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أصدرت احملكمة اجلنائية العراقية العليا إحكامها إبدانة ادلدانُت يف جرائم األنفال ، واكتسبت تلك القرارات الدرجة القطعية وكان  
حول تنفيذ تلك اإلحكام، وتركز ثناء حدث خالف ام وفق القانون، ولكن ويف ىذه األجب أن يصار اىل تنفيذ تلك اإلحكمن الوا

ىذا اخلالف بُت الرأي القائل بوجوب اقًتان األحكام دبصادقة رللس الرائسة ، وبُت الرأي القائل ابن األحكام ابتة وال ربتاج اىل 
يف ىذا الشأن ، ذلك القرار الذي مل  وصل اىل احملكمة االربادية العليا ، اليت أصدرت قرارىا  ادلصادقة ، وتطور ىذا النقاش حىت
األخر، وضلن وقبل أن نؤيد فهمو كل طرف على أساس انو مؤيد لرأيو يف مواجهة الطرف  إذ  ينهي اجلدل الدائر حول ادلوضوع  

احملكمة وصوال للرأي القانوين السليم بعيدا عن التفاسَت اليت تنطلق أخر فإننا سنقوم بعرض حجج الرأيُت وقرار رأي على حساب  
من ىنا وىناك واليت تنطوي على فهم غَت دقيق لنصوص يفًتض أهنا واضحة وال غموض فيها وقبل الدخول يف ادلوضوع سنستعرض 

 :النصوص القانونية اليت تعاجل ادلوضوع زلل النقاش مع شرح بسيط لكل نص 
  
 

 :النصوص القانونية : ل البند األو
: النصوص الدستورية ذات العالقة : أوال  
على  2005كانون األول  28يف  (4012)ادلنشور يف الوقائع العراقية ابلعدد  2005لقد تضمن دستور مجهورية العراق لسنة  

 :نصوص دستورية ذات عالقة دبوضوع حبثنا وتتمثل دبا يلي 
يُعُد ىذا الدستور القانون األمسى واألعلى يف العراق، ويكون ملزماً يف إضلائو  :أوال )ىل من الدستور ع 13نصت ادلادة    -1

ابطالً كل نٍص يرد يف دساتَت األقاليم، او أي نٍص  ال جيوز سن قانوٍن يتعارض مع ىذا الدستور، ويُعد :اثنياً  .وبدون استثناء كافة،
                                         

 .سسة مهم لبناء اجملتمع املدين ؤم  1
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ىاما ىو أن النص الدستوري يعلو على كل نص قانوين أخر دبعٌت ان النظام القانوين  فهذه ادلادة تقرر مبدأ (قانويٍن آخر يتعارض معو
من ادلبادئ ادلسلم هبا يف فقو  للدولة أبكملو يكون زلكوما ابلدستور وال جيوز اخلروج عنو أو ذباوزه ،ويعترب مبدأ السمو للدستور 

 .الدستورية  القانون الدستوري حىت يف حالة عدم النص عليو يف صلب الوثيقة
وكذلك نصت ادلادة ( مستقل ال سلطان عليو لغَت القانون  القضاء) الفقرة أوال من الدستور على أن  19نصت ادلادة     -2

والتنفيذية والقضائية، سبارس اختصاصاهتا ومهماهتا على أساس مبدأ  تتكون السلطات االربادية، من السلطات التشريعية)على  47
أنواعها  السلطة القضائية مستقلة، وتتوالىا احملاكم على اختالف)على   87ادلادة وكذلك نصت  ( تالسلطا الفصل بُت

القانون،  القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم يف قضائهم لغَت)  على 88ونصت ادلادة  (ودرجاهتا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون
. (الةالعد وال جيوز آلية سلطة التدخل يف القضاء آو يف شؤون

رلال لتدخل أي سلطة يف  ال آذالفصل بُت السلطات  أدلبد تتعلق ابستقالل القضاء يف عملو وفقاً  تقرر مبادئ ىامةفهذه ادلواد  
فاعلو ومطبقة على ارض الواقع العملي فأننا نكون أمام دولة ربًتم  عمل القضاء عند شلارستو دلهام عملو وكل ما كانت ىذه ادلبادئ 

 . يف طريق بناء دولة القانون واحًتام الدستور وخبالفو حيدث العكس  القانون وتسَت
والذي ( رللس الرائسة ) على اختصاصات رئيس اجلمهورية  (عاشراً )إىل  (أوالً )من الدستور بفقراهتا من   73 نصت ادلادة   -3

