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الفمسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب
(جرائم الطمب واالذن انموذجاً)
د.احمد مصطفى عمي
مدرس القانون الجنائي
جامعة نوروز/كمية القانون والسياسة

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد خاتـ

األنبياء واماـ المرسميف ،وعمى آلو وصحابتو المكرميف ،ومف اىتدى بيديو إلى
يوـ الديف ،وبعد :فسأقسـ ىذه المقدمة عمى الفقرات اآلتية:
أوالً .مدخل تعريفي بموضوع البحث:
ييدؼ القانوف الجنائي إلى مكافحة االجراـ في إطار الشرعية واحتراـ

الحريات ،ويتضمف ىذا القانوف مجموعتيف مف القواعد ،االولى :قواعد

موضوعية تشمؿ القواعد التي تحصر االفعاؿ االجرامية ،وتحدد الجزاء المقرر

ليا ،وتبيف اسباب االباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب ،وىذه القواعد

يطمؽ عمييا اسـ قانوف العقوبات الذي يوصؼ بانو القانوف الجنائي
الموضوعي .والثانية :قواعد اجرائية تشمؿ القواعد التي تتضمف اجراءات

البحث عف الجرائـ وضبطيا ،ووسائؿ اثباتيا ،وتحدد السمطات المختصة
بمالحقة المجرـ ومحاكمتو ،وتبيف إجراءات المحاكمة وطرؽ الطعف في
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

444

االحكاـ وتنفيذىا ،وىذه القواعد يطمؽ عمييا اسـ قانوف اصوؿ المحاكمات

الجزائية الذي يوصؼ بأنو القانوف الجنائي االجرائي.

ويتميز قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية بأنو قانوف مساعد أو
معاوف ،بمعنى أف قواعده تعمؿ في إطار إعطاء قواعد قانونية أخرى الفعالية

في الواقع العممي .وىذا يعني أف القواعد االجرائية ىي التي تحدد الطرؽ أو
الوسائؿ التي تؤدي إلى إعماؿ أو تطبيؽ القواعد الموضوعية ،ولذلؾ يقاؿ

بحؽ إف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ىو قانوف وسيمي أو خادـ ،وىذه

الخاصية تبيف أف القواعد الموضوعية تطبؽ فقط مف خالؿ القواعد االجرائية،

فيذه األخيرة ىي التي تعطي القواعد الموضوعية الفعالية في الواقع العممي.

وبدوف القواعد االجرائية يفقد القانوف الموضوعي سالحو الذي يجعمو قابالً

لمتطبيؽ.

والدعوى الجزائية ىي الوسيمة التي يتمكف المجتمع بمقتضاىا مف

عقاب الجاني ,باعتبارىا الوسيمة التي يتـ بمقتضاىا اتخاذ اإلجراءات الالزمة

إلقامة الدليؿ عمى إسناد الجريمة إلى المتيـ.

واألصؿ يقتضي أف لالدعاء العاـ بوصفو نائباً عف المجتمع الحرية

في تحريؾ الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة إلى فاعميا ,إال أف المشرع

وضع ثالثة قيود عمى حرية االدعاء العاـ في تحريؾ الدعوى ,بحيث ال يتمكف
مع وجودىا مف تحريؾ الدعوى الجزائية ,وتتمثؿ ىذه القيود بػ ( الشكوى,
واإلذف ,والطمب ).
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ثانياً .مشكمة البحث:
تكمف مشكمة البحث فيما يأتي:
 .1عدـ النص في الدستور عمى اخضاع الجرائـ التي يرتكبيا رئيس
الجميورية ورئيس الوزراء ونوابيـ والوزراء لقيد االذف ،كوف ىؤالء

يشغموف مواقع متميزة في الدولة بناء عمى انتخاب الشعب ليـ ،االمر

الذي يتطمب مف المشرع اف يوفر ليـ نوع مف الحماية واالستقالؿ في
اداء اعماليـ ،كنوع مف الحصانة ،بما ال يقصد بو تمييزىـ عف باقي

افراد المجتمع بقدر ما يقصد بو توفير الحماية الجنائية الوقائية – اذا

جاز التعبير  -ليـ تيسي اًر وتمكيناً ليـ مف ممارسة االعماؿ المنوطة
بيـ ،ولكي ال تتموث سمعتيـ ويعاقوف عف اداء اعماليـ واختصاصاتيـ

لمجرد شبيات أو اتيامات كيدية يكوف مف االجدر اف يترؾ امر تقدير

مدى جديتيا لمجمس النواب.

 .2قصر المشرع العراقي قيد االذف عمى عدـ جواز القاء القبض عمى
النائب او توقيفو عف الجرائـ التي تنسب اليو دوف اذف المجمس ومف ثـ
فاف االجراءات الجزائية االخرى ال يشمميا القيد ،فيي ال تحتاج إلى اذف

مف مجمس النواب لمباشرتيا كتحريؾ الدعوى الجزائية بحؽ النائب

واستدعاءه وسماع اقوالو وتفتيش مسكنو او مكتبو او سيارتو .وليذا نعتقد
اف المادة ( )63مف دستور جميورية العراؽ لسنة  2005ال تحقؽ
الفمسفة التشريعية المتوخاة مف قيد االذف عمى الوجو االكمؿ ،ذلؾ انيا ال

تحوؿ دوف تحريؾ الدعوى الجزائية بحؽ النائب واتخاذ كافة االجراءات

الجزائية بحقو باستثناء االجراءات التي تمس شخصيتو وىي القبض
والتوقيؼ ،ومما ال شؾ فيو اف قيد االذف عمى ىذا النحو ال يوفر

الحماية الكافية لمنائب في ممارسة ميامو النيابية ،وال يكفؿ لو االستقالؿ

الالزـ ،ألنو غالباً ما سيتعرض لممالحقة بناء عمى شكاوى كيدية،
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ويجعمو عرضة لالضطياد السياسي أو الحزبي ،وال يقمؿ مف تأثير

الحكومة.

 .3التوفيػػؽ بػػيف الفمسػػفة التػػي تسػػتند إلييػػا الفقػرة (ب) مػػف المػػادة ( )136مػػف
قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة والفمسػػفة التػػي تكمػػف وراء الغػػاء ىػػذه
الفق ػرة ،ذلػػؾ أف الكثيػػر مػػف النػػاس يخمطػػوف بػػيف ىػػذا القيػػد واإلفػػالت مػػف
العقاب ،فالقيد قصد منو المشػرع تمكػيف الموظػؼ مػف القيػاـ بػأداء اعمػاؿ

وظيفتو وىو مطمػئف تحقيقػاً لممصػمحة العامػة والبعػد عػف كيػد المتربصػيف
بػػو بالباطػػؿ وحمايتػػو مػػف بطػػش المجػػرميف ،حيػػث اتخػػذت الشػػكوى بحػػؽ

الموظفيف سيفاً مسمطاً عمى رقاب مف ال يستجيب منيـ لرغبات المتنفذيف
واالحزاب السياسية.

 .4ا ازلػ ػػة التعػ ػػارض بػ ػػيف المػ ػػادتيف (/3ب) مػ ػػف قػ ػػانوف اصػ ػػوؿ المحاكمػ ػػات
الجزائي ػة و ( )1/14مػػف قػػانوف العقوبػػات المتػػيف تشػػترطاف االذف لتحريػػؾ
الدعوى الجزائية والمػادة (/136أ) مػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة

التي اشترطت االذف لإلحالة الى المحاكـ الجزائية .

 .5ازدواج المعالجػ ػػة لمسػ ػػألة واحػ ػػدة بالنسػ ػػبة لج ػ ػرائـ اىانػ ػػة الػ ػػدوؿ االجنبيػ ػػة
والمنظمات الدولية او رؤسػائيا او ممثمييػا او عمميػا او شػعارىا الػوطني،

فالمادة ( )227عقوبػات تشػترط االذف لتحريػؾ الػدعوى الجزائيػة فػي حػيف
تشػ ػػترط المػ ػػادة ( )136االصػ ػػولية االذف إلحالػ ػػة المػ ػػتيـ عمػ ػػى المح ػ ػػاكـ
الجزائيػػة االمػػر الػػذي يثيػػر التسػػاؤؿ حػػوؿ الػػنص الواجػػب التطبيػػؽ ،فيػػؿ

يشػػترط االذف لتحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة اـ لإلحالػػة الػػى المحػػاكـ الجزائيػػة
المختصة؟ وفي ىذا االزدواج تعارض ال يمكف تجاىمو.
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ثالثاً ىدف البحث وأىميتو:
 .1الوقوؼ عمى الفمسفة التشريعية التي ييدؼ إلييا المشرع مف تقييد حؽ
الدولة في العقاب في جرائـ الطمب واالذف.

 .2تطوير الواقع مف منظور كوف التطور ىدفاً مرتجى ال نياية لو.

 .3تحديث ما ىو مطبؽ تطمعاً لألفضؿ وتحقيقاً لألداء األسرع واألجود
معاً .مف أجؿ تطوير وتعديؿ النصوص القائمة.

 .4الوقوؼ عمى مواطف الخمؿ والنقص في النصوص التي عالجت ىذا
الموضوع ووضع الحموؿ القانونية لمواجيتيا باقتراح تعديؿ ما يجب
تعديمو وتشريع ما يجب تشريعو مف نصوص قانونية ،وتنبيو المشرع

إلى ضرورة إعادة ضبط وصياغة واستحداث العديد مف النصوص

القانونية المنظمة لموضوع تقييد حؽ الدولة في اقامة الدعوى الجزائية

في جرائـ الطمب واالذف استجابةً لمتطمبات العصر ومواكبة التقدـ
والتطور.

رابعاً .صعوبات البحث:
تكمف صعوبات البحث في أف الحاالت التي نظـ فييا المشرع الع ارقػي

قيد الطمب واالذف متعددة ومتناثرة في قوانيف شتى ،وليس ىنػاؾ تجػانس بينيػا،

كما ال تحكميا قاعدة عامة.

خامساً .أسباب اختيار الموضوع:
 .1عمى الرغـ مف أىمية قيدي الطمب واآلذف بوصفيما قيديف يرداف عمى
ثـ عقاب الجاني ،نجد أف
حؽ الدولة في تحريؾ الدعوى الجزائية ومف ّ
أغمب الدراسات الفقيية لـ تكشؼ أو تبيف الفمسفة التشريعية التي يتوخاىا

المشرع مف وضع ىذيف القيديف.

 .2إف تنظيـ المشرع العراقي لقيدي الطمب واآلذف جاء دقيقاً في بعض

جوانبو ،إال أف جوانبو األخرى تخمو مف الدقة ،فضالً عف وجود بعض
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النقص التشريعي في ذلؾ التنظيـ القانوني ،األمر الذي يستوجب تسميط

الضوء عمى مواطف الخمؿ والنقص بيدؼ معالجتيا.
سادساً .منيجية البحث:

سػػػوؼ نتنػ ػػاوؿ موضػ ػػوع الفمسػ ػػفة التش ػ ػريعية لتقييػ ػػد حػ ػػؽ الدولػ ػػة فػ ػػي

العقاب في جرائـ الطمب واآلذف مف خالؿ المنيج التحميمػي الػذي عيعنػى بتحميػؿ
النصوص وشرح أحكاميػا وتحديػد أثارىػا ،ولػف نقتصػر عمػى عػرض النصػوص
القانونية واآلراء الفقيية ،بؿ سنتجاوز ذلؾ بالتعميؽ والتحميؿ والنقػد والتقيػيـ بػأف

نتعقب رصػداً وعرضػاً وتحمػيالً النصػوص القانونيػة واآلراء الفقييػة بمػا يتػين لنػا

مراجعػػة واعػػادة ضػػبط وصػػياغة العديػػد مػػف النصػػوص القانونيػػة المنظمػػة ليػػذا
الموضػػوع ،ويسػػد مػػا يحتمػػؿ أف يكػػوف فييػػا مػػف فج ػوات وثغ ػرات .فض ػالً عػػف

المػػنيج المقػػارف حيػػث جػػرت المقارنػػة بػػيف القػػانوف الع ارقػػي والقػػانوف المصػػري

والمبناني واالردني.

سابعاً .ىيكمية البحث:

تـ تقسيـ الدراسة إلى مبحثيف؛ جرى تخصيص المبحػث األوؿ :لد ارسػة

الفمسفة التشريعية مف تقييد حؽ الدولة في العقاب في جرائـ الطمب ،وىو مقسـ
بػػدوره إلػػى اربػػع مطالػػب؛ تنػػاوؿ األوؿ :الفمسػػفة التش ػريعية مػػف قيػػد الطمػػب فػػي
الجػ ػ ػرائـ الناش ػ ػػئة ع ػ ػػف مخالف ػ ػػة احك ػ ػػاـ ق ػ ػػانوف المطبوع ػ ػػات ،والث ػ ػػاني :لمفمس ػ ػػفة

التشريعية مف قيد الطمب في الجػرائـ الناشػئة عػف مخالفػة احكػاـ قػانوف الطيػراف

المدني ،وخصص الثالث :لمفمسفة التشريعية مف قيد الطمب فػي الجػرائـ الناشػئة
عػف مخالفػة احكػاـ قػانوف المشػروبات الروحيػة ،وتنػاوؿ ال اربػع لفمسػفة التشػريعية

مػػف قي ػػد الطم ػػب ف ػػي الجػ ػرائـ الناش ػػئة عػػف مخالف ػػة احك ػػاـ ق ػػانوف الكم ػػارؾ .أم ػػا

المبحػػث الثػػاني :فقػػد تنػػاوؿ الفمسػػفة التشػريعية مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي العقػػاب
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في جػرائـ اآلذف ،وقػد قسػمنا ىػذا المبحػث إلػى سػتة مطالػب؛ تناولنػا فػي األوؿ:

الفمسػػفة التشػريعية مػػف قيػػد اآلذف فػػي الجػرائـ التػػي تنسػػب لػرئيس الدولػػة ورئػػيس
الوزراء ونوابيـ والوزراء (الحصانة السياسية اإلجرائية) ،بينما تناولنا في الثاني:

الفمسفة التشريعية مف قيد اآلذف في الجرائـ التي تنسب ألعضاء مجمس النػواب

(الحص ػػانة البرلماني ػػة اإلجرائي ػػة) ،أم ػػا المطم ػػب الثال ػػث :فق ػػد خص ػػص لد ارسػػػة
الفمس ػػفة التشػ ػريعية م ػػف قي ػػد اآلذف ف ػػي الجػ ػرائـ الت ػػي تنس ػػب ألعض ػػاء الس ػػمطة
القضػػائية (الحصػػانة القضػػائية اإلجرائيػػة) .،امػػا المطمػػب ال اربػػع :فقػػد عحػ لػد يد لبيػػاف
الفمسػػفة التش ػريعية مػػف قيػػد اآلذف فػػي الج ػرائـ التػػي تنسػػب لممػػوظفيف والمكمفػػيف
بخدم ػ ػػة عام ػ ػػة (الحص ػ ػػانة االداري ػ ػػة اإلجرائي ػ ػػة) ،واخيػ ػ ػ اًر تناولن ػ ػػا ف ػ ػػي المطم ػ ػػب

الخامس :الفمسفة التشريعية مف قيد اآلذف في الجرائـ التي ترتكب خارج وداخػؿ
العراؽ .وانيينا بحثنا بخاتمػة أوجزنػا فييػا أىػـ النتػائج والتوصػيات التػي توصػمنا
إلييا مف خالؿ البحث.

