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حتقيق املوصل تصدق أقوال متهمني 

بقتل شابة واالستيالء على 35 ألف دوالر
بعد عام على افتتاحها.. حسم الدعاوى يف دار 

القضاء بالنهروان جتاوز الــ90 % 

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com

 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

اإلفتتاحية

بغداد/ ليث جواد
"

اس��������تيقظ أهال��������ي بغداد ف��������ي الي��������وم األول من الس��������نة 
الجديدة على جريمة بش��������عة بعدم��������ا أقدمت فتاة على 
نحر  والدتها وفصل رأسها داخل صالون للحالقة في 
منطقة الش��������عب ومن ثم الهروب إلى محافظة واس��������ط، 
 وبع��������د ص��������دور أم��������ر القبض م��������ن قبل قاض��������ي تحقيق 
الشعب وبمساعدة ذوي املجنى عليها تم اعتقالها  في 

محافظة واسط وفي يوم الجريمة نفسه. 
وب��������ررت املتهمة دوافع ارت��������كاب الجريمة لكون املجنى 

عليها كان��������ت تنعتها باملجنونة او املريضة  النفس��������ية 
وتعاملها بصورة غير جيدة.  

وقال قاض��������ي محكمة تحقيق الش��������عب بكر الصالحي 
إن "املتهم��������ة م��������ن موالي��������د 1993 وهي طالب��������ة  جامعية 
)علوم حاس��������بات( مرحلة ثالثة وعزت س��������بب ارتكابها 
الجريم��������ة إل��������ى أن والدته��������ا كان��������ت تق��������وم  بإهانته��������ا 
وتصفه��������ا باملجنونة واملريضة النفس��������ية امام اقاربها 

واصدقائها". 
واض��������اف ان "ذوي املجن��������ى عليه��������ا أك��������دوا ان املتهم��������ة 
تعاني من أمراض نفسية منذ مدة ودخلت على  اثرها 

مستشفى األمراض النفسية". 
فيم��������ا قالت املتهم��������ة في إفادته��������ا ب��������ان "والدتي كانت 
تعاملن��������ي بصورة س��������يئة ودائما م��������ا تصفني بعبارة 
  )مجنون��������ه او مخبلة( امام اقاربي واصدقائي لذا فكرة 
بالتخل��������ص منها نهائي��������ا لذا بدأت ابح��������ث عن  طريقة 

لقتل والدتي  عبر االنترنيت )اليوتيوب(. 
وأضافت ان��������ه "بعد البحث توصلت ال��������ى فكرة ذبحها 
وبدأت اخطط لجريمتي فقمت اوال  بش��������راء آلة  جارحة 
)كتر موس( قب��������ل الحادثة بثالثة اي��������ام من احد محال 
االنش��������ائية القريبة من الصالون وف��������ي اليوم  االول من 

الس��������نة الجديدة س��������نحت لي الفرص بتنفيذ جريمتي 
ألن والداتي كانت دائم��������ا ما توصلني الى  مكان عملي 
)صال��������ون( في الش��������عب، لكونها كانت تخ��������اف عليه ان 

ابقى وحدي في الصالون". 
  وتابعت ان "عملي كان يبدأ في تمام الس��������اعة التاسعة 
والنص��������ف صباح��������ا من اج��������ل تهيئة املكان  الس��������تقبال 
الزبائن وبالتالي هو الوقت املناسب الرتكاب الجريمة 
الن صاحب��������ة الصال��������ون تأتي بع��������د  الس��������اعة الواحدة 

ظهرا".  
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عاملة صالون تنحر والدتها ألنها وصفتها بـ"المجنونة" أمام أصدقائها! 

بغداد / القضاء

في الثالث والعشرين من 
كانون الثاني املاضي، مّر 

عام ثالث على يوم القضاء 
العراقي،  يوم استقالله التام 

الذي أضاف عيدا وطنيا 
آخر إلى أعياد العراقيني 

ومناسباتهم التي  يعتزون 
بها، فالقضاء ركن أساس في 

دولة القانون واملؤسسات 
والضامن لحقوق املواطنني 

 وحرياتهم. 

وأحي��������ا مجل��������س القض��������اء األعل��������ى، 
الخمي��������س، املواف��������ق 23/ 1 / 2020، 
الثالث��������ة الس��������تقالله  التام  الذك��������رى 
"ي��������وم القض��������اء العراق��������ي"، بحضور 

رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 
ورؤساء األجهزة  القضائية ونخبة 
االدع��������اء  وأعض��������اء  القض��������اة  م��������ن 
العام وقضاة من إقليم كردس��������تان، 
وه��������و تقارب  غير مس��������بوق ش��������هده 
القضاء االتحادي مع قضاء اإلقليم 
التي  الوثيق��������ة  ومص��������داق للعالق��������ة 
أكدها  رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاض��������ي فائق زي��������دان بأنها عالقة 

الجزء بالكل. 
وف��������ي كلم��������ة االفتت��������اح ق��������ال رئيس 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى القاضي 
فائق زي��������دان "إننا ماضون قدمًا  في 
طري��������ق البن��������اء والتطوير املس��������تمر 
س��������واء على مس��������توى أبنية املحاكم 
أم على مس��������توى  تطوي��������ر القابليات 
والكادر  القض��������اة  للس��������ادة  العلمية 

الوظيفي املساند لهم". 
وأك��������د القاضي فائق زي��������دان أن "أهم 
التحدي��������ات الت��������ي يواجهها القضاء 
امله��������ام  القضائية  بصدد ممارس��������ة 
املوكلة اليه هو عدم معرفة البعض 
بالدور املرس��������وم للقض��������اء بموجب 

الدستور  والقانون". 
ولفت رئيس مجلس القضاء األعلى 
إلى أن "عدم معرفة البعض لطبيعة 

عمل القض��������اء  واألدوات التي يعمل 
بموجبها والتي تستند على االدلة 
التي تقدم في كل دعوى هو السبب 
 ال��������ذي يدفع هذا البعض إلى توجيه 
النق��������د أو احيان��������ًا كي��������ل الته��������م غير 

الصحيحة للقضاء". 
وتابع أن "البعض يطلب من القضاء 
القيام بمهام ليست من اختصاصه 
م��������ن  اختص��������اص  وانم��������ا  أساس��������ًا 
السلطات االخرى بموجب الدستور 
والقان��������ون"، مش��������يرا إل��������ى أن "س��������وء 
الفه��������م  والتروي��������ج ل��������ه بخص��������وص 
طبيعة عمل القضاء يؤدي بال ش��������ك 
إلى ضع��������ف ثقة املواط��������ن بالقضاء 
 ومؤدى ذلك هدم اهم مؤسس��������ة من 
مؤسس��������ات الدولة التي يفترض ان 

يحرص الجميع على  سالمتها". 
ودعا رئيس مجلس القضاء األعلى 
"الجميع إلى عدم إطالق التصريحات 
غير الصحيحة  التي ال تس��������تند إلى 
الواق��������ع"، كم��������ا دعا إل��������ى "تعزيز ثقة 

املواط��������ن بالقض��������اء والقان��������ون عبر 
احترام  مبادئ الدس��������تور التي تؤكد 
على اس��������تقالل القضاء وال ش��������ك ان 
ثم��������رة ذلك ه��������و بناء دول��������ة القانون 

 التي نسعى إليها جميعًا". 
وأكد أن "القضاء سيؤدي باستمرار 
أمان��������ة  ب��������كل  إلي��������ه  املوكل��������ة  امله��������ام 
وإخ��������الص بعيدًا عن أي  اعتبار غير 
دس��������توري أو غير قانوني"، كما أكد 
"استمرار القضاء في القيام بمهامه 
الوطني��������ة  في حماية حق��������وق الدولة 
واملواطن على حد س��������واء ومكافحة 
جرائ��������م الفس��������اد واإلره��������اب بوتيرة 

 متصاعدة". 
القضاء  مجل��������س  رئي��������س  واختت��������م 
األعل��������ى كلمته ب��������� “الش��������كر الجزيل 
ملنتس��������بي مجل��������س القض��������اء  األعلى 
قضاة وموظفني على ما قدموه من 

جهد مميز وهم يؤدون مهامهم". 
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  رئيس مجلس القضاء األعلى: نكافح جرائم 
الفساد واإلرهاب بوتيرة متصاعدة

ُكتاب العدد

القاضي إياد محسن ضمد   
حجية التسجيل الصوتي 

يف اإلثبات اجلنائي

بغداد/ القضاء

عزز املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس القض��������اء األعلى 
قدراته املهنية بعد دخوله دورة تدريبية مكثفة 
ف��������ي العاصم��������ة األردنية عّم��������ان  رعتها س��������فارة 
اململك��������ة املتحدة في بغداد بالتعاون مع مجلس 

القضاء األعلى. 
وشارك في الدورة 18 متدربا من موظفي املركز 
اإلعالم��������ي واملنس��������قني اإلعالميني في رئاس��������ات 
االستئناف عبر وفدين  برئاسة القاضي املشرف 

على املركز اإلعالمي والسيدة مديرة املركز. 
وقال��������ت مديرة املركز اإلعالمي الس��������يدة س��������نان 
غانم إلى "القضاء" إن "الدورة التدريبية برعاية 

س��������فارة اململكة املتحدة في  بغداد"، مش��������يرة إلى 
أن "املحاض��������رات كانت مكثفة عل��������ى مدى 6 أيام 
وثماني س��������اعات في اليوم الواحد، وقسم فيها 
املتدرب��������ون  ال��������ى وجبت��������ني".  وأضاف��������ت غانم أن 
"منهاج الدورة تضمن رس��������م االس��������تراتيجيات 
والسياس��������ات اإلعالمية وكيفي��������ة إدارة األزمات 
وتجاوزه��������ا  واملحتوى اإلعالم��������ي وتأثيره على 
الجماهير"، الفتة إل��������ى أن "املحاضرات تخللتها 
تمارين تطبيقية مكثفة استلهمت واقع  الساحة 
اإلعالمي��������ة العراقية وأخذ عين��������ات وتجارب من 
اإلعالم الحكومي والفضائيات واملواقع وجرى 
تشريحها بشكل  تفصيلي".  وتابعت أن "هذا من 
ش��������أنه تأشير األخطاء التي تحدث في املحتوى 

اإلعالم��������ي وتجنبه��������ا، واعتماد مبدأ الش��������فافية 
والصراحة في  نقل األح��������داث، وكيفية مخاطبة 
الجمهور الس��������يما أن منتجات املركز اإلعالمية 
تستهدف شرائح متعددة من املتلقني بضمنها 

 وسائل اإلعالم نفسها". 
وأفادت مديرة املركز اإلعالمي بأن "املحاضرات 
ألقاها مدربون أكفاء من منظمة أكس��������يوم وهم 
امل��������درب م��������ارك غولدفين��������ش  وهو م��������درب خبير 
ومتابع جيد للش��������أن العراقي والشرق أوسطي، 
واملدربة سارة بيلي التي شغلت سابقا منصبا 
في إعالم  شرطة مانشستر في اململكة املتحدة". 
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بغداد / زيد األعرجي

تنظ��������ر محكمة جنايات مكافحة الفس��������اد املركزية 
حاليا دعاوى ثالثة أعضاء مجلس نواب  حاليني 
وثالث��������ة محافظني ورئيس��������ني ملجالس محافظات 
وخمس��������ة مدراء عامني وعض��������و مجلس  محافظة 

ونائب ملحافظ. 
وكش��������ف رئيس املحكمة عن توجيه هيأة النزاهة 
والجهات التحقيقية كافة بسرعة اإلنجاز  ليتسنى 
له��������م حس��������م دع��������اوى الفس��������اد الكبرى بالس��������رعة 
املمكنة، فيما نفى ما أثير حول اإلفراج  عن رئيسة 

مؤسسة الشهداء املتهمة بقضايا فساد. 
وتش��������كلت محكم��������ة جناي��������ات مكافح��������ة الفس��������اد 

املركزية بعد ان��������دالع التظاهرات في بغداد وباقي 
 املحافظات اس��������تنادا ألمر مجلس القضاء األعلى 
في 2019/10/16 وحددها بنظر قضايا  الفس��������اد 
الكبرى واملتهمني الذين يتولون مناصب عليا في 

مؤسسات الدولة. 
ويتح��������دث القاض��������ي خالد صدام رئي��������س محكمة 
جنايات مكافحة الفس��������اد املركزي��������ة ل�"القضاء" عن 
 آلي��������ة عمل املحكمة الذي ذكر أنها "مش��������ابهة لعمل 
محاك��������م الجناي��������ات االعتيادي��������ة في الب��������الد اال ان 
 بيان تش��������كيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية 

معينة". 
وأضاف ص��������دام ان "املحكمة تعتمد في إنجازاتها 
وع��������دد الدع��������اوى املناط به��������ا نظرها عل��������ى  الدور 

ال��������ذي تقوم به األجه��������زة التنفيذية وهيأة النزاهة 
والجهات التحقيقية في كش��������ف مرافق  الفساد في 
مؤسس��������ات الدولة". وردا على ما ت��������روج له بعض 
وسائل اإلعالم بشأن تقصير القضاء في مكافحة 
الفس��������اد، أكد  أن "ما يتداول من قبل وس��������ائل إعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي عن تقصير القضاء 
في  مكافحة الفس��������اد قد جانب الحقيقة، فالقانون 
ح��������دد دور القاض��������ي بإص��������دار األح��������كام ح��������ول ما 
 يعرض أمامه من أدلة مثبتة وفي دعاوى مكتملة 
األركان، مثال��������ه دور القضاء ف��������ي مكافحة  اإلرهاب 
وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض األمن في 

البالد". 
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العاصمة األردنية تستضيف 
دورة تخصصية إلعالم القضاء

جنايات مكافحة الفساد تكشف 
تورط نواب حاليين ومحافظين

    القاضي   حيدر علي نوري  

■ القاضي فائق زيدان يقرأ كلمة يوم القضاء.. عدسة/ حيدر الدليمي

الشعارات املتطرفة اإلرهابية.. 
خطرها – مواجهتها   

 بغداد جتمع القضاة يف عيدهم من دهوك حتى البصرة

■ القضاة يقرأون سورة الفاتحة على شهداء القضاء خالل الحفل.. عدسة/ حيدر الدليمي

املؤبد ملدير مصرف وموظفني 
اختلسوا رواتب متقاعدين

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

حرية الرأي والحياة الخاصة 

تعتبر حرية الرأي والتعبير من أساسيات املمارسة الديمقراطية 
التي تس��������هر املواثيق الدولية  ودس��������اتير  اغلب الدول على ضمان 
ه��������ذه الحري��������ة وغيرها من الحري��������ات والحقوق التي توس��������ع من 
مجال  ممارس��������ة  املواطن لحقوق لصيقة به منذ الوالدة ومرتبطة 
بماهيته كإنسان كرمته مختلف الشرائع  السماوية  وعلى رأسها 

الشريعة اإلسالمية التي جعلته خليفة الله في األرض . 
غير أن هذه الشرائع السماوية وضعت ضوابط وقيودا على هذه 
الحق��������وق والحري��������ات ورتبت  على  مخالفتها الج��������زاء ان لم يطلب 
اإلنسان الصفح واملغفرة، وفيه قال عز وجل في كتابه الحكيم   "َما 
ا   َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد"، وقوله تعالى "َأْم َيْحَسُبوَن َأنَّ

َّ
 َقْوٍل ِإال

ْ
 َيْلِفُظ ِمن

ُهْم َوَنْجَواُهْم  َبَلى  َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَن  "   .  ال َنْسَمُع ِسرَّ
من يلقي نظ��������رة على املواقع االجتماعية يصاب بالدهش��������ة التي 
تدفع��������ه ال��������ى االعتقاد من��������ذ الوهلة  االول��������ى  بانه عال��������م ال يحكمه 
قانون وال تدركه يد العدالة فضال على أن الجالس خلف الشاشة 
يختبئ  خلف  أسامي مستعارة قد ال تكشف عن هويته، وبالتالي 
يصعب معرفته ومتابعته، وان كانت  الدولة  تحاول أن تؤطر هذا 
الحقل وتجرم بعض االفعال التي تتم عبر الوسائل املعلوماتية، 
وهو  االمر  الذي يش��������كل نوعا ما ضمانة لحماية الحياة الخاصة 

لألفراد . 
إن الحدي��������ث ع��������ن ضمانات حماي��������ة الحياة الخاصة مع انتش��������ار 
وس��������ائل التواصل وتشعبها والتي لم  يعد  للزمان واملكان أمامها 
اي اعتبار يبقى غير متحكم في حدوده ويبقى نسبيا جدا، وذلك 
الن  ه��������ذه  الوس��������ائل خارجة ع��������ن رقابة الحكوم��������ات ومن الصعب 
ضبطه��������ا بقانون، ف��������ال يحكمها منهج وال  تخض��������ع  ألي ضوابط 
موضوعي��������ة تتحكم به��������ا اال ما يريده املتحكم��������ون فيها لتحقيق 
أغ��������راض معينة  غالبا ما  ترتبط بالرب��������ح او أغراض إيديولوجية 
ق��������د تك��������ون جهات تدعم ف��������ي مج��������ال تعميق س��������لبياتها  وتخبط 
املجتم��������ع  في املزيد م��������ن االزمات التي يصعب الخ��������روج منها، أو 
أغ��������راض مذهبية-دينية من  خالل ادخال  ثقاف��������ات غريبة تضرب 
في االخالق- العفة وإدخال الش��������ك في مس��������لمات دينية أو عملية 
 االستقطاب  والتعبئة لتدمير لحمة املجتمعات وإضعافها، لذلك 
كان لزام��������ا عل��������ى الدولة محاول��������ة ضبط  هذا املجال  بتش��������ريعات 
تح��������اول مواكبة الزحف الذي تعرفه وس��������ائل التواصل والتعبير 
والذي يقترن  بتوس��������ع دائ��������رة  االعتداءات على الحي��������اة الخاصة 

لألفراد . 
 كما اصبح الرهان قويا على تخليق املجتمع وتوعيته باألخطار 
التي تحملها هذه الوس��������ائل  التي  دخلت إلى االسرة فقضت فيها 
عل��������ى كل معاني االلفة والرحمة، وذلك ملا تحمله من افكار  هدامة 
 تس��������تعبد االنس��������ان وتجعل منه الخادم املطيع الذي ال يحاول ان 
يندم��������ج في مجتمعه، وبالتال��������ي ال  يؤثر  وال يتأثر بكل ما يحدث 
حوله ويواج��������ه كل االحداث التي تحيط ب��������ه بالالمباالة وانعدام 

 االحساس  تجاهها  .. 

https://www.hjc.iq/view.6461/
https://www.hjc.iq/view.6454/
https://www.hjc.iq/view.6453/
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بغداد/ علي البدراوي

املختص��������ة  الجناي��������ات  محكم��������ة  أص��������درت 
بقضاي��������ا النزاه��������ة في رئاس��������ة اس��������تئناف 
بغداد/ الرصافة  االتحادية حكمًا بالسجن 
املؤبد لثالثة موظفني، وخمس��������ة عشر عامًا 
لس��������تة موظفني  آخرين يعملون في مصرف 
الرافدين /فرع الخالدية وفرع العابد جراء 
تالعبه��������م  بحس��������ابات وقوائ��������م املتقاعدين، 
وم��������ن ثم قيامه��������م بمحاولة س��������د النواقص 
املالية التي حصل��������ت  على اثر تلك الجريمة 
م��������ن خ��������الل عمل اش��������عارات وهمي��������ة مزورة 
لتغطي��������ة تل��������ك االختالس��������ات  الت��������ي وصلت 
ألكث��������ر م��������ن )47( مليار دين��������ار عراقي تعود 
للروات��������ب املودع��������ة ف��������ي مصرفه��������م  العائدة 
لتلك الش��������ريحة، ليقوموا عل��������ى اثر فعلتهم 
تلك بش��������راء عقارات لصالحه��������م من االموال 

 املستولى عليها. 
وتوجهت "القضاء" بس��������ؤال للقاضي احمد 
عبد السادة نوفان )رئيس املحكمة( والذي 
 أج��������اب قائ��������اًل إن "مصرف الرافدي��������ن افتتح 
موقع��������ًا بديال لش��������عبة املتقاعدي��������ن في فرع 
  )العابد(/قضاء الفلوجة بمنطقة الخالدية 
في محافظة األنبار بسبب الظروف األمنية 
التي  أمّلت باملحافظة إبان تعرضها لهجمات 

عصابات داعش اإلرهابية". 
وأضاف نوفان "بعد االس��������تقرار االمني في 
مدين��������ة الفلوج��������ة تم تحويل الحس��������اب الى 
ف��������رع  املصرف فيه��������ا، حيث طالب��������ت إدارته 
باملبال��������غ املتراكمة لروات��������ب متقاعدي فرع 
العابد من  فرع الخالدية، عندئذ قام املدان / 
مدير فرع الخالدية وبالتواطؤ مع عدد من 

املوظفني  بالتالعب بالحس��������ابات املصرفية 
عب��������ر اص��������داره  ثالث��������ة اش��������عارات وهمي��������ة 
تتضمن مبالغ مالية  كبيرة بلغ مجموعها 
)47.473.52.222( دين��������ار )س��������بعة وأربعون 
مليارا واربعمائة  وثالثة وس��������بعون مليون 
واثن��������ان وخمس��������ون الف��������ا ومئت��������ان واثنان 
وعش��������رون دينار( تعود  لقرابة س��������تة عشر 
الف متقاعد. قام باختالسها بالتعاون مع 

عدد من املوظفني وكانت  جميع االش��������عارت 
في عام 2018. 

