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يهخص انبحث

تعد شريعة إشنُونا أوىل الشرائع السامية يف العراؽ القدًن ،كوهنا سابقة لشريعة ضبورايب،
وأحد مصادر ىذه األخَتة .وحيث أ ،شريعة إشنُونا ،مل تبحث بشيء من التفصيل باللغة العربية
وخصوصاً من حيث احملتوى القانوين ،فقد آثرنا حبثها على وفق منهج وصفي يتخللو التحليل

وادلقارنة ما أمكن ذلك وتتلخص النتائج واخلصائص وادلضامُت الرئيسية لشريعة أو قانوف إشنُونا
دبا يأيت :
أوالً – إهنا تفتقر إىل نظرية عامة وإىل الصياغة القانونية ووحدة ادلوضوع مثلها مثل القوانُت
القددية.

ثانياً – تبنت الكتابة دليالً لإلثبات وليس ركناً يف العقد .كذلك تبنت الرضائية ومبدأ اإللتزاـ
بالعقود.
ثالثاً – خلطت ومل سبيز بُت ادلسؤوليتُت اجلنائية وادلدنية من خالؿ بعض اجلزاءات كالغرامة.

رابعاً – تضمنت التمييز بُت طبقيت األحرار والعبيد يف اجملتمع.

خامساً – ح ّددت األسعار واألجور وىو ما مل يكن معروفاً لدى القوانُت القددية األخرى.
سادساً – نصت على بعض العقود (البيع ،اإلجيار ،القرض ،الوديعة ).... ،وعلى جرائم

وعقوباهتا (اإلمهاؿ ،السرقة ،االعتداء ،واالستيالء غَت ادلشروع ،اخليانة ،اخلطف.).... ،
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املقذيـــــة
تفيد ادلصادر التارخيية  -األثرية ،وتلك ادلتعلقة بعلم االنساف واحلضارة ،أف بالد بُت
النهرين "ميسوبوتيميا" شهدت نشأة حضارات ونظم ،اشتملت على شرائع وقوانُت ،بات
بعضها معروفا لدى ادلختصُت والباحثُت يف النظم والشرائع واحلضارات القددية .وما ديكن قولو
ابتداء ،بشأف شريعة أو قانوف إشنُونا موضوع البحث ،أهنا شريعة مت الكشف عنها عاـ ٜ٘ٗٔ
ً

وىي تسبق شريعة ضبورايب خبمسُت سنة أو أكثر  ،وقد كتبت مقدمتها باللغة السومرية وموادىا
باللغة األكدية (أو البابلية) وىي من اللغات السامية ،ولذلك ديكن وصفها بأهنا سبثل حضارة

بُت حضارتُت يف العراؽ مها احلضارة والشرائع السومرية السابقة ذلا واحلضارة والشريعة البابلية
(قانوف ضبورايب) الالحقة ذلا ،كما ديكن ع ّدىا بداية التحوؿ ضلو احلضارة األكدية (السامية)
إضافة إىل ما تقدـ  ،فأف قانوف أو شريعة إشنُونا تنسب إىل دويلة شللكة إشنُونا واىل ملكها
"بالالما" .ىذه الدويلة أو ادلملكة تصنف ضمن دويالت ادلدف أو دولة ادلدينة حوايل

ٖٜٓٔؽ .ـ.
لقد تضمنت شريعة إشنُونا "ٔ "ٙمادة قانونية مع ادلقدمة اليت أشرنا إليها ويعتقد أهنا
أكثر من العدد ادلذكور ،وىناؾ آراء متباينة بشأف ادلدة اليت ظهرت – أو وضعت فيها – ىل
ىي ٓ٘ سنة قبل شريعة ضبورايب أـ أكثر ؟
لقد عاجلت الشريعة – موضوع البحث  -مواضيع ومسائل متنوعة  ،تبدو أهنا ليست

موحدة وشلا تضمنتو موادىا  :ربديد األسعار واالجور
على انتظاـ ،أو على وفق نظرية عامة ّ
(وىذا أمر غَت موجود أو غَت مألوؼ يف القوانُت والشرائع العراقية القددية األخرى) وأحكاـ
عقود  :القرض ،والزواج ،والبيع والشراء ،واالجارة ،وأحكاـ القانوف اجلنائي كما يف جردييت
القتل والسرقة والعقاب عليهما ،واالحتجاز أو احلجز غَت ادلشروع لألشخاص واالمواؿ.
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وىنالك أحكاـ (أو اشارات صرحية) بشأف الطبقات االجتماعية  :طبقة األحرار والطبقة
الوسطى (ادلشكينوـ) – اليت ديكن اعتبارىا يف عداد األوىل وأف كانت يف مركز ادىن – وطبقة
االرقاء (العبيد).
ويف ضوء ما تقدـ  ،فأف حبثنا يف شريعة إشنُونا  ،سينصب على جانبُت مهمُت فيها اوذلما

نظاـ اجلرائم والعقوبات وثانيهما يف العقود وااللتزامات العقدية وذلك يف مبحثُت متتاليُت

يتضمن ادلبحث األوؿ (نظاـ اجلرائم والعقوبات) أربعة مطالب ويتضمن ادلبحث الثاين (العقود)
ثالثة مطالب  ،وكما سيأيت بيانو.
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املبحث األول

ُ
نظاو اجلرائى وانؼقىبات يف شريؼة إشنىنا
إف قراءة بسيطة للمواد الواردة يف قانوف أو شريعة إشنُونا(ٔ) ،واليت يتشكل منها – أي

من ادلواد ذات الصلة -نظاـ اجلرائم والعقوبات (أو القانوف اجلنائي) – أف صح التعبَت – يف
الشريعة ادلذكورة ،تدلنا على أنواع اجلرائم ادلنصوص عليها ،وعلى العقوبات ادلقررة لكل منها،
وكل ذلك سيكوف مادة ىذا ادلبحث ،وعلى ادلطالب اآلتية :
ادلطلب األوؿ – جرائم اإلمهاؿ وعقوبتها.

ادلطلب الثاين  -جرائم االستيالء غَت ادلشروع.
ادلطلب الثالث – جردية السرقة واالعتداء.
ادلطلب الرابع – قضايا اخليانة.
املطهب األول  :جرائى اإلهًال وػقىبتها

ذلذه اجلرائم يف شريعة إشنُونا – صورتاف  :األوىل إمهاؿ سائق القارب وتسببو يف غرؽ
القارب ،ىنا اجلزاء ادلًتتب على السائق ىو أف يدفع كامالً كل شيء نتج عن الغرؽ
ادلنصوص عليها يف ادلادة (ٔ)ٙ
(ادلادة "٘") أما الصورة الثانية من جرائم اإلمهاؿ فهي
ُ
ومضموهنا إمهاؿ حارس دار واجب احلراسة ذلذه الدار؛ اليت ىي سبب معيشة رجل ما

(أي صاحب الدار) وبسبب ىذا اإلمهاؿ ُكسر باب الدار .اجلزاء أو العقوبة ادلنصوص عليها
ىي قتل احلارس ووجوب أف يقرب (داخل الكسرة اليت حصلت يف الدار) .والعيب يف صياغة
ادلادة (ٔ )ٙىو عبارة (فاحلارس سوؼ يقتل  )...والصواب حذؼ (سوؼ) .وأف مقارنة بسيطة
بُت ادلادة (٘) وادلادة (ٔ )ٙنالحظ أف اجلزاء يف األوىل ىو أقرب للتعويض (ادلًتتب على ثبوت
ادلسؤولية ادلدنية التقصَتية) منو إىل العقوبة (اجلنائية) ويتمثل ىذا اجلزاء بأف يدفع ىذا السائق
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كل شيء نتج عن الغرؽ(ٕ) يف حُت أف ادلادة (ٔ )ٙتتضمن عقوبة (جنائية) قاسية وال تتناسب
مع طبيعة اجلردية وآثارىا االجتماعية .ويبدو لنا أف ادلشرع آنذاؾ ارتأى أف يكوف جزاء فعل
اإلمهاؿ ادلتمثل بغرؽ القارب مدنياً وليس جنائياً يف حُت ارتأى أف يكوف جزاء فعل اإلمهاؿ
ادلتمثل بإمهاؿ حارس الدار وتسببو يف كسر باب ىذه الدار جنائياً ىو عقوبة ادلوت مع العلم أف

ادلادتُت  ٕٖٙو  ٕٖٚمن قانوف ضبورايب سباثالف ادلادة (٘) من قانوف إشنُونا أما ادلادة (ٔ)ٙ

فال مثيل ذلا يف الشرائع األخرى إالّ من حيث العقوبة إذ ديكن مقارنتها بادلادة (ٕٔ) من قانوف

ضبورايب.

املطهب انثاني  :جرائى االستيالء غري املشروع

سندرس يف ىذا ادلطلب تباعاً جرائم  :االستيالء غَت ادلشروع على أمواؿ الغَت ،وارهتاف

االشخاص ،واخلطف واالغتصاب.

اوالً – جردية االستيالء غَت ادلشروع على امواؿ الغَت

ذبد ىذه اجلردية تطبيقاً ذلا يف قانوف إشنُونا ،يتمثل يف استيالء رجل وىو يف زلنة (أي
مضطر) على قارب شللوؾ للغَت وجزاء ذلك التزاـ ىذا الرجل بدفع عشرة شيقالت من الفضة
(غرامة) وكل ذلك يف ادلادة ( )ٙمن قانوف إشنُونا وىذه ادلادة ذبعل مضموهنا القريب من قاعدة

(االضطرار ال يبطل حق الغَت) يف الفقو اإلسالمي قريباً من – أف مل يكن يف صميم -
االلتزامات ادلدنية تارة ،ويف إطار القانوف اجلزائي إذا ما عددنا ما جيب على الرجل دفعو (غرامة)
والغرامة عقوبة ،ولكن الشيء ادلثَت ىو عدـ سبييز ادلشرع بشكل واضح بُت الغرامة كعقوبة

والغرامة كتعويض أو كتعبَت عن التعويض(ٖ).
ثانيا – ارهتاف االشخاص

تضمنت ادلادة (ٕ٘) من قانوف إشنُونا ما نصو  :إذا وضع أحد يده على زوجة رجل من

(ٗ )
وسبب يف موهتا ،فهذه قضية (قتل) نفس
ادلوايل  .أو على ابنو كرىينة وحبس الرىينة يف بيتو ّ

(حسب تكييف ادلشرع) ويالحظ أف ادلشرع دلملكة إشنُونا ،مل يستخدـ اصطالح (جردية) بل
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استخدـ مصطلح (قضية) ووصف ىذه القضية بأهنا "(قتل) نفس" واحلقيقة أف جردية القتل ذلا
مفهومها ادلتميز عن جردية حبس الرىائن والتسبب يف موهتم وأف كانت النتيجة يف اجلرديتُت

واحدة أال وىي ادلوت(٘).

