الــقــضاـــء

مجلة حقوقية دور ية
تصدرها

نقابة المحامين العراقيين

رئيس التحرير

ضياء حميد السعدي

نقيب المحامين العراقيين

مدير التحرير
المحامي

احمد مجيد الحسن

العدد الاول

كانون الثاني2022 /

السنة الثانية والستون

مجلة القضاء

الـفـهــرســــت
الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

االفـ ـت ـت ـاحـيـ ـ ـ ـ ـة – االستاذ ضياء السعدي  -نقيب المحامين
السلطة القضائية ودستورية القضاء المتخصص (محكمة الكمارك
أُنموذجاً)  -د .ايمان عبد هللا أحمد
حماية االستثمار االجنبي عن طريق التحكيم الدولي (عقود االشغال
الدولية أُنموذجاً)  -المحامي باسم صالح البناي

نبذ خطاب االلكراهية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة - 2005
المحامي سنان فاضل عبد الجبار
د.
حقوق العامل خالل جائحة كورونا طبقاً للقانون العراقي
صبا نعمان رشيد

لمحة عن تاريخ التحكيم وماهيته ،وأثره في االستثمار  -د .علي
خليل الحديثي
قراءة في كتاب جرائم االرهاب في القانون الجنائي
د .فارس أحمد الدليمي

المسؤولية المدنية لشركة المحاماة
د .قحطان الدوري

الجرائم الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية
د .محمد خضير علي االنباري

المسؤولية الجنائية الدولية في جريمة غسل االموال
المحامية هديل العمران

ص
3
5
11
41
45
57
79
105
129
157

تاريخ غرف المحامين في المحاكم العراقية
المحامي أحمد مجيد الحسن

169

من التراث القضائي العراقي

183

1

مجلة القضاء

الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
ق اررات وأحكام
انباء النقابة
اسماء الزمالء المتوفين

ص
189
263
297

تـــنــــــو يــــــه

تود مجلة القضاء أن تشكر جميع األساتذة الذين ارسلوا بحوثهم

اء نشرت أم لم تنشر ،وان مسألة نشر
ودراساتهم ومشاركاتهم القانونية سو ً
المواضيع المرسلة منهم تخضع لضوابط وشروط معلنة في موقع النقابة والمجلة
الرسمي ،كما نود أن نشير إلى أن المجلة غير مسؤولة عن االراء المنشورة في

هذه المواضيع ،وال تتبنى أياً منها ،وانما نشرت إعماالً لمبدأ حرية الرأي.

وان ترتيب الدراسات والبحوث يتم على وفق الحروف االبجدية السماء كاتبيها.
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الافتـتاـــحـيــــة
بقلم
الاستاذ ضياء السعدي
رئيس التحرير
تستمر مجلة القضاء في الصدور ،كرافد دافق بالعلم و الثقافة القانونية ،و

منهل ألولي األلباب ،و الباحثين عن المعلومة الدقيقة .ينطلق ذلك من الشعور

ثانيا ،وزمالئنا
بالمسؤولية تجاه المجتمع أوالً ،و المتخصصين بهذا المجال الواسع ً
المحامين ثالثاً.

فالثقافة القانوني ة هي ثقافة شمولية ،تمس كل جوانب الحياة ،فكل مناحي الحياة
أصبحت مؤطرة قانونا ،فالمجتمع المنظم يقوم على احترام القانون وسيادته،

باعتباره المرجع األساس لحل كل اإلشكاالت التي تواجه الفرد أو الجماعة في

المجتمع المتحضر .فكما يعرف المختصون بأن الثقافة القانونية تمتاز
بعموميتها ،ألنها ال تستثني مجاال أو أحدا في خطابها ،شأنها في ذلك شأن

القاعدة القانونية التي تخاطب الجميع.

إن دولة الحق والقانون تقوم على فكرة الشرعية ،والمشروعية ،ولما كان القانون
مرتبطا بجميع النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية ،فإن نشر

الثقافة القانونية وإشعاعها داخل الفضاءات العامة ،والمؤسسات االدارية أصبح

من األهمية التي ال تقدم عليها مهمة أخرى ،نظ اًر ألثرها المهم في تكوين
شخصية الفرد ،لتجعل منه مواطنا صالحا يجعل من احترام القانون منهاجاً في

حياته وسلوكاً اعتيادياً في تصرفاته ،فالعلم بالقانون واحترامه من األمور
المفترضة في المواطن ،فال يعذر أحد على جهله به ومخالفته له.
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وفي هذا اإلطار فإننا ندعو زمالءنا المحامين و األساتذة القضاة أو

العاملين في السلك القضائي و األكاديميين المتخصصين في العلوم القانونية،

للمساهمة في جزء من فيض عطائهم الفكري ،وإرسال دراساتهم وبحوثهم أو

مقاالتهم وآرائهم ،لتنشر في هذه المجلة الغراء ،ليكونوا جزًءا من ثقافة القانون في
مجتمعنا العراقي .
وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن نقابة المحامين العراقيين إضافة الى دورها في

اشاعة الثقافة القانونية ،فهي وفية دائماً لمبادئها التي كرستها تاريخياً للدفاع عن
حقوق شعب العراق بصورة دائمة ،السيما المتعلقة بحقوقه االنسانية ،وفي
مقدمتها بناء دولة القانون والمواطن ،وتعزيز سلطة القضاء العادل النزيه ،وحماية
حقه في دولة تتمتع بالسيادة الكاملة واالستقالل ،وفي حياة حرة كريمة مزدهرة

تلبي احتياجاته االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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السلطة القضائية ودستور ية القضاء المتخصص
(محكمة الـكمارك أنموذجاً)

م.د ايمان عبدالله أحمد*

أصبحت للمحاكم االستثنائية في الوقت الحاضر مدلوالت واسعة ،وغالباً ما تُنشأ
تحت مسمى المحاكم المتخصصة الذي حل محل المصطلح التقليدي للسلطة

القضائية االستثنائية ،التي غالباً ما يتجاهل في انشائها و تشكيلها واجراءاتها وتنفيذ
االحكام والطعن فيها الضمانات االساس للفرد والخضوع للسلطة السياسية.

فاالتجاه السائد في اغلب التشريعات وكذلك في المواثيق الدولية واالعالنات المنظمة

لحقوق االنسان والمؤتمرات الدولية ،قد نص على حظر انشاء المحاكم االستثنائية
واالقتصار على المحاكم االعتيادية ،فقد نصت المادة ( )95من دستور العراق لسنة

 2005على انه " يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية".

لذا يجب ان تتوفر للسلطة القضائية المقومات التي نص عليها الدستور والقانون
لالعتداد بها واالطمئنان على ضمانات المتقاضين.

فقد نص دستور العراق لسنة  2005في المادة ( )87على أن "السلطة القضائية

مستقلة وال سلطان عليها لغير القانون" ،وفي المادة ( )88على أن "القضاة مستقلون

ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل في القضاء

أو في شؤون العدالة" ،وجاء في المادة ( " )90يتولى مجلس القضاء االعلى ادارة

شؤون الهيئات القضائية".

وقد حددت المادة (/36أوالً) من قانون التنظيم القضائي رقم  160لسنة 1979

شروط تولي مهمة القضاء بان يكون عراقياً ومن ابوين عراقيين ومتخرجاً من المعهد
القضائي ،وان يصدر مرسوم جمهوري بتعينه ( م/37أوالً) من القانون ذاته.
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اال ان ما يالحظ على بعض المحاكم المتخصصة ،انها قد أخلت ِ
بهذه المقومات

والشروط ،منها على سبيل المثال المحكمة الكمركية ،إذ نص قانون الكمارك رقم 23
لسنة  1984المعدل في مادته ( )245منه على:

أوالً :تشكل المحاكم الكمركية ويحدد مكانها واختصاصها بقرار من رئيس مجلس

القضاء االعلى باالتفاق مع وزير المالية.

ثانياً :تتألف المحكمة من قاضيين متفرغين ،ال يقل صنف احدهما عن الصنف
الثاني يسميهما رئيس مجلس القضاء االعلى وعضوية موظف من الهيئة العامة

للكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون ،ال تقل درجته عن الدرجة
الثالثة يسميه وزير المالية بناء على اقتراح مدير عام الهيئة" .وتختص ِ
هذه المحاكم
ً
بالنظر في القضايا الكمركية حسب االختصاص المكاني والتقسيمات االدارية.
ومما يالحظ على تشكيل المحكمة انها اشركت احد اعضاء السلطة التنفيذية في

تشكيلة المحكمة ،كما ان تشكيلها هو ليس عمالً قضائياً بحت ،اذ تتدخل السلطة
التنفيذية في تشكيلها ،حين اشرك القانون وزير المالية أحد اعضاء السلطة التنفيذية

مع رئيس مجلس القضاء االعلى باعتباره احد اعضاء السلطة القضائية في قرار

تشكيل المحكمة.

هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى نالحظ ان القانون أشرك عضواً غير قضائي في
المحكمة حيث ذكرنا انفاً ان من شروط تعين القضاة ان يكون متخرجاً في المعهد

القضائي ،وهي هنا خالفت هذا الشرط ،فضالً عن ان اشراك هذا العضو في الهيئة
القضائية سوف يؤثر على حياد واستقالل الهيئة ،فربما سيجد هذا العضو نفسه

معرضاً للمسؤولية االدارية والعقوبات المقنعة في حالة اشتراكه في إصدار قرار ضد

الهيئة العامة للكمارك ،فقد يصبح مستقبله الوظيفي بيد وزير المالية ،ويجعله خاضعاً

لتأثيرات وتوجيهات الوزير مما يبعده عن الحياد واالستقالل.
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كما ان لهذا العضو مصلحة في فرض الغرامات والمصادرات ،اذا ما علمنا ان لهم

نسبة مئوية توزع عليهم بمقتضى نص المادة ( )188من قانون الكمارك ،لذا فانه

سوف يجمع في ان واحد بين مصلحتين متعارضتين؛ هي مصلحة دائرته ومصلحة

المتهم ،وغالباً ما يغلب مصلحة دائرته لألسباب التي ذكرت في االعلى ،ولذا فانه
سوف يكون خصماً وحكماً في ان واحد ،وهذا ما ال يجوز قانوناً.
ويالحظ ان تشكيلة المحكمة يعتريها النقص ،فلم ينص قانونها على وجود عضو
االدعاء العام باعتباره أحد أعضاء الهيئة القضائية الذي يتولى مهمة مراقبة اجراءات

التحقيق والمحاكمة ومدى شرعية االجراءات وتقديم الطلبات والدفوع ،اال ان هذا

النقص تم تعديله من خالل قانون االدعاء العام الجديد رقم  49لسنة  ،2017حيث
نصت المادة (/5أ/خامساً) على وجوب حضور عضو االدعاء العام أمام محاكم
الكمارك أو أية هيئة أو لجنة أو مجلس ذي طابع قضائي جزائي.

كما يالحظ ايضاً عدم وجود كاتب الضبط الذي يتولى مهمة التدوين باعتبار التدوين
هو من قواعد المحاكمة ،ويشكل ضمانة للمتهم وللقاضي .ويجري العمل على تنسيب
أحد موظفي الهيئة العامة للكمارك للقيام ِ
بهذه المهمة ،وهذا يشكل خرقاً أخر في
تشكيلة المحكمة واستقاللها.

وال نرى وجود اي مصلحة معتبرة في تشكيل المحكمة ِ
بهذه الطريقة ،إذ ان التعارض

بين المصلحة العامة والخاصة يجب ان ال يدفعنا الى ترجيح المصلحة العامة من

دون وضع ضمانات تحمي المصلحة الخاصة من الضرر ،لذا يجب ايجاد وسائل

وطرق يمكن من خاللها اقامة التوازن بين ما هو متعارض ،أما القول بضرورة اشراك
عضو من الهيئة العامة للكمارك في تشكيلة المحكمة بسبب الطبيعة الخاصة لجرائم

الكمارك وعدم المام القضاة بحيثياتها كافة ،هو قول صحيح ولكنه مردود االخذ به
ِ
بهذه الطريقة ،حيث ان ضرورة وجود هذا العضو ال يعني ضرورة ان يكون جزءاً من
الهيئة القضائية ويشارك في اصدار االحكام ،فيمكن اللجوء الى حلول اخرى ال تخل
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بضمانات المتهم في المحاكمة وال بحقوق الهيئة العامة للكمارك من خالل الموازنة

بين المصلحتين قدر االمكان ال تغليب الحدها على االخرى ،فيمكن ان تشكل

المحكمة من القضاة فقط ،على ان يستعان بأحد أعضاء الهيئة العامة للكمارك

لالستفسار عن بعض االمور الفنية بصفته خبير أو طلب تقارير واستفسارات من

الهيئة على ان يكون رأيها غير ملزم للهيئة القضائية ،وبذلك نضمن حياد واستقالل

المحكمة الكمركية ،كما يمكن ان نشرك هذا العضو في تشكيلة الهيئة على ان يكون

رأيه استشارياً فقط وال يشارك في اصدار الحكم ،كما يمكن تطوير مهارات القضاة
الفنية على هكذا نوع من الجرائم.

ولهذا يمكننا القول ان االحكام التي تصدرها ِ
هذه المحكمة هي احكام غير دستورية؛

الن الدستور كما ذكرنا قد نص على قضائية الحكم ،أي ان يكون
صادر عن هيئة
اً
قضائية مستقلة مشكلة على وفق القانون.
ومما يؤكد على عدم دستورية ِ
هذه االحكام ،ان مرحلة الطعن في احكامها هي ايضاً
تتم بشكل غير عادي وتفتقر للضمانات ،حيث يطعن فيها أمام جهات خاصة تؤسس

لهذا الغرض ،حيث نصت المادة ( )250من قانون الكمارك "ان الطعن في احكام
ٍ
قاض من محكمة
محكمة الكمارك يتم امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة

ٍ
قاض من الصنف األول واحد المدراء العامين في و ازرة المالية وذلك
التمييز وعضوية
بناء على قرار من وزير المالية" .ويعاب على تشكيل ِ
ِ
هذه الهيئة الخاصة ما يعاب به
على تشكيل محكمة الكمارك وهذا ما يضعف ضمانات المتهم في الطعن وربما

يجعله بال جدوى.

فضالً عن ان هناك شروطاً غير عادية للطعن ،منها دفع الرسوم والغرامات والمبالغ

المفروضة عليه بموجب القرار الذي طعن فيه و ّاال ُرد الطعن ،أي ان المحكمة
الكمركية تتبع مبدأ (أدفع ثم عارض) ،وهذا يشكل اخالالً بحق الدفاع ،كما انها

منعت الطعن في احكام أخرى اذا كانت تقل عن مبلغ معين مما سيحصن بعض
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الق اررات من الطعن ،وهذا ما يخالف النص الدستوري القاضي بعدم تحصين أي عمل

أو قرار اداري من الطعن (م )100من دستور العراق لسنة  ،2005وهذا يشكل خرقاً
دستورياً واضحاً ،فضالً عن اخالله بحقوق الدفاع المنصوص على وجوب مراعاتها
بموجب الدستور العراقي على وفق المادة ( /19رابعاً).

* مدرسة القانون الجنائي /جامعة أوروك الأهلية /كلية القانون
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حماية الاستثمار الاجنبي عن طر يق مراكز التحكيم الدولي المتخصص

حماية الاستثمار الأجنبي عن طر يق مراكز التحكيم الدولي
"عقود الأشغال الدولية أنموذجاً"
المحامي باسم صالح البناي*
المقدمة
ِ
لحل النزاعات التي تثور بين األطراف ،هو اللجوء
إن الوضع التقليدي ّ
إلى الطريق القضائي من خالل تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة ،باعتبار أن

فض المنازعات التي تثور بين األشخاص الطبيعية
وظيفة القضا ء األساس هي ُّ
وسائل
والمعنوية في الدولة ،إال أن هذا الوضع التقليدي بات اليوم يتنافس مع
َ
ِ
حل النزاعات التي يمكن أن تثور ،والسبب في هذا
وطر ٍق بدأت ُّ
تحل محله في ّ

ِ
حل المشكالت بطر ٍق أكثر سهولة،
التطور ُيعزى إلى الرغبة في الوصول إلى ّ
وأكثر سرعة ومرونة ،ومن ثَم الوصول إلى تحقيق غاية األطراف بالعمل على

ِ
ِ
لحل
حل النزاع وتحقيق العدالة ،وذلك عن طريق ما ُيعرف بالوسائل البديلة ّ
ّ
النزاع.

هذا وإن اللجوء إلى أساليب بديلة عن التسوية القضائية وجد تطبيَقه أول مرة في
مجال عقود القانون الخاص ،ال سيما عقود االستثمار الدولية.
أما بالنسبة للعقود اإلدارية فلم تكن مجاالً لتطبيق هذا النوع من األساليب إال في
ُّ
التأخر بسبب طبيعة هذه العقود باعتباراتها أحد امتيازات
مرحلة متأخرة ،وجاء
السلطة العامة التي تتمتع بها اإلدارة ،ومن ثَم يجب أن تخضع لوالية القاضي
األحكام التي تتالءم مع طبيعتها الخاصة ،التي قد
يطبق عليها
اإلداري الذي ِّ
َ
عما هو مستقر لدى مثيلها في العقد المدني ،إال أن هذا الوضع شهد
تختلف ّ
تطورات تدريجية باتجاه قبول تسوية منازعات العقود اإلدارية بأساليب وطرق

11

المحامي باسم صالح البناي

أخرى غير الطريق القضائي ،وكان عقد األشغال العامة الدولية أول العقود

اإلدارية التي بدأت تقبل تسوي َة المنازعات التي تنشأ عنها بأساليب وطرق غير
قضائية.
أغلب
يعتبر
أحد ِّ
االستثمار َ
أهم المكونات الرئيسة في عملية التنمية ،وتطمح ُ
ُ
بلدان العالم إلى االهتمام باالستثمار ،وبخاصة االستثمار األجنبي الذي ِّ
يشكل

مورداً مهماً للبلد المضيف ،ويعود بفوائد اقتصادية وتنموية قد تعجز عن تحقيقها
موارد الدولة بقطاعيها العام والخاص؛ لذلك تسعى الدول  -وبخاصة النامية منها

جاهدة إلى الحصول على أكبر قدر من االستثمارات األجنبية بما يخدم أهداَفها
ً
االقتصادية ،إذ تقدم هذه الدول المز َيد من الفرص والضمانات والمزايا واإلعفاءات
لجذب االستثمارات األجنبية.

إال أن المستثمرين غالباً ما يحرصون على عدم استثمار أموالهم في دول

الدول المضيفة لالستثمار
تتميز بعدم استقرارها السياسي والتشريعي؛ وعليه سعت
ُ
إلى حماية االستثمارات األجنبية؛ لكسب ثقة المستثمرين وحماية أموالهم
وممتلكاتهم المستمرة بصيغ قانونية وتشريعية ،سواء على الصعيد الداخلي للدولة

أم على الصعيد الدولي العالمي ،ولذلك قامت اتفاقيات ثنائية وجماعية عدة
لحماية االستثمارات ،ناهيك عن أن الدولة العراقية اليوم معنية باالستثمارات

األجنبية ،وتقوم بنقلة نوعية في العمل على تحسين القوانين الداخلية وتوفير

الفرص االق تصادية واالنفتاح السياسي ،وتوفير العوامل الجاذبة لالستثمارات من

داخل الدولة وخارجها ،حيث إن ُّ
رؤوس األموال األجنبية يؤدي إلى تغذية
تدفق
ُ
مركز االقتصاد الوطني ،وبالتالي ال بد من توفير الضمانات الالزمة لتشجيع
االستثمارات األجنبية.
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فالضمانات تجعل متخ َذ قرِار االستثمار مطمئناً إلى مناخ استثماري مناسب،

الذي يقصد به األوضاع القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية.

أهم التشريعات التي أصدرتها الدولة العراقية قانون االستثمار العراقي
ومن ِّ
رقم  13لعام  2006الذي سيكون الجزء األساس من هذه الدراسة؛ باإلضافة إلى
الدول المصدرة لرأس المال،
النظم الوطنية للتأمين على االستثمارات التي تنشئها
ُ
الضامن القانوني الذي يمِثّل لالستثمار األجنبي باعثاً رئيساً يتدفق
والتي تُعتبر
َ

أس المال والخبرةُ العالمية والفنية ،وكل ذلك مرهون بتنظيم قانوني دقيق
عبره ر ُ
ومحكم لقواعده وأحكامه مع كفالته لمزايا وضمانات تتيح إيجاد مناخ استثماري

مناسب يجذب االستثمارات األجنبية التي غالباً ما تسعى إلى العائد المجزي

واألمان واالستقرار.

ط التحكيم الذي يرمي إلى تسوية المنازعات التي تثور أو
وال شك في أن شر َ

التي يمكن أن تثور بمناسبة تنفيذ عقود االستثمار ،يحتل مكاناً هاماً وبار اًز في
مجال هذه الضمانات ،إذ إن االستثمارات األجنبية تمِثّل عصباً رئيساً
القتصاديات الدول وبخاصة النامية منها ،ومن ثَم كان من الطبيعي أن يكون
توفير اإلمكانات المناسبة لجذب وتشجيع هذه االستثمارات محل اهتمام هذه

جل سياستها ،على اعتبار أنه القناة الرئيسة التي
الدول وهدفاً أساسياً تدور حوله ُّ
أس المال والخبرةُ العلمية والفنية ،لذلك تقرر الدول الضمانات التي
يتدفق عبرها ر ُ
تشجع المستثمرين في االستثمار داخل أقاليمها لكونها ترتبط بحركة تداول رؤوس

األموال واستغاللها داخلياً وخارجياً.
وقد تأكدت أهمية اللجوء إلى التحكيم أيضاً بعد صدور قوانين االستثمار في

كثير من الدول النامية ،فقد حرصت هذه الدول على تضمين هذه القوانين

مجموعة من المزايا والضمانات الكفيلة بتشجيع وجذب المستثمرين األجانب ،إال
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ينص عليها قانو ُن الدولة المضيفة تصبح
أن هذه المزايا أو تلك الضمانات التي ُّ
ٍ
وآمال من جانب المستثمر ،في
ومجرد وعوٍد من جانب الدولة
نظري ًة محضة،
َ

المركز الدولي لتسوية منازعات
غياب وسيلة فعالة كالتحكيم ،وهذا ما نقصد به
َ
االستثمار المنشأ على وفق اتفاقية واشنطن لعام  ،1965الذي كان ضمانة

رئيسة للمستثمرين األجانب من طغيان الدولة المضيفة لهذا االستثمار عن طريق
القضاء الوطني ،فكان انضمام العراق إلى اتفاقية واشنطن في عام 2012

ضمانة رئيسة لجذب االستثمارات األجنبية إليها.
وهكذا فإن إرادة حماية االستثمارات األجنبية الخاصة ال ِّ
تشكل نهاي َة
الهدف الوحيد ،فهي ليست إال وسيلة لتحقيق سياسات التنمية
المطاف أو
َ
يقل عن سابقاتها.
االقتصادية للبالد ،فهذه األخيرة يجب أن تحظى باهتمام ال ُّ

وأخذاً بهذه االعتبارات ،فإن وضع التحكيم وتوظيفه في خدمة العالقات
االقتصادية الدولية يجب أن ال يقتصر على تشجيع االستثمار الخاص األجنبي

فحسب ،وإنما يجب أن يتم من منظور المصلحة المتبادلة للطرفين ،وهو ما
يقتضي األخذ في االعتبار الطبيعة الخاصة لمنازعات االستثمار .تتمحور

إشكالي ُة الدراسة في "مدى فعالية مراكز التحكيم الدولية بشكل عام واتفاقية
واشنطن بشكل خاص في تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن عقود األشغال
العامة الدولية ذات الطابع االستثماري بالتحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء
الوطني"؟ وما هي اآلليات المتبعة في المركز الدولي لتسوية منازعات عقود

عتمد على المنهج التحليلي المقارن ،وذلك
االستثمار؟ لإلجابة عن هذه اإلشكالية أُ َ
بتحليل جملة من الضوابط التي تحدد ماهية التحكيم في عقود االستثمار الدولية،

ووضع المتعاقد مع الدولة ،سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً خاصاً،
مستندين بصورة أساس على موقف القانون العراقي من التحكيم في منازعات
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عقود االستثمار االجنبي ،ال سيما في إطار عقود األشغال العامة ذات الطابع

التطرق أحياناً إلى القانون المقارن.
الدولي ،مع
ُّ

الفصل الأول
فكرة التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الأجنبية
ات االقتصادية داخل الدول أو بين الدول بعضها مع
أدت
الظروف والتطور ُ
ُ
البعض اآلخر إلى قيام العديد من المشروعات االقتصادية ،وذلك أدى إلى اتساع

نطاق المعامالت التجارية الدولية ،وبوجه عام انتشار نوع خاص من هذه

الدول النامية بغية إنجاز
المعامالت ُيعرف بمعامالت االستثمار ،فقد اتجهت
ُ
عملية اإلنماء االقتصادي فيها إلى جذب االستثمارات األجنبية الخاصة ،عن
طريق إبرام العقود مع أصحاب رؤوس األموال من األجانب بحسب ما تقتضيه

طها التنموية ،كعقود استغالل ثرواتها الطبيعية وعقود نقل التكنولوجيا ،وعقود
خط ُ
األشغال العامة الدولية وعقود التعاون الصناعي ،وعقود المساعدة واالستشارات

الفنية ،مما يدخل في إطار عقود االستثمار األجنبي.
ونظ اًر لكون عقود االستثمار الدولية تمتاز بطبيعتها الفنية والمركبة،
ويستغرق تنفيذها وقتاً طويالً ،فإن كثي اًر من المنازعات التي تثار خالل تنفيذها
ترجع إلى أسباب ذات طبيعة فنية ،ويؤدي عدم مواجهتها فور حدوثها في الوقت

المناسب إلى تفاقمها ،مما يؤثر سلباً على العالقات بين أطراف العقد ،وعلى
إنجاز المشروع ،سواء من حيث التوقيت على العالقات بين أطراف العقد ،أم من

فضال عن عدم قدرة القضاء التقليدي على الوفاء
حيث األوصاف المطلوبة فيه،
ً
الفكر القانوني إلى البحث عن أداة متخصصة
بحاجات االستثمار األجنبية ،اتجه ُ
تقوم بالفصل في منازعات االستثمار الدولية ال تتقيد بقواعد القانون الجامدة،
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وتعمل على تسوية النزاع بطريقة أكثر سرعة ،على نحو يحفظ أسرَار المستثمرين
الضرر من العالنية والبيروقراطية اإلجرائية اللتين هما ِس َمة
والتجار التي يصيبها
ُ
من ِسمات القضاء العام للدولة.
من هنا ظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية
المنازعات في مجال عقود االستثمار الدولية.
ولبيان أهمية ما تقدمُ ،ق ِسم هذا الفصل إلى مبحثين كما يأتي:

المبحث األول
ماهية االستثمار األجنبي

لتحديد ماهية االستثمار األجنبي ال بد من تعريفه وبيان انواعه.
المطلب األول :تعريف االستثمار األجنبي
تعددت التعريفات التي ِ
صيغت لالستثمار األجنبي ُّ
بتعدد الكتاب الذين تناولوا
ُ
هذا الموضوع ،وهذه التعريفات من الكثرة بحيث يصعب اختيار تعر ٍ
يف واحد
ُ
يفات فقهاء القانون وفقهاء
يضم
لالستثمار
ُّ
جميع عناصره ،حيث تعددت تعر ُ
َ
االقتصاد.
الفرع األول :تعريف االستثمار األجنبي في الفقه القانوني

يمكن تعريف االستثمار األجنبي بأنه" :إسهام غير الوطني في التنمية

االقتصادية أو االجتماعية للدولة المضيفة بمال أو خبرة في مشروع محدد،
بقصد الحصول على عوائد مجزية ،على وفق القانون .ويتميز هذا التعريف بأنه:
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 حدد صف َة أو جنسي َة المستثمر بشكل دقيق ،حيث يخرج منها المستثمرالوطني لتقتصر على المستثمر األجنبي ،سواء الشخص الطبيعي أم
االعتباري.

ال بجميع صورها مهما كانت طبيعتها "مادية أو معنوية،
 التعريف يشمل األمو َنقدية أو عينية ،حقاً فكرياً أو حقاً صناعياً".
 التعريف يظهر الفر َق بين األموال المستثمرة واألموال التي تقدم من الدولوالهيئات والمؤسسات الدولية؛ كاإلعانات والقروض وغيرها من األغراض التي
ال تهدف إلى الربح.

الفرع الثاني :تعريف االستثمار األجنبي في الفقه االقتصادي

ال شك في أن الفقه االقتصادي كان متقدماً في االهتمام بفكرة االستثمار

عرفه البعض بأنه " توظيف األموال بقصد الحصول
األجنبي دراسة وتحليالً ،فقد ّ
على منافع في المستقبل.".

ٍ
سياق متصل تبنت الموسوع ُة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية
وفي
المفهوم الواسع لالستثمار ،ودلت عليه بأنه:
َ
أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو
ألي أجل في ِّ
"توظيف النقود ِّ
مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته ،سواء بأرباح دورية أو

بزيادتها األموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية".
نالحظ مما سبق أن االستثمار لدى االقتصاديين هو عملية إنماء للذمة

المالية ،أو عملية تهدف إلى خلق رأس المال ،أو إيجاد مشروعات اقتصادية من

أجل تحقيق فوائد مالية.
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الفرع الثالث :تعريف المستثمر األجنبي

عرفت منظم ُة (األونكتاد) المستثمر األجنبي بأنه:

"الشخص الذي يصنع االستثمارات األجنبية ،ويكون إما شخصاً طبيعياً أو
معنوياً يمِثّل منظم َة أعمال ،شركة أو مؤسسة ،وربما يكون المستثمر دولة أو

اتحاداً من مجموعة دول".

بناء على هذا فإن المعيار الفاصل في التدقيق في هوية المستثمر على
ً
الغالب – في تشريعات الدول – يكون من خالل جنسية المستثمر ،ومن خاللها

()1
ِّ
المشرع العراقي
عرفه
يمكن
ُ
تحديد هوية االستثمار أو المشروع األجنبي  .كما ّ
في المادة (/1عاش اًر) من قانون االستثمار (النافذ بالتعديل الثاني على وفق

القانون رقم  50لعام 2016م) بأنه" :الشخص الحاصل على إجازة االستثمار

والذي ال يحمل الجنسية العراقية إذا كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً
ِّ
المشرع العراقي في القانون المذكور في تحديد
مسجالً في بلد أجنبي" ،وبهذا أخذ

جنسية الشخص المعنوي معيا اًر واضحاً هو موقع أو مكان التسجيل.
المطلب الثاني :أساليب االستثمار األجنبي

تتنوع اساليب االستثمار األجنبي بحسب طبيعتها وغايتها ومددها ،ولكننا سنكتفي

يميزه الفقه بين االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر.
بعرض ما ّ
الفرع األول :االستثمار األجنبي المباشر
()1

األونكتاد :هيئة حكومية (دائمة) نشأت في عام  ،1964وهي الهيئة الرئيسة التابعة لجهاز
األمانة العامة لهيئة األمم المتحدة في مجال التنمية والتجارة ،وتعني األونكتاد ()Unctad
اختصا اًر لعبارة.
 ،United Nations Converence on trade and Developmentأورد ذلك:
سامويلسون ونوردهاوس ،بول أيه وويليام ،االقتصاد ،ترجمة :هشام عبد هللا ،مراجعة :أسامة
الدباغ ،الدار األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،2001 ،ص .613
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يعتبر هذا األسلوب الشكل السائد في الوقت الحاضر ،والصورة األولى لالستثمار

في العصر الراهن ،والذي تسعى الدول النامية إلى اجتذابه بالوسائل كافة ،كما

أن حجمه يتزايد باستمرار على حساب األشكال األخرى لالستثمار ،وذلك بسبب

ارتباطه بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة الفنية العالية التي تفتقر إليها البلدان النامية.
وتعتبر االستثمارات المباشرة من أفضل االستثمارات بالنسبة للبلدان الصناعية
الرأسمالية ،إذ تتيح لها السيطرة الفعلية على المشروعات االستثمارية ،وتوجيهها

إلى أغراض اإلنتاج لخدمة اقتصادها.

يقدم المستثمر للبلد المستفيد من االستثمار
فعلى وفق هذا األسلوب ّ
المساهمة المالية والفنية والتكنولوجية ،لذا فهو عبارة عن إجراء نشاط اقتصادي
لما يقدمه المستثمر من دعم لبلد معين على نحو دائم ومستقر .كما يعرف

االستثمار األجنبي المباشر بأنه" :انتقال رؤوس األموال لالستثمار
البعض اآلخر
ُ
َ
في الخارج – بشكل مباشر – في صورة مشروعات أياً كان نوعها".
وتتم االستثمارات المباشرة في صورة مشروعات مشتركة مع الدول المضيفة

(االستثمارات الثنائية) ،أو عن طريق الشركات متعددة الجنسيات.

فالمشروع المشترك هو استثمار أجنبي قائم على أساس المشاركة في رأس

ٍ
بنسب متباينة على وفق الظروف
المال الوطني ،سواء أكانت هذه المشاركة

بحسب ما تسمح به التشريعات الوطنية في هذا الصدد أو بنسب متساوية بين

رأس المال الوطني أو األجنبي.

أما الشركات متعددة الجنسيات فهي عبارة عن مجموعة من الشركات تتمتع

كل منها بجنسيات متعددة ومتحدة في المصالح االقتصادية ،ويتعدى نشاطها
ٌّ
حدود دولة واحدة ،وتخضع في سيطرتها وإشرافها للشركة الرئيسة "الشركة األم.
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الفرع الثاني :االستثمار األجنبي غير المباشر
االستثمار األجنبي غير المباشر بأنه:
يعرف
ُ
ذلك االستثمار الذي يتدفق داخل الدولة في شكل قروض مقدمة من أفراد أو

هيئات أجنبية عامة أو خاصة ،أو تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة

عن تلك الدولة ،أو في المشروعات التي تقوم بها ،سواء تم االكتتاب عن طريق

السندات التي تحمل فائدة ثابتة أم عن طريق األسهم ،بشرط أال يكون لألجانب
الحق في الحصول على نسبة من األسهم تخولهم حق إدارة المشروع.
ُّ

المبحث الثاني
ماهية التحكيم في منازعات االستثمارات األجنبية

سوف نعرض على التوالي للمقصود بتحكيم منازعات اإلستثمارات األجنبية

وألنواعه.

المطلب األول :المقصود بتحكيم منازعات االستثمارات األجنبية

ُي ُّ
التحكيم أداةً من أدوات تحقيق العدالة في النظم القانونية المعاصرة .فما
عد
ُ
المقصود بتحكيم منازعات اإلستثمارات األجنبية؟ ومن هم أطراف النزاع

التحكيمي؟

الفرع األول :تعريف التحكيم في منازعات االستثمارات األجنبية

تعددت اآلراء الفقهية حول هذا التعريف ،إال أنه يمكن اعتماد التعريف القائل

بأن التحكيم هو" نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد طبيعيين يختارهم
ّ
الخصوم مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى يرتضونها أو تمكين أطراف النزاع

بإقصاء منازعاتهم من الخضوع لقضاء المحاكم المخول لها طبقاً للقانون ،لكي
.

تحل عن طريق أشخاص طبيعيين يختارونهم"
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وعلى صعيد التشريع ،نجد أن قانون المرافعات العراقي رقم ( )83لعام

1969م (المعدل) لم ُيشر إلى تعريف التحكيم ،ولكنه أجاز االتفاق على التحكيم
في نزاع معين ،كما أجاز االتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ
عن تنفيذ عقد معين (المادة  .)251أما قانون االستثمار العراقي رقم  13لعام

2006م النافذ فلم ُيشر أيضاً إلى تعريف التحكيم ،ولكنه أشار في المادة
( )4/27على أنه" :يجوز ألطراف النزاع االلتجاء إلى التحكيم على وفق القانون
العراقي".
الفرع الثاني :أطراف النزاع التحكيمي في منازعات االستثمارات األجنبية

اف التحكيم في عقود االستثمارات األجنبية هم ذاتهم أطراف هذه
إن أطر َ
العقود ،فهذه العقود تبرم بين طرفين غير متكافئين :أحدهما :طرف وطني وهو

الدولة ،أو إحدى الشركات ،أو المؤسسات ،أو الهيئات العامة التابعة لها.

وثانيهما :الطرف األقوى من الناحية االقتصادية ،وهو الطرف األجنبي الذي

يتمثل بالمستثمر األجنبي.

وهذا األخير قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً ،أو مجموعة من األشخاص،
وغالباً ما يكون المستثمر األجنبي شركة تجارية ،وقد يكون قبولها مشاركة

الوطنيين بدافع توسيع نشاطها االستثماري الخارجي ،أو تأمين مصادرها من

المواد األولية ،أو ألن المشاركة هي الطريقة الوحيدة إلنشاء هذا المشروع في
الدولة المضيفة لالستثمار.

المطلب الثاني :أساليب التحكيم في منازعات االستثمارات األجنبية

األصل أن التحكيم ال يتخذ نوعاً واحداً ،وإنما يتخذ أنواعاً متعددة ،وذلك

بحسب الزاوية التي ينظر منها إليه .ويمكن التمييز بين األنواع اآلتية:
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الفرع األول :التحكيم االختياري والتحكيم االجباري

يكون اللجوء إلى التحكيم عادة اختيارياً ،ومن ثَم لألطراف الخيار بين اعتماد
ِّ
التحكيم طريقاً ّ ِ
المختص ،وهذا ما يسمى
لفض النزاع ،أو طرحه على القضاء

بالتحكيم االختياري ،إذ يكون التحكيم اختيا اًر إذا لم يكن اللجوء إليه أم اًر مفروضاً
على األطراف المحتكمين "أطراف عقد االستثمار األجنبي" ،أي :إذا كان اللجوء

يتم بإرادتهم" .واألصل أن التحكيم اختياري ،وليس إجبارياً ،إذ يجب على
إليه ُّ
الدولة أال تتخلى عن القيام بوظيفتها القضائية.

ِّ
المشرع على االلتزام باللجوء إليه
ينص
أما التحكيم اإلجباري فهو الذي ُّ
ِ
اءات للتفاوض نص عليها
لحل النزاع ،وهو غالباً ما تسبقه إجر ٌ
بوصفه طريقاً ّ
القانون ،حتى إذا تعذرت التسوية الودية تعين طرح النزاع على هيئة التحكيم التي
نص القانون على تشكيلها ،والتي تصدر أحكاماً يجري لتنفيذها بالطرق الجبرية
بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها .والتحكيم في عقود االستثمارات األجنبية ُي ُّ
عد

من حيث األساس من قبيل التحكيم االختياري؛ وذلك ألنه ال يفرض على

يتم اللجوء إليه ما لم تتجه إرادتُهم إليه ،وذلك في اتفاق التحكيم،
الطرفين ،وال ُّ
سواء أكان في صورة شرط أم مشارطة للتحكيم.
الفرع الثاني :التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

قد يكون التحكيم لعقود األشغال الدولية مؤسسياً وقد يكون ح اًر ،فاألول هو

التحكيم الذي يتم تحت إشراف مؤسسة أو منظمة دولية مختصة بالتحكيم
كالمركز الدولي لفض منازعات االستثمارات الدولية ،ومما ال شك فيه أن كل

تحكيم يجري في هذا المركز يخضع لقواعده وما تنظمه هذه القواعد من

إجراءات .أما التحكيم الحر ،فهو التحكيم الذي يتم تحت إشراف وإدارة األطراف

أو مندوبيهم.
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ونظ اًر ألهمية التحكيم المؤسسي في مجال المعامالت الدولية فقد أُنشئت

العديد من المراكز والمؤسسات ذات الطابع الدولي ،أهمها :المحكمة الدولية
للتحكيم ،وغرفة التجارة الدولية بباريس ،وهيئة التحكيم الدولي في لندن ،المركز

الدولي ّ ِ
لفض المنازعات الناشئة عن االستثمار بواشنطن ،والمركز اإلقليمي
.
للتحكيم التجاري بالقاهرة
وكذلك بالنسبة لقانون االستثمار العراقي رقم  13لعام 2006م ،إذ إنه َبي َن
ِ
في ّ ِ
حل النزاعات عن طريق التحكيم على وفق أحكام
نص المادة ( )5/27جو َاز ّ
القانون العراقي ،وعند الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات العراقي نالحظ أنه قد
أجاز اللجوء إلى التحكيم ِ
بكال نوعيه ،وذلك بحسب المادة ( )251منه.
َ

بنوعيه المؤسسي والحر من دون
معظم االتفاقيات الدولية
ولقد أقرت
التحكيم َ
َ
ُ
تمييز بينهما في المعاملة.
وفي هذا الصدد نذكر منها اتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

عام  ،1958فقد نصت المادةُ ( )2/1من هذه االتفاقية على أنه "يقصد بأحكام
التحكيم ليس فقط األحكام الصادرة عن ُم َحكمين معينين للفصل في حاالت

محددة ،بل أيضاً األحكام الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة".
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الفرع الثالث :التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي

ال شك في أن التحكيم الوطني أو المحلي هو التحكيم الذي تكون جميع

أطراف العالقة فيه أو جميع عناصره وطنية ،من جهة أن المتنازعين والمحكمين
فيه يحملون الجنسية نفسها ،ويصدر الحكم فيه على وفقلتشريع واإلجراءات

الوطنية.

أي عالقة قانونية ترتبط
أما بالنسبة للتحكيم الدولي فيكون شأنه هنا شأن ِّ
بعوامل تجعلها ذات طابع دولي ،علماً أن موضوع النزاع ،وجنسية األطراف،

ومحل إقامتهم ،والقانون الواجب التطبيق على النزاع الحاصل بين المتخاصمين،

من شأنها أن تكون معيا اًر كون التحكيم دولياً أو محلياً.

الفصل الثاني
دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات عقود األشغال العامة الدولية

كما هو معلوم أن المستثمر األجنبي يسعى إلى الحصول على وسائل

محايدة وفعالة لتسوية منازعات عقود األشغال العامة الدولية ،وعلى الرغم من
تعدد هذه الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها األطراف ،إال أن التحكيم ُي ُّ
عد طريقة
مقبولة لتسوية منازعاتهم ،وقد أصبح التحكيم بمثابة القضاء الطبيعي في هذا
المجال؛ ألنه ُي ُّ
عد ضمانة إجرائية للمستثمرين لتسوية منازعاتهم مع الدولة لِ َما
يمتاز به من إيجابيات ،مثل :السرية التي تتناسب مع طبيعة عقود األشغال

العامة الدولية ،فضالً عن أن المستثمرين ينظرون إلى قضاء الدولة بعين الريبة
والشك ،ومن ثَم يأتي التحكيم منسجماً مع رغبة المستثمرين في االبتعاد عن
اللجوء لقضاء الدولة عالوة على السرعة التي يتميز بها التحكيم في الفصل
بالنزاع.

وعليهُ ،ق ِس َم هذا الفصل إلى مبحثين على وفق ما يأتي:
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المبحث األول :المفهوم القانوني لعقود األشغال العامة الدولية

إن لجوء المستثمرين للتحكيم يقف وراءه ما تتمتع به عقود األشغال العامة
الدولية من خصوصية ،كون الدولة تُ ُّ
عد طرفاً في تلك العقود ،وهذا ما يحِّفز

المستثمر األجنبي لجعل التحكيم ضمانة إجرائية لحماية استثماراته.
َ

ومما الشك فيه أن منازعات عقود األشغال العامة تتمتع بخصوصية
طبيعتها الدولية؛ ألن هذه العقود تبرم عادة بين شخص عام وطرف آخر ،هو
المستثمر األجنبي ،ومن ثَم فإن من أهم المشكالت التي تالزم هذه العقود هي

الكيفية التي يمكن من خاللها التوفيق بين األهداف التي تسعى إليها الدولة

المستثمر األجنبي ،األمر الذي يجعل تسوية منازعات
واألهداف التي يتوخاها
ُ
عقود األشغال العامة الدولية في غاية األهمية ،كما أن المستثمر يضع في
نصب عينيه عند اختياره للمكان الذي ينوي استثمار رؤوس أمواله فيه ،ليس

المكان الذي يحقق له ربحاً مناسباً فقط ،بل إن المستثمر األجنبي يبحث عن

البيئة التعاقدية التي توفر له الوسائل الكفيلة بتسوية
العامة الدولية بينه وبين الدولة على النحو الذي يحِّقق
المنازعة على وفق آليات ميسرة وسريعة وفعالة.

منازعات عقود األشغال
مصلح َة ِكال الطرفين في

وباع تباره من أبرز صور االستثمارات األجنبية ،فقد خصصنا هذا المبحث
لتحديد مفهوم عقد األشغال العامة الدولي ،وذلك بتبيان انتمائه لفئة العقود

االدارية وتمتعه بطابع دولي.

المطلب األول :الطبيعة اإلدارية لعقد األشغال العامة الدولي

أن عقد األشغال العامة هو من أهم العقود اإلدارية وأكثرها
ال خالف في ّ
شيوعاً في العمل ،وقد جرى الفقه واالجتهاد على اعتبار عقد األشغال العامة
بوصفه عقداً إدراياً من عقود القانون العام؛ ولذا ُيشترط أن يكون أحد أطرافه من
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األشخاص المعنوية العامة ،وأن يتعلق العقد بإنشاء أو تسيير أو تنظيم مرفق

عام ،وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
الفرع األول :أن يكون أشخاص المعنوية العامة طرفاً في العقد

لعل وجود جهة اإلدارة طرفاً في العقد يعد شرطاً بديهياً ،يحتمه كون قواعد
القانون العام أنما وضعت لتحكم نشاط اإلدارة .ومن الثابت في فقه القانون العام
أن األشخاص المعنوية العامة ترد إلى قسمين رئيسين:
 -1األشخاص اإلقليمية وتشمل الدولة والمحافظات والمدن والمراكز والقرى
واألحياء.

 -2األشخاص المرفقية وتشمل مجموعة المصالح التي يمنحها المشروع
الشخصية المعنوية كالهيئات العامة.

الفرع الثاني :اتصال عقد األشغال العامة بنشاط مرفق عام
ذهب بعض الفقه إلى أنه يكفي اتصال العقد بنشاط المرفق العام إلسباغ

الصفة اإلدارية عليه ،حتى لو لم يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود
القانون الخاص .ولكن الرأي الراجح يذهب إلى أنه يجب العتبار العقد من العقود

اإلدارية أن يكون متصالً بنشاط المرفق العام وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير
مألوفة في عقود القانون الخاص .ولكن ال يلزم وجود بنود خارقة العتبار العقد

إدارياً في الحالة التي ينفذ المتعاقد مع االدارة بنفسه المرفق العام موضوع العقد،
وذلك على وفق االجتهاد اللبناني.
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الفرع الثالث :أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون

الخاص

ال شك في أن معيار الشروط االستثنائية هو المعيار المميز للعقد اإلداري

بعد أن أجمع عليه الفقه والقضاء وذلك بجانب المعياريين السابقين .والشك في

أن عقد األشغال العامة بتوفر هذه المعايير فيه هو عقد إداري من عقود القانون

العام.

ومتى أبرم هذا العقد مع توفر تلك الشروط مع أحد األشخاص األجنبية

الخاصة فهو عقد من عقود األشغال الدولية.

المطلب الثاني :الطبيعة الدولية لعقد االشغال العامة المتضمن عنص اًر اجنبياً

مع تزايد حاجة دول العالم الثالث لتنفيذ مشروعات كثيرة من مشروعات

البنية األساس بها ،ورغبتها كدول نامية في اللحاق بركب الدول المتقدمة

اقتصادياً عن طريق تنفيذ مشروعات كبرى يكون أداة تنفيذها إبرام عقد من عقود

األشغال الدولية ليقوم أحد األشخاص األجنبية الخاصة أو بعضهم بتنفيذ

المشروع ،فإن هذا العقد غالباً ما يحتوي على شروط جديدة دخيلة على العقد
اإلداري لم يألفها هذا العقد من قبل ،وهذه الشروط قد تغير من طبيعته القانونية
على وفق النظرية التقليدية للعقد اإلداري ،ليصبح عقداً إدارياً دولياً ذا طبيعة

خاصة جديدة.

لعل عقد األشغال العامة الدولي يتسم بخصائص معينة على الصعيد الدولي

تجعل من الصعوبة تحديد طبيعته القانونية على هدى الفكرة التقليدية للعقد

اإلداري .ولقد نتجت هذه الصعوبة من طبيعة هذا العقد وما يتضمنه من شروط
تجعل من الصعوبة بمكان إدراجه ضمن العقود اإلدارية ،كما ترسمها النظرية

التقليدية للعقد اإلداري وذلك في ظل وجود شرط التحكيم في العقد.
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وبينما نجد فكرة العقد اإلداري تسعي إلى تضمين العقد شروطاً استثنائية

غير مألوفة في عقود الشريعة العامة تضفي على جهة اإلدارة مظه اًر من الجاه
والسلطان كما ال يخرج من حظيرة القانون العام .نجد أن قانون التجارة الدولية

غالباً ما يتجاهل أثر االمتيازات الممنوحة لجهة اإلدارة التي يمكن أن تمارسها في
عالقاتها التعاقدية مع أحد األشخاص الخاصة .ويتجلى ذلك بوجود شروط عدة،

أبرزها:

الفرع االول .شرط الثبات التشريعي الذي يتضمنه عقد األشغال الدولي

يعرف الثبات التشريعي بأنه :ذلك الشرط الذي يمنع الدولة من التغيير

لمصلحها من الوضع القانوني ،بمعنى أن القانون الواجب التطبيق على العقد من

الممكن أن يؤثر على النصوص التي تكفل المساواة بين األطراف المتعاقدة.
والمثال الجلي على ذلك هو تغير النصوص التشريعية التي تؤدي إلى زيادة

الضرائب أثناء تنفيذ عقد األشغال الدولي ،ال سيما أن هذا العقد من العقود طويلة
المدة فتأتي شروط الثبات لتعفي المتعاقد مع الدولة من الخضوع لهذه التشريعات

الضريبية الجديدة.

الفرع الثاني .شرط ثبات العقد

لعل العقود اإلدارية الدولية المبرمة بين الدول والشركات األجنبية الخاصة

تثير أحد أهم االعتبارات بين طياتها ،هو التوفيق بين فكرة السيادة  -سيادة
الدولة المتعاقدة  -وبين مبدأ الحرية التعاقدية ،أو مبدأ سلطان اإلرادة .فالعقد

الذي أبرمته الدولة لن يكون أثره  -بشكل حتمي  -تقليص سيادتها علي األقل

مستقبالً ،ذلك أن القدرة التي لدى الدولة في إبرام العقود مع مؤسسات أجنبية هي
دليل على سيادتها فالدولة ذات السيادة تستطيع أن تلتزم بالعقد ،والعكس سيؤدي

إلى إنكار الحرية التعاقدية للدولة.
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الفرع الثالث .شرط التحكيم

إن عدم وجود نظام خاص بمقاضاة الحكومات في كثير من الدول يجعل

من المتعاقد األجنبي أن يحرص على إدراج شرط التحكيم في عقود الدولة ذات

الطبيعة االستثمارية ،لعدم الثقة بنزاهة محاكم الدولة المضيفة وعدالتها ،فضالً
عن أن موقفها لن يكون حيادياً تجاه النزاع ،فالقضاء الوطني وإن كان مستقالً

قضاء غير محايد بالنسبة لمنازعات االستثمار ،أو تلك
عن الدولة ذاتها ،إال أنه
ٌ
التي تكون الدولة طرفاً فيها مع متعاقد أجنبي ،ويكون ذلك التعاقد ناشئاً عن عقد
يتعلق بمصالح اقتصادية أو اجتماعية ،وبسيادة الدولة.

الفرع الرابع .شرط القانون الواجب التطبيق

يعرف القانون الواجب التطبيق بأنه":مجموعة القواعد القانونية التي يوصي

فيها الحكم إلى أنها المناسبة للتطبيق على النزاع ،سواء أكان مصدرها قانوناً

وطنياً أم كانت مشتقة من مجموعة قوانين وطنية ،أم أنها قواعد متعارف عليها

في محيط التجارة الدولية ،بعيداً عن القوانين الوطنية للدول".

هذا وما دام اتفاق التحكيم اتفاقاً إرادياً محضاً ،فإن إرادة األطراف تؤدي دو اًر
اف المتعاقدة في
حاسماً في اختيار القانون الواجب التطبيق ،ولذلك تحرص األطر ُ
اتفاقيات االستثمار األجنبي على أن تبحث هذه المسألة كقاعدة عامة خالل

أي
مرحلة المفاوضات التي تسبق إبرام العقد ،حتى يتم الرجوع إليه عند حدوث ِّ
نزاع مستقبالً .كما أن للطرفين أن يختا ار القانو َن الدولي أو المبادئ العامة
المشتركة ،بيد أن ذلك يفتح باب الغموض ،ألن تلك القواعد األساسي في القانون
الدولي تفتقر إلى الوضوح والكمال والدقة ،بخالف القواعد والقوانين الوطنية.

وبموجب المادةُ ( )41من اتفاقية واشنطن لعام  ،1965يتّضح أن هذه
االتفاقية قد أخذت كقاعدة عامة بمبدأ سلطان اإلرادة ،من خالل منح األطراف

قاعدة
الحرية في تعيين القانون الواجب التطبيق أياً كان .كما أوجدت االتفاقي ُة
ً
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احتياطية في حالة عدم اتفاق الطرفين عليه ،مفادها تطبيق إما قانون الدولة

المتعاقدة الطرف في النزاع ،وإما تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة

ِ
الغموض عن مسألة
اللبس و
َ
بالمسألة ّ
محل النزاع ،وبذلك تكون االتفاقية قد أزالت َ
البحث عن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في حالة إغفال الطرفين

عن تحديده.
المبحث الثاني :أصول التحكيم أمام المركز الدولي في تسوية منازعات عقود

األشغال العامة الدولية

لقد خصص هذا المبحث لبحث دور المركز الدولي في تسوية منازعات

عقود األشغال العامة الدولية ذات الطبيعة االستثمارية ألهميته ولتأثيره المباشر

في تسوية المنازعات ،وحرصاً منا على عدم تشتُّت الموضوع بسبب اختالف
األنظمة اإلجرائية لتسوية منازعات االستثمار بين الدول حصرناه بين القانون
العراقي واتفاقية واشنطن لعام  1965فقط.

تأسيس المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار األجنبي))ICSID
لقد مث َل
ُ
خطوة مهمة في وضع إطار قانوني دولي لحماية االستثمارات األجنبية ،حيث
يوازن هذا األخير بين مصالح ومطالب األطراف المشاركة فيه ،ويعمد من خالل

قواعده وأحكامه إلى خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين المستثمرين األجانب

والدول التي ترغب في استقطاب رؤوس أموالهم ،بعيداً عن تدخل األجهزة
السياسية أو القضائية المحلية.

بناء على ذلك جاء دور االتفاقيات االقليمية والمراكز الدولية في تعزيز
ً
االستثمار الدولي وتقديم ضمانات له ،ال سيما المركز الدولي لتسوية منازعات

عقود االستثمار المنشئ وفق اتفاقية واشنطن لعام .1965
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إن هذا المبحث مخصص إذا لدراسة آليات التحكيم وإجراءاته أمام المركز

الدولي لتسوية منازعات اإلستثمار األجنبي.

المطلب األول :آليات المركز الدولي في تسوية منازعات عقود األشغال العامة
الدولية

نظ اًر لتزايد االتفاقيات االستثمارية الثنائية ومتعددة األطراف التي تحال إلى

تحكيم المركز الدولي ،ظهر نوع جديد من التحكيم أمام هذا المركز على أساس

هذه االتفاقيات ،على الرغم من معارضة مجموعة من الدول التي تشترط موافقتها

الصريحة على اتخاذ التحكيم كآلية لتسوية النزاع .وأصبح المركز الدولي يقبل

االختصاص والنظر في منازعات االستثمار بمجرد وجود ّ ٍ
نص في اتفاقية ثنائية
لترقية وتطوير االستثمار تحيل إلى تحكيم المركز الدولي.
الفرع األول :التحكيم أمام المركز الدولي باالستناد إلى قوانين االستثمار
الداخلية

ٍ
ووبخاصة النامية منها ،تسن من أجل إيجاد السبل الكفيلة لجذب
إن الدولً

المستثمرين األجانب قوانين خاصة باالستثمارات األجنبية تمنح فيها المستثمرين

تنص عليه هذه القوانين إمكانية منح
األجانب امتيازات وضمانات عديدة ،وأهم ما ُّ
المستثمر حق اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي ،ال سيما تحكيم المركز

الدولي ،ونتيجة لتزايد هذه النصوص القانونية بدأ المركز الدولي يتوجه نحو
الحكم باختصاصه باالستناد إلى نصوص قانونية داخلية ،مما أثار الجدل حول
صحة هذا اإلجراء في غياب اتفاق بإحالة النزاع إلى التحكيم.

ِّ
المشرع العراقي على إمكانية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي،
وقد نص
باعتباره وسيلة مهمة ّ ِ
لفض النزاعات التي تتعلق بالقضايا االستثمارية .فعلى

ِّ
المشرع العراقي في المادة  4/27من قانون االستثمار رقم
سبيل المثال :أشار
 13لعام 2006م المعدل إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي ،حيث
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االتفاق على آلية
أجاز ألطراف النزاع الخاضعين لقانون االستثمار عند التعاقد
َ
ِ
حل النزاع باللجوء إلى التحكيم بموجب القانون العراقي أو التحكيم لدى جهة
ّ
أخرى معترف بها دولياً ،إذ نص التحكيم الدولي بشكل مطلق على اللجوء إلى

محكمة أو هيئة خاصة أو محاكم التحكيم الدولية "بما فيها تحكيم المركز

ِّ
اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في
الدولي" .كما أجاز
المشرع العراقي أيضاً
َ
المادة /1/11د من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  1لعام 2008
وتعديالته ،حيث أجاز النص في عقد االستثمار أو العقود التجارية على اللجوء

إلى التحكيم التجاري الدولي.

كثير من األمثلة الواضحة على قبول اختصاص المركز الدولي
وهناك ٌ
باالستناد إلى قانون داخلي ،حيث يمكن للمستثمر األجنبي االستناد إلى ّ ِ
نص

المادة ( )22من قانون االستثمار العراقي رقم  13لعام 2006م المعدل ،إلحالة
النزاع بينه وبين العراق "الدولة المضيفة" لتحكيم المركز الدولي ،وذلك بعد

انضمام العراق التفاقية واشنطن  .كذلك أشارت الفقرة أوالً من المادة ( )27من

ذات القانون إلى أن المنازعات الناشئة بين األطراف الخاضعين ألحكام هذا
القانون يطبق عليها القانون العراقي ما لم يتفقوا على خالف ذلك .ولم يحدد هذا

النص

شكالً

معيناً

لهذا

االتفاق.

الفرع الثاني :التحكيم أمام المركز الدولي باالستناد إلى اتفاقيات االستثمار
هنالك العديد من االتفاقيات االستثمارية الثنائية وحتى متعددة األطراف التي

تحيل النزاعات بين أطرافها إلى تحكيم المركز الدولي ،فعلى سبيل المثال :منح

االتفاق المبرم بين الجزائر وإسبانيا المتعلق بالترقية والحماية المتبادلة
لالستثمارات لعام 1995م للمستثمر حق الخيار بين التحكيم لدى محكمة
تحكيمية طبقاً لنظام مؤسسة التحكيم للغرفة التجارية بـ "استكهولهم" أو محكمة
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تحكيم الغرفة التجارية الدولية بـ "باريس" أو طبقاً لمحكمة تحكيمية تنشأ لهذا
الغرض أو بناء على تحكيم المركز الدولي.

أما في العراق فهو مثل باقي الدول يسعى إلى جذب االستثمارات األجنبية،

ولذلك قام بإبرام اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول بهذا الشأن .وأغلب هذه

االتفاقيات تتضمن النص على تسوية النزاع في حالة نشوئه بعدة طرق ،من بينها

اللجوء إلى القضاء الوطني أو اللجوء إلى التحكيم الدولي ،ال سيما لدى المركز

الدولي الذي ُيعتبر من أهم المراكز التحكيمية التي تُكثر اإلشارة إليه في هذه
ِ
لحل المنازعات الناشئة عن االستثمارات محل هذه
االتفاقيات الثنائية كجهة ّ

االتفاقيات ،فعلى سبيل المثال :أحالت الفقرة ( )4من المادة ( )11من اتفاقية

التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات بين العراق وألمانيا لعام  2010النزاعات
التي تقع بين الدولتين ،والتي يفشل ُّ
حلها بالوسائل الودية ،لتحكيم المركز الدولي.

كما ذهبت باالتجاه نفسه اتفاقي ُة تشجيع وحماية االستثمار بين العراق وفرنسا لعام
 ،2010حيث أحالت المادة ( )8منها النزاعات الناشئة عن هذه االتفاقية إلى
تحكيم المركز الدولي ،كخيار من عدة خيارات للتحكيم لدى جهات أخرى.

المطلب الثاني :إجراءات التحكيم أمام المركز الدولي
يمكن تلخيص هذه اإلجراءات كما يأتي:

الفرع األول :بدء المعاملة التحكيمية أمام المركز الدولي

نصت المادة ( )36من اتفاقية واشنطن في فقرتها األولى على أن "أي دولة

متعاقدة أو مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التحكيم عليه أن

يوجه طلبه كتابياً بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى

الطرف اآلخر" .وأضافت في الفقرة الثانية" :يجب أن يشمل الطلب معلومات عن
المسائل موضع النزاع ،وعلى التعريف بشخصية أطرافه ،وعلى موافقتهم على
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اللجوء للتحكيم طبقاً لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم" .وخلصت في

فقرتها الثالثة بالنص على ّأنه" :يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إال إذا تبين
له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص
المركز بشكل ظاهر ،ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو رفضه".

وبعد التأكد من وجود هذه الشروط وتوفرها بشكل صحيح وسليم ،يقوم
السكرتير العام للمركز بتسجيل الطلب والبدء بإجراءات تكوين هيئة التحكيم،

وبالمقابل فإنه يقوم برفض تسجيل طلب التحكيم إذا رأى أن هذا الطلب يقع خارَج
نطاق اختصاص المركز بصورة واضحة لعدم توفر واحد أو أكثر من شروط

االختصاص الواردة في المادة ( ،)25هذا وإن َقبول الطلب من السكرتير العام ال
يمنع هيئة التحكيم من النظر في مسألة اختصاصها بوصفها السلطة الصالحة

للنظر فيه وباعتبار أن مثل هذا األمر يدخل في سلطاتها ،وذلك بحسب المادة

( )41من اإلتفاقية نفسها.

بعد قبول السكرتير العام للمركز الدولي طلب التحكيم ،تؤلف هيئة التحكيم

في أقرب وقت ممكن ،وذلك على وفق المادة ( )1/37من اتفاقية واشنطن ،وإذا

لم تُ َكون الهيئة في ظرف ( )۱۰أيام من إرسال السكرتير العام إخطاره بتسجيل
الم َحكمين الذين لم
الطلب أو في خالل ِّ
لم َحكم أو ُ
أي مدة أخرى ،يعين الرئيس ا ُ
أي من الطرفين وبعد التشاور معهما.
يعينوا بعد ،وذلك بناء على طلب ٍّ

الم َحكمين كما نصت عليه اتفاقية واشنطن هو عدد فردي ،فقد جاء
إن عدد ُ
أي عدد فردي من
في المادة ( " )2/37أن الهيئة تتكون من شخص واحد أو من ِّ
الم َحكمين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين ،وإذا لم يتفق الطرفان على عدد
ُ
الم َحكمين وطريقة تعيينهم ،فإنه على وفق الفقرة الثانية (ب) من المادة نفسها
ُ
كل طرف واحداً منهم ،والثالث ُيعين باتفاق
يعين ُّ
تتكون الهيئة من ثالثة ُم َحكمين ِّ
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الطرفين.
المركز ،وتُ َعد القائمة
الم َحكمين التي شكلها
ُ
هذا ُ
الم َحكمون من قوائم ُ
ويعين ُ
على وفق ما نصت عليه المادة ( )13من اتفاقية واشنطن على الشكل اآلتي:

 -1تعين كل دولة من الدول المتعاقدة أربعة أشخاص يمكن أن يكونوا من

مواطنيها أو من غير مواطنيها -2 .يمكن لرئيس مجلس اإلدارة – أي :المدير
العام للبنك الدولي  -تعيين عشرة أشخاص مختلفي الجنسية في القائمة .إن

األشخاص الذين ُيعينون في القوائم يجب أن تتوفر فيهم شروط المادة ()1/14

من اتفاقية واشنطن التي جاء فيها" :يكون األشخاص المعينون بالقوائم من ذوي
األخالق العالية ،وأن يكون معترفاً بكفاءتهم في مجال القانون والتجارة والصناعة

والمال ،بحيث يمكن االعتماد عليهم في ممارسة الحكم على األمور حكماً
ِّ
وتشكل كفاءتهم في مجال القانون أهمية خاصة في حالة األشخاص
مستقالً،

أعضاء هيئة التحكيم" .أما الفقرة ( )2من المادة نفسها فقد جاء فيها" :يراعي

يعينهم بالقوائم أهمية ضمان تمثيل النظم
الرئيس فضالً عن ذلك في اختيار َمن ِّ
القانونية الرئيسة في العالم ،وكذلك األشكال المختلفة للنشاط االقتصادي".
الفرع الثاني :االعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في إطار اتفاقية واشنطن

إن المعيار الرئيس في تقدير نجاح نظام التحكيم ،هو مدى قابلية حكم

التحكيم للتنفيذ خارج الدولة التي صدر فيها.
االلتزام باالعتراف والتنفيذ :نصت المادة ( )1/54من اتفاقية واشنطن على

بناء على أحكام هذه االتفاقية،
أنه" :تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر ً
وتضمن تنفيذ االلتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكماً نهائياً
صاد اًر عن محكمة محلية ،وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي

ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية ،وأن تلتزم هذه المحاكم بمعاملة
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هذا الحكم كحكم نهائي صادر عن إحدى محاكم الدولة الفيدرالية".
إجراءات االعتراف والتنفيذ:

نصت المادة ( )2/54من اتفاقية واشنطن

على أنه" :يلتزم الطرف الذي يرغب في االعتراف بالحكم وتنفيذه على إقليم

الدولة المتعاقدة بأن يقدم صورة طبق األصل من الحكم معتمدة من السكرتير

العام إلى المحكمة الوطنية المختصة ،أو إلى السلطات األخرى التي حددتها

الدولة المذكورة لهذا الغرض ،ويجب على كل دولة متعاقدة إخطار السكرتير

وبأي
العام بالمحكمة المختصة أو السلطة األخرى التي تحددها لهذا الغرض ِّ
تغيير الحق في هذا الشأن".

وبناء على ذلك يتعين على الطرف الذي صدر الحكم لصالحه ويطلب
ً
االعتراف به وتنفيذه في إقليم الدولة المتعاقدة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة أو

السلطة األخرى المعينة لهذا الغرض بنسخة من حكم التحكيم المعتمد من
السكرتير العام للمركز.

الجزاءات والعقوبات المفروضة عند عدم االلتزام بحكم التحكيم الصادر عن

المركز :يترتب على امتناع المستثمر عن تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضده من
المركز الدولي ،أن الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع تلجأ إلى االستعانة بالمادة

( )54من االتفاقية بوصفها وسيلة فعالة التنفيذ هذا الحكم ضد المستثمر
وممتلكاته ،وال شك في أن الميزة الكبرى التي تتميز بها اتفاقية واشنطن عن
غيرها من االتفاقيات الدولية األخرى المتعلقة باالعتراف بأحكام التحكيم األجنبية

وتنفيذها هو الطابع الملزم والفوري ألحكام المركز الدولي.

أما إذا كان الطرف الممتنع عن تنفيذ حكم التحكيم هو الدولة المتعاقدة

الطرف في النزاع ،فإن الوضع يبدو مختلفاً ،إذ قد تلجأ الدولة المذكورة للدفاع عن
حِّقها في اإلعفاء من إجراءات التنفيذ من خالل التقدم بطلب سواء أمام محاكمها
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بأي من الدول المتعاقدة باالتفاقية ،إلبطال أو
أم أمام إحدى المحاكم القائمة ٍّ
وقف حكم التحكيم الصادر عن المركز وهو ما يعني في هذه الحالة .أن هذه

الدولة قد أخلت بالتزامها في االمتثال لحكم التحكيم والوفاء به ،مما قد يعرضها
لمختلف الجزاءات والعقوبات القانونية المنصوص عليها صراحة في المادة

( )1/27من اإلتفاقية.
الفرع الثالث :الطعن بأحكام التحكيم وفقاً التفاقية واشنطن
ال يكون لمحاكم الدول المتعاقدة على وفق نظام المركز الدولي لتسوية
منازعات االستثمارُّ أي رقابة على أحكام التحكيم الصادرة في إطاره إال فيما

يتعلق بإجراءات االعتراف بهذه األحكام وتنفيذها على وفق نصوص االتفاقية،

حيث تكون الرقابة على هذه األحكام من جانب أطراف النزاع ،إذ يمكنهم
المطالبة بتفسير الحكم أو بإعادة النظر فيه أو بإبطاله على وفق الشروط

والحدود الزمنية الواردة في نصوص اتفاقية واشنطن ،بمعنى أن االتفاقية أتاحت
المجال للطعن بأحكام التحكيم عبر ثالث وسائل فقط ،وهي طلب تفسير الحكم،

وطلب إعادة النظر بالحكم ،وطلب إبطال الحكم (المواد  50إلى 55من

االتفاقية).

االستنتاجات والمقترحات
أوالً :االستنتاجات:
أصبحت المنازعات المتعلقة بالعقود اإلدارية عموماً وعقد األشغال العامة بخاصة
في الوقت الحاضر تقبل التسوي َة بأساليب وطرق بديلة عن الطريق القضاء
التقليدي ،تمثلت هذه األساليب باألساليب البديلة الودية وأسلوب التحكيم.
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يعات الحديثة على القبول بالتحكيم طريقاً لتسوية
 .1استقرت معظم التشر ُ
منازعات العقود اإلدارية ،وكان عقد األشغال العامة في مقدمة العقود التي
طبقت أسلوب التحكيم بصددها.

 .2ال يوجد في العراق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة خاصة بالتحكيم عموماً
وفي مجال العقود اإلدارية على وجه خاص.

 .3إن انضمام العراق إلى اتفاقية واشنطن هو بمثابة تتويج النفتاح النظام
القضائي العراقي على التحكيم الدولي ،ويعتبر من العناصر الجيدة لجذب

االستثمارات األجنبية في العراق الذي هو في أمس الحاجة إليها اليوم،

أحكام اتفاقية واشنطن في
وبالتالي ينبغي على المفاوض العراقي أن يراعي
َ
األحوال التي يدخل فيها بمفاوضات أو اتفاقات لغرض إبرام عقود استثمارية

.4

مع الشركات األجنبية.