أما عن الدور ال��������ذي لعبه الجناة في قضية 
"املتهم��������ة  ان  القاض��������ي  اج��������اب  االخت��������الس 
مس��������ؤولة  ش��������عبة االئتمان ومعاونة مدير 
فرع الخالدية كانت قد تالعبت بحس��������ابات 
الفرع، كما ت��������م  التالعب بحس��������ابات تقاعد 
فرع العابد ايضا، وقد ادانت املحكمة أيضًا 

مس��������ؤول ش��������عبة  املبتاعة في فرع الخالدية 
لقيامه بالتالعب بحس��������ابات الفرع، وأمني 
الخزن��������ة وكذل��������ك  مس��������ؤول ش��������عبة الجاري 
لقيامه بالتوقيع على االش��������عارات الوهمية 
التي تم التالعب فيها، أما  مس��������ؤول شعبة 
التقاع��������د لف��������رع العابد فقد ادانت��������ه املحكمة 
لتالعب��������ه بحس��������ابات التقاع��������د عب��������ر  قيامه 
بصرف رواتب املتقاعدين خالفا لتعليمات 

وضوابط الص��������رف، حيث تم اي��������داع  مبالغ 
املتقاعدي��������ن بحس��������ابات اصح��������اب  قوائ��������م 
ف��������رع  ف��������ي  املفتوح��������ة  الصيرف��������ة  ش��������ركات 
الخالدية.  اضافة الى عدد اخر من املتهمني 

الذين أدانتهم املحكمة بالقضية ذاتها". 

كشف الجريمة  
وفي س��������ؤالنا للقاضي عن كيفية اكتش��������اف 
الجريمة أجاب أن "تصور الجناة كان يصب 
 بعدم انكش��������اف جريمتهم وضي��������اع حقوق 
املتقاعدين في غياهب اختالسهم ألموالهم، 
لك��������ن  خيوط الجريمة كش��������فت منذ ان وضع 
تقرير دي��������وان الرقاب��������ة املالي��������ة االتحادية/ 
دائرة تدقيق  املنطقة الخامس��������ة اليد عليها 
حني اش��������ار ال��������ى ك��������م املخالف��������ات القانونية 
والحسابية في الفرع  املذكور والتي كان في 
مجمله��������ا وجود مخالف��������ات تتعلق بترحيل 
مبالغ االش��������عارات خالفا  لتعليمات النظام 
املحاس��������بي املوح��������د الخ��������اص باملص��������ارف، 
اضافة الى وقوفه على عمليات  سحب مبالغ 
مالية من الحسابات رغم ان رصيد الحساب 
صفر وتحويله الى حساب  رواتب متقاعدي 
مصرف الرافدين/ فرع العابد وعدم تأشير 
مبالغ االش��������عار، ناهيك عن  مخالفات اخرى 
وقف��������وا عليه��������ا جميع��������ًا مطالب��������ني بإج��������راء 

التحقيق مع موظفي املصرف  لكثرتها. 
وقد اطلع��������ت املحكمة على التحقيق االداري 
ال��������ذي اج��������راه مكتب املفت��������ش الع��������ام لوزارة 
 املالي��������ة وال��������ذي اوص��������ى بإحال��������ة املوظف��������ني 
للمحاكم املختصة ج��������راء وجود العديد من 
 املخالفات االدارية واملالي��������ة وبمبالغ مالية 
كبي��������رة اضافة الى نتائ��������ج التحقيق االداري 

ال��������ذي  اجرته ادارة مص��������رف الرافدين والذي 
خرج بالنتائج ذاتها التي تدين املتهمني. 

كما صرح القاضي احمد عبد السادة نوفان 
ان اف��������ادات الش��������هود اوضح��������ت ان املتهمني 
 الرئيس��������يني بالقضي��������ة  )ض( مدي��������ر ف��������رع 
الخالدي��������ة ومعاونت��������ه )ي( كانا قد رش��������حا 
لالنتخابات  املاضي��������ة وقاما بصرف مبالغ 
مالية كبيرة للتثقيف لحملتهم االنتخابية 
اضافة الى ان قيام  املتهمني بش��������راء عقارات 
لصالحهم في بغداد من االموال املس��������تولى 
عليه��������ا، كان م��������ن بينه��������ا  محط��������ات لتعبئة 

الوقود كما قاموا بافتتاح مكاتب صيرفة. 

القصاص
بتاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2019 
حكم��������ت محكمة جنايات الرصافة املختصة 
 بقضاي��������ا النزاه��������ة حكمها العادل بس��������جن 
ثالثة متهمني يتقدمهم مدير الفرع )ض.ب( 
 ومعاونته )ي.ع( و)ن.س( مس��������ؤول ش��������عبة 
التقاع��������د ف��������ي ف��������رع العابد بالس��������جن املؤبد 
وفق��������ًا  للمادة 315/ الش��������ق الثاني من قانون 
العقوب��������ات وبداللة مواد االش��������تراك 47 و48 

و49. 
كم��������ا حكم��������ت املحكم��������ة عل��������ى كل واحد من 
بجريم��������ة  املتورط��������ني  الس��������تة  املجرم��������ني 
االختالس  تلك بالس��������جن ملدة خمس��������ة عشر 
س��������نة وف��������ق امل��������ادة 315/الش��������ق الثاني من 
القانون العقوبات  وبداللة مواد االش��������تراك 

47 و48 و49.  
ليكون ذلك القصاص رادعًا لكل من تس��������ول 
نفس��������ه بخيان��������ة األمان��������ة والنق��������ض بقس��������م 

املهنة. 

السجن المؤبد لمدير مصرف الرافدين / الخالدية ومدراء 
وموظفين شاركوا في اختالس  رواتب المتقاعدين

وتش��������كلت محكم��������ة جناي��������ات مكافح��������ة 
الفس��������اد املركزية بعد اندالع التظاهرات 
في بغداد وباقي  املحافظات استنادا ألمر 
مجلس القضاء األعلى في 2019/10/16 
وحدده��������ا بنظر قضايا  الفس��������اد الكبرى 
واملتهمني الذي��������ن يتولون مناصب عليا 

في مؤسسات الدولة. 
ويتح��������دث القاضي خالد ص��������دام رئيس 
الفس��������اد  مكافح��������ة  جناي��������ات  محكم��������ة 
املركزية ل�"القضاء" عن  آلية عمل املحكمة 
الذي ذك��������ر أنها "مش��������ابهة لعمل محاكم 
الجناي��������ات االعتيادية في الب��������الد اال ان 
 بي��������ان تش��������كيلها حددها بنظ��������ر دعاوى 

تخصصية معينة". 
وأض��������اف صدام ان "املحكم��������ة تعتمد في 
إنجازاتها وع��������دد الدع��������اوى املناط بها 
نظرها على  الدور الذي تقوم به األجهزة 
التنفيذي��������ة وهي��������أة النزاه��������ة والجه��������ات 
التحقيقية في كش��������ف مرافق  الفساد في 

مؤسسات الدولة". 
وردا عل��������ى ما ت��������روج له بعض وس��������ائل 

اإلع��������الم بش��������أن تقصي��������ر القض��������اء ف��������ي 
مكافحة الفس��������اد، أك��������د  أن "ما يتداول من 
قبل وس��������ائل إع��������الم ومواق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي ع��������ن تقصي��������ر القض��������اء في 
 مكافح��������ة الفس��������اد ق��������د جان��������ب الحقيقة، 
فالقان��������ون ح��������دد دور القاض��������ي بإصدار 
األحكام حول ما  يع��������رض أمامه من أدلة 
مثبت��������ة وفي دع��������اوى مكتمل��������ة األركان، 
مثال��������ه دور القضاء في مكافحة  اإلرهاب 
وأحكامه الباتة التي ساهمت في فرض 
األم��������ن في الب��������الد، حيث انه��������ا لم تصدر 
اال  تتويجا لجهود األجه��������زة التنفيذية 
املختص��������ة الت��������ي كافحت اإلره��������اب على 

كافة الصعد". 
تح��������دد  "املحكم��������ة  أن  ص��������دام  وأض��������اف 
الدع��������اوى الت��������ي تنظرها اس��������تنادا الى 
منص��������ب املته��������م او حج��������م  الفس��������اد ف��������ي 
القضي��������ة ومقدار الهدر في امل��������ال العام"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "ه��������ذا الدور تش��������ترك فيه 
عدة  جهات أهمها السيد رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى حي��������ث واف��������ق على نقل 

دع��������اوى فس��������اد هامة  الى ه��������ذه املحكمة 
إضاف��������ة لدور املحكم��������ة واالدع��������اء العام 
ف��������ي تحدي��������د الدعاوى املنظ��������ورة كما أن 
 لهيأة النزاهة دورا في احالة الش��������كاوى 
الى قضاة التحقيق املختصني ليحددوا 
م��������دى أهمي��������ة  الدع��������وى وم��������دى الحاجة 
إلحالتها الى محكم��������ة جنايات مكافحة 

الفساد املركزية". 
وبش��������أن أه��������م الدع��������اوى الت��������ي تنظرها 
املحكمة حاليا كشف قاضي التحقيق أن 
"املحكمة تنظر  االن عددا من اهم دعاوى 
الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص 
ثالث��������ة أعض��������اء مجل��������س  ن��������واب حاليني 
وثالث��������ة محافظ��������ني ورئيس��������ي مجالس 
محافظات وخمسة مدراء عامني وعضو 
 مجلس محافظة ونائب ملحافظ، إضافة 
الخاصة  )امليتسوبيش��������ي(  ال� الى قضية 
بوزارة الداخلية  حيث ننظر قضايا عدد 

من الضباط واملراتب املتورطني فيها". 
وعن معوقات وس��������رعة حس��������م الدعاوى 
تاب��������ع رئيس املحكمة "نعمل باس��������تمرار 

على عقد  اجتماعات دورية مع الس��������ادة 
قض��������اة التحقي��������ق املختص��������ني وتوجيه 
هيأة النزاهة وحثهم على  س��������رعة انجاز 
كافة اإلجراءات القانونية ضمن سقوف 
زمني��������ة محددة، حي��������ث وجهنا بضرورة 
 تنسيق العمل بني السادة قضاة تحقيق 
النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيالء هذه 

الدعاوى  الهامة أولوية في اإلنجاز". 
لكن��������ه يس��������تدرك ب��������أن "هناك ع��������ددا من 
املعوق��������ات خارج��������ة ع��������ن إرادة املحكمة 
منه��������ا ما يتعل��������ق  بإج��������راءات تحقيقية 
إداري��������ة او م��������ا يتعل��������ق بوج��������ود قانون 
يعيق أو يؤخر إتم��������ام كافة اإلجراءات 
رف��������ع  توج��������ب  الت��������ي  امل��������ادة   مثاله��������ا 
الحصان��������ة ع��������ن النائب املته��������م من قبل 
مجلس النواب، حيث جاء  القانون قيد 
إجراءات املحاكمة بإجراء قانوني تقوم 

به مؤسسة أخرى". 
ام��������ا قيمة األموال العامة املس��������تردة من 
قب��������ل املحكمة فأش��������ار القاض��������ي خالد 
ص��������دام الى ان   "املحكمة اس��������تردت قيمًا 

كبرى م��������ن األموال بحكم الدعاوى التي 
انيطت بنظرها، حيث ال  يمكن إحصاء 
ه��������ذه األم��������وال بص��������ورة دقيق��������ة ك��������ون 
املحكمة تصدر قراره��������ا وتعطي الحق 
 للمش��������تكي ب��������ان يطالب امل��������دان بقيمة 
األموال امام املحاك��������م املدنية املختصة 
اس��������تنادا الى قرار  ادانة وتجريم املتهم 

الصادر عن هذه املحكمة". 
اما بخص��������وص ما اثير ح��������ول اإلفراج 
عن املتهمة رئيس��������ة مؤسسة الشهداء، 
فق��������د اكد صدام ان   "إش��������اعة اصدار قرار 
باإلفراج عن املتهمة قد جانب الصواب 
كون ق��������رار محكمة التميي��������ز  االتحادية 
جاء بعد ق��������رار ادانة املتهم��������ة القاضي 
بالسجن مدة سبع سنوات الصادر من 
محكمة  جنايات الكرخ املختصة بنظر 
قضاي��������ا النزاهة ولم يق��������ض القرار انف 
الذكر باإلفراج عنه��������ا بل  قضى بإعادة 
دعواها الى محكمة التحقيق املختصة 
إلتمام اإلج��������راءات القانوني��������ة وفق ما 

 اشير في القرار التمييزي". 

محكمة جنايات مكافحة الفساد: نواب حاليون 
ومحافظون ورؤساء مجالس متورطون

بغداد/ زيـد األعرجي

تنظر محكمة جنايات 
مكافحة الفساد املركزية 

حاليا دعاوى ثالثة أعضاء 
مجلس نواب  حاليني وثالثة 
محافظني ورئيسني ملجالس 

محافظات وخمسة مدراء 
عامني وعضو مجلس 

 محافظة ونائب ملحافظ. 
وذكر رئيس املحكمة عن 

توجيه هيأة النزاهة والجهات 
التحقيقية كافة بسرعة 

اإلنجاز  ليتسنى لهم حسم 
دعاوى الفساد الكبرى 

بالسرعة املمكنة، فيما نفى ما 
أثير حول اإلفراج  عن رئيسة 

مؤسسة الشهداء املتهمة 
بقضايا فساد. 

نفت ما أثري حول اإلفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء

■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية.. عدسة/ محمد سامي

■ رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية.. عدسة/ حيدر الدليمي

الجديد في قانون هيئة النزاهة  

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

م��������ن اج��������ل حماي��������ة امل��������ال العام وملن��������ع ح��������االت تض��������ارب املصالح 
الخاص��������ة م��������ع املصلح��������ة  العام��������ة ولضم��������ان  مش��������روعية مصادر 
تمويل التنظيمات السياس��������ية وغير الحكومية و إلخضاع الذين 
يس��������تغلون مناصبهم  الوظيفية في الكسب غير املشروع من املال 
لة القانونية ولغرض م��������د صالحيات هيئة  النزاهة  العام  للمس��������اء
إل��������ى الجرائم املرتكبة ف��������ي  االتحادات والنقاب��������ات واملنظمات غير 
الحكومي��������ة والجمعي��������ات  املهنية ولالس��������تجابة  اللتزامات العراق 
الدولية ش��������رع القانون رقم )30 ( لسنة 2019 قانون التعديل  األول 
 لقان��������ون هيئة النزاهة رقم )30( لس��������نة 2011 ونش��������ر ف��������ي الوقائع 
العراقية بالعدد 4568  في   2019/12/23 وأصبح اسمه قانون هيئة 
النزاهة والكسب غير املش��������روع و أضيفت جرائم أخرى  إلى جرائم 
الفس��������اد اإلداري واملالي وهي جريمة سرقة أموال  الدولة والكسب 
غير املشروع وتجاوز  املوظفني حدود وظائفهم وجريمة اإلضرار 
 باملال العام في املواد 340 و341 من قانون  العقوبات وتعد جريمة 
فس��������اد وبضمنها  خيان��������ة األمانة التي ترتكب م��������ن املنظمات غير 
الحكومية  املمنوح��������ة صفة النفع العام وفي  االتحادات والنقابات 
والجمعيات املهنية التي تسهم الدولة في  أموالها أو التي منحت 
 أمواله��������ا صفة أموال عامة وجرائم الرش��������وة ف��������ي القطاع الخاص 
الوطن��������ي  واألجنبي ف��������ي  اإلعمال املتعلقة بالقط��������اع العام وجرائم 
رش��������وة املوظف األجنبي ويلتزم  رؤس��������اء  الجمعيات واالتحادات 
والنقابات واملنظمات ومؤسس��������و ورؤس��������اء األحزاب السياس��������ية 
 بتقدي��������م  إق��������رار الذم��������ة املالي��������ة، وكذل��������ك رئيس وأعض��������اء مجالس 
إدارات ومديرو األقس��������ام في  الهيئة الوطنية  لالستثمار وهيئات 
االستثمار في املحافظات كافة ومدراء الدوائر  كافة في املحافظات 
غير  املنتظمة في إقليم ورؤس��������اء وأعضاء مجلس إدارة  ش��������ركات 

