
بغداد / سيف محمد

م��������ن الصعوبة بم��������كان أن ينتهي مط��������اف مهندس تركي 
الجنس��������ية مقيم في سويس��������را إلى اإلرهاب، لكن "سرجان 
عل��������ي" كان مصيره مختلفًا إذ س��������رعان ما ترك كل ش��������يء 
وس��������افر إلى تركيا ثم الى س��������وريا ليتلق��������ى التدريب في 
مدينة الطبقة في معس��������كر خاص بتنظيم داعش وانتقل 
بعده��������ا الى مدين��������ة تلعف��������ر العراقية وت��������زوج فيها، كلف 

بأكثر من عمل أبرزها صناعة العبوات وتجهيزها.
)عبيدة( يق��������ف اآلن أمام املحكمة  س��������رجان علي واملكنى ب�

املركزي��������ة املتخصص��������ة بنظر قضايا االره��������اب في بغداد، 
حي��������ث ي��������روي تفاصي��������ل انخراطه ف��������ي "داع��������ش" وطريقة 
تجني��������ده وتلقيه التدريبات ورحلته من سويس��������را حتى 

مدينة تلعفر والقبض عليه متنكرًا بني النازحني.
يق��������ول الش��������اب س��������رجان صاحب ال���������23 ربيع��������ا إن والديه 
"اضطرا للس��������فر من تركيا إلى سويسرا للعمل هناك كون 
أب��������ي طبيب��������ًا متخصصًا بجراح��������ة القلب، وهن��������اك ولدت 
ف��������ي مدينة )كانتون( السويس��������رية وحصلنا على اإلقامة 
الدائمة ثم درس��������ت الهندس��������ة وعملت في شركة فرنسية 

للمواد الكهربائية في سويسرا".

يضيف "عبيدة" ان��������ه "في العام 2010 كانت لدي توجهات 
دينية وبدأت بمتابعة البرام��������ج الدينية التي تظهر على 
التلفاز، حتى قم��������ت بالذهاب إلى جامع في مدينة اربون 
السويس��������رية ع��������ام 2013 لغ��������رض اداء الص��������اة فالتقيت 

بصديق سابق".
 ويتاب��������ع أن "صديق��������ي اخبرني بأنه يرتاد مس��������جدا آخر 
ف��������ي منطقة روش��������اخ ويلتقي فيه املس��������لمني م��������ن االتراك 
والصوماليني واألملان ومن دول أخرى"، يش��������ير س��������رجان 
إل��������ى أن��������ه التقى هن��������اك بش��������خص صومالي يدع��������ى )عبد 
الفت��������اح( "كان يحدثن��������ا على الجهاد في س��������بيل الله وعن 

الفتوح��������ات التي يحققها  األخوة "املجاهدون" في تنظيم 
الدولة اإلس��������امية في العراق وسوريا وانهم بحاجة الى 

الدعم واملساندة".
ق��������ام س��������رجان علي بالت��������ردد على ه��������ذا املس��������جد، ويؤكد 
أنه��������م كانوا باس��������تمرار يتحدثون عن موض��������وع الجهاد 
ودع��������م املجاهدين "حتى أصبحت لدي رغبة في االلتحاق 

باملقاتلني في العراق وسوريا"، يقول عبيدة.
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القاضي عبد الستار بيرقدار

إن أكثر القضايا التي دائمًا ما تكون محل جدل ونقاش، طبيعة 
العاقة ب��������ني القضاء واإلع��������ام، فالعاقة بني القض��������اء واإلعام 
عاقة تكاملية، وكل منهما س��������لطة مس��������تقلة ويعتمد كل منهما 
على ضمانات دس��������تورية، حيث إن اإلعام يعتمد حرية التعبير 
الت��������ي كفلها الدس��������تور، والقضاء يم��������ارس مهامه ف��������ي إطار من 
الضمانات القضائية التي تكفل تحقيق محاكمة عادلة، ومن أهم 

الضمانات وأخطرها استقال القضاء في أحكامه وقراراته.
وإذا تكلمنا عن اس��������تقال القضاء ف��������ي أحكامه، فإن من أعظم ما 
يه��������دد هذا االس��������تقال، التن��������اول اإلعامي ألح��������كام القضاء غير 
النهائي��������ة، والتعلي��������ق عليها بالنق��������د، وهي ما ت��������زال محل نظر 

القضاء، مما يشكل تأثيرًا غير مقبوٍل على استقال القضاء.
 كبير حول 

ٌ
وخ��������ال األس��������ابيع املاضية برز على الس��������طح ج��������دل

أحكام قضائية تم نش��������رها رغم عدم اكتسابها الصفة القطعية، 
وتناوله��������ا اإلع��������ام بالنقد، وخ��������اض في وقائعه��������ا الخائضون، 
ووصل الحّد بذلك إلى الني��������ل من القضاء واتهامه بأنواع التهم 

املستوجبة للمحاكمة ممن صدرت عنهم.
وإذا م��������ا نظرنا إلى أن الكثير م��������ن الخائضني في أحكام القضاء 
إنما ه��������م من غير املتخصص��������ني، أو من املتخصص��������ني الذين لم 
يعرف��������وا عن تفاصيل القضية س��������وى ما نش��������ره اإلع��������ام ، أو من 
بع��������ض األطراف ذوي املصلحة الذين يتناولون تلك األحكام بما 
يخدم مصالحهم فيها، فلنا أن نتصور كيف س��������يكون مس��������توى 
هذا التناول والتعليق على أح��������كام القضاء، وأن ندرك كيف يتم 
تجييش املجتمع لتشكيل رأٍي عاٍم حول قضيٍة من القضايا، مما 

يعتبر تهديدًا خطيرًا الستقال القضاة ناظري تلك القضية. 
وإن��������ه ما من دولٍة ذات نظاٍم وس��������يادة، إال وترعى في املقام األول 
 األنظمة 

ّ
ضمان��������ة اس��������تقال ونزاه��������ة وحياد قضائه��������ا، وتس��������ن

الكفيل��������ة بتحقيق هذه الغاي��������ة، متضمنة كافة وس��������ائل وأدوات 
ال��������ردع والزجر لكل من يتجاوز ه��������ذه الخطوط الحمراء، محاواًل 
التش��������ويش على وقائع املحاكمات والتحقيقات، أو الضغط على 
قناع��������ات القضاة، أو التعريض بأحكام القضاء واس��������تقاله. لقد 
كفل دستور جمهورية العراق ، وقانون املرافعات املدنية وأصول 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة، لكل أطراف الدع��������وى القضائية ومن لهم 
صفة ومصلحة فيها، ممارسة حقوقهم املشروعة في االعتراض 
على األحكام، وأحاط النظام القضائي العراقي أحكامه بعشرات 
الضمان��������ات القضائية التي تكف��������ل لكل املتحاكم��������ني عدالًة على 
أحس��������ن صورها. مما يعتبر مع��������ه تجاوز ه��������ذه الضمانات إلى 
ممارس��������اٍت غير مقبولة تشكل خرقًا الس��������تقال القضاء، جريمًة 
تس��������توجب ض��������رورة التدخ��������ل العاج��������ل لوقفها ، وضم��������ان عدم 

تكرارها.

نشر األحكام القضائية 
غير النهائية في اإلعالم

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 
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اإلفتتاحية

أجرى الحوار / حيدر زوير

أك��������د القاضي موف��������ق العبيدي أول 
رئي��������س منتخ��������ب لجه��������از االدع��������اء 
الع��������ام بع��������د 2003 وص��������ول ملفات 
تتعلق بقضايا الفس��������اد وهدر املال 
الع��������ام في ال��������وزارات بع��������د اإلعمام 
ال��������ذي أصدره الجه��������از للتبليغ عن 
املخالفات املالية ف��������ي جميع دوائر 

الدولة.
وفي ح��������وار م��������ع "القض��������اء" وصف 
العبي��������دي العاقة بني املؤسس��������ات 
القضائية بأنها تتس��������م بالتكاملية 

واالنسجام.
مؤخ��������را  "نح��������ن  العبي��������دي  وق��������ال 
وبمج��������رد أن دخ��������ل قان��������ون االدعاء 
العام حيز التنفيذ أصدرنا إعماما 
لكل مؤسس��������ات الدولة بإش��������عارنا 

بما يرتب��������ط باملخالف��������ات املالية أو 
اإلداري��������ة والوظيفي��������ة الن القان��������ون 
ص��������ار يتيح لنا هذا ال��������دور، وليس 
هذا فق��������ط ب��������ل أن االدع��������اء العام ال 
يكتف��������ي بم��������ا تصله من إش��������عارات 
بل لديه وس��������ائل مختلف��������ة بما فيه 
ما يصله أو يطرق س��������معه من هنا 
وهناك، وهذا دور مس��������تحدث نحن 
ش��������رعنا ب��������ه وف��������ي الفت��������رة القادمة 
س��������نعلن عن أبرز ما يتحقق به من 

نتائج".
وأكمل "صرنا نستقبل مجموعة من 
امللفات من بعض الوزارات، بحسب 
اإلعمام الذي أصدرناه نهاية شهر 
تشرين الثاني املاضي، وبعد شهر 

من هذا االعمام". 
وأض��������اف العبيدي أن "قانون جهاز 
أض��������اف  الجدي��������د  الع��������ام  االدع��������اء 

أدوارا جديدة ونح��������ن بدورنا قمنا 
بوضع خطط طموحة لتنفيذ هذه 
األدوار بم��������ا يحقق األه��������داف التي 
وضعت من أجلها"، مبّينا أن "أغلب 
الت��������ي توج��������ه لإلدعاء  االنتق��������ادات 
الع��������ام تفتق��������ر للمعرف��������ة القانونية 

بطبيعة ووظيفة هذا الجهاز".
وقال العبيدي إن "القضاء العراقي 
يع��������د من أب��������رز األجه��������زة تقدما في 
العالم العربي، وهذا كله وأس��������باب 
أخرى تجعلني أقول وبشكل قاطع 
أن االدعاء الع��������ام يملك من القدرات 
م��������ا يجعل��������ه متقدم��������ا ب��������أداء دوره 

الرقابي".
الترشيح  العبيدي طريقة  وأوضح 
العليا مؤكدا  القضائية  للمناصب 
أنه "ف��������ي الب��������دء الترش��������يح يتم عن 
طري��������ق التصوي��������ت عل��������ى املرش��������ح 

داخ��������ل مجل��������س القض��������اء األعل��������ى، 
وه��������ذا املجل��������س كما ه��������و معروف 
يتش��������كل من رئيس��������ه ونائب رئيس 
محكمة التمييز االتحادية ورئيس 
جهاز االدعاء الع��������ام ورئيس هيئة 
اإلشراف القضائي ورؤساء املناطق 
االس��������تئنافية، فضا عن هذه اآللية 
فنحن نتح��������دث عن معايير ال صلة 

لها بأي دافع إال املهنية".
وأض��������اف "نحن االن بمرحلة صوت 
فيه��������ا وبش��������كل غير مس��������بوق على 
أغل��������ب مناص��������ب مكون��������ات مجلس 
ع��������ن  ففض��������ا  األعل��������ى،  القض��������اء 
التصوي��������ت عل��������ى قان��������ون ورئيس 
مجل��������س القضاء األعلى ورئيس��������ي 
االدع��������اء الع��������ام وهيئ��������ة اإلش��������راف 
القضائ��������ي صوت كذل��������ك على أغلب 
رؤساء املناطق االستئنافية، وهذا 

بطبيعة الحال يشكل تقدما لتعزيز 
مبادئ دستورية عليا كالفصل بني 

السلطات واستقال القضاء".
وفي سياق الحديث عن الضغوطات 
التي يمارس��������ها السياس��������يون على 
الق��������رارات القضائية، ق��������ال "ال يمكن 
ألح��������د ال في الع��������راق وال في أي بلد 
آخ��������ر أن ينف��������ي أن هنالك مس��������اعي 
القرارات  للتأثير على  لسياس��������يني 
القضائية، إال أن االمر مرهون بأهل 
القضاء ؛ وهذا العمل هو واحد من 
أعظ��������م املهام واملس��������ؤوليات بل هي 
أمانة كبرى نحن مؤتمنون عليها، 
فيه  والعاملني  القضاء  فاس��������تقال 

هو عنوان مقدس لدينا".

الحوار كامال في الصفحات الداخلية

االدعاء العام يتسلم ملفات فساد تتعلق بوزارات حكومية
"                  " حتاور القاضي موفق العبيدي أول رئيس منتخب لالدعاء بعد 2003

بابل/ القضاء

أجم��������ل قضاة أحوال ش��������خصية معظم األس��������باب 
التي تدفع املواطنني لرفع دعاوى "نفي النس��������ب"، 
وفيم��������ا أوضح��������وا آلية س��������ير ه��������ذه القضايا في 
املحاكم، أكدوا أن فحص الحمض النووي يعطي 

نتائج باهرة لحسم حقيقة النسب.

وي��������رى القاضي مرتضى الغريب��������اوي إن "دعاوى 
نفي النسب من القضايا التي تتمتع بخصوصية 
وخط��������ورة ف��������ي الواق��������ع العمل��������ي وله��������ا آثاره��������ا 

االجتماعية والدينية".
وأض��������اف قاضي األحوال الش��������خصية في حديث 
إل��������ى "القضاء" أن "هذه الدعاوى لها أش��������كال عدة 
منه��������ا ما يرفعه أقارب ال��������زوج بعد وفاته لغرض 

نفي نسب شخص منسوب إليه وغالبا ما تكون 
الغاية هنا امليراث".

ويتحدث الغريباوي عن حالة أخرى ش��������ائعة في 
املجتم��������ع العراقي وهي "عند إهداء األخ أو األخت 
أطفالهم��������ا إلخوانهما ممن ال ينجب��������ون األطفال 
وبعد مدة من الزمن يرفعون دعاوى نفي النسب 

ويطلبون إلحاق األوالد باألب الحقيقي".

ويش��������ير القاضي الغريباوي إلى ضرورة إلحاق 
الش��������خص املراد نفي نس��������به بش��������خص آخر وإال 
فالدعوى مرفوض��������ة، وذكر أن "محكم��������ة التمييز 
اس��������تقرت على أن دعوى نفي النسب واجبة الرد 

إذا لم يطلب إلحاق املنسوب إلى أب آخر".
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 الـ)D.N.A( يسعف المحاكم في دعاوى "نفي النسب"

بابل / مروان الفتالوي

صنعت الطبيعة الديموغرافية والجغرافية 
لناحية اإلس��������كندرية م��������ن دار القضاء هناك 
مقياس��������ًا لنش��������اط اإلرهاب في شمالي بابل، 
ف��������األوراق التحقيقي��������ة له��������ذه املحكمة كانت 
خال األعوام املاضية تس��������جل أرقامًا كبيرة 

في القضايا اإلرهابية.
اإلس��������كندرية بوابة محافظ��������ة بابل ومدخل 
املحافظات الوس��������طى والجنوبية، تمتد إلى 
جغرافيا مفتوحة مع األنبار غربًا ويسكنها 
خلي��������ط م��������ن محافظ��������ات الب��������اد الش��������مالية 
والوس��������طى والجنوبي��������ة ممن أقام��������وا أثناء 
توظيفهم في املنشآت الصناعية العسكرية 
ف��������ي الثمانين��������ات والتس��������عينات م��������ن القرن 

املاض��������ي. وتتلّم��������س محكم��������ة اإلس��������كندرية 
اآلن بعد س��������نوات من اإلرهاب تعافيًا كبيرًا 
ملناط��������ق ش��������مال باب��������ل، إذ يؤك��������د القاض��������ي 
األول ل��������دار القض��������اء ثام��������ر ج��������واد كاظم إن 
العام الحالي س��������ّجل نسبًا أقل من الدعاوى 

اإلرهابية قياسًا بالسابق.
وقال القاضي كاظم في حديث إلى مراس��������ل 
"القض��������اء" إن "الدعاوى اإلرهابية انخفضت 
بنس��������بة 80 – 90 % م��������ن معدالته��������ا خ��������ال 
األع��������وام املاضية"، مرجعًا ذل��������ك إلى "الوعي 
االجتماعي من جهة وجهود القوات األمنية 
والقض��������اء وقراراته الحيادي��������ة والرادعة من 

جهة أخرى".
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اإلسكندرية تتلمس تعافي شمال 
بابل من اإلرهاب

"التهمة" وكل ما يتعلق بها.. ندوة 
الشهر يف استئناف املثنى

القانون العراقي يتيح زيادة أو تخفيض 
355املهر للزوجني وفق شروط معينة معهد التطوير القضائي يقيم ورشة 

حلفظ الوثائق الرسمية

كتاب العدد

القاضي اياد محسن ضمد

احلالة النفسية للقضاة

■ محكمة جنايات النزاهة/ عدسة.. حيدر الدليمي

بغداد/ محمد سامي

أك��������دت املحكم��������ة الكمركية الوس��������طى 
إصداره��������ا أحكاما أدانت نحو عش��������رة 
آالف مخالف لقانون التعرفة الكمركية 
خال العام املاضي بني مهّرب ومزّور، 
الفتة إلى أن معظم هذه األحكام كانت 
بغرامات مالي��������ة وفرت لخزينة الدولة 
نح��������و 8 ملي��������ارات دين��������ار خ��������ال هذه 

املدة.
لكن أعضاء في املحكمة كش��������فوا أن ما 
يتم كش��������فه من عملي��������ات التهريب هو 
"غيض من فيض" جراء عدم السيطرة 

على املنافذ الحدودية.
وقال القاضي ستار ورور نائب رئيس 
اس��������تئناف الرصافة ورئيس املحكمة 
الكمركية  الدع��������اوى  بنظ��������ر  املختصة 
ف��������ي املنطق��������ة الوس��������طى ان "محكمتنا 
نظرت ما يق��������ارب ال�350 دعوى تتعلق 

بمخالفة قانون الكمارك".
وأضاف ورور إل��������ى "القضاء" أن "هذه 
املخالف��������ات تصن��������ف إل��������ى ته��������ّرب من 
التعرف��������ة الكمركي��������ة من خ��������ال تقليل 

كمية املواد املس��������توردة وعرض كمية 
اق��������ل بكثي��������ر م��������ن الكمي��������ة األصلية، او 
محاولة تهريب بضائع تكون مخفية 
داخل امل��������واد املوجودة، او اس��������تخدام 
أوراق مزورة تبني ان البضاعة الداخلة 

مستوفية للتعرفة الكمركية".
"املحكم��������ة  ان  ورور  القاض��������ي  وأك��������د 
أصدرت أحكام��������ا كثيرة بحق متهمني 
تصل أعدادهم إلى عش��������رة آالف متهم 
تقريب��������ا م��������ن املتورط��������ني ف��������ي جريمة 
التهري��������ب وبأح��������كام مختلف��������ة منه��������م 
تج��������ار مس��������توردون للبضائع وأيضا 

مخلصو كمارك متورطون معهم".
 وأكد ورور ان "معظم العقوبات كانت 
الغرام��������ة املالي��������ة إذ غرم��������ت املحكم��������ة 
هؤالء غرامات مالي��������ة كبيرة جدا بلغ 
مجموعها خال ع��������ام 2017 ما يقارب 
ال� 8 مليارات دينار  دفعت إلى خزينة 
الدول��������ة وتع��������د ضمن اإلي��������رادات التي 

تدخل في املوازنة العامة".

التفاصيل ص2

محكمة توفر ثمانية مليارات 
خالل 2017 من غرامات "الكمارك"

بغداد / إيناس جبار

انتشرت مؤخرًا الصيدليات غير املرخصة ودكاكني األدوية والتطبيب 
بس��������بب غياب الرقاب��������ة الصحية وتفش��������ي البطالة في الب��������اد، وحتى 
الصيدليات املرخصة مازال��������ت تعتمد العاملني من غير الصيادلة في 
ص��������رف األدوية، كما أن األدوية املمنوعة وجدت طريقها إلى الش��������ارع 
م��������ن خال "دكاك��������ني األدوية" وموق��������ع التواصل االجتماع��������ي. إلى ذلك، 

ضبطت القوات األمنية كميات كبيرة من األدوية املمنوعة من التداول 
مخزون��������ة ف��������ي تكية تع��������ود ملتهمة تمث��������ل اآلن أمام محكم��������ة التحقيق 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاهة. وقال قاضي محكم��������ة تحقيق النزاهة أن 
"املحكمة تس��������تقبل باس��������تمرار دعاوى عن انتحال صفة الصيادلة أو 
مزاول��������ة املهنة م��������ن دون إجازة"، الفت��������ا إلى أن "املحكم��������ة تنظر قضية 
متهمة صدر بحقه��������ا أمر قبض وزوجها لحيازته��������ا أدوية وبكميات 
كبي��������رة أكثره��������ا ممن��������وع م��������ن الت��������داول إال بوصفة  طبي��������ب مختص".  

