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طلبات اسرتداد أوتسليم املتهمني أواملحكومني

فتحي الجواري
املقدمة

اس�رتداد املتهمني أواملحكومني : هو عملي�ة قانونية اتفاقية ، تتم 
بني دولتني ، تطلب احدامها من األخرى تس�ليمها شخصا يقيم 
ع�ىل اراضيه�ا ، لتحاكمه عن جريم�ة من اختص�اص حماكمها، 
ويعاق�ب عليه�ا قانوهن�ا . او لتنفي�ذ حك�ا صادرا ع�ن حماكمها 

بحقه.
إن اس�رتداد املتهم�ني أواملحكومني ، هو نوع من أن�واع التعاون 
ب�ني ال�دول ملكافحة االج�رام ، من خالل القبض ع�ىل املتهمني 
ملحاكمته�م. أو ع�ىل املحكوم�ني  اهلارب�ني لتنفي�ذ العقوب�ات 

الصادرة بحقهم من قبل حماكم الدولة طالبة التسليم . 
نظرة تأريخية :

اس�رتداد املتهم�ني أو املحكومني إجراء مع�روف منذ القدم ، اال 
انه كان يقترص عىل اس�رتداد االش�خاص املتهم�ني بجرائم متس 
الس�لطة احلاكمة او املحكومني عنه�ا . وإجراءاته كانت تنحرص 
ضمن املعاهدات التي تعقد بني ملوك تلك الدول ، او رؤسائها، 
او امرائه�ا . فيتعهد هؤالء بتس�ليم اخلصوم السياس�يني املعادين 

لنظام احلكم ، طالب التسليم .
وأس�تمر احلال عىل هذه الش�اكلة ، بعدم وج�ود قواعد واضحة 
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، ملزم�ة تتضم�ن إج�راءات تس�ليم املتهم�ني بجرائ�م عادية او 
املحكومني عنها ، اىل أن بدأت الدول يف القرن الثامن عرش تشعر 
بإس�تفحال خطر املتهمني بإرتكاب جرائ�م عادية او املحكومني 
عنه�ا ، حيث كان بمقدورهم الفرار م�ن دولة ألخرى مطمئنني 
اىل اهن�م ل�ن يقع�وا يف قبض�ة الدولة الت�ي ارتكب�وا اجلريمة عىل 
أراضيه�ا ، لعدم وجود قواعد ، أو أس�س ملزمة تقيض بالقبض 
عليهم ،وتسليمهم للدولة التي ارتكبوا اجلريمة عىل أراضيها 1. 
يف مس�تهل الق�رن التاس�ع عرش ، ب�دأت الدول بإدخ�ال قواعد 
لتنظي�م عملية اج�راءات عملية إس�رتداد أو تس�ليم املتهمني أو 
املحكومني يف ترشيعاهتا متضمنة أسسا ثابتة لتفعيل هذا اإلجراء 
، يتم إتباعها عند إجراء عملية االسرتداد أو التسليم ، وكان اول 
قانون يف العامل نظم اجراءات التس�ليم واالس�رتداد للمتهمني أو 
املحكوم�ني قد صدر يف بلجيكا عام 18332. إضافة للمؤمترات 
الدولي�ة التي عقدت هبدف القضاء عىل هذه الظاهرة ، وكان من 
أمهه�ا املؤمتر ال�دويل للضابطة القضائي�ة املنعق�د يف موناكو عام 
1914 . وم�ع ذلك أس�تمرت ال�دول باللجوء اىل عق�د وإبرام 
االتفاقيات الثنائية، أو االقليمية لتسهيل اجراءات االسرتداد ، أو 

التسليم ، إضافة لالجراءات التي تضمنتها ترشيعاهتا الوطنية.
وكان تأس�يس املؤسسات الدولية البوليس�ية ، )الرشطة الدولية 

1 - د . حمم�د الفاض�ل – التعاون الدويل يف مكافحة االجرام – مطبوعات جامعة دمش�ق – 
دمشق – 1967 .

2 - د . حممود حسن العرويس – تسليم املجرمني يف مرص – القاهرة سنة 1951 . 
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/ االنرتب�ول( ، ع�ام 1923 ، والتي انظم الع�راق اىل عضويتها 
ع�ام 1967 ،والتي تتخذ م�ن باريس مقرا لس�كرتاريتها العامة 
، قد س�هل كثريا من اجراءات تعقب آثار املتهمني أو املحكومني 
الفاري�ن ومطاردهت�م وتس�ليمهم للعدال�ة . وس�اعد يف عملي�ة 
تفعي�ل اج�راءات االس�رتداد أو التس�ليم . وق�د كان للمنظم�ة 
الدولية للدفاع االجتاعي ضد اجلريمة ، األثر البارز يف تس�هيل 

تلك االجراءات 3.
إن م�ن مجل�ة االتفاقي�ات الت�ي ابرم�ت ملكافحة ظاه�رة هروب 
املتهم�ني أواملحكوم�ني م�ن دول�ة ألخ�رى ، االتفاقي�ة الدولية 
املس�اة )اتفاقية جنيف املنعقدة ع�ام 1921 للقضاء عىل االجتار 

بالنساء واالطفال(. 
ظل�ت اج�راءات تنظي�م االس�رتداد ، او التس�ليم غ�ري معروفة 
يف ترشيع�ات ال�دول العربي�ة ، اىل وق�ت قري�ب . فعند خضوع 
ال�دول العربي�ة للحكم العثاين ، كان�ت ترشيعاهتا تفتقر اىل مثل 
تل�ك االج�راءات ، فقد خال قان�ون اصول املحاك�ات اجلزائية 
العث�اين ، وكذلك قانون اجل�زاء العثاين ، من أية أحكام تتضمن 
اجراءات االسرتداد . إذ كانت السلطة العثانية متارس اجراءات 
االس�رتداد اس�تنادا اىل اعتب�ارات سياس�ية . ومث�ل ذلك فعلت 
س�لطة االنت�داب التي تلت س�قوط الدولة العثاني�ة ، وخضوع 
الدول العربية لس�لطات االنتداب إثر ذلك ، فلم تصدر ترشيعا 

3- املدعي العام قاس�م عبد احلميد االورفه يل – اس�رتداد املجرمني وتس�ليمهم يف العراق – 
الثقافة القانونية – وزارة العدل – بغداد – 1985 .
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ينظم تلك االجراءات . 
بع�د نيل ال�دول العربية الس�تقالهلا ، خاصة بع�د انتهاء احلرب 
العاملي�ة الثاني�ة ، ب�دأت بتنظيم اجراءات االس�رتداد والتس�ليم 

للمتمهمني واملحكومني بتضمينها يف ترشيعاهتا 4. 
إن أه�م خطوة قامت هب�ا الدول العربية يف ه�ذا االجتاه ، عقدها 
وتنفي�ذ  واالناب�ات  واالعالن�ات  املجرم�ني  )تس�ليم  اتفاقي�ة 
االح�كام( يف اط�ار جامعة ال�دول العربية بتاري�خ 14/أيلول/ 
1952 ، املص�ادق عليه�ا من قبل الع�راق بالقان�ون رقم )35( 
لس�نة 1956 . وظلت هذه االتفاقية سارية اىل ان عقدت اتفاقية 
الرياض للتعاون القضائي بني دول جامعة الدول العربية يف 4/
نيس�ان/ 1983، املص�ادق عليها من قبل الع�راق بالقانون رقم 
)110( لس�نة 1983 . كا تم تأس�يس )مكت�ب الرشطة اجلنائية 
العربي�ة( ، وه�و أح�د مكات�ب ثالث�ة تابع�ة للمنظم�ة الدولي�ة 
العربية للدفاع االجتاعي ضد اجلريمة ، التي تأسس�ت يف 10/
نيسان/1960 بقرار مصادق عليه من قبل جامعة الدول العربية 
، والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم )168( لس�نة 1964 
. ومق�ر هذه املنظمة يف القاهرة حيث املق�ر الدائم جلامعة الدول 
العربي�ة ، ام�ا مكتب الرشط�ة اجلنائية العربية فمقره يف دمش�ق . 
ول�ه مكات�ب فرعي�ة يف كل ال�دول العربي�ة املنضم�ة اىل املنظمة 
الدولية للدفاع االجتاعي ضد اجلريمة . اما الواجبات الرئيس�ية 
للمكت�ب املذكور فه�ي نفس الواجب�ات التي تق�وم هبا مكاتب 

4 - د. حممد الفاضل – املصدر السابق . 
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الرشط�ة الدولية )االنرتبول( ، اال ان مهامه تنحرص ضمن نطاق 
الدول العربية املنتمية اليه .    

يف العراق ، مل يتضمن قانون اصول املحاكات اجلزائية البغدادي 
الذي رشعته سلطات االحتالل الربيطانية يف ترشين الثاين 1918 
، بع�د احتالهلا للعراق عام 1917 ، وال�ذي اعترب نافذا من 1/
كان�ون الثاين/1919 ، أية نصوص تتضمن كيفية البت بتس�ليم 
املتهمني او املحكومني ، أو اسرتدادهم . اىل ان رشع قانون إعادة 
املجرم�ني رقم )21( لس�نة  1923 بتاريخ 31/آذار/1923 5. 
وكانت احكام هذا القانون ترسي عىل املتهمني واملحكومني من 
أي دول�ة كان�ت . ك�ا جلأ الع�راق اىل عقد معاه�دات مع بعض 
الدول لتنظيم اجراءات تسليم أو اسرتداد املتهمني او املحكومني 
بني العراق والدول االطراف يف تلك املعاهدات . ويف حالة عدم 
وج�ود اتفاقي�ة بني الع�راق والدول�ة طالبة التس�ليم ، فإن االمر 
مرتوك لتقدير احلكومة العراقية ، اال ان التعامل كان جيري بعدم 
املوافقة عىل التس�ليم اال اذا أعطت الدولة طالبة التس�ليم تعهدا 
حلكوم�ة العراق بأهنا س�تعامل الع�راق باملثل مس�تقبال . ويعترب 
القانون املذكور اول قانون عريب لتنظيم اجراءات االس�رتداد او 

التسليم للمتهمني او املحكومني . 
بع�د ترشيع قان�ون اصول املحاك�ات اجلزائية رقم )23( لس�نة 
1971 فق�د ت�م تنظي�م اجراءات تس�ليم املتهم�ني واملحكومني 

5 - الغ�ي هذا القانون بعد ان حلت حمله االحكام اخلاصة بالتس�ليم واالس�رتداد الواردة يف 
قانون اصول املحاكات اجلزائية رقم )23( لسنة 1971 ، النافذ حلد اآلن . 
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واس�رتدادهم يف الفصل الثاين من الباب الس�ابع املعنون )االنابة 
القضائي�ة وتس�ليم املجرم�ني( بامل�واد )م�ن 357 اىل 368( منه 

حتت عنوان )تسليم املجرمني( . 
وم�ن ال�دول الت�ي عق�د الع�راق معه�ا اتفاقي�ات أو معاهدات 
لتس�ليم املتهمني او املحكومني او اس�رتدادهم : االتفاق املؤقت 
مع س�ورية ولبنان عام 1922 ، وهو اول اتفاق يربم بني العراق 
مع دولة عربية وقد ابرم حني كان العراق الزال خيضع لالنتداب 
الربيط�اين وس�ورية ولبن�ان كانتا الت�زاالن ختضع�ان لالنتداب 
الفرن�ي ، وكان االتف�اق يقت�رص ع�ىل احضار الش�هود وتبادل 
التوقي�ف  يتعداه�ا اىل مذك�رات  القضائي�ة فق�ط وال  االوراق 
او تب�ادل املجرم�ني ، ث�م عق�د اتف�اق مؤق�ت آخر ب�ني العراق 
وس�لطة االنتداب الفرني عىل س�وريا ولبنان لتس�ليم املتهمني 
واملحكومني بتاري�خ 6/أيار/1929 وتضمن االتفاق اس�تثناء 
مرتكبي اجلرائم السياس�ية والعسكرية من التسليم .  كا تم عقد 
معاهدت�ني مع تركيا االوىل عام 1932 وتم التوقيع عليها يف 9/
كانون الثاين/1932 وصدقت بالقانون رقم )18( لسنة 1932، 
وتتعل�ق بتس�ليم املجرمني ب�ني البلدي�ن  وقد الغي�ت باالتفاقية 
اجلدي�دة لتس�ليم املجرم�ني املربم�ة بتاري�خ 29/آذار/1946 
وص�دق عليه�ا بالقان�ون رق�م )17( لس�نة 1947 . وت�م عقد 
معاه�دة لتس�ليم املجرم�ني مع م�رص املص�ادق عليه�ا بالقانون 
رق�م )60( لس�نة 1931 ، وعقدت اتفاقية ثانية مع مرص بش�أن 
املس�اعدة املتبادلة والتع�اون القانوين والقضائ�ي املصادق عليها 
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بالقان�ون رق�م )194( لس�نة 1964 وق�د الغت ه�ذه االتفاقية 
معاهدة تس�ليم املجرمني لعام 1931الن االتفاقية تضمنت بابا 
يبحث يف ش�ؤون تس�ليم املجرمني . وتم ابرام معاهدة اس�رتداد 
املجرمني مع بريطانيا يف 2/أيار/1932 املصادق عليها بالقانون 
رق�م )53( لس�نة 1932.  وكذل�ك ت�م اب�رام معاه�دة تس�ليم 
املجرمني بني العراق ونجد واحلجاز وملحقاهتا )اململكة العربية 
الس�عودية( املصادق عليه�ا بالقانون رقم )58( لس�نة 1931 .  
وت�م التوقيع مع اليمن عىل معاهدة تس�ليم املجرمني املعقودة يف 
القاهرة يف 1/نيسان/1946 وصدق عليها بالقانون رقم )45( 
لسنة 1947.  وتم عقد اتفاق وقتي مع ايران السرتداد املجرمني 
بتاري�خ 6/كانون االول/1922 بقرار من جملس الوزراء . وتم 
عقد معاهدة لتس�ليم املجرمني مع الوالي�ات املتحدة االمريكية 
بتاري�خ 7/حزي�ران/ 1936 واملص�ادق عليه�ا بالقان�ون رقم 
)12( لس�نة 1936. وهناك اتفاقيات عديدة مع دول اخرى من 
بينها هنغاريا املوقع عليها يف بودابس�ت بتاريخ 4/آذار/1977 

املصادق عليها بالقانون رقم )92( لسنة 1977  6.  

6 - القايض عبد الرمحن خرض – رشح قانون اصول املحاكات اجلزائية البغدادي وتعديالته 
وذيوله – اجلزء الثالث – مطبعة دار الكتاب العريب – القاهرة – مل تذكر سنة الطبع . واملدعي 
العام قاس�م عبد احلميد االورفيل – املصدر الس�ابق . و د. رش�دي خالد – اتفاقات التعاون 

القانوين والقضائي بني العراق والدول االخرى – وزارة العدل – بغداد 1982 . 



10

مفوضية االتحاد االوروبي اىل العراق 

رئاسة املفوضية 
بغداد، 25 تشرين الثاني 2012

كرئيس ملفوضية االحتاد االورويب اىل مجهورية العراق، يس�عدين 
ويرشفني ان ُأقدم لكم هذا الدليل. 

نحن االوروبيون مدركون جيدا للحروب والدمار والدكتاتورية 
بالع�راق وش�عبة  الت�ي ارضت  الدولي�ة والعقوب�ات  والعزل�ة 
يف االجي�ال الس�ابقة. لألحت�اد االورويب ه�دف واض�ح: دع�م 
االس�تقرار واالمن يف العراق بش�كل فع�ال، واعادته مرة اخرى 
اىل دوره االقليم�ي وال�دويل. االحت�اد االورويب نفس�ه انبثق من 
الدم�ار الكيل الذي تس�ببت به احل�رب العاملية الثاني�ة. 12 دولة 
اوروبية جديدة انضمت اىل االحتاد االورويب بعد سنوات عديدة 
م�ن اخلض�وع اىل احلكم الدكتاتوري الش�مويل. لق�د تعلمنا بأنه 
م�ن دون حكومة فاعلة وحكم رش�يد واقتصاد واحرتام حلقوق 
االنسان بأنه لن نتمكن من العيش 60 عاما من السالم والتطور. 
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الدرس االس�ايس هو اال االداة الفريدة م�ن نوعها للوصول اىل 
السالم واالس�تقرار للجميع هو احرتام لسيادة القانون. احرتام 
القانون ال يعني احرتام القواعد او احزاب السياسية او اي مكون 
اخر. احرتام القانون يعني الوصول املتساوي اىل العدالة من قبل 

مجيع مواطني العراق، وهذا يعني سيادة القانون عىل اجلميع. 
هي�دف ه�ذا الدليل ع�ىل مس�اعدة املدرب�ني العراقي�ني من اجل 
حتس�ني الوص�ول اىل س�يادة القانون ل�كل املواطن�ني العراقيني. 
وهذا ال يمكن ان حيصل بدون االعرتاف الرئيي لسيادة القانون 
ال�دويل، وتداخله الفعال اىل النظ�ام القضائي العراقي ومن دون 
املشاركة الفعالة للعراق يف التعاون القضائي االقليمي والدويل. 
يوضح هذا الدليل اوجه الشبه بني االدوات االقليمية االساسية 
املتعلق�ة بالتعاون القضائي  - معاهدة الري�اض العربية للتعاون 
القضائ�ي 1983 – املعاه�دة االوروبية حول تس�ليم املطلوبني 
1957 واملعاه�دة االوروبية حول املس�اعدة املتبادلة يف القضايا 

اجلنائية 1959. 
يسلط  هذا الدليل الضوء عىل خصائص االشكال االكثر تعقيدا 
يف التع�اون القضائي املتعلق�ة بالقضايا اجلنائية: تس�ليم اهلاربني 
وجل�ان االنابة القضائية. س�يجد املحامون العراقي�ون الفائدة يف 
التطبيق العميل هلذه املعاهدات. قد جيد ضباط الرشطة العراقيني 
الفائ�دة يف حتليل اتفاقيات التعاون الدويل يف جمال الرشطة الذي 

تم التطرق اليه يف الدليل ايضا.
اخلربة العملية الواسعة يف خمتلف الدول االوروبية للمؤلف هي 
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املي�زة االساس�ية للكتاب. وللميض قدما يف رفع مس�توى االداء 
جي�ب تطوي�ر االج�راءات واالدارة واملس�اعدة القانوني�ة ل�كل 
العراقيني فيا يتعلق باملس�ائل اجلنائية. مفوضية االحتاد االورويب 
يف العراق وبعثة االحتاد االورويب لدعم سيادة القانون يف العراق 
EUJUST LEX  يعملون بجد من اجل دعم س�يادة القانون 
واع�ادة بن�اء الس�لطات احلكومية م�ن ضمنها الرشط�ة والعدل 
واملؤسس�ات االصالحي�ة. يقدم هذا الدلي�ل اىل كل العاملني يف 
النظ�ام اجلنائي القضائي احدث الدراس�ات وافضل التطبيقات 
التي تس�اعد يف اع�ادة العراق بش�كل اقرب اىل املعاي�ري الدولية 

املطبقة يف االحتاد االورويب. 
وان�ا كيل ام�ل ان جت�دو يف ه�ذا الدلي�ل الفائ�دة واملس�اعدة يف 
جهودنا املش�رتكة من اجل دعم س�يادة القانون جلميع املواطنني 

العراقيني.

 

يانا هايباسكوفا    
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 اوال - مفهوم تفعيل اسرتداد املطلوبني للعراق
1- تارخييًا، اس�رتداد املطلوبني هو من أق�دم أوجه التعاون 
ال�دويل ب�ني ال�دول. وه�ذا التع�اون نج�ده يف املس�ائل املتعلقة 

بمكافحة اجلريمة من خالل تبادل املطلوبني اهلاربني.
كا يش�ري اس�رتداد املطلوبني إىل تسليم شخص مطلوب من 
قب�ل دولة إىل دولة أخرى »بحكم معاهدة أو مبدأ التبادل« )س. 
بس�يوين(. لذلك، يمكن تعريف اسرتداد املطلوبني باعتباره أداة 
قانونية وسياس�ية معقدة تسمح للبلد بتس�ليم شخص لبلد آخر 
وجد داخل أراضيها مطلوب من قبل تلك الدولة كونه متهم او 

حمكوم عليه يف جريمة أو اكثر بعقوبة مقيدة للحرية .
ان احلاج�ة للجوء إىل هذه الوس�يلة من التعاون هو بس�بب 
اس�تحالة ان يقوم أي بلد من البلدان التي ترغب يف القبض عىل 
الش�خص مطل�وب، ان تقوم بمارس�ة اي س�لطات قرسية عىل 
أرايض دولة أجنبية التي يتواجد فيها هذا الشخص دون التعدي 
عىل س�يادة ذلك البلد. ان اس�تعادة هذا الشخص ال ينطوي عىل 
اي انتق�اص لس�يادة تلك الدولة، ونتيجة لذل�ك فان حتقيق هذا 
األم�ر منوط بأن يقرر البلد طواعية ان من املناس�ب املوافقة عىل 
الطل�ب املق�دم من قب�ل تلك الدولة بتس�ليم هذا الش�خص هلا. 
وعن�د القي�ام بذلك عىل الدولة التي تس�لمت الطل�ب أن توازن 
بني االحتياجات األساسية للتعاون الدويل يف جمال قمع اجلريمة 

وبني محاية احلقوق األساسية حلرية األشخاص املطلوبني.
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من حي�ث األصل والتط�ور التارخيي، فان جوهر اس�رتداد 
املطلوبني هو يف األس�اس س�يايس. وبالرغم من ذلك فان طابعه 
السيايس قد انحرس تدرجييًا لصالح اجلانب القانوين املنبثق عنها. 
وبم�رور الس�نوات، فان العديد من البلدان نظمت هذا الش�كل 
من أش�كال التع�اون القضائ�ي ال�دويل األكثر أمهي�ة من خالل 
تنظيمه�ا كاًل من قواعد داخلية حمددة ووس�ائل وأدوات دولية. 
من خالل اعطاءها األس�اس القانوين املناس�ب هلا، فان واضعي 
القانون قدموا للحكومات القواعد التي جيب اتباعها يف عالقاهتا 

مع الدول األخرى يف هذا املجال.
يف الوق�ت احل�ارض، ازدادت احلاج�ة إىل اج�راءات قانونية 
متقنة بخصوص اس�رتداد املطلوبني بس�بب التوس�ع يف اجلريمة 
املنظم�ة وظاهرة االرهاب وكذلك امكانية زيادة احلركة والتنقل 
إىل اخل�ارج، التي يوفرها التطور املس�تمر يف جمال وس�ائل النقل 
والذي أدى إىل سهولة االنتقال إىل البلدان األجنبية ، واستخدام 
التكنولوجي�ا احلديث�ة، إىل جان�ب عوام�ل أخ�رى جعل�ت من 
الرضوري أكثر ان تتعاون السلطات القضائية يف الدول املختلفة 
لضان تسليم الشخص اهلارب الختاذ االجراءات القانونية  بحقه 
من قبل الدولة طالبة التسليم . ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، فقد 
سنت الدول قوانني ووقعت اتفاقيات دولية تفوض سلطاهتا من 

أجل توفري هذا النوع من التعاون الدويل املتبادل. 
2. ووفقًا للمصادر املتعلقة باالطار القانوين فانه يمكن متييز 

نوعني من تسليم املطلوبني:
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- التسليم غري القائم عىل اتفاقية حيث يتم تنفيذه من خالل 
تطبي�ق القان�ون الداخ�يل للدولة التي تس�لمت الطل�ب وتنفذه 

بموجب التعاون الثنائي أو التبادل الثنائي بني البلدين .
- التس�ليم القائ�م عىل اتفاقي�ة حيث يتم تنفي�ذه من خالل 
ترب�ط  األط�راف(  متع�ددة  أو  )ثنائي�ة  دولي�ة  معاه�دة  تطبي�ق 

البلدين.
وفق�ًا للطلب املقدم م�ن الدولة طالبة التس�ليم  يمكن متييز 

نوعني آخرين من التسليم:
- اس�رتداد املطلوب�ني االجرائ�ي وه�و تس�ليم الش�خص 

املطلوب إىل جهة جنائية يف البلد الذي قدم الطلب .
- اسرتداد املطلوبني التنفيذي هو تسليم الشخص املطلوب 
إىل جهات تنفيذية يف البلد الذي قدم الطلب لقضاء مدة العقوبة 

الفعلية املفروضة عليه .
وأخريًا، فيا يتعلق باسرتداد املطلوبني ، هناك:

- اس�رتداد املطلوبني الفعال، عندما يقدم البلد طلبًا لتسليم 
شخص مطلوب .

- اس�رتداد املطلوبني غري الفعال، عندما تطلب دولة تسليم 
شخص مطلوب من قبل دول أخرى.

تس�ليم  ذل�ك  يف  ب�ا  ال�دويل،  التع�اون  آلي�ات  تعزي�ز  ان 
املطلوب�ني، أم�ر رضوري ملعاجلة التعقيدات الت�ي ينطوي عليها 
تقديم االشخاص إىل العدالة. حيتاج كل بلد لضان عدم هروب 
املطلوب�ني ملجرد عبور احلدود. وهذ يتطلب وجود نظام تس�ليم 
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مطلوبني فعال ورسيع والذي حيارب بجدية اجلريمة داخل البلد 
والعابرة للحدود الوطنية، با يف ذلك اجلريمة املنظمة والفس�اد، 

مع ضان مراعاة حقوق االنسان.
ثانيا - مقارنة بني اسرتداد املطلوبني ونقل االجراءت الجنائية 
تفعيل اس�رتداد املطلوب�ني إىل العراق يتضم�ن تقديم طلب 
من قبل الس�لطات العراقي�ة املختصة إىل الس�لطات املختصة يف 
بلد آخر من أجل تس�ليم الش�خص اهلارب املطلوب إىل العراق 
متواج�د يف ذل�ك البلد، وهو أما أن يكون )مش�تبه ب�ه أو متهم( 
أو أدي�ن )حكم عليه( الرتكابه جريم�ة يف العراق. إذا مل ترفض 
تل�ك الدولة الطلب الذي قدمه العراق الس�رتداد املطلوبني بأن 
وافق�ت عليه، فان تلك الدولة األجنبية تكون بتنفيذها التس�ليم 
قد ختلصت من الشخص املطلوب، والذي عادة ما يكون أجنبي 
وهو غري مرحب به هناك، )بش�كل عام، ف�ان رعايا تلك الدولة 

ال خيضعون للتسليم(.
أ. ويف ه�ذا الص�دد، فان اس�رتداد املطلوبني يش�به االجراء 
االداري املح�يل )م�ن جان�ب واح�د( اخل�اص برتحي�ل أو طرد 
األجنب�ي ))انظر امل�واد 1)10،11(، 14-20 م�ن قانون اقامة 
االجانب العراقي رقم )118( لسنة  1978(( . وعىل أية حال، 
فان�ه عىل النقيض من الطرد أو الرتحيل، فان اس�رتداد املطلوبني 
ه�و يف األس�اس من مصلح�ة الدولة التي قدم�ت الطلب. وهو 
مصمم لضان تطبيق العدالة الكفوءة من خالل جلب الشخص 
املطل�وب للمحكم�ة وأخ�ريًا جتن�ب اخت�اذ االج�راءات اجلنائية 



18

غيابيا ضده وباملقابل جلب الش�خص للس�جن م�ن أجل قضاء 
فرتة العقوبة التي فرضت عليه.

ان الفائ�دة التي تعود عىل الدولة التي تس�لمت الطلب هي 
فقط نتيجة حتمية من جراء عملية التسليم عندما حترر نفسها من 
شخص مطلوب حُيتمل أن يكون مصدرًا للمشاكل واملتاعب يف 
أراضيها باالضافة إىل كونه له عالقة بنش�اطات اجرامية مزعومة 

وربا يكون جمرمًا حمتماًل أو فعليًا. 
يف كث�ري م�ن األحيان ع�ىل الرغم من ان الدول�ة األخرى ال 
متتلك اي يشء حمدد ضد الش�خص املطلوب، وهذا هو الس�بب 
يف كون�ه يقيم لفرتة من الزمن عىل أراضيها ، فمن الناحية التقنية 
ف�ان ه�ذا البل�د ليس لدي�ه األس�س القانوني�ة لرتحي�ل أو طرد 

الشخص وأيضًا ليس يف حاجة للتخلص منه.  
م�ع ذلك، حت�ى يف احلاالت الت�ي يمتلك فيها البلد أس�بابًا 
لرتحي�ل أو ط�رد ش�خص م�ن أراضيه، ب�ا يف ذل�ك املعلومات 
ال�واردة يف طلب التس�ليم، ال أحد يف العراق جي�ب أن يتوقع أو 
يع�د الع�دة للحص�ول مبارشة عىل تس�ليم الش�خص من خالل 

طرده أو ترحيله من البلد الذي تم تقديم الطلب إليه. 
يمكن حتقيق مثل هذه النتيجة النهائية فقط إذا كانت الدولة 
األخرى تقوم باس�رتداد املطلوبني باعتباره خدمة مقدمة للعراق 
ع�ن طريق اتباع اجراء يس�مى التس�ليم املقنع )خمف�ي(. عمومًا، 
فان هذا النوع من اسرتداد املطلوبني ال يمكن التشجيع عليه وال 

يمكن أن تتوقعه السلطات العراقية بشكل خاص.
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باالضاف�ة إىل ذل�ك، ان هذا النوع من التس�ليم  يعد انتهاكًا 
جس�يًا ملعاي�ري حق�وق االنس�ان ألنه حي�رم الش�خص املطلوب 
م�ن اجراءات التس�ليم االعتيادي�ة والتي يمكنه فيه�ا من متابعة 

اجراءات متكنه من احلصول عىل قرار برفض تسليمه.
ع�ىل الرغم م�ن انجذاب بع�ض املوظفني املكلفني بس�يادة 
القان�ون للقيام هبذا العمل، ف�ان هذا االجراء حمظور كا انه حيرم 
الشخص املطلوب من حقوقه يف الدفاع عن نفسه ضد اجراءات 
التس�ليم. هذه احلق�وق يف أي قضية هي اجلدي�رة باالعتبار اكثر  

من أية حقوق يف اجراءات الرتحيل أو الطرد.   
ب. ينبغي التمييز بني اسرتداد املطلوبني وبني بعض أشكال 
أو )وس�ائل( التع�اون القضائ�ي الدويل والتي تس�فر ع�ن نتائج 
مماثلة. وبشكل خاص، جيب أن يتم متييزها عن: نقل االجراءات 
اجلنائي�ة، االعرتاف باالحكام اجلنائي�ة األجنبية وتنفيذها، ونقل 

السجناء.
اس�رتداد املطلوب�ني هو اج�راء يت�م بمقتضاه تس�ليم اجلاين 
املزع�وم اهلارب إىل بلد آخ�ر، بناء عىل طلبه�ا ملحاكمته أو تنفيذ 
العقوبة التي فرضت عليه يف البلد الذي طلب تسليمه. يف الوضع 
الس�ابق مل يك�ن من املؤكد فرض عقوبة عىل الش�خص املطلوب 
وه�و األكثر احت�ااًل، فقد يكون هذا الش�خص بريئ�ًا، وبالتايل، 
فان تسليمه يف الغالب يوفر فرصة ويسهل عىل الشخص ممارسة 

حقوقه الشخصية يف الدفاع عن نفسه.
يف حالة تس�ليم اهلارب من قبل الدولة التي تسلمت الطلب 
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وأحرضته ملواجهة االجراءات اجلنائية املقامة بحقه يف الدولة التي 
قدمت طلب التس�ليم. لذلك، فان ذلك الشخص واالجراءات 
املقام�ه ض�ده تصبان مع�ًا لصال�ح العدالة. يف ه�ذا الصدد، فان 
اس�رتداد املطلوبني بغية حماكمتهم يش�به نقل االجراءات اجلنائية 
حي�ث اهن�ا يق�ودان إىل النتيج�ة ذاهت�ا، وه�ي: وض�ع املتهم او 

املحكوم واالجراءات معًا. 
 مثال على نقل االجراءات الجنائية :

عندم�ا جي�ري حتقيق ضد مواط�ن عراقي من قبل س�لطات 
قضائي�ة لدولة أجنبية وج�دت انه موج�ود يف االرايض العراقية 
)ومع األخذ باالعتبار ان الس�لطات العراقية ال تسلم رعاياها(، 
ف�ان الدول�ة األجنبية تقدم اقرتاح�ًا تتنازل بموجب�ه عن القضية 
ويتوىل القضاء العراقي مسؤولية القضية. ويتم بعد ذلك التحقق 
من صحة االجراءات لغرض االستمرار هبا ضد ذلك الشخص 

يف العراق.
النتيج�ة النهائي�ة املش�رتكة للتع�اون القضائي ال�دويل لكال 
الصيغتني تتحقق بطرق خمتلفة عىل الرغم من ان نقل االجراءات 
اجلنائي�ة اخلاص�ة بذلك الش�خص ق�ادت اىل اخت�اذ االجراءات 
إىل م�كان تواج�د ذلك الش�خص يف حني ان تس�ليم الش�خص 
املطل�وب الجراء املحاكمة حيقق النتيج�ة بالطريق املعاكس، من 
خالل تقديم الش�خص لالجرءات اجلنائية املقامة ضده يف البلد 

طالب التسليم.
يف مثل هذا الوضع، يتم فيه تس�ليم املطلوب من أجل تنفيذ 
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عقوب�ة معين�ة ويطلق عليه )تس�ليم املدان(، حيث ان الش�خص 
املطل�وب ه�و دائًا مذنب كونه ش�خص مدان فيتم  تس�ليمه من 
قب�ل البلد الذي اس�تلم الطلب وجلبه لتنفي�ذ العقوبة املفروضة 
عليه يف البلد الذي قدم طلب التس�ليم من أجل جعل تنفيذ هذه 
العقوب�ة ممكنًا. وهكذا، فان الش�خص املحكوم عليه واجراءات 
التنفيذ املقامة ضده يسريان معًا من أجل حتقيق العدالة. ويف هذا 
الصدد، تس�ليم املدان يش�به االع�رتاف بتنفيذ األح�كام اجلنائية 
األجنبي�ة كوهنا يقودان إىل نفس النتيجة، وهي: وضع اجراءات 

التنفيذ والشخص الصادر بحقه احلكم معًا. 
مثال على االعرتاف وتطبيق االحكام الجنائية االجنبية 

يف حماولة لتنفيذ عقوبة السجن بحق مواطن عراقي اجلنسية 
حيث ان س�لطات الدولة األجنبية جت�ده متواجدا عىل أراضيها، 
)مع األخ�ذ باالعتبار ان الس�لطات العراقية ال تس�لم رعاياها( 
، تق�رتح الدول�ة األجنبية ويواف�ق العراق عىل تنازل مس�بق عن 
اج�راءات التنفي�ذ بحق ه�ذا الش�خص وتقوم الدول�ة األجنبية 
بت�ويل مس�ؤولية التنفي�ذ. ويت�م بعد ذل�ك ، االع�رتاف باحلكم 
القضائ�ي من حمكمة اجنبي�ة ويطبق من جانب الع�راق بتوقيف 