القطاع العام واملختلط. 
  ويتم إيقاف صرف رواتب املكلف بتقديم الذمة  املالية اذا لم يقدم 
االس��������تمارة خالل املدة املحددة  قانونا وللهيئة تكليف أي تنظيم 
 سياس��������ي أو منظمة غي��������ر حكومية أو اتح��������اد أو نقابة أو جمعية 
إلثبات  مش��������روعية مص��������ادر  التمويل والتب��������رع ويعاقب بالحبس 
مدة ال تزيد على سنة كل من امتنع عن  تقديم  االستمارة دون عذر 
مش��������روع ويعاقب بالس��������جن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبغرامة 
 تعادل  قيمة الكسب غير املشروع كل مكلف عجز عن إثبات السبب 
املشروع للزيادة  الكبيرة في أمواله  أو أموال زوجه أو أموال أوالده 
وتحكم املحكمة برد قيمة الكس��������ب  غير املش��������روع وال يطلق سراح 
 املحكومني إال بعد س��������داد الغرامة ورد قيمة الكس��������ب  غير املشروع 
وال يح��������ول انقضاء الدعوى  الجزائية بالوف��������اة دون تنفيذ الحكم 
برد  الكس��������ب غير املش��������روع ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
 كل مكل��������ف تعم��������د إخف��������اء  معلومات مطلوب��������ة في االس��������تمارة أو 
ق��������دم معلوم��������ات كاذبة ثبت ان لها عالقة  بالكس��������ب غير  املش��������روع 
والكسب غير املش��������روع هو كل زيادة تزيد على )%20( سنويا في 
 أم��������وال  املكل��������ف أو أموال زوجه أو أوالده ال تتناس��������ب مع مواردهم 
االعتيادية ولم يثبت املكلف  س��������ببا  مش��������روعا لهذه الزيادة ويعد 
كسبا غير مشروع األموال التي يثبت حصول  الشخص الطبيعي 
عليها  باالشتراك مع املكلف بقرار قضائي بات وللهيئة استخدام 
 وس��������ائل التقدم العلمي وأجهزة وآالت  التحري والتحقيق وجمع 

األدل��������ة واس��������تدعاء  املعني��������ني للتحقي��������ق 
معه��������م بش��������كل مباش��������ر بع��������د ص��������دور 
ق��������رار  م��������ن القاض��������ي املخت��������ص وعلى 
 رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات 
اس��������تخدامها ف��������ي ميدان الكش��������ف عن 
 جرائ��������م الفس��������اد أو  منعه��������ا أو مالحقة 
مرتكبيها ويلغى قانون الكس��������ب غير 
املشروع على حساب  الشعب  رقم )15( 

لسنة 1958. 

https://www.hjc.iq/view.6456/
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قضاة يتحدثون عن الطالق الخلعي وشروطه
بغداد / غسان مرزة

تع��������د دع��������اوى الط��������الق الخلع��������ي األكث��������ر 
انتش��������ارا بني أنواع الطالق��������ات في محاكم 
األحوال الشخصية،  ويرجع متخصصون 
وخب��������راء إلى أن أس��������بابه غالب��������ا ما تكون 
مادي��������ة، فال��������زوج يرف��������ض  ط��������الق زوجته 
 خوفًا م��������ن أن تترتب علي��������ه تبعات مادية 
ونفق��������ات مختلفة أو تعويضات عن طالق 
تعسفي، فتلجأ  الزوجة إليه كورقة أخيرة 

للخالص.   
وتق��������ول قاضية األحوال الش��������خصية نور 
عدن��������ان إن "الطالق الخلعي ه��������و أن تلجأ 
الزوج��������ة الى  االتف��������اق مع زوجه��������ا فتبذل 
نصف او كل  حقوقها الشرعية من النفقات 
املاضية واملستمرة ومن  استحقاقها ملقدم 
الص��������داق ومؤخره في حال��������ة عدم  قبضه 
وما ف��������رض له��������ا القانون حس��������ب االتفاق 
 مقابل إيقاع الط��������الق، فالخلع هو تراض 

يفهم منه االتفاق". 
وتضي��������ف عدنان "يتم هذا الطالق بترديد 
الصيغة الشرعية من قبل الزوج والزوجة 
والت��������ي  تتضمن مقدار م��������ا تبذله الزوجة، 
ويعتب��������ر الخل��������ع  طالق��������ا بائن��������ا بينون��������ة 
صغ��������رى أي ال يجوز للزوج فيه  أن يراجع 
زوجت��������ه أثناء فترة الع��������دة اال بعقد ومهر 
جديدي��������ن ،  على عكس الطالق االعتيادي، 
وهو  ط��������الق رجعي يجوز في��������ه  للزوج أن 
يراج��������ع زوجته أثن��������اء فترة العدة س��������واء 

وافقت أو لم توافق".  
وتوضح عدن��������ان أن "ال س��������لطة للمحكمة 
إلتم��������ام الخل��������ع اال بوج��������ود اتف��������اق ب��������ني 
الب��������ذل  وموافقته��������م  عل��������ى  املتداعي��������ني 
بالحقوق  املادية، أي الحقوق التي تتنازل 
عنها الزوجة لزوجها مقابل إيقاع الطالق 
 واذا ل��������م يتوفر االتفاق بني  املتداعيني فأن 
املحكمة سوف ترد الدعوى، وفي حالة لم 
توافق  الزوج��������ة على الب��������ذل ال يتم الخلع 

ومن حق الزوج  أن يوقع الطالق وفي هذا 
الحال يكون طالقا  رجعيا".     

وتابعت انه "من الشروط الواجب توفرها 
إلقام��������ة دعوى الخل��������ع أن تك��������ون للزوجة 
أهلية قانوني��������ة  لتتمكن  من البذل وبنص 
ق��������رارات محكمة التميي��������ز االتحادية ففي 
حال كان��������ت الزوجة قاص��������را  وعمرها أقل 
من )15 (  خمسة عش��������ر عامًا ال يجوز لها 
الب��������ذل، فتنصب املحكمة وليها أو والدها 

 وترى رأيه بالبذل ليتم الخلع".  
ولفت��������ت إل��������ى "ع��������دم إمكاني��������ة الزوجة ان 
تتنازل عن حق الحضان��������ة الن الحضانة 
ليس��������ت من حق األم  فقط ب��������ل هي من حق 
األم  والطف��������ل مع��������ًا، فاملحكم��������ة ال تلتف��������ت 
ملوض��������وع الحضان��������ة حت��������ى وأن ثبت في 
 عريضة الدعوى حيث تنظر اليه  كدعوى 

مستقلة ال عالقة لها بالطالق الخلعي". 
م��������ن جانب��������ه، ق��������ال القاضي س��������عد عيدان 
إن "قان��������ون األحوال الش��������خصية العراقي 

أهت��������م باملواضي��������ع التي  تعنى باألس��������رة 
 مث��������ل موض��������وع الط��������الق الخلع��������ي كأحد 
أن��������واع الطالق الذي يقع بني أحد الطرفني 
أن  "إمكاني��������ة  إل��������ى  مش��������يرا   املتداعي��������ني"، 
يت��������م  أمام أحد رج��������ال الدين م��������ن الخبراء 
القضائيني بعد ترديد  الصيغة الش��������رعية 
وتثبي��������ت كل طرف ما عليه م��������ن  الحقوق 

وااللتزامات". 
واضاف عي��������دان أن "الخلع ه��������و إزالة قيد 
النكاح بإيقاع الطالق من الزوج أو الزوجة 
عن طري��������ق  القاضي  املخت��������ص، فقد أتفق 
علماء وفقهاء املس��������لمني أن الخلع يقصد 
به التفري��������ق القضائي أو  إزالة قيد الزواج 
بني  الطرف��������ني املتداعيني، فالخلع وصيغة 
الط��������الق إذا وقعت ال يمك��������ن التالعب  بها 
س��������واء كانت خارج ام داخ��������ل  املحكمة فإذا 
وقع خ��������ارج املحكم��������ة يفت��������رض أن تكون 
هن��������اك  دعوى قضائي��������ة لتصديق الواقعة 

واملحكمة تتعامل  معها بشكل واقعي". 

وتابع أن "ش��������روط الخلع يج��������ب أن تكون 
متوف��������رة، فالعق��������د س��������واء حاص��������ل أم��������ام 
املحكم��������ة أو خارجه��������ا  ه��������و واق��������ع  تأخ��������ذ 
ب��������ه املحكمة م��������ع األخ��������ذ بنظ��������ر االعتبار 
االختالف بني املذاهب فاملذهب الجعفري 
 يش��������ترط الش��������هادة فالط��������الق  ال يت��������م اال 
بش��������اهدين، أما املذهب الحنفي من املمكن 
باتف��������اق الطرف��������ني  وبجرد بلوغهما س��������ن 
الرشد يؤخذ  باإلقرار بمفردة وليس هناك 
حاج��������ة إلى البينة الش��������خصية،  وكذلك أن 
تكون الزوجة في حالة طهر وإذا كانت  في 
حالة الدورة الش��������هرية عندها يحصل في 
 املس��������ألة خالف بني الفقهاء فيما وقع هذا 
الط��������الق او عدمه،  وكذلك يج��������ب ان يكون 
مق��������دار البذل  واضح��������ا، وان تكون الزوجة 
غي��������ر مثقلة بحم��������ل وعلى هذا األس��������اس 
يتم  احتس��������اب الحقوق ما لها وما  عليها 

واحتساب عدتها." 
ولفت الى أن "الخلع ممكن ان يحصل قبل 

الدخ��������ول، فالزوجة احيانًا قب��������ل الدخول 
ال يتوفر لها  جزء من املقومات  الش��������رعية 
املالئمة إلتمام العالق��������ة الزوجية وفق ما 
متفق عليه، فالش��������رع في  ذل��������ك فرض لها 
نصف املهر  املقدم واملؤخر يجمع ويقسم 
عل��������ى اثنني باإلضاف��������ة ال��������ى حقوقها من 

 النفقات". 
وعن اآلث��������ار الناتج��������ة عن الخل��������ع ذكر أن 
لها "تأثيرا س��������لبيا على األس��������رة والطفل، 
البن��������اء  دائم��������ًا  تس��������عى  ال��������ى  فاملحكم��������ة 
والحفاظ على تماس��������ك األس��������رة للوصول 
الى مجتمع مثالي يش��������ترك به األب واألم 
 بالتربية والتنش��������ئة،  فالخل��������ع ينتج عنه 
ابتع��������اد األطفال ع��������ن الرعاي��������ة االبوية ما 
يؤثر س��������لبًا على  تربيتهم وتنشئتهم في 
مرحلة  الطفولة ، وهناك بعض االعتبارات 
النفس��������ية الناتجة عن الخلع  فمثاًل نظرة 
الن��������اس الى الزوجة املطلق��������ة قبل  الدخول 

وال تزال باكرا". 

يوم القضاء العراقي.. عام ثالث من االزدهار والطموح

بغداد/ مروان الفتالوي

وأحي��������ا مجل��������س القض��������اء 
املوافق  الخميس،  األعلى، 
الذك��������رى   ،2020  /  1  /23
الثالث��������ة الس��������تقالله  التام 
"ي��������وم القض��������اء العراق��������ي"، 
بحض��������ور رئي��������س مجلس 
القض��������اء األعلى ورؤس��������اء 
األجهزة  القضائية ونخبة 
وأعض��������اء  القض��������اة  م��������ن 

االدعاء الع��������ام وقضاة من 
وه��������و  كردس��������تان،  إقلي��������م 
تقارب  غير مسبوق شهده 
م��������ع  االتح��������ادي  القض��������اء 
قض��������اء اإلقلي��������م ومصداق 
الت��������ي  الوثيق��������ة  للعالق��������ة 
مجل��������س  أكده��������ا  رئي��������س 
القض��������اء األعل��������ى القاضي 
بأنها عالقة  زي��������دان  فائق 

الجزء بالكل. 
في مبن��������ى س��������اعة بغداد، 
القض��������اء  مجل��������س  بمق��������ر 

األعل��������ى أقيمت االحتفالية 
التي ارت��������دى فيها القضاة 
الرس��������مي،  زيهم   الحضور 
وانصتوا إلى آي من الذكر 
الحكيم افتت��������ح به الحفل، 
القاض��������ي  فائ��������ق  ليحم��������ل 
زي��������دان إكليال م��������ن الزهور 
وضعه عل��������ى نصب رمزي 
وف��������اء وعرفان��������ا لش��������هداء 

القضاء  والعراق عامة. 
وف��������ي كلمة االفتت��������اح قال 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء 

فائ��������ق  القاض��������ي  األعل��������ى 
زي��������دان "إننا ماضون قدمًا 
 في طريق البناء والتطوير 
عل��������ى  س��������واء  املس��������تمر 
مس��������توى أبني��������ة املحاك��������م 
أم عل��������ى مس��������توى  تطوير 
القابليات العلمية للسادة 
الوظيفي  والكادر  القضاة 

املساند لهم". 
وأكد القاضي فائق زيدان 
أن "أه��������م التحدي��������ات التي 
يواجهه��������ا القضاء بصدد 

ممارس��������ة املهام  القضائية 
املوكلة اليه هو عدم معرفة 
املرس��������وم  بالدور  البعض 
للقضاء بموجب الدستور 

 والقانون". 
مجل��������س  رئي��������س  ولف��������ت 
القضاء األعلى إلى أن "عدم 
معرف��������ة البع��������ض لطبيعة 
القض��������اء  واألدوات  عم��������ل 
بموجبه��������ا  يعم��������ل  الت��������ي 
والتي تس��������تند على االدلة 
الت��������ي تقدم ف��������ي كل دعوى 
هو السبب  الذي يدفع هذا 
النقد  توجيه  إلى  البعض 
أو احيان��������ًا كيل التهم غير 

الصحيحة للقضاء". 
وتاب��������ع أن "البعض يطلب 
من القض��������اء القيام بمهام 
ليس��������ت م��������ن اختصاص��������ه 
م��������ن  وانم��������ا  أساس��������ًا 
الس��������لطات   اختص��������اص 
االخرى بموجب الدستور 
والقانون"، مش��������يرا إلى أن 
"س��������وء الفهم  والترويج له 
بخص��������وص طبيع��������ة عمل 
القض��������اء ي��������ؤدي بال ش��������ك 
إلى ضع��������ف ثق��������ة املواطن 
بالقضاء  ومؤدى ذلك هدم 
اهم مؤسسة من مؤسسات 
الدول��������ة الت��������ي يفترض ان 
عل��������ى  الجمي��������ع  يح��������رص 

 سالمتها". 
مجل��������س  رئي��������س  ودع��������ا 
القضاء األعلى "الجميع إلى 
إط��������الق التصريحات  عدم 
الصحيح��������ة  الت��������ي  غي��������ر 

ال تس��������تند إل��������ى الواق��������ع"، 
كم��������ا دعا إل��������ى "تعزيز ثقة 
املواطن بالقضاء والقانون 
احت��������رام  مب��������ادئ  عب��������ر 
الدس��������تور التي تؤكد على 
اس��������تقالل القضاء وال شك 
ان ثمرة ذلك هو بناء دولة 
القانون  التي نسعى اليها 

جميعًا". 
وأكد أن "القضاء س��������يؤدي 
باس��������تمرار امله��������ام املوكلة 
اليه ب��������كل امانة واخالص 
بعيدًا ع��������ن اي  اعتبار غير 
دستوري أو غير قانوني"، 
كما أكد "استمرار القضاء 
بمهام��������ه  القي��������ام  ف��������ي 
الوطنية  في حماية حقوق 
الدول��������ة واملواطن على حد 
س��������واء ومكافح��������ة جرائ��������م 
الفس��������اد واإلرهاب بوتيرة 

 متصاعدة". 
مجلس  رئي��������س  واختت��������م 
القض��������اء األعل��������ى كلمته ب� 
“الش��������كر الجزيل ملنتسبي 
القض��������اء  األعلى  مجل��������س 
قضاة وموظف��������ني على ما 
قدم��������وه م��������ن جه��������د مميز 
وه��������م ي��������ؤدون مهامه��������م"، 
كما شكر   "السادة القضاة 
الع��������ام  االدع��������اء  ورئي��������س 
إقليم كردس��������تان على  من 
حضورهم هذه املناس��������بة 
 باعتبارهم جزءًا ال يتجزأ 
منها، وشكر املهنئني ومن 
بعث��������وا بباقات ورد إحياء 

لهذه  الذكرى". 

القاضي فائق زيدان: ماضون يف التطوير ومستمرون بحماية احلقوق

 بغداد جتمع القضاة يف عيدهم من دهوك حتى البصرة
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قالوا إنه األكرث رواجًا

■ القاضي فائق زيدان يلقي كلمة يوم القضاء أمام جمع من القضاة والمدعين العامين.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ جانب من الحفل

في الثالث والعشرين من كانون الثاني املاضي، مّر عام ثالث على يوم القضاء العراقي،  يوم استقالله التام الذي أضاف عيدا وطنيا 
آخر إلى أعياد العراقيني ومناسباتهم التي  يعتزون بها، فالقضاء ركن أساس في دولة القانون واملؤسسات والضامن لحقوق 

املواطنني  وحرياتهم. 
  وألنه وليد حضارة عريقة مارست حفظ الحقوق وتحقيق العدالة عبر آالف السنني؛ لم يكن  بعيدا عن آالم الناس ومعاناتهم، فقد 

حرص القائمون عليه أن يكون إحياء هذه املناسبة  مختصرًا على غير العادة، تماهيا مع الظروف التي تمر بالبالد واحتراما للحظة 
العراقية  التي يعيشها الشعب، وكانت الدعوات مقتصرة على األسرة القضائية من أربيل حتى البصرة. 

