول املد يننننننة ا س. ن. م  مستشننننننفاها بتننننننارين    كسننننننور/د وتولي

 نننا    التطبينننب  ر أجننن ملينننة و د  قيصنننرية  نننا وكلفننن     إجنننراءلتننناا   بعننند  يف الينننوم او روجهنننا  
  إجنننراء منننة  لننن  احملان  ا منننذكور يف الولنننت   نننر حسنننب منننديننننا  لننن أسنننتمائة    600مببلنننا  

  إلجنراء  إقامتهنااحل ومينة يف موقنل    شنفياتتاملس  إلحندىحقيقا ا  ن  سنبب  ندم مراجعتهنا  
عملينننة يف املستشننننف   هنننذ  ال  إجنننراء  م نننان ابإلذا كنننان  كنننذل   يمنننا ا  تلننن  العملينننة والتحقنننر

  ثنرأكائية  يها مصناري   ات النسالعملي  ال  ت ل  األهليةستشف  اجعة املمر احل ومية دون 
ليننننة يف تلنننن   العم  ءإبجننننراومي وان املد يننننة ن تستفسننننر منننن   وجهننننا  نننن  موا قتنننن     احل ننننمنننن

ف  احل وميننة  ننان  يف املستشنن  هننذ  العمليننة  إجننراء  إم ننان املستشننف  ولننذل     اننن  يف حالننة  
لمننني  ء منن  امل نن ا  أو ننك وانتفننا   بننم  ر يف احلكو   احمل مننة  نندم ا تمنناد الولننت املننذ  لنن
  من   2٤التطبينب ت نون ابلقندر املعنروا ام    أجنر ي   ن  املصار تل   مور    ك لتقدير  أب
  إىلالنننند وى     نننناد وإلننننذا قنننننرر نقننننل احل ننننك املميننننز    0الشفصننننية املعنننندل    ألحننننوالانون  اقنننن
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تييننة ولنندر القننرار  بعننا  للنمتقنندم  لنن  أن يبقنن  رسننك التمييننز    اا للسننم  يهننا و ننر مننحم متهنن
 .  20١2/  8/7هن املوا ر  ١٤33ن/  /قعبا١8اق  ني  اب تف

 
 لتأكد من كونه ما زال قائماً رعي لشالكشف على البيت املعد كبيت    إجراء  جيب

( 25/4)قيد حبكم املادة  طاوعة والت ملوابلوصف املثبت مبحضر الكشف يف دعوى ا
 سبابأ  الة إز يها يف  مجيع مساع  د ود وان تستنفبذل اجلهو   الشخصية   األحوال من قانون  

 للحكم العادل   في لذلك وصوالً واب الطر استج عدم املطاوعة و 
     20١2شفصية واملواد الشفصية/ال الو هي ة األح/806العدد/

ا حاديننننة بتننننارين    حم مننننة التمييننننز  لشفصنننية  ننننيالشفصنننية واملنننواد ا  األحنننوالتشننن ل  هي نننة  
 :   اآلي لقرارا  وألدرت  م8/3/20١2نن املنوا ننر  ه  ١٤33/ا /ربيل الث١6

 ها/ان. ق.   / وكيلها احملامي اا. ال   د    ليامل /املميز 
  ي/ا م .ا .ع / وكيلت  احملاميةا ج. س  املد  /املميز  لي 

ملننند    ليهنننا  وجتننن  وقننند  ة يف ال نننوت ابن االشفصننني  والاألحننناد ننن  املننند ي لننندى حم منننة  
ا  د و نا ر ضن  ذلن  لنذا  لنب   اننطاو نة ا ابمل  إبلزامهنايقضي    رارا  حمل مة قا هذ  ألدرت

وبعنندد اضننبار     26/١2/20١١حم مننة املوضننوع بتننارين    ألنندرت عننة واحل ننك بنشننو ها  للمرا
ميلهنننا  .    وح. قيقضننني بنشنننو  املننند    ليهنننا ان   ح منننا حضنننورحت    20١١/ /2583
  ث ا شنر   ينة اج. س  مبلغنا مقندار   ي احملامد ملصاري  واتعنا  حمامنا  وكيلنة املنالرسوم وا

 البننننا  تدقيقنننن  متييننننزا  ونقضنننن  بعريضننننت  امللر ننننة  ابحل ننننك    ليهننننار  عنننن  وكيننننت املنننند    دينننننا
   0م   ١2/20١١/26

 القــــــــــــــــــــــــــرار :
ــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ  ــــ ــ ــــ ــــ ـ قنرر  دم ضنم  املند  القانونينة  ميينزي مقنلتلتدقير واملداولة وجد ان الطع  الدى ا ــــــ
  ألح نامينز وجند انن  غنم لنحيً و نال    نك املم  احل  ولدى  ط  النظر  لنق ال قبول 

ال شننن   لننن  البيننن  املعننند كبيننن  قنننر ي للتوكننند مننن     إجنننراءقتضننن   ن امل الشنننرع والقنننانون  
  نننك  د  ر ال شننن  يف د نننوى املطاو نننة والتقينننلولننن  املثبننن  مبحضنننواب  ا  قائمنننكونننن  منننا  ال  
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يها يف  يننل مسننا مج  د فبننذل اجلهننود وان تسننتنصننية و الشف  حننوالاأل  منن  قننانون  25/٤اد  ااملنن
للح ك العنادل يف الند وى لنذا    لو   ذل  و ل دم املطاو ة واستيوا  الطر ني  أسبا  إ الة

  قنن  رسننك التمييننز مبعنننا  ا تقنندم  لنن  ان يبمننن  تبنناعإلا  حم متهنن  إىلالنند وى    وإ نناد قننرر نقضنن   
 0  م8/3/20١2املوا ننر  هن  ١٤33الثا //ربيل  ١6اب تفاق  نني   القرار رلد للنتيية و 

 
طالق رجعي عند   إىل  حول ان الطالق اخللعي يت كما  الطالق    إيقاع الوكالة يف  ال جتوز  

املذهب اجلعفري    معتنقي من   رجوع الزوجة عن البذل املقدم من قبلها اذا كان الطرفان
ة ان عدة هو طالق رجعي دون مالحظ   ق الواقعلطال كما ان حمكمة املوضوع اعتبت ا

طالق ابئن بينونة صغرى لعدم حصول   ىلإيتحول    فهو ة قد انتهت وابلتايلالزوج
 حة الطالق بوت ص ل ثالرجعة يف حا

    20١٤هي ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية//١872العدد/
حاديننننة بتننننارين  ييننننز ا التمة واملنننواد الشفصنننية  نننني حم مننننة  الشفصننني  األحنننوالة  هي ننن  تشننن ل 

 : اآليالقرار   رتوألد م  ١6/٤/20١٤هنن املنوا ننر    ١٤35/ اآل ر دي / مجا١6
 يلتها احملامية ا  .   . ع   /وكع   املميز/ املد    لي / ا ا.  .

 املميز  ليها/ املد ية/ ا س.  . ع. خ  
ملند    لين   وت ابن اال ن  الشفصنية يف  األحنواللندى حم منة    ية بواسطة وكيلهناد اد   امل

 لينن   لبنن     رجعيننا    القننا      8/١0/20١0  لقهننا  ارجيننا  بتننارينوقنند     وقننانو      وجهننا قننر ا  
حم مننننننة املوضننننننوع بعنننننندد    ألنننننندرتالق اخلننننننارجي  ر الطننننننصننننننديد وتنننننن  للمرا عننننننة واحل ننننننك بت

  أوقعنننن الننننذي    بتصنننندير الطننننالق  رحت  حضننننو    مننننا  ح  ٤/2/20١٤ومريننننن    20١٤/ /3372
للمننر     واقعننا    يننا  رجع  ار   القننا  وا تبنن  8/١0/20١0بتننارين    املد يننة  وجتنن املنند    لينن   لنن    

ا  بعنند    ث ننراج منن   الننزو    نناد يننة التننزام العنند  الشننر ية لثالاننة قننروء و  حننر  و لنن  امل  وىلاأل
وحميننت    الرسننوم واملصنناري   ت الطننر نيانتهنناء  نند ا واكتسننا  القننرار الدرجننة القطعيننة وحمينن

  ملننذكور متييننزا   ننك ا لينن  ابحل   عننن  وكيلننة املنند    0د يننةوكيننت املمننا   حما  أتعننا املنند    لينن   
  0م  ١2/2/20١٤يف   امللر ة  حتهابالئ
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 ر :ـراالقـــــــــــــــــــــــــ 
ــــ ــــــــــــــ ـ  ــــ ــــــــــــــ دم ضننم  املنند  القانونيننة  لطعنن  التمييننزي مقنناة وجنند ان  لنندى التنندقير واملداولنن   ــــــــــ

غنننم لنننحيً و نننال     د انننن املمينننز وجننندى  طننن  النظنننر  لننن  احل نننك  ولننن  قننن ال  ولننن   قنننرر قب
يننز  لزوجتنن   ااملمينن   القننانون  ن حم مننة املوضننوع ا تنن ت  ننالق املنند    لالشننرع و   ح ننامأل

   املمينز  لن  أوقعن   يلطنالق النذ وهذا  الا للشنرع والقنانون ذلن  ان ا  رجعيا   املد ية  القا  
الننديي  طلننر  در  منن  املحيننث ان ورقننة الطننالق الصننا  و   عيننا   ل   وجتنن  املميننز  ليهننا هننو  القننا  

ذا  جننة وقننند تلفننظ بصنننيغة البننذل املقننندم منن  قبنننت الزوجننة وهننن ننن  الزو   كننيالتضننمن  حضنننور و 
وكالنننة يف  الشفصنننية الننن    جتينننز ال  األحنننوال  مننن  قنننانون  / نينننا  3٤املننناد  ا  ألح نننام نننالا  

 نالق رجعني    إىلول  لعني يتحنق اخل نان الطنال  أ نرىم  جهة وم  جهة الطالق هذا  يقاعإ
طر نان من  معتنقني املنذهب اجلعفنري  ا كنان الا اذلبذل املقدم م  قبله   ا وع الزوجة ند رج

كمنا ان حم منة املوضنوع ا تن ت الطنالق الواقنل هنو    0ة املوضوعحم م   ي ذا ما ن تبحث  هو 
  نتهننن دون مالحظنننة ان  ننند  الزوجنننة قننند ا  8/١0/20١0 ننن  يف  و بتنننارين وق نننالق رجعننني  

ل ابنننوت   حنننالعننندم حصنننول الرجعنننة يف  لنننغرى  ئننن  بينوننننة نننالق اب  إىل  هنننو يتحنننول  وابلتننناا
  إىلالننند وى    اد وإ ننن   نقضنننلنننذا قنننرر    0حة الطنننالق حسنننبما تضنننم  ذلننن  احل نننك املمينننزلننن

تفناق يف  ولندر القنرار اب   ةا  للنتيينما تقدم  ل  ان يبق  رسك التمييز مبع إلتباعحم متها 
 م١6/٤/20١٤نر  املوا ننهن  ١٤35/ اآل ر / مجادي ١6
 

، اذ   مها وهو ال يصلح لذلك حلك   سبباً ي  من تقرير اخلبري القضائ ذتاحملكمة اخت  ان
فيما كان املقتضى   األقصى اضه درجة التعسف حبدها  ية عند افرت ونانه تناول مسألة قان
ناسب يت  مبا   خلبري تقدير التعويض مجلةً ج مث يناط ابزو دى تعسف الان تبت احملكمة مب
 املدعية ملدة سنتي ة   يتجاوز نفقلة املدعى عليه على ان الوحا

    20١2ة األحوال الشفصية واملواد الشفصية/هي /2060/ددالع
ين  الشفصنننية واملنننواد الشفصنننية  نننني حم مننننة التمييننننز ا حاديننننة بتننننار   الاألحنننو هي نننة    ل تشننن 
  :    يث لقرار ا توألدر م  ٩/٤/20١2هنن املنوا ننر    ١٤33/ولاألي  /مجاد١8
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 خ   املميز/ اج. م.
 يها/ ال. خ. ج   لاملميز  

 لين     ان املند    ةميناأل ظالشفصنية يف    األحنوالميز  ليها  لدى حم مة  د ية ااململاد   ا
ك  ة واحل نملرا عنتن  حلضنور ابضرر لنذا  لبن  د و   ألاهباااملميز  قد  لقها  الق تعسفي مما 

حم مننننة    لنننندرتأ  واألتعننننا وم واملصنننناري   يلنننن  الرسننننحممنننن  ضننننرر و   ألنننناهبابتعويضننننها  مننننا  
املننند      إبلنننزامح منننا حضنننورحت قضننن     22/١/20١2  يف  20١2/ /٩8وضنننوع ابلعننندد  ملا

ديننننار    ألننن   وأربعمائنننة  ملينننونني  2ر٤00ر000مقننندار  ا  ااإمجننن ينننة مبلنننا  مد لل  أبدائننن  ليننن   
صناري   رسنوم واملال  عويل    الطالق التعسفي وحميلن وهو التقهرحت  دينار   أل بواقل مائة 

بالئحتن     د  عن  بن  متيينزا  ابحل نك  قن   ولعندم قنا نة املند    لين  ينةلوكيلنة املد واتعا  احملاما  
   0م  25/١/20١2امللر ة 
ــــ   ـــــــــــــــــــرار :القـــ
ــــ ـــــــــــــــ  ــــ ــــــــــــــ ــــ ـ د  القانونينة قنرر  ضنم  املن  قندمداولة وجد ان الطع  التميينزي مير واملى التدقلد  ـــ
  ألح نام لنحيً و نال   جند انن  غنمو   النظر  لن  احل نك املمينز ط ق ال  ولدى  قبول  

  ١٩/١/20١2منن  تقريننر اخلبننم القضننائي املننلرخ   مننة ا ننذت  حملالشننرع والقننانون ذلنن   ن ا
  مسننننولة قانونيننننة  ننننند ا ماضنننن  درجننننةتننننناول  اذ اننننن        لً لننننذل حل مهننننا وهننننو   يصنننن  سننننببا  

نننا   ي   مننة مبنندى تعسنن  الننزوج ت حملتضنن  ان تبنن  ا يمننا كننان املق  األقصنن ها  تعسنن   نند ال
  يتيناو  نفقنة املد ينة     لي   لن  ان    مبا يتناسب وحالة املد  م تقدير التعويل مجلة  ابخلب

وضننوع ن تننراع ذلنن   مننة املان حم   شفصننية ومبنناال  األحننوال  منن  قننانون  3٩/3ملنند  سنننتني م ا
منا تقندم    إلتبناعتهنا   محم  إىللند وى  ا  وإ ناد ز لنذا قنرر نقضن   هنا املمينح ممما ا نت بصنحة  