إن المكانة المخصصة لمقتضيات حماية المستثمرين األجانب في سياق

االتفاقيات الثنائية لالستثمار التي عقدها العراق مع الدول األخرى ،هي ذات

أهمية كبيرة مع تالشي أو غياب المقتضيات التي تضمن تحقيق أهداف

التنمية االقتصادية للعراق المضيف لهذه االستثمارات ،ال سيما في مجال

قطاعه الخاص النامي الذي هو بأمس الحاجة إلى هذه االستثمارات ،األمر

الذي يجعل هذه االتفاقيات غير متوازنة وغير عادلة.

 .1إن الصلة الوثيقة بين تحكيم المركز الدولي وقوانين االستثمار العراقية
واتفاقيات العراق الثنائية لالستثمار يجعل من المتوقع حدوث نزاعات بين

يتم ُّ
البت
األطراف المعنية حول تفسير وتطبيق هذه القوانين واالتفاقياتُّ ،
فيها من خالل تحكيم هذه المنظمة الدولية المتعددة األطراف "المركز

الدولي" .ومعلوم أن التوجه غير المتوازن ال سيما لتلك االتفاقيات سيؤثر

بشكل مباشر على مسار تلك النزاعات ،وبالتالي على أحكام تحكيم
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المركز الدولي ،األمر الذي سيؤدي بآلية تحكيمية تغلب فيها مصالح

المستثمرين األجانب في تحقيق الربح االقتصادي على مصالح تحقيق
التنمية االقتصادية للعراق ،ال سيما في مجال قطاعه الخاص .وهذه

النتيجة قياساً على ما تحقق للدول العربية التي تم مقاضاتها أمام المركز
الدولي ،لم تنجح اآللية التحكيمية للمركز الدولي في تحقيق التوازن
العادل بين مصالح المستثمرين األجانب ومصالح هذه الدول العربية

غيرها ،المضيفة لالستثمارات.
ثانياً :المقترحات:

ِّ
اللجوء إلى األساليب البديلة
ظم
 .1نقترح على
المشرع العراقي أن يسن قانوناً ين ِّ
َ
الودية ،متضمناً بيان هذه األساليب والطرق وكيفية تطبيقها ولجوء جهات
اإلدارة إلى هذا إليها.

ِّ
ع التحكيم ،على
 .2نأمل على
المشرع العراقي أن يسن قانوناً آخر ين ِّ
ظم موضو َ
أن يتضمن فصالً خاصاً بالتحكيم في منازعات العقود اإلدارية.
ِّ
عقد األشغال العامة لِ َما
 .3نقترح على
المشرع العراقي أن يسن قانوناً ين ِّ
ظم َ
يمثله هذا العقد من أهمية في تحقيق التنمية في العراق.
ِّ
إلغاء تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  1لعام
المشرع العراقي
 .4نقترح على
َ
ظم طر َق إبرام العقود
بسن قانون متكامل ين ِّ
2014م ،والقيام بدالً من ذلك ِّ
ِّ
المشرع وحده المسؤول
اإلدارية ال سيما طريق المناقصة العامة ،باعتبار أن
واألقدر على القيام بهذه المهمة.

ِّ
 .5ضرورة ُّ
المشرع العراقي بتعديل القوانين الداخلية المتعلقة باالستثمار
تدخل
لمواجهة المستجدات الجديدة ،بحيث تمنع أي إشارة إلى تحكيم المركز

الدولي في هذه القوانين ،وإذا أشار الى ذلك فيجب أن يقيد اللجوء إلى هذا
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ٍ
ٍ
مكتوب بين الطرفين إلحالة النزاع إلى تحكيم المركز
الحق
المركز باتفاق

الدولي.

 .6ضرورة اهتمام العراق بصياغة الشروط العقدية ،باعتبارها أساس الفصل في
النزاع ،وبخاصة الشروط العقدية المتعلقة بعقود األشغال العامة الدولية ذات
الطبيعة االستثمارية ،والدقة في صياغة اتفاقيات االستثمار ،فيجب على
العراق إعادة التفكير بشكل إيجابي في صياغة اتفاقيات جديدة لالستثمار

لغرض إعادة التوازن إليها ،ال سيما على مستوى الحقوق والواجبات المرتبطة
بتشجيع وترسيخ التنمية المستدامة ،أي تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون
التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

ِّ
المشرع العراقي بتشريع قانون للتحكيم التجاري يعني بتنظيم التحكيم
 .7نوصي
المذكور ،من حيث مفهومه ،حجيته ،أصوله القانونية ،إجراءاته ،وكيفية
تنفيذهِ ،ل َما له من أثر كبير في جذب االستثمارات األجنبية للعراق ،باالستناد
إلى القانون النموذجي ،وعندها يمكن أن نأخذ بأحد النموذجين اآلتيين:
أ -القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة قانون التجارة
العديد من الدول؛ منها:
الدولية في األمم المتحدة "األونستيرال" الذي تبنته
ُ
مصر ،عمان ،األردن ،اليمن ،سوريا ،والبحرين.
ِ
بعض الدول العربية؛ مثل،
ب -النموذج الذي يمثّله القانون الفرنسي ،والذي تبنته ُ
لبنان ،تونس والمغرب.
* طالب دكتوراه في القانون.
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نبذ خطاب الـكراهية في ظل دستور جمهور ية العراق لسنة 2005
سنان فاضل عبد الجبار*
مــقـدمــة

لقد تزايد رفض المجتمع الدولي لخطاب الكراهية بجميع اشكاله ،نتيج ًة
لتزايد وعي الشعوب والحكومات لخطورة هذا الخطاب ،اذ ان خطاب الكراهية من
شأنه ان يضعف تماسك وانسجام المجتمعات او يؤدي الى انهيار هذا التماسك
واالنسجام بالكامل ،وقد ال نذهب بعيدا ان قلنا انه قد يفضي الى بعض اعمال

العنف التي تؤدي الى االخالل باالمن العام في الدولة وباالمن والسلم الدوليين.

ومن الناحية القانونية فاننا ال نجد تعريفاً دقيقاً لمصطلح "خطاب الكراهية" ولكننا
نستطيع ان نقول ان هذا الخطاب هو عبارة عن وسيلة للتعبير عن الرأي من

شأنها نشر الكراهية والعدوانية بين مكونات المجتمع الواحد أو بين شعوب الدول

المختلفة ،وعموماً فان هذا الخطاب قد يوجه بصورة مباشرة ضد المكونات الدينية

أو العرقية أو المذهبية أو ضد بعض المهاجرين أو الالجئين ،أو بصورة غير

مباشرة عن طريق التحريض او الدعوة الى التمييز على أساس العرق او القومية
او األصل او الدين او المذهب او المعتقد او اللون او الجنس.

وعليه فان األمر يقتضي مواجهة هذا الخطاب وتبني الوسائل الكفيلة لردعه،

وهذه المواجهة يجب ان تكون على األصعدة والمستويات كافة ،وعلى الصعيد
الدولي والمحلي وعلى مستوى القيادات الدينية والسياسية ومنظمات المجتمع
المدني والمختصين في االعالم والقانون.

ان الذي يعنينا في هذا البحث هو الجانب القانوني لهذه المواجهة ،وتحديدا في
نطاق القانون الدستوري.
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اإلشكالية الدستورية

لقد درجت دساتير الدول ال سيما التي أُصدرت بعد نهاية الحرب العالمية

الثانية وبعد صدور االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام  1948على النص في

صلبها على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على تحريم او حظر الممارسات
كافة التي ينتج عنها نشر الكراهية والعدوانية بين مكونات المجتمع الواحد او بين
األديان والمذاهب المختلفة.

واالشكالية التي يمكن ان تُثار هنا هي ان الدساتير في االغلب االعم ،ال سيما
تلك المنبثقة من بيئة ديمقراطية تنص على كفالة حرية التعبير عن الرأي ،فكيف
يمكن تقييد هذه الحرية طالما ان الخطاب المقصود هنا قد تم  -او على األقل

هكذا يعتقد أصحابه – في اطار هذه الحرية.

ونستطيع ان نردهم هنا بالقول بان القيود على حرية التعبير عن الرأي التي تنص
عليها الدساتير ال تنطوي على تقييد لجوهر الحرية ،وانما هي تقييد لوسيلة

التعبير عن الرأي في اطار احترام حقوق وحريات اآلخرين ،وبما يضمن تمتع

المواطنين كافة بكامل الحقوق والحريات األساس التي يكفلها الدستور.

نبذ خطاب الكراهية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005

ُيعد دستور جمهورية العراق لسنة  2005من الدساتير التي ركزت على مسألة
التعددية في المجتمع ،وكما نعلم فان الدستور هو نتاج البيئة االجتماعية

والسياسية واالقتصادية في الدولة ،فضال عن التأثير الكبير للعوامل التاريخية في

توجهات المشرع الدستوري .ونتيج ًة للظروف التي مر بها العراق في الفترة التي
سبقت سنة  ،2003وللتغيير الكبير الذي حدث في العراق بخاصة في الجنبة
السياسية ،فقد جاء دستور سنة  2005معب اًر عن توجهات النظام السياسي
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الجديد ،وعن معاناة بعض الجماعات القومية والدينية والمذهبية في عهد النظام

السابق.

وك ما قدمنا فقد ركز هذا الدستور على مسألة التعددية في المجتمع العراقي في
أكثر من موقع ،فقد جاء في المادة ( )3منه "ان العراق بلد متعدد القوميات

واالديان والمذاهب" ،ثم نصت المادة (/7اوال) منه على ان "يحظر كل كيان او
نهج يتبنى العنصرية او االرهاب او التكفير او التطهير الطائفي ،او يحرض او

يمهد او يمجد او يروج او يبرر له".

وأكد المشرع الدستوري على ضمان حقوق الجماعات القومية والدينية والمذهبية
المختلفة ،اذ نص في المادة ( )42من الدستور على ان "لكل فرد حرية الفكر

والضمير والعقيدة" ،كما نصت المادة ( )43منه على:
" أوال -اتباع كل دين او مذهب احرار في:

أ-ممارسة الشعائر الدينية ،بما فيها الشعائر الحسينية.

ب-إدارة األوقاف وشؤونها مؤسساتها الدينية ،وينظم ذلك بقانون.
ثانيا-تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها".

كما نص هذا الدستور على مبدأ مساواة العراقيين كافة امام القانون ،وذلك في

المادة ( )14منه ،التي نصت على ان  " :العراقيون متساوون امام القانون دون
تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او األصل او اللون او الدين او
المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي".

هذا وقد كفل هذا الدستور حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ،بما ال يخل
بالنظام العام واآلداب ،وذلك في نص المادة (/38أوال) ،والقيد الذي وضعه

المشرع الدستوري على هذه الحرية ،والمتعلق بعدم االخالل بالنظام العام

واآلداب ،هو قيد على وسيلة التعبير ،وهو ال يمس جوهر الحرية وال يؤدي الى

اهدارها ،فوسيلة التعبير عن الرأي يجب ان ال تخل باالمن العام او السكينة
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العامة او الصحة العامة او اآلداب العامة ،وهذه هي عناصر النظام العام الذي

يتوجب على الدولة صيانته والمحافظة عليه ،وصوالً الى حماية حقوق وحريات

االفراد.

وبذلك نجد ان دستور جمهورية العراق لسنة  2005قد حرص على نبذ خطاب

ودعم مرتكزات هذا التوجه باحالتها الى السلطة
الكراهية ،بكل اشكاله ومظاهرهّ ،
التشريعية المختصة لتنظمها بقوانين تؤمن حمايتها وتسهل تطبيقها على ارض
الواقع.

* م .مساعد/كلية القانون /جامعة اوروك
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حقوق العامل خلال فترة جائحة كورونا طبقا للقانون العراقي
د .صبا نعمان رشيد*
المقدمة

نتج عن خطر انتشار مرض كورونا ،توقف كل االعمال في الدول ومنها

العراق فكان تعطل المرافق كافة ،وصدور الق اررات في خلية االزمة بمنع الحركة

بين المناطق من مثل القوة القاهرة في الظروف االستثنائية التي ال تعود الى ارادة
احد الطرفين (العامل وصاحب العمل) ،والتي ال يمكن توقعها وال دفعها في
الظروف االعتيادية ،كما انها مؤقتة يتأمل زوالها بزوال اسبابها ،اي انها ليست
دائمية .ويترتب على فترة الجائحة اختالف المراكز القانونية للعمال وتسبب

ضعف القانون وتنفيذه في ضياع حقوق العمال .
المقدمة

لقد تسببت (الجائحة) التي أصابت قرابة المليونين شخص في العالم

بالمرض وفي تعطلهم عن العمل او حتى الى تدهور حالتهم الصحية وصوال الى

الوفاة.

ولقد كان العراق من الدول التي اصيبت بهذا المرض الذي ينتقل عن طريق

العدوى سريعة االنتقال ،وتتراوح قابلية البشر في مقاومته ،وحرصا من الحكومات

(ومنها العراقية) فقد فرضت ما يطلق عليه بالحظر.

وقد نتج عن الحظر ،توقف كل االعمال في الدول وطبعا منها العراق

فكان تعطل المرافق الدراسية ثم المرافق الحكومة االقل اهمية لينتقل فيشمل

المرافق االكثر حيوية في الدولة ،ولم تبق فيها سوى الخدمية وحتى هذه فقد كانت

تعمل بشكل جزئي تطبيقا لما يسمى بق اررات خلية االزمة.

ان تعطل مرافق الدولة تالحق بعده عطل المرافق الخاصة ،أي شركات

االعمال التابعة القطاع الخاص ،ثم لينتقل ابان الحظر توقف كل الجوانب
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العملية كالورش والمعامل والمزارع والمحالت الكبيرة والمجمعات والعديد من

المحالت الصغيرة.

ان ل ما تقدم كان له االثر االبرز على العمال في جميع القطاعات بعد ما

طال مدة تزيد على االشهر ،حيث توقف اصحاب االعمال عن دفع اجور
اعمالهم ،وفي ذلك مخالفة صريحة لنصوص القانون والدستور بل وتعدى االمر

الى ابعد من ذلك الى قيام مؤسسات الدولة ،بالتوقف عن دفع اجور عمالها

ولحجج متعددة.

ان ما يمكن الحديث عنه ،حول حقوق العمال في العراق يتطلب ايضاح نقاط

ابتداء من الحقوق الدستورية وصوال الى االتفاقات العقدية
نتولى في شرحها بدقة
ً
والمراكز القانونية المختلفة لكل العمال.
القسم االول

(الحقوق الدستورية للعمال)

نص دستور العراق لسنة ( )2005على:

 -1المادة ( /22اوال)( :العمل حق لكل العراقيين مما يضمن لهم حياة كريمة).

 -2المادة (( :)22ينظم القانون ،العالقة بين العمال واصحاب العمل على اسس
اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية).

 -3المادة (/30ثانيا).
(تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي العراقيين في حال الشيخوخة او
المرض او العجز عن العمل او التشرد).

ابتداء نتعرف على من هو العامل على وفق قانون العمل رقم ( )37لسنة
ً
:2015

طبقا للمادة (/1سادسا) من قانون العمل النافذ فان العامل هو (كل

اء أكان ذك ار ام انثى ،يعمل بتوجيه واشراف صاحب عمل
شخص طبيعي سو ً
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اء أكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ،صريح ام ضمني ام على
وتحت ادراته ،سو ً
سبيل التدريب ام االختبار ام يقوم بعمل فكري ام بدني لقاء أجر آخر ،ايا كان
نوعه ).

اما صاحب العمل على وفق قانون العمل رقم ( )37لسنة :2015

طبقاً للمادة (/1ثامنا) (فهو كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عامال

او اكثر لقاء اجر او ايا كان نوعه).

ٍ
عمال يسري هذا القانون النافذ؟
على اي

على وفق للمادة ( )3فانه:

اوال – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق ،او من

هم في حكمهم مالم ينص البند ثانيا بخالف ذلك).
ثانيا -ال تسري احكام هذا القانون على:

 -1الموظفين العموميين المعينين على وفق قانون الخدمة المدنية او أي نص
قانوني خاص.

 -2افراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واالمن الداخلي.

كذلك يكون عامال على وفق احكام هذا القانون كل من:
 -1يؤدي عمال.
 -2لقاء أجر.

 -3تابع تبعية قانونية (اي يتلقى االوامر التعليمات من صاحب العمل ويتعرض
للجزاء في حالة االهمال والتقصير).

اء أكان شفوياً ام مكتوباً ،مؤقتاً ام دائمياً أو
 -4مرتبط وصاحب العمل بعقد سو ً
اء أكان االتفاق صريحاً ام ضمنياً (مادة /1تاسعا).
ألغراض التدريب ،سو ً
ويكون صاحب عمل على وفق قانون العمل النافذ كل من:
 -1يشغل لديه عامال واحدا فقط.
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 -2مقابل أجر.

 -3وتابع له تبعية قانونية.

اء أكان صاحب العمل محترفا ام غير محترف العمل.
 -4سو ً
اء أكان فردا ام شركة ،وسواء أكان قطاعاً زراعياً ام صناعياً ام تجارياً ام
 -5سو ً

اء أكان هذا الصاحب العمل قطاعاً (خاصاً ،تجارياً ،مختلطاً ،ام لدى
خدمياً ،وسو ً
الدولة).
وعلى وفق القانون النافذ الذي تحدثنا عنه مسبقا ،فقد اصدر مجلس الوزراء

ق ارره رقم ( )413لسنة  2017بشمول العمال في دوائر ومؤسسات الدولة بنص
صريح بقانون العمل لما جاء فيه (استنادا الى احكام قانون العمل فانه ما يندرج

تحت عنوان االجراء اليوميين العاملين بصفة عقد تحت وصف العمال ،وما

داموا كذلك فانه ال يوجد مانع يحول دون شمولهم بالحد االدنى االجور المقرر
للعامل في حال توفر التخصصات المالية لمنحهم االجر المذكور).

وتاكيدا على ذلك فقد جاء كتابان مضافان لتنظيم حقوق العمال كما يأتي:

اوال – جاء كتاب و ازرة التعليم العالي (استنادا الى كتاب مجلس الوزراء التالي (ان
احكام الفصل التاسع في المادة /74اوال-أ) من قانون العمل النافذ والقاضي
بالتالي بتمتع العمال باستراحة في ايام االعياد والدخل الرسمية المقررة بموجب

القانون ويتقاضون عنها اج ار كامال واستنادا الى المعطيات القانونية اعاله).

ثانيا :جاء في كتاب لجامعة بغداد مثال وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء االتي:
(استنادا لقرار مجلس الوزراء والقاضي بتحديد الحد االدنى الجر العامل بـ

( )350,000الف دينار حيث يندرج االجراء اليومين العاملين بصفة عقد تحت

وصف عمال ،مما يستتبع شمولهم بالحد االدنى لالجر المقرر على وفق قانون

العمل واحكامه).
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وبذلك يكون عمال القطاع الحكومي والخاص والمختلط كلهم مشمولين بالحقوق
المتطلبة من قانون العمل واستنادا الى النصوص الدستورية.
القسم الثاني

ضمانات حقوق العمال قانوناً خالل فترة التوقف

المبادئ االساس:

ان الحديث عن حقوق العمال في العراق يتطلب االشارة الى احكام المادة

( )14التي تضمنت مبادئ استقرت في الفقه القانوني العراقي منذ قانون العمل
رقم ( )151لسنة  1970ثم قانون العمل رقم ( )71لسنة  1987الملغيات الذي

جاء مقلدا لهما قانون العمل رقم ( )37لسنة  2015كما يأتي:

اوال – تمثل الحقوق الواردة في احكام هذا القانون الحد االدنى لحقوق العمال وال تؤثر
تلك االحكام على اي حق من الحقوق الممنوحة للعامل بموجب اي قانون اخر،
او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من

الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.1

ثانيا :يقع باطال كل شرط في عقد او او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن اي حق من
الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.

وعلى وفق المادة ( :)10فان القانون يحمي من الترهيب بالنص على (يحظر
هذا القانون اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة ترهيبة او معاديا او مهنية لمن يوجه
اليه هذا السلوك).
ويضمن حق العامل طبعا عن طريق اللجوء الى محكمة العمل المتواجدة في

كل محافظة في العراق كم نص في المادة ( )11على انه (للعامل حق اللجوء

الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من اشكال العمل
الجبري او التمييز او التحرش في االستخدام والمهنة) ويعاقب بالحبس مدة ال

 .1د.صبا نعمان ،قانون العمل ،طبعة جديدة منقحة و مزيدة ,بغداد ،ص 29
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تزيد على ستة اشهر وبغرامة

العقوبتين.

ال تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين

وسوف نشير الى احكام المادة ( )73من القانون النافذ:
(يعاقب صاحب العمل المخالف الحكام هذا الفصل بغرامة ال تقل عن

( )250,000مئتين وخمسين الف دينار وال تزيد على ( )500,000خمسمائة
الف دينار ،وتتعدد

المخالفة).

الغرامة بتعدد قدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم

اي تكون احكام مخالفة ضمانات حقوق العمال:

عمل جبري (قسري غير مأجور).
 -1الحبس اذا كان فيه ٌ
 -2غرامة على مخالفة احكام اعطاء العامل لحقوقهم.

 -3تعدد العقوبات بتعدد العمال الذين جرت بحقهم المخالفات.
القسم الثالث

حقوق العمال خالل فترات التوقف طبقا لقانون العمل النافذ

تعد فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وصدور الق اررات من خلية االزمة بمنع

الحركة بين المناطق من قبل القوة القاهرة في الظروف االستثنائية الذي ال تعود

الى ارادة احد الطرفين (العامل وصاحب العمل) والتي ال يمكن توقعها وال دفعها

بالظروف االعتيادية ،كما انها مؤقتة متأمل زوالها انشاء هللا بزوال اسبابها ،اي
انها ليست دائمية.

فان كانت تلك الظروف دائمية ،أو ادت الى انقضاء عقد العمل فتزول

التزامات كل من الطرفين اال ما أقر به القانون عند انفساخ العقد لتترتب حقوق
وبخاصة للعامل مالية أوغير مالية ،كمكافاة نهاية الخدمة وحقه في الوثائق.

اما الجائحة فالغالب انها مؤقتة ومتأمل زوالها مما يترتب االثار القانونية االتية:

اوال – اثارها على عقد العمل:
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حيث تعد هذه الظروف خارجة عن االرادة فانها توقف عقد العمل ،اي ان

العقد يوقف انتاج آثاره خالل فترة القوة القاهرة المؤقتة

1

ثانيا :التزامات صاحب العمل خالل الجائحة:

وكما سبق لنا القول فانه العقد يوقف آثاره ،فيتوقف العامل عن العمل وفي

االساس يجب ان يتوقف صاحب العمل عن دفع االجور ،لكن المشرع العراقي

(وكذا الدول االخرى كالمصري واالردني والفرنسي) فانه يرتب للعامل الحق في

االجر خالل فترة التوقف لضعف مركزه المادي مما يرتب التالي على صاحب

العمل:

 -1الحفاظ للعامل على موقعه في العمل طيلة فترة التوقف.

 -2عدم جواز انهاء العقود خالل هذه الفترة مالم يط أر احدى الحاالت التي
اجازت لصاحب العمل انهاء العقد:

أ -اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل لمدة يمكن ان يصل حدها
االقصى الى ( )6اشهر.

 -1اذا اصيب العامل بعجز يصل الى .%75
 -2اذا وصل العامل سن التقاعد.

 -3اذا اقتضى ظرف العمل في المشروع تقليص المشروع او تصفية بشرط
موافقة وزير العمل.

 -4ارتكاب العامل احدى الحاالت التي تجيز فصله تاديبا.

 -3دفع اشتراكات الضمان االجتماعي  %5على العامل و %12على صاحب
العمل ،اذا كان للعامل اج ار واال اصبحت الى  %17كلها على صاحب

العمل.

- 1د .صبا نعمان رشيد  ,وقف عقد العمل و تطبيقاته  ,منشورات الحلبي  ,2012 ,ص .162
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 -4حساب مدة التوقف من خمس مدة االقدمية في المشروع الغراض التدرج
والترقي.

 -5السماح العامل بالعودة بمزاولة عمله بعد انتهاء فترة التوقف (الجائحة).
ثالثا :حق العامل خالل فترة الجائحة.

يترتب على فترة الجائحة اختالف المراكز القانونية للعمال ،وتسبب ضعف

القانون وتنفيذه في ضياع حقوق العمال ،مما يترتب عليه التمييز في ما يأتي:

 -1اذا كان العامل غير مصاب بكورونا.

اي انه مستعد الداء العمل ولكن المانع من اداء العمل غيرعائد اليه (العامل)

فيكون التفريق بين حالتين:

أ _توقف العمل في المشروع.

اوالً .فانه طبقا للمادة ( )72من قانون العمل النافذ فعلى صاحب العمل دفع
اجور العمال عن فترة التوقف لغاية ( )30يوما.

ثانياً .لصاحب العمل تكليف العامل بعمل مشابه او اضافي غير مدفوع االجر

لمدة ( )2ساعتين في اليوم لمدة ثالثين يوما في السنة ،بمعنى عدم جواز تشغيل
العامل اكثر من ساعتين فوق ( )8ساعات نهارية مقسمة على سنة العمل.

ب  -استخدام وسائل العمل المستحدثة :وهي استخدام العمال وتشغيلهم في غير

موقع العمل في المشروع بما يسمى ب(العمل عن بعد) اي ان العامل يؤدي
ذات العمل الذي يؤدي لصاحب العمل او مقارب له بتكليف من صاحب العمل

وهو في بيته بوسائل العمل المستحدثة االكترونية ،وهي تؤدي الى ذات النفع في
المشاريع اي انه يكون تحت اشراف وتوجيه صاحب العمل ،مما يستدعي
استحقاقه لكامل (اجره المعتاد) وهو مؤديا للعمل عن بعد لحين زوال الجائحة

وعودته الى موقع العمل في المشروع ،فان كلفه بساعات عمل اضافية استحق

عنها اج ار اضافيا على وفق المادة ( )71من القانون النافذ.
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وهي  %50االجر االعتيادي اذا كان نهاريا و %100اذا كان ليليا اومرهقا او

شاقا.

واذا كانت الساعات المضافة تزيد على ( )48ساعة في االسبوع اي حتى تشمل

ن
اء أكان يعمل بعمل
اياما يفترض ان يكو العامل فيها معطالً عن العمل ،سو ً
كامل ،أم بعدد ساعات جزئي ،فيستحق أج اًر اضافياً ،وتكون ساعات العمل

مضافة مما يعني استحقاق اجو اًر اضافية على االجر.
 -2اذا كان مريضا وهو ما يرتب الحقوق االتية:

أ -اثبات ذلك بموجب تقرير طبي (يعد المرض واقعة مادية).

ب  -يستحق العامل اجازة صحية مرضية باجر كامل يدفعه صاحب العمل

تصل مدته الى ( )30يوما عن سنة العمل ،وباالمكان ان يتراكم ليصل الى

 180يوما  ،فاذا كان يعمل بعمل جزئي او كانت له خدمة جزء من السنة،
استحق اجازة تتناسب مع الخدمة الجزئية .

ج  -يجوز ان تتراكم االجازة المرضية التي يستحقها العامل عن كل خدمة لدى
صاحب العمل لتصل الى ( )180يوماً مدفوعة االجر اي (ستة اشهر) مأجورة

من صاحب العمل ،ولصاحب العمل اعتبارها (مدة خدمة فعلية) كما ذكرنا.

ان استمرار مرض العامل بمرض كورونا مثال لمدة تزيد على االجازة المرضية
المتراكمة في خدمته لصاحب العمل او استحقاقه من االجازة المرضية المدفوعة

االجر فانه يترتب ما ياتي:

ج -احالة العامل على أحكام قانون الضمان االجتماعي لالستفادة من مزاياه
العينية و التقدية .

د  -توقف صاحب العمل عن دفع االجور اذا انقضى المتراكم من االجازات

وكانت المدة اقل من ( )6اشهر ،والحفاظ على موقع العامل في المشروع ،فاذا

انقضت الـ ( )6اشهر ولم يتم شفاء العامل انهت عقده.
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ه  -تعد فترة التوقف (فترة مرضية) ال يستحق العامل عنها اج اًر ،بل يحال
الى احكام قانون العمل والضمان االجتماعي للعمال ،رقم ( )39لسنة (.)1971
اما حقوق العمال على وفق قانون الضمان االجتماعي:

فان المادة ( )43من هذا القانون تنص على:

(تدفع دائرة الضمان للعامل المضمون المريض الى ان يشفى او ضمن عجزه

تعويض اجازة مرضية بنسبة ( )%75من متوسط االشهر الثالثة االخيرة السابقة

لمرضه او متوسط االجر الذي تقاضاه قبل مرضه على ان ال تقل هذه النسبة
عن الحد االدنى لالجر في مهنة العامل على وفق قاعدة التعويض االتية:
 × %75متوسط االجر لالشهر الثالث االخيرة ×ايام المرض .
100

 -اذا انقضت ( )6اشهر ولم يثبت شفاؤه ،فيعتبر عاج از و يستحق عنه راتب

تقاعدي حسب نسبة العجز المقدر لديه ،وهو اعتباريا اي بحكم الكامل %100

على وفق المعادلة االتية :

 × 2,5متوسط االجر للسنوات الثالث االخيره ×عدد شهور الخدمة

12 ×100

 يعد مرض الكورونا من االمراض التي لم تستقر االحوال الى شدته مما يفيد انهقريب من االمراض المستعصية والخبيثة ،مما يستدعي منح العامل اجزة تصل
الى سنتين على وفق المادة (/47ح.)1

1

 1 1د.صبا نعمان رشيد نظام التامينات االجتماعية ,الطبعة االول  ,دار الكتاب الجامعي  ,االمارات العربية المتحدة ,
 , 2021ص .104
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 -و بكامل اجره الى ان يثبت شفاؤه التام.

فاذا شفي العامل قبل ستة االشهر وتخلف اليه من مرض كورونا عجزا:

 اذا كان بين ( )%39 - %35كان عج از جزئيا استحق عنه راتب عجز جزئي الينقل الى ورثته اذا توفى بذلك.

 اذا كان العجز  %100على وفق التقرير الطبي فيعد عاج از كليا يستحق عنهورثته راتب التقاعدي  1الخاتمة

ان االقرار بحقوق العمال في قطاعات الدولة كافة خالل فترة التوقف تتطلب

المراجعة والمتابعة من العمال خالل مدد التقادم المسقط للحقوق ،سوا ًء أكانت
حقوقا مالية ام غيـر مالية كالعالج والعمليات الجراحية والبدائل الصناعية
التوصيات

نظ ار للتحديات التي تترتب على هذا المرض الذي تسبب في انتشاره و

ظهور اشكال جديدة منه بل واستق ارره في العديد من الدول ومنها العراق ،الذي
ادى الى تعريض وظائف العمال الى خطر االزالة االمر الذي يدعو الى معالجة

قانونية جديدة تتمثل بما يأتي:

 – 1تعديل قانون العمل العراقي النافذ بادراج احكام االصابة بمرض كورونا
ِ
بعده مرضا يستحق عنه التوقف في العقد ،مع مرافقة ذلك تعويض مرضي،
ّ
وعدم صرف العامل عن العمل في المشروع بتعدد اصابته به.
 – 2تعديل قانون التقاعد و الضمان االجتماعي النافذ ،او اضافة فقرة صريحة

في مشروع قانون الضمان المقدم الى مجلس النواب العراقي بما يضمن للعامل

حقوقه بعده عاج از عن العمل بما يتخلف لديه من اصابة من كورونا اذا كانت

مهنية اي ما لحق به من اصابة من جراء العمل وشمول العمال بتعويض
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البطالة في المشاريع التي يتم اغالقها من جراء الجائحة بغض النظر عن عدد

مشاركات العامل المدفوعة وتسجيله لدى دائرة الضمان.

* أ.م.د فيكلية القانون /جامعة بغداد
المصادر:

 -د .صبا نعمان رشيد ،وقف عقد العمل و تطبيقاته ،منشورات الحلبي.2012 ،

 - 1د.صبا نعمان ,قانون العمل ( النظرية العامة و نظرية المشروع ) ,طبعة
.

جديدة منقحة و مزيدة ,بغداد 2020 ,

 -2د.صبا نعمان رشيد .المدخل لدراسة قانون الضمان االجتماعي ،بغداد،

. 2020
 - 3صبا نعمان رشيد نظام التامينات االجتماعية ،الطبعة االول ،دار الكتاب
الجامعي ،االمارات العربية المتحدة. 2021 ،
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لمحــــــة

عن تأريخ التحكيم وماهيته وأثره في الإستثمار
د .علي خليل الحديثي*
تأريخ التحكيم
التحكيم في بالد الرافدين:

التحكيم قديم قدم الدهر ،وقد تبين أن نشوء التحكيم كان عند السومريين في

جنوب العراق ،حيث ُعثر في العقد األول من القرن العشرين على لوح حجري
ُكتب عليه في اللغة السومرية نصوص معاهدة صلح أُبرمت في القرن الحادي
والثالثين قبل الميالد بين الطورين األول والثاني من عصر فجر السالالت بين
دولتي لجش المعروفة اليوم بإسم (تلو) قرب الشطرة ومدينة (أوما) القريبة منها

التي تعرف اليوم بإسم (جوخي جوخا) ،وكان بين هاتين الدولتين أو المدينتين

ئ إلى التحكيم ،وكان الحكم ملكاً
نزاع بسبب تحديد الحدود ومياه اإلرواء ،فالتج َ
محايداً من ملوك مدينة كيش ،التي هي اآلن تل اإلحيمر قرب الحلة وإسمه
(مسيلم) الذي قام بالوساطة في تحديد الحدود وإقامة نصب بين الدولتين.

ولقد نصت المعاهدة على وجوب احترام خندق الحدود بين الدولتين ،وقد وضع

ط للرجوع إليه واإلحتكام إليه لفض أي نزاع قد ينشأ بينهما
في االتفاقية شر ٌ
لألسباب المعروفة ،وهو مشابه تماماً لشرط التحكيم الذي نضعه اليوم.

كان التحكيم الوسيلة التي تفض بموجبها المنازعات في المراحل األولى من

الحضارات في العراق قديماً  ،حيث كان أكبر االعضاء سناً يقوم بالتحكيم ،ولم
تكن عملية التحكيم قد شكلت عمالً مستقالً عند المجتمع وإنما كانت تتم في

سياق الوظيفة العامة للمجتمع ،والعقوبة التي تبنى عليها بإسم المجتمع .وأضحى
التحكيم المناط بالمحكمين الذي يلجأ إليه االطراف المتخاصمون لفض النزاع
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بينهم ،من السوابق القضائية التي أصبحت مصد اًر هاماً من مصادر القانون
المكتوب (المدون).
التحكيم عند االغريق:

عرف قدماء االغريق التحكيم ،فكان يفصل في المنازعات بين الدويالت

والمدن اليونانية بمجلس دائم للتحكيم يسمى(االمفيكتيوني) كما أنهم عرفوا
معاهدات التحكيم الدائم وحاالت التحكيم المنفردة ،فقد قال الفيلسوف أرسطو :

(إن االطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ألن المحكم يرى

العدالة بينما القضاء يبحث عن تطبيق القانون) ،وفي رأينا أن أرسطو قد أصاب
كبد الحقيقة ،حيث إن تطور التحكيم التجاري واتساع مجاله هو بمثابة رد فعل

مضاد لحرفية القضاء ،ويعبر عن رغبة اطراف النزاع بالنأي بأنفسهم

وخصوماتهم عن القضاء ،وإختيار قضاء جديد إسمه التحكيم برغم إحترامنا للدور

الريادي للقضاء.

التحكيم عند العرب قبل اإلسالم:

اشتهر التحكيم قبل اإلسالم في العصر الجاهلي واشتهر من المحكمين

األقرع بن حابس وحاجب بن ز اررة وربيعة بن مخاشم ،وال يشترط أن يكون
المحكم رئيس قبيلة ،وإنما شخصية معتدلة ولديه المعلومات الوافية ومحترم بين
الناس ولديه نزاهة وحيادية ،وقد اهتم العرب قبل اإلسالم بأخالق المحكم ،والدليل
أن األقرع بن حابس كان في الجاهلية قبل اإلسالم من أشهر المحكمين وكان

يرفض احتساء الخمر عندما كان مباحاً عند العرب قبل اإلسالم ،وعندما بزغ

نور اإلسالم وأسلم ،سأله الناس عن سبب عدم احتسائه الخمر قبل اإلسالم
فأجابهم قائالً :

ُحكم في شؤون العرب وأموالهم في النهار وأفقد عقلي في الليل! ماذا
"ّ
ويحكم ،أ َ
تقول عني العرب ؟".
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وقد حصلت قبل اإلسالم أشهر قضية تحكيم ،وهي وضع الحجر األسود في

مكانه في أثناء إعادة بناء الكعبة الذي اختلفت عليه قبائل قريش وتداعت
بأنسابها واتفقت على تحكيم الصادق األمين الرسول (صلى هللا عليه وسلم)،

وجاء بالحكم الذي وأد الخالف وأعاد األمور إلى نصابها.

التحكيم في اإلسالم

أعز اإلسالم التحكيم وأدخله في محاور الحياة الرئيسة؛ السياسية والدينية

واإلقتصادية ،ففي الجانب السياسي حكم الرسول (صلى هللا عليه وسلم) سيدنا

سعد بن معاذ (رضي هللا عنه) في أمر بني قريضة ،وقد نطق بالحكم الذي

رضت به األرض والسماء كما قال المصطفى (عليه الصالة والسالم) .وكذلك

عندما رفع معاوية بن أبي سفيان بعد معركة صفين المصاحف على رؤوس

الرماح وقال( :نلجأ إلى التحكيم بكتاب هللا) ،وقد قبل اإلمام علي بن أبي طالب

(كرم هللا وجهه) ذلك من خصمه على مضض حقناً لدماء المسلمين أوالً ،وكرام ًة
للمصاحف التي رفعت ،وكيف ال وهو باب علم مدينة رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) ،ولكن اإلمام علي (كرم هللا وجهه) يدرك أنها حيلة وقال حكمة تردد إلى

يومنا هذا واصفاً ذلك الطلب( :وهللا إنها كلمة حق يراد بها باطل) .والذي يهمنا

من هذه الواقعة أن التحكيم كان مقبوالً ويعول عليه .أما في الجانب االجتماعي
فقد أعز اإلسالم بناء االسرة وسمى ميثاق الزوجية بالميثاق الغليظ ،حيث يلجأ

الزوجا ن إلى التحيكم لحل أي خالف ينشب بينهما كما قال تعالى في كتابه
الكريم :

ِمن أ ِ ِ
ِ
َهلِ َها ِإن ُي ِر َيدا
َهله َو َح َك ًما ّم ْن أ ْ
ّْ ْ
َخِب ًيرا)) سورة النساء – اآلية .35

ِ
ِ
اق َب ْيِن ِه َما َف ْاب َعثُوا َح َك ًما
((وإِ ْن خْفتُ ْم شَق َ
َ
ِ
ِ
ِ
يما
ص َال ًحا ُي َوّف ِق َّللاُ َب ْيَن ُه َما ِإن َّللاَ َك َ
إْ
ان َعل ً
أما في الجانب اإلقتصادي فقضية عبدهللا بن الزبير وجاره عندما اختلفا في
اإلرواء وذهبا إلى الرسول (صلى هللا عليه وسلم) فحكم الرسول لعبدهللا بن الزبير
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يرض الجار ،ثم ذهبا إلى أبوبكر الصديق (رضي هللا عنه) وحكم ايضاً
فلم َ
يرض الجار ،فذهبا إلى عمر بن الخطاب
لعبدهللا بن الزبير و رغم ذلك لم َ
(رضي هللا عنه) فسألهم ( :أسألتم غيري ؟) فقالو ( :نعم  ،سألنا الرسول

يرض بحكم الرسول؟) فأجاب الجار قائالً :
وأبوبكر)  ،فسألهم ( :من منكما لم َ
أرض بحكم الرسول) ،فتناول عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) السيف
(أنا لم َ

وقطع رأس الجار ،فأحتارت المدينة وجاء جواب السماء إلى الرسول (صلى هللا
عليه وسلم) َ(( :ف َال وربِك َال يؤ ِم ُنو َن حتى يح ِّكم ِ
يما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ثُم َال َي ِج ُدوا
َ َّ َ ُْ
َ ٰ َُ ُ َ
وك ف َ
ِ
ِفي أ ُ ِ
ِ
ِ
يما)) سورة النساء – اآلية  ، 65فقال
َنفس ِه ْم َح َر ًجا ّمما َق َ
ض ْي َت َوُي َسّل ُموا تَ ْسل ً

الرسول الكريم (صلى هللا عليه وسلم) ( :قد برأك هللا يا عمر ونفى صورة االيمان

عن قتيلك).

التحكيم في العصر الحديث

أما في العصر الحديث ،فكان التحكيم يزدهر بازدهار التجارة ويأفل نجمه

عند خمولها ،وكانت هنالك شواخص ،ففي سنة  1807،كادت أن تنشب حرب

بين بريطانيا والواليات المتحدة بسبب سفينة لوال أن ُحلت بالتحكيم .وفي القرن
الماضي ازدهر التحكيم عندما عقدت اتفاقيات جنيف ورعته عصبة االمم
ٍ
حدب وصوب
المتحدة ،ثم بعد الحرب العالمية الثانية تدفقت األموال من كل

إلعادة بناء أوروبا ،فبدأت الشركات ورجال األعمال المستثمرون يضعون شرط

التحكيم في العقود لحماية أموالهم ومصالحهم حيث يفضلونه على القضاء ،وفي

عام  1958صدرت في نيويورك اتفاقية تطبيق ق اررات التحكيم األجنبية
وأصبحت مدخل للدول ،حيث تستطيع التعاطي بالتحكيم لها وعليها وتطبيق
ق اررات التحكيم الصادرة خارج تلك الدول ،وجاءت اتفاقية البنك الدولي (اتفاقية

واشنطن لعام  )1965تهدف إلى حماية اإلستمارات والمستثمرين لدى الدول

المضيفة لإلستثمار باإلعتماد على التحكيم ،وبدأت االمم المتحدة بوضع قانون
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نموذجي منذ عام  1975و ُشرع في بداية ثمانينات القرن الماضي ،وأصبح ُيعتمد
في معظم الدول ويسمى بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

( UNCITRAL Model Law on International Commercial

 )Arbitrationمنذ عام  ،1985وازدهرت مؤسسات التحكيم في غرفة التجارة

الدولية في باريس ()International Chamber of Commerce , ICC

ومركز تحكيم لندن ونيويورك والقاهرة ودبي حيث صعدت دبي صعوداً متمي اًز
وأصبح لمركزها مكانة بين المراكز الدولية المرموقة.
ماهية التحكيم

أوالً  :ماهية التحكيم
يقوم التحكيم التجاري بمفهومه البسيط على اتفاق طرفي عالقة قانونية في

إطار القانون الخاص على تسوية نزاعهم المالي عن طريق شخص أو أكثر يتم
تعيينهم من الطرفين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أي انهم ينأون بأنفسهم

وعالقتهم عن القضاء إلى التحكيم .وعندما يصدر المحكم أو المحكمون ق ارراتهم
ينفذ القرار هذا القرار ،وهو قرار ملزم ويأخذ صفة االحكام القضائية إذا توفرت

فيه الشروط القانونية ،ومن هنا فإن القوة القانونية التي يستند إليها المحكم أو
هيئة التحكيم هي شرط أو مشارطة التحكيم ،أي اتفق اطراف العالقة كما ذكرنا

على الذهاب إلى التحكيم ،لذا فان إرادة المتعاقدين هي التي يستند إليها

المحكمون .والتحكيم يدخل في القضايا التي يجوز بها الصلح فقط.
ثانياً  :التحكيم عقد مسمى

اتفاق التحكيم ،هو عقد وليد إرادة الخصوم ،وهو من العقود المسماة،

ويخضع بالتالي للقواعد العامة للعقد من حيث شروط انعقاده وآثاره وتفسيره وغير

ذلك ،مع مراعاة القواعد الخاصة به ،منها إشتراط المشرع أهلية التصرف في
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إبرامه ،وكتابة االتفاق ،وعدم جواز االتفاق على التحكيم في المسائل التي ال

يجوز الصلح فيها حتى لو كانت من المسائل المدنية أو التجارية.

وتتجه التشريعات الحديثة في التحكيم إلى أن اتفاق التحكيم هو عقد قائم بذاته،

حتى لو ورد في صيغة بند من بنود العقد األصلي المتضمن فيه ،وليس تابعاً
لذلك العقد .أي أننا نكون هنا أمام عقدين:
العقد األصلي ببنوده المختلفة (بيع مثالً) ،وعقد التحكيم الوارد في ذلك العقد

كأحد هذه البنود ،وال يؤثر أو يتأثر أي منهما بمدى صحة أو بطالن أو انقضاء
اآلخر ،نظ اًر الستقاللية كل منهما ،وعلى التحديد استقاللية شرط التحكيم عن

العقد المتضمن فيه.

ويجب أن تكون إرادة االطراف واضحة وجازمة في اإلحالة إلى التحكيم ،أي

تسوية النزاع عن طريق التحكيم بقرار حاسم وملزم من جانب هيئة التحكيم ،وإال

ال يعتبر االتفاق من قبيل اتفاق أو عقد التحكيم ،على أن يكون الشرط أو
المشارطة مكتوباً حص اًر.

ثالثاً  :وجوب إرتباط التحكيم بعالقة قانونية

يختلف اتفاق التحكيم عن العقود األخرى ،حيث ال يوجد له كيان قائم بذاته،

وإنما يرتبط دائماً بوجود عالقة قانونية معينة ،غالباً ما تكون عقداً من العقود ،بل

يدلنا العمل على أنها كذلك دوماً في مصالح التجارة الدولية .ولكن يمكن أن
تكون هذه العالقة غير عقدية ،من تصرف انفرادي (اإلرادة المنفردة) أو فعل

ضار (العمل غير المشروع) ،وتصرف نافع (اإلثراء بال سبب) ،أو حتى القانون

كمصدر مباشر من مصادر االلتزام .وال يتصور وجود اتفاق تحكيم دون وجود

تلك العالقة ،وإال كان العقد في هذه الحالة ،أي اتفاق التحكيم غير ذي موضوع

أو محل مما يترتب عليه بطالنه.
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رابعاً  :الشروط المسبقة للتحكيم

بما أن اإللتجاء إلى التحكيم مستمد من اتفاق االطراف ،لذا يجب أن تتوفر

فيه الشروط التي تطلبها هذا االتفاق ،ففي كثير من األحيان يتفق الطرفان على
وجوب إتباع إجراءات معينة قبل الذهاب للتحكيم .ومثال ذلك ما نصت عليه

المادة ( )67من الشروط العامة للفيديك ،طبعة ( 1987الطبعة الرابعة)،
الخاصة بعقود المقاوالت اإلنشائية منه "أنه يجب أوالً إحالة النزاع إلى المهندس

االستشاري (المشرف) ليفصل فيه .فإذا أصدر المهندس ق ارره خالل المدة
ٍ
عندئذ يجوز لذلك الطرف اللجوء إلى
المحددة لذلك ،ولم يرضى به أحد الطرفين،
التحكيم .وتطبيقاً لذلك ،يمكن القول بأنه ال يجوز ألي من الطرفين الذهاب إلى

التحكيم قبل اللجوء للمهندس كقاعدة عامة ،وإال لكان التحكيم سابقاً ألوانه ،مما
يعرض دعوى التحكيم للرد شكالً من حيث اإلجراءات".
قد ّ

ومثال ذلك أيضاً أن يشترط اتفاق التحكيم بين البائع والمشتري إلحالة النزاع

على التحكيم ،أن يتم ذلك خالل فترة معينة ،مثالً ستة أشهر من تأريخ تسليم
البضاعة .فلو فرضنا هنا أن المشتري أقام الدعوى التحكيمية بعد هذه المدة

واعترض البائع على ذلك ،فيجب على هيئة التحكيم رد الدعوى إلنقضاء مدة

اللجوء إلى التحكيم ،وإال كان حكمها عرضة للطعن به بسبب تجاوز االتفاق

والخروج على حدوده ،وفي هذه الحالة يعود االختصاص بنظر النزاع للقضاء.

ومثال آخر من هذا القبيل يكثر وجوده في الحياة العملية ،هو أن ينص اتفاق

التحكيم على عدم جواز اللجوء للتحكيم قبل دخول الطرفين في مفاوضات لتسوية

نزاعتها ودياً ،فإذا انقضت مدة معينة على المفاوضات (ثالثة أشهر مثالً) دون

الوصول لتسوية ،جاز ألي من الطرفين اللجوء للتحكيم ،في مثل هذا المثال ،إذا
لجأ أحد الطرفين للتحكيم مباشرة قبل الدخول في مفاوضات مع الطرف اآلخر،
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تكون الدعوى التحكيمية سابقة ألوانها ويتعين ردها ،بناءاً على دفع الطرف

اآلخر.

ولكن من المهم مالحظة أن المسألة في هذه األمثلة ،هي مسألة تفسير إلرادة

الطرفين ،كما أن الفصل بينهما يخضع للظروف المحيطة بالقضية.
خامساً  :بوابة التحكيم

تنقسم البوابة التي ندخل منها الى التحكيم إلى نوعين؛ النافذة األولى هي

شرط التحكيم ،وهو الشرط الذي يوضع في العقود بأنه إذا حصل خالف في هذا
العقد سيلجأ إلى التحكيم .وسندرج الشرط النموذجي في التحكيم.

أما النافذة الثانية في حالة خلو العالقة العقدية بين الطرفين من شرط التحكيم
وفي أثناء تنفيذ العقد  ،حصل خالف بينهما ،فأقتنعا أن يذهبا إلى التحكيم بدل

القضاء فيقومان بكتابة طبيعة الخالف واتفاقهم على التحكيم واختيار المحكمين

وتحديد أتعابهم وإلزامهم بخصوص الخالف حص اًر وتحديد المدة والمكان واللغة
 ....إلخ  ،وهذه تسمى مشارطة التحكيم.

وهنا مالحظة جديرة باإلنتباه ،هي وجوب أن يكون مكتوباً ،وال يعتد بأي ٍ
شرط
غير مكتوب ،فضالً عن ذلك فانه يمكن أن يمتد شرط التحكيم ألطراف اخرى

غير موقعة عليه.

وهنا يرد سؤال  :هل من الممكن اإلفالت من تطبيق شرط التحكيم برغم وجوده
في العقد والذهاب من القضاء.

الجواب على ذلك نعم ،وذلك الن القاعدة هي أن العقد الذي فيه شرط تحكيم
مصيره التحكيم ،وإذا رغب أحد األطراف في الذهاب إلى القضاء برغم وجود

شرط التحكيم ،ففي الجلسة إذا لم يتمسك الطرف الثاني ومحاميه بشرط التحكيم
سقط شرط التحكيم نهائياً ،وإذا تمسك بشرط التحكيم تكف يد القاضي عن
القضية ويقول اذهبوا إلى التحكيم.
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وسؤال آخر ،هل للقضاء دور في التحكيم ؟

الجواب :نعم ،للقضاء دور خالق في التحكيم ،وكما يأتي:

 .1في حالة اإلتفاق على التحكيم ووجوب شرط التحكيم ،ورفض أحد االطراف تعيين
محكم ،وجب الذهاب إلى المحكمة المعنية لتعيين محكم.

 .2عندما يصدر المحكم أو هيئة التحكيم قرارها ،فقرارها يذهب إلى القضاء لإلكساء
أو للتنفيذ وتارة يسمى مصادقة وال يتم إال من القضاء.

المعنية أو
 .3إذا لم يقبل أحد االطراف بالقرار جاز اإلعتراض عليه في المحكمة
ّ
اإلستئناف ،وهنا القضاء ال يتدخل بالجانب الموضوعي للقرار ،بل يتدخل فيما إذا
كان هناك خطأ في الجانب اإلجرائي أو الشكلي ،كالشهود والجلسات وفسح

المجال للخصوم وتوقيع القرار من المحكمين وتسبيب القرار فكل هذه إذا غابت،

يبطل القرار.

 .4ربما تحتاج هيئة التحكيم إلى القضاء إلجبار الشهود على الحضور ،إذا امتنعوا
وكذلك التحقيق في وثائق مزورة ،ومن هنا للقضاء دور خالق للتحكيم.
سادساً :مميزات التحكيم

من المعلوم أن التحكيم يتميز عن القضاء في األمور االتية:

 .1السرعة :وضعت جميع قواعد التحكيم ومراكز التحكيم المؤسسي مدة ستة أشهر
لهيئة التحكيم إلصدار القرار ،ويجوز تمديد هذه المدة في حالة وجود ظروف

تتطلب من هيئة التحكيم وقتاً إضافياً ،على أن تعود هيئة التحكيم إلى اطراف
النزاع لتعديل وثيقة التحكيم بالحصول على مدة أطول .وفي التحكيم الحر الفردي

من الممكن لالطراف المتنازعة أن تضع المدة التي تراها مناسبة ،وإذا تجاوزت
هيئة التحكيم المدة الممنوحة لها في شرط أو مشارطة التحكيم ولم تحصل على
تمديد من االطراف المتنازعة ،يبطل القرار في حين ان القرار في القضاء فيه

مجال كبير لمدة أشهر أو سنين لحسم القضية.
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 .2السرية :وهي أن ال تكون بها مرافعات التحكيم وجاهية مثل القضاء ،وتحضرها
فقط هيئة التحكيم وكاتب الجلسة واالطراف المتنازعة أو وكالؤهم حص اًر ،على
عكس القضاء التي تكون فيه المرافعات وجاهية.

 .3الثقة :يشعر اطراف النزاع أنهم اختاروا الهيئة التي تقضي لهم بأنفسهم من ذوي
اإلختصاص ،وبذلك يكون عامل اطمئنان ،بعكس القضاء الذي يكون القاضي

مفروضاً.

عادة اختيار أعضاء هيئة التحكيم والمتخصصين
 .4االختصاص :يتم في التحكيم
ً
في موضوع النزاع ورئيس الهيئة يكون قانونياً ،فتكون اآلراء أقرب للصواب بينما
في القضاء ينظر القاضي في جميع أنواع الخالفات.

 .5المصاريف :بحكم قلة فترة التحكيم والتنافس الحاصل ،تعمل مراكز التحكيم
المؤسسي على تقليل نسب األتعاب ،وبالتالي تكون أقل من مصاريف القضاء.

سابعاً  :الفرق بين التحكيم والصلح والوساطة
يكون سعي االطراف في الصلح والوساطة ربما بأنفسهم للتباحث إليجاد حل،

أما في التحكيم فتعين االطراف بشكل مباشر أو غير مباشر هيئة التحكيم ،وهيئة
التحكيم هي التي تبت في األمر .وكذلك في الصلح والوساطة يوافق الطرفان

على حل المشاكل بينهما ،وبرضائهما يتنازل عن بعض الشيء ويوقعان على

قرار الصلح بالتراضي ،في حين أن التحكيم هو قضاء من نوع آخر وهيئة
التحكيم تقوم بدور القضاء وتصدر قرارها رضي من رضي وأبى من أبى.

التحكيم يكون دولياً إذا كان أحد عناصره من دولة اخرى كأحد االطراف أو
العناصر تكون خارج الدولة التي وقع بها العقد األصلي والذي بموجبه أنشأ
التحكيم.

والتحكيم نوعان؛ التحكيم الحر ويسمى ( ،)Ad hoc arbitrationأي أن

اطراف النزاع مباشرًة يختارون المحكم ولم يختاروا مؤسسة تحكيمية .أما النوع
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الثاني وهو التحكيم المؤسسي؛ وهو مؤسسات ومراكز التحكيم الدولية ،حيث

يختار المحكمون إحدى هذه المؤسسات في شرط أو مشارطة التحكيم وتتولى

عادة هذه المؤسسات إنجاز ما يقع على عاتقها حسب ما يؤول إليه شرط أو
ً
مشارطة التحكيم ،وربما يخول شرط التحكيم المؤسسة التحكيمية عملية التحكيم
برمتها بما فيها تعيين المحكمين وتحديد لغة التحكيم والقانون الواجب تطبيقه
وقواعد التحكيم لتلك المؤسسة ،وربما يشير شرط التحكيم إلى إعتماد قواعد تلك
المؤسسة وهو يحدد اللغة ويترك التنفيذ لقواعد تلك المؤسسة ويشير فيها إلى

تعيين المحكمين ومكان التحكيم ولغة التحكيم ثم يترك فقط إعتماد قواعد تلك

المؤسسة التحكيمية.

قلنا أن بوابة التحكيم التي ندخل إلى التحكيم من خاللها ،هي شرط في العقود

أو مشارطة لنزاع حصل في تنفيذ عقد ليس فيه شرط التحكيم ،وفيما يلي شرط

نموذجي على وفق قواعد ال ـ ( )UNCITRALالتابعة لألمم المتحدة الذي إعتمدته
أغلب مراكز ومؤسسات التحكيم الدولية:

(كل نزاع ينشأ عن إنعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو صحة أو

بطالن هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم فصله

بالتحكيم على وفق األحكام الواردة في نظام التحكيم التجاري لمركز

 ......................بواسطة محكم منفرد أو هيئة تحكيم ويعتمد المركز

....................

وتعتمد

قواعد

.........................

واللغة

 ..................والقانون الواجب تطبيقه  .....................وأي تخويل

اء اتباع اإلنصاف والعدالة أم أي تخويل آخر).
لهيئة التحكيم سو ً
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ثامناً  :النصوص القانونية للتعامل مع التحكيم في الدول العربية
تنص المادة  1/203من القانون اإلماراتي على أنه "يجوز للمتعاقدين بصفة

عامة أن يشترط في العقد األساس ،أو باتفاق الحق عرض ما قد ينشأ بينهم من
النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز االتفاق على التحكيم

في نزاع معين بشروط خاصة".

وتقضي المادة  506من القانون السوري بأنه " -1يجوز للمتعاقدين أن

يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على

محكم واحد أو أكثر -2 ،يجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط

خاصة".

وتقضي المادة ( )1من نظام التحكيم السعودي بأنه "يجوز االتفاق على

التحكيم في نزاع معين قائم ،كما يجوز االتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع
يقدم نتيجة تنفيذ عقد معين".

وتقضي المادة ( )262من القانون اللبناني بأنه "يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا

في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم
جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره".

وتنص المادة ( )251من قانون المرافعات العراقي بأن "يجوز االتفاق على

التحكيم في نزاع معين كما يجوز االتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي
تنشأ من تنفيذ عقد معين".

ويالحظ في هذه النصوص أنها تجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم بدالً

من القضاء .وا ن االتفاق على التحكيم قد يتعلق بنزاع مستقبلي محتمل الوقوع أو

بنزاع وقع فعالً .وقد درج الفقه والقضاء على تسمية األول بشرط التحكيم ،والثاني
بمشارطة التحكيم ،وهو ما سنبينه الحقاً ،كما يالحظ فيها ايضاً أن القواعد
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المنظمة للتحكيم تطبق على التحكيم في إطار منازعات القانون الخاص التي

تشمل المنازعات المدنية والتجارية فقط كما ِّبين سابقاً.
تاسعاً  :إختيار هيئة التحكيم

يجب أن يكون للمحكمين صفات حميدة تتصف باإلستقاللية والنزاهة .ولما

كان دور المحكم يشبه دور القاضي إلى حد كبير ،فهنالك خطورة اخرى في دور

المحكم أكثر من القاضي بنقطتين؛ األولى هي ان المتنازعين يخولون أحياناً في

شرط أو مشارطة التحكيم ،المحكمين أن يعتمدوا مبادئ العدالة واإلنصاف ،أي
أن ال يتقيدوا بقانون معين ،وهذا يحتاج إلى دراية وثقافة عالية من المحكم مع
خبرة مكتسبة إضافة إلى اإلستقاللية والنزاهة .والنقطة الثانية ،هي ان التحكيم

اخطر من القضاء حيث إن قرار المحكم في المسائل الموضوعية التي هي

حقيقة الخالف يكون ق ار اًر مطلقاً ال يقبل التمييز أو اإلستئناف ،ومن هنا تأتي
أهمية النزاهة والعدالة وأهمية أن المحكم لديه كفاءة عالية ولديه خبرة باألساس،

فضالً عن العدالة والنزاهة والحيادية ،وما ينطبق على القاضي ينطبق على
المحكم في عدم وجود عالقة بينه وبين اطراف النزاع ،ال من حيث القربى وال من

حيث المصاهرة وال الخصومة وال أي نوع من أنواع العمل ،كما ال يجوز للمحكم

الحكم بعلمه من خارج القضية أو بعلمه الشخصي ،إنما يكون حكمه على وفق

وقائع القضية ومالبساتها ،وفي رأيي أن أغلب مؤسسات التحكيم إستقرت على
مبدأ معين صحيح ،هو عدم تسجيل أي شخص في جدول المحكمين إال إذا
امتلك خلفية قانونية ،واألهم أن لديه قضايا تحكيم كان فيها محكماً وشارك في

اء كعضو أم رئيس هيئة أم محكم فرد ،واكتسبت تلك الق اررات درجة
ق اررات سو ً
البتات وتأكد المؤسسة التحكيمية من ذلك.

وبما ان صفتي اإلستقالل والنزاهة للمحكم نصت عليه المادتان التاسعة

وال اربعة عشر من البند األول من نظام لجنة األمم المتحدة المختصة في التحكيم
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التجاري الدولي الصادر في تأريخ  21يونيو  1985والمعروف بال ـ

( )UNCITRALوعليه فانه فور تسمية المحكم من مركز تحكيم أو أشخاص،

يعلن خطياً بعد إطالعه على الملف ان ال عالقة له بأحد الطرفين المتنازعين
تحول دون ممارسته مهنة التحكيم بشكل مستقل ،وأنه يتمتع باالستقاللية والنزاهة

التامتين.

ففي الحاالت التي لم يحدد القانون أو النظام الظروف التي يجب على المحكم

اإلفصاح عن استقالليته ونزاهته ،فإن الفقه الفرنسي إعتبر ان إستقاللية المحكم
هي جوهر مهمته القضائية ،بمعنى أنه بفعل تسميته من جهة يتمتع بصفة
القاضي التي تنفي كل عالقة تبعية إلى اطراف النزاع ،ومن جهة اخرى فان

العالقة التي يتذرع بها االطراف للمحكم للتشكيك باستقالليته توصي التثبت من

صحتها ودقتها فإن صح ذلك فإنها ستفضي إلى قرار تفضيل أحد االطراف،

وهذا خالف للعدالة .وحيث إن االستقالل الفكري والوجداني للقاضي أو المحكم

هو ضرورة البد منها لممارسة سلطاته ،وهي أحد أبرز مميزات المحكمين

األساس ،وعلى ا ثر ذلك إعتمدت محكمة إستئناف باريس هذا المبدأ وجاءت

ق اررات عديدة تثبت المبدأ عينه ،أي أهمية استقاللية المحكم الفكرية والوجدانية،

وزادت بعض المحاكم الدولية على ذلك صفة الحياد والموضوعية من جهة
اخرى.

وعليه فإن المحكم عليه أن يدرك جيداً فور تسميته أنه أصبح كالقاضي مدعواً

للحكم بالعدل بين المتقاضين ،وأن يفقد كل صلة مع الجهة التي إختارته كمحكم

وينتزع من ذهنه الصفة والعالقة التي تربط المحامي بموكله وتلزمه بالدفاع عن

مدعو إلى إحقاق الحق وإجراء العدل ،وهو ملزم بمعاملة
مصالحه ،وأن يدرك أنه
ٌ
المتنازعين بالتساوي وإعطائهم الفرص ذاتها لعرض قضيتهم والدفاع عن
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مصالحهم ،وأن يمتنع من تلقي أي طلبات أو توجيهات أو إيحاءات أو تعليمات

أو اإلجتماع بإنفراد للتداول مع أي من االطراف المتنازعين أو وكالئهم.

ومن جهة اخرى على المحكم أن يعتزل التحكيم دونما حاجة إلى طلب رده في

حالتين؛ إذا زاول في الماضي عمالً مأجو اًر أو كان مستشا اًر أو خبي اًر أو محامياً

أو ممثالً لدى أحد اطراف النزاع .وفي حال إذا كانت له صلة قربى أو إنتماء
حزبي أو أي رابطة تبعية أدبية أو معنوية أو نال تقدي اًر من أحد اطراف النزاع،

وعلى العكس من ذلك إذا كان لديه خصومات أو خالفات أو عداوات مع أحد
اطراف النزاع قد تفقده ميزة االستقاللية أو الحيادية ،لذلك يمتنع على المحكم بعد

تسميته وقبوله رسمياً للمهمة إعتزاله لها خالفاً لما نص عليه القانون بالنسبة

للقاضي الذي بوسعه عرض تنحيه عن النظر للقضية لمجرد إستشعاره للحرج

دون أن يكون ملزماً بتبيان األسباب االخرى ،وبالتالي إذا أصر المحكم برغم ذلك
على التنحي بعد قبول المهمة ،واإلعتزال دون أي سبب مشروع يعتبر هذا مظهر
من مظاهر عدم إحقاق الحق ويعرضه للمساءلة ويلزمه التعويض للطرف الذي

سماه.

وبما إن البنود المثبتة في العقود التجارية تنص على أن التحكيم هو في الغالب

مطلق وخاصة في الجانب الموضوعي والق اررات الصادرة فيه ال تقبل أي طريقة

من طرق الطعن ،لذا وجب على المحكم أكثر من القاضي التحّلي بمؤهالت
ثقافية وقانونية واسعة تؤهله للحكم ولديه خلفية حقيقية في التحكيم.

عاش اًر  :تأثير إتفاقية نيويورك للعام  1958على الدول الراغبة لإلستثمار
والتي تريد أن تضع بنية تحكيمية لها

أجازت األمم المتحدة اتفاقية نيويورك لإلعتراف بق اررات التحكيم االجنبية

ونفاذها في  1958/6/10وأصبحت هذه اإلتفاقية باإلعتراف على نطاق واسع

وصكاً اساسياً يقوم عليه التحكيم الدولي وتلزم المحاكم في الدول الموقعة على
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تنفيذ ق اررات التحكيم أو أي قضية يتناولها اتفاق التحكيم ،ودخلت االتفاقية النفاذ

في  1959/6/7ومن المعروف الذي إستقرت عليه قواعد اإلستثمار أن ال
إستثمار بدون تحكيم مطلقاً ،وحيث ان التحكيم الدولي يستند إلى هذه اإلتفاقية

فمن واجب الدول الراغبة في جلب اإلستثمارات أن تدخل ضمن هذه االتفاقية
وتعترف بها لكي يطمئن المستثمر الذي سيذهب بعقوده إلى تلك الدولة إلى
إعتماد بند التحكيم الدولي لحل الخالفات .وهنا أود أن أشير من تجربتي لحالة

معينة حصلت معنا حيث كنت عضو مجلس أمناء التحكيم في دبي ،وعندما كنا

نتناول كيف يتطور التحكيم ونبني أسسه في اإلمارات لكي يكون ظهي اًر حقيقياً
للنهضة التجارية واإلستثمارية والمالية في دبي ،وجدنا أن دولة اإلمارات غير

موقعة على اتفاقية نيويورك لعام  1958فطلبنا من حكومة دبي التدخل في هذا

األمر ألن هذا معوق لإلستثمار والتحكيم ،وألفت لجنة من مجلس األمناء وكنت
أحد أعضائها وربطنا بأن نجاح مهمتنا بموافقة الدولة اإلماراتية على توقيعها

اتفاقية نيويورك ،وقالوا لنا بالحرف الواحد ان هناك ق اررات تحكيم عديدة صادرة

ضد اإلمارات وهم يواجهون الق اررات بسيادة القانون وإذا دخلوا في هذه اإلتفاقية

أصبح وجوبياً تنفيذ تلك الق اررات ،فاستجاب االماراتيون لطلباتنا وشعروا أنها فعالً

تمثل مصلحة الدولة حاض اًر ومستقبالً.

وبالنسبة للعراق فإني أدعو الى التفكير بمستقبل العراق برو ٍح وطنية ،واالدراك

اء في إعادة اإلعمار أم
بأن جميع العقود التي ستبرمها الدولة العراقية سو ً
اإلستثمار أم جميع أنواع العقود لجميع أنواع الحياة سيوضع فيها شرط التحكيم

التجاري الدولي وان عدم دخول العراق ضمن اتفاقية نيويورك لعام 1985

سيكون مانعاً حقيقياً إلبرام تلك العقود ،مما يسبب الخوف لدى المستثمرين
ورجال االعمال األجانب ،وحتى رجال األعمال داخل العراق ،لذلك أرجو ان
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ٍ
خاصة نحن أول
ننظم الى هذه االتفاقية لكي يطمئن المستثمر ورجل األعمال ،وب

بلد شرع القانون وأول بلد حصل فيه تحكيم كما أشرنا.
التحكيم وأثره في اإلستثمار

اإلستثمار لغة العصر وتتسابق دول العالم من أكبرها إلى أصغرها سباقاً

محموماً لجلب المزيد من اإلستثمارات ،وتحاول تعديل قوانينها وتنظيم شؤونها
اإلدارية إلقناع المستثمرين في ذلك ،والحديث عن اإلستثمار واسع جداً ولكن

سأقتصر بما يربط بينه وبين التحكيم ،واإلستثمار والتحكيم صنوان فال إستثمار

بدون تحكيم ،واإلستثمار يقسم إلى جانبين؛ مقومات اإلستثمار أي ما موجود

بالبلد المضيف لإلستثمار من عوامل جاذبة وعوامل إقتصادية .فمثالً العراق فيه

المعادن وفيه البترول والغاز وفيه اليد العاملة وفيه الكفاءات الفنية واإلدارية وفيه

عوامل الصناعة والزراعة والتعليم والخدمات والبنية التحتية ،فهي جميعها عوامل

مشجعة ،وفيه المقومات السياحية الدينية واآلثارية والبيئية ،وقلما تجد بلد في

العالم يمتلك مثل هذه المقومات ،ولكن البنية اإلستثمارية بشروطها إن توفرت
هي التي ستحول العراق إلى بلد جاذب وآمن لإلستثمار ،ولكن جميع شروطها
معطلة في العراق ،وليست هنالك أية محاوالت جدية إلعادة البنية اإلستثمارية

التي سيزدهر اإلستثمار فيها حتماً ،ومن عوامل البنية اإلستثمارية التي تحول
البلد إلى آمن أو جاذب لإلستثمار هي :

 .1مكافحة الفساد وإبعاده في األقل عن أجواء المستثمرين.
 .2المزيد من اإلستقرار األمني والسياسي.
.3التحكيم وهذا لصيق اإلستثمار.