ويالحظ أف ادلشرع وضع عقوبة ادلوت وجوباً دلن حبس الرىينة وىنا يثور التساؤؿ ىل

أف العقوبة (ادلوت) تقررت جلردية موصوفة بالنص (حبس رىينة يف بيت والتسبب يف موهتا) أـ

بالنظر للنتيجة اليت وصفها ادلشرع بأهنا قضية (قتل) نفس ؟ فإذا كانت العقوبة بالنظر إىل جردية

موصوفة كما ذكرنا فهذا شلا ال ديت إىل مبدأ القصاص (ادلعاقبة بادلثل) بصلة .أما إذا كانت
العقوبة بالنظر إىل جردية القتل (ادلوت) وىذا ما نرجحو ،فإننا سنكوف حياؿ سباثل بُت اجلردية
واجلزاء ،وىو ما يؤدي معٌت ومبدأ القصاص (العقوبة بادلثل) الذي عرؼ بوضوح يف قانوف
ضبورايب ،والذي قيل بشأنو أف القوانُت السابقة ذلذا القانوف (كقانوف إشنُونا) مل تعرؼ ىذا ادلبدأ
ومل تطبقو خالفاً لتطور اجملتمع االنساين والفكر القانوين اللذين تدرجا من الثأر واالنتقاـ أو
القضاء اخلاص ومن القصاص إىل الدية(.)ٙ
والتعويض ،ال دبعٌت إلغاء األخَت لنظاـ القصاص .ويف ضوء ما تقدـ ،ديكننا القوؿ ،أف
بعض األفكار وادلضامُت القانونية الواردة يف قانوف إشنُونا ،واليت عرضت أما بصورة عابرة أو
غامضة أو زلددة كفكرة القصاص اليت نراىا يف مضموف ادلادة (ٕ٘) من قانوف إشنُونا واالبنية

ادلتداعية أو اآليلة للسقوط واليت تكوف سبباً يف موت شخص ما( ،)ٚقد جرى تطويرىا وتوسيعها

يف عدة مواد من قانوف ضبورايب (الحقاً)( )ٛاالمر الذي يعكس مدى تأثر قانوف ضبورايب بالقوانُت
السابقة لو ومنها قانوف إشنُونا ومدى تأثَت ىذه القوانُت ومنها قانوف إشنُونا يف قانوف ضبورايب.

ثالثاً  -جردية اخلطف واالغتصاب

تنص ادلادة ( )ٕٚمن قانوف إشنُونا على إنو " :إذا اعطى رجل ألبنة رجل مهراً ،ولكن

رجالً آخر خطفها ودخل  اا (افتضها) من دوف موافقة أبيها وأمها ،فهذه قضية (قتل) نفس
وجيب أف ديوت" وذلذه ادلادة نظائر يف قانوف ضبورايب ،ففي ادلادة  ٕٔٛمن ىذا القانوف ال يوجد
مهر أو عقد الزواج لذا فأف ادلرأة ليست زوجة شرعية وادلادة ٖٓٔ من قانوف ضبورايب تنص
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على إنو  ":إذا باغت رجل زوجة رجل آخر ،مل تكن قد تعرفت (بعد) على رجل وىي ال تزاؿ
(تعيش) يف بيت أبيها ،واضطجع يف حجرىا وقبض عليو (اثناء ذلك) فأف ىذا الرجل يقتل
وخيلى سبيل تلك ادلرأة ".
يتضح شلا تقدـ أف ادلوافقة على الزواج قددياً كانت تتم بُت اخلطيب ووالد الفتاة أو بُت

اخلطيب وكل من األب واألـ كما يف قانوف إشنُونا وقد اوجب ىذا القانوف لشرعية الزواج أو
لكي يكوف الزواج مشروعاً قانوناً أف يكتب بذلك عقد سلتوـ مع أب الفتاة وأمها ،وأف يعطى
الرجل (اخلطيب) لالبنة مهراً ،وأف يقيم وليمة ليلة الزفاؼ(.)ٜ

وسلالفة ىذه الشروط وااللتزامات أو عدـ مراعاهتا يرتب بطالف الزواج وعدـ شرعيتو وىذه

مسألة عارضة يف سياؽ ادلوضوع الذي ضلن بصدده ،ذلك إنو إذا روعيت ىذه الشروط
وحصلت جردية خطف الفتاة وىي ال تزاؿ يف بيت أبيها وأمها أي قبل أف تنتقل إىل بيت
الزوجية (الشرعي) وذلك من قبل رجل آخر (غَت زوجها بالطبع) وقاـ ىذا الرجل

بافتضاضها(ٓٔ) ،فإف ادلشرع يف إشنُونا وحسب نص ادلادة ( )ٕٚأعاله كيّف الواقعة بأهنا قضية
(قتل) نفس وأوجب على ىذا الفعل احملظور واجملّرـ عقوبة (ادلوت) ويف احلقيقة مل تكن ىناؾ
جردية قتل بل جردية اختطاؼ وجردية اغتصاب جنسي (لعدـ موافقة األب واألـ ألنو على ما

يبدو ال زلل دلوافقة أو عدـ موافقة الفتاة) حيث تقوـ إرادة الويل مقاـ إرادة الفتاة ودبا يشبو
النيابة القانونية.

وىكذا وضع ادلشرع وصفاً قانونياً مغايراً للوصف أو األوصاؼ القانونية ادلطابقة لوقائع
ديكن حدوثها يف الواقع وردبا كاف مسلكو ىذا  ادؼ تشديد العقاب ،فضالً عن إنو مل حيدد أي
نفس قتلت يف ىذه القضية أو احلالة ؟ ىل ىي األبنة (الفتاة) ؟ أـ األب واألـ ؟ أـ الزوج

الشرعي الذي دفع ادلهر ؟ ويبدو أف ادلادة ( )ٕٚمن قانوف إشنُونا تنطبق على طبقة األحرار
(اليت تشمل الطبقة احلاكمة واالولياء أو االويلم وىم أىل البلد األصليُت أو الوطنيُت) وعلى
من ىم يف عداد األحرار؛ أي ادلوايل (ادلشكينوـ أو ادلشكينو أو ادلساكُت الذين سبق الكالـ
عنهم) وال تنطبق على طبقة العبيد واإلماء ألنو ىذه الطبقة االخَتة ال تتمتع بالشخصية
63

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

القانونية ’بل ىي زلل أو موضع لاللتزاـ أو من األشياء اليت جيوز سبلكها مبيعها ،لذا ال يتصور
ايقاع العقوبات حبقها (وقد يكوف السبب وراء ذلك النظرة الدونية ذلذه الطبقة) وكل ما ديكن
توقعو من جزاءات ىي تعويض مالك أو صاحب األمة (من الرقيق) وىذا التعويض للمالك

وليس لألمة (عندما يفتض بكارهتا رجل آخر)  ،فضالً عن أف ىذه األأأمة تعود لسي ّدىا)(ٔٔ).
املطهب انثانث  :جرمية انسرقة ،واالػتذاء

يتضمن ىذا ادلطلب البحث يف جردية السرقة أوالً ،وجردية االعتداء على حرمة ملك الغَت ثانياً.
أوالً -جردية السرقة

وردت اشارات وأحكاـ صرحية يف قانوف إشنُونا خبصوص السرقة؛ فادلادة ( )ٖٚربدثت
عن شرط بصيغة "فإذا مل يسرؽ البيت ادلودع فيو ومل تكسر بابو أو ربطم نوافذه (ومع ذلك فقد

ادلاؿ ادلودع) "...ونصت ادلادة (ٔٗ) على إنو "إذا اشًتى رجالً عبداً أو أمة أو ثوراً أو أي شيئاً
آخر ،ولكنو مل يستطع أف يعُت البائع (أي يربىن على صحة الشراء) .فأنو سارؽ" وال شك أف
ىذه ادلادة تتحدث عن تصرؼ رجل من طبقة األحرار "أو من الوطنيُت" يتمثل يف شرائو (عبداً)
أو (أمة) أو (ثوراً) أو (أي شيء آخر) ويالحظ أف ادلشرع ع ّد الرقيق سواء أكاف عبداً (ذكراً)
أـ أمة (أنثى) من األشياء أو االمواؿ اليت جيوز التصرؼ  اا بالبيع والشراء أسوة باحليوانات

واألمواؿ األخرى كوهنا ال تع ّد شخصا وال تتمتع بالشخصية طرفاً يف عالقة أو رابطة قانونية
وإمنا زلالً أو موضوعاً لاللتزاـ .وىذه مادة صرحية تفيد إقامة قرينة قانونية قاطعة على ادلسؤولية
اجلنائية وعلى خصومة ادلدعي أو ادلالك احلقيقي ضد ادلشًتي أو احلائز كما تعكس الواقع

والتقسيم الطبقي للمجتمع ،كما تعكس التمييز بُت فئات اجملتمع ،سبييزاً قد ال جيد لو أساساً
طبقياً بقدر ما جيد لو أساساً يف سبييز الوطنيُت عن األجانب خصوصاً إذا ما علمنا أف فئة الرقيق

تأيت من مصادر أجنبية خارجية كما يف حاالت األسر ،أو األجانب القادمُت الذين ال تربطهم

بالبالد معاىدة أو اتفاؽ ،والذين جيري التصرؼ أو التعامل  ام من قبل اسيادىم أو مالكيهم.
كذلك فأف ادلادة (ٔٗ) أعاله تثَت مسألتُت ىامتُت أوذلما تتعلق بإثبات التصرؼ (الشراء) ومل
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حيدد ادلشرع أية وسيلة من وسائل األثبات؛ األمر الذي يفيد جواز التوسل بأية وسيلة من
وسائل االثبات وعلى ىذا االثبات تتحدد صحة التصرؼ (الشراء) ومشروعيتو.
وثانيهما ،أف عدـ االثبات ينسف صحة ومشروعية التصرؼ (الشراء) ،وبدالً من تقرير
بطالف التصرؼ أو إثبات السرقة فقد اعترب ادلشرع أف ادلشًتي الذي عجز عن تعيُت البائع أو
اثبات التصرؼ "سارقاً" أو مرتكباً جلردية السرقة وىذا أمر فيو قدر من التحكم والغرابة يف
التصرفات اليت يفًتض أف تكوف إلرادة األفراد فيها دوراً واسعا .فضالً عما تقدـ ،فأف ادلشرع
بعد أف ع أد العاجز عن األثبات "سارقاً" مل يضع ذلذا الفعل ،أو ذلذه اجلردية حكماً أو عقوبة أو

أي جزاء سواء كاف جزاءً جنائياً ،أـ مدنياً.
وتنص ادلادة (ٓ٘) من قانوف إشنُونا على أنو " :إذا قبض رجل ومعو عبد مسروؽ أو أمة