واهلل مف وراء القصد
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المبحث األول
الفمسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الطمب
إف كػػؿ جريمػػة ينشػػأ عنيػػا ضػػرر عػػاـ حتمػاً ػ سػواء بصػػورة مباشػرة أو

بصػػورة غيػػر مباشػرة ػ وينشػػل حق ػاً لممجتمػػع بمعاقبػػة الجػػاني دفاعػاً عػػف كيانػػو
وأمنو ومصالحو ،ووسيمتو في ذلؾ ىػي الػدعوى الجزائيػة .لػذا فمػف الطبيعػي أف

تبادر الجية المختصة باتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة إلقامػة الػدعوى الجزائيػة عمػى
مرتكب الجريمة فور وقوعيا لموصوؿ إلى حؽ المجتمع في معاقبة الجاني.
واذا كانػت القاعػدة تقضػي بجػواز تحريػؾ الػدعوى الجزائيػة دوف أي قيػػد

أو شرط ،فػنف المشػرع قيػد حػؽ الدولػة فػي تحريػؾ ورفػع الػدعوى الجزائيػة ومػف
ثَّػػـ عقػػاب الجػاني عمػػى طمػػب تتقػػدـ بػػو سػػمطة عامػػة أو جيػػة رسػػمية يقػػع عمييػػا
العدواف في جرائـ محػددة .ذلػؾ أف المشػرع رأى أف ىػذه الجيػة أقػدر مػف غيرىػا
عمى الموازنة بيف مالئمة تحريؾ الدعوى او عدـ تحريكيا(.)1

ولـ يتضمف قانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة الع ارقػي النافػذ نصوصػاً

ت ػػنظـ احك ػػاـ الطمػ ػب واجراءات ػػو وآث ػػاره ،ولي ػػذا ل ػػـ ي ػػرد ف ػػي ى ػػذا الق ػػانوف تعريفػ ػاً

لمطمب ،واف كاف المشرع العراقي قد اشاره إلى أحكاـ الطمب في بعض القػوانيف
الخاصة.
وعػػرؼ جانػػب مػػف الفقػػو الطمػػب بأنػػو" :عبػػارة عػػف إجػراء كتػػابي يصػػدر

مػػف جيػػة رسػػمية حػػددىا القػػانوف الػػى الجيػػة المختصػػة باتخػػاذ االج ػراءات ف ػي

( )1د .ع ػ ػػوض محم ػ ػػد عػ ػ ػػوض ،المب ػ ػػادئ العامػػ ػػة فػ ػ ػػي ق ػ ػػانوف االجػ ػ ػراءات الجنائيػ ػ ػػة ،دار
المطبوعات الجامعية ،االسكندرية1999 ،ـ ،ص77؛ د .فوزية عبد الستار ،شرح قػانوف

االجراءات الجنائية ،ط ،2دار النيضة العربية ،القاىرة2010 ،ـ ،ص.128
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الدعوى الجزائية يتضمف االفصاح عف رغبة تمؾ الجيػة فػي اقامػة الػدعوى عػف

جريمة عمؽ القانوف اتخاذ االجراءات فييا عمى طمب تمؾ الجية"(.)1

وعرفو جانب أخر مف الفقو بأنو" :إجراء إداري يفصن عػف إرادة سػمطة
عامػػة فػػي رفػػع القيػػد عػػف حريػػة االدعػػاء العػػاـ فػػي إقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة عػػف

جريمة ارتكبت إخالالً بقانوف تعمؿ ىذه السمطة عمى تنفيذه"(.)2

ويجمع بيف الجرائـ التي قيد المشرع فييا حؽ الدولػة فػي اقامػة الػدعوى
الجزائيػػة الناشػػئة عنيػػا ومػػف ثػػـ عقػػاب الجػػاني عمػػى طمػػب جيػػة رسػػمية أف ليػػا
فمسػػفة تشػريعية مػػف طبيعػػة خاصػػة ،فيػػي تمػػس بطريػػؽ مباشػػر او غيػػر مباشػػر
مجموعػػة مػػف المصػػالن الحيويػػة لمدولػػة ،إال أف المشػػرع قػػدر اف العدالػػة تقتضػػي
غض الطرؼ عف ىذه الجرائـ ألف ذلؾ يكفؿ مصمحة اخرى أولى بالرعاية مػف

المصمحة التي يستيدفيا مف العقاب عمى تمؾ الجرائـ.

والطمب يتشابو مع الشكوى في تكييفو القانوني فيو قيػد يحػد مػف حريػة
االدعػػاء العػػاـ فػػي تحريػػؾ دعػػوى الحػػؽ العػػاـ ,وال يصػػدر إال عػػف جيػػة مجنػػي
عمييػػا تعبػػر فيػػو عػػف إرادتيػػا بػػنبالغ السػػمطات المختصػػة بجريمػػة معينػػة مسػػت

بمصالحيا( ,)3ولكف الطمب يختمؼ عف الشكوى مف عدة نواح ,منيػا أف الطمػب
يكوف دائما مكتوباً واف لػـ يكػف ىنػاؾ نػص صػرين فػي القػانوف( ,)4فػي حػيف إف

( )1د .سعيد حسب اهلل عبد اهلل ،قيد الشكوى في الدعوى الجزائية -دراسة مقارنػة ،اطروحػة
دكتوراه كمية القانوف ،جامعة الموصؿ ،2000 ،ص.69

( )2د .فخػػري عبػػدالرزاؽ صػػمبي الحػػديثي ،أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة ،مكتبػػة السػػنيوري،
بغداد ،2015 ،ص.92
( )3د .محمػػد صػػبحي نجػػـ ,قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة رقػػـ  7لسػػنة  ،1741أحكػػاـ
تطبيقو ومضمونو ،ط ،1دار الثقافة لمتوزيع والنشر ،عماف ,0222 ،ص .53

( )4د .جػػالؿ ثػػروت ,اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة ,ج ،1الػػدار الجامعيػػة لمطباعػػة والنشػػر،
بيروت ,1761 ،ص .121
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الشػػكوى قػػد تكػػوف مكتوبػػة وقػػد تكػػوف شػػفوية( .)1ومػػف جيػػة أخػػرى فبينمػػا يصػػدر
الطمب عف ىيئة عامة محددة قانونا ,فاف الشػكوى تصػدر مػف المجنػي عميػو أو

ممثمػػو القػػانوني ,لػػذا فػػاف الحػػؽ فػػي الطمػػب ال يسػػقط بوفػػاة مػػدير المصػػمحة أو
الييئة بينما يسقط الحؽ في الشكوى بوفاة المجني عميو( ,)2ومف جية أخػرى لػـ

ل
تنقض
يحدد القانوف الطمب بمدة محددة لذا يمكف تقديمو في أي وقت طالما لـ
الدعوى الجزائية ,بخػالؼ الشػكوى التػي يجػب أف تقػدـ خػالؿ مػدة محػددة بػنص

القػػانوف( .)3ومػػف ناحيػػة اتخػػاذ اإلج ػراءات الجنائيػػة ,فننػػو ال يجػػوز قبػػؿ صػػدور
الطمػػب اتخػػاذ أي إجػراء حتػػى ولػػولـ يتضػػمف مساسػػا بشػػخص المػػتيـ ,فػػي حػػيف

يجػػوز قبػػؿ صػػدور الشػػكوى اتخػػاذ ج ػػميع اإلجػ ػراءات التػػي ال تتضػػمف مساس ػاً

بشخص المتيـ(.)4

والطمػػب يقتػػرب كثيػ اًر مػػف االذف فػػي تكييفػػو القػػانوني فيػػو قيػػد يحػػد مػػف

حريػػة االدعػػاء العػػاـ فػػي تحريػػؾ دعػػوى الحػػؽ العػػاـ ،ويتشػػابو مػػع االذف فػػي أف

كالىما ينبغي أف يكوف كتابياً ألف طبيعتيما تقتضي ذلؾ .كما إنيما ال يتقيداف

بمدة معينة إلصدارىما( ,)5اال انو يختمؼ عنػو مػف نػواح أخػرى ,منيػا أف الجيػة

التػػي خوليػػا القػػانوف إصػػدار الطمػػب بنقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة تكػػوف إمػػا مجنيػػا

( )1تنظػر الفقػرة (أ) مػػف المػػادة ( )1مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة الع ارقػػي ,تقابميػػا
المادة ( )1مف قانوف االجراءات الجنائية المصري.
( )2غػػازي خالػػد درويػػش الشػػبيالت ,شػػكوى المجنػػي عميػػو ,رسػػالة ماجسػتير مقدمػػة إلػػى كميػػة
القانوف – جامعة بغداد ,1771 ,ص .41

( )3تنظػػر المػػادة ( )4مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة الع ارقػػي النافػػذ ,تقابميػػا المػػادة
( )1مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري النافذ.
( )4د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف االجراءات الجنائية ,دار النيضة العربيػة ,القػاىرة،
 ,1760ص .121

( )5د .رؤوؼ عبيػػد ,مبػػادئ االجػراءات الجنائيػػة فػػي القػػانوف المصػػري ,ط ،10مطبعػػة عػػيف
شمس ,1756 ،ص .63
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عمييا في الجريمة ,أو تكوف الجريمة قد وقعت عمى مصػمحة ىػي أمينػة عمييػا,

بينما ال تكوف الجية المخولة بنصػدار االذف كػذلؾ ,وانمػا أعطيػت ىػذه السػمطة

العتبارات أخرى(.)1

وتتفؽ غالبية القوانيف المقارنة بالنص عمػى تقييػد حػؽ الدولػة فػي اقامػة

الدعوى الجزائيػة الناشػئة عػف بعػض الجػرائـ ومػف ثػـ عقػاب الجػاني عمػى طمػب
مػػف جيػػة معينػػة

()2

ومنيػػا القػػانوف الع ارقػػي الػػذي لػػـ يػػورد ىػػذه الجػرائـ فػػي ثنايػػا

قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة ،وانمػػا اوردىػػا فػػي بعػػض القػوانيف الخاصػػة.
ولموقػػوؼ عمػى الفمسػػفة التشػريعية التػػي يسػػتيدفيا المشػػرع مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة
فػػي اقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة الناشػػئة عػػف بعػػض الج ػرائـ ومػػف ثػػـ عقػػاب الجػػاني
عمى طمب مف جية معينة نقسـ ىذا المبحث إلى المطالب األربعة االتية:

المطم ػػب األوؿ :الفمس ػػفة التشػ ػريعية م ػػف قي ػػد الطم ػػب ف ػػي الجػ ػرائـ الناش ػػئة ع ػػف
مخالفة أحكاـ قانوف المطبوعات.
المطمػػب الثػػاني :الفمسػػفة التش ػريعية مػػف قيػػد الطمػػب فػػي الج ػرائـ الناشػػئة عػػف
مخالفة أحكاـ قانوف الطيراف المدني.

المطمػػب الثالػػث :الفمسػػفة التش ػريعية مػػف قيػػد الطمػػب فػػي الج ػرائـ الناشػػئة عػػف
مخالفة أحكاـ قانوف المشروبات الروحية.

( )1د .سػػعيد حسػػب اهلل عبػػداهلل ,شػػرح قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة ,دار ابػػف االثيػػر
لمطباعة والنشر ,الموصؿ ,,0223 ,ص .52
( )2تنظػػر  :المػػادتيف ( 8و  )9مػػف قػػانوف االج ػراءات الجنائيػػة المصػػري رقػػـ ( )150لسػػنة
1950ـ ،والمػػادة ( )137مػػف قػػانوف ضػريبة الػػدخؿ المصػػري رقػػـ ( )91لسػػنة 2005ـ،
والمػادة ( )124مػػف قػانوف الجمػػارؾ المصػري رقػػـ ( )66لسػنة 1963ـ ،والمػػادة ()164

مػػف قػػانوف العقوبػػات الج ازئػػري رقػػـ ( )156 - 66لسػػنة 1966ـ ،والمػػادة ( )240مػػف
قانوف الجمارؾ االردني رقـ ( )16لسنة 1983ـ.
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المطم ػػب ال ارب ػػع :الفمس ػػفة التشػ ػريعية م ػػف قي ػػد الطم ػػب ف ػػي الجػػرائـ الناش ػػئة ع ػػف
مخالفة أحكاـ قانوف الكمارؾ.

المطمب األول
الفمسفة التشريعية من قيد الطمب في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام
قانون المطبوعات

عاقػػب المشػػرع الع ارقػػي عمػػى الجػرائـ الناشػػئة عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف
المطبوعات رقـ ( )206لسنة 1968

()1

في المادة ( )28منو التي نصت عمػى

اف -1 " :يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تتجػػاوز ثالثػػيف يومػاً أو بغ ارمػػة ال تزيػػد عمػػى
خمسػػيف دينػػا اًر أو بكمتػػا العقػػوبتيف كػػؿ مػػف خػػالؼ احكػػاـ ىػػذا القػػانوف -2 .اذا

كػػاف الفعػػؿ معاقبػاً عميػػو بعقوبػػة أشػػد فػػي أي قػػانوف آخػػر فتطبػػؽ أحكػػاـ القػػانوف

المذكور".

يتضػػن مػػف الػػنص المتقػػدـ اف المشػػرع الع ارقػػي جػػرـ االفعػػاؿ المرتكبػػة
المخالفة ألحكاـ قانوف المطبوعات إال أنو اخضع تمؾ الجرائـ لقيد الطمػب ،ولػـ
يجػػز اقامػػة الػػدعاوى الجزائيػػة الناشػػئة عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف المطبوعػػات إال
بناء عمى طمب مف وزير الثقافة واالعالـ وموافقة وزير العدؿ ،إذ نصت المادة

( )31مف قانوف المطبوعات عمى اف " يقيـ المدعي العاـ الدعاوى الناشئة عف
مخالفة احكاـ ىذا القانوف بطمب مف الوزير وموافقة وزير العدؿ ."...

وتتجسػػد الفمس ػػفة التش ػريعية م ػػف تقييػػد ح ػػؽ الدولػػة ف ػػي اقامػػة ال ػػدعاوى
الناشئة عف مخالفة احكاـ قانوف المطبوعػات ومعاقبػة الجػاني عمػى طمػب وزيػر
الثقافة واالعالـ في حماية الصحفييف

()2

تمكيناً ليـ مػف اداء الواجبػات المنوطػة

( )1نشػػر قػػانوف المطبوعػػات الع ارقػػي رقػػـ ( )206لسػػنة 1968ـ فػػي الوقػػائع العراقيػػة العػػدد
( )1677في 1969/1/5ـ.

( )2االسباب الموجبة لقانوف المطبوعات العراقي.
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بيـ في حرية وطمأنينة ضماناً لحرية التعبيػر التػي كفميػا الدسػتور الع ارقػي لعػاـ

 2005في المادة ( )38منػو والتػي نصػت عمػى اف  " :تكفػؿ الدولػة ....اوالً –
حرية التعبير عف الرأي بكؿ الوسائؿ .)1( "...

المطمب الثاني
الفمسفة التشريعية من قيد الطمب في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام
قانون الطيران المدني

عػػالج قػػانوف الطي ػراف المػػدني الع ارقػػي

()2

ىػػذه الج ػرائـ فػػي البػػاب الثالػػث

عشر تحت عنواف "الجرائـ واالفعػاؿ التػي ترتكػب ضػد أمػف وسػالمة الطيػراف "،
وعاقػػب عمػػى االفعػػاؿ التػػي ترتكػػب بالمخالفػػة ليػػذا القػػانوف فػػي البػػاب الخػػامس
عشر تحت عنواف " العقوبات والجزاءات ".

وتشترؾ ىذه الجرائـ فػي انيػا ذات طبيعػة خاصػة ،ألنيػا تشػكؿ اعتػداء
عمى مصمحة جية رسمية محددة ،ىي سمطة الطيراف المدني.
وقػػد اخضػػع المشػػرع الع ارقػػي الجػرائـ الناشػػئة عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف

الطي ػراف المػػدني لقيػػد الطمػػب ،فػػال يجػػوز اقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة بخصػػوص اي

جريمػػة مػػف ىػػذه الج ػرائـ إال بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف سػػمطات الطي ػراف المػػدني ،إذ
نصػ ػت الفقػ ػرة ( )2م ػػف الم ػػادة ( )202م ػػف ق ػػانوف الطيػػراف الم ػػدني عم ػػى أف" :
تحػػرؾ الػػدعوى المتعمقػػة بػػالحؽ العػػاـ فػػي جميػػع االح ػواؿ بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف

سمطات الطيراف المدني ."...
وتتجسػػد الفمس ػػفة التش ػريعية م ػػف تقييػػد ح ػػؽ الدولػػة ف ػػي اقامػػة ال ػػدعاوى

الناشػػئة عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف الطي ػراف المػػدني ومعاقبػػة الجػػاني عمػػى طمػػب
( )1نش ػ ػ ػػر الدس ػ ػ ػػتور الع ارق ػ ػ ػػي لع ػ ػ ػػاـ  2005ف ػ ػ ػػي الوق ػ ػ ػػائع العراقي ػ ػ ػػة الع ػ ػ ػػدد ( )4012ف ػ ػ ػػي
2005/12/28ـ.

( )2نش ػػر ق ػػانوف الطيػ ػراف الم ػػدني الع ارق ػػي رق ػػـ ( )148لس ػػنة 1974ـ ف ػػي جري ػػدة الوق ػػائع
العراقي العدد ( )2415في 1974/11/18ـ.
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مػػف سػػمطة الطيػراف المػػدني ،فػػي اف ىػػذه االخيػرة أقػػدر مػػف االدعػػاء العػػاـ عمػػى
تقدير المالئمة بيف تحريؾ الدعوى الجزائية او عػدـ تحريكيػا ،ذلػؾ اف المشػرع

بتجريمػػو لألفعػػاؿ التػػي ترتكػػب بالمخالفػػة ال حكػػاـ قػػانوف الطي ػراف المػػدني انمػػا

يسػتيدؼ حمايػػة مصػمحة سػػمطات الطيػراف المػدني ،لػػذا فػاف العدالػػة تقتضػػي اف
يتػػرؾ لسػػمطات الطيػراف المػػدني تقػػدير مػػدى اض ػرار الفعػػؿ المرتكػػب بمصػػالحيا

مػف عدمػػو ،وتقػػدير مػػا اذا كػػاف مػف مصػػمحتيا تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة او عػػدـ

تحريكيػا .فػأراد الشػارع أف يكػوف فػي تقػديـ الطمػب مػف سػمطات الطيػراف المػػدني
ما يكفؿ وزف ىذه االعتبارات ,الف ىػذه السػمطة ىػي المجنػي عميػو ،فضػالً عػف
اف ىػػذا القيػػد يسػػاىـ فػػي تخفيػػؼ العػػبء عػػف كاىػػؿ القضػػاء ويقمػػص مػػف عػػدد
الدعاوى ويحد مف ظاىرة البطء في التقاضي بمػا يسػيـ فػي حسػف سػير العدالػة

وسرعة ادائيا.
المطمب الثالث
الفمسفة التشريعية من قيد الطمب في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام
قانون المشروبات الروحية

ػرـ المش ػػرع الع ارق ػػي االفع ػػاؿ الت ػػي ترتك ػػب بالمخالف ػػة ألحك ػػاـ ق ػػانوف
ج ػ َّ

المشػػروبات الروحيػػة

()1

وعاقػػب عمييػػا فػػي البػػاب الخػػامس منػػو الػػذي جػػاء تحػػت

عن ػواف (العقوبػػات) ،إال أنػػو أخضػػع ىػػذه الج ػرائـ لقيػػد الطمػػب ،ولػػـ يجػػز اقامػػة

الدعوى الجزائية الناشئة عف مخالفػة احكػاـ قػانوف المشػروبات الروحيػة إال بنػاء
عمػػى طمػػب مػػف سػػمطة المكػػوس ،إذ نصػػت المػػادة ( )32مػػف قػػانوف المشػػروبات
الروحيػػة عمػػى أنػػو  ... " :ال تقػػاـ أيػػة دعػػوى عػػف جػػرـ ارتكػػب ضػػد احكػػاـ ىػػذا

بناء عمى طمب مف سمطات المكوس ".
القانوف إال ً

( )1نش ػػر ق ػػانوف المش ػػروبات الروحي ػػة الع ارق ػػي رق ػػـ ( )3لس ػػنة 1931ـ ف ػػي جري ػػدة الوق ػػائع
العراقية العدد ( )934في 1931/1/15ـ.
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وتبدو الفمسفة التشريعية مف تقييد حؽ الدولػة فػي رفػع الػدعاوى الناشػئة

عػف مخالفػػة احكػاـ قػػانوف المشػروبات الروحيػػة ومعاقبػة الجػػاني عمػى طمػػب مػػف
سػػمطات المكػػوس فػػي أف المشػػرع قػػدر اف المجػػوء الػػى الػػدعوى الجزائيػػة كوسػػيمة
السػػتيفاء حػػؽ الدولػػة فػػي العقػػاب يجػػب اف يكػػوف بالحػػد االدنػػى وعنػػد الضػػرورة

القصوى ،ذلؾ اف العقوبة في الجرائـ البسػيطة ال تقػدـ عالجػاً لظػاىرة الجريمػة،
وانمػػا تمثػػؿ مرجع ػاً أخي ػ اًر ال يسػػوغ المجػػوء اليػػو إال بعػػد اسػػتنفاذ وسػػائؿ اجرائيػػة

اخػػرى يكػػوف مػػف شػػأنيا حسػػـ النػزاع بطريقػػة سػػيمة ميسػرة بػػدالً مػػف المجػػوء الػػى
الػػدعوى الجزائيػػة ،وىػػو امػػر يتفػػؽ مػػع مبػػدأ تقييػػد القػػانوف الجنػػائي بالحػػد االدنػػى

مف التجريـ والعقاب.