.4التأمين من خالل شركات تأمين دولية ووطنية.
.5ثبات النص التشريعي.
.6البنية المالية.
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.7المناطق الحرة.

.8محاربة البيروقراطية والروتين الطاردين لإلستثمار ،حيث تتنافس دول العالم
الراغب لجلب اإلستثمارات في أن تسجل الشركات األجنبية خالل ساعات

وموافقات اإلستثمار في رقم قياسي.

.9المهادنة اإلقتصادية.

.10اإلعالم ونشر الثقافة اإلستثمارية.

.11الركن اإلداري؛ وهو هيئة اإلستثمار وتشكيلها ،رئيساً وأعضاء وكيف تكون
ً
إجتماعاتها والمعايير التي تمنح إجازة اإلستثمار بموجبها.

.12الركن القانوني في تحديد قانون اإلستثمار ،ويحدد الحوافز واإلعفاءات
ويضمن للمستثمر أعماله وأمواله .ويالحظ القارئ أنني وضعت الركن القانوني

آخر فقرة ،والسبب هو ما قيمة قانون اإلستثمار إذا كانت أركان البنية

اإلستثمارية غير متوفرة ،وهنا سأختار ركن من أركان البنية اإلستثمارية فقط،

الذي هو التحكيم لكي يطلع القارئ الكريم على أهمية التحكيم وأثره في

اإلستثمار.

عندما يبدأ التحكيم في بلد نقتدي بتجارب اآلخرين السريعة والناجحة جداً

والتي خضناها ميدانياً معهم فمثالً في دبي أسس مركز تحكيم دبي عام 1994
حيث كانت عدد الدعاوى قليلة جداً وال تتجاوز عدد األصابع فيه لغاية عام

 ،2004ولكن عندما أسس مجلس أمناء التحكيم كان عددنا  21شخصاً من
أشهر محامي العالم كما أطلقوا علينا (أعالم المحامين) ،حيث أختير أشهر

محكم من كل دولة أوروبية ونحن خمسة من الدول العربية إضاف ًة إلى عدد من
دولة المقر ،واآلن المركز يغلق سنوياً ما يزيد عن  1400دعوى تحكيم دولية،

والمستثمرون األجانب يثقون بهذا المركز بحكم أسماء المحكمين األجانب
وحيادية المركز ودقة عمله.
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وحتى نؤكد كيف يؤثر التحكيم على اإلستثمارات الدولية إليكم هذه األمثلة

التي حصلت واقعياً :
 .1فرنسا أم القانون كما يقال ،أرادت مجموعة دول أوروبية والواليات المتحدة وكندا

مجتمع ًة بناء مشروع يورو ديزني في باريس حيث أكملت المجموعة اإلستشارية
كل شيء حتى وصلت إلى توقيع العقد األول فتفاجأت الحكومة الفرنسية أن
المستثمرين وضعوا شرط التحكيم الدولي لحل الخالفات وفي غرفة التجارة
الدولية في باريس أهم مركز تحكيمي في العالم ،فرفضت الحكومة الفرنسية ألن

القانون الفرنسي ال يسمح باللجوء للتحكيم في العقود التي تكون الدولة طرفاً
فيها ،فإنسحبت المجموعة اإلستثمارية وقالوا للفرنسيين (مبارك عليكم القانون)،
وإستمرت المباحثات بين الطرفين مما إضطر الحكومة الفرنسية وبتعديل من

الجمعية الوطنية بأن يجوز للحكومة الفرنسية أو أحد أعضاء القطاع العام
اللجوء للتحكيم في ٍ
عقد ما إذا كان فيه مصلحة لفرنسا ،وبهذا التشريع قبلت
فرنسا شرط التحكيم وتم إنجاز المشروع.

 .2قضية أبوظبي لعام  ،1952حيث حصل خالف بين حكومة أبوظبي والشركة
اإلنجليزية مالكة اإلستثمار في أبوظبي ،وكان العقد موقع من حاكم أبوظبي

والشركة اإلنجليزية بإشراف المندوب البريطاني آنذاك ،وكان العقد فيه شرط

التحكيم ،وإذا طبق يؤول الحق ألبوظبي ،فإستحوذت الشركة اإلنجليزية على كل
شيء لخلل في بند التحكيم الموضوع من قبلهم.

 .3قضية آرامكو الشهيرة في المملكة العربية السعودية ،عندما كانت السعودية لديها
العقد الحصري لكل المنتجات والمشتقات النفطية من شركة آرامكو ،واتفقت
القيادة السعودية مع أوناسيس (رجل يوناني ثري) على نقل المشتقات النفطية،

فإعترضت آرامكو األمريكية وكان شرط التحكيم موجوداً ،فقال الجانب األمريكي
ان القانون المعتمد هو سعودي والقانون السعودي يعتمد على المذهب المالكي
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وهذا يعتبر تخلف وال يرقى الى القانون ،فأجبروا السعودية على إلغاء اإلتفاقية
مع أوناسيس وحرمت السعودية التحكيم بعد ذلك إال انها قبل عشرة سنوات بدأت
التعامل بالتحكيم.

 .4قضية إستثمار إهرامات الجيزة في مصر ،فقد وقعت مصر مع شركة يابانية
على إستثمار إهرامات الجيزة في ضواحي القاهرة ،وقبل بدء التنفيذ إنسحبت
الحكومة المصرية من اإلتفاق وذهبوا إلى التحكيم وهي قصة طويلة ،والنتيجة أن
تدخلت هيئة األكسيد حسب اتفاقية واشنطن لعام  1965لحماية اإلستثمارات

األجنبية في الدول المضيفة وحكمت لصالح الشركة اليابانية.

 .5تأميم الكويت لشركة نفطية ،كان العقد موقعاً بين أمير الكويت والمندوب السامي

البريطاني لسنة  ،1946فأممت الكويت الشركة فإحتجت بريطانيا وذهبا إلى
التحكيم وقررت هيئة التحكيم أن من حق الكويت أن تؤمم المشروع طالما

للمصلحة العامة ،والتأميم عام وفيه تعويض على أن يدفع التعويض فو اًر وإنتهى

األمر.

 .6القضية األخيرة في تاريخ  2008/1/1بدأت بتنفيذ برنامج إستثماري كمستشار
استثماري للحكومة السورية ،عندما كنت ممثالً لألمم المتحدة ،وكنت أُلح بشدة

على تأسيس مركز تحكيم وإصدار قانون تحكيم ،وفي يوم من األيام كان معنا
في الهيئة العليا لإلستثمار نائب رئيس الوزراء للشؤون اإلقتصادية ،فأخبرني بعد

اإلجتماع قائالً( :بأنني كنت دقيقاً في موضوع التحكيم) ،فأجبته( :ما الذي
إستجد؟) فأجابني قائالً بالحرف الواحد ( :أن لدينا شركة إستثمارية إيطالية إتفقنا

مبدئياً على قيامهم لبناء محطة كهرباء سعة الف ميغا ،وكانت قيمة المشروع
مليار ومئة مليون دوالر ،وعندما وصلنا إلى إجتماع قبل فترة حيث كنا نناقش
القواعد العامة للعقد فوصلنا إلى شرط حل الخالفات التي تنشب بين الطرفين،

حيث أصر اإليطاليون على شرط التحكيم الدولي فحاولنا إقناعهم في اإلجتماع
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بأن القضاء السوري جيد ومستقل ونعطيكم ضمانات ،وأخي اًر قلنا لهم ال مانع

لدينا من قبول شرط لتحكيم ،فطلب رئيس الوفد اإليطالي بأن نكمل في االجتماع
القادم ،وجاؤوا قبل عشرة أيام وإذا بقيمة العقد تقفز إلى مليار ومئتين وخمسين

مليون دوالر مع ثبات إستخدام بند التحكيم الدولي ،أي زادت مئة وخمسين

مليون دوالر على قيمة العقد لكوننا ترددنا بالموافقة على شرط التحكيم ،وهو
إستثمار مئة في المئة.

ومن هنا فإنني أدعو الى تشريع قانون تحكيم وتأسيس مركز تحكيم دولي في

العراق ،وأن ال يكون المركز تابعاً ألي دائرة رسمية ألنه سيفقد الحيادية وأطلب
أن يكون تابعاً لنقابة المحامين وسنقف بكل جهودنا وعالقاتنا لدعم هذا المشروع.
*ماجستير في التحكيم التجاري الدولي.

*دكتوراه في عقود اإلستثمار وضماناته.

*عضو مجلس أمناء التحكيم في دبي * .أمين عام ومؤسس لمركز تحكيم
عجمان * .عضو مؤسس في اإلتحاد العربي للتحكيم الدولي تحت مظلة جامعة
الدول العربية عام .1997

* عضو الهيئة العربية للتحكيم الدولي في باريس عام  * .1997مستشار دولي
في اإلستثمار وتطويره وضماناته ومعتمد من قبل األمم المتحدة لعدد من الدول.
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تأليف القاضي عامر مرعي حسن الربيعي
د. .فارس احمد الدليمي
كلية النور الجامعة
ال تعد جرائم االرهاب من الجرائم الحديثة ،بل انها قديمة تعود الى بداية

ن
اء أمنه
المجتمع البشري ،وبدو شك فهي تشكل تهديدا ألمن االنسان ،سو ً
الشخصي ام أمن ممتلكاته بل االمن االنساني بأجمعه.
ان طمأنينة االنسان والعيش بسالم من الضروريات التي تسعى اليها القواعد

القانونية ،الدولية منها او الوطنية ،وكلتاهما رصدتا تلك القواعد من اجل امن

االنسان الذي تصيبه اثار العمليات االرهابية؛ ال بل ان تلك الهجمات قد تطال

الكثيرين وبصورة عرضية مما يفقدهم حياتهم او يعرضهم الى االصابة بفقدان

اعضائهم الجسدية.

لقد نال موضوع دراسة الجرائم االرهابية من الناحية القانونية اهتماما واسعا من

الكتاب والدارسين ،ال سيما بعد ثمانينيات القرن الماضي بعد ان شهد العالم

العديد من الجرائم في بقاع مختلفة من العالم ،ونظ ار ألهمية تلك الجرائم فقد
تصدى االستاذ مرعي حسن الربيعي في كتابة الموسوم (جرائم االرهاب في

القانون الجنائي –دراسة مقارنة) والصادر عن دار الكتب القانونية في مصر سنة
ٍ
قاض يمتلك االدوات
 ،2010لهذا الموضوع بموضوعية عالية ،ال سيما انه
العلمية التي ساعدته كثي ار في التصدي لهذ الموضوع بحرفية عالية.

79

د .فارس أحمد الدليمي

وقد أشار المؤلف في مقدمة كتابه الى اهمية الموضوع مع ضرورة وضع حدود

فاصلة بين االرهاب وما يختلط به من جرائم اخرى ،كالجريمة السياسية والجريمة

المنظمة ،وضرورة التمييز بين الجريمة االرهابية وبين اعمال المقاومة المشروعة
لالحتالل .وذكر المؤلف في مقدمة كتابه انه اعتمد المنهج التاريخي من اجل

تتبع الجذور التاريخية للجريمة االرهابية ،فضال عن المنهج التحليلي الذي حلل

بموجه النصوص القانونية ذات العالقة بهذه الجريمة.

ومن اجل دراسة مجموعة من النظم القانونية ذات العالقة بالجريمة االرهابية،

فقد تناول المؤلف اتجاهات مجموعة من القوانين االجرائية والعقابية في عدد من

الدول مما اضطره الى استخدام المنهج المقارن.

ابتدأ المؤلف كتابه بفصل تمهيدي جاء تحت عنوان الجذور التاريخية لإلرهاب

وحقيقته والجهود الدولية لمكافحته ،مبتدأً باآلية الكريمة ( واذ قال ربك للمالئكة

اني جاعل في االرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن

نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما ال تعلمون* البقرة ،)30/ومن الطبيعي

ان سفك الدماء ال يكون دون اعمال ارهابية وعنف وقهر ،ويذكر المؤلف ان
بعضا من الفقه ذكر ان جريمة قتل قابيل ألخيه هابيل تعد الصورة االولى من
جرائم االرهاب التي عرفتها البشرية ،في حين ان البعض االخر ينكر القول

السابق ويصف قتل قابيل ألخيه هابيل بانها صورة من صور الجرائم االعتيادية

وكانت بدافع الحسد والغيرة ،وهذا الرأي يمكن ان تطمئن اليه النفوس ،الن

الجريمة االرهابية عندما ترتكب فإنها تنشر الرعب والخوف بين االخرين لتحقيق
غايات ومصالح معينة ،وان قتل قابيل ألخيه هابيل كانت في وقت لم يكن هناك

معارضون لهم حتى يمكن القول بخرق تلك المصالح.

وتطرق المؤلف الى الجذور التاريخية لجريمة االرهاب مع تطور المجتمعات

القديمة وبروز الحاجيات المتعددة لإلنسان ،اذ عرف االشوريون منذ القرن السابع
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قبل الميالد صورة الحرب النفسية في الدفاع عن وجودهم ضد اعدائهم البرابرة ،اذ

يقتلون الرجال والنساء واالطفال دون تمييز في المدن التي يستولون عليها ،وكانوا

يأسرون اهل المدن ويأخذونهم عبيداً لهم.

وعرف الفراعنة كذلك جريمة االرهاب ،ويمكن االشارة الى مؤامرة الحريم الكبرى
او ما تسمى بجريمة المرهبين وتتعلق باتفاق زوجة الفرعون "رمسيس الثالث" مع

بعض الحراس لقتل زوجها بعد ان قرر تولية العرش الى احد ابنائه من احدى

الوصيفات ،اال ان المؤامرة قد اكتشفت فقررت عقوبة االعدام للملكة وثالثة

اخرين من المتعاونين معها.

وشهد العصر الكنسي تكوين العديد من العصابات االرهابية استخدمها النبالء

لإلخالل باألمن واشاعة الرعب والرهبة بين خصومهم ،كما برزت ما يسمى بثورة

العبيد ،وهي عبارة عن مجموعات صغيرة تمارس االعمال االرهابية بالقتل
والسرقة واشاعة الرعب والفوضى ضد مقاطعات اسيادهم نتيجة للظلم

واالضطهاد ،ومع حلول القرن السادس عشر برزت ظاهرة انتشار العصابات في

اعالي البحار التي ارتكبت اعمال القرصنة التي كان الغرض منها نهب وسرقة

السفن التجارية .

تطرق المؤلف الى االرهاب في العصر االسالمي ،مشي ار الى ان هذه الظاهرة

كانت موجودة قبل االسالم عندما كانت القبائل العربية تقوم بالهجوم على

بعضها ،وكذلك وجود بعض قطاع الطرق الذين تجمعوا على شكل عصابات

منظمة تغزو وتغير ،فضال عن اعت ارضها للقوافل التجارية التي كانت تتنقل بين

القبائل.

وعلى المستوى التنظيمي ظهرت فرقة الحشاشين الذين اطلقوا على انفسهم

تسمية الفدائيين التي اتخذت من االرهاب منهاجا لها في تحقيق اهدافها وفرض

آرائها وابتكرت االرهاب بديال عن الحرب.
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ابتداء من الحقبة التي سبقت
اما في العصر الحديث فقد بدأ المؤلف بتناوله
ً
الحرب العالمية الثانية ،حين ظهر ما يعرف بإرهاب االقوياء ،وهو ارهاب الدولة
او من هم في السلطة ،مشي ار الى ان مصطلح االرهاب قد بدا الى الظهور في

اواخر القرن الثامن عشر ،وقد استخدمه قادة الثورة الفرنسية وبشكل واضح

اعتمده " روبسبير" واصبح االرهاب هو االداة الفعالة للدفاع الوطني ضد

المتمردين والخونة ،وبدأت ممارسة االرهاب بصورة قانونية ومؤسسية سنة

 ،1793وتجلى ذلك من خالل صدور مرسوم مداهمة المنازل لنزع السالح من
المشبوهين ،وكذلك ما صدر عن المؤتمر الوطني سنة  1792عندما صرح

"روبسبير" بوضع الرعب على جدول اعماله ،وتبعا لذلك فقد شكلت قوة مسلحة
في باريس مهمتها قمع اعداء الثورة وحفظ السالمة العامة ،ويعد االرهاب في

عصر روبسبير صورة واقعية لإلرهاب الدولة في العصر الحديث.

واذا كان المؤلف قد تطرق الى ارهاب االقوياء ،فان ارهاب الضعفاء هو

االخر كان له حيز من اهتمام المؤلف ،ويقصد به االرهاب الذي تمارسه

الجماعات السياسية واالفراد من الذين هم خارج السلطة ،ولكن هدفها هو القضاء

على السلطة او تغييرها ،ومر هذا النوع من االرهاب بمرحلتين؛ اولهما مرحلة ما

بعد الثورة الفرنسية وبدايات القرن العشرين ،وقد ظهرت في اوربا في هذه الفترة
حركتان أيديولوجيتان كانتا مبعث معظم العمليات االرهابية ،هما الحركة
الفوضوية والحركة العمدية ،والحركتان ترفضان السلطة وبفضل هاتين الحركتين

اصبح االرهاب بيد المحكومين بعيدا عن ايدي السلطة ،واصبح وسيلة ألخذ

الحق.

ثم جاءت مرحلة بداية القرن العشرين حتى الحرب العالمية االولى ،وتميزت

هذه الفترة بظهور ارهاب الدولة الشيوعية ،الذي اتسم بالتنظيم ورفض االرهاب

الفردي غير المنظم الذي تقوده الفوضوية ،ولكن لم يتم رفض االرهاب بصفة
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عامة ما دام اسلوبا منظما ،اما مرحلة ما بين الحربين العالميتين االولى والثانية
فقد شهدتا مجموعة من االعمال االرهابية منها اغتيال الملك الكسندر االكبر،

اء من حيث العمليات اإلرهابية ام ظهور
وما يميز هذه الفترة التطور الملحوظ سو ً
االرهاب الدولي بمختلف ابعاده ،وبروز التعاون بين المجموعات االرهابية او
الدول التي تدعمه.

وتعد الحرب العالمية الثانية الخط الفاصل بين االرهاب المحلي وبين

االرهاب العابر للدول وللقارات ،مستخدما التطورات التكنلوجية والتقدم الذي
حصل في مجال صناعة االسلحة بانواعها كافة ،ولم يقتصر تهديد الجماعات

االرهابية على االفراد ،بل ان قدرتها وصلت الى ان تهدد دوال.

ومما يميز هذه الفترة ،االستخدام الواسع لوسائل االعالم مما ساعد على انتشار

انباء العمليات االرهابية عبر االقمار الصناعية وشاشات الفضائيات لتكون
بمرأى الجميع اينما كانوا وفي اي بقعة من العالم.

وال يمكن تجاهل احداث 11ايلول  2001اذ شكلت العمليات التي شهدتها

واشنطن ونيويورك ،عالمة فارقة في العمليات التنظيمية لهذه االنواع من

الهجمات ،بل انها تمثل تطو ار هائال في مضمون العمل المنظم لهذا النوع من
الهجمات ،تمثل بان هذه الجماعات تضم افرادا من جنسيات مختلفة وال تجمعها

قضايا قومية ولكن تجمعها ايدولوجية دينية او سياسية ،هذه الجماعات تتنقل

بحرية من مكان الى آخر معتمدة على الشكل العنقودي كنمط اساس للتنظيم كي

تحقق امنها ،فضال عن ان هذه المجموعات كانت حائزة على انواع مختلفة من

االسلحة المتطورة بما فيها االسلحة الكيمياوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية،

وهي بذلك تسعى الى تحقيق مجموعة من االهداف الغرض منها ايقاع اكبر عدد

من الخسائر المادية والبشرية.
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وقد تصدى المجتمع الدولي بمختلف تشكيالته لظاهرة االرهاب ومكافحته بعد

ان اصبح ال يعرف حدودا ،ودون شك فان االمم المتحدة قد بذلت جهودا في

سبيل التصدي لهذه الظاهرة ،وربما يعود تاريخ اولى المحاوالت الى سنة 1937

عبر اتفاقية منع االرهاب والمعاقبة عليه التي تبنتها عصبة االمم المتحدة ،كما
ان الجمعية العامة لألمم المتحدة ادانت وألول مرة االرهاب في بيانها رقم 2625

في  16كانون االول  1970خالل دورتها الخامسة والعشرين.

وي مكن القول ان الدورة االربعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في قررها رقم 61

 40 /في  9كانون االول سنة  ،1985قد شهدت تطو ار ملحوظا السيما ان
البيان المذكور انفاً قد تضمنت ديباجته اشارات الى صكوك دولية متعلقة

بمناهضة االرهاب ،وتعد الفقرة التاسعة من اهم الفقرات التي احتواها البيان ،اذ

نصت على حث الدول فرادى وبالتعاون مع الدول االخرى وكذلك اجهزة منظمة
االمم المتحدة ذات الصلة على االسهام في القضاء التدريجي على االسباب

الكامنة وراء االرهاب الدولي .وتوالت فيما بعد الق اررات التي صدرت سنة

 ،1987ومن ثم سنة  1991وكذلك سنة  1994في القرار  49 / 60في 9

كانون االول الذي يشكل تحوال نوعيا وموضوعيا في المنهج الذي اعتمدته
الجمعية السنة منذ سنة  1972عند ادراج البند المتعلق بتدابير مكافحة االرهاب.

دور في اصدار العديد من الق اررات التي عالجت مسألة
وكان لمجلس االمن ٌ
االرهاب ،وذلك منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات .ومن الق اررات التي
اصدرها القرار المرقم  635في 14حزيران  1989وموضوعه وضع عالمات
على المتفجرات اللدائنية او الصفيحية .وادان القرار جميع اعمال التدخل غير

المشروع ضد امن الطيران المدني ،وطلب من جميع الدول ان تتعاون في وضع
وتنفيذ تدابير لمنع جميع اعمال االرهاب ،كما أٌصدر مجلس االمن ق ار ار بمناسبة

تفجير طائرة البان امريكان فوق لوكربي ،اذ ادان بموجب القرار  731في 21
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كانون الثاني سنة  1992العمل المذكور ،ثم توالت الق اررات التي تشجب
االرهاب بعض منها تخص السودان وكذلك الحالة في السودان ،وكذلك حول

تفجير السفارة االمريكية في نيروبي.

وعند تعرض الواليات المتحدة لهجمات  11ايلول  2001تبنت واشطن حملة

دولية لمكافحة االرهاب وتكوين تحالف دولي لذلك ،ثم أصدر مجلس االمن ق ارره

رقم  1368في  12ايلول اي بعد يوم واحد من الهجمات كان من بين فقراته

العزم على ان يكافح االرهاب بكل الوسائل بوصفه يشكل تهديدا لألمن والسلم

الدوليين.

ثم تعرض المؤلف فيما بعد الى بيان عدد من المواثيق الدولية السنة في مكافحة

االرهاب منها اتفاقية الهاي االولى  1970لمكافحة االستيالء غير المشروع
على الطائرات ،وبرتوكول مونتريال  1988لقمع اعمال العنف غير المشروعة
في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ،واتفاقية روما  1988لقمع

االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية ،واالتفاقية الدولية

لقمع الهجمات االرهابية بالقنابل سنة  ،1997واالتفاقية الدولية لقمع تمويل
االرهاب سنة .1999

كما تطرق المؤلف الى عدد من المواثيق االقليمية في مكافحة االرهاب منها

اتفاقية منظمة الدول االمريكية الخاصة بمنع االفعال االرهابية سنة  ،1971التي

نصت على ضرورة تعاون الدول المتعاقدة في اتخاذ االجراءات الفعالة لمنع

االختطاف واالغتيال واالفعال االخرى التي لها عالقة بسالمة االشخاص

وحياتهم .وكذلك هناك االتفاقية االوربية لمنع االرهاب وقمعه سنة  1977التي
وقعت في ستراسبورغ التي اكدت على اتخاذ االجراءات الفعالة لمنع افالت

مرتكبي االعمال االرهابية من المحاكمة ومن ثم من العقاب .واشار المؤلف
ايضا الى االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب سنة  1998التي وِّقعت في القاهرة،
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واكدت على التعاون العربي في مكافحة الجرائم اإلرهابية التي تهدد امن االمة
العربية واستقرارها ومصالحها .

ولما اضحى االرهاب ظاهرة خطرة تهدد االنسان فقد تكلم المؤلف في

المبحث الثالث من الفصل التمهيدي عن حقيقة االرهاب ،مبينا اسباب االرهاب،

مشي ار الى ان هناك االسباب السياسية التي ترجع الى ظاهرة االستبداد التي

يمارسها الحكام مستخدمين العنف والقوة مما يسبب انتشار االرهاب المضاد كما

يسميه الكاتب ،مشي ار كذلك الى ان هناك تأثي ار مباش ار بين االرهاب والمساس

بالقيم الديمقراطية من جانب وبين االرهاب والمساس بحقوق االنسان من جانب
اخر ،ويشير المؤلف ايضا الى االسباب االجتماعية ،اذ يقول البعض ان دور

االسرة السلبي بوصفها المصدر االساس لنقل القيم ونشرها بين االجيال فضال

عن التفكك االسري الذي له دور مهم في التأثير في شخصية الفرد واسلوب
تفكيره وطريقة تعامله مع االخرين ،كما ان انخفاض مستوى التعليم الذي يعد احد

االسباب االجتماعية ،فضال عن اسباب اخرى قد تولد االحساس بالظلم لدى

فئات معينة .اما االسباب االقتصادية فإنها دون شك لها الدور االكبر في اسباب
االرهاب ،اذ اشارت الدراسات التي كان موضوعها االرهاب الى ان اعضاء

الجماعات االرهابية يتآلفون – في قطاع كبير منهم  -من شباب يعانون من

اوضاع اقتصادية سيئة ،كما انهم يتمركزون في المناطق التي تعاني من اوضاع
اقتصادية سيئة ،فاألوضاع االقتصادية السيئة تؤدي الى االحباط واليأس والحقد

على المجتمع ،كما ان البطالة والتضخم ومشكالت السكن وتدني المستوى
المعاشي تدفع بعض االفراد الى اللجوء الى العنف واالرهاب للتعبير عن

احتجاجهم على االوضاع المتردية التي يعيشون فيها .

وال جرم ان هناك اساليب ينتهجها االرهابيون في تنفيذ مخططاتهم منها ما

ذكرها المؤلف هي االغتيال الذي غالبا ما يستهدف شخصا ذا وزن سياسي او
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اجتماعي او ديني ،كما ان هناك اسلوب االختطاف وهذه الجريمة تعد من الطرق

االرهابية التقليدية وهي من الوسائل الخطيرة ،وغالبا ما ترتكب هذه الجريمة اما

ألغراض سياسية او ألغراض اجرامية شخصية ،وغالبا ما يكون الضحايا من
بين الشخصيات التي تتبوأ مرك از سياسيا او وظيفيا مهما في

الدولة

كالدبلوماسيين مثال.

اما الصورة االخرى من اساليب االرهاب فهي اختطاف وسائل النقل وغالبا ما

يستعمل هذا االسلوب مع وسائل النقل الجوي ،الن هذه الوسائل تتميز بمميزات

قد ال تتوفر في وسائط النقل االخرى مثل السرعة واالمان.

ولم تعد العمليات تقتصر على الطائرات بل امتدت لتشمل المنشآت الموجودة في
المطارات كالمدرجات مثال ،كما ان الطائرات اصبحت اهدافا وهي على االرض

بفضل االساليب التي تستخدم في العمليات االرهابية ،ومن االساليب االخرى

التخريب باستخدام القنابل والمتفجرات ،وهي تستخدم على نطاق واسع وذلك

لسهولة تصنيعها والحصول عليها وسهولة استخدامها ،وحجم التأثير التي تحدثه

سواء بالمنشآت ام باألشخاص.

وبعد ان انهى المؤلف الفصل التمهيدي انتقل الى بيان ماهية الجرائم االرهابية

وهذا كان عنوان الباب االول من الكتاب ،متناوال في الفصل االول مفهوم الجرائم

االرهابية ،اذ عرف الكاتب االرهاب لغة من خالل الرجوع الى عدد من المصادر
والمعاجم اللغوية ذاك ار عدد من اآليات القرآنية التي وردت فيها هذه الكلمة او

مشتقاتها ،وكذلك معنى الكلمة في اللغة االنكليزية واللغة الفرنسية ،وقد توصل
الكاتب الى ان القرآن الكريم هو ينبوع البيان ومصدره ،وهو كتاب العربية االول

لذا فانه يرى ان المعنى الذي تدل عليه كلمة ) (Terrorismبالعربية
"اإلسترهاب" وليس االرهاب.
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وتطرق المؤلف الى تعريف االرهاب في التشريعات المختلفة مبتدأ من تعريف

االرهاب في االتفاقيات الدولية واالقليمية ،اذ عرفته االتفاقية العربية لمكافحة

االرهاب سنة  1998في نص المادة االولى بانه ( كل فعل من افعال العنف ،او
التهديد به ،ايا كانت بواعثه او اغراضه ،يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او

جماعي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او ترويعهم بإيذائهم ،او تعريض
حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر ،او الحاق الضرر بالبيئة ،او احد المرافق او

االمالك العامة او الخاصة ،او احتاللها او االستيالء عليها ،او تعريض احد
الموارد الوطنية للخطر.

اما الجريمة فقد عرفتها المادة الثالثة من االتفاقية ذاتها بأنها" اي جريمة او

شروع فيها ،ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي ،في اي من الدول المتعاقدة او على

رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الوطني".

وكان للتشريعات الوطنية دور في تعريف االرهاب فاستعرض لنا المؤلف

عدد من التشريعات الوطنية التي عرفت االرهاب منها التشريع االماراتي وكذلك

التشريع الجزائري والتشريع السوري ،وما يهمنا ما اورده التشريع العراقي الذي

عرف االرهاب في المادة االولى من قانون االرهاب رقم  13لسنة  2005التي

نصت على أنه " كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا
او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع االضرار

بالممتلكات السنة او الخاصة بغية االخالل بالوضع االمني او االستقرار او

الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى

تحقيقا لغايات ارهابية ".

وتعرض المؤلف ايضا الى التعاريف التي اوردتها التشريعات االجنبية ومنها

المشرع الفرنسي والمشرع البريطاني والمشرع االمريكي وكذلك المشرع االيطالي،

والمشرع الروسي ،ويمكن اختيار التشريع االمريكي الذي عرف االرهاب في
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المادة (( )802الفقرة االولى) من قانون مكافحة االرهاب االمريكي لسنة 2001

بانه " القيام باألنشطة التي تتضمن اعمال عنف او اعماال تمثل خطورة على

حياة الناس ويكون الغرض منها تخويف السكان المدنيين او التأثير على سياسة

واداء الحكومة عن طريق التخويف او الترهيب بالدمار الشامل او االغتيال او
الخطف ،وتعد هذه االعمال ارهابية سواء ارتكبت داخل الواليات المتحدة ام في

اي دولة اخرى ،شريطة ان تمثل انتهاكا للقوانين الجنائية للواليات المتحدة او
غيرها من الدول ".

اما الفقه فقد ثار جدل حول تعريف االرهاب وقد ظهرت ثالثة اتجاهات بهذا

الخصوص ،االول يحدد العمل االرهابي ويميزه عن غيره من الجرائم السياسية
والجرائم العادية ،وتصدى عدد من فقهاء هذا االتجاه الى وضع تعريف لإلرهاب

فمنهم من قال ،بانه العمل المقترن بالرعب او العنف او الفزع ،بقصد تحقيق
هدف محدد ،كما ان المؤلف قد جاء بعدد من التعاريف التي تبنت االتجاه
االول ،في حين ان االتجاه الثاني وهو االتجاه الرافض للتعريف ،فانه ال يعطي

تعريفا لإلرهاب اذ يرى ان ما يعد ارهابا لدى شخص قد ال يعد كذلك لدى

شخص آخر ،ويتزعم هذ االتجاه الفقيه "فريد الندر" الذي يرى بانه ال حاجة الى

وجود تعريف لقانون االرهاب ،على ان هذا االتجاه قد وجد صدى في عدد من
المؤتمرات الدولية ومن ذلك البروتوكوالن االضافيان التفاقيات جنيف سنة

 1977اذ لم يتضمنا اي تعريف لإلرهاب ،وطبقا لذلك فان الوفود المشاركة في
المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا سنة 1990

فضلت التركيز على االجراءات الفعالة لمكافحة االرهاب ،بدال من اضاعة
الجهود في مسألة التعريف ،اما االتجاه الثالث وهو ما يطلق عليه باالتجاه

المختلط ،فقد ذهب الى اتخاذ موقف وسط بين االتجاه االول واالتجاه الثاني.

ويرى احد فقهاء هذا االتجاه الى ان هناك سمة اساس تميز العمل االرهابي
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والدافع الى تجريمه ومن ثم المعاقبة عليه ،وهذه السمة هي التخويف والترهيب

والترويع سواء اكان ذلك عن طريق استخدام الوسائل المؤدية الى ذلك بطبيعتها،

ام عن طريق التهديد باستخدامها ،ايا كان الغرض من ذلك ما دام غرضاً غير

مشروع من الناحية القانونية.

اما عن مفهوم االرهاب في الشريعة االسالمية ،فكما هو معلوم ان االسالم

ينبذ العنف بجميع اشكاله والوانه ،وحرم االعتداء النفس واكد على حرمة الدم

البشري ،واوضح الفقه االسالمي بعض صور الخروج على النظام االجتماعي
ومنها جريمة الحرابة التي تعد من اخطر الجرائم على امن المجتمع واستق ارره،

فهي ضد السالم وتعمل على ترويع االمنيين.

وقد اختلف الفقهاء بتعريف الحرابة ،فمنهم من قال بانها الخروج على المارة ألخذ

المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من المرور ويقطع الطريق،

ويطلق عليها بعض المتأخرين السرقة لكبرى.

وللحرابة صور متعددة منها ،اذا اخاف السبيل ولم يأخذ ماال ولم يقتل احدا،

او اذا اخاف السبيل واخذ المال ولم يقتل احدا ،او اذا اخاف السبيل وقتل ولم

يأخذ ماال ،واخي ار اذا اخاف السبيل واخذ المال وقتل ،اما اركان جريمة الحرابة

فهي كما ذكرها المؤلف المجاهرة بقطع الطريق وتحقق االرهاب والترويع.

والقصد الجنائي الذي يجب ان يتوفر لدى المحارب بقصد الحرابة واالفساد في

االرض ،ان يكون المحارب بالغا عاقال لكي تجب العقوبة عليه ،وهي تختلف

باختالف الفرضيات االربع التي ذكرت ،فهي النفي من االرض لمن اخاف ولم

يأخذ ماال ولم يقتل ،ومن اخاف السبيل واخذ المال قطعت يده ورجله من خالف،

ن
اء اكان
اما من اخاف السبيل وقتل دو اخذ المال ،فجزاؤه القتل قصاصاً سو ً
المقتول مسلما ام ذميا ،واخي ار فان العقوبة تكون على رأي الحنفية ان االمام
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مخير بين ان يقطع يده ورجله من خالف ثم يقتل ويصلب ،وان شاء قتلهم وان

شاء صلبهم ويرى الشافعية والحنابلة قتله او صلبه.

وتناول المؤلف في المبحث الثاني من الفصل االول الطبيعة القانونية للجرائم

االرهابية ،اذ قد يختلط مفهوم هذه الجريمة مع جرائم اخرى كالجريمة السياسية،

التي يمكن تعريفها بانها وحسب نص المادة ( )21في فقرتها االولى من قانون

العقوبات العراقي من انها "تلك الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على

الحقوق السياسية العامة او الفردية" ،وطبقا لذلك فهذه الجريمة يسعى مرتكبها الى

تحقيق المصلحة العامة  -حسب قناعته  -من خالل تغيير النظام السياسي
القائم او تغيير الحاكم ،ويلقى هذا النوع من الجرائم احياناً قبوال من افراد الشعب

الذي يحكمه دكتاتور او طاغية ،وقد اخذ المشرع العراقي بالمعيارين الشخصي

والموضوعي اذ جمع بينهما في تحديد الجريمة السياسية ،اذ انها سياسية فيما اذا

كان الباعث على ارتكابها سياسيا ،وكذلك فهي جريمة سياسية فيما اذا كانت

موجهة لالعتداء على الحقوق السياسية العامة او الفردية.

اما الجرائم المنظمة التي ساق لنا المؤلف مجموعة من التعاريف التي تناولت

الجريمة المنظمة ومنها ما طرحه الوفد المصري في مؤتمر االمم المتحدة لمنع
الجريمة ومعاملة المجرمين اذ عرفها بانها" مشروع اجرامي يمارسه مجموعة من

األفراد بتنظيم مؤسسي ثابت له بناء هرمي ومستويات للقيادة وقاعدة للتنفيذ

وفرص للترقي ،ويحكمه نظام داخلي صارم ،ويستخدم االجرام والعنف والتهديد
واال بتزاز والرشوة في افساد المسؤولين ،وفرض السطوة بهدف تحقيق ارباح طائلة
بوسائل غير مشروعة حتى لو اتخذ قالبا شرعيا من الناحية الظاهرية".

وللجريمة المنظمة مجموعة من الخصائص استعرضها المؤلف منها؛ التنظيم

والتخطيط واالحتراف وتحقيق ارباح طائلة ،فضال عن استخدام العنف او التهديد

به واالستم اررية والمرونة .ثم توصل المؤلف الى مجموعة من االختالفات بين
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الجريمة المنظمة واالرهاب ،بان الجريمة االرهابية انعكاس لفكرة ايدولوجية في
حين ان مرتكب الجريمة المنظمة هدفه الربح المادي ،كذلك فان السلوك

االجرامي في الجريمة االرهابية يترك اث ار ماديا ونفسيا في الضحايا ،فضال عن
افراد المجتمع اآلخرين ،في حين ان اثر هذا السلوك في الجريمة المنظمة ال

يترك اثره اال على الضحايا ،اما االختالف اآلخر فهو ان الجريمة االرهابية

ممكن ان يرتكبها شخص واحد ،في حين ان الجريمة المنظمة يرتكبها اكثر من

شخص واحد.

وقد تختلط هذه الجريمة مع تقرير المصير واعمال التحرر الوطني ،إذ ظهرت

العديد من المشاكل القانونية للتمييز بين الجريمة االرهابية وتقرير المصير الذي

يمكن تعريفه:

بان يكون لكل شعب الحق في تكوين دولة مستقلة وان يختار نظامه السياسي

بحرية ،وهو من الحقوق التي اشار اليها ميثاق االمم المتحدة ،ودون شك فان

هناك اختالفا بين الجريمة االرهابية واعمال حركات التحرير الوطني ايضا ،سواء

من حيث الطبيعة ام من ناحية الدافع الوطني ،وكذلك من حيث القوى الموجه

ضدها العمل وكذلك من ناحية المشروعية ،وكل ذلك قد تناوله المؤلف بشكل

موضوعي.

و تناول المؤلف في الفصل الثاني االركان السنة للجرائم االرهابية ،اذ كما هو
معروف ان لكل جريمة اركنها التي تميزها عن الجرائم االخرى ،اال ان التساؤل
الذي ينهض هو ،هل ان الجريمة االرهابية تختص بأركان متميزة؟

لقد تطرق المؤلف الى اركان الجريمة االرهابية مبتدأ بالركن المادي الذي يشمل
عناصر ثالث هي السلوك االجرامي فالنتيجة اإلجرامي فعالقة السببية ،ولما كنا

قد عرفنا الجريمة اإلرهابية فان ركنها المادي يتكون من السلوك االجرامي الذي

له مفردات هي على قدر من االهمية ،منها االعمال االجرامية غير المشروعة
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والمقصود بها ضرورة ان تتطابق الواقعة المادية التي قام بها الفرد او مجموعة

من االفراد مع الواقعة النموذجية للجريمة ،التي وصفها المشرع لجريمة ما ،ومن

مفردات السلوك االجرامي ايضا الوسيلة التي تمت بها الجريمة االرهابية اي

بمعنى االداة التي يستخدمها الجاني في سبيل تنفيذ مشروعه االجرامي ،على انه
من المهم االشارة الى انه يجب ان يفهم الوسيلة ليست االداة فقط ،بل ممكن ان

يكون اوسع بحيث يشمل اي سلوك يحقق الغاية االرهابية ،كما في نشر الغاز
في اماكن معينة كما حدث في طوكيو سنة .1995

مجمل القول ان الوسائل تشمل القوة باي شكل كانت متى كان من شأنها تحقق
االيذاء لدى االفراد او نشر الرعب والخوف بينهم ،كما ان التهديد يعد احد

الوسائل السلوك االجرامي من شأنه بث الرعب والخوف في النفوس ،ويختلف
عن العنف بان اثره معنويا في حين ان العنف يسبب ضر ار جسمانيا للضحية،

ومن الوسائل االخرى الترويع ويعني اثارة الخوف والفزع لدى اآلخر ،ويتحقق

الترويع باي سلوك يؤدي الى ازعاج المجنى عليه وحصول اضطراب لديه مما

يفقده توازنه ويفقده ارادته ،ومن الوسائل االخرى العنف ،ومعناه ينصرف الى
الشدة والقسوة ،ومعناه العام ينصرف الى كل فعل من شأنه استخدام االكراه

المادي او المعنوي ضد االشخاص او االموال ،ويعد الوسيلة الغالبة في العمليات

االرهابية وانه يترك اث اًر ماديا او نفسيا لدى لمجنى عليه ،وقد يعد العنف ارهابا
متى كان ذلك العنف على درجة من الشدة والجسامة بدرجة تخرجه من نطاق

التجريم لجرائم العنف ،ليندرج في نطاق التجريم الخاص بجرائم االرهاب .

تطرق المؤلف الى النتيجة االجرامية في الجرائم االرهابية ،مبتدأً ذلك بتعريف
النتيجة االجرامية من انها االثر المترتب على السلوك االجرامي الذي يقصده

القانون بالعقاب ،وهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي ،ودون شك فان

الفقه الجنائي قد قسم الجرائم على وفق المدلول القانوني للنتيجة الى جرائم خطر
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وجرائم ضرر ،ودون شك ان العمل االرهابي انما يستهدف االستقرار واالمن في
المجتمع وهذا يشكل خط ار كونه يبث الرعب الفزع في المجتمع .وتكمن اهمية
الخطر بوصفه نتيجة في الجريمة االرهابية ألنه يعد مرحلة ممهدة لحدوث حالة

الضرر الذي يعد مرحلة تالية لحدوث حالة الخطر ،على انه لكي نكون امام

جريمة ارهابية فيجب ان يتوفر في حالة الخطر جملة من الشروط ،منها ان

يكون الخطر عاماً ،اي على العكس من الخطر الخاص الذي يهدد المصالح
الفردية ،وان مجرد توافر نشر الخطر يكشف عن الخطورة االجرامية للجاني ،اما

الشرط اآلخر للخطر ان يكون مرتبطا بمشروع فردي او جماعي ،وان يؤدي الى

االخالل بحقوق االفراد وحرياتهم ،واخي ار ان يؤدي الخطر الى االخالل بالنظام

العام للمجتمع ،اي ان يؤدي الى النيل من كيان الدولة او المساس بمصالحها
االنسانية.

ولما كانت النتيجة االجرامية يترتب عليها اما نشوء حالة الخطر او الضرر،

والضرر يعني انتقاص من مصلحة او حق يحميهما القانون ،وهو اعتداء فعلي
او حقيقي او واقعي على مال او مصلحة محميين قانونا ،وفي الجرائم االرهابية

يشترط في الضرر ان يكون على درجة من الجسامة ،فاذا ما وقع على جسم

االنسان فان الضرر يتحقق بالمساس بالجسم او بتر احد االعضاء ،فضال عن

االيالم النفسي كما في حالة االصابة بانفصام الشخصية ،وقد يكون الضرر
الجسيم واقعا على المال ،وان هذا المال اما يكون ماال عاما او ماال خاصا.

وتناول المؤلف الركن المعنوي في الجريمة االرهابية مبتدأ القول بان هذه الجريمة

انما تعد جريمة عمدية ال يمكن تصور وقوعها عن طريق الخطأ ،وقد برز
اتجاهان بخصوص القصد الجنائي للجريمة ،فان بعضا من الفقه اشترط توفر

القصد العام في حين ذهب اخرون الى ان القصد العام ال يكفي ،بل ال بد من
توفر القصد الخاص الى جانب القصد العام ،في حين يرى المؤلف ان القصد
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الجنائي العام القائم على عنصري العلم واالرادة لقيام الجريمة االرهابية هو الذي
تتطلبه هذه الجريمة دون القصد الخاص ،بوصف ان جرائم االرهاب يكون

االخالل بالنظام العام فيها عن طريق بث الذعر واثارة الرعب بين افراد المجتمع

مفترضا ،سواء اتجهت ارادة الجاني ام لم تتجه ما دام االخالل قد حدث ،وبالتالي

ال يمكن تصور وقوع جريمة إرهابية دون اتجاه االرادة للجناة الى االخالل بالنظام

العام.

اما هل يمكن تصور الشروع في الجريمة االرهابية ،فالمؤلف يقول ان الشروع

امر يمكن تصور حصوله في الجريمة االرهابية عند انتمائها الى طائفة جرائم

الضرر ،وهو كذلك عندما تنتمي تلك الجريمة الى طائفة جرائم الخطر ،اال ان
قسما من الجرائم االرهابية تأبى طبيعة ركنها المادي اال ان ترتكب بصورة تامة،

ومن ثم ال يمكن تصور الشروع فيها ،وهي بذلك تتساوى مع الجريمة العادية في

هذا الجانب ،اال ان اغلب التشريعات الجنائية لم تتفق على عقوبة الشروع في
الجريمة االرهابية فبعضا منها تعاقب على الشروع بعقوبة اخف من عقوبة
الجريمة التامة ،في حين ان قسما من التشريعات ساوت في العقاب بينها ،وقسما

اخر تعاقب بدرجة اخف على بعض الجرائم االرهابية تساوي في العقاب بين

الشروع والجريمة التامة في جرائم اخرى.

وجاء الباب الثاني من كتاب االستاذ القاضي عامر مرعي حسن الربيعي تحت
عنوان القواعد الموضوعية واالجرائية الخاصة بالتجريم والعقاب في مجال
االرهاب ،اذ ان الجريمة االرهابية تعد من الجرائم التي تستوجب اعمال سياسة

جنائية متشددة في مواجهتها ،سواء من ناحية تشديد العقاب على مرتكبي تلك

الجرائم ،ام من خالل استحداث تجريمات خاصة تحيط بمختلف صورها ،وقدم لنا

المؤلف مجموعة من الجرائم االرهابية المرتبطة بالتنظيمات غير المشروعة،

ومنها جريمة انشاء او تأسيس او تنظيم او ادارة تنظيم غير مشروع.
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ومثل كل الجرائم فان اركان هذه الجريمة هما الركن المادي المتمثل بعدة صور

منها اإلنشاء وهو خلق كيان لم يكن موجود سابقا ،والتأسيس والمقصود به وضع

المالمح لرئيسة للجمعية او للمنظمة االرهابية وتحديد الوسائل الالزمة لتحقيق
مشروعها او برنامجها ،والتنظيم وضع هيكلية المنظمة بما يمكنها من مباشرة

نش اطها وتوزيع االدوار بين اعضائها في اسناد مهامها ومسؤولياتها الى من
ينتمون للمنظمة او غيرهم ،ومن ثم االدارة ويقصد به تسيير العمل التنفيذي
وتوجيهه واالشراف عليه على نحو يحقق اهدافه.

اما الركن المعنوي في جريمة انشاء او تأسيس او تنظيم او ادارة كيان غير

مشروع فهي من الجرائم العمدية ،ويشترط توفر القصد الجنائي القائم على العلم

واالرادة وال يتطلب قصدا خاصا ،اما جريمة تولي زعامة او قيادة في تنظيم غير

مشروع فان الركن المادي هو تولي قيادة او زعامة في تنظيم من التنظيمات غير

المشروعة ويتحقق الركن بمجرد تعيين او تنصيب شخص في منصب الزعامة او

القيادة سواء اكان من داخل التنظيم ام من خارجه ،اما الركن المعنوي فمجرد

تحقق القصد الجنائي القائم على العلم واالرادة وان يتجه علم الجاني ان ذلك

التنظيم يهدف الى تحقيق اهداف غير مشروعة.

اما جريمة امداد تنظيم غير مشروع بمعونات مادية او مالية ،فهذه الجريمة

هي احدى صور االشتراك بالمساعدة في نشاط المنظمة االرهابية طبقا للقواعد
العامة في المساهمة الجنائية التبعية ،ولكن المشرع عدها جريمة تامة اتساقا مع

خطته في تغليظ العقاب في الجرائم االرهابية ،والمعونات يقصد بها كل شيء

يعده القانون من االموال فقد تكون امواال او منقوالت كاألسلحة والذخائر؛ ال بل
حتى العقارات كأن يتم تخصيص عقار التخاذه مق ار لهم.

والركن المادي في هذه الجريمة هو سلوك االمداد كمعونة مالية او مادية

للتنظيم غير المشروع ،على ان البعض يشترط قبول التنظيم لإلمداد كي يتحقق
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الركن المادي ،في حين ان المؤلف ال يتفق مع هذا الرأي ،الن المشرع لم يشترط

قبول التنظيم لعملية االمداد ،اما الركن المعنوي لهذه الجريمة فهي جريمة عمدية،
وركنها المعنوي يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصر العلم ويعني ان

الجاني يعلم انه يقدم المعونة الى تنظيم غير مشروع ،واالرادة التي تتحقق

بمباشرة الجاني سلوكه االجرامي عن حرية واختيار ،اما الجريمة االخرى التي

تناولها المؤلف فهي جريمة االنضمام او المشاركة في تنظيم غير مشروع،
ويتجسد الركن المادي لهذه الجريمة بتحقق االنضمام او المشاركة في التنظيم
غير المشروع ،فاالنضمام شبيه بالتعاقد فهو بمثابة تالقي ارادتين ،بمعنى ارادة

شخص اجنبي عن التنظيم مع ارادة من يمثل االعضاء في التنظيم على انضمام
هذا الشخص.

والجريمة االخرى التي تناولها المؤلف فهي جريمة اجبار شخص على االنضمام

الى تنظيم غير مشروع او منعه من االنفصال عنه ،والركن المادي لهذه الجريمة
يتجسد في سلوك الجاني الموجه الى المجنى عليه متمثال في استخدام االرهاب

كوسيلة لإلجبار على االنضمام او عدم االنفصال عنه ،واالجبار هو التسلط
والقهر ،وال يشترط لتحقق الركن المادي للجريمة وقوع النتيجة التي يرجوها الجاني
من االجبار سواء اذعن او رضخ الشخص لإلجبار ام امتنع عن االنفصال
واستمر في عضوية التنظيم غير المشروع ،ام لم يرضخ فلم ينضم او انفصل

وترك التنظيم يتحقق الركن المادي.

والركن المعنوي في هذه الجريمة اختلف فيه الفقه فيما اذا كان القصد الجنائي

المطلوب هو قصد عام او خاص ،فالبعض يرى انه الى جانب القصد العام

يشترط توفر القصد الخاص ،وهو ان يكون الجاني قد استهدف بفعله اجبار
المجنى عليه على االنضمام الى التنظيم غير المشروع ،او ان يكون الجاني قد

استهدف اجبار المجنى عليه على عدم االنفصال عن التنظيم ،في حين يرى
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جانب من الفقه ان الركن المعنوي يقوم على العلم واالرادة وان المشرع وحسب
رأي هذا الفقه ال يشترط توفر قصد خاص.

تطرق المؤلف بعد ذلك الى جريمة اخرى وهي جرائم الترويج والتحبيذ او

حيازة او احراز اشياء او معدات لألغراض غير المشروعة ،فالترويج انما يعني

الدعاية والنشر بالطرق كافة ،اما التحبيذ هو التفضيل واالمتداح والحيازة وهي

وضع اليد على شيء بنية تملكه ،والركن المادي لهذه الجريمة يقوم بتحقق اي

صورة من الصور اآلنف ذكرها ،في حين ان الركن المعنوي لهذه الجريمة فهي
من الجرائم العمدية التي تنهض بتوافر العلم واالرادة.

و تناول المؤلف فيما بعد الجرائم االرهابية غير المرتبطة بالتنظيمات غير
المشروعة ،والمقصود بهذه الجرائم ،هي التي يتوقف ارتكابها على اتخاذ موقف

ايجابي من الجاني في سعيه مباشرة بعرض خدماته على دولة او جهة او
منظمة ما ،حتى لو ان انشاءها قد تم طبقا لألوضاع القانونية ،طالما كان من

اغراضها القيام بأعمال ارهابية داخل البلد ،ومن هذه الجرائم جريمة السعي او

التخابر لدى دولة او جهة اجنبية لتحقيق اغراضها االرهابية .وكأي جريمة اخرى

فلها اركانها المميزة ،فالركن المادي يتمثل بالمخابرة او االتصال بدولة اجنبية

سواء اكان االتصال سريا ام علنيا ،اما الركن المعنوي فيقوم على العلم واالرادة،
على ان البعض من الفقه يرى ان القصد الجنائي الذي تتطلبه هذه الجريمة هو

قصد خاص يتمثل باتجاه ارادة الجاني الى غاية محددة دون غيرها من وراء

سعيه او تخابره ،هذه الغاية هي القيام بأي عمل من اعمال االرهاب بعد السعي
او التخابر في الداخل او في الخارج ضد الممتلكات او المؤسسات او الموظفين

الدوليين او المواطنين اثناء عملهم او وجودهم في الخارج .على ان المؤلف حسم
االمر وهو ان القصد الجنائي لهذه الجريمة يتطلب قصدا عاما وليس خاصا .
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اما الجريمة االخرى من جرائم االرهاب غير المرتبطة بالتنظيمات غير

المشروعة ،فهي جريمة التعاون او االلتحاق بغير اذن بالقوات المسلحة لدولة
اجنبية او تنظيم ارهابي مقره خارج البالد ،وينطوي الركن المادي لهذا الجريمة

على سلوك الجاني على اي من صورتي التعاون او االلتحاق ،اما الركن المعنوي
فان هذه الجرائم من الجرائم العمدية يقوم القصد الجنائي فيها على العلم واالرادة،

اي ان الجاني يعلم انه يتعاون مع جهة اجنبية تتخذ من االرهاب وسائل لتحقيق
اغراضها ،في حين ان االرادة تعني اتجاه ارادة الجاني الصحيحة الى اتيان

السلوك االجرامي ،ويتخلف عنصر االرادة فيما اذا كان الجاني قد تم اجباره او

اكراهه على القيام بالسلوك الجرمي .

وتطرق المؤلف الى جريمة اختطاف وسيلة من وسائل النقل ،والركن المادي

في هذه الجريمة يتمثل بقيام السلوك المعاقب عليه وهو االختطاف ،ويقع هذا

الفعل بأي سلوك ينتج عنه استيالء او سيطرة او تحكم الجاني في وسيلة النقل،

وهذا الفعل قد يقع على وسيلة نقل برية او جوية او بحرية ،اما الركن المعنوي

فانه يتوفر بقيام القصد الجنائي بعنصريه العلم وهو اداراك الجاني لما يقوم به

من فعل معاقب عليه في القانون وعلى االرادة الصحيحة الخالية من العيوب
الموجهة الى الفعل وهو االختطاف.

الجريمة االخرى التي تناولها المؤلف هي جريمة القبض على شخص او

احتجازه او حبسه كرهينة ،وهذه الجريمة يقوم ركنها المادي بتحقق فعل القبض
او الحبس او االحتجاز ،وهذه االفعال يتم القيام بها من اجل تنفيذ عمل ارهابي،

فالقبض هو كل امساك للفرد برغم ارادته وتقيده وشل حركته ،في حين ان الحبس
او االحتجاز فيقصد به حرمان المجنى عليه من الحق في التنقل وايداعه في

مكان ما وابقاؤه فيه  ،ويتميز القبض عن الحبس في ان القبض ينتهي في لحظة
ابتداء الحجز او الحبس ،فالقبض يسبق الحجز ،وعليه فان كل حبس او احتجاز
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هو قبض وليس كل قبض هو احتجاز ،اما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيلزم
توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واالرادة ،اي ان يعلم الجاني بانه يقيد

حرية الشخص دون وجه حق وان تتجه ارادته الصحيحة الخالية من العيوب الى
الفعل غير الشرعي وهو القبض او االحتجاز ،على ان البعض من الفقه يشترط

في هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا ،ويتحقق هذا القصد باحتجاز الشخص من

اجل التأثير على السلطات العامة في ادائها لعمل من اعمالها لحملها على عمله

على نحو معين.

ومن الجرائم االخرى غير المرتبطة بالتنظيمات االرهابية ،هي جريمة

تمكين او الشروع في تمكين مقبوض عليه من الهرب ،وهذه الجريمة كما في

الجرائم االخرى السبق تناولها انها تقوم بتوافر الركن المادي الذي يتحقق بكل

فعل او سلوك يتم به رفع القيود المفروضة على حرية المقبوض عليه ،كما في

االعتداء على حراس المقبوض عليه او بقتلهم او اختطافهم ،اما الركن المعنوي
فانه يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم واالرادة ،فالعلم يعني
معرفة الجانب بماديات الجريمة وهو ان يقوم الجاني او يشرك في تمكين
المقبوض عليه من الهرب ،وكذلك اتجاه ارادة الجاني الصحيحة الى فعل التمكين

من الهرب .

الجريمة االخيرة التي تناولها المؤلف ،هي جريمة التعدي على احد القائمين

على تنفيذ احكام القانون الخاصة بجرائم االرهاب او مقاومته ،يتمثل الركن
المادي لهذه الجريمة بقيام صورتي التعدي وهو مساس بجسم المجنى عليه دون

الضرب ،كالبصق في الوجه او الرش بالماء او نثر التراب على وجه المجنى
عليه ،ويتجسد كذلك الركن المادي بتحقق صورة المقاومة وهي استخدام القوة او

العنف او التهديد باستعمال القوة ،والتعدي والمقاومة بوصفهما صورتي السلوك

في هذه الجريمة فان مما يجمع بينهما هو المحل وهو القائم بتنفيذ احكام القسم
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المتعلق بجرائم االرهاب من القانون ،وهذا يعني ان افعال كل من التعدي او
المقاومة ال بد وان تكون موجهة الى القائم او القائمين بتنفيذ االحكام ،وهذه

الجريمة من الجرائم العمدية ويتحقق الركن المعنوي بتوافر عنصري العلم واالرادة،

فالجاني يجب ان يكون عالما بان سلوكه يمثل تعديا على او مقاومة الحد
القائمين على تنفيذ االحكام ،وان تتجه ارادته عن حرية واختيار الى مقارفة

السلوك المكون للركن المادي للجريمة.

أمافي المبحث الثالث من الفصل االول الباب الثاني فقد تناول المؤلف فيه

القواعد الموضوعية الخاصة بالعقاب على الجرائم االرهابية ،فالعقوبة هي الجزاء

الذي يفرضه القانون على مرتكب الفعل المخالف للقواعد القانونية الجزائية التي

اوجدها المشرع الجنائي ،والعقوبة تعد المظهر القانوني لرد الفعل االجتماعي ازاء

الج ناة ،وتناول المؤلف العقوبات في الجرائم االرهابية بعد ان قسمها الى عقوبات

اصلية وعقوبات تبعية وتكميلية ،والعقوبات االصلية في التشريعين العراقي

والمصري تتمثل في االعدام والسجن المؤبد او السجن المؤقت والحبس والغرامة،

ونص المشرع العراقي والمشرع المصري على عقوبة االعدام على مرتكبي الجرائم
ذات جسامة معينة كجرائم االعتداء على امن الدولة من جهة الخارج او من جهة

الداخل ،فالمشرع العراقي في قانون االرهاب عاقب باإلعدام كل من يقوم بعمل

ارهابي فاعال اصليا كان او شريكا ،وكذلك فعل المشرع المصري اذ نص على
عقوبة االعدام في عدد من القواعد القانونية في القانون رقم  97لسنة .1992

اما العقوبات السالبة للحرية والتي نص عليها المشرع العراقي بانها على

نوعين من العقوبات هما السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت والحبس بنوعيه الشديد

والبسيط ،وقد عاقب قانون االرهاب العراقي بالسجن المؤبد كل من اخفى عن
عمد اي عمل ارهابي او اي شخص ارهابي بهدف التستر ،اما المشرع المصري
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فهو ايضا يعاقب بالسجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس بنوعيه الحبس مع

الشغل والحبس البسيط.

وفي المطلب الثاني تناول المؤلف العقوبات التبعية والتكميلية بشأن الجرائم

االرهابية ،فالعقوبة التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون نتيجة

ل لحكم عليه ببعض العقوبات االصلية ،اما العقوبة التكميلية فهي عقوبة ثانوية ال
تلحق المحكوم عليه بصفة اصلية وانما هي كالعقوبة التبعية يجب ان يحكم بها

اضافة الى الحكم بالعقوبة االصلية ،والعقوبة التكميلية يلزم ان ينص عليه قرار

الحكم ،ومن العقوبات التبعية والتكميلية التي تكلم عنها المؤلف ما تضمنه قانون

العقوبات المصري ،الحرمان من بعض الحقوق واالمتيازات كالعزل من الوظائف

العامة والمصادرة ونشر الحكم ،ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة .كما
اشار المؤلف الى عقوبة تكميلية اخرى في القانون المصري مما له عالقة

بالجريمة االرهابية وهي عقوبة حل التنظيمات االرهابية واغالق امكنتها ،في حين
ان الغرامة تعد عقوبة تكميلية جوازية تخضع في فرضها لسلطة المحكمة

التقديرية طبقا لقانون العقوبات المصري.

وافرد المؤلف عددا من صفحات كتابه للحديث عن االعذار القانونية

والظروف القانونية المخففة بشأن الجرائم االرهابية ،ومن المعلوم ان االعذار

القانونية المخففة للعقوبة هي االسباب المنصوص عليها في القانون على سبيل

الحصر التي تستوجب تخفيف العقوبة ،وهي على نوعين؛ اعذار قانونية عامة

تشمل جميع الجرائم ،واعذار قانونية خاصة بصدد بعض الجرائم التي قدر

المشرع قيام سبب التخفيف الوجوبي بشأنها ،والمشرع العراقي في قانون االرهاب

اشار الى مجموعة من االعذار القانونية المخففة منها حضور عضو التنظيم
االرهابي بنفسه الى احد اقسام الشرطة بعد وقوع الجريمة وقبل تنفيذ امر القبض

بحقه ،واالدالء بمعلومات تمكن السلطات من القبض على المساهمين االخرين
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بالجريمة االرهابية .اما الظروف القضائية المخففة فهي حاالت تخول المحكمة

سلطة تقديرية في النزول بالعقوبة دون الحد االدنى المنصوص عليه اذا رأت في
ظروف القضية ما يدعو الى ذلك.

واذا كان المؤلف قد تكلم عن الظروف المخففة للعقوبة ،فانه تكلم ايضا عن
الظروف المشددة للعقوبة بشأن الجرائم اإلرهابية ،والظروف المشددة هي الحاالت

او االفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر في تشديد العقوبة للجريمة
المرتكبة ،والظروف المشددة للعقوبة بشأن الجرائم االرهابية منها ما يتعلق

بالسلوك االجرامي ومنها ما يتعلق بالنتيجة االجرامية ،ومنها ما هو مرتبط بمكان
وقوع الجريمة ،ومنها ما يتعلق بصفة الجاني او المجنى عليه ،وقد تناول المؤلف

هذه الظروف بشيء من التفصيل اذ تناول كل ظرف لوحده.

ولما كان المؤلف قد اشار الى التخفيف من العقوبة الخاصة بالجريمة

االرهابية فانه قد تكلم عن حاالت االعفاء من العقاب في الجرائم االرهابية ،ومنها
حاالت االعفاء من العقاب السابقة على ارتكاب الجريمة االرهابية ،ومن هذه

الحاالت القيام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة ،او عند

التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل ،كما

وان هناك حاالت االعفاء من العقاب الالحقة الرتكاب الجريمة وهذه الحالة

مشار اليها في قانون العقوبات المصري ،إذ يعد هذا االعفاء جوازياً وليس وجوبيا
وللمحكمة السلطة التقديرية في اعفاء الجاني من العقوبة من عدمه .

وتناول المؤلف في الفصل االخير من الكتاب القواعد االجرائية الخاصة بالجرائم

االرهابية ،وهذه االجراءات ال تقل في اهميتها عن القواعد الموضوعية؛ بل انها
تؤدي الى تطبيق القواعد الموضوعية ،وال يخفى ان المشرع في غالبية التشريعات

الجنائية قد وضع قواعد إجرائية خاصة ،منها قواعد االستدالل والتحقيق التي
تفتضيها ضرورة مواجهة اخطار االرهاب وهذه االجراءات توسع من سلطة
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الشرطة ومأموري الضبط القضائي والنيابة العامة في توقيف االشخاص المشتبه
بهم بارتكابهم جريمة ارهابية والقبض عليهم وتفتيشهم ،وفي تمديد مدة الحبس

االحتياطي وتفتيش االماكن ومراقبة المحادثات الهاتفية والمراسالت والمطبوعات
واالطالع على سرية الحسابات في البنوك ،على ان يتم اخبار القضاء باإلجراء
المتخذ تطبيقا لمبدأ ان الضرورة تقدر بقدرها ،وكل ذلك بمراعاة الحد االقصى

للميعاد الذي حدده القانون.

ختاما ال بد من االشارة الى ان المحاكمة في الجرائم االرهابية تخضع للقواعد

العامة التي تتطلب توفر ضمانات محاكمة منصفة ،وان اغلب التشريعات

الجنائية قد حرصت على توفير ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين بارتكاب

جرائم ارهابية ضمانا لحق المتهم وضمانا لحسن سير الجهاز القضائي وتحقيقا

للعدالة الجنائية.

وال بد من القول ان هذا الكتاب يعد من المصادر المهمة التي تناولت موضوع
الجريمة االرهابية بكل تفاصيلها ،ويعد مصد ار مهما ال بد من ان يرجع اليه

طالب العلم القانوني والسياسي ممن يبحثون عن المعلومة التي تخص الجرائم

االرهابية ،وتجدر االشارة الى الجهد الكبير الذي بذله المؤلف وهو يتناول هذا
المهم والخطير ،وان خبرته القضائية التي يتمتع بها وممارسته للعمل القضائي قد

اضافتا إلى فصول الكتاب فوائد قانونية تطبيقية لرجل متمرس بالعمل القضائي،
فضال عن ذلك فان المؤلف من اجل ان يخرج لنا بعمل يغطي هذه الجريمة من
الجرائم الجنائية ،فانه رجع الى العديد من المصادر القانونية المهمة التي تناولت

هذه الجريمة ،فكانت الحصيلة كتابا سيضيف الشيء الكثير للمكتبة القانونية

ولطالب العلم.
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المسؤولية المدنية لشركة المحاماة
د .قحطان الدوري
المقدمة

المحاماة علم ورسالة( ،)1وهي في الممارسة فن رفيع يتطلب قدرة ومهارة،

وهي مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون ،فال
ينبغي أن نغفل عن تعاظم موقف المحامي في خطورته ،وليس أدل وابلغ على
سداد هذا الفهم ما قاله شيخ القضاة عبد العزيز فهمي عمر ،رئيس محكمة
النقض المصرية في أول جلساتها سنة  (( ۱۹۳۱إذا وازنت بين عمل القاضي

وعمل المحامي لوجدت عمل ال محامي أدق واخطر ،ألن مهمة القاضي الوزن
والترجيح ،أما مهمة المحامي فهي الخلق واإلبداع والتكوين))(.)2

ان أسمى مراتب المحاماة وأعلى معانيها هو أن يقف المحامي بجانب مظلوم
تحالفت عليه القوى ،وأن يتحمل معه شط ار مما يقاسيه ،فهذه هي حقيقة المحاماة

ولكي تحقق مهنة المحاماة هدفها المنشود وتبرز هويتها الحقيقية ،كان ال بد

تحظى هذه المهنة بعناية خاصة من المشرعين ،وعلى هدى ذلك صدر القانون

الفرنسي رقم  ۷۱ - ۱۱۳۰بتاريخ ديسمبر  ۱۹۷۱المعدل بقانون ۹۰ - ۱۲۰۹

بتاريخ  31ديسمبر  ۱۹۹۰الذي نظم مهنة المحاماة وبأشكالها كافة ،من الفردية
إلى شركة المحاماة ومن ثم صدور قانون المحاماة المصري رقم  ۱۷لسنة

 ۱۹۸۳والقانون العراقي المرقم  ۱۷۳السنة  1965وبتعديالته كافة التي استمرت
حتى بعد احتالل العراق عام .2003

 )1انظر ،طه ابو الخير ،حرية الدفاع ،۱۹۷۱ ،ص.

 )2عن مقال راغب حنا بعنوان (المحاماة) أجل مهنة في العالم ،مجلة المحاماة ،السنة الثالثة والثالثون
 ،العدد الثالث  ،ص. 552-547
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وإذا كان القانون الفرنسي قد نظم هذه الشركة بكافة تفاصيلها بدءاً من التكوين
وصوال إلى االنقضاء ،ثم نظم المسؤولية المدنية لهذه الشركة ،نرى المشرع

(المصري) الذي اكتفى بتشريع مادتين من قانون المحاماة المصري رقم لسنة
 ،۱۹۸۳نص في األولى على شكل جديد لممارسة المهنة وهي الممارسة

الجماعية عبر شركة المحاماة حيث نصت المادة الرابعة من القانون ،على انه:

((يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردة أو شركة من المحامين أو في صورة

شركة مدنية للمحاماة)) ،كما نصت المادة االخرى وهي المادة الخامسة من
القانون نفسه "على انه للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم

االستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية

مستقلة ويزاولون المحاماة من خاللها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام
()1

المحاكم االبتدائية

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدة من اسم احد المحامين

من الشركاء ولو بعد وفاته".

ويضع مجلس النقابة أنموذجاً لشركة المحامين والتي يجب تسجيلها بالنقابة

العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم اإلخالل
باألحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ومن استطالعنا لقانون المحاماة المصري لم نجد غير هاتين المادتين التي تنظم
عمل شركة المحاماة المدنية ،وعلى صعيد الواقع توجد شركات فعلية تمارس
نشاطها وتخضع في تكوينها إلى القواعد العامة في تكوين الشركات ،إال ان هذه

القواعد ال تكفي بل تتعارض أحياناً مع طبيعة شركة المحاماة المدنية باعتبارها
شركة مهنية ذات طبيعة خاصة ،كما سيتم بيانه وبالتالي تحتاج إلى قانون
 )1الغيت هذه الفقرة بموجب قانون رقم  ۲۲۷لسنة  ۱۹۸4وابقى على المادة الرابعة التي جاءت
احكامها عامة تشمل كل المحامين دون درجاتهم .
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ينظمها لحل كل اإلشكاليات التي يمكن تعترضها ،خدم ًة للمتعاملين معها
وألعضائها من المحامين مما يساهم في تحقيق الهدف المنشود منها ،وهو سيادة
العدل وإعالء كلمة الحق.

