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 احملتو7ت
  14  ........................................................................  املخــتصرات

  15  ...........................................................................  املـقـــدمـــة

  16  .................................................................  الباب األول

  17  .......................................................................  الفصل األول

  17  ...............................  ق.أحداث 1اهلدف من تشريع قانون رعاية األحداث: م 

  17  .........  ) ق.إدعاء7و6و5ف  1دور اإلدعاء العام يف حتقيق أهداف قانون األحداث. (م

  19  ................  ق.أحداث 2قانون األحداث لتحقيق أهدافه: م األسس اليت تعتمد عليها 

  20  .......................................................................  الفصل الثاين

  20  ......................................................  ق.أحداث 3سر�ن القانون: م 

  20  ......................................  ق.أحداث 3من هو الصغري؟ ومن هو احلدث؟ م

  22  .......................................................................  تعريف الويل:

  22  .............................  /خامساً ق.أحداث3من هو ويل الصغري واحلدث قانوlً؟ م 

  22  ........................................  ق.أحداث 4ت من عمر احلدث: م كيفية التثبّ 

  26  ....................  ق.أحداث 108هل قانون األحداث فقط تطّبق على األحداث ؟ م 

  27  .................................................................  الباب الثاين

  28  .......................................................................  الفصل األول

  28  ..................................................  ق.أحداث 6آلية تشكيل اsلس: م 

  28  ........................................  ق.أحداث  7انعقاد اsلس واختاذ القرارات: م 
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  29  .........................................  ق.أحداث /xلثاً 7حضور وغياب األعضاء: م 

  29  ......................................  /أوًال ق.أحداث8اختصاصات ومهام اsلس:  م 

  30  .......................................................................  الفصل الثاين

  30  ...........................................................  ق.أحداث  10الدور: م 

  32  ..........................................................  ق.أحداث 10املدارس: م 

  34  ............  : 2009لسنة  2مهام قسم التدريب والتأهيل والتشغيل مبوجب تعليمات رقم 

  34  ..............  1988) لسنة 2أهم ما جاء يف نظام مدارس �هيل األحداث العراقي رقم (

  35  ...............  أهم ما جاء يف إعالن حقوق السجناء واملعتقلني يف إقليم كوردستان العراق:

  35  ......................................................................  الفصل الثالث

  36  .................................................  ق.أحداث 12مم يتألف املكتب: م 

  36  ......  ق.أحداث13العمل يف حالة عدم إمكان تشكيل املكتب من أعضاء متفرغني؟ م ما 

  36  .....................................................  ق.أحداث 14مهام املكتب: م 

  38  ................................................................  الباب الثالث

  39  .......................................................................  الفصل األول

  39  .....................................املدرسية النفسية واالجتماعية:) مكتب اخلدمات 1

  x/  ..............................................  39نياً ق.أحداث17تشكيلة املكتب: م 

  39  .....................................................  ق.أحداث 18مهام املكتب: م 

  40  ..............................................  اجلهات اليت جيوز أن يستعني �ا املكتب:

  41  ............................................  ق.أحداث 21) الباحث االجتماعي: م 2



5 
 

  41  ..................................  /أوًال ق.أحداث22) جلان االستشارات األسرية: م 3

  x/  ......................................  41نياً ق.أحداث22) جلان محاية األحداث: م 4

  42  ...............................................  ق.أحداث 23) شرطة األحداث: م 5

  42  ....................................................  اللجنة العليا حلماية حقوق الطفل:

  44  ...............  الوسائل اليت تسعى اللجنة من خالهلا حتقيق أهدافها على النطاق الداخلي:

  45  .......................................................................  الفصل الثاين

  45  .......................  ق.أحداث 24الصغري أو احلدث يعترب مشرداً يف احلاالت اآلتية: م

  46  ................  هل أجاز املشرع تشغيل احلدث ألغراض حمددة ؟ وما هو العمر املطلوب ؟

  46  ...................................................................  منحرف السلوك:

  46  .............  ق.أحداث 25الصغري أو احلدث يعترب منحرف السلوك يف احلاالت اآلتية: م 

  46  ........  أحداث 26ما العمل إذا وجد الصغري أو احلدث (مشرداً أو منحرف السلوك) ؟ م 

  47  .................  /أوالً ق.أحداث26التدابري اليت تتخذ حبق املشرد أو منحرف السلوك: م 

  48  ..................  غلق األوراق التحقيقية حبق املشرد أو منحرف السلوك بسب صغر سنه:

  x/  .......  50نياً ق.أحداث26قرارات حمكمة األحداث حبق الويل أو القريب املخل �لتعهد: م 

  53  ......................  ق.أحداث 27سلوك من دور الدولة: م إخراج املشرد أو منحرف ال

  53  ............ق.أحداث 28إعادة النظر يف القرارات الصادرة خبصوص التشرد واالحنراف: م 

  61  ......................................................................  الفصل الثالث

  61  ..............................................  ق.أحداث 30، 29م  عقوبة األولياء: 

  61  .........................................................  قرارات حمكمة األحداث: - أ



6 
 

  63  ..........................................................  قرارات حمكمة اجلنح: -ب 

  64  .......................................................................  الفصل الرابع

  64  ....................  ق.أحداث 31،32م  :على الصغري أو احلدثحاالت سلب الوالية 

  65  .............  /أوًال ق.أحداث34الواجب على احملكمة قبل إصدار قرارها بسلب الوالية: م 

  x/  ..................  66نياً ق.أحداث34قرارات احملكمة بعد االطالع على تقرير املكتب: م 

  x/  .........  66لثاً أحداث34اجلهات اليت تستعني �ا احملكمة ملعرفة �ثري قرار سلب الوالية: م 

  67  ..........ق.أحداث 36الويل، ومصريها إذا جتاوز الويل احلد املسموح له: م احلد من والية 

  68  .....................................................................  الفصل اخلامس

  68  ...................................  ق.أحداث 39من هو الصغري الذي جيوز ضّمه ؟ م 

  69  ..........  ق.أحداث 39ملن جيوز تقدمي طلب الضّم؟ وما العمل يف حالة تعدد الطلبات؟ م

  71  .................................  ق.أحداث 39الشروط الواجب توافرها يف الزوجني: م 

  72  ....................  ق.أحداث 46و42و 40املقصود �لقرار اإلبتدائي والقرار النهائي. م

  72  ................  القرارات اليت يستند عليها أمني السجل لتسجيل الّلقيط أو جمهول النسب.

  75  ................................  اث خبصوص الّلقيط.القرارات اليت تصدرها حمكمة األحد

  76  .............................  ق.أحداث 40دور الباحث االجتماعي بعد ضّم الطفل. م 

  76  ..................  ق.أحداث 41احلاالت الوجوبية إللغاء القرار اإلبتدائي لضّم الطفل. م 

  76  .................  ق.أحداث 43التزامات طاليب الضم بعد إصدار قرار احملكمة النهائي: م 

  77  .................................  ق.أحداث 45م  د�نة وجنسية الصغري جمهول النسب:

  78  .....................................  ضم الصغري إىل طاليب الضّم املقيمان خارج العراق:
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  78  ..........................  ق.أحداث 46و  44اإلقرار بنسب الصغري جمهول النسب: م 

  79  ..............  أمام أية حمكمة يتم الطعن يف القرارات الصادرة بشأن معامالت ضّم الصغري؟

  86  .................................................................  الباب الرابع

  87  .......................................................................  الفصل األول

  87  ..........................................  /أوالً ق.أحداث47سن املسؤولية اجلزائية. م 

  x/  ...............  88نياً ق.أحداث47اإلجراءات اليت تتخذ حبق الصغري إذا ارتكب جرمية. م 

  89  .........  /أوًال ق.أحداث49و 48توىل التحقيق معه. م اليت يسّلم إليها احلدث وت اتاجله

  89  ..................................ق.أصول 123حضور حمامي الدفاع أثناء التحقيق. م 

  x/  ................  91نياً ق.أحداث49األماكن اليت تتشّكل فيها حمكمة حتقيق األحداث. م 

  91  ...............  ق.أحداث 50احلدث. ماجلرائم اليت جيوز التحقيق فيها دون مواجهة املتهم 

  91  ................... ق.أحداث  51إرسال املتهم احلدث إىل مكتب دراسية الشخصية: م 

  95  ...................  /أوالً وxنياً ق.أحداث52حاالت توقيف احلدث الوجوبية واجلوازية. م 

  x/................................................  97لثاً ق.أحداث52مكان التوقيف. م 

  97  ......................................................................  مدة التوقيف:

  99  ...............  /ب ق.أصول242ربط صحيفة سوابق املتهم احلدث �ألوراق التحقيقية. م

  x/  ....... 100نياً ق.أحداث79/أوالً وxنياً و 66و  53إحالة احلدث إىل احملكمة اجلزائية. م

  101 .......................  ق.أحداث 53ما العمل إذا ا¢م حدث مع �لغ سن الرشد؟ م 

  101 .................  هل جيوز إجراء كشف الداللة للمتهم احلدث؟ وهل جيوز إحالته غيابياً؟

  103 ........................  ضي التحقيق بعد اإلحالة.دور اإلدعاء العام يف طعن قرارات قا
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  104 ..............  الشخص الذي لديه احلق يف مراجعة السلطات عن كل ما يتعلق �حلدث.

  105 ..........................................................  تدوين إفادة ويل احلدث.

  106 ............................................  :على الباحث االجتماعيعرض احلدث 

  108 ......................  ق. إدعاء 6دور اإلدعاء العام يف حتقيق جرائم اجلنح واجلنا�ت: م

  109 ..............................................  احملاكم اليت تنظر يف دعاوي األحداث.

  109 ...................................  ق.أحداث 56و54تشكيلة حمكمة األحداث. م 

  109 .............................  ق.أحداث 55و  54تشكيلة هيئة حمكمة األحداث. م 

  110 ........................  ق.أحداث 57اختصاص حماكم اجلنح يف الوحدات اإلدارية. م 

  113 ...............  ؟هل جيوز تسمية حمكمة األحداث بــ(حمكمة جنح أو جنا�ت األحداث)

  114 ..............  ق.أحداث 58حق احلضور؟. م  جلسات احملاكمة سرية أم علنية؟ ومن له

  116 .....................  حقوقه أثناء احملاكمة:و حضور اإلدعاء العام أمام حمكمة األحداث 

  117 ............  ق.أحداث 59اجلرائم اليت جيوز إجراء حماكمة احلدث فيها دون مواجهته. م 

  118 .......................  ق.أحداث 63هل جيوز حماكمة املتهم احلدث اهلارب غيابياً؟ م 

  121 ...............................  احلجز على أموال احلدث املتهم اهلارب الرتكابه جنايًة.

  122 .......................  ق.أحداث 60من جيوز له الدفاع عن احلدث أثناء احملاكمة؟ م 

  122 .............  ق.أحداث 62و61دور مكتب دراسة الشخصية يف حماكمة األحداث. م 

  x/  ............... 127لثاً ق.أحداث66إرسال املتهم احلدث إىل مكتب دراسة الشخصية.م 

  128 ....................................  /أوًال ق.أحداث63اإلعالن عن هوية احلدث. م 

  x/  .............................................. 128نياً ق.أحداث63جزاء اإلعالن. م 



9 
 

  128 ..............  ق.أحداث 64االطالع على إضبارة الدعاوى ألغراض البحث العلمي: م 

  129 ..............................  ق.أحداث 65االختصاص املكاين حملكمة األحداث: م 

  130 ...........................  ق.أحداث 66االختصاص الشخصي حملكمة األحداث: م 

  132 ..................  ق.أحداث 67إن تعددت جرائمه. مو حماكمة احلدث بدعوى واحدة 

  137 .....................  ق.أحداث 69و 68تنفيذ التدابري السالبة للحرية حبق احلدث. م 

  139 ...............................  ق.أحداث 70تقادم الدعوى اجلزائية وتقادم التدبري. م 

  142 ................................  ق.أحداث  71الدعاوي اخلاضعة للتمييز الوجويب: م 

  143 ...........................  اجلهات اليت تطعن لديها أحكام دعاوي اجلنح واملخالفات:

  144 ..............  إذا اكتسب احلكم الدرجة القطعية، وتبّني §ن هناك خطأ يف عمر احلدث:

  x /  .............. 144نياً ق.إدعاء9دور اإلدعاء العام عند انعقاد احملكمة بصفته التمييزية: م 

  145  .............................................................  الباب اخلامس

  146 ...............  ق.أحداث 72حبق احلدث مرتكب جرمية املخالفة. م التدابري اليت تصدر 

  147 ........................  ق.أحداث 72قيمة التعهد املايل يف جرمية املخالفة، ومدته. م 

  147 ...............  ق.أحداث 73التدابري اليت تصدر حبق احلدث مرتكب جرمية اجلنحة. م 

  150 ..........................  ق.أحداث 73قيمة التعهد املايل يف جرمية اجلنحة ومدته. م 

  150 ............  /أوالً ق.أحداث75جزاء الويل أو القريب املخل بتعهده يف جرمية اجلنحة. م 

  x/  ............................... 151نياً ق.أحداث75مىت يسقط التعهد بشكل عام؟ م 

  151 .............  ق. أصول 241الطعن �حلكم الصادر القاضي بتسليم احلدث إىل ولّيه. م 

  152 .......  أحد أقاربه كتدبري يف جرمييت املخالفة واجلنحة؟ ماذا يعين تسليم احلدث إىل ولّيه أو
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  152 .................................  التدابري اليت تصدر حبق احلدث مرتكب جرمية اجلناية.

  159 ...............................  ق.ع 79هل جيوز احلكم �إلعدام على األحداث ؟ م 

  161 ...............  ق.أحداث 78احلكم �لغرامة على احلدث يف جرائم اجلنا�ت واجلنح. م 

  163 ..................  /أوًال ق.أحداث79لفتيان؟ م مىت يودع احلدث الصيب مدرسة �هيل ا

  x/  ....................... 163نياً ق.أحداث79مىت يودع احلدث مدرسة شباب البالغني؟ م 

  164 .......................ق.أحداث 80إيقاف التنفيذ حبق احلدث، والشروط املطلوبة: م 

  169 ...................................  ق.ع 147حاالت إلغاء إيقاف التنفيذ احلكم: م 

  171 ........  ق.أحداث 81. م مدة اإليداع يف مدرسة �هيل الصبيان، ومدرسة �هيل الفتيان

  171 .............................  ق.أحداث 82نقل احلدث املودع بني مدارس التأهيل. م 

  172 ....................  ق.أحداث 83كيفية استحصال الغرامة عند االمتناع عن الدفع. م 

  173 ..................................................................  اإلفراج الشرطي:

  174 ..............................  /أوًال ق.أحداث84الشروط املطلوبة لإلفراج الشرطي. م 

  x/  ..................... 175نياً ق.أحداث84قرار اإلفراج الشرطي يف حال توفر الشروط: م 

  x/  .......... 176نياً  ق.أحداث84األحوال اليت تصدر فيها احملكمة قرار اإلفراج الشرطي: م 

  177 ......................  /أوًال  ق.أحداث85االستعانة مبراقب السلوك وفرض الشروط: م 

  x/  .................................... 177نياً ق.أحداث85إلغاء قرار اإلفراج الشرطي. م 

  178 ............  /أوالً ق.أحداث86األشخاص الذين يسّلم إليهم املفرجني عنهم شرطياً ؟ م 

  179 .................  ق. إدعاء 23و22إلفراج الشرطي. م دور اإلدعاء العام يف معامالت ا

  179 ..............  ق.أحداث 54احملكمة املختصة بنظر الطعن معامالت اإلفراج الشرطي: م
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  180 .................  ق.ع 78أحكام العود والعقو�ت التبعية والتكميلية حبق األحداث: م 

  182 .................................  مىت جيوز إلزام احلدث نفسه دون وليه بدفع التعويض؟

  184  .............................................................  الباب السادس

  185 ...................................................  ق.أحداث 87مراقبة السلوك. م 

  185 ..............................  /أوًال  ق.أحداث88تبعية قسم مراقبة السلوك وعمله: م 

  185 .........................  /أوًال ق.أحداث88شروط تعيني مدير قسم مراقبة السلوك: م 

  x/  ................................. 185نياً ق.أحداث88شروط تعيني مراقب السلوك: م 

  x/  ................. 185لثاً ق.أحداث88اإلشراف على مراقيب السلوك يف حالة تعددهم. م 

  186 ......................................  ق.أحداث 89مدة مراقبة السلوك ومتديدها. م 

  186 ......  أحداث 90االعتبارات اليت جيب مراعا¢ا عند وضع احلدث حتت مراقبة السلوك. م

  188 .......................  ق.أحداث 91راقبة السلوك: م واجبات احلدث املوضوع حتت م

  188 ................................... ق.أحداث 92كيفية بدء تنفيذ مراقبة السلوك. م 

  189 .....................................  ق.أحداث 94و93واجبات مراقب السلوك. م 

  x/  ............... 189لثاً ق.أحداث94دور اإلدعاء العام يف تغري طريقة املراقبة وشروطها: م 

  190 .........................................  ق.أحداث /أوالً 95واجبات ويل احلدث: م 

  x/  ................................... 190نياً ق.أحداث95ماته. م اجزاء الويل املخل �لتز 

  190 ...............  ق.أحداث 96اجلهات اليت أجاز املشرع ملراقب السلوك االستعانة �ا. م 

  190 ............  /أوًال وxنياً ق.أحداث97هل جيوز إاء مراقبة السلوك قبل انتهاء مد¢ا ؟ م 

  x/  ............... 192لثاً ق.أحداث97احتساب مدة املراقبة املنقضية عند إعادة احملاكمة. م 
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  194 .......................  /أوًال ق.أحداث98خيالف شروط املراقبة. م جزاء احلدث الذي 

  x/  ..... 194نياً ق.أحداث98جزاء احلدث الذي حيكم عليه عن جنحة عمدية أثناء املراقبة. م

  x/  ....... 195نياً ق.أحداث98جزاء احلدث الذي يرتكب جناية عمدية أثناء مدة املراقبة. م 

  x/  .................... 197لثاً ق.أحداث98هروب احلدث املوضوع حتت مراقبة السلوك. م 

  197 ......  /رابعاً ق.أحداث98عدد املرات اليت جيوز فيها وضع احلدث حتت مراقبة السلوك. م

  198  ..............................................................  الباب السابع

  199 .........................................  ق.أحداث 99املقصود �لرعاية الالحقة. م 

  199 ......................... أ ق.أحداث- /أوالً 100تبعية قسم الرعاية الالحقة وعمله: م 

  199 ....................  /أوًال/أ ق.أحداث100شروط تعيني مدير قسم الرعاية الالحقة: م 

  199 ............................  ياً ق.أحداث/xن100الشخص القائم �لرعاية الالحقة. م 

  199 ...............  /أوًال/ب ق.أحداث100اإلشراف على أعمال الباحثني االجتماعيني. م 

  200 ........  ق.أحداث 101واجبات إدارة مدارس التأهيل قبل انتهاء مدة إيداع احلدث. م 

  200 ...........  ق.أحداث 102ما املطلوب من قسم الرعاية الالحقة قبل خروج احلدث؟ م 

  201 .....................  :2009لسنة  2مهام قسم الرعاية الالحقة مبوجب التعليمات رقم 

  201 ......................  ق.أحداث103روج. ماخلتقدمي منحة مالية ملساعدة احلدث عند 

  202 ........  ق.أحداث  104إيداعهم. م األحداث الذين ليس لديهم مأوى بعد انتهاء مدة 

  202 ......  /أوًال ق.أحداث105واجب قسم الرعاية خبصوص احلدث فاقد الرعاية األسرية. م 

  x/  ...... 202نياً ق.أحداث105واجب قسم الرعاية خبصوص األنثى فاقدة الرعاية األسرية. م 

  x/  ....... 203لثاً/أ أحداث�105ستخراج وxئق ثبوت الشخصية للمودعني. م اجلهة القائمة 
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  x/  .......... 203لثاً/ب  ق.أحداث105تعّذر استخراج وxئق إثبات الشخصية للمودعني. م

  204 .........................  ق.أحداث 106األفضلية يف التشغيل لدى مكتب العمل. م 

  204 .......................  ق.أحداث107اجلهات اليت تستعني �ا قسم الرعاية الالحقة. م

  205  ..............................................................  امللحق األول

  205  .............................................................  مناذج القرارات

  224  ...............................................................  امللحق الثاين

  224  ..............................................................  مناذج التقارير

  228 ..................................................  دراسة الشخصية/ تقرير مكتب 1

  234 ...................................................... / تقرير الباحث االجتماعي1

  240 ..........................................................................  املصادر

  244 ..................................................................  املؤلف يف سطور
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 املخــتصرات

  
  
  
  
  
  

  أو الكلمة كاملةالعبارة   املختصر  ت  

  جزء  ج  أو  جـ   1
  صفحة أو صفحات  ص  2
  طبعة  ط  3
  فقرة  ف  4
  مادة  م  5
  قانون  ق  6
  1983لسنة  76قانون رعاية األحداث املرقم   ق. أحداث  7
  1979لسنة  159قانون اإلدعاء العام املعدل رقم   ق. إدعاء  8
  1969لسنة  111قانون العقو�ت املعدل رقم   ق.ع  9

) 23قانون أصول احملاكمات اجلزائية املعدل رقم (  أصول ق.  10
  أصول  11  1971لسنة 

  1980) لسنة 126ية رقم (جتماعقانون الرعاية اال  يةجتماعق. الرعاية اال  12
  برملان كوردستان العراق  ك .ب  13
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  ةـــدمـــقـامل
وعلــى آلــه وصــحبه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مــني دمحمني والصــالة والســالم علــى رســوله األاحلمــد ± رب العــامل

  بعد: أماأمجعني، 
رغــــــم أن قضــــــاء األحــــــداث يــــــدخل ضــــــمن القــــــانوين اجلنــــــائي، إال أن قــــــانون رعايــــــة       

األحــداث الــذي يتنــاول حيثيــات وتفاصــيل هــذا القضــاء ال تــدّرس يف اجلامعــات العراقيــة، 
اقــع، ألــم حينمــا يزاولــون هلــذا حينمــا يتخــرج الطــالب مــن كليــات القــانون يصــطدمون �لو 

مهنــــة احملامــــاة أو تــــويل منصــــب القضــــاء أو اإلدعــــاء العــــام أو العمــــل كمحقــــق قضــــائي أو 
معــاون قضــائي ســريون أمــامهم حمكمــة األحــداث أو �ألحــرى رµســة حمكمــة األحــداث هلــا 

وإصـدار أحكامهـا.  إجراءات ومراسيم خاصة �ا أثناء قيامهـا مبحاكمـة املتهمـني األحـداث
خــالل  فة إىل ذلــك، ســريى §ن اإلجــراءات املتعبــة يف التحقيــق مــع املتهمــني األحــداثإضــا

ال  ممرحلة التحقيق االبتدائي هي األخرة خمتلفة عن التحقيق مع املتهمني البالغني. ولكـو
هنــا وهنــاك  ونســوى معلومــات ضــئيلة عــن هــذا القضــاء اخلــاص �ألحــداث، يبحثــ ونميلكــ

  الطريق.  معن  املصادر اليت تضيء هل
 1983لسـنة  76بعد أن صدر كتايب حتت عنوان (شرح قانون رعاية األحـداث رقـم      

، نفـــذ مجيـــع النســـخ يف املكاتـــب خـــالل أقـــل مـــن 2010املعـــدل وتطبيقاتـــه العمليـــة) عـــام 
ســـنة، وأدى ذلـــك إىل قيـــام بعـــض األشـــخاص ضـــعيفي النفـــوس �ستنســـاخ كتـــايب وعرضـــه 

آخــر، كــان هنــاك طلبــات مــن الــزمالء العــاملني يف ســلك للبيــع دون مــوافقيت. ومــن جانــب 
بدراسـة املاجسـتري يف القـانون مل أسـتطع إعـادة القضاء ¹عادة طبعه. ولكوين كنـت منشـغالً 

  طبعه لكوين كنت أنوي إجراء بعض التعديالت عليه.
احلمد ±، بعد توفر الوقت استطعت �ليف كتاب خـاص بقضـاء األحـداث للعـاملني      

ك القضــاء بنــاء علــى طلــب العــاملني يف هــذا الســلك، وســيكون لــدّي كتــاب آخــر يف ســل
     (أكادميي) حول هذا القضاء. ومن هللا التوفيق والسداد.   
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  لو الباب األ
  ساسيةاملبادئ األ
  

  
  
  

 .سسواأل األهداف •
 

  .ونانقال نسر7 •
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  لو الفصل األ
  سسألوا األهداف

   أحداثق. 1: م حداثاأل رعاية ونانقاهلدف من تشريع 
  من خالل: حداثاألهو احلد من ظاهرة جنوح  ونانقالاهلدف من هذا  §نبّني املشرع   
 .من اجلنوح حداثاأل وقاية -1
  خالقية للمجتمع.وفق القيم والقواعد األ ياً اجتماع ح وتكييفهانمعاجلة اجل -2

املشـرع العراقـي،  اإليهـشـار إىل مسـتوى الظـاهرة كمـا أ حـداثاأللوصول جنـوح  فنظراً       
وضـــع حـــد هلـــذه الظـــاهرة اخلطـــرية الـــيت ظهـــرت يف اsتمـــع ار� املشـــرع تشـــريع هـــذا  لغايـــةو 
ن طريـق وقـايتهم مـن اجلنـوح وذلـك : عـالً أو .  طريقتني للحد من هذه الظاهرة، وبّني ونانقال
والضـم  واليـةالالوقائية الالزمة اليت تبعدهم من الوقوع يف اجلنوح، كسلب  اتجراءاإل ختاذ�

ـــاً:ن. xواالكتشـــاف املبكـــر ـــة الوقـــوع يف  إصـــدارعـــن طريـــق  ي ـــدابري مناســـبة حبقهـــم يف حال ت
  .    ياً اجتماعمستنقع اجلرمية �دف العالج وتكييفهم 

 إدعاء.) ق7و6و5ف  1(م .حداثاأل ونانق يف حتقيق أهدافالعام  دعاءاإل دور
العــام علــى تنظــيم هــذا اجلهــاز لتحقيــق عــدة  دعــاءاإل ونانقــىل مــن و نصــت املــادة األ      

  :  منها أهداف،
  سهام يف تقييم التشريعات النافذة ملعرفة مدى مطابقتها للواقع املتطور. اإل – 1
جـــرام واملنازعـــات، وتقـــدمي املقرتحـــات العمليـــة ملعاجلتهـــا ســـهام يف رصـــد ظـــاهرة اإلاإل – 2

  وتقليصها. 
  والطفولة.  األسرة محايةسهام يف اإل – 3

قــوم بــدور مهــم يف ي نأالعــام يســتطيع  دعــاءاإلجهــاز  §نمــن النصــوص أعــاله يتبــّني       
مـــع غريهـــا مـــن اجلهـــات  فمســـامهته ،أراد ذلـــك نإ حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــ أهـــدافحتقيـــق 
 رعايـــــة ونانقـــــ( ونانقـــــالمـــــدى مطابقـــــة علـــــى عـــــرف تّ للتشـــــريعات الصـــــادرة جيعلـــــه ي املراقبـــــة
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 إىليـــة ورفـــع التقـــارير عنـــه ونانقالو�لتـــايل معرفـــة الثغـــرات ) للواقـــع احلـــايل املتطـــور حـــداثاأل
  اجلهات املختصة بغية تعديله.

حـــرى عليــه مراقبـــة كـــل الظـــواهر بـــل األ ،العــام ميثـــل اsتمـــع فلــه دعـــاءاإلوحبكــم كـــون       
 و�لتحديـدخطرهـا، مـن أا ألـجـرام ية اليت تظهـر يف اsتمـع و�ألخـص ظـاهرة اإلجتماعاال

وقـادة املسـتقبل  مـة فهـم رجـالمـل ومسـتقبل األأهم  حداثاأل ألن حداثاأل جنوحظاهرة 
§ lحمــدق خطــر مــة يفمهلنــاهم ســيكون مصــري ومســتقبل األأ إذا، فــيــديهموســيكون مصــري . 

يف هـذا اsـال سـوف يـتم احلـد مـن ظـاهرة جنـوح  فّعـالالعـام بـدور  دعاءاإلقام  إذاف وعليه،
. ونانقــالحبكــم  دعــاءاإلهــذه املراقبــة هــي مــن واجبــات  نأننســى  ال نأوجيــب  ،حــداثاأل

العـــــام دور يف تـــــاليف اجلرميـــــة  دعـــــاءاإلعطـــــى لـــــرئيس العـــــام قـــــد أ دعـــــاءاإل ونانقـــــ نأكمـــــا 
جــرام واملنازعــات يف ضــوء رفــع التقــارير الــيت ختــص ظــاهرة اإل ومكافحتهــا وذلــك عــن طريــق

 إصـــالحالكبـــار ويف دائـــرة  إصـــالحالعـــام يف دائـــرة  دعـــاءاإلن دائـــرة املعلومـــات الـــيت تـــرده مـــ
العمليـــة قرتاحـــات ذات العالقـــة، مشـــفوعة �ملالحظـــات واإل خـــرىواجلهـــات األ حـــداثاأل

    .1لتاليف وقوع اجلرمية ومكافحتها
م حمــاكم أمــاالعــام، احلضــور  دعــاءاملشــرع لإل أجــازوالطفولــة  األســرة محايــةأجــل ومــن       

علـــــيهم  ى املتعلقــــة �لقاصــــرين واحملجــــورو ااحملــــاكم املدنيــــة يف الـــــدعو الشخصــــية،  حــــوالاأل
د وتشــــري األســــرةواملفقــــودين والطــــالق والتفريــــق واألذن بتعــــدد الزوجــــات وهجــــر والغــــائبني 

 األســـــرة مايــــةلعــــام ضــــرورة تدخلـــــه فيهــــا حلا دعـــــاءاإليــــرى  أخــــرى، وأيــــة دعـــــوى طفــــالاأل
ى املـذكورة ومراجعـة طـرق و اي يف الـدعالعام، تقدمي املطالعة وإبداء الـرأ دعاءلإلوالطفولة. و 

 األســرة محايــة §ن ،اإلشــارة. وجتــدر الصــادرة فيهــا ومتابعتهــا حكــامالطعــن يف القــرارت واأل
لصــاحل احلــد مــن ظــاهرة جنــوح  نهايــةاليف  خــرى، تــؤدي هــي األآنفــاً  lهــاوالطفولــة الــيت ذكر 

                                                   
 من ق.إدعاء . 29/3م  -  1
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خــالص وإ انتقــهــذا الواجــب بشــكل جيــد وإ دعــاءاإل أّدى لــو نقــول ،خــرياً . وأ1حــداثاأل
       .هكملوهذا خيدم اsتمع § حداثاأل رعاية ونانق أهدافسوف يتم حتقيق 

   ثاحدأق. 2: م هأهدافلتحقيق  حداثاأل ونانقعتمد عليها اليت ت سساأل
  جينح. نأكتشاف املبكر للحدث املعرض للجنوح ملعاجلته قبل اإل  . الً أو 
xاحلــــدث يف حالــــة تعرضـــــه  أوخاللــــه بواجباتــــه جتــــاه الصــــغري مســــؤولية الــــويل عــــن إ . يــــاً ن

  للجنوح.
  احلدث واsتمع.  أواقتضت ذلك مصلحة الصغري  إذابوية تزاع السلطة األان . xلثاً 
  .اينسنإعلمية ومن منظور  أسسح وفق انمعاجلة احلدث اجل . رابعاً 

  من العود. وقايةاليف اsتمع و  إلندماجالالحقة للحدث كوسيلة ل رعايةال . خامساً 
مسامهة املنظمات اجلماهريية مع اجلهات املختصة يف وضع ومتابعـة تنفيـذ اخلطـة  . سادساً 
  .حداثاأل رعايةالعامة ل

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                   
 ق.إدعاء. 13م  -  1
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  اينالفصل الث
  ونانقال نسر7

  أحداثق. 3م  :ونانقال نسر7
  :على ونانقاليسري هذا     

 ونانقـــاللشـــخص الـــذي يعتـــدي علـــى حرمـــة ا " ه ذلـــك§نـــ فويعـــرّ  :حاناحلـــدث اجلـــ -1
 انكـ Ãه البالغ لوقع حتت طائلـة العقـاب سـواء أي عنه يف سن معينة ولو أ ب فعالً ويرتك

    .1"جناية أوجنحة  أوهذا الفعل خمالفة 
كمـــا  (املشــردين ومنحــريف الســلوك). ويقصـــد �ــم الصــغري واحلــدث املعرضــني للجنــوح -2

    .عرضني للجنوحهم املفهؤالء يراه الكاتب، 
  .عاله) أ1،2والصغار يف الفقرتني ( حداثاأللياء أو  -3

   أحداثق. 3م 2؟من هو الصغري؟ ومن هو احلدث
املشـرع  أمـا العراقي. ونانقالمبوجب ، من عمره 9ذلك الشخص الذي مل يتم  هو :الصغري

  من عمره. 11ه الشخص الذي مل يتم §ن فعرفه اينالكوردست
 ايناملشـــرع الكوردســــت أمـــا .18مـــن عمــــره ومل  9 أمتذلـــك الشــــخص الـــذي  هـــو :احلـــدث

  .من عمره 18مل يتم و  من عمره 11 أمت ه الشخص الذي§نفعرفه 
  :كما يلي  وهيفئات عمرية خمتلفة،  إىل حداثاأل املشرع مقسّ وقد       

 اإلقلـيمويف  ة مـن عمـره ومل يـتم اخلامسـة عشـرة.التاسـع أمتوهو الـذي  :احلدث الصيب -1
    احلادية عشرة من عمره كما ذكرl. أمت من
  ة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة.اخلامسة عشر  أمتوهو الذي  :احلدث الفىت -2

                                                   
انظر احلاكم سردار عزيز خوشناو، النظام القضائي املختص �ألحداث يف العراق، الطبعة االوىل،كوردستان  -  1

     .49، ص2006
  ق.ع . 66ب. ك و م  2001لسنة  14وراجع أيضاً ق. رقم  -  2
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 اختــاذعمــر احلــدث عنــد  اةراعــم هــي مــن قبــل املشــرع، التقســيم مــن وراء هــذاوالعلــة       
التــدابري الــيت تصــدر حبــق احلــدث  §نوهلــذا جنــد  ،الوقائيــة وفــرض التــدابري حبقــه اتجــراءاإل

ت اجلرميــة املرتكبــة انــك  إذاخــص الــيت تصــدر حبــق احلــدث الصــيب و�أل شــد مــن تلــكأالفــىت 
بنيتــه اجلســمية وملكاتــه العقليــة كــون احلــدث الفــىت ي ألنه مكانــوهــذا التقســيم يف  ،جنايــة

 يسـتحق تــدبرياً ه فإنــ و�لتـايل ،مــن احلـدث الصــيب أنضـجكــون جلرمــي عـادة يوإدراكـه لفعلـه ا
    .الصيب احلدثشد من أ

الثامنـة عشـرة مـن عمـره  أمت وإنيسـري علـى احلـدث  ونانقـالهـذا  أن ،وجـدير �لـذكر      
، وهـذا يعـين ونانقـارتكابـه الفعـل املخـالف لل عنـدالتحقيق، مادام مل يتم الثامنـة عشـرة  أثناء

  .1العربة بعمر احلدث يكون بتاريخ ارتكاب اجلرمية وليس بفرتة التحقيق نأ

  التطبيقات القضائية
 إذا"  1989يــة/ن/موســعة 126xجــاء يف قــرار حملكمــة متييــز العــراق حتــت العــدد/         

شخصـــية وقــــت  أحـــوالحجـــة والدة رمسيـــة صـــادرة مـــن حمكمـــة عمـــر املـــتهم مـــن  نأثبـــت 
ت تكــــون غــــري خمتصــــة حمكمــــة اجلنــــا� فــــإن عشــــرة ســــنة اينارتكابــــه اجلرميــــة يقــــل عــــن الثمــــ

للمــادة اخلامســة مــن  وفقــاً  حــداثاألم حمكمــة أمــاالقضــية حملاكمتــه  إحالــةمبحاكمتــه وجيــب 
     .2"1982لسنة  76رقم  حداثاأل رعاية ونانق

                                                   
  ق.أحداث . 5م  -  1
، 1990قية، السنة اخلامسة واالربعون،القضاء، جملة حقوقية فصلية تصدرها نقابة احملامني يف اجلمهورية العرا  -  2

 .229العددان الثالث والرابع، ص 
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  :تعريف الويل
وقـد يؤنـث  ثـى،ألنوايسـتوي فيـه الـذكر  قـام بـه، أو اً أمـر ه كـل مـن ويل §نـف الويل يعرّ       
ل : َمــْن يقــوم بتحّمــ§نــهف الــويل عــرّ فالبغــدادي يف كتابــه القضــاء  أمــا .1فيقــال وليــة �هلــاء،

  .2املسئولية

  أحداثق. /خامساً 3م  ؟وrً انق من هو ويل الصغري واحلدث
  :األحداث ونانقالمبوجب  املذكورين أدlه للصغري واحلدث يعترب ولياً 

  .باأل - 1
  .ماأل - 2
 .حدث بقرار من احملكمة أوصغري  إليه ي شخص ضمّ أ - 3
 مثل احلاضن. ،حدث بقرار من احملكمة أوبرتبية صغري  إليهي شخص عهد أ - 4

   أحداثق. 4م  :3ت من عمر احلدثكيفية التثبّ 
  :ت من عمر احلدث عن طريقم التثبّ يت

اجلنســــية  ،املدنيــــة حــــوالاألهويــــة  بيــــان الــــوالدة، ، مثــــلصــــلوثيقــــة رمسيــــة وهــــو األ - 1
مل حيـدد  ونانقـال ألن أخـرىأيـة وثيقـة رمسيـة أو  صـورة القيـد ،جواز السفر ،العراقية

     .صفة الرمسية بيانا اقتصر فقط على منإجنس اهلوية املطلوبة و 
  :ائل العلمية وجوبياً يف حالتنيالفحص الطيب �لوس - 2

 .عند عدم وجود وثيقة رمسية للحدث -أ         
  عندما يتعارض ظاهر حال احلدث مع عمره املثبت يف الوثيقة الرمسية. –ب        

                                                   
 –م، دار الفكر، دمشق 1988، الطبعة الثانية، 1سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ج  - 1

 .390، ص 1993سورية، تصوير 
  http://www.alsunnah.comسريج بن يونس البغدادي، القضاء، موقع جامع احلديث  -  2
  ق.ع . 65راجع املادة  -  3
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املختصـة بتقـدير العمـر يف هـذه  اجلهـة الطبابـة العدليـة هـي §ننشـري  نأومن اجلدير        
ولـــيس مـــن اختصـــاص  اإلقلـــيمو يف العـــراق  النافـــذة الطبابـــة العدليـــة ونانقـــاحلـــاالت حســـب 

  .1الطبية اللجان

  القضائيةالتطبيقات 
    تمييز:الحمكمة  -1
يف  2007/حـــــــــداثاألية/ان/اهليئـــــــــة اجلزائيـــــــــة الث6جـــــــــاء يف القـــــــــرار التمييـــــــــزي املـــــــــرقم  -أ

دلـة  مـن األتبـّني  :واملداولة(لدى التدقيق  :اإلقليمالصادر من حمكمة متييز  30/4/2007
ه مــن نــأاملتحصــلة يف الــدعوى ومــن شــهادة اجلنســية العراقيــة املرســلة العائــدة للمــتهم حيــث 

  ).ه يف دور الفيت...فإنلذا  1990ليد موا
يف  2008/حـــــداثاألية/ان/اهليئـــــة اجلزائيـــــة الث150جـــــاء يف القـــــرار التمييـــــزي املـــــرقم  -ب

 نأ : تبــــّني واملداولــــة(لــــدى التــــدقيق  :اإلقلــــيمالصـــادر مــــن حمكمــــة متييــــز  28/10/2008
ـــه ونانقالالطعـــن التمييـــزي مقـــدم ضـــمن املـــدة  ـــذا تقـــرر قبول ـــة ل ـــة شـــكالً ي .......وقرار اللجن

أن واملتضـمن  25/3/2007يف  81/1956الطبية الدائميـة لصـحة حمافظـة دهـوك بـرقم 
  ..)..عاله يقدر بسبعة عشرة سنةعمر املتهم أ

الصـادر مـن حمكمـة متييـز  1989/هيئـة عامـة/151جاء يف القرار التمييزي املرقم /   -ج 
مل تـــتمكن احملكمـــة مـــن تقـــدير عمـــر املـــتهم وقـــت  إذا:....واملداولـــة(لـــدى التـــدقيق  :العـــراق

وهــو  1/1/1972ه مــن مواليــد نــأ إىلاملدنيــة  حــوالاألارتكابــه اجلرميــة حيــث تشــري هويــة 
تتاكـد  أنسـنة  23-21حالتـه للطـب العـديل الـذي قـدر عمـره عليهـا قبـل إ فكانتقديري 

حجــة  أووالدة  بيــان إىلمســجل �هلويــة يســتند  ناكــ  إذااملدنيــة فيمــا  حــوالاألمــن ســجل 

                                                   
/هـ من قانون الطب العديل إلقليم   15و املادة 1987) لسنة 57/هـ من قانون الطب العديل العراقي رقم (14م  - 1

  2001لسنة م 16كوردستان العراق رقم 
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تقــدير الطــب العــديل �عتبــاره قــد  إىلوالدة وهــو املعــول عليــه مــن عدمــه وبعــد ذلــك يصــار 
  .  1.....)حداثاألز سن و اجت
الصـادر مـن  17/3/1976يف  1976/متييزيـة/225التمييزي املرقم /جاء يف القرار  -د 

حمكمــة متييـــز العـــراق: "ال يؤخـــذ بتقـــدير معهـــد الطــب العـــديل لعمـــر املـــتهم إذا تعـــارض مـــع 
    .2ظاهر احلال والوxئق الرمسية املثبتة لعمره"

الصـادر  13/5/1975يف  1975/جنـا�ت/2558جاء يف القرار التمييزي املرقم / -ه
على احملكمة أن تتثبت مـن عمـر املـتهم بوثيقـة رمسيـة أو حتيلـه إىل كمة متييز العراق: "من حم

  .  3الطبابة العدلية وليس هلا أن تقوم هي بتقدير عمره"
يف  1986-1985/موســــــــــــــعة أوىل/138جـــــــــــــاء يف القــــــــــــــرار التمييـــــــــــــزي املــــــــــــــرقم / -و 

عهــــد الطــــب الصــــادر مــــن حمكمــــة متييــــز العــــراق: "ال يعــــول علــــى تقريــــر م 16/3/1986
  .4العديل بتقدير عمر املتهم، إذا كان عمره يستند إىل بيان الوالدة"

     :حمكمة اجلنا7ت  -2
ـــــــــــا�ت دهـــــــــــوك املـــــــــــرقم  -أ يف  2003/ج اعرتاضـــــــــــية/19جـــــــــــاء يف قـــــــــــرار حملكمـــــــــــة جن

يــة ونانقالاالعــرتاض مقــدم ضــمن مدتــه  أنوجــد  :واملداولــة(بعــد التــدقيق : 22/5/2006
وحســب صـــورة  29/2/1984املـــتهم ث.ي.ص مــن مواليـــد  أنوحيـــث يتبــني قــرر قبولــه 

د احلــادث قــ أنو ...صــفحة....(ب) ســجل أحــوالاملدنيــة الصــادرة مــن دائــرة  حــوالاألقيــد 
ومل  ناويومـ أشـهرالسـابعة عشـرة سـنة ومخسـة  أكمـلعليه يكون قـد  2/8/2001وقع يف 

  .........)حدxً  ناه وقت احلادث كنأيكمل الثامنة عشر و 

                                                   
 . 219، املصدر السابق، ص 1990القضاء، العددان الثالث والرابع لسنة   -  1
ابراهيم املشاهدي، املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز/القسم اجلنائي، مكتب العطاء، مطبعة اجلاحظ،  -  2

 . 213، ص 1990بغداد، 
  املصدر نفسه. -  3
  املصدر نفسه. -  4
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يف  2009/ت/61قــــرار حملكمــــة جنــــا�ت دهــــوك بصــــفتها التمييزيــــة املــــرقم  جــــاء يف -ب
 ونانقـغري صـحيح وخمـالف لل حالةاإلقرار  أنوجد  واملداولة(بعد التدقيق  22/2/2009

  حسب البطاقة الشخصية..). 1/1/1991املتهمة ف.ا.ن من مواليد  أنحيث وجد 
    :حداثاألحمكمة  -3
يف  2002/ت/13دهوك بصفتها التمييزية حتـت العـدد  جاء يف قرار حملكمة أحداث –أ 
عــاله غــري صــحيح أ حالــةاإلقــرار  أن للمحكمــة تبــّني  واملداولــة(بعــد التــدقيق  6/4/2002

 إحالــةمــن املفــروض  نايســتكمل التحقيــق غايتــه حيــث كــ أنوصــدر قبــل  ونانقــوخمــالف لل
دير عمــره �لوســائل اللجنــة الطبيــة املختصــة لغــرض فحصــه وتقــ إىلم.ع  .املــتهم احلــدث هـــ

واملــــؤرخ  758املدنيــــة يف دهــــوك املــــرقم  حــــوالاألكتــــاب دائــــرة   نألالعلميــــة املتــــوفرة لــــديهم 
تفاضـــة اsيـــدة...ومن جهـــة نالا أثنـــاء/أ فقـــدت 43الســـجل  ن§يتضـــمن  10/3/2002

 1984ه تولـد §نـ  حالـةاإلقـرار  ن تولـد املـتهم املـذكور يفحـاكم التحقيـق قـد دوّ  أن أخرى
Ãريـــــــخ التنظـــــــيم  ...�العتمـــــــاد علـــــــى نســـــــخة مصـــــــورة مـــــــن البطاقـــــــة الشخصـــــــية املرقمـــــــة

، فتـــاريخ تنظيمهـــا بعـــد اإلقلـــيمت هـــذه اهلويـــة صـــادرة مــن خـــارج انـــك  إذافــ 22/2/2001
فيجـــب رفـــع هـــذا  23/10/1991يف  كوردســـتان إقلـــيمدارات احلكوميـــة مـــن ســـحب اإل

عمــر املــتهم يتخــذ مــن وقــت ارتكـــاب  نألالتنــاقض بــني الوxئــق الــيت تتضــمن تولــد املـــتهم 
  .)املختصة..... احملكمة حالته علىلغرض إ ساساً أاجلرمية 

 2000/ت/16دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حملكمــة  -ب
 حــــال املــــتهم الظــــاهر ال أن....كمــــا .تبــــني واملداولــــة(بعــــد التــــدقيق  25/12/2000يف 

 إىلحالتـــه إ أومـــن املفــروض ربـــط وثيقـــة رمسيـــة تثبـــت عمـــره  نإفـــيتناســب مـــع عمـــره لـــذلك 
  .....).اللجنة الطبية لتقدير عمره �لوسائل العلمية
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      أحداثق. 108م  ؟ حداثاألق على فقط تطبّ  حداثاأل ونانقهل 
 يقيّـد العـام، خـاص ونانقـ ه�عتبـار  حـداثاأل ونانقـ علـيهم قتطبّ يف قضا� األحداث       
احملاكمـات اجلزائيـة فيمـا مل يـرد بـه  أصـولو العقـو�ت  ونانقـعلـيهم ق تطبّـ انـب ذلـكجب لكن

 ونانقـــواقعـــة ومل يوجـــد نـــص يف  أوظهـــرت حالـــة  إذافـــ ،. عليـــهاألحـــداث ونانقـــالنـــص يف 
ولكــن بشــرط  اعليهــ نطبقــاني يونانقــالين هــذ نإفــالواقعــة  أوتلــك احلالــة  يتنــاول حــداثاأل

  .حداثاأل ونانق أهدافو  أسساملالئمة مع 
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  لو الفصل األ
  حداثاأل رعايةجملس 

    أحداثق. 6: م آلية تشكيل ا�لس
يـة وسـتة جتماعالعمـل والشـؤون اال يتم تشكيل اsلس من رئـيس وهـو يف العـادة وزيـر      

ربعـــة  أالـــدائمني عضـــاءاألالعضـــو اآلخـــر فهـــو غـــري دائـــم) و  أمـــادائمـــني  أعضـــاء 5( أعضـــاء
  :ارا¢م مباشرة، وهذه الوزارات هيمنهم ميثلون وزارات معنية ويتم تعينهم من قبل وز 

     .وزارة الداخلية - 1
 .وزارة العدل - 2
 .وزارة الرتبية - 3
 .وزارة الصحة - 4

العضـــو  أمـــا، حـــداثاأل إصـــالحدائم اخلـــامس فهـــو مـــدير عـــام دائـــرة العضـــو الـــ أمـــا        
رئـيس اsلـس ملـدة سـنتني قابلـة للتجديـد مـن ذوي  مـن قبـل هاختيـار  تميـفخري غري الدائم األ

  اخلربة واالختصاص.

    أحداثق.  7م  :القرارات اختاذعقاد ا�لس و ان
 أثنــاءللــرئيس، لــرتأس اsلــس  عضــائه lئبــاً كــل ســنة ينتخــب اsلــس مــن بــني أ  بدايــةيف  -1 

  غياب الرئيس.     
الــرئيس دعــوة اsلــس  األقــل، و¹مكــانمــرة واحــدة يف  أشــهرجيتمــع اsلــس كــل ثالثــة   -2
وتتخــــذ القــــرارات  عضــــاءاألحبضــــور أغلبيــــة عــــدد  الّ عنــــد االقتضــــاء وال ينعقــــد إ جتمــــاعالل

، يــةجتماعوزارة العمــل والشــؤون اال احلاضــرين، ويــتم تســجيل القــرار يف مركــز أغلبيــة�تفــاق 
 تسـجيل القـرار يف مركـز الـوزارة ال نأل الذي جيتمع فيه اsلـس، املكان ونانقالمل يبني  لكن

  .  جتماعاال مكانا أيعين �لضرورة 
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الصــادرة بغيابــه فــال تكــون lفــذة  أمــاالقــرارات الصــادرة حبضــور الــرئيس تكــون lفــذة،  – 3
مل يعـرتض  إذا ضـمناً  يعتـرب القـرار مصـادق عليـهو  ،ضـمناً  أو بعد مصادقته عليها صـراحةً  الّ إ

  .  1من Ãريخ تسجيله يف مركز الوزارة خالل مخسة عشر يوماً  عليه

    أحداثق. /�لثاً 7: م عضاءاألحضور وغياب 
 أغلبيــــةالقــــرارات �تفــــاق  اختــــاذويــــتم  عضــــاءاألعــــدد  أغلبيــــةاsلــــس ينعقــــد حبضــــور        

ســـوى العضـــو  عضـــاءاألاجلـــزاء املرتتـــب علـــى غيـــاب  إىلمل يتطـــرق  ونانقـــال أنو  احلاضـــرين.
ه رئــــيس اsلــــس مــــن ذوي اخلــــربة هــــذا العضــــو الــــذي ينتخبــــ ونانقــــال اعتــــربالــــدوري حيــــث 

  .مشروع دون عذر نيتغيب عن احلضور ملرتني متتاليت إذاختصاص مستقيًال واال

    أحداثق. الً أو /8م   :اختصاصات ومهام ا�لس
  .حداثاألقرار السياسة اخلاصة جبنوح مناقشة وإ - 1
يـــة مـــن ظـــاهرة جنـــوح جتماعاال مايـــةووضـــع التوصـــيات لتـــوفري احل اتجـــراءاإلحتديـــد   - 2

   .حداثاأل
ـــــذي يتـــــوىل تنظـــــيم  أنعلمـــــاً،      اsلـــــس وتـــــدوين حماضـــــر جلســـــاته  أعمـــــالالشـــــخص ال

هـو موظـف حاصـل علـى شـهادة  وتلخيص القضا� املعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها،
  .  2جامعية

  
  
  
  
  

                                                   
 /xنياً ق.أحداث  .8م  -  1
 /رابعاً  ق.أحداث .7م  -  2



30 
 

  اينالفصل الث
  تأهيلدور ومدارس ال

ـــــة        ـــــدور ومـــــدارس ال إدارة، حـــــداثاأل إصـــــالحيف العـــــراق تتـــــوىل مديري وفـــــق  تأهيـــــلال
شـــراف عليهـــا للتأكـــد مـــن مـــدى تطبيـــق حـــق اإل حـــداثاألوحملكمـــة  ،ظمـــة اخلاصـــة �ـــاألنا

 تنفيـذهااخلاصة �ذه الدور واملدارس وكذلك مـدى  خرىاأل نيانالقو ظمة و ألنديرية هذه اامل
 ،مــن الناحيــة العمليــةالنــزالء. لكــن  نياحناجلــ حبــق األحــداث اكمالــيت تصــدرها احملــ حكــاملأل

قــد ختّلــت عــن حقهــا املنصــوص عليــه يف  األحــداث كما حمــ نأوكــفــإن هــذه الــز�رات lدرة 
  القانون.

ي يف جتمـــاعاال صـــالحاملديريـــة املـــذكورة Ãبعـــة للمؤسســـة العامـــة لإلونـــود اإلشـــارة، أن      
 هفإنـــالوقـــت احلـــايل  بينمـــا يفا مؤسســـة رمسيـــة، أـــأي  ،1يـــةجتماعوزارة العمـــل والشـــؤون اال

  .قوم بنفس العملاملؤسسات الرمسية تب انجب أهليةمؤسسات  توجد ،ويف كثري من الدول

    أحداثق.  10م  :الدور
  :دار املالحظة (دار التوقيف) – 1

 السـلطة املختصـة وجيـري فيـه أوحـدث بقـرار مـن احملكمـة املعد لتوقيـف األ املكان هو      
ودراســة شخصـيته وسـلوكه مــن قبـل مكتــب دراسـة الشخصــية  وعقليـاً  بــدنياً  فحـص احلـدث

  .  2حملاكمته متهيداً 
  :ن§يتبني  التعريفمن هذا 

 أجـاز إذا إالّ  مكـان آخـرهم يف جيـوز تـوقيف ال الذ ،حداثاألهذا الدار خمصص لتوقيف أ. 
ي حتــادســتثنائية ولظــروف خاصــة وهــذا مــا أكدتــه دســتور العــراق االذلــك حلــاالت ا ونانقــال

                                                   
      ق.أحداث .  9م  -  1
 . 1987لسنة  6وأن هذا الدار تدار وفق نظام دور املالحظة رقم   -  2
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املخصصـة لـذلك كن مـا التوقيـف يف غـري األ أوحيث نصـت علـى (ال جيـوز احلـبس  12يف 
  ية واخلاضعة لسلطات الدولة).جتماعالصحية واال رعايةني السجون املشمولة �لانلقو  وفقاً 
السـلطة املختصـة)  أوحدث بقرار مـن احملكمـة املعد لتوقيف األ املكانتوحي عبارة ( –ب 

، يداعــه يف هــذا الــدارتوقيــف احلــدث وإ هلــاخمتصــة عــدا احملــاكم  أخــرى ســلطاتهنــاك  ن§
العبــارة مــا هــي تلــك الســلطات  أو الــنص بــّني تولكــن العبــارة غــري واضــحة ومبهمــة حيــث مل 

؟ ومـا هـي صـالحيا¢ا ؟ ومبوجـب يف هـذا الـدار حـداثاأليـداع الـيت هلـا صـالحية توقيـف وإ
% مــن 80مــن  أكثــري الــذي صــوت لــه حتــادلكــن وبعــد صــدور الدســتور اال ؟ونانقــأّي 

 أخـرىمن قبل جهـة  حداثاألفئة  مص ومن ضمنهاشخاألصبح توقيف أالشعب العراقي 
ب مــن ًال/أو /37املــادة  أحكــام إىل اســتناداً غــري الســلطة القضــائية غــري ممكــن قطعــاً وذلــك 

  .مبوجب قرار قضائي) الّ التحقيق معه إ أوحد ز توقيف أالدستور اليت تنص على (ال جيو 
  
  :حداثاأل �هيلدار   -2
منحـــرف الســـلوك بقـــرار مـــن حمكمـــة  أويـــودع فيـــه احلـــدث املشـــرد  الـــذي املكـــان هـــو     
مــن عمــره، ويلحــق بــه جنــاح الشــا�ت البالغــات تــودع فيــه  18ه إمتامــحــني  إىل حــداثاأل

  سرية حلني:األ رعايةيداعها والفاقدة للتهت مدة إاناليت  أونحرفة امل أوالشابة املشردة 
  .سنة 22بلوغها   -أ 

  :ماإجياد حل ملشكلتها إ-ب
  .�لزواج -1
  ذويها. إىلبتسليمها  أو -2
  جياد سبيل عمل مناسب هلا.إ أو -3
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 الفتيــانوقســم  بيانالصــث وقســم lإلســام وهــي قســم اقوهــذا الــدار يتكــون مــن "ثالثــة أ  
 وكـذلك ال ،ث �لذكور ائيـاً lإلختالط اجيوز إ وفيها جناح خاص للشا�ت البالغات وال

     1.2التدريب والطعام" أوقات الدراسة أو يف  الّ من الذكور إ الفتيانو  بيانالصختالط جيوز إ

    أحداثق. 10م  :املدارس
الــذين تقــرر احملــاكم  حــداثاأليــداع هــي املــدارس املعــدة إل ،حــداثاأل �هيــلمــدارس      

وتعـرف كـل منهـا  وتربـو�ً  ومهنيـاً  هم سـلوكياً �هـيلو يـاً اجتماعيداعهم فيهـا �ـدف تكيـيفهم إ
    3.4فيما بعد �ملدرسة

 بيانالصــية الــيت تــودع فيهــا صــالحاملــدارس اإل إحــدىهــي  :بيانالصــ �هيــلمدرســة  – 1
وتـــوفري  يـــاً اجتماعتكييـــف احلـــدث الصـــيب  إعـــادةلغـــرض  للمـــدة املقـــررة يف حكـــم احملكمـــة،

  .دراسياً  أو ه مهنياً �هيلوسائل 
 الفتيـــانية الـــيت تـــودع فيهـــا صـــالحاملـــدارس اإل إحـــدىهـــي  :الفتيـــان �هيـــلمدرســـة  – 2

وتــــوفري  يــــاً اجتماعتكييــــف احلــــدث الفــــىت  إعــــادةلغــــرض  للمــــدة املقــــررة يف حكــــم احملكمــــة،
  .دراسياً  أو ه مهنياً �هيلوسائل 

ـــالغني – 3 ية الـــيت تـــودع فيهـــا مـــن صـــالحاملـــدارس اإل إحـــدى: هـــي مدرســـة الشـــباب الب
الثامنــة عشــرة  أكمــلمــن  أو الفتيــان �هيــلة مــن عمــره مــن املــودعني يف مدرســ 18 أكمــل

 أو ه مهنيـاً �هيلـوتـوفري وسـائل  يـاً اجتماعتكييفـه  إعـادةمن عمـره وقـت احلكـم عليـه لغـرض 
 .5هــذه املدرســة إنشــاءيــة جتماعجــب املشــرع علــى وزارة العمــل والشــؤون االأو وقــد  .دراسـياً 

                                                   
     .235احلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر السابق،ص -  1
 .  1971لسنة  32نود تذكري القراء §ن هذا الدار تدار وفق نظام دور �هيل األحداث رقم   -  2
 .1988لسنة ) 2/ اوالً من نظام مدارس �هيل األحداث رقم (1م  -  3
 .  1988لسنة  2إن هذه املدارس تدار وفق نظام مدارس �هيل األحداث رقم   -  4
    ق.أحداث .  11م  -  5
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من الناحية العملية، ال وجود هلذه املدرسة، ويتم إيداعهم يف إصـالحية الكبـار، وهـذا لكن 
  واضحاً وصرحياً حلقوقهم.للقانون وهضماً  تطبيقاً غري سليماً يعترب 

كــون مــن املــدير العــام ، وهــذه اsــالس تتهلــذه املــدارس والــدور جمــالس تــديرها علمــاً،       
وطبيــب مـن مكتــب دراســة  حــداثاألقاضــي مــن حمكمـة و رئيسـاً  حــداثاأل إصــالحلـدائرة 

 ،أعضـاءً ومـدير املدرسـة مـن ينـوب عنـه  أوطبيب املدرسة ورئيس اللجنة الفنيـة الشخصية و 
وتتخـذ  عضـاءاأل أغلبيـةويتم النصاب حبضور  األقلوجيتمع اsلس مرة واحدة كل شهر يف 

 ب الــذي صــوت فيــه الــرئيس.انــح اجلي يــرجّ و اوعنــد التســ ،راء احلاضــرينيــة آكثر القــرارات §
ات اsلس دون عذر مشـروع مـرتني متتـاليتني تشـعر اجتماعف العضو عن حضور ختلّ  إذاو 

    .1املناسب جراءاإل اختاذوعلى هذه األخرية  ،هاثلّ اجلهة اليت مت أودائرته 
لوريوس يف علــم اليــة بكــأو فيــديرها مــدير حاصــل علــى شــهادة جامعيــة  ،املدرســة أمــا       

وله خـربة  حداثاألذات الصلة بشؤون  خرىالعلوم األ أوية جتماعاخلدمة اال أو جتماعاال
ن حاصــل علــى ذات و انــه معــو اي يعجتمــاعالعمــل اال ناال تقــل عــن مخــس ســنوات يف ميــد

ي ال تقــل مــد¢ا عــن ثــالث جتمــاعالعمــل اال ناالشــهادة املــذكورة ومــن ذوي اخلــربة يف ميــد
مــن خرجيــي الدراســة  أوســنوات وعــدد مــن املــراقبني مــن خرجيــي املعاهــد ذات االختصــاص 

  . األقلعدادية يف اإل
جـه النشـاط داخـل أو ه املوظف املسـؤول مباشـرة عـن مجيـع §ن ،ف مدير املدرسةويعرّ        

املـــوظفني ومراقبــــة  الواجبـــات بــــني تظـــام العمــــل فيهـــا وتوزيــــعاناملدرســـة وعــــن حســـن ســــري و 
 أنولـه  ،احلراسة والرقابـة فيهـا أعمالواإلشراف على  دارةم وتنفيذ مقررات جملس اإلأعماهل

م إلــيهاز ذلـك وعلـى منتسـيب املدرســة القيـام مبـا يعهـده جنـإالـيت تسـاعد علــى  مـراو يصـدر األ
   .2وواجبات أعمالاملدير من 

                                                   
  .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 2ق.أحداث و م  11م  -  1
  .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 4م  -  2
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قســـام دائـــرة القيـــام بتفتـــيش املواقـــف وأ العـــام، دعـــاءاإلجـــب علـــى أو املشـــرع  أنكمـــا        
 ونانقــــ ،خــــرياً أو  .1اجلهــــات املعنيــــة إىلوتقــــدمي التقــــارير الشــــهرية عنهــــا  حــــداثاأل إصــــالح

خبــــار املــــدعي العــــام يف املؤسســــة العامــــة إ حــــداثاأل إصــــالحجــــب علــــى دائــــرة أو  دعــــاءاإل
  .  2احملكوم عليهتهاء تنفيذ العقو�ت والتدابري حبق انعند  ي، حتريراً جتماعاال صالحلإل

 : 3 2009لسنة  2والتشغيل مبوجب تعليمات رقم  تأهيلمهام قسم التدريب وال
ومهـــــن تتناســــب وقـــــابليتهم وفــــتح دورات تدريبيـــــة هلــــم وفـــــق  عمــــالعــــداد املـــــودعني ألإ -أ

  .يةصالحتاجية مبا حيقق تكامل العملية اإلنإلساليب احلديثة وتشجيع العملية ااأل
املــــودعني واملعلمــــني واملهنيــــني العــــاملني يف الــــورش التدريبيــــة  أعمــــالشــــراف علــــى اإل -ب
  والفنية.  اإلداريةمن الناحيتني  يةصالحقسام اإللأل
السلوكي وتشمل قاعات املوسـيقى واملسـرح  تأهيل¢يئة مستلزمات الربامج اخلاصة �ل - ج

  .اليدوية واملهنية والسلوكية عمالواخلط والرسم والشعر واخلطابة واأل
  .قامة املعارض املومسية لبيع املواد من املودعنيقرتاح إا -د

  1988) لسنة 2العراقي رقم ( حداثاأل �هيلهم ما جاء يف نظام مدارس أ
وفــق بــرlمج  والشــباب البــالغني مهنيــاً  الفتيــان �هيــليــتم تــدريب املــودعني يف مدرســيت      

    : ةاآلتي سسسراحهم وفق األطالق هم للعمل بعد إتشرف عليه اللجنة الفنية يؤهل
  تكون مدة التدريب ال تزيد على سنة واحدة.  : الً أو 
قســــم  إىليــــة وينقــــل �هيلاملــــودع مــــدة التــــدريب واجتــــاز بنجــــاح ميــــنح وثيقــــة  أمت إذا :يــــاً ن�
  تاج. نإلا

  املدرسة.  إدارةحيدده جملس  يومياً  جراً تاج أنإلمينح املودع يف قسم ا :�لثاً 

                                                   
  ) ق. إدعاء .7( مادة  -  1
 ق.إدعاء.18مادة  -  2
 الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية للحكومة االحتادية 2009لسنة  2من تعليمات رقم  9م   - 3
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 أنمن هـذه املـادة علـى  جره املنصوص عليه �لبند xلثاً من أ عطاء املودع جزءاً جيوز إ :رابعاً 
  طالق سراحه. بعد إ إليهيودع الباقي من أجره يف املصرف، يسلم 

  .  1 دارةتاجية جملس اإلنإلا أوقسام التدريبية حتدد ساعات العمل يف األ :خامساً 
والشــباب البــالغني صــنف ممتــاز يضــم املــودعني  الفتيــان �هيــلكمــا ينشــا يف مدرســيت       

ات املنزليــة وال جــاز دار¢ــا. وال متــنح اإلإوتوجيهــات  مــراأو لتــزام بنظــام املدرســة و املتميــزين واإل
عـن   أمـا. 2للصـنف املمتـاز مـن املـودعني يف املدرسـة  الّ الشـرطي إ إلفراجيوصى �لشمول �
جــب اســتعمال أو النظــام  نإفــ ،املــودعني ســلوب الــيت جيــب يف اتباعــه مــعكيفيــة التعامــل واأل

 نإفـ ،بصدد محل السالح مـن قبـل احلـراس أما .3ية مع املودعنياإلنسانساليب الرتبوية و األ
ظـاهرة يف نقـاط احلراسـة وخـارج األقسـام  اس حبمل املسدسات بصورة غريالنظام مسح للحرّ 

  . 4خر من السالح خالل الواجب وال جيوز محل أي نوع آ

  :العراق كوردستان إقليمحقوق السجناء واملعتقلني يف  إعالنهم ما جاء يف أ
ية. ويعامـل  انسـنإة وجيب معاملتهم معاملـة انكرامة السجناء واملوقوفني واملعتقلني مص      

، وبطريقـة تراعـي اإلنسانصلة يف ية وإحرتام للكرامة املتأانسن¹كل حدث حمروم من حريته 
طفـل حمـروم مـن حريتـه  . وبوجـه خـاص يفصـل كـلبلغـوا سـنه ينشـخاص الـذاحتياجات األ
لـــه ، ويكـــون صـــلحة احلـــدث الفضـــلى تقضـــي خـــالف ذلـــكم أن، مـــا مل يعتـــرب مـــن البـــالغني

يف الظـروف  الّ ه عن طريق املراسالت والز�رات إسرته وذوياحلق يف البقاء على اتصال مع أ
  . 5االستثنائية 

                                                   
 .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 10مادة  -  1
 .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 11مادة  -  2
 .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 15مادة  -  3
 .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 21مادة  -  4
 .1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 2/6واملادة  2يف هذا الصدد راجع أيضاً املادة   -  5
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  الفصل الثالث
  مكتب دراسة الشخصية

    أحداثق. 12: م يتألف املكتبمم 
 -جملـس القضــاء– دlه بتعــني مـن وزيـر العـدلاملدرجـة أاألشـخاص ن يتـألف املكتـب مـ    

  :له ويكون الطبيب مديراً 
عنــــــد  أطفـــــالطبيـــــب  أوالعقليــــــة والعصـــــبية  اضمـــــر األممـــــارس يف  أوطبيـــــب خمـــــتص  – 1
  قتضاء.اإل
 ونانقــــــاليف الوقــــــت الــــــذي بــــــّني  علــــــم الــــــنفس. أواختصاصــــــي �لتحليــــــل النفســــــي  – 2

د هنــا، هــل هــو طبيــب نفســي احملــد االخصــائي ىل مل يبــّني و اختصــاص الطبيــب يف الفقــرة األ
      .حسن هو حسم اخلالفاتاأل شكّ  أقسام علم النفس، وال أوكليات   ىحدأم خريج إ

  يني.جتماععدد من الباحثني اال  - 3
ذات  خـرىالعلـوم األ أويف العلـوم اجلنائيـة  املتخصصـنيجيوز تعزيز املكتـب بعـدد مـن  – 4

 .حـداثاألهـذا املكتـب مـرتبط مبحكمـة  ن§نسى نال  أنوجيب  .حداثاألالصلة بشؤون 
  والطيب بكون مديراً له.

    أحداثق.13؟ م متفرغني تشكيل املكتب من أعضاء كانمما العمل يف حالة عدم إ
 أي يتولـون غري متفرغني أعضاءاملشرع استثناًء تشكيل املكتب من  أجازيف هذه احلالة    

  :   هم عضاءاألمن وزير العدل، و  مروظائفهم ويعينون § إىل العمل يف املكتب �إلضافة
  Ãبعني لوزارة الصحة برتشيح من وزيرها  أطباء - 1
 .اختصاصيني Ãبعني لوزارة الرتبية برتشيح من وزيرها - 2
 .معة برتشيح من رئيسهااختصاصيني Ãبعني للجا - 3

     أحداثق. 14: م مهام املكتب
  جهة خمتصة: أية أو حداثاأل أوبطلب من حمكمة التحقيق  هايتوىل املكتب مهام
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حالتـه  بيـاناليت يشـكو منهـا و  اضمر األلتشخيص  ونفسياً  وعقلياً  فحص احلدث بدنياً  .1
وتقريـر املعاجلـة  ونانقـدراكـه لطبيعـة فعلـه املخـالف للفعـايل ومـدى إنالالعقلية ونضـجه ا

  الالزمة له.
مـدى عالقتهمـا  بيـانيـة ودراسـة البيئـة الـيت يعـيش فيهـا و جتماعدراسة حالة احلـدث اال .2

  �جلرمية املرتكبة.
  ارتكاب اجلرمية والتدبري املقرتح ملعاجلته. إىلاليت دفعته  األسباب بيان .3
الثـــة املـــذكورة يف النقـــاط الث إليـــهتنظـــيم تقريـــر مفصـــل عـــن احلـــدث يتضـــمن مـــا توصـــل  .4

 أناملشــرع للمكتــب  أجــازعــداد التقريــر ولغــرض إ للجهــة الــيت طلبهــا. هاميوتقــد أعــاله
وبعـد تنظـيم التقريـر جيـب أن يكـون . 1يسـتعني �ملؤسسـات العلميـة والصـحية املختصـة

وذلــك حســب  موقعــاً مــن قبــل مــدير املكتــب وأعضــائه ال االكتفــاء بتوقيــع املــدير فقــط
  .  25/4/19932يف  1993/هيئة جزاء/األحداث/8قرار حمكمة متييز اإلقليم رقم: 

  
  
  

     
  
  
  

                                                   
   ق.أحداث.  15م  -  1
صويف واحلقوقي كيفي مغديد قادر، املختار من املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة متييز إقليم   احملامي كرمي دمحم - 2

، مطبعة شهاب، الطبعة االوىل، 1قضاء األحداث، من مطبوعات منظمة النجدة الشعبية، ج -كوردستان والعراق
  .74-73م، ص2013أربيل، 
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  الباب الثالث
  وقايةال

  

 .كتشاف املبكراال  •
  

 .السلوك احنرافالتشرد و  •
 

 .لياءو مسؤولية األ •
 

 .واليةالسلب  •
 

  .الضمّ  •
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  لو الفصل األ
  كتشاف املبكراال 

يـة الواقيـة جتماعاال رعايـةللحدث املعرض للجنوح هي عماد الكتشاف املبكر اال  نإ       
املنظمـات اجلماهرييـة  طـار مسـامهة ومسـؤوليةجلنوح ويتحقـق ذلـك مـن خـالل توسـيع إمن ا

وهــذه  يــة الواقيــة مــن اجلنــوح،جتماعالنفســية واال رعايــةدارات املــدارس يف جمــال الواملهنيــة وإ
    :1هي مايلي ونانقال يف وردتجهرة اليت املكاتب واملؤسسات واأل

   :يةجتماعخلدمات املدرسية النفسية واالا) مكتب 1
ات املدرســـــية النفســـــية مكتـــــب للخـــــدم نشـــــاء¹جـــــب علـــــى وزارة الصـــــحة أو املشـــــرع       
، يف مركــــز كــــل حمافظــــة ضــــمن تشــــكيالت الصــــحة املدرســــية، لغــــرض دراســــة يــــةجتماعواال

  . 2املعرضني للجنوح من الطلبة أواملشاكسني  حداثاألومعاجلة 

     أحداثق. ياً ن/�17م : تشكيلة املكتب
  :دlه بقرار من وزير الصحةأاملدرجة  األشخاصيتم تشكيل املكتب من  
ــــــب خمــــــتص  – أ ــــــة والعصــــــبية  اضمــــــر األممــــــارس يف  أوطبي ــــــب  أوالعقلي ــــــد  أطفــــــالطبي عن

  االقتضاء.
  علم النفس. أواختصاصي �لتحليل النفسي  –ب 
  يني.جتماععدد من الباحثني اال  - جـ 

    أحداثق. 18م  :مهام املكتب
  :  ومهامه ما يلي أخرىجهة  أية أودارات املدارس يقوم املكتب مبهامه بطلب من إ

                                                   
  ق.أحداث    16م  -  1
      /أوالً  ق.أحداث.17م  -  2
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 بيـــانالـــيت يشـــكو منهـــا و  اضمـــر األلتشـــخيص  ونفســـياً  وعقليـــاً  فحـــص احلـــدث بـــدنياً  – 1
  فعايل.نالحالته العقلية ونضجه ا

مــــدى عالقتهمــــا  بيــــانيــــة والبيئــــة الــــيت يعــــيش فيهــــا و جتماعاحلــــدث االدراســــة حالــــة  – 2
  مبشكلته.