مسروقة ،فعليو أف يعوض عبداً بعبد أو أمة بأمة" وىذا تأكيد آخر على التقسيم االجتماعي
وعلى التمييز بُت االشخاص على وفق مفاىيمنا ادلعاصرة ال على وفق ادلفاىيم السائدة يف ذلك
الزمن اليت مل تكن تعد ما نسميو اليوـ تقسيماً أو سبييزاً ،ألهنم يروف اجملتمع االنساين لدويلة
ادلدف يتألف من أبناء البلد ادلتساوين يف احلقوؽ والواجبات أما األجانب أو من أصوؿ أجنبية
فال وجو للمقارنة وإياىم وعليو ،فأف كل ما ىو أجنيب أو من أصوؿ أجنبية غَت وطنية ،ال ديكن
ع ّده فئة أو طبقة اجتماعية على أف ىذا ال دينع من اعتبار فئات من األجانب كالسفراء
والسواح دبوجب أعراؼ أو معاىدات أو اتفاقات ذلم حرمة ومكانة واعًتاؼ بوضعهم
وشخصيتهم القانونية كذلك ديكن انتقاؿ االشياء أو ادلملوؾ إىل دائرة االشخاص "اىل البلد أو

الوطنيُت" كانتقاؿ العبيد واإلماء (من الرقيق) من خالؿ عملية العتق (التحرير) والتبٍت ادلشا اة
لعملية التجنس يف القوانُت ادلعاصرة حيث يصبح األجنيب (الرقيق باألمس) وطنياً بصفة متجنس

كاف يسمى موىل أو "مسكُت" أو "مشكينو" أو "مشكينوـ" ،حسب اللغة األكدية السامية اليت
كانت سائدة يف رلتمع دويلة إشنُونا ويف اجملتمع البابلي .وبعد ىذه النبذة عن النظاـ االجتماعي

يف ذلك الزمن ،يف ضوء ادلادة (ٓ٘) أعاله  ،نقوؿ أف نص ىذه ادلادة اشتمل على جردية
السرقة  :فاعلها رجل من األحرار (من أىل البلد) وزللها ما يعد شيئاً أو موضوعاً للتملك
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والتصرؼ يف ذلك الزمن إال ومها العبد (الرقيق) واألمة (الرقيقة) ،وحيث أف الفاعل ىو شخص
حر وادلسروؽ ىو عبد وأمة ومها من األشياء ال األشخاص وحيث أف لألشياء مالك فاجلزاء أو
احلكم الذي تضمنتو ادلادة (ٓ٘) يتمثل يف تعويض ادلالك تعويضاً مثلياً أي تعويض ادلالك عبداً
بعبد وأمة بأمة(ٕٔ).
وتنص ادلادة (ٔ٘) من قانوف إشنُونا على ما يأيت " :إذا قبض رئيس ادلدينة أو مراقب
القنوات أو أي موظف آخر على عبد آبق أو أمة آبقة أو ثور مفقود أو ضبار مفقود يعود إىل
القصر أو إىل موىل ومل يسلمو (يف احلاؿ) إىل مدينة إشنُونا ،بل احتفظ بو يف بيتو .وعند مضي
سبعة أياـ من الشهر (والعبد مل يسلّم بعد) ،فأف القصر سيعتربه (أي ادلوظف احملتفظ بالعبد)

سارقاً" .يالحظ أف ىذه ادلادة ،تتحدث عن إلقاء القبض الذي ديارسو البعض من موظفي إدارة
دويلة ادلدف دبوجب سلطتو كرئيس ادلدينة ،ومراقب القنوات ،أو أي موظف آخر ،على عبد

آبق أو أمة آبقة أو حيواف مفقود (ثور أو ضبار) سواء أكاف الرقيق أو احليواف من شللوكات
القصر أو تعود إىل موىل (من الطبقة الوسطى من األحرار) وعدـ تسليم ما قبض عليو يف احلاؿ
بل االحتفاظ بو يف بيت ذلك ادلوظف مث مضي سبعة اياـ والعبد مل يسلّم بعد من قبل ادلوظف

بناء على ىذا االحتفاظ وعدـ التسليم يعترب من قبل القصر
إىل القصر عليو فأف ىذا ادلوظف ً

سارقاً ،وادلقصود ب ػ ػ ػ "القصر" ىو "القصر ادللكي"  ،ألف العثور أو القبض على أمواؿ القصر
وخصوصاً العبيد واالحتفاظ  اا دلدة أسبوع يعد سرقة والسارؽ من طبقة األحرار بالطبع ،لكن

ادلشرع مل يضع عقوبة ذلذا السارؽ عن ىذه اجلردية اليت ع ّدىا سرقة ،واليت تشبو ما يعرؼ
بػ ػ ػ ػ "اللقطة " اليت عُرؼ صاحبها ،لكن الطمع حاؿ دوف إيتاء حق صاحبها فيها.
ثانياً -االعتداء على حرمة ملك الغَت

ورد النص على فعل (االعتداء على حرمة ملك الغَت) يف ادلادتُت (ٕٔ) و (ٖٔ) من

قانوف إشنُونا :األوىل تتضمن القبض على رجل يف حقل شخص من ادلوايل (طبقة أو فئة من
اجملتمع تلحق بطبقة أو فئة األحرار) وربديد العقوبة يف ضوء ظريف ادلكاف والزماف فإذا كاف
القبض على الشخص داخل السياج هناراً ،كانت العقوبة (غرامة أو تعويض) مالية قدرىا عشرة
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شيقالت من الفضة .أما إذا كاف القبض على الشخص ليالً داخل سياج احلقل كانت العقوبة
قاسية وىي (ادلوت) .أما الثانية ؛ أي ادلادة (ٖٔ) فتشبو سابقتها من حيث الشخص والظروؼ
واألحكاـ أو العقوبات واالختالؼ البسيط ىو أف ظرؼ ادلكاف يف ادلادة (ٕٔ) ىو داخل
سياج (حقل) ويف ادلادة (ٖٔ) ىو داخل (بيت) .وغٍت عن البياف ،أف ادلشرع يف ادلادتُت أخذ
دببدأ الظروؼ ادلخففة وادلشددة فالقبض على شخص غريب أو وجوده داخل سياج حقل أو

داخل بيت ليالً من الظروؼ ادلشددة للعقاب .ويذىب د .فوزي رشيد إىل إنو يتبُت من ادلادتُت

(ٕٔ) و(ٖٔ) أف من يدخل ليالً حقالً أو داراً يعترب سارقاً وعقوبتو ادلوت وإف كاف دخولو هناراً
فال يعد سارقاً وإمنا سلالفاً للنظاـ ،ولذا فأف عقوبتو غرامة مادية(ٖٔ) .واحلق أف مشرع شللكة
إشنُونا مل يصرح باجلردية (السرقة) وإمنا صرح بالعقوبة وبظرؼ الزماف (الليل) كذلك مل ينص
على سلالفة النظاـ ومل يأت على ذكر انتفاء السرقة وما قرره بشأف دخوؿ ملك الغَت هناراً من
جزاء يعد عقوبة خاصة أو جزاء مدين متمثل بالتعويض (ربت مسمى غرامة) .وىذا التعويض
ادلايل أو النقدي قدره عشرة شيقالت من الفضة.
املطهب انرابغ  :قضايا اخليانة

يشتمل ىذا ادلطلب على البحث يف  :اخليانة الزوجية ،وخيانة الوطن ،وخيانة األمانة والثقة

أوالً -اخليانة الزوجية

يتضمن صدر ادلادة ( )ٕٜإنو إذا أقاـ الرجل وليمة ليلة الزفاؼ وكتب عقداً (عقد زواج)

مع أب ادلرأة (الزوجة) وأمها ودخل  اا فإف ادلرأة يف ىذه احلالة زوجة شرعية .وادلفهوـ ادلخالف
لصدر ادلادة ىذه ،صلده يف ادلادة السابقة ذلا ،أي يف ادلادة ( )ٕٛوكذلك يف صدر ادلادة ()ٕٚ
ذلك أف عدـ كتابة عقد الزواج مع أبيها وأمها ،وعدـ اعطاء الزوج للزوجة مهرىا ،وعدـ إقامة
وليمة ليلة الزفاؼ ،ال جيعل ادلرأة زوجة شرعية حىت ولو عاشت يف بيت الرجل سنة كاملة.
أما عجز ادلادة ( )ٕٜأو شقها اآلخر فينص على إنو "ويوـ يقبض عليها يف حضن رجل
(آخر) ،جيب أف سبوت وال تستمر على قيد احلياة" ومن ىذا النص نستنتج أف خيانة الزوجة
لزوجها مع ىذه العقوبة القصوى (ادلوت) على ىذه اجلردية إمنا ىو يف نطاؽ فئة األحرار ،ومن
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يف حكمهم (ادلوايل)(ٗٔ) .وىنا تزيد يف الصياغة يف عبارة (وال تستمر على قيد احلياة) .ولو أردنا
ادلقارنة لالحظنا أثراً لقانوف إشنُونا يف قانوف ضبورايب وذلك يف ادلادتُت ( )ٕٔٛو ( )ٕٜٔمن
القانوف األخَت .فضالً عما تقدـ ،فأف ادلادتُت ( )ٕٛو ( )ٕٜمن قانوف إشنُونا – على سبيل

ادلثاؿ ال احلصر -تفتقراف – كما تفتقر مواد القانوف األخرى -إىل حسن التبويب والتصنيف
والصياغة القانونية فضالً عن افتقاده التسلسل ادلنطقي وموجبات ادلنطق القانوين ،فصدر ادلادة

( )ٕٜجيب أف يكوف يف ترتيبها ادلنطقي وىو صدر ادلادة ( ،)ٕٛأما الشق الثاين من ادلادة
( ،)ٕٜفيجب أف يكوف لوحده موضوع ىذه ادلادة ألنو يعرب عن حكم أو نص خاص جبردية
وعقوبتها بعد التخلص من أي تعبَت زائد ،أو من قبيل التزيد .مع مالحظة عامة صلدىا يف قانوف
إشنُونا ،وكذلك يف القوانُت السابقة ،وادلعاصرة ،والالحقة لو ،تلكم ىي أف ادلواد تبدأ بأداة
الشرط (إذا) وكل مادة تبدأ بػ ػ ػ ػ (إذا) تتضمن جواباً بصيغة (فأػ أعلأيو) أو (فعلى) أو (فعليهم) أو
(فيجب) أو (حيق) أو (ال حيق) ..اخل وقليالً ما نالحظ بداية بػ ػ ػ ػ ( ليس) أو (جيب) ،أو (ولكن)
أو (ال جيوز) أو كلمات اُخر كذلك نادراً ما نالحظ جواباً للشرط ب ػ ػ ػ (أف) أو (فأف) أو (فهذه)
أو(فسوؼ) أو (سوؼ).
ثانياً -خيانة الوطن