العفو اخلاص بتوصيٍة من  إصدار:  أوالً : حيات اآلتيةيتوىل رئيس اجلمهورية الصال : )إذ نصتا على  واثمناً  يهمنا ىنا الفقررن أوالً 
 :اثمناً . واحملكومُت ابرتكاب اجلرائم الدولية واإلرىاب والفساد ادلايل واإلداري ابستثناء ما يتعلق ابحلق اخلاصرئيس رللس الوزراء، 

  ت رئيس اجلمهورية وفق الدستور ، علماً فهذه ادلادة تتعلق بصالح. ادلختصة ادلصادقة على أحكام اإلعدام اليت تصدرىا احملاكم
أينما ورد يف  (رئيس اجلمهورية)زلل تعبَت ( رللس الرائسة)حيل تعبَت  : )فإنو  الدستور الفقرة أوالً من  138لنص ادلادة  ووفقاً  انو 

 (سادساً )للفقرة  ووفقاً . (الدستورواحدٍة الحقٍة لنفاذ ىذا  ىذا الدستور، ويعاد العمل ابألحكام اخلاصة برئيس اجلمهورية، بعد دورةٍ 
 . عليها يف ىذا الدستور من ادلادة أعاله فان رللس الرائسة ديارس صالحيات رئيس اجلمهورية، ادلنصوص

أكدت احملكمة االربادية العليا اذ من الدستور على ان اجلهة الوحيدة وادلختصة يف تفسَت الدستور ىي  92نصت ادلادة -   4
 تتكون احملكمة االربادية العليا من عدٍد من القضاة، :اثنياً ، مالياً وإدار ً  االربادية العليا ىيئةٌ قضائيةٌ مستقلةكمة  ادلح:  أوالً )  على

وعمل احملكمة، بقانوٍن ُيسن أبغلبية ثلثي أعضاء  يف الفقو اإلسالمي، وفقهاء القانون، حُيدد عددىم، وتنظم طريقة اختيارىم، وخرباء 
أصدر رللس الوزراء  مع التأكيد ىنا أن احملكمة االربادية العليا قد صدر األمر بتشكيلها قبل نفاذ الدستور احلايل اذ( النواب رللس

قانون ) 24/2/2005يف  2005لسنة ( 30)األمر ادلرقم  2 حسب صالحياتو التشريعيةو –بعد موافقة رللس الرائسة  –
ويكون مقرىا يف بغداد سبارس  تنشأ زلكمة تسمى احملكمة االربادية العليا ،)منو على ( 1)وقد نصت ادلادة ( احملكمة االربادية العليا

وبعد صدور الدستور ونفاذه أورد منو مهام احملكمة، ( 4)وحدد يف ادلادة  (.مهامها بشكل مستقل ال سلطان عليها لغَت القانون
حيث ادخل إىل جانب القضاة خرباء يف  2005لسنة ( 30)م بعض ادلتغَتات على تشكيل احملكمة عما كانت عليو يف قانوهنا رق

                                         

 .إذ كان جملس الوزراء يف حينها برائسة أايد عالوي ميارس السلطتني التنفيذية والتشريعية   2
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للنصوص الواردة يف الدستور، كما  الفقو اإلسالمي وفقهاء يف القانون وترك أمر ربديدىم للقانون الذي مل يصدر حلد أالن وفقاً 
( 93)وادلادة  نياً اث – (52) أضاف الدستور اختصاصات جديدة للمحكمة فأصبحت اختصاصاهتا كما ىو وارد يف ادلادتُت 

الرقابة  :أوالً   :-زبتص احملكمة االربادية العليا دبا أييت :) إذ نصت ادلادة على 93من ادلادة  واثنياً  والذي يهمنا يف حبثنا الفقرة أوالً 
 كمة االرباديةقرارات ادلح)على ان  94 وأكدت ادلادة(. تفسَت نصوص الدستور  :-اثنياً  .على دستورية القوانُت واألنظمة النافذة 

تشكيل احملكمة  رّر قِق ه ووضعها موضع التطبيق، أأحكامفالدستور ولكي يضمن حسن تطبيق ( . العليا ابتة وملزمة للسلطات كافة
االربادية ، وألمهية األعباء ادللقاة على عاتقها وخطورة ادلواقف اليت تعاجلها وىي تلتمس الطريق يف بناء دولة القانون، فقد جعلها 

 .الوحيدة وادلختصة بتفسَت النص الدستوري ورقابة مطابقة النصوص القانونية للدستور وفقا دلبدأ علو الدستور ومسوه  اجلهة
هبا، ما مل تُلغ أو تعدل، وفقاً  تبقى التشريعات النافذة معموالً :)من الدستور على مبدأ ىام قررتو بقوذلا  130 ادلادةنصت   -5

هبا  ومعموالً  اً الدستور والذي أكد على بقاء التشريعات السابقة انفذ يفنص يعترب من النصوص اذلامة فهذا ال( ألحكام ىذا الدستور
 . وزلل اعتبار