اغل��������ب التش��������ريعات التي تأخ��������ذ بمفه��������وم العقوب��������ة البديلة عرفت 
هذه العقوب��������ة بأنها مجموعة من البدائل  تتي��������ح للقاضي امكانية 
اللجوء اليها ب��������دل الحكم بالعقوبات الس��������البة للحرية، وقد بررت 
هذه التش��������ريعات  لجوءها الى هذا النوع من العقوبات الى غايات 
اقتصادية واجتماعية كون ان عدم االخذ بالعقوبات  البديلة يؤدي 
الى اكتظاظ الس��������جون باملحكوم��������ني وبالتالي اس��������تنزاف ميزانية 
الدولة فض��������ال عن الجانب  االجتماعي كون املجرمني ليس��������وا بذات 
الدرجة من الخطورة االجرامية وان اختالطهم مع بعضهم  البعض 
قد يوسع من دائرة االجرام وامليل الى ارتكاب جرائم اخرى قد تكون 
اشد خطورة من  الجريمة التي يقضي مدة محكوميته عنها، فضال 
عن الس��������لبيات األخرى خاصة ان اغلب الدراسات  والبحوث في هذا 
الجانب توصلت الى ان تفادي ايداع الجناة في املؤسسات العقابية 
يوفر فرصة  اكبر لهم إلصالح حالهم فيتحقق الهدف الحقيقي من 

فرض العقوبة.  
تش��������ريعات اخرى اخذت بالعقوبات البديلة املجتمعية التي غالبا 
تطبقها ف��������ي جرائم املخالف��������ات  املرتكبة ألول م��������رة او الجرائم ذات 
االحكام البسيطة لتش��������جيع املحكوم عليهم وتهذيب نفوسهم كأن 
 تحك��������م املحكمة على املحكوم عليه بعقوب��������ة بديلة بالعمل من دون 
اج��������ر لخدمة املجتمع في مكان  معني تح��������دده املحكمة وللمدة التي 
تحدد في قرار الحكم، على ان ينفذ العمل تحت رقابة قضائية وقد 
 اخذت بعض التش��������ريعات العربية بهذا الن��������وع من العقوبات منها 

التشريع األردني.  
املش��������رع العراق��������ي اخ��������ذ بالعقوب��������ات البديلة ولكن بش��������كل محدود 
وم��������ن ذلك ما نصت عليه امل��������ادة ٧٣ من  قانون رعاي��������ة االحداث رقم 
٧٦ لس��������نة ١٩٨٣ الت��������ي جاء فيها اتخاذ تدبير مراقبة الس��������لوك بدال 
م��������ن  العقوبة الس��������البة للحرية حي��������ث ان الح��������دث اذا ارتكب جنحة 
فيحك��������م علي��������ه بإح��������دى التدابي��������ر الواردة ف��������ي هذه  امل��������ادة بدال من 
العقوبة الس��������البة للحرية املقررة لفعله قانونا، وكذلك اجاز قانون 
العقوب��������ات العراقي في  املادة ٣٨٦ منه ايداع املدمن على الس��������كر في 
احد املصحات الحكومية كبديل للعقوبة الس��������البة  للحرية الن ذلك 
قد يس��������اعد في اصالحه، وكذلك باملواد ١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ من قانون 
العقوب��������ات  العراقي التي اج��������ازت وقف تنفيذ العقوب��������ة كبديل عن 
العقوبة الس��������البة للحرية وغير ذلك..اال ان  املشرع العراقي لم يأخذ 
بالعقوبات البديلة املجتمعية رغم ان االخذ بها يمثل طفرة نوعية 
في  مجال حقوق االنسان ويسهم كذلك في ارتقاء املؤسسة العدلية 
واملؤسسة القضائية على حد سواء  خاصة ان اغلب الدول املتقدمة 

اخذت بهذا النوع من العقوبات..  
اال اننا نجد نصا استثنائيا في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ 
املعدل بالقرار رقم ٧٦ لس��������نة   ١٩٩٤ حيث ان املادة ٢٥٧ منه اش��������ارت 
الى مفهوم العقوبة البديلة ولكن بش��������كل مغاي��������ر تماما ملا  ورد في 
كافة التش��������ريعات ويبتعد كل البعد عن املفهوم االصطالحي لهذه 
العقوبة حيث تش��������ير ه��������ذه  املادة الى انه عند ع��������دم امكان تحصيل 
كامل مبلغ الغرامات الكمركي��������ة املقررة على املحكوم عليه  بموجب 
القان��������ون والتي تعتبر بمثابة تعويض مدني الدارة الكمارك يمكن 
اللج��������وء الى الحبس  لتحصيل مبالغ الغرامات الكمركية وال يجوز 
ان تتجاوز مدة الحبس في كل االحوال على سنتني،  اي ان املحكمة 
الكمركي��������ة املختصة عندما تحكم بعقوب��������ة الحبس كعقوبة اصلية 
وم��������ن ثم تحك��������م  بالغرامة الكمركي��������ة التي تمثل ثالث��������ة امثال قيمة 
البضاع��������ة والرس��������م الكمركي املترت��������ب عليها فانها  يج��������وز لها ان 
تحكم بالحبس بدال عن دفع الغرامة ملدة ال تتجاوز في اي حال من 

االحوال عن  سنتني. 
  اال انه مع ذلك رغم تنفيذ العقوبة البديلة وهي الحبس ال يس��������قط 
ح��������ق الكمارك باملبالغ املقررة لها  بعد تنفيذ عقوبة الحبس البديل 
وهذا ما اش��������ارت اليه املادة ٢٥٩ م��������ن قانون الكمارك، فإذا كان الحق 
 املالي للكمارك ال يسقط في مقابل هذه العقوبة البديلة اذن ما هي 
الغاية املتوخاة من فرضها  خاصة اذا كان املحكوم عليه عاجزا عن 
دفعها وابراء ذمته منها، فما هي الغاية من حبسه بل على  العكس 
من ذلك سيكون األثر سلبيا الن ذلك سيؤدي الى اكتظاظ املؤسسة 
العقابي��������ة واس��������تنزاف  ميزانية الدولة فضال على انه س��������يجعل من 
هذا الش��������خص انس��������انا غير منتج وملدة طويلة، فنجد ان  املؤسسة 
القضائية البد ان يكون لها دور في السعي لتعديل التشريعات التي 
ال تحق��������ق العدالة  املجتمعية وعدم جعل العقوبة الس��������البة للحرية 
بديال عن دفع الغرامة الكمركية، حيث يفترض ان  يتم تنفيذ عقوبة 
الحبس او الس��������جن االصلية اما الغرامة فيتم استحصالها قانونا 
بموجب قان��������ون التنفيذ  او قانون تحصي��������ل الديون الحكومية في 
حالة امتناع املحكوم عليه عن سداد ما بذمته خاصة وان  نص املادة 

٢٥٧ من قان��������ون الكمارك ه��������و نص جوازي 
وليس وجوبي وان بقاء املحكوم عليهم في 
 املؤسس��������ة العقابية يجعل منهم اناسا غير 
منتج��������ني فضال عن االثر الس��������لبي لحرمان 
عوائلهم منهم وفي  نفس الوقت س��������وف لن 
يتحق��������ق الغرض من العقوب��������ة البديلة كون 
ان املحكوم عليه معسر وال يمكنه  دفع هذه 

الغرامات في اي حال من االحوال. 

  القاضي أريج خليل

العقوبة البديلة في قانون 
الكمارك العراقي  

https://www.hjc.iq/view.6463/


)1(
 264/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
محكم��������ة الب��������داءة هي صاحب��������ة الوالي��������ة العامة 
واالختصاص في االم��������ور االخرى التي يحددها 
القان��������ون اس��������تنادًا  ال��������ى امل��������ادة )35( م��������ن قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة وه��������ي املختصة ف��������ي تجديد 
الق��������وة التنفيذي��������ة للحكم الجزائ��������ي  وبقدر تعلق 

االمر بالفعل في الدعوى املدنية.
القرار: 

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوسعة املدنية ملحكمة التمييز 
االتحادية وجد أن الطعن  التميي��������زي مقدم ضمن املدة القانونية 
ملصادف��������ة يومي 30 و2019/8/31 عطلة يومي  الجمعة والس��������بت 
االس��������بوعية، لذا قرر قبوله ش��������كاًل وعند عطف النظر على الحكم 
املمي��������ز وجد  انه صحيح وموافق ألح��������كام القانون ذلك ان املدعي 
)املميز عليه( طلب بواس��������طة وكيله من  املنفذ العدل في املشخاب 
تنفي��������ذ الفق��������رة الثانية من الحك��������م الجزائي الص��������ادر من محكمة 
جن��������ح  املناذرة بالع��������دد 113/ج/2007 ف��������ي 2007/7/30 املتضمن 
الزام املدان )املدعى عليه-  املميز( باداء مبلغ الصك البالغ تسعون 
مليون دينار للمشتكي )املدعي/ املميز عليه( والذي  تم ادانته في 
الفقرة االولى من الحكم الجزائي وفق احكام املادة )459 عقوبات( 
والحكم  عليه بعقوبة الحبس الشديد ملدة سنة واحدة وان الحكم 
مكتس��������ب للدرجة القطعية وقد اصدر  املنفذ الع��������دل قراره املؤرخ 
في 2019/4/7 املتضمن رفض طلبه لشموله باحكام املادة   )114( 
م��������ن قانون التنفيذ رقم 45 لس��������نة 1980 وقد ص��������دق قراره تمييزًا 
بقرار محكمة  اس��������تئناف النجف االتحادي��������ة بصفتها التمييزية 
بالعدد 148/ت/تنفيذية/2019 في   2019/4/15 مما دعاه القامة 
الدع��������وى املميز حكمها ال��������ذي تضمنت تجديد الق��������وة التنفيذية 

 للفق��������رة الحكمي��������ة الثانية الخاص��������ة بالزام املدعى علي��������ه )املميز( 
بمبلغ الص��������ك والصادر عن  املحكمة الجزائية وهي محكمة جنح 
املناذرة، وحيث ان التقادم املس��������قط للتنفيذ ووقف وقطع  التقادم 
ق��������د نص عليه في قان��������ون التنفيذ رقم 45 لس��������نة 1980 املعدل في 
امل��������واد من 114 وما  بعدها، حيث نصت املادة )114( بأنه )ال يقبل 
التنفيذ الحكم الذي مضى س��������بع س��������نوات على  اكتس��������ابه درجة 
البت��������ات(، وحي��������ث ان االصل في االخ��������ذ بمفهوم التق��������ادم كان قد 
نص عليه في قانون  التنفيذ الس��������ابق رقم 30 لس��������نة 1957 امللغى 
بالقان��������ون الناف��������ذ حاليًا وفي  نص املادة )3/14(  منه ما يس��������مى 
بالتقادم التنفيذي وجعل مدة التقادم التنفيذي لجميع س��������ندات 
التنفيذ بما فيها  االحكام القضائية هي خمس عش��������رة س��������نة من 
تاري��������خ اكتس��������ابها الدرجة القطعية ولم تكن س��������بع  س��������نوات كما 
ورد ف��������ي القانون الحالي وحي��������ث ان التق��������ادم التنفيذي لالحكام 
القضائي��������ة يؤدي الى  عدم تنفيذها قب��������ل اصدار الحكم بتأييدها 
لفقدان قوتها التنفيذية س��������واء أقر املدي��������ن بالحق الذي  يحتويه 
ه��������ذا الحكم ام لم يقر به وس��������واء دفع الدين بالتق��������ادم ام لم يدفع 
لصراحة النص في  املادة )114( من قانون التنفيذ النافذ النه يعد 
من النظام العام وان القضاء العراقي قد اس��������تقر  لعقود من الزمن 
وسواء في ظل نفاذ القانون السابق او القانون الحالي على اقامة 
الدع��������وى  لتجديد القوة التنفيذية للحكم املنفذ الذي س��������رت عليه 
م��������دة التقادم املنصوص عليها في امل��������ادة   )114( آنفة الذكر. ولكن 
ه��������ل ان تجديد الق��������وة التنفيذية يس��������ري على االح��������كام الجزائية 
الصادرة  عن املحاكم الجزائية كمحاكم الجنايات والجنح بالشق 
املدني وهي الدعوى املدني��������ة ضمن  الدعوى الجزائية فان االصل 
في اختصاص املحاكم الجزائية هي الفصل في الدعوى الجزائية 
 وان الفص��������ل ف��������ي الدعوى املدني��������ة يكون تبعًا للدع��������وى الجزائية 
فاذا انقض��������ت الدعوى الجزائي��������ة او  اوقف الفص��������ل فيها فعندئذ 
تق��������ف املحكمة ع��������ن الفصل في الدع��������وى املدني��������ة وللمدعي الحق 
في  مراجعة املحكم��������ة املدنية، كما ان املادة )20( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23  لس��������نة 1971 املعدل قد نصت على انه 
)يتبع الفصل في الدعوى املدنية التي ترفع امام  املحكمة الجزائية 
االج��������راءات املقررة به��������ذا القانون( وهنا يثار التس��������اؤل عن مدى 
صالحية  املحكم��������ة الجزائية في تجديد الق��������وة التنفيذية للحكم 

الجزائي املتعلق في الفصل في الدعوى  املدنية فان قانون اصول 
املحاكمات الجزائية املش��������ار اليه انفًا وف��������ي نصوصه لم يتضمن 
 صرح��������ة او ضمنًا الفص��������ل في موضوع تجديد الق��������وة التنفيذية 
للدع��������وى املدني��������ة، ألن االجراءات  املتبعة ف��������ي الفصل في الدعوى 
املدني��������ة يكون وفق االجراءات املقررة في قانون اصول  املحاكمات 
الجزائي��������ة وليس وفق قانون املرافع��������ات املدنية أو قواعد االثبات 
املنصوص عليه  وفق قانون االثبات رقم 107 لس��������نة 1979 املعدل 
لصراحة ن��������ص املادة )20( االصولية لذا  ف��������ان اكثرية هذه الهيئة 
ت��������رى بأن االختصاص ينعقد الى محكم��������ة البداءة وهي صاحبة 
الوالية  العام��������ة واالختصاص في االمور االخ��������رى التي يحددها 
القان��������ون... )املادة 35 من قانون  املرافعات املدنية( وانها املختصة 
ف��������ي تجديد الق��������وة التنفيذية للحكم الجزائ��������ي وبقدر تعلق  االمر 
بالفص��������ل في الدعوى املدنية س��������يما وان الفق��������رة الحكمية للحكم 
املمي��������ز حصرت بالفقرة  ثانيًا وه��������ي )الزام املدان )و ف ع(( بأيفاء 
مبل��������غ الصك البالغ تس��������عون ملي��������ون دينار للمش��������تكي   )ع ع(...( 
وحيث ان الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2007/7/30 املكتس��������ب 
للدرجة القطعية  قد مضت عليه مدة التقادم البالغة سبع سنوات 
فيكون من حق املدعي )املميز عليه( طلب  تجديد قوته التنفيذية 
وه��������ذا ما انتهى الي��������ه الحكم املميز، قرر تصديق��������ه ورد العريضة 
التمييزية  مع تحميل املميز رس��������م التمييز مع التنويه للمحكمة 
ان الفقرة الحكمية تضمنت تأييد الحكم  والصحيح تجديد القوة 
التنفيذية، وصدر القرار باالكثرية في 24/صفر/1441ه� املواف���ق 

  2019/10/23م. 

)2(
 277/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
بي��������ع العقار خ��������ارج مديرية التس��������جيل العقاري 
املختصة يك��������ون فاقدًا للش��������كلية القانونية التي 

تتطلبها املادة 2/3  من قانون التسجيل العقاري 
وبالتال��������ي فانه يك��������ون باطاًل الينعق��������د وال يفيد 
الحكم اصال اس��������تنادًا للمادة 1/138  من القانون 
املدني ، وان عدم تسجيل املساحة املباعة للمدعى 
عليه فان املطالب��������ة بقيمتها املثبتة في  الصكوك 

املسحوبة ال سند لها من القانون.

القرار: 
بع��������د التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة املوس��������عة املدني��������ة في 
محكمة التمييز االتحادية لوح��������ظ ان  الطعن مقدم ضمن املدة 
القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كاًل ول��������دى عطف النظ��������ر على الحكم 
املميز وجد  ان��������ه صحيح وموافق للقانون وج��������اء اتباعًا لقرار 
النقض الصادر من هذه املحكمة بالعدد   11/الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة/2019 في 2019/2/18 اذ ان املدع��������ي/ املميز طالب في 
 دعواه بال��������زام املدعى علي��������ه/ املميز عليه باملبال��������غ املثبتة في 
الصكوك املس��������حوبة على  املصرف العراق��������ي للتجارة وقد تأيد 
م��������ن التحقيقات الجارية ف��������ي الدعوى ان الصك��������وك تمثل بدل 
 ش��������راء املدعى عليه عقارًا من املدعي الذي اوضح في اقواله في 
محكم��������ة جنايات كربالء  بالدع��������وى 620/ج/2016 ان قام ببيع 
عق��������ار الى املدعى عليه الذي حرر صك��������وكًا بثمنها  وتبني عدم 
وجود رصيد له، وملا كان البيع املذكور قد جرى خارج مديرية 
التس��������جيل العقاري  املختصة فيكون فاقدًا الشكلية القانونية 
الت��������ي تتطلبه��������ا امل��������ادة )2/3( من قان��������ون التس��������جيل  العقاري 
وبالتال��������ي فان��������ه يكون باط��������ال وان العقد الباط��������ل ال ينعقد وال 
يفيد الحكم أصال اس��������تنادًا  للم��������ادة 1/138 من القانون املدني، 
وإذ ثب��������ت عدم تس��������جيل املس��������احة املباع��������ة للمدع��������ى عليه فان 
 املطالبة بقيمتها املثبتة في الصكوك املس��������حوبة ال س��������ند لها 
م��������ن القانون، واللت��������زام الحكم  املميز بوجه��������ة النظر القانونية 
الس��������ليمة لذا ق��������رر تصديق��������ه ورد الطعن التميي��������زي وتحميل 
املميز  رس��������م التمييز وص��������در القرار باالتفاق اس��������تنادًا للمادة 
 )2/210( م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية ف��������ي   24/صفر/1441ه� 

املواف���ق 2019/10/23م. 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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مدى شمول المدان بعقوبة السجن مدى الحياة بنظام اإلفراج الشرطي وعالقته بالمادة 11 من  قانون العفو 
العام رقم 27 لسنة 2016  

خ��������الل العمل القضائي في س��������وح املحاكم تم استش��������عار تصور 
خاط��������ئ ل��������دى البعض ب��������أن عقوبة الس��������جن  مدى الحي��������اة قد تم 
تخفيضه��������ا الى عقوبة الس��������جن املؤبد اس��������تنادا للم��������ادة 11 من 
قان��������ون العفو العام رقم   27 لس��������نه 2016 وبذل��������ك توالت الطلبات 
للمحكومني بتلك العقوبة لالستفادة من نظام اإلفراج  الشرطي، 
والس��������تجالء الضبابية التي وقع به��������ا البعض عن غير قصد في 
الفه��������م القانوني لتفس��������ير امل��������ادة   11 من قانون العف��������و العام انف 
الذكر ومدى عالقتها بعقوبة الس��������جن م��������دى الحياة نبني األمور 

اآلتية:-  
إن املبنى اللغوي للعقوبات الس��������البة للحرية تعني س��������لب حرية 
املحك��������وم عليه للمدة املحددة في الحكم  بناء على الحدود املبينة 
للعقوبات في القانون بالنسبة لكل جريمة من الجرائم، واملشرع 
العراق��������ي  ق��������د اخذ بمبدأ تدرج العقوبة الس��������البة للحرية حس��������ب 
جسامة الجريمة من الحبس البسيط والحبس الشديد  والسجن 
املؤقت والسجن املؤبد )وهي اشد عقوبة سالبة للحرية ��� عشرون 
س��������نة كما حددتها املادة   87 من قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 املع��������دل(، إال إن قان��������ون العقوبات املذك��������ور لم يعرف  عقوبة 
الس��������جن مدى الحياة وق��������د وردت هذه العقوبة في أوامر س��������لطة 

االئتالف املؤقتة املنحلة في  العراق رقم 7 لس��������نة 2003 القسم 3 / 
1 منه ورقم 31 لسنة 2003 في صورتني وهما :-  

  1 - الص��������ورة األولى باعتباره��������ا عقوبة بديلة عن عقوبة اإلعدام 
حيث نصت الفقرة 1 من القس��������م 3  من أمر س��������لطة االئتالف رقم 7 
لس��������نة 2003 على تعليق عقوبة اإلع��������دام في كل حالة تكون فيها 
 عقوب��������ة اإلعدام هي العقوبة الوحي��������دة املنصوص عليها ملعاقبة 
مرتكب الجناية ويجوز للمحكمة أن  تس��������تعيض عنها بمعاقبة 
املتهم بالس��������جن مدى الحياة أو بفرض عقوب��������ة أخرى عليه اقل 

منها وفقا ملا  ينص عليه قانون العقوبات. 
 2 - الص��������ورة الثاني��������ة باعتباره��������ا عقوب��������ة أصلية بأمر س��������لطة 
االئت��������الف املؤقتة املنحلة رقم 31 لس��������نة   2003 في جرائم الخطف 
املنص��������وص عليه��������ا في امل��������واد م��������ن 421 و422 و423 م��������ن قانون 
 العقوب��������ات وجريم��������ة االغتص��������اب املنص��������وص عليها ف��������ي املادة 
393 م��������ن قانون العقوبات وجريمة كس��������ر  أو إتالف أو تخريب أو 
اإلض��������رار بمرفق املي��������اه والكهرباء أو الغ��������از أو غيرها من املرافق 
العامة أذا  كان من ش��������أن ذلك تعطيل املرفق املنصوص عليها في 
امل��������ادة 353/ من قان��������ون العقوبات وجريمة  الس��������رقة املنصوص 
عليها في امل��������واد من 440 �� 443 من قان��������ون العقوبات إذا ارتكبت 
على وسيلة  من وسائل النقل باستخدام العنف وجرائم االعتداء 
على وس��������ائل املواصالت العامة املنصوص  عليها في املادة 355 
من قانون العقوبات، وأمر س��������لطة االئت��������الف املؤقتة املنحلة رقم 
3 لس��������نة   2003 الذي نصت الفقرة )5( من القس��������م )6( منه على أن 
الحكم بالس��������جن املؤب��������د ألغراض هذا  األمر يعني الس��������جن طيلة 

