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بغداد 

ــدنــيــة ــيــلــيــشـــيــات ا شــبـه الــعــســكــريـــة وا
ـسلـحة ومـجـموعـات متـنـوعة من اجلـماعـات ا
غـير التابعـة للدولة حيث تسـتخدم اجلماعات
ـسـلـحـة األطـفـال ألن الـتـحـكم بـهم في مـعـظم ا

األحيان أسهل من التحكم
بــالـراشـدين فــاألطـفـال يــقـومـون بــالـقـتل دون
خـوف ويطـيعون األوامـر دون تفـكير ولألسف
أن أول مــــا يــــخــــســـره هــــؤالء األطــــفــــال هـــو
طـفولـتهم سـواءاً جندوا بـاإلكراه أم إنـضموا
ــسـلــحــة لـلــهــرب من الـفــقـر إلى اجلــمــاعـات ا
واجلـوع أم تـطـوعـوا لدعـم قضـيـة مـا بـصورة
نــشـطـة وكــثـيــراً مـا يـتــعـرض هــؤالء األطـفـال
لـلتـجنيـد أو اإلختطـاف لضمـهم إلى اجليوش
وكـثــيـراً مـنـهم لم يـتــعـد عـمـره الـعـاشـرة وهم
يـشهـدون أو يشاركـون في أعمال ذات مـستوىً
مـذهل من العـنف كثيـراً ما تـكون موجـهة ضد

عائالتهم أو مجتمعاتهم احمللية.
W UŽ W¹ULŠ

ويــتــعــرض مــثل هــؤالء األطــفــال ألشــد أنــواع
عانـاة سواء النـفسية اخلـطر وأفظع أشـكال ا
أو الـبـدنـيـة. ويـزيـد عـلى ذلك سـهـولـة الـتـأثـير
عـلـيهم وتـشجـيـعهم عـلى إرتكـاب أفـعالٍ تـبعث
في الـنـفس أشـد األلم فـهم يـعـجـزون في كـثـير
من األحــيـان عـن فـهــمـهــا فـاحلــمـايــة الـعــامـة
مــكـفـولـة لألطــفـال من خالل الـصــكـوك الـعـامـة
حلـقـوق اإلنـسـان والـقـانـون الـدولي اإلنـسـاني
ـسلحـة  وخاصة من اإلشـتراك في الـنزاعات ا
احلـمـايـة التي تـوفـرهـا إتفـاقـية حـقـوق الـطفل
لـعام  1989الـتي صدقت عـليهـا كل دول العالم
ــادة  38مـن اإلتــفــاقــيــة . وتــتــصل ا تــقـــريــبــاً
ـتـأثـرين بـالـنـزاع مـبـاشـرة بـحـمـايـة األطـفـال ا
ــسـلح وفي ظـل هـذه اخلـلــفـيــة وعـلى ضـوء ا
ـتـزايــدين داخل اجملـتـمع الــوعي واإلهـتـمــام ا
ـتـضررين الـدولي بـاحملـنة الـقـاسيـة لألطـفال ا
سـلـحة أتُـخِـذت مبـادرة في إطار بـالـنزاعـات ا
تـحدة بعد سـنوات قلـيلة فقط من نـظام األ ا
دخـول إتفـاقيـة حقـوق الطـفل حيـز التـنفـيذ من
أجل رفع احلد األدنى لسن التجنيد واإلشتراك

في األعمال العدائية إلى  18سنة.
وتـعد االتفاقات الـتالية حسـنت كثيرا من حالة

األطفال وهي: أربع
اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية

CRC  اتفاقية حقوق الطفل }
{ الــبـروتـوكـول االخــتـيـاري التـفــاقـيـة حـقـوق
الــطـفل بـشــأن اشـتـراك األطـفــال في الـنـزاعـات

سلحة; ا
{ اتــفــاقـيــة مــنـاهــضــة الـتــعــذيب وغــيـره من
ــعــامـلــة أو الــعــقــوبـة الــقــاســيـة أو ضــروب ا

هينة; الالإنسانية وا
ـتــعـلــقــة بـوضع األشــخـاص { االتــفـاقــيــات ا

ي اجلنـسية وبـشأن خفض حـاالت انعدام عـد
اجلنسية;

{ نـظــام رومـا األسـاسي لـلـمـحــكـمـة اجلـنـائـيـة
الدولية;

