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بغداد 

ومـحل مـحـاسـبــة امـام الـقـانـون ولـكل من
كان وراءها. 

ة الحقة ة غسيل االموال انها جر   جر
النـشـطة جـرميـة حـققت عـوائد مـالـية غـير
مـشـروعـة او مـا يـعـرف بـاالمـوال الـقذرة 
ليتاح استخدامهـا بيسر وسهولة  ولهذا
آزق ة غـسـيل االموال مـخرجًـا  تـعد جـر
ـتـمـثل بـصـعـوبـة الـتعـامل مع اجملرمـ ا
متحصالت جرائمهم خاصة تلك التي تدر
امواالً باهظة  كتجارة اخملدرات وتهريب
االســلــحــة واإلجتــار بــالــبــشــر وانــشــطـة
ــالي . وجتـدر االشــارة هـنـا ان الـفــسـاد ا
الــذهن الـعــام بـخــصـوص جــرائم غــسـيل
االمــــوال ارتـــبط بــــجـــرائم اخملـــدرات  اذ
تشير الدراسـات التحليـلية الى ان انشطة
الي والوظيفي خاصة في الدول الفساد ا
ـتـحـكـمـ ـتـنـفـذين وا الـنـامـيـة من قـبل ا
ــصـائـر الـشـعـوب ادت الى خـلق ثـروات
باهـظة غيـر مشروعـة حتتاج لتـكون محال
لـغسـيل االموال كي يـتـمكن اصـحابـها من

التنعم بها 

WO UHA « d¹dIð

)واذا مـا عــلـمــنـا ان مــنــظـمــة الـشــفـافــيـة
الـدولـيـة اصـدرت تـقـريـرهـا في عـام 2007
رتبة أشارت فيه الى أن الـعراق يقع فـي ا
الـثـانـيـة من حـيث شـيـوع حـاالت الـفـسـاد
بـ دول العـالم. وهـذه حقـيقـة غـير مـبالغ
فــيـهــا واحلـاالت الــكـثــيــرة الـتي ضــبـطت
ـــبــالـغ الـــتي أرتـــفــعـت الى مـــلـــيــارات وا
الـــدوالرات تــــؤيـــد ذلـك. ولالسف لـم يـــكن
ابـطـال الـفـساد عـراقـيـ فـقط بل شـاركهم
في ذلك مـسؤولـون دولـيون كـبـار وأجانب
من مخـتلف الـدول.((  القاضي رائـد احمد
ـــة غـــســيل حــسـن) امــا عن مـــعـــنى جــر
االمـــوال فـــعــــلى الـــرغم مـن عـــدم اتـــفـــاق
شرعـ في مختـلف البلـدان على حتديد ا
ة ويـعد تـعريف مـعنى واحـد لهـذه اجلـر
دلـيل الـلـجـنـة االوروبـيـة لـغـسـيل االمـوال
الـــصــــادر عـــام  1990  االكــــثـــر شــــمـــوال
وحتـديدا لـعنـاصر غـسيل االمـوال من ب
الـتـعـريفـات االخـرى التـي تضـمـنتـهـا عدد
من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية
ذكور فان غسيل االموال  ووفقا للدليـل ا

ــتـحــصـلـة من ((عـمــلـيــة حتـويل االمـوال ا
انــشــطـة جــرمـيــة بــهـدف اخــفـاء او انــكـار
ــصــدر غــيــر الــشــرعـي واحملــظــور لــهـذه ا
االمــوال او مـــســاعــدة أي شـــخص ارتــكب
ـسـؤولـيـة القـانـونـية عن جرمـا لـيـتـجنب ا

تحصالت هذا اجلرم االحتفاظ 
امـا إعالن بـازل عام 1988م فـقـد عرفـه بأنه
ـصرفية الـتي يقوم بها (جميع الـعمليات ا
صدر الفاعـلون وشركـاؤهم بقصد إخـفاء ا
اجلرمي لألمـوال وأصحابه) بيـنما جـمعية
الـبنـوك الـسـويـسـريـة قـدمت في تـقـريـرها
العام  2002تعريفاً أكثـر شمولية جاء فيه
(إن غسـيل األموال هـو عمـليـة تسـاعد على
ـصـدر اإلجـرامي لـرؤوس األمـوال إخـفــاء ا
الــنـــاجتــة من تــهــريـب اخملــدرات تــهــريب