املدرسـة  إدارةاملقرتحـات الـيت يوصـي املكتـب �ـا اليت تعرضـه للجنـوح و  األسباب بيان – 3
  ملعاجلته ورعايته. أخرىجهة  أية أو
ة يف النقـــاط الثالثـــة املـــذكور  إليـــهتنظـــيم تقريـــر مفصـــل عـــن احلـــدث يتضـــمن مـــا توصـــل  -4

  ها.تم للجهة اليت طلبوتقدّ  أعاله

  ستعني �ا املكتب:    ي أناجلهات اليت جيوز 
     أحداثق. 19م  :ويل احلدث  –أ 

ه نأعــده بشــاحلــدث واطالعــه علـى التقريــر الــذي أاســتدعاء ويل  ن§وجـد املكتــب  إذا      
 الـالزم هلـذا الغـرض، التعـاونيبـدي  أنوعلى الـويل  مفيد يف حل مشكلة احلدث فله ذلك،

حبقـــه مـــن قبـــل  اتجـــراءاإل اختـــاذوســـيتم  ونانقـــالالـــويل ســـوف يعاقـــب وفـــق هـــذا  نإفـــالّ وإ
  :ةاآلتيالعام بطلب من املكتب يف احلاالت  دعاءاإل أو حداثاألقاضي حتقيق 

    .مع املكتب التعاونمل يظهر الويل  إذا - 1
  .م مشكلة احلدثعرض عن تفهّ أ إذا - 2
  .لواجباتهمهاله أمعن يف إ إذا - 3
 ونانقـالاليت سوف تتخذ حبق الويل مبوجب هـذا  اتجراءاإل ماهية وهنا املشرع مل يبّني      
  دون بقاء املوضوع غامضاً. العقو�ت اليت ستصدر حبقه، وإىل اإليه اإلشارة األجدر وكان
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          أحداثق.  20: م قسم مراقبة السلوك –ب 
 أنعلـى  يستعني بقسم مراقبة السـلوك، أنتطلب حالة احلدث املتابعة فللمكتب  إذا      

 إىليرفـــع خالهلـــا مراقـــب الســـلوك تقـــارير شـــهرية  أشـــهرز مـــدة املتابعـــة علـــى ســـتة و اال تتجـــ
  على سلوك احلدث من تغيري.   املكتب تتضمن ما يطرأ

    أحداثق. 21م  :يجتماع) الباحث اال2
 حـــداثاألعـــن تشـــخيص  ي يف كـــل مدرســـة ويكـــون مســـؤوالً اجتمـــاع �حـــث يعـــّني        

يقـوم بعمـل  أناملشـرع  أجـازاملشاكسني فيها والعمل على حـل مشـاكلهم، وعنـد االقتضـاء 
استعصى علـى املسـؤول يف املدرسـة  إذااهليئة التدريسية. و  أعضاءحد ي أجتماعالباحث اال

فعليـه  ،يجتمـاع(وهو يف العادة مدير املدرسة) حل مشكلة احلـدث عـن طريـق الباحـث اال
  ية. جتماععرضه على مكتب اخلدمات املدرسية النفسية واال

    أحداثق. الً أو /22: م سريةاالستشارات األ نا) جل3
العالقــات الزوجيــة وتربيــة  أنبشــ اللجــانهــذه  إنشــاءالعــام لنســاء العــراق  حتــادعلــى اال      

 حـداثاأل محايـة نابعكـس جلـ اللجـانومشاكلهم. وهنا املشرع مل يبـني مهـام هـذه  طفالاأل
املشـرع  ن§بكـل وضـوح، لـذلك نـرى  ث بّني مهامهاحيالعام لشباب العراق  حتادالتابعة ال

  .   أفضل كانل اللجانلو نص على مهام هذه 

    أحداثق. ياً ن/�22م : حداثاأل محاية نا) جل4
هـذه  إنشـاءالعـام لنسـاء العـراق  حتـادمع اال لتعاونالعام لشباب العراق � حتادعلى اال      
  :هي ما يلي اللجان، ومهام هذه اللجان

  .واليةالسر البديلة يف حالة سلب يف األ حداثاأل رعايةشراف على املسامهة يف اإل –ا 
 املشاكســـــــني ومعـــــــاجلتهم وفقـــــــاً  حـــــــداثاألاملدرســـــــة يف تشـــــــخيص  إدارةمســـــــاعدة  –ب 

  ية.جتماعلتوصيات مكتب اخلدمات املدرسية النفسية واال
  الالحقة. رعايةاح مراقبة السلوك والجنإمساعدة اجلهات املختصة يف   -جـ  
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  .يداعاملودعني يف مؤسسات اإل حداثسري لألتوفري اجلو األ –د 
املعرضـــــني  أواملشاكســـــني  حـــــداثاأليف تشـــــخيص  حـــــداثاألمـــــع شـــــرطة  التعـــــاون  -ه 

  .األسرةلياء الذين يسيؤون معاملة احلدث داخل و خبار عن األللجنوح واإل

    أحداثق. 23: م حداثاأل) شرطة 5
األحـداث  وقايـةاجلهات اليت تقـوم ب إحدى حداثاألاملشرع العراقي جعل من شرطة       
   ونص على دورها كما يلي: ،اجلنوحمن 

ليــــاء أو ســــرهم واملهملــــني مــــن قبــــل عــــن الصــــغار الضــــالني واهلــــاربني مــــن أالبحــــث  -1:الً أو 
  حـــــداثاألكن جـــــذب أمـــــا املعرضــــني للجنـــــوح يف  حـــــداثاألالكشـــــف عـــــن  -2 .مــــورهمأ

  .خرة من الليلملراقص ودور السينما يف ساعات متأكاملقاهي واملشارب وا
كن الــيت مــا احلــدث عنــد العثــور عليــه يف األ أويصــال الصــغري إ حــداثاأل: علــى شــرطة يــان�

  ذويه.  إىلتعرضه للجنوح 
جيـوز هلـم ارتـداء  ها يلبسون الزي املدين والأفرادطاقم املركز جبميع  ن§ ،اإلشارةوجتدر      

 أثنـاءقيـدهم �لسالسـل  ال جيوزكما  ،يشعر احلدث �خلوف اللباس الرمسي وذلك لكي ال
   .ل اهلربو اح أوظهر منه مترد  إذا الّ إم احملكمة أماحضارهم إ أوالقبض عليهم 

مـن  16جهرة الـيت نصـت عليهـا املـادة املكاتب واملؤسسات واأل إىلتطرقنا  أنبعد         
 مايـــةاللجنــة العليــا حل إىلتطــرق تهــز الفرصــة لكــي أناالعراقــي، هنــا  حــداثاأل رعايــة ونانقــ

  عنها. للحديث اإلقليمحقوق الطفل على مستوى 

  : حقوق الطفل مايةاللجنة العليا حل
 محايــــةو  رعايــــةل كوردســــتان إقلــــيممت تشــــكيل هــــذه اللجنــــة العليــــا مــــن قبــــل حكومــــة        

العـاملي  عـالنللمواثيـق واالتفاقيـات الدوليـة وخاصـة اإل طبقـاً ، م2007حقوق الطفـل عـام 
السياســـية والعهـــد الـــدويل اخلــاص �حلقـــوق املدنيـــة و  1948الصـــادر عــام  اإلنســـانحلقــوق 

عــن اجلمعيــة  نايــة والثقافيــة، الصــادر جتماعوالعهــد الــدويل اخلــاص �حلقــوق االقتصــادية واال
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. 19891وكــذلك االتفاقيــة الدوليــة حــول الطفــل لعــام  1966مــم املتحــدة عــام العامــة لأل
كفالـة   ضـمانشـرافية ليـة وإاجتماعحقوقيـة وإعالميـة و طبيعـة اللجنـة فهـي هيئـة توجيهيـة  أمـا

 حكــامأل تهاكــات الــيت تتعــرض هلــا خالفــاً نالمينهــا كاملــة ورصــد احقــوق الطفــل والســعي لتأ
. ومــن حيــث مــدى تنفيــذ قرارا¢ــا مــن قبــل اجلهــات ذات 2املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة

لـــزام تلـــك اجلهـــات ذات العالقـــة حبقـــوق الطفـــل بتنفيـــذ القـــرارات ه مـــن حقهـــا إفإنـــالعالقـــة 
  :  4لف منا تتأفإ�لنسبة لتشكيلة اللجنة  أما. 3للجنة الصادرة من هذه ا

                 كوردستان إقليميف  اإلنسانحقوق  وزير -)  1( 
                يةجتماعوكيل وزارة الصحة والشؤون اال –)  2(   
                                      وكيل وزارة الرتبية –)  3(   
               من ينوب عنه أووكيل وزارة العدل  –)  4(   
                                        وكيل وزارة الثقافة –)  4(   
                                      وكيل وزارة الداخلية –)  6(   
       كوردستاننساء   حتادممثلة عن اهليئة العليا ال -)  7 (  
                 يف جمال علم نفس الطفل ناخبري  –)  8(   

اللجنـــة هـــي  أهـــدافهـــم ومـــن أالـــوزير يعتـــرب رئيســـاً للجنـــة أمـــا البقيـــة فهـــم أعضـــاء.        
للتعــذيب  طفــالاألخــارج طبيعــة الطفولــة وعــدم تعــريض  طفــاللألي اســتثمار الســعي ملنــع أ

الطفـــل مـــن حريتـــه  ناوعـــدم حرمـــ كـــاني ســـبب  احلاطـــة �لكرامـــة وأل أوواملعاملـــة القاســـية 

                                                   
  من منهاج اللجنة العليا حلماية حقوق الطفل يف اإلقليم .  1مادة  -  1
 نفس املصدر.   4مادة  -  2
 نفس املصدر.  7مادة  -  3
  نفس املصدر.  5مادة  -  4
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قصــر فــرتة زمنيــة ويف مــدارس عنــد اعتبــار ذلــك احلــل األخــري وأل الّ ســجنه إ أووعـدم اعتقالــه 
    .1يةإصالح

   :2ها على النطاق الداخليأهدافالوسائل اليت تسعى اللجنة من خالهلا حتقيق 
ومراقبــة معاملــة العــاملني فيهــا للنــزالء  حــداثاأليات صــالحيــة إلانالــز�رات امليد –)  1(  

    .يةإصالحية و انسنإمعاملة 
والقـرارات املتعلقــة �لطفـل والعائلـة يف اsــاالت  نيانالقـو  أنتقـدمي التوصـيات بشــ –)  2(  

وغــري مباشــرة مبــا يضــمن حقــوق الطفــل  أ ومجيــع اsــاالت الــيت تــرتبط �لطفــل مباشــرة أعــاله
  .كاملة وفق املعايري الدولية

عــن طريــق الــوزارات والــدوائر واملؤسســات احلكوميــة  األهــدافيــتم حتقيــق هــذه  –)  3(  
  .أعالهوالوسائل الواردة  األهدافعالم بتنفيذ احلكومية مبا فيها مجيع وسائل اإلوغري 

ـــرة  يـــةاالتصـــال § –)  4(   شـــبه رمسيـــة ( مبـــا فيهـــا مجيـــع وســـائل  أومؤسســـة رمسيـــة  أودائ
مع اجلهـات الرمسيـة  ونانقالحدود عالم ) فيما يتعلق حبقوق الطفل ومعاجلة مشاكله يف اإل

 .ية والدوليةاإلقليموغري احلكومية احمللية و 
    
  
  
  
  
  
  

                                                   
    من منهاج اللجنة العليا حلماية حقوق الطفل يف اإلقليم   2مادة  -  1
   يف اإلقليم  من منهاج اللجنة العليا حلماية حقوق الطفل  3مادة  -  2
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  اينالفصل الث
  السلوك احنرافالتشرد و 

    عدة منها: نٍ ا: له معاملتشرد لغةً 
 .ولّيه مراأو املستعصي على  - 1
  .ولّيهاخلارج عن طاعة  - 2
 .ولّيهاملطرود من قبل  - 3
  . 1ويف نفس املعىن السائر يف البالد األرضالذي ذهب بوجهه يف  -4

وإن   2اللغـوي ) عـن مفهومـهتشـردامل( ملصطلح وينانقال: خيتلف املفهوم املتشرد اصطالحاً 
  كان قريباً منه، وهذا سيتضح أكثر عند بيان املشرد يف القانون العراقي.

    أحداثق. 24م :ةاآلتييف احلاالت  احلدث يعترب مشرداً  أوالصغري 
اســتعمل  أوعاهــات  أوصــابة جبــروح ع اإلتصــنّ  أوكن العامــة مــا يف األ وجــد متســوالً  إذا –ا 

عتـرب جرميـة حبـد هـذه احلالـة ت اً،علملكسب عطف اجلمهور �دف التسول. الغش كوسيلة 
  .وهي جرمية التسولالعقو�ت  ونانقمن  390مبوجب املادة �لنسبة للبالغني ذا¢ا 
تعرضـــــه  أخـــــرىمهنـــــة  أيـــــة أوبيـــــع الســـــكاير  أوحذيـــــة صـــــبغ األ مـــــارس متجـــــوالً  إذا –ب 

الـيت تعـرض  خـرى. املشـرع مل حيـدد املهـن األةقل مـن مخـس عشـرة سـنعمره أ وكانللجنوح، 
عتبــار م االجتهــادات الأمــااحلــدث املشــرد للجنــوح، وبــذلك تــرك البــاب مفتوحــاً  أوالصــغري 

    .م الما معرضة للجنوح أمهنة 
  ى له.أو كن العامة مما ختذ األا أوقامة معني مل يكن له حمل إ إذا -جـ  

  مرب. أوش وليس له ويل مل تكن له وسيلة مشروعة للتعيّ  إذا –د 

                                                   
 .237، ص بريوت -، دار صادر للنشر3، ط3دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، ج  -  1
د.عباس احلسين، فعاليات مجعية صحة وتنظيم االسرة العراقية وأثرها يف استئصال االجرام وجنوح األحداث  -  2

 .   13-12واملشرين، مطبعة اإلرشاد، بغداد، ص
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  الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. كانامل أو ولّيهترك منزل  إذا -هـ  
  عمل مع غري ذويه.  أومهنة  أيةمارس  إذا مشرداً  عتربيلصغري ا كما أن

  املشرع تشغيل احلدث ألغراض حمددة ؟ وما هو العمر املطلوب ؟  أجازهل 
عـــداد والتـــدريب غـــراض اإلتشـــغيل احلـــدث أل أجـــاز 1989لســـنة  685القـــرار رقـــم      

تفـاق مـع جور تشـغيل احلـدث حسـب اإلون التقيد بعمر حمدد ويتم حتديد أوتنمية احلرفة د
 حــداثاألبتشــغيل  أجــازخــر هــو اآل 1990لســنة  368القــرار رقــم  أنرب العمــل. كمــا 

  .التعاوينمن العمر يف مشاريع القطاع اخلاص واملختلط و  12عمارهم عن الذين ال تقل أ

  منحرف السلوك:
 ن§، ويالحـظ 1يقصد بـه الشـخص الـذي مـال عـن السـلوك القـومي السـائد يف اsتمـع :لغةً 

  خر. آ إىلهذا السلوك خيتلف من جمتمع 
وغـري متعـارف عليـه يف  يـاً اجتماعهو الشخص الذي ارتكب فعالً غري مـألوف  :اصطالحاً 

  . 2عقاب حمدد بصدده  أومل يرد نص جترميي  نإجمتمع معني و 

   أحداثق. 25: م ةاآلتياحلدث يعترب منحرف السلوك يف احلاالت  أوالصغري 
  شرب اخلمور. أوالقمار  أوكن الدعارة أما يف  عمالقام § إذا – الً أو 
xالذين اشتهر عنهم سوء السلوك. أوخالط املشردين  إذا – ياً ن  

  .ولّيهعلى سلطة  مارقاً  كان إذا – xلثاً 

    أحداث 26م  ؟منحرف السلوك)  أواحلدث (مشرداً  أووجد الصغري  إذاما العمل 
التحقيـق لكـي يقـوم بـدروه قاضـي  إىلاحلـدث  أويصـال الصـغري يف هذه احلالة جيب إ       

ويف هـــذه احلالـــة علـــى  ه.نأتصـــدر قرارهـــا النهـــائي بشـــسالـــيت  حـــداثاألحمكمـــة  إىلحالتـــه ¹
                                                   

  http://www.alwarraq.com. 2الصاحب بن عباد، احمليط يف اللغة، ج  - 1
   .50انظر احلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر السابق،ص -  2
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 أنبعــد تســلم تقريــر مكتــب دراســة الشخصــية. و  ال تصــدر قرارهــا إالّ  أن األحــداث حمكمــة
ــــّني  قاضــــي  إىلاملشــــردين ومنحــــريف الســــلوك  هــــؤالءيصــــال  اجلهــــة الــــيت تقــــوم ¹املشــــرع مل يب

م §ــ ونانقـال االـيت نصـت عليهـ حـداثاألام مراكـز شــرطة سـتنتج مـن مهـلكـن يو  التحقيـق،
املشـــردين واملنحـــرفني مـــن  هـــؤالءهـــم املخـــاطبني �ـــذا العمـــل وعلـــيهم البحـــث والتحـــري عـــن 

، ولكن ولندرة هذه املراكز حيث كما قلنا ليس هنـاك سـوى مركـز واحـد حداثاألالصغار و 
الشـــرطة العاديـــة ومكاتـــب  ب علـــى مراكـــزهـــا لـــذا يتوّجـــكمليف حمافظـــة دهـــوك § حـــداثلأل

          .واحد نٍ آ يف وينانقال و اإلنساينجرام القيام �ذا الواجب مكافحة اإل

    أحداثق. الً أو /26م  :منحرف السلوك أوحبق املشرد  تتخذالتدابري اليت 
 علــىليقـوم بتنفيــذ مـا تقــرره احملكمـة مــن توصـيات  وليّــه إىلاحلـدث  أوتسـليم الصــغري  – 1

  حسن تربيته وسلوكه مبوجب تعهد مايل.  ضمانضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية ل
خاللــه �لتعهــد املنصــوص عنــد إ أواحلــدث عنــد عــدم وجــود ويل لــه  أوتســليم الصــغري – 2

قريــب صــاحل لــه بنــاء علــى طلبــه ليقــوم بتنفيــذ مــا تقــرره احملكمــة  إىلعليــه يف النقطــة الســابقة 
حســـن تربيتـــه وســـلوكه  ضـــمانضـــوء تقريـــر مكتـــب دراســـة الشخصـــية ل علـــىمـــن توصـــيات 

  مبوجب تعهد مايل مناسب.
املشــرع للمحكمــة تكليــف مراقــب الســلوك مبتابعــة تنفيــذ التعهــد املنصــوص  أجــازكمــا     

    .1أعالهعليه يف الفقرتني 
القريــــــب الصــــــاحل  أوالــــــويل  إىلاحلــــــدث  أور علــــــى احملكمــــــة تســــــليم الصــــــغري تعــــــذّ  إذا -3
يــة جتماعاال رعايــةال ونانقــه يف دور الدولــة املخصصــة املنصــوص عليهــا يف إيداعــا كاــمفبإ
  .  2معدة هلذا الغرض أخرىية اجتماعدار  أية أو
    ية هي مايلي:جتماعاال رعايةدور ال ن§املذكور تبني  ونانقال إىلولدى الرجوع  

                                                   
      لإلطالع على تقارير املكتب راجع امللحق الثاين يف اية الكتاب .  - 1
   /xلثا ق.أحداث.26م  -  2
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  هم السنة الرابعة.إمتامحلني  طفالاأل رعايةوهي خمصصة ل ،طفاللألدور الدولة  – الً أو 
x12 إمتام – 5(من السنة  طفالاأل رعايةدور الدولة للصغار، وهي خمصصة ل – اً ين.(    

. )18 إمتـــام -13(مـــن الســـنة  حـــداث، وهـــي خمصصـــة لألحـــداثدور الدولـــة لأل –xلثًـــا 
الشـــابة يف الصـــف املنتهـــي مـــن الدراســـة  أوالشـــاب  كـــان إذا، أخـــرىوجيـــوز متديـــدها ســـنة 

  .1االعدادية
فعلـــى  ،بتخلـــف عقلـــي احلـــدث املشـــرد مصـــا�ً  أوالصـــغري  ن§تبـــني للمحكمـــة  إذا أمـــا -4

يـــــة املعـــــدة هلـــــذا جتماعاال أوحـــــد املعاهـــــد الصـــــحية ه أإيداعـــــتقـــــرر  أن حـــــداثاألحمكمـــــة 
مـــن  حـــداثاأللئـــك أو ســـتقبال العراقـــي جعـــل ¢يئـــة تلـــك املعاهـــد الاملشـــرع  أن. و 2الغـــرض

تقـدمي اخلـدمات الطبيـة هلـا جعـل مـن  أمـايـة جتماععمل وواجبات وزارة العمل والشـؤون اال
  .3يةجتماعواجبات وزارة الصحة �لتنسيق مع وزارة العمل والشؤون اال

  :غلق األوراق التحقيقية حبق املشرد أو منحرف السلوك بسب صغر سنه
يالحظ، §ن قاضي التحقيق قد يقوم بغلق التحقيق حبق الصغري املشرد أو منحرف      

السلوك بسب صغر سنه، أي لكونه مل يكمل التاسعة من عمره يف العراق أو احلادية 
عشر من عمره يف إقليم كوردستان. واحلقيقة، أن هذا القرار غري سليم ويف غري حمله، 

  ألسباب:
و احلدث يف أال تعترب جرائم، وعليه فإذا وقع الصغري  حنرافحاالت التشرد أو اال .1

حالة من هذه احلاالت فإنه ال يعترب متهمًا �رتكاب جرمية وإمنا هو مشرد أو 
منحرف السلوك، و�لتايل فهو غري مسؤول جزائياً، مهما كان سنه. �ختصار 

  احملكمة ليست بصدد قضية جزائية.

                                                   
  ق. الرعاية االجتماعية.32م  -  1
    /رابعا  ق.أحداث.26م  -  2
     ق.أحداث.  109م  -  3
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حداث هي وقاية األحداث من اجلنوح. وإمياlً من إحدى أهداف قانون رعاية األ .2
 حنرافمن املشرع العراقي §ن وقوع الصغري أو احلدث يف حاالت التشرد أو اال

من  26لداللة واضحة على إقرتابه من الوقوع يف منبع اجلرمية، لذا نص يف املادة 
ل قانون األحداث بشكل واضح وصريح جدًا على اإلجراءات اليت تتخذ حبق الطف

املشرد ومنحرف السلوك سواء كان صغريًا أي مل يكمل سن املسؤولية اجلزائية أو 
حدxً أكمل سن املسؤولية، ومل يعط لقاضي التحقيق احلق �صدار أية قرارات 

مثل غلق التحقيق حبق احلدث أو الصغري. وما على  اخلصوص امصريية يف هذ
سوى تدوين  - أو األطرافاحملافظة سواء كانت داخل مركز  –حماكم التحقيق 

مورهم والشهود وربط تقريري الباحث وإفادات أولياء أفادات املشردين أو املنحرفني إ
ي ومكتب دراسة الشخصية وإحالة األوراق إىل حماكم األحداث §سرع جتماعاال

  التدابري املناسبة حبقهم. األخريةوقت ممكن لكي تصدر 

  التطبيقات القضائية
 29/5/2008دهـوك بتـاريخ  أحداثحمكمة  تشّكلت: 2008//جنح101العدد/ -أ 

    :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء  املأذون...من قاضيها السيد
 أنو  )ج(والــــدمها  إىل )م(و  )ك(قــــررت احملكمــــة تســــليم املشــــردين احلــــدثني كــــل مــــن  -1

لـف دينـار أسواق لقـاء تعهـد مـايل قـدرها مائـة يتعهد برعايتهما ومنعهما من التسكع يف األ
    .لكل واحد منهما

هــذه احملكمــة،  إىلوتقــدمي تقريــر  أعــالهمــور املشــردين لســلوك مبتابعــة أامراقــب  إشــعار -2
 رعايـة ونانقـمـن  26و  25املـادتني  حكـامأل اسـتناداً للتمييـز  قـابالً  حضـور�ً وصدر القـرار 

 .29/5/2008يف  وأفهم حداثاأل
 13/5/2008دهـوك بتـاريخ  أحداثحمكمة  تشّكلت: 2008/جنح/106العدد/-ب

    :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء  املأذون...من قاضيها االحتياط السيد
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التشـرد والعمـل  إىليدفعـه  يتعهـد حبسـن تربيتـه وال أنعلـى  )م( ولّيه إىلتسليم احلدث  -1
املــــواد  حكــــامأل اســــتناداً لــــف دينــــار وذلــــك ) مائــــة أ100.000تعهــــد مــــايل قــــدره ( لقــــاء
  .1983لسنة  76رقم  حداثاأل رعاية ونانقمن  الً أو /26و  الً أو /24

 ونانقـــمــن  2/ 29وفــق املـــادة  )م(احلــدث املـــدعو  أمـــرفــتح قضــية مســـتقلة حبــق ويل  -2
 حضـور�ً  حكمـاً يـة حبقـه ونانقال اتجـراءاإل ختـاذالق...حمكمـة حتقي إشعارو  حداثاأل رعاية
  .13/5/2008يف  وأفهمللتمييز  قابالً 

  :تعهد خطي -  جـ
 أحــداثم حمكمــة أمــا مــن  (ف) و (ع) املــدعوة (ع) أتعهــد  والــدة املشــردين كــلينإ     

وحســـن ســـلوك  رعايـــةالقيـــام برتبيـــة و  ضـــمانبكـــون ملزمـــة بتوجيهـــات احملكمـــة أ ن§دهـــوك 
كن العامــة كمــا مــا احلــدثني وعــدم فســح اsــال هلمــا �لقيــام ببيــع املــواد يف الســوق واأل ولــديّ 

 ينإلــــف دينــــار يف حالــــة خمــــالفيت للتعهــــد و ) مائــــة أ100.000أتعهــــد بــــدفع مبلــــغ قــــدره (
       .11/2/2008دهوك بتاريخ  أحداثاستلمت ولدي من حمكمة 

     أحداثق. �نياً /26م  :لتعهد�القريب املخل  أوحبق الويل  حداثاألقرارات حمكمة 
  .جزءاً  أو كالً   ضمانلزام املتعهد بدفع مبلغ الإ –ا 

دور الدولـة املخصصـة لكــل  إحـدىه يف إيداعـاحلـدث مـن املتعهــد و  أوخـذ الصـغري أ –ب 
ـــة الـــيت ذكـــرlه لكـــم جتماعاال رعايـــةال ونانقـــمنهمـــا املنصـــوص عليهـــا يف  دار  أيـــة أو آنفـــاً ي

  معدة هلذا الغرض. أخرىية اجتماع

  التطبيقات القضائية
 17/11/2009دهـــوك بتـــاريخ  أحـــداثحمكمـــة  شـــّكلتت :2009/جـــنح /96 العـــدد:

  : اآليت القرار أصدرتو الشعب  سم�ن �لقضاء املأذ...من قاضيها السيد
  املشتكي/ احلق العام 

  ع. م. ع   و (ف) وكيلهم احملامي املنتدب السيد املتهمني / (ع)
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  .حداثاأل رعايةق  24ية / ونانقالاملادة  
ـــــة/1069حتقيـــــق دهـــــوك بقرارهـــــا املـــــرقم حـــــال حمكمـــــة أ  4/8/2008ىف  2009/ إحال

 مــن 24دعوى غــري مــوجزة وفــق ااملــادة احملكمــة بــ ههــذ إىلو (ف) مكفلــني  املتهمــني (ع)
 علــــىحماكمتهمــــا بــــدعوى مــــوجزة واطلعــــت  إجــــراءقــــررت احملكمــــة  حــــداثاأل رعايــــة –ق 

ى حبــق املتهمــني واســتمعت احملكمــة جتمـاعمكتــب الدراســة الشخصــية والباحــث اال يتقريـر 
العائــــدة للمــــتهم (ف)  ضــــبارةو (ف) واطلعــــت احملكمــــة علــــى اإل املتهمــــني (ع) إفــــادة إىل

 إىل(ف) مبوجبهــــا مت تســــليم احلــــدث  والــــيت 3/3/2008ىف  2008/جــــنح/75 �لعــــدد
دينــار بعــدم الســماح البنــه ىف التســكع ىف لــف أ 100مببلــغ  ) لقــاء تعهــد مــايلا .ع(والــده 

     :أحداث 26املادة  حكام§ الشارع  وقد خالف هذا التعهد وعمالً 
لــف دينـار بعــدم أ 100 ايلوالـده لقــاء تعهـد مـ إىل(ع) قـررت احملكمـة تســليم املتشـرد  -1

    سكع ىف الشارع والبقاء خارج داره.�لت (ع)السماح البنه 
بــدفع مبلــغ  (ع.ا)والــده  (ف)ح اناجلــ أمــر لــزام ويلقــرر إ -26/2املــادة  إىل اســتناداً و  -2

 خاللــــه بتعهــــده ىف القضــــية املرقمــــةصــــندوق هــــذه احملكمــــة نتيجــــة إ إىللــــف دينــــار أ 100
يستحصــــل منــــه �لطـــرق التنفيذيــــة بعــــد اكتســــاب  3/3/2008ىف  2008/جـــنح / 75

    .القرار الدرجة القطعية
حد ذويـه ية لرتبيته وتوجيهه حلني طلب أجتماعاال رعايةدار ال إىل(ف) تسليم املتشرد  -3

  .التسول إىلع و تعهد �حملافظه عليه وعدم الرجالالستالمه و 
لف دينـار وفـق املـادة أ 60000مبلغ قدره ع. م. ع  للمحامى املنتدب  أجرةتقدير  -4

بعـد  اإلقلـيممـن خزينـة  إليـهاملعـدل يـدفع  1999لسـنة  17رقـم  احملامـاة ونانقـمن  36/1
 أحكــام إىل اســتناداً للتمييــز  قــابالً  حضــور�ً  القــرار اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة وصــدر

                                                                                                                     .17/11/2009ىف  وأفهماجلزائية املعدل  أصول/أ من 182املادة 
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    :القرارعلى  التعليق
دعـــوى ق.أحـــداث) يّتضـــح §ن القضـــية هـــي تشـــرد وليســـت  24(  حالـــةاإل. مـــن مـــادة 1

إذ " أن املشرع مل جيعل هذه القضا� جـرائم بـل ظـاهرة  .جرمية احلدث رتكبمل يجزائية أّي 
مصـــطلح حتـــت وعليـــه، فـــإن تســـجيل قضـــا� التشـــرد  .1يـــة تســـتلزم الرعايـــة والعنايـــة"اجتماع
  غري موفق من قبل حمكمة األحداث.  إجراء (اجلنح)

نتهــاك ااملشــردين إىل حمكمــة األحــداث بصــفة متهمــني مــن قبــل حمكمــة التحقيــق  إحالــة. 2
منـا وقـع يف حالـة مـن دث، ألن احلدث مل يرتكب جرمية حسب قـانون األحـداث وإحلق احل

نـــــه شــــتبه §اإالّ إذا ارتكــــب أو  )مــــتهم(، وأن الشــــخص ال يوصــــف §نــــه حــــاالت التشــــرد
كمــا ال جيــوز مطلقــاً وصــف املشــرد �جلــانح ألن مصــطلح اجلــانح يســتخدم رتكــب جرميــة.  ا

احملكمة بعد احملاكمة، أما احلدث املشـرد فيبقـى مشـرداً حبق املتهم حينما يتم إدانته من قبل 
صـــطلح القـــانوين عليـــه، مـــن الضـــروري اســـتخدام امل، وال جيـــوز حماكمتـــه. حـــواليف مجيـــع األ

  السليم حبق احلدث وإن ذلك حق من حقوقه.
كمة بـدعوى مـوجزة، احملقضا� اجلنح البسيطة إىل  إحالة. يف الوقت الذي أجاز القانون 3

قضــية غــري جزائيــة بــدعوى غــري يف األصــل الــيت هــي أحالــت هــذه القضــية تحقيــق حمكمــة ال
  بصورة موجزة. مة األحداث صحّحت اخلطأ ونظرت إليهاموجزة، ولكن حمك

مـــن قبـــل حمكمـــة األحـــداث فـــتح قضـــية حبـــق ويل أمـــر اجلـــانح (ف)  مـــن املفـــروض. كــان 4
التعهـد، ألن رجـوع ولـده  ق.أحداث، وعدم اإلكتفاء ¹لزامه بدفع مبلـغ 29مبوجب املادة 

    املشرد إىل التشرد مرة أخرى دليل قاطع على إمهاله وتقصريه.

                                                   
، 2عباس حكمت فرمان، التحقيق واحملاكمة يف جنوح األحداث، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اsلد  - 1

 .328م، ص 2009، 13العدد 
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    أحداثق. 27م  :دور الدولة من منحرف السلوك أوخراج املشرد إ
، فعلــــى حمكمــــة إليــــهاحلــــدث املــــودع قريــــب لــــه وطلــــب تســــليمه  أوظهــــر للصــــغري  إذا) 1
حسن تربيته وسـلوكه مبوجـب  ضمانل إليهتسلمه  أنبعد مراعاة مصلحة احلدث  حداثاأل

 أوســلوك التراقــب تنفيــذ التعهــد بواســطة مراقــب  أنلمحكمــة لتعهــد مــايل مناســب وجيــوز 
  ي ملدة تنسبها.جتماعالباحث اال
طلـب شـخص ملـيء حسـن السـرية والســلوك متحـد يف اجلنسـية والـدين مـع الصــغري  إذا) 2
حســـن تربيتـــه  ضـــمانل إليـــهتســـلمه  أنمحكمـــة للرتبيتـــه و¢ذيبـــه فل إليـــهاحلـــدث تســـليمه  أو

تراقـب تنفيـذ التعهـد بواسـطة مراقـب  أنوسلوكه مبوجب تعهد مايل مناسب وعلـى احملكمـة 
 أوه ميكـــن تســـليم الصـــغري §نـــ، اإلشـــارةوجتـــدر  ي ملـــدة تنســـبها.اجتمـــاع�حـــث  أوســـلوك 

احلـــدث  أومل يظهـــر للصـــغري  إذاالشـــخص امللـــيء الـــذي طلبـــه  إىلاحلـــدث يف هـــذه احلالـــة 
  ىل من هذا الشخص املليء.أو ه فإنه يف حالة ظهور القريب نأمبعىن  قريب،
ي إلزاميــة جتمــاععلمــاً، متابعــة تنفيــذ التعهــد مــن قبــل مراقــب الســلوك أو الباحــث اال      

قرارهـــا �ـــذا اخلصـــوص، بعكـــس احلالـــة األوىل أي حينمـــا  إصـــداروعلـــى حمكمـــة األحـــداث 
 ويـرى الكاتـب أنـه مـن األفضـل كانـت خمـرية.  يسلم احلدث أو الصغري إىل أحـد أقاربـه فإـا

  مراقبة تنفيذ التعهد يف مجيع حاالت تسليم احلدث أو الصغري إىل غري والديه. النص على

    أحداثق. 28م  :حنرافاالالتشرد و  خبصوص ةدر اصالالنظر يف القرارات  إعادة
ا مبوجــب املــادة أصــدر¢تعيــد النظــر يف قرارا¢ــا الــيت  أن حــداثاألحملكمــة  ونانقــال أجــاز     
  منحرف السلوك) ولكن بناء على: أواحلدث (املشرد  أواخلاص مبوضوع الصغري  26

  احلدث. أوتقرير مقدم من قبل مدير الدار املودع فيها الصغري  - 1
 بطلب من احلدث. أو   - 2
 .بطلب من قريبه أو   - 3
  بطلب من الشخص املتعهد برتبيته. أو   - 4
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 األخــرى اجلزائيــة حملــاكمعلمــاً، ال تتمتــع ا مصــلحة احلــدث.تالءم و ا مبــا تــل فيهــتعــدّ  أنو     
هــــي  حـــداثاألحمكمـــة  أنعلـــى  دلّ ا تـــفإـــعلـــى شــــيء  تدلّـــإن ذلـــك  نإو ، �ـــذه امليـــزة

  .  حكمة جزائية �ملعىن احلريفمبيست ية تقوميية ولإصالح لغايةية ¢دف اجتماعمؤسسة 

  التطبيقات القضائية
مــن  29/6/2009دهــوك بتــاريخ  أحــداثحمكمــة  تشــّكلت: 2009/جــنح/77العــدد 

  :  القرار اآليت أصدرتو الشعب  سم��لقضاء  املأذون ...قاضيها السيد 
  املشتكي/ احلق العام

  .املتهم/ ع / وكيله احملامي املنتدب السيد (ص) 
  .  حداثاأل رعاية ونانق 25ية/ونانقالاملادة 

املتشــرد (ع)  24/6/2009يف  506) مبوجــب كتا�ــا املــرقم حالــت حمكمــة حتقيــق (...أ
الطبابـة  واطلعـت احملكمـة علـى تقريـر حـداثاألق. 25املـادة  أحكـامحماكمتـه وفـق  جراءإل

ــــــة �لعــــــدد ــــــة املتضــــــمن وجــــــود آ 23/6/2009يف  419 العدلي xر لواطــــــة قدميــــــة وحديث
العــام تســليم  دعــاءاإله وطلــب عضــو أمــر  ويلّ  إفــادةإفادتــه و  إىلللمتشــرد واســتمعت احملكمــة 

 ولّيـــه إىليـــة وطلـــب وكيـــل املتشـــرد احملـــامي (ص) تســـليمه جتماعاال رعايـــةدور ال إىلاملتشـــرد 
صـدقاء السـوء ومنحـريف السـلوك واحتمـال ولثبـوت تشـرده واختالطـه مـع أ ،لقاء تعهـد مـايل

  :/بxنياً / 26, 25/2املادتني  حكامأل استناداً تقام منه قررت احملكمة نالقيام والده �
ه �هيلــــتربيتــــه وبغيــــة  ضــــمانيــــة لجتماعاال رعايــــةدور ال إحــــدى إىلاملتشــــرد (ع)  إيــــداع-1

    .هذه احملكمة إىليقدم مراقب السلوك تقرير شهري  أنوعلى 
ه والـده (ش) وفـق املـادة أمـر حمكمة حتقيق (.....) بفتح قضية مسـتقلة حبـق ويل  إشعار-2

بــه  أّدىالــذي  )ع(مهالــه برتبيــة وتوجيــه ابنــه لثبــوت إ حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  الً أو /29
 القطعية. كتساب القرار الدرجةعد إسلوكه ب احنرافتشرده و  إىل
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وفـــق  لـــف دينـــارأســـتون  60000قـــدره  للمحـــامي املنتـــدب (ص) مبلغـــاً  أجـــرة تقـــدير -3
املعــدل يــدفع لــه مــن خزينــة حكومــة  1999 لســنة 17رقــم  احملامــاةق.مــن  36/1املــادة 
 اســتناداً  يــزيللتم قــابالً  حضــور�ً وصـدر القــرار  بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة. اإلقلـيم

      .29/6/2009يف  وأفهم حداثاألق./ب من xنياً /26, 25/2املادتني  حكامأل
مــن قبــل حمكمــة اســتئناف منطقــة دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت  ومت تصــديق القــرار متييــزاً * 

  :حيث جاء يف القرار ما يلي 13/7/2009يف  2009/ت ج ح/4العدد/
ولـدى عطـف النظـر علـى  شـكالً ية قـرر قبولـه ونانقالالطعن التمييزي واقع ضمن املدة  أن "

املتشـرد وتقريـر مديريـة  إفـادةالثابـت مـن  نأل ونانقـه صحيح وموافق للنأاحلكم املميز وجد 
مهلــوا ذويــه أ أنه ميــارس اللواطـة منــذ مـدة و نــأ 23/6/2009يف  9/4الطـب العــديل املـرقم 

يــة عليــه قــرر تصــديق جتماعاال رعايــةيســتوجب وضــعه حتــت ال يف رعايتــه لــذا يعتــرب متشــرداً 
  .13/7/2009تفاق يف الئحة التمييزية وصدر القرار �إلاحلكم املميز ورد ال

 اســتناداً دهــوك  أحــداثحمكمــة  إىلاحلــدث (ع)  إحالــةمت  التعليــق علــى القــرار: أوًال،      
املعــــدل، وجـــاء يف حكــــم احملكمـــة كلمــــة  حـــداثاأل رعايــــة ونانقـــمــــن  25املـــادة  حكـــامأل

حمكمـة اسـتئناف منطقـة دهـوك بصـفتها التمييزيـة  أن(املتهم) وكذلك كلمة (املتشرد)، كمـا 
ت حكــم حمكمــة وصــدقّ  احلــدث متشــرداً  اعتــرباســتخدمت كلمــة (املتشــرد) و  خــرىهــي األ

    .25وهي املادة  حالةاإللنفس مادة  استناداً الذي صدر  حداثاأل
ــــو رجعنــــا        هــــذه املــــادة خمصصــــة  أن، لوجــــدl حــــداثاأل ونانقــــمــــن  25املــــادة  إىلل

 االســتئناف ةحمكمــ تصــّدقأن  املفــروضمــن  كــان  لــذاملنحــريف الســلوك ولــيس للمشــردين، 
(منحـرف السـلوك)  إىلكلميت (املتشـرد) و (املـتهم)  بتغري حداثاألالقرار مع تنويه حمكمة 

  .حداثاأل رعاية ونانقمن  25للمتشردين وليست املادة  املخصصةهي  24املادة  نأل
 حكــامأل اســتناداً حكمهـا  أصــدرتمل تكــن موفقــة حينمـا  حـداثاألحمكمــة  أنxنيـاً،       
مـــن  xنيـــاً الفقــرة  إىله لــيس للمحكمـــة اللجـــوء ألنـــ، كمـــا يــراه الكاتـــب/ب  xنيـــاً /26املــادة 
ىل مـــن املـــادة نفســـها، و ب) مـــن الفقـــرة األ ،الّ بعـــد تطبيـــق الفـــرعني (أإمباشـــرة  26املـــادة 
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ليقــوم بتنفيــذ مــا تقــرره احملكمــة مــن توصــيات  ولّيــه إىلاحلــدث  أووالــيت هــي تســليم الصــغري 
حسن تربيته وسلوكه مبوجـب تعهـد مـايل  ضمانضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية ل على

لــه بنــاء علــى قريــب صــاحل  إىلخاللــه �لتعهــد عنــد إ أووعنــد عــدم وجــود ويل لــه  مناســب.
ضوء تقرير مكتب دراسـة الشخصـية  علىطلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره احملكمة من توصيات 

وهلــذا الســبب مت الطعــن حبكــم  حســن تربيتــه وســلوكه مبوجــب تعهــد مــايل مناســب. ضــمانل
  ستئناف بصفتها التمييزية من قبل وكيل احلدث. م حمكمة االأمااحملكمة 

 26ىل مـن املـادة و ية مباشـرة دون تطبيـق الفقـرة األانالفقرة الثتطبيق وراء سبب ال نلك     
ولثبـــوت تشـــرده الـــواردة يف ديباجـــة احلكـــم " ةاآلتيـــمـــن قبـــل احملكمـــة نســـتنتجه مـــن العبـــارة 

تقــام منــه قــررت نالصــدقاء الســوء ومنحــريف الســلوك واحتمــال قيــام والــده �أواختالطــه مــع 
الســــبب الــــذي  نإفــــ وعليــــه،/ب " xنيــــاً / 26, 25/2املــــادتني  حكــــامأل اســــتناداً احملكمــــة 

  .ية هو احملافظة على حياة املنحرفانتطبيق الفقرة الث إىلدفعت احملكمة 
تصـديق حكـم احملكمــة مـن قبـل حمكمــة اسـتئناف منطقـة دهــوك  ومـا جيلـب االنتبـاه هــو    

ســــتناد حيــــث جــــاء يف القــــرار التمييــــزي " لــــدى تها التمييزيــــة دون تصــــحيح مــــادة اإلبصــــف
 شـــكالً يـــة قـــرر قبولـــه ونانقالالطعـــن التمييـــزي واقـــع ضـــمن املـــدة  أنوجـــد  واملداولـــةالتـــدقيق 

ت مــن الثابــ نأل ونانقــه صــحيح وموافــق للنــأولــدى عطــف النظــر علــى احلكــم املميــز وجــد 
ــــة الطــــب العــــديل املــــرقم  إفــــادة ــــر مديري ــــأ 23/6/2009يف  9/4املتشــــرد وتقري ه ميــــارس ن

 رعايـةيسـتوجب وضـعه حتـت ال مهلوا يف رعايته لذا يعتـرب متشـرداً ذويه أ أناللواطة منذ مدة و 
تفـاق يف الئحة التمييزيـة وصـدر القـرار �إلية عليه قرر تصديق احلكم املميز ورد الجتماعاال

 إىلقـد جلــأت  خــرىحمكمــة االسـتئناف هـي األ ن§قــرار يتبـني ال" مـن هـذا 13/7/2009
  .ية للحفاظ على حياة املنحرفونانقالتطبيق نص املواد  تز و اوجت ونانقالتطبيق روح 

وحمكمـة االسـتئناف يف هـذه  حـداثاألحمكمـة اجتـاه  أن أرى ةاملتواضـع نظـريوجهـة بو      
تعــذر علــى احملكمــة  إذامنهــا تــنص علــى " لفقــرة الثالثــةا 26املــادة  نأل، غــري موفــق القضــية

 أحكـامه نأت بشـ) مـن هـذه املـادة طبّقـالً أو الفقـرة ( حكـامأل احلدث وفقـاً  أوتسليم الصغري 
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موجــود وهـــو "ويف احلالــة الــيت حنـــن بصــددها (التعــذر)  ) منهــاxنيـــاً البنــد (ب) مــن الفقــرة (
يف حكــم حمكمــة ملــا جــاء  اســتناداً قــارب ألالــويل وا إىل أعــالهتســليم املنحــرف  كــانمعــدم إ

واحتمــال قيــام صــدقاء الســوء ومنحــريف الســلوك "ولثبــوت تشــرده واختالطــه مــع أ حــداثاأل
ه ميــارس اللواطــة منــذ مــدة نــأاف "نيف قــرار حمكمــة االســتئمــا جــاء لِ منــه " و  تقــامنإلوالــده �

" لـذا يـةجتماعاال رعايـةيستوجب وضـعه حتـت ال مهلوا يف رعايته لذا يعترب متشرداً ذويه أ أنو 
 كــان وكــذلكمــن املــادة نفســها،  الفقــرة xلثــاً  إىلاالســتناد  حــداثاألحمكمــة  كــانم¹ كــان

ناد مــن تصــحيح مــادة اإلســمــن حيــث النتيجــة و  تصــديق القــرار حمكمــة االســتئناف ¹مكــان
  .xلثاً  /26املادة  إىل xنياً  /26املادة 

خــر وهــي كمــا آ قــراراً  حــداثاألحمكمــة  أصــدرت ،ا* ويف نفــس القضــية الــيت حنــن بصــدده
 رعايــــــةدار ال إىل املشــــــرد (ع) إيــــــداعحــــــول  29/6/2009حلاقــــــا بقــــــرارl املــــــؤرخ إ :يلــــــي

يــة �لعـــدد جتماعاال رعايـــةيــة وبنــاء علـــى تقــارير الباحــث وكتـــاب مديريــة العامــة للجتماعاال
املــودع (ع) ســلوكه يــؤثر علــى بقيــة املــودعني  ن§حيــث تبــني  13/8/2009يف  1012
أ مــن املــادة -أوالً الفقــرة  إىل اســتناداً يــة مــن اليتــامى واملعــوقني عليــه و جتماعاال رعايــةيف دار ال

ه والـده (ش) لقـاء أمـر ويل  إىل (ع)يسـلم منحـرف السـلوك  حـداثاأل رعاية ونانقمن  26
يــتم متابعــة ســلوكه مــن قبــل مراقــب الســلوك وتقــدمي  أنتعهــده برتبيتــه وحســن ســلوك علــى 

مراقـــب الســـلوك حـــول ســـلوكه ولقـــاء تعهـــد مـــايل مبلـــغ قـــدره مخســـة  قبـــل تقريـــر شـــهري مـــن
 الســلوك احنــراف إىلرشــاده ومنعــه مــن العــودة ار لقــاء احملافظــة عليــه وتوجيهــه وإماليــني دينــ

  .13/8/2009يف  وأفهمللتمييز  قابالً  حضور�ً قرار ال صدر
  خر وهي:آ قراراً  أصدرتو  أعالهعن قرارها  ت احملكمةتراجع 16/8/2009* وبتاريخ 

لوالده ولكون القرار املـذكور  (ع)حول تسليم احلدث  13/8/2009حلاقا بقرارl املؤرخ إ
يف  يـة ولكـون احلـدث يسـكنجتماعاال رعايـةه الـدار الإيداعـجاء بعد مـرور فـرتة قصـرية مـن 
تقـام مـن ابنـه نالثر والده �لطـابع العشـائري وقيامـه �من � قرى ذات طابع عشائري وخوفاً 
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والــده يف الوقــت احلاضــر وصــدر  إىلقــررت الرجــوع عــن قــرارl وعــدم تســليمه  (ع) احلــدث
  .    16/8/2009يف  وأفهمللتمييز  قابالً  حضور�ً القرار 

زه �لقــرار املــذكور مّيــ حــداثاألم حمكمــة أمــاســب تالعــام املن دعــاءاإل* ولعــدم قناعــة عضــو 
نقـــــــــــض القـــــــــــرار املـــــــــــؤرخ يف  طالبـــــــــــاً  18/8/2009يف  43/2009بالئحتـــــــــــه املرقمـــــــــــة 

اجلزائيــة  مــن األصــول 225ولــنص املــادة  ونانقــلل لكونــه قــد صــدر خمالفــاً  16/8/2009
تغـري  أوه أصـدرتالقـرار الـذي  أوجـع عـن احلكـم اتر  أن"ال جيوز للمحكمة : اليت تنص على

ه." منــ يــدون ذلــك حاشــية لــه ويعتــرب جــزءاً  أنمــادي علــى  أال لتصــحيح خطــتبــدل فيــه إ أو
  .رد¢ا يف الئحته املذكورةأو اليت  خرىاأل لألسبابو 

مـــن قبـــل  متييـــزاً  حـــداثاألالصـــادر مـــن حمكمـــة  16/8/2009مت تصـــديق القـــرار املـــؤرخ * 
حيـث جـاء  24/8/2009يف  2009/ت ج ح/6حمكمة استئناف دهوك حتـت العـدد/

 شــكالً يــة قــرر قبولــه ونانقالالطعــن التمييــزي واقــع ضــمن املــدة  أنوجــد  " :يف القــرار مــا يلــي
ه صـــحيح وموافـــق نـــأوجــد  16/8/2009ولــدى عطـــف النظـــر علــى القـــرار املميـــز املـــؤرخ 

مبــين علــى ســبب  13/8/2009عــن قرارهــا املــؤرخ  حــداثاألتراجــع حمكمــة  نأل ونانقــلل
 إىلمني على رعايتـه ومل جنـد مـا يشـري ويل احلدث قادر وأ ن§قناع احملكمة وجيه وهو عدم إ

ــهوجــود تعهــد مــايل مناســب عــن  للمــادة  اســتناداً للحفــاظ عليــه وحســن تربيتــه وســلوكه  ولّي
 13/8/2009النظــر يف القــرار املــؤرخ  إعــادة أنكمــا   حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  26/1
. عليه قرر تصـديق حداثاأل رعاية ونانقمن  28للمادة  استناداً جاء  16/8/2009يف 

  .  "24/8/2009تفاق يف الطعن التمييزي وصدر القرار �إل القرار املميز ورد
  التعليق على القرار:

صــــحيح وموافــــق  13/8/2009امللحــــق الصــــادر بتــــاريخ  حــــداثاألقــــرار حمكمــــة  نإ -1
عــــــــادت النظــــــــر يف قرارهــــــــا املــــــــؤرخ ا أألــــــــ�لتحديــــــــد،  28ولــــــــنص املــــــــادة  ونانقــــــــلل

 حــــداثاأل رعايــــةي ومــــدير دار جتمــــاعبنــــاء علــــى تقــــارير الباحــــث اال 26/6/2009
  .يةجتماعاال رعايةوكتاب املديرية العامة لل
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، 16/8/2009يف  13/8/2009املــــؤرخ  تراجــــع احملكمــــة عــــن قرارهــــا املــــذكور أمــــا -2
 18/8/2009العــــام يف  دعــــاءاإلمــــن قبــــل عضــــو  الطعــــن �ــــذا القــــرار متييــــزاً  وكــــذلك
ال جيــــوز  هنــــأســــاس علــــى أ اجلزائيــــة صــــولاأل ونانقــــمــــن  225املــــادة  حكــــامأل اســــتناداً 

 الّ تبــــدل فيــــه إ أوتغــــري  أوه أصــــدرتالقــــرار الــــذي  أوجــــع عــــن احلكــــم ارت ت أنللمحكمــــة 
  :كما يليو  ينقرار ال ، فلدّي مالحظة على كالمادي لتصحيح خطأ

 حنــرافاالا يف التشــرد و أصــدر¢مهــا الــيت احكأ أوا ¢ــلمحكمــة الرتاجــع عــن قرار لجيــوز  ال -أ
 أوعلى (تقرير مقدم من قبل مدير الدار املـودع فيهـا الصـغري  بناءً  الّ النظر فيها إ إعادةو 

بطلــــب الشــــخص املتعهــــد  أو، بطلــــب مــــن قريبــــه أو، بطلــــب مــــن احلــــدث أو ،احلــــدث
  .طلب أوعن قرارها من تلقاء نفسها دون أي تقرير  تكمة تراجعاحملبرتبيته) وهنا 

 نأل، موفّــــقغــــري  طعــــن 225للمــــادة  اســــتناداً العــــام �لقــــرار  دعــــاءاإلطعـــن عضــــو  نإ -ب
) ومبوجـب اجلزائية صولاأل ونانقالعام ( ونانقال) يقيد حداثاأل ونانقاخلاص ( ونانقال
الرتاجع عن قرارا¢ا الصادرة مبوجب املـادة  حداثاألحيق حملكمة  حداثاأل رعاية ونانق

عليــه الطعـــن  كــان، لــذا  آنفــاً ردlه لكــم أو ولكــن �لشــروط الـــيت  ونانقــالمــن نفــس  26
    .أصول 225وليس املادة  حداثاألق. 28املادة  حكامأل استناداً �لقرار 

 (ع) خـر قرار¢ـا القاضـية بتسـليم املنحـرفآ حداثاألحمكمة  أصدرت* ويف نفس القضية 
يــة يف دهــوك جتماعاال رعايــةكتــاب املديريــة العامـة لل  إىلشـارة إ يلــي: اه وكمــأمـر ويل  إىل

ـــــــه  املتضـــــــمن حســـــــن ســـــــلوك 8/9/2009يف  1094العـــــــدد  املنحـــــــرف (ع) وقبول
يتــام مــن بقــاء األ رعايــةرشــاد وضــرورة دجمــه مــع عائلتــه وعــدم متكــني دار النصــائح واإل

ه تسـليم أمـر يتام الصغار وبناء على طلـب املقـدم مـن ويل ه على األتأثري ح املذكور لاناجل
قـــررت احملكمــــة  حــــداثاأل رعايـــة ونانقـــمــــن  أوالً /26املـــادة  إىل اســــتناداً احلـــدث لـــه و 

) لقــاء تعهــد مــايل قــدرها ثالثــون مليــون دينــار عراقــي ...ه والــده (أمــر ويل  إىلتســليمه 
 احنــراف إعــادةيتعهــد حبســن تربيتــه وتوجيهــه ومنعــه مــن  أنملــدة ســنتني مصــدقة علــى 
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 اتجـراءاإليتحمـل كافـة  أنعتـداء عليـه وبعكـس ذلـك حملافظة عليه وعدم اإلسلوكه وا
  .15/9/2009يف  وأفهمللتمييز  قابالً ية وصدر القرار ونانقال

رغــــم أن صــــدور قــــرار مبتابعــــة تنفيــــذ التعهــــد مــــن قبــــل مراقــــب الســــلوك يف هــــذه احلالــــة     
مـــن قـــانون رعايـــة األحـــداث جوازيـــة وتعــــود اىل  أوالً /26ومبوجـــب الفقـــرة (ج) مـــن املـــادة 

لــى حيــاة احلــدث املنحــرف،  جتهــاد وســلطة القاضــي، ولكــن نظــراً خلطــورة هــذه القضــية عا
كــــان مــــن األفضــــل صــــدور قــــرار ¹لــــزام مراقــــب الســــلوك مبتابعــــة تنفيــــذ التعهــــد، كمــــا يــــراه 

  الكاتب. 
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  الفصل الثالث
  لياءو مسؤولية األ

    أحداثق. 30، 29م   :لياءو األ عقوبة
الســـلوك  احنـــراف أوالتشـــرد  إىلبـــه  أّدىاحلـــدث و  أوالصـــغري  رعايـــةمهـــل الـــويل أ إذا – 1

  .يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على مخسمائة دينار
عمديـــة تكـــون العقوبـــة  جنايـــة أومهـــال ارتكـــاب احلـــدث جنحـــة جنـــم عـــن هـــذا اإل إذا – 2

حــىت ميكــن معاقبــة الــويل  وعليـه،قــل عــن مــائيت دينـار وال تزيــد علــى ألــف دينــار. بغرامـة ال ت
والشــرط اآلخــر هــو أن يكــون عمديــة  جنايــة أوجنحــة  جيــب أن يكــون احلــدث قــد ارتكــب

وعليـه فـإذا مل يثبـت للمحكمـة إمهـال الـويل فـال  ،سبب ارتكاب احلـدث اجلرميـة إمهـال الـويل
    من خالل التطبيقات القضائية.لنا سيّتضح  ذلك كل تفتح قضية حبقه،

السـلوك يعاقـب �حلـبس مـدة  احنـراف أوالتشـرد  إىلالصـغري  أودفع الـويل احلـدث  إذا - 3
ويف هـذه بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد علـى مخسـمائة دينـار.  أوال تزيد على سنة 

يل ملـدة حمــدودة بنـاء علــى طلـب مــن الــو  واليـةلمحكمـة ســلب لحكــم الـويل جيــوز  إذااحلالـة 
  العام. دعاءاإل أودث احل أوقارب الصغري أحد أ

  
  التطبيقات القضائية

  :حداثاألقرارات حمكمة  - أ
يف الفقــــــــــــرة الرابعــــــــــــة مــــــــــــن قــــــــــــرار فــــــــــــرض التــــــــــــدبري يف القضــــــــــــية املرقمــــــــــــة  تجــــــــــــاء -1

�لعـدد  متييـز�ً دهوك واملصدق  أحداثحملكمة   28/9/2008يف  2008/جنا�ت/62
فـتح قضـية  -4( :مـا هـو آت 16/12/2008يف  2008/أحـداث/اهليئة اجلزائية/209

 حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  29/2ح شــقيقه ع.م.أ وفــق املــادة اناجلــ أمــرمســتقلة حبــق ويل 
  وتنفيذها حبقه بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية).
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ــــــــــــدبري يف القضــــــــــــية املرقمــــــــــــة  تجــــــــــــاء -2 ــــــــــــرض الت ــــــــــــة مــــــــــــن قــــــــــــرار ف يف الفقــــــــــــرة الثالث
�لعـدد  متييـز�ً دق دهوك واملص أحداثحملكمة   15/6/2008يف  2008/جنا�ت/31

ــــــة اجلزائية/129  إشــــــعار -3مــــــا هــــــو آت ( 14/10/2008يف  2008/أحــــــداث/اهليئ
مــن  29/2ه ج.أ.م وفــق املــادة أمــر  ةبفــتح قضــية مســتقلة حبــق والدتــه وليّــ ...حمكمــة حتقيــق

  وتنفيذها حبقها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية). حداثاأل رعاية ونانق
يف الفقـــــــــــرة السادســـــــــــة مـــــــــــن قـــــــــــرار فـــــــــــرض التـــــــــــدبري يف القضـــــــــــية املرقمـــــــــــة  تجـــــــــــاء -3

 متييــــز�ً دهـــوك واملصـــدق  أحـــداثحملكمـــة   19/11/2008يف  2008/جنـــا�ت/121
 إشـــعار -6مـــا هـــو آت ( 12/3/2009يف  2009/أحـــداث/اهليئـــة اجلزائية/�32لعـــدد 

فــــق املــــادة ت و  .ح والــــده  كاناجلــــ أمــــربفــــتح قضــــية مســــتقلة حبــــق ويل  ...حمكمــــة حتقيــــق
  وتنفيذها حبقه بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية). حداثاأل رعاية ونانقمن  29/2

 2006/ت/9دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثيف قــرار حمكمــة  تجــاء -4
قــرار حــاكم التحقيــق جــاء  أنوجــد  واملداولــة( لــدى التــدقيق  مــا يلــي: 28/5/2006يف 

حبــــق املتهمــــني  كــــانو�لنظــــر لكــــون غلــــق القضــــية ألي ســــبب   ونانقــــلل وموافقــــاً  صــــحيحاً 
 رعايــة ونانقــمـن  29/2ليـاءهم وفــق املــادة أو يســتوجب حتريـك الــدعوى ضــد  ال حـداثاأل
عليـه قـررت  خرىية األونانقال اتجراءاإله بغلق القضية تنتهي معها كل نأحيث  حداثاأل

 اسـتناداً ورد الالئحة التمييزية وصدر القرار �التفاق  ...احملكمة تصديق قرار حاكم حتقيق 
 ونانقـمـن  54احملاكمـات اجلزائيـة املعـدل و  أصـول ونانقمن  265و264املادة  حكامأل

    .)  28/5/2006يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية
يف  2009/أحداث/هـ.جـــــ/176حتــــت العــــدد/  اإلقلــــيمحملكمــــة متييــــز جــــاء يف قــــرار  -5
...... وتصـــديق ســـائر القـــرارات الفرعيـــة واملداولـــةبعـــد التـــدقيق  (:مـــا يلـــي 6/10/2009
 نألية من قـرار فـرض التـدبري حيـث تقـرر نقضـه انماعدا الفقرة الث ونانقملوافقتها لل خرىاأل

املنصـــوص عليـــه يف املـــادة  اجلـــرائم العمديـــةليســـت مـــن  أعـــالهح اناجلرميـــة الـــيت ارتكبهـــا اجلـــ
                  ....).وصدر القرار �التفاق حداثاأل رعاية ونانق 29/2
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  :قرارات حمكمة اجلنح -ب 
 2009/ج/165ىل من قرار احلكـم �لعقوبـة يف القضـية املرقمـة و يف الفقرة األ تجاء -1

ـــة مـــا هـــو آت (  15/2/2009يف   -1حملكمـــة جـــنح دهـــوك واملكتســـب الدرجـــة القطعي
لـف دينـار وفـق أ) مائـة 100.000ش.م.ظ بغرامـة قـدرها ( املـدانحكمـت احملكمـة علـى 

  ).  أشهرملدة ستة  وعند عدم الدفع حبسه بسيطاً  حداثاأل رعاية ونانقمن  29/2املادة 
يف  2009/ج/107ىل مــــن قــــرار احلكــــم �لعقوبــــة يف القضــــية و يف الفقــــرة األ تجــــاء -2
حكمـت  -1حملكمة جنح دهوك واملكتسب الدرجة القطعية ما هـو آت (  8/2/2009

لــف دينــار وفــق ) مخســة وســبعون أ75.000امــة قــدرها (ف.م.م بغر  املــداناحملكمــة علــى 
  ).  أشهرة ستة ملد وعند عدم الدفع حبسه بسيطاً  حداثاأل رعاية ونانقمن  29/2املادة 

يف  2009/ج/81يف قــــــــرار حملكمــــــــة جــــــــنح دهــــــــوك  يف القضــــــــية املرقمــــــــة  تجــــــــاء -3
 واملداولـــةواملكتســـب الدرجـــة القطعيـــة مـــا هـــو آت (القـــرار: لـــدى التـــدقيق   8/3/2009

مل يكــن ) املـتهم (أ ن§تبـني مـن خـالل سـري التحقيـق االبتـدائي والقضـائي واحملاكمـة اجلاريـة 
يقـــوم بنصـــحه بعـــدم خمالطـــة رفـــاق الســـوء  وكـــانح (د) انولـــده اجلـــ رعايـــةيف تربيـــة و  مقصـــراً 

 إلغـاءعنـه و  اإلفـراجو  إليـهالتهمة املوجهـة  إلغاءاألدلة ضده عليه قررت احملكمة  يةاولعدم كف
سـتون الـف دينـار للمحـامي املنتـدب  60.000قـدرها  أجـرةالكفالة املأخوذة منه وتقـدير 

بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة وصــدر القــرار  اإلقلــيمم.ع.ع تصــرف لــه مــن خزينــة 
 وأفهــمللتمييــز  قــابالً  حضــور�ً  حكمــاً  صــولاأل ونانقــ/ج مــن 182املــادة  حكــامأل اســتناداً 

  ). 8/3/2009يف  علناً 
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  الفصل الرابع
  واليةالسلب 

  . 2 قهراً  تزعهان: سلباً  ، سلب الشئ1: َسَلَب َيُسُلُب: أَخَذ َسَلَبه (ثوبه)السلب لغةً 
  : هي القرابة والنصرة.لغةً  واليةال
�لُقــدرة  أيضــاً . كمــا يعـّرف 3أىب أو: تنفيـذ القــول علــى الغـري، شــاء الغـري اصــطالحاً  واليـةال

  .  4على الِفْعل والقيام �ألمور والتصرف فيها والتدبري هلا

    ق.أحداث 31،32م  :احلدث أوعلى الصغري  واليةالحاالت سلب 
اجلــــنح) يف  أوجتـــب علـــى احملكمـــة املختصـــة (حمكمـــة اجلنـــا�ت  :وجوبيـــةالاالت احلـــ –أ 

أن يكـــون الصـــغري أو  لكـــن بشـــرط ،واليـــةالبســـلب القـــرار  إصـــدار احلـــاالت املـــذكورة أدlه
  : هذه احلاالت هيو احلدث هو اsىن عليه، 

  العامة. اآلدابو �ألخالق يل جبرمية من اجلرائم املخلة حكم على الو  إذا - 1
  مكافحة البغاء. ونانقاجلرائم املنصوص عليها يف  حدىحكم على الويل ¹ إذا  - 2

ذه اجلـرائم الـويل �ـ ا¢اممل يشرتط جمرد  ونانقال ن§فهم ي ،أعالهمن مالحظة احلالتني       
 ســتبقى للــويل حلــني إصــدار واليــةال نإفــعلــى ذلــك  وبنــاءً  ،احلكــم عليــه ا اشــرتط إصــدارمنــإو 

بقــرار مــن احملكمــة  تســلب مــن الــويل جــرباً  واليــةال نإفــة انــدصــدر احلكــم �إل إذااحلكــم، فــ
مل  هــذا الســلب الوجــويب وهــذا مــا إىلشــري تتضــمن احلكــم فقــرة ت أناملختصــة، مبعــىن جيــب 

لـة هـذه املـادة معطّ  أن إذيف هذه القضـا�،  اجلزائية كما احملا أصدر¢اليت  حكاميف األ اجدهأ

                                                   
، 2املصدر السابق، ج و الصاحب بن عباد،  1. و املربد، املقتضب،ج  64، ص 2اخلليل بن أمحد،العني،ج  - 1

. 471،ص 1و دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، م ز س،ج  263ص 
http://www.alwarraq.com    

  .178سعدي أبو جيب، املصدر السابق، ص  - 2
 .390نفس املصدر السابق ، ص  - 3
 سريج بن يونس البغدادي، املصدر السابق . -  4
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مل يصدر قرار السلب من احملكمة اجلزائية املختصـة يف هـذه  إذا وعليه، ة.عمليال من الناحية
 واليـةالشخصية املختصة لسلب  حوالاألخماطبة حمكمة كأضعف اإلميان احلاالت، فعليها  

   .  اsىن عليه عدم هضم حقوق ضمان، لالويل
القـرار  إصـدار أدlهاملشرع للمحكمة املختصة يف احلـاالت  أجاز وازية:اجلاالت احل –ب 

 دعـــاءاإل أواحلـــدث  أوقـــارب الصـــغري ملـــدة حمـــدودة بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد أ واليـــةالبســـلب 
  العام، وهذه احلاالت هي:   

  العامة. اآلدابو �ألخالق حكم على الويل جبرمية من اجلرائم املخلة  إذا: أوالً 
 أواحلـــدث �جلـــرح  أوعتـــداء علـــى شـــخص الصـــغري حكـــم علـــى الـــويل جبرميـــة اإل إذا: �نيـــاً 

  يذاء العمد.�إل أوالضرب املربح 
  السلوك. احنراف أوالتشرد  إىلالصغري  أوحكم على الويل لدفعه احلدث  إذا :�لثاً 
عمديـة بعقوبـة سـالبة للحريـة مـدة ال تقـل عـن ثـالث  جنايـةحكـم علـى الـويل يف  إذا :رابعـاً 

  سنوات.
مـن الـويل متوقفـة  واليـةالقـرار سـلب  إصدارجعل  احلاالتاملشرع يف هذه  ن§يتبني        

تسـتطيع  احملكمـة ال أن أيالعـام  دعاءاإل أواحلدث  أوقارب الصغري على طلب من أحد أ
 نألعطــاء هــذا احلــق للمحكمــة، األجــدر �ملشــرع إ وكــانالقــرار مــن تلقــاء نفســها،  إصــدار

 أخــرىجهــة  أوخـر راق القضـية هــو أدرى مـن أي شــخص آأو لـع علــى يطّ  أنالقاضـي بعــد 
  احلدث من عدمه.    أوعلى الصغري  واليةاليف بقاء هذه 

    أحداثق. أوالً /34م  :واليةالقرارها بسلب  إصدارالواجب على احملكمة قبل 
ي جتمـــاعالبحـــث اال إجـــراء واليـــةالقرارهـــا بســـلب  إصـــدارجيـــب علـــى احملكمـــة قبـــل       

دراسة الشخصية لتقريـر مـدى مكتب احلدث بواسطة  أووالفحص الطيب والنفسي للصغري 
مهيــة مــن قبــل احملكمــة. وهنــا تــربز مــدى أه اختــاذاملقــرتح  جــراءعليــه واإل واليــةالســلب  �ثــري
 أوالصـــغري  جـــامع ومفّصـــل حـــولتقـــدمي تقريـــر  يـــر مكتـــب دراســـة الشخصـــية، لـــذا عليـــهتقر 
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ة احملكمـ الـذي سيصـدر مـن قبـل قـرارالكون ي لكي واليةالبسلب  ثرهمدى � بياناحلدث و 
  .  مصلحتهأقرب إىل 

    أحداثق. �نياً /34م  :كتباملاحملكمة بعد االطالع على تقرير  اتقرار 
  .خرآويل  إىلاحلدث  أوتسليم الصغري إما  – أ

  قريب له.  إىلويف حالة عدم وجوده  ب _
معــدة  أخــرىيــة اجتماعدار  أيــة أودور الدولــة،  إحــدىاحلــدث  أوالصــغري  إيــداع أو – ج

  .1هلذا الغرض
هذه القرارات مـن قبـل احملكمـة جـوازي وغـري وجـويب  إحدى إصدار أن ،جدير �لذكر     

قــد تــرفض الطلــب  ،لــى تقريــر مكتــب دراســة الشخصــيةا بعــد االطــالع عــأل�لنســبة هلــا، 
 واليـــةالســلب  تحــاال مــا خيـــصاحلـــدث، هــذه في أوالـــويل علــى الصــغري  واليــةســلب وال ت

  .     خيار هلا الف ةالوجوبي واليةالسلب يف حاالت  أما ةاجلوازي

     أحداث /�لثاً 34م : واليةالسلب  قرار �ثريستعني �ا احملكمة ملعرفة ت اجلهات اليت
    .يجتماعالباحث اال :أوالً 
   .مراقب السلوك: �نياً 

اجلهـات تقـدمي تقريـر شـهري  هـذه إحـدىتطلـب مـن  أنجب املشرع على احملكمـة أو       
ه مــن اختــاذعليــه، ومــا يقــرتح  واليــةالســلب  �ثــريمــدى بيــان احلــدث و  أوعــن حالــة الصــغري 

خيـار للمحكمـة يف طلـب املعونـة  أوأي جمـال  ونانقـال هنـا مل يعـطِ و  تدابري حتقق مصـلحته.
 احملكمـة ال أنحسـن حيـث  موقـفعلـى طلـب املعونـة، وهـذا  هـاتألزممن هذه اجلهات بـل 
هـذه اجلهـات  حـدىة ¹انسـتعاإل نإفلذا  ،احلدث بعد قرار السلب أوتعرف وضع الصغري 

                                                   
  من قانون الرعاية االجتماعية. 32راجع املادة  -  1
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 جـراءوظروفه وعلـى ضـوئها سـتتخذ اإل خبارهلعة على أجتعلها مطّ  ،وتقدمي تقارير شهرية هلا
       الالزم. 

