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جترمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي الوطين واملقارن
(العراؽ كحالة للدراسة)
حسُت عبد علي عيسى
كلية القانوف ،جامعة السليمانية ،اقليم كوردستاف-العراؽ

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة

كرس البحث لدراسة جترمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي الوطين واملقارن ،وذلك من خالل حتليل أحكام اتفاقية اإلابدة اجلماعية

والعقاب عليها لعام  0491هبذا اخلصوص ،مع حتديد صور إدراج قواعد القانون الدويل اجلنائي يف القانون اجلنائي املقارن ،مع الرتكيز على
جتربيت روسيا وأملانيا ،ومن مث البحث يف جترمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي العراقي ابلتطرق إىل جتربة جترميها يف قانون احملكمة اجلنائية

العراقية العليا رقم ( )01لعام .0112

ويتوزع البحث على مقدمة وثالثة مطالب وخامتة ،يتناول املطلب األول ابلبحث جترمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي الوطين ،ويكرس

املطلب الثاين لتجرمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي املقارن ،وخيصص املطلب الثالث لتجرمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي العراقي،

وتتضمن اخلامتة أبرز االستنتاجات والتوصيات املستخلصة.

الكلمات املفتاحية :ذبرصل اإلابدة اجلماعية ،القانوف اجلنائي ،الوطٍت ،ذبربة روسيا وأدلانيا.

املقدمة
أوالً :مشكلة البحث :على الرغم من صدور اتفاقية منع
جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها يف ،1948/12/9
أي منذ ما يربو على السبعُت سنة ،وانضماـ أغلبية دوؿ العادل
إليها ،اال إف الكثَت منها ،ومنها دوؿ كبَتة ،وحىت اليوـ ،دل
ذبسد التزاماهتا النابعة من أحكاـ ىذه االتفاقية ،فيما يتعلق
بتجرصل اإلابدة اجلماعية يف قوانينها العقابية الداخلية ،األمر
الذي يشكل معوقًا أماـ زلاكمها الوطنية دلمارسة واليتها
القضائية ابلنسبة دلرتكيب ىذه اجلردية الدولية.
ويف الوقت نفسو عملت الكثَت من الدوؿ األطراؼ يف
ىذه االتفاقية على إنفاذىا من خالؿ إدراج قواعد جنائية يف
قوانينها العقابية النافذة ،أو إصدار قانوف جنائي خاص ،فيما
يتعلق بتجرصل اإلابدة اجلماعية واالنتهاكات الدولية اجلسيمة
األخرى ،األمر الذي جيسد إيفاءىا ابلتزاماهتا الدولية هبذا
368

اخلصوص ،السيما وأف أحكاـ ىذه االتفاقية تعد من القواعد
الدولية اليت ع ّدهتا زلكمة العدؿ الدولية من القواعد اإللزامية
ابلنسبة للدوؿ األطراؼ يف االتفاقية ،وكذلك الدوؿ غَت
األطراؼ فيها ،على حد سواء.
ويعد العراؽ إحدى الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية منع جردية
اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  ،1948وذلك منذ
التوقيع عليها يف  ،1959/1/20اال أنو مازاؿ ضمن الدوؿ
اليت ال ينص قانوهنا العقايب على ذبرصل اإلابدة اجلماعية ،األمر
إخالال ابلتزاماتو الدولية على أساس أحكاـ ىذه
الذي يعد
ً
االتفاقية ،وىذا النقص التشريعي يف قانوف العقوابت العراقي
النافذ رقم ( )111لعاـ  1969استدعى بعد إسقاط النظاـ
العراقي البائد عاـ  ،2003إصدار قانوف احملكمة اجلنائية
العراقية العليا رقم ( )10لعاـ  2005من أجل زلاكمة أركانو
عن جردية اإلابدة اجلماعية واجلرائم الدولية األخرى ،ولكن
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ابلنظر للطبيعة ادلؤقتة ذلذا القانوف ،وزلدودية سراينو من حيث
الزماف ،وحلقة األشخاص ادلطبق عليهم؛ فإف القانوف اجلنائي
العراقي بقي يف الوقت الراىن كما كاف عليو يف السابق يفتقر
إذل القواعد اجلنائية ادلتعلقة بتجرصل اإلابدة اجلماعية والعقاب
عليها ،ودبا جيسد التزامات العراؽ الدولية النابعة من انضمامو
إذل االتفاقية الدولية ادلومأ إليها.
وارتباطًا أبمهية ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي
العراقي ،السيما وأف العراؽ عاسل بصفة خاصة من ويالت
ىذه اجلردية ،شلا يستدعى العمل من جانبو على مواجهتها
وردعها؛ فإف دراسة ذبربة ذبرصل ىذه اجلردية الدولية يف القانوف
اجلنائي ادلقارف ،وكذلك ذبربة ادلشرع العراقي نفسو ،فيما يتعلق
إبصدار قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم ( )10لعاـ
 ،2005تكتسباف أمهية خاصة ،سواء أتعلق األمر ابلسياسة
التجرديية الواجب اعتمادىا ،أـ السياسة التطبيقية للقواعد
اجلنائية خبصوص ىذه اجلردية.
اثنياً :أمهية البحث :يكتسب البحث يف موضوع ذبرصل
اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي الوطٍت وادلقارف أمهية نظرية
وتطبيقية .تتمثل األمهية النظرية يف بياف ضرورة ذبرصل اإلابدة
اجلماعية يف القانوف اجلنائي الوطٍت ،وتوضيح األساليب اليت
اعتمدىا ادلشرع يف التشريعات العقابية ذات الصلة يف ذلك.
أما األمهية التطبيقية فتنحصر يف االستفادة من ذبربة ذبرصل
اإلابدة اجلماعية يف التشريعات العقابية ادلقارنة ،وذلك من
أجل ذبرديها يف القانوف اجلنائي العراقي.

اثلثاً :فرضية البحث :تتمثل الفرضية األبرز يف ىذا البحث
يف بياف أمهية القياـ بتجرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي
الوطٍت وضرورتو ،وذلك من أجل التصدي ذلذه اجلردية،
ومكافحة إفالت ادلذنبُت يف ارتكاهبا من العقاب .وىذه
الفرضية يتوجب أخذىا بعُت االعتبار ابلنسبة للقانوف اجلنائي
العراقي.
رابعاً :أهداف البحث :تتمثل أىداؼ البحث فيما أييت:

( )1بياف ذبرصل اجلرائم الدولية يف القانوف اجلنائي الوطٍت.

( )2استعراض ذبربة ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القوانُت العقابية
ادلقارنة.
( )3دراسة ذبربة ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف قانوف احملكمة
اجلنائية العراقية العليا رقم ( )10لعاـ .2005
( )4البحث يف مسألة ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف
اجلنائي العراقي.
خامساً :منهجية البحث :سنعتمد يف دراسة موضوع البحث
على ادلنهج التحليلي ،وذلك بتحليل التشريعات العقابية
العراقية وادلقارنة خبصوص ذبرصل اإلابدة اجلماعية ،مع االستناد
على ادلنهج ادلقارف يف دراسة ىذه التشريعات ،ىذا فضالً عن
االتكاء على ادلنهج الوصفي يف استعراضها وبياف مضامُت
قواعدىا القانونية فيما يتعلق بوصف جردية اإلابدة اجلماعية
فيها.

سادساً :هيكل البحث :سنوزع ىذا البحث على مقدمة
وثالثة مطالب وخاسبة ،وسنبحث يف ادلطلب األوؿ يف ذبرصل
اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي الوطٍت ،وسنخصص
ادلطلب الثاشل لتجرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي
ادلقارف ،وسنفرد ادلطلب الثالث لتجرصل اإلابدة اجلماعية يف
القانوف اجلنائي العراقي .وسندرج يف خاسبتو االستنتاجات
والتوصيات الرئيسة النابعة منو.
املطلب األول

جرمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي الوطين

()1

تنص ادلادة ( )26من اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات
على إف "كل معاىدة انفذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذىا
حبسن نية" ،ودبقتضى ادلادة ( )9منها ":يتم اعتماد نص
ادلعاىدة برضا مجيع الدوؿ ادلشًتكة يف صياغتها ،"...وبيّنت
ادلادة ( )11منها أنو ":ديكن التعبَت عن رضا الدولة االلتزاـ
ابدلعاىدة بتوقيعها, ،أو بتبادؿ واثئق إنشائها ،أو ابلتصديق
عليها ،أو ابدلوافقة عليها ،أو ابالنضماـ إليها ،أو أبية وسيلة
أخرى متفق عليها" .وقضت ادلادة ( )27منها أبنو ":ال جيوز
لطرؼ يف ادلعاىدة أف حيتج بنصوص قانونو الداخلي كمربر
إلخفاقو يف تنفيذ ادلعاىدة."...
369
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ومن الفقهاء من يرى إف االنضماـ إذل االتفاقية الدولية
يعٍت إف الدوؿ األطراؼ فيها أتخذ على عاتقها التز ًاما ابزباذ
اإلجراءات أو التدابَت الالزمة لتطبيق القواعد ادلدرجة فيها يف
التشريع الداخلي" )2( ،فمن أجل أف يتمكن القانوف الدورل
من القياـ بوظيفتو ،يتوجب عليو على الدواـ االستعانة بعوف
القانوف الداخلي ،إذ يكوف يف كثَت من احلاالت ،من دوف
()3
قوى من دونو".
ويتفق مع ىذا الرأي الفقيو اإليطارل أ .كاسيزا بقولو
":طادلا أف القانوف الدورل ينظم سلوؾ الدوؿ وليس األفراد فأنو
يعد نظاماً قانونياً قائماً بذاتو .اال أف الدوؿ تفتقر إذل الروح
والقدرة من أجل خلق إرادهتا وذبسيدىا ،فهي ىياكل (رلردة)
تعمل من خالؿ األفراد ،ويعد األفراد أشخاصاً للنظم القانونية
الوطنية ،الذين حيددوف بصورة مستقلة عملية اختيار وتعيُت
موظفي الدولة ،كما حيددوف بصورة مستقلة حلقة نشاطها
وصالحياهتا .ويف ىذا اجملاؿ جيب أف خيضع القانوف الدورل
للسلطات الداخلية .لذلك ال ديكن ذبسيد القانوف الدورل من
دوف ادلساعدة والتعاوف وادلساندة من طرؼ النظم القانونية
()4
الوطنية".
وعندما أتخذ الدولة على عاتقها التزامات وقواعد يفًتض
أف تعتمدىا يف تنظيم العالقات داخل الدولة ،إذ إف ىناؾ
أسلوبُت لتحقيق ذلك ،األوؿ :ىو أف تدرج الدولة يف القانوف
الوطٍت قاعدة قانونية ربيل أطراؼ القانوف الوطٍت إذل قواعد
القانوف الدورل ،وىذا األسلوب تطلق عليو تسمية (اإلحالة).
أما الثاشل :فهو ازباذ الدولة لقواعد القانوف الوطٍت ،اليت ديكن
ربديدا،
أف تكرر حرفيًا أحكاـ القانوف الدورل ،أو ذبعلها أكثر ً
ويف احلالة الثانية تدرج يف القانوف الوطٍت قواعد قانونية
جديدة ،وىذا األسلوب تطلق عليو تسمية (اإلدماج) .وال
يتطلب أسلوب (اإلحالة) إصدار قانوف داخلي ،كما ال
يتطلب تغيَت أو تعديل قواعد القانوف الدورل من حيث
طبيعتها ومضموهنا ،فهي تطبق كما ىي دبساعدة (اإلحالة)
إليها ،أما عند اللجوء إذل (اإلدماج)؛ فإف الدولة تعتمد قواعد
القانوف الوطٍت اليت تكفل تنفيذ االلتزامات النابعة من القانوف
373