وإذا كان القانون المصري قد نص على إمكانية الممارسة الجماعية المهنة

المحاماة عبر شركة محاماة مدنية على الرغم من غياب القانون المنظم لها ،فان

قانون المحاماة العراقي النافذ رقم  ۱۷۳لسنة  1965المعدل

()1

على الممارسة الجماعية ليكتفي بالممارسة الفردية أو الشراكة.

لم ينص أصالً

والالفت للنظر وجود شركات محاماة مدنية عاملة في العراق تم إصدار شهادات

تأسيسها عن طريق و ازرة التجارة العراقية طبقا لقانون الشركات العراقي رقم ۲۱
لسنة  ،۱۹۹۷وهذه مخالفة واضحة وتتعارض مع الغرض المنشود من الشركات
المدنية المهنية ومنها شركة المحاماة ،أولهما أن و ازرة التجارة العراقية ليست جهة

االختصاص المعنية بإصدار شهادات تأسيس لمثل هذه الشركات؛ ألن الشركات

المدنية تخضع للقانون المدني وليس للقانون التجاري ،وثانيها ان األعمال التي
تقوم بها شركة المحاماة أعمال وإغراض وأهداف مدنية تتعلق بالقانون والحقوق

وليست تجارية ومن ثم فهي تخضع لو ازرة العدل وليست لو ازرة التجارة ،وثالثهما

ان هذه الشركات ال تخضع إلى قواعد القانون المدني وإحكامه ،بل تخضع

ألحكام القانون التجاري.،

ويرى الباحث أن هذه الشركات غير صحيحة ويجب إعادة النظر في تشكيلها
وإخضاعها إلى أحكام خاصة بشركات المحاماة المدنية التي أرسى أحكامها

المشرع الفرنسي .

 )1قانون المحاماة العراقي رقم  ۱۷۳لسنة  1965المعدل.
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إن هذه المفارقات شكلت الهدف الرئيس لهذا البحث من أنها السبب األساس

وراء اختيار هذا الموضوعن وهو شركة المحاماة المدنية والرغبة الملحة لضرورة
تنظيم هذا النوع من الممارسة في تشريعاتنا العربية وباألخص التشريع العراقي

الذي يتعين عليه في ظل التطورات االقتصادية والقانونية أن يساير الركب حتى

ال يفاجأ في يوم من األيام بغزو الشركات أجنبية ألرضه لتضع نهاية للمكاتب
الفردية للمهنة.

كما أرى ضرورة قيام المشرع المصري اصدار قانون ينظم شركة المحاماة

المدنية وال يكتف بالقواعد العامة في القانون المدني ،ألن هذه الشركات تحمل من

التفرد ما يجعل وجود قانون خاص ينظمها ضرورة ال محيد عنها.

وإذا كان تنظيم شركة المحاماة المدنية بدءاً من التكوين واإلدارة وانتهاءاً بطرق
انقضائها ،يجب أن يحظى بأهمية قصوى في التشريعات العربية والمقارنة ،فا

المسؤولية المدنية لهذه الشركة هي موضوع ال يقل أهمية عما سبقه ،ألن

المسؤولية المدنية تشكل محور االرتكاز في فلسفة القانون المدني ،ومنها
المسؤولية المدنية للشركة المهنية موضوع بحثنا وهذه المسؤولية يجب أن تخضع
لقواعد خاصة ومتفردة ،ألن الطبيعة المهنية هي التي تسبغ عليها هذا التفرد.
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المبحث األول
الشركة المدنية المهنية ضرورة أساسية لمواكبة التطور العلمي

اختلف الوضع في القرن العشرين عما كان عليه في الماضي ،فالطبيب مثالً

كان يزور مرضاه حامال حقيبة صغيرة فيها بعض األدوية المحدودة للعالج(.)1
والمحامي يستعين في إعداد مرافعاته ببعض الكتب والمقاالت والقوانين ،أما اآلن

فالتعقيد طال جميع المجاالت الطبية والقانونية والتقنية ،وذلك تبعا لتطور
المجتمعات وتشابك العالقات االجتماعية واالقتصادية والعلمية ،وال ننسى ظهور

العولمة ،كل هذا دفع المهني وأحياناً اضط ارره إلى التفكير في ضرورة تكوين

شركات مهنية تتيح للمهني فرصة التكوين والتخصص ،ومالحقة التطور العلمي
السريع.

المطلب األول
الشركة تسهل للمهني إمكانية التكوين

إن الشركة المدنية المهنية تسهل ألعضائها فرصة التكوين( ،)2ألن المهني

الذي يمارس عمله منفرداً ال يجد الوقت الكافي ،بل يظل حبيس عمله دون

محاولة منه لإللمام بكل ما تحمله المجاالت المختلفة من تطور صارخ ،كما ان
أي محاولة منه القتطاع وقت للتكوين ،يصيب عجلة العمل بالتوقف ،كما يفقده
عمالئه الذي ال يهمهم سوى المتابعة والجدية وإن كانت على حساب المهارة.

ففي المجال الطبي يوما عن يوم تزيد حدة األمراض التي يحتاج معها إيجاد
حلول عالجية ،تستدعي من الطبيب إيجاد وقت كاف للبحث العلمي .وفي

Savatier (Jean, Qu'estce guune profession libérale? Rev. Projet 1966, No. )1
4, P. 459.
Roussel, Introduction aux traveaux du congrés de l'association syndicale )2
des medecins exerçant en groupe, In Plaquette du congrés Perpignan, 1966,
.P. 11
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المجال القانوني تطرح كل يوم قضايا جديدة وتصدر قوانين مختلفة لم يعتد عليها

القانونيون ،وبالتالي فهي تحتاج إلى اجتهادات يعجز المحامي عن الوصول

إليها ،اال إذا تسلح بالبحث والتنقيب ،وكل هذا لن يتأتى إال إذا مارس المهني

عمله في إطار شركة مدنية متخصصة ،حيث يجد بديالً عنه إن هو غاب

ألهداف تثقيفية وتكوينية دون أن يضار العمل في شيء ،ودون أن تمس
مصلحة العمالء كذلك (.)1

لذا فان ممارسة المهنة الحرة داخل شركة مدنية متخصصة ،أصبح ضرورة

تفرض نفسها بكل قوة ،فهي باإلضافة إلى إتاحتها للمهني فرصة التكوين

والتخصص ،الذي ال يمكن أن يتم بالشكل المرضي في إطار الممارسة الفردية،

فإنها تخلق حرية أكبر للمزاول للمهنة ،حيث يسهل تعويض شخص بشخص

آخر ،إذا حصل هناك عائق كمرض عضال أو سفر ،زيادة على ضمان حماية
أكبر بالنسبة للمسنين منهم ومنها حاجيات التقاعد المستقبلي .
المطلب الثاني
الشركة المدنية المهنية تسهل للمهني إمكانية التخصص

تتيح الشركة المهنية ألعضائها باالضافة الى إمكانية التكوين كبديل عن

الممارسة الفردية ،فإنها تتيح أيضا إمكانية التخصص ،فالتطور المتالحق للعلوم
جعل الشخص الواحد ال يستطيع اإللمام بكل تفصيالت المهنة ،فالطبيب من
الصعب عليها أن يفقه في كل المجاالت الطبية المختلفة ،والمحامي كذلك ال

يستطيع أن يلم بكل فروع القانون المختلفة ،أمام هذا التعقيد ،البد للمهنيين من

التخصص ،ففي الشركة المدنية المهنية ،يكون هناك أكثر من تخصص في أكثر

Beguin (Jaxques), Peut-on remédier à la complexité du droit ?, In mélanges )1
en l'honneur de H. Blaise traveaux et recherches de l'université de Rennes I,
éd., Economica, 1995, P. 1
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من مجال ،والفرصة إذن متاحة الستبدال األفكار بين المهنيين ،وبالتالي
االستفادة المشتركة للزيادة في المدارك وتنميتها (.)1

في مهنة الطب :

نجد التخصصات عديدة ،والمجاالت معقدة  ،فالطبيب الواحد ال يستطيع بأي

حال من األحوال أن يبدع ويتفوق في كل هذه التخصصات  ،وفي موازاة مع ذلك

نجد بعض المرضى لديهم الرغبة في فريق متخصص من األطباء المتابعة

حالتهم المرضية التي يمكن أن تمس أكثر من مجال طبي ،لذا يفضلون اللجوء
إلى المصحات الكبرى والمستشفيات المتخصصة ،خصوصا إذا ثبت احتياج
( )2

حالتهم لمدد طويلة في العالج
في مهنة المحاماة :

للشركة المدنية المهنية أهمية ال غنى عنها بالنسبة للمحامي( ،)3فمن الصعب

عليه في ظل تعدد القوانين القانون المدني ،الجنائي  ،اإلداري،

العقاري،

الضرائب ،التأمينات  )...وتعدد اإلصدارات وكذا تشعب اإلشكاليات القانونية،

أن يلم بكل مستجدات المهنة ،إذن أصبح التخصص ضرورة ملحة تفرض نفسها
بقوة ،فإذا كنا نجد في المجال الطبي أطباء متخصصين  ،فإننا أحوج بكثير إلى

التخصص في المجال القانوني ،وإن كان المحامون أنفسهم ال يرغبون فيه خوفا

من التقليل من عدد موكليهم ،لذا فإن الشركة المدنية المهنية هي الحل األمثل
أمام المحامي لكي يضمن لنفسه الكفاءة والخبرة والتخصص ،وثانيا الوقت الكافي
إن هو أراد التكوين والتثقيف ،وفي نفس الوقت تتيح شركة المحاماة المدنية
التجمع لعدد كبير من التخصصات كفيلة بضمان الجودة واإلتقان في ملفات

.Savatier (Jean) , Op. Cit., 462 )1
Nedelec (Marc), La Medecine en groupe, éd., Seuil , 1970, P. 34. voir )2
aussi: Marcais, La tendance a l'association et aux cabinets de groupe 1962 ,
.P. 500 et S
.Martin ( Raymond ), Op. cit., 87 )3
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يصعب فيها فصل تخصص عن آخر ،وبالتالي يجد العميل نفسه أمام "مصحة

قانونية" قادرة على ضمان حقه القانوني في مواجهة كل معتد (.)1

وخالصة القول  ،أن العميل الذي يتعامل مع شركة يجد نفسه أمام فريق من

المتخصصين على مستوى من القدرة في اإلنجاز غير ضئيل ،وعلى مستوى من

الكفاءة تمكنه من التصدي للمشكالت  ،زد على ذلك تفادي القصور أو العجز

الفكري الذي يمكن أن يقع فيه أرباب المهن ،وهو خطر ال يمكن الوقاية منه إال
بالتعاون بين المهنيين  ،إذ يمكن أن تتطلب المشكلة الواحدة في حلها جهد أكثر

من متخصص في نطاق المهنة الواحدة ،فالجماعة تفوق الفرد في إنجاز العمل
بصورة أفضل كماً ونوعاً .

المطلب الثالث

الشركة المدنية المهنية ضرورة اجتماعية واقتصادية

لقد اصبح االمر متجاو اًز أن تمارس المهنة الحرة في شكل انفرادي ،ليس

لضرورات التكوين والتخصص الذي تتيحه الشركة بالمقارنة مع الممارسة الفردية

فقط  ،بل أكثر من ذلك ،فهي استثمار أفضل لوقت الشركاء وتطوير وضعهم،

مما يؤدي إلى اإلتقان في العمل وزيادة نسبة األمان في العالقة المهنية بين كل
األطراف ،وكما يأتي:

الفرع األول
الشركة تخلق القوة واإلبداع

تتيح الشركة المدنية المتخصصة للشريك فرصة االحتكاك بباقي الشركاء

قوي الخبرة ،وبالتالي االستزادة من علمهم ،فليس من الضروري أن يكون نجاح

العمل مبني على المعرفة النظرية بكل دواخل المهنة ،بل البد من الخبرة العملية

Steudler (François), La pratique de groupe, Prospective et santé, No. 34, )1
P. 103
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( ،)1ففي الشركة المدنية المهنية ،نجد كل شريك يبذل قصارى جهده لنجاح العمل
بشرط توافر نية العمل الجماعي الهادف ،الذي يشبه البعض بعقد الزواج ،فهو

كالدخول إلى الشركة ،يكون بتحمل الخير والشر(.)2

وفي حالة ما إذا صدقت النوايا لكل الشركاء ،وذلك باحترام قواعد المهنة

وشروطها الداخلية ،فإن العمل يكون على أحسن وجه ،انطالقاً من المقولة
الشهيرة "االتحاد يخلق القوة " باإلضافة إلى ذلك ،فإن العمل الجماعي يزيد من

حيوية الشريك ورغبته في المنافسة إلثبات وجوده وكفاءته داخل الشركة ،كما
يساعد الشركاء بعضهم البعض عند العجز عن التصدي ألية مشكلة.
الفرع الثاني
الشركة معيار للوقت

في إطار العمل الجماعي ،أي في ممارسة المهنة الحرة داخل شركة

متخصصة يجد المهني الوقت الكافي إلدارة شؤون حياته الخاصة باإلضافة إلى

شؤون عمله ،إذن هناك مراعاة للجانب الشخصي للمهني ،الذي إذا تم التقصير
فيه ،ينعكس بطريق غير مباشر على عمله.

()3

فحسب إحصائية تمت بين المحامين واألطباء في فرنسا سنة ۱۹۹5

تم

استخالص أن  ۲۹%منهم انتقلوا من العمل الفردي إلى العمل الجماعي في

شركات مدنية مهنية  ،بسبب اإلرهاق الذي يسببه العمل الفردي والذي ينعكس

Klein (Olivier ), Pouzaud (François), Seuls a l'officine ils ont relevé le défi, )1
Le M.P.L. No. 2070, 9 Avril 1994, P. 20
Viandier (Alain), Droit des sociétés, edition: Litec, 12éd 1999, No. 50 et )2
S

Monney (Gérard), Les diverses formes de groupements pour l'exploitation )3
d'une officine, Thése dr, Paris Sud, 1979, P. 15.
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على جدية العمل وإتقانه ،كما يؤثر على االستقرار العائلي لهؤالء المهنيين ،

فوجود سكرتارية واحدة وإدارة واحدة ،يبعد المهني عن تحمل الكثير من األعباء
المالية واإلدارية العادية الذي كان من المفروض أن يتحملها لوال وجود إدارة

جماعية.

إذن الممارسة الجماعية داخل إطار شركة مدنية مهنية تتيح للمهني ممارسة
()1

عمله بشكل عادي.

الفرع الثالث
الشركة ضرورة تفرضها ظروف اقتصادية

في القديم كانت ممارسة المهنة الحرة ال تتطلب إمكانيات ضخمة وال

تجهيزات مكلفة على المهني ،بخالف ما هو عليه الحال اآلن  ،ففي ظل التقدم
التكنولوجي والعلمي ،أصبح من الصعب على المهني أن يواجه تكاليف المهنة

بمفرده  ،بل أصبح ضرورية أن يتسلح بالمجموعة لكي يظل متواجداً في دائرة

المنافسة ،لهذا التجأَ إلى الممارسة الجماعية عبر تأسيس شركات مدنية مهنية

قادرة على تحقيق أهداف مهنية وقادرة على االستم اررية في ظل التكتالت التي
أصبحت سمة العصر الحاضر

()2

وهي:

 -1الحاجة إلى رأس مال لمزاولة المهنة
لقد عرف المسرح االقتصادي والتكنولوجي تطو ار بفضل االكتشافات

المتالحقة في كل المجاالت ،الصناعية ،الكيميائية ،الطبية ،القانونية ،وسائل

االتصاالت  ،...مما أدى إلى ارتفاع أسعار األجهزة التي تتغير بشكل متالحق،

Gousset (Jean ), De la diversité de activités de certains avocats )1

étrangèrs, J.C.P. éd. E. 1996, Supple, No. 2

Picard ( Jean), Représentation des personnes morales le notariat )2
12Europe , J.C.P. , . N. 1998 , P. 529
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بحثا عن السرعة والكفاءة واإلنجاز ،فعلى سبيل المثال نجد الطبيب في حاجة

دائمة لألجهزة الحديثة وإال أدى فقدانها إلى توقفه عن العمل ،ألن المريض دائما

في بحث عن الجديد الذي يضمن له السرعة في الشفاء .والحال نفسه بالنسبة
اء إلنجاز
للبيولوجي والصيدلي والمحامي  ،فهم في حاجة إلى أحدث األجهزة سو ً
العمل أم تسهيله ،كأجهزة االتصال والكمبيوتر والفاكس وغيرها.

في ظل هذا الوضع ،ال يجد المهني وسيلة أنجع من الشركة المدنية والتي

تساعده إلى حد كبير على التقليل من النفقات التي كان يتحملها وحده في

الممارسة الفردية

()1

باإلضافة إلى ذلك ،فإن الممارسة الجماعية للمهنة تتيح

الفرصة للمهنيين الشباب ،خاصة في بداية حياتهم لتفادي التكاليف الباهظة التي
تتطلبها ممارسة المهنة(.)2

 -2الحاجة إلى رأس المال للبقاء في دائرة المنافسة
إن المهنيين بصفة عامة يتعرضون لنوعين من المنافسة( ،)3األولى هي منافسة

داخلية والثانية خارجية ،ولبقاء المهني في دائرة الضوء ،البد من الممارسة
الجماعية التي تجعل عمله يتميز بالكفاءة واإلتقان.

ففي فرنسا نجد أن هناك تزايد كمي وكيفي في طلب العمالء ،وذلك بسبب ما

يتعرض له المهني الفرنسي من منافسة على جميع االصعدة؛ فعلى الصعيد

األوروبي ،نجد اتفاقية روما الموقعة في  ۲۷مارس  ۱۹۰۷في المواد من 5۲

اء أكانوا أشخاصاً
إلى  ،66فتحت الباب على مصراعيه لكل المهنيين ،سو ً
Sabater, le financement de l'installation d'un cabinet d'avocat, Droit et )1
,Patrimoine 1994,P. 75.

Lamboley (Annjie ), Op . cit., P. 22 )2
Valkeneer (Roland), Les professions liberals et les sociétes civiles, Essai )3
de synthése, In actes du collogue a l'université de Bruxelles, 1989 P. 343
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طبيعيين كانوا أم شركات داخل السوق األوروبية المشتركة ،لممارسة مهنتهم دون

قيد أو شرط ،وهذا يشكل مزاحمة ظاهرة ،البقاء فيها للتقنية العالية والجودة
الالمتناهية للعمل(.)1

المطلب الرابع
الشركة المدنية المهنية تعبير عن الفكر اإلنساني المتطور

إن العالقة التي تربط المهني بالزبون أو العميل عالقة حميمية وشخصية

ذات طابع إنساني ،ومبنية على الثقة وعلى حرية الزبون في اختيار الممارس
للمهنة ،الذي ينتقيه اعتمادا على مؤهالته الشخصية وعلى كفاءته العالية وعلى

جودة الخدمات التي يقدمها للزبائن.

لكن في ظل تطور العقلية الفردية التي أصبحت تؤمن بضرورة البحث عن

األفضل وجودة ،تالشت هذه العالقة تدريجية ،ولم يعد الزبون يبحث إال عن
األفضل بغض النظر عمن هو المهني الذي يقوم بأداء الخدمة.

وفي المقابل نجد أن التزام المهني أمام زبونه هو التزام بنتيجة ،مما يجعله يلجأ

إلى الممارسة الجماعية في إطار الشركات المدنية المهنية محاولة منه لتوزيع

المسؤولية بينه وبين زمالئه.

إذن تطور العقلية الفردية جعل أمر اختيار الشركة كإطار قانوني لمزاولة المهنة

الحرة ال يثير أية مشاكل تخص العالقة بين الشخص المزاول للمهنة والزبون(،)2
وإن ظلت بعض الحاالت الفردية متشبثة بهذه العالقة ،فإن المشرع فطن إلى هذه
النقطة ،فألزم كل شريك بأن يضع وقته ورعايته المستمرة رهن إشارة المكتب

Beaupere, Les cabinets de groupes, Interêt critiques, realizations, )1

.perspectives, these de medicine, Nantes, 1961, P. 117

64e congrés de Notaires de france, Le droit des sociétés au service de )2
l'evolution des enterprises Royan,1966
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المشترك ،كما قرر مساءلة الشركاء ،الذين يعتبرون مسؤولين بالتضامن تجاه

زبائنهم ،زيادة على أن كل شريك يبقى مسؤول وحده جنائياً وتأديبياً في حالة
خرقه للقانون والواجبات المهنية (.)1
المبحث الثاني
المسؤولية المدنية لشركة المحاماة المدنية

مسؤولية المحامي في شركة المحاماة هي تطبيق ألحكام المسؤولية في الشركات

المدنية المهنية بصفة عامة:

أن تحديد مسؤولية المحامي في شركة المحاماة المدنية ،إنما يتم من خالل

الوقوف على أحكام هذه المسؤولية في الشركات المدنية المهنية بصفة عامة،

فاالولى احدى صور الثانية على ما ذكر غير مرة ،والتعرف على أحكام

ابتداء بتوضيح المالمح الجوهرية لما
المسؤولية في األخيرة ،وهي للشركاء ،يرتبط
ً
يطلق عليه فقه القانون التجاري إدارة الشركة .
وإذا كان هذا الفقه قد درج وهو في سبيل بحث موضوع اإلدارة ،على تناول

وضع الشركاء والمدير والجمعية العمومية ،فاننا نود أن نشير إلى ان مجال بحثنا

هنا يتطلب بالضرورة التركيز على وضع الشركاء والمدير في الشركات المدنية
المهنية بصفة عامة وشركات المحاماة على وجه الخصوص .
تقسيم :

نتكلم أوالً عن مركز الشريك وتعقبه بتناول مركز المدير ،ونخصص لكل منهما

مبحثاً وكما يأتي:

Bodin, Les sociétés civiles professionnelles d'avoués, Revue )1

,des Sociétés, 1970, No.35,P.393.
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المطلب األول
مركز الشركاء

رأينا سابقاً ان تعدد الشركاء يعد ركناً موضوعياً خاصاً في تكوين

الشركات المدنية المهنية وشركة المحاماة أحدى صورها ،ودراستنا هنا لمركز
الشريك في هذه الشركات تأتي في الواقع استكماالً لذلك الركن ،وتتطلب التعرف
على ما للشريك من حقوق وما عليه من التزامات ،وصوال إلى تحديد المدى الذي

تقوم معه مسئووليته المدنية ،ونوضح هذه االلتزامات وتلك الحقوق ،وكيف تقوم

مسؤولية الشريك المدنية في اطار التزاماته ويكون لنا ذلك في ثالثة مطالب هي
على النحو اآلتي :

الفرع األول
التزامات الشريك
أوال  -التزامات الشريك تجاه الشركة

يتحمل الشريك في الشركات المدنية المهنية بصفة عامة ،والمحامي

الشريك في شركة المحاماة بصفة خاصة ،نوعين من االلتزامات:

األول :يرتبط بصفته شركة ويخضع في هذا الصدد للقواعد العامة في الشركات
المدنية العادية (.)1

أما الثاني :فيرتبط بكون هذا الشريك من أرباب المهن الحرة ،واتصاال بذلك،

يلتزم الشريك القيام بأعباء المهنة على أكمل وجه ،كما يلتزم بذات القدر ،بأن

تكون ممارسته للمهنة مقصورة على رحاب الشركة ،وما ينبغي أن يالحظ ،إن

التزام الشريك بتكريس نشاطه للشركة انما هو التزام يعم كل الشركات المدنية

.MOREAU : op.cit.n.26 , P.63 ETS )1
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المهنية بقطع النظر عن طبيعة حصة الشريك فيها مع انه يخص الحصة بعمل

في الشركات المدنية العادية.

ويترتب على االلتزام المذكور ،أنه ال يجوز أن يكون رب المهنة شريكاً في اكثر

من شركة مدنية مهنية ،كما يمتنع عليه أيضاً ،حال صيرورته شريكاً في واحدة

منها يمارس المهنة منفردة ،وقد أشارت إلى ذلك المادة الرابعة من مرسوم ۲۹
نوفمبر سنة .1966

وفي شركة المحاماة المدنية جاءت أحكام المادة  45من مرسوم ،۱۳/۷/۱۹۷۲

تطبيقا ألحكام النص السابق ،وحظرت على المحامي أن يكون في أكثر من

شركة ،كما حظرت عليه أن يمارس المهنة منفرداً ( ،)1كما تقضي المادة  47من
ذات المرسوم بأنه يتعين على المحامي أن يكرس نشاطه المهني للشركة ،لكن

ليس ثمة ما يمنع الشريك في الشركات المدنية المهنية ومنها شركة المحاماة من

أن يقوم  -إضافة إلى مهنته ويمارسها من خالل الشركة بصورة جماعية مشتركة

وباسمها بنشاط أخر بصورة منفردة ( ،)2شريطة أن يكون لهذا النشاط صلة
بالمهنة ،ويمكن أن يمارسه على وجه االستقالل ومثال ذلك في نطاق شركة

المحاماة ،قيام المحامي  -وهو شريك  -بتأليف الكتب القانونية ،وكذا قيامه
بتدريس القانون في الجامعات والمعاهد أيضاً.

ويستطيع المحامي وهذا مثال آخر ،أن يجمع بين صفته شريكاً يمارس المهنة

من خالل شركة وبين وظيفة الشريك ،وما ينبغي أن يالحظ في هذا المقام ،أن
جمع الشريك بين مهنته ويمارسها من خالل الشركة ،وبين نشاط آخر يمارسه
" Sauf disposition contraire .... Tout associe peut etre member que d'une )1
seule societe civile professionnelle , et ne peut exercer la meme profession

a titre individuel " V.CHARDENON et MOURZITCH : op.cit ., n.13
GUYON : op.cit.n.69 )2
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منفردة وقد مثلنا لذلك ،أنما يتقيد بأال يمنع الشريك عن تخصيص الوقت الملتزم

بتكريسه للشركة  ،ويجيء القيد انطالقا من المبدأ الذي يوجب على الشريك في

هذه الشركات أن يرصد نشاطه المهني ويكرسه للشركة فقط.

وكما ذكرت من قبل فان الفقه الفرنسي لم يغفل اإلشارة إلى حق الشريك في

الشركة المدنية المهنية في ممارسة المهنة مجانا وبصورة منفردة ،إال أن المشكلة
تثور في نطاق هذا النوع من الشركات على ما أشار ذلك الفقه ،بالنسبة لممارسة

الشريك مهنته بصورة منفردة ولقاء اجر( ،)1والمجال الخصب لذلك مهنة الطب
ونجد بالمناسبة المادة  48من مرسوم  14يونيو  ۱۹۷۷بخصوص الشركات

المدنية لألطباء تشير أن التزام الشريك بتكريس نشاطه للشركة ال ينفي الطابع

الحر في ممارسة المهنة وال يتعارض معه ،والزم ذلك تبعا لما يتضمنه النص،
أن الطبيب في تلك الشركات يستطيع أن يمارس نشاط آخر بصورة منفردة لقاء

أجر ،شريطة ان ال يتعارض ذلك مع التزامه تجاه الشركة برصد نشاطه عليها
وتكريسه لها.

وال يخالجنا الشك  ،على ما المحنا من قبل ،أن ذلك يمكن أن ينطبق بالنسبة
الشركات المحاماة المدنية.

ثانيا :التزامات الشريك تجاه اآلخرين

يلتزم الشريك في الشركات المدنية المهنية وشركة المحاماة أحدى صورها،

تجاه اآلخرين بنوعين من االلتزامات:
األول .يخص ديون الشركة.

الثاني .يتعلق بتعويض اآلخرين عما أصابه من أضرار من جراء ممارسة
المهنة ،وسوف نعرض لذلك تفصيال بمناسبة مسؤولية الشريك في هذا المجال
فيما بعد.

GUYON : op.cit.n.70 )1
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المطلب الثاني
حقوق الشركاء

الحقوق ذات الطابع الفردي  :للشريك في الشركة المدنية المهنية بصفة

عامة ،طائفتان من الحقوق ،حقوق ذات طابع جماعي وأخرى ذات طابع فردي،
()1

ويهمنا األخيرة ونجملها فيما يأتي

:

أوالً .الحق في األرباح
تتولى الشركة المدنية المهنية تحصيل األتعاب المدفوعة كأجر عن النشاط

المهني للشركاء الذين لهم حق اقتسام األرباح التي حققتها الشركة ،فالمشاركة في

األرباح جوهر عقد الشركة ( م  5.5مدني مصري  ۱۸۳۲ -مدني فرنسي ).

ويتم توزيع األرباح على وفق ما هو متبع في الشركات المدنية العادية ،ولم

يتضمن مرسوم  ۱۳/۷/۱۹۷۲بالنسبة لشركات المحاماة في فرنسا أي نص

خاص ،يحدد في هذا الصدد ،أسلوب توزيع األرباح ،وحيال سكوت النصوص

فال مناص من اللجوء إلى القواعد التي تحدد أسلوب توزيع األرباح في الشركات
المدنية المهنية بصفة عامة ونجد المادة  14من مرسوم  ۲۹نوفمبر سنة

 1966بخصوص هذا النوع من الشركات في فرنسا تقضي بحصول الشركاء

ٍ
متساو من األرباح الذي يحدث بعيدا عن هذا  -وهو نادر األتباع
على نصيب
 -أن ينص في نظام الشركة على أسلوب لتوزيع األرباح يأخذ في االعتبار

عاملين :حصة الشريك في الشركة إضافة إلى نشاطه المهني.
ثانيا .الحق في االطالع

نصت المادة  13من مرسوم  ۲۹نوفمبر بخصوص الشركات المدنية

المهنية في فرنسا ،على حق الشريك في االطالع ،وتبدو جلية أهمية هذا الحق
 )1راجع في تفصيل هذه الحقوق.GUYON: op.cit..n.77-95 :
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مع مسؤولية الشريك عن ديون الشركة  -وهي شخص معنوي بتحصيل األجر

كمقابل للنشاط المهني للشركاء ،ونلحظ أن حق الشريك في االطالع ،انما يجيء
نتيجة لما تتميز به الشركات المذكورة ،وقوامها الممارسة الجماعية المشتركة

لمهنة هي بحسب األصل فردية.

ويرد هذا الحق ،في المقام األول على حسابات الشركة ،وبصفة عامة فان هذه

الحسابات وكذا تقارير المديرين ،يجب أن ترسل إلى الشركاء قبل اجتماع

الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما في األقل ،وإضافة إلى ذلك فللشركاء الحق،
بصفة عامة وفي أي وقت خالل السنة  ،في االطالع على وثائق الشركة.

والحق في االطالع على هذا النحو ،فوق اتساع مداه ،فان له طابع شخصي،

ونتيجة ذلك انه يمتنع على الشريك وهو في سبيل استعمال حقه في االطالع ،أن
يستعين بخبير ما لم يكن األخير معين من قبل المحكمة ،إضافة إلى ما تقدم
يحق لكل شريك االطالع على نشاط باقي الشركاء ،وهو ما يسمى بحق االطالع

المتبادل ،دون أن يعد ذلك بااللتزام بسر المهنة ،بالغ ما بلغت قوة هذا االلتزام

كما هو الحال في مهنة المحاماة .

وانطالقا من مسؤولية كل شريك عن نشاطه المهني ،فان االطالع التبادلي يعد
الوسيلة الوحيدة في دعم نية المشاركة بأن ما يهم الواحد يهم الكل( ،)1وفوق ذلك

تجيء ضرورة هذا االطالع من انه يجنب تحول الشركة المدنية المهنية البسيطة
باعتبارها شركة ممارسة إلى شركة مهنية للخدمات(.)2

وفي نطاق مرسوم  ۱۳يوليو سنة  ۱۹۷2بخصوص شركات المحاماة المدنية

في فرنسا ،نجد المادة  ۲۰منه تقضي بأن للشركاء الحق في بأنه يتعين على

Que les affaires du chaqun sont les affaires de tous )1
GUYON: P.CIT,N.83. )2
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المدير  -خالل خمسة العشر يوما التي تسبق اجتماع الجمعية العمومية ( ،)1أن
يرسل إلى الشركاء الحساب السنوي وتقري اًر عن نشاط الشركة .
ثالثا .الحق في التنازل عن الحصص

يمكن للشريك في الشركة المدنية المهنية أن ينزل عن حصته النقدية أو

العينية ،ويخضع في ذلك لقواعد صارمة سيما إذا كان المتنازل إليه ليس شريكاً،
أما الحصة بعمل فال يمكن النزول عنها بحال من األحوال ،والتنازل قد يكون
للغير أو ألحد الشركاء .

فإذا كان التنازل للغير ،وجب أن يكون المتنازل إليه مقبوال لدي الشركاء ،ويكون

كذلك إذا وافق على النزول أغلبية تمثل ثالثة أرباح هؤالء الشركاء مع مشاركة
المتنازل في التصويت هذا ،ما لم ينص نظام الشركة على طريقة أخرى لحساب

هذه األغلبية كما لو اشترط اإلجماع (م  ۱۹/۱من مرسوم  ۲۹نوفمبر سنة
.)2( ) ۱۹66

إضافة إلى ما سبق  ،يلزم لصحة التنازل وحسبما تقضي بذلك الفقرة الثانية من

المادة  ۱۹سالفة الذكر ،إخطار الشركة والشركاء به ،وإذا لم تعلن الشركة قرارها

 )1والقاعدة أن الجمعية العمومية في الشركات المدنية المهنية بصفة عامة تتكون من كل الشركاء

والمادة من مرسوم  ۲۹نوفمبر سنة  1966في فرنسا تقضي بأن يكون لكل شريك صوت واحد ما لم

ينص على غير ذلك في نظام الشركة .وينعقد للجمعية العمومية اختصاص البت في األمور الهامة

وهي أمور تتجاوز باهميتها سلطات المدير  .وبالنسبة لشركة المحاماة ،تقضي المادة  ۲۱من مرسوم
 ۱۳يوليو سنة  ۱۹۷۲بأن لكل شريك عدد من األصوات يعادل ما يملكه من حصص في الشركة

بقيد حاصله اال يتجاوز عدد األصوات النصف مهما كان عدد الحصص تلك.
ART.19 al-1: "les parts socials peuvent etre transmises ou cedes a des )2
les trios , tiers avec la consentement des associes representant au moins
quarts de voix , tutefois les status peuvent imposer l'exigence d'une majorite
." plus forte ou de l'unanmite
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خالل شهر من تاريخ األخطار( ،)1كان ذلك موافقة ضمنية منها على هذا
التنازل.

وإذا رفضت الشركة التنازل عن الحصة تعين عليها خالل ستة أشهر من تاريخ

الرفض عرض هذه الحصة للبيع أو تقوم هي بشرائها (م  ۱۹/۲من مرسوم ۲۹
نوفمبر سنة .)۱۹66

وليس من شك في أن وجود هذا الخيار للشركة إنما يفترض بطبيعة الحال،
تصميم الشريك على التنازل من ناحية وبقاء الشركة على رفض وقوعه من ناحية

أخرى.

وفوق كل ما تقدم ،فأنه ليزم لصحة التنازل أيضاً يكون المتنازل إليه قاد اًر على
ممارسة المهنة في أطار نشاط الشركة وهذا يتطلب أن يكون مسجال ضمن
أربابها الممارسين.

أما التنازل ألحد الشركاء فيخضع لقواعد مرنة ،والقاعدة األساس كما نصت
عليها المادة  ۲۰/۱من مرسوم  ۲۹نوفمبر السنة  1966بخصوص الشركات

المدنية المهنية في فرنسا ،هي حرية التنازل عن الحصص بين الشركاء ما لم
ينص على غير ذلك في نظام الشركة( ،)2ويخضع التنازل بصفة عامة لقواعد

الشكل وخاصة من حيث وجوب االعالن وان يكون ثابتة بالكتابة( ،)3وعن نزول
الشريك في شركة المحاماة عن حصته( ،)4فانه يجوز ان يكون للغير ،بمقابل أو

مجاناً ،ويشترط لصحة النزول ،أن يكون المتنازل إليه من المحامين المقيدين
 )1وتمتد المدة إلى أكثر من ذلك في شركات أخرى  ،فتبلغ اربعة اشهر في شركات الموثقين المدنية.
.V.CHAPPUIS: op.cit., n.137p
Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement " )2
." seccibles entre associes
.TERRE: op.cit., sem.Jurid.1967,n.180 )3
وراجع في النزول عن الحصص:
.GUYON: op.cit.,n.84 et S
V.GUYON: op.cit.,n.301 CHARDENON et MOURZITCH: op.cit.,n.18-29 )4
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بالجدول ،وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة  ۲6من مرسوم يوليو سنة ۱۹۷۲

بخصوص شركات المحاماة في فرنسا.

وتطبيقا لحكم المادة من مرسوم  ۲۹نوفمبر سنة  1966كما عرضنا له من

قبل ،فان نزول المحامي عن حصته في الشركة للغير ال يقع صحيحة إال
بموافقة أغلبية يمثلها ثالثة أرباح الشركاء ما لم ينص نظام الشركة على نسبة

أخرى لحساب األغلبية ،كما يمكن أن يشترط اإلجماع .

وتطبيقا ألحكام الفقرتين الثانية والثالثة من النص السابق فأنه يتعين على

المحامي المتنازل أن يقوم بإخطار الشركة والشركاء بهذا التنازل( ،)1على أن
يتضمن هذا األخطار المقابل الذي تم التنازل لقاءه وطريقة السداد ،فإذا لم تعلن

الشركة قرارها خالل شهرين من تاريخ األخطار المشار إليه ،كان ذلك موافقة

ضمنية منها على التنازل المذكور ،أما لو تمت الموافقة على التنازل صراحة أو
ضمناً ،كان للمتنازل إليه أن يطلب إلى نقابة المحامين تسجيله.
الخاتمة

إن ممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية ،يعبر عن تطور

في الفكر القانوني لكل التشريعات التي سمحت بهذا النوع من الممارسة  ،هذا

التطور كان نتاج االيجابيات المتعددة التي يتميز بها نظام الشركات المدنية
المهنية كإطار تمارس فيه المهنة ،بعيدا عن الفردية التي أصبحت غير قادرة
على مواكبة التطور التشريعي في كل الميادين ،اجتماعية ،اقتصادية ،قانونية،

وحتى تكنولوجية.

وال يشك أحد أو يجادل في أهمية الممارسة الجماعية للمهن الحرة ومن ضمنها
مهنة المحاماة في إطار شركات مدنية مهنية ،لكن الكل يختلف في طريقة تنظيم
 )1ويتم األخطار وفقا ألحكام المادة  ۱6۹۰مدني فرنسي كما يمكن أن يتم بخطاب موصی عليه.
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هذه الممارسة ،فاالختالف في التنظيم والهيكلة والتقنين ينعكس على شكل

الممارسة ويؤثر في مدى تحقيقها ألهدافها ،فعلى سبيل المثال ،نجد التجربة
الفرنسية نجحت إلى حد كبير في تنظيم شركة المحاماة المدنية بواسطة القانون

اإلطار  66 - ۸۷۹في  ۲۹نوفمبر  1966ثم المرسوم  ۹۲ - ۹۸۰في ۲۰

يوليو  ، ۱۹۹۲كما أصدرت نقابة المحامين الفرنسية نموذجاً أساساً لهذه الشركة،
يتعين على من يرغب في تكوين شركة محاماة مدنية أن يقتدي به وإال بطلت

شركته ،وبالفعل نجح القانون الفرنسي في ضبط الممارسة الجماعية في إطار
شركة والخروج بها من الالتنظيم ومن العشوائية إلى التنظيم والتقنين المحكم،

وهذا ما ساعد على تحقيق األهداف التي من اجلها شركة الممارسة الجماعية
لمهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية.

أما المشرع المصري  ،وبعدما سمح في المادة الرابعة من قانون المحاماة رقم

 17لسنة  ۱۹۸۳بممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية ،لم يكمل

مسيرته التشريعية بسن قانون ينظم هذه الممارسة ويقننها ،بل ترك األمر على
عواهنه ،وترك المجال للقانون المدني لينظم كعادته ما لم يشمله التنظيم .

أما المشرع العراقي فلم يكن بأحسن حال من المشرع المصري  ،حيث لم يسمح
ابتداء بممارسة مهنة المحاماة في إطار شركة مدنية مهنية ،ليكتفي بالممارسة
الفردية والشراكة.

ولهذه األسباب كان من المنطقي ومن الضروري أن نلجأ إلى القانون الفرنسي ،

لعلنا نجد فيه ضالتنا ،وهي التنظيم القانوني لشركة المحاماة المدنية ،وبالفعل

تمكن القانون الفرنسي من وضع الخطوط العريضة للشركات المدنية المهنية من

خالل القانون اإلطار  ،66 - ۸۷۹وبعد ذلك صدرت مراسيم مستقلة تنظم
ممارسة المهن الحرة في إطار شركات ،ومن ضمن المراسيم التي صدرت ،
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مرسوم  ۹۲ - 6۸۰في  ۲۰يوليو  ۱۹۹۲والذي نظم ممارسة مهنة المحاماة في
إطار شركة مدنية مهنية.
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الجرائم الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية
د .محمد خضير علي الانباري
مقدمــــــــــــة
أوال.

يعد القضاء الجنائي الدولي مطلباً قديماً طالب به العديد من قراء
الفكر السياسي والقضائي والمثقفين منذ القرن التاسع عشر ،وتحقق لهم ما
تمنوه بعد الشعور المرير بالجرائم الدولية التي ارتكبت من الحكام والقادة

بمختلف مسمياتهم بحق الشعوب ،والتي تميزت بنشرها وسائل اإلعالم

المختلفة.

مر القضاء الجنائي الدولي بمراحل عدة وصوًال إلى المرحلة الحالية
وقد ّ
األفكار المتعلقة بهذا القضاء
المتمثلة بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة ،فقد ُوجدت
ُ
أوًال عند الرومان واإلغريق ،وذلك عندما طرح الرومان فكرة توحيد الشعوب
ضمن مدينة كبيرة خاضعة لقوانين واحدة.

ان أولى تطبيقات القضاء الجنائي الدولي
وبيّنت كتابات بعض الباحثين ّ
وتحديد ا إلى العام  1286قبل الميالد،
تعود إلى التاريخ المصري القديم،
ً
وكذلك عندما قام ملك بابل نبوخذ نصر بمحاكمة ملك يودا المهزوم

بيترياس.

وفي العصر الحديث تطورت األفكار المتعلقة بالقضاء الجنائي الدولي أكثر

لس ابقة ،وذلك بفضل المحاكمات
مم ا كانت عليه في تلك الحقب الزمنية ا ّ
ّ
التي جرت خالل الحربين العالميتين األولى والثانية ،حيث تشكلت المحاكم
الدوليّة الخاصة بإجراء محاكمة إمبراطور ألمانيا المتسبب باندالع الحرب،
وكذلك في محاكمات الحرب العالميّة الثانية والمسماة (محاكمات نورمبرغ)
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لقادة المانيا ،فمحاكمات طوكيو لقادة اليابان؛ وتطورت الحال وصوًال إلى

محكمة يوغوسالفيا الخاصة ،فالمحاكمات الخاصة بالجرائم الحاصلة في

رواندا ،والخمير الحمر في كمبوديا ،وقادة بعض الدول االفريقية األخرى.

لقد أرست جميع هذه المحاكمات العديد من قواعد القانون الدولي الجنائي،

لكونها تحاكم الزعماء الذين انتهكوا حقوق اإلنسان ،بغض النظر عن منصبه
الوظيفي ،سواء أكان عسكرياً أم مدنياً ،مع عدم االعتداد بحصانته.

فقد قيد النظام القانوني الجديد الحاكم أو الرئيس بالعديد من القيود الدستورية

والقانونية الالزمة لكفالة حقوق األفراد وحرياتهم ،ب ل وأصبحت مساءلة

متاح ا على المستوين الوطني والدولي في ٍ
آن واحد.
أمرا
ً
السلطات العليا ً
نجح المجتمع الدولي في تأسيس عدد من المحاكم الجنائية الخاصة والمختلطة

وصوالً الى المحكمة الجنائية الدولية من خالل الجهود التي إستمرت ألكثر من
نصف قرن ،إليجاد قضاء دولي جنائي دائم يطبق العدالة الدولية على األفراد دون
الحكومات من مرتكبي بعض الجرائم األشد خط اًر على حقوق االنسان ،والتي
أسفرت نهايتها من التوقيع على نظام روما االساس في السابع عشر من تموز

للعام  ،1998ودخوله حيز النفاذ في الثاني من االول من تموز للعام .2002
ثانياً .أهمية البحث

تبرز أهمية البحث في دراسة الجرائم الداخلة في نظام روما األساس

للمحكمة الجنائيّ ة الدوليّ ة  -التي أنشئت بموجب اتفاق عدد من الدول
بغية تحقيق العدالة الدوليّة ،و لكن بالرغم من حداثة نشأتها خالل مؤتمر
روما في سنة  ،1998ودخول نظامها األساس حيز النفاذ في األول من
تموز لسنة -2002

لما لها

والمحاكمات التي مارستها

تلك المحكمة ضد مرتكبي الجرائم األشد

خط ارً المحددة في نظامهااالساس.
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لذلك تتجلى أهمية هذه الدراسة في التعرف على الجرائم المحددة

في نظام روما االساس ،والمحاكمات التي تجري أمام انظار القضاء
الدولي الجنائي ،المتمثل حالياً بالمحكمة الجنائية الدولية.

ثالثاً .هدف البحث

بالنظر لكثرة الجرائم الجنائية الدولية ،فان هذا يتطلب معرفة الجرائم المحددة

في نظام روما االساس وعدم خلطها مع الجرائم األخرى التي انتشرت في الساحة
الدولية ،مثل االرهاب أو تهريب المخدرات أو الجرائم االلكترونية وغيرها ،لذلك

يتطلب حصرها بالجرائم المحددة في المادة الخامسة من نظام روما األساس.

وسنقدم شرحاً تفصيلياً للجرائم المحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية،

واألسباب التي دعت المجتمع الدولي للتوجه للقضاء الجنائي ،ودوره في
اصدار الق اررات العادلة بحق المجرمين ضمن المحاكمات التي يجريها.

رابعاً .هيكلة البحث

تختص المحكمة الجنائيّ ة الدوليّة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدوليّة التي
تمس مصلحة من المصالح التي يسعى القانون الدولي إلى حمايتها المحددة
بموجب المادة (  )5من النظام األساس للمحكمة.

وتشمل هذه الجرائم:
الجماعي ة
 اإلبادةّ

اإلنساني ة
ضد
 الجرائم ّّ
 جرائم الحرب -جرائم العدوان

فس تتناول بشكل تفصيلي في أربعة مطالب.
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الجماعية
األول .جرائم اإلبادة
المطلب َّ
ّ

مصدرا
شك لت جريمة اإلبادة الجماعيّة في مختلف المراحل التاريخيّ ة
ً
قتل وتشر ِ
خطيرا على اإلنساني ة ،لتسب بها في ِ
يد آالف األبرياء من مدنهم
ّ
ً
وقراهم وأوطانهم ،فكانت لجرائم اإلبادة الجماعيّة الّتي ارتُ ِك بت خالل الحرب
الد ولي ،لذلك توجهت الدول
المد ِم رة على المجتمع ّ
العالميّ ة الثانية ،آثارها َ
سعي ا إليجاد الوسائل الكفيلة
واألفراد الى التحرك إلى المجتمع الدولي،
ً
( )1
بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ،ومحاولة منع تكرارها

( )1
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وسنفصل ذلك في الفرعين االتيين:
الجماعية
األول .مفهوم اإلبادة
الفرع َّ
ّ

ترتبط جرائم اإلبادة الجماعيّة ارتباطا وثي ًق ا مع حياة اإلنسان ،وهذا
متميزا ،حيث تكمن خطورتها
اهتمام ا
ما دفع المجتمع الدولي لالهتمام بها
ً
ً
بكونها تمس حرية وحقوق اإلنسان ،وذلك من خالل تهديد إبادة جماعة
معينة ألسباب دينيّ ة أو عرقيّ ة أو غيرها ،وتتمثل هذه الجريمة في صور
مختلفة كاالعتداء على حياة اإلنسان أو إعاقة النسل ومحاربة تكاثره.
وتعود تسميتها -اإلبادة الجماعيّة  -إلى محامٍ يهودي بولندي يدعى (رافائيل
مستشارا للواليات المتحدة األمريكيّ ة لشؤون الحرب
ليمكين) ،كان قد عمل
ً

في نهاية الحرب العالميّة الثانية ،وأبيدت أسرته على أيدي النازيين بعدما
وقعت في األسر .ابتدع ليمكين مصطلح "اإلبادة الجماعيّ ة" في دراسته التي

أعد ها سنة  1944لتوضيح خصوصية الجرائم المرتكبة التي مارسها
ّ
ضد اإلنسانيّ ة ،بخاصة تلك األفعال الهادفة لتدمير دول أوروبا
النازيون ّ
الواقعة تحت االحتالل النازي ،وإلى جرمنة هذه الدول ،كما أوضح المحامي
ان مصطلح "اإلبادة الجماعيّة" يشير إلى تدمير أمة أو جماعية
المذكورّ :
إثنيّة ،وال يعني بالضرورة التدمير الفوري لهذه األمة أو اإلثنيّة ،وإنّ ما يعني
في الغالب وجود خطة منظمة للقيام بأفعال مختلفة تهدف إلى القضاء على
األسس والركائز الحيويّة التي تقوم عليها حياة الجماعة القوميّة واإلثنيّة،
وتؤد ي في النهاية إلى تدمير الجماعة ذاتها( .)1
ّ

أشد الجرائم الدوليّة جسامة ،حيث
وتوصف جريمة "اإلبادة الجماعيّ ة" ،بأن ها ّ
أصدرت الجمعيّة العامة لألمم المتحدة قرارها المرقم ( 96د )1 -في 11
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كانون األول  ،)1(1946المتضمن اعتبار "اإلبادة الجماعيّ ة" جريمة دولية
ان
تتعارض مع روح األمم المتحدة وأهدافها ،كذلك تضمن القرار المذكور ّ

حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها" ،كالقتل الذي
"إبادة الجنس هي إنكار ّ
ِ
حق الشخص في الحياة ،وهذا اإلنكار لح ّق الوجود يتنافى مع
يمثّل إنكار ّ

الضمير العام ،ويً صيب اإلنسانيّة بأضرار جسيمة ،األمر الذي ال يتفق
والقانون األخالقي وروح ومقاصد األمم المتحدة.
ولم ا كانت األمثلة كثيرة لجرائم إبادة الجنس ،إذ أبيدت كليً ا أو جزئيً ا
ولم ا
الس ياسيّ ة أو غيرهاّ ،
جماعات بشريّة لصفتها العنصريّة أو الدينيّ ة أو ّ
كانت المعاقبة على جريمة إبادة الجنس هي مسألة ذات اختصاص دولي،
ان إبادة األجناس جريمة في نظر القانون الدولي،
لذلك تؤكد الجمعيّة العامة ّ
ويدينها العالم المتمدن ويعا َق ب مرتكبوها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم
اء قاموا
شركاء ،بغض النظر عن صفاتهم كحكام أو أشخاص عاديين ،وسو ً
الس ياسة أم الجنس أم أي شيء آخر،
بارتكابها على أسس تتعلق بالدين أم ّ

كذلك تدعو الجمعيّة العامة لألمم المتحدة الدول األعضاء ِّ
لسن ما يلزم من
قوانين لمنع هذه الجريمة والعقاب عليها ،وتوصي بتنظيم التعاون الدولي ما
بين الدول لتسهيل ا لتجريم العاجل لهذه الجريمة والعقاب عليها.

ثم اعتمدت  -الجمعيّة العامة لألمم المتحدة  -اتفاقية منع جريمة
ومن ّ
اإلبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها في ضوء قرارها المرقم ( 260د )3 -بتاريخ
 9كانون األول/ديسمبر  ، . )2(1948والتي صنفتها مادتها الثانية ،على وفق

(  )1أُقرت و ُع رضت للتوقيع وللتصديق أو لالنضمام بقرار الجمع ّي ة العامة  260ألف (د )3-المؤرخ في 9
كانون األول/ديسمبر  ،1948تاريخ بدء النفاذ في  12كانون الثاني /يناير  ،1951طب ًق ا للمادة الثالثة
عشرة منها.
( )2
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ما يأتي:

في هذه االتفاقية ،تعني "اإلبادة الجماعيّة" أيًّا من األفعال التّالية ،المرتكبة
على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو

دينية ،بصفتها هذه:
 -1قتل أعضاء من الجماعة.
 -2إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

جزئي ا.
كلي ا أو
عمد ا لظروف
-3إخضاع الجماعةً ،
ّ
ً
معيشي ة يراد بها تدميرها ً
-4فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة.
-5نقل أطفال من الجماعة ،عنوة ،إلى جماعة أخرى.

وقد خطا العالم على أساس هذا القرار خطوات عديدة في مجال التعريف

ببعض الجرائم التي ارتبكت ضمن المفهوم العام لإلبادة الجماعيّة ومعاقبة
مرتكبيها ،إنصا ًف ا للحق الذي تتمتع به الشعوب.

ولقد شكلت اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها لعام
للحد من هذه الجريمة المروعة التي ارتُ ِك بت خالل
 ،1948مرحلة جديدة
ّ
الحربين العالميتين األولى والثانية ،حيث تحولت اإلبادة الجماعيّة بعد نهاية
الحرب العالميّة الثانية إلى الحروب والنزاعات الداخليّة بعد أن كانت مقتصرة

على الحروب الدوليّة(.)1

عد قتل شخص واحد
وتتعلّ ق جريمة اإلبادة الجماعيّة بإثبات نية اإلبادة ،فال يُ ّ
ينتمي إلى جماعة مستهدفة إثباتًا لإلدانة بارتكاب جريمة "إبادة جماعيّة"،

فإن عدد الضحايا يُعتبر
ألن األخيرة تستهدف مجموعة من البشر ،ولذلك ّ
ّ
قرينة على نية اإلبادة؛ وتملك الجهة القضائية التي تنظر في الموضوع

( )1

د.أ شرف توفيق شمس الدين ،مبادئ القانون الجنائي الدولي( ،القاهرة :دار النهضة العرب ّية،1999 ،
ص .)261
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سلطة تقديرية واسعة بتقييم هذه القرينة(.)1

وهنا البد اإلشارة الى عدم شمول اتفاقية منع االبادة الجماعية لإلبادة

الثقافية والحضارية ،وهو التوجه المنتقد من العديد من الفقهاء ،وقد اعتبرت

المحكمة أن اإلبادة الثقافية ليست من صالحية المحكمة ،ولكن كون أعمال

اإلبادة تترافق عادةً مع اعتداءات على األعيان الدينية والثقافية ،فإن هذه
اإلعتداءات يمكن النظر إليها على أنها أدلة على حدوث اإلبادة.2

الجماعية
الفرع الثاني .القانون الدولي واإلبادة
ّ

بيّنت المادة (  )5من نظام روما األساس للمحكمة الجنائيّ ة الدوليّة
ان جريمة اإلبادة الجماعيّة في المرتبة األولى من الجرائم
لعام ّ ،1998

الدوليّة الجنائيّة ،وأوردت المادة (  )6تعر ًيف ا لهذه الجريمة هو انها:
أي فعل من األفعال يرتكب بقصد إهالك جماعة قوميّة أو أثنيّة ،أو عرقيّة
إهالك ا كليًّا أو جزئيًّا.
أو دينيّ ة ،بصفتها هذه،
ً

إن هذا التعريف ذاته هو الذي أوردته المادة (  )2من اتفاقية منع اإلبادة
ّ
الجماعيّ ة المنعقدة لعام .1948

وبيّن النظام األساس للمحكمة أركان جريمة اإلبادة الجماعيّ ة فيما يأتي:
 -1ارتكاب أحد األفعال المحددة بموجب المادة (  )6من النظام األساس
للمحكمة.

ضد جماعة قوميّة أو أثنيّة أو عرقيّ ة أو دينيّ ة.
 -2ارتكاب هذه األفعال ّ
أن ارتكاب فعل
 -3قصد إهالك تلك الجماعة بشكل كلي أو
جزئي ؛ أي ّ
ّ
ّ
الجنائية،
الدولية
الدولية -المحاكم
( )1د .علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي  -أهم الجرائم
ّ
ّ
ّ
( بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية ،2001 ،ص .)130
( ) 2المحــامي علــي وهيــب ديــب ،المحــاكم الجنائيــة الدوليــة تطورهــا ودورهــا فــي قمــع الجـرائم الدوليــة (،بيــروت:

منشورات الحلبي الحقوقية ،2015 ،ص .)76
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كافي ا إلثبات المسؤوليّة الجنائيّ ة عن هذه
اإلبادة عن إهمال أو رعونة ليس ً
الجريمة.

أن نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّ ة قد اعتبر جريمة اإلبادة
لذلك نرى ّ
الجماعيّ ة بموجب المادتين (  )5و(  )6من الجرائم الدوليّة الخطيرة على
حد دت
المجتمع الدولي ،حتى في حالة وقوعها داخل الدولة نفسها ،بل قد ّ

ان  :اختصاص المحكمة
الفقرة األولى من المادة (  )5من نظامها األساس ّ
أشد الجرائم خطورة(.)1
يقتصر على ّ
وهذا ما سنفصله في صور الركن المادي لجريمة اإلبادة الجماعيّة ،كما وردت
في المادة ( )6من نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة:
ّأوال .قتل أفراد الجماعة
وهي من الصور الشائعة في جريمة اإلبادة الجماعيّة لسهولتها في
الس ياسيّ ة غير المرغوب فيها؛
التخلص من األفراد الدينيّة أو العرقيّ ة أو ّ
احد ا أم أكثر ومن امثلتها ،ما
وترتكب من قبل الجاني سواء قتل
شخص ا و ً
ً
ارتكبته عصابات داعش اإلرهابية بحق الطائفة األيزيدية في العراق(.)2

ثانيا .إلحاق أذى (أو ضرر) جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء
ًّ

الجماعة:

عد مسألة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة أكثر صعوبة
تُ ّ
في إثباتها ،حيث يتطلب اشتراط حصول ضرر ذي طابع بالنسبة لحالة

يؤد ي الفعل
الضرر العقلي ،حتى ينطبق عليها جريمة اإلبادة الجماعيّة ،وأن ّ
المرتكب من قبل الجاني إلى إحداث ضرر بشخص أو عدة أشخاص ،سواء
( )1
( )2

يراجع المواد (  )5و (  ) 7من النظام األساسي لمحكمة روما.
أصدر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تقري ًار في  2015/3 /19ع ن قيام تنظيم داعش

اإلرهابي بارتكاب جريمة إبادة جماعية ض ّد األقلية اإليزيدية في العراق ،ودعا المجلس ،في تقرير
استند إلى مقابالت مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود ،مجلس األمن الدولي إلى إحالة األمر إلى

الدولية لمحاكمة الجناة.
الجنائية
المحكمة
ّ
ّ
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أكان الضرر ماديًّا أم على شكل أذى بالجسم ،أم يكون
جسيما
معنوي ا
ضررا
ً
ً
ً
( .)1
كليا أو
ثال ًثا .إخضاع الجماعة ً
عمدا ألحوال معيشة ُيقصد بها إهالكها الفعلي ً
جزئيا:
ً
يقوم الفاعل بفرض نوع معين من الغذاء على شخص أو أكثر لجماعة

يؤد ي بالنتيجة إلى الهالك الكلي أو الجزئي (.)2
معينة أو محددة بذاتهاّ ،
ابعا .فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة:
رً

يتحقق هذا الركن المادي للجريمة في حالة إذا ما وقع الفعل على شخص

واحد أو أكثر ينتمون إلى جماعة بذات االنتماءات المذكورة في الصور

الس ابقة (.)3
ّ
خامسا .نقل أطفال الجماعة عنوة:
ً

القسري لطفل أو أكثر إلى جماعة أخرى ،وأن
يتحقق ذلك من خالل النقل
ِّ
يكون ذلك الطفل أو األطفال بذات االنتماءات المذكورة في الصور أعاله

( .)4

( )1

( )2

الجنائية
الجنائي ة الفرد ّية لدى المحكمة
ناتالي فاغنر " ،تطور نظام المخالفات الجسيمة والمسؤول ّية
ّ
ّ
الدولية للصليب األحمر ،القاهرة ،2003 ،ص .336
الس ابقة" ،المجلة
ّ
ّ
الدولية ليوغسالفيا ّ
الس ابق،
الجنائية
د.عبد الفتاح بيومي حجازي ،المحكمة
ّ
ّ
الدولية ،نشأتها ونظامها األساس ،المرجع ّ

ص .350

الدولي ة عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ،ط ،1
( )3د .أيمن عبد العزيز محمد سالمة ،المسؤولية
ّ
(القاهرة :دار العلوم للنشر والتوزيع ،2006 ،ص.)87
( )4
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اإلنسانية
ضد
المطلب الثاني .الجرائم ّ
ّ
ضد اإلنسانيّة من أشد الجرائم الدوليّة خطورة ،وتختلف
عد الجرائم ّ
تُ ّ
عن الجرائم الدوليّة في كونها تتضمن مجموعة كبيرة من الجرائم التي تتميز

عرف الجرائم
عن بعضها البعض من ناحية األركان الثالثة االساس ،حيث تُ ّ
بير من الضحايا
عدد ا ك ًا
ضد اإلنسانيّة بأن ها االعتداءات التي تستهدف
ً
مارس ضمن سياسة محددة أو مخطط مدروس(.)1
المدنيين ،وتُ َ

يعود ظهور هذه الجرائم إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ،إذ نصت عليها

المادة (  ) 6من النظام األساس لمحكمة نورمبرغ ،وعدتها من الجرائم

الدولية( . )2وأكدت المادة المذكورة على ا ن الجرائم ضد اإلنسانية تتمثل
بــ"القتل ،اإلبادة ،االسترقاق ،اإلبعاد ،وكل فعل آخر غير إنساني ضد أي

شعب مدني ،وكذلك أفعال االضطهاد المبني على أسباب سياسية أو دينية

تبع ا لجريمة ضد السالم ،أو
متى كانت هذه األفعال أو االضطهادات مرتكبة ً
جريمة حرب ،أو كانت ذات صلة بها"(.)3
سنفصل ذلك في الفرعين االتيين:

اإلنسانية
األول .مفهوم الجرائم ضد
الفرع َّ
ّ

مفهوم ا حديثًا ،فقد ورد المفهوم
يُعتبر مفهوم الجرائم بحق اإلنسانيّة
ً
خالل محاكمات مجرمي الحرب بعد الحرب العالميّة الثانيّة ،حين أصدر
الحلفاء بتاريخ  1945 /12 /20القانون رقم (  ،)10عن مجلس الرقابة على

ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب العالميّ ة الثانية من القادة األلمان؛ وقد

الس ابق ،ص .149
الدولية نحو العدالة
الجنائية
( )1د .فيدا نجيب حمد ،المحكمة
ّ
ّ
ّ
الدولية ،المرجع ّ
( )2د .محمد يوسف علوان" ،الجرائم ضد اإلنسانية في المحكمة الجنائية الدولية ،تحدي الحصــانة" ،نــدوة علميــة
عقــدت ف ــي دمش ــق للفت ـرة مــن ( )2001/11/4-3ف ــي جامع ــة دمش ــق ،كليــة الحق ــوق ،بالتع ــاون م ــع اللجن ــة
الدولية للصليب األحمر ،مطبعة الداوودي ،دمشق.2002 ،
( )3د .محمــود شـريف بســيوني ،الوثــائق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،المجلــد األول ،الوثــائق العالميــة ،ط،3
(القاهرة – مصر :دار الشروق ،2006 ،ص.)1009-1008
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اشتمل القانون على عدة مواد أهمها المادة ( /6ج) من ميثاق نورمبرغ ،الذي
ضد اإلنسانيّ ة
ربط مصطلح الجرائم
ّ
االسترقاق ،اإلبعاد ،األفعال الالإنسانيّ ة

بكل من :القتل العمد ،اإلبادة،
ّ
ضد أية مجموعة
األخرى المرتكبة ّ

من السكان المدنيين قبل الحرب أو في أثنائها ،االضطهادات ألسباب

ألي من الجرائم التي تدخل في اختصاص
سياسيّ ة ،عرقيّ ة أو دينيّة ،تنفي ًذ ا ٍّ
انتهاك ا للقانون الوطني
ط ا بهذه الجرائم سواء أكانت تشكل
المحكمة ،وارتبا ً
ً
للدولة التي ارتُكبت فيها أم ال تشكل ذلك(.)1
ضد اإلنسانيّة ،في نظام المحكمة
وبينت المادة (  )5من تعريف الجرائم ّ
الجنائيّ ة الدوليّة ليوغسالفيا السابقة ،أنّه "سوف تُ ِ
مارس المحكمة الجنائيّة
الس ابقة اال ختصاص بمقاضاة األشخاص المسؤولين عن
الدوليّة ليوغسالفيا ّ

الجرائم التّالية عندما ترتكب في النزاعات المسل حة ،سواء أكانت ذات طبيعة
ضد أيّة مجموعة من السكان المدنيين.1 :
دوليّ ة أم داخليّة ،أم تكون موجهة ّ

القتل العمد .2 .اإلبادة .3 .االسترقاق .4 .اإلبعاد.5 .السجن .6 .التعذيب.
 .7ا الغتصاب  .8االضطهاد(.)2

وأصدر مجلس األمن النظام األساس للمحكمة الجنائيّ ة الدوليّ ة لراوندا ،عام
 ،1994لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانيّة ،وقد تضمن نظام المحكمة

ضد اإلنسانيّة ،ومنها التعذيب؛ وجاء في
في المادة (  )3منه تعر ًيف ا للجرائم ّ
نص المادة (  )7من النظام األساس للمحكمة الجنائيّة الدوليّ ة ما يأتي:
ّ
.1لغرض هذا النظام األساس ،ي ِّ
أي فعل من األفعال التالية "جريمة
ُ
شك ل ّ
موج ه
ّ
ضد اإلنسانيّة" متى ارتكب في إطار "هجوم واسع النطاق أو منهجي ّ
الجنائي ة
( )1د.محمود شريف بسيوني ،المحكمة
ّ
لتاريخ لجان التحقيق الدوليّة والمحاكم الجنائيّة
( )2
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الدوليّة ،نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة
الس ابق ،ص .34
الس ابقة ،المرجع ّ
ّ

الدولية ،نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ لجان
الجنائية
د.محمود شريف بسيوني ،المحكمة
ّ
ّ
الس ابق ،ص .77
الدولية والمحاكم
التحقيق
ّ
ّ
الس ابقة ،المرجع ّ
الجنائية ّ
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ضد أيّة مجموعة من السكان المدنيين ،وعن علم بالهجوم ،والتعذيب.)1("...
ّ
كما وقد عرفت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في المادة األولى منها ،كما يأتي:

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب
"ألغراض هذه االتفاقية ،يُقصد 'بالتعذيب' ّ
عمد ا بشخص ما بقصد الحصول من هذا
شديد ،جسديّ ا كان أم عقليً اُ ،ي ْل َح ق ً

الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو لمعاقبته

على عمل ارتكبه أو يشتبه بارتكابه له هو أو شخص ثالث ،أو لتخويفه أو

أي شخص ثالث ،أو عندما ُي ْل َح ق مثل هذا األلم أو العذاب
إرغامه هو أو ّ
ألي سبب يقوم على التمييز ًأي ا كان نوعه ،أو يُحرض عليه أو يُوا َف ق عليه،
ّ
أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ،ال
أو يسكت عنه موظف رسمي أو ّ
يُتَضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونيّة أو المالزم
( )2
أيض ا ،ورغبة من
لهذه العقوبات ،أو الذي يكون نتيجة عرضية لها" ً .
المجتمع الدولي في عدم إفالت مرتكب الجرائم الدوليّ ة من العقاب ،تبنت
الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1986 /10 /26اتفاقية منع تقادم جرائم

الحرب والجرائم ضد اإلنسانيّة(.)3

( )1
( )2

الجنائية لرواندا.
ينظر :قرار مجلس األمن رقم  955في  ،1994 /10/8المنشئ للمحكمة
ّ
اعتُ ِم د نص االتفاقية من جانب المفوضية ال ّس امية لألمم المتحدة في  10كانون الثاني /يناير ،1984

وبعد تصديق  20دولة عضو؛ دخلت حيز النفاذ في  26حزيران /يونيو 1987؛ في عام ،2002

( )3

كان توقيع اتفاق ّي ة جديدة إضافية تحت إسم :البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ نسانية أو المهينة ،ود خل حيز التنفيذ في عام .2006
اعتُ ِم دت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2391

(د )239 -المؤرخ في  ،1986 /10 /26ودخل حيز النفاذ بتاريخ .1970 /10 /11
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اإلنسانية في ضوء نظام المحكمة
ضد
الفرع الثاني .الجرائم ّ
ّ
ضد
عرفت المادة (  )7من النظام األساس للمحكمة "الجرائم
ّ
اإلنسانيّ ة" بأن ها:

عد دة ،تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي
" أفعال ال إنسانيّ ة متُ ّ
ضد أيّ ة مجموعة من السكان المدني ين في وقت الحرب أو السلم"
موج ه ّ
ّ
وكذلك حددت األفعال التي تنطبق عليها صفة الجرائم ضد اإلنسانيّة
باآلتي(:)1

-1

القتل العمد ،ومن صور هذه الجرائم في العصر الحديث جرائم العدو
الصهيوني ضد الفلسطينيين في كل من صب ار وشاتيال عام  ،1982قانا

بلبنان عام  ،1996ومخيم جنين في فلسطين عام  ،2002إضافة إلى
الجرائم التي ارتكبت في يوغسالفيا السابقة من قبل الصرب بحق المدنيين

في البوسنة والهرسك عام .)2(1992

-2
-3

اإلبادة(.)3

االس ترقاق ،بخصوص هذه الجريمة ،فقد كان هنالك العديد من االتفاقيات

الدولية بهذا الشأن ،والتي تحرم الرق ،ومنها :االتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة

اإلتجار بالرق األبيض التي أبرمت عام  ،1903حيث تعهدت فيها األطراف
بالقضاء على الرق ،واستخدام النساء لغرض الدعارة .وكذلك ما قامت به األمم

( )1الفقرة (  )1من المادة (  ) 7من النظام األساسي للمحكمة.
( )2د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابق ،ص .482
( )3إن التمييــز بــين مفهــوم اإلبــادة الجماعيــة فــي الـوارد المــادة ( )6مــن نظــام المحكمــة األساســي وجريمــة اإلبــادة
في المادة ( )7ضمن الجرائم ضد اإلنسانية ،حيث يكون فيه الباعث للجريمة في األولى هــو لغــرض إهــالك
جماعة معينة ،أو جزء منها ألسباب قومية أو دينية أو عرقية كما حدث لمسلمي البوسنة والهرسك علــى يــد
القوات الصربية عام  ،1992في حين أن الباعث في الثانية ،فعــل تتحقــق بــه جريمــة اإلبــادة التــي تقــع علــى
ال ســكان المــدنيين كلهــم ،أو جــزء مــنهم فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق ومــنظم ينــتج مــن سياســة الدولــة ،أو
المنظمة التي تمثلها.
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المتحدة من خالل نشاطها ،في عام  ،1968حين أحال المجلس االقتصادي

واالجتماعي موضوع تجارة الرقيق على لجنة حقوق اإلنسان ،فقامت اللجنة في

عام  1972بإنشاء مجموعة عمل بشأن الرق والقضاء على العبودية(.)1

-4
-5
-6

إبعاد السكان أو النقل ألقسري للسكان.