وإن هدف الي واإلداري السالح الفساد ا
هــذه الـعـمـلــيـة الـتـي جتـري عـمــومـاً عـبـر
مـراحل مـتـعـددة تـرتـكـز علـى اإليـحـاء بأن
األموال والثروات الكبيرة احملصلة بطرق
غــيــر شـرعــيـة قــد أصــبـحت فـي وضـعــيـة
شـرعـيـة تسـمـح لـهـا بالـدخـول فـي الدورة

ية) 2 الية العا االقتصادية وا
ـكن الـقـول إجـمـاالً بـأن غـسـيل األموال و
هو اصـطناع صـفة شرعـية ألموال مـتأتية
من مــصـادر غـيـر شـرعـيـة وذلك من خالل
يـة عـبر ـالـية الـعـا إدخـالـها فـي الدورة ا
عامالت ـصرفية غـالباً ألن كل ا القنوات ا
كن اعادة تدويرها صـرفية  البنكية أو ا
نـظمة ـة ا وهو مـا يتـيح ألصحـاب اجلر

فرصة غسيل أموالهم عبرها. 

لغة هو التالوة  ,القراءة 
اصطالحا له معنيان هما :

رافعة سرية . 1- تالوة منطوق احلكم في جلسة علنية وان كانت ا
2- تمك اخلصوم من قراءة احلكم واالطالع عليه .

عـ لصـدور احلكم وبعـد حتريـر مسـودة احلكم يجب ان ففي اليـوم ا
رافـعة علنـية ام سريـة استنادا يتلى منـطوق احلكم عـلنا سـواء كانت ا
ادة 161 مـرافعـات مـدنـيـة ( يـتـلى مـنطـوق احلـكم عـلـنـا بـعد نـطـوق ا
وجبـة في اجللسة احملدد لذلك ....) , حترير مسودته وكتـابة اسبابه ا
وقد اسـتـقـر العـرف الـقـضائي عـلى كـتـابة عـبـارة ( وافـهم عـلنـا ) بـعد
تعـ مـوعد صـدور احلـكم للـداللـة عـلى النـطق بـاحلكم  ,ولذا جنـد في
عنى الواقع العملي ان احملاكم اجلزائية ( اجلنح  ,اجلنايات ) تطبق ا
دنية ( البداءة  ,االستئناف , االول للنطق باحلكم بينـما جند احملاكم ا
عـنى الثـاني للـنطق بـاحلكم من خالل االحوال الـشخـصيـة ..) تطـبق ا
مراجعة اخلصوم الى قلم احملكمة واحلصول على نسخة من احلكم .

ترتب على مخالفة النطق : اجلزاء ا
ال يخـفى ان مـسألـة الـنطق بـاحلـكم هي مصـداق من مـصاديـق مفـهوم
ـفـهـوم هـو من الـنـظـام الـعام  ,لذا ذهـب الفـقه الى ان الـعالنـية وهـذا ا
تقـدم يؤدي مخالـفة النـطق باحلكم وعـدم االعالن عنه بكال مـعنيـيه ا
الى بطالن احلـكم ويـكون مـدعاة لـلـفسخ والـنـقض استـئنـاسـا بالـقرار
رقم  / 905 هيـأة مـدنـية مـنـقول / 2012في 2012/6/10 التـمـيـيـزي ا
ـمـيـز فـقـد وجـد بـأنه غـيـر والـذي ورد فـيه ((ولـدى الـنـظـر في احلــكم ا
صحـيح خملـالـفته احـكـام الـقانـون  ذلك ان مـحـكمـة الـبـداءة قررت في
رافعة الى يوم /3 /11 ؤرخة 2012/2/22 تأجيل ا محضر اجلـلسة ا
ـميـز بتاريخ  2012 /3 /20دون ان  2012 غير انـها اصـدرت حكـمها ا
تـتــضـمن اضــبـارة الــدعـوى ان احملــكـمــة قـد نــظـرت الــدعـوى بــتـاريخ
3/11/ 2017واسـتــمـعت الى دفــوع الـطــرفـ واالجـراءات الــقـانــونـيـة
نـشور في قاعـدة التشـريعات  ,مضافا الى تخـذة من قبلـها ...)) وا ا
ان عدم االعالن عن احلكم سيؤدي الى عدم الطعن باحلكم باي طريق
من طرق الطعن القانـونية جملهوليته مـن قبل اخلصم اخلاسر وهو امر