إذ مم ػػا يج ػػافي العدالػ ػػة اف تسػػػتخدـ الدول ػػة فػػػي س ػػبيؿ معالجػػػة ج ػ ػرائـ
بس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطة أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
– أو أعتى -الوسائؿ المتاحة لدييا ،بينما بنمكانيا تحقيؽ الغايػة ذاتيػا بوسػائؿ
أخرى أقؿ صرامةً واخؼ حدة.
وال تقتصػػر الفمسػػفة التشػريعية مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي اقامػػة الػػدعاوى
الناشػػئة عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف المشػػروبات الروحيػػة ومعاقبػػة الجػػاني عمػػى
طمػػب مػػف سػػمطات المكػػوس عمػػى مػػا تقػػدـ فحسػػب ،بػػؿ أف ىػػذا التقييػػد يعػػد مػػف
البدائؿ التي لجأ الييا المشرع لتحقيؽ العدالة والتخفيػؼ مػف زخػـ الػدعاوى عمػى
االجيزة العدلية والقضائية والتخفيؼ مف عدد النزالء في المؤسسات االصالحية
وم ػػا يتطمب ػػو ذل ػػؾ م ػػف نفق ػػات ترى ػػؽ خزين ػػة الدول ػػة دوف م ػػردود ي ػػذكر ،ذل ػػؾ اف
العقوبة عف ىذه الجرائـ البسيطة قد يكوف ليا اثار مدمرة بالنسبة لممحكوـ عميو
ال سػػبيؿ الػػى تجنبيػػا ،فيػػي فض ػالً عػػف مساسػػيا بحريػػة المحكػػوـ عميػػو ومػػا لػػو
واعتب ػػاره وت ػػؤدي ال ػػى التش ػػيير ب ػػو ف ػػي االوس ػػاط االجتماعي ػػة ،ب ػػؿ اف اثرى ػػا ال
يقتصػ ػػر عمػ ػػى شػ ػػخص الجػ ػػاني وحػ ػػده ،وانمػ ػػا يمقػ ػػي بضػ ػػاللو عمػ ػػى غي ػ ػره مػ ػػف
االشخاص ممف يتكوف منيـ محيطو العائمي واالجتماعي.
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المطمب الرابع
الفمسفة التشريعية من قيد الطمب في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام
قانون الكمارك
عػػالج قػػانوف الكمػػارؾ الع ارقػػي( )1ىػػذه الجػرائـ فػػي البػػاب الخػػامس عشػػر
تحت عنواف (الجػرائـ الكمركيػة) ،فتنػاوؿ الفصػؿ االوؿ (جػرائـ التيريػب) ،وجػاء
الفصػػؿ الثػػاني تحػػت عن ػواف الج ػرائـ المتعمقػػة ببيانػػات الوضػػع فػػي االسػػتيالؾ
(تصػػارين االدخػػاؿ الكمركػػي) ،وتنػػاوؿ الفصػػؿ الثالػػث الج ػرائـ المتعمقػػة ببيانػػات
التصػ ػػدير (تصػ ػػارين االصػ ػػدار) ،وخصػ ػػص الفصػ ػػؿ ال اربػ ػػع (لمج ػ ػرائـ المتعمقػ ػػة
باألوض ػػاع المعمق ػػة لمرس ػػوـ) ،وع ػػالج الفص ػػؿ الخ ػػامس الجػ ػرائـ المتعمق ػػة ببي ػػاف
الحمول ػػة (المانيفس ػػت) ،وخص ػػص الفص ػػؿ الس ػػادس (لمجػ ػرائـ المتعمق ػػة ب ػػالتجوؿ
والحيازة) ،وأخي اًر جاء الفصؿ السابع تحت عنواف (جرائـ مختمفة).
وقد قيد المشرع العراقي حؽ الدولة فػي اقامتػو الػدعوى الجزائيػة الناشػئة
عف مخالفة احكاـ قانوف الكمارؾ عمػى طمػب يصػدر مػف المػدير العػاـ – مػدير
عاـ الييئة العامة لمكمارؾ او احد معاونيو ،إذ نصت المادة ( )241مػف قػانوف
الكمػػارؾ عمػػى مػػا يػػأتي  " :ال تقػػاـ الػػدعوى فػػي الجػرائـ الكمركيػػة إال بنػػاء عمػػى
طمب خطي مف المدير العاـ أو أحد معاونيو ".
وتتجسد الفمسفة التشريعية التي يسػتيدفيا المشػرع مػف تقييػد حػؽ الدولػة
فػػي اقامػػة الػػدعاوى فػػي الج ػرائـ الكمركيػػة ومػػف ثيػ ّػـ معاقبػػة الجػػاني عمػػى طم ػب
خطي مف المدير العػاـ أو أحػد معاونيػو فػي تخفيػؼ العػبء عػف كاىػؿ القضػاء
بصػورة خاصػػة وكاىػؿ اجيػزة العدالػػة الجنائيػة بصػػورة عامػػة وفػي ذلػػؾ مسػػاىمة
فػػي الحػػد مػػف أزمػػة العدالػػة الجنائيػػة التػػي كػػاف أحػػد أىػػـ مسػػبباتيا ازديػػاد عػػدد
الػػدعاوى المعروضػػة عمػػى القضػػاء سػػنوياً ،لػػذلؾ قػػرر المشػػرع اف تعميػػؽ اقامػػة
الػػدعاوى الناشػػئة عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف الكمػػارؾ عمػػى طمػػب مػػف شػػأنو اف
يحقػؽ العدالػػة مػػف حيػػث اف اغمػػب الجػرائـ الكمركيػػة ىػػي مػػف فئػػة المخالفػػات او
الجنن البسيطة التي يمكف حسميا بطريقة ودية وبوسػائؿ تعمػؿ عمػى ا ازلػة اثػار
( )1نشر قانوف الكمػارؾ الع ارقػي رقػـ ( )23لسػنة 1984ـ فػي جريػدة الوقػائع العراقيػة العػدد
( )2985في 1984/3/19ـ.
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الجريمة بأقصر وقػت وأقػؿ الجيػد بمػا يحقػؽ العدالػة الرضػائية دوف المجػوء الػى
الػ ػػدعوى الجزائيػ ػػة ،وىػ ػػو مػ ػػا أخػ ػػذ بػ ػػو المشػ ػػرع الع ارقػ ػػي فػ ػػي تسػ ػػوية المنازعػ ػػات
الكمركية بطريؽ المصػالحة ،إذ نصػت المػادة ( )242مػف قػانوف الكمػارؾ عمػى
انػػو " :أوالً – لممػػدير العػػاـ أو يمػػف يخولػػو اف يعقػػد تسػػوية صػػمحيو فػػي الج ػرائـ
الكمركيػػة قبػػؿ اقامػػة ال ػدعوى او خػػالؿ النظػػر فييػػا او بعػػد صػػدور الحكػػـ وقبػػؿ
اكتسابو درجة البتات ،وذلؾ باالستعاضة كمياً او جزئياً عف العقوبػات الكمركيػة
المنصوص عمييا في ىذا القانوف  ."...ونصت المادة ( )244مف القانوف ذاتو
الغرمػػة
عمػػى أنػػو " :يترتػػب عمػػى عقػػد التسػػوية االثػػار االتيػػة :اوالًس– اسػػقاط ا
الكمركية (التعويض المدني) .ثانياً -اسقاط عقوبة الغرامة .ثالثاً -اسقاط عقوبة
الحبس ما لـ يكف الحكـ بشأنيا قد أكتسب درجة البتات ".
يتضػػن ممػػا تقػػدـ أف الطمػػب ىػػو احػػد القيػػود التػػي تػػرد عمػػى حػػؽ الدولػػة
فػػي مباش ػرة الػػدعوى العموميػػة ,فػػال يسػػتطيع االدعػػاء العػػاـ القيػػاـ بواجباتػػو فػػي
بناء عمػى تقػديـ طمػب مػف الجيػة
اتخاذ اإلجراءات واقامة دعوى الحؽ العاـ إال ً
المختصػػة فػػي الج ػرائـ التػػي حػػددىا القػػانوف( ,)1ليػػذا يمتنػػع عمػػى ىيئػػة االدعػػاء
العاـ إجراء التعقيبات القانونية بحؽ مرتكب الجريمة(.)2
فالقاعدة إذاً عندما يتطمب القانوف صدور طمب كتابي مػف جيػة معينػة
لتحريؾ الدعوى الجزائية أو رفعيا إلى القضاء في الجرائـ التػي حػددىا القػانوف,
فنف يد االدعاء العاـ تغؿ عف التصرؼ فال يجوز لػو أف يرفػع الػدعوى الجزائيػة
عػف الجريمػػة المرتكبػػة إلػى القضػػاء ,واذا حػػدث ذلػػؾ كػاف اإلجػراء بػػاطالً معػػدوـ
االثػػر ووجػػب عمػػى المحكمػػة أف تقضػػي مػػف تمقػػاء نفسػػيا بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى

( )1د .محمد عمػي سػالـ عيػاد الحمبػي ,الػوجيز فػي أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة ,دار الثقافػة
لمنشر والتوزيع ،عماف ,ص .42

( )2د .سامي النصػراوي ,أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة فػي القػانوف الع ارقػي ،ج ،1ط ,1دار
الطباعة الحديثة ،العراؽ ،ص .107
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باعتب ػػاره بطالنػ ػاً متعمق ػػا بالنظ ػػاـ الع ػػاـ( ,)1وال يص ػػحن ى ػػذه اإلجػ ػراءات ص ػػدور
طمب الحؽ عمى اتخاذىا(.)2
وىكذا فانو في األحواؿ التػي يسػتمزـ القػانوف فييػا الحصػوؿ عمػى طمػب
لتحري ػػؾ ال ػػدعوى الجزائي ػػة ع ػػف جػ ػرائـ معين ػػة ,ال يج ػػوز اتخ ػػاذ أي إجػ ػراء مػ ػف
إج ػراءات التحقيػػؽ ولػػو كػػاف ىػػذا اإلج ػراء غيػػر مػػاس بشػػخص المػػتيـ أو حريػػة
مسكنو حتى واف كاف المتيـ قد ضبط وىو متمبس بالجريمة(.)3

( )1د .محمد زكي ابو عامر ,االجراءات الجنائيػة ,ط ،7دار الجامعػة الجديػدة ،االسػكندرية,
ص .365
( )2د .رؤوؼ عبيد ,مبادئ االجراءات الجنائية ,مصدر سابؽ ,ص .81
( )3د .محمػػد محمػػود سػػعيد ,حػػؽ المجنػػي عميػػو فػػي تحري ػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة ،دار الفكػػر
العرب ػػي ،الق ػػاىرة ,1977 ،ص  .352-351؛ د .محم ػػد زك ػػي اب ػػو ع ػػامر ,االجػ ػراءات
الجنائية ,المصدر السابؽ ,ص .365
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المبحث الثاني
الفمسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في جرائم االذن

تتف ػػؽ غالبي ػػة التشػ ػريعات المقارن ػػة عم ػػى تقيي ػػد ح ػػؽ الدول ػػة ف ػػي اقام ػػة

الػػدعوى الجزائيػػة الناشػػئة عػػف بعػػض الج ػرائـ عمػػى اذف مػػف الجيػػة التػػي ينتمػػي

اليي ػػا المػػػتيـ إلمك ػػاف تحريػػػؾ ال ػػدعوى الجزائيػػػة ض ػػده ،ولي ػػذا ال يج ػػوز اقامػػػة
الدعوى الجزائية الناشػئة عػف ىػذه الجػرائـ اال بعػد الحصػوؿ عمػى موافقػة الجيػة

التي حددىا القانوف.
ويعرؼ االذف بانو تنازؿ مف جانب ىيئة عامة عف التمسػؾ بالحصػانة

االجرائية المقرة لمف ينتمي الييا مف االفراد ،مف شانو اف يزيؿ العقبػة االجرائيػة
التػػي تعتػػرض اج ػراءات اقتضػػاء االدعػػاء العػػاـ لحػػؽ الدولػػة فػػي معاقبػػة مػػتيـ

ينتمػػي الػػى الييئػػة المػػذكورة( .)1فيػػو عمػػؿ اج ارئػػي يصػػر عػػف ىيئػػة مػػف ىيئػػات

الدولػػة تعبػػر فيػػو عػػف عػػدـ اعت ارضػػيا عمػػى تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة قييبػػؿ مػػتيـ
معػػيف ينتمػػي الييػػا( )2أو ىػػو عبػػارة عػػف الموافقػػة عمػػى طمػػب تتقػػدـ بػػو سػػمطة
التحقيػػؽ لمباش ػرة االج ػراءات الجنائيػػة ضػػد فػػرد تػػابع لجيػػة معينػػة عمػػؽ القػػانوف

مباشرتيا عمى موافقتيا(.)3

واألذف بوصػػفو قيػػداً إجرائي ػاً يػػرد عمػػى حػػؽ الدولػػة فػػي تحريػػؾ الػػدعوى

الجزائيػػة يتميػػز بخصػػائص عديػػدة ,منيػػا انػػو إجػراء شخصػػي ال يتمتػػع بػػو سػػوى
مػػف يتمتػػع بالصػػفة التػػي يتطمبيػػا القػػانوف ,كمػػا أنػػو حصػػانة جنائيػػة ال تمنػػع مػػف

( )1د .عب ػػد الفت ػػاح مص ػػطفى الص ػػيفي ،ح ػػؽ الدول ػػة ف ػػي العق ػػاب ،دوف ذك ػػر جي ػػة ومك ػػاف
النشر1971 ،ـ ،ص.264
( )2د .محمػػد محمػػود سػػعيد ،حػػؽ المجنػػي عميػػو فػػي تحريػػؾ الػػدعوى العموميػػة ،دار الفكػػر
العربي ،القاىرة1977 ،ـ ،ص.2356

( )3د .حس ػػف صػ ػػادؽ المرصػ ػػفاوي ،المرصػ ػػفاوي ف ػػي أصػ ػػوؿ االج ػ ػراءات الجنائيػ ػػة ،منشػ ػػاة
المعارؼ ،االسكندرية1982 ،ـ ،ص.68
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رفع الدعوى المدنية أماـ المحكمػة المدنيػة لممطالبػة بػالتعويض ،فضػالً عػف انػو
إجراء مثػار ,فيػو ال يصػدر عػف السػمطة التػي تممػؾ حػؽ إصػداره إال بنػاء عمػى

طمب مف جية معينة(.)1

والفمسػػفة التش ػريعية التػػي يسػػتيدفيا المشػػرع مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي

اقامة الدعوى الجزائية ومف ثـ معاقبة الجاني عمى اذف جية معينة ينتمي إلييػا
الجػػاني تكمػػف فػػي تػػوفير االسػػتقالؿ لػػبعض الييئػػات ,بتفػػادي اتخػػاذ اإلج ػراءات

ضد المنتسبيف إلييا سالحاً أو وسيمة لمضغط عمييـ لتوجيييـ عمى نحو معيف,
وقػػد ينطػػوي ىػػذا القيػػد عمػػى تقريػػر حصػػانة لػػبعض األشػػخاص ,ولكنيػػا حصػػانة