الشخص وايداعه يف السجون العراقية. 
النتجي�ة النهائي�ة املش�رتكة للتع�اون القضائي ال�دويل لكال 
الصيغت�ني تتحق�ق بط�رق خمتلفة ع�ىل الرغم م�ن  ان االعرتاف 
وتطبيق األحكام اجلنائية االجنبية يوصل االجراءات للش�خص 
املحكوم عليه ، بينا تس�ليم املدان حيقق النتيجة بطريقة معاكسة، 
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م�ن خ�الل تقديم الش�خص املحكوم علي�ه الج�راءات التنفيذ 
املقام�ة ض�ده. باالضاف�ة اىل ذل�ك، ف�ان االع�رتاف وتطبي�ق 
اج�راءات التنفي�ذ اخلاص�ة بالدول�ة األجنبي�ة يعتم�د يف بع�ض 
األحيان عىل موافقة الش�خص املحكوم عليه )عىل س�بيل املثال، 
املادة 55 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي(، يف حني 
تس�ليم املدان، باعتباره ش�كال أكثر تفضياًل يف التعاون القضائي 
الدويل، ال يعتمد أبدًا عىل مثل هذه املوافقة. ان موافقة الشخص 
املطلوب ل�ه بعض األمهية القانونية ولكنه�ا يمكن أن تؤثر فقط 
عىل اجراءات التس�ليم من خالل التأكيد عىل بعض االجراءات 
البس�يطة دون وج�وب أن تك�ون النتيجة النهائي�ة اجيابية. حيث 

يمكن أن ينفذ تسليم املطلوب بدون موافقته.
ع�الوة عىل ذلك، ف�ان قانون اس�رتداد املطلوبني ال يتطلب 
أي اعرتاض س�واء كان )رصحيًا أم ضمنيًا( للش�خص املطلوب 
حضوره االج�راءات اجلنائية أو التنفيذي�ة املقامة ضده من أجل 
بدأ االج�راءات للحصول عىل اس�رتداد املطلوب�ني من اخلارج. 
وهل�ذا ال يوج�د م�ا جيعل اس�تدعاء مس�بق لش�خص موجود يف 
اخل�ارج والفش�ل الالح�ق يف مثول�ه أم�ام الق�ايض املختص أو 

املحكمة املختصة رضوريا الجراءات التسليم املقامة ضده. 
اضاف�ة اىل ذل�ك، الن�ه ع�ادَة م�ا يك�ون النق�ل يف مصلحة 
الش�خص، اال ان�ه غالب�ا م�ا يتطل�ب النق�ل موافق�ة الش�خص 
املطل�وب تس�ليمه. وبالت�ايل، عندم�ا يكون الش�خص املطلوب 
موافق�ا عىل نقل�ه اىل بلده، ليس بالرضوري ان يس�عى هذا البلد 
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اىل تس�ليمه ايضا وان يكون ملزما اس�تنادا لقاعدة التخصص ان 
الش�خص الذي سلم نفس�ه قد حُياكم أو يعاقب يف البلد الطالب 
فقط مع اعتبار اجلريمة التي من اجلها تم تسليمه من قبل الدولة 
املطلوب منها )راجع املادة 53 من اتفاقية الرياض العربية حول 

التعاون القضائي(. 
وه�ذا يتبع، اذا تم معاقبة مواط�ن عراقي يف بلد اخر ووافق 
هذا الشخص عىل ان يتم نقله اىل العراق وبالفعل حصلت عملية 
النق�ل، وهنا نظريا ممكن، وبدون اي معنى من وجهة نظر عملية 
ان يتم تقديم طلب اسرتداد املطلوبني عن اي جريمة اخرى. مثل 
هكذا طلب هو عديم الفائدة وغري رضوري. بموافقة الشخص 
قضاء عقوبته  يف العراق، وافق املواطن العراقي الذي تم معاقبته 
يف اخل�ارج ع�ىل كل املخاط�ر املتأتية م�ن املحاكم�ة و العقوبة يف 
الع�راق عن اي جريم�ة جنائية اخرى. مثل ه�ذه احلاالت عادًة 
ما حتصل عندما يعتقد الشخص خمطئا بأن جريمته والتي يعاقب 

عليها القانون العراقي لن يتم اكتشافها. 
عالوة عىل ذلك، اجلمع بني نقل شخص عىل عالقة بجريمة 
جنائي�ة وتس�ليم مطلوب ع�ىل عالق�ة بجريمة اخرى قد ُينش�ئ 
صعوبات غري متوقعة وغري مربرة. انه من املحتمل نشوء خالف 
حول صالحية احلكم  الذي ينبثق من اي تسليم مطلوبني والذي 

من املمكن ان يكون مطبق عىل اي جريمة ثالثة. 
جيب عىل س�لطة االدع�اء العام ان ُتثب�ت ان احلالة القانونية 
للمطل�وب املنق�ول )التي ال حتتوي عىل ُحك�م خمتص( اكثر قوة 
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م�ن احلالة القانونية للش�خص املطلوب )التي حتتوي عىل احُلكم 
املختص( وتتجاوزها ألس�تبعاد قابلية التطبيق للحكم املختص 
م�ع اش�ارة اىل اي جريم�ة ثالثة ارتكبها الش�خص الذي س�لم. 
أذا مل يك�ن االم�ر كذلك، يتم حجب س�لطة االدعاء العام اىل ان 
يأذن هبا البلد الطالب. هلذا السبب نقل الشخص املطلوب سيتم 
اعتب�اره لي�س فقط غ�ري كاٍف لكنه معي�ق ايضا لعملية التس�ليم 

لنفس الشخص ألي سبب كان.   
اخريا، يرجى االشارة اىل ان املنقولني ال يملكون فقط احلالة 
القانونية لش�خص حمك�وم، لكنهم ايض�ا وحاليا س�جناء ايضا. 
وعىل العكس، ادانة  املطلوبني امُلَس�لمني هم اشخاص حمكومني 
والس�جناء املستقبليني فقط يتم تسليمهم بعدئذ يصبحوا سجناء 
يف البل�د الطال�ب. هلذا الس�بب تنف�ذ عملية اس�رتداد املطلوبني 

للسجناء املدانني ويتم اجراء عملية النقلللسجناء .
ثالثا - االطار القانوني لتفعيل اسرتداد املطلوبني للعراق

املادة )368( من قانون اصول املحاكات اجلزائية يف العراق 
اس�تنفذت اجلزء املح�يل من االط�ار القانوين العراق�ي يف تفعيل 

اسرتداد املطلوبني . تنص املادة القانونية عىل ماييل: 
))اذا طلبت الس�لطات العراقية مته�ا او حمكوما يف اخلارج 
ملحاكمت�ه ع�ن جريمة وقع�ت من�ه او لتنفيذ حكم ص�ادر عليه 
وج�ب ان يعرض ه�ذا الطلب عىل جملس القض�اء االعىل مرفقا 
بالوثائ�ق املبين�ة بامل�ادة 360 الخت�اذ اخلط�وات الالزم�ة لطلب 
تس�ليمه بالطرق الدبلوماس�ية(( ونص امل�ادة )360( املذكورة، 
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)) يق�دم طلب التس�ليم كتاب�ة بالط�رق الدبلوماس�ية اىل جملس 
 القض�اء االع�ىل مرفق�ا ب�ه الوثائ�ق االتي�ة بق�در االم�كان :- 
1-  بيان واف عن الشخص املطلوب تسليمه واوصافه وصورته 
 الشمسية واالوراق املثبتة جلنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة. 
2-  صورة رس�مية م�ن امر القبض مبينا فيه�ا الوصف القانوين 
للجريم�ة وامل�ادة العقابي�ة املنطبق�ة عليه�ا وصورة رس�مية من 
اوراق التحقي�ق وم�ن احلك�م ان كان قد صدر علي�ه. وجيوز يف 
حال�ة االس�تعجال توجي�ه الطل�ب بطري�ق ال�ربق او اهلاتف او 

بالربيد دون مرفقات(( .
جت�در االش�ارة اىل ان القانون مل حيتِو ع�ىل نص يرشح قاعدة 
التخص�ص فيا يعود بالنفع عىل االش�خاص الذي قد يس�لمون 

انفسهم اىل العراق. 
اجلزء الدويل من القانون اكثر تعقيدا بكثري. حيث يتألف من 

اتفاقيات خمتلفة بني العراق والدول االجنبية، وهي: 
املعاه�دات الثنائية : )تركز عىل موضوع اس�رتداد املطلوبني 
فق�ط او ع�ىل قضايا اخ�رى متعلق�ة بالتعاون القضائ�ي الدويل( 
مث�ل: اتفاقي�ة اس�رتداد املطلوب�ني ب�ني اململك�ة املتح�دة ومملكة 
الع�راق يف 5 اي�ار 1933، اتفاقية اس�رتداد املطلوب�ني بني مملكة 
الع�راق والوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة يف 23 نيس�ان 1936 
يف املقاب�ل، امل�ادة 17 – 38 م�ن اتفاقي�ة املس�اعدة القانونية بني 
مجهورية هنغاريا ومجهورية العراق يف 24 ترشين االول 1977، 
امل�ادة 22-36 من اتفاقية تقديم املس�اعدة القانونية املتبادلة بني 
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االحتاد الس�وفيتي السابق )التزال سارية بالنسبة لروسيا وبعض 
م�ن دول االحت�اد الس�وفيتي الس�ابق( ومجهورية الع�راق يف 22 

حزيران 1973.
االتفاقي�ات املتع�ددة االطراف : )حتتوي عىل قواعد تس�ليم 
املجرم�ني(: اتفاقيات اقليمية مثل: اتفاقية الرياض العربية حول 
التع�اون القضائ�ي يف 6 نيس�ان 1983، وع�ىل وجه اخلصوص 
امل�واد 38-57 م�ن ه�ذه االتفاقي�ة تن�ص عىل موضوع تس�ليم 
املطلوب�ني. االتفاقي�ات الدولية، مثل اتفاقي�ة االمم املتحدة ضد 
اجلريم�ة املنظمة ، والتي تم ابرامها يف 29 ايلول 2003 )صادق 
عليها الع�راق يف 17 ايلول 2008( وعىل وجه اخلصوص املادة 
16 حي�ث خصص�ت ملوضوع تس�ليم املجرم�ني. اتفاقية االمم 
املتح�دة للح�د م�ن الفس�اد والتي ابرم�ت يف 14 كان�ون االول 
2005 )ص�ادق عليه�ا الع�راق يف 17 اذار 2008( وعىل وجه 

اخلصوص املادة 44 املخصصة  ملوضوع تسليم املجرمني . 
بش�أن اتفاقيات االمم املتحدة : انه م�ن املهم جدا معرفة انه 
يمكن ان تس�تخدم كأس�اس قان�وين رشطي لتس�ليم املجرمني. 
بش�كل عام، كل االتفاقيات واملعاهدات حتوي عىل قاعدة هي : 
))يتعني عىل االطراف احلكومية التي جتعل من اسرتداد املطلوبني 
مرشوط�ا بوجود معاه�دة ... يف ذل�ك الوقت م�ن تاريخ ايداع 
االتفاقي�ة او تصديقه�ا او قبوهل�ا او املصادقة عليه�ا او االنضام 
اىل ه�ذه االتفاقي�ة، يتم ابالغ االم�ني العام لألمم املتح�دة ما اذا 
كانت س�تعترب هذه االتفاقية كأساس قانوين للتعاون يف اسرتداد 
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املطلوب�ني م�ع غريها م�ن االط�راف احلكومية املش�اركة يف هذه 
االتفاقية((  ))يرجى االطالع عىل املادة 16.5 من اتفاقية االمم 
املتح�دة اخلاص�ة بمكافحة اجلريم�ة املنظمة  وامل�ادة 44.6 من 
اتفاقي�ة االمم املتح�دة اخلاصة بمكافحة الفس�اد(( . يرتتب عىل 
اتفاقي�ة االمم املتح�دة املحتوية عىل مثل ه�ذه القاعدة قد تكون 
قاعدة اساس�ية لعالقات اس�رتداد املطلوبني ب�ني العراق وطرف 
اخ�ر لنف�س املعاه�دة، أال اذا أوىف ِكال الطرف�ني رشوط أع�الم 

االمني العام املتحدة  بنيتها يف حتقيق هذا الغرض. 
معاه�دات االم�م املتحدة االنف�ة الذكر تع�رض ايضا ميزة 
مهمة اخرى ، بدال من التقديم املبارش للرشوط القانونية اخلاصة 
بتس�ليم املجرمني، حيث تشري يف هذه القضية اىل اتفاقيات دولية 
اخ�رى بني االطراف املهتمة والقوانني املحلية اخلاصة باس�رتداد 
املطلوب�ني للدولة الطالب�ة، مثل املادة 16.7 م�ن معاهدة االمم 
املتح�دة للحد م�ن اجلريمة املنظم�ة  وامل�ادة 44.8 من معاهدة 
االم�م املتح�دة للحد م�ن الفس�اد. وبالتايل ينبغ�ي ألي من هذه 
االتفاقي�ات ان ُتس�تخدم الس�رتداد املطلوبني لس�بب ان العراق 
وغ�ريه م�ن االط�راف ال متل�ك اتفاقية اخ�رى،  جي�ب ان يؤخذ 
القان�ون املح�يل بنظر االعتبار  قب�ل اخذ اي قرار حول ماس�يتم 
القيام به حتديدا. يف اي بلد، االطار القانوين الس�رتداد املطلوبني 
الفع�ال ه�و معقد وحيتوي عىل مس�تويات خمتلفة م�ن االحكام. 
ينتمي النظام القانوين العراقي اىل القانون املدين املطبق يف )القارة 
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االوروبية والالتينية(1. هلذا الس�بب من املتوقع لألطار القانوين 
العراقي اخلاص بالتعاون القضائي الدويل واس�رتداد املطلوبني ، 
ان يعم�ل عىل عرض خصائ�ص القانون املدين تلك  اخلصوصية 
املتعلقة بمحتوى التعاون القضائي الدويل التي تركز عىل امكانية 
تطبي�ق االتفاقي�ات الدولية، حي�ث تكون مطبقة بش�كل مبارش 
يف البل�د )بدون متكني ترشيع�ات متأصلة يف القان�ون العام 2(، 
عالوة عىل ذل�ك، تأخذ القوانني الدولي�ة االولوية عىل القوانني 
املحلية. حيث تعترب املادة 91 من الدس�تور البولندي، )2 نيسان 

1997( مثال جيد عىل ذلك ، وتنص املادة عىل: 
)) )1( بع�د الن�رش يف اجلرائ�د الرس�مية جلمهوري�ة بولندا 
)املجلة القانوني�ة(، االتفاقيات الدولية املصادق عليها س�تكون 
ج�زءا من القانون املحيل وجيب ان يتم تطبيقها مبارشة، مامل يكن 

تطبيقها متوقف عىل ترشيع قانون.
)2( يت�م املصادق�ة ع�ىل االتفاقي�ات الدولي�ة باالعتاد عىل 
موافق�ة مس�بقة مُتنح م�ن قب�ل القانون تك�ون هلا االس�بقية عىل 

1- يقص�د بالقانون املدين تلك املدرس�ة القانوني�ة او النظام او جمموعة النظ�م القانونية التي 
نش�أت يف القارة االوربية وتعود جذورها اىل القان�ون الروماين وقانون نابليون  . اما القانون 
العام فهو يدعى احيانا القانون املشرتك ويسمى ايضا القانون االنجلو سكسوين وهو مدرسة 
قانونية تس�تمد جذورها من القانون االنكليزي ومن س�اهتا اعتادها عىل الس�وابق القضائية 
كمصدر ملزم للترشيع وكذلك تعتمد عىل القواعد العرفية ومن الدول التي تتبع هذه املدرسة 
بريطانيا باس�تثناء اسكتلندا والواليات املتحدة باستثناء والية لويز يانا وكندا باستثناء كويبك 
واسرتاليا ونيوزلندا كا تتبعه بعض الدول التي كانت ختضع لالستعار الربيطاين مثل جنوب 

افريقيا واهلند وباكستان وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة .  )القايض فتحي اجلواري(
2- الحظ اهلامش السابق . 
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القان�ون الع�ام يف حال�ة مثل هذا االتف�اق ال يتوافق م�ع احكام 
القانون العام.((

والن القان�ون العراق�ي ال حيت�وي ع�ىل مث�ل ه�ذه القواعد 
الرصحي�ة، فم�ن املرجح ان ُيس�أل ممثيل العراق ع�ن توضيحات 
م�ن قبل ممث�يل الدول الت�ي تناقش موض�وع اس�رتداد املطلوبني 
م�ع العراق، وتكون االس�ئلة بش�كل خاص ع�ن امكانية تطبيق 
قواعد حقوق االنس�ان الدولية واملصادق عليها من قبل العراق 
واخلاص�ة باس�رتداد املطلوب�ني املحتم�ل اىل الع�راق. اذا مل ُيق�ر 
املس�ؤلون االجانب ان االتفاقيات الدولية قابلة للتطبيق بش�كل 
مبارش. ومن املرجح ايضا ان يتم التس�اؤل عن االحكام الوطنية 
العراقي�ة الت�ي حتاكي قواعد حقوق االنس�ان الدولية وعىل وجه 

اخلصوص املعايري اخلاصة هبم. 
املشكلة االخرى التي تتعلق بالتفاعل مع االتفاقيات الدولية 
ب�ني ِكلتا الدولتني املهتمتني وغريها من الدول التي قد تطلب ان 
تكون طرفا يف معاهدات تس�ليم املجرم�ني، اي: بني املعاهدات 
الدولية واملعاهدات االقليمية وبني االتفاقيات متعددة االطراف 
واملعاهدات ثنائية االطراف بني نفس البلدان االجنبية. ال توجد 
هن�اك قاع�دة عاملية تنظم اوليات ذل�ك  . يف بعض االحيان، يتم 
توفري االولوية من الناحية القانونية. عىل سبيل املثال: أحلاقا للادة 
28 )العالق�ات بني املعاه�دات واالتفاقيات الثنائي�ة الطرف(، 
املقطع الثاين من املعاهدة االوروبية السرتداد املطلوبني )) يمكن 
لألط�راف املتعاقدة ان تعقد فيا بينها اتفاقي�ات ثنائية او متعددة 
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االطراف فقط من اجل اس�تكال احكام هذه املعاهدة او لتيسري 
تطبيق املبادئ الواردة فيها (( .

يف قضايا اخرى، ال توجد هناك قاعدة قانونية دولية رصحية 
تنظ�م مس�ألة االولوية. هلذا الس�بب اذا اراد الع�راق تطبيق هنج 
اس�رتداد املطلوب�ني م�ع دولة لدهيا اكث�ر من اتفاقي�ة واحدة هبذا 
اخلص�وص، يكون م�ن اجليد ان يت�م توضيح هذا االمر مس�بقا 
واخذ أراء مس�ؤوليهم ومعرفة التطبيقات القضائية هلذه القضية 
)احتالية التضارب بني االتفاقي�ات وكيفية حل هذا التضارب، 
او التطبي�ق املتزام�ن ل�ِكال االتفاقيت�ني( كأي طل�ب ص�ادر من 
الع�راق بخصوص اس�رتداد املطلوبني مق�دم اىل ذلك البلد، يتم 

اخذ القرار فيه بشكل منفرد وباالعتاد عىل  تفسرياهتم. 
ق�د تكون هن�اك بعض احل�االت م�ن ناحية قانوني�ة يمكن 
احلصول عليها بش�كل متس�اٍو يف ظل اي اتفاقي�ة قائمة مع دولة 
اخ�رى. يف مثل هذه احلاالت يكون من املستحس�ن ومن وجهة 
نظر تكتيكية، اللجوء اىل تلك االتفاقية التي غالبا مايتم استعاهلا 
م�ن قبل هذي�ن البلدين. وبالتايل، س�تنخفض درج�ة الوقوع يف 

اخلطأ او احلصول عىل نتائج غري ناجحة. 
اخ�ريا، ان�ه م�ن اجلدير بالذك�ر ان مجي�ع القواع�د القانونية 
التي تش�كل االطار القانوين لتس�ليم س�جناء فع�ال، ورضورية 
دائ�ا غ�ري كافية.  التطبي�ق الفع�ال والناج�ح ألي قانون خاص 
باس�رتداد املطلوبني الفعال هو ليس قضية قانونية فحس�ب لكنه 
قضي�ة اس�رتاتيجية وتكتيكية ايضا. هلذا الس�بب، وعىل العكس 
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م�ن االج�راءات اجلنائي�ة املحلية الت�ي ختضع ح�رصا اىل مبادئ 
اج�راءات اس�رتداد املطلوب�ني الرشعي�ة )بس�بب اش�رتاك دولة 
اخ�رى( ُتدار ايضا عىل وفق مبدأ الفرص�ة. يف املقابل يصبح من 
الرضوري التنبوء والتوضيح مسبقا للمشاكل ووضع احللول  هلا 
عن طريق تأسيس وصيانة وتطوير العالقات اجلدية بني النظراء 
العامل�ني يف دول مهتم�ة اخرى. بالتأكيد، ه�ذا افضل بكثري من 

اللجوء االعمى اىل هنج التجربة واخلطأ فحسب.  
رابعا - متطلبات الحصول  على اسرتداد املطلوبني من دولة  

اىل اخرى
تشكل املتطلبات االساسية السرتداد املطلوبني من بلد اخر 
جمموعتني: مها الرشوط الالزمة الس�رتداد املطلوبني )التي جيب 
ان تتحقق( والعوائق التي حتول دون اسرتداد املطلوبني او أسس 

الرفض )والتي جيب ان ال حتدث( 
1. هناك ثالثة شروط مشرتكة لتسليم املطلوبني: 

- ال�رشط االول يتعلق بالعالقات بني الدولة املطلوب منها 
والع�راق كدولة طالبة  ع�ادَة، جيب ع�ىل ِكال الدولتني ان يكون 
بينه�ا اتفاق لتس�ليم املجرم�ني: ام�ا ان تك�ون االتفاقية خاصة 
بموض�وع اس�رتداد املطلوب�ني او ألج�ل تنظي�م قضاي�ا اخ�رى 
ايض�ا. اذا مل تك�ن هن�اك اتفاقية، ق�د تكون هن�اك ثالث رشوط 
فرعي�ة اخرى )اتفاقي�ات اضافية( حيب ان تؤخ�ذ بنظر االعتبار 
عن�د تقدي�م  طلبات اس�رتداد املطلوب�ني الصادرة ع�ن احلكومة 
العراقي�ة اىل س�لطات الدول�ة االخ�رى. )أ( ال�رشط االول هو 
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موض�وع املعامل�ة باملث�ل م�ع الع�راق كدول�ة طالبة )ه�ذا عادَة 
ماحيصل مع دول القوانني امل�دين عندما تطلب تبادل املطلوبني( 
– انظ�ر اهلام�ش رق�م )1( - . )ب( الرشط االضايف الثاين هو 
رشط معياري وال يتطلب اي سلوك او ترصيح من قبل العراق. 
وه�ذا حيدث عندما حتتف�ظ الدولة الطالبة بقائمة تس�مى »قائمة 
ال�دول املعنية« والع�راق من ضمنها )هذا ع�ادَة حيصل مع دول 
القان�ون العام – انظر اهلامش رقم )2(  عندما ُيطلب منها تبادل 
املطلوب�ني(. )ج( ال�رشط االض�ايف الثالث ال يتطل�ب ايضا اي 
س�لوك خ�اص او ترصيح من الع�راق . يتم العم�ل هبذا الرشط 
يف حال يكون رئيس حكومة الدولة الطالبة او اي مسؤول رفيع 
املس�توى تم ختويله قانونيا بأن يسمح ملؤسسات تبادل املطلوبني 
ان تنف�ذ االج�راءات الرضوري�ة لصال�ح ال�دول الت�ي المتل�ك 
معاهدات تبادل املطلوبني، و قد عمل هذا املس�ؤول عىل اصدار 

مثل هذا القرار لصالح العراق.      
يبدو قانون اصول املحاكات اجلزائية العراقي يعرتف بعض 
اليشء ب�كل من رشوط القانون املدين لتقدي�م التعاون القضائي 
الدويل وتبادل املطلوبني. عىل وجه اخلصوص، يتم تفس�ريه عىل 
اس�اس االس�ترشاف ليس فق�ط لالتفاقيات الدولي�ة لكن ايضا 
للمعاملة باملثل وحس�ب هذه الرشوط. تنص املادة )352( عىل 
التايل: )) تتبع يف االنابة القضائية وتس�ليم االش�خاص املتهمني 
واملحك�وم عليهم اىل الدول االجنبي�ة االحكام املنصوص عليها 
يف ه�ذا الباب مع مراعاة احكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
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وقواعد القانون الدويل العام ومبدأ املعاملة باملثل((.
يمك�ن للع�راق اس�تعامل املعاملة باملث�ل فعليا ، وه�ذا يعني 
االخ�ذ بنظ�ر االعتبار مس�بقا طل�ب تب�ادل املطلوبني م�ن البلد 
ال�ذي يطل�ب منه الع�راق . خ�الف ذلك، جيب ع�ىل العراق ان 
يس�تعمل املعامل�ة باملث�ل لفظي�ا، وهذا يعن�ي عن طري�ق اعطاء 
الوع�ود بأن الع�راق س�يقوم باملعاملة باملثل ، وه�ذا يعني امليض 
قدم�ا ، وبالني�ة احلس�نة ، مع طلب�ات تبادل املطلوبني املس�تقبلية 
م�ع ال�دول املطلوب منها التس�ليم . مثل هكذا وع�ود يمكن ان 
تك�ون مقبولة فق�ط اذا عملت الس�لطات العراقي�ة باالبقاء عىل 
وعوده�ا وان تكون هذه الوعود متس�قة مع القانون العراقي. يف 
هذه احلالة ، الدولة االخرى قد تبحث عن قاعدة قانونية عراقية 
ع�ىل عالق�ة هب�ذه القضية، وه�ي: نص يع�رتف باملعامل�ة باملثل 
كقاعدة مفصولة عن التعاون القضائي الدويل وتبادل املطلوبني، 
ع�ىل وجه اخلصوص تعت�رب امل�ادة 12 اوال ،من قانون البوس�نة 
واهلرسك اخلاص باملساعدة القانونية الدولية يف القضايا اجلنائية 
مثاال جيدا. حيث تن�ص املادة : ))منح املوافقة عىل طلب تقديم 
املساعدة القانونية للقضاء يف دولة ليس هلا اتفاقية هبذا الشان مع 
البوسنة واهلرسك فقط يف حالة تقديم تلك الدولة الطالبة ضانة 
باهنا س�تعامل باملثل طلب مشاهبا قد تتقدم به البوسنة واهلرسك 

اىل قضاء نفس الدولة مستقباًل((.
اذا مل متل�ك دول�ة القان�ون املدين مادة مش�اهبة لل�ادة 352 
م�ن قانون اص�ول املحاكات اجلزائية العراق�ي، هذه الدولة عىل 
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االغلب ستعمل عىل رفض اعتبار طلب تبادل املطلوبني الصادر 
م�ن احلكوم�ة العراقية عىل اعتب�ار انه من املحتم�ل أن ال يمكن 

تأسيس عالقة تعتمد عىل املعاملة باملثل. 
اضاف�ة اىل ذلك، جي�ب ان نتذكر انه حتى ل�و فتحت طريقة 
املعامل�ة باملث�ل الطريق من اجل جعل س�لطات الدولة االخرى 
تدرس طلب اس�رتداد املطلوب�ني الصادر من احلكوم�ة العراقية 
، فه�ذا ال يعط�ي ضان�ات أكي�دة يف احلص�ول عىل نتائ�ج هنائية 
اجيابي�ة. ع�ىل العكس، نظ�را لعدم وج�ود قاع�دة متخصصة يف 
القان�ون املحيل العراقي )ال توج�د اتفاقية دولية قابلة للتطبيق يف 
ه�ذه احلالة(، النتيجة املتوقع حصوهلا تكون رفض طلب العراق 

لتبادل املطلوبني. 
اخريا، عندما يك�ون العراق مهتا يف طلب لتبادل املطلوبني 
م�ع دولة قانون مش�رتك )م�ن دول القانون الع�ام راجع اهلامش 
رقم -1-( التي ال متلك اتفاقية تبادل للمطلوبني، يف هذه احلالة 

ال توجد حاجة للمعاملة باملثل لتطبيق تبادل املطلوبني . 
- ال�رشط الث�اين : الش�ائع لتب�ادل املطلوب�ني هو مايس�مى 
باجلريم�ة املزدوجة – املادة 40 )االلتزام بالتس�ليم(، الفصل »أ« 
م�ن اتفاقي�ة  الري�اض العربية  للتع�اون القضائي وامل�ادة 357، 
الفص�ل “أ” من قانون اصول املحاك�ات  اجلزائية العراقي. هذا 
يعني ان اجلريمة التي من اجلها يتم طلب تبادل املطلوبني جيب ان 
تكون موجودة يف قانون كل من الدولة الطالبة والدولة املطلوب 
منها. هذا الرشط يعكس الفكرة االساسية لتبادل املطلوبني، هذا 
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يعن�ي: ان توحد هات�ني الدولتني جهودمه�ا يف مكافحة اجلريمة 
الن الدولت�ني تواجهان نفس النوع م�ن االعتداءات االجرامية. 
ويعت�رب ه�ذا ال�رشط م�ن وقت اخ�ذ الق�رار بخص�وص طلب 
تب�ادل املطلوبني. وبالتايل، حتى لو كان الفعل يعترب جريمة وفقا 
للقانون العراق�ي وال يعترب جريمة وفقا لقانون دولة اخرى. مع 
ذل�ك قد يتم اكال اجراءات اس�رتداد املطلوبني يف الوقت الذي 

تكون فيه الدولة املطلوب منها جُترم نفس الفعل. 
يف حتدي�د في�ا اذا كان الفعل جريمة حياس�ب عليها القانون 
يف ِكال البلدي�ن، ل�ن يك�ون م�ن املهم في�ا اذا كان�ت قوانني كل 
م�ن الدول�ة الطالب�ة والدول�ة املطل�وب منه�ا ، ان تض�ع الفعل 
ضم�ن نفس فئة اجلريمة ذاهتا او تعرف اجلريمة بأس�تعال نفس 

املصطلحات او وصف الفعل بنفس الطريقة.  
اضاف�ة اىل ذل�ك، جي�ب االخذ بنظ�ر االعتبار ووفق�ا للادة 
40، الفص�ل “أ” من اتفاقية الرياض العربي�ة للتعاون القضائي 
وامل�ادة 20.1 اوال م�ن اتفاقي�ة التع�اون القانوين ب�ني مجهورية 
هنغاريا ومجهورية العراق، سيتم تنفيذ طلبات اسرتداد املطلوبني 
باالعتاد عىل اجلرائم اجلنائية التي يعاقب عليها القانون يف كل من 
الطرف الطالب والطرف املطلوب منه بالسجن، يف املقابل، جيب 
ان يتاشى ايضا مع الرشط االضايف املتعلق بالعقوبات القصوى 
املنص�وص عليها يف قان�وين ِكال البلدين. هل�ذا، املادة املنصوص 
عليها يف االتفاقية  العربية  تتطلب ان تكون القضية معاقبا عليها 
بعقوبة احلبس لفرتة ال تقل عن س�نة او عقوبة اكثر ش�دة يف حني 
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نص�ت االتفاقية اخلاصة بالتعاون القان�وين بني مجهورية هنغاريا 
ومجهوري�ة الع�راق تتطل�ب ان تك�ون العقوبة باحلب�س لفرتة ال 
تقل عن س�نتني  او عقوبة اكثر شدة. عندما حتدث االدانة وحتدد 
العقوبة باحلبس، جيب ان تكون العقوبة باحلبس لفرتة ال تقل عن 
س�نة واحدة، حس�ب املادة 40 الفصل »ت« من اتفاقية الرياض 
العربي�ة للتعاون القضائي، يف ح�ني املادة 20.1 ثانيا من اتفاقية 
التعاون القانوين ب�ني مجهورية هنغاريا ومجهورية العراق تتطلب 

ان تكون العقوبة لفرتة حبس ال تقل عن 6 اشهر. 
من اجلدير باملالحظة ان هناك بديل لنظام اجلريمة املزدوجة، 

ويسمى ايضا :نظام اقصاء او نظام احلد االدنى من احلبس. 
 النظام البديل يسمى ايضا بالنظام الرسدي او نظام التعداد. 
يش�مل هذا النظام عىل قائمة ش�املة توضح كل االفعال بتوافق 

مع احتالية تنفيذ تسليم املطلوبني. 
مث�ال مالئ�م : هو امل�ادة 3 م�ن اتفاقي�ة اس�رتداد املطلوبني 
ب�ني اململكة املتحدة ومملك�ة العراق. والتي تن�ص:  ))يتم تنفيذ 
اس�رتداد املطلوبني حسب اجلرائم التالية: )1( جريمةالقتل )من 
ضمنه�ا القتل بالرتصد او بس�بق االرصار، قتل االصول ، القتل 
بالسم(، او حماولة القتل او االتفاق ألرتكاب جريمة القتل، )2( 
القت�ل اخلط�أ،)3( اس�تخدام عقاق�ري او ادوات بقصد اجهاض 
أم�رأة، )4( االغتص�اب(( أخ�ريا مل يت�م اس�تعال ه�ذا النظ�ام 
امل�زدوج. فِكال النظام�ني يعددان االفع�ال واملتطلبات للجريمة 
املدجم�ة ايضا. املادة ثاني�ا من اتفاقية تب�ادل املطلوبني بني العراق 
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والواليات املتح�دة االمريكية )1936( هي اداة جيدة لتوضيح 
هذا النظام املدمج. 