تتحدث ادلادة (ٖٔ) من قانوف دويلة إشنُونا عن حالة الرجل إذا أك ِرأه مدينتو
(وادلقصود وطنو) وكذلك سيده (وادلقصود ملكو) وىرب مث أخذ رجل آخر زوجة اذلارب فعندما

يعود ىذا ال حيق لو (استعادة أو اسًتداد) زوجتو (سابقاً) .يف ىذه ادلادة مل يرتب ادلشرع عقوبة

على حالة كراىية الرجل (وىو من األحرار بالطبع) دوف بياف أسباب ىذه الكراىية  ،وقد يكوف
ادلشرع قد أراد األصل وىو زلبة
بناء على (ىروب) الرجل ،وبادلفهوـ ادلخالف ،ك أ ّف ّ
مفًتضاً ذلا ً

ووالء األحرار لوطنهم ومليكهم ،ومن يكوف حالو خالؼ ذلك ،ال تًتتب حبقو ىو بالذات أية

ادلشرع مل ينص على العقوبات ادلاسة باحلرية أو السالبة
عقوبة بدنية أو مالية ،خصوصاً وأف ّ
ذلا(٘ٔ) بل نص على عقوبة (ادلوت) كأقصى وأقسى عقوبة وعلى الغرامات والتعويضات وعلى
جزاءات تأديبية ربمل معٌت احلرماف والعزؿ والتحقَت ،كحرماف الرجل الكاره دلدينتو وسيده،
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والذي ىرب وعاد ،من إرجاع زوجتو اليت تزوجت من آخر ،وال شك أف السبب وراء ىذا
احلرماف التشريعي ىو الفعل ادلرتكب كما ىو واضح ،وقد يكوف ادلربر اآلخر للحكم – وىو ال
نرجحو ،-احلفاظ على استقرار االحواؿ واالوضاع االجتماعية ،أو اعطاء احلق للزوجة – وىي
من األحرار ايضا -يف اختيار زوج آخر غَت زوجها الذي اختار أو فضل اذلروب واالبتعاد
عنها.

ثالثاً -خيانة األمانة والثقة

تكرس ادلادة ( )ٖٚمن قانوف إشنُونا حالة قياـ رجل بوضع ماؿ لو لدى رجل آخر كوديعة

أو كأمانة ،مث حيصل فقد ىذا ادلاؿ ،دومنا سرقة للبيت ادلودع فيو ،ودومنا كسر لبابو أو ربطيم
لنوافذه ،حيث يلزـ الوديع أو ادلؤسبن بتعويض الرجل مالو (ادلفقود) .وال ريب أف ىذه ادلادة
تنص على مبدأ التعويض صراحة ،كما تنص يف السياؽ على جردية السرقة فضالً عن دعوهتا،
من طرؼ خفي – أو بادلفهوـ ادلخالف ذلا  -إىل وجوب مراعاة الودائع واألمانات وردىا إىل
أصحا اا .وغٍت عن البياف ،أف ىذه ادلادة زبص فئة األحرار أيضاً .وتتحدث ادلادة ( )ٖٛمن
قانوف إشنُونا ،عن حالة تشًتؾ يف جانب منها مع مضموف ادلادة السابقة ذلا ،تلك ىي حالة
اهنداـ أو سقوط بيت الرجل وتلف أموالو مع ادلاؿ ادلودع لديو ،إذ يتعُت على صاحب البيت أف

سم من أدلة االثبات – باسم اإللو يف معبد تشباؾ( ،)ٔٙويعلن ما يأيت  :لقد تلف
يقسم – وال أق أ
سم
مايل مع مالك ومل يكن لسبب مقصود أو خيانة (ادلقصود خيانة األمانة) ،وبعد ذلك ال أق أ
واالعالف ،تربأ ذمة صاحب البيت ،وال يكوف لصاحب األمانة عليو حق.
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املبحث انثاني

ُ
انؼقىد يف شريؼة إشنىنا

بالنظر لوجود نظاـ ادللكية يف رلتمع شللكة إشنُونا ،والرتباط الفرد يف ىذا اجملتمع بروابط

اجتماعية مع غَته ،وحلاجة الفرد إىل خدمة الغَت لو – وخدمتو للغَت – دبقابل وذلك أما بسبب
الوظيفة أو ادلهنة أو العمل أو ادلركز السياسي أو الديٍت أو ادلايل – بسبب ادلاؿ والثروة – أو
االداري أو االجتماعي وما إىل ذلك شلا يعٍت أنواعاً وأشكاالً من السلوؾ والتصرفات واالعماؿ

والروابط والعالقات اليت ينظمها أو حييط  اا القانوف ويتطلب وضع أسس ومعايَت دبوجب

قواعد قانونية على أفراد اجملتمع مراعاهتا والعمل دبوجبها وكذلك على القضاء تطبيقها واالستناد
إليها سواء يف اخلصومات وادلنازعات (ادلدنية) الناشئة بُت االفراد أـ يف القضايا اجلنائية والشك
أف لألفراد يف شريعة إشنُونا حق إبراـ التصرفات القانونية كعقود  :الزواج والقرض والبيع
وخدمات الرضاعة والًتبية واالجيار والبناء والعمل ..اخل يف ظل وجود أنظمة الزراعة والري
والتجارة والعمل واألمواؿ واالحواؿ الشخصية (زواج ،طالؽ ،ارث ،تبٍت)....اخل والشك أف
ىذه العقود سبثل يف ادلفهوـ القانوين احلديث مصدراً من مصادر االلتزامات االرادية –
العقدية( )ٔٚاليت حيكمها مبدأ سلطاف اإلرادة وقاعدة العقد شريعة ادلتعاقدين Pacta :
) ،)sunt servanda : The word givenوعدـ مراعاة ىذه االلتزامات أو
اإلخالؿ  اا يرتب ادلسؤولية ادلدنية التعاقدية.
إف ىذا ادلبحث سينصب على االلتزامات العقدية أو العقود يف شريعة إشنُونا ىذه
االلتزامات اليت ديكن وصفها – قياساً على تقسيمات ومفاىيم القانوف يف الوقت احلاضر بأهنا

سبثل مع االلتزامات غَت العقدية يف القانوف ادلدين يف الشريعة موضوع البحث وذلك على النحو
اآليت :
ادلطلب االوؿ – مبدأ االلتزاـ يف العقود.
ادلطلب الثاين – صيغ العقد ومبدأ الرضائية فيو.
ادلطلب الثالث – أىم العقود يف شريعة إشنُونا.
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املطهب األول  :يبذأ االنتزاو يف انؼقىد

ابتداء ،أف شريعة إشنُونا ال تتضمن ادلبدأ العاـ أو الفكرة اجملردة للعقود على
ديكن القوؿ
ً

غرار الشرائع والقوانُت احلديثة( ،)ٔٛدبعٌت أهنا مل تتوصل إىل نظرية عامة للعقود وال إىل قاعدة

العقد شريعة ادلتعاقدين اليت تفسر اإللزاـ واإللتزاـ واآلثار القانونية على وفق مبدأ نسبية ىذه
اآلثار ،بيد أف ىذا ال يعٍت عدـ وجود مبدأ اإللزاـ يف العقود هنائياً ،إذ أف ىناؾ انواع من العقود
اليت نصت عليها شريعة إشنُونا ،واليت تظهر فيها صفة اإللزاـ ووجوب مراعاهتا وتنفيذىا وعدـ

جواز ربلل أي من طريف الرابطة العقدية منها.

ومن ىذه العقود  :عقد البيع وعقد االجيار وعقد القرض وعقد ادلقايضة وقسمة الًتكة

وعقد العمل والوديعة وعقد الزواج( .)ٜٔومن اجلدير بالذكر ،أف صيغة اإللزاـ يف العقد قد تتخذ
شكالً آخر دلبدا اإللزاـ غَت اتفاؽ الطرفُت على تضمُت اتفاقهما ذلذا ادلبدأ بشكل مباشرا وغَت

مباشر ،تلكم ىي صيغة القسم باإللو أو باسم اإللو يف معبد "تشباؾ" إذ نصت ادلادة (ٖٕ) من

شريعة إشنُونا " :إذا مل يكن لرجل على رجل آخر حق ما ،ولكنو (مع ذلك) احتجز أمة الرجل

اآلخر ،فعلى صاحب األأمة أف يقسم باإللو (معلناً) ليس لك حق علي ،فيدفع احلاجز فضة
تساوي سعر االأمة" ونصت ادلادة ( )ٖٛمن شريعة إشنُونا على ما يأيت  " :فإذا ىدـ أو سقط

بيت الرجل وتلفت مع ادلاؿ ادلودع الذي أعطاه إياه ،أموالو ،فعلى صاحب البيت أف يقسم

باسم اإللو يف معبد "تشباؾ" ويعلن "لقد تلف مايل مع مالك ومل يكن لسبب مقصود أو خيانة"،
(وبعد ذلك) ال يكوف عليو أي حق" .واحلق أف النصوص ادلتقدمة تفيد أف القسم أو األدياف
وسيلة توكيد لإللزاـ واإللتزاـ ،ودليل من أدلة النفي واالثبات والرباءة ،وقد يكوف طريقاً هنائية
لنفي ادلسؤولية سواء كانت – بلغة القانوف اليوـ – مسؤولية عقدية أو مسؤولية تقصَتية ،وقد
يًتتب على نتيجة القسم وانتفاء ادلسؤولية االلتزاـ بالتعويض أف كاف لو مقتضى كما يف حالة
دفع حاجز األأمة فضة تساوي سعرىا – بوصفها شيئاً شللوكاً جيوز التعامل فيو يف ذلك الوقت –
والتعويض لسيد األمة أو مالكها مع مالحظة أف النص مل ينص على اعادة األمة إىل سيدىا ،وال

على بقائها مع من قاـ باحتجازىا والذي دفع التعويض بعد القسم.
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املطهب انثاني :صيغ انؼقذ ويبذأ انرضائية فيه

إف البحث يف صيغ العقد ومبدأ الرضائية فيو ،يثَت تساؤالً مفاده ىل أف العقود أو
التصرفات القانونية يف شريعة إشنُونا زبضع دلبدأ الشكلية والكتابة بصيغ وقوالب معينة أـ على

العكس ربكم دببدأ الرضائية لكي يعًتؼ بصحتها ؟

يف احلقيقة أف العديد من ادلختصُت والباحثُت

(ٕٓ)

ذىبوا إىل أف الشرائع العراقية القددية،

ومنها شريعة إشنُونا بالطبع مل تأخذ دببدأ شكلية العقود ومل يكن من الالزـ صبها يف قوالب معينة

أو كتابتها حىت يعًتؼ القانوف بصحتها فالكتابة ليست عنصراً شكلياً أو ركناً ال غٌت عنو لصحة

التصرؼ القانوين إال يف حاالت معينة نصت عليها شريعة إشنُونا صراحة كوجوب كتابة وختم
عقد الزواج ( ادلادتاف  ) ٕٜ-ٕٛوعليو ،وباستثناء مثل ىذه احلاالت ادلنصوص عليها صراحة،
فأف الكتابة رلرد وسيلة لإلثبات(ٕٔ).