  األوىلادي  /مجنن١8ق  نننني  فنناالتمييننز مبعننا  للنتييننة ولنننندر القننننرار اب ت  يبقنن  رسننك  ان  لنن   
 م٩/٤/20١2هن املوا ننر  ١٤33/
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 ها التمييزيةستئناف بصفتلحماكم ا  قرارات 
عن إجيار الدار   مائة ألف دينار املالك تسلمه مبلغ أربع  رار وكيلإق   :املبدأ القانوين

م املب   عقدال يعتب عقد جديد وإقالة لل  1/7/2004لغاية  و   1/7/2002من ة  للفرت 
 العقار   إجيار  ( من املادة الثالثة من قانون 1وذلك استنادا للفقرة )  7/1990/ 1يف  

 ية بصفتها التمييز  الرلا ة/اا بغدادست نحم مة ا ١8/8/20١0يف  20١0م//726 ك احلقك ر 
يننننة يف رائسننننة اسننننت ناا بغننننداد / الرلننننا ة  دنيننننة والتنفيذ املمننننة ا ي ننننة التمييزيننننة  تشنننن ل  حم 

 وألدرت قرارها اآلي:    20١0  – 8  –  ١8ن بتاري ديةا حا
 . .  يها / . . املميزة / املعرتضة / املدعى عل 

 امي . . كيله احمل/ و   عليه / املعرتض عليه / املدعي املميز
  ١3/    7قنار املننرقك  ليهنا تشننغت الع     األ ظميننة أبن املند لنندى حم منة بنداءاد ن  املند ي  

و يرينننة ا تبنننارا    ١م    ٤٩2/    7 لننن  القطعنننة املرقمنننة  ملشنننيد  وا   ١دار ا  ١2 قننناق    30١حملنننة  
يهنننا يف األوراق التحقيقينننة لننندى  ملننند    لت ا   مننن  قبنننحسنننب العقننند املننن  ١/7/١٩٩0مننن   
أبننننا    يهننناينننة وإلقنننرار املننند    لكنننز قنننر ة األ ظماأل ظمينننة املود نننة لننندى مر ة حقينننر  حم مننن

ملند    ليهننا مشننمولة  ي ننون ال   وأبنر ت  قنند اإلجيننار لنذ   ١٩٩0لعقننار أ نال   ننام  تسن   ا
ديالتنن   وتع  ١٩7٩نة  لسنن  87رقننك    منن  قننانون إجيننار العقننار  ١7منن  املنناد     ١٤أبح ننام الفقننر   

شننواغت مننل  م   اليننا منن  الفليننة العقننار أ ننال  وتسننلياحل ننك بتعننة و  لينن   لننب د و ننا للمرا 
د  و نننننند   22/3/20١0امننننننا  . ألنننننندرت احمل مننننننة بتننننننارين  ي  وأتعننننننا  احملصننننننار حميلهننننننا امل

  ح مننا غيابيننا قننابال لال ننماض والتمييننز يقضنني إبلننزام املنند    ليهننا بتفليننة  20١0/ /77
  ١م    ٤٩3/    7رقمننة  قطعننة امل  ال  املشننيد  لنن١دار ا  ١2     30١م    ١3/    7ك  رقالعقننار املنن

املصنناري  القضننائية وأتعننا   يلهننا الرسننوم و حممنن  الشننواغت للمنند ي و   وتسننليم   اليننا  و يريننة
عمضة ااملد    ليها  ابحل ك الغينايب أ نال  ابدرت لال نماض  لين    ة املقنااحملاما  . ولعدم  

ح منننا    20١0ض//ا نننما77و نندد    8/6/20١0بتنننارين  احمل منننة  رت  طالننن  . ألنند  البننة إب
ادر يف  ك الغيننننايب الصننننحل ننننا  ماضننننية وأتيينننند ا  ضنننني بننننرد الالئحننننةحضننننورحت قننننابال للتمييننننز يق

عمضنننننننة الرسنننننننوم واملصننننننناري   ينننننننت املحمو   22/3/20١0بتنننننننارين    20١0/ /77الننننننند وى  
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  متييننزا بالئحتهننا     عننن  بنن ننال  ابحل ننك أوأتعننا  احملامننا  . ولعنندم قنا ننة املميننز  ااملعمضننة
    يها . لبة نقض  لوسبا  الوارد ا  ١6/6/20١0امللر ة يف 

 ـــــرار:  الق
ضننم  املند  القانونيننة   قننرر  مقندم    يننزيلنندى التندقير واملداولننة وجنند ابن الطعن  التمي  ـــــــــــ  ـــ ـــ ـــــ ــــ 

للقنننانون   وموا نننر  حيً  وجننند أبنننن  لننقبولنن  قننن ال  ولنندى  طننن  النظنننر  لنن  احل نننك املميننز  
  23/١2/200٩ة بتنننارين  منننام حم منننة حقينننر األ ظمينننن أقنننرت أا اذلننن  ان املمينننز  سنننبر  ننن

    يز  لينملمو يرية م  وكينت املشنت ي ااملند ي/ا  ١م    ٤٩3  / 7ار املرقمة الد أبنا استوجرت 
اننننن  مت  و   ١٩٩0مبوجننننب سننننند اإلجيننننار الننننذي تر ننننر نسننننفة مننننل األوراق التحقيقيننننة يف  ننننام  

إقننننننرار وكيننننننت املالنننننن   قننننننا  وان   ح  سنننننن   وبطاقننننننة متوينيننننننة ابسننننننك  وجهننننننابطاقننننننة    فراجاسننننننت
جيننننننار الننننندار للفننننننم  منننننن   لنننننن  دينننننننار  ننننن  إة أ  تسنننننلم  مبلننننننا أربعمائننننن ي/املميز  لينننننن ااملننننند 

  ١/7/١٩٩0ت   قند جديند وإقالنة للعقند املن م يف    يع ١/7/200٤ولغاية  7/2002/١
   ١٩7٩  لسنننة  87انون إجيننار العقننار رقننك  ثننة منن  قننلثال  املنناد  ا  منن١وذلنن  اسننتنادا للفقننر  ا

ون قننرو   وت نن لنن  ااننن   شننر  سنننة    جيننار منند  تزينند ت ننون قنند مضنن   لنن   قنند اإل  و لينن 
السنابعة  شنر  من  القنانون  ملناد     ا  من١٤ لب التفلينة املنصنو   ليهنا يف الفقنر  اد وى 

التميينزي وحمينت  الطعن     ورد  قنرر تصنديق املذكور متحققة . وهذا ما تضمن  احل ك املمينز   
 م  ١8/8/20١0وا ر  هن امل١٤3١ضان//رم8القرار اب تفاق يف  يز ولدر لتمياملميز  رسك ا

 ية هليئة التمييز س ارئي
قرار جملس ح على االحكام الصادرة مبوجب  التصحيات  عدم قبول طلب القانوين:  املبدأ

 ملعدل ا  1977لسنة    1198قيادة الثورة )املنحل(  
 بصفتها التمييزية  ا ال رخ  ت ناحم مة اس  ١7/5/20١2يف    20١2ية/حقوق/282
  ١7/5/20١2ين  فتها التمييزينننة بتنننار بصننن  ا بغنننداد /ال نننرخاسنننت نا  رائسنننة حم منننة  تشننن ل

املننوذونني ابلقضنناء ابسنننك    ...و...  لقاضننيني السننيدي   ضننوية او   ...برائسننة القاضنني السننيد  
   :  الشعب والدرت قرارها ا ي
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 احلقوقي /)م.ن.ج( املوظف   كيلهاملالية /اضافة لوظيفته/و وزير  صحيح/طالب الت
 )خ.خ.ي(. -3( )م.ح.ف-2ع.ع(.  ) .-1/وب التصحيح ضدهاملطل 

لندى حم منة بنداء  البيناع ان احمل منة    وظيفت ة لعمض ا ماض الغم و ير املالية/اضا اد   امل
قضننننن   والنننننذي    200٩/ /١3٤0قك  قرارهنننننا املنننننر   20/١0/200٩ذا نننننا الننننندرت بتنننننارين  
  ١٩٩7// ١36  بدائينننة املرقمنننةلقنننرار الصنننادر ابلننند وى النفيذينننة لالت  اب ننناد  وجتديننند القنننو 

  م. .ا  واخ.خ.ي  بتمليننننننننننن  العقنننننننننننار املنننننننننننرقكزام املعنننننننننننمض  ليهنننننننننننا االننننننننننن  واملتضنننننننننننم 
العامرينننننننننننة اىل املعنننننننننننمض  ليهنننننننننننا ا وىل اس.ع.ع  وان املعنننننننننننمض  ليهنننننننننننا    ١8م5/300١

د و  قننننقير املنننن  ابنننننةوانننننا    2003  لسنننننة  88  راريف القننننوارد  ابحليننننز النننن  ام. .ا  مشننننمولة
يف    ١5٤املالينننننننة املنننننننرقك  ر   يف كتنننننننا  و ا  ١38امسننننننن   حلينننننننز والنننننننوارد  اا.ا.ال  املشنننننننمول اب

ون تقنننننك ابجنننننراء    ١٩٩7/ /١36رقك  رار املنننننالقننننناىل    توان احمل منننننة اسنننننتند   ١6/2/200٤
لسنننننة    88ر  ابلقننننراثالننننث  الثننننا  والالتحقيقننننات الال مننننة منننن  حيننننث مشننننول املعننننمض  ليهمننننا  

ك اببطننال  واحل نن  الغننم للمرا عننة  املعننمض  لننيهك ا ننماض   لننب د ننو    لينن منن   دمنن     2003
وبنتيينة    امنا احمل  وحمنيلهك املصناري  واتعنا  200٩/ /١3٤0ملعنمض  لين  املنرقك ر االقرا

ح مننا    20١١/ا ننماض الغننم/٩١5و نندد    2٩/٩/20١١املرا عننة النندرت احمل مننة بتننارين  
اري   الية/اضنننا ة لوظيفنننة املصنننو ينننر امل  لغنننما نننماض املعنننمض ا نننماض اي بنننرد   يقضنننحضنننورحت
ماض الغنم ا ول احملامينة اع.ا.خ   يلنة املعنمض  لين  ا نوك ا اتعنا  حمامنا وبضنمنهالقضائية 

م ننة ومخسننون النن  دينننار لنندق القننرار املننذكور منن  قبننت حم مننة اسننت ناا بغننداد  قنندر     لغننامب
  3١/١0/20١١بتننارين  و   20١١/حقوقيننة/656يننة ابلعنندد  لتمييز تها احاديننة بصننفال ننرخ ا 

ئحتن  امللر نة  ب  وكيل  تصنحيحا بال   ع املذكور ا ال   لقرار  الب التصحيً ابولعدم قنا ة   
26/٤/20١2    . 
 :ر  راـــــــ ـــــ الق

قننند  عننن   فنننة كنننان  لوظي  صنننحيً اضنننا ةلننندى التننندقير واملداولنننة وجننند ان  النننب الت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  20/١0/200٩املنلرخ    200٩/ /١3٤0  البيناع ابلعندد منة بنداء  حمابحل ك الصنادر من
نفنننس  مننن   القنننو  التنفيذينننة حل نننك التمليننن  الصنننادر  غنننم واملتضنننم  جتديننند  ال  بطرينننر ا نننماض
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  ا  ل ا ماض  للرد و عن  بن  متيينز ثوقد   25/١0/١٩٩7يف  ١٩٩7/ /١36 مة ابلعدد احمل
ض  لينن  بطريننر ا ننماض   ننك املعننم احل  اىل  لننب تصننحيح  واذ ان   وابدر  ييننزا  دق احل ننك متولنن
العامرينة    ١8/م5/300١قنار  التملين  اخلنا  ابلع   نكو  التنفيذينة حليند القنغم يتعلر بتيد ال

املعنننندل والنننننذي ننننن  بعننننندم قبننننول  لبنننننات    ١٩77لسننننننة    ١١٩8قننننرار  لل  وقنننند لنننندر و قنننننا
 ال    قنرر رد  لنب التصنحيً قنكور  لياملذ   وجب القرارالتصحيً  ل  ا ح ام الصادر  مب

  ١٤33ا  ننر /  ادي/مجنن26تفنناق يف  ار اب دولننة ولنندر القننر ومينننات ايننرادا خلزينننة الوقينند الت
 ميالدية .  ١7/5/20١2  املوا رهيرية 

 
( 3وفق املادة )  1998/ 1/1ختلية شقة مشيدة حديثاً بعد أتريخ   القانون:ملبدأ  ا

 العقار   جيارمن قانون إ(  2الفقرة )
 مييزية:بصفتها الت ا ةالرل/ مة است ناا بغدادحم 27/0١/20١0 يف 5٩ رقك  ح كقرار 

ادينة بتنارين  ا ح  ا ةتنفيذينة يف رائسنة اسنت ناا بغداد/الرلنلتمييزية املدنينة والة اتش ل  ا ي 
 وألدرت القرار اآلي:ن    20١0/١/27

 ...ه احملامي  املميز )املدعى عليه( ... / وكيل 
 ية( ...املميز عليها )املدع 

قة املرقمننننة الشنننن  وأن اسننننتوجر د    ليننننة أبننننن  سننننبر للمننننلنننندى حم مننننة بننننداء  األ ظمينننناملد يننننة د نننن  أ
اتون ببندل إجينار قنهري قندر  م تنان هيبن   ن ١3م  ١/١٤املشيد   ل  العقنار املنرقك   3/٤/25/ج١0

ل أن  ممتنإ   التفلية    ذار املسم إلي  لغرضلإلناإلجيار و   ومخسون أل  دينار واملشيد  حديثا  و نتهاء  قد
يننة الشننقة أ ننال  واحل ننك إبلزامنن  بتفل  عننة  د وتنن  للمرالينن   لبنن منن  الشننواغت   نن  تسننليك العقننار  اليننا  
حميلنن  املصنناري  والرسننوم وأتعننا  احملامننا  . ألنندرت احمل مننة بتننارين غت مننل شننواوتسنليمها  اليننة منن  ال

املننند    ليننن  إبلنننزام  يقضنننيللتميينننز  ح منننا  حضنننورحت  قنننابال   200٩/ /١638د و نند ١2/200٩/20
هيبنة  ناتون وتسنليم   ١3م  6/١٤عقنار املنرقك ال واملشنيد   لن  3/٤/25  /ج١0ة املرقمنة  بتفلية الشق