وأضاف قاض��������ي التحقيق إلى "القضاء" أن "ه��������ذه القضايا تحال بعد 
اس��������تكمال اإلجراءات التحقيقية إلى محاكم الجنايات املختصة وفق 
امل��������ادة )50( من قانون مزاولة الصيدلة العراقي رقم 40 لس��������نة 1970"، 
الفتا إلى أن "قضية املتهمة التي وجد بحوزتها كميات األدوية تحال 
إلى محكمة الجنايات املختصة وحس��������ب املادة 39 من القانون نفس��������ه 

بتهمة املتاجرة باألدوية بشكل غير مشروع". 
التفاصيل ص2

األدوية الممنوعة تجد طريقها بواسطة "التواصل االجتماعي"

القاضي حاتم جبار الغريري
نظرة قانونية 

يف اجلرائم املرورية 

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان
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ضمانات حماية الطفل في القانون العراقي

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

تعد مرحلة الطفولة من اخطر مراحل العمر وأعظمها شأنا في تكوين 
ش��������خصية الفرد، فالطفل ضعيف ال يس��������تطيع أن يلبي حاجته التي 
تضمن له استمرار الحياة معتمدا على ذاته، وإن الطفل يعد األساس 
ف��������ي بناء املجتم��������ع ولضمان حقوق الطفل فقد حرصت التش��������ريعات 
على حماية حقوق الطفل ووفقا للدس��������تور العراقي لعام 2005 تكفل 
الدول��������ة حماي��������ة األمومة والطفولة ول��������اوالد حق عل��������ى والديهم في 
التربية والرعاية والتعليم ويحظر االس��������تغال االقتصادي لألطفال 
كاف��������ة وتتخذ الدول��������ة االجراءات الكفيلة بحمايته وتمنع كل اش��������كال 
العنف والتعسف في االسرة واملدرسة واملجتمع وتكفل الدولة للفرد 

واالسرة وبخاصة الطفل حياة كريمة.
 والشك ان للطفل حقوقا كثيرة في القوانني العراقية منها ما يتعلق 
بحقوقه الش��������خصية في قانون االحوال الش��������خصية رقم 188 لس��������نة 
1959 ف��������ي أن يكون له اس��������م وجنس��������ية وحق بالنس��������ب وح��������ق النفقة 
والحضان��������ة والرعاية ذلك ان الطفل يجب ان يعيش في بيئة س��������ليمة 

وظروف مناسبة للعيش.
 كما ضمن املش��������رع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين 
رقم 78 لس��������نة 1980وتتولى مديرية رعاي��������ة القاصرين حماية اموال 
الطف��������ل بموج��������ب املادة 101 م��������ن قانون رعاي��������ة القاصري��������ن والرقابة 
واالشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي 
والقيم وحفظ اموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في املصارف 
وادارة العقارات العائدة للقاصر او االشراف والرقابة على من يديرها 
والعناية بش��������خص القاصر ورعايته ف��������ي جوانب حياته االجتماعية 

والدراسية والجوانب القانونية ملصالح القاصرين.
 كما ضمن املشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية االحداث رقم 
76 لسنة 1983 وان التحقيق مع الحدث يتم من قبل محكمة االحداث 
وال يجوز توقيف الطفل في املخالفات وان محاكمة الحدث تجري في 
جلسة س��������رية بحضور وليه وان االجراء املتخذ بحق الحدث يسمى 
تدبير وال يس��������مى عقوب��������ة كما نظمت احكام الض��������م للطفل اليتيم او 
مجهول النس��������ب وفقا ألحكام الضم في قان��������ون رعاية االحداث، ومن 
حق��������وق الطفل حق الطفل ف��������ي امليراث وحتى الجنني في بطن امه يتم 
تحديد حصة الجنني في التركة في القس��������ام الش��������رعي على اس��������اس 
حصة الذكر وحدد املشرع العراقي سنا محددا للمسؤولية الجزائية 
حي��������ث تنعدم املس��������ؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتم التاس��������عة من 
عم��������ره واعتبار جرائ��������م االتجار باالطفال داخل��������ه ضمن االختصاص 
القضائي العراقي واعتبار ارتكاب الجريمة بحق الطفل ظرفا مشددا 
وتكفل الدولة اتخاذ التدابير التشريعية االزمة لحماية حقوق الطفل 
ومنها حق الطفل في الرعاية االجتماعية وكفالة اليتيم وحق الطفل 
في االس��������م والجنس��������ية واللقب في قانون الجنس��������ية وحق الطفل في 
قان��������ون العمل العراقي وح��������ق الطفل في التعليم ف��������ي قانون التعليم 
االلزامي وتوفير الضمان االجتماعي للطفل لكي يبتعد عن التش��������رد 

والجنوح وانش��������اء دور الدولة والتي 
تهدف الى رعاية األطفال.

 كما ان املشرع العراقي وفر ضمانات 
للطفل في قان��������ون العقوبات العراقي 
حيث ن��������ص القان��������ون عل��������ى الجرائم 
املتعلق��������ة بالبن��������وة ورعاي��������ة القاصر 
وتعري��������ض الصغ��������ار للخط��������ر وهجر 
العائل��������ة ومنها ابع��������اد املحضون عن 

حاضنته.
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بابل/ مروان الفتالوي

أجمل قضاة أحوال ش��������خصية معظم األس��������باب التي تدفع 
املواطنني لرفع دعاوى "نفي النس��������ب"، وفيما أوضحوا آلية 
س��������ير هذه القضايا في املحاكم، أك��������دوا أن فحص الحمض 

النووي يعطي نتائج باهرة لحسم حقيقة النسب.
ويرى القاضي مرتضى الغريباوي إن "دعاوى نفي النسب 
م��������ن القضايا التي تتمتع بخصوصية وخطورة في الواقع 

العملي ولها آثارها االجتماعية والدينية".
وأضاف قاضي األحوال الشخصية في حديث إلى "القضاء" 
أن "ه��������ذه الدعاوى لها أش��������كال عدة منها م��������ا يرفعه أقارب 
الزوج بعد وفاته لغرض نفي نس��������ب شخص منسوب إليه 

وغالبا ما تكون الغاية هنا امليراث".
ويتح��������دث الغريباوي عن حالة أخرى ش��������ائعة في املجتمع 
العراق��������ي وه��������ي "عن��������د إه��������داء األخ أو األخ��������ت أطفالهم��������ا 
إلخوانهم��������ا ممن ال ينجبون األطفال وبع��������د مدة من الزمن 
يرفعون دعاوى نفي النسب ويطلبون إلحاق األوالد باألب 

الحقيقي".
ويش��������ير القاضي الغريباوي إلى ضرورة إلحاق الش��������خص 
املراد نفي نس��������به بش��������خص آخر وإال فالدع��������وى مرفوضة، 
وذك��������ر أن "محكم��������ة التمييز اس��������تقرت عل��������ى أن دعوى نفي 
النس��������ب واجبة ال��������رد إذا لم يطلب إلحاق املنس��������وب إلى أب 
آخر". دعوى نفي النسب قد ترفع أيضًا من قبل الزوج لنفي 
أحد أبنائه، ألسباب خاصة تتعلق بزنا الزوجية، إذ يدعي 

أمام املحكمة أن أبناءه أو أحدهم ليس من صلبه.
وبحسب الغريباوي فأن املحكمة في هذه الحالة "تستجوب 
الطرف��������ني وتس��������تمع إل��������ى أقواله��������م وتفاتح دائ��������رة األحوال 
املدنية للتأكد من نس��������ب املولود في الس��������جل وإذا كان سن 
املطلوب نفي نسبه يتجاوز السبع سنوات يمكن للمحكمة 

االستئناس برأيه".
ولغرض اإلثبات يتم اللجوء إلى ما يسمى بالخبرة الطبية 
في هذه الحاالت، يقول الغريباوي "في السابق نطلب تقرير 
الطب العدلي الذي يس��������مى فحوصات تطابق األنسجة لكن 
ه��������ذه الفحوص��������ات تمن��������ح النتيجة بنس��������بة %55 فقط مما 
يصّع��������ب الركون إليه��������ا، لكن اآلن وبعد التط��������ورات العلمية 

التي حدثت في العقد األخير فأن معهد الطب العدلي افتتح 
قس��������مًا خاصًا وهو قسم الحمض النووي )D.N.A( اذ تصل 
نتائج الفح��������ص فيه إلى %99 من الحقيقة ما يس��������هل على 

املحكمة اتخاذ القرار في نفي النسب من عدمه".
وال يتعل��������ق املوضوع بالجان��������ب القانوني فقط، فكما يؤكد 
الغريباوي أن قضية نفي النسب تتعلق بالجانب الشرعي 
أيضًا، وعن هذا يقول إن "املحكمة تقوم بإحالة الطرفني إلى 
الجهة الدينية بحسب معتقدهم لغرض بيان الرأي الديني 

بهذا الخصوص".
وتواج��������ه ه��������ذه الدع��������اوى صعوبات في حس��������مها عندما ال 
تمن��������ح التقاري��������ر العلمية رأيًا جازمًا للقاضي الس��������يما في 
الوقائ��������ع الت��������ي مرت عليها م��������دة طويلة م��������ن الزمن ويكون 

األبوان متوفني.
ويفيد قاضي األحوال الش��������خصية أنه "في هذه الحالة فأن 
الجه��������ة الفاحصة تس��������تلزم وجود عينات م��������ن عظم الفخذ 
أو األس��������نان األمامية لغرض املطابق��������ة، فتقرر املحكمة فتح 
قبور املتوفني لغرض جلب هذه العينات وهي من صاحية 
محكمة التحقيق بحسب االختصاص املكاني، وهذه اآللية 
ال يتم اللجوء إليها إال عند االضطرار ملا فيها من مس��������اس 

بحرمة املتوفى ومشاعر ذويه".
اما الصعوبة األخرى وهي قيام الزوجية فهي مانع قانوني 
لنس��������ب طفل ألب آخر بوجود الزوج، كما يؤكد الغريباوي 

الذي ينظر عدة دعاوى من هذا النوع.
ويؤك��������د قاض آخر وهو عباس حمي��������د ورود هذه الدعاوى 
بعدد غير قليل إلى محاكم األحوال الشخصية، فيما يجمل 

معظم أسبابها إلى الخافات.
وقال حميد في تصريح مقتضب إلى "القضاء" إن "الخافات 
ب��������ني األزواج الس��������يما إذا كانت هذه العائات من مس��������توى 
تعليمي وتربوي متدٍن ترش��������ح عنها قضايا لنفي النس��������ب 

بداعي زنا الزوجية وغيرها".
وأض��������اف حمي��������د أن "محكمة األح��������وال الش��������خصية نظرت 
دعاوى عدة تتعلق بهذا الجانب واعتمدت الحمض النووي 
وجاءت معظم النتائج لصالح املدعي أي أن األطفال ليسوا 
من أبناء الزوج، وعلى إث��������ر ذلك أحيل أزواج وزوجات على 

محاكم التحقيق بتهمة زنا الزوجية".

الغرامات املالية ضد املهربني أدخلت مبالغ كبرية إىل إيرادات الدولة

المحكمة الكمركية الوسطى أدانت آالف 
المتهمين ووفرت نحو ثمانية مليارات خالل 2017

بغداد/ محمد سامي

أكدت املحكمة الكمركية الوس��������طى 
إصداره��������ا أحكام��������ا أدان��������ت نح��������و 
عشرة آالف مخالف لقانون التعرفة 
الكمركية خ��������ال العام املاضي بني 
مهّرب وم��������زّور، الفتة إلى أن معظم 
هذه األحكام كانت بغرامات مالية 
الدول��������ة نح��������و 8  وف��������رت لخزين��������ة 

مليارات دينار خال هذه املدة.
لكن أعضاء في املحكمة كش��������فوا أن 
ما يتم كشفه من عمليات التهريب 
هو "غي��������ض من فيض" ج��������راء عدم 

السيطرة على املنافذ الحدودية.
وق��������ال القاضي س��������تار ورور نائب 

رئيس استئناف الرصافة ورئيس 
املحكمة املختص��������ة بنظر الدعاوى 
الكمركية في املنطقة الوس��������طى ان 
"محكمتنا نظ��������رت ما يقارب ال�350 
قانون  بمخالف��������ة  تتعل��������ق  دع��������وى 

الكمارك".
وأض��������اف ورور إل��������ى "القض��������اء" أن 
"هذه املخالفات تصنف إلى تهّرب 
م��������ن التعرف��������ة الكمركي��������ة من خال 
املس��������توردة  امل��������واد  كمي��������ة  تقلي��������ل 
وعرض كمية اقل بكثير من الكمية 
تهري��������ب  محاول��������ة  او  األصلي��������ة، 
بضائع تك��������ون مخفية داخل املواد 
أوراق  اس��������تخدام  او  املوج��������ودة، 
م��������زورة تب��������ني ان البضاعة الداخلة 

مستوفية للتعرفة الكمركية".
وأك��������د القاض��������ي ورور ان "املحكمة 
بح��������ق  كثي��������رة  أحكام��������ا  أص��������درت 
متهمني تصل أعدادهم إلى عش��������رة 
آالف متهم تقريبا من املتورطني في 
جريمة التهريب وبأحكام مختلفة 
منهم تجار مس��������توردون للبضائع 
وأيضا مخلصو كمارك متورطون 
"معظ��������م  ان  ورور  وأك��������د  معه��������م".  
العقوبات كان��������ت الغرامة املالية إذ 
غرمت املحكمة هؤالء غرامات مالية 
كبي��������رة جدا بل��������غ مجموعها خال 
ع��������ام 2017 ما يق��������ارب ال� 8 مليارات 
دينار  دفع��������ت إلى خزين��������ة الدولة 
وتعد ضمن اإلي��������رادات التي تدخل 

ف��������ي املوازن��������ة العام��������ة". وع��������ن هذه 
العقوب��������ات يلفت قاض��������ي املحكمة 
الكمركي��������ة إل��������ى أن "األح��������كام غالبا 
ما تكون مش��������ددة على املتهمني في 
هذه الدعاوى، إذ يحكم على املتهم 
بالحب��������س باإلضافة إل��������ى الغرامة، 
وإذا لم يت��������م دفع الغرامة تزيد مدة 
الحب��������س للمته��������م إذ يقس��������م املبلغ 
على ايام ويحس��������ب كل يوم مقابل 
50 ألفًا بش��������رط ان ال تزيد املدة عن 

سنتني".
ولف��������ت إل��������ى أن "الغرام��������ة تحس��������ب 
بس��������عر البضاعة املهرب��������ة مضافًا 
إليه��������ا مبل��������غ التعرف��������ة الكمركي��������ة 
وتض��������رب ف��������ي ثاثة أضع��������اف مع 

مصادرة البضاع��������ة بأكملها حتى 
قيمة وس��������يلة نقل البضاعة، ومن 
ث��������م تباع ف��������ي مزاد علن��������ي وتدخل 
كإي��������رادات للخزين��������ة العامة، ومن 
ارتفع��������ت  األح��������كام  ه��������ذه  خ��������ال 
اإلي��������رادات م��������ن الغرامات بنس��������ب 

كبيرة جدا للعام املاضي".
م��������ن جانبه يرى عماد جواد عضو 
املحكم��������ة الكمركي��������ة وممثل وزارة 
املالي��������ة أن "وكي��������ل اإلخ��������راج وكما 
الكمركي"  "املخل��������ص  مت��������داول  هو 
ه��������و أس��������اس الفس��������اد ف��������ي املنافذ 
الوصل  باعتباره حلقة  الحدودية 
بني التاج��������ر واملوظفني املختصني 

في املنفذ".

وف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" أفاد 
جواد ب��������أن "املخّلص يق��������وم بأخذ 
األوراق الرس��������مية للبضائ��������ع م��������ن 
التاج��������ر والعم��������ل على الس��������ير في 
اإلجراءات التي تس��������مح للبضاعة 
بالدخول ومنها حس��������اب التعرفة 
الكمركي��������ة"، الفت��������ا إل��������ى أن "ه��������ذه 
العملي��������ة غالبا ما تتخللها حاالت 
فساد وتاعب، علما بان املخلص 
ولكن��������ه  موظ��������ف  غي��������ر  الكمرك��������ي 
حاص��������ل عل��������ى تخويل م��������ن وزارة 

املالية للقيام بهذه الوظيفة".
الكمركية  وأك��������د عض��������و املحكم��������ة 
الوس��������طى أن "م��������ا يت��������م ضبطه من 
عمليات تهريب او عمليات تاعب 
في املنافذ الحدودية هو غيض من 
فيض"، بحس��������ب وصفه. ولفت إلى 
أن "الكثي��������ر من هذه الجرائم لم يتم 
التوصل إليها والنس��������ب املوجودة 
بالقي��������اس  ج��������دا  ضئيل��������ة  لدين��������ا 
إلى م��������ا يتم تهريب��������ه وإذا ما تمت 
الس��������يطرة على املناف��������ذ الحدودية 
فإن ذلك يساهم بإدخال الكثير من 

اإليرادات للدولة".
وأضاف جواد أن "عمليات التهريب 
مس��������تمرة ف��������ي املناف��������ذ الحدودية 
ج��������راء ع��������دم الس��������يطرة عليها ولم 

تتوقف منذ عام 2003".
وال يب��������ّرئ ج��������واد "معظم املوظفني 
الحكوميني من مختلف مؤسسات 
الدولة التي تعم��������ل في تلك املنافذ 
املتورطني معهم برغم وجود كثير 
م��������ن اإلج��������راءات املعق��������دة ملحاولة 
املوج��������ود  الفس��������اد  م��������ن  التقلي��������ل 

هناك".
وكش��������ف جواد أن "ل��������كل دعوى ما 
ال يق��������ل ع��������ن ثاث��������ة م��������ن املوظفني 
فس��������اد  عملي��������ات  ف��������ي  متورط��������ني 
بتهري��������ب او تقلي��������ل م��������ن التعرف��������ة 
الكمركية منهم  موظفون عاملون 
في لجنة الكش��������ف عل��������ى البضاعة 
امليزان  ف��������ي  وموظف��������ون عامل��������ون 
لحساب وزن البضاعة او عاملون 

في التخمني".

بغداد / إيناس جبار

الصيدلي��������ات  مؤخ��������رًا  انتش��������رت 
األدوية  ودكاك��������ني  املرخص��������ة  غير 
والتطبيب بس��������بب غي��������اب الرقابة 
الصحي��������ة وتفش��������ي البطال��������ة ف��������ي 
الصيدلي��������ات  وحت��������ى  الب��������اد، 
املرخص��������ة مازالت تعتمد العاملني 
م��������ن غي��������ر الصيادل��������ة ف��������ي صرف 
األدوية، كم��������ا أن األدوية املمنوعة 
وج��������دت طريقه��������ا إلى الش��������ارع من 
خ��������ال "دكاك��������ني األدوي��������ة" وموقع 

التواصل االجتماعي.
إل��������ى ذلك، ضبطت الق��������وات األمنية 
كميات كبيرة من األدوية املمنوعة 
من التداول مخزونة في تكية تعود 
ملتهم��������ة تمث��������ل اآلن أم��������ام محكمة 
بقضاي��������ا  املختص��������ة  التحقي��������ق 

النزاهة.
وق��������ال قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق 
تس��������تقبل  "املحكم��������ة  أن  النزاه��������ة 
باستمرار دعاوى عن انتحال صفة 
الصيادلة أو مزاولة املهنة من دون 
إجازة"، الفتا إلى أن "املحكمة تنظر 
قضية متهم��������ة ص��������در بحقها أمر 
قب��������ض وزوجها لحيازته��������ا أدوية 
وبكمي��������ات كبيرة أكثره��������ا ممنوع 
م��������ن الت��������داول إال بوصف��������ة  طبيب 

مختص". 
وأض��������اف قاض��������ي التحقي��������ق إل��������ى 
القضاي��������ا  "ه��������ذه  أن  "القض��������اء" 
تح��������ال بع��������د اس��������تكمال اإلجراءات 
التحقيقية إل��������ى محاكم الجنايات 
املختص��������ة وف��������ق امل��������ادة )50( م��������ن 
قان��������ون مزاولة الصيدل��������ة العراقي 
رق��������م 40 لس��������نة 1970"، الفت��������ا إل��������ى 
أن "قضي��������ة املتهم��������ة الت��������ي وج��������د 
األدوي��������ة تحال  بحوزته��������ا كميات 

إل��������ى محكمة الجناي��������ات املختصة 
وحسب املادة 39 من القانون نفسه 
بتهم��������ة املتاجرة باألدوية بش��������كل 

غير مشروع". 
أم��������ام  املاثل��������ة  املتهم��������ة  وأف��������ادت 
املحكمة ف��������ي معرض إفادتها التي 
تحصل��������ت عليها "القض��������اء" بأنها 
مارس��������ت العمل ف��������ي صيدلية قبل 

سبع سنوات بصفة عاملة.
وقالت "اكتس��������بت خبرة كبيرة من 
خ��������ال تنقلي في مناط��������ق وأماكن 
عدة في مج��������ال الصيدلة،  وطلبت 
من زوج��������ي املتهم في هذه القضية 
أن يدعمن��������ي بامل��������ال وقب��������ل س��������تة 

أش��������هر م��������ن توقيف��������ي اس��������تأجرنا 
مح��������ا  إلش��������غاله كصيدلي��������ة ف��������ي 
احد أحياء بغداد ومارسنا العمل 
الصيدلي فيه بصفة غير رس��������مية 
ومن دون إجازة، واغلب املواطنني 
يعرفوني باس��������م الدكتورة )..( رغم 
إني لم أحصل على ش��������هادة في أي 

اختصاص طبي".
وتابع��������ت املتهم��������ة أن "الصيدلي��������ة 
أغلقت لغرض الصيانة والتجديد 
وكن��������ت ابحث ع��������ن كمي��������ات كبيرة 
م��������ن الع��������اج البعض من��������ه ممنوع 
التعامل به إال بوصفة طبية، وعن 
طريق مواقع التواصل االجتماعي 

وجدت إعان��������ا مموال على صفحة 
ف��������ي الفيس��������بوك عن أدوي��������ة وأثاث 

تخص صيدلية ما".
طري��������ق  "ع��������ن  بالق��������ول  وأكمل��������ت 
محادث��������ات )املس��������نجر( اتفقت مع 
املس��������ؤولني ع��������ن الصفح��������ة عل��������ى 
لش��������رائها  والنوعي��������ات  الكمي��������ات 
بيع��������ي ألن��������ي ال  لكنه��������م رفض��������وا 
أمتل��������ك صفة طبي��������ة، بعدها اتصل 
ب��������ي صيدالن��������ي واتف��������ق معي على 
تأييد الصيدلية بامتياز وتم فتح 

الصيدلية باسم آخر".
األدوي��������ة  بش��������راء  املتهم��������ة  قام��������ت 
)معظمه��������ا ممن��������وع من الت��������داول( 
واألث��������اث وذك��������رت "ادخرته��������ا ف��������ي 
)تكي��������ة( جنوب بغ��������داد وهي محل 
إقامت��������ي كون��������ي زوج��������ة ثانية وان 
زوج��������ي ليس له عاق��������ة أو علم عن 
ماهية  عملي س��������وى ان��������ه دعمني 
ماديا عن��������د ارتباطنا، وبعد مضي 
ش��������هرين على احتفاظ��������ي بكميات 
األدوي��������ة  في الس��������كن القي القبض 

علي".
كما أف��������اد زوج املتهمة بأنه "يعمل 
في األعمال الح��������رة وهو طالب في 
كلي��������ة القان��������ون وانه تع��������رف على 
اح��������دى الصيدليات  ف��������ي  زوجت��������ه 
وقبلت ال��������زواج به كزوج��������ة ثانية، 
موضح��������ا بأن��������ه "على عل��������م بأنها 
عاملة وال تملك ش��������هادة آو إجازة 

ملزاولة مهنة الصيدلة". 
ويتابع ال��������زوج أن زوجت��������ه "كانت 
طري��������ق  ع��������ن  األدوي��������ة  تش��������تري 
الفيس��������بوك وبكميات كبيرة وإنها  
أغلقت صيدليتها لغرض الصيانة 
طبي��������ب  م��������ع  بالتعاق��������د  وقام��������ت 
صيدلي على فتحها وباس��������م آخر  

وكان االتفاق بحضوري". 