{ اتـفـاقـيـة حـظـر اسـتـعـمـال وتـكـديس وإنـتـاج
ضادة لألفراد ونقل األلغام ا

وتدمير تلك األلغام (معاهدة أوتاوا);
 { اتـفـاقيـة منـظـمة الـعـمل الدولـية  182بـشأن

حظر واإلجراءات الفورية للقضاء
عــلى أســوأ أشــكــال عــمل األطــفــال; االتــفــاقــيـة

تعلقة بوضع الالجئ ا
ــبــاد والــبـــروتــوكــول اإلضــافي فـــضال عن ا

التوجيهية بشأن التشرد الداخلي;
{ الــبـروتــوكـول االخــتـيــاري التـفــاقـيــة حـقـوق

الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء
ــواد اإلبـــاحـــيـــة عن األطـــفــال;• ? األطـــفـــال وا

اتفاقية القضاء على جميع أشكال
رأة التمييز ضد ا

ــتــحـدة قــرارات مــجـلس األمن 1261 { األ ا
(1999) 1265 (1999) 1314

 (2000) 1296 (2000)و(2001) 1379
ـعـاهـدات اإلقـلـيـمـيـة مـثل مـافي اسـتـخدام {  ا

األطفال كجنود ( 22أبريل 1999
ـيثـاق األفريـقي حلقـوق ورفاه الـطفل وإعالن ا
مـونتي فيـديو بشأن اسـتخدام األطفـال كجنود
( 8تموز )1999ولـو نظرنا ألحوال األطفال في
عالم اليوم لوجدنا أن اجملتمع الدولي بقدر

مــا أعـطـاهم هـذه الـدعم الــقـانـوني وهـيـأ لـهم
سبل التمتع بالتقدم العلمي

الـهـائل فـإن احلـروب وحـدهـا كـفـيـلـة بـضـيـاع
حـقوقـهم إما بـسبـب إنهـيار الـبنـية األسـاسية
ـتـحـاربـة وتـوجـيه مـعـظـم إقـتـصـادها لـلـدول ا

لصالح العمليات احلربية
وهـو ما يعـني أن األطفال يدفـعون ثمن احلرب

وهم والسبب األشد قسوة من 
تحاربة عـلى األطفال هو عدم إلتزام األطراف ا

بقواعد القانون الدولي
دنـي عـمول بـهـا بشـأن حمـايـة ا اإلنـسـاني ا

في وقت احلرب  لذك يجب النظر
ـســوؤلـيـة والــواقـعـيــة وابـعـاد االوالد بــعـ ا

الصغار واالطفال عن كل اشكال
الـتسـليح واحلـرب والنـزاعات وان كـان اخلطر

احملدق يحتم رفع السالح لكن يجب
ان نتذكر ان هؤالء ليسوا سوى اطفال.

بغداد
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دنيـة احلق لكل من طرفي ـرافعـات ا ادة  286من قانون ا اعطت  ا
اخلـصوم ان يـشـكو الـقـاضي او هيـئة احملـكـمة او احـد قـضاتـها في
حاالت معينة وحددتها على سبيل احلصر في فقرات ثالث وهي :-
ـشــكـو مـنه غش او تـدلـيس او خـطـا مـهـني جـسـيم 1- اذا وقع من ا
ـا يخالف احـكام القـانون او بدافع الـتحيز عند قـيامه باداء وظـيفته 
او بـقصـد االضرار بـاحد اخلـصوم  ويـعد هـذا القـبيل بـوجه خاص
تـغــيـيـر اقـوال اخلـصـوم أو الـشـهـود او اخـفـاء الـسـنـدات او االوراق

الصاحلة لالستناد اليها في احلكم.
شكو منه منفعة مادية حملاباة احد اخلصوم . 2- اذا قبل ا

3- اذا امـتـنع الـقاضي عـن احقـاق احلق . مع ايـراد امـثـلـة عن هذه
احلالة .