الدورل )5( .أي إف (اإلدماج) يعٍت ازباذ الدولة لقوانُت جديدة
أو إلغاء القوانُت النافذة أو تعديلها هبدؼ تطبيق قواعد
القانوف الدورل ،ففي القانوف الوطٍت تدرج تلك القواعد اليت
()6
تتطابق من حيث شكلها مع قواعد القانوف الدورل
لقد حددت القواعد القانونية الدولية خبصوص جردية
اإلابدة اجلماعية دبوجب اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية
والعقاب عليها لعاـ  ،1948اليت أصبحت انفذة يف 12
ديسمرب  )7( ،1951اليت نصت ادلادة ( )1منها على اآليت:
" تصادؽ األطراؼ ادلتعاقدة على اإلابدة اجلماعية ،سواء
ارتكبت يف أايـ السلم أو أثناء احلرب ،ىي جردية دبقتضى
القانوف الدورل ،وتتعهد دبنعها وادلعاقبة عليها" ،وعلى الرغم من
أف أكثر من  140دولة قد وقعت على االتفاقية حىت اآلف،
اال أف االلتزاـ بتطبيق القواعد الواردة فيها يقع كذلك على
عاتق الدوؿ اليت دل تصادؽ عليها ،ففي  1951/5/28بيّنت
زلكمة العدؿ الدولية يف رأيها االستشاري (ادللزـ ابلنسبة
للدوؿ كافة) إف االتفاقية تعد عرفاً قانونيًا )8( ،وهبذا اخلصوص
أشار السكرتَت العاـ دلنظمة األمم ادلتحدة يف خطابو دبناسبة
أتسيس احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة ليوغسالفيا إذل إف
االتفاقية تعد جزءاً من القانوف الدورل العريف )9( ،وقد صادؽ
رللس األمن دلنظمة األمم ادلتحدة على ىذا اخلطاب يف قراره
()13
رقم ( )827يف .1993/5/25
إف خصائص القانوف الدورل اجلنائي تتمثل يف صعوبة
تطبيقو؛ ذلك ألنو ينظم تلك اجملاالت ادلرتبطة عادة ابلتدخل
يف شؤوف الدوؿ ،خاصة وأهنا تعد قواعد القانوف اجلنائي
الوطٍت جزءًا من سيادهتا ،كما أف احملاكم اجلنائية الوطنية لدى
شلارستها لوالايهتا القضائية تستند إذل أحكاـ القانوف اجلنائي
الوطٍت .وهبذا اخلصوص نصت ادلادة ( )5من االتفاقية على
كل طب ًقا
أف ":يتعهد األطراؼ ادلتعاقدوف أبف يتخذواٌ ،
لدستوره ،التدابَت التشريعية الالزمة لضماف إنفاذ أحكاـ ىذه
االتفاقية ،وعلى وجو اخلصوص النص على عقوابت جنائية
انجعة تنزؿ دبرتكيب اإلابدة اجلماعية أو أي من األفعاؿ
األخرى ادلذكورة يف ادلادة الثالثة" ،كما نصت ديباجة النظاـ
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األساس للمحكمة اجلنائية الدولية هبذا اخلصوص على أف
"...من واجب كل دولة أف سبارس واليتها القضائية اجلنائية
()11
على أولئك ادلسؤولُت عن ارتكاب جرائم دولية".
وتعد مواءمة قواعد القانوف الدورل يف نظاـ القانوف اجلنائي
الوطٍت أحد أبرز األساليب ادلعتمدة يف إنفاذىا على الصعيد
الوطٍت .وقد عملت الدوؿ على اختالؼ نظمها القانونية على
إنفاذ اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ
 1948يف تشريعاهتا اجلنائية ،وذلك ابللجوء إذل سلتلف
األساليب.
ويطلق مصطلح ادلواءمة على عملية التوفيق بُت االلتزامات
اليت تفرضها ادلعاىدة الدولية وبُت التشريعات الداخلية ،سواءً
ابحلذؼ أـ ابإلضافة أـ ابلتعديل ،نتيجة النضماـ تلك الدوؿ
إذل ادلعاىدة ،فاالنضماـ إذل ادلعاىدة الدولية يرتب حقوقاً
والتزامات على الدوؿ األطراؼ فيها عليهم الوفاء هبا والعمل
()12
على تنفيذىا ،ومن ىذه االلتزامات مسألة ادلواءمة.
فادلواءمة ( ،)implementationاليت تعٍت يف اللغة
اإلنكليزية (اإلنفاذ أو التجسيد) ىي عملية معقدة لتجسيد
قواعد القانوف الدورل يف القانوف الوطٍت ،ودبعناىا الضيق ،ىي
أحد أساليب الصياغة التشريعية لوضع قاعدة قانونية جديدة،
أو تعديل قاعدة قانونية انفذة يف التشريع الداخلي ،أو اعتماد
اإلحالة ،وذلك إنفاذاً دلعاىدة دولية )13( ،ودبعناىا الواسع ىي
عملية ال تقتصر على االجراءات ادلتعلقة ابإلجراءات التشريعية
إلنفاذ قواعد القانوف الدورل يف القانوف الوطٍت فحسب ،بل
تتمثل أيضاً يف ازباذ حلقة واسعة سلتلف اإلجراءات التنظيمية
()14
من أجل التطبيق العملي لقواعد القانوف الدورل.
وىناؾ من يرى إف مواءمة قواعد القانوف الدورل ديكن أف
تتحقق من خالؿ ( )incorporationاليت تعٍت النقل احلريف
تقريباً ذلذه القواعد إذل القانوف الداخلي ،أو من خالؿ
( )Transformationاليت تعٍت االستناد إذل قواعد القانوف
الدورل يف صياغة قواعد القانوف الداخلي ،ولكن مع التوسع أو
التضييق يف مضموف قواعد القانوف الدورل أو الداخلي ،أي مع
()15
إجراء التعديالت ادلتطلبة عليها.

وارتباطًا جبردية اإلابدة اجلماعية ،تتمثل أبرز األساليب
دلواءمة االتفاقية اخلاصة هبا يف إدراج مادة عقابية تتضمن
أركاف ىذه اجلردية يف نطاؽ قانوف العقوابت النافذ ،وىذا
ينطبق بصورة خاصة على تلك الدوؿ اليت يعد قانوف
العقوابت فيها ادلصدر الوحيد للقانوف اجلنائي ،وقد أخذ هبذا
()18
األسلوب يف روسيا )16( ،وأذربيجاف )17( ،وأرمينيا،
وبالروسيا)19( ،وبلغاراي )23(،وغَتىا .وكقاعدة أتخذ ىذه
القوانُت العقابية بنص ادلادة ( )2من االتفاقية اليت تتضمن
مفهوـ اإلابدة اجلماعية ،اليت حددهتا بكوهنا " :يف ىذه
االتفاقية ،تعٍت اإلابدة اجلماعية أايً من األفعاؿ التالية،
ادلرتكبة على قصد التدمَت الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو
إثنية أو عنصرية أو دينية ،بصفتها ىذه:
( أ ) قتل أعضاء من اجلماعة.
(ب) إحلاؽ أذى جسدي أو روحي خطَت أبعضاء من
اجلماعة.
عمدا ،لظروؼ معيشية يراد هبا
( ج) إخضاع اجلماعةً ،
تدمَتىا ادلادي كليًا أو جزئيًا.
( د) فرض تدابَت تستهدؼ احلؤوؿ دوف إصلاب األطفاؿ
داخل اجلماعة.
(ىػ) نقل أطفاؿ من اجلماعة ،عنوة ،إذل مجاعة أخرى"..
يف حُت قامت دوؿ أخرى إبدراج أركاف جردية اإلابدة
اجلماعية يف عدة مواد ،كما يف قانوف العقوابت األسًتارل،
الذي نص على ربميل ادلسؤولية اجلزائية عن جردية اإلابدة
اجلماعية يف ادلواد ( 3-268إذل  ،)7-268ويف كل من
ىذه ادلواد نص ادلشرع األسًتارل على أركاف جردية مستقلة حبد
ذاهتا ،وىي على الوجو اآليت :اإلابدة اجلماعية ادلرتبطة ابلقتل
(ادلادة  ،)3-268اإلابدة اجلماعية ادلرتبطة بتسبيب اإليذاء
اجلسماشل أو الروحي اجلسيم (ادلادة  ،)4-268اإلابدة
اجلماعية ادلرتبطة إبخضاع اجلماعة عمداً لظروؼ معيشية يراد
هبا تدمَتىا ادلادي كليًا أو جزئيًا (ادلادة  ،)5-268اإلابدة
اجلماعية ادلرتبطة بفرض تدابَت تستهدؼ احلؤوؿ دوف إصلاب
األطفاؿ داخل اجلماعة (ادلادة  ،)6-268اإلابدة اجلماعية
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ادلرتبطة بنقل اطفاؿ اجلماعة عنوة إذل مجاعة أخرى (ادلادة
()21
.)7-268
إف اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ
 1948تعاقب عن جردية اإلابدة اجلماعية يف ادلادة ()2
منها ،كما وتعاقب يف ادلادة ( )3يف الفقرات (أ-ىػ) عن
التآمر على ارتكاب جردية اإلابدة اجلماعية ،والتحريض ادلباشر
والعلٍت على ارتكاب اإلابدة اجلماعية ،وزلاولة ارتكاب اإلابدة
اجلماعية ،واالشًتاؾ يف اإلابدة اجلماعية ،اال اف ادلالحظ إف
العديد من الدوؿ ال ترى ضرورة ادراج ىذه الصور من اإلابدة
اجلماعية يف قوانينها العقابية ،وتكتفي بتحديد ادلسؤولية
اجلزائية عن اإلابدة اجلماعية وحدىا ،أو أهنا أتخذ هبذه الصور
بصورة جزئية.
وخبالؼ ذلك قاـ عدد من الدوؿ ابلتوسع يف ادلساءلة
اجلزائية عن ىذه اجلردية ،وذلك من خالؿ إضافة عناصر
إضافية إذل أركاف جردية اإلابدة اجلماعية ،ومن ذلك مثالً إف
قانوف العقوابت األذربيجاشل الذي يعاقب عن التحريض على
اإلابدة اجلماعية (ادلادة  ،)104يف حُت أف قانوف العقوابت
النمساوي يعاقب عن جردية التآمر على ارتكاب جردية اإلابدة
اجلماعية (ادلادة  321فقرة  )22( ،)2ويعاقب قانوف العقوابت
البلغاري عن التحريض على اإلابدة اجلماعية ،وكذلك عن
التحضَت الرتكاهبا (ادلادة  ،)416كما ويعاقب ىذا القانوف
ادلوظف العاـ الذي يسمح بوعي ابرتكاب مرؤوسيو ذلذه
اجلردية (ادلادة  ،)419يف حُت يعاقب قانوف العقوابت
اإلسباشل عن العنف اجلنسي بوصفو إحدى صور اإلابدة
اجلماعية (ادلادة  607فقرة  )23( ،)1-1كما ويعاقب قانوف
العقوابت األسًتارل عن التعذيب واالغتصاب وادلعاملة
الوحشية والقاسية بوصفها كذلك (ادلادة  .)4-268ويعاقب
قانوف العقوابت البولندي عن التحضَت الرتكاب اإلابدة
()24
اجلماعية (ادلادة  118فقرة .)3
وينص قانوف العقوابت الفيدرارل األمريكي على أف اإلابدة
اجلماعية ديكن أف ترتكب يف حالة السلم واحلرب (ادلادة
 ،)1091كما يتضمن مادة خاصة بصدد (تعريف
372

