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ألزم��������ت محكمة التمييز االتحادي��������ة جهات تنفيذية 
بمبال��������غ مالية كبي��������رة نتيجة عدم إطالقها س��������راح 

سجناء برغم انتهاء مدد محكوميتهم.
ويمنح املشرع العراقي املوقوَف حق الحصول على 
ت��������ه، وفيما  تعويض من املش��������تكي بع��������د إثبات براء
أفاد قضاة ب��������أن مّدد احتجاز املتهمني خالل مرحلة 
التحقيق تخضع للسياقات القانونية وتحت رقابة 
محكم��������ة الجناي��������ات، تحدث��������وا م��������ن جان��������ب آخر عن 
معالج��������ات وضعتها الس��������لطة القضائية االتحادية 

للحد من اآلثار السلبية للمخبر السري. 
وق��������ال القاضي أمير زي��������ن العابدين ف��������ي حديث مع 
"القض��������اء"، إن "املش��������ّرع ل��������م يتط��������رق بن��������ص صريح 
لتعوي��������ض املوقوفني الذين يت��������م اإلفراج عنهم لعدم 

كفاي��������ة األدل��������ة". وتابع زي��������ن العابدين أن "املش��������تكي 
عندما لجأ إلى القضاء فأنه استخدم حقه القانوني 
والدس��������توري"، لكن��������ه ع��������اد ليوّض��������ح أن "التعويض 
ممكن ف��������ي حال ثبتت براءة املتهم كأن ال ينطبق أي 
نص عقابي على الفعل املنسوب إليه، أو يظهر دليل 
واضح وصري��������ح على عدم ارتكاب��������ه الجريمة، أو أن 

املتهم كان خارج العراق وقت حصولها".
 أن "املوقوف البريء له حق مقاضاة املش��������تكي 

ّ
وبني

إذا ثبت استخدامه لحقه بغرض األضرار به"، مبينًا 
أن "املحكم��������ة املختصة تنظر في ه��������ذه الدعوى وفقًا 
للقانون وتصدر حكمها". بدوره، أرجع نائب رئيس 
استئناف الرصافة القاضي سالم روضان املوسوي 
في حدي��������ث إلى "القض��������اء"، عدم إمكاني��������ة لجوء من 
يطلق سراحه لعدم كفاية األدلة لحق التعويض إلى 
أن "الغلق يك��������ون مؤقتا وال يعّد القرار القضائي في 

هذه الحالة بحكم الب��������راءة إال بعد مرور مدة زمنية 
حّددها املش��������رع بس��������نة في طور الجنايات وسنتني 
في مرحلة التحقيق". وأضاف املوسوي أن "حصول 
الشخص البريء على التعويض من املشتكي يجب 
أن يقترن بوج��������ود إثبات اإلضرار العم��������د، أي العلم 
بعدم ارتكاب املتهم الجريمة وليس مجرد ش��������كوك"، 
موضح��������ًا أن "ذل��������ك تق��������دره محكمة املوض��������وع وهي 

البداءة املس��������ؤولة عن البت في هذه الدعاوى".
وشّدد على أن "التعويض يكون وفق القواعد العامة 
ف��������ي القانون املدني، أمام محكمة البداءة التي تحدد 
مقدار الضرر من خالل االستعانة بالخبراء الفنيني 
الذين يقدمون تقريرهم إلى القاضي وفق القانون".

كم��������ا قال املوس��������وي إن "اللجوء إل��������ى حق التعويض 
يحصل بعد اكتس��������اب قرار البراءة الدرجة القطعية، 
أي أنه استكمل جميع طرق الطعن التي نص عليها 

املشرع العراقي".
وذهب نائب رئيس استئناف الرصافة إلى ابعد من 
ذلك في أن "محكمة التمييز قضت بأحكام تعويضية 
على وزارتي العدل والداخلية لصالح أش��������خاص لم 

يطلق سراحهم برغم انتهاء مدد محكوميتهم".
 املوسوي أن "قسمًا من مبالغ التعويض 

ّ
 وفيما بني

كان��������ت عالية حي��������ث وصل أحده��������ا إل��������ى 40 مليون 
دين��������ار"، ذك��������ر أن "هذه الق��������رارات ص��������درت منذ العام 

2011 وال تزال سارية املفعول حتى اآلن".
من جانبه، أفاد قاضي التحقيق طارق حازم حمدون  
ف��������ي تعليقه ل��������� "القضاء"، ب��������أن "الس��������لطة القضائية 
وضعت حلواًل ملوضوع املخبر الس��������ري بنحو يمنع  

زج االبرياء في املواقف".
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لأ�شخا�ص  كبرية  مببالغ  وزارات  "التمييز" تلزم 
ق�شوا حمكوميتهم ومل يطلق �شراحهم

بغداد/ سيف محمد

ش��������هدت محاكم في بغداد زيادة ملحوظة في قضايا س��������رقة تستهدف الحقائب 
النسائية، فيما قال قضاة تحقيق أن أغلب الجناة من األحداث يستقلون دراجات 

نارية وسيارات أجرة وينفذون جرائمهم بعيدًا عن أنظار القوات االمنية.
وق��������ال قاضي تحقيق الرصافة الثانية خليل إبراهيم في حديث إلى "القضاء" إن 
"س��������رقة الحقائب النسائية جريمة آخذة باالنتشار خصوصا في بعض مناطق 

بغداد"، الفتا إلى "تسجيل محاكم التحقيق العديد من هذه الدعاوى".
وأضاف إبراهيم إن "من يقوم بهذه العمليات عصابات بس��������يطة ليس��������ت منظمة 
وال تع��������دو ع��������ن كونها أفرادًا يجمعه��������م االتفاق على الس��������رقة"، موضحا أن "هذه 
الس��������رقة غالب��������ًا ما تتم باس��������تخدام دراجة نارية تقل في العادة ش��������خصني يقوم 

أحدهما بقيادتها واآلخر يخطف الحقيبة من يد املرأة مستغاًل غفلتها".
وتابع إبراهيم أن "الجاني أحيانا يستخدم سيارة أجرة حيث يقوم أثناء قيادته 

لها باالقتراب من الضحية وسرقة حقيبتها والفرار بسرعة".
ونوه إلى أن "الجناة عادة يراقبون الضحية ويس��������تغلون دخوله إلى احد األفرع 
ل عملية الس��������رقة والهروب دون أن يش��������خصهم 

ّ
الت��������ي تخل��������و من املارة ما يس��������ه

احد". 
م��������ن جانبه، أفاد القاضي مهدي عبود قاض��������ي أول تحقيق الرصافة الثانية بأن 
"املحكمة  تتلقى إخبارا إما من املجني عليه أو من قبل القوات األمنية من خالل 

اتها" . كشفهم للجريمة وبناء على ذلك تتخذ املحكمة إجراء

 التفاصيل ص 2

بغداد/ زهراء الشمري

س��������جل العراق رس��������ميًا خالل العام املاضي 
أكثر من 27 ألف حالة تصديق لحاالت زواج 
تمت خارج املحكمة، وأكد قضاة أن وصول 
األرقام إل��������ى هذه املعدالت الخطيرة س��������ببه 
قلة الوعي الس��������يما في املناطق البعيدة عن 

املدينة.
وفيم��������ا دع��������وا الجه��������ات ذات العالق��������ة إل��������ى 
ممارس��������ة دوره��������ا ف��������ي تثقي��������ف العائ��������الت 
بحقوقهم القانونية، طالبوا بتشديد عقوبة 
من يبرم زواجه بعيدًا عن القضاء لكي تردع 

من يلجأ إلى هذه الطريقة.
وبحسب إحصاءات رسمية حصلت عليها 
"القض��������اء"، ف��������أن جمي��������ع رئاس��������ات محاك��������م 
االس��������تئناف باس��������تثناء إقلي��������م كردس��������تان 
س��������جلت أكثر م��������ن 27 ألف تصدي��������ق لزواج 
خ��������ارج املحكمة خالل الع��������ام املاضي، حيث 
جاءت بغ��������داد باملرتبة األول��������ى بأكثر من 5 

آالف حالة.
ويق��������ول قاض��������ي األح��������وال الش��������خصية في 
النجف محمد كرماشة إن "معدالت تصديق 
الزواج الخارج��������ي عالية ومخيف��������ة للغاية، 

وتستدعي التوقف وإيجاد حلول لها".

وع��������زا ازديادها في حديث ل��������� "القضاء"، إلى 
"الجه��������ل بالقانون، وبالتالي يذهب املواطن 
إلى ممارس��������ة الطري��������ق الش��������رعي دون اخذ 

االعتبار بما ورد في التشريعات".
وأضاف كرماش��������ة أن "ازدياد الحاالت يكون 
في املناطق البعيدة عن املدينة"، الفتًا إلى أن 
"األزواج يلجؤون بعد ذلك إلى املحكمة بغية 
تصديق العق��������د؛ ألنهم بحاج��������ة إلى وثائق 

رسمية أو تحديث البطاقة التموينية".
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�شبط خاليا خا�شة خلطف 
احلقائب الن�شائية

املا�شي العام  خارجي  لزواج  ت�شديق  األف   27
بابل/ مروان الفتالوي

أف��������اد قض��������اة بتلق��������ي دع��������اوى كثيرة 
تتعل��������ق باإلهمال الطب��������ي، وأكدوا أن 
غالبية هذه الدعاوى تتضمن وفيات 
ج��������ّراء إخ��������الل األطب��������اء بواجباته��������م 

الوظيفية.
الوفي��������ات  أكث��������ر  أن  أك��������دوا  وفيم��������ا 
الوالدة ومضاعفات  تصاحب حاالت 
العمليات الجراحية والتخدير، بينوا 
أن محافظ��������ة بابل ش��������هدت في ش��������هر 
واحد 6 وفيات لشابات أثناء الوالدة، 

إال أن ذوي واح��������دة منهن فقط حركوا 
شكوى.

وق��������ال قاض��������ي الجن��������ح عل��������ي الطائي 
أن "ح��������االت كثي��������رة لإلهم��������ال الطبي 
ال تح��������رك فيه��������ا ش��������كاوى، لك��������ن حني 
مقصري��������ة  فيه��������ا  وتثب��������ت  وروده��������ا 
الك��������وادر الصحي��������ة يح��������ال املتهم إلى 
محكمتن��������ا حي��������ث نتخذ الق��������رار بعد 
إجراء املحاكمة التي نستمع فيها الى 
الش��������هود بعد أن نطلع على التحقيق 
اإلداري ال��������ذي يك��������ون ضروري��������ا جدا 
لحس��������م القضية". وينتقد الطائي في 

حديثه إل��������ى "القضاء" الواقع الصحي 
في الب��������الد ويلف��������ت إل��������ى أن "اإلهمال 
الطب��������ي غالبا ما ي��������ؤدي إلى املوت أو 
العاه��������ة املس��������تديمة ألن األطباء ذوو 
مهن��������ة حساس��������ة، فال يمك��������ن أن يبقى 
املريض س��������اعات من دون أوكس��������جني 

وبال اطالع على حالته".
وأكد الطائي أن "معظم موتى اإلهمال 
الطبي نس��������اء أثناء عملي��������ات الوالدة 
الت��������ي تعتبر بس��������يطة وفيها نس��������بة 
للح��������االت  بالنس��������بة  كبي��������رة  نج��������اح 
األخرى، إال أننا نش��������هد لألسف هكذا 

ح��������االت"، فيما ذكر أن "ال��������والدة غالبا 
ما تكون تحت يد املمرضة واملعاونة 
الطبية من دون حضور الطبيبة على 

رأس املريضة". 
وأف��������اد بأنه "من خ��������الل الحاالت التي 
تعرض أمامنا يتبني أن بعض األطباء 
ال يأتون إل��������ى خفاراتهم عل��������ى الرغم 
من تحديد أس��������مائهم، فهم منشغلون 
بعياداتهم الخاصة التي أثرت بشكل 

كبير على عملهم الحكومي".
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اأغلب �شحايا الإهمال الطبي ن�شاء يف حالة ولدة

بغداد / القضاء

أدلت إحدى العصابات الخطيرة التي 
تم��������ارس الخطف في بغ��������داد بآلياتها 
ف��������ي اس��������تدراج الضحاي��������ا الت��������ي تتم 
أغلبه��������ا من خ��������الل نس��������اء يعملن في 

نواد ليلية.
 ويق��������ول أعضاؤه��������ا املوقوفون حاليًا 
بعد القب��������ض عليهم بجه��������د قضائي 
أمن��������ي نوعي في أحادي��������ث ل�"القضاء"، 
إنه��������م نفذوا عددًا م��������ن العمليات، لقاء 
مبالغ مالية، نتيج��������ة عالقات غرامية 
تجم��������ع فتاة حس��������ناء م��������ع املخطوف 
تبدأ باتصاالت هاتفية وتنتهي بلقاء 
ف��������ي دار يعود إل��������ى العصابة وس��������ط 
العاصم��������ة ومن ثم تحص��������ل الجريمة. 
وفاء، وهي سيدة جميلة يبلغ عمرها 
30 عامًا، تس��������كن في إح��������دى ضواحي 
بغ��������داد وه��������ي متزوج��������ة ولديها محل 

لبيع امل��������واد الغذائية، اختفت والدتها 
ع��������ن األنظار نتيج��������ة خالف��������ات مالية 
خالل فت��������رة الفوض��������ى األمني��������ة التي 
حل��������ت بالبالد عق��������ب س��������قوط النظام 

السابق مباشرة.
ونتيج��������ة لكث��������رة املش��������كالت العائلية 
ترك��������ت وف��������اء زوجه��������ا، وس��������كنت مع 
أوالده��������ا وش��������قيقتها الصغ��������رى ف��������ي 
دار يق��������ع ش��������مالي العاصم��������ة، لكنهم 
انتقل��������وا إلى منطقة الك��������رادة هربًا من 
الشقيق األكبر الذي كان يعترض على 
سلوكهما. الشقيقتان كانتا في بداية 
االم��������ر يعتاش��������ان على دخل ش��������هري 
يحصل��������ن علي��������ه م��������ن طلي��������ق األخ��������ت 
الكب��������رى ال��������ذي كان يكفي لس��������د رمق 

العيش ويوفر لهما السكن.
جسر الجادرية ش��������هد أول لقاء لوفاء 
وشخص يعمل في جهاز استخباري، 
فجمعت االثنان بع��������د نظرات إعجاب 

عالقة غير مش��������روعة اس��������تمرت لنحو 
3 أش��������هر تكف��������ل فيها األخي��������ر بجميع 
مصارف األختني برغ��������م أن الصغيرة 
عملت في مقهى "كوفي شوب" كنادلة 

وبقيت حتى اآلن في املهنة ذاتها.
انتقل��������ت الش��������قيقتان ألكثر من س��������كن 
وانته��������ت عالقته��������ا بأول عش��������يق لها، 
ودخل��������ت ف��������ي عالق��������ات "صداق��������ة" مع 
آخرين، كما أنها رافقت عددًا من بنات 
الهوى وتجولن ف��������ي نواد ليلية بحثًا 

عن الترفيه.
وتق��������ول وفاء إنها ق��������ررت العمل ألحد 
"املالهي" عن طري��������ق إحدى رفيقاتها، 
وس��������ط بغداد من الس��������اعة العاش��������رة 
مس��������اًء حتى الخامس��������ة فج��������رًا وكانت 
مهمتها هي فتح الط��������اوالت للزبائن، 
وتن��������اول  بعضه��������م  م��������ع  والجل��������وس 
أم��������ل  عل��������ى  الكحولي��������ة  املش��������روبات 
الحصول على بقش��������يش يضاف على 

األجر اليومي البالغ 60 ألف دينار.
وأضاف��������ت "بع��������د خروجي م��������ن العمل 
أذه��������ب مباش��������رة إلى مطع��������م بغدادي 
ش��������هير ألش��������تري من��������ه وجب��������ة فطور 
ألوالدي لك��������ي يغ��������ادروا إلى املدرس��������ة 
ومن ثم أخلد إلى النوم، حتى اس��������تعد 

جسديًا للعمل حتى الصباح".
واس��������تمر الحال على ه��������ذا املنوال قبل 
أن يهم��������س له��������ا زب��������ون ش��������اب يدخل 
"امللهى" ألول مرة في حياته، وأبلغها 
بأن اس��������مه حسني وأنه حضر إلى هذا 

املكان بدعوة من أصدقائه.
وأفاد حس��������ني بأنه تب��������ادل األرقام مع 
ه��������ذه الفتاة وتواصال بنحو مس��������تمر 
حتى تط��������ورت األمور لتتكون بينهما 
عالق��������ة تكف��������ل بموجبه��������ا بمصاريف 
عديدة واستأجر لها منزاًل في الكرادة 
وتحولت هذه العالقة إلى زواج عرفي، 

كما انه عرّفها على بعض أصدقائه.

تلقت وفاء اتصال هاتفي من شخص 
كان على عالقة بشقيقتها وطلب منها 
اللق��������اء على جس��������ر الجادرية وابلغها 
بأنه يريد استدراج ضحية للحصول 

على فدية مالية.
بع��������د أن ع��������ادت إلى املن��������زل طلبت من 
حس��������ني الخ��������روج مع��������ًا وجم��������ع رفاقه 
وعرضت األمر عليهم وقد القى قبواًل 

من الجميع.
وفيما بني حس��������ني أن "موافقته كانت 
بسبب شغفه بها؛ ألنه ال يريد أن يرد 
لها طلب��������ًا"، تؤكد وفاء أن الجميع كان 
يبحث ع��������ن املال، فب��������ادرت باالتصال 
وقام��������ت  األول��������ى،  ضحيته��������ا  عل��������ى 
باس��������تدراجه إل��������ى من��������زل أح��������د أفراد 
العصاب��������ة بعد أيام من لقاء في منتزه 

الزوراء لغرض التعارف.

 التفاصيل ص4

كيف حتولت سيدة جميلة إلى كابوس قاتل ليلة الفالنتاين؟

اأخطر ع�شابة خطف يف بغداد: الن�شاء واملالهي افخاخ جلذب ال�شحايا

إن املهام املنوطة بالقضاء تهدف إلى السهر على ضمان 
النظام العام وتأمني الس��������لم االجتماع��������ي وبناء املجتمع 
الديمقراطي وس��������يادة القانون ومس��������اواة الجميع أمامه 
وتعزيز مناخ الثق��������ة. والقضاء يعتب��������ر األداة الضرورية 
لحماية الحقوق والحريات والعنصر األس��������اس لتحقيق 
التنمي��������ة االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة وتأمني اس��������تقرار 

املعامالت.
 والواقع إن الدعوات إلى تطوير القضاء وضمان استقالله 
قد ترددت مؤخرًا في األوس��������اط السياس��������ية والحقوقية 
ولهذا فان الس��������لطة القضائية وحرصًا منها على تطوير 
القض��������اء فقد ش��������رعت ومنذ مدة بكتاب��������ة )قوانني مدونة 
الس��������لطة القضائية( وأخ��������ذت طريقها للتش��������ريع ووفقًا 
للس��������ياقات الدس��������تورية وتأكيدًا منها ولتسريع تشريع 
هذه املدونة فقد تم تشكيل لجنة من كبار القضاة لتتولى 
متابعة تش��������ريع )قوانني مدونة السلطة القضائية( التي 
سبق وان أرسلت من مجلس الوزراء بعد إجراء التدقيقات 
التدوينية عليها من مجلس ش��������ورى الدولة الى رئاس��������ة 
مجلس النواب لغرض تش��������ريعها وه��������ي )قانون تنظيم 
ش��������ؤون القض��������اة وأعضاء االدع��������اء العام وقان��������ون هيئة 
االشراف القضائي وقانون االدعاء العام وقانون مجلس 
القضاء االعلى وقانون االدارة العامة للسلطة القضائية 
االتحادية وقانون املحكمة االتحادية العليا وقانون ضم 
املعهد القضائي( وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب 

واللجنة القانونية فيه.
إن تش��������ريع هذه القوان��������ني التي من ش��������أنها تعزيز قدرة 
املؤسس��������ة القضائية عل��������ى القي��������ام بدوره��������ا ووظائفها 
عل��������ى أكمل وج��������ه ويواكب التطور الحاص��������ل في األنظمة 
القضائي��������ة في الدول االخ��������رى وتضم��������ن تحصينا اكبر 
للقض��������اة عل��������ى جمي��������ع املس��������تويات املهني��������ة والقانونية 
واملادي��������ة واملعنوية وه��������و يعني تحقيق االنس��������جام بني 
التش��������ريعات الوطني��������ة واملواثي��������ق الدولي��������ة وخصوصًا 
االعالن العاملي حول اس��������تقالل القضاء واالعالن العاملي 
لحقوق االنسان واالتفاقية الخاصة بالحقوق والحريات 
املدني��������ة والسياس��������ية والتأكي��������د عل��������ى احت��������رام املب��������ادئ 

االساسية الستقالل القضاء في التشريعات الوطنية.

مدونة ال�شلطة الق�شائية 

satar_bayrkdar@yahoo.com 32 قاضيًا من مختلف محاكم العراق يتبادلون الخبرات في معهد التطوير القضائي.. عدسة فالح المالكي

قضاة: للمتهم حق املطالبة بالتعويض عن توقيفه شرط إثبات "البراءة"

الحوادث المرورية تحصد 
آالف الضحايا في بابل

رئيس استئناف صالح الدين:
سّجلنا آالف الشكاوى ضد 
جرائم "داعش"وتهريب     

النفط مستمر في األراضي 
غير المحررة                                                       
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بابل/ مروان الفتالوي

وجه قضاة نقدًا لبع��������ض الكوادر الطبّية 
بس��������بب دع��������اوى اإلهم��������ال التي ت��������رد إلى 
املحاك��������م، وأك��������دوا أن غالبيته��������ا حرك��������ت 
عن ح��������االت وفاة حصل��������ت نتيجة إخالل 
األطب��������اء بواجباته��������م الوظيفي��������ة، وفيما 
لفتوا إل��������ى صدور ق��������رارات قضائية ضد 
األطباء، طالبوا الدوائر الصحية بتعزيز 

الرقابة.
الش��������كاوى  ه��������ذه  ورود  كيفي��������ة  وع��������ن 
وإجراءات املحكمة ق��������ال قاضي التحقيق 
"املحكم��������ة  إن  خمي��������س  عل��������ي  تحس��������ني 
تس��������تقبل الش��������كوى ضد الطبيب إلهماله 
واجباته، وتقوم بتدوين أقوال املش��������تكي 
وش��������هود اإلثبات وتفات��������ح دائرة الصحة 
في املحافظ��������ة لحضور املمث��������ل القانوني 
لوزارة الصح��������ة وإجراء التحقيق اإلداري 
مع املشكو منه بصفته موظفا ومنسوبا 

له اإلخالل بواجباته الوظيفية".
وأضاف خميس في حديث إلى "القضاء" 
أن "إج��������راء التحقيق اإلداري في الس��������ابق 
كان داخ��������ل دائ��������رة صح��������ة املحافظة لكن 
بس��������بب الطعون بدائرة املشكو منه كونه 
منس��������وبا لهم جرى التعديل األخير على 
قان��������ون األطب��������اء بان يك��������ون التحقيق في 
وزارة الصحة"، الفت��������ا إلى أن "هناك جهة 
رقابية في الوزارة متمثلة باملفتش العام 
لها ح��������ق االعتراض م��������ع أن للطبيب حق 

التظلم أيضًا".
وأف��������اد ب��������أن "املحكم��������ة تس��������تعني بأطباء 
خبراء ملعرفة الحالة فبعد أن يؤدي هؤالء 
اليمني تتم مناقش��������ة الحال��������ة املرضية أو 
مضاعفاته��������ا وكذل��������ك توقيت��������ات ذه��������اب 
املري��������ض الى املستش��������فى ومعرف��������ة ما اذا 
كانت حالة الوفاة بس��������بب إهمال الطبيب 

أو إهمال األهل".
وفيم��������ا إذا أدى اإلهم��������ال الطبي إلى حالة 
وف��������اة أو عاه��������ة مس��������تديمة أك��������د قاضي 
التحقيق أن "القضي��������ة تحال إلى محكمة 
الجنح اس��������تنادا إل��������ى أحكام امل��������ادة 411 
من قانون العقوب��������ات، أما إذا راح ضحية 
هذا اإلهمال أكث��������ر من مريض فقد تذهب 

الدعوى إلى محكمة الجنايات".
وأش��������ار خميس إلى أن "عقوبات محكمة 

الجنح ال تعتبر مخففة بالنسبة لألطباء، 
ف��������أن الحبس خمس س��������نوات إضافة إلى 
فص��������ل الطبي��������ب من وظيفته مع خس��������ارة 
مكانته كطبيب مس��������تقبل سيئ للطبيب 

املهمل".
وذك��������ر أن "حق الش��������كوى كفله الدس��������تور 
الك��������وادر  بإج��������راءات  أي مش��������كك  وعل��������ى 
الصحي��������ة تحريك ش��������كوى ضده��������م إال أن 
الجهل باملسائل الطبية يمنع كثيرين عن 
ذلك". باملقابل يقول خميس إن "ش��������كاوى 
ترفع ال نج��������د فيها مقصرية لألطباء فقد 
نرى في تقرير الخب��������راء أن األهل تأخروا 
في إس��������عاف مريضهم أو أن حالة األخير 
متردية بحيث ال تتقبل عالجا، بالنهاية 
الخبراء يقررون إذا ما كان الكادر الصحي 

بذل العناية الالزمة أم ال".
وعن أكثر حاالت الوفاة التي يقف وراءها 
اإلهم��������ال الطب��������ي يتح��������دث القاض��������ي عن 
"حاالت ن��������زف بعد العمليات ومضاعفات 
تتس��������بب بموت املرضى"، ولكنه يؤكد أن 
"املسؤولية قد ال تقع على األطباء أحيانا 

فالطبي��������ب يج��������ري العملية بنج��������اح لكن 
الكادر الطبي يهمل العالج".