األدوية الممنوعة تجد طريقها إلى الشارع 
بواسطة "التواصل االجتماعي"

الـ)دي.أن.أي( يسعف المحاكم الشرعية 
في دعاوى "نفي النسب"

■ قصر القضاء في الرصافة مقر المحكمة الكمركية الوسطى 



نظرة قانونية في الجرائم 
المرورية 

من املسلم به أن قانون إدارة املرور رقم )٨٦( لسنة ٢٠٠٤ النافذ قد 
تناول من بني احكام��������ه الجرائم التي يرتكبها قائد املركبة أثناء 
قيادته لها ورتب عليها الجزاءات القانونية، وحس��������ب التفصيل 
الوارد في املواد التي س��������نها املش��������رع بني دفتي هذا القانون، وما 
نريد أن نس��������لط عليه الضوء في هذه األسطر جزئية من مجمل 
هذه الجرائم وهي التي تطال األشخاص واألموال من جراء قيادة 
املركبة األمر الذي ينتج عنها األذى للغير ناهيك عن تلف األموال 
وحس��������ب ظروف كل واقعة منها، وربما م��������ن املفيد أن نركز على 
نص القس��������م  )٢٣( من القانون املذكور كونها األكثر ش��������يوعا في 
التطبيقات القضائية نظرا لكثرة مثل هذه الحوادث التي ال تكاد 
تخلو منها محكمة من محاكم التحقيق ، فقد جاء ت هذه املادة 
القانونية لتفرض جزاءات قانونيه عقابية على الشخص الذي 
يق��������ود العجلة برعونة وتهور وما ينتج عن ذلك من حوادث  من 
أذى أو مرض جسيمني تصيب االغيار من الناس أو تلف أموالهم 
وهذه الجزاءات تتراوح مابني عقوبة الحبس أو الغرامة وبحسب 

التفصيل الوارد في املادة القانونية املذكورة أنفا.
ومن تفحص هذه املادة من وجهة قانونية وعملية تطبيقية نجد 
أنها التختلف من حيث العقوبة عن غيرها من الجرائم األخرى من 
نوع جرائم الجنح، حيث أن عقوبة هذه الجريمة هي الحبس أو 
الغرامة كما أسلفنا، ولكنها تختلف عن غيرها من جرائم الجنح 
ف��������ي أنها من الجرائم غير العمدية بمعن��������ى  أن مرتكبها لم يكن 
قاصدا ارتكابها وبمعنى قانون��������ي اخر انتفاء القصد اإلجرامي 
عند ارتكابها وهو الشرط القانوني األساسي الذي تتأسس عليه 
اغلب الجرائم العمدية األخرى والتي دعت املشرع إلنزال العقاب 
بمرتكبها  وتغليظ العقوبة في أحيان معينة وحسب طبيعة كل 

جريمة واسلوب ارتكابها.
 وعلى هذا األساس وملا كانت هذه الجريمة املرورية من الجرائم 
غي��������ر العمدي��������ة، فان االم��������ر يدعونا للق��������ول عن املب��������رر القانوني 
واملنطقي الذي جعل املشرع  يعزف عن شمولها بمنطوق احكام 
امل��������واد ) ٣ و ٨ و ١٩٤ ومابعده��������ا ( من قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١  النافذ ، وهذه املواد القانونية تعنى 
بضرورة طلب تحريك الش��������كوى في جرائم معينة ممن له الحق 
بطلب تحريكها واليجوز اتخاذ أي إجراء قانوني بحق مرتكب 
الجريمة فيما إذا لم يبادر صاحب الحق بطلب الشكوى،  وحتى 
إذا ما طلب املشتكي تحريك الشكوى فإنه يعد متنازال عن شكواه 
بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعه مدة ثاثة أش��������هر دون عذر 
مش��������روع ويصدر القاضي عندئذ قراره برفض الش��������كوى وغلق 

الدعوى نهائيا.
 ومن جهة أخرى فان اغلب هذه الجرائم تكون مش��������مولة بأحكام 
الصلح حس��������ب نص امل��������ادة ١٩٤ األصولية وم��������ا بعدها من مواد 
الصل��������ح والذي مآله القانوني أيض��������ا غلق التحقيق نهائيا بعد 
قبوله من قب��������ل املحكمة، اقول وعود على ب��������دء ملا كانت الجرائم 
العمدية تخضع لهذه األحكام املتقدم��������ة، فإنه ومن باب أولى أن 
يسري هذا الحكم على الجرائم غير العمدية ونقصد بها الجرائم 
الناتجة عن الحوادث املرورية املوصوفة أعاه، سيما وان الواقع 
الحالي للمجتمع وم��������ع تزايد مثل هذه الحوادث نتيجة لتخمة 
الشوارع بأعداد هائلة من السيارات بات يتطلب وجود تشريعات 
تواكب ما ينتج عن الخطوات املتسارعة  للتكنولوجيا ألحديثة 
الت��������ي تعمل على خلق اآللة التي ينتج عنها الكثير من الحوادث 
العرضية والنتيجة الطبيعية هو تخمة املحاكم ومراكز الشرطة 
بأع��������داد هائلة من هذه الدعاوى التي ب��������ات يحركها الحق العام 
بالدرجة األولى دون املتضرر الحقيقي من هذه الحوادث ناهيك 
عن البطء في حسم ملفات هذه القضايا ألسباب عملية وقانونية 
احيانا يضيق املقام عن ايرادها جميعا.... إنها دعوة العادة النظر 

في التشريعات التي تتناول هذه الحوادث.

من اإلقامة يف سويسرا إىل القتال يف تلعفر

"عبيدة".. إرهابي تركي جنده "الفيس بوك" 
واندس مع النازحين عند تحرير الموصل
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احملاكم تستقبل هذه الطلبات وتلحق احلجج بعقود الزواج

القانون العراقي يتيح زيادة أو تخفيض المهر للزوجين وفق شروط معينة
بغداد / إيناس جبار

أكد قضاة متخصصون في 
محاكم األحوال الشخصية 

إمكانية تغيير قيمة املهر املحدد 
في عقد الزواج في حالة قيام 

الزوجية وذلك بزيادته أو نقصانه 
حسب االتفاق والتراضي بني 

الزوجني وحدد القانون العراقي 
شروط لذلك.

وقال القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 
إن "امله��������ر يعد  من اآلث��������ار التي تترتب 
على عق��������د ال��������زواج وهو م��������ن الحقوق 
املالي��������ة للزوجة على زوجها وش��������رعا 
ه��������و ما أوجبته الش��������ريعة االس��������امية 
عل��������ى الرج��������ل، صيان��������ة للم��������رأة من أن 
تمتهن كرامته��������ا"، الفتا ال��������ى أن "املهر 
في الحقيق��������ة رمز يعبر ب��������ه الرجل عن 
رغبت��������ه في االقت��������ران بامل��������رأة واعتزازه 
بانس��������انيتها وملعان��������ي س��������كنه إليه��������ا 

وسكنها إليه إذ أنه ليس ثمنا لها".
وردا على س��������ؤال ح��������ول إمكانية زيادة 
امله��������ر أو تخفيضه أض��������اف الزيدي في 
حديث إلى "القض��������اء" أن "للزوج جواز 
أن يزي��������د امله��������ر لزوجته كم��������ا للزوجة 
أن تخف��������ض من��������ه لزوجه��������ا بش��������رط أن 
تك��������ون الزيادة معلومة ومعينة وقبول 
الزوج��������ة وأن تك��������ون الزي��������ادة في حال 

قي��������ام الزوجي��������ة )حقيق��������ة( ويكون ذلك 
وفق )حج��������ة زيادة املهر أم��������ام محكمة 
األحوال الشخصية( وذلك بطلب يقدم 
م��������ن قبل ال��������زوج ويتم تأش��������ير ذلك في 

سجل العقود".
ويضي��������ف  الزيدي "ق��������د يتفق الزوجان 
أحيان��������ًا عل��������ى إنق��������اص امله��������ر املؤجل 
ويت��������م عبر طلب أيض��������ا"، ويوضح آلية 
املحكم��������ة "بع��������د التثب��������ت م��������ن اختيار 
الزوج��������ة ورغبتهم��������ا الكاملة في الحط 
م��������ن امله��������ر وإنقاصه تتب��������ع اإلجراءات 
نفس��������ها وكذل��������ك املس��������تندات في حجة 

زيادة املهر". 
ويؤكد الزي��������دي أن "الزيادة والنقصان 
تلحق بأص��������ل العقد بش��������رط أن يكون 
الزوج كامل األهلية وأن توافق الزوجة 
موافقة صريحة وتصدر املحكمة حجة 

شرعية بذلك".
ويروي الزيدي انه "في بعض األحيان 
نجد أن اغلب املتزوج��������ني غير متفقني 
على امله��������ر املعجل واملؤجل ويفاجأون 
عند السؤال من قبل القاضي عن مقدار 
املهر وف��������ي بعض األحي��������ان يختلفون 
ويخرج��������ون للتفاهم بالرغ��������م من أنهم 

حضروا أمام القاضي".
من جانبه، يؤيد احمد الصفار قاضي 
ف��������ي  الش��������خصية  األح��������وال  محكم��������ة 
الزبي��������ر كام ويقول إن "قانون األحوال 
الشخصية العراقي رقم 188لسنة1959 
أوجب على ال��������زوج امله��������ر املتفق عليه 
فقط واملهر املثل وللزوج أن يزيد املهر 

لزوجته كم��������ا للزوج��������ة أن تنقص منه 
لزوجه��������ا إذا كانا كامل��������ي األهلية غير 
محج��������وز عل��������ى احدهم��������ا لصغ��������ره  أو 
لسفه  أو غفلة،  وكذلك يجوز للزوج أو 
ألبيه إن كان صغي��������را الزيادة في املهر 

بعد العقد وكذلك يجوز للزوج أن كان 
بالغا كما مبني حس��������ب شروط حددها 

القانون". 
الت��������ي  الح��������االت  القاض��������ي  ويفص��������ل 
حدده��������ا القانون ب���������"أن تك��������ون الزيادة 

معلومة، وأيضا أن تكون الزيادة حال 
قي��������ام الزوجية ف��������إذا حصل��������ت الزيادة 
بع��������د الط��������اق البائ��������ن أو بع��������د انتهاء 
ع��������دة الط��������اق الرجع��������ي او بع��������د موت 
احد الزوج��������ني هنا لم تص��������ح الزيادة، 

ويش��������ترط  كون الزوج من أهل التبرع 
بالغا عاقا رش��������يدا، ويش��������دد القانون 
ان تك��������ون الزوجية قائم��������ة حقيقية او 
حكما وان قي��������ام الزوجية حكما يكون 
إذا كان��������ت الزوجة مطلقة طاقا رجعيا 
أي أنها )مطلق��������ة طلقة واحدة أو اثنني 

ولم تنته عدتها(". 
م��������ن جانبه يورد القاض��������ي حيدر علي 
نوري عضو هيئة اإلش��������راف القضائي  
أن "قرارا ملجلس قي��������ادة الثورة املنحل 
)إذا  1987 تضم��������ن  لس��������نة    352 رق��������م 
اتفق ال��������زوج والزوجة على زيادة املهر 
املس��������مى او املثب��������ت في العقد املس��������جل 
الزي��������ادة  نص��������ف  يدفع��������وا  أن  عليه��������م 
للضريبة واملحكمة التي تس��������جل هذه 
الزيادة مس��������ؤولية عن اس��������تيفائه( أي 
أن الضريبة تأخذ نصف مبلغ الزيادة  
م��������ن الزوجني كأن يك��������ون املهر مليونا 
وطلب تغيي��������ره إلى خمس وعش��������رين 
مليون فان الزيادة الحاصلة بمقدار 24 
مليون سيكون منها نصيب للضريبة 
وه��������و النصف اي م��������ا قيمته 12 مليون 

دينار".
وخلص نوري الى أن "الغرض من القرار 
هو لعدم تغيير قيمة املهر والتضييق 
على الزوجني للحيلول��������ة دون زيادته، 

وضغط احد األطراف على اآلخر".
وي��������رى القاضي "ل��������زوم وقفة جدية من 
الجه��������ات املختص��������ة الن من ش��������أنه أن 
يتدخل في األحوال  الشخصية املتفق 

عليها بني الطرفني خافا إلرادتهم".
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)عبيدة( يقف  س��������رجان علي واملكن��������ى ب�
اآلن أمام املحكم��������ة املركزية املتخصصة 
بنظر قضاي��������ا االرهاب في بغداد، حيث 
يروي تفاصي��������ل انخراطه ف��������ي "داعش" 
وطريق��������ة تجني��������ده وتلقي��������ه التدريبات 
ورحلته من سويسرا حتى مدينة تلعفر 

والقبض عليه متنكرًا بني النازحني.
يقول الشاب سرجان صاحب ال�23 ربيعا 
إن والديه "اضطرا للسفر من تركيا إلى 
سويس��������را للعمل هناك كون أبي طبيبًا 
متخصص��������ًا بجراح��������ة القل��������ب، وهن��������اك 
ولدت في مدينة )كانتون( السويس��������رية 
وحصلنا على اإلقامة الدائمة ثم درست 
الهندس��������ة وعملت في ش��������ركة فرنس��������ية 

للمواد الكهربائية في سويسرا".

طريق اإلرهاب
يضي��������ف "عبي��������دة" انه "في الع��������ام 2010 
كان��������ت ل��������دي توجه��������ات ديني��������ة وبدأت 
بمتابع��������ة البرامج الديني��������ة التي تظهر 
على التلفاز، حتى قم��������ت بالذهاب إلى 
جام��������ع في مدين��������ة اربون السويس��������رية 
عام 2013 لغرض اداء الصاة فالتقيت 

بصديق سابق".
 ويتابع أن "صديقي اخبرني بأنه يرتاد 
مسجدا آخر في منطقة روشاخ ويلتقي 
فيه املسلمني من االتراك والصوماليني 
واألملان ومن دول أخرى"، يشير سرجان 
إلى أنه التقى هناك بشخص صومالي 
يدعى )عب��������د الفتاح( "كان يحدثنا على 

الجهاد في س��������بيل الله وعن الفتوحات 
التي يحققه��������ا  األخوة "املجاهدون" في 
تنظي��������م الدولة اإلس��������امية ف��������ي العراق 
وس��������وريا وانه��������م بحاج��������ة ال��������ى الدعم 

واملساندة".
قام س��������رجان عل��������ي بالت��������ردد على هذا 
املس��������جد، ويؤكد أنهم كانوا باستمرار 
يتحدثون عن موض��������وع الجهاد ودعم 
املجاهدي��������ن "حتى أصبح��������ت لدي رغبة 
ف��������ي االلتح��������اق باملقاتل��������ني ف��������ي العراق 

وسوريا"، يقول عبيدة.

تجنيد عبر الفيس بوك 
يكمل عبيدة "أصبح��������ت أتصفح مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي حت��������ى تعرفت 
على الداعية األملان��������ي )بيرفوكر( خال 
العام 2015 ثم دعاني للسفر إلى أملانيا 
لغرض اللقاء به ثم س��������افرت الى هناك 
برفق��������ة 8 أش��������خاص ممن لديه��������م رغبة 
بااللتحاق في صف��������وف التنظيم حتى 
التقينا بالداعي��������ة في مدينة )مانهايم( 
األملاني��������ة ودعان��������ا للعم��������ل الجه��������ادي، 
بعدها أصبحت لنا زيارات متكررة إلى 

أملانيا للقاء به".

ويسترسل عبيدة "بعدها تعرفت على 
شخص يدعى ايكمني عن طريق مواقع 
التواصل االجتماعي وتحدثنا عن أمور 
الجه��������اد ومس��������اندة املقاتل��������ني وأصبح 
يبعث لي مقاطع للمعارك و"الفتوحات" 

وأخبار تنظيم الدولة اإلسامية".

من سويسرا إلى تلعفر 
وزاد "س��������ألني )ايكم��������ن( ع��������ن رغبت��������ي 
الع��������راق  ف��������ي  للمقاتل��������ني  باالنضم��������ام 
وسوريا فوافقت ، وطلب مني السفر من 
سويسرا الى تركيا فسافرت وتوجهت 
إلى مدينة )افجلر( التركية والتقيت به 
هن��������اك واصطحبني الى احد املس��������اجد 
حتى بقيت مدة أس��������بوع وطلب مني أن 
ال اخ��������رج وان ال أتح��������دث ألحد وبعدها 
اصطحبني الى مدينة اسطنبول حتى 
التقيت بعائلة تركية تتكون من نس��������اء 
ورج��������ال ترغ��������ب بالهجرة إلى س��������ورية 

لغرض الجهاد". 
ويضيف االرهابي "بعدها اتجهنا إلى 
محافظ��������ة )كلك��������س( التركي��������ة والتقينا 
باح��������د املهربني حيث قام بإيصالنا الى 
الح��������دود الس��������ورية حت��������ى تجاوزناها 

مش��������يًا على االق��������دام وبعده��������ا وصلت  
ث��������اث عجات تابع��������ة لتنظي��������م داعش 
ونقلتنا الى مضافة خاصة باملهاجرين 
في مدينة الرقة السورية وبعدها نقلنا 
الى معسكر في مدينة الطبقة السورية 
وبعد فترة تم نقلنا بواس��������طة عجات 

الى مدينة تلعفر العراقية".

تدريب عسكري ودورة شرعية 
واف��������اد عبي��������دة قائ��������ا "عن��������د وصولنا 
ال��������ى معس��������كر الطبق��������ة الس��������وري قرب 
مس��������ؤول  اس��������تقبلنا  الطبق��������ة  مط��������ار 
)ابي عبد الرحمن(  املعس��������كر واملكنى ب�
داغس��������تاني الجنس��������ية وتم ادخالي في 
دورة تدريبي��������ة على االس��������لحة وبعدها 
تم زجي في دورة شرعية تضمنت نشر 
فكر تنظيم الدولة اإلس��������امية والجهاد 
وكان )ابو عمر الروس��������ي( هو مسؤول 

الدورات الشرعية".
ويس��������تطرد "عند وصولنا ال��������ى مدينة 
تلعفر العراقية التقينا بمسؤول كتيبة 
)ابو طلحة(  املهاجرين االتراك واملكنى ب�
وتلقينا التدريب على يده على مختلف 
انواع االسلحة )كاشنكوف ، والبي كي 

سي ، وار بي جي 7 و قاذفة الصواريخ 
ورمانات يدوية(".

 عمله في التنظيم 
يب��������ني االرهابي س��������رجان عل��������ي املكنى 
)عبي��������دة ( املفاصل الت��������ي عمل بها في  ب�
التنظي��������م حيث ي��������روي "بع��������د اجتيازي 
القت��������ال  عل��������ى  التدريبي��������ة  ال��������دورات 
والش��������رعية تم إباغنا بأنه س��������وف يتم 
تكليفن��������ا بقت��������ال الق��������وات العراقية وتم 
باالذربيجانيني  بمضافة خاصة  نقلي 
حت��������ى التقيت باألمير الع��������ام في تلعفر 
ويدعى ) طال ( وسألني عن تخصصي 
وأخبرته اني اعمل في مجال الكهرباء".

"ت��������م تكليفي بعمل  وأوض��������ح اإلرهابي 
الناس��������فة  للعبوات  الكتروني��������ة  دوائ��������ر 
ف��������ي معمل لتصنيع وتجهي��������ز العبوات 
وعملت هناك ملدة 9 اش��������هر وبعدها تم 
نقلي الى ديوان الزكاة في تنظيم الدولة 
وكان عملي يقتصر على توزيع االموال 

على عائات املجاهدين والطعام".
وأض��������اف "بعدها ت��������م تكليفي بواجبات 
ع��������دة منه��������ا املرابط��������ة وعم��������ل دوريات 
واالنتش��������ار في مدينة تلعفر وش��������اركت 
بالتصدي للهجمات الت��������ي كانت تقوم 

بها القوات العسكرية العراقية".

زواجه والقبض عليه 
يذكر عبيده "تزوج��������ت من امرأة عراقية 
م��������ن أهال��������ي تلعف��������ر ع��������ن طري��������ق اح��������د 
املجاهدين من الجنسية البنغاديشية 
وذهبنا ملنزله��������ا لخطبتها برفقة امرأة 
م��������ن مكتب ال��������زواج الخ��������اص بالتنظيم 

وعدد من عناصره وقد وافق والدها".
ويزيد اإلرهابي "بع��������د أن قامت القوات 
العراقي��������ة بتنفي��������ذ عملي��������ات عس��������كرية 
ومحاص��������رة تلعف��������ر ج��������رت اش��������تباكات 
عنيف��������ة وق��������د قت��������ل وج��������رح العديد من 
عناصر التنظيم وانسحب اآلخرون فقد 
قم��������ت بأخذ عائلت��������ي وحاولت الخروج 
م��������ن تلعفر وحضر معن��������ا املتهم )ايدن( 
وه��������و أيض��������ًا تركي الجنس��������ية ومتزوج 
من شقيقة زوجتي وأيضًا يعمل ضمن 

التنظيم". 
وتاب��������ع "ق��������د اتفقنا على أخ��������ذ عائاتنا 
وأطفالنا ونتنك��������ر مع النازحني ونوهم 
السيطرات بأننا عائات نازحة للعبور 
إلى س��������وريا التي مازالت تحت سيطرة 
تنظيم الدولة وااللتحاق في صفوفه من 
جديد وذهبنا باتجاه إحدى السيطرات 
وأخبرناه��������م بأننا نازح��������ون إال أن تلك 

القوة قامت بإلقاء القبض علينا ".

بغداد / سيف محمد

من الصعوبة بمكان أن 
ينتهي مطاف مهندس 

تركي الجنسية مقيم في 
سويسرا إلى اإلرهاب، لكن 
"سرجان علي" كان مصيره 
مختلفًا إذ سرعان ما ترك 

كل شيء وسافر إلى تركيا 
ثم الى سوريا ليتلقى 

التدريب في مدينة الطبقة 
في معسكر خاص بتنظيم 

داعش وانتقل بعدها الى 
مدينة تلعفر العراقية 

وتزوج فيها، كلف بأكثر 
من عمل أبرزها صناعة 

العبوات وتجهيزها.