ـها ادة  278 آلـيـة تقـد الـشـكوى وهي عـن طريق تـقـد ورسـمت ا
شكو منه اال اذا تعلقت الشكوى الى محكمة االستئناف التابع لـها ا
بـرئـيس مـحـكــمـة اسـتـئـنـاف او احـد قـضـاتــهـا فـتـقـدم الـشـكـوى الى

محكمة التمييز .
ولــكن الـسـؤال الـذي يـثـور هـنـا هـل يـجـوز تـقـد شـكـوى الى رئـيس

محكمة التمييز االحتادية او احد اعضائها استنادا للمادة   286
اجلواب :-

ـواد اعاله حدد ألـيـة الـشـكوى من ـدنـيـة في ا ـرافعـات ا ان قـانـون ا
القضاة وبـينها بأن تقـدم الشكوى الى محـكمة االستئـناف التابع لها
شـكو منه)) . اما اذا كـانت الشكوى مـقدمة ضد رئيس القاضي ((ا
محـكـمـة االستـئـنـاف او احد اعـضـائـها فـتـقـدم الى محـكـمـة التـمـيـيز

االحتادية .
ـنــصـوص عـلــيـهــا في قـانـون فـيــفـهم من الــنـصــوص ان الـشـكــوى ا
ـرافـعات تـشـمل قضـاة احملـاكم كـافة و رئـيس مـحكـمـة االستـئـناف ا
وقـضـاة االسـتـئـنـاف . ولم يـتطـرق الـقـانـون الى الـشـكـوى من قـضاة

محكمة التمييز ((رئيسا واعضاء)) .
وبـالتـالي هل يـجـوز القـياس بـاالجـراءات ? ولو سـلـمنـا جـدال القـياس
ـها ضـد رئيس بـاالجراءات اين يـتم تـقد طـلب الـشكـوى حـال تقـد
محـكمة التـمييـز او احد اعضائـها ? هل تقـدم امام محكـمة التـمييز ?
شكو منه خصما وحكما في ذات الوقت . في هذه احلالة سيصبح ا
وضـوع حسم من قبل الهـيئة العـامة حملكمـة التميـيز االحتادية هذا ا
ؤرخ في /28/1 رقم /1047هـيـئـة عـامة/  2013وا في قـراراهـا ا
 . 2014والـذي مـفـاده ((ان مـحـكمـة الـتـمـيـيز االحتـاديـة هي الـهـيـئة
القضائية العليا التي تمـارس الرقابة القضائية على جميع احملاكم م
ادة  12من قانون لم ينص القـانون عـلى خالف ذلك عمال باحـكام ا
الـتنـظـيم الـقـضائي رقم  160لسـنة  1979لـذا فـهي محـكـمـة رقـابة
وتـدقيق االحـكـام والقـرارات التي تـصـدرها احملـاكم وليـست مـحكـمة
ا يرد في القرارات التميزية موضوع وال رقابة عليها اال القـانون وا
يعـبر عن االجـتهـادات القـضائـية لـقضـاة التي اصدروهـا ومن كل ما
تقدم يـتضح ان الشكـوى من القضاة ال تـطال قضاة مـحكمة الـتمييز
وهذا ما اسـتقر عـليه قضاة الـهيئة الـعامة في مـحكمة الـتمييـز ومنها

رقم   2012/ 179.  قرارها ا

ومـنعت استخدام الوسائل الغادرة في القتال
دفعية لـكن مع تطور وسائل القتال واختراع ا
والــبـنـادق والـذخــائـر لم تـعــد هـذه الـتــقـالـيـد
صـاحلة للتطبيق وفشلت في التوافق مع هذه
الــوقــائع اجلــديــدة فــقــد نــشــبت حــروب بـ
جـيوش وطنـية كبـيرة استـعملت فـيها أسـلحة
عركة أحـدث وأكثر تدمـيراً تاركةً عـلى أرض ا
أعــــداداً مـــخــــيـــفــــةً من الـــقــــتـــلـى واجلـــرحى