ويتجلى مبدأ الرضائية يف إنشاء العقد بصيغة سؤاؿ (قبوؿ) أأب وأُـ ادلرأة يف عقد الزواج
(ـ )ٕٛوبصيغة موافقة أب وأـ األبنة (ـ )ٕٚوبصيغة كتابة لعقد الزواج مع وجوب إقامة وليمة
ليلة الزفاؼ جيعل ىذا العقد غَت قائم على الرضائية اخلالصة  ،بل على الرضائية ادلقًتنة بشكلية
الكتابة كما أف عقود التجارة والبيع يف شريعة إشنُونا ال تربـ مع الرقيق (العبيد واإلماء) وليس
للتاجر أو لبائعة اخلمر استالـ األشياء أو األمواؿ أو البضائع من ىؤالء الرقيق(ٕٕ) الهنم يف
حكم ىذه االشياء أو االمواؿ وادلمتلكات بالنسبة لسيدىم.
كما ال جيوز إبراـ قرض أو عقد رىن أو استدانة بصورة سريعة مع شريك باإلرث أو مع

عبد(ٖٕ) ،ألف حصة الوارث ضمن اإلرث الذي مل يقسم بعد ،ال ديكن رىنها وذلك ألهنا مل ربدد
بعد .كما أف الرقيق كما ذكرنا ال جيوز لو القياـ بأعماؿ البيع ورلمل ما تقدـ يقتضي توافر
األىلية والشخصية القانونية كما يقتضي توافر اجراءات وشكليات قانونية معينة .وردبا كاف
وجوب توافر األىلية داللة أو قرينة على الرضائية وصحة التصرؼ ،ذلك أف الرضائية وصحة
التصرؼ تقًتف حبرية التعاقد وتعتد باإلرادة الصادرة شلن ديلك األىلية وردبا كاف التعبَت عن
االتفاؽ أو التعبَت عن اإلرادة يف أي صورة أو منط ال يعٍت على االطالؽ أف القانوف العراقي
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القدًن (قد خضع دلبدأ الشكلية يف التعاقد ،فلم خيضع قانوف بالد ما بُت النهرين يف أي حقبة

زمنية إىل الشكلية)(ٕٗ) .ومن اجلدير بالذكر أف شريعة إشنُونا مل تتطرؽ بصورة عامة إىل عيوب
الرضا أو اإلرادة ومدى تأثَتىا على صحة العقود كما يف القوانُت ادلدنية والتجارية احلديثة فلم
تتطرؽ مثالً إىل عيوب الغش والغنب والتدليس واإلكراه وإىل اجلزاءات القانونية كالفس واإللغاء

والبطالف ولكن ديكن القوؿ أف الشريعة ادلشار إليها قد احتوت ضمناً على شيء من ذلك
بإشارهتا إىل السبب ادلقصود أو اخليانة وذلك يف ادلادة ( )ٖٛآنفة الذكر منها.
ُ
املطهب انثانث :أهى انؼقىد يف شريؼة إشنىنا

من قراءة وربليل مواد إشنُونا يتضح أف ىذه الشريعة قد عرفت أنواعاً من العقود اليت
تعكس طبيعة وأشكاؿ العالقات السائدة يف اجملتمع آنذاؾ وأىم ىذه العقود ىي يف نطاؽ
ادلعامالت ادلدنية  :عقد البيع ،وعقد االجيار ،وعقد القرض.
أوالً – عقد البيع.

وردت االشارة الصرحية أو الضمنية إىل عقد البيع يف ادلواد ٘ٔ و  ٖٜو ٓٗ و ٔٗ.

فادلادة ٘ٔ نصت على أنو (ال جيوز للتاجر أو لبائعة اخلمر أف يستلم من عبد أو أمة فضة أو

شعَتاً أو صوفاً أو زيتاً بغية ادلتاجرة " ام") .وادلادة ( )ٖٜنصت على إنو (إذا أراد أحد األخوة
أف يبيع حصتو مقابل نقود "وكاف" أخوه" اآلخر راغباً يف الشراء "فبوسعو" أي األخ الراغب يف

الشراء "أف يدفع نصف الثمن" الذي يدفعو شخص خارجي) .ونصت ادلادة (ٓٗ) على إنو :
(إذا احتاج رجل وباع بيتو مقابل نقود فعليو أف خيلي الدار "حاؿ اسباـ عملية البيع") .ونصت
ادلادة (ٔٗ) على إنو (إذا اشًتى رجل عبداً أو أمة أو ثوراً أو أي شيء آخر ،ولكنو مل يستطع

أف يعن البائع "أي يربىن على صحة الشراء" فإنو سارؽ) .ويتضح شلا تقدـ أف ادلشرع آنذاؾ
أوجب التسليم وبادلفهوـ ادلخالف عدـ االستالـ من الرقيق كوهنم شللوكُت وأهنم يف حكم
األمواؿ ادلنقولة اليت حيملوهنا سواء بسواء كما أف ادلشرع اعطى لألخ الراغب يف شراء حصة
أخيو ادلعروضة للبيع مقابل شبن "نقود" امتيازاً يف دفع نصف الثمن الذي يدفعو شخص آخر وال
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خيفى ما يبتغيو ادلشرع يف ادلادة ( )ٖٜأعاله من احلفاظ على كياف العائلة وعالقات افرادىا
ورغم عدـ تصريح ادلشرع فأف ادلادة ( )ٖٜتوحي بأهنا تنصرؼ إىل األمواؿ غَت ادلنقولة
"الثابتة" وأف جاز انصراؼ حكمها إىل األمواؿ ادلنقولة أيضاً .كذلك مل يبُت ادلشرع صراحةً أف

احلصة ستؤوؿ إىل األخ الراغب يف الشراء يف حاؿ دفعو نصف الثمن أو بادلفهوـ ادلخالف أهنا
ستؤوؿ إىل الشخص األخر "غَت األخ" إذا مل يقم االخ بدفع نصف الثمن .ويف بيع الدار أو

البيت اشًتط ادلشرع الثمن وإخالء الدار حاؿ إسباـ عقد البيع كما اشًتط ادلشرع بل أوجب

يف حاؿ شراء رجل ما حيواف "ثور" أو رقيق أو أي شيء اخر تعيُت البائع أو اثباتو كدليل على
صحة الشراء وخبالفو يعد ادلشًتي سارقا ،ولكن دوف ربديد عقوبة ما لو .وىكذا فأف رلمل
االلتزامات تتمثل بالتسليم تارة وبالثمن تارة اخرى وأف يكوف البائع مالكاً للشيء الذي يبيعو

وأف يكوف اىال لنقل ادللكية(ٕ٘) وقد يتدخل ادلشرع فيضع اسعارا لبعض ادلواد بالعملة ادلعدنية
(الشيقل من الفضة) أو مقايضة ادلواد باحلبوب أو يشًتط على بائعة اخلمر أف تبيع حصة
ادلهاجر أو السائح الزائر ادلؤقت أو من ينتظر الفدية من اجلعة (بإرادتو طبعاً) حسب السعر
اجلاري(.)ٕٙ
ثانياً  -عقد االجيار

لقد عرفت شريعة إشنُونا صورا من عقد االجيار وذلك تبعا حملل العقد وعلى النحو اآليت :

ٔ -عقد اجيار االشياء ادلنقولة وغَت ادلنقولة  :قد يرد عقد االجيار على االشياء ادلنقولة
كاحليوانات (احلمَت ،الثَتاف) والقوارب والسفن والعربات

()ٕٚ

دلا ذلذه االشياء من امهية يف

العمل الزراعي ونقل احملصوالت.
ٕ -عقد اجيار اخلدمة ( عقد العمل ) مثاؿ ذلك استئجار سائق العربة واستئجار احلاصد
واستئجار الذاري والرجل االجَت( .)ٕٛأما عقد اجيار الصنعة (عقد ادلقاولة) فال يوجد ىناؾ

من نص واضح وصريح بشأنو فيما عثر عليو من شريعة إشنُونا.

إف عقد االجيار دبختلف صوره يعد أيضاً من العقود الرضائية ويرتب التزامات كل من
الطرفُت مع ضرورة ربديد االجرة .ومن االلتزامات مثالً أف يسوؽ سائق العربة طواؿ اليوـ
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وكذلك سائق القارب وسائق احلمار وعلى الرجل األجَت أف خيدـ باألجرة احملددة (شيقل واحد
من الفضة وطعاـ باف واحد من الشعَت) دلدة شهر واحد .أما االجور فقد ربددت يف ادلواد
(ٖ) – )ٔٔ( ،)ٔٓ( ،)ٜ( ،)ٛ( ،)ٚ( ،)ٗ( ،وىذا امر مفهوـ كوف عقد االجيار ىو عقد
دبقابل – بالفضة أو باحلبوب (الشعَت) ،وإذا زبلف االجَت (احلاصد) بعد قبولو العمل ومل يكن
متهيئاً ألداء مهمة احلصاد حيثما كانت فعليو أف يدفع عشرة شيقالت من الفضة ويعيد الشعَت
والزيت وادلالبس إىل من استأجره( .)ٕٜوقد تكوف اجرة االشخاص واحليواف واالشياء صفقة

واحدة كأجرة العربة وثَتاهنا وسائقها(ٖٓ) وقد تأخذ صوراً تفصيلية أي لكل اجرتو كأجرة احلاصد
واجرة الذاري

(ٖٔ)

ولكل من احلمار وسائقو اجرتو

كور) وسائقو أجرتو(ٖٖ).