اجلنائية العراقية العليا أبعماذلا بوصفها ىيئًة قضائية  تستمر احملكمة) : على مبدأ ىام سبثل ابلنص على 134نصت ادلادة  -6
فهذا النص . (أعماذلا  الدكتاتوري البائد ورموزه، وجمللس النواب إلغاؤىا بقانوٍن، بعد أكمالالنظام  مستقلة، ابلنظر يف جرائم

الدستوري أكد على استمرار احملكمة اجلنائية العليا دبهام عملها وفق القانون الذي ينظم أعماذلا ، وادلالحظ ىنا انو كان من ادلمكن 
 على استمرار نفاذ القوانُت السابقة ، ولكن ادلشرع الدستوري أراد على ما من الدستور اليت أكدت 130االكتفاء بنص ادلادة 

 .يبدو أن يؤكد أمهية ىذه احملكمة بنص خاص هبا 
  

 :النصوص القانونية اخلاصة ابحملكمة اجلنائية العراقية العليا ذات العالقة : اثنيا
دارة الدولة وادلادة السابعة الثالثُت من قانون إ( ـ ب  أ) الفقرتُت ينثاجلمعية الوطنية وطبقاً للمادة الثالثة والثالبناء على قرار من 

( 10)فقد صدر القانون رقم  9/10/2005رللس الرائسة جبلستو ادلنعقدة بتأريخ  قرار من ودبوجب  .العراقية للمرحلة االنتقالية
احلايل وقد استمر عمل ىذه احملكمة حسب نص ادلادة  وذلك قبل نفاذ الدستور قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا 2005لسنة 
 :يلي  من الدستور وتتلخص النصوص القانونية الواردة يف قانون احملكمة واليت تدخل يف مدار حبثنا دبا 134و 130

 :من قانون احملكمة على( 1)نصت ادلادة  -1
 .وتتمتع ابالستقالل التام( احملكمة)ف فيما بعد بـ وتعر( احملكمة اجلنائية العراقية العليا)تؤسس زلكمة تسمى  :  أوالً 
هتم ابرتكاب أحدى اجلرائم متسري والية احملكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً أم غَت عراقي مقيم يف العراق  : اثنياً 

يف  1/5/2003ية ولغا 17/7/1968من ىذا القانون وادلرتكبة من رريخ  (14، 13، 12، 11)ادلنصوص عليها يف ادلواد 
 :وتشمل اجلرائم اآلتية  ،مجهورية العراق أو أي مكان آخر 

 جردية اإلابدة اجلماعية (   أ ) 
 اجلرائم ضد اإلنسانية (    ب)
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 جرائم احلرب (    ج)
 .من ىذا القانون( 14)انتهاكات القوانُت العراقية ادلنصوص عليها يف ادلادة  (    د )
 :تعلق ابألحكام الصادرة من قانون احملكمة اذ أكدت على يانون احملكمة على مبدأ ىام من ق( 27)ادلادة نصت  - 2

. حكام الصادرة من احملكمة وفقاً للقانونتنفذ األ : أوالً 
وتكون العقوبة  جيوز ألية جهة كانت دبا يف ذلك رئيس اجلمهورية إعفاء او زبفيف العقوابت الصادرة من ىذه احملكمة ال :اثنياً 
  (.ثالثُت يوماً من رريخ اكتساب احلكم أو القرار درجة البتات( 30)بة التنفيذ دبرور واج
 

 :ادلعدل ذات العالقة  1971لسنة ( 23)النصوص الواردة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم :  اثلثاً 
وقد كانت ىذه ادلواد معطلة ( 293 -285) عاجل قانون أصول احملاكمات اجلزائية موضوع تنفيذ عقوبة اإلعدام يف ادلواد من 

عادة العمل بعقوبة مث سبت إ( ن)الفقرة  4القسم  2003أب  17الصادرة يف  ( 3)دبوجب مذكرة سلطة االئتالف ادلؤقتة رقم 
 الصادر دبوجب قرار من رللس الوزراء وموافقة رللس 2004لسنة  3اإلعدام دبوجب أمر إعادة العمل بعقوبة اإلعدام ادلرقم 

من األمر على  (سادساً )ألحكام قانون أدارة الدولة االنتقالية وأحكام القسم الثاين من ملحق القانون وقد نصت الفقرة  الرائسة وفقاً 
، تنفذ عقوبة  1971لسنة  (23)  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم( 285)من ادلادة ( ب)ن حكم الفقرة استثناء م) 

الصادر  13،مث صدر قانون تعديل قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم ( يس الوزراء ومصادقة رللس الرائسة بعد موافقة رئاإلعدام 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية (  293  اىل ادلادة 285)  الذي أعاد العمل ابدلواد من من العام احلايل" نيسان 18  يف