ان القانون اجلنائي العراقي يف حالة كون العراق دولة طالبة 
ينطبق عىل اجلريمة نفس�ها التي يك�ون الطلب بصددها. – انظر 
امل�ادة 41 ، الفق�رة “ ج “ من اتفاقية الري�اض للتعاون القضائي 
العريب. وبخالف ذلك سيتم رفض تبادل املطلوبني ألن القانون 
العراق�ي ال يمكن�ه عم�ل اي يشء واختاذ اي اج�راء قانوين ضد 
الش�خص املطل�وب. م�ن ناحية اخرى، جي�ب ان جُي�ّرم القانون 
اجلنائ�ي للدول�ة املطلوب منها تس�ليم الش�خص اجلريم�ة التي 
ق�ام هب�ا والتي عىل اثرها قد ت�م تقديم الطلب م�ن دولة اخرى. 
وبخ�الف ذلك فأن اس�رتداد املطلوب�ني يك�ون: )أ( اما الرفض 
بش�كل الزامي   ، اذا تم اصدارحكم هنائي من الس�لطة القضائية 
للدول�ة االخ�رى او )ب( متوق�ع الرفض يف حال كون الس�لطة 
القضائية  للدولة الثانية متصدية ملس�ؤولية ح�ل القضية )الزاميا 

او اختياريا ، عىل االقل، تعترب هي بداية لرفض التسليم(. 
اذن، هن�اك انظم�ة وقوان�ني يف كل م�كان ، مث�ل امل�ادة 41 
الفق�رة “ د” من اتفاقية الرياض للتع�اون القضائي العريب، تبني 
انه ال جيوز اسرتداد املطلوبني يف حالة صدور حكم هنائي ) با يف 
ذلك الرباءة( من قبل السلطات املختصة يف البلد الطالب لتسليم 
شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية. مجيع الدول يف العامل لدهيا 
مثل هذه النصوص يف قوانينها املحلية بالنس�بة لطلبات لتس�ليم 
املطلوبني. ) با يف ذلك العراق – انظر املادة 358 ثانيا من قانون 
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اصول املحاكات اجلزائية العراقي(.
وم�ن اجلدي�ر بالذك�ر، باالضاف�ة اىل ذل�ك ، فأن امل�ادة 41 
الفق�رة “ح” ثانيا م�ن اتفاقية الرياض للتع�اون القضائي العريب 
تبّن�ت نفس االجراءات القانوني�ة الي حكم قضائي صدر بحق 

شخص يف ارايض دولة ثالثة طرف يف هذا املوضوع. 
  اىل جان�ب ذل�ك ان ايقاف االجراءات اجلنائية ) كالتحقيق 
او املحاكمة( ضد الش�خص نفس�ه ولنفس اجلريمة )او اجلرائم( 
ينت�ج عنه�ا نف�س االج�راءات القانوني�ة بالزامية رفض تس�ليم 
املطلوبني. معظم االطر القانونية السرتداد املطلوبني حتتوي عىل 
قانون مشابه للادة 358 ثالثا من قانون اصول املحاكات اجلزائية 
العراقي، التي تبني انه ال جيوز التسليم اذا كان الشخص املطلوب 
ق�د صدر بحقه حكم هنائ�ي باالدانة او الرباءة او باالفراج، مثال 
ذلك ما جاء يف املادة 23.5 ثانيا من اتفاقية التعاون القانوين بني 

مجهورية هنغاريا ومجهورية العراق. 
ولكن عندما يتعلق االمر بالنظر يف االجراءات اجلنائية ضد 
الش�خص نفس�ه ويف التهمة اجلنائية نفس�ها، عندها تكون هناك 
خي�ارات خمتلفة قد تواج�ه املختصني. وهلذا ، عندما يكون هناك 
قان�ون ينطب�ق عىل ه�ذه احلال�ة ) ام�ا يف اتفاقية دولي�ة او ضمن 
القان�ون املح�يل للدول�ة املطلوب منها التس�ليم( مث�ل املادة 41 
الفق�رة “ح” اوال م�ن اتفاقية الرياض للتع�اون القضائي العريب 
و امل�ادة 358 ثالثا من قانون اص�ول املحاكات اجلزائية العراقي 
، الجيوز التسليم اذا كان قد سبق توجيه االهتام بشأن اية جريمة 
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لدى الدولة املطلوب منها التسليم او كان قد سبق صدور حكم 
بشأهنا او كان رهن التحقيق يف اجلريمة نفسها.  

يت�م توفري خيار بديل للعديد من القوانني املحلية التي حتكم 
مس�ألة تس�ليم املجرمني. حيث اهن�ا تصبح قابل�ة للتطبيق ليس 
فق�ط يف حاالت املعاملة باملث�ل ولكن ايضا عندم�ا ينطبق عليها 
اتفاقي�ة دولية بني الع�راق ودولة اخرى تش�ري اىل اخر تعديل يف 
القان�ون املح�يل بخص�وص رف�ض التس�ليم. هن�اك العديد من 
القوانني التي تشري اىل عدم امكانية تسليم نفس الشخص الهتامه 
بنف�س اجلريم�ة – مثل املادة 9 م�ن القان�ون االندونيي رقم 1 
لس�نة 1979 بخص�وص تب�ادل املطلوب�ني، امل�ادة 464.2.3 
قان�ون االجراءات اجلنائية الرويس ، امل�ادة 603 )6( من قانون 
قان�ون  امل�ادة 553.2 م�ن  االوزبك�ي،  اجلنائي�ة  االج�راءات 

االجراءات اجلنائية لرتكانستان. 
يتبع ذلك اختاذ قرار بشأن طلبات اسرتداد املطلوبني الواردة 
من دول اخرى، )بضمنها العراق(، وهي مسألة تقديرية اذا كان 

القانون املحيل هلذه الدول يسمح بذلك .
اخ�ريا ، ب�دون اي�ة اج�راءات قانونية بحق نفس الش�خص 
لنف�س اجلريم�ة او اجلرائ�م ف�أن عملي�ة التس�ليم ق�د ال تك�ون 
مضمون�ة ملج�رد  انه ق�ام بارت�كاب اجلريمة ع�ىل ارايض الدولة 

املطلوب منها تسليمه.   
امل�ادة 41 ، “ج” م�ن اتفاقي�ة الري�اض للتع�اون القضائ�ي 
الع�ريب وامل�ادة 26.2 من اتفاقية تب�ادل املس�اعدة القانونية بني 
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االحتاد الس�وفيتي الس�ابق ومجهورية العراق وامل�ادة 23.2 من 
اتفاقية تبادل املس�اعدة القانونية ب�ني مجهورية هنغاريا ومجهورية 
الع�راق كلها تش�ري اىل حالة يك�ون فيها رفض التس�ليم الزاميا. 
إذا كان�ت اجلريم�ة املطلوب من أجلها التس�ليم ق�د ارتكبت يف 
إقلي�م الط�رف املتعاقد املطل�وب إليه التس�ليم إال إذا كانت هذه 
اجلريم�ة ق�د أرضت بمصال�ح الط�رف املتعاقد طالب التس�ليم 
وكانت قوانينه تن�ص عىل تتبع مرتكبي هذه اجلرائم ومعاقبتهم. 
– املادة 8 من القانون االندونيي رقم )1(  لسنة 1979 اخلاص 
بتس�ليم املطلوب�ني، امل�ادة 464.2.2 م�ن قان�ون االجراءات 
اجلنائية الرويس، امل�ادة 603 )2( من قانون االجراءات اجلنائية 

االوزبكي.  
2. هن�اك ايضا بعض االس�باب النموذجية االخرى لرفض 

تسليم املطلوبني. 
أ- اسباب الرفض االلزامية االخرى هي:

*  اس�باب الزامية تتعلق بطبيعة اجلريمة املطلوب عىل اثرها 
تس�ليم الش�خص: اذا اعت�ربت الدولة املس�تلمة للطلب ان هذه 
اجلريمة سياسية، او عسكرية او مالية فاهنا جيب ان ترفض طلب 
التس�ليم. م�ن اجلدير بالذك�ر ان االعال االرهابي�ة ذات الطابع 
الس�يايس والت�ي تعت�رب جرائم سياس�ية بنظ�ر قان�ون العقوبات 
املحيل لتلك الدولة ال تعترب كذلك بنظر قانون تسليم املطلوبني; 
كذلك احل�ال مع جرائم احلرب فال تعترب جرائم عس�كرية بنظر 

قانون تسليم املطلوبني. 
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لذل�ك، حس�ب امل�ادة 41.1 ) اجلرائ�م التي الجي�وز فيها 
التس�ليم( ، »أ« و » ب« م�ن اتفاقي�ة الرياض للتع�اون القضائي 
الع�ريب الت�ي تنص ع�ىل )) ال جيوز التس�ليم يف احل�االت االتية: 
)أ(  إذا كان�ت اجلريم�ة املطل�وب م�ن أجله�ا التس�ليم معت�ربة 
بمقت�ى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف املتعاقد املطلوب 
إلي�ه التس�ليم جريمة هلا صبغ�ة سياس�ية )ب( إذا كانت اجلريمة 
املطل�وب م�ن أجله�ا التس�ليم تنح�رص يف اإلخ�الل بواجبات 

عسكرية...((
يف نف�س الوق�ت ، امل�ادة 41.2 م�ن نف�س االتفاقية تنص 

عىل: 
 ويف تطبي�ق أحكام هذه االتفاقي�ة ال تعترب من اجلرائم ذات 
الصبغة السياسية املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة – حتى 

لو كانت هبدف سيايس- اجلرائم اآلتية:
1. التع�دي ع�ىل مل�وك ورؤس�اء األط�راف املتعاق�دة أو 

زوجاهتم أو أصوهلم أو فروعهم
2. التع�دي ع�ىل أولي�اء العه�د أو ن�واب الرؤس�اء ل�دى 

األطراف املتعاقدة
3. القت�ل العم�د والرسقة املصحوبة بإكراه ض�د األفراد أو 

السلطات أو وسائل النقل واملواصالت.
* االس�باب االلزامي�ة للرف�ض املتعلق�ة بالنتائ�ج القانونية 
املرتتبة عىل اجلريمة املطلوب التس�ليم بصددها: اذا انقضت مدة 
التق�ادم  وانقضت فرتة العقوبة عن�د وصول الطلب، او يف حالة 
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اصدار عفو، فأن الدولة من حقها رفض طلب التسليم.
  وبالتايل، فاملادة 41.1 )اجلرائم التي ال جيوز فيها التسليم( 
» ه« م�ن اتفاقية الرياض للتعاون القضائ�ي العريب تنص عىل انه 
ال جيوز التسليم اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد 
انقض�ت او العقوبة قد س�قطت بميض املدة طبق�ا لقانون الدولة 
طالبة التس�ليم. كذلك احلال مع الفق�رة »ز« من نفس املادة التي 
تنص عىل انه الجيوز التسليم اذا صدر عفو لدى الطرف املتعاقد 

)الدولة طالبة التسليم(. 
يف كثري م�ن االحيان، يكون قانون الدولة املتس�لمة للطلب 
ينطبق عىل اس�اس اطفاء املسؤولية اجلنائية والعقوبة املفروضة- 
الحظ عىل سبيل املثال، املادة 23.2 من اتفاقية التعاون القانوين 
املتبادل بني مجهورية هنغاريا ومجهورية العراق واملادة 26.3 من 
اتفاقية التعاون القانوين املتبادل بني االحتاد السوفيتي السابق ) ال 
زالت فعالة بالنسبة لروسيا وبعض مجهوريات االحتاد السوفيتي 
الس�ابق(  ومجهورية العراق . بعد هذا كله جيب ان يعاقب قانون 

كال الدولتني عىل اجلريمة التي يكون التسليم بصددها. 
ل�ذا فأن متطلب�ات » التجريم املزدوج« تكون ع�ادة مكّملة 
ملتطلبات » العقاب املزدوج« لكال الدولتني ، اي ان : املس�ؤولية 
اجلنائية لشخص املطلوب والعقوبة عليه او عليها جيب ان تكون 

سارية املفعول وفق قوانني الدولتني. 
ل�ذا فم�ن امله�م دائ�ا مراجع�ة القوان�ني اجلنائي�ة املحلي�ة 
خصوصا يف حالة حتديد الدولة املوجه اليها الطلب، بغض النظر 
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عن طبيعة اجلريمة وال تس�تثنى من ذل�ك جرائم االبادة اجلاعية 
وجرائ�م احلرب واجلرائم ضد االنس�انية. هناك بعض الدول تم 
الغ�اء او اطفاء العقوب�ات والتبعات القانونية ع�ىل مرتكبي مثل 
ه�ذه اجلرائم بس�بب انقض�اء الفرتة الزمني�ة القانوني�ة للجريمة 

)انقضاء مدة التقادم( .
م�ن اجلدي�ر بالذك�ر ان�ه ليس�ت كل  ال�دول ق�د صادق�ت 
ع�ىل اتفاقي�ة االمم املتح�دة اخلاصة بع�دم تق�ادم جرائم احلرب 
واجلرائم املرتكبة ضد االنسانية ) التعديل االخري تضمن االبادة 
اجلاعي�ة( يف احلادي عرش من نوفم�رب 1970 ، ومل تلغى قوانني 
التقادم بالنس�بة اليهم. من امثلة البلدان التي تعترب سباقة يف جمال 

الديمقراطية مملكة السويد.     
* م�ن االس�باب االخرى امللزم�ة لرفض تس�ليم املطلوب 
تتعل�ق باملعاملة التي م�ن املمكن ان يتلقاها الش�خص املطلوب 
يف الدولة صاحبة طلب التسليم. اذا كانت الدولة املطلوب منها 
التسليم برهنت عىل ان ) أ( الشخص املطلوب سوف لن حيصل 
ع�ىل حماكم�ة عادل�ة او ) ب( ممكن ان يك�ون عرض�ة ملعاملة او 

عقوبة غري انسانية ، فيمكن حينها رفض تسليم الشخص. 
أ- معظم الدول االعض�اء يف ميثاق االمم املتحدة للحقوق 
املدنية والسياسية ، 23 آذار 1966 ، تعترب نفسها ُملزمة باملادة 14 
م�ن امليثاق الذي ينص عىل رفض اي طلب الس�رتداد املطلوبني 
) حت�ى فيا يتعلق بجريم�ة جنائية عادية( عندما جتد الس�لطات 
املختصة لتلك الدول اس�باب وجيه�ة لالعتقاد بأن الغرض من 
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الطلب هو حماكمة ومعاقبة الش�خص عىل اساس عرقي او ديني 
او قوم�ي او رأي س�يايس، او ان ذلك س�يلحق ال�رضر بموقف 
وموقع الش�خص ) راجع كذل�ك املادة 47 م�ن اتفاقية التعاون 
القان�وين والقضائ�ي ب�ني مجهورية تركي�ا ومجهورية الع�راق ، 1 
آذار 1995( . ه�ذا االلتزام ال ينطبق فق�ط عىل الدول املنضوية 
حت�ت مظلة هذا امليثاق بل ي�رسي كذلك عىل دول العامل الثالث. 
ان جلن�ة حقوق االنس�ان التابعة لالمم املتح�دة  بينت انه : )) اذا 
قامت الدولة العضو بتس�ليم ش�خص...واذا كانت النتيجة بأن 
هن�اك خطر حقيقي حييق بحقوقه  املنصوص عليها يف امليثاق من 
خالل الس�لطة القضائي�ة للدولة االخرى، تعت�رب الدولة العضو 

منتهكة هلذا امليثاق(( 
ع�الوة ع�ىل ذلك، ووفق�ا للفصل الس�ابع )2( م�ن اتفاقية 
املتح�دة   العام�ة لالم�م  اهليئ�ة  امل�ربم م�ن  املطلوب�ني  اس�رتداد 
)UNDOC 2004( ))  يمك�ن رف�ض اس�رتداد املطلوب�ني 
لغ�رض تنفي�ذ احلك�م اذا ص�در احلكم غيابي�ا من قبل الس�لطة 
القضائية للدولة طالبة التس�ليم، ومل يتم اش�عار املتهم باملحاكمة 
ومل يت�م اعط�اءه فرصة لرتتيب اج�راءات الدفاع عن نفس�ه وال 
توج�د لديه فرصة العادة حماكمته عند حض�وره ، اال اذا قدمت 
الس�لطات املختص�ة يف الدولة الطالب�ة ضانات باع�ادة حماكمة 
املته�م عن�د حض�وره والت�ي تضمن حق�ه يف الدفاع عن نفس�ه، 
اوان الشخص قد تم اعالمه حسب االصول واختذت الرتتيبات 

الالزمة لدفاعه ولكنه آثر عدم احلضور اىل املحاكمة .(( 
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وهل�ذا، فأن�ه يف حال�ة اتباع االج�راءات الصحيح�ة للدولة 
املتقدم�ة بالطلب عندها جيب ان تقوم س�لطات الدولة املطلوب 
منها التس�ليم بتنفيذ فحوى الطلب وتس�ليم الشخص املطلوب 

اىل الدولة االخرى. 
ب- املادة 3 )1( ، الفقرة 3 من اتفاقية االمم املتحدة ملناهضة 
التعذي�ب وغريها من رضوب املعاملة الغري انس�انية والقاس�ية،  
حترض بش�دة عىل السلطات التي تكون طرفا يف االتفاقية ، تسليم 
االش�خاص املطلوبني اىل دولة اخرى متى كانت هناك   اس�باب 
جوهرية لالعتقاد بانه سيكون عرضة للتعذيب، بغض النظر عا 
اذا كانت الدولة املتقدمة بالطلب عضوا يف هذه االتفاقية ام ال. 

)ب( االسباب الغري معلنة حتى االن للرفض هي: 
* اس�باب متعلق�ة بم�كان وق�وع اجلريم�ة التي يت�م طلب 
التسليم بصددها: اذا وقعت اجلريمة يف ارايض دولة ثالثة، يمكن 
للدولة املطلوب منها التس�ليم رفض هذا التسليم اذا وجدت ان 
ه�ذا الطلب هو خارج ع�ن صالحيات وح�دود تطبيق القانون 
العراقي مث�ال ) الدولة الطالبة ( ويتعارض م�ع املبادئ واملعايري 

القانونية. 
وهلذا، حسب املادة 41.1 » و« من اتفاقية الرياض للتعاون 
القضائي العريب ، ال جيوز اسرتداد املطلوبني اذا كانت اجلريمة قد 
ارتكب�ت خارج اقليم الطرف املتعاق�د الطالب ) الدولة الطالبة( 
م�ن ش�خص ال حيمل جنس�يته ) جنس�ية الدولة الطالب�ة( وكان 
قان�ون الط�رف املتعاق�د املطل�وب الي�ه التس�ليم ال جيي�ز توجيه 
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االهت�ام ع�ن مثل ه�ذه اجلريم�ة اذا ارتكب�ت خ�ارج اقليمه من 
مث�ل ه�ذا الش�خص. ال تق�دم النيابة العام�ة يف البل�د املطلوب 
منه التس�ليم طلبا حس�ب القانون الن اجلريمة قد وقعت خارج 
ارايض هذه الدولة )حيث ال  يوجد مبدأ قانوين تلجأ اليه الدولة 
الطالبة الثب�ات ان اجلريمة التي تقع خارج احلدود تكون ضمن 

صالحيات القانون اجلنائي اخلاص هبا(.
 كل ذل�ك يعن�ي ان ال ال�زام ع�ىل اي�ة دول�ة مطل�وب منها 
التس�ليم التعاون مع اي سلطة قضائية لدولة اخرى اذا رأت اهنا 

ذات اهداف غري مقبولة .          
يف  والتباي�ن  التناق�ض  ان  االعتب�ار  بنظ�ر  االخ�ذ  جي�ب 
االختصاص�ات ذات الصلة ) القضائية( تش�كل ارضية للرفض 
االختي�اري وليس االلزامي للتس�ليم، حس�ب الفص�ل 13 من 
اتفاقي�ة  اس�رتداد املطلوب�ني املربمة من قب�ل اهليئ�ة العامة لالمم 

املتحدة )UNDOC،2004( التي تنص عىل
 )) يمك�ن رف�ض طل�ب التس�ليم اذا وقعت اجلريم�ة التي 
يك�ون الطلب بصددها خ�ارج ارايض الدولة الطالبة وان قانون 
الدول�ة املطل�وب منها التس�ليم ال جييز توجيه االهت�ام عن نفس 

اجلريمة عندما ترتكب خارج اراضيها(( .   
الش�خص  بجنس�ية  تتعل�ق  للرف�ض  موجب�ة  اس�باب   *

املطلوب: 
اذا كان الش�خص املطل�وب حيمل جنس�ية الدولة املطلوب 
منه�ا التس�ليم يف الوق�ت ال�ذي تم فيه اص�دار طلب التس�ليم ، 



47

يمك�ن رفض الطلب بغض النظر عن اي جنس�ية اخرى حيملها 
الش�خص املطلوب وخصوصا جنسية الدولة الطالبة. يف الدول 
ذات القان�ون امل�دين عىل وج�ه اخلصوص، تكون جمربة حس�ب 
قانوهن�ا املحيل لرفض طلبات التس�ليم املتعلق�ة بمواطنيها. هذا 
االم�ر يعترب قانونيا حت�ى يف حالة عدم وجود نظام ديمقراطي او 

تضامني او ايا كان النظام املطبق فيها.
)ال�دول  الع�ام  القان�ون  ذات  ال�دول  ف�أن  باملقاب�ل، 
االنكلوسكس�ونية(  تق�وم بتس�ليم رعاياه�ا عند ال�رضورة ألن 
قان�ون هذه ال�دول ال ينص عىل تطبيق الوالي�ة القانونية اجلنائية 
لرعاياه�ا، ال تس�تطيع هذه ال�دول مقاضاة او معاقب�ة مواطنيها 

بسبب جريمة وقعت يف ارايض دولة اخرى. 
وهل�ذا فليس ل�دى دول القانون الع�ام اي خيار آخر يف مثل 
هذه احلاالت اال بتس�ليم الش�خص املطلوب )حت�ى لو كان من 
رعاياه�ا( اىل الدول�ة صاحبة الطلب والت�ي وقعت اجلريمة عىل 

اراضيها. )انظر اجلدول يف الصفحات الالحقة( 
* وهل�ذا ووفق�ا لل�ادة 39 ) تس�ليم املواطنني( م�ن اتفاقية 
الرياض للتع�اون القضائي العريب التي تنص عىل ما ييل )) جيوز 
ل�كل طرف من االطراف املتعاقدة ان يمتنع عن تس�ليم مواطنيه 
(( ، ولذل�ك، فلدهي�ا احل�ق يف االمتن�اع عن تس�ليم مواطنيها يف 
احل�االت الت�ي ينطب�ق عليه�ا هذا احلك�م) انظ�ر ايضا امل�ادة 4 
م�ن معاهدة اس�رتداد املطلوبني ب�ني اململكة املتح�دة و مجهورية 
العراق(، هذا االمر يعود اىل القانون املوجود يف الدولة مس�تلمة 
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الطل�ب، حي�ث هي التي تق�رر في�ا اذا يتعني عليها تس�ليم هذا 
الش�خص ام ال. باالضاف�ة اىل ذل�ك، هن�اك بع�ض الترشيعات 
واالح�كام االخ�رى الت�ي حتظ�ر تس�ليم املواطن�ني: مث�ل املادة 
23.1 من اتفاقية التعاون القانوين املشرتك بني مجهورية هنغاريا 
ومجهورية العراق التي تبني ان ال يمكن تسليم الشخص اذا كان 

من مواطني الدولة املطلوب منها تسليمه. 
او كا هي احلال يف الفقرة 26.4 من اتفاقية التعاون القانوين 
املتبادل بني االحتاد السوفيتي السابق ومجهورية العراق ) ما زالت 
مفعلة بالنس�بة لروس�يا وبعض دول االحتاد السوفيتي السابق( ، 
الن امل�ادة 61.1 من الدس�تور الرويس ) مش�اهبة للادة 21.1 
م�ن الدس�تور العراق�ي( التي تنص ع�ىل حظر تس�ليم املواطنني 

الروس اىل اجلهات الرسمية العراقية.
من اجلدير بالذكر ، عمال بالفقرة 2 من املادة 39 من اتفاقية 

الرياض للتعاون القضائي العريب التي تنص :
 )) حتدد جنس�ية الشخص املطلوب يف تاريخ وقوع اجلريمة 
املطلوب من اجلها التس�ليم((. ومثل ما تن�ص عليه الفقرة )4( 
من املادة )358( من قانون اصول املحاكات اجلزائية العراقي. 

وهل�ذا كانت الفق�رة 48.1 م�ن اتفاقية الري�اض موضحة 
ملس�ألة الفص�ل يف طلبات التس�ليم والتي تنص ع�ىل: )) تفصل 
اجله�ة املختصة لدى كل طرف من االطراف املتعاقدة يف طلبات 
التسليم املقدمة هلا وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب(( فاذا 
ادع�ى الش�خص املطلوب تس�ليمه انه مواط�ن للدولة املطلوب 
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منها التسليم يف الفرتة ما بني وقت صدور القرار وطلب التسليم 
فيحق للدولة ان ترفض طلب التسليم. 

اخريا، اذا مل تقم الدولة بتسليم مواطنيها، فمن املرجح      
ان تقوم بتويل املس�ؤولية اجلنائية جتاه ذلك الشخص الن القانون 
الداخيل لتلك الدولة يف اغلب االحيان يسمح بمقاضاة الشخص 
ع�ىل اجلرم الذي اقرتفه.  وه�ذا  لكون رفع الدعوى القضائية يف 

ذلك البلد هي مسألة رشعية للسلطات املختصة هناك.
عىل كل حال، اذ كانت هناك فرصة القامة الدعوى اجلنائية 
يف تلك الدولة، فمن واجب السلطات املختصة للدولة املطلوب 
منها التس�ليم ، وبضمنهاالع�راق، ان تقوم باالجراءات القانونية 
ملحاكمة الش�خص الذي ت�م رفض تس�ليمه اىل الدولة االخرى 
النه حيمل جنس�ية الدولة املطلوب منها التسليم، ويتم ذلك عن 
طريق ارس�ال طل�ب آخر للبدء هب�ذه االج�راءات وجيب اعالم 

الدولة الطالبة بنتائج املحاكمة.
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اسرتداد املطلوبني – املفاهيم االساسية 
الدول ذات القانون العام – مقابل – الدول ذات القانون املدني

القانون املدين  القانون العام  معايري املقارنة 

يوجد ال يوجد تطبيق القانون اجلنائي 
خارج احلدود

ال يوجد  يوجد 
تسليم املواطنني، خصوصا 

اولئك الذين ارتكبوا 
جرائم يف دول اخرى

ال يوجد  يوجد  الدليل املوجود لدعم هذا 
االهتام  )القناعة املطلوبة(

ال  نعم  هل ان اجراءات املحاكمة 
رضورية دائا؟

ال  نعم 

ال تقوم الدولة بالتسليم 
اال بوجود اتفاقية دولية 
) وليس عىل اساس مبدأ 

املعاملة باملثل( 
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خامسا - الخطوات االحدى عشرة لتفعيل  تسليم 
املطلوبني

1. متى يعترب اسرتداد املطلوبني فعاال؟ 
يعترب اس�رتداد املطلوبني فع�اال عندما يكون  ) املش�تبه به او 

املتهم( او الشخص املدان طليقا: 
اي ان�ه يعي�ش يف دول�ة اخ�رى او يكون قد ت�م البحث عنه 

داخل العراق خالل فرتة 
 زمني�ة معقول�ة  ) س�نة مث�ال( ومل يت�م العثور علي�ه. يف اي 
قضي�ة، عند اثب�ات ان املجرم ه�ارب من وجه العدال�ة ، عندها 

تعترب جريمة تستوجب تسليم املطلوب عىل اثرها.
اضاف�ة اىل ذل�ك، جي�ب االخ�ذ بنظ�ر االعتبار ان اس�رتداد 
املطلوبني ال يكون الزاميا وال جيب ان يربر عدم التس�ليم. وعليه 
أذا كان املج�رم اهلارب اجنبيًا وكانت جريمته غري خطرة وعادية 
) اس�تخدام وثائ�ق م�زورة مث�ال( وكان�ت دولته ق�د نصت عىل 
جريمته هذه يف قانوهنا اجلنائي ، فعندها  لن يكون طلب تسليمه 
عن طريق دولة ثالثة هو احلل االنس�ب . س�يكون البديل االكثر 
واقعي�ة لتحقيق العدالة ه�و احالة قضيته اىل دولت�ه االصلية مع 

كافة تفاصيلها مرفقة بطلب اختاذ االجراءات القضائية بحقه . 
ه�ذا اخليار يعترب االنس�ب يف القضايا الت�ي يكون فيها لدى 
الع�راق اتفاقي�ة دولية مع ال�دول االخرى يف االلت�زام بالنظر يف 
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طلبات رفع الدعاوى اجلنائية ضد احد مواطني الدولة املطلوب 
منه�ا التس�ليم- الح�ظ امل�ادة 21 من اتفاقي�ة التع�اون القانوين 
بني مجهوري�ة العراق ومجهورية هنغاريا ، وامل�ادة 24 من اتفاقية 
التعاون القانوين املش�رتك بني مجهورية االحتاد السوفييتي السابق 
) م�ا زال�ت مفعل�ة يف روس�يا وبع�ض دول االحت�اد الس�وفيتي 

السابق( وبني مجهورية العراق. 
تعترب هذه االلية وسيلة جديدة من وسائل التعاون القضائي 
ال�دويل يف االم�ور اجلنائية حت�ى وان مل تقرتن باتفاقي�ة دولية مع 
الدول�ة االخرى ، ولكنها تظل اه�ون الرّشين مقارنة بالطريقتني 
او اخلياري�ن  االخري�ن: ام�ا الص�رب وانتظار الش�خص االجنبي 
املطل�وب للع�ودة اىل الع�راق او حماول�ة تس�ليمه من قب�ل دولة 

اخرى.   
ع�ادة يق�وم الع�راق بالبحث ع�ن املجرمني اهلارب�ني الذين 
يكون�ون من رعاياه ) مواطنني عراقيني(. يمكن ان يكون هوالء 
ق�د ت�م احتجازهم يف دول�ة اجنبي�ة. اذا وصل الطل�ب العراقي 
للتس�ليم املرشوط لش�خص هارب حيمل اجلنس�ية العراقية عن 
طري�ق االنرتبول ) الرشطة الدولية( او عن طريق قنوات اتصال 
اخرى ،  اىل الس�لطات املختصة لدولة اخرى تقوم السلطات يف 
تلك الدولة بابالغ اجلانب العراقي بتقديم طلب رس�مي لتسليم 
املطل�وب بغ�ض النظر ع�ا اذا كان التوقيف متضمن�ا يف الطلب 

العراقي ام ال.
اذا مل يتم وصول طلب عراقي رس�مي للس�لطات الرسمية 
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يف الدول�ة املطلوب منها التس�ليم بخصوص ما ذكر اعاله ، وان 
املج�رم اهلارب ق�د تم اعتقال�ه يف تلك الدولة، س�يكون العراق 
مهتا بمس�ألة تس�ليمه وان املشكلة الرئيس�ية التي يتوجب حلها 

هي كيفية احلصول عىل املعلومات بخصوص اعتقاله. 
2. كيف يمكن للقنصلية ان تقوم باملساعدة؟ 

القناة الرس�مية الوحيدة الس�تالم املعلومات حول توقيف 
مواط�ن عراق�ي يف بل�د اجنب�ي تك�ون م�ن خ�الل القنصلية او 
الس�فارة يف ذلك البلد. بشكل عام، ال حيبذ تزويد القنصل بمثل 
ه�ذه املعلومات. صحيح انه بموج�ب الفقرة 36.1 –ب- من 
اتفاقي�ة فيينا للعالقات القنصلية لع�ام 1963التي تنص عىل  ان 
تقوم الس�لطات املختص�ة يف الدول�ة املوفد اليها باخط�ار البعثة 
القنصلية للدولة املوفدة بدون تاخري اذا قبض عىل احد رعايا هذه 
الدولة او وضع يف الس�جن او التوقي�ف يف انتظار حماكمته او اذا 
حجز باي شكل آخر يف نطاق دائرة اختصاص القنصلية وبرشط 
ان يطل�ب ه�و ذلك ،واي اتص�ال يوجه اىل البعث�ة القنصلية من 
الش�خص املقبوض عليه او املوضوع يف الس�جن او التوقيف او 
احلجز جيب ان يبلغ بواس�طة هذه السلطات بدون تاخري، وجيب 
عىل هذه الس�لطات ان خترب الش�خص املعني عن حقوقه الواردة 
يف ه�ذه الفقرة بدون تاخري.. من جهة اخ�رى، فمن املحتمل ان 
ال يطلب الشخص املعتقل اعالم دولته هبذا االمر عىل الرغم من 

ان هذا اخليار متاح امامه.
وع�ىل العك�س من ذل�ك ، فان معظ�م البلدان ت�رى بانه يف 
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حال تم منع ش�خص اجنبي موقوف من التمتع بحقه املنصوص 
علي�ه يف امل�ادة 36- اوال – فقرة ب من معاه�دة فيينا للعالقات 
القنصلي�ة ال�ذي يمنحه حق االتص�ال بقنصل دولت�ه. هذا املنع 
 per argumentum a “ ي�ؤدي اىل تفعيل ما يعرف بالالتينية
contrario” او ما يعرف بحق عدم الكشف او البوح بيشء.