ادلصطلحات) ،وفيها أدرج عدد من ادلصطلحات ادلتعلقة
جبردية اإلابدة اجلماعية ،مثل :اجلماعة اإلثنية ،واجلماعة
القومية ،واجلماعة العنصرية ،واجلماعة الدينية ،واألطفاؿ،
()25
وغَتىا (ادلادة .)1093
وقد أدرجت ادلواد العقابية ادلتعلقة جبردية اإلابدة اجلماعية
يف القوانُت العقابية ادلقارنة يف ابب مستقل حيمل عنواف
(اجلرائم ضد القانوف الدورل) ،أو (اجلرائم الواقعة على السلم
وأمن البشرية ،وجرائم احلرب) ،أو (اجلرائم الواقعة على السلم
واإلنسانية ،وجرائم احلرب) ،وىذا الباب إما أف يكوف يف بداية
القسم اخلاص من القانوف أو يف هنايتو ،ويعد توجو ادلشرع
اجلنائي إلدراج جردية اإلابدة اجلماعية وما دياثلها يف فاربة
القسم اخلاص من قانوف العقوابت أكثر منطقية ،كونو يربز
أمهية ىذه اجلرائم ويؤكد على خطورهتا البالغة ،ويالحظ ىذا
التوجو يف القوانُت العقابية ألذربيجاف ،بلروس ،ملدوفا ،فرنسا،
( )26إستونيا )27( ،وغَتىا.
كما وعمل عدد من الدوؿ على إدراج أحكاـ اتفاقية منع
اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  1948يف التشريع
اجلنائي الوطٍت من خالؿ إصدار قانوف خاص مستقل ،ففي
عاـ  2002أصدرت أدلانيا مثل ىذا القانوف ربت عنواف
قانوف بشأف اجلرائم ضد القانوف الدورل )28( ،وتضمنت ادلادة
السادسة منو أركاف جردية اإلابدة اجلماعية ،اليت تتطابق يف
مضموهنا مع ادلادة الثانية من االتفاقية.
كبَتا فيما يتعلق ابلعقوبة اجلزائية
ويالحظ إف ىناؾ ً
تنوعا ً
احملددة عن جردية اإلابدة اجلماعية يف القوانُت العقابية دلختلف
البلداف ،ففي بعض القوانُت العقابية حددت عقوبة مطلقة عن
ىذه اجلردية ىي السجن ادلؤبد (أسًتاليا ،النمسا ،فرنسا) ،اال
أف أغلبية الدوؿ حددت عقوبة اختيارية تتمثل ابلسجن دلدة
زلددة  ،أو السجن مدى احلياة .وقد اختلفت القوانُت
العقابية يف ربديد مدة السجن عن ىذه اجلردية ،فهي من
 15-10سنة يف (أذربيجاف) ،ومن  15-10سنة يف
(أرمينيا ،بلغاراي ( ،)29ومن  20-15سنة يف (إسبانيا) ،ومن
 20-10سنة يف (كازاخستاف) )33()،ومن  20-3سنة يف
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(التفيا) )31()،ومن  20-5سنة يف (ليتوانيا) )32( ،ومن
 25-16سنة يف (مولدوفا) )33(]،فهي تتباين من حيث
الشدة ،فيما يتعلق حبديها األقصى واألدسل .كما ينص عدد
من القوانُت العقابية على عقوبة اإلعداـ عن جردية اإلابدة
اجلماعية كما ىو احلاؿ يف بالروس ،والوالايت ادلتحدة
()34
األمريكية ،وطاجكستاف.
إف ذبربة مواءمة قواعد القانوف الدورل يف النظاـ اجلنائي
الوطٍت ذبسد خصائص األنظمة القانونية الوطنية ،وانتماءاهتا
ذلذه العائلة القانونية أو تلك ،كما تعرب عن التقاليد القانونية
الوطنية ،والوعي القانوشل االجتماعي ،وخصائص العملية
التشريعية الوطنية ،كما إف ذبربة مواءمة قواعد القانوف الدورل
فيما يتعلق إبدراج أحكاـ اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية
والعقاب عليها لعاـ  1948دلختلف الدوؿ ال تكتسب أمهية
علمية فحسب ،بل وتنطوي كذلك على أمهية تطبيقية  ،إذ
ديكن أف يعتمدىا ادلشرع العراقي يف نطاؽ تطوير قانوف
العقوابت النافذ ابلنسبة إلدراج اجلرائم الدولية فيو.
املطلب الثاين

جترمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي املقارن
إف ادلشرع الوطٍت ديكن أف يعتمد يف إصداره للنصوص
التجرديية اخلاصة ابجلرائم الدولية عامة ،واإلابدة اجلماعية
خاصة ،األسلوبُت اآلتيُت:
األسلوب األول :من خالل قانون العقوابت العام:

وذلك إبضافة نصوص عقابية إذل قانوف العقوابت النافذ
بتجرصل اجلرائم الدولية ،والعقاب عليها ،أو إصدار قانوف
العقوابت جديد يتضمن مثل ىذه النصوص ،وديكن اإلشارة
هبذا اخلصوص إذل قانوف العقوابت الفرنسي لعاـ ،1992
الذي عاقب يف الباب األوؿ من الكتاب الثاشل عن (اجلناايت
ضد اإلنسانية) يف ادلواد ( 211ػ  213-1ػ  )5الذي احتوى
على ثالثة فصوؿ  ،عاقب الفصل األوؿ منها عن اإلابدة
اجلماعية  ،ونصت الفقرة األوذل من ادلادة ( )211على " :
إف جردية اإلابدة اجلماعية ىي كل فعل يتم تنفيذاً خلطة متفق
عليها هتدؼ إذل اإلابدة الكلية أو اجلزئية جملموعة قومية  ،أو

عرقية أو تنتمي جلنس معُت أو لديها داينة معينة  ،أو جملموعة
زلددة وف ًقا ألي معيار آخر عشوائي  ،وتقع اجلردية ابرتكاب
أحد األفعاؿ اآلتية  :القتل العمد  ،االعتداء اجلسيم على
سالمة اجلسم والعقل  ،أو وضع اجملموعة يف ظروؼ حياة
تؤدي إذل إابدهتا كلياً أو جزئياً ،وتقع كذلك ابزباذ إجراءات
تعيق التناسل أو نقل األطفاؿ ابلقوة إذل أماكن أخرى".
وحددت فقرهتا الثانية السجن ادلؤبد عقوبة عن ىذه اجلردية.
()35

األسلوب الثاين :من خالل إصدار قوانني عقابية خاصة

ابجلرائم الدولية:

ويتمثل ىذا األسلوب يف إصدار تشريع خاص يتضمن
ذبرديًا لألفعاؿ اليت أضفت عليها االتفاقيات الدولية أو القانوف
الدورل العريف الصفة اإلجرامية ،فتنتقل بذلك القواعد القانونية
اخلاصة ابجلرائم الدولية إذل التنظيم القانوشل الداخلي،
()36وذلك إما عن طريق إعادة نقل أو القياـ بنسخ األحكاـ
االتفاقية والعرفية ادلتعلقة جبرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد
اإلنسانية وجرائم احلرب يف القانوف الداخلي مع وضع
العقوابت الواجبة التطبيق عليها ،أو عن طريق إعادة ربديد و
تعريف ىذه اجلرائم بصفة مستقلة يف القانوف الوطٍت ،ومن مث
تصبح تلك القواعد الدولية قواعد وطنية )37( .ومن ذلك
إصدار ادلشرع األدلاشل  -كما تقدـ ذكره – قانوف بشأف
اجلرائم ضد القانوف الدورل بتاريخ  26حزيراف .2002
ولغرض بياف أساليب ذبرصل االنتهاكات الدولية اجلسيمة،
مع الًتكيز على جردية اإلابدة اجلماعية ،يف القانوف اجلنائي
الداخلي سنقوـ بذلك من خالؿ التشريعات العقابية يف كل
من روسيا االربادية ومجهورية أدلانيا االربادية ،وعلى الوجو
اآليت:
إف الدستور يعد مصدر القانوف اجلنائي يف كل من روسيا
(ادلادة  4 -15من دستور عاـ  )38( ،)1993وأدلانيا (ادلادة
 25من القانوف األساس لعاـ  )39( ،)1945كما تعد
مبادئ وقواعد القانوف الدورل واالتفاقيات الدولية جزءاً من
النظاـ القانوشل فيهما ،وقد أكدت ادلادة ( )1الفقرة ( )2من
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قانوف العقوابت الروسي ذلك بنصها ":يستند ىذا القانوف إذل
دستور روسيا االربادية ومبادئ وقواعد القانوف الدورل ادلعًتؼ
هبا".
وحددت ادلسؤولية اجلزائية عن اإلابدة اجلماعية يف ادلادة
( )357من قانوف العقوابت الروسي ،وقد أدرجت ىذه ادلادة
يف الباب ( )34ادلعنوف (اجلرائم ضد السالـ وأمن البشرية)،
وتضمنت تعريف اإلابدة اجلماعية أبهنا" :االفعاؿ ادلوجهة ضلو
اإلىالؾ الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو
دينية عن طريق قتل أفراد ىذه اجلماعة أو تسبيب الضرر
اجلسيم لصحتهم أو منع إصلاب األطفاؿ فيها ابلقوة أو تسليم
األطفاؿ ابإلكراه أو الًتحيل ابلقوة أو خلق أية ظروؼ حياتية
أخرى لإلىالؾ اجلسدي ألفراد اجلماعة تعاقب ابلسجن مدة
ال تقل عن اثنيت عشرة سنة وال تزيد عن عشرين سنة أو
ابإلعداـ أو ابلسجن مدى احلياة".
وكما يالحظ إف ادلشرع الروسي دل يتوسع يف تعريف
اإلابدة اجلماعية مقارنة بتعريفها يف ادلادة الثانية من االتفاقية،
وىذا ما يدؿ على ذبسيد النص الدستوري بصدد ع ّد مبادئ
وقواعد القانوف الدورل اجلنائي واالتفاقيات الدولية جزءاً من
النظاـ القانوشل لروسيا االربادية.
ومن خالؿ مطابقة ادلادة ( )357من قانوف العقوابت
الروسي مع االتفاقية يالحظ بعض االختالؼ يف مفهوـ
اإلابدة اجلماعية يف القانوف عنو يف االتفاقية ،اال إف العناصر
ادلكونة ألركاف ىذه اجلردية يف كل من قانوف العقوابت
واالتفاقية متطابقة من الناحية العملية ،وىذا يدؿ على نية
ادلشرع الروسي تعريف اإلابدة اجلماعية يف قانوف العقوابت
الروسي بشكل يتطابق إذل حد كبَت مع تعريفها يف االتفاقية.
وعلى الرغم من أف قانوف العقوابت الروسي ال ينص على
تطبيق مبدأ االختصاص اجلنائي العادلي ابلنسبة جلردية اإلابدة
اجلماعية ،اال أف ىذا ادلبدأ جيد ذبسيده يف ادلادة ( )12فقرة
( )3من القانوف ،اليت دبوجبها يساءؿ ،األجانب وعدديو
اجلنسية الذين ال يعيشوف بصفة دائمة يف روسيا االربادية،
جزائيًا دبوجب قانوف العقوابت الروسي عن اجلرائم ادلقًتفة
374

خارجها يف احلاالت اليت تنص عليها االتفاقيات الدولية إذا دل
تتم مساءلتهم جزائيًا يف دولة أجنبية ،وارتباطًا هبذا يرى عدد
من الفقهاء إمكانية تطبيق ىذا النص على جردية اإلابدة
()43
اجلماعية.
وىناؾ من يرى إف من صالحية احملاكم اجلنائية الروسية
القياـ ابدلالحقة القضائية عن جردية اإلابدة اجلماعية ادلرتكبة
خارج روسيا االربادية ،ابالستناد على قضية ف.آيورغيج ،وىو
من مواطٍت البوسنة واذلرسك ،الذي سبت مساءلتو جزائياً من
طرؼ احملاكم اجلنائية األدلانية عن جرائم اإلابدة اجلماعية
ادلرتكبة يف يوغسالفيا السابقة ،اال أنو اعًتض على ذلك أماـ
احملكمة األوروبية حلقوؽ اإلنساف حبجة عدـ سبتع ىذه احملاكم
ابلوالية القضائية حملاكمتو ،لكن ىذه احملكمة رفضت اعًتاضو
مستندة على ادلادة ( )6من اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية
والعقاب عليها لعاـ  ،1948اليت تنص على منح احملاكم
اجلنائية الوطنية الوالية القضائية يف جرائم اإلابدة اجلماعية ،
ىذا فضالً عن إف ىذه ادلادة ال سبنع ىذه احملاكم من شلارسة
()41
ىذه الوالية استناداً اذل مبدأ االختصاص اجلنائي العادلي.
أما ابلنسبة لتجربة ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف
اجلنائي األدلاشل ،فقد حددت ادلسؤولية اجلزائية عن جردية
اإلابدة اجلماعية يف القانوف اخلاص ابجلرائم ضد القانوف الدورل
الصادر يف  26يونيو  ،2002وليس يف قانوف العقوابت
النافذ .ويرتبط إقرار ىذا القانوف اخلاص  ،من جهة ،بطبيعة
القانوف اجلنائي األدلاشل ،إذ إف إدراج النصوص اجلنائية ديكن
أف يكوف يف قانوف العقوابت األدلاشل الصادر يف
( 1871/5/15حسب تعديل  )1998/11/13وكذلك
يف القوانُت اجلنائية التكميلية ،ويف سلتلف القوانُت الفيدرالية
األخرى .ومن جهة اثنية ،يفسر ىذا يف ىدؼ ادلشرع األدلاشل
يف النص على اجلرائم الدولية يف قانوف مستقل.
فضالً عن ذلك لقد وقعت أدلانيا على النظاـ األساس
للمحكمة اجلنائية الدولية يف  ،1998/12/9وصادقت عليو
يف  ،2000/12/11وحينها عدلت احكاـ ادلادة ()16
فقرة ( )2من القانوف األساس ألدلانيا لغرض منح أدلانيا
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إمكانية تسليم مواطنيها إذل احملكمة اجلنائية الدولية ،ويف
 2002/7/1صدر قانوف بشأف تطبيق النظاـ األساس
للمحكمة اجلنائية الدولية ،كما صدر يف 2002/6/26
قانوف اجلرائم ضد القانوف الدورل.
ويتكوف قانوف اجلرائم ضد القانوف الدورل من جزأين،
عددا من األحكاـ العامة ،يف حُت احتوى
تضمن اجلزء األوؿ ً
اجلزء الثاشل على اجلرائم ضد القانوف الدورل ،وىي اجلرائم ضد
اإلنسانية ،واإلابدة اجلماعية ،وجرائم احلرب.
ونصت ادلادة األوذل من القانوف على تطبيق مبدأ
االختصاص اجلنائي العادلي ابلنسبة للجرائم كافة احملددة يف
القانوف ،دبا يف ذلك اجلرائم ادلرتكبة خارج أدلانيا ،وإف انتفت
عالقة أدلانيا هبا ،ما يعٍت تطبيق ىذا القانوف على اجلرائم
الدولية بصرؼ النظر عن مكاف ارتكاهبا وفاعلها وضد من
ارتكبت ،على أف تكوف اجلردية قد مست مصاحل اجملتمع
الدورل على وجو العموـ.
ولكن يف حالة ارتكاب اجلرائم الدولية خارج اإلقليم
األدلاشل؛ فإف للسلطات األدلانية مباشرة التحقيق فيها إذا كاف
مقيما يف أدلانيا ،أو إف كاف ادلتهم أدلانياً ،وثبت أف
مرتكبها ً
الدولة اليت وقعت األفعاؿ على أراضيها تالحقو ،دوف اف حيق
ذلا إحالة ادلتهم أماـ قضائها اجلنائي ،دبعٌت إف السلطات
األدلانية تلتزـ ابلوفاء ابلتزامها بتسليم ادلتهم للدولة اليت وقعت
عضوا يف االرباد
األفعاؿ على أراضيها (إذا كانت دولة
ً
()42
األورويب) ،أو إذل احملكمة اجلنائية الدولية.
ويتضمن اجلزء الثاشل من القانوف أركاف اجلرائم ضد القانوف
الدورل ،وقد أدرجت يف الفصل األوؿ منو جردية اإلابدة
اجلماعية واجلرائم ضد البشرية ،وحددت ادلادة السادسة
ادلسؤولية اجلزائية عن جردية اإلابدة اجلماعية .وقد أخذ ادلشرع
األدلاشل بصورة حرفية بتعريفها الوارد يف النظاـ األساس
للمحكمة اجلنائية الدولية ،مع التأكيد على ربقق ىذه اجلردية
يف حالة ارتكاب السلوؾ اإلجرامي ضد شخص (واحد) على
األقل من اجلماعة ادلستهدفة .وعاقبت ادلواد الالحقة من
القانوف عن اجلرائم الدولية األخرى ،إذ نصت ادلادة السابعة