 .وادلتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام 
 
 

 حجج الطرفُت :اينالبند الث
 :حجج القائلُت بوجوب مصادقة رللس الرائسة :أوالً 

من الدستور اليت أوجبت  (اثمناً  – 73ادلادة )ن بوجوب مصادقة رللس الرائسة على أحكام اإلعدام على نص واعتمد القائل
الفقرة ب اليت نصت  285ادلادة  ادلصادقة على أحكام اإلعدام الصادرة من احملاكم ادلختصة من قبل رللس الرائسة وكذلك نص

. شلا يعٍت وجوب مراعاة ىذه األحكام عند تنفيذ تلك العقوبة على أن تنفذ عقوبة اإلعدام بعد مصادقة رللس الرائسة 
 

 :حجج القائلُت بعدم احلاجة اىل ادلصادقة : اثنياً 
من قانون احملكمة اجلنائية الذي نص  (اثنياً  – 27 ادلادة)ن بعدم احلاجة اىل ادلصادقة على تلك األحكام على نص واعتمد القائل

جيوز ألية جهة كانت دبا يف ذلك رئيس اجلمهورية إعفاء او زبفيف العقوابت الصادرة من ىذه احملكمة وتكون العقوبة  ال) على 
من الدستور  (أوالً  – 73دة ادلا)ونص  ،(اب احلكم أو القرار درجة البتاتثالثُت يوماً من رريخ اكتس( 30)واجبة التنفيذ دبرور 
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( أي العفو)  مع مالحظة ان ىذا األمر،  العفو اخلاص من رللس الرائسة موافقة رئيس رللس الوزراء إصداراليت اشًتطت لغرض 
ز مشول جيو وابلتايل ال. واحملكومُت ابرتكاب اجلرائم الدولية واإلرىاب والفساد ادلايل واإلداري يستثٌت منو ما يتعلق ابحلق اخلاص،

. أي جهة ربتاج اىل مصادقة من   احملكومُت بتلك اجلرائم ابلعفو وأن األحكام ال
 
 

 قرار احملكمة االربادية العليا : البند الثالث 
عليها من  األمرض رِق حيث أن احملكمة االربادية العليا وبنص الدستور ىي اجلهة الوحيدة ادلختصة بتفسَت نصوص الدستور فقد عُ 

يف ( 2007/اربادية /21): قرارىا ادلرقم ئب رئيس اجلمهورية السيد طارق اذلامشي فأصدرت احملكمة قبل السيد ان
 : أدانهالذي ندرج نصو  (26/9/2007)
ادلؤرخ يف ( 2/1/10/1702/ن. م )بكتابو ادلرقـم ( رئيس اجلمهورية وكالة) طلب السيد طارق اذلامشي انئب رئيس اجلمهـورية )

من دستور مجهورية العراق وىل أن عبارة ( 73)من ادلادة ( اثمناً ) كمة االربادية العليا تفسَت نص الفقرة من ادلح 24/9/2007
عليو وضعت احملكمة االربادية العليا الطلب  ية العراقية العليا أم ال وبناءً احملاكم ادلختصة الواردة فيها تسري على احملكمة اجلنائ

من دستور (  73)حيث ان ادلادة :  األيتوتوصلت اىل القرار  26/9/2007ادلنعقدة بتأريخ  موضع التدقيق وادلداولة يف جلستها
وحلُت انتهاء الدورة األوىل جمللس النواب ( رللس الرائسة ) الذي حل زللو  -مجهورية العراق عددت صالحيات رئيس اجلمهورية 

الحيات ما أوردتو الفقرة ن من ىذه الصوحيث أ -منو ( 138) ة الالحقة لنفاذ دستور مجهورية العراق استناداً اىل أحكام ادلاد
احملاكم )وحيث ان عبارة ( ادلصادقة على أحكام اإلعدام اليت تصدرىا احملاكم ادلختصة )وىي من الدستور ( 73)من ادلادة ( اثمناً )

طلق جيري على إطالقو فأهنا تشمل احملكمة من الدستور وردت مطلقة وامل( 73)مـن ادلادة ( اثمناً ) الواردة يف الفقرة ( ادلختصة
( 130)النافذ دبوجب أحكام ادلادة  2005لسنة ( 10)اجلنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة األحكام الواردة يف قانوهنا رقم 

. انتهى قرار احملكمة(. من الدستور 
 
 

 مناقشة قرار احملكمة: البند الرابع
صادر من احملكمة نالحظ ان بعض اجلهات أشارت اىل انو يوجب صدور موافقة رللس الرائسة من خالل االطالع على القرار ال