    أحداثق. 36م  :الويل احلد املسموح لهز و اجت إذا هامصري و  الويل، واليةاحلد من 
مصــلحة  أنت ار� إذاالــويل  واليــةتقــرر احلــد مــن  أن حــداثاألاملشــرع حملكمــة  أجــاز -1

   احلدث تقتضي ذلك. أوالصغري 
احلــدث وفــق شــروط حتــددها حمكمــة  رعايــةلــزام الــويل بعــن طريــق إ واليــةاليــتم احلــد مــن  -2
  ي ملدة تنسبها.اجتماع�حث  أووتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك  حداثاأل
ز احلـــد و اوجتـــ رعايـــةالـــويل مل يلتـــزم بتنفيـــذ شـــروط ال أن حـــداثاألوجـــدت حمكمـــة  إذا – 3

الباحــــث  أوتقــــرر ســــلب واليتــــه بنــــاء علــــى تقريــــر مراقــــب الســــلوك  أن، فلهــــا املســــموح لــــه
  العام. دعاءاإلبطلب من  أوي جتماعاال

حمكمــة  إشــعار حــداثاأله علــى حمكمــة §نــمــن القــول  بــدّ  ال ،هــذا الفصــل ايــةيف        
 اتجــراءاإل ختــاذاحلــدث ال أوعلــى الصــغري  واليــةالالشخصــية يف حــاالت ســلب  حــوالاأل
املتخـــذ مـــن  جـــراءتغـــري اإل أن أوتقـــرر اســـتبدال الـــويل  أنهلـــا  أنكمـــا  ،1يـــة املقتضـــيةونانقال

. 2احلـدث أوذلـك حيقـق مصـلحة اsتمـع والصـغري  كان إذاتلغيه  أول فيه تعدّ  أن أوقبلها 
احلـدث الثامنـة  أوالصـغري  إمتامتنتهي عند  واليةالاملرتتبة على سلب  اتجراءاإل أن ،خرياً وأ

  .  3عشرة من العمر
  
  
  

                                                   
    ق.أحداث.  33م  -  1
    ق.أحداث.  37م  -  2
    ق.أحداث.  38م  -  3
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  الفصل اخلامس 
    الصغري ضمّ 

  .1واحد أمر أي ُقمُت معه يف lً الالشيء، وضاَممُْت ف إىلَضمَُّك الشيء  :الضّم لغةً 
املفعـــول، أي امللقـــوط، مث ىن ، فهـــو علــى وزن فعيـــل مبعـــاألرضمــا يلقـــط مـــن  :لغـــةً  لّلقـــيطا

  .2ه يلتقط عادةنأطالقه على الصيب امللقى �عتبار غلب إ
الفـرار مـن ¢مـة الــزl،  أومـن الفقـر  هلــه خوفـاً حلـي مولـود طرحـه أ اسـم :اصـطالحاً  لّلقـيطا

كات عـن نفسـه، وال جمنون ضائع ال كافل له، وال يقدر على دفع املهل أوهو كل صيب  أو
  .  3من ¢مة الزl فراراً  أومن العيلة  خوفاً هله خيتص مبن نبذه أ

، وال يــدفع عنـــه جيلــب لنفســـه نفعــاً  أنال يســتطيع  طفــالً  الشـــخصجيــد  أنهــو  مبعــىن     
  .  4سائر عياله ع، ويكفله مإليهه ، فيضمّ ضراً 

  . 5بوينغري معروف األأو م، األ أوب هو شخص غري معروف األ جمهول النسب:

    أحداثق. 39؟ م ه من هو الصغري الذي جيوز ضمّ 
  :الصغري الذي جيوز ضمه هو

  بوين.صغري يتيم األ - 1
 ).  لّلقيطصغري جمهول النسب (ا - 2

  :ةاآلتيالصغري يف احلاالت  جيوز ضمّ  ه ال§نوهذا يعين 

                                                   
  اخلليل بن أمحد، املصدر السابق .  - 1
  .102- 101، ص 2007، بغداد 1القاضي رحيم حسن العكيلي، دروس يف تطبيقات القوانني،ط -  2
القاهرة،  - ،العاتك لصناعة الكتاب1الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون، ج  د. امحد الكبيسي، األحوال - 3

  .102- 101. وراجع أيضاً القاضي رحيم حسن العكيلي، املصدر السابق، ص 369، ص 2007
  .102-101القاضي رحيم حسن العكيلي، املصدر السابق، ص   - 4
  104نفس املصدر السابق ، ص   -  5
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 أوب الوالــد احلــي (األ كــان، وســواء  علــى قيــد احليــاة حــد الوالــدين حــيأ كــان إذا  . أ
  عالة نفسه.يستطيع إ ال فقرياً  كان نإمفقوداً و  أوم غائباً األم) حاضراً أ

 ناوالديــه متوفيــ كــان إذا أمــاحــدمها حــي، أ أووالديــه  أنمعلــوم النســب و  كــان إذا  . ب
    .ىلو للحالة األ طبقاً بوين وجيوز ضمه، ه يعترب يتيم األفإن

    أحداثق. 39م ؟تعدد الطلبات وما العمل يف حالة ؟ملن جيوز تقدمي طلب الضمّ 
صـــغري  لضـــمّ  حـــداثاألحمكمـــة  إىل مشـــرتكاً  يتقـــدما طلبـــاً  أنللـــزوجني  ونانقـــال أجـــاز       

 نألقطعـاً قبـول هـذه الطلبـات،  يف األقضية والنواحي فال جيوز هلـا حماكم اجلنح أما، ماإليه
مل يشـرتط  ونانقـال أن، كمـا احلصـرية حـداثاألالّضم مـن اختصـاص حمكمـة قرارات  إصدار

 أواب طفــل، جنــإيكــون قــد مــرَّ علــى زواجهمــا مــدة حمــدودة مــن الــزمن دون  أنيف الــزوجني 
اب، وهلـذا جنـإلمـل يف اهما األديه ليس لـ§نثبتوا أعن طريق الوسائل العلمية قد  طباءاأل أن
ه مبجرد توفر الشروط املطلوبـة فيهمـا يسـتطيع أي زوجـني تقـدمي طلبهمـا للحصـول علـى فإن

 1972) لسـنة 64رقـم ( حـداثاأل ونانقـ، وذلـك بعكـس أطفـاللـديهما  كـان نإطفـل و 
مـــن ســـبع  أكثـــريكـــون قـــد مضـــى علـــى زواجهمـــا  أن امللغـــي الـــذي اشـــرتط يف طـــاليب الضـــمّ 

ا إليهـال تتقيـد مبـدة سـبع سـنوات املشـار  أنللمحكمـة  أجازولكن  سنوات ومل ينجبا طفالً 
مـــن الناحيــة العمليـــة فيــتم مراعـــاة  أمــا، 1حـــدمهاأ أوالــزوجني  عقـــم ثبــت هلــا بـــدليل طــيب إذا

زوجـني  إىلعطاء الطفـل ه ليس من العدالة إألنمن احملاكم وحتقيقاً للعدالة،  ماسبق اجتهاداً 
 تعـــدد الطلبـــاتصـــًال، ويف حالـــة أ أطفـــالخـــرين لـــيس هلـــم آ ناوحرمـــ أطفـــال أوطفـــل  اهلمـــ

  .القرعة بينهم إجراءي يف الشروط يتم و اتسالو 

  التطبيقات القضائية
: 29/3/1998يف  1998/ضم/  1: املرقمدهوك  أحداثجاء يف قرار حمكمة  - 1

 والدعدد مخسة من األ أطفال) هلما ) و (ن�لنظر لظروف كون املستدعيني كل من (م
                                                   

 1972) لسنة 64من قانون األحداث رقم ( 55م  -  1
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عليه قرر رد طلب  ،أوالدخرين ألشخاص ال توجد هلم هناك طلبني آ أنوالبنات و 
 .املستدعيني املذكورين ورفض طلبهما

: 14/10/1998يف  1998/ضم/3: املرقمدهوك  أحداثقرار حمكمة جاء يف  - 2
ا ما �خرّ أال الفحص الطيب إ إىلما إرساهلبعد تقدمي الزوجني كل من (ر) و (م) وبعد 

خرين �ذا الصدد وقد خر مقدم من زوجني آآهناك طلب  وكانومل يراجعا هذه احملكمة 
 إىلومل يراجعا  أعالهزت تلك املعاملة يف حني بقيت هذه املعاملة اخلاصة �لزوجني جنأ

ستنتجت من ذلك ا زت.جنأقد  خرىالساعة احلادية عشر قبل الظهر وبينما املعاملة األ
يف  علناً  وأفهمالزوجني غري جديني يف ضّم الطفلة عليه قرر رفض طلبهما  ن§ ،احملكمة

14/10/1998.  
 نالينـا الزوجـم إقـدّ : 1999/ضـم/3دهوك حتـت العـدد:  أحداثجاء يف قرار حمكمة  -3

العــــام بــــدهوك وبعــــد تقــــدمي  آزاديطفلــــة موجــــودة يف مستشــــفى  بضــــمّ  (س) و (ي) طلبــــاً 
ذه احملكمـة مـن قبـل الـزوجني هـ إىلخر مقدم هناك طلب آ ن§املستمسكات املطلوبة تبني 

ضـبارتني تبـني ولـدى تـدقيق اإل 1999/ضـم/4العدد ت ل طلبهما حت) و (ن) وسجّ مها (أ
ـــر) و (ن) قـــد مضـــى علـــى زواجهمـــا أ املقـــدم مـــن قبـــل (اينالطلـــب الثـــ ن§ مـــن تســـع  أكث

حســب منــوذج عقــد الــزواج  1997جــا بتـاريخ و اسـنوات بينمــا الــزوجني (س) و (ي) قــد تز 
وبــــذلك يكــــون  21/12/1997واملؤرخــــة  568/1997واملرقمــــة  ضــــبارةاملرفــــق طــــي اإل

، عليــه قــررت أكثــرومصــلحة الطفلــة متحققــة لــديهما  اســتحقاقاً  أكثــر) و (ن) أالــزوجني (
 39املـادة  حكـامأل اسـتناداً احملكمة رفـض الطلـب املقـدم مـن خـالل الـزوجني (س) و (ي) 

  .   23/1/1999يف  وأفهم حداثاأل رعاية ونانقمن 
لينـا طلـب قـدمت إ: 1999/ضـم/6دهوك حتت العدد:  أحداثجاء يف قرار حمكمة  -4

شــفى طفــل لقــيط موجــود يف املست لضــمّ  10/6/1999بتــاريخ  1999/ضــم/7و6 الضــمّ 
 ن§كــل مــن (خ) و(س) والــزوجني (س) و(ز) وتبــني للمحكمــة بــدهوك مــن طــاليب الضــم ّ 

مـــا مـــن ســـكنة إو  1978منـــذ عـــام  نامتزوجـــ 1999/ضـــم/7يف الطلـــب  طـــاليب الضـــمّ 
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 1999/ضـــــم/7يف الطلـــــب  ناالزوجـــــ أنزوجهمـــــا و دهـــــوك ومل يرزقـــــا بطفـــــل منـــــذ Ãريـــــخ 
 طـاليب الضـمّ  ن§وتبـني كـذلك  1999/ضـم/6من الـزوجني يف الطلـب  كرب سناً أ نامتزوج

ه ال يوجـــد مـــا ميـــس نـــأو  صـــغر ســـناً كـــل مـــن (خ) و(س) مهـــا أ  1999/ضـــم/6يف الطلـــب 
دى مـا هـو موجـود لـ أكثـر طفـالاألاب جنـإخالقهما وحالتهما املادية ولكن لديهما فرصـة أ

املبينـــة  لألســـباب(س) الـــزوجني (س) و(ز) عليـــه قـــررت احملكمـــة رد طلـــب الـــزوجني (خ) و
  .13/6/1999) وصدر القرار كل من (س) و(ز  إىل لّلقيطوضم الطفل ا أعاله

    أحداثق. 39م  :فرها يف الزوجنياالشروط الواجب تو 
  :طاليب الضم نييف الزوج ةاآلتيجيب توفر الشروط 

  .م مكتسبةتكون جنسيهما أصيلة أ أنهنا مل يشرتط  .عراقيا اجلنسية – 1  
هنــاك مــن رأى، §نــه كــان علــى املشــرع أن يشــرتط  .حبســن الســرية والســلوك نافــمعرو  - 2

 (عـــدم احملكوميـــة جبرميـــة خملـــة �لشـــرف)، بـــدًال مـــن شـــرط (حســـن الســـرية والســـلوك)، ألنـــه
هــذه احلالــة، خماطبــة مكتــب األدلــة اجلنائيــة وطلــب صــحيفة ســوابق  ¹ســتطاعة احملكمــة يف

رى الكاتــب، أن الــنص احلــايل يســمح يــ. 1طــاليب الضــّم والتأكــد مــن ســري¢ما بوxئــق رمسيــة
طلـــب صـــحيفة  للمحكمـــة التأكيـــد مـــن ســـرية وســـلوك طـــالّيب الضـــّم بكافـــة الطـــرق ومنهـــا

    يف النص. السوابق من املكتب وال داعي لذكر شرط عدم احملكومية
  عاهات عقلية. أواض مر § نيبي غري مصا. أنالعاق – 3
ميكـــن التأكيــــد هـــذا الشــــرط والشـــرط الســـابق أيضــــاً،  املعديـــة. اضمــــر األمـــن  ناســـامل - 4

  عليهما من خالل اللجان واجلهات الطبية.
ي ســــتجد أحكــــام اإلســــالم�لرجــــوع إىل الفقــــه  عالــــة الصــــغري وتربيتــــه.علــــى إ ناقــــادر  - 5

  حول هذا الشرط، و�لتحديد عند تناول الفقهاء شروط احلاضن.مفصلة 

                                                   
انظر عبداللطيف، براء منذر، السياسة اجلنائية يف قانون رعاية األحداث العراقي:دراسة مقارنة،(عمان: دار حامد  -  1

  .65م)، ص 2009، 1للنشر والتوزيع، ط
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    يتوفر فيهما حسن النية. أن - 6
تقــدمي طلــب مشــرتك مـــن الــزوجني إىل احملكمــة، وهــذا يعـــين جيــب أن تكــون الزوجيـــة  – 7

  قائمة بني الزوجني. 

    أحداثق. 46و42و 40م .بتدائي والقرار النهائياملقصود �لقرار اإل
 إىلالصـغري  بصـفة مؤقتـة بضـمّ  حـداثاألصدره حمكمـة يي ذالقرار ال هو بتدائي:إلالقرار ا

قابلــة للتجديــد لــنفس املــدة أي قــد ميتــد هــذه  أشــهرمــدها ســتة لفــرتة جتريبيــة أ طــاليب الضــمّ 
ه علــى احملكمــة قبــل §نــنســى نال  أن. وجيــب ملــدة ســنة واحــدة ولكــن علــى مــرحلتنيالفــرتة 
  التأكد من توفر الشروط يف الزوجني.  قرارها �لضمّ  إصدار

 طــاليب الضــمّ  إىلالصــغري  بضــمّ  حــداثاألصــدره حمكمــة ذي يالقــرار الــ وهــ :القــرار النهــائي
 مصــــلحة الصــــغري متحققــــة برغبــــة طــــاليب الضــــمّ  ن§وجــــدت  إذاتهــــاء مــــدة التجربــــة نابعــــد 

مديريــــة  إىل نســــخة مــــن قرارهــــا �لضــــمّ  إرســــالوعلــــى احملكمــــة . مــــاإليهه كيــــدة يف ضــــمّ األ
كوالـدين لـه املدنية العامة لقيـده يف سـجال¢ا، ويـتم تسـجيل طـاليب الضـم ّ  حوالاألاجلنسية و 

 اسـمه يبقـى علـى فإنـبوين يتيم األ كان إذا أما ،الصغري جمهول النسب كان إذايف حالة ما 
  الكاتب.، كما يراه ماإليهالصغري  شري قرار ضمّ احلقيقيني املتوفيني وفقط يتم � والديه

     .1جمهول النسب أو لّلقيطل ايسجلتأمني السجل  عليها يستند القرارات اليت
 حـــوالاألجمهـــول النســـب يف ســـجالت  أو لّلقـــيطأمـــني الســـجل املـــدين حينمـــا يســـجل ا    

  :  القرارات أدlهاملدنية يستند على 
مــن  19لــنص املــادة  طبقــاً جمهــول النســب)  أو لّلقــيطبــه (أي � ر قــرار التســميةو صــد" -1
عــائلي وتثبــت  ومتنحــه لقبــاً  اً امســتســجيل الــوالدات والوفيــات حيــث تعطيــه احملكمــة  ونانقــ

تسـجيل  ونانقـمـن  19/1ملا تنص عليه املـادة  طبقاً ته أو Ãريخ وحمل والدته واملؤسسة اليت 

                                                   
  . 108 - 105القاضي رحيم حسن العكيلي، املصدر السابق، ص  -  1
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 أو يطلّلقـاحلجـة Ãريـخ العثـور علـى ا أويتضمن القـرار  أن، كما يتوجب الوالدات والوفيات
املدنيــة، ويصــدر مثــل هــذا  حــوالاأل ونانقــمــن  32/1ملــا تــنص عليــه  طبقــاً جمهــول النســب 

الصــغري. ويتوجــب علــى احملكمــة الــيت  تأو  طلــب دار الدولــة الــيت إىل اســتناداً القــرار عــادة 
وزارة الصـــحة  إىلنســـخة مـــن القـــرار  إرســـالجمهـــول النســـب  أو لّلقـــيطتصــدر قـــرار تســـمية ا

 إىلىل و نســــخة األلجمهــــول النســــب، وترســــل ا أو لّلقــــيطلتقــــوم بتنظــــيم (شــــهادة والدة) �ــــا 
 أو لّلقـيطل اياملدنيـة، فتسـج حـوالاألاملدنية العامـة للتسـجيل يف سـجالت  حوالاألمديرية 

شهادة والدة تصدرها السلطة الصحية بناء علـى  إىلستناد جمهول النسب هناك يكون �ال
   .جمهول النسب   أو لّلقيطتسمية قرار 

املـــواد  حكـــامأل طبقـــاً جمهـــول النســـب §ســـرة  أو لّلقـــيط) اضـــمّ  أوحلـــاق (صـــدور قـــرار ¹ -2
املعـدل. يتوجـب علـى حمكمـة  حـداثاأل رعايـة ونانق) من 43و  42و 41و40و  39(

املدنيــة العامــة لقيــده يف  حــوالمديريــة اجلنســية واأل إىلنســخة مــن قرارهــا  إرســال حــداثاأل
، وقد يتصور صدور (قرار بتسميته) قبل صـدور قـرار أحداث 46لمادة ل استناداً سجال¢ا 

 ره، فيكـون قـراال يصدر قرار بتسميته قبل صدور القـرار بضـمّ  أنه قد حيصل نأال ه، إبضمّ 
 32/1ملــا يــوحي بــه حكــم املــادة  طبقــاً ســاس يف التســجيل يف الســجل املــدين هــو األ ضــمّ لا

ول النسـب مـا مل يسـبق جمهـ أو لّلقـيطقـرار والدة � أوة حّجـ إصدارمكررة اليت نصت على 
نســق  إىلالصــحة و  إىلقــرب ، ولكــن األحــداثاألســرة) مــن حمكمــة صــدور (قــرار إحلاقــه §

جمهــول  أو لّلقــيطات النصــوص الــيت عاجلــت هــذا املوضــوع هــو صــدور قــرار بتســمية اإجــراء
الشـهادة، مث  إىلسـتناد به، وتسجيله يف السـجل املـدين �الشهادة والدة  إصدارالنسب مث 

ل يف الســجل املــدين يســجّ  أن حــوالاأليف كــل  ال بــدّ  ، ولكــن قــرار الضــمّ صــدور قــرار الضــمّ 
صـــدرت شـــهادة والدة  أنولكـــن دومنـــا حاجـــة لصـــدور شـــهادة والدة بعـــده، ولـــو مل يســـبق 

ر�ك جــاءت بــه صــياغة احلاليــة، وهــذا هــو إيف ضــوء النصــوص جمهــول النســب  أو لّلقــيط�
       .املدنية حوالاأل ونانق/ب مكررة من 32/1املادة 
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، وهـذا القــرار هنـا ينحصــر أحــداثق.  44للمـادة  طبقــاً �لنسـب  اإلقــرارصـدور قـرار  -3
 اسـتناداً ل يف السجل املـدين سجّ  أنه سبق نأبنسب اsهول النسب، وهذا يتصور  إلقرار�

ل يعـدّ  أن بـدّ  بنسـبه، فـال اإلقـرارقـرار تسـمية مث يقـع  إىلستناد شهادة والدة صادرة �ال إىل
بيــه ولقبــه وغريهــا، لــذا أ اســمأمــه و  اســم�لنســب كتعــديل  اإلقــرارقيــده املــدين يف ضــوء قــرار 

 حـوالاألو  مديريـة اجلنسـية إىلالقـرار هـذا نسخة مـن  إرسال حداثاأليتوجب على حمكمة 
شــــهادة والدة مبجهــــول النســــب  صــــدارجال¢ا، دون حاجــــة إلســــيف  هاملدنيــــة العامــــة لقيــــد

�lفرتاض سبق صدور تلك الشهادة كما ذكر.    
ه مـــن فإنـــمبجهـــول النســـب  أو لّلقـــيطقـــرار الـــوالدة) � أوة الـــوالدة (حّجـــ إصـــدار أمـــا      

وهـذا مـا يسـتقى مـن  الشخصـية وحمـاكم املـواد الشخصـية حصـراً  حـوالاألختصـاص حمـاكم إ
هــذا االختصــاص مقصــورة علــى اللقطــاء الــذين  املدنيــة. حــوالاألمكــرر ق.  32/1حكــم 

وا السابعة مـن العمـر ومل يتمـوا اخلامسـة عشـر والـيت تقـدم الطلـب يف هـذه احلالـة مـن قبـل أمت
وا اخلامسـة عشـر فمـا فـوق والـيت تقـدم الطلـب مـن أمتـقطاء الذين الوصي املؤقت، كذلك للّ 

ه مـن اختصـاص فإنقطاء الذين مل يتموا السابعة من العمر �لنسبة للّ  أمانفسه،  لّلقيطاقبل 
تربيـب، وقـد يصـدر منـه  أويصـدر بـه قـرار تسـمية  أن�لتحديـد، وينبغـي  حـداثاألحمكمة 
أي قـرار  صـدارال ختـتص ¹ حـداثاألحمكمـة  أنال إ قرار إقرار �لنسـب أو قرار ضمّ  الحقاً 

قـــد بلـــغ ســـن  كـــان إذاجمهـــول النســـب  أو لّلقـــيطا أنبشـــ فـــاً نآمـــن القـــرارات الـــيت ذكرlهـــا 
ال يف ال اختصـــاص هلـــا إ حـــداثاألحمكمـــة  نأله الثامنـــة عشـــرة مـــن العمـــر، متامـــالرشـــد، ¹

    .1"حداثألحدود ما يتعلق �

                                                   
    . 115- 114يم حسن العكيلي، املصدر السابق، ص القاضي رح -  1
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   .لّلقيطا خبصوص حداثاألالقرارات اليت تصدرها حمكمة 
فيـــات رقــــم و دات والق. الـــوال 19للمـــادة  طبقـــاً  ،جمهـــول النســـب أو لّلقـــيطتســـمية ا "-1

  .19711لسنة  148
أحـــوال مدنيـــة رقـــم ق.  32/1للمـــادة  طبقـــاً  جمهـــول النســـب، أو لّلقـــيطا اســـمتعيـــني   -2

  .  19722ة لسن 65
  .املعدل حداثاألمن ق.  39للمادة  طبقاً  حلاق §سرة،اإل أو الضمّ  -3
  .  1972ة لسن 65أحوال مدنية رقم ق.  32/3للمادة  طبقاً  ،الرتبيب -4
فـال حيـق  .املعـدل حداثاألمن ق.  44للمادة  طبقاً  ،�لنسب sهول النسب اإلقرار -5

عـدا ذلـك  أمـاالشخصـية،  حـوالاأل ونانقـه نألغريها مـن احملـاكم النظـر فيـه، وهـي تطبـق بشـ
الشخصــــية للمســــلمني  حــــوالاألختصــــاص حمــــاكم يــــدخل يف إه فإنــــمــــن نزاعــــات النســــب 

 ونانقـــم أحـــواهلق علــيهم يف ب الـــذين يطبّـــانــج واألنيمحمــاكم املـــواد الشخصــية لغـــري املســـلو 
    .3"مدين

                                                   
على حمكمة األحداث أن ترسل إىل الوزارة نسخة من القرارات اليت تصدرها بتسمية اللقيط  -1: 19تنص املادة  -  1

هادة) على الوزارة تنظيم ( الش – 2أو جمهول النسب ومنحه لقباً عائلياً وتثبيت Ãريخ وحمل والدته واملؤسسة اليت أوته. 
للقيط أو جمهول النسب بثالث نسخ وفقا لقرار حمكمة األحداث وإرسال النسخة األوىل إىل مديرية األحوال املدنية 
العامة والثانية إىل حمكمة األحداث بصورة سرية خالل سبعة أ�م من Ãريخ وصول قرار احملكمة اليها وحتتفظ �لنسخة 

  الثالثة لديها.
على حمكمة األحداث أن ترسل بصورة سرية نسخة من القرار الالزم بتعيني اسم -1: على 32تنص املادة    - 2

يعترب  - 2اللقيط أو جمهول النسب وÃريخ وحمل والدته واملؤسسة اليت أوته وÃريخ العثور عليه إىل املديرية العامة .
زارة الصحة واملديرية العامة نسخة على حمكمة األحداث أن ترسل إىل كل من و  -3اللقيط عراقياً ما مل يثبت العكس .

من القرار اخلاص برتبيب الطفل الذي ال تعرف املعلومات الكافية عن صحيفة أبويه وامسيهما بسبب وفا¢ما أو فاة 
أحدمها أو غيا�ما أو غياب أحدمها، متضمنا اسم الطفل ولقبه وامسي أبويه وجديه وÃريخ وحمل والدته وعمره مستنداً 

تستثىن والدات اللقطاء وجمهويل النسب وأوالد  -4بيب عديل وتقوم وزارة الصحة �صدار شهادة �لوالدة .إىل تقرير ط
الغائبني واملتوفني واملنقطعني من مدة األخبار املبينة يف قانون تسجيل الوالدات والوفيات ويكون قرار حمكمة األحداث، 

  أخبار عن ذلك.
 .114-111القاضي رحيم حسن العكيلي، املصدر السابق، ص    -  3
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    أحداثق. 40م  .الطفل ضمّ  ي بعدجتماعالباحث االدور 
الباحــث  األحــداث حمكمــة تلــزمبتــدائي القــرار اإل إصــدارفــرتة التجربــة أي بعــد  أثنــاء      

كـل شـهر للتحقـق مـن رغبتهمـا يف ضـم   األقلدار الزوجني مرة واحدة يف  بز�رةي جتماعاال
 ومـــنحملكمـــة ا . علمـــاً،احملكمـــة إىل مفصـــالً  م بـــذلك تقريـــراً الصـــغري ومـــن رعايتهمـــا لـــه ويقـــدّ 

  .الزوجني لدىتوفر شرط حسن النية  مدى معرفةتستطيع التقارير  تلك خالل

    أحداثق. 41م  .لضّم الطفل بتدائياإل قرارال لغاءاحلاالت الوجوبية إل
  الصغري خالل فرتة التجربة. حدمها عن رغبته يف ضمّ أ أو ناعدل الزوج إذا - 1
ويــتم معرفـة ذلـك مــن  ،مصـلحة الصــغري غـري متحققـة يف ذلـك أن للمحكمـة تبـّني  إذا - 2

  .آنفاً  هي كما بّيناجتماعخالل تقارير الباحث اال
 أيـــة إىلعلــى احملكمــة تســليم الصــغري  هنــإف ،عــن مصــري الصــغري يف هــاتني احلــالتني أمــا     

  ية.جتماعاال رعايةية معدة هلذا الغرض وهي عادة دور الاجتماعمؤسسة 

  التطبيقات القضائية
  :20/3/1999يف  1999/ضم/5 :دهوك حتت العدد أحداثجاء يف قرار حمكمة 

(ص) واملتضمن عـدم اقتـدارها علـى تربيـة  طالبة الضمّ لينا من قبل م إبناء على الطلب املقدّ 
، أعــالهالصــغرية  زوجهــا (ي) وعــدم رغبتهــا يف ضــمّ  إىلا و إليهــها ة الــيت ضــمّ لّلقيطــالطفلــة ا
 1983لســـنة  76رقـــم  حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن  41املـــادة  أحكـــام إىل اســـتناداً عليـــه و 

وتسـليم  3/2/1999يف  1999/ضـم/5بتـدائي املـرقم اإل قـرار الضـمّ  إلغـاءقررت احملكمة 
قـرار الحـق �ـذا  اختـاذدج لإلحتفـاظ �ـا حلـني قسم اخلـ آزاديمستشفى  إىل أعالهالصغرية 

    .20/3/1999الصدد وصدر القرار يف 

    أحداثق. 43م  :قرار احملكمة النهائي إصدارت طاليب الضم بعد ماالتز ا
يصـــل الغـــالم  أن إىلتعمـــل و  أوثـــى ألنتتـــزوج ا أن إىلالنفقـــة علـــى الصـــغري  .فـــاقنإلا :أوالً 

ـــه أ ـــ عـــاجزاً  أومثالـــه مـــا مل يكـــن طالـــب علـــم احلـــد الـــذي يكســـب في يف  ةٍ عـــن الكســـب لعّل
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حلني حصـول طالـب العلـم فاق عليه نإلففي هذه احلالة يستمر ا ،يف عقله عاهةٍ  أوجسمه 
ن الـــيت تؤهلـــه للحصـــول عليهـــا وحـــىت يصـــبح بلوغـــه الســـ أودىن الشـــهادة اإلعداديـــة كحـــد أ

    على الكسب. العاجز قادراً 
ني الـدول العربيـة انالوحيد من بني قـو  ونانقالالعراقي  ونانقال اعتربهناك من  .الوصية: �نياً 

العراقـــي مل جيـــز  ونانقـــالف ،، وهـــذا غـــري صـــحيح1وامللـــتقط لّلقـــيطالتـــوارث بـــني ا أجـــازالـــذي 
قـل أي حصـة و امبـا يسـ )لّلقـيط(ا يصـاء للصـغريالضـم (امللـتقط) �إلا ألزم طاليب منإالتوارث و 

    .ز ثلث الرتكة وتكون واجبة ال جيوز الرجوع عنهاو اال تتج أنوارث على 

    أحداثق. 45م  :ة وجنسية الصغري جمهول النسبند7
 وهو نفـس موقـف .2، ما مل يثبت العكسةنمسلم الد� :أوالً  يعترب الصغري جمهول النسب:

ـــــالد املســـــلمني إذا ةياإلســـــالم الشـــــريعة ـــــاً . 3وجـــــد يف ب ـــــت عراقـــــي اجلنســـــية : �ني مـــــا مل يثب
  .4العكس

، أخــرىة وجنســية نــه مــن د�نــأمــا مل يثبــت  وعراقــي جنســيةً  ةً نــالصــغري يعتــرب مســلم د�ف    
فإذا كان الصغري يعترب عراقي اجلنسـية فيجـب أن يكـون طـاليب طرق. الثبات جبميع ويتم اإل

الضــــّم عراقيــــا اجلنســــية أيضــــاً، وهــــذا مــــا أورده القــــانون يف الشــــروط الــــيت جيــــب توافرهــــا يف 
  ن تكون جنسيتهما أصيلة أم مكتسبة.يشرتط أ ال لكنالزوجني، 
        �جيـــــوز  فـــــال اً، وشـــــرعوlً انقـــــة نـــــومـــــادام الصـــــغري جمهـــــول النســـــب يعتـــــرب مســـــلم الد

قياسـاً علـى نـص الفقـرة الثانيـة  من غري مسـلمني، الزوجني طاليب الضمّ  إىله للمحكمة ضمّ 

                                                   
، اللقطاء بني شريعة اإلسالم والقوانني الوضعية، مقالة منشورة على املوقع االلكرتوين د. أمحد احلسيين  - 1

www.shareah.com  
 ق. أحداث . 45ق. احوال مدنية و م 32/2م  - 2
وراجع  167، ص1999، مطبعة دار الفتح لالعالم العريب، القاهرة، 21، ط 3السيد سابق، فقه السنة، جزء  -  3

  . 1965لسنة  7من تعليمات اللقطاء رقم  5أيضاً املادة 
  . 2006لسنة  26ق اجلنسية العراقية رقم  3ق. أحوال مدنية و م  3/2م  - 4
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ه فإنـــغــري مســـلم  وكـــانة نــمعلـــوم الد� كــان إذا أمـــا ،1مــن قـــانون األحــداث 27مــن املـــادة 
  .تهنهل د�زوجني من أ إىلة وكذلك نزوجني مسلمي الد� إىله واحلالة هذه جيوز ضمّ 

  :خارج العراق نااملقيم طاليب الضمّ  إىل صغريالضم 
قامــــة تكــــون إ أنمل يشــــرتط  ونانقــــال نأليــــة ونانقالبنظــــري، هــــذا جــــائز مــــن الناحيــــة        

مــن الناحيــة العمليــة، وهــذه  ســتكون هنــاك عراقيــلالعــراقيني يف العــراق، لكــن  طــاليب الضــمّ 
 أنفســـهما و §ن طـــاليب الضـــمّ : جيـــب تقـــدمي الطلـــب مـــن الـــزوجني أوالً  ،تكمـــن يف العراقيـــل

 ،يجتمـاعالباحـث االتقريـر : �نيـاً تقدمي الطلب من قبل غريمها دليل على عـدم جـديتهما، 
 lقابلـــة  أشــهرملــدة ســتة  بتـــدائياً إ تصــدر قــراراً  بدايــةاحملكمـــة يف ال أنســابقاً،  إليــهكمــا أشــر

دار الـزوجني بـز�رة ي جتماعاحملكمة الباحث اال تلزمهذه الفرتة  أثناءللتجديد لنفس املدة و 
كـــل شـــهر للتحقـــق مـــن رغبتهمـــا يف ضـــم الصـــغري ومـــن رعايتهمـــا لـــه   األقـــلمـــرة واحـــدة يف 

مصـــــلحة الصـــــغري  ن§وجـــــدت احملكمـــــة  إذااحملكمـــــة، و  إىل مفصـــــالً  ويقـــــدم بـــــذلك تقريـــــراً 
 ينإ. و مـــا تصـــدر قرارهـــا النهـــائي �لضـــمّ إليهه كيـــدة يف ضــمّ األ متحققــة برغبـــة طـــاليب الضـــمّ 

ي مـدة و امدة تسـ األقلقامتهما يف العراق على ختطي هذه العقبة ¹ هؤالءه ميكن لل§نرى أ
  خذ الصغري معهما.يصدر القرار النهائي ميكن هلما أ أنالتجربة وبعد 

    أحداثق. 46و  44م  :بنسب الصغري جمهول النسب اإلقرار
موضـوع النسـب يعتـرب  أنبنسـب الصـغري جمهـول النسـب، ورغـم  اإلقرار ونانقال أجاز      

م حمكمـــة أمـــا اإلقـــراريـــتم هـــذا  أنجـــب أو املشـــرع  أنالّ إالشخصـــية  حـــوالاألمـــن مواضـــيع 
نســخة مــن قرارهــا  إرســالالشخصــية، وعلــى احملكمــة  حــوالاأل ونانقــولكــن وفــق  حـداثاأل

علمـاً،  .2املدنيـة العامـة لقيـده يف سـجال¢ا حـوالاألمديريـة اجلنسـية و  إىل )�لنسب (اإلقرار

                                                   
  .65انظر براء منذر عبداللطيف، املصدر السابق، ص  -  1
ينسب ولد كل زوجة إىل زوجها �لشرطني  :51مادة نصوص قانون األحوال الشخصية املتعلقة �لنسب :  - 2

  -  1: 52.مادة أن يكون التالقي بني الزوجني ممكنا -2أن ميضي على عقد الزواج أقل مدة احلمل .- 1التاليني:
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الصــغري مبوجــب قــانون األحــداث هــو مــن مل يــتم التاســعة مــن عمــره، ويف اإلقلــيم مــن مل يــتم 
    احلادية عشر من عمره.

  أية حمكمة يتم الطعن يف القرارات الصادرة بشأن معامالت ضّم الصغري؟م أما
نظــــر قاضــــي ي، فأجــــابين بتســــاؤل وقــــال: أال القضــــاة الســــادة حــــدالســــؤال أ هــــذالت أســــ   
ذن، فهـــو ينظــر املعاملـــة �عتبـــاره ، فقــال: إبلـــى؟ فقلــت: هـــذه املعــامالت بوحـــده حــداثاأل

بصــفتها التمييزيـــة،  ه مــن اختصـــاص حمكمــة االســـتئناففإنـــ، و�لتــايل أحـــداثقاضــي جــنح 
 حمكمــة متييــز طلعــت علــى قــرار صــادر مــنأيضــاً، لكــن بعــد ذلــك أ عتقــدهوهــذا مــا كنــت أ

  .العراق يعترب الطعن يف هذه القرارات من اختصاص حمكمة التمييز 

  التطبيقات القضائية
يف  1990يـــــــة/ن/موســـــــعة 80xجــــــاء يف قـــــــرار حمكمــــــة متييـــــــز العــــــراق حتـــــــت العــــــدد/     
 طلـب ضـمّ  أنبشـ حـداثاألالقـرارات الصـادرة مـن حمـاكم  أنما هو آٍت"  22/7/1990

يعتـــرب الطعـــن فيهـــا مـــن  حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن  41و  40و  39الصـــغري وفـــق املـــواد 
ـــز ا ارات الصـــادرة يف دعـــوى جنحـــة الـــذي ا ال تعتـــرب مـــن القـــر ألـــختصـــاص حمكمـــة التميي
صــــالحية النظــــر يف الطعــــون  1988لســــنة  104عطــــى قــــرار جملــــس قيــــادة الثــــورة املــــرقم أ

م حمـــــاك إىل حـــــداثاألالصـــــادرة مـــــن حمـــــاكم اجلـــــنح و  حكـــــامالقـــــرارات واأل أناملقدمـــــة بشـــــ
  .1االستئناف للنظر فيها بصفتها التمييزية"

                                                                                                                             
إذا     - s2هول النسب يثبت به نسب املقر له إذا  كان يولد مثله ملثله .  -ولو يف مرض املوت  –اإلقرار �لبنوة 

جمهول  : إقرار53مادة كان املقر امراة متزوجة أو معتدة فال يثبت نسب الولد من زوجها إّال بتصديقه أو �لبينة .
: اإلقرار �لنسب يف غري 54مادة النسب �ألبوة أو �ألمومة يثبت به النسب إذا  صدق املقر له وكان يولد مثله ملثله .

 البنوة واألبوة واألمومة ال يسري على غري املقر إالّ بتصديقه.
، 1991ة السادسة واألربعون،القضاء، جملة حقوقية فصلية تصدرها نقابة احملامني يف اجلمهورية العراقية،السن -  1

   176العددان األول و الثاين،ص 
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مــــن احلكومــــة العراقيــــة عــــام صــــادرة  توجــــد تعليمــــاته §نــــ، ةر اشــــاإلنــــود  نهايــــةالويف       
لسـنة  7( تعليمـات اللقطـاء ومـن يف حكمهـم رقـم  ناخبصوص اللقطـاء حتـت عنـو  1965
خاصــة �للقطــاء وجمهــويل النســب وردت يف  أخــرىيــة ونانقمــواد  هنــاك أن، كمــا  )1965

  .1974لسنة  32رقم  املدنية حوالاألنظام 

  التطبيقات العملية
  " فادات والقرارات املتعلقة مبوضوع الضمّ واإل املخاطبات"مناذج من 

  
   1طفل* * طلب ضمّ 

  ............احملرتم.يف حداثاألالسيد قاضي حمكمة 
  م/ ضم طفل

نــا نإدlه مل نــرزق بطفــل �لــرغم مــن مــرور مــدة طويلــة علــى زواجنــا وحيــث حنــن املــوقعني أ  
  لتوفر الشروط املطلوبة فينا. نرغب �حلصول على طفل من دار الدولة ونظراً 

كافــة   وطيــاً  قــراركم �لضــمّ  إصــدارلينــا و إ طفــالاألحــد أ نرجــوا التفضــل �ملوافقــة علــى ضــمّ   
  .املستمسكات املطلوبة

  الشكر والتقدير فضلوا بقبول فائقوت
  :املرفقات

   .املستمسكات املطلوبة + توقيع الزوجني على الطلب
  

  :  2طفل املستمسكات املطلوبة لضمّ 
  من قبل الزوجني طاليب الضم. حداثاألقاضي حمكمة  إىلطلب معنون  - 1

                                                   
  .106، ص 1996احملامي مجعة سعدون الربيعي، الدعوى اجلزائية وتطبيقا¢ا القضائية، طبعة بغداد  -  1
 .107نفس املصدر السابق ، ص  -  2
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  شهادة اجلنسية العراقية لكال الزوجني. - 2
 جيار الدار.عقد إ أووجد  نإسند امللكية للمسكن  - 3
  من املوظفني.كاl نإ�ييد من دائرة الزوجني �لعمل والراتب الكلي  - 4
العقليــة علــى  اضمــر األالســارية واملعديــة و  اضمــر األتقــارير طبيــة تؤيــد الســالمة مــن  - 5

 .جلنة طبية رمسية أوتكون مصدقة من مستشفى  أن
�ييـــد مـــن خمتـــار احمللـــة يؤيـــد حســـن الســـرية والســـلوك للـــزوجني بشـــهادة شـــاهدين  - 6

 عدلني.
 عليها زواجهما. صورة القيد مؤشراً  أووجد  نإعقد الزواج  - 7
  .املدنية للزوجني حوالاألهوية  - 8

  
  ..... العام يف......../ مديرية مستشفىإىل

..... ) بتاريخ   /   /  .بناء على الطلب املقدم من قبل الزوجني كل من (...... ) و(
 بيانالفحوصات الالزمة للزوجني و  إجراء اقتضى ماإليه طفل واملتضمن بضمّ  200

  .السارية واملعدية مع التقدير اضمر األسالمتهما من 

  
  .....املدنية يف  حوالاأل/ دائرة  إىل

ــــزوجني  اقتضــــى أعــــالهاملرقمــــة  ملعاملــــة الضــــمّ  تزويــــدl بنســــخة مــــن صــــورة قيــــد كــــل مــــن ال
  (.........) و (........) مع كافة التأشريات فيها مع التقدير. 

 أو املدنية لطاليب الضمّ  حوالاأليتم توجيه هذا الكتاب يف حالة عدم وجود هوية * 
   .هلما من عدمه أوالدمن وجود  أيضاً كد أحدمها وللتأ
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  العام دعاءاإلنيابة  / إىل
  يأر  بيانم/ 

  طـاليب الضـمّ  إىليـة جتماعاال رعايـةالطفلـة املوجـودة يف دائـرة ال يكـم حـول ضـمّ رأ بيان يرجى
  .عالمنا مع التقدير(...........) و(...........) وإ كل من الزوجني

  
  

  طاليب الضمّ  إفادة
) تولـــد (    ) شـــغله (          ) الســـكن (           ) الســيد (       طالـــب الضـــمّ  إفــادة
  -يلي: امب حملفاً  أفاد

وسـأقوم برعايتـه  آزادياملوجـود يف مستشـفى  لّلقيطالطفل ا يل رغبة جدية وشديدة يف ضمّ 
) ومل نـرزق           أملـك ( ينإدخلـي الشـهري يبلـغ (        ) و  أن ،علمـاً  .وتربيته جيـداً 

  داخل العراق وخارجه وهذه إفاديت.  طباءزوجيت بطفل منذ زواجنا رغم مراجعتنا لألو  lأ
                                                                    

) الســـكن (         )    ) تولـــد (    ) شـــغلها (        الســـيدة(       طالبـــة الضـــمّ  إفـــادة
  -يلي: احملفة مب تأفاد

 وإين قـادرة علـى آزادياملوجـود حاليـاً يف مستشـفى  لّلقـيطالطفـل ا يل رغبة شـديدة يف ضـمّ 
)  نـا منلـك (نإ) و    دخلنا الشهري يبلغ (   أن ،علماً  .قوم برعايته جيداً أورعايته وس تهتربي
  داخل العراق وخارجه وهذه إفاديت  طباءنا األتراجعم رغمنا مل نرزق بطفل منذ زواجنا نإو 
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  الشهود إفادة
الشـــــــــــــــــاهد (        ) تولـــــــــــــــــد (         ) شـــــــــــــــــغله (            ) الســـــــــــــــــكن (                 إفـــــــــــــــــادة

  -مايلي: حملفاً  ) أفاد
 أنو  حيث إننا منذ زمن قدمي نعيش يف نفس املنطقة، الضمّ  طاليبمعرفة جيدة ب لديّ 

، وحبكم ما مل يرزقا بطفل منذ زواجهما عام (        )إو  ،م املادية واملعاشية جيدةأحواهل
ختالطنا مع بعضنا البعض وز�راتنا العائلية املستمرة، أرى أما شخصان سوّ�ن ا

  .وهذه إفاديت مستقيما السرية والسلوك،
                                                                             .ليس االّ  فادات جمرد مناذجهذه اإل*  

  
  القرار االبتدائي  

 املــأذون..... .مــن قاضــيها الســيد 200دهــوك بتــاريخ   /   /   أحــداثحمكمــة  تشــّكلت
  -:اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء 

بنــاء علــى الطلــب املقــدم مــن قبــل الــزوجني كــل مــن الســيد (         ) والســيدة (       ) 
العـام يف  آزاديجمهـول النسـب واملوجـود حاليـاً يف مستشـفى  لّلقـيطالطفل ا واملتضمن بضمّ 

عليــه قــررت   ولتحقــق الشــروط يف طــاليب الضــمّ وينانقــ أوع صــحي اندهــوك ولعــدم وجــود مــ
 أشــهربصــفة مؤقتــة ولفــرتة جتريبيــة أمــدها ســتة  طــاليب الضــمّ  إىل لّلقــيطالطفــل ا احملكمــة ضــمّ 

ة واحـدة دار الـزوجني مـر  إىلي جتماعالباحث اال إرسالو  أخرى أشهرمتديدها لستة  وجيوز
 أنجيـدة وعلـى  رعايـةورعايتـه  لّلقـيطالـزوجني يف ضـم الطفـل ا للتأكد من رغبـة األقلعلى 

كـل   األقـلهذه احملكمة مـرة واحـدة علـى  إىلل ي بتقدمي تقرير مفصّ جتماعيقوم الباحث اال
مــن  46و45و44و43و42و41و40و 39املــواد  حكــامأل اســتناداً شــهر وصــدر القــرار 

  .200يف    /   /   علناً  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانق
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  ....../ مديرية مستشفى..... العام يف إىل
املوجـود حاليـاً يف مستشـفاكم  لّلقـيطبضـم الطفـل ا القاضـي طياً نسخة من القرار االبتـدائي

  .) وإعالمنا مع التقديرالزوجني كل من السيد (  ) و السيدة (  طاليب الضمّ  إىلتسليمه و 
  -:إىلصورة منه 

يـــة يف دهـــوك /طيـــاً نســـخة مـــن القـــرار االبتـــدائي اخلـــاص جتماعاال رعايـــةمديريـــة ال •
دار الـزوجني  إىله إرسـالي و اجتمـاععليه اقتضـى تعـني �حـث  لّلقيطبضم الطفل ا

  .كل شهر وإعالمنا مع التقدير  األقلوتزويدl �لتقارير مرة واحدة على  أعاله
  

  القرار النهائي 
 املـأذون....... .مـن قاضـيها السـيد 2016دهوك بتـاريخ /  /   أحداثحمكمة  تشّكلت
  -:اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء 

بتـــدائياً بتســـليم الطفـــل اقـــراراً  2016بتـــاريخ   /    /   أصـــدرتت هـــذه احملكمـــة قـــد كانـــ
.......  ) لفـرتة جتريبيـة ........) و (.كـل مـن الـزوجني (  طـاليب الضـمّ  إىلجمهول النسـب 

املعــــدل وقــــد  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــ/ مــــن 56املــــادة  حكــــامعمــــالً § أشــــهرمــــدها ســــتة أ
رغبــة جديــة بضــم الطفــل  نابــيرغ طــاليب الضــمّ  ن§تهــاء فــرتة التجربــة انوجــدت احملكمــة بعــد 

مصــــــلحة الصـــــغري متحققـــــة كمــــــا تبـــــني ذلـــــك مــــــن تقـــــارير الباحــــــث  أنجمهـــــول النســـــب و 
اء فــــرتة ــــإهــــذه احملكمــــة خــــالل فــــرتة التجربــــة لــــذا قــــررت احملكمــــة  إىلي املقــــدم جتمــــاعاال

فــاق نإلوا أعــالهمــا إليهاملشــار  الطفــل جمهــول النســب مــن قبــل طــاليب الضــمّ  رعايــةالتجربــة و 
يصــل الغــالم احلــد الــذي يكســب فيــه أمثالــه  أن إىليعمــل و  أويتــزوج  أن إىلعلــى الصــغري 

عاهــة يف عقلــه ففــي هــذه  أوعــاجز عــن العمــل لعلــة يف جســمه  أومــامل يكــن طالــب علــم 
دىن كحــد أ  يــةاعدحصــول طالــب العلــم علــى الشــهادة اإل فــاق عليــه حلــنينإلاحلالــة يســتمر ا

بلوغــــه الســــن الــــيت تؤهلــــه احلصــــول عليهــــا وحــــىت يصــــبح العــــاجز قــــادراً علــــى الكســــب  أو
ز ثلـــث الرتكـــة وتكـــون و اتتجـــ ال أني حصـــة أقـــل وارث علـــى و اواإليصـــاء للصـــغري مبـــا يســـ
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هـذه  إىلواملقـدم  أعـالهما إليهجيوز الرجوع عنها وبناًء على طلب الزوجني املشار  واجبة ال
 قرارمها بنسب الطفل جمهول النسب لذا قـررت احملكمـة ضـمّ ¹ 200احملكمة بتاريخ  /  /  

ويعتـرب مسـلم عراقـي  أعـالهمـا إليهالـزوجني املشـار  إىلوثبوت نسب الطفـل جمهـول النسـب 
ــــــة ونانقــــــمــــــن  46و45و44و43و42و41و40املــــــواد  حكــــــامأل اســــــتناداً وذلــــــك   رعاي

  ....يف وأفهماملعدل  حداثاأل
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  لو الفصل األ
  التحقيق

   أحداثق. أوالً /47م  .املسؤولية اجلزائيةسن 
التاســعة مــن عمــره ويف  أمتالــدعوى اجلزائيــة تقــام علــى مــن  ،العراقــي ونانقــالمبوجــب       
عمـر احلــدث  أن، مبعـىن عشـرة مـن عمــره وقـت ارتكـاب اجلرميـةاحلاديـة  أمتعلـى مـن  اإلقلـيم

وهـــذا  ،املختصــة مبحاكمتـــه وليته واحملكمـــةلتعيـــني مســؤ  ساســاً يعتـــرب أوقــت ارتكـــاب اجلرميــة 
حتديــد Ãريــخ ارتكــاب  أوتعــني  مســألة أنتقــام عليــه الــدعوى اجلزائيــة. و  الصــغري ال أنيعــين 

هــذه  أنواقعــة ماديــة و  كافــة طــرق اإلثبــات لكونــهب اجلرميــة يف حــال عــدم معرفتــه، يــتم إثباتــه
  .  1لة مرتوكة لتقدير احملكمةاملسأ

  القضائيةالتطبيقات 
 2005/ت/20د دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــد أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

الطعــن مقـــدم ضــمن مدتـــه  أنوجـــد  واملداولــة:" لــدى التـــدقيق مــا يلـــي 2/11/2005يف 
ه صـــحيح نـــأولـــدى العطـــف علـــى القـــرار املـــذكور وجـــد  شـــكالً يـــة عليـــه تقـــرر قبولـــه ونانقال

راق الــدعوى و املدنيــة للمــتهم (أ) املربوطــة § حــوالاألحيــث تبــني مــن هويــة  ونانقــوموافــق لل
عشـر سـنة عليـه  إحـدىية هـي ونانقالسن املسؤولية  أنومبا  25/2/2000ه من مواليد أن

املدنيـة تعتـرب حجـة قاطعـة  حـوالاألهويـة  أنعـن فعلـه ومبـا  وlً انقـيكون املـتهم غـري مسـؤول 
 إعـــادةد الالئحـــة التمييزيـــة و عتمـــاد عليهـــا، عليـــه قـــررت احملكمـــة تصـــديق القـــرار ور ميكـــن اإل
ـــدعوى  مـــن  265و264املـــادة  حكـــامأل اســـتناداً حمكمتهـــا وصـــدر القـــرار �التفـــاق  إىلال

  ".    2/11/2005يف  وأفهماحملاكمات اجلزائية املعدل  أصول ونانق

                                                   
 .   56انظر احلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر السابق،ص -  1
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يف  2007/ت/3دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2
 حـوالاألالحظت احملكمة مـن خـالل هويـة  واملداولة" لدى التدقيق :ما يلي 3/4/2007

وتسـعة  أشـهريـة انعمره وقت ارتكاب احلـادث هـو عشـر سـنوات ومث أناملدنية للمتهم (د) 
 وينانقـالالسـن  أنية للمساءلة اجلزائية حيث ونانقالوعشرون يوم عليه يكون مل يصل السن 

 برملــانالصــادر مــن  14رقــم  ونانقــللمســاءلة اجلزائيــة هــو متــام احلاديــة عشــرة ســنة حســب 
مـن املفـروض علـى حـاكم التحقيـق رفـض الشـكوى  فكـان 2001العراق لسنة  كوردستان

احملاكمــات اجلزائيــة  أصــول ونانقــمــن  130/1املـادة  حكــامأل اســتناداً وغلـق الــدعوى حبقــه 
ه عليــه ســتئناس وذلــك لصــغر ســنالقضــية فقــط لغــرض اإلفادتــه كشــاهد يف املعــدل وأخــذ إ

حمكمتهـــا للســـري فيهـــا وفـــق املنـــوال  إىلالقضـــية  إعـــادةو  حالـــةاإلقـــررت احملكمـــة نقـــض قـــرار 
يـــرتأى هلـــا نتيجـــة   صـــحيح حســـب مـــاوينانقـــومـــن مث ربـــط القضـــية بقـــرار  أعـــالهاملشـــروح 

 أصـــول ونانقــمــن  265و 264املــادة  حكــامأل اســـتناداً تفــاق التحقيــق وصــدر القــرار �إل
يف  وأفهــــــــماملعــــــــدل  حــــــــداثاأل رعايــــــــة ونانقــــــــمــــــــن  54احملاكمــــــــات اجلزائيــــــــة املعــــــــدل و 

3/4/2007  ."  

    أحداثق. �نياً /47م  .ارتكب جرمية إذااليت تتخذ حبق الصغري  اتجراءاإل
غلــق القضــية لعـــدم  تقـــرر أنفعلــى احملكمــة  ،وlً انقـــلكــون الصــغري غـــري معاقــب عليــه       

ليقـوم بتنفيـذ مـا تقـرره احملكمـة مـن توصـيات  وليّـه إىلتسـليمه و  املسؤولية بسـبب صـغر سـنه
مــايل ال يقــل عــن مــائيت دينــار  ضــمانبللمحافظــة علــى حســن ســلوكه مبوجــب تعهــد مقــرتن 

  ن سنتني وال تزيد على مخس سنوات.  وال يزيد على مخسمائة دينار ملدة ال تقل ع
للمتضرر من اجلرمية املرتكبة من قبل الصغري احلـق يف مراجعـة احملـاكم املدنيـة لغـرض و        

  .ضرار امللحقة بهالصغري �لتعويض عن األ إضافة ألموال ويلالطالبة م
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  التطبيقات القضائية
حبـــق الصـــغري لصـــغر ســـنه وعـــدم  الـــدعوى، حينمـــا يقـــرر قاضـــي التحقيـــق غلـــق اً عمليـــ     

جتــد ضــمن قــرار الغلــق فقــرة تــنص علــى أخــذ  ال، فادتــه كشــاهدإوتــدوين  مســؤوليته اجلزائيــة
  التعهد املذكور أعاله من الويل، وهلذا السبب مل أستطع ذكر مثال تطبيقي سليم لكم.

    أحداثق. أوالً /49و 48م  .1معهتحقيق التوىل وتاحلدث  اإليهم اليت يسلّ  اتاجله
 حـداثاألمركـز شـرطة  إىل يسـلمه فـوراً  أنلقي القـبض علـى احلـدث تعلى اجلهة اليت       
 إىلويف حالــة عــدم وجــود هــذه املراكــز يســلم  ،أحــداثكن الــيت توجــد فيهــا شــرطة مــا يف األ

 أوم قاضـي التحقيـق أمـاحضـاره جـرام لتتـوىل إمكاتب مكافحة اإل أومراكز الشرطة العادية 
  .حداثاألحمكمة 
، ويف حـداثاألقاضـي حتقيـق  وفهـ حداثاألالتحقيق يف قضا�  توىلتاجلهة اليت  أما       

 يـتم أنالعـادي بـذلك. وجيـب  القضـائياحملقـق  أوحالة عـدم وجـوده يتـوىل قاضـي التحقيـق 
عــدم الــتهّجم عليــه  إىلالــدعوى  يلفــت نظــر ذوى العالقــة يف أنو  برفــق التحقيــق معــه إجــراء

. كمــا جيــب 2صــدافتقييــد يديــه �أل أوقــواهلم وال جيــوز تكبيلــه �لسالســل عنــد اإلدالء §
يني عليــه ونانقــالصــياء و األ أو، عــن طريــق والديــه إليــهومباشــرة �لــتهم املوجهــة  إخطــاره فــوراً 

  .  3عند االقتضاء

    أصول.ق 123م . 4التحقيق أثناءحضور حمامي الدفاع 
احملاكمـــات اجلزائيـــة  أصـــول ونانقـــمـــن  123 بعـــد تعـــديل املـــادة ايناملشـــرع الكوردســـت      

للمـتهم  حمـامٍ  �نتـدابجب على حمكمة التحقيـق أو  2003لسنة  22رقم  ونانقالمبوجب 

                                                   
  ق.أصول . 234راجع أيضاً م  -  1
 امللغي . 1972) لسنة 64من قانون األحداث رقم ( 20مادة  -  2
 .1989/ب من اتفاقية حقوق الطفل لعام 40/2م -  3
 ب.ك. 2003لسنة  22راجع أيضاً، قانون رقم  -  4
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جـب علـى أو كمـا   ،صـيل لغـرض الـدفاع عنـهأمل يكن لـه حمـام  نإيف قضا� اجلنا�ت واجلنح 
لديـه الرغبـة  كـان إذاخـذ رأي املـتهم قبـل اسـتجوابه فيمـا القضـائي أقاضي التحقيق واحملقق 

بـدى رغبتـه يف ذلـك ومل يكـن يف مقـدوره توكيـل حمـام أ إذام ال، و ام ينـوب عنـه أيف توكيل حم
 أوحمـــام لـــه يف قضـــا� اجلـــنح واجلنـــا�ت، وبعـــد التوكيـــل  نتـــداب�جـــب املشـــرع أو لـــه عندئـــذ 

ـــتم اســـتجوابه وحســـناً  نتـــدابالا  حـــداثاأللكـــن �لنســـبة للمتهمـــني . فعـــل املشـــرع ذلـــك ي
لفئـــة مـــن املتهمـــني غـــري lضـــجني هـــذه ا أنغفـــل مراعـــا¢م حيـــث املشـــرع قـــد أ ن§عتقـــد أ

 ياحملـام انتـداب جعـل اينعلى املشـرع الكوردسـت كانزالت lقصة، لذا   كا¢م العقلية الومل
احملاكمــة وعــدم  أثنــاءهلــم يف حالــة عــدم وجــوده يف مرحلــة التحقيــق وجــويب كمــا هــو احلــال 

  .ولّيهرأي  أوخذ رأيه احملامي له على أ انتداب تعليق
" يكــون  :إقلــيمحقــوق الســجناء واملعتقلــني يف  إعــالن مــن 6/3جــاء يف املــادة كمــا        

يـــة ونانقاحلـــق يف احلصـــول بســـرعة علـــى مســـاعدة  وليّـــه أولكـــل حـــدث حمـــروم مـــن حريتـــه 
احلـــدث مـــن  ناعـــن الطعـــن بشـــرعية حرمـــ املناســـبة فضـــالً  اتللحـــدث وغريهـــا مـــن املســـاعد

البـت بسـرعة يف جيـري  أنويف  أخـرىسـلطة خمتصـة مسـتقلة وحمايـدة  أوم احملكمـة أمـااحلرية 
   من هذا القبيل". إجراءأي 

  القضائية التطبيقات
يف  2009/ت/35دهـــوك بصـــفتها التمييزيـــة حتـــت العـــدد  أحـــداثكمـــة حملجـــاء يف قـــرار  

الطعــــن مقــــدم ضــــمن مدتــــه  أنوجــــد  واملداولــــة" لــــدى التــــدقيق :مــــا يلــــي 27/7/2009
ه غـري نـأوجـد  أعـالهولدى عطف النظـر علـى القـرار املميـز  شكالً ية عليه تقرر قبوله ونانقال

غفلـت حمكمـة التحقيـق السـؤال مـن أ...ه حيـث تبـنيانـو وسـابق أل ونانقـصحيح وخمالف لل
حضــار حمــامي منتــدب يــدافع عنــه، عليــه وجلميــع إ أويرغــب بتوكيــل حمــامي  كــان نإاملــتهم 
حمكمــة  إىلالقضــية  إعــادةونقضــه و  حالــةاإلقــررت احملكمــة التــدخل يف قــرار  األســبابهــذه 
جديــد وصــدر  إحالــةمبوجــب قــرار  القضــية جمــدداً  إحالــةو  أعــالهإلكمــال النــواقص ...حتقيــق
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احملاكمــات اجلزائيــة  أصــول ونانقــمــن  265و264املــادة  حكــامأل اســتناداً القــرار �التفــاق 
  ".  27/7/2009يف  وأفهم حداثاأل رعاية ونانقمن  54املعدل و

    أحداثق. �نياً /49م  .حداثاألفيها حمكمة حتقيق  تتشّكلكن اليت ما األ
ــــوزير العــــدل (جملــــس القضــــاء) تشــــكيل حمكمــــة حتقيــــق  أجــــاز        يف  أحــــداثاملشــــرع ل

تكــون هنــاك  أنبــل وواجــب  جــداً  ه مــن الضــروري§نــ كن الــيت يعينهــا. ويــرى الكاتــبمــا األ
 .حــداثاألكن الــيت توجــد فيهــا حمكمــة مــا يف األ األقــلواحــدة علــى  أحــداث حمكمــة حتقيــق

يقومــــون بتحقيــــق األحــــداث كجــــزء xنــــوين مــــن خصصــــني لتحقيــــق األحــــداث امل قضــــاةفال
عملهـــم وجـــّل عملهـــم يرّكـــز علـــى حتقيـــق البـــالغني، ويرجـــع الســـبب يف عـــدم تشـــكيل حمـــاكم 

ق.أحـــداث)، حيـــث  xنيـــاً /49( ا حنـــن بصـــددهيتالـــ ةالقانونيـــ قيـــق األحـــداث إىل املـــادةحت
   .جعلت من تشكيل حمكمة حتقيق األحداث جوازية وليست وجوبية

    أحداثق. 50م. مواجهة املتهم احلدث دونالتحقيق فيها  جيوزاجلرائم اليت 
يف غــــري اجلــــرائم املخلــــة �ألخــــالق واآلداب العامــــة  التحقيــــق يف إجــــراءاملشــــرع  أجــــاز     

  :ولكن بشرطني ومهاة املتهم احلدث مواجه
  .  حيق له الدفاع عن احلدث حيضر التحقيق من أن  - 1  
  املتخذ حبقه يف غيابه. جراءتبليغ احملكمة احلدث �إل – 2

 ةاملتخــذ اتجــراءاإل نإفــحــدمها، أ أوالشــرطني  �ــذينت احملكمــة خلّــمــا أ إذافــ ،عليــه     
  القانونية معطّلة من الناحية العملية.كون �طلة، ويرى الكاتب أن هذه املادة بغيابه ت

    أحداثق.  51م  :1مكتب دراسية الشخصية إىلاملتهم احلدث  إرسال
  القانون هناك حاالت وجوبية وأخرى جوازية، وهي كما يلي:مبوجب     

                                                   
  أصول . 236راجع أيضاً م  -  1
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دلــة تكفــي ت األوكانــ نايــة¢ــام حــدث جبجيــب علــى قاضــي التحقيــق عنــد إوجوبيــة:  – 1
  مكتب دراسة الشخصية. إىليرسله  أن حداثاألحالته على حمكمة إل
مكتـب دراسـة  إىليرسـله  أن¢ـام حـدث جبنحـة جيوز لقاضـي التحقيـق عنـد إجوازية:  – 2

ت ظــروف القضــية وكانــحالتــه علــى حمكمــة االحــدث دلــة تكفــي إلت األكانــ إذاالشخصــة 
  حالة احلدث تقتضي ذلك.  أو

  ةالتطبيقات القضائي
 2004/ت/20دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

 حالـــةاإلقـــرار  أنالحظـــت احملكمــة  واملداولـــة" بعـــد التــدقيق :مــا يلـــي 17/11/2004يف 
ه مل نــأيسـتكمل التحقيــق غايتـه حيـث لـوحظ  أنوصـدر قبـل  ونانقــغـري صـحيح وخمـالف لل

 ونانقـــمـــن  أوالً /51يـــتم عـــرض املـــتهم علـــى مكتـــب دراســـة الشخصـــية رغـــم صـــراحة املـــادة 
املعدل اليت تنص على وجوب عرض املتهم على مكتب دراسـة الشخصـية  حداثاأل رعاية

ـــةاإلعليـــه قـــررت احملكمـــة نقـــض قـــرار  ـــدعوى  إعـــادةو  أعـــاله  حال حمكمتهـــا املختصـــة  إىلال
 وينانقـــلغـــرض ربـــط القضـــية بتقريـــر مكتـــب دراســـة الشخصـــية ومـــن مث ربـــط القضـــية بقـــرار 

احملاكمــات  أصــول ونانقــمــن  264املــادة  حكــامأل اســتناداً  حضــور�ً صــحيح وصــدر القــرار 
  ".  17/11/2004يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانقمن  54اجلزائية املعدل و

 2004/ت/18دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2
التمييــز مقــدم ضــمن مدتــه  ن§تبــّني  واملداولــة" لــدى التــدقيق :مــا يلــي 30/9/2004يف 
 أنه صـدر قبـل نـأولـدى عطـف النظـر علـى القـرار املميـز وجـد  شـكالً ية فتقرر قبولـه ونانقال

املــتهم احلــدث مل حيــال علــى مكتــب دراســة الشخصــية  أنيســتكمل التحقيــق غايتــه حيــث 
ـــة ونانقـــمـــن  51املـــادة  حكـــاموذلـــك خمـــالف أل حـــاكم  أناملعـــدل حيـــث  حـــداثاأل رعاي

وتصـــديق الالئحـــة  أعـــاله حالـــةاإلعليـــه قـــرر نقـــض قـــرار  أعـــالهيتبـــع مـــا ذكـــر التحقيـــق مل 
وصـدر القـرار  أعـالهحمكمتها للسري وفق املنوال املشـروح  إىلراق القضية أو  إعادةالتمييزية و 
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احملاكمـات اجلزائيـة املعـدل  أصـول ونانقمن  265و 264املادة  حكامأل استناداً �التفاق 
  ".30/9/2004يف  وأفهم

يف  2009/جزائـــــــي/93يـــــــة حتـــــــت العـــــــدد حتادجـــــــاء يف قـــــــرار حمكمـــــــة التمييـــــــز اال - 3 
مــا يلــي:" لــدى التــدقيق واملداولــة وجــد أن كافــة القــرارات الصــادرة بتــاريخ  16/2/2009
مــــن قبــــل حمكمــــة أحـــــداث  2008/احــــداث/56يف الــــدعوى املرقمــــة  20/11/2008

ق. ع املعدلــة  –xلثــاً ورابعــاً /443واســط القاضــية ¹دانــة املــتهم (ح) وفــق أحكــام املــادة 
واحلكـــم ¹يداعـــه يف مدرســـة  1980لســـنة  1631بقـــرار جملـــس قيـــادة الثـــورة املنحـــل رقـــم 

/xنيـاً مـن قـانون رعايـة األحـداث قـد �77هيل الفتيان ملدة مخس سنوات استدالالً �ملادة 
ية جانب الصواب وجاء سابقاً ألوانه حيث وجـد مـن خـالل تقريـر مكتـب دراسـة الشخصـ

§ن املــــــتهم احلــــــدث ميــــــر مبرحلــــــة يــــــدل منهــــــا علــــــى اضــــــطراب  27/5/2008املــــــؤرخ يف 
شخصــيته ممــا كــان واحلالــة هــذه يســتوجب إحالتــه علــى اللجنــة الطبيــة العدليــة والنفســية يف 
مستشــفى الرشــاد لغــرض فحصــه وبيــان عمــا إذا كــان يقــّدر مســؤولية أعمالــه يــوم احلــادث 

حملكمـــة أم ال ومـــن مث إصـــدار القـــرار القـــانوين علـــى وهـــل يســـتطيع الـــدفاع عـــن نفســـه أمـــام ا
ضوء ذلك وحيث أن حمكمة األحداث حسمت الدعوى قبل اتباع اإلجـراء املـذكور أعـاله 
ممــا أخــل بصــحته كافــة قرارا¢ــا الصــادرة يف الــدعوى قــرر نقضــها وإعــادة أوراق الــدعوى إىل 

وصــدر القــرار �التفــاق اســتناداً  حمكمتهـا إلجــراء احملاكمــة جمــدداً وفــق املنــوال املـذكور أعــاله
هـــ  1430/صــفر/21مــن قــانون أصــول احملاكمــات اجلزائيــة يف  7-/أ259ألحكـام املــادة 

  م". 16/2/2009املوافق 
/جـــــــــزاء 1548جــــــــاء يف القــــــــرار التمييــــــــزي حملكمــــــــة متييــــــــز العــــــــراق حتــــــــت العــــــــدد  – 4

همــة عــن "ال جيــوز حملكمــة األحــداث حماكمــة املت 24/6/1985يف  985-984متفرقــة/
رســـــال املتهمـــــة إىل مكتـــــب دراســـــة الشخصـــــية إجنايـــــة وإصـــــدار قرارا¢ـــــا يف الـــــدعوى دون 
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مــن قـانون رعايـة األحــداث، أو االطـالع علــى تقريـر ممثــل  51ملخالفـة ذلـك أحكــام املـادة 
  .  1من القانون املذكور" 62و61املكتب استناداً ألحكام املادتني 

قضـية مل يـتم  أيةيف  متييز�ً تتدخل  اهو أحداث ألاكم ا حممن قبل  ما هو جاٍر عليه       
ي، بغــض النظــر جتمــاعالباحــث اال أوفيهــا عــرض احلــدث علــى مكتــب دراســة الشخصــية 

ـــ إذافيمـــا  علـــى  هنـــأل، ســـليمغـــري  جـــراءجنحـــة، وبنظـــري هـــذا اإل أو جنايـــةت القضـــية كان
 جنايـةت القضـية كانـ إذا، فـجنايـةم ت القضـية جنحـة أكانـ إذافيمـا  بـني قيفـرّ  أناحملكمة 

 ،حــداثاأل ونانقــمــن  أوالً /51مبوجــب املــادة   حالــةاإليف قــرار  فمــن حقهــا التــدخل متييــزاً 
سـلطة يف هـذه القضـا� حملكمـة التحقيـق  نألت القضـية جنحـة فلـيس هلـا ذلـك كان إذا أما

مـن  xنيـاً /51املـادة  حكـامأل اسـتناداً هذا املكتـب مـن عدمـه  إىلاحلدث  إرساليف  تقديرية
 إىلاحلـدث  إرسـالدون  حـداثاألحمكمـة  إىلارسـلت القضـية  إذا، عليـه فـحـداثاأل ونانق

مـن  66املـادة  حكـامأل اسـتناداً املكتـب مباشـرة  إىلاحلـدث  إرسالهلا  نإفاملكتب املذكور 
خري بنظري يـؤدي األ جراءهذا اإل أنو  ،حالةاإليف قرار  دون التدخل متييزاً  حداثاأل ونانق

بســرعة،  دعاويالــمــن القضــا� أي حســم  أكثــرتــوفري الوقــت للمحكمــة يف حســم عــدد  إىل
دهـوك بصــفتها  أحـداثجـاء يف قـرار حمكمـة  :اآليتوعلـى سـبيل املثـال سـأذكر لكـم القـرار 

القـــرار:" لــدى التـــدقيق  مــا يلــي: 17/2/2008يف  2008/ت/7د التمييزيــة حتــت العـــد
وصـدر قبـل  ونانقـجـاء غـري صـحيح وخمـالف لل ةحالـاإلقـرار  أنالحظـت احملكمـة  واملداولة

مـن  كـانلكـون املـتهم حـدث   نظـراً  ...:ةاآلتيـ لألسـبابيستكمل التحقيق غايته وذلك  أن
عليـــه قـــررت  ،...يجتمـــاعاملفـــروض عرضـــه علـــى مكتـــب الدراســـة الشخصـــية والباحـــث اال

ومــن مث ربــط  أعــالهحمكمتهــا للســري فيهــا وفــق املنــوال املشــروح  إىلالقضــية  إعــادةاحملكمــة 
 265و264املــادة  حكــامأل اســتناداً  صــحيح وصــدر القــرار �التفــاق وينانقــالقضــية بقــرار 

 وأفهـماملعـدل  حـداثاأل رعايـة ونانقـمن  54احملاكمات اجلزائية املعدل و أصول ونانقمن 
                                                   

  . 236ابراهيم املشاهدي، املصدر السابق، ص  -  1
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ــــث مت  ،ت جنحــــةكانــــالقضــــية   هــــذه نإ". للعلــــم   17/2/2008يف  ــــةحي القضــــية  إحال
عـرض احلـدث علـى مكتـب  حـداثاألحمكمـة  كـانم¹ وكـان عقو�ت 413مبوجب املادة 

   .فيما خيص هذا السبب الدراسة الشخصية مباشرة

   أحداثق. �نياً و  أوالً /52م  .1حاالت توقيف احلدث الوجوبية واجلوازية
 أمـا .14ز و اعمـره قـد جتـ كـان إذا اإلعـدامعقوبتهـا  نايـةجيب توقيف احلـدث املـتهم جب. 1 

  سنوات. 10ز و اقد ج هعمر  كان إذايوجب التوقيف فاجلزائية  صولاأل ونانق
تعـذر وجـود   عنـد أوجيوز توقيفه يف اجلنح واجلنـا�ت لغـرض فحصـه ودراسـة شخصـيته . 2

    كفيل له.
    .2مينع توقيف احلدث يف املخالفات. 3

يالحظ §ن القانون أوجب توقيف املتهم يف حالة واحدة فقط، وهي ارتكابـه جرميـة        
 ، كمـا منـع القاضـي مـن توقيفـه يفأي كـان فـىت سـنة 14وقد جتـاوز عمـره  اإلعدامعقوبتها 

، حيــث ميكــن مهمــا كانــت ظــروف اجلرميــة وحــىت إن مل يكــن لديــه كفيــل املخالفــات جــرائم
    طالق سراحه. احلالة وإوليه أو منه يف هذه أخذ تعهد من 

لســـببني أمـــا خبصـــوص جـــرائم اجلـــنح واجلنـــا�ت، فـــإن القـــانون أجـــاز للقاضـــي توقيفـــه      
. عرضــه علــى 1: امهــو  فــال جيــوز توقيفــه مطلقــاً، الســببني فقــط. وعليــه، فــإذا مل يتــوفر أحــد

تـــدوين يف وهنـــاك ضـــرورة ملّحـــة جـــداً  .يـــل. تعـــذر وجـــود كف2مكتـــب دراســـة الشخصـــية، 
  .  3يكون مسبباً  لكيقرار الضمن من التوقيف الغرض 
 هلــــذين الســــببني، (جــــنح، جنــــا�ت) يــــتم توقيــــف احلــــدث يف هــــذه اجلــــرائم عــــادة الو       

توقيــف لغــرض عرضــه علــى ال، أمــا اً ورغــم ذلــك يــتم توقيفــهغالبــاً مــا يكــون موجــودكفيــل الف
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 ا عليـه العمـل هـومـ .فهذا غـري موجـود مـن الناحيـة العمليـة أيضـاً مكتب دراسة الشخصية، 
أن قضــــاة حتقيــــق األحــــداث وحبكــــم عملهــــم مــــع املتهمــــني البــــالغني يف نفــــس الوقــــت، يــــتم 

، بينمـــا هـــذا أو عـــدم إكمـــال التحقيـــق ســـالمة التحقيـــق بذريعـــةتوقيـــف احلـــدث مـــن قـــبلهم 
الســــــبب غــــــري منصــــــوص عليــــــه يف قــــــانون األحــــــداث وال يــــــتالئم مطلقــــــاً مــــــع روح قــــــانون 

ات التحقيـق مثـل إجـراءاألحداث، ألن املتهم احلدث ال يشّكل خطراً أو ¢ديداً على سري 
        إّال lدراً. املتهم البالغ

  التطبيقات القضائية
يف  2008/ت/16يـة حتـت العـدد دهـوك بصـفتها التمييز  أحـداثجاء يف قرار حمكمة -1

لتقدميـه  شكالً تقرر قبول الالئحة التمييزية  واملداولةلدى التدقيق  :ما يلي 25/5/2008
 ....ه قـد قـام قاضـي حتقيـق§نـيـة ولـدى عطـف النظـر يف مضـموا تبـني ونانقالضمن املـدة 

العقــو�ت وقــد  ونانقــمــن  413وفــق املــادة  5/4/2008بتوقيــف املــتهم احلــدث بتــاريخ 
ســبيله بكفالــة ومت رفــض  إخــالءيطلــب فيهــا  ...حمكمــة حتقيــق إىل م احلــدث طلبــاً هتقــدم املــ

 إىللـــذا �در املـــتهم  24/4/2008بقـــراره املـــؤرخ يف  ....الطلـــب مـــن قبـــل قاضـــي حتقيـــق
لكـــون املـــتهم  ونانقـــغـــري صـــحيح وخمـــالف لل ....قـــرار قاضـــي حتقيـــق أنطعنـــه. عليـــه وجـــد 
يســتوجب  العقــو�ت ال ونانقــمــن  413املــادة  أنة طويلــة علــى توقيفــه و حــدث وملــرور فــرت 

هم احلـدث (ر.م.ا) بكفالـة تسـبيل املـ إخـالءتوقيف املتهم احلدث عليه قررت هذه احملكمة 
يتم تنظـيم الكفالـة مـن  أنشخص معروف ومقتدر مببلغ (مخسة ماليني دينار عراقي) على 

لتنفيـــــذه وصـــــدر القـــــرار  ....حمكمـــــة حتقيـــــق إىلراق و األ إعـــــادةو  ....قبـــــل حمكمـــــة حتقيـــــق
احملاكمـات اجلزائيـة املعـدل  أصـول ونانقـمـن  265و264املـادة  حكـامأل اسـتناداً �التفاق 

  . 25/5/2008يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانقمن  54و
يف  2003/ت/22دهـوك بصـفتها التمييزيـة حتـت العـدد  أحـداثجاء يف قرار حمكمة -2

 أعـاله إليـهاملشار   حالةاإلقرار  ن§تبني  واملداولة" بعد التدقيق :ما يلي 28/10/2003
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املـــتهم (ح.ب.ش) هـــو مـــن  ن§حيـــث تبـــني هلـــذه احملكمـــة  ونانقـــغـــري صـــحيح وخمـــالف لل
 991336املدنيــــة العائــــدة لــــه املرقمــــة  حــــوالاألحســــب بطاقتــــه  18/7/1986مواليــــد 

م صـــحيفة 46ســـجل  9116املدنيـــة العائـــدة لـــه املرقمـــة  حـــوالســـجل حســـب بطاقتـــه لأل
القضـية هـي  أنوحيـث  عاماً ز الرابعة عشر و اوقت ارتكا�ما احلادث قد جت ...أحوال 18

فالــة ســبيلهما بك إخــالءعليــه فــال جيــوز واحلالــة هــذه  اإلعــداممــن اجلنــا�ت وعقوبتهــا هــي 
 إىلراق القضــية بنســختيها أو  إعــادةونقضــه و  حالــةاإلعليــه قــررت احملكمــة التــدخل يف قــرار 

حالتهمــا موقــوفني علــى هــذه لقــبض حبقهمــا وزجهمــا يف التوقيــف وإا أمــر صــدارحمكمتهــا إل
املعـدل وصـدر  حـداثاأل رعايـة ونانقـمـن  xنيـاً /52املـادة  حكـامأل اسـتناداً احملكمة وذلـك 
احملاكمــات اجلزائيــة املعــدل  أصــول ونانقــمــن  265املــادة  حكــامأل اســتناداً القــرار �التفــاق 

  ".28/10/2003يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانقمن  54و

   أحداثق. /�لثاً 52م  .1التوقيف كانم
يف موضــوع املــدارس والــدور،  يوقــف احلــدث يف دار املالحظــة كمــا بيّنــا ذلــك ســابقاً        

الـيت يوقـف فيهـا الكبـار ولكـن جيـب كن مـا وجد دار املالحظـة فيـتم توقيفـه يف األمل ي إذا أما
  مع املوقوفني �لغي سن الرشد.  حداثاألختالط التدابري الالزمة ملنع ا اختاذ

  مدة التوقيف:
 أنسـبوعني علـى يـوم أي ا 15احلـدث يف كـل مـرة حلـد  العراقي توقيف ونانقالأجاز       

 6حـال علـى  يـةقصـى للعقوبـة وال يزيـد §ز مجيـع مـدد التوقيـف علـى ربـع احلـد األو اتتجـ ال
فعلــى قاضــي التحقيــق عــرض  أشــهر 6مــن  أكثــراقتضــى احلــال متديــد التوقيــف  إذاو  أشــهر

ذن لـه لتـأ حـداثاأل�عتبارها حمكمة اجلزاء �لنسـبة للمتهمـني  حداثاألعلى حمكمة  مراأل
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 رتقـــر  أن أوقصـــى للعقوبـــة ز ربـــع احلـــد األو اال تتجـــ أنبتمديـــد التوقيـــف مـــدة مناســـبة علـــى 
    .1بدوا أوطالق سراحه بكفالة إ

تلــــف عــــن مــــدة توقيــــف البــــالغ يف خت مــــدة توقيــــف احلــــدث ال ن§ وجتــــدر اإلشــــارة،       
    عترب إجحافاً حبق األحداث كما يراه الكاتب.العراقي، وهذا ي ونانقال
  

  التطبيقات القضائية
بعـد التـدقيق مـا يلي:" 1/7/2010جاء يف قرار متييزي حملكمة أحداث دهـوك بتـاريخ -1

و املداولــة وجــد أنــه كــان قــد مضــى أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى موقوفيــة املتهمــة (ن.ع) ومل 
حينهــــا وكانــــت حمكمــــة التحقيــــق قــــد طلبــــت األذن بتمديــــد يكتمــــل التحقيــــق يف القضــــية 

ـــة املتهمـــة أعـــاله مـــرتني مـــن حمكمـــة جنـــا�ت دهـــوك وقـــد مت ذلـــك مبوجـــب قراريهـــا  موقوفي
 2010/متديــد موقوفيــة/9و  21/12/2009يف  2009/متديــد موقوفيــة /37املــرقمني 

حســب بطاقتهــا الشخصــية 15/6/1989ولكــون املتهمــة مــن مواليــد  30/3/2010يف 
املربوطــــة �لقضــــية وملــــا مل يُثبــــت §ي شــــكل كــــون اهلويــــة مــــزورة أو غــــري صــــحيحة، فتكــــون 
املتهمــة قـــد أكملـــت ســـن الثامنـــة عشـــر مـــن عمرهـــا وبـــذلك تكـــون القضـــية مـــن اختصـــاص 
حمكمة جنا�ت دهوك حسـب االختصـاص املوضـوعي ولـيس مـن اختصـاص هـذه احملكمـة 

األوراق علـــى حمكمـــة جنـــا�ت دهـــوك  عليـــه قـــرر إعـــادة أوراق القضـــية إىل حمكمتهـــا لعـــرض
  ".1/7/2010حسب االختصاص وصدر القرار �إلتفاق يف 

بعــــد "مــــا يلــــي: 13/6/2011ث دهــــوك بتــــاريخ جــــاء يف قــــرار متييــــزي حملكمــــة أحــــدا-2
التـــــدقيق و املداولـــــة وجـــــد أنـــــه قـــــد مضـــــى أكثـــــر مـــــن ســـــتة أشـــــهر علـــــى موقوفيـــــة املتهمـــــة 

يــه قــرر إعطــاء األذن لقاضــي حتقيــق دهــوك (س.ص.م) ومل يكتمــل التحقيــق يف القضــية عل
بتمديد موقوفية املتهمة املذكورة أعاله وملدة ستني يوماً اعتباراً من Ãريخ صـدور هـذا القـرار 
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ــــق خالهلــــا وإعــــادة األوراق إىل حمكمتهــــا وصــــدر القــــرار �إلتفــــاق  ــــى أن يكمــــل التحقي عل
  ".13/6/2011 /ج االصولية اجلزائية املعدل يف109استناداً ألحكام املادة 

   أصول/ب ق.242م. ربط صحيفة سوابق املتهم احلدث �ألوراق التحقيقية
خ عــدم يرّسـ جــراء، وهـذا اإلأصــابعهخــذ بصـمة العراقــي أعفـي احلــدث مـن أاملشـرع             
 إصـــدارعتبـــار لســـوابق احلـــدث عنـــد االعـــود علـــى احلـــدث، أي لـــيس هنـــاك  أحكـــامتطبيـــق 

 حــــداثراق التحقيقيـــة لألو طـــالع علــــى األاحلكـــم عليـــه مــــن قبـــل احملكمــــة، وهلـــذا عنــــد اإل
جـد ضـمن قــرارات و تال  هألنـراق وذلـك و صـحيفة سـوابق املــتهم مربوطـة �أل جتـدلـن سـوف 

قــــرار يقضــــي بــــربط صــــحيفة ســــوابق املــــتهم احلــــدث  الصــــادرة يف القضــــيةقاضــــي التحقيــــق 
اجلهـــــل خبصوصـــــيات  أو الغلـــــط أووقـــــع عـــــن طريـــــق الســـــهو  اّمـــــإه فإنـــــوجـــــد  نإو �ألوراق 

ض رفـع هـذه لغر  حالة. ويف هذه احلالة، تتدخل حمكمة األحداث متيزاً يف قرار اإلحداثاأل
حملـه ويـؤخر حســم  غـري كمـة يفاحملمــن قبـل  جـراءن هـذا اإل§رى الصـحيفة مـن األوراق، ونـ

    الدعوى، واألفضل هو رفع هذه الصحيفة من قبلها دون إعاد¢ا إىل حمكمة التحقيق. 