على اجلرائم ضد اإلنسانية ،وأدرجت يف ادلواد ()12-8
جرائم احلرب.
ومن ادلالحظ إف قانوف العقوابت األدلاشل النافذ لعاـ
 1871تضمن يف البدء  ،ويف ادلادة ( )220منو جردية
اإلابدة اجلماعية ،اليت أدرجت فيو استناداً على القانوف
الصادر يف  ،1954/8/9الذي أصبح انفذاً يف
 ،1955/2/22شلا يدؿ على التزاـ أدلانيا إبدراج أحكاـ
اتفاقية اإلابدة اجلماعية يف القانوف الداخلي .وقد أدرجت
ادلادة العقابية اخلاصة ابإلابدة اجلماعية يف البدء يف الفصل
( )16من القسم اخلاص من قانوف العقوابت ،وذلك يف
نطاؽ (اجلرائم الواقعة على احلياة) .ويفسر ذلك أبف ىذه
اجلردية تعتدي يف أغلب احلاالت على حياة اإلنساف ،كما أف
القسم اخلاص من قانوف العقوابت األدلاشل ال حيتوي بصورة
عامة على ابب مستقل خبصوص اجلرائم الواقعة على السلم
وأمن البشرية .ويف عاـ  1992ازبذ ادلشرع األدلاشل هنجاً آخر
إبصدار قانوف فيدرارل مستقل خبصوص اجلرائم الدولية ،الذي
تضمن تعريفاً لإلابدة اجلماعية على الوجو اآلػيت " :يعاقب
ابلسجن ادلؤبد كل من ،بنية القضاء كليًا أو جزئيًا على أية
مجاعة قومية أو عنصرية أو دينية أو إثنية بصفتها ىذه:
( )1يقتل أفراد ىذه اجلماعة.
( )2يسبب الضرر اجلسماشل أو النفسي اجلسيم من النوع
احملدد خاصة يف ادلادة ( )226من ىذا القانوف ألفراد ىذه
اجلماعة.
( )3يعد ألية مجاعة تلك الظروؼ احلياتية اليت تستهدؼ
القضاء عليها كليًا او جزئيًا.
( )4يتخذ تدابَت من أجل إعاقة اإلصلاب يف ىذه اجلماعة.
( )5النقل القسري لألطفاؿ من مجاعة بشرية إذل أخرى".
وعموماً ديتاز القانوف األدلاشل بشأف اجلرائم ضد القانوف
الدورل ابلتفصيل والوضوح يف الكثَت من جوانبو ،وعلى
مستوى العقوابت نص ادلشرع على سلم متدرج من العقوابت
ابلنسبة للجرائم الدولية ،فارتباطًا جبردية اإلابدة اجلماعية نص
القانوف على عقوبة حدىا األقصى السجن مدى احلياة،
375
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وحدىا األدسل السجن مدة ال تقل عن مخس سنوات (ادلادة
()43
.)6
وشلا تقدـ يالحظ إف الصياغة التشريعية لكل من ادلادة
( )357من قانوف العقوابت الروسي ،وادلادة السادسة من
القانوف األدلاشل بشأف اجلرائم ضد القانوف الدورل متماثلة إذل
حد كبَت ،وذلك ارتباطًا أبف اجلردية ادلعاقب عليها يف كال
القانونُت ىي من اجلرائم الدولية احملددة دبوجب اتفاقية دولية
ما يتطلب االلتزاـ دبضموهنا.
ويف كال القانونُت يالحظ إف زلل احلماية اجلزائية ىو أمن
اجلماعات القومية واإلثنية والعنصرية والدينية ،ودبوجبهما فإف
اجملٌت عليهم يف ىذه اجلردية ىم ليس األفراد ،بل اجلماعات
اليت تتصف بوحدهتا وخصائصها القومية أو العنصرية أو
الدينية أو اإلثنية ،وىي ادلستهدفة ابرتكاب ىذه اجلردية .لذلك
فأف األحزاب السياسية أو اجلماعات االقتصادية أو الثقافية ال
تعد زلالً ذلذه اجلردية.
ويتحقق الركن ادلادي للجردية ابرتكاب األفعاؿ احملددة
وادلوجهة ضلو القضاء على اجلماعة ادلستهدفة كليًا أو جزئيًا.
ويالحظ إف اجلردية يف كال القانونُت قد جرت صياغتها
هتديدا ابلقضاء على مجاعة زلددة (بنية) ،لذلك ال
بوصفها ً
يشًتط للمساءلة اجلزائية عنها ربقيق ىذا اذلدؼ.
كما أف التشابو بُت القانونُت يتوفر كذلك ابلنسبة للركن
ادلعنوي للجردية من خالؿ توفر القصد اجلرمي ،وىدؼ
(غرض) القضاء كلياً أو جزئياً على اجلماعة ادلستهدفة.
أما االختالفات بُت القانونُت فيمكن حصرىا يف النقاط
اآلتية:
أوالً :دبقتضى الفقرة ( )1من ادلادة السادسة من القانوف
األدلاشل حددت العقوبة عن جردية اإلابدة اجلماعية بشكل
مطلق ،فهي (السجن ادلؤبد) ،أما يف ادلادة ( )357من قانوف
العقوابت الروسي فجاءت العقوبة احملددة اختيارية ،فإذل
جانب عقوبة السجن ادلؤبد حددت عقوبة السجن بُت
( )20-12سنة.
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اثنياً :إف ادلادة السادسة من القانوف األدلاشل ال تتضمن النص
على أية ظروؼ مشددة للمسؤولية اجلزائية ،بل إف فقرهتا
الثانية ربمل ادلسؤولية اجلزائية عن حاالت أقل خطورة لإلابدة
اجلماعية ،وىي يف واقع احلاؿ تتضمن قواعد لتحديد مقدار
العقاب ،فبموجب الفقرة األوذل ديكن أف حيدد العقاب
ادلنحصر يف السجن دلدة ال تقل عن مخس سنوات ،ويف
التطبيق العملي ديكن اف يطبق مثل ىذا العقاب يف حاالت
اإلابدة اجلماعية اليت ال يًتتب عليها موت اجملٌت عليهم .ومثل
ىذا النص سبق أف تضمنتو ادلادة ( )220فقرة (أ) من قانوف
العقوابت األدلاشل (ادللغاة).
ويتماثل القانوانف يف النص على عدـ سرايف التقادـ ابلنسبة
جلردية اإلابدة اجلماعية يف (ادلادة  78من قانوف العقوابت
الروسي) ،ويف (ادلادة اخلامسة من القانوف األدلاشل)  ،ومثل ىذا
النص يصادؼ يف التشريع اجلنائي ألغلبية الدوؿ ادلعاصرة فيما
يتعلق بعدـ سرايف التقادـ ابلنسبة للجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم احلرب ،وذلك استناداً اذل االتفاقية الدولية هبذا
()44
اخلصوص الصادرة يف  26نوفمرب .1968
املطلب الثالث

جترمي اإلابدة اجلماعية يف القانون اجلنائي العراقي
إف إنفاذ ادلعاىدات الدولية يف القانوف العراقي يتطلب
دبوجب ادلادة (-61رابعاً) من الدستور العراقي لعاـ 2005
أف ذبري ادلصادقة عليها يف البدء بقانوف يسن أبغلبية ثلثي
أعضاء رللس النواب ،ومن مث ذبرى مصادقة رئيس اجلمهورية
عليو طب ًقا للمادة (-73اثنيًا) من الدستور نفسو ،وجيري نشره
يف اجلريدة الرمسية )45( .ويف الوقت نفسو ،إف إنفاذ ادلعاىدات
الدولية يرتبط بطبيعتها ،فالبعض منها يتصف بطبيعة اإلنفاذ
الذايت ،أي أف أحكامها ال تتطلب إجراءات تشريعية داخلية
إلنفاذىا ،فهي تنفذ كما وردت يف نصها ،أي أف تدرج كما
ىي يف القانوف الداخلي ،اال البعض االخر منها ،وىذا ديكن
أف ينطبق على اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب
عنها لعاـ  ،1948ال يتمتع هبذه الطبيعة )46( ،فاالتفاقية
ادلذكورة قد بيّنت إذل حد كبَت العناصر ادلكونة جلردية اإلابدة
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اجلماعية ،اال أهنا دل ربدد التدابَت اجلزائية ادلتعُت ازباذىا إزاء
مرتكبيها ،كما أهنا ال تتضمن ادلبادئ العامة كافة ادلعتمدة يف
إيقاع ادلسؤولية اجلزائية عنها ،شلا يستدعي تدخل ادلشرع يف
ذبرديها والعقاب عليها ابالستعانة يف ذلك ابلتشريع العقايب
الوطٍت النافذ من جهة ،وكذلك ابلنظاـ األساس للمحكمة
اجلنائية الدولية ،الذي جيسد ادلرحلة األخَتة من تطور سياسة
التجرصل والعقاب خبصوص جردية اإلابدة اجلماعية واجلرائم
الدولية األخرى ،من جهة اثنية ،السيما ما يتعلق بتضمُت
القانوف الداخلي للمبادئ العامة للمساءلة اجلزائية عن اجلرائم
الدولية اليت وردت يف ادلواد ( )33-22منو.
فضالً عن ىذا ،إف إدراج اجلرائم الدولية ،وبضمنها جردية
اإلابدة اجلماعية يف القانوف الداخلي يفًتض االلتزاـ بتطبيق
مبدأ الشرعية اجلزائية (ال جردية وال عقوبة اال بنص) ،وذلك
تطبي ًقا لنص الفقرة الثانية من ادلادة ( )19من الدستور العراقي
لعاـ  ،2005اليت تنص "ال جردية وال عقوبة اال بنص ،وال
عقوبة اال على الفعل الذي يعده القانوف وقت اقًتافو جردية،
وال جيوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب
اجلردية" ،وكذلك عمالً بنص ادلادة ( )1من قانوف العقوابت
العراقي رقم ( )111لعاـ  1969اليت تنص "ال عقاب على
فعل أو امتناع اال بناءً على قانوف ينص على ذبرديو وقت
اقًتافو ،وال جيوز توقيع عقوابت أو تدابَت احًتازية دل ينص
عليها القانوف" )47( .ففي رلاؿ التجرصل والعقاب ،يقتضي ىذا
ادلبدأ "أف تكوف صياغة النصوص اجلزائية دقيقة وواضحة ،فال
يكفي حصر األفعاؿ اليت تعد جرائم ،وإمنا ينبغي تعريف كل
جردية وربديد أركاهنا وعناصرىا على ضلو جينب الغموض
وينفي اجلهالة ،وأف يراعى عند ربديد اجلزاء اجلنائي بياف
()48
ماىيتو ونوعو وكيفية تقديره".
ونرى هبذا اخلصوص إف إدراج اجلرائم الدولية يف قانوف
العقوابت العراقي يتطلب كذلك مراعاة اخلصائص الوطنية
للنظاـ القانوشل اجلنائي العراقي ،دبعٌت إف ذبسيد ىذه
اخلصائصّ ،يعد من ادلسائل اليت يتوجب البت فيها يف مسار
ذلك ،فمن ادلعلوـ إف اجلرائم الدولية تنتمي إذل القانوف الدورل