 هن�اك ال�زام ع�ىل الدول�ة الت�ي تق�وم بتوقي�ف الش�خص 
االجنب�ي بع�دم االدالء بأي�ة معلوم�ات او اختاذ اي اج�راء نيابة 
ع�ن املوجود يف الس�جن او التوقي�ف او احلجز اذا اب�دى رغبته 
رصاح�ة يف معارضة ه�ذا االجراء ، امل�ادة 36 – ج- من اتفاقية 

فيينا للعالقات القنصلية.  
ال يمكن استخدام مبدأ املعاملة باملثل يف مثل هذه احلاالت. 
وهلذا، حتى لو ان العراق قام بابالغ السلطات يف الدولة االجنبية 
بمعلوم�ات ع�ن مواطنها الذي اعتق�ل يف الع�راق، ال يتوقع ان 
تق�وم الدول�ة االخرى بنفس ال�يشء يف حال انعك�س االمر. يف 
معظ�م االحي�ان، يك�ون ه�والء االش�خاص هم طالب�ي جلوء، 
والذي�ن يعتمدون عىل املادة القانونية املذك�ورة يف االتفاقية التي 
حترتم رغباهتم الش�خصية يف عدم االدالء بمعلومات للسلطات 

الرسمية يف دوهلم. 
ينبغ�ي ان يؤخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار ان اتفاقية فيين�ا للعالقات 
القنصلي�ة ال توف�ر امل�ادة القانوني�ة حلظ�ر اب�الغ الس�فارات او 
القتصلي�ات باملعلومات فقط، بل اضاف�ة اىل ذلك فاهنا وضعت 
بع�ض االس�تثناءات . حي�ث تنص امل�ادة 42 م�ن اتفاقي�ة فيينا 
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للعالق�ات القنصلية ))  يف حالة القبض عىل احد اعضاء الطاقم 
القنص�يل او حج�زه او اختاذ اجراءات جنائية ض�ده تقوم الدولة 
بابالغ ذلك بارسع م�ا يمكن اىل رئيس البعثة القنصلية واذا كان 
اي م�ن ه�ذه االجراءات موج�ه ضد رئيس البعثة نفس�ه فيجب 
ع�ىل الدولة املوفد اليها ان تبلغ ذل�ك اىل الدولة املوفدة بالطريق 

الدبلومايس((.  
ويف ه�ذا الصدد فأن املوظف�ني يف القنصليات والقناصل ال 
يتمتعون بحصانة تامة ضد االجراءات اجلنائية ، بل فقط حصانة 
وظيفي�ة. وهذا يعن�ي ان لدهيم حصانة فيا يتعل�ق باالعال التي 
يؤدوهن�ا يف القنصلية وليس العال اخ�رى ال تتعلق بوظيفتهم. 
ع�ىل س�بيل املث�ال اذا كان املوظ�ف القنص�يل قد ارتك�ب حادثا 
مروري�ا، اغلب الدول ال تعرتف بأن قيادة الس�يارة هي جزء من 
الواج�ب او الوظيف�ة الرس�مية. وبالتايل ال وج�ود للحصانة يف 

حال وقوع احلوادث املرورية من قبل موظفني يف القنصلية.  
اخريا، هناك اس�تثناء اخر يف ه�ذه االتفاقية بخصوص عدم 
الكش�ف ع�ن هوية املعتق�ل. حيث تن�ص امل�ادة 37 –ب- من 
االتفاقي�ة عىل )) ان تبل�غ بدون تأخري البعث�ة القنصلية املختصة 
ع�ن مجيع االحوال التي يقتيض فيها تعيني ويص او ويل عىل احد 
رعايا الدول�ة املوفدة من القارصين  او ناقيص االهلية اال انه فيا 
خيتص بتعيني الويص او الويل املذكور جيب مراعاة تطبيق قوانني 

ولوائح الدولة املوفد اليها ((.
وهل�ذا، حت�ى عندم�ا ال يت�م اعف�اء املعتق�ل االجنب�ي م�ن 
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املس�ؤولية اجلنائية ) ال عىل اساس عمره الصغري وال عىل اساس 
ع�دم اهليت�ه( ، ولكن م�ع ذلك فانه حيت�اج اىل مس�اعدة قانونية 
يكفلها له القانون، وجي�ب اعالم القنصل هبذه احلالة. اضافة اىل 
ذل�ك، حتى لو تم حتديد املعتق�ل االجنبي بانه جمنون كليا، فانك 
ال حتتاج اىل اخصائي للكش�ف عن حالته العقلية وتقييم وضعه 
الذهني ، حاملا جتد ان الش�خص يعاين من مش�اكل عقلية خطرية 

جيب ان تقوم بابالغ القنصل فورا.  
تستند االستثناءات الواردة عىل قاعدة » االكثر نفعا« اي انه 
يف احلاالت املذكورة اعاله فأن اهون الرّشين هو ابالغ الس�فارة 
او القنصلية بدال من مبدأ احرتام عدم الكشف عن هوية املعتقل. 
خصوصا ان االتفاقية تعترب الفعل االكثر نفعا وهو ابالغ السفارة 

بحالة مواطنها املعتقل. 
يف كل احلاالت، فأن احلق يف عدم الكشف عن هوية املعتقل 
ال ينطب�ق او ال يك�ون فع�اال يف حال�ة وجود اتفاقي�ة قنصلية مع 
الدول�ة االخ�رى. اح�د القواع�د الرئيس�ية يف االتفاقي�ة الثنائية 
ه�و عدم التقيد بعدم الكش�ف عن هوية املعتق�ل التابع الحدى 
الدولتني وهلذا فالطريق مفتوح يف سبيل اعالم الدولة من خالل 
قنصلها عن حيثيات احلالة. عىل س�بيل املث�ال، املادة 28.2 من 
االتفاقية القنصلية الثنائية بني مجهورية هنغاريا ومجهورية العراق 
التي تنص عىل )) وجوب ابالغ املوظف القنصيل من دون تأخري 
من قبل الس�لطات يف البلد املضيف عن اي حلة القاء قبض عىل 

مواطن لذلك البلد عىل اراضيها((.
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وكذل�ك امل�ادة 36.2 م�ن االتفاقي�ة القنصلي�ة الثنائية بني 
الع�راق ومجهوري�ة االحتاد الس�وفيتي الس�ابق) ما زال�ت مفعلة 
مع روس�يا وبعض دول االحتاد السوفيتي السابق( التي تشري اىل 

نفس احلالة.  
م�ن اجلدير بالذكر ، ليس فق�ط يف احلالتني اللتني تم ذكرمها 
اع�اله ُتلزم الدول�ة باعالم الس�فارة االجنبية ع�ن احتجاز احد 
مواطنيه�ا، هن�اك حالتني اخري�ني والتي تس�توجب ايضا اعالم 
الس�فارة هب�ذا الوضع، ويك�ون هذا يف حالة عدم وج�ود اتفاقية 
ثنائي�ة او ان الدول�ة مل تفع�ل اي يشء للدف�اع ع�ن حق�وق هذا 
املواط�ن االجنب�ي. وه�ذه االلتزام�ات ُمرّشعة يف قانون تس�ليم 

املطلوبني.
وهلذا، عندما يتم توقيف ش�خص اجنبي مطلوب اس�تجابة 
اللت�اس او طل�ب دويل  تقدمت به دولت�ه ، والتحفظ عليه حليم 
ورود طلب رس�مي من دولته  بتسليمه مس�تقبال، جيب ان تقوم 
الدول�ة التي قامت بتوقيف الش�خص باعالم دولته بمالبس�ات 
الس�لطات  ع�رب  الش�خص  هل�ذا  احلج�ز  وظ�روف  التوقي�ف 

الرسمية.  
ع�ادة يت�م اب�الغ الدول�ة االخ�رى ، ب�ا ضمنه�ا الع�راق، 
بتوقي�ف مواطنها يف الدولة االخرى ع�ن طريق الرشطة الدولية 
)االنرتبول( ، ولكن من املمكن ابالغ السفارة العراقية هبذا االمر 

ايضا اذا ابدت اهتاما هبذه القضية. 
ثاني�ا، جيب ان تقوم س�لطات الدولة الت�ي قامت بالتوقيف 
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باب�الغ الدول�ة عن تنفي�ذ اي فقرة من فق�رات االتفاقي�ة الثنائية 
املربم�ة بينها بخص�وص مواطنها اذا كانت هن�اك اي معلومات 

تؤكد ارتكاب الشخص لتلك اجلريمة. 
هناك الزام بخصوص هذا املوضوع ورد عىل سبيل املثال يف 
الفقرة 34.2 من اتفاقية التعاون القانوين املش�رتك بني مجهورية 
االحتاد الس�وفيتي الس�ابق ) م�ا زالت مفعلة مع روس�يا وبعض 
دول االحتاد السوفيتي السابق( ومجهورية العراق. وكذلك املادة 
31.2 من اتفاقية التعاون القانوين بني مجهورية هنغاريا الشعبية 
ومجهوري�ة الع�راق. وه�ذا يعترب وضعا اس�تثنائيا حقيقي�ا لتنفيذ 
مث�ل هذا االلتزام. عىل العموم، عىل الس�فارات العراقية يف مجيع 
انح�اء العامل ان تكون عىل اهبة االس�تعداد للتعامل مع مثل هذه 

املعلومات وامليض قدما يف االجراءات.  
3. ماه�ي االج�راءات الت�ي جي�ب اتباعه�ا اذا كن�ت تبحث عن 
ش�خص مطلوب خ�ارج البلد وحماولة تس�ليمه من قب�ل الدولة 

املوجود فيها؟ 
يف معظ�م االحي�ان يكون طلب التس�ليم يف مرحل�ة ما قبل 
املحاكم�ة يف الدع�اوى اجلنائي�ة. ه�و طلب لتس�ليم الش�خص 
املطل�وب لغرض حماكمت�ه يف العراق. التوصي�ات املدرجة ادناه 

خاصة هبذا النوع من طلبات التسليم. 
اذا كان القايض املس�ؤول عن القضية اجلنائية او املس�ؤولني 
الرس�ميني املعنيني بالتعاون القضائي املتبادل كانوا عىل يقني بان 
الش�خص املطلوب موجود عىل ارايض دولة معينة وانه س�يبقى 
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هناك لقضاء فرتة عقوبة لفرتة طويلة نس�بيا ، عىل االقل شهرين، 
فف�ي هذه احلالة يكون تأجيل تس�ليم املطل�وب هو اخليار االكثر 
احت�اال.  ويت�م االعداد لتقديم الطلب حس�ب امل�ادة 368 من 
قان�ون اصول املحاكات اجلزائية العراق�ي التي تنص عىل  ((اذا 
طلبت السلطات العراقية متها او حمكوما يف اخلارج ملحاكمته عن 
جريمة وقعت من�ه او لتنفيذ حكم صادر عليه وجب ان تعرض 
ه�ذا الطلب عىل وزارة العدل مرفق�ا بالوثائق املبينة باملادة 360 

الختاذ اخلطوات الالزمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية((
عىل العموم، مثل هذه احلاالت تعترب استثناءا وخطرا بنفس 
الوقت ) الحظ الفقرة 4 –ب - ادناه( . بشكل عام، يقوم قايض 
التحقيق باصدار مذكرة توقيف للش�خص املطلوب، حينها يبدأ 
باع�داد التاس للمالحق�ة الدولية وتوقيف الش�خص املطلوب 

مؤقتا. 
جيب ان حيتوي االلتاس عىل:

 )1( وص�ف ش�امل للش�خص املطل�وب، )2( وص�ف او 
رشح للجريم�ة الت�ي تم ارتكاهب�ا من قبل الش�خص واملطلوب 
التس�ليم ع�ىل اثره�ا، كذل�ك تاري�خ وم�كان ارت�كاب اجلريمة 
والعقوب�ة التي تنتظر الش�خص عن هذه اجلريم�ة، )3( تفاصيل 
وحيثيات اصدار مذكرة القاء القبض عىل الشخص ) او تفاصيل 
احلكم القضائي النهائي الصادر بحقه الذي يتطلب احلد االدنى 
من عقوبة السجن-- يف حالة طلب اسرتداد املطلوبني املدانني ( 
)4( بيان فيا اذا تم توقيف الشخص، يقوم العراق بارسال طلب 
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التس�ليم خالل الفرتة الزمنية املحددة من قبل الدولة التي قامت 
بالتوقي�ف ) يكون القايض خم�وال نيابة عن الدولة – العراق-( . 
يتم ارسال الطلب عن طريق وزارة الداخلية االحتادية جلمهورية 
الع�راق اىل املكتب املركزي للرشط�ة الدولية ليتم تعميمه دوليا. 
وهبذا الصدد فمن املهم ان نعلم ان الرشطة الدولية هي مؤسسة 
خمتص�ة وذات مهني�ة عالي�ة ولك�ن اس�اس عمله�ا يعتم�د عىل 
االتص�ال فق�ط ، حي�ث اهنا ال تس�تطيع ان تصدر اي ق�رار نيابة 
عن القايض املسؤول عن القضية او نيابة عن السلطات الرسمية 

املعنية بالتعاون القضائي الدويل. 
جي�ب االخ�ذ بنظر االعتب�ار انه ع�ىل العكس م�ن عمليات 
التوقي�ف التي تقوم هبا قوات الرشط�ة يف العراق ، فأن عمليات 
التوقي�ف والتس�ليم الدولية هي امور قضائي�ة بحتة وال جيب ان 
ت�رتك بيد ضباط الرشطة العاملني يف الرشط�ة الدولية او اية قوة 

فرض قانون اخرى ، ناهيك عن الدبلوماسيني .      
وم�ن اجلدير بالذكر ايضا ان�ه ال مذكرة التوقيف وال احلكم 
النهائي الصادر يكون قابال للتنفيذ مبارشة يف اخلارج، حيث اهنا 
تعترب من الرشوط االساس�ية لتقديم االلتاس واصدار امر القاء 
القبض عىل الشخص يف البلد الذي يكون موجودا فيه واعرتاف 

الدولة االخرى هبذا االجراء.
 ه�ذه املذك�رة جيب ان مُتيز ع�ن مذكرة التوقي�ف االوربية ) 
تس�تخدم للدول االعضاء يف االحتاد االوريب( حيث يعترب االمر 
قاب�ال للتنفيذ يف دول االحت�اد االوريب والتي يطلق عليه “ الدول 
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املنفذة”.
م�ن امله�م ان يتضم�ن و يس�تويف طل�ب االلت�اس العراقي 
مجيع املعلومات املطلوبة لغرض القبض عىل الش�خص املطلوب 
بس�بب احتالية ع�دم وجود فرصة لتقديم طلب ث�اٍن. ان حتديد 
االدل�ة يعتم�د ع�ىل ما ه�و متاح، وجيب ان يش�تمل ع�ىل ما ييل: 
جنس�ية الش�خص املطلوب، تاريخ امليالد، م�كان الوالدة، رقم 
ج�واز الس�فر، املواصفات اجلس�دية ) الل�ون، الط�ول، الوزن، 
العالم�ات الفارق�ة، بص�ات االصاب�ع .. ال�خ( .  جي�ب تقديم 
املعلوم�ات بطريقة واضحة وموجزة قدر االمكان.  س�يتم قراءة 
الطل�ب وتنفيذه من قبل املس�ؤولني يف الدول�ة االجنبية التي قد 

تكون هلا لغة ونظام قضائي خمتلف. 
جي�ب ان تكون املعلومات مبس�طة قدر االم�كان وتتضمن 
احلقائ�ق ذات الصل�ة فق�ط ولي�س بال�رضورة مجي�ع املعلومات 
او احلقائ�ق. ليس م�ن املرجح ان تقوم الدول�ة االخرى بتوقيف 
الش�خص اذا مى الوق�ت املحدد عىل ذلك ، وهلذا الس�بب  ال 
يمك�ن حتديد الف�رتة الزمنية ، عىل االقل وفق�ا لقانوهنا الداخيل. 
وحس�ب املادة 43 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العريب، 
جي�ب حتديد تاري�خ وم�كان وقوع اجلريم�ة بش�كل مضبوط يف 

االلتاس وليس فقط يف الطلب الرسمي للتسليم. 
جيب التأكيد عىل مسألة ان االلتاس الدويل للبحث او    
التوقي�ف املؤقت ليس جمرد خطوة لتس�ليم الش�خص املطلوب. 
جي�ب ان حيت�وي ه�ذا االلتاس ع�ىل وعد م�ن الدولة بان�ه حاملا 
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تق�وم الدول�ة بتوقي�ف الش�خص عن طري�ق االنرتبول س�وف 
تقوم الدولة الطالبة بارس�ال طلب رسمي لتسليم هذا الشخص 
املطلوب وبخالفه لن تقوم الدولة باالس�تجابة لاللتاس. وهلذا 
تقوم وزارة العدل بتشكيل سلطة مركزية خمتصة بقضايا اسرتداد 
املطلوبني واصدار الطلبات الرس�مية. )امل�واد 360 و 368 من 

قانون العقوبات العراقي(.  
4. ما الذي جيب جتنبه؟

ينبغي جتنب اثنني من األخطاء الشائعة وتالفيها:
أ. اخلطأ األول هو تعيني االنرتبول أو أي جهة لتنفيذ القانون 
أو الرشطة فقط الجياد مكان الش�خص املطلوب للمحاكمة )إذا 
كان مفق�ود(. حيث ان مكان الش�خص املطل�وب للنيابة العامة 
أو املحاكم�ة أو تنفي�ذ العقوب�ة غ�ري مع�روف، تك�ون الرشط�ة 
حريص�ة عىل حتديد مكانه خ�ارج البالد وطل�ب تقريردويل عن 
مكان وجوده. ومع ذلك فان عىل القايض املس�ؤول عن القضية 
اجلنائية واملس�ؤول يف احلكومة العراقية املكل�ف بعملية التعاون 
القضائي الدويل ان تسمح للرشطة بالقيام بذلك حيث يتم اكال 
ملف طل�ب التس�ليم مرفقا به مجيع املس�تندات املؤي�دة للطلب 
مس�تقباًل )انظر الفقرة التالية رقم 5(. إذا ما تم ذلك، فان طلب 
احلص�ول ع�ىل موق�ع دويل لن يك�ون رضوري�ًا ع�ىل االطالق. 
حامل�ا يكون ملف طلب اس�رتداد املطلوبني جاهزًا مع كل يشء، 
والذي قد يكون بمثابة الوثائق الداعمة لطلب رس�مي للتس�ليم 
يف املس�تقبل. فان اخلطوة التالية هي عادة ما تكون اعداد عريضة 
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للبحث الدويل والقبض عىل اهلاربني.
طلبات حتديد املكان دوليًا ليست فقط غري رضورية ولكنها 

أيضًا متثل جمازفة لسببني رئيسيني:
* ان أف�راد الرشطة يف ال�دول األخرى ال يكونون دائًا عىل 
ح�ذر م�ع القضايا اخلارجي�ة. عندما حياولون التحق�ق من هوية 
الش�خص املطلوب، ربا خيربونه ان الع�راق يرغب يف احلصول 
عىل تس�ليمه. وهذا ربا قد يتس�بب يف هروب الشخص إىل دولة 
أجنبية أخرى حيث يكون تسليمه من قبل هذه األخرية مستحياًل 

أو شبه مستحيل.
* باالضاف�ة إىل ذل�ك، ان العريضة املقدم�ة لتحديد املكان 
دوليًا ربا يفهم بشكل خاطيء عىل انه عريضة من أجل التوقيف 
املؤق�ت أو االحتجاز. مث�ل هذه األخطاء ليس�ت قليلة أو نادرة 
وانا ش�ائعة ويمكن أن حتدث ليس فقط من قبل الرشطة ولكن 
أيضًا من قبل حمكمة الدولة األجنبية. ويف حالة وضع الش�خص 
قيد التوقيف املؤقت او االحتجاز يف انتظار طلب التس�ليم سيتم 
جتمي�ع كل الوثائق الداعمة يف فرتة حم�ددة، ال تتجاوز 40 يومًا. 
وم�ن املرجح أن ال تكون الس�لطات العراقية ق�ادرة عىل االيفاء 
هب�ذا املوع�د. وبناًء عىل ذل�ك، فان مدة االحتجاز س�وف تنتهي 

قبل استالم طلب التسليم وسيتم االفراج عن الشخص.
من الواضح ان الش�خص ال�ذي تم اطالق رساحه ال يفيده 
ان ينتظر الس�لطات العراقية حتى تكمل أوراق طلب التس�ليم، 
وبداًل من ذلك س�يحاول الفرار إىل دولة أخرى تعارض تس�ليم 
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املطلوب�ني. باالضافة إىل ذلك، إذا ما حدث ذلك عدة مرات مع 
اش�خاص مطلوبني خمتلفني، ف�ان بلدانًا اخرى م�ن املحتمل أن 
تصل إىل نتيجة مفادها ان السلطات العراقية ال حترتم احلرية وال 
حقوق االنسان بشكل عام، وهو ما يشكل سببًا كافيًا لرفض أي 

طلب يتقدم به العراق السرتداد املطلوبني يف املستقبل.
ب. اخلط�أ املحتمل الثاين يتضمن عدم تقديم طلب البحث 
الدويل والتوقيف أو التوقيف املؤقت وبداًل من ذلك، يتم ارسال 
طلب رس�مي مبارش بتسليم املطلوبني. صحيح انه ينبغي أن يتم 
توقيف الش�خص اهلارب أواًل، وان ضان توقيفه ال يكون فقط 
من خالل تقديم طلب البحث الدويل عنه والتوقيف او التوقيف 
املؤقت )با يسمى “اجراءات الطوارىء”(. ولكن يمكن حتقيق 
هذه النتيجة من خالل طلب رسمي بالتسليم وحاملا يتم استالمه 
وقبوله من قبل الس�لطات القضائية للبلد الذي اس�تلم الطلب، 
يتم توقيف الش�خص املطلوب )فيا يس�مى “اجراءات اسرتداد 

املطلوبني العادية”(.
لذلك جي�ب أن تبدأ اجراءات التس�ليم متزامن�ة مع اصدار 
طلب البحث الدويل أو االعتقال  او االحتجاز  املؤقت للهارب 
وت�داول هذا الطلب ح�ول العامل حيث ان هذا التوقيف هو أكثر 
كف�اءة وأكثر أمانًا من التوقيف الكامل. وجيري بحث دويل حتى 
وان كان معروفًا البلد الذي يقيم فيه. نظرًا لضيق الوقت عمليًا، 
ف�ان ه�ذه العريضة خالفًا لطلب التس�ليم الرس�مي، ال يلزم أن 
تكون مطبوعة ومقدمة عرب سلس�لة املراجع الرس�مية )العريضة 
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الرس�مية املكتوبة ربا تس�تغرق عىل األقل اسبوع لكي تصل إىل 
بل�د آخر(. بداًل م�ن ذلك، فان الطلب الش�فهي حمل البحث قد 
يصل إىل البلد اآلخر خالل 24 س�اعة. وهذا سوف يساعد عىل 
ع�دم هروب املطلوب إىل بلد ثالث. عند تقديم مثل هذا الطلب 
فان�ه م�ن ال�رضوري أن تش�ري بوض�وح ان الس�لطات العراقية 
س�تنظر يف طلبات اس�رتداد املطلوبني للبلد الذي ت�م العثور فيه 

عىل اهلارب.
5. م�ا الذي جي�ب القيام به يف مس�ألة عقوبة االع�دام واألحكام 

الصادرة غيابيًا؟
 يف أي من احلالتني فان فرص احلصول عىل موافقة بالتسليم 
تكون حمدودة نس�بيًا ما مل يعتمد يف األساس عىل نوع من االتفاق 

الدويل والذي يضع اطارًا لكال القضيتني.
أ. إذا كان التس�ليم املرتق�ب ه�و ألج�ل جريم�ة عقوبته�ا 
االع�دام أو إذا ت�م بالفعل اص�دار مثل هذه العقوب�ة يف العراق، 
وقام البلد الذي س�يقدم إليه الطلب مس�تقباًل بالغ�اء العقوبة أو 
التحفظ عليها، حيث ان عقوبة هذه اجلريمة يف هذا البلد ليس�ت 
نفس�ها وفقًا لقانوهنا، فان هذه الدولة س�وف تبحث يف ضانات 
بع�دم تنفيذ ه�ذا احلكم. وبش�كل خاص، ف�ان الدولة األخرى 
باملقابل س�وف تبحث عن ضانات جلعل العقوبة أقل حدة بداًل 
م�ن فرضها عىل الش�خص املطلوب يف ح�ال املوافقة عىل طلب 
تس�ليمه للمحاكمة، أي ختفيف العقوبة بداًل م�ن تنفيذها. نظرًا 
للتج�ارب الس�ابقة م�ع البل�دان التي قدم�ت طلبات التس�ليم، 
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ال توج�د توقع�ات واضح�ة أو معلنة ب�أن الربملان�ات، بناًء عىل 
تقديرها، يمكنها ختفيف عقوبة االعدام إىل السجن وهو عادة ما 

يكون مقبواًل باعتباره ضانًا لعدم تنفيذ عقوبة االعدام.
هن�اك نوع�ني من الضان�ات التي يتم الس�عي إليه�ا، النوع 
األول ه�و ض�ان ترشيعي )قي�ايس( حيث يكون قان�ون الدولة 
التي قدمت الطلب تتوخى التحول التلقائي لعقوبة االعدام بناًء 
عىل طلب من الدولة التي اس�تلمت طلب التس�ليم. عىل س�بيل 
املث�ال، قد يكون هن�اك نص يف قانون الدول�ة التي قدمت طلب 
التسليم انه ))ال جيوز فرض عقوبة االعدام، وإذا ُفرضت بالفعل 
ال جي�وز أن تدخل حيز التنفيذ بالنس�بة إىل ش�خص تم تس�ليمه 
م�ن قبل بل�د أجنبي حتت هذا الرشط((. يف مث�ل هذه احلالة فان 
عقوبة االعدام املنصوص عليها يف القانون او التي ُفرضت جيب 
استبداهلا بالسجن ملدة 30 عامًا. باالضافة إىل ذلك، جيب األخذ 
بنظر االعتبار ان الس�جن مدى احلياة قد يكون مرفوضًا من قبل 
دول أخرى – املادة 6، الفقرة )ف( من القانون الربتغايل اخلاص 

بالتعاون القضائي الدويل يف القضايا اجلنائية.
النوع الثاين من الضان�ات املأخوذة عىل الدولة التي قدمت 
طلب التس�ليم الس�تبعاد عقوبة االعدام هو ت�رصف فردي أو، 
ع�ىل األقل، االع�الن من قبل مس�ؤول حكومي رفيع املس�توى 
بان عقوبة االعدام س�وف ختفف ال حمالة، بغض النظر عن كون 
العقوبة ستفرض عليه بعد التسليم، أو اهنا قد سبق وأن ُفرضت 

عليه بالفعل كون الشخص املطلوب قد ُأدين.
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كا انه سيكون كافيًا ان عقوبة االعدام، وان كانت قد ُفرضت 
بعد التس�ليم، لن تنف�ذ فيا بعد، الن الغرض م�ن الضانات هو 
فقط اس�تبعاد تنفيذ هذه العقوبة. مثل ه�ذه الضانات يمكن أن 
تأيت م�ن رئيس مجهوري�ة الدولة التي قدمت طلب التس�ليم، أو 
نائب رئيس اجلمهورية، او وزير العدل، او وزير اخلارجية أو أي 
مس�ؤول حكومي آخر رفيع املستوى. يف هذه احلالة فان مستوى 
املس�ؤول احلكومي ليس مه�ًا بقدر أمهية ك�ون القوانني املحلية 
للدول�ة التي طلبت التس�ليم تس�مح رس�ميًا للس�لطة القضائية  
بتخفيف عقوبة االعدام. ليس كافيًا أبدًا استالم وعود بأنه سيتم 
اس�تبعاد عقوبة االعدام. وانه من الرضوري أيضًا استالم النص 
القان�وين من الدولة التي قدمت الطلب والذي جيعل من املمكن 
احلف�اظ عىل هذا الوعد. وإال، فلن يقبل أي وعد من هذا القبيل 
كوس�يلة الس�تبعاد عقوب�ة االع�دام وعليه س�يتم رف�ض طلب 

التسليم. 
يف مثل هذه احلالة س�يكون من احلكمة امليض قدمًا يف تقديم 
طلب التسليم من دولة أخرى فقط إذا كانت نفس اجلريمة تصل 
عقوبتها إىل االعدام يف تلك الدولة أيضًا، أو فقط إذا كان للعراق 
اتفاقية دولية من هذا القبيل مع هذا البلد والذي ينص عىل قائمة 
من املعوقات الترشيعية تتعلق باسرتداد املطلوبني وعقوبة االعدام 
ليست من بينها، وباالضافة إىل ذلك، فان الدولة األخرى ليست 
ملزمة جتاه أي وثيقة دولية متنع منح اس�رتداد املطلوبني لدولة ال 

تستبعد تنفيذ عقوبة االعدام لشخص مطلوب.
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ب. إذا كان التس�ليم املنتظ�ر متعلق�ا بتنفي�ذ حك�م ص�ادر 
غيابي�ًا يف الع�راق، فان الدول�ة االجنبية التي س�يتم تقديم طلب 
التس�ليم إليها مس�تقباًل فان هذه الدولة س�وف تس�تفرس عا إذا 
كان الشخص املطلوب قد تم ابالغه باالجراءات اجلنائية املقامة 
ضده ، وأيضًا عن الفرص املتاحة أمامه للدفاع عن نفسه. يف هذه 
احلال�ة، ف�ان الدولة األجنبية س�وف تطلب من الع�راق باعتباره 
اجلهة الت�ي قدمت الطلب، ضانات كافية للش�خص يف حقه يف 
اع�ادة املحاكمة، وال�ذي يؤمن احلد األدنى م�ن حقوق الدفاع، 
وبش�كل خاص، أن تتم حماكمته يف حضوره ))املادة 14، الفقرة 
»د« م�ن املعاهدة الدولية لألمم املتح�دة املتعلقة باحلقوق املدنية 
والسياسية((. هلذا الغرض، سوف تطالب الدولة األخرى بنص 
قان�وين مماثل، عىل س�بيل املث�ال، املادة 422)1(.6 م�ن القانون 
اجلنائ�ي البلغاري: ))جيب اعادة فتح مل�ف القضية يف احلاالت 
التالية: ...املوافقة عىل اس�رتداد املطلوبني يف حالة صدور احلكم 
غيابي�ًا حي�ث يت�م توفري ضان�ات من قب�ل الس�لطات البلغارية 
إلع�ادة فتح الدع�وى اجلنائي�ة يف اجلريمة التي تم عىل أساس�ها 
املوافق�ة عىل التس�ليم(( . لذلك، فان االجراءات اجلنائية س�يتم 
اعادهت�ا وفق�ًا لقان�ون البلد الذي ق�دم طلب التس�ليم، بناًء عىل 
طل�ب الدولة التي اس�تلمت طلب التس�ليم، أو ع�ىل األقل بناًء 
عىل طلب الش�خص املطلوب نفسه. يف هذه احلالة، فان القانون 
العراق�ي ال يتضمن اي نص قان�وين مماثل ))انظر املادة 270 من 
قان�ون أصول املحاك�ات اجلزائية العراقي((، س�يكون فقط من 



69

احلكم�ة امل�يض قدم�ًا يف تقديم الطل�ب إىل دولة أخ�رى فقط إذا 
كان الع�راق يمتلك معاهدة دولية مع تلك الدولة والتي تش�مل 
قائمة باملعوقات الشاملة املتعلقة باسرتداد املطلوبني والتي تفتقد 
إىل ضان�ات اع�ادة املحاكمة يف حالة اصدار احلك�م بالعقوبات 
غيابي�ًا، باالضاف�ة إىل ذلك، ف�ان الدولة األخرى ليس�ت ملزمة 
جت�اه اي معاهدة/اتفاقي�ة دولي�ة متن�ع قب�ول اس�رتداد املطلوبني 
ب�دون ضان�ات اعادة املحاكم�ة. وعىل اي ح�ال اذا مل تكن مثل 
ه�ذه املعاهدة/االتفاقي�ة الدولية موجودة ولكن يوجد اس�اس  
قانوين يمكن يف ضوئه اعادة املحاكمة فان هذا االساس القانوين 
جي�ب ان يذكر يف طلب التس�ليم. هذا االس�اس القانوين العادة 
املحاكم�ة جي�ب ان يلح�ق بطلب التس�ليم مع بقي�ة الوثائق التي 

ترفق بالطلب.
6. ما الذي جيب أن حيتويه ملف طلب التس�ليم حتى تبدأ عملية 

البحث الدويل فعليًا؟
إذا مل يكن الوضع طارئًا بشكل استثنائي، فان عملية البحث 
ال�دويل عن الش�خص املطلوب جي�ب أن ال تبدأ فعلي�ًا حتى يتم 
اس�تالم ملف طلب اس�رتداد املطلوبني كاماًل. وهذا امللف جيب 
أن حيت�وي عىل ثالث جمموعات من الوثائق املتطابقة، التي تقدم 
إىل اجله�ات التالي�ة: املجموعة األوىل، أو ))املجموعة الرئيس�ية 
من الوثائق(( سوف ترسل إىل الدولة األخرى، املجموعة الثانية 
))جمموعة للحفظ(( سوف تبقى يف العراق مع مسؤول حكومي 
يف الدول�ة العراقية خمتص يف ش�ؤون التع�اون القضائي الدويل، 
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املجموعة الثالثة من الوثائق، ))املجموعة اخلاصة(( سوف تبقى 
مع القايض املس�ؤول ع�ن القضية، جيب أن حتت�وي كل جمموعة 

عىل الوثائق التالية:
أ. الوصف الكامل قدر االمكان للش�خص املطلوب والتي 
من خالهلا يمكن التعرف عليه ، وحتديد جنس�يته. وهذا يتضمن 
االس�م، العم�ر، حم�ل وتاري�خ ال�والدة، اجلنس، جواز الس�فر، 
املهن�ة، العادات الرئيس�ية، الوصف اخلارجي للجس�م، الصور 

الفوتوغرافية، بصات االصابع، ...الخ.
ب. أم�ر القب�ض عليه )أمر االعتق�ال( يف البلد الذي تم فيه 
ادانت�ه، أو احلكم النهائي مع عقوبة الس�جن الت�ي فرضت عليه 
يف البل�د ال�ذي تم فيه اص�دار احلكم. إذا كان قد ت�م اصدار أمر 
الق�اء القب�ض يف غيابه ، فيجب أن تش�ري بوض�وح إىل أن : )ط( 
ان موعد صالحيتها ال ينتهي بتوقيف الش�خص املطلوب، )ظ( 
أن أم�ر الق�اء القبض خيضع للمراقب�ة القضائية حامل�ا يظهر هذا 
الش�خص املطلوب عىل أرايض العراق ألي سبب من األسباب 
)با يف ذلك تس�ليمه للعراق(. لتجنب أي مشاكل أو خماطرة من 
األفض�ل أن ترف�ق نس�خة م�ن امل�واد )101 أ و 109 من قانون 
اص�ول املحاكات اجلزائية العراقي( ، ألنه من املفرتض أن تقدم 

ألي معتقل يمثل أمام القايض من أجل البت يف اعتقاله.
ج. كل األوص�اف الواضحة واملفصلة للوقائع كاملة والتي 
تش�كل تفاصي�ل اجلريمة اجلنائي�ة التي اهتم هبا الش�خص، )1( 
وكذلك وقت ومكان ارتكاب اجلريمة، )2( جنسيات الضحايا، 
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)3( املتواطئ�ني وجنس�ياهتم. ان اهل�دف من ه�ذه االوصاف هلا 
فائ�دة مضاعف�ة: أواًل، متكني الدول�ة التي تس�تلم الطلب يف أن 
حت�دد بأن قانوهنا اجلنائ�ي ال ينطبق عىل هذه اجلريمة )يف حني ان 
القان�ون العراقي ينطبق عليها(، وثانيًا، الثبات التجريم املزدوج 

للجريمة.
د. جي�ب أن يتضم�ن وصف الوقائع أي�ة وقائع أخرى ذات 
صلة، با يس�مح للبل�د اآلخر من حتديد وج�ود عقوبة مزدوجة 
عىل الش�خص املطلوب، أي ان الوقت ال ينفذ )بس�بب مجلة من 
احلقائق التي توقف أو تعل�ق انقضاء املدة الزمنية(، وليس هناك 
أي س�ند قان�وين آخر وفقًا لقانون اي م�ن الدولتني )صيغ حمددة 
للك�ف عن النش�اط االجرام�ي، العفو الع�ام أو العفو اخلاص( 
والتي تعفي من املس�ؤولية اجلنائية ومتنحه احلصانة من املحاكمة 
والعقاب. عدم وجود العفو العام أو اخلاص، وعىل وجه الدقة، 
جيب أن يبني بشكل معلن ورصيح والذي قد يكون باالضافة إىل 

ذلك جزءا من نص طلب التسليم الرسمي.
ه��. نس�خة م�ن القان�ون اجلنائي الناف�ذ، والت�ي تنص عىل 
اجلريمة والعقوبة املرتتبة عليها، وكذلك سائر األحكام القانونية 
ذات الصل�ة والت�ي تنف�ي فرضه�ا )انته�اء املس�ؤولية اجلنائية(، 

وبشكل أدق، األحكام املتعلقة بميض املدة القانونية )التقادم(.
و. يف ح�ال ارت�كاب اجلريم�ة موض�وع طل�ب التس�ليم يف 
بلد ثالث، يتم ارس�ال النص القانوين ال�ذي يتعامل مع اجلريمة 
املرتكبة وارفاقه بطلب التس�ليم. هذا س�يمكن يف املستقبل البلد 
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املطل�وب منه التس�ليم ان يتثبت من ان فعل الش�خص املطلوب 
يشكل جريمة يف قانون البلد الذي ارتكبت فيه اجلريمة ايضًا.