جاء فيو  دلا فهمو من القرار فقد صدر عن مكتب السيد انئب رئيس اجلمهورية بياانً  على أحكام اإلعدام حىت ديكن تنفيذىا وفقاً 
 إلصدار مرسوم مجهوري لتنفيذ  اجلمهورية الدكتور طارق اذلامشي استغرب عدم تقدد طلباً ان ادلكتب اإلعالمي لنائب رئيس )

إجابة على االستيضاحات والتساؤالت الكثَتة اليت  أبنواإلعالمي ،  وقال ادلكتب .  ادلدانُت يف قضية األنفال أحكام اإلعدام حبق 
جلمهورية حول األحكام الصادرة ضد ادلدانُت يف قضية األنفال فقد وصلت للمكتب اإلعالمي لألستاذ طارق اذلامشي انئب رئيس ا

إسقاط احلكم ال بد أن يقًتن بعفو يصدره رللس الرائسة بتوصية من رئيس الوزراء، إىل جانب :  أجاب عن تلك التساؤالت قائالً 
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وأوضح البيان ان اذلامشي أكد  .دام ذلك فانو من حق رللس الرائسة عدم إصدار مرسوم مجهوري وابلتايل تعليق تنفيذ حكم اإلع
يف الدستور،  ابلسفارة األمريكية وإبالغهم دبوقف رللس الرائسة ونصحهم بعدم تسليم ادلدانُت ألن ذلك يشكل خرقاً على اتصالو 
كام إذا حدث ذلك فسأخرج للعلن وأقول بصراحة إن األمريكان آتمروا مع احلكومة خلرق الدستور وتنفيذ أح: )وقال اذلامشي

لكن احلمد هلل توقفت يف اللحظة األخَتة إجراءات التسليم ومت تزويد كل الفرقاء ادلعنيُت ابلواثئق . اإلعدام دون مرسوم مجهوري
(. ال وفق مرسوم مجهوري يصدر مسبقاً واألدلة اليت تؤكد دستورية وشرعية موقفي وتقر بعدم التسليم إ

قرار على أساس وجوب صدور مرسوم مجهوري من رللس الرائسة لتنفيذ عقوبة اإلعدام فهمو لل بنافادلالحظ ىنا ان السيد النائب  
رئيس اذليئة التمييزية يف احملكمة اجلنائية العليا والناطق الرمسي ابسم احملكمة قال ) من جانب أخر وعلى لسان السيد منَت حداد . 

" إلعدام حبق ادلتهمُت يف قضية األنفال أبنو مبهم ومتناقض ألن رد احملكمة االربادية حول االستفسار اخلاص بتنفيذ أحكام احول 
رد احملكمة " و أن ". االستفسار كان حول مدى ضرورة صدور مرسوم مجهوري لتنفيذ أحكام اإلعدام حبق ادلتهمُت يف قضية األنفال

م مجهوري قبل تنفيذ احلكم من جهة ، االربادية جاء ليؤكد وجوب مصادقة رللس رائسة اجلمهورية على قرار اإلعدام وصدور مرسو
تناقض واضح حيث أن قانون احملكمة اجلنائية العليا " ووصف الرد أبنو . "ر قانون احملكمة اجلنائية العليامع األخذ بنظر االعتبا

بعد ادلصادقة العفو أو زبفيف األحكام الصادرة حبق ادلدانُت  -مهما كانت  -حيق ألي جهة  أبنو ال 27واضح ويقضي يف الفقرة 
أحكام اإلعدام قد " وأوضح حداد أن ".من صدور قرار التمييز يوماً  30عليها، وأن أحكام اإلعدام تصبح واجبة التنفيذ بعد 

". نفذت حبق ادلتهمُت يف قضية الدجيل دون العودة اىل رللس الرائسة ودون صدور مرسوم مجهوري ودون تدخل من رللس الرائسة
ىر نيسان ادلاضي يقضي بوجوب صدور مرسوم مجهوري لتنفيذ أي حكم لإلعدام وان صدور ىذا القرار وحول صدور قرار يف ش

ىذا القانون يسري على احملاكم اجلنائية االعتيادية وال يسري "جاء بعد تنفيذ أحكام اإلعدام يف قضية الدجيل، أشار حداد إىل أن 
 " (عن قانون أصول احملاكمات اجلزائية اليت يسري عليها القرار ادلذكورعلى احملكمة اجلنائية العليا اليت ذلا قانون منفصل 

للدقة  ومن مالحظة التفسَتات أعاله لقرار احملكمة االربادية ومن خالل العرض الذي مت تقدديو للنصوص القانونية فإننا وربر ً 
 :يلي  نورد ما عن الفهم السياسي بعيداً القانونية ومن خالل قراءة النصوص بعقلية قانونية  