العاجزين.
ــدنــيـ ــعــاصــرة تـســتــهــدف ا أن احلــروب ا
بـصورة مـتعـمدة وأصـبح اإلعتـداء علـيهم في
كـثـيـر من األحـيـان يشـكل عـنـصـراً من عـنـاصر
احلـرب واسـتـراجتـيـاتـهـا حـيث تـؤدي أشـكـال
سلحة حالياً الـعنف التي تتخذها النزاعات ا
تطورة في القتال وكـذلك إستعمال األسلحـة ا
إلى الــزيـادة في عـدد الــضـحـايـا بــ الـسـكـان
ـدنـيـ وخـاصـة األطـفـال. إن تـأثـيـر احلـرب ا
عــلى األطـفـال قــد يـكـون مــبـاشـراً عــنـد انـدالع
القتال ومن ثم يجب إعمال كافة القواعد التي
حتــمـيـهم من خـطــر الـعـمـلـيــات احلـربـيـة وقـد
وللـحرب تأثير غير يـكون للحرب آثار مـحتملة
مـبــاشـر عـلى األطـفـال فـاحلـرب تـقـلل إلى حـد
كـبـيـر مـن الـنـمـو الـطـبـيـعي لألطـفـال نـتـيـجـةً
ــــســـتــــشـــفــــيـــات وإتالف ـــدارس وا إلغـالق ا
ـوارد احملــاصــيل وتـدمــيـر الــطــرق وضـيــاع ا
وحتـــطــيـم الــقـــدرات اإلقــتـــصــاديـــة لألطــراف
ـتحـاربة وفـقدان األمـان واإلطمـئنـان والثـقة ا
بــالـــنــفس نــتــيــجـــة لــلــخــوف والــرعب الــذي
يــتــعـرضــون له في زمن احلــرب  إن مـشــاركـة
ـــســلــحــة هي أشــد األطــفـــال في الــنــزاعــات ا
ظــواهـــرهــا والــتي تـــثــيــر الــقـــلق في الــوقت
احلـالي فـهي تـلك الظـاهـرة التي إنـتـشرت في
كــثــيــر من الــنــزاعــات حــول الــعــالم وذلك في
مـخـالـفـة واضـحـة وصريـحـة لـقـواعـد ومـباد

القانون الدولي اإلنساني.
وتبرز حالة أخرى يحتاج فيها الطفل للحماية
بــشـكل خـاص  و مع إبـتـكــار أسـلـحـة جـديـدة
خـفيـفة الوزن وسـهلة االسـتعـمال بات تـسليح
األطــفـال أســهل وأقل حـاجــة لـلــتـدريب من أي
وقت مـضى خـاصة األطـفال دون سن الـثامـنة
سلحة احلكومية والقوات عـشرة في القوات ا

الــطــفل كــائن ضــعـيـف الـبــنــيــان غـيــر مــكــتـمل
ــنـحــة األمن الــنــضج وهــو بــحــاجـة إلـى من 
واألمـان ويـتـعـهـده بـالـرعـايـة وبـقـدر مـا تـنـجح
األ والــشـعـوب فـي رعـايـة أطــفـالـهــا وإشـبـاع
ــاديـة والــنـفــسـيــة واإلجـتــمـاعــيـة حــاجـاتــهم ا
ــثل الـعـلـيـا بـقـدر مـا وتـربــيـتـهم عـلى الـقـيم وا
تــتــكــون أجــيــال مــتــوزانــة قــادرة عــلى الــعــمل

واخللق واإلبداع.
 وإنــطالقـاً من قــيم الـدين والـضــمـيـر واألخالق
فــإن الــطــفـل يــجب أن يــتــمــتع بــأكــبــر قــدر من
ـثل مـسـتقـبل احلـمـايـة الـتي يـسـتـحـقـهـا ألنه 
اإلنــسـانـيـة الـتـي يـنـبـغي أن تــقـوم عـلى الـعـدل
ــنــطــلق أخــذ والــرحـــمــة والــسالم. ومن هـــذا ا
اجملـتـمع الـدولـي مـرحلـة الـطـفـولـة فـي إعـتـباره
عـنـد بــحث مـسـألـة حـقـوق الـطـفل. فـلم يـكن من
ــقــبـول أن يــنــاضل اجملــتـمع الــدولي من أجل ا
تـقــريـر حـقـوق اإلنـسـان ثم يـتـرك األطـفـال وهم
أضــــعف أفــــراد اجملــــتــــمع االنــــســــاني دون أن
ـنـحـهم احلـمـاية والـرعـايـة. في اوقـات الـسلم
واحلـرب ومنذ فجر التاريخ واحلرب حدث الزم
الـبشرية في جـميع العصـور فقد حدثت حروب
طـاحنة قاست ويالتها الـبشرية على مر األعوام