  التطبيقات القضائية
 2001/ت/11دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

غـــري صـــحيح   حالـــةاإلقـــرار  أنوجـــد  واملداولـــة" لـــدى التـــدقيق :مـــا يلـــي 8/4/2001يف 
جيــوز ربــط ســوابق املتهمــني  ....والحالــةاإلممــا يســتوجب التــدخل يف قــرار  ونانقــخمــالف للو 

ا فقــــط تقريــــري مكتــــب دراســــة الشخصــــية والباحــــث منــــإالتحقيقيــــة و  ضــــبارة�إل حــــداثاأل
بنسـختيها  ضـبارةاإل إعـادةونقضـه و  حالـةاإلي عليه قرر التدخل التمييزي يف قـرار جتماعاال
 صــحيح وصــدر وينانقــومــن مث ربطهــا بقــرار  أعــالهاحملكمــة للســري وفــق املنــوال املــذكور  إىل

  .."..القرار �التفاق
 2005/ت/15دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2

الطعــن املقــدم ضــمن مدتــه  أنوجــد  واملداولــة" لــدى التــدقيق :مــا يلــي 21/8/2005يف 
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ه غــري صــحيح نــأولــدى العطــف علــى القــرار املــذكور وجــد  شــكالً يـة عليــه تقــرر قبولــه ونانقال
قســــم طبعــــات  إىلاحلــــدث  إرســــاللقــــد مت  ...:ةاآلتيــــ لألســــبابوذلــــك  ونانقــــوخمــــالف لل

صــابعه وتنظــيم صــحيفة األصــابع يف مكتــب حتقيــق األدلــة اجلنائيــة حيــث مت أخــذ طبعــات أ
 أعــاله لألســبابعليــه و  .راق القضــيةأو ممــا يقتضــي رفعــه مــن  ونانقــســوابقه وهــذا خمــالف لل

و�ييــد الالئحــة التمييزيــة املقدمــة مــن قبــل lئــب  أعــاله حالــةاإلقــررت احملكمــة نقــض قــرار 
كمــال النـــواقص املشـــار إل  ....حمكمــة حتقيـــق إىلالـــدعوى بنســـختيها  إعــادةاملــدعي العـــام و 

  ...."..صحيح وينانقومن مث ربط القضية بقرار  أعالها إليه

   أحداثق. �نياً /79و  �نياً و  أوالً /66و  53م .1احملكمة اجلزائية إىلاحلدث  إحالة
 لتعيـــني املســـؤولية، ساســـاً عـــل مـــن العمـــر وقـــت ارتكـــاب اجلرميـــة أج ونانقـــالدام  مـــا       

ه علــى قاضــي فإنــعلــى ذلــك  بنــاءً ف لتعــني احملكمــة اجلزائيــة املختصــة، ساســاً و�لتــايل يكــون أ
 إىلمــن عمــره وقــت ارتكــاب اجلرميــة  18حييــل مرتكــب اجلرميــة الــذي مل يكمــل  أنالتحقيــق 
ـــاءذلـــك العمـــر  أمتّ  نإو  حـــداثاألحمكمـــة   53التحقيـــق وهـــذا مـــا نســـتنتجه مـــن املـــواد  أثن

  .حداثاأل ونانقمن  xنياً /79و  xنياً و  أوالً /66و
 إحالــةه عنــد انتبــاالعليــه  ن§قضــية والنــواحي نــا نــود تــذكري قاضــي التحقيــق يف األوه       

ت القضـية جنحـة كانـ إذااحملكمة املختصة فـ إىلاحلدث املتهم يف قضا� اجلنح واملخالفات 
قاضــي  إىلمعاقــب عليهــا �حلــبس مــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات عنــدها حتيــل القضــية 

ت اجلنحــة معاقــب عليهــا �حلــبس مــدة تزيــد كانــ إذا أمــا ،اجلــنح التــابع هلــا حمكمــة التحقيــق
ســتنتجه اناملختصــة، هــذا م حــداثاألحمكمــة  إىلعلــى ثــالث ســنوات عنــدها حتيــل القضــية 

ا حتســم يف فإــت القضــية خمالفــة كانــ إذا أمــا ،حــداثاأل ونانقــمــن  57مــن املــادة  ضــمناً 

                                                   
  /ب ق. أصول235/ج و233راجع أيضاً م  -  1
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تـــوفرت فيهـــا  إذا صـــولاأل ونانقـــمـــن  205للمـــادة  اســـتناداً جزائـــي  أمرحمكمـــة التحقيـــق كـــ
  املختصة.   اجلنح حمكمة إىلسوف حييل  الّ إو 1اجلزائي مرشروط األ

ات إجــــراء اختــــاذقــــرر " حــــداثاأل ونانقــــ نإفــــالســــلوك  احنــــرافويف حــــاالت التشــــرد و      
دون  حـداثاألحمكمـة  إىلراق و األ إحالةخاصة �حلدث حيث جعل مهمة التحقيق فقط 

وســــبب تواجــــده والتأكــــد مــــن عمــــره وحضــــور  هقوالــــأالتحقيــــق فيهــــا ماعــــدا تــــدوين  إجــــراء
مراكـز احملافظـات وحـىت يف األقضـية والنـواحي حمـاكم التحقيـق يف جيـب علـى ، مبعىن 2"الويل

  إىل حماكم األحداث حصراً.   حنرافإحالة أوراق التشرد واال

   أحداثق. 53م  3؟اªم حدث مع �لغ سن الرشد إذاما العمل 
كــل واحــد منهمــا علــى   إحالــةالتحقيــق تفريــق الــدعوى و  يف هــذه احلالــة علــى قاضــي      

حمكمــــة  إىلوالبــــالغ  حــــداثاألحمكمــــة  إىلاملــــتهم احلــــدث  حالــــةإاحملكمــــة املختصــــة، مبعــــىن 
  .  أخرىخمتصة حمكمة  أية أواجلنا�ت  أواجلنح 

   ؟هل جيوز إجراء كشف الداللة للمتهم احلدث؟ وهل جيوز إحالته غيابياً 
الداللــــة، ال يوجــــد نــــص قــــانوين يف قــــانون األصــــول اجلزائيــــة يــــنظّم خبصــــوص كشــــف       

 أمـــاعلـــى إجرائـــه مبجـــرد أن يعـــرتف املـــتهم �جلرميـــة.  أحكامـــه، لكـــن العـــرف القضـــائي جـــارٍ 
مـادة تتطـرق إىل هـذه املسـألة، أيـة قانون رعاية األحداث فإنه مثل قانون األصول ليس فيه 

                                                   
(يقصد �ألمر اجلزائي القرار الصادر من حمكمة التحقيق �إلدانة والعقوبة أو �الفراج من دون اتباع إجراءات  -  1

احملاكمة العادية أي من دون حتديد جلسة للمحاكمة ومن دون حضور املتهم وبغري إجراء حتقيق أو مساع مرافعة، 
الّ إذا  وجدت من تدقيقها ألوراق الدعوى أن املخالفة ال ويصدر كتابة على األوراق وال جيوز للمحكمة إصداره إ

يوجب القانون احلكم فيها �حلبس أو أن طلباً �لتعويض أو برد املال مل يقدم فيها وأن الفعل xبت على املتهم) سعيد 
-230ص،1990املوصل، -حسب هللا عبدهللا، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، دار احلكمة للطباعة والنشر

231.  
 . 143احلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر السابق، ص -  2
 /أ ق.أصول235راجع أيضاً م  -  3
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§نــــه ال جيــــوز إجــــراء كشــــف الداللــــة للمــــتهم منــــه، يســــتنتج  63لكــــن �لرجــــوع إىل املــــادة 
، كمـــا ال جيـــوز إحالتـــه إىل احملكمـــة املختصـــة غيابيـــاً، ألنـــه يف احلـــالتني يـــتم  املعـــرتف احلـــدث

نتطرق إىل موضــــوع ســــ وهــــذا يتعــــارض مــــع املــــادة املــــذكورة. علمــــاً، تــــه،وهوي هامســــكشــــف 
    حماكمة املتهم غيابياً بشكل أكثر تفصيًال يف الفصل القادم.  

تحقيـــق الوحبكـــم عمـــل الكاتـــب يف حمكمـــة األحـــداث ألكثـــر مـــن ســـنتني ويف حمكمـــة      
ــــذ  مــــع تحقيــــقالو�لتحديــــد يف جمــــال  ــــا ســــنوات مخــــسأكثــــر مــــن األحــــداث من ، فــــإن كلت

احملكمتـــني ترفعـــان حمضـــر كشـــف الداللـــة للمـــتهم احلـــدث املعـــرتف مـــن األوراق التحقيقيـــة، 
ن حماكم التحقيـق، أو حينمـا حتيـل األوراق مـن حينما حتيل األوراق إىل حمكمة األحداث م

أو مكاتب املكافحة إىل مركـز شـرطة األحـداث ضـمن نطـاق حمكمـة  العادية مراكز الشرطة
  وتلك هي عني الصواب، وما يتطلبه روح قانون رعاية األحداث. حتقيق.
علــى عــدد مــن القــرارات الصــادرة مــن حمــاكم  طلــعااتــب هــو: أنــه مــا جلــب انتبــاه الكو      

، وفيها اسـتندت علـى عـدد مـن م1998الصادرة قبل عام  األحداث يف أربيل والسليمانية
األدلة والوقائع ومن ضمنها (حمضر كشف الداللة)، ورغـم إجـراء التـدقيقات التمييزيـة علـى 

مل تنبّـه هـذه احملـاكم بعـدم  هذه القرارات من قبل حمكمة متييز اإلقليم، إال أن حمكمة التمييـز
لكشــــف مــــن رفــــع حمضـــر احـــىت جـــواز إجــــراء كشـــف الداللــــة للمـــتهم احلــــدث املعــــرتف أو 

م كا محـــلل مــع جـــّل تقــديري جتـــاهالاهــذا مـــع الكاتــب تفـــق يوال  األوراق يف حالــة إجرائهــا،
  وأدlه أمثلة على هذه القرارات: ،ألحداثمن ق. ا 63املادة  مع ناقضتي ، ألنهاملوقرة

جــــــــــــــــاء يف القــــــــــــــــرار التمييــــــــــــــــزي إلقلــــــــــــــــيم كوردســــــــــــــــتان العــــــــــــــــراق حتــــــــــــــــت العــــــــــــــــدد  . 1
علــى قــرار حمكمــة أحــداث أربيــل حتــت  25/10/1997يف  1997/هـــ.ج/أحداث/89

..أن إقـــرار .مـــا يلـــي: تبـــني مـــن ســـري التحقيـــق 8/10/1997يف  1997/ج/29العـــدد 
ئع احلـــادث وعـــزز املـــتهم يف كافـــة املراحـــل جـــاء صـــرحياً وعلـــى وجـــه التفصـــيل ومطابقـــاً لوقـــا
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بشـــــهادة املشـــــتكي ومبحضـــــر الكشـــــف علـــــى حمـــــل احلـــــادث وخمططـــــه وحمضـــــري الضـــــبط 
    .  1..."وحمضر كشف الداللةواالستالم 

ــــــــــــــــيم كوردســــــــــــــــتان العــــــــــــــــراق حتــــــــــــــــت العــــــــــــــــدد 2 . جــــــــــــــــاء يف القــــــــــــــــرار التمييــــــــــــــــزي إلقل
السـليمانية على قـرار حمكمـة أحـداث  22/12/1997يف  1997/هـ.ج/أحداث/124

..أن .ما يلي: تبني من سـري التحقيـق 12/11/1997يف  1997/ج/104حتت العدد 
إقرار املتهم أمـام القـائم �لتحقيـق واحملقـق العـديل جـاء صـرحياً وعلـى وجـه التفصـيل ومطابقـاً 

ومبحضـــر الكشـــف علـــى حمـــل احلـــادث وخمططـــه  لوقـــائع احلـــادث وعـــزز بشـــهادة املشـــتكني
 .  2..."وحمضر كشف الداللة

  .حالةاإلالعام يف طعن قرارات قاضي التحقيق بعد  دعاءاإلدور 
 دعـــاءاإلعضـــو  نإفـــ 1986لســـنة  3مـــن التعليمـــات رقـــم  4و3و1مبوجـــب املـــواد        

ىل و ها األيبنســخت حالــةإلالــدعوى اجلزائيــة الــيت صــدر فيهــا قــرار � إليــهترســل  أنالعــام بعــد 
  :ية من قاضي التحقيق يقومانوالث
د مـا وجـ إذا والقـرارات املتخـذة فيهـا والطعـن فيهـا متييـزاً  اتجـراءاإلبتدقيق الـدعوى و   - 1

  م حمكمة التحقيق.   أماالعام  دعاءاإلبداه عضو يستوجب ذلك دون التقيد �لرأي الذي أ
احملكمة املختصة بكتـاب يبـني فيـه  إىلىل من الدعوى بعد تدقيقها و النسخة األ إرسال -2

، وحيــــتفظ حمكمــــة التحقيــــق إىلمــــا قــــد يكــــون لديــــه مــــن مالحظــــات ويعطــــي نســــخة منــــه 
  ية من الدعوى لديه.ان�لنسخة الث

جبديــة العــام  دعــاءاإل أعضــاء مــن قبــل التمييزيــة التــدخالت لــو حصــلت هــذه ،حقيقــة      
وسـرعة حســم  األحــداث حمكمـة عبـاءعلـى ختفيــف أ كثــرياً   ذلــك سـوف يسـاعد نإفـوإتقـان 

بعــد  متييــز�ً يف قــرار حمكمــة التحقيــق  األحــداثتــدخل حمكمــة ت أنمــن  ه بــدالً ألنــ دعاويالــ

                                                   
  .152-151احملامي كرمي دمحم صويف واحلقوقي كيفي مغديد قادر، املصدر السابق، ص -  1
  .194-193احملامي كرمي دمحم صويف واحلقوقي كيفي مغديد قادر، املصدر السابق، ص -  2
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 دعــاءاإليتــدخل  -وهــذا بــال شــك يســتغرق وقتــاً -العــام  دعــاءاإلا مــن إليهــراق و األ إرســال
     .كاملة دون نواقصاحملكمة وهي   إىل ضبارةمباشرة وبعد ذلك ترسل اإل

   .يتعلق �حلدث احلق يف مراجعة السلطات عن كل ماديه لالذي شخص ال
كـل  فيهـا:  تجابت علـى هـذا السـؤال حيـث جـاءأ صولاأل ونانقمن  240املادة       
حـــد أ إىل كـــانماحلـــدث يبلـــغ بقـــدر اإل إىلتبليغـــه  ونانقـــالحكـــم يوجـــب  أوقـــرار  أو إجـــراء

يراجـع السـلطات املختصـة عـن   أني مـن هـؤالء علـى نفسـه وأل واليةالمن له  إىل أووالديه 
 أو�حلكـــم  أوحماكمتـــه عنهـــا  أواحلـــدث  إىلكـــل مـــا يتعلـــق �لتحقيـــق يف اجلرميـــة املســـندة 

    تنفيذه. أوالطعن فيه  أوالقرار الصادر عليه 
ـــاء علـــى نـــص هـــذه املـــادة        §نـــه عنـــد إلقـــاء القـــبض علـــى املـــتهم احلـــدث أو  نعتقـــدبن

�ملوضوع، حـىت يكـون تبليغ ولّيه  جيب لشرطة وقبل مثوله أمام القضاءحضوره أمام مراكز ا
مثولـه أمـام القضـاء ختـذ وسـتتخذ حبـق ولـده. أمـا عـدم القيـام بـذلك، إالّ بعـد على علم مبـا ا

إطـالق سـراحه بكفالـة، فهـذا إحجـاف حبقـه وخـرق لـنص  ووتوقيفـه أوتدوين إفادته قضـاًء 
لكــوم ال يعرفــون  ،وكثــرياً مــا يلــوم أوليــاء أمــور األحــداث الســلطات املختصــة ذه املــادة.هــ

  وهم غافلني عن ذلك. همقانونية حبقالات جراءاإل اختاذهم إالّ بعد أن مت أوالدشيئاً عن 
 مقــدماً  دهــوك بصــفتها التمييزيــة رفضــت طعنــاً  أحــداثحمكمــة  ن§شــري أ أند أو وهنــا       

نقـــض القـــرار  ، ورغـــم ذلــكوينانقـــالغـــري �لغـــني الســن  امــأســـاس أمــن قبـــل حــدثني علـــى 
  تستوجب النقض.  أخرىألسباب 

  التطبيقات القضائية
يف  2005/ت/4دهــــوك بصــــفتها التمييزيــــة حتــــت العــــدد  أحــــداثجــــاء يف قــــرار حمكمــــة 

الطعــــن مقــــدم ضــــمن مدتــــه  أنوجــــد  واملداولــــة" لــــدى التــــدقيق :مــــا يلــــي 10/1/2005
السـن  املتهمني مل يبلغا أنعمار املتهمني تبني ولدى تدقيق أ شكالً ية عليه قرر قبوله ونانقال
ومـن  ،شـكالً  فليس هلما صالحية التمييز عليـه قـررت احملكمـة رد الالئحـة التمييزيـة وينانقال
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 أنيسـتوجب نقـض القـرار املميـز و  هنـاك مـا أنراق القضية رأت احملكمـة و خالل التدقيق أل
  ...."حيث ونانقلل تحقيق جاء خمالفاً قرار حاكم ال

  .ويل احلدث تدوين إفادة
احملاكمـــــات  صـــــولاأل ونانقـــــوال يف  حـــــداثاأل ونانقـــــيف  جـــــد نصـــــاً  احلقيقـــــة مل أيف       

ويل املـــتهم احلـــدث يف مرحلـــة  مـــا يســـتوجب تـــدوين إفـــادةالعقـــو�ت  ونانقـــاجلزائيـــة وال يف 
وقواعـد  ونانقـواملبـادئ العامـة لل حكـاماأل إىل اسـتناداً التحقيق، ولكن لكونه مسـؤول عنـه و 

  .فادتهإاجلربية جرت العادة على وجوب تدوين  واليةالالعدالة و 

  التطبيقات القضائية
 2004/ت/17دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

الطعـن التمييـزي مقـدم ضـمن  أنوجد  واملداولة" لدى التدقيق :ما يلي 3/11/2004يف 
ه غـــري نـــأولـــدى عطـــف النظـــر علـــى القـــرار املميـــز وجـــد  شـــكالً يـــة تقـــرر قبولـــه ونانقالمدتـــه 

 املـتهم...، أمـرويل  إفادةمل يتم تدوين  ...:التالية لألسبابوذلك  ونانقصحيح وخمالف لل
  ونقضه.....".  حالةاإلعليه قرر التدخل التمييزي يف قرار 

يف  2007/ت/7دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2
غــــري صــــحيح   حالــــةاإلقــــرار  أنوجــــد  واملداولــــة" لــــدى التــــدقيق :مـــا يلــــي 23/4/2007

مـــن  فكـــاناملـــتهم  أمـــرويل  إفـــادةمل يـــتم تـــدوين  ...:التاليـــة لألســـباب....ونانقـــوخمـــالف لل
قـررت  أعـاله لألسـبابعليـه و  وصـييه، إفـادةفادتـه ويف حالـة وفاتـه تـدوين املفروض تـدوين إ

  ..."..أعاله  حالةاإلاحملكمة نقض قرار 
 2002/ت/39دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -3

الطعن املقدم من قبل السيد lئـب املـدعي العـام يف  ن§" تبني :ما يلي 12/8/2002يف 
ولـدى عطـف النظـر علـى القـرار  شكالً ية فقرر قبوله ونانقالهذه احملكمة مقدم ضمن مدته 

حضـاره عـدم إ نإفـه عليـه أمـر كمة املتهم احملال جتري حبضـور ويل ا حم أن.....وحيث .لوحظ
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قــدم نــرى رد الالئحــة التمييزيــة ملــا ت حالــةاإليف صــحة قــرار  م حــاكم التحقيــق لــيس مــؤثراً أمــا
وتعـني يـوم للمحاكمـة وصـدر القـرار �التفـاق  حالـةاإلوتصديق قـرار  أعالهاملبينة  لألسباب
يف  وأفهـــــــــــماجلزائيـــــــــــة املعـــــــــــدل  صـــــــــــولمـــــــــــن األ 265و264املـــــــــــادة  حكـــــــــــامأل اســـــــــــتناداً 

12/8/2002.  
يف قــرار  متييــز�ً تــدخل مل ت حــداثاألحمكمــة  ن§خــري جنــد يف هــذا القــرار األ :مالحظــة      

 عتـرب، وياحلـدث أمـرويل  إفـادةرغم طعنه مـن قبـل lئـب املـدعي العـام لعـدم تـدوين  حالةاإل
تتـدخل  مـن عاد¢ـا أـادهوك  أحداثحمكمة  نوعه حيث أن من lدراً هذا القرار  الكاتب
  احلدث.  أمرويل  إفادةفيها ن دوّ تقضية مل  أية متييزاً يف

  :يجتماعالباحث االعرض احلدث على 
يف حالـة عـدم وجـود  متييـز�ً يتـدخل  حداثاألحمكمة  ن§يالحظ من الناحية العملية       

حمكمتهـــــا للغـــــرض  إىلراق و راق التحقيـــــق وتعيـــــد األأو ي ضـــــمن جتمـــــاعتقريـــــر الباحـــــث اال
عـــرض احلـــدث علـــى ب يوجـــب حـــداثاأل ونانقـــاملـــذكور رغـــم عـــدم وجـــود نـــص خـــاص يف 

هـــو وجـــوب عـــرض  ونانقـــالمـــا موجـــود يف هـــذا  أنإذ ، حالـــةاإلي قبـــل جتمـــاعالباحـــث اال
احلــدث يف جــرائم اجلنــا�ت وجـــواز ذلــك يف جــرائم اجلــنح علـــى مكتــب دراســة الشخصـــية 

يــة جتماعنون حالــة احلــدث االيني يــدوّ اجتمــاعمــن ضــمن تشــكيالت املكتــب �حثــني  نأل
اً يكـون موقعـ جيـب أن ضـمن تقريـر املكتـب الـذي أخـرىمـن معلومـات  ونانقـالوما يتطلبـه 

احملكمـة هلـا احلـق يف خماطبـة املكتـب يف حالـة نقـص  نإفـ، لـذا املدير وأعضـائهبل من ق عليه
، ولكـــن املعلومـــات عـــن احلـــدث، لغـــرض تكملتـــه مـــن وlً انقـــهـــو مطلـــوب  التقريـــر بكـــل مـــا

لـذا  ،يجتمـاعالباحـث االاملشكلة هي عدم وجود الكادر الكـايف يف املكتـب ومـن ضـمنها 
ي جتمـاعكمـال التقريـر ويعتمـد علـى تقريـر الباحـث االطلب مـن املكتـب إت احملكمة ال نإف

    .1الثغرةرغم عدم كماله لسد هذه 

                                                   
      رفة املزيد حول هذه التقارير راجع امللحق الثاين يف اية الكتاب .ملع  - 1
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  التطبيقات القضائية
يف  2004/ت/5دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

  حالـةاإلقـرار  ن§تبـني مـن سـري التحقيـق  واملداولـة" لـدى التـدقيق :ما يلـي 25/4/2004
مـــن  كـــانيســـتكمل التحقيـــق غايتـــه حيـــث   أنوصـــدر قبـــل  ونانقـــغـــري صـــحيح وخمـــالف لل

راق و ي وربــط تقريــره §جتمــاعاملفـروض علــى حــاكم التحقيـق عــرض املــتهم علــى الباحـث اال
املعـدل عليـه قـررت احملكمـة  حـداثاأل رعايـة ونانقـمـن  51ة املـاد حكـامأل استناداً القضية 

حمكمتهـــا لغـــرض عـــرض  إىلراق القضـــية أو  إعـــادةو  أعـــاله إليـــهاملشـــار   حالـــةاإلنقـــض قـــرار 
 صـحيح حسـب وينانقـي ومـن مث ربـط القضـية بقـرار جتمـاعاملتهم على مكتـب الباحـث اال

مـــن  265و264املـــادة  حكـــامأل اســـتناداً يـــرتأى هلـــا �لنتيجـــة وصـــدر القـــرار �التفـــاق  مـــا
يف  وأفهـماملعـدل  حـداثاأل رعايـة ونانقـمـن  54احملاكمـات اجلزائيـة املعـدل و أصول ونانق

25/4/2004."  
يف  2005/ت/8دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2

قـرار  أنتبـني للمحكمـة مـن سـري التحقيـق  واملداولة" بعد التدقيق :ما يلي 12/4/2005
يســـتكمل التحقيـــق غايتـــه ذلـــك  أنغـــري صـــحيح وصـــدر قبـــل  أعـــاله إليـــهاملشـــار   حالـــةاإل

ي عليـــه ولكـــل ماتقـــدم قـــررت جتمـــاعومل يـــتم ربـــط تقريـــر الباحـــث اال....:ةاآلتيـــ لألســـباب
راق القضــية بنســختيها أو  إعــادةونقضــه و  أعــاله  حالــةاإلاحملكمــة التــدخل التمييــزي يف قــرار 

ومـــن مث ربـــط القضـــية  أعـــالهحمكمتهـــا للســـري فيهـــا وفـــق املنـــوال املشـــروح  إىليـــة انىل والثو األ
بــذلك  ....حمكمــة جــنح إشــعار صــحيح حســبما يــرتأى هلــا نتيجــة التحقيــق و وينانقــبقــرار 
و 139/1املــادة  حكــامأل اســتناداً العــام يف دهــوك وصــدر القــرار �التفــاق  دعــاءاإلودائــرة 
  ".  12/4/2005احملاكمات اجلزائية املعدل يف  أصول ونانقمن  265و264
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  إدعاءق.  6: مالعام يف حتقيق جرائم اجلنح واجلنا7ت دعاءاإلدور 
جنحــة،  أو جنايــةالتحقيــق يف  إجــراءالعــام، احلضــور عنــد  دعــاءاإلجيــب علــى عضــو       

ـــداء مالحظاتـــه وطلباتـــه إو  ـــة. كمـــا جيـــب علـــى قاضـــي التحقيـــق، ونانقالب  عضـــو يطلـــع أني
�م مــن لقــرارات الــيت يصــدرها خــالل ثالثــة أمــه، علــى اأمااملنســب  أوالعــام املعــني  دعــاءاإل

العـام علـى القـرارات  دعـاءاإللـع عضـو طّ يبـذلك، أي مل القاضي  أخل إذاÃريخ صدورها. و 
ا يعــرض القاضـــي منـــإتكــون �طلــة و  ال هــذه القـــرارات نإفـــا خـــالل هــذه املــدة أصــدر¢الــيت 

  .  1ونانقال أحكاممبخالفته  اإلداريةنفسه للمسائلة 
    

) من قانون األصول اجلزائية اليت 3املشمولة �ملادة ( هل جيوز غلق الدعاوي اجلزائية
  يكون ا�ىن عليه فيها قاصر لوقوع الصلح بني الطرفني ؟

لوقوع الصلح والرتاضي بينه وبني الطرف  عن الدعوى تنازل وّيل القاصرجمرد إن      
، إذ يف هذه احلالة جيب أن حيصل الويل على موافقة اآلخر غري كاٍف لغلق الدعوى

/xلثاً) من قانون رعاية 43مديرية رعاية القاصرين املختصة وذلك حسب املادة (
ت التالية إّال القاصرين اليت تنص على: " ال جيوز للويل أو الوصي أو القيم مباشرة التصرفا

مبوافقة مديرية رعاية القاصرين املختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر يف 
ذلك:...xلثاً: الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر". علماً، نفس 

  .احملاكم اجلزائية األخرىاحلكم يطبق حبق 
  
  
  
  

                                                   
. واحلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر 112راجع أيضاً كل من، سعيد حسب هللا عبدهللا، املصدر السابق،ص -  1
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  اينالفصل الث
  احملاكمة

  .حداثاأل دعاوياحملاكم اليت تنظر يف 
، وحاالت التشرد اجلنا�ت واجلنح واملخالفات) دعاوي( حداثاألحمكمة  - 1

  .حنرافواال
املخالفات  دعاوي (كايناملقضية والنواحي حسب اختصاصها حماكم اجلنح يف األ - 2

   سنوات).  واجلنح املعاقب عليها �حلبس مدة ال تزيد على ثالث
  .اجلزائي") مراملخالفات "األ دعاويحماكم التحقيق ( - 3

    أحداثق. 56و54م  .1حداثاألحمكمة تشكيلة 
 دعــاويلنوعيـة القضـية املعروضــة عليهـا، ففـي  تبعـاً  حــداثاألتلـف تشـكيلة حمكمـة خت      

بشــكل  حــداثاألاجلنــا�ت والنظــر يف قــرارات قاضــي التحقيــق بصــفة متييزيــة تنعقــد حمكمــة 
 احنـرافو  شـردوحـاالت التاجلـنح واملخالفـات  دعـاوييف  أمـاهيئة برµسـة قاضـي وعضـوين، 

ا قاضــي احملكمــة بوحــده إليهــفينظــر  ونانقــالعليهــا  تالــيت نصــ خــرىالســلوك والقضــا� األ
  دون تشكيل اهليئة. 

    أحداثق. 55و  54م  .2حداثاألتشكيلة هيئة حمكمة 
ا فإــ النافــذ حــداثاأل رعايــة ونانقــيف ظــل  حــداثاألعــن تشــكيل هيئــة حمكمــة  أمــا     

وعضــوين مــن بــني املختصــني �لعلــوم  األقــلتتشــكل برµســة قــاض مــن الصــنف الثالــث يف 
هلمـــا خـــربة ال تقـــل عـــن مخـــس  حـــداثاألذات الصـــلة بشـــؤون  خـــرىالعلـــوم األ أواجلنائيـــة 

                                                   
  2007لسنة  23/أوالً وxلثاً ق السلطة القضائية إلقليم  كوردستان رقم 24راجع أيضاً م  -  1
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يصـدره  بيـانصـليني واالحتيـاط باأل حـداثاألسنوات. ويتم تسمية رئيس وعضـوي حمكمـة 
  جملس القضاء بناء على اقرتاح رئيس حمكمة االستئناف.         

عليهـــا  تجريـــاملتعلـــق مبوضـــوعنا قـــد أ حـــداثاأل ونانقـــمـــن  54املـــادة  ن§يالحـــظ       
 76رقـــم  حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــالتعـــديل اخلـــامس ل ونانقـــ) مـــن 1تعـــديل مبوجـــب املـــادة (

:(تنعقــد حمكمــة اآليت، واســتبدلت �لــنص 1998صــادر بتــاريخ  21، رقمــه 1983لســنة 
يني ونانقـــالحـــدمها مـــن وعضـــوين أ األقـــلبرµســـة قـــاٍض مـــن الصـــنف الثالـــث يف  حـــداثاأل

وهلمـــا خـــربة ال تقـــل عـــن  ،حـــداثاألخـــر مـــن املختصـــني �لعلـــوم ذات الصـــلة بشـــؤون واآل
بقـــرارات قاضـــي التحقيـــق وفـــق . وتنظـــر يف اجلنـــا�ت وتفصـــل بصـــفة متييزيـــة مخـــس ســـنوات

ه صــــدر بتــــاريخ ألنــــ اإلقلــــيمهــــذا التعــــديل غــــري ســــاري يف ، علمــــاً، )ونانقــــالهــــذا  أحكــــام
  و�لتايل نطبق النص غري املعدل.1998

موضع التعـديل خيـص عضـوي  ن§يتبني لنا  ،القدمي واملعدل لدى املقارنة بني النصنيو      
ه يـــتم ترشـــيح العضـــوين مـــن بـــني املختصـــني �لعلـــوم فإنـــففـــي الـــنص القـــدمي  ،هيئـــة احملكمـــة

هلمـــا خـــربة ال تقـــل عـــن مخـــس  حـــداثاألذات الصـــلة بشـــؤون  خـــرىالعلـــوم األ أواجلنائيـــة 
خـر مـن يني واآلونانقـالحـدمها مـن ه يـتم ترشـيح العضـوين أفإنـيف النص املعـدل  أما ،سنوات

   تقل عن مخس سنوات.، وهلما خربة ال حداثاألاملختصني �لعلوم ذات الصلة بشؤون 

    أحداثق. 57م  .1اإلداريةختصاص حماكم اجلنح يف الوحدات ا
توجـــد فيهـــا حمكمـــة  الـــيت ال -األقضـــية والنـــواحي– اإلداريـــةقاضـــي اجلـــنح يف الوحـــدة       

و�لتحديــــد يف املخالفــــات واجلــــنح املعاقــــب عليهــــا  حــــداثاألينظــــر يف قضــــا�  حــــداثاأل
فيــه بعــض وهــذا  .حــداثاأل ونانقــهــا عليطبــق ســنوات وتبس مــدة ال تزيــد علــى ثــالث �حلـ

صــــعب عليــــه ضــــي املتعــــود علــــى حماكمــــة البــــالغني، القا نألمــــن الناحيــــة العمليــــة  ةبو صــــعال
    .حداثاأل ونانقمعاملة خاصة وفق  حداثاألمعاملة 
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  التطبيقات القضائية
ــــــة حتــــــت العــــــدد/ -1  جــــــاء يف قــــــرار حملكمــــــة اســــــتئناف منطقــــــة دهــــــوك بصــــــفتها التمييزي

الــدعوى وجــد  إضــبارةولــدى تــدقيق مــا يلــي: ( 11/10/2009يف  2009/ت.ج/81
 كــانه  نــأأي  3/5/1990ه مــن مواليــد نــأرغم علــى حمكمــة جــنح... أحيــلاملــتهم قــد  أن

 ًxق.ع والــيت  431مبوجبهــا وفـق املـادة  أحيـلاجلرميـة الـيت  أنوقـت ارتكـاب احلــادث و  حـد
علــى املســموح احلــد األ أنعقوبتهــا احلــبس الــيت تصــل احلــبس مــدة مخــس ســنوات يف حــني 

قضـــية والنـــواحي جلـــرائم اجلـــنح الـــيت ال تزيـــد مـــدة احلـــبس علـــى ثــــالث حملـــاكم اجلـــنح يف األ
ل عليــه يشــكّ  حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  xنيــاً /79و  57املــواد  حكــامأل اســتناداً ســنوات 

 ً�/ب مـن 264وملا هلذه احملكمة من سلطة التـدخل التمييـزي وفـق املـادة  ذلك خطاً جوهر
والتــدخل  ...اجلزائيــة قــررت احملكمــة نقــض قــرار احلكــم الصــادر مــن حمكمــة جــنح  صــولاأل

القضـــية  إعـــادةو  15/10/2008يف  2008/إحالـــة/30املـــرقم   حالـــةاإلالتمييـــزي بقـــرار 
ــــق فيهــــا و  إىلد¢ــــا حمكمتهــــا إلعا إىل ــــق إلكمــــال التحقي ــــةحمكمــــة التحقي  إىلالقضــــية  إحال

ج املـــادة ا در بوجـــوب إك حســـب االختصـــاص وتنويـــه حمكمـــة جنح...دهـــو  أحـــداثحمكمـــة 
ـــــــــــــة مســـــــــــــتقبالً انـــــــــــــديـــــــــــــة يف قـــــــــــــراري اإلونانقال القـــــــــــــرار �التفـــــــــــــاق يف وصـــــــــــــدر  ة والعقوب

11/10/2009(.  
يف  2008/ت/2دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2

قـد جـاء  حالـةاإلقرار  أنالحظت احملكمة  واملداولة" بعد التدقيق :ما يلي 10/1/2008
وفـق املـادة حمكمـة جنح... إىل أحيـلاملتهم قـد  أنحيث تبني  ونانقغري صحيح وخمالف لل

 أنادة هــــي احلــــبس ومبــــا العقوبــــة اخلاصــــة هلــــذه املــــ أنالعقــــو�ت ومبــــا  ونانقــــمــــن  413/3
العقـو�ت  ونانقـمـن  26سنوات كما هـو منصـوص يف املـادة مخس  إىلاحلبس تصل مدته 

املــادة  حكــامأل اســتناداً عليــه تكــون هــذه احملكمــة هــي املختصــة يف النظــر يف هــذه القضــية 
املعــدل الــيت قيــدت صــالحيات حمــاكم اجلــنح الــيت تنظــر يف  حــداثاأل رعايــة ونانقــمـن  57

 � حالـــةاإلتزيـــد عقوبتهـــا عـــن ثالثـــة ســـنوات عليـــه تقـــرر نقـــض قـــرار  ال ن§ حـــداثاألقضـــا
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املـــتهم علـــى هـــذه احملكمـــة حســـب االختصـــاص  إحالـــةحمكمتهـــا بغيـــة  إىلالقضـــية  إعـــادةو 
احملاكمــات  أصــول ونانقــمــن  265و264املــادة  حكــامأل اســتناداً وصــدر القــرار �التفــاق 

  ".  10/1/2008يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانقمن  54اجلزائية املعدل و
 2006/ت/21دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -3

الطعــن مقــدم ضــمن مدتــه  أنوجــد  واملداولــة" لــدى التــدقيق :مــا يلــي 14/11/2006يف 
ه غــري صـــحيح نــأولــدى عطـــف علــى القــرار املميــز وجــد  شــكالً يــة عليــه تقــرر قبولــه ونانقال

وا علــى حمكمــة أحيلــاملتهمــني كــل مــن (خ) و (ك) و (س) قــد  أنحيــث  ونانقــوخمــالف لل
هــذه املــادة  أحكــامعقوبــة اجلرميــة وفــق  أنالعقــو�ت و  ونانقــمــن  411وفــق املــادة جنح...

احملكمـة املختصـة �لنظـر  أنمخس سنوات و  إىلهي احلبس والغرامة واليت قد تصل عقوبتها 
يف دهـــوك عليـــه ولكـــل ماتقـــدم قـــررت  حـــداثاأليف هـــذا النـــوع مـــن القضـــا� هـــي حمكمـــة 

حمكمتهـا للسـري �ـا وفـق املنـوال  إىلراق القضـية أو  إعادةو  أعاله حالةاإلاحملكمة نقض قرار 
نتيجـة التحقيـق  يـرتأى  صـحيح حسـب مـاوينانقـومـن مث ربـط القضـية بقـرار  أعالهاملشروح 

ــــــة وصــــــدر القــــــرار  ــــــد الالئحــــــة التمييزي املــــــادة  حكــــــامأل اســــــتناداً �التفــــــاق  حضــــــور�ً و�يي
 رعايـــة ونانقـــمـــن  54احملاكمـــات اجلزائيـــة املعـــدل واملـــادة  أصـــول ونانقـــمـــن  265و264

  ".  14/11/2006يف  وأفهماملعدل  حداثاأل
 2002/ت/33ت العــدد دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــ أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -4

قــــرار  ن§تبــــني مــــن ســــري التحقيــــق  واملداولــــة" لــــدى التــــدقيق :مــــا يلــــي 22/7/2002يف 
راق القضــية أو حيــث الحظــت احملكمــة بعــد تــدقيق  ونانقــغــري صــحيح وخمــالف لل حالــةاإل
عقـــو�ت وبداللــة املـــواد  413/1املــادة  أحكـــامينطبــق و  املــتهم (خ) قـــد ارتكــب فعـــالً  ن§

حماكمة املـتهم ختـرج مـن اختصـاص هـذه احملكمـة �عتبارهـا  نإفمنه و�لتايل  49و48و47
املــادة  حكــامأل اســتناداً وتــدخل ضــمن اختصــاص حمكمــة جنح... حــداثاألحمكمــة جــنح 

املشـار  حالـةاإلاملعدل عليه قررت احملكمـة التـدخل يف قـرار  حداثاأل رعاية ونانقمن  57
املــتهم  إحالــةبغيــة حمكمــة حتقيق... إىلراق القضــية بنســختيها أو  إعــادةونقضــه و  أعــاله إليــه
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وصـــدر القـــرار �التفـــاق  أعـــالهنـــوال املشـــروح وفـــق املعلـــى حمكمـــة جنح... أعـــالهاملـــذكور 
مــن  54احملاكمــات اجلزائيــة املعــدل واملــادة  أصــول ونانقــمــن  264املــادة  حكــامأل اســتناداً 

  ".22/7/2002يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانق
يف  2002/ت/50دهـوك بصـفتها التمييزيـة حتـت العـدد  أحـداثجاء يف قرار حمكمة -4

ـــة" لـــدى التـــدقيق :مـــا يلـــي 10/12/2002 ـــه  أنتبـــني  واملداول الطعـــن مقـــدم ضـــمن مدت
ه غـري نـأتبني  أعالهاملطعون فيه  ولدى عطف النظر على القرار شكالً قرر قبوله ية فتونانقال

تزيـد علـى سـنة  عقـو�ت تعاقـب �حلـبس مـدة ال 432املادة  نأل ونانقصحيح وخمالف لل
 رعايـة ونانقـمن  57املادة  حكامأل استناداً تزيد على مائة دينار عليه و  بغرامة ال أوواحدة 

        ."...جنح هو من اختصاص حمكمة  أعالهالنظر يف القضية  نإفاملعدل  حداثاأل

  ؟)حداثاألأو جنا7ت حمكمة جنح ـ(ـب حداثاألتسمية حمكمة هل جيوز 
    lت علــــى شــــكل هيئــــة وتنظــــر يف  حــــداثاألحمكمــــة  ن§ ذكــــر�تنظــــر يف قضــــا� اجلنــــا

 نإفـــقضـــا� اجلـــنح واملخالفـــات مـــن قبـــل القاضـــي وحـــده دون تشـــكيل هيئـــة، ورغـــم ذلـــك 
مبحكمـــة جنـــا�ت  حـــداثاألتســـمية حمكمـــة  ال يقـــبالنوالتطبيـــق العملـــي كالمهـــا  ونانقـــال

عنــدما  حــداثاألتســميتها مبحكمــة جــنح وال ب اجلنــا�ت، دعــاويعنــدما تنظــر  حــداثاأل
يف العديـد مـن  اإلقليمكدته قرارات حمكمة متييز وهذا ما أ ،واملخالفات اجلنح دعاويتنظر 

   قرارا¢ا.

  التطبيقات القضائية
يف  2007/أحداثية/ان/هــ.ج.الث84حتـت العـدد /  اإلقليمحملكمة متييز  رجاء يف قرا -1

احملكمـــة هـــو  اســـم أن إىل.مـــع التنويـــه ..واملداولـــة"لـــدى التـــدقيق  :مـــا يلـــي 10/9/2007
  ...".حداثاألوليس حمكمة جنا�ت  حداثاألحمكمة 

يف  2007/أحداثية/ان/هـــ.ج.الث52حتــت العــدد /  اإلقلــيمجــاء يف قــرا حملكمــة متييــز  -2
ـــع القـــرارات الصـــادرة مـــن  ن§وجـــد  واملداولـــةلـــدى التـــدقيق  :يلـــيمـــا  23/5/2007 مجي
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...مع ونانقـــجـــاءت صـــحيحة وموافقـــة لل 5/12/2006دهـــوك بتـــاريخ  أحـــداثحمكمـــة 
ملراعــاة  أحــداثولــيس حمكمــة جنــا�ت  حــداثاألاحملكمــة هــو حمكمــة  اســم أن إىلالتنويــه 

  .23/5/2007در القرار �التفاق يف وص ذلك مستقبالً 

   أحداثق. 58م  .؟ور؟ ومن له حق احلضم علنيةاحملاكمة سرية أجلسات 
ـــة ولكـــن لأل         ـــدأ العـــام يف جلســـات احملاكمـــة هـــي العلني  أووضـــع خـــاص  حـــداثاملب

اص الـذي يقصـد بـه سـرية احملاكمـة املبـدأ العـام، وهـذا الوضـع اخلـهذا حرى استثناء من �أل
  الدولية. ة واالتفاقات والعهوداحمللي نيانالقو  ا� تخذأ

احملليــة واالتفاقــات  نيانالقــو العراقــي منســجماً مــع مواقــف  ونانقــالوقــد جــاء موقــف        
ــهالدوليــة، حيــث جعــل جلســات احملاكمــة ســرية وحبضــور  وجــد ومــن  نإقاربــه أحــد أ أو ولّي

قاضــي  ن§نــذّكركم  أن، كمــا نــود حــداثاألي احملكمــة حضــورهم مــن املعنيــني بشــؤون تــر�
يلبسـون الـروب  ن الو العام واحملامي احلاضـر  دعاءاإلاهليئة وكذلك عضو  أعضاءو  حداثاأل

وجمهــزة كقاعــات  مؤثثـةليســت  خـرىقاعـة احملاكمــة هــي األ أناحملاكمـة، كمــا  أثنــاءالسـوداء 
�ه تكــاد ختلــو جلســات §نــ، وهــذا يعــين ت واجلــنح مثــل وجــود القفــص وغريهــاحمــاكم اجلنــا
   مـنه بـدالً انـدكما تسـتعمل كلمـة إ اكم االعتيادية،التقليدية يف احمل اتجراءاإلاحملاكمة من 

ك ملراعـاة نفســية احلــدث وعواطفــه ، كــل ذلــ1مــن كلمــة جمـرم ح بــدالً انكلمـة جتــرمي وكلمــة جـ
   .اخلوف أورهاب يشعر �إل جعله الحساساته و وإ

ـــ نإاحملاكمـــات و  أن إىل ،وجتـــدر اإلشـــارة        النطـــق �حلكـــم تكـــون  أنالّ إت ســـرية كان
 نإو  حــداثيكــون النطــق �حلكــم علنيــة �لنســبة لأل أنعلنيــة ولكــن املشــرع العراقــي مل جيــز 

                                                   
. وانظر أيضاً 62، ص 1984اجلنسية فازع امحد جميد، جنوح األحداث، مطبعة وزارة الرتبية، بغداد، رائدانظر  -  1

  .1972) لسنة 64من قانون األحداث رقم ( 20مادة 
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احلـــدث مـــن الناحيـــة النفســـية  رعايـــةجـــاء منســـجماً مـــع مبـــدأ ســـرية احملاكمـــة وقـــام ب"ذلـــك 
  .  1"يةجتماعواال

 أوحضــور الــويل  خبصــوص القــانون العراقــيوجــد) الــوارد يف  نإعبــارة ( ن§يالحــظ و        
 نإعبــارة ( ن§فهنــاك مـن يــرى  .قـارب جلســات احملاكمـة قــد يكـون حمــل نظــر واخـتالفاأل

يكــون لــه وجــود ولــيس لــه عــذر شــرعي لعــدم حضــوره  أنجــرد مبالــويل  أنوجــد) يقصــد �ــا 
مــن  97للمــادة  اســتناداً حضــر قســراً أ اً اختيــار يف هــذه احلالــة  إذا مل حيضــرحيضــر و  أنجيــب 

مبعـــىن حضـــوره واجـــب ولـــيس هنـــاك أي جمـــال للغيـــاب، وهنـــاك مـــن يـــرى  ،صـــولاأل ونانقـــ
جتــري احملاكمــة  أنللمحكمــة  جتيــزوجــد)  نإالــنص واضــح فعبــارة ( أنخــالف ذلــك حيــث 

مـاجرى عليـه العمـل يف  أنو  .يف ساحة احملكمة -موجوداً –إن مل يكن حاضراً  بغياب الويل
موجــوداً وهلـــذا  كـــان نإر الــويل ل أي وجــوب حضـــو و احملــاكم هــو العمـــل مبوجــب الـــرأي األ

ـــدعوى ملـــرات يف ســـبيل  ـــتم إحضـــاره  حيضـــر أنالســـبب يؤجـــل ال الـــويل ويف حـــاالت lدرة ي
ـــــهتعـــــذر حضـــــوره جيـــــري حماكمـــــة احلـــــدث بغيـــــاب  إذا، و جـــــرباً  دخـــــال الباحـــــث بعـــــد إ ولّي

ــــدخل كاتــــب الضــــبط بصــــفة �حــــ نإوجــــد و  نإي جتمــــاعاال ي يف اجتمــــاعث مل يوجــــد في
 جـراءومل يـتم الطعـن �ـذا اإل وليّـهمن  قارب احلدث للحضور بدالً أحد أالدعوى دون تبليغ 

يــنص علــى جــواز هــذا  حــداثاأل ونانقــمــن قبــل حمكمــة التمييــز رغــم عــدم وجــود نــص يف 
 دعاويالـاحملـاكم يؤجلـون  أنكمـا  من الـويل. ي بدالً جتماعدخال الباحث االأي إ جراءاإل

مــا يقبلــون حبضــور القريــب  معــه، وlدراً قاربــه لعــدم حضــور ويل احلــدث رغــم حضــور أحــد أ
  ية.ونانقالمن الويل وبذلك يعطلون هذه املادة  بدالً 

      

                                                   
 .   163احلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر السابق، ص -  1
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  التطبيقات القضائية 
يف  2008/أحداث/هــــ.ج/94حتــت العـــدد  كوردســـتان إقلــيمجــاء يف قـــرار حمكمــة متييـــز  

 اإلشـارة حـداثاألجيـوز حملكمـة  ال...تبـني واملداولـة" بعد التدقيق :ما يلي 15/9/2008
ة وفـرض التـدبري الصـادرين حبـق انـدكما هو مكتـوب �لنسـبة لقـراري اإل  العلنية يف القرار إىل

 حكـــام§ حماكمـــة احلـــدث ســـرية عمـــالً  نأل(س) املكتـــوب خبـــط يـــد كاتـــب الضـــبط  املـــدان
املــــادة  حكــــامأل اســــتناداً وصــــدر القــــرار �التفــــاق  حــــداثاأليــــة ارع ونانقــــمــــن  63املــــادة 
  ". 15/9/2008اجلزائية املعدل يف  صولاأل 1/أ/259

  :احملاكمة أثناءحقوقه و  األحداث م حمكمةأماالعام  دعاءاإلحضور 
يف جلســات احملــاكم  دعــاءاإلعضــو حضــور  أوالً /9يف املــادة  دعــاءاإل ونانقــجــب أو        

وتوجيــه ناقشــة الشــهود واخلــرباء احملاكمــة لــه احلــق يف م أثنــاءاجلزائيــة عــدا حمكمــة التمييــز. و 
 أوســــئلة للمتهمــــني، كــــل ذلــــك بواســــطة احملكمــــة، ولــــه تقــــدمي الطلبــــات بنــــدب اخلــــرباء األ

 أو إلفـراجالقـرار � إصـداريطلـب  أنو  ونانقـالجييـزه  إجـراءي أ اختـاذ أو أخـرىدلـة أاسـتماع 
فـرض التـدابري  أو اإلفـراج أوالتهمـة  إلغاء أوعدم املسؤولية  أوالرباءة  أوالتجرمي  أوة ان�الد

  .  ونانقال أحكاموغري ذلك من الطلبات وفق 
عقـاد احملاكمـة؟ �لرجـوع انلصـحة  ، فهل يعـد حضـوره شـرطاً وجويبحضوره  كان إذاف      

 ال :نصــت علــى xنيــاً ا يف الفقــرة §ــجنــد  أعــالهصــلي القــدمي للمــادة املــذكورة الــنص األ إىل
املنســب للرتافــع  أوالعــام املعــني  دعــاءاإلحبضــور عضــو  الّ إ تنعقــد جلســات احملــاكم اجلزائيــة،

تعـديل  ونانقـ) مـن 2لغيـت هـذه الفقـرة مبوجـب املـادة (مها. ولكن عدلت هذه املادة وأأما
ـــــاريخ  15، رقـــــم 1976/ لســـــنة 159العـــــام رقـــــم  دعـــــاءاإل ونانقـــــ  ،01/01/1988بت

 كـان نإعقـاد احملكمـة، و انالعام شـرطاً لصـحة  دعاءاإلحضور مل يعد هذا التعديل ومبوجب 
أن ويبـدو  عليه ليمارس واجباته بوصـفه ممـثالً للمجتمـع يف الـدعوى اجلزائيـة. حضوره واجباً 

كان سـبباً وراء �ّخـر حسـم الـدعوى اجلزائيـة يف بعـض األحيـان   -القدمي- وجود هذا النص
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املشــرع العــام، الــذي ال تنعقــد احملكمــة االّ حبضــوره، لــذا رأى  دعــاءلعــدم حضــور عضــو اإل
  .   1تعديل املادة

) مـن هــذه املــادة مــن قبـل املشــرع العراقــي مبوجــب xنيــاً لغيــت الفقــرة (أ 2001يف عـام      
، واســـتبدلت 2001لســنة  70العــام، رقمــه  دعــاءاإل ونانقـــتعــديل  ونانقــ) مــن 1املــادة (
 أوالعـام املعـني  دعـاءاإلحبضـور عضـو  الّ "ال تنعقد جلسات حماكم اجلنـا�ت إ اآليت�لنص 

جلســات حمــاكم اجلنــا�ت  نإفــالــنص اجلديــد  إىل اســتناداً عليــه و  مهــا".أمااملنســب للرتافــع 
ويف  خــرىجلســات احملــاكم األ أمــاالعــام  دعــاءاإلحبضــور عضــو  الّ تنعقــد إ فقــط هــي الــيت ال

خـــذة املت اتجــراءاإلتبطـــل  العــام ال دعــاءاإلغيــاب عضـــو  نإفــاجلــنح واملخالفـــات  دعــاوي
مــن قبــل الســلطة املركزيــة  2001جريــت علــى الــنص بتــاريخ بغيابــه، ولكــون هــذا التعــديل أ

لعـــدم وجـــود تعـــديل مشـــابه هلـــذا التعـــديل يف  ، ونظـــراً اإلقلـــيمه غـــري ســـاري يف فإنـــيف بغـــداد 
 15رقــم  ونانقــلل اســتناداً جلســات احملــاكم اجلزائيــة  دعــاءاإلغيــاب عضــو  نإفــلــذا  اإلقلــيم

ات احملاكمــــة الصــــادرة إجــــراءتبطــــل  ال دعــــاءاإل ونانقــــعــــدل لامل 01/01/1988بتــــاريخ 
 عقـاد احملكمـة الان أنهـو  اإلقلـيمالتمييز يف العـراق ويف  يتسار عليه حمكم بغيابه، ولكن ما

  العام املعني يف احملكمة.  دعاءاإلمل حيضر احملاكمة عضو  إذاصح ت

   أحداثق. 59م  .2مواجهته دونحماكمة احلدث فيها  إجراءاجلرائم اليت جيوز 
مواجهتـــه هـــي اجلـــرائم  دونحماكمـــة احلـــدث فيهـــا  إجـــراءاجلـــرائم الـــيت جيـــوز للمحكمـــة      

  :طو العامة ولكن بشر  اآلدابو �ألخالق املخلة 
حيضـر احملاكمـة مــن حيـق لـه الــدفاع عـن احلـدث. مبعــىن يف حالـة عـدم حضــور أي  أن  - 1

  جيوز حماكمته من غري مواجهته.  الفجلسة احملاكمة  ؤالءمن اهل
  غيابه عن اجللسة. أثناءاملتخذ حبقه  جراءحضار احلدث لتبليغه �إلعلى احملكمة إ - 2
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يف سـاحة احملكمـة  اً قد يكون حاضر  امنإو  ،املتهم يف هذه احلالة ليس هار�ً  ن§يتضح       
 إذاو  ،ورغبتهـا راد¢ـا موجـود داخـل قاعـة احملكمـة ¹ه غـرييف دار املالحظـة ولكنـ موقوف أو

 مـن قـرارات وإجـراءات، مبـا صـدر حبقـه وإخبـارهحضـاره م إحبقـه يـت إجـراءً  أوتدبرياً  أصدرت
  وعدا هذه اجلرائم ال جيوز للمحكمة حماكمة احلدث وهو غري موجود يف قاعة احملكمة.

   أحداثق. 63م  ؟1هل جيوز حماكمة املتهم احلدث اهلارب غيابياً 
ذلـك ، ولكن عدم النص صـراحة علـى غري ممكن املتهم احلدث اهلارب غيابياً حماكمة       

 ،تنــــادي جبـــواز حمــــاكمتهم غيابيــــاً  أخـــرى م اجتاهــــاتأمـــافـــتح البــــاب  يف قـــانون األحــــداث،
 ونانقـــ إىلقضـــي �لرجـــوع ت يتالـــ حـــداثاأل ونانقـــمـــن  108وســـندهم يف ذلـــك هـــو املـــادة 

  .  2احملاكمات اجلزائية عند عدم وجود نص يف موضوع ما أصول
شـبه صـريح يف هـذا املوضـوع، تقريبـاً  حداثاأل ونانقمن  63املادة  نأيف اعتقادي        
 ،معرفــــة هويــــة احلـــــدث إىلنشــــر أي شــــيء يــــؤدي  أو إعــــالنهــــذه املــــادة متنــــع  أنحيــــث 

ــــرب و   صــــولاأل ونانقــــ/ج مــــن 143املــــادة  أنحيــــث و ذلــــك جرميــــة وعاقــــب عليهــــا،  تاعت
معلومــات عــن  إعــالننشــر و  ،العاديــة إلحضــار املــتهم اهلــارب بعــد اســتنفاذ الطــرق تجبــأو 

، تمكن احملكمــة مــن حماكمــة املــتهم غيابيــاً تــعــات والتلفزيــوlت لكــي ذااملــتهم يف اجلرائــد واإل
جيــوز حملكمــة  ال وعليــه، .حــداثاأل ونانقــمــن  63املــادة  نــص مــع صــراحة وهــذا يتنــاقض

قضــية حمكمــة اجلــنح يف األ أو حــداثاألحمكمــة  إىلاملــتهم احلــدث اهلــارب  إحالــةالتحقيــق 
 نإ، بــل عليهــا اســتنفاذ مجيــع الطــرق يف ســبيل القــبض عليــه و والنــواحي ليــتم حماكمتــه غيابيــاً 

يبحثـون  أخـرىراق وبـني فـرتة و و عندئـذ حيتفظـون �أل ،رغـم اسـتنفاذ مجيـع الطـرق بقي هار�ً 
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كمـــــا جيـــــب مراعـــــاة مواعيـــــد  ،حـــــداثاألحمكمـــــة  إىللقـــــي القـــــبض عليـــــه حيـــــال أ إذاو  عنـــــه
  .  1التقادم
هم تاملــــ ن§يف اليــــوم املعــــني للمحاكمــــة  حــــداثاألتبــــني حملكمــــة  إذامــــا العمــــل لكــــن       

؟ عنـدها تسـتأخر الـدعوى مكفـالً  إليهامت إحالته  أنجهة جمهولة بعد  إىلاحلدث قد هرب 
، أو يـتم لقـبض عليـه مـع مراعـاة مـدد التقـادمخـر حلـني اقبض حبقه بني حـني وآ أمرويصدر 

ـــة القـــبض علـــى املـــتهم اهلـــارب وإحالـــة  إعـــادة القضـــية إىل حمكمـــة التحقيـــق مـــرة أخـــرى بغي
    .القضية جمدداً على حمكمة األحداث بعد القبض عليه

علــى  حكمــاً قــد يصــدر  حــداثاألحمكمــة  ن§مــن الناحيــة العمليــة  أيضــاً وقــد حيــدث       
 مــرتكــون غرامــة مــثالً وعنــد الطعــن �ــذا احلكــم، يــتم نقضــه ويتطلــب األ نكــأحــدث مــتهم  

يتم تعني موعـد جديـد للمحاكمـة  أند التدبري، وبعد تشدي بغيةحماكمة املتهم جمدداً  إجراء
 املتهم قد هرب، ما العمـل يف هـذه احلالـة ؟ للجـواب علـى هـذا السـؤال نـورد لكـم أنيتبني 

  :  اآليتالقرار التمييزي 
العـــــــــــــــراق حتـــــــــــــــت العـــــــــــــــدد  كوردســـــــــــــــتان قلـــــــــــــــيمجـــــــــــــــاء يف القـــــــــــــــرار التمييـــــــــــــــزي إل      
...مع واملداولـــــةبعـــــد التـــــدقيق  :مـــــا يلـــــي 17/3/2009يف  2009/أحداث/هــــــ.ج/36

م احملكمــة أمــاراق القضــية حبــق الغائــب الــذي مل حيضــر أو تنويــه احملكمــة بعــدم جــواز تفريــق 
ها حبــق إصــدار م احملكمــة وقــدم دفاعــه فعلــى احملكمــة أمــاه طاملــا حضــر ألنــلتشــديد التــدبري 

وصــــدر القــــرار  د التــــدبري ملراعــــاة ذلــــك مســــتقبالً ياحلاضــــر والغائــــب عنــــد النظــــر بغيــــة تشــــد
ــــــــــــة كثر �أل ــــــــــــة املعــــــــــــدل يف يصــــــــــــول/ب األ263/1املــــــــــــادة  حكــــــــــــامأل اســــــــــــتناداً ي ة اجلزائي
17/3/2009.  

ق يف حالـة عـدم تغـري مـادة ي يطبّـيف القـرار التمييـز رد و ا م أن املتواضعة نظري بوجهة       
 ¢ـام مـن قبـل حمكمـة التمييـز واقتضـى حماكمـة املـتهم جمــدداً مت تغيـري مـادة اإل إذا أمـا¢ـام، اإل
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حكـــم  إصـــدار حــداثاألتســـتطيع حمكمـــة  فـــي هـــذه احلالــة الفعلــى ضـــوء املـــادة اجلديــدة، 
ه يف هـــذه ألنـــ ،بـــدى دفاعـــهاحملكمـــة وأم أمـــاحضـــر  أنســـبق و  أنـــه اعتبـــارعلـــى جديــد حبقـــه 

 ،دافــع عــن نفســه عــن هــذه التهمــة أنم ¢مــة جديــدة ومل يســبق لــه أمــااحلالــة املــتهم يكــون 
األصـح يف هـذه احلالـة أن  وهلـذا خاصة إذا كانت التهمة اجلديدة أشد من التهمة السابقة،

  .    يستأخر الدعوى حلني القبض عليه

  التطبيقات القضائية 
 85-84ية/ان/هــــــــــــــ.م.الث74قـــــــــــــرار حملكمـــــــــــــة التمييـــــــــــــز العراقـــــــــــــي املـــــــــــــرقم جـــــــــــــاء يف -1
 إجــراءمــا جييــز 1983لســنة  76 رقــم حــداثاأل رعايــة ونانقــ(لــيس يف  13/2/1985يف

    .1) حماكمة احلدث غيابياً 
 2001/ت/14دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2

غــــري صــــحيح  حالــــةاإلقــــرار  ن§تبــــني  واملداولــــةلــــدى التــــدقيق  :مــــا يلــــي 6/5/2001يف 
 ... والهألنـوذلـك  أعاله إليهاملشار  حالةاإلمما يستوجب التدخل يف قرار  ونانقوخمالف لل

احلـدث يف الصـحف الرمسيـة عليـه  اسـم إعـالنجيوز  ه الألناملتهم احلدث غيابياً  إحالةجيوز 
حمكمتهــا  إىلراق القضــية أو  إعــادةونقضــه و  أعــاله إليــهاملشــار  حالــةاإلقــرر التــدخل يف قــرار 

علـى هـذه احملكمـة وصـدر  حالتـه موقوفـاً املـتهم والقـبض عليـه وإ نالبذل اجلهـود ومعرفـة عنـو 
يف  وأفهـــــــــماجلزائيـــــــــة  صـــــــــولمـــــــــن األ 264املـــــــــادة  حكـــــــــامأل اســـــــــتناداً تفـــــــــاق القـــــــــرار �إل

6/5/2001.  
 2005/ت/16دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -3

غـــري صـــحيح  حالـــةاإلقـــرار  أنوجـــد  واملداولـــة" بعـــد التـــدقيق :مـــا يلـــي 18/9/2005يف 
وقــت ارتكــاب اجلرميــة  حــدxً  كــانرغــم كونــه   غيابيــاً  أحيــلاملــتهم  أنحيــث  ونانقــوخمــالف لل

لقــرار ســابق مــن نفــس  جــاء مناقضــاً  29/8/2005قــرار حــاكم التحقيــق املــؤرخ  أنحــىت 
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املتضــــمن حبفــــظ القضــــية حلــــني النتيجــــة لكــــون املــــتهم  12/2/2005احملكمــــة واملــــؤرخ يف 
 ًxجيــوز حماكمــة  ه الألنــمصــري املــتهم  بيــانمــن املفــروض حفــظ القضــية حلــني  كــانعليــه   حــد

املعـدل عليـه تقـرر نقـض قـرار  حـداثاأل رعايـة ونانقـمـن  63احلدث غيابيـاً مبوجـب املـادة 
حمكمتهـــا للســـري فيهـــا وفـــق املنـــوال املشـــروح  إىلبنســـختيها القضـــية  إعـــادةو  أعـــاله حالـــةاإل

املـادة  حكـامأل اسـتناداً العام يف دهوك بذلك وصدر القرار �التفـاق  دعاءاإل إشعارو  أعاله
 وأفهـماملعـدل  حـداثاأل رعايـة ونانقـمـن  54اجلزائية املعـدل و صولمن األ 265و 264

    ". 18/9/2005يف 

  .جنايةً رتكابه الموال احلدث املتهم اهلارب احلجز على أ
عتــرب مــن ، فهــذا يحــداثاأل�لنســبة للمتهمــني  مقبــولغــري ممكــن و غــري  جــراءهــذا اإل        
 ا،إليهــم املــتهم اهلــارب نفســه يســلّ  ا لكــيإليهــللمحكمــة اللجــوء الوســائل الــيت ميكــن  إحــدى

يعـــود إىل أنـــه بعـــد حجـــز  احلـــدث هـــذا اإلجـــراء حبـــق اختـــاذو�لتـــايل حماكمتـــه. وعـــدم جـــواز 
وغــــري ذلــــك مــــن املعلومــــات عنــــه يف اجلرائــــد  إليــــهه واجلرميــــة املســــندة امســــأموالــــه، يــــتم نشــــر 

مـن قـانون األحـداث. وعليـه، فحجـز أمـوال املـتهم  63والصحف، وهذا يتناقض مـع املـادة 
  احلدث اهلارب غري جائز يف القانون العراقي.

  القضائيةالتطبيقات 
يف  2001/ت/14دهـوك بصـفتها التمييزيـة حتـت العـدد  أحـداثجاء يف قرار حمكمة     
غـري صـحيح وخمـالف  حالةاإلقرار  ن§تبني  واملداولة" لدى التدقيق :ما يلي 6/5/2001
جيـوز حجـز  ه الألنـوذلـك  أعـاله إليـهاملشـار  حالةاإلمما يستوجب التدخل يف قرار  ونانقلل
 إعـادةونقضـه و  أعـاله إليـهاملشـار  حالـةاإلموال املتهم احلدث...عليـه قـرر التـدخل يف قـرار أ

مـــن  264املـــادة  حكـــامأل اســـتناداً .. وصـــدر القـــرار �التفـــاق .حمكمتهـــا إىلراق القضـــية أو 
  ".6/5/2001يف  وأفهماجلزائية  صولاأل
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   أحداثق. 60؟ م احملاكمة أثناءمن جيوز له الدفاع عن احلدث 
ودون حاجــة إىل وكالــة تقبــل للـدفاع عــن احلــدث  أن حــداثاألحملكمــة  ونانقــال أجـاز      
  :ةاآلتيشخاص األخطية 

  الويل. – 1
  قاربه.أحد أ - 2

  ية. جتماعحد ممثلي املؤسسات االأ  - 3  
  .   1من قبل احملكمة صيل ينتدب له حمامياً مل يكن له حمامي أ إذاف حمامي الدفاع. -4

غـــري احملـــامني دون وكالـــة  قبـــول تـــويل الـــدفاع عـــن احلـــدث ممـــن ذكـــرlهم مـــن أنعلمـــاً،      
ض طلــب مــن يريــد تــرف أنلة ليســت وجوبيــة بــل ختضــع لتقــدير احملكمــة الــيت هلــا خطيــة مســأ

  .   2سباب الرفض يف احملضرن أتدوّ  أنمن  بدّ  ا الأال الدفاع عن احلدث، إ
 م1980لسنة  78قانون رعاية القاصرين رقم  ) من19§ن املادة ( ،در اإلشارةجتو      

أمام حد موظفيها للدفاع عن الصغري : "ملديرية رعاية القاصرين أن تندب أنصت على
" -م1972) لسنة 64رقم (-حداث ) من قانون األ23حداث وفق املادة (حماكم األ

سات حد ممثلى املؤسأقاربه أحد أن تقبل للدفاع عن احلدث أللمحكمة "اليت تنص على:
) من القانون املذكور 23". علماً، املادة (ىل وكالةأو اخلريية دون حاجة إاالجتماعية 

  .1983لسنة  76ذ رقم فامن قانون األحداث الن )60قابل املادة (ت

     أحداثق. 62و61م  .حداثاألدور مكتب دراسة الشخصية يف حماكمة 
 حـــداثاألحمكمـــة  إىلممثلـــه  إرســـالجـــب املشـــرع علـــى مكتـــب دراســـة الشخصـــية أو  – 1

  .لغرض حضور جلسات احملاكمة ومتابعة سريها يف كل دعوى قدم فيها تقريراً 
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لتقريــــر يقتضــــي التعــــديل يف ضــــوء مــــا التــــدبري املقــــرتح يف ا أنوجــــد ممثــــل املكتــــب  إذا – 2
  املكتب.ر مع و ابعد التش معدالً  يقدم تقريراً  أناحملاكمة، فعليه  أثناءستجد من ظروف ا

ضــــوء تقريــــر مكتــــب دراســـــة  علــــىمراعــــاة ظــــروف احلـــــدث  حــــداثاألعلــــى حمكمــــة  -3
  حكمها يف الدعوى. إصدارالشخصية عند 

وجـــب علـــى املكتـــب ة أمهيـــة هـــذا املكتـــب، فمـــرّ يتبـــني لنـــا مـــدى أ أعـــالهمـــن النقـــاط        
وجــب علــى أ أخــرىة احملكمــة لغــرض احلضــور يف جلســات احملاكمــة، ومــرّ  إىلممثلــه  إرســال

ر معـه و ااملمثل تعـديل التـدبري املقـرتح الـوارد ضـمن التقريـر املقـدم مـن قبـل املكتـب بعـد التشـ
علــــى  املشــــرع جـــبأو مهيــــة دور املكتــــب أل، و أكمـــلحســــن و أو  أفضــــللكـــي يكــــون التقريـــر 

  .ضوء تقرير املكتب علىحكمها يف الدعوى مراعاة ظروف احلدث  إصداراحملكمة عند 
بـــّد وأن تقـــوم حمكمـــة األحـــداث  ولغـــرض حضـــور ممثـــل املكتـــب جلســـات احملاكمـــة ال     

بتبليغه مبوعد احملاكمة، وإذا تنّصلت احملكمة القيام بذلك ومل حيضر ممثـل املكتـب جلسـات 
احملاكمة فإن ذلك سيكون سبباً يف نقـض قرارهـا الصـادر يف القضـية، وهـذا مـا اسـتقر عليـه 

قـــي منـــذ قـــانون األحـــداث الســـابق امللغـــي وحلـــد القـــانون احلـــايل قضـــاء حمكمـــة التمييـــز العرا
يف  1981/جـــــزاء xنية/أحـــــداث/1290النافــــذ، حيـــــث جـــــاء يف القـــــرار التمييــــزي املـــــرقم 

الصــادر مــن حمكمــة متييــز العــراق "لــيس حملكمــة األحــداث حســم الــدعوى  5/10/1981
ظـل قـانون رعايـة األحـداث  إذا مل حيضر مراقب السلوك املرافعة"، وجاء يف قرار آخر هلا يف

النافـــــذ "لـــــدى التـــــدقيق واملداولـــــة وجـــــد أن حمكمـــــة األحـــــداث حســـــمت الـــــدعوى دون أن 
مـن قــانون  14تالحـظ §ن تقريـر مكتــب دراسـة الشخصــية مل يـنظّم وفقـاً ملــا تقتضـيه املــادة 

حــداث، كمــا أن احملكمــة مل تبلــغ ممــثالً عــن مكتــب دراســة الشخصــية يف الــدعوى رعايــة األ
    .1من القانون املذكور وعليه قرر نقض القرار" 61عة سريها وفقاً ملا تقتضيه املادة ملتاب
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أمــا يف ظــل قضــاء إقلــيم كوردســتان، فإنــه ال يــتم تبليــغ ممثــل املكتــب مبوعــد احملاكمــة،      
 وجتـــري حماكمـــة املـــتهم احلـــدث بغيـــاب املمثـــل املـــذكور، مكتفيـــاً بتقريـــري املكتـــب والباحـــث

عتقـد أن الســبب وراء ذلـك هــو أن القضـاء الكوردســتاين وطني �لقضــية. وني املربـجتمـاعاال
§ا ملزمة للمكتب، أمـا عـدم حضـور ممثلـه جلسـات احملاكمـة فـال يطعـن  61يفّسر املادة 

  يف انعقاد جلسات احملكمة.