اجلنائي ،وادلسؤولية اجلزائية عنها تقوـ على أساس مبادئ
خاصة هبا ،شلا يستدعي االستناد عليها ،وردبا قد تتعارض مع
مبادئ القانوف اجلنائي الداخلي.
غٍت عن البياف ،إف أحد الدواعي اليت تستدعي ذبرصل
اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي العراقي ،إمنا تتمثل فيما
تعرض لو الشعب العراقي بصورة عامة ،والشعب الكوردي
بصورة خاصة يف ظل النظاـ العراقي البائد من جرائم اإلابدة
اجلماعية ،ومن أبرزىا عمليات األنفاؿ )49( ،وقصف حلبجة
ابألسلحة الكيماوية )53( ،واليت أدت إذل سقوط اآلالؼ من
الشهداء ،فال بد من التصدي دلثل ىذه اجلردية الدولية
وردعها.
إف العراؽ يعد إحدى الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية منع
جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  ،1948وقد
صادؽ عليها يف  ،1959/1/20اال أف قانوف العقوابت
العراقي رقم ( )111الصادر يف عاـ  ، 1969أي بعد ضلو
نصا يعاقب دبقتضاه عن جردية
عشر سنوات ،ال يتضمن ً
اإلابدة اجلماعية ،وذلك تنفي ًذا لاللتزامات الدولية النابعة من
ذبسيدا دلبدأ الشرعية اجلزائية،
ىذه االتفاقية الدولية ،وكذلك
ً
إذ يتعذر ربقيق ادلساءلة اجلنائية عن ىذه اجلردية يف حالة
ارتكاب ىذه اجلردية يف إقليم العراؽ ،وذلك لعدـ ذبرصل اإلابدة
اجلماعية يف القانوف العراقي .وىذا ما استدعى من ادلشرع
ال عراقي القياـ بو إبصدار قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا
رقم ( )10لعاـ  ، 2005ادلختصة دبحاكمة أركاف النظاـ
العراقي البائد ،الذي عاقب يف ادلادة ( )11منو عن جردية
اإلابدة اجلماعية.
ويف ضوء الطبيعة ادلؤقتة للمحكمة اجلنائية العراقية العليا،
اليت نص عليها دستور العراؽ لعاـ  )51( ،2005كوهنا زبتص
دبحاكمة أركاف النظاـ العراقي البائد ،وللنظر يف جرائمو
ربديدا ،دبعٌت أف قانوف احملكمة ال يعد انفذاً على غَتىم من
ً
ادلتهمُت ابرتكاب جرائم اإلابدة اجلماعية يف العراؽ مستقبالً،
لذلك يتوجب على ادلشرع العراقي أف يسد النقص التشريعي
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خبصوص ذبرصل اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها من خالؿ
()52
قانوف العقوابت العراقي لعاـ .1969
سيسا على دراسة التشريعات اجلنائية لعدد من الدوؿ
وأت ً
اليت نفذت التزاماهتا بتجرصل اإلابدة اجلماعية فيها – كما
تقدـ -من خالؿ اعتماد أسلويب اإلحالة واإلدماج يف
سياستها التجرديية ،يتبُت إف ادلشرع العراقي قد أخذ أبسلوب
(اإلدماج) يف قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا ،إذ جرـ
اإلابدة اجلماعية طب ًقا التفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية
والعقاب عليها لعاـ  ،1948وأكد ذلك يف ادلادة ( )11منو
أبنو" :ألغراض ىذا القانوف وطبقاً لالتفاقية الدولية اخلاصة
دبنع جردية اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها ادلؤرخة يف  9كانوف
األوؿ  1948ادلصادؽ عليها من العراؽ يف  20كانوف الثاشل
 1959فأف اإلابدة اجلماعية تعٍت ...إخل" .ومن مث اعتمد
ادلشرع العراقي نصوص االتفاقية الدولية حرفياً يف ربديد مفهوـ
اإلابدة اجلماعية وصورىا.
وديكن توضيح سياسة التجرصل والعقاب اليت اعتمدىا
ادلشرع العراقي يف قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم
( )10لعاـ  2005فيما يتعلق جبردية اإلابدة اجلماعية من
خالؿ ربليل نصوصو ،وعلى الوجو اآليت:
أوال :نص القانوف يف (األسباب ادلوجبة) إلصداره ،بوصف
ً
(اإلابدة اجلماعية) إحدى اجلرائم اليت استوجبت إصداره،
وأبهنا إحدى اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائية
العراقية العليا ،وإهنا إحدى اجلرائم اليت يتوجب ادلقاضاة
والعقاب عليها.
اثنيًا :حددت ادلادة ( )1من القانوف اجلرائم اليت زبتص
احملكمة ابلنظر فيها ،وجاءت جردية اإلابدة اجلماعية على رأس
ىذه اجلرائم  ،وتلتها اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،
أخَتا انتهاكات القوانُت العراقية ادلنصوص عليها يف ادلادة
و ً
()53
( )14من القانوف.
اثلثًا :اختصت ادلادة ( )11من القانوف بتعريف جردية اإلابدة
اجلماعية ،وبشكل يتطابق مع تعريفها يف اتفاقية منع جردية
اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  ،1948كما تضمنت
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ادلادة نفسها صور ىذه اجلردية ،ودبا جيسد مضموف االتفاقية
ادلذكورة هبذا اخلصوص .وعاقبت ادلادة ( )15الفقرة (اثنياً)
من القانوف عن ادلسامهة يف ارتكاب ىذه اجلردية )54( ،والشروع
فيها )55( .كما عاقب البنداف (ب) و(ج) من ادلادة ()15
فقرة (اثنياً) عن التحريض عامة يف اجلرائم اليت تدخل يف
اختصاص احملكمة ،يف حُت خصص البند (ىػ) من الفقرة
(اثنياً) من ادلادة نفسها للعقاب عن" التحريض ادلباشر والعلٍت
على ارتكاب اجلردية فيما يتعلق جبردية اإلابدة اجلماعية".
ابعا :حددت ادلادة ( )15من القانوف إف ادلسؤولية عن
رً
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها ،ومن ضمنها جردية اإلابدة
اجلماعية ،ىي مسؤولية شخصية ،فبموجب الفقرة (أوالً) ىذه
ادلادة" :يػ ّعد الشخص الذي يرتكب جردية تدخل ضمن والية
مسؤوال عنها بصفتو الشخصية وعرضة للعقاب وف ًقا
احملكمة
ً
ألحكاـ ىذا القانوف".
خامساً :نص القانوف على عدد من ادلبادئ العامة اليت
تعتمدىا احملكمة يف العقاب عن جردية اإلابدة اجلماعية ،إذ
نصت ادلادة ( )15الفقرة (اثلثًا) )56( ،على عدـ جواز
االحتجاج ابلصفة الرمسية أو احلصانة "للتخلص من ادلسؤولية
عن اجلرائم ادلذكورة يف ادلواد ( )11و( )12و( )13و()14
من ىذا القانوف" ،علماً إف ادلادة ( )11من القانوف ،زبتص
جبردية اإلابدة اجلماعية على وجو التحديد.
ابعا) من ادلادة نفسها على عقاب الرئيس
ونصت الفقرة (ر ً
األعلى عن جردية اإلابدة اجلماعية ،اليت يرتكبها األشخاص
الذين يعملوف إبمرتو إذا كاف على علم هبا ،كما أنو ال يعفى
من ادلسؤولية اجلنائية عن جرائم األشخاص الذين يعملوف
إبمرتو إذا كانوا على وشك ارتكاهبا ودل يتخذ اإلجراءات
()57
الالزمة دلنع وقوعها.
(خامسا) من ادلادة ( )15من القانوف ال
وعلى وفق الفقرة
ً
يػ ّعد تنفيذ األمر الصادر من الرئيس األعلى من الظروؼ
ادلستبعدة للعقاب عن جرائم اإلابدة اجلماعية ،فبموجبها" :يف
حالة قياـ أي شخص متهم ابرتكاب فعل تنفي ًذا ألمر صادر
من احلكومة أو من رئيسو فإف ذلك لن يعفيو من ادلسؤولية
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اجلنائية ،وجيوز أف يراعى ذلك يف زبفيف العقوبة إذا رأت
احملكمة إف ربقيق العدالة يتطلب ذلك" ،فالعقاب يعد
وجوبياً ،ولكن زبفيفو جائز.
وأكد القانوف على حتمية العقاب عن جردية اإلابدة
اجلماعية حىت يف حالة صدور قرار العفو عن مرتكبيها ،وإف
كاف مثل ىذا القرار انف ًذا قبل صدور قانوف احملكمة ،فعلى
(سادسا) من القانوف ":ال تشمل
وفق ادلادة ( )15الفقرة
ً
قرارات العفو الصادر قبل نفاذ ىذا القانوف أايً من ادلتهمُت يف
ارتكاب إحدى اجلرائم ادلنصوص عليها فيو" .وىذا يػ ّعد
استثناءً من األحكاـ العامة يف قانوف العقوابت العراقي رقم
()58
( )111لعاـ .1969
ابعا) من القانوف على أف
ونصت ادلادة ( )17الفقرة (ر ً
":ال زبضع اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلواد  11و 12و13
من ىذا القانوف للتقادـ ادلسقط للدعوى اجلزائية والعقوبة"،
وىذا يعٍت أف ادلسؤولية اجلنائية عن جردية اإلابدة اجلماعية
ستًتتب بصرؼ النظر عن ادلدة الزمنية اليت انقضت أو
ستنقضي على ارتكاهبا ،فال الدعوى اجلزائية ديكن أف تسقط
عنها ،وال العقوبة اليت تتخذىا احملكمة اجلنائية العراقية العليا
ضد مرتكبيها ستسقط.
سادساً :حددت ادلادة (-24أوالً) من القانوف التدابَت اجلزائية
اليت ديكن للمحكمة أف تتخذىا إزاء مرتكيب جردية اإلابدة
اجلماعية ،أبهنا العقوابت ،اليت ينص عليها قانوف العقوابت
العراقي رقم ( )111لعاـ  ،1969ابستثناء عقوبة السجن
()59
ادلؤبد اليت جيب أف سبتد مدى حياة احملكوـ عليو.
(خامسا) من ادلادة نفسها إف ربديد العقوبة
وبيًنت الفقرة
ً
عن اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلواد ( )13-11من قانوف
احملكمة ،اليت ال يوجد ذلا ما دياثلها يف القانوف العراقي ،وىو
ما ينطبق على جردية اإلابدة اجلماعية ،يتوجب من احملكمة أف
تراعي عدداً من الظروؼ ،ومنها :خطورة اجلردية ،والظروؼ
الشخصية للمداف ،مع االسًتشاد ابلسوابق القضائية للمحاكم
اجلنائية الدولية.

كما نص قانوف احملكمة على عدـ اإلعفاء من العقاب
احملدد عن جردية اإلابدة اجلماعية ،وغَتىا من اجلرائم اليت
تدخل يف والية احملكمة ،ونص أيضاً على عدـ جواز زبفيف
العقوبة ،وأهنا تكوف واجبة التنفيذ (أي يف كل األحواؿ) دبرور
ثالثُت يوماً من أتريخ اكتساب احلكم أو القرار درجة البتات.