ال يرتضيه أي عاقل ومخالف لروح القانون وقواعد العدالة .
ترتبة على النطق باحلكم : االثار ا

1- الـتـبـلــيغ الـقـانـوني / يــعـتـبـر اخلــصـوم مـبـلـغــ بـاحلـكم ان كـانت
رافـعة جـرت بحقـهم حـضورية سـواء حضـرا عنـد تالوة احلكم ام ال ا
ادة ( (161مرافعـات والتي تنص ( ويـعتبـر الطرفان ـنطوق ا استنادا 
ــرافـعـة قــد جـرت حـضــوريـا حـضـرا مـبـلــغـ به تــلـقـائـيــا اذا كـانت ا
ـوعـد الـذي عـ لـتالوة الـقرار ) ,اال انه الـطرفـان ام لم يـحـضـرا في ا
رافعة حضورية ويصدر يستثنى من هذا االصل حالت حيث تـكون ا
احلكم غيابيا وقد اسـتقر القضاء عـلى وجوب التبليغ فـيهما واحلالت

هي: 
ـدعـي سـنــدا عــاديـا   اذا حـضــر اخلــصم جــلــسـة ثم تــغــيب وابــرز ا
مـنسـوب لـلـمـدعى عـلـيه الـغـائب يـثـبت دعـواه وعـجـز عن ارائه مـقـياس
للتـطبـيق وطلب إصـدار احلكم غيـابيـا معلـقا عـلى االستكـتاب والـنكول
عن اليـمـ عنـد االعـتراض اسـتـنادا لـلـمادة ( (41من قانـون اإلثـبات ,

فأصدرت احملكمة حكمها معلقا.
ــدعي إصـدار احلـكم   اذا حـضـر اخلــصم جـلـســة ثم تـغــيب وطـلب ا
ـادة( (118من قـانون ـوجب ا مـعـلـقـا عــلى الـنـكـول عن حـلـف الـيـمن 

اإلثبات  ,فأصدرت احملكمة حكمها معلقا .
2- اعالم احلكم / يـجب على احملـكمـة ان تنـظم أعالم باحلـكم ( ورقة
احلكم االصـلـيـة ) خالل خمـسـة عشـر يـومـا من تاريخ الـنـطق بـاحلكم
ادة ( (162مرافعات مدنـية والتي تنـص ( بعد النطق استنادا لصدر ا
يـنــظم فـي مـدى خــمــســة عـشــر يــومــا اعالمـا ....)  ,وحـسب الــعـرف
القضائي اجلاري فان اعالم احلكم يكون مطبوعا الكترونيا ويوقع من

رئيس الهيئة فقط دون االعضاء .
3- نسخة احلكم / للخصوم احلق في احلصول على نسخه من ورقة
ادة وجب الفقرة ( (1من ا احلكم االصلية بعد دفع الـرسم القانوني 
ن 163 مرافعات مدنية والتي تنص ( .... وتعطى منها صورة رسمية 
ستـحق ) ويحرم هذا على الغير يطلبها من الطـرف بعد دفع الرسم ا

ادة 163 مرافعات . اال بأمر القاضي واستنادا للفقرة 2 من ا
فقدان مسودة احلكم /

بعد كتابـة مسودة احلكم وتوقـيعها من قـبل القاضي او من قبل رئيس
سودة الهيئة واعـضائها قد يحـصل في بعض االحيان ان تـفقد هذه ا
شرع في وضـوع وان لم يتنـاوله ا وظف  ,وان هذا ا نتيـجة اهمـال ا
ـرافـعـات اال ان مـا اسـتـقر عـلـيه الـعـمل الـقـضـائي هـو وجوب قـانون ا

التمييز ب امري هما :
1- ان كان فقـدانها قبـل طباعة اعـالم احلكم ( ورقة احلـكم االصلية )
وتوقيعها مـن قبل القاضي او رئيس الـهيأة فيتوجـب على احملكمة فتح
رافعـة مجددا ودعـوة الطرف لـبيان اخـر اقوالهـما ومن ثم تع باب ا

موعد جديد الصدار احلكم .
2- وان كـان فـقــدانـهـا بــعـد طـبــاعـة اعالم احلـكـم فـيـجــوز لـلـمــحـكـمـة

االستناد لالعالم  وكتابة مسودة جديدة .