لشننواغت وحميننت املنند    لينن  الرسننوم واملصنناري  وأتعننا  احملامننا  . ولعنندم قنا ننة  منن  اليننا  إىل املد يننة  ا
نقضنن   23/١2/200٩يننة امللر ننة يف التمييز  ئحتنن وكيلنن  بال   ابحل ننك أ ننال   لننب  لينن يننز ااملنند  املم

    يها . الوارد لوسبا 
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 ــــــرار:  قــ ال
  وجنند أبن الطعنن  التمييننزي مقنندم ضننم  املنند  القانونيننة    داولننة  امللنندى التنندقير و    ـــــــــ ــــــــــــ ـ ــــــــ 

ر  موا ننن  لنننحيً و حل نننك املمينننز   وجننند أبننننلننن  اطننن  النظنننر   قنننرر قبولننن  قننن ال    ولننندى  
الطعننن  التميينننزي  رد  قنننرر تصنننديق  و       لنننذاينننات النننوارد   ينننن   وذلننن  لوسنننبا  واحليثللقنننانو 
هنننننن املوا نننننر    ١٤3١/لنننننفر/١١يف  تفننننناق  اب ت املمينننننز رسنننننك التميينننننز . ولننننندر القنننننرار  وحميننننن
 م.  20١0/١/27

 
عامة من القواعد ال  تثناءاً ء اسجا  1977نة لس  1198تطبيق القرار املبدأ القانوين:  

 عليه يقا    وسع يف تفسريه وال جيوز الت  ال  لذا
 فتها التمييزية   مة است ناا ال رخ بصحم  2٩/7/20١2يف    20١2ية/حقوق/٤78

  2٩/7/20١2غننننداد/ال رخ بصننننفتها التمييزيننننة بتننننارين   ناا باسننننتتشنننن ل  رائسننننة حم مننننة  
سنننك  قضننناء اباملنننوذونني ابلو...  ...   سنننيديلقاضنننيني الو ضنننوية ا  ...برائسنننة القاضننني السنننيد  

 :لدرت قرارها ا ي  الشعب وا
 . حملامي )ح.ال(وكيله ا )أ.ح.ج( :ميزامل

 . )أ.ج.م(:  املميز عليه
اأ.ج.م  وان    ننن  سننبر للمنند    لينن موديننة أبء  احملبنندااأ. .ج  امننام حم مننة    اد نن  املنند ي

منننم مننن  النننت ا  تبنننار    ١50ر  ري  اب تبننناكنننو   ٩م١١/3285ابع لننن  نصننن  العقنننار املنننرقك  
ار ومبوجننب  يننون دينننمخسننة و شننرون مل   000/000/25ببنندل قنندر  ا  مننما و 300االا  البنن
  لتسنننييتر اد امتننننل  ننن  تسنننييت نصننن  القطعنننة يف دوائنننوقننن  ١5/8/200٩املنننلرخ    عهننند الت

ينن  بواسننطة  العقنناري املفتصننة بننرغك منن  املطالبننة املسننتمر  وابلننرغك منن  توجينن  ا نننذار املسننم ال
يننننل لننننذا  ولن ننننول  نننن  امتنننام الب  8/2/20١2يف  ١7٤0عننندد  تنننب العنننندل يف احملموديننننة ابلال ا

 مخسننننة  000/000/25البننننالا اواحل ننننك اب نننناد  البيننننل  عننننة     لينننن  للمرا   املنننند  لننننب د ننننو 
د ن     الزام  بفرق البدلني وحميل  كا نة الرسنوم واملصناري  القضنائية.ينار و ن دو شرون مليو 

ارين   منننننننة بتنننننننت احملالننننننندر لمرا عنننننننة وبنتيينننننننة املرا عنننننننة  وى ل نننننننريف الننننننند   حم منننننننة املوضنننننننوع
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ضنني احل ننك بننرد  يق  قننابال للتمييننزحضننورحت  ح مننا    20١2/ /١6٤وبعنندد    27/6/20١2
وكيت املد    لي  مبلنا قندر  مائنة    حماما ا  د ي وحميل  الرسوم و املصاري  واتعد وى امل

ر نة  وكيلن  متيينزا بالئحتن  املل بن     ملنذكور  عن ومخسون ال  دينار ولعدم قنا ة املميز ابحل نك ا
١٩/7/20١2  . 
 :رار  ــــــــــــالق
ــــ ــــــــــــــ ـ  ة  قانونيننننال  جنننند ان الطعنننن  التمييننننزي مقنننندم ضننننم  املنننند التنننندقير واملداولننننة و   لنننندى  ــــــــــــــــ ـــ

و قننننننتمال  اسننننننباب  تقننننننرر قبولنننننن  قنننننن ال و ننننننند  طنننننن  النظننننننر  لنننننن  احل ننننننك املميننننننز املننننننلرخ  
  ١5/8/200٩املنلرخ      التعهند يرقن     ان  لحيً وموا نر للقنانون اذبني  ت 27/6/20١2يف

لسنننة    ١١٩8القننرار    هنند الننذي يقتضنني  تطبيننرلتع اىل مسننتوى اللطننر ني  ت بتواقيننل تعننزىاملننذي
يقناس  لين  ,    جينو  التوسنل يف تفسنم  و   القوا ند العامنة  ءا من  ثناالذي جناء اسنت ١٩77

  تفننننناق يفاب   رارملمينننننز رسنننننك التميينننننز ولننننندر القنننننينننننت املمينننننز وحملنننننذا قنننننرر تصننننندير احل نننننك ا
 .  ميالدية  2٩/7/20١2وا رهيرية امل  ١٤33/رمضان/٩

 
ون إجيار من قان( 17( من املادة )1زايً لتطبيق الفقرة )اانذار يكون جموين:  قاناملبدأ ال

وال صحة  رالعقار طاملا مل يقم املستأجر بتسديد قسط ااجيار املستحق للشهر املذكو 
نونية كونه فاء اانذار لشروطه القاعدم استي اعي بد  ر حمكمة املوضوع برد الدعوى لقرا

 السابقة للشهر األخري   شهرت ااجيار ل ب ببدالطال
 بصفتها التمييزية  الرلا ة/است ناا بغدادحم مة  27/١0/2008يف  2008م//٤07رقك احل ك 

  27/١0/2008ا ة ا حادينة بتنارين  الرلناا بغداد/تش ل  ا ي ة التمييزية يف رائسة است 
 قرار اآلي:  ألدرت الو 

 ... .  يلهما احملامي...  وكاملدعيان / .  /املميزان  
 ملدعى عليه .... املميز عليه / ا

اء  الرلنننا ة أبنننن  سنننبر للمننند    ليننن  وان اسنننتوجر الشنننقة   منننة بننند حم  أد ننن  املننند يان لننندى
يرينة  و    3م  3/3358زء من  القطعنة املرقمنة  لن  جناملشنيد     502حملة    7 قاق  2/١املرقمة 
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  ١/١2/2007يف    لرخد اإلجيننار املننوجننب  قننئننة ألنن  دينننار مبل إجيننار قننهري قنندر  الثماببنند 
ثمائننة ألنن  دينننار رغننك اإلنننذار  الا الالبننو   2008تسننديد  بنندل اإلجيننار لشننهر مننايس/ولعنندم  

  8/5/2008  يف  ١783٩لعنننندد  املسننننم إلينننن  بواسننننطة ال اتننننب العنننندل يف البننننا  الشننننرقي اب
  لبنناينة  لين   قند   القانونداع ضنم  املند   يبنادر ابلتسنديد أو اإلينن   انن  نا   واملبلنا إلين  ألنوليا  

اغت وحميلننن  كا نننة    الشنننو ة مننن نننك بتفلينننة الشنننقة أ نننال  وتسنننليمها  اليننند وتننن  للمرا عنننة واحل
  2008/ /736وابلعنننندد    8/١0/2008املصننناري  القضننننائية. ألنننندرت احمل منننة بتننننارين  

 .  وأتعنا  احملامناد ني وحميلها املصناري   د وى املرد  بحضورحت  قابال  للتمييز يقضي    ما  ح
 نننننة يف  لر  عنننن  بننننن  وكيالانننننا متييننننزا  بالئحتننننن  امل  ابلقننننرار املنننننذكور  قننننند   زان م قنا نننننة املمينننننولعنننند 
  البا  نقض  لوسبا  الوارد   يها.    ١0/2008/١3

 القــــــــرار:  
  القانونينة  قنررلتميينزي مقندم ضنم  املند   الطعن  ا ن أب لندى التندقير واملداولنة وجند ــ  ــــ ـ ـــ ـــــ ـ ـــــــــ ــــ 

  ز وجند أبنن  غنم لنحيً و نال  للقنانون لنظر  ل  احل نك املمين  اق ال  ولدى  طقبول  
 لنن     502حملننة    7 قنناق    ١/2ملنند يني قنند اسننتندا يف  لننب  ليننة الشننقة املرقمننة    ان اذلنن

ل املسننتوجر ااملنند    لعنندم د نن  ارعقننلسننابعة  شننر  منن  قننانون إجيننار الد  ا  منن  املننا١الفقننر  ا
نننذار املميننزي  لنن   رغننك ا سننتحقاق وإ  2008س/جيننار لشننهر مننايقسنني اإلاملميز  لينن    / لينن 

ون يبننادر    8/5/2008يف    ١783٩ البننا  الشننرقي بعنندد  لعنندل يفب ابواسننطة دائننر  ال اتنن
تند   مسننى  ن حم مننة البننداء  قضنن  بننرد النند و . واالقانونيننة  ابلتسننديد أو اإليننداع ضننم  املنند 

   تطبينر الفقنر  املننذكور ر بزينة  يمنا يتعلننالتميي  سنت ناا بصننفتهامنا اسنتقر  لينن  حم منة ا    لن 
أل ننم املسننتحر  لينن   قنني   امننا األقننهر  لشننهر اي اأبن يتضننم  اإلنننذار املوجنن  تسننديد قسنن

طيل املطالبننننة هبننننا بنننند وى  ويسننننتاملسننننتوجر    السننننابقة  لنننن  الشننننهر األ ننننم  ت ننننون دينننننا  بذمننننة
يف    نظنرولندى إمعنان النونينة.  وا لشنرو   القا منة إىل اإلننذار غنم مسنتته  احملانو  مستقلة

وجر بنندل إجيننار الشننقة  املسننت  ديد   مننن   نندم تسنن١وجنند أبننن  تضننم  الفقننر  ااإلنننذار املننذكور  
يد   تسنند   قاق وبوجننو البالغننة الثمائننة ألنن  دينننار رغننك ا سننتح  2008أ ننال  لشننهر مننايس/

ي نون  إلننذار    من  ا١لفقنر  اننذار  و لين  منا تضنمنت  ابلنا اب لتا  الل مثانية أحتم م  مرينن
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ن يقننننك     املننننا  قنننناراد  السننننابعة  شننننر  منننن  قننننانون إجيننننار الع  منننن  املنننن١يننننر الفقننننر  اتطبجمننننزحت  ل
  شناراإلننذار امل  من   2املستوجر بتسديد قسي اإلجيار املستحر للشنهر املنذكور. امنا الفقنر  ا

هر من   ار للشنقة لوقنسندد للممينزي  بند ت اإلجينوجر ن يسنتملإلي  ثنفا    ننا تضنمن  أبن ا
ار  بنننالا جممو هنننا ملينننون ومخسنننمائة ألننن  ديننننال  2008ولغاينننة نيسنننان/  2007انون األول/كننن

 البنننا منننن  تسنننديد املبلنننا املنننذكور النننذي    القنننة لننن  بقسننني اإلجينننار املسنننتحر لشنننهر    وأنمنننا
 مننة وملننا كننان ح مهننا  ء هننذ  احملضنناق  مننر    القننة لنن  مبننا اسننتقر  لينن ذا أوهنن  2008يس/مننا
د  اضننبار  النند وى     لننذا قننرر نقضنن  وإ نناصننحتقنندم ممننا ا ننت با مننا تميننز قنند ذهننب  ننالامل

املنوال املتقدم  لن  ان يبقن  رسنك التميينز مبعنا  للنتيينة ولندر  ا  ل    يهإىل حم متها للسم  
   م.27/١0/2008 القرار اب تفاق يف

 رئيس اهليئة التمييزية 
 

عدل ابلقرار امل  1977لسنة    1198لقرار  تطبيق احكام ا  شروط  من القانوين:  ملبدأا
دعوى التمليك فضال على انه ية  ر المهن هناك تعهد بنقل ملكية العقاان يكو   1426

تفسريه او القيا  التوسع يف  جيوز   ال و جاء استثناءا من القواعد العامة يف القانون املدين  
   عليه 

 ة  ها التمييزيناا ال رخ بصفتحم مة است   ١0/6/20١2يف    20١2ية/حقوق/3٤6
  ١0/6/20١2ين  ال نننرخ بصنننفتها التمييزينننة بتنننار /سنننة حم منننة اسنننت ناا بغنننداد   ل  رائتشننن

املننوذونني ابلقضنناء ابسنننك  ...  و  ...و ضننوية القاضننيني السننيدي     ...برائسننة القاضنني السننيد  
   :رت قرارها ا ي  الشعب والد 

 .ف(. )ج.ذ:  املميز
 )ح.ن.ح(: ه  ميز عليامل
ن ينننننن  بتننننننار أب اج.ذ.ا ن املننننند    ليننننن  مودينننننة أباء  احمل منننننة بنننننند.ا  امنننننام حماج.ذ  ننننن  املننننند ياد
دومن من  النت القطعنة املرقمنة  5لد  اذ.ا.   قطعة ا رض الزرا ية مسناحتها وا  اقمى  ١/٩/١٩٩3

 ل  دينار  بعة  شر ا راقي اسدينار     ال ١7000.   مببلا قدر  ا لي  ا .ن م  املد    ١8/33
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وان هنال  قهود  يان  ١/6/200١ ان تويف والد  بتارين  ية اىلت امللميا ت بتحويذ املد    لي   وا 
بلنننا اىل املننند    ليننن  لنننذا  لنننب احل نننك بتسنننييت امسننناء الورانننة ابملسننناحة الننن  اقنننماها والننند  امل بتسنننديد

حت  نر ح منا حضنور  20١2/ /22١دد وبع 2٩/٤/20١2ن را عة الدرت احمل مة بتاريوبنتيية امل.
 ميننز ننة امل  املصنناري  والرسننوم ولعنندم قناك بننرد د ننوى املنند ي وحميلنني احل ننيننز يقضننقننابال للتمياملنند ي 