من خالل الرجوع اىل األسباب ادلوجبة لصدور قانون احملكمة اجلنائية ادلختصة صلد أن الغاية من إجيادىا كان وحسب األسباب  -1
ضد الشعب العراقي  (1/5/2003)لغاية  (17/7/1968)ألجل أظهار اجلرائم اليت ارتكبت يف العراق منذ )ادلوجبة للقانون ىو 

ولغرض وضع القواعد والعقوابت اليت تدين مرتكيب ىذه اجلرائم يف زلاكمة , وما سبخضت عنو من رلازر وحشية, وشعوب ادلنطقة
ولغرض تشكيل زلكمة وطنية جنائية عراقية ، عادلة عن جرائمهم يف شن احلروب واإلابدة اجلماعية واجلرائم ادلرتكبة ضد اإلنسانية 

ظهار احلقيقة وما سببو مرتكبو إومن اجل . زبتص دبحاكمة ىؤالء اجملرمُت ىةبرة عالية ونزاعليا من قضاة عراقيُت يتمتعون بكفاءة وخ
هللا سبحانو  أرادىاومحاية حلقوق العديد من العراقيُت ورفع احليف عنهم وإبراز عدالة السماء كما , تلك اجلرائم من عنت وظلم

 .عامل معو احملكمة اجلنائية خيتلف عن أي زلكمة أخرى فالغاية من احملكمة أذن ىي غاية كبَتة وان ما تت( .وتعاىل
من خالل حرص الدستور على أتكيد أمهية ىذه احملكمة وقانوهنا أذا مل يكتفي ادلشرع الدستوري  أيضاً تتجلى ىذه األمهية   -2

 :على  134دلادة اودبوجب أحكام  من الدستور اليت نصت على نفاذ كافة التشريعات السابقة ، بل أكد  130بنص ادلادة 
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النظام الدكتاتوري البائد ورموزه،  اجلنائية العراقية العليا أبعماذلا بوصفها ىيئًة قضائية مستقلة، ابلنظر يف جرائم تستمر احملكمة) 
ىا من فهذا التأكيد من الدستور يؤكد على أمهية ىذه احملكمة وما يصدر عن (أعماذلا  وجمللس النواب إلغاؤىا بقانوٍن، بعد أكمال

 . أحكام 
 13لنص ادلادة  اً استنادلنص الدستوري يعلو على أي نص آخر ىو نص دستوري وحيث أن ا( 134ادلادة )أن النص أعاله   -3

قرار احملكمة االربادية الذي أكد على وجوب مراعاة لو  أشارلذا فان قانون ىذه احملكمة ذو صبغة دستورية وىذا ما ، من الدستور 
وان وجوب ادلراعاة يعٍت وجوب التقيد دبا ورد يف أحكام احملكمة وحيث أن من أحكام احملكمة  130لنص ادلادة  أحكامها وفقاً 

جيوز ألية جهة كانت دبا يف ذلك رئيس اجلمهورية إعفاء أو  ال) اليت نصت على انو (اثنياً  – 27ادلادة )النص القانوين الوارد يف 
ثالثُت يوماً من رريخ اكتساب احلكم أو القرار ( 30)ة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ دبرور زبفيف العقوابت الصادرة من ىذه احملكم

اىل وجوب  أشارلذا فال مورد لالجتهاد أو التفسَت ىنا بوجوب صدور ادلوافقة من رللس الرائسة الن قرار احملكمة  (.درجة البتات
 .م االعتدادادلراعاة لقانون احملكمة ومل يشر اىل وجوب اإلمهال وعد

أيضا اىل أن احملكمة اجلنائية من احملاكم ادلختصة ادلشمولة بوجوب تصديق  أشار لعل قائل يقول أن قرار احملكمة االربادية  -4
، فنقول أن من بديهيات القراءة القانونية السليمة للنص  (اثمناً  – 73ادلادة )لنص  أحكامها ابإلعدام من قبل رللس الرائسة وفقاً 

وين والقرار القضائي ىو وجوب قراءتو كوحدة واحدة متكاملة وليس القراءة اجلزئية اليت تقطع أوصال النص فتأخذ جبزء وتًتك القان
للنقاش  وال يدع رلاالً  جزء ، لذا فان قرار احملكمة يفهم على ىذا األساس، وكنا نتمٌت من قرار احملكمة أن يكون أكثر وضوحاً 

ليحمل بوادر التفسَت  سَت النص الدستوري اىل تفسَت نص احملكمة االربادية الن القرار جاء أيضاً والشك لينتقل احلديث من تف
 .ادلتعددة للحكم 