حياة هذا الشخص.  
بالتالي فان عقوبة الس��������جن مدى الحياة مؤداها ان املحكوم بها 
يقضي مدة محكومتيه باملؤسس��������ة  اإلصالحية حتى نهاية أجله 

بالوفاة. 
في حني نظام اإلفراج الشرطي يقصد به هو )طالق سراح املحكوم 
عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل  انقضاء كل مدة عقوبته، إطالقا 
مقيدًا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، إذا 

 أمض��������ى ثالثة أرباع مدة محكوميته إذا كان بالغا وثلثي املدة إذا 
كان حدثا( كما أش��������ارت الى ذلك  أحكام امل��������ادة 331 / أ من قانون 
أص��������ول املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 املعدل. بالتالي 
 فأن عقوبة الس��������جن م��������دى الحياة وفقا ملفهومه��������ا القانوني غير 
مش��������مولة بنظام اإلفراج الشرطي لعدم  وجود مدة محددة يمكن 
من خاللها معرفة س��������اعة حلول اجل املحكوم ك��������ون األعمار بيد 
الله س��������بحانه  وتعالى أضافه الى أن أمر سلطة االئتالف املؤقتة 
املنحلة رقم 31 لس��������نة 2003 القسم 2/4 منه قد  عالجت صراحته 
موضوع عدم ش��������مول املحكومني بالس��������جن م��������دى الحياة بنظام 
اإلفراج الش��������رطي وفق  نص الجملة األخيرة من القسم انف الذكر 
بعدم ش��������مول املحكومني على وفق أحكام املادة 1/353  من قانون 

العقوبات بنظام اإلفراج الشرطي. 
واملهم من ذلك كله البد من إزالة الغموض الذي اكتنف التفس��������ير 
الخاط��������ئ وغير الصحيح لنص  املادة 11 م��������ن قانون العفو العام 
رقم 27 لس��������نه 2016 بذهاب البعض إلى القول إن عقوبة الس��������جن 
 مدى الحياة قد تم تخفيضها الى عقوبة الس��������جن املؤبد استنادا 
للمادة املذكورة، فهذا التفس��������ير ينطوي  عل��������ى فهم خاطئ وغير 
صحي��������ح، لدالل��������ة ألفاظ الن��������ص ومراميه، فالنص ج��������اء ألغراض 
تطبي��������ق قانون  العفو العام بقوله )تخفض ألغراض هذا القانون 
عقوبة السجن مدى الحياة إلى الس��������جن املؤبد(,  وبالرجوع إلى 
قانون العفو العام نجده قد رسم خارطة طريق لتطبيق أحكامه 

من خالل ثالثة محاور  قانونية تناولها هي :-  
 1 - املح��������ور األول العف��������و ونصت علي��������ه امل��������واد )1و2و3و4و5و8( 

من�����ه. 
 2 - املح��������ور الثاني االس��������تبدال ونص��������ت عليه امل��������ادة )6( ويعني 

استبدال ما تبقى من العقوبة السالبة  للحرية بالغرامة. 
 -3 املحور الثالث نظام أعادة املحاكمة ونصت عليه املادة )9(.  

وهن��������ا منطقا وعق��������ال ال تقوم أية ضرورة عملي��������ة لخفض عقوبة 
الس��������جن مدى الحي��������اة إلى الس��������جن املؤب��������د  عند تطبي��������ق العفو 
أو إع��������ادة املحاكم��������ة ألن معرفة مق��������دار مدة الس��������جن هنا ال تثير 

أي��������ة إش��������كالية في تطبيق  األح��������كام القانونية ال��������واردة في هذين 
النظام��������ني، إال أن معرفة هذه املدة البد منه��������ا إذا ما أريد تطبيق 
 نظام االستبدال، والسبب في ذلك يعود إلى أن مدة عقوبة السجن 
مدى الحياة تنتهي بموت املحكوم  عليه وساعة حلول األجل بيد 
الله س��������بحانه وتعالى، لذلك ال يمك��������ن التوصل إلى معرفة مقدار 
مدة  الس��������جن مدى الحياة، وملا كانت ش��������روط تطبيق االستبدال 
تس��������تلزم أن يكون املحكوم عليه ق��������د أمضى  ثلث مدة محكوميته 
ويس��������تبدل ما تبقى منها بالغرامة املقررة في القانون نفسه وال 
يمكن معرفة ثلث  مدة الس��������جن مدى الحياة وما تبقى منها دون 
تحديد مقدارها الكلي، لهذا جاء قانون العفو العام بضابط  وهو 
اعتبار مدة الس��������جن م��������دى الحياة في هذه الحالة س��������جنا مؤبدا 
ملعرف��������ة ما انقضى وما تبقى منها،  فإذا تبني انه قضى ثلث املدة 
وكانت جريمته من الجرائم املشمولة باالستبدال، فيستبدل بناًء 
عل��������ى  طلبه ما تبقى من مدة محكوميت��������ه بالغرامة، وبذلك وضع 
املش��������رع نظاما عمليا لتطبيق نظام  االس��������تبدال على املحكومني 
بالس��������جن مدى الحياة قبل صدور قان��������ون التعديل األول لقانون 
العفو العام  رقم 81 لسنة 2017. وبذلك ال يصح إطالق حكم املادة 
)11( من قانون العفو العام بتخفيض  عقوبة السجن مدى الحياة 
لتشمل جميع املحكومني بهذه العقوبة بل أنها تشمل املحكومني 
املراد  ش��������مولهم بنظام االس��������تبدال الوارد في قانون العفو العام. 
ول��������و أراد املش��������رع خفض ه��������ذه العقوبة لجمي��������ع  املحكومني إلى 
الس��������جن املؤبد ملا ذك��������ر الجملة االعتراضية في ص��������در النص )... 
ألغ��������راض تطبيق  ه��������ذه القانون..( مخصصا ه��������ذا الحكم بقانون 
العفو العام دون س��������واه من القوان��������ني األخرى، ولهذا فان  القضاء 
العراقي أزال الضبابي��������ة التي وقع بها البعض عن غير قصد في 
الفهم القانوني لتفسير املادة   11 من قانون العفو العام وتصدى 
لبيان ذلك بش��������كل مفصل وان أولى محاكم االس��������تئناف في البلد 
 أصلت الفكرة القانونية أنفة الذكر هي رئاس��������ة محكمة استئناف 
البصرة بصفتها التمييزية بقراره��������ا  التمييزي املرقم 239/ ت/ 

جزاء / 2018 ف���������������������ي 29/ 8/ 2018.  

القاضي ليث جبر حمزة

..

https://www.hjc.iq/view.6351/
https://www.hjc.iq/view.6455/
https://www.hjc.iq/view.6455/
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بغداد/ ليث جواد

استيقظ أهالي بغداد في اليوم 
األول من السنة الجديدة على 

جريمة بشعة بعدما أقدمت فتاة 
على نحر  والدتها وفصل رأسها 

داخل صالون للحالقة في منطقة 
الشعب ومن ثم الهروب إلى 

محافظة واسط،  وبعد صدور أمر 
القبض من قبل قاضي تحقيق 

الشعب وبمساعدة ذوي املجنى 
عليها تم اعتقالها  في محافظة 
واسط وفي يوم الجريمة نفسه. 

وبررت املتهمة دوافع ارتكاب 
الجريمة لكون املجنى عليها كانت 

تنعتها باملجنونة او املريضة 
 النفسية وتعاملها بصورة غير 

جيدة.  

وقال قاضي محكمة تحقيق الشعب بكر 
الصالح��������ي إن "املتهمة من مواليد 1993 
وهي طالبة  جامعية )علوم حاس��������بات( 

مرحل��������ة ثالثة وع��������زت س��������بب ارتكابها 
الجريم��������ة إل��������ى أن والدته��������ا كانت تقوم 
 بإهانتها وتصفها باملجنونة واملريضة 

النفسية امام اقاربها واصدقائها". 
واض��������اف ان "ذوي املجن��������ى عليها أكدوا 

ان املتهم��������ة تعان��������ي من أمراض نفس��������ية 
منذ مدة ودخلت على  اثرها مستش��������فى 

األمراض النفسية". 
فيم��������ا قال��������ت املتهمة ف��������ي إفادته��������ا بان 
"والدتي كانت تعاملني بصورة س��������يئة 

ودائما م��������ا تصفني بعب��������ارة   )مجنونه 
او مخبلة( ام��������ام اقاربي واصدقائي لذا 
فكرة بالتخل��������ص منها نهائيا لذا بدأت 
ابحث ع��������ن  طريق��������ة لقتل والدت��������ي  عبر 

االنترنيت )اليوتيوب(. 

وأضافت انه "بع��������د البحث توصلت الى 
فك��������رة ذبحها وبدأت اخط��������ط لجريمتي 
فقم��������ت اوال  بش��������راء آل��������ة  جارح��������ة )كتر 
موس( قبل الحادثة بثالثة ايام من احد 
محال االنش��������ائية القريبة من الصالون 
وف��������ي الي��������وم  االول من الس��������نة الجديدة 
س��������نحت لي الف��������رص بتنفي��������ذ جريمتي 
ألن والدات��������ي كانت دائم��������ا ما توصلني 
الى  مكان عملي )صالون( في الش��������عب، 
لكونه��������ا كان��������ت تخ��������اف علي��������ه ان ابقى 

وحدي في الصالون". 
  وتابع��������ت ان "عمل��������ي كان يبدأ في تمام 
الساعة التاسعة والنصف صباحا من 
اجل تهيئ��������ة املكان  الس��������تقبال الزبائن 
وبالتالي هو الوقت املناس��������ب الرتكاب 
الجريم��������ة الن صاحب��������ة الصالون تأتي 

بعد  الساعة الواحدة ظهرا".  
ولفت��������ت املتهمة إلى انه "في اليوم االول 
كعادتن��������ا ذهبت انا والدت��������ي الى مكان 
عملي  طلبت منها ان  ترافقني الى داخل 
املحل وبالفعل دخلت معي وأجلستها 
على الكرسي وأبلغتها بأني قد تعلمت 
حيل��������ة  س��������حرية م��������ن االنترني��������ت )هو 
التنويم املغناطيسي(  فجلست وقمت 

أنا بربط أيديها خلف ظهرها". 
وتضي��������ف  "بعدما ربطتها طلبت منها 
إغماض عينيها من اج��������ل أن اعمل لها 
التنويم املغناطيسي  فوافقت في الحال 
وقامت بإغماض عينيها وقفت خلفها 
وأخرج��������ت )الكت��������ر م��������وس( وطعنته��������ا 
ف��������ي منطقة  الرقبة تحدي��������دا )اللوزتني( 

وكررتها أكثر من مرة  وس��������حبت الكتر 
عل��������ى رقبته��������ا حينه��������ا س��������قطت عل��������ى 

 وجهها مع الكرسي". 
ونوهت ال��������ى انه "بعدما س��������قطت على 
األرض مغط��������اة بالدم��������اء ذهب��������ت إل��������ى 
مطب��������خ الصال��������ون وأحضرت  س��������كينا 
وقم��������ت بقلبه��������ا عل��������ى ظهره��������ا وبدأت 
بنحره��������ا لح��������ني ما فصل��������ت الرأس عن 
جس��������دها". وأوضحت  املتهمة انه "بعد 
ذلك ذهبت وأحض��������رت غطاء )بطانية( 
وقمت بلفها ومن ثم ذهبت إلى املغاسل 
 وقمت بغس��������ل ي��������دي وتنظيف نفس��������ي 
من الدم��������اء وبعدها جمع��������ت أغراضي 
ومتعلقات��������ي وغادرت املكان  ومن هناك 
اتصل��������ت بخال��������ي وأبلغت��������ه بأني قمت 
بقتل والدتي وطلب من��������ي التوجه إلى 
محافظة واس��������ط  وبالفعل اس��������تأجرت 
س��������يارة وس��������افرت إلى محافظة واسط 
وفي اللي��������ل جاءت قوة أمنية من بغداد 

 واعتقلتني". 
ونوهت ال��������ى انه "قبل موع��������د الحادثة 
بأربعة ايام كنت قد حاولت قتلها بذات 
الطريقة اال ان��������ي  تراجعت عن تنفيذها 
بس��������بب دخول بعض الزبائن واكتفيت 

بتصويرها فقط في حينها". 
فيم��������ا اكد والد املتهمة ف��������ي افادته امام 
قاض��������ي التحقيق  ان ابنت��������ه تعاني من 
اضطرابات نفس��������ية منذ فت��������رة  طويلة 
ودخلت مستش��������فى ابن رشد لألمراض 
النفسية ملدة من الزمن واطلب الشكوى 

ضدها.  

عاملة صالون تنحر والدتها ألنها وصفتها 
بـ"المجنونة" أمام أصدقائها! 

■ محكمة تحقيق الشعب حققت في الجريمة.. عدسة/ حيدر الدليمي

■ مقر محكمة استئناف نينوى 

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة

اتخذت التنومي املغناطيسي وسيلة الرتكاب جرميتها
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بغداد/ عالء محمد

صدقت محكمة تحقيق املوصل 
اقوال اربعة متهمني اقدموا على 
قتل ش��������ابة في مدينة املوصل، 
عليه��������م  القب��������ض  الق��������ي   فيم��������ا 
بالتعاون ب��������ني محكمة تحقيق 
ومديري��������ة  االيس��������ر  املوص��������ل 
اسايش دهوك  ودونت  اقوالهم 
وفقا الحكام املادة 1/406/أ من 

قانون العقوبات العراقي. 
ويق��������ول قاضي محكمة تحقيق 
االيس��������ر اشرف صالح  املوصل 
العبادي "إنه بإشراف ومتابعة 
مباش��������رة  من قبله القي القبض 
قامت  إجرامي��������ة  على عصاب��������ة 
بذب��������ح فتاة ش��������ابة ف��������ي مدينة 
الق��������ي  منه��������م  اثن��������ان  املوص��������ل 
مدين��������ة  ف��������ي  عليه��������م   القب��������ض 
املوص��������ل، فيم��������ا الق��������ي القبض 
عل��������ى اآلخرين بمحافظة دهوك 
وتتلخص  الجريمة بدخول دار 
)الفتاة( كونها  املجنى عليه��������ا 
م��������ن عائلة ثرية وقتلها ومن ثم 

السرقة". 
أن"املتهمني  العب��������ادي  وأضاف 
)ع.ي( و)ع.ي.ص(هم��������ا العق��������ل 

املدبر له��������ذه الجريم��������ة والذين 
اخري��������ن  اس��������تعانا  بمتهم��������ني 
املن��������زل  ودخ��������ول  للتخطي��������ط 
والقتل والس��������رقة"، الفتا إلى أن 
إل��������ى  منطقة  "املتهم��������ني ذهبوا 
علي��������ه  يون��������س  النب��������ي  س��������وق 
السالم وقاموا بش��������راء مظالت 
عدد )3( مع شناطات عدد )10( 
مع  ش��������راء قفازات وغطاء وجه 
عدد )2( فضال عن شراء سكني 
من منطق��������ة املجموعة الثقافية 

للقيام  بهذه الجريمة". 
قام��������وا  "املتهم��������ني  أن  وتاب��������ع 
عليها  املجني  دار  باس��������تطالع 
الحادث باسبوعني  مرتني قبل 
ثم اتف��������ق  املتهمون ف��������ي إحدى 
الكافتريات في محافظة دهوك 
عل��������ى موع��������د وزم��������ان الجريمة 
حيث قاموا  باس��������تئجار سيارة 
أج��������رة من محافظ��������ة دهوك إلى 
مدينة املوصل وبعد وصولهم 
بالقرب من منزل  املجنى عليها 
مختلف��������ة  ادوار  له��������م  أعطي��������ت 
لتنفيذ ما ي��������دور في مخيلتهم 
املتهم��������ني  اح��������د  ذه��������ب  حي��������ث 
 ملراقب��������ة وال��������دة املجن��������ى عليها 
وذهب الثاني ملراقبة شقيقتها 

في مح��������ل عملها أم��������ا املتهمان 
اآلخ��������ران فق��������د  ذهبا ال��������ى منزل 
املجنى عليها حاملني الحقيبة 

التي تحوي ادوات الجريمة". 
وأش��������ار قاضي محكمة تحقيق 
املوصل االيس��������ر إل��������ى أن "اثنني 
من��������زل  دخ��������ال  املتهم��������ني  م��������ن 
املجن��������ى  ليتكفل املته��������م )ع.ي( 
بش��������عة  الفت��������اة بطريقة  بقت��������ل 
بعد ذبحها بواس��������طة الس��������كني 
وال��������ذي قام بعد ه��������ذه  الجريمة 
بغس��������ل يديه املتلطخ��������ة بدماء 
املجن��������ى عليها وبعدها توجها 
الى الطابق الثاني للدار وقاما 
 بكس��������ر القاص��������ة وس��������رقة مبلغ 
م��������ع  أميرك��������ي  دوالر  ال��������ف   35
س��������رقة أجهزة املوبايل العائدة 
للمجن��������ى عليها  ووضعا املبلغ 
املس��������روق في الحقيبة واخرجا 
التموي��������ه  لغ��������رض  املظ��������الت 
وخرجا م��������ن دار املجنى  عليها 
مش��������يا وم��������ن بعدها اس��������تأجرا 
س��������يارة أجرة وقاما بتغييرها 
القوس��������يات  الى منطقة  وذهبا 
التابع��������ة  لناحي��������ة تلكيف حيث 
توجها الى مزرعة احد املتهمني 
الجريمة  م��������واد  بدف��������ن  وقام��������ا 

القفازات واالقنعة  والشمسيات 
والش��������ناطات والسكني ومن ثم 
ال��������ى محافظ��������ة اربيل  توجه��������ا 
العراقي��������ة  العمل��������ة  واس��������تبدال 
 بال��������دوالر االمريك��������ي وعادا الى 
وتقاس��������موا  ده��������وك  محافظ��������ة 

املبلغ". 
ويؤكد القاضي أن"عملية القاء 
القب��������ض على املتهم��������ني جاءت 
بعد متابعة مباش��������رة من قبله 
بالتع��������اون  مع الق��������وات االمنية 
في محافظة ده��������وك"، مبينا أن 
"الكامي��������رات املوضوع��������ة عل��������ى 
الطرق ساعدهم  بالوصول الى 
اقوالهم  ليتم تصدي��������ق  الجناة 
وفقا الحكام املادة 1/406/أ من 