 . 22/5/20١2ابلقرار املذكور  ع  ب  متييزا بالئحت  امللر ة 
 :رار  ــــــــــــالق
ة  د  القانونينننني مقنننندم ضننننم  املننننالطعنننن  التمييننننز لننننة وجنننند ان  واملداو   التنننندقيرلنننندى    ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــ 

  يف  لرخينننننز املننننن نننننند  طننننن  النظننننر  لننننن  احل ننننك املماسنننننباب  تقننننرر قبولننننن  قنننن ال و تمال   و قنننن
تبننني اننن  لننحيً وموا ننر للقننانون لالسننبا  النن  ا تمنندها ذلنن   ن قننرو     20١2/2٩/٤

عهننند   نننون هننننا  تان ي  ١٤26لقنننرار  املعننندل اب  ١٩77لسننننة    ١١٩8ر  ح نننام القنننراتطبينننر ا
وا ند العامنة يف  ان  جاء استثناءا م  الق  ال  ل لي   ضة د وى التمة العقار  ايبنقت مل ي

 لينن  قننرر تصنندير احل ننك وحميننت    التوسننل يف تفسننم  او القينناس  لين  ,و     جيننالقنانون املنند 
ينننننننننننننة  هير   ١٤33/رجننننننننننننب/١٩ تفننننننننننننناق يف  ر القننننننننننننرار اباملميننننننننننننز رسنننننننننننننك التمييننننننننننننز ولننننننننننننند 

 ية .ميالد  ١0/6/20١2ا راملو 
 

العدل كامالً املودع لدى دائرة الكاتب  جيار  بدل ااغي ان يكون  : ينب   القانويناملبدأ  
( من املادة 1)ومستوفياً للفقرة   ايداع مبائً لذمة املستأجرن اكي يكو ل)وليس جمزائً(  

  ر ( من قانون إجيار العقا17)
  تمييزيةبصفتها ال  ةالرلا/بغداداست ناا حم مة  يف 23/٩/2008  يف 35٩حل ك اقرار ا
  23/٩/2008 ة ا حاديننة بتننارين  ائسننة اسننت ناا بغداد/الرلنناة يف ر تمييزينن  ا ي ننة التشنن ل
 القرار اآلي:  رت  وألد 

 املميزة/املدعى عليها/ .... وكيلها احملامي .... 
 ... املميز عليه/املدعي .
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للشنقة العائند     وقناغلة     ليها مسنتوجر ن املد  راد  أباملد ي لدى حم مة بداء  ال أد  
  ٤ منننننار     32   ٩0٤وحننننند  م   ننننناتون الواقعنننننة يف حننننني السنننننار   ١/26 /١١لننننن  املرقمنننننة  

بتناويني وحينث ان املند    ليهنا أود ن     ١5١/١٤من  القطعنة تسلسنت    جنزء   لن  املشيد 
تقندير  حينث مت      ديننارمبلا قدر  االاة ومثانون ألنار  قصا  بدل اإلجي 8/6/2008بتارين 
-ار يف حننني أود نن  ا  ديننن335000/-ر الرقننيد اقبننت ضننريبة  قننا  الشننهري منن اإلجيننار  

  2008سنتحقاق بندل إجيننار قنهر حزيننران/  احتم  لنن  ديننار ونظنرا  ملننرور سنبعة أ252000/
د  بننندل اإلجينننار   نننل  نننرق  حتوإننننذار املننند    ليهنننا بواسنننطة كاتنننب  ننندل ال نننراد  بوجنننو  د

قة  ينة الشنا بتفل نك إبلزامهنا للمرا عنة واحل لنب د و نن تنودع.  لين     انا  أحتم ا   الل مثانية
احملامنا . ألندرت احمل منة    عا ي  واتواغت وحميلها الرسوم واملصار وتسليمها  الية م  الش

ييننننز يقضنننني  ح مننننا  حضننننورحت  قننننابال  للتم  2008/ /١١١١و نننندد    28/8/2008بتننننارين  
د   قعنة يف حني الوحناتون الواسار     ١/26 /١١ملرقمة  الشقة الزام املد    ليها بتفلية  إب

مند ي  بتناويني وتسنليمها لل  ١5١/١٤ر    املشيد   ل  العقا٤ر  ا ما 32 قاق  ٩0٤حملة 
ة م  الشواغت وحميلها الرسوم واملصاري . ولعدم قنا ة املميز  ااملد    ليهنا  ابحل نك  الي 
لر ننة  يضنناحية املوالالئحننة اإل  7/٩/2008  لر ننة يفيلهننا بالئحتنن  التمييزيننة املال   لننب وكأ نن
 د   يها.  الوار  وسبا نقض  ل  ١٤/٩/2008يف 

 ر:  القــــــــرا
ــــ ــــــــــ  التنندقير واملداولننة وجنند أبن الطعنن  التمييننزي مقنندم ضننم  املنند  القانونيننة  قننرر  دى  لنن   ـــــ ـــ ـــــــ

ر للقننانون  اذ  يً وموا نأبنن  لننحلنظنر  لنن  احل نك املميننز وجند  ولنندى  طن  اقبولن  قن ال    
دل يف  ة ب تننننا  دائننننر  ال اتننننب العنننناملرسننننل  ١67/2000املرقمننننة  ضننننبار  اإليننننداع  ينننند منننن  اأت

قيام املميز  إبينداع مبلنا مائتنان وااننان ومخسنون ألن     ٤/8/2008  يف 36١7ال راد  املرقك 
 ننة يف  ة امللر تنن  املقدمننة يف جلسننة املرا عننيلهننا بالئحوقنند اقننر وك  2008دينننار لشننهر حزيننران/

ألنن  دينننار لنندى  مخسننون  ئتننان و ر البننالا ماد نن  بنندل اإلجينناتنن  قنند أو ان موكل  20/8/2008
انون ألنن  دينننار بقنني بننذمتها. وملننا كاننن   ومثنناالاننة  دل وان املبلننا املتبقنني وقنندر   ال اتننب العنن

قنننند    ١٩7٩لسنننننة    87قننننك  ر العقنننار ر   منننن  املنننناد  السننننابعة  شنننر  منننن  قننننانون إجيننننا١الفقنننر  ا
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ر رغنك  اإلجينال املسنتوجر  امن  اذا ن يند اضنل ألح لينة العقنار اخلن يطلنب  لمنلجر اأجا ت ل
بواسنطة ال اتنب العندل    ئهاانقضنا  ستحقاق  وإنذار امللجر لن  بعند   سبعة أحتم  ل  ا7مرور ا

ملنذكور ينبغنني  قنا  للنن  ابوجنو  د عن   نالل مثانينة أحتم من  مرينن تبليغن  اب ننذار    نن  تطبي
ذمنة  ائ  لاإليداع من    امال  ل ي ي ون العدل ك  دى دائر  ال اتباملودع لإلجيار ان ي ون بدل ا

وملنننا تقننندم قنننرر    نينننةالقانو  لنننب التفلينننة مسنننتو ية لشنننرو ها  سنننتوجر. و ليننن  ت نننون د نننوى  امل
  لنننندر القننننرارتصنننندير احل ننننك املميننننز ورد الطعننننون التمييزيننننة وحميننننت املميننننز  رسننننك التمييننننز. و 

 م.23/٩/2008اب تفاق يف 
 

ضر حسب حم  العقارومتنوعة يف    اشجار مثمرة  دعي بغر امل   ثبوت قيام:  القانوين  املبدأ
وبذلك تكون   ه حتريرايً بتقدم خ   مبعرفة اخلبري القضائي الذي الكشف املوقعي الذي مت 

 متحققة  1977لسنة    1198شروط قرار  
   ا نينوى ابصفتها التمييزية  مة است ناحم  ١0/5/20١2يف   20١2/ت. /38٤
سنننة  برائ  20١2حتر//ا١0بتنننارين  تها التمييزيننة  ى بصنننفحم مننة اسنننت ناا نينننو   رائسنننة  تشنن ل

وذونني ابلقضننننناء ابسنننننك  املننننن...  و  ...وية  ئنننننيب الننننرئيس السنننننيدي   و ضننننن  ...القاضنننني السنننننيد  
 :الشعب والدرت قرارها ا ي  

 .ش(.  لوظيفته /وكيله احلقوقي )ط صرين/اضافةاملميز / مدير عام دائرة رعاية القا
 يها /)خ.م.خ( .  ملميز عل ا

ور  املنند   املد ياخ.م.خ  سبر قيام منن اد    املولت مة بداء  حم257١/20١١ وى لديف ا
 36م ١7/23م  الننت حصننت  يف العقننار املننرقك  2م١500ادل تع  مساحة   ليهك اخ. .ج ببيل

 ارجي يفليننون دينننار مبوجننب  قنند بيننل  نن ة وتسننعون مبيسننان ارض  را يننة ملنن  لننرا مببلننا مائنن 
تننن  املنينننة وسننندد ت وا عربنننون ينننون ديننننار كمبلنننا اربعنننون مل  وقننند اسنننتلك حنننال حياتننن  3/200٩/١١

و ننة دون معارضننة حريريننة منن  مننور  املنند   متنمثمننر  ت بنندل البيننل وقننام بغننرس اقننيار موكلنن  كامنن 
 لننب املمتنعننني  نن  نقننت املل يننة و بعنند مماتنن   لننيهك حننال حياتنن  و  منن  املنند    لننيهك واولننيائهك 

املسنناحة املشننما  تعادل  ليهك حصة املد   موكل  جزء م    ي ا عة و نها احل ك بتمل ك للمر د و 
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قننند الننندرت احمل منننة ح منننا حضنننورحت منننلرخ ة  حلضنننوريوللمرا عنننة ا2م١500هك البالغنننة مننن  منننورا
ت حصننننة منننن  النننن  2م١500تضننننم  احل ننننك بتملينننن  املنننند ياخ.م.خ  مسنننناحة  20١2/٤/١8

حصنن   ينننار وايننداعوتسعون مليننون دة ا ال  ببدل البالا مائاملرقك    العقار  مور  املد    ليهك يف
سننة وسننبعون النن  ومخمائننة  غننة واحنند و شننرون مليننون ومثانيننة  وا   ولنندي اخ. .  الباللقالننريا

ة ني وتسعمائوار  بنات اخ.   البالغة  شر  مالي دينار ل ت منها وحص  القالرات او ,ار 
 يننننة القالنننننري  يف احنننند  مننننننه  لنننندى مديرينننننة ر ر ل ننننت وائة دينننننناوسننننبعة واالاننننون الننننن  ومخسننننما

  امللر ننة ئحتنن لنن  بالار املننذكور  عنن  بنن  بواسننطة وكييزنننن اضننا ة لوظيفتنن  ابلقننر ة املمم قنا نن نينوى,ولعنند
ير  البننا نقضنن  لالسننبا  املننذكور   يهننا وقنند سننيل  لنندينا ووضننع  موضننل التنندق 20١2/٤/25

  ا يو  القرار ا ي : والدرت 
 :ار  ر ــــــــــــ لقا

  بولقرر ق مقدم ضم  املد  القانونية لذاة وجد ان الطع  التمييزي ملداولقير والدى التد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قنن ال و ننند  طنن  النظننر  لنن  احل ننك املميننز تبننني اننن  لننحيً وموا ننر للقننانون لثبننوت  قنند البيننل 

دلننة تقريننر  نن اء ا بد    لننيهك مالنن  العقننار ور  املل  ي  مل   الذي اب   ائدية التوقيابلسند امل
  ومتنو ننة يف ثمر قيار ماملميز  لي  ااملد ي  بغرس ا  ضبار  الد وى وابوت قيامربو  ابية املاجلنائ

مينننز النننذي مت مننن  قبنننت احمل منننة امل20/١/20١2العقنننار حسنننب حمضنننر ال شننن  املنننوقعي املنننلرخ 
لسنننة  ١١٩8ر ارحت وبننذل  ت ننون قننرو  قننر تنن  حرينن قنندم     مبعر ننة اخلبننم القضننائي الننذي ح مننا 
يما  سنن قانو  ضات التمييزية  غم مقبولةام   اما ا  يز  لي  ااملد املمي  د وى متحققة يف  ١٩77

لننري  ان املميز  لي  ااملد ي  اودع بقية مث  العقار بشنن ت لنن  يف اضننبار  النند وى حلسننا  القا
 لتمييننزي وحميننتاتصنندير احل ننك ورد الطعنن  ذل  قننرر نينننوى لنن مديريننة ر ايننة القالننري  يف  وأبسننك

هيرينننننننننة  ١٤33مجنننننننننادي ا  نننننننننر  //١٩ر القنننننننننرار اب تفننننننننناق يف ينننننننننز ولننننننننندالتمي املمينننننننننز رسنننننننننك
 ميالدية . 20١2ر/احت/١0وا رامل
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إليها     يسعى ه وال : ان الضرورة امللجئة حالة خاصة ابملؤجر تفرض علي املبدأ القانوين
العراق وترغب   ودهتا إىل ته وع وسكنه يف دار شقيقة زوج ر الداراوان قيام املؤجر إبجي

ان حتسن ا   من قبيل الضرورة امللجئة كم رها املشغولة من قبله ال يعتبداكن يف  الس
 لظروف األمنية هي حالة عامة وليست خاصة ابملؤجرا

 ييزيةمبصفتها الت الرلا ة/اا بغداداست ن  مةحم 8/٩/2008يف  2008م//3١١ارقك احل ك 
  8/٩/2008ة بتنننارين  دينننا حااا بغداد/الرلنننا ة  ة اسنننت نيف رائسنننتشننن ل  ا ي نننة التمييزينننة  

 رار اآلي:  وألدرت الق
 .......وكيله احملامي.............  ه/.......لياملميز/املدعى ع 

 .  ......2...املميز عليه/ املدعي/........وكياله احملاميان:..
جر الننندار  اسنننتو  بر لننن  وان  ظمينننة أبن املننند    ليننن  سننناء  األد أد ننن  املننند ي لننندى حم منننة بننن

مخسنة  و   ببندل إجينار قنهري مقندار  مائنة  أب ار  ١6م   ٩/١3٩8عة املرقمة قط ل  الاملشيد  
ولسننن   املننند ي دار    2٤/١0/2002ون ألننن  دينننار مبوجنننب  قنند اإلجينننار املننلرخ يف  وسننبع

تهنا  لعود نا إىل القطنر ولرغبلعنراق و ال يف حي املغر  لسنفرها  نارج  الواق وجت يعود لشقيقة   
ك بتفلينة الندار الواقعنة    املد    لي  املرا عنة واحل ن و د ي دارها.  لي   لب امليف د الس  
مننننل حميلنننن  الرسننننوم واملصنننناري  وأتعننننا  احملامننننا .    2دار    ٤8   330ونس حملننننة  تنننن  يف حنننني