بغداد
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بغداد 

قـانــون  الــتــنــفــيـذ رقم 45 لــســنـة  1980 واالجــــــراءات الـتـي يــنـبــغي
اتباعها...

اوال ...عند تـنفيـذ القرارات والسـندات واحلجج واالوامـر  الصادرة من
احملـــاكم  الول مــرة  فـي مــيـــريـــات الــتـــنـــفــيـــذ لـــغــرض فـــتح اضـــبــارة

تنفيذ.....البد من اتباع اخلطوات التالية ..
1- تقدم للمنفذ العدل لتاشيرها  للرسوم  والتسجيل 

2- حتال الى شعبة  امانة التنفيذ لتسجيلها في سجل االساس 
عاملة  الى شعبة القبض الستالم الرسم القانوني  3- ترسل ا

نفذ العدل 4- تعاد الى امانة  التنفيذ الجراء التبـليغات  وتوقيعها من ا
علومات  حسب البرنامج   5- ترسل  الى شعبة احلاسبة  الدخال ا

ثانيا .....معاملة اجراء الكشوفات .....
1- تـسـلم االضـبـارة الى صـاحب الـعالقـة من قـبل شـعـبـة احلـفظ  بـعـد

اخذ هويته التعريفية 
تابعة  لغرض تنظيم محضـر يطلب فية االستمرار بالتخلية 2- يراجع ا

ناسب  نفذ العدل التخاذ القرار  ا 3- تقدم الى ا
4- تـرسل االضـبـارة الى  شـعـبـة الـقـبض لـتـسـديـد االجـور  االضـافـيـة

وارسوم 
5- تعـاد االضـبـارة الى مخـزن احلـفظ  بـعد اجـراء الـكـشف  اخلارجي

طلوب  ا
طاوعة  ثالثا ....معاملة ا

1- تسـلم االضـبارة لـصـاحب العالقـة  من قـبل شعـبـة احلفـظ بعـد اخذ
هويته 

تابعة  لغرض تنظيم  محـضر يطلب تبليغ  صاحبة العالقة 2- يراجع ا
 بالقرار  

نـفـذ العـدل  التخـاذ الـقرار وتـرسل لـلمـتـابعـة الجراء 3- تعـرض عـلى ا
التبليغ 

4- تعاد االضبارة الى مخزن احلفظ 
شاهدة .... رابعا ...معاملة ا

1- تــســلم االضــبــارة  لــلـمــراجـع  من قــبل شــعــبــة احلــفظ  بــعــد اخـذ
هويـــــــــتـه 

2- ترسل لـلمتـابعـة لغـرض تنظـيم محـضر بـخصوص الـتايـيد بـحضور
الطرف 

ــنـفــذ الــعــدل التــخــاذ الــقــرار  الــنــاسب ....وتــعـاد 3- تــعــرض عـلـى ا
االضبارة الى مخزن احلفظ

عـلـيه كــمـا حتـقق الـنــصـر عـلى داعش ان
يـتـبـنـاه قادة شـجـعـان محـلـصـ  وشعب
ــســتــقــبل افــضـل ومــنــهج عــلــمي واعـي 
واقـعي  لــتـنــظـيم احلــيـاة بــابـهى صـورة
لـتغـييـر الواقع من بـعد تـطهيـر البالد من
رجـزه من اي مـكـان ومن اي نـفس سـولت
قدرات لها ان تـفسد في االرض وتـعبث 
ال العـام الجل الثراء النـاس االبرياء وبـا
شـروع وبالـسحت احلـرام وتطـهير غيـر ا
االرض الــطـاهـرة ارض االنــبـيـاء والـرسل