■ المتهم سرجان علي ماثا أمام القضاء العراقي

■ محكمة أحوال شخصية في بغداد/ عدسة.. حيدر الدليمي

القاضي حاتم جبار الغريري

درس الهندسة وعمل على صناعة الدوائر الكهربائية يف معمل خاص للعبوات الناسفة 



حوار خاص

أجرى الحوار / حيدر زوير

* �ُشرع موؤخرا قانون جهاز الإدعاء 
العام، وعن هذا املو�شوع نريد اأن ن�شاأل، 
هل نحن اأمام قانون خمتلف عن �شابقه اأم 

هو متقدم عليه؟
- ال يقرأ املوضوع باملختلف أو املتقدم؛ 
املهم أن القانون يتناسب والحاجات 
الت��������ي فرضتها املتغي��������رات، فالقانون 
الس��������ابق الذي كان ينظ��������م عمل جهاز 
االدع��������اء الع��������ام ش��������رع س��������نة 1979 لم 
يعد يستوعب املستجدات في الحياة 
العراقي��������ة والعم��������ل القضائ��������ي، نع��������م 
هنالك مواد بقيت على حالها وأخرى 
تغي��������رت وهنال��������ك مه��������ام وواجب��������ات 
جديدة أوكلت إلى جهاز االدعاء العام 
بموجب القانون الجديد الذي يحمل 

الرقم 49 لسنة 2017.

* ما هو �شبب �شن قانون جديد؟
- تج��������د ف��������ي األس��������باب املوجبة لس��������ن 
الت��������ي حصل��������ت  التغي��������رات  القان��������ون 
بع��������د ص��������دور قان��������ون االدع��������اء العام 
ولغ��������رض   ،1979 لس��������نة   )159( رق��������م 
مواكبة هذه املتغي��������رات والتوافق مع 
التشريعات الجديدة، ولضمان حسن 
األداء في مكونات الس��������لطة القضائية 

االتحادية. 

* قبل اأن اأ�شاأل عن تفا�شيل هذا القانون، 
نحن نعرف اأن القانون اأثار جدل وقت 
ت�شريعه، هل ما زال هذا اجلدل قائمًا؟

- بالفع��������ل ت��������م تقدي��������م أربع��������ة طعون 
للمحكم��������ة االتحادي��������ة، ثاثة منها تم 
س��������حبها بحس��������ب علمي وبقي طعن 
ما زال تحت نظ��������ر املحكمة االتحادية 

العليا.

* ما هي املواد املطعون بها ومن هي 
اجلهة التي تقدمت بالطعن؟

- الجهة هي هيئ��������ة النزاهة، أما املواد 
املطع��������ون به��������ا فه��������ي الفق��������رات )12و 
13و14( من املادة الخامسة من القانون 
والت��������ي تتعلق بقي��������ام االدع��������اء العام 
بالتحقيق في الفساد املالي واإلداري 
ف��������ي وزارات وهيئ��������ات الدول��������ة وفتح 
مكاتب لإلدعاء العام في هذه األماكن 
لهذا الش��������أن، بدعوى أنه��������ا تتعارض 
مع مهام الهيئ��������ة، وما زال هذا الطعن 

قيد نظر املحكمة الدستورية.

* فلنعد اإىل القانون؛ هل اأ�شتطيع اأن 
اأقول اأن جهاز الدعاء العام وفقا للقانون 
اجلديد هو جهاز غري خمتلف عن �شابقه 

اأم نحن اأمام اإدعاء عام جديد؟
- هو مختل��������ف نظرا لبع��������ض األدوار 
الجدي��������دة فضا ع��������ن أن ل��������كل قانون 
روحا خاصة، وهذا ما يجعله مختلفا 

عن السابق.

* ما هي اأبرز هذه الأدوار التي اأنيطت 
بجهاز الدعاء العام ؟

- ينبغي إدراك أن األدوار ليس��������ت هي 
فحس��������ب من تحدد امله��������ام املضافة أو 
الجديدة، فكل ما يرتبط ببنية الجهاز 
ه��������و جزء من الس��������ياق التطوري الذي 
ينبغ��������ي التركيز عليه، فجهاز االدعاء 
الجدي��������د  قانون��������ه  الع��������ام وبموج��������ب 
املعنوية  بالش��������خصية  صار يتمت��������ع 
وباالس��������تقال املال��������ي واإلداري، بم��������ا 

يجعله مؤسس��������ة تتاءم والتحوالت 
الت��������ي  واالجتماعي��������ة  السياس��������ية 
نعيش��������ها، فعلى الرغم من أن االدعاء 
الع��������ام هو جزء ال ينفصل عن القضاء 
ش��������خصية  إيج��������اد  أن  إال  العراق��������ي، 
معنوية له يعزز من فكرة التكامل في 

العمل القضائي.

*ما هي اأبرز الأدوار اجلديدة لالدعاء 
العام؟

- من املهام املستحدثة ما نصت عليه 
املادة موض��������ع الجدل الت��������ي تحدثنا 
عنه��������ا مطلع الح��������وار وهما الفقرتان 
)12و13 و14( م��������ن امل��������ادة الخامس��������ة 
واللتان تنصان عل��������ى "التحقيق في 
جرائم الفساد املالي واالداري وكافة 
الجرائ��������م املخلة بواجب��������ات الوظيفة 
العامة املنص��������وص عليها في قانون 
العقوب��������ات رق��������م )111( لس��������نة 1969 
)املعدل( طبق��������ا ألحكام قانون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم )23( لس��������نة 
1971 املع��������دل والقوان��������ني الجزائي��������ة 
املكملة له على أن تحال الدعوى خال 
24 س��������اعة من تاري��������خ توقيف املتهم 
إلى قاضي التحقيق"، واملادة األخرى 
"تس��������تحدث دائرة في رئاسة االدعاء 
الع��������ام تس��������مى دائ��������رة املدع��������ي العام 
اإلداري واملالي وقضاي��������ا املال العام 
يديره��������ا مدع��������ي عام ال تق��������ل خدمته 
عن )15( س��������نة تتولى اإلشراف على 
مكات��������ب االدعاء العام املالي واإلداري 

في دوائر الدولة".

* هل هنالك �شيء اآخر ميكن اعتباره 
اأدوارا جديدة اأو متقدمة؟

- هنالك ما يرتبط بدور عضو االدعاء 
العام في دوائ��������ر اإلصاح في الرقابة 
واإلش��������راف واملتابعة، ورغ��������م أن هذه 
الدور غير مس��������تحدث لكنه في النص 

الجديد متقدم.

* ملاذا بتقديرك طعنت هيئة النزاهة بهاتني 
الفقرتني وبهذا الدور امل�شتحدث جلهاز 

الدعاء العام؟
- هذا الس��������ؤال ينبغي أن يوجه لهيئة 
النزاهة النها صاحبة الطعن، وأما من 
وجهة نظري فا أجد هنالك تضاربا 
في األدوار فالهيئة تعمل باالش��������تراك 
م��������ع قضاة تحقيق وجن��������ح وجنايات 
النزاهة، وهذا يدل على أن أي تعارض 
لن يحص��������ل إذا م��������ا كان االدعاء العام 
جزءًا من هذا العمل ما دام االش��������تراك 

حتميًا بني الهيئة والقضاء.

* اأتعتقد اأن املدعني العامني ميلكون من 
القدرات والأدوات التي جتعلهم متقدمني 

يف هذا الدور اأكرث من غريهم؟
- املدع��������ي العام هو ق��������اض، والقانون 
يتحدث عن مدع عام بعمل ال يقل عن 
عشر سنوات، بمعنى القدرة العلمية 
والعملي��������ة، فضا عن الخبرة املتميزة 
التي يخلقها العمل القضائي، ونحن 
نستطيع أن نقول وباقتدار أن القضاء 
العراقي يع��������د من أبرز األجهزة تقدما 
في العالم العربي، وهذا كله وأسباب 
أخ��������رى تجعلني أقول وبش��������كل قاطع 
أن االدع��������اء الع��������ام يملك م��������ن القدرات 
ما يجعل��������ه متقدما بأداء ه��������ذا الدور، 
وحس��������نا فع��������ل املش��������رع عندم��������ا أوكل 

لجهاز االدعاء العام هذه املهمة.

* املهمة التي اأنيطت بكم مبوجب 
هاتني الفقرتني، حتتاج اىل موارد 

ب�شرية ولوج�شتية لي�شت بالهينة، كيف 
�شتعاجلون هذا املو�شوع ؟

- هذا املوضوع مرتبط بسياقني األول 
فلن��������رى ما تقرره املحكم��������ة االتحادية 
بخصوص الطعن الذي تحدثنا عنه، 
وهنالك ش��������يء آخر مرتبط بتش��������ريع 
معني ل��������م يبت به إل��������ى اآلن، ومجلس 
القضاء االعلى وجه��������از االدعاء العام 
لديه تص��������ور واضح له��������ذا املوضوع 

على مستوى الكوادر والعمل. 

* مهما كان هذا الت�شور اأو اخلطط اإل اأن 
هذا الدور ي�شتلزم عدد كبري من اأع�شاء 

الدعاء العام الذين ل تقل خربتهم عن 
غري  علمي  بح�شب  وهذا  �شنوات،   10

ممكن ؟
- ب��������ل ممكن، لك��������ن وفق م��������ا وضعناه 
م��������ن خط��������ط وخط��������ط بديل��������ة ومرونة 
التص��������ورات التي تتي��������ح لنا أن نعالج 
أي تلكؤ يحصل في حال تطبيق هذه 

الخطط. 

* موؤخرا �شوت املجل�س النيابي على 
توليكم رئا�شة جهاز الدعاء العام، هل 

تعتربون اأول رئي�س منتخب لهذا اجلهاز 
بعد التغيري يف العام 2003؟

- نع��������م هذه ه��������ي امل��������رة األول��������ى التي 
يص��������وت مجل��������س النواب فيه��������ا على 
رئيس لجهاز االدعاء العام وبحس��������ب 

السياق الدستوري.

* طريقة توزيع املنا�شب العليا يف ال�شلطة 
الق�شائية كيف تتم؟  

- هذا سؤال مهم؛ في البدء الترشيح 
يت��������م ع��������ن طري��������ق التصوي��������ت عل��������ى 
املرشح داخل مجلس القضاء األعلى، 
وه��������ذا املجل��������س كم��������ا ه��������و مع��������روف 
يتش��������كل من رئيس��������ه ونائ��������ب رئيس 
محكمة التميي��������ز االتحادية ورئيس 
جهاز االدع��������اء الع��������ام ورئيس هيئة 
املناطق  القضائي ورؤساء  اإلشراف 
كان��������ت  والتصوي��������ت  االس��������تئنافية، 
نتيجته باإلجماع س��������واء بالنس��������بة 
ملرش��������ح رئيس جهاز االدع��������اء العام 
اإلش��������راف  هيئ��������ة  رئي��������س  وكذل��������ك 
القضائي، فضا عن هذه اآللية فنحن 
نتح��������دث عن معايير ال صلة لها بأي 
داف��������ع إال املهنية والكفاءة، وبإمكانك 
أن تؤش��������ر على معايير في السلطات 
األخرى لكن فلنكن صريحني هل في 
رئاسات املؤسسات القضائية يعرف 
أح��������د الهوي��������ات القومي��������ة أو الدينية 

لهذه املناصب.

* توجه انتقادات من قبل ال�شحفيني 
والراأي العام وحتى من بع�س ال�شيا�شيني 

جلهاز الدعاء العام، فلنبداأ باحلديث 
عن هذا املو�شوع من ال�شوؤال عن: ما 

هو جهاز الدعاء العام ما دوره ما هي 
وظائفه؟

- أش��������كرك عل��������ى هذا الس��������ؤال وطرحه 
بهذه الطريقة ؛ قبل كل ش��������يء ينبغي 
معرفة أن جهاز اإلدعاء العام هو جهاز 
"رقاب��������ي" طبيعة عمله مراقبة األعمال 
القضائية كافة م��������ن مرحلة التحقيق 
ال��������ى الجنايات، وله أن يفتش املواقف 
ويش��������رف على تفاصيلها على سبيل 
املثال ما يرتبط بالتغذية والحاجات 
االخرى ويطلع على ق��������رارات القضاة 
ول��������ه أن يطع��������ن فيه��������ا في حال��������ة عدم 
قناعت��������ه بها ومراقبة أح��������كام االفراج، 
كما له دور في الطعون التمييزية من 
طريق إبداء الرأي ف��������ي أحكام االعدام 

واملؤبد فضا عن أحكام األحداث.

* هنالك مقارنة بني دوركم واأدوار 
الأجهزة النظرية لكم كجهاز النيابة العامة 
يف جمهورية م�شر وفرن�شا، وجند هنالك 
دور كبري للنيابة العامة على جهاز الدعاء 

العام يف العراق؟
- دعني أبدأ بأن أجهزة النيابة العامة 
ليس��������ت نظيرة لجهاز االدع��������اء العام 
في العراق، هذا ش��������يء ينبغي إدراكه 
بشكل جيد؛ النيابة العامة في مصر 
أو في بعض البلدان االخرى تختلف 
بش��������كل كبير عن االدعاء العام لدينا. 
فعضو النيابة العامة مثا في مصر 
لدي��������ه صاحي��������ات قاض��������ي التحقيق 
وهو الذي يق��������وم بالتحقيق وبعدها 
يحيله��������ا الى قاض��������ي التحقيق الذي 
يسمى هناك ب�" قاضي االحالة" وبهذا 
صاحيات عضو النيابة العامة أكبر 
م��������ن عضو االدع��������اء العام، ل��������ذا تجده 
حاض��������را وبقوة في الحياة القضائية 
ف��������ي ه��������ذه البل��������دان، وال يعن��������ي دوره 
أنه أفض��������ل أو أكثر جدي��������ة من عضو 
االدع��������اء الع��������ام في العراق أب��������دا، وأنا 
أدرك جيدا وبس��������بب اإلعام املصري 
أن هذه الفكرة أحد أس��������باب سوء فهم 

دور االدعاء العام في العراق.

* هل اإجابتك هذه تعني اأنك ترد 
النتقادات التي توجه لالإدعاء العام؟

- بل أري��������د للمنتقدي��������ن ولآلخرين أن 
يدرك��������وا دور اإلدعاء العام الذي خطه 
له الدستور والقوانني، ولست بصدد 
الخوض بموض��������وع وجود التقصير 
م��������ن عدم��������ه، لكنني مطل��������ع على أغلب 
هذه االنتقادات وهي على األكثر جزء 

من عدم معرف��������ة وظيفة االدعاء العام. 
أريد أن يعرف الجميع أن االدعاء العام 
ليس صاحب قرار بل مراقب وله حق 
إبداء ال��������رأي في مراحل ومس��������تويات 

قضائية محددة. 

* هل الدعاء العام مرحلة ق�شائية، اأم هو 
كيان �شبه م�شتقل يتحرك يف اأكرث من 

م�شتوى ؟
- هو يعمل مع املحاكم املختلفة بشكل 
متواٍز ويتكام��������ل معها من أجل هدف 

واحد.

* ما حجم املبادرة يف امللفات التي ت�شكل 
اأوليات قام بها جهاز الدعاء العام ؟

- مرة أخرى أكرر أن أي عمل قد يبدو 
ضروريا ينبغي أن يأتي في س��������ياق 
الصاحي��������ات وامله��������ام التي يحددها 
القانون، ونحن مؤخرا بمجرد أن دخل 
القانون حيز التنفيذ أصدرنا إعمام 
لكل مؤسسات الدولة بإشعارنا بما 
يرتبط باملخالفات املالية أو اإلدارية 
والوظيفية الن القان��������ون صار يتيح 
لنا هذا الدور، وليس هذا فقط بل أن 
االدعاء العام ال يكتفي بما تصله من 
إش��������عارات بل لديه وس��������ائل مختلفة 
بما في��������ه ما يصله أو يطرق س��������معه 
من هنا وهناك، وهذا دور مستحدث 
نحن ش��������رعنا به وفي الفترة القادمة 
س��������نعلن عن أبرز م��������ا يتحقق به من 

نتائج.

* هذا الأعمام الذي قمت بتوجيهه اإىل 
الوزارات والهيئات هل مت التعاطي معه؟

- نع��������م لكن لي��������س كما ه��������و مؤمل إال 
أننا مؤخرا صرنا نستقبل مجموعة 
م��������ن امللفات من بعض الوزارات، وأنت 
ال��������ذي أصدرن��������ا  تع��������رف أن اإلعم��������ام 
نهاية ش��������هر تش��������رين الثاني املاضي 
كان مخصص��������ا مل��������ا يرتب��������ط باملوارد 
املالية والوظيفية وبعد شهر من هذا 
االعم��������ام بدأنا بتلقي بع��������ض امللفات 

كما قلت من بعض الوزارات. 

* الق�شايا التي ت�شكل اأبرز الأزمات 
يف العراق تت�شم بالتعقيد وال�شعوبة 
كالإرهاب والف�شاد وبع�س اأ�شناف 

اجلرمية، هل يواكب الدعاء العام بعمله 
واأدواته هذه ال�شعوبة والتعقيد ؟

- أتفق معك بموضوع التعقيدات التي 
تتسم بها أبرز املشكات التي يعاني 
منها الش��������عب العراقي، إال أن طبيعة 
العم��������ل القضائ��������ي له��������ا تصوراته��������ا 
وخبراته��������ا وكذل��������ك س��������تراتيجياتها 
التي تجع��������ل هذا التعقي��������د بمواجهة 
ليست بالهينة، وهنالك فكرة شائعة 
أن ل��������كل قضية ظروفها وس��������ياقاتها 
وخبرة العمل تتيح لنا القول أن لدينا 
ما س��������نتغلب به على ه��������ذه الصعاب، 
العم��������ل وتطورات��������ه يفرض  ومؤك��������دا 
والتطوي��������ر  التعل��������م  م��������ن  االس��������تزادة 

واالستعانة.

* دائما ما يقال اأن لدينا م�شكلة يف 
املرحلة التحقيقية، ودائما تعجز اجلهات 

الك�شفية والتحقيقية عن الإتيان بادلة 
مقتدرة اىل القا�شي، كيف يتم جتاوز 

هذا ؟
- لي��������س املوضوع عجزا أو فش��������ا، بل 
كان هنالك ع��������دم إدراك لدور املواطن، 
ل��������م يكن الكثير من الناس يبلغون عن 
الفاسد واملرتشي لذلك تتعطل الكثير 
من القضايا، إال أن في الوقت الحالي 
هنالك تقدم جي��������د بهذا الجانب، وأنا 
م��������ن جانبي أدع��������و جمي��������ع العراقيني 
يس��������اهموا وبش��������جاعة لإلخب��������ار عن 
حال��������ة فس��������اد مهم��������ا كانت م��������ن أجل 
تحقيق مواجهة حقيقة كما يتمناها 

الجميع ضد الفساد والفاسدين.  

* تتعر�س املوؤ�ش�شات واجلهات امل�شتقلة 
يف الدولة العراقية اإىل تاأثريات كبرية 

جراء التدخالت ال�شيا�شية، ما �شكل 
التدخالت التي يتعر�س لها جهاز الدعاء 

العام وكيف تتعاملون معها ؟
- ال يمك��������ن ألحد ال ف��������ي العراق وال في 
أي بلد آخر أن ينفي أن هنالك مساعي 
لسياس��������يني للتأثي��������ر عل��������ى القرارات 
القضائي��������ة، إال أن االمر مرهون بأهل 
القض��������اء ؛ وهذا العمل ه��������و واحد من 
أعظ��������م امله��������ام واملس��������ؤوليات بل هي 
أمانة كب��������رى نحن مؤتمن��������ني عليها، 
فاستقال القضاء والعاملني فيه هو 

عنوان مقدس لدينا.

* اأريد اأن اأعرف من �شيادتك باعتبارك 
رئي�س لواحدة من اأكرب موؤ�ش�شات الق�شاء 

يف العراق، �شكل العالقة بني موؤ�ش�شات 
جمل�س الق�شاء الأعلى ؟

- نح��������ن االن بمرحل��������ة ص��������وت فيه��������ا 
وبش��������كل غي��������ر مس��������بوق عل��������ى أغلب 
مناص��������ب مكون��������ات مجل��������س القضاء 
األعل��������ى، ففضا ع��������ن التصويت على 
قانون ورئيس مجلس القضاء األعلى 
ورئيسي االدعاء العام وهيئة اإلشراف 
القضائ��������ي ص��������وت كذلك عل��������ى أغلب 
رؤس��������اء املناطق االس��������تئنافية، وهذا 
بطبيعة الحال يش��������كل تقدما لتعزيز 
مبادئ دس��������تورية عليا كالفصل بني 
السلطات واس��������تقال القضاء والعمل 
على وضع اآلليات التي تحقق تطبيق 
القوان��������ني النافذة، واجتم��������اع كل هذا 
يحقق بل يعزز العاقة التكاملية بني 

املؤسسات القضائية.

* املوؤ�ش�شات الق�شائية با�شتثناء املحكمة 
الحتادية العليا هل هن جزء من كل، 
وما عالقتهن باملحكمة الحتادية بعد 

التغيريات الأخرية ؟
- نع��������م هي جزء متكام��������ل أما املحكمة 
االتحادية العليا فهي جزء من عنوان 
الس��������لطة القضائية إال أنها مختصة 
بالقضاي��������ا الدس��������تورية وال صلة لها 
بهذا السياق بمجلس القضاء األعلى 

اي ما يتصل باملحاكم العادية.
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* لم يكن الكثير من الناس يبلغون عن الفاسد لذلك تتعطل الكثير 
من القضايا، في الوقت الحالي هنالك تقدم جيد بهذا الجانب، وأنا 

من جانبي أدعو جميع املواطنني أن يساهموا وبشجاعة لإلخبار عن 
حاالت الفساد

* النيابة العامة في مصر وبعض البلدان األخرى تختلف بشكل 
كبير عن االدعاء العام لدينا. فعضو النيابة العامة في مصر لديه 

صاحيات قاضي التحقيق وهو من يقوم بالتحقيق وبعدها 
يحيلها الى قاضي التحقيق الذي يسمى هناك ب�" قاضي اإلحالة"

عد القاضي موفق العبيدي وهو أول رئيس منتخب لجهاز االدعاء العام بعد 2003 أن العاقة بني املؤسس��������ات 
القضائية تتسم بالتكاملية واالنسجام.