والقرون. 
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وكـانت هذه احلروب- وال تزال- جتـتاح البلدان
وتــؤلم الــشــعــوب وتــدمــر مــعــالم احلــضـارات
والـثروات الـوطنـية وتزداد قـسوتـها جـيالً بعد
جـيـل بـالـنـظـر إلى الـتـطــور الـهـائل في أسـلـحـة
ومـعدات الدمار.  وقد حرص اإلنـسان منذ القدم
عـلى وضع ضـوابط عرفـية أو مـكتـوبة لـلحروب
سـلحـة حيث وجدت والـصراعـات والنـزاعات ا
في جــمـيع احلــضـارات الـعــظـمى تــقـريـبــاً مـنـذ
الـزمن القد والعصور الـوسطى قواعد مقيدة
حلـق الـغــرمــاء فـي إحلــاق األذى بـخــصــومــهم
ـكن أن نتتـبع قوان وضعت حلـماية بعض و
الــفـئـات من الـنـاس فـي أيـام اإلغـريق والـفـرس
ـة وفي والـرومــان وفي الـهـنـد والـصـ الـقـد
ـسـيـحـيـة. شـمـلـت الـفـئات الـدول اإلسالمـيـة وا
قـاتل سنـ وا احملـميـة النسـاء واألطفـال وا
اجملــــردين مـن الــــسالح واألســــرى وحــــظـــرت
مـهـاجـمـة بـعض األهـداف مـثـل أمـكـان الـعـبادة
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افــتـتح مـجـلـس الـقـضـاء األعــلى دار الـقـضـاء فـي مـنـطـقـة
الدورة .

وقــد حــضــر االفــتـــتــاح رئــيس مــجــلس الــقــضــاء األعــلى
الـقـاضـي فـائق زيـدان ورئـيس مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف الـكـرخ
ـشهـداني ورئيس االدعـاء العـام القاضي الـقاضي خـالد ا
مـوفق الـعبـيـدي ونقـيـبة احملـامـ العـراقـي احالم الالمي
ـــولى  ومـــحـــامــون وعـــضـــو مـــجــلـس الـــنــقـــابـــة ســـارة ا

وشخصيات اخرى .
ـتـحـدث الـرسـمي وقـال الـقـاضي عـبـد الـسـتـار بـيـرقـدار ا
جملــلس الــقــضــاء األعــلـى أن "احملــكــمــة اجلــديــدة تــابــعـة
ـواطـن من جـميع السـتـئنـاف الـكرخ وتـستـقـبل دعاوى ا
مــنــاطق الــدورة وحتــوي مــجــمــوعــة مــحــاكم هـي الــبـداءة
واجلـنح والـتـحـقيـق واألحوال الـشـخـصيـة بـكـادر قـضائي

متكامل".
ومن جـانبهـا قالت نقيـبة احملام الـعراقي احالم الالمي
" ان افـتـتـاح دار للـقـضاء في مـنـطـقة الـدورة هـو لتـخـفيف
ـواطنـ وتقـلـيل اجلهـد والتـكالـيف عـليـهم كونـها مـعـاناة ا

قريبة من محل سكناهم .
وتــابـعت "  وبــحـضــور رئـيس مــجـلس الــقـضــاء األعـلى
ـا يـلـيق بـزمالئي افـتــتـاح غـرفـة لـلـمـحـامـ فـي الـدورة و
احملـــامـــ الــذيـن هم شـــركــاء مـع الــقـــضـــاء في حتـــقــيق

الــعــدالة .
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reliance "ـصلـحة االرتـكان ما يـسمي "
ـصـلـحـة السـلـبـيـة) لكن ال  interestأو ا
يــجــوز لـلــدائن بـصــفــة عـامــة أن يـســتـرد
األربـاح الـتي كانت سـتـجـني لو أن الـعـقد
األصــلـي كــان قــد أبــرم (وهــو مــا يــســمي
expectation inter- "صلـحة التوقع "

صلحة اإليجابية).  estأو ا
ـفاوضات أيضا ويخضع احلق في قطع ا

بدأ حـسن النيـة وأمانة الـتعامل. فإذا 
التـقدم بإيجـاب فال يجوز الـرجوع عنه إال
إذا كان اإليجـاب غير قـابل لإللغاء. وكذلك
رحلة فإنه حتى قـبل الوصول إلى هـذه ا
أو في عملية تفـاوض يصعب فيها حتديد
تـوالي اإليـجاب والـقـبول قـد ال يـكون ألي
ـــفـــاوضـــات بـــصـــورة طـــرف أن يـــوقف ا
مــفــاجـئــة ودون مــبـرر. ويــتــوقف حتــديـد
اللـحظة الـتي ال رجعـة بعدهـا على ظروف
احلــال وبــوجه خــاص أســبــاب الــطـرف
اآلخـر في الـتـعـويل على نـتـيـجة إيـجـابـية
ـسـلك الـطـرف األول لـلـمـفـاوض نـتـيـجـة 