السجن أو أي حرمان شديد من الحرية البدنيّة بما يخالف القواعد األساسية
للقانون الدولي.

التعذيب :يعد التعذيب من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب في حق اإلنسانية

فقد نص على حظره اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة ( ،)5وفي
المادة ( )7من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والوثائق التي

صدرت عن األمم المتحدة والمؤسسات اإلقليمية في مجال التعذيب بحيث

-7

يحا للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الالإنسانية.
تضمنت ًا
حظر صر ً
ّ
( )2
االغتصاب ،أو االستعباد الجنسي  ،أو اإلكراه على البغاء ،أو الحمل

أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي
ألقسري أو التعقيم ألقسري ،أو ّ
على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

 -8اضطهاد أيّة جماعة محددة ،أو مجموع محدد ،من السكان ألسباب سياسيّة أو
عرقيّ ة ،قوميّ ة أو إثنيّة ،ثقافيّ ة أو دينيّ ة ،أو متعلقة بنوع الجنس ،أو أيّ ة
أسباب أخرى ال يجيزها القانون الدولي.

 -9االختفاء القسري لألشخاص( .)3
()1
()2

د .بيومي عبد الفتاح حجازي ،المحكمة الجنائية الدولية ،المرجع السابق ،ص .531
حرمت هذه الجريمة بموجب اتفاقية األمم المتحدة رقــم ( )3/7الخاصــة بمنــع اإلتجــار باألشــخاص واســتغالل
دع ــارة الغي ــر  ، 1949والت ــي تعن ــي أن يم ــارس الج ــاني س ــلطته عل ــى ش ــخص أو مجموع ــة م ــن األش ــخاص
بوصفه مالكا لهم ،وهــذه الصـفة تخولــه حــق التصــرف فــيهم بــالبيع أو الشـراء أو اإلعــارة أو المقايضــة بهـؤالء
األشخاص.

( )3من أمثلة جريمة االختفاء القصري ،ما يحصل في فلسطين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
لعشرات حاالت االختفاء القصري لمجرد معارضتهم لالحتالل وأساليبه القمعية والدموية ضد
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 -10جريمة الفصل العنصري :تعد هذه الجريمة إحدى الجرائم ضد اإلنسانية
الموجهة ضد حقوق اإلنسان ،وقد جاءت العديد من المعاهدات واالتفاقات
الدولية لحماية األقليات الدينية من العنصرية ،وكان الهدف من تلك المعاهدات

االلتزام بتطبيق العدالة والمساواة في معاملة هذه األقليات(.)1

عمد ا بمعاناة
 -11األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل ،والتي تتسبب ً
ٍ
خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية ،أو البدنية.
شديدة أو بأذى
وهكذا أوضح النظام األساس للمحكمة البعد المقصود بالمصطلحات
الواردة،

ضد اإلنسانيّ ة.
ضمن تحديد األفعال التي تنطبق عليها صفة الجرائم ّ
ٍ
كل من الفقرتين (  )1و( /2أ)  -المادة (  )7من النظام
ولقد أشارت مقدمة ّ
األساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّ ة ،إلى الركن الدولي المتمثِّل في العناصر
األربعة االتية:
 -1الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي.
ضد مجموعة من السكان المدنيين.
 -2الهجوم الموجه ّ
تبع ا لسياسة دولة أو منظمة.
 -3كون الهجوم قد تم ً
 -4العلم بالهجوم.

سلوك ا يتضمن
بأن هنالك
ً
ونالحظ ،من قراءة (الفقرة  1من المادة ّ )7
تأييد ا لدولة أو سياسة
ضد أي سكان مدنيين،
عد ًد ا لألفعال
ّ
تكاب ا متُ ّ
ً
ار ً
عمال
تنظيميّة بارتكاب هذا الهجوم ،وليس من ضرورة أن تشكل هذه األفعال ً

الس ياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم
عسكريً ا ،ومن المفهوم أيضاًّ ،
أن ّ
()1
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الشعب الفلسطيني.

معاه ــدات ب ــاريس للس ــالم  ،1910/1914إع ــالن م ــؤتمر فين ــا  ،1810معاه ــدات لن ــدن  ،1814معاه ــدات
واشنطن  ،1826وأهمها اإلعالن العــالمي لحقــوق اإلنســان الصــادر فــي  ،1948/2/10الــذي تضــمن قائمــة
بالحقوق السياسية والمدنية لإلنسان.

الجرائم الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية

ضد السكان
تستدعي قيام الدولة أو المنظمة بتعزيز أو بتشجيع ،فعلي ّ
الس ياسة في ظروف استثنائية ،وذلك بتعمد
المدنيين ،كما ويمكن تنفيذ هذه ّ

إن
عدم القيام بعمل يُقصد منه عن وعي ،تشجيع القيام بهذا الهجوم ،ثم ّ
الس ياسة ال يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو
وجود هذه ّ
التنظيمي(.)1

المطلب الثالث .جرائم الحرب

ُع ِّرفت جرائم الحرب بكونها :الجرائم التي ترتكب خالل أي نزاع ،وتكون
عدد ا من
مخالف ًة لقوانين الحرب وأعرافها( .)2وقد أصدر المجتمع الدولي
ً
المواثيق الدوليّة التي اعتمدها في تعامله الدولي ،إضافة إلى الشروط التي
ِ
وض عت ألحكام الحرب وتحريم المخالف منها ،كاتفاقية جنيف عام تحسن
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان في  ،1864تم مراجعتها

بشكل كبير واالستعاضة عنها نسخة  1906ثم نسخة عام  1929وبعد ذلك

اتفاقية جنيف األولى لعام  ،1949واتفاقية الهاي عام  1899بشأن تنظيم

الوسائل السلميّ ة وقواعد الحرب البرية ،وكذلك اتفاقية الهاي لعام 1907
الخاصة بتنظيم قواعد الحياد والحرب ومعاملة األسرى والجرحى والمدنيين.

وع ِززت تل ك المواثيق باتفاقيات جنيف األربع عام  1949والبروتوكوليين
كما ُ
أحكام ا ُم لزمة لجميع
اإلضافيين الملحقين بها عام  1977التي تضمنت
ً
الدول بحماية المدنيين والعسكريين من أسرى الحرب(.)3

( )1

أركان الجرائم ،مذكرة تفسيرّي ة ،الجرائم المرتكبة ض ّد اإلنسان ّي ة ،الجزء الثاني ،باء ،الوثائق الرسم ّية،
الدولية (  ،)ICC-ASP-1-3الدورة األ ولى ،نيويورك من
الجنائية
جمعية الدول األطراف ،المحكمة
ّ
ّ

( )2

الدولية ،ط ( ،1القاهرة :المجلس األعلى للثقافة،2006 ،
الجنائية
د .إبراهيم محمد العناني ،المحكمة
ّ
ّ
ص .)122
الدولية ،هيمنة القانون أم قانون الهيمنة ،المرجع
الجنائية
د .ضاري خليل محمود وآخرون ،المحكمة
ّ
ّ

( )3

 30إلى  10أيلول/سبتمبر  ،2002ص .141

الس ابق ،ص .94
ّ
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األول .مفهوم جرائم الحرب
الفرع َّ

لقـ ـ ـ ـ ــد عرفـ ـ ـ ـ ــت اتفاقيـ ـ ـ ـ ــات جنيـ ـ ـ ـ ــف األربـ ـ ـ ـ ــع الموقعـ ـ ـ ـ ــة بتـ ـ ـ ـ ــاريخ 12

آب/أغسـ ـ ــطس  1949وبروتوكوليهـ ـ ــا الملحقـ ـ ــين عـ ـ ــام 1977؛ هـ ـ ــذه الجـ ـ ـرائم
بأن هـ ـ ــا االنتهاكـ ـ ــات الجسـ ـ ــيمة لقواعـ ـ ــد القـ ـ ــانون الـ ـ ــدولي اإلنسـ ـ ــاني ،وتُرتكـ ـ ــب

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ممتلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص تحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهم االتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّـة( .)1
دخل ـ ـ ـ ــت اتفاقي ـ ـ ـ ــات جني ـ ـ ـ ــف حي ـ ـ ـ ــز التنفي ـ ـ ـ ــذ ف ـ ـ ـ ــي  21أكتوبر/تش ـ ـ ـ ــرين األول

 ،1950واس ـ ـ ــتمر التص ـ ـ ــديق عليه ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـوال عق ـ ـ ــود .ووص ـ ـ ــل ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدول

األعض ـ ــاء ف ـ ــي الع ـ ــام  2000إلـ ـ ــى  ،194لتك ـ ــون ب ـ ــذلك اتفاقي ـ ــات جنيـ ـ ــف

أكث ـ ـ ـ ــر االتفاقي ـ ـ ـ ــات الواجب ـ ـ ـ ــة التطبي ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ــي الع ـ ـ ـ ــالم .ت ـ ـ ـ ــدعو االتفاقي ـ ـ ـ ــات

وبروتوكوالته ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى اإلج ـ ـ ـ ـراءات الت ـ ـ ـ ــي يتع ـ ـ ـ ــين اتخاذه ـ ـ ـ ــا منع ـ ـ ـًـا لح ـ ـ ـ ــدوث
االنتهاكـ ـ ــات كافـ ـ ــة ،أو وضـ ـ ــع حـ ـ ــد لهـ ـ ــا ,وتشـ ـ ــمل قواعـ ـ ــد صـ ـ ــارمة للتصـ ـ ــدي
لم ـ ــا يُع ـ ــرف ب ـ ـ ـ "االنتهاك ـ ــات الخطيـ ـ ـرة" ,إذ يتع ـ ــين البح ـ ــث ع ـ ــن األش ـ ــخاص
المسـ ـ ـ ـ ــؤولين عـ ـ ـ ـ ــن "االنتهاكـ ـ ـ ـ ــات الخطيـ ـ ـ ـ ـرة" وتقـ ـ ـ ـ ــديمهم إلـ ـ ـ ـ ــى العدالـ ـ ـ ـ ــة ،أو
تسليمهم بغض النظر عن جنسيتهم.

تعتبر جرائم الحرب مخالفات تقع ضد القوانين واألعراف التي تحكم سلوك
الدول والقوات المتحاربة واألفراد في حالة الحرب ،وحين تقع على األشخاص

أو الممتلكات ،وقد يكون هؤالء األشخاص من المدنيين أو العسكريين(.)2

حد دت اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949هذه االنتهاكات الي تحصل
لقد ّ
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د .خليل حسين" ،مسؤولية األفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي الجنائي" ،بحث منشور

( )2

الس ابق،
الجنائية
د .عبد الفتاح بيومي الحجازي ،المحكمة
ّ
ّ
الدولية ،نشأتها ونظامها األساسي ،المرجع ّ
ص .157

على موقع الدكتور خليل حسين ،على الرابط.drkhalilhussein.blogspot.com/2009/08/27 :

الجرائم الداخلة في نظام المحكمة الجنائية الدولية

خالل النزاعات المسلحة ( .)1فقد نصت المادة (  )2المشتركة التفاقيات

ممكن  ،سواء أكان هناك
أن تحقق جريمة الحرب
ٌ
جنيف لعام  :1949على ّ
نزاع مسلح دولي أم داخلي ،فقد ورد أنّ ه "عالوة على األحكام التي تسري

وقت السلم ،تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة ،حتى لو لم يواجه

هذا االحتالل مقاومة مسلحة .وإذا لم تكن أحد دول النزاع طرًف ا في هذه

فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى ،رغم ذلك ،ملتزمة بها في
االتفاقية ّ
عالقتها المتبادلة ،كما أنها تلتزم باالتفاقية إ زاء الدولة المذكورة إذا ما قبلت

هذه األخيرة أحكام االتفاقية وطبقتها" ،وتُ ِّ
عرض هذه الجرائم مرتكبيها
للمسؤولية الجنائيّ ة الفردية.
أما النزاع المسلح غير الدولي ،فتشير اليه المادة االولى من البروتوكول

الثاني للعام  1977الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا

النزاعات المسلحة غير الدولية ،التي يعرفها البروتوكول على انها :تلك التي
تنشب بين القوات المسلحة للدولة وبين قوات مسلحة منشقة أو جماعات

نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من االقليم من

السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومت سقة وتستطيع

عد اد
تنفيذ هذا البروتوكول .وقد ورد في اتفاقيات جنيف األربع عام  1949تُ ّ

لهذه االنتهاكات خالل النزاعات المسلحة ،التي تلتزم الدول األطراف
بالمعاقبة عليها ،تتضمن األفعال التي أعيد صياغتها في المادة الثانية من

( )1

اتفاقيات جنيف األربع لعام  : 1949اتفاقية جنيف األولى لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات

المسل حة بالميدان ،اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسل حة في

البحار ،اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ،اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية
األشخاص المدنيين في وقت الحرب.
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نظام المحكمة ،1إذا ارتكبت ضد أي من الف ئات المحمية بموجب اتفاقيات
جنيف ،المتمثلة ،بمايأتي:

 .1القتل القصدي.

 .2التعذيب أو المعاملة الالنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم
الحياة.
.3

تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو

الصحية.

 .4تدمير الممتلكات أو اإلستيالء عليها على نطاق واسع ال تبرره
الضرورات العسكرية ،بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

.5إرغام أسرى الحرب والمدنيين على الخدمة في القوات المسلحة لدى القوى

المعادية .6 .حرمان أسرى الحرب أو المدنيين عمداً من حقهم في محاكمة

قانونية وعادلة.

 .7النفي أو النقل غير المشروع أو الحجز غير المشروع.
 .8أخذ الرهائن.

الفرع الثاني .جرائم الحرب في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية

ُح ّد دت جرائم الحرب على وفق البند (  )8من نظام روما على أنّها:
عموم ا تحظى
ضد األشخاص والممتلكات ،وقد ظلت
األفعال الالشرعية ّ
ً

الس لوك األخالقي في زمن الحرب ،وتتمثل أركان
بالقبول بوصفها شرعة ّ
جريمة الحرب باآلتي:

 -1ارتكاب أحد األفعال المحددة بموجب المادة (  )8من النظام األساس
للمحكمة.
()1

المحــامي علــي وهيــب ديــب ،المحــاكم الجنائيــة الدوليــة ،تطورهــا ودورهــا فــي قمــع الج ـرائم الدوليــة ( ،بيــروت،

منشورات الحلبي الحقوقية ،2015 ،ص.)62
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 -2ارتكاب هذه األفعال في إطار خطة سياسيّ ة عامة ،أو في إطار عملية
ارتكاب واسعة النطاق.
 -3ارتكاب هذه األفعال خالل النزاعات المسل حة الدوليّة أو الداخليّة.
كما بينت المادة (  )8من النظام األساس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة جرائم

الحرب التي تشمل عدة انتهاكات تُرتكب في إطار خطة سياسيّ ة عامة ،أو
حد دت المادة المذكورة ( )4
في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق ،كما ّ
أربعة مجاميع تتضمن كل واحدة منها بعض األفعال التي تمثل تلك الجرائم،

وكما يأتي:

َّ
الدولية
المسلحة
َّأوًال .االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف خالل النزاعات
ّ

كل
تضمنت الفقرة ( /2أ) ،من المادة المذكورة ،مجموعة أفعال يمثل ٌ
منها جريمة من جرائم الحرب نتيجة مخالفتها اتفاقيات جنيف لعام ،1949

وتقع خالل النزاع المسلح الدولي ،وهي:
 -1القتل العمد.

 -2التعذيب أو المعاملة الالإنسانية.
تعم د إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير.
ُّ -3

 -4التدمير الواسع للممتلكات أو االستيالء عليها دون ضرورة عسكرية.

 -5إرغام أي أسير حرب ،أو أي شخص آخر مشمول بالحماية ،على
الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

 -6تعمد حرمان أي أسير حرب ،أو أي شخص آخر مشمول بالحماية
من حقه في محاكمة عادلة.

 -7اإلبعاد أو النقل غير المشروعين ،أو ا لحبس غير المشروع.
 -8أخذ رهائن.
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السارية على النزاعات
ًّ
ثانيا .االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف ّ
َّ
الدولية
المسلحة
ّ
أوردت الفقرة ( /2ب) من المادة (  )8من النظام األساس للمحكمة،

مجموعة أفعال أخرى من جرائم الحرب ،وتضمنت مجموعة من االنتهاكات
المختلفة ،وجاءت الفقرة (  )3من المادة (  )8من النظام األساس للمحكمة

بأن اختصاص نظر جرائم الحرب المذكورة في المجوعتين (ثالثًا
لتوضح ّ
يحد من مسؤوليّة الحكومة في تحقيق سيادة القانون أو الدفاع عن
ابع ا) ال ّ
ور ً

وحدة الدولة وسالمتها اإلقليميّ ة بجميع الوسائل المشروع ة ،فمقابل اعتراف
أقر النظام األساس
النظام األساس للمحكمة بالمسؤوليّ ة الجنائيّة الفرديةّ ،
للمحكمة بحق الحكومة الشرعية بأداء مهامها األساسيّ ة في حفظ األمن
واالستقرار(.)1
المطلب الرابع .جريمة العدوان

بعد إقرار النظام األساس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ودخوله حيز النفاذ
سنة  ،2002تم إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّ ة
الدوليّة الدائمة على وفق الفقرة (  )2من المادة (  )5من نظام روما األساس
التي تنص على أنّ ه" :تمارس المحكمة االختصاص على جريمة العدوان متى

حكم بهذا الشأن على وفق ا لمادتين (  121و  ،)123وهذا ما سنتناوله
اعتُمد ٌ
في المطلبيين االتيين:
الفرع األول .مفهوم جريمة العدوان

الس ياسيّة التي تُفسر
بقي مفهوم" العدوان" يمثل إحدى المفردات ّ
بطريقة نسبيه حسب توجه كل دولة ومصالحها ،وظل مبهم ا حتى القرن
ً
الدولية ،أطروحة دكتوراه( ،
الجنائية
()1د .بصائر علي محمد البياتي ،حقوق المجني عليه أمام المحكمة
ّ
ّ
بغداد :جامعة بغداد ،كلية القانون ،2002 ،ص .)66
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العشرين وظهور مصطلح التنظيم الدولي بعد الحرب العالميّة الثانية ،حيث
اسع ا حول طريقة تعريفه وكيفيتها(.)1
أثار جدالً و ً
أن
يُعتبر مفهوم "العدوان" من المواضيع المهمة في القانون الدوليّ ،
إال ّ

اء منها عصبة األمم أم منظمة األم المتحدة ،قد تغاضت عن
المنظمات سو ً
وضع تعريف واضح ومحدد لهذا المفهوم ،عدا تعريف الج معية العامة لألمم
المتحدة في العام  . 1974وبقيت الحال على ما هي عليه لغاية إنشاء

أقرت " جريمة العدوان" في نظامها األساس
المحكمة الجنائيّة الدوليّة التي ّ
خالل مؤتمر روما للعام .)2(1998

وكانت الجهود الدوليّة الرامية إلى تجريم العدوان في ظل عهد عصبة األمم،
نجحت في استصدار قرار من الجمعية العامة لعصبة األمم في سنة ،1927

ينص صراحة على ا ّن ( :حرب االعتداء جريمة دولية) ،وتبنته أكثر من ستين
دولة(.)3

صريح ا
موقف ا
أما ميثاق األمم المتحدة ،فقد تبنى بعد إنشائها في العام ً ،1945
ً
بشأن تحريم استخدام القوة وأعمال العدوان ،أو التهديد باستخدامها في

ظ ا على السلم واألمن الدوليين ،مثلما جاء في ديباجة
العالقات الدوليّة ،حفا ً
الميثاق ،وعلى إنقاذ األجيال القادمة من ويالت الحروب ،وذلك بخلق الظروف
المالئمة لتطبيق العدالة واحترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة .وقد أشارت
الفقرة (  )4من المادة (  ) 2من الميثاق إلى منع جميع أعضاء الهيئة ،في
ضد سالمة األراضي أو
عالقاتهم الدوليّة ،من التهديد بالقوة أو استخدامها ّ

( )1
( )2

( )3

د .حسنين إبراهيم صالح عبيد ،الجريمة الدولية ،المرجع السابق ،ص .152

الجنائية،
الدولية
الدولية -المحاكم
د.علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي  -أهم الجرائم
ّ
ّ
ّ
الس ابق ،ص.324
المرجع ّ
د .سمعان بطرس فرج هللا " ،تعريف العدوان" ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،العدد (  ،)24القاهرة،
 ،1968ص .187
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االستقالل السياسي ألي دولة ،أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم

المتحدة؛ وأوكلت هذه المهمة بموجب المادة (  )39من الميثاق إلى مجلس
األمن.

وجاء ميثاق األمم المتحدة خاليً ا من أي تعريف للعدوان ،بسبب رغبة بعض
أال يأتي التعريف
الدول في تجنب تحديد مفهوم العدوان،
حرص ا وخوًف ا من ّ
ً
يؤد ي الستفادة المعتدي من ذلك(.)1
مم ا ّ
دقي ًق ا وشامالًّ ،

برزت مشكلة عدم وجود تعريف محدد للعدوان ضمن ميثاق األمم المتحدة

خالل اإلعداد لمحاكمات نورمبرغ للعام  ،1945حين تعرضت المحكمة للنقد

استناد ا لمبدأ الشرعية،
لعدم إمكانية إصدار العقوبات على أفعال العدوان،
ً
ألول مرة ،على جريمة حرب االعتداء
ّ
نص ت ّ
إال ا ّن الئحة المحكمة المذكورة ّ
والعقاب عليها والمحاكمة عنها أمام محكمة دولية .وكذلك جاء النص على

تلك الجريمة والمحاكمة عنها بالئحة محكمة طوكيو الدوليّة الصادرة في 19
كانون الثاني  ،1946وعلى نهج محكمة نورمبرغ(.)2
وبهذا الخصوص أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ا لقرار المرقم

(  )290في األول من كانون األول لسنة  1949الذي جاء في البند الثالث
منه :االمتناع عن أي تهديد أو عمل مباشر أو غير مباشر ،يُقصد به هدم
حرية أو استقالل أو سالمة دولة ،أو إثارة حرب أهلية؛ .وكذلك أشار القرار

ذي الرقم (  )830في  17تشرين األول/أكتوبر  ،1950إلى اعتبار العدوان

أوقع بشكل
ضد األمن والسلم العالمي ،سواء
من أخطر الجرائم المرتكبة ّ
َ
صريح أم بإثارة حرب أهلية لمصلحة دولة أجنبية ،أو بشكل آخر.
( )1
( )2
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الدولية في التصدي لجريمة العدوان" ،مركز اإلعالم الحربي،
المستشار أ شرف محمد الشين" ،الجهود
ّ
المنشور على الرابط  ،www.policemc.gov.bh :تاريخ الزيارة.2015/3/8 :
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تكررت المحاوالت في  18كانون األول/ديسمبر  1967من خالل قرار
الجمعية العامة المرقم (  )22 /2330والخاص بتش كيل لجنة لدارسة تعريف

العدوان ،وقدمت اللّجنة ثالثة مشاريع في هذا الخصوص ،واجتمعت اللجنة

الجديدة في مقر األمم المتحدة في جنيف ،بتاريخ  4تموز/يوليو ،1968

لكن المشاريع الثالثة ُرفضت بعد تعرضها إلى العديد من االنتقادات ،وعلى
ّ
اثر ذلك ُع رضت مشاريع أخرى على اللجنة المذكورة ،حيث تخلت بعض
الدول المعارضة لفكرة تعريف العدوان عن موقفها السابق ،وتقدمت بمشروع

خاص لتعريف العدوان ،وهو المعروف بـ"مشروع القوى الست"(.)1

بد من اإلشارة هنا إلى ا ّن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،قد أصدرت
وال ّ
القرار المرقم (  )2652في  24تشرين األول/أكتوبر  ،1970والمتضمن

إعالن مبادئ القانون الدولي الحاكمة لعالقات الصداقة والتعاون بين الدول،

الذي جاء فيه" :على الدول واجب االمتناع في عالقاتها الدوليّ ة عن التهديد
باستعمال القوة أو استخدامها ضد االستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية".

نخلص من كل ذلك ،إلى ا ّن الجمعية العامة شكلت أربع لجان لتعريف
جريمة العدوان ،بدأت بلجنة أولى (  ،)1954 – 1952ثم لجنة ثانية

(  ،)1957 – 1954ثم ثالثة (  )1967 – 1959وكانت األخيرة ( – 1967
 ،)1974وبحلول سنة  ،1974أنهت آخر تلك اللّجان أعمالها ،وأقرت

الجمعية العامة بقرارها (  ،)3314في  1974 /12 /14وباإلجماع :تعريف

جريمة العدوان(.)2

خالل انعقاد الدورة السابعة التي عقدتها اللجنة الخاصة المكلفة بموضوع
( )1

( )2

الدولية المترتبة عنها ،المرجع السابق،
د.إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية
ّ
ص .206- 204
الجنائية،
الدولية
الدولية -المحاكم
د .علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي  -أهم الجرائم
ّ
ّ
ّ
الس ابق ،ص.40
المرجع ّ
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تعريف العدوان في مقر األمم المتحدة في نيويورك للفترة من  11آذار/مارس

تم إنشاء عدة فرق فرعية لدراسة االقتراحات
إلى  12نيسان/أبريل ّ ،1974
المقدمة من قبل بعض الوفود حول تعريف العدوان ،ثم أحالت النص المنقح
الذي أعده الفريق األخير إلى فريق الصياغة لمراجعته ،حيث أوصى بعد

يد ا من
التدقيق وإعادة الصياغة ،بأن تُدرج اللّجنة الخاصة في تقريرها مز ً
المالحظات التوضيحية حول تفسير ألفاظ وعبارات معينة وردت في المادتين
(  3و  )5من النص .وبتوافق اآلراء اعتمد نص مشروع تعريف العدوان،

إضافة إلى المالحظات التوضيحية .كما وأوصت الجمعية العامة باعتماد

مشروع التعريف .

الجنائية الدولي
الفرع الثاني .جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة
ّ
ّ
تضم ن نظام روما األساس للمحكمة الجنائيّة الدوليّ ة المعتمد لسنة
 ،1998الذي دخل حيز النفاذ سنة  :2002إدراج جرائم العدوان مع جرائم

ضد اإلنسانيّة وجرائم الحرب ،باعتبارها من ضمن
اإلبادة الجماعيّة والجرائم ّ
الفئات األربع للجرائم التي تنظر فيها المحكمة ،لكنّه علّق عمل المحكمة

حول ممارسة صالحيتها في جرائم العدوان بانتظار تعريف محدد لهذه

الجريمة ،ليتم بعد ذلك تطبيق قواعد القضاء الجنائي الدولي على هذه

الجريمة أسوة بالجرائم الدوليّ ة األخرى المشار إليها في المادة (  )5من ذات
النظام.

ونتيجة تلك االجتماعات :تمت الموافق ة على مقترح الهيئة العامة للدول التي
صادقت على نظام روما ،أثناء دورتها السابعة التي انعقدت في نيويورك

خالل الفترة من  13-9شباط  ، 2009حول الموافقة على تعريف مقترح

كأساس للنقاش أثناء اجتماع الهيئة العامة الذي عقد سنة  2010في كمباال
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عاصمة أوغندة(.)1

اتفقت الدول األعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة حول ما يمثل "جريمة
العدوان" ،والتي كانت مثار خالف حول تعريف هذه الجريمة ما بين الدول
لمدة تصل إلى ( 12اثنتي عشرة) سنة خالل مؤتمر كمباال لسنة .)2(2010

أدخل المؤتمر تَعديالً جوهريً ا على "جريمة العدوان" ( ،)3ليشمل وضع تعريف
دقيق لها وتحديد إمكانية ممارسة المحكمة الختصاصها في ما يتعلق بهذه
الجريمة  ،على وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (  )3314لعام
.1974

تم التوصل إلى تَعديل النظام األساس للمحكمة الجنائيّ ة الدوليّ ة بشأن
ّ
تم تعريفها بأن ها"" :قيام شخص ما في وضع يتيح له
"جريمة العدوان" ،إذ ّ
التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط أو

إعداد أو ٍ
شن أو تنفيذ عمل عدواني من شأنه ،بحكم خصائصه وخطورته

()1

المحامية غصون رحال ،المحكمة الجنائية الدولية  -إشكالية تعريف جريمة العــدوان ،منظمــة العفــو الدوليــة،
المجل ـ ـ ـ ــة اإللكتروني ـ ـ ـ ــة ،الع ـ ـ ـ ــدد14 :عل ـ ـ ـ ــى الموق ـ ـ ـ ــع ،www.amnestymena.org/ar/ :ت ـ ـ ـ ــاريخ الزي ـ ـ ـ ــارة
.2017/10/8

(ُ )2ع قد المؤتمر في العاصمة األ وغندية كمباال في الفترة من  31آذار/مارس  ،2010وحتى 11
حزيران/يونيو 2010؛ وناقش المؤتمر مواضيع عديدة أهمها :تعريف جريمة العدوان،
ومقترحات بتعديل بعض المواد في ميثاق روما ،وتتمثل في المادة ( )124الخاصة بالفترة
االنتقالية للمصادقة ،والمادة ( ) 98المتعلقة بالسيادة الوطنية واإلفالت من العقوبة ،إضافة
قد مها عدد من الدول األعضاء.
إلى العديد من المقترحات التي ّ
( )3استنا ًد ا إلى المادة (  )123من النظام األساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ،والتي تطلب من
األم ين العام لألمم المتحدة عقد مؤتمر استعراضي للنظر في أي تعديالت للنظام األساسي
بعد نفاذه بسبع سنواتُ :ع قد المؤتمر االستعراضي في العاصمة الكمبودية (كمباال) للفترة من
 31آذار/مارس ولغاية  11حزيران/يونيو عام  ،2010وشارك فيه نحو  4600ممثالً عن
الدول والمنظمات الحكومية الدوليّة والمنظمات غير الحكومية ،وأدلى األمين العام لمنظمة
(  ) AALCOبكلمة عامة بهذه المناسبة في األول من حزيران/يونيو .2010
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اضح ا لميثاق األمم المتحدة"(.)1
عد
ً
ونطاقه ،أن يُ ّ
انتهاك ا و ً
عدد ا من التعديالت على النظام األساس للمحكمة الجنائيّة
أقر المؤتمر
ً
ّ
أن
الدوليّة ،منها عدم جواز ممارسة المحكمة الختصاصها ،ما لم يَ ثبت ّ
مستعد ة لفعل ذلك أو غير قادرة على فعلِه ،كما بينت أنّه في
الدولة غير
ّ
الحاالت التي ال تَتخذ فيها الدولة أي إجراء ،فال يوجد ما يمنع المدعي العام
من البدء في إجراء تحقيق.
توافقت الدول األعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة ،على ما يمثل "جريمة
العدوان" ،والتي كانت مثار خالف حول تعريفها ما بين الدول لمدة تصل

أيضا من ينتقد عدم نص المادة الثامنة من
إلى اثنتي عشرة سنة ،كما ّ
إن هناك ً
النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية ،على اختصاصها المتعلق باستخدام

ضد األشخاص وأسلحة الليزر
األسلحة النووية والبيولوجية أو الكيماوية واأللغامّ ،
أن األفضل هو إدراج أسلحة الدمار الشامل في النظام األساس
المعمية ،إذ يجد ّ
بأن استخدامها محظور اآلن بموجب القانون الدولي .وكذلك يرى
علما ّ
لروماً ،
ضرورة بإخضاع إستهالك تلك األسلحة للرقابة القضائية في محكمة الجنايات

الدولية المستقبلية بصورة غير مباشرة( .)2وقد اتخذت جمعية الدول األطراف في
ار بتفعيل اختصاص
نظام روما األساس ،من  15كانون األول ،2017/قرًا
بدءا من 17تموز،2018/
المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان ً

فصاعدا .واعتُمد قرار التفعيل بعد مفاوضات مكثفة بشأن أحد جوانب
ً
اإلختصاص القضائي التي ظلت مثيرة للجدل منذ اعتماد تعديالت كمباال للعام
 2010حول جريمة العدوان.
( )1

()2
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الدولية لعام  ،2010الوثيقة .RC/Res.6. op, cit, p.p.2-6
الجنائية
الوثائق الرسمية للمحكمة
ّ
ّ

د .محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية :نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة
لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة ،مرجع سابق ،ص.158

المسؤولية الجنائية للدولة في جريمة غسل الاموال

المسؤولية الجنائية للدولة في جريمة غسل الاموال
المحامية هديل العمران
المقدمة

منذ بدء الخليقة كان اإلنسان وكانت الجريمة ،وبموازاة تطور الفكر

البش ــري نحو رفاهية وخير البشرية جمعاء تطور الفكر اإلجرامي ،لتأخذ الجريمة
إشكاال" مختلفة ومظاهر متعددة افرزت الظواهر االجرامية الجديدة التي تعتمد

على اساليب جديدة ومتطورة باستخدام احدث ط ــرق العلم والتكنولوجيا ،ومن بين

هذه الجرائم الجديدة التي برزت جريمة (غسل األموال).

ان عملية غسل األموال المقصود بها ،هي إصباغ الص ـ ــفة الشــرعية على

األموال غير المـش ـ ــروعة المتحصلة من مصادر غير مشروعة كتجارة المخدرات

واألسلحة والرقيق والدعارة وغيرها من خالل غسلها بوسائل وتقنيات متعددة ال

تثير الغبار حول مصـ ـ ـ ــادرها.

وتعتبر جريمة غس ـ ـ ــل االموال من الجرائم المالية الخطيرة والمنظمة المنتشرة في

جميع انحاء العالم عابرة للحدود ،إذ ال توجد منطقة في العالم اال وتتم فيها
عمليات غ ـ ــسل األموال.

1

وتجاه الم ـ ـ ـ ــخاطر واالثار السلبية التي باتت تشكلها ظاهرة غسل االموال عل ـ ـ ـ ـ ــى
اقتصاديات الدول والشعوب ،كان البد من التصدي لهذه اآلفة الخطيرة المنتشرة

على األصعدة كافة ،وبخاصة على الصعيد المصرفي ،إذ غالبا "ما تتم ع ـ ـ ــمليات
غس ــل االموال عبر القنوات المصـ ـ ــرفية والمالية.
1

 .د خالد غازي التميمي  ،دور المعارف في مكافحة غسيل االموال والمعالجة الحسابية بحث

منشور على الموقع االلكتروني .www.arablawinfo.com
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والحقيقة ان الجهود المبذولة الدولية والغربية والعربية لمواجـ ـ ـ ـ ـ ــهة غسل األموال

حديثة نسبياً فان الخطوة األولى جاءت من مجمـ ـ ــوعة الدول السبع التي انشات
وحدة عمل مالي لمكافحة غسل األموال.

وحيث ان الدولة هي شخص معنوي تتحمل مثلها مثل االشخاص المعنوية

األخ ـ ــرى ،فان المسؤولية الجنائية في ارتكاب جريمة غسيل األموال ال تقتصر
على الش ـ ـ ــركات والبنوك والمؤسسات مثال" كأشخاص معنوية بل تتعدى ذلك الى

الدولة.
المحور االول
اوالً .تعريف جريمة غسل االموال
هناك تعاريف عدة فقهية وقانونية لجريمة غسل االموال ومن ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن هذه
التعاريف:

هي :أ ي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه
األموال .وهذا التعريف على بـ ـ ـ ـ ـ ــساطته يغطي األفعال كافة التـ ـ ـ ـ ـ ــي يلجأ إليـ ـ ـ ـ ــها
المجرمون لتمويه المصادر غير المشروعة إليراداتهم ،لذا تم استخدام فـ ـ ــي هذا

التعريف كلمـ ـ ـ ــة االموال النها اعم واشمل من النقود ،فالسـ ـ ـ ـ ـ ــبائك الذهبية

والصكوك النقدية تعد أمـ ـ ـواالً ولي ـ ـ ـ ــست نقود.

اما فقهاء القانون العراقي والمهتمون بدراسة موضوع غسل االموال ،فقد عرفوه

بانه :اخفاء او تمـ ـ ـ ـ ــويه حقيقة اموال متحصلة من جريمة منص ـ ـ ـ ـ ــوص عليها في

القانون الوطني او الدولي او مصدر تلك االموال او مكانها او طريقة التصـ ـ ـ ــرف

بها ،او حركتها او ملكيتها او الحقوق الشخصية او العينية المتعلقة بها على ان
يكون الفـ ـ ـ ـ ـ ــاعل عالماً بان تلك االموال متحصلة من جريمة.

1

 1د مفيد نايف الدليمي  ,بخصوص هذا التعريف غسيل االموال في القانون الجنائي ,
ص.29
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ونتاول من التعاريف القانونية لجريمة غسل االموال ما جاء في قانون مكافحة
غسل االموال وتمويل االرهاب رقم  39لسنة  12015الذي ل ـ ـ ــم ِ
يأت بتعريف
منفصل لجريمة غسل االموال ،بل تطرق لألفعال المرتكبة التـ ـ ـ ـ ـ ــي تعد جريمة

غسل االموال ،فقد نصت المادة الثانية من القانون المذكور عل ـ ــى ما يأتي:
يعد مرتكباً لجريمة غسل اموال كل من قام بأحد االفعال االتية:

 .1تحويل االموال او نقلها او استبدالها م ــن شخص يعلم او كان عليه ان يعلم

انها متحصالت جريمة ،لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المش ـ ــروع او
مساعدة مرتكبها او مرتكب الجريمة االصلية او من ساهم في ارتكابها او ارتكاب

الجريمة االصلية على االفالت من المسؤولية عنها.

 .2اخفاء االموال او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او حالتها او طريقة

التصرف فيها او انتقالها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها ،من شخص يعلم او

كان عليه ان يعلم انها متحصالت جريمة.
 .3اكتساب االموال او حيازتها او استخدامها من شخص كان يعلم او كان عليه
ان يعلم انها متحصالت من جريمة.

ثانياً .جريمة غسل االموال من الجرائم المنظمة عابرة للحدود

من المالحظ انه ال يوجد تعريف دقيق للجريمة المنظمة العابرة للحدود ،فهي

ترتكب فـ ــي اكثر من دولة واحدة ،او ترتكب في دولة واحدة لكن االعداد

والتخطيط لها واالشراف عليها في دولة اخرى ،وحتى وان ارتكبت في دولة واحدة
فهي ترتكب من جماعة اجرامية منظمة.

ومن صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود هي جريمة غسل االموال ،وتمتاز
جريمة غسـل االموال بانها ذات بعد عبر وطني ،ويعني هذا انه من الممـ ـ ــكن ان
تتوزع اركان ــها وعناصرها في اكثر من دولة ،ويترتب على ذلك ان اثارها تتجاوز

 . 1الوقائع العراقية العدد  4387في .2015/11/16
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حدود الدول ـ ـ ـ ــة الواحــدة ،وهذا يزيد من خطورتها الن أضرارها تتعدى الدولة

الواحدة ،ولم يكن هذا المـ ــفهوم للبعد الدولي للجريمة المنظمة ببعيد عن جريمة
غسل االموال ،فقد اص ـ ـ ـ ــبحت اكثر الجرائم المنظمة قابلية للتدويل.

1

فالغالب في عملية غسل االموال وقوع الجريمة االم مصدر المال القذر على

اقليم دولة ما ،فيـما يتوزع نشاط غسل االموال على اقليم دولة اخرى ،فتتغير

اء أكانت جريمة
األركان المـ ـ ــكونة للجريمة (المادي والمعنوي) عبر الحدود ،سو ً
غسل االموال تمثل جريمة ف ـ ــي حد ذاتها او كانت وس ــيلة من وس ــائل تنفيذ
الجرائم عبر الوطنية وكذلك في مراحل ارتكابها ،وهذا ال يعنــي ان نشاط غسل

االموال ال يتم داخل اقليم الدولة الواحدة ،فالغاسل لألموال غير النظيفة يقوم
باستثمار االموال عن طريق شراء العقارات ،وشركات انتاج االفالم السينمائية

والتلفزيون ــية وغيرها من االنشطة ال يم ــكنه ان يقوم بغسل االموال في داخل اقليم

الدولة دون ان يتعدى ذلك الى اقليم دولة اخرى.

ان القول بان جريمة غسل االموال جريمة دولية ال يعني انها كذلك بالمعنى

القانوني ،وانما ه ــي دولية من حيث تجاوز نشاطها حدود الدولة الواحدة،

فالجريمة المنظمة ومن ضمنها جريمة غسل االموال تختلف عن الجريمة الدولية،

فاألولى جريمة داخلية ينص عليها القانون الجنائي الداخلي والقوانين المكملة له،
وتتعاون الدولة على مكافحتها ع ـ ــن طريق االتفاقيات الدولية وايقاع العقاب على

مرتكبها باسم المجتمع الداخلي ،ألنها مست احد المصالح االساس المحمية

قانوناً ،ام ـ ـ ـ ــا الجريمة الدولية فهي من جرائم القانون الدولي العام ،ويكفل القانون

الدولـ ــي الجنائي بيان الجرائم الدولية والنص عليها وايقاع العقاب عليها باسم

 . 1د .يونس عرب ،جرائم غسيل االموال ،مجلة البنوك ،االردن ،العدد التاسع ،المجلد التاسع
عشر ،2000 ،ص.13
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المجتمع الدولي ،كما يعد التشريع المصدر الوحيد للتجريم في نطاق الجريمة
المنظمة في حين ان الجريمة الدولية تس ـ ـ ـ ــتمد صفتها التجريمية من المعاهدات

او االتفاقيات الدولية التي تجرمها اومن العرف في حالة غياب نـ ــص التجريم،

وكذلك يترتب عل ـ ـ ـ ــى ارتكاب الجريمة المنظمة قيام المسؤولية الجنائية لمرتكبها
في حين ان الجريمة الدولية تنشأ عن مسؤولية مزدوجة تتحملها الدولة ومرتكب

الجريمة .

المحور الثاني
المسؤولية الجنائية للدولة في جريمة غسل االموال

اوال .االشخاص المعنوية في القانون المدني العراقي

حددت المادة ( )47من القانون المدني العراقي رقم  40لسنة  1951االشخاص
المعنوية هـ ــي:

أ.الدولة .ب .االدارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنويـ ــة
م ــستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها .ج .االلوية والبلديات والقرى

التي يمنح ـ ـ ــها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.

د .الطوائف

الدينية التي يمنحها القانون شخص ـ ـ ــية معنوية بالش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط التي يحددها .ه.

االوقــاف.

و .الش ـ ـ ـ ـ ــركات التجارية والمدنية ،اال ما استثنى منها بنص في

القانون .ز .الجمعيات المؤسسة وفقاً لألحكام المقررة في القان ـ ـ ــون .ح .كل
مجموعة من االشـ ـ ـ ــخاص او االموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
اما المادة ( )48فقد نصت على:

 .1يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.

 .2ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إال ماكان منها مالزماً لصفة
الش ـ ــخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
 .3له ذمة مالية مستقلة.
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 .4وعنده اهلية االداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها

القانون.

 .5وله حق التقاضي.

 -6وله موطن ،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات

التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها

للقانون الداخ ــلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.
اما المادة( )49فقد نصت على:

 .1يسري على النظام القانوني لألشخاص المـ ـ ـ ـ ــعنوية االجنبية ،من شركات
وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي

الفعلي.

 .2ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي االجنبي نشـ ـ ـ ــاطه الرئيس في العراق

فان القانون العراقي هو الذي يسري.

ثانياً .المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية في جريمة غسل االموال

كان مبدأ المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويين عن غسل األموال ،واحدا

من الموضوعات األساسية التي احتفت بها مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة
ومعاملة المجرمين وغيرها من المؤتمرات الدولية ذات الصلة في العقدين

االخيرين ،التي حثت الدول االعضاء علــى منح االعتبار الواجب لهذا المبدأ في

تشريعاتها العقابية ،نظ اًر إلى تزايد تورط بعض الم ـ ـ ــصارف وشركات السمسرة

والصرافة واالعمال المالية وغيرها من المؤسسات المالية ،في جريمة غسل

األموال بصورها المختلفة ،مما يستلزم اخضاع تلك المؤسسات ذاتها  -وليس

مجرد مستخدميها أو اعضائها الذين تصرفوا باسمها -للمسؤولية الجنائية ،بصدد

هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المنظمة بوجه عام.
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ولعل آخر مبادرات المجتمع الدولي في هذا الشـ ــأن اتفاقية االمم الم ـ ــتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو لسنة  )2000التي اقرت

مبدأ المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنويين ،بصدد عدد من الجرائم الخطرة
التي تتس ــم بالطابع المنظم عبر الوطني ،ومنها جريمة غس ـ ــل األموال ،وافردت

لذلك المبدأ تنظيماً جاء تحت عنوان مسؤولية الهيئات المعنوية المادة(.)10

واقرت معظم الوثائق الدولية األساسية صراحة أو ض ــمنا مبدأ المسؤولية الجنائية

لألشخاص المعنويين عن جريمة غسل األموال ،وقامت االمـ ـ ـ ــم المتحدة بإصدار
التشريع النموذجي بشأن غسل األموال والمصادرة في مجال المخدرات

عام ،1995ويعد هذا التشريع اكثر الوثائق الدولية عناية بذلك المبدأ ،وجاءت
احكامه متطابقة الى حد كبير مـ ـ ــع التشريعات العقابية الحديثة.

1

والمالحظ على قانون مكافحة غسل االموال العراقي رقم  93لسنة 2015

الفصل الحادي عشـ ــر انه جاءت في نص المادة  39ونص المادة  45نصوص

عقابية وغرامات مالية فضالً عن االأمر بإيقاف النشاط المؤدي للمخالفة التي

فرضها القانون من اتباع اجراءات احت ارزية لمكافحة جريمة غسل االموال ،اما ما
ورد في نص المادة :46

اوالً .م ـ ـ ــع عدم االخالل بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المنصوص
عليها في هذا القانون ،يسأل الشخص المعنوي جزائياً عن الجرائم المنصوص
عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه او مديروه او وكالؤه لحسابه وباسمه

ويعاقب بالغرامة والمصادرة المقررة للجريمة وفقاً للقانون.

 . 1اتفاقية باليرمو سنة  2000والتشريع النموذجي لألمم المتحدة.1995 ،
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ثانياً .يكون الشخص المعنوي مسؤوالً بالتضـ ـ ـ ــامن عن الوفاء بما يحكم به من

عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين لديه

وباسمه.

ثالثاً .المسؤولية الجنائية للدولة في جريمة غسل االموال
الدولة هي شخص معنوي ،وهي شخص من اشخاص القانون الدولي العام،
وحيث ان المسؤولية الجنائية لألش ــخاص المعنوية تم اقرارها في اتفاقية فينا

 ،1988وقد نظم القانون الدولي العام المسؤولية الدولية التي تقع على الدولة
حيث تم تعريف المسؤولية الدولية ،بانها:

عبارة عن نظام قانوني تلتزم بمقتضاها الدولة التي تأتي عمال" غير مشروع،

طبقا" للقانون العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل.

1

وقيام الم ـ ـ ــسؤولية الدولية تتحقق في حـ ــالة توفر الشروط االتية:

اوالً .يجب ان يكون الفعل منسوبا" للدولة.
ثانياً .يجب ان يكون الفعل غير مشروع.

ثالثا .ان يترتب على الفعل غير المشروع ضرر.

فبالنسبة لشرط نسبة الفعل الى الدولة ،فالدولة مسؤولة عن السـ ــلطات الثالثة

الموجودة في ـ ــها (التشريعية ،القضائية ،التنفيذية) ،فمن وجهة نظرنا عندما تقوم

الدولة بتشريع قانون عفو عام يعفي مرتكبي جريمة غسل االموال من العقوبات،
حيث ا ن جريمة غسل االموال تعتبر جريمة دولية فالدولة بتشريعها مثل هذا

القانون ،سوف يؤدي ذلك الى افالت المجرمين مـ ـ ــن العقاب والسماح لهم
بارتكاب هذه الجريمة مرة اخرى التي يمتد ضررها الى دولة اخرى التي وقعت

 1د عصام العطية ،القانون الدولي العام ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،طبعة جديدة
منقحة ،2008،ص.532
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فيها االعمال التكميلية للجريمة ،والسيما اذا كانت هذه الدولة لم تدخل في اتفاقية
مع الدول االخرى بخصوص تسليم المجرمين ،وان رفضت تطبيق اتفاقية فينا،
بحجة انها لم تدخل في هذه االتفاقية ،او ان تلجأ الدولة الى تشريع قانون

لمكافحة غسل االموال يكون ض ــعيف جداً ال يفي بالغرض المطلوب وهو

مكافحة غسل االموال.

اماعن مسؤولية الدولة عن اعمال السـ ــلطة التنفيذية ،فان الدولة تكون مسؤولة

اء م ـ ــن السلطة المركزية ام المحلية،
عن التصرفات الصادرة عن موظفيها سـ ـ ـ ـو ً
الن م ــن واجب الدولة ان تحسن اختيار موظفيها وتراقب اعمالهم ،فتجاوز

الموظــف لحدود اختصاصه يعتبر تقصي اًر من الدولة في القيام بهذا الواجب ،وقد
اخذ بهذا الراي م ــعهــد القانون الدولي فــي انعقاده في لوزان  ،1927وهذا ينطبق
على حالة اهمال الموظفين في التبليغ عن العمليات المشبوهة لعمليات غسل

االموال ،اما مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية ،في حالة اصدار
الدولة ق اررات حكم متعارضة مع قواعد القانون الدولي العام ،ففـ ــي جريمــة غسل
االموال يتحقق هذا المجال في حالة عدم التعاون القضائي ،في حالة عدم تنفيذ

الحـ ــكم االجنبي ،اما مسؤولية الدولة عن اعمال رعاياها فيتحقق ذلك في حالة
عدــم اكتراث الم ــوظفين العموميين بعمل غير مشروع يعلمون به او يتورطون

فيه ،وحصول الضــرر من رعايا هذه الدولة للدولة االخرى الشتراكه في جريمة
غسل االموال.

اما فيما يتعلق بالشرط الثاني ،وهو عدم مشروعية الفعل ،فان جريمة غسل

ضرر للدولة االخرى ،ويعتبر
االموال كل فعل من االفعال المكون لها يسبب
اً
غير مشروع دولياً لمخالفة هذا الفعل احكام القانون الدولـ ــي العام واالتفاقيات.
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اما الشرط الثالث وهو تحقق الضرر ،فان اضرار جريمة غسل االموال هي

اضـ ـ ـرار مؤكدة وليست محتملة الوقوع.

1

االستنتاجات

حيث إن جريمة غسل االموال هي جريمة منظمة عابرة للحدود وال ترتكب

في بلد واحـ ـ ــد في االغلب وكون ان الدولة هي شخص معنوي ،وان كان ال
يخضع للقوانين الوطنية ،اال ان الدولة كشخص من اشخاص القانون الدولي

العام ،تكون مسؤولة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من ضرر ،وفي ضوء
ذلك تلزم برفع هذا الضرر ومعاقبة مرتكبه والتعويض عن هذا الضـرر.

ولما كانت هذه الجريمة تعتبر جريمة دولية ،فيجب ان توضع في مصاف

الجرائم الدولية التي يحكمها القانون الدولي الجنائي الذي من شانه ان يحكم كل

فعل اوسلوك  -ايجابي او سلبي  -يحظـره القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبه
جزاءاً جنائياً.

التوصيــات

.1على الدول كافة ،والعراق بالذات الذي اصبح ساحة مفتوحة الرتكاب جريمة
غسل االموال بالدخول في االتفاقيات الدولية التي تلزم اية دولة يقع أي فعل من

افعال جريمة غسل االموال فيها ،بالتعويض عن الضرر الذي تسببه للدولة

المتضررة نتيجة ذلك.

.2اعتبار جريمة غسل االمول جريمة يحكمها القانون الجنائي الدولي.

 1د علي عبد القادر القهوجي ،،القانون الدولي الجنائي اهم الجرائم الدولية ،المحاكم الدولية
الجنائية ،ط اولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2001،ص.7
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المصادر

*اتفاقية فينا .1988

*اتفاقية باليرمو سنة .2000

*التشريع النموذجي لألمم المتحدة .1995

*القانون المدني العراقي رقم  40لسنة .1951

*قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم  39لسنة .2015

*د خالد غازي التميمي ،دور المعارف في مكافحة غسيل االموال والمعالجة
الحسابية بحث منشور على الموقع االلكتروني .www.arablawinfo.com

*د عصام العطية ،القانون الدولي العام ،مكتبة السنهوري ،بغداد طبعة جديدة
منقحة

*د .علي عبد القادر القهوجي ،،القانون الدولي الجنائي اهم الجرائم الدولية
،المحاكم الدولية الجنائية طبعة اولى منشورات الحلبي بيروت .2001

*د مفيد نايف الدليمي ،بخصوص هذا التعريف غسيل االموال في القانون
الجنائي دار الثقافة للنشر والتوزيع .2006

*د .يونس عرب ،جرائم غسيل االموال ،مجلة البنوك –االردن ،العدد التاسع
المجلد التاسع عشر .2000

167

المحامي أحمد مجيد الحسن

168

من وثائق متحف نقابة المحامين – تاريخ غرف المحامين في المحاكم العراقية

من وثائق متحف نقابة المحامين العراقيين

تاريخ غرف المحامين في المحاكم العراقية
المحامي احمد مجيد الحسن

لم تكن في بغداد عند االحتالل البريطاني للعراق سنة  1917سوى

محكمتين؛ (الشرعية) ومقرها في شارع المستنصر(النهر) ،ومحكمة (البداءة)

وتقع في سراي الحكومة بجوار غرفة الوالي.1

وبعد االحتالل البريطاني للعراق ،صارت المحاكم تتكون من:

.1

محكمـ ــة (االسـ ــتئناف) ،التـ ــي أُسسـ ــت فـ ــي بغـ ــداد واعتبـ ــرت المحكمـ ــة العليـ ــا

لمنـ ـ ــاطق الع ـ ـ ـراق كافـ ـ ــة ،وق ارراتهـ ـ ــا نهائيـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ اًر اللغـ ـ ــاء الطعـ ـ ــن لـ ـ ــدى محكمـ ـ ــة
(التمييـ ــز) فـ ــي إسـ ــطنبول وعـ ــدم تأسـ ــيس محكمـ ــة (تمييـ ــز) فـ ــي الع ـ ـراق آنـ ــذاك.2

.2

مح ـ ــاكم (الب ـ ــداءة والص ـ ــلح والج ـ ـزاء) ف ـ ــي بغ ـ ــداد وااللوي ـ ــة (المحافظ ـ ــات).

وك ـ ــان موق ـ ــع مح ـ ــاكم بغ ـ ــداد ف ـ ــي بناي ـ ــة (المح ـ ــاكم المدني ـ ــة) ف ـ ــي ش ـ ــارع المتنب ـ ــي،

وهـ ــي بنايـ ــة كبيـ ـرة بنيـ ــت فـ ــي العهـ ــد العثمـ ــاني علـ ــى نهـ ــر دجلـ ــة مجـ ــاورة للقشـ ــلة

2

التخاذها مق اًر للخيالة.

وبع ـ ـ ــد قي ـ ـ ــام الحك ـ ـ ــم الملك ـ ـ ــي س ـ ـ ــنة  1921أُجري ـ ـ ــت عل ـ ـ ــى البناي ـ ـ ــة اص ـ ـ ــالحات
شاملة لتشغلها محاكم الصلح والبداءة واالستئناف.3

 . 1احمد زكي الخياط ،تاريخ المحاماة في العراق )1972-1900( ،مطبعة المعارف ،بغداد،
ص .48
 .2القاضي مدحت المحمود ،القضاء في العراق ،2015 ،ط ،4ص.19
3

 .محمود خالص ،محمود خالص ،ذاكرة الورق ،ص.97
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أما المحاكم (الشرعية) فكانت موجودة منذ العهد العثماني في االلوية وبعض

االقضية،

ثم

توسعت

الى

بعض

االقضية

والنواحي

المهمة.

وقد خصصت إحدى غرف بناية (المحاكم المدنية) لتكون غرفة للمحامين ،وهي

بذا تعد اول (غرفة للمحامين) في محاكم العراق ،وتقع الى يمين الداخل الى بناية

المحاكم (بناية المجمع الثقافي حالياً في شارع المتنبي جنوب القشلة) ،ووظيفة
الغرفة كما هو معروف هي لجلوس المحامين بانتظار وقت مرافعتهم ،وكذلك

اء المتعلقة
لكتابة لوائحهم وطلباتهم ،فضالً عن تبادل االخبار والمعلومات سو ً
بالدعاوى القضائية أم باألمور السياسية وكذلك لاللتقاء بموكليهم في بعض

األحيان.

وعند تأسيس نقابة المحامين سنة  ،1933شغلت النقابة تلك الغرفة مع غرفة

أخرى للمحامين ،1أي أن غرف المحامين وجدت قبل تأسيس النقابة.

ولما ضاق المكان عن استيعاب نشاط النقابةُ ،بنيت غرفتان للنقابة ،في بناية
نادي المحامين. 2

ابتداء تطوعاً من احد المحامين الذي يرى في نفسه
كانت غرفة المحامين تدار
ً
رغب ًة في خدمة زمالئه المحامين ،السيما ان عدد المحامين والمحاكم قليل جداً.
ثم خصصت غرفة أخرى للمحامين في المحكمة (الشرعية) الموجودة اصالً منذ

سنة  1768في شارع المستنصر (النهر) في بغداد .وكانت نقابة المحامين منذ
تأسيسها تتولى الصرف على احتياجات غرف المحامين من آثاث وأجهزة

كهربائية وكتب واجور المباشر(الفراش) وغير ذلك.
.1

زكي جميل الحافظ ،شاهد على ثالثة عهود من حكم العراق ،دار ابن بطوطة للنشر

والتوزيع ،عمان ،2011 ،ص.49

..2أحمد مجيد الحسن ،تاريخ نقابة المحامين العراقيين ،مطبعة الكفيل ،كربالء،2019 ،
ص.219
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وفي خمسينات القرن الماضي حدث توسع في عدد المحامين وكذلك في المحاكم
في العراق ،وبالتالي فقد فتحت غرف المحامين في جميع محاكم االلوية

واالقضية المهمة ،وصار االمر آنذاك الى ان تدعو النقابة المحامين في االلوية
الى انتخاب (سكرتير) لغرفة المحامين كما كان يسمى ،وتحدد يوم معين

الجرائه ،عدا (بغداد الموصل والبصرة) فانها تمتاز بخصوصية انها تدار من قبل

رؤساء مجالس االنضباط فيه ،1واستمر الحال في انتخاب غرف المحامين

لسكرتيرها سنوات عدة ،اال انه في  1959/10/1درست اللجنة اإلدارية (مجلس

النقابة) المشاكل المتأتية من تكرار عملية انتخابات الغرف في انحاء العراق،

فوجدت ان الغرف تعود لهذه النقابة وبالتالي فان ادارتها منوطة باللجنة نفسها،

فمن حقها تبعاً لذلك ان تنتدب من يمثلها في إدارة تلك الغرف من المحامين
الذين تعتمد عليهم هناك ،لهذا قررت:

أ .الغاء االنتخابات كافة الختيار سكرتير ألي غرفة من غرف المحامين.
ب .تخويل النقيب انتداب المحامين الذين يعتمدهم إلدارة غرف المحامين نيابة

عن هذه اللجنة واجراء التبليغات بهذا الخصوص.

والحاقاً بذلك القرار الذي يوكل إدارة غرف المحامين الى من تنتدبه النقابة نفسها،

قررت اللجنة بتاريخ 1959/11/5اختيار المحامين التالية اسماؤهم منتدبين منها
الدارة الغرف الكائنة في مركز مدنهم كما يأتي:

 .1محمد رضا السيد سلمان( .النجف).
 .1كانت لجان االنضباط في بغداد والبصرة والموصل تؤدي دو اًر مهماً في حياة المحامين ،وكانت
تنتخب مع انتخابات النقابة بقائمة منفصلة  ،وكانت كل لجنة يشارك في انتخابها محامو االلوية

المجاورة ،وكان عملها يشبه عمل لجنتي السلوك والتأديب حالياً ،فضالً عن إدارة غرف المحامين في

تلك االلوية (المحافظات).
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 .2جاسب عبد الصبار( .كربالء)
 .3عبد الحسين حسن( .الحلة).
 .4حامد الصكبان( .الديوانية).
 .5ناجي الراضي( .الكوت).

 .6شاكر الغرباوي( .الناصرية).
 .7شاكر العزاوي( .ديالى).

 .8عطا ترزي باشي( .كركوك).
 .9طاهر الدباغ( .أربيل).

 .10يوسف طه( .الرمادي).
 .11عبد المجيد الجميلي( .الفلوجة).
.12عبد الكريم مخلف( .تكريت).
 .13أكرم البياتي( .االعظمية).

 .14علي حسين الصالح( .الكرادة الشرقية).
 .15خليل المعيني( .المحمودية).
 .16حامد العباسي( .الكاظمية).
 .17علي العزاوي( .الكرخ).

 .18عزيز الحاج هادي( .الكوفة).

 .19هاشم السيد رزين( .المسيب).
 .20مجيد ضيف( .العمارة).

 .21احمد العواد( .سوق الشيوخ).

وهكذا استمر الحال في أن يعين مجلس النقابة (المنتدب) في غرف محاكم
االلوية وبعض االقضية المهمة.

كان المنتدبون لغرف المحامين يختارون من شيوخ المحامين المهنيين
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والمحترمين ،ويتم ذلك االختيار أما من مجلس النقابة أو من الجهات الرسمية
اإلدارية في كل محافظة أو قضاء أو ناحية.

وحدثت في بعض األحيان إجراء انتخابات للمنتدب ،وهي حاالت محدودة جداً،
في بعض الغرف المهمة في بغداد وبعض المحافظات عند حصول طلبات

متفرقة من المحامين في المحافظة لتعيين أحد المحامين منتدباً.

وعند تعيين المنتدب كان َه ُّم المجلس ان يتم اختيار المنتدب المتمكن من أداء
واجبه تجاه المحامين والمهنة بشكل مشرف وليس الي غرض آخر.7

بعد سنة  2003قرر مجلس النقابة في  2003/10/6ان يجرى انتخاب (لجان

االنتداب) بدالً من تعيينها ،وأن يجرى انتخاب (لجنة انتداب) من ثالثة محامين
الدارة الغرفة على وفق ما يأتي:

اوالً .ان تجرى انتخابات غرف المحامين في بغداد والمحافظات كافة ،النتخاب
لجنة انتداب مؤلفة من ثالثة أعضاء من المحامين ،يكون من حاز اعلى
األصوات (منتدباً) واالخران اعضاء.

ثانياً .يشارك في انتخابات لجنة االنتداب جميع المحامين المسجلين في جدول
المحامين للسنتين ( )2002 – 2001و(.)2003 – 2002

ٍ
قاض
ثالثاً .تجرى انتخابات غرف المحامين في مراكز المحافظات تحت اشراف
وممثل عن مجلس النقابة ،اما انتخابات في االقضية والنواحي فتتم تحت اشراف

لجنة االنتداب في المحافظة النتخاب منتدب واحد.
رابعاً .يشترط في المرشح لعضوية لجنة االنتداب أو المنتدب أن تتوفر فيه

مايأتي:

 .1أن يكون محامياً من ذوي الصالحية المطلقة ومارس المحاماة مدة ال تقل
عن خمس سنوات بصورة متصلة.

 .7مقابلة مع األستاذ الفاضل (نعمان شاكر) نقيب المحامين األسبق.
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 .2غير معاقب مهنياً خالل ستة األشهر السابقة لتاريخ الترشيح وغير محكوم
عليه بجريمة مخلة بالشرف.

 .3من سكنة المنطقة الجغرافية لغرفة المحامين المرشح فيها.

 .4ان ال يكون مشموالً بقراري رئيس (مجلس الحكم) المرقمين (1و)2
والمؤرخين في .2003/9/14

خامساً .يقدم طلب الترشيح لعضوية االنتداب أو المنتدب بصورة مباشرة الى
مركز النقابة.

ابتداء من يوم  2003/10/15لغاية نهاية الدوام
سادساً .يفتح باب الترشيح
ً
الرسمي ليوم .2003/10/30
سابعاً .يعلن قبول الترشيحات أو رفضها في مركز النقابة يوم .2003/11/15
ثامناً .تجرى االنتخابات في غرف المحامين في مراكز المحافظات على الوجه
االتي:

 .1في غرف محامي الموصل وكركوك وصالح الدين وديالى وبابل يوم االثنين

المصادف  ،2003/12/1من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثانية ظه اًر.

 .2في غرف محامي االنبار وكربالء والنجف والديوانية والمثنى يوم الثالثاء

المصادف  ،2003/12/2من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة

ظه اًر.

 .3في غرف محامي ذي قار وواسط والبصرة وميسان يوم األربعاء المصادف

 ،2003/12/3من الساعة التاسعة صباحاً صباحاً لغاية الساعة الثانية ظه اًر.
ونتيجة لتلك االنتخابات ،أصدر المجلس كتابه المرقم ( )12212في

 2003/12/24بتعيين لجان االنتداب المكونة من ثالثة أعضاء احدهما
(منتدب) واالخران عضوان في اللجنة كما يأتي.

اوالً .غرفة محامي نينوى:
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 .1المحامي قاسم يوسف النجدي .المنتدب.

 .2المحامي فراس كنعان المالح .عضو لجنة االنتداب.

 .3المحامي عادل أحمد الحديدي .عضو لجنة االنتداب.
ثانياً .غرفة محامي كركوك:
 .1المحامي غازي علي يوسف .المنتدب.
 .2المحامي أكرم حسان العكيدي .عضو لجنة االنتداب.
 .3المحامي طه عثمان المفرجي .عضو لجنة االنتداب.
ثالثاً .غرفة محامي صالح الدين:

 .1المحامي معاذ أحمد حميد .المنتدب.

 .2المحامي إبراهيم دهش علي .عضو لجنة االنتداب.

 .3المحامي طالل غالب إبراهيم .عضو لجنة االنتداب.
رابعاً .غرفة محامي ديالى:

 .1المحامي عدنان حسين الزهيري .المنتدب.
 .2المحامي محمد عبد عبود الكرخي .عضو لجنة االنتداب.
 .3المحامي كاظم إبراهيم المهداوي .عضو لجنة االنتداب.

خامساً .غرفة محامي بابل:

 .1المحامي حيدر حمزة إبراهيم .المنتدب.
 .2المحامي سعد عبد الرضا رمضان .عضو لجنة االنتداب.
 .3المحامي محمد حسن الشيخ جواد .عضو لجنة االنتداب.
سادساً .غرفة محامي االنبار:

 .1المحامي عبد المحسن ذياب الخلف .المنتدب.
 .2المحامي عارف العلواني .عضو لجنة االنتداب.

 .3المحامي يحيى عبد الجليل .عضو لجنة االنتداب.
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سابعاً .غرفة محامي كربالء:

 .1المحامي طالب الطائي .المنتدب.
 .2المحامي قيس العامري .عضو لجنة االنتداب.

 .3المحامي ربيع المسعودي .عضو لجنة االنتداب.
ثامناً .غرفة محامي النجف:

 .1المحامي صالح مهدي قسام .المنتدب.

 .2المحامي وائل محمد علي .عضو لجنة االنتداب.

 .3المحامي تقي عباس نصار .عضو لجنة االنتداب.
تاسعاً .غرفة محامي الديوانية:

 .1المحامي جهاد طعمة شناوة .المنتدب.
 .2المحامي عباس محمد سرحان .عضو لجنة االنتداب.
 .3المحامي محمد كوين حميدي .عضو لجنة االنتداب.
عاش ارً .غرفة محامي المثنى:

 .1المحامي ماجد كاظم مريح .المنتدب.

 .2المحامي مازن حكمت الدهان .عضو لجنة االنتداب.
 .3المحامي علي جبار الظالمي .عضو لجنة االنتداب.
حادي عشر :غرفة محامي واسط:

 .1المحامي خير هللا الجعيفري .المنتدب.
 .2المحامي حوشي خلف وادي .عضو لجنة االنتداب.

 .3المحامي قاسم محمد الغرابي .عضو لجنة االنتداب.
ثاني عشر .غرفة محامي ميسان:

 .1المحامي ستار جبار الساعدي .المنتدب.
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 .2المحامي موسى طعمة الخزعلي .عضو لجنة االنتداب.
 .3المحامي عبد القادر حميد علي .عضو لجنة االنتداب.

وتعد هذه اول مرة تجرى فيها انتخاب لجان االنتداب في عموم العراق بدالً من

تعيينها.

أما في محافظة بغداد فقد قرر المجلس أن تجرى االنتخابات في غرف المحامين

يوم.2004/1/25

وقد اعترض أحد المحامين على قرار المجلس المذكور آنفاً باجراء االنتخابات
لدى محكمة التمييز لكون المادة ( )4/87من قانون المحاماة رقم ( )173لسنة

 1965أوجبت على مجلس النقابة اختيار من ينتدبه الدارة غرف المحامين
وليس اجراء االنتخابات لمن يمثل الغرفة ،اال ان محكمة التمييز ردت االعتراض

مبين ًة أن القانون لم يحدد طريقاً ما ،يلزم النقابة في التعيين ،لذا يكون قرار
مجلس نقابة المحامين باختيار طريق االنتخاب هو قرار صحيح وليس فيه
مخالفة

للقانون،

وعليه

قرر

تصديق

القرار

ورد

االعتراض.

وتعقيباً على قرار محكمة التمييز ،أوضحت النقابة بكتابها المرقم ( )4900في

 ، 2004 /3/14ان الهدف األساس من قرار مجلس النقابة المتضمن انتخاب
لجنة االنتداب المؤلفة من ثالثة محامين في غرف المحامين الذي صادقت عليه
محكمة التمييز ،هو توسيع مشاركة المحامين في العمل النقابي من خالل هذه
اللجان ،وتمكين المحامين في هذه الغرف من اختيار من يمثلهم بارادتهم عن

طريق االنتخاب المباشر ،وان تأخذ هذه اللجان ابعادها كامل ًة عند ممارستها
لمهامها النقابية بما يؤدي الى استكمال شروط النجاح نجاح هذه التجربة.