()63

سابعا :أحاط قانوف احملكمة ضحااي اإلابدة اجلماعية وذويهم
ً
بعناية خاصة ،سبثلت يف أتمُت احلماية ذلم ولذويهم.
()61ونصت ادلادة ( )22من القانوف على حقهم يف رفع
()62
الدعاوى ادلدنية ضد ادلتهمُت عما أصاهبم من ضرر.
ويستخلص شلا تقدـ إف ذبربة ذبرصل اإلابدة اجلماعية
والعقاب عليها يف قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم
( )10لعاـ  2005تكتسب أمهية نظرية وتطبيقية ،ففي ضوء
ربليل ىذا القانوف نرى إف ادلشرع العراقي ديكن أف يستفيد
منها يف ذبسيد التزاماتو النابعة عن كونو إحدى الدوؿ
األطراؼ يف اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها
لعاـ  ،1948وذلك إبدراج جردية اإلابدة اجلماعية يف قانوف
العقوابت رقم ( )111لعاـ  ،1969النافذ حاليًا  ،أو يف
قانوف العقوابت اجلديد ادلزمع إصداره ،وأف حيدد ذلا العقوابت
ادلناسبة ،وأف يدرج فيو ادلبادئ العامة اليت تعتمد يف إيقاع
ادلسؤولية اجلزائية دبرتكبيها ،وذلك ابالستناد إذل االتفاقية
ادلذكورة ،وكذلك أحكاـ النظاـ األساس للمحكمة اجلنائية
الدولية ،وأف دل يكن من ضمن الدوؿ األطراؼ فيو.

اخلامتة
من خالؿ حبثنا يف موضوع (ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف
القانوف اجلنائي الوطٍت وادلقارف /العراؽ كحالة للدراسة)
توصلنا إذل االستنتاجات والتوصيات اآلتية:

أوالً :االستنتاجات:

 -1إف األساس القانوشل ادلستند عليو يف ذبرصل اإلابدة اجلماعية
يف القانوف اجلنائي الوطٍت وادلقارف ىو ادلادة اخلامسة من
اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ
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 ،1948اليت تنص على التزامات الدوؿ األطراؼ فيها دبواءمة
تشريعاهتا اجلنائية الداخلية مع مضموف االتفاقية.
 -2إف ادلادة ( )357من قانوف العقوابت الروسي لعاـ
 1996ديكن أف تطبق على مرتكيب جرائم اإلابدة اجلماعية
على أساس مبدأ اإلقليمية ،ومبدأ ادلواطنة ،كما ديكن اف تطبق
على أساس مبدأ االختصاص اجلنائي العادلي ،ىذا على الرغم
من عدـ النص صراحة على ذلك فيما يتعلق جبرائم اإلابدة
اجلماعية ،وذلك انطالقاً من األحكاـ العامة لنفاذ قانوف
العقوابت الروسي .وخبالؼ ذلك نص القانوف األدلاشل بشأف
اجلرائم ضد القانوف الدورل لعاـ  2002على تطبيق ادلبدأ
األخَت بصورة صرحية فضالً عن قياـ احملاكم اجلنائية األدلانية
بتطبيقو فعلياً يف الواقع العملي.
 -3يتميز القانوف اجلنائي األدلاشل ابعتماده أسلوب ذبرصل
اإلابدة اجلماعية يف قانوف جنائي مستقل عن قانوف العقوابت
النافذ ،شلا يدؿ على العناية اخلاصة اليت يوليها ادلشرع األدلاشل
للعقاب عن اجلرائم الدولية عامة ،وجردية اإلابدة اجلماعية
خاصة ،فضالً عن مسعاه يف أف تقوـ احملاكم اجلنائية الوطنية
دبمارسة واليتها القضائية ابلنسبة للجرائم الدولية من دوف
حاجة إذل طلب عوف احملكمة اجلنائية الدولية هبذا اخلصوص
على اعتبار أف أدلانيا من الدوؿ األطراؼ يف ميثاؽ روما.
 -4إف ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي الوطٍت
وادلقارف يقوـ على أسلوبُت ،أحدمها (اإلحالة) ،واثنيهما
(اإلدماج) ،وقد أخذت أغلبية الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية منع
جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  1948ابألسلوب
الثاشل بصورة خاصة ،وذلك من خالؿ اعتماد أحد هنجُت،
فأما تضمُت قانوف العقوابت النافذ قاعدة أو عدة قواعد
جنائية خبصوص ذبرصل اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها ،أو
إصدار قانوف جنائي خاص ابجلرائم الدولية.
 -5إف ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي الوطٍت جيسد
إيفاء الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية
والعقاب عليها لعاـ  1948ابلتزاماهتا ،كما يسهم يف تورل
احملاكم اجلنائية الوطنية لواليتها القضائية ابالستناد على أحكاـ
383

القانوف اجلنائي الداخلي ،ولو األثر البالغ يف التصدي لإلفالت
من العقاب عن ىذه اجلردية وردعها.
 -6إف قانوف العقوابت العراقي رقم ( )111لعاـ 1969
يعاشل من نقص تشريعي فيما يتعلق بعدـ ربميل ادلسؤولية
اجلزائية عن اجلرائم الدولية بصورة عامة ،وجردية اإلابدة
اجلماعية بصورة خاصة .وىذا يشَت إذل عدـ إيفاء العراؽ
ابلتزاماتو الدولية ابلنسبة لتجرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف
اجلنائي الداخلي ،وذلك على الرغم من مصادقتو على اتفاقية
منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب عليها لعاـ  ،1948اليت
ألزمت الدوؿ األطراؼ فيها بذلك.
 -7إف ذبربة ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي العراقي
من خالؿ إصدار قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم
( )10لعاـ  2005تكتسب أمهية خاصة ،السيما أف ىذا
القانوف ديكن أف يعتمد يف ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف
اجلنائي الوطٍت ،ىذا فضالً عن أمهية االعتماد أيضاً على ذبربة
ذبرصل ىذه اجلردية يف القوانُت العقابية للدوؿ األخرى.
 -8ديكن أف يقوـ ادلشرع العراقي بتجرصل اإلابدة اجلماعية يف
قانوف العقوابت العراقي رقم ( )111لعاـ ،1969
ابستحداث ابب أو فصل خاص ابجلرائم الدولية ،أو أف يعمل
على إصدار قانوف خاص هبذه اجلرائم ،يتضمن ذبرصل اإلابدة
اجلماعية ،وكذلك ادلبادئ العامة لتحميل ادلسؤولية اجلزائية عن
ىذه اجلرائم.
اثنيًا :التوصيات:

 -1نوصي بتجرصل اإلابدة اجلماعية يف قانوف العقوابت العراقي
النافذ ،مع مراعاة ذبربة ذبرصل ىذه اجلردية يف قانوف احملكمة
اجلنائية العراقية العليا رقم ( )10لعاـ  ،2005وكذلك
القوانُت العقابية ادلقارنة.
 -2نوصي ابعتماد أسلوب (اإلدماج) ابلنسبة لتجرصل اإلابدة
اجلماعية يف القانوف اجلنائي العراقي كونو يسهم يف بياف مفهوـ
ىذه اجلردية وصورىا ،ىذا فضالً عن ربديد العقوبة اجلزائية
عنها ،كما ديكن للمشرع اجلزائي من خالؿ ىذا األسلوب
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ربديد ادلبادئ ادلتعلقة ابدلساءلة اجلزائية عنها ،ودبا جيسد
خصائص القانوف اجلنائي الوطٍت.
 -3إف إيفاء العراؽ ابلتزاماتو الدولية ،النابعة عن كونو إحدى
الدوؿ األطراؼ يف اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية والعقاب
عليها لعاـ  ،1948بتجرصل ىذه اجلردية يف القانوف اجلنائي
العراقي ،يسهم من جهة يف مواجهة ىذه اجلردية ومعاقبة
مرتكبيها ،ويف ردعها من جهة اثنية ،ىذا فضالً عن كونو
يعمل على تعزيز أوجو التعاوف الدورل يف مواجهة اجلرائم
الدولية بصورة عامة ،وجردية اإلابدة اجلماعية بصورة خاصة؛
لذلك نوصي بسرعة ذبرصل اإلابدة اجلماعية يف القانوف اجلنائي
العراقي.
 -4نوصي ابعتماد مبدأ االختصاص اجلنائي العادلي يف قانوف
العقوابت العراقي النافذ يف حالة ذبرصل اإلابدة اجلماعية
واالنتهاكات الدولية اجلسيمة األخرى ،وذلك ألمهية ىذا ادلبدأ
يف ادلساءلة اجلزائية عن اجلرائم الدولية ،وذبسيد مبدأ عدـ
اإلفالت من ىذه اجلرائم.
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()42دمحم زلمود حنفي ،جرائم احلرب أماـ القضاء الدورل ،دار النهضة

وعدي سليماف علي ،اجلرائم الدولية وضرورة إدراجها يف قانوف
العقوابت ،مصدر سابق ،ص .103
()53نصت ادلادة ( -1اثنياً) من قانوف احملكمة اجلنائية العراقية العليا
على أف والية احملكمة تشمل "اجلرائم اآلتية:
(أ) جرائم اإلابدة اجلماعية.
(ب) اجلرائم ضد اإلنسانية.
(ج) جرائم احلرب.
(د) انتهاكات القوانُت العراقية ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )14من ىذا

العربية ،القاىرة ،2006 ،ص .121-120
( )43أمحد لطفي السيد مرعي ،ضلو تفعيل االنفاذ اجلنائي الوطٍت ألحكاـ
القانوف الدورل اإلنساشل ،دراسة مقارنة ،دار الكتاب اجلامعي ،الرايض،
 ،2016ص .365-364
()44اتفاقية عدـ تقادـ جرائم احلرب واجلرائم ادلرتكبة ضد اإلنسانية لعاـ
( ،1968أتريخ الزايرة ،)2019/9/27 :متاح على الرابط اإللكًتوشل:

القانوف".
()54نصت ادلادة ( 15اثنياً -و) من قانوف احملكمة على العقاب عن
"الشروع يف ارتكاب اجلردية من خالؿ البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاهبا،
لكن اجلردية دل تقع ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها" ،ونص البنداف
(ج) و(د) من ادلادة ( -15اثنياً) من القانوف على ادلسؤولية اجلنائية عن
الشروع يف اجلردية اليت تدخل ضمن والية احملكمة ،سواء أمت ارتكاهبا على
انفراد أـ ابالشًتاؾ مع اآلخرين.
()55نصت ادلادة ( -15اثنياً) من قانوف احملكمة على مسؤولية اجلاشل