وأضاف العبيدي أن "قانون جهاز االدعاء العام الجديد أضاف أدوارا جديدة ونحن بدورنا  قمنا بوضع خطط 
طموحة لتنفيذ هذه األدوار بما يحقق االهداف التي وضعت من أجلها"، مبّينا أن "أغلب االنتقادات التي توجه 

لإلدعاء العام تفتقر للمعرفة القانونية بطبيعة ووظيفة هذا الجهاز".
وفي حوار خاص وموس��������ع معه أجرته صحيفة "القضاء" أكد العبيدي وصول ملفات إلى االدعاء العام تتعلق 
بملفات الفساد وهدر املال العام في الوزارات بعد اإلعمام الذي أصدره الجهاز للتبليغ عن املخالفات املالية في 

جميع دوائر الدولة وتم احالتها على املحاكم املختصة.

رئيس االدعاء العام: تسلمنا مؤخرا 
ملفات فساد تتعلق بوزارات حكومية

نص الحوار في ما يلي:

* جهاز اإلدعاء العام هو جهاز "رقابي" طبيعة عمله مراقبة األعمال 
القضائية كافة من مرحلة التحقيق الى الجنايات، وله أن يفتش املواقف 
ويشرف على تفاصيلها على سبيل املثال ما يرتبط بالتغذية والحاجات 

االخرى ويطلع على قرارات القضاة

رئيس جهاز االدعاء العام/ عدسة حيدر الدليمي

حتاور القاضي موفق العبيدي أول رئيس منتخب لالدعاء بعد 2003
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بغداد/ القضاء

الذي  و  الج��������دول اإلحصائ��������ي 
ينشره مجلس القضاء األعلى 
بع��������د انتهاء الس��������نة بالكامل ، 
يش��������ير في أرقامه التي شملت 
من  األول��������ى  التس��������ع  الش��������هور 
الس��������نة إلى أن محكمة التمييز 
االتحادي��������ة حس��������مت ف��������ي هذه 
امل��������دة )32555( دعوى من أصل 
)43317( فيما حسمت الهيئات 
العامة و املدنية وهيأة الطعن 
ما  امللكية  بق��������رارات  التمييزي 

نسبته 100%.
فيم��������ا ذكر اإلحص��������اء أن جهاز 
العام حس��������م بجميع  اإلدع��������اء 
هيئات��������ه العام��������ة والجناي��������ات 
الطع��������ن  وهيئ��������ة  واألح��������داث 
ملصلحة القانون )8838( دعوى 
من مجمل املعروض و البالغة 

)10658( ، أي بنسبة 83%.
أم��������ا هيئة األش��������راف القضائي 
فقد حس��������مت )146( دعوى من 
البالغة  و  أمامه��������ا  املع��������روض 
ف��������ي   88% بنس��������بة  أي   )165(
جميع هيئاتها ) الش��������كاوى و 

التحقيق و لجنة الدراسات .
أما رئاسات محاكم االستئناف 
االتحادي��������ة فق��������د ذك��������ر التقرير 
اإلحصائ��������ي أنها في الش��������هور 
التس��������ع األولى من العام 2017 
حسمت )1104247( دعوى من 
أصل )1204674( أي ما نسبته 

.92%
وف��������ي تفصي��������ل ه��������ذه األرق��������ام 
رئاس��������ة  أن  التقري��������ر  أض��������اف 
االتحادية  املثن��������ى  اس��������تئناف 

س��������جلت املرتبة األول��������ى ، فقد 
للدع��������اوى  حس��������مها  س��������جل 
املعروض��������ة أمامها ما نس��������بته 
%97 و البالغ عددها )37108( 

حسمت منها )36010(. 
فيم��������ا تلتها اس��������تئناف املثنى 
الدع��������اوى  حس��������م  بنس��������بة 
بحسب التقرير اإلحصائي ثم 

اس��������تئناف القادسية والنجف 
االتحاديت��������ني بنس��������بة بلغ��������ت 
%96 ، و أض��������اف التقري��������ر بأن 
االس��������تئنافات األخ��������رى توالت 

بنسب حسمها للدعاوى.
التي  الدعاوى  وفي تفصيات 
فص��������ل  حس��������مها  نس��������ب  ورد 
التقري��������ر اإلحصائي للش��������هور 

التس��������ع األولى من العام 2017 
ب��������أن االس��������تئنافات بالصفة   ،
 )6612( حس��������مت  التمييزي��������ة 
من )7566( دعوى أي بنس��������بة 

.87%
محاك��������م  أن  التقري��������ر  ذك��������ر  و 
 )24527( حس��������مت  الجناي��������ات 
م��������ن أص��������ل )26497( دعوى أي 
ما نسبته %93 ، فيما حسمت 
محاك��������م األح��������داث )3559( من 
بنس��������بة  )37737( دعوى  أصل 
أمامها،  مم��������ا مع��������روض   95%
العم��������ل  محاك��������م  أن  وأض��������اف 
أص��������ل  م��������ن   )1160( حس��������مت 
)1380( دع��������وى أي ما نس��������بته 

.84%
فيما حسمت املحاكم الكمركية 
اإلحصائي  التقري��������ر  بحس��������ب 
)364( م��������ن أص��������ل )379( أي ما 
نسبته %96 ، و أضاف التقرير 
أن محاك��������م الب��������داءة حس��������مت 
أص��������ل  م��������ن  دع��������وى   )78850 (
)88799( أي ما نس��������بته 89% ، 
و كانت حصة الحسم بمحاكم 
الشخصية ما نسبته  األحوال 
%90، أم��������ا محاك��������م الجنح فقد 
حس��������مت )42851( م��������ن أص��������ل 
)45284( أي م��������ا نس��������بته 95% 

مما معروض أمامها.
وأوض��������ح التقري��������ر اإلحصائي 
أن محاكم التحقيق بأصنافها 
املتعددة قد حس��������مت في ثلثي 
 )760147( املاض��������ي  الع��������ام 
دع��������وى م��������ن أص��������ل )826642( 
أي ما نس��������بته %92، و أضاف 
أن محاك��������م املواد الش��������خصية 
حسمت )837( من أصل )882( 

أي ما نسبته 95%.

نسبة حسم أعمال املؤسسات القضائية جتاوزت الـ95 %

التقرير اإلحصائي لعمل القضاء في الشهور التسع األولى من 2017
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س��������جلت محاكم األحوال الشخصية في العراق بإحصائيتها للشهور التسع االولى من العام املاضي 256211 عقد زواج، 
فيما س��������جلت هذه املحاكم في املدة نفس��������ها 54675 حالة طاق. وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد حاالت الطاق هذه فقط 

ملن صدقت في محاكم األحوال الشخصية، فيما ال يعرف عدد الحاالت التي تمت خارج املحاكم املختصة.
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االختصاص القضائي الدولي

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

ويقص��������د به مجموعة القواع��������د القانونية التي تحدد والية محاكم 
الدول��������ة بنظر املنازعات التي تتضمن عنص��������را أجنبيا. حيث انها 
تبني االختصاص القضائي الدول��������ي للمحاكم الوطنية. وتختلف 
قواعد االختص��������اص القضائي الدولي عن قواع��������د تنازع القوانني 
ب��������أن هذه االخيرة تتضمن قواعد إس��������ناد تعي��������ني القانون الواجب 
التطبيق ولكنها قواعد غير مباش��������رة النها التحس��������م النزاع وهي 
في الوقت نفس��������ه قواع��������د مزدوجة الن من ش��������انها تحديد االحوال 
التي يخت��������ص بها القان��������ون الوطني واالحوال الت��������ي يختص بها 

األجنبي.
أم��������ا قواعد االختصاص القضائ��������ي الدولي فهي قواعد موضوعية 
مباش��������رة يفض��������ي تطبيقها إلى تعيني املحكم��������ة املختصة فتفصل 
بالنزاع بشأن اختصاص املحكمة بش��������كل مباشر ونهائي. وبرغم 
ان االختص��������اص القضائ��������ي الدولي يوصف بالدول��������ي فان قواعده 
قواع��������د وطنية تصدر عن املش��������رع الوطني وينطلق املش��������رع فيها 
بتحدي��������د اختص��������اص املحاك��������م الوطنية تقريبا من نفس األس��������س 
الت��������ي يح��������دد بها االختص��������اص الداخلي مثل موط��������ن املدعى عليه 
ومحل وجود املال كما ان املشرع يأخذ بنظر االعتبار السيادة وما 
يفرضه القان��������ون الدولي العام واالتفاقي��������ات الدولية من التزامات 

تتعلق بهذا االختصاص القضائي الدولي.
وقد أشار املشرع العراقي في املادة )30( من القانون املدني العراقي 
الى انه )يتبع فيما لم يرد به نص من احوال تنازع القوانني مبادئ 
القانون الدولي الخاص االكثر شيوعا( والقاضي عندما يبحث في 
مسألة االختصاص الدولي فأنه ينظر في مدى توافر احد ضوابط 
االختصاص القضائي املنصوص عليها في التشريع فاذا وجد أيا 

من هذه الضوابط غير موجود فانه سوف يرد الدعوى. 
وهنا البد من لإلش��������ارة الى أن املحكمة الت��������ي يعرض عليها نزاعا 
يحتوي عنصرا أجنبيا يج��������ب أن تحدد اوال ما إذا كانت مختصة 
لرؤيت��������ه قبل ان تبحث ع��������ن القانون الواجب التطبي��������ق على النزاع 
وينعق��������د االختصاص القضائ��������ي للمحاكم الوطنية م��������ن الناحية 
الدولي��������ة بصف��������ة أصلية عندم��������ا تتص��������ل الدعوى بمحكم��������ة دولة 
معينة عن طريق الصفة الوطنية ألطراف النزاع من خال جنس��������ية 
األطراف،  أو محل إقامتهم موطنهم،  أو موقع أموالهم أو محل إبرام 
عقودهم، أو محل تنفيذها،  وهذا يعني أن هناك صلة شخصية أو 
إقليمية تصل الدعوى بمحكمة دولة ما،  أي ال ينعقد االختصاص 
القضائ��������ي الدولي األصلي لتلك املحكمة بش��������كل عرضي،  أي ال بد 
من وجود مناس��������بة أو س��������بب يحرك ذلك االختصاص وقد ينعقد 
االختصاص الدولي باتفاق اطراف النزاع كان يرد في أتفاق سابق 
بني الخصوم على الخضوع الى والية محكمة اجنبية عند نش��������وء 

النزاع وهو ما يسمى باالختصاص االتفاقي.
وق��������د يختار الخص��������م الخض��������وع االختياري ملحكم��������ة اجنبية وقد 
أخذ املش��������رع العراقي بالخضوع االختي��������اري في املادة 7من قانون 
تنفي��������ذ األح��������كام األجنبية املرقم 30 لس��������نة 1928 التي تبني حاالت 
اختص��������اص املحكم��������ة االجنبية اذ تق��������ول الفقرة منه��������ا على )كون 
املحك��������وم عليه قد حضر الدعوى باختي��������اره( فتكون بذلك املحكمة 

األجنبية هي املختصة.

محافظة  ب��واب��ة  اإلسكندرية 
املحافظات  وم����دخ����ل  ب����اب����ل 
تمتد  والجنوبية،  الوسطى 
إل����ى ج��غ��راف��ي��ا م��ف��ت��وح��ة مع 
ويسكنها  غ�����رب�����ًا  األن�������ب�������ار 
خ�����ل�����ي�����ط م���������ن م�����ح�����اف�����ظ�����ات 
والوسطى  الشمالية  ال��ب��اد 
وال���ج���ن���وب���ي���ة م���م���ن أق����ام����وا 
املنشآت  في  توظيفهم  أثناء 
ال���ص���ن���اع���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة في 
الثمانينات والتسعينات من 

القرن املاضي.
وتتلّمس محكمة اإلسكندرية 
اآلن بعد سنوات من اإلرهاب 
شمال  ملناطق  كبيرًا  تعافيًا 
بابل، إذ يؤكد القاضي األول 
لدار القضاء ثامر جواد كاظم 
إن العام الحالي سّجل نسبًا 
ال���دع���اوى اإلرهابية  أق���ل م��ن 

قياسًا بالسابق.
وق��������ال ال����ق����اض����ي ك����اظ����م في 
"القضاء"  إلى مراسل  حديث 
اإلره�����اب�����ي�����ة  "ال��������دع��������اوى  إن 
انخفضت بنسبة 80 – 90 % 
األعوام  خ��ال  معدالتها  م��ن 
امل���اض���ي���ة"، م��رج��ع��ًا ذل����ك إلى 
"الوعي االجتماعي من جهة 
األمنية  ال������ق������وات  وج�����ه�����ود 

الحيادية  وقراراته  والقضاء 
والرادعة من جهة أخرى".

وأفاد بأن "95 % من األوراق 
تتعلق  ال����ت����ي  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ي���ة 
باإلرهاب وقضايا أخرى من 
الواردة واملدورة تم إنجازها 
خ���ال امل����دة األخ����ي����رة"، الفتا 
إلى أن "عما كبيرا أدى إلى 
إنجاز هذا الكم من الدعاوى 
إذ ساهمت مكاتب التحقيق 
ال��ق��ض��ائ��ي ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر في 

حسم هذا العدد".
وأش������������ار ال�����ق�����اض�����ي إل��������ى أن 
الفضل  لها  بابل  "استئناف 
في رفد هذه املكاتب بمحققني 
أك����ف����اء وع���ل���ى م���س���ت���وى عال 
أن  كما  والنزاهة  املهنية  من 
هذه  رف���دت  الشرطة  مديرية 
بمنتسبني  أي���ض���ا  امل���ك���ات���ب 
بالنتائج  خ����رج����ن����ا  ح����ت����ى 
الجيدة إذ أنجزت كل األوراق 
2003 حتى  م���ن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
"مقر  أن  إل�����ى  الف���ت���ا   ،"2015
مكاتب التحقيق في املحكمة 
على  وال��وق��ت  الجهد  لتقليل 
عملها  وي����س����ي����ر  امل�������واط�������ن، 
بانسيابية ولم تصادفنا أية 

عراقيل".
يتعلق  س��������ؤال  ع����ل����ى  وردا 
ب���األم���ن ال��ك��ل��ي م���ن اإلره�����اب 
ل������ن������اح������ي������ة اإلس�������ك�������ن�������دري�������ة 
قاضي  ي���������رى  وم����ح����ي����ط����ه����ا 
خال  "األم��������ن  أن  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
امل��دة يبقى نسبيا ألنه  ه��ذه 
متعلق بعوامل كجغرافيتها 
وط���ب���ي���ع���ة س���ك���ان���ه���ا وم�����دى 
القوات  م����ع  ال����ن����اس  ت���ف���اع���ل 
الحس  وارت�������ف�������اع  األم����ن����ي����ة 
ل��ك��ن املدينة  ل��دي��ه��م،  األم��ن��ي 
اآلن تنعم باألمن حاليًا ولم 
إرهابية  ج��رائ��م  تسجل  تعد 

كما في السابق".
وف�������ي م����ع����رض ح����دي����ث����ه عن 
املخدرات يرى القاضي ثامر 
ج������واد ك���اظ���م أن "امل����خ����درات 
األخيرة  اآلون���ة  ف��ي  انتشرت 
لم  اذ  ك����ال����وب����اء،  وأص���ب���ح���ت 
معينة  منطقة  على  تقتصر 
ت���ق���ل خ�����ط�����ورة عن  وه������ي ال 

"الحاجة  م���ؤك���دًا  اإلره���������اب"، 
إلى ك��وادر تضاهي األجهزة 
بمكافحة  امل�����ت�����خ�����ص�����ص�����ة 
استئصال  ل��غ��رض  اإلره����اب 

الجريمة من مصدرها".
في  ال����ق����ض����اء  دار  وت���س���ج���ل 
انخفاضا  اإلس������ك������ن������دري������ة 
السرقة  ج��رائ��م  ف��ي  ملحوظا 
االحتيال  ج�����رائ�����م  وك�����ذل�����ك 
والنصب بحسب كاظم الذي 

يرجع ذلك إلى "وع��ي الناس 
وك��ث��رة ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي مروا 

بها".
إلى  ي����ن����وه  ال���ق���اض���ي  أن  إال 
"زيادة في الجرائم األخاقية 
والشتم  وال��س��ب  ك��ال��ت��ح��رش 
السيما الجرائم االلكترونية 
التواصل  م��واق��ع  فتحت  إذا 
واسعا  ال����ب����اب  االج���ت���م���اع���ي 
أمام هذه الجرائم"، موضحًا 

أن "املحاكم تستقبل عشرات 
تتعلق  ال������ت������ي  ال����������دع����������اوى 
والخيانة  والسب  بالتهديد 
ترتكب  ال������ت������ي  ال�������زوج�������ي�������ة 

بواسطتها".
وي�������ؤي�������د ق������اض������ي األح�����������وال 
اإلسكندرية  ف��ي  الشخصية 
القاضي  ك��ام  ع��ب��اس حميد 
ك����������اظ����������م ف������������ي م������������ا ي����خ����ص 
وآثارها  ال���ت���واص���ل  م����واق����ع 

االج��ت��م��اع��ي��ة الس��ي��م��ا ف��ي ما 
املشكات  ق����ض����اي����ا  ي����خ����ص 

العائلية والطاق.
وق�������ال ال����ق����اض����ي ح���م���ي���د في 
ح���دي���ث���ه إل������ى "ال�����ق�����ض�����اء" إن 
تتصدر  ال�����ط�����اق  "دع�����������اوى 
تنظرها  ال�����ت�����ي  ال����ق����ض����اي����ا 
الشخصية  األح���وال  محكمة 

في اإلسكندرية".
ل��ك��ن ال��ق��اض��ي ي��ل��ف��ت إل����ى أن 
"أغلب الحاالت هذه تستهدف 
امل������ت������زوج������ني ال�����ق�����اص�����ري�����ن"، 
م��ش��ي��را إل����ى أن "ال��ب��ح��ث في 
األسباب يضعنا أمام جملة 
عوامل تؤدي إلى تعاظم هذه 
ال���ح���االت ف���ي امل��ج��ت��م��ع وهي 
وكذلك  املتزوجني  قصر سن 
املشكات التي تحدث بسبب 

التواصل االلكتروني".
وذهب حميد إلى أن "مشكلة 
الزوجية  دار  ف����ي  ب��س��ي��ط��ة 
م��م��ك��ن أن ت��ت��ط��ور إل���ى حالة 
كمحكمة  ون�������ح�������ن  ط�����������اق 
الصدع  رأب  غ��ال��ب��ا  ن���ح���اول 
بني الزوجني وننجح أحيانا 
ف��ي إع���ادة البعض إل��ى عش 

الزوجية".
أن  ي����ؤك����د  ال����ق����اض����ي  أن  إال 
"معظم الحاالت التي ترد إلى 
األزواج  فيها  يكون  املحكمة 
بواسطة  ف���ع���ل���ي���ا  م���ط���ل���ق���ني 
لدى  ال����خ����ارج����ي����ة  امل����ك����ات����ب 
يأتي  إذ  ال���ش���رع���ي،  امل�������أذون 
أجل  م��ن  للمحكمة  ال��ط��رف��ان 
فقط"، الفتا  الطاق  تصديق 
إل��ى أن "ه���ذه ال��ح��االت كثيرًا 
م���ا ت��ض��ع��ن��ا أم�����ام أم����ر واقع 
إل�����ى تصديق  م���ع���ه  ن��ض��ط��ر 
ن��ن��ظ��ر إلى  أن  ب���ع���د  ال����ط����اق 
ما  اذا  ال���ش���رع���ي���ة  ال�����ش�����روط 

كانت قد حصلت فيه".
وخ�������ل�������ص ح�����م�����ي�����د إل����������ى أن 
الشخصية  "محكمة األحوال 
املحاكم  م��ن  اإلسكندرية  ف��ي 
التي تواجه زخما في العمل 
للمدينة  السكانية  للكثافة 
40 دعوى  ح���وال���ي  ت��ن��ظ��ر  إذ 
سنويا  و1700  ي�����وم�����ي�����ا 

تقريبًا".

السرقات واخملدرات تنخفض واجلرائم االلكرتونية ترتفع

محكمة اإلسكندرية تتلمس تعافي 
شمال بابل من اإلرهاب

معهد التطوير القضائي يقيم ورشة لحفظ الوثائق الرسمية
بغداد/ غسان ميرزا 

أقام معهد التطوي��������ر القضائي التابع 
ملجلس القضاء األعلى ورشة تطويرية 
ملدة يوم واحد في التعريف عن موضوع 
حفظ الوثائق الرسمية وبمشاركة 54 
موظفا من اللج��������ان املركزية والفرعية 
في مجلس القضاء األعلى ورئاس��������ات 

محاكم االستئناف. 
وقال��������ت مديرة املعه��������د القضائي نهلة 
كان  الورش��������ة  "موض��������وع  إن  حم��������ادي 
بمقترح من هيئة اإلش��������راف القضائي 
وأقيمت الورشة بالتنسيق مع الدائرة 
املالية واإلدارية قس��������م املوارد البشرية 
حي��������ث زودتن��������ا بأس��������ماء املوظفني في 
اللجان املركزي��������ة والفرعية التي تعمل 
ف��������ي مج��������ال حف��������ظ الوثائق الرس��������مية 

ضم��������ن تعليمات الحفاظ على الوثائق 
الرسمية في مجلس القضاء األعلى". 

وأضاف��������ت حم��������ادي "تم التنس��������يق مع 
دار الكت��������ب والوثائق في وزارة الثقافة 
لترش��������يح محاضر من ذوي الخبرة و 
االختص��������اص وتم ترش��������يح مدير أقدم 

في تلك الدار".
األه��������داف  "الورش��������ة أدت  أن  وتابع��������ت 
املرجوة منها وتم مشاركة كافة الدوائر 
التي تطب��������ق تعليمات مجلس القضاء 
األعل��������ى وكان��������ت بع��������ض الدوائ��������ر لها 
تج��������ارب ناجحة وكبي��������رة مثل محكمة 
التمييز حي��������ث تم توزي��������ع التعليمات 
الخط��������وط  وضع��������ت  خاله��������ا  وم��������ن 
األساس��������ية لهذه التعليمات، وحظيت 
الورشة بفاعلية املشاركة والنقاش مع 

الحضور وهو أحد أسباب نجاحها".