م��������ن جانب��������ه ي��������رى قاض��������ي الجن��������ح علي 
الطائي أن "حاالت كثيرة لإلهمال الطبي 
ال تحرك فيها شكاوى، لكن حني ورودها 
وتثبت فيها مقصري��������ة الكوادر الصحية 
يح��������ال املتهم إلى محكمتن��������ا حيث نتخذ 
القرار بعد إجراء املحاكمة التي نس��������تمع 
فيه��������ا الى الش��������هود واي ش��������يء نحتاجه 
م��������ن خبراء وغيره��������م بع��������د أن نطلع على 
التحقي��������ق اإلداري الذي يك��������ون ضروريا 

جدا لحسم القضية".
وينتقد الطائ��������ي في حديثه إلى "القضاء" 
الواق��������ع الصحي ف��������ي الب��������الد ويلفت إلى 
أن "اإلهم��������ال الطبي غالبا م��������ا يؤدي إلى 
امل��������وت أو العاهة املس��������تديمة ألن األطباء 
ذوو مهنة حساس��������ة، فال يمك��������ن أن يبقى 
املريض س��������اعات من دون أوكسجني وبال 

اطالع على حالته".
مس��������الة  باملرض��������ى  "العناي��������ة  أن  وي��������رى 
أخالقي��������ة فبعض األطباء أمن��������وا العقاب، 

واملش��������كلة أيضا تقع على عات��������ق اللجان 
املعنّي��������ة بالتحقي��������ق م��������ن قب��������ل الصح��������ة 
ال��������ذي يجاملون  القانوني��������ني  واملمثل��������ني 

األطباء وال يطلبون الشكاوى ضدهم".
وأف��������اد الطائ��������ي بأنه "من خ��������الل الحاالت 
الت��������ي تع��������رض أمامن��������ا يتب��������ني أن بعض 
األطباء ال يأتون إلى خفاراتهم على الرغم 
من تحدي��������د أس��������مائهم، فهم منش��������غلون 
بعياداته��������م الخاص��������ة التي أثرت بش��������كل 

كبير على عملهم الحكومي".
وش��������دد الطائ��������ي عل��������ى أن "وزارة الصحة 
ودوائرها مس��������ؤولة ع��������ن مراقبة خفارات 
األطباء وعليها تشديد العقوبات اإلدارية 

وتنشيط أجهزة الرقابة لديها".
وأكد الطائ��������ي أن "معظم موت��������ى اإلهمال 
الطب��������ي نس��������اء أثن��������اء عملي��������ات ال��������والدة 
التي تعتبر بس��������يطة وفيها نسبة نجاح 
كبيرة بالنسبة للحاالت األخرى، إال أننا 
نشهد لألسف هكذا حاالت"، فيما ذكر أن 
"الوالدة غالبا ما تكون تحت يد املمرضة 
واملعاونة الطبية من دون حضور الطبيبة 

على رأس املريضة".
بدوره، يتحدث قاضي الجنح مظهر بدر 
الطرف��������ة عن أح��������د القرارات الص��������ادرة من 
محكمته في ش��������باط املاض��������ي الذي يفيد 

بوفاة امرأة نتيجة اإلهمال الطبي.
وقال الطرفة في حدي��������ث إلى "القضاء" إن 
"إحدى نس��������اء لديه��������ا حال��������ة والدة وعند 
حص��������ول مضاعفات لديها ت��������م نقلها إلى 
شعبة الطوارئ، لكنها لم تلق اإلسعافات 
املطلوب��������ة هناك من قب��������ل املتهمة الطبيبة 

وبقيت مدة 30 دقيقة إلى أن توفيت".
وأض��������اف الطرف��������ة أن "املريضة ل��������م تتلق 
أنبوب التنف��������س االصطناعي لها بالرغم 
م��������ن مناداته��������ا بضي��������ق التنف��������س، كم��������ا 
جاء بأق��������وال الش��������هود واملدع��������ني بالحق 

الشخصي".
وتابع أن "الح��������االت املماثلة كثيرة، حتى 
أننا وجدنا في أحد الكتب التابع للصحة 
أن ش��������هرا واح��������دا ش��������هد وفاة 6 ش��������ابات 
ف��������ي ح��������االت ال��������والدة بظ��������روف غامض��������ة 
 

ّ
ف��������ي محافظ��������ة باب��������ل وأن املريض��������ة محل
الدع��������وى إحداه��������ن وهي الوحي��������دة التي 
طلب ذووها الش��������كوى وثبت��������ت مقصرية 
ال��������كادر الصحي". وفي ما يتعلق بالش��������ق 
املدني والتعويضات في دعاوى اإلهمال 
واألخط��������اء الطبية يذكر قاض��������ي البداءة 
باس��������م العارض��������ي أن "القضاء يس��������تقبل 
دعاوى كثي��������رة من هذا النوع التي تذهب 
غالبًا لصالح املدع��������ي ألن دعوى جزائية 

كانت قد سبقتها".
وقال العارضي في حديث إلى "القضاء" أن 
"قرارات عديدة تم الحكم فيها بالتعويض 
الذي يتناس��������ب م��������ع حجم الض��������رر الذي 

تعرض إليه املدعي".
وأض��������اف أن "التعويض يختلف من حالة 
إل��������ى أخرى فللوف��������اة مقدار، كم��������ا للعاهة 
املستديمة مقادير بحسب نوع وجسامة 
الضرر الذي لحق باملجنى عليه، بحسب 
ما يراه الخب��������راء الذين تعّينهم املحكمة"، 
مش��������يرا إل��������ى أن "التعويض��������ات متفاوتة، 
فاملحكمة عوضت احد املدعني ب�35 مليون 

دينار عن وفاة طفله أثناء الوالدة".
وأفاد ب��������أن "التعوي��������ض يتحمله الطبيب 
كامال ألن الخطأ فني محض، أما إذا كان 

الخطأ إداري يتحمله الطبيب والوزارة".

حتقيقات تؤكد ترك طواقم صحية خلفاراتها وانشغالها بعياداتها اخلاصة

الإهمال الطبي يخلف �شحايا اأثناء الولدة 
وم�شاعفات العمليات والتخدير

البقاء  على  "مغار�شون" ي�شرون 
يف اأرا�ص للدولة رغم انتهاء عقودهم

ا�شطياد ع�شابات �شغرية ت�شرق 
حقائب الن�شاء يف بغداد

بغداد/ عدنان صبيح

بأراض  التمسك  على  ف��الح��ون  ي��ص��ّر 
انتهاء عقود  ال��دول��ة برغم  ال��ى  تعود 
الطرفني،  ب������ني  امل����ب����رم����ة  امل�����غ�����ارس�����ة 
ي����أت����ي ذل������ك ف�����ي وق������ت ي����ؤك����د قضاة 
م��ت��خ��ص��ص��ون ب���امل���ل���ف���ات امل���دن���ي���ة أن 
إثبات هذا النوع من االتفاقات ممكن 
بالوسائل كافة، الفتني إلى أن املشرع 
ال���ع���راق���ي ح��م��ى ال��ج��م��ي��ع واس���ه���م في 
ت��ق��وي��ض اإلج�������راءات ال��روت��ي��ن��ي��ة بما 
الزراعية  امل��س��اح��ات  ازده�����ار  ي��ض��م��ن 
ال��ت��ي تنتشر ف��ي اغ��ل��ب االح��ي��ان على 

أطراف املدن.
ويقول قاضي البداءة محمد عبد الله 
إن "امل��غ��ارس��ة تحكمها امل���ادة 428 من 
في  وتنتشر  العراقي،  املدني  القانون 

مناطق أطراف بغداد".
"القضاء"، عدم  وأرج��ع في حديث مع 
"وج��������ود امل����غ����ارس����ة ف����ي وس������ط امل����دن 
بسبب قلة مصادر املياه"، منبهًا إلى 
أن "اس��ت��ث��م��ار االراض����ي ف��ي السكن له 
م����ردود م��ال��ي اك��ث��ر م��م��ا ي��ت��م التعامل 

معها على أنها الغراض زراعية".
وتابع عبد الله أن "هذا االجراء يكمن 
والفالح  االرض  ص���اح���ب  ات���ف���اق  ف���ي 
بأن ي��زرع االخير االشجار خالل مدة 
زم���ن���ي���ة، وان ي��ح��ص��ل ع���ل���ى ج�����زء من 

املزروعات واالرض".
 وأش��������ار إل�����ى "امل���ح���ك���م���ة ت��ت��ث��ب��ت من 
هذه العقود بالطرق كافة، س��واء كان 
أو حتى  ب��واس��ط��ة ش��ه��ود  أو  مكتوبًا 

اليمني القانونية"، الفتًا إلى أن "املشّرع 
الفالحي  العمل  م��راع��اة  يحرص على 
الروتينية  ب����اإلج����راءات  رب��ط��ه  وع����دم 

بما يحقق االزدهار في الزراعة".

ب��رغ��م ذل����ك، ي��ج��ّد ع��ب��د ال��ل��ه مشكالت 
م��ن بينها  امل��غ��ارس��ة  ب��م��ل��ف��ات  تتعلق 
"ان���ت���ه���اء م����دة ال��ت��ع��اق��د وع�����دم ارجاع 
االرض إلى صاحبها"، مشّددا على أن 

"بعض االراض��ي تعود إلى الدولة ما 
يؤخر عملية استغاللها بسبب النزاع 

عليها".
ال����ق����اض����ي ضياء  م�����ن ج����ان����ب����ه، ذك�������ر 
"القضاء"،  إل���ى  تعليقه  ف��ي  ال��ج��اب��ري 
أن "قانون صدر في العام 2002 أناط 
إلى  املغارسة  النظر في ملفات  مهمة 
"املشّرع  أن  متابعًا  ال���ب���داءة"،  م��ح��اك��م 
ح��ي��ن��ه��ا ان��ه��ى رب���ط ال���دع���اوى بلجنة 

اإلصالح الزراعي".
واض���اف ال��ج��اب��ري أن "ق��ان��ون رق��م 17 
اإلص������الح  ل���ج���ن���ة  خ������ول  ل���س���ن���ة 1970 
العقود  بالنظر في مشكالت  الزراعي 
الزراعية واملغارسة ومنع املحاكم من 

التدخل في قراراتها".
املتخذة خالل  "القرارات  أن  واستطرد 
مدة نفاذ قانون 17 بني العامني 1970 
واملحكمة  ل��ل��ج��م��ي��ع،  م��ل��زم��ة   2002 و 
تتعامل بما اتخذته اللجنة خالل تلك 

املدة".
ال���ج���اب���ري رأى أن  وف�����ي م���ق���اب���ل ذل�����ك 
التعامل  ف���ي  االن���س���ب  ه���ي  "امل���ح���اك���م 
امل��ج��ت��م��ع"، الفتًا  ق��ض��اي��ا  م��ع مختلف 
إل��ى أن "ابعادها قبل 2002 ك��ان خطأ 
كبيرة؛ ألن تولي اللجان حسم نزاعات 
امل����غ����ارس����ات ق����د ي��ف��ض��ي إل�����ى اض�����رار 

يستطيع القضاء معالجتها".
العراقي  "امل��ش��ّرع  أن  بالقول  ويواصل 
ي��ك��ف��ل ل���ل���ف���الح ح���ق���وق���ًا وي��ح��م��ي��ه من 
دون  م��ن��ه��ا  اخ����راج����ه  اراد  اذا  امل����ال����ك 
االخالل بالتزاماته كأن يسبب ضررا 
في االرض السيما إذا لم يكن يمتلك 

سكنا آخر".

بغداد/ سيف محمد

ف��ي قضايا سرقة من  ازدي���ادًا ملحوظًا  سّجلت محاكم 
النسائية،  الحقائب  تستهدف  التي  وه��ي  خ��اص،  ن��وع 
فيما ق��ال ق��ض��اة تحقيق أن أغ��ل��ب ال��ج��ن��اة م��ن األحداث 
ي��س��ت��ق��ل��ون دراج������ات ن���اري���ة وس���ي���ارات أج����رة وينفذون 

جرائمهم بعيدًا عن أنظار القوات االمنية.
إبراهيم  خليل  الثانية  ال��رص��اف��ة  تحقيق  ق��اض��ي  وق���ال 
النسائية  الحقائب  "سرقة  إن  "القضاء"  إل��ى  في حديث 
مناطق  بعض  ف��ي  خصوصا  باالنتشار  آخ���ذة  جريمة 
بغداد"، الفتا إلى "تسجيل محاكم التحقيق العديد من 

هذه الدعاوى".
وأضاف إبراهيم إن "من يقوم بهذه العمليات عصابات 
ب��س��ي��ط��ة ل��ي��س��ت م��ن��ظ��م��ة وال ت���ع���دو ع���ن ك��ون��ه��ا أف�����رادًا 
يجمعهم االتفاق على السرقة"، موضحا أن "هذه السرقة 
العادة  ف��ي  تقل  ن��اري��ة  دراج���ة  تتم باستخدام  م��ا  غالبًا 
ش��خ��ص��ني ي���ق���وم أح���ده���م���ا ب��ق��ي��ادت��ه��ا واآلخ������ر يخطف 

الحقيبة من يد املرأة مستغاًل غفلتها".
وتابع إبراهيم أن "الجاني أحيانا يستخدم سيارة أجرة 
ح��ي��ث ي��ق��وم أث��ن��اء ق��ي��ادت��ه ل��ه��ا ب��االق��ت��راب م��ن الضحية 

وسرقة حقيبتها والفرار بسرعة".
ون���وه القاضي اب��راه��ي��م إل��ى أن "ال��ج��ن��اة ع���ادة يراقبون 
الضحية ويستغلون دخوله إلى احد األفرع التي تخلو 
��ل عملية ال��س��رق��ة وال���ه���روب دون أن 

ّ
م��ن امل����ارة م��ا ي��س��ه

يشخصهم احد". 
من جانبه، أفاد القاضي مهدي عبود قاضي اول تحقيق 
ب��أن "املحكمة  تتلقى إخ��ب��ارا إم��ا من  ال��رص��اف��ة الثانية 
املجنى عليه أو من قبل القوات األمنية من خالل كشفهم 

اتها" . للجريمة وبناء على ذلك تتخذ املحكمة إجراء
وأضاف "في الغالب تتم اغلب الشكاوى في هذه الجرائم 
م���ن ق��ب��ل امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه ف���ت���دّون أق���وال���ه م���ن ق��ب��ل قاضي 

التحقيق وتتخذ اإلجراءات بحق الجناة".
وللحد م��ن ه��ذه ال��ج��رائ��م أوض���ح ع��ب��ود أن��ه "ت��م توجيه 
ال���ق���وات األم��ن��ي��ة ب���ض���رورة ت��ك��ث��ي��ف ال����دوري����ات الراجلة 

ف���ي الطرق  أم��ن��ي��ة  ال��س��ي��ط��رات وزرع ع��ن��اص��ر  ون���ص���ب 
ال��ف��رع��ي��ة". وب����ني ال��ق��اض��ي م��ه��دي أن "ال���ج���ن���اة ف���ي هذه 
الجريمة يستغلون غفلة املواطن وخصوصًا النساء في 
أماكن التبضع"، مؤكدا انه "تم القبض على العديد من 

املتهمني وإحالتهم إلى املحاكم املختصة".
وبشأن عقوبة هذه الجريمة يتحدث القاضي عامر عبد 
م��دة ال  الحبس  "أن��ه��ا جنحة فتكون عقوبتها  ع��ن  ال��ل��ه 
تصل إلى خمس سنوات"، منوها إلى "إمكانية تشديدها 
إلى جناية عند اقترانها بإحدى وسائل اإلكراه كالسرقة 

بالتهديد باستخدام سالح".
وعن إجراءات املحكمة يوضح عبد الله حديث ل�"القضاء" 
اقوال  بتدوين  يبدأ  اإلخبار  يتلقى  عندما  "القاضي  أن 
املشتكية والشهود إن وجدوا وإجراء التحقيق بالحادث". 
أما عن كيفية التوصل للجاني أفاد عبد الله بأن هذا يتم 
"إما من خالل تشخيص املتهم من قبل املجنى عليه ومن 
ثم تعميم أوصافه على األجهزة األمنية أو من خالل رقم 
العجلة او الدراجة التي يستقلها عند ارتكابه الجريمة 
ومن ثم مفاتحة مديرية املرور لبيان عائدية املركبة من 

أجل التوصل للجاني".
ف����ي املناطق  ت��ن��ت��ش��ر  ال���ج���ري���م���ة  "ه������ذه  إل�����ى أن  وأش�������ار 
املفتوحة ليتسنى للمتهم الهروب بسهولة"، مضيفًا أن 
"الجاني يقوم في الغالب بتتبع املجنى عليها وخاصة 
ممن يخرجن من محال الذهب واملصارف"، مستدركا أن 
"الجاني يأخذ بنظر االعتبار مظهر املجنى عليها قبل 

القيام بسرقة حقيبتها".  
من جانبه، أوضح القاضي ميثم جهاد أن "اغلب الجناة 
ف���ي ه����ذه ال���ج���رائ���م ه���م م���ن األح������داث ال���ذي���ن ل���م يبلغوا 
الثامنة عشرة من العمر"، مؤكدا ان "هذه الجريمة تكون 
عقوبتها وفق املادة 446 من قانون العقوبات كجنحة، 

لكن العقوبة تشتد عند اقترانها باإلكراه".
"الجناة  ال����ى ان  ل����"ال���ق���ض���اء"  ف���ي ح���دي���ث  ول���ف���ت ج���ه���اد 
املقاومة  قدرتها على  امل��رأة الستغالل عدم  يستهدفون 
أثناء السرقة إضافة إلى أنها تحمل حقيبة ظاهرية ما 

يسهل عملية السرقة".

أغلب اجلناة أحداث يستقّلون دراجات نارية وسيارات أجرةإثباتها بجميع الطرق من بينها اليمني القانوني

دور التبليغ الق�شائي 
يف ح�شم الدعوى 

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يعتب��������ر التبلي��������غ األس��������اس الذي تبدأ م��������ن خالله إج��������راءات الدعوى 
ويعتب��������ر تبليغا توقيع الخصم او وكيله بحضور املوظف املختص 
على ورق��������ة التبليغ أو عل��������ى عريضة الدعوى للحض��������ور في املوعد 

املعني.
 وقد نظم املش��������رع العراق��������ي احكام التبليغ��������ات القضائية في قانون 
املرافع��������ات املدنية ف��������ي امل��������واد )13_ 28( واالصل ان يق��������وم بالتبليغ 
القضائ��������ي املوظف املختص بالتبليغ ويجوز ان يقوم بالتبليغ ذلك 
رجال الشرطة وحدد القانون كيفية إجراء التبليغ القضائي وتحرير 
ورقة التبليغ من نس��������ختني  ومشتمالت ورقة التبليغ من اسم طالب 
التبليغ وبيان املحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ واملحكمة 
الت��������ي يجب الحضور اليها واليوم والس��������اعة وتس��������لم ورقة التبليغ 
الى الش��������خص نفس��������ه و لو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل 
اقامت��������ه الى زوجه او من يكون مقيما مع��������ه من اقاربه او اصهاره او 
مم��������ن يعملون في خدمته من املميزين وكذلك يجوز تس��������ليم الورقة 
الى مس��������تخدميه في محل عمله و يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه 
او بصمة ابهامه على االقرار بذلك في النسخة االصلية من الورقة و 

يوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ و ساعة التبليغ.
  وإذا  حص��������ل االمتناع عن التبليغ ف��������ي محل االقامة او محل العمل 
فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نس��������خة م��������ن الورقة على باب املحل 
و يش��������رح ذلك ف��������ي ورقة التبليغ  ويتم تبلي��������غ مجهول محل االقامة 
بالنش��������ر في صحيفتني يوميت��������ني تصدر في منطق��������ة املحكمة  كما 
حدد القانون كيفية تبليغ الوزارات او الدوائر الرس��������مية و الشركات 
التجاري��������ة  وكذل��������ك الش��������ركات األجنبي��������ة ويبل��������غ منتس��������بو الدوائر 
الحكومي��������ة واس��������طة دوائره��������م وكذلك فيم��������ا يتعلق بالعس��������كريني 
ومنتس��������بي الش��������رطة واذا كان املطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من 
العاملني في الس��������فارات فيجري تبليغهم بواسطة وزارة الخارجية 
واذا كان املطل��������وب تبليغه س��������جينا وموقوفا يتم التبليغ بواس��������طة 

مدير السجن.
 ويعتبر التبليغ باطاًل اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته 
او يف��������وت الغاي��������ة منه وللمحكم��������ة ان تفرض على القائ��������م بالتبليغ 
غرام��������ة اذا كان البطالن ناش��������ئا عن تقصيره وذلك بق��������رار غير قابل 
للطع��������ن ونجد ان إجراء التبليغ هو االس��������اس الذي يعتمد عليه في 
حس��������م الدعوى والبد من اعادة النظر في قواعد اجراءات التبليغات 
القضائي��������ة  خاصة في ظل التطور في اس��������تخدام التقنيات الحديثة 
ف��������ي الواق��������ع العملي والب��������د من ان يك��������ون التبليغ م��������ن قبل أصحاب 
االختص��������اص الن اغلب م��������ن يقوم��������ون بالتبليغ من افراد الش��������رطة 
يجهل��������ون قواعد إجراءات التبليغ مما يؤدي الى اعادة التبليغ اكثر 
م��������ن مرة لكون التبليغ غير أصولي ويفوت الفرصة على الخصوم و 
البد من إدخالهم  في دورات للتعريف بأصول التبليغات القضائية 

وفق القانون.

دعوات لتشديد الرقابة الصحية على العمليات الجراحية

المغارسة ادت الى ازدهار الزراعة



تقارير
www.iraqja.iq
 Monthly Newspaper
AL Qadaa3

بغداد/ سحر حسين

يمنح املش��������رع العراق��������ي املوقوَف 
ح��������ق الحص��������ول عل��������ى تعوي��������ض 
من املش��������تكي بعد إثب��������ات براءته، 
ع��������ن  قض��������اة  تح��������ّدث  وفيم��������ا 
الس��������لطة  وضعته��������ا  معالج��������ات 
للحد من  االتحادي��������ة  القضائي��������ة 
اآلثار الس��������لبية للمخبر الس��������ري، 
أفادوا بأن مّدد احتجاز املتهمني 
خ��������الل مرحلة التحقي��������ق تخضع 
للسياقات القانونية وتحت رقابة 
محكم��������ة الجناي��������ات، كم��������ا أكدوا 
أن محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
بمبالغ  تنفيذي��������ة  ألزمت جه��������ات 
مالية كبيرة نتيجة عدم إطالقها 
سراح س��������جناء برغم انتهاء مدد 

محكوميتهم.
زي��������ن  أمي��������ر  القاض��������ي  ويق��������ول 
العابدين في حديث مع "القضاء"، 
ل��������م يتط��������رق بن��������ص  إن "املش��������ّرع 
صريح لتعويض املوقوفني الذين 
يت��������م اإلف��������راج عنهم لع��������دم كفاية 

األدلة".
وتابع زين العابدين أن "املشتكي 
عندم��������ا لج��������أ إل��������ى القض��������اء فأنه 
القانون��������ي  حق��������ه  اس��������تخدم 
والدس��������توري"، لكنه عاد ليوّضح 
أن "التعوي��������ض ممك��������ن ف��������ي حال 
ثبتت ب��������راءة املتهم كأن ال ينطبق 
الفع��������ل  عل��������ى  عقاب��������ي  ن��������ص  أي 
املنس��������وب إلي��������ه، أو يظه��������ر دلي��������ل 
واضح وصريح على عدم ارتكابه 
الجريم��������ة، أو أن املتهم كان خارج 

العراق وقت حصولها".
وب��������نّي أن "املوق��������وف الب��������ريء ل��������ه 
حق مقاض��������اة املش��������تكي إذا ثبت 
استخدامه لحقه بغرض األضرار 
به"، مبين��������ًا أن "املحكمة املختصة 
تنظ��������ر ف��������ي ه��������ذه الدع��������وى وفقًا 

للقانون وتصدر حكمها".
رئي��������س  نائ��������ب  أرج��������ع  ب��������دوره، 
استئناف الرصافة القاضي سالم 
روضان املوس��������وي في حديث إلى 
"القض��������اء"، عدم إمكانية لجوء من 
يطلق س��������راحه لعدم كفاية األدلة 
لح��������ق التعوي��������ض إل��������ى أن "الغلق 

الق��������رار  يع��������ّد  يك��������ون مؤقت��������ا وال 
القضائي في ه��������ذه الحالة بحكم 
البراءة إال بعد م��������رور مدة زمنية 
حّدده��������ا املش��������رع بس��������نة في طور 
الجناي��������ات وس��������نتني ف��������ي مرحلة 

التحقيق".
وأض��������اف املوس��������وي أن "حص��������ول 
التعويض  البريء على  الشخص 
م��������ن املش��������تكي يج��������ب أن يقت��������رن 
العمد،  اإلض��������رار  إثب��������ات  بوجود 
أي العل��������م بع��������دم ارت��������كاب املته��������م 
الجريم��������ة وليس مجرد ش��������كوك"، 
موضح��������ًا أن "ذلك تق��������دره محكمة 
املوضوع وهي البداءة املس��������ؤولة 

عن البت في هذه الدعاوى".
وش��������ّدد على أن "التعويض يكون 
وفق القواع��������د العامة في القانون 
املدن��������ي، أمام محكمة البداءة التي 
تح��������دد مق��������دار الضرر م��������ن خالل 
الفني��������ني  بالخب��������راء  االس��������تعانة 
الذي��������ن يقدم��������ون تقريره��������م إل��������ى 

القاضي وفق القانون".
كم��������ا ق��������ال املوس��������وي إن "اللجوء 
إلى حق التعوي��������ض يحصل بعد 
اكتس��������اب ق��������رار الب��������راءة الدرج��������ة 
القطعية، أي أنه اس��������تكمل جميع 
ط��������رق الطع��������ن التي ن��������ص عليها 

املشرع العراقي".
وذه��������ب نائ��������ب رئيس اس��������تئناف 
الرصاف��������ة إلى ابعد من ذلك في أن 
بأحكام  التميي��������ز قضت  "محكمة 
العدل  وزارت��������ي  عل��������ى  تعويضية 
والداخلي��������ة لصالح أش��������خاص لم 
يطلق سراحهم برغم انتهاء مدد 

محكوميتهم".
 املوس��������وي أن "قس��������مًا 

ّ
 وفيما بني

من مبالغ التعويض كانت عالية 
حيث وصل أحدها إلى 40 مليون 
دين��������ار"، ذك��������ر أن "هذه الق��������رارات 
صدرت من��������ذ العام 2011 وال تزال 

سارية املفعول حتى اآلن".
من جانبه، أف��������اد قاضي التحقيق 
طارق حازم حم��������دون بأن "املخبر 
السري الذي تم اللجوء إلى أقواله 
خالل سنوات التوتر األمني أسهم 
خالل امل��������دة املاضية ب��������زج بعض 

املوقوفني األبرياء في املواقف".

وتاب��������ع حمدون ف��������ي تصريح إلى 
"القضاء"، أن "القانون كفل للمتهم 
الذي تثبت��������ت براءته اقامة دعوى 
جزائي��������ة ضد م��������ن بل��������غ عليه عن 

جريمة اإلخبار الكاذب".
لكن��������ه ي��������رى أن "م��������ن يقي��������م ه��������ذه 
الدع��������وى يصطدم بع��������دم التعّرف 
على هوية املخبر، مس��������تفيدًا مما 
منصوص عليه في قانون أصول 

املحاكمات الجزائية النافذ".
وف��������ي مقاب��������ل ذل��������ك، أورد حمدون 
أن "القض��������اء العراق��������ي نج��������ح في 
معالج��������ة مل��������ف املخب��������ر الس��������ري 
بإصداره إعمام��������ًا بعدم االعتماد 
علي��������ه قب��������ل التأك��������د م��������ن الوقائع 
ومفاتحة املصادر االمنية ملعرفة 
صحة املعلوم��������ات التي يدلي بها 
أمام الجهات املختصة"، منبهًا أن 
"ه��������ذا التوجه أس��������هم بنحو كبير 

في انحسار دور املخبر".

إل��������ى ذلك، تق��������ول القاضي��������ة زينب 
الالمي في تعليقها إلى "القضاء"، 
أن "العدالة تقتضي أال يتم تقييد 
حرية االش��������خاص إال بن��������اًء على 
ق��������رار صادر م��������ن جه��������ة قضائية 

مختصة".
وش��������ّددت الالمي على "عدم جواز 
القبض على ش��������خص، أو توقيفه، 
م��������ن  أم��������ر ص��������ادر  إال بمقتض��������ى 
قاض في الح��������االت التي يجيزها 

القانون".
واس��������تطردت أن "القاض��������ي علي��������ه 
املش��������تكي  أقوال  إل��������ى  االس��������تماع 
للوق��������وف عل��������ى م��������ا يدل��������ي به من 
أسباب وأدلة ليجري التأكد منها، 
وف��������ي ضوء ذل��������ك يتخ��������ذ اإلجراء 
املناسب كإصدار مذكرة قبض، أو 

تمديد املوقوفية".
وأش��������ارت الالم��������ي إل��������ى "امكانية 
إطالق سراح املتهم بكفالة ضامنة 

إذا كان معل��������وم مح��������ل االقامة وال 
يخشى منه هروبًا، أو االفراج عنه 
لعدم كفاية األدلة املتوفرة بحقه".