مؤقتػػة تتص ػػؿ بالمص ػػمحة العام ػػة( .)2وف ػػي ىػػذا الص ػػدد ي ػػذىب ال ػػبعض( ,)3إل ػػى

القوؿ بأنو إذا كانت قواعد الشكوى تحمي المجني عميو (شخصاً طبيعياً كاف أـ
معنويا) ,فاف قواعد األذف تحمي المػتيـ .وال يمكػف التسػميـ بيػذا القػوؿ ,باعتبػار
أف استمزاـ القانوف لألذف لتحريؾ الػدعوى الجزائيػة فػي جػرائـ معينػة ىػو لحمايػة

حقػػوؽ ومصػػالن وىيبػػة الجيػػة الت ػي ينتمػػي إلييػػا المػػتيـ ,باعتبارىػػا ذات كيػػاف
ذاتي ,وليس حماية المتيـ بصفتو الشخصية(.)4

واالذف يقتػػرب كثي ػ اًر مػػف الطمػػب فػػي تكييفػػو القػػانوني فيػػو قيػػد يحػػد مػػف

حرية االدعاء العػاـ فػي تحريػؾ دعػوى الحػؽ العػاـ ،ويتشػابو مػع الطمػب فػي أف

كالىما ينبغي أف يكوف كتابياً ألف طبيعتيما تقتضي ذلؾ .كما إنيما ال يتقيداف

بمدة معينة إلصدارىما( ,)5إال أنو يختمؼ عنػو مػف نػواح أخػرى ,منيػا أف الجيػة

( )1د .محمد زكي أبو عامر ,االجراءات الجنائية ,مصدر سابؽ ,ص .371-370
( )2د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف االجراءات الجنائية ,مصدر سابؽ ،ص .143
( )3د .جالؿ ثروت ,اصوؿ المحاكمات الجزائية ,مصدر سابؽ ,ص .145
( )4دلش ػػاد عب ػػد ال ػػرحمف يوس ػػؼ البريفك ػػاني ,قي ػػود االس ػػناد ف ػػي الق ػػانوف الجن ػػائي ,اطروح ػػة
دكتوراه ،كمية الحقوؽ جامعة الموصؿ ,2008 ،ص.138

( )5د .رؤوؼ عبيػػد ,مبػػادئ االج ػراءات الجنائيػػة فػػي القػػانوف المصػػري ,مصػػدر سػػابؽ ,ص
.85
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التػػي خوليػػا القػػانوف إصػػدار الطمػػب بنقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة تكػػوف إمػػا مجني ػاً
عمييا في الجريمة ,أو تكوف الجريمة قد وقعت عمى مصػمحة ىػي أمينػة عمييػا,

بينما ال تكوف الجية المخولة بنصػدار االذف كػذلؾ ,وانمػا أعطيػت ىػذه السػمطة

العتبارات أخرى(.)1

والقوانيف محؿ المقارنة واف اتفقت في النص عمى ىذا القيد ،سػواء ورد

الػػنص عميػػو فػػي ق ػوانيف االج ػراءات الجزائيػػة أـ فػػي ق ػوانيف العقوبػػات ،إال أنيػػا

اختمفػػت فػػي تحديػػد الجيػػة التػػي يتطمػػب الحصػػوؿ عمػػى أذنيػػا لتحريػػؾ الػػدعوى

الجزائية.

والمشػػرع الع ارقػػي لػػـ يػػنص عمػػى الجػرائـ التػػي اخضػػعيا لقيػػد االذف فػػي

قػانوف واحػد ،وانمػػا نػص عمييػا فػػي قػوانيف مختمفػػة ومػف ثػـ يتعػػيف عمينػا تناوليػػا
كؿ عمى حدى لبياف الفمسفة التشريعية التي استيدفيا المشرع مف تعميؽ اقامتيا
عمػػى اذف مػػف الجيػػة التػي يتبعيػػا المػػتيـ ،وىػػو مػػا نعػػرض لػػو فػػي سػػتة مطالػػب
وعمى النحو االتي:

المطمب األوؿ :الفمسفة التشػريعية مػف قيػد االذف فػي الجػرائـ التػي تنسػب لػرئيس
الدول ػػة ورئ ػػيس ال ػػوزراء ونػ ػوابيـ وال ػػوزراء (الحص ػػانة السياسػػػية

اإلجرائية).

المطمػ ػػب الثػ ػػاني :الفمسػ ػػفة التش ػ ػريعية مػ ػػف قيػ ػػد االذف فػ ػػي الجػ ػػرائـ التػ ػػي تنسػ ػػب
ألعضاء مجمس النواب (الحصانة البرلمانية اإلجرائية).

المطمػ ػػب الثالػ ػػث :الفمسػ ػػفة التش ػ ػريعية مػ ػػف قيػ ػػد االذف فػ ػػي الج ػ ػرائـ التػ ػػي تنسػ ػػب
ألعضاء السمطة القضائية (الحصانة القضائية اإلجرائية).

( )1د .سعيد حسب اهلل عبداهلل ,شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ,مصدر سابؽ ,ص
.70
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المطمػ ػػب ال اربػ ػػع :الفمسػ ػػفة التش ػ ػريعية مػ ػػف قيػ ػػد االذف فػ ػػي الج ػ ػرائـ التػ ػػي تنسػ ػػب

لممػ ػ ػ ػػوظفيف والمكمفػ ػ ػ ػػيف بخدمػ ػ ػ ػػة عامػ ػ ػ ػػة (الحصػ ػ ػ ػػانة اإلداريػ ػ ػ ػػة
اإلجرائية).

المطم ػػب الخ ػػامس :الفمس ػػفة التشػ ػريعية م ػػف قي ػػد االذف ف ػػي الجػ ػرائـ الت ػػي ترتك ػػب
خارج وداخؿ العراؽ.
المطمب األول

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي تنسب لرئيس الدولة
ورئيس الوزراء ونوابيم والوزراء
(الحصانة السياسية اإلجرائية)

كانت المادة ( )40مف الدستور العراقي المؤقػت لعػاـ  1970تقيػد حػؽ

الدولة في اقامة الدعوى الجزائية الناشئة عف الجرائـ التي يرتكبيا رئيس مجمس

قيادة الثورة (المنحؿ) ونائبو واالعضاء عمى اذف مسبؽ مف المجؿ(.)1

وال يوجػػد مثػػؿ ىػػذا الػػنص فػػي دسػػتور جميوريػػة الع ػراؽ لسػػنة ،2005

ولي ػػذا ف ػػاف الجػ ػرائـ الت ػػي يرتكبي ػػا رئ ػػيس الجميوري ػػة ورئ ػػيس ال ػػوزراء أو نػ ػوابيـ
والوزراء ال تخضع لقيد االذف ،فػال يشػترط الحصػوؿ عمػى اذف مػف جيػة معينػة

إلقامػػة الػػدعوى بحػػؽ ى ػؤالء واف كػػانوا اعضػػاء فػػي مجمػػس الن ػواب قبػػؿ تػػولييـ
لمناص ػػبيـ التنفيذي ػػة ،وذل ػػؾ ألف الدس ػػتور يحض ػػر الجم ػػع ب ػػيف ى ػػذه المناص ػػب

وعضوية مجمس النواب(.)2

ونعتقػػد اف ممػػا يجػػافي العدالػػة عػػدـ الػػنص فػػي الدسػػتور عمػػى اخضػػاع

الجػ ػرائـ الت ػػي يرتكبي ػػا رئ ػػيس الجميوري ػػة ورئ ػػيس ال ػػوزراء ونػ ػوابيـ وال ػػوزراء لقيػ ػد
( )1نشر الدستور العراقي المؤقت لعاـ 1970ـ في جريدة الوقائع العراقي العدد  1900في
.1970/7/17
( )2تنص الفقرة (سادساً) مػف المػادة ( )49مػف دسػتور جميوريػة العػراؽ لعػاـ 2005ـ عمػى
أنو " :ال يجوز الجمع بيف عضوية مجمس النواب ،وأي عمؿ ،او منصب رسػمي آخػر".

والنص ذاتو ورد في المادة (/19أوالً) مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي.
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االذف ،لػػذا نقتػػرح اضػػافة نػػص فػػي الدسػػتور الع ارقػػي يتضػػمف عػػدـ ج ػواز اقامػػة
الدعوى الجزائية بحؽ ىؤالء اال بنػاء عمػى اذف مػف مجمػس النػواب بغالبيػة ثمثػي

مجموع اعضائو ،وىو االتجاه الذي سارت عميو بعض الدساتير المقارنة(.)1

ونقت ػػرح أف يك ػػوف ال ػػنص بالص ػػيغة اآلتي ػػة" :ال يج ػػوز ف ػػي غي ػػر حال ػػة

التمبس بالجريمة تحريؾ الدعوى الجزائيػة ضػد رئػيس الجميوريػة ورئػيس الػوزراء
ونوابيـ والوزراء او القبض عمييـ خالؿ مػدة تػولييـ مناصػبيـ مػالـ يصػدر اذف

خطي مسبؽ بموافقة ثمثي اعضاء مجمس النواب عمى رفع الحصانة عنيـ".

وتتجمػػى الفمسػػفة التش ػريعية م ػف الػػنص المقتػػرح بتقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي

اقام ػػة ال ػػدعوى الجزائي ػػة الناش ػػئة ع ػػف الجػ ػرائـ الت ػػي يرتكبي ػػا رئ ػػيس الجميوري ػػة
ورئػػيس الػػوزراء ون ػوابيـ والػػوزراء عمػػى اذف مػػف مجمػػس الن ػواب فػػي كػػوف ى ػؤالء

يشػػغموف مواقػػع متمي ػزة فػػي الدولػػة بنػػاء عمػػى انتخػػاب الشػػعب ليػػـ ،االمػػر الػػذي
يتطمب مف المشرع اف يوفر ليـ نوع مف الحماية واالستقالؿ فػي اداء اعمػاليـ،
كنوع مف الحصانة ،بما ال يقصػد بػو تمييػزىـ عػف بػاقي افػراد المجتمػع بقػدر مػا

يقصػػد بػػو تػػوفير الحمايػػة الجنائيػػة الوقائيػػة – اذا جػػاز التعبيػػر  -ليػػـ تيسػػي اًر

وتمكينػ ػاً لي ػػـ م ػػف ممارس ػػة االعم ػػاؿ المنوط ػػة بي ػػـ ،ولك ػػي ال تتم ػػوث سػ ػمعتيـ
ويعػػاقوف عػػف اداء اعمػػاليـ واختصاصػػاتيـ لمجػػرد شػػبيات أو اتيامػػات كيديػػة

يكوف مف االجدر اف يترؾ امر تقدير مدى جديتيا لمجمس النواب.

( )1تنظػػر :المػػادة ( )60مػػف الدسػػتور المبنػػاني لسػػنة 1990ـ ،والمػػادة ( )30مػػف الدسػػتور
االردني لسنة 1952ـ.
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المطمب الثاني

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي تنسب ألعضاء مجمس
النواب

(الحصانة البرلمانية اإلجرائية)
تتفػػؽ التشػريعات المعاصػرة عمػػى تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي تحريػػؾ الػػدعوى

الجزائيػػة بح ػػؽ اعض ػػاء المج ػػالس النيابي ػػة ازاء مػػا يرتكبون ػػو م ػػف جػػرائـ إال بع ػػد

الحصوؿ عمى اذف مسبؽ مف مجمس النواب(.)1

وقػػد نصػػت المػػادة ( /63ثاني ػاً – ب ،ج) مػػف دسػػتور جميوريػػة الع ػراؽ

لسػػنة  ،)2(2005والمػػادة ( )20مػػف النظػػاـ الػػداخمي لمجمػػس الن ػواب الع ارقػػي

()3

عمػػى عػػدـ جػواز القػػاء القػػبض عمػػى اي عضػػو مػػف اعضػػاء مجمػػس النػواب فػػي
غير حالة التمبس بالجريمة اال بموافقة اعضاء المجمس باألغمبية المطمقة عمػى

رفػػع الحصػػانة عنػػو فػػي حالػػة ارتكابػػو لمجريمػػة خػػالؿ مػػدة الفصػػؿ التش ػريعي،
وموافقة رئيس مجمس النواب عمى رفع الحصانة عنو فػي حػاؿ ارتكابػو لمجريمػة

خارج مدة الفصؿ التشريعي.

( )1تنظػػر :المػػادة ( )99مػػف الدسػػتور المصػػري لسػػنة 1971ـ ،والمػػادة ( )40مػػف الدسػػتور
المبناني لسنة  ،1990والمادة ( )86مف الدستور االردني لسنة 1952ـ.

العرقػي لسػنة 2005ـ عمػى مػا يػأتي" :
( )2تنص المادة ( / 63ثانياً) مف دستور جميورية ا
أ ،.............-ب -ال يجوز القاء القػبض عمػى العضػو خػالؿ مػدة الفصػؿ التشػريعي
إال إذا كاف متيماً بجناية ،وبموافقة االعضاء باألغمبية المطمقة عمى رفع الحصانة عنو،

او إذا ضبط متمبساً بالجرـ المشيود في جناية .ج -ال يجوز القػاء القػبض عمػى العضػو

خػػارج مػػدة الفصػػؿ التش ػريعي إال اذا كػػاف متيم ػاً بجنايػػة ،وبموافقػػة رئػػيس مجمػػس الن ػواب
عمى رفع الحصانة عنو ،او إذا ضبط متمبساً بالجرـ المشيود في جناية".

( )3نشر ىذا النظاـ في الوقائع العراقية العدد ( )4032في 2007/2/5ـ.
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والسؤاؿ الذي يثار في ىذا الصدد ،ىػؿ يعػد ىػذا القيػد امتيػا اًز ألعضػاء

مجمػػس النػواب ألنػػو يجعميػػـ بمنػػأى عػػف بعػػض االجػراءات الجزائيػػة ؟ وىػػؿ يعػػد
خروجاً عمى مبدأ المساواة اما القانوف؟
اف االجابػ ػػة عمػ ػػى ىػ ػػذا التسػ ػػاؤؿ تكمػ ػػف فػ ػػي الفمسػ ػػفة التش ػ ػريعية التػ ػػي

استيدفيا المشرع مف ىذا القيد والمتمثمة بحماية المؤسسة الدستورية التي ينتمي
الييػا النائػب بوصػفيا الممثػػؿ الحقيقػي لألمػة ،وضػػماف اسػتقالليا عػف السػػمطات
االخرى لكي تتمكف مف اداء وظيفتيا في مراقبة الحكومة.

وليػػذا فػػاف ىػػذا القيػػد ال يعػػد امتيػػا اًز شخصػػياً لمنائػػب ،ولػػـ يتقػػرر لفائػػدة
طائفػػة مػػف االف ػراد ،وانمػػا تقػػرر لفائػػدة الوظيفػػة النيابيػػة .فيػػو مقػػرر لممصػػمحة
العامة ،ألف الغاية منو تكمف في توفير الحماية الالزمة والمناخ المالئـ لممثمػي
الشعب في اداء مياميـ النيابية دوف خوؼ او وجؿ مف الحكومة او خصػوميـ
السياسييف ،والحيمولة دوف اف يقبض عمييـ فيحاؿ بينيـ وبيف اداء اعماليـ.
ولما تقدـ؛ فاف ىذا القيد مرتبط بالنظػاـ العػاـ ،وال يممػؾ النائػب التنػازؿ
عن ػػو ،في ػػو ل ػػيس منح ػػة وىبي ػػا المش ػػرع لفائ ػػدة النائ ػػب ،وانم ػػا لحماي ػػة مؤسس ػػة
دستورية مف كؿ متابعة قد تؤثر في أداء مياميا النيابية او التشريعية.

ويالح ػ ػػظ اف المش ػ ػػرع الع ارق ػ ػػي ق ػ ػػد قص ػ ػػر قي ػ ػػد االذف بالنس ػ ػػبة لمجػ ػ ػرائـ
المرتكبػػة مػػف قبػػؿ اعضػػاء مجمػػس النػواب عمػػى عػػدـ جػواز القػػاء القػػبض عمػػييـ
االمػػر الػػذي يثيػػر التسػػاؤؿ حػػوؿ إمكانيػػة تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة ضػػد النائػػب
والتحقيؽ معو دوف اذف مف مجمس النواب؟

استناداً لنص المادة ( )63مف دستور جميوريػة العػراؽ و المػادة ()20
مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي نرى اف قيد االذف يقتصر عمى عدـ
جواز القاء القبض عمى النائب او توقيفو عف الجرائـ التي تنسب اليو دوف اذف
المجم ػػس وم ػػف ث ػػـ ف ػػاف االجػ ػراءات الجزائي ػػة االخ ػػرى ال يش ػػمميا القي ػػد ،في ػػي ال
تحتػػاج إلػػى اذف مػػف مجمػػس الن ػواب لمباش ػرتيا كتحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة بحػػؽ
النائػػب واسػػتدعاءه وسػػماع اقوالػػو وتفتػػيش مسػػكنو او مكتبػػو او سػػيارتو .وليػػذا
نعتقػد اف المػادة ( )63مػف دسػتور جميوريػة العػراؽ ال تحقػؽ الفمسػفة التشػريعية
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المتوخػػاة مػػف قيػػد االذف عمػػى الوجػػو االكمػػؿ ،ذلػػؾ انيػػا ال تحػػوؿ دوف تحريػػؾ
الػػدعوى الجزائيػػة بحػػؽ النائػػب واتخػػاذ كافػػة االج ػراءات الجزائيػػة بحقػػو باسػػتثناء
االجػراءات التػػي تمػػس شخصػػيتو وىػػي القػػبض والتوقيػػؼ ،وممػػا ال شػػؾ فيػػو اف
قيػػد االذف عمػػى ىػػذا النحػػو ال يػػوفر الحمايػػة الكافيػػة لمنائػػب فػػي ممارسػػة ميامػػو
النيابيػة ،وال يكفػؿ لػو االسػتقالؿ الػالزـ ،ألنػو غالبػاً مػا سػيتعرض لممالحقػة بنػػاء
عمػػى شػػكاوى كيديػػة ،ويجعمػػو عرضػػة لالضػػطياد السياسػػي أو الحزبػػي ،وال يقػػؿ
مف تأثير الحكومة.