وفي  2004/1/26صادق مجلس النقابة على نتائج االنتخابات لغرف محامي
بغداد كما يأٌتي:
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 .1شاكر السامرائي .غرفة محامي الكرادة.

 .2عمار فرج االعظمي .غرفة محامي االعظمية.

 .3حميد عبد الرزاق .غرفة محامي بغداد الجديدة.
 .4موفق العاني .غرفة محامي الكرخ.

 .5حاتم محسن الخزاعي .غرفة محامي الثورة.
 .6عبد المحسن الطائي .غرفة محامي البياع.

 .7محمد أٌمين االسدي .غرفة محامي بداءة الكاظمية.

 .8قيس الذهبي .غرفة محامي األحوال الشخصية في الكاظمية.
 .9معن الموسوي .غرفة محامي بداءة الرصافة.

 .10عدنان عبد الحسين .غرفة محامي المدائن.
 .11كريم الجبوري .غرفة محامي ابي غريب.

وفي يوم  2004/1/15صادق المجلس على نتائج انتخاب المنتدبين في الغرف
التالية وكما يأتي:

 .1جالل محمد الخالدي .غرفة محامي األحوال الشخصية في الرصافة.
 .2عبد الواحد نهير العبادي .غرفة محامي الزهور(الحسينية).
 .3خليل إبراهيم العزاوي .غرفة محامي جنايات البياع.

أما في االقضية والنواحي فقد قررمجلس النقابة في  2004/1/3اجراء
االنتخابات لغرف المحامين فيها خالل الشهر الثاني (شباط) لسنة .2004

ونتيجة لتلك االنتخابات أصدرت نقابة المحامين االمر اإلداري رقم ( )4901في

 2004/3/14بتعيين لجان االنتداب فيها من المحامين المدرجة أسماؤهم في

أالدنى:
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اوالً .محافظة البصرة:
 .1علي كاظم عبود .منتدباً لغرفة محامي المعقل.

 .2مهدي جياد الرحمة .منتدباً لغرفة محامي القرنة.

 .3حامد مهدي المطوري .منتدباً لغرفة محامي الزبير.

 .4صالح عبد الزهرة العيداني .منتدباً لغرفة محامي شط العرب.

 .5عبد الكريم مجيد الشاوي .منتدباً لغرفة محامي ابي الخصيب.
 .6جعفر إسماعيل يوسف .منتدباً لغرفة محامي الفاو.

 .7فيصل سلمان العطار .منتدباً لغرفة محامي سفوان.

 .8صالح عبد الحسن االمارة .منتدباً لغرفة محامي المدينة.

ثانياً .محافظة بابل:

 .1حاكم مسير جاسم .منتدباً لغرفة محامي المدحتية.

 .2كوكب نصار مسلم .منتدباً لغرفة محامي الهاشمية.
 .3طالب جاسم نجم . .منتدباً لغرفة محامي القاسم

 .4عبد المنعم جاسم الخفاجي .منتدباً لغرفة محامي المشروع.
 .5احمد كامل الحديثي .منتدباً لغرفة محامي المحاويل.

 .6ناصر حسن عبيد .منتدباً لغرفة محامي السدة.
 .7حسون حمزة محمد الطالع .منتدباً لغرفة محامي المسيب.
 .8عدنان عبد األمير العيساوي .منتدباً لغرفة محامي الكفل.

ثالثاً .محافظة االنبار:

 .1سعد سلمان الفالحي .منتدباً لغرفة محامي الفلوجة.
 .2إبراهيم عبد الكريم .منتدباً لغرفة محامي حديثة.

 .3كمال عايد المظهور .منتدباً لغرفة محامي القائم.

 .4احمد محمد علي نجرس .منتدباً لغرفة محامي هيت.
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 .5عبد جزاع ياسين .منتدباً لغرفة محامي الحبانية.

وفي  2010/8/18قرر مجلس النقابة الغاء مبدأ االنتخابات في غرف المحامين

في بغداد ،واالخذ بمبدأ التعيين الن المادة ( )4/87لم تلزم المجلس بطريق محدد
للتعيين.

اال انه في سنة  2019أعيد انتخاب منتدبي غرف المحامين في بغداد بدالً من

تعيينهم ،واخذت تجرى في مقر النقابة وباشراف مجلس النقابة.

اما في االقضية والنواحي فلم يكن هناك شرط محدد لعدد أعضاء هيئة االنتداب،

ففي قرار للمجلس في  ،2018/4/22أوجب ان تتكون هيئة انتداب ناحية السدة
من أربعة أعضاء من ضمنهم محامية ،في حين قرر في  2018/11/7ان

تتألف هيئة االنتداب في ناحية الكفل من ثالثة أعضاء أي (منتدب وعضوين

اثنين).

وفي تقديري ان ذلك االمر يتناسب مع عدد المحامين المنتمين لتلك الغرف.
وقد زيد عدد هيئة االنتخاب في بغداد والمحافظات الى سبعة محامين من

ضمنهم المنتدب ،وغالباً ماتكون من بينهم محامية واحدة أو أكثر.
وقد يجرى احياناً انتخاب بين عدد من المحاميات الختيار واحدة تكون ضمن
الهيئة كما جرى في غرفة محامي ميسان في .2014/2/13

وق ـ ــد اسـ ـ ــتقر االم ـ ــر االن سـ ـ ــنة  2021اجـ ـ ـراء انتخابـ ـ ــات هيئ ـ ــات االنتـ ـ ــداب فـ ـ ــي

المحافظ ــات بحضـ ــور واشـ ـراف السـ ــيد نقي ــب المحـ ــامين واعضـ ــاء مجلـ ــس النقابـ ــة.

وكما مر بنا سابقاً كانت تتوفر في المحاكم في بداية االمر غرفة واحدة للمحامين

ف ــي م ارك ــز االلوي ــة وبع ــض االقض ــية المهم ــة ،اال ان االم ــر تط ــور ب ــان أص ــبحت
توجــد فــي المحــاكم الكبي ـرة ال ســيما محــاكم االســتئناف أكثــر مــن غرفــة للمحــامين،

فتكون غرفة للبداءة وغرف أخر للشرعية أو الجزاء أو التحقيق أو النزاهة ،وهكذا.
واتســع االمــر أخي ـ اًر فــي أن غــرف المحــامين لــم تعــد تقتصــر علــى المحــاكم ،وإنمــا
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ـرف فــي دوائــر الدولــة التــي تكــون للمحــامين فيهــا مراجعـةٌ مســتمرة النجــاز
ُفتحت غـ ٌ
اعم ــالهم المتعلق ــة بتل ــك ال ــدوائر ،كمجل ــس الدول ــة وو ازرة التخط ــيط ودائـ ـرة تأس ــيس
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات وهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التقاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ودوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري وغيرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

وين ـ ـ ــاهز عـ ـ ـ ــدد غـ ـ ـ ــرف المح ـ ـ ــامين حاليـ ـ ـ ـاً فـ ـ ـ ــي عم ـ ـ ــوم العـ ـ ـ ـراق ( )200غرفـ ـ ـ ـة.
ولقد تطورت غرف المحامين في السنين األخيرة تطو اًر كبي اًر ،فبعدما كانت الغرفــة
تحتــوي علــى الحــد األدنــى مــن متطلبــات المحــامين ،أضــحت غرفـاً واســعة ومجهـزة
باحدث األثاث واالضاءة والتكييف ،مع توفر أجهزة االستنساخ والطباعة.

كما إن واجبات هيئة االنتداب في الغرف قد توسعت هي األخرى بصورة كبيرة،

ولم تعد مكاناً لجلوس المحامين وانتظار دورهم في المرافعات كما كان االمر في
بداية القرن الماضي ،وانما أصبحت هيئة االنتداب حلقة الوصل بين مقر النقابة
والمحامين المنتمين لتلك الغرفة لنقل البيانات واالعالنات التي تصدرها النقابة

بشأن المؤتمرات والسفرات والنشاطات التي تجريها النقابة أو أي أمر آخر.

وكذلك بين المحامين وقضاة المحكمة الموجودة الغرفة فيها عند وجود ما يقتضــي

ذل ــك .وتح ــتفظ ك ــل غرف ــة بس ــجل يحت ــوي عل ــى أس ــماء المح ــامين المنتم ــين اليه ــا
وعنـ ــاوينهم وأرقـ ــام ه ـ ـواتفهم ،لتسـ ــهيل الوصـ ــول الـ ــيهم أو ابالغهـ ــم عنـ ــد الحاجـ ــة.

وتوجد في كل غرفة للمحــامين فــي المحافظــات عــدا بغــداد ،لجنــة للشــكاوى وأخــرى
للســلوك المهنــي للنظــر فــي الشــكاوى التــي تقــام علــى المحــامين بشــأن أي مخالفــة
تتعلق بصفته أو سلوكه كمحام.

كما ألفت لجان متنوعة في الغرف يتناسب عددها ونوعها مــع نشــاط الغرفــة وعــدد

المنتم ــين اليه ــا ،كلجن ــة ش ــؤون المـ ـرأة ولجن ــة التكاف ــل االجتم ــاعي ولجن ــة النش ــاط
الرياضي ولجنة االحتفاالت وغيرها .وأخي اًر يمكن القول ان غرف المحامين كانــت

وما زالت تؤدي دو اًر مهماً في حياة المحامين ،فهي أضحت مدرسة لنقــل الخبـرات

مــن الجيــل الســابق الــى الجيــل الالحــق بمــا يطــرح فيهــا مــن آراء ومناقشــة الق ـ اررات
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القضـ ــائية السـ ــتخالص المبـ ــادئ المهمـ ــة منهـ ــا ،وكـ ــذلك تقـ ــديم المشـ ــورة القانونيـ ــة

والقض ــائية لم ــن يطلبه ــا م ــن المح ــامين الس ــيما الش ــباب م ــنهم ،وإن مج ــرد وج ــود
المح ــامي فيهـ ــا يزيـ ــد مـ ــن غنـ ــاه المعرفـ ــي والقـ ــانوني والثقـ ــافي بمـ ــا يسـ ــمع مـ ــن آراء

اء المتعلق ــة بالمهن ــة أم ف ــي ش ــتى ص ــنوف المعرف ــة االخ ــرى.
ومناقشــات تتعل ــق س ـو ً

المصادر:

الكتب المطبوعة:

 .1احمد زكي الخياط ،تاريخ المحاماة في العراق )1972-1900( ،مطبعة
المعارف،بغداد.

 .2أحمد مجيد الحسن ،تاريخ نقابة المحامين ،مطبعة الكفيل ،كربالء،
 ،2019ط1
 .3القاضي مدحت المحمود ،القضاء في العراق ،2015 ،ط.4
 .4زكي جميل الحافظ ،شاهد على ثالثة عهود من حكم العراق ،دار ابن
بطوطة للنشر والتوزيع ،عمان.2011 ،
 .5محمود خالص ،ذاكرة الورق.
الوثائق:
* سجالت نقابة المحامين من سنة  1934الى سنة .2019
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منع السفر غير المبرر يكون سببا ً للتعو يض
سالم روضان الموسوي
نائب استئناف سابق
عندما اعرض ق اررات وأحكام القضاء العراقي التي أصدرها في السنوات

السابقة ،فان الغرض منها بيان مدى رصانة قضائنا ومدى قدرة قضاتنا السلف
على تفعيل المنطق القضائي والبحث العلمي وإجالة الخواطر في ضروب الفقه

والفن القضائي من اجل ان يصل الحق إلى أهله ،وان يكون القضاء هو مالذ

المواطن لحماية وصيانة حقوقه ،كما تبين لنا هذه األحكام أن القضاء عندما

يستند إلى مقوماته العلمية وأخالق قضاته النزيهة والحيادية ،تكون أحكامه نافذة

مثل حد السيف على رقاب من يخرقون القانون مهما كانت صفاتهم وأوصافهم
الوظيفية واالجتماعية والحزبية وغيرها.

وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا العـ ـ ـ ــرض سـ ـ ـ ــوف انقـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـ ـرار لمحكمـ ـ ـ ــة تمييـ ـ ـ ــز الع ـ ـ ـ ـراق بالعـ ـ ـ ــدد

/1769حقوقي ـ ــة 1956/ف ـ ــي  1957/3/18ال ـ ــذي يك ـ ــاد يش ـ ــابه ح ـ ــاالت عدي ـ ــدة
يتعرض لهــا المـواطن فــي الوقــت الحاضــر المتمثلــة بمشــكلة تشــابه األســماء ،حيــث

يفاجأ المواطن وهو على أعتاب بــاب الطــائرة بانــه ممنــوع مــن الســفر أو عليــه امــر
قبض ،وعندها تبدأ مرحلته الماراثونية التي ال تنتهي بأيــام بــل أحيانـاً بأشــهر ،وقــد

يبقــى آلجــال طويلــة نســبياً فــي التوقيــف او أن الق ـرار صــادر ع ـن جهــة مقرهــا فــي

احــدى المحافظــات البعيــدة عــن محــل إقامتــه ،وفــي نهايــة المخــاض يظهــر تشــابهاً

ف ـ ــي األس ـ ــماء ،وان ـ ــه ل ـ ــيس المقص ـ ــود ،فض ـ ـالً عـ ـ ـن األض ـ ـرار المعنوي ـ ــة واألدبي ـ ــة
والمصاريف التي ينفقها خــالل هــذه القصــة الماراثونيــة ،وتــأخير مصــالحه وتعطيــل

أعمال ــه وفق ــدان فرص ــة الس ــفر ،وف ــي بع ــض الح ــاالت يك ــون س ــفر ه ــذا الش ــخص
لغرض العالج أو قــد يكــون مرافقـاً لمـريض لغــرض العــالج ،ولنــا ان نتصــور حجــم
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الضــرر والمعانــاة عنــد ذاك ،والســبب ال يتعلــق بــالمواطن وإنمــا بالجهــة التــي تقــرر

منع السفر ،سواء أكانت قضائية أم إدارية ،مع انها من المفروض أن تكون دقيقة

تجاه حاالت منع السفر وأن تتحرى كل المعلومــات عــن المطلــوب منــع ســفره ،قبــل

أن تصــدر قرارهــا بــالمنع ،وال يعفيهــا مــن التعــويض عــن األضـرار األعــذار الواهيــة
حول مكافحــة الجريمــة ،الن مســؤوليتها وهــي تملــك كــل مقــدرات البلــد أن تبــذل كــل

عنايتها تجاه معرفة االسم الكامل او ابراز العالمات الفارقــة التــي تمييــز المطلــوب
منع سفره عن غيره من األشخاص ،حتى ال تقع تحت عنوان هدر الحقوق بتشابه

األســماء بســبب ت ارخــي تل ــك الجهــات الرســمية عــن التح ــري والتنقيــب الكامــل ع ــن

معلوم ــات م ــن يك ــون مطلوبـ ـاً لجه ــة قض ــائية أو أمني ــة أو اد اري ــة ،ول ــو َفعلن ــا ه ــذا
االتجــاه القض ــائي ب ــالتعويض مثلمــا س ــنرى ف ــي الق ـرار القضــائي ال ــذي ص ــدر ع ــن
أس ــالفنا القض ــاة ف ــي محكم ــة التميي ــز لوج ــدنا فرص ــة وافـ ـرة لحماي ــة حق ــوق وك ارم ــة

المواطن ،وملخص الدعوى التي نظرتها محكمــة التمييــز آنــذاك :إن مديريــة الســفر
والجنســية التــي حلــت محلهــا اآلن دائ ـرة الج ـوازات قــد قــررت منــع المحــامي محمــد
بابــان مــن الســفر إلــى القــاهرة لحضــور مــؤتمر المحــامين العــرب آنــذاك ،ممــا دعــا

المحامي المذكور إلى إقامة الدعوى علــى وزيــر الداخليــة للمطالبــة بــالتعويض عــن
الض ــرر ال ــذي لحق ــه م ــن ج ـراء ه ــذا المن ــع غي ــر المب ــرر ،وعل ــى إث ــر تل ــك ال ــدعوى

أص ــدرت محكم ــة ب ــداءة بغ ــداد قراره ــا الع ــدد  56/679ف ــي  1956/6/12حكمـ ـاً

وجاهياً قضى برد الدعوى ،وبعد ذلك طعن بالقرار أمام محكمــة التمييــز فأصــدرت

قرارها العدد /1769حقوقية 1956/في  1957/3/18الذي جاء فيه:

ادعى محمد بابان لدى محكمة بداءة بغداد بانه أراد السفر قبل مدة إلى

خارج العراق لحضور مؤتمر المحامين العرب المنعقد في القاهرة ،وأتم كافة

المعامالت المقتضية لسفره ،ومع ذلك فقد منع من السفر دون سبب أو مبرر

قانوني.
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لذا طلب الحكم على المدعى عليه وزير الداخلية ومدير شرطة السفر والجنسية

بمنع معارضتهما له بالسفر وإلزامهما بمبلغ ( )120مائة وعشرين دينار ،من

اصل الف دينار عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه من جراء ذلك

وتحميلها المصاريف.

أصدرت المحكمة المشار اليها بتاريخ  1956/6/12وبعدد  1956/679حكماً
وجاهياً يقضي برد دعوى المدعى وتحميله المصاريف فميزه المدعي.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة ظهر أن المميز كان قد أقام الدعوى على المميز عليهما

بمنع معارضتهما له في السفر إلى خارج العراق وتعويض ما أصابه من الضرر

مادياً وأدبياً بسبب القرار المتخذ بمنعه من السفر بالمقدار الذي قدره ،وقد تبين
ان الفقرة (آ) من المادة  )8من قانون الباسبورتات قد نصت (...اذا تراءى من
الضروري لمصلحة العدل وألسباب أخرى استثنائية أال يؤذن لشخص ما ان
يغادر العراق )..وفي فقرتها الثانية قد أوجبت على مدير الباسبورتات ان يرفع

تقري اًر عن كل قضية تنطبق عليها الفقرة (آ) من هذه المادة إلى وزير الداخلية
فو اًر .فهاتان الفقرتان من هذه المادة قد أوجبتا تحقق شرطين األول ان يكون
سبب المنع يجب يصل إلى درجة الضرورة ،والثاني ان يرفع مدير الباسبورت

تقري ار إلى وزير الداخلية فو اًر عن كل قضية تنطبق عليها الفقرة (آ) ليرى هل أن
سبب المنع بلغ درجة الضرورة باعتباره الرئيس المشرف على أعمال مدير

الباسبورت.

ولم تجد المحكمة ال في اضبارة الدعوى وال في االضبارة المجلوبة من و ازرة
الداخلية أي سبب للمنع الواقع ضد المميز عن السفر إلى خارج العراق ،وحيث

إن القضاء له الوالية على تطبيق القوانين ليحول دون التعسف في استعمال
الحقوق ،وحيث لم تحقق محكمة الموضوع عن األسباب التي أدت إلى منع
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المميز من السفر إلى خارج العراق ،فيكون الحكم المميز مخالفاً ألحكام القانون

لذلك تقرر نقضه وإعادة األوراق إلى محكمتها المختصة للسير في القضية على

ضوء ما جاء أعاله على ان يبقى رسم التمييز تابع للنتيجة وصدر القرار

باألكثرية في .1957/3/18
مالحظة:

ُ .1يذكر أن نص المادة  )8من قانون الباسبورات (جوازات السفر) رقم ( )65لسنة
 1932الملغى ( -1اذا تراءى من الضروري لمصلحة العدل وألسباب أخرى
استثنائية أال يؤذن لشخص ما أن يغادر العراق فلضابط الباسبورت ان يبلغ ذلك
العرق واذا كان قد اشر على الباسبورت أو
الشخص بانه ممنوع من ان يغادر ا

جواز المرور باإلذن فله ان يبطل هذه اإلشارة.

 .2على مدير الباسبورت (جوازات السفر) أن يرفع تقري ار عن كل قضية تنطبق
عليها الفقرة ( ) 1من هذه المادة إلى وزير الداخلية فو ار عدا ما اذا كان الشخص
ممنوعا من مغادرة العراق بأمر من محكمة أو كان متهم بجريمة ومطلوب منعه

من قبل المحقق او المدعى العام  -3ان البالغ يمنع شخص من مغادرة العراق
يسلم اليه تحريريا موقعا عليه من قبل ضابط الباسبورت ،ولضابط الباسبورت في
القضايا المستعجلة ان يبلغ أي شخص يمنعه من مغادرة العراق شفويا قبل

تبليغه بذلك تحريريا.

منقول عن المحامي سلمان بيات ،كتاب القضاء المدني العراقي ،منشورات
شركة الطبع األهلية ،بغداد ،1962 ، ،ج ،1ص.39
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محكمة التمييز االتحادية
2924/جزاء اولى2001/

المبدأ

ال يسأل المحامي عن صحة المستندات التي يقدمها له موكله

طالب التدخل/ح ع ع

قرر قاضي التحقيق الكرخ رفض الطلب المقدم اليه من قبل المتهم (ح ع
ع) باالفراج عنه وغلق التحقيق بحقه ولعدم قناعة المتهم (ح ع ع) بالقرار

المذكور فقد طلب نقضه لدى محكمه جنايات الكرخ بصفته التمييزيه؛ قررت

محكمة جنايات الكرخ بتاريخ  2001/4/3وبعدد /138ت 2001/تصديقه ورد

الطعن التمييزي ولعدم قناعة المتهم(ح ع ع ) بالقرار المذكور اعاله فقد طلب

التدخل به تميي از لالسباب الوارده بالئحة وكيله المحامي(م أ) المؤرخة في

 2001/4/24ارسلت اوراق الدعوى للنظر في الطلب المذكور.
القرار

لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن بطريق التدخل انصب على قرار محكمه

جنايات الكرخ /138ت 2001/في 3/4/2001المتضمن تصديق قرار قاضي
التحقيق المتضمن رفض طلب االفراج عن المتهم المحامي (ح ع ع) والمؤرخ

في  2001/3/22وبعد التدقيق الضبارة الدعوى والق اررات الصادره بها وجد ان
المتهم هو وكيل للمدعو (ي ص ) في الدعوى المرقمه  99/3001محكمه

االحوال الشخصيه في الكرخ وحيث ان المحامي الوكيل عن الخصم في الدعوى

اليسأل عن صحة مايسلمه له الموكل من المستندات التي يقدمها للمحكمه حسب
وكالته وحيث ان الموكل (ي ص) بين باقواله انه سلم وكيله المحامي المستندات

موضوعة الدعوى عليه فيكون قرار محكمه جنايات الكرخ المذكوره قد شابه خطأ
يوجب التدخل به وعليه واستنادا الحكام الماده  264من االصول الجزائيه قرر
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تدخل بقرار محكمه جنايات الكرخ المرقمه /138ت 2001/في 2001/4/3

ونقضه ونقض قرار قاضي التحقيق..
*****
قرار رقم /15إداري/تمييز2014/
المميز  :وزير الدفاع  /إضافة لوظيفته
المميز عليه  :ج .ك

أقام المدعي (المميز عليه) ج .ك الدعوى امام محكمة القضاء االداري

مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب االمر الوزاري المرقم ( )597في

 2011/7/30وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم

( )18103في  2013/4/2ولم يتم صرف رواتبه للفترة من  2011/8/1ولغاية
 2012/4/2بدون مسوغ قانوني وانه تظلم في  2013/5/12ورفض التظلم ،
لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بصرف رواتبه للفترة اعاله  ،وبنتيجة

المرافعة قررت محكمة القضاء االداري بقرارها المؤرخ  2013/12/18وبعدد
اضبارة (/223ق )2013/الزام المدعى عليه /إضافة لوظيفته بصرف رواتب

المدعي للفترة  2011/8/1لغاية  ، 2012/4/3ولعدم قناعة المميز بالقرار

المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة االدارية العليا في مجلس شورى الدولة
بالئحته المؤرخة  2014/1/5طالبا نقضه لالسباب الواردة فيها.

الق ـ ـ ـ ـرار :ـ

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة االدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد

ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكالً  .ولدى عطف
النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز عليه
(المدعي) يطعن باالمر المرقم ( )14633في  2013/5/30والمتضمن رد

التظلم المقدم من قبله في شأن مطالبته بالرواتب ما بين فترة احالته الى التقاعد
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حيث ورد في الفقرة ( )3منه لم تظهر رواتبه للفترة من  2011/8/1ولغاية

 2012/4/3كونه مؤشر متقاعد /سن قانوني بموجب كتاب ادارة المراتب المرقم

( )17879في  2011/8/9الحظت المحكمة ان المميز عليه احيل الى التقاعد

بموجب االمر الوزاري المرقم ( )579في  2011/7/30حسب مابينه وكيل
المميز في الئحته المؤرخة في  2013/12/8ومرفقاتها كتاب دائرة المستشار

القانوني العام بالعدد( )17419/2942في  2013/9/15ومديرية الرواتب

المرقم ( )24028في  2013/1/18بان المميز عليه ال يستحق كونه مؤشر

(سن قانوني) كما لوحظ ان االوليات التي تخص تقاعد المميز عليه انه من

مواليد  1951ومشمول بالفصل السياسي ومحال بموجب االمر الوزاري المذكور

آنفاً وتم حذف اسمه من مرفقات االمر بموجب الكتاب المميز

المرق ـ ـ ـ ـ ــم( )18103في  ،2012/4/2كما ان مطالعة القسم القانوني  /مكتب

المشاور القانوني بالعدد ( )396في /21ت 2013/1تشير بانه يستحق رواتبه

للفترة من  2011/8/1ولغاية  2012/4/3كون احالته حصلت خطأ  ،وحيث
ان احالة المميز عليه للتقاعد قد حصلت بخطأ من المميز في الوقت الذي كان

فيه مهيئاً للعمل وان احالته الى التقاعد كانت خارجة عن ارادته كما ان الموظف
ال يتحمل اخطاء دائرته  ،وحيث ان محكمة القضاء االداري في الحكم المميز قد
التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت بالزام المميز بصرف رواتب

المميز عليه للفترة من  2011/8/1ولغاية  2012/4/3لذا قرر تصديقه ورد

الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في

/30ربيع االول 1436/ه الموافق  2015/1/22م
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قرار رقم 2014/63
 /40قضاء موظفين /تمييز2014/
المميزة  :ا .م .ح.

المميز عليه  :وزير الثقافة ـ ـ إضافة لوظيفته .

أقامت المدعية (المميزة) ا .م .ح.الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين

تدعي فيها أن المميز عليه (المدعى عليه) اصدر االمر االداري المرقم ()739

في  2012/4/9يقضي باقصاءها من الوظيفة لتقديمها وثيقة دراسية مزورة عند
التعيين وقد تبلغت باالمر بتاريخ  2012/4/24وتدعي بان االمر المذكور

مخالف الحكام المادة ( )62من قانون الخدمة المدنية رقم ( )24لسنة 1960

كونه صادر من غير جهة التعيين وانها تعينت الول مرة في ( )1989على

شهادة المتوسطة وتدعي بانها حصلت على شهادة االعدادية عام  2010وليس

عام  ،2005لذا طلبت دعوة المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالغاء
أمر اقصاءها واعادتها الى الوظيفة  ،وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء

الموظفين بقرارها المؤرخ  2013/9/11وبعدد اضبارة (/557م )2012/رد

دعوى المدعية لعدم وجود لها سند من القانون  ،ولعدم قناعة المميزة بالقرار
المذكور تصدت له تمييزا" لدى المحكمة االدارية العليا في مجلس شورى الدولة

بالئحتها المؤرخة  2013/10/1طالب ًة نقضه لألسباب الواردة فيها.
القـــرار:

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة اإلدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد

إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكالً  ،ولدى عطف

النظر على القرار المميز وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون  ،ذلك إن وكيل

المدعية يطعن باالمر االداري المرقم ( )739في  2012/4/9المتضمن
اقصاؤها من الوظيفة لثبوت تقديمها وثيقة دراسية مزورة برقم ( )664في

194

قرارات وأحكام

 2005/10/5عند التعيين تفيد حصولها على شهادة االعدادية من مدرسة الثورة

العربية عند اعادة تعيينها كمفصولة سياسية وتتقاضى رواتبها على اساسها  ،في

حين انها تحمل شهادة المتوسطة ومعينة بموجبها منذ  ، 1989وحيث ان

االقصاء هو االجراء االداري الذي يترتب على فقدان المتقدم للتعيين الحد شروط
التعيين الول مرة حسب مقتضى المادة (الثانية والستين) من قانون الخدمة

المدنية رقم ( )24لسنة  1960التي تنص على انه (اذا ثبت بأن شروط

التوظيف المنصوص عليها في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من هذا القانون لم
تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه الول مرة يجب اقصاؤه

بأمر من سلطة التعيين) وحيث ان المعترضة قدمت الوثيقة المزورة بعد التعيين

مما يجعل فعلها مستوجباً لعقوبة العزل الرتكابها فعالً خطي اًر يجعل بقاءها في
الوظيفة مض اًر بالمصلحة العامة  ،وحيث ان محكمة قضاء الموظفين قضت برد
الدعوى خالفا للمقتضى القانوني الذي يقتضي الحكم بالغاء االمر المعترض

عليه  ،لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفــق

ما تقدم على إن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في

/28ربيع الثاني 1436 /هـ الموافق  2015/2/19م.
*****

نوع الحكم  ::احوال شخصية
رقم الحكم /10807::هيئة االحوال الشخصية والمواد الشخصية2019/
تاريخ اصدار الحكم 2019/9/29::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
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مبدأ الحكم:
تخلف المدعى عليها الحاضنة عن احضار الطفلة في مواعيد المشاهدة
واالصطحاب بموجب الحكم المنفذ يفقدها شرطا من شروط الحضانة وهو االمانة

لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين ابيها من مشاهدتها.

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر

قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح
ومخالف إلحكام الشرع والقانون الن المحكمة وان كانت قد اتبعت القرار التمييزي
الصادر من هذه المحكمة بالعدد (/2395هيئة األحوال الشخصية والمواد

الشخصية )2019/في  2019/2/17إال أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة
الن المالحظ من جدول المشاهدة الصادر من مكتب البحث االجتماعي في

محكمة األحوال الشخصية في (االعظمية) وما أوضحته الباحثة االجتماعية

بشأنه أتباعاً للقرار التمييزي المذكور فان المدعى عليها تخلفت في إحضار
ابتداء من  2018/5/15ولغاية 2018/7/15
المحضونة لخمس مرات متتالية
ً
أعقبتها أربع مواعيد مشاهدة أحداها لم يتم المشاهدة للفترة المحددة بالحكم المنفذ

ولم يتم اصطحاب وثالث حاالت لم يتم فيها المشاهدة واالصطحاب بسبب
امتناع جد المحضونة عن ذلك أو عدم إحضارها أعقبتها موعدي مشاهدة في

 2015/10/1و  2015/10/15لم تيم حضور المدعى عليها والمحضونة في
الزمان والمكان المعينين وان المدعي كان قد التزم بالحضور في المواعيد المشار

إليها وبذلك تكون لدعواه سند من القانون الن المدعى عليها بتخلفها عن إحضار
الطفلة في مواعيد المشاهدة واالصطحاب بموجب الحكم المنفذ تكون قد فقدت

شرطاً من شروط الحضانة وهو األمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في
تمكين أبيها من مشاهدتها كجزء من حقه في اإلشراف على شؤونها وتربيتها

وتعليمها حسب إحكام المادة (السابعة والخمسين )4/من قانون األحوال
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الشخصية إضافة إلى إخاللها بواجب قانوني بعدم تنفيذها حكم قضائي واجب
التنفيذ  ،وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل

بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها إلتباع ما تقدم على إن يبقى
رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في  /30محرم  1441/هـ
الموافق  2019/9/29م .

*****
نوع الحكم  ::وقف

رقم الحكم /1326::استبدال عقار موقوف2009/
تاريخ اصدار الحكم 2009/4/16::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم

ان استبدال العقار الموقوف يتم بناء على قرار من المجلس وموافقة

الرئيس االعلى لديوان االوقاف دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة

المختصة.

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة ظهر ان قرار محكمة المواد الشخصية في العمارة

موضوع التدقيقات التمييزية التلقائية المرقم /2مواد شخصية 2007/في

 2009/1/29غير صحيح ومخالف للقانون ,الن المحكمة وان كانت المحكمة

قد اتبعت قرار النقض التمييزي عدد  3049هيئة مدنية عقار  2008الصادر
بتاريخ  2008/11/12وإطلعت على اخر صورة قيد للعقار ,إال انها لم تالحظ

ان قانون إدارة االوقاف رقم  64لسنة  1966قد حدد بالمادة (السادسة  )1/من
الجهة المختصة باستبدال الموقوف دون حاجة الى الحصول على حجة شرعية

من المحكمة الشرعية بذلك وان التعليمات رقم ( )1لسنة  1970المشار اليها
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بقرار النقض السابق عدد /687مدنية عقار 2008/وتاريخ  2008/4/7قد بينت

على وجه التفصيل كيفية استبدال العقار للموقوف بعقار اخراو بنقد أيهما انفع,
وان االستبدال يتم على قرار من المجلس وموافقة الرئيس االعلى لديوان االوقاف

دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة المختصة مما يقتضي رد طلب حجة

اإلذن ببيع العقار الموقوف واستبداله بعقار .لذلك قرر نقض القرار موضوع

الدعوى التمييزية ال تلقائية واعادة االضبارة الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما

تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في /20ربيع

الثاني 1430/ه ـ الموافق 2009/4/16م.

*****

نوع الحكم  ::وقف

رقم الحكم /116::الوقف الذري2007/
تاريخ اصدار الحكم 2007/2/21::

جهة االصدار ::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم

أوجبت الفقرة (د) من المادة العاشرة من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري

رقم ( )1لسنة  1955قيام المحكمة باإلعالن في الصحف لثالثة أيام عن موعد

المرافعة وقبل حلولها بخمسة عشر يوماً وذلك إلطالع المرتزقة على إقامة
الدعوى لتصفية العقار الموقوف وال يجري قيام المحكمة بذلك بعد مباشرتها نظر
الدعوى ولعدة جلسات ألن الدعوى أصبحت موجبة للرد عند عدم اإلعالن قبل

موعد المرافعة بخمسة عشر يوماً.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز

االتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكالً,
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ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ,ذلك ألن

المادة العاشرة الفقرة (د) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ( )1لسنة

 1955قد أوجبت على المحكمة عند إقامة دعوى تصفية الوقف أن تعلن في
الصحف لثالثة أيام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوماً لمراجعة
ذوي العالقة وتبليغ و ازرة المالية واألوقاف وألن الغاية من اإلعالن قبل موعد

المرافعة هو ألن طالب التصفية قد ال يعلم بالمرتزقة أو المستحقين أو أن

القسامات الشرعية التي يبرزها ال تحتوي على كافة أصحاب االرتزاق كما وأن

هذا اإلعالن يقوم مقام التبليغ لكافة ذوي العالقة بالوقف المراد تصفيته حيث ال

يخضع الحكم الصادر بالدعوى لطريق الطعن باالعتراض الغيابي لمن ليس له

علم بإقامة الدعوى وحيث لم يجر اإلعالن في الصحف قبل موعد المرافعة األول

بخمسة عشر يوماً بل إنه جرى بعد مباشرة المحكمة بالمرافعة ومرور عدة
جلسات فيها فتكون الدعوى قد أصبحت موجبة للرد لوجود خلل جوهري
بإجراءاتها ويتعين إقامتها مجدداً للسبب المذكور وحيث أن المحكمة أصدرت
حكمها خالف ذلك مما أخل بصحته ,لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها
لمالحظة ما تقدم وصدر القرار باالتفاق في /4صفر1428/هـ الموافق

2007/2/21م.

نوع الحكم مدني
الحكم 2021/3/28:

*****
رقم الحكم /4:الهيئة العامة  2021/تاريخ اصدار
جهة االصدار:محكمة التمييز االتحادية

مبدأ الحكم

على المحكمة التي اصدرت حكماً في دعوى وتحققت من عدم اختصاصها
مكانياً بنظر هذه الدعوى بناءاً على تمسك المدعى عليه بعدم اختصاصها
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المكاني يقتضي عليها ابطال الحكم الصادر عنها ورد دعوى المدعي من جهة

االختصاص وافهامه باقامتها من جديد امام المحكمة المختصة مكانياً.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية وجد

بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية والشتماله على أسبابه قرر قبوله
شكالً وعند عطف النظر على القرار المميز تبين بان المدعي (م م ح) اقام

ابتداء امام محكمة بداءة الكرخ على المدعى عليه (ف ح ح) طلب الزامه
دعواه
ً
بان يؤدي إليه مبلغاً مقداره تسعمائة مليون دينار كان قد تسلمه منه بموجب تعهد

خارجي ببيع جزء من سهامه في العقار المرقم  2/14مقاطعة  20سريدات

وبتاريخ  2019/11/17وبعدد /3583ب 2019/أصدرت المحكمة المذكورة

حكماً غيابياً بحق المدعى عليه قابالً لالعتراض واالستئناف والتمييز قضى
بالزامه بان يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره تسعمائة مليون دينار وتحميله المصاريف
بضمنها أتعاب محاماة وكيل المدعي مقدارها خمسمائة الف دينار ونتيجة

اعتراض المدعى عليه على الحكم الغيابي وتمسكه بالفقرة ( )1من عريضة

االعتراض بعدم اختصاص محكمة بداءة الكرخ مكانياً بنظر الدعوى وطلبه احالة
الدعوى الى المحكمة المختصة مكانياً بنظرها وهي محكمة بداءة االعظمية وبعد

ان تايد لمحكمة بداءة الكرخ صحة دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها مكانياً
بنظر الدعوى وقبولها االعتراض شكالً لوقوعه ضمن المدة القانونية واشتماله
على اسبابه قضت في جلسة المرافعة المؤرخة  2020/10/6بابطال حكمها

الغيابي المؤرخ  2019/11/17ومن ثم أحالت الدعوى الى محكمة بداءة

االعظمية الكمال النظر فيها حسب االختصاص المكاني استناداً للمادتين  37و
 78من قانون المرافعات المدنية واذ ان الطعن التمييزي انصب على قرار
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محكمة بداءة الكرخ بابطال الحكم الغيابي واذ انه من القواعد المقررة في قانون
المرافعات ان االصل في التقاضي ان يسعى المدعي الى المدعى عليه وان يقيم

استثناء اجاز القانون اقامتها في محاكم
الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه و
ً
اخرى تسهيالً لحسم الدعوى فاذا اقيمت الدعوى في محكمة غير مختصة سواء
وظيفياً او نوعياً او مكانياً كما هو الحال في هذه الدعوى وجب على المحكمة
المقامة امامها الدعوى اذا ما قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى الى

المحكمة المختصة الكمال النظر فيها على وفق أحكام المادة ( 78مرافعات

مدنية) وهذه االحالة تجري قبل القضاء في اساس الدعوى فاذا ما اصدرت

المحكمة حكمها الفاصل في الدعوى وتم الطعن فيه بطريق االعتراض على

الحكم الغيابي او االستئناف ففي هذه الحالة ال تصح اإلحالة علــى المحكمة

المختصة وال يكون امام المحكمة المرفوع اليها الطعن حسبما أشارت الى ذلك
صراحة األسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية اال ان تقضي بفسخ الحكم

المطعون فيه ورد الدعوى لعدم االختصاص وبامكان المدعي اقامة الدعوى

مجدداً امام المحكمة المختصة الن االعتراض على الحكم الغيابي يعد طريقاً

قانونياً للطعن في األحكام وال تزول عنه هذه الصفة وان كانت المحكمة تنظره
على شكل دعوى لذلك ال يجوز الفصل فيه اال من المحكمة التي أصدرت الحكم
الغيابي واذ ان األسباب الموجبة الي قانون تتولى تفسير نصوصه ومن خالل

هذا التفسير يستدل على األسباب المبررة والدوافع الحقيقية للتشريع وتكشف روح

القانون وصوال الى نية وقصد المشرع وبذلك فان المشرع قصد من نص المادة
 78مرافعات مدنية بان تكون اإلحالة على المحكمة المختصة قبل القضاء في

موضوع الدعوى بحكم فاصل واذ ان محكمة البداءة عند نظر االعتراض على

الحكم الغيابي مقيدة بما ورد بالمادتين  2/179و  181من قانون المرافعات

بتأييد الحكم الغيابي او إبطاله مع رد الدعوى او تعديله على حسب األحوال وال

201

قرارات وأحكام

تملك فسخ الحكم الذي هو محصور بمحكمة االستئناف وهذا ما أكدته المادة

 3/160من قانون المرافعات بقولها ان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى
مرعيا ومعتب ار ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض

من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية واذ ان المدعى عليه تمسك بعدم
اختصاص محكمة بداءة الكرخ مكانياً بنظر الدعوى وتحققت المحكمة من عدم
اختصاصها وبذلك تكون غير مختصة بنظرها وكان المقتضى بها إبطال الحكم

الغيابي ورد دعوى المدعي من جهة االختصاص وإفهامه باقامتها من جديد امام

المحكمة المختصة مكانياً وإذ ان صدور الحكم على خالف قواعد االختصاص
من اسباب النقض الواردة بالمادة  2/203من قانون المرافعات المدنية وإذ ان
القرار المميز صدر على خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحته

لذا واستناداً للمادة  3/210مرافعات مدنية قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الــى

محكمة بداءة الكرخ التباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة

واشعار محكمة بداءة االعظمية بذلك وصدر القرار باألكثرية ف ـ ـ ـ ــي

/15شعبان 1442/هـ الموافق  2021/3/28م.
*****

نوع الحكم  ::مدني
رقم الحكم /52::الهيئة الموسعة المدنية 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/2/17::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
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مبدأ الحكم
التقــادم الـوارد فــي القــانون المــدني يجــب ان ُينظــر اليــه كوحــدة متكاملــة بصــفته
طريق من طرق انتهاء االلتزام ال ان تجت أز منه مادة واحدة دون المواد االخرى.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز

االتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية والشتماله على
أسبابه قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير
صحيح ومخالف للقانون وان اصرار المحكمة على حكمها المنقوض وعدم اتباع

القرار التمييزي المرقم /1331الهيأة االستئنافية منقول 2020/في 2020/8/24

لم يكن في محله ألن الثابت من وقائع الدعوى ان الحادث قد حصل بتاريخ

 2015/7/23وان المدعية /المميزة قد طلبت الشكوى ابتداءاً ثم تنازلت عن
شكواها وشمل المتهمين ومنهم المدعى عليهم /المميز عليهم بقانون العفو رقم
 27لسنة  2016حسب قرار السيد قاضي التحقيق المؤرخ في 2017/12/6

وأقامت دعواها المدنية للمطالبة بالتعويض بتاريخ  2019/5/7وبالتالي فان

ذهاب المحكمة إلى رد الدعوى بحجة شمولها بالتقادم الوارد في المادة ()232
مدني ال سند قانوني له الن التقادم الوارد في القانون المدني يجب ان ينظر اليه
كوحدة متكاملة بصفته طريق من طرق انتهاء االلتزام ال ان تجت أز منه مادة واحدة

دون المواد االخرى فاذا كان الفعل الضار قد حصل بتاريخ  2015/7/23فان
المدعية قد أقامت الشكوى امام المحكمة الجزائية وهذا يعني مطالبتها بالحقين
المدني والجزائي وهذا يقطع التقادم المادة ( )1/437مدني ثم تنازلت عن الشكوى

أي تنازلت عن الحق الجزائي دون المدني كونها لم تصرح بذلك المادة (/9و)

من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان المحكمة الجزائية استمرت في نظر
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الدعوى الجزائية لغاية  2017/12/6ومن هذا التاريخ يبدأ احتساب مدة التقادم

ولعدم مرور فترة ثالث سنوات حسب ما تشترط ذلك المادة ( )232مدني

وبالتالي كان على المحكمة الخوض في موضوع الدعوى والتحقق من عناصر

المسؤولية وفي حالة ثبوتها تحديد مقدار التعويض الذي تستحقه المدعية وفيما
اذا كانت قد استلمت جزء منه من عدمه ولمخالفة الحكم المميز لوجهة النظر

القانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها التباع ما تقدم
على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً ألحكام المادة

()3/210

مرافعات

2021/2/17م.

مدنية

وباألكثرية

في

/5رجب1442/هـ

الموافق

*****
نوع الحكم  ::مدني
رقم الحكم /997::الهيئة االستئنافية عقار 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/3/8::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم
اليمكن قبول الدعوى الحادثة المتقابلة التي يقيمها احد اطراف عقد البيع

الوارد على العقار خارج دائــرة التســجيل العقــاري تجــاه الطــرف االخــر عنــد اقامــة

دعواه االصلية للمطالبة باعادة الحال الى ماقبل التعاقد سـواء باعــادة العقــار ام

باعادة البدل الختالف موضوع الدعوى االصلية عن موضوع الدعوى المتقابلة.
نص الحكم
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لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية لذا

قرر قبوله شكال و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح

و مخالف الحكام القانون الن دعوى المدعي قد انصبت على طلب الزام المدعى
عليه بتسليم االرض و البالغة مساحتها دونم واحد من القطعة المرقمة

 16/1892م 5كري سعده و التي قام المدعي ببيعها للمدعي عليه بعقد بيع

خارجي مؤرخ في  2018/12/26و ذلك لعدم تسديد المدعى عليه كامل البدل

و اثناء المرافعة احدث المدعى عليه دعوى متقابلة و يطلب فيها الزام المدعي
باعادة المبلغ المستلم من قبله البالغ خمسة و ستون مليون دينا اًر و قد قبلت

محكمة البداءة ذلك و حكمت للمدعى عليه بهذا المبلغ و هذا اليجوز قانونا و

ذلك الختالف موضوع دعوى المطالبة باعادة تسليم ارضه التي باعها بعقد

خارجي و التي وضع اليد عليها بموجب هذا العقد عن موضوع دعوى المدعى

عليه المتقابلة و التي تضمنت المطالبة باعادة البدل المستلم من قبل المدعي

الن مطالبة المدعي باسترداد االرض مطالبة بحق عيني عقاري بينما المطالبة
باعادة البدل هي مطالبة بحق شخصي و الدعاوي العينية العقارية ال يمكن ان

تجتمع مع الدعاوي الشخصية حتى و لو كان مصدر االلتزام واحد الن

هذه الوحدة في المدد ال تمنع االختالف بين موضوع الدعوى االصلية عن
موضوع الدعوى المتقابلة وقد استقرت احكام القضاء العراقي بعدم جواز توحيد

دعوى المطالبة باعادة البدل المدفوع عن شراء عقار خارج دائرة التسجيل العقاري

مع دعوى اعادة العقار الى البائع بموجب عقد بيع خارج دائرة التسجيل العقاري
و طالما ال يمكن توحيد هاتين الدعويين فال يقبل بعد ذلك قبول الدعوى الحادثة

المتقابلة التي يقيمها احد اطراف عقد البيع الخارجي تجاه االخر عند اقامته
دعواه االصلية للمطالبة باعادة الحال الى ما قبل التعاقد سواء باعادة العقار ام

ب اعادة البدل مما كان على محكمة االستئناف التصدي لهذه المخالفة القانونية و
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معالجتها و لما كان الحكم المميز قد صدر خالف ذلك مما اخل بصحته و

تاسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز و اعادة اضبارة الدعوى
الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز

تابعا للنتيجة و صدر القرار باالتفاق وفق المادة ( )3/210مرافعات مدنية في
2021/3/8م.

*****

نوع الحكم  ::احوال شخصية
رقم الحكم /4193::هيئة االحوال الشخصية والمواد الشخصية 2017/
تاريخ اصدار الحكم 2017/7/25::
جهة االصدار::محكمة التمييز اال تحادية
مبدأ الحكم
ال يحق للمطلقة طالقا خلعيا قبل الدخول الرجوع عن بذلها لحقوقها الن ال

عدة عليها.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية
لذا قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح

وموافق للشرع والقانون الن الطالق الخلعي الواقع بين الطرفين حصل قبل

الدخول وحيث ان التفريق المذكور يكون بائناً بينونة صغرى طبقاً للمادة الخامسة
واالربعين من قانون االحوال الشخصية رقم  188لسنة  1959المعدل لذا ال عدة

على المميزة وبالتالي ال يحق لها الرجوع عن بذلها الذي يشترط ان يكون اثناء
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فترة العدة .لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم
التمييز.

وصدر القرار باالتفاق في

2017/7/25م.

/2ذو القعدة1438/هـ

الموافق

*****
المحكمة االدارية العليا في مجلس شورى الدولة
عدد اضبارة (/223ق)2013/

الزام المدعى عليه /إضافة لوظيفته بصرف رواتب المدعي للفترة

 2011/8/1لغاية  ، 2012/4/3ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له
تمييزا" لدى المحكمة االدارية العليا في مجلس شورى الدولة بالئحته المؤرخة

 2014/1/5طالبا نقضه لالسباب الواردة فيها.
القــــــــرار

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة االدارية العليا في مجلس شورى الدولة

وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكالً  .ولدى
عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز

عليه (المدعي) يطعن باالمر المرقم ( )14633في  2013/5/30والمتضمن رد

التظلم المقدم من قبله في شأن مطالبته بالرواتب ما بين فترة احالته الى التقاعد

حيث ورد في الفقرة ( )3منه لم تظهر رواتبه للفترة من  2011/8/1ولغاية
 2012/4/3كونه مؤشر متقاعد /سن قانوني بموجب كتاب ادارة المراتب المرقم
( )17879في  2011/8/9الحظت المحكمة ان المميز عليه احيل الى التقاعد

بموجب االمر الوزاري المرقم ( )579في  2011/7/30حسب مابينه وكيل
المميز في الئحته المؤرخة في  2013/12/8ومرفقاتها كتاب دائرة المستشار

القانوني العام بالعدد( )17419/2942في  2013/9/15ومديرية الرواتب
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المرقم ( )24028في  2013/1/18بان المميز عليه ال يستحق كونه مؤشر

(سن قانوني) كما لوحظ ان االوليات التي تخص تقاعد المميز عليه انه من

مواليد  1951ومشمول بالفصل السياسي ومحال بموجب االمر الوزاري المذكور

آنفاً وتم حذف اسمه من مرفقات االمر بموجب كتاب المميزالمرق ـ ـ ـ ـ ــم()18103

في  2012/4/2كما ان مطالعة القسم القانوني  /مكتب المشاور القانوني بالعدد
( )396في /21ت 2013/1تشير بانه يستحق رواتبه للفترة من 2011/8/1

ولغاية  2012/4/3كون احالته حصلت خطأ  ،وحيث ان احالة المميز عليه

للتقاعد قد حصلت بخطأ من المميز في الوقت الذي كان فيه مهيئاً للعمل وان
احالته الى التقاعد كانت خارجة عن ارادته كما ان الموظف ال يتحمل اخطاء

دائرته  ،وحيث ان محكمة القضاء االداري في الحكم المميز قد التزمت بوجهة

النظر القانونية المتقدمة وقضت بالزام المميز بصرف رواتب المميز عليه للفترة

من  2011/8/1ولغاية  2012/4/3لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية

وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في /30ربيع االول 1436/ه

الموافق  2015/1/22م

*****
نوع الحكم  ::احوال شخصية
رقم الحكم /10807::هيئة االحوال الشخصية والمواد الشخصية2019/
تاريخ اصدار الحكم 2019/9/29::
جهة االصدار ::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم:
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تخلف المدعى عليها الحاضنة عن احضار الطفلة في مواعيد المشاهدة
واالصطحاب بموجب الحكم المنفذ يفقدها شرطا من شروط الحضانة وهو

االمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين ابيها من مشاهدتها.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية
قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح
ومخالف إلحكام الشرع والقانون الن المحكمة وان كانت قد اتبعت القرار التمييزي
الصادر من هذه المحكمة بالعدد (/2395هيئة األحوال الشخصية والمواد

الشخصية )2019/في  2019/2/17إال أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة

الن المالحظ من جدول المشاهدة الصادر من مكتب البحث االجتماعي في
محكمة األحوال الشخصية في (االعظمية) وما أوضحته الباحثة االجتماعية

بشأنه أتباعاً للقرار التمييزي المذكور فان المدعى عليها تخلفت في إحضار

ابتداء من  2018/5/15ولغاية 2018/7/15
المحضونة لخمس مرات متتالية
ً
أعقبتها أربع مواعيد مشاهدة أحداها لم يتم المشاهدة للفترة المحددة بالحكم المنفذ

ولم يتم اصطحاب وثالث حاالت لم يتم فيها المشاهدة واالصطحاب بسبب
امتناع جد المحضونة عن ذلك أو عدم إحضارها أعقبتها موعدي مشاهدة في

 2015/10/1و  2015/10/15لم تيم حضور المدعى عليها والمحضونة في
الزمان والمكان المعينين وان المدعي كان قد التزم بالحضور في المواعيد المشار

إليها وبذلك تكون لدعواه سند من القانون الن المدعى عليها بتخلفها عن إحضار
الطفلة في مواعيد المشاهدة واالصطحاب بموجب الحكم المنفذ تكون قد فقدت

شرطاً من شروط الحضانة وهو األمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في
تمكين أبيها من مشاهدتها كجزء من حقه في اإلشراف على شؤونها وتربيتها
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وتعليمها حسب إحكام المادة (السابعة والخمسين )4/من قانون األحوال

الشخصية إضافة إلى إخاللها بواجب قانوني بعدم تنفيذها حكم قضائي واجب
التنفيذ  ،وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل

بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها إلتباع ما تقدم على إن يبقى
رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في  /30محرم  1441/هـ
الموافق  2019/9/29م .

نوع الحكم  ::مدني
رقم الحكم /4::الهيئة العامة 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/3/28::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم
على المحكمة التي اصدرت حكماً في دعوى وتحققت من عدم اختصاصها
مكانياً بنظر هذه الدعوى بناءاً على تمسك المدعى عليه بعدم اختصاصها

المكاني يقتضي عليها ابطال الحكم الصادر عنها ورد دعوى المدعي من جهة

االختصاص وافهامه باقامتها من جديد امام المحكمة المختصة مكانياً.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية وجد

بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية والشتماله على أسبابه قرر قبوله
شكالً وعند عطف النظر على القرار المميز تبين بان المدعي (م م ح) اقام

ابتداء امام محكمة بداءة الكرخ على المدعى عليه (ف ح ح) طلب الزامه
دعواه
ً
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بان يؤدي إليه مبلغاً مقداره تسعمائة مليون دينار كان قد تسلمه منه بموجب تعهد

خارجي ببيع جزء من سهامه في العقار المرقم  2/14مقاطعة  20سريدات

وبتاريخ  2019/11/17وبعدد /3583ب 2019/أصدرت المحكمة المذكورة

حكماً غيابياً بحق المدعى عليه قابالً لالعتراض واالستئناف والتمييز قضى
بالزامه بان يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره تسعمائة مليون دينار وتحميله المصاريف
بضمنها أتعاب محاماة وكيل المدعي مقدارها خمسمائة الف دينار ونتيجة

اعتراض المدعى عليه على الحكم الغيابي وتمسكه بالفقرة ( )1من عريضة

االعتراض بعدم اختصاص محكمة بداءة الكرخ مكانياً بنظر الدعوى وطلبه احالة
الدعوى الى المحكمة المختصة مكانياً بنظرها وهي محكمة بداءة االعظمية وبعد

ان تايد لمحكمة بداءة الكرخ صحة دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها مكانياً
بنظر الدعوى وقبولها االعتراض شكالً لوقوعه ضمن المدة القانونية واشتماله
على اسبابه قضت في جلسة المرافعة المؤرخة  2020/10/6بابطال حكمها

الغيابي المؤرخ  2019/11/17ومن ثم أحالت الدعوى الى محكمة بداءة

االعظمية الكمال النظر فيها حسب االختصاص المكاني استناداً للمادتين  37و
 78من قانون المرافعات المدنية واذ ان الطعن التمييزي انصب على قرار
محكمة بداءة الكرخ بابطال الحكم الغيابي واذ انه من القواعد المقررة في قانون
المرافعات ان االصل في التقاضي ان يسعى المدعي الى المدعى عليه وان يقيم

استثناء اجاز القانون اقامتها في محاكم
الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه و
ً
اخرى تسهيالً لحسم الدعوى فاذا اقيمت الدعوى في محكمة غير مختصة سواء
وظيفياً او نوعياً او مكانياً كما هو الحال في هذه الدعوى وجب على المحكمة
المقامة امامها الدعوى اذا ما قضت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى الى
المحكمة المختصة الكمال النظر فيها على وفق أحكام المادة ( 78مرافعات

مدنية) وهذه االحالة تجري قبل القضاء في اساس الدعوى فاذا ما اصدرت
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المحكمة حكمها الفاصل في الدعوى وتم الطعن فيه بطريق االعتراض على

الحكم الغيابي او االستئناف ففي هذه الحالة ال تصح اإلحالة علــى المحكمة

المختصة وال يكون امام المحكمة المرفوع اليها الطعن حسبما أشارت الى ذلك
صراحة األسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية اال ان تقضي بفسخ الحكم

المطعون فيه ورد الدعوى لعدم االختصاص وبامكان المدعي اقامة الدعوى

مجدداً امام المحكمة المختصة الن االعتراض على الحكم الغيابي يعد طريقاً

قانونياً للطعن في األحكام وال تزول عنه هذه الصفة وان كانت المحكمة تنظره
على شكل دعوى لذلك ال يجوز الفصل فيه اال من المحكمة التي أصدرت الحكم
الغيابي واذ ان األسباب الموجبة الي قانون تتولى تفسير نصوصه ومن خالل

هذا التفسير يستدل على األسباب المبررة والدوافع الحقيقية للتشريع وتكشف روح

القانون وصوال الى نية وقصد المشرع وبذلك فان المشرع قصد من نص المادة
 78مرافعات مدنية بان تكون اإلحالة على المحكمة المختصة قبل القضاء في

موضوع الدعوى بحكم فاصل واذ ان محكمة البداءة عند نظر االعتراض على

الحكم الغيابي مقيدة بما ورد بالمادتين  2/179و  181من قانون المرافعات

بتأييد الحكم الغيابي او إبطاله مع رد الدعوى او تعديله على حسب األحوال وال

تملك فسخ الحكم الذي هو محصور بمحكمة االستئناف وهذا ما أكدته المادة

 3/160من قانون المرافعات بقولها ان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى
مرعيا ومعتب ار ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض

من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية واذ ان المدعى عليه تمسك بعدم
اختصاص محكمة بداءة الكرخ مكانياً بنظر الدعوى وتحققت المحكمة من عدم
اختصاصها وبذلك تكون غير مختصة بنظرها وكان المقتضى بها إبطال الحكم

الغيابي ورد دعوى المدعي من جهة االختصاص وإفهامه باقامتها من جديد امام

المحكمة المختصة مكانياً وإذ ان صدور الحكم على خالف قواعد االختصاص
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من اسباب النقض الواردة بالمادة  2/203من قانون المرافعات المدنية وإذ ان

القرار المميز صدر على خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحته

لذا واستناداً للمادة  3/210مرافعات مدنية قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الــى

محكمة بداءة الكرخ التباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة

واشعار محكمة بداءة االعظمية بذلك وصدر القرار باألكثرية ف ـ ـ ـ ــي

/15شعبان 1442/هـ الموافق  2021/3/28م.
*****
نوع الحكم  ::جزائي
رقم الحكم /434/443::ت/ج2016/
تاريخ اصدار الحكم 2016/11/30::

جهة االصدار::رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية بصفتها التمييزية
مبدأ الحكم

ان فعل المتهم واحكام مادة االتهام ( )2/411من قانون العقوبات بقتل

شخص خطأ نتيجة اخالله اخالال جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية

مما يجب ان تكون العقوبة رادعة له ولكل من يتهاون في عالج المرضى او
عدم ايالئهم العناية الالزمة للراقدين في المؤسسات الصحية من العاملين في
القطاع الصحي.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعنين التمييزين مقدمان ضمن المدة

القانونية قرر قبولهما شكال ولدى عطف النظر على الق اررات الصادرة من محكمة

جنح الديوانية وجد بان قرار االدانة قد جاء صحيحا ومتفقا واحكام القانون وجاء
تطبيقا سليما له اما قرار العقوبة فقد جانب الصواب وخالف احكام روح القانون
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الن الثابت من مستندات الدعوى ومن اقوال المدعيين بالحق الشخصي والتحقيق

االداري الصادر من مكتب المفتش العام في و ازرة الصحة والذي ادان وقصر
المتهم الطبيب وتم توجيه عقوبة االنذار بحقه والذي اوضح صراحة باعتباره جهة
فنية ارتكاب المتهم المميز اخطاء كبيرة وتلكأ غير مبرر عند مباشرته معالجة

المريض (ك س د) وقد تجسدت هذه االخطاء نتيجة االهمال بعدم مبادرته

استدعاء طبيب االختصاص الخفر عند وصول المريض الى ردهة الطوارئ رغم

حراجة الحالة الصحية له وكذلك عدم ادخاله ردهة العناية التنفسية المركزة وكان

من هذا االهمال التقصير غير المبرر والتهاون بمعالجة المريض وفاة شاب في

مقتبل العمر ما كان ان تكون مثل هذه النتيجة والتي افجعت ذوي المريض
المدعيين بالحق الشخصي لو بذل المتهم المميز العناية الالزمة التي تفرضها

عليه رسالة الطب االنسانية ويكون فعل المتهم ينطبق واحكام مادة االتهام

( )2/411من قانون العقوبات لتسببه بقتل شخص خطأ نتيجة اخالله اخالال
جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته الطبية مما يجب ان تكون العقوبة رادعة
له ولكل من يتهاون في عالج المرضى او عدم ايالئهم العناية الالزمة للراقدين
في المؤسسات الصحية من العاملين في القطاع الصحي وتاسيسا على ما تقدم

قررت المحكمة تصديق قرار االدانة ونقض قرار فرض العقوبة واعادة الدعوى

الى محكمتها بغية تشديد العقوبة وجعلها تتناسب وفعل المتهم وصدر القرار

باالتفاق وفق القرار  104لسنة  1988في /29صفر 1438/هـ الموافق
/30تشرين الثاني2016/م .

*****

رقم القرار  1 :الهيئة المدنية 2018

قرار تمييزي  /غرامة :

214

قرارات وأحكام

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية

لذا قرر قبوله شكال وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح

وموافق ألحكام القانون ذلك أن الغرامة المفروضة على المدعي ( المميز ) من

قب ل المدعى عليه ( المميز عليه ) كانت نتيجة المخالفة التي ارتكبها ( المميز )
بسبب قيامه بنقل المولدة العائدة إليه إلى مكان آخر واستالمه لحصة الوقود

المخصصة لها رغم النقل وقد ترتب بذمته مبلغ الغرامة البالغة أحد عشر مليونا

وثالثمائة و أربعون ألف دينار عن استالمه كميات الوقود خالل أشهر المخالفة

وحسبما ورد بكتاب شركة توزيع المنتجات النفطية هيئة توزيع بغداد بالعدد.......
في .......لذا فإن الغرامة المفروضة بحق المميز تستند إلى العهد الموقع من
قبل المميز المؤرخ في .........لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد العريضة

التمي يزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في  16ربيع
الثاني  1439هـ الموافق  4كانون الثاني  2018م
*****
نوع الحكم  ::مدني
رقم الحكم /217::الهيئة الموسعة المدنية2018/
تاريخ اصدار الحكم 2018/8/28:
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم

البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة ال

ينعقد وال يفيد الحكم اصال ويعتبر باطال وال يرتب أي اثر قانوني او التزام بين
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طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وال يستحق المدعي
الفائدة القانونية عن بدل البيع المحكوم له به النه يستند الى عقد باطل.
نص الحكم

لــدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز

االتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكالً
ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح و مخالف الحكام

القانون و ان اصرار محكمة االستئناف على حكمها المنقوض في غير محله ،

الن دعوى المدعي  -اضافة لوظيفته قد انصبت مطالبته الحكم بالزام المدعى
عليه  -اضافة لوظيفته بتأديته له مبلغ الفائدة القانونية البالغة  %4وذلك عن

المبلغ المحكوم به له البالغ اربعمائة و ستة و ثمانون مليون و ستمائة و ستة و

ستون الف دينار بموجب الحكم الصادر من محكمة بداءة العمارة بالدعوى

/1324ب 2015/في  2015/8/12الذي لم يسدده المدعى عليه له و تجد هذه
الهيئة بأن المدعى عليه  -اضافة لوظيفته المصرف الزراعي التعاوني سبق له و
ان استلم من المدعي  -اضافة لوظيفته بلدية العمارة مبلغ قدره (اربعمائة و ستة

و ثمانون مليون و ستمائة و ستون الف دينار) وذلك عن بدل العقار المرقم 4/3

السراي بموجب الصك المرقم  3935في  2013/5/10و اتضح فيما بعد بان
هذا العقار قد تم اف ارزه سنة  1962إلى عقارين االول المرقم  11/3مسجل بأسم

بلدية العمارة و الثاني  12/3مسجل بأسم و ازرة المالية و الن وكيل المدعى عليه

 اضافة لوظيفته قد اقر صراحة بقيام دائرتهم بأستالم ثمن العقار  4/3السرايوبهذا فأن قد باعوا عقا اًر ال يملكونه مما يقتضي إعادة الثمن المستلم من قبلهم و
اعادته إلى المدعي الن البيع الوارد على العقار الواقع خارج دائرة التسجيل

العقاري المختصة ال ينعقد و ال يفيد الحكم اصالً و يعتبر باطالً وال يرتب أي

اثر قانوني او التزام بين طرفيه بأستثناء إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل
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التعاقد وفعالً تم إعادة البدل إلى المدعي بموجب الحكم القضائي الصادر بالعدد

/1324ب 2015/و على هذا االساس القانوني فأن المدعي بعد استحصاله
على الحكم القضائي بأعادة البدل ال يستحق الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم

له به النه يستند على عقد باطل مما تكون دعواه فاقدة لسندها القانوني و موجبة

للرد  ،و الن الحكم المميز قد صدر خالف ذلك و تأسيساً على ما تقدم قررت
المحكمة نقض الحكم المميز و إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها

وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة  ،وصدر
القرار باالتفاق في /17ذو الحجة1439/هـ الموافـق .2018/8/28
*****

نوع الحكم  ::مدني
رقم الحكم /37::الهيئة الموسعة المدنية2020/

جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم

يجوز االدعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة وعلى

وفق ما نصت عليه م 3 /44مرافعات.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز

االتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتمالً على أسبابه
تقرر قبوله شكالً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير صحيح

ومخالف لألصول وأحكام القانون وان إصرار المحكمة على حكمها المنقوض لم
يكن في محله إذ يجوز االدعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية

منقولة على وفق ما نصت عليه المادة ( )3/44من قانون المرافعات المدنية رقم

 83لسنة  1969المعدل فكان المقتضى بمحكمة االستئناف النظر في أسباب
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الطعن االستئنافي ومن ثم ربط الدعوى بحكم قانوني سليم في ضوء ما تجريها

من تحقيقات فيها وإذ انها أصدرت حكمها المميز خالفاً لما تقدم مما أخل
بصحته لذا واستناداً إلى أحكام المادة ( )3/210من قانون المرافعات المدنية قرر
نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها إلتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز
تابعاً للنتيجة وصدر القرار باألكثرية في /1رجب1441/هـ الموافق

2020/2/25م.

*****
محكمة التمييز االتحادية /هيئة األحوال الشخصية والمواد الشخصية.
قرار العدد (.)2019/2395
مبدأ الحكم

تخلف المدعى عليها الحاضنة عن احضار الطفلة في مواعيد المشاهدة

واالصطحاب بموجب الحكم المنفذ يفقدها شرطا من شروط الحضانة وهو
االمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في تمكين ابيها من مشاهدتها.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية

قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح
ومخالف إلحكام الشرع والقانون الن المحكمة وان كانت قد اتبعت القرار التمييزي
الصادر من هذه المحكمة بالعدد (/2395هيئة األحوال الشخصية والمواد

الشخصية )2019/في  2019/2/17إال أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة

الن المالحظ من جدول المشاهدة الصادر من مكتب البحث االجتماعي في

محكمة األحوال الشخصية في (االعظمية) وما أوضحته الباحثة االجتماعية

بشأنه أتباعاً للقرار التمييزي المذكور فان المدعى عليها تخلفت في إحضار
ابتداء من  2018/5/15ولغاية 2018/7/15
المحضونة لخمس مرات متتالية
ً
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أعقبتها أربع مواعيد مشاهدة أحداها لم يتم المشاهدة للفترة المحددة بالحكم المنفذ

ولم يتم اصطحاب وثالث حاالت لم يتم فيها المشاهدة واالصطحاب بسبب
امتناع جد المحضونة عن ذلك أو عدم إحضارها أعقبتها موعدي مشاهدة في

 2015/10/1و  2015/10/15لم تيم حضور المدعى عليها والمحضونة في
الزمان والمكان المعينين وان المدعي كان قد التزم بالحضور في المواعيد المشار

إليها وبذلك تكون لدعواه سند من القانون الن المدعى عليها بتخلفها عن إحضار
الطفلة في مواعيد المشاهدة واالصطحاب بموجب الحكم المنفذ تكون قد فقدت

شرطاً من شروط الحضانة وهو األمانة لعدم مراعاتها مصلحة المحضونة في
تمكين أبيها من مشاهدتها كجزء من حقه في اإلشراف على شؤونها وتربيتها

وتعليمها حسب إحكام المادة (السابعة والخمسين )4/من قانون األحوال

الشخصية إضافة إلى إخاللها بواجب قانوني بعدم تنفيذها حكم قضائي واجب
التنفيذ  ،وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل

بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها إلتباع ما تقدم على إن يبقى

رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في  /30محرم  1441/هـ
الموافق  2019/9/29م.