ونّوه��������ت إلى "نوع من الدعاوى ال 
يمكن فيها اطالق سراح املتهمني 
بكفال��������ة، ويحالون عل��������ى املحكمة 
املختصة موقوفني وهي الجرائم 
التي تص��������ل عقوبتها إلى اإلعدام 
كالقضايا ذات الطابع اإلرهابي".

وتواصل الالمي بالق��������ول إن "أمر 
القب��������ض يج��������ب أن يحت��������وي على 
اسم املتهم ولقبه وأوصافه، وهو 
ما أكدت عليه املادة 93 من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية".
وتابعت أن "م��������دد التوقيف تكون 
كح��������د أقصى حت��������ى رب��������ع عقوبة 
الجريم��������ة املس��������ندة إلي��������ه على أال 
تزيد في جميع االحوال عن س��������تة 
املعاقب  الجرائم  باستثناء  أشهر 

عليها باإلعدام".

أم��������ا اذا اقتضى التوقيف أكثر من 
س��������تة أش��������هر، ردت الالم��������ي "على 
قاض��������ي التحقيق ع��������رض األوراق 
على محكمة الجنايات بغية اخذ 

اإلذن بذلك".
وخلص��������ت إلى أن��������ه "بعد حصول 
قاض��������ي التحقيق على اذن تمديد 
املوقوفي��������ة علي��������ه حس��������م الدعوى 
وإحالتها على املحكمة املختصة 
وفق��������ًا للم��������دد املق��������ررة م��������ن قب��������ل 

الجنايات".
يذكر أن املركز االعالمي للس��������لطة 
القضائي��������ة )JAMC( يعلن بنحو 
شهري عن معدالت حسم محاكم 
التحقي��������ق والجناي��������ات والجن��������ح 
في عموم محاك��������م البالد، وأعداد 
اط��������الق  يت��������م  الذي��������ن  املوقوف��������ني 
س��������راحهم لع��������دم كفاي��������ة األدلة أو 
البراءة أو ألسباب اخرى حددها 

القانون العراقي.

"التمييز" ألزمت وزارات مببالغ كبيرة ألشخاص لم يطلق سراحهم رغم انتهاء محكومّيتهم

امل�شّرع  يتيح للمتهم املطالبة بالتعوي�ص عن توقيفه �شرط اإثبات "الرباءة"

دعوات لتشديد غرامات من يقترن بامرأة بعيدًا عن القضاء

أكدت أحقية املشتري في إعادتها أو أخذها بالثمن احلقيقي

العراق ي�شجل اأكرث من 27 األف ت�شديق لزواج خارجي العام املا�شي

حماكم البداءة: البائع يتحّمل العيوب اخلفية لب�شاعته لكنه غري م�شوؤول عن الظاهرة

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ دعاء آزاد

عزت محاكم بداءة تراجع إقامة دعاوى أمامها عن ضمان 
العيوب الخفية في البضائع إلى لجوء املتخاصمني إلى 
املحاك��������م الجزائية من خ��������الل تكييف الواقع��������ة على أنها 
نصب واحتيال، وفيما أش��������ار قضاتها إل��������ى أن األعراف 
أس��������همت في ح��������ل العدي��������د من ه��������ذه النزاعات الس��������يما 
املتعلقة بالسلع قليلة الثمن، دعوا إلى ايجاد فقرات في 
العقود املبرمة بني التج��������ار تتحدث عن جودة البضائع 

والجهة املسؤولة عن أي تلف قد يحصل فيها.
وتق��������ول قاضي الب��������داءة الهام صادق فخ��������ري في حديث 

م��������ع "القض��������اء"، إن "القان��������ون املدني العراق من��������ح للبائع 
واملش��������تري ضمان��������ات تخص ج��������ودة البضاع��������ة املتفق 

عليها".
وأضافت فخري أن "ضمان البائع لسلعته ليس مطلقًا"، 
الفت��������ة إلى أنه "يضم��������ن العيوب القديم��������ة املوجودة قبل 

انجاز العقد أو قبل التسليم".
ونّوه��������ت إلى "وج��������وب أن يكون العي��������ب خفيًا"، موضحة 
"هناك عيوب يس��������هل اكتش��������افها، ليس من حق املشتري 

في هذه الحالة االحتجاج بها".
وذكرت فخري "أما اذا تقصد البائع إخفاء العيب، واوهم 
املشتري بسالمة الس��������لعة، هنا يكون االول ضامنًا لها"، 
وأردفت أن "امام املش��������تري خيارين، أما إرجاع البضاعة 

على البائع أو قبولها بثمنها الحقيقي".
وافادت بأن "قس��������مًا من البضائ��������ع يمكن تجزئتها، وهنا 
يرد املش��������تري القس��������م املعيب فيها، مع إنق��������اص ثمن ما 
يرجعه"، مبين��������ة أن "معرفة وقت العيب وحجمه يخضع 

لرأي الخبراء الذين تنتدبهم املحكمة وفقًا للقانون".
وذكرت فخري أن "على املش��������تري مراجع��������ة املحكمة فور 
معرفته بأن بضاعته غير س��������ليمة للحيلولة دون سرعة 
تلفه��������ا حتى يثب��������ت حقه"، مؤك��������دة أن "املش��������ّرع العراقي 
ل��������م يحّدد نوعًا معينًا من الس��������لع ف��������ي تطبيق نصوص 

ضمانها أنما جاء باملطلق".
 أغل��������ب النزاعات 

ّ
لكنه��������ا قالت إن "الع��������رف التجاري يحل

على س��������المة البضائع السيما قليلة األثمان"، مستدركة 

"كما أن عقود الس��������لع الضخمة تحتوي على بنود تنظم 
التزامات الطرفني من بينها فقرة العيوب".

وأش��������ادت صادق بالقانون العراقي ف��������ي "معالجته هذه 
الحالة"، لكنها دعت التج��������ار إلى "ادراج فقرة في العقود 

تتحدث عن ضمان العيوب لتالفي النزاعات".
وترى أن "إش��������اعة ثقافة التقاض��������ي واللجوء إلى املحاكم 
ه��������ي األمثل ملواجه��������ة حاالت الغ��������ش لتك��������ون رادعًا امام 

التجار ضعفي األنفس".
ب��������دوره، اف��������اد القاضي س��������يف عب��������اس ف��������ي تعليقه إلى 
"القض��������اء"، أن "التطبيق��������ات املوجودة في املحاكم تش��������ير 
إلى أن املشتري عادة ما يكيف ضمان السلع التالفة على 
أنها واقعة نصب واحتيال ويتجه إلى املحاكم الجزائية 

للمطالبة بحقه".
وع��������زا ذل��������ك إل��������ى "التق��������ارب ف��������ي طبيع��������ة م��������واد النصب 
واالحتي��������ال املوج��������ودة مع قان��������ون العقوبات م��������ع مواد 
ضمان املبي��������ع ال��������واردة القانون املدني، كم��������ا ان دعاوى 

الجزاء يكون وقعها اشد على البائع".
وأورد عب��������اس أن "املش��������رع العراق��������ي منح س��������قفا زمنيا 
لضمان السلع أو البضائع املعيبة وهي 6 أشهر يستطيع 
خاللها املش��������تري املطالبة بحقه"، موضح��������ًا أنه "بإمكان 

الطرفني االتفاق على مدة أخرى تثبت في العقد".
وفي مقابل ذلك، قال إن "القانون يوقف التعامل بأي مدة 
س��������واء املحددة من القانون أو املتفق عليها في العقد في 

حال ثبت تعمد البائع إخفاء الغش في السلعة".

بغداد/ زهراء الشمري

س��������جل العراق رس��������ميًا خالل العام املاضي 
أكث��������ر من 27 أل��������ف حالة تصدي��������ق لزواج تم 
خ��������ارج املحكم��������ة، ورأى قض��������اة أن وص��������ول 
األرق��������ام إلى هذه املعدالت الخطيرة س��������ببه 
قلة الوعي الس��������يما في املناطق البعيدة عن 

املدينة.
وفيم��������ا دع��������وا الجه��������ات ذات العالق��������ة إل��������ى 
ممارس��������ة دوره��������ا ف��������ي تثقي��������ف العائ��������الت 
القانوني��������ة، طالب��������وا بتش��������ديد  بحقوقه��������م 
عقوب��������ة من يبرم زواجه بعي��������دًا عن القضاء 

لكي تردع من يلجأ إلى هذه الطريقة.
وبحسب إحصاءات رسمية حصلت عليها 
"القض��������اء"، ف��������أن جمي��������ع رئاس��������ات محاك��������م 
االس��������تئناف باس��������تثناء إقلي��������م كردس��������تان 
س��������جلت أكثر م��������ن 27 ألف تصدي��������ق لزواج 
خ��������ارج املحكمة خالل الع��������ام املاضي، حيث 
جاءت بغ��������داد باملرتبة االول��������ى بأكثر من 5 

آالف حالة.
ويق��������ول قاض��������ي االح��������وال الش��������خصية في 

النجف محمد كرماشة إن "معدالت تصديق 
الزواج الخارج��������ي عالية ومخيف��������ة للغاية، 

وتستدعي التوقف وإيجاد حلول لها".
وع��������زا ازديادها في حديث ل��������� "القضاء"، إلى 
"الجه��������ل بالقانون، وبالتالي يذهب املواطن 
إلى ممارس��������ة الطري��������ق الش��������رعي دون اخذ 

االعتبار بما ورد في التشريعات".
وأضاف كرماش��������ة أن "ازدياد الحاالت يكون 
في املناطق البعيدة عن املدينة"، الفتًا إلى أن 
"االزواج يلجؤون بعد ذلك إلى املحكمة بغية 

تصدي��������ق العقد؛ ألنهم بحاج��������ة إلى وثائق 
رس��������مية أو تحدي��������ث البطاق��������ة التموينية". 
وي��������رى أن "معالج��������ة ظاهرة ال��������زواج خارج 
املحكمة تحتاج إلى تضامن جهود أكثر من 
جهة من بينها تفعيل دور مختار املنطقة"، 
منوه��������ًا إلى أن "الوجهاء يجب أن يكون لهم 
دور م��������ن خالل تثقيف الن��������اس على الذهاب 

إلى القضاء إلتمام عقد الزواج".
واس��������تطرد كرماشة أن "دور القاضي بنحو 
عام يكون في تطبيق التشريعات فإذا وجد 

خرقًا يعمل على محاسبة املقصرين وفقًا ملا 
جاء في قانون االحوال الشخصية النافذ".

االح��������وال  قاض��������ي  "مهم��������ة  أن  إل��������ى  ون��������ّوه 
الشخصية تنتهي بإحالة من يتزوج بعيدًا 
ع��������ن القضاء عل��������ى محكمة التحقي��������ق التي 
بدورها تحيله عل��������ى الجنح وتصدر بحقه 

قرارًا أما بالحبس أو الغرامة".
من جانبه، افاد قاضي االحوال الش��������خصية 
في الكرخ س��������امر جاس��������م هادي في تعليقه 
إل��������ى "القضاء"، بأن "لل��������زواج خارج املحكمة 

أض��������رارًا كثي��������رة م��������ن بينه��������ا بق��������اء األطفال 
من دون مستمس��������كات رس��������مية ما يصعب 

التحاقهم بمدارسهم".
وتابع هادي أن "بعض العائالت لديها نحو 
أربع��������ة أطفال غير مس��������جلني رس��������ميًا وهذا 

يعني ازدياد في نسب األمية في البالد".
ويتفق هادي مع كرماش��������ة في أن "املعدالت 
الحالية لحاالت تصديق الزواج الخارجية 
عالي��������ة ج��������دًا"، لكن��������ه يجّده��������ا "تختلف بني 
منطق��������ة وأخ��������رى بحس��������ب وع��������ي الجمهور 

وثقافته".
وش��������ّدد على "ع��������دم مق��������درة القاضي رفض 
تصدي��������ق من ت��������زوج خ��������ارج املحكم��������ة بعد 
الش��������رعي  الش��������روط  م��������ن تواف��������ر  التحق��������ق 
والقانوني��������ة؛ ألن ه��������ذه الدع��������اوى تتعل��������ق 
بالحّلة والحرم��������ة وبالتالي تصدر املحكمة 

قراراها وفق ما معروض أمامها".
ف��������ي  الش��������خصية  وأورد قاض��������ي االح��������وال 
الكرخ أن "لكل م��������ن الزوجني حق إقامة هذه 
الدع��������اوى، وفي ح��������ال إنكار اح��������د األطراف 
فيمكن إثباتها بجميع الوسائل القانونية 

من بينها البينة الشخصية".
اما ع��������ن اثبات الطفل، نّب��������ه "أننا نكون أمام 
دع��������وى أخرى تتعل��������ق بإثبات النس��������ب من 
 ،")DNA( خالل نتائ��������ج الفحص املختب��������ري

الفتًا إلى "وجود تع��������اون كبير من الجهات 
الصحية على هذا الصعيد".

وبرغ��������م تأكيد ه��������ادي أن "حق��������وق املرأة وأن 
صدقت عق��������د زواجها الخارج��������ي محفوظة 
بموجب القانون"، اش��������ار إل��������ى "أنها تتحمل 
بعض املتاعب من خالل مراجعتها املحكمة 
وتقديم أدلة اإلثبات إذا أنكر الرجل العالقة 

الزوجية".
إل��������ى ذل��������ك، ذكر قاض��������ي جنح الكح��������الء في 
ميس��������ان فارس رش��������يد أن "العقوب��������ات التي 
 غي��������ر رادع��������ة"، وطالب في 

ّ
حّدده��������ا املش��������رع

تصريح ل� "القضاء"، بتشديدها "لكي تمنع 
املواطنني من الزواج خارج املحكمة".

ويفّض��������ل رش��������يد أن "يحص��������ل التعديل في 
الغرامة التي تبلغ حاليًا ألف دينار فقط، ال 

أن يشمل ذلك العقوبات السالبة للحرية".
وزاد أن "الغرام��������ات يج��������ب أن يوض��������ع له��������ا 
ح��������د ادنى ال يقل ع��������ن 100 الف دينار، وآخر 
أعلى بحس��������ب ما يراه املشّرع مناسبًا لردع 
الجريم��������ة، ويت��������رك تقديرها إل��������ى القاضي 

املختص".
ويجزم رش��������يد بأن "وج��������ود عقوبات مالية 
السيما في املناطق الريفية والفقيرة تكون 
رادعًا قويًا وتجب��������ر املواطنني على الذهاب 

إلى املحكمة ألجل انجاز عقود زواجهم".  

المشرع حدد مددًا لبقاء المتهمين رهن االحتجاز.. عدسة حيدر الدليمي
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القاضي فارس رشيدالقاضي سامر جاسم هاديالقاضي محمد كرماشة

طالق عرب النرتنيت 
للمناقشةموضوع

فتحي الجواري 

قرأت في جريدة مصري��������ة خبرا بعنوان )الطالق عبر االنترنيت 
جائ��������ز في مصر( ، وقد تضمن الخبر ان محكمة مصرية ، قضت 
بتطليق سيدة متزوجة عرفيا ، بعد ان تمكنت من إثبات زواجها 
عن طريق الش��������هود وعقد الزواج العرفي، ورسالة الكترونية من 

زوجها ابلغها فيها )انت حرة وفي حل من االرتباط بي(.
 وكان��������ت الزوجة قد اقامت دعوى تطال��������ب فيها بثبوت طالقها 
م��������ن زوجه��������ا، الذي كان ق��������د تزوجها عرفيا خ��������ارج مصر. وبعد 
عودتها اهملها ولم يرد على مراس��������التها، اال انه بعد عام ارسل 
لها تلك الرس��������الة االلكترونية القصيرة عبر البريد االلكتروني، 
فقدمت تلك الس��������يدة الرس��������الة الواردة من زوجها وفيها عنوانه 
االلكترون��������ي وعقد زواجهم��������ا العرفي الى املحكم��������ة التي قضت 

بالطالق. 
ان ه��������ذا الخبر قد أثار لدي عدة تس��������اؤالت عن القيمة الش��������رعية 
والقانوني��������ة ملثل هذا الطالق، وال��������ى حاجتنا الى ثقافة قانونية 
تتج��������اوز الثقاف��������ة القانوني��������ة التقليدية، إلعط��������اء القانون بعده 
الحضاري، بعد أن اصبحت نظم املعلومات لها الدور األس��������اس 
ف��������ي كل مجاالت الحياة، مم��������ا يتطلب ذلك منا الس��������ير الحثيث 
الحتواء هذه املعارف. ولالجابة عن بعض هذه التس��������اؤالت في 
هذه )الفس��������حة الضيق��������ة( ، اقول ان الطالق ال يق��������ع اال بالصيغة 
املخصصة له ش��������رعا . فالطالق الصري��������ح هو اللفظ الذي يظهر 
م��������راد الطالق كقول��������ه )انت طالق(، وكل ما اس��������تعمل من االلفاظ 
الت��������ي تش��������تمل على أحرف الط��������الق، وااللفاظ التي ال تس��������تعمل 
اال فيه عرفا ، ويلحق بها إش��������ارة االخرس، والكتابة املس��������تبينة 
املرس��������ومة كما لو كتب الى زوجته: الى فالن��������ة ... انت طالق. اما 
طالق الكناية فهي االلفاظ التي تس��������تعمل في الطالق وفي غيره 
كقول��������ه : حبلك على غاربك، او برس��������الة غير موجهة الى زوجته 

كتب فيه فالنة طالق. هذا رأي جمهرة من فقهاء املسلمني.
 وعل��������ى وفق هذا الرأي يمكن اعتبار الطالق برس��������الة الكترونية 
وردت عل��������ى عن��������وان الزوجة وفيها العن��������وان االلكتروني للزوج 
وتتضم��������ن عبارات تدل على انه قصد منه��������ا طالق زوجته، فان 
ذل��������ك يع��������د طالقا قد ت��������م بالكتابة املرس��������ومة املس��������تبينة، وهذا 
ينطب��������ق على الخبر الذي تطرقت اليه ف��������ي مطلع هذا املقال ، إذ 
اعتبر اولئك الفقهاء ان الكتابة املرسومة املستبينة هي بمنزلة 
صري��������ح الطالق. اال ان آخرين ي��������رون ان الطالق اليقع اال بصيغة 
اس��������م الفاعل وهي أنت طالق وان يضاف اللف��������ظ الى املرأة املراد 
تطليقها، وال يثبت الطالق عندهم وال يصح اال بحضور رجلني 

ظاهرهما العدالة، )اإلمام الخوئي(.
اال أنني أتس��������اءل م��������ا موقف الزوجة التي وردتها رس��������الة كهذه 
من زوجها على وفق الرأي االخير؟ هل تبقى كاملعلقة ؟ الس��������ؤال 

مطروح للنقاش !
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■ ما هي املالب�سات التي جرت عقب 
�سيطرة تنظيم داع�ش على تكريت يف ما 

يتعلق بالعمل الق�سائي يف املدينة؟
- بعد دخول عصابات داعش اإلرهابية إلى 
محافظ��������ة صالح الدي��������ن واجتياحها ألغلب 
مناط��������ق املحافظ��������ة قمن��������ا بفتح مق��������ر بديل 
لالس��������تئناف ف��������ي مق��������ر الس��������لطة القضائية 
االتحادي��������ة في بغداد، وكان ذل��������ك بعد اثني 
عش��������ر يومًا من احتالل تكريت، وتحديدا في 
2014/6/24 وكان معي موظف واحد وثالثة 

قضاة.
 وبع��������د ذل��������ك بأس��������بوع اتصل��������ت بجمي��������ع 
القض��������اة الذين تم تهجيره��������م وطلبت منهم 
التجم��������ع في مقر الس��������لطة القضائي��������ة بناًء 
على توجيهات املجل��������س، وحضروا جميعًا 
والتقى بهم رئيس املجلس القاضي مدحت 
املحم��������ود وطلب��������وا منه منحهم إج��������ازة ملدة 
ش��������هر بس��������بب الوض��������ع النفس��������ي والصدمة 
الكبيرة التي كان��������وا يمرون بها فوافق على 

ذلك مش��������كورًا كما وافق 
عل��������ى صرف س��������لفة لكل 
قاضي مقدارها مليونني 
ألف دينار  وخمس��������مائة 
ملدة شهرين لحني عودة 

حسابات املحكمة.
ف��������ي  تعم��������ل  محاك��������م   4

املحافظة

■ وكيف مت ا�ستئناف 
عمل الق�ساة يف ظل 

الأو�ساع اآنذاك؟
-  ت��������م توزي��������ع القض��������اة 
محاكم  عل��������ى  الفائضني 
بغداد الك��������رخ والرصافة 

وقس��������م من املوظف��������ني وبقي��������ت لدين��������ا أربع 
محاك��������م عاملة هي الدجيل وبلد وس��������امراء 

والطوز.
وبعد ش��������هرين انتقلت إلى املق��������ر البديل في 
رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الكرخ 
وبقي��������ت هناك م��������ا يق��������ارب ثالثة أش��������هر ثم 
انتقل��������ت إلى املقر البديل ف��������ي قضاء الدجيل 
حيث اس��������تأجرنا دارًا، هناك وبقينا نمارس 
أعمالن��������ا هناك حتى تحري��������ر مدينة تكريت 
حيث فتحنا مقرات بديلة في قضاء الدجيل 
لكاف��������ة املحاك��������م املعطل��������ة وكان��������ت تم��������ارس 

إعمالها وخصصنا لها عددًا من القضاة.
 وبعد تحري��������ر مدينة تكريت وإعادة تأهيل 
ج��������زء من قص��������ر القضاء بمس��������اعدة مجلس 
القضاء االعل��������ى ومحافظ صالح الدين رائد 
ابراهيم مش��������كورا انتقلنا الى هناك والحمد 
لل��������ه والفض��������ل يع��������ود ف��������ي كل ذل��������ك للقوات 
األمنية والحشد الشعبي الذين حرروا هذه 

املناطق. 

مقر بديل للشرقاط وبيجي

■ بالتزامن مع ا�ستمرار العمليات 
الع�سكرية، هل اأن جميع املحاكم تعمل يف 
املحافظة ل�سيما املعنية باملناطق ال�سمالية 

كال�سرقاط والأحياء املحاذية لها؟
- بع��������د تحرير ما يزيد عن %90 من محافظة 
ص��������الح الدي��������ن ت��������م إع��������ادة افتت��������اح جمي��������ع 
املحاك��������م في املناطق املحررة وأولها محكمة 
الضلوعية، بعد أن صمد أهالي هذه الناحية 
وتحديدا عشائر الجبور واملتعاونني معهم 
م��������ن الخيرين بوجه عصابات داعش ملدة ما 

يقارب ثمانية أشهر.
 وبعد حفل التحرير في هذه الناحية حصلت 
املوافقة من قبل رئي��������س املجلس على إعادة 
افتتاح املحاك��������م في املناط��������ق املحررة وقدم 
دعمه املادي واملعنوي لنا فقمنا باستئجار 
دار سكنية لكون بناية املحكمة تم تفجيرها 
م��������ن قبل عصابات داعش م��������ع أغلب الدوائر 
الحكومية في املدينة وهي تمارس أعمالها 

بشكل طبيعي منذ ذلك التاريخ ولحد اآلن.
 وبنف��������س اآللية ُأعيد افتت��������اح محكمة العلم 
واالس��������حاقي وال��������دور بع��������د تحريره��������ا أما 
محاك��������م الش��������رقاط وبيج��������ي فه��������ي تمارس 
أعمالها وبشكل طبيعي في املقر البديل في 

تكريت ومحكم��������ة يثرب تمارس أعمالها في 
ناحية االسحاقي.

داعش استهدف 
المحاكم

■ ما هو حجم الدمار 
الذي حلق باأبنية 

املوؤ�س�سة الق�سائية يف 
�سالح الدين وهل من 
عمليات اإعمار جتري 

حاليا؟
ان  تعلم��������ون  كم��������ا   -
القضائي��������ة  املؤسس��������ة 
ص��������الح  محافظ��������ة  ف��������ي 
الدي��������ن ه��������ي م��������ن أق��������وى 
وقفت  التي  املؤسس��������ات 

بوجه اإلرهاب والزالت كذلك وس��������تبقى الى 
أن يندحر الى األبد، ولذلك ناصبها االرهاب 
الع��������داء وبع��������د دخوله الى املنطق��������ة عاث في 
املحاكم دمارًا وخرابًا، حيث قام بتفجير جزء 
من مجمع قصر القضاء في تكريت وأصابه 
بليغة، كما فجر  بأضرار 
بناية محكمة الضلوعية 
واملحكم��������ة الجدي��������دة في 

قضاء الدور.

ملفات ودعاوى 
مفقودة

■ هل اأدى احتالل 
تكريت من قبل تنظيم 

داع�ش اىل احرتاق 
دعاوى ل�سيما املتعلقة 

باجلرائم الإرهابية 
وبالتايل اإفالت املتهمني 
من العقاب؟ وكيف يتم 

معاجلتها.
- نع��������م قام��������ت عصاب��������ات داع��������ش اإلجرامية 
بإحراق كل ما وجدته داخل هذه املحاكم من 
دعاوى مدنية وجزائية وس��������جالت وأوليات 
وخصوص��������ا ما يتعل��������ق باإلرهاب ولم نعثر 
بع��������د التحرير اال عل��������ى أوليات بس��������يطة لم 
تقع بيد اإلرهابيني، ونحن اآلن في مش��������كلة 
كبي��������رة حول معالج��������ة هذا املوض��������وع الذي 
يمس حق��������وق الناس وحرياته��������م ودماءهم 
وت��������م عرض املوضوع على لجنة الدراس��������ات 
ف��������ي مجلس القضاء األعل��������ى لوضع الحلول 
واملعالجات، ونحن ايضا ش��������كلنا لجنة في 
مقر االس��������تئناف من خمس��������ة قض��������اة إلعداد 
دراسة حول الدعاوى والسجالت واألوليات 

املفقودة.

لم نسجل ثارات عشائرية

■ هل �سجلت املحاكم يف املحافظة حالت 
ثاأر ع�سائرية ب�سبب هذا الحتالل واىل 
اأي مدى جنح الق�ساء العراقي يف حفظ 

ال�سلم الأهلي هناك.
- عل��������ى ح��������د علمنا ل��������م تحصل ح��������االت ثأر 
عش��������ائري حت��������ى اآلن الن اغل��������ب اإلرهابيني 
الذين ش��������اركوا ف��������ي عمليات القت��������ل مازالوا 
ضم��������ن ه��������ذه العصاب��������ات ولم يت��������م القبض 
عليه��������م، ولكنن��������ا ال ننك��������ر وج��������ود توتر بني 
بع��������ض العش��������ائر حول ه��������ذا املوض��������وع بدأ 
باالضمح��������الل بع��������د ان أصبح��������ت املحاك��������م 
تم��������ارس أعماله��������ا وتص��������در أحكامها وفق 
القان��������ون بحق املجرمني س��������واء في الجرائم  
االرهابية او غيرها وكان لذلك الدور الكبير 

في حفظ السلم األهلي.