  التطبيقات القضائية
/اهليئـــــــة 61العـــــــراق حتـــــــت العـــــــدد/  كوردســـــــتان إقلـــــــيمجـــــــاء يف قـــــــرار حملكمـــــــة متييـــــــز  -1

خبصـوص  أمـا...واملداولـة"بعد التدقيق :القرار 20/4/2009يف  2009/أحداثاجلزائية/
ملــدة ســنة واحــدة  الفتيــان �هيــليف مدرســة  يــداعح والــيت هــي اإلانالتــدبري املفــروض حبــق اجلــ

ينفــذ  أنى يــة والثالثــة علــانعــن كــل واحــدة مــن التهمتــني الث أشــهرىل وســتة و عــن التهمــة األ
 أعـــالهح انا جـــاءت مناســـبة ومتوازنـــة مـــع عمـــر اجلـــفإـــشـــد ل حبقـــه �عتبـــاره األو التـــدبري األ

 ضــافة¹ ي ومكتــب دراســة الشخصــية لــذا تقــرر تصــديقه تعــديالً جتمــاعوتقريــري البحــث اال
ح اناجلــ نألمــن قــرار فــرض التــدبري  3و2و1الفقــرات  إىل حــداثاأل رعايــة أوالً /79املــادة 
  ."أعالهاخلامسة عشر من عمره بتاريخ احملاكمة  أكملبتاريخ احلادث و  صبياً  كان أعاله

/اهليئـــــــة 63العـــــــراق حتـــــــت العـــــــدد/  كوردســـــــتان إقلـــــــيمجـــــــاء يف قـــــــرار حملكمـــــــة متييـــــــز  -2
 أمــــــــا....واملداولــــــــة"بعــــــــد التــــــــدقيق :القــــــــرار 22/4/2009يف  2009/أحــــــــداثاجلزائية/

 أشـهرملـدة سـتة  الفتيـان �هيلح يف مدرسة اناجل إيداعخبصوص التدبري املفروض واليت هي 
ي ومكتب دراسة الشخصية لـذا جتماعا جاءت مناسبة ومتوازنة مع تقريري البحث االفإ

  ..".ونانقملوافقتها لل خرىتقرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية األ
تقريــر مكتـــب دراســة الشخصـــية علــى حكـــم  �ثــريســوف يبـــّني لنــا مـــدى  اآليتالقــرار  -3

احلالـــة الصــــحية البدنيـــة للحــــدث يف تقريـــر املكتــــب  إىل اإلشــــارةعـــدم  أناحملكمـــة، حيــــث 
حتكــــم علـــــى املـــــتهم احلـــــدث يف القضـــــية املرقمـــــة  أندهـــــوك  أحـــــداثمـــــن حمكمـــــة  تجعلــــ
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ملــــدة ســـــنتني، ولكـــــن ولعـــــدم قناعـــــة  الفتيـــــان �هيـــــليف مدرســـــة  يــــداع�إل 2006/ج/57
، وطلــب نقــض قــرار اإلقلــيملــدى حمكمــة متييــز  ولّيــهمتييــزه بواســطة  إىل�لقــرار �در  احملكــوم
/هيئــة 136قرارهــا املــرقم  اإلقلــيمحمكمــة متييــز  أصــدرتو ...والرأفــة بولــده حــداثاألحمكمــة 
ــــــدى  :كمــــــا يلــــــي  وكــــــانيف هــــــذه القضــــــية  3/12/2006يف  2006/أحــــــداثجزائية/ ل

دهـــوك  أحـــداثم حمكمـــة أمـــاتبـــني مـــن ســـري التحقيـــق واحملاكمـــة اجلاريـــة  ،واملداولـــةالتـــدقيق 
حيـــث االعـــرتاف الصـــريح للمـــتهم واملؤيـــدة �لشـــهادات وحمضـــر الكشـــف وكشـــف الداللـــة 

قـرر  ونانقـة صـحيح وموافـق للانـدقـرار اإل نإفـلـذا  إليـهصحة قيام املتهم �لسرقات املسـندة 
 مــن ايناملــتهم يعــ أنقــرار التــدبري وحيــث تبــني  إىل xنيــاً /77املــادة  ضــافة¹ تصــديقه تعــديالً 

مــن ســنتني  مــرض مــزمن ولــرداءة صــحته قــرر ختفــيض التــدبري حبقــه وجعلــه ســنة واحــدة بــدالً 
 خــرىي بــذلك وتصــديق ســائر القــرارت الفرعيــة األجتمــاعاال صــالحقســم اإل إىل شــعارواإل

    .3/12/2006وصدر القرار �التفاق يف 
احلالة الصـحية البدنيـة للحـدث علـى احلكـم، ولكـن نتسـاءل  �ثريهنا يتبني لنا مدى       
شـارة تقريـر مكتـب م مبرض مزمن رغم عـدم إصابة املتهف عرفت حمكمة التمييز إكي ،أيضاً 

حالــة احلــدث هــذه  إىلشــار احلــدث قــد أ أمــرويل  أنذلــك ؟ حيتمــل  إىلدراســة الشخصــية 
يســـتبعد  بـــت ذلـــك، كمـــا الثتع ربـــط املستمســـكات املطلوبـــة الـــيت يف الالئحـــة التمييزيـــة مـــ

املــــادة  أحكــــام إىل اســــتناداً م حمكمــــة التمييــــز أمــــاحضــــار املــــتهم مت إ أنذلــــك  إىل �إلضــــافة
تقريـر  ن§عتقـد  شخصـياً أينإاحلقيقـة، و  إىلاجلزائيـة للتوصـل  صولاأل ونانق/ب من 258

ــــا إىلشـــارت أاملكتـــب لـــو 
ّ
 حــــداثاألعليـــه حمكمـــة  تحكمـــ حالــــة مـــرض احلـــدث هـــذه مل

هــذه جعلــت مــن تــدبريها غــري مناســبة مــع ظــروف  اإلشــارةعــدم  أن، و يــداعبســنتني مــن اإل
دي اجلهـــات املســؤولة بضـــرورة تفعيـــل دور املكتــب املـــذكور وتـــوفري كامـــل  lأاحلــدث، وهنـــا 

جــاء  مــا إىل اإلشــارةد أو  ،نهايــةال. ويف حقــاق احلـقوإ ونانقــالردl فعــالً تطبيــق أ نإكادرهـا 
ــــــابكم املــــــرقم  ــــــى كت ــــــب اخلــــــاص �ــــــذه القضــــــية:"بناء عل ــــــر املكت واملــــــؤرخ يف  956يف تقري
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لديــه قــدرات عقليــة  أنتبــني  1990مت فحــص احلــدث (ف) مــن مواليــد  12/6/2006
    ."احلايل عقلية يف الوقت أواضطرا�ت نفسية  أية من اينيع طبيعية وال

/اهليئــــــة 127العــــــراق حتــــــت العــــــدد/  كوردســــــتان إقلــــــيمجــــــاء يف قــــــرار حملكمــــــة متييــــــز  -4
اجتــاه  أنتبــني  واملداولــة"بعــد التــدقيق :القــرار 12/7/2009يف  2009/أحــداثاجلزائية/
عقو�ت وبداللـة  أوالً /444ة كل من (م) و(ك) وفق املادة اندإ إىلدهوك  أحداثحمكمة 

لثبـــوت كـــون  ونانقـــعقـــو�ت اجتـــاه غـــري صـــحيح وخمـــالف لل 49و48و47مـــواد االشـــرتاك 
واحلالــة هــذه يكــون  ...قــافأو املــال املســروق والــوارد ذكــره يف حمضــر الضــبط يعــود ملديريــة 

/عقــو�ت 444وحــادي عشــرة مــن املــادة  أوالً حمكــوم بــنص الفقــرتني  أعــالهفعــل املتهمــني 
شـد مـن التهمـة املوجهــة عقـو�ت وهـي ¢مـة كـربى أ 49و48و47 الشـرتاكوبداللـة مـواد ا

مكتـب  نإفـ أخـرىهـذا مـن جهـة ومـن جهـة  حـداثاألمن قبل حمكمـة  أعالهاملتهمني  إىل
 9/11/2008دراسة الشخصية يف دهـوك فحصـت املـتهم (م) مبوجـب تقريرهـا املـؤرخ يف 

الباحثـــــة  أن مـــــن ختلـــــف عقلـــــي بطـــــئ يف النمـــــو بســـــيط وكمـــــا ايناملـــــذكور يعـــــ ن§وبينـــــت 
املــتهم (ك) ارتكــب  ن§قــد بينــت  9/11/2008يــة ومبوجــب تقريرهــا املــؤرخ يف جتماعاال

قواهلـا خبصـوص املفـروض تـدوين أ فكـاناملرض  بياناجلرمية ألسباب اقتصادية ومرضية دون 
 إىلدراســة الشخصــية �لنســبة تقريــر مكتــب  نألقصــدها مــن التقريــر املقــدم  بيــانتقريرهــا ل

املفـروض عـرض املـتهم (م)  كـان(ك) تضمن عدم وجود اضطرا�ت نفسية مرضية لديه لذا  
ر املـــذكو  كـــان إذانـــوع املـــرض وفيمـــا  بيـــاناض النفســـية والعقليـــة لمـــر علـــى اللجنـــة الطبيـــة لأل

 نافقــد إىلاملــرض املــذكور يــؤدي  كــان إذاوفيمــا  ،م المصــاب �ــا وقــت ارتكابــه للجرميــة أ
يــتمكن مــن الــدفاع  كــان إذاضــعف فيهــا وفيمــا  أونقــص  إىلم يــؤدي رادة أاإل أو اإلدراك

ســارت يف  حــداثاألحمكمــة  أنوعليــه ولكــل مــا تقــدم ومبــا  ،م الم احملكمــة أأمــاعــن نفســه 
لـذا تقــرر نقــض كافــة القــرارات  أعــالهخــل بصــحة قرارهــا أالـدعوى دون مراعــاة مــا تقــدم ممـا 

ـــــدعوى  إضـــــبارة إعـــــادةو  18/2/2009دهـــــوك يف  أحـــــداثالصـــــادرة مـــــن حمكمـــــة   إىلال
جبــــار علــــى وبكافــــة طــــرق اإل واســــتقدام املتهمــــني جمــــدداً  احملاكمــــة جمــــدداً  جــــراءحمكمتهــــا إل
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 إذافـــ أعـــالهوالســـري يف الـــدعوى وفـــق املنـــوال املـــذكور  ونانقـــالاحلضـــور املنصـــوص عليهـــا يف 
حماكمتهمـــا  إجـــراءالعقليـــة والنفســـية  اضمـــر األمـــن  أعـــالهللمحكمـــة ســـالمة املتهمـــني  ثبـــت

مـواد االشـرتاك حادي عشر عقـو�ت وبداللـة /أوالً / 444ما وفق املادة إليهوتوجيه التهمة 
 اختــاذتهمــا مبوجبهــا ومــن مث فــرض التــدبري املناســب حبقهمــا و اندعقــو�ت وإ 49و48و47

ثبـت العكـس مبوجـب تقريـر طـيب تطبـق  إذا أمـا ونانقـالوفـق  خرى�قي القرارات الفرعية األ
ية اجلزائيــة املعــدل حســب مقتضــى احلــال وعلــى صــولاأل 232و131و230املــواد  أحكــام

الــواردة يف قــرار  لألســباب أعــالهضــوء التقريــر الطــيب ولعــدم اســتيفاء الغرامــة مــن املــذكورين 
ــــتم التطــــرق  حــــداثاألحمكمــــة  املــــادة  حكــــامأل اســــتناداً ا وصــــدر القــــرار �التفــــاق إليهــــمل ي

   .12/7/2009ية اجلزائية املعدل يف صولاأل 7/أ/259

   أحداثق. /�لثاً 66م .مكتب دراسة الشخصية إىلاحلدث املتهم  إرسال
مكتـب دراسـة الشخصـية يف  إىلاحلـدث املـتهم  إرسـال حـداثاألاملشرع حملكمـة  أجاز     

ية تســـتدعي ذلـــك، وهـــذه ظـــروف القضـــ أوحالتـــه  ن§وجـــدت احملكمـــة  إذااجلـــنح  دعـــاوي
املكتـب مـن  إىللئك املتهمني بقضا� اجلـنح غـري احملـالني و عتقادي خاصة §الفقرة حسب إ

املكتــب املــذكور يف قضــا� اجلــنح كمــا ســبق  إىلاحلــدث  إرســال نألقبــل قاضــي التحقيــق، 
املشـرع شـرّع هـذا الـنص  أنو  ،ضـي التحقيـقيف الفصل السابق جوازي �لنسبة لقا بّيناه أنو 

    .ضرورة عرض احلدث على املكتب حداثاألوجدت حمكمة  إذالسد هذا الفراغ 
لكــــن الســــؤال املطــــروح نفســــه، إذا كــــان تقريــــر املكتــــب مربــــوط �ألوراق، فهــــل جيــــوز      

حملكمـــة األحـــداث إعـــادة إرســـال املـــتهم إىل املكتـــب؟ بوجهـــة نظـــري جيـــوز هلـــا ذلـــك كلمـــا 
تطلــب ذلــك حالــة احلــدث. فمــثًال، قــد تــرى احملكمــة أثنــاء احملاكمــة أن احلــدث يعــاين مــن 

دها تقــرر إرســال احلــدث إىل املكتــب لغــرض فحصــه أمــراض بدنيــة أو نفســية أو عقليــة، عنــ
  مرة أخرى.  
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    أحداثق. أوالً /63م  .1عن هوية احلدث عالناإل
  :عن عالناإلمل يسمح العراقي  األحداث ونانق      

  .احلدث اسم - 1
  .هانعنو  - 2
 .مدرسته اسم - 3
 .صورته - 4
  .عاقب عليهاتذلك جرمية  إعالنمعرفة هويته. وجعل  إىلأي شيء يؤدي  - 5
يـة نشـر جلسـات حماكمـة احلـدث بصـورة كانممل ينص على عدم إاملشرع العراقي"  أنو      

 ح،انيســتدل علــى معرفــة اجلــ مــا أواحملاكمــة  كــانم أويــذكر فيهــا أي شــيء عــن احلــدث  ال
ليـاء أو تلعـب دوراً يف توعيـة  أنعالم بشكل عـام إلهذا يعطي اsال ل نألوهذا شيء جيد 

هم وذلـك احنـراف إىليـؤدي  علـى االبتعـاد عـن كـل مـا فسهم وحـثهمنأ حداثاألوحىت  مراأل
  .  2"ونانقالاحلدث الذي خالف  إليه�سلوب سهل بسيط مفهوم ويقوم بسرد ما آل 

   أحداثق. �نياً /63م  .عالنجزاء اإل
العقوبــة  أمــا بغرامــة ال تزيــد علــى مخســمائة دينــار. أواحلــبس مــدة ال تزيــد علــى ســنة        

العقوبــة (احلــبس مــدة ال  تشــد مــن هــذه العقوبــة حيــث جعلــالعقــو�ت فأ ونانقــالــواردة يف 
، وهنـــا هـــاتني العقـــوبتني) حـــدى¹ أوتزيـــد علـــى ســـنتني وبغرامـــة ال تزيـــد علـــى مـــائيت دينـــار 

     يطبق قانون األحداث لكون اخلاص يقّيد العام.

   أحداثق. 64م  :غراض البحث العلميى ألو االدع إضبارةاالطالع على 
االطـالع علـى  حـداثاألذن للمعنيـني بشـؤون � أن حـداثاألاملشرع حملكمة  أجاز        

املعنيـني بشـؤون  هـؤالءالبحـث العلمـي، و  إجـراءلغرض  حداثألاخلاصة � دعاويالضابري أ
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وهنـا  وغريهـا.مراكز دراسـات  أومنظمات اsتمع املدين  أوكادمييني قد يكونوا أ حداثاأل
االطـــالع علـــى  هـــؤالءلل أجـــاز ونانقـــال أنحيـــث  ونانقـــالذّكـــر القـــراء بدقـــة تعبـــري أ أند أو 
 قـد البحـث العلمـي) إجـراءتعبـري (لغـرض  أنفقط ومل يسمح §خذ نسخة منها، و  ضبارةاإل

 إحصـاء أو حـداثاألسـباب جنـوح عرفـة أمل، الدراسات والبحوث والتأليف إجراءيقصد به 
 نام نقصـملعرفة هل اجلـرائم يف إزد�د أ مدة معينةخالل  حداثاأللجرائم املرتكبة من قبل ل

  .    موروغري ذلك من األ

     أحداثق. 65م  :حداثاأل حملكمة كايناملاالختصاص 
  .الذي وقعت فيه اجلرمية كانامل - 1
  السلوك. احنراف أوالذي قامت فيه حالة التشرد  كانامل – 2
    الذي يقيم فيه احلدث. كانامل - 3

قيــام حالــة التشــرد  أووقــوع اجلرميــة  كــانليـة ملو األ إعطــاء مـا جــرى عليــه العمــل هــو نإ      
علـــى جمـــر�ت وحيثيـــات اجلرميـــة وتفاصـــيلها  ةلعـــطّ م كـــاناملحمكمـــة  نألالســـلوك  احنـــراف أو

خمتصــة مبوجــب  خــرىقامــة احلــدث هــي األولكــن حمكمــة إ قامــة احلــدث،مــن حمكمــة إ أكثــر
يف  وذلـك كـايناململ تقع اجلرمية ضـمن اختصاصـها  نإوتستطيع النظر يف الدعوى و  ونانقال

هـــو عـــدم إفـــالت املـــتهم. وإذا  واهلـــدف مـــن ذلـــك ،وقـــوع اجلرميـــة كـــانمحالـــة عـــدم معرفـــة 
عنــدها يراجــع ف حصــل تنــازع أو تعــارض بــني حمكمتــني أو أكثــر حــول االختصــاص املكــاين،

   اجلزائية. صولاأل ونانقمواد  أحكام
اجلزائيـــة  صـــولاأل ونانقـــ للمحكمـــة مبوجـــب كـــايناملاالختصـــاص  إىلولـــدى الرجـــوع       
  :حداثاأل ونانقلوية لو األ ن§ال ننسى  أنلكن جيب تصاصها كما يلي، اخ ن§تبّني 

 اإلداريــةجهــات التحقيــق ختــتص �لتحقيــق يف اجلرميــة الــيت ارتكبــت ضــمن احلــدود  أن -1
مت تنفيـــذ أي  أوهـــا يف منطقـــة عملهـــا كملنفـــذت اجلرميـــة §م قعـــت أو  ســـواءً  عملهـــا، كـــانمل

ارتكــاب  كــانمالتحقيــق يف  إجــراءســبب  أننتيجــة ترتبــت عليهــا. ويبــدو  أيــة أوجــزء منهــا 
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 أكثـــرفـــر مـــن lحيـــة الغـــرض منـــه ويكـــون أو ه ألنـــ ،خـــرىكن األمـــا اجلرميـــة وتفضـــيله عـــن األ
  للمشاعر اليت �ثرت �رتكاب اجلرمية. تطميناً 

 احملل الـذي يوجـد فيـه اsـىن عليـه، أو كانامل للتحقيق يف كايناملويتحقق االختصاص  -2
الـــذي توجـــد فيـــه جثـــة  كـــانامل نإفـــارتكـــاب جرميـــة القتـــل  كـــانممل يـــتم التعـــرف علـــى  إذافـــ

الــذي يوجــد فيــه  كــاناملالتحقيــق يف  إجــراءالتحقيــق فيــه. كــذلك جيــوز  إجــراءالقتيــل ميكــن 
  .     1ارتكاب اجلرمية كانمر معرفة تعذّ  ما إذاه نأاملال الذي ارتكبت اجلرمية بش

   أحداثق. 66: م حداثاألاالختصاص الشخصي حملكمة 
 ن§نظــر الـدعوى تبـني للمحكمــة  أثنـاءمـن مـتهم و  كثــرت الـدعوى خاصـة §كانـ إذا – 1
احملاكمـة �لنسـبة لـه  إيقـافعشرة وقـت ارتكـاب اجلرميـة فعليهـا الثامنة  أمتحد املتهمني قد أ
  احملكمة املختصة. إىلحالته قاضي التحقيق ¹ إشعارو 
الثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره وقـــت  أمتاملـــتهم احملـــال عليهـــا، قـــد  أنوجـــدت احملكمـــة  إذا – 2

  الدعوى على احملكمة املختصة.  إحالةارتكاب اجلرمية، فعليها 
احلالــة ففـي  .خاصــاً  إجـراءً  أو حكمـاً  حالــةق املشــرع بـني حـالتني وجعــل لكـل هنـا فـرّ       

حـــد أ ن§نظـــر الـــدعوى يتبـــني للمحكمـــة  أثنــاءمـــن مـــتهم و  كثـــرالــدعوى خاصـــة § ،ىلو األ
وقـف احملاكمـة �لنسـبة هلـذا تالثامنة عشـرة وقـت ارتكـاب اجلرميـة عنـد ذلـك  أمتاملتهمني قد 

حالتـه علـى احملكمـة قاضي التحقيق إل إىلوترسلها  ضبارةم البالغ ويصور نسخة من اإلهتامل
    .حداثاألستمر يف حماكمة بقية املتهمني املختصة وت

 أكثـر أووهـي عنـدما تكـون الـدعوى احملالـة خاصـة مبـتهم واحـد  ،يةاناحلالة الثيف  أمـا      
 ارتكـاب اجلرميـة،وا الثامنـة عشـرة مـن عمـرهم وقـت أمتـقـد  املتهمني مجيعاً  أواملتهم  أنوتبني 

احملكمـة املختصـة دون  إىلالـدعوى بكاملهـا مباشـرة  إضـبارة حداثاألعندها ترسل حمكمة 
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حمكمــة التحقيـــق  إشــعار فقـــط يف هــذه احلالــةاملطلـــوب منهــا حمكمــة التحقيــق و  إىلا إرســاهل
    للعلم. جراء�ذا اإل

فقــط  حــداثاألهــو حماكمــة  حــداثاألاالختصــاص الشخصــي حملكمــة  ن§بــني لنــا يت      
احملــاكم املختصــة وهــذه احملــاكم  إىلم إرســاهلعليهــا  وإمنــاالبــالغني فــال جيــوز هلــا حمــاكمتهم  أمــا

 أنجيــب  حــداثاأل نإفـ، و�لعكــس .أخـرىحمــاكم  أونـا�ت اجل أونح اجلــقـد تكــون حمـاكم 
اجلزائيـة م احملـاكم أمـاري جتـ أن جيـوز مطلقـاً  وال حداثاألم حماكم أما ري حماكمتهم حصراً جي

              .طبق عليهالذي سي ونانقال كان  �÷ ، أ1العادية

  التطبيقات القضائية
يف  2008/ت/5دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

قــد  حالــةاإلقــرار  أن" بعــد التــدقيق واملالحظــة الحظــت احملكمــة :مــا يلــي 11/2/2008
املدنيــة للمــتهم  حــوالاألحيــث تبــني ومــن نســخة هويــة  ونانقــجــاء غــري صــحيح وخمــالف لل

عليــــه تكــــون هــــذه احملكمــــة غــــري خمتصــــة  1963املــــتهم مــــن مواليــــد  أنواملربوطــــة �لقضــــية 
فقــط هــذا مــن جهــة ومــن جهــة  حــداثاألمبحاكمتــه كــون هــذه احملكمــة خمتصــة مبحاكمــة 

حمكمتهــا ومــن مث ربــط القضــية  إىلالقضــية  إعــادةو  حالــةاإلعليــه تقــرر نقــض قــرار ..أخــرى
حمكمــة اجلـــنح حســـب االختصـــاص وصـــدر القـــرار  إىلاملـــتهم  إحالـــة صـــحيح و وينانقـــبقــرار 

احملاكمـات اجلزائيـة املعـدل  أصـول ونانقـمـن  265و264املـادة  حكـامأل اسـتناداً �التفاق 
  ".11/2/2008يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانقمن  54و
 2002/ت/16دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -2

املـــتهم احملـــال  ن§تبـــني هلـــذه احملكمـــة  واملداولـــة" بعـــد التـــدقيق :مـــا يلـــي 14/4/2002يف 
املــتهم هــو مــن مواليــد  ن§ أعــاله إليــهاملشــار  حالــةاإل) مبوجــب قــرار (ه علــى هــذه احملكمــة

 ... أحـــــوال....ص..ســـــجل 1957حســــب صـــــورة قيــــد الســـــجل لعــــام  4/12/1982
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راق و املربـــوطني § 3/4/2002يف  101املدنيـــة املـــرقم  حـــوالاألوكتـــاب مديريـــة اجلنســـية و 
 12/7/2001حلــــادث يقــــع بــــني Ãريــــخ وقــــوع ا ن§راق القضــــية أو القضــــية والثابــــت مــــن 

�لــــغ ســــن الرشــــد بتــــاريخ ارتكــــاب احلــــادث  أعــــالهعليــــه فيكــــون املــــتهم  21/9/2001و
فبــذلك تكــون حماكمتــه خارجــة عــن اختصــاص هــذه احملكمــة وداخلــة يف اختصــاص حمكمــة 

 إعــادةونقضــه و  حالــةاإلجنــا�ت دهــوك ملــا تقــدم قــررت احملكمــة التــدخل التمييــزي يف قــرار 
حمكمـة جنـا�ت  إىل أعـالهاملتهم املـذكور  إحالةبغية حمكمة حتقيق... إىلالقضية بنسختيها 

 ونانقـمـن  264املـادة  حكـامأل اسـتناداً دهوك حسب االختصاص وصدر القرار �التفاق 
  ".  14/4/2002يف  وأفهم حداثاأل رعاية ونانقمن  54احملاكمات اجلزائية و أصول
مــــن قبــــل  املفــــروض إحالــــة املتهمــــني يف هــــذه القضــــا� مباشــــرة إىل احملكمــــة املختصــــة      

مـــــن قــــــانون  66ادة دون إعاد¢مــــــا إىل حمكمـــــة التحقيــــــق حســـــب املــــــ حمكمـــــة األحـــــداث
، ويـــتم إعـــادة  تطبـــق هـــذه املـــادة �لشـــكل الســـليماألحـــداث، لكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة ال

  القضية إىل حمكمة التحقيق، وبعد ذلك يتم إحالتهم إىل احملكمة املختصة.  

   ثأحداق. 67م .1ائمهجر  تعددت إنو احلدث بدعوى واحدة  حماكمة
 أنمــن جرميــة واحــدة بشــرط  أكثــرارتكــب  إذااحلــدث بــدعوى واحــدة  حيــاكم املــتهم      

وعندئــذ حيكــم عليــه �لتــدبري  ،العقــو�ت ونانقــها �ب واحــد مــن كــون هــذه اجلــرائم يضــمّ ت
  �لتعاقب. أو شد دون سواهبتنفيذ التدبري األ مراألمع املقرر لكل جرمية 

اجلزائيـة  صـولاأل ونانقـهـذا الـنص اسـتثناء مـن القاعـدة العامـة الـواردة يف  نإفـ ،وعليه      
تكـون عـدد اجلـرائم  أنوال مينـع مـن  ،تكون هذه اجلرائم من نـوع واحـد أنيشرتط  حيث ال

يشــرتط وقــوع هــذه اجلــرائم يف الســنة الواحــدة  كمــا ال  ،مــن ثالثــة يف الــدعوى الواحــدة أكثــر
   .2وغري ذلك من الشروط

                                                   
  ق.أصول 132ق.ع  و م  75راجع أيضاً م  -  1
  من قانون العقو�ت تنص على : 132مادة  - 2
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وقد يعتقد البعض §ن قانون األحـداث مل يبـّني التفاصـيل يف هـذا اخلصـوص كمـا هـو       
¹عتبــاره القــانون األم، ونطّبقــه يف هــذه احلالــة.  يف قــانون األصــول، وهلــذا نرجــع إليــه موجــود

طــى خصوصــية يــرّد علــى هــذا الــرأي، أن قــانون األحــداث قــد تطــرق إىل هــذا املوضــوع وأع
املـتهم من قبل  املرتكبة رائماجل تشرطاً واحداً فقط إذا تعددشرتط للمتهم احلدث، حيث ا

  " أن تكون هذه اجلرائم يضّمها �ب واحد من قانون العقو�ت". أال وهو: احلدث
فهـــي غــــري  األحـــداث حملكمـــةألحــــداث جوازيـــة للمتهمـــني ا اخلصوصـــيةعلمـــاً، هـــذه       

يف تطبيـق املبـادىء العامــة رأت أن وقـائع ومالبسـات القضـية تسـتوجب  لزمـة بـذلك، فـإنم
 الــنصصــياغة ، فلهــا ذلــك: لكــون -املنصــوص عليهــا يف قــانون األصــول-هــذا اخلصــوص 

إذا ا¢ـم احلــدث �رتكــاب أكثــر مـن جرميــة يضــمها �ب واحــد  "،النحــو اآليت علــى جـاءت
حماكمتـــه بـــدعوى واحـــدة واحلكـــم عليـــه �لتـــدبري املقـــرر لكـــل  جـــازتمـــن قـــانون العقـــو�ت 

وازيــة اجلّل علــى أــا فكلمــة (جــازت) تــد جرميــة واألمــر بتنفيــذ التــدبري األشــد دون ســواه".
  وجوبية.الوليست 

إىل  القضــاء فــإن مــا هــو جــاٍر عليــه مــن الناحيــة العمليــة هــو عــدم جلــوء ،ورغــم ذلــك       
نقطــة إجيابيــة يف الكاتــب ويــراه  حيســّنهإالّ مــا نــدر وهــذا مــا  قــانون األصــول يف هــذه املســألة

الكوردسـتاين، لكـون حمـاكم األحـداث ليسـت حمـاكم جزائيـة �ملعـىن احلـريف و  العراقـي القضاء

                                                                                                                             
   -إذا  نسب إىل متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ اإلجراءات ضده بدعوى واحدة يف األحوال االتية :  –ا 
  احد. إذا  كانت اجلرائم lجتة من فعل و  – 1
  إذا  كانت اجلرائم lجتة من افعال مرتبطة ببعضها جيمع بينها غرض واحد.  – 2
  إذا  كانت اجلرائم من نوع واحد ووقعت من املتهم نفسه على اsين عليه نفسه ولو يف ازمان خمتلفة.  – 3
شرط ان ال يزيد عددها إذا  كانت اجلرائم من نوع واحد ووقعت خالل سنة واحدة على جمين عليهم متعددين ب – 4

  على ثالث يف كل دعوى. 
تعترب اجلرائم من نوع واحد إذا  كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب مبقتضى مادة واحدة من قانون  –ب 

  واحد.
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تربويــة، و� حبــذا لــو عــّدل هــذا الــنص مــن قبــل  يــةاجتماعوإمنــا هــي مؤسســات إصــالحية 
  املشرع وجعل متتع احلدث �ذه امليزة وجوبية. 

ارتكـب جـرائم خمتلفـة (جنائيـة، قـد إذا كـان املـتهم احلـدث وقد يثري تساؤل آخر وهو:      
هــل ، فمــا العمــل يف هــذه احلالــة؟ يضــمها �ب واحــد مثــل جــرائم الســرقة فــات)جــنح، خمال

أحكـام  تطعـن أمامهـا الـيتاكم احملـجيوز إحالة هذه القضـا� معـاً بـدعوى واحـدة؟ علمـاً، أن 
  ختالف هذه اجلرائم. �ختتلف دعاوي هذه ال
حســـب وجهـــة نظـــري املتواضـــعة، أرى جـــواز ذلـــك، لكـــون القـــانون مســـح بـــذلك، وأن      

، فإنــــه ذلــــكاملشــــرع حينمــــا أجــــاز ذلــــك فإنــــه علــــى علــــم مبــــا ورد يف التســــاؤل. إضــــافة إىل 
هلــا الواليـــة العامـــة يف القضــا� اجلزائيـــة ومـــن  اجلنـــا�تكم ا حمـــفــإن ومبوجــب قـــانون األصـــول 

يف دعــاوي اجلـنح واملخالفــات أيضــاً، كمـا أن النظــر يف الــدعوى مـن قبــل هيئــة  النظــرحقهـا 
مــن الناحيـة العمليـة يــتم لكـن مـن قبــل قاضـي منفـرد.  تنظـر ملـتهم فيمــا إذا ا حلقـوق أضـمن

  تفرقة هذه القضا� بعضها عن البعض ومن مث يتم احالتها.
وأخرياً، يرى الكاتب أنه كان على املشـرع التطـرق إىل مسـألة إحالـة املـتهم احلـدث إىل      

حمكمة األحداث بـدعوى واحـدة وإن ا¢ـم §كثـر مـن جرميـة يضـمها �ب واحـد مـن قـانون 
  العقو�ت يف الفصل اخلاص مبوضوع التحقيق من هذا الباب. 

  التطبيقات القضائية
 2002/ت/42دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -1

الطعـــن التمييـــزي  أنتبـــني للمحكمـــة  واملداولـــة" بعـــد التـــدقيق :مـــا يلـــي 15/9/2002يف 
ولــدى عطــف النظــر علــى القــرارين املميــزين  شــكالً يــة تقــرر قبوهلــا ونانقالمقــدم ضــمن املــدة 

مـن املقتضـى  كـانهلـذا  .. .:ةاآلتي لألسباب ونانقما غري صحيحة وخمالفة للأوجد  أعاله
 67احلــدث وحسـب املــادة  نألاملـتهم (ص) علــى احملكمـة املختصــة بـدعوى واحـدة  إحالـة
 ونانقـمن جرمية يضـمها �ب واحـد مـن  أكثرا¢م �رتكاب  إذا حداثاأل رعاية ونانقمن 



135 
 

بتنفيــذ  مــرالعقـو�ت جــازت حماكمتــه بـدعوى واحــدة واحلكــم عليـه �لتــدبري لكــل جرميـة واأل
يف هـــذا القـــرار ألزمـــت حمكمـــة األحـــداث حمكمـــة التحقيـــق  ."التـــدبري األشـــد دون ســـواه...

 67ا بـدعوى واحـدة رغـم قيامـه §كثـر مـن جرميـة اسـتناداً ألحكـام املـادة إليهـ¹حالة املتهم 
  من ق. أحداث. 

 1990/ت/21جــاء يف القــرار التمييــزي حملكمــة أحــداث صــالح الــدين حتــت العــدد  -2
"...وجـــــد أن هـــــذه القضـــــية مفرقـــــة عـــــن قضـــــا� أخـــــرى ختـــــص نفـــــس  27/7/1990يف 

مـــن  67املتهمــني ويضــمها مجيعــاً �ب واحــد مــن قــانون العقــو�ت خالفــاً ألحكــام املــادة 
املعــــدل، الــــيت أجــــازت حماكمــــة احلــــدث  1983لســــنة  76قــــانون رعايــــة األحــــداث رقــــم 

واحـد مـن قـانون العقـو�ت،  بدعوى واحدة إذا ا¢م �رتكاب أكثر من جرمية يضمها �ب
مما يقتضي توحيد كافة القضا� اخلاصة �ما وإحالتها بدعوى واحـدة، وحيـث أن النـواقص 

  .  1أعاله أخلت بصحة القرار املميز قرر نقضه..."
يف  1971/جنـــــــا�ت/1827قـــــــرار حملكمـــــــة متييـــــــز العـــــــراق حتـــــــت العـــــــدد يف جـــــــاء  – 3

فيحــــاكم عنهــــا دفعــــة واحــــدة ويعاقــــب "إذا ارتكــــب احلــــدث عــــدة جــــرائم  15/8/1971
  . 2بعقوبة واحدة عن مجيعها"

ــــزيني دهــــوك  أحــــداثحمكمــــة  ن§يالحــــظ   -4  2001حــــدمها لعــــام أهلــــا يف قــــرارين متيي
ومل احملاكمـــات اجلزائيــــة،  أصـــول ونانقـــمــــن  132/4املـــادة  طبقـــت 2008خـــر لعـــام واآل

النظـــام القـــانوين العراقـــي أن ذلـــك مـــن حـــق احملكمـــة لكـــون و ق.أحـــداث.  67تطبــق املـــادة 
) وفيهــا يكـــون القاضـــي ملـــزم civil law-القــانون املكتـــوبوالكوردســتاين مـــن عائلـــة (

) الـيت يكـون common law-السـوابق القضـائيةبنصـوص القـانون، ولـيس مـن عائلـة (
      :  وماليز� ملزم �لسوابق القضائية مثل بريطانيافيها القاضي 

                                                   
  . 153-152 براء منذر عبداللطيف، املصدر السابق، -  1
 .98ابراهيم املشاهدي، املصدر السابق، ص  -  2
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يف  2001/ت/29دهوك بصفتها التمييزيـة حتـت العـدد  أحداثجاء يف قرار حمكمة  -أ 
  حالــــةاإلقــــرار  ن§" بعــــد التــــدقيق واملالحظــــة تبــــّني للمحكمــــة :مــــا يلــــي 28/10/2001

يسـتكمل التحقيـق  أنوصـدر قبـل  ونانقـقد جـاء غـري صـحيح وخمـالف لل أعاله إليهاملشار 
كــل ثالثــة مـــن املشــتكني بــدعوى واحـــدة أي   إحالـــة -1 :مــن املفــروض كـــانغايتــه حيــث  

يــة انىل ختــتص املشــتكني الثالثــة والــدعوى الثو دعــوتني الــدعوى األ إىلبتفريــق هــذه الــدعوى 
املـادة  حكـامأل اسـتناداً مسـتقل وذلـك  إحالـةكل دعوى بقـرار   إحالةختص املشتكي الرابع و 

احملاكمــات اجلزائيــة......لكل ماتقــدم قــررت احملكمــة التــدخل  أصــول ونانقــمــن  132/4
حمكمتهــا للســري فيهــا  إىلراق القضــية أو  إعــادةونقضــه، و  أعــاله  حالــةاإلالتمييــزي يف قــرار 

يـرتأى هلـا �لنتيجـة   صحيح حسـب مـاوينانقوفق املنوال املذكور ومن مث ربط القضية بقرار 
احملاكمـات  أصـول ونانقـمـن  265و264املادتني  حكامأل استناداً وصدر القرار �التفاق 

  "28/10/2001يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية ونانقمن  54اجلزائية املعدل و
 2008/ت/17دهــوك بصــفتها التمييزيــة حتــت العــدد  أحــداثجــاء يف قــرار حمكمــة  -ب
غــري صــحيح  حالــةاإلقــرار  أن" لــدى التــدقيق واملالحظــة وجــد :مــا يلــي 26/5/2008يف 

 هم بـــدعوتني،تاملـــ إحالـــة ....مـــن املفـــروض علـــى حمكمـــة حتقيـــق كـــانو  ...ونانقـــوخمـــالف لل
ضــد املــتهم بــدعوى واحــدة  اتجــراءاإل اختــاذجيــوز  دعــوى لكــل ثــالث مشــتكني، حيــث ال

ت اجلــرائم مــن نــوع واحــد ووقعــت خــالل ســنة واحــدة علــى جمــىن علــيهم متعــددين كانــ إذا
خــل بصــحة احملكمــة مل تقــم بــذلك ممــا أ أنوزاد عــددها علــى ثــالث يف كــل دعــوى، وحيــث 

حمكمتهـــا  إىل ضـــبارةاإل إعـــادةو  أعـــاله حالـــةاإلعليـــه قـــررت التـــدخل يف قـــرار  حالـــةاإلقـــرار 
املــــواد  حكــــامأل اســــتناداً وصــــدر القــــرار �التفــــاق  أعــــالهللســــري فيهــــا وفــــق املنــــوال املــــذكور 

 ونانقـــمـــن  54احملاكمـــات اجلزائيـــة املعـــدل و أصـــول ونانقـــمـــن  265و264و 4/أ/132
  ".  26/5/2008يف  وأفهماملعدل  حداثاأل رعاية
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   أحداثق. 69و 68م  .تنفيذ التدابري السالبة للحرية حبق احلدث
 أجـــاز ،مـــن تـــدبري ســـالب للحريـــة كثـــرح §انحكمـــت احملكمـــة علـــى احلـــدث اجلـــ إذا - 1
بعــــد البحــــث والتحــــري  �لتعاقــــب. أوللمحكمــــة تنفيــــذ هــــذه التــــدابري �لتــــداخل  ونانقــــال

ه يقصـد بـه تنفيـذ التـدبري §نـوالسؤال من املعنيني عن معىن تنفيذ التدابري �لتداخل تبـني يل 
 إىل أخـرىتنفيـذ تـدبري بعـد  ومعنـاه واضـح وهـ ن§عتقـد فأ�لتعاقب  أماشد دون سواه، األ
  .يتم تنفيذ مجيع التدابري الصادرة حبقه أن
مــن تــدبري ســالب للحريــة �لتــداخل، ينفــذ  كثــراحلكــم § حــداثاألقــررت حمكمــة  إذا - 2

 �هيـــليف مدرســـة  يـــداعتـــدبري اإل كـــان إذا الّ إ، بيانالصـــ �هيـــليف مدرســـة  يـــداعتـــدبري اإل
 �هيـليف مدرسـة  يـداعفينفـذ تـدبري اإل بيانالصـ �هيـليف مدرسـة  يـداعيزيد على اإل الفتيان
  وحده.  الفتيان

  لتوضيح هذه النقطة نورد لكم مثالني:
يف  يــــداع�إل اإلعــــدامعقوبتهــــا  جنايــــةحكــــم علــــى حــــدث صــــيب يف  إذا: لو املثــــال األ –أ 

يـة عشـرة مـن عمـره وقـت احلكـم عليـه، انقد بلغ الث وكانملدة مخس سنوات  تأهيلمدرسة ال
اخلامســة  أكمــل إذاو  بيانالصــ �هيــللــدى مدرســة  بدايــةه ينفــذ مــدة التــدبري يف الفإنــعندئــذ 

 .ملــدة الباقيــة القليلــة مــن التــدبريلقضــاء ا الفتيــان �هيــلمدرســة  إىلعشــرة مــن عمــره حييــل 
ومل يبــق  بيانالصــ �هيــلمــن نصــف مــدة تــدبريه يف مدرســة  أكثــرفهنــا احلــدث الصــيب قضــى 

  .أشهرو سنة  أوملدة قصرية وهي قد تكون سنة  الّ إ الفتيان �هيليف مدرسة 
يف  يـــداع�إل اإلعـــدامعقوبتهـــا  جنايـــةحكـــم علـــى حـــدث صـــيب يف  إذا :ايناملثـــال الثـــ –ب 

الرابعــة عشــرة مــن عمــره وقــت احلكــم  أكمــلقــد  وكــانملــدة مخــس ســنوات  تأهيــلمدرســة ال
ـــذ  ـــعليـــه، عندئ املـــدة الـــيت  نألوحـــده  الفتيـــان �هيـــله ينفـــذ مـــدة التـــدبري لـــدى مدرســـة فإن

 اسيقضـيهالـيت املـدة  أمـا ،أقـل أوقد تكون سنة  بيانالص �هيلمدرسة  يف استحق قضائهت
مدرسـة  يفالصيب يودع مباشـرة  نإفلذا  ،ا تزيد على هذه املدةفإ الفتيان �هيليف مدرسة 

    .أوالً  بيانالص �هيله يف مدرسة إيداعلقضاء مجيع مدة التدبري هناك دون  الفتيان �هيل
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  التطبيقات القضائية
يف  2009/أحداث/هـــــــ.ج/56حتــــــت العــــــدد  اإلقلــــــيمجــــــاء يف قــــــرار حملكمــــــة متييــــــز  -1
تبـــني.... لكـــل ماتقـــدم تقـــرر نقـــض كافـــة  واملداولـــة" بعـــد التـــدقيق :مـــا يلـــي 8/4/2009

القضــية  إضــبارة إعــادةو  1/12/2008دهــوك يف  أحــداثالقــرارات الصــادرة مــن حمكمــة 
ىل وفـــق املــــادة و األ إليــــهوتوجيــــه ¢متـــني  جمـــدداً  أعــــالهحماكمــــة املـــتهم  جـــراءحمكمتهـــا إل إىل

وجبهمــا تــه مباندعقــو�ت وإ 31/أ/393/1/2فــق املــادة يــة و ان/أ عقــو�ت والث393/1/2
بتنفيـذ التـدبري  مـرواأل أعـالهومن مث فرض التدبري املناسب حبقه عن كـل ¢مـة مـن التهمتـني 

وحســــبما  حــــداثاألا حمكمــــة إليهــــبتنفيــــذها �لتعاقــــب حســــبما اجتهــــت  مــــراأل أوشــــد األ
�قــــي  إصــــدارومــــن مث  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــمــــن  68و67منصــــوص عليــــه يف املــــادتني 

ية اجلزائيـة صـولاأل 187/1املـادة  أحكـاممـع مراعـاة  ونانقـالوفـق  خرىالقرارات الفرعية األ
   ....".املعدل عند توجيه التهمة

يف  2009/أحداث/هـ.جـــــ/121حتــــت العــــدد/  اإلقلــــيمجــــاء يف قــــرار حملكمــــة متييــــز  -2
املقتضــى علــى حمكمــة  كــانواحلالــة هــذه   ...واملداولــة" بعــد التــدقيق :القــرار 2/8/2009
/عقــو�ت وبداللــة مــواد 289ىل وفــق املــادة و األ أعــالهاملــتهم  إىلتوجيــه ¢متــني  حــداثاأل

ـــــق املـــــادة انعقـــــو�ت والتهمـــــة الث 49و48و47االشـــــرتاك  /عقـــــو�ت لقيامـــــه 289يـــــة وف
وفــق اســتعمال اجلنســية العراقيــة املــزورة وذلــك لوجــود ارتبــاط ال يقبــل التجزئــة بــني اجلــرميتني 

مــن مث و  أعــالهنتــه عــن كــل ¢مــة مــن التهمتــني ادإاجلزائيــة املعــدل و  صــول/ج/األ188املــادة 
 أوشــد بتنفيــذ التــدبري األ مــرواأل أعــالهفــرض التــدبري املناســب عــن كــل ¢مــة مــن التهمتــني 

 حــــداثاأل رعايــــة ونانقـــمــــن  68و67املـــادتني  حكــــام§ بتنفيــــذها �لتعاقـــب عمــــالً  مـــراأل
ومبـا  ونانقـالوفـق  خـرى�قي القرارات الفرعية األ اختاذاحملكمة ومن مث  إليهوحسبما اجتهت 

دهــــوك ســــارت يف الــــدعوى خبــــالف مــــا تقــــدم لــــذا تقــــرر نقــــض كافــــة  أحــــداثحمكمــــة  أن
 ". 25/2/2009دهوك بتاريخ  أحداثالقرارات الصادرة من حمكمة 
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يف  2009/أحـــــداث.ج//ه123حتـــــت العـــــدد  اإلقلـــــيمجـــــاء يف قـــــرار حملكمـــــة متييـــــز  -3
كافـة القـرارات الصـادرة مـن حمكمـة   أنتبـني  واملداولـةبعـد التـدقيق  ":ما يلـي 7/7/2009

لقــــــــرار هــــــــذه احملكمــــــــة بــــــــرقم  جــــــــاءت اتباعــــــــاً  11/2/2009دهــــــــوك بتــــــــاريخ  أحــــــــداث
لــذا تقــرر تصــديقها مــا عــدا الفقــرات  30/11/2008يف  2008/أحداث/هـــ.ج/180

التـدبري وذلــك مـن قـرار فـرض التـدبري حيـث تقـرر نقــض الفقـرة الثالثـة مـن قـرار فـرض  4و3
�لتعاقـب مـع  أعـالهح انية من قرار فرض التـدبري حبـق اجلـانبتنفيذ التدبري الوارد يف الفقرة الث

 رعايـة ونانقـ/68املـادة  حكـام§ ىل من قـرار فـرض التـدبري عمـالً و التدبري الوارد يف الفقرة األ
تهــا لتنظــيم محمك إىلالــدعوى  إضــبارة إعــادة..و .لظــروف اجلرميــة ومالبســا¢ا نظــراً  حــداثاأل

ــــدة حبــــق اجلــــ ــــتم  أعــــالهح انمــــذكرة تــــدبري جدي ــــدبريين  إىلفيهــــا  اإلشــــارةي  أعــــالهتنفيــــذ الت
  ".من املذكرة السابقة  �لتعاقب حبقه بدالً 

ففــــي القــــرارين  ،هنــــاك تنــــاقض يف اجتــــاه حمكمــــة التمييـــز يف هــــذا الصــــددأن عتقـــد أ        
الكاتـب يالحـظ §ن حمكمـة  هـايعل طلـعااليت  خرىويف كثري من القرارات األ يةانىل والثو األ

 68و67املـــادتني  حكــامأل اســتناداً �لتعاقـــب  أوشــد تــرك مســألة تنفيـــذ التــدبري األ التمييــز
ه الفقــرة مت نقــض مثــل هــذ خــرياألالقــرار  هــذا ، بينمــا يفحملكمــة األحــداث ومل تتــدخل فيهــا

شـد دون مـن تنفيـذ تـدبري األ بتنفيذ التـدابري �لتعاقـب بـدالً  تأمر من فقرات فرض التدبري و 
  ، وذلك " نظراً لظروف اجلرمية ومالبسا¢ا".حداثاألحمكمة  إليهاعتبار ملا اجتهت 

   أحداثق. 70م  .تقادم الدعوى اجلزائية وتقادم التدبري
 أوقضــاء حــق الدولــة يف العقــاب ملــرور فــرتة زمنيــة حمــددة منــذ وقــوع اجلرميــة انيعــين  :التقــادم

اقتضــاء حقهــا يف  إىلتبــادر الدولــة  أنمنــذ صــدور حكــم �ت يف الــدعوى اجلزائيــة مــن غــري 
  .   1العقاب من مرتكب اجلرمية

  :ناالتقادم نوع 

                                                   
        .71سعيد حسب هللا عبدهللا، املصدر السابق، ص -  1
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مـن Ãريـخ  املـدة احملـددةويكون عندما ال تباشر الدعوى اجلزائية خالل  .: تقادم اجلرميةأوالً 
ومبوجـــب قـــانون األحـــداث العراقـــي فـــإن الـــدعوى اجلزائيـــة تنقضـــي مبضـــي  .ارتكـــاب اجلرميـــة

  املدد أدlه من Ãريخ ارتكاب اجلرمية:
  عشر سنوات يف اجلنا�ت. - 1
  مخس سنوات يف اجلنح. - 2

مرتكـب اجلرميـة خـالل ويكون عندما ال تنفذ العقوبة احملكوم �ا علـى . : تقادم العقوبة�نياً 
التـــدابري ومبوجـــب قـــانون األحـــداث العراقـــي فـــإن . 1املـــدة احملـــددة مـــن Ãريـــخ صـــدور احلكـــم

  :سقطت

   مل ينفذ مبضي مخس عشرة سنة يف اجلنا�ت. إذا  - 1
  .  خرىتهاء مدة التدبري احملكوم به يف احلاالت األانمبضي ثالث سنوات على  - 2

ا مهـــمـــن يقرأ ن§ شـــكّ  تبـــاه عنـــدما يقـــرأ هـــاتني الفقـــرتني والان إىلهنـــا القـــارىء حيتـــاج       
ىل واضـحة و الفقـرة األ أنيـة، حيـث انتباه سيقع يف الغلط و�لتحديد الفقـرة الثانن و دون متعّ 

 �ت حكـــــم رو صـــــدســـــنة يف اجلنــــا�ت مـــــن Ãريـــــخ  15تقضــــي بســـــقوط التـــــدبري مبضـــــيء 
يســقط  أي عــدا اجلنــا�ت فاملوضــوع لــيس هكــذا أي ال خــرىيف احلــاالت األ أمــا�لتــدبري، 

ا مبضـيء ثـالث سـنوات منـإاحلكم �لتدبري و  إصدارالتدبري مبضيء ثالث سنوات من Ãريخ 
حكـم علـى  إذا: اآليت تهاء مدة التدبري احملكوم به، ولتوضيح ذلك نـذكر لكـم املثـالانعلى 

ملـــدة ســـنة ومل يــتم تنفيـــذ هـــذا  تأهيــلمـــدارس ال إحـــدىيف  هيداعــيـــة ¹ح يف قضـــية جنحانجــ
ا منــإاحلكــم و  إصــدارتســب مــدة التقــادم مـن Ãريــخ حت ، فهنـا الكــان  التـدبري حبقــه ألي ســبب

تسـب علـى حتالتقـادم مـدة . علمـاً، البـات احلكـم إصدارتهاء سنة من Ãريخ انتسب بعد حت
حتسـب عـداها فت أمـاومراقبة السلوك أي التدابري الزمنية  يداعهذا املنوال �لنسبة لتدابري اإل

  .     القرار كتدبري الغرامة إصدارمن Ãريخ 
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جرائم �لتقادم شمل تق.أحداث يالحظ §ن املشرع مل  70عند قراءة املادة       
، ألن هذه اجلرائم تعترب من أقل منتقد، وهذا موقف فيهابري اليت تصدر االتدو املخالفات 

وال ميكن القول §ا مشمولة �لتقادم ضمناً، على اعتبار إذا كانت  ،1اجلرائم خطورة
جرائم اجلنا�ت واجلنح مشمولة �لتقادم، فاملخالفات من �ب أوىل لكوا أقل خطورة 

علماً، جتهاد يف مورد النص. ن هذا úيت من أن النص واضح وال امنهما، وعدم اإلمكا
    تمسك به يف أية مرحلة تكون عليها الدعوى.أن التقادم من النظام العام وميكن ال

  التطبيقات القضائية
مـا هـو  1989/هيئة عامـة/122،123جاء يف قرار حملكمة متييز العراق حتت العدد/ . 1

لســنوات طويلــة، وعنــد مــن وجــه العدالــة  احلــدث الــذي ارتكــب جرميــة وفــّر هــار�ً  أنآٍت " 
ـــه وإ ـــه القـــبض علي هـــذه احملكمـــة ليســـت بـــذات اختصـــاص  نإفـــحمكمـــة اجلنـــا�ت  إىلحالت

 حـــداثاألحمكمـــة  إىلعنـــدما ارتكـــب اجلرميـــة وتقدميـــه  حـــدxً  كـــانحملاكمتـــه �لنظـــر لكونـــه  
مـــن  70التقـــادم الـــذي مشـــل الـــدعوى مبوجـــب املـــادة  نإفـــ�عتبارهـــا هـــي احملكمـــة املختصـــة 

ـــة ونانقـــ ـــه ملـــرور املـــدة  1983لســـنة  76رقـــم  حـــداثاأل رعاي ـــةونانقالمينـــع حماكمت علـــى  ي
  .2"جرميته اليت تعتربها منقضية

مــا يلــي:" القــرار:  9/8/2010. جــاء يف قــرار متييــزي حملكمــة أحــداث دهــوك بتــاريخ  2
لــدى التــدقيق و املداولــة وجــد §ن الطعــن التمييــزي مقــدم ضــمن مدتــه القانونيــة عليــه تقــرر 

ح وخمــالف قبولــه شــكالً ولــدى عطــف النظــر علــى القــرار املميــز أعــاله وجــد §نــه غــري صــحي
¢متهـا يف عـام  إليـهقـد ارتكـب اجلرميـة املسـندة  1972للقانون ألن املتهم وهـو مـن مواليـد 

ويكـــــون عمـــــره حينهـــــا ســـــتة عشـــــر ســـــنة وبـــــذلك خيضـــــع ألحكـــــام قـــــانون رعايـــــة  1988
اإلجراءات القانونية حبقه جـاء بعـد مـرور أثنـني  اختاذوألن  1983لسنة 17األحداث رقم 
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يف  2010/ش/42املــرقم حمكمــة األحــوال الشخصــية يف...ب كتــاب وعشــرين ســنة مبوجــ
وفق املـادة القانونيـة احملـال مبوجبـه هـي مـن اجلـنح  إليهوألن التهمة املسندة  16/3/2010
نقضــــاء الــــدعوى اجلزائيــــة وفــــق أحكــــام املــــادة مول القضــــية ألحكــــام مــــدة التقــــادم واولشــــ
يــد الالئحــة التمييزيــة ونقــض /أوالً مــن قــانون رعايــة األحــداث عليــه قــررت احملكمــة �ي70

قـــرار اإلحالــــة أعــــاله وغلــــق التحقيـــق حبــــق املــــتهم (ز) ائيــــاً واإلفـــراج عنــــه وإلغــــاء الكفالــــة 
املـأخوذة منــه مـا مل يكــن مطلـو�ً أو موقوفــاً أو مسـجوlً عــن أيـة قضــية أخـرى وصــدر القــرار 

اجلزائيـة املعـدل من قانون أصول احملاكمـات  265-�264التفاق استناداً ألحكام املواد  
  ".9/8/2010فهم يف أمن قانون رعاية األحداث و  54و 

   أحداثق.  71م  :اخلاضعة للتمييز الوجويب دعاويال
اجلنـــــا�ت خاضـــــعة للتمييـــــز  دعـــــاوييف  حـــــداثاألالـــــيت تصـــــدرها حمكمـــــة  حكـــــاماأل      

 دعــاءاإلرµســة  إىل حكمــاً فيهــا  أصــدرتالــدعوى الــيت  إضــبارةترســل  أنالوجــويب، وجيــب 
يــربط �ــا املــدعي  أنمــن Ãريــخ صــدوره وبعــد  مباشــرة خــالل مــدة مخســة عشــر يومــاً  العــام

  . 1حمكمة التمييز للنظر فيها متييزاً  إىلا رساهلالعام مطالعته املبني فيها طلباته، يقوم ¹
 إىليقــدم  أنفعليـه  ،�لنسـبة لعضــو االدعـام العـام الــذي حضـر جلسـات احملاكمــة أمـا      

إذا كان القـرار قـد  راءه وطلباتهلتمييز مذكرة حتريرية يوضح فيها آم حمكمة اأمااملدعي العام 
يطعــن فيهــا  خــرىوالقــرارات األ حكــاماأل ن§ ،أيضــاً نشــري نــود أن و . 2صــدر خالفــاً لطلباتــه

مـــدة  أمـــامـــن اليـــوم التـــايل لتـــاريخ صـــدورها.  تبـــدأ لتمييـــز خـــالل ثالثـــني يومـــاً م حمكمـــة اأمـــا
 ثالثــني يومــاً  ىخــر األ فهــي حــداثاألم حمكمــة أمــاالتحقيــق  قاضــييف قــرارات  متييــزاً الطعــن 

    ا.من اليوم التايل لتاريخ صدوره تبدأ

                                                   
  من ق.اإلدعاء العام. 2ف16م  -  1
  .1986لسنة  3من التعليمات رقم  16م  -  2



143 
 

  :    دعاوي اجلنح واملخالفات ماحكأاليت تطعن لديها  اجلهات
م أمــــاون واجلــــنح: الطعــــن يكــــ حــــداثاألاجلــــنح الصــــادرة مــــن حمــــاكم  دعــــاوي أحكــــام -1

  حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية.  
    :إىليقسم  :املخالفات دعاوي أحكام -2
كـــون : الطعـــن ياجلزائـــي) مـــروجـــويب (األ أمرمت حســمها مـــن قبـــل حمـــاكم التحقيـــق كـــ إذا -أ

  بصفتها التمييزية. حداثاألم حمكمة أما
 : هنـــــاك آراءاألحـــــداث �عتبارهـــــا حمكمـــــة جـــــنح ةا مـــــن قبـــــل حمكمـــــمت حســـــمه إذا -ب

 واليـــةهلـــا  نألم حمكمـــة التمييـــز أمـــاكـــون الطعـــن ي أني الـــراجح هـــو وتفســـريات ولكـــن الـــرأ
   .1عامة يف النظر فيها متييزاً 

كــون أمــام حمكمــة اجلنــا�ت بصــفتها ســمها مــن قبــل حمــاكم اجلــنح: الطعــن يإذا مت ح –ج 
  التمييزية.

  التطبيقات القضائية
يف  2002/ت/14دهـــوك بصـــفتها التمييزيـــة حتـــت العـــدد  أحـــداثجـــاء يف قـــرار حمكمـــة 

هـذه  إىلرسـلت هـذه القضـية قـد أُ  ن§تبـني  واملداولة" لدى التدقيق :ما يلي 7/4/2002
 11/2/2002يف  234واملــــرقم العــــام يف دهـــوك  دعـــاءاإلاحملكمـــة مبوجـــب كتــــاب دائـــرة 

املطعــــون فيــــه املــــرقم  حالــــةاإلطلعــــت علــــى قــــرار العــــام قــــد أ دعــــاءاإلكــــون دائــــرة وبــــذلك ت
 ن§ومل تطعــــن فيــــه متييــــزاً، حيــــث الحظــــت احملكمــــة  12/2/2002يف  2002/ب/24

مــن شــهر  أكثــر حالــةاإليــة حيــث مضــى علــى صــدور قــرار ونانقالالطعــن مقــدم خــارج املــدة 
قلم هـذه احملكمـة للنظـر يف  إىلراق القضية أو  إعادةو  شكالً عليه قررت احملكمة برد الطلب 

تســـــتوجب التـــــدخل  أخـــــرىســـــباب أالقضـــــية يف الوقـــــت املعـــــني للمحاكمـــــة ولعـــــدم وجـــــود 
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 حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن  54املـــادة  حكـــامأل اســـتناداً التمييــزي وصـــدر القـــرار �التفـــاق 
  ". 7/4/2002يف  وأفهماجلزائية  صولمن األ 264و

  :°ن هناك خطأ يف عمر احلدث إذا اكتسب احلكم الدرجة القطعية، وتبّني 
كــم احملكمــة املختصــة علــى املــتهم ¹عتبــاره �لغــاً، حتمــن الناحيــة العمليــة قــد حيصــل أن     

وبعــد اكتســاب احلكــم الدرجــة القطعيــة يقــدم املــتهم أو وكيلــه وxئــق رمسيــة تؤكــد §نــه كــان 
كـــم حمكمـــة حتحـــدxً وقـــت ارتكابـــه اجلرميـــة، أو قـــد حيصـــل احلالـــة املعاكســـة. وكـــذلك قـــد 

األحــداث علــى احلــدث �عتبــاره فــًىت مث يظهــر بعــد اكتســاب احلكــم الدرجــة القطعيــة §نــه  
  كان صبياً وقت ارتكابه اجلرمية أو قد حيصل احلالة املعاكسة. ما العمل يف هذه احلاالت؟

. لـــذلك املشــرع العراقـــي مل يعـــاجل ذلــك ال يف قـــانون األحـــداث وال يف قــانون األصـــول      
رورة لتــدخل املشــرع لعــالج هــذه الثغــرة القانونيــة. ويف الوقــت احلــايل وحلــني عــالج هنــاك ضــ

 ختــاذرفــع هــذه احلــاالت إىل احملكمــة الــيت أصــدرت احلكــم الل هنــاك ضــرورةذلــك تشــريعياً، 
اإلجراءات الالزمة وتصحيح اخلطأ استثناًء من قاعدة (حجية الشـيء املقضـي بـه واسـتقرار 

     .1وحلقوق اإلنسان حتقيقاً للعدالة األحكام)

  إدعاءق. �نياً / 9: م تمييزيةال تهعقاد احملكمة بصفانالعام عند  دعاءاإلدور 
يـــه يف عقادهــا بصــفة متييزيـــة إلبــداء رأاناحملكمــة عنـــد  إىلالعــام تقـــدمي مطالعــة  دعــاءلإل     

ومبوجــب التعـــديل اجلـــاري علـــى  والتـــدابري، حكـــاما علــى القـــرارات واألإليهـــالطعــون املقدمـــة 
هــذا الــدور لــيس  نإفــ، 2001عــام  املشــرع العراقــيهــذه املــادة الــيت حنــن بصــددها مــن قبــل 

ا وجوبيـة حيـث منـإعترب تقدمي املطالعة يف هذه احلالة جوازيـة و ي حرى ال�أل أو دعاءحقاً لإل
حمكمـــة اجلنـــا�ت  إىلاملنســـب تقـــدمي مطالعـــة  أوالعـــام املعـــني  دعـــاءاإلعلـــى عضـــو " تنصـــ

 حكـــاما �لقـــرارات واألإليهـــعقادهـــا بصـــفة متييزيـــة يبـــني فيهـــا الـــرأي يف الطعـــن املقـــدم انعنـــد 
  .اإلقليمهذا التعديل غري ساري يف  نإفوللعلم " واالتدابري
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مبوجـــب  احلــدث تـــدبرياً املشـــرع العراقـــي العقوبــة الـــيت تصـــدر مــن احملكمـــة حبـــق مسّــت        
للعقــو�ت الــيت تفــرض  حــداثاأل ونانقــفــرد ، وكــذلك أ1احملاكمــات اجلزائيــة صــولاأل ونانقــ

احلـدث مل يكتمـل سـن  نأل يمن ذلك ه والعلة ،التدابري  سم� خاصاً  ��ً  حداثاألعلى 
املخـــالف  هيكـــرر فعلــ ا يصـــدر حبقــه تـــدابري وقائيــة �ديبيـــة لكــي المنــإالرشــد حــىت يعاقـــب و 

   خر. ب آانية من جونانقالفعاله غري اsتمع من أ ماية، وحلونانقلل

  التطبيقات القضائية
 2009/أحداث/هـــ.ج/25حتــت العــدد  كوردســتان إقلــيمجــاء يف قــرار حملكمــة متييــز  -1

تقـــــرر تصـــــديقه وتصـــــديق ســـــائر ...واملداولـــــة" بعـــــد التـــــدقيق :مـــــا يلـــــي 15/2/2009يف 
منهـا حيـث تقـرر تصـديقه  مـا عـدا الفقـرة الثالثـة ونانقـملوافقتهـا لل خـرىالقرارات الفرعيـة األ

حـالل كلمـة (التـدبري) حمـل كلمـة (العقوبـة) مـع تنويـه احملكمـة مبراعـاة تطبيـق املـادة تعديًال ¹
 1/أ/259املــــادة  حكــــامأل اســــتناداً وصــــدر القــــرار �التفــــاق  مســــتقبالً  أحــــداث/أوالً /71
    ". 15/2/2009اجلزائية املعدل يف  صولاأل
 2008/أحداث/هــ.ج/146حتـت العـدد  كوردسـتان إقلـيمجاء يف قرار حملكمة متييز  -2

حالل كلمـة (التـدبري) حمـل كلمـة وإ...واملداولةدقيق " بعد الت:ما يلي 23/10/2008يف 
 حكـامأل استناداً .. وصدر القرار �التفاق .الثالثة من قرار فرض التدبري(العقوبة) يف الفقرة 

         ".23/10/2008اجلزائية املعدل يف  صولاأل 1/أ/259املادة 

   أحداثق. 72م  .2حبق احلدث مرتكب جرمية املخالفة اليت تصدر التدابري
        :أدlهالتدابري  إحدىملخالفة هي التدابري اليت تصدرها احملكمة حبق احلدث مرتكب ا      

                                                   
 /ج ق.أصول .238م  -  1
. 1ى العقوبتني التاليتني:من قانون العقو�ت تنص على :املخالفة: هي اجلرمية املعاقب عليها ¹حد 27املادة  - 2

الغرامة اليت ال يزيد مقدارها على ثالثني ديناراً. ويف  – 2احلبس البسيط ملدة أربع وعشرين ساعة إىل ثالثة أشهر.
ب.ك وراجع أيضاً 2002) لسنة  6) دينار) قانون رقم (  300) دينارا وال تزيد على (  50اإلقليم  (ال تقل عن ( 

        ق.ع67م 
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  .املشروعلسة بعدم تكرار فعله غري ذاره يف اجلنإ - 1  
قاربه مبوجب تعهد مـايل ليقـوم بتنفيـذ مـا تقـرره احملكمـة مـن أحد أ أو ولّيه إىلتسليمه  - 2

تقـرر وضـعه  أنيف هـذه احلالـة  حـداثاألحسـن تربيتـه وسـلوكه. وحملكمـة  ضـمانتوصيات ل
  . 1حتت مراقبة السلوك

العامــة املبلــغ املعـــني يف ة اخلزينــ إىليــدفع  ن§لــزام احملكــوم عليــه ويقصــد �ــا إ: الغرامــة – 3
فــاده مــن يــة ومــا أجتماعم عليــه املاليــة واالتقــدير الغرامــة حالــة احملكــو  عنــدوتراعــي  احلكــم،
يقـل مبلـغ الغرامـة  وال ،فادتـه منهـا وظـروف اجلرميـة وحالـة اsـين عليـهيتوقـع إ كـان أواجلرمية 

  .  2على خالف ذلك ونانقالدينار ما مل ينص  مخسمائةعن نصف دينار وال يزيد على 

   أحداثق. 72م . ومدته، قيمة التعهد املايل يف جرمية املخالفة
زيـد علـى مـائيت دينـار، وملـدة توال  قل عـن مخسـني دينـاراً تال  أن هي قيمة التعهد املايل     

        وال تزيد على سنة. أشهرال تقل عن ستة 

  أحداثق. 73م  .3حبق احلدث مرتكب جرمية اجلنحة اليت تصدر التدابري
التـدابري  إحـدىالتدابري اليت تصدرها احملكمة حبق احلدث مرتكـب جرميـة اجلنحـة هـي       
 :وlً انقمن العقوبة السالبة للحرية املقررة هلا  بدالً  أدlه

  

                                                   
 ق.أحداث 74م  -  1
-428، ص1982املبادىء العامة يف قانون العقو�ت،  ،د.علي حسني اخللف ود.سلطان عبدالقادر الشاوي -  2

 من قانون العقو�ت . 91. وانظر أيضاً املادة 431
 – 1: من قانون العقو�ت تنص على :اجلنحة: هي اجلرمية املعاقب عليها ¹حدى العقوبتني التاليتني 26املادة  - 3

) دينار وال تزيد  301الغرامة. (ال تقل عن (  – 2احلبس الشديد أو البسيط أكثر من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات.
  ق.ع69و68ب.ك وراجع أيضاً م 2002) لسنة  6) دينار ) قانون رقم  (  1500على ( 
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قاربــه مبوجــب تعهــد مــايل ليقــوم بتنفيــذ مــا تقــرره احملكمــة أحــد أ أو ولّيــه إىلتســليمه  – أوالً 
أن تقـــرر يف هـــذه احلالـــة  حـــداثاألحســـن تربيتـــه وســـلوكه. وحملكمـــة  ضـــمانمـــن توصـــيات ل

    .1لغرض متابعة تنفيذ التعهدوضعه حتت مراقبة السلوك 
املشــرع هنــا مل  أن ،يالحــظ .ونانقــالهــذا  أحكــاموضــعه حتــت مراقبــة الســلوك وفــق  – �نيــاً 

ملراقبــة البــاب الســادس اخلــاص  إىلى ملــدة املراقبــة، وعنــد الرجــوع قصــدىن واألحيــدد احلــد األ
تزيــد علــى ثــالث ســنوات، وهلــذا  وال أشــهرتقــل عــن ســتة  ال امــد¢ ن§ يالحــظ الســلوك،

 ا، ويرجــــع تقــــديرهجنايــــة أوت اجلرميــــة جنحــــة كانــــهــــذا الســــقف الــــزمين واحــــد ســــواء   نإفــــ
    .للقاضي

 الفتيــان �هيــله مدرســة إيداعــ أو صــبياً  كــان نإ بيانالصــ �هيــله يف مدرســة إيداعــ – �لثــاً 
 تـدبري ن§وال تزيـد علـى ثـالث سـنوات. يالحـظ  أشـهرمـدة ال تقـل عـن سـتة  فىتً  كان نإ

  .  2حاناحلدث اجل حبقبه كافة التشريعات العربية  أخذ اإليداع
يف اإلقلــيم مبلــغ الغرامــة جلــرائم  .ونانقــالاحلكــم عليــه �لغرامــة املنصــوص عليهــا يف  – رابعــاً 

) 1) دينــار، حســب املــادة ( 1500علــى (  ) دينــار وال تزيــد 301اجلــنح ال تقــل عــن ( 
  م.2002لسنة  6من القانون رقم 

يف  ســتندتعلــى اجلــانح �لغرامــة حمكمــة األحــداث كــم حت مــن الناحيــة العمليــة حينمــا       
علــى  ســتدل §يــة مــادة مــن قــانون األحــداثت والاد قــانون العقــو�ت فقــط، و إىل مــ حكمهــا
ق.  /رابعـــاً 73املـــادة احملكمـــة علـــى اجلـــانح بتـــدبري الغرامـــة مبوجـــب  أنـــه إذا حكمـــت اعتبـــار

أحــداث مــثًال، وكانــت املــادة العقابيــة الــيت أديــن اجلــانح مبوجبهــا تــنص علــى الغرامــة أيضــاً، 
   ذكر املادة العقابية فقط.بستدالل مبواد قانون األحداث ويكتفي اال داعيعندها ال 

ن حنــــســــتدالل بقــــانون األحــــداث يف املســــألة الــــيت مــــن الضــــروري جــــداً اال أنــــه نعتقــــد      
ال بــّد مــن الرجــوع إىل قــانون  ،بصــددها، ألنــه حينمــا حتكــم حمكمــة األحــداث علــى اجلــانح

                                                   
 ق.أحداث . 74م   -  1
    .195احلاكم سردار عزيز خوشناو، املصدر السابق، ص   -  2
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 التـدبريبـني  حصـل تطـابقوإذا  .نه قـانون خـاصكو األحداث وفرض التدبري عليه مبوجبه، ل
ر هلــا فهــذا ال تــربّ عقــو�ت مــن حيــث النوعيــة، قــانون ال يف عقوبــةالمــع  قــانون األحــداث يف

صـل يف قضـا� األحـداث ولـوال ستدالل بقانون األحداث، ألن هذا القانون هـو األعدم اال
ا ا إجازته

ّ
    مبوجب قانون العقو�ت. الغرامةستطاعت احملكمة فرض التدبري مل

ني فقــط، وإمنــا والقــانوني، األحكــام القضــائية ال تتــداول بــني القضــاة ذلــكإضــافة إىل       
وخاصـــة الـــيت تعمـــل يف جمـــال حقـــوق  ، مثـــل منظمـــات اsتمـــع املـــدينيطّلـــع عليهـــا غـــريهم

وبســــبب عــــدم  لعــــوا علــــى مثــــل هــــذه األحكــــاماإلنســــان واألطفــــال. فــــاهلؤالء مبجــــرد أن يطّ 
علـــى األحــداث  اكمحمــ يف نزاهـــة يطعنــونســوف �ــذه املســائل القانونيـــة الدقيقــة،  معــرفتهم
  املتهمني األطفال.  دون قانون األحداث حبقق قانون العقو�ت ا تطبّ أاعتبار 

  التطبيقات القضائية
 2006/جنـا�ت/16دهـوك العـدد  أحـداثىل من قـرار حمكمـة و يف الفقرة األ تجاء -1

/اهليئــة 57حتــت العــدد/  اإلقلــيم مــن قبــل حمكمــة متييــز متييــز�ً واملصــدق  10/5/2006يف 
"حكمــــت احملكمــــة علــــى :مــــا يلــــي 26/12/2006يف  2006/أحــــداثىل/و اجلزائيــــة األ

 ونانقـــمـــن  446وفـــق املـــادة  أشـــهرح (ب) بوضـــعه حتـــت مراقبـــة الســـلوك ملـــدة ســـتة اناجلـــ
ــــة  ــــاً /73املــــادة  أحكــــامالعقــــو�ت وبدالل ــــمــــن  xني املعــــدل واملــــواد  حــــداثاأل رعايــــة ونانق

، واحتســــــــاب مــــــــدة ونانقــــــــالمــــــــن نفــــــــس  99و98و97و96و95و94و93و92و91
   ." أعالهضمن مدة املراقبة  2/1/2006 لغايةو  28/11/2005من  موقوفيته اعتباراً 

دهــــــــــوك حتــــــــــت العــــــــــدد  أحــــــــــداثحمكمــــــــــة ىل مــــــــــن قــــــــــرار و يف الفقــــــــــرة األ تجــــــــــاء -2
مــن قبــل حمكمــة اســتئناف منطقــة  متييــز�ً واملصــدق  5/9/2004يف  2004/جــنح/63/
ــــــل بصــــــفتها التمييزيــــــة �لعــــــدد أ مــــــا يلــــــي: "  6/10/2004يف  2004/ت ج ح/2ربي

ملـدة سـنة واحـدة وفـق  الفتيـان �هيـله يف مدرسـة يداعح (هـ) ¹انحكمت احملكمة على اجل
 رعايــة ونانقــمــن  /xلثــاً 73املــادة  حكــام§ العقــو�ت اســتدالالً  ونانقــمــن  411/1املــادة 
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 لغايــــــــةو  31/3/2004مــــــــن  واحتســــــــاب مــــــــدة موقوفيتــــــــه اعتبــــــــاراً  ،املعــــــــدل حــــــــداثاأل
      ." أعالهضمن مدة التدبري  4/5/2004
دهــــــــــوك حتــــــــــت العــــــــــدد  أحــــــــــداثحمكمــــــــــة ىل مــــــــــن قــــــــــرار و يف الفقــــــــــرة األ تجــــــــــاء -3
مــن قبــل حمكمــة اســتئناف منطقــة  متييــز�ً واملصــدق  10/2/2009يف  2009/جــنح/9/

: مـــــــــا يلـــــــــي 3/3/2009يف  2009/ت ج ح/1دهـــــــــوك بصـــــــــفتها التمييزيـــــــــة �لعـــــــــدد 
لـف دينـار وفـق ) مخسـمائة أ500.000بغرامة قدرها () أح (ان"حكمت احملكمة على اجل

املعـدل،  حـداثاأل رعايـة ونانقـمـن  /رابعـاً 73املرور وبداللـة املـادة  ونانقمن  23/2املادة 
ـــــومي  ـــــه لي ـــــغ  16/8/2008و  10/8/2008واحتســـــاب مـــــدة موقوفيت ـــــل مبل بعـــــد تنزي

  ". ن كل يوم توقيف عند دفع الغرامة ) مخسة وسبعون دينار ع75(

   أحداثق. 73م . 1مدتهو  مة التعهد املايل يف جرمية اجلنحةقي
زيد على مخسمائة دينار وملـدة ال تقـل قيمة التعهد املايل ال تقل عن مائيت دينار وال ت      

 كــانهنــا زاد املشــرع مبلــغ التعهــد عــن املبلــغ الــذي   .عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات
ذلـــك قـــد يـــدفع  نأل موقـــف حســـنالعقـــو�ت وهـــذا �عتقـــادي  ونانقـــيتعهـــد بـــه الـــويل يف 

    .أيضاً خر قليل هذا املبلغ هو اآل أناللتزام بتعهده رغم ااملتعهد 

   أحداثق. أوالً /75م  .2القريب املخل بتعهده يف جرمية اجلنحة أوجزاء الويل 
 أّدىقريـــب احلـــدث مرتكـــب جرميـــة اجلنحـــة يف تنفيـــذ مـــا تعهـــد بـــه و  أومهـــل ويل أ إذا      
حتكــم  أنجــب املشــرع علــى احملكمــة أو جنحــة عمديــة  أو جنايــةرتكــاب احلــدث إ إىلذلــك 

  .  كالً   أو عليه بدفع مبلغ التعهد جزءاً 

                                                   
  ق.ع 70راجع أيضاً م  -  1
  ق.ع . 70انظر م  -  2



151 
 

    أحداثق. �نياً /75؟ م 1مىت يسقط التعهد بشكل عام
 إذااحلــدث الثامنــة عشــرة مــن العمــر، مبعــىن  أكمــل إذااملــايل  ضــمانيســقط التعهــد �ل      

 أكمـــلخـــذ التعهـــد أوبعـــد مـــرور ســـنة مـــن  خـــذ التعهـــد مـــن ويل احلـــدث ملـــدة ســـنتني مـــثالً أ
جنحـــة  أو جنايـــة أيـــةســـنة مـــن عمـــره ومل يرتكـــب احلـــدث خـــالل هـــذه الســـنة  18احلـــدث 

جنحـــة  أو جنايـــةارتكـــب احلـــدث  نإاملـــايل و  ضـــمانعمديـــة عنـــدها يـــربئ ذمـــة الـــويل مـــن ال
 أكمـلخـرية يكـون قـد احلدث يف هذه السـنة األ نألية من التعهد انعمدية خالل السنة الث

ويكون مسؤوًال عـن نفسـه بنفسـه. واحلالـة هـي نفسـها �لنسـبة للـويل املتعهـد يف  رشدالسن 
  .ونانقالالواردة يف هذا  خرىجرمية املخالفة واحلاالت األ

  أصولق.  241م  .ولّيه إىلدث بتسليم احل القاضي الطعن �حلكم الصادر
وىل نصــه يف الفقــرة األ حيــث بعــدبعينهــا  هــذه املســألة إىلمل يتطــرق  حــداثاأل ونانقــ      

نــص يف الفقــرة علــى خضــوع مجيــع دعــاوي اجلنـا�ت للتمييــز التلقــائي جــاء و  71مـن املــادة 
التمييـــز يطعـــن يف األحكـــام والقـــرارات األخـــرى لـــدى حمكمـــة " وهـــو عـــام الثانيـــة علـــى مبـــدأ
القـرارات األحكـام و ن مجيـع أتبدأ من اليوم التـايل لتـاريخ صـدورها"، أي  خالل ثالثني يوماً 

وهـذا يعـين مشـول حكـم التـدبري  اليت تصدر مبوجب القانون املـذكور تكـون خاضـعة للطعـن.
 صــولاأل ونانقــ أمـا (تسـليم احلــدث إىل أحـد والديــه أو إىل مـن يقــوم برتبيتــه) للطعـن أيضــاً.