وأك��������دت "س��������عي املعه��������د لعم��������ل ورش 
أخ��������رى في هذا املجال وبناء على طلب 
املش��������اركني حت��������ى تتواص��������ل اللج��������ان 

املركزية مع اللجان الفرعية".
م��������ن جانبه وأك��������د املتدرب إي��������اد غازي 
مجيد مدير قس��������م األرش��������فة والتوثيق 
في محكمة التميي��������ز االتحادية أهمية 

الورشة.
وأض��������اف غ��������ازي "الهدف من الورش��������ة 
الحفاظ عل��������ى الوثائق وتصنيفها الى 
و)اإلدارية(  و)القضائية(  )القانونية(  
و)املالي��������ة( وال��������ى ن��������وع اللج��������ان م��������ن 
)مركزي��������ة او فرعية ومس��������اعدة( حيث 
تتل��������ف الق��������رارات إل��������ى  )حد 15 س��������نة 
(  والس��������جات والكت��������ب م��������ن  )5 ال��������ى 
التعليم��������ات  وحس��������ب  س��������نوات(    10
والقوانني وهذه اللج��������ان تتابع العمل 

وتطرقن��������ا إلى محكمة التمييز وانجاز 
العم��������ل فيه��������ا حي��������ث بدأن��������ا العمل من 
س��������نة 2004 وأنجزنا لغاية سنة 2017 
حت��������ى االن ويتم إت��������اف الدعاوى بعد 
15 سنة وذلك بعد مخاطبة دار الكتب 

والوثائق إن أرادوا استامها". 
كما عرج على "احتواء الورشة معلومات 
مهمة عن الوثائق وتصنيفها وفصلها 
والتأكي��������د على عدم ات��������اف )األضابير 
الش��������خصية( إذ تت��������م برمجته��������ا ألنها 
بحاجة إلى االس��������تمرار إما )الدعاوى( 
و)األضابير الفرعية( فبعد )15س��������نة( 
)الس��������جات  وبع��������ض  إتافه��������ا  يت��������م 
املتعلقة باالمور املالية واالدارية ( بعد 
)5 او 10 سنوات( وحسب قانون حفظ 
وإتاف وثائ��������ق الدولة الذي وضح من 

قبل املحاضر".

وأفاد املحاض��������ر )كاظم فاضل عباس( 
مدي��������ر أق��������دم ف��������ي وزارة الثقاف��������ة / دار 
الكتب والوثائق بأنه حضر "بناء على 
الدعوة املقدمة من قبل مجلس القضاء 
/37( قان��������ون  معرف��������ة  ح��������ول  األعل��������ى 
لس��������نة 2016( والتعليم��������ات الخاص��������ة 
ملجل��������س القضاء األعل��������ى"، الفتا إلى أن 
"موظفني حضروا الورش��������ة من جميع 
دوائر املجلس ورئاس��������ات االستئناف 
وتم ش��������رح بع��������ض تفاصي��������ل القانون 
وتعليم��������ات مجل��������س القض��������اء األعلى، 
وتم وضع أسس معينة وحسب أهمية 
أيض��������ا كيفي��������ة الحف��������اظ عليه��������ا حيث 
صنفت " حس��������ب األهمي��������ة إلى )وثائق 
ال تص��������ور وال تتل��������ف، وثائ��������ق تصور 
وتتلف وف��������ق جدول زمن��������ي، وثائق ال 

تصور وتتلف(".

وخلص إلى أن "تلك الوثائق تش��������مل 
الب��������داءة والجنح والجنايات وأهمها 
وثائ��������ق الجناي��������ات الحتوائه��������ا على 
أمني��������ة وسياس��������ية وتخ��������ص  أم��������ور 
الدول��������ة وقد تك��������ون س��������رية وخاصة 
أو ق��������د تكون م��������ن الوثائق التي يمكن 

التداول عليها".
ويرى أن "أهمية هذه الورش��������ة تكمن 
في معرفة وتصنيف جميع الوثائق 
القض��������اء  مجل��������س  ف��������ي  املوج��������ودة 
وتحدي��������د  االس��������تئناف  ورئاس��������ات 
أهميته��������ا وإذا كانت مهمة ترحل إلى 
دار الكتب والوثائق لاستفادة منها 
في مجال بحوثهم الدراس��������ية لطلبة 
املاجس��������تير والدكت��������وراه وحصولهم 
على هذه الوثائق يتم ضمن تعليمات 

مجلس القضاء".

"التهمة" وكل ما يتعلق بها.. ندوة الشهر في استئناف المثنى
المثنى / القضاء

عقدت محكمة استئناف املثنى ندوتها الدورية الشهر 
املاضي ملناقش��������ة موضوعة "التهم��������ة" وكل ما يتعلق 
بها قانونيًا، الندوة كانت برئاسة رئيس االستئناف 
القاضي طالب حسن حربي وحضرها أعضاء محكمة 
جناي��������ات املثن��������ى ورئي��������س محكمة األح��������داث وقضاة 

محاكم الجنح وأعضاء االدعاء العام".
وقال رئيس االس��������تئناف القاضي حرب��������ي إن "الندوة 
ج��������اءت في بدايتها على تعريف التهمة"، الفتا إلى أن 
"قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 
املع��������دل لم يعرف التهمة إال أن بعض الفقهاء والكتاب 
أوردوا تعاري��������ف مختلفة لها ومنها )هي الورقة التي 
تحررها محكمة املوضوع تبني فيها طبيعة الجريمة 
او الجرائ��������م التي يحاكم عنها املتهم واملادة القانونية 
وتكون مس��������توفية للش��������روط الش��������كلية واملوضوعية 

وتسمع جواب املتهم عنها باالعتراف واإلنكار(".
وأضاف حربي أن "املجتمعني ناقشوا شروط صحية 

التهمة ومنها الش��������روط الش��������كلية لصح��������ة التهمة إذ 
يجب ان تحتوي ورقة التهمة على شروط منصوص 
عليها ف��������ي املادة )187( من قان��������ون اصول املحاكمات 
الجزائية وهي )اس��������م القاضي ووظيفته واسم املتهم 
وهويته ومكان وقوع الجريمة وزمان وقوع الجريمة 
والوص��������ف القانون��������ي والوس��������يلة الت��������ي ارتكبت بها 

الجريمة وتاريخ تحرير التهمة وتوقيعها(".
أما الشروط املوضوعية فيؤكد القاضي على "وجوب 
ان ال توج��������ه التهم��������ة ال��������ى املته��������م اال بع��������د اس��������تكمال 
اإلج��������راءات والتحقيقات املنص��������وص عليها في املادة 
)167( م��������ن قان��������ون اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية الن 
ذل��������ك يجعل القرارات عرض��������ة للنقض ويجب ان تكون 
التهم��������ة مختصرة وخالي��������ة من التفصي��������ات الزائدة 
التي ال تؤثر في موض��������وع الدعوى وعلى املحكمة ان 
توضح التهمة بش��������كل قريب م��������ن إدراك املتهم وتكون 

باللغة الرسمية".
وناقش��������ت الندوة س��������لطة املحكمة في تغيير الوصف 
القانون��������ي للواقعة، وعن هذا قال رئيس االس��������تئناف 

في محضر الجلس��������ة "ينبغي عل��������ى املحكمة ان تعطي 
الواقع��������ة الوص��������ف الذي ت��������راه صحيحا ويش��������ترط ان 
تك��������ون الواقعة املادية املثبتة في ق��������رار اإلحالة والتي 
كان��������ت مطروحة بالجلس��������ة هي نفس��������ها الواقعة التي 
اتخذته��������ا املحكمة أساس��������ا للوصف الجدي��������د واذا لم 
تقم املحكمة بإعط��������اء الفعل الجرمي وصفه القانوني 
الصحي��������ح فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون 

وان قرارات املحكمة تكون عرضة للنقض".
وذكر أن "للمحكمة س��������لطة في تغيي��������ر التهمة بإضافة 
ظرف او ظروف مشددة اليها كأن تكون ملزمة باضافة 
الظروف املش��������ددة الت��������ي تظهر لها م��������ن وقائع الدعوى 
اثن��������اء التحقيق القضائي او املحكم��������ة فان من العدل ان 

يحاكم املتهم على ما وقع منه حقيقة".
وع��������ن  س��������لطة املحكم��������ة ف��������ي تصحي��������ح الخط��������أ املادي 
والسهو الوارد في التهمة فيشير إلى ان "الخطأ املادي 
ه��������و الخطأ في الكتابة، أما الس��������هو مثا عدم ذكر مواد 
االش��������تراك مع املادة القانونية وقد نص��������ت املادة )193( 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية )ال يخل بالتهمة 

او الس��������هو او الخط��������أ املادة الذي ال يخ��������رج الواقعة عن 
وصفه��������ا القانون��������ي وال يؤثر ف��������ي دفاع املته��������م( ويتم 
تصحيح الخطا املادي في ورقة التهمة نفس��������ها وتقوم 
املحكم��������ة بتحرير تهم��������ة جديدة عل��������ى أن تهمل التهمة 

التي شابها الخطأ".
وناقشت الندوة أيضًا موضوع سحب التهمة وإلغاءها، 
وأث��������ر تع��������دد الجرائم عل��������ى توجي��������ه التهم��������ة كالتعدد 
الصوري والتعدد الحقيقي الذي له صورتان وهي: اوال 
: التعدد الحقيقي البسيط للجرائم: والذي ورد تفسيره 
في املادة ) 43/أ( من قانون العقوبات ويعني ان يرتكب 
املتهم عدة جرائم مس��������تقلة ع��������ن بعضها وال تهدف الى 
تحقيق غرض مش��������ترك واحد مثل قيام الجاني بسرقة 
دارين في هذه الحالة توجه تهمة عن كل جريمة وتنفذ 

العقوبات بالتعاقب، كما يقول حربي.
ام��������ا بالنس��������بة لقان��������ون رعاية األح��������داث رقم 76 لس��������نة 
1983 فيذك��������ر رئي��������س االس��������تئناف أن امل��������ادة )67( منه 
أج��������ازت محاكمة الحدث بدعوى واح��������دة والحكم عليه 
بالتدبي��������ر املقرر لكل جريمة بتنفيذ التدبير االش��������د اذا 

اته��������م بارتكاب اكثر من جريم��������ة يضمها باب واحد من 
قان��������ون العقوب��������ات حيث توجه املحكم��������ة عند املحاكمة 
تهمة واحدة عن كل جريمة من الجرائم املتعددة واالمر 
بتنفيذ التدبير االش��������د وهي مس��������الة جوازية للمحكمة 
فلها ان تقرر تعريف الدعوى الى دعاوى متعددة وعدم 

االلتزام بما تقدم.
 أما الصورة الثاني��������ة له فهي التعدد الحقيقي للجرائم 
املرتبط��������ة ارتباط ال يقب��������ل التجزئ��������ة ويجمعها غرض 
واحد فتحال مثل ه��������ذه الجرائم لدعوى واحدة وتوجه 
تهمة عن كل جريمة وتنفذ العقوبة االشد اما اذا كانت 
الجريمة املس��������ندة للمتهم خيان��������ة األمانة او االختاس 
فيكفي توجي��������ه تهمة واحدة عن مجم��������وع املبالغ التي 
يختلسها وخال السنة الواحدة استنادا الحكام املادة 

) 189( من قانون اصول املحاكمات الجزائية.
وخلص حربي إلى أن "تأكيدا حصل على سرعة انجاز 
وحس��������م الدعاوى وضرورة تطبيق أحكام القانون بكل 
حياد واالبتعاد عن كل ما يبعث الش��������ك والريبة ويخل 

بهيبة القضاء".

● 3rd Year  Issue (27) January 2018السنة الثالثة/ العدد )27( كانون الثاين 2018

■ مدخل دار القضاء في االسكندرية

بابل / مروان الفتالوي

صنعت الطبيعة 
الديموغرافية 

والجغرافية لناحية 
اإلسكندرية من دار 

القضاء هناك مقياسًا 
لنشاط اإلرهاب في 

شمالي بابل، فاألوراق 
التحقيقية لهذه 

املحكمة كانت خال 
األعوام املاضية تسجل 

أرقامًا كبيرة في 
القضايا اإلرهابية.



 ويفهم من ذلك أن ما عدا ما ورد بتلك 
الجداول ال تعتبر مواد مخدرة مع أنه 
ق��������د توجد مواد أخرى تعتبر مخدرات 
إذا كان ش��������أنها التأثير على اإلنس��������ان 
عضوي��������ًا أو عقلي��������ا أو نفس��������يًا وكذلك 
ج��������اء في الفق��������رة ثانيا م��������ن ذات املادة 
:املؤث��������رات العقلية كل مادة طبيعية او 
تركيبية من املواد املدرجة في الجداول 
)الخامس والسادس والسابع والثامن 
( امللحقة في هذا القانون )وهي قوائم 
الت��������ي اعتمدته��������ا  املؤث��������رات العقلي��������ة 
للمؤث��������رات  املتح��������دة  االم��������م  اتفاقي��������ة 

العقلية لسنة 1971 وتعدياتها(.
 كم��������ا ان القانون لم ي��������ورد في عباراته 
عل��������ة التجريم الت��������ي اعتمدتها بعض 
والتي  والغربي��������ة  العربي��������ة  القوان��������ني 
تؤك��������د أن املخ��������درات ن��������وع م��������ن أنواع 
الس��������موم،  إن كان قليله��������ا يش��������في فإن 
كثيرها يؤدي إلى اإلدمان عليها وإذا 
وصل االنسان إلى حالة اإلدمان فيجب 
إيداع��������ه باملصحة للع��������اج وال يخرج 
منها إال إذا ش��������فى واإلدمان كما عّرفه 

العالم الكيماوي وكل��������ر )Wikler ( هو 
التعاطي القهري للمواد املخدرة والذي 
يدفع صاحبه إلى الزيادة في الجريمة 
مما يجعله يصاب باالنتكاس والقلق 
واالضطراب ويجعله يضطر للتعاطي 
للخاص من هذه الحالة. يترتب عليه 
ض��������ررا ليس فق��������ط ملتعاطيه��������ا وإنما 

ألسرته وللمجتمع ككل. 
واإلدمان يس��������بب عدة ظواه��������ر،  منها 
ضعف الجسم ظاهريا،  وضعف القوة 
العقلي��������ة داخلي��������ا،  وقد يتس��������بب عنه 
الجنون،  كما يؤثر في املستوى الخلقي 
مما يجعله يرتكب أبشع الجرائم دون 
وعي منه إن ضعف قوة املدمن العقلية 
يصاحبه��������ا هبوط مس��������تواه الخلقي،  
وهذا الضعف الجس��������ماني يؤدي إلى 
فق��������د مورد رزقه،  وليس هذا فحس��������ب 
بل يتع��������دى ه��������ذه الظواه��������ر بارتكاب 
الجرائ��������م الخاص��������ة،  وخاص��������ة جرائم 
األم��������وال للحص��������ول على املخ��������در بأية 
طريق��������ة،  كما يمكن أن يس��������تغل املدمن 
من قبل الغير بتحريضه على ارتكاب 

بعض الجرائم مقابل مبالغ مالية هو 
ف��������ي حاجة إليها،  ان تعاطي املخدرات 
هي املساحة الفعلية للصراع بني تجار 
املخدرات الس��������اعني لتحقي��������ق االرباح 
واجه��������زة مكافحة املخدرات الس��������اعية 
إللق��������اء القبض عليه��������م ومحاربة هذه 
التجارة يس��������ير عل��������ى خطاها وبخط 
مت��������واز االجه��������زة الوقائي��������ة الس��������اندة 
الساعية ملعالجة املتعاطني واملدمنني 

على تعاطي املواد املخدرة.
وق��������د جّرم القان��������ون كل ص��������ور حيازة 
املخ��������درات بقصد التعاط��������ي فقد نص 
القانون الس��������ابق للمخدرات في املادة 
/14ثاني��������ا – يعاقب بالس��������جن مدة ال 
تزيد على خمس عش��������رة سنة وال تقل 
عن الحبس ملدة ثاث س��������نني وبغرامة 
ال تزي��������د عل��������ى الف دين��������ار وال تقل عن 
خمس��������مائة دينار،  من ح��������از او احرز 
املخ��������درات املذكورة في امل��������ادة الثالثة 
من هذا القان��������ون،  او زرع نبات القنب 
وخش��������خاش االفيون والق��������ات وجنبة 
الكوك��������ة،  وكان ذلك بقص��������د التعاطي 

كان  واذا  الش��������خصي،   واالس��������تعمال 
املته��������م م��������ن اف��������راد الق��������وات املس��������لحة 
العراقية او مس��������تخدما فيه��������ا او كان 
يعم��������ل معه��������ا او ملصلحته��������ا،  فتكون 
العقوبة السجن املؤبد او السجن ملدة 
ال تقل عن عشر سنوات والغرامة التي 
ال تتجاوز الفي دينار،  ويجوز الحكم 
باإلع��������دام،  اذا وقع��������ت الجريم��������ة اثناء 

مجابهة العدو. 
وق��������د اعتب��������ر القانون جريم��������ة تعاطي 
املخ��������درات الجريم��������ة املذك��������ورة جناية 
عقوبته��������ا الس��������جن مس��������اوية لعقوبة 
االتجار وصناعة واس��������تيراد وحيازة 
امل��������واد املخ��������درة واملؤث��������رات العقلي��������ة 
وعقوبة التعاطي شديدة ملن يرتكبها 
ألول م��������رة فقد يتعاطى ش��������اب املخدر 
في حالة ن��������زوة أو بتأثير من رفاقه أو 
رغب��������ة منه في محاكاته��������م ويفضل أن 
تكون عقوب��������ة هذه الجريم��������ة الحبس 
أو الغرام��������ة أو العقوبت��������ان مع��������ًا وهذا 
منه��������ج الوالي��������ات املتح��������دة األمريكية 
وال��������دول األوروبي��������ة الغربية وحس��������نًا 

فع��������ل القانون الجديد قانون املخدرات 
واملؤثرات العقلية رقم 50 لس��������نة 2017 
الذي نص في امل��������ادة )32( منه على أن 
)يعاقب بالحبس م��������دة ال تقل عن )1( 
س��������نة واحدة وال تزيد عل��������ى )3( ثاث 
سنوات وبغرامة ال تقل عن )5000000( 
خمس��������ة مايني دين��������ار وال تزيد على) 
1000000(عش��������رة ماي��������ني دين��������ار كل 
من اس��������تورد أو أنتج أو صنع أو حاز 
أو أح��������رز أو اش��������ترى م��������واد مخدرة أو 
مؤث��������رات عقلية أو س��������ائف كيميائية 
أو زرع نباتا م��������ن النباتات التي ينتج 
عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو 
اشتراها بقصد التعاطي واالستعمال 
الش��������خصي.( وبذل��������ك اعتب��������ر القانون 
التعاطي الشخصي جنحة ال تزيد عن 

ثاث سنوات.
 وتضمن القانون في الفصل التاس��������ع 
تدابي��������ر ملعالجة املدمن��������ني فقد منحت 
املحكم��������ة صاحية اي��������داع املدمن على 
املخدرات واملؤثرات العقلية في إحدى 
املؤسس��������ات الصحية التي تنشأ لهذا 

الغ��������رض ليعال��������ج فيها ال��������ى ان ترفع 
اللجنة املختصة ببح��������ث حالة املودع 
تقري��������را عن حالته ال��������ى املحكمة لتقرر 
اإلف��������راج عن��������ه أو االس��������تمرار بإيداعه 
مل��������دة أو م��������دد أخ��������رى عل��������ى ان يلت��������زم 
بمراجعة عيادة )نفس��������ية واجتماعية 
( م��������رة اومرت��������ني في االس��������بوع كما ان 
امل��������ادة )40 ( منعت املحاك��������م من اقامة 
الدعوى الجزائية عل��������ى من يتقدم من 
متعاطي امل��������واد املخ��������درة أو املؤثرات 
العقلي��������ة م��������ن تلقاء نفس��������ه للعاج في 
املستش��������فى املختصة بعاج املدمنني، 
مع مراعاة الس��������رية حيال األش��������خاص 
الذين يعالجون من حالة اإلدمان على 

املخدرات أو املؤثرات العقلية. 
لق��������د اختط القان��������ون طريقا جديدا في 
معالج��������ة الظاهرة مخدرات فقد انحاز 
الى الجانب الوقائي العاجي اكثر من 
الجانب الردع��������ي العقابي وهو اتجاه 
صائب بحاجة ال��������ى تفعيل اجتماعي 
ومنظومة عمل ساندة لتحقيق اهداف 

القانون والحد من جرائم املخدرات.