ان ارفاق النص القانوين املنطبق عىل اجلريمة موضوع طلب 
التس�ليم هو مهم فقط يف حال كان البلد الثالث يطلب ان تكون 
اجلريم�ة معرفة بقان�ون البل�دان الثالثة ذات الصل�ة. وبكلات 
اخ�رى يكون الش�كل كالتايل: تك�ون اجلريمة منص�وص عليها 
يف القان�ون العراقي والعراق هو البلد الطالب للتس�ليم وتكون 
اجلريم�ة منص�وص عليها يف قان�ون البلد املطلوب منه التس�ليم 
وتك�ون اجلريمة منصوص عليه�ا يف البلد الثالث الذي ارتكبت 
في�ه اجلريم�ة. وعىل س�بيل املثال فان قانون البوس�نة واهلرس�ك 
للتعاون القانوين الدويل يف املسائل اجلنائية ، املادة 34 الفقرة )د( 
عند تعلق االمر بتنفيذ طلب تسليم مقدم من دولة اخرى تشرتط 
ان يك�ون )) الفعل املرتكب فعال جرميًا يف نص قانون البوس�نة 

واهلرسك ويف قانون الدولة التي ارتكب فيها هذا الفعل(( . 
ز. بعض األدلة عىل اجلريمة اجلنائية، خاصة يف القضايا التي 
تتطلب اسرتداد املطلوبني املحتملني للمحاكمة، هو أمر مهم قبل 
كل يشء إذا ما قامت الدولة التي استلمت طلب التسليم مستقباًل 
بطلب مثل هذه األدلة أو األوصاف. بالتأكيد، ليس مجيع الدول 
تطل�ب مثل هذه األدل�ة )انظر املادة 30 م�ن املعاهدة التي تنص 
ع�ىل تقدي�م املس�اعدة القانوني�ة املتبادلة بني احت�اد اجلمهوريات 
االش�رتاكية الس�وفياتية ومجهورية الع�راق(. ويف كل األحوال، 
حتى بالنسبة للدولة التي ال تطلب أدلة )مثل الدول التي متارس 
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القان�ون املدين، بش�كل ع�ام(، جيب التأك�د من موثوقي�ة النظام 
القضائ�ي للدول�ة التي قدمت طلب التس�ليم، ويف املقام األول، 
اح�رتام قدرهتا عىل اج�راء حماكات عادلة. وبن�اءًا عىل ذلك فان 
تقديم األدلة املش�ار إليها أعاله إىل الدولة التي اس�تلمت طلبت 
التسليم عىل األرجح س�وف تستخلص قدرة العراق عىل اجراء 
حماك�ات عادل�ة، أو ع�ىل األق�ل ان حماكمة الش�خص املطلوب 

والذي سيتم تسليمه ستكون عادلة.
وك�ا ت�م توضيح�ه، ف�ان احتالي�ة أن تك�ون املحاكمة غري 
عادل�ة تش�كل س�ببًا كافي�ًا لرف�ض اي طل�ب للعراق مس�تقباًل 
بتس�ليم املطلوب�ني. وهذا هو الس�بب الذي يوج�ب هتيئة األدلة 
ع�ىل ارتكاب اجلريمة لغرض تقديمها إىل البلد اآلخر. حاملا يتم 
ذلك س�يكون من األس�هل تلبية املتطلبات املتعلقة باألدلة، مثل 
وص�ف واحد م�ن األدلة التي مجع�ت ضد الش�خص املطلوب 
)انظ�ر امل�ادة 42، الفق�رة “ج” خامس�ًا م�ن اتفاقي�ة الري�اض 
العربي�ة للتعاون القضائ�ي( أو قائمة االدلة )انظ�ر املادة 27.1 
م�ن االتفاقي�ة املتعلقة باملس�اعدة القانونية ب�ني مجهورية هنغاريا 

الشعبية ومجهورية العراق( .
يف حالة اسرتداد املطلوبني لتنفيذ عقوبة، فانه من الرضوري 
تقديم وثيقة رسمية تبني بأن الشخص املطلوب والذي تم تسليمه 
قد بدأ بالفعل قض�اء حمكوميته. ويف هذه احلال فان الوثيقة جيب 
أن تتضم�ن الفرتة الدقيقة التي قضاها الش�خص والفرتة املتبقية 

والتي تربر فعاًل اي طلب للتسليم يف املستقبل.
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ح. أخ�ريًا، أي�ة وثائ�ق وبيانات أخ�رى مثل اجلنس�ية، التي 
تع�ود للش�خص املطل�وب. تعترب رضوري�ة يف حالة ك�ون البلد 
الذي سيس�تلم الطلب مستقباًل س�وف يطلب مثل هذه الوثائق. 
وحت�ى عند تقديمها، فاهنا تكون مس�ألة حماباة سياس�ية بداًل من 
كوهن�ا مس�ألة تدقيق قانوين حي�ث انه ال توجد دول�ة يمكنها أن 
حتدد مس�بقًا ما ستكون عليه جنسية الش�خص املطلوب تسليمه 
يف وق�ت اخت�اذ الق�رار بتس�ليمه، وخصوص�ًا ان�ه ق�د يك�ون يف 
ذل�ك الوقت حيمل نفس جنس�ية البل�د الذي ًقدم إلي�ه الطلب، 
م�ا ق�د يش�كل يف الواقع مصدر قل�ق هلا. عىل النقي�ض من املادة 
39.2 املتعلقة باملس�اعدة القضائية الدولية يف املس�ائل اجلنائية. 
وبالتايل، فان قانون اسرتداد املطلوبني ينص عىل ان حتديد جنسية 
الش�خص املطل�وب هو قرار كبري، لذلك وبش�كل ع�ام فانه من 
الرضوري تدقيق جنسية الشخص املطلوب من قبل البلد اآلخر 

بحكم منصبه.
ط. وثيق�ة منفصل�ة والت�ي تتضم�ن تفاصي�ل االتصال مع 
ش�خص عراقي والذي قد يس�تدعي االتصال به يف حالة احلاجة 
إىل توف�ري املعلوم�ات العملي�ة املتعلق�ة بالتفس�ريات التكميلي�ة 
الرس�مية )انظر امل�ادة 45 من اتقاقي�ة الرياض العربي�ة للتعاون 

القضائي(.
حامل�ا يت�م اك�ال مل�ف طل�ب التس�ليم، س�يكون الوق�ت 
املناس�ب للبدء بالبح�ث الدويل عن الش�خص املطلوب، وليس 

من الرضوري أن يبدأ هذا البحث حااًل. 
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7. متى ينبغي أن تعمم التعليامت للرشطة اجلنائية الدولية للبحث 
والتوقيف املؤقت/أو احتجاز الشخص؟

سيكون من املهم جدًا ومن املفيد أن تقوم السلطات العراقية 
)بتف�ادي األخطاء املذكورة يف الفقرة 4( أن تعلم أو تتنبأ بالدولة 
التي من املمكن أن يتواجد فيها الش�خص املطلوب حيث يمكن 
للق�ايض املس�ؤول ع�ن القضي�ة واملس�ؤول احلكوم�ي العراقي 
واملس�ؤول عن التعاون القضائي الدويل، أن يقررا فيا إذا س�يتم 

حتريك البحث الدويل أو ال. 
وجي�ب جتن�ب ارس�ال العريض�ة للبح�ث ال�دويل ألج�ل 
االحتجاز اوالتوقيف املؤقت إذ انه من املحتمل أن يكون اهلارب 
موج�ودًا يف بلد أجنبي لي�س للعراق معه اي معاه�دة أو اتفاقية 
وال ضم�ن قائمة “ال�دول املصممة” ألغراض تب�ادل املطلوبني 
حي�ث ان الع�راق م�ن ضمنه�ا. وإال، فان�ه إذا م�ا ت�م ارس�ال 
العريض�ة ملثل هذا البلد، فم�ن املحتمل جدًا انه ل�ن يتم القبض 
عىل اهلارب، وبداًل من ذلك فأنه قد تم حتذيره من ان الس�لطات 
العراقية تسعى وراءه. كا انه من املستحيل عمليًا لتحقيق توقيف 
واحتجاز الش�خص عىل أساس التبادل طاملا ان القانون العراقي 
ال يتضم�ن مثل هذه الن�ص اخلاص. ومع ذلك، ف�ان كان البلد 
اآلخر عىل اس�تعداد لتسليم الش�خص املطلوب إىل العراق بناءا 
عىل جمموعة من األس�باب فيج�ب أن يتم ذلك من خالل تقديم 

عريضة بشأن هذه املسألة.
إذا كان الشخص املطلوب من رعايا البلد اآلخر وان اهلدف 



76

ليس بالرضورة جلب الش�خص املتهم إىل العراق ولكن ببساطة 
تقديم الشخص للمحاكمة بغض النظر عن مكان وجوده )حتى 
ل�و كان يف الب�الد التي حيم�ل جنس�يتها(، ثم يمكن للس�لطات 
العراقية ارسال العريضة أو طلب رسمي بخصوص تسليمه. يف 
معظم القضايا، فان البلد الذي يرفض تس�ليم املطلوب ألسباب 
تتعلق باجلنسية، سوف يشري أيضًا بطريقة ملزمة قانونًا أنه مستعد 
لب�دأ االجراءات اجلنائية ض�د مواطنها بناًء عىل طلب اضايف من 
الع�راق. يف ه�ذه احلال�ة ف�ان البل�د اآلخر س�وف يتب�ع مباديء 
اس�رتداد املطلوبني االساس�ية ))سواء تم تس�ليمه أو حماكمته(( 
))مب�دأ التس�ليم أو املحاكم�ة((. ه�ذا النه�ج خللق الت�زام لبدأ 
االجراءات اجلنائية ضد الش�خص املطلوب مفيد بشكل خاص 
حيث خيضع املش�تبه هبم للمحاكمة يف البلد الذي استلم الطلب 
ه�و حمكوم بمب�دأ الفرصة فقط وليس مب�دأ الرشعية. ومع ذلك 
هن�اك خماط�رة. وكنتيجة ملش�اركة الدولة األخرى، ف�ان العراق 
يمك�ن أن يق�ع ضحية للفخ ال�ذي نصبه. فان مث�ل هذه الصيغة 
تس�تدعي قب�ل كل يشء أن يض�ع ثقته كامل�ة يف الدولة األخرى 
بتسليمه القضية إىل القضاء يف تلك الدولة مع كل األدلة وبالتايل 
التخ�يل عن فكرة حماولته. إذا مل تقم الس�لطات العراقية املختصة 
هب�ذا العمل بعد أن تقوم الدولة األخ�رى بالتعبري عن رغبتها يف 
التعام�ل مع القضية، املخاطرة يف اهنم س�يحتاجون لالجابة عن 
أسئلة دقيقة وحساسة من قبل الدولة األخرى، عىل سبيل املثال: 
مل�اذا ال يري�د الع�راق حتقي�ق العدالة للش�خص املطل�وب؟ هل 
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السلطات العراقية لدهيا يف الواقع أي دليل ضده؟ هل يترصفون 
بحس�ن نية؟ ... وهك�ذا. لذلك، إذا كان القايض املس�ؤول عن 
القضية أو املس�ؤول احلكومي العراقي املختص بشؤون التعاون 
القضائ�ي الدويل حريص جدًا عىل تأم�ني االحتجاز يف اخلارج ، 
وكذلك تسليم هذا الشخص والذي عادة ما يكون إىل بالده. ثم 
متابع�ة االجراءات نيابة عن العراق والتي من املحتمل أن تكون 
نتائجها عس�كية، قد ال تعمل هذه اجلهود لصالح املجرم اهلارب 
بالتحديد، ولكنها أيضًا قد تشجع األفراد اآلخرين عىل ارتكاب 

اجلرائم كا اهنا ترى ان من املمكن اهلروب من العدالة.
باالضاف�ة إىل ذلك، جيب أن يؤخذ بنظر االعتبار انه يف كثري 
من األحيان، يكون الوقت املناس�ب للحصول عىل اجلنس�ية هو 
الوق�ت املناس�ب الختاذ قرار بش�أن طلب التس�ليم وليس وقت 
ارت�كاب اجلريم�ة الذي تم فيه تقديم التاس طلب التس�ليم. يف 
هذه احلالة فان بلد الش�خص املطلوب لن يكون دائاً  يف موضع 
الق�درة عىل تنفي�ذ قانونه اجلنائ�ي بحذافري نصوص�ه يف اجلريمة 

املرتكبة.  
باالضاف�ة اىل ذل�ك، جيب االخ�ذ بنظر االعتب�ار، انه غالبا، 
الوق�ت املتعل�ق باملواط�ن ه�و وق�ت اخت�اذ القرار ح�ول طلب 
التس�ليم وال�ذي هو ليس وق�ت ارتكاب اجلريم�ة  التي ألجلها 
تم تقديم طلب التس�ليم. وينبغي ان تك�ون هذه هي احلالة، بلد 
الش�خص املطلوب قد ال يكون دائا مطبقَا لكل القانون الوطني 

اجلنائي اخلاص باجلريمة اجلنائية.  
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ق�د ال يكون من املس�تبعد ان حيصل الش�خص اهلارب عىل 
جنس�ية البلد الالجئ أليه بعد ارتكاب�ه للجريمة، مكان ارتكاب 
اجلريم�ة هو خارج ارايض تلك الدولة، وال تلك الدولة وال اي 
م�ن مواطنيه�ا اصبح طرفا يف تلك القضي�ة.  يف مثل هذه احلالة، 
بعض الدول )مثل الس�ويد واندونيس�يا( توفر متديد بأثر رجعي 
ملبدأ الش�خصية ألجل اثبات وتطبيق قوانينها اجلنائية. وهلذا، قد 
ترفض الدولة طلب التس�ليم بس�بب ان الش�خص املطلوب هو 
احد مواطنيها  وقت اختاذ القرار بشأن طلب التسليم ، ويف نفس 
الوق�ت تلك الدولة عادًة ما تكون غري ق�ادرة عىل تطبيق قانوهنا 
اجلنائ�ي وحتاك�م الش�خص عن اجلريم�ة الن يف وق�ت ارتكاب 
اجلريم�ة مل يكن ذلك الش�خص اح�د مواطني تل�ك الدولة. اذا 
كان�ت ه�ذه احلال�ة، حقيق�ًة، ال يوجد هن�اك م�ربر  الطلب من 

الدولة االخرى تسليم مواطنها اجلديد. 
8.ماه�ي جوان�ب قوانني وتطبيق�ات الدولة االخ�رى التي 

جيب معرفتها قبل تقديم طلب تسليم املطلوبني؟ 
يف كل احلاالت، جيب احلصول عىل معلومات اضافية ختص 
الدول�ة التي س�ُيقدم اليه�ا الطل�ب )يمكن احلص�ول عليها من 
خالل البحث عىل ش�بكة االنرتنت او االتص�ال املبارش(. وعىل 

وجه اخلصوص قد يكون من املثمر فحص:
أ. اذا يس�مح قانون الدولة االخرى برفض تسليم مواطنيها 
املطلوب�ني. اذا كانت هذه هي احلالة، جيب احلصول عىل توضيح 
اض�ايف في�ا اذا كان م�ن املحتمل اس�رتداد املطلوب�ني اىل العراق 
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وحت�ت اي رشوط. عىل وجه اخلصوص، جيب التأكد من قوانني 
الدولة االخرى وفيا اذا تعمل سلطاهتا عىل تسليم احد مواطنيها 
ال�ذي ارتك�ب جرائ�م يف االرايض العراقي�ة )الدول�ة الطالبة(. 
ويمك�ن ان حيص�ل ه�ذا االم�ر اذا كان قان�ون الدول�ة االخرى 
حيت�وي عىل احكام مث�ل املادة 7.2 من القان�ون االندونيي ذو 
الرق�م 1979/1 حول تس�ليم املطلوبني. وه�ذا القانون حيكم، 
بأن تس�ليم احد الرعايا االندنوسيني يمكن ان حيصل ))اذا ًاخذ 
بنظر االعتبار ظروف معينة جتعل من االنسب ان حُياكم الشخص 
يف م�رسح اجلريم�ة((. يمك�ن توس�يع مفه�وم الدول�ة االخرى 
ولغرض رفض تس�ليم املطلوبني، قد يش�مل ايضا رفض تسليم 
بعض االجانب من الذين لدهيم اقامة دائمة، وانه من املفيد ايضا 

معرفة حالة االشخاص الذين تم منحهم حق اللجوء.   
ب. اذا كان الش�خص املطلوب هو هارب فعال او ش�خص 
حمتم�ل هروبه، يمك�ن التأك�د اذا كان هناك اي احت�ال حقيقي 
ملن�ع او يف املقابل، ألغاء او ع�ىل االقل التغلب عىل صفة الالجئ 
املمنوح�ة ل�ه باالعتاد عىل املادة 1.ف م�ن اتفاقية االمم املتحدة 
للع�ام 1951 واخلاص�ة بحال�ة اللج�وء. املقط�ع ))ف(( تنص 
ع�ىل ان ))االح�كام الوقائي�ة م�ن ه�ذه االتفاقي�ة ال تنطبق عىل 
اي ش�خص نتيجة ألس�باب جدية تدعو لألعتق�اد بأنه: )أ( لقد 
ارتكب الشخص املطلوب جريمة بحق السالم او ارتكب جريمة 
ح�رب او جريم�ة ضد االنس�انية ع�ىل النحو املح�دد يف الوثائق 
الدولية واملتعلق�ة بجرائم من هذا القبيل. )ب( لقد ارتكب هذا 
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الشخص جريمة شديدة غري سياسية خارج بلد اللجوء وقبل ان 
ُيقدم هذا الش�خص طلب اللجوء اىل ذلك البلد، )ج( الشخص 
املطلوب مدان نتيجة ألفعال تتعارض مع مقاصد ومبادئ االمم 

املتحدة((.
اذا، يف حال�ة طلب تس�ليم مطلوب الج�ئ، واعترب العراق 
بل�د قد تكون حي�اة او حرية املطل�وب  ))قد تك�ون مهددة عىل 
اعتبار عرقه، دينه، جنس�يته، عضويته يف جمموعة اجتاعية حمددة 
او نتيجة لرأيه الس�يايس(( وحس�ب املادة 33 )1( من االتفاقية، 
جيب توضيح فيا اذا كان هناك هدف حقيقي يف استالم الشخص 
املطل�وب عىل اس�اس الفقرة  2 م�ن نفس امل�ادة القانونية والتي 
تص�ف فوائد عدم تس�ليم املطل�وب )) باهنا لن يطالب  بتس�ليم 
الج�ئ والذي توجد اس�س منطقية تدف�ع اىل االعتقاد بان هناك 
خماط�ر امني�ة وطنية يف البلد الذي هو في�ه او الذي متت ادانته فيه 
بحك�م هنائي الرتكاب�ه جريمة خطرة االمر الذي يش�كل خطرًا 

عىل جمتمع ذاك البلد(( .
ج-اذا كان دلي�ل الذن�ب )االدل�ة املبدئي�ة او ادل�ة الكمية( 
واخلاص�ة باهل�ارب ،ه�ي رضورية ) نظ�ام القانون الع�ام( او ال 
)نظام القانون املدين(. و اذا كانت، ماهي االدلة املطلوبة: االدلة 
الفعلي�ة او االوام�ر القضائية، كأن يكون امر احضار الش�خص 

املطلوب اىل املحكمة. 
د- اجلرائ�م الغ�ري خاضع�ة ألتفاقي�ات التس�ليم )اجلرائ�م 
السياس�ية، اجلرائم العسكرية واملالية( واالشخاص الذين اليتم 
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تس�ليمهم )املواطن�ون، املقيم�ون، االش�خاص احلاصل�ني عىل 
حصانة حملية او دولية، االشخاص احلاصلني عىل حق اللجوء(. 
يكون التأس�يس هل�ذه العوائ�ق باالعتاد عىل االس�س االلزامية 
للرف�ض وغريها م�ن العوائ�ق االختياري�ة. واالس�تثناءات يتم 

حتديدها ايضا. 
ه�-االط�الع ع�ىل متطلبات حق�وق االنس�ان املوجودة يف 
قان�ون الدول�ة االخ�رى ومقارنته�ا في�ااذا كان�ت متالئم�ة مع 
الترشيع�ات والقض�اء والس�جون العراقي�ة. اذا كان�ت متالئمة 
معه�ا، فأن�ه م�ن املزم�ع انش�اءها واذا كان م�ن ال�رضوري يتم 

تقديمها اىل البلد االخر. 
و-االح�كام الدقيق�ة عىل حكم االختص�اص ضمن قانون 

الدولة االخرى، با يف ذلك استثناءات احلكم. 
ز-املس�تندات الرضورية الس�اندة لطلب التس�ليم الرسمي 
)قائمة كاملة ورصحية وش�املة( وتش�مل طريقة التسليم وكيفية 

تصديق الطلب. 
ح-اذا كان الش�خص املطل�وب موقوف�ا بش�كل مؤق�ت او 
بش�كل دائم وهن�اك احتالية اطالق رساحه، جي�ب معرفة ماهي 

االجراءات التي جيب اختاذها للحيلولة دون اطالق رساحه .  
ط-اذا كان م�ن املمكن تس�ليم مطلوب اض�ايف )= ثانوي( 
ع�ىل االط�الق ع�ن قضايا ال ختض�ع لقوان�ني التس�ليم )ثانوية( 
واملرتكب�ة من قبل نفس الش�خص، مع مجع للجريمة االساس�ية 
التي يتم ألجلها تسليم املطلوبني، الرشوط التي جيب أاليفاء هبا. 
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يرج�ى االطالع عىل املادة 357. ب من قانون اصول املحاكات 
اجلزائي�ة العراق�ي، ومالحظ�ة في�ا اذا كان�ت ه�ذه امل�ادة عائق 
ملث�ل هكذا تس�ليم مطلوب�ني. وتنص املادة ع�ىل : )) اذا ارتكتب 
الش�خص املطلوب تس�ليمه العديد م�ن اجلرائ�م، يعترب الطلب 

صحيح اذا كانت الرضوف مطابقة ألي منها((. 
املطب�ق حتدي�د  املطلوب�ني  ي-اذا تطل�ب قان�ون اس�رتداد 
االرضار املادي�ة النامج�ة ع�ن اجلريم�ة )مث�ل: امل�ادة 30.1 من 
اتفاقي�ة تقدي�م املس�اعدة القانونية بني اجلمهوريات االش�رتاكية 
الس�وفيتية ومجهوري�ة العراق(. يف ه�ذه احلالة، جي�ب التأكد اذا 
كان من الرضوري تصديق الطلب يف مس�تند منفصل، ناجتة عن 
بع�ض اخلربات ، او انه م�ن الكايف التط�رق اىل طبيعة التخريب 

والكمية تقييم الرضر وذكرها يف طلب التسليم. 
ك-حتديد اجلهة التي تقرر وتبت يف طلبات وقضايا التسليم، 
مث�ل: الس�لطة املركزي�ة يف الدول�ة املطل�وب منه�ا او احلكوم�ة 

هناك. 
9.م�ا املتوقع حدوثه بعد تقديم طلب البحث الدويل والتوقيف\ 
االعتق�ال املؤقت للش�خص املطلوب وتم نرشه ح�ول العامل من 

خالل قنوات الرشطة الدولية؟ 
بع�د توزي�ع الطلب حول الع�امل، يعمل ))املكت�ب املركزي 
الوطن�ي(( للرشط�ة الدولي�ة )االنرتب�ول ( يف اي دول�ة اجنبي�ة 
م�ن املتوقع ان يأخذ املعلومات املتعلقة هبوية الش�خص والتهمة 
اجلنائي�ة )او الته�م اجلنائي�ة( والت�ي م�ن اجلها ت�م تقديم طلب 
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التس�ليم، من قائمة البحث الدولية ومن ضمن هذه املعلومات، 
يوضع هو عىل قائمة التفتيش الوطنية لتلك الدولة. 

حاملا جتد سلطات فرض القانون يف هذه الدولة ومن خالل 
ش�بكة الرشطة الدولية )االنرتبول( الش�خص املطلوب، يوضع 
الش�خص املطلوب فورا قيد التوقيف )عادًة ال يتجاوز التوقيف 
ال24 س�اعة(،  وابالغ الرشطة الدولي�ة العاملة لدهيم من اجل 
توقي�ف ذلك الش�خص املطل�وب ع�ن طريقه�م. اذا كان البلد 
مقدم طلب التس�ليم يس�تند فقط اىل  خ املعاه�دات الدولية وال 
يملك معاهدة ثنائية  مع العراق، هلذا اليمكن اكال االجراءات 
املتعلق�ة بطلب�ات اس�رتداد املطلوب�ني املقدمة من الع�راق وهلذا 
س�يتم اط�الق رساح ذل�ك الش�خص. ام�ا اذا كان لذل�ك البلد 
اتفاقية تس�ليم مطلوبني مع العراق، س�يتم ايضا طلب تأكيد هذا 
االلت�اس واذا اس�تطاع مكت�ب االنرتب�ول اخلاص بذل�ك البلد 
اس�تالم التأكي�د خالل ف�رتة التوقيف هناك، س�يعمل االنرتبول 
ع�ىل احال�ة القضية )غالبا، م�ن خالل مكتب املدع�ي العام( اىل 
املحكم�ة للحصول عىل امر بالتوقيف املؤقت لذلك الش�خص. 
بالت�ايل، اذا مل جتد املحكمة اي عائق )مثال: تلك الدولة ال تس�لم 
مواطنيها والش�خص املوقوف هو حامل جلنس�ية تل�ك الدولة( 
وس�وف تصدر املحكم�ة حكا بتعليق طلب اس�رتداد املطلوبني 
املق�دم بش�كل رس�مي م�ن الع�راق واخل�اص بش�خص حمدد. 
التوقي�ف املؤقت غالبا م�ا ال يتجاوز االربعني يوم�ا، لكن املادة 
44 م�ن اتفاقي�ة الري�اض العربية للتع�اون القضائ�ي تنص عىل 
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ف�رتة ال تتج�اوز الثالثني يوما. لكن، اخر موع�د لتقديم الطلب 
الرسمي اخلاص باسرتداد املطلوبني مل يرش بشكل واضح اىل قرار 
املحكم�ة، فأن مكتب الرشط�ة الدولية يف العراق جيب ان يطلب 

من نظرائه يف البلد االخر  توضيحات حول هذه املشكلة. 
يف اي ح�ال م�ن االح�وال، ان�ه من االفض�ل واالكث�ر امنًا 
ان يت�م احلص�ول عىل املعلومات بش�كل مبارش م�ن البلد االخر 
وتف�ادي االس�تعانة بقن�وات الرشط�ة الدولي�ة. ف�وق كل هذا، 
اذا كان الش�خص املطل�وب يف التوقي�ف هن�اك، جي�ب ان تتأكد 
الس�لطات العراقية بأن طلبها تم االخذ به )فقط عىل اس�اس ان 
هذا الش�خص موقوف او عىل ُاسس اخرى ايضا( وان التوقيف 
مل حيصل عىل االس�س االخرى فقط، وهذا قد يعطي مؤرشا بأن 
الدول�ة االخرى مل تس�تجب بش�كل اجي�ايب اىل طلب�ات العراق. 
ألغ�راض التبادل الفع�ال للمعلومات حول التع�اون القضائي 
الدويل، عملت الكثري من الدول عىل حتديد نقاط اتصال. وغالبا 
ماتك�ون نقاط االتصال هذه عبارة ع�ن مدعني عامني او قضاة. 
هلذا، كلا كان القايض او املوظف الرسمي املسؤول عن التعاون 
القضائ�ي ال�دويل يف العراق بحاجة اىل معلوم�ات حمددة او كان 
لديه اي سؤال عن قانون الدولة االخرى، جيب ان ال يرتددوا يف 

البحث عن نظرائهم وسؤاهلم. 
10.ما الذي جيب القيام به بعد التوقيف املؤقت؟ 

 أ- بمجرد توقيف الشخص املطلوب مؤقتا يف بلد اخر، جيب 
عىل القايض املس�ؤول عن القضية او املوظف احلكومي العراقي 
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املس�ؤول ع�ن التع�اون القضائ�ي ال�دويل ان يس�تلم وبالرسعة 
املمكنة ق�رار التوقيف. وحيدد هذا الق�رار: ]1[ التاريخ النهائي 
لتقديم الطلب الرس�مي حول اس�رتداد املطلوبني مرفقا معه كل 
امللفات الس�اندة )والذي يتزامن مع الف�رتة الزمنية لألحتجاز(، 
]2[ امكاني�ة ورشوط متدي�د التوقي�ف )ام�ر ن�ادر احلص�ول(، 
وكذلك املتطلبات املحددة املتعلقة بالوثائق التي س�يتم ارس�اهلا 
)ع�ىل وج�ه التحديد:اللغة املس�تعملة، وكيف يمك�ن املصادقة 
عليه�ا، ألخ(،]3[ قنوات التخاط�ب )وليس االنرتبول من بينها 
اب�دا( وهلذا الغ�رض ُينصح دائ�ا يف العثور واجي�اد قانون تبادل 
املطلوب�ني املحيل اخلاص بالدولة االخ�رى عن طريق االنرتنيت 

مثال  .
حيتوي طلب اسرتداد املطلوبني يف مجيع االحوال، عىل التايل: 
)ا( ترصي�ح يف حال حصول قفزات يف الوقت وحتديث يف وقت 
مبك�ر. )ب( ترصيح أخر يعنى باجلريم�ة اجلنائية املتعلقة بطلب 
التس�ليم غري املتأثرة ب�أي عفو. وحيتوي طلب تس�ليم املجرمني 
ايضا: )ج( مذكرة ألقاء القبض الصادرة من الس�لطات العراقية 
جيب ان حتتوي عىل مؤرش رس�مي واضح ع�ن فرتة صالحيتها، 
وان حتت�وي ايضا عىل احلك�م النهائي مع مؤرش رس�مي واضح 
لتاري�خ تطبيقه. )د( معلوم�ات تعريفية كامل�ة ومعتمدة خاصة 
بالش�خص املطل�وب، )ه( وص�ف جي�د للحقائ�ق الت�ي ختص 
اجلريم�ة اجلنائي�ة والتي من اجلها يطلب تس�ليم هذا الش�خص 
مطل�وب، وايضا )و( نس�خة من كل االح�كام القانونية اجلنائية 
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املوضوعية واملتعلقة بالقضية ]عىل عالقة: )1( باجلريمة نفسها، 
)2( بحقائ�ق اخ�رى متعلق�ة قد تؤثر ع�ىل املس�ؤولية اجلنائية او 
معاقب�ة الش�خص[. اخ�ريا، جيب ان يك�ون هناك طلب تس�ليم 
اىل الع�راق خ�اص باحلاجي�ات )املمتل�كات( املوج�ودة بحوزة 
الش�خص املطل�وب، حتى لو توىف الش�خص املطلوب او هرب 
يف هذه االثناء.  لن يكون من اليء حماولة التعارف باش�خاص 
االتصال او غريهم من املسؤولني يف البلد االخرى وطلب رأهيم 
حول مسودة طلب تسليم املطلوبني. ارسال مسودات الطلب اىل 
النظراء قبل وضع اللمس�ات االخرية وارس�ال الطلب الرسمي 
بش�كله النهائ�ي، ه�ذا االمر هو ام�ر ينصح به بش�دة، خصوصا 
عندما يكون القضاة واملس�ؤولني العراقيني ليسوا عىل علم كاٍف 
بمتطلبات الدولة املطلوب منها، او ليسوا عىل علم بالقضية. هذا 
االمر ُيس�تفاد منه يف تفادي املش�اكل املحتمل�ة الالحقة مع)عىل 
س�بيل املثال( متطلبات الوثائق الرسمية، كا يقلل التأخري الناتج 
عن تقديم الرشوحات االضافية – يرجى االطالع عىل املادة 45 

من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
ب-  يف كل االح�وال، جي�ب ان يقدم الطل�ب خطيًا وجيب 
ان ُيقدم من قبل وزارة العدل العراقية اىل وزارة العدل املوجودة 
يف الدول�ة املطلوب منه�ا عن طريق القنوات الدبلوماس�ية ومن 
خ�الل وزارة اخلارجي�ة العراقية – امل�ادة 368 من قانون اصول 
املحاكات اجلزائية العراقي. الطرق االخرى من التواصل يمكن 
تنظيمه�ا من خالل اتفاقيات )اتفاقي�ة ثنائية الطرف او اتفاقيات 
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متع�دده االطراف(  بني ال�دول. يف اغلب احلاالت، يتم االتفاق 
عىل قن�وات االتص�ال مبارشة بني الس�لطات املختص�ة )وغالبا 
مايك�ون االتف�اق ب�ني وزارات الع�دل ووزارات الداخلي�ة( – 
يرجى االطالع عىل املادة 42 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون 
القضائي. بعد تقديم الطلب الرسمي السرتداد املطلوبني مع كل 
املستندات الساندة التي تم تسليمها اىل الدولة االخرى ويف حالة 
التطوير االجيايب، التوقيف الكيل للشخص املطلوب يتم اصداره 
يف تل�ك الدول�ة، م�ن املحتم�ل ان تطل�ب الس�لطات القضائية 
املختصة يف تلك الدولة معلومات اضافية من العراق. اذا مل يكن 
ذلك البلد عىل قدر عاٍل من اخلربة يف عالقات تسليم املطلوبني، 
ق�د  تطلب تلك الدولة مس�اعدة القايض العراقي املس�ؤول عن 

القضية. 
11. كيف تنتهي عملية تسليم املطلوبني؟  

بمجرد صدور القرار النهائي بشأن طلب تسليم املطلوبني، 
س�تعمل س�لطات الدول�ة االخرى بأع�الم نظرائه�م يف العراق 
حول القرار امُلتخذ، غالبا مايتم اكال هذه االجراءات من خالل 
الرشط�ة الدولي�ة )االنرتب�ول(. اذا ت�م رفض ه�ذا الطلب، يتم 
اط�الق رساح الش�خص املطل�وب فورا أال اذا وجدت اس�باب 

اضافية تربر توقيفه.
أذا مل يؤج�ل طل�ب اس�رتداد املطلوب�ني )عىل س�بيل املثال، 
امل�ادة 49 م�ن اتفاقي�ة الري�اض العربي�ة للتع�اون القضائ�ي(، 
س�تعمل الس�لطة املركزية للتع�اون القضائي الدولي�ة يف الدولة  
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املطلوب منها عىل اعالم الس�لطات العراقية من خالل القنوات 
الدبلوماس�ية وم�ن خالل الرشط�ة الدولي�ة )االنرتب�ول( ايضا 
بالق�رار االجي�ايب وع�ن خمط�ط تس�ليم املطل�وب )االتف�اق عىل 
التفاصيل العملية من ضمنها الوقت واملكان وطريقة التسليم(. 
وُي�زود االنرتب�ول بنس�خة من ق�رار املحكمة وملف الش�خص 
املطل�وب ال�ذي يوض�ح ف�رتة التوقي�ف والوثيقة الت�ي توضح 