اغتيال قاضيين

■ هل فقدت املحاكم اأيًا من طواقمها 
الق�سائية او الوظيفية جراء وجود داع�ش 

ملدة من الزمن؟
- فقدت محكمة االس��������تئناف اح��������د قضاتها 
وهو القاضي عامر عبد رسن العزاوي حيث 
اختط��������ف في ناحية يث��������رب وقتل كما خطف 
احد القضاة املتخرجني من املعهد القضائي 
عام 2014 هو القاضي تميم علي حسني مع 
وال��������ده واثنني من اخوانه ولدينا حاليا احد 

عشر موظفا مفقودا وال نعرف مصيرهم.
 ام��������ا قبل احت��������الل داعش فقد ط��������ال اإلرهاب 
عشرة من قضاة هذه الرئاسة كما اغتيل عدد 
واملحققني  املوظف��������ني  من 
واس��������تهدف  والح��������راس 
ايضا بالخطف والعبوات 
وتفجي��������ر املنازل اكثر من 
ومحققا  قاضي��������ا  ثالثني 

في هذه الرئاسة.

دعاوى ضد داعش

■ هل بداأت املحاكم 
ت�سجيل دعاوى عن 

جرائم داع�ش يف 
املحافظة يف تلك املدة؟

- نع��������م بدأن��������ا بتس��������جيل 
آالف الدع��������اوى ضد ه��������ذه العصابة املجرمة 
التي عاث��������ت ف��������ي األرض فس��������ادًا، وان اغلب 
املوقوفني في هذه الرئاس��������ة ه��������م عن جرائم 
إرهابية وصدرت بحق العديد منهم أحكام 
مختلفة م��������ن محكمة الجناي��������ات بهيئتيها 

االولى والثانية.

■  كيف �سيتعامل 
الق�ساء يف املحافظة 

مع هذه الدعاوى التي 
قد تكون متورطة فيها 

�سخ�سيات ذات ثقل 
اجتماعي �سواء على 

ال�سعيد ال�سيا�سي او 
الع�سائري.

- س��������يتعامل القضاء مع 
هذه الدعاوى واملجرمني 
ب��������كل ش��������فافية وس��������وف 

يطب��������ق القان��������ون مهم��������ا كانت صف��������ة املتهم 
الوظيفية او السياس��������ية او العشائرية ولن 
يخش��������ى في الحق لومة الئم ولهذا الس��������بب 
نرى ان القضاء يتعرض لهجمة شرس��������ة من 

هؤالء املجرمني.

■ من املعروف ان 
جمتمع �سالح الدين 
�سهد ماآ�سي وويالت 

وتزعزعت ثقفته 
مبوؤ�س�سات الدولة، 

كيف جتد مثول 
الأهايل للق�ساء وما 

مدى جلوئهم اإليه يف 
حل م�سكالتهم؟

- م��������ن خ��������الل عمل��������ي في 
في  القضائ��������ي  الجه��������از 

محافظة ص��������الح الدين منذ أكث��������ر من ثالث 

عشرة س��������نة فاني أرى ثقة الناس بالقضاء 
مازالت كبيرة ولم تهزها املآس��������ي والويالت 
ب��������ل أني حاليا أجد أن ه��������ذه الثقة كبيرة الن 

املحكم��������ة هي املؤسس��������ة 
الت��������ي  االول��������ى  املدني��������ة 
ف��������ي  أعماله��������ا  مارس��������ت 
قي��������ادة  بع��������د  املحافظ��������ة 
له��������م  الش��������رطة وقدم��������ت 
وانج��������زت  الخدم��������ات 
وب��������دأت  معامالته��������م 
املجرم��������ني  بمحاكم��������ة 
أحكامه��������ا  وأص��������درت 
ولذل��������ك اطمأن��������ت إليه��������ا 

الناس.

■  كيف يتعامل الق�ساء 
مع من تعامل مع 

التنظيم بالإكراه ومل تتورط يديه بالدماء 
وكيفية اإثبات ذلك؟

- إن نص��������وص قان��������ون مكافح��������ة اإلره��������اب 
واضح��������ة وصريح��������ة واملحاك��������م تطبق هذه 
النص��������وص عل��������ى كل قضي��������ة وف��������ق األدل��������ة 
املطروح��������ة  والش��������هادات 
وتص��������در أحكامه��������ا بناًء 
الوجدانية  قناعتها  على 
األدلة وبالتأكيد  تلك  في 
أنه��������ا تنظ��������ر ال��������ى املجرم 
يدي��������ه  تلطخ��������ت  ال��������ذي 
تختلف  بنظ��������رة  بالدماء 
عن مجرم آخر انتمى الى 

التنظيم مكرها.

■  هل �سهدت حماكم 
الأحوال ال�سخ�سية 

حالت زواج خالل هذه 
املدة؟

- نعم إن محاكم األحوال الشخصية تمارس 
أعمالها بش��������كل طبيعي وتقوم بإبرام عقود 
الزواج وتس��������جيل الدعاوى وتنظيم الحجج 
وغيره��������ا بل هن��������اك زخم 
كبير جدًا في هذه املحاكم 
الظروف  بس��������بب  حالي��������ًا 
التي م��������رت به��������ا املنطقة 
والتهجي��������ر ال��������ذي طالهم 
تل��������ك العصابات  على يد 
ال��������ى  وتع��������ذر وصوله��������م 
املحاكم ف��������ي فترة ما بعد 

داعش.

■ هل �سهدت حالت 
تفريق لزوجات انتمى 

اأزواجهن لداع�ش؟
- عل��������ى ح��������د معلوماتنا لم تس��������جل دعاوى 

به��������ذا الش��������كل ولكن س��������جلت لدين��������ا حاالت 
طل��������ب تفريق ضد أزواج غائبني واملعلومات 
املتوف��������رة ع��������ن ه��������ؤالء إنه��������م م��������ن عصابات 
داعش وتخشى الزوجات 
اإلفص��������اح عن ذل��������ك أمام 

املحاكم.

■ ما هي نوعية الدعاوى 
الواردة اىل حماكم 

البداءة، وهل �سجلت 
بع�ش اخلروق ب�سبب 
تواجد الإرهابيني يف 

املنطقة؟
اعتيادي��������ة  دع��������اوى   -
بالدين  تتعل��������ق  اغلبه��������ا 
او بنزاع��������ات عل��������ى عقار 
او اج��������ر مث��������ل او عق��������ود 
مق��������اوالت وقليل منها يتعلق بالدولة، ولكن 
لم تسجل في محاكم االس��������تئناف لحد اآلن 
أي دعوى بدائية او جزائية حصلت بس��������بب 

داعش.

■ ما هي الدعاوى 
التي تنظرها حمكمة 

اجلنايات وكيف 
تعاجلون املوقوفني 

بالإرهاب وقد 
يكون منهم متهمون 

خطرون؟
محكم��������ة  تنظ��������ر   -
صالح  ف��������ي  الجناي��������ات 
الدع��������وى  كاف��������ة  الدي��������ن 
االرهابي��������ة  الجزائي��������ة 
وأصدرت  واالعتيادي��������ة 
أحكام��������ا مختلف��������ة منها 
االعدام والس��������جن املؤبد 
حسب  وغيرها  واملؤقت 

مجرم��������ني  وحاكم��������ت  املعروض��������ة  القضي��������ة 
خطرين بقضايا إرهابية.

■ هل ترد دعاوى لل�سرقة حدثت اأثناء 
الحتالل او التحرير، كيف تعاملت 

املحكمة معها؟
- نع��������م وردت عدة دعاوى س��������رقة الى بعض 
املحاك��������م التابعة لهذه الرئاس��������ة كان تاريخ 
ارتكابه��������ا عند دخول عصاب��������ات داعش الى 
املنطقة وتعاملت معها املحاكم بكل شفافية 
وطبق��������ت القان��������ون عل��������ى كل قضية حس��������ب 
وثائقها وظروف ارتكابها س��������واء كانت في 
ظرف الليل او باالشتراك مع آخرين او تحت 
تهديد السالح او كانت باإلكراه او غير ذلك 
فكل حالة منها له نصه العقابي الذي يجب 

تطبيقه.

■ يجري احلديث بنحو م�ستمر عن 
وجود حالت ف�ساد يف العقود احلكومية 

للمحافظة وجمل�سها، كيف يتم التعامل 
معها، وما هي اأبرزها وهل من حما�سبة 

للمتورطني بها؟
- نعم توجد حاالت فس��������اد كبي��������رة في كافة 
املؤسسات الحكومية العراقية ومنها دوائر 
محافظ��������ة صالح الدين وه��������ذا ال يخفى على 
أحد، ولكن أغلب الدعاوى التي تخص حاالت 
الفس��������اد فقدت بعد دخ��������ول عصابات داعش 
ال��������ى مدين��������ة تكري��������ت وبقية م��������دن املحافظة 
وبدأنا حاليًا باس��������تقبال بعض امللفات عن 
حاالت الفساد مازالت في بدايات التحقيق.

■ هناك حديث من قبل اع�ساء يف جلنة 
النزاهة يف جمل�ش النواب عن ملفات 

ف�ساد يف قطاعي الرتبية وال�سحة داخل 
املحافظة اىل اأي مدى يتابع الق�ساء هناك 

هذه امللفات؟
- القضاء يبدأ بمتابع��������ة القضية بعد ورود 
اإلخبار الي��������ه عن حاالت الفس��������اد املوجودة 
في بع��������ض الدوائر وفيما 
هن��������اك  الصح��������ة  يخ��������ص 
عدة دع��������اوى تخص هذه 
مستمرون  ونحن  الدائرة 
التحقي��������ق  بإج��������راءات 
فيه��������ا كافة ونذك��������ر منها 
حالة واحدة ملف فس��������اد 
ملي��������ار  عش��������ر  بتس��������عة 
لدائرة  أدوية  دينار شراء 
صحة صالح الدين خالل 
فت��������رة تواج��������د داعش في 
املحافظة وكان فيها عدد 
من املوقوفني منهم اطباء 
واداري��������ون  ومهندس��������ون 
الى محاكم بغداد  ونقلت 
بق��������رار من مجل��������س القضاء االعل��������ى. اما عن 
التربي��������ة فتوج��������د دعاوى قليل��������ة فتحت قبل 

فترة وجيزة والزالت في بدايتها.

■ هل من دعاوى �سجلت بخ�سو�ش 
ما تناقلته و�سائل الإعالم عن �سرقات 

ح�سلت يف م�سفى بيجي بالتزامن مع 
حترير املنطقة؟

- كما تعلمون ان منطقة بيجي منذ تحريرها 
ولحد اآلن الزالت تخضع لعمليات عسكرية 
وان عملي��������ات تنظي��������ف املدين��������ة ب��������دأت قبل 
عدة أيام ولم يس��������مح للدخول اليها من قبل 
املواطنني او الى مصفى بيجي ولم يس��������جل 
لدين��������ا أي اخبار عن س��������رقات تطال املصفى 
ونسمع هذا املوضوع في اإلعالم فقط وكما 

تسمعون انتم.

■ هل تتابعون ملفات تهريب للنفط من 
حقول عال�ش وعجيل وهل هناك ع�سابات 

اخرى ف�ساًل عن داع�ش؟
- املعلومات املتوفرة لدينا عن هذا املوضوع 
ان قسما من حقول عالس يقع خلف سلسلة 
جبال حمرين باتجاه ناحية الرش��������اد وهذا 
الجزء مازال تحت س��������يطرة عصابات داعش 
وعملي��������ات تهريب النفط منه مس��������تمرة من 
قبل تلك العصابة بواسطة صهاريج تشاهد 
بالع��������ني املجردة، اما الجزء من الحقول الذي 
يقع تحت س��������يطرة القوات األمنية والحشد 
الش��������عبي قرب ناحية العل��������م فال توجد عليه 
أي عملي��������ات تهري��������ب او س��������رقة والحق��������ول 

مؤمنة بالكامل.

■ كلمة اخرية؟
- وف��������ي الخت��������ام فان��������ي وكاف��������ة زمالئي من 
القض��������اة وأعض��������اء االدع��������اء العام نس��������جل 
ش��������كرنا الجزي��������ل وتقديرن��������ا العالي ملعالي 
االس��������تاذ رئيس مجل��������س القض��������اء األعلى 
القاضي مدحت املحم��������ود لرعايته األبوية 
لنا خ��������الل فت��������رة املحن��������ة التي مررن��������ا بها 
بعد احت��������الل داع��������ش ملحافظتن��������ا وصرفة 
لرواتبن��������ا وتهيئة الس��������كن ال��������الزم والالئق 
لنا في معهد التطوير القضائي وقس��������م في 
املجمع الس��������كني في الك��������رخ وقد خفف عنا 

ذلك كثيرًا.

حمدان قال إن احملاكم خففت حدة التوتر العشائري.. ووعد بنظرة مختلفة ملن لم يتورط بالدم

رئي�ص ا�شتئناف �شالح الدين:

افتتحنا مقرًا بديالً 
للمحكمة في بغداد 

بعد 12 يومًا من سقوط 
تكريت وكان معي 
موظف واحد وثالثة 

قضاة فقط

عصابات داعش 
أحرقت كل ما وجدته 
داخل المحاكم من 

دعاوى مدنية وجزائية 
وسجالت وأوليات 
السيما ما يتعلق 

باإلرهاب

وصلتنا طلبات تفريق 
من نساء ضد أزواج 

غائبين والمعلومات 
المتوفرة عن هؤالء 
إنهم من عصابات 

داعش لكن الزوجات 
يخشين اإلفصاح

نحقق بملف فساد 
قيمته تسعة عشر 

مليار دينار لقاء صفقة 
شراء أدوية لدائرة 

صحة صالح الدين

قام داعش بتفجير 
جزء من مجمع قصر 
القضاء وأصابه بأضرار 
بليغة، كما فجر بناية 

محكمة الضلوعية 
والمحكمة الجديدة 

في قضاء الدور

لم تحصل حاالت ثأر 
عشائري حتى اآلن 
الن اغلب اإلرهابيين 
مازالوا ضمن هذه 
العصابات ولم يتم 

القبض عليهم لكننا 
ال ننكر وجود توتر 

عشائري

أربع محاكم في صالح الدين أصرت على العمل حتى بعد سقوط أجزاء كبيرة من احملافظة، لكن املقر الرئيس حملكمة 
االستئناف تعّطل بعد دخول تنظيم داعش إلى تكريت، وبعد أقل من أسبوعني فقط، افتتح لها مقر بديل في بغداد، وظلت 

احملكمة في استئناف الكرخ إلى أن انتقلت إلى الدجيل بعد التحرير.
يتحدث رئيس استئناف صالح الدين عبد مشحن حمدان عن أبرز الصعوبات التي واجهت محكمته خالل هذه املدة، وعن 

تسجيل احملكمة آالف الدعاوى ضد جرائم داعش، 

   تفاصيل مهمة أخرى في هذا الحوار:
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�شّجلنا اآلف ال�شكاوى �شد جرائم "داع�ص"وتهريب     
النفط م�شتمر يف الأرا�شي غري املحررة                                                       

المقر البديل لقصر القضاء في تكريت
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الخطيرة  العصابات  أدلت إحدى 
التي تمارس الخط��������ف في بغداد 
بآلياتها في اس��������تدراج الضحايا 
التي تتم أغلبها من خالل نس��������اء 

يعملن في نواد ليلية.
 ويق��������ول أعضاؤه��������ا املوقوف��������ون 
حاليًا بع��������د القبض عليهم بجهد 
قضائي أمني نوعي في أحاديث 
ل�"القض��������اء"، إنهم نف��������ذوا عددًا من 
العملي��������ات، لق��������اء مبال��������غ مالي��������ة، 
نتيج��������ة عالق��������ات غرامي��������ة تجمع 
فتاة حس��������ناء م��������ع املخطوف تبدأ 
وتنته��������ي  هاتفي��������ة  باتص��������االت 
بلق��������اء في دار يعود إلى العصابة 
وس��������ط العاصمة ومن ثم تحصل 

الجريمة.
وفاء، وه��������ي س��������يدة جميلة يبلغ 
ف��������ي  تس��������كن  عام��������ًا،   30 عمره��������ا 
إح��������دى ضواح��������ي بغ��������داد وه��������ي 
متزوجة ولديها محل لبيع املواد 
الغذائي��������ة، اختف��������ت والدته��������ا عن 
األنظ��������ار نتيج��������ة خالف��������ات مالية 
خالل فترة الفوضى األمنية التي 
حلت بالبالد عقب سقوط النظام 

السابق مباشرة.

مشكالت عائلية وطالق
ونتيجة لكثرة املشكالت العائلية 
تركت وفاء زوجها، وس��������كنت مع 
أوالدها وش��������قيقتها الصغرى في 
دار يقع شمالي العاصمة، لكنهم 
انتقلوا إل��������ى منطقة الكرادة هربًا 
م��������ن الش��������قيق األكب��������ر ال��������ذي كان 

يعترض على سلوكهما.
الش��������قيقتان كانتا في بداية االمر 
يعتاش��������ان عل��������ى دخ��������ل ش��������هري 
يحصل��������ن عليه م��������ن طليق األخت 
الكبرى الذي كان يكفي لسد رمق 

العيش ويوفر لهما السكن.
جس��������ر الجادري��������ة ش��������هد أول لقاء 
لوفاء وش��������خص يعمل في جهاز 
االثن��������ان  فجمع��������ت  اس��������تخباري، 
بعد نظ��������رات إعج��������اب عالقة غير 
 3 لنح��������و  اس��������تمرت  مش��������روعة 
أش��������هر تكفل فيها األخير بجميع 
أن  برغ��������م  األخت��������ني  مص��������ارف 
الصغيرة عملت في مقهى "كوفي 

ش��������وب" كنادلة وبقيت حتى اآلن 
في املهنة ذاتها.

العشيق األول
انتقلت الشقيقتان ألكثر من سكن 
وانته��������ت عالقته��������ا بأول عش��������يق 
لها، ودخلت في عالقات "صداقة" 
مع آخرين، كم��������ا أنها رافقت عددًا 
من بنات الهوى وتجولن في نواد 

ليلية بحثًا عن الترفيه.
وتق��������ول وف��������اء إنها ق��������ررت العمل 
ألحد "املالهي" ع��������ن طريق إحدى 
رفيقاتها، وسط بغداد من الساعة 
العاش��������رة مس��������اًء حتى الخامسة 
فجرًا وكان��������ت مهمته��������ا هي فتح 
الط��������اوالت للزبائ��������ن، والجل��������وس 
املش��������روبات  مع بعضهم وتناول 
الكحولي��������ة عل��������ى أم��������ل الحصول 
على بقش��������يش يضاف على األجر 

اليومي البالغ 60 ألف دينار.
عمل جديد

وأضافت "بعد خروجي من العمل 
أذهب مباشرة إلى مطعم بغدادي 
شهير ألش��������تري منه وجبة فطور 
ألوالدي لكي يغادروا إلى املدرسة 
وم��������ن ثم أخل��������د إلى الن��������وم، حتى 

اس��������تعد جس��������ديًا للعم��������ل حت��������ى 
الصباح".

واس��������تمر الحال على هذا املنوال 
قب��������ل أن يهم��������س لها زبون ش��������اب 
يدخ��������ل "املله��������ى" ألول م��������رة ف��������ي 
حياته، وأبلغها بأن اسمه حسني 
وأنه حضر إلى هذا املكان بدعوة 

من أصدقائه.
وأفاد حس��������ني بأنه تبادل األرقام 
مع ه��������ذه الفت��������اة وتواصال بنحو 
األمور  تط��������ورت  مس��������تمر حت��������ى 
لتتك��������ون بينهم��������ا عالق��������ة تكف��������ل 
عدي��������دة  بمصاري��������ف  بموجبه��������ا 
واس��������تأجر لها منزاًل ف��������ي الكرادة 
وتحولت ه��������ذه العالقة إلى زواج 
عرفي، كما انه عرّفها على بعض 

أصدقائه.

فكرة إجرامية
تلق��������ت وف��������اء اتص��������ال هاتفي من 
شخص كان على عالقة بشقيقتها 
وطل��������ب منه��������ا اللقاء على جس��������ر 
يريد  بأن��������ه  وابلغه��������ا  الجادري��������ة 
اس��������تدراج ضحية للحصول على 

فدية مالية.
بعد أن عادت إلى املنزل طلبت من 

حسني الخروج معًا وجمع رفاقه 
وعرضت األمر عليه��������م وقد القى 

قبواًل من الجميع.
وفيم��������ا ب��������ني حس��������ني أن "موافقته 
كانت بس��������بب ش��������غفه بها؛ ألنه ال 
يريد أن يرد لها طلبًا"، تؤكد وفاء 
أن الجمي��������ع كان يبح��������ث عن املال، 
فبادرت باالتصال على ضحيتها 
إلى  باس��������تدراجه  األولى، وقامت 
من��������زل أح��������د أف��������راد العصابة بعد 
أيام م��������ن لقاء في منت��������زه الزوراء 

لغرض التعارف.

عملية خطف
الخط��������ف  عملي��������ة  تم��������ت  هن��������اك 
واملساومة، تلقت العصابة 12000 
دوالر كان نصيب كل واحد منهم 

1700 دوالر.
ف��������أن العصاب��������ة  بحس��������ب املق��������ّرر 
الت��������ي التحقت بها ام��������رأة أخرى، 
تقوم برم��������ي الضحية على قارعة 
الطري��������ق في منطق��������ة بعيدة، لكن 
أمج��������د أص��������ر عل��������ى قتله خش��������ية 

التعرف عليهم.
انطلق��������ت عجلتان ف��������ي كل واحدة 
امرأة لتالفي تفتيشها في النقاط 

منطقة  إل��������ى  وتوجهوا  األمني��������ة، 
النهروان، وبحس��������ب حسني بادر 
بإطالق النار من مسدسه مصيبًا 
الضحية في رأس��������ه ف��������ارداه قتياًل 

في الحال.
اتفق��������ت  ش��������هرين،  م��������رور  بع��������د 
عملي��������ة خطف  عل��������ى  املجموع��������ة 
س��������راح  أطلق��������ت  لكنه��������ا  أخ��������رى 
الضحي��������ة بع��������د االس��������تيالء على 
عجلت��������ه وبيعها، ف��������ي جريمة لم 

تشترك فيها الفتاة.

جريمة في الفالنتاين
قبل يومني من عيد الحب املاضي، 
أبلغت وفاء شركاءها بأنها تعرف 
صاحب محل للعق��������ار )دالل( كان 
إكرامًا لجمالها  يروم مساعدتها 
عندما غادرت منطقة ذويها قبل 
ان تذهب إلى الكرادة لكن االتفاق 
لم يحصل؛ ألن بدل ايجار الش��������قة 
التي وفرها الدالل كانت مرتفعة.

عل��������ى  نهائ��������ي  اتف��������اق  وحص��������ل 
حي��������ث  واختطاف��������ه  اس��������تدراجه 
اتصلت ب��������ه وف��������اء هاتفيًا بحجة 
الس��������ؤال عن أحواله وتطور االمر 

إلى لقاء في ليلة "الفالنتاين".

استمتع االثنان في ليلة صاخبة 
قضوها في مله��������ى ليلي وتناوال 
بكث��������رة  الكحولي��������ة  املش��������روبات 
ورقصا س��������وية قبل عل��������ى أمل أن 
تنتهي الس��������هرة حم��������راء في بيت 
وفاء التي أبلغت شركاءها بأنها 
س��������تأتي ومعه��������ا الضحي��������ة وهو 

ثمل للغاية خالل دقائق.

عملية أخرى
بدل��������ة  مرتدي��������ًا  الضحي��������ة  دخ��������ل 
رسمية واستكمل شربه للكحول 
لكنه تفاجئ بأفراد عصابة قاموا 
بتوثي��������ق يدي��������ه وقدمي��������ه، وجرت 
عملي��������ة مفاوضات مع ذويه حتى 

وصل املبلغ إلى 13000 دوالر.
حس��������ني راف��������ق أمجد وترك��������ه بعد 
اس��������تالم الفدي��������ة، لك��������ن عجلة ابن 
الضحي��������ة اعترضت األخير، فيما 
ق��������ام الخاط��������ف بقتل م��������ن هاجمه 

وفر من املكان.
أمج��������د أتص��������ل بصديق��������ه ليبلغه 
بالحادث لكنه لم يصدقه وتوقع 
بأن فخا ينوي أن يستدرجه إليه 
وق��������ام بغلق هاتف��������ه والذهاب إلى 

منطقة بعيدة.

كمين أمني
حس��������ني ابلغ بقية افراد العصابة 
بأن أمجد قد الق��������ي القبض عليه 
وقد فر الجميع بعد س��������ماع هذه 
األنباء، لكن امجد حضر بنفس��������ه 
إلى البعض منه��������م ليقنعهم بأنه 

ال يزال حرًا.
ذه��������ب أمج��������د إل��������ى ال��������دار ال��������ذي 
يتواج��������د فيه املخطوف مع بعض 
رفاقه لكن تفاجئ بأنه حّرر نفسه 
وتواج��������د كمني امن��������ي الثنني من 
افراد الشرطة اطلق عليهما النار 
فارداهما قتال في الحال واصيب 
هو والقي القبض عليه فيما بعد 
في احدى املستشفيات في بغداد.
حس��������ني التحق بوفاء وتنقال في 
ع��������دد م��������ن مناط��������ق قب��������ل أن يلقى 
الق��������وات  م��������ن  عليهم��������ا  القب��������ض 
االمني��������ة عن طري��������ق الجهد الفني 
االستخباري وقد تم القبض على 
مش��������اركني معه��������م ب��������ذات الطريق 

فيما ال يزال آخرون هاربني.

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بابل/ القضاء

وّدع الش��������رطي زوجت��������ه وخرج إل��������ى النقطة 
التي يقضي فيها واجبه، ولم يدر أنه الوداع 
األخي��������ر لش��������ريكة حيات��������ه، كان يع��������رف أن��������ه 
سيعود صباح الغد ويلقى ابتسامة وفطورًا 
كما كان يفعل في أيام االس��������تراحة، ثم يكّرر 

يومًا صيفيًا آخر رفقتها بهدوء.
في مطلع شهر آب من العام املاضي انكسرت 
ه��������ذه الع��������ادة وبدا أن ش��������يئًا س��������يغّير حياة 
الش��������رطي وينهي اس��������تقراره األس��������ري. ففي 
ظهي��������رة حاّرة كانت زوجت��������ه تقضي نهارها 
في البي��������ت بانتظار اليوم التالي كان هو في 

يوم الخفارة يقضي واجبه االعتيادي.

فرصة لالنقضاض
 شقيقه الذي يصغره بأعوام ينظر إلى الدار 
متحّين��������ًا فرص��������ة لالنقضاض على فريس��������ة، 
 مثقل بالغري��������زة ينتفض 

ٌ
وكان ثم��������ة وح��������ش

داخله، وهو الذي يرسم زوجة أخيه بخياالته 
الجنسية مرارًا وينتظر اللحظة املناسبة.

ها هي الظهيرة الس��������اكنة في الصيف وفراغ 
ال��������زوج واملرأة التي يري��������د لوحدها، وها هو 
مثقل بوحش الغري��������زة، كل املعطيات تدعوه 

لالنقضاض اآلن.

غابة افتراس في البيت
دخل الشقيق إلى الدار وطلبها، فأبت بشدة، 
أخذ يطاردها بال عق��������ل في أنحاء الدار التي 
تحول��������ت إلى غاب��������ة لالفت��������راس، طاردها من 
املطب��������خ إلى الصالة، وم��������ن الصالة إلى غرفة 
أخ��������رى وبالعكس. كانت تدفعه لكنها تواجه 
جبال من اإلصرار الشهواني الذي بدأ يتحول 

إلى غضب.