ولمػػا تقػػدـ ولتحقي ػؽ العدالػػة المبتغػػاة مػػف الفمسػػفة التش ػريعية التػػي تكمػػف
مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي اقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة بحػػؽ اعضػػاء مجمػػس الن ػواب
نقتػػرح تعػػديؿ المػػادة ( )63مػػف الدسػػتور وجعميػػا بالصػػيغة االتػػي :المػػادة " /63
ثاني ػاً – أ ...........-ب -ال يجػػوز فػػي غيػػر حالػػة التمػػبس بالجريمػػة تحريػػؾ
ال ػدعوى الجزائيػػة ضػػد اي عضػػو مػػف اعضػػاء مجمػػس الن ػواب او القػػبض عميػػو
خػػالؿ مػػدة الفصػػؿ التش ػريعي مػػالـ يصػػدر اذف خطػػي مسػػبؽ بموافقػػة اعضػػاء
المجمػػس باألغمبيػػة المطمقػػة عمػػى رفػػع الحصػػانة عنػػو .ج -ال يجػػوز فػػي غيػػر
حالػػة التمػػبس بالجريمػػة تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة ضػػد اي عضػػو مػػف اعضػػاء
مجمػػس الن ػواب او القػػبض عميػػو خػػارج مػػدة الفصػػؿ التش ػريعي مػػالـ يصػػدر اذف
خطي مسبؽ بموافقة رئيس مجمس النواب عمى رفع الحصانة عنو ".
وقػػد اسػػتثنى المشػػرع الع ارقػػي الحالػػة التػػي يضػػبط فييػػا عضػػو مجمػػس
الن ػواب فػػي حالػػة تمػػبس بالجريمػػة مػػف ضػػرورة الحصػػوؿ عمػػى اذف مػػف مجمػػس
النواب .فأجاز اتخاذ كافة االجػراءات الجزائيػة ضػد النائػب فػي ىػذه الحالػة دوف
الحصػػوؿ عمػػى اذف المجػػبس س ػواء كػػاف التمػػبس حقيقي ػاً أو اعتباري ػاً( ،)1وسػػبب
عدـ اخضاع حالة التمبس بالجريمة – الجريمػة المشػيودة – لقيػد االذف انػو مػف
المسػػػتبعد – والنائػػػب متمػ ػػبس بالجريمػ ػػة اف تك ػػوف ىنػ ػػاؾ شػػػبية االيقػ ػػاع بػ ػػو او
التجني عميو أو الكيدي لو( )2ومف ثـ تنتفي الحكمة مف الحصوؿ عمى االذف.
( )1تنظر :الفقرة (ب) مف المادة ( )1مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
( )2د .فوزية عبد الستار ،شرح قانوف االجراءات الجنائية ،مصدر سابؽ ،ص.135
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المطمب الثالث

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي تنسب ألعضاء السمطة
القضائية

(الحصانة القضائية اإلجرائية)
تجمػػع التشػريعات المقارنػػة

()1

عمػػى تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي إقامػػة الػػدعوى

واتخػاذ االجػراءات الجزائيػة بحػؽ القضػاة واعضػاء االدعػاء العػاـ ازاء مػا ينسػب
الييـ مف جرائـ إال بعد الحصوؿ عمى اذف مف مجمس القضاء األعمى.
وبيػذا االتجػاه سػار المشػرع الع ارقػػي؛ إذ نصػت المػادة ( )64مػف قػػانوف

التنظيـ القضائي العراقي رقػـ ( )160لسػنة  1979النافػذ

()2

عمػى مػا يمػي " :ال

يجوز توقيؼ القاضي او اتخاذ االجراءات الجزائية ضده ،في غير حالة

ارتكاب ػػو جنايػ ػػة مش ػػيودة ،إال بع ػػد استحص ػػاؿ اذف مػػػف رئ ػػيس مجمػ ػػس

القضاء األعمى" ( ،)3ونصت المادة ( )68مػف قػانوف االدعػاء العػاـ الممغػى رقػـ
( )1د  .عبد الرؤوؼ ميدي ،شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة2013 ،ـ ،ص.933
( )2تنظ ػػر :الم ػػادة ( )96م ػػف ق ػػانوف الس ػػمطة القض ػػائية المص ػػري رق ػػـ ( ،)46والم ػػادة ( )29م ػػف ق ػػانوف اس ػػتقالؿ القض ػػاء
االردني رقـ ( )15لسنة 2001ـ.

( )3كاف مرفؽ القضاء في العراؽ مرتبطاً مف الناحية االدارية بو ازرة العدؿ ،وكػاف وزيػر العػدؿ يتػولى رئاسػة مجمػس العػدؿ
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى اف اصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرت سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطة االئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتالؼ المؤقتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (المنحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) االمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ( )35لسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة 2003ـ

الذي أحؿ مجمس القضاء محؿ مجمس العػدؿ ،إذ نػص القسػـ ( )6منػو عمػى أف -1 " :يقػوـ المجمػس بتأديتػو واجباتػو

واالطػػالع بمسػػؤولياتو بػػدوف اف يخضػػع ألي سػػيطرة أو رقابػػة أو اشػراؼ مػػف و ازرة العػػدؿ .ويعمػػؽ العمػػؿ ببنػػود القػػانوف
الع ارقػػي ،وتحديػػداً بنػػود قػػانوف التنظػػيـ القضػػائي (القػػانوف رقػػـ  160لعػػاـ  )1979وبنػػود قػػانوف االدعػػاء العػػاـ (القػػانوف

رقػـ  159لعػػاـ 1979ـ الممغػػى حيػػث حػػؿ محمػػو بعػػد الغػػاءه القػػانوف  49لسػػنة  ،)2017فػػي حػػاؿ تعارضػػيا مػػع بنػػود
ىذا االمر -2 .يحؿ مجمس القضاء محؿ مجمػس العػدؿ الػذي كػاف قػد جػرى تشػكميو بموجػب قػانوف التنظػيـ القضػائي

(القػػانوف رقػػـ  160لعػػاـ  1979ـ) ويتػػولى ممارسػػة السػػمطات التػػي كػػاف مجمػػس العػػدؿ يمارسػػيا عمػػى اي قاضػػي او
مدعي عاـ" .الوقائع العراقية العدد ( )3980ايموؿ 2003 /ـ .ثـ اعقب ذلؾ صدور المذكرة رقـ ( )12لسنة 2004ـ

عف سمطة االئتالؼ المؤقتة (المنحمػة) ،ونػص القسػـ ( ) 7منيػا عمػى انػو " :تفسػر االشػارات الػى و ازرة العػدؿ أو وزيػر
العدؿ الواردة في القانوف العراقي ،حيثما كاف ذلؾ= =ضرورياً ومناسباً ،االمر رقـ ( )35الصادر مف سمطة االئتالؼ
المؤقتػػة او قػػانوف ادارة الدولػػة العراقيػػة اثنػػاء الفت ػرة االنتقاليػػة ،او تفسػػير ،حيثمػػا كػػاف ضػػرورياً ومناسػػباً ،بصػػورة أخػػرى

لمحفاظ عمى استقالؿ القضاء ،عمى انيا اشارات الى مجمس القضاء او الى رئيسػو " .نشػر فػي الوقػائع العراقيػة العػدد

( )3985تم ػػوز  .2004وق ػػد ت ػػـ الغ ػػاء االم ػػر رق ػػـ ( )35لس ػػنة 2003ـ ال ػػذي اص ػػدرتو س ػػمطة االئ ػػتالؼ
(المنحمة) بموجب المادة ( )11مف قانوف مجمس القضاء األعمى رقـ( )112لسنة .2012

المؤقت ػػة
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( )159لسػػنة  1979عمػػى االتػػي " :ال يجػػوز توقيػػؼ عضػػو االدعػػاء العػػاـ أو
اتخاذ االجراءات الجزائية ضده ،في غير حالػة ارتكابػو جنايػة مشػيودة ،إال بعػد

استحصاؿ اذف مف رئيس مجمس القضاء األعمى" .ولـ يتضػمف قػانوف االدعػاء

العػػاـ النافػػذ رقػػـ ( )49لسػػنة  )1( 2017نص ػاً مشػػابياً لػػنص المػػادة ( )68مػػف

قػػانوف االدعػػاء العػػاـ الممغػػى ،إال أنػػو وبػػالرجوع إلػػى نػػص المػػادة ( )2/3التػػي
نصت عمى أف" :يتمتع أعضاء االدعاء العاـ بجميع حقوؽ القضاة وامتيازاتيـ"

والمادة ( )15مف الفانوف ذاتو التي نصت عمى أنػو " :فيمػا لػـ يػرد بشػأنو نػص
في ىذا القانوف تطبؽ أحكاـ قانوف التنظيـ القضائي رقـ  160لسنة .. 1979

" .ل ػػذا تس ػػري أحك ػػاـ الم ػػادة ( )64م ػػف ق ػػانوف التنظ ػػيـ القض ػػائي الع ارق ػػي رق ػػـ

( )160لسػػنة  1979عمػػى أعضػػاء االدعػػاء العػػاـ ،ونصػػت المػػادة ( )64مػػف
قانوف السمطة القضائية إلقميـ كوردستاف ػ العراؽ رقػـ ( )23لسػنة  2007عمػى

أنو" :ال يجوز مالحقة القاضي أو القاء القبض عميو في جريمة قبؿ استحصاؿ
موافقة مجمس القضاء باستثناء حالة التمبس بجناية عمدية"(.)2

يتضػػن مػػف النصػػوص المتقدمػػة اف المشػػرع الع ارقػػي قػػد قيػػد حػػؽ الدولػػة

ف ػػي اقام ػػة ال ػػدعوى الجزائي ػػة الناش ػػئة ع ػػف الجػ ػرائـ الت ػػي تنس ػػب ال ػػى القض ػػاة او
اعضاء االدعاء العاـ بالحصوؿ اذف مسبؽ مف رئيس مجمس القضاء االعمػى،

وىػػو موقػػؼ يػػرجن عمػػى موقػػؼ المشػػرعيف المصػػري واالردنػػي ،ذلػػؾ انيمػػا قػػد

قصػ ػ ار قي ػػد االذف عم ػػى الق ػػبض والتوقي ػػؼ فحس ػػب

()3

دوف االجػ ػراءات الجزائي ػػة

( )1نشر قانوف االدعاء العاـ النافذ رقـ ( )49لسنة  2017في جريدة الوقائع العراقية العدد
( )4437في . 2017/3/6
( )2نشػر قػانوف السػمطة القضػائية إلقمػيـ كوردسػتاف ػ العػراؽ رقػـ ( )23لسػنة  2007وقػائع
كردستاف رقـ العدد  76في .2007/11/26
( )3تنص المادة ( )96مف قانوف السمطة القضائية المصري عمى ما يأتي " :في غير حالة
التمبس بالجريمة ال يجوز القبض عمى القاضػي وحبسػو احتياطيػاً إال بعػد الحصػوؿ عمػى

إذف "...وتنص المادة ( )29مف قانوف استقالؿ القضاء االردني عمى االتػي " :فػي غيػر
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االخػػرى التػػي يمكػػف اتخاذىػػا دوف حاجػػة الػػى أخػػذ موافقػػة أو اذف مػػف المجمػػس
كنقامػػة الػػدعوى واالسػػتقداـ واالسػػتجواب والتفتػػيش وغيرىػػا ،فػػي حػػيف اف المشػػرع

العراقي نص عمى عدـ جواز اتخػاذ االجػراءات الجزائيػة إال بعػد الحصػوؿ عمػى

اذف رئػػيس مجم ػس القضػػاء االعمػػى ،فشػػمؿ كػػؿ االج ػراءات ولػػـ يقتصػػر عمػػى

اجراء معيف.

وتتجس ػػد الفمس ػػفة التشػ ػريعية م ػػف تقيي ػػد ح ػػؽ الدول ػػة ف ػػي اقام ػػة ال ػػدعوى

الجزائية الناشئة عػف الجػرائـ التػي تنسػب الػى القضػاة او اعضػاء االدعػاء العػاـ

بالحصوؿ اذف مسبؽ مف رئيس مجمس القضاء االعمػى فػي اف ىػذا القيػد يكفػؿ

اس ػػتقالؿ الس ػػمطة القض ػػائية ،ومم ػػا ال ش ػػؾ في ػػو اف اس ػػتقالؿ الس ػػمطة القض ػػائية

ضمانة مف أىـ ضمانات تحقيؽ العدالة ،فالقضاء ما لـ يكف مستقالً لػف تحقػؽ
العدالة ،ولف تكوف لو جدوى في حماية حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ.

وعميو فنف الفمسفة التشريعية التي يستيدفيا المشرع مف ىذا القيد تتمثؿ

في صيانة كرامة السمطة القضائية ،والحفاظ عمى ىيبتيا ،وكفالة استقالليا ازاء
السمطة التنفيذية لضماف اف يػؤدي اعضػاؤىا اعمػاليـ بحريػة كاممػة دوف خػوؼ

أو تػػردد مػػف الكيػػد ليػػـ أو التنكيػػؿ بيػػـ ،والحيمولػػة دوف اف يقػػبض عمػػييـ فيحػػاؿ
بينيـ وبيف اداء اعماليـ واختصاصاتيـ ،والحيمولة دوف أف يبقوا عمى نحو دائـ

ميػػدديف بػػاإلجراءات الجزائيػػة ضػػدىـ ،ف ػػال يتمكن ػوا مػػف مباش ػرة اعمػػاليـ عم ػػى

النحو الذي تمميو عمييـ ضمائرىـ.

ممػػا تقػػدـ يتضػػن؛ اف قيػػد االذف مقػػرر لممصػػمحة العامػػة ،ألنػػو ضػػمانة

لتأكيػػد اسػػتقالؿ إحػػدى السػػمطات االساسػػية فػػي الدولػػة ،ومػػف ثػػـ فيػػو لػػيس مي ػزة
شخصية ألعضاء السمطة القضػائية ،وىػو تبعػاً لػذلؾ متصػؿ بالنظػاـ العػاـ ،وال
يقبؿ التنازؿ عنو.

حالػػة التمػػبس بالجريمػػة ال يجػػوز القػػبض عمػػى القاضػػي او توقيفػػو إال بعػػد الحصػػوؿ عمػػى
إذف مف المجمس." ....
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وقػػد أكػػد المشػػرع الع ارقػػي عمػػى اف الفمسػػفة التش ػريعية التػػي يرمػػي الييػػا

مػ ػػف قيػ ػػد االذف تكمػ ػػف فػ ػػي تحقيػ ػػؽ العدالػ ػػة ،لػ ػػذلؾ نجػ ػػده اسػ ػػتثنى مػ ػػف ضػ ػػرورة
الحصوؿ عمى االذف الحالة التي يضبط فييا عضو السمطة القضػائية وىػو فػي
حالػة تمػبس بالجريمػة ،النتفػػاء شػبية االيقػاع بػو او الكيػػد لػو ،االمػر الػذي يعنػػي
انتفاء الحكمة مف ضرورة الحصوؿ عمى اذف مسبؽ مف رئػيس مجمػس القضػاء

االعمى التخاذ االجراءات الجزائية بحقو.
المطمب الرابع

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي تنسب لمموظفين والمكمفين
بخدمة عامة (الحصانة اإلدارية اإلجرائية)

تتفؽ التشريعات محؿ المقارنة عمػى عػدـ جػاوز اقامػة الػدعوى الجزائيػة
أو اتخاذ االجراءات القانونية ضػد الموظػؼ أو المكمػؼ بخدمػة عامػة او احالتػو

الى المحاكـ المختصة عند اتيامو بجريمة ناشئة عف اداءه ال عماؿ وظيفتو او
بسببيا إال بعد الحصوؿ عمى اذف الجية التي ينتمي الييا(.)1

وبيػػذا االتجػػاه أخػػذ المشػػرع اع ارقػػي ،اذ نصػػت المػػادة (/136ب) مػػف
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية عمى ما يأتي " :فيما عدا المخالفات المعاقب

عمييػػا بموجػػب قػػانوف المػػرور رقػػـ  48لسػػنة  1971المعػػدؿ والبيانػػات الصػػادرة
بموجبػػو ال تجػػوز احالػػة المػػتيـ عمػػى المحػػاكـ فػػي جريمػػة ارتكبػػت اثنػػاء تأديتػػو
وظيفتػػو الرسػػمية او بسػػببيا إال بػػنذف مػػف الػػوزير التػػابع لػػو مػػع م ارعػػاة مػػا تػػنص

عميو القوانيف االخرى ".