واالئمة الطهار من كل اثر فاسد      
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ة غسل االموال هـو محاولة حتس جر
صـورة االمـوال الـتي  احلصـول عـلـيـها
بـطـرق غيـر مـشروعـة وتـوظيـفـها بـاعـمال
مشـروعـة واصـولـية بـصـورتـهـا الشـكـلـية
والظـاهرية الخـفاء حـقيقـة مصادرهـا غير
ــشــروعـــة لــتــوفــيــر احلـــمــايــة لــهــا من ا
ـسـاءلـة الـقـانـونـيـة .وتـبـيض صـورتـهـا ا
أل . ـــزيــفــة الــســوداء ظـــاهــريــا امــام ا ا
ـبــني عــلى الـبــاطل بـاطل) مــهـمــا تـكن (ا
ـشـروعات ال تـغـير شـيـئا من صـفـة  تلك ا
حقيقتها الباطلة اساسا. استخدام اموال
مسروقة ومختلسة  ومن جتارة اخملدرات
 ومن جرائم  االجتـار بالـبشر وبـاالعضاء
الـبــشـريــة ومن تـهــريب االثـار والــعـمالت
الـصعـبة واالخـتالس  والرشـوة واالجتار
ـصــادر غـيـر بــاالسـلــحـة وغـيــرهـا   مـن ا
ـشروع ـسبـبة لال ثـراء غـير ا ـشروعـة ا ا
من غيـر سـبب شرعي  –حـينـما تـستـعمل
الغــــراض جتــــاريـــــة او صــــنـــــاعــــيــــة او
اقتصـادية وانتـاجية  بصـورة مشروعة ال
شروعة ومن خفاء اصل مـصادرها غيـر ا
خالل وسائل ومداخل استثمارات شرعية
عــلى اخــتالف انـواعــهـا   ,تــبــقى بـاطــلـة

احلـرب عـلى الـفـســاد وهـو بـهـذه الـصـورة
نـتشـرة  في البالد وبـكل انواعه الـبشعـة ا
عنوية الداخلية ادية وا واجناسه وقواه ا
واخلارجية من اجندة متنوعة في التشكيل
والـتـنـظـيم والــتـا هـيل ومن قـوة الـهـيـمـنـة
السيـاسية واالجتـماعية في احلـياة العامة
في اجملتمع يكون قراراحلرب على الفساد
قرارا وطـنـيـا شـامال بـابعـاده االجـتـمـاعـية
عنوية ادية وا الشعبية ومؤهال بـقدراته ا
 ومــعـتــمــدا الــقـواعــد الــشــعـبــيــة اســاسـا
ــواجــهـــة -ســتــكــون حــربــا لــلـــتــحــدي وا
ضــروســـا لــيس كــمـــا احلــرب عــلى داعش
ــنـــظــور في االفق امـــامك  كــان واضــحــا ا
بــعـنـاصـره وعــدته وامـكـنـته  ’ومـا احلـرب

على الفساد له شان خاص    -
فـهو غـير مـنظـور بعـناصـره بالـتمـام سوى
ن ـــعـــلـــومـــات وعــــلى الـــبـــعض  عـــلى ا
ــتـهـنـون قــيـادة الـفــسـاد بـقـوة الــسـلـطـة
ــسـهــا احـد والــنــفـوذ لــهم حــصـانــات ال 
بــســوء من اي طــرف وجــهــة كــانـت فــسـاد
مـغـطـى بـاغـلـفـة مـزيـفــة لـصـورته الـكـاحلـة
الــقـبـيــحـة يـعــتـمـد كـل االسـلـحــة الـسـانـدة
حلــمـايـة قـواعـده ومـصـادره  واعـوانه ’مع
وجود الـفـسـاد الـتـقـلـيـدي الـعام فـي البالد
ومن ادنى مستوياته الى االعلى في السلم

االجتماعي والرسمي’
هذا هـو باخـتصـار واقع الفـساد في البالد
فــقــرار احلــرب عــلـى الــفــســاد وهــو بــهـذه
الـصورة الـبـشـعـة والـقـبـيـحـة ان يـكون من
ـعنوية ادية وا طراز خاص في مـؤهالته ا
ـتطـلـعة سـانـد من الـقواعـد الـشـعبـيـة ا وا
لـــلــتــغــيــيـــر والــثــورة عــلى الـــفــســاد بــكل
ـا نال منه وجع االمكـانات والـتضحـيات 
ـرض واجلـوع وضنك الـظـلم واحلرمـان وا