أشعل نيران جنونه
دفع��������ه غضبه أخي��������را إلى فك��������رة أكثر جنونا 
ووحش��������ية عندما استفزته بقولها "أخرج يا 
ابن الكلب"، أخذ يس��������كب النفط على رأس��������ها 

فقام دون أن يفكر بشيء بإيقاد الزناد تحتها 
حت��������ى احترقت بالكام��������ل، ثم ق��������ام بالهروب 
بع��������د أن أقفل جميع األب��������واب إال أنها لم تزل 
حي��������ة. حيث تم تدوين أقوالها من قبل القائم 
بالتحقيق في اليوم ذاته وقد طلبت الشكوى 

ضد املتهم.

وفاة الزوجة
ث��������م تم تدوين أق��������وال الزوج ال��������ذي أوضح أن 
املتهم ش��������قيقه وانه س��������اعة الحادث كان في 
واجب��������ه الرس��������مي، وكذل��������ك تم تدوي��������ن أقوال 
والدي املجنى عليها وأوضحوا أنهم التقوا 
بها في مستش��������فى الحل��������ة الجراحي وكانت 
في حالة س��������يئة وه��������ي محترقة م��������ن قدمها 
حتى عنقها وأخبرتهم بان املتهم هو شقيق 
زوجها وروت لهم��������ا الحادثة قبل أن تتوفى 

نتيجة الحروق الكبيرة.
الكشف والتدوين

وت��������م تنظيم محضر الكش��������ف واملخطط على 
محل الحادث وقد لوح��������ظ وجود حرق على 
أرضية مطبخ وبقية أنحاء دار املجنى عليها 
وه��������ي محترق��������ة بالكام��������ل مع تفح��������م الجثة، 
وتبني في التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو 
الحروق ومضاعفاتها، ثم استمعت املحكمة 
إلى أقوال املتهم بعد إلقاء القبض عليه الذي 

روى الرواية نفسها.
إال أن املحكمة راجعت سوابق املتهم فوجدت 
أنه حاول االعتداء عليها قبل الحادثة بثالثة 
أس��������ابيع وق��������ام بضربها وكانت ق��������د حركت 
ش��������كوى بحقه ثم أحيل على محكمة الجنح 

في املسيب.

دافع دنيء
ورأت الهيئ��������ة األول��������ى في محكم��������ة جنايات 
بابل الت��������ي نظرت هذه الدع��������وى أن "الباعث 
على الجريمة هو القوة املحركة لإلرادة وهو 
العامل النفسي الدنيء الذي دفع إلى ارتكاب 
الجريم��������ة"، ولفت��������ت في قرارها إل��������ى "الباعث 
يك��������ون دنيئا عندما يكون غير أخالقي ويدل 

على خس��������ة ونذالة في الخلق وانحطاط في 
القيم". واش��������ارت املحكمة إل��������ى أنه "من صور 
هذا الباعث الدنيء هو القتل لدوافع جنسية 
مع األخ��������ذ بنظر االعتب��������ار إن املجنى عليها 
ه��������ي زوجة ش��������قيق امل��������دان وه��������ي قرينة من 
الدرج��������ة الثانية باملصاه��������رة وهي صلة بني 
أح��������د الزوجني مع أقرباء اآلخر توجب حرمة 

الزواج بينهما".
ال تبرير وال تخفيف

وذك��������ر الق��������رار أن "الفعل املس��������ند إل��������ى املتهم 
ترفضه العادات والتقاليد والقيم االجتماعية 
لكل املجتمع��������ات والقومي��������ات واألمم وتعده 
فعال من الكبائر ويستوجب العقاب الشديد 

كذلك يرفضه العقل واملنطق".
وتابع أنه "حفاظا على هويتهما كمس��������لمني 
وعل��������ى األخ��������الق الس��������امية التي دع��������ا إليها 
اإلس��������الم الحنيف يس��������توجب ع��������دم التبرير 
لفع��������ل املتهم بأي ظرف مخف��������ف للعقوبة مع 
الع��������رض أن املتهم حاول تكرار فعله املش��������ني 

ألكثر من مرة".

قرار المحكمة
وبعد ان اس��������تكملت محكم��������ة الجنايات كافة 
اته��������ا، مس��������تمعة إلى جمي��������ع األطراف  إجراء
أص��������درت قرارها باإلعدام ش��������نقا حتى املوت 
بحق امل��������دان اس��������تنادا ألحكام امل��������ادة 1/4/أ 
وج م��������ن قان��������ون العقوبات ع��������ن  جريمة قتل 
مع س��������بق اإلصرار وبدافع دنيء واستعماله 

طرقًا وحشية في ارتكاب الجريمة.
وقررت املحكمة أيضًا االحتفاظ بحق املدعني 
بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض أمام 
املحكمة املدنية بعد اكتس��������اب الحكم الدرجة 

القطعية.
وأش��������ارت املحكمة إلى أن "املحكوم أفهم بأن 
إضبارة الدعوى أرسلت إلى محكمة التمييز 
التمييزية،  التدقيق��������ات  االتحادي��������ة إلج��������راء 
وص��������در الحك��������م باالتف��������اق اس��������تنادًا ألحكام 
امل��������ادة 182/ أ األصولية حكمًا وجاهيًا قابال 

للتمييز".

يراود زوجة اأخيه يف دارها.. ترف�ص فيحرقها!

سيدة جميلة حتّولت إلى كابوس قاتل في ليلة الفالنتاين

جنايات بابل: اإلعدام شنقًا ملدان ارتكب إحدى أبشع جرائم القتل في احملافظة

اأخطر ع�شابات اخلطف يف بغداد ت�شتخدم الن�شاء 
واملالهي فخًا جلذب ال�شحايا

ال�شتقالل الق�شائي يف الد�شتور

طارق حرب

الدس��������تور نظم اس��������تقالل القضاء كح��������ق للمواطن أواًل، 
والت��������زام ألعاظم املس��������ؤولني ف��������ي الدولة ثاني��������ًا، وصفة 

للسلطة القضائية ثالثًا، وحماية للقضاة رابعًا.
إذ يكاد ينفرد دستور 2005 العراقي عن جميع الدساتير 
العراقية الس��������ابقة وعن دس��������اتير الكثير من الدول بأنه 
أشار إلى استقالل القضاء في ستة مواضع وست مواد 
تفرق��������ت ب��������ني ثناياه ه��������ي امل��������واد )19 و50 و71 و69 و87 

و88(.
 فاملادة )19( من الدس��������تور وردت ف��������ي الباب الثاني من 

الدستور الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
وه��������ذا يعن��������ي ان االس��������تقالل القضائ��������ي هن��������ا ه��������و حق 
للمواطن طاملا ورد في باب الحقوق الدستورية، وكذلك 
ورد اس��������تقالل القض��������اء م��������رة اخرى في الف��������رع االول من 
الفص��������ل االول الخ��������اص بمجلس الن��������واب، وباملادة )50( 
من الدس��������تور عندما اعتبر الدس��������تور استقالل القضاء 
ا م��������ن اليم��������ني الدس��������تورية التي يج��������ب أن يؤديها  جزء
أعضاء مجلس النواب، بما يشير ذلك الى ان االستقالل 
القضائي املذكور في هذه املادة له جانب دس��������توري وله 
ا من اليم��������ني املذكورة في  جانب ش��������رعي طاملا كان جزء

املادة )50(.
وتكررت اإلش��������ارة م��������رة ثالثة إلى االس��������تقالل القضائي 
عندم��������ا اوج��������ب الدس��������تور في امل��������ادة )71( عل��������ى رئيس 

الجمهورية اداء اليمني الدستورية املذكورة سلفًا.
 وهذا يعني أن رئيس الجمهورية س��������يلتزم باس��������تقالل 
القض��������اء الذي ه��������و جزء م��������ن اليمني الدس��������تورية، وأكد 
الدس��������تور االستقالل القضائي مرة رابعة في املادة )79( 
عندما الزم رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء بأداء 
اليمني الدستورية املذكورة سابقا والتي أوجبت احترام 

ا من هذا اليمني. استقالل القضاء جزء
 وكان��������ت املرة الخامس��������ة عندما قرر الدس��������تور في املادة 

)87( وصف السلطة القضائية بأنها سلطة مستقلة.
 وامل��������رة السادس��������ة واألخيرة عندما قرر الدس��������تور منح 
حماي��������ة للقضاة حي��������ث نصت املادة )88( من الدس��������تور 
على ان القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم 

لغير القانون.
وهك��������ذا جع��������ل دس��������تور 2005 االس��������تقالل القضائي في 
املنزل��������ة االزك��������ى واملوض��������ع االعل��������ى حيث نظ��������ر الى هذا 
املبدأ نظرة تقديس دس��������توري وش��������رعي ال ب��������ل ان املادة 
)61/ ثانيا( من الدس��������تور قررت س��������لطة مجلس النواب 
في الرقابة على أداء الس��������لطة التنفيذية فقط ولم يمنح 
الدستور مجلس النواب سلطة الرقابة على أداء السلطة 
القضائي��������ة لس��������موها ورفعتها ال بل ان امل��������ادة املذكورة 
منحت مجلس النواب سلطة مساءلة رئيس الجمهورية 
واعفائه وس��������لطة اس��������تجواب رئيس ال��������وزراء والوزراء 
ورؤس��������اء الهيئات املستقلة وسحب الثقة عنهم في حني 
ان الدس��������تور لم يمنح هذه السلطة تجاه رئيس السلطة 

القضائية ورئيس مجلس القضاء االعلى والقضاة.

بغداد/ القضاء

املركزي��������ة حكمًا  الجنائية  أص��������درت 
باإلعدام شنقا بحق إرهابيني اثنني 
اس��������تهدفوا أحد الضباط في القوات 
األمنية ومواطنني أبرياء عبر سيارة 

مفخخة.
الص��������ادر  القضائ��������ي  الق��������رار  وب��������ني 
م��������ن الجنائي��������ة املركزي��������ة أن املدانني 
باالش��������تراك مع آخرين ينتمون إلى 
التنظيمات اإلرهابي��������ة، قاموا بركن 
عجلة مفخخة في منطق��������ة الغزالية 
وتفجيره��������ا، ولف��������ت الق��������رار إل��������ى أن 
التفجي��������ر أدى إلى إصاب��������ات لعميد 
ف��������ي جهاز مكافحة اإلره��������اب وأفراد 
حمايت��������ه ومجموعة م��������ن املواطنني 
األبرياء مع تضرر سيارات حكومية 

وأمالك عامة.
ب��������أن  التحقيقي��������ة  األوراق  وأف��������ادت 
عليه��������م  القب��������ض  وبع��������د  املتهم��������ني 

وج��������اءت  بالح��������ادث  اعترف��������وا 
اعترافاتهم مطابقة ألقوال املشتكني 
واملدع��������ني بالح��������ق الش��������خصي، م��������ا 
وف��������ر قناعة تام��������ة للمحكمة إلصدار 

الحكم.
ولفت القرار إلى أنه "تم ضبط عجلة 
أخرى بداخلها غ��������دارة وجهاز كاتم 
للصوت ومخزن للعتاد مملوء لدى 

املدانني".
وأش��������ارت املحكم��������ة إل��������ى أن "العجلة 
واملواد املضبوطة بحوزتهما ومثبت 
ف��������ي املحض��������ر توقيعهم��������ا وبصم��������ة 
إبهاميهم��������ا كما تعزز إقرار املتهمني 
املدون��������ة بصف��������ة ش��������اهد  بأقواله��������م 
املرفق��������ة  الفوتوغرافي��������ة  وبالص��������ور 
بإضبارة الدعوى للحادث والتقارير 

الطبية لبعض املصابني".
وقال��������ت املحكم��������ة ف��������ي الق��������رار أنه��������ا 
"وصل��������ت إل��������ى قناعة تام��������ة ومطلقة 
مفاده��������ا كفاي��������ة األدل��������ة املتحصل��������ة 

لتجريم املتهمني املحالني عما نسب 
إليه��������م م��������ن تهم��������ة وأن انكارهم لها 
في جلس��������ة املحاكمة وادعاءهم بأن 
إقرارهم ب��������دور التحقيق جاء نتيجة 
الضغ��������ط إنم��������ا جاء بقص��������د اإلفالت 
م��������ن العقوب��������ة الس��������يما أن إقراره��������م 
أم��������ام القاض��������ي ج��������اء بتوف��������ر جميع 

الضمانات القانونية املقررة لهم.
إل��������ى ذلك ق��������ررت املحكم��������ة الجنائية 
املركزي��������ة تجريم املتهمني وفق املادة 
الرابع��������ة من قانون مكافحة اإلرهاب، 
وأصدرت قرارا باإلعدام شنقا حتى 
امل��������وت بحقهما، ولفتت إلى أن القرار 
ابتدائي قابل للطع��������ن التمييزي في 
محكمة التمييز االتحادية اس��������تنادا 

ألحكام املادة 182/ أ األصولية.
وقررت املحكمة أيضا االحتفاظ بحق 
للمطالبة  الشخصي  بالحق  املدعني 
بالتعوي��������ض في املحاكم املدنية عند 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

الإعدام لإرهابيني ا�شتهدفوا عميدا 
يف مكافحة الإرهاب ب�شيارة مفخخة

قانونيةرؤية
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1395 دعوى قتل 
العام الماضي

حصل��������ت  إلحصائي��������ة  وطبق��������ًا 
الع��������ام  ف��������أن  "القض��������اء"  عليه��������ا 
املاضي 2015 سجل ورود 1395 
دع��������وى قتل بس��������بب الح��������وادث، 
ف��������ي  الدع��������اوى  زخ��������م  وكان 
محكمة تحقي��������ق الحلة ومكاتب 
التحقيق القضائي التي سجلت 
محكم��������ة  تليه��������ا  دع��������وى،   765
اإلس��������كندرية بواقع 153 دعوى، 
فاملحاوي��������ل ب�126 دع��������وى، وأبي 
غرق سجلت 80 دعوى قتل جراء 

الحوادث.
وذك��������رت اإلحصائي��������ة أن الع��������ام 
 969 نح��������و  ورود  س��������جل   2014
دع��������وى، وما يق��������ارب 621 دعوى 
منها ف��������ي محكمة تحقيق الحلة 
القضائي،  التحقي��������ق  ومكات��������ب 
تليه��������ا ف��������ي الدع��������اوى محكم��������ة 
ناحية اإلمام بواق��������ع 72 دعوى، 
دع��������وى،  ب���������52  املحاوي��������ل  ث��������م 
واالس��������كندرية بواقع 49 دعوى 

في العام نفسه.
وأفادت اإلحصائية بأن املحاكم 
التابعة الستئناف بابل سجلت 
دع��������وى،   924 ورود   2013 ع��������ام 
وذكرت أن محكمة تحقيق الحلة 
واملكات��������ب التحقيقي��������ة س��������جلت 
477، تلتها محكمة الكفل بواقع 
136 دع��������وى، ثم محكم��������ة اإلمام 
بواق��������ع 95 دعوى قت��������ل بالخطأ 

بسبب الحوادث املرورية.

القتلى أضعاف عدد 
الدعاوى

الدع��������اوى  أن  يالح��������ظ  وفيم��������ا 
تسجل ارتفاعًا من عام إلى آخر 
وتتباي��������ن في مناط��������ق مختلفة 
في املحافظة، يتوق��������ع أن أعداد 
القتل��������ى يفوق أع��������داد الدعاوى 

أضعافا لو افترضنا أن الدعوى 
الواح��������دة تحتوي على أكثر من 

قتيل في حادث مروري واحد.
وتعد محافظة بابل نقطة رابطة 
واملحافظ��������ات  العاصم��������ة  ب��������ني 
الوس��������طى والجنوبي��������ة، حي��������ث 
تحده��������ا بغ��������داد م��������ن الش��������مال 
وكرب��������الء  ش��������رقًا  والك��������وت 
والقادس��������ية  والنج��������ف  غرب��������ًا 
جنوب��������ًا، وتم��������ر عبره��������ا ط��������رق 
أهمه��������ا  مهم��������ة  س��������تراتيجية 
بغداد – نج��������ف، بغداد – بصرة 
املحافظات  و)كربالء-  )الدولي( 
تعان��������ي  لكنه��������ا  الجنوبي��������ة( 
م��������ن تهال��������ك الش��������وارع وقدمها 
وع��������دم وجود مجس��������رات كافية 

المتصاص زخم السيارات.
غياب الطرق وكثرة السيارات

وأدى غي��������اب البن��������ى التحتي��������ة 
وكث��������رة الس��������يارات م��������ع ته��������ور 
السائقني إلى أن تصل الحوادث 
النس��������بة  ه��������ذه  إل��������ى  املروري��������ة 
املهول��������ة، عل��������ى ح��������د ق��������ول أحد 

قضاة التحقيق في بابل.
القاض��������ي حس��������ني مبدر  وق��������ال 
املرورية  "الح��������وادث  إن  حداوي 
حقيقي��������ة،  ظاه��������رة  أصبح��������ت 
فإضاف��������ة إل��������ى األرواح امله��������درة 
لألف��������راد ف��������أن ه��������ذه الح��������وادث 
أيض��������ًا في  تتس��������بب بخس��������ائر 
العام��������ة  واألم��������وال  املركب��������ات 

والخاصة".

الشوارع ال تستوعب
ويض��������ع حداوي ف��������ي حديث إلى 
أس��������بابًا عدة  "القضاء"  صحيفة 
ملا يس��������ميها "ظاه��������رة الحوادث 
املرورية"، ويضي��������ف أن "أبرز ما 
يس��������بب الح��������وادث ه��������ي الكمية 
الهائلة للس��������يارات التي دخلت، 
ل��������م تع��������د الش��������وارع ق��������ادرة على 
استيعابها"، وزاد بأن "الشوارع 
نفسها غير نظامية وال تحتوي 
إش��������ارات مروري��������ة متكاملة وال 
تراك��������م  تح��������د  معلق��������ة  جس��������ور 

السيارات".

سائقون مراهقون
وأكد أن "بعض الس��������ائقني غير 

املراهقني  م��������ن  للقيادة  مؤهلني 
دون الس��������ن القانونية"، مش��������يرا 
إلى أن "هن��������اك ضعفًا في تنفيذ 
القانون من قبل رجل املرور في 
الش��������ارع، أحيانا التغاضي عن 
ف��������رض عقوب��������ة الغرام��������ة يؤدي 
إل��������ى استس��������هال الس��������ائقني وال 
مباالته��������م، لكن ل��������و كانت هناك 
غرام��������ات مالي��������ة تف��������رض عل��������ى 
أق��������ل مخالفة لح��������ّد ذلك من هذه 

الحوادث".
وتاب��������ع ح��������داوي أن "م��������ا يتعلق 
بالقض��������اء فأن��������ه يطب��������ق قانون 
امل��������رور الناف��������ذ"، لكن��������ه أفاد بأن 
فيها  يك��������ون  الح��������وادث  "معظم 
صل��������ح ودي"، فيم��������ا أوض��������ح أن 

"هذه الحوادث تحصد س��������نويا 
أكث��������ر مما يحص��������د اإلرهاب من 

الضحايا األبرياء".

أهمية الوعي
ونوه قاضي التحقيق بأهمية 
"الوع��������ي القانون��������ي والثقافي 
للمجتم��������ع الذي يس��������اعد في 
خفض هذه النسب كما يساعد 
رجال املرور في عملهم"، وأكد 
أن "الوعي لو توفر لدى اآلباء 
ملنعوا أبناءهم القاصرين من 

قيادة السيارات".
محكم��������ة  إج��������راءات  وع��������ن 
أفاد  التحقيق عن��������د حدوثها 
بأن��������ه "عندم��������ا يص��������ل إخبار 
بحص��������ول حوادث دهس تبدأ 
أق��������وال  بتدوي��������ن  اإلج��������راءات 
بالح��������ق  واملدع��������ني  الش��������هود 
الشخصي، وإذا ما كنت هناك 
حال��������ة وف��������اة نق��������وم بإرس��������ال 
الجث��������ة إل��������ى الط��������ب العدل��������ي 

ملعرفة األسباب".
وأض��������اف "إذا م��������ا كان هن��������اك 
مته��������م يص��������در أم��������ر بتوقيفه 
وإذا ما كان هاربا نصدر أمر 

بإلقاء القبض عليه".
وفيم��������ا إذا م��������ا أدى الح��������ادث 
إلى وفاة الجان��������ي أيضا، قال 
ح��������داوي إن "القضي��������ة تغل��������ق 
وتتوقف إجراءاتها اس��������تنادا 
إل��������ى أح��������كام قان��������ون أص��������ول 

املحاكمات الجزائية".
وبص��������دد مدى التنس��������يق مع 
دوائر املرور أكد أن "التنسيق 
جيد ونعتم��������د التقرير الفني 
املوقع��������ي  الكش��������ف  وإج��������راء 
ال��������ذي  الح��������ادث  ومخط��������ط 
اعتمادا  امل��������رور  يعده رج��������ال 
أدل��������ة أح��������د  بوصف��������ه   كلي��������ا 

 اإلثبات".

قاضي حتقيق: معدالت ضحايا تصادم السيارات تفوق اإلرهاب

احلوادث املرورية حت�شد اآلف الأ�شخا�ص يف بابل:
 3288 دعوى قتل خالل 3 �شنوات!

البصرة/ محمد سامي

أعلنت رئاسة محكمة 
استئناف البصرة االحتادية 

عن اتفاقها مع منظمة 
اليونيسيف الدولية على 

تعزيز حماية الطفل 
العراقي، الفتة إلى أن 

آليات جديدة ستتخذ في 
التعامل مع احلدث املرتكب 

للجرمية، كاشفة في الوقت 
ذاته عن نيتها تشكيل 
جلنة من املتخصصني 

لهذا الغرض، واستحداث 
دور مشاهدة ألوالد األزواج 

املطلقني.

وق�����������ال رئ������ي������س االس����ت����ئ����ن����اف 
ال���ق���اض���ي ع�������ادل ع���ب���د ال�������رزاق 
ف���ي ح���دي���ث م���ع "ال����ق����ض����اء"، إن 
"لقاء جمعني مؤخرًا مع بانو 
منظمة  م���ك���ت���ب  م����دي����ر  ب����ات����ك 
البصرة،  ف�����ي  ال���ي���ون���ي���س���ي���ف 
حماية  ق���س���م  م����دي����ر  وم���������اري 
ال��ط��ف��ل ف���ي ال���ع���راق، وع����دد من 
امل���س���ؤول���ني امل��ح��ل��ي��ني ع���ن هذا 

امللف".
وت�������اب�������ع ع�����ب�����د ال���������������������رزاق،  أن 
على  بمجمله  أك���د  "االج��ت��م��اع 
دعم رئاسة االستئناف لجهود 
املنظمة في مساعيها لحماية 
"توجيهات  أن  مبينًا  ال��ط��ف��ل"، 
القضاة بضرورة  إل��ى  ص��درت 

التعاون ضمن هذا االطار".
وأوض�����ح أن "ب���ات���ك ق����دم خالل 
اللقاء شرحًا مفصاًل عن اعمال 
اليونيسيف، بوصفها منظمة 
ت��ع��م��ل ف����ي ال����ع����راق م���ن���ذ نحو 
ف��ي م��ج��االت مختلفة  60 عامًا 
والتعليم  الطفل  حماية  منها 

والصحة والطوارئ".
ون��ق��ل رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف عن 
وفد املنظمة أن "عملها توّسع 
الحكومة  ع���ل���ى  ي��ق��ت��ص��ر  ول�����م 
االت���ح���ادي���ة ف��ح��س��ب، ب���ل شمل 
تسعى  وأن�����ه�����ا  امل����ح����اف����ظ����ات، 
ح���ال���ي���ًا ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون مع 

الحكومات املحلية". 
وأورد عبد الرزاق أن "النقاشات 
تعاون  ت��ف��ع��ي��ل  إل�����ى  ت���ط���رق���ت 
الدولية،  وامل���ن���ظ���م���ة  امل���ح���اك���م 

الخبرات  االف��ادة من  وامكانية 
في التعامل مع االحداث".

ون���ب���ّه إل����ى ت�����دارس "آل���ي���ة عمل 
املختصة  ال��دوائ��ر  م��ع  املنظمة 
التعامل  ل����ه����ا  ي����م����ك����ن  ال�����ت�����ي 
حماية  ب����رن����ام����ج  ف�����ي  م���ع���ه���ا 
العدل،  وزارات:  ومنها  الطفل 
والعمل  وال��ت��رب��ي��ة،  وال��ص��ح��ة، 
وال����������ش����������ؤون االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة، 

والشباب والرياضة".
"جانبًا  أن  ال������رزاق  ع��ب��د  وذك����ر 
م��������ن ال������ل������ق������اء خ�������ّص�������ص إل������ى 
تقديم  وس�����ائ�����ل  ع�����ن  ال����ب����ح����ث 
القانونية سواء كان  املساعدة 
ال���ح���دث م��رت��ك��ب��ًا ل��ل��ج��ري��م��ة أو 

ضحيتها".
"التشريعات  أن  إل������ى  ول����ف����ت 
العراقية -ومنها قانون رعاية 

األح���داث- عالجت ه��ذه الحالة 
ال���ط���ري���ق الذي  ح���ي���ث رس���م���ت 
ال��ط��ف��ل وتقديم  ي��ؤم��ن ح��م��اي��ة 
الرعاية الالحقة وبعد تعرضه 

للجريمة".
وأف���اد رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف بأن 
"االتفاق جاء في عدة أمور من 
بينها تطوير ق��درات العاملني 
من  الطفولة  مجال حماية  في 
خالل إقامة الدورات التدريبية 
لتحسني مهاراتهم"، كاشفًا عن 
"ق�����رارات ص���درت ب��إق��ام��ة دورة 
ل��ل��ب��اح��ث��ني االج���ت���م���اع���ني على 

هذا الصعيد".
ويواصل بالقول إن "املباحثات 
أس���ف���رت أي���ض���ًا ع���ن ال��ع��م��ل مع 
والتعاون  اإلص��الح��ي��ة  ال�����دور 
معهم في مجال حماية الطفولة 
واألحداث في املجتمع، وإنشاء 
البصرة  ألن  م���الح���ظ���ة؛  دور 

تفتقر لها".
ون���ّوه عبد ال���رزاق إل��ى "تفعيل 
لألحداث  ال����الح����ق����ة  ال����رع����اي����ة 
الدعم  وت���ق���دي���م  وال���ج���ان���ح���ني 
ل����ه����م"، وف���ي���م���ا أعلن  ال���ن���ف���س���ي 
فريق  ل���ت���ش���ك���ي���ل  "ال����ن����ي����ة  ع������ن 
وذوي  املتخصصني  م��ن  ع��م��ل 
ال�����ع�����الق�����ة ب������ش������ؤون األط�����ف�����ال 
نافعني  ليصبحوا  وتأهيلهم 
في املجتمع"، تحّدث عن "قرب 
ل��ل��م��ش��اه��دة خاص  إن���ش���اء دار 
ينفصل  ال�������ذي�������ن  ب������األط������ف������ال 

أبويهم بالطالق".
القضائية  ال��س��ل��ط��ة  أن  ي���ذك���ر 
حرصها  ت�����ؤك�����د  االت�����ح�����ادي�����ة 
ب���ن���ح���و م���س���ت���م���ر ع����ل����ى إدام�������ة 
ال�������ت�������واص�������ل م��������ع امل����ن����ظ����م����ات 
الدولية املعنية بإنفاذ القانون 
وتطبيقه بما يتفق مع شرائع 
اإلن��س��ان على مختلف  ح��ق��وق 

األصعدة.