ـرتـبـطـة بـالـعـقد وضـوعـات ا وعـلي عـدد ا
ــــزمع إبــــرامه والــــتي ســــبق أن تــــوصل ا

الطرفان إلى االتفاق عليها.
ـذهب حسن ويـعتـرف الـقانـون األمريـكي 
ـادة  203-1من الــقـانـون الــنـيــة. وتـنص ا
وحد علي أن "كل عقد التجاري األمريـكي ا
أو واجب في إطــار هــذا الــقــانــون يــفـرض
التزاما بحسن النية في تنفيذه أو إنفاذه".
ـــادة  201-1حــــسـن الــــنــــيـــة وتُــــعــــرف ا
ـعني بـأنه"األمانـة احلقـيـقيـة في السـلوك ا

عنية". عاملة ا أو ا
وعـلى عـكس مخـتـلف النـظم الـقانـونـية في
الـعـالم ال يعـترف الـقـانون اإلنـكـليـزي بأي
ــمـارسـة مــبـدأ عــام يـلـزم أطــراف الـعــقـد 
وجب حـسن النـية" حـقوقـهم التـعـاقديـة "

in good faith.
كن التعـرف علي العداء التـقليدي الذي و
تـنـتــهـجه احملـاكم اإلجنـلــيـزيـة جتـاه مـبـدأ
حـسن النـية من قـرار مـجلس الـلوردات في
قـضـيـة "والـفـورد ضد مـايـلـز" لـسـنة 1992

 .Walford v. Milesوفي هـذه القـضـية
رفض "الـلـورد كـيث" األخذ بـوجـود الـتزام
ضمني عـلى أطراف العقـد باالستمرار في
الــتــفــاوض بــحــسن نــيــة عـلـي أسـاس أن
فاوضات بحسن "واجب مواصلة إجراء ا
تعارضة واقف ا نية يتنافى أساسا مع ا
فـاوضات" وأصر ـشتركـة في ا لألطراف ا
الــلــورد "كـيث" عــلي أن كل طــرف من حـقه
الـسـعي إلى حتـقـيق مصـاحله الـذاتـيـة ما

دام قد حتاشي تضليل الطرف اآلخر.
 (4الـواجـبـات الـتي يـفرضـهـا مـبـدأ حسن

النية
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يـفـرض مـبـدأ حـسـن الـنـيـة عـلى الـطـرفـ
مـجمـوعـة من الواجـبات فـي أثنـاء مرحـلة
كن تلخيص هذه الواجبات التفاوض و

فيما يلي:
1- عدم إفشاء ما قد يدلي به أي طرف من
ـفاوضـات; وهـو ما مـعـلـومات في أثـنـاء ا

يعرف باسم االلتزام بضمان السرية.
2- االمـتـنـاع عن الـقــيـام بـأي تـصـرف من
شـأنه إشاعـة آمال كـاذبة تـبعث ثـقة زائدة

فاوضات. لدى الطرف اآلخر في جدية ا
3- عــدم الــتــفــاوض جملــرد الــتــســلــيـة أو
الــدعـايــة أو اسـتــطالع الــسـوق دون نــيـة

حقيقية في التعاقد.
ــفـاوضـات أو االنــسـحـاب 4- عـدم قـطع ا
مـنهـا علـى نحـو مفـاجئ بصـورة تعـسفـية
ـــفـــاوضــات من خــاصـــة عـــنــد اقـــتــراب ا

مراحلها النهائية.
5- امتنـاع كل طرف عن إجـراء مفاوضات
مـوازيـة مع الـغـيـر بـشـأن الـصـفـقـة ذاتـهـا
دون عـلم الـطـرف اآلخر وعـلى نـحـو يـضر

به.
ـالحظ أن كل هــــذه الـــواجــــبـــات ال ومن ا
ـا تـعــتـبـر تــقـتـضـي تـدخال إيـجــابـيــا وإ
التزامـات سلبيـة. وبعبارة أخـرى تقتصر
هـذه الـواجـبـات عـلى االمـتـنـاع عن الـقـيام
بعمل مع لكنها ال تشمل االلتزام بالقيام