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 
واالنحياز إلى المعالجة على حساب العقوبة

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم 50 ل�شنة 2017 ك�شابقه )قانون املخدرات رقم 68 ل�شنة 1965( 
تعريفا جامعا مانعا للمواد املخدرة او املخدرات واكتفى بقوله اأن املق�شود يف املادة 1 / اول : املخدرات او 

املواد املخدرة هي : كل مادة طبيعية او تركيبية من املواد املدرجة باجلداول )الول والثاين والثالث والرابع( 
امللحقة يف هذا القانون ) وهي قوائم املواد املخدرة التي اعتمدتها التفاقية الوحيدة للمخدرات ل�شنة 1961 

وتعديالتها(، ومل ي�شع تعريفًا �شاماًل جامعًا للمادة املخدرة.
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وه��������ذا يتطلب ض��������رورة مراع��������اة ظروف 
كل مجتم��������ع وبيئته الثقافي��������ة والقيمية 
والفكرية بش��������كل يضمن احت��������رام هوية 
ان  املجتم��������ع وخصوصيت��������ه دون  ه��������ذا 
يعن��������ي ذل��������ك تجاهل االخر وع��������دم جواز 
التع��������رف على ثقافته وحضارته اذ ال بد 
من التواصل والتفاعل معه واالستفادة 
مم��������ا لدي��������ه من عل��������وم ومع��������ارف بعد ان 
اصب��������ح العالم بفض��������ل الث��������ورة العلمية 
والتقنية واالتصاالتية اش��������به ما يكون 
بقري��������ة كوني��������ة صغي��������رة تتداخ��������ل فيها 
املصال��������ح واالعتبارات ب��������ني دول العالم 

وشعوبه.
عصري��������ة  لغ��������ة  االع��������ام  اصب��������ح  لق��������د   
وحضارية ال يمكن االس��������تغناء عنها او 
تجاهلها ما يتطلب فهمها واستيعابها 
من خال امتاك مقوماتها وعناصرها 
ومواكب��������ة التص��������ورات الت��������ي تش��������هدها 
وس��������ائله املختلفة حيث تع��������ددت ادوات 
االع��������ام وتنوعت وأصبح��������ت أكثر قدرة 
على االستجابة مع الظروف والتحديات 
الت��������ي يفرضه��������ا الواقع اإلعام��������ي الذي 
بات مفتوح��������ا عل��������ى كل االحتماالت في 
ظل ما تشهده ادواته ووسائله املختلفة 

م��������ن تط��������ورات وابت��������كارات نوعية بررت 
تناول��������ه وطرح��������ه العديد م��������ن القضايا 
الت��������ي أحدث��������ت اهتماما واس��������عا والفتا 
في مختلف امليادين عل��������ى كافة الصعد 
واذا كان م��������ن حق ال��������رأي العام ان يعرف 
الحقيق��������ة ويتابع ما يج��������ري من احداث 
واالقليمي��������ة  املحلي��������ة  الس��������احة  عل��������ى 
والدولية فان التعاطي مع هذه االحداث 
ونشرها ومتابعة ما يجري منها يجب 
ان يت��������م وفقا لضواب��������ط مهنية ومعايير 
أخاقية وانس��������انية وموضوعية تراعي 
التوازن بني حق الجمهور باملعرفة وبني 
مرجعيته الثقافية واالخاقية والدينية 
عل��������ى اعتب��������ار ان املعايي��������ر الفاصلة بني 
اع��������ام واخ��������ر هي ف��������ي النهاي��������ة معايير 
مهنية واخاقية تجس��������د اطرا مرجعية 
يمكن االس��������تناد اليها ف��������ي التمييز بني 
الس��������لوك االيجابي والس��������لوك الس��������لبي،  
وبالتال��������ي التفري��������ق م��������ا ب��������ني ظواه��������ر 

سلوكية مقبولة واخرى مرفوضة. 
ان اهمي��������ة االع��������ام ال تكمن ف��������ي اقتنائه 
اس��������تخدامه  ف��������ي  االخري��������ن  ومج��������اراة 
وتوجيه��������ه وانما في كيفية اس��������تعماله 
وتوظيف��������ه بش��������كل ه��������ادف وعل��������ى نحو 

يجعل��������ه قادرا عل��������ى التعبير املوضوعي 
عن��������د تن��������اول القضايا املختلف��������ة بحيث 
نضم��������ن وس��������ائل اعام باط��������ار مرجعي 
كفيل بتوفي��������ر تغطية منهجية تتماهى 
مع قواع��������د ) عل��������م ( االع��������ام ونظرياته 
بعيدا عن العفوية واالرتجال وربما هذا 
م��������ا تفتقد له الكثير من وس��������ائل االعام 
في وقتنا الراهن لألس��������ف بعد ان رهنت 
بالتعاي��������ش  وتطلعاته��������ا  سياس��������اتها 
م��������ع متطلب��������ات الس��������وق )اإلعامي( بما 
يضم��������ن لها ترويج س��������لعتها اإلعامية 
في اكبر عدد ممكن من االسواق لضمان 
وصولها بالتالي الى اكبر عدد ممكن من 
جمهور املتابعني وهذا هو الشيء الذي 
ربم��������ا اعطى املجال لحدوث ممارس��������ات 
اعامية خاطئ��������ة وضبابية خلقت حالة 
من التيه واالرباك اثارت الش��������كوك حول 
حقيقة دور وس��������ائل االع��������ام في الحياة 
العام��������ة وم��������ا اذا كان��������ت تق��������وم بالفع��������ل 
بتأدي��������ة رس��������التها املفت��������رض بم��������ا هي 
توعي��������ة وتثقيف ام ال،  االم��������ر الذي وفر 
اجواء عامة بررت الوق��������وف عند الكثير 
من املحطات الخافية واالشكاالت التي 

فرضت نفسها على االحداث.

القاضي علي كمال

أثر اإلعالم في توجيه الرأي العام

الإعالم دورا هاما وموؤثرا يف توجهات الراأي العام واجتاهاته و�شياغة مواقفه و�شلوكياته 
من خالل الخبار واملعلومات التي تزوده بها و�شائل العالم املختلفة اذ ل ي�شتطيع ال�شخ�س 

تكوين موقف معني او تبني فكرة معينة ال من خالل املعلومات والبيانات التي يتم توفريها 
له ما يوؤكد قدرة العالم بكافة �شورة وا�شكاله على احداث تغيريات يف املفاهيم واملمار�شات 
الفردية واملجتمعية عن طريق تعميم املعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الراأي ون�شر املعلومات 

والق�شايا املختلفة يف الوقت الذي ا�شبحت فيه و�شائل الإعالم جزءا ا�شا�شيا من حياة 
ال�شعوب واملجتمعات بفعل ا�شتجابتها ومواكبتها للتطورات وامل�شتجدات احلا�شلة يف �شتى 

املجالت احلياتية وقدرتها على الو�شول اىل اجلماهري وخماطبتها والتاأثري فيها.

يلعب

الحالة النفسية للقضاة

لم يضع

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

بك واأنت تودع عاما وت�شتقبل اآخر اأن تقوم بعملية مراجعة مف�شلة لكل ما مر بك وما مررت به من 
زمن واحداث خالل �شنة. حري بك ان تراجع كل ذلك على امل�شتويني ال�شخ�شي والعملي ولنك 

وحني تعمل كقا�س يف بلد مثل العراق �شيكون عملك �شاقا وم�شنيا ومثل هذا العمل الق�شائي ل 
يرتك لك جانبا �شخ�شيا مهما حتتاج ملراجعته بقدر ما يرتكه لك يف جانب العمل وحتى وان وجد 

لك جانبا �شخ�شيا تود مراجعته فهو بقدر تعلقه بعملك الق�شائي ومدى تاأثريه على اأدائك ومهنيتك 
وقدرتك بان تظهر مبا يليق بالقا�شي ان يظهر به.

حرٌي

هنا يحدثني احد الزماء القضاة ان 
العام 2017 كان األقسى واألصعب 
م��������ن بني س��������نني عمله ف��������ي القضاء 
يقول انه فقد اثنني من أفراد اسرته 
لوفاتهم وتعرض آخر ملرض اقعده 
عن الحركة... يتحدث بالم ويقول ان 
لكل حدث اجتماعي سيئ انعكاسه 
املوجع على املس��������توى الش��������خصي 
وال��������ذي يمكن ان ينس��������حب تأثيره 
عل��������ى أدائ��������ك الوظيف��������ي ويضي��������ف 
-والحدي��������ث له- انني كن��������ت احاول 
أن أب��������دو رابطا للجأش متماس��������كا 
في محيط عمل��������ي وان ال يظهر اثر 
لظروفي الشخصية على ما اتخذه 
من ق��������رارات ورغ��������م ان املوازنة بني 
س��������وء الظ��������روف االجتماعية وبني 
االس��������تقرار النفسي عند اداء العمل 
ليس باألمر اله��������ني لكنني نجحت 

في ذلك إلى حد معقول.
حديث الزميل يظهر اهمية الحالة 
النفس��������ية للقض��������اة وتأثيرها على 
الصعيد املهني وضرورة ان تكون 
مث��������ل ه��������ذه الحال��������ة عن��������د القاضي 
بمهام  للقيام  مستوية ومس��������تقرة 
عمله، صحي��������ح ان هن��������اك ارتباطا 

النفس��������ية  الحالت��������ني  ب��������ني  وثيق��������ا 
الذي  االرتب��������اط  ذل��������ك  والجس��������دية 
يصعب عل��������ى الكثيرين فصله لكن 
عل��������ى القاضي ان يك��������ون من اولئك 
القلة القادرة على ضبط االنفعاالت 
الشخصية ومنعها من ان تنعكس 

سلبا على عمله القضائي.
 واالم��������ر يج��������ب ان ال يق��������ف عن��������د 
الش��������خصية  الظروف  من��������ع  حدود 
من التأثير عل��������ى العمل بل يتعداه 
ال��������ى عوامل مؤث��������رة اخ��������رى يجب 
مراعاته��������ا والح��������ذر منه��������ا كمن��������ع 
الع��������ادات الفكري��������ة الراس��������خة ف��������ي 
النف��������س من ان تكون س��������ببا للحكم 
كذل��������ك ع��������دم وضع القاضي نفس��������ه 
موضع املجنى عليه في حال سبق 
املنظور  الح��������ادث  لنف��������س  تعرضه 
م��������ن قبل��������ه وم��������ن ث��������م امليل للش��������دة 
عند الحكم عل��������ى املتهم كذلك منع 
الغض��������ب والتوتر وعدم االتزان من 
ان تكون عوامل مؤث��������رة في الحكم 
وباعتق��������ادي كل ذل��������ك يحت��������اج الى 
حالة من النضج النفسي للقاضي.

اعت��������اب  عل��������ى  وان��������ا  وش��������خصيا   
مراجع��������ة ما مر من ظروف واحداث 

الس��������تثماره   2017 الع��������ام  خ��������ال 
كتجرب��������ة ايجابي��������ة الحق��������ا اجد ان 
اكثر ما نحتاج��������ه هو ان نصل الى 
حال��������ة النضج النفس��������ي التي ندرك 
معها ان ال عصمة في العمل واننا 
نخطئ وال ادل على ذلك شيء اكثر 
مما يت��������م نقض��������ه لنا من ق��������رارات. 
والنضج النفس��������ي يعن��������ي ان تكون 
صب��������ورا وان ال تضجر من مراجعة 
خص��������م وان ال تش��������عر بزهو إلطراء 
وج��������ه الي��������ك هذا م��������ا ح��������دا بالنظم 
القانونية ف��������ي بعض الدول ومنها 
فرنس��������ا الى ان تلجأ ف��������ي كثير من 
بع��������رض  تكتف��������ي  ال  الن  االحي��������ان 
م��������ن يتقدم لتول��������ي مهن��������ة القضاء 
الختبارات علمية فق��������ط بل ذهبت 
كذلك إلخضاعه الختبارات نفسية 
من قبل لج��������ان مختص��������ة للتعرف 
عل��������ى خصائصه الش��������خصية ومن 
ث��������م اقصاء االش��������خاص املتصلبني 
املتوازن��������ني  غي��������ر  او  العنيف��������ني  او 
والذين يكون ملزاجهم اثر كبير في 
قراراته��������م ومنعهم م��������ن تولي مثل 
هذه املهنة املهم��������ة والخطيرة على 

أرواح الناس وأموالهم.
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)1(
املبدأ:

عدم تحقق االشغال من قبل املشتري في 
عقد البيع املب��������رم ال يعني بطان العقد 
بطانا مطلقا بل يعتبر بطانا نس��������بيا 
وال يج��������وز للغير التمس��������ك به النه ليس 
طرفا في العاق��������ة التعاقدية بني البائع 

واملشتري .
 

القرار:

ل�دى التدقي��������ق واملداولة لوحظ بان الطعنني 
التمييزي��������ني مقدمان في مدتهم��������ا القانونية 
ق�رر قبولهما ش��������كا ولتعلقهم��������ا بموضوع 
واح��������د ق��������رر توحيدهما ولدى عط��������ف النظر 
على الحكم املمي��������ز وجد بان املدعي قد طلب 
بعريض��������ة دع��������واه الحكم ل��������ه بابط��������ال القيد 
العق��������اري لل��������دار املرقم��������ة 612/2084 الرباط 
الكبير واملسجلة باس��������م املدعى عليه الثاني 
وقد استند بدعواه على عدم اشغال الدار من 
قب��������ل املدعى عليه الثان��������ي وقد قررت محكمة 
الب��������داءة ابطال قيد العقار 612/2084 الرباط 
الكبير املسجل بالعدد 4/ايلول/2015 مجلد 
177 وق��������د تم تأيد الحكم البدائي هذا من قبل 
محكم��������ة االس��������تئناف ولدى التأم��������ل وامعان 
النظ��������ر ف��������ي مس��������تندات الدع��������وى ومحاضر 
ضبطه��������ا لوحظ ب��������ان املدعي قد ش��������غل الدار 
موضوعة الدعوى ابتداءًا كونه احد موظفي 
ش��������ركة نفط الجن��������وب وبعد س��������نة 2003 تم 
ش��������موله باجراءات اجتثاث البعث واقصائه 
ع��������ن وظيفت��������ه ف��������ي ش��������ركة نف��������ط الجن��������وب 
وانقطع��������ت عاقته بالوظيفة العامة مما كان 
علي��������ه ابتداءًا تس��������ليم ه��������ذه الدار الى ش��������ركة 
نف��������ط الجنوب اال انه بقى ش��������اغا لهذه الدار 
تج��������اوزًا والتكييف القانوني لهذا االش��������غال 
ه��������و الغصب بعينه والغص��������ب اليكون نعمة 
للملك او سببا له وانما تغريم كونه غاصبًا 
لل��������دار بحك��������م قضائي يعتبر كاش��������ف لحالة 
الغصب وليس منش��������ئًا لها واما بخصوص 
املدع��������ى عليه الثان��������ي ولكونه اح��������د موظفي 
ش��������ركة نفط الجنوب تم تخصي��������ص الدار له 
بموجب املحضر رقم 4 لسنة 2010 ورغم عدم 
اش��������غاله للدار تم اس��������تقطاع ب��������دالت االيجار 
عنه وبعد س��������نوات تم بي��������ع الدار له بموجب 
 2015/4/5 امل��������ؤرخ  والش��������راء  البي��������ع  عق��������د 
وبمبلغ قدره مائة وثمانية واربعون مليون 
وثاثمائة وعشرون الف دينار وقد تم البيع 
بدون مزايدة علنية استنادا الى االستتثناء 
ال��������وارد في قانون بيع وايج��������ار اموال الدولة 
وتم تس��������جيل هذا العقد بالتراضي في دائرة 
التس��������جيل العقاري املختصة واكتس��������ب هذا 
التسجيل شكله النهائي وسجات التسجيل 
العقاري وس��������نداتها حجة عل��������ى الناس كافة 
بم��������ا دون فيه��������ا واليج��������وز الطع��������ن به��������ا اال 
بالتزوير استنادا لصراحة نص املادة 1/10 
من قانون التسجيل العقاري اما بخصوص 
موضوع عدم اشغال املدعى عليه للدار وعدم 
تحقق هذا الشرط وما يترتب على ذلك ك�ون 
التملي��������ك ق�د حصل خافا للضوابط املعمول 
به��������ا والت��������ي توجب اش��������غال ال���������دار وه�ذا ما 
اس��������تندت اليه محكمة الب��������داءة ومن بعدها 
محكمة االس��������تئناف بابط��������ال القيد العقاري 
فان هذا االتجاه غير صحيح ومحل نظر الن 
عدم توافر شرط االشغال من قبل املشتري في 
عق��������د البيع اليعني بطان��������ه الن عقد البيع ال 
يكون باطا اال في حاالت تخلف احد اركانه 
االساس��������ية وهي االدارة او املحل او الس��������بب 
في العقار ركن الشكليه فاذا تخلف احد هذه 
االركان وشابه عيب االبطال فيكون التصرف 
باطًا بطانا مطلقا ويتمسك بهذا البطان 

املتعاقد والغير ما ينتج عن ذلك بطان القيد 
العقاري أي إن حقيق��������ة ابطال القيد العقاري 
ما هو اال بطان عقد البيع الذي تم تسجيله 
في دائرة التس��������جيل العقاري املختصة والن 
شرط االش��������غال )وهو شرط وليس ركن( في 
عق��������د البيع املب��������رم مابني املدع��������ى عليه االول 
والثان��������ي اضاف��������ة لوظيفته وع��������دم تحققه ال 
يعن��������ي بطان العقد بطانا مطلقا بل يعتبر 
هذا البطان بطانا نس��������بيا واليجوز للغير 
التمس��������ك ب��������ه الن��������ه لي��������س طرفا ف��������ي العاقة 
التعاقدي��������ة مابني البائع واملش��������تري الن هذه 
العاق��������ة هي التي تحكم اخال او عدم اخال 
املتعاقد بهذا الشرط وتنحصر اثار االخال 
عليها فق��������ط وال يجوز للمدعي باعتباره من 
الغير التمس��������ك بهذا الشرط والسيما إن عدم 
اش��������غال املدعى عليه االول للدار كان بس��������بب 
من املدعي ببقائه ش��������اغا للدار تجاوزا بعد 
انقط��������اع عاقته بالوظيفة وه��������ذا الفعل غير 
املشروع ال يرتد على املدعى عليه االول سيما 
وانه قد اق��������ام دعوى من��������ع املعارضة واعادة 
عقاره بالعدد 429/ب/2016 واملتأخرة لحني 
حسم هذه الدعوى وصفوة القول مما سلف 
ذكره وبيانه إن عقد البيع والشراء من قبلف 
املدعى عليه االول قد توافرت فيه كافة اركان 
عق��������د البيع الصحيح وال يمكن النيل من هذا 
العقد م��������ع صحة هذه االركان وان عدم توافر 
ش��������رط االش��������غال لم يتمس��������ك به املدعى عليه 
الثان��������ي اضاف��������ة لوظيفته وال يج��������وز للغير 
التمس��������ك وتكون دعوى املدعي بابطال القيد 
العقاري ال اس��������اس لها م��������ن القانون وملا كان 
الحك��������م املميز ق��������د جاء على خ��������اف ما تقدم 
ذكره وبيانه وتأسيس��������ا على ما تقدم قررت 
املحكمة نقض الحكم املميز واعادة االضبارة 
ال��������ى محكمتها للس��������ير فيها وفق��������ا للمنوال 
املتق��������دم عل��������ى إن يبقى رس��������م التمييز تابعا 
للنتيجة وصدر الق��������رار باالتفاق وفق املادة 
3/210 من قانون املرافع��������ات املدنية ف�ي 28/

ذي القعدة/1438ه� املواف�ق 2017/8/20م

)2(
املبدأ:

لعدم وجود ضرر مادي او مدني محدد 
او منظ��������ور او وق��������ع مباش��������رة على املال 
الع��������ام بس��������بب ارت��������كاب املته��������م جريمة 
اصطن��������اع محرر م��������زور ، يك��������ون املتهم 
مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 
27 لس��������نة 2016 سواء تنازل املشتكي ام 

لم يتنازل .

القرار:
لدى التدقي��������ق واملداولة لوح��������ظ بان الطعن 
التميي��������زي مق��������دم ف��������ي مدت��������ه القانونية قرر 
قبوله ش��������كا" ولدى عطف النظر على الحكم 
املمي��������ز وجد بانه صحي��������ح وموافق للقانون 
الن الفع��������ل الجرم��������ي املنس��������وب للمته��������م هو 
اصطناع محرر مزور واستعماله وبالتالي 
ينطب��������ق واح��������كام امل��������ادة )292( م��������ن قانون 
العقوب��������ات بدالل��������ة امل��������ادة )298( م��������ن قانون 
العقوب��������ات وه��������ذه الجريمة لم يت��������م ايرادها 
م��������ن االس��������تثنائات ال��������وادرة ف��������ي امل��������ادة )4( 
م��������ن قانون العف��������و العام كم��������ا ان الثابت بان 
املتهمةل��������م يس��������بق وان تم ش��������موله بقانون 
العف��������و العام رقم 19 لس��������نة 2008 او أي عفو 
خل��������ص ولكون الفعل الجرمي قد حصل قبل 
نفاذ قانون العفو العام رقم 27 لس��������نة 2016 
فيكون مشموال به هذا من جانب ومن جانب 
اخر فان مثل هذه الجريمة ال تستلزم تنازل 
املشتكي وهو الحق العام ممثا بالدولة الن 
اش��������تراط التنازل يتقاطع مع فلسفة تشريع 
قان��������ون العفو العام وال��������ذي بموجبه يتنازل 

املجتمع عن طريق الدولة ) ممثلة بالسلطة 
التش��������ريعية ( التي تس��������ن ذل��������ك القانون عن 
حقوقها الجزائية تجاه ذلك الشخص املتهم 
او املحكوم ولع��������دم وجود اي ضرر مادي او 
مدن��������ي او منظور او وقع مباش��������رة على املال 
العام بسبب ارتكاب املتهم جريمة اصطناع 
مح��������رر م��������زور واس��������تعماله مما يك��������ون هذا 
الواقع مانعا من تطبيق احكام املادة )3( من 
قانون العف��������و العام والتي بموجبها وجوب 
تنازل املشتكي عن املتهم وتسديد ما بذمته 
حت��������ى يمك��������ن ش��������موله بقانون العف��������و العام 
وبالنتيج��������ة يك��������ون املتهم مش��������مول باحكام 

قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 سواء 
تنازل املش��������تكي ام لم يتن��������ازل الن التحقيق 
ا لعدم وجود  بواقعة التنازل غير منتج ابتداء
ضرر مباشر او منظور وملا كان القرار املميز 
ق��������د التزم وجهة النظر املتقدمة فيكون حري 
بالتصديق ملا اس��������تند اليه اسباب قانونية 
وتاسيس��������ا عل��������ى ما تق��������دم ق��������ررت املحكمة 
تصديق القرار املميز ورد الائحة التمييزية 
وصدر القرار باالتفاق وف��������ق املادة )7/اوال( 
من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 في 
25/ربي��������ع االول/1438ه��������� املوافق 25/كانون 

االول/2016م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 
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من��������ذ فج��������ر الحض��������ارات رس��������مت التش��������ريعات املس��������ار الصحيح في 
تنظيم حياة االنس��������ان. وقد تركت حضارة وادي الرافدين العديد من 
التش��������ريعات الت��������ي ضربت مثا حيا على ذل��������ك،  وربما ابرزها كانت 

شريعة حمورابي.
 اال ان مس��������الة سن التش��������ريع ليس باألمر الس��������هل،  اذ ان وضع نص 
يمك��������ن اعتماده ف��������ي تحديد حق او اج��������راء او تنظي��������م حالة او صفة 
يحتاج الى دقة متناهية ومضامني عديدة تعتمد بالدرجة االساس 
عل��������ى اإلمكانيات التي يتمتع بها واضع��������و النصوص وكذلك الغاية 
من تشريع النص والطريقة التي يتم من خالها كتابة هذا التشريع 
اذ ان كثيرًا من النصوص ولألس��������ف تولد ميتة الستحالة تطبيقيها 
بالش��������كل املطل��������وب او لتعارضه��������ا م��������ع نص��������وص اخ��������رى او لس��������وء 

صياغتها. 
وبالنتيجة فان املش��������رع يحتاج دائما الى تهذيب هذه النصوص من 
خال الغائها او تعديلها،  لكن عميلة االلغاء او التعديل هي االخرى 
تك��������ون بمثابة تش��������ريع جديد يولد م��������ن ذات الرحم ال��������ذي ولدت منه 
النصوص الس��������ابقة وقد تمر هي االخرى بمخاض عس��������ير لكي ترى 
النور،  اذ ان الغاية التي دعت الى سن او كتابة التشريع تتغير بتغير 
متطلب��������ات الحياة وان كتابة التش��������ريع الوضعي تحتاج الى مراجعة 
وادراك متزاي��������د يحتاج الى بلورة االف��������كار من وقت آلخر وبذلك نحن 
نحت��������اج الى اهتمام في عملية اتقان صياغة التش��������ريع لكي ال نضطر 
الى الغاء التش��������ريع او تعديله بوقت مبكر،  كما ان عملية االلغاء هي 
االخرى تتطلب فهمًا واس��������عًا ألنها تمثل إنهاء لقاعدة قانونية اعتاد 

االفراد على التعامل بها اال ان متطلبات الحال اقتضت هذا االلغاء،
  وقد تترك عملية الغاء التش��������ريع آثارًا قانونية على الوقائع السابقة 
او الوقائع الاحقة مما يقتضي تس��������ليط الضوء على فكرة االلغاء ملا 
لها من اهمية في الواقع العملي وتحتاج من املعنيني فحص وتدارك 
ومتابعة حركة التشريع وبشكل دائم، خصوصا وان تعدد التشريعات 
وتنوعها يجعل ذلك من الصعوبة بمكان بحيث تحتاج الى الكثير من 
الجهد للتعرف على التشريع الساري او التشريع امللغى. حيث الحظت 
من خال مسيرتي القضائية ان التشريع هو الدعامة االساسية التي 
تقوم عليها الحقوق واجد في كثير من االحيان انها عاجزة عن تلبية 
متطلبات الواقع بسبب العيوب او الغموض التي تشوبها خصوصا 
وان العراق في تحول تش��������ريعي متواصل في ظل الظروف الراهنة اذ 
ان عملية اصاح النصوص التش��������ريعية املعيبة تحتاج الى معالجة 
دقيقة بحيث يمكنها النه��������وض بمتطلبات املرحلة. حيث الحظت ان 
الكثير من التش��������ريعات التي صدرت في اآلونة االخير كانت سببا في 
إرباك الوض��������ع الراهن بداًل من معالجته واجد ان الطريق االساس��������ي 
في عملية اصاح النصوص ه��������و الغاء النصوص املعيبة واعتقد ان 
العراق في أٌمس الحاجة في الوقت الحاضر للقيام بمراجعة حقيقية 
للقوانني النافذة خصوصًا وان الكثير منها اصبح يحتاج الى الغاء. 
واجد ان الس��������لطة القضائية هي اكثر الس��������لطات املعنية بتفسير هذه 
النصوص او تطبيقها بش��������كل مباش��������ر،  لذا البد من ان يكون للقضاء 
كلمة قول قبل اصدار التشريع الذي يمس حقوق األفراد او التي يكون 

للقضاء هو املعني بتطبيقها.