واسط/ ضحى كريم

ش��������ّكلت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف 
واس��������ط االتحادي��������ة لجان��������ًا ملتابع��������ة 
ملفات املوقوفني في املحافظة، وفيما 
أك��������دت انجازه��������ا مؤخرًا أكث��������ر من 8 
آالف دع��������وى تحقيقية بعضها مدور 
من السنوات املاضية، لفتت إلى أنها 
وّجه��������ت القض��������اة وأعض��������اء االدع��������اء 
العام بتكثي��������ف الزي��������ارات إلى مراكز 
الش��������رطة ومكات��������ب مكافح��������ة اإلجرام 
والنزاهة ألجل رفع تقارير دورية عن 
نسب االنجاز وإيجاز أسباب تأخير 

الحسم.
القاضي  االس��������تئناف  رئي��������س  وأفاد 
غالب عامر الغريب��������اوي في تصريح 
إلى "القض��������اء"، بأن"املحكمة ش��������كلت 
مؤخرًا لجنة تتولى متابعة الدعاوى 

التحقيقية في املحافظة".
وتابع الغريب��������اوي أن "ذلك جاء بناًء 
عل��������ى توجيهات صدرت من رئاس��������ة 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى، ومحكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة، االدع��������اء العام، 

وهيئة اإلشراف القضائي".
وأش��������ار إل��������ى قيام��������ه ب�"زي��������ارات إلى 
القضائي  التحقيق  املحاكم ومكاتب 
كافة،  االس��������تئناف  لرئاس��������ة  التابعة 
واللقاء املباشر مع القضاة واملحققني 
فيها بغية االط��������الع على واقع العمل 
ميداني��������ًا". كم��������ا نّوه الغريب��������اوي إلى 
"عقد ندوات ضمت رؤس��������اء وأعضاء 
ومحكم��������ة  الجناي��������ات،  الهيئ��������ات 
األح��������داث، وقض��������اة محاك��������م الجن��������ح 
والتحقي��������ق وأعض��������اء االدع��������اء العام 
العامل��������ني في تلك املحاك��������م، لتدارس 
معوقات العمل والوقوف على أسباب 
تأخير حسم بعض الدعاوى والسبل 

الكفيلة ملعالجتها".
وكش��������ف رئيس محكمة االس��������تئناف 
ع��������ن "توجي��������ه اعم��������ام إل��������ى القض��������اة 
وأعض��������اء االدع��������اء الع��������ام بوج��������وب 
تكثيف الزيارات الى مراكز الش��������رطة، 
ومكات��������ب مكافحة االج��������رام، ومكتب 
التحقيق  ومكاتب  النزاه��������ة،  تحقيق 
القضائ��������ي"، منبهًا إل��������ى "تزويد هذه 
الرئاسة بمواقف أسبوعية عن اعداد 
املوقوفني والدعاوى وأس��������باب تأخر 
حس��������م املدور م��������ن األعوام الس��������ابقة 

بشكل مفصل بغية متابعتها".
وفيما تحّدث الغريباوي عن "تنسيق 
مباش��������ر مع الدوائر املعني��������ة لتنفيذ 
ق��������رارات القضاء"، أّكد "فتح س��������جالت 
خاصة باملوقوفني وبإعداد الدعاوى 
والزيارات ومتابعتها ش��������خصيًا من 

رئاسة محكمة االستئناف".
ولفت رئيس اس��������تئناف واس��������ط إلى 
إحص��������اءات تل��������ك اإلج��������راءات آلخ��������ر 
ش��������هرين وه��������ي "القي��������ام ب��������� 67 زيارة 
إلى مراكز الش��������رطة ومكاتب مكافحة 

النزاه��������ة  هيئ��������ة  ومكت��������ب  اإلج��������رام 
القضائي وشعبة  التحقيق  ومكاتب 
املواق��������ف والتس��������فيرات ف��������ي مديرية 

شرطة واسط".
قام��������ت  "الرئاس��������ة  إن  أيض��������ًا  وق��������ال 
بمخاطب��������ة محاكم ومكاتب التحقيق 
القضائي ملتابعة ما ورد في الزيارات 
واملواقف الخاصة باملوقوفني وأعداد 
الدع��������اوى وأس��������باب تأخ��������ر الحس��������م 
ألج��������ل معالجتها"، موضح��������ًا أنه "تم 
ارسال 124 كتابًا لهذا الغرض خالل 

الشهرين املنصرمني".
واس��������تطرد الغريباوي أن "ما وصلنا 
عن أعداد الدعاوى ونس��������ب الحس��������م 
واإلجابات على هذه الكتب واملرسلة 
ايضًا م��������ن املحاكم ومكاتب التحقيق 
التابعة لنا خالل املدة ذاتها بلغ 206 

كتب ومواقف".
ويسترس��������ل أن "ه��������ذه اإلج��������راءات قد 
أفض��������ت إلى نس��������ب حس��������م عالية في 
الدعاوى التحقيقية املسجلة لألعوام 
املاضية، في معدالت لم تصل سابقًا 
حي��������ث وصل��������ت إل��������ى نح��������و 80 أل��������ف 

دعوى".
إن  بالق��������ول  الغريب��������اوي  وأكم��������ل 
"املحكمة مستمرة بمتابعة الدعاوى 
التحقيقية كافة وبنحو يومي، إضافة 
إلى متابعتها كافة الدعاوى االخرى 
املس��������جلة ام��������ام بقي��������ة املحاك��������م بقية 
تحقي��������ق العدالة بني اف��������راد املجتمع 
إل��������ى أصحابها  الحق��������وق  وإيص��������ال 

بأسرع وقت وفقًا للقانون".
االعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  ويول��������ي 
اهتمام��������ًا خاصًا بملف��������ات املوقوفني، 
حس��������م  مس��������تمر  بنح��������و  ويتاب��������ع 
قضاياهم ويدعو إلى تسريعها وفقًا 

للقانون.

جلنة ق�شائية ت�شهم يف ح�شم نحو 8 اآلف ا�شتئناف الب�شرة: برنامج حلماية الطفل مع اليوني�شيف
دعوى ملوقوفني يف وا�شط

التحكيم

القاضي عماد عبد اهلل

نس��������تطيع القول ب��������أن التحكيم هو نوع م��������ن القضاء الخاص 
ارتضاه األطراف ألنفس��������هم لحل املنازع��������ات بينهم عن طريق 
ُمحّك��������م ليحكم بينه��������م، ونظرًا لخط��������ورة هذا االتف��������اق تدخل 
املش��������ّرع لحماية أطرافه عب��������ر فرضه رقابة س��������ابقة على عمل 

املحكم والحقة على القرار الذي يصدره املحكمون.
التحكي��������م أقدم من القضاء، عرفته البش��������رية من��������ذ القدم إال انه 
اخذ يتضاءل بعد ظهور الدولة الحديثة ومع ذلك عاد ليأخذ 
مساحة واسعة بعد تطور التجارة وازدهارها بني الدول وفي 

داخل الدولة نفسها.
ويعتبر عقد التحكيم من العقود الرضائية التي يتنازل فيها 

األطراف عن حقهم في اللجوء إلى القضاء.
وان م��������ن  يتحدث عن التحكيم اإلجب��������اري فانه ليس بعقد بل 
يصح أي تصرف آخر غير أن يكون تحكيما ألنه إذا وجد شرط 
إجب��������اري في اللجوء الى التحكيم فانه يكون بناء على قانون. 
وف��������ي هذه الحالة فان ه��������ذا األمر يفقد فيه األط��������راف حريتهم 
في اختي��������ار اللجوء إلى التحكيم، وكذل��������ك فأنهم ليس لهم أن 
يتنازل��������وا عن اللجوء إلى التحكي��������م. وهذا األمر يبدو واضحا 
في التحكيم في قانون األحوال الشخصية فان لجوء األطراف 

إليه يكون ليس باتفاقهم وإنما هو أمر يفرضه القانون.
إن اتف��������اق التحكيم هو م��������ن العقود الش��������كلية يتعني أن يكون 
االتفاق مكتوب��������ا وإال كان باطال طبقا للم��������ادة 252 من قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة التي نص��������ت )ال يثبت اتف��������اق التحكيم إال 
بالكتاب��������ة ....( ولألطراف ان يعينوا املحكمني بأنفس��������هم ومن 
املمكن أن تعينهم املحكمة إذا حصل خالف بني األطراف حول 

ذلك.
ويرد املحكم بما يرد به القاضي ويجب أن يقدم طلب الرد إلى 

املحكمة املختصة وليس إلى هيئة التحكيم.
وقد حدد املش��������رع املس��������ائل التي يجوز التحكي��������م فيها, بقوله 
)ال يص��������ح التحكيم إال في املس��������ائل التي يج��������وز فيها الصلح 
وإال ممن له أهلية التصرف ف��������ي حقوقه ويجوز التحكيم بني 
الزوجني طبقا لقانون األحوال الش��������خصية وأحكام الش��������ريعة 

اإلسالمية( )م 254 /ف2 مرافعات مدنية(.
هناك نوعان من املحكمني محكم بالقضاء واملفوضون بالصلح 
ولع��������ل أهم نتيجة للتفريق بني التحكي��������م بالقضاء والتحكيم 
بالصل��������ح أن املصال��������ح ال يتقيد بقواعد قان��������ون املرافعات فإذا 
فوض الخصوم املحكمني بالصلح س��������واء كان ذلك  في ش��������رط 
التحكي��������م او مش��������ارطة التحكيم او في عقد ملح��������ق له او أمام 
املحكم��������ة املختصة  فأنهم ال يتقي��������دون  بقواعد املرافعات وال 
تس��������ري على تصرفاتهم الجزاءات املقررة ف��������ي  القانون ما لم 

يتعلق بالنظام العام ) م  265 /ف2 مرافعات مدنية(.
وان حجي��������ة حك��������م التحكيم يقتص��������ر أثره على طرف��������ي النزاع 
وكذلك يقتصر على املس��������ائل املحكوم فيها دون غيرها. أخيرًا 
نرى ان يش��������رع قانون خاص للتحكيم يالئم التطور الحاصل 
في مج��������االت التجارة الدولية واملج��������االت األخرى التي يدخل 

فيها التحكيم كوسيلة لحل النزاع.

القاضيقلم

تحذيرات من استمرار الحوادث المرورية في الطرق الخارجية.. ارشيف

أجهزت احلوادث املرورية في محافظة بابل على آالف األشخاص خالل السنوات الثالث املاضية، وفيما قال قاضي حتقيق أن أعداد ضحايا 
حوادث السيارات فاق أعداد ضحايا اإلرهاب خالل هذه املدة، أكد أن أغلب مرتكبي هذه احلوادث من املراهقني غير املؤهلني لقيادة املركبات.
وسجلت محكمة استئناف بابل االحتادية ورود )3288( دعوى قتل خطأ بسبب احلوادث املرورية خالل السنوات الثالثة املاضية )2013، 

2014، 2015(، فيما يتوقع أن يكون الضحايا أكبر من هذا العدد بكثير إذا ذهب جراء احلادث الواحد أكثر من ضحية.
بابل/ مروان الفتالوي

تنسيق مع الدوائر املعنية لتنفيذ قرارات احملاكمإتفاق على تقدمي املساعدة القانونية لألحداث

القاضي غالب عامر الغريباوي
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القضاء يعزز التعاون مع اليونيسيف لخدمة الطفل
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يجمع الكثيرون على ان عب��������ارة ) القانون ال يحمي 
املغفلني( وردت على لسان احد القضاة في الواليات 
املتحدة األميركية رداً  على شكوى قدمها مجموعة 
م��������ن الناس تتلخص بانهم  ضحي��������ة عملية احتيال 
فقد لفت أنظارهم اع��������الن في احدى الصحف مفاده 
:  اذا  أردت ان تصب��������ح ثريا أرس��������ل دوالرا واحدا إلى 
صندوق البري��������د..... وبعد فترة  ظهر اعالن يش��������رح 
كيف أصبح صاح��������ب اإلعالن ثريا بعد ان عانى من 
الفقر فخطرت بباله فكرة اإلعالن املذكور وقد نجح 
ف��������ي ذلك وحصل على مال كثير، فما كان منهم اال ان 
لجأوا للقضاء،  فكان الجواب القضائي ان )القانون 
اليحم��������ي املغفلني( ، واياً  تكن القصة فانها ال تخلو 
من رؤى اقتصادية كرس��������ها غلواء س��������لطان االرادة 
امُلَترج��������م في مب��������دأ )العقد ش��������ريعة املتعاقدين( كما 
ان الس��������ينما املصرية س��������اهمة بالتروي��������ج لها إبان 
س��������يطرتها على الس��������احة الفنية والثقافة العربية، 
غايتها ان يكون املش��������اهد اكثر انتباهاً  وحذراً  وان 
النية الحسنة قد تكون هي نقطة الضعف التي يجد 
فيه��������ا املحتال��������ون  هدفا لتحقيق مآربه��������م، واذا كان 
مبدأ )العقد ش��������ريعة املتعاقدي��������ن( عنفوانا لالرادة 
التي تس��������تمد منه ش��������رعنتها في فرض ش��������روطها ، 
ف��������ان القانون لم يكن بمنأى ع��������ن ذلك، فكان حاضرا 
ً لتعديل ش��������روط العق��������د وظروف تنفي��������ذه ملصلحة 
املتعاقد الذي تكون الش��������روط والتنفيذ مرهق عليه 
فيش��������مله بحمايت��������ه ،فالعقد حس��������ب القانون املدني 
العراق��������ي رقم 40 لس��������نة 1951 املعدل ف��������ي املادة )73 
( ه��������و: ارتب��������اط االيجاب الصادر من اح��������د العاقدين 
بقب��������ول االخر على وجه يثبت اثره في املعقود عليه. 
خاضع للتش��������خيص من قبل املشرع فاملشرع ينص 
ف��������ي املادة )93(  بان كل ش��������خص اهالً  للتعاقد مالم 

يقرر القانون  عدم اهليته او يحد منها.
ولتفنيد هذا العرف الشائع نحدد مفهوم ذو الغفلة  
وح��������االت االس��������تغفال فيم��������ا اذا تحقق��������ت ، واملوقف 

القانوني من التصرفات الصادرة  ..؟
 لغةً  كما جاء في قاموس املعاني 

ُ
ل ذو الغفلة اوامُلَغفَّ

: من ال ِفطنة له، من يسهل خداعه قليل الِخبرة.
واصطالحاً  :هو من ال يهتدي عادةً  الى التصرفات 
الرابح��������ة وال التصرفات الخاس��������رة ويفتقد التمييز 
بينهما لذلك يغنب في املعامالت لس��������ذاجته وحسن 

نيته .
والقانون يعتبر كل شخص اتم الثماني عشرة سنة 

كاملة اهال إلبرام ما يشاء من التصرفات القانونية 
م��������ا لم يعترض اهليته ع��������ارض من عوارض االهلية 
وه��������ي :الجنون والعته والس��������فه وذي الغفلة . وحكم 
ذي الغفل��������ة كما ن��������ص القانون في امل��������ادة )110( من 

القانون املدني حكم السفيه ،وهذا يعني :
تصرف��������ات ذو الغفلة يكون حكمه��������ا كتصرفات غير 
املحجور اال اذا كان التصرف وقع منه غشاً  بطريق 
التواط��������ؤ توقعا للحجر فح��������ني ذاك يكون التصرف 
حكم��������ه حكم تصرف��������ات بعد الحجر علي��������ه وولي ذو 
الغفلة املحكمة او الوصي الذي تعينه ، وتصح حسب 
ن��������ص املادة )2/109( من القانون املدني وصاياه في 
ثل��������ث امواله حت��������ى وان تمت الوصية بع��������د الحجر 
واذا اكتس��������ب ذو الغفلة رشداً  فكت املحكمة الحجر 
حس��������ب نص املادة )3/109( من القانون املدني ، اما 
بعد الحجر عليه ، فحك��������م تصرفاته حكم تصرفات 
الصغير املميز فتك��������ون )صحيحة ( اذا كانت نافعة 
نفعا محضاً  كقبول الهبة بدون عوض واليش��������ترط 
قبول الولي او الوصي وتصرفات )باطلة ( اذا كانت 
ضارة ضررا محضا ً كاالبراء والهبة حتى وان اقرها 
الول��������ي او الوصي ،امااذا كانت التصرفات دائرة بني 
النف��������ع والضرر فانها تنعق��������د )موقوفة( على اجازة 

الولي او الوصي مثالها االيجار واملقاولة.
اما حاالت االس��������تغفال التي يق��������ع فيها املتعاقد كأن 
تكون عن غلط او تغرير مع غنب او استغالل لحاجته 
او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فان 
املش��������رع يتدخل لحمايته كما بينت املواد )117 ،121 
،124 ،125 ( م��������ن القان��������ون املدني اضاف��������ة الى رعاية 
ذي الغفلة في قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 
1980 خالل فترة الحجر عليه ،اما الحماية الجنائية 
فاملس��������ؤولية الجزائي��������ة تدور مع القص��������د الجرمي : 
الذي تعرفه املادة )33( من قانون العقوبات العراقي 
بانه: توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل املكون 
للجريمة هادف��������اً  الى نتيجة الجريم��������ة التي وقعت 
او اي نتيجة جرمية اخ��������رى واذا علمنا ان ارادة ذي 
الغفل��������ة معيبة امكننا تلم��������س الحماية القانونية له 
كذلك لالش��������خاص الذين يقعون ضحية االستغفال 

فتصرقاتهم تفتقر الى القصد الجرمي.
 والخالصة ان املقولة الشائعة بان القانون اليحمي 
املغفل��������ني تصي��������ب روح العدال��������ة الت��������ي ينب��������ض بها 
القان��������ون وتؤكد عل��������ى اهمية الوع��������ي القانوني في 

املجتمع .

في العراق وما بعد 2003/4/9 
القطاع املصرفي تقدما  ش��������هد 
ظ��������ل سياس��������ة  ف��������ي  ملحوظ��������ا 
والس��������وق  الح��������ر  االقتص��������اد 
اهم  املفتوحة, املصارف إحدى 
الدعام��������ات الت��������ي يق��������وم عليها 
االقتص��������اد ف��������ي الع��������راق فه��������ي 
تلع��������ب دورا كبي��������را في تجميع 
االموال من املدخرين ووضعها 
االس��������تثمارات  إش��������ارة  ره��������ن 
وهذا  والخارجي��������ة،  الداخلي��������ة 
تلعب��������ه  ال��������ذي  الكبي��������ر  ال��������دور 
املص��������ارف في تجمي��������ع األموال 
اس��������تهدافا من  االكثر  جعله��������ا 
طرف املجرمني ومحل للجريمة 
من قبل الكثيرين ، وفي مقابل 
ذل��������ك ونتيجة ل��������دور املصارف 
ف��������ي االقتص��������اد الوطني فال بد 
م��������ن ايالئه��������ا اهمي��������ة قانونية 
مناس��������بة وكان ال بد من ايجاد 
تش��������ريع قانون��������ي ينظ��������م ادارة 
املالي��������ة الخاص��������ة  املؤسس��������ات 
ويضع األطر القانونية لعملها 
قانون  املدني  الحاك��������م  فاصدر 

املصارف رقم 94 لسنة 2004.
 صحي��������ح ان ه��������ذا القانون بني 
املص��������ارف  تأس��������يس  آلي��������ات 
عل��������ى  الحص��������ول  ومتطلب��������ات 
اجازة ممارسة اعمالها وأوضح 
األنشطة املصرفية التي يجوز 
وحدد  ممارس��������تها  للمصارف 
مجموع��������ة  ذات��������ه  الوق��������ت  ف��������ي 
اال  املحظ��������ورة  االنش��������طة  م��������ن 
ان القان��������ون املذكور ل��������م يحدد 
عل��������ى  املفروض��������ة  العقوب��������ات 
ممارسة العاملني في املصارف 
ول��������م  املحظ��������ورة  لألنش��������طة 
يتضمن االش��������ارة ال��������ى الصور 
الجرمية التي تنش��������أ بمناسبة 
ممارسة األعمال املصرفية, عدم 
تحديد العقوبات يش��������كل حالة 
من الفراغ والعجز التشريعيني 
الواضح��������ني اللذي��������ن يؤش��������ران 
لخل��������ل كبير ف��������ي القانون يلقي 
بظالله السيئة على واقع العمل 
املصرف��������ي ويض��������ر بمصلح��������ة 
الفئ��������ات املتعاملة مع املصارف 
والبنك  واملودعني  كاملساهمني 

املركزي العراقي.
 قان��������ون املص��������ارف ل��������م يعالج 
موضوع��������ة الجرائ��������م املصرفية 
او البنكي��������ة كم��������ا فعل��������ت اغلب 
التش��������ريعات في الدول األخرى 
ولم يض��������ع تعريفا محددا لهذا 
النوع من الجرائم،  صحيح ان 
قان��������ون املصارف واكب التطور 
في تأس��������يس وبناء املؤسسات 
املالي��������ة واملصرفي��������ة لكنه عجز 
عن مواكبة التطور املرافق لهذه 
املؤسس��������ات في مجال الجرائم 

البنكي��������ة, فالنصوص العقابية 
للجرائم البنكية يجب ان تكون 
محل تعديل وتطوير مس��������تمر 
لتواك��������ب التط��������ور الس��������ريع في 
مجال جرائم البنوك ويجب ان 
يفرد املشرع نصوصا قانونية 
البنكي��������ة  للجرائ��������م  خاص��������ة 
وبخ��������الف ذل��������ك ام��������ا ان نك��������ون 
امام نصوص عقابية مش��������تتة 
ب��������ني اكثر من قان��������ون او نلجئ 
للنصوص العقابية العامة في 
قانون العقوب��������ات اي نلجأ الى 

مبدأ التجريم باإلحالة.
 قانون مكافحة غسيل االموال 
رق��������م 93 لس��������نة 2004 وقان��������ون 
مكافحة غسل االموال وتمويل 
االرهاب رق��������م 37 لس��������نة 2015 
عالج��������ا صورا لجرائ��������م تتعلق 
بغس��������يل االموال وقانون البنك 
املركزي العراقي رقم 56 لس��������نة 
2004 عالج صورا جرمية تتعلق 
بتزيي��������ف العمل��������ة وترويجه��������ا 
اال ان هن��������اك من األفع��������ال التي 
ترتك��������ب في اط��������ار العمل املالي 
واملصرفي مما ال تندرج تحت 
وص��������ف جرائ��������م غس��������ل االموال 
او تزيي��������ف العمل��������ة وان املنطق 
يف��������رض  الس��������ليم  القانون��������ي 
تجريمه��������ا ضمن مواد القانون 
الذي ينض��������م عمل املصارف ملا 
يترتب عليها من اثار ومخاطر 
كبيرة على االقتصاد الوطني, 
الواقع العملي يشهد الكثير من 
الص��������ور الجرمي��������ة ومنها على 
س��������بيل املثال صك��������وك املقاصة 
بني املصارف التي تصرف دون 
اجراء الحجز الهاتفي ثم يتبني 
انه��������ا خالي��������ة م��������ن الرصيد ما 
مالية  اختالس��������ات  عليه  ترتب 
كبيرة والقروض التي تمنح من 
املصارف بمبالغ عالية دون اي 
ضمانات تؤمن تس��������ديدها ما 
ينطوي عل��������ى تواطؤ كبير من 
قبل ادارة املصرف واملقترض و 
زيادة رأس مال املصارف زيادة 
وهمي��������ة بمنح قروض من رأس 
ملال نفسه للمساهمني الجدد و 
املودعني  باموال  عقارات  شراء 
النقدي��������ة  الس��������يولة  الف��������راغ 
للمص��������رف واع��������الن افالس��������ه و 
تبويب الس��������رقات التي ترتكب 
على اموال املص��������رف على انها 
مصرفية  وتس��������هيالت  قروض 
وغيره��������ا من الص��������ور الجرمية 
والت��������ي يج��������ب ان ال يت��������رك امر 
العامة في  تجريمها للقواع��������د 
قانون العقوبات وانما تحتاج 
ان تفرد له��������ا نصوصا عقابية 
تنطب��������ق وأوصافه��������ا وتح��������دد 
عقوب��������ات  وتف��������رض  أركانه��������ا 

تتناس��������ب واثاره��������ا على أموال 
املودعني وعلى القطاع املصرفي 
, ولو تصفحنا نصوص قانون 
 94 رق��������م  العراقي��������ة  املص��������ارف 
لس��������نة 2004 وفي امل��������ادة 1/56 
نج��������د ان املش��������رع اج��������از  للبنك 
املركزي العراقي فرض غرامات 
وعقوبات ادارية على املصارف 
التي تخالف احكام القانون او 
التي تق��������وم بأعم��������ال مصرفية 
غي��������ر س��������ليمة وبالتأكي��������د فان 
واالداري��������ة  املالي��������ة  العقوب��������ات 
غير كافي��������ة ملواجهة هذا النوع 
م��������ن الجرائ��������م وال توف��������ر الردع 

املطلوب ملنع ارتكابها.
وفي املادة 56 / 5 اجاز املشرع 
قانوني��������ة  اج��������راءات  اتخ��������اذ 
وف��������رض عقوب��������ات بمقتض��������ى 
القوان��������ني االخ��������رى ف��������ي ح��������ال 
ارتكاب املص��������ارف للمخالفات 
القانوني��������ة ومثل ه��������ذا النص 
باالحال��������ة  عقوب��������ات  يمث��������ل 
القانوني��������ة ال��������ى قوانني اخرى 
وكان االولى من مشرع قانون 
يحي��������ل  ان  وب��������دل  املص��������ارف 
انفاذ  ع��������ن  الجهات املس��������ئولة 
وتطبي��������ق القانون  الى قوانني 
اخرى , ان يفرد لكل صورة من 
الجرائ��������م البنكي��������ة واملصرفية 
عقوب��������ات  م��������ن  يالئمه��������ا  م��������ا 
الجرائ��������م  وان  خصوص��������ا 
املصرفية ذات  مس��������اس خطير 
باقتص��������اد البل��������د وه��������ي على 
عالقة وطيدة بعمليات غس��������ل 
االموال وتهريب العملة وادارة 
مجهول��������ة  املالي��������ة  التدفق��������ات 
املص��������در كذل��������ك م��������ن مالحظة 
القان��������ون  ذات  م��������ن   57 امل��������ادة 
نج��������د ان املش��������رع عاق��������ب على 
ممارسة العمل املصرفي بدون 
اجازة بنفس عقوبة االحتيال 
املنص��������وص عليها ف��������ي قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي عليه فان 
املش��������رع ج��������رم فقط ممارس��������ة 

العمل املصرفي بدون اجازة.
 مجل��������س النواب وف��������ي الحالة 
ه��������ذه يفت��������رض ان يجع��������ل من 
املص��������ارف في  قانون  تعدي��������ل 
التش��������ريعية  أوليات��������ه  س��������لم 
ليج��������ري عليه م��������ن التعديالت 
التي  يت��������الءم والتط��������ورات  ما 
ط��������رأت على القط��������اع املصرفي 
ف��������ي الع��������راق وبم��������ا يضمن ان 
يؤدي ه��������ذا القط��������اع دوره في 
بناء االقتص��������اد الوطني وبما 
يعيد الثق��������ة العامة باملصارف 
م��������ع الحف��������اظ عل��������ى مصال��������ح 
املودع��������ني وأمواله��������م ف��������ي ظل 
سياسة مصرفية ومالية تتفق 

والسياسات العامة للدولة.