وعمي ػػو ف ػػاف المش ػػرع الع ارق ػػي قي ػػد ح ػػؽ الدول ػػة بنحال ػػة ال ػػدعوى الجزائي ػػة
الناشػ ػػئة عػ ػػف اتيػ ػػاـ الموظػ ػػؼ او المكمػ ػػؼ بخدمػ ػػة عامػ ػػة بأيػ ػػة جريمػ ػػة – عػ ػػدا
( )1تنظ ػػر :المػ ػػادة ( )232مػ ػػف قػ ػػانوف االجػ ػراءات الجنائيػ ػػة المصػ ػػري ،والمػ ػػادة ( )61مػ ػػف
المرسوـ االشتراعي المبناني الصادر برقـ  112لسنة 1959ـ ،والمػادة ( )35مػف قػانوف

االجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991ـ.
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المخالفات المروريػة – تنسػب اليػو اثنػاء تأديتػو الوظيفػة او بسػببيا الػى المحػاكـ
المختصة عمى اذف الوزير التابع لو.

واعماالً ليذا القيد االجرائي فاف اتيػاـ الموظػؼ بأيػة جريمػة ناشػئة عػف

وظيفتو الرسمية أو بسببيا عدا المخالفات المرورية يتطمب مف الجية المختصة
باتخػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات الجزائيػ ػػة بحقػ ػػو لكػ ػػي تػ ػػتمكف مػ ػػف احالتػ ػػو عمػ ػػى المحاكمػ ػػة

الحصوؿ عمى اذف الوزير الذي يتبعو الموظؼ او المكمؼ بخدمة عامة.
ام ػػا بالنس ػػبة لمفمس ػػفة التشػ ػريعية الت ػػي يس ػػتيدفيا المش ػػرع م ػػف اخض ػػاع

الجػرائـ التػػي تنسػػب لمموظػػؼ او المكمػػؼ بخدمػػة عامػػة لقيػػد االذف فننيػػا تتجسػػد

في صيانة كرامة الجية التي يتبعيا الموظؼ أو المكمؼ بخدمة عامة ،والحفاظ
عمى ىيبتيا ،وكفالة استقالليا ،ذلؾ اف اتياـ الموظؼ او المكمؼ بخدمة عامػة

بجريمة وقعت منو اثناء تأدية الوظيفة او بسببيا يثنيو عف اداء اعمػاؿ وظيفتػو

عمػػى الوجػػو االكمػػؿ ،فيػػؤثر ذلػػؾ عمػػى حسػػف سػػير العمػػؿ وتصػػاب المصػػمحة

العامة بأضرار بميغة ،ىذا ألف لمموظفيف شأناً خاصاً في قانوف العقوبػات ،فيػو
يعنى بفرض واجبات خاصة عمػييـ ،ويقػرر بالنسػبة ليػـ تػارةً عقوبػات أشػد ممػا
يق ػػرره ألفػ ػراد الن ػػاس ،وط ػػو اًر يخص ػػيـ بجػ ػرائـ وعقوب ػػات ال يش ػػتركوف فيي ػػا م ػػع
غيرىـ ،فيجب لقػاء ذلػؾ اف يضػع ليػـ القػانوف حمايػة خاصػة تفػييـ كيػد االفػراد

ليـ ونزعتيـ الطبيعية لمشكوى منيـ(.)1

وعميػػو فػػاف الفمسػػفة التش ػريعية مػػف ىػػذا القيػػد االج ارئػػي يسػػتيدؼ حمايػػة

الموظؼ او المكمؼ بخدمػة عامػة ال بصػفتيـ اشخاصػاً ليػـ امتيػاز خػاص بػيف

ػاء فػػي ىيئػػة عامػػة ليػػا اسػػتقالليا وىيبتيػػا
أف ػراد الجماعػػة ،ولكػػف بصػػفتيـ اعضػ ً

( )1تنظػػر :المػػذكرة االيضػػاحية لمقػػانوف المصػػري رقػػـ ( )121لسػػنة 1956ـ .نقػالً عػػف :د.

محم ػ ػػود نجي ػ ػػب حس ػ ػػني ،الدس ػ ػػتور والق ػ ػػانوف الجن ػ ػػائي ،دار النيض ػ ػػة العربي ػ ػػة ،الق ػ ػػاىرة،

1992ـ ،ص.67
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وكرامتيا ،وال تتحقؽ حمايػة ىػذه الييئػات إال بحمايػة االفػراد الػذيف ينتمػوف الييػا

مف كؿ تعسؼ قد يتعرضوف لو.

وتجػ ػػدر االشػ ػػارة الػ ػػى اف ىػ ػػذا القيػ ػػد االج ارئػ ػػي ال يحػ ػػوؿ دوف مباش ػ ػرة
الدعوى الجزائية او اتخاذ االجراءات القانونية بحؽ الموظؼ او المكمؼ بخدمػة
عام ػػة ،ف ػػال يش ػػترط الحص ػػوؿ عم ػػى اذف ال ػػوزير لمباشػ ػرتيا سػ ػواء تعم ػػؽ االم ػػر
بجريمػػة ناشػػئة عػػف الوظيفػػة الرسػػمية أو بسػػببيا أـ لػػـ تكػػف ناشػػئة عػػف الوظيفػػة

ولػـ تكػػف مرتكبػة بسػػببيا ،ذلػؾ اف االذف ال يشػػترط اال بالنسػبة إلحالػػة الموظػػؼ

او المكمؼ بخدمة عامػة عمػى المحػاكـ المختصػة عػف جريمػة ارتكبيػا فػي اثنػاء
تأديتو ألعماؿ وظيفية او بسببيا.
وحسناً فعػؿ المشػرع الع ارقػي عنػدما قصػر ىػذا القيػد عمػى االحالػة عمػى

المح ػػاكـ المختص ػػة ول ػػـ يتوس ػػع في ػػو ليش ػػمؿ اقام ػػة ال ػػدعوى الجزائي ػػة او اتخ ػػاذ
االج ػراءات القانونيػػة ،لػػف مػػف شػػأف مثػػؿ ىػػذا التوسػػع اف يجعػػؿ مػػف قيػػد االذف
وسيمة لحماية المتعسؼ مػف المػوظفيف ويحجػب المسػؤولية عػف المنحػرؼ مػنيـ

جنائياً ،فحقؽ بذلؾ العدالة عمى أفضػؿ وجػو ألنػو وازف بػيف حمايػة الييئػة التػي
يتبعيػا الموظػػؼ وحػػؽ الدولػة فػػي العقػػاب محققػاً بػػذلؾ الفمسػػفة التػي يبتغييػػا مػػف

قيد االذف في ىذه الحالة.

ثـ صدر القانوف رقـ ( )8لسنة  2011المتضمف الغاء الفقرة (ب) مف
المػػادة ( )136مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة رقػػـ ( )23لسػػنة 1971
التػػي كانػػت تقيػػد حػػؽ الدولػػة بنحالػػة المػػتيـ عمػػى المحػػاكـ المختصػػة عػػف كػػؿ
جريمػة ػ عػدا المخالفػات المعاقػب عمييػا بموجػب قػانوف المػرور ػ ارتكبيػا اثنػاء
تأديت ػ ػ ػػو وظيفتػ ػ ػ ػػو الرس ػ ػ ػػمية او بسػػ ػ ػػببيا وتوج ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػػى قاض ػ ػ ػػي التحقيػػ ػ ػػؽ اف

يستحص ػػؿ اذنػ ػاً م ػػف ال ػػوزير ال ػػذي يػ ػرتبط ب ػػو الموظ ػػؼ ،ول ػػـ يك ػػف ام ػػاـ قاض ػػي
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التحقيؽ اال أف يحفظ التحقيؽ ويغمؽ الدعوى في حالة عدـ موافقة الػوزير عمػى
احالة المتيـ التابع لو عمى المحكمة المختصة(.)1

وقػػد بينػػت األسػػباب الموجبػػة لمقػػانوف أف الغػػاء الفق ػرة (ب) مػػف المػػادة
( )136مػ ػػف قػ ػػانوف اصػ ػػوؿ المحاكمػ ػػات الجزائيػ ػػة قػ ػػد جػ ػػاء مػ ػػف أجػ ػػؿ "حصػ ػػر
صػػالحية تقريػػر ب ػراءة المػػتيـ أو إدانتػػو بيػػد القضػػاء ولتأكيػػد اسػػتقاللو وضػػماف

دور أكبػػر فػػي ميػػداف محاربػػة الفسػػاد وعمػالً بمبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات" .ذلػػؾ
أف الفس ػ ػػاد ق ػ ػػد اص ػ ػػبن ظ ػ ػػاىرة مستشػ ػ ػريو ف ػ ػػي أغمػ ػ ػب مفاص ػ ػػؿ الدول ػ ػػة بس ػ ػػبب
المحاصصػػة الطائفيػػة وقيػػادة اغمػػب مؤسسػػات الدولػػة مػػف قبػػؿ عناصػػر تفتقػػر

لمخبػرة والمينيػػة فػػي عمميػػا اإلداري ،فضػالً عػػف غيػػاب الػرادع القػػانوني المتمثػػؿ
بوجػػود الفق ػرة (ب) مػػف المػػادة ( )136مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة

التػ ػػي شػ ػػكمت عقبػ ػػة خطي ػ ػرة تحػ ػػوؿ دوف الموظ ػ ػؼ احالػ ػػة المػ ػػتيـ بالفسػ ػػاد إلػ ػػى

القضػػاء ،ذلػػؾ أنيػػا تسػػتوجب الحصػػوؿ عمػػى اذف مػػف الػػوزير الػػذي ي ػرتبط بػػو

الموظػػؼ الػػذي غالب ػاً مػػا يكػػوف مػػف اقػػارب الػػوزير او مػػف حزبػػو وبالتػػالي فػػاف
القػػانوف سػػوؼ لػػف يطالػػو .إال إف ىػػذه األسػػباب يجػػب أف ال تحجػػب عنػػا مػػدى

أىميػػة الفمسػػفة التشػريعية التػػي كانػػت تكمػػف وراء الفقػرة (ب) مػػف المػػادة ()136
مػػف قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة .تمػػؾ الفمسػػفة التػػي كانػػت مقػػررة لحسػػف

متطمبات أداء الوظيفة العامة .وبمعنػى آخػر ،فػنف اخضػاع الجػرائـ التػي تنسػب

لمموظؼ او المكمؼ بخدمة عامة لقيد االذف يكمف في حماية المصمحة العامة،
فيذا القيد لـ يتقػرر لحمايػة المصػمحة الشخصػية لمموظػؼ ،وانمػا تمكينػاً لػو مػف

( )1نشر القانوف رقـ ( )8لسنة  2011قانوف تعديؿ قػانوف اصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة رقػـ
( )23لسػػنة  1971فػػي جريػػدة الوقػػائع العراقيػػة العػػدد ( )4193فػػي /13حزي ػراف2011/

ونصػػت المػػادة ( )1منػػو عمػػى " :تمغػػى الفقػرة (ب) مػػف المػػادة ( )136مػػف قػػانوف اصػػوؿ
المحاكمات الجزائية رقـ ( )23لسنة  1971المعدؿ.
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القياـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو .وىذا يعني أف فكرة الحماية الوظيفيػة ىػي التػي

تحكـ تقؼ وراء ىذا القيد.

ولما تقدـ ،ينبغي التوفيؽ بيف الفمسػفة التػي تسػتند إلييػا الفقػرة (ب) مػف
المادة ( )136مف قػانوف اصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة والفمسػفة التػي تكمػف وراء
الغاء ىذه الفقرة ،ذلؾ أف الكثير مف الناس يخمطوف بيف ىذا القيد واإلفالت مف

العق ػػاب ،فالقي ػػد قص ػػد من ػػو المش ػػرع تمك ػػيف الموظ ػػؼ م ػػف القي ػػاـ ب ػػأداء اعم ػػاؿ

وظيفتػػو وىػػو مطمػػئف تحقيق ػاً لممصػػمحة العامػػة والبعػػد عػػف كيػػد المتربصػػيف بػػو

بالباطػػؿ وحمايتػو مػػف بطػػش المجػػرميف ،حيػػث اتخػػذت الشػػكوى بحػػؽ المػػوظفيف

س ػػيفاً مس ػػمطاً عم ػػى رق ػػاب م ػػف ال يس ػػتجيب م ػػنيـ لرغب ػػات المتنف ػػذيف واالحػ ػزاب
السياسػػية ،ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػنف ىػػذا القيػػد ال يعفػػى الموظػػؼ مػػف المحاكمػػة

والعق ػػاب ع ػػف الجػ ػرائـ الت ػػي يرتكبي ػػا .وانس ػػجاماً م ػػع توجي ػػات مجم ػػس القض ػػاء

األعمػػى

()1

الػػذي أكػػد عمػػى اشػػعار الجيػػات القضػػائية وىيئػػة الن ازىػػة عمػػى عػػدـ

اتخػػاذ اإلج ػراءات القانونيػػة بحػػؽ المػػوظفيف قبػػؿ اكمػػاؿ التحقيػػؽ االداري وربػػط

األدلة التي تدعـ وجود المخالفة القانونية مف عدميا تمكيناً لمنتسبي الدولة مػف
( )1جػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػػي كتػ ػ ػ ػػاب مجمػ ػ ػ ػػس القضػ ػ ػ ػػاء األعمػ ػ ػ ػػى العػ ػ ػ ػػدد /899/مكتػ ػ ػ ػػب 2015 /فػ ػ ػ ػػي
ػاء عمػػى مقتضػػيات المصػػمحة العامػػة ولغػػرض
 2015/12/29مػػا يمػػي " :ـ/اعمػػاـ :بنػ ً
تمكيف منتسبي الدولة مف أداء مياميـ وفؽ الصالحيات الممنوحة ليػـ وبعػد التػداوؿ مػع
السػػادة رئػػيس االدعػػاء العػػاـ ورئػػيس ىيػػأة االش ػراؼ القضػػائي وقضػػاة وأعضػػاء االدعػػاء

العاـ في المحكمة المختصة بنظر قضايا النزاىة تقرر:
-

قياـ الجيات الرسمية بنجراء التحقيؽ اإلداري فيما ينسب إلى أحد منتسبييا مف مخالفات
ارتكبت خالؿ ممارسة ميامو الوظيفيػة وفػي حالػة وصػوليا إلػى ارتكػاب ىػذه المخالفػات،
اشػػعار الجيػػات القضػػائية وىيئػػة الن ازىػػة بػػذلؾ التخػػاذ االج ػراءات وفق ػاً لمقػػانوف عمػػى أف

ت ػربط األدلػػة المتحصػػمة التػػي تػػدعـ ارتكػػاب المخالفػػة وعمػػى أف ال تتخػػذ اإلج ػراءات مػػف
السادة قضاة التحقيؽ قبؿ إكماؿ التحقيؽ اإلداري وربط األدلة التي تػدعـ وجػود المخالفػة

القانونية مف عدميا إلجراء ما يمزـ وفؽ ىذا االعماـ.
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أداء ميػػاميـ وفػػؽ الصػػالحيات الممنوحػػة ليػػـ ،وعمػالً (ش .ز/إعمػػاـ12845/

فػػي  2016/5/8وقػرار مجمػػس الػػوزراء المػرقـ ( )134لسػػنة  2016الػػذي جػػاء
فيػػو مػػا يػػأتي" :اقػرار توصػػيات لجنػػة وضػػع المعػػايير القضػػائية العادلػػة والفاعمػػة
لضماف تطبيؽ احكاـ القانوف بصورة سميمة مع عدـ التػأثير عمػى سػير الم ارفػؽ

العامة وبما يمكف الحكومة العراقية مف انجاز اعماليا"

()1

 ،نقترح عمػى المشػرع

الع ارقػػي اعػػادة العمػػؿ بػػالفقرة (ب) مػػف المػػادة ( )136وعمػػى أف تكػػوف بالصػػيغة

اآلتيػػة " :فيمػػا عػػدا المخالفػػات المعاقػػب عمييػػا بموجػػب قػػانوف المػػرور رقػػـ 48
لسػػنة  1971المعػػدؿ والبيانػػات الصػػادرة بموجبػػو ال تجػػوز احالػػة المػػتيـ عمػػى
المحػػاكـ ف ػػي جريم ػػة ارتكبػػت اثن ػػاء تأديت ػػو وظيفتػػو الرس ػػمية او بس ػػببيا إال بع ػػد
إكمػ ػػاؿ التحقيػ ػػؽ اإلداري وربػ ػػط األدلػ ػػة التػ ػػي تػ ػػدعـ وجػ ػػود المخالفػ ػػة القانونيػ ػػة
وحصػػوؿ الموافقػػة باألغمبيػػة مػػف قبػػؿ المجنػػة التػػي تشػػكؿ فػػي كػػؿ و ازرة برئاسػػة

الػػوزير التػػابع لػػو المػػتيـ والمفػػتش العػػاـ وموظػػؼ مػػف ىيئػػة الن ازىػػة ويكػػوف قػرار
الييئة قابالً لمطعف فيػو أمػاـ محكمػة اسػتئناؼ المنطقػة بصػفتيا التمييزيػة خػالؿ
عشرة أياـ مف اليوـ التالي لتبميغو أو اعتباره مبمغاً".