رشوط استالمه.   
جيب تس�ليم ه�ذه املس�تندات اىل ضب�اط الرشط�ة العراقية 
الذين س�يتولون عهدة الش�خص املطلوب. اذا تم تأجيل عملية 
تس�ليم املطلوبني، س�يعمل البلد االخر عىل اع�ادة تنظيم عملية 
التس�ليم بنف�س الطريقة حاملا يتم حل املعوق�ات املعرقلة لعملية 
التسليم. وهذا يف حالة  الشخص الذي متت حماكمته  عن جريمة 

اخرى او قام بقضاء مدة املحكومية )مل يتم تأجيلها(. 
عادًة، تأخ�ذ الرشطة االجنبية الش�خص املطلوب اىل مطار 
دويل وتعمل عىل نقله اىل الدولة املستقبلة عن طريق رحلة جوية. 
حيدث نقل العهدة عند ابواب الطيارة الناقلة للشخص املطلوب.  
احيانًا، تعمل رشطة الدولة االجنبية حتت عهدة الدولة املس�تلمة 
وتتعام�ل م�ع كل جوانب النق�ل اىل البلد الطال�ب. جيب ان يتم 
نقل الش�خص املطلوب ضم�ن فرتة ال تتج�اوز ال30 يوما بعد 
حتدي�د املوع�د. اذا مل يتم نقل الش�خص املطل�وب ضمن فرتة ال 
تتج�اوز الثالث�ون يوما بعد حتدي�د املوعد، جي�ب ان يتم اطالق 
رساح الش�خص املطلوب وال حيق للدول�ة الطالبة ان ُتطالب يف 
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توقيفه الحقا عىل نفس اجلريمة – املادة 48.3 ألتفاقية الرياض 
العربية للتعاون القضائي، مل ُيس�تبعد االتفاق الفردي بني دولتني 

حول متديد الفرتة للتجاوز الثالثني يوما. 
الش�خص  ت�وىف  اذا  ]أ[  اذا حص�ل خ�الل ش�هر واح�د: 
املطلوب او حصل عىل جنس�ية البلد االجنب�ي، او ]ب[ العراق 
كبل�د طالب قام بألغاء طلب ألقاء القبض او احلكم، او ]ج[ قام 
العراق بس�حب طلب تسليم املطلوبني، او ]د[ يعلن العراق بأنه 
لن يتس�لم عهدة هذا الش�خص )لس�بب حمدد او بدون سبب(، 
س�تعمل اجله�ة املختص�ة يف الدول�ة االخرى عىل اص�دار حكم 
ألهن�اء االج�راءات واملب�ارشة يف عملي�ة اط�الق رساح ف�وري 
للش�خص املطل�وب، اذا مل يكن هناك ُأس�س اضافية ألس�تمرار 

التوقيف. 
يف حاالت استثنائية، اذا نجح الشخص اهلارب يف احلصول 
عىل جنس�ية الدولة الالجئ اليها، لن يكون هناك جمال ألرس�ال 
ملف املواد القانونية ضد الشخص املطلوب لألجراءات اجلنائية 
لنف�س اجلريمة ، أال اذا كان القانون اجلنائي للدولة الثانية ينطبق 
عىل تل�ك اجلريمة. لكن هذا االمر ن�ادر احلصول. وعموما فأنه 
من االفضل االبقاء عىل اجلريمة اجلنائية وحماولة تسليم املطلوب 

عن طريق دولة ثالثة. 
بعد وصول الش�خص املطلوب اىل الع�راق، يكون  خاضع 
اىل احلكم املختص عىل النحو املنصوص عليه يف القانون املعمول 
به، بغض النظرعن اذا ما كانت املحكمة املختصة اعطت حكمها 
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يف القضية ام ال.  
وبالت�ايل، اذا ارتك�ب الش�خص قبل تس�ليم نفس�ه جريمة 
جنائي�ة اخ�رى، والتي م�ن غري املمك�ن تطبيق تب�ادل املطلوبني 
عليه�ا، ال يمكن حماكم�ة هذا الش�خص، او معاقبته. بأختصار، 
يمتلك الش�خص املطل�وب  حصان�ة اجرائية ع�ن كل اجلرائم. 
لك�ن يمكن حماكمت�ه ويتم معاقبته ع�ن اي من اجلرائ�م اجلنائية 

التي ارتكبوها بعد مرافقتهم ووصوهلم اىل العراق.  
باالضاف�ة، اذا كان تب�ادل املطلوب�ني م�ع طرف م�ن اتفاقية 
الري�اض العربية للتعاون القضائي، تطبق املادة 52 االكثر مرونه 
وتفصيال ]حماكمة ش�خص عن جريمة اخرى غري التي ُسلم من 

اجلها [، تنص عىل: 
 حماكمة الشخص عن جريمة اخرى غري التي سلم من اجلها
ال جيوز توجيه اهتام اىل الشخص الذي سلم او حماكمته حضوريا 
او حبس�ه تنفيذا لعقوبة حمكوم هبا عن جريمة س�ابقة عىل تاريخ 
التس�ليم غري تلك التي س�لم من اجلها واجلرائ�م املرتبطة هبا او 

اجلرائم التي ارتكبها بعد التسليم اال يف احلاالت اآلتية: 
أ- اذا كان الش�خص املس�لم ق�د اتيحت له حرية ووس�يلة 
اخل�روج من اقليم الطرف املتعاقد املس�لم الي�ه ومل يغادره خالل 
30 يوما بعد االفراج عنه هنائيا او خرج منه وعاد اليه باختياره. 
ب- اذا واف�ق عىل ذلك املتعاقد الذي س�لمه وذلك برشط 
تقدي�م طل�ب جدي�د مرف�ق باملس�تندات املنص�وص عليه�ا يف 
املادة )42( م�ن هذه االتفاقية وبمح�رض قضائي يتضمن اقوال 
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الش�خص املسلم بشان امتداد التسليم ويش�ار فيه اىل انه اتيحت 
له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه اىل اجلهات املختصة لدى الطرف 

املتعاقد املطلوب اليه التسليم.
جي�ب دائا األخذ بنظ�ر االعتبار ان انته�اك احلكم املختص 
هو ليس مس�ألة ع�دم احرتام الدول�ة االجنبية )املطل�وب منها( 
فحس�ب، مثل هك�ذا انتهاك يؤدي ايض�ا اىل تقديم ادل�ة  والتي 
جي�ب ان ُترف�ض م�ن قب�ل املحكم�ة، س�واء مُجع�ت االدلة عىل 

االرايض العراقية او تم احلصول عليها من اخلارج. 

سادسا-   نظام اتخاذ القرار من اجل تفعيل تسليم 
املطلوبني

يوج�د هن�اك نظام�ني نموذجي�ني لصناع�ة الق�رار لتفعيل 
اس�رتداد املطلوب�ني يف ح�ال مل يكن هناك ق�ايض حتقيق و مدعي 
ع�ام ُيدي�ر التحقي�ق اجلنائ�ي – ومه�ا النظ�ام املرك�زي والنظام 
الالمرك�زي. وِكال النظام�ني يتضمنا اختالفات جذرية اس�تنادا 

اىل املعايري التالية )واملوضحة يف اجلدول التايل(:

 



92

النظام الغري مركزي النظام املركزي

نعم، لدى القايض هذا 
الدور، كا يمكن للمؤسسات 

االخرى )املحاكم، املراكز 
القانونية( ان توقف هذه 

املبادرة باالعتاد عىل ُأسس 
قانونية فقط. 

كال، حيث يمكن 
للمركز ان يوقف 
مبادرات القايض 

ليس باالعتاد عىل 
ُأسس قانونية فحسب 

لكن باالعتاد عىل 
اسباب تكتيكية ايضا. 

هل للقايض املسؤول 
عن قضية جنائية 
دور رائد  يف اختاذ 
القرارات من اجل 
اجراء بحث دويل 

خاص بطلبات 
تسليم املطلوبني؟  

كال، هناك مؤسستني 
مركزيتني، عاملتني بشكل 

مستقل، ومها: وزارة الداخلية 
)بالعمل مع مكتب االنرتبول( 

واملسؤولة عن الطلبات 
املقدمة ألجراء البحث الدويل 

أو القيام بأجراء عمليات 
توقيف\اعتقال مؤقتة. ووزارة 
العدل املسؤولة عن العمل مع 

طلبات تبادل املطلوبني. 

نعم، وغالبا 
مايكون قسم 

التعاون القضائي 
الدويل املوجود 

يف مكتب 
االدعاء العام هو 
املسؤول بدال عن 

قسم العالقات 
اخلارجية يف وزارة 

العدل. 

هل يوجد هناك 
مركز مفرد ألصدار 
الطلبات )الطلبات 
اخلاصة بالتفتيش 
الدويل وطلبات 

تسليم املطلوبني(؟ 

كال،  الن املدعي العام  غري  
تابع ألي جهة ادارية ومن 

ضمنها الوزارات

نعم، ألن املدعي 
العام هو موظف 

يعمل ضمن 
هيكلية مكتب 
االدعاء العام. 

هل يمكن للمركز، 
بدوره، ان يأمر املدعي 

العام املسؤول عن 
قضية جنائية بتحضري 
املستندات الواجب 
حتضريها من اجل 

اصدار الطلبات، وان 
حيدد للمدعي العام 

طريقة حتضري الطلبات؟ 
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كال،  تنفيذ هذا املبدأ هو من 
خالل سلطات االدعاء العام 
املسؤول عن القضية اجلنائية 
، يمكن للمركز ان يلجأ اىل 
مبدأ الرشعية القانونية فقط. 

نعم، يمكن للمركز 
القيام بأي يش ضمن 
صالحيات املدعي 
العام املسؤول عن 
القضية اجلنائية.  

هل يملك املركز 
سلطة كافية للعمل 
وفقا ملبدأ الفرصة 

ايضا؟ 

كال، كجزء حاسم من تفعيل 
تسليم املطلوبني، يناط 

العمل اىل اي قايض بدال من 
االستعانة بموظفني خمتصني. 

حتى وان القايض لديه 
الصالحيات للعمل بالتايش 
مع مبدأ الفرصة، لكن نتيجة 
خلربهتم املحدودة باملعلومات 
اخلاصة واملحددة بالقضايا قد 

اليمكن حتقيق نتائج جيدة.

نعم،كجزء حاسم 
يف عملية تفعيل 

اسرتداد املطلوبني 
يتم احالة العمل اىل 

موظفني خمتصني 
)عاملني يف قسم 
التعاون القضائي 

واملوجود يف مكتب 
رئاسة االدعاء العام( 
واملخولني للعمل مع 
مبدأ الفرصة وأالخذ 

بنظر االعتبار 
العالقات اخلاصة 

مع الطلبات املحتملة 
واحلقيقية. هذا 

االمر سيعود بنتائج 
افضل نتيجة خلرباهتم 

ومعلوماهتم. 

هل هذه املؤسسة 
فعالة ومرنة؟ 
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 الطلبات الصادرة من العراق بخصوص االنابة
القضائية

(الحصول على االدلة من الخارج)

PREPARATION OF OUTGOING REQUESTS
FOR ROGATORY COMMISSIONS BY IRAQ

)Obtaining Evidence from Abroad(

املحتويات
1. فكرة عن االنابة القضائية

2. االطار القانوين العراقي املتعلق بطلبات االنابة القضائية 
3. الدور االسايس جلهات االنابة القضائية 

4. متطلبات وخصائص جهات االنابة القضائية
5. االشكال القانونية االخرى للحصول عىل املساعدة القانونية 

من اخلارج
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جهات االنابة القضائية اىل دولة اخرى )الحصول على االدلة من 
الخارج(

يف  الدولية  القانونية  املساعدة  تكون  االحيان،  معظم  يف 
)الطرق(  االشكال  من  جمموعة  ضمن  معينة  اجلنائية  القضايا 
القضايا اجلنائية والتي من جهة  الدولية يف  القضائية  للمساعدة 
تشمل:  اخرى  جهة  ومن  املطلوبني،  تسليم  تستثني  اخرى 
هيئات االنابة القضائية وخدمة الوثائق االجرائية واحيانا اخرى 
السجالت اجلنائية. يف اي حال، فان هيئات االنابة القضائية هي 
واحدة من اصعب اشكال التعاون القضائي الدويل يف القضايا 
الوسيلة  القضائية  االنابة  تعترب  حيث   ، امهية  واكثرها  اجلنائية 
الفعالة يف احلصول عىل االدلة الرصينة  من اخلارج والرضورية 
جهات  فان  وبالتايل،  اجلنائية.  االجراءات  من  العديد  اكال  يف 
االنابة القضائية )تسمى ايضا برسالة االنابة القضائية( هو طلب 
ُيرسل من قاٍض يف دولة اىل قاٍض اخر خمتص يف دولة اخرى ثم 
اىل السلطات القضائية املختصة يف تلك الدولة االخرى يطلب 
يف الرسالة أستعال السلطات القضائية اخلاصة بالدولة املطلوب 
منها من اجل مساعدة الدولة الطالبة يف احلصول عىل االدلة من 

خالل اجراء بعض املهام التحقيقية.  
اوال - فكرة االنابة القضائية

1. اي ممثل قضائي يف العراق او يف اية دولة اجنبية، لديه السلطة 
عىل  احلصول  يف  السلطة  لديه  وبالتايل  حتقيقية  بمهام  القيام  يف 
وطنه،  ارايض  ضمن  املحاكمة  يف  استعاهلا  يمكن  التي  االدلة 
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صالحياته  منطقة  خارج  مكان  اي  اىل  ينتقل  ان  يمكنه  ولكن 
يف  السلطة  ايضا  ولديه  التحقيق،  مايتطلبه  وحسب  القضائية 
عىل  هم  اللذين  واالشخاص  هبم  واملشتبه  الشهود  استجواب 
ارتباط باحلادثة )ارجوا االطالع عىل املادة 56أ من قانون اصول 

املحاكات اجلزائية العراقي(. 
 لكن، عندما يتعلق االمر باالدلة املحتمل وجودها يف دولة 
القضائيون احلصول عليها  املمثلون  فعندها ال يستطيع  اخرى، 
بطريقة اكيدة تضمن تقديمها اىل املحكمة وستكون هناك جمرد 
اذا  السبب،  هلذا  تأثري قضائي.  او  امهية  اية  اىل  تفتقر  معلومات 
من  سيكون   ، اخرى  دولة  من   دليل  اىل  احلاجة  هناك  كانت 
االجنبية   القضائية  السلطات  اىل  الطلب  تقديم  الرضوري 
يمكن  والتي  اخلاصة  التحقيقية  االجراءات  عاتقها  عىل  لتأخذ 
من خالهلا مجع االدلة الرضورية. ُتسمى هكذا طلبات باالنابة 
القضائية. وعىل سبيل املثال ذكرت جماالت االنابة القضائية يف 
املادة 14 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: » لكل 
ىف  يقوم  أن  آخر  متعاقد  طرف  أى  اىل  يطلب  أن  متعاقد  طرف 
اقليمه نيابة عنه بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة 
ومناقشتهم،  اخلرباء  تقارير  وتلقى  الشهود  خاصة ساع شهادة 

واجراء املعاينة وطلب حتليف اليمني«
عىل هذا االساس، اذا احتاج قاٍض يف العراق اىل استجواب 
امام  يمثل  ان  اىل  الشخص  ان يستدعي هذا  ما،  جيب  شخص 
الشخص  كان  اذا  النظرفيا  بغض   ، املحكمة  يف  او  القايض 
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بلد  يف  يسكن  الشاهد  كان  اذا  اخلارج.  يف  او  البلد  يف  موجود 
املنطلق،  هذا  من  العراق.  اىل  يأيت  ال  ان  املحتمل  فمن  اخر،  
فان  الطريقة املعتمدة يف ضان استجواب الشخص وتنفيذ كل 
املتطلبات التحقيقية الرضورية يف خارج البلد  من خالل ارسال 
طلب االنابة القضائية اىل السلطات القضائية يف دولة اخرى عىل 
وفق ما جاء يف املادة 355 من قانون اصول املحاكات اجلزائية 
العراقي. باالضافة اىل ذلك، عندما يكون القايض يف حاجة اىل 
بلد اجنبي  افادة مواطن عراقي يسكن يف  او  شهادة شخص ما 
القايض  يعمل  بأن  تسمح  والتي  العراق  مع  ثنائية  اتفاقية  لديه 
العراقي عىل الطلب من خالل القنصل العراقي يف البلد االجنبي 
املحاكات  اصول  قانون  من   356 املادة   – املهمة  بتلك  القيام 

اجلزائية العراقي.
هذه هي الوسائل الفعالة التي يمكن استعاهلا يف احلصول 
الطريقة فقط متتلك  اجنبية. وهبذه  الفاعلة من دولة  عىل االدلة 
االدلة املستحصلة »نفس التأثري القانوين التي متلكه االدلة فيا لو 
تم استحصاهلا ومجعها من السلطات القضائية يف العراق« )املادة 
355 من قانون اصول املحاكات اجلزائية العراقي، وايضا املادة 
20 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي(. واساسا، ال 
يوجد هناك طريقة بديلة يتم استعاهلا يف احلصول عىل ادلة فاعلة 
فرض  وسلطات  )االنرتبول(  الدولية  فالرشطة  اخلارج.  من 
استحصال  يف  احلق  لدهيم  الدبلوماسيني  املوظفني  و  القانون 
مثل هذه املعلومات، اال اهنا تفتقر اىل اية امهية قضائية، وهاتان 
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احلصول  هدف  يف  مبارش  بشكل  ُتستعمال  ان  جيب  ال  القناتان 
عىل االدلة من البلد االجنبي. هلذا السبب جيب ان ال ُينسى دور 
الرغم من  الدولية، عىل وجه اخلصوص، عىل  وتعاون الرشطة 
كوهنا مفيدة للغاية لكوهنا غري رسمية ورسيعة، لكن اليمكن ان 
تتوىل وظائف املساعدة القانونية الدولية يف القضايا اجلنائية، او 
تبديلها. هلذا، فان طلبات الرشطة لنفس املعلومات )سواء كان 
بشكل شفهي او مكتوب( ال يمكن ان يستبدل دور السلطات 

القضائية . 
باالضافة اىل ذلك، فان طلبات الرشطة املتعارف عليها هذه 
الوثائق، صور..  )احلصول عىل نسخة من االفادات، نسخ من 
ألخ( جيب ان التتجاوز سلطات االنابة القضائية. خالفا لذلك، 
غالبا ما تستفيد السلطات العراقية من املشتبه به اكثر بكثري من 
القضاء وذلك لألسباب التالية: اوال، اي هنج يف هذا اخلصوص 
الذي جيب ان يكون متأصال يف اي عملية  املفاجأة  يزيل عامل 
من  وغريهم  املجرمني  حتذر  ان  يمكن  قد  والتي  لألدلة  مجع 
وهذا  رسميا.  طلبها  يتم  قد  التي  االدلة  يف  املعنيني  االشخاص 
استحصال  تم  الذي  الشخص  اجياد  يف  الفرصة  سيعطيهم  ربا 
لكي  به  االستعانة  اليتم  لكي  وترهيبه  الرشطة  قبل  من  افادته 
يكون شاهد حمتمل، او لتخريب او تعديل او استبدال املستندات 
التي تم احلصول عىل نسخة منها من خالل تعاون مع الرشطة. 
ثانيا املنهج انف الذكر يسبب يف اي حال من االحوال تأخري يف 
هبا.  املرتبطة  السلبية  العواقب  مع  العراق  يف  االجراءات  اكال 
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ثالثا، املنهج الذي تم ذكره قد يستعمل كأساس يف حتضري رفض 
طلب الدولة لتنفيذ طلبات سلطات االنابة القضائية العراقية:

اذا كانت دولة  الدولة االخرى، خصوصا  السلطات يف   -
غري اوروبية، قد متتلك مسبقا طلبا مبدئيا يف خصوص سلطات 
مايتم  )غالبا  التنفيذ  طلب  رفضت  قد  )ا(  و  القضائية  االنابة 
الرفض خصوصا اذا ما كان الطلب مقدم من قبل الرشطة وليس  
من سلطات انابة قضائية فعلية(  او )ب( لكوهنا قد نفذت طلب 
االنابةة القضائية سابقا  وترى ان القيام هبا مرة اخرى امر غري 

جمٍد. 
غريها  او  مرصفيا  مستندا  املطلوبة  املستندات  كانت  اذا   -
من املستندات الرسية، فقد تستنتج سلطات الدولة االخرى ان 
العراق قد حصل عىل النسخة االوىل بشكل غري قانوين وبالتايل 
فقد ترى ان هذا االمر يشكل خطورة عىل النظام العام يف ارايض 

الدولة املستلمة للطلب.
املساعدة  تقديم  لرفض  ٌاساسا  تشكل  حاالت  هكذا  مثل   
من  “ب”  الفقرة   17 املادة  املثال  سبيل  )عىل  الدولية  القانونية 
من   21.2 املادة  القضائي،  للتعاون  العربية  الرياض  اتفاقية 
االحتاد  بني  املشرتكة  القانونية  املساعدة  استحصال  اتفاقية 

السوفيتي السابق ومجهورية العراق( .
السلطات  قبل  من  االستنتاج  هذا  اىل  الوصول  حال  يف   
املختصة يف الدول االخرى، قد يكون من املحتمل ان يرفضوا 

طلب االنابة القضائية املقدم من العراق.
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هي  القضائية  االنابة  سلطات  بأن  بالذكر  اجلدير  من   .2
التي  الناجحة  الطريقة  لكنها  فحسب  الزامية  وسيلة  ليست 
خصوصا  اخلارج،   من  االدلة  استحصال  يف  استعاهلا  يمكن 
عندما تكون ادلة لفظية. عموما، جيب عىل القايض املسؤول عن 
التحقيق ان يعمل شخصيا او من خالل بعض املمثلني القضائيني 
العراقيني )انظر املادة 52.أ من قانون اصول االجراءات اجلزائية 
الرضورية.   التحقيقية  االجراءات  بكل  يقوم  ان  العراقي(، 
ما،  جيب  التحقيق مع شخص  اىل  القايض  احتاج  اذا  وبالتايل، 
ان يستدعي هذا الشخص من اجل ان يمثل امامه يف املحكمة، 
اذا كان الشخص املطلوب يف داخل او خارج  النظر فيا  بغض 
العراق. املشكلة فيا اذا كان الشاهد يسكن يف بلد اخر،  فيجب 
ان يوافق عىل القدوم. ال يتم ألزام الشهود ابدا يف السفر اىل بلد 
اجنبي من اجل تقديم شهادهتم هناك، ) ارجوا االطالع عىل املادة 
22 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي(. باالضافة اىل 
ذلك، نادرا مايأيت االشخاص الذين يتم استدعاءهم اىل العراق. 
هذه املانعة قد تكون نتيجة للخوف  او سوء الفهم. عالوة عىل 
املحاكم  امام  للمثول  استدعاءهم  يتم  الذين  ذلك، االشخاص 
قانون  ألفتقار  نتيجة  احلضور  عن  امتناعهم  يكون  قد  العراقية 
اخر  عراقي  قانون  اي  او  العراقي  اجلزائية  املحاكات  اصول 
يتم  الذين  اخلرباء  او  الشهود  اىل  احلصانة  متنح  احكام  اية  اىل 
استدعاءهم من دولة اخرى. القانون العراقي  ال يعرتف بمبدأ 
من  احلصانة  هؤالء  مثل  يمنح  بموجبه  والذي  احلر(  )الطريق 
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العقوبات  تنفيذ  يتم  ان  او  سابقا  مرتكبة  جرائم  عن  حماكمتهم 
السابقة .  نجد االمر معكوسا يف القسم 74 يف القانون اهلنغاري 
واخلاص باملساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية. وينص 

هذا القسم عىل التايل: 
“)1( قد ال تبدأ االجراءات اجلنائية او تستمر ضد الشهود 
السلطات  قبل  من  استدعاءهم  تم  الذين  اخلرباء  الشهود  او 
اهلنغارية بخصوص قضية جنائية كنتيجة للمساعدة االجرائية، 
بخصوص  الثانية،  الفرعية  الفقرة  حتت  ذكره  تم  استثناء  مع 

جريمة مرتكبة قبل الدخول اىل البلد. 
الفرعي  القسم  يف  حتديدها  تم  املحاكمة  من  احلصانة   )2(
من  ايام   8 بعد  اخلرباء  الشهود  او  للشهود  فاعلة  تكون  ال   1
يف  طواعية  عاد  الشخص  هذا  ان  حال  يف  او  البالد  مغادرهتم 

وقت الحق”.
ببعض  خاص  مطبق  حكم  هنك  يكن  مل  اذا  هنا،  من 
العراق  من  احلصانة  منح  ضان  يتم  حيث  الدولية  االتفاقيات 
والدولة االخرى، فان الشاهد الذي تم استدعاءه يبقى قانونيا 
الوحيد  احلل  العراق.  اىل  حضورهم  يتوقع  ال  هلذا  حممي،  غري 
االنابة  سلطة  هو  يبقى  االدلة  مجع  ملشكلة  للتطبيق  القابل 

القضائية. 
القضائية  االنابة  طلبات  ان  إىل  االشارة  جتدر  وأخريًا،   .3
املساعدة  وسائل  أهم  من  هي  املطلوبني  واسرتداد  الصادرة 
القانونية يف القضايا اجلنائية. يف جمال تسليم املجرمني، فان البلد 
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الشخص  عىل  احلصول  حياول  فعليًا  يكون  الطلب  قدم  الذي 
مشاكل  هناك  تكون  ال  عادة  ذلك،  كل  اكال  بعد  املطلوب. 
بعد  املطلوب  بحق  املقامة  االجراءات  صحة  خيص  فا  أخرى 
االنابة  طلبات  تقدمه  عا  متامًا  العكس  عىل  وهذا   . اسرتداده 
يريد  الطلب   قدم  الذي  البلد  ان  حيث  الصادرة.  القضائية 
احلصول عىل  )االفادات، املستندات او ما شاهبها(  و هذه إذا مل 
يتم مجعها بشكل صحيح باعتبارها أدلة، بغض النظر عن مدى 
املواد  إليها، قد ال تكون مقبولة من املحكمة. مثل هذه  احلاجة 
قبوهلا عن  تم  ما  إذا   ، قانونيا  بطريقة غري صحيحة  التي مجعت 
غري قصد أو سهوًا، قد تعرض للخطر صحة االجراءات اجلنائية 

بمجملها  بالنسبة للقضية التي مجعت من أجلها.
ان  البداية  منذ  جدًا  واضحًا  يكون  أن  جيب  وبالتايل، 
بطريقة  عليها  احلصول  تم  التي  وغريها  املعلومات/املستندات 
خطرًا  تشكل  أيضًا  بل  كافية،  غري  فقط  ليست  هي  قانونية  غري 
عىل االجراءات اجلنائية. وهذا ينطبق ليس فقط عىل املعلومات 
الدولة،  حدود  خارج  من  قانونية  غري  بطريقة  عليها  املتحصل 
نظرية   أساس  عىل  أخرى  مادية  أدلة  بأي  يتعلق  فيا  أيضًا  وانا 
الثار من شجرة سامة تكون غري صاحلة« ، وعىل األغلب  »ان 
طلبات  ان  القول  يمكن  املحكمة.  قبل  من  رفضها  سيتم 
اشكال  من  شكال  تبقى  القضائية  واالنابة  املطلوبني  اسرتداد 
يتعلق  فيا  فانه  ناحية،  من  املتناغم.  الدويل  القضائي  التعاون 
عىل  احلصول  يطلب  العراق  فان  املطلوب،  الشخص  بتوقيف 
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التي  باجلريمة  التي كانت بحوزته والتي هلا عالقة  املضبوطات 
اهتم هبا )املادة 47 من معاهدة الرياض العريب للتعاون القضائي 
املتبادلة  القانونية  املادة 31 من معاهدة تقديم املساعدة  الدويل، 
بني احتاد اجلمهوريات االشرتاكية السوفيتية ومجهورية العراق(، 
لتقديم طلب منفصل بخصوص  وبالتايل  فليس هناك رضورة 
التسليم يعترب كافيًا لتسليم الشخص املطلوب مع  ذلك. طلب 
الطلب  قدم  الذي  البلد  إىل  بحوزته  كانت  التي  املضبوطات 
التسليم/ مهمة، وكان طلب  املضبوطات   كانت  ان  خصوصا 
التقديم للمحاكمة. عالوة عىل ذلك، فان  االسرتداد ألغراض 
تقييم اخلرباء لبعض املضبوطات املوجودة يف أرايض الدولة التي 
استلمت الطلب سيكون مفيدا ايضا. يف مثل هذه احلاالت فانه 
البد من ارسال طلب مرفق بخصوص املضبوطات الشخصية 

املنقولة مرفقًا مع طلب التسليم.
ثانيا - االطار القانوني العراقي حول الطلبات الخارجية 

الخاصة بجهات اإلنابة القضائية
املادة 355 واملادة 356 من قانون أصول املحاكات اجلزائية 
اإلنابات  تنظيم  العراقي حول  القانوين  تغطيان االطار  العراقي 

اخلارجية. وتنص املادة االوىل عىل التايل: 
املادة  355 : ))اذا طلبت السلطات القضائية العراقية انابة 
السلطات القضائية يف دولة اخرى الختاذ اجراء معبن فيعرض 
البلوماسية  بالطرق  الرساله  االعىل  القضاء  جملس  عىل  الطلب 
اىل السلطات القضائية يف تلك الدولة ويكون لالجراء القضائي 



104

الذي تم بمقتى هذه االنابة نفس االثر القانوين الذي يكون له 
لو تم بواسطة السلطات القضائية العراقية(( .

من  الطلب  املحكمة  أو  التحقيق  لقايض   ((  :356 املادة 
يف  عراقي  شخص  او  شهادة  او  افادة  تدوين  العراقي  القنصل 
فيه  مبينا  االعىل   القضاء  جملس  بواسطة  الطلب  ويقدم  اخلارج 
االمور املطلوب السؤال عنها وتعترب االفادة او الشهادة املدونة 

من قبله بحكم االفادة او الشهادة املدونة من قبل حمقق(( .
من  يتألف  وهو  بكثري.  تعقيدًا  أكثر  هذا  من  الدويل  اجلزء 

اتفاقيات خمتلفة بني العراق وبني خمتلف الدول، ومنها:
قوانني املعاهدات الثنائية مكرسة لتقديم املساعدة القانونية 
املادة  مثل  اخلصوص،  وجه  عىل  القضائية،  واإلنابات  الدولية 
هنغاريا  مجهورية  بني  القانونية  املساعدة  معاهدة  من   13-11
ومجهورية العراق، 24 ترشين األول 1977، املادة 20-21 من 
معاهدة تقديم املساعدة القانونية املتبادلة بني احتاد اجلمهوريات 
املفعول  يزال ساري  السوفياتية )سابقًا( )والذي ال  االشرتاكية 
بالنسبة لروسيا وبعض دول االحتاد السوفيايت السابق األخرى( 

وبني مجهورية العراق، 22 حزيران 1973؛ و 
- أحكام االتفاقيات املتعددة األطراف املخصصة للمساعدة 

القانونية الدولية وجلان اإلنابات القضائية، والسيا:
من   14-12 املادة   : مثل  االقليمي،  الصعيد  عىل  القوانني 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، 6 نيسان 1983؛ و
األمم  اتفاقية  من   7 املادة  مثل:  العاملية،  املعاهدات  قوانني 
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املؤثرة  باملخدرات واملواد  املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع 
مكافحة  اتفاقية   (  ،1988 األول  كانون   20 العقل،  عىل 
املخدرات 1988( ]صادق عليها العراق يف 22 متوز 1998[، 
املادة 18 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب 
بالريمو(  )اتفاقية   2003 أيلول   29 الوطنية،  األرايض  حدود 
]صادق عليها العراق يف 17 آيار 2008[، واملادة 46 من اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 14 كانون األول 2005 )اتفاقية 
مكافحة الفساد( ]تم املصادقة عليها من قبل العراق يف 17 آذار 

.]2008
أما فيا يتعلق باالتفاقيات الثالث لألمم املتحدة ، فانه من 
اإلنابات  اسايس  وبشكل  قانونيًا  ختدم  اهنا  معرفة  الرضوري 
القضائية دون حتقيق اي رشط اضايف. وعىل النقيض من موضوع 
تسليم املجرمني، ختضع مجيع القضايا املتعلقة باملساعدة الثانوية 
من  وتنظم  اخلصوص،  وجه  عىل  القضائية،  واإلنابات  املتبادلة 
اآلنفة  املتحدة  األمم  اتفاقيات  قبل  من  قيد  أو  رشط  أي  دون 
الذكر. فهي متوفرة تلقائيًا بني اي طرفني، دون اي إخطار مسبق 
من قبل االمني العام لألمم املتحدة حيث ان البلد يقبل القواعد 
تسليم  يف  مطلوب  هو  وكا  القضائية،  اإلنابات  حتكم  التي 
املجرمني. حيث ان تلك االتفاقيات توفر العون القانوين الدويل 

من خالل هيئات االنابة باعتبارها احلل االخري .
إذا كان هناك أي اتفاقيات أخرى بني هذه األطراف تنظم 
هذه  عىل  التطبيق  يف  األسبقية  تأخذ  فأهنا  املساعدة  هذه  أحكام 
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املعاهدات- املادة 7)6 و7( من اتفاقية مكافحة املخدرات لعام 
املادة 46 )6 و  بالريمو،  اتفاقية  املادة 18)6 و 7( من   ،1988
اتفاقية مكافحة الفساد. هذه االتفاقيات تعرتف بشكل  7( من 
تستلم  التي  الدول  يف  املحلية  القوانني  تطبيق  مدى  عىل  واسع 
اإلنابات  جلان  اجراءات  بتطبيق  يتعلق  فيا  خصوصًا  الطلب، 
القضائية- انظر املادة 7)3 و 12( من اتفاقية مكافحة املخدرات 
بالريمو،  معاهدة  من   )3.“i“، 17(  18 املادة   ،1988 لسنة 

واملادة i“، 17( 46“.3( من معاهدة مكافحة الفساد. 
ثالثا - القواعد األساسية يف اإلنابات القضائية

ال�دول األجنبية هل�ا قواعد صارمة تتعلق بالرشوط املس�بقة 
للحصول عىل املس�اعدة الدولية القانونية بش�كل عام، وجهات 
اإلناب�ة القضائية األجنبية بش�كل خ�اص. لذل�ك، إذا كان لبلد 
أي مصلح�ة م�ع الع�راق ال يمك�ن منح�ه أي مس�اعدة قانونية 
ب�دون وجود معاه�دة، واليمكن فعل اي يشء حت�ى يتم توقيع 
املعاه�دة. وم�ع ذلك، فان معظم الدول مت�يض قدمًا يف اإلنابات 
القضائي�ة األجنبي�ة يف ظل ظ�روف املعاملة باملث�ل. يف مثل هذه 
احلال�ة، ف�ان مب�دأ املعاملة باملث�ل جي�ب أن يطبق ويعل�ن عنه يف 
اإلناب�ات القضائي�ة ك�ا هو مق�رتح يف تفعيل تس�ليم املطلوبني. 
لذلك، عىل النقيض من قضايا تس�ليم املطلوبني، فان الس�لطات 
العراقية غالبًا ال حتتاج إىل اتفاق دويل )ثنائي أو متعدد األطراف( 
مع دولة أجنبية للحصول عىل األدلة منها. إذا مل يكن هناك اتفاق 