العيش وسوء االمن واالمان ’
قـرار احلرب عـلى الفـسـاد وحتقـيق النـصر
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اجلــنـــاة اجملــرمــ بــأســرع وقت.
ومن هـنـا يــدعـو مـجـلس نـقـابـتـنـا
كـافـة احملـام في مـحـاكم الـعراق
الـى وقـفـة اســتـنــكـاريـة مــوجـهـ
بــذلك رســالـــة الى الــقــائــد الــعــام
ـسـلـحـة الـدكـتـور حـيدر لـلـقـوات ا
الـــــعـــــبــــادي  بـــــوضـع حــــد لـــــكل
اخلـارج عن الـقانـون والتـصدي
ــة في الـعـراق لـكل أشــكـال اجلـر
ـســؤولـ وحث الــوزراء وكـافــة ا
احلـــكــــومـــيـــ الـى تـــفـــهـم عـــمل
احملـــــامـي ودوره في مـــــســـــانـــــدة
القضاء .. وكذلك نوجه رسالة الى
كـل من تـــســــول نـــفـــسـه مـــحـــاوال
ــــســــاس بـــاحملــــامــــ من خالل ا
الــتـــهــديــد او الــقـــتل ومــحــاولــ
اخـافـتــنـا من اداء عـمـلـنـا نـقـولـهـا
وبــكل قــوة لن يــعــود الـعــراق الى
زمـن الــفـوضـى وغــيــاب الــقــانـون
سـنـبـقى مـحـافـظـ عـلى الـقـانـون
وسـيادته ولـو كـلفـنا ذلك ارواحـنا
خــالص تــعـــازيــنــا الســر شــهــداء
احلق في الــعــراق وبــاخلــصـوص

شهيدنا (غزوان عبيد شيحان).
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اصـدر مجـلس نـقابـة احملـام في
اجـــتـــمــــاعه االســـبـــوعـي بـــيـــانـــاً
استنكارياً يدعو فيه احلكومة الى
وضع حد جلرائم تهـديد و اغتيال

احملام وجاء في نص البيان:
ـيالدية (ونـحن اذ  نـودع الـسـنـة ا
2017 فـقدنـا زمـيال لـنـا اسـتـشـهد
ـة غـدراً عـلى يـد عـصـابـات اجلـر
لـنــزفه شــهــيــداً يــلـتــحق بــزمالئه
احملـــــامـــــ الـــــذين  غـــــدروا وهم
يــؤدون عــمـلــهم بــأمــانه وشـرف 
وِفي الــوقت الــذي نــعــبــر فــيه عن
ة شجبنا واستنكارنا لهذه اجلر
ــروعـــة  الــتي راح ضـــحــيـــتــهــا ا
زمـيـلـنـا ( غـزوان عـبـيـد شـيـحان )
ومعه موكله وعائـلة موكله  ندعو
احلكـومـة واالجـهـزة األمنـيـة كـافة
بـــالـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــهـــا جتـــاه
ـــواطــنـــ عــمـــومــا واحملـــامــ ا
بـصــورة خـاصــة  وحـمـايــتـهم من
الــتـهــديـدات  ومـظــاهـر الــتـخـلف
لــــعــــدم فــــهـم رســــالــــة احملــــامـــاة
االنـســانـيــة والـقـاء الــقـبض عـلى
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للـتعـاقـد مرجـعا مـهـما في تـفسـيـر العـقد.
ـدني ـادة  1-150من الــقـانــون ا وتـنص ا
ـصـري عـلى أنه "... إذا كـان هـنـاك مـحل ا
لتـفـسـيـر العـقـد فـيجب الـبـحث عن الـنـية
ـشـتـركة لـلـمتـعـاقـدين دون الوقـوف عـند ا
عنى احلرفي لأللـفاظ مع االستهداء في ا
ـا يــنـبـغي أن ذلك بــطـبــيـعـة الــتـعــامل و
ـتـعـاقـدين يـتـوافـر من أمـانـة وثـقـة بـ ا

عامالت". وفقا للعرف اجلاري في ا
وفي الــدول الـتي تــأخـذ بــنـظــام الـتــقـنـ
ــكن بـصــفـة عــامـة الــلـجـوء إلى ـدني  ا
الـوثائق واالتـفـاقات الـتي تسـبق الـتعـاقد
لتفـسير بنـود العقد في حـالة نشوب نزاع
بـ أطـرافه. وقـد قـضت مـحـكـمـة الـنـقض
ـوضوع الـسـلـطة ـصـريـة بـأن "حملكـمـة ا ا
ـتـنـازع عـليه في تـعـريف حـقيـقـة الـعـقـد ا
ـا تضمـنته عـباراته واسـتظـهار مـدلوله 
عـــــلى ضـــــوء الــــظـــــروف الــــتـي أحــــاطت
بـتحـريـره وما يـكون قـد سـبقه أو عـاصره
من اتـفــاقـات عـن مـوضـوع الــتـعــاقـد ذاته