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/document
s/misc/62sgjl.htm

()45جرب ألبصيصي ،التشريعات الوطنية للقانوف الدورل اإلنساشل يف
العراؽ ،رللة جامعة دىوؾ ،اجمللد ( ،2011 ،)14العدد ( ،)2ص
.3-2
()46علي عبدالقادر القهوجي ،ادلعاىدات الدولية أماـ القاضي اجلنائي،
دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،1997 ،ص ،19 ،18
.25
()47عبدهللا علي عبو ،وعدي سليماف علي ،اجلرائم الدولية وضرورة
إدراجها يف قانوف العقوابت ،رللة جامعة دىوؾ ،اجمللد (،2011 ،)14
العدد ( ،)2ص .105
()48طارؽ أمحد الوليد ،منع جردية إابدة اجلنس البشري وادلعاقبة عليها
يف القانوف الدورل اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2010 ،ص
.133-132
()49حسُت عبدعلي عيسى ،ادلسؤولية اجلزائية لقاء جرائم اإلابدة
اجلماعية (األنفاؿ أمنوذجاً) ،رللة جامعة السليمانية (كوفارى زانكوى
سليماسل بو شى  ،)Bالعدد  ،18ت .2006 /2
()51دمحم دمحم سعيد ،ادلسؤولية اجلنائية عن اإلابدة اجلماعية يف حلبجة،
رسالة ماجستَت ،كلية القانوف ،جامعة السليمانية.2007 ،
()51ادلادة ( )134من الدستور العراقي لعاـ .2005
()52يرى عدد من الباحثُت إف مسوغات إدراج اجلرائم الدولية يف قانوف
العقوابت العراقي تقتصر على (الطابع ادلؤقت واالختصاص احملدود
للمحكمة اجلنائية العراقية العليا  ،وربقيق مبدأ الشرعية اجلزائية ،والوفاء
ابلتزامات العراؽ بصدد مكافحة اجلرائم الدولية) ينظر :عبدهللا علي عبو،

عن:
"ب -األمر ابرتكاب جردية وقعت ابلفعل أو شرع فيها أو اإلغراء أو
احلث على ارتكاهبا".
()56نصت ادلادة ( 15اثلثًا) من قانوف احملكمة على اآليت ":ال تعد
الصفة الرمسية اليت حيملها ادلتهم سببًا معفيًا من العقاب أو سلففاً للعقوبة،
عضوا يف رللس قيادة الثورة
ئيسا أو ً
سواءً أكاف ادلتهم رئي ًسا للدولة أو ر ً
عضوا يف رللس الوزراء أو عضواً يف قيادة حزب البعث ،وال
ئيسا أو ً
أو ر ً
جيوز االحتجاج ابحلصانة للتخلص من ادلسؤولية عن اجلرائم ادلذكورة يف
ادلواد ( )11و( )12و( )13و( )14من ىذا القانوف".
()57
ابعا) من قانوف احملكمة على اآليت ":ال يعفى
نصت ادلادة ( 15ر ً
الرئيس األعلى من ادلسؤولية اجلنائية عن اجلرائم اليت يرتكبها األشخاص
الذين يعملوف إبمرتو ،إذا كاف الرئيس قد علم أو كاف لديو من األسباب
ما يفيد أبف مرؤوسو قد ارتكب ىذه األفعاؿ أو كاف على وشك ارتكاهبا
ودل يتخذ الرئيس اإلجراءات الضرورية وادلناسبة دلنع وقوع ىذه األفعاؿ أو
أف يرفع احلالة اذل السلطات ادلختصة بغية إجراء التحقيق واحملاكمة".
()58نصت ادلادة ( )150من قانوف العقوابت العراقي لعاـ  1969على
إف العفو العاـ يعد أحد أسباب سقوط اجلردية ،يف حُت نصت ادلادة
( )151منو على سقوط احلكم اجلزائي الصادر بعقوبة أو بتدبَت

احًتازي ايضاً ابلعفو العاـ.
()59
أوال) من قانوف احملكمة.
ادلادة (ً -24
()61
أوال) من قانوف احملكمة.
ادلادة (ً - 27
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()61نصت ادلادة ( )21من قانوف احملكمة على أتمُت احلماية للشهود
ولذويهم ،كما نصت ادلادة (-20اثنيًا) من القانوف نفسو على إف
":على زلكمة اجلناايت ...ضماف حقوؽ ادلتهم واالعتبارات ادلطلوبة
حلماية الضحااي أو ذويهم والشهود"..
()62نصت ادلادة ( )22من قانوف احملكمة على إف "لذوي الضحااي
وادلتضررين من العراقيُت االدعاء مدنيًا أماـ ىذه احملكمة ضد ادلتهمُت
عما أصاهبم من ضرر من األفعاؿ اليت تشكل جردية دبقتضى أحكاـ ىذا
القانوف."...

قائمة املصادر

أوال :ابللغة العربية:
ً
(أ) الكتب:

أمحد لطفي السيد مرعي ،ضلو تفعيل االنفاذ اجلنائي الوطٍت ألحكاـ
القانوف الدورل اإلنساشل ،دراسة مقارنة ،دار الكتاب اجلامعي ،الرايض،
.2016
طارؽ أمحد الوليد ،منع جردية إابدة اجلنس البشري وادلعاقبة عليها يف
القانوف الدورل اجلنائي ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2010 ،
علي عبدالقادر القهوجي ،ادلعاىدات الدولية أماـ القاضي اجلنائي ،دار
اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية.1997 ،
عمر زلمود ادلخزومي ،القانوف الدورل اإلنساشل يف ضوء احملكمة اجلنائية
الدولية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عماف.2008 ،
دمحم أبو العال عقيدة ،االذباىات احلديثة يف قانوف العقوابت الفرنسي
اجلديد ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2004 ،
دمحم زلمود حنفي ،جرائم احلرب أماـ القضاء الدورل ،دار النهضة العربية،
القاىرة.2006 ،

(ب) الرسائل اجلامعية:

خناتة عبدالقادر ،الشرعية اجلزائية وتطبيقاهتا يف القانوف الدورل اجلنائي،
أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية ،جامعة مستغازل،
.2019-2018
دمحم دمحم سعيد ،ادلسؤولية اجلنائية عن اإلابدة اجلماعية يف حلبجة ،رسالة
ماجستَت ،كلية القانوف ،جامعة السليمانية.2007 ،
(ت) البحوث:

جرب ألبصيصي ،التشريعات الوطنية للقانوف الدورل اإلنساشل يف العراؽ،
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رللة جامعة دىوؾ ،اجمللد ( ،2011 ،)14العدد (.)2
حسُت عبدعلي عيسى ،ادلسؤولية اجلزائية لقاء جرائم اإلابدة اجلماعية
(األنفاؿ أمنوذجاً) ،رللة جامعة السليمانية (كوفارى زانكوى سليماسل بو
شى  ،)Bالعدد  ،18ت .2006 /2

شريف علتم ،ذبرصل انتهاكات القانوف الدورل اإلنساشل ،منهج و موضوع
التعديل التشريعي ،يف كتاب :شريف علتم ،احملكمة اجلنائية
الدولية،ادلواءمات الدستورية والتشريعية ،مشروع قانوف منوذجي ،اللجنة
الدولية للصليب األمحر.2006،
عبدهللا علي عبو ،وعدي سليماف علي ،اجلرائم الدولية وضرورة إدراجها
يف قانوف العقوابت ،رللة جامعة دىوؾ ،اجمللد  ،2011 ،14العدد
(.)2

اثنيًا :ابللغة الروسية:
(أ) الكتب:

بليشنكا إ.ب .كالمكارايف ب.أ .كاربتس إ.إ .وآخروف ،القانوف الدورل
اجلنائي ،موسكو.1995 ،
شاخونياتس إ.أ .االلتزمات القانونية الدولية والتشريع اجلنائي الداخلي،
ربت إشراؼ أ.ـ.أميتسوؼ ،أكادديية العلوـ الروسية ،موسكو.1993 ،
كافردوفسكي أ.س .مواءمة قواعد القانوف الدورل ،كييف.1990 ،
كيبالنيغ أ.غ .القانوف الدورل اجلنائي ادلعاصر :ادلفهوـ ،الوظائف،
ادلبادئ.2003 ،
موسكاالييف إ.ؿ .ادلسؤولية اجلزائية عن اإلابدة اجلماعية (ادلادة 357
من قانوف العقوابت الروسي) ،جامعة سيبَتاي اإلربادية ،كراسناايرسك،
.2017
مولرصُت ب.أ .العالقة بُت القانوف الدورل والقانوف الوطٍت ،العالقات
الدولية ،موسكو.1982 ،

(ب) البحوث:

إينوغاموفا-خيغاي ؿ.ب .اجلردية دبوجب القانوف الدورل اجلنائي
وإدراجها يف القانوف اجلنائي الوطٍت ،واثئق ادلؤسبر العلمي التطبيقي
الثالث ربت شعار (التشريع الدورل واجلنائي الوطٍت  :مشاكل التقنية
التشريعية) ،موسكو.2004 ،
سينخو إيي ،االختصاص العادلي :ادلفهوـ ،النظرية ،والتطبيق ،اجمللة
القانونية الروسية ،2012 ،العدد (.)4
غابريلوؼ ؼ.ؼ .نظرية إحالة وتطبيق قواعد القانوف الدورل يف نظرية
القانوف الوطٍت ،رللة القانوف الدورل ادلسكوفية ،2001 ،العدد (.)2
كارالوؼ إ.أ .مشاكل تطبيق االختصاص العادلي ،رللة القانوف الروسي،
 ،2009العدد (.)10
كوزنتسوفا ف.ؼ .بشأف التقنية التشريعية يف القانوف اجلنائي ،رللة
جامعة موسكو احلكومية ،السلسلة ( ،)2القانوف.2004 ،
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CRIMINALIZATION OF GENOCIDE
IN NATIONAL AND COMPARATIVE CRIMINAL LAW (IRAQ AS A CASE STUDY)
HUSSEIN ABDULLAH ALI IASSA
College Of Law, University Of Suleimanya, Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The research was devoted to studying the criminalization of genocide in the national and
comparative criminal law, by analyzing the provisions of the Genocide Convention and its
punishment of 1948 in this regard, with specification of the inclusion of the rules of international
criminal law in comparative criminal law, focusing on the experiences of Russia and Germany.
Then researching the criminalization of genocide in the Iraqi criminal law by examining the
experience of criminalizing it in the Iraqi Supreme Criminal Court Law No. (10) of 2005.
The research is divided into an introduction and three demands and a conclusion, the first
demand deals with the criminalization of genocide in the national criminal law, the second
requirement is dedicated to criminalization of genocide in the comparative criminal law, and the
third demand is devoted to criminalizing genocide in Iraqi criminal law, and the conclusion
includes the most important conclusions and recommendations drawn.
KEY WORDS: criminalization of genocide, criminal law, patriotism, experience of Russia and
Germany.
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