فان العالقات الثنائية مع هذا البلد تكون كافية بشكل عام.
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يف حني ان املساعدة القانونية الدولية من الدولة االجنبية هو 
أمر ممكن، وهو ما يش�كل قاعدة عامة، فان السؤال التايل يصبح 
م�ا إذا كان هن�اك أي عوائ�ق يف القان�ون متنع من من�ح مثل هذه 

املساعدة إىل الدولة الطالبة.
بش�كل عام فان كل ال�دول األجنبية تقدم بعض األس�باب 
لرف�ض تنفيذ اإلنابات القضائية. حيث اهن�م أقل رصامة مما هم 
علي�ه جتاه تس�ليم املطلوبني، إال اهنا موج�ودة يف كل بلد. يمكن 
إجي�اد األس�اس أم�ا يف االتفاقي�ات الدولية م�ع الدول�ة الطالبة 
املحتمل�ة )امل�ادة 17.1 م�ن اتفاقي�ة الري�اض العربي�ة للتعاون 

القضائي(، أو يف القوانني الداخلية لذلك البلد.
ويف األساس، فان أسباب رفض الطلبات الواردة يف اإلنابة 
القضائية ه�ي تلك املنصوص عليها يف امل�ادة 17.1 والفقرات  
)ب( و )ج( م�ن اتفاقي�ة الري�اض العربي�ة للتع�اون القضائ�ي، 
وهي: )) إذا كان من شأن التنفيذ املساس بسيادة الطرف املتعاقد 
املطل�وب الي�ه ذلك او بالنظام العام فيه (( ، أو ))إذا كان الطلب 
متعلق�ا بجريم�ة يعتربه�ا الطرف املتعاق�د املطلوب الي�ه التنفيذ 
جريمة ذات صبغة سياسية(( . فان االتفاقيات املتعددة األطراف 
عادة ما تنظر إىل هذه األساس�يات او أسباب الرفض كوهنا خيار 
لك�ن القوانني املحلية للبل�دان عادة ما حتوهلا إىل أس�باب ملزمة 
للرف�ض، ع�ىل س�بيل املث�ال امل�ادة 481.1 م�ن قان�ون أصول 

املحاكات اجلزائية الرويس.
باالضاف�ة إىل ذل�ك، جمموع�ة واس�عة من أس�باب الرفض 
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قابلة للتطبيق، با فيها امكانية التعرض »للمصالح املهمة للغري« 
والت�ي يطل�ق عليها يف بعض األحي�ان »املصال�ح احليوية« للبلد 
ال�ذي اس�تلم الطل�ب- راجع امل�ادة )15(7 ، الفق�رة )ب( من 
اتفاقية مكافحة املخدرات لعام 1988، واملادة )21(18 الفقرة 
)ب( من اتفاقية بالريمو، املادة )21(46 الفقرة )ب( من اتفاقية 
مكافحة الفس�اد. ضمن هذه االتفاقيات املتعددة األطراف، فان 
أس�باب الرفض أيضًا اختيارية ولكن القوانني الداخلية للبلدان 
رب�ا جتعلها ملزمة للرفض، عىل س�بيل املث�ال املادة 3.1.1 من 
القانون اخلاص باملساعدة القانونية للقضايا اجلنائية ألذربيجان. 
وبالتايل، يتعني عىل السلطات يف أذربيجان أن ترفض أي طلبات 
واردة إليها لتش�كيل جهات اإلناب�ة القضائية والذي من املرجح 

أن يعد تنفيذه هتديد للمصالح األساسية يف هذا البلد.
وهنا يتوجب التشديد عىل عبارة »املصالح احليوية« ملجتمع 
البلد الذي اس�تلم الطلب حيث يش�ري إىل املصال�ح العامة للبلد 
ال�ذي اس�تلم الطلب، بداًل م�ن املصالح الش�خصية. ربا عبارة 
»املصال�ح احليوية« تش�ري إىل املصال�ح االقتصادي�ة. كذلك فانه 
م�ن املحتم�ل أن تك�ون املس�اعدة املقدم�ة إىل مرتكب�ي اجلرائم 
الت�ي تصل عقوبته�ا إىل االعدام والتي هتدد املصالح األساس�ية 
لي�س فقط للش�خص املتهم لكن أيضًا للبل�د الذي قدم الطلب. 
ان القوان�ني املحلية لبعض ال�دول األجنبية أكث�ر حتديدًا يف هذا 
الص�دد حيث تنص رصاحة عىل انه ال جيوز تقديم أي مس�اعدة 
في�ا يتعلق بجريمة تص�ل عقوبتها إىل االعدام أو الس�جن مدى 
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احلياة يف البلد الذي اس�تلم الطلب. عىل س�بيل املثال الربتغال- 
املادة 6.1 الفقرة )ه�( و )و( بالتزامن مع املادة 1 الفقرة )و( من 
القان�ون الربتغ�ايل اخلاص بالتعاون القضائي ال�دويل يف القضايا 
اجلنائي�ة. بالنس�بة للقوانني املحلي�ة لبعض ال�دول األخرى فان 
املس�اعدة مرفوضة إذا ما تم الطلب يف ما يتعلق بجريمة حيكمها 
القانون العس�كري – انظر املادة 6 الفق�رة )أ( ثانيًا- من القانون 
األندن�ويس رقم 2006/1 فيا خيص التعاون الثنائي يف القضايا 
اجلنائي�ة. من الواضح انه كلا كان القان�ون الداخيل للدولة التي 
قدم�ت الطلب يدعم أس�باب الرفض )بس�بب ان�ه ال يوجد اي 
اتف�اق دويل اطالقًا، أو ان االتفاقية املوجودة من األمور املس�لم 
هب�ا(، لذل�ك جيب احلص�ول ع�ىل مجي�ع  املعلوم�ات املتعلقة هبا 

وفهمها.
رابعا - متطلبات وخصائص اإلنابات القضائية

إذا مل تك�ن هن�اك اي معوق�ات أخ�رى يف احلص�ول ع�ىل 
املس�اعدة القانونية الدولي�ة من البلد اآلخر، فان�ه ثمة متطلبات 
حم�ددة لالنابات القضائي�ة االجنبية جيب حتقيقه�ا، حيث انه أي 

إنابة قضائية جيب أن تطابق املعايري التالية:
1. جيب أن تتضمن اإلنابات القضائية بشكل عام عىل :

 )1( االس�م الكامل للشخص لكي يتم تدوين اقواله كشاهد يف 
تطبي�ق اإلنابة القضائية، أو متهم أو ب�أي صفة أخرى إىل جانب 
كل املعلوم�ات املتوفرة لتحديد هويت�ه، با يف ذلك عنوانه احلايل 
)ال تبح�ث ال�دول األخ�رى عن الش�هود أو املتهم�ني الذين ال 
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ينبغي تس�ليمهم(. )2( وفقًا لطبيعة املس�اعدة املطلوبة: استبيان 
ملقابل�ة الش�خص و قائم�ة ش�املة بامل�واد املطلوب�ة للبح�ث أو 
املص�ادرة، مهام لتقييم اخلرباء و قائمة ش�املة م�ن الوثائق و أية 
أدل�ة مادية مطل�وب تقديمها. )3( قراءة أو ع�رض االجراءات 
اجلنائية املنتظرة. )4( اس�م اجلريمة اجلنائية التي تم التحقيق فيها 
ووصف خمترص للحقائق املدعى هبا )ال تتجاوز صفحتني( والتي 
تتوافق مع عنارص اجلريمة األخرى وفقًا للوصف القانوين، )5( 
نص احلكم القانوين اخلاص باجلريمة، )6( هوية وجنسية املشتبه 
ب�ه )إذا كان معروف�ًا(، و )7( االعالن عن األدل�ة املطلوبة وفيا 
إذا ت�م احلصول عليها، والتي س�وف تس�تخدم فق�ط ألغراض 
اختتام االجراءات اجلنائية املذكورة. الواليات املتحدة )وحسب 
التعديل الرابع لدس�تورها( وغريها من بل�دان القانون العام قد 
تطال�ب باالضافة إىل ذلك ما ييل: )أ( وصف لطبيعة التحقيق أو 
اجراءات املحكمة، )ب( وصف للس�بب ال�ذي دعى إىل طلب 
املس�اعدة املتبادلة ]عىل وجه اخلصوص، االسباب التي أدت إىل 
االعتق�اد ب�أن األدلة ذات الصل�ة بالدعوى اجلنائي�ة موجودة يف 

املكان املحدد أو يف حوزة الشخص املعني[. 
يف كل األحوال، فان الترشيعات القانونية املعمول هبا والتي 
حتدد حمتويات اإلنابة القضائية املحددة ومرفقاهتا، فاهنا قد حتتوي 
عىل متطلبات أقل. وبالتايل، فان املادة 16.2 من اتفاقية الرياض 
العربية للتع�اون القضائي  تتطلب فقط »ان يتضمن الطلب نوع 
االجراء القانوين املطلوب، واسم اهليئة الطالبة، واسم اهليئة التي 
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طلبت تنفيذ االجراء، ومجي�ع البيانات التفصيلية املتعلقة بوقائع 
الدعوى، والتعهد بتنفيذها، السيا وضع أساء الشهود، وعنوان 

سكنهم، واألسئلة التي سيتم طرحها عليهم«.
أ. العديد م�ن الدول ال تنفذ طلبات اإلنابات القضائية قبل 
إقامة الدعوى اجلنائية )وحتى أحيانًا، توجيه هتم جنائية رس�مية 
يف البل�د الذي يقدم الطلب(- فرض قي�ود جادة، خاصة عندما 
حيت�اج البلد الذي اس�تلم الطلب إىل األدلة لتحدي�د فيا إذا كان 
ق�د ت�م رفع الدع�وى يف البل�د الذي ق�دم الطل�ب. يف مثل هذه 
احل�االت، إذا مل يك�ن ق�د تم رف�ع الدع�وى، فأنه يمك�ن تقديم 
طل�ب للحص�ول ع�ىل املعلوم�ات غ�ري القضائي�ة )معلوم�ات 
خت�ص الرشطة، س�يادة القانون( والتي ال يمك�ن تقديمها كأدلة 
يف املحكم�ة. ويف أي قضي�ة، جي�ب جتن�ب طل�ب املعلوم�ات 
مرت�ني من نفس البل�د: مرة واح�دة يف مرحلة ما قب�ل املحاكمة 
)التحقي�ق األويل/ االس�تعالم(، لتحدي�د في�ا إذا كان هناك ما 
يكف�ي من املعلومات عن هذه اجلريمة اجلنائية والذي يربر اقامة 
الدع�وى اجلنائية )الرشوع يف التحقيق( وفي�ا بعد، للمرة الثانية 
م�ن خالل اإلنابات القضائية يف مرحل�ة التحقيق. وبالتايل، فانه 
م�ن املستحس�ن الطلب م�ن الدول�ة األجنبي�ة معلومات ختص 
س�يادة القانون )عىل س�بيل املثال، م�ن خالل القن�وات الدولية 
لوح�دة االس�تخبارات املالي�ة( عىل أس�اس أس�تثنائي: فقط إذا 
كان�ت معروفة مس�بقًا، م�ن مصادر غري رس�مية، حي�ث انه من 
املحتم�ل جدًا احلص�ول عىل جواب بأنه ال يوج�د بيانات ختص 
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انته�اك القانون ورفض ال�رشوع يف التحقيق حيث انه مل يتم مجع 
معلوم�ات كافية تفيد بارتكاب اجلريم�ة اجلنائية. عمليًا، بينا ال 
يمكن للس�لطات العراقية أن تكون متأك�دة من االجابة. عالوة 
عىل ذلك، إذا كان الس�ؤال عن األموال أو أمور حساسة أخرى، 
فان البلد اآلخر س�يجيب بأنه ال يمكنه  التحقق من األمر بدون 
أمر قضائ�ي والطريقة الوحيدة الصدار مثل هذا األمر القضائي 
ه�و اس�تالم اإلنابة القضائية الرس�مية من الع�راق. جراء ذلك، 
قد حيصل بعض االش�خاص غري املناسبني عىل معلومات ختص 
تس�اؤالت الرشطة الدولية، وهذا قد يسبب اختفاء األدلة املهمة 
املحتمل�ة. وهلذا الس�بب، إذا مل يك�ن هناك يشء اس�تثنائي، فإنه 
م�ن املستحس�ن بدأ التحقيق ض�د جمرم جمهول وم�ن خالل هذا 
االجراء يمكن ارس�ال اإلنابة القضائية الرسمية للدولة األخرى 
بداًل من اس�تخدام الطرق الصعب�ة واملطولة والطلب من الدولة 
األخ�رى مرتني. لذلك، فأن�ه من األفضل االس�تعانة باإلنابات 
القضائي�ة وإذا اقتى األمر، بدأ التحقيق ضد جمرم جمهول، بداًل 
من ارس�ال طلب احلصول عىل املعلومات إىل الرشطة أو جهات 
انف�اذ القان�ون. جيب األخذ بنظ�ر االعتبار، انه لي�س كل الدول 
األجنبية مس�تعدة لتقدي�م اخلدمة مرتني، هذا م�ن جانب، ومن 
جانب آخر، عند مجع األدلة البد من األخذ بنظر االعتبار وجود 
عن�رص املفاج�أة، وان مج�ع األدل�ة املتحصلة من اخلارج ليس�ت 

مستثناة من ذلك.
ب. باالضاف�ة إىل ذل�ك، إذا مل يكن هن�اك وصف للحقائق 
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املتعلق�ة باجلريمة، فان الطلب قد ُيرف�ض. إن الوصف مطلوب 
رصاحة بموجب املادة c“ I“ ،)10(7  لسنة 1988 من معاهدة 
مكافح�ة املخ�درات، وامل�ادة  c“، I“ )15(18  م�ن معاه�دة 
بالريم�و  وامل�ادة c“. I“ )15(46 م�ن معاهدة مكافحة الفس�اد 
)ه�ذا الوصف مع األحكام الس�ارية( هو رضوري حتى تتمكن 
الدولة األخرى من حتديد فيا إذا كان هناك جتريم مزدوج، حيث 
ان اجلريمة قيد التحقيق هي جريمة بنظر القانون يف كال البلدين 
ال�ذي ق�دم الطلب والذي اس�تلم الطلب )ملزيد م�ن املعلومات 

انظر أدناه(.
بموج�ب قانون بع�ض الدول )عىل س�بيل املث�ال نيجرييا( 
فان التجريم املزدوج هو أمر مطلوب بش�كل عام يف كل طلبات 
اإلناب�ات القضائية الواردة.  وهذا يعني ان احلقائق التي تش�كل 
أس�اس كل طل�ب للحص�ول ع�ىل املس�اعدة القانوني�ة جيب أن 
تكون بوصفها جريمة يعاق�ب عليها القانون يف هذا البلد أيضًا. 
وبالت�ايل، ف�إن هذه البل�دان تتبع نف�س النه�ج  يف احلصول عىل 

اإلنابات القضائية وتسليم املجرمني.
عىل أية حال، فان معظم الدول مل تعد تس�تخدم هذا النهج، 
حيث ان املس�اعدة القانونية الغري فعالة ال ختضع ألحكام تسليم 
املجرم�ني، لذل�ك، ف�ان التجري�م امل�زدوج هو مطل�ب عام من 
أجل اس�رتداد املطلوبني فقط وليس لإلناب�ات القضائية. وعادة 
ما يطلب التجريم املزدوج عندما تنطوي املس�اعدة املطلوبة عىل 
فعل قرسي، مثل البحث عن أماكن العمل، مصادر املمتلكات، 
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   46)9(، ”b“، II فيا عدا ذلك فاهنا ليست مطلوبة- انظر املادة
من اتفاقية مكافحة الفساد.

2. اإلناب�ة القضائي�ة جيب أن تطلب  كيفية س�ري العمل أو االداء 
فيام يتعلق بالعمليات التحقيقية املعينة.

 ال ينبغي أن تسعى ببساطة إىل توضيح بعض احلقائق، حتى 
وان كان�ت تتعلق بالقضية اجلنائية يف العراق، وهلذا الس�بب فان 
ال أحد من العراق جيب أن يسأل عن نتائج تقيص احلقائق حيث 
انه ال يزال ذلك من واجب قايض التحقيق العراقي أو املحكمة، 
جي�ب ان ترتك هذه اجلهة لوحدها ترس�ل الطلب “حتى تتحمل 
كل االجراءات الرضورية للحصول عىل احلقائق” وهي إذ تقوم 
بذل�ك، فاهنا تتخىل عن س�يطرهتا عىل عملية التحقيق املس�ؤولة 
عنها. املس�ؤولية النهائية جيب أن تبقى يف يد السلطات القضائية 
العراقية املختصة، وهم قضاة التحقيق واملحاكم اجلنائية املختصة 

بالقضايا اجلنائية. 
املقابل�ة  طل�ب  تقدي�م  يت�م  مت�ى  املث�ال،  س�بيل  ع�ىل   *
)االس�تجواب(، جي�ب أن حيدد عىل أي مس�توى جيب أن تكون 
املقابل�ة، عىل س�بيل املثال هل تتم املقابلة عىل أس�اس انه مش�تبه 
ب�ه أو مته�م، ش�اهد أو )خبري تم اس�تدعاؤه للش�هادة(، ومرفق 
نص احلكم القانوين اخل�اص بالعراق توضح فيه احلالة القانونية 
ل�ه. جي�ب أيضًا اع�داد قائم�ة باألس�ئلة أو اس�تجواب مكتوب 
)اس�تبيان(. ينظر إىل ه�ذه القائمة ربا يف بع�ض البلدان عىل اهنا 
تقيي�د ولي�س فق�ط ذات صيغ�ة داللية. جي�ب حتديد ه�ذا األمر 
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مسبقًا.
* وم�ن اجلدي�ر بالذكر، ان تعب�ري “تنفيذ عملي�ات البحث 
واملص�ادرة” ربا قد يس�تخدم يف معنى أماك�ن البحث، وأماكن 
العم�ل، واملركب�ات وغريه�ا. واحلصول عىل األدل�ة املادية التي 
يت�م العث�ور عليها هن�اك، وكذل�ك يمك�ن ترمجتها م�ن الناحية 
التقنية بش�كل أك�رب من ذلك بكثري عىل س�بيل املثال البحث عن 
احلواس�يب وأنظمته�ا. وم�ع ذل�ك فان ه�ذا املصطل�ح ال جيب 
اس�تخدامه يف الطلبات اخلاص�ة باملس�اعدة القانونية، خصوصًا 
يف القضاي�ا الت�ي تكون فيه�ا الدول�ة الطالبة واملس�تلمة للطلب 
هل�ا أنظمة قوان�ني خمتلفة. التعب�ري “البحث واملص�ادرة” يمكن 
أن يك�ون هلا معاٍن خمتلف�ة ضمن الس�لطات القضائية املختلفة. 
م�ن األفض�ل يف مثل هذه القضاي�ا أن يتم توضي�ح النتائج املراد 
حتقيقها بداًل م�ن توضيح املنهجية القانونية فقط. مثاًل )التفتيش 

والضبط( حسب النتائج املراد حتقيقها.
* إذا تطل�ب التنصت عىل االتص�االت يف اإلنابة القضائية 
فيج�ب ايض�ًا أن حتت�وي ع�ىل املعلومات اخلاص�ة التالي�ة: )1( 
الوصف، بش�كل موجز قدر االمكان؛ )2( اإلش�ارة إىل أسباب 
ع�دم اس�تطاعة الطل�ب حتقيق أغراضه بوس�ائل حتقي�ق أخرى؛ 
)3( االش�ارة إىل ان التنصت قد تم منحه من قبل س�لطة قضائية 
خمتص�ة للبلد ال�ذي قدم الطلب؛ )4( االش�ارة إىل الفرتة الزمنية 

التي سيبقى فيها التنصت قائًا.
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هن�اك بع�ض املعاي�ري يف التحقي�ق وه�ي األكثر اس�تخدامًا 
يف تقدي�م األدل�ة إىل املحكمة وه�ي: التنصت، حم�اكاة عمليات 
ال�رشاء، حم�اكاة جلريم�ة فس�اد، البحث والس�يطرة ع�ىل املوارد 
املرسلة بالربيد. ان االعرتاف هبا من قبل قانون اصول املحاكات 
اجلزائي�ة كوهن�ا مصدرًا صاحلًا لألدلة هو خط�وة كبرية لألمام يف 
اثب�ات جرائم خطرية. يف طلبات اإلنابات القضائية، فان العديد 
من الدول حتصل أيضًا عىل أدلة مكتسبة من البلدان األخرى عن 

طريق اختاذ تدابري التحقيق اخلاصة.
ع�ىل العراق أيض�ًا اللج�وء إىل مثل هذه الطلب�ات. ويف أي 
قضية كانت فان القضاة العراقيني )او املحكمة(، وهي يف سعيها 
إىل اس�تخدام التدابري التحقيقية اخلاصة خارج البالد،  عليها أن 
تعرف ما هي املخاطرة التي ستواجهها. هذا االمر نابع من قاعدة 
عامة ان الشخص املستهدف من اي اجراءات خاصة يف التحقيق 
وبضمنها االجراءات التي يصار اليها بناءا عىل طلب من حمكمة 
اجنبية س�يتم ابالغه هبا حال انتهاء تنفيذها وهذا من أجل متكينه 
م�ن ممارس�ة حقه يف الدفاع وفق�ًا ملباديء املحاكم�ة العادلة. ويف 
احلقيقة ان القوانني يف بعض البلدان تعطي اس�تثناءات حيث ان 
األخطار من املرجح أن تشكل هتديدًا لنجاح اإلجراءات اجلنائية 
اجلارية وهذا قد يعرض بعض االش�خاص للخطر. ان القوانني 
تس�مح باالحتف�اظ بالتداب�ري التحقيقي�ة اخلاصة املتخ�ذة برسية 
ألط�ول ف�رتة من الزم�ن. يف أوربا، ف�ان مثل هذه االس�تثناءات 
منس�جمة كذل�ك مع املارس�ات القضائي�ة للمحكم�ة األوربية 
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حلقوق االنسان يف سرتاسبورغ.
وم�ع ذلك، جي�ب األخذ بنظر االعتب�ار، وقبل تقديم طلب 
احلصول ع�ىل التدابري التحقيقية اخلاصة من اخلارج، ان ليس�ت 
كل البلدان تقدم مثل هذه االس�تثناءات يف قوانينها. عىل س�بيل 
املث�ال، امل�ادة 119)3(  م�ن قانون أص�ول املحاك�ات اجلزائية 
للبوس�نة واهلرسك تفرتض ، بغض النظر عن حاالت معينة، ان 
اهل�دف جيب أن يكون عىل علم حاملا يتم االنتهاء من تطبيق هذه 
التدابري. وهلذا الس�بب، إذا كان البلد الذي يقدم إليه الطلب من 
املحتم�ل أن يملك مثل هذا القانون، يتعني عىل القايض العراقي 
واملس�ؤولني يف الدول�ة املكلف�ني بالتع�اون القضائ�ي الدويل أن 
يأخ�ذوا بنظ�ر االعتب�ار امكاني�ة التوص�ل إىل ح�ل وس�ط ب�ني 
االج�راءات اجلنائية العراقية و تعريض حياة بعض االش�خاص 
للخط�ر، وقبل أن تقرر في�ا إذا كان األمر يس�تحق تقديم طلب 

لتلك الدولة يتطلب استخدام اية تدابري حتقيقية خاصة.
3- م�ن املفي�د التذك�ري ان�ه من أج�ل احلصول عىل أدل�ة صاحلة 
ومقبول�ة م�ن اخل�ارج ان�ه لي�س كافي�ا تس�مية الطل�ب )االنابة 

القضائية( : 
لك�ن من ال�رضوري ان يت�م تطبيق الطلب دائ�ًا من خالل 

عمليات حتقيقية ممتازة؛  
وم�ن ثم اع�رتاف القض�اء باألدل�ة املقدمة س�وف لن خيلق 
مش�اكل. وهلذا الغرض، ف�ان العمليات التحقيقي�ة املطلوبة من 
اخلارج جيب أن تنفذ  بش�كل كامل وفقط من خالل االجراءات 
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القانونية يف كل بلد واملبني أساسًا عىل مبدأ الفورية.
وبالتايل، انه لن يكون مناس�بًا طلب نسخة من افادة الشاهد 
والتي تم تدوينها مسبقًا من خالل اجراءات حملية يف البلد الذي 
اس�تلم الطلب؛ وس�يكون من ال�رضوري تقدي�م طلب الجراء 
مقابل�ة مبارشة للش�اهد، حتى وان كان من املحتمل انه س�يقدم 

نفس االفادة. 
كذلك فانه لن يكون من املناس�ب طلب هوية الشخص من 
 ،DNA خ�الل بصمة األصاب�ع أو احلمض النووي الش�خيص
لك�ي ترس�ل إىل البل�د الذي اس�تلم الطلب، من خ�الل مقارنته 
فق�ط مع البيان�ات املتوفرة لدى )الرشطة، رج�ال انفاذ القانون( 
لذل�ك البل�د. إذا ما ت�م التعرف عىل هوية الش�خص هناك، فأنه 
س�يكون من الرضوري أن تق�دم طلب بتنفيذ اإلناب�ة القضائية، 
ان الس�لطات القضائية يف البلد اآلخر س�تحصل بصورة مبارشة 
 DNA ع�ىل البصمة أو العينات البايولوجي�ة للحمض النووي
اخل�اص ب�ه )وبالطب�ع بالقدر ال�ذي يكون مس�موحًا ب�ه قانونيًا 
وممك�ن واقعي�ًا(، ومقارنته م�ع العينة التي أرس�لتها الس�لطات 
العراقية. وبعد فرتة تقوم الس�لطات للبلد اآلخر بتقديم تقريرها 
النهائ�ي من اخلب�ري املختص لتحدي�د فيا إذا كان هو الش�خص 
نفس�ه. وبخالفه، فان الس�لطات العراقية س�تواجه خطر رفض 
األدل�ة التي تم احلصول عليها من اخل�ارج كوهنا مل يتم احلصول 

عليها بطريقة قضائية صحيحة.
ويف كل األحوال، فانه ليس من الرضوري أن يعني ذلك ان 
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الس�لطات العراقية سوف حتصل دائًا عىل مثل هذا التنفيذ املثايل 
لإلنابات القضائية، ومع ذلك فان األمر يستحق املحاولة طاملا مل 
يمكنهم احلصول عىل التنفيذ الذي أرادوه، عندها فقط س�يتعني 
عليه�م دع�م النتائ�ج، مها كان�ت، ويبذل�وا قص�ارى جهدهم 

الضفاء الرشعية عليها وجعلها مقبولة كأدلة.
4- هناك بعض الطلبات التي يتعني عىل العراق عدم تقديمها :

األول، ع�دم القيام بطلب اس�رتداد احليازة عىل األش�ياء أو 
املقتني�ات لصال�ح أف�راد أو منظ�ات يف الع�راق. اي غرض يتم 
اس�تالمه جي�ب أن يس�تخدم كدليل م�ادي فقط. وعندم�ا تنتهي 
احلاج�ة م�ن اس�تخدامه كدلي�ل للجريم�ة اجلنائي�ة يف الع�راق، 
جي�ب أن يتم اعادته إىل البلد الذي اس�تلم الطل�ب بدون تأخري، 
م�ا مل يقوم ذل�ك البلد باالع�الن عن عدم رغبته يف اس�رتجاعه. 
)وعىل العكس من ذلك، عندما تقوم الس�طات العراقية بارسال 
ه�ذه املقتنيات إىل خبري خارج البالد لغ�رض التقييم، مثل املواد 
العضوي�ة أو حتلي�ل عين�ات احلم�ض الن�ووي DNA، فيجب 
أن ال يت�م تركه�ا بحوزة الدول�ة التي اس�تلمت الطلب بل جيب 
اس�رتجاعها م�ع تقري�ر اخلبري، وبخ�الف ذلك، فان الس�لطات 
س�تقوم بحرمان املدعى عليه اواملش�تبه به أو املتهم من فرصته يف 
تقديم طلب جديد بخصوص تقييم تقريراخلبري )اعادة التحليل 
أو توس�يعه(، ان انته�اك حق�ه يف الدف�اع عملي�ًا يع�رض نجاح 

االجراءات اجلنائية للفشل(. 
ال توجد أس�باب، عىل وجه اخلصوص، التي تربر التعرض 
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حليازة الش�خص ع�ىل املادة أو ال�يشء. هذا يعني ان الس�لطات 
ال يمكنه�ا حرم�ان املال�ك م�ن حق امللكي�ة لل�ادة يف حني متنح 
املساعدة الدولية )قانونية أو رشطوية( خاصة عند تنفيذ اإلنابات 
القضائية. أي مساعدة دولية بني الدول جيب أن تكون باالتساق 
مع قانون امللكية، يف حني انه يف اإلنابات القضائية ال ينبغي اختاذ 
اي اجراء لتس�وية اي منازعات قانونية مدنية أو ان حتدد نتيجتها 

مسبقًا.
ثاني�ًا، عندما حي�اول القضاء العراق�ي أو املحكمة من اجراء 
مقابلة لبعض الش�هود، حيث ال جيب القي�ام هبذا الطلب مطلقًا 
بسبب ان هناك حتذير فيا يتعلق بشهادة الزور )اي اعطاء شهادة 
كاذبة( حسب املادة 258 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 
لس�نة 1969. طامل�ا ان املقابل�ة وفق�ًا لقانون البلد الذي اس�تلم 
الطلب )انظر عىل س�بيل املثال امل�ادة 16.1 من اتفاقية الرياض 
العربية للتعاون القضائي( وس�يتم حتذير الش�خص الذي س�يتم 
استجوابه قبل أن تبدأ اجراءات استجوابه حول عواقب االدالء 

بشهادة الزور وفقًا لقانون ذلك البلد.
ثالثًا، ال توجد وس�يلة معينة س�واء عن طري�ق االنرتبول أو 
أي وكال�ة النفاذ القان�ون ان تقوم بطلب مصادرة مرشوطة ألي 
مادة أو يشء )عىل س�بيل املثال سيارة، أو وثائق( بانتظار وصول 
اإلناب�ة القضائية من أجل تس�ليمها باعتبارها دليال ماديا. حيث 
ال يوجد مثل هذا النوع من املس�اعدة الدولية القانونية، وبشكل 
مش�ابه لالحتجاز املؤقت لش�خص مطل�وب تس�ليمه. وبالتايل 
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فان الس�لطات العراقي�ة ال يمكن أن تطل�ب أي احتجاز مؤقت 
أو )مص�ادرة( اي مادة أو عنرص موجود يف أرايض دولة أخرى، 
ناهيك عن التسليم املبارش إىل العراق بدون اي إنابة قضائية طاملا 

كان هذا العنرص ال يمكن اعتباره مقبواًل كدليل مادي قانوين.
وس�يكون هن�اك ع�ىل االق�ل اس�تثناءا واح�دا اعت�ادًا عىل 
خصوصي�ات معين�ة من جرائ�م االنرتنيت واألدل�ة التي ختلفها 
وراءها. وحس�ب طبيعة األدلة األلكرتونية التي تتس�م بالتقلب 
والتغري، فانه س�يكون من احلكمة أن تطلب من الدولة األخرى 
ان حتص�ل ع�ىل احلاي�ة الرسيعة أو احلف�ظ للمعلوم�ات املخزنة 
بوس�ائل نظام احلاس�بات، املتواج�دة يف اراضيه�ا واالخذ بنظر 
االعتب�ار ان العراق باعتباره البلد الذي قدم الطلب ينوي تقديم 
طل�ب بخص�وص البحث أو اج�راءات مش�اهبة للوص�ول، او 
مصادرة أو محاية مش�اهبة، أو الكشف عن البيانات. عىل العراق 
أن يطل�ب احلف�ظ املؤقت لفرتة ال تقل عن س�تني يومًا، من اجل 
التمكن من تقديم طلب رسمي لإلنابة القضائية للبحث أو قدرة 
مماثلة للوصول، مصادرة أو محاية مماثلة، أو كشف البيانات. بعد 
اس�تالم الطلب الرسمي، من املتوقع أن يتم االحتفاظ بالبيانات 

بانتظار القرار بشأن الطلب.
باالضافة إىل ذلك، فان البلد الذي استلم الطلب ربا سوف 
ُيطل�ب منه ان ُيش�عر العراق فيا إذا كان املس�ار س�يؤدي إىل بلد 
ثال�ث وتقدي�م معلوم�ات كافية للع�راق حتى يطلب مس�اعدة 
اضافية من البلد الثالث أيضًا. وهكذا حيث انه ويف س�ياق تنفيذ 
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طلب احلفاظ عىل البيانات مؤقتًا بشأن اتصاالت حمددة، يف حال 
اكتش�ف البل�د الذي اس�تلم الطلب ان جمهز اخلدم�ة يف بلد آخر 
قد ش�ارك يف نق�ل االتصاالت، فان عليه وع�ىل وجه الرسعة أن 
يقدم للعراق اكرب كمية من املعلومات الكافية لتحديد هوية جمهز 

اخلدمة واملسار الذي انتقلت عربه االتصاالت.
5- وأخ�ريًا، ف�ان قنوات االتص�االت  مع البل�د اآلخر جيب أن 
حت�دد. بموجب املادة 355 من قان�ون اصول املحاكامت اجلزائية  

العراقي. 
))إذاطلب�ت الس�لطات القضائي�ة العراقية انابة الس�لطات 
القضائي�ة يف دول�ة اخ�رى الختاذ اج�راء معني فيع�رض الطلب 
ع�ىل جمل�س القض�اء االعىل الرس�اله بالط�رق الدبلوماس�ية اىل 
الس�لطات القضائي�ة يف تل�ك الدولة ويكون لالج�راء القضائي 
ال�ذي ت�م بمقتى هذه االناب�ة نفس االثر الذي يك�ون له لو تم 
بواسطة السلطات القضائية يف العراق ((. يف هذا السياق فانه من 
املفيد أن نذكر ان االتفاقيات الدولية تتجنب اس�تخدام القنوات 
الدبلوماس�ية.  عادة ما تقبل أطراف املعاهدات استخدام الطرق 
األقرص كا هو احلال بالنس�بة ألط�راف معاهدة الرياض العربية 
للتع�اون القضائي حيث ان القناة الرئيس�ية ب�ني وزارات العدل 
)ملزي�د م�ن التوضيح أنظر ما ييل(. يف مث�ل هذه احلاالت، حيث 
ان املعاه�دات الدولية تعترب بمثابة س�لطة مركزية لالتصال بأي 
هيئ�ة يف العراق غري جملس القضاء األع�ىل، وقد يكون أكثر أمانًا 