*****

محكمة التمييز االتحادية:

قرار تمييزي في 2019/3/5
مبدأ الحكم
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة

المعروضة امامها فقط ووفقا لالجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون الصداره

ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض
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النظر عن صحته من الناحية الموضوعية من عدمه فاذا شاب الحكم القضائي
عيب التناقض في منطوقه يعتبر هذا الحكم باطال.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة لوحظ إن الطعن التمييزي مقدم في المدة القانونية

قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح

ومخالف إلحكام القانون الن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعين
كل من (ح) و (ل) و (م) و (خ) أوالد (ج .ح) إقاموا دعواهم ضد المدعى عليه

إضافة لوظيفته وطلبوا الحكم باجر مثل سهامهم في العقار المرقم ( 1/21كوت

الحجاج) الذاهب جزء من إلى الشارع وقد تم حصر المطالبة باجر المثل للفترة

من  2006/6/21ولغاية  2012/2/1لوحظ بان الشريكة (ل .ج .ح) قد دخلت
شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعي وطلبت حصتها من اجر المثل وفي جلسة

 2018/5/8ولعدم حضور المدعيان (خ .ج) و(غ .ج) والشخص الثالث إلى
وبناء على طلب وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته
جانب المدعي ( ل .ج)
ً
قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى وفق إحكام المادة ( )4/56من قانون
المرافعات المدنية والدعوى بقيت منحصرة بالمدعين (ح) و (ل) و (م) أوالد (ج

.ح) وقد أصدرت محكمة البداءة محكمها المستأنف الذي قضى بإلزام المدعى

عليه إضافة لوظيفته بتأديته لهم اجر المثل ورد الدعوى بالزيادة وقد لوحظ بان

الالئحة االستئنافية المقدمة من قبل وكيل المستأنف  /المدعى عليه إضافة

لوظيفته قد ذكرت المستأنف عليهم  /المدعيان (خ.ج) و(ل.ج) واللواتي سبق

وان تم إبطال عريضة دعواهن البدائية إلى محكمة االستئناف ورغم ذلك وبعد

انتخابها احد عشر خبي اًر والذين احتسبوا اجر المثل للجزء الذاهب للشارع العام
وقد حكمتا للمدعيات ( خ ) و ( ل ) رغم إبطال عريضة دعواهن سابقاً وبهذا

فان محكمة االستئناف قد حكمت ألشخاص هم خارج الخصومة وانقطعت
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عالقتهم بها بعد صدور قرار إبطال قرار عريضة دعواهم هذا من جانب ومن

جانب أخر فان الفقرة الحكمية التي تضمنها الحكم االستئنافي المميز قد تناقضت

ببعضها البعض إذ بعد إن قررت فسخ الحكم تعديالً حكمت بإلزام المدعى عليه

بتأديته للمدعيتين مبلغ قدره مائتان واثنان وخمسون مليون وثالثمائة وثالثة

وثالثون إلف وثالثون دينار وتم وتوزيع هذا المبلغ بالشكر التالي
(ح .ج .ح) مبلغ قدره ( )44.245.272دينار
(ل .ج .ح) مبلغ قدره ( )54.759.000دينار
(م .ج .ح) مبلغ قدره ( )2.190.360دينار

(خ.ج .ح) مبلغ قدره ( )10.513.728دينار

(غ.ج) مبلغ قدره ( )11.108.908دينار

وبعملية حسابية بسيطة فان مجموع مبلغ قدره ( )132.317.268دينار وليس

كما جاء في مستهل الفقرة الحكمية ( )252.333.030والن الحكم القضائي هو
القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة إمامها وفقاً
لإلجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون إلصدار ومن المفترض إن يكون الحكم
القضائي غير متناقض بعضه البعض وبغض النظر عن صحته من الناحية

الموضوعية من عدمه فإذا اشاب الحكم القضائي عيب التناقض في منطوقه

يعتبر هذا الحكم باطالً هذا من جانب ومن جانب أخر لوحظ من تقرير الخبراء

األحد عشر بان موقع العقار في مركز المدنية مما كان على محكمة االستئناف

التحقق فيما إذا كان الجزء الذاهب إلى الشارع العام من العقار موضوع الدعوى

مشمول بإحكام المادة ( )97من قانون إدارة البلديات رقم ( - 165لسنه )1964

من عدمه والن الحكم المميز قد احتوى على أخطاء جسيمة في الشكل

والموضوع وان محكمة االستئناف حكمت ألشخاص خارج الخصومة فيكون حريا
بالنقض لألسباب المذكورة أعاله وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض
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الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم

شرطه على إن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في

 2019/3/5م.

*****
محكمة التمييز االتحادية :
رقم الحكم  97 :هيئة موسعة مدنية
تاريخ الحكم 2019-03-18 :

اسم المحكمة  :محكمة التمييز االتحادية  -الهيئة المدنية

تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز االتحادية بتاريخ

/11رجب1440/هـ الموافق 2019/3/18م برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز
االتحادية السيد زيدون سعدون بشار وعضوية القضاة السادة صباح رومي ومثنى
أحمد ونعمان كريم وكاظم عباس ومحمد قاسم وحسن فؤاد وعبد الوهاب عبد

الرزاق ويحيى خضير وفيصل إبراهيم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت

القرار اآلتي :

طالـ ــب الترجيـ ـ ــح /أ  .ب  .ج  /وكيلها المحامي -ل  .ج  .م

المطلوب الترجيح ضده /ف  .ف  .ف

والق ارري ــن/2428 -1 /ش 2018/في 2018/3/25
/4326 -2ش 2017/في 2017/5/22
اصدرت محكمة االحوال الشخصية في بغداد الجديد بتاريخ 2017/5/22

وبعدد /4326ش 2017/حكماً حضورياً يقضي بتصديق الزواج الواقع بين
المدعي ( ف  .ف  .ف ) والمدعى عليها ( أ  .ب  .ج ) بتاريخ 2014/4/14

وعلى مهر معجله (خمسة عشر مليون دينار) ومؤجله (خمسة عشر مليون

دينار) يستحق عند المطالبة والميسرة استناداً ألحكام المواد الحادية عشرة من
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قانون االحوال الشخصية و 59و 67من قانون االثبات و 161و 166و203
و 300من قانون المرافعات المدني.

اصدرت محكمة األحوال الشخصية في البياع بتاريخ  2018/3/25وبعدد

/2428ش 2018/حكماً حضورياً يقضي بتصديق زواج المدعية ( أ  .ب  .ج
) من المدعى عليه ( ف  .ف  .ف ) والجاري خارج المحكمة بتاريخ
 2017/9/28على مهر معجله (خمسة عشر مليون دينار) مقبوض مؤجله

خمسة عشر مليون دينار يستحق عند المطالبة والميسرة واالشعار الى الجهات
الرسمية المختصة لتأشير ذلك في سجالتها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

ولم تحكم المحكمة بالرسوم والمصاريف لعدم وجود طرف خاسر بالدعوى استناداً

للمواد  11احوال شخصية 21و 22و 25و/67اثبات قدمت المدعية ( أ  .ب .
ج ) بواسطة وكيلها طلب لمحكمة التمييز االتحادية وترجيح القرار الصحيح على
القرار االخر ليتسنى تاشيره في سجالت االحوال المدنية ولالسباب الواردة

بالئحته المؤرخة في .2019/2/18
الــقـــــــرار:

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز

االتحادية وجد بأن طالبة الترجيح تطلب ترجيح الحكم الصادر من محكمة

األحوال الشخصية في البياع بالعدد /2428ش 2018/في 2018/3/25

المكتسب درجة البتات والذي قضى بتصديق زواجهما من المطلوب الترجيح

ضده بتاريخ  2017/9/28على الحكم الصادر من محكمة االحوال الشخصية
في بغداد الجديدة بالعدد /4326ش 2017/في  2017/5/22والمكتسب درجة

البتات أيضاً والذي قضى بتصديق زواجهما بتاريخ  2014/4/14وإذ ان الثابت
من الحكم الصادر من محكمة االحوال الشخصية في البياع بالعدد

/1327ش 2017/في  2017/3/8بأن طالبة الترجيح ( أ  .ب  .ج ) كانت قد
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تطلقت من زوجها السابق ( م  .ج  .م ) بتاريخ  2017/1/2وان هذا الحكم قد

اكتسب درجة البتات وإذ أن الحكم الذي اصدرته محكمة االحوال الشخصية في

بغداد الجديدة والمرقم /4326ش 2017/تضمن بأن تاريخ زواج طالبة الترجيح
من المطلوب الترجيح ضده ( ف  .ف  .ف ) هو  2014/4/14وهذا االمر
يتعارض مع ما هو ثابت بالحكم السابق عليه والمكتسب درجة البتات والمرقم

/1327ش 2017/في  2017/3/8والمتضمن بأن طالبة الترجيح كانت بالتاريخ
المشار اليه متزوجة من شخص آخر ولم تكن محالً لعقد الزواج وانها تطلقت

بتاريخ  2017/1/2وال يجوز لها الزواج برجل آخر اال بعد انتهاء عدتها وإذ ان

الحكم الذي اصدرته محكمة االحوال الشخصية في البياع والمرقم

/2428ش 2018/قضى بتصديق زواجهما بتاريخ  2017/9/28بموجب مستند
عقد زواج خارجي امام رجل الدين وهو تاريخ الحق على طالقها وانتهاء عدتها

الشرعية وان االق اررات الصادرة من الطرفين بالدعوى التي نظرتها محكمة

االحوال الشخصية في بغداد الجديدة وباالستناد اليها صدقت المحكمة زواجهما
قد تم تكذيبها بحكم قضائي مكتسب درجة البتات وهو الحكم الذي قضى

بتصديق طالقهما من الزوج السابق وعلى وفق ما تقدم تكون شروط الترجيح

المنصوص عليها

بالمادتين  217من قانون المرافعات المدنية

و 13

/ب/ثانياً 1/من قانون التنظيم القضائي رقم  160لسنة  1979المعدل متحققة
في طلب طالبة الترجيح لذا قررت المحكمة ترجيح الحكم الصادر من محكمة

االحوال الشخصية في البياع بالعد /2428ش 2018/في  2018/3/25واالمر

بتنفيذه دون الحكم االخر الصادر من محكمة االحوال الشخصية في بغداد

الجديدة بالعدد /4326ش 2017/في  2017/5/22وصدر القرار باالتفاق في

/11رجب1440/هـ الموافق 2019/3/18م.
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جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
نوع الحكم  ::جزائي
رقم الحكم 2014//129::
تاريخ اصدار الحكم 2014/4/20::
مبدأ الحكم
اليجوز تقرير مصير متهم من جهة تنفيذية أستنادا الى المادة  47من

دستور جمهورية العراق المتعلقة بالفصل بين السلطات.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن قاضي محكمة تحقيق المجر الكبير أحال

المتهم (م.ع.س) موقوفا على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية ألجراء

محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة  1/194من قانون الكمارك طعن
المدعي العام أمام المحكمة الكمركية بقرار األحالة وقد أصدرت المحكمة

الكمركية للمنطقة الجنوبية قرارها المرقم /24كمركية  2014/في 2014/3/25

ولدى التأمل في القرار في القرار المذكور وجد أنه بني على خطأ في تطبيق

القانون تطبيقا صحيحا ذلك أن المتهم تم القبض عليه وبحوزته سيارة نوع مارك

سوداء اللون وتحمل رقم  /15199فحص مؤقت بصرة مزورة وتبين أن السيارة
غير أصولية ومهربة وحيث أن التهريب البضائع الى األسواق أو اخراجها من

على وجه مخالف ألحكام القانون دون دفع الرسوم الكمركية او الرسوم أو

الضرائب األخرى كلها او بعضها أو خالفا ألحكام المنع والتقييد الواردة في هذا

القانون والقوانين النافذة األخرى وحيث أن دستور جمهورية العراق في المادة
( )47منه قد قرر الفصل بين السلطات واليجوز تقرير مصير متهم من قبل جهة
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تنفيذية وحيث أن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة /194أوال من قانون الكمارك

المعدا بالقرار  76لسنة  1994وبداللة المادة /193ثانيا من قانون الكمارك مما

يكون قرار المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية مخالف للقانون قرر التدخل تميي از
بقرار المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية المرقم /24كمركية  2014/في

 2014/3/25ونقضه وأعادة األضبارة الى محكمتها ألجراء محاكمة المتهم

مجددا وفق ماتقدم بيانه أستنادا ألحكام المادة  264من قانون أصول المحاكمات
الجزائية وصدر القرار باألتفاق في / 20جمادي األخرة  1435/هـ الموافق

2014/4/20م .

نوع الحكم  ::جزائي

*****

رقم الحكم /4546::الهيئة الجزائية 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/3/22::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم
ال يجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم ُيحل عنها.
نص الحكم
لـدى التـدقيق والمـداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة جنايات صالح
الدين هـ 1بالعدد /604ج 2020/في  2020/12/31جاء غير صحيح
ومخالف للقانون ذلك ان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق احكام القانون

تطبيقا صحيحا حيث ان محكمة تحقيق الضلوعيه احالة المتهم ع م د م الى
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محكمة الجنايات الجراء محاكمته وفق احكام المادة (  ) 412من قانون

العقوبات عن جريمة االعتداء على المشتكية ه م د واصابتها بعاهه مستديمة في

الفك العلوي من اسنانها وسبب لها عجز بنسبة (  ) %20اال ان محكمة
الجنايات وجهت التهمه للمتهم المذكور وفق احكام المادة  2/412من قانون

العقوبات عن جريمة االعتداء على المشتكيه المذكوره وولدها غ م ي وقررت

ادانته وفقا لذلك ثم قضت بالعقوبة على المتهم المذكور بالحبس البسيط لمدة سته
اشهر عن جريمة االعتداء على المشتكيه المذكورة فكان على محكمة الجنايات

اجراء محاكمة المتهم المذكور عن جريمة االعتداء على المشتكية المذكورة فقد

واليجوز محاكمة المتهم عن جريمة لم يحال عنها وحيث ان محكمة الجنايات

اصدرت قرارها دون مالحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقض كافه الق اررات
الصادرة واعادة االضبارة الى محكمتها الجراء المحاكمة مجددا واتباع ماتقدم

وصدر القرار باالتفاق استنادا الحكام المادة ( /259أ )7/من قانون اصول
المحاكمات الجزائية في  2021/3/22م.
*****
نوع الحكم  ::جزائي
رقم الحكم /260::الهيئة الموسعة الجزائية 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/4/27::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم

ان طلب الترجيح يرد على االحكام الصادرة في الدعاوى المدنية عند صدور

ق اررات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم يتعذر تنفيذها

في دوائر التنفيذ وفقاً ما تنص عليه احكام المادة  217من قانون المرافعات
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المدنية رقم  83لسنة  1969واليمكن ان يرد طلب الترجيح على االحكام
الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز

االتحادية .فقد وجد بأن طالب الترجيح /المتهم أ ق ع ع طلب بواسطة وكيله
ترجيح الق اررات التمييزية الصادرة من قبل محكمة التمييز االتحادية بالعدد

/12158الهيئة

الجزائية2020/

في

2020/10/18

و/12889الهيئة

الجزائية 2020/في  2020/12/13و/854الهيئة الجزائية 2021/في
 2021/1/25والتي تخص المتهمين االخرين كل من (س ع ك ) و(ح ك غ )

و(ح ك غ) مع المتهم /طالب الترجيح في الدعوى المرقمة /924ج/إعادة

محاكمة 2016/على القرار التمييزي المطلوب الترجيح ضده الصادر بحق طالب
الترجيح بالعدد /1297الهيئة الجزائية 2021/في  2021/1/26لكون القرار

االخير جاء متناقضاً مع الق اررات التمييزية المشار إليها آنفاً بالرغم من كون
المتهمين جميعاً هم أنفسهم في الدعوى المرقمة أعاله وبنفس القرار وعن ذات
الجريمة وان األدلة المتحصلة بحقهم هي ذات األدلة .ولدى التأمل في الدعوى

الجزائية المرقمة /924ج 2016/موضوع طلب الترجيح فقد وجد بأن المحكمة

الجنائية المركزية سبق وان أصدرت حكمها بتاريخ  2016/3/29بحق المتهمين
سالم عبد الكريم كاظم وجماعته بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة 1/وبداللة

المادة الثانية 8/من قانون مكافحة اإلرهاب رقم  13لسنة  2005وبداللة المادة

 1/132من قانون العقوبات لكفاية األدلة ضدهم عن جريمة إشتراكهم بخطف

المشتكين ع ع ك وولده أ ب وقد صدق القرار تميي اًز من قبل هذه المحكمة
بموجب القرار الصادر بالعدد /8019الهيئة الجزائية 2016/في .2016/12/5

ولصدور قانون العفو المرقم  27لسنة  2016فقد قدم المحكومين كل من((س ع
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ك ) و (ح ك ك غ )و (ح ك غ) طلبات إلعادة محاكمتهم وفق المادة ( )9من

قانون العفو المذكور وصدرت أحكام من محكمة الجنايات بإلغاء الحكم السابق
الصادر بحقهم بتاريخ  2016/3/29وإلغاء التهمة واألفراج عنهم وقد صدقت

تميي اًز بموجب ق اررات محكمة التمييز االتحادية الصادرة بالعدد /12158الهيئة

الجزائية 2020/و/12889الهيئة الج ازئية 2020/و/854الهيئة الجزائية،2021/
وكذلك قدم المحكوم طالب الترجيح أ ق ع ع طلباً العادة محاكمته وتم قبوله

وأصدرت محكمة الجنايات قرارها بتاريخ  2020/12/6المتضمن إلغاء الحكم

السابق وإلغاء التهمة واألفراج عنه ،إال ان القرار المذكور تم نقضه من قبل

محكمة التمييز االتحادية بموجب القرار التمييزي المطلوب الترجيح ضده بالعدد

/1297الهيئة الجزائية 2021/في  ،2021/1/26وذلك لكفاية األدلة المتحصلة
هذه وطلب المتهم /طالب الترجيح من هذه الهيئة إعادة النظر بالقرار التمييزي

الصادر بحقه لكونه جاء متناقضاً مع الق اررات التمييزية الصادرة بحق باقي
المتهمين معه في الدعوى وطلب تصديق قرار محكمة الجنايات الصادر بحقه

المتضمن إلغاء الحكم السابق وإلغاء التهمة واألفراج عنه وإذ ان الثابت مما تقدم

بيانه ان محكمة التمييز االتحادية أصدرت ق ارراتها التمييزية في الدعوى بحق

المتهمين جميعاً على ضوء األدلة المتحصله ضد كل متهم فيها ودوره في
أرتكاب الجريمة وظروف ووقائع ارتكابها ومارست سلطتها في إجراء التدقيقات

التمييزية على االحكام الصادرة من قبل محكمة الجنايات عمالً بحكم المادتين

( 259و )276من قانون اصول المحاكمات الجزائية فال يوجد أي تناقض في
الق ار ارت التمييزية موضوع الترجيح فضالً عن ذلك ان الق اررات التمييزية تخص

مجموعة متهمين وال تخص المتهم /طالب الترجيح نفسه هذا من جهة ومن جهة

أخرى ان قضاء هذه الهيئة أستقر بانه ال يمكن تصور طلب الترجيح في األحكام
الجزائية ذلك ان طلب الترجيح يرد على األحكام الصادرة في الدعاوى المدنية
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عند صدور ق اررات متناقضة في الدعوى في موضوع واحد وتخص الخصوم
يتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ وفق ما تنص عليه أحكام المادة ( )217من

قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنة  1969وتأسيساً على ما تقدم ولعدم توفر

الشروط القانونية في طلب الترجيح قرر رده استناداً ألحكام المادة
(/13أوالً/ب )1/من قانون التنظيم القضائي رقم  160لسنة  1979المعدل
وصدر القرار باالتفاق في /15رمضان1442/هـ المواف ــق 2021/4/27م.
*****

نوع الحكم  ::جزائي
رقم الحكم /118::الهيئة الموسعة الجزائية 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/3/29::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم
ان القرار المطلوب تصحيحه صادر عن الهيأة الموسعة الجزائية التي حلت

محل الهيأة العامة لمحكمة التمييز اليقبل التصحيح.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز

االتحادية .وجد أن طلب التصحيح أنصب على قرار هذه المحكمة بالعدد
/1106الهيئة الموسعة الجزائية 2020/في  2020/12/28والمتضمن نقض
قرار محكمة جنايات الكرخ /هـ 1المرقم /513ج 2019/في 2020/9/7

الصرارها على حكم السابق بالعدد /513ج 2019/في  2019/7/31والذي تم
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نقضه بقرار هذه المحكمة المرقم /20401الهيئة الجزائية 2019/في

 2019/11/25وحيث ال يقبل طلب التصحيح بالق اررات الصادرة بالنقض كما
ان القرار المطلوب تصحيحه صادر من الهيئة الموسعة الجزائية والتي حلت

محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز فهو ال يقبل طلب التصحيح لذا قرر رد طلب
التصحيح شكالً وصدر القرار باالتفاق استناداً ألحكام المادة ( 1/267و )3من
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  23لسنة  1971المعدل في
/16شعبان1442/هـ الموافـق 2021/3/29م.
*****
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
نوع الحكم  ::جزائي
رقم الحكم /19::الهيئة الموسعة الجزائية 2021/
تاريخ اصدار الحكم 2021/3/29::
مبدأ الحكم

قيدت احكام المادة /302ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة

لالجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق

التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد صدور الحكم او القرار البات او
النهائي فيها فعالً او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت
االجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز العودة الى اجراءات

التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان انقضت عنه الدعوى الجزائية

استناداً لنص المادة  303من القانون المذكور دون االلتفات الى المدة التي
مضت من تاريخ غلق التحقيق.
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نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز
االتحادية .وجد بأن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة /الهيئة األولى قد

راعت عند إصدارها للق اررات المميزة تطبيق أحكام القانون ألن الثابت من خالل

سير التحقيق والمحاكمة بأن المدعين بالحق الشخصي قد أوضحوا في أفاداتهم
وهم أوالد المجنى عليه (ف ع ع) كل من (س ع ر م م ح ع د ح ا ز ح

وزوجته ع ج ك) والذين أكدت أقوالهم بأن المجنى عليه قد سافر سنة 1999

إلى خارج العراق لدولة األردن لغرض العمل في محل لبيع األلبان في العاصمة

عمان وكان بجوار محله محل للمتهمين ((غ ع ك) و (ع ع ك)) الذين يتخذونه

للحالقة وبتاريخ الحادث في  2002/12/9وكان المجنى عليه قد تم دعوته من
قبل المتهمين لتناول وجبة العشاء وبحوزته أربعة آالف دوالر أمريكي وبعد هذا

التاريخ لم يعرف له مصير وبعد عودة المتهم ع ع ك من األردن إلى العراق

سنة  2003كان لديه سيارة جيمسي نيلي اللون وأموره المادية جيدة وفي سنة
 2018تم العثور على جثة المجنى عليه في محل الحالقة العائد للمتهمين وبعد

أخبارهم من قبل السلطات األردنية ذهب المدعي بالحق الشخصي (س ف ع ع
) إلى االردن وبعد اخذ عينات (دي إن أي) اتضح بأن الجثة تعود لوالده .لذا

طلب المدعون بالحق الشخصي الشكوى ضد المتهمين أعاله وذلك نتيجة واقعة

حدثت سنة  2012اذ حصل خالف بين المتهم ع ع مع أهل زوجته وسمعه

الناس يقول بالحرف الواحد (مثل ما ضيعت ف ع ع سوف أقوم بتضيعكم) .تم

تدوين أقوال المتهم ع ع ك والذي اعترف في مرحلة التحقيق وبحضور عضو

األدعاء العام والمحامي المنتدب للدفاع عنه بأنه في سنة  2002كان يعمل في

صالون حالقة رجالي في العاصمة االردنية عمان ويعمل تحت إشرافه عاملين
النه ال يجيد مهنة الحالقة .وقد تعرف هناك على المجنى عليه ف ع ع الذي
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يعمل في محل لبيع الخبز (فرن) قريب من صالون الحالقة وقد نشأت بينهما

صداقة ومن خالل هذه العالقة علم بأن المجنى عليه لديه مبلغ من المال كان

يح مله معه باستمرار وكان من عملة الدوالر األمريكي وكان يجلس بين الحين
واآلخر في المحل مع المجنى عليه والمتهم (ا ح م) وهو (ابن عمة المتهم ع)

لغرض تناول المشروبات الكحولية وبدافع الطمع تولدت لديه فكرة قتل المجنى
عليه بغية سرقة مبلغ النقود والذي بحيازته وطرح هذه الفكرة على المتهم أ الذي
وافق عليها وتم األتفاق بينهما على قيامهما بدعوة المجنى عليه للحضور لمحل

الحالقة لغرض إحتساء المشروبات الكحولية وتناول الطعام وتم تكرار هذه
العملية أكثر من مرة لمنح الثقة للمجنى عليه والكثر من اسبوع وقبل تاريخ

الحادث بيوم واحد قاما بحفر حفرة في الحمام الذي في نهاية المحل وبعمق متر

واحد لغرض دفن المجنى عليه وفي اليوم التالي ليالً تم دعوة المجنى عليه
كالعادة لغرض احتساء المشروبات الكحولية وبإشارة منه للمتهم أ تم تنفيذ

الجريمة والذي قام بدفع المجنى عليه واسقاطه أيضاً والجلوس فوقه وتقييد يديه
وقاما بخنق المجنى عليه الذي كانت مقاومته قليلة بسبب تناوله المشروبات

الكحولية وبعد ان فارق الحياة قاما باستخراج المبلغ النقدي الذي كان يحمله
المجنى عليه داخل السروال (البنطلون) وسرقته ومن ثم تم لف المجنى عليه

ببطانية وحمله ووضعه داخل الحفرة بشكل عمودي وقاما بردم الحفرة وبعدها تم

حساب المبلغ المسروق وأتضح انه ألف وثمانمائة دوالر أمريكي وقام باعطاء

المتهم أ مبلغ خمسمائة دوالر واحتفظ هو بالباقي وغادر المتهم أ وبقي في المحل

وفي اليوم التالي حضر المتهم أ وبعد إرساله أحضر كيس اسمنت لغرض ردم

الحفرة وفعالً تم ردم الحفرة باسمنت وبعد يومين حضر ابن المجنى عليه المدعو

(م) الذي كان متواجداً في عمان وسأل عن مصير والده فأخبره بأنه ال يعلم بذلك
وتم الشكوى ضده وضد المتهم غ في عمان وهو شقيقه وبعد االستجواب تم
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إخالء سبيلهم بعد إنكارهم معرفة مصير المجنى عليه .وبعدها قام بشراء سيارة

نوع جي ام سي وعاد للعراق وفي سنة  2012أقام ذوي المجنى عليه الشكوى

ضده في مركز شرطة المحاويل أثر حصول مشاجرة بينه وبين أحد أقاربه والذي

قال له (سوف اضيعك مثل ما ضيعت ف) وبعد التوقيف لمدة أربعة أشهر تم

اإلفراج عنه لعدم كفاية األدلة وفي يوم  2020/4/22تم القبض عليه كما

أعترف المتهم أ ح م عند تدوين أقواله في مرحلة التحقيق وبتوافر كافة الضمانات
القانونية وبحضور عضو األدعاء العام باشتراكه مع المتهم ع ع ك بقتل المجنى
عليه (ف ع ع) بذات الكيفية والوقائع التي ذكرها المتهم ع بغية سرقة النقود

التي بحوزته تعززت هذه االعترافات الصريحة بما جاء بمحضر الكشف على

محل الحادث الذي أجرته السلطات التحقيقية في األردن وكذلك ما ثبت فنياً من
تطابق العينات الوراثية من عظام الهيكل العظمي المستخرج من مكان الجريمة

مع العينات الوراثية المأخوذة من ذوي المجنى عليه وبهذا تكون األدلة المتحصلة

في الدعوى كافية ومقنعة لتجريم المتهمين ((ع ع ك) و(أح م س)) وفق أحكام
المادة (/1/406أ/ح) من قانون العقوبات وبداللة مواد االشتراك وذلك لثبوت
قيامهما بقتل المجنى عليه (ف ع ع) تمهيداً لسرقة امواله التي بحوزته في

العاصمة االردنية عمان ألن كل عراقي يرتكب جريمة خارج العراق تعد جناية او

جنحة بمقتضى قانون العقوبات العراقي فانه يحاكم بموجب هذا القانون ألن
المشرع قد حرص على األخذ باالختصاص الشخصي وهذا ما جاء في نص

المادة ( )10من قانون العقوبات وذلك حتى ال يفلت الجاني اذا كان عراقياً الذي
يرتكب جريمته خارج العراق من العقاب .اذا ما تم التقيد بمبدأ االختصاص

المكاني للجريمة بصورة مطلقة لذا فان مقتضيات العدالة حتمت على األخذ

قانوناً بمبدأ شخصية الجريمة ومرتكبها إذا كان عراقياً .وهذا يعتبر استثناء من
مبدأ إقليمية الجريمة ومرتكبها .هذا من جانب ومن جانب آخر فأن محكمة
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التحقيق عند مباشرتها مجدداً لإلجراءات القانونية تنفيذاً لقرار هذه المحكمة بالعدد

/2801الهيئة الجزائية 2020/في  2020/2/25قد أصابت الصحيح من
القانون الن محكمة تحقيق المحاويل سبق لها وان أصدرت قرارها المؤرخ

 2012/6/14بغلق التحقيق مؤقتاً واالفراج عن المتهم (ع ع ك) بعد إجراء
التحقيق عن جريمة قتل المجنى عليه وفق المادة ( )405من قانون العقوبات
وهذه الجريمة قتل عمد بسيط لم تقترن بأي ظرف مشدد .لذا فان العودة مرة ثانية
التخاذ اإلجراءات القانونية بحق المتهمين بعد غلق التحقيق ومضي أكثر من

ست سنوات من قبل محكمة التحقيق ترتكز على سند قانوني سليم وال ينال من

صحة وشرعية هذه اإلجراءات بالتعكز على نص أحكام المادة ( /302الفقرة ج/

د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي بموجبها ُيمتنع االستمرار
بإجراءات التحقيق والعودة مرة ثانية له إذا مضت سنتان على القرار البات
باإلفراج أو بغلق الدعوى نهائياً وألن محكمة تحقيق المحاويل قد سارت بالتحقيق

بجريمة قتل المجنى عليه لغاية إصدار قرارها باإلفراج عن المتهم ع وغلق

التحقيق وفق أحكام المادة ( )405من قانون العقوبات وألن مناط التقييد بأحكام

المادة (/302ج .د) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وفاعلية المنع الوارد

فيها عندما تكون حالة موضوع العودة لإلجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة

بذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق سابقاً .أما إذا ظهر وحصل بعد

صدور الحكم أو القرار البات أو النهائي فيها فعالً أو نتيجة تجعل الجريمة التي

حوكم المتهم عنه ا أو اتخذت االجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها فيجوز
العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي سبق وان إنقضت عنه

الدعوى الجزائية وذلك إستناداً لصراحة نص المادة ( )303من قانون أصول
المحاكمات الجزائية والتي أعطت بوجود هذه المبررات وثبوتها العودة مرة ثانية

لإلجراءات التحقيقية دون األلتفات إلى المدة التي مضت من تاريخ غلق
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التحقيق .وألن الثابت بعد السير باإلجراءات القانونية ضد المتهمين بقتل المجنى

عليه ظهور أفعال جرمية جديدة أرتكبت من قبل الجناة وهذه األفعال جعلت

وصف الجريمة وجسامتها تختلف بصورة جذرية عن الجريمة التي سبق وان تم
التحقيق بها .وقد تمثلت هذه االفعال باعتراف المتهمين (ع ع ك) و(أح م)

بقيامهما بقتل المجنى عليه وذلك تمهيداً لسرقة النقود التي بحوزته وفعالً تم ذلك

وبهذا فان الوصف القانوني للجريمة المرتكبة من قبل الجناة وفق المادة

(/1/406أ/ح) من قانون العقوبات وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى االعدام شنقاً
حتى الموت بينما عقوبة القتل العمد وفق أحكام المادة ( )405من قانون
العقوبات تصل العقوبة فيها كحد أعلى إلى السجن المؤبد وبهذا فان جسامة

الجريمة قد اختلفت التي إرتكبها الجناة وتم العودة مرة ثانية لإلج ارءات القانونية

المتخذة ضدهم ألن حقيقة جريمة القتل العمد تمهيداً إلرتكاب جناية او جنحة

هي ارتكاب الجاني جريمتين االولى هي جريمة القتل العمد وهي وسيلة والجريمة
الثانية هي ارتكاب الجاني جناية او جنحة وهي الغاية االساسية من ارتكاب

الجريمة االولى .والمتهمين ((ع ع) و(أح)) قد ارتكبا جريمتين االولى القتل العمد
والثانية سرقة المجنى عليه ولم يتم التحقيق معهما في المرة االولى من قبل

محكمة التحقيق عن هذه الجريمة بهذا الوصف وبهذه الجسامة ولخطورة مثل
هكذا جرائم تكمن الحكمة التشريعية من جعل هاتين الجريمتين بجريمة واحدة

بظرف مشدد .وهي جريمة القتل العمد تمهيداً الرتكاب جناية او جنحة ال تقل

عقوبتها عن الحبس لمدة سنة واحدة ألن سلوك الجاني في مثل هذه الحالة ينم

عن شخصية عدوانية مستهترة بأرواح االخرين ال تتورع عن إزهاق األرواح

البريئة من أجل غايات تكاد تكون تافهة أو ال قيمة لها .وبهذا فان ق اررات
محكمة الجنايات بتجريم المتهمين وفق المادة (/1/406أ/ح) من قانون العقوبات

قد جاء متفقاً واحكام القانون وكذلك قرارها بفرض عقوبة السجن مدى الحياة هو
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االخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون .ألن الفعل الجرمي قد أرتكب وقت تعليق

عقوبة االعدام شنقاً حتى الموت .كما ان قرار محكمة الجنايات بالغاء التهمة
واالفراج عن المتهم (غ ع ك) هو اآلخر قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون الن
األدلة المتحصلة في الدعوى ضده تحقيقاً ومحاكمة غير كافية لتجريمه وفق مادة

التهمة وذلك إلنكاره لها كما ان أقوال المدعين بالحق الشخصي قد جاءت

سماعية ولم يثبت بالدليل القانوني المعتبر إشتراكه مع المتهمين االخرين ((ع ع)
و(أ ح)) بجريمة قتل المجنى عليه .وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة

تصديق كافة الق اررات المميزة الصادرة من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة

الهيئة األولى بالعدد /1843ج 2020/1في  2020/12/8ورد الطعون
التمييزية.

وصدر

2021/3/29م.

القرار

باألتفاق

في

/16شعبان1442/هـ

الموافـق

*****
جهة االصدار::محكمة استئناف البصرة االتحادية بصفتها التمييزية
نوع الحكم  ::مرافعات
رقم الحكم 2015//138::
تاريخ اصدار الحكم 2015/4/6::
مبدأ الحكم
ان مدة الطعن بطريق التمييز في الق اررات الصادرة من القضاء
المستعجل هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا

(المادة  )1/216من قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنة .1969
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نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي المقدم يتعلق بالقرار الصادر

من محكمة بداءة البصرة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بتاريخ 2015/3/19

في طلب الكشف المستعجل واألذن الخاص بطالب الكشف المستعجل واألذن

المميز عليه المدير العام لشركة ابن ماجد إضافة لوظيفته والمطلوب الكشف

واألذن ضده ( المميز ) شركة انتر لينك األمريكية للمقاوالت العامة مديرها
المفوض إضافة لوظيفته وحيث أن الطعن التمييزي قدم بتاريخ 2015/3/19

وسدد عنه الرسم القانوني  .وان مدة الطعن بطريق التمييز في الق اررات الصادرة

من القضاء المستعجل هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره

مبلغا ( المادة  )1/216من قانون المرافعات المدنية رقم  83لسنة  1969وبذلك

يكون الطعن التمييزي المقدم خارج المدة القانونية المحددة للطعن  .وحيث أن

المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في الق اررات حتمية يترتب على عدم مراعاتها
وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها برد
عريضة الطعن أذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية ( المادة  )171مرافعات

مدنية  .عليه قرر رد الطعن التمييزي شكال وتحميل المميز رسم التمييز وصدر
القرار باالتفاق في  /16جمادي األخر 1436/هـ الموافق 2015/4/6
*****
جهة االصدار::محكمة استئناف البصرة االتحادية بصفتها التمييزية
نوع الحكم  ::مرافعات
رقم الحكم 2015//353::
تاريخ اصدار الحكم 2015/9/20::
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مبدأ الحكم
إن دعوى تخليه المأجور من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجه

أخيره قابلة للتمييز عمال" بحكم المادة ( )3/ 31من قانون المرافعات

المدنية وان مدد الطعن فيها عشرة ايام .استنادا الحكام المادة ( ) 204منه.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم المميز صدر بتاريخ 2015 /8/ 24

وطعن به تمييزا" بتاريخ  2015/9/7ولما كان موضوع الدعوى هو تخليه مأجور

وهي من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجه أخيره قابلة للتمييز عمال"
بحكم المادة ( )3/ 31من قانون المرافعات المدنية وان مدد الطعن فيها عشرة
ايام استنادا" الحكام المادة  204من هذا القانون لذلك يكون الطعن واقع خارج

المدة القانونية وحيث ان مدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على
عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها
برد عريضة الطعن أذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية  .عليه قرر رد

العريضة التمييزية شكال" وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في

/6ذو الحجة1436/هـ في 2015 /9/20

*****
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جهة االصدار::محكمة استئناف البصرة االتحادية بصفتها التمييزية
نوع الحكم  ::مرافعات
رقم الحكم 2015//135::
تاريخ اصدار الحكم 2015/4/7::
مبدأ الحكم
إن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في قانون

المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر األخير من المادة 150من هذا القانون ،
لذلك فأن الشروط الواجبة لقبول الطلب المستعجل المقدم إلى القضاء
المستعجل أو لقاضي الموضوع بطريق التبعية هي ذاتها الشروط الواجبة

لقبول الدعوى ومنها الخصومة.
نص الحكم

بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية

قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح

ومخالف للقانون ذلك أن المميز عليه ادعى أن المميز مستأجر اليخت ( برليان

) العائد لشركة فجر اإليرانية  ،وأدى سيره بسرعة فائقة إلى تضرر األقفاص
العائمة المخصصة لتربية األسماك  ،وقد قبلت المحكمة الخصومة بين الطرفين
رغم عدم ثبوت استئجار المميز لليخت  ،واستندت في ذلك إلى أن المميز وكيل

بحري لهذه السفينة .وهذا النظر من المحكمة ال يقوم على أساس قانوني سليم

وذلك لسببين وهما  ،اوآل  :أن المميز اساسآ ليس وكيال بحريا وإنما شركة
مرخصة للقيام بأعمال الخدمات البحرية وال يحق لها ممارسة إعمال الوكالة

البحرية  ،حسبما أكده كتاب الشركة العامة للنقل البحري  /قسم الوكاالت البحرية
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بالعدد  1857في  2015/3/18الذي أوضح  ،إضافة لما تقدم  ،بأنها ( شركة

النقل البحري ) الوكيل البحري للسفينة المذكورة استنادا لنص المادة  1من قانون

الوكاالت البحرية رقم  56لسنة  1985المعدل  ،ثانيا أن الوكيل بالنقل البحري

يصح مقاضاته نيابة عن الناقل بما يتعلق بعقد النقل وإطرافه ( الراكب ،

المرسل ،المرسل أليه ) عمال بحكم المادة  84من قانون النقل رقم  80لسنة

 ، 1983أما الحوادث البحرية التي تلحق ضر ار بالغير فال عالقة لها بعقد النقل
ويسأل عنها محدث الضرر ( الربان ) أو المسؤول عنه ( مالك السفينة )  ،وهذا

ما نصت عليه المادة ( )70من تعليمات الموانئ والمرافئ رقم  1لسنة 1998

الصادرة استنادا إلى المادة ( )5من قانون الموانئ رقم  1لسنة  1995إذ جاء
فيها ( يسأل مالك أو ربان السفينة عن الهالك واإلضرار التي تلحق بالغير

 ).........فالمسؤولية هنا مصدرها الفعل الضار الناشئ عن مخالفة السفينة

لقواعد السرعة المنصوص عليها في المواد ( )37-36-35-34من التعليمات

أعاله وليس عقد النقل  .لذلك تكون الخصومة غير متحققة في المميز (
المطلوب الكشف ضده ) وحيث أن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات

التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر األخير من

المادة 150من هذا القانون  ،لذلك فأن الشروط الواجبة لقبول الطلب المستعجل

المقدم إلى القضاء المستعجل أو لقاضي الموضوع بطريق التبعية هي ذاتها

الشروط الواجبة لقبول الدعوى ومنها الخصومة  ،لذلك كان المتعين على

المحكمة رد طلب الكشف المستعجل لعدم توجه الخصومة وحيث أن المحكمة لم

تراع وجهة النظر المذكورة  .عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة أضبارة

الكشف المستعجل إلى محكمتها ألتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم تابعا إلى

النتيجة وصدر القرار باالتفاق في  /17جمادي األخر 1436/هـ الموافق

2015/4/7
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جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
نوع الحكم  ::ايجار العقار
رقم الحكم /3816::مأجور2010/
تاريخ اصدار الحكم 2010/12/22::
مبدأ الحكم
يبقى المستاجر مسؤوال عن الماجور وعن دفع االجرة الى حين اثبات
تسلم المأجور للمالك ببينة معتبرة قانونا او تسلم مفاتيح المأجور للكاتب

العدل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية

قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق

للقانون ذلك ان محكمة االستئناف قد اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه
المحكمة بالعدد /1396الهياة االستئنافية/العقار 2010/في 2010/5/12

وكلفت وكيل المميز باثبات دفعه ببينة قانونية معتبرة فاحضر بينة شخصية

مكونة من شاهدين اكدا انهما عرضا تسليم المفاتيح على وكيل صاحب الملك
المدعو (ع ث ع) الذي كان يراجع الجامعة بشان بدالت االيجار قبل ذلك

فرفض استالمها وقد ادخلت المحكمة (ع ث) شخصا ثالثا في الدعوى فاكد ان
المميز عليه هو عمه وانه يساعده احيانا لكبر سنه اال انه غير مخول من قبله

بشان الماجور موضوع الدعوى فاعتبرت محكمة االستئناف المميز عاج از عن
اثبات دفعه ومنحته حق تحليف المميز عليه اليمين الحاسمة فرفض وكياه ذلك

فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين وحيث ان بدالت االيجار للفترة المحددة
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بعريضة الدعوى هي اكثر مما حكمت به محكمة البداءة وان المدعي لم يطعن
بالحكم البدائي فأيدت محكمة االستئناف الحكم البدائي جريا مع قاعدة ال يضار

الطاعن بطعنه واذ ان دفوع المميز غير واردة قانونا اذ كان عليه ان يودع

مفاتيح الماجور لدى الكاتب العدل عند ثبوت رفض المدعي تسلمها رضاء لذا

قرر رد الطعون التمييزية وتصديق الحكم وتحميل المميز رسم التمييز وصدر
القرار باالتفاق في /16محرم1432/هـ . 2010/12/22
*****
جهة االصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية.
نوع الحكم  ::ايجار العقار
رقم الحكم 2014//129::
تاريخ اصدار الحكم 2014/4/14::
مبدأ الحكم

إن المادة العاشرة الفقرة ( )1من قانون ايجار العقار تنص على تدفع

سلفا اجرة العقارات المشمولة باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر

عن مدة سريان عقد االيجار ويقع باطال كل اتفاق يقضي بخالف ذلك وعند

امتناع المدعى عليه عن دفع اجرة شهر كانون االول سنة  2013خالل مدة
ثمانية ايام من تاريخ تبلغه باالنذار المسير اليه فللمؤجر حق طلب تخلية

الماجور.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية

قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح

ومخالف للقانون .ذلك ان الماجور خاضع الحكام قانون ايجار العقار وان المادة
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العاشرة فقرة ( )1من القانون تنص على تدفع سلفا اجرة العقارات المشمولة

باحكام هذا القانون باقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد االيجار
ويقع باطال كل اتفاق يقضي بخالف ذلك وعند امتناع المدعى عليه عن دفع

اجرة شهر كانون االول سنة  2013خالل مدة ثمانية ايام من تاريخ تبلغه
باالنذار المسير عن طريق كاتب عدل في الزبير بدفع اجرة الشهر المذكور لذا

من حق المؤجر طلب تخلية الماجور لسبب المذكور  .عليه قرر نقضه واعادة

الى محمتها التباع ما تقدم على ان يبقى الرسم تابعا الى النتيجة وصدر القرار

باالتفاق في  /14جمادي االخر 1435 /هـ الموافق 2014/4/14م.
*****
نوع الحكم  ::ايجار العقار
رقم الحكم /966::عقد ايجار2009/
تاريخ اصدار الحكم 2009/4/19::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية.
مبدأ الحكم
إذا كان المأجور خاضعا ً الحكام قانون االستثمار الصناعي رقم  20لسنة
 1998بالقرار رقم  38لسنة 1999يكون عقد االيجار الخاص به نافذا ً مادام
المستاجر مستمرا ً بالعمل الصناعي او الحرفي وال يجوز للمؤجر االعالن على
ايجار العقار عن طريق المزايدة العلنية اال اذا اخل المستأجر بشروط العقد.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانوني
قرر قبوله شكال ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون
 ,الن الماجور متخذ لصناعة االبواب والشبابيك بموجب اجازة التاسيس
الصادرة من المديرية العامة للتنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية بعدد
 673في  2007/2/8وبذلك يكون خاضعا ً الحكام قانون االستثمار الصناعي
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رقم  20لسنة  998بالقرار رقم  38لسنة  1999ويكون عقد االيجار الخاص به
نافذا ً طيلة استمرار المستاجر ( المميز عليه ) بالعمل الصناعي او الحرفي على
ان يعاد تقدير بدالت االيجار كل خمسة سنوات وال يجوز للمؤجر ( المميز )
االعالن عن ايجار العقار عن طريق المزايدة العلنية استنادا ً الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  32لسنة  986وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة
النظر القانونية المتقدمة عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل
المميز رسم التمييز  ,وصدر القرار باالتفاق في  /23ربيع الثاني  1430 /هـ
الموافق  2009/4/19م .
*****
بسم هللا الرحمن الرحيم
إني قاضي محكمة األحوال الشخصية في الرصافة القاضي سالم روضان

الموسوي قررت بتاريخ /13رجب1437/هـ الموافق  2016/4/21ما هو
آت :ـ
طالب إصدار حجة النظارة  :عمر ثامر حسن صائم الكيالني ـ وكيله المحامي

صباح صالح ياسين.
القرار

قدم طالب إصدار حجة النظارة طلبه المؤرخ في  2016/4/6الذي يطلب فيه

تنصيبه ناظ اًر على أوقاف جده السيد سلمان النقيب وذلك بسبب وفاة والده السيد
ثامر حسن صائم الكيالني الذي كان ناظ اًر على األوقاف أعاله حيث توفى بأجله

الموعود بتاريخ  2016/3/26وأصبح مركز الناظر على الوقف شاغ اًر وألنه
الوريث لوالده فيكون هو الناظر على األوقاف إلى جانب المتولية السيدة أسماء

شهاب الدين الكيالني وعلى وفق شرط الواقف الوارد بالحجة الوقفية الصادرة عن

المحكمة الشرعية في بغداد العدد  1682في السابع عشر من شهر من رمضان

المبارك في عام  1312هجري وألنه متوفر على شروط النظارة يطلب تنصيبه
ناظ اًر على األوقاف المذكورة في الحجة الوقفية أعاله  ،وعند وضع الطلب
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موضع النظر والتدقيق وجد إن الحجة الوقفية العدد  1682في السابع عشر من

شهر رمضان من عام  1312هجر الصادرة عن المحكمة الشرعية التي حلت
محلها هذه المحكمة قد ورد فيها شرط النظارة إلى نجله السيد موسى النقيب

الكيالني ومن ثم إلى أوالده والذرية من بعده وعلى وفق ما ورد تفصيالً في

الحجة الوقفية وثبت للمحكمة إن طالب إصدار حجة النظارة السيد عمر ثامر
حسن صائم الكيالني من ذرية المشروطة له النظارة وعلى وفق القسامات

الشرعية المرفقة طي الطلب وثبوت وفاة والده السيد ثامر حسن صائم الكيالني
بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق في

عمان ولثبوت كون النظارة التي كانت موجهة إلى والده بموجب المرسوم

الجمهوري الصادر بالعدد  694في  1962/12/24المنشور في الوقائع العراقية

العدد  763في  1963/1/9أصبحت شاغرة  ،وحيث أن طالب الحجة متوفر

على الشروط القانونية للنظارة فانه يكون مؤهالً لتوليها وبما إن المنظومة

القانونية العراقية النافذة قد خلت من بيان مفهوم النظارة والن الحجة كانت قد
صدرت قبل صدور قانون إدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966المعدل ونظام

المتولين العدد  46لسنة  1970فان المحكمة تجد إن مفهوم النظارة هو ذاته
مفهوم التولية ويخضع لذات األحكام الشرعية التي يخضع لها المتولي من جهة
الترشيح والتنصيب والتعيين واإلدارة والمحاسبة حيث عرف بعض الكتاب

المختصين في أحكام األوقاف والتولية بان النظارة (هي سلطة شرعية تُجعل لمن
ثبتت له القدرة على وضع يده على الوقف ،وإدارة شؤونه من استغالل ،وعمارة،

وصرف الريع إلى المستحقين ويسمى صاحب السلطة بالمتولي أو الناظر أو

القيم ،لكن تسمية الناظر هي الغالبة في التداول الفقهي) وعلى وفق ما ورد في
ّ
كتاب الوجيز في أحكام النظارة على الوقف بين النظر الشرعي ومقتضيات
العصر ـ منشورات الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف في اإلمارات العربية
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المتحدة ـ الطبعة األولى عام  2010ـ ص ، 31كما ذكر كاتب آخر بان الوالية
ٍ
متول يدير شؤونه
على الوقف حق مقرر شرعاً على كل عين موقوفة والبد من

وعلى وفق ما ذكره الدكتور محمد عبيد عبدهللا الكبيسي في كتابه الموسوم أحكام

الوقف في الشريعة اإلسالمية ـ مطبعة اإلرشاد عام  1977ـ ج 2ـ ص ، 122
إال انه يشير إلى المتولي بوصفه الناظر عند التعرض إلى األحكام التفصيلية
للتولية وعلى وفق ما ورد ذكره في الفصل الثاني من الكتاب أعاله ص  185وما
بعدها  ،فضال عن اتجاه التطبيقات القضائية في العراق باعتبار الناظر هو

المتولي من حيث التوصيف واألحكام التي تنظم عمله ومنها ما جاء في قرار

محكمة التمييز العدد /122هيئة عام ثانية 74/في  1974/8/6المشار إليه في
كتاب القاضي إبراهيم المشاهدي الموسوم المبادئ القانونية في قضاء محكمة

التمييز في األحوال الشخصية ـ مطبعة اسعد عام  1989ـ ص 100حيث جاء

في القرار أعاله إشارة إلى (جواز تنصيب ناظر الوقف) وبذلك فان المحكمة
تجد ان الناظر هو بحكم المتولي ويخضع لذات األحكام القانونية والشرعية

وحيث إن الحجة الوقفية العدد  1682في السابع عشر من شهر رمضان

المبارك في عام  1312هجري قد ورد فيها جعل جزء من غلة األعيان الموقوفة
إلى ورثة الواقف فيكون الوقف بمثابة الوقف المشترك على وفق حكم الفقرة (ج)

من المادة ( )1من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم ( )1لسنة 1955

التي جاء فيها (الوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى األفراد او

الذراري ونسبة االشتراك فيه إما أن تكون معينة وإما ان تكون غير معينة

كاألوقاف الموقوفة على جهة خيرية ومشروط فيها صرف الفضلة من غلتها على

األفراد او الذراري او بالعكس  .وال تتم الخصومة قانونا في الوقف المشترك إال
بحضور مدير األوقاف او من يمثله) وبذلك فان تنصيب الناظر على الوقف

يكون على وفق تنصيب المتولي عليه وحيث ان المتولي على الوقف المشترك
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يكون بترشيح من المحكمة المختصة وليس تعيين او تنصيب وعلى وفق أحكام

الفقرة ( )4من المادة ( )300مرافعات والمادة ( )2من نظام المتولين رقم 46

لسنة  ، 1970لذلك وبعد االطالع على صور قيود العقارات الموقوفة وكتاب
هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني العدد س 2788/13/في 2016/4/18

والحجة الوقفية والقسامات الشرعية وشهادة وفاة السيد ثامر حسن صائم الكيالني

ومطالعة االدعاء العام تجد المحكمة إن صاحب الطلب السيد عمر ثامر حسن

الكيالني متوفر على الشروط الشرعية والقانونية ليكون ناظ اًر على أوقاف السيد
سلمان النقيب الواردة في الحجة الوقفية العدد  1682في السابع عشر من شهر

رمضان المبارك في عام  1312هجري إلى جانب المتولية السيدة أسماء شهاب
الدين الكيالني ومما تقدم ولطلب المقدم قرر تسجيل اآلتي :ـ

 .1ترشيح السيد عمر ثامر حسن صائم الكيالني ليكون ناظ ار على أوقاف السيد
سلمان النقيب الكيالني بدال عن الناظر السابق المتوفى والده ثامر حسن صائم

الكيالني والمشار إليها في الحجة الوقفية العدد  1682في السابع عشر من

شهر رمضان المبارك في عام  1312هجري الصادرة عن المحكمة الشرعية في

بغداد.

 .2تسجيل القرار أعاله وإصدار مضمونه بحجة وتسجل في سجل الحجج
 .3إشعار ديوان الوقف السني والجهات ذات العالقة
صدر القرار استنادا ألحكام المواد ( )4/300و ( )2من نظام المتولين رقم 46

لسنة  1970ق ار اًر والئياً قابال للتظلم والتمييز وافهم علنا في /13رجب1473/
هجري الموافق  2016/4/21م.
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من الق اررات النادرة (فسخ عقد الزواج )
محكمة التمييز /الهيئة الموسعة االولى االضبارة /84:موسعة  82/بتاريخ
1984\7\30
القرار

لدى التدقيق والمداوله من قبل الهيئة الموسعة االولى لمحكمة التمييز،

استبان ان محكمة االحوال الشخصية في المعقل قد اصدرت حكمها المميز

القاضي برد دعوى المدعي بحجة ان عقد الزواج ال يلحقه الفسخ او االبطال،

وترى الهيئه الموسعة ان هذا النظر من المحكمة غير مقبول شرعاً وقانوناً ذلك

ان االصل ان كافة العقود الصحيحه الملزمه للجانبين قابله للفسخ عند تحقق

موجبه الشرعي والقانوني ما لم يرد نص خاص في القانون يمنع من فسخ عقد

الزواج ،وحيث ان قانون االحوال الشخصيه جاء خالياً من نص يمنع فسخ عقد

الزواج بل انه اقر مبدأ الفسخ الوارد في بعض حاالت الفقرة  4من المادة

السادسه منه لذلك فيكون عقد الزواج وهو من العقود الملزمه للجانبين مشموال

باالصل العام وقابال للفسخ عند تحقق موجبه والقول بخالف ذلك ال سند له من

القانون ومجانب للعداله ،وبناء عليه وبما ان ان الزواج شرعاً هو عقد يفيد حل
استمتاع الرجل بامراءه لم يمنع من معاشرتها مانع وقد ورد بااليه الكريمة (ومن

اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) كما
ورد في القران الكريم قوله تعالى (فاالن باشروهن وابتغوا ما كتب هللا لكم ) وقوله

تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) وايضاً (هن لباس لكم وانتم

لباس لهن )

ومن هذه االيآت القرآنيه الكريمه وسواها مما ورد بالقرآن الكريم ومن الحديث

النبوي الشريف (تناكحوا تناسلوا …..الخ
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يتبين من كل هذا وبشكل قاطع ان الغايه من الزواج والهدف منه تكوين رابطه

للحياة المشتركه وحل استمتاع الرجل بزوجته  ,وينبني من كل ما تقدم ذلك ان

المرأة عند عقد الزواج عليها ,ليست مهامها قضاء شؤون البيت او االشراف على
ذلك  ,كما لم تكن تحفه للمشاهدة وانما جعلت ليسكن اليها زوجها ويعاشرها و
يقضي منها وطره للتناسل اذيتوقف بقاء النوع االنساني على التناسل الذي يبقي

لالنسان ذكرة في هذه الحياة

وحيث ان عقد الزواج شرع للمصلحه كما مبين آنفا االمر الذي ينبغي معه ان

تكون الزوجه المعقود عليها صالحه لحكم الزواج خاليه من العيوب المانعه
بصوره دائمه من المعاشره الزوجيه التي اتفق اغلب مذاهب فقهاء الشريعه

االسالميه بان وجودها يعطي الزوج خيار فسخ عقد الزواج وعليه وحيث استبان

من كتاب اللجنه الطبيه المرقم… ..والمؤرخ……… .الصادر من المستشفى

التعليمي في البصره بان المميز عليها مصابه بما يلي (عدم تكون المهبل والرحم

ونزول الكليه في الحوض) ولما كان بوجود العيوب المذكوره يستحيل على الزوج
المميز بصوره دائمه معاشرة المدعى عليها معاشرة االزواج لوجود هذه الموانع

الذاتيه الدائميه وذلك فقد انعدمت مصالح الزواج والغايه منه لعدم صالحية
المميز عليها للمعاشره الزوجيه والنكاح وبما ان هذه العيوب المانعه من النكاح

كانت موجوده قبل العقد والزالت وستبقى وبما ان الزوج المميز كان يجهل وجود
هذه العيوب اذ ليس لمن يريد الزواج من امرأة شرعا اال مجرد النظر الى الوجه

والكفين لمن يريد التزوج بها عمال بقوله تعالى (قل للمؤمنين ان يغضوا من

ابصارهم)

وحيث لم يكن في وسع الزوج المميز التعرف على هذه العيوب غير الظاهر اال
عن طريق المميز عليها التي كانت على علم بوجود هذه العيوب واهميتها لما لها

من عالمات تطلع عليها بنفسها من العاده الشهريه وسواها وحيث ان الثابت كون
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المميز عليها غررت بالمميز المدعي ودلست عليه بسكوتها عمدا عن هذه

العيوب الجوهريه المانعه من المعاشره الزوجيه رغم علمها االكيد اليقين بوجودها
واهميتها وجهل المميز بوجودها وكان سكوت المميز عليها العمدي عن االفصاح

عنها للمميز حين العقد عليها بنية التضليل لحمله على قبول عقد زواجه عليها

وحيث ان هذا السكوت التدليسي عن عمد موجب لعدم صحة الرضا ومخالفه

الحكام الشرع والقانون وماتستلزمه طبيعة العقد وهو من اقدس العقود الذي يجب
ان يتم بعيدا عن الغش ونية االضرار

وبما ان الواجب الشرعي يحتم بيان هذه العيوب للزوج واحاطته علما بجميع

ظروف الزوجه وبما ان المميز ماكان ليتم عقد زواجه من المميز عليها لو علم
بهذه العيوب ووجود االستحاله الذاتيه بسببها من المعاشره الزوجيه وحيث ان

الزوجه ملزمه شرعا بموجب عقد الزواج من تمكن زوجها من معاشرتها معاشرة
االزواج ولما كان محل االلتزام غير مستوف للشروط الشرعيه لالستحاله الدائمه

االمر الذي تكون مطالبة المميز بفسخ عقد الزواج صحيحه شرعا وقانونا اذ

اتفقت اغلبية المذاهب االسالميه بامكان فسخ عقد الزواج للعيب تأصيال على

فكرة عادله يسمح بموجبها للطرف الذي استحال عليه ان يحصل على حقوقه

المقرره شرعا بعقد الزواج ان يتحلل هو ايضا مما التزم به بالعقد نظ ار لالرتباط

المقرر بين التزامات كل من المتعاقدين والمتعاقد االخر والن انقضاء التزام

المميز عليها الستحالة الوفاء يستتبع فسخ العقد الن عقد الزواج ينطوي على
مبادلة البضع بالمهر وعقد الزواج عقد معاوضة المساواة بين الجانبين وانعدام

محل العقد وفوات المنفعه المقصوده اذا حالت موانع دون استيفائها يعطي الحق

بالفسخ للعيب لوجود الحلل من المحل وذلك يؤثر على القوه الملزمه للعقد

فيصبح قابال للفسخ بناء على طلب من تتأثر مصلحته وهذا المبدأ مستقر في
فقه غالبية المذاهب االسالميه ولما كان المميز قد استعمل حقه في طلب الفسخ

252

قرارات وأحكام

وفق اصوله الشرعيه والعيب المتحقق يعطيه هذا الحق فكان على المحكمه

الحكم بفسخ العقد فاصدار حكمها برد الدعوى بحجة ان عقد الزواج اليلحقه
الفسخ او االبطال السند له من الشرع والقانون لذلك قرر نقض الحكم المميز

واعادة الدعوى لمحكمتها للسير بها وفقا للمنهاج المذكور والحكم بفسخ العقد
*****

استيفاء المرأة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج
شروط تنفيذ القرار:
 .1ان تنتهي الرابطة الزوجية بالطالق فاذا انتهت الرابطة الزوجية بغير
الطالق فال يجوز المطالبة بالمهر المؤجل مقوما بالذهب.

 .2ان يكون الطالق قد تم بعد نفاذ القرار  127لسنة  1999في
1999/8/2
 .3ان تطلب المرأة استيفاء مهرها مقوما بالذهب.
عنوان التشريع :استيفاء المرأة مهرها المؤجل مقوما بالذهب بتاريخ عقد

الزواج.

رقم التشريع 127 :لسنة 1999
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية واالربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أوال .تستوفي المرأة مهرها المؤجل  ،في حالة الطالق  ،مقوما باذهب بتاريخ
عقد الزواج.

ثانيا .ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محكمة التمييز االتحادية /هيئة األحوال الشخصية والمواد الشخصية
قرار التمييزي بالعدد  2016 /5455في 2016/8/28
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تشكلت هيئة األحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز

االتحادية بتاريخ /25ذو القعدة 1437/هـ الموافق  2016/8/28برئاسة القاضي
األقدم السيد (س  ،ع ،ع) وعضوية القاضيين السيدين (ص  ،ش) و (ح ،ع)

المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي:
المميز  /المدعية /

المميز عليه  /المدعى عليه /
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة األحوال الشخصية في الكرخ

إن المدعى عليه مطلقها ولها بذمته مهرها المؤجل والبالغ ()2,000,000
مليونين دينار عراقي وانه لم يسدد لها مهرها المؤجل لذا طلبت دعوته للمرافعة

والحكم بمهرها المؤجل مقوماً بالذهب مع تحميله الرسوم والمصاريف  .وأصدرت

محكمة الموضوع بالعدد ( )........في  2016/6/16حكماً حضورياً قضى برد
دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .قدم وكيل
المدعية الئحة تمييزية بتاريخ 2016/6/23م.

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية

قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح
ومخالف ألحكام الشرع والقانون إذ ان المدعية كانت قد تنازلت عن مهرها

المعجل وكذلك النفقات واألثاث الزوجية والتي وردت في قرار الحكم بتصديق

الطالق الخلعي الصادر من محكمة األحوال الشخصية في الكرادة العدد

( ).......المؤرخ في  2015/9/22ولم يكن من بين الحقوق التي تنازلت عنها
المدعية (الزوجة) مهرها المؤجل لذا فهي تستحقه حسب ما ورد في عقد الزواج

ومقوماً بالذهب إشارة إلى القرار المرقم  127لسنة  1999وحيث أن القرار
المذكور أشار إلى (الطالق) مطلقاً والمطلق يجري على إطالقه فانه لم يشر إلى
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أي نوع من أنواع الطالق ،عليه فان المدعية تستحق مهرها المؤجل مقوماً
بالذهب بتاريخ عقد الزواج وحيث أن المحكمة ذهبت خالف وجهة النظر

المتقدمة األمر الذي اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى

إلى محكمتها إلتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر

القرار باالتفاق في /25ذو القعدة 1437/هـ الموافق 2016/8/28
قرار تمييزي

*****

المبدأ – احتساب المهر المؤجل مقوما بالذهب

ان استيفاء الزوجة لمهرها المؤجل مقوما بالذهب يكون في حالة الطالق فقط

رقم القرار/65 -تنفيذ2011/

تاريخ القرار2011/5/2-

تشكلت محكمة استئناف االنبار بصفتها التمييزية بتاريخ 2011/5/2
واصدرت قرارها االتي:
المميز/س.ن.ج.