(ٕٖ)

وكذلك لكل من القارب (ذي سعة ٓٙ

وقد تتحدد أجرة للرجل االجَت من الفضة إضافة إىل مقدار من الشعَت طعاماً لو(ٖٗ)،

ودلا كاف عقد االجيار يرتب التزامات كل من طرفيو ،فأف ذلك يعٍت أف يقوـ ادللتزـ بتنفيذ التزامو
والقياـ بعملو دوف إمهاؿ واال تعرض للمسؤولية وادلسؤولية ىنا ىي مسؤولية عقدية وقد نصت
ادلادة (٘) من شريعة إشنُونا على إنو " :إذا كاف سائق القارب مهمال وتسبب يف غرؽ القارب،

عليو أف يدفع كامالً كل شيء نتج عن الغرؽ "ويبدو أف النص يفيد أف سائق القارب أو السفينة
ليس مالكاً وامنا مستأجر ذلا وعليو إذا غرقت نتيجة إمهالو فإنو ملزـ بتعويض صاحبها وىذا ىو
الراجح ،كما يفيد أف السائق قد يكوف صاحب أو مالك القارب (السفينة) والبضاعة تعود

للغَت ويف صبيع االحواؿ ىناؾ عقد وىذا العقد ىو عقد اجيار وقد يكيف بأنو عقد نقل وكل

اخالؿ بالعقد يرتب ادلسؤولية العقدية (ضماف العقد) وااللتزاـ بالتعويض لكن سلوؾ (اإلمهاؿ)
اء ما ،ويبدو أف ادلشرع مل
ادلنصوص عليو ،يعد فعالً ضاراً أو عمالً غَت مشروع ويرتب جز ً
يذىب إىل عقوبة جنائية بل اختار عقوبة بدنية خاصة – إف جاز لنا ىذا التعبَت – تلكم ىي
بناء على ترتب ادلسؤولية ادلدنية التقصَتية عن الفعل
االلتزاـ بتعويض كل شيء نتج عن الغرؽ ً

الضار أو العمل غَت ادلشروع.
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(*)
(ٖ٘)

ويف شريعة ضبورايب

()ٖٙ

ويف

يعد عقد القرض من العقود ادلعروفة يف شريعة إشنُونا
التقنينات ادلدنية احلديثة( )ٖٚوىو العقد الذي دبقتضاه يلتزـ شخص تسلم كمية معينة من شيء

أمثلي من شخص آخر برد كمية شلاثلة بعد فًتة زلددة( .)ٖٛوىذا ادلعٌت يفيد أف ىذا العقد ىو
من العقود العينية أي ال يتم رلرد دبجرد تراضي الطرفُت ادلتعاقدين بل جيب لتماـ العقد وانعقاده
القرض من الدائن على سبيل التمليك ال القرض يكسب
أي ال ينعقد إال تسلم ادلقًتض الشيء أ
ادلقًتض ملكية االشياء ادلقًتضة ،وبتعبَت آخر جيب لتماـ عقد القرض تراضي الطرفُت وتسليم

العُت زلل العقد فالتماـ بالتسليم ودبجرد الًتاضي ال يتم ىذا العقد.
وبتماـ العقد يكوف للمقًتض حق التصرؼ يف االشياء (زلل العقد) على أف يرد
للمقرض (الدائن) كمية شلاثلة لألشياء اليت اقًتضها .إضافة إىل ذلك ،فأف عقد القرض ال يلزـ
إال احد طرفيو فهو ادلقًتض أو ادلقرض فانو ال يلتزـ بشيء .كذلك فأف عقد القرض قد يكوف
بدوف فائدة (فائض ،ربا) .ومن استعراض ادلواد القانونية اخلاصة أو ادلتعلقة بعقد القرض يف
شريعة إشنُونا نتبُت ما يأيت :

ٔ -اشًتاط التسليم  :وىذا ما نستنتجو من نص ادلادة ( )ٔٙمن قانوف إشنُونا؛ اليت تنص
على إنو ( :ال جيوز ابراـ قرض "بصورة سريعة" مع شريك باإلرث  .....وسبب ذلك أف
الشريك باإلرث ال يستطيع إقراض شيء أو ماؿ غَت زلدد.

بناء على ثبوت الشخصية القانونية واىلية التصرؼ وىذا
ٕ-اشًتاط ادللكية للشيء أو ادلاؿ ً
كلو ما نستنتجو من آخر ادلادة ( )ٔٙمن قانوف إشنُونا ؛ اليت تنص على إنو " :ال جيوز ابراـ
قرض (بصورة سريعة) مع شريك باإلرث أو مع عبد" الف العبد ال يعد مالكاً بل شللوكاً وليست
لو الشخصية القانونية واىلية ابراـ التصرفات القانونية كعقد القرض .
ادلقًتض بادلثل وىذا ما نصت عليو
ٖ-النص الصريح على دفع الفائض مع رد ادلاؿ أو الشيء أ
ادلواد ( )ٜٔو(ٕٔ) و(ٕٕ) ففي ادلادة ( )ٜٔنص على أف لكل شيقل (من الفضة) جيب أف
يدفع كفائض ٔ ٙ/الشيقل و  ٙحبات ،ولكل كور واحد (من الشعَت) جيب أف يدفع كفائض
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ٔ(يب) و ٗ (باف) للكور الواحد) ويف ادلادة (ٕٔ) نص على إنو (إذا اقرض رجل فضة كرأس
ماؿ وعادؿ قيمة الفضة بالشعَت ،فانو يستلم الشعَت وفائضو وقت احلصاد وبنسبة ٔ (يب) و ٗ
(باف) للكور الواحد) ويف ادلادة (ٕٕ) نص على إنو (إذا اقرض رجل على "غرار قرضو"
السابق ،فسوؼ يستلم الفضة وفائضها بنسبة ٔ( ٙ/الشيقل) و ( ٙحبات لكل شيقل ) ومن
ادلادتُت (ٕٔ) و (ٕٕ) يتضح اجازة اعادة الشيء أو ما يعادلو مع فائضهما وكذلك إذا أقرض

شخص آخر فضة فأنو يستلمها وفائضها مع جواز أف يكوف الشخص مقرضاً لشخص أو
مقًتضاً من آخر ،أو أف يكوف الشخص (أ) مقرضاً ؿ (ب) وىذا مقرض ؿ (أ) فتجتمع صفتا

ادلقرض وادلقًتض يف أي منهما ويستتبع ذلك التزاـ ادلقًتض برد رأس ادلاؿ وفائضو وحسب ما

ىو مبُت (أي ٔ ٙ/الشيقل و ٙحبات من الفضة لكل شيقل من الفضة ،ويذىب البعض إىل
أف فائدة الفضة السنوية تساوي ٕٓ %وفائدة الشعَت

(ٓٗ)

السنوية تساوي ٔ%ٖٖ ،ٖ/

وىذه يف الواقع سبثل نسبة الفائدة الرمسية اليت كانت تستحصل من القروض خالؿ العهد البابلي

القدًن (ٕٓ٘ٓٔ٘ٙٓ -ؽ .ـ )(ٔٗ).

ٗ -النص على عقد القرض بدوف فائدة  :نصت ادلادة ٕٓ من قانوف إشنُونا على ما يأيت :
(الرجل الذي يقرض بادلثل عليو أف يرد "دينو " وقت احلصاد) .ويبدو ىذا النص العاـ استثنا ًء

مغايراً للمواد  ٕٕ ،ٕٔ ،ٜٔآنفة الذكر ،حيث مل ينص ادلشرع االعلى رد القرض أو الدين
وقت احلصاد ومل ينص على الفائدة (الفائض) كما يف ادلواد اليت اشرنا إليها ،وال جيوز استنطاؽ
النص أو االجتهاد فيما مل يقلو صراحة لكن جيوز التفسَت يف كلميت (يقرض بادلثل) فادلبدأ ىو
الرد بادلثل ولكن دوف تعيُت للشيء أو ادلاؿ زلل الرد بادلثل ،وعليو ،تكوف الفضة بالفضة،
ويكوف الشعَت بالشعَت ،وىكذا ....إضافة إىل ذلك فأف ادلقًتض ،وحسب منطوؽ النص ،يلتزـ
برد الشيء (مثلياً) يف الوقت احملدد ومل يرد يف شريعة إشنُونا أف يقًتف القرض أو الدين بدوف
فائدة بشرط جزائي عندما يدفع ادلقًتض للمقرض تعويضاً معيناً يف حالة االمتناع أو العجز عن
الوفاء .ويستنتج من نص ادلادة  ٔٙمن قانوف إشنُونا ربرير عقد القرض بداللة كلمة "ابراـ"

اليت تفيد الكتابة وأف جاز انصرافها إىل احللوؿ الشفوية للمشكالت والنزاعات أو إىل القضاء
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دبعٌت الفصل يف ىذه ادلشكالت والنزاعات .وبشأف عقد القرض بدوف فائدة والذي ديكن
وصفو

بػ ػ ػ ػ "القرض احلسن" فقد اجازتو بل امرت بو بعض القوانُت والشرائع الوضعية والدينية

(ابتداء من اواخر العصر
(السماوية) اليت حرمت الربا كالقانوف الروماين يف فًتة معينة من تارخيو
ً

اجلمهوري) والشرائع  :ادلوسوية ،وادلسيحية ،واالسالمية ،ومع ذلك فأف غالبية الشرائع

الوضعية أو ادلدنية تقر الربا ولكن بأشكاؿ متفاوتة يف موقفها منو(ٕٗ).

وديكن القوؿ أف نص ادلادة (ٕٓ) من شريعة إشنُونا ال ادلواد االخرى ،)ٕٔ( ،)ٜٔ( :

(ٕٕ) شلا يتوافق أو يلتقي ومنهج الشرائع اليت ربرـ الربا؛ ولكن بعض ادلختصُت لو رأيو بشأف
ادلادة (ٕٓ) إذ يقوؿ ( :فعلى ما يبدو من نصها أف نوعية القرض الذي فيها ىو قرض بال
فائدة ويدعى باللغة البابلية (خوبوتاتوـ) ،ويضيف ( :واحلقيقة أف قروض اؿ "خوبوتاتوـ" ىي
(  ) Khubuttatumليست قروضاً بال فائدة ،بل أف فائدهتا قد أدرلت مع كمية ادلادة
ادلقًتضة ،ولذلك ال حاجة ألف يذكر يف العقد نسبة الفائدة)(ٖٗ) ،واحلق إنو ال توجد يف شريعة
إشنُونا أية إشارة إىل قروض الػ "خوبوتاتوـ" وال إىل دمج الفائدة مع كمية ادلادة ادلقًتضة ،كما ال
نعلم الغاية أو احلكمة من وضع نصوص مواد تشتمل على عقد القرض مع الفائدة منها ما ينص
صراحة على الفائدة ومنها ما ال ينص عليها.

78

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

استنتاجات ختايية

يف ضوء ما تقدـ من دراسة يف شريعة إشنُونا نستنتج ما يأيت:

 -إف شريعة إشنُونا تشًتؾ مع الشرائع االخرى يف بعض ادلوضوعات وادلسائل ،ولذا تعد حلقة

وصل بُت حضارتُت ألهنا سباثلت يف بعض االحكاـ مع سابقاهتا ،كما أثرت يف الالحق ذلا،
وخصوصاً يف شريعة ضبورايب  ،إذ ديكن ع أد شريعة إشنُونا مصدراً من مصادر الشريعة البابلية
ادلعروفة.
 إهنا أقامت سبييزاً وعدـ مساواة – وردبا ىذا يعود للظروؼ التارخيية ومبلغ التطور احلضاريللمجتمع االنساين آنذاؾ بُت االقليم (الرجل احلر) وادلشكينوـ أو موشكينو (الرجل احلر – أو

شبو احلر على رأي – من الطبقة الوسطى ) والرقيق (العبد "عبتو أو أردو" واألمة " امتو" ) .
 إهنا نصت على ربديد األجور واالسعار (التسعَت) وىذا غَت موجود يف الشرائع االخرى. إهنا عرفت عقود البيع واالجيار والقرض والوديعة واعتربت الكتابة وسيلة لإلثبات وليستركناً يف العقد.