ابال   قننننح مننننا  حضننننورحت     2008/ /232د  و نننند   ١2/8/2008ألنننندرت احمل مننننة بتننننارين  
سننبل    ١6م  ٩/١3٩8ة  قمننة املر املشننيد   لنن  القطعننلنندار      لينن  التمييننز يقضنني إبلننزام املنند ل

الرسنوم واملصناري  وأتعنا  احملامنا .    ت وحميلن اغمها إىل املد ي  الية م  الشو أب ار وتسلي
  الئحتنن  التمييزيننة امللر ننة يفكيلنن  بلننب و ولعنندم قنا ننة املميننز ااملنند    لينن   ابحل ننك أ ننال    

  يها.    نقض  لوسبا  الوارد   8/2008/2٤
 ــــــــرار:  لقا
ــــ ــــ ــــ ـــــ  م  املنند  القانونيننة  قننرر  زي مقنندم ضننتمييننواملداولننة وجنند أبن الطعنن  اللنندى التنندقير    ـــــــــ  ـــ

  للقنانون   يً و ناللنحقبول  ق ال   ولدى  ط  النظر  ل  احل ك املميز وجد أبن  غم  
  ا يفمللي نة املنصنو   ليهنا   لن  الضنرور    لين   قند اسنتند يف د نوا ميز  ااملذل  ان املد ي 
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من  انن     ١٩7٩لسننة    87رقنك  شنر  من  قنانون إجينار العقنار    م  املاد  السابعة  ١2قر  االف
 ننارج  ا  لسنفره  2002يسن   الندار العائند  لشنقيقة  وجتن  الواقعننة يف حني املغنر  مننذ  نام  

اء   بنند وان حم مننة الا لتحسنن  الظننروا األمنيننة  بننداره    راق وكونننا  ننادت وترغننب السننالعنن
   ت ان الضننرور  امللي ننة متننو ر ليننة النندار موضننوع النند وى اذ رأبتف  ميننزقضنن  يف ح مهننا امل

سننتند  إىل ان  ننود  قننقيقة  وجننة املنند ي كننان يعنند واقعننة إجيننار املنند ي النندار  النند وى م  يف
غننم لننحيً و  يسننتند  لنن    مننة  احملاألمنني. ان مننا ذهبنن  إلينن     سنن  الوضننل حابإلضننا ة إىل  
  يسننع   الننة  الننة ابملننلجر تفننرض  لينن  و  ننة حمللييك ذلنن  ان الضننرور  اسننلأسنناس قننانو   

وسننن ن  يف دار    2٤/١0/2002ليننن   إبجينننار الننندار بتنننارين  ااملمينننز  لجر  إليهنننا وان قينننام املننن
  لة منن شننغو وترغننب السنن   يف دارهننا امل   العننراقإىلو ود ننا    2002قننقيقة  وجتنن  منننذ  ننام  
ة هننني حالنننة  امنننة  منينننا األة كمنننا ان حسننن  الظنننرو ي نننالضنننرور  امللقبلننن    يعتننن  مننن  قبينننت  

تحققننننة يف د ننننوى املنننند ي  ي ننننة غننننم مامللملننننلجر. و لينننن  ت ننننون الضننننرور   وليسنننن   الننننة اب
قنرر نقضن   ينز  لنذا  مااملميز  وملا كان  احمل مة قد  الف  ذل  مما ا ت بصنحة ح مهنا امل

ينة  لنتيسك التميينز مبعنا  لر    ل  ان يبق   حم متها إلتباع ما تقدم ى إىلد و وإ اد  اضبار  ال
 م.8/٩/2008لدر القرار اب تفاق يف و 
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 قضايا النشر والعالم    من حمكمةة ات متييزيقرار
 

  (القسم املدني)
  ه منع عرض مسلسل )الدكتور علي الوردي( لرفض ورثت

 ١٩/٩/20١3يف   20١3ول/ا ية منق ة ا ست ن/ا ي2263قرار: رقك ال
 دة/إضافة لوظيفتـه/ة خلدمات القنوات الفضائية احملدو لواحركة ادير املفوض لشملالب التصحيح/اط

 امي أ.ص.هـ . وكيله احمل
   املطلوب التصحيح: ... وكيله احملامي ق.ع.ع.ش.

روم  نننرض  د    ليننن  يننناإل نننالم أبن املنننالنشنننر و   حتأد ننن  وكينننت املننند ي لننندى حم منننة قضنننا    
ردي ا  ان القننا   النو   ر  لني نل ورانة الندكتو رغنك ر ر  موكلن   مسلست    حينا  مللفنات منو 

ض املسلست   لذا  لب إبلزام املد    لين  مبننل  ر ل     ر  لي  ن متتثت لل  التابعة للمد  
/نشننر  53دد  وضننوع بعننامل ننرض املسلسننت املزمننل  رضنن  يف قننهر رمضننان . ألنندرت حم مننة  

 ننرض املسلسننت    د    لينن  مبنننل ح مننا  حضننورحت  إبلننزام املنن  ١2/7/20١2يف    20١2منند /
اإل المينننة  األنشنننطة    دادينننة الننن  هنني أحننند لننني النننوردي  منن   لننن  قاقنننة قنننا  البغور  النندكتا

لشننركة املنند    لينن  مننل حميننت املنند    لينن  املصنناري  .  عنن  وكيننت املنند    لينن  ابحل ننك  
اسننننننت ناا بغداد/الرلننننننا ة  ت حم مننننننة    ألنننننندر   2٤/7/20١2امللر ننننننة    بالئحتنننننن   ا  اسننننننت نا 

ح منا  حضنورحت  يقضني بنرد الطعن     ١8/١0/20١2  يف  20١2/س/١0٩6إلحادينة بعندد  ا
يف    20١2/نشنننننننر مننننننند /53ابلعننننننندد    قنننننننرار حم منننننننة النشنننننننر  وأتييننننننند  ا سنننننننت نايف وأسنننننننباب

.    ت نا ا  تقاضني بنداء  واسنرحل  الملنوا تبار أتعا  احملاما  احمل وم هبنا قناملة   ١2/7/20١2
 ننك منقوضننا   د احل  أ ينن  8/١١/20١2ر ننة   بالئحتنن  املل املسننتون  ابحل ننك متييننزا     عنن  وكيننت

يف    20١2سننننننننت نا ية منقننننننننول//ا2872دد  مييننننننننز اإلحاديننننننننة بعننننننننمبوجننننننننب قننننننننرار حم مننننننننة الت
ح مننننننا  يقضنننننني بننننننرد الطعنننننن     3/3/20١3  ألنننننندرت احمل مننننننة بتننننننارين    ١٩/١2/20١2

  ابلعندد  القسنك املند   –ر واإل نالم  احت النشن  حم منة قضنلقرار الصنادر مناخلا  اب يفا ست نا
عة للطعنن   قنن ال  وذلنن  ألن النند وى غننم  اضنن  ١2/7/20١2  يف  20١2شنر منند //ن53
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مننن  الننند اوى ذات الرسنننك املقطنننوع .  عننن  وكينننت املسنننتون  ابحل نننك متيينننزا   يف كوننننا  ا سنننت نا
ة  اسننننت نا ي/٩١٤بعنننندد    تمييننننز اإلحاديننننةحم مننننة الت  . قننننرر   28/3/20١3بالئحتنننن  امللر ننننة  

كيننت املميننز إضننا ة   ننة و م قنااملميننز   ولعنند   تصنندير احل ننك  ١٤/٤/20١3يف    20١3منقننول/
 .  28/7/20١3  امللر ة ح  بالئحتاملذكور  لب تصحي لوظيفت  ابلقرار

 رار :ـــــــــــــالق
 أي سننبب  يسننتند إىلاملقنندم    ان  لننب التصننحيً  ولننة وجنند  دالنندى التنندقير وامل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا عننات مدنيننة وان كا ننة مننا مننا ورد  مر   2١٩د    ليهننا يف املننا  انونيننة املنصننو منن  األسننبا  الق
يقات ا ي ننة التمييزينة  ننند النظننر ابلطعنن  التمييننزي   لننذا  موضننل تنندق    لنب التصننحيً كننان يف

عننننات    مرا 223اسننننتنادا  للمننناد   لفزيننننة ال  التصنننحيً وقينننند التوميننننات إيننننرادا  قنننرر رد  لننننب  
   .   ١٩/٩/20١3ق بتارين  ة   ولدر القرار اب تفامدني

 

ألن التعويض األديب ال غاىل فيه  ويض للمدعي ماحلكم مببلغ )مخسون مليون دينار( كتع
يتعدى كونه جباً للخواطر وتعويضاً عن األذى النفسي الذي تعرض له املدعي وال 

 ساب الغريثراء على ح وسيلة لإل  أبية حالة  كوني
 ١6/7/20١3 يف  20١3ة منقول/ي ة ا ست نا ي/ا ١655رقك القرار: 

ــر  ــيس حتريـ ــرمي رئـ ــري ويل كـ ــز: فخـ ــدة املدى/املميـ ــافة لوظجريـ ــه إضـ ــان )خ.ح(  –يفتـ ــياله احملاميـ وكـ
 و)ف.ن( 

 ن.ر. له احملاميظيفته/ وكيلو  املميز عليه: مؤيد عزيز الالمي نقيب الصحفيي العراقيي/إضافة
رين  ا  بتنننننم أنننننن النشنننننر واإل ننننناللننننندى حم منننننة قضننننناحتت املننننند ي ااملمينننننز  ليننننن    أد ننننن  وكيننننن    
 اءات كاذبنة   أسناس  نا  بارات وإدملد    لي   نشرت جريد  املدى بقلك ا 5/3/20١3

سنمائة  امخ ن  األضنرار األدبينة مببلنا قندر   تعنويل  لم  الصحة  ر موكل  لذا  لب إلزام  اب
عنننننندد  مننننننة املوضننننننوع ابلالاننننننني يومننننننا    ألنننننندرت حم   ملنننننند  اغلننننننر اجلرينننننند ن دينننننننار  و مليننننننو 
  املنننند    لينننن   ح مننننا  حضننننورحت  يقضنننني إبلننننزام  ١7/١0/20١2  يف  20١2//نشننننر/مد ١8

للمننننند ي مبلنننننا قننننندر  مخسنننننون ملينننننون ديننننننار ورد د نننننوى املننننند ي ابلنننننزحتد  وحميلننننن   بتوديتننننن   
عننن  وكينننت  الينننة .   ة أحتم متتللمننند ي تسنننعشنننر ا تنننذار  بن  املصننناري  منننل إلنننزام املننند    ليننن 
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. ألنندرت حم مننة اسننت ناا    ١/١١/20١2ة  بالئحتنن  امللر نن ننك اسننت نا ا   املنند    لينن  ابحل
ح مننننا  حضننننورحت     22/١١/20١2يف    20١2/س/١٤28ابلعنننندد  ة اإلحاديننننة  بغداد/الرلننننا 

متيينننزا   ن  ابحل نننك  سنننتوبنننرد ا سننن تناا قننن ال  وحمينننت املسنننتون  املصننناري  .  عننن  وكينننت امل
أ ينننند    ١٤/١/20١3حقننننة بتننننارين  كمننننا قنننندم  ئحننننة مل  ١٩/١2/20١2ر ننننة  ئحتنننن  املل بال
  20١3ا ية منقنول/ة ا سنت ن/ا ي ن١57دد   بقرار حم مة التمييز اإلحادينة ابلعنا  نقوض ك ماحل
وإتبا نننننا  للقنننننرار التميينننننزي ألننننندرت حم منننننة ا سنننننت ناا بغداد/الرلننننننا ة    28/١/20١3يف  

منة  حضنورحت  بتوييند قنرار حم ح منا   2٤/٤/20١3 يف 20١2/س/١٤28ابلعندد ية اإلحاد
 م .  8/5/20١3حتهما امللر ة  ئبال ستون الم وحميت املالنشر واإل 

 ر :راـــــــــــــ الق
رر  وجنند ان الطعنن  التمييننزي مقنندم ضننم  املنند  القانونيننة قنن  لنندى التنندقير واملداولننة  ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ 

ن  و نال  للقنانو   ملمينز وجند أبنن  غنم لنحيًاحل نك ا  طن  النظنر  لن  ولندى  قبول  قن ال  
ننن   أ  ان تالحننظ  املميننز دون  تقريننر اخلنن اء السننبعة سننببا  حل مهننا  يفذت   مننة أ ننذلنن  ان احمل

مغننننناىل  يننننن  و  سنننننيما وان املننننند ي يطالنننننب ابلتعنننننويل األديب النننننذي   يتعننننندى كونننننن  جننننن ا   
 ننون أبيننة حالننة وسننيلة   ي و  يتعننرض لنن  املنند سنني الننذي  األذى النف نن   للفننوا ر وتعويضننا   

ة مالحظنة ذلن  قبنت إلندار ح مهنا وذلن   من ن  لن  احملالغنم ممنا كنااراء  ل  حسنا   لإل
ي ا  تصا  وا هامهك ابملهمة و قا  ملنا تقندم   لنذا قنرر نقنل  ذو ء جدد م  نتفا    ااب

  ار احل ننكل ومنن  ت إلنند ا املنننوايهننا  لنن  هننذ   احل ننك املميننز وإ نناد  النند وى حمل متهننا للسننم
اب تفننننناق بتننننننارين    رقنننننراولنننننندر ال  ا  للنتيينننننة  ك التميينننننز مبعننننناملناسنننننب  لننننن  أن يبقننننن  رسنننننن

  م .    ١6/7/20١3
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ما نشر يعد تعدايً على الغري يف مركزه ااجتماعي يستوجب التعويض وفقاً ن  وحيث أ
 من القانون املدين 205/1للمادة  

 ١5/7/20١3يف   20١3قول/نا ية منا ست    ي ة/ا١653رقك القرار: 
 ع.ش.مي جلديدة /إضافة لوظيفته وكيله احملانة اجريدة البيرئيس حترير وهاب جبار / املميز: عبد ال

 ميز عليه: جبار عبيد فرهود ملا
ملند    لين   لندى حم منة قضناحت النشنر واإل نالم أبنن  سنبر وأن نشنر اأد   وكيت املند ي     

    ولننو  مسعتنن تشننهم بنن  وقذ نن  تعننرض هبننا ملوكلنن  ب لمننات     مننودا  اجلدينند   لبينننةينند  ايف جر 
وقندر  مببلنا ملينار  ل  لتعنوي  ابملد    لي  للمرا عنة واحل نك إبلزامن  الذا  لب د و وم انت     