ل الذي يحميه القانون..!  اجلرائم امل�شرفيةاملَُغفَّ
القاضي إياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران

 

1 - رفض طل��������ب إصدار ترخيص أو 
تصري��������ح مصرفي أو إضافة ش��������رط 
أو قي��������د عن��������د إص��������دار تصري��������ح أو 
ترخيص م��������ا أو إلغ��������اء ترخيص أو 
تصريح بموج��������ب القانون املصرفي 

أو بموجب هذا القانون. 
أو  تنفيذي��������ة  إج��������راءات  ف��������رض   -  2
عقوب��������ات إداري��������ة بموج��������ب القانون 

املصرفي أو بموجب هذا القانون. 
-3 إص��������دار أمر ألي ش��������خص يزاول 
نش��������اطا يتطل��������ب إص��������دار ترخيص 
أو تصري��������ح بان يمتن��������ع عن مزاولة 
ه��������ذا النش��������اط دون الحص��������ول على 
الترخيص أو التصريح املطلوب من 

قبل البنك املركزي. 
4 – تمديد مدة عمل الوصي .

5 – اتخاذ أي إجراءات نصت عليها 
أحكام القسم الحادي عشر والثاني 
عش��������ر والثالث عش��������ر والرابع عشر 
من القان��������ون املصرفي الذي يختص 
برفع دعوى قضائي��������ة إمام محكمة 

الخدمات املالية. 
6– مراجعة اإلجراءات التي يتخذها 
الوصي أو الحارس القضائي لبيان 
م��������دى تجاوزهم��������ا حدود الس��������لطة 
املمنوح��������ة لهم��������ا بموج��������ب القانون 

املصرفي.  
7– الفص��������ل باملنازعات التي تنش��������أ 

بني املصارف واملؤسسات املالية
8– تخت��������ص املحكم��������ة بالنظ��������ر في 
أي  عليه��������ا  ين��������ص  الت��������ي  املس��������ائل 
قانون آخر على أنها من اختصاص 

املحكمة.

وقد نص��������ت الفق��������رة )4(  م��������ن املادة 
أع��������اله على عدم اختصاص املحكمة 
بمراجعة  قرارات أو إجراءات البنك 

املركزي بشأن تطوير السياسة 
النقدي��������ة وتنفيذه��������ا بم��������ا 

في ذلك سياس��������ة س��������عر 
الصرف األجنبي.

إن من أولويات البنك 
العراق��������ي  املرك��������زي 
الجه��������ة  باعتب��������اره 
الوحي��������دة املخول��������ة 
السياس��������ة  برس��������م 
النقدي��������ة للبل��������د هو 
األه��������داف  وض��������ع 

الرئيسية التي تحقق 
واملحافظة  االس��������تقرار 

على نظام مالي ثابت وفي 
س��������بيل تحقي��������ق ه��������ذه املهمة 

فق��������د أعطى قان��������ون البن��������ك املركزي 
العراق��������ي للبنك صالحية إصدار أية 
تعليم��������ات أو أوام��������ر يراها ضرورية 
لتنفيذ تطبيق أحكام القانون وذلك 
بموجب ألفقرة )5(  من املادة )4( منه 
والت��������ي نصت عل��������ى ان )يكون للبنك 
املركزي العراقي  وهو بصدد تنفيذ 
مهام��������ه وفق��������ا لإلح��������كام املنصوص 
عليها في هذا القانون سلطة إصدار 
األوام��������ر امللزمة  املوجه��������ة ألفراد أو 
كيان��������ات  محددة الت��������ي يكلف فيها 
هؤالء األف��������راد أو الكيان��������ات  بمهام 
محدده تتماش��������ى مع نصوص  هذا  

القانون(.
وتع��������رف السياس��������ة النقدي��������ة بأنها 

التدخل املباش��������ر املعتم��������د من طرف 
الس��������لطة النقدي��������ة به��������دف التأثي��������ر 
عل��������ى الفعالي��������ات االقتصادي��������ة عن 
النق��������ود وتوجيه   طريق عرض 
االئتمان باستخدام وسائل 
الرقاب��������ة عل��������ى النش��������اط  
للبن��������وك  االئتمان��������ي 
أداة  وهي  التجاري��������ة 
السياسة  أدوات  من 
أالقتصادية لتوجيه 
النشاط االقتصادي 
ومن أدوات السياسة 
وتحدي��������د  النقدي��������ة 
س��������عر الفائدة، إذ أن 
قان��������ون البنك املركزي 
ل��������م يقم بتحديد س��������عر 
الفائدة  وإنما أعطى ذلك 
ملجل��������س إدارة البن��������ك املركزي 
إلص��������دار التعليمات الالزمة بش��������أن 
ذلك ومن أدواتها  أيضًا االحتياطي 
القانون��������ي وه��������و احتياط��������ي إلزامي 
نصت على تكوينه القوانني املنضمة 
لنش��������اط املصارف والشركات ووفق 
نس��������ب يحددها القانون وقد نصت  
التنفيذي��������ة  الالئح��������ة  ذل��������ك  عل��������ى 
للمصارف إذ ورد في املادة 1 - ثانيا 
منها : يحدد البن��������ك )البنك املركزي 
( النسبة املئوية لالحتياطي ويمكن 
تعديل هذه النس��������بة م��������ن وقت ألخر 
كم��������ا نص��������ت امل��������ادة 4 – أوال منه��������ا 
على أن  يدف��������ع املصرف الذي يخفق 
وال��������ذي  باالحتياط��������ي  باالحتف��������اظ 
يساوي متطلبات االحتياطي غرامه 

إل��������ى البن��������ك تس��������اوي الفائ��������دة على 
االئتمان  االولي.

وللبن��������ك املركزي بموج��������ب املادة 29 
ف 2 م��������ن قان��������ون البن��������ك املركزي أن 
يفرض وسيتحصل من أي مصرف 
فش��������ل في االحتف��������اظ  باالحتياطات 
املطلوب��������ة بمس��������توياتها الدنيا بما 
يتفق م��������ع ألفقرة )1( س��������عر الفائدة 
الجزائي على العجز في االحتياطات 
املطلوبة ملثل ذلك املصرف حتى يتم 

تصحيح العجز.
الق��������رارات  إن  يتض��������ح  تق��������دم  مم��������ا 
الصادرة من البنك املركزي والخاصة 
املنص��������وص  النقدي��������ة  بالسياس��������ة 
عليها ف��������ي امل��������ادة )16( م��������ن قانون 
البنك املركزي ومنها مانصت عليه 
ألفق��������رة )ب( من املادة املذكورة أعاله 
البن��������ك املركزي  بخص��������وص مراقبة 
مس��������تويات االحتياطي النقدي تقع 
خارج اختصاص محكمة الخدمات 
املالي��������ة عمال بأحكام امل��������ادة 63 ف4 
من القانون املذكور إال إن اآللية التي 
يتبعه��������ا البن��������ك املركزي ف��������ي تنفيذ 
سياس��������ته النقدي��������ة ومنه��������ا ف��������رض 
العقوبات اإلداري��������ة املتمثلة بفرض 
الفائ��������دة الجزائ��������ي تك��������ون خاضعة 
للطعن امام محكمة الخدمات املالية 
الن نظ��������ر املحكم��������ة س��������وف يتح��������دد 
بالنظر في مشروعية  فرض العقوبة  
وال يتدخل بالسياسة النقدية والتي 

فرضت العقوبة ألجل تنفيذها.
وف��������ي ه��������ذا الش��������أن ذهب��������ت محكمة 
استئناف بغداد الرصافة االتحادية 

بنفس االتجاه اذ ج��������اء في قرار لها 
بالع��������دد 328|م|2015 ف��������ي 14|6|2015 
)ولدى عطف النظر على القرار املميز 
وجد ان��������ه غي��������ر صحي��������ح ومخالف 
للقانون الن املحكم��������ة ردت الدعوى 
م��������ن جه��������ة االختص��������اص اس��������تنادا 
ألحكام  م| 63 ف 4م��������ن قانون البنك 
املرك��������زي العراق��������ي معللة ذل��������ك بأن 
إجراءات البنك املركزي تجاه مصرف 
املميز تدخل ضمن مفهوم السياسة 
النقدية املش��������ار إليها ف��������ي املادة 63 
ف4 من قان��������ون البنك املركزي وعند 
امع��������ان النظر في مفهوم السياس��������ة 
ألنقدي��������ة وج��������د أن املختص��������ني ف��������ي 
عل��������م املالي��������ة واالقتصاد يش��������يرون 
إلى أنه��������ا التدخل املباش��������ر املعتمد 
م��������ن طرف الس��������لطة النقدي��������ة بهدف 
التأثير على الفعاليات أالقتصادية 
ع��������ن طريق ع��������رض النق��������ود وفرض 
االئتمان  الفائ��������دة وتوجي��������ه  س��������عر 
للمصارف التجارية وحيث ان طلب 
املمي��������ز ) املدعي(  ل��������م يتعلق بمقدار 
الفائدة أو أي أجراء اتخذ على وجه 
العموم تجاه جميع املصارف وانما 
كان طل��������ب الكف عن أملطالبه بمبالغ 
يزعم املدعي ان البنك املركزي تسبب 
فيها فال يكون الطلب اعتراضا على 
الت��������ي يتوالها   النقدي��������ة  السياس��������ة 
البن��������ك املرك��������زي وانما أص��������ل النزاع 
ي��������دور تجاه تحديد املس��������ؤولية عن 
الخطأ الذي بموجبه فرضت الغرامة 
وه��������ذا يعد م��������ن صل��������ب اختصاص 

محكمة الخدمات املالية(.

التطور في اي مجال من 
مجاالت احلياة يحتاج 

الى تشريع قانوني 
يوازيه ويجاريه وينظم 

العالقات القانونية التي 
تنشا خالل التطور 

ومبناسبته وفي الوقت 
ذاته يحدد التشريع 

القانوني لالفعال التي 
تنتج أثرًا سلبيا فيجرمها 

ويفرض عليها العقوبات 
املالئمة. 
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نظرًا للحاجة امللّحة التي 
تفرضها ضرورات التنمية 

االقتصادية الشاملة في البالد 
وتغيير النظام االقتصادي من 

االقتصاد املوجه إلى اقتصاد 
السوق اقتضت الضرورة إنشاء 

محاكم جتارية متخصصة، 
وقد نص قانون البنك املركزي 

رقم 56 لسنة 2004 في 
القسم الثاني عشر منه على 

إنشاء محكمة تسمى مبحكمة 
اخلدمات املالية تتألف من 
هيئة قضائية مكونة من 
خمسة أعضاء وقد حددت 
املادة 63 منه اختصاصات 
احملكمة مبراجعة األوامر 
والقرارات التي يصدرها 

البنك املركزي وهي كاآلتي: 



قرارات تمييزية
www.iraqja.iq
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صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية بنحو دوري أبرز املبادئ التمييزية للقرارات 
الصادرة من محكمة التمييز االحتادية ومختلف رئاسات محاكم االستئناف(

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئة 
املوسعة الجزائية في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة وج��������د أن قاض��������ي محكمة 
تحقيق بغ��������داد الجديدة ق��������رر بتاريخ 
التحقيقية  2015/8/26 إحالة األوراق 
إل��������ى محكم��������ة  )أ(  الخاص��������ة باملته��������م 
التحقي��������ق املركزي��������ة إلكم��������ال التحقيق 
فيه��������ا حس��������ب االختص��������اص النوع��������ي 
وان املحكم��������ة األخيرة ق��������ررت بتاريخ 
2015/9/16 عرض األوراق التحقيقية 
عل��������ى ه��������ذه الهيئ��������ة لتعي��������ني القاضي 
املخت��������ص بالتحقي��������ق. ول��������دى التأمل 
والرجوع إلى األوراق التحقيقية وجد 
انها تخص ش��������كوى املشتكي )م( حول 
تعرضه إلطالق عيارات نارية من قبل 
مجموع��������ة م��������ن األش��������خاص ومحاولة 

خطف��������ه ول��������دى الرج��������وع إل��������ى أق��������وال 
املش��������تكي والش��������هود واملتهم تبني بأن 
الحادث وعلى فرض صحة ثبوته فأنه 
يخلو من الطابع اإلرهابي ويخرج عن 
االختصاص النوعي ملحكمة التحقيق 
املركزية وحس��������ب قانون تشكيلها لذا 
ق��������رر تعيني قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 
بغ��������داد الجديدة املختص نوعيًا بنظر 
إلي��������ه  التحقيقي��������ة وإعادته��������ا  األوراق 
إلكم��������ال التحقي��������ق فيها وفق��������ًا ألحكام 
القان��������ون وإش��������عار محكم��������ة التحقيق 
املركزية بذل��������ك، وصدر القرار باالتفاق 
اس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة )13/أواًل/ب- 
القضائ��������ي  التنظي��������م  قان��������ون  م��������ن   )2
رقم 160 لس��������نة 1979 املع��������دل في 12/
صفر/1437ه� املواف�ق 2015/11/25م.

املبدأ

القرار

خل��������و االوراق التحقيقية م��������ن الطابع االرهاب��������ي يخرج عن 
االختص��������اص النوعي ملحكم��������ة التحقيق املركزية وحس��������ب 

قانون تشكيلها .

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د أن 
املحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى 
بالدع��������وى   2015/8/3 وبتاري��������خ 
املرقم��������ة 389/ك/2015 ق��������ررت الغ��������اء 
التهم��������ة املوجهة الى املته��������م )خ،أ،ج( 
وفق��������ا ألحكام امل��������ادة 3/أوال و4 /أوال 
م��������ن قان��������ون مكافحة تهري��������ب النفط 
ومش��������تقاته واألفراج عنه لعدم كفاية 
األدلة وتس��������ليمه الس��������يارة واملنتوج 
مادام��������ت م��������ن أن هناك مته��������م مفرقة 
قضيت��������ه وهو س��������ائق الس��������يارة )ق،أ، 

ح( الذي تركه��������ا هي واملنتوج وهرب 
ف��������كان عل��������ى املحكم��������ة مالحظ��������ة ذلك 
وحي��������ث أن م��������ا تق��������دم أخ��������ل بصح��������ة 
الق��������رارات ق��������رر نقض كاف��������ة القرارات 
الصادرة بالدعوى وأعادة األضبارة 
الى محكمتها ألجراء محاكمة املتهم 
مجددا وفق ما تقدم أستنادا ألحكام 
امل��������ادة 259/أ8- م��������ن قان��������ون أص��������ول 
املحاكم��������ات الجزائية وص��������در القرار 
باألتفاق في 18/ربيع األول /1437ه� 

املوافق 2015/12/30م.

القرار

أذا وجدت املحكمة أن األدلة ضد املتهم غير كافية فال تقرر تس��������ليم السيارة 
واملنتوج النفطي مادام هناك متهم مفرقة قضيته وهو سائق السيارة التي 

التي تركها هي واملنتوج وهرب .

لدى التدقي��������ق و املداولة وجد ان املحكمة 
الكمركي��������ه للمنطقة الوس��������طى و بتاريخ 
2015/7/5 بالدعوى املرقمة 346/ك/2015 
ق��������ررت ادان��������ة املتهمني كل م��������ن )ح( و )ز( 
وفقًا الح��������كام امل��������ادة 3/اواًل و 4/اواًل من 
قانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاته 
وبداللة م��������واد االش��������تراك 47و48و49 من 
قانون العقوبات و حكمت على كل واحد 
منهم بالحبس البسيط ملدة اربعة اشهر 
و غرامة قدرها اربعة عشر مليون و عند 
عدم الدفع حبس��������هما ملدة تس��������عة اش��������هر 
تنفذ بالتعاقب و مصادرة املنتوج البالغ 
س��������بعة االف لتر و تسليم السيارة و لدى 
التأمل في القرار املذكور وجد انه س��������ابق 
الوانه ذلك انه بتاريخ 2015/4/5 قبضت 
املف��������ارز الحكوميه على املته��������م )ح( وهو 
سائق الس��������يارة املرقمة 27479/ حكومي 
في احدى الس��������احات في منطقة البلديات 
م��������ع املته��������م )أ( و بحوزته��������م براميل عدد 
13 س��������عة 220 لتر مع روب��������ن و كان املتهم 
)ح( يق��������وم بتفريغ م��������ادة زيت ال��������كاز من 
الس��������يارة إل��������ى البراميل العائ��������دة للمتهم 
الثاني و قد تعزز ذلك بأقوال الشهود من 
اف��������راد املفرزة القابضه و حي��������ث ان قيادة 
قوات ش��������رطة الطاقة س��������يطرة الش��������رطه 
بكتابه��������ا املرق��������م 10465 ف��������ي 2015/4/8 

بينت ان املنتوج املضب��������وط مع املتهمني 
ه��������ي كمي��������ة لم يت��������م تفريغها ف��������ي محطة 
غربي بغ��������داد الحكوميه التابعة لش��������ركة 
توزي��������ع املنتج��������ات النفطي��������ه و ان اللجان 
التفتيش��������يه بينت وجود نق��������ض بمقدار 
)3661( لتر من منتوج زيت الكاز لم تفرغ 
في املحط��������ة فكان على املحكم��������ة التحقق 
من ذلك و الس��������ؤال من املتهمني عن كمية 
الكاز املضبوط بحوزتهم و كيف ضبطت 
بحوزته��������م وه��������ل انه��������ا عائ��������دة للدولة ام 
للمتهمني و تدوين اقوال املمثل القانوني 
للش��������ركة به��������ذا الخصوص ف��������أذا ما تبني 
ان املنت��������وج املضب��������وط هو مس��������روق فأن 
موضوعه يش��������كل جريم��������ة وال عالقة لها 
بتهريب املنتجات النفطي��������ه انما جريمة 
س��������رقة الم��������وال الدول��������ة وان تب��������ني ع��������دم 
عائديته للش��������ركة فأن موضوعه يش��������كل 
جريم��������ة تهريب و حيث ان م��������ا تقدم اخل 
بصحة القرارات قرر نقض كافة القرارات 
الصادرة بالدعوى وإعادة االضبارة إلى 
محكمته��������ا ألجراء محاكمة املتهمني وفق 
ما تقدم استنادًا الحكام املادة 259/أ7- من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية وصدر 
الق��������رار باالتف��������اق ف��������ي 12/صفر/1437ه� 

املوافق 2015/11/24 م .

لدى التدقي��������ق واملداولة وج��������د أن املحكمة 
الكمركي��������ة للمنطق��������ة الوس��������طى وبتاري��������خ 
2015/8/12 بالدع��������وى املرقمة 3/ك/2015 
ق��������ررت أدانة املته��������م )م،ع،م( وفق��������ا ألحكام 
امل��������ادة 3/أوال، من قان��������ون مكافحة تهريب 
النفط ومش��������تقاته وحكمت عليه بالحبس 
البس��������يط ملدة أربعة أش��������هر وغرامة قدرها 
أربعة وأربعون مليون وهي تمثل خمس��������ة 
املضبوط��������ة  األس��������طوانات  قيم��������ة  أمث��������ال 
الغاز  الس��������يارة وأس��������طوانات  ومص��������ادرة 
وعش��������رون  مائت��������ان  والبالغ��������ة  الس��������ائل 
أس��������طوانة فارغ��������ة ولدى التأمل ف��������ي القرار 
املذكور وجد أنه بني على خطأ في تطبيق 
القان��������ون تطبيقا صحيحا ذل��������ك أن املتهم 
قب��������ض عليه وهو يق��������ود الس��������يارة املرقمة 
ميتسوبيش��������ي  ن��������وع  س��������ليمانية   /7102
ومحملة بمائتان وعش��������رون أسطوانة غاز 
س��������ائل فارغة دون حصوله على موافقات 
أصولي��������ة م��������ن الجه��������ات املختص��������ة وحيث 
أن حيازة األس��������طوانات الفارغة ال تش��������كل 

جريمة مادامت أركان جريمة التهريب غير 
متحققة وأن القانون ال يحاسب على النية 
وحيث أن ما أستقر عليه قضاء هذه الهيئة 
أن أس��������طوانات الغاز املطابقة للمواصفات 
التس��������ويقية والخالي��������ة من منت��������وج الغاز 
لتش��������كل جريم��������ة فتكون األدل��������ة املتحصلة 
ضد املتهم غير كافية ألدانته والحكم عليه 
علي��������ه وحيث أن املحكمة س��������ارت بالدعوى 
خالف��������ا ملا تقدم ق��������رر نقض كاف��������ة القرارات 
الص��������ادرة بالدع��������وى ولعدم كفاي��������ة األدلة 
ضد املتهم غير كافية ألدانته والحكم عليه 
وحيث أنه املحكمة سارت بالدعوى خالفا 
ملا تق��������دم قرر نقض كافة القرارات الصادرة 
بلدعوى ولع��������دم كفاية األدل��������ة ضد املتهم 
ق��������رر الغ��������اء التهمة واألفراج عنه وتس��������ليم 
السيارة وأسطوانات الغاز اليه لقاء وصل 
القرار اس��������تنادا ألحكام امل��������ادة 259/أ6- من 
قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية وصدر 
القرار باألتفاق في 18/ربيع األول /1437ه� 

املوافق 2015/12/30 م.

املبدأ

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

اذا تبني ان املنتوج النفطي املضبوط هو مس��������روق فان موضوعه يشكل جريمة 
وال عالق��������ة لها بتهريب املنتجات النفطية انما جريمة س��������رقة الموال الدولة وان 

تبني عدم عائديته للشركة فان موضوعه يشكل جريمة تهريب .

حيازة أسطوانات الغاز السائل املطابقة للمواصفات التسويقية والخالية من منتوج الغاز 
دون الحصول على موافقات أصولية من الجهات املختصة التش��������كل جريمة مادامت أركان 

جريمة التهريب غير متحققة .

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية 
في محكمة التمييز االتحادية وجد أن محكمة جنايات 
كركوك كان��������ت قد قضت بتاري��������خ 2013/6/24 وبعدد 
788/ج/2011 بإلغاء التهم��������ة املوجهة إلى املتهم )ت( 
وفق أحكام املادة )289( من قانون العقوبات واإلفراج 
عنه عماًل بأح��������كام املادة )182/ج( م��������ن قانون أصول 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة وذلك لعدم كفاي��������ة األدلة ضده 
ع��������ن جريمة قيامه بتزوير الوثيقة املدرس��������ية العائدة 
له املرقمة )407( في 2006/12/20 املنس��������وب صدورها 
إل��������ى ثانوية املصل��������ى للبنني ولدى إج��������راء التدقيقات 
التمييزي��������ة من قبل محكمة التميي��������ز االتحادية قررت 
بتاري��������خ 2013/9/15 وع��������دد 13728/13726/الهيئ��������ة 
الجزائية الثانية/2013 نقض القرار املش��������ار إليه آنفًا 
وإعادة الدعوى إلى محكمتها إلجراء املحاكمة مجددًا 
كون األدلة كافية إلثبات قي��������ام املتهم بتزوير الوثيقة 
املذكورة واس��������تعمالها. وبتاريخ 2014/4/3 وبالعدد 
ذات��������ه ق��������ررت محكمة جناي��������ات كركوك اإلص��������رار على 
قرارها السابق وإلغاء التهمة املوجهة للمتهم املذكور 
وفق أحكام املادة )289( من قانون العقوبات واإلفراج 
عن��������ه لع��������دم كفاية األدل��������ة املتحصلة ض��������ده وقد أعيد 

الق��������رار املذكور منقوض��������ًا بالقرار التميي��������زي الصادر 
عن هذه الهيئ��������ة بعدد 1255/1254/الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة/2014 ف��������ي 2014/10/22 ذل��������ك الن رئي��������س 
محكم��������ة الجناي��������ات القاضي قاس��������م محمد س��������ليمان 
سبق له وان نظر الدعوى في مرحلة التحقيق بصفته 
قاض��������ي محكمة تحقي��������ق كركوك واص��������در العديد من 
القرارات فيها خالفًا ألح��������كام املادة )5/91( من قانون 
املرافعات املدني��������ة رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل وإعادة 
الدع��������وى إلى محكمتها بغية إج��������راء املحاكمة مجددًا 
وفق املن��������وال املتقدم. واتباعًا للق��������رار التمييزي أعاله 
قررت محكم��������ة جنايات كركوك بتاري��������خ 2015/1/21 
وبالع��������دد ذاته االص��������رار على قرارها الس��������ابق وإلغاء 
التهمة املوجهة للمته��������م )ت( وفق أحكام املادة )289( 
من قانون العقوبات واإلف��������راج عنه لعدم كفاية األدلة 
املتحصلة ضده وعند عرض القضية على هذه الهيئة 
ووضع االضبارة موضع التدقي��������ق واملداولة وجد ان 
محكم��������ة الجنايات أج��������رت تحقيقاتها مجددًا وفقًا ملا 
رس��������مه قرار النقض التميي��������زي وثبت له��������ا من اقوال 
املمث��������ل القانوني ملديري��������ة تربية كرك��������وك أكدت فيها 
ان الوثيق��������ة املرقم��������ة )407( ف��������ي 2006/12/20 صادرة 

بش��������كل أصول��������ي كما ان مدي��������ر إدارة ثانوي��������ة املصلى 
للبنني املنسوب صدور الوثيقة إليها أفاد لدى تدوين 
أقواله بصفة ش��������اهد انه قام بالتوقي��������ع على الوثيقة 
وتنظيمها باالس��������تناد إلى الس��������جالت الرس��������مية وما 
مدون فيها وعدم وجود أي تحريف أو حك أو ش��������طب 
فيه��������ا كم��������ا ان املته��������م أنكر التهم��������ة املس��������ندة إليه في 
دوري التحقيق واملحاكمة يضاف إلى ذلك ان نس��������خة 
الوثيقة املربوطة بالدعوى هي صورة مصورة والتي 
ال يمك��������ن اعتمادها عن��������د اجراء املضاه��������اة من خبراء 
األدل��������ة الجنائية ومن كل ما تقدم فان األدلة املطروحة 
بالكيفية املوصوفة س��������اورها الش��������ك وان الشك يفسر 
لصالح املته��������م وانها غير كافي��������ة لتجريم املتهم وفق 
م��������ادة التهمة وحيث ان محكمة الجنايات قررت إلغاء 
التهم��������ة املوجهة للمته��������م املذكور وفق أح��������كام املادة 
)289( من قانون العقوب��������ات واإلفراج عنه لعدم كفاية 
األدلة املتحصلة ضده فيكون قرارها صحيح وموافق 
للقان��������ون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر 
الق��������رار باألكثرية اس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة )259/أ2-( 
من قان��������ون أصول املحاكمات الجزائي��������ة في 17/ربيع 

األول/1437ه� املوافق 2015/12/29م.

املبدأ

القرار

املبدأ

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة الجزائية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د أن املحكة 
العسكرية االولى قضت بتاريخ 2015/3/3 بعد النظر 
في قضية املتهم )أ( وفق احكام املادتني )289 و 298( 
عقوب��������ات لعدم االختص��������اص وبتاريخ 2015/9/13 
اودع��������ت دائ��������رة دائرة املستش��������ار القانون��������ي العام / 
مديرية االدعاء العس��������كري في وزارة الدفاع القضية 
الى محكمة تحقيق الهاش��������مية حسب االختصاص 
النوع��������ي فقررت االخيرة بتاريخ 2015/9/22 عرض 
املوضوع على محكمة التميي��������ز االتحادية لتحديد 

املحكمة املختصة نوعيا بالتحقيق ولدى النظر في 
اوراق القضية من لدن هذه الهيئة تبني ان موضوع 
القضية يتعلق بقيام املتهم املذكور بتزوير الوثيقة 
املدرس��������ية املرقمة )212797( والص��������ادرة بالعدد )9( 
ف��������ي 2012/7/4 واملنس��������وب صدورها ال��������ى مديرية 
تربي��������ة باب��������ل عندم��������ا كان مدنيا لغ��������رض تقديمها 
الى وزارة الدفاع لغ��������رض التعيني وبذلك وحيث ان 
املتهم ارتكب جريمة التزوير قبل ان يكون عس��������كريا 
وان الش��������كوى تتعل��������ق به��������ا حقوق ملصال��������ح احدى 
دوائ��������ر الدولة املدنية لذا ف��������ان التحقيق في القضية 

يخرج من اختصاص املحاكم العسكرية ويكون من 
اختصاص املحاك��������م املدنية عليه قرر ايداع القضية 
الى محكمة تحقيق الهاشمية الكمال التحقيق فيها 
وف��������ق القانون باعتبارها مختص��������ة نوعيا بنظرها 
واشعار دائرة املستش��������ار القانوني العام / مديرية 
االدع��������اء العام العس��������كري ف��������ي وزارة الدف��������اع بذلك ، 
وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة )13/
أواًل/ب- 2( م��������ن قانون التنظي��������م القضائي رقم 160 
لس��������نة 1979 املعدل ف��������ي 12/صفر/1437ه��������� املواف�ق 

2015/11/25م.