قانون العقوبات  العراقي". 
فيم��������ا يق��������ول املته��������م )ع( تولد 
1966 الذي يسكن مدينة دهوك 
"خط��������ط  إن��������ه  كاس��������ب  وعمل��������ه 
لهذه العملي��������ة  مع املتهم )ع.ي( 
كونهما يس��������كنان في املحافظة 
نفس��������ها وتربطه عالقة به منذ 
عام 2015 بالتعاون  مع متهمني 
اخري��������ن وت��������م التخطي��������ط لهذه 
الجريمة في احدى الكافتريات 
بمدينة ده��������وك واخبرهم بانه 
 يعرف عائلة ثرية تسكن مدينة 
املوص��������ل ولديه��������م فت��������اة وهي 
طالب��������ة طارح��������ا عليه��������م فك��������رة 
قتله��������ا وس��������رقة  داره��������ا، فتمت 
املوافقة من قبله��������م"، مبينا أنه 
"بعد ذل��������ك بدأنا نتبادل االفكار 
فيما بيننا ح��������ول عملية  القتل 
والس��������رقة ث��������م توجهن��������ا  ال��������ى 
منطقة سوق النبي يونس عليه 
السالم لش��������راء مظالت عدد )3( 
 وش��������ناطات عدد )10( وحقيبة 
وقفازات عدد )3( أزواج وغطاء 
وجه عدد )2( وشراء سكني من 
 منطقة املجموع��������ة الثقافية في 
مدينة املوص��������ل وكان ذلك قبل 

ارتكاب الجريمة بأسبوع". 
وأض��������اف املته��������م )ع.ي.ص( أنه 
)ع.ي(  املته��������م  "ذه��������ب وبرفقته 
مرتني الستطالع محل الحادث 
الجريمة وأصبحت  قبل  تنفيذ 
على اطالع كامل بمحل س��������كن 
املجن��������ى عليها وقب��������ل الحادث 
حض��������ر  بأس��������بوعني  تقريب��������ا 
املته��������م )ع.ي( في إحدى حدائق 
محافظ��������ة دهوك منطق��������ة كري 

باص��������ي واخبره ب��������ان  الظروف 
قد تهيأت الرتكاب الجريمة ثم 
انصرف، وبعد عدة ايام اتفقنا 
على موعد الجريمة صباحا  في 
الساعة السابعة وثالثني دقيقة 
قمنا باستئجار س��������يارة اجرة 
نوع نيسان )التيما( وتوجهنا 
الى منطقة  القوسيات في مدينة 
املوصل – مفرق تلكيف وطلبت 
من صاح��������ب الس��������يارة صعود 
املتهم املدعو   )ع.س( والذي كان 
دوره ه��������و مراقبة والدة املجنى 
عليه��������ا والتي كان��������ت تعمل في 
دائرة هندس��������ة  املشاريع،ويبني 
املتهم )ع.ي.ص( أنه"تم االتصال 
لغرض  ايضا  اثن��������ني  بمتهمني 
مراقب��������ة ش��������قيقة  املجنى عليها 
حيث ان املعلومات التي توفرت 
لديه��������م انها تخرج صباحا الى 
الن��������ادي الرياضي ف��������ي  منطقة 

حي البلديات". 
االم��������ور  أن"كل  إل��������ى  وأش��������ار 
املنزل  لدخ��������ول  مهي��������أة  كان��������ت 
برفقة املته��������م )ع.ي.(والذي قام 
)الفتاة(  املجن��������ى  عليه��������ا  بقتل 
بواس��������طة س��������كني بع��������د ذبحها 
م��������ن رقبتها، صع��������د بعدها الى 
الطابق الثاني داخال الى احدى 
القاصة  بكس��������ر  ليق��������وم   غرف��������ه 
املوجودة داخل الغرفة س��������ارقا 
)35 ال��������ف دوالر أميركي( وعند 
الن��������زول ال��������ى  الطاب��������ق االرضي 
طل��������ب املته��������م )ع.ي( البحث في 
بقي��������ة الغ��������رف حيث تم س��������رقة 
موبايالت املجن��������ى عليها  عدد 
)2( وبع��������د ذل��������ك قمن��������ا باخراج 
والخروج  الحقيبة  من  املظالت 
من الدار تحت املظالت لنتوجه 
 الى منطقة البلديات عن طريق 
استئجار س��������يارة وبعدها الى 
منطقة ح��������ي العربي عن طريق 
س��������يارة  اجرة ثانية للتهرب من 
الكاميرات التي كانت موجودة 
في الشارع وبعدها تم الوصول 
الى املزرعة  التي تعود الى والد 
املته��������م )ع.ي( واخ��������راج النقود 
وتوزيعها فيما بيننا والتوجه 
بعد ذل��������ك الى محافظ��������ة  اربيل 
ومن ث��������م الى ده��������وك التي القي 
القب��������ض عل��������ى اثن��������ني منا،ام��������ا 
االخرين فالق��������ي القبض عليهم 

في  محافظة املوصل". 

تحقيق الموصل تصدق أقوال متهمين 
بقتل شابة واالستيالء على 35 ألف دوالر

بغداد / القضاء   

حادث قتل وقع إثر خالفات شخصية ألسباب تكاد أن تكون غير منطقية في إحدى 
 الدوائ��������ر الحكومية التابعة ملحافظة واس��������ط، خالف أزه��������ق روح احد املتخاصمني 

وأدى  إلى حكم باإلعدام على اآلخر. 
قبل شهرين من الحادث حصل خالف بني املجني عليه والجاني  وذلك حسب إفادة 
 املش��������تكيات  املدعيات بالحق الشخصي، زوجة الضحية وابنته، تطور الى مشادة 
 وتهديد ومن ثم تم الصلح اثر جلس��������ه عائلية فيم��������ا بينهما  لكنه على ما يبدو أن 
األس��������باب  وما تضمره النفوس لم تصف النيات فيما بينهما ورغم أي تفكير يمر 

على  اإلطراف  لم يخطر في بال احد أن يصل  الخالف ملستوى القتل املتعمد  .  
الحادثة ...  

كان املجن��������ي عليه متواجدا في أحد كرفانات املش��������روع الحكومي  مع املتهم  وبقية 
 املوظفني الذين دونت أقوالهم الحقا كشهود على الحادثة  وقد بينوا أنهم فوجئوا 
عند  دخول  الجاني ومشاداته مع الضحية ومعهم حول اخذ أغراض ومعدات إعداد 
  )الش��������اي( وقد أجابه الش��������هود واملتواجدين  بأنهم مس��������تعدون  إلعادتها وإعطائه 

أضعاف  قيمتها ألجل إنهاء سوء الفهم والخالفات حول هذا املوضوع .  
بعد تهدئة املتهم وخروجه من الكرفان عاد إليهم بعد مرور خمس��������ة عش��������ر دقيقة   
وتكلم  مع املجني عليه  وقام بالتجاوز عليه بالكالم غير الالئق  ومع ذلك الضحية 
ل��������م   يب��������در  منه كالم  غير الئق بحق املتهم، وخرج األخي��������ر  من  الكرفان مرة أخرى  
على عجل  وبعد مرور سبع دقائق سمع صوت إطالق عيار ناري قرب باب الكرفان  
وعند  خروج الشاهد  االول  شاهد املتهم  يحمل  بيده بندقية من نوع )كالشنكوف(   
والذي  أطلق منها عيارا ناريا باتجاه ش��������باك الكرف��������ان، ما أدى إلى  إصابة املجني 

عليه. 
وأك��������د رواي��������ة الحادثة الش��������اهد الثاني الذي أدل��������ى بأقواله وهو أيض��������ا موظف في 
املش��������روع      الحكوم��������ي، مضيفا انه بعد إط��������الق املتهم العي��������ارات النارية بالقرب من 
الكرف��������ان وخ��������روج  املوظف��������ني  لتهدئة املتهم  فان��������ه أطلق العيار اآلخر على ش��������باك 
الكرفان  والتي أصابت  الضحية وأدت ملقتله في الحال  وبعد ذلك افادوا بأن املتهم 

دخل إلى الكرفان للتأكد  من موت الضحية .    
كما وأكد  املوظفون على وجود خالفات س��������ابقة  بني الضحية والقاتل حول  قيام 
 املجني عليه  بجمع أجور عمل الشاي  من املوظفني وإعداده لهم في حني املتهم كان 
 يبيع الش��������اي بصفة " جايجي " في املشروع  الحكومي واعتبر أن  الضحية تسبب 

في  قطع رزقه ما ولد الخالف فيما بينهما .  
وأفاد الش��������هود بأنهم حاولوا منع املتهم من إطالق النار إال انه اتجه نحو الش��������باك 
ونفذ   جريمته، وأكد موظفون آخرون أن الخالف نشب قبل يوم من الحادثة وتطور 
إل��������ى  تهديد  بالقتل كما بينت  الكاميرات  و)رس��������يفرات( املراقبة قيام املتهم بجلب 
البندقية  قبل يوم من الحادثة وأخفاها في محل الحادث وفي اليوم التالي على اثر 
خالف بسيط  قام بتنفيذ جريمته بإصرار مسبق وحسب ما دونته اعترافاته إمام  

الجهات التحقيقية  املختصة .    
وع��������زز املتهم اعترافه بتفاصيل الحادثة والخالفات املس��������بقة ح��������ول قيام الضحية 
بمنافس��������ته  على الرزق وكذلك تأييد أقوال الشهود وتسليمه نفسه حامل البندقية 

إلى سيطرة القوات  األمنية القريب من محل الحادثة .  
   املحكمة  وجدت أن األدلة  املتحصلة  في الدعوى والواقعة التي اس��������تهانت بحياة 
 الناس حيث ال يمكن أن يصل خالفها حول  أدوات الشاي  إلى القتل ليترك الضحية 
 زوج��������ه أرملة وابنه يتيمة واعتبرت جريمته وفق إحكام املادة 1/406/أ   من قانون 

 العقوبات جريمة قتل متعمد وحكمته باإلعدام شنقا    . 

التنافس على مهنة 
"الجايجي" يودي بحياة 
رجل.. واإلعدام للقاتل
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

بعد عام على افتتاحها.. حسم الدعاوى في دار القضاء بالنهروان تجاوز الــ90 % 

 "دب الل ماخ".. أول دار للقضاء في تاريخ البشرية حوتها حضارة وادي الرافدين
بغداد/ علي البدراوي

م��������ن أهم الهب��������ات التي حبا الخالق ع��������ز وجل بها 
أرض العراق هي آثار حض��������ارات األقدمني عليها، 
والتي تعد كنزًا تفخر ش��������عوب  االرض وتس��������تنير 
أجيالها به. ومن بني االثار العديدة الشاخصة في 
بالد الرافدين هي بوابة )دب الل ماخ( الواقعة في 
مدينة  أور التاريخية والتي أحاط مجلس القضاء 

األعلى شعاره برمز قوسها. 
وم��������ن هذا املنطلق نس��������تهل بحثن��������ا بالغوص في 
أعماق التاريخ ومحوره الكامن )القضاء العراقي( 
الذي يعد وفق��������ًا للمدلوالت  املس��������تنبطة منه بأنه 

األول في تاريخ البشرية. 
يعتب��������ر معبد )دب الل ماخ(، ال��������ذي يقع في مدينة 
أور األثري��������ة الت��������ي تع��������د واح��������دة م��������ن أه��������م املدن 
السومرية )غرب مدينة  الناصرية(، والتي انبثقت 
حضارتها بحدود )4500 ق.م( أي قبل قرابة الستة 
آالف ع��������ام، أول محكمة في تاريخ البش��������رية  ومنه 
ُنفذ قان��������ون أور نمو، الذي يعد أول قانون ُش��������ّرع 
بالتاريخ، لتك��������ون تلك املحكم��������ة العراقية أول دار 

قضاء في تاريخ  اإلنسانية. 
ولألهمي��������ة التاريخي��������ة لهذا املوض��������وع كانت لنا 

وقف��������ة مع الباح��������ث اآلث��������اري )عامر عب��������د الرزاق( 
مدير متحف الناصرية الذي اجاب  على أس��������ئلتنا 
املتعلقة به��������ذا الصدد قائاًل ان "مدينة اور هي من 
اهم امل��������دن الواقعة في جنوب العراق، والتي يصل 
عمره��������ا الى   )6500 س��������نة(، وقد كان��������ت احدى اهم 

دويالت املدن السومرية في عصرها". 
وأك��������د أن "االنتعاش��������ة الحقيقي��������ة لها ه��������ي حقبة 
ما يع��������رف بأور الثال��������ث، تحديدًا ف��������ي عصر امللك 
مؤس��������س  اإلمبراطوري��������ة  )اورنم��������و(  الس��������ومري 
الت��������ي امتدت زمنيًا ملائة وس��������تة أع��������وام وحكمها 
خمس��������ة مل��������وك. حيث س��������ادت جغرافيته��������ا أجزاء 
كبيرة من منطقة  الش��������رق األوس��������ط وهي من اكبر 
اإلمبراطوريات واملمالك في تاريخ الشرق القديم". 

 
وم��������ن أهم مميزات )أور( ه��������و )القانون( حيث يعد 
القانون الذي س��������نه امللك اورنم��������و )2111ق.م( هو 

األول في تاريخ البشرية  بإجماع الباحثني. 
لكن من الش��������ائع ان مس��������لة حموراب��������ي هي االولى 
بالتاري��������خ م��������ن حيث التش��������ريعات فكي��������ف ندحظ 
ذلك املفه��������وم بهذا االكتش��������اف  التاريخي العراقي 

ايضا؟!.  
يجيب عامر عبد الرزاق "من املعروف ان الحضارة 

الس��������ومرية هي االولى في تاريخ البشرية، ووفقًا 
لالكتش��������افات يعد قانون  اورنمو هو االول وسبق 
تش��������ريعات حمورابي  بقرابة 350 س��������نة. كما البد 
من االش��������ارة ال��������ى ان هناك اختالف��������ات كبيرة بني 
 القانونني، أولها خلو قانون )اورنمو( الس��������ومري 
من عقوبة االعدام بحق القاتل، كون املجرم حسب 
ما وضحه امُلشّرع هو  شخصية مريضة باالمكان 
اصالحه��������ا وتهذيبها خالل فترة س��������جنها. وهو 
ما يختلف جذريًا ع��������ن تعريف حمورابي للمجرم 

 والعقوبة التي وضعها قانونه له وهي )القتل(". 

 )دب الل ماخ(  
يق��������ف الباح��������ث االث��������اري )عامر عبد ال��������رزاق( عند 
محور البحث املتعلق باملحكم��������ة التاريخية التي 
حوتها اثار اور فيقول عنها:   "من املؤكد وبإجماع 
الباحثني أن اول دار للقضاء في التاريخ هو معبد 
)دب الل ماخ( في مدينة اور الذي طبق فيه قانون 
 اورنمو )املتألف من 32 مادة قانونية( عبر محكمة 
ش��������ملت باملفه��������وم الحدي��������ث مرافع��������ات بركائزها 
األساس��������ية )قض��������اة ومحام��������ني  ومدع��������ني عامني 
ومتهمني وشهود(. حيث خلدت مرافعاتها اللقى 
االثاري��������ة التي عثر عليه��������ا الباحث��������ون االثاريون 

وترجموها على  مر السنني. 
أما عن الترجمة العربية للمعنى املسماري لإلسم 
فيشير الباحث الى معانيها: ")دب وتعني اللوح( 
)الل تعني امُلَعّلق( )ماخ  تعني العظيم( أي بمعنى 

)اللوح املعلق العظيم(. 
وتش��������ير املدونات املس��������مارية انه في ه��������ذا املعبد 
كانت تعلق االل��������واح القانونية التي ُتذّكر القضاة 
بتطبيقه��������ا.  أم��������ا عن رمزي��������ة البن��������اء، يضيف عبد 
الرزاق قائال: ان "مدخل دار عدالة )اورنمو( عبارة 
عن قوس عم��������ره الزمني حوال��������ي   4000 عام )بني 
ف��������ي عام 2111ق.م( وتش��������اء االق��������دار التاريخية ان 
يظل ش��������اخصًا للعيان حتى هذه اللحظة، بش��������كل 
يلف��������ت انظار  جميع أعض��������اء البعث��������ات التنقيبية 
االجنبية الذين ينظرون اليه بإجالل تقديرًا منهم 
له والهميت��������ه التاريخية كعقد بن��������اء يعد مدخال 
 ألول دار قضاء في تاريخ االنس��������انية والتي بنتها 
سواعد العراقيني االوائل، وهنا البد من ان االشارة 
وبإجم��������اع املختصني الى  االلتفاتة الذكية ملجلس 
القضاء األعلى العراقي بإحاطة ش��������عاره املركزي 
بذلك القوس التاريخي وهو ما يؤكد حرص إدارة 
 املجل��������س واملامها بالعم��������ق التاريخي للقضاء في 

بالد الرافدين وأولويته في التاريخ االنساني". 

بغداد/ عالء محمد

وف��������رت دار القض��������اء ف��������ي النهروان 
جه��������دا وتكلف��������ة مالية كان��������ت تثقل 
كاه��������ل املواطنني، فقب��������ل افتتحاها 
كانت اق��������رب محكمة تبعد عن  محل 
س��������كنى أهالي املدينة 50 كليومترا 

من اجل انجاز معامالتهم. 
وبعد افتتاح مجلس القضاء األعلى 
للدار في العام املاضي والتي تضم 
يش��������تمل  متكامال  مجمعا قضائيا 
عل��������ى محاك��������م الب��������داءة  والتحقيق 
الش��������خصية  واألح��������وال  والجن��������ح 
م��������ن  الكثي��������ر  وحس��������مت  أنج��������زت 
الدع��������اوى القضائي��������ة بش��������كل ن��������ال 

استحسان املواطنني  وثناءهم. 
إل��������ى ذل��������ك، ق��������ال رئيس مجم��������ع دار 
القضاء في النهروان القاضي احمد 
نعيم ش��������ويع إن   "املجمع يتكون من 
محاكم البداءة  واالحوال الشخصية 

باالضاف��������ة  والتحقي��������ق  والجن��������ح 
ال��������ى  مكت��������ب البح��������ث االجتماعي"، 
مبين��������ا أن "عدد القضاة في املحكمة 
اثنان،  حي��������ث يق��������وم القاضي االول 
بمه��������ام العمل بمحكمت��������ي )البداءة 
والتحقي��������ق(، فيما تق��������ع املهام على 
دع��������اوى  نظ��������ر  الثان��������ي  القاض��������ي 
الش��������خصية(  )الجن��������ح  واألح��������وال 
اضافة الى قاٍض واحد من رئاس��������ة 

جهاز االدعاء العام". 
وأضاف شويع ل�"القضاء" أن "نسبة 
املراجعني لدار القضاء في النهروان 
ال��������ى عدم  كبي��������رة، والس��������بب يعود 
إكمال املواطنني  معامالتهم كونهم 
في الس��������ابق كان��������وا يحتاجون الى 
قط��������ع مس��������افة 100 كيلومتر ذهابا 
واياب��������ا النجاز أي��������ة معاملة خاصة 
به��������م، فضال  عن التوس��������ع  الحاصل 
في األحياء الس��������كنية ضمن الرقعة 
واملتمثلة بحي  لل��������دار  الجغرافي��������ة 

والزه��������راء  والصدري��������ن  املنتظ��������ر 
 والحسني والصادق وهيثم الزيدي 
واملجتبى واالحرار وبدر وقمر بني 
هاش��������م والطف والحكيم واملعلمني 

 9 والجوادين  والخنس��������اء ومنطقة 
نيس��������ان ومجمع نبي الل��������ه يونس 

عليه السالم للمهجرين". 
وف��������ي حديثه أش��������ار ش��������ويع إلى أن 

"ع��������دد س��������كان القض��������اء يص��������ل الى 
ما يقارب 139 الف نس��������مة، بش��������كل 
يتناس��������ب مع حجم العمل في  الدار، 
االم��������ر الذي ترك أثرا كبيرا بحس��������م 
دعاوى العام السابق"، الفتا إلى أن 
"ع��������دد دعاوى االحوال الش��������خصية 
بل��������غ )513(  دع��������وى، وع��������دد دعاوى 
الجنح )178( دعوى، وعدد دعاوى 
التحقي��������ق )3100( دع��������وى، وع��������دد 

دعاوى البداءة )118(  دعوى". 
وتاب��������ع رئيس مجم��������ع دار القضاء 
ع��������ادة  "الزخ��������م  أن  النه��������روان  ف��������ي 
ما يك��������ون ف��������ي محكمت��������ي األحوال 
الشخصية والتحقيق والتي تتمثل 
 فيه��������ا دع��������اوى الس��������رقات والقت��������ل 
والفق��������دان واملش��������اجرات وغيره��������ا، 
الدع��������اوى واملعامالت الخاصة  أما 
بمحكم��������ة االحوال الش��������خصية  فإن 
النسب االعلى واالكبر فيها تتمثل 
بتصديق الزواج الخارجي والقّسام 

الشرعي والحجج وتصديق الطالق 
املتعلق��������ة  الخارج��������ي  والدع��������اوى 
بالنفقة واثبات النسب والحضانة 
واملش��������اهدة  بأنواع��������ه  والط��������الق 
واملطالبة واملطاوعة وإصدار  عقود 

 الزواج". 
من جانب��������ه ق��������ال مدي��������ر إدارة دار 
القضاء في النهروان عالء جاس��������م 
إن "تنظي��������م العمل يت��������م من خالل 
التنس��������يق ب��������ني املوظف��������ني وادارة 
 املحكمة، ما جعل نس��������بة الحس��������م 
تتج��������اوز ال��%90 للع��������ام املاضي"، 
مضيفًا  أنه"يقع على عاتق االدارة 
تنظي��������م العمل وتقس��������يمه  بش��������كل 
يتناس��������ب م��������ع الكف��������اءة والخبرة 
العم��������ل  ومتابع��������ة  موظ��������ف  ل��������كل 
بشكل مستمر والتنسيق وتذليل 

العقبات لخدمة املواطنني". 
وأضاف جاس��������م أنه "ال توجد أية 
معوق��������ات تواج��������ه عم��������ل املحكمة 

اال أن  املجم��������ع بحاجة الى تعزيز 
بسيط للكادر الوظيفي". 