 -إهنا مل تكن قائمة على وحدة النظرية وادلوضوع ،فهناؾ موضوعات شىت تتخللها تفاصيل

وجزئيات ،وىناؾ بدايات متواضعة لصورة القاعدة القانونية العامة اجملردة اليت تفتقر إىل حسن
الصياغة والتنظيم.
 -إهنا عرفت الظروؼ ادلشددة يف بعض اجلرائم (السرقة) .كما تضمنت احكاماً بشأف اإلمهاؿ

واخلطف واخليانة واالعتداء على حرمة ملك الغَت.

 تضمنت اخللط بُت ما يعرؼ اليوـ بادلسؤولية اجلنائية ،وادلسؤولية ادلدنية من خالؿ النصعلى الغرامة عن الضرر دبعٌت التعويض تارة ودبعٌت العقوبة تارة أخرى ،واليوـ تعد الغرامة عقوبة
(جزاء يًتتب على ثبوت ادلسؤولية اجلنائية).
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اهلىايش

شراح يف أصوؿ وتاري النظم االجتماعية والقانونية القددية
(ٔ) يستخدـ اغلب الكتاب وال ّ

اصطالح ( قانوف ) و ( شريعة ) بداللة واحدة أو دبعٌت أف ايهما يعرب عن اآلخر ويقوـ مقامو،

واحلق أف أياً من ادلصطلحُت مل يرد ال يف شريعة إشنُونا وال يف شريعة ضبورايب  ،وإ ْف جاءت يف
االخَتة كلمات ( العدؿ ) و ( العدالة) و ( القضاء ) وال شك أف القضاء من متطلبات القانوف
أو الشريعة وأف العدؿ أو العدالة يعٍت وجود القانوف وغايتو  ،ويف ضوء ذلك  ،ديكن القوؿ اننا
نضفي مصطلحات معاصرة ومفهومة يف يوما ىذا على نظاـ كاف قائما يف غابر األزماف  ،كما

ديكن القوؿ – وىذا موضع للنقاش – أف وصف الشريعة قد حيمل ادلورد األصيل الذي يكوف
مصدراً ورلمعاً لقواعد قانونية سلتلفة ومتنوعة ؛ أي دلا حيتاجو األنساف من اسس ومعايَت لتنظيم
حياتو وسلوكو وعالقاتو ومثل ىذا يربر تعدد ادلوضوعات واجلوانب اليت تضمنتها الشرائع

القددية .أما القوؿ باف ىذه الشرائع أو القوانُت شلا جيب اسباغ وصف الشريعة على كل منها
تأسيسا على أهنا تقوـ على اساس ديٍت أو مساوي أو أهنا من وحي اآلذلة قياسا على الشرائع
السماوية كالشريعة االسالمية فهذا تفسَت ال يتفق و حقيقة أف القوانُت القددية ومنها قانوف
إشنُونا ىي قوانُت وضعية أو علمانية وضعها البشر ( ادللوؾ أو احلكاـ ) ولكي يربروا وضعها
وتطبيقها ادعوا أف اآلذلة قد أمرهتم أو أوحت ذلم بوضعها تنفيذا إلرادهتا – أي ارادة االذلة-
وبوصفهم – أي ادللوؾ واحلكاـ  -حلقة الوصل أو الواسطة بُت اآلذلة والناس (البشر) .وديكن
تفسَت تشابو بعض االحكاـ يف الشرائع العراقية القددية مع بعض أحكاـ الشرائع السماوية بانو
من اثر تعاليم الرسل واالنبياء الذين مل تذكر قصصهم يف القرآف الكرًن لقولو تعاىل ( ولقد
ارسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص عليك  )...غافر آية ٚٛ
(ٕ) وضع مشرع قانوف إشنُونا للجرائم واألفعاؿ غَت ادلشروعة بوجو عاـ ،جزاءات دبعاف
واحدة وىذا تداخل وعدـ سبييز دقيق فهو يستخدـ تعبَت " تعويض " تارة و " غرامة " تارة
جزاء مدنياً والثانية عقوبة جنائية واألمر الالفت للنظر بشأف ىذه
اخرى دوف اعتبار األوؿ ً
التعويضات – الغرامات ،أهنا زلددة بالنص القانوين يف حُت أف القوانُت ادلعاصرة تقرر مبدأ
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التعويض وتًتؾ ربديد مقدار أو مدى ونوع التعويض إىل احملكمة ادلختصة ودبوجب قرارىا
القضائي.
(ٖ) وال خيفى ما يف ذلك من خلط بُت ادلسؤوليتُت  :اجلنائية وادلدنية ،وما يًتتب على أي
منهما من جزاءات ،كما أف ىناؾ من يرى أف من يستويل على قارب وىو يف ظروؼ اجربتو
على القياـ بفعلتو ال يعترب "سارقاً" وأف ادلشرع قد اخذ بنظر االعتبار الظروؼ اليت دفعت
الشخص إىل "ارتكاب اجلردية" والدليل على ذلك ىو العقوبة ادلفروضة عليو بسيطة  -انظر د.
فوزي رشيد  :الشرائع العراقية القددية ،ط ٖ ،بغداد ،ٜٔٛٚ ،ص.ٜٛ
(ٗ) ادلوايل صبع موىل ،وادلوىل ترصبة للكلمة البابلية " موشكينوـ " أو " موشكينو " اليت تًتجم
من قبل ادلختصُت يف الدراسات ادلسمارية دبعٌت "رجل نصف حر" وعليو ىناؾ من يعتقد اهنم
من طبقة (وسطى) بُت طبقيت األحرار والعبيد واحلقيقة تؤكد أف البابليُت كانوا سواسية اماـ
القانوف وال فرؽ بُت الغٍت والفقَت .ومعظم العبيد ادلذكوروف يف الشرائع البابلية ىم اصال من
البالد األجنبية (من خارج البالد) ومعظم ادلوايل من ىؤالء العبيد أصال (من األجانب غَت
الوطنيُت) والذين يتم عتقهم أو ربريرىم من العبودية يبقوف غرباء عن البالد وعن اجلنس البابلي
(االويلم أو االولياء أو الوطنيُت) ولذلك يوصف العبيد ادلعتوقوف من الرؽ بادلوشكينوـ أي
ادلوايل .ولذلك فأف امسى انواع ربرير العبيد وعتقهم يف العراؽ قدديا كاف النوع الذي يعتق فيو
السيد عبده ويتبناه يف نفس الوقت إذ أف عملية التبٍت كانت دبثابة منح اجلنسية البابلية [ أي

أف التبٍت كاف سبباً من أسباب منح اجلنسية أو الرعوية البابلية أو ىو حالة من حاالت التجنس

أو اكتساب اجلنسية البابلية علماً أف فكرة اجلنسية مل تكن معروفة يف ذلك الزمن سواء
كاصطالح أو كنظاـ قانوين وأف جاز القوؿ بوجود فكرة الوالء والتبعية كتعبَت عن فكرة اجلنسية
ونظامها ] أما فيما خيص العبيد من البابليُت فأف عبوديتهم كانت مؤقتة وتنتهي بانتهاء آثار
اجلرـ الذي دفع  ام إىل العبودية اليت كانت تفرض على الشخص البابلي اجلنسية بوصفها عقابا
على جردية أو سلالفة ارتكبها بيد أف ىذه العبودية مل تكن تالزـ من عوقب  اا مدى احلياة
وصفوة القوؿ أف البابليُت واالكديُت باعتبارىم من الساميُت أو صبيع اقواـ اجلزيرة العربية الذين
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سكنوا العراؽ آنذاؾ  ،كانوا ديثلوف طبقة واحدة (انظر د.فوزي رشيد ادلرجع السابق ،ص -ٜٜ
ٓٓٔ) انظر ايضا زلمود األمُت " ،قوانُت ضبورايب" رللة كلية اآلداب – جامعة بغداد العدد
الثالث ،ٜٔٙٚ ،ص ٗ.ٜٔ٘-ٜٔ
(٘) وعلى العكس من ادلادة (ٕ٘) فأف ادلادة (ٕٗ) من قانوف إشنُونا قد اخذت دببدأ
التعويض ادلضاعف دلالك الرقيق تعويضا عينيا الف األمة يف حكم ادلمتلكات أو االشياء شلا
يقًتب من مفهوـ العقوبة اخلاصة يف حالة احتجاز رجل أأمة الرجل اآلخر وحبسها رىينة يف بيتو

األمة أامتُت ،والتعويض ليس
وتسببو يف موهتا .واجلزاء أو العقوبة اخلاصة مها تعويض صاحب أ
عقوبة جنائية لذا لدينا حكم يف ادلادة (ٕٗ) مغاير حلكم ادلادة (ٕ٘) االوؿ ىو تعويض السيد

االمة ألهنا شيء شللوؾ ليس لو شخصية قانونية وحىت التعويض ال يعطى للمضرور أو
أو مالك أ

لذويو من العبيد يف حُت أف حكم الثانية كاف اقصى عقوبة جنائية ألهنا على جنايات االشخاص

(األحرار) وعليو فأف قانوف إشنُونا يتضمن يف القضايا ادلتماثلة حكمُت سلتلفُت احدمها خاص
باألشخاص (األحرار)واالخر خاص باألشياء وادلمتلكات أو االمواؿ (العبيد) اليت تعود دلالكها.
( )ٙأ.د .صويف ابو طالب  ،مبادئ تاري

القانوف ف دار النهضة العربية ،القاىرة،

٘،ٜٔٙصٗ.ٜٚ-ٚ
( )ٚادلادة  ٜ٘من قانوف إشنُونا .

( )ٛادلواد  ٕٖٖ-ٕٕٛ ،ٕٓٓ ،ٜٔٚ ،ٜٔٙمن قانوف ضبورايب .

( )ٜانظر أيضا ادلادة ( )ٕٛمن قانوف إشنُونا وال خيفى أف "كتابة" عقد الزواج اليت كانت من
متطلبات شرعية الرابطة الزوجية ومشروعيتها ىي يف القوانُت ادلعاصرة من ادلة االثبات وترتيب

اآلثار القانونية وترتيب احلقوؽ .
(ٓٔ) تعتد التشريعات ادلعاصرة دبوافقة أو رضا الفتاة (أف مل تكن قاصراً أو مرتبطة بعقد زواج

بالطبع) فال يًتتب جزاءً أو عقابا كذلك فأف االعراؼ القبلية ترتب جزاءات وعقوبات على
جردية اخلطف (أو النهب كما تسمى) ال رلاؿ للخوض يف تفاصيلها ىنا  .كذلك للشرائع

السماوية أحكامها.
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(ٔٔ) ادلادة (ٕٖ) من قانوف إشنُونا.