أننا ومن خالل فهمنا ادلتواضع لنصوص الدستور وقرار احملكمة االربادية نرى أن قرار احملكمة جاء ليؤكد قاعدة عامة تتضمن  -5
ة من احملاكم ادلختصة من قبل رللس الرائسة ، وذلك كنص عام ولكن ىذا النص العام يرد وجوب مصادقة أحكام اإلعدام الصادر

ذلك القانون الذي أوجبت احملكمة االربادية وجوب ، من قانون احملكمة اجلنائية  (اثنياً  – 27ادلادة )عليو نص خاص يقيده ىو نص 
يتوىل رئيس اجلمهورية الصالحيات ) على أن  من الدستور اليت نصت (أوالً  – 73ادلادة )ورد يف نص  مراعاتو يعزز ذلك ويدعمو ما

واحملكومُت ابرتكاب اجلرائم  العفو اخلاص بتوصيٍة من رئيس رللس الوزراء، ابستثناء ما يتعلق ابحلق اخلاص، إصدار:  أوالً : اآلتية
عمال الكالم إعمالو وعدم إمهالو الن ري جيب إوفهذه الفقرة من ادلادة ىي نص دست( الدولية واإلرىاب والفساد ادلايل واإلداري

تنفذ عند عدم  ، فالقول ابن أحكام اإلعدام تتوقف على قرار ادلصادقة حبيث الأذا كان النص دستور ً  أوىل من إمهالو، خصوصاً 
لرائسة سيتم إيقاف تنفيذ ديكن تطبيقها إذ دبجرد عدم تصديق رللس ا وال وحشواً  ادلصادقة عليها ، يعٍت أن ىذه الفقرة تعترب لغواً 

يعٍت عقوبة اإلعدام حىت يف اجلرائم ذات الطبيعة الدولية وجرائم الفساد ادلايل واإلداري واجلرائم ذات احلق اخلاص، األمر الذي  
حبق  الستقالل القضاء وىو ديارس العمل القضائي يف إحقاق احلق واضحاً  كما انو ديثل خرقاً ،   (أوالً  – 73ادلادة )تعطيل نص 

ادلدانُت ابجلرائم اليت عاجلها نص قانون احملكمة اجلنائية ادلختصة مع مالحظة أن إيقاف تنفيذ احلكم ادلكتسب الدرجة القطعية من 
وقد يدفع البعض اىل اللجوء اىل قبل شخص واحد مهما كانت مكانتو ديثل امرأ خيل ابستقاللية القضاء ويعطل تنفيذ األحكام 
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وعلى طريقتو اخلاصة كما أهنا سبثل استهانة دبشاعر ذوي الضحا  وحقهم اخلاص يف معاقبة  ادلؤسسة القضائية تطبيق العدالة خارج
ادلقدم من السيد رئيس اجلمهورية جالل على الطلب   يعزز ذلك ويدعمو القرار الصادر عن احملكمة االربادية العليا رداً  ، اجلناة 
وقد ( أحكام احملكمة اجلنائية العراقية العليا )موضوعو كمة اإلجابة على استيضاح ين الذي طلب دبوجب طلبو من ادلحاالطالب

من قانون أصول احملاكمات (  293ـ  285)أحكام ادلواد استعرضت ادلذكرة األحكام ادلتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام يف ضوء 
من دستور ( اثمناً /73)و ( اثنياً /13)م ادلادتُت ويف ضوء أحكا 2007لسنة  30اجلزائية اليت أعيد العمل هبا ابلقانون رقم 

وقد رجت  30/8/2007يف  (2007/ 60)مجهورية العراق وقد رفق ابدلذكرة مشورة رللس شورى الدولة الصادرة ابلعدد 
: بداء الرأي جمللس الرائسة ابلنقاط آالتية إادلذكرة 
إلمجاع استناداً لنص سوم مجهوري من رللس الرائسة ابىل جيوز للسلطة التنفيذية تنفيذ عقوبة اإلعدام دون صدور مر .1

 ؟ وما ىو ادلوقف القانوين من ذلك ؟من الدستور( رابعا ً /138)ادلادة 

 ؟  ىي التبعات القانونية اليت تًتتب على ادلدانُت يف حالة عدم صدور مرسوم مجهوري ابلتنفيذ من رللس الرائسة ما .2

ادة وما ورد يف امل؟ من قانون احملكمة خصوصاً بعد صدور الدستور ( اثنياً /27)ىو ادلوقف القانوين من نص ادلادة  ما .3
خصوصاً وان ( يعد ابطالً كل نص يرد يف دساتَت األقاليم، أو أي نص أخر يتعارض معو)... اليت تنص على ( اثنياً / 13)