المميز عليه/قرار المنفذ العدل في الرمادي

بتاريخ  2011/3/30قرر المنفذ العدل في الرمادي على اصل كتاب

محكمة االحوال الشخصية الصادر بالعدد  375في  2011/3/20وقف
االجراءات التنفيذية لحين ورود االجابة من المحكمة المختصة ولعدم قناعة
الدائنة بالقرار المذكور بادرت الى الطعن به تميي از امام هذه الهيئة بالئحتها

المؤرخة في  2011/3/27وسجلت بالعدد /65تنفيذ 2011/ووضعت الالئحة
مع االضبارة التنفيذية موضع التدقيق والمداولة .
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القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية

قرر قبوله شكال ،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح

ومخالف للقانون حيث ان تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ()127في

 1999/7/24على طلب طالبة التنفيذ باستيفاء مهرها المعجل مقوما بالذهب
بتاريخ عقد الزواج كان في غير محله ذلك الن تطبيق القرار المذكور ينحصر

في حالة الطالق فقط وان طالبة التنفيذ قد تم طالقها مرتين ثم عادت الى

عصمة زوجها وحصل التفريق بحكم قضائي تضمن اسقاط  %70من مهر

الزوجة المؤجل المسمى في عقد الزواج وبناءا على ما تقدم يكون احتساب مهرها
المؤجل مقوما بالذهب بالرغم من حصول طالق سابق وقبل الحكم بالتفريق لم
يستند الى اساس قانوني وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة االضبارة التنفيذية

الى مرجعها التباع ما تقدم وصدر القرار باالتفاق في /30جمادى االولى1432/

الموافق .2011/5/2
قرار تمييزي

*****

رقم القرار /82:إتحادية 2012/
تاريخ القرار 2012\12\18:
اليعد قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( )127لسـنة  1999الخاص بتقويم

المهر المؤجل بالذهب مخـالفاً لثــوابت الشريعة اإلسالمية ألنه يحقق العدالة
ويؤدي الى التـوازن االقتصادي.
*****

نوع الحكم  ::جزائي
رقم الحكم /495::الهيئة الموسعة الجزائية2021/
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تاريخ اصدار الحكم 2021/6/30::
جهة االصدار::محكمة التمييز االتحادية
مبدأ الحكم

تختص محكمة العنف االسري بالدعاوى التي يكون أطرافها مكون من

الزوج والزوجة وأوالدهم أو األفراد الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن
مكان واحد.
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز

االتحادية .وجد أن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قررت بتاريخ  2021/4/22إحالة

األوراق التحقيقية موضوع التنازع إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر

قضايا العنف األسري إلكمال التحقيق فيها حسب االختصاص ،وبتاريخ

 2021/5/6قررت المحكمة األخيرة رفض اإلحالة واعادة الدعوى إلى محكمة
تحقيق الكرخ الثالثة والتي بدورها قررت عرض األوراق التحقيقية على محكمة

جنايات الكرخ لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولكون التنازع

باالختصاص هو تنازع نوعي بين محكمتين قررت محكمة جنايات الكرخ /الهيئة

االولى بتاريخ  2021/5/30بالعدد /61تحديد اختصاص 2021/ارسال االوراق
التحقيقية إلى محكمة التمييز االتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى

لدخول ذلك ضمن صالحياتها ،وعند عطف النظر على وقائع الدعوى لوحظ
تعلقها بالشكوى المقدمة من قبل المشتكي (ي ح ش) ادعى فيها بقيام زوجة
شقيقه (ن ع) وولدها (ح هـ) دخول داره واحداث اضرار فيها وكذلك في اثاث

الدار ،ولكون اطراف الدعوى وفق ما تم ايضاحه ال ينطبق عليهم مفهوم االسرة
وهي الرابطة االجتماعية الصغيرة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهم أو االفراد

الذين تجمع بينهم صلة القرابة والرحم ضمن مكان واحد لذا فان نظر الدعوى
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والحالة هذه يدخل ضمن اختصاص محكمة تحقيق الكرخ الثالثة عليه قرر إيداع

الدعوى لدى المحكمة المذكورة إلكمال التحقيق فيها حسب االختصاص واشعار

محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا العنف االسري بذلك استناداً ألحكام
المادة (/13أوالً/ب )2-من قانون التنظيم القضائي رقم ( )160لسنة 1979
المعدل وصدر القرار باالتفاق /20ذو القعدة1442/هـ الموافـق 2021/6/30م.
*****

شكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ  2011/3/31برئاسة القاضي

السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها

اآلتي:

المعترضــة  /ف  ،س
المعترض عليه  /ط  ،س
القرار

لدعوى المعترض الدعوى االعتراضية ،وللمرافعة الحضورية العلنية ،حيث

ادعت بان هذه المحكمة قد أصدرت قرار الحكم الغيابي العدد /616ب2010/

في  2010/10/25الذي قضى بمنع معارضتها للمعترض عليه في العقار محل
بحث الدعوى البدائية /616ب 2010/وكان القرار قد صدر معلق على النكول
عن اليمين عند االعتراض ،وأنها اعترضت على قرار الحكم الغيابي وتعلن
استعدادها ألداء اليمين الحاسمة ألنها ليست غاصبة للعقار لألسباب الوارد ذكرها

في العريضة االعتراضية ،وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى

البدائية /616ب 2010/ولوحظ اقرار الحكم الغيابي قد صدر فيها بتاريخ

 2011/1/25وبعد االستماع إلى الطرفين أفاد وكالء المعترض عليه إن موكلهم

لم ِ
يجر التبليغات القضائية على الحكم الغيابي إلى المعترضة ،ولم تجد المحكمة

ما يشير إلى تبلغها بالحكم الغيابي ،لذلك يكون االعتراض واقع ضمن المدة
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القانونية وقرر قبوله شكالً ،ولدى عطف النظر على الدعوى البدائية وجد انها

مقامة من المعترض عليه بواسطة وكيله المحامي (ع ،م) بموجب وكالته

الصادرة عن كاتب عدل االعظمية العدد  7335في  ،1999/5/16وباشر
بإجراءات المرافعة بموجبها بصفته وكيالً عن المعترض عليه (المدعي) ودفع

وكيل المعترضة إن وكيل المعترض عليه عندما أقام الدعوى لم يكن يحمل صفة

محامي ألنه مشطوب من سجل المحامين ،ثم صادق وكيل المعترض عليه

المحامي (ع،م) على ما دفع به وكيل المعترضة ،ألنه عند إقامة الدعوى البدائية

وعند مباشرته لإلجراءات في مرافعاتها كان مشطوباً من سجل المحامين لتخلفه
عن دفع االشتراك السنوي في نقابة المحامين ومن خالل التدقيق وجدت المحكمة

إن الفقرة ( )1من المادة  47مرافعات ألزمت الذي يقيم الدعوى (المدعي) عند
تقديم عريضة الدعوى أن يوقع عليها هو أو وكيله ،ولم تجد المحكمة أي إشارة

إلى وجوب أن يكون الوكيل محامياً ،الن عبارة الوكيل وردت مطلقة دون تحديد
حيث إن المطلق يجري على إطالقه ،كما إن األحكام القانونية التي نظمت
أحكام الوكالة قد عرفت الوكالة بأنها عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في

تصرف جائز معلوم على وفق نص المادة  927مدني ،وفي هذا النص لم ترد

إشارة إلى شروط محددة بالوكيل وإنما ما ورد في نص الفقرة ( )2من المادة
 930مدني اشترط لصحة الوكالة أن يكون الوكيل عاقالً ممي اًز .وبذلك فان
المحكمة ترى بان الدعوى التي أقامها وكيل المعترض عليه (المدعي) تعتبر

مقامة من قبل وكيل بوصفه العام ال بوصفه المحامي ويعد تقديمه لعريضة

الدعوى صحيحاً وينسجم وأحكام قانون المرافعات على وفق نص المادة 47
مرافعات ،وبذلك تكون عريضة الدعوى البدائية متوفرة على شروطها القانونية
ومقامة من قبل شخص يملك حق إقامتها .إال ان دخول الوكيل (ع،م) في

الدعوى ومباشرة اإلجراءات في مرافعاتها بصفة محام وإعالن نفسه وكيالً عن
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المدعي (المعترض عليه) وعلى وفق ما مسطر ضبطاً في محضر جلسة يوم
 2010/10/24فإن المحكمة ترى بان نص المادة  51مرافعات كان قد أجاز
حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين ،وبذلك أصبح شرط توفر

صفة المحامي في الوكيل الزماً على وفق صراحة النص أعاله  .وحيث إن
الوكيل (ع،م) قد اقر بأنه مشطوب من سجل المحامين في يوم موعد المرافعة

في  2010/10/24فيكون قد فقد صفته كمحام على وفق نص المادة ( )12من

قانون المحاماة رقم  173لسنة  1964المعدل وبذلك ال يجوز له أن يمارس أي
عمل من أعمال مهنة المحاماة على وفق نص المادة ( )16من قانون المحاماة،

أما عن نص المادة ( )51مرافعات التي استثنت أقارب المدعي لغاية الدرجة

الرابعة وأجازت قبول توكلهم في الدعاوى الصلحية والشرعية واألحوال المدنية،

فان الوكيل (ع،م) لم يتوفر على أي من أسباب اإلجازة أعاله ،ألنه لم يدفع بأنه

م ن أقارب المدعي (المعترض عليه) في أي درجة من درجات القرابة لغاية
الدرجة الرابعة ،فضال عنأان الدعوى لم تكن من الدعاوى الصلحية ،ألنها دعوى

منع معارضة وتنظرها محكمة البداءة بدرجة أولى على وفق نص المادة ()32

مرافعات .،وبذلك فان األحكام الوارد ذكرها في قانون المحاماة في المادة ()16
محاماة التي وردت على سبيل الوجوب تكون من النظام العام ،كذلك ما ورد في
نص المادة ( )51مرافعات فانه من النظام العام ألنه يتعلق بقواعد اإلجراءات
وان مخالفتها توجب البطالن في التصرف ،وحيث إن ما تم بناؤه على باطل فهو

باطل وال يفيد في ترتيب اثر قانوني وان حضور الوكيل (ع،م) في مرافعات

الدعوى البدائية /616ب 2010/مخالف للقانون وتصرف باطل ويكون بحكم

العدم و يعد المدعي أو وكيله كأنه لم يكن حاض اًر في المرافعة ،وحيث إن
المدعى عليها (المعترضة) لم تكن حاضرة أيضا ،فان الدعوى تكون بحكم

المتروكة للمراجعة على وفق نص الفقرة ( )1من المادة ( )54مرافعات ،وبما أن
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المدة القانونية للمراجعة انقضت دون أن يراجعها أي من طرفي الدعوى أو

وكالئهم ،فإنها تكون بحكم المبطلة بحكم القانون على وفق أحكام الفقرة ( )1من

المادة ( )54مرافعات ،وحيث إن هذه األحكام من النظام العام الن المدد المحددة

للمراجعة من المدد الحتمية التي ال يجوز االتفاق على خالفها ،وحضور

المحامي (م،ح،ح) أمام هذه المحكمة في المرحلة االعتراضية يعد حضو اًر قانونياً
ألنه توكل عن المعترض عليه بموجب حق توكيل غير الممنوح من المعترض
ِ
يضف الشرعية القانونية على
عليه إلى الوكيل (ع،م) ،إال ان هذا الحضور ال
بطالن تصرف الوكيل (ع،م) الن مباشرة المحامي (م،ح،ح) للمرافعة كان بتاريخ

 2011/3/29أي بعد انقضاء مدة المراجعة الوارد ذكرها في نص الفقرة ( )1من
المادة ( )54مرافعات ،وبذلك فان اإلجراءات والق اررات التي اتخذتها المحكمة

برئاسة ال قاضي السلف غير ذات قيمة قانونية وإنها بحكم العدم ألنها صدرت في

دعوى ليس فيها مرافعة ،إذ ال يجوز المباشرة باإلجراءات ،إال بعد التشكيل
الصحيح للمحكمة وحضور طرفي الدعوى ،وان الدعوى البدائية رقم

/616ب 2010/لم تكن فيها مرافعة على وفق األحكام القانونية الصحيحة
بموجب ما تم تقديمه من أسباب حيث أشار نص المادة ( )156مرافعات بان
المحكمة تصدر حكمها بعد ان تقرر ختام المرافعة وفي هذه الواقعة محل نظر

الدعوى لم تكن هناك مرافعة على وفق ما تقدم ،كما يرى فقه قانون المرافعات

بان الحكم القضائي ال يكفي لوجوده أو االعتداد به وترتيب آثاره القانونية أن

يصدر هذا الحكم عن محكمة في حدود واليتها القضائية ،بل يلزم فضال عن
ذلك أن يصدر الحكم القضائي في خصومة منعقدة على نحو صحيح قانونا الن

أهم ما يميز الحكم القضائي ان يصدر في خصومة تتابع فيها اإلجراءات على
نحو دقيق يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء ،وذلك على وفق ما ذكره الدكتور

محمد سعيد عبدالرحمن بكتابه الموسوم (الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره)

261

قرارات وأحكام

منشورات مكتبة الحلبي ـ بيروت طبعة  2011ـ ص  ،144وبذلك فان قرار

الحكم الغيابي العدد /616ب 2010/في  2010/10/25يكون بحكم القرار
المعدوم ،ومما تقدم وحيث إن االعتراض عند قبوله شكالً يكون قد أعاد الدعوى

إلى المرحلة التي كانت عليها الدعوى قبل إصدار القرار وبذلك فان المحكمة ترى

بان عريضة الدعوى قد أصبحت مبطلة لتركها للمراجعة ومضي المدة القانونية

بعد موعد المرافعة األول في  2010/10/24لذلك قرر اعتبار الدعوى البدائية

/616ب 2010/مبطلة بحكم القانون استناداً ألحكام المادة ( )1/54مرافعات .
وحيث أن وكيل المعترضة لم يكن حضوره أثناء موعد المرافعة األول في

 2010/10/24فانه ال يستحق ثلث األتعاب المشار إليها في نص المادة ()57
مرافعات وحيث إن قرار الحكم الغيابي البدائي العدد /616ب 2010/في

 2010/10/24بحكم القرار المعدوم ألنه قد صدر في عريضة دعوى مبطلة
بحكم القانون عليه قرر الحكم بأبطال الحكم الغيابي العدد /616ب 2010/في

 2010/10/24استناداً ألحكام المواد  2/179 ، 166 ، 163 ، 161مرافعات

حكما حضوريا قابالً لالستئناف والتمييز وافهم علناً في  2011/3/31الموافق
/25ربيع اآلخر 1432/هـ .
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البيان الختامي

الاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في دمشق في
حزيران 2021

أصـ ـ ـ ــدر المشـ ـ ـ ــاركون فـ ـ ـ ــي اجتمـ ـ ـ ــاع المكتـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــدائم التحـ ـ ـ ــاد المحـ ـ ـ ــامين

الع ـ ـ ــرب بدورت ـ ـ ــه األول ـ ـ ــى لع ـ ـ ــام  2021المنعق ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي دمش ـ ـ ــق البي ـ ـ ــان الخت ـ ـ ــامي

لإلجتمـ ــاع والـ ــذي دعـ ــو فيـ ــه إلـ ــى رفـ ــع الحصـ ــار الجـ ــائر عـ ــن الشـ ــعب السـ ــوري

ومؤك ـ ــدين عل ـ ــى ح ـ ــق س ـ ــورية ف ـ ــي اتب ـ ــاع ك ـ ــل الس ـ ــبل للقض ـ ــاء عل ـ ــى اإلره ـ ــاب

واإلره ـ ـ ـ ــابيين وتحري ـ ـ ـ ــر كام ـ ـ ـ ــل أ ارض ـ ـ ـ ــيها المحتل ـ ـ ـ ــة.كما أدان المش ـ ـ ـ ــاركون ف ـ ـ ـ ــي

االجتمـ ـ ـ ـ ــاع فـ ـ ـ ـ ــي بيـ ـ ـ ـ ــانهم اسـ ـ ـ ـ ــتهداف الـ ـ ـ ـ ــدول االسـ ـ ـ ـ ــتعمارية ألي جـ ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ـ ــن
األ ارض ـ ـ ــي الس ـ ـ ــورية ودع ـ ـ ــم العص ـ ـ ــابات اإلرهابي ـ ـ ــة مط ـ ـ ــالبين المجتم ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدولي

بالضـ ــغط علـ ــى تلـ ــك الـ ــدول المحتلـ ــة وإجبارهـ ــا علـ ــى االنسـ ــحاب مـ ــن األ ارضـ ــي

السـ ــورية ،مسـ ــتنكرين الجريمـ ــة الكبـ ــرى التـ ــي يرتكبهـ ــا النظـ ــام التركـ ــي والمسـ ــتمرة

منـ ــذ عـ ــام بقطـ ــع ميـ ــاه الشـ ــرب عـ ــن مليـ ــون ونصـ ــف مليـ ــون سـ ــوري يقطنـ ــون فـ ــي

محافظـ ــة الحسـ ــكة كمـ ــا أدان قطـ ــع النظـ ــام التركـ ــي الميـ ــاه عـ ــن الع ـ ـراق وسـ ــورية

واصفاً ذلك بجريمة ضد اإلنسانية تضاف إلى
جرائمه ومخالفة للقوانين الدولية.

وأكـ ـ ــد البيـ ـ ــان أن المكت ـ ـ ــب الـ ـ ــدائم يؤي ـ ـ ــد حـ ـ ــق س ـ ـ ــورية فـ ـ ــي اتب ـ ـ ــاع كـ ـ ــل الس ـ ـ ــبل
للقضـ ـ ــاء علـ ـ ــى اإلرهـ ـ ــاب واإلرهـ ـ ــابيين ومـ ـ ــا تبقـ ـ ــى مـ ـ ــن فلولـ ـ ــه علـ ـ ــى األ ارضـ ـ ــي

الس ـ ـ ــورية مش ـ ـ ــدداً عل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــق س ـ ـ ــورية ف ـ ـ ــي اس ـ ـ ــتعادة أ ارض ـ ـ ــيها المحتل ـ ـ ــة وف ـ ـ ــي

مق ـ ــدمتها الجـ ـ ـوالن المحت ـ ــل ويحي ـ ــي ص ـ ــمود أبن ـ ــاء الجـ ـ ـوالن ف ـ ــي وج ـ ــه الع ـ ــدوان

اإلس ـ ـ ـرائيلي ،مطالب ـ ـ ـاً الحكومـ ـ ــات العربيـ ـ ــة ب ـ ـ ـرفض تطبيـ ـ ــق مـ ـ ــا يسـ ـ ــمى قـ ـ ــانون

“قيصـ ــرم المفـ ــروض عليهـ ــا كمـ ــا يطالـ ــب جامعـ ــة الـ ــدول العربيـ ــة بإعـ ــادة سـ ــورية
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إل ـ ــى مقع ـ ــدها الطبيع ـ ــي ف ـ ــي الجامع ـ ــة .وأش ـ ــار البي ـ ــان إل ـ ــى أن انتص ـ ــار س ـ ــورية
عل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــدوان ج ـ ـ ــاء نتيج ـ ـ ــة تك ـ ـ ــاتف الش ـ ـ ــعب والج ـ ـ ــيش والقي ـ ـ ــادة وه ـ ـ ــو حلق ـ ـ ــة

ناص ـ ــعة م ـ ــن النض ـ ــال العرب ـ ــي ض ـ ــد االس ـ ــتعمار وأعوان ـ ــه موض ـ ــحاً أن الطري ـ ــق

الص ـ ــحيح أم ـ ــام األم ـ ــة العربي ـ ــة ه ـ ــو العم ـ ــل المش ـ ــترك وتنمي ـ ــة العالق ـ ــات العربي ـ ــة

العربي ـ ـ ـ ــة والعمـ ـ ـ ـ ــل نح ـ ـ ـ ــو التكامـ ـ ـ ـ ــل العربـ ـ ـ ـ ــي اقتص ـ ـ ـ ــادياً وسياسـ ـ ـ ـ ــياً وعسـ ـ ـ ـ ــكرياً.

وأكـ ـ ــد البي ـ ـ ــان أن القض ـ ـ ــية الفلسـ ـ ــطينية ه ـ ـ ــي قض ـ ـ ــية العـ ـ ــرب األول ـ ـ ــى والرئيس ـ ـ ــة

والمركزيـ ــة مشـ ــي اًر إلـ ــى أن مـ ــا يتعـ ــرض لـ ــه الشـ ــعب الفلسـ ــطيني تحـ ــت االحـ ــتالل
مـ ـ ــن ج ـ ـ ـرائم كبـ ـ ــرى ترتكبهـ ـ ــا العصـ ـ ــابات الصـ ـ ــهيونية بهـ ـ ــدف تصـ ـ ــفية القضـ ـ ــية
الفلسـ ــطينية وكسـ ــر إرادة شـ ــعبها .وجـ ــدد المكتـ ــب الـ ــدائم فـ ــي بيانـ ــه التأكيـ ــد علـ ــى
أن المقاوم ـ ــة الفلس ـ ــطينية بك ـ ــل أش ـ ــكالها ه ـ ــي الطري ـ ــق الوحي ـ ــد لتحري ـ ــر فلس ـ ــطين

وأن المص ـ ــالحة الفلس ـ ــطينية واج ـ ــب مق ـ ــدس عل ـ ــى الطري ـ ــق الص ـ ــحيح الس ـ ــترداد

فلس ـ ــطين مطالبـ ـ ـاً الحكوم ـ ــات العربي ـ ــة بقط ـ ــع عالقاته ـ ــا م ـ ــع الكي ـ ــان الص ـ ــهيوني

وطـ ـ ـ ــرد سـ ـ ـ ــفرائه مـ ـ ـ ــن العواصـ ـ ـ ــم العربيـ ـ ـ ــة .وأدان البيـ ـ ـ ــان العـ ـ ـ ــدوان الصـ ـ ـ ــهيوني
األخيـ ـ ــر علـ ـ ــى غـ ـ ـزة والـ ـ ــذي يعتبـ ـ ــر جريمـ ـ ــة ضـ ـ ــد اإلنسـ ـ ــانية ومخالفـ ـ ــة للق ـ ـ ـوانين

الدوليـ ـ ــة وحيـ ـ ــا أبنـ ـ ــاء فلسـ ـ ـطين فـ ـ ــي دفـ ـ ــاعهم المشـ ـ ــروع عـ ـ ــن أرضـ ـ ــهم وحقـ ـ ــوقهم

داعيـ ـ ـ ـاً ك ـ ـ ــل المؤسس ـ ـ ــات القانوني ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ــة ألن تم ـ ـ ــارس اختصاص ـ ـ ــاتها ض ـ ـ ــد

ج ـ ـ ـ ـرائم الص ـ ـ ـ ــهيونية الت ـ ـ ـ ــي ترتك ـ ـ ـ ــب ض ـ ـ ـ ــد أبن ـ ـ ـ ــاء فلس ـ ـ ـ ــطين وتق ـ ـ ـ ــديم مرتكبه ـ ـ ـ ــا

للمحاكم ـ ـ ــة الدولي ـ ـ ــة .وج ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي بي ـ ـ ــان المكت ـ ـ ــب أن اس ـ ـ ــتقرار العـ ـ ـ ـراق مره ـ ـ ــون

بإبعـ ـ ــاده عـ ـ ــن الص ـ ـ ـراعات الطائفيـ ـ ــة التـ ـ ــي تس ـ ـ ـتهدف الهويـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة العراقيـ ـ ــة

التـ ــي يحـ ــرص عليهـ ــا الشـ ــعب الع ارقـ ــي داعيـ ـاً الشـ ــعب الع ارقـ ــي إلـ ــى الوحـ ــدة ونبـ ــذ

الص ـ ـ ـراعات الناتج ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن احتالل ـ ـ ــه ومطالب ـ ـ ــا بإبع ـ ـ ــاد الع ـ ـ ـراق ع ـ ـ ــن الت ـ ـ ــدخالت

اإلقليمي ـ ـ ـ ــة والتأكي ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ــتقالليته وس ـ ـ ـ ــيادته وإدان ـ ـ ـ ــة الوج ـ ـ ـ ــود العس ـ ـ ـ ــكري
األجنبـ ـ ــي اإلقليمـ ـ ــي والـ ـ ــدولي الـ ـ ــذي يشـ ـ ــكل انتهاك ـ ـ ـاً لسـ ـ ــيادة الع ـ ـ ـراق واسـ ـ ــتقالله
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وقـ ـ ـ ارره الـ ـ ــوطني مطالبـ ـ ـاً بتعزيـ ـ ــز دور الج ـ ــيش الع ارقـ ـ ــي الـ ـ ــوطني فـ ـ ــي التصـ ـ ــدي

للجماع ـ ـ ــات اإلرهابي ـ ـ ــة .وح ـ ـ ــول لبن ـ ـ ــان أوض ـ ـ ــح المكت ـ ـ ــب ال ـ ـ ــدائم ف ـ ـ ــي بيان ـ ـ ــه أن
حص ـ ـ ـ ــار الش ـ ـ ـ ــعب اللبن ـ ـ ـ ــاني وض ـ ـ ـ ــرب مرف ـ ـ ـ ــأ بي ـ ـ ـ ــروت والعملي ـ ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ـرائيلية

اإلرهابيـ ـ ـ ــة المتواصـ ـ ـ ــلة بحـ ـ ـ ــق لبنـ ـ ـ ــان ومؤسسـ ـ ـ ــاته نـ ـ ـ ــاجم عـ ـ ـ ــن إرادة صـ ـ ـ ــهيونية
أمريكي ـ ـ ــة إلخضـ ـ ـ ــاع الش ـ ـ ــعب اللبنـ ـ ـ ــاني وإل ازم ـ ـ ــه توقيـ ـ ـ ــع اتفاقي ـ ـ ــة التطبيـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــع

الكي ـ ـ ــان الص ـ ـ ــهيوني .وح ـ ـ ــول ت ـ ـ ــونس دع ـ ـ ــا البي ـ ـ ــان إل ـ ـ ــى االبتع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــن جمي ـ ـ ــع
الخالف ـ ـ ــات والجل ـ ـ ــوس عل ـ ـ ــى طاول ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـوار ب ـ ـ ــين الرؤس ـ ـ ــاء الثالث ـ ـ ــة وإرس ـ ـ ــاء

المؤسسـ ـ ــات الدسـ ـ ــتورية للخـ ـ ــروج مـ ـ ــن األزمـ ـ ــة الخانقـ ـ ــة وقبـ ـ ــول الحـ ـ ـوار الـ ـ ــوطني

وإبع ـ ــاد شـ ـ ــبح اإلف ـ ــالس واالنهيـ ـ ــار .وأكـ ـ ــد البي ـ ــان دعـ ـ ــم المكت ـ ــب الـ ـ ــدائم الكامـ ـ ــل
لجمه ـ ــوريتي مص ـ ــر العربي ـ ــة والس ـ ــودان ف ـ ــي حقهم ـ ــا الثاب ـ ــت ك ـ ــدولتين ف ـ ــي مي ـ ــاه

نهـ ــر الني ـ ــل طبق ـ ــا للق ـ ــانون ال ـ ــدولي المـ ــنظم لألنه ـ ــار الدولي ـ ــة واالتفاق ـ ــات الدولي ـ ــة

الموقع ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الص ـ ـ ــدد داعيـ ـ ـ ـاً المجتم ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدولي للض ـ ـ ــغط عل ـ ـ ــى أثيوبي ـ ـ ــا
لتنصاع اللتزاماتها الدولية حول نهر النيل.

وأك ـ ــد بي ـ ــان المكت ـ ــب ال ـ ــدائم وح ـ ــدة ال ـ ــيمن الش ـ ــقيق دول ـ ــة موح ـ ــدة ش ـ ــعبا وقي ـ ــادة

وإنهـ ــاء الص ـ ـراع الـ ــدائر والمطالبـ ــة بـ ــالحوار بـ ــين أبنـ ــاء الـ ــيمن بـ ــدالً مـ ــن االقتتـ ــال
ال ـ ــذي يغذي ـ ــه أع ـ ــداء ال ـ ــيمن ورف ـ ــض المكت ـ ــب ال ـ ــدائم أي ت ـ ــدخل عس ـ ــكري ض ـ ــد

أي دول ـ ــة عربي ـ ــة ومطالب ـ ــة ال ـ ــدول العربي ـ ــة بإيج ـ ــاد ح ـ ــل سياس ـ ــي لل ـ ــيمن ووح ـ ــدة
أراضيه.

كمـ ــا أكـ ــد البيـ ــان وحـ ــدة األ ارضـ ــي المغربيـ ــة ورفـ ــض االحـ ــتالل اإلسـ ــباني لجـ ــزر
س ـ ــبتة ومليل ـ ــة وب ـ ــاقي الج ـ ــزر المغربي ـ ــة وطال ـ ــب إس ـ ــبانيا ب ـ ــالجالء عنه ـ ــا واتخ ـ ــاذ

ك ـ ــل اإلج ـ ـراءات الدبلوماس ـ ــية والقانوني ـ ـة الكفيل ـ ــة بتحقي ـ ــق ذل ـ ــك كم ـ ــا ي ـ ــدعو إل ـ ــى
فتح الحدود بين الجزائر والمغرب.
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كلمة نقيب المحامين العراقيين في اجتماع المكتب الدائم التحاد
المحامين العرب في دمشق حزيران 2021

لم يمر على العالم أعدل من القضية الفلسطينية التي تمثلت في اقتالع

شعب عربي من أرضه وبالده وإحالل خليط من البشر مكانه يجمعهم انهم

يدينون باليهودية.

وبرغم مرور ( )73سنة على قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين فما

زالت المعركة مستمرة بين الشعب الفلسطيني ودولة االحتالل الصهيوني على ما

تبقى بأيدي الفلسطينيين من أرضهم التي ال تتعدى  %22من مساحة فلسطين.

ورغم ان االحتالل الصهيوني هو آخر احتالل على وجه األرض ،ورغم عدالة
القضية الفلسطينية ووضوح الحق فيها ،ورغم وقوف شعوب األرض مع فلسطين،

إال ان االحتالل الصهيوني ما زال مستم ار ويزداد همجية وشراسة وعدواناً ،وذلك

لسبب واحد وهو ان الكيان الصهيوني هو أحد أهم المشاريع االستعمارية الغربية

على مر التاريخ ليكون قاعدتها العسكرية وذراعها الطويل الستمرار سيطرتها

على الوطن العربي والشرق األوسط بما يملك من ثروات هائلة وأهم خطوط
المواصالت التجارية في العالم.

اآلن ،وبعد أن وقفت فلسطين بكل صالبة وعنفوان ضد صفقة القرن واسقطت
مفاعيلها رغم الحرب الشاملة والحصار الخانق الذي شن على فلسطين من إدارة
ترامب ونتنياهو وبعض العرب ،حاول الكيان الصهيوني بحكومته اليمينية محاولة

فرض الجزء الخاص بالقدس من صفقة القرن بالقوة ،وعلى أرض الواقع ،لكن
حسابات حقل نتنياهو لن تأت على حسابات بيدره.

فكلنا رأينا هذا التصدي الفلسطيني الرائع والموحد في كل فلسطين التاريخية
بنصرة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية ،والذي اثبت على أرض الواقع،
ولكل العالم ،ان القدس الشرقية هي ارض فلسطينية محتلة ،وان القدس هي
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هبته هذه
العاصمة األبدية لفلسطين ،وبهذا فقط أسقط الشعب الفلسطيني في ّ
آخر ورقة من أوراق صفقة القرن المشؤومة في فلسطين.

أمام هذا التصدي البطولي لشعب فلسطين ومقاومته الشعبية والتي توجت
بالمعركة العسكرية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في غزة مع دولة الكيان

الذي اخرج نتنياهو وجيشه وقطعان مستوطنيه عن طورهم ،فأوغلوا في القتل

والتدمير في كل فلسطين وارتكبوا أبشع جرائم الحرب على مسمع ومرأى العالم.

إننا كنقابة المحامين العراقيين نرى أنه من واجبنا القومي واإلسالمي واإلنساني
الوقوف بكل قوة مع شعب فلسطين ومساندته في كل المحافل والطرق القانونية
لفضح جرائم حرب االحتالل وسوق قياداته وضباطه الى المحاكم الدولية على

هذه الجرائم التي يندى لها جبين اإلنسانية.

أهم االنتهاكات الصهيونية التي تستوجب المحاكمات الدولية:

 .1االستيطان الذي هو سيطرة استعمارية على االرض الفلسطينية المعترف بها
في كل ق اررات األمم المتحدة ومجلس االمن والقانون الدولي.

 .2ضم القدس الشرقية لدولة الكيان واالعتراف الترامبي بها عاصمة لها ،وهذه

النقطة هي جريمة حرب كبرى يمكن أن تقدم الى محكمة الجنايات الدولية

ويحاكم كل قادة الكيان وجيشه ،وحتى الحزب الجمهوري والرئيس ترامب على

أساسها.

الهبة الشعبية السلمية في القدس والضفة
 .3جرائم القتل العمد للمشاركين في ّ
الغربية والتي وصلت الى ( )21شهيدا في يوم واحد في الضفة الغربية خالل

معركة غزة.

 .4جريمة اقتالع السكان الفلسطينيين من منازلهم وطردهم منها كما يحدث اآلن
في حي الشيخ جراح وباب العامود وسلوان وعدد آخر من المناطق الفلسطينية.
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 .5جريمة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني في أراضي الـ( )48والتي
تكللت بقانون القومية اليهودية الذي يجعل فلسطينيي ( )48مواطنين من الدرجة
الثانية والثالثة ،ويجردهم من حقوقهم القومية.

 .6جرائم حرب غزة:

 -االستخدام المفرط جداً للقوة ضد مدن ومناطق قطاع غزة وتدمير البنية

التحتية واالبراج السكنية.

 تهجير ما يزيد على ( )60ألف مواطن فلسطيني من بيوتهم في قطاع غزةخالل الحرب نتيجة تدمير بيوتهم من قبل قوات االحتالل.

 -جريمة الهدم المباشر للمنازل على رؤوس ساكنيها ،ما أدى الستشهاد

المئات ،ومنهم ( )66طفال وأكثر من ( )40امرأة ،ومثلها من الشيوخ والعجز.

كما تمت إبادة أربع عوائل فلسطينية بالكامل ،منها عائلة تضم ( )18فردا وأخرى

( )10أفراد ،بحيث تم شطب هذه العوائل بالكامل من السجل المدني.

ولذلك ،وحتى نقف امام مسؤوليتنا التاريخية واإلنسانية ،فإننا في نقابة المحامين
العراقيين سنقوم بكل ما هو مطلوب منا ومن ضمائرنا لنصرة فلسطين وشعبها

البطل بما في ذلك:

 .1التنسيق مع دولة فلسطين لرفع قضايا جرائم الحرب الصهيونية الى المحكمة

الجنائية الدولية ،وتعزيزها باألدلة والمرافعات القانونية إلدانة هذا الكيان ورموزه

وسوقهم الى المحاكم الدولية.

 .2التنسيق مع اتحاد المحامين العرب التخاذ الموقف نفسه ،ومساهمة كل نقابات
المحامين العرب في دعم ومساندة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ،والمساهمة

العملية بكل السبل إلنجاز ذلك.

 .3ستقوم نقابتنا مباشرة ،وعبر اتحاد المحامين العرب ،بالتواصل مع نقابات
المحامين في مختلف انحاء العالم التخاذ موقف موحد من دولة االحتالل
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الصهيوني وإدانة جرائمها ،وإصدار بيانات موحدة تنصر وتساند الحق

الفلسطيني.

إن الرأي العام العالمي قد تحول ،وخاصة في الدول الغربية ،وعلى رأسها

الواليات المتحدة ،وأصبح مناص ار وداعما للقضية الفلسطينية ،وعلينا واجب

استثمار هذا التغير المهم للدفع بقوة لمحاكمة دولة الكيان ورموزها وقادتها على

جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني والتي ال تسقط بالتقادم.

وبذلك نكون قد قدمنا أقل واجب علينا في مواجهة هذا الكيان المغتصب ،ونصرة

فلسطين وشعبها.

ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
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الى رئاسة الجمهورية /مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية
م /مقترح تشريع قانون جديد للتامين االلزامي
من حوادث السيارات
تهديكم نقابتنا اطيب تحياتها

ثبت لنا جميعا ان التامين اليوم قد أصبح العصب المحرك لعملية االقتصاد
َ
في مختلف البلدان و على مستوى التجارة العالمية  ،وتنوعت مجاالت التأمين
بتنوع نشاط اإلنسان  .فكلما كان هنالك خطر يسبب ضر اًر تحرك التأمين
لتغطيته ،ليكون المتضرر في امان بانه سيستطيع تعويض ضرره بعد دفعه قسط
تامين بسيط نسبياً مقابل الضمان الذي يحصل عليه فيما لو وقع الخطر المؤمن

ضده ،وهكذا شمل التامين اآلن مجالت متنوعه لتعويض األضرار البدنية

وأضرار األموال سواء كانت عقارات أو منقوالت.

تولت مهمة التأمين شركات حكومية وخاصة ومختلطة حسب النظام االقتصادي
لكل دولة  ،فهناك شركات ذات رأسمال محدود ينحصر نشاطها في مخاطر

محددة  ،كما توجد شركات كبيرة يشمل نشاطها كافة أنواع التأمين وعلى مستوى

العالم  ،وتعمل هذه الشركات بفكرة توزيع المخاطر على عموم المؤمن لهم بحيث

ي تحمل كل منهم قسط التأمين بسيط نسبيا سواء وقع الخطر أم لم يقع  ،ويتم
تعويض المتضرر من حصيلة هذه األقساط مهما بلغ تعويض الضرر وبحدود

شروط وثيقة التأمين  .فيكون جميع المؤمن لهم هم من يقومون بتعويض زميلهم

المتضرر لقاء تحملهم جميعا قسط تأمين بسيط نسبيا  ،ولكن قد تقع مخاطر ال

تقوى على تعويضها الشركة المؤمنة لذلك نشات شركات أخرى تسمى شركات
إعادة التأمين وهذه الشركات تتولى التأمين على عقود التامين التي تبرمها

شركات التامين لقاء قسط يدفع بموجب اتفاقيات تبرم ليتوزع عبء الضرر على
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أكبر مجموعة ممكنة من المساهمين ،وبذلك نكون أمام ضمانة أكيدة ومستقرة

لتعويض المتضررين  ،ليصبح التامين صمام األمان للحفاظ على الثروات وجبر

ضرر ضحايا المخاطر.

ومن أنواع التامين (التي فرضتها ضرورة حماية المتضررين) التأمين اإللزامي من
حوادث السيارات فهو جانب بسيط من وثائق التامين ولكنه مهم من حيث
المخاطر التي يغطيها بوجه عام  ،ولهذا النوع من التامين ابعاد إنسانية إضافة

األبعاده المادية في ضمان تعويض المتضررين من حوادث السيارات  .وطبق

العراق هذا النوع من التأمين منذ عام  1965حيث صدر القانون رقم  205لسنة

 1964قانون التأمين اإللزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث
السيارات والذي وضع موضع التنفيذ اعتبا ار من  1965/1/1فكان هذا القانون
خطوة متقدمة وفرت ألول مرة في العراق الحماية التأمينية للمتضررين في أبدانهم

من حوادث السيارات بشكل إلزامي.

بعد مرور ستة عشر سنة على تطبيق قانون رقم  205لسنة  1964تطورت

الحياة االجتماعية واالقتصادية فأصبح ذلك القانون ال يتماشى مع هذا التطور

فكان القانون الالحق رقم  52لسنة  ۱۹۸۰لزياد الضمان .

لمتضرري حوادث السيارات على وفق القانون الجديد والتعديالت الجارية عليه

الحقا ،فاضحى التامين قائماً على اساس المسؤولية المفترضة لمرتكب الحادث

وغير القابلة إلثبات العكس .بذلك اصبح كل المتضررين من حوادث السيارات

مشمولين بغطاء التامين باستثناء حاالت محددة ،فاضحى تأمين حوادث السيارات
قائما على اعتماد نظرية تحمل التبعة كاساس اللتزام شركة التامين بدفع

التعويض بدال من اعتماد المسؤولية القائمة على الخطا المفترض القابل إلثبات

العكس  ،وبذلك يكون التأمين على السيارات تلقائياً ما دامت السيارة داخل حدود
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جمهورية العراق فالعالقة بين المؤمن والمؤمن له هي عالقة قانونية وليست

عالقة عقدية .

ومن التعديالت التي جرت على القانون اعاله ما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة
المنحل المرقم  955في  ۲۳/۱۲/۱۹۸۷الذي عالج موضوع كيفية تأمين اموال

محفظة التامين اإللزامي التي تدفع منها التعويضات عن طريق تحصيل أقساط

التامين بمبلغ مقطوع على مقدار ما تستهلكه كل مركبة من وقود وضمن سعر

اللتر الواحد من البنزين أو زيت الغاز ،وتودع المبالغ المضافة لسعر المحروقات
لدى شركة توزيع المنتجات النفطية لتوزيعها بنسبة نصف بالمائة إلى الشركة

والباقي يقسم بين شركة التأمين الوطنية بنسبة  % 68و  % ۳۲للموازنة العامة

للدولة.

ومع كل التعديالت ومحاوالت اإلصالح وتوفير المال لتسديد التعويضات  ،فقد

واجه هذا التأمين معوقات ومشاكل عدة أهمها عدم التعادل بين الضرر الحقيقي

الذي يلحق بضحايا حوادث السيارات والمبلغ المقدر من اللجان القضائية المشكلة

في شركة التأمين الوطنية ألن التعويض فيها ال يقدر من قبل المحاكم االعتيادية
ومع غياب نشاط المحامين في اجراءات التعويض أمام اللجان التي تتولى تقدير

التعويض  ،فاضحى من الضروري معالجة هذه المعوقات  ،ألن حماية المواطن

وضمان تعويضه تعويضاً عادال هو هدف الدولة والمجتمع معاً  ،ونرى أن يتم
ذلك عن طريق تعديل القانون الحالي او تشريع قانون جديد للتامين االلزامي من

حوادث السيارات يأخذ بالمبادئ األساسية الجيدة في القانون الحالي المعدل

ويضاف اليها مبادئ جديدة تضمن التماشي مع التطورات الحديثة لضمان العدالة
في إيصال التعويض الكامل للمتضرر وإيجاد وسائل التمويل التي ال تثقل كاهل

الدولة وتضمن توفير األموال الكافية لتعويضات هذا النوع من التأمين ونوضح

تلك المبادئ بما يأتي:
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اوالً :اعتماد المبدأ المطبق في القانون النافذ الذي يعتبر جميع السيارات التي

تسير على األراضي العراقية مؤمنة تلقائياً ،على اساس قيام عالقة قانونية بين

المؤمن والمؤمن له بدال من العالقة العقدية بينهما.

ثانياً :كما هو معمول به االن شمول جميع السيارات داخل العراق بالتأمين

اإللزامي من حوادث السيارات بما فيها السيارات األجنبية الداخلة اليه ،اذ جميع
السيارات التي تسير في األراضي العراقية بما فيها السيارات األجنبية تدفع فعال

قسط التأمين من خالل استهالك الوقود.

ثالثاً .يتم تقدير تعويض األضرار من محاكم البداءة في محل الحادث وتلغى
اللجان القضائية في شركة التأمين الوطنية التي تتولى تقدير التعويض حاليا ،ليتم

احتساب التعويض من المحاكم اعتماداً على خبراء مختصين تحددهم المحكمة

لضمان التعويض المتناسب مع الضرر الحقيقي ،ففي المحاكم االعتيادية

يستطيع المتضررون االستعانة بالمحامين اليضاح مدى الضرر وضمان تعادل

التعويض المقدر مع الضرر الحقيقي بخالف الحال في اللجان القضائية التي

تكاد تكون تعويضاتها محددة ومتماثلة برغم اختالف األشخاص واختالف
اصاباتهم  .ويعود جزء من ذلك إلى غياب دور المحامي (القضاء الواقف) في

الوصول لتقدير التعويض الفعلي ،اذ على فرض وجود محامي فإن دوره يقتصر
في الوقت الحاضر على تقديم استمارة طلب التعويض وجلب األوراق التحقيقية

والتقارير الطبية وتستقل اللجنة في تقدير التعويض الذي يكاد يكون متماثال

اضافة لقلته و عدم تناسبه مع الضرر ذلك الضرر الذي يهدف التامين

تعويضه.

رابعاً  :يتم اضافة نسبة يحددها مختصون إلى ثمن اللتر الواحد من البنزين وزيت

الغاز الذي تبيعه و ازرة النفط وتسدد هذه النسبه إلى شركة التأمين الوطنية

ألغراض تعويض المتضررين ليشمل التأمين اإللزامي جميع المتضررين من
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حوادث السيارات واآلليات بأنواعها كافة داخل العراق بما فيها السيارات واآلليات
العسكرية على أن تضاف النسبة أعاله الي ثمن اللتر الواحد المباع للجهات

العسكرية ايضا  ،وفي هذه الحالة ال نحتاج إلى اتفاقيات خاصة مع المؤسسات

العسكرية الدفع التعويض للمتضررين من سياراتها والياتها الن هذه السيارات

واآلليات تستخدم البنزين وزيت الغاز وشركة التأمين الوطنية تستوفي قسط
التامين كنسبة من ثمن هذه المحروقات وهي نسبة تضمن تغطية تمام

التعويضات المتوقعة.

خامساً :يتم تحديد نسبة المبالغ التي تضاف الى ثمن المحروقات وزيادتها أو

تخفيضها في ضوء التعويضات المدفوعة والمتوقع دفعها وتتولى هذا التحديد
لجنة تضم فنيين في

التامين وقانونيين يتم اختيارهم من قبل و ازرتي النفط

والمالية ومجلس القضاء االعلى ،بذلك نضمن أن تكون هذه النسبة متعادلة مع

التعويض العادل للضرر ونوفر محفظة تعويض االضرار البدنية كنسبة في
اثمان المشتقات النفطية التي تسهلكها السيارات واالليات المسببه للضرر ويتحمل

هذه النسبة مالك السيارة عن طريق شرائه للبنزين أو زيت الغاز  ،على أن ال يتم

استقطاع أي مبلغ من هذه النسبة للموازنة العامة الن اللجنة أعاله ستقدر النسبة

التي تضاف إلى ثمن لتر المحروقات بقدر التعويضات المتوقع دفعها دون

الزيادة  .ألن هدف الدولة هو ضمان تعويض المتضررين تعويضا عادال وهي
ليست بحاجة لمبالغ تستقطع من استحقاقهم ألن إستقطاع هذه النسبة سيؤدي إلى

تقليل التعويضات المدفوعة للمتضررين.

سادساً :ستضع شركة التامين الوطنية المعلومات كافة المتعلقة بالتعويضات
المدفوعة والمتوقع دفعها أمام اللجنة التي تتولى تقدير النسبة التي ينبغي أن

تضاف إلى ثمن اللتر الواحد لتغطية التعويضات المتوقعة كي تعتمد تلك
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المعلومات في زيادة النسبة المضافة أو تخفيضها أو إبقائها كما هي في ضوء

مؤشر دفع التعويضات

سابعاً :تدفع شركة التامين الوطنية التعويضات للمتضررين على وفق ق اررات

المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية من النسبة المضافة إلى ثمن البنزين وزيت

الغاز تلك النسبة التي يجب أن تسدد الى شركة التأمين الوطنية.

ثامناً  :ال يتعارض دفع التعويضات للمتضررين مع حقهم في متابعة الدعاوى
الجزائية ضد مرتكب الحادث لمعاقبته عن جريمته.

ان مجلس النواب ،وجميع المؤسسات الحقوقية واالنسانية واالجتماعية مطلوب

منهم االهتمام والعمل باتجاه تشريع قانون جديد للتامين االلزامي من حوادث

السيارات او تعديل القانون رقم  52لسنة  ،1980على ان يؤخذ باالعتبار ماورد

من اسس وحيثيات من شانها تعزيز حماية ألمتضررين باللجوء الى ألمحاكم دون
اغفال لدور المحامين في الدفاع عن حقوق المتضررين من حوادث السيارات.
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
2021/3/15
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نقابة المحامين تدين مقتل المواطن هشام محمد و تطالب الأجهزة
الأمنية باعتماد منهج يوقف استخدام التعذيب أثناء التحقيق

أدانت نقابة المحامين العراقيين قتل المواطن العراقي هشام محمد هاشم

الخزعلي ،اثناء توقيفه ،و ممارسة الضرب و التعذيب عليه من قبل منتسبي

مديرية مكافحة إجرام البصرة .

وقال نقيب المحامين العراقيين األستاذ ضياء السعدي ،في بيان أصدره " إن

جرم جميع أنواع التعذيب النفسي و الجسدي و
الدستور العراقي لعام  2005قد ّ
المعاملة غير اإلنسانية ،و هذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع
األجهزة األمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة

إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف" .

محرمة بالعديد من المعاهدات و البيانات و
و أشار السعدي إن التعذيب وسيلة ّ
يعتد بها في إثبات الجريمة الواقعة طبًقا لعدم األخذ
الصكوك الدولية وال
ّ
باإلعتراف الذي ينتزع باإلكراه .

ولفت السيد النقيب بأن الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل و تقارير الطب
العدلي ،هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه و هذا ما

يتطّلب اإلهتمام القضائي و إجراء التحقيقات مع عناصر األمن الذين ٱرتكبوا
هذه الجريمة اإلنسانية المحظورة طبقا ألحكام الدستور العراقي و القوانين النافذة

قويا يحول
ردعا
تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية  .مضيفاً أن ذلك يحقق ً
قانونيا ً
ً
دون استمرار ٱعتماد وسائل التعذيب النفسي و الجسدي لحمل المتهم على

وتمكن المجرمين الحقيقيين اإلفالت
ٱعترافات قد تكون كاذبة و تضلل القضاء
ّ
من العقاب .

و شدد نقيب المحامين على ضرورة اعتماد منهج للتحقيق و متابعة جميع حاالت

التعذيب بكل أنواعها و أشكالها و صورها من قبل السلطات القضائية و
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المحامين الوكالء عن أطراف قضايا التعذيب ،والتهديد به ،وتأمين مالحقة

العناصر األمنية التي تقوم بالتحقيقات بما يؤمن المساءلة القانونية لهؤالء
المجرمين وانزال القصاص العادل لما يقترفونه من أفعال يندى لها جبين

اإلنسانية ،تعبر عن وحشية خطرة .

مردفاً بأن ذلك يجب أن يجري ليس بالعقوبة الجزائية فقط وإنما بالتعويضات عن
األضرار المادية والمعنوية التي تصيب الضحايا المدنيين .

عرج السيد النقيب في بيانه بالقول إن النقابة و المحامين يرون في ارتكاب
و ّ
جريمة التعذيب داخل المواقف والسجون هو ٱستمرار لعمليات التعذيب القذرة التي
وصلت إلى اإلعتداء على الشرف والعرض والتي جرت في سجن أبي غريب و

المعتقالت العسكرية األمريكية و البريطانية و التي مورست فيها هذه األفعال ضد

العراقيين األبرياء و بحجج واهية ال سند لها من القانون .

وأكد السعدي في ختام البيان بأن النقابة ال تزال في إطار العمل المتواصل بقصد
تحقيق مساءلة أمام القضاء الوطني والدولي لمرتكبي جرائم التعذيب التي ال
تسقط بمرور الزمن و التقادم ومن أجل وقف اإلستمرار في هذه الجرائم و معاقبة

مرتكبيها و عدم اإلفالت من العقاب.
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تموز 2021

العدد6154 /

نقابة المحامين العراقيين

التاريخ2021/7/24 /

لجنة االستشارة القانونية عن طريق الهاتف النقال
أمر اداري

تقرر تكليف لجنة مؤقتة بعنوان ((االستشارة القانونية عن طريق الهاتف
النقال)) مؤلفة من السادة المحامين كل من :
* باسم صالح البناي  -عضواً.

* هدى كامل شهاب  -عضواً.

* مزاحم الجبوري – عضواً.

* باسم البياتي – عضواً.

* قحطان جواد القزويني -عضواً.
* اياد القيسي – عضواً.
* علي عبدالرحمن حسين التمر – عضواً * .عالء شون – عضواً.
* علي الموسوي – عضواً.
* عبير عادل المهداوي – عضواً.
* ايمن مهدي صالح – عضواً.
تتولى اللجنة:

* وليد الزبيدي – عضواً.

اوالً  :دراسة مشروع امكانية تقديم االستشارات القانونية عن طريق الهواتف النقالة
من المحامين لمن يطلبها من الراغبين في االستشارات الهاتفية.

ثانياً  :الوقوف على امكانية تخصيص شركات الهاتف النقال ارقام هواتف نقالة
خاصة بالمحامين او االرقام ذاتها التي يستخدمها المحامون وتمييزها بنغمة

خاصة وبالصيغة التي تمكن الجمهور من معرفة ارقامها الخاصة بالمحامين

الستخدامها عند الحاجة لطلب المشورة القانونية.

ثالثاً  :االتفاق المبدئي مع شركات الهاتف النقال بعد اختيار افضل العروض
المقدمة بزيادة كلفة االتصال للدقيقة الواحدة بسعر اعلى من كلفة االتصال

العادي الذي العالقة له باالستشارة القانونية.
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رابعاً  :تكون الزيادة الحاصلة بكلفة االتصال المتعلق بتقديم االستشارة عن
الدقيقة الواحدة  ،نسبة منها الى شركة الهاتف النقال ونسبة اخرى اعلى تكون
للمحامي الذي قدم المشورة القانونية ونسبة للنقابة.

خامساً  :يمكن المحامي من استالم المتراكم من نسب اجور االتصال المتعلقة
بتقديم المشورة القانونية نقداً او ايداعها في المصرف الذي يعينه.

سادساً  :باالمكان تحديد اوقات معينة لالتصال الهاتفي المتعلق بتقديم المشورة
القانونية بما يالئم الطرفين المحامي المستشار وطالب المشورة القانونية.

المقدمات واالليات التنفيذية لمشروع االستشارة القانونية عن طريق
الهاتف النقال

اوالً  :دراسة جدوى هذا المشروع من زاوية مصلحة المحامي ومدى االستفادة منه
في زيادة دخله عن طريق تقديم المشورة القانونية سواء أكانت شفوية ام كتابية،

وبما يؤمن الحفاظ على الحقوق القانونية لطالب االستشارة القانونية.

ثانياً  :تسجيل المكالمات الهاتفية بشان االستشارات القانونية ،إلمكان محاسبة
المحامي المشاور عند تقديمه االستشارة خالفاً للقانون ،التي تلحق ضر اًر مادياً او

ادبياً لطالب االستشارة.

ثالثاً  :الوقوف على سعر الدقيقة الواحدة عند االتصال بواسطة الهاتف النقال
وبيان مقدار الزيادة الممكنة على االسعار المقررة واحتساب النسبة االعلى

للمحامي المشاور تبعاً لدوره االهم والمستهدف االول من المشروع.
رابعاً  :وضع طرق واليات محددة وواضحة وتفصيلية ترسم معالم طريق تنفيذ هذا

المشروع ،وما يقتضي ذلك من االتصال بشركات الهاتف النقال العاملة في
العراق ومفاتحتها ،والقيام بالزيارات ومقابلة المسؤولين فيها عن هذا

الجانب ،واجراء التباحث والمشاورات وتقديم العروض.
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خامساً  :تنظيم مشروع عقد يبرم بين نقابة المحامين ،والشركة التي سوف يتفق
معها على الشروط والواجبات كافة ،بصورة دقيقة وتفصيلية ،وتعيين مدة محددة

للنفاذ وطريقة االستم اررية او انهائها لغرض المصادقة عليه وتأييده طبقاً الحكام
قانون المحاماة النافذ رقم  173لسنة .1965

سادساً  :االستفادة من تجارب نقابات المحامين في دول العالم في مشروع تقديم
االستشارة القانونية عن طريق الهاتف النقال من الوجوه كافة ،بما يخدم المشروع

ومصالح المحامين المشاورين واالستعانة ايضاً في االمور المتقدمة مع الجهات
العراقية ذات العالقة ،منها نقابة المهندسين والشركة العامة لالتصاالت.

سابعاً  :ان مشروع تقديم االستشارة القانونية عن طريق الهواتف النقالة ،ينحصر
بعنوانه المتقدم ذكره وبحدوده ،والذي يقع تحت عنوان تقديم المشورة شفوياً عن
طريق الهاتف ،اما مراجعة المحامي في مكتبه وتقديم استشارة كتابية فهو اليدخل

في عداد االستشارة عن طريق الهاتف النقال وبالتالي يكون خاضعاً الحكام
وقواعد قانونية اخرى.
ثامناً  :تتم ادارة التحضيرات المتعلقة بالمشروع كافة ،واجراء المخاطبات
واالتصاالت واجراء االجتماعات تحت اشراف السيد نقيب المحامين ،ومصادقة

مجلس نقابة المحامين.

تاسعاً  :بامكان السادة المحامين الذين لهم خبرة ومعرفة ودراية في هذا المشروع

االتصال على رقم هاتف مدير المكتب( )07715336234وتمكينهم من
حضور اجتماعات اللجنة وابداء وجهات نظرهم من اجل اغنائه وتطويره خالل

سبعة ايام من تاريخ اصدار امرنا هذا.
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االسباب الموجبة
لتقديم مشروع االستشارة القانونية عن طريق الهواتف النقالة

ان قانون المحاماة النافذ رقم  173لسنة  1965قد حصر حق ابداء المشورة

القانونية بالمحامين المسجلين في جدول المحامين مما اليجوز لغيرهم القيام
بهذا الحق المعقود لهم ،وبالتالي فان المشورة تقع في اطار الوظائف التي يختص

بها المحامي ،والمشورة بهذا الوصف ينبغي ان تكون لقاء اجر نقدي معلوم ،اذ
ليس من المقبول استمرار المحامي في تقديم استشارات القانونية لطالبها للوصول

الى حقوقه بالطريقة القانونية تبعاً الرشادات المحامي وتوجيهاته بدون اجر او
اتعاب ،بفعل اعتبارات العالقات العائلية واالجتماعية والصداقة التي تجعل من

المحامي في موقف االحراج من المطالبة بحقه عند تقديم االستشارة شفوياً او

بواسطة الهاتف النقال.

ولمعالجة هذه الحالة السائدة لدى عموم المحامين وضع هذا المشروع.
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
2021/7/27
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التاريخ2021/8/16 /

العدد5094 /

الى /هيئات انتداب غرف المحامين في بغداد والمحافظات كافة
م /اعمام
تحية طيبة...

حدد االمر االداري المثبت في كتاب النقابة المرقم ( )3021في

 2021/4/11في الفقرتين (اوالً وثانياً) منه الحد االدنى لالجور الشهرية

للمشـاور القـانوني للشـركة العراقيـة مبلغـا قـدرة (  )300000ثالثمائة الـف دينـار،

وللشـركة االجنيـة مبلغـا قـدرة ( )600000سـتمائة الـف دينـار ،مما يقتضـي من

جميع السادة المحامين المشاورين القانونيين للشركات حالياً ،المطالبة بتعديل

أجورهم في ضـوء مـا تقـدم وكـذلك المطالبـة ،بـأجور المشـاوريه القانونيـة بحـدها
األدنـى عند تعيين الشركات المشاورين في الوقت الحاضر ،وعدم القبول باألجور

دون الحد األدنى .وان االلتزام بـأمر النقابة ،من جميع المحـامين سيحول دون

االلتفاف على تحديد االجـور المتقدمة بأي صورة أو شكل كان ،وهو مـا يصـب

بالتأكيد في مصلحة المحامين المشـاورين القانونيين ويؤمن االحترام الالزم
لجهودهم و دورهم القانوني

على السادة المنتدبين تبليغ المحامين بمضمون اإلعمام ونشره في لوحة

اإلعالنات في غرفكم مع التقدير..
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
2021/8/16

285

انباء النقابة

رسالة المحامين العراقيين

الى مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة
تحية واحتراما...

انتهز فرصة انعقاد مؤتمركم الخاطبكم باسم آالف المحامين العراقيين

المنضوين تحت لواء نقابة المحامين العراقيين بخصوص استرداد اموال العراق
المنهوبة ،وأجدها فرصة لتأكيد موقف النقابة المبدئي من هذه القضية القانونية

والحقوقية في آن واحد.

فال يكاد يمر يوم في الع ارق اال ونسمع فيه عن حجم السرقات والفساد

المستشري ،وعن ضرورة استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة الى خارج

العراق بهدف استخدامها في اعمار العراق وانتشاله من براثن الوضع المعيشي
السييء الذي وصل اليه ،والذي كان السبب الرئيس في اندالع حركة

االحتجاجات الواسعة في تشرين  ،2019والتي ادت الى تغيير الو ازرة واالتيان
بحكومة جديدة.

ولعل ما يتطلع اليه المشاركون في االنتفاضة التشرينية المجيدة ،هو وضع حد
للفساد ،ولقتل المتظاهرين ومحاسبة المتسببين فيهما.

ومع اعالن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عن مشروع ( قانون استرداد

عوائد الفساد) وتقديمه الى البرلمان ،والسعي الستعادة نحو ( )150مليار دوالر
تم تهريبها الى خارج العراق منذ سنة  ،2003وهو تقرير أولي ،في حين أن

هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير.

اال ان هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك ،منها عدم توفر ارادة

سياسية موحدة ،فضالً عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها
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المسلحة ،وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون ان الغرض من القانون هو

للدعاية واالستهالك السياسي ليس ّاال.

فاالمر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة ،واالستعانة بشركات التدقيق المالي

والمحاكم الدولية ،مع تعزيز مطالبة الحكومة باالدلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع
بعض البلدان لتسليم المتهمين ،طبقاً لالحوال القانونية والقضائية والمعاهدات

الدولية.

وليس هذا فحسب ،بل ان هناك نوعاً آخر من الفساد وتهريب االموال الى

الخارج ،يتمثل بالعقود والمقاوالت الحكومية ،والرشى والتزوير الذي رافقها.

واذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال ق اررات قضائية في المحاكم،
فيمكن حينها الضغط على البلدان االجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية ،وهو
االمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات،

اء ما يتعلق بغسل االموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة.
سو ً
كما يمكن االستعانة بالشرطة الدولية (االنتربول) ،ويشمل ذلك االفراد المزدوجي
الجنسية .ان مؤتمركم هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على

مستقبل العراق ،باتجاه تحقيق العدالة وحماية احوال العراق وشعبه ،وتطبيق مبدأ

عدم االفالت من العقاب.

احيي مؤتمركم باسم جموع المحامين العراقيين وباسم كل من يتمنى ان يتم وضع

حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي ادت الى المزيد من النزف في االقتصاد العراقي،

واضعاف الثقة بالدولة .مع املنا الكبير في ان تكون ق ارراتكم بمستوى المسؤولية

االخالقية والقانونية واالنسانية .وأحيي جميع المشاركين في المؤتمر بكل ح اررة

واعتزاز.

بغداد في  14ايلول 2021

ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
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بــياـــن

نقابة المحامين العراقيين حول المؤتمر المطالب بالتطبيع في أربيل

بين الحين و اآلخر تبرز أصوات النشاز التي ُجبلت على الخيانة و العمالة
لألجنبي الغاصب ،و منها ما شهدناه في مؤتمر الذل و الخنوع ،الذي عقد في

أربيل ليتضمن المطالبة بتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني المجرم ،و الذي

عد خيانة عظمى لتأريخ الشعب العراقي ،المملوءة صفحاته بالتضحيات و دماء
ُي ّ
الشهداء التي نزفت على أرض الرفض و اإلباء في فلسطين ،ضد الكيان
الغاصب المحتل الذي ال يزال يمارس القتل و التشريد و الترويع بحق الشعوب

المظلومة .

إن نقابة المحامين العراقيين تابعت بكل أسف واستهجان ،محاوالت األفواه الالهثة

الدونية ،في عقد اتفاقات تطبيع العالقات أو محاولة
وراء األموال و المصالح
ّ
صنع رأي بائس لتحسين العالقات مع الكيان الصهيوني ،و إننا ننظر ببالغ

الخطورة ألي خطوة تطبيع في أي دولة أخرى ،فضالً عن أي تحرك ولو بأي

شكل في العراق

جميعا ،يطالبون بمقاضاة
وبهذا الصدد فإن نقابة المحامين العراقيين و المحامين
ً
داع يدعو أو يعمل أو يتكلم بٱسم الشعب العراقي للتطبيع مع الكيان
كل ٍ
الصهيوني البغيض ،و إنزال القصاص بحقهم طبًقا لنصوص الدستور العراقي
الرافض للحركات العنصرية ،ولنصوص قانون العقوبات العراقي النافذ ،و إن
النقابة ستعمل على إقامة الدعاوى الجزائية كطريق قانوني لمجابهة مثل هذه

الدعوات ،فإن إسكات هذه األفواه الداعية إلى التعاون و التطبيع و اإلعتراف،
مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع ،لوقف التمادي بحق الشعب و األمة و

المخالفات الدستورية لدستور العراق لعام  2005و قانون العقوبات العراقي.

288

انباء النقابة

العدو المشترك األول لإلنسانية و لألمة العربية
سيبقى الكيان الصهيوني
ّ
واإلسالمية جمعاء ،وأن محاوالت الميل نحو تطبيع العالقات معها يمثل اختراقا

كبي اًر في صلب األمن و اإلنسانية ،وانتها ًكا لألعراف والمواثيق والق اررات الصادرة
عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي .

ألول مرة يرتفع هذا الصوت النشاز الذي ينطوي على معنى العمالة للعدو،
فتاريخ العراق الوطني و بمختلف الحقب السياسية التي مرت عليه منذ اغتصاب

يسجل أحداً لجأ لمثل هذه التصرفات المهينة ،و دعوات
األراضي الفسلطينية لم
ْ
الخيانة ،لذا نطالب الجهات الحكومية المختصة ،أن تقف بوجه هذه التجمعات،
و تجابه مثل هذه الدعوات الجبانة الصادرة من بعض النفر الضال ،و المتنازل

قضائيا .
عن قيم الشرف الوطني ،و ضرورة إنجاز اإلجراءات الالزمة لتعقبهم
ً
ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
2021/9/25
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(اجتماع مشترك بين نقابة المحامين العراقيين ونقابة محامي كردستان)
اعتبار هو ية النقابتين نافذة في جميع محاكم العراق و تنظيم عدم
ازدواجهما

زار نقيب المحامين العراقيين األستاذ ضياء السعدي ،نقيب محامي اقليم

کوردستان األستاذ بختيار حيدر ،في مقر النقابة في أربيل ،لحضور اجتماع

اللجنة المشتركة بين النقابتين و باشرافهما بتاريخ . ۲۰۲۱ / ۹ / ۲۷

و ُبحث في اإلجتماع التنسيق المشترك بين النقابتين تحقيق اهداف وتطلعات
اعضائهما اللذين يشتركان في غاية نبيلة وهي رفعة المحاماة وإعالء شأن
المحامي.

و تناول الجانبان بشكل معمق مقتضيات تسهيل عمل المحامي في انحاء العراق
كافة بشكل يسهل و يزيل العقبات تعيق انسيابية العمل.

واتفقت النقابتان على ما يأتي:

.1اعتبار الهوية الصادرة عن النقابتين نافذة في كل أنحاء العراق ،ويعمل بها

في عموم محاكم العراق والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبضمنها اقليم

کوردستان.

.۲تحترم النقابتان األنظمة والتعليمات الصادرة عنهما ألجل تنظيم ممارسة مهنة

المحاماة ،كل حسب اختصاصه بما ال يتعارض مع القواعد القانونية والمباديء

المتفق عليها.

 .3إقرار مبدأ عدم السماح بازدواجية االنتماء للنقابتين ،على أن يتم تصحيح
وضع المشمول بهذا االزدواج من خالل اختياره اإلحتفاظ باإلنتماء الحدى

حصر على أن يتم ذلك في أجل أقصاه .2021/12/31
ًا
النقابتين
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 . 4تمديد مدة مراجعة األعضاء المنتمين لنقابة المحامين العراق ،الساكنين في
إقليم كوردستان بصورة دائمية ،لنقابة محامي كوردستان لغاية .2021/12/31

 . 5يستمر الجانبان في التواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما ،وفي هذا
اإلطار يقوم الطرفان بأخبار الطرف اآلخر بالق اررات والتعليمات الضرورية ذات

العالقة بالمهنة والمحامين.

*****
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وزارة الخارجية /مكتب السيد الوزير المحترم
م /مراجعات المحامين لوزارة الخارجية لاغراض تصديق الوثائق
تهديكم نقابتنا أطيب تحياتها.
قدم المحامون العديد من الشكاوي ،الى النقابة نتيجة التعامل معهم خالفاً
لما اوجبه قانون المحاماة النافذ وهذا ما تطلب ،مخاطبتكم وبكل احترام ،للتأكيد
على ضرورة التعاون وابداء التسهيالت ،للمحامين كافة المراجعين لو ازرتكم
الجليلة ،بما يكفل تحقيق المصالح العامة ،وعدم تعطيل ما يترتب على وكاالتهم

القانونية ،عن المواطنين العراقيين داخل العراق وخارجه من حقوق وصالحيات
ينبغي احترامها من الجميع خدمة للصالح العام.

وبهذا الصدد ،نود ان نبين ان االلتزام بالقانون والتقيد بواجباته ،هو المدخل

الوحيد الحترام الحقوق القانونية ،من قبل سلطات الدولة والو ازرات وموظفيها
العاملين في دوائرها عند التعامل مع المحامين ،والسبيل لنا جميعاً اال االلتزام
بالقانون والتقيد به طريقاً للوقوف بوجه الفساد االداري والمالي الذي اصاب العديد

من مرافق الحكومة ومؤسساتها الذي تبغي من ممارسة بعض موظفيها االنفراد

بالمواطنين بعيداً عن توكيل المحامي الذي يدافع عن حقوقه او متابعة معامالته،
ولغايات ومقاصد غير نزيهة ومخالفة للقانون.
اوالً :االحكام القانونية التي تقضي بوجوب احترام المحامين وتميزه بالتعامل عن
غيره من المراجعين عند مراجعاتهم للدوائر الرسمية وغير الرسمية.

فقد اكد قانون المحاماة النافذ رقم  173لسنة  1965في الفقرة( )1من المادة
(الثانية والعشرون) التوكل الحصري( للمحامينعن الغير لالدعاء بالحقوق) وان

المادة (السادسة والعشرون) اوجبت بالنص الصريح والواضح على وجوب(ان

ينال المحامي من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع االخرى التي يمارس
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مهنته امامها الرعاية واالهتمام الالئقين ))....وينبغي على ذلك تقديم التسهيالت

للمحامي التي يقتضيها القيام بواجباته ،وعدم اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني
وهذا يتطلب ما ياتي:

 -1فتح نافذة خاصة في قسم التصديقات ،في الو ازرة بالمراجعين المحامين او
أي طريقة اخرى ،بما يميزهم عن غيرهم من المراجعين االخريين.

 -2المحامي الوكيل بوكالة مصدقة بصورة قانونية ،والمخول بصالحيات اليجوز

تقييده بعدد معين من مطالبته بتصديق الوثائق والمستندات واال ُعدَ اهماالً او
عدم اجابة طلب بدون مسوغ قانوني.

 -3السماح للمحامين بادخال هواتفهم النقالة اسوة ،بما هو معمول في دوائر
الدولة كافة ،وبضمنها دور العدالة ،والمحاكم ،واالجهزة االمنية ،حسب توصية

االمانة العامة لمجلس الوزراء.

 -4التعامل مع المحامين ،بما يليق بكرامة المحاماة وعدم االجبار على الوقوف
خارج مبنى و ازرة الخارجية في تصرف مهين غير الئق ،او الزامهم بالوقوف مع
بقية المراجعين في طوابير ،التتناسب مع مهنة المحاماة وجاللها.

 -5ان تسهيل مراجعة المحامي وهو وجوب قانوني يقضي بالضرورة االعفاء من
الحجز االلكتروني المسبق.

 -6ان التقيد بتطبيق االحكام القانونية الواردة في القانون رقم  52لسنة 1970

الخاص بتصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية واالجنبية ،كثي اًر ما
يساعد على تسهيل واجبات المحامي ومهامه المهنية امام و ازرة الخارجية الجليلة،

من خالل مراعاة الفقرة (د) من المادة الثامنة من القانون المذكور التي علقت

بتصديق و ازرة الخارجية للوكاالت العامة والخاصة وبضمنها الوكالة المعطاة

للمحامين بعد موافقة الهيئة العامة للضرائب ،ودائرة التمويل الخارجي في البنك

المركزي ما يقتضي عدم تكليف المحامي بالموافقات المذكورة اذا كانت الوكالة

التتعلق بمال.
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ثانياً  :ان االخالل العمدي الصادر عن أي موظف باي حق من حقوق المحامي
المشار اليها في الفقرتين( )1و ( )2المتقدمتين اثناء ممارسته لمهنتة المحاماة،
او منعه من ممارستها ،تطبق بحقه االحكام الخاصة بمخالفة الموظف واجبات

وظيفته.

ثالثاً  :ان الفقرة ( )2من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم  173لسنة
 1965قد نصت على (اذا تخلف المحامي الي سبب كان عن دفع بدل
االشتراك السنوي سنتين متواليتين ،يعتبر اسمه مستبعداً حكما من جدول
المحامين )....وان التطبيقات العملية ،لنص هذه المادة منذ العمل بهذا القانون
بنشره في الوقائع العراقية بالعدد  1213في  1965/12/22ان الهوية تبقى

نافذة لمدة سنتين متتاليتين تالية لسنة تاريخ تجديد االشتراك السنوي ،وبالتالي فان

عدم اعتماد هوية المحامي المراجع لقسم التصديقات في و ازرة الخارجية ،بذريعة

ان الهوية منتهية الصالحية ،وهي غير ذلك يتعارض مع القانون الذي اوجب

نفاذها خالل مدة السنتين التاليتين لتاريخ االنتهاء في  12/31من كل سنة،

المثبتة في الهوية الصادرة عن نقابة المحامين.

انه ليس من المصلحة العامة تهميش او اضعاف او اسقاط دور المحاماة ،وهي

ما تزال تشكل حاجة ضرورية اجتماعية وحقوقية وعدلية وانسانية ،إذ البد من

تاكيد قوة القوانين كوسائل في االصالح ومعالجة اوضاعنا الوطنية الراهنة ومنها

االلتزام بالقواعد واالحكام الواردة في قانون المحاماة بكل مدياتها وبما يؤمن
تحقيق دور للمحامي ،وبما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون معلقين امالنا
على االستجابة لطلباتنا القانونية المؤشرة ،وتقبلوا وافر التقدير .

ضياء السعدي
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أسماء الزمالء المحامين المتوفين

اسم المحامي

اسم غرفة المحاماة

شاكر السامرائي

الكرادة

حيدر وادي الموسوي

شهيد العمل المهني – البصرة

در صبيح الجنابي

بغداد الجديدة

خليل البغدادي

ديالى

غالب حسين الشمري

تاج الدين /واسط

حسين مرزوك الكرعاوي

غماس

اسماعيل عبد هللا الجميلي

الكاظمية

حسن العنبكي

النجف االشرف

شهاب احمد الفالحي

الكرخ

كاظم عبد اللطيف معلة

الكرخ

حميد عبد الحسن الزهيري

الكرادة
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اسم المحامي

اسم غرفة المحاماة

ليلى الخفاجي

الكاظمية

عقيل عبد العباس الحسناوي

النجف االشرف

كهالن عبد المجيد الشمري

الكرخ

سهام العبيدي

الكاظمية

بدري الخياط

كربالء المقدسة

حسين محمد كفطان الجبوري

صالح الدين

صباح عبود العيساوي

الفلوجة

عبد الجليل عبد الرزاق مرجان

بابل

حسين جوادي

الدورة

امين جاسم محمد

الضلوعية

اموري نجم عبود

المثنى

عبد هللا رحيم الساعدي

النزاهة

امير طه حسن

االعظمية

شوكت حميد القصير

االعظمية

جاسم جابر الموسوي

بغداد الجديدة

عباس عجيل الشمري

النجف االشرف

حسناء عباس الصائغ

بابل

طالب الزيادي

الديوانية

مصطفى راجح شربة

النجف االشرف

انباء النقابة

اسم المحامي

اسم غرفة المحاماة

ساهرة الجنابي

االعظمية

عالء الشويلي

الديوانية

عبد الحسين الريشاوي

االنبار

سارة طالب الطائي

البصرة

مهند ابو لجيج

النجف االشرف

نور حسين العتابي

النجف االشرف

هند سعيد عباس

بابل

نعيم الشامي

ذي قار

زمن مظلوم المياحي

الديوانية

نجيب المفتي
مازن عبد المهدي محمد كنبر

كربالء – الحسينية

حميد الجميلي

صالح الدين – الدجيل

كامل هدهود سالم الزيادي

الديوانية

هند سعيد عباس

بابل

عبد الرزاق فائق السعيدي

الكرخ

كامل هدهود سالم الزيادي

الديوانية

محمود شاكر سلمان االعظمي

االعظمية

سرمد عبد الهادي

واسط

عبد الرزاق فائق السعيدي

الكرخ
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اسم المحامي

اسم غرفة المحاماة

محمد هاشم العكيلي

بغداد الجديدة

اسماء رحيم الغزي

ذي قار

حسين علي القيسي

الشركات

محمد ريس الربيعي

بابل

حيدر جاسم

الرفاعي /ذي قار

ياسر الشمري

الشعب

كريم التميمي

الكرخ

كاظم الموسوي

البياع

ياسر طه المهداوي

ديالى

عالء عبد الحسين الشمري

كربالء المقدسة

عمر العمر

نينوى

انباء النقابة
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تمت بحمد للا
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