ع��������ن  املواطن��������ني  انطب��������اع  وع��������ن 
محاك��������م ال��������دار عن��������د مراجعتهم 
له��������ا أك��������د أن "كل مواطن يتواجد 
لغرض انج��������از معاملته عبر عن 
 س��������عادته الكبي��������رة بافتتاح هذا 
الص��������رح ال��������ذي وف��������ر له��������م جهدا 
كبيرا كون��������ه قريبا جدًا من محل 
سكناهم مقارنة  بدار القضاء في 
 املدائ��������ن التي كان��������وا يراجعونها 
اكث��������ر  تبع��������د  والت��������ي  بالس��������ابق 
من 50ك��������م2، ما جع��������ل االمر اكثر 
س��������هولة على املواطن اضافة إلى 
لالنتظار  مالئم��������ة  قاع��������ة   توفير 
مكيفة ومزودة بشاش��������ات عرض 
تتي��������ح للمواط��������ن معرف��������ة جميع 
املعلومات التي تخص دعاواهم 
عل��������ى  لالعتم��������اد  الحاج��������ة   دون 

الوسائل القديمة". 

رئيس جملس القضاء األعلى يبحث دعم سفارة اململكة املتحدة للمركز اإلعالمي

وقال��������ت مديرة املرك��������ز اإلعالمي 
إل��������ى  غان��������م  س��������نان  الس��������يدة 
"القضاء" إن "ال��������دورة التدريبية 
برعاية س��������فارة اململكة املتحدة 
أن  إل��������ى  ف��������ي  بغ��������داد"، مش��������يرة 
"املحاضرات كان��������ت مكثفة على 
م��������دى 6 أي��������ام وثماني س��������اعات 
في الي��������وم الواحد، وقس��������م فيها 

 املتدربون الى وجبتني". 
وأضافت غانم أن "منهاج الدورة 
تضمن رس��������م االس��������تراتيجيات 
والسياس��������ات اإلعالمية وكيفية 
وتجاوزه��������ا  األزم��������ات  إدارة 
وتأثيره  اإلعالم��������ي   واملحت��������وى 
عل��������ى الجماهير"، الفت��������ة إلى أن 
"املحاض��������رات تخللته��������ا تمارين 
تطبيقية مكثفة استلهمت واقع 
العراقي��������ة  اإلعالمي��������ة   الس��������احة 
وأخ��������ذ عين��������ات وتج��������ارب م��������ن 

اإلع��������الم الحكومي والفضائيات 
تش��������ريحها  وج��������رى  واملواق��������ع 

بشكل  تفصيلي". 
وتابع��������ت أن "ه��������ذا م��������ن ش��������أنه 
تأشير األخطاء التي تحدث في 
املحت��������وى اإلعالم��������ي وتجنبها، 
الش��������فافية  مب��������دأ  واعتم��������اد 
والصراح��������ة  ف��������ي نق��������ل األحداث، 
الجمه��������ور  مخاطب��������ة  وكيفي��������ة 
املرك��������ز  منتج��������ات  أن  الس��������يما 
ش��������رائح  تس��������تهدف  اإلعالمي��������ة 
متع��������ددة من املتلق��������ني  بضمنها 

وسائل اإلعالم نفسها". 
وأفادت مدي��������رة املركز اإلعالمي 
بأن "املحاضرات ألقاها مدربون 
أكفاء من منظمة أكس��������يوم وهم 
امل��������درب م��������ارك  غولدفينش وهو 
مدرب خبير ومتابع جيد للشأن 
أوس��������طي،  والش��������رق  العراق��������ي 

واملدربة سارة بيلي التي شغلت 
سابقا منصبا  في إعالم شرطة 

مانشستر في اململكة املتحدة". 
وش��������هدت الدورة تفاع��������ال كبيرا 
من املش��������اركني م��������ع املحاضرات 
نال إعجاب املدربني، فيما عرفت 
وال��������ورش  نش��������اطا  التمرين��������ات 

وتنافسا بني املتدربني.  
م��������ن جانبه، ق��������ال أح��������د موظفي 
املركز املس��������تفيدين م��������ن الدورة 
"املرك��������ز  إن  الب��������دراوي  عل��������ي 
اإلعالمي ملجلس القضاء األعلى 
 يع��������د امل��������رآة الناطق��������ة ألنش��������طة 
املجل��������س والوس��������يلة التي يطلع 
عل��������ى  املجتم��������ع  خالله��������ا  م��������ن 
الق��������رارات القضائية في املحاكم 
وعلي��������ه  البد من صقل مس��������تمر 
لالمكانيات املهنية التي تتمتع 
بها مالكات املركز او املنس��������قني 

في دوائر االستئناف أيضا". 
وأضاف البدرواي أن "هذا تمثل 
بال��������دورة املكثفة الت��������ي دخلتها 
امل��������الكات االعالمي��������ة ف��������ي عمان 
بجه��������ود مش��������كورة من رئاس��������ة 
 املجل��������س حرص��������ا منه��������ا عل��������ى 
العامل��������ة في  امل��������الكات  تطوي��������ر 
املجلس وبتنس��������يق مع السفارة 
البريطانية في بغداد التي وفرت 

 افض��������ل الك��������وادر اإلعالمية ملنح 
املتدربني آخر مستجدات االعالم 
الحدي��������ث م��������ع من��������ح املتدرب��������ني 
خب��������رة اضافية من خالل  حديث 
مدربيهم ع��������ن تجاربهم املهنية 
واس��������تقاء الدروس والعبر منها 
وم��������ن معتركات الصع��������اب التي 

سادتهم خاللها". 
وأكمل "اس��������تفدت كثيرا من هذه 

الدورة املكثفة وأضافت لخبراتي 
ومهاراتي اإلعالمية املزيد وهو 
م��������ا يش��������كل إضافة غني��������ة  تثري 
أدائي كأحد املالكات العاملة في 
القضاء  اإلعالمي ملجلس  املركز 
االعلى، متمنيا دخولنا باملزيد 
م��������ن ه��������ذه ال��������دورات  التطويرية 
التي تق��������دم لخبراتنا العديد من 

اإلضافات". 

إل��������ى ذل��������ك، وخ��������الل اس��������تقباله 
الس��������فير البريطاني ف��������ي بغداد 
الس��������يد س��������تيفن هيك��������ي، بحث 
رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
القاضي  فائق زيدان الدعم املقدم 
م��������ن اململكة املتح��������دة في تطوير 
للمرك��������ز  اإلعالمي��������ة  الق��������درات 
اإلعالم��������ي في مجل��������س القضاء 

األعلى. 

 "إعالم القضاء" يعزز كفاءته المهنية 
بدورة تخصصية مكثفة في العاصمة األردنية

■ كادر المركز اإلعالمي داخل المحاضرة

■ محكمة النهروان افتتحت العام الماضي وحققت نسب انجاز مرتفعة

بغداد / القضاء

عزز املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعلى قدراته املهنية بعد دخوله دورة تدريبية 
مكثفة في العاصمة األردنية  عمان رعتها سفارة اململكة املتحدة في بغداد بالتعاون 

مع مجلس القضاء األعلى. 
وش��������ارك في ال��������دورة 18 متدربا من موظفي املركز اإلعالمي واملنس��������قني اإلعالميني 
في رئاس��������ات االستئناف عبر وفدين  برئاسة القاضي املشرف على املركز اإلعالمي 

والسيدة مديرة املركز. 
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ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

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

اقتناع المحكمة الجنائي المنتج للحكم القضائي

القاضي ناصر عمران

ال�ضك اأن العملية التحقيقية التي تبتدئ باأ�ضل االإخبار هي خما�ض �ضعب لوالدة احلقيقة وهو الهدف  املن�ضود من اجلهد الذي تبذله االجهزة التنفيذية والق�ضائية، فاحلقيقة 
هي �ضورة العدالة ومتنف�ضها  التي ترت�ضم يف ثنايا القا�ضي وهو يتلو منطوق احلكم متعكزًا يف �ضياغته على متبنيات ون�ضو�ض  الت�ضريعات القانونية، فاخلال�ضة التحقيقية 
هي مواءمة بني الواقعة النموذجية للجرمية والتي  �ضورها امل�ضرع وحددها يف ن�ضو�ض قانون العقوبات والقوانني االأخرى والواقعة املادية وهي  الت�ضوير الواقعي ملا حدث 

بالفعل من �ضلوك واأفعال وحوادث جمرمة تطابقت مع الواقعة  النموذجية فاجلرمية ت�ضمل االأركان العامة لها وما ي�ضتلزمه امل�ضرع من اأركان خا�ضة وما يت�ضل  بهذه االركان 
من �ضروط وبخا�ضة ما يتعلق باجلاين او املجنى عليه كما ي�ضمل العقوبة املفرو�ضة  بن�ض لقانون والظروف امل�ضددة او املخففة لها �ضواء وجدت يف قانون واحد او عدة قوانني 
وهي  ملزمة للقا�ضي واخلطاأ يف تطبيقها ُيعد خطاأ يف تطبيق القانون مما يعر�ض قرار احلكم اىل الطعن  ودور القا�ضي اجلنائي يكون يف تطبيق الواقعة احلقيقية على الواقعة 

النموذجية التي �ضورها  القانون وكلما كانت االحداث واالفعال املجرمة التي ارتكبها اجلاين مطابقة للواقعة النموذجية التي  �ضورها قانون العقوبات وقانون ا�ضول املحاكمات 
اجلزائية كلما كانت قناعات القا�ضي مطابقة  بن�ضبة اجلرمية اىل املتهم وادانته واحلكم عليه. 

  إن التطرف يمثل املغاالة وعدم االعتدال 
ف��ي ك��ل ش���يء، س���واء أك���ان ذل���ك التطرف 
وهو  س��ل��وك��ي��ا،  أو  وجدانيا  أو  م��ع��رف��ي��ا 
ذات����������ه، مصدره  ف�����ي  م�����رف�����وض  س�����ل�����وك 
ج��ي��ن��ات وراث����ي����ة، ي��ت��ح��ك��م امل��ج��ت��م��ع في 
اخطر  ولعل  كبح  جماحها،  أو   إذكائها 
ال��ت��ط��رف العقائدي  ال��ت��ط��رف ه��و  أن����واع 
االرهابية  ب��ه  التنظيمات  تتصف  ال���ذي 
الحاضر،  بالوقت  تسمياتها   بمختلف 
والتطرف في ذات��ه اذا ما ظهر إل��ى حيز 
 الوجود وتجسد بأفعال مادية  ملموسة 
محمية  بمصلحة  امل���س���اس  ش��أن��ه��ا  م���ن 
التهديد،  ال��ق��وة  أو  أو  بالعنف  اق��ت��رن  او 
ال���ى أحكام  ف��ي��ع��د ف��ع��ال م��ج��رم��ا  يخضع 
ال��ع��ق��وب��ات وال���ق���وان���ني الخاصة  ق���ان���ون 
إرهابية،  لغايات  لم  يرتكب  ما  األخ���رى، 
إذ يخضع  لقانون مكافحة اإلره��اب رقم 
جريمة  إرهابية،  ب��ع��ده   ،2005 لسنة   13
م����ؤس����س����ات  الدولة  ع����ات����ق  ع���ل���ى  وي����ق����ع 
مواجهة  م���ه���م���ة  ب���م���ج���م���ل���ه  وامل���ج���ت���م���ع 
للحيلولة  اإلره��اب��ي  بأشكاله،  ال��ت��ط��رف 
دون اإلفصاح عنه في  الشوارع واألماكن 
ال��ع��ام��ة ودوائ����ر ال��دول��ة، وذل���ك م��ن خالل 
امل��ت��ط��رف��ة، ملا  ب��ال��ش��ع��ارات  ع��ن��ه   التعبير 
يتولد من  تلك الظاهرة من عنف وتهديد 

إذا  ل��ل��ج��ري��م��ة  اإلرهابية،  م��ق��دم��ة  ي��م��ث��ل 
املتطرفة  تطلق  الشعارات  تلك  كانت  ما 
ل���غ���اي���ات إره����اب����ي����ة م����ن ش���أن���ه���ا تهديد 
خالل  م��ن  الصميم،  ف��ي  املجتمع  بأسرة 
زعزعة األمن أو اإلخالل  به أو االستقرار 
إدخ������ال  الخوف  أو  ال��وط��ن��ي��ة  وال����وح����دة 
وال����رع����ب وال����ف����زع ب���ني ال���ن���اس أو إث����ارة 
وعدم  أو  الفوضى  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال���ن���ع���رات 
االجتماعي  لتفتيت  النسيج  االستقرار، 
بالدولة  وامل��س��اس  اإلن��س��ان��ي،  للمجتمع 
وكيانها  وأس����اس����ه����ا  ف�����ي  مقوماتها 

ووجودها  ومؤسساتها. 
وتت��������م مواجهة خطر التط��������رف االرهابي 
م��������ن خ��������الل  اس��������تخدام وس��������ائل اإلعالم 
الرصني في التوجيه  واإلرش���اد، وتفعيل 
عمل األجهزة املختصة والسيما األجهزة 
ودعمه��������ا  واالس��������تخباراتية   األمني��������ة 
 بالك��������وادر الكفوءة واملكن��������ات الضرورية 
للقيام بواجباتهم في املتابعة  والضبط 
الجه��������ات  القضائي��������ة  م��������ع  بالتنس��������يق 
املختصة، للحيلولة دون وقوع التطرف 
اإلرهاب��������ي وكب��������ح جماحه ، ف��������ي محاولة 
اإلرهابي��������ة والوقاية  ملواجهة  الجريم��������ة 
منه��������ا، تحقي��������ق ملب��������دأ الوقاي��������ة خير من 

العالج.  

الشعارات المتطرفة اإلرهابية.. 
خطرها – مواجهتها   

والس��������ؤال املهم هنا ما هي الشرائط التي أوجبها 
 القانون في تكوين اقتناع املحكمة باألدلة املقدمة 
ف��������ي الدعوى الجزائية والتي على اساس��������ها تمت 
 املطابق��������ة بني الواقعة املادي��������ة للجريمة والواقعة 
النموذجي��������ة الت��������ي صورتها القوان��������ني وانتاجية 
الحك��������م  القضائ��������ي..؟ بالتأكي��������د ان التحقيق الذي 
او  ش��������فوية  بش��������كوى  املق��������دم  االخب��������ار  يحرك��������ه 
تحريري��������ة تقدم الى  قاضي التحقيق او املحقق او 
اي مس��������ؤول في مركز الش��������رطة او اي من اعضاء 
الضب��������ط القضائ��������ي  كما تن��������ص امل��������ادة )1/ أ( من 
قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية او حني تكون 
الجريمة مش��������هودة اذا  شوهدت حال ارتكابها أو 
عق��������ب ارتكابها ببرهة يس��������يرة أو اذا تبع املجنى 
علي��������ه مرتكبها اثر وقوعها  او تبعه الجمهور مع 
الصياح أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت 
قريب حام��������اًل االت أو اس��������لحة  او أمتعة او اوراق 
او اش��������ياء اخرى يس��������تدل منها على انه الفاعل او 
ش��������ريك فيها أو إذا وج��������دت به في  ذلك الوقت آثار 

او عالم��������ات تدل على ذلك كما جاء بالفقرة )ب /أ( 
من املادة )1( االصولية يشكل  الخطوة االولى في 
رحلة الوصول الى الحقيق��������ة والتي تمر بمراحل 
عديدة بع��������د االخبار او الش��������كوى  بعدها مراحل 
التح��������ري وجم��������ع املعلومات ال��������ى حقيقة الحادث 
او االخبار ومعرفة الجن��������اة وبالتأكيد  خالل تلك 
املرحل��������ة يتم اتخ��������اذ اإلجراءات املهم��������ة للوصول 
بالتحقيق الى مراحل متقدمة فالكشف  واملخطط 
على محل الحادث واالس��������تماع الى ش��������هود محل 
الحادث او املش��������تكي واملل��������ف الجنائي  املتضمن 
التقارير الفنية الخاصة بالحادث واملضبوطات 
املتعلق��������ة بالجريمة وتقارير الخب��������راء  وإجراءات 
التفتيش وتدوي��������ن افادة املتهم وش��������هود الدفاع 
وكش��������ف الدالل��������ة وه��������ذه االج��������راءات ال تأت��������ي من 
 فراغ وانما بق��������رارات قضائي��������ة وتنفيذ لألجهزة 
التنفيذي��������ة الس��������اندة للعم��������ل التحقيق��������ي بفريق 
عمل متكامل  ينتهي بالق��������رارات االخيرة لقاضي 
التحقي��������ق عن��������د الوصول ال��������ى اكم��������ال التحقيق، 