  7/١١/20١2يف    20١2/نشنر مند /٩5دينار  راقي . ألندرت حم منة املوضنوع ابلعندد  
ر  بينند  جبننار بتوديتنن  للمنند ي جبنناالوهننا     لينن   بنند د    م املننورحت  يقضنني إبلننزاح مننا  حضنن

   نكصناري  .  عن  وكينت املند    لين  ابحلامل  ننار وحميلن ون ملينون ديبلا قدر   شر  رهود م
. ألننننندرت حم منننننة اسنننننت ناا بغداد/الرلنننننا ة    2١/١١/20١2ا  بالئحتننننن  امللر نننننة  ا اسنننننت ن

يننننند  ضننننني بتوي يقحضنننننورحت  ح منننننا     20/١2/20١2يف    20١2/س/١٤٤5اإلحادينننننة بعننننندد  
ينت  وك  صناري  .  عن ملسنتون  امل ية وحمينت اسنبا  ا سنت ناالبدائي ورد الطعون واأل احل ك

. أ يند احل نك منقوضنا  مبوجنب قنرار   ١7/١/20١3 مللر نة  ااملستون  ابحل ك متييزا  بالئحتن
  ألنندرت  2١/2/20١3  يف  20١3/اسننت نا ية منقننول/36٤حم مننة التمييننز اإلحاديننة بعنندد  

  كننننال  وإلننننزام  احل ننننك البنننندائي  ح مننننا  حضننننورحت  يقضنننني بفسننننن  8/5/20١3تننننارين   مننننة باحمل
ن ملينننون ديننننار  رو در   شننن قنننديتننن  املسنننتون   ليننن  ااملننند ي  مبلغنننا  بتوملننند    ليننن   املسنننتون  ا

وذل     الضرر األديب موضوع الد وى ورد د وى املد ي املستون   لين  ابلنزحتد  وحمينت  
 .  6/6/20١3  متييزا  بالئحت  امللر ةابحل ك   ملستون كيت ا ع  و ر ني املصاري  . الط
 رار :ـــــــــــــلقا
ان الطعنننن  التمييننننزي مقنننندم ضننننم  املنننند  القانونيننننة    ولننننة وجنننند دالنننندى التنننندقير وامل  ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ 

أنننن     تبننننيحل نننك املمينننز  قنننرر قبولننن  قننن ال  ولننندى  طننن  النظنننر  لننن  اومشنننتمت  لننن  أسنننباب   
  هنننذ   لننننقل الصنننادر  نننمنننا رمسننن  قنننرار اأتبعننن     ن ذلننن  ان احمل منننةللقنننانو    ملوا قتنننحيً  لننن
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ينننن  وربطنننن   لملميننننز  ا  وأتكنننند منننن  قفصننننية  20١3سننننت نا ية منقننننول/ا/36٤ مننننة بعنننندد  احمل
نسنننفة مننن  الوكالنننة املمنوحنننة ملوكليننن  كمنننا تضنننمن  الننند وى  لننن  اجلريننند  الننن  نشنننرت اخلننن   

  مركننز  اإلجتمننا ي يسننتوجب  الغننم يف  لنن   تعنندحت  ر يعنند  وحيننث أن مننا نشننوى  موضننوع النند 
سنتعان  احمل منة بثالانة  ن اء قندموا  أ  ن املند   قند م  القانو  205/١للماد   التعويل و قا  

ويصنننلً ا ننناذ  سنننببا  للح نننك  والنننذي جننناء مناسنننبا  ومعلنننال     ١6/١2/20١2لرخ  ملنننرينننرهك اتق
مييننزي وحميننت  لطعنن  الت  ورد اصننديققننرر ت  انون اإلابننات لننذا/أو   منن  قنن١٤0اسننتنادا  للمنناد   

 .   ١5/7/20١3اق يف القرار اب تفالتمييز ولدر  املميز رسك
  
 

 العالم  النشر و ايا  قض  حمكمة من رارات متييزية ق
 ( القسم اجلزائي)

ابجلهة املشتكية   ان الرسالة االلكرتونية ينسب إرساهلا من العنوان االلكرتوين اخلاص
احملكمة    ختتص هبارائم النشر اليتالرسالة من عبارات من ج  منته تلك تض ا ال يعد ما  لذ
من قبيل وسائل ال تعد اصة  ونية اخلالبيدية االلكرت   الة عليها الدعوى كون العناوين احمل

 االعالم اليت إبمكان الكافة ااطالع عليها 
 22/5/20١2يف  20١3زائية//ا ي ة املوسعة اجل١27رقك القرار: 

 وااعالم  تصاص: حمكمة قضااي النشرديد االخحتطالبة  
  ة الديوانيةافظلقانوين هليئة االستثمار يف حم.ز./ املمثل اتكي: ح.ي.عاملش
األوراق التحقيقينة اخلالنة حتملشنت ي    ١٩/3/20١3الديوانينة بتنارين حقينر  قاضيأحال     

مننة قضنناحت النشننر  إىل حم   يننةا ظننة الديواني ننة ا سننتثمار يف حما .ي.ع. .  املمثننت القننانو   
ظيفي . قننننررت احمل مننننة األ ننننم   األ تصننننا  الننننو   ر  يهننننا حسننننبإلكمننننال التحقينننن  واإل ننننالم

وراق  لن  حم منة التميينز اإلحادينة لتحديند   نرض األلنة و ر نل اإلحا  28/3/20١3ن تاريب
يف    20١3/نشننننننر/ج/حقير/٤6احمل مننننننة املفتصننننننة . والنننننن   لبنننننن  مبوجننننننب كتاهبننننننا املننننننرقك  

 فتصة .لتمييز حديد احمل مة املحم مة ا م   20١3/٤/2
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 ار :ـــــــــر القــ 
ــــ ــــــــ  ملوسنننعة اجلزائينننة يف حم منننة التميينننز  لعامنننة ا نننة اقبنننت ا ي  املداولنننة مننن قير و لننندى التننند   ـــــــــــــــــــ

ار  قدمننة منن  هي ننة اسننتثماإلحاديننة وجنند أن موضننوع النند وى يتعلننر ابلتحقيننر يف الشنن وى امل
  سننن  كنننرم النننومرا املفنننوض حومر  ومنننديره  –الشنننركة الفنلندينننة ا نننني    وانينننة ضننند ديحما ظنننة ال

و  إرسنننا ا مننن  قبنننت  املنسنننة  ونينننلة ا ل م دت يف الرسنننا  ور بسنننبب العبنننارات الغنننم  ئقنننة الننن
حم منننة    قنننررت  ١٩/3/20١3الشنننركة املنننذكور  إىل هي نننة اسنننتثمار حما ظنننة الديوانينننة وبتنننورين  

إلكمننننال  لنشننننر واإل ننننالم  حمل مننننة املفتصننننة بقضنننناحت اوى  لنننن  اد نيننننة إحالننننة الننننحقيننننر الديوا
الننة   مننة احملقننررت احمل  28/3/20١3اإل تصننا  النننو ي . وبتننارين    حقيننر  يهننا حسننبالت

لنند وى ر ننل اإلحالننة و نرض النند وى  لنن  حم مننة التميينز اإلحاديننة لتعيننني احمل مننة   ليهنا ا
موضننننوع الشنننن وى ينسننننب   مونيننننة  لن الرسننننالة ا . وتننننرى هننننذ  ا ي ننننة ااملفتصننننة ابلتحقيننننر  

الرسننالة      تلنن املشننت ية لننذا   يعنند مننا تضننمنت  اخلننا  ابجلهننة  ا ل ننمو ا منن  العنننوان  إرسننا 
شننر النن   ننت  هبننا احمل مننة احملالننة  ليهننا النند وى كننون العننناوي   ائك الن  جننر  بننارات منن  منن 

ا ننة اإل ننالع  م ننان ال إب  ننالم النن   تعنند منن  قبيننت وسننائت اال يديننة ا ل مونيننة اخلالننة    
داع  ر وإيننبارهننا احمل مننة املفتصننة ابلتحقيننلديوانيننة اب تمننة حقيننر اقننرر تعيننني حم    ليهننا . لننذا
 يهنننا و نننر القنننانون واإلقنننعار بنننذل  إىل احمل منننة املفتصنننة    التحقينننرمنننال  لنننديها إلكالننند وى  

تفنناق  رار اب لقنادينة ولنندر ابغداد/الرلنا ة اإلح  بقضناحت النشنر واإل ننالم يف حم منة اسننت ناا
لسننننننة    ١60القضنننننائي رقننننك  انون التنظننننيك  منننن  قننننن  2 /  –/أو    ١3اد   اسننننتنادا  ألح ننننام املننننن

   .       22/5/20١3يف   ١٩7٩
 

وفق تصريح خيرج عن حدود حرية التعبري اليت يكفلها القانون يشكل جرمية  إطالق  
اختصاص ن  ة خيرج عق يف هذه اجلرميلتحقيواحة اارهاب  مكاف   ق. من    (3)املادة  

ركزية هي احملكمة املختصة مة التحقيق املحمك   تعتب و نشر وااعالم  حمكمة قضااي ال
 يق نوعياً ابلتحق 

 25/7/20١2يف  20١2ملوسعة اجلزائية/ا ي ة ا/١67: لقرارقك ار 
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 طالبة حتديد االختصاص: حمكمة قضااي النشر وااعالم
   ص..ع.أ: هماملت
قيقيننة  وراق التحاأل  ١5/5/20١2  ركزيننة يف ال ننرخ بتننارينملحمل مننة اال قاضنني حقيننر اأحنن    

 منننة  الم يف حمواإل نننشنننر  حت النفتصنننة بنظنننر قضننناملنننتهك اأ.ع. .  إىل احمل منننة املاخلالنننة اب
اسننننننت ناا الرلننننننا ة اإلحاديننننننة إلكمننننننال التحقيننننننر  يهننننننا . قننننننررت احمل مننننننة األ ننننننم  بتننننننارين  

حادينة  ة يف حم منة التميينز اإلسنعي نة املو املوضوع  لن  ا ر ل اإلحالة و رض   5/6/20١2
  النشنننر  ينننة بنظنننر قضننناحت ينننا .  لبننن  حم منننة التحقينننر املركز  منننة املفتصنننة نو ديننند احملبغينننة ح

من  حم منة التميينز حديند احمل منة    20١2/نشنر/ج/حقير/75تاهبا املرقك م مبوجب كإل الوا
 املفتصة .      

ــــ   ــــــرار :القـ
ــــ ـــــــــــــــ ــــــ  ة التمييننز اإلحاديننة  زائيننة يف حم مننملوسننعة اجلا    قبننت ا ي ننةى التنندقير واملداولننة مننلنند   ـــــ

م املنند و أ.ع. . إب نالق تصننريً عننرج  تعلننر بقينانا تشنوتحقيننر بميننة اجلناري الوجند ان اجلر 
ارد ذكرهنا يف  مينة من  اجلنرائك النو    حدود حرية التعبم ال  ي فلها القنانون ويشن ت  علن  جر 

إلينننن   وهننننذا مننننا أجتهنننن     2005سنننننة  ل  ١3رهننننا  رقننننك  ثننننة منننن  قننننانون م ا حننننة اإلالاد  الثاملنننن
قنننننننن  بتنننننننننارين  ر  قنننننننننبل  ا مننننننننذكره  إبلننننننننداحقيننننننننر املركزينننننننننةاحمل مننننننننة احملليننننننننة احم منننننننننة الت

منننن  نفننننس القننننانون لننننذا  ننننون    ١و نننر املنننناد  املننننذكور  بد لننننة املنننناد  الرابعنننة/  ١2/20١١/١2
ر  لننذا قننرر ا تبننا  قضنناحت النشننر واإل ننالم  مننةتصننا  حم رميننة عننرج  نن  ا التحقيننر يف هننذ  اجل

إلكمنال  ديها  لن  األوراقو ينا  وإينداع  ة هي احمل منة املفتصنة ابلتحقينر نلتحقير املركزيحم مة ا
تحقير  يها واإلقنعار بنذل  إىل حم منة قضناحت النشنر واإل نالم يف رائسنة حم منة اسنت ناا  ال

زائينة ن ينرد  ون ألنول احملاكمنات اجلانمن  قن  ا* د/53ان املناد   إلحادية مل مالحظنةالرلا ة ا

 
( 38 – 30بين )اء المواد لغمنقول من  هذا القرار والمادة هذه خطأ إلمن المرجع ال/د(  35وردت في األصل هكذا )  )*(

لسةنة  15٩ من قانون اإلدعاء العةام رقةم (71)والً( من المادة زائية بموجب البند )أمن قانون أصول المحاكمات الج

،  1٦/1/1٩80بتةةاريخ ( الصةةادر 274٦ع العراقيةةة بالعةةدد )جريةةدة الوقةةائ فةةي النافةةذ والمنشةةور المعةةدل 1٩7٩

داد: خليةل إبةراهيم قةرارات تمييزيةة ، إعة –عةالم ضةايا النشةر واإلنونيةة فةي ققاوالمرجع المنقول عن  : المبةادئ ال

اعةة وبوتاميا للطبميزلى ، بغداد: دار اسين ، الطبعة األود ية الربيعي ، القاضي شهاب أحمنعم  مشاهدي ، المحاميال

 شبيبي.     يد محمد الول(. المحامي والباحث القانوني  222الصفحة )،  2014 –بي  شارع المتن –والنشر والتوزيع  
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 نت     أنن  غنم  لقاضني التحقينرار نل اإلحالنة  وامننا اذا تنراءى    لقاضي التحقير يها  بار  
 علي  أن يعرض األمر  ل  حم مة التمييز مل بيان األسنبا  لتصندر قرارهنا بتعينني  ابلتحقير 

ادا   القنرار ابإلتفناق اسنتن  درقبال  ولنملالحظنة ذلن  مسنتلنذا أقتضن  التنوين   القاضني املفنت   
يف    ١٩7٩سننننة  ل  ١60قنننانون التنظنننيك القضنننائي رقنننك  مننن     2 /  –و    /أ١3اد   ألح نننام املننن

25/7/20١2    .       
إسناد أمور غري صحيحة إبحدى وسائل العالنية وهي النشر يف الصحف يشكل جرمية 

 ااي النشر وااعالم قضحملكمة    ن ااختصاص النوعي لنشر والداخلة ضم من جرائم ا
 25/١/١20١يف  ١20١ة/املوسعة اجلزائي  ا ي ة/ا*  قك القرار:ر 

 رخقيق الكحتحمكمة    ديد االختصاص:طالبة حت
   كي: األمانة العامة جمللس الوزراءتشامل
ة  التحقيقيننننننة اخلالنننننن  قننننننرر قاضنننننني حقيننننننر ال ننننننرخ إيننننننداع األوراق  2١/6/20١0بتننننننارين      