. ألحـــد التـــدبريومل جيـــز الطعـــن يف هـــذا إىل هـــذه املســـألة تطـــرق ف 241ئيـــة ويف املـــادة اجلزا
 ونانقـإن فـ ،العام ونانقالاخلاص يقيد  ونانقال ن§ تقضيالقواعد العامة اليت  إىللرجوع �و 

بــذلك يكــون حكــم هــذا التــدبري و اجلزائيــة)،  صــولاأل ونانقــالعــام ( ونانقــاليقيــد  حــداثاأل
  املختصة.كمة احملقابل للطعن أمام 

رى §ن قـــانون األصـــول يعتـــرب مرجعـــاً عامـــاً ألصـــول احملاكمـــات، يـــ اجتـــاهلكـــن هنـــاك        
مـــن قـــانون  241قـــانون األحـــداث، وتناولتهـــا املـــادة مشـــرع تنـــاول هـــذه املســـألة توطاملـــا مل 
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العام، لذا فإن التدبري املذكور يكون غري قابل للطعـن، ¢ا استثناًء من املبدأ اعترب و  األصول،
 .1اوكان من املفروض إيراد هذه املادة ضمن قانون األحداث الـذي هـو املكـان الطبيعـي هلـ

" يشـمل يطعـن يف األحكـام والقـرارات األخـرىوهذا مـا ال يتفـق معـه الكاتـب، ألن عبـارة "
    دبري أيضاً.تهذا ال

  قاربه كتدبري يف جرمييت املخالفة واجلنحة؟ أحد أ أو ولّيه إىلتسليم احلدث  يعين ماذا
 كـاناحملاكمـة و  أثناءحاضراً  كانالشخص الذي   إىلح انم احملكمة احلدث اجلسلّ عادة ت    

بري االتـــد ضــمن ذكـــرقاربـــه كمــا أحــد أ أو وليّـــه إىلتســـليم احلــدث  أنيــدافع عـــن احلــدث، و 
مــن ذلـــك و احملاكمــة حبضـــوره،  إجـــراءم احملكمــة ومت أمـــا اً ضــر احكـــان حــدمها  أ أنعلـــى  يــدلّ 

حضــور  أن، و وليّــه ه ميكــن حماكمــة احلــدث ســواء حضــر أحــد أقــارب احلــدث أو§نــســتنتج ي
احملكمـة يف حالـة عـدم حضـور  كـانمو¹ ،احملكمة هذا التدبري أصدرت إذاحدمها ضروري أ

وتســــليمه إىل  قــــارب جــــرباً أحــــد األ أوحضــــار الــــويل رض إأي منهمــــا �جيــــل الــــدعوى لغــــ
مها جرباً، فهـذا التـدبري ال فائـدة فيـه للحـدث ألنـه أحدمها، لكن إذا وصل األمر إىل إحضار 

     يدّل على أن الويل أو القريب غري مهتم به.

  .2نايةحبق احلدث مرتكب جرمية اجل اليت تصدر التدابري
بــني احلــدث الصــيب واحلــدث الفــىت وكــذلك جعــل التــدبري  مّيــزيف هــذه احلالــة  ونانقــال      

وهــذا  اإلعــدام.ســجن مؤبــد و  أوســجن مؤقــت  نايــةعقوبــة اجل كــان إذافيمــا  أيضــاً خيتلــف 
مل úخـذ بـه يف جـرائم  وهـذا مـاوخطـورة اجلرميـة عمـر احلـدث  راعـىقـد  املشـرع يدل على أن

خــــذ بــــه املشــــرع يف جــــرائم اجلــــنح ، و�حبــــذا لــــو أتبــــّني لنــــا ســــابقاً املخالفــــات واجلــــنح كمــــا 
        مهيته.أمراعاة عمر احلدث يف هذه اجلرائم له  نأل�لتحديد 
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      أحداثق. 76م  .1احلدث الصيب -1
 حــداثاألفعلــى حمكمــة  ،عليهــا �لســجن املؤقــت معاقبــاً  جنايــةارتكــب الصــيب  إذا – أوالً 
  :وlً انقمن العقوبة املقررة هلا  بدالً  ةاآلتيحد التدابري حتكم عليه § أن
  .ونانقالهذا  أحكاموضعه حتت مراقبة السلوك وفق  – أ

وال تزيــد علــى مخــس  أشــهرمــدة ال تقــل عــن ســتة  بيانالصــ �هيــله يف مدرســة إيداعــ –ب 
  سنوات.

فعلــى حمكمــة  ،اإلعــدام أوعليهــا �لســجن املؤبــد  معاقبــاً  جنايــةارتكــب الصــيب  إذا – �نيــاً 
 �هيـــله يف مدرســـة يداعـــ¹ وlً انقـــمـــن العقوبـــة املقـــررة هلـــا  حتكـــم عليـــه بـــدالً  أن حـــداثاأل

      ملدة مخس سنوات. بيانالص
لســـنة  21رقــم  ونانقــالشــرع العراقــي املــادة الــيت حنــن بصــددها مبوجــب امل عــّدلوقــد       

 .تقل عن سـنة وال تزيـد علـى عشـر سـنوات) جبعل هذا التدبري له حدين وهي (ال 1998
بشـــاعة  ه راعـــتفإنــتقضـــي بتــدبري مناســـب  أناsـــال للمحكمــة يف  تفســحأ أنهنــا بعـــد 

مــن مخــس  عشــر ســنوات بــدالً  إىل احلــد األقصــى وذلــك بــز�دة مــدة أيضــاً اجلرميــة املرتكبــة 
خــر وهــي تســليم ا تــدبري آإليهــىل مــن هــذه املــادة وأضــافت و لت الفقــرة األســنوات، كمــا عــدّ 

ف التــــدبري املتخــــذ حبــــق احلــــدث التعــــديل خّفــــ كمــــا أن .بــــهقار أحــــد أ أو ولّيــــه إىلاحلــــدث 
ـــذ كـــان رميـــة عقوبتهـــا الســـجن املؤبـــد، فســـابقاً اجلمرتكـــب  ي يصـــدر حبقـــه نفـــس التـــدبري ال

بعـد التعـديل يصـدر حبقـه التـدبري  لكن، اإلعدامرمية عقوبتها اجلح مرتكب انيصدر حبق اجل
   .املؤقترمية عقوبتها السجن اجلح مرتكب انصدر حبق اجليسذي ال

 1998عــام  صــدر يف هألنــ اإلقلــيمغــري ســاري يف  هــذا التعــديل ن§ ،اإلشــارةوجتــدر      
للمصــادقة  مــدعوا اينشــرع الكوردســتامل ن§رى ، لــذا أاإلقلــيمدارات مــن أي بعــد ســحب اإل

 للمادة. املعدل نصالرد لكم أو وهنا سوف  لغرض سر�نه يف اإلقليم التعديل، على هذ
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  )  اإلقليم(غري ساري يف :بعد التعديل 76نص املادة 
ـــةارتكـــب الصـــيب  إذا – أوالً  ـــا عليهـــا �لســـجن املؤبـــد  جناي املؤقـــت فعلـــى حمكمـــة  أومعاقًب
  : وlً انقمن العقوبة املقررة هلا  بدالً  ةاآلتيحد التدابري حتكم عليه § أن حداثاأل
احملكمـة مبـا يتناسـب وحالتـه قاربـه مبوجـب تعهـد مـايل تقـدره أحـد أ أو وليّـه إىلتسليمه  – أ

حســـن تربيتـــه وســـلوكه وعـــدم  ضـــماناملاليـــة ليقـــوم بتنفيـــذ مـــا تقـــرره احملكمـــة مـــن توصـــيات ل
   .ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات أخرىارتكابه جرمية 

    .ونانقالهذا  أحكاموضعه حتت مراقبة السلوك وفق  –ب 
   .سنوات5وال تزيد على  أشهر 6مدة ال تقل عن  بيانالص �هيله يف مدرسة إيداع - ج

حتكـم  أن حـداثاألفعلـى حمكمـة  ،إلعـداممعاقبًـا عليهـا � جنايةارتكب الصيب  إذا – �نياً 
مدة ال تقل عـن سـنة  بيانالص �هيله مدرسة يداع¹ وlً انقمن العقوبة املقررة هلا  عليه بدالً 

  .وال تزيد على عشر سنوات

  التطبيقات القضائية 
يف  2006/ج/14لعــدد � دهــوك أحــداثحمكمــة ىل مــن قــرار و يف الفقــرة األ تجــاء -1

ـــــــز�ً واملصـــــــدق  18/4/2006 ـــــــز  متيي ـــــــل حمكمـــــــة متيي ـــــــة 47لعـــــــدد� اإلقلـــــــيممـــــــن قب /اهليئ
ني احنحكمـــت احملكمـــة علـــى اجلـــ"مـــا يلـــي: 26/12/2006يف  2006/أحــداثاجلزائية/

مـــن  444/4وفـــق املـــادة  أشـــهرو(ر) بوضـــعهم حتـــت مراقبـــة الســـلوك ملـــدة ســـتة  (م) و(ر)
واملــــــــــــــــــــــــــــواد /أ أوالً /76 املــــــــــــــــــــــــــــادة أحكــــــــــــــــــــــــــــامالعقــــــــــــــــــــــــــــو�ت وبداللــــــــــــــــــــــــــــة  ونانقــــــــــــــــــــــــــــ

  ".املعدل حداثاأل رعايةق. 99و98و97و96و95و94و93و92و91و90و89
دهـــــــــــــــــــــوك  أحـــــــــــــــــــــداثحمكمـــــــــــــــــــــة ىل مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــرار و يف الفقـــــــــــــــــــــرة األ تجـــــــــــــــــــــاء -2

مــن قبــل حمكمــة متييـــز  متييـــز�ً واملصــدق  27/2/2007يف  2007/جنــا�ت/17/�لعــدد
ــــــيم ــــــة اجلزائية/األ85العــــــدد حتــــــت  اإلقل مــــــا  1/7/2007يف  2007/أحــــــداثىل/و /اهليئ
 أشـهريـة انملـدة مث بيانالصـ �هيـله مدرسـة يداعـ¹ )ب(ح انحكمت احملكمة على اجليلي:"
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/ب أوالً /76املــادة  حكــام§ العقــو�ت اســتدالالً  ونانقــمــن  أوالً /444املــادة  أحكــاموفــق 
 لغايـــةو  8/11/2006مـــن  واحتســـاب مـــدة موقوفيتـــه اعتبـــاراً  حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن 
(ســـــرقة مســـــكن  ىلو وذلـــــك عـــــن التهمـــــة األ أعـــــاله يـــــداعضـــــمن مـــــدة اإل 26/2/2007

     و) ".(املشتكي 
دهــــــــــوك حتــــــــــت العــــــــــدد   أحــــــــــداثحمكمــــــــــة ىل مــــــــــن قــــــــــرار و يف الفقــــــــــرة األ تجــــــــــاء -3

 اإلقلـيممن قبـل حمكمـة متييـز  متييز�ً واملصدق  21/10/2007يف  2007/ج/66العدد/
:"حكمــت مـا يلي 19/2/2007يف  2007/أحــداث/اهليئــة اجلزائيـة /184حتـت العـدد 

 أحكـامملـدة مخـس سـنوات وفـق  بيانالصـ �هيـله مدرسـة يداعـ¹ )س(ح اناحملكمة على اجل
 ونانقـــمـــن  xنيـــاً /76املـــادة  حكـــام§ العقـــو�ت اســـتدالالً  ونانقـــ/أ مـــن 2و393/1املـــادة 
ـــــــــة ـــــــــاراً  حـــــــــداثاأل رعاي ـــــــــه اعتب ـــــــــةو  13/1/2006مـــــــــن  واحتســـــــــاب مـــــــــدة موقوفيت  لغاي

ىل (مواقعــة اsــىن عليــه و وذلــك عــن التهمــة األ أعــالهضــمن مــدة التــدبري  12/11/2006
  ) ".   13/6/2006بتاريخ  )ع(
ـــة اجلزائية/181لعـــدد � اإلقلـــيمجـــاء يف قـــرار حملكمـــة متييـــز  -4 يف  2008/أحـــداث/اهليئ

ح اناجلـــ إيـــداع خبصـــوص فـــرض التـــدبري والـــيت هـــي أمـــامـــا يلي:"القـــرار:  30/11/2008
ملــدة مخســة عشــرة ســنة وحســب التفصــيل الــوارد يف الفقــرة  الفتيــان �هيــليف مدرســة  أعــاله

 املـدان نأل ونانقـلل ا جـاءت بشـكل غـري صـحيح وخمـالففإىل من قرار فرض التدبري و األ
وعليـــــه يكـــــون  16/2/2008احلـــــادث وقـــــع يف  أنو  4/10/1993مـــــن مواليـــــد  أعـــــاله

بتـاريخ  و�لتـايل يكـون صـبياً  ثنىت عشرة يوماً وأ أشهرربعة بتاريخ احلادث أربعة عشرة سنة وأ
 حـداثاأل رعايـة ق.مـن  xنياً /76املفروض على احملكمة االستدالل �ملادة  فكاناحلادث 

 إىلاحملكـوم ينقـل  أنوكمـا  حـداثاألا حمكمـة إليهمنه كما اجتهت  xنياً /77وليست املادة 
ا حمكمـة إليهـمدرسة الشباب البالغني عندما يكمل سن الثامنة عشرة وليست كمـا اجتهـت 

      ."ىل من قرار فرض التدبريو لذا تقرر نقض الفقرة األ أعالهيف قرارها  حداثاأل
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    أحداثق. 77م :1احلدث الفىت -2
 أن حـداثاألفعلـى حمكمـة  ،عليهـا �لسـجن املؤقـت معاقبـاً  جنايـةارتكب الفـىت  إذا – أوالً 

  :وlً انقمن العقوبة املقررة هلا  بدالً  ةاآلتيحد التدابري حتكم عليه §
  .ونانقالهذا  أحكاموضعه حتت مراقبة السلوك وفق  – أ

وال تزيـــد علــى ســـبع  أشــهرســـتة مــدة ال تقـــل عــن  الفتيـــان �هيــله يف مدرســـة إيداعــ –ب 
  سنوات

فعلـــى حمكمـــة  ،اإلعـــدام أوعليهـــا �لســـجن املؤبـــد  معاقبـــاً  جنايـــةارتكـــب الفـــىت  إذا – xنيـــاً 
 الفتيــان �هيــله مدرســة يداعــ¹ وlً انقــمــن العقوبــة املقــررة هلــا  حتكــم عليــه بــدالً  أن حــداثاأل

  مدة ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد على مخس عشرة سنة.
ي الــذ 1998لســنة  21رقــم  ونانقــاللــة مبوجــب معدّ  أيضــاً  خــرىهــذه املــادة هــي األ      
ف التـدبري يـفخت حيـث متالتعـديالت اجلاريـة علـى هـذه املـادة طفيفـة  أن، و هلناو اتن أنو سبق 

يصــدر  كــان فســابقاً  ،الســجن املؤبــدرميــة عقوبتهــا اجلح مرتكــب اناملتخــذ حبــق احلــدث اجلــ
بعـد  لكـن ،اإلعـدامرميـة عقوبتهـا اجلح مرتكـب انيصـدر حبـق اجلـسي حبقه نفـس التـدبري الـذ

رميـــة عقوبتهــــا اجلح مرتكــــب انصـــدر حبــــق اجلـــيسي ه يصـــدر حبقــــه التـــدبري الــــذفإنــــالتعـــديل 
املـــــادة الســـــابقة ومـــــا دّونتـــــه مـــــن  حـــــول تعليقـــــي نإفـــــ ولتجنـــــب التكـــــرار الســـــجن املؤقـــــت،

  وهي: ،نص املادة املعدلة بذكرأكتفي لذا س ،هذه املادة خبصوصهي نفسها  مالحظات
 

  )  اإلقليم(غري ساري يف  :بعد التعديل 77نص املادة 
ـــةارتكـــب الفـــىت  إذا – أوالً  ـــ جناي ـــد  اً معاقب فعلـــى حمكمـــة  ،املؤقـــت أوعليهـــا �لســـجن املؤب
  : وlً انقمن العقوبة املقررة هلا  بدالً  ةاآلتيحد التدابري حتكم عليه § أن حداثاأل
    .ونانقالهذا  أحكاموضعه حتت مراقبة السلوك وفق  – أ

                                                   
  ق.ع 73انظر م  -  1
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 7وال تزيـــــد علـــــى  أشـــــهر 6مـــــدة ال تقـــــل عـــــن  الفتيـــــان �هيـــــله يف مدرســـــة إيداعـــــ –ب 
   .سنوات

حتكــم  أن حــداثاألفعلــى حمكمــة  ،إلعــداممعاقًبــا عليهــا � جنايــة ارتكــب الفــىت إذا – xنيــاً 
مـــدة ال تقـــل عـــن  الفتيـــان �هيـــله مدرســـة يداعـــ¹ وlً انقـــمـــن العقوبـــة املقـــررة هلـــا  عليـــه بـــدالً 

  .مخس سنوات وال تزيد على مخس عشرة سنة

  التطبيقات القضائية 
لعــــــــــــــدد  �دهــــــــــــــوك  أحــــــــــــــداثىل مــــــــــــــن قــــــــــــــرار حمكمــــــــــــــة و يف الفقــــــــــــــرة األ تجــــــــــــــاء -1

مـــن قبـــل حمكمـــة متييـــز  متييـــز�ً واملصـــدق  21/5/2008يف  2008/جنـــا�ت/40العـــدد/
مــــــا يلي:"قــــــررت  9/9/2008يف  2008/أحــــــداث/اهليئــــــة اجلزائية/99لعــــــدد � اإلقلــــــيم

ني كــل مــن (ن) و( ش) حتــت مراقبــة الســلوك ملــدة ســنتني وفــق املــادة احناحملكمــة وضــع اجلــ
 رعايـة ونانقـأ مـن -أوالً /77املـادة  حكـامًال §عقـو�ت اسـتدال 49و48وx/47نياً /444

  ".   1/2/2008 لغايةو  24/1/2008واحتساب مدة موقوفيتهما للفرتة من  حداثاأل
دهــــــــــوك حتــــــــــت العــــــــــدد   أحــــــــــداثىل مــــــــــن قــــــــــرار حمكمــــــــــة و يف الفقــــــــــرة األ تجــــــــــاء -2

ــــز  متييــــز�ً واملصــــدق  8/7/2008يف  2008/جنــــا�ت/41العــــدد/ ــــل حمكمــــة متيي مــــن قب
مــــا يلــــي:  23/9/2008يف  2008/أحــــداث/اهليئــــة اجلزائية/134 حتــــت العــــدد اإلقلــــيم

 الفتيـان �هيـلهم مدرسـة يـداع¹ )ر(و) ز(و )ع(ني كـل مـن احن"حكمت احملكمة على اجلـ
ب -أوالً /77العقــو�ت وبداللــة املــادة  ونانقــمــن  /xلثــاً 443ملــدة ســنة واحــدة وفــق املــادة 

 17/1/2008للفـرتة مـن (ر) ح انواحتساب مـدة موقوفيـة اجلـ حداثاأل رعاية ونانقمن 
للفــــرتة مــــن (ع) و(ز) ني كــــل مــــن احنواحتســــاب مــــدة موقوفيــــة اجلــــ 9/2/2008 لغايــــةو 

   ".   أعالهضمن مدة التدبري  9/2/2008 لغايةو  18/1/2008
دهــــــــــوك حتــــــــــت العــــــــــدد   أحــــــــــداثىل مــــــــــن قــــــــــرار حمكمــــــــــة و يف الفقــــــــــرة األ تجــــــــــاء -3

مـــن قبـــل حمكمـــة متييـــز  متييـــز�ً واملصـــدق  20/7/2008يف  2008/جنـــا�ت/16العـــدد/
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مـــــــا  28/10/2008يف  2008/أحـــــــداث/اهليئـــــــة اجلزائية/150العـــــــدد حتـــــــت  اإلقلـــــــيم
سـنة وفـق 15ملـدة  الفتيـان �هيـله مدرسـة يداعـ¹ )ك(ح انحكمت احملكمة علـى اجلـ"يلي:

 xنيــاً /77املـادة  حكـام§ العقـو�ت اسـتدالالً  ونانقـمـن  49و48و47/أ/ح و406املـادة 
 لغايــةو  22/11/2006واحتســاب مــدة موقوفيتــه للفــرتة مــن  حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن 
  .  "أعالهضمن مدة التدبري  19/7/2008

يف  2009/أحداث/هـ.جـــــ/180حتــــت العــــدد /  اإلقلــــيمجــــاء يف قــــرار حملكمــــة متييــــز  -4
يف مدرســـة  يـــداعخبصـــوص التـــدبري املفـــروض والـــيت هـــي اإل أمـــا :(القـــرار 13/10/2009

ـــان �هيـــل ـــة مـــع الفعـــل اجلرمـــي فإـــملـــدة مخســـة عشـــرة ســـنة  الفتي ا جـــاءت مناســـبة ومتوازن
صــــحيح وموافــــق  حــــداثاأل ونانقـــمــــن  xنيــــاً /77اســــتدالل احملكمــــة �ملـــادة  أناملرتكـــب و 

عقـو�ت هـي السـجن املؤبـد لـذا تقـرر تصـديقه  405العقوبة القصوى للمادة  نأل ونانقلل
  .)ونانقملوافقتها لل خرىوتصديق سائر القرارات الفرعية األ

يف  2008/أحـــــداث/اهليئــــة اجلزائية/�51لعـــــدد  اإلقلــــيمجــــاء يف قــــرار حملكمـــــة متييــــز  -5
ني احنخبصـــوص فـــرض التـــدبري والـــيت هـــي وضـــع اجلــــ أمـــامـــا يلي:"القـــرار:  12/6/2008

ا جـــاءت مناســـبة ومتوازنـــة مـــع الفعـــل فإـــحتـــت مراقبـــة الســـلوك ملـــدة ثـــالث ســنوات  أعــاله
املــــادة  ضــــافة¹ اجلرمــــي املرتكــــب وظــــروف القضــــية ومالبســــا¢ا لــــذا تقــــرر تصــــديقه تعــــديالً 

 حــــداثاأل رعايــــة ق./أ مــــن أوالً /77بعــــد املــــادة  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــ/أ مــــن أوالً /76
 الفتيـــان) مـــن ) و (أو (هــــ بيانالصـــني كـــل مـــن (ج) و (ر.ف) و (ر.م) مـــن احنلكـــون اجلـــ

  ."املدنية  حوالمبوجب هو�¢م لأل
يف  2008/أحــــداث/اهليئــــة اجلزائية/�207لعــــدد اإلقلــــيمجــــاء يف قــــرار حملكمــــة متييــــز  -6

ح اناجلــ إيــداعخبصــوص التــدبري املفــروض والــيت هــي  أمــامــا يلي:"القرار: 23/12/2008
ا جاءت مناسـبة ومتوازنـة مـع تقريـري فإ أشهريف مدرسة الشباب البالغني ملدة ستة  أعاله

حـالل مدرسـة ¹ ي ومكتـب دراسـة الشخصـية، لـذا تقـرر تصـديقه تعـديالً جتماعالبحث اال
وقت احلكم عليـه سـبعة  أعالهح انعمر اجل نألحمل مدرسة الشباب البالغني  الفتيان �هيل
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ىل مــن قــرار و �م ومل يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة يف الفقــرة األيــة أانعشــرة ســنة وشــهر واحــد ومث
    .فرض التدبري"

   ق.ع 79؟ م  حداثاألعلى  إلعدامهل جيوز احلكم �
نـــص مل úخـــذ �ـــذه العقوبـــة، وهـــذا واضـــح مـــن  حـــداثاأل ونانقـــاملشـــرع العراقـــي يف        

 أمـاح، انمن هـذه العقوبـة نـص علـى تـدابري بديلـة حبـق احلـدث اجلـ وبدالً  77و76املادتني 
ح علـــى عـــدم جـــواز ذلـــك ضـــو و نص بكـــل صـــراحة و فـــ 79العقـــو�ت ويف املـــادة  ونانقـــيف 

الثامنــة  أمتعلــى مــن يكــون وقــت ارتكــاب اجلرميــة قــد  إلعــدام(ال حيكــم �حيــث نــص علــى 
 اإلعـداموحيـل السـجن املؤبـد حمـل عقوبـة  عشرة مـن العمـر ومل يـتم العشـرين سـنة مـن عمـره،

إذن املشـــرع العراقـــي مل يـــرخص بصـــدور حكـــم اإلعـــدام حـــىت علـــى املـــتهم  يف هـــذه احلالـــة)،
    البالغ سن الرشد ما مل يكن قد أمت العشرين من عمره وقت ارتكاب اجلرمية.

  التطبيقات القضائية
ـــــا�ت دهـــــوك يف القضـــــية املرقمـــــة:        ـــــاريخ  2003/ج/19 حكمـــــت حمكمـــــة جن وبت

 إىل اســــتناداً شــــنقاً حــــىت املــــوت  إلعــــدامعلــــى املــــتهم اهلــــارب (ث) غيابيــــاً � 9/4/2003
القبض حبقـه وفـق املـادة املـذكورة  أمرصدر العقو�ت وأ ونانق/ز من 406/1املادة  أحكام
املـــــادة  حكـــــامأل اســـــتناداً  اإلقلـــــيمقســـــام شـــــرطة ومت تعميمـــــه علـــــى كافـــــة مـــــدير�ت أ أعـــــاله
عــرتض املــتهم علــى القــاء القــبض عليــه، مت إ أنية اجلزائيــة املعــدل. وبعــد صــول/ج  األ149

 إلعــدامم احملكمــة نفســها �عتبــاره حــدث و�لتــايل ال جيــوز احلكــم عليــه �أمــاحكــم احملكمــة 
ـــــــاً  ـــــــاريخ  2003/ج اعرتاضـــــــية/19، ســـــــجل اعرتاضـــــــه حتـــــــت العـــــــدد وحماكمتـــــــه غيابي وبت

االعــرتاض  أنوجــد  واملداولــةبعــد التــدقيق  :" القــرار اآليتا قرارهــ أصــدرت 22/5/2006
املـــــــتهم (ث) مـــــــن مواليـــــــد  أنيـــــــة قـــــــرر قبولـــــــه وحيـــــــث يتبـــــــني ونانقالمقـــــــدم ضـــــــمن مدتـــــــه 

) سـجل ( (  أحـوالاملدنية الصادرة من دائرة  حوالاألوحسب صورة قيد  29/2/1984
السـابعة عشـرة  أكمـلعليـه يكـون قـد  2/8/2001احلـادث قـد وقـع يف  أن)صفحة ( ) و 
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 نإفـــ حـــدxً  كـــانه وقـــت احلـــادث  نـــإومل يكمـــل الثامنـــة عشـــر و  ناويومـــ أشـــهرســـنة ومخســـة 
احلكـم الغيـايب  إلغـاءهـي املختصـة �لنظـر يف القضـية عليـه قـررت احملكمـة  حداثاألحمكمة 
املـــرقم  حالـــةاإلقـــرار  أنحبـــق املـــتهم (ث) وحيـــث  9/4/2003يف  2003/ج/19املـــرقم 
 قـــد جـــاء خمالفـــاً  ...الصـــادر مـــن حمكمـــة حتقيـــق 10/9/2002 يف 2002/إحالـــة/108

لـــذا قـــررت احملكمـــة التـــدخل  أعـــاله حالـــةاإلويســـتوجب التـــدخل التمييـــزي بقـــرار  ونانقـــلل
 إعـــــــادةونقضـــــــه و  10/9/2002يف  2002/إحالـــــــة/108 حالـــــــةاإلالتمييـــــــزي يف قـــــــرار 

حمكمـــــة  إىلراق و األ إحالــــةومـــــن مث  ياً أصــــولكمـــــال التحقيــــق إل ....راق حملكمــــة حتقيــــقو األ
للتمييـــز  قـــابالً  حضـــور�ً ختصـــاص وصـــدر القـــرار �التفـــاق يف دهـــوك حســـب اإل حـــداثاأل

يف   وأفهـــــــــــمية اجلزائيـــــــــــة املعـــــــــــدل صـــــــــــولاأل 265و  245املـــــــــــادتني  حكـــــــــــامأل اســـــــــــتناداً 
22/5/2006.    

دهــــوك مــــن قبــــل حمكمــــة التحقيــــق  أحــــداثحمكمــــة  إىلالقضــــية  إحالــــةمت  أنوبعــــد        
 �هــذه احملكمــة  إىل، ولــدى ورود القضــية حــداثاأل�عتبارهــا هــي املختصــة �لنظــر يف قضــا

، حكمـت احملكمـة 27/2/2007وبتـاريخ  2007/ج/21سـجلت القضـية حتـت العـدد 
ه مدرسـة شـباب البـالغني ملـدة مخـس عشـر سـنة واحتسـاب يداععلى املتهم احلدث (ث) ¹

ــــــه  ــــــةو  16/3/2006للفــــــرتة مــــــن موقوفيت املــــــادة  حكــــــامأل اســــــتناداً  26/2/2007 لغاي
ـــاً /77املـــادتني  حكـــام§ العقـــو�ت واســـتدالالً  ونانقـــ/ز مـــن 406/1 ـــاً /79و xني مـــن  xني

املعــــدل ولعــــدم قناعــــة وكــــيال املــــتهم �حلكــــم الصــــادر مــــن حمكمــــة  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــ
ولكـــــون  .18/3/2007طعنـــــه وقـــــدما الئحتهمـــــا التمييزيـــــة املؤرخـــــة  إىل�درا  حـــــداثاأل

حمكمـــة  إىلالقضـــية  إرســـالالوجوبيـــة التمييـــز مت  دعاويالـــمـــن  حـــداثاألجنـــا�ت  دعـــاوي
التــدقيقات التمييزيــة عليهــا مرفقــة بالئحــة  جــراءإل حــداثاألمــن قبــل حمكمــة  اإلقلــيممتييــز 

حمكمة التمييز مت تصـديق حكـم حمكمـة  وكيال املتهم احلدث، ولدى تدقيق القضية من قبل
  .10/9/2007يف  2007/أحداثية/ان/هـ.ج.الث�84لقرار التمييزي املرقم  حداثاأل
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    أحداثق. 78م  .1على احلدث يف جرائم اجلنا7ت واجلنح�لغرامة كم احل
 أو جنايـةحتكـم علـى احلـدث �لغرامـة يف  أن استثناءً  حداثاألحملكمة  ونانقال أجاز       

  :  أدlه شروطلاحلبس � أوجنحة عقوبتها السجن 
 أواجلنحــــة الســــجن مــــدة ال تزيــــد علــــى ســــبع ســــنوات  أو نايــــةتكــــون عقوبــــة اجل أن - 1

  .�حلبس
صـلح مـن األ هأنـمـن وقـائع الـدعوى  أوظهر من تقرير مكتـب دراسـة الشخصـية  إذا - 2

 للحدث احلكم عليه �لغرامة.
ا تســري علــى منــإهــذه املــادة ال تســري علــى مجيــع جــرائم اجلنــا�ت واجلــنح و  أحكــام        

، �حلــبس أومعينــة وهــي الــيت تكــون عقوبتهــا الســجن مــدة ال تزيــد علــى ســبع ســنوات  فئــة
ولغرض معرفة عقوبـة اجلرميـة يف هـذه احلالـة ال نعتمـد علـى قـانون األحـداث وإمنـا نرجـع إىل 

 مــــن خــــالل التطبيقـــات القضــــائية بشــــكل جلــــي.قـــانون العقــــو�ت وهــــذا مــــا سيتضـــح لنــــا 
يظهــر مــن تقريــر  أنلكــي يســتفيد املــتهم مــن هــذا االســتثناء جيــب و ه فإنــ ،ذلــك إىل إضــافةو 

صـــلح للحـــدث ه مـــن األأنـــحـــدمها مـــن أ أومكتـــب دراســـة الشخصـــية ومـــن وقـــائع الـــدعوى 
الـذي هـو  مسـألة أيهمـا أصـلح للمـتهم، التـدبري األصـليالبت يف  أناحلكم عليه �لغرامة، و 

  تقديرية تعود للمحكمة املختصة.  مسألةم الغرامة فهي سلب احلرية أ

  التطبيقات القضائية 
دهــــــــــــوك حتــــــــــــت العــــــــــــدد   أحــــــــــــداثحمكمــــــــــــة ىل مــــــــــــن قــــــــــــرار و جــــــــــــاء يف الفقــــــــــــرة األ -1

 اإلقلــيممــن قبــل حمكمــة متييــز  متييــز�ً واملصــدق  16/9/2007يف  2007/ج/67العــدد/
"حكمــت مــا يلي: 23/1/2008يف  2007/حــداثأ/اهليئــة اجلزائية/177العــدد حتــت 

                                                   
/ 1) دينار مبوجب م 5000) دينار وال يزيد على (  1501مقدار الغرامة يف جرائم اجلنا�ت ال تقل عن (   - 1

  الصادر من ب .ك . 2002) لسنة  x6لثاً من قانون رقم ( 
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لـــف دينـــار أ) ســـبعمائة ومخســـون 750.000ح (ف) بغرامـــة قـــدرها (اناحملكمـــة علـــى اجلـــ
 حكــام§ العقـو�ت اســتدالالً  ونانقــمـن  49و48و47بداللـة املــواد  أوالً /444وفـق املــادة 

 21/6/2007مـن  واحتساب مدة موقوفيتـه اعتبـاراً  حداثاأل رعاية ونانقمن  78املادة 
ح يف انالف دينــــار عــــن كــــل يــــوم قضــــاه اجلــــوتنزيــــل مبلــــغ ثالثــــة آ 15/9/2007 لغايــــةو 

  .) "أىل (سرقة دار املشتكي و ، وذلك عن التهمة األأعالهالتوقيف من مبلغ الغرامة 
 2007/أحـداثىل/و /اهليئـة اجلزائيـة األ3حتت العدد  اإلقليمجاء يف قرار حمكمة متييز  -2

تبــني مــن الوقــائع املستخلصــة يف  واملداولــةمــا يلي:"القــرار: لــدى التــدقيق  7/3/2007يف 
يف دهوك قد اتبعت القرار التمييزي الصـادر  حداثاألحمكمة  أنالدعوى واحملاكمة اجلارية 
ـــة الث38مـــن هـــذه احملكمـــة بعـــدد   10/9/2006يف  2006/أحـــداثية/ان/ اهليئـــة اجلزائي

احملكمـــة أخطـــأت  أنال عقـــو�ت إ 405/31) وفـــق املـــادة ح (غانة اجلـــانـــدحيـــث قـــررت إ
يف قــــرار  1983لســــنة  76رقــــم  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــمــــن  78يف االســــتدالل �ملــــادة 

املادة املذكورة حددت العقوبة �لسـجن ملـدة ال تزيـد علـى سـبع  نأل، ة وفرض التدبريانداإل
عقـــو�ت حـــدها االقصـــى  405املـــادة  أن�ـــا احلـــدث، يف حـــني  املـــدانســـنوات يف اجلرميـــة 

قصـى جلرميـة منـه جعلـت احلـد األ 31ب مـن املـادة الفقـرة  أنللعقوبة هـو السـجن املؤبـد، و 
وصـف املـادة  نإفالشروع يف تلك اجلرائم �لسجن ملدة ال تزيد على مخس عشرة سنة، لذا 

منـــه  أوالً /77املــادة  أنال ينطبــق علـــى فعــل املـــتهم لغــرض فـــرض التــدبري بـــل  أحــداث 78
التـدابري الـواردة  إحـدىهي الـيت تنطبـق عليـه وعلـى احملكمـة االسـتدالل بتلـك املـادة وفـرض 

فيهــا آخــذة بنظــر االعتبــار حجــم وظــروف القضــية. عليــه قــررت هــذه احملكمــة تصــديق قــرار 
منـــــه  أحــــداث 78عقــــو�ت وحـــــذف االســــتدالل �ملـــــادة  405/31ة وفــــق املـــــادة انــــاالد

قــرار جديــد بعــد االســتدالل  ختــاذحمكمتهــا ال إىلالقضــية  إعــادةو  ونقــض قــرار فــرض التــدبري
    .7/3/2007وصدر القرار �التفاق يف  أعاله �77ملادة 
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   أحداثق. أوالً /79م  1؟الفتيان �هيلاحلدث الصيب مدرسة  ودعيمىت 
حــد التــدابري وقــت احلكــم عليــه فــىت فــيحكم عليــه §صــبح ارتكــب الصــيب جرميــة وأ إذا     

ـــة  تقـــرر  أناخلاصـــة �لصـــيب، وجيـــب علـــى احملكمـــة عنـــد احلكـــم عليـــه بتـــدبري ســـالب للحري
  .الفتيان �هيله مدرسة إيداع

  التطبيقات القضائية
ــــــــز   ــــــــرار حملكمــــــــة متيي ــــــــيمجــــــــاء يف ق يف  2009/أحداث/هـــــــــ.ج/61حتــــــــت العــــــــدد  اإلقل

خبصـوص التـدبري املفـروض  أمـا.....واملداولةبعد التدقيق  :" القرار:ما يلي 20/4/2009
ىل و ملـدة سـنة واحـدة عـن التهمـة األ الفتيـان �هيـليف مدرسـة  يداعح واليت هي اإلانحبق اجل
ل حبقــه و ينفــذ التــدبري األ أنيــة والثالثــة علــى انعــن كــل واحــدة مــن التهمتــني الث أشــهروســتة 

ـــاره األ وتقريـــري البحـــث  أعـــالهح انا جـــاءت مناســـبة ومتوازنـــة مـــع عمـــر اجلـــفإـــشـــد �عتب
 أوالً /79املـــادة  ضــافة¹ ي ومكتــب دراســة الشخصــية لــذا تقــرر تصــديقه تعــديالً جتمــاعاال

 صـبياً  كـان أعـالهح اناجلـ نألفرض التـدبري  رمن قرا 3و2و1الفقرات  إىل حداثاأل رعاية
    ....."أعالهاخلامسة عشر من عمره بتاريخ احملاكمة  أكملبتاريخ احلادث و 

   أحداثق. �نياً /79م  2؟احلدث مدرسة شباب البالغني ودعيمىت 
منــة عشــرة مــن العمــر، فــيحكم وقــت احلكــم عليــه الثا أمتارتكــب احلــدث جرميــة و  إذا       
لوقـــت ارتكــــاب اجلرميـــة، وجيـــب علــــى  الصــــيب تبعـــاً  أوحـــد التــــدابري اخلاصـــة �لفـــىت عليـــه §

ه مدرســة الشــباب البــالغني.إيداعــتقــرر  أناحملكمــة عنــد احلكــم عليــه بتــدبري ســالب للحريــة 
        

                                                   
  ق.ع 74/2راجع أيضاً م -  1
 ق.ع 74/3راجع أيضاً م -  2
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  التطبيقات القضائية
يف  2009/أحـداث/اهليئـة اجلزائية/78حتـت �لعـدد  اإلقلـيمجاء يف قرار حملكمة متييز  -1

كافـة القـرارات الصـادرة مـن   أنتبـني  واملداولـةما يلي:"القرار: بعد التدقيق  30/4/2009
وفــرض تــدبري وســائر القــرارات  ةانــدإمــن  30/12/2008دهــوك بتــاريخ  أحــداثحمكمــة 

لقـــرار هـــذه احملكمـــة بـــرقم  ا جـــاءت اتباعـــاً ألـــ ونانقـــصـــحيحة وموافقـــة لل خـــرىالفرعيـــة األ
لذا تقـرر تصـديقه ماعـدا الفقـرة  19/10/2008يف  2008/أحداث/هيئة جزائية/143

حـالل عبـارة (مدرسـة الشــباب ¹ ىل مـن قـرار فـرض التــدبري حيـث تقـرر تصـديقه تعــديالً و األ
ويكــون  1/1/1990ح (ز) مــن مواليــد اناجلــ نأل) الفتيــان �هيــلالبــالغني) حمــل (مدرســة 
وتســـــعة  َحـــــَد عشـــــر شـــــهراً أســـــنة و يـــــة عشـــــر انمث 30/12/2008عمـــــره بتـــــاريخ احملاكمـــــة 

مـن  xنيـاً /79املـادة  إضـافةالثامنـة عشـرة مـن عمـره و  أكملوعشرون يوم وبذلك يكون قد 
  ".ىل من قرار فرض التدبريو الفقرة األ إىل حداثاأل رعاية ونانق

يف  2008/أحداث/هـــــــ.ج/52حتــــــت العــــــدد  اإلقلــــــيمجــــــاء يف قــــــرار حملكمــــــة متييــــــز  -2
خبصـوص التـدبري املفـروض  أمـا.....واملداولةبعد التدقيق  :" القرار:ما يلي 12/6/2008

جـاءت خفيفـة وغـري مناسـبة  افإـ أشـهرملـدة عشـرة  الفتيـان �هيـليف مدرسة  يداعهي اإلو 
حمكمتهــا لغــرض تشــديد  إىل ضــبارةاإل إعــادةومتوازنــة مــع الفعــل املرتكــب لــذا تقــرر نقضــه و 

عنــد فــرض التــدبري  حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  xنيــاً /79املــادة  أحكــامالتــدبري مــع مراعــاة 
    ...."حبقه أعالهالثامنة عشرة من العمر وقت صدور القرار  أكملقد  أعالهح اناجل نأل

   أحداثق. 80م  :التنفيذ حبق احلدث، والشروط املطلوبة إيقاف
ه تعليــق تنفيــذ العقوبــة فــور صــدور احلكــم �ــا علــى §نــ :تنفيــذ العقوبــة إيقــافيعــّرف        

م الــذي ه النظــا§نــ ،أيضــاً . كمــا يعــّرف 1ونانقــالشــرط موقــف خــالل فــرتة اختبــار حيــددها 
بوقـف تنفيـذها  مـراملـتهم وحتديـد العقوبـة املناسـبة مـع األة انـدخيول القاضي سلطة احلكـم ¹

                                                   
    . 71صم، 1997د.ماهر عبدالدرة و د.حسن عودة زمال، مبادئ علم العقاب،   -1
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 ال ن§تكون مبثابة فرتة للتجربة يطالب احملكوم عليـه فيهـا  ونانقاللفرتة زمنية معينة حيددها 
يرتكـــب جرميـــة جديـــدة  أنت هـــذه الفـــرتة دون مـــرّ  نإفـــارتكـــاب جرميـــة جديـــدة.  إىليعـــود 
ارتكـب خالهلـا جرميـة جديـدة  إذا أمـااجلنائيـة، xره مل يكـن وتـزول مجيـع آ نكـأاحلكـم   اعتـرب

    .ما حيكم به عليه �لنسبة للجرمية اجلديدة إىل إضافةفيجوز تنفيذ العقوبة املوقوفة 
املشــرع اجلنــائي العراقــي أخــذ بنظــام وقــف التنفيــذ يف قــانون العقــو�ت وقــانون رعايــة       

األحداث، وعليه فسـواء كـان احملكـوم �لغـاً أم حـدxً، فلـه فرصـة االسـتفادة مـن هـذا النظـام 
مـن قـانون األحـداث: إذا أّمت  80إذا توفر لديه الشروط املطلوبة. إذ نـّص املشـرع يف املـادة 

الثامنة عشرة من عمره وقت صدور احلكم عليـه بتـدبري سـالب للحريـة ملـدة ال تزيـد احلدث 
علـــى ســـنة يف جنايـــة معاقـــب عليهـــا �لســـجن املؤقـــت فيجـــوز حملكمـــة األحـــداث أن تقـــرر 

شـروط إيقـاف التنفيـذ حبـق احلـدث  إيقاف تنفيذ هذا التدبري. يفهـم مـن الـنص املـذكور §ن
  اجلانح هي ما يلي: 

قد أمت الثامنة عشرة من عمره وقت صدور احلكـم عليـه. وهـذا يعـين  أن يكون احلدث .1
§ن احلدث جيب أن يكون �لغاً وقت صدور احلكم عليه وإالّ فغـري مشـمول ¹يقـاف 

 التنفيذ.  
أن يكون التدبري الصـادر حبقـه تـدبري سـالب للحريـة (أي تـدبري اإليـداع)، أمـا التـدابري  .2

 لغرامة وغريها، فغري مشمولة بوقف التنفيذ.األخرى مثل تدبري مراقبة السلوك وا
أن تكــون مــدة اإليــداع املفروضــة علــى احلــدث ال تزيــد علــى ســنة، مبعــىن إذا كــان مــدة  .3

 اإليداع سنة فأقل فمشمول �إليقاف، أما إذا زادت املدة عن سنة فغري مشمول.
ئم اجلـنح أن تكون اجلرمية املرتكبة من قبل احلـدث اجلـانح مـن نـوع اجلنـا�ت، أمـا جـرا .4

 واملخالفات فغري مشمولة.
أن تكــــون العقوبــــة األصــــلية للجرميــــة املرتكبــــة ســــجن مؤقــــت، أمــــا إذا كانــــت العقوبــــة  .5

  سجن مؤبد أو اإلعدام فال يشملهما إيقاف التنفيذ.
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وبعــد تعــديلها  80م أجــرى املشــرع العراقــي تعــديالً علــى املــادة 1998لكــن يف عــام      
  أصبحت كما يلي: 

: حملكمة األحداث عند احلكم على احلـدث يف جنايـة أو جنحـة بتـدبري سـالب للحريـة أوالً 
ملدة ال تزيد على سنة أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبري مـدة سـنتني تبـدأ مـن Ãريـخ احلكـم 
إذا رأت من أخالقه وتقرير دراسـة الشخصـية وظـروف اجلرميـة مـا يبعـث علـى االعتقـاد §نـه 

وإلــزام ولّيــه أو أحــد أقاربــه §ن حيــرر تعهــًدا حبســن تربيتــه و¢ذيبــه لــن يرتكــب جرميــة جديــدة 
خالل مدة إيقاف التنفيذ ويودع يف صـندوق احملكمـة مبلغًـا تقـدره احملكمـة مبـا يتناسـب مـع 

مـــــن قـــــانون  149و 148و 147حالتــــه املاليـــــة، وتراعـــــى يف هـــــذا الشـــــأن أحكـــــام املـــــواد 
  .  1969لسنة  111العقو�ت املرقم بـ 

: إذا أمت احلدث الثامنـة عشـرة مـن عمـره وقـت صـدور احلكـم عليـه يف جنايـة أو جنحـة �نياً 
بتــدبري ســالب للحريــة ملــدة ال تزيــد علــى ســنة، فلمحكمــة األحــداث أن تقــرر إيقــاف تنفيــذ 

 148و 147و 146و 145و 118هــذا التــدبري. وتراعــى يف هــذا الشــأن أحكــام املــواد 
  .1م1969لسنة  111من قانون العقو�ت املرقم بـ  149و

                                                   
التعهد حبسن السلوك هو إلزام احملكوم عليه §ن حيرر وقت صدور احلكم تعهداً حبسن سلوكه  – 1: 118مادة   - 1

�ا على أن ال تزيد §ية حال على مخس سنوات تبدأ من Ãريخ ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد على مدة العقوبة احملكوم 
انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب آخر. ويلزم احملكوم عليه §ن يودع صندوق احملكمة مبلغًا من املال أو ما 

وال يزيد على مائيت  يقوم مقامه تقدره احملكمة مبا يتناسب مع حالته املادية على أن ال يقل املبلغ عن عشرين ديناراً 
حتدد احملكمة يف احلكم أجًال لدفع املبلغ أو ما يقوم  – 2دينار وجيوز أن يدفع املبلغ عن احملكوم عليه شخصا آخر.  

مقامه ال تزيد مدته على شهر من Ãريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب آخر. فإذا  مل يدفع خالل هذا 
م حتت مراقبة الشرطة مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على املدة احملددة يف التعهد أو أن �مر األجل أمرت بوضع احملكو 

§ي تدبري احرتازي آخر مناسب حلالته ويعفى احملكوم عليه من ذلك يف أي وقت إذا  دفع املبلغ أو ما يقوم مقامه. 
  تعهد إذا وجدت أسبا�ً تربر ذلك.وللمحكمة بناء على طلب احملكوم عليه أن تقرر ختفيض املبلغ أو مدة ال

للمحكمة عند األمر ¹يقاف التنفيذ أن تلزم احملكوم عليه §ن يتعهد حبسن السلوك خالل مدة إيقاف  145مادة 
أو أن تلزمه §داء التعويض احملكوم عليه كله أو بعضه خالل أجل حيدد يف احلكم أو  118التنفيذ وفقاً ألحكام املادة 

  معاً.تلزمه �ألمرين 
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عنـــد املقارنــــة بــــني النصـــني القــــدمي واحلــــديث أي املعـــدل، يالحــــظ §ن الــــنص القــــدمي       
أصبح الفقـرة xنيـاً مـن املـادة املـذكورة بعـد أن أجـري عليهـا التعـديل. إضـافة إىل ذلـك، أتـى 
 املشرع بفقرة جديدة وأضافت للمادة وهي الفقرة األوىل. وهكـذا فـإن املشـرع قـد وّسـع مـن

  نطاق دائرة املستفيدين من هذا النظام.
 80أمــا التعــديالت الــيت أجريــت علــى الــنص القــدمي والــذي أصــبح الفقــرة الثانيــة مــن      

بعد التعديل، هي: أن اجلرمية املرتكبة قد تكون جناية أو جنحة، كمـا ال يشـرتط أن تكـون 
بعينهــا. أمــا الشــروط  العقوبــة األصــلية جلرميــة اجلنــا�ت ســجن مؤقــت وال أيــة عقوبــة أخــرى

  فهي ما يلي: 80اليت أوردها املشرع يف الفقرة األوىل من املادة 
 سنة من عمره وقت صدور احلكم عليه.  18عدم إكمال احلدث  .1
 أن يكون التدبري الصادر حبقه تدبري سالب للحرية (أي تدبري اإليداع).  .2
 أن تكون مدة اإليداع املفروضة على احلدث ال تزيد على سنة. .3
 أن تكون اجلرمية املرتكبة من قبل احلدث اجلانح من نوع اجلنح أو اجلنا�ت. .4

                                                                                                                             
  تكون مدة ايقاف التنفيذ ثالث سنوات تبدأ من Ãريخ احلكم. 146مادة 
  جيوز احلكم ¹لغاء ايقاف التنفيذ يف أية حالة من احلاالت التالية:  – 1:  147مادة 
  . 145إذا  مل يقم احملكوم عليه بتنفيذ الشروط املفروضة عليه وفقا للمادة  –اوال 
ليه خالل مدة التجربة املذكورة يف املادة السابقة جناية أو جنحة عمدية قضي عليه من إذا  ارتكب احملكوم ع –xنيا 

  أجلها بعقوبة سالبة للحرية ألكثر من ثالثة أشهر سواء صدر احلكم �ألدانة أثناء هذه الفرتة أو صدر بعد انقضائها. 
كم ائي مما نص عليه يف الفقرة السابقة إذا  ظهر خالل مدة التجربة أن احملكوم عليه كان قد صدر عليه ح –xلثا 

  جلناية أو جنحة عمدية ومل تكن احملكمة قد علمت به حني أمرت ¹يقاف التنفيذ. 
يصدر احلكم �إللغاء بناء على طلب اإلدعاء العام من احملكمة اليت أصدرت احلكم �لعقوبة اليت ترتب عليها  – 2

  سبب اإللغاء مع عدم اإلخالل حبق الطعن وال يف درجات التقاضي.إلغاء ايقاف التنفيذ أو اليت ثبت أمامها 
يرتتب على إلغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة األصلية والعقو�ت التبعية والتدابري االحرتازية اليت كان  148مادة 

  السلوك الذي ألزم احملكوم عليه.أوقف تنفيذها وجيوز احلكم مببلغ الكفالة اليت أديت كالً أو جزءاً تنفيذاً للتعهد حبسن 
اعترب احلكم كأنه  147إذا  انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم ¹لغاء اإليقاف وفقاً ألحكام املادة  149مادة 

  .145مل يكن وألغيت الكفالة املشار اليها يف املادة 
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االســتنتاج مــن تقريــر مكتــب دراســة الشخصــية وأخــالق احلــدث وظــروف ومالبســات  .5
القضــية، §ن احلــدث لــن يعــود إىل عــامل اجلرميــة إن أعطتــه فرصــة إيقــاف تنفيــذ التــدبري 

 حبقه.
إذا توفرت الشروط املذكورة، فلمحكمة األحداث إيقاف تنفيذ تدبري اإليداع حبق     

احلدث اجلانح، ملدة سنتني تبدأ من Ãريخ احلكم عليه، ويلزم احملكمة ويل احلدث أو أحد 
أقاربه بتحرير تعهد، يتعّهد فيه حبسن تربية احلدث و¢ذيبه خالل مدة اإليقاف،كما يلزم 

لة ¹يداع مبلغ يف صندوق احملكمة كتأمينات تقدرها حسب حالته أحدمها حسب احلا
 111من قانون العقو�ت املرقم بـ  149و 148و 147املالية، مع مراعاة أحكام املواد 

 م.1969لسنة 
  فهي كما يلي: 80أما أوجه الفرق بني الفقرة األوىل والثانية من املادة      

 18عدم إكمال احلدث  يبلغوا سن الرشد (الفقرة األوىل خاصة �ألحداث الذين مل .1
 ) عند صدور احلكم حبقهم. أما الفقرة الثانية فخاصة �لذين بلغوا سن الرشد.سنة

تشرتط الفقرة األوىل أن يستنتج القاضي من تقرير مكتب دراسة الشخصية وأخالق  .2
ه احلدث وظروف ومالبسات القضية، §ن احلدث لن يعود إىل عامل اجلرمية إن أعطت

فرصة إيقاف تنفيذ التدبري حبقه، يف حني مل ينص املشرع على هذا الشرط يف الفقرة 
الثانية، ورغم ذلك نعتقد §ن هذا الشرط جيب مراعاته من قبل القاضي استناداً 

 من قانون العقو�ت.  144للمادة 
 ملدة ال تقل سنةيقّدم التعهد حبسن السلوك من قبل احلدث البالغ سن الرشد نفسه  .3

واحدة وال تزيد على مدة التدبري احملكوم �ا على أن ال تزيد على مخس سنوات يف  
الفقرة الثانية، بينما يقّدمه الويل أو القريب ملدة سنتني حسب كل األحوال مبوجب 

 الفقرة األوىل.
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األصل أن يقّدم مبلغ التأمني املقّدر من قبل احملكمة احلدث البالغ سن الرشد نفسه  .4
الثانية، وأن يقّدمه الويل أو القريب يف الفقرة األوىل، لكن أجاز القانون أن يف الفقرة 

 يدفع املبلغ أي شخص آخر يف احلالتني.
) سنوات تبدأ من Ãريخ 3مدة إيقاف تنفيذ التدبري مبوجب الفقرة الثانية هي ( .5

  احلكم، بينما هذه املدة هي سنتني يف الفقرة األوىل. 

  عق. 147: م احلكمإيقاف التنفيذ حاالت إلغاء 
مــن قــانون  147مــا فيمــا يتعلــق ¹لغــاء إيقــاف تنفيــذ احلكــم فإنــه وحســب املــادة أ    

  العقو�ت حيصل يف إحدى احلاالت اآلتية:
إذا مل يلتــزم احلــدث اجلـــانح القاصــر أو البـــالغ �لشــروط املفروضــة عليـــه ضــمن التعهـــد  .1

 املأخوذ منه حبسن السلوك. 
احلــدث جرميــة عمديــة مــن نــوع اجلــنح أو اجلنــا�ت خــالل مــدة اإليقــاف، إذا ارتكــب  .2

) أشـهر. أمـا خبصـوص وقـت صـدور 3واحلكم عليه بتدبري سالب للحرية ألكثر مـن (
 احلكم عليه، فإن صدوره أثناء مدة اإليقاف أو بعدها فسواء.

إذا كــــان احلـــــدث احملكــــوم ســـــبق وأن حكــــم عـــــن جرميــــة عمديـــــة مــــن نـــــوع اجلـــــنح أو  .3
�ت، ومل تكــن احملكمــة الــيت أصــدرت احلكــم ¹يقــاف التنفيــذ علــى علــم بــذلك، اجلنــا

 لكن أثناء فرتة اإليقاف كشف األمر.  
يف هــذه احلــاالت، أجــاز القــانون للقاضــي ¹لغـــاء احلكــم ¹يقــاف تنفيــذ التــدبري، بنـــاء      

الــيت  علــى طلــب عضــو االدعــاء العــام املنتســب أمــام احملكمــة الــيت أصــدرت احلكــم �لتــدبري
ترتــب عليهــا إلغــاء إيقــاف التنفيــذ أو الــيت ثبــت أمامهــا ســبب اإللغــاء. أمــا إذا انتهــى مــدة 
التجربــة ومل يلــغ احلكــم ¹يقــاف التنفيــذ، فيعتــرب احلكــم الصــادر حبــق احملكــوم كأنــه مل يكــن، 

  .1و�لتايل ال يعترب سابقة حبقه

                                                   
 ق. عقو�ت العراقي. 149م  1
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  التطبيقات القضائية 
يف  2007/ج/1دهــوك حتــت العــدد/ أحــداثحمكمــة ىل مــن قــرار و جــاء يف الفقــرة األ -1

/اهليئـــة 92حتـــت العـــدد  اإلقلـــيممـــن قبـــل حمكمـــة متييـــز  متييـــز�ً واملصـــدق  19/2/2007
مــــا يلــــي: " حكمــــت احملكمــــة علــــى  25/6/2007يف  2007/أحــــداثية/اناجلزائيــــة الث

ادة املـــ حكـــامأل اســـتناداً ه مدرســـة الشـــباب البـــالغني ملـــدة ســـنة واحـــدة يداعـــ) ¹ح (هاناجلـــ
 ونانقـمـن  xنيـاً /79/ب وأوالً /77املـادة  حكـام§ العقو�ت اسـتدالالً  ونانقمن  412/2
ــــــةو  20/8/2006املعــــــدل مــــــع احتســــــاب موقوفيتــــــه للفــــــرتة مــــــن  حــــــداثاأل رعايــــــة  لغاي

ح شــاب يف مقتبــل العمــر وطالــب انولكــون اجلــ أعــاله يــداعضــمن مــدة اإل 21/8/2006
 حكـامأل اسـتناداً التنفيذ حبقـه ملـدة ثـالث سـنوات  إيقافمستمر يف الدراسة قررت احملكمة 

ح حبسـن السـلوك والسـرية انيتعهد اجلـ أناملعدل على  حداثاأل رعاية ونانقمن  80املادة 
ح بـدفع �مينـات انلـزام اجلـخالل مدة ثـالث سـنوات وإ جناية أوجنحة  أيةوعدم ارتكاب 

 أو جنايــة أيــةصــندوق احملكمــة، ويف حالــة عــدم ارتكابــه  إىللــف دينــار قــدره ثالثــون أ مبلغــاً 
 اســــتناداً  اإلقلــــيمخلزينــــة  ائيــــاً  يــــراداً املبلــــغ وبعكســــه ســــوف يقيــــد املبلــــغ إ إليــــهجنحـــة يعــــاد 

  .العقو�ت " ونانقمن  149و148و147و146و145و144و118املواد  حكامأل
مـــا هـــو  1989يـــة/ن/موســـعة 173xحمكمـــة متييـــز العـــراق حتـــت العـــدد/ جـــاء يف قـــرار  -2

 الفتيــان �هيــليف مدرســة  يــداعاحلكــم علــى احلــدث �إل حــداثاألقــررت حمكمــة  إذاآٍت " 
ــــمــــن  145و  144للمــــواد  اســــتناداً هــــذا التــــدبري  إيقــــافو  ــــالعقــــو�ت  ونانق قرارهــــا  نإف

احلدث مل يكمـل الثامنـة عشـرة مـن عمـره  كان إذامشوب �خلطأ فيما يتعلق بوقف التنفيذ 
التـدبري  يقـافرمسـت الطريـق إل حـداثاأل رعاية ونانقمن  80املادة  نألوقت احلكم عليه 

مـن  144املـادة  إىلز هـذا الـنص والرجـوع و االسالب للحرية حبق احلدث فيمتنـع �لتـايل جتـ
  .  1"العقو�ت ونانق

                                                   
 . 172املصدر السابق، ص  ،1991القضاء، العددان األول والثاين لسنة  -  1
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   أحداثق. 81م  .1الفتيان �هيلمدرسة ، و بيانالص �هيليف مدرسة  يداعمدة اإل
يزيد جممـوع مـا ينفـذ منهـا علـى مخـس سـنوات يف  أنفال جيوز  يداعتعددت مدة اإل إذا    

  .الفتيان �هيلوعلى مخسة عشرة سنة يف مدرسة  بيانالص �هيلمدرسة 

   أحداثق. 82م  .2تأهيلنقل احلدث املودع بني مدارس ال
اخلامســة عشـــرة مـــن عمـــره وجـــب  بيانالصـــ �هيـــلاحلــدث املـــودع يف مدرســـة  أمت إذا – أوالً 

  كماله مدة حكمه. إل  الفتيان �هيلمدرسة  إىلنقله 
 إىلالثامنـــة عشـــرة مـــن عمـــره وجـــب نقلـــه  الفتيـــان �هيـــلاملـــودع يف مدرســـة  أمت إذا – xنيـــاً 

  كمال مدة حكمه. مدرسة الشباب البالغني إل 
 إىلية والعشرين من عمره وجـب نقلـه اناملودع يف مدرسة الشباب البالغني الث أمت إذا – xلثاً 

  كمال مدة حكمه.الكبار إل  إصالحقسم 
اســـتحدث مدرســـة شـــباب البـــالغني ومل تكـــن  حـــداثاأل ونانقـــاملشـــرع يف  ن§يتبـــني        

العمـر املطلـوب لنقـل احلـدث بـني مدرسـة  أنالعقـو�ت، كمـا  ونانقـهلذه املدرسة وجـود يف 
ه ال فإنــالعقـو�ت، وهلـذا  ونانقـتلـف عـن العمـر املطلـوب يف خي حـداثاأل ونانقـيف  أخـرىو 

مــن عمــره وال بقــاء احلــدث الفــىت  15 أمت إذا بيانالصــجيــوز بقــاء احلــدث الصــيب يف مدرســة 
مــن عمــره يعــد فتــاً،  15الصــيب  إمتــامه مبجــرد ألنــ ،مــن عمــره 18 أمت إذا الفتيــانيف مدرســة 

 املسـألةتبـه هلـذه انقـد  حـداثاألمشـرع  نإفـ، وهلـذا من عمـره يعتـرب �لغـاً  18والفىت بتمامه 
  .العقو�ت الذي مل يلتفت هلا ونانقاملهمة بعكس 

                                                   
 ق.ع 76/2راجع أيضاً م  -  1
  ق.ع 4 / 74راجع أيضاً م   -  2
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   أحداثق. 83م  .1كيفية استحصال الغرامة عند االمتناع عن الدفع
يستحصــل مبلــغ الغرامــة عنـــد امتنــاع احملكــوم �ــا عـــن دفعهــا �لطــرق التنفيذيــة وفـــق        
 ونانقـل جـاءت مطابقـاً  خـرىالعقو�ت هي األ ونانقما جاء يف  أنالتنفيذ، و  ونانق أحكام

حكــم علــى احلــدث بغرامــة فــال جيــوز حبســه اســتيفاء هلــا  إذاحيــث نــص علــى ( حــداثاأل
عطـى أ صـولاأل ونانقبينما  .تعذر ذلك تستوىف منه عند ميسرته) نإفا ينفذ على ماله منإو 

تقــرر حجــز احلــدث  أن أوالطــرق التنفيذيــة لــدفع الغرامــة  إىلتلجــأ  أناخليــار للمحكمــة يف 
مـــدة ال  حــوالاألحســب  الفتيــانه يف مدرســة إيداعـــ أوية صــالحعنهــا يف املدرســة اإل بــدالً 

و�لتـايل  حـداثاأل ونانقـوهذا يتنـاقض مـع  ،وال تزيد على سنة واحدة أشهرتقل عن ستة 
 حبـــبس املـــتهم احلـــدث حبســـاً  عـــادة تحقيـــقالكم ا حمـــ تقـــّررن الناحيـــة العمليـــة ومـــتطبـــق.  ال

اجلزائـي يف حالـة عـدم دفعـه الغرامـة املفروضـة  مـراملخالفات املشـمولة �أل دعاوييف  بسيطاً 
  .حداثاأل ونانقمن  83املادة  حسب ونانقخمالف للو  غري سليم قرارعليه، وهذا 

  التطبيقات القضائية 
الصـادر  10/5/1981يف  1981/جـزاء xنيـة/479جاء يف القرار التمييزي املرقم  - 1

مـــن حمكمـــة متييـــز العـــراق" لـــيس للمحكمـــة إيـــداع احلـــدث يف مدرســـة تـــدريب الفتيـــان عنـــد 
 83يقابــل م  –األحــداث مــن قــانون  36عــدم دفعــه الغرامــة ملخالفــة ذلــك أحكــام املــادة 

  .  2دفعها"توجب تنفيذ الغرامة بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم  اليت -من القانون النافذ
يف  2009غرامــــــــــة//49جــــــــــاء يف قــــــــــرار حملكمــــــــــة حتقيــــــــــق دهــــــــــوك حتــــــــــت العــــــــــدد  - 2

دلــة األ يـةاو (م) ولكف (ب)عــرتاف املهتمـني كـل مــن  (س) و المـا يلـي:  17/2/2009
لـف دينـار ) مخسـة وأربعـون أ45.000واحـد مـنهم مببلـغ (حبقهم قررت احملكمـة تغـرمي كـل 

واحتســــاب  ملــــدة مخســــة عشــــرة يومــــاً  ويف حالــــة عــــدم الــــدفع حبســــهم بســــيطاً  عراقــــي فــــوراً 

                                                   
  ق.أصول 239ق .ع و م 78راجع أيضاً م  -  1
  .25ابراهيم املشاهدي، املصدر السابق، ص  -  2
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) ثالثـــة 3000وتنزيـــل مبلـــغ ( 1/2/2009 لغايـــةو  1/2/2009موقـــوفيتهم للفـــرتة مـــن 
مـــامل  طــالق ســـراحهم مـــن التوقيــف حـــاالً وقيـــف وإار عـــن كـــل يــوم قضـــاهم يف التالف دينــآ

 حكــام§ وصــدر القــرار حبقهــم عمــالً  أخــرىحمكــومني علــى ذمــة قضــية  أويكونــوا مطلــوبني 
 ،17/2/2009يف  علنـــاً وا وأفهمـــية صـــولاأل 205/ د و 134عقـــو�ت و  386املـــادة 
    .10/2/2009 إىل 1/2/2009موقوفية املهتم (س) يعترب من  أن علماً 

  :على القرارالتعليق 
 .ه خط هو حدثامست حتاملتهم الذي -1
ه يستحصـل منـه يف هـذه ألنـال جيوز حـبس املـتهم لعـدم دفـع الغرامـة  حداث�لنسبة لأل-2

  .احلالة عن طريق دائرة التنفيذ
 عقو�ت. 386/2 أو 386/1بني مادة اال¢ام بوضوح، هل هي احملكمة مل ت-3
اخلاصـــــة  حكـــــامعليهـــــا مراعـــــاة األ حـــــداثاألســـــم قضـــــا� حتحمكمـــــة التحقيـــــق حينمـــــا -4
ـــاً قرارهـــا  أصـــدرتا ـــأ إىل تشـــار تحقيـــق أال، وهنـــا حمكمـــة حـــداثأل� وهـــذا وخمـــالف  علن
  .سر�÷  حداثاأل األحكام تصدر حبق نأل، ونانقلل
  .املفروض تفرقة أوراق املتهم احلدث عن أوراق البالغني، وإصدار القرار حبقه بوحده-5

  :الشرطي اإلفراج
ت يف وســط ســالب للحريــة، كانــ أنفبعــد  ،عبــارة عــن تغيــري يف كيفيــة تنفيــذ العقوبــة      

        . 1صبح يتم يف وسط حر يكتفي فيه بتقييد تلك احلريةأ

                                                   
 . 67د.ماهر عبدالدرة و د.حسن عودة زمال، املصدر السابق، ص -  1
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   /أوًال ق.أحداث84. م 1الشروط املطلوبة لإلفراج الشرطي
) 86، 85، �84لرجـــوع إىل موقـــف املشـــرع العراقـــي، يالحـــظ §نـــه خّصـــص املـــواد (     

/أوًال) يفهـم §ن شـروط 84من قانون األحداث لنظام اإلفراج الشرطي، ومـن قـراءة املـادة (
  اإلفراج الشرطي هي ما يلي: 

 تقدمي طلب من قبل احلدث احملكوم نفسه أو وليّـه إىل حمكمـة األحـداث لإلفـراج عنـه .1
مــــن قــــانون األصــــول، ال يــــتم البــــدء مبعاملــــة اإلفــــراج  332شــــرطياً. واســــتناداً للمــــادة 

الشــرطي إالّ بعــد تقــدمي الطلــب املــذكور لكــن نظــراً جلهــل احملكــومني §حكــام القــانون 
والصــعو�ت الــيت قــد تقــف أمــامهم وحتــول دون تقــدمي الطلــب، أجــرى املشــرع العراقــي 

م ومبوجبـه، 1992لعـام  9ذكورة �لقـانون رقـم م تعديل على املـادة املـ1992يف عام 
ألـــزم املشـــرع دائـــرة إصـــالح األحـــداث والكبـــار، الطلـــب مـــن احملكمـــة املختصـــة بنظـــر 
اإلفراج الشـرطي للمحكـوم الـذي يتـوفر لديـه الشـروط املنصـوص عليهـا يف القـانون إن 

ام بــنفس مل يكــن احملكــوم قــد قــدم طلبــاً بــذلك، كمــا أجــاز التعــديل لإلدعــاء العــام القيــ
املهمة يف هـذه املسـألة. حقيقـة، هـذا التعـديل يف مكانـه، ونـدعو املشـرع الكوردسـتاين 

 للمصادقة عليه لكي يتم تنفيذه يف اإلقليم أيضاً. 
أن يكـــون قـــد أمضـــى ثلثـــي مـــدة التـــدبري يف اجلهـــة املعـــدة لتنفيـــذه، فـــإن كانـــت مـــدة  .2

إلصــالحية. وعلــى أن إيداعـه ثــالث ســنوات مــثالً جيــب أن ميضـي احلــدث ســنتني يف ا
تكــون املــدة الــيت أمضــاها يف املدرســة ال تقــل عــن ســتة أشــهر يف كــل األحــوال، مبعــىن 

 إذا كانت مدة حمكوميته ستة أشهر فإنه غري مشمول �إلفراج الشرطي. 
/د مـن قـانون أصـول 331أن ال يكون من املشـمولني �السـتثناءات الـواردة يف املـادة  .3

 .2احملاكمات اجلزائية

                                                   
  ..ع ق 77ق.أصول و م  331راجع أيضاً م -  1
  /د تنص على: يستثىن من أحكام االفراج الشرطي احملكومون املنصوص عليهم فيما �يت: 331مادة  2
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يف إىل مـــا تقـــدم، جيـــب أن يكـــون احلكـــم قـــد اكتســـب الدرجـــة القطعيـــة، ألن ونضـــ  .4
، لكـن القضـاء العراقـي يف عـدد مـن قرارا¢ـا، 1احلكم قبل ذلك معرض للطعن والنقض

 .2أجاز مشول احلكم �إلفراج الشرطي رغم عدم اكتسابه الدرجة القطعية

   حداث/�نياً ق.أ84: م قرار اإلفراج الشرطي يف حال توفر الشروط
بعـــد تـــوفر الشـــروط املـــذكورة فـــإن حمكمـــة األحـــداث قـــد تصـــدر قرارهـــا �إلفـــراج عـــن       

احملكوم وينّفـذ قرارهـا حـاالً وإن طعـن مـن قبـل اإلدعـاء العـام، أو قـد يرفضـه، لكـون قـرارات 
اإلفـــراج الشـــرطي مـــن ضـــمن الســـلطات التقديريـــة هلـــا، لكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة فإنـــه مـــن 

قرارهـــا �لـــرفض رغـــم تـــوفر الشـــروط. وإذا حصـــل أن رد الطلـــب مـــن قبـــل النـــادر أن تصـــدر 
احملكمـــة، فـــال جيـــوز تقـــدميها إالّ بعـــد مـــرور ثالثـــة أشـــهر، إالّ إذا كـــان الـــرد لســـبب شـــكلي، 
فيجوز إعادة التقدمي بعد إكمال النـواقص. أمـا احملكمـة املختصـة ¹صـدار القـرارات املتعلقـة 

                                                                                                                             
من قانون  140اsرم العائد الذي حكم عليه §كثر من احلد األقصى للعقوبة املقررة للجرمية طبقًا ألحكام املادة  -1

  و�ت البغدادي.من قانون العق 68أو املادة  1969لسنة  111العقو�ت رقم 
  احملكوم عليه عن جرمية ضد أمن الدولة اخلارجي أو جرمية تزييف العملة أو الطوابع أو املستندات املالية احلكومية.   -2
احملكوم عليه عن جرمية وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جرمية وقاع أو اعتداء بغري قوة او  – 3

مل يتم الثامنة عشرة من عمره أو جرمية وقاع أو لواط �حملارم أو جرمية التحريض على  ¢ديد أو حيلة على عرض من
  الفسق والفجور أو جرمية السمسرة .