ارتكاب جريمة التزوير قبل ان يكون املتهم عس��������كريا وان الش��������كوى تتعلق بها حقوق ملصالح دوائر الدولة املدنية لذا فان التحقيق في 
القضية يخرج من اختصاص املحاكم العسكرية ويكون من اختصاص املحاكم املدنية .

القرار

نسخة الوثيقة املربوطة بالدعوى هي صورة مصورة وال يمكن اعتمادها عند اجراء املضاهاة من خبراء االدلة الجنائية .

ل��������دى التدقيق واملداولة وج��������د أن مكان ضب��������ط املحطه املتنقله 
ه��������و منطقة اليوس��������فيه على الخط الس��������ريع بغ��������داد و حيث ان 
االختصاص املكاني يتحدد باملكان الذي وقعت فيها الجريمة 
كله��������ا او جزء منه��������ا او أي فعل متمم لها او اي��������ة نتيجة ترتبت 
عليها قرر تعيني قاض��������ي تحقيق املحمودية املختص بقضايا 
الكمارك املختص بنظر الدعوى او ايداع االوراق التحقيقية لديه 
الكمال التحقيق فيها و االش��������عار إل��������ى قاضي تحقيق الكمارك 
ف��������ي بغ��������داد / الرصافة / مق��������ره الكراده بذلك اس��������تنادًا الحكام 
امل��������ادة 53/د من قانون اص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة والتنويه 
لقاضي تحقي��������ق املحمودية ب��������أن املحكمة الكمركي��������ه للمنطقة 
الوسطى هي محكمة موضوع وليس محكمة تحقيق ملالحظة 
ذلك مستقباًل وفي حالة احالة دعوى إلى املحكمة أعاله اصدار 
قرار احالة قانوني وليس كما ورد بقرارها املؤرخ 2015/6/3 و 
التنويه لقاضي تحقيق الكرادة بأن مثل هذا التنازع هو مكاني 
وليس نوعي كما ورد بقرارها املؤرخ 2015/9/30 ملالحظة ذلك 
مس��������تقباًل وصدر الق��������رار باالتفاق في 18/ربي��������ع االول/1437ه� 

املوافق 2015/12/30 م .

املبدأ

القرار

احالة الدعوى ال��������ى املحكمة الكمركية يكون باصدار قرار احالة 
قانوني كونها محكمة موضوع وليس محكمة تحقيق .

للحصول على القرارات 
التمييزية مباشرة  The Federal Judicial Authority

Republic Of Iraq
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كتب

 ع��������ن محققا قضائيا ف��������ي وزارة العدل عام 
.1960

ع��������ن بمنص��������ب حاكم )ق��������اض( ف��������ي العديد 
م��������ن املحاكم ف��������ي العراق م��������ن بينه��������ا محاكم 
قلعة س��������كر، الرفاعي، س��������دة الهندية، املسيب، 
الرم��������ادي، محكمة األحداث في بغداد، محكمة 

بداءة الكاظمية، ومحكمة بداءة بغداد.
أنت��������دب م��������ن القض��������اء  مدي��������را عام��������ا لدائرة 
التنفي��������ذ والت��������ي تم تأسيس��������ها عل��������ى يده في 

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

عن بمنصب مستش��������ار في مجلس شورى 
الدول��������ة م��������ع احتفاظ��������ه بصفت��������ه القضائي��������ة 
ورئيس��������ا ملحكمة القضاء االداري وفيما بعد 

عن رئيسا ملجلس شورى الدولة.
ع��������ن بمنص��������ب قاض ف��������ي محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة من خالل ترش��������يح الهيئ��������ة العامة 

ملحكمة التمييز االتحادية باإلجماع.
 ع��������ن بمنصب مش��������رف عل��������ى وزارة العدل � 

)وزيرا( � في 12 حزيران 2003 . 
عن بمنصب نائب لرئيس محكمة التمييز.

عن في منصب رئيس ملحكمة التمييز. 
عن بمنصب رئيس للمحكمة االتحادية في 
2005/3/30 وبحكم القانون � رئيس��������ًا ملجلس 

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

بغداد/ إياس حسام الساموك

ويص��������ل الكات��������ب ف��������ي ه��������ذا الفص��������ل إل��������ى املحاكم 
االتحادي��������ة في الع��������راق، ويبدأ بتبيان تش��������كيالت 
وتوزيعه��������ا  ومهامه��������ا  االس��������تئناف  رئاس��������ات 

الجغرافي ودورها في رسم عمل بقية املحاكم.
وم��������ن ث��������م يتح��������ول إل��������ى محاك��������م الب��������داءة بإيجاز 
اختصاصاتها وفقًا لقانون املرافعات املدنية الذي 
ينطلق منه إلى بقية املحاكم من بينها املتخصصة 
بوصفه��������ا تح��������ّواًل مهمًا ف��������ي العم��������ل القضائي في 

العراق.
وفي محور آخر، يس��������ّلط القاض��������ي املحمود الضوء 
عل��������ى املحاك��������م الجزائية، ويوّض��������ح تجربة املحكمة 
الجنائي��������ة املركزية املعني��������ة بالجرائ��������م املهمة، ومن 
ث��������م ينتقل إلى ش��������رح مه��������ام كل من محاك��������م الجنح 

والتحقيق وفقًا للقانون.
وف��������ي نهاية هذا الج��������زء، يعّرج الكات��������ب على محاكم 
ال ترتب��������ط بمجل��������س القض��������اء األعلى من خ��������الل ذكر 
ارتباطها وطبيع��������ة عملها، وتش��������كيالتها، لكنه رأى 
أن وضعه��������ا الحالي يعد مثلبة ف��������ي العمل القضائي 
ألن ارتباطه��������ا يج��������ب أن يك��������ون بالس��������لطة القضائية 

االتحادية.

المحاكم المدنية.. استئناف
ويب��������دأ القاضي مدحت املحمود بالتطرق إلى املحاكم 
املدنية، من خالل ش��������رح محاكم االستئناف، ويؤكد أن 
البالد قسمت قضائيًا بعد العام 2003 إلى "ست عش�رة 

منطقة استئنافية عدا محاكم إقليم كردستان".
وتدار املنطقة االس��������تئنافية -بحس��������ب املحم��������ود- "من 
رئي��������س محكمة االس��������تئناف ومقّره في مرك��������ز املنطقة، 
وتتأل��������ف م��������ن رئيس وعدد م��������ن نواب الرئي��������س وقضاة 
حس��������ب الحاجة وتم��������ارس االختصاص��������ات املحددة لها 
قانونًا وترتبط بها إداريًا املحاكم كافة التي تقع ضمن 

دائرة اختصاصها الجغرافي". 
وأوضح أن "رئاس��������ة محكمة االس��������تئناف تتولى توزيع 
العم��������ل ب��������ني قضاة تل��������ك املحاك��������م وتؤمن له��������ا املالكات 
العامل��������ة واملس��������تلزمات املادية من املوازن��������ة املخصصة 

لها".
ويّش��������ير الكات��������ب إل��������ى أن "اختصاص��������ات االس��������تئناف 
القضائي��������ة نصت عليها املادة )34( من قانون املرافعات 

املدنية".
وب��������نّي "أنه��������ا النظر ف��������ي الطعن اس��������تئنافًا ف��������ي األحكام 
الص��������ادرة من محاكم الب��������داءة بدرجة أولى في الدعاوى 
التي تزيد قيمتها على ألف دينار وفي األحكام الصادرة 
باإلفالس وتصفية الشركات وغير ذلك من املسائل التي 

تنص القوانني على نظرها م�ن محكمة االستئناف".
وذك��������ر املحمود أنها "بهذه الصف���������ة تع�د محكم�ة تقاض 
درجة ثانية"، مشيرًا إلى أنها تنظر "تمييزًا في األحكام 

والقرارات املنصوص عليها في القانون".
وبينما عّدها "محكمة تدقيق في بعض املسائل"، قال إن 
من بينها "الطعن بطريق التمييز باألحكام  الصادرة من 
محاكم البداءة حني تمارس هذه املحاكم االختصاصات 

التي كانت تمارسها محاكم الصلح )امللغاة(".
وزاد الكات��������ب أن "االس��������تئناف تختص بالنظ��������ر تمييزًا 
بالق��������رارات الت��������ي تصدر ع��������ن القضاء املس��������تعجل، وعن 
القض��������اء الوالئي وبقية الق��������رارات املنصوص عليه�ا في 
امل��������ادة )1/216( من قان��������ون املرافعات املدني���������ة إذا كانت 
ص��������ادرة من محاك��������م الب��������داءة، وكذلك النظ��������ر باألحكام 
والق��������رارات التي تنص القوانني على اختصاص محكمة 

االستئناف بنظرها تمييزًا".

تشكيل البداءة واختصاصاتها
أما عن محاكم البداءة، فقد نّوه املحمود إلى املادة )21/
أواًل( من قانون التنظي��������م القضائ��ي التي نصت على أن 
"تش��������كل محكمة بداءة أو أكثر ف��������ي مركز كل محافظة أو 

قضاء، ويجوز تشكيلها في النواحي".
وذكر أن هذا النوع م��������ن املحاكم ينعقد من "قاض واحد 
وتخت��������ص بالنظ��������ر في الدع��������اوى واألم��������ور املنصوص 

عليها في القانون".
ويفّصل اختصاصات البداءة بموجب قانون املرافعات 
املدنية ب� "النظر ف��������ي الدعاوى املدنية املنصوص عليها 
ف��������ي امل��������ادة )31( م��������ن قان��������ون املرافعات املدني��������ة وتكون 
أحكامه��������ا في ه��������ذه الحالة بدرجة أخي��������رة قابلة للطعن 

بطريق التمييز أمام 
محكمة اس��������تئناف املنطقة 

التي تقع ضمن دائرة اختصاصها"
وفيما يؤكد أن هذه املحكم��������ة تنظر ايضًا "في الدعاوى 
املدني��������ة املنص��������وص عليها في امل��������ادة )32( م��������ن قانون 
املرافعات املدنية وتك��������ون أحكامها بدرجة أخيرة قابلة 
للطع��������ن بطريق التمييز أم��������ام محكمة التميي��������ز، إال إذا 
كانت قيمة الدعوى أكثر من ألف دينار فتكون أحكامها 
بدرجة أول��������ى قابلة للطعن بطريق االس��������تئناف"، وأفاد 
بأنه��������ا "تخت��������ص كذلك بنظ��������ر األم�ور املس��������تعجلة التي 

يخشى عليها م�ن فوات الوق�ت".
ويذهب املحمود إلى محاكم املواد املدنية، وش��������دد على 
أن الب��������داءة تأخذ ه��������ذه الصفة عند "النظ��������ر في دعاوى 
األح��������وال الش��������خصية لغي��������ر املس��������لمني م��������ن العراقيني 
ولألجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الش��������خصية 

قانون مدني وليس أحكام الشريعة اإلسالمية".
ونب��������ّه إلى أن الحكم ف��������ي هذه الدع��������اوى "بدرجة أخيرة 
قاب��������اًل للطعن بطري��������ق التميي��������ز أمام محكم��������ة التمييز 

االتحادية".

المحاكم المتخصصة.. نمط جديد
وق��������ال القاضي املحمود أيض��������ًا أن "البداءة تأخذ الصفة 
عند النظ��������ر في الدعاوى التجاري��������ة والعقود،  كما انها 
تخت��������ص بنظ��������ر الدع��������اوى الخاص��������ة بحقوق اإلنس��������ان 
واملنازعات الرياضية وتش��������كل من قاٍض واحد" وعدها 
"نمطًا جديدًا من املحاكم ف��������ي إطار التخصص في نظر 

دعاوى بعينها".
وبخصوص محاكم األحوال الش��������خصية، أورد املحمود 
ان امل��������ادة )26( من قانون التنظي��������م القضائي نص على 

تش��������كيل واحدة في كل مكان توجد فيه محكمة بداءة.
وأضاف الكاتب أن "هذه املحكمة تتشكل من قاض واحد 
وتختص بالنظر في مس��������ائل األح��وال الشخصية وفق�ًا 

ألحكام القانون".
وأوض��������ح ان "امل��������واد )300( و )302( و )305( م����������ن قانون 
املرافع��������ات حددت اختصاص هذه املحكمة على س��������بي�ل  

الحصر".
ولف��������ت املحم��������ود إلى "أنه��������ا تطبق عند نظ��������ر املنازعات 
واألح��������كام الواردة ف��������ي ق�انون األحوال الش��������خصية رقم 
)188( لس��������نة 1959على األشخاص كافة إال من استثني 

منهم  بقانون خاص فتطبق عليه  قانونه الخاص".
واس��������تطرد أن "األح��������كام والقرارات الت��������ي تصدرها هذه 
املحكم��������ة بدرجة أخي��������رة قابلة للطعن بطري��������ق التمييز 

أمام محكمة التمييز االتحادية". 
وزاد املحم��������ود أن "امل��������ادة )137( م��������ن قان��������ون العمل رقم 
)71( لس��������نة 1987 نص��������ت على تش��������كيل محكمة عمل أو 

أكثر في كل محافظ��������ة"، منوهًا إلى 
"أنها تشكل من قاض واحد ويناط 
البداءة عند  اختصاصها بمحكمة 
عدم تشكيلها في بعض املحافظات 
وتك��������ون أحكامه��������ا بدرج��������ة أخيرة 
قابل�ة للطع���������ن بطريق التمييز أمام 

محكمة التمييز االتحادية".
وأف��������اد بان "محاك��������م العمل تختص 
بالنظ��������ر ف��������ي الدع��������اوى والقضايا 
والجزائي��������ة  املدني��������ة  واملنازع��������ات 
قان��������ون  ف��������ي  عليه��������ا  املنص��������وص 
العم��������ل وقانون التقاع��������د والضمان 
وبقي����������ة  للعم����������ال  االجتماع��������ي 
بقضاي��������ا  املتعلق��������ة  التش��������ريع��ات 

العمال".

محاكم الجزاء
وبع��������د ذل��������ك، ينتق��������ل املحم��������ود إلى 
املحاكم الجزائية، ويبدأ بالجنايات 
التي قال إنها "تش��������كل في مركز كل 
محافظ��������ة واحدة أو أكث��������ر وتنعقد 
برئاسة رئيس محكمة االستئناف 

أو أحد نوابه وعضوية قاضيني".
وذك��������ر الكات��������ب أن "تس��������مية رئيس 
وأعضاء املحكمة تتم ببيان رسمي 
يصدر من قبل مجلس القضاء األعلى".
 وأردف أن "املحكم��������ة تخت��������ص بالنظ��������ر ف��ي جرائم 
الجناي��������ات التي تح��������ال عليه�ا من محاك��������م التحقيق أو 
م��������ن محاكم الجنح اذا وجدت محكمة الجنح أن الدعوى 
الت��������ي أحيل��������ت عليها م��������ن محكمة التحقي��������ق هي خارج 
اختصاصها بحسب جسامة الجريمة وتكون أحكامها 
قابل��������ة للطع��������ن بطريق التميي��������ز أمام محكم��������ة التمييز 

االتحادية".

الجنائية المركزية محكمة 
للجرائم المهمة

ويق��������ول املحم��������ود "يلحق ب� محاكم الجناي��������ات )املحكمة 
الجنائي��������ة املركزية العراقية( التي ش��������كلت باألمر املرقم 
)13( ف��������ي 2003/7/11"، موضح��������ًا "أنها تختص بالنظر 
ف��������ي الجناي��������ات املهمة وتنعق��������د بالكيفية نفس��������ها التي 
تنعقد به��������ا محاكم الجنايات األخرى وتصدر أحكامها 
بدرجة أخيرة قابلة للطعن تمييزًا أمام محكمة التمييز، 

وتتمركز في بغداد".
ويشرح هيكلية هذه املحكمة بأنها تتكون من جنايات 
وتتأل��������ف من هيئ��������ات جنائية عدة، إضاف��������ة إلى محكمة 
للتحقي��������ق تخت��������ص هذه املحكم��������ة النظر ف��������ي القضايا 
املهم��������ة مثل جرائم اإلره��������اب والجريمة املنظمة وجرائم 

الخطف والفساد اإلداري".
وبالعودة إلى تش��������كيالت محاكم الجزاء، يؤكد املحمود 
ان م��������ن بينها الجن��������ح، وأورد أنها "تش��������كل في كل مكان 

في��������ه محكمة بداءة وتش��������كل من ق��������اض واحد وفي حالة 
عدم تعيني قاض مختص لهذه املحكمة فيتولى قاضي 

محكمة البداءة مهامه".
ونبه إلى أن "محاك��������م الجنح تختص بالنظر في جرائم 
الجن��������ح وجرائم املخالفات التي تحال عليها من محاكم 
التحقي��������ق، وتفص��������ل فيها على وف��������ق القان��������ون ويكون 
الحكم الصادر فيها بدرجة أخيرة قاباًل للطع��ن بطريق 
التمييز أمام محكمة االس��������تئناف ف��������ي املنطقة بصفتها 

التمييزية".
والى جانب محاكم الجنح، ذكر املحمود "توجد محاكم 
جن��������ح متخصص��������ة بنوع م��������ن الدعاوى ومنه��������ا محاكم 
املرور الت��������ي تنعقد من قاض واحد وتفصل في الجرائم 
املروري��������ة ومحكم��������ة الج��������وازات التي تخت��������ص في نظر 
الجرائ��������م الواردة ف��������ي قانون الجوازات رقم )32( لس��������نة 

."1999

محاكم األحداث
أما بصدد محاكم األحداث، 
بحس��������ب  تقس��������م  فأنه��������ا 
للتحقيق  واحدة  املحمود 
وتتول��������ى "التحقي��������ق ف��������ي 
إل��������ى  املس��������ندة  الجرائ��������م 

حدث".
وأورد أن "الحدث بموجب 
املادة )3( من قانون رعاية 
األح��������داث رقم )76( لس��������نة 
1983 هو من أتم التاسعة 
م��������ن عمره ولم يتم الثامنة 

عشرة".
وأردف أن "محكمة تحقيق 
األحداث تتشكل من قاض 
واح��������د وتك��������ون قراراته��������ا 
قابل��������ة للطعن تمييزًا أم��ام 

محكم��������ة األحداث بصفتها محكمة جنايات متخصصة 
بمحاكمة األحداث".

أم��������ا عن محاك��������م األح��������داث بصفتها محكم��������ة موضوع، 
علق املحمود أنها "تتولى محاكمة الحدث عن الجريمة 
املنس��������وبة ل��������ه ف��������إذا كان ما نس��������ب إليه جناي��������ة فتنعقد 
برئاس��������ة ق��������اض وعضوي��������ة اثن��������ني م��������ن املحكم��������ني من 
املختص��������ني بالعل��������وم الجنائية أو بالعل��������وم ذات الصلة 
بش��������ؤون األحداث، أم��������ا أذا كانت الجريمة املس��������ندة الى 
الحدث جنح��������ة أو مخالفة فتنعق��������د املحكمة من قاضي 

األحداث وحده".
وتاب��������ع أن "األح��������كام الت��������ي تصدرها محكم��������ة األحداث 
بدرجة أخيرة قابلة للطعن تمييزًا أمام محكمة التمييز 

االتحادية  إذا لم تكن صادرة في جناية".
 إم��������ا إذا كان��������ت الجريم��������ة املس��������ندة الى الح��������دث جناية 
فيك��������ون الحكم الص��������ادر فيها خاضع��������ًا، والقول للكاتب 
إلى "التميي��������ز الوجوبي أمام محكمة التمييز االتحادية  
س��������واء طعن به ذوو العالقة أم لم يطعنوا اس��������تنادًا إلى 

أح��������كام املادة )16( م��������ن قانون االدعاء الع��������ام رقم )159( 
لسنة 1979". 

الكمركية .. والتحقيق
ويتوس��������ع املحمود اكثر ليصل إلى املحكم��������ة الكمركية 
املختص��������ة بالفص��������ل ف��������ي الدع���������اوى املتعلق��������ة باألمور 

الكمركية".
 وذكر أن "هذه املحكمة تنعقد برئاس��������ة قاض وعضوية 
ق��������اض آخر ال يقل صنف أي منهم��������ا عن الصنف الثاني 
يس��������ميهما مجلس القضاء األعل��������ى وموظف حقوقي ال 
تق��������ل درجته عن مدير عام يس��������ميه وزير املالية"، منوهًا 
إل��������ى أن "األح��������كام الص��������ادرة منها بدرجة أخي��������رة قابلة 
للطع��������ن تمييزًا أمام الهيآة التمييزية املش��������كلة بموجب 

املادة )250( من قانون الكمارك رقم )23( لسنة 1984".
وشّدد القاضي املحمود على أن ")35( من قانون التنظيم 
القضائي على تش��������كيل محكمة تحقي��������ق أو أكثر في كل 
مكان توج��������د فيه محكمة 
ب��������داءة و تنعق��������د محكمة 
التحقي��������ق م�ن قاض واحد 
ف��������ي  التحقي��������ق  وتتول��������ى 

الجرائم كافة".
إج��������ازة   ع��������ن  وتح��������ّدث 
ل��������� "تخصي��������ص  القان��������ون 
محكم��������ة تحقي��������ق أو أكثر 
أو  ن��������وع  ف��������ي  للتحقي��������ق 
أكثر من الجرائم كمحاكم 
األجرام  مكافح��������ة  تحقيق 
ومحاك��������م تحقيق الجرائم 

املهمة".

محاكم ال ترتبط 
بمجلس القضاء 

األعلى
وأف��������اد املحمود بأنه "ال��������ى جانب املحاك��������م التي ترتبط 
بمجلس القضاء األعلى ما زالت هناك محاكم ال ترتبط 
ب��������ه ومنها )محكم���������ة القض��������اء اإلداري( الت��������ي ترتبط ب� 
)مجل��������س ش��������ورى الدولة(، وتنظ��������ر في صح��������ة األوامر 
والقرارات اإلدارية التي تص��������در من املوظفني والهيئات 
ف��������ي دوائر الدول��������ة والقطاع االش��������تراكي الت��������ي لم يعني 

القانون مرجعًا للطعن فيها".
وش��������ّدد على أن تش��������كيل هذه املحكمة كان وفق القانون 
رقم )106( لس��������نة 1989 ب� "برئاس��������ة ق��������اض من الصنف 
األول أو مستش��������ار في مجلس شورى الدولة وعضوين 
من القضاة أو من املستش��������ارين املس��������اعدين في مجلس 

شورى الدولة".
ولفت الكاتب إلى أن "أحكامها تكون بدرجة أخيرة قابلة 
للطعن بطريق التميي��������ز أمام املحكمة االتحادية العليا، 
وقد اقتصر تش��������كيل هذه املحكمة على مركز بغداد منذ 
ص��������دور القانون املش��������ار إلي��������ه س��������نة 1989 ولحد الوقت 

الحاضر".
وأش��������ار املحم��������ود إلى "مجل��������س االنضباط الع��������ام الذي 
يرتبط بمجلس ش��������ورى الدول�ة أيضًا، مبينًا "أنه ينظر 
ف��������ي االعتراضات التي تقدم م��������ن املوظفني على القرارات 

التي تصدر ضدهم من مراجعهم الوظيفية".
وذك��������ر ان "مجل��������س االنضب��������اط ينعقد برئاس��������ة رئيس 
مجل��������س ش��������ورى الدولة أو أح��������د نوابه أو أح��������د أعضاء 
املجلس األصلي��������ني أو املنتدبني م��������ن القضاة وعضوية 

أثنني من أعضاء املجلس أو القضاة املنتدبني".
ويسترس��������ل الكات��������ب أن "ه��������ذا املجلس يص��������در القرارات 
بدرج��������ة أخيرة قابلة للطعن تميي��������زًا أمام الهيئة العامة 

في مجلس شورى الدولة".
ويرى أن "ذلك شكل خرقًا لوحدة القضاء" ويجّد إلزام أن 
"تكون محكمة القضاء اإلداري مرتبطة بمجلس القضاء 
االعل��������ى، وكذل��������ك محكم��������ة املوظفني وأن تك��������ون أحكامه 

خاضعة للطعن أمام جهة قضائية".
أم��������ا املحاك��������م املش��������كلة ف��������ي إقلي��������م كردس��������تان )املحاكم 
اإلقليمي��������ة(، يعّل��������ق القاض��������ي املحمود إنه��������ا "على غرار 
املحاكم املش��������ّكلة ف��������ي بقية أنحاء العراق، وعلى رأس��������ها 
التميي��������ز اإلقليمي��������ة، ومحكم��������ة االس��������تئناف  محكم��������ة 
اإلقليمي��������ة ومحاك��������م الب��������داءة واألحوال الش��������خصية، و 
محكمة املواد الشخصية،  واملحاكم الجزائية اإلقليمية 

بأنواعها املذكورة".

الكاتب يسّلط الضوء على احملاكم االحتادية بشرح مهامها وتشكيالتها

القا�شي املحمود يوثق اأ�شخم مو�شوعة لتاريخ "الق�شاء يف العراق"
القضائي ال��ع��م��ل  ل��وح��دة  األع��ل��ى خ���رق  ال��ق��ض��اء  ب��ق��اء م��ح��اك��م خ����ارج م��ج��ل��س 

في محاولة لإلحاطة مبراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه جتربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، 
يوّثق القاضي مدحت احملمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( 
صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.

وألهمية هذا الكتاب السيما للباحثني واملهتمني بالشأنني القضائي والقانوني، وإلطالع الرأي العام على ما 
يحتويه من معلومات غنية بعضها تاريخي يعرض للمرة األولى، تنشر صحيفة )القضاء( العرض الكامل له 
في سلسلة حلقات متتالية تبدأ منذ االحتالل العثماني، مرورًا باالحتالل البريطاني واحلكم الوطني، وتنتهي 
إلى ما وصلت إليه املؤسسة القضائية في الوقت احلالي باستقاللها عن بقية السلطات.
حيث سيتضمن هذا الكتاب شرحًا ملكونات السلطة القضائية بعد التغيير في العام 2003، وايجاز دور كل 
منها وما حققته من اجنازات طيلة املدة املاضية، ومن ثم التوّسع في نشاط القضاء بامتداد احملاكم حتى آخر 
مدن وقصبات العراق.

القاضي المحمود يتصفح كتابه
الجزء السابع

يتبع

يذهب احملمود إلى محاكم املواد املدنية، 
وشدد على أن البداءة تأخذ هذه الصفة 

عند "النظر في دعاوى األحوال 
الشخصية لغير املسلمني من العراقيني 

ولألجانب الذين يطبق عليهم في 
أحوالهم الشخصية قانون مدني وليس 

أحكام الشريعة اإلسالمية".

ّ
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