  إىل دائننننر  احملقننننرالنننن ا   مننننن  أمحنننند قننننياع  جمللننننس الننننو راء واملشنننن و    ةة العامننننمانننننابملشنننت ي األ
واإل نننالم وقنننرر    شنننرينننر الناضننني حقائي إىل ق  احملننناقر القضنننالقضنننائي . قننندم  األوراق دائنننر 

  23/١2/20١0قننننرر قاضنننني حقيننننر ال ننننرخ بتننننارين  ر ننننل اإلحالننننة    26/7/20١0بتننننارين  
حم مة حقينر    احمل مة املفتصة . أرسل  لتعيني ديةالتمييز اإلحاوراق  ل  حم مة  رض األ

حم مننننة  وراق  البننننة منننن   األ  28/١2/20١0  يف  ١560٩قك اوجننننب كتاهبننننا املننننر ل ننننرخ ومبا
  مة املفتصة .  ديد احملمييز حالت
 القـــــــــــرار : 

تمييننز اإلحاديننة  لحم مننة ايف  وسننعة اجلزائيننة    قبننت ا ي ننة امللنندى التنندقير واملداولننة منن  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
  األوراق  ١٩/7/20١0  يف  667ك النننن  ب تاهبننننا املننننرق ننننرخ أحاحم مننننة حقيننننر الوجنننند ان  

ا   لننن  حم منننة قضننناحت النشنننر واإل نننالم حسنننب  الننن  قنننياع    هك أمحننند النننة ابملنننتالتحقيقينننة اخل
  26/7/20١0وقننررت بتنننارين    ا  تصننا  النننو ي. قنننررت احمل مننة األ نننم  ر ننل اإلحالنننة

 
 –عةالم اإلالقانونية فةي قضةايا النشةر و بادئالمعن  ، أنظر:  عوى من األصل المنقولوردت هكذا غفال من رقم الد  ()*

ياسةين ، الطبعةة  ضي شةهاب أحمةددي ، المحامي نعمة الربيعي ، القابراهيم المشاهل إزية ، إعداد: خليقرارات تميي

   (. 1٩5، الصفحة ) 2014 –شارع المتنبي   –لتوزيع  باعة والنشر واوتاميا للطوباألولى ، بغداد: دار ميز
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  23/١2/20١0ارين   نننم  بتنننال نننرخ قنننررت األحقيقينننة إىل حم منننة حقينننر  توراق الاألإ ننناد   
لتحقيننر ولنندى   ا يننا  يفتصننا  نو حدينند األ ز اإلحاديننة لت ننرض األوراق  لنن  حم مننة التميينن

اء/   ط  النظر  لن  األوراق التحقيقينة تبنني أبن م تنب رئنيس الو راء/مستشنار رئنيس النو ر 
منننننن  رئننننننيس    7/6/20١0  يف  36/١55ق/  ملعنننننندد ا  ابونيننننننة  لننننننب ب تابننننننالشننننننلون القان

متنننس    أمنننور غنننم لنننحيحةملنننتهك املنننذكور لقيامننن  إبسنننناد  حريننن  قننن وى ضننند ا  ء العننناما د نننا
والتصنريً هبننا إىل لننحيفة احليننا  .  لبن  رائسننة اإلد نناء العننام  لننو راء  س الننة رئننيومنة ودو احل 

ل نرخ ا ناذ  احقينر     منةمن  حم ١5/6/20١0  يف 20١0/ق/377ب تاهبا املنرقك اقانونينة/
ناد أمننور غننم  ي ننة املوسننعة اجلزت يننة أبن إسننذكور  لينن  جتنند ا تهك ملننقانونيننة  ننر املنناإلجننراءات ال

وهنني النشننر يف الصننح  يشنن ت جرميننة منن  جننرائك النشننر    نيننةالعال  ى وسننائتحيحة إبحنند لنن
ألوراق  ع ا لين  قنرر إيندا   النشر واإل نالم   والدا لة ضم  ااإل تصا  النو ي حمل مة قضاحت

ال ننرخ بننذل  والتنوينن   عار حم مننة حقيننر  نون وإقنن يهننا و ننر القننا  لتحقيقيننة إلكمننال التحقيننرا
ر نل اإلحالنة  نرض األمنر  لن  حم مننة  نند  ليهننا    كنان   نالم أبننضناحت النشنر واإلحمل منة ق

/د   53املناد  ارخ  منال  أبح نام  التمييز اإلحادية وليس إ اد  األوراق إىل حم مة حقير ال ن
/أ   55ملنناد  اسننتنادا  ألح ننام اتفنناق النندر القننرار اب ول احملاكمننات اجلزائيننة و لننقننانون أمنن   

          ا** .  25/١/20١١كور  م  القانون املذ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 –إلعةالم ضةايا النشةر واي قبةادئ القانونيةة فةالمالً عن المرجةع: نق لخاصة بقضايا النشر واإلعالمكم اقرارات الح  )**(

عةة الطب اسةين، يهاب أحمةد اضةي شةالق الربيعةي، المحةامي نعمةة   المشةاهدي،   مخليل إبراهي  إعداد:  تمييزية، قرارات  

 . 2014 –ي  رع المتنبشا –شر والتوزيع  يا للطباعة والن، بغداد: دار ميزوبوتاماألولى
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 العراقيي نقابة احملامي  أنباء
 ت }بيان نقابة احملامي العراقيي بشأن اعرتاف دولة االمارا

 { (ليئارسإ )  صهيوني ال  يانامل بالكالدبلوماسي الك
 

الفقة         و ل   لفية  سريعة  ترامب يف  طوات  األمري ي  الرئيس  يعل   القرن  
ال  الدبلوماسي    يف  يانة  إسرائيت ا مارات وال يان الصهيو   لة اإلامت بني دو ا  ماا 

 رير املونضال     لعريب الفلسطيي ا  مفضوحة  لقضية العر  األوىل  وإن ار  وآتمر   ل  الشعب
حق  أجت  املم   القرار وق   ال  كفلتها  دولت   إقامة  يف  ومبادر  شرو ة  الدولية   الشر ية  ات 

امللزمة للدول العربية كا ة ابلتفاهك والد ك م  ية  و امعة العربالسالم العربية الصادر     اجل
 منظمة التعاون اإلسالمية. 
اء والتن يت ا  تد     يف ممارسة ت  ائيار ا إسر يف أ قا  استمر   ي وقي هذا ا  ماا اإلمارا

  ممنهية منظمة واإللرار  ل  ارت ا  جرائك احلر  ضد أببناء الشعب الفلسطيي بصور 
اب تماداإلنسان املقدسة املذ   ية  األماك   و مليات  ويد  األ فال  وقتت  الدموي ة  ابً 

أراضي وسلب  العنصرية  القائك  ل   العود   أ  وا ستيطان  حر  ت ا  ا  تق و   لحا  
لا و لمدنينيلتعسفي ة  حقوقهك  وانتها   وانتزاع  للتعذيب  الطرق   تعرضهك  أببشل  ا ما ا ك 

الرغك م  املوق  الدوا  الصادر     املع    اإلنسا  الوحشية  ل   الدولي ة      ن  ابلقرارات 
 ا . ا ا أو تقاريرهار جملس حقوق ا نسان أو م  ا ي ات الدولية األ رى سواء كان بقر 

جاء نتيية  للتوا ت اا اإلمارات ابل يان الصهيو  ا إسرائيت   اب م ن األمري ي الإل إن ا
يلحر األضرار البالغة ابلشعب مبا   غرا مظلمة اإلسرائيلي والذي مت نسي  يف - األمري ي

العربية   األوضاع  احلدود  أبعد  إىل  مستغال   الو ني ة   وقيادات   الناجتة املالفلسطيي       مدي ة 
 هة املفططات األمري ية ية ال  ن تستطل تو م احلد األدىن ملواجإلقليمالدولي ة و ت ا الالتد 
ما   - اخلشية  وان  قائمة      الصهيونية   سيما  اتال   الوق  يف  التطبيل يف  ساع  ططات 

اب   األمري ي  اإل الن  هذا  املمت بة  ل   النتائا  أبر   م   ولعت  اإلماراي  م احلاضر   اا 
 ل  حسا  كثر  مقا  يف تصفية القضية الفلسطينية  أ   اإليغالصهيو  يف  ال  يان ني ال مت
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التضحيات اجلسام   الذي قد م  الفلسطيي   الشعب  ي   ألن هذا أراض  منذ احتاللحقوق 
 -  ا  ماا يش ت  عنا  مباقرا  و طما  لوحد  العر  يف لرا هك مل املشروع األمري ي

يف  لطاال ي و    تصديلسطني   العريب  وقامل  يف  جتا   ا   يف لواحد  اإسرائيت   سياسات 
العربية الفلسطييما يمتب  لي  م  تدا يات  طم   ل  املستوينيواإلقليمية  و   املنطقة    

 عريب. وال
ني العر  إىل توحيد جهود احملامني العر  ابجتا  احملام  حاداإن نقابة احملامني العراقيني تد و  

د فعيلها لتيرمي اإسرائيت  يف ممارسا ا القمعية ض تفردا ا و ت مب   لقانونيةتفدام املعركة ااس
 لوماسيةالدبقات  بناء العال  الشعب الفلسطيي و ضً حقيقة مشاريل التطبيل ا حتاللية يف

 وراضي العربية يف  لسطني  وا شال لفقة القرن. وا قتصادية مل ال يان الغالب ل 
  .قعب  لسطني  تهاقدملة ويف م عو  املناضا للشئمدا  والنصرُ 

 

 السعدي محيد    ضياء
 ي العراقيي احملام  نقيب

 2020أغسطس  /آب/15
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 امين ة المح قة في نقاب أهم المنجزات المتحق
 

د الفسننناد ويف مجينننل احملا ظنننات  اخلنننروج يف أول تظننناهر  يشنننهدها الشنننارع العراقننني ضننن .١
 ١0/2/20١١بتارين 

يتننوىل اسننتقبال قنن اوى املننوا نني  بننة  نقالاملننوا نني يف مقننر ا  شنن اوىأتسننيس م تننب ل .2
   الش اوى هذ  أكثروقد مت معاجلة مواضيل  إىل املسلولني ومتابعتها معهك إيصا ا  و 

يتضنننمن  مننن  حقنننوق    نتهننناء مننن  إ نننداد مسنننود  مشنننروع قنننانون احملامنننا  اجلديننند ومننناا  .3
ت  املزيند من   نر  العمن  حامنيد  لل سب تتيً للموحصا ت للمحامني وموارد جدي

الدولننة متهينندا لر عهننا اىل جملننس  جملننس  سننود  اىل  ملوقنند مت ر ننل هننذ  ا  ال رميننة حليننا   وا
 .نون اجلديد النوا  لغرض تشريل القا

 املعونة القضائية اجملانية  ش يت جلان الد اع اجملا     املوا نني العراقيني وجلان ت .٤
 نني الفقنننننراء  لمنننننوايننننة  ننننننا مصنننندر ر ق لتموينإلغننننناء البطاقنننننة ال  أول منننن  وقننننن  ضنننند  .5

 مساسا  قوقهك  لغا ها يعد وإ
تعطينت  لو   راقينةالدولنة العأول م  تصندى ملينناء مبنار  ال نوي  وا تن   انتقالنا لسنياد    .6

 .ام موقطل الطرير أ ء الفاو ال بمانا  مينا
النقابننة معلقننة  ضننوية  عننر  بعنند ان كاننن   العننود  القويننة إىل  ضننوية احنناد احملننامني ال .7

 .مللسسني لالحادت رغك أنا م  األ ضاء اسنوالعد   
للطمنو     ملبينا  ي للمحنامي  عت الراتنب التقا ند جلو   ا هتمام بشرحة احملامني املتقا دي  .8

 .لضمان العي  ال رمي  ك ولعوائلهك
  لننننرئيس ديننننة وا متيننننا ات  ل د ننننوى قضننننائية للمطالبننننة إبلغنننناء الرواتننننب التقاإقامننننة او  .٩

والننننن     20١3/احادينننننة/7٩ منننننة ا حادينننننة ابلنننننرقك  م احملامنننننا   وأ ضننننناء جملنننننس الننننننوا
 .  الرواتبغاء هذ حادية إبلكسبها ولدر قرار احمل مة ا   طا   نقابة احملامنياست

واج واملسا دات للمحامني لتشنمت احلنا ت   حتد  مبالا الت ا ت ا جتما ي ومنً الز  .١0
 ية وحا ت الو د املرض



 28٦ 

لنت ملنا ميثلن   ت املعس رات والث ننات العسن رية يف املو ة دا قيقيحتمقا عة ا ي ات ال .١١
هننذا القننرار    نتييننة    وكننان همنننيذلنن  منن   ننرق للقننانون يف ضننمان حماكمننة  ادلننة للمت

 .التحقيقية  واملوق  الشياع إلغاء هذ  احملاكك وا ي ات
وا  الننند   كيننننان يف جمنننال التح نننر ولب العنننراقيني يف مصنننإقامنننة دورات تطويرينننة للمحنننامني .١2

  دورات تطويرية يف جامعنة جيهنان يف أربينت    وكذللتعاون مل احاد احملامني العر اب
 .ت األموالئك غسيونية وجرايف اجلرائك ا ل م 

مننر  يف مرعهننا وبتمويننت ذاي لت ننون مبسننتوى  إ نناد  ا مننار مبننى نقابننة احملننامني وألول   .١3
 .ير بقلعة الفرسان يل

داد  مني بتفصيصننات قطننل األراضنني السنن نية يف بغننحملنناول اماحلصننول  لنن  قننرار بشنن .١٤
 .واحملا ظات

وم نننننا حتهك  قتنننننا ك    عيب يفاحلشننننند الشننننن  الننننند ك املتوالنننننت لقواتننننننا املسنننننلحة وأبطنننننال .١5
  د ا نننا  ننن  العنننراق وقنننعب    ملرتننندي  اخلوننننةوكنننت ادا ننن  اإلرهابينننة  وقنننراذم  عصننناابت  ل

 ك.العظي
النا حني م  احملا ظنات السنا نة ومببنالا    م   ئلهكر اية للمحامني و واك والتقدمي الد  .١6

  .مالية كبم 
اللينة القانونينة يف جملنس    اون مل انني ابلتعاملسااة يف لياغة وتعديت العديد م  القو  .١7

 .  النوا 
ة  حصنال قنهاد  اجلنسني السنوات األ نم  املاضنية يف تسنهيت أمنور است. دأب  النقابة يف١8