صدور مرسوم مجهوري ابلتنفيذ  من الدستور اليت أوجبت( اثمناً /73)تتعارض مع نص ادلادة ( اثنياً /27)نص ادلادة 
 ؟ لألحكام اليت تصدرىا احملاكم ادلختصة

يوماً أو ( 30)يوماً، يقضي أن يتم التنفيذ خالل ( 30)وجب تنفيذ احلكم دبرور ي( اثنياً / 27)ا ورد يف ادلادة ىـل أن م .4
وأتسيساً على ما تقدم وضعت ؟ (  بعد)  أو (خالل)يوماً دبعٌت ىل إن عبارة مرور تعٍت ( 30) يوجب التنفيذ بعد انقضاء

لعدد قرارىا اب احملكمة االربادية العليا الطلب الوارد يف ادلذكرة أعاله موضع التدقيق وادلداولة وتوصلت ومن خالل 
 :-يلي  ما اىل (2007 / 16/9)يف  (2007/اربادية/19)

كورة يف أعاله يقع خارج اختصاص احملكمة ادلذ( 4)و( 2)و( 1)أن اجلواب على طلب الرأي الوارد حول النقاط  :أوالً 
 من قانون احملكمة االربادية العليا رقم( 4)من دستور مجهورية العراق وادلادة ( 93)االربادية العليا ادلنصوص عليو يف ادلادة 

   .2005لسنة ( 30)
ديتنع على احملكمة االربادية العليا  1969لسنة ( 83)من قانون ادلرافعات ادلدنية رقم ( 93/3)حكام ادلادة دبوجب أ: اثنياً 

( . ادلذكورة فـي أعاله الن موضوعها يشكل دعوى قد تقدم اىل احملكمة مستقبالً ( 3)بيان الرأي يف النقطة 
منو حول جواز صدور عقوبة اإلعدام من السلطة التنفيذية دون احلصول على  (أوالً )والذي يهمنا يف ىذا القرار ىو الفقرة  

عالقة لو  الس الرائسة ، وإجابة احملكمة اليت أكدت أن ىذا األمر يقع خارج نطاق عمل احملكمة، شلا يعٍت أن موافقة رلل
الذي يعٍت ان تطبيق عقوبة اإلعدام دون احلصول على  األمر، ابلدستور الن عمل احملكمة يتعلق بتفسَت النصوص الدستورية 

حكام الصادرة عن احملكمة اجلنائية العليا الن االستيضاح كان عن يف األلك للدستور وذ ديثل خرقاً  موافقة رللس الرائسة ال
لذلك بل والقول خبروج األمر عن صالحياهتا فعدم إشارهتا  كذلك ، ألشارت لو احملكمة ،   تلك اإلحكام ألنو لو كان األمر 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

اىل تصديق رللس الرائسة لألحكام الصادرة  يؤكد ويعزز وجهة النظر القائلة بعدم احلاجةيتعلق بتفسَت الدستور،   لكونو ال
 .ابإلعدام من احملكمة اجلنائية العليا

 
جاء ليؤسس لقاعدة عامة مفادىا أن كل  (26/9/2007)يف  (اربادية/21) ان قرار احملكمة االربادية: طللص من ىذا كلو 

وحيث أن ادلراعاة ، حملكمة اجلنائية العراقية العليا أحكام اإلعدام جيب مصادقتها من رللس الرائسة ولكن مع مراعاة أحكام قانون ا
شار اىل عدم جواز زبفيف العقوبة عن أمن قانون احملكمة اجلنائية  (اثنياً  – 27ادلادة )وحيث أن نص ، مهالو إ عمال النص الإتعٍت 

 27ادلادة )عمال نص لفهم السليم ىو إ، لذا فان اوان األحكام الصادرة عن احملكمة ابتة ، ادلدانُت حىت من قبل رئيس اجلمهورية 
من قانون احملكمة اجلنائية العليا وذلك لعدم احلاجة اىل ادلصادقة على تلك األحكام من أي جهة ، وان ىذا الفهم يتطابق  (اثنياً  –

عدم جواز نقض من الدستور وادلواد الدستورية األخرى اليت ربدثت عن استقالل القضاء و 73مع نص الفقرة األوىل من ادلادة 
الذي يفهم منو ان تنفيذ قرارات اإلعدام ( 2007/اربادية/19)تعزز من خالل قرار احملكمة االربادية  األمروان ىذا  هأحكام

الصادرة من احملكمة اجلنائية العليا من قبل السلطة التنفيذية دون احلصول على تصديق رللس الرائسة يقع خارج نطاق صالحيات 
 . األمركذلك لتدخلت احملكمة االربادية يف ىذا األمر يشكل سلالفة دستورية ألنو لوكأن  لذي يعٍت أن ذلك الا األمراحملكمة 
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