(ٕٔ) والتعويض بادلثل كعقوبة خاصة يف القانوف ادلعاصر يكوف نقدا أو باألشياء أو االمواؿ
وحيظر ذلك إذا كاف زللو أو موضوعو االنساف (التعويض بالبشر) خالفا للقوانُت القددية اليت
تعد الرقيق من ادلمتلكات أو االشياء  .أما القصاص أو ادلعاقبة (اجلنائية) بادلثل ،سواء يف
الشرائع القددية أو يف الشريعة االسالمية ،فيوقع بالشخص اجلاين  ،ولو جازت لنا االستعارة

والقياس وادلقارنة لعددنا ما سلكو ادلشرع يف قانوف إشنُونا من تعويض ادلالك عبدا بعبد وأمة
بأمة عقوبة خاصة أو قصاصا مدنيا منصباً على االنساف الذي ال يصلح أف يكوف تعويضا أو
شللوكا لشخص آخر وال اداة مبادلة أو مقايضة .

(ٖٔ) د .فوزي رشيد  ،مصدر سبق ذكره ،ص .ٜٜ
(ٗٔ) الحظ أف شريعة إشنُونا اوجبت عقوبة ادلوت للزوجة الزانية ( ادلادة  )ٕٜومل ترتب عقوبة

ما على الزاين كذلك اوجبت عقوبة ادلوت للرجل الذي خيطف أو يغتصب فتاة غَت متزوجة-

والزواج دبوافقة الوالدين بالطبع (ادلادة .)ٕٚوكاف على ادلشرع ازالة النقص والغموض لكي ال
تفسر ادلواد على وفق اراء واجتهادات مل يكن يريدىا أو يقصدىا ،منها مثال  :أف ادلشرع اراد
يف ادلادة  ٕٜعدـ عقوبة الزاين (غَت ادلتزوج) أو إنو قصد إمهاؿ الزاين سبييزا وعدـ مساواة منو
بُت الذكر واالنثى يف ذبرًن وعقاب على فعل أو واقعة اشًتكا فيو سوية .أو أف ادلشرع اراد
بادلادة  ٕٚعقوبة الرجل ادلتزوج تارة أو إنو مل ينظر إىل جنس الفاعل وامنا نظر إىل (افعاؿ )
اخلطف واالغتصاب وانتفاء ادلوافقة أو الرضى وسواء اكاف الفاعل متزوجاً أو غَت متزوج تارة
اخرى.

(٘ٔ) ىذا يعٍت إنو ال يوجد فيما عثر عليو من شريعة إشنُونا أي نص أو حكم بالعقوبة ادلاسة
باحلرية أو السالبة ذلا (احلجز  ،االيقاؼ ،احلبس ،السجن) واذا جاز لنا القوؿ أف ىذه الشريعة

مل تعرؼ ىذه العقوبات فأف من االمهية أف نقوؿ أهنا تضمنت جزاءات على افعاؿ ماسة باحلرية
كاحلبس واحلجز أو االحتجاز( ادلادتاف ٕٗ وٕ٘ من قانوف إشنُونا).

83

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

( )ٔٙتشباؾ  :ىو الرئيس للساللة ادلعروفة باسم ساللة إشنُونا واليت سادت يف منطقة هنر
دياىل – د .فوزي رشيد  ،مصدر سبق ذكره ،صٖٕٓ.
( )ٔٚتتضمن التقنينات ادلدنية احلديثة اعماؿ اإلرادة ادلنفردة أو الصادرة عن جانب واحد
كمصدر من مصادر االلتزامات االرادية.
( )ٔٛد.صبيح مسكوين  :تاري القانوف العراقي القدًن  ،بغداد  ، ٜٔٚٔ ،ص ٖٓٔ  ،د.
زلمود السقا  ،تاري النظم القانونية واالجتماعية ،القاىرة ، ٜٕٔٚ،ص . ٖٖٙ

( )ٜٔيتميز عقد الزواج منذ القدـ بأمهيتو  ،ولذلك فأف الشرائع السماوية وكذلك القوانُت
الوضعية احلديثة تفرد لو احكاماً خاصة  ،وجيري حبثو اليوـ يف اطار قوانُت االحواؿ الشخصية .

(ٕٓ) د .صبيح مسكوين ،ادلصدر السابق ،صٖٔٔ وما بعدىا .د.عبد اجمليد زلمد احلفناوي ،
تاري النظم االجتماعية والقانونية  ،االسكندرية ،د.ت ،ص٘ٗٗ .د.زلمود سالـ زنايت  :تاري
النظم االجتماعية والقانونية ،جٕ ،اجملتمعات ادلدنية القددية ،القاىرة ، ٜٔٚٔ،ص ٕٓٚأيضاً:
زىَت البشَت ،االلتزامات يف شريعة ضبورايب ،رللة العلوـ القانونية ،تصدرىا كلية القانوف يف جامعة
بغداد ،اجمللد الثامن ،العدد االوؿ والثاين  ،ٜٜٔٛص.ٖٜٔ
(ٕٔ) اضبد ابراىيم حسن ،أصوؿ تاري النظم القانونية واالجتماعية ،دار ادلطبوعات اجلامعية،
االسكندرية ،ٕٓٓٗ ،صٕٗ٘ – ٕ٘٘.
(ٕٕ) ادلادة (٘ٔ) من قانوف إشنُونا .
(ٖٕ) ادلادة ( )ٔٙمن قانوف إشنُونا.

(ٕٗ) د .زلمود السقا ،ادلصدر السابق .ٖٖٚ
(ٕ٘) د .صبيح مسكوين  ،مصدر سبق ذكره  ،ص ٕٖٗ.
( )ٕٙادلواد ٔ ٕٗ ،ٕ ،إشنُونا.

( )ٕٚادلواد ٖ ٔٓ ،ٗ ،إشنُونا.

( )ٕٛادلواد ٖ ٔٔ ،ٔٓ ،ٜ ،ٛ ،ٚ ،ٗ ،إشنُونا.
( )ٕٜادلادة ( )ٜإشنُونا .
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(ٖٓ) ادلادة (ٖ) إشنُونا .

(ٖٔ) ادلادتاف ( )ٛ( ، )ٚإشنُونا .
(ٕٖ) ادلادة (ٓٔ) إشنُونا .
(ٖٖ) ادلادة (ٗ) إشنُونا .

(ٖٗ) ادلادة (ٔٔ) من شريعة إشنُونا.
(*) وقد يسمى ايضا "عقد استدانة".

(ٖ٘) ادلواد .ٕٕ ،ٕٔ ، ٕٓ ، ٜٔ، ٔٙ
( )ٖٙانظر د .فوزي رشيد  ،مصدر سبق ذكره  ،طبعة ، ٜٔٛٚص( ٖٔٙ-ٖٔٓ،ادلواد
 ،ٙٙح ،ط ،ي ،ؾ ،ؿ ،ـٕٓٔ.)ٔٓٙ ،ٔٓ٘ ،ٔٓٗ ،ٖٔٓ ،
()ٖٚكادلادتُت ٗ ٙٛوٕ ٜٙمن القانوف ادلدين العراقي حيث عرفت ادلادة ٗ ٙٛعقد القرض
بانو (القرض ىو أف يدفع شخص آلخر عينا معلومة من االعياف ادلثلية اليت تستهلك باالنتفاع
 اا لَتد مثلها).
( )ٖٛد .صبيح مسكوين ،ادلصدر السابق ،ص ٔ.ٖٙ
( )ٖٜديثل ىذا ربا النقود أو فائضها.
(ٓٗ) ديثل ىذا ربا احلبوب (االنتاج الزراعي) أو فائضها.
(ٔٗ) د .فوزي رشيد  ،مصدر سبق ذكره ،صٔٓٔ.
(ٕٗ) زىَت البشَت  ،مصدر سبق ذكره ،صٔ٘ٔ .
(ٖٗ) د.فوزي رشيد  ،صٔٓٔ
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املصـــــــادر

ٔ .د .اضبد ابراىيم حسن ’ أصوؿ تاري النظم القانونية واالجتماعية ’ دار ادلطبوعات
اجلامعية ’ االسكندرية’ ٕٗٓٓ.
ٕ .زىَت البشَت ’ " االلتزامات يف شريعة ضبورايب " ’ رللة العلوـ القانونية – تصدرىا كلية
القانوف يف جامعة بغداد ’ اجمللد الثامن ’العدداف االوؿ والثاين ’ .)ٜٔ٘-ٖٔ٘( ٜٜٔٛ

ٖ .زلمود االمُت ’ " قوانُت ضبورايب " ’ رللة كلية االداب ’ جامعة بغداد ’ العدد الثالث ’
.ٜٔٙٚ
ٗ .د .زلمود السقا ’ تاري النظم القانونية واالجتماعية’ القاىرة ’ ٕ.ٜٔٚ
٘ .د .زلمود سالـ زنايت ’ تاري النظم االجتماعية والقانونية ’ ج ٕ’ اجملتمعات ادلدنية القددية
’ القاىرة ’ ٔ.ٜٔٚ
 .ٙد .عبد اجمليد زلمد احلفناوي ’ تاري النظم االجتماعية والقانونية’ االسكندرية ’ د.ت.
 .ٚد .فوزي رشيد ’ الشرائع العراقية القددية’ الطبعة الثالثة ’ دار الشؤوف الثقافية العامة –
بغداد ’ .ٜٔٛٚ
 .ٛد .صبيح مسكوين ’ تاري القانوف العراقي القدًن’ ط ٕ ’ مطبعة شفيق ’ بغداد’ ٔ.ٜٔٚ
 .ٜد .صويف ابو طالب’ مبادئ تاري القانوف’ دار النهضة العربية’ القاىرة ’ ٘.ٜٔٙ
ٓٔ .القانوف ادلدين العراقي رقم ٓٗ لسنة ٔ٘.ٜٔ
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Abstract
The Law of Eshnunna is regarded the first Sami laws in ancient
IRAQ, For it had preceded the Hammurabi Law, and being one of its
sources.
The Eshnunna law had not been searched, in detail, in the Arabic
language, particularly, Form its legal aspects, ther fore intended to
search it through a descriptive approach including analysis and
comparison.
The following are the primary contents, characteristics and
conclusions of the Eshnunna law:
1- It lackes clearly a general theory, legal formulation, and
subject unity as all ancient Laws.
2- It was adopted writing as an evidence instrument, and not as
element in contract. Also, had adopted the principles of
consent and pacta sunt sevanda.
3- It has mixed between criminal responsibility and civil
responsibility as in amercement.
4- It has included the discrimination between society classes.
5- It has determinated the prices and wages that were not
existed in other ancient laws.
6- It has stated some contracts (Sale, lease, loan, deposit, …..)
also, it has stated the following crimes with its punishments
(negligence, larcency, trespass, treason, kidnapping, …).
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