ابننة احملننامني  ولعننوائلهك ال رميننة بسنهولة ويسننر يف مقنر نق  نيمحنامراقينة او جتدينندها للالع
نسنية العراقينة دون  د  اجلدائنر  قنها  ال ائ  يف بغداد/ املنصور  ضور جلنة مش لة م 

احملننننامني و ننننوائلهك ال رميننننة يف الزحننننام و     ا ضننننطرار ملراجعننننة تلنننن  النننندوائر منننن  قبننننت
 ألنفس.    بشر اتحصت ا  بصعوبة و تس
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 ديب أالت و  ىشكاو لجنة ال

 فيها  ت املتخذةراوالقرا  2013عدد الشكاوى خالل 
   غلر التحقير  8٩ا  . دد١
 املهنة  م  ممارسة   منل ١5ا  . دد2
   تنبي   ٤ا   دد.3

 فيها  تخذةوالقرارات امل  2014عدد الشكاوى خالل 
   غلر التحقير ١٤٤ا  . دد١
 نة  لة املهمزاو   منل م  ٤3ا  . دد2
   ىو الش   ر ل ١0ا  . دد3
   التنبي   32ا  . دد٤
  جملس التاديب اىل  احالة 3ا  . دد5

 فيها  ةوالقرارات املتخذ  2015عدد الشكاوى خالل 
 اىل جملس التاديب    احالة١0ا   دد.١
   تنبي   ١١ا  . دد2
 منل م  مزاولة املهنة    ٩ا  . دد3
 ر  غلر التحقي   56ا  . دد٤
 ى  ل الش و ر   7ا  . دد5
 يصدر  يها قرار بعد  نان يتك حسمها و راءات مستمر  ابلتحقير ج ل  ا ا    ١7ا  . دد6
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 20١3نة  لس ديبأالت مجلس 

 :لس التودييبدد األضابم احملالة إىل اجمل 
 العننننننننننننننندد    –ننننننننننننننننننننة  نننننننننننننننننننننننننوبننننننننننننن ننننننلعننننننننننننننقننننو ع اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
   ١ا –  أقهر  3نة ملد  اارسة املهمنل مم  – ١
   ١ا –  أقهر  6منل ممارسة املهنة ملد  ا  – 2
    ١ا  –منل ممارسة املهنة ملد  سنة واحد    – 3
  3ا  –ني احملام  امي م  جدولأسك احملر ل    – ٤
     ١ا  –غلر التحقير  ر احملامي   – 5

 
 20١4لسنة   ديبأالت مجلس 

 :التودييب   دد األضابم احملالة إىل اجمللس
 نندد  ننالعننننننننننن  –نننننننننننننننننننننة  نن نننننننننننوبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو ع العننننننننننننننقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

    ١ا  –منل ممارسة املهنة ملد  سنة واحد    – ١
  7ا  –لتنبي ا  – 2
    ١3ا  –غلر التحقير  ر احملامي   – 3
 

 20١5لسنة   ديبأالت مجلس 

   ١/6/20١5ن يصدر أي قرار م  اجمللس لغاية 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 28٩ 

المحامين والذين أعادوا   ةب نقاين لالمنتم داد المحامين صائية عن أعإح 
  ١/٦/20١5ولغاية  20١3/ ١/١رة بين م للفت انتمائه

و ننندد احملنننامني النننذي       حمنننام3٤7٤هنننو ا  20١3ني يف  نننام  املنتمننندد  اجلننن. ننندد احملنننامني  ١
 حمام   553ا هو  20١3لعام    ا ادوا انتمائهك

ني النننذي   ماحملننندد ا  حمنننام و ننن5٤٤6هنننو ا  20١٤يف  نننام    املنتمننننيدد  اجلننن. ننندد احملنننامني  2
 .  حمام   ٤7٤ا هو  20١٤لعام  ا ادوا انتمائهك  

    حمننام37٤5ابلننا    20١5   ننامس منن   لشننهر السنناداملنتمننني لغايننة ااجلنندد  . نندد احملننامني  3
 محما   3٩0ابلا   20١5  لعاملغاية الشهر السادس   و دد احملامني الذي  ا ادوا انتمائهك

 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2٩0 

 تم توسيع صالحياتهم   الذينداد المحامين إحصائية عن أع
 

   ١٩27ا  20١3لعننننام      ا  اىل     أا  يل لننننالحيا ك منننن   . نننندد احملننننامني الننننذي  مت توسنننن١
 حمامي  

   ١١56ا  20١3  لعننننام   جااىل      ا ك منننن   سننننيل لننننالحياالننننذي  مت تو   . نننندد احملننننامني2
 حمامي  

   ١3٩٩ا  20١٤لعننننام      ااىل       أا   توسننننيل لننننالحيا ك منننن   . نننندد احملننننامني الننننذي  مت 3
 حمامي  

   ١208ا  20١٤لعننننام     جااىل      ا  . نننندد احملننننامني الننننذي  مت توسننننيل لننننالحيا ك منننن ٤
 حمامي  

ايننة  ة بد الغاينن  20١5لعننام      ااىل    ا أ  الحيا ك منن   . نندد احملننامني الننذي  مت توسننيل لنن5
     حمامي7٩١ا  بلا 20١5حزيران/يونيو    رهق
الغايننة بدايننة    20١5لعننام     جا  اىل    احيا ك منن   . نندد احملننامني الننذي  مت توسننيل لننال6

   حمامي  6٤8ا  بلا 20١5قهر حزيران/يونيو  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 2٩1 

   20١3ة سن في ون توف  محامون الم الزمالء ال
 ا هلل وإنا إليه راجعون( )وإن  ى دن الهم في أؤاتذة المدرجة أسماساأل

 حبيب مسعان حنا.  – ١
 م حممد سليك األ رجيحا    – 2
 قي  ليت الغرايب  قو   – 3
 حممد أمني األسدي    – ٤
 أمحد  اقور  منم    – 5
 ك  بد العزيز سعودقاس  – 6
 داود ر اقد  بد السع  – 7
 لبا  حممد  ليت   – 8
 يس      ااد منحمم  – ٩

 مسم ر ع  قاكر أمحد    –  ١0
 م ي ابقر حممد    –  ١١
  اا لدام مطل   –  ١2
 حسني الياسري  جي نعمة   –  ١3
 ني  لوان حامد حس  –  ١٤
  بد ال رمي مهدي لاا   –  ١5
 راهيك املهداوي  حس  إب  –  ١6
  الد مصطاا  يدان    –  ١7
 مبار  بار  بد اجل  –  ١8
 دي لعبيسامي حميس  حممد ا  –  ١٩
 حامد  ليا جاسك   –  20
  الفر وسي   يكحيدر  الد نع  –  2١
 حىي  زيز هالل لاا   –  22



 2٩2 

 مد حسني نك الربيعيلبا  حم  –  23
 بار  اهر جواد  ج  –  2٤
 دا ت حسني بل    –  25
 ظك  تا  الربيعي  محادي كا  –  26
 سعد كاظك جواد  بد   –  27
 مليد حسني  لي  أسيت   –  28
 لوبوقيا متو  لو   –  2٩
 مصطف   بد هللا   بين  –  30
 طا  احملمداوي   بد احلسني ح  –  3١
 أكرم  جي محود   –  32
  لي  ناد بد الوها    –  33
 فر  ستار جبار جع  –  3٤
  صام قاكر حممود العبود   –  35
  باس العبوديحممد جاسك   –  36
 ا ي  زيز الصراا غ  –  37
  يس مد جمول  حم  –  38
  ورقيد  در    يصت وليد   –  3٩
 ضا  بد احلسني العقيلي ر ل بد ا  –  ٤0
 مد لاا حسني التميمي  مهدي حم  –  ٤١
       

 

 
 
 
 
 
 



 2٩3 

   20١4المتوفون لسنة الزمالء المحامون 
 راجعون( مدرجة أسمائهم في أدناه )وإنا هلل وإنا إليه األساتذة ال

 ال  لو كمال محدون م -١
 د حسني غرابل جم -2
 موس  بار حتسني ج -3
  ر الفتالوي جلباغالب  بد ا -٤
  حتد  بد القادر احليدري  -5
 ن ابر قرحيك وحيد  -6
 حممد محيد رحيك  -7
 عود بد العزيز س -8
  ال  هادي سعدون  -٩

 ا يت  ليت  ل  امس -١0
 هادي  بد ا ل  محادي  -١١
 جواد ماهود سلمان  -١2
   بد ا ل  كاظك لاا -١3
 اكر  عمة ك قنعي -١٤
 ني د حسحتسني  بد اجملي -١5
 حممد سليك العطار  ديمح -١6
 د الرمح  سلمان ر وقي ماجد  ب -١7
 لال   ياض  ل   -١8
 ا حمي جبار غا -١٩
   بد احلس   اهر رقيد -20
 لاا هادي محادي  -2١
 اوي حسني ضاري احلميد -22
 لفاء  نر  زيز  -23
  اهر كاظك ظاهر  -2٤



 2٩4 

 د اجمليد احلميد  ب  بد كي  -25
 نعيمي لاسيد حسني   لي ميثاق -26
 الشمري  سالم  بد الرضا مهدي  -27
  اضت حسني  باس احلسيي  -28
 حس  حتسني هادي  -2٩
  ال  مهدي جادر  -30
 د مجعة موس   ب -3١
  بد ال رمي  بود حتسر  -32
 الفهداوي حزام  بد كاظك  -33
 ل ر ي مع   ي   بود ا -3٤
 ك جواد التميمي الد ابراهي  -35
  نحسو د هادي اسع -36
 ضياء جاسك حس      -37
   حس   لوان الغزاا  ال -38
 حىي  بد اجلليت حممد  -3٩
 البياي  أمحد رمي محيد  ليك -٤0
 للي جواد كاظك العا   -٤١
  ضيك  اق بد ا ل   بد الر  -٤2
  ةمجع كيالن حممود -٤3
 ردي  دي    ك -٤٤
 د د حامد راقماج -٤5
 جلبوري د اامحد قها  امح -٤6

 
 
 



 2٩5 

   20١5الء المحامون المتوفون لسنة مزال
 ا إليه راجعون( األساتذة المدرجة أسمائهم في أدناه )وإنا هلل وإن 

 

  س   ز تيحمسعد   -١
 مروان منعك جميد  -2
 جلو    مساوي د  بد احلمي -3
  مر لاا حاجك  -٤
  ا يشة السودر   ضمد محود ابو -5
 الطائي   لي حس  حسني  -6
 س  حمس  ح امم -7
  بد ال رمي حممود  بد الفراجي  -8
 سعود مهدي لاا السامرائي   -٩

 س   بد اللطي  حممد ح -١0
  صام  لاد قاسك   -١١
 مرجان حتسني  حممد   -١2
 جاسك حممد  باس  -١3
 امسا يت ق ر    مسم -١٤
 د  ضم  قاسك جوا -١5
 ك  اهيحتسني ابر مثى  -١6
 براهيك  د  بد اامح -١7
 .   ليفة  نياحلس  لي  بد   حممد  -١8

 
 
 
 
 
 
 



 2٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2٩7 

 2019( لسنة 1مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) ضوابط
 

وابكا و مل       احمللية  واملتطلبات  التطورات  األموال  ة  غست  م ا حة  جمال  يف  ومتويت لدولية 
  3٩ال ومتويت اإلرها  رقك  ون م ا حة غست األمواجاء يف قانا  اىل ما     واستناداإلرها
عمت املااا ات   بشون امله  غم املالية    والتوليات الصادر     جممو ة ال20١5لسنة 

الزمال م   يتطلب  املنامما  اإلجراءات  ا اذ  احملامني  م   طور  ء  احلد  م  قونا  ال   سبة 
 ما قي:   مبرا ا   ويت اإلرها ت األموال ومت غس
عمليات مل األقفا  الطبيعية أو املعنوية أو  جبة بعالقات العمت وال. إيالء العناية الوا١

 كات  ند القيام نيابة    املوكت مبا قي: الشر 
 قارات.أ. قراء أو بيل الع 

 اوراق  املالية أو األلول األ رى.  . إدار  أموال املوكت او  
 ر  الشركات.  ار أو إداية أو ا دابت املصر . إدار  احلساج

 و تشغيت أو إدار  الشركات أو ال يا ت األ رى. املسااات يف انشاء أ  د. تنظيك
  ل  ما قي:   .  ند القيام ابلنشا ات املذكور  يف الفقر  السابقة جيب التعرا2

 م  هويت .  ي وا اذ ا جراءات املناسبة للتحقر أ. املستفيد احلقيق
  بيعتها.العملية و   الغاية م     .
 . . مصادر أموال املوكتج

 . واجبات احملامي: 3
ا يف  الوارد   األنشطة  يف  التعامت  مل  ١أ.  دم  أبمساء /أ   أو  ا وية  جمهوا  اقفا  

 لورية أو واية. 
ا م   التوكد  احلظر .  قوائك  مدرج يف  غم  املوكت  الد ول يف   ن  قبت  واحمللية  الدولية 

 قة العمت.  ال
لسابقة مد    تقت    د القيام ابلنشا ات اابملوكت  نت اخلالة  حفظ السيال  ج.

 و انا  العملية.مخس سنوات  تبدأ بعد انتهاء التعامت مل املوكت أ
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 ة يف الش  يف العمليات ال  يشتب د. اإلسراع يف اإلبالغ  ند وجود أسبا  موضو ي
متوي أو  األموال  بغست  مرتبطة  اىلابنا  اإلرها   م ا   ت  األ م تب  غست  موال حة 

اومتوي البن   يف  اإلرها   مبت  ا لتزام  مل  ااملاد /السادسة ملركزي  يف  جاء  ا 
 . ١٩65  سنة  ١73احملاما  رقك ا     م  قانون١وا ربعون/

ا٤ مجيل  الضوابي  ل   هذ   تسري  احملامني.  جدول  يف  املسيلني  وم اتب حملامني    
 اق. هورية العر لعمت يف مجر    ا ابوالعاملية املوقركات احملاما  الو نية  

                                                 ابي م  مرين لدورها.  .تنفذ هذ  الضو 5
 ضياء السعدي 

 نقيب احملامي العراقيي 
 مالحظة:   

امل  ملعر ة الدو ان  قوائك احلظر     لية واحمللية  وألي معلومات ا رى  ميوكت غم مدرج يف 
اىل ا ل مو   الد ول  املوقل  م ا   ومتويمل تب  األموال  غست  البن  حة  يف  اإلرها   ت 

   :ركزي  أو ا تصال هبات  امل تبامل
  . 0780 ٩2٩ ١٤١2ا
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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 Anti-

Money 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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