. بعمل مع

بغداد
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إهـمـال بـتـضـلـيل الـطـرف اآلخـر فـي شأن
ـقـتـرح سواء طـبـيـعـة أو شـروط الـعـقـد ا
بـطـرح وقـائع بـصـورة غـيـر صـحـيـحـة أو
بــعــدم اإلفـــصــاح عن وقــائع كــان واجــبــا
اإلفصاح عنـها نظرا لطـبيعة األطراف أو

ادة .(2-15 العقد (ا
وتـقـتـصـر مـسـؤولـيـة أي من األطـراف عن
الــتــفــاوض بـســوء نــيــة عــلى مــا يــلــحق
الطرف اآلخـر من خسائر. وبـعبارة أخرى
يـــجــــوز لــــلـــطــــرف الـــدائـن أن يـــســــتـــرد
ــصــروفــات الـــتي حتــمــلـــهــا في أثــنــاء ا
ـفاوضـات بـاإلضـافة إلى الـتـعويض عن ا
األضرار الناجـمة عن ضياع فـرصة تعاقد
آخر كان سيـبرمه الدائن مع آخرين (وهو

ـصـريـة بأن وقـد قـضت مـحـكـمـة الـنـقض ا
ـفاوضـة لـيست إال عـمال مـاديا ال يـترتب "ا
عليها بذاتها أي أثر قانوني فكل متفاوض
ــفــاوضــة في الــوقت الــذي حُــر في قــطـع ا
يـريـد دون أن يـتـعــرض أليـة مـسـؤولـيـة أو
ــسـؤولــيـة يــطـالـب بـبــيـان تــتـحــقق مـعه ا
الـتـقــصـيـريـة إذا نـتج عــنه ضـرر بـالـطـرف
ــتـــفــاوض وعبء إثــبــات اخلــطــأ اآلخــر ا
وهـذا الـضـرر يـقع عـلى عـاتق ذلك الـطرف
ومن ثم فال يجوز اعتبار مجرد العدول عن
كون لعنصر فاوضة في ذاته هو ا إتمام ا
اخلـطـأ أو الدلـيل عـلى تـوافـره بل يجب أن
يثبت اخلطأ من وقـائع أخرى اقترنت بهذا
الـعدول ويـتوافـر بهـا عنـصر اخلـطأ الالزم
سـئولـية الـتقـصيـرية" (الـطعن رقم لـقيـام ا

 167سنة  33ق جلسة
ــــــادة ( (7-1مـن مـــــــبــــــاد ـــــــوجـب ا و
الـيــونـيـدروا يـقـع عـلى كل طـرف مــتـعـاقـد
ا يقتضيه حسن التزام بأن يتصرف وفـقا 
النية وأمـانة التعامل في الـتجارة الدولية
وال يـجـوز لألطراف اسـتـبـعاد هـذا االلـتزام

أو تقييده.
·«dÞô« W¹dŠ

وكـقـاعـدة عامـة ال تـقـتصـر حـريـة األطراف
عــــلى حتــــديـــــد مــــتى يــــتـم الــــدخــــول في
ـــفــاوضــات ومـع من يــجـــرى الــتــفــاوض ا
بـهـدف إبرام الـعـقد فـحـسب بل تمـتـد كذلك
إلى كيـف وألية مدة تـستـمر جـهودهم في
الــــتـــوصـل إلى اتــــفـــاق. ولــــكن يــــجب أال
تتعارض هذه احلريـة مع مبدأ حسن النية
وأمـانــة الـتـعـامـل. ومـثـال عـلـى الـتـفـاوض
بـــســــوء نـــيــــة دخـــول أحــــد األطـــراف في
تـفـاوض أو استـمـراره فيه دون أن تـتـوافر
لـديه نـيــة عـقـد االتـفــاق مع الـطـرف اآلخـر
وقـــيــــام أحـــد األطــــراف عن عــــمـــد أو عن
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صدر القانوني لهذة الدعوى .... البد من التوضيح اوال ....ا
وذج دعوى .... ..

الحظات التي ترد على الدعوى . .ا
...االسسس القانونية اثناء سير الدعوى .