احملكوم عليه �ألشغال الشاقة أو السجن عن جرمية سرقة إذا  كان قد سبق احلكم عليه �ألشغال الشاقة أو  -4
  ت عقوبتها ألي سبب قانوين.السجن عن جرمية سرقة أخرى ولو كانت قد انقض

احملكوم عليه �ألشغال الشاقة أو السجن عن جرمية اختالس لألموال العامة إذا  كان قد سبق احلكم عليه  -5
�ألشغال الشاقة أو السجن عن جرمية من هذا النوع أو احلبس عن جرمييت اختالس متعاقبتني أو أكثر أو عن جرمية 

  متتابعني أو أكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتها ألي سبب.اختالس مكونة من فعلني 
  . 70راجع أيضاً عبدالدرة، ماهر، وزمال، حسن عودة، املرجع السابق، ص 1
انظر كوكل، رشيد نيب، اإلفراج الشرطي يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي، حبث ترقية مقدم sلس القضائي  2

  .29م، ص 2013إلقليم كوردستان، 



176 
 

ن اختصاصــها املكــاين اإلصــالحية الــيت ميضــي فيهــا �إلفــراج الشــرطي، فهــي الــيت تقــع ضــم
  .  1احلدث مدة التدبري

   /�نياً  ق.أحداث84: م األحوال اليت تصدر فيها احملكمة قرار اإلفراج الشرطي
/xنيـاً مــن قـانون األحــداث األحــوال الـيت تصــدر فيهـا احملكمــة قرارهــا 84بّينـت املــادة       

  �إلفراج، وهي كما يلي:
كـان احلــدث قــد ســلك سـلوكاً حســناً خــالل فــرتة إيداعـه مشــفوعاً بتقريــر الباحــث   : إذاأوالً 

االجتماعي املسؤول عنه و�ييد عضو اإلدعاء العـام. وهلـذا عنـد تقـدمي الطلـب إىل احملكمـة 
تبـــدأ األخـــرية كـــأول خطـــوة مبخاطبـــة دائـــرة اإلدعـــاء العـــام والباحـــث االجتمـــاعي يف مديريـــة 

  .2رية اإلصالحية نفسها للغرض املذكورإصالحية األحداث وكذلك مدي
: إذا كــان مــن املتوقــع أن يســلك احلــدث ســلوكاً حســناً بعــد اإلفــراج عنــه شــرطياً. هــذه �نيــاً 

احلالــة فقــرة نوعيــة يف نظــام اإلفــراج الشــرطي إذ لــيس هلــا وجــود يف قــانون العقــو�ت وال يف 
اث الــــذين مل يتــــأثروا قــــانون األصــــول اجلزائيــــة، وال شــــّك أن ذلــــك ســــتعطي هلــــؤالء األحــــد

�لتــدبري الصــادر حبقهــم ومل يتغيــري ســلوكهم داخــل اإلصــالحية فرصــة لتغيــري ســلوكهم خــارج 
املؤسســـة اإلصـــالحية واإلنـــدماج يف اsتمـــع. ويف مســـألة ( التوقـــع ) هـــذه تستشـــري احملكمـــة 
بــرأي كــل مــن إدراة املؤسســة والباحــث االجتمــاعي، وإذا فشــل احلــدث يف اســتغالل هــذه 

رصــة ســوف يلغــي قــرار اإلفــراج وســيعيد احلــدث إىل املؤسســة ليمضــي بقيــة مــدة التــدبري. الف
/خامســاً مــن نظــام مــدارس �هيــل األحــداث رقــم 11ونعتقــد، §ن مــا نصــت عليهــا املــادة 

تتنـــاقض مـــع هـــذه احلالـــة الـــيت حنـــن بصـــددها إذ نصـــت علـــى:ال متـــنح  1988) لســـنة 2(
إلفــراج الشــرطي إال للصــنف املمتــاز مــن املــودعني اإلجــازات املنزليــة وال يوصــى �لشــمول �
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ـــتم  ـــة مـــن الناحيـــة العمليـــة، وي ـــاقض هـــذا، فـــإن هـــذه احلالـــة معطّل يف املدرســـة. وبســـبب التن
  العمل �لنظام دون القانون، يف حني السمو للقانون وال جيوز للنظام أن خيالفه.

   /أوًال  ق.أحداث85: م االستعانة مبراقب السلوك وفرض الشروط
إذا أصــدرت احملكمــة قرارهــا �إلفــراج الشــرطي عــن احلــدث احملكــوم، أجــازت هلــا املــادة      

/أوًال من قـانون األحـداث االسـتعانة مبراقـب السـلوك ووضـعه حتـت مراقبتـه ملـدة ال تقـل 85
عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ســنة، أو فــرض الشــروط عليــه، كاإلقامــة يف مكــان معــني أو 

غريهــا. يفهــم مــن الــنص §ن احملكمــة هلــا اخليــار يف أن يضــع احلــدث القيــام §عمــال معينــة و 
نـة عليــه. ومـن الناحيـة العمليـة تلجـأ احملـاكم عــادة حتـت مراقبـة السـلوك أو فـرض شـروط معيّ 

     للخيار األخري.

   /�نياً ق.أحداث85. م 1إلغاء قرار اإلفراج الشرطي
إذا حصـــــل وأن خـــــالف املفـــــرج عنـــــه الشـــــروط املفروضـــــة عليـــــه أو مل يلتـــــزم بتعليمـــــات      

وتوجيهـــات مراقـــب الســـلوك، عنـــدها جـــاز حملكمـــة األحـــداث أن تقـــرر إلغـــاء قـــرار اإلفـــراج 
وإيداعه املدرسة اليت أخلي سبيله منها لتنفيـذ مـا أوقـف تنفيـذه مـن التـدابري أي ال حتتسـب 

الــيت قضــاها وهــو مطلــق الســراح. ولكــون قــرار اإللغــاء جــوازي فــإن لــه يف هــذه احلالــة املــدة 
ـــه احلـــدث بعـــدم خمالفـــة الشـــروط أو  احملكمـــة قـــد ال تلغـــي قرارهـــا للمـــرة األوىل وإمنـــا قـــد ينّب
االنصياع التـام لتعليمـات وإرشـادات املراقـب حسـب احلالـة، ويفهمـه §نـه إذا تكـّرر خمالفتـه 

. أمــا مبوجــب املــادة 2عطــي لــه احملكمــة فرصــة أخــرىفســوف يلغــي اإلفــراج حبقــه، مبعــىن قــد ت
مــن قــانون األصــول اجلزائيــة إذا ارتكــب املفــرج عنــه جرميــة عمديــة مــن نــوع اجلــنح أو  333

يومـاً واكتســب  30اجلنـا�ت خـالل فـرتة اإلفـراج، وحكـم عليــه بسـببها احلـبس ال تقـل عـن 
ه خــالل فــرتة اإلفــراج بتــدبري احلكــم درجــة البتــات يــتم إلغــاء قــرار اإلفــراج. أمــا إذا حكــم عليــ
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سالب للحريـة مـدة ال تقـل عـن سـنتني الرتكابـه جرميـة عمديـة مـن نـوع اجلـنح أو اجلنـا�ت 
  .  1قبل اإلفراج عنه، فاحملكمة خمرية يف هذه احلالة ¹لغاء اإلفراج من عدمه

 من قـانون األصـول، فـإن احملكـوم الـذي سـبق وأن ألغـي اإلفـراج 336ومبوجب املادة       
  .الشرطي حبقه ال يستفيد منه مرة أخرى

     /أوالً ق.أحداث86م  2؟ شرطياً  األشخاص الذين يسّلم إليهم املفرجني عنهم
املفرجني عنهم عادة هـم مـن فئـة األحـداث، فمـن هـم األشـخاص الـذين يسـّلم إلـيهم؟      

  هذه املسألة خبصوص فئة الصبيان وهي كما يلي:  86تناول قانون األحداث يف املادة 
إذا كان املفرج عنه صـبياً ولـه ويل أو قريـب، ففـي هـذه احلالـة يسـلم إىل وليّـه أو قريبـه   .1

   وجب تعهد مايل مناسب.لضمان حسن تربيته وسلوكه مب
إذا كــان املفــرج عنــه صــبياً ولــيس لــه ويل أو قريــب وفاقــداً للرعايــة األســرية، ففــي هــذه  .2

مـــن  18احلالـــة يـــودع الصـــيب إحـــدى مؤسســـات اإلصـــالح االجتمـــاعي حلـــني إمتامـــه 
  .3عمره

أمـــا إذا كـــان احلـــدث املفـــرج عنـــه فـــىت، فلـــم يتطـــرق إليـــه قـــانون األحـــداث، وال قـــانون       
صول اجلزائية، لكن قانون العقو�ت تناول هذه املسـألة وجعـل معيـار تسـليم احلـدث إىل األ

مـن عمـره يؤخـذ  18ولّيه أو قريبه أو مربّيه عمر احلدث وقت اإلفراج، فإن كان قد أكمـل 
مـــن عمــره فيســلم إىل أحــد ممـــن  18التعهــد منــه شخصــياً وخيلـــى ســبيله، أمــا إذا مل يكمــل 

عهـــد �حملافظـــة علـــى حســـن ســـلوك احلـــدث وســـريته خـــالل مـــدة ذكـــر بعـــد أن يؤخـــذ منـــه ت
. وعليه، نرى أن ما يطّبق حبق احلدث الصيب جيب تطبيقـه حبـق احلـدث الفـىت ألنـه 4التجربة

  مثل الصيب ال يزال حدث ومل يكمل سن الرشد.
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   ق. إدعاء 23و22. م دور اإلدعاء العام يف معامالت اإلفراج الشرطي
مـــن  23و 22ء العـــام يف معـــامالت اإلفـــراج الشـــرطي فـــإن املـــواد أمـــا عـــن دور اإلدعـــا     

/ب، ه مـــن قـــانون األصـــول قـــد تنـــاولن دوره بشـــكل مفّصـــل 332قـــانون اإلدعـــاء العـــام و
  وهي كما يلي: 

: إبداء الرأي يف طلبات اإلفراج الشرطي، ومراقبة صـحة قيـام املفـرج عنـه شـرطياً بتنفيـذ أوالً 
ا عليه احملكمة، وإخبارهـا عـن كـل مـا يرتكبـه إخـالالً بتلـك الشروط وااللتزامات اليت فرضته

  الشروط.
: تزويـد احملكمـة �ملعلومـات الـيت توجـب إعـادة النظـر يف قرارهـا �إلفـراج كـالً أو جـزءاً، �نياً 

  أو �جيل ما قررت تنفيذه، أو تنفيذ ما قررت �جيله من العقو�ت األصلية أو الفرعية.
: علــى احملكمـة أن تســتمع إىل مطالعـة اإلدعــاء العـام قبــل أن تصـدر قرارهــا ¹لغـاء قــرار �لثـاً 

  اإلفراج ملخالفة املفرج عنه لشروط اإلفراج، أو لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. 
يّتضــح مــن املهــام أعــاله أن املشــرع العراقــي قــد أوكــل عضــو االدعــاء العــام دوراً هامــاً       

اً ساهرة على املفرجني عـنهم شـرطياً، فـإن أتقـن مبهامـه كمـا هـو منصـوص عليهـا واعتربه عين
  يف القانون، فإن نظام اإلفراج الشرطي سيحّقق ودون شك األهداف املرجوة من تشريعه.

   ق.أحداث 54م 1:احملكمة املختصة بنظر الطعن معامالت اإلفراج الشرطي
الطعــن يف معــامالت اإلفــراج الشــرطي، هــي  نــوّد اإلشــارة §ن احملكمــة املختصــة بنظــر      

بتــــــــــاريخ  2002/ت/21حمكمــــــــــة اجلنــــــــــا�ت بصــــــــــفتها التمييزيــــــــــة، إذ جــــــــــاء يف القــــــــــرار 
الصــــــادر مــــــن حمكمــــــة أحــــــداث دهــــــوك بصــــــفتها التمييزيــــــة أن احملكمــــــة   11/5/2002

املختصــة بنظــر الطعــون املقدمــة يف معــامالت اإلفــراج الشــرطي هــي حمكمــة اجلنــا�ت التــابع 
مــة األحــداث. أمــا الصــفة التمييزيــة حملكمــة األحــداث فهــي حمصــورة مبوجــب املــادة هلــا حمك

  ق. األحداث بقرارات قاضي التحقيق فقط.  54
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   ق.ع 78م  :حبق األحداث لعقو�ت التبعية والتكميليةواالعود  أحكام
جـرائم  أوجـل جرميـة بعد سـبق احلكـم عليـه ائيـاً مـن أ ارتكاب الشخص جلرمية هو :العود
ســباب تشــديد العقوبــة عــن مــن أ ويعتــرب العــود يف معظــم التشــريعات اجلنائيــة ســبباً  .أخــرى

 أنوذلــك �عتبــار اجلســامة مماثلــة للجرميــة الســابقة،  ت مــن حيــثكانــاجلرميــة اجلديــدة ولــو  
ارتكـــاب جرميـــة ســـبق احلكـــم عليـــه جلرميـــة ارتكبهـــا يفصـــح يف حقيقـــة  إىلاsـــرم الـــذي يعـــود 

تعلــق ي ة التشــديد يف العــود العّلــإن فــ وعليــه، ته �لعقــاب.انم واســتهجــراعــن ميلــه لإل مــراأل
عودتــــه  نأل، اينبـــل بشــــخص اجلـــ �لفعـــل املرتكـــب الــــذي قـــد يكــــون يف احلـــالتني واحــــداً،

يـــربر  مـــن وســـالمة اsتمـــع، وهـــذا مـــاعلـــى خطورتـــه الـــيت خيشـــى منهـــا علـــى أ جـــرام دليـــللإل
خطـــر مـــن الشـــخص الـــذي يرتكـــب فهـــو أه، إصـــالحيف ردعـــه و  مـــالً أتشـــديد العقوبـــة عليـــه 

  .  1ل مرة و اجلرمية أل
 نالتشـــريعات تقضـــي بعـــدم ســـر� أغلبيـــة أنفـــني احناجلـــ حـــداثاأللكـــن �لنســـبة لفئـــة       

ـــنص صـــراحة يف  ونانقـــالالعـــود علـــيهم ومنهـــا  أحكـــام  ونانقـــالعراقـــي، حيـــث رغـــم عـــدم ال
ا نصـت §ـالعقـو�ت جنـد  ونانقـمـن  78املادة  إىله و�لرجوع أنال على ذلك إ حداثاأل

�    .2حداثاألالعود على  أحكام نعلى عدم سر
 أن إىلصـلية مــن تلقـاء نفسـها دون حاجــة العقوبـة الــيت تتبـع العقوبـة األ :العقـو�ت التبعيـة

sـــرد احلكـــم  ونانقـــالا تلحـــق احملكـــوم عليـــه بقـــوة ـــأيـــنص عليهـــا القاضـــي يف حكمـــه، أي 
تلقـاء  تنفيـذ مـن إىلت حتتـاج كانـ نتنفذها سلطة التنفيذ إ أوثرها �لعقوبة األصلية فتنتج أ

  .  3فرادهاانيصدر احلكم بعقوبة تبعية على  أن يتصور مطلقاً  نفسها، وعليه ال

                                                   
 .  448د.علي حسني اخللف و د. سلطان عبدالقادر الشاوي، املصدر السابق،ص -  1
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فهــي  القاضــي �ــا. مــرú أنالعقوبــة الــيت تلحــق احملكــوم عليــه بشــرط  :العقــو�ت التكميليــة
صـلية، ولكنهـا ختتلـف ألعقوبـة  تبعـاً  الّ إتلحق احملكوم عليـه  تشبه العقوبة التبعية يف كوا ال

  . 1يف احلكم نص عليها صراحةً  إذا الّ إتلحق �حملكوم عليه  عنها يف كوا ال
الدولــة بــدون  إىلتقــال ملكيتــه ان: يقصــد �ــا االســتيالء علــى مــال احملكــوم عليــه و املصــادرة

   .2أي تعويض
العـود علـى احلـدث،   أحكـامه مل جيـز بتطبيـق §نـموقف املشرع العراقـي، فـيالحظ  أما       

كمــــا ال خيضــــع احلــــدث يف ظلــــه للعقــــو�ت التبعيــــة والتكميليــــة والتــــدابري االحرتازيــــة عــــدا 
  ت. اlاملصادرة وغلق احملل وحظر ارتياد احل

  التطبيقات القضائية 
مـــا  17/8/2009يف  2009/جـــنح/85لعـــدد/�دهـــوك  أحـــداثحمكمـــة جـــاء يف قـــرار 

 6/7/2009يف  2009/إحالـــــة/952بقرارهـــــا املـــــرقم ...حالـــــت حمكمـــــة حتقيـــــق أ: يلـــــي
.ع وســجل ق 386املــادة  أحكــامحماكمتــه وفــق  جــراءاملــتهم  (ب) بــدعوى غــري مــوجزة إل
 موعـداً  17/8/2009وعـني يـوم  2009/جـنح/85يف سجل هذه احملكمـة حتـت العـدد 

العـام  دعـاءاإلوحبضـور عضـو ...احملكمة مـن قاضـيها السـيد  تشّكلتة وفيه احملاكم جراءإل
اكمتــه بـــدعوى مـــوجزة وفـــق حم إجـــراءقـــررت احملكمـــة ...ووكيــل املـــتهم احملـــامي املنتــدب  ...

ه وبوشــر أمــر ونــودي علــى املــتهم فحضــر كمــا حضــر ويل  صــولاأل ونانقــ/أ مــن 204املــادة 
ه يف درجــة ســكر نــأاكمــة احلضــورية واطلعــت احملكمــة علــى تقريــر الطــب العــديل وثبــت �حمل

ي جتمــــاعخفيفـــة واطلعــــت احملكمـــة علــــى تقريــــري مكتـــب دراســــة الشخصـــية والباحــــث اال
  :ه وقررت احملكمة ما يليأمر ويل  إفادةواطلعت احملكمة على افادته و 
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ه ق.ع واحلكــــم عليــــ 386/1تــــه وفــــق املــــادة اند¹...حانحكمــــت احملكمــــة علــــى اجلــــ -1
املـادة  حكـام§ لف دينار وفق املادة املـذكورة واسـتدالالً ) ثالثون أ30.000بغرامة قدرها (

ـــــــه للفـــــــرتة مـــــــن  حـــــــداثاألق.مـــــــن  72  لغايـــــــةو  7/5/2009واحتســـــــاب مـــــــدة موقوفيت
الف دينــار عــن كــل يــوم توقيــف عنــد ) ثالثــة آ3000بعــد تنزيــل مبلــغ ( 16/5/2009

  دفع الغرامة.
لــف أ) سـتون 60.000للمحـامي املنتـدب الســيد (د.ر.ح) مبلـغ قـدره ( أجـرةتقـدير  -2

املعـــدل يـــدفع لـــه مـــن  1999لســـنة  17رقـــم  احملامـــاة ونانقـــمـــن  36/1دينــار وفـــق املـــادة 
 قــابالً  حضــور�ً وصــدر القــرار .بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة اإلقلــيمخزينــة حكومــة 

  .17/8/2009يف  وأفهماجلزائية  صول/أ من األ182املادة  حكامأل استناداً للتمييز 
لتحقيــــق علــــى مــــن قبــــل حمكمــــة ا حــــداثاألىل حمكمــــة مت إحالتهــــا إ اأعالهــــالقضــــية       

لكـــون عقوبـــة املـــتهم العائـــد يتضـــمن  صـــالحيتهاوخـــرج مـــن  صـــبح عائـــداً املـــتهم أ أنســـاس أ
، ومت ربـط نسـخة مـن اجلزائي�ألمر ال جيوز هلا حسمها �لتايل و  386/2ماحلبس مبوجب 

راق القضـــية إلثبـــات عـــوده، لكـــن و §يـــق الـــذي مبوجبـــه مت تغـــرمي املـــتهم قـــرار حمكمـــة التحق
ـــــق علـــــى املـــــتهم تمل  حـــــداثاألحمكمـــــة  ـــــاره عائـــــداً  386/2مطب ـــــه  تقـــــبا طمنـــــإو  �عتب علي

، والســبب يف ذلــك أعــالهىل مــن قــرار احلكــم و مــن الفقــرة األ ، وهــذا واضــح جــداً 386/1م
 أنىل و مـن األ كـان. لـذا  حـداثاألالعـود علـى املتهمـني  أحكـامعدم جواز تطبيـق  ىلإيعود 

دون إحالتـــه  386/1ممبوجـــب  �ألمـــر اجلزائـــيســـم القضـــية مـــن قبـــل حمكمـــة التحقيـــق حت
  حملكمة األحداث.

  مىت جيوز إلزام احلدث نفسه دون وليه بدفع التعويض؟
 8/12/1987يف  1987- 1986/جزاء متفرقة/672جاء يف القرار التمييزي املرقم  

الصادر من حمكمة متييز العراق: "لوحظ §ن املتهمني قد بلغا سن الرشد وأصبحا أهًال 
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للتقاضي مما كان على احملكمة إصدار القرار ¹لزامهما �لتعويض دون أولياء أمورمها، لذا 
  .¹1لزام أولياء أمورمها وإبقاء التعويض مقصوراً عليهما" قرر نقض الفقرة املتعلقة
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   أحداثق. 87م  .مراقبة السلوك
ت كانـــ إذاســـرة بديلـــة يف أ أوســـرته ضـــع احلـــدث يف بيئتـــه الطبيعيـــة بـــني أيقصـــد �ـــا و       

  ه. إصالحشراف مراقب السلوك، بقصد أسرته غري صاحلة، وذلك ¹

   أحداثق.  أوالً /88م  :تبعية قسم مراقبة السلوك وعمله
 مـــراقيب الســـلوك وفقـــاً  أعمـــالشـــراف علـــى ويتـــوىل اإل ســـم مـــرتبط بـــوزارة العـــدلهـــذا الق     

بشـكل  اإلقلـيمه غـري فّعـال يف نـأال . ورغـم أمهيـة وعمـل هـذا القسـم، إونانقـالهـذا  حكامأل
  عدم وجود مراقيب السلوك. إىلعام و�لتحديد يف حمافظة دهوك، والسبب يف ذلك يرجع 

   أحداثق. أوالً /88م  :مدير قسم مراقبة السلوك نيتعيشروط 
يـة جتماعاخلدمـة اال أو جتمـاعيكون حاصل على شهادة البكالوريوس يف علـم اال أن  - 1

  .حداثاألذات الصلة بشؤون  خرىالعلوم األ أو
  يكون له خربة ال تقل عن مخس سنوات. أن – 2

   أحداثق. �نياً /88م  :مراقب السلوك نيتعيشروط 
يـة جتماعاخلدمـة اال أو جتمـاعيكون حاصل على شهادة البكالوريوس يف علـم اال أن – 1
مـــن بـــني خرجيـــي املعاهـــد الفنيـــة فـــرع  أو حـــداثاألذات الصـــلة بشـــؤون  خـــرىالعلـــوم األ أو

  ية.جتماعاخلدمة اال
  يكون له خربة ال تقل عن ثالث سنوات. أن - 2

   أحداثق. /�لثاً 88م  .لى مراقيب السلوك يف حالة تعددهمشراف عاإل
شراف علـى مـراقيب السـلوك وتوزيـع العمـل فيمـا بيـنهم ل اإلو سلوك األاليتوىل مراقب        

مـدير قسـم مراقبـة السـلوك يسـمى  أن ،علمـاً  .السـلوك يف احملافظـة الواحـدة اتعـدد مراقبـو  إذا
  حدهم.ل من بني أو سلوك األالمراقب 
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  أحداثق. 89. م مراقبة السلوك ومتديدها مدة
لــذا جيــب علــى احملكمــة عنــدما تصــدر قــرار املراقبــة مراعــاة  ملراقبــة الســلوك مــدة حمــددة،     

. كمـــا )ســـنوات 3وال تزيـــد علـــى  أشـــهر 6ال تقـــل عـــن (وهـــي  ،وعـــدم جتاوزهـــا هـــذه املـــدة
علــــى تقريــــر  اســــتدعت مصــــلحة احلــــدث ذلـــك بنــــاءً  إذا املشــــرع للمحكمــــة متديـــدها أجـــاز

  .  أعاله املذكورةدة املتراعي  أنمراقب السلوك على 
 أشــــهرقــــررت احملكمــــة وضــــع احلــــدث حتــــت مراقبــــة الســــلوك ملــــدة ســــنتني وســــتة  فلــــو     

فهــذا  ،أخــرىنة ســل هاعلــى تقريــر مراقــب الســلوك متديــد واســتدعت مصــلحة احلــدث بنــاءً 
. ويف مثالنـــا املـــذكور ز املـــدة املســـموح �ـــا والـــيت هـــي ثـــالث ســـنواتو اتجـــتا ألـــغـــري جـــائز 

 أخـــرى أشـــهرســـتة  لغايـــةوهلـــذا جيـــوز التمديـــد  ،أشـــهرصـــبح املـــدة ثـــالث ســـنوات وســـتة تس
هـذا التـدبري  ن§ ،اإلشـارةوجتـدر  دها.يـفال جمـال لتمد أخرى أشهر�لنسبة لستة  أما ،فقط

اســـتدعت مصـــلحة  إذااملشـــرع متديـــده مـــن قبـــل احملكمـــة  أجـــازهـــو التـــدبري الوحيـــد الـــذي 
  احلدث ذلك.

   أحداث 90م .اليت جيب مراعاªا عند وضع احلدث حتت مراقبة السلوك االعتبارات
  :احلدث حتت مراقبة السلوكعند وضع  على احملكمة مراعاة ما يلي

يــــة والصــــحية جتماعجســــامة اجلرميــــة املرتكبــــة وســــلوك احلــــدث وســــوابقه وحالتــــه اال – أوالً 
  والنفسية.

ارتكابـه  أووشـروط مراقبـة السـلوك  أحكـامه يف حالـة خمالفتـه §نـ وليّـهاحلدث و  إفهام –xنياً 
عليــه عــن اجلرميــة نفســها  قــرار املراقبــة واحلكــم إلغــاء، يتعــرض الحتمــال أخــرىجرميــة عمديــة 

  .ونانقالدابري املنصوص عليها يف حد الت§
  القرار بوضعه حتت مراقبة السلوك.  إصدارخذ موافقة الفىت التحريرية عند أ – xلثاً 
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  التطبيقات القضائية
ــــــز  -1 يف  2008/أحداث/هـــــــ.ج/61حتــــــت العــــــدد  اإلقلــــــيمجــــــاء يف قــــــرار حمكمــــــة متيي

خبصــــوص قــــرار فــــرض  أمــــا...تبــــني واملداولــــةبعــــد التــــدقيق  :القــــرار:مــــايلي 19/6/2008
قـرار  أنحتـت مراقبـة السـلوك ملـدة ثـالث سـنوات ومبـا  أعـالهح انالتدبري واليت هـي وضـع اجلـ

ه يف حالـة خمالفـة شــروط §نـ وليّــهو  أعـالهح اناجلـ ¹فهـاممـن قيــام احملكمـة  املراقبـة جـاء خاليـاً 
قـرار املراقبـة وكمـا مل  إلغـاءيتعـرض الحتمـال  أخـرىارتكاب جرمية عمدية  أومراقبة السلوك 

وكمـا مل يتضـمن قـرار املراقبـة الشـروط الـواردة يف املــواد  حتريـر�ً  أعـالهح انخـذ موافقـة اجلـيـتم أ
ضـــمن قـــرار  مـــن املفـــروض ذكرهـــا حتريـــراً  كـــانحيـــث   حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن  91و90

 إضـــبارة إعـــادةتقـــرر نقضـــه و  حـــداثاألفـــرض التـــدبري ولعـــدم اتبـــاع ذلـــك مـــن قبـــل حمكمـــة 
  ...".أعالهقرار جديد �ملراقبة وفق املنوال  صدارحمكمتها إل إىلالقضية 

ــــــز  -2 يف  2008/أحداث/هـــــــ.ج/54حتــــــت العــــــدد  اإلقلــــــيمجــــــاء يف قــــــرار حمكمــــــة متيي
ىل و خبصـوص الفقـرة األ أمـا.....تبـني واملداولـةالقرار: بعد التـدقيق  :مايلي 10/6/2008

حتـــت مراقبـــة الســـلوك ملـــدة ثـــالث  أعـــالهح انمـــن قـــرار فـــرض التـــدبري والـــيت هـــي وضـــع اجلـــ
ه يف حالة خمالفة شـروط §نه أمر وويل  أعالهح انسنوات ولعدم تضمن قرار املراقبة تفهيم اجل

قـرار املراقبـة  إلغـاءخالهلـا يتعـرض الحتمـال  أخـرىارتكاب جرميـة عمديـة  أومراقبة السلوك 
 ونانقــمــن  91و90وتنفيــذ التــدبري وكمــا مل يتضــمن قــرار املراقبــة الشــروط الــواردة يف املــواد 

حمكمتهـــا التبـــاع مـــا ذكـــر  إىلالقضـــية  إضـــبارة إعـــادةلـــذا تقـــرر نقضـــهما و  حـــداثاأل رعايـــة
  ....".ونانقوتصديق �قي القرارات الفرعية ملوافقتها لل أعاله

يف  2008/أحـــــــــداث.ج//ه�138لعـــــــــدد  اإلقلـــــــــيمجــــــــاء يف قـــــــــرار حمكمـــــــــة متييـــــــــز  -3
 أعـــالهني احنخبصـــوص التـــدبري املفـــروض علـــى اجلـــ أمـــا...:القـــرار:مـــايلي 14/10/2008

ح (ح) وســنتني انوالــيت هــي وضــعهما حتــت مراقبــة الســلوك ملــدة ســنة واحــدة �لنســبة للجــ
مــــا �لشــــروط ولّيهني و احناجلــــ ¹فهــــاممل تقــــم  حــــداثاألحمكمــــة  نألح (ز) و ان�لنســــبة للجــــ

مــــن قــــرار فــــرض  2و  1يف مــــنت الفقــــرتني  اخلاصـــة بوضــــعهما حتــــت مراقبــــة الســــلوك حتريـــراً 
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ــــــدبري عمــــــالً  ــــــمــــــن  95و،94و93و92و91و90و89املــــــواد  حكــــــام§ الت  رعايــــــة ونانق
ح (ز) حتريــر� بوضــعه حتــت مراقبــة الســلوك لكونــه فــىت انخــذ موافقــة اجلــأومل يــتم  حــداثاأل

 2و1.لـذا تقـرر نقـض الفقـرتني ..حـداثاأل رعاية ونانقمن  /xلثاً 90املادة  حكام§ عمالً 
  ...".أعالهحمكمتها التباع ماذكر  إىلالقضية  إضبارة إعادةمن قرار فرض التدبري و 

يف  2009/أحـــــــــداث//ه.ج169لعــــــــدد/� اإلقلــــــــيمجــــــــاء يف قــــــــرار حمكمــــــــة متييــــــــز  -4
خــــذ املوافقــــة أ ن§...مــــع تنويــــه احملكمــــة .واملداولــــةبعــــد التــــدقيق  :(القــــرار 30/9/2009

املــادة  حكــام§ فقــط عمــالً  الفتيــانح حتــت مراقبــة الســلوك خيــص انالتحريريــة عنــد وضــع اجلــ
ـــاً 90 ـــة ونانقـــمـــن  /xلث ـــذا  بيانالصـــوال يشـــمل  حـــداثاأل رعاي ـــل ـــة ال  نإف املوافقـــة التحريري

  ....).ح (ر) لكونه صيب وصدر القرار �التفاقانيشمل اجل

   أحداثق. 91: م احلدث املوضوع حتت مراقبة السلوك واجبات
  .حسناً  يسلك سلوكاً  أن – أوالً 
خـــذ موافقتـــه عنـــد ، وعليـــه أتقالـــه مـــن حمـــل ســـكناهانخيـــرب مراقـــب الســـلوك عنـــد  أن – xنيـــاً 

  .أخرىمدرسة  أوخر آعمل  إىلتقاله ان
  ه وتوجيهاته.مر او يكون على اتصال دائم مبراقب السلوك ويلتزم § أن – xلثاً 
  جناح املراقبة. ضمانل ضرور�ً  حداثاألخر تراه حمكمة أي شرط آ – رابعاً 
لغرض االطـالع علـى التطبيقـات القضـائية هلـذا املوضـوع، راجـع التطبيقـات  :مالحظة     

   .القضائية اليت ذكر¢ا لكم قبل قليل

   أحداثق. 92م  .تنفيذ مراقبة السلوككيفية بدء 
  مراقب السلوك. إىلالدعوى  إضبارةقرار املراقبة مع  حداثاألترسل حمكمة  – 1
   .ل مراقب السلوك الذي يتوىل تنفيذ قرار املراقبةو يعني مراقب السلوك األ – 2
  ثى.نأيكون مراقب السلوك  أنوجب  ىثأنراقبة املاحلدث املوضوع حتت  كان إذا – 3
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   أحداثق. 94و93م  .واجبات مراقب السلوك
يالحظ §ن املشرع العراقـي مل يفـرض الواجبـات علـى احلـدث وحـده، وإمنـا فـرض علـى      

مراقب السلوك أيضاً، ألنه يرى §ن أساس جناح هذا التدبري يعتمد عليه، وهلذا فرض عليـه 
  وهي كما يلي: 94و 93واجبات معينة مبوجب املادتني 

خـالل مـدة املراقبـة  يـاً اجتماعتكييفه  إعادةعداد خطة تفصيلية لعالج احلدث تؤمن إ - 1
  تقرير مكتب دراسة الشخصية. إىل استناداً 

حمـل عملـه  أومدرسـته  دارةاحلدث املوضوع حتـت املراقبـة يف مسـكنه واالتصـال ¹ ز�رة– 2
ط الـيت حـددها قـرار ملتابعـة مـدى مراعاتـه للشـرو  كـل مخسـة عشـر يومـاً   األقـلمرة واحدة يف 

  جياد عمل له عند الضرورة.ته على حل مشاكله والسعي إلانعإاملراقبة و 
يتضــمن حالــة احلــدث  شــهر�ً  العــام تقريــراً  دعــاءاإلوعضــو  حــداثاألحمكمــة  إىليقــدم – 3

  مور يرى فيها فائدة للحدث.ار املراقبة عليه وما يقرتحه من أقر  �ثريوسلوكه ومدى 

   أحداثق. /�لثاً 94: م العام يف تغري طريقة املراقبة وشروطها دعاءاإلدور 
يقـرتح علـى حمكمـة  أنالعام، بعد االطالع على تقرير مراقب السلوك،  دعاءاإللعضو      

  شروطها مبا يؤمن مصلحة احلدث واsتمع.  أوتغيري طريقة املراقبة  حداثاأل
العــام مــن  دعــاءاإليف موضــوع واجبــات مراقــب الســلوك بتزويــد عضــو  ذكــرl أنســبق و      

قــرار املراقبــة  �ثــرييتضــمن حالــة احلــدث وســلوكه ومــدى  شــهر�ً  قبــل مراقــب الســلوك تقريــراً 
 دعـاءن رغـم إعطـاء هـذا الـدور لإلولكـ مور يرى فيها فائدة للحـدث.أعليه وما يقرتحه من 

(مــع جــّل احرتامــي  هــاز ذاتــهاجل أن إال فعاليــة، رأكثــالعــام مــن قبــل املشــرع ليكــون املراقبــة 
مطالعـة مقدمـة مـن قبـل  إذ من النـادر جـداً أن جتـد ،لنفسه هذا الدور عطِ يمل  وتقديري له)

شــــروطها مبــــا يــــؤمن  أوطالــــب فيهــــا تغيــــري طريقــــة املراقبــــة ت إىل حمكمــــة األحــــداث دعــــاءاإل
  .  حماكم األحداثات املراقبة الصادرة من مصلحة احلدث واsتمع رغم كثرة قرار 
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   أحداثق. أوالً /95م  :واجبات ويل احلدث
ن مــع مراقــب الســلوك لتنفيــذ قــرار املراقبــة مبــا حيقــق مصــلحة و ايتعــ أنعلــى ويل احلــدث . 1

  احلدث.
  على سلوكه. خيربه عن كل تغيري يطرأ أن - 2

   أحداثق. �نياً /95م  .تهمااجزاء الويل املخل �لتز 
 أنتسبب يف عرقلة سري املراقبـة جيـب علـى احملكمـة  أو همهل الويل القيام بواجباتأ إذا       

  دينار. 500وال تزيد على  ديناراً  50غرامة ال تقل عن ب عليهتقرر احلكم 

   أحداثق. 96م  .�ا ةناستعاالاملشرع ملراقب السلوك  أجازاجلهات اليت 
  :هي ،حسن سري املراقبة ضمانستعني �ا لت أناملشرع ملراقب السلوك  أجازاجلهات اليت 

  .جمالس الشعب  - 1
  العام لنساء العراق. حتاداالستشارات األسرية التابعة لال ناجل  - 2
  العام لشباب العراق يف املنطقة اليت يسكن فيها احلدث. حتاداحمللية لال اللجان - 3
  مكتب دراسة الشخصية.  - 4

   أحداثق. �نياً و  أوالً /97؟ م  اتهاء مدªاناء مراقبة السلوك قبل µإهل جيوز 
راقبـــة تنتهـــي املفيمــا خيـــص ¹ـــاء مراقبـــة الســـلوك قبـــل انتهــاء مـــد¢ا، األصـــل هـــو أن        

�نتهاء مد¢ا املبينة يف حكم احملكمة، لكـن مثلمـا أجـاز القـانون العراقـي حملكمـة األحـداث 
املـــدة، فإنـــه أجـــاز للمحكمـــة أن تقـــرر إـــاء مراقبـــة الســـلوك بعـــد مضـــي ســـتة بتمديـــد هـــذه 

أشهر مـن Ãريـخ صـدور احلكـم بنـاء علـى تقريـر مراقـب السـلوك عنـد حتسـن سـلوك احلـدث 
وعدم حاجته للمراقبة، وإذا حصـل أن رفضـت احملكمـة تقريـر مراقـب السـلوك ¹ـاء املراقبـة 

  قبة إالّ بعد مضي ثالثة أشهر من Ãريخ الرفض.فال جيوز تقدمي تقرير آخر إلاء املرا
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  التطبيقات القضائية
  Ã16/3/2008ريخ احلسم: ....................... 2007/ جنا�ت/77العدد: 

  قرار إاء فرض التدبري
برµسة القاضي... املأذون �لقضاء  4/4/2010تشّكلت حمكمة أحداث دهوك بتاريخ 

 :وأصدرت القرار اآليت ....الشعب وعضوية احلكمني  سم�
...لقرار هذه احملكمة حول تدبري مراقبة السلوك ومراجعته �ستمرار .متثال اجلانح�لنظر ال

ث حمن قبل البا إليه �لتوجيهات واإلرشادات املوجهة وإلتزامه يجتماعالباحث اال
ثالثة أشهر ي من خالل التقارير الشهرية اليت ترد إىل هذه احملكمة ملدة سنة و جتماعاال

ولغاية  26/8/2007من مدة املراقبة البالغة سنتني واحتساب مدة موقوفيته للفرتة من 
ي ¹اء ما تبقى من مدة جتماعضمن مدة التدبري وإليصاء الباحث اال 4/9/2007

حلسن سرية وسلوك اجلانح عليه  29/2/2010املراقبة حسب التقرير النهائي يف 
/اهليئة 148ة القطعية مبوجب القرار التمييزي والكتساب قرار احلكم الدرج

قررت احملكمة إاء ما تبقى من مدة املراقبة  25/4/2008يف  2008اجلزائية/أحداث/
ويف حالة ارتكابه  1983لسنة  76رعاية األحداث رقم  أوالً /97دة اكام املاستناداً ألح

ألية جناية أو جنحة عمدية خالل فرتة ما تبقى من مدة مراقبته سيصار إىل إلغاء قرار 
من قانون رعاية األحداث  xنياً /98املراقبة واحلكم عليه بتدبري أشد استناداً أحكام املادة 

  .4/4/2010وصدر القرار �التفاق وأفهم يف 
املادة  احملكمة مل تكن موفقة حينما استندت إىل: نعتقد أن التعليق على القرار     

تنص على إلغاء قرار املراقبة وإبداله بتدبري اإليداع إذا  املذكورة /xنياً، ألن املادة98
ارتكب احلدث جناية عمدية (خالل نفاذ مدة املراقبة)، أما إذا حكم عليه عن جرمية 

ب القرار درجة البتات (خالل نفاذ مدة املراقبة) فللمحكمة إلغاء جنحة عمدية واكتس
تدبري املراقبة وإبداله بتدبري اإليداع. وعليه، فإذا صدر قرار من احملكمة ¹اء مراقبة 
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/xنياً، ألن احلدث سيكون قد ارتكب 98السلوك عندها ال جيوز هلا تطبيق نص املادة 
  . أثنائهااملراقبة وليس  أو حكم عن اجلرمية بعد إاء تدبري

    أحداثق. /�لثاً 97م  .احملاكمة إعادةمدة املراقبة املنقضية عند  احتساب
أوجب القانون على حمكمة األحداث احتساب مدة املراقبة املنقضية عند إعادة        

احملاكمة. فلو وضع احلدث حتت مراقبة السلوك ملدة سنة واحدة ومت نقض احلكم من قبل 
حمكمة التمييز، عندئذ يعاد حماكمة احلدث جمددًا ويصدر حبقه إحدى التدابري اليت نص 

مثًال بوضعه حتت املراقبة مرة أخرى ملدة سنتني أي شدد عليها القانون، فإذا حكم عليه 
التدبري بتمديده، عند ذلك حتتسب املدة اليت قضاها حتت املراقبة ويكمل الباقي، لكن 
إذا حكم على املتهم بتدبري اإليداع بدًال من مراقبة السلوك، هل حتتسب له املدة اليت 

  ف �ذا الصدد. قضاها حتت مراقبة السلوك، يالحظ §نه هناك خال
مــن  97لــرأي القائــل �حتســا�ا ألن الفقــرة الثالثــة مــن املــادة لالكاتــب مــن املؤيــدين        

قــانون األحــداث جــاءت مطلقــة، ومل تشــرتط أن يكــون التــدبري اجلديــد مراقبــة ســلوك أيضــاً  
كــي حتتســب، بــل جــاءت مطلقــة واملطلــق جيــري علــى إطالقــه مــا مل يقيــد. لكــن هنــاك رأي 

بعدم احتسا�ا لكون تـدبري مراقبـة السـلوك أخـف مـن تـدبري اإليـداع، وعليـه ال  رىيخمالف 
جيـــوز احتســـا�ا اســـتناداً للمبـــادئ العامـــة للقـــانون. هـــذا الـــرأي هـــو اآلخـــر حيمـــل جـــزءاً مـــن 
الصـــواب علـــى اعتبـــار أن تـــدبري مراقبـــة الســـلوك أخـــف مـــن تـــدبري اإليـــداع وأنـــه لـــيس مـــن 

أحكـام مراقبـة  تقـلوك يوم (موقوفية أو إيـداع) حـىت وإن طبّ العدالة أن يعادل يوم مراقبة س
السـلوك حبــذافريها، لكـن يــرى الكاتــب أن املشـكلة يف صــياغة الــنص حيـث جــاءت مطلقــة  
كما ذكرl آنفاً. وحلل هذا اخلالف املشرع العراقي مـدعو للتـدخل وجعـل ثالثـة أ�م مراقبـة 

احتســـا�ا أيضـــاً يعتـــرب إجحافـــاً حبـــق  ســـلوك يعـــادل يـــوم موقوفيـــة أو إيـــداع مـــثًال، ألن عـــدم
احلدث وهضماً حلقوقـه، لكونـه علـى طـول مـدة املراقبـة املنقضـية كـان مراقبـاً ومل يكـن يتمتـع 

    �حلرية الكاملة.
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  التطبيقات القضائية
يف  2009/أحــــــــداث//ه.ج135حتـــــــت العــــــــدد/ اإلقلــــــــيمجـــــــاء يف قــــــــرار حمكمـــــــة متييــــــــز 

الطعـن التمييـزي مقـدم ضـمن  أنتبـني  واملداولـةبعد التدقيق  :القرار :ما يلي 5/8/2009
 أنوجـد  أعـالهولـدى عطـف النظـر علـى القـرار املميـز  شـكالً ية لـذا تقـرر قبولـه ونانقالاملدة 

/ 209دهـــــــوك املميـــــــز جـــــــاء اتباعـــــــاً لقـــــــرار هـــــــذه احملكمـــــــة بـــــــرقم  أحـــــــداثقــــــرار حمكمـــــــة 
كمــة حم أنلــذا تقــرر تصــديقه ولكــن لــوحظ  16/12/2008يف  2008/أحداثهـ.جـــ/

 لغايــــــةو  26/2/2008للفــــــرتة مــــــن  أعــــــالهح اندهــــــوك احتســــــبت موقوفيــــــة اجلــــــ أحــــــداث
حتـــت املراقبـــة  أعـــالهح انولكنهـــا مل حتتســـب املـــدة الـــيت مت فيهـــا وضـــع اجلـــ 17/3/2008

 أعـالهواملنقوض �لقرار التمييـزي  28/9/2008يف  2008/ج/62مبوجب قرارها املرقم 
والبالغـــة مجعـــاً شـــهرين وســـبعة  15/12/2008 لغايـــةو  28/9/2008وهـــي للفـــرتة مـــن 

لـذا تقـرر احتسـا�ا  حداثاأل رعاية ونانقمن  /xلثاً 97املادة  حكام§ وعشرون يوماً عمالً 
والبالغـة سـتة  أعـالهح اناجلـ إيـداعمدة  أنفواحلالة هذه  أشهرضمن فرتة التدبري البالغة ستة 

 أعــالها إليهــبعــد احتســاب فــرتة املوقوفيــة ومــدة وضــعه حتــت مراقبــة الســلوك واملشــار  أشــهر
 مسـجوlً  أو مـا مل يكـن موقوفـاً  سـبيل (م) حـاالً  إخـالءلذا تقرر  21/6/2009تنتهي يف 
حمكمتهـا لتنفيـذ مـا رود  إىلالـدعوى  إضبارة إعادةو  أخرىيف قضية  مطلو�ً  أوخر بسبب آ

يـــة مـــن حيـــث كثر النظـــر يف التـــدبري و�أل إعـــادةوصـــدر القـــرار �التفـــاق مـــن حيـــث  أعـــاله
حتـت مراقبـة السـلوك املنقضـية ضـمن مـدة التـدبري وذلـك  أعـالهح اناحتساب مدة وضع اجل

     .5/8/2009ية اجلزائية املعدل يف صول/ب األ263املادة  حكامأل استناداً 
يالحــظ مــن خــالل قــراءة القــرار أعــاله، §ن حمكمــة متييــز اإلقلــيم صــدر قرارهــا بشــأن       

احتســاب مــدة وضــع اجلــانح حتــت مراقبــة الســلوك املنقضــية ضــمن مــدة التــدبري �ألكثريــة، 
وهــذا يعــين §ن هنــاك خــالف يف هــذا املوضــوع حــىت بــني قضــاة حمكمــة التمييــز الــذين هــم 

  تدخل املشرع يف هذا الصدد ضروري حلسم وسد اخلالف.خرباء القانون، وعليه فإن 
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   أحداثق. أوالً /98م  .الف شروط املراقبةخيجزاء احلدث الذي 
  :  تقرر أحد مايلي أن حداثاألخالف احلدث شروط املراقبة فلمحكمة  إذا    
  وال تزيد على مائة دينار. تفرض عليه غرامة ال تقل عن مخسني ديناراً  أن - 1
  .  ونانقالهذا  حكاموفقا أل يداعاملراقبة واحلكم عليه �إل إلغاءتقرر  أن - 2

ـــا أ       ـــة الســـلوك وعـــدم  أخـــرىعطـــى املشـــرع للحـــدث فرصـــة هن لكـــي يبقـــى حتـــت مراقب
 أوتفـرض عليـه الغرامـة  أنعطى اخليـار للمحكمـة يف املدراس وذلك عندما أ إحدىه إيداع

مل  إذافـــ ،أوالً الغرامـــة  إىللجـــأ احملكمـــة ته يف العـــادة ألنـــ يف حالـــة خمالفتـــه للشـــروط، يـــداعاإل
وهــذا  ،يــداعتــدبري اإل إىللجــأ احملكمــة تيســتغل احلــدث هــذه الفرصــة وكــرر خمالفتــه عنــدها 

  النص معطل من الناحية العملية.

    أحداثق. �نياً /98م .قبةااملر  أثناءجزاء احلدث الذي حيكم عليه عن جنحة عمدية 
حكم على احلدث عن جنحة عمدية ارتكبها خالل نفاذ املراقبـة واكتسـب احلكـم  إذا     

  .يداعبداله بتدبري اإلقرار املراقبة إلغاؤه وإ أصدرتاليت  حداثاألدرجة البتات فلمحكمة 
  :شروط تطبيق النص

  املخالفات فال يشملها. أما ،رتكبة من قبل احلدث من نوع اجلنحتكون اجلرمية امل أن – 1
ارتكــب قبــل النفـــاذ  إذا أمــا يرتكــب اجلرميــة خــالل فــرتة نفــاذ قـــرار مراقبــة الســلوك، أن – 2

  النص. ايشمله النفاذ فال أثناءوحكم عليه 
  وعليه، فإن اجلرائم غري العمدية غري مشمولة. .عمدية املرتكبة تكون اجلرمية أن – 3
ويكتسـب الدرجـة القطعيـة خـالل فـرتة نفـاذ  املرتكبـة يصدر عليه حكـم عـن اجلرميـة أن – 4

  قرار مراقبة السلوك.
بدالــه قــرار املراقبــة وإ إلغــاءتقــرر  أناملشــرع للمحكمــة  أجــازعنــد تــوفر هــذه الشــروط       

    .جوازي �لنسبة هلا جراءهذا اإل نألتقرر احملكمة ذلك  وقد ال ،يداعبتدبري اإل
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    أحداثق. �نياً /98م  .مدة املراقبة أثناءعمدية  جنايةجزاء احلدث الذي يرتكب 
بدالــه قــرار املراقبــة وإ إلغــاء حــداثاألفعلــى حمكمــة  ،عمديــة جنايــةارتكــب احلــدث  إذا     

  .  ونانقالهذا  أحكاموفق  يداعبتدبري اإل
  شروط تطبيق النص:

  تكون اجلرمية املرتكبة من قبل احلدث من نوع اجلنا�ت حصراً. أن – 1
  تقع خالل فرتة نفاذ قرار مراقبة السلوك. أن – 2
    .تكون هذه اجلرمية عمدية أن – 3
 وإمنــا يصــدر عليــه حكــم عــن هــذه اجلرميــة ويكتســب الدرجــة القطعيــة، أنيشــرتط  ال – 4
  عليه النص. جرد ارتكاب اجلرمية خالل فرتة نفاذ قرار مراقبة السلوك يطبقمب

ـــد تـــوفر هـــذه الشـــروط        قـــرار املراقبـــة  إلغـــاءتقـــرر  أناملشـــرع علـــى احملكمـــة  جـــبأو عن
يــزال  احلــدث الــذي ال أنوالســبب يف هــذا التشــديد واضــح حيــث  ،يــداعبدالــه بتــدبري اإلوإ

 ،جراميــةفهــذا دليــل علــى خطورتــه اإل ،وك ويرتكــب جرميــة جنائيــة عمديــةحتــت مراقبــة الســل
ه بفعلتــه هــذا ألنــ ،املــدارس إحــدى هإيداعــقــرار املراقبــة و  إلغــاء نابــلــذا فــاملنطق والعقــل يتطل

    .شدأ يبقى حتت مراقبة السلوك ويستحق تدبرياً  ن§ه غري جدير §نثبت أ

  التطبيقات القضائية
 2/3/2009يف  2009/جنــا�ت/5يــة مــن القــرار املــرقم انىل والثو يف الفقــرة األ ت* جــاء

  :دهوك ما يلي أحداثالصادر من حمكمة 
الشـــباب البــالغني ملـــدة  �هيــله يف مدرســة يداعـــ(ن) ¹ح انحكمــت احملكمــة علـــى اجلــ -1

 املعـدل اسـتدالالً  1959لسـنة  55اجلـوازات رقـم  ونانقـ/أ من 8/1وفق املادة  أشهرستة 
واحتسـاب مـدة موقوفيتـه للفـرتة مـن  حـداثاأل رعايـة ونانقب من /أوالً /77املادة  حكام§

 1/3/2009 لغايــــةو  25/2/2009ومــــن  11/11/2008 لغايــــةو  15/10/2008
  .أعالهضمن مدة التدبري 
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يف القضـــــية املرقمـــــة  قـــــرار مراقبـــــة الســـــلوك الصـــــادر حبقـــــه ســـــابقاً  لغـــــاءالنظـــــر ¹ إعـــــادة -2
تهـاء مـدة انز احلـدود قبـل و القيامه �رتكاب جرميـة جتـ 29/4/2007يف  2007/ج/38

 ونانقـــمــن  xنيـــاً /90املــادة  حكـــامأل اســتناداً مراقبــة الســلوك البالغـــة ثــالث ســـنوات وذلــك 
    .بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية حداثاأل رعاية

ـــــــــــز  ـــــــــــل حمكمـــــــــــة متيي �لعـــــــــــدد/  اإلقلـــــــــــيم* مت تصـــــــــــديق هـــــــــــذا القـــــــــــرار تعـــــــــــديالً مـــــــــــن قب
 واملداولــةبعــد التــدقيق  :القــرار :وكمــا يلــي 8/7/2009يف  2009/أحداث/هـ.جـــ/125

يـة مـن انما عدا الفقـرة الث ونانقملوافقتها لل خرىتبني....وتصديق سائر القرارات الفرعية األ
 رعايــة ونانقــمــن  xنيــاً /98حــالل املــادة ¹ قــرار فــرض التــدبري حيــث تقــرر تصــديقها تعــديالً 

هــي  حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  xنيــاً /98املــادة  نألمنــه  xنيــاً /90حمــل املــادة  حــداثاأل
 1/أ/259املـــــادة حكـــــام أل اســـــتناداً املنطبقـــــة علـــــى تلـــــك احلالـــــة وصـــــدر القـــــرار �التفـــــاق 

         .8/7/2009ية اجلزائية املعدل يف صولاأل
 2/3/2009يف  2009/جنـــــا�ت/5دهـــــوك املـــــرقم   أحـــــداث* واتباعـــــاً لقـــــرار حمكمـــــة 

 أصــــدرت، 8/7/2009يف  2009/أحداث/هـ.جـــــ/125تمييــــز املــــرقم الولقــــرار حمكمــــة 
 قرارهـــــا 27/9/2009يف  2007/جنـــــا�ت/38ث دهـــــوك حتـــــت العـــــدد احـــــدحمكمـــــة أ

قــــــرار مراقبــــــة الســــــلوك الصــــــادر حبــــــق املــــــتهم (ن) مــــــن هــــــذه احملكمــــــة عــــــدد  إلغــــــاء :اآليت
شــــباب البــــالغني مــــدة  �هيــــله مدرســــة إيداعــــو  29/4/2007يف  2007/جنــــا�ت/38

 ونانقــ/ب مــن أوالً /76املــادة  حكــام§ ق.ع واســتدالالً  443/31وفــق املــادة  أشــهرســتة 
 26/2/2007 لغايــــةو  12/2/2007واحتســــاب مــــدة موقوفيتــــه مــــن  حــــداثاأل رعايــــة

  .أعالهضمن مدة التدبري 
 قلــيمحمكمــة التمييــز إل إىل 2007/جنــا�ت/38ارســلت الــدعوى املــذكورة أي  أن*وبعــد 

 :17/1/2010يف  2010/أحداث/هـ.جــ/13املـرقم  قراراها أصدرتالعراق  كوردستان
قــرار مراقبــة الســلوك  إلغــاء إىلدهــوك  أحــداثاجتــاه حمكمــة  أنتبــني  واملداولــةبعــد التــدقيق 

ه يف إيداعـــــو  2007/ج/38وبعـــــدد  29/4/2007الصـــــادر حبـــــق (ن) الصـــــادر بتـــــاريخ 
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 حكـــامعمـــالً § ونانقـــاجتـــاه صـــحيح وموافـــق لل أشـــهرمدرســـة الشـــباب البـــالغني ملـــدة ســـتة 
ز احلـدود وفـق و اجرميـة جتـرتكابـه ال حـداثاأل رعايـة ونانقمن  أوالً /98و xنياً /90املادتني 

ملعدل خـالل فـرتة مراقبـة السـلوك ا 1959لسنة  55اجلوازات رقم  ونانق/أ من 8/1املادة 
 أشــهريف مدرســة الشــباب البــالغني ملــدة ســتة  يــداعتــه مبوجبهــا ومــن مث احلكــم عليــه �إلاندوإ

ــــــــــــة بتصــــــــــــدي ــــــــــــزاً �لقــــــــــــرار املــــــــــــرقم واكتســــــــــــاب القــــــــــــرار املــــــــــــذكور الدرجــــــــــــة القطعي قه متيي
لــــــــــــــــذا تقــــــــــــــــرر تصــــــــــــــــديقه تعــــــــــــــــديالً  8/7/2009يف  2009/أحــــــــــــــــداث//ه.ج125

ب منــه /أوالً /76ادة حمــل املــ حــداثاأل رعايــة ونانقــب /أوالً /77حالل املــادة ...وإضــافة¹
ويكـــون  3/2/2007احلـــادث وقـــع يف  أنو  1/1/1991مـــن مواليـــد  أعـــالهح اناجلـــ نأل

كمــا   ويكــون فتيــاً ولــيس صــبياً  ناعمــره بتــاريخ احلــادث ســتة عشــرة ســنة وشــهر واحــد ويومــ
  ....حداثاألا حمكمة إليهاجتهت 

    أحداثق. /�لثاً 98م  .ب احلدث املوضوع حتت مراقبة السلوكو هر 
  اإلجراءات حبقه وكما يلي: اختاذدث املوضوع حتت مراقبة السلوك يتم هرب احل إذا    
  �لقبض عليه. اً أمر  حداثاألتصدر حمكمة . 1
تقـرر غلـق الـدعوى  أنمحكمـة لحضـاره، فلإ وليّـهتعـذر علـى  أوتعذر القبض عليـه  إذا. 2

   .حلني القبض عليه مع مراعاة مدد سقوط التدابري اليت صدر فيها قرار املراقبة مؤقتاً 
  :التدبري يسقط أنعلى  ،ونانقال) من هذا  70) من املادة (  xنياً نص الفقرة ( تو      

  .مل ينفذ مبضي مخس عشرة سنة يف اجلنا�ت إذا  - 1
  .خرىتهاء مدة التدبري احملكوم به يف احلاالت األانومبضي ثالث سنوات على  - 2

    أحداثق. /رابعاً 98م .وضع احلدث حتت مراقبة السلوك فيها عدد املرات اليت جيوز
وضــع احلــدث حتــت مراقبــة الســلوك هــي مــرتني فقــط  ونانقــال أجــازعــدد املــرات الــيت       

  من ذلك.  كثرالقرار بوضع احلدث حتت مراقبة السلوك § إصداروبذلك ال جيوز 
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    أحداثق. 99م  .الالحقة رعايةاملقصود �ل
مبــا  تأهيــله مدرســة الإيداعــتهــاء مــدة اناحلــدث بعــد  رعايــة ،الالحقــة رعايــةيقصــد �ل      

  اجلنوح. إىلدماجه يف اsتمع وعدم عودته انيضمن 

    أحداثأ ق.-أوالً /100م  :الالحقة وعمله رعايةتبعية قسم ال
 صـالحيف املؤسسـة العامـة لإل حـداثاأل إصالحالالحقة مرتبط بدائرة  رعايةقسم ال        

  ية. صالحاملدارس اإل يف هإيداعتهاء مدة اناحلدث بعد  رعايةيتوىل  ي،جتماعاال

    أحداثأ ق./أوالً /100: م الالحقة رعايةمدير قسم ال تعينيشروط 
يـة جتماعاخلدمـة اال أو جتمـاعيكون حاصل على شـهادة البكـالوريوس يف علـم اال أن. 1
  .حداثاألذات الصلة بشؤون  خرىالعلوم األ أو
ه نفـس §نـ ،يكون له خربة ال تقل عن مخس سنوات. يتبني لنا من هذه الشـروط أن.  2

   شروط مدير قسم مراقبة السلوك. 

    أحداثق. �نياً /100م  .الالحقة رعايةالشخص القائم �ل
مل يبـني شـروط  ونانقالولكن  ي.اجتماعالالحقة هو �حث  رعايةلشخص القائم �لا      

كـون شـروط تعيـني ت أنسـتبعد ي ال لكن �لنسبة ملراقب السلوك، اعليه تنصّ  مثلمانه يتعي
  نفس شروط تعيني مراقب السلوك. هي  يجتماعالباحث اال

    أحداثب ق./أوالً /100م  .ينيجتماعالباحثني اال أعمالشراف على اإل
يني التـابعني لـه جتمـاعالبـاحثني اال أعمـالشـراف علـى الالحقـة اإل رعايـةيتوىل مدير ال      

مراقـب السـلوك ل مثـل أو ي اجتمـاعيسمى بباحـث  مبعىن ليس هناك ما والدور امللحقة به،
  وجود يف قسم مراقبة السلوك.املل و األ
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  أحداثق. 101م  .1احلدث إيداعتهاء مدة انقبل  تأهيلمدارس ال إدارةواجبات 
  ما يلي: إجراء أشهر ثالثةبفرتة ال تقل عن  يداعتهاء مدة اإلانقبل  تأهيلرس الاعلى مد

ه مــع تقريــر إيداعـاحلــدث الـذي ســوف تنتهـي مــدة  سـم�الالحقــة  رعايـةتزويـد قســم ال: أوالً 
  مفصل عنه.

  كرب من احلرية.أ وضع احلدث يف جناح خاص يوفر له قدراً  :xنياً 
  ية اجلديدة.جتماعاحلياة اال إىلد خروجه ضافية متهّ ة بيت إجاز إمنح احلدث  :xلثاً 
ا أخارجهـا الـيت مـن شـ أوضـافية داخـل املدرسـة اإل عمالتكليف احلدث ببعض األ :رابعاً 

  الثقة بنفسه. إعادة

    أحداثق. 102م  ؟الالحقة قبل خروج احلدث رعايةاملطلوب من قسم الما 
هــــو  تأهيــــلالالحقــــة قبــــل خــــروج احلــــدث مــــن مدرســــة ال رعايــــةاملطلــــوب مــــن قســــم ال      
  :ي وذلكجتماعالاباحث الل به عن طريق االتصا

 اختـــاذرشـــادات الالزمـــة ملواجهـــة متطلبـــات احليـــاة اجلديـــدة ومســـاعدته يف لتزويـــده �إل – 1
  القرارات الصحيحة.

  ه.للوقوف على مؤهالته واستعداداته ومدى مطابقتها لشروط العمل الذي يرغب – 2
  مني الوxئق اليت يقتضيها احلصول على عمل.ملساعدته يف � – 3
 عــادةإل تأهيــلعلــى البيئــة الــيت يــروم االلتحــاق �ــا بعــد خروجــه مــن مدرســة الللتعــرف  – 4

  راب عالقاته العائلية. أوعالقاته �ا 
   دائمة. أولتقدمي املساعدات اليت تؤمن له احلصول على سكن بصورة مؤقتة  – 5

                                                   
  1988) لسنة 2من نظام مدارس �هيل األحداث رقم ( 12راجع أيضاً م   -  1
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  :20091لسنة  2تعليمات رقم الالالحقة مبوجب  رعايةمهام قسم ال
ـــة لإلانالقيـــام بـــز�رات ميد-أ ن ون مـــانســـر املـــودعني الـــذين يعـــطـــالع علـــى واقـــع معيشـــة أي

  .جياد احللول املالئمة هلااملشاكل والصعو�ت والعمل على إ
 .دعنيو سر املت اخلاصة §ُ بياlمجع املعلومات وال-ب
 يــاً اجتماعدراســة اســتمارات املــودعني الــذين ســيطلق ســراحهم وتنظــيم بــرlمج لتهيئــتهم -ت

 .اsتمع إىلللعودة 
الثقـــة  عـــادةخارجهـــا إل أوضـــافية داخـــل املدرســـة اإل عمـــالتكليـــف املـــودع بـــبعض األ -ث

 .�لنفس
ومســاعد¢م يف  أشــهرتزيــد علــى ســتة  املــودعني املطلــق ســراحهم ملــدة ال أحــوالمتابعــة -ج

 .�مني الوxئق الالزمة للحصول على عمل يتناسب ومؤهال¢م وقابليا¢م
الالحقـــة  رعايـــةهـــذا القســـم يقـــوم �ـــذه املهـــام عـــن طريـــق شـــعبة ال ن§ ،اإلشـــارةوجتـــدر      

  ي.جتماعوشعبة الدمج اال

    أحداثق.103م .روجاخلحلدث عند اساعدة ملتقدمي منحة مالية 
  :مالية مناسبة للحدث ملساعدته يفالالحقة تقدمي منحة  رعايةاملشرع لقسم ال أجاز  
  يفاء حاجاته العاجلة.إ – 1
  يف ذلك. ت سبباً كان إذايعيش فيها عند جنوحه  كانتبديل البيئة اليت   – 2
) 2رقـــم ( حـــداثاأل �هيـــلمـــن نظـــام مـــدارس  17يـــة مـــن  املـــادة انالفقـــرة الث أنكمـــا   -3

�لقطـار �لدرجـة  اlً ، نصت على " مينح املودع املطلق سراحه تذكرة سـفر جمـ1988لسنة 
ـــه املعتـــاد و حمـــل إ إىلالســـياحية  الســـفر �لســـيارة وحســـب  جـــرةتعـــذر ذلـــك فيـــزود § إذاقامت

  .للمعوز منهم" يندينار  مع ختصيص مصرف جيب ال يزيد على سعار املقررة رمسياً األ

                                                   
  الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية للحكومة االحتادية 2009لسنة  2من تعليمات رقم  8م   -  1
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    أحداثق.  104م  .همإيداعمدة  ءهاتنلديهم مأوى بعد ا ليس الذين حداثألا
مـــني دار الالحقـــة العمـــل علـــى � رعايـــةقســـم الجـــب املشـــرع علـــى أو يف هـــذه احلالـــة        

ى هلـم أو احلق يف �مـني مـ حداثاأل ؤالءهل أن، مبعىن أشهرملدة ال تزيد على ثالثة  يوائهمإل
القسـم ذه املـدة فهـ علـىز�دة  أمـا فقط من Ãريـخ خـروجهم مـن املدرسـة، أشهرثالثة  لغاية

   .هلم ابتوفريهغري ملزم 

    أحداثق. أوالً /105م  .سريةاأل رعايةلافاقد خبصوص احلدث  رعايةواجب قسم ال
أن احلــدث الــذي ســينتهي مــدة إيداعــه  لــه علــى قســم الرعايــة الالحقــة إذا ثبــتجيــب       

دور  إحــدىه يداعــقــرار ¹ إصــدار حــداثاأليطلــب مــن حمكمــة  أن ،فاقــد للرعايــة األســرية
  .  1الدولة املخصصة لذلك

    أحداثق. �نياً /105م . األسرية رعايةلفاقدة اخبصوص األنثى  رعايةواجب قسم ال
سـنة وفاقـدة للرعايـة األسـرية أو 18واجب قسم الرعاية خبصوص األنثى الـيت أكملـت      

الـــيت  حـــداثاأليطلـــب مـــن حمكمـــة  أنخيشـــى علـــى حيا¢ـــا يف حالـــة تســـليمها إىل ذويهـــا، 
 �هيـليوائها يف جناح الشا�ت البالغات امللحق بدار قرار ¹ إصدار ،يداعقرار اإل أصدرت

  :حلني حداثاأل
  سنة. 22بلوغها  - 1
  :امّ إجياد حل ملشكلتها حلني إ أو – 2
  �لزواج.  -أ 

  جياد عمل مناسب هلا.¹ أو  -ب 
  وافقت هي على ذلك.  إذابتسليمها لذويها  أو  -جـ 

                                                   
 من قانون الرعاية االجتماعية.32راجع املادة -  1
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    ثأحداأ //�لثاً 105م . للمودعنيراج و�ئق ثبوت الشخصية ستخ� القائمةاجلهة 
ستخراج وxئق ثبوت الشخصية للمـودعني الـذين ألزم املشرع قسم الرعاية الالحقة �       

املشــــرع كافــــة دور الدولــــة ومــــدارس  ألزمــــت كمــــا ،ســــريةاأل رعايــــةال ميلكوــــا والفاقــــدين لل
املــــودعني الــــذين ال ميلكــــون وxئــــق ثبــــوت  مســــاء§الالحقــــة  رعايــــةخبــــار قســــم ال¹ تأهيــــلال

�لنسـبة للوصـي  أمـا .يـداعلغرض استخراجها خـالل مـدة اإلفور إيداعهم لديها الشخصية 
ه املشـرع مبثابـة اعتـرب الالحقة حيـث  رعايةاملؤقت الذي سيقوم �ذا العمل فهو مدير قسم ال

املدنيــة  حــوالاأل ونانقــمكــررة مــن   32يــة مــن املــادة انالوصــي املنصــوص عليــه يف الفقــرة الث
     .1املعدل 1972لسنة  65رقم 

    أحداثب  ق.//�لثاً 105م. ثبات الشخصية للمودعنياستخراج و�ئق إر تعذّ 

يف هــذه احلالــة تعــّذر اســتخراج وxئــق إثبــات الشخصــية للمــودعني فاقــدي الرعايــة  إذا      
علــى طلــب مــن  ثبــات الشخصــية املناســبة بنــاءً مبــنحهم وxئــق إيــة اجلنســية العامــة تقــوم مدير 

قـوم الــدائرة نفســها �ــذا العمــل مبعــىن يف هــذه احلالــة ت ،أن�ــذا الشـ حــداثاأل إصــالحدائـرة 
  هلا. الالحقة التابع رعايةوليس قسم ال

                                                   
يسجل اللقيط أو جمهول النسب استناداً إىل حجة أو قرار صادر من احملكمة الشرعية  -1ر (مكر  32نص املادة  -  1

  ام بعده، إذا  : 1957أو من حمكمة املواد الشخصية سواء حدثت الوالدة قبل التسجيل العام لسنة 
  .1971لسنة  148من قانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم  19مل تصدر له شهادة والدة وفق مادة  –ا 

مل يصدر بشأنه قرار �لرتبيب،  أو قرار ¹حلاقه §سرة وفق املادتني الثانية واخلمسني والثامنة واخلمسني من قانون  –ب 
  .1972لسنة  64األحداث رقم 

من العمر  15. تتوىل احملكمة إصدار احلجة أو القرار بصورة سرية بناء على طلب الشخص نفسه إذا  كان �لغًا 2
  طلب وصي موقت تنصبه احملكمة إذا  كان الشخص قد أكمل السابعة ومل يبلغ اخلامسة عشرة من العمر. وبناء على

بعد أن حتقق احملكمة من جمهولية نسب الشخص وعمره،  استناداً إىل تقرير متجهة صحية خمتصة تصدر احلجة   -  3
/ من 2والدته وعمره ودينه،  مع مراعاة الفقرة /أو القرار متضمناً اسم الشخص واألمساء املختارة ألبويه وجديه وحمل 

  مادة الثانية والثالثني من القانون) .
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     أحداثق. 106م  .لدى مكتب العمل ية يف التشغيلفضلاأل
لويـــة لـــدى مكتـــب العمـــل يف و ه األإيداعـــى مـــدة ـــأاملشـــرع  للحـــدث الـــذي  أعطـــى      

الفـــــراغ  ســــباب ارتكـــــاب اجلــــرائم هــــيأ ىحــــدمــــن إ نألحســـــن،  موقــــفوهــــذا  التشــــغيل.
 اجلنــوح ســتكون إىلاحتمــال عــودة احلــدث  نســبة نإفــمت ســد الفــراغ �لعمــل  إذافــ ،والبطالــة

هــذا املوضــوع، حيــث نــص يف الفقــرة الثالثــة مــن  عــن مل يغفــل اينضــئيلة. املشــرع الكوردســت
العـراق، علـى " تسـعى  كوردسـتان إقلـيمحقـوق السـجناء واملعتقلـني يف  إعـالنمـن  7املادة 
  ".ات املختصة لتوفري فرص العمل هلماجله

    أحداثق.107م. الالحقة رعايةستعني �ا قسم الاجلهات اليت ت
  : ةاآلتيستعني �جلهات ت أنالالحقة عند االقتضاء  رعايةاملشرع لقسم ال أجاز

  قسم مراقبة السلوك. - 1
  .حداثاألشرطة  - 2
  سرية.االستشارات األ ناجل - 3
    .العام لشباب العراق حتاداحمللية لال اللجان - 4
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  لو امللحق األ
  

  القراراتمناذج 
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  حداثاأل رعاية ونانقمن  أوالً /26و  أوالً /24املواد  )1(
   13/5/2008...............................التاريخ/2008/جنح/106العدد/

  قرار فرض التدبري         
 مــن قاضــيها االحتيــاط الســيد... 13/5/2008دهــوك بتــاريخ  أحــداثحمكمــة  تشــّكلت

  :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء  املأذون
التشــرد  إىليدفعــه  يتعهــد حبســن تربيتــه وال أنعلــى (م)  ولّيــه إىل (ش) تســليم احلــدث -1

املـواد  حكـامأل استناداً لف دينار وذلك أ) مائة 100.000تعهد مايل قدره ( والعمل لقاء
  .1983لسنة  76رقم  حداثاأل رعاية ونانقمن  أوالً /26و  أوالً /24

 ونانقـــمــن  2/ 29وفــق املـــادة (م) احلــدث املـــدعو  أمـــرفــتح قضــية مســـتقلة حبــق ويل  -2
ــــة  حكمــــاً يــــة حبقــــه ونانقال اتجــــراءاإل ختــــاذال ...حمكمــــة حتقيــــق  إشــــعارو  حــــداثاأل رعاي

 ً�  .13/5/2008يف  وأفهمللتمييز  قابالً  حضور
ـــــويل  :مالحظـــــة  29/2املـــــادة  حكـــــامأل اســـــتناداً يف هـــــذا القـــــرار مت فـــــتح القضـــــية حبـــــق ال

خاصــة بوقــوع احلــدث يف  أوالً الفقــرة  نأل أحــداثق. أوالً /29والصــحيح هــو  أحــداثق.
ارتكـــب  إذا أيفخاصــة بوقـــوع احلــدث يف مســـتنقع اجلرميــة  يـــةانثالالفقــرة  حالــة التشــرد أمـــا

                                     .مهال من الويلاجلنا�ت العمدية ¹ أواحلدث جرمية من نوع اجلنح 
  

  حداثاأل رعاية ونانقمن  26و  25املادتني  )2(
                                                          29/5/2008/التاريخ..................................2008/جنح/101العدد/

  قرار فرض التدبري
ـــاريخ دهـــوك ب أحـــداثحمكمـــة  تشـــّكلت   املأذونمـــن قاضـــيها الســـيد... 29/5/2008ت

  :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء 
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 أنوالــــدمها (ج) و  إىلقــــررت احملكمــــة تســــليم املشــــردين احلــــدثني كــــل مــــن (ك) و (م)  -1
مائـة ألـف دينـار  سواق لقـاء تعهـد مـايل قـدرهاعايتهما ومنعهما من التسكع يف األيتعهد بر 

  لكل واحد منهما.
هــذه احملكمــة،  إىلوتقــدمي تقريــر  أعــالهمــور املشــردين لســلوك مبتابعــة أامراقــب  إشــعار -2

 رعايـة ونانقـمـن  26و  25املـادتني  حكـامأل اسـتناداً للتمييـز  قـابالً  حضـور�ً وصدر القـرار 
  .29/5/2008يف  وأفهم حداثاأل

ـــتم فـــتح قضـــية مســـتقلة حبـــق الـــويل مالحظـــة املـــادة  حكـــامأل اســـتناداً : يف هـــذه القضـــية مل ي
  .أحداثق. أوالً /29

  
  املعدل حداثاأل رعاية ونانقمن  72املادة  )3(

                                          17/8/2009لتاريخ/..................................ا2009/جنح/85العدد/
املتهم  6/7/2009يف  2009/إحالة/952حالت حمكمة حتقيق دهوك بقرارها املرقم  أ

ع وسجل يف  .ق 386املادة  أحكامحماكمته وفق  جراء(ب) بدعوى غري موجزة إل
 موعداً  17/8/2009 وعني يوم 2009/جنح/85سجل هذه احملكمة حتت العدد 

العام  دعاءاإلوحبضور عضو احملكمة من قاضيها السيد... تشّكلتاحملاكمة وفيه  جراءإل
اكمته بدعوى موجزة وفق حم إجراءووكيل املتهم احملامي املنتدب (د) قررت احملكمة  ...