(الطعن رقم  478سنة  26ق جلـسة /24/5
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وبيـنمـا يُنـظر إلى هـذه الوثائـق في معظم
ـدني الـدول الـتي تـطـبق نــظـام الـتـقـنـ ا
على أنـها وسـائل مسـاعدة لتـفسـير شروط
الـعقـد النـهائي قـد ال يكـون لهـا أي أثر في
مـاثلـة ما الـقانـون اإلجنـليـزي والقـوانـ ا
لـم يـنص الـعـقـد عـلى غـيـر ذلك. ولـذلك من
ـســألـة في الــعـقـد األفــضل تـســويـة هــذه ا
الـنـهـائـي عن طـريق تـوضــيح مـا إذا كـانت
هـــذه الــوثـــائق تـــشــكـل جــزءا مـن الــعـــقــد
كن اسـتخـدامهـا لتـفسـيره أم الـنهـائي و
ال. وإذا أراد أطــراف الــعـــقــد جتــريــد هــذه
الـوثــائق من أي أثـر قــانـونـي بـعـد تــوقـيع
الـعــقـد الـنـهــائي فـإن عـلـيــهم أن يـجـعـلـوا

عقدهم شامال لكل ما اتفقوا عليه.
ولـــتــــحـــقــــيق ذلك يــــجب إدراج بــــنـــد في
الــعــقــدحتت عــنــوان "شــمــول الـعــقــد لــكل
االتـــفــاق" .entire agreementويـــنص هــذا
البـند بصـفة عـامة على أن الـعقد يـحتوى

عـــلى كل الــتـــفــاهم بــ أطـــرافه ويــلــغي
ويـحل مــحل كل االتـفــاقـات والـتــفـاهـمـات
ـراسالت الـسـابـقـة سواء والـتـبـلـيـغات وا

كانت شفوية أو مكتوبة.
بـيْـد أنه في بـعض األحـيـان يـشـيـر الـعـقـد
بـطـريق اإلحـالـة إلى وثــيـقـة مـا أو تـفـاهم
حدث في مرحلة ما قبل التعاقد. وفي هذه
احلــالــة يـــجب قــبل الــدخــول في الــعــقــد
دراســة تــلك الـوثــيــقـة أو الــتـفــاهم جــيـدا

وإرفاق صورة منها بالعقد.
 (3مبدأ حسن النية وأمانة التعامل

ـستقرة في الدول من القواعد الـقانونية ا
دني أن "الغش التي تطبق نظام التقن ا
يــفــســد كـل مـا يــقــوم عــلــيه". وقــد قــضت
صرية بأن "الغش وحده محكمة النقض ا
يـفـسـد الـرضـا..." (الـطـعن  87لـسـنـة  2ق

جلسة  18 / 5 /1933 )
ويـرتبط مـبدأ حـسن النـية ارتـباطـا وثيـقا
بــاألخالق وهـو مــا أدى إلى ظـهــور مـبـدأ
"الغـش يفـسـد كل مـا يـقـوم عـلـيه". ويُـعـبّر
ــــبـــــدأ من خـالل نــــوعـــــ من عن هـــــذا ا
الـواجـبـات; أحدهـمـا سلـبي ويـفـرض عدم
ـتعـاقد األخـر أو استغالل غش أو خداع ا
ضعـفه والثـاني إيجـابي ويُلـزم كل طرف
عـلومـات الضـرورية حتـى يكون بـتقـد ا
رضـاء الــطـرف اآلخـر قــائـمــاً عـلى أسـاس
واضح وسـلــيم. وقــد أصـبـح مـبــدأ حـسن
الـنـيـة يـشمـل االلتـزام بـاجلـديـة في إجراء
fairness فاوضـات وبالنـزاهة والصدق ا
 and correctorsوبــــــــــاإلفــــــــــصــــــــــاح عن
ــــعــــلــــومـــات.duty to discloseومــــثـــال ا
ـفـاوضـات لـاللـتـزام بـاجلـديـة في إجـراء ا
أنه إذا رفض أحـــد األطــراف مــقـــتــرحــات
مـعـقـولة وقـدم بـدال مـنـهـا مـقـتـرحـات غـير
مـعقـولـة لتـضيـيع الوقـت يعـتبـر في حكم
بـدأ حسن ـدني مـخالـفـا  نـظـام التـقـن ا
الـنـيـة. وكـذلك إذا تـفـاوض طـرف مـا وهـو
يـعلم عدم قـدرته على تـنفـيذ العـقد اعـتبر
بدأ حـسن النـية. ومثـال لاللتزام مخـالفـا 
بـــالـــنـــزاهــــة والـــصـــدق أنه ال يـــجـــوز أن
يــــنــــســــحـب أحــــد األطــــراف فـــــجــــأة من
ــــفــــاوضــــات بـــــعــــد أن أوشــــكـت عــــلى ا