.اوال..... .
ــدني رقم\40لــســنـة  1951وقــانـون  ....1من مالحــظــة الــقـانــون ا

االثبات رقم \107لسنة  1979لم يرد في متنيهما نصوص
قـانــونـيـة بــشـان عـائـديــة االثـاث الـزوجــيـة ولـذلك صــدر الـقـانـون رقم

\83لسنة ا
2001

جــعل دعــاوى االثــاث الــزوجــيــة من اخــتــصــاص مــحــكــمــة االحـوال
الشخصية

وذج دعوى ثانيا..
السيد قاضي محكمة االحوال الشخصية في ...احملترم 

دعية ..االسم اكامل والعنوان  ا
دعى عليه ..االسم الكامل والعنوان  ا

دعى عليه هـو مطلق موكـلتي وقد غصب االثاث جهة الدعـوى ...ان ا
درجـة تفـاصيـلهـا واقيـامهـا رقمـا وكتـابة في الزوجـية الـعائـدة لهـا وا
رفقة والبـالغة ....ديتار وقـد امتنع عن اعادتـها الى موكلتي القائمـة ا
طالبة بـها....اطلب دعوته للـمرافعة واحلكم عـليه باعادة االثاث رغم ا
ـذكورة في القائمة الى موكلتي عيـنا وان تعذر ذلك احلكم بـاقيامها ا

صاريف كافة ولكم الشكر  رفقة بلالئحة الدعوى وحتميلة ا ا
االدلة الثبوتية 

...حجة الطالق .......
2- قائمة باالثاث الزوجية ......

3- سائر البينات...........
الحظات........ ثالثا ..ا

1- في دعـوى مـطـالـبــة الـزوجـة بـاثـاث الـزوجـيـة يـلـزم ان يـكـون لـدى
ـدعية دعـية دلـيل على وجـود االثاث وسـند مـلكـيتـها ومن ثم تـثبت ا ا
ـدعى عـلـيـه لالثـاث تـطـبــقـا لـلـقــاعـدة الـبـيــنـة عـلى من ادعى غـصـب ا

واليم على من انكر
3- عـنـد االســتـمـاع الى شـهــادة الـشـهـود يـجب ان تــكـون الـشـهـادة
ـدعيـة تلك االثـاث ومصـدر االثاث وهل دقيـقة من حـيث كـيفـية تـملك ا
ـعـجل او انـها اشـتـرتـها مـن مالـهـا اخلاص او مـشتـراة من مـهـرها ا

قدمت هدية اليها
4- وهنا يجب االشارة الـى ان محكمة االحـوال الشخصيـة ومحكمة
ـواد الـشخـصـيـة هي اخملـتـصـة بنـظـر االثـاث اذا اقـيـمت ابـتداء من ا
احــد الـزوجـ ضــد االخـر بــالـذات.........امــا غـيــر ذلك فـيــكـون من
اختصـاص محكمـة البداءة حـيث ان الدعوى مـقامة من غـير الزوج

فــتــكــون مــحــكــمــة الــبــداءة هي اخملــصــصــة ....الــقــرار رقم 2103
\سخصية اولى\ 2005تاريخ5جب \2005\9

ـلوكة لـلزوج على الـشيوع اي اذا كانت 5- اما اذا كانت االثاث 
طالب بها تعود ملكيتها للطرف االثاث ا

طالبة ال فالبد من ا طالبة بتـسليم هذا ا وال يحق الي من الطرف ا
بازالة شيوعها بدعوى مستقلة لدى احملكمة اخملتصة

قرار  0ة 2007\76تاريخ 2007\4\1
ــبـلغ الى 6- في حــالـة بـيع الــزوجـةاثــاثـهـا الــزوجي وانـهــا سـلـمت ا
زوجها اذا ثبت هذا االدعاء لدى احملكمة يعد دينا في الذمة وبامكان
طـالبـة باقـامة الـدعوى في احملـكمـة اخملتـصة وفـقا لـلقـواعد الزوجـة ا

العامة لالثبات
ـدعيـة عن اثـبات عـائـدية االثـاث الـزوجيـة تـمنح حق 7- اذا عجـزت ا
ـدعى عـلـيـة وكـذلـك احلـال بـالـنـسـبـة تـوجـيــة الـيـمـ احلـاسـمــة الى ا
للـمدعـى علـية اذا عـجز عن اثـبات دفـعة ومـنـحته احملـكمـة حق توجـية
ـدعية وان كال منـهما رفض توجـيه اليم الى اليم احلـاسمة الى ا
ـدعى عـليه ـدعـيـة قـد خسـرت الـدعـوى وكـذلك ا ـا تكـون ا خـصـمه 

يكون قد خسرها.

االطفال وقود احلروب في افريقيا

جناح فرصة تفاوض