اجلزائية املعدل ونودي على املتهم فحضر كما حضر ويل  صولاأل ونانق/أ من 204املادة 
ه يف نأاكمة احلضورية واطلعت احملكمة على تقرير الطب العديل وثبت ه وبوشر �حملأمر 

ث احملكمة على تقريري مكتب دراسة الشخصية والباح درجة سكر خفيفة واطلعت
  :ه وقررت احملكمة ما يليأمر ويل  إفادةفادته و ي واطلعت احملكمة على إجتماعاال
ق.ع واحلكــم عليــه  386/1تــه وفــق املــادة اندح (ب) ¹انحكمــت احملكمــة علــى اجلــ -1

املـادة  حكـام§ واسـتدالالً لف دينار وفق املادة املـذكورة أ) ثالثون 30.000بغرامة قدرها (
 لغايــةو  7/5/2009واحتســاب مــدة موقوفيتــه للفــرتة مــن  حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  72
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الف دينــار عــن كــل يــوم توقيــف عنــد ) ثالثــة آ3000بعــد تنزيــل مبلــغ ( 16/5/2009
  دفع الغرامة.

لـف دينـار ) سـتون أ60.000د) مبلـغ قـدره (للمحـامي املنتـدب السـيد ( أجرةتقدير  -2
املعــدل يــدفع لــه مــن خزينــة  1999لســنة  17رقــم  احملامــاة ونانقــمــن  36/1وفــق املــادة 

للتمييــز  قــابالً  حضــور�ً وصــدر القــرار .بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة اإلقلــيمحكومــة 
  .17/8/2009يف  وأفهماجلزائية املعدل  صول/أ من األ182املادة  حكامأل استناداً 

    :مالحظة
  القرار. بدايةعدم تشكيل احملكمة يف  يشوب هذا القرار عيب -1
  .يف هذه القضية مل يتم فتح قضية مستقلة حبق الويل -2

  
  املعدل حداثاأل رعاية ونانقمن  �نياً /73املادة  )4(

                                                                                                            10/5/2006لتاريخ/................................ا2006/جنا�ت/16العدد/
  قرار فرض التدبري

 املأذونبرµســة احلــاكم الســيد... 10/5/2006 دهــوك بتــاريخ أحــداثحمكمــة  تشــّكلت
 :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب وعضوية احلكمني السيدين... سم��لقضاء 

وفـق  أشـهرح (ب) بوضعه حتـت مراقبـة السـلوك ملـدة سـتة انحكمت احملكمة على اجل - 1
 رعايـــة ونانقـــمــن  xنيـــاً /73املــادة  أحكـــامالعقـــو�ت وبداللــة  ونانقــمـــن  446املــادة 

مـــــن نفـــــس 99و98و97و96و95و94و93و92و91املعـــــدل واملـــــواد  حـــــداثاأل
 لغايـــــــــــةو  28/11/2005مـــــــــــن  ، واحتســـــــــــاب مـــــــــــدة موقوفيتـــــــــــه اعتبـــــــــــاراً ونانقـــــــــــال
    .أعالهضمن مدة املراقبة  2/1/2006

 رعايــة ونانقــمــن  29/2املــادة  أحكــامح وفــق اناجلــ أمــرفــتح قضــية مســتقلة حبــق ويل  - 2
لغرض التنفيذ بعـد اكتسـاب القـرار الدرجـة  ...حاكم حتقيق إشعاراملعدل و  حداثاأل
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اجلزائيــة  صــول/أ مــن األ182املــادة  حكــامأل اســتناداً وصــدر القــرار �التفــاق .القطعيــة
 .10/5/2006يف  وأفهموجويب التمييز  حضور�ً  حكماً 

يف  2006/أحـــــــــداثىل/و /اهليئـــــــــة اجلزائيــــــــة األ57مصــــــــدق �لقـــــــــرار التمييــــــــزي/ (القــــــــرار 
  )اإلقليم/حمكمة متييز  26/12/2006

  :مالحظة
عنـد نظرهـا للقضـية جعلتهـا جنحـة بعـد  حـداثاألولكـن حمكمـة  جنايةت كانالقضية   -1

   .عقو�ت ونانق 446 إىلتغيري مادة اال¢ام 
 إىله �لشــروط اخلاصـة ملراقبــة الســلوك، أمــر ح وويل اناجلـ ¹فهــامرغـم عــدم قيـام احملكمــة  -2
مت نقـض مثـل هـذه  أخـرىاحلكم مل يتم نقضه مـن قبـل حمكمـة التمييـز، بينمـا يف قـرارات  أن

    :اآليتثال القرارات، واليك امل
يف  2008/أحداث/هــــــــــ.ج/54حتـــــــــت العـــــــــدد  اإلقلـــــــــيمجـــــــــاء يف قـــــــــرار حملكمـــــــــة متييـــــــــز 

ــــةبعــــد التــــدقيق  :" القــــرار:مــــايلي 10/6/2008 خبصــــوص الفقــــرة  أمــــا.....تبــــني واملداول
حتـت مراقبـة السـلوك ملـدة ثـالث  أعـالهح انىل من قرار فرض التدبري واليت هي وضع اجلو األ

ه يف حالة خمالفة شـروط §نه أمر وويل  أعالهح انسنوات ولعدم تضمن قرار املراقبة تفهيم اجل
قـرار املراقبـة  إلغـاءخالهلـا يتعـرض الحتمـال  أخـرىارتكاب جرميـة عمديـة  أومراقبة السلوك 

 ونانقــمــن  91و90وتنفيــذ التــدبري وكمــا مل يتضــمن قــرار املراقبــة الشــروط الــواردة يف املــواد 
حمكمتهـــا التبـــاع مـــا ذكـــر  إىلالقضـــية  إضـــبارة إعـــادةلـــذا تقـــرر نقضـــهما و  حـــداثاأل رعايـــة
  .."..ونانقوتصديق �قي القرارات الفرعية ملوافقتها لل أعاله

مــن  بــدّ  حــىت ميكــن اعتبــار هــذا القــرار ســابقة قضــائية وميكــن االعتمــاد عليــه ال وعليــه، -3
   :هي ما يليو  أعالهقرار فرض التدبري  إىل أخرىفقرات  إضافة

ارتكـاب  أووشروط مراقبة السـلوك  أحكامه يف حالة خمالفته نأ هأمر وويل  حاناجل إفهام - 1
عـــن اجلرميـــة  قـــرار املراقبـــة واحلكـــم عليـــه إلغـــاءحتمـــال ال يتعـــرض أخـــرىجرميـــة عمديـــة 

  .ونانقالحد التدابري املنصوص عليها يف § أونفسها 
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تقالــه مــن حمــل انخيــرب مراقــب الســلوك عــن  أنو  حســناً  يســلك ســلوكاً  أن حاناجلــ إفهــام - 2
  .أخرىمدرسة  أوخر عمل آ إىل تقالهانخذ موافقته عند وأ سكناه

واالتصــال  املوضــوع حتـت املراقبـة يف حمــل سـكناهح انيـزور اجلـ أنلوك علـى مراقـب الســ - 3
ملتابعـة مـدى  كل مخسـة عشـر يومـاً   األقلحمل عمله مرة واحدة على  أواملدرسة  دارة¹

جيــاد تــه علــى حــل مشــاكله والســعي إلانعشــروط الــيت حــددها قــرار املراقبــة وإمراعاتــه لل
    .عمل هلم عند الضرورة

 حانيتضـمن حالـة اجلـ قريراً شهر�ً ت حداثاألحمكمة  إىليقدم  أنعلى مراقب السلوك  - 4
    .مور فيه فائدة للحدثومايقرتحه من أ قرار املراقبة عليه �ثريومدى  وسلوكه

ـــ نو ايتعـــ أنث داحلـــ أمـــرعلـــى ويل  - 5 ـــذ قـــرار املراقب ة مبـــا حيقـــق مـــع مراقـــب الســـلوك لتنفي
  .عن كل تغيري يطرأ على سلوكه خيربه أنمصلحة احلدث و 

  
  املعدل حداثاأل رعاية ونانقمن  /�لثاً 73املادة  )5(

                                                                                                           5/9/2004لتاريخ/....................................ا2004/جنح/63العدد/
  قرار فرض التدبري

 املــــأذون...مــــن حاكمهــــا الســــيد 5/9/2004دهــــوك بتــــاريخ  أحــــداثحمكمــــة  تشــــّكلت
 :اآليتالقرار  أصدرتو  سم��لقضاء 

ملـدة سـنة واحـدة  الفتيـان �هيـله يف مدرسـة يداعح (هـ) ¹انحكمت احملكمة على اجل - 1
 ونانقـمـن  /xلثـاً 73املادة  حكام§ العقو�ت استدالالً  ونانقمن  411/1وفق املادة 

 لغايـةو  31/3/2004مـن  واحتسـاب مـدة موقوفيتـه اعتبـاراً  ،املعـدل حداثاأل رعاية
     .أعالهضمن مدة التدبري  4/5/2004

احلـدث والـده املـدعو  أمـربفتح قضـية مسـتقلة حبـق ويل  ....حاكم حتقيق إىل شعاراإل - 2
ســلحة حليازتــه علــى بندقيــة كالشــينكوف األ ونانقــمــن  21املــادة  أحكــام(ص) وفــق 

  .القطعيةبعد اكتساب القرار الدرجة 
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املــنظم  30/3/2004الظــرف الفــارغ املضــبوط مبوجــب حمضــر الضــبط املــؤرخ  إرســال - 3
تالفـه علـى ن القضـائي يف هـذه احملكمـة إلو اه لـدى املعـإيداعـو  ...من قبل مركز شـرطة

    .ضوء املواد اجلرمية حسب التعليمات بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
و (ن) لتنازهلمـا ) ق الشخصـي كـل مـن (فمل حتكم احملكمـة �لتعـويض للمـدعني �حلـ - 4

فادتيهمـــــا املـــــدونتني مـــــن قبـــــل حـــــاكم إعـــــن الشـــــكوى وكافـــــة احلقـــــوق الشخصـــــية يف 
ـــز  قـــابالً  حضـــور�ً م هـــذه احملكمـــة، وصـــدر القـــرار أمـــا علنـــاً واملتلـــوتني  ...حتقيـــق للتميي
 .5/9/2004يف  وأفهماجلزائية املعدل  صول/أ من األ182املادة  حكامأل استناداً 

/حمكمـــــــة  6/10/2004يف  2004/ت ج ح/2مصـــــــدق �لقـــــــرار التمييـــــــزي/ (القـــــــرار 
 )استئناف منطقة اربيل

فتح ل حمكمة التحقيق شعارفقرة خاصة تقضي ¹ليس هناك يف هذا احلكم  :مالحظة
  حداثاأل ونانقمن  29/2املادة  حكامأل استناداً  مرحبق ويل األ مستقلة قضية

  
  املعدل حداثاأل رعاية ونانقمن  /رابعاً 73املادة  )6(

                                           10/2/2009لتاريخ/....................................ا2009/جنح/9العدد/
  التدبريقرار فرض 

 املــــأذون...مـــن قاضـــيها الســـيد 10/2/2009دهـــوك بتــــاريخ  أحـــداثحمكمـــة  تشـــّكلت
 :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب  سم��لقضاء 

لــف دينــار ئة أ) مخسـما500.000) بغرامـة قــدرها (أح (انحكمـت احملكمــة علـى اجلــ -1
 حـــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  /رابعــاً 73املــرور وبداللـــة املــادة  ونانقــمــن  23/2وفــق املــادة 

ـــه ليـــومي  بعـــد تنزيـــل  16/8/2008و  10/8/2008املعـــدل، واحتســـاب مـــدة موقوفيت
 .) مخسة وسبعون دينار عن كل يوم توقيف عند دفع الغرامة75مبلغ (

بــدفع تعــويض للمصــاب القاصــر (س) مبلــغ قــدره  وليّــهمــال  إىل إضــافة) أح (انلــزام اجلــإ-2
) مليــــون دينــــار عراقــــي يستحصــــل منــــه �لطــــرق التنفيذيــــة بعــــد اكتســــاب 1.000.000(



212 
 

تنـازل  نألالقاصـرين املختصـة  رعايـةه لدى مديريـة مس�ة انأمالقرار الدرجة القطعية. ويودع 
 .يسري حبق املصاب القاصر والده ال

) وفــــق ح والــــده (عاناجلــــ أمــــربفتح قضــــية مســــتقلة حبــــق ويل حــــاكم حتقيــــق... إشــــعار -3
 عد اكتساب القرار الدرجة القطعية.تنفيذها حبقه ب حداثاأل.قمن  29/2املادة  أحكام

لــف ) مخــس وعشـرون أ25.000اً قـدره () مبلغــأهلــي السـيد (للخبـري األ أجــرةتقـدير  -4
  بعد اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية. اإلقليممن خزينة  إليهدينار يدفع 

) وفــق املــادة ألــف دينــار للمحــامي املنتــدب () ســتون أ60.000قــدرها ( أجــرةتقــدير  -5
املعــــدل يـــدفع لـــه مــــن خزينـــة حكومــــة  1999لســـنة  17رقـــم  احملامــــاة ونانقـــمـــن  36/1

للتمييـــز  قـــابالً  حضــور�ً وصــدر القـــرار  .بعـــد اكتســاب قـــرار احلكــم الدرجـــة القطعيـــة اإلقلــيم
 .10/2/2009يف  وأفهماجلزائية املعدل  صول/أ من األ182املادة  حكامأل استناداً 

/حمكمــــــة اســــــتئناف  3/3/2009يف  2009/ت ج ح/1مصــــــدق �لقــــــرار التمييــــــزي/ (
  )منطقة دهوك بصفتها التمييزية

 هــــذا القــــرار الــــذي حنــــن حمكمــــة اســــتئناف منطقــــة دهــــوك بصــــفتها التمييزيــــة يف :مالحظــــة
صــّدقت مثــل  والعــراق أيضــاً  اإلقلــيميــة منــه، بينمــا حمكمــة متييــز انل الفقــرة الثعــدّ مل تبصــدده 

      :واليك مثالني على ذلك هذه الفقرة تعديالً 
مــــا  12/3/2009يف  2009/أحــــداث.ج//ه32يف القــــرار التمييــــزي املــــرقم  جــــاء -1

الرابعة من قرار فـرض التـدبري ....وتصديق الفقرة .تبني واملداولة" القرار: بعد التدقيق  :يلي
حيـث  أعـالهح انموال اجلأ إىل إضافةوالده (ك)  أعالهح اناجل أمرلزام لويل جبعل اإل تعديالً 

   .."..لزام القاصرجيوز إ ال
مــــا  30/4/2009يف  2009/أحــــداث.ج//ه78يف القــــرار التمييــــزي املــــرقم  جــــاء -2

ية من قـرار فـرض التـدبري ان....وتصديق الفقرة الث.تبني واملداولة" القرار: بعد التدقيق  :يلي
 إىل إضـافةوالـده (ك)  (خ) أعـالهح اناجلـ أمـرلـزام لـويل جبعـل اإل واملتعلقة �لتعـويض تعـديالً 

  .....".أعالهح انأموال اجل
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ــــــــــزي املــــــــــرقم  - 3 ــــــــــة1956جــــــــــاء يف القــــــــــرار التميي يف  1981أحــــــــــداث/-/جــــــــــزاء xني
الصــادر مــن حمكمــة متييــز العــراق "إن إلــزام ويل احلــدث �لتعــويض وأجــور  6/12/1981

  .  1ألموال احلدث"احملاماة غري صحيح إذ جيب القضاء �ا على الويل إضافة 
يف  1982أحـــــــــــداث/ -/جـــــــــــزاء xنيـــــــــــة139جـــــــــــاء يف القـــــــــــرار التمييـــــــــــزي املـــــــــــرقم  - 4

الصــادر مــن حمكمــة متييــز العــراق "ال يلــزم احلــدث املــدان بــدفع التعــويض  20/1/1982
 12إىل املشــتكي وإمنــا يلــزم بــذلك مــن ميثلــه قــانوlً إضــافة إىل أمــوال احلــدث طبقــاً للمــادة 

  . 2من قانون أصول احملاكمات اجلزائية"
  

  املعدل حداثاأل رعاية ونانقأ من  -أوالً /76املادة  )7(
                                                                                                  18/4/2006لتاريخ/.....................................ا2006/ج/14العدد/

 قرار فرض التدبري
 ...يدمـــن رئيســـها احلـــاكم الســـ 18/4/2006دهـــوك بتـــاريخ  أحـــداثحمكمـــة  تشـــّكلت

  :اآليتالقرار  أصدرتو الشعب وعضوية احلكمني.... سم��لقضاء  املأذون
ني (م) و (ر.ف)و (ر.ع) بوضعهم حتت مراقبـة السـلوك احنحكمت احملكمة على اجل -1

أ -أوالً /76املـادة  أحكـامالعقو�ت وبداللة  ونانقمن  444/4وفق املادة  أشهرملدة ستة 
ـــــــــــة ونانقـــــــــــمـــــــــــن  99و98و97و96و95و94و93و92و91و90و89واملـــــــــــواد   رعاي

   .املعدل حداثاأل
 أووشـروط مراقبـة السـلوك  أحكـامه يف حالـة خمـالفتهم نأمورهم لياء أأو ني و احناجل إفهام -2

قـــرار املراقبـــة واحلكـــم علـــيهم عـــن  إلغـــاءحتمـــال ال ونيتعرضـــ أخـــرىارتكـــاب جرميـــة عمديـــة 
  .ونانقالحد التدابري املنصوص عليها يف § أواجلرمية نفسها 

                                                   
 .27ابراهيم املشاهدي، املصدر السابق، ص  -  1
  .28املصدر نفسه، ص  -  2
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تقــاهلم مــن انخيــربوا مراقــب الســلوك عــن  أنو  حســناً  يســلكوا ســلوكاً  أنني احناجلــ إفهــام -3
  .أخرىمدرسة  أوخر عمل آ إىلتقاهلم انخذ موافقته عند حمل سكناهم وأ

ني املوضــــوعني حتــــت املراقبــــة يف حمــــل ســــكناهم احنيــــزور اجلــــ أنعلــــى مراقــــب الســــلوك  -4
كل مخسة عشر يوما ملتابعـة   األقلمرة واحدة على  محمل عمله أواملدرسة  دارةواالتصال ¹

والســـعي  متـــه علـــى حـــل مشـــاكلهانعشـــروط الـــيت حـــددها قـــرار املراقبـــة وإلل ممـــدى مراعـــا¢
    .جياد عمل هلم عند الضرورةإل
ــــراً شــــهر�ً  حــــداثاألحمكمــــة  إىليقــــدم  أنعلــــى مراقــــب الســــلوك  -5 ــــة  تقري يتضــــمن حال
     .مور فيه فائدة للحدثار املراقبة عليهم ومايقرتحه من أقر  �ثريني وسلوكهم ومدى احناجل
نوا مع مراقب السلوك لتنفيـذ قـرار املراقبـة مبـا حيقـق و ايتع أن حداثاألمور لياء أأو على  -6

 .مخيربوا عن كل تغيري يطرأ على سلوكه أنمصلحة احلدث و 
الـــدعوى بعـــد  ضـــبارةصـــاحبه الشـــرعي لقـــاء وصـــل تـــربط ¹ إىلاملبلـــغ املضـــبوط  إعـــادة -7

 .اكتساب القرار الدرجة القطعية
 أحكـامني وفـق احنمور اجللياء أأو بفتح قضية مستقلة حبق حاكم حتقيق... إىل شعاراإل -8

 .املعدل بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية حداثاأل رعاية ونانقمن  29/2املادة 
 إليــهيــدفع ) ع(للمحــامي املنتــدب الســيد لــف دينــار أ) 37500قــدرها ( أجــرةتقــدير  -9

وصـــدر القـــرار �التفـــاق  .بعـــد اكتســـاب قـــرار احلكـــم الدرجـــة القطعيـــة اإلقلـــيممـــن خزينـــة 
 ً� .18/4/2006يف  وأفهموجويب التمييز  حضور

/  26/12/2006يف  2006/أحـــداث/اهليئـــة اجلزائية/47مصـــدق �لقـــرار التمييـــزي/ ( 
  )اإلقليمحمكمة متييز 
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 حداثاأل رعاية ونانق/ب من أوالً /76املادة  )8(
                                                                                                       27/2/2007لتاريخ/................................ا2007/جنا�ت/17العدد/

 قرار فرض التدبري
 املــأذون...برµســة احلــاكم الســيد 27/2/2007دهــوك بتــاريخ  أحــداثحمكمــة  تشــّكلت
  :اآليتالقرار  أصدرتو  ...الشعب وعضوية احلكمني  سم��لقضاء 

 أشـهريـة انملـدة مث بيانالصـ �هيـله مدرسـة يداعـ¹ )ب(ح اناحملكمـة علـى اجلـحكمت  - 1
املـــــــادة  حكـــــــام§ العقـــــــو�ت اســـــــتدالالً  ونانقـــــــمـــــــن  أوالً /444املـــــــادة  أحكـــــــاموفــــــق 

مــــــن  واحتســــــاب مــــــدة موقوفيتــــــه اعتبــــــاراً  حــــــداثاأل رعايــــــة ونانقــــــ/ب مــــــن أوالً /76
وذلــك عــن التهمــة  أعــاله يــداعضــمن مــدة اإل26/2/2007 لغايــةو  8/11/2006
   .)ىل(سرقة مسكن املشتكي و. عو األ

 أشـهرملـدة سـبعة  بيانالصـ �هيـله مدرسـة يداعـ¹(ب) ح انحكمت احملكمة علـى اجلـ - 2
/ب أوالً /76املـادة  حكـام§ العقـو�ت اسـتدالالً ق.مـن  أوالً /444املـادة  أحكاموفق 
    .ية (سرقة مسكن املشتكي ج)انعن التهمة الث حداثاأل رعايةق.من 

 أشــهرملــدة ســتة  بيانالصــ �هيــله مدرســة يداعــ¹(ب) ح انحكمــت احملكمــة علــى اجلــ - 3
/ب أوالً /76املـادة  حكـام§ العقـو�ت اسـتدالالً ق.مـن  أوالً /444املـادة  أحكاموفق 
   .)أعن التهمة الثالثة (سرقة مسكن املشتكي  حداثاأل ق.من 

 أشــهرملــدة ســتة  بيانالصــ �هيــله مدرســة يداعــ¹(ب) ح انحكمــت احملكمــة علــى اجلــ - 4
ـــــق  أيضـــــاً  املـــــادة  حكـــــام§ العقـــــو�ت اســـــتدالالً ق.مـــــن  أوالً /444املـــــادة  أحكـــــاموف
    .عن التهمة الرابعة (سرقة مسكن املشتكي ط) حداثاأل ق./ب من أوالً /76

 حكـام§ شـد عمـالً ىل من القـرار كوـا التـدبري األو تنفذ حبقه التدبري الوارد يف الفقرة األ - 5
 .حداثاأل رعاية ونانقمن  67املادة 
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و(ط) حبــــق مراجعــــة احملكمــــة املدنيــــة للمطالبــــة ) كــــل مــــن (و  نااالحتفــــاظ للمشــــتكي - 6
ح وذلـك انضـرار الـيت حلـق �مـا مـن جـراء فعـل اجلـ�لتعويض عن قيمة املسـروقات واأل
  .بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

 رعايـــــة ونانقـــــمـــــن  29/2ح  وفـــــق املـــــادة اناجلـــــ أمـــــرفـــــتح قضـــــية مســـــتقلة حبـــــق ويل  - 7
ــــق  إشــــعارو  حــــداثاأل ــــذ بعــــد اكتســــاب القــــرار الدرجــــة ...حــــاكم حتقي لغــــرض التنفي

 .القطعية
لــــف دينـــــار للمحــــامي املنتــــدب الســـــيد أ) مخســــون 50.000تعــــاب قـــــدره (أتقــــدير  - 8

 .بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة اإلقلــيمحكومــة  يصــرف لــه مــن خزينــة )ب.ن(
 حكمـــاً اجلزائيــة  صــول/أ مــن األ182املــادة  حكــامأل اســتناداً وصــدر القــرار �التفــاق 

 ً� .27/2/2007يف  وأفهموجويب التمييز  حضور
/  1/7/2007يف  2007/أحـداثىل/و /اهليئـة اجلزائية/األ85مصدق �لقرار التمييـزي/ (

  )اإلقليمحمكمة متييز 
  

  حداثاأل رعاية ونانقمن  �نياً /76املادة  )9( 
                                                                                                            21/10/2007لتاريخ/..........................................ا/ج/66العدد/

  قرار فرض التدبري
 املأذونبرµسـة احلـاكم السـيد... 21/10/2007دهـوك بتـاريخ  أحـداثحمكمة  تشّكلت
  :اآليتالقرار  أصدرتو  ...الشعب وعضوية احلكمني سم��لقضاء 

ــــى اجلــــ - 1 ــــله مدرســــة يداعــــ¹ (س)ح انحكمــــت احملكمــــة عل ملــــدة مخــــس  بيانالصــــ �هي
 حكـــام§ العقـــو�ت اســـتدالالً  ونانقـــمـــن /أ 2و393/1املـــادة  أحكـــامســـنوات وفـــق 

مــــن  واحتســــاب مــــدة موقوفيتــــه اعتبــــاراً  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــمــــن  xنيــــاً /76املــــادة 
ـــــك عـــــن  أعـــــالهضـــــمن مـــــدة التـــــدبري  12/11/2006 لغايـــــةو  13/1/2006 وذل

    .)13/6/2006ىل (مواقعة اsىن عليه ع.ع بتاريخ و التهمة األ
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ــــى اجلــــ - 2 ــــله مدرســــة يداعــــ¹ )س(ح انحكمــــت احملكمــــة عل ملــــدة مخــــس  بيانالصــــ �هي
 حكـــام§ العقـــو�ت اســـتدالالً  ونانقـــمـــن /أ 2و393/1ملـــادة ا أحكـــامســـنوات وفـــق 

مــــن  واحتســــاب مــــدة موقوفيتــــه اعتبــــاراً  حــــداثاأل رعايــــة ونانقــــمــــن  xنيــــاً /76املــــادة 
ـــــك عـــــن  أعـــــالهضـــــمن مـــــدة التـــــدبري  12/11/2006 لغايـــــةو  13/1/2006 وذل

 ).13/10/2006 عليه ع.ع بتاريخ ية (مواقعة اsىنانالتهمة الث
  .حداثاأل ونانقمن  67املادة  حكام§ عمالً ىل من التدبري و تنفذ حبقه الفقرة األ - 3
) 5.000.000ح بــدفع تعــويض قــدره (انمــوال اجلــأ إىل إضــافةح اناجلــ أمــرلــزام ويل إ - 4

مخســــة ماليــــني دينــــار �عتبــــار ثالثــــة ماليــــني دينــــار كتعــــويض مــــادي ومليــــونني دينــــار  
الـــيت دبيـــة األضـــرار املاديـــة واأل اsـــىن عليـــه ع.ع.أ تعويضـــاً عـــن إىلكتعـــويض معنـــوي 

ويستحصـل املبلـغ بطريقـة التنفيذيـة بعـد اكتسـاب القـرار  .حلقت بـه نتيجـة فعـل املـتهم
القاصرين يف دهـوك للتصـرف بـه وفـق  رعايةالدرجة القطعية. ويودع املبلغ يف صندوق 

 القاصرين  رعاية ونانق
ـــــار للخبـــــري الســـــيد ) مخســـــة وعشـــــرون أ25000قـــــدرها ( أجـــــرةتقـــــدير  - 5 ـــــف دين  )أ(ل

وصــدر  .بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة اإلقلــيمحكومــة  ينــةويصــرف لــه مــن خز 
 حضــور�ً  حكمــاً اجلزائيــة  صــول/أ مــن األ182املــادة  حكــامأل اســتناداً القــرار �التفــاق 
  .21/10/2007يف  وأفهموجويب التمييز 

/  19/2/2007يف  2007/أحـــداث/اهليئـــة اجلزائيـــة /184مصـــدق �لقـــرار التمييـــزي/ (
  )اإلقليمحمكمة متييز 

حمكمـــة التحقيـــق لفـــتح  شــعاريف هـــذا احلكـــم لـــيس هنــاك فقـــرة خاصـــة تقضـــي ¹ :مالحظــة
  .حداثاأل ونانقمن  29/2املادة  حكامأل استناداً  مرقضية مستقلة حبق ويل األ
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  حداثاأل رعاية ونانقأ من -أوالً /77املادة  )10(
  21/5/2008لتاريخ/...............................ا 2008/جنا�ت/40العدد/

  قرار فرض التدبري
ــــــاريخ  دهــــــوك أحــــــداثحمكمــــــة  تشــــــّكلت  املأذونبرµســــــة القاضــــــي... 21/5/2008بت
  :اآليتقرارها  أصدرتو  ...الشعب وعضوية احلكمني  سم��لقضاء 

حتــت مراقبــة الســلوك ملــدة ســنتني  )ش(و  )ن(ني كــل مــن احنقــررت احملكمــة وضــع اجلــ - 1
أ -أوالً /77املــادة  حكــامعقــو�ت اســتدالالً § 49و48وx/47نيــاً /444وفــق املــادة 

 24/1/2008واحتســـاب مـــدة موقوفيتهمـــا للفـــرتة مـــن  حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن 
    .1/2/2008 لغايةو 

الشـــكوى وطلـــب التعـــويض مبوجـــب لتنازلـــه عـــن  مل حتكـــم �لتعـــويض للمشـــتكي (س) - 2
     .احملاكمة أثناء علناً م حمكمة حتقيق دهوك واملتلوة أمافادته املدونة ملحق إ

قـات الـيت و مها �لتقيد بتعليمات مراقب السـلوك واحلضـور يف األأمر ني وويل احنلزام اجلإ - 3
وخيـــربا مراقـــب الســـلوك عـــن أي  حســـناً  يســـلكا ســـلوكاً  أنحيـــدده وز�ر¢مـــا يف دارمهـــا و 

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــامأل اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتناداً تغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــري حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــكنامها 
   .حداثاأل رعاية 95و94و93و92و91و90و89و88و87

وفــق (ن) و (ش) كــل مــن   أمــربفتح قضــية مســتقلة حبــق ويل حمكمــة حتقيــق... إشــعار - 4
 .وتنفيذه بعد اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية حداثاأل ونانقمن  29/2املادة 

لــف دينــار وفــق املـــادة أمبلــغ قــدره ســـتون  )م(للمحــامي املنتـــدب الســيد  أجــرةتقــدير  - 5
 اإلقلـــيممـــن خزينـــة  إليـــهاملعـــدل يـــدفع  1999لســـنة  17رقـــم  احملامـــاةق.مـــن  36/1

 اســتناداً  حضــور�ً بعــد اكتســاب قــرار احلكــم الدرجــة القطعيــة وصــدر القــرار �التفــاق 
يف  وأفهـــــــــــماجلزائيـــــــــــة وجـــــــــــويب التمييـــــــــــز  صـــــــــــول/أ مـــــــــــن األ182املـــــــــــادة  حكـــــــــــامأل

21/5/2008.    
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/  9/9/2008يف  2008/أحــــــــداث/اهليئــــــــة اجلزائية/99مصــــــــدق �لقــــــــرار التمييــــــــزي/ (
  )اإلقليمحمكمة متييز 

  
  حداثاأل رعاية ونانقب من -أوالً /77املادة  )11(

                            8/7/2008لتاريخ/................................ا 2008/جنا�ت/41العدد/
 قرار فرض التدبري

�لقضـاء  املـأذون...برµسـة القاضـي 8/7/2008دهـوك بتـاريخ  أحـداثحمكمـة  تشّكلت
  :اآليتقرارها  أصدرتو  ...الشعب وعضوية احلكمني  سم�
 �هيــلهم مدرســة يــداع¹ )ر(و  )ز(و  )ع(ني كــل مــن احنحكمــت احملكمــة علــى اجلــ - 1

العقــو�ت وبداللــة املــادة  ونانقــمــن  /xلثــاً 443ملــدة ســنة واحــدة وفــق املــادة  الفتيــان
للفـــرتة مـــن (ر) ح انواحتســـاب مـــدة موقوفيـــة اجلـــ حـــداثاأل ونانقـــب مـــن -أوالً /77
(ع) ني كـل مـن احنواحتساب مدة موقوفية اجلـ 9/2/2008 لغايةو  17/1/2008

     .أعالهضمن مدة التدبري  9/2/2008 لغايةو  18/1/2008من للفرتة و (ز) 
م عــــن الشــــكوى وطلــــب لتنــــازهل )ص(و  )ر(و  )ل(مل حتكــــم �لتعــــويض للمشــــتكني  - 2

احملاكمــة  أثنــاء علنــاً واملتلــوة  ...م حمكمــة حتقيــقأمــافــادا¢م املدونــة التعــويض مبوجــب إ
 .   نياحنقرارهم �ستالم مبلغ التعويض من ذوي اجلوإل

ني والــدهم كــل احنمــور اجلــليــاء أأو بفــتح قضــية مســتقلة حبــق  ....حمكمــة حتقيــق إشــعار - 3
وتنفيـــذها حبقهـــم  حـــداثاأل ونانقـــمـــن  29/2وفـــق املـــادة  )ش(و  )ن(و  )ب(مـــن 

 حكــامأل اســتناداً وصــدر القــرار �التفــاق  .بعــد اكتســاب قــرار احلكــم الدرجــة القطعيــة
    .8/7/2008يف  وأفهماجلزائية املعدل وجويب التمييز  صول/أ من األ182املادة 

/  23/9/2008يف  2008/أحـــداث/اهليئـــة اجلزائية/134مصـــدق �لقـــرار التمييـــزي / (
  )اإلقليمحمكمة متييز 
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  حداثاأل رعاية ونانقمن  �نياً /77املادة  )12(
                          20/7/2008لتاريخ/...............................ا2008/جنا�ت/16العدد/

  قرار فرض التدبري
 املــــــأذون...برµســــــة القاضــــــي 20/7/2008دهــــــوك بتــــــاريخ  أحــــــداثحمكمــــــة  تشــــــّكلت
  :اآليتقرارها  أصدرتو  ...الشعب وعضوية احلكمني  سم��لقضاء 

ســنة وفــق 15ملــدة  الفتيــان �هيــله مدرســة يداعــ¹ )ك(ح اناحملكمــة علــى اجلــحكمــت  - 1
املـــــادة  حكـــــام§ العقـــــو�ت اســـــتدالالً  ونانقـــــمـــــن  49و48و47/أ/ح و406املـــــادة 

ـــــــة ونانقـــــــمـــــــن  xنيـــــــاً /77 واحتســـــــاب مـــــــدة موقوفيتـــــــه للفـــــــرتة مـــــــن  حـــــــداثاأل رعاي
    .أعالهضمن مدة التدبري  19/7/2008 لغايةو  22/11/2006

كمــال ســن الثامنــة عشــرة مــن مدرســة شــباب البــالغني بعــد إ إىل )ك(ح اننقــل اجلــيــتم  - 2
يــــة والعشــــرون مــــن عمــــره انكمالــــه الســــن الثإالكبــــار بعــــد  إصــــالحقســــم  إىلعمــــره مث 

   .حداثاأل رعاية ونانقمن  xنياً و  أوالً /82املادة  حكامأل استناداً 
مجــايل مبلــغ قــدره تســعة ماليــني بــدفع تعــويض إ وليّــهمــال  إىل إضــافة )ك(ح انلــزام اجلــإ - 3

كـل مـن والـدي اsـىن عليـه كـل   إىلدينار عراقي بواقع مبلغ ثالثـة ماليـني دينـار عراقـي 
يستحصل منه �لطرق التنفيذية بعـد اكتسـاب قـرار  )ع(وزوجته  )ع(ووالدته  من (أ)

 احلكم الدرجة القطعية.
)ســبعة 27 مبلــغ قــدره (مجــايلبــدفع تعــويض إ وليّــهمــال  إىل إضــافة) ك(ح انلــزام اجلــإ - 4

 أوالدوعشــرون مليـــون دينـــار بواقـــع مبلـــغ ثالثـــة ماليــني دينـــار عراقـــي لكـــل واحـــد مـــن 
 وينانقـالمعـيلهم الشـرعي و  ناعـن فقـد تعويضـاً  ....اsىن عليه القاصرين وهم كـل مـن 

ــــرار احلكــــم الدرجــــة  )ر(والــــدهم  ــــة بعــــد اكتســــاب ق ــــه �لطــــرق التنفيذي يستحصــــل من
 القاصرين املختصة. رعايةالقطعية ويودع يف حساب هلم لدى مديرية 

يف  ...مصــادرة املســدس املضــبوطة مبوجــب حمضــر الضــبط املــنظم مــن قبــل مركــز شــرطة - 5
 ىلإا إرســـاهلطالقـــة واحـــدة حيـــة و إاملرقمـــة (.....) مـــع خمـــزن واحـــد و  4/12/2006
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العــراق للتصــرف �ــا حســب العائديــة بعــد اكتســاب  كوردســتان قلــيموزارة الداخليــة إل
   .قرار احلكم الدرجة القطعية

تـالف الظـرف الفـارغ املضـبوطة داخـل سـيارة اsـىن عليـه مبوجـب حمضـر ضـبط املــنظم إ - 6
ن القضـــائي يف و اها لـــدى املعـــإيـــداعو  22/11/2006يف  ...مـــن قبـــل مركـــز شـــرطة

 1973لســنة  1إلتالفهــا علــى ضــوء تعليمــات خــزن املــواد اجلرميــة رقــم هــذه احملكمــة 
 .بعد اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية

 حـداثاأل ونانقـمـن  29/2بفتح قضية مستقلة وفق املـادة  ....حمكمة حتقيق إشعار - 7
  .وتنفيذها حبقه بعد اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية )ح(ه والده أمر حبق ويل 

لـف دينـار يــدفع أمبلـغ قـدره مخسـة وعشـرون  )ب(هلـي السـيد للخبـري األ أجـرةتقـدير  - 8
ـــه بعـــد اكتســـاب قـــرار احلكـــم الدرجـــة القطعيـــة. وصـــدر القـــرار  اإلقلـــيممـــن خزينـــة  إلي

اثبــــات 41/1و  40/1املــــواد  حكــــامأل اســــتناداً وجــــويب التمييــــز  حضــــور�ً �التفــــاق 
    20/7/2008اجلزائية املعدل يف  صول/أ من األ182و

حمكمـــــــــة متييـــــــــز  28/10/2008يف  2008/أحـــــــــداث/ه.ج/150 مصـــــــــدق �لقـــــــــرار(
  )اإلقليم

، بينمــا يف الرابعــة منــهالثالثــة و  ل الفقــرةعــدّ  هــذا القــرار مل تيف اإلقلــيمحمكمــة متييــز  :مالحظــة
لقــــــرار التمييــــــزي املــــــرقم . راجــــــع اتعــــــديالً  اتصــــــّدقت مثــــــل هــــــذه الفقــــــر  أخــــــرىقــــــرارات 

  .339-338ص  2009/ه.ج/أحداث/78واملرقم  2009/أحداث.ج//ه32
  

  حداثاأل رعاية ونانقمن  78املادة  )13( 
                                                                                                  16/9/2007التاريخ/ .................................... 2007/ج/67العدد/

  قرار فرض التدبري
�لقضـاء  املـأذونبرµسـة احلاكم... 16/9/2007دهـوك بتـاريخ  أحداثحمكمة  تشّكلت

  :اآليتقرارها  أصدرتو الشعب وعضوية احلكمني... سم�
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) ســبعمائة ومخســون 750.000قــدرها (ح (ف) بغرامــة انحكمــت احملكمــة علــى اجلــ - 1
العقـــــو�ت ق.مــــن  49و48و47بداللــــة املــــواد  أوالً /444لــــف دينــــار وفــــق املـــــادة أ

مــن  واحتســاب مــدة موقوفيتــه اعتبــاراً  حــداثاأل.قمــن  78املــادة  حكــام§ اســتدالالً 
الف دينـار عـن كـل يــوم وتنزيـل مبلـغ ثالثــة آ 15/9/2007 لغايـةو  21/6/2007

ىل (سـرقة دار و ، وذلك عـن التهمـة األأعالهح يف التوقيف من مبلغ الغرامة انقضاه اجل
 .) أاملشتكي 

لــــف ) ســــبعمائة أ700.000رامــــة قــــدرها (ح (ف) بغانحكمــــت احملكمــــة علــــى اجلــــ - 2
العقــــــو�ت  ونانقــــــمــــــن  49و48و47بداللــــــة املــــــواد  أوالً /444دينــــــار وفــــــق املــــــادة 

يــة انوذلــك عــن التهمــة الث .حــداثاأل رعايــة ونانقــمــن  78املــادة  حكــام§ اســتدالالً 
 .(سرقة دار املشتكي ي) 

ـــــــدبري كوـــــــا األو تنفـــــــذ الفقـــــــرة األ - 3 مـــــــن  67املـــــــادة  حكـــــــامشـــــــد عمـــــــالً §ىل مـــــــن الت
 .حداثاألق.

 رعايــة ونانقــمــن  29/2املــادة  أحكــامح وفــق اناجلــ أمــرفــتح قضــية مســتقلة حبــق ويل  - 4
اكتســاب قـرار احلكـم الدرجــة لغرض التنفيـذ  بعـد حمكمـة حتقيــق... إشـعارو  حـداثاأل

اجلزائيـة  صـول/أ مـن األ182املـادة  حكـامأل اسـتناداً وصـدر القـرار �التفـاق  .القطعيـة
    .16/9/2007يف  وأفهموجويب التمييز  حضور�ً  حكماً 

/ 23/1/2008يف  2007/أحــــداث/اهليئــــة اجلزائية/177مصــــدق �لقــــرار التمييــــزي / (
  )اإلقليمحمكمة متييز 
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  املعدل حداثاأل رعاية ونانقمن  �نياً /79/ب وأوالً /77املادة  )14(
  19/2/2007لتاريخ/......................................ا 2007/ج/1العدد/

 قرار فرض التدبري
 ...مــن رئيســها احلــاكم الســيد  2007/ 19/2دهــوك بتــاريخ  أحــداثحمكمــة  تشــّكلت

  :اآليتقرارها  أصدرتو ... الشعب وعضوية احلكمني  سم��لقضاء  املأذون
ه مدرسـة الشـباب البـالغني ملـدة سـنة واحـدة يداعـح (هــ) ¹انحكمت احملكمة على اجل - 1

املـــــادة  حكـــــام§ العقـــــو�ت اســـــتدالالً  ونانقـــــمـــــن  412/2املـــــادة  حكـــــامأل اســـــتناداً 
املعـــدل مـــع احتســـاب موقوفيتـــه  حـــداثاأل رعايـــة ونانقـــمـــن  xنيـــاً /79/ب وأوالً /77

ولكـون  أعـاله يـداعضـمن مـدة اإل 21/8/2006 لغايـةو  20/8/2006للفرتة مـن 
 إيقــــافح شــــاب يف مقتبــــل العمـــر وطالــــب مســــتمر يف الدراســـة قــــررت احملكمــــة اناجلـــ

 رعايـــــة ونانقـــــمـــــن  80املـــــادة  حكـــــامأل اســـــتناداً التنفيـــــذ حبقـــــه ملـــــدة ثـــــالث ســـــنوات 
 أيــةح حبســن الســلوك والســرية وعــدم ارتكــاب انيتعهــد اجلــ أناملعــدل علــى  حــداثاأل

قــدره  ح بــدفع �مينــات مبلغــاً انلــزام اجلــإخــالل مــدة ثــالث ســنوات و  جنايــة أوجنحــة 
جنحـة  أو جنايـة أيـةصـندوق احملكمـة، ويف حالـة عـدم ارتكابـه  إىللف دينـار ثالثون أ

 حكـامأل اسـتناداً  اإلقلـيمائيـا خلزينـة  يـراداً املبلغ وبعكسه سوف يقيـد املبلـغ إ إليهيعاد 
 .العقو�ت ونانقمن  149و148و147و146و145و144و118املواد 

 رعايــة ونانقــمــن  29/2املــادة  أحكــامح وفــق اناجلــ أمــرفــتح قضــية مســتقلة حبــق ويل  - 2
 .بعد اكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية حداثاأل

ـــــف دينـــــار للمحـــــامي املنتـــــدب الســـــيد أ) مخســـــون 50.000قـــــدره ( أجـــــرةتقـــــدير  - 3 ل
وصــدر  بعــد اكتسـاب القـرار الدرجــة القطعيـة. اإلقلـيممــن خزينـة  إليـه(م.ع.ق) يـدفع 

   .19/2/2007يف  وأفهم�التفاق وجويب التمييز  حضور�ً القرار 
 25/6/2007يف  2007/أحـداثية/ان/اهليئة اجلزائية الث92مصدق �لقرار التمييزي / (

  )اإلقليم/ حمكمة متييز 
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  اينامللحق الث
  تقارير مناذج ال

  
  

 .مراقبة السلوك •

 .مكتب دراسة الشخصية •

 .يجتماعالباحث اال •

  .مركز هفال •
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  تقرير مراقب السلوك/1
 

  
  

  :املالحظات
مالء فراغا¢ا عند تنظيمها دليل على عـدم جديـة العمـل وعـدم إعداد تقارير مسبقة وإ -1

  .السلوكاالهتمام مبوضوع مراقبة 
والنسـاء  حـداثاأل إصالحي التابع ملديرية جتماعالتقرير صادر من مكتب البحث اال -2

  .ه من قسم مراقبة السلوك التابعة لوزارة العدلإصدار من املفروض  كان، يف حني  يف دهوك
مدرســته  أوشــارة تــدل علــى ز�رة مراقــب الســلوك احلــدث يف مســكنه إ أيــةعــدم وجــود  -3
  .احملكمة إىلحمل عمله، وتلك هي حال مجيع التقارير اليت ترد  أو
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 تقرير مراقب السلوك /2

  
  :املالحظات

  .لو نفس املالحظات اليت ذكر¢ا حول التقرير األ، و نفس الكليشة -1
التقريــر ليســت  أن هــو ونانقــلل تطبيقــاً غــري ســليماً  عتــربي والــذي هــم مــن ذلــك كلــه،أ  -3

تقريـر ( حتـت عبـارة التقرير حيـث مكتـوب ناوهذا واضح من عنو  أشهرا لثالثة منإشهرية، و 
  .2008ب ومتوز وآ نالشهر حزير مراقبة السلوك للحدث (أ.ع.ح) 
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 تقرير مراقب السلوك /3

  
احلــدث، وهــذا يعــين  أمــره قــد راجــع ويل §نــنــص التقريــر،  بدايــةمكتــوب يف  :املالحظــات

 وليّــه، وبعــد هـذه املــدة كلهـا يراجــع أشـهرمراقـب الســلوك مل يشـاهد احلــدث منـذ ثالثــة  ن§
مشــكلة، وملتــزم بكافــة  أيــةحســن حــال ولــيس لديــه احلــدث § ن§ التقريــر يبــنيمث املكتــب 

يوضــــح مراقــــب  أنمــــن املفــــروض  كــــان. يف حــــني  توجيهــــات وإرشــــادات مراقــــب الســــلوك
 اتخــذ احملكمــة قرارهــت؟ لكــي  اذا، وملــمــهأماالســلوك للمحكمــة ســبب عــدم حضــور احلــدث 

علــى احلــدث  أحكــامتــدبري مراقبــة الســلوك خاضــعة لشــروط و  نألاملناســب يف هــذه احلالــة، 
    .اومراقب السلوك اتباعه ولّيهو 
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 / تقرير مكتب دراسة الشخصية1

  
  

املكتــــب  أن. حيــــث �لتقــــارير احلاليــــة رغــــم اختصــــارها التقريــــر جيــــد مقارنــــة :املالحظــــات
 ،يـــه احلـــدثانالبدنيـــة والعقليـــة والنفســـية الـــيت يع اضمر األكـــ  اجلوانـــبعـــدد مـــن  إىلشـــارت أ

    .ية واالقتصاديةجتماعحالته اال إىل إضافة
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 / تقرير مكتب دراسة الشخصية2
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  / تقرير مكتب دراسة الشخصية3
 

  
  

  
  :املالحظات

 خــرىالنــواحي األ إىلالناحيــة النفســية والعقليــة للحــدث وال يشــري  إىل* التقريــر يشــري فقــط 
    .، لذا فالتقرير lقصونانقالا مبوجب إليه اإلشارةاليت جيب 
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 / تقرير مكتب دراسة الشخصية4

  
ال عــالج خــاص ولكــن مل يبــني نــوع العــالج و  إىلاحلــدث حيتــاج  ن§يشــري التقريــر  :املالحظــات

 هـاصـدر قرار ت حينمـا خـرىهـي األاحملكمة يف هذه احلاالت و ها، منخذ العالج اجلهة اليت جيب أ
الســيد  أنة لغــرض العــالج، و عّينــعلــى جهــات م احلــدث حالــة¹ســم الــدعوى ال تصــدر قــرار حتو 

ضــح أو  أند أو ولكــن  احملكمــة �ــذا اخلصــوص عنــدما زرتــه يف مكتبــه، يعاتــب كــانمــدير املكتــب  
 إذاىل جهــة معينــة لغــرض العــالج احلــدث إ حالــةلمحكمــة ¹لز يــجي وينانقــ لــيس هنــاك نــص§نــه 

 اــأل، تســتطيع ذلــك حــداثاألحمكمــة  ن§ ،خــرونتقريــر املكتــب. وقــد يــرى آ ظهــر ذلــك مــن
، أيضـاً  حـداثاأل �هيـلوعـالج و رعايـةو  مايـةا هـي مؤسسـة حلمنـإليست مبحكمة جزائية فقـط و 

يف جتـدر اإلشـارة، §نـه  .الدولة املتـوفرةجهزة ومؤسسات أ خالل ن طريقما القيام كامحيث ¹
وزارة منـه ألزمـت  13ه ومبوجـب املـادة فإنـ 1972) لسـنة 64رقـم ( امللغي حداثاأل ونانقظل 

الذين يقر  حداثية ¢يئة املعاهد واملؤسسات الالزمة لألجتماعالصحة ووزارة العمل والشؤون اال
عـالج وعلـى هـذه املعاهـد واملؤسسـات تـدبري وسـائل  إىلم حباجـة ـأيـة جتماعمكتب اخلدمة اال

  .يةجتماعوصرف الوصفات الطبية الىت ينظمها مكتب اخلدمة اال يالعالج الطىب والنفس
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 / تقرير مكتب دراسة الشخصية5

  
  :املالحظات

دراســــة الشخصــــية وتقريــــر الباحــــث  مكتــــبكــــل مــــن   مهيــــة تقريــــرمــــدى أ بــــّني أ أند أو هنــــا 
ذو ي جتمـاعتقريـر الباحـث اال أمـا قدم عن احلدث (م.ف.ع) أعاله، فالتقرير يجتماعاال

ـــرقم ( ـــدعوى اجلنائيـــة  قـــدم عـــن احلـــدث (ك.خ.ح)ف ) الـــذي ســـنتناوله بعـــد قليـــل1ال يف ال
دهــــوك  أحــــداثحمكمـــة  أصــــدرت أن، وبعــــد اخلاصــــة �مـــا 2009/جنــــا�ت/13املرقمـــة 

لكــون  اإلقلـيمحمكمـة متييـز  إىلالــدعوى  إرسـالمت  18/2/2009حكمهـا يف الـدعوى يف 
خضعت الـدعوى للتـدقيقات التمييزيـة  أناجلنا�ت خاضعة للتمييز الوجويب، وبعد  دعاوي

مبوجـــب قـــرار حمكمـــة  ينالتقريـــر  ينمـــن قبـــل حمكمـــة التمييـــز مت نقـــض الـــدعوى بســـبب هـــذ
مكتــب  ه ورد يف تقريـرألنــ 12/7/2009يف  2009/أحداث/هــ.ج/127التمييـز املــرقم 

 مــــن ختلــــف عقلــــي "بطــــيء يف النمــــو" اين(يعــــ (م.ف.ع) احلــــدث  أن خصــــية دراســــة الش
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ه نــــأي ورد فيــــه خبصــــوص احلــــدث (ك.خ.ح) جتمــــاعتقريــــر الباحــــث اال أن، كمــــا بســــيط)
دهــوك مل تــراع ذلــك ومل  أحــداثحمكمــة  أنو  )يةمرضــارتكــب اجلرميــة ( ألســباب اقتصــادية و 

 مـن احملكمـة يف هـذه احلـاالت،ما هـو مطلـوب وملعرفة  .تقم مبا هو مطلوب �ذا اخلصوص
  :ليكم ما جاء يف قرار التمييزإ

ة كـل مـن (م.ف.ع) و انـدإ إىلدهـوك  أحـداثاجتـاه حمكمـة  أنتبـني  واملداولةبعد التدقيق 
مكتــب دراســة  نإفــ أخــرىومــن جهــة ...ونانقــاجتــاه غــري صــحيح وخمــالف لل(ك.خ.ح)...

 9/11/2008الشخصية يف دهوك فحصت املتهم (م.ف.ع) مبوجـب تقريرهـا املـؤرخ يف 
الباحثـــــة  أن مـــــن ختلـــــف عقلـــــي بطـــــئ يف النمـــــو بســـــيط وكمـــــا ايناملـــــذكور يعـــــ ن§وبينـــــت 

املـــتهم (ك.خ.ح)  ن§قـــد بينـــت  9/11/2008يـــة ومبوجـــب تقريرهـــا املـــؤرخ يف جتماعاال
قواهلــا املفــروض تــدوين أ فكــاناملــرض  بيــانومرضــية دون ارتكــب اجلرميــة ألســباب اقتصــادية 

ـــانخبصـــوص تقريرهـــا ل ـــر مكتـــب دراســـة الشخصـــية  نألقصـــدها مـــن التقريـــر املقـــدم  بي تقري
 كـــــان(ك.خ.ح) تضـــــمن عـــــدم وجـــــود اضـــــطرا�ت نفســـــية مرضـــــية لديـــــه لـــــذا   إىل�لنســـــبة 

نـوع  بيـانوالعقليـة لاض النفسـية مـر املفروض عرض املتهم (م.ف.ع) على اللجنـة الطبيـة لأل
 كـــان إذاوفيمـــا  ،م الر مصـــاب �ـــا وقـــت ارتكابـــه للجرميـــة أاملـــذكو  كـــان إذااملـــرض وفيمـــا 

ضــــعف فيهــــا  أونقــــص  إىلم يــــؤدي اإلرادة أ أو اإلدراك نافقــــد إىلاملــــرض املــــذكور يــــؤدي 
وعليـه ولكـل مـا تقـدم ومبـا  ،م الم احملكمة أأمايتمكن من الدفاع عن نفسه  كان إذاوفيما 

 أعـالهخـل بصـحة قرارهـا الدعوى دون مراعاة ما تقدم ممـا أ سارت يف حداثاألحمكمة  أن
 18/2/2009دهـــوك يف  أحـــداثلـــذا تقـــرر نقـــض كافـــة القـــرارات الصـــادرة مـــن حمكمـــة 

 واســــتقدام املتهمــــني جمــــدداً  احملاكمــــة جمــــدداً  جــــراءحمكمتهــــا إل إىلالــــدعوى  إضــــبارة إعــــادةو 
والســري يف الــدعوى وفــق  ونانقــالجبــار علــى احلضــور املنصــوص عليهــا يف وبكافــة طــرق اإل
    .... أعالهاملنوال املذكور 
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 يجتماع/ تقرير الباحث اال1

  
تقريــر  حــولي راجــع مالحظــايت جتمــاعمهيــة تقريــر الباحــث االملعرفــة مــدى أ :املالحظــات

هـذا التقريـر هـو عـني التقريـر  نأل، الـذي سـبق وأن تناولنـاه 5مكتب دراسـة الشخصـة رقـم 
  .الذي تكلمت عنه يف مالحظايت تلك
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 يجتماع/ تقرير الباحث اال2

  
  :املالحظات

ية للحدث و�ذا التفصـيل يف تقريـر مكتـب دراسـة جتماعيتم درج احلالة اال أنصل األ -1
يني هناك يعتمد احملكمـة علـى تقـارير الباحـث اجتماعالشخصية ولكن لعدم وجود �حثني 

  .حداثاألي لدى مركز شرطة جتماعاال
ه يقــرتح تغــرمي احلــدث ووضــعه حتــت مراقبــة الســلوك، يف §نــواضـح مــن توصــية الباحــث  -2

التـــدابري املناســـبة  توصــية نإفـــ كــانىل اقـــرتاح تــدبري واحـــد فقــط، ومهمـــا  و مــن األ كـــانحــني  
  .ومطلوب أيضاً  حسن موقفللحدث 

 بـــرأي اختصــاص الباحــث عــن الناحيــة العقليــة للحــدث يف التقريـــر خــارج إىل اإلشــارة -3
  .متخصصني أطباءمن اختصاص مكتب دراسة الشخصية عن طريق  ذلك نأل، املتواضع
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 يجتماع/ تقرير الباحث اال3

  
  .مل يبني الباحث توصيته يف حقل التوصية املدرجة يف التقرير :املالحظات
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 يجتماعتقرير الباحث اال /4

  
  

  .السابقة نفس املالحظات :املالحظات
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 يجتماعتقرير الباحث اال/5

  
ر�ب السـوابق ولكـن مل يقـرتح التـدبري املناسـب احلـدث مـن أ ن§بّني الباحث  :املالحظات

  .توصيته بيانهذا احلقل خاص ل نألذلك،  بيانمن املفروض  وكانه صالحإل
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 يجتماعتقرير الباحث اال /6

  
يـة واالقتصـادية للحـدث جتماعاحلالـة اال إىلالباحـث اشـار يف حقـل التوصـية  :املالحظات

  .التوصية بيانهذا احلقل خاص ل نألذلك،  بيان عليه وكانتوصيته،  أوومل يبّني اقرتاحه 
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1996. 

6 
، 1د. أمحد الكبيسي، األحوال الشخصية يف الفقه والقضاء والقانون، ج 

 .2007القاهرة،،  -العاتك لصناعة الكتاب

7 
د.عباس احلسين، فعاليات مجعية صحة وتنظيم األسرة العراقية وأثرها يف استئصال 

 .   1972اإلجرام وجنوح األحداث واملشرين، مطبعة االرشاد، بغداد 
 .    1997د.ماهر عبدالدرة و د.حسن عودة زمال، مبادئ علم العقاب،   8

9  
زارة الرتبية، بغداد، رائد اجلنسية: فازع امحد جميد،جنوح األحداث، مطبعة و 

1984  . 

10  
سعيد حسب هللا عبدهللا، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، دار احلكمة 

 .1990املوصل،  - للطباعة والنشر

11  
براء منذر عبداللطيف، السياسة اجلنائية يف قانون رعاية األحداث العراقي/دراسة 

  م.2009، 1ط األردن،- مقارنة، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان
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12  
ابراهيم املشاهدي، املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز/القسم اجلنائي، 

  .1990مكتب العطاء، مطبعة اجلاحظ، بغداد، 
 القوانني: 2
 دستور مجهورية العراق االحتادية. 1
 1971) لسنة 23قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( 2
 1972لسنة ) 64قانون األحداث رقم ( 3
 1965لسنة  12قانون األحداث رقم  4
 1983لسنة  76قانون رعاية األحداث رقم  5
 1979) لسنة 159قانون اإلدعاء العام رقم ( 6
 1980) لسنة 126قانون الرعاية االجتماعية رقم ( 7
 1980لسنة  78قانون رعاية القاصرين رقم  8
  1969لسنة  111قانون العقو�ت رقم  9

  1972لسنة  65قانون األحوال املدنية رقم  10
 2007لسنة  23قانون السلطة القضائية إلقليم كوردستان رقم  11
 الصادر من برملان إقليم كوردستان . 2001لسنة  14قانون رقم  12
 الصادر من برملان إقليم كوردستان   2003لسنة  22قانون رقم  13
  الصادر من برملان إقليم كوردستان   2003لسنة  22قانون  14
 الصادر من برملان إقليم كوردستان   2008لسنة  15قانون رقم   15
  الصادر من برملان إقليم كوردستان   2002لسنة   6قانون رقم   16
  العراق –إعالن حقوق السجناء واملعتقلني يف إقليم كوردستان  17
  منهاج اللجنة العليا حلماية حقوق الطفل يف اإلقليم   18
   1959لسنة  188قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  19
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  .1971لسنة  148قانون الوالدات والوفيات رقم  20
  .2006لسنة  26قانون اجلنسية العراقية رقم  21
   1987) لسنة 57قانون الطب العديل العراقي رقم ( 22
  2001لسنة  16الطب العديل إلقليم كوردستان العراق رقم قانون  23
 األنظمة:  3
 1965لسنة  12نظام دور احلضانة رقم  1
    1971لسنة  6نظام دار املالحظة رقم  2
 .1971لسنة  32نظام دور �هيل األحداث رقم  3
  .1987لسنة  6نظام دور املالحظة رقم  4
  .1988) لسنة 2(نظام مدارس �هيل األحداث رقم  5
 .2008لسنة  1نظام دائرة اإلصالح االجتماعي يف إقليم كوردستان رقم  6
  1974لسنة  32نظام األحوال املدنية رقم  7
 التعليمات: 4
  . 1986لسنة  3تعليمات رقم  1

2 
الصادرة من وزارة العمل والشؤون االجتماعية  2009لسنة  2تعليمات رقم 

 للحكومة االحتادية.
  القرارات: 5
   1988لسنة  104القرار املرقم  1
  1989لسنة  685القرار رقم  2
  1990لسنة  368القرار رقم  3
  املعاجم والقواميس اللغوية:  6
اخلليل بن أمحد،العني / موقع الوراق   1
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http://www.alwarraq.com     

2  
الثانية، ، الطبعة 1سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغًة واصطالحاً، ج 

 م. 1993سورية، تصوير  –م، دار الفكر. دمشق 1988

3  
سريج بن يونس البغدادي، القضاء /موقع جامع 

 www.alsunnah.comاحلديث

4  
. 2الصاحب بن عباد، احمليط يف اللغة، ج 

http://www.alwarraq.com  
 http://www.alwarraq.com. 1املربد، املقتضب، ج   5

6  
، الطبعة 2و  1منظور األفريقي املصري، لسان العرب، ج دمحم بن مكرم بن 

  بريوت . - األوىل، دار صادر للنشر
  : الدور�ت 7

1  
عباس حكمت فرمان، التحقيق واحملاكمة يف جنوح األحداث، جملة الغري للعلوم 

  م.2009، 13، العدد 2االقتصادية واإلدارية، اsلد 

2  
نقابة احملامني يف اجلمهورية العراقية، السنة القضاء، جملة حقوقية فصلية تصدرها 

  ، العددأن الثالث والرابع.1990اخلامسة واالربعون،

3  
القضاء، جملة حقوقية فصلية تصدرها نقابة احملامني يف اجلمهورية العراقية، السنة 

  ، العددأن األول و الثاين.1991السادسة واالربعون،

4  
، اللقطاء بني شريعة اإلسالم والقوانني الوضعية، مقالة منشورة د. أمحد احلسيين

  www.shareah.comعلى املوقع االلكرتوين 
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 املؤلف يف سطور
 االسم واللقب: أكرم زاده الكوردي. •

 .1976العراق/ مواليد: كوردستان  •

الدراسة: أى دراسته اإلبتدائية واملتوسطة واإلعدادية واجلامعية داخل حمافظة  •
 دهوك.

م وبتفوق، 2001خترج من كلية القانون والسياسة/قسم القانون جامعة دهوك،عام  •
 حيث كان ترتيبه الثالث على الكلية.

كلية أمحد إبراهيم  من 2015حصل على شهادة املاجستري يف القوانني املقارنة عام  •
 مباليز�، بتقدير جيد جداً. IIUMللحقوق، جامعة 

م، فإنه قد 2003الوظيفة: منذ تعينه يف اsمع القضائي يف حمافظة دهوك عام  •
- مدنية، حمكمة اجلنح-عمل يف عدد من احملاكم وفق الرتتيب اآليت: حمكمة البداءة 

جزائية خاصة �ألطفال،  –جزائية، حمكمة األحوال الشخصية، حمكمة األحداث 
 حمكمة التحقيق، وعضو احتياط حمكمة أحداث دهوك سابقاً.

تحقيق دهوك، خمصص يف جمال التحقيق الالوظيفة احلالية: حمقق قضائي يف حمكمة  •
 مع األحداث. 

م لدى حمكمة إستئناف منطقة دهوك، وقّدم 2007خبري قضائي حملف منذ عام  •
 اكم إستئناف منطقة دهوك.العديد من اخلربات القضائية حمل

 :املؤلفات •

من قبل منظمة نشر الثقافة  2006، نشر عام محاية النساء يف النزاعات املسلحة .1
 القانونية يف كوردستان العراق.
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، املعدل وتطبيقاته العملية 1983لسنة  76شرح قانون رعاية األحداث رقم  .2
 كوردستان العراق.م من قبل مركز القانون املقارن يف أربيل/  2010نشر عام 

، نشر عام دراسة مقارنة: أحكام احلضانة يف قانون األحوال الشخصية العراقي .3
 م، مطبعة حمافظة دهوك، دهوك، إقليم كوردستان العراق.2017

  :البحوث املنشورة يف ا�الت األكادميية •
شروط تعدد الزوجات واستخدام احليلة كوسيلة قانونية من قبل األفراد يف  .1

. نشر يف املصّنف اجلماعي األكادميي حتت عنوان القانونني العراقي واملاليزي
 32(قضا� األحوال الشخصية واملرياث/الدالالت الوطنية واألبعاد الدولية) العدد 

هي جملة قانونية أكادميية و  )جملة احلقوق(م الذي صدر من قبل 2016يف عام 
 مغربية حمّكمة.

التعديالت الدستورية يف ماليز7 والعراق: دراسة إجراءات تشريع القوانني و  .2

. نشر يف العدد األول من جملة جيل الدراسات املقارنة، اليت هي جملة علمية مقارنة
 م. 2016دولية حمكمة تصدرها مركز جيل البحث العلمي، نشر عام 

من  3. نشر يف العدد أضواء على أحكام الكفالة اجلزائية وتطبيقاªا القضائية .3

 م.2016للمسائل القانونية،  �������القانونية اليت تصدرها منظمة  �������ة جمل

دراسة شخصية املتهم احلدث خالل مرحليت التحقيق واحملاكمة يف القانون  .4

. نشر يف العدد اخلامس من جملة جيل الدراسات العراقي واللبناين: دراسة مقارنة
 م. 2017املقارنة، نشر عام 

نشر يف   قانون األحداث العراقي واألردين: دراسة مقارنة.التشرد واالحنراف يف .5
 م. 2018العدد السادس من جملة جيل الدراسات املقارنة، نشر عام 
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نشر  يف قانون األحداث العراقي واألردين: دراسة مقارنة. أحكام مراقبة السلوك .6
 م. 2018من جملة جيل الدراسات املقارنة، نشر عام  السابعيف العدد 

نشر  يف قانون األحداث العراقي واألردين: دراسة مقارنة. ضم الصغري أحكام .7
 م. 2018من جملة جيل الدراسات املقارنة، نشر عام  الثامنيف العدد 

نشر يف العدد  العراقي. أصول احملاكمات اجلزائيةيف قانون  األمر اجلزائيأحكام  .8
 م. 2018، نشر عام األحباث القانونية املعمقةمن جملة جيل  السابع والعشرون

خصوصيات املتهم احلدث خالل مرحلة احملاكمة يف قانون األحداث العراقي  .9

الفقه القانوين من جملة  األول، اsلد األولنشر يف العدد  .واللبناين: دراسة مقارنة
، والسياسي اليت تصدرها خمرب الدراسات القانونية التابعة جلامعة ابن خلدون اجلزائرية

 . م2019عام ن يف جوانشر 

 صول احملاكمات اجلزائيةقانون األ أحكام الكفالة اجلزائية: دراسة مقارنة بني .10

اليت  التنمية احمللية، اsلد األول من جملة القانون و الثاين. نشر يف العدد واألردينالعراقي 
ن عام اجلزائرية، نشر يف جوا أدرارالتابعة جلامعة  القانون والتنمية احملليةتصدرها خمرب 

   .م2019
  :البحوث املنشورة يف املوقع الفرعي للمؤلف ضمن موقع احلوار املتمّدن •
  إشكالية تعريف اإلرهاب. .1

  اجلهود الدولية لتعريف اإلرهاب.  .2

دور جملس األمن يف حل املنازعات الدولية سلمياً: دراسة يف القانون الدويل  .4

  العام.
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م، 2000عوائق الزواج وعالجها: دراسة حالة عن واقع مدينة دهوك لعامي ( .5

  م). 2007

  ¹مكان السادة القراء اإلطالع على هذه البحوث وحتميلها من خالل الرابط أدlه:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=9411 

  له أيضاً العديد من املقاالت املنشورة يف اجلرائد واsالت احمللية.و 
 مترات اليت شارك فيها الباحث:املؤ  •

شارك يف مؤمتر جامعة حلبجة الدويل املنعقد يف مدينة حلبجة بتاريخ  .1
خصوصيات من قبل كلية العلوم اإلنسانية ببحث حتت عنوان ( 2/5/2019

املتهم احلدث خالل مرحلة التحقيق يف القانون العراقي واللبناين: دراسة 

 ). مقارنة

  :اثمن نشاطاته يف جمال األحد •

شارك كممثل عن رµسة حمكمة أحداث دهوك يف وضع مسودة النظام الداخلي  -
للمنظمات واملراكز اليت تتعامل مع األطفال على مستوى إقليم كوردستان املنعقد يف 

  ).17/12/2009- 15دهوك للفرتة (
م شارك يف دورة حول كيفية التعامل مع األطفال املتهمني 2006يف شهر آب عام  -

  يف دولة لبنان. واحملكومني
شارك يف وورك شوب نّظمه مركز هفال حلماية  19،20،21/10/2009بتاريخ  -

وإعداد األحداث، وذلك لغرض تقوية عالقات املركز املذكور مع حمكمة وشرطة 
  واحملكومني. األحداث لز�دة خدمة األحداث املشردين واملتهمني
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حتت عنوان "عدالة  ) شارك يف دورة23/5/2016ولغاية  22/5/2016للفرتة ( -
األحداث" اليت نّظمتها مديرية إصالح األحداث والنساء يف دهوك وبتعاون مع 

 منظمة يونيسيف. شارك املؤلف يف هذه الدورة كمحاضر.

حتت  تدريبية ) شارك يف دورة21/11/2018ولغاية  18/11/2018للفرتة ( -
 أقامتها" اليت طفالالعنف على أساس اجلنس وإجراءات العدالة الصديقة لألعنوان "
يف مدينة أربيل عاصمة وبتعاون مع منظمة يونيسيف  )Tsamomta( منظمة

  إقليم كوردستان.
  :نشاطات أخرى •

قدم برlمج إذاعي مع زميل آخر بعنوان (احلق والقانون) ملدة مثانية أشهر يف إحدى  -
  االذاعات احمللية.

الباراملبية الكوردستانية قام �إلشراف على إنتخا�ت اللجنة  3/12/2008بتاريخ  -
  فرع دهوك.

) Intermediate Levelsحصل على شهادة ( 27/4/2010بتاريخ  -
  مباليز�.) ELSمن مركز اللغات األمريكية (

شارك يف دورة حتت عنوان (منهجية البحث: النظرية  1/6/2013بتاريخ  -
  مباليز�.) IIUMلشباب يف جامعة (لوالتطبيق) اليت نّظمتها اجلمعية العاملية 

) شارك يف دورة طرق التدريس 20/2/2016ولغاية  12/12/2015للفرتة ( -
  اليت نّظمتها جامعة نوروز، وخترج منها بنجاح. 

) شارك يف دورة حتت عنوان "القيادة 31/1/2008ولغاية  27/1/2008للفرتة ( -
  واإلتصال" اليت نّظمتها وزارة التخطيط إلقليم كوردستان.
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) شارك يف دورة حتت عنوان "حل 12/9/2007ولغاية  9/9/2007للفرتة ( -
  النزاعات للنشطاء املدنيني" اليت نّظمتها املعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدولية.

) شارك يف دورة حتت عنوان "دورة 11/8/1996ولغاية  27/7/1996للفرتة ( -
  العلوم الشرعية اخلامسة" اليت نّظمتها كلية الشريعة يف جامعة دهوك.

) شارك يف دورة احملققني العدليني اليت 7/9/2006ولغاية  6/8/2006للفرتة ( -
  نّظمتها حمكمة جنا�ت دهوك وخترج منها بتفوق.

 ahdas2014@yahoo.co: لغرض التواصل، الربيد االلكرتوين •

  +9647512129793مو�يل:  •
  