( )1جاء في توصيات لجنة وضع المعايير القضائية العادلة والفاعمة لضػماف تطبيػؽ احكػاـ
القانوف بصورة سميمة-1 :عمى الجيات الرسمية إجراء التحقيػؽ االداري فيمػا ينسػب إلػى
أحػػد منتسػػبييا مػػف مخالفػػات ارتكبػػت خػػال ممارسػػة ميامػػو الوظيفيػػة وفػػي حالػػة قناعتيػػا
بارتكابػػو ىػػذه المخالفػػات التػػي تعػػد جريمػػة تشػػعر الجيػػات القضػػائية وىيئػػة الن ازىػػة بػػذلؾ
التخ ػػاذ االج ػػراءات وف ػػؽ الق ػػانوف عم ػػى أف تػ ػربط االدل ػػة المتحص ػػمة الت ػػي ت ػػدعـ ارتك ػػاب
المخالفة -2 .يمتزـ قضاة التحقيؽ بعدـ اصدار امر القبض او االستقداـ إال بعد اكتمػاؿ
جمػػع االدلػػة والتثبػػت مػػف صػػدقية الشػػكوى أو االخبػػار  -3 . ...مفاتحػػة مجمػػس القضػػاء
االعم ػػى الم ػػوقر باالعم ػػاـ عم ػػى المح ػػاكـ كاف ػػة لتفعي ػػؿ الم ػػادتيف  95و 106م ػػف ق ػػانوف
اصوؿ المحاكمات الجزائيػة -5 .لغػرض تنظػيـ سػير الم ارفػؽ العامػة تمتػزـ ىيئػة الن ازىػة
بمػػا جػػاء بأحكػػاـ /15ثاني ػاً مػػف قػػانوف الييئػػة رقػػـ  30لسػػنة  2011التػػي تقضػػي بأنيػػا
وخالؿ قياميا بواجبيا التحقيقي يجب أال تتػدخؿ فػي عمػؿ الػو ازرات والمؤسسػات الرسػمية

وأف تحترـ صالحيات واختصاصات قياداتيا وموظفييا". ...
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المطمب الخامس

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي ترتكب خارج وداخل العراق
س ػ ػػوؼ نتن ػ ػػاوؿ ى ػ ػػذا المطم ػ ػػب ف ػ ػػي ف ػ ػػرعيف نخص ػ ػػص االوؿ :الفمس ػ ػػفة

التشريعية مف قيد االذف في الجرائـ التي ترتكب خارج العراؽ ،بينمػا نتنػاوؿ فػي
الثػاني :الفمسػػفة التشػريعية مػػف قيػػد االذف فػي الجػرائـ التػػي ترتكػػب داخػػؿ العػراؽ

وعمى النحو اآلتي:

الفرع االول

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي ترتكب خارج الع ارق
تتف ػػؽ معظػػػـ التش ػ ػريعات المقارن ػػة عمػػػى تقيي ػػد ح ػػؽ الدول ػػة فػػػي اقامػػػة
الدعوى الجزائية الناشئة عف الجرائـ المرتكبة خارج اقميميا عمى اذف مسبؽ مف

جيػػة معينػػة ،وىػػو االتجػػاه الػػذي اخػػذ بػػو المشػػرع الع ارقػػي

()1

الػػذي عمػػؽ اقامػػة

الػػدعوى الجزائيػػة فػػي الج ػرائـ الواقعػػة خػػارج جميوريػػة الع ػراؽ عمػػى اذف رئػػيس

مجمس القضاء االعمى ،إذ نصت الفقرة (ب) مف المػادة ( )3مػف قػانوف اصػوؿ
المحاكمػات الجزائيػػة الع ارقػػي عمػػى انػػو " :ال يجػوز تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة فػػي

الجرائـ الواقعة خارج جميورية العراؽ إال بنذف وزير العدؿ"

()2

كمػا جػاءت عمػى

ذكر ىذا القيد ايضاً الفقرة ( )1مػف المػادة ( )14مػف قػانوف العقوبػات اذ نصػت
عمػػى مػػا يػػأتي " :ال تجػػري التعقيبػػات القانونيػػة عمػػى مػػف ارتكػػب جريمػػة خػػارج

الجميورية اال بنذف مف وزير العدؿ"(.)3

( )1تنظػػر :المػػادة ( )4مػػف قػػانوف العقوبػػات المصػػري ،والمػػادة ( )3 / 3مػػف قػػانوف أصػػوؿ
المحاكمػػات الجزائيػػة السػػوري ،والمػػادة ( )3 / 5مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة
االردني.
( )2انتقمػت صػالحية االذف مػف وزيػر العػدؿ الػى رئػيس مجمػس القضػاء االعمػى عمػى النحػػو
الذي اشرنا اليو سابقاً.

( )3اصبن االذف مف صالحيات رئيس مجمس القضاء االعمػى بعػد اف كػاف مػف صػالحيات
وزير العدؿ وعمى النحو الذي بيناه آنفاً.
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ومقتضػػى النصػػيف المتقػػدميف اف الػػدعوى الجزائيػػة الناشػػئة عػػف الج ػرائـ

المرتكبػػة خػػارج الع ػراؽ ال يجػػوز اقامتيػػا مػػف قبػػؿ السػػمطة التػػي خوليػػا القػػانوف
بذلؾ إال بعد الحصوؿ عمى اذف مسبؽ مػف رئػيس مجمػس القضػاء االعمػى .بػؿ

اف المشرع العراقي ذىب الى ابعد مػف ذلػؾ اذ اوجػب لمباشػرة التحقيػؽ فػي ىػذه

الجػ ػرائـ اف ي ػػتـ م ػػف قب ػػؿ قاض ػػي مخ ػػتص يندب ػػو ل ػػذلؾ رئ ػػيس مجم ػػس القض ػػاء

االعمى(.)1

وتتجمػػى الفمسػػفة التش ػريعية فػػي قيػػد االذف فػػي الج ػرائـ المرتكبػػة خػػارج

العػ ػراؽ م ػػف حي ػػث اف المش ػػرع وازف ب ػػيف مص ػػمحة الدول ػػة ف ػػي معاقب ػػة الج ػػاني
ومصػػمحتيا فػػي الحفػػاظ عمػػى طبيعػػة العالقػػات الثنائيػػة مػػع الدولػػة التػػي ارتكبػػت

الجريمة عمى اراضييا ،واعطى رئيس مجمس القضاء االعمى صالحيتو اعطاء
االذف م ػػف عدم ػػو عم ػػى ض ػػوء المفاض ػػمة ب ػػيف المص ػػمحتيف ،ف ػػاف وج ػػد اف ف ػػي

تحري ػػؾ ال ػػدعوى الجزائي ػػة م ػػا يس ػػيء ال ػػى العالق ػػات الثنائي ػػة وي ػػؤثر س ػػمباً عم ػػى
المصػػمحة العميػػا لمعػراؽ ويتعػػارض مػػع سياسػػة الدولػػة احجػػـ عػػف اعطػػاء االذف،

ألف ىذه المصمحة اولى بالرعاية مف مصمحة الدولة في معاقبة الجاني.
فضػالً عػػف ذلػؾ فػػاف اجػراء التعقيبػػات القانونيػة عػػف جريمػة مرتكبػػة فػػي

الخػارج يتطمػب اجػراءات معقػدة وطويمػة ،وتتطمػػب اسػتخداـ الطػرؼ الدبموماسػػية
لتعمقيا بدولة أخرى ،مما يتطمب االمر التأكد والتأني في دراسة كػؿ قضػية قبػؿ

البث في مسالة تحريؾ الدعوى والسير فييا او ترؾ الموضوع(.)2

( )1تنظر :المادة ( / 53ب) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
( )2د  .مػاىر عبػد شػويش الػػدرة ،االحكػاـ العامػة فػي قػػانوف العقوبػات ،دار الحكمػة لمطباعػػة
والنش ػػر ،الموص ػػؿ1990 ،ـ ،ص149؛ د .عب ػػد ال ػػرزاؽ ص ػػمبي الح ػػديثي ،ش ػػرح ق ػػانوف
العقوبات القسـ العاـ ،ط ،2المكتبة القانونيػة ،بغػداد2010 ،ـ ،ص98؛ د .عمػي حسػيف

الخمػػؼ ود .سػػمطاف عبػػد القػػادر الشػػاوي ،المبػػادئ العامػػة فػػي قػػانوف العقوبػػات ،المكتبػػة
القانونية ،بغداد ،دور ذكر سنة الطبع ،ص.110
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وتجدر االشارة الى اف المادة ( / 136أ) مف قانوف اصوؿ المحاكمات

الجزائيػػة الع ارقػػي قػػد عمقػػت احالػػة المػػتيـ الػػى المحػػاكـ الجزائيػػة بشػػأف الج ػرائـ
المرتكبػػة خػػارج العػراؽ عمػػى اذف يصػػدر مػػف رئػػيس مجمػػس القضػػاء االعمػػى ،اذ

جاء فييا مػا يػأتي " :ال تجػوز احالػة المػتيـ عمػى المحػاكـ الجزائيػة المنصػوص
عمييا في ىذا القانوف اال بػنذف مػف وزيػر العػدؿ فػي الجػرائـ ...والجػرائـ الواقعػة

خارج العراؽ التي يعاقب عمييا القانوف العراقي ".
والسػؤاؿ الػػذي يثػار فػػي ىػذا الصػػدد ىػو ،ىػػؿ اف االذف يشػترط لتحريػػؾ

الػ ػػدعوى الجزائيػ ػػة اسػ ػػتناداً الػ ػػى نػ ػػص المػ ػػادتيف ( / 3ب) مػ ػػف قػ ػػانوف اصػ ػػوؿ

المحاكم ػػات الجزائي ػػة و ( )1 / 14م ػػف ق ػػانوف العقوب ػػات ،اـ اف االذف يش ػػترط
لإلحالة الى المحاكـ الجزائية المختصة استناداً الى نص المادة ( / 136أ) مف
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ؟نعتقػد اف االمػر يتطمػب مػف المشػرع التػدخؿ

إل ازلػػة ىػػذا التنػػاقض لػػذا نقتػػرح حػػذؼ الفق ػرة االخيػرة مػػف المػػادة ( / 136أ) مػػف

ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف اص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ المحاكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الجزائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء فيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا:
" ...والج ػ ػرائـ الواقعػ ػػة خػ ػػارج الع ػ ػراؽ التػ ػػي يعاقػ ػػب عمييػ ػػا القػ ػػانوف الع ارقػ ػػي ".

واالكتفػػاء بمػػا ورد فػػي المػػادة ( / 3ب) االصػػولية والمػػادة ( )1 / 14عقوبػػات
مف ضرورة الحصػوؿ عمػى اذف رئػيس مجمػس القضػاء االعمػى لتحريػؾ الػدعوى

الجزائيػ ػػة ،فيػ ػػذا االذف يكفػ ػػي إلقامػ ػػة الػ ػػدعوى الجزائيػ ػػة واحالتيػ ػػا الػ ػػى المحػ ػػاكـ

المختصة ،ألف االحالة ليست اال اجراء مف اجراءات تحريؾ الدعوى الجزائية.
الفرع الثاني

الفمسفة التشريعية من قيد االذن في الجرائم التي ترتكب داخل العراق.
اخضػ ػ ػ ػ ػ ػػع المشػ ػ ػ ػ ػ ػػرع الع ارقػ ػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ػػدعوى الجزائيػ ػ ػ ػ ػ ػػة الناشػ ػ ػ ػ ػ ػػئة عػ ػ ػ ػ ػ ػػف
جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائـ معين ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واف ارتكب ػ ػ ػ ػ ػ ػػت داخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ لقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد االذف ،اذ نص ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

المػ ػ ػ ػ ػ ػػادة ( )227مػ ػ ػ ػ ػ ػػف قػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف العقوبػ ػ ػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذا القيػ ػ ػ ػ ػ ػػد بقوليػ ػ ػ ػ ػ ػػا:
" ...كػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف أىػ ػ ػ ػػاف رئيسػ ػ ػ ػػيا او ممثميػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػػدى الع ػ ػ ػ ػراؽ او أىػ ػ ػ ػػاف عمميػ ػ ػ ػػا
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او ش ػ ػ ػ ػ ػػعارىا ال ػ ػ ػ ػ ػػوطني مت ػ ػ ػ ػ ػػى كان ػ ػ ػ ػ ػػا مس ػ ػ ػ ػ ػػتعمميف عم ػ ػ ػ ػ ػػى وج ػ ػ ػ ػ ػػو ال يخ ػ ػ ػ ػ ػػالؼ
قػ ػ ػ ػ ػوانيف العػػ ػ ػ ػراؽ .وال تق ػ ػ ػ ػػاـ ال ػ ػ ػ ػػدعوى ع ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػذه الجريم ػ ػ ػ ػػة إال بن ػ ػ ػ ػػاء عم ػ ػ ػ ػػى
إذف تحريري مف وزير العدؿ"(.)1

كمػػا عمػػؽ المشػػرع الع ارقػػي احالػػة المػػتيـ الػػى المحػػاكـ الجزائيػػة بشػػاف

ج ػرائـ مح ػػددة واف ارتكبػػت داخ ػػؿ العػ ػراؽ عمػػى اذف يص ػػدر مػػف رئ ػػيس مجم ػػس
القضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء االعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،إذ نصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة

( / 136أ) مف قانوف اصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة عمػى ىػذا القيػد بقوليػا " :أ-
ال تجػػوز احالػػة المػػتيـ عمػػى المحػػاكـ الجزائيػػة ...إال بػػنذف مػػف وزيػػر العػػدؿ فػػي

الجرائـ الماسة بػأمف الدولػة الخػارجي او الػداخمي وفػي جػرائـ إىانػة الحكومػة او

الػػو ازرات او الييئػػات النيابيػػة او الق ػوات المسػػمحة او شػػعار الدولػػة او عمميػػا او
الػ ػػدوؿ االجنبيػ ػػة او المنظمػ ػػات الدوليػ ػػة او رؤسػ ػػائيا او ممثمييػ ػػا او عمميػ ػػا او

شعارىا الوطني ." ...

وال جداؿ في اف النصيف فضالً عف ازدواج المعالجة لمسػألة واحػدة أف

فييما تعارضاً ال يمكف تجاىمو بالنسبة لجرائـ اىانة الدوؿ االجنبيػة والمنظمػات

الدوليػػة او رؤسػػائيا او ممثمييػػا او عمميػػا او شػػعارىا الػػوطني ،فالمػػادة ()227
عقوبات تشترط االذف لتحريؾ الدعوى الجزائيػة فػي حػيف تشػترط المػادة ()136

االصولية االذف إلحالة المتيـ عمى المحاكـ الجزائية االمػر الػذي يثيػر التسػاؤؿ

حػػوؿ الػػنص الواجػػب التطبيػػؽ ،فيػػؿ يشػػترط االذف لتحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة اـ
لإلحالة الى المحاكـ الجزائية المختصة؟

وال زالت ىذا التناقض وتجنب ازدواج المعالجة التشػريعية ليػذه المسػألة
نقتػػرح عمػػى المشػػرع الع ارقػػي الغػػاء الفق ػرة االخيػرة مػػف المػػادة ( )227مػػف قػػانوف
العقوبات والتي جاء فييا ..." :وال تقاـ الدعوى عف ىذه الجريمػة إال بنػاء عمػى

( )1صػػار االذف مػػف اختصػػاص رئػػيس مجمػػس القضػػاء االعمػػى عمػػى النحػػو الػػذي ذكرن ػػاه
سابقاً.
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اذف تحريري مف وزير العدؿ " .وتعديؿ الفقرة (أ) مف المػادة ( )136مػف قػانوف

اصػ ػػوؿ المحاكمػ ػػات الجزائيػ ػػة وجعميػ ػػا بالصػ ػػيغة االتيػ ػػة ":أ -ال تقػ ػػاـ الػ ػػدعوى
الجزائي ػػة إال بن ػػاء عم ػػى اذف تحري ػػري م ػػف رئ ػػيس مجم ػػس القض ػػاء االعم ػػى ف ػػي
الجرائـ الماسة بػأمف الدولػة الخػارجي أو الػداخمي وفػي جػرائـ اىانػة الحكومػة او

الػػو ازرات أو الييئػػات النيابيػػة او الق ػوات المسػػمحة او شػػعار الدولػػة او عمميػػا او
الدولػ ػػة االجنبيػ ػػة او المنظمػ ػػات الدوليػ ػػة او رؤسػ ػػائيا او ممثمييػ ػػا او عمميػ ػػا او
شعارىا الوطني والجرائـ الواقعة خارج العراؽ التي يعاقب عمييا القانوف العراقي

".وتتجمى مظاىر العدالة في تعميػؽ اقامػة الػدعوى الجزائيػة الناشػئة عػف الجػرائـ

المػ ػػذكورة آنف ػ ػاً عمػ ػػى اذف رئػ ػػيس مجمػ ػػس القضػ ػػاء االعمػ ػػى فػ ػػي الحفػ ػػاظ عمػ ػػى
المصمحة العميا لمعراؽ ،إذ قد يؤثر تحريؾ الدعوى الجزائية سمباً عمى العالقػات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمعػراؽ مػع بقيػة الػدوؿ ،وىػي مصػمحة اولػى

بالرعاية مف مصػمحة الدولػة فػي عقػاب الجػاني ،لػذا تػرؾ المشػرع تقػدير مالئمػة
تحريػ ػػؾ الػ ػػدعوى الجزائيػ ػػة الناشػ ػػئة عػ ػػف ىػ ػػذه الج ػ ػرائـ ل ػ ػرئيس مجمػ ػػس القضػ ػػاء

االعمى.
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الخاتمة

بعػػد أف انتيينػػا مػػف كتابػػة ىػػذه البحػػث توصػػمنا إلػػى جممػػة مػػف النتػػائج

والتوصيات نبينيا بحسب ما يأتي:
أوالً .النتائج:

 .1يجمػػع بػػيف الج ػرائـ التػػي قيػػد المشػػرع فييػػا حػػؽ الدولػػة فػػي اقامػػة الػػدعوى
الجزائيػػة الناشػػئة عنيػػا عمػػى طمػػب جيػػة رسػػمية أف ليػػا فمسػػفة تشػريعية مػػف
طبيعػػة خاصػػة ،فيػػي تمػػس بطريػػؽ مباشػػر او غيػػر مباشػػر مجموعػػة مػػف

المص ػػالن الحيوي ػػة لمدول ػػة ،إال أف المش ػػرع ق ػػدر اف العدال ػػة تقتض ػػي غ ػػض
الطػرؼ عػف ىػذه الجػرائـ ألف ذلػؾ يكفػؿ مصػمحة اخػػرى أولػى بالرعايػة مػػف
المصمحة التي يستيدفيا مف العقاب عمى تمؾ الجرائـ.