إذا كانت الطلبات اخلارجية ترسل عن طريق هذه اهليئة.
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)أ( يمك�ن اعتبار قناة االتصاالت،أيًا كانت، من وجهة نظر 
قانوني�ة وليس كوهنا  من باب املجامل�ة فقط، إذا مل تكن متوافقة 
معها، فان الس�لطات القضائية للبلد الذي اس�تلم الطلب يمكنه 
أن يقرر انه مل يتم تقديمها بش�كل صحيح وان الطلب نفس�ه غري 
صال�ح وجيب رفضه. بالطب�ع، يمكن اعادة ارس�ال الطلب مرة 
أخرى باستخدام القناة الصحيحة هذه املرة لكن خالل ذلك فان 
مصدر األدلة املرغوب به قد خيتفي، عىل سبيل املثال فان الشهود 
املستهدفني قد ذهبوا إىل بلد ثالث. باالضافة إىل ذلك، فانه حتى 
لو كان البلد اآلخر أنكر حقيقة ان الطلب مل يتخذ الطريق اخلطأ، 
ف�ان املحكمة يف العراق قد ترفض الطلب عىل أس�اس صالحية 
الصحيح�ة لالتص�االت  القن�اة  املقدم�ة. )ب( حتدي�د  األدل�ة 
اخلارجي�ة، خاصة األوىل، اجل�زء الداخيل، حي�ث يكون العراق 
مس�ؤول مس�ؤولية كاملة للس�لطات يف هذا البلد. ال أحد غريه 
يس�تطيع حتديد اجل�زء الداخيل لقناة االتصال بالنس�بة هلم.، عىل 
سبيل املثال، جملس القضاء األعىل سوف يرسل طلب اإلنابة إىل 
سفارة البلد اآلخر. )ج( بالنسبة ألطراف اتفاقية الرياض العريب 
للتع�اون القضائ�ي، بموج�ب امل�ادة 15/ب ))ترس�ل طلبات 
اإلنابة القضائية... وزارة  العدل لدى كل منها((. وبالتأكيد فان 

التنفيذ سوف يعود من خالل نفس القنوات.
بموج�ب امل�ادة 7)8(  م�ن اتفاقي�ة مكافح�ة املخ�درات، 
امل�ادة 18)13( م�ن اتفاقية بالريمو وامل�ادة 46)13( من اتفاقية 
مكافح�ة الفس�اد، كل طرف دويل جيب أن حيدد س�لطته املركزية 
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والذي سيكون مسؤواًل وله السلطة الستقبال املساعدة القانونية 
املتبادل�ة وتق�وم بتنفي�ذ تلك الطلب�ات أو احالتها إىل الس�لطات 
املختصة لتنفيذها. إذا كان الطرف الدويل يملك منطقة حمددة أو 
اقليم خاص له نظامه املس�تقل للمساعدة القانونية املتبادلة، فانه 
قد تعني س�لطة مركزية منفردة تت�وىل املهام ذاهتا فيا يتعلق بتلك 
املنطق�ة أو بذلك االقليم. هذه الس�لطة املركزية جيب أن تضمن 
رسعة وصحة التنفيذ أو اإلحالة للطلبات املستلمة. إذا ما قامت 
تلك الس�لطة املركزي�ة باحال�ة الطلبات إىل الس�لطات املختصة 
للتنفيذ، جيب عليها أن تشجع عىل رسعة وسالمة تنفيذ الطلبات 

املستلمة من قبل السلطات املختصة.
جي�ب اع�الم االم�ني الع�ام لالم�م املتح�دة من قبل س�لطة 
اوجه�ة مركزية معينة هلذا الغرض وقت قي�ام كل دولة باملوافقة 
عىل االنضام اىل هذه االتفاقية. ان طلبات التعاون الدويل او اي 
صيغة اخرى للتعاون جيب ان تكون عن طريق الس�لطة املركزية 

املخولة لكال الطرفني. 
جي�ب ان يكون هذا الرشط من دون املس�اس بحق اي دولة 
ط�رف يف ان تش�رتط توجي�ه مث�ل ه�ذه الطلب�ات واملراس�الت 
اليه�ا عن طريق القنوات الدبلوماس�ية، ويف احلاالت والظروف 
العاجل�ة، تتف�ق ال�دول االعض�اء ع�ن طري�ق منظم�ة الرشطة 

الدولية، ان امكن ذلك. 
حامل�ا يق�وم العراق بتش�كيل مث�ل ه�ذه الس�لطة املركزية، 
س�يكون بامكان�ه الوصول لالط�راف وال�دول الطالب�ة، والتي 
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يك�ون هل�ا س�لطة مركزية مس�بقا، ع�ىل الرغ�م من وج�ود هذه 
القنوات املبارشة لالتصال. اىل جانب انه يف احلاالت املستعجلة، 
ع�ىل االق�ل، يمكن للع�راق عق�د اتفاقيات مع ال�دول االخرى 
الستخدام قنوات الرشطة الدولية لتقديم طلبات االنابة القضائية 
للس�لطات املختصة. يف مثل هذه احلاالت يمكن ان يتم ارس�ال 
الطل�ب عن طري�ق االنرتبول ، لك�ن تكون اخلط�وات الالحقة 
ونتائ�ج تنفيذ االنابة عن طريق القنوات العامة، يف احلاالت التي 
تكون مذكورة يف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العريب يكون 
الطلب من وزارة العدل للدولة التي يطلب منها اىل وزارة العدل 

يف العراق كدولة طالبة.  
ع�ىل العم�وم، ف�ان االس�تخدام الوحي�د لقن�وات الرشطة 
الدولي�ة يف ه�ذا الص�دد ال يعط�ي صبغ�ة قانوني�ة الي طل�ب 
خصوصا انه ال يتم حتويل الطلب اىل وس�يلة للحصول عىل ادلة 
صحيح�ة. وهذا هو الس�بب يف ان طلبات الرشط�ة ال تزال غري 
مالئم�ة يف احلص�ول ع�ىل ادلة من دول�ة اخرى حت�ى عندما يتم 

ارساهلا من خالل الرشطة الدولية ) االنرتبول(. 
اتفاق العراق مع دولة اخرى عىل اس�تخدام قنوات الرشطة 
الدولية يف احلاالت املس�تعجلة ) عادة م�ا تطلب من قبل الدولة 
الطالب�ة( من املرجح ان تش�مل فق�رة بأن جلان االناب�ة القضائية 
توجه مبارشة من قبل السلطات القضائية يف العراق كبلد طالب 
اىل الس�لطات القضائية للدولة التي طلب منها. هذه القناة توفر 

باحلقيقة نوعني خمتلفني من االتصال املبارش:
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*  الن�وع االول ه�و الالمركزي�ة : م�ع الس�لطات القضائية 
املحلية يف املناطق التي يتوقع ان يتم العثور فيها عىل شهود وعىل 
ادل�ة مادية. ال بد من ان يتم االتفاق مس�بقا ع�ىل مثل هذا النوع 
م�ن االتص�االت املب�ارشة. جي�ب ان تق�وم وزارة الع�دل بابالغ 
الس�لطات القضائي�ة املحلية هناك ب�ان يقوموا باس�تالم طلبات 
االناب�ة مبارشة م�ن رشكائهم يف العراق ) قض�اة حتقيق وحماكم( 
والت�ي جيب ان يت�م النظر فيه�ا وتنفيذها يف هناي�ة املطاف. جيب 
ان يت�م توجيه االدعاء العام للتعاون مع االدعاء العام يف العراق 
يف مرحل�ة م�ا قبل املحاكم�ة وتوجي�ه املحكمة لتقدي�م التعاون 

القضائي اثناء مرحلة االجراءات اجلنائية واملحاكمة.         
*  الن�وع الث�اين ه�و املركزي�ة: حي�ث ُيقدم م�ن قبل بعض 
البلدان يف مرحلة ما قبل اج�راءات املحاكمة اجلنائية، خصوصا 
عندما تكون السلطة املركزية للتعاون القضائي الدويل هي مكتب 
االدع�اء العام الوطني. يكون هذا املكتب عادة خمول الختاذ قرار 
في�ا اذا كان تقديم املس�اعدة القانونية يف حال�ة اختاذ قرار اجيايب، 
فانه يرس�ل خطاب االناب�ة القضائية للتنفيذ ع�ن طريق اجلهات 
املختصة والتي عادة ما تكون مركزية ) عىل س�بيل املثال، مكتب 
التحقيقات الوطني(.  نتبني من هنا ان القايض العراقي يمكن ان 
يقوم نظريا بكتابة طلب االنابة القضائية ويأمر برتمجتها وارساهلا 
مب�ارشة اىل مكتب االدعاء الع�ام للدولة املعنية التي كانت اصال 
متقدم�ة بعرض االتص�ال املبارش مع العراق. ه�ذا املكتب ومن 
دون الرجوع اىل اي سلسلة مراجع اخرى يقوم بالنظر يف قانونية 
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االناب�ة القضائي�ة ويق�رر اعتاده�ا ام ال. وبالتأكي�د يمك�ن حل 
هذه املش�كلة يف وقت مبكر عن طريق طرحه�ا يف ادارة التعاون 
القضائي الدويل بعد ارساهلا من قبل القايض العراقي او من قبل 

املحكمة. 
6- هن�اك ايض�ا بع�ض التوصي�ات بخص�وص جه�ات االنابة 

القضائية. 
ع�ىل عكس طلبات تس�ليم املطلوب�ني التي تص�در من قبل 
السلطات املركزية للدولة الطالبة، فأن خطابات االنابة القضائية 
ت�أيت من قب�ل قايض او حمكم�ة التي تكون مس�ؤولة عن القضية 
اجلنائي�ة وبحاج�ة اىل ادل�ة اضافي�ة. يق�وم الق�ايض او املحكمة 
بتوقيع الطلب ويكون دور الس�لطات املركزية هو تسهيل عملية 
ايصال�ه اىل الدول�ة املعني�ة فق�ط. يفض�ل ان يت�م اس�تخدام لغة 
مبس�طة وواضحة يف طل�ب االنابة القضائية وكذلك اس�تخدام 
وجتن�ب  االم�كان  بق�در  القياس�ية  واملصطلح�ات  العب�ارات 
العب�ارات واملصطلح�ات الفضفاض�ة والغ�ري رضوري�ة. يوجه 
طل�ب االنابة القضائي�ة اىل وزارة العدل للدولة التي تم ارس�ال 
الطل�ب هلا، ما مل ينص عىل خالف ذل�ك، ولكن يفضل ان تقوم 
الس�لطات القضائية املعني�ة بمعاجلة الطل�ب وتنفيذ االجراءات 
التحقيقي�ة املطلوب�ة بارسع ما يمكن. ولكن ع�ىل العموم تاجيل 
تنفيذ الطلب غري مس�تبعد. حيث انه من املمكن للدولة متسلمة 
الطل�ب ان تقوم بتاجي�ل تنفيذ الطلب عندما ترى انه من ش�أهنا 
االخالل بالتحقيق واملالحق�ات واالجراءات القضائية من قبل 
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س�لطاهتا. عىل س�بيل املثال، عندما تطلب الدول�ة احلصول عىل 
ادلة معينة او افادة شاهد الغراض التحقيق او للمحاكمة ونفس 
االدل�ة او االف�ادة تك�ون مطلوب�ة الس�تخدامها يف حماكم�ة عىل 
وشك البدء ففي هذه احلالة تقوم الدولة متسلمة الطلب بتأجيل 
تقدي�م املس�اعدة م�ربرة ذلك باالس�باب انف�ة الذك�ر. ويف هذه 
احلال�ة تقوم الدولة متس�لمة الطلب بتقديم مس�اعدة مرشوطة. 
واذا كان�ت الرشوط غري مقبولة من قبل الدولة الطالبة يمكن ان  
تق�وم الدولة االخرى بتعديله�ا او بيان حقها يف رفض او تاجيل 

تنفيذ الطلب       
7-  كام تم رشحه سابقا، 

ال احد يف العراق بامكانه ان حيصل عىل االدلة املوجودة عىل 
ارايض دولة اخرى مبارشة. لكن هذا ال يعني انه من غري املمكن 
عىل اجلهات الرس�مية العراقية )القض�اة واملحققني( او املحامني 
ان حيرضوا جلس�ات التحقيق او يطلع�وا عىل االعال التحقيقية 
خارج البلد. عىل العكس، يمكن هلوالء املوظفني بصورة رسمية 
ان يكونوا حارضين يف تنفيذ االنابات القضائية، حيث ان اغلب 
ال�دول تس�مح بذل�ك. وهلذا حس�ب امل�ادة 18.3 م�ن اتفاقية 

الرياض للتعاون القضائي العريب التي تنص :
-رصاح�ة-  رغبته�ا  الطالب�ة  اجله�ة  أب�دت  إذا  ))وجي�ب 
إخطارها يف وقت مناس�ب بمكان وتاريخ تنفيذ اإلنابة القضائية 
حتى يتسنى لألطراف املعنية أو وكالئهم حضور التنفيذ، وذلك 
وفقا للحدود املسموح هبا يف قانون الطرف املتعاقد املطلوب إليه 
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التنفيذ(( 
ع�ىل العموم، ال يمكن الي جهة حترض جمريات التحقيق او 
املحاكمة ان تتدخل او تش�ارك هبا حس�ب قانون الدولة متسلمة 
الطلب. ال يمكنهم اس�تحصال االدلة عن طريق طرح االس�ئلة 
او القيام بعمليات التفتيش وما ش�ابه. وهذا ما نصت عليه ايضا 
امل�ادة 18.1م�ن اتفاقية الري�اض للتعاون القضائ�ي، حيث ان 
تنفي�ذ اج�راءات طلب االناب�ة القضائي�ة يتم وفق�ا لالجراءات 
القانوني�ة املعم�ول هب�ا يف قوانني الط�رف املتعاقد املطل�وب اليه 

ذلك.
يف ح�ال عدم تضمني طلب االناب�ة القضائية طلب حضور 
اج�راءات تنفيذ الطلب، يتم ارس�ال الطلب عن طريق القنوات 
اخلاص�ة بذلك، اال اذا كان هناك نص قانوين يف الدولة متس�لمة 

الطلب بعدم جواز ذلك.  
ان حض�ور اجراءات تنفي�ذ طلب االناب�ة القضائية ) يطلق 
عليه ايضا املش�اركة الس�لبية( ال يمكن ان يكون باي ش�كل من 
االش�كال )مش�اركة اجيابي�ة( يف االج�راءات التحقيقي�ة حت�ى 
اذا مت�ت الدع�وة اىل ذل�ك بطريقة او باخرى من قبل الس�لطات 
القضائي�ة للدول�ة متس�لمة الطل�ب. ان تنفي�ذ االناب�ة القضائية 
بغ�ض النظر اذا كان جلمع ادلة ش�فوية او مادي�ة هو من واجب 
الس�لطات املختص�ة للدولة متس�لمة الطلب – امل�ادة 3.1 من 
االتفاقية. وعليه اذا قام قاٍض عراقي باحلصول ش�خصيا عىل اية 
معلوم�ات او دليل بش�كل ش�خيص فانه ال يعتد ب�ه يف املحكمة 
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العراقي�ة الن�ه يعت�رب ق�د اس�تحصل بطريقة خت�رق القان�ون. يف 
اي قضي�ة ف�ان ه�ذه االج�راءات هي م�ن اختص�اص املوظفني 
املختصني للدولة متسلمة الطلب ويمكن للمسؤولني العراقيني 

طرح اسئلة اضافية ، فقط اذا تم الساح هلم بذلك. 
8-  اخريا، عىل السلطات العراقية املختصة استخدام املعلومات 
التي ترس�ل اليهم من قبل الدولة االخ�رى للغرض الذي تم من 

اجله ارسال طلب االنابة القضائية. 
وه�ذا يعن�ي انه لي�س من حق الس�لطات العراقي�ة ان تقوم 
بارس�ال هذه املعلومات اىل اي جهة اخرى او اس�تخدامها لغري 

الغرض الذي طلبت فيه اصال. 
مث�ال ع�ىل ذل�ك ن�ص املادت�ني 12-13 م�ن بروتوك�ول 
اتفاقية التع�اون يف مكافحة اجلريمة اخلطرة بني مجهورية كرواتيا 
ومجهورية البوس�نة واهلرسك. وفقا هلاتني املادتني فأن اي طرف 
اذا تق�دم بطل�ب للحصول ع�ىل معلومات علي�ه ان يضمن بقاء 
تل�ك املعلوم�ات رسي�ة. واذا كان تنفي�ذ الطل�ب س�يؤدي اىل 
االخالل برسية املعلومات فيجب ابالغ اجلهات املختصة بذلك 

لضان عدم ترسيبها.   
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االختالفات االساسية بني تسليم املطلوبني واالنابة القضائية 
) من وجهة نظر الدولة الطالبة(  

االنابة 
القضائية
) مسألة 

التحقيق(  

تسليم 
املطلوبني 
)مسألة 

املالحقة او 
تنفيذ العقوبة( 

معايري املقارنة 

ادلة 
اثبات  جمرم هارب  ما الذي ستحصل عليه؟ 

نعم  ال  هل ان االجراءات القانونية يف 
البلد االخر مقبولة يف بلدك؟ 

ال  نعم 

هل عليك ان تشري ، واذا كان 
رضوريا، تثبت عدالة  اجراءاتك 
اجلنائية يف املجال الذي تطلب فيه 

التعاون القانوين؟ 

ال  نعم

اذا كان املتهم ) او املدان( مواطن 
للدولة متسلمة الطلب، هل ممكن 

ان يشكل هذا االمر عائقا امام 
احلصول عىل املساعدة القانونية؟  

ال  نعم بشكل عام، هل ان ازدواجية 
التجريم للجريمة متثل عقبة ايضا؟ 
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خامسا اشكال اخرى ذات صلة للحصول على املساعدة 
القانونية من دولة اخرى

ان التع�اون القان�وين ال�دويل يف االم�ور اجلنائي�ة ياخذ اش�كاال 
وطرقا كث�رية. باالضافة اىل خطابات االنابة القضائية فهناك وس�ائل 

اخرى جديرة بالذكر. 
1- طلب اس�تدعاء الش�هود واخل�رباء حلضور جلس�ة يف قضية 
جنائي�ة عراقي�ة- وتك�ون ع�ن طري�ق كتاب�ة رس�الة ) ع�ىل النقيض 
م�ن طلب�ات االنابة القضائي�ة(  وال حتتاج عادة اىل وص�ف لتفاصيل 
القضي�ة ، ليس ك�ا هو عليه احل�ال يف طلبات االناب�ة القضائية ، فأن 
هذا الش�كل من اش�كال التع�اون الدويل يكون الغ�راض االدلة. يف 
هذه احلالة، ال حتصل الدولة صاحبة الطلب عىل االدلة الش�فهية التي 
حتتاجها مبارشة. بل اهنا سوف حتصل عىل الشخص نفسه، حمتجزا يف 
الدولة متسلمة الطلب ) كمشتبه به او متهم او مدان(، ملقابلته مبارشة 
للحصول عىل االدلة الشفهية. هذا النوع من التعاون موضح يف املواد 
22-24 م�ن اتفاقية الري�اض للتعاون القضائي الع�ريب. من اجلدير 
بالذك�ر ان حض�ور اخلرباء او الش�هود هو اختياري ) امل�ادة 22.1( 
م�ن االتفاقية. وال يتعرض الش�خص الذي يمتنع ع�ن القدوم اىل اية 
عقوبة او اية اجراءات قرسية  بس�بب امتناعه- انظر املادة 15.3 من 
معاهدة تبادل املس�اعدة القانوني�ة يف االمور اجلنائية ) االمم املتحدة ، 

 .)1990
اضاف�ة اىل ذل�ك، اي ش�اهد او خب�ري مه�ا كانت جنس�يته ) با 
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ضمنها اجلنس�ية العراقية ( يتمتع باحلصانة م�ن االجراءات العقابية. 
وال جيوز مقاضاته او احتجازه او تعرضه الية قيود اخرى عىل حريته 
الش�خصية يف ارايض ذل�ك البلد. ه�ذه احلصانة منص�وص عليها يف 

املادة 22 ) 3( من االتفاقية. 
ان اتفاقي�ات االم�م املتح�دة دون�ت تقريب�ا كل اش�كال احلاية 
جلميع االش�خاص الذين يتقدمون ملس�اعدة العدالة من دول اجنبية. 
مث�ال ذلك م�ا نصت عليه امل�ادة 7 )18( م�ن اتفاقية االم�م املتحدة  
يف مكافح�ة االجت�ار باملخ�درات واملؤث�رات العقلي�ة )ص�ادق عليها 
الع�راق يف ع�ام 1998(، امل�ادة 18)27( من معاه�دة االمم املتحدة 
يف مكافح�ة اجلريمة املنظمة ) ص�ادق عليها العراق يف آيار 2008( ، 
واملادة 46 )27( من معاهدة االمم املتحدة ملكافحة الفس�اد ) صادق 
عليه�ا العراق يف آذار 2008(، تنص عىل ان الش�اهد او اخلبري او اي 
شخص آخر والذي يقوم وحسب طلب دولة اخرى باالدالء بشهادة 
يف دعوى او املساعدة يف االجراءات التحقيقية والقضائية عىل ارايض 
الدول�ة الط�رف صاحب�ة الطلب  ال جي�وز اخضاعه الي اج�راء يقيد 
حريت�ه الش�خصية او يتعل�ق باحكام س�ابقة او الرتحي�ل من ارايض 

الدولة صاحبة الطلب. 
2-نقل الش�هود املحتجزين – يتم ذل�ك ايضا من خالل الدولة 
اىل دول�ة اخرى من اجل احلص�ول عىل االدلة. نصت املادة  1-24- 
عىل التزام كل طرف متعاقد بنقل الشخص املوقوف لديه- الذي يتم 
إعالنه وفقا ألحكام هذه االتفاقية- للمثول أمام اهليئة القضائية لدى 
أي طرف متعاقد آخر يطلب س�اع ش�هادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو 
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خب�ريا ويتحمل الطرف املتعاق�د الطالب نفقات نقل�ه. وينطوي هذا 
االجراء عىل التزام االطراف بعدم اش�رتاط ارس�ال طلب تس�ليم اذا 
كان الشخص مطلوبا للدولة التي ارسل اليها. وجيوز للطرف املتعاقد 
املطلوب إليه نقل الشخص املحبوس لديه وفقا هلذه املادة، ان يرفض 

نقله يف احلاالت اآلتية: 
أ-إذا كان وج�وده رضوري�ا لدى الطرف املتعاق�د املطلوب إليه 

نقله بسبب إجراءات جزائية جيرى اختاذها. 
ب-إذا كان من ش�أن نقله إىل الطرف املتعاقد الطالب إطالة مدة 

حبسه. 
ج-إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات ال يمكن التغلب 

عليها حتول دون نقله إىل الطرف املتعاقد الطالب. 
3-رفع دعوى جنائية ضد احد مواطني الدولة التي ارس�ل اليها 
الطل�ب- ه�ذا الن�وع  من التع�اون القضائ�ي الدويل غ�ري مذكور يف 

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي العريب. 
يل�زم ه�ذا الطل�ب قانوني�ا الدول�ة متس�لمة الطل�ب بالتحقيق 
ومقاض�اة اجل�اين املزع�وم عن جريمت�ه يف حال كونه م�ن رعايا تلك 
الدول�ة. هذا النوع من التعاون هو االكثر امهية بالنس�بة للبلدان التي 
يطلب منها هذا الطلب النه جيعل االجراءات التحقيقية الزمة. جيب 
ع�ىل الدول�ة صاحبة الطل�ب ان تتوخ�ى احلذر وان ت�رشح وتوضح 
االس�اس ال�ذي اس�تند علي�ه الطل�ب وان االهتام ج�اء عىل اث�ر ادلة 
صحيحة وواضحة من خالل : اعرتافات، ش�اهد او شهود مل يذكروا 
اس�ائهم )خمرب رسي( ، اجراءات حتقيقي�ة خاصة. اذا كانت هذه هي 
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احلالة وان الس�لطات العراقية لدهيا االدلة الكافية الرساهلا ، جيب ان 
تقوم السلطات بمناقشة هذا االمر مع سلطات الدولة االخرى وبيان 

قدراهتم عىل مواصلة اعال التحقيق قبل الرشوع باي اجراء. 
4- املعلوم�ات الطوعية – هذا الش�كل من اش�كال التعاون تم 
وضعه لتحريك واحد من اشكال االجراءات النموذجية يف مكافحة 
اجلريم�ة املنظمة – )1( لتفكي�ك التجمعات والتنظي�ات االجرامية 
)2( الرسال قادة هذه املجاميع عىل االقل للسجن )3( لقطع التمويل 

واالمدادات هلذه املجاميع االجرامية. 
ان الفكرة العامة من هذا الشكل من اشكال التعاون هو لرضب 
مصال�ح املجرمني واحلاق ال�رضر هبم. يف الكثري م�ن احلاالت وعىل 
الرغ�م م�ن ع�دم متكن الس�لطات من اثب�ات وجود عمليات غس�ل 
االموال او اي ش�كل اخر للجريم�ة وال يمكن مصادرة اي ممتلكات 
ب�دون اثبات�ات معين�ة . ووفقا لل�ادة 18 ) 4( وامل�ادة  46 ) 4( من 
معاه�دة بالريم�و ملكافحة الفس�اد ، جيوز للس�لطات املختصة من اي 
طرف ، دون طلب مس�بق، ان حتيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية 
اىل الس�لطات املختصة يف دولة اخرى عندم�ا جتد ان تلك املعلومات 
يمك�ن ان تس�اعد تل�ك الس�لطات يف الدول�ة االخرى ع�ىل حتريك 

الدعوى اجلنائية اخلاصة هبا.  
املص�در : يمك�ن تنزيل كافة امل�واد القانونية م�ن اتفاقية بالريمو 

واتفاقية الرياض للتعاون القضائي العريب عىل الرابط التايل : 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/
index.html?ref=menuside
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ا نتوين كريلينوف
هيأت نام يندكي احتادية اوربا براى محايت از حاكميت قانون در عراق

امادة سازي برنامة هاى كاربردي مهكارى بني امللىل قضايى در عراق

خالصة

اي�ن كت�اب در مورد مجه�وري عراق نيس�ت وسيس�تم عدالت 
كيفري خودرا فراهم مى كند كمي راهنايى تغيري در فانون اقدامات 
عراق در مورد مهكاري بني امللىل قضايى در امور كيفرى باكشورهاى 

خرجي.
اين كتاب در مورد كش�ورهايى ديكر به ويزه در هنفته اس�ت كه 
به شال عراق، غرب اوربا جنوبى تا برتغال از طريق بلكان واسياى 

مركزي ورسيا.
كت�اب توضيح مي ده�د كه جكون�ه مقامات عراق�ى مى تواند 
ارتباط شايس�ته وادرس آن كشورها براى موفقيت روند اسرتداد ويا 
به دس�ت اوردن برخى از شواهد الزم براى يك مورد خاص در راه 
اس�ت كه در أن فراين�د حتويل ويا قابل قبول مدارك وش�واهد از داد 

كاهاى عراقى0
اين كتاب مهجنني نشان مي دهد كه انجه مى توان از كشورهايى 
در حال ارس�ال در خواس�ت به آن وعدالت كيف�ري خود را به طور 

خاص انتظار مى رود.
در مهان زمان كتاب فراهم مى كند راه ها وروش ها براي غلبه 
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بر موانع وموانع بالقوة بكشورهاي خارجى  كه ممكن است بر روند 
مهكارى هاى بني امللىل قضايى را احاطه در مسائل جنائى.

ومهجن�ني در م�ورد اقدامات اس�ت كه بايد در نظر كرفته ش�ود 
برخ�ى از مس�ائل خاص براى جلوكريى از مش�كالت  باشكس�ت، 
برخى از ويز كيهاى اس�ت منحرص به فرد هستند به حساب دستكاه 

قضايى در عراق.
كتاب تصويب طرح عملياتى براى مأموريت احتادية اوربا براى 
محايت از حكومت قانون در عراق در سال هاى 20130-2012.

نويس�نده كتاب بس�يار خوش�حال به ارائه ديدكاه ه�اى خود را 
در م�ورد قض�ات عراق ودادس�تان ومقامات در مه�كارى بني امللىل 
قضايى از طريق به اشرتاك كذارى اهنا را با دانش وجتربه حرفه اى به 

دست امده اين زمينة ختصص.
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Антон Гиргинов,
Интегрирана мисия на ЕС 
за върховенство на закона в Ирак

ПОДГОТОВКА НА ИЗХОДЯЩИ МОЛБИ ОТ ИРАК
ЗА МЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЩ 

ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

(РЕЗЮМЕ)

Тази книга не е за Ирак и неговата 
наказателноправна система. Тя не дава 
съвети за подобряване на иракската вътрешна 
организация в областта на международната 
правна помощ по наказателни дела.

Книгата е за други държави, най-вече за 
държавите на север от Ирак: от Португалия 
в Западна Европа, през Балканите, Южен 
Кавказ и Централна Азия до Русия с нейната 
далечноизточна част. Книгата обяснява на 
иракските власти как да се обръщат към 
всички тези държави, за да успеят да получат 
от тях търсени за екстрадиция лица или 
нужни им доказателства, които да са валидни 
и в крайна сметка - допустими в иракски 
съд. Книгата изяснява също така какво 
може да се очаква от замолените държави 
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и техните наказателноправни системи в 
частност. Тя препоръчва начини и средства 
за преодоляване на възможните препятствия 
и за разрешаване на проблемите, които могат 
да възникнат с другите държави в процеса на 
осъществяваната с тях международна правна 
помощ по наказателни дела. Книгата сочи 
какво да прави и какво не трябва да се прави 
в някои конкретни случаи, за да избегне 
на трудностите и разочарованията с оглед 
на специфичните особености на иракската 
съдебна система.

С настоящата книга се изпълнява 
Планът за 2012-13 година на Интегрираната 
мисия на Европейския съюз в областта на 
върховенството на закона (EUJUST LEX) 
в Ирак. Авторът е щастлив да помогне на 
иракските наказателни съдии, прокурори 
и държавни служители, отговарящи за 
международната правна помощ, като сподели 
с тях своите знания и опит, които е успял да 
придобие в тази специфична област.
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Антон Гиргинов,
Интегрированная миссия ЕС
о верховенстве закона в Ираке

ПОДГОТОВКА ПРОШЕНИЙ, ИСХОДЯЩИХ 
ОТ ИРАКА,

ОБ ОКАЗАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРА-
ВОВОЙ ПОМОЩИ ПО ВЕДЕНИЮ УГО-

ЛОВНЫХ ДЕЛ

(РЕЗЮМЕ)

Предметом данной книги не является Ирак 
и его уголовно-правовая система. В ней нет со-
ветов по улучшению организации внутренней 
системы обеспечения международной правовой 
помощи по ведению уголовных дел в Ираке.

Книга посвящена другим странам, в первую 
очередь – странам, которые расположены к се-
веру от Ирака: она охватывает такие страны и 
территории как Португалию в Западной Европе, 
Балканы, Южный Кавказ, Центральную Азию 
и дальневосточные регионы России. В книге 
представлены объяснения для иракских влас-
тей о том, как составлять обращения ко всем 
вышеперечисленным странам для получения 
лиц, ждущих экстрадиции, или необходимых 
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доказательств, имеющих силу в иракском суде. 
В книге также разъясняется возможная реакция 
стран, которым был направлен правовой за-
прос, в зависимости от их уголовно-правовых 
норм. В ней перечисляются способы преодоле--
ния возможных препятствий и разрешения про-
блем, которые могут возникнуть в отношении 
других государств в процессе осуществления 
ими международной правовой помощи по ве-
дению уголовных дел. В книге представлены 
рекомендации о том, что следует и чего не сле-
дует делать в конкретно оговоренных случаях, 
чтобы избежать возможных трудностей и разо-
чарований, принимая во внимание специфичес-
кие особенности иракской судебной системы.

Настоящая книга является частью выпол-
няемого Плана на 2012/2013 гг. Интегриро-
ванной миссии ЕС о верховенстве закона (EU--
JUST LEX) в Ираке. Автор рад возможности 
оказать помощь иракским уголовным судьям, 
прокурорам и государственным чиновникам, 
ответственным за обеспечение международной 
правовой помощи, поделившись с ними своими 
знаниями и опытом, приобретенным за долгие 
годы практики и работы в данной специфичес-
кой области.
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Anton Girginov,
Avrupa Birliğinin Irak’ta EUJUST LEX
Entegre edilmiş misyonu

CEZA DAVALARINDA ULUSLARARASI ADLİ
TALEP KONUSUNDA IRAK’TAN ÇIKIŞ
TALEPLERİN HAZIRLANMASI

(ÖZET)

 Bu kitap, Irak’a ve onun ceza-hukuk 
sistemine dair değildir. Bu kitap, Irak’ın  ceza 
davalarında uluslararası adli talebin alanında 
iç organizasyonunun iyileştirilmesi için tavsiye 
vermiyor.

 Bu kitap başka ülkelere aittir, önce-
likle Irak’ın kuzeyinde bulunan ülkelere ait-
tir, bu sayıda Batı Avrupadaki Portekiz’ den 
Balkanlar,Güney Kavkaz ve Orta Asya üzerin-
den Rusya’nın uzakdoğu kısmına kadar. Bu kitap 
içinde Irak makamlarına, extradition için aranan 
kişiler veya  geçerli olan ve Irak mahkemesinde 
kabul edilebilir gerekli deliller konusunda bu 
devletlerden bilgi almak için  bu devletlerin il-
gili yetkili makamlarına nasıl başvurabilecekleri 
açıklanıyor. Kitap içinde rica edilen devletlerden, 
konkre olarak bu ülkelerin ceza-hukuk sistemler-
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inden neler beklenebileceği de açıklanıyor. Kitap 
içinde ceza davalarında uluslararası adli talebin 
iletildiği başka  ülkelerle meydana geleblecek 
sorunların çözümlenmesi ve muhtemel engellerin 
giderilmesi için şekilleri ve usulleri tavsiye edi-
yor. Kitapta, Irak adli sisteminin özgül özellikleri 
bakımından  güçlüklerden  ve hayal kırıklığına 
uğratmaktan kaçınmak amacıyla konkre olay-
larda neler yapmanın ve neler yapmamanın 
gerektiği gösteriliyor.

 İşbu kitapla Avrupa Birliğinin Irak’ta 
EUJUST LEX alanında Entegre edilmiş misyo-
nunun 2012-1013 yılı Planı yerine getiriliyor. 
Kitabı yazan, uluslararası adli talepten sorumlu 
olan Irak cezai yargıçlarla, savcılarla ve devlet 
memurlarıyla bu özel alanında kavuştuğu bilg-
ilerini ve tecrübesini paylaşarak onlara yardımda 
bulunmaktan mutludur.
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