االنتهـــاء.

بغداد
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ment
letters of under- 6خـطــابــات الــتــفـاهم. 

standing
invitation to ــنــاقــصـة  .7الــدعــوة إلى ا

tender
covering ـرافقـة للـوثائق  .8اخلطـابات ا

letters
minutes of 9مــحـــاضــر االجــتـــمــاعــات. 

meetings
 .10أية وثائق يقترحها األطراف.

 (2أثــر الــوثــائـق واالتــفــاقــات الــســابــقـة
للتعاقد

تـعــتـبــر الــوثـائق واالتــفــاقـات الــسـابــقـة

1- مفهوم التفاوض التعاقدي
يرتـكز مـفهوم الـتفـاوض على مبـدأي حرية
اإلرادة وحـرية الـتـعاقـد. ويـعني ذلك أن كل
طـرف حـر في أن يـبـحث شـروط الـعـقـد وله
أن يقبـلها أو أن يـرفضها. بـيْد أنه إذا نشأ
الـعـقـد صـار مـلـزمـا لـطـرفـيه. ويـتم الـعـقـد
ــجـرد أن يـتــبـادل طــرفـان الــتـعـبــيـر عن "
ـادة  89الـقــانـون " (ا إرادتــ مـتـطـابـقـتـ
ــصـري). ويــتـمــثل ذلك في وجـود ـدني ا ا
إيـــجــاب (عـــرض) وقـــبـــول مــطـــابق لـــذلك
اإليـجـاب. وكقـاعـدة عـامة في الـتـفاوض ال
يـعـتـبـر الــطـرفـان مـلـزمـ بـاالسـتـمـرار في
التفاوض حتى ينشـأ العقد بينهما ألن كل
طــرف حـر في الــدخــول في الــعـقــد أو عـدم

الدخول فيه.
ويُـعرّف الـتـفـاوض الـتـعاقـدي بـأنه عـمـلـية
ـقترحات والـنظر فيـها حل تقد تقد ا
عرض مـقبول من أحـد الطرفـ وقبوله من
قــــبل الــــطــــرف اآلخــــر. ومن ثم يُــــقــــصـــد
بالتفاوض التعاقدي كل اتصال ب طرف
أو أكـثـر (سـواء كـان شـفـويـا أو كـتـابـيا أو
بـــوســيـــلــة إلــكـــتــرونـــيــة أو غـــيــر ذلك من
الـــوســائل) بـــقــصـــد الــتــوصـل إلى أفــضل
شـروط تـعــاقـديـة حتـقـق مـصـالح األطـراف

وحتدد حقوق والتزامات كل منهم.
ووفــقــا لــهــذا الــتــعــريف يــتــسع مــفــهــوم

التفاوض التعاقدي ليشمل ما يلي:
ـقـتــرحـات األولـيـة الـتي يــبـديـهـا أحـد  .1ا
الــطــرفـ وإن لـم تــصل إلى حــد اإليــجـاب

الكامل سواء أكانت شفهية أم مكتوبة.
 .2دراســــــــات اجلــــــــدوى والــــــــدراســــــــات

التفصيلية
ــراسالت  .3احملــادثــات الــتــلــيــفــونــيــة وا

(اخلطابات الفاكسات التلكسات إلخ.)
letters of intent 4خطابات النوايا. 

Heads of agree- 5اإلطـار الــعـام لــلـعــقـد. 

نقيبة احملام خالل لقائها  مع مجموعة من محامي االعظمية على خلفية االعتداء الذي طال احد زمالئهم

Issue 5922-5925 Saturday - Tuesday 30/12/2017-2/1/2018