 .2تتجسػػد الفمسػػفة التشػريعية مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي اقامػػة الػػدعاوى الناشػػئة
عف مخالفة احكاـ قانوف المطبوعات عمى طمب وزيػر الثقافػة واالعػالـ فػي

حمايػػة الصػػحفييف تمكين ػاً ليػػـ مػػف اداء الواجبػػات المنوطػػة بيػػـ فػػي حريػػة
وطمأنينة ضماناً لحرية التعبير التي كفميا الدستور العراقي.

 .3تتمثػػؿ الفمسػػفة التش ػريعية مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي اقامػػة الػػدعاوى الناشػػئة
عػػف مخالفػػة احكػػاـ قػػانوف الطي ػراف المػػدني عمػػى طمػػب مػػف سػػمطة الطي ػراف

المػػدني ،فػػي اف ىػػذه االخيػرة أقػػدر مػػف االدعػػاء العػػاـ عمػػى تقػػدير المالئمػة
بػػيف تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة او عػػدـ تحريكيػػا ،ذلػػؾ اف المشػػرع بتجريمػػو

لألفعاؿ التي ترتكب بالمخالفة ال حكاـ قانوف الطيراف المدني انما يستيدؼ
حماية مصمحة سػمطات الطيػراف المػدني ،لػذا فػاف العدالػة تقتضػي اف يتػرؾ

لسمطات الطيراف المدني تقدير مدى اضرار الفعؿ المرتكب بمصػالحيا مػف
عدمػػو ،وتقػػدير مػػا اذا كػػاف مػػف مصػػمحتيا تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة او عػػدـ

تحريكي ػػا .ف ػػأراد الش ػػارع أف يك ػػوف ف ػػي تق ػػديـ الطم ػػب م ػػف س ػػمطات الطيػ ػراف
المدني ما يكفؿ وزف ىذه االعتبارات ,الف ىػذه السػمطة ىػي المجنػي عميػو،
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فضػ ػالً ع ػػف اف ى ػػذا القي ػػد يس ػػاىـ ف ػػي تخفي ػػؼ الع ػػبء ع ػػف كاى ػػؿ القضػ ػاء
ويقمػص مػف عػدد الػدعاوى ويحػد مػف ظػاىرة الػبطء فػي التقاضػي بمػا يسػيـ

في حسف سير العدالة وسرعة ادائيا.
 .4تبدو الفمسفة التشريعية مػف تقييػد حػؽ الدولػة فػي رفػع الػدعاوى الناشػئة عػف
مخالفة احكاـ قانوف المشروبات الروحية في أف المشرع قدر اف المجوء الى

الػػدعوى الجزائيػػة كوسػػيمة السػػتيفاء حػػؽ الدولػػة فػػي العقػػاب يجػػب اف يكػػوف
بالحد االدنى وعند الضرورة القصوى ،ذلؾ اف العقوبة فػي الجػرائـ البسػيطة

ال تقػػدـ عالج ػاً لظػػاىرة الجريمػػة ،وانمػػا تمثػػؿ مرجع ػاً أخي ػ اًر ال يسػػوغ المجػػوء
اليػػو إال بعػػد اسػػتنفاذ وسػػائؿ اجرائيػػة اخػػرى يكػػوف مػػف شػػأنيا حسػػـ الن ػزاع

بطريقة سيمة ميسػرة بػدالً مػف المجػوء الػى الػدعوى الجزائيػة ،وىػو امػر يتفػؽ

مػػع مبػػدأ تقييػػد القػػانوف الجنػػائي بالحػػد االدنػػى مػػف التجػريـ والعقػػاب .فضػالً

عػػف أف ىػػذا القيػػد يعػػد مػػف الوسػػائؿ البديمػػة التػػي لجػػأ الييػػا المشػػرع لتحقيػػؽ
العدالػ ػػة والتخفيػ ػػؼ مػ ػػف زخػ ػػـ الػ ػػدعاوى عمػ ػػى االجي ػ ػزة العدليػ ػػة والقضػ ػػائية
والتخفيؼ مف عدد النزالء في المؤسسػات االصػالحية ومػا يتطمبػو ذلػؾ مػف

نفق ػػات ترى ػػؽ خزين ػػة الدول ػػة دوف م ػػردود ي ػػذكر ،ذل ػػؾ اف العقوب ػػة ع ػػف ى ػػذه
الجػرائـ البسػػيطة قػػد يكػػوف ليػػا اثػػار مػػدمرة بالنسػػبة لممحكػػوـ عميػػو ال سػػبيؿ

الى تجنبيا ،فيي فضالً عف مساسيا بحرية المحكوـ عميػو ومػا لػو واعتبػاره
وتػػؤدي الػػى التشػػيير بػػو فػػي االوسػػاط االجتماعيػػة ،بػػؿ اف اثرىػػا ال يقتصػػر

عمى شخص الجاني وحػده ،وانمػا يمقػي بضػاللو عمػى غيػره مػف االشػخاص
ممف يتكوف منيـ محيطو العائمي واالجتماعي

 .5تكمػػف الفمسػػفة التش ػريعية التػػي يسػػتيدفيا المشػػرع مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي
اقامة الدعاوى في الجػرائـ الكمركيػة فػي تخفيػؼ العػبء عػف كاىػؿ القضػاء
بص ػػورة خاص ػػة وكاى ػػؿ اجيػ ػزة العدال ػػة الجنائي ػػة بص ػػورة عام ػػة وف ػػي ذل ػػؾ
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مسػػاىمة فػػي الحػػد مػػف أزمػػة العدالػػة الجنائيػػة التػػي كػػاف أحػػد أىػػـ مسػػبباتيا

ازدياد عدد الدعاوى المعروضة عمى القضاء سنوياً.

 .6اف مما يجافي العدالة عػدـ الػنص فػي الدسػتور عمػى اخضػاع الجػرائـ التػي
يرتكبيا رئيس الجميورية ورئيس الوزراء ونوابيـ والوزراء لقيد االذف.
 .7تتمثؿ في الفمسفة التشريعية التي استيدفيا المشرع مف تقييد حػؽ الدولػة فػي
تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة بحػػؽ اعضػػاء المجػػالس النيابيػػة ازاء مػػا يرتكبونػػو

مػػف ج ػرائـ بحمايػػة المؤسسػػة الدسػػتورية التػػي ينتمػػي الييػػا النائػػب بوصػػفيا

الممث ػػؿ الحقيق ػػي لألم ػػة ،وض ػػماف اس ػػتقالليا ع ػػف الس ػػمطات االخ ػػرى لك ػػي
تتمكف مف اداء وظيفتيا في مراقبة الحكومة.

 .8تتجسػػد الفمسػػفة التشػريعية مػػف تقييػػد حػػؽ الدولػػة فػػي اقامػػة الػػدعوى الجزائيػػة
الناشئة عػف الجػرائـ التػي تنسػب الػى القضػاة او اعضػاء االدعػاء العػاـ فػي

صػػيانة ك ارمػػة السػػمطة القضػػائية ،والحفػػاظ عمػػى ىيبتيػػا ،وكفالػػة اسػػتقالليا
ازاء السػػمطة التنفيذي ػػة لض ػػماف اف ي ػػؤدي اعضػػاؤىا اعم ػػاليـ بحري ػػة كامم ػػة
دوف خوؼ أو تردد مف الكيد ليـ أو التنكيؿ بيـ ،والحيمولة دوف اف يقػبض

عمػػييـ فيحػػاؿ بيػػنيـ وبػػيف اداء اعمػػاليـ واختصاصػػاتيـ ،والحيمولػػة دوف أف
يبقوا عمى نحػو دائػـ ميػدديف بػاإلجراءات الجزائيػة ضػدىـ ،فػال يتمكنػوا مػف

مباشرة اعماليـ عمى النحو الذي تمميو عمييـ ضمائرىـ.

 .9وتتجمى الفمسفة التشػريعية فػي قيػد االذف فػي الجػرائـ المرتكبػة خػارج العػراؽ
م ػ ػػف حي ػ ػػث اف المش ػ ػػرع وازف ب ػ ػػيف مص ػ ػػمحة الدول ػ ػػة ف ػ ػػي معاقب ػ ػػة الج ػ ػػاني
ومص ػػمحتيا ف ػػي الحف ػػاظ عم ػػى طبيع ػػة العالق ػػات الثنائي ػػة م ػػع الدول ػػة الت ػػي

ارتكبت الجريمة عمى اراضييا.
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ثانياً .التوصيات:

نقترح عمى المشرع العراقي التوصيات اآلتية آمميف األخذ بيا:

 .1نقترح اضػافة نػص فػي الدسػتور الع ارقػي يتضػمف عػدـ جػواز اقامػة الػدعوى
الجزائيػػة بح ػؽ رئػػيس الجميوريػػة ورئػػيس الػػوزراء ون ػوابيـ والػػوزراء إال بنػػاء
عمى اذف مف مجمػس النػواب .ونقتػرح أف يكػوف الػنص بالصػيغة اآلتيػة" :ال

يجوز في غير حالة التمبس بالجريمة تحريك الدعوى الجزائية ضد رئيس

الجميورية ورئيس الوزراء ونوابيم والوزراء او القبض عمييم خالل مدة

تووولييم مناصووبيم مووالم يصوودر اذن خطووي مسووبق بموافقووة ثمثووي اعضوواء
مجمس النواب عمى رفع الحصانة عنيم".

 .2نقتػػرح تعػػديؿ المػػادة ( )63مػػف الدسػػتور وجعميػػا بالصػػيغة االتػػي :المووادة "
 /63ثانيواً – أ ........-ب -ال يجوووز فووي غيوور حالووة التمووبس بالجريمووة
تحريووك الوودعوى الجزائيووة ضوود اي عضووو موون اعضوواء مجمووس الن وواب او
القبض عميو خالل مدة الفصل التشوريعي موالم يصودر اذن خطوي مسوبق

بموافقووة اعضوواء المجمووس باألغمبيووة المطمقووة عمووى رفووع الحصووانة عنووو.

ج -ال يجوووز فووي غيوور حالووة التمووبس بالجريمووة تحريووك الوودعوى الجزائيووة

ضوود اي عضووو موون اعضوواء مجمووس النوواب او القووبض عميووو خووارج موودة

الفصوول التشووريعي مووالم يصوودر اذن خطووي مسووبق بموافقووة رئوويس مجمووس
النواب عمى رفع الحصانة عنو ".

 .3نقتػػرح عمػػى المشػػرع الع ارقػػي اعػػادة العمػػؿ بػػالفقرة (ب) مػػف المػػادة ()136
وعمػػى أف تكػػوف بالصػػيغة اآلتيػػة " :فيمووا عوودا المخالفووات المعاقووب عمييووا

بموجب قانون المرور رقم ( )48لسنة  1971المعدل والبيانات الصادرة
بموجبووو ال تجوووز احالووة المووتيم عمووى المحوواكم فووي جريمووة ارتكبووت اثنوواء
تأديتو وظيفتو الرسومية او بسوببيا إال بعود إكموال التحقيوق اإلداري وربوط

األدلوة التووي تودعم وجووود المخالفوة القانونيووة وحصوول الموافقووة باألغمبيووة
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من قبل المجنة التي تشكل في كل وزارة برئاسة الووزير التوابع لوو الموتيم

والمفتش العام وموظف من ىيئة النزاىة ويكون قرار الييئة قوابالً لمطعون
فيو أمام محكموة اسوتئناف المنطقوة بصوفتيا التمييزيوة خوالل عشورة أيوام

من اليوم التالي لتبميغو أو اعتباره مبمغاً".

 .4نقتػ ػػرح حػ ػػذؼ الفق ػ ػرة االخي ػ ػرة مػ ػػف المػ ػػادة ( / 136أ) مػ ػػف قػ ػػانوف اصػ ػػوؿ
المحاكمات الجزائية التي جاء فييا ..." :والجرائـ الواقعة خارج العراؽ التي
يعاق ػػب عميي ػػا الق ػػانوف الع ارق ػػي " .واالكتف ػػاء بم ػػا ورد ف ػػي الم ػػادة ( / 3ب)

االصػ ػػولية والمػ ػػادة ( )1 / 14عقوبػ ػػات مػ ػػف ضػ ػػرورة الحصػ ػػوؿ عمػ ػػى اذف
رئػػيس مجمػػس القضػػاء االعمػػى لتحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػة ،فيػػذا االذف يكفػػي
إلقامػ ػػة الػػػدعوى الجزائيػػػة واحالتيػ ػػا الػػػى المحػػػاكـ المختصػػػة ،ألف االحالػ ػػة

ليست اال اجراء مف اجراءات تحريؾ الدعوى الجزائية.
 .5نقت ػػرح عم ػػى المش ػػرع الع ارق ػػي الغ ػػاء الفقػػرة االخيػػرة م ػػف الم ػػادة ( )227م ػػف
قانوف العقوبات والتي جاء فييا ..." :وال تقاـ الدعوى عف ىذه الجريمػة إال
بنػػاء عمػػى اذف تحريػػري مػػف وزيػػر العػػدؿ " .وتعػػديؿ الفق ػرة (أ) مػػف المػػادة

( )136مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية وجعميا بالصيغة االتية ":أ-
ال تقووام الوودعوى الجزائيووة إال بنوواء عمووى اذن تحريووري موون رئوويس مجمووس

القضاء االعمى في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخمي وفي
جرائم اىانة الحكومة او الو ازرات أو الييئات النيابية او القووات المسومحة

او شووعار الدولووة او عمميووا او الدولووة االجنبيووة او المنظمووات الدوليووة او
رؤسائيا او ممثمييا او عمميا او شعارىا الوطني والجورائم الواقعوة خوارج

العراق التي يعاقب عمييا القانون العراقي ".
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المستخمص
إف الدعوى الجزائية ىي الوسيمة التي يتمكف المجتمع بمقتضاىا مف
عقاب الجاني ,باعتبارىا الوسيمة التي يتـ بمقتضاىا اتخاذ اإلجراءات الالزمة

إلقامة الدليؿ عمى إسناد الجريمة إلى المتيـ.

واألصؿ يقتضي أف لالدعاء العاـ بوصفو نائباً عف المجتمع الحرية

في تحريؾ الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة إلى فاعميا ,إال أف المشرع

وضع ثالثة قيود عمى حرية االدعاء العاـ في تحريؾ الدعوى ,بحيث ال يتمكف

مع وجودىا مف تحريؾ الدعوى الجزائية ,وتتمثؿ ىذه القيود بػ ( الشكوى,
واإلذف ,والطمب ).
يجمع بيف الجرائـ التي قيد المشرع فييا حؽ الدولة في اقامة الدعوى

الجزائية الناشئة عنيا عمى طمب جية رسمية أف ليا فمسفة تشريعية مف طبيعة
خاصة ،فيي تمس بطريؽ مباشر او غير مباشر مجموعة مف المصالن

الحيوية لمدولة ،إال أف المشرع قدر اف العدالة تقتضي غض الطرؼ عف ىذه

الجرائـ ألف ذلؾ يكفؿ مصمحة اخرى أولى بالرعاية مف المصمحة التي

يستيدفيا مف العقاب عمى تمؾ الجرائـ.
وانطالقاً مما تقدـ فنف البحث يروـ الكشؼ عف الفمسفة التي استيدفيا

المشرع مف النص عمى ىذه القيود ،وسعياً لتحميؿ ىذه النصوص والوصوؿ
إلى ىذه الفمسفة اقتضى األمر تقسيـ البحث إلى مبحثيف؛ خصص االوؿ:
لدراسة الفمسفة التشريعية مف تقييد حؽ الدولة في العقاب في جرائـ الطمب،
بينما تناوؿ الثاني :لبحث الفمسفة التشريعية مف تقييد حؽ الدولة في العقاب

في جرائـ اآلذف.
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Abstract
The criminal case is the means by which society can
punish the offender as the means by which the necessary
procedures are taken to establish evidence of attribution of
the crime to the accused.
The original requires that the public prosecution as a
deputy of the society free to initiate criminal action and to
attribute the crime committed to the actor, but the legislator
put three restrictions on the freedom of the prosecution to
initiate the action, so that it cannot with its existence to
initiate the criminal case, , Authorization, and demand).
Combines the crimes under which the legislator has
the right of the state to institute criminal proceedings
arising from it on the request of an official body that has a
legislative philosophy of a special nature, which directly or
indirectly affects a range of vital interests of the state.
However, the legislator estimated that justice requires
turning a blind eye to These crimes, because this ensures
the interest of other first care of the interest that is targeted
by the punishment for those crimes.
In order to analyze these texts and to reach this
philosophy, it was necessary to divide the research into two
sections. The first was to examine the legislative
philosophy of restricting the right of the state to punish for
the crimes of demand, while Second, to discuss the
legislative philosophy of restricting the right of the state to
punishment in the crimes of the ear.
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