متطلبات سن التشريعات الحديثة
نوافذ العدالة 

سالم مكي
االنفتاح االقتصادي على الع��������راق، وازدياد حركة التبادل التجاري في 
دول الج��������وار، وّلد الكثير من الظواهر الس��������لبية التي أثرت على اإلنتاج 
املحلي. صحيح ان الصناعة العراقية ش��������به متوقفة،  وان البلد بحاجة 
الى مختلف الس��������لع والبضائع لغرض س��������د حاجة املستهلك والسوق، 
لك��������ن باملقاب��������ل،  هناك منتج��������ات زراعية وحيواني��������ة، إضافة الى بعض 
الصناع��������ات الت��������ي تنتجها معامل حكومي��������ة وأهلية إضاف��������ة الى قيام 
مستثمرين بانشاء مش��������اريع استثمارية صناعية وزراعية. مما يعني 
ضرورة الحفاظ على املنتج الوطني ودعمه مقابل الس��������لع املس��������توردة 
التي تغزو الس��������وق العراقي.. لهذا ش��������رع مجلس النواب قانون حماية 
املنتجات العراقية رقم 11 لسنة2010 الغرض منه حماية املنتج الوطني 

من املنافسة غير العادلة ولغرض اتخاذ التدابير الازمة لحمايته.
 هذا القانون ولألس��������ف،  لم يعط االعلوية واألفضلية للمنتج الوطني،  
حيث ان نصوصه تتحدث عن املنتج الوطني بشكل ثانوي. فهو يعرف 
املنت��������ج املماثل على ان��������ه املنتج املحلي الذي ينافس منتجا مس��������توردا 
الى العراق في اس��������تخدامه وان كان ال يماثله. فاملنتج املحلي هو الذي 
ينافس املنتج املس��������تورد وليس العكس،  في حني ان املنتج املس��������تورد 
ه��������و الذي يفترض ان��������ه ينافس املنتج املحلي خصوص��������ا في ما يتعلق 
باملنتج��������ات الزراعي��������ة والحيواني��������ة. املادة األولى م��������ن القانون وضعت 
تعاري��������ف للمصطلح��������ات الواردة في القانون،  حيث عرفت املمارس��������ات 
الض��������ارة بأنها: اإلغ��������راق او الدعم او الزيادة غير املب��������ررة في الواردات. 
ام��������ا الضرر املادي فهو: إعاقة إقامة صناعة او زراعة محلية او اإلنتاج 

املحلي بسبب اإلغراق او الدعم.
كما عرفت الضرر الجس��������يم بأنه: الضرر الواقع او املحتمل وقوعه على 
املنتجني املحليني الذي يؤدي الى اضعاف او إعاقة الصناعة او الزراعة 
بش��������كل كامل وش��������امل نتيجة الزيادة غير املبررة في الواردات. املاحظ 
ان املنتج الوطني،  يعاني وبش��������كل مس��������تمر من الض��������رر املادي وحتى 
الجسيم، والسبب يعود الى اإلغراق السلعي املستمر ملختلف البضائع 
والس��������لع،  وغزو املستورد السوق العراقية بشكل تام،  لدرجة ان املنتج 
الوطني ال يجد مكانا له في الس��������وق. املشرع في هذا القانون،  يفترض 
انه وضع حلوال ملعالجة هذه الحالة،  عبر وضع آليات قانونية وإدارية 
للوق��������وف بوجه اإلغراق الس��������لعي. وهذه اآلليات يفت��������رض انها عاجلة 
وس��������ريعة، وتهدف الى انصاف املنتج املحلي وحمايته من املنتج غير 

العراقي، واالنتصار للصناعة العراقية. 
لك��������ن القانون وضع آليات ش��������به معقدة، وطويلة، لغ��������رض اثبات حالة 
اإلغراق، وحتى في حالة اثبات اإلغراق، فإن اإلجراءات ليست كافية وال 
مؤثرة في إيقاف اإلغراق الس��������لعي. امل��������ادة الثانية من القانون بينت ان 
ه��������دف هذا القانون هو حماية املنتجات العراقية من االثار املترتبة عن 
املمارس��������ات الضارة في التجارة الدولية م��������ع العراق ومعالجة اإلضرار 
الناجمة عنها. والسؤال هو: هل ان اآلليات التي وضعها القانون كفيلة 
بحماية املنتجات العراقية؟ امل��������ادة 4 بينت اإلجراءات الواجب اتباعها 
م��������ن قبل املنتج املحلي في حال وجود اغراق س��������لعي. حيث نصت على 
ان املنت��������ج يقدم طلبا تحريري��������ا الى وزير الصناعة ع��������ن طريق الدائرة 
التخ��������اذ التدابير الازمة ملواجهة املمارس��������ات الضارة على ان يتضمن 
الطلب املعلومات واملس��������تندات التي تؤيد وجود تلك املمارسات ونوع 
الض��������رر الحاصل. فرغم ان مجرد االخب��������ار بوجود ضرر يتطلب اتخاذ 
إجراءات سريعة من قبل الجهة املختصة،  كما يفترض اال يقدم الطلب 
ال��������ى الوزير مباش��������رة،  حيث باإلم��������كان تقديمه الى موظ��������ف اقل درجة 

اختصارا لإلجراءات والروتني.

إشكالية قانون حماية المنتجات 
العراقية

عين قانونية

■ محكمة ليالن

أعلن مجلس القض��������اء األعلى عن افتتاح 
محكم��������ة ب��������داءة لي��������ان في كرك��������وك بعد 
إكمال كاف��������ة الترميمات واعمال الصيانة 
واستأنفت مجددًا استقبال املواطنني في 

مقرها األصلي.
وق��������ال القاض��������ي عب��������د الس��������تار بيرق��������دار 
املتحدث الرسمي ملجلس القضاء األعلى  
إن "أعم��������ال الترميم والتأثيث اس��������تكملت 
في بناية محكمة ب��������داءة ليان وهي دار 
قض��������اء تابعة ملحكمة اس��������تئناف كركوك 
االتحادي��������ة، وت��������م االنتق��������ال ال��������ى مقرها 
القدي��������م األصلي بع��������د أن كانت تعمل في 

مكان بديل". 
وأض��������اف بيرقدار أن "الك��������وادر القضائية  
في املحكمة باشرت عملها بعد أن انتقلت 
للبناي��������ة الجديدة  مطلع الش��������هر الحالي 
وه��������ي بكامل جهودها حاليا الس��������تقبال 
املواطنني وإنجاز مصالحهم"، الفتا إلى 

أن "املواطنني هناك رحبوا بالخطوة".

■ مبنى استئناف واسط 

أعلن��������ت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف واس��������ط 
االتحادي��������ة انتهاء الترميم��������ات في مبنى قصر 
القض��������اء واألبني��������ة القضائية األخ��������رى لتظهر 

بحلة تتناسب ومكانة القضاء العراقي.
وق��������ال رئيس االس��������تئناف القاضي غالب عامر 
الغريب��������اوي "بدعم وتوجيه من الس��������يد رئيس 
مجل��������س القض��������اء األعلى عل��������ى إظه��������ار ابنية 
القضاء باملظهر الذي يتناسب ومكانة القضاء 
العراقي ت��������م العمل وبجهود اس��������تثنائية على 

ترميم مبنى االستئناف".
 وأضاف الغريباوي أن "جهودا ذاتية وتطوعية 
ساهمت في إنشاء الحدائق واملرائب الخاصة 
بوقوف س��������يارات القضاة واملوظفني في قصر 
القض��������اء الذي يضم مجمع املحاكم في الكوت"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "املبن��������ى ظه��������ر بمظه��������ر متميز 
ومختلف عن جميع املؤسس��������ات في املحافظة 
وق��������د تم االنته��������اء من عملي��������ات التطوير خال 

األيام القليلة املقبلة".

■ تهريب نفط

ألق��������ت الس��������لطات األمنية ف��������ي مطار 
البص��������رة الدول��������ي القب��������ض على أحد 
مبالغ  إندونيس��������يًا بحوزتهم  عش��������ر 
كبي��������رة تعود إل��������ى عملي��������ات تهريب 

للنفط.
وقال نائب رئيس محكمة اس��������تئناف 
البصرة القاضي محسن جميل جريح 
إن "متهمني إندونيسيني ألقي القبض 
ف��������ي مط��������ار البص��������رة الدولي  عليهم 
بحوزتهم مبالغ كبيرة اعترفوا بأنها 
قيمة تهريب املش��������تقات النفطية عند 
عملهم مع الش��������ركة الكوري��������ة املنفذة 

لكاسر األمواج".
وأضاف جريح أن "القضية أحيلت إلى 
محكمة تحقي��������ق الفاو بموجب املادة 
43 من قانون مكافحة غسيل األموال 
ثم أحيلت إلى محكمة جنح املعقل ثم 
أعي��������دت إلى محكمة التحقيق لغرض 

استكمال اإلجراءات القانونية".

كتاب قضائي

وقال القاضي كاظم إلى "القضاء" 
القضائي��������ة  األح��������كام  "مجل��������ة  إن 
مجلة دورية نصف سنوية صدر 

الع��������دد األول منها في آب املاضي 
2017 وم��������ن املؤمل ان يرى عددها 

الثاني النور الشهر املقبل".   

وذك��������ر القاض��������ي ف��������ي املقدم��������ة أن 
ق��������رارات  ف��������ي  مؤلف��������ني  إص��������داره 
وق��������رارات  التميي��������ز  محكم��������ة 
بابل بصفتها  استئناف  محكمة 
التمييزية ش��������جعه عل��������ى إصدار 
مجلة دورية تهتم بهذه القرارات 

ملا لها من فائدة علمية.
وتنتخ��������ب املجل��������ة مجموع��������ة من 
قرارات محكمة التمييز االتحادية 
بصفتها  االس��������تئناف  ومحاك��������م 
التطبيقات  وتتن��������اول  التمييزية 
القوان��������ني  ألغل��������ب  العملي��������ة 

وتبويبها.

وعن الدار نفسها صدر للقاضي 
عودة كت��������اب "املخت��������ار من قضاء 
محكمة استئناف بابل االتحادية 
بصفتها التمييزية" الذي يقع في 

335 صفحة من القطع الكبير.
وف��������ي مقدمة الكت��������اب ذكر قاضي 
الب��������داءة أن "محاكم االس��������تئناف 
بصفته��������ا التمييزي��������ة هي مرجع 
م��������ن مراج��������ع الطع��������ن لكثي��������ر من 
األحكام والقرارات التي تصدرها 
محكمة البداءة"، الفت��������ا إلى أنها 
أيضًا "املرجع النهائي في أحكام 
املنفذ  محكم��������ة الجنح وق��������رارات 

العدل وأحكام وقرارات أخرى".
واختار املؤلف حزمة من األحكام 
ملحكمة استئناف بابل االتحادية 
بصفتها التمييزية القسم املدني 
والقس��������م الجزائي، الفتا إلى أنها 
"مجموع��������ة م��������ن الق��������رارات الت��������ي 
كان قضاؤها ثري��������ا في كثير من 

املبادئ الرصينة".
وكان القاض��������ي عودة ق��������د أصدر 
كتاب��������ا ف��������ي وقت س��������ابق أس��������ماه 
محكم��������ة  قض��������اء  م��������ن  "املخت��������ار 
التميي��������ز االتحادي��������ة" وصدر عن 

دار وارث. 

القاضي حيدر عودة كاظم يطلق مجلة "مجموعة األحكام القضائية"
بابل / مروان الفتالوي 

 ■ غاف 

الكتاب

بغداد / إيناس جبار

وأربع عش��������رة  أثريان  تمث��������االن 
لي��������رة ذهبي��������ة تع��������ود ملكيته��������ا 
لهيئ��������ة اآلث��������ار والت��������راث، كادت 
أن ته��������رب ل��������وال معلوم��������ات عن 
هذه الس��������رقة وصلت في الوقت 

املناسب إلى القوات األمنية.
وألقت مفرزة من القوات األمنية 
القب��������ض عل��������ى عصاب��������ة تتاجر 
باآلث��������ار بع��������د ورود معلوم��������ات 
اس��������تخبارية  بوج��������ود صفق��������ة 
لبيع أثار عائدة للمتحف اآلثار 

والتراث العراقي.

وتذك��������ر تفاصي��������ل القضية التي 
اطلعت عليها "القضاء" إن اتفاقا 
ق��������د ت��������م ب��������ني متهمني يش��������كان 
ثنائيا ف��������ي تجارة املواد األثرية 
عل��������ى صفقة بي��������ع قط��������ع أثرية، 
وهي عبارة ع��������ن  تماثيل اثنني 

ومسكوكات نقدية ذهبية.
كان املوعد املحدد متفقا عليه في 
احد املطاعم املعروفة في بغداد 
وف��������ي أثن��������اء تواجده��������م  داخل 
املكان، تمكن��������ت املفرزة القابضة 
والقب��������ض  كم��������ني  نص��������ب  م��������ن 
عليهم بالجرم املشهود وضبط 
بحوزتهم��������ا  التماثي��������ل األثرية 

واملسكوكات الذهبية، كما تذكر 
التفاصيل.

محكم��������ة  أحال��������ت  بدوره��������ا 
إلى محكمة  القضي��������ة  التحقيق 
جنايات النزاهة حيث نسب إلى 
املتهم��������ني جريمة س��������رقة اآلثار، 
وبينت التحقيق��������ات إن القضية  
كما ج��������اء على  لس��������ان املتهمني 
والش��������هود في يوم  7/ 5/ 2017 
كان م��������ن املق��������رر ان تت��������م صفقة 
لبي��������ع اآلثار عبارة ع��������ن تماثيل 
الحاصلني  بحوزة  ومسكوكات 
عليها كمس��������روقات من متحف 

اآلثار والتراث.

اآلثار  لهيئ��������ة  القانوني  املمث��������ل 
طل��������ب الش��������كوى ض��������د املتهمني، 
واطلعت املحكم��������ة بدورها على 
أقوال املفرزة القابضة املتضمنة 
وج��������ود  ع��������ن  معلوم��������ات  ورود 
عصابة تقوم ببيع القطع األثرية 

في منطقة املنصور.
محكم��������ة  وج��������دت  ذل��������ك،  إل��������ى 
الجناي��������ات إن األدل��������ة املتحصلة 
في القضية والتي تمثلت بأقوال 
املمثل القانون��������ي للهيئة العامة 
لآلثار والتراث واعتراف املتهمني 
ومحضر الضبط وكتاب الهيئة 
العام��������ة لآلثار والت��������راث وأقوال 

أف��������راد املف��������رزة القابض��������ة، ه��������ي 
أدل��������ة كافي��������ة لتجريمهم��������ا وفق 
أحكام املادة 44 من قانون اآلثار 
والت��������راث رق��������م 55 لس��������نة 2002 
وبداللة مواد االشتراك 47 و 48 

و 49 من قانون العقوبات.
وأص��������درت املحكم��������ة املختص��������ة 
بقضايا النزاهة حكمًا بالسجن 
عش��������ر س��������نوات عل��������ى أثنني من 
املدانني باملتاج��������رة بقطع أثرية، 
وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادا 
إلحكام امل��������ادة 182/ أ األصولية 
حكما حضوري��������ا قابا للتمييز 

وافهم علنا.

انتشال تماثيل ومسكوكات أثرية من عصابة في اللحظات األخيرة
ينص القانون املدني العراقي في املادة الس��������ابعة 

منه على:
1 – من اس��������تعمل حقه استعمااًل غير جائز وجب 

عليه الضمان.
2 – ويصب��������ح اس��������تعمال الح��������ق غي��������ر جائ��������ز في 

االحوال اآلتية:
أ – اذا لم يقصد بهذا االس��������تعمال سوى االضرار 

بالغير.
ب – اذا كانت املصالح التي يرمي هذا االستعمال 
ال��������ى تحقيقها قليلة االهمية بحيث ال تتناس��������ب 

مطلقًا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت املصالح التي يرمي هذا االستعمال 

الى تحقيقها غير مشروعة.

متى يصبح استعمال 
الحق غير جائز؟
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ولد القاضي عبود بن مهدي بن محمد 
امني بن احمد الشالجي في بغداد عام 
1910 وف��������ي مص��������در آخر ان��������ه ولد عام 
)1920( ويتصل نس��������ب أس��������رته بقبيلة 
ربيع��������ة وقد ن��������زح أجداده م��������ن منطقه 
نهر )الش��������لج( الذي يقع شمالي مدينة 
سامراء اثر جفاف النهر وهاك زرعهم 
فجاءوا بغ��������داد متوزعني على مناطق 
والش��������الجية.   واألعظمي��������ة  الكاظمي��������ة 
ولد كما ذكر أيام الس��������لطان العثماني 
)محم��������د رش��������اد( ووالي بغ��������داد )ناظم 
باش��������ا( وأنه��������ى دراس��������ته الثانوية في 
الثانوي��������ة املركزية في بغ��������داد ليلتحق 
بكلية الحقوق منهيا دراسته فيها عام 

.)1933(
وكان األس��������تاذ )عبود الشالجي( خال 
دراس��������ته ف��������ي كلي��������ة الحقوق ق��������د عمل 
موظف��������ا في مجلس الن��������واب بني عامي 
1929 و1930 إذ كان املجل��������س قد اتخذ 
له مق��������را من بناي��������ة جانب الك��������رخ تقع 
عل��������ى ش��������اطئ دجلة وكان قد ش��������يدها 
والي بغداد مدحت باش��������ا ليتخذ منها 

النياب��������ي  املجل��������س  أن  إال  مستش��������فى 
اتخذها مقرا له.

 لق��������د كان لتخرج��������ه من كلي��������ة الحقوق 
عام 1933 وعمل��������ه في املحاكم العراقية 
ثم املحاماة أثرها ف��������ي تعيينه قاضيا 
رغ��������م انه ل��������م يم��������ض عل��������ى تخرجه اال 
فت��������رة قليلة من تل��������ك الكلية لم تتجاوز 
الس��������نتني ورغ��������م ذلك ع��������ني قاضيا في 
الش��������امية ثم انتقل إلى قلعة س��������كر في 

منطقة الغراف. 
ث��������م انتقل إل��������ى أبي صخي��������ر )النجف( 
ثم نق��������ل حاكما إلى قلعة س��������كر ثم إلى 
النجف. ثم نقل األستاذ عبود الشالجي 

الى املوصل عام 1936.
وكان قد عمل األستاذ عبود الشالجي 

قاضيا في محكمة مندلي عام 1934. 
عام 1940 ترك القض��������اء لينتقل لوزارة 
االقتصاد ليعمل سكرتيرا لها وكان قد 
حج سنة 1964. وزار عام 1968 متحف 
الجواه��������ر في قبو عم��������ارة البنك امللكي 
اإليران��������ي، وانتق��������ل إلى ج��������وار ربه عام 

1996 أو 1997.

قضاة عراقيون

القاضي عبود الشالجي

بع��������د إع��������داده كتابني ع��������ن مجموعة ق��������رارات محكم��������ة التمييز 
ومحاكم االس��������تئناف بصفتها التمييزية، أطلق قاضي البداءة 
في محكمة اس��������تئناف بابل حيدر ع��������ودة كاظم العدد األول من 
مجلت��������ه "مجموعة األح��������كام القضائية" ع��������ن دار وارث للطباعة 

والنشر وتقع املجلة في )253( صفحة من القطع الكبير.
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أعد كتابني عن قرارات التمييز واحملاكم االستئنافية