فللقاضي ان يقرر  رفض الش��������كوى وغلق الدعوى 
نهائيا اذا وجد بان الفعل ال يعاقب عليه القانون 
وان املتهم غير  مسؤول قانونا بسبب صغر سنه 
او ان املش��������تكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة 
مم��������ا يج��������وز  الصلح عنها حس��������ب الفق��������رة )أ( من 
امل��������ادة 130 االصولي��������ة او يص��������در القاض��������ي قرارا 
بغل��������ق الدع��������وى  مؤقت��������ًا اذا كانت االدل��������ة ال تكفي 
إلحالته وحس��������ب الش��������طر االخيرة من الفقرة )ب( 
او ان الفاع��������ل مجه��������وال  او ان الحادث قضاء وقدر 

وحسب الفقرة )ج( من املادة 130 االصولية. 
  أما إذا وجد القاضي ان األدلة تكفي إلحالة املتهم 
فيص��������در ق��������رارا بإحالت��������ه الى املحكم��������ة املختصة 
 إلج��������راء محاكمت��������ه حضوري��������ًا او غيابيا حس��������ب 
املادة 135 األصولية عند تعذر إلقاء القبض عليه 
 والحقيق��������ة ان الفقرة )ب( من املادة 130 األصولية 
مل��������ا تزل تثير الكثي��������ر من االش��������كاليات القانونية 
 حول امكانية قاضي التحقيق بناًء على اقتناعه 
بعد مناقش��������ته مل��������ا موجود ب��������األوراق التحقيقية 

م��������ن ادلة  واتخ��������اذ القرار املناس��������ب باإلف��������راج عن 
املته��������م وغلق الدعوى مؤقتًا لع��������د كفاية االدلة او 
ان يتخ��������ذ قرارا  باإلحال��������ة اذا وجد ان االدلة تكفي 
ملحاكمت��������ه واذا كان العمل يس��������ير على ان قاضي 
التحقي��������ق ال يمكنه  مناقش��������ة االدل��������ة وان قاضي 
التحقي��������ق ه��������و قاض��������ي احال��������ة كما ت��������راه بعض 
القوان��������ني الجزائية فان الش��������طر  االخير من املادة 
130 االصولي��������ة نرى بانه من��������ح قاضي التحقيق 
ش��������يئًا من صالحيات محكمة  املوضوع بمناقشة 
االدل��������ة ولو كان��������ت مناقش��������ة مقيدة وف��������ي حدود 
ضيق��������ة تطبيقا لروح العدال��������ة وحماية  املتهم من 
االجراءات القانونية التي تس��������تدعي وقتا وجهدًا 
حت��������ى مواجهته محكمة املوضوع. اما بعد  اجراء 
املحاكمة فان هناك ش��������رائط قانوني��������ة لها اثرها 
الواض��������ح في تكوين عقيدة املحكم��������ة والدفع بها 
 الى املس��������احة املقررة وهي ق��������رار الحكم مع حرية 
واضح��������ة ف��������ي تكوي��������ن االقتناع بم��������ا موجود من 
االدلة  املقدمة ف��������ي ادوار التحقيق واملحاكمة، فال 

يجوز للمحكمة ان تس��������تند في حكمها الى دليل 
لم يطرح  للمناقش��������ة او لم يش��������ر إليه في الجلسة 
وال إلى ورقة قدمها الخصوم دون ان يمكن باقي 
الخص��������وم من  االطالع عليها وان يكون الحكم في 
الدع��������وى بناًء عل��������ى املحصل��������ة التحقيقية وليس 
عل��������ى العلم  الش��������خصي للقاضي كما ت��������راه املادة 
)212( االصولية وامل��������ادة )213 ( التي تنص على 
ان املحكمة  تحكم في الدعوى بناء على اقتناعها 
الذي تكون لديها من االدلة املقدمة في اي دور من 
ادوار  التحقيق واملحاكمة وهي )اإلقرار وشهادة 
الشهود ومحاضر التحقيق واملحاضر والكشوف 
 الرس��������مية األخ��������رى وتقاري��������ر الخب��������راء والفنيني 
والقرائن واالدلة االخرى املقررة قانونا وحس��������ب 
الفقرة   )أ( من املادة املذكورة والتي ال تكتفي بذلك 
ب��������ل تضع ما يقترب من خارط��������ة طريق للمحكمة 
في  الفقرتني )ب وج ( فالشهادة الواحدة ال تكفي 
س��������ببا للحكم ما ل��������م تؤيد بقرين��������ة او أدلة اخرى 

مقنعة أو  بإقرار من املتهم اال اذا رسم القانون. 

    القاضي   حيدر علي نوري  

االثبات الجنائي يشهد جدال متسمرا حول حجية التسجيل الصوتي في 
اثب��������ات الجرائم ونس��������بتها الى  املتهمني في ارتكابه��������ا واول العقبات التي 
تواجه مش��������روعية اإلثبات بالنسبة للتسجيل الصوتي هو ما  يذهب اليه 
الفقهاء الذين يعارضون اإلثبات من خالل التس��������جيل الصوتي اذ يرون ان 
تس��������جيل صوت  األش��������خاص دون علمهم يعتبر خرقا واضحا لحقهم في 
الخصوصية وش��������كل فاضح من اش��������كال  التلصص على سرية أحاديثهم 
س��������يما حني تجري التس��������جيالت دون علمهم في حني يرى اتجاه آخر  من 
الفقه��������اء ان حماية امن املجتمع والتوصل ال��������ى مرتكبي الجرائم اولى من 
حماي��������ة خصوصية  االفراد وان حرية الفرد يجب ان تنحني أمام املصلحة 
العام��������ة وطاملا ان املجرمني طوروا من  أس��������اليب ارتكاب جرائهم فيجب ان 
يواكب ذلك تطورا في اس��������تخدام وسائل االثبات وال ضير في  اللجوء الى 

التسجيالت الصوتية كوسيلة من وسائل اإلثبات. 
  الواقع العملي في العرق يميل إلى االتجاه الفقهي الثاني حيث ان محاكم 
الجزاء تس��������تند في إثب��������ات  الجرائم التي تنظرها الى م��������ا يقدم أمامها من 
تسجيالت صوتية ألصوات سجلت بناء على قرارات  مسبقة صادرة منها 
او م��������ا يق��������دم امامها من ذوي العالقة بحس��������ب األح��������وال إال أن اإلثبات من 
خالل  التس��������جيل الصوتي في العراق يخض��������ع ملجموعة ضوابط قانونية 
واخ��������رى فنية فالضوابط القانونية  تقتضي ان يكون التس��������جيل قد جرى 
بامر قضائي من املحكمة كذلك ان ال يكون التس��������جيل قد تم  باستخدام اي 
وس��������يلة من وس��������ائل االكراه اما الضوابط الفنية فاهمه��������ا ان يكون املقطع 

الصوتي خاليا  من التالعب واالضافة وان يثبت عائديته لش��������خص املتهم 
من خالل ارس��������ال املتهم مع التسجيل  الصوتي الى خبراء االدلة الجنائية 
الج��������راء املضاه��������اة واملطابقة الصوتي��������ة ومن ثم تحدي��������د عائدية  الصوت 
بموج��������ب تقرير فني معد من قب��������ل خبراء مختصني ويجب االش��������ارة الى 
ان االس��������تناد  للتس��������جيالت الصوتية وافراغ محتواه��������ا بموجب محاضر 
اصولي��������ة هو اجراء ينض��������وي ضمن اجراءات  التفتي��������ش التي نص عليها 
قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية بحثا عن ادل��������ة الجريمة في املادة 74 
 التي اجازت لقاضي التحقيق ان يطلب من اي ش��������خص تقديم ما لديه من 
اش��������ياء او أوراق اذا كان��������ت  تفيد التحقيق وامل��������ادة 75 التي أجازت لقاضي 
التحقيق تفتيش االش��������خاص واالش��������ياء واالماكن بحثا  عن ادلة الجريمة 
ورغم اهمية التسجيل الصوتي في االثبات الجنائي اال ان قيمته الثبوتية 
ال تعدو  كونه قرينة وليس دليال كافيا لإلثبات فهي ال توازي في قيمتها 
الثبوتية اعتراف املتهم او ش��������هادة  الش��������هود او املس��������تندات الرسمية وقد 
أشارت املادة 213 من قانون اصول املحاكمات الجزائية الى  وجوب استناد 
املحكم��������ة عند اصدار الحكم الى قناعتها املس��������تندة ال��������ى ادلة الدعوى من 
اإلقرار وشهادة  الشهود والكشوف الرسمية ومحاضر التحقيق وتقارير 
الخبراء والقرائن واألدلة األخرى ويبقى  تقدير قيمة التس��������جيل الصوتي 
ف��������ي اإلثبات مناطا بتعزيزه بأدلة او قرائن أخرى ومدى إقناعه  للمحكمة 
بانه يصلح أن يكون س��������ندا وسببا للحكم بحس��������ب ظروف وحيثيات كل 

قضية. 

القاضي إياد محسن ضمد   

حجية التسجيل الصوتي في اإلثبات الجنائي

  لكل �ضخ�ض نربة �ضوت متيزه عن االآخرين اذ ال يوجد �ضخ�ضان متطابقان يف االمواج ال�ضوتية  التي تبعث منهما وكما ان هنالك ب�ضمة 
الأ�ضابع اليدين واخرى للعينني فان هنالك ما يعرف  بب�ضمة ال�ضوت التي من خاللها ميكن متييز �ضخ�ض ما عن اأ�ضخا�ض اآخرين. 
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سالم مكي

سلك مولدة  

قضت محكمة جنايات كربالء على س��������تة 
مدان��������ني بأح��������كام مختلف��������ة تراوحت بني 
اإلعدام والسجن  املؤبد بجريمة قتل ثالثة 

أشخاص من عائلة واحدة. 
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء االعل��������ى إن "الهيئة االولى ملحكمة 
جناي��������ات كرب��������الء  نظ��������رت س��������ت قضاي��������ا 
وأص��������درت احكام��������ا باإلع��������دام بحق ثالثة 
متهمني مع احكام بالس��������جن املؤبد بحق 
 ثالث��������ة متهمني آخرين إثر مش��������اجرة على 
س��������لك مولدة ادت الى قتل ثالثة أشخاص 

من عائلة واحدة". 
وأش��������ار املراس��������ل إلى أن "املحكمة أصدرت 
ه��������ذه االحكام بحق املدان��������ني وفقا ألحكام 
امل��������ادة 1/406/ ز  م��������ن قان��������ون العقوب��������ات 

العراقي". 
وذكر املراس��������ل أن "األحكام التي أصدرتها 
املحكمة ابتدائية خاضعة للطعن التلقائي 

في محكمة  التمييز االتحادية". 

قتل وتفجير

أص��������درت محكم��������ة جنايات ص��������الح الدين 
حكما باإلعدام على مدان اشترك بعمليات 
خط��������ف وتفجير  من��������ازل منتس��������بي القوات 

األمنية في قضاء الشرقاط. 
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجل��������س 
القضاء األعل��������ى إن "مدانا اعترف بانتمائه 
الى تنظيم داعش  االرهابي وحمله السالح 
ضد الدولة واش��������تراكه مع افراد مجموعته 
بارت��������كاب جرائم عدة في قضاء  الش��������رقاط 

بمحافظة صالح الدين". 
واض��������اف ان "املتهم اعترف باش��������تراكه في 
اختطاف ضابط وعدد من منتسبي القوات 
االمنية بعد  سيطرة تنظيم داعش االرهابي 
على املحافظة  فضال عن اشتراكه بتفجير 

عدد من دور منتسبي  االجهزة االمنية". 
وتابع املراس��������ل ان "املحكم��������ة قضت حكما 
باالع��������دام بحقه وفق احكام امل��������ادة الرابعة 
من قانون  مكافحة االرهاب رقم 13 لس��������نة 

 ."2005

حدثان قاتالن

صدق��������ت محكم��������ة تحقي��������ق األح��������داث في 
البص��������رة اعتراف��������ات اثن��������ني م��������ن املتهمني 
األحداث بجريمة قتل  شرطي منتسب في 
حماي��������ة إحدى الش��������خصيات في البصرة، 
فيما أك��������دت إكمال اإلج��������راءات التحقيقية 

 لغرض إحالتهما إلى محكمة املوضوع. 
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعلى أن "متهمني حدثني اعترفا 
أم��������ام قاضي  التحقي��������ق املختص بقضايا 
األح��������داث في رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
البصرة بقتل املجنى عليه وهو  ش��������رطي 
متنس��������ب في حماية الش��������خصيات"، الفتا 
إلى أن "جريمة القتل كانت بدوافع جنائية 

باالشتراك  مع والدتهما". 
وتابع املراس��������ل أن "الحدثني تم توقيفهما 
وفق��������ًا ألح��������كام امل��������ادة ١/٤٠٦ م��������ن قانون 
العقوبات بداللة مواد  االش��������تراك وبصدد 
إحالتهم��������ا الى محكم��������ة املوضوع لينالوا 

جزاءهم العادل". 

بغداد/ ليث جواد

ل��������م يكمل عب��������اس ربيع��������ه الخام��������س حتى 
وق��������ع ضحي��������ة لزوج��������ة أبيه الت��������ي تجردت 
م��������ن إنس��������انيتها لتقوم بقتل��������ه  عبر صعقة 
كهربائي��������ة بذريعة تبّوله في فراش��������ه أثناء 
نومه لكن التحقي��������ق االبتدائي والقضائي 
اثبت أن  دوافع ارتكاب الجريمة جاءت كرد 
فعل م��������ن الزوجة على زوجه��������ا بعدما قام 
بضربها جراء خالف  حص��������ل بينهما قبل 
ارت��������كاب الجريمة بس��������اعات وتهديدها له 

بطرد أطفاله خارج البيت. 
والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  وف��������ي 
اعترف��������ت املتهم��������ة بان��������ه "في ي��������وم الحادث 
حصلت مش��������ادة كالمية مع  زوجي بسبب 
سوء تنظيف املنزل قام على اثرها بضربي 
ضربا مبرحا وش��������تمي بعبارات غير  الئقة 
م��������ا دفعني ال��������ى تهديده بط��������رد اطفاله من 
زوجته السابقة خارج املنزل كردة فعل ولم 

اكن اقصد  بها شيئا". 
وبين��������ت ان��������ه "اخبر اهلي باملش��������كلة وطلب 
منه��������م الحدي��������ث معي م��������ن اج��������ل االهتمام 

باملنزل واالطفال  دون أي تمييز". 
  وتابع��������ت ان "زوج��������ي لدي��������ه 5 اطف��������ال من 
طليقت��������ه اضافة الى ثالثة اطف��������ال مني اي 
ان مجموع االطف��������ال  في املنزل هو 8 اطفال 
وانا غير قادرة على االهتمام بهم بصورة 
جيدة  وبس��������بب ذلك كانت تحدث  مش��������اكل 

بيننا". 
وأكمل��������ت "بعد خروجه من املن��������زل كعادته 
كانت لدي نوبة هستيرية شديدة ولم اعد 
ق��������ادرة على ضبط  نفس��������ي فقمت بتنظيف 
املن��������زل وذهب��������ت الى الطاب��������ق االول إليقاظ 
األطف��������ال من اج��������ل ذهابهم الى  مدارس��������هم  
وج��������دت ابن زوجي )املجنى عليه( قد تبول 
في فراشه فقمت بضربه اال انه اختبأ بعد 
ذلك  تحت السلم خوفا مني ولم أتمكن من 
إخراجه رغ��������م محاوالتي املتكررة معه مما 

زاد غضبي عليه  أكثر". 
املتهم��������ة تابع��������ت "جلبت س��������لكا كهربائيا 
وب��������دأت اه��������دده بانن��������ي س��������أقوم بصعق��������ه 
اذا لم يخ��������رج من اجل  تنظيف��������ه اال انه كان 
يرفض الخ��������روج  فقمت بمحاولة تخويفه 
بالصعق��������ة ولك��������ون مالبس��������ه كان��������ت مبللة 
 بأكملها تعرض الى صعقة كهربائية قوية 
وبدأ يرتعش، حينها ذهلت من املنظر ولم 
اعرف ماذا  افعل فذهبت الى املطبخ وملئت 
ان��������اء صغير بامل��������اء ورميت علي��������ه من اجل 
تخليصه م��������ن التيار  الكهربائي اال انه فقد 

وعيه". 
وتابعت املتهمة حديثها انه "بعدما اغمي 
علي��������ه قم��������ت بنقله ال��������ى  املستش��������فى ما ان 
وصلنا اليها اتض��������ح  انه فارق الحياة منذ 
اللحظ��������ة األولى لصعقه"، وذك��������رت املتهمة 
"اني ل��������م أكن اقص��������د ان اقوم بقتل��������ه  وإنما 
كان هدفي هو إخراجه من املكان الذي كان 

مختبئا به من اجل ضربه".  

قتلت "ابن زوجها" صعقا بالكهرباء ألنه "تبول في فراشه"! 
ه��������و الطالق ال��������ذي يملك في��������ه الزوج حق 
الرجع��������ة، وتك��������ون هذه الرجع��������ة بال عقد 
أو مهر، وب��������دون رضا  الزوجة، والرجعي 
يكون دون الطلقة الثالثة للمدخول بها، 
أما غي��������ر املدخ��������ول بها فبمج��������رد طالقه 
 إياه��������ا فإّنه��������ا تب��������ني من��������ه، وال تك��������ون له 
ع��������دة عليها، وتكون الرجع��������ة اما بالقول 
كق��������ول: راجعتك يا فالن��������ة  بنت فالن ... او 
بالفعل كالتقبيل او االتصال بها اتصال 
االزواج.. ف��������اذا انتهت العدة دون مراجعة 
 شرعية فيقلب الطالق الرجعي الى طالق 
بائن بينونة صغ��������رى، ويعتبر كل طالق 
يوقعه الزوج  كام��������ل األهلية على زوجته 
في ظل قانون األحوال الشخصية النافذ 

رجعيا بالشروط اآلتية:- 

 1 -  ان يكون بعقد نكاح. 
 2 -  ع��������دم وجود نص ف��������ي قانون االحوال 

الشخصية من اعتباره بائنا. 
 3 -  ان يكون بعد الدخول. 

 4 -  عدم وجود عوض مالي. 
 5 -  ان يك��������ون غير مس��������بوق بطلقتني، اي 

ليس مكمل لثالث طلقات. 
الط��������الق  عل��������ى  املترتب��������ة  االح��������كام  أم��������ا 

الرجعي: 
أ. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج 
عل��������ى زوجته، ف��������اذا طلق الرج��������ل امرأته 
طالقا رجعيا فان لم  يكن مسبوقا بطلقة 
بقت له طلقتان وان كان مس��������بوقا بطلقة 

لم يبق له اال طلقة واحدة. 
ب. انهاء الرابط��������ة الزوجية بني الزوجني 
بانقضاء العدة فاذا لم يس��������تعمل الزوج 
حقه الش��������رعي في  مراجع��������ة زوجته قوال 
او فع��������ال حتى انتهت الع��������دة فان العالقة 
الزوجي��������ة تنقط��������ع وال تتج��������دد اال بعقد 

جديد  ومهر مستأنف. 
ج. إذا توف��������ي أحد الزوج��������ني اثناء العدة 
في الطالق الرجع��������ي ورثه اآلخر بتحقق 
س��������بب االرث وهو  الزوجي��������ة مالم يوجد 

مانع من موانع االرث. 

الطالق الرجعي
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إن املثل العليا التي تمسك بها القضاة كانت تحقق الغاية 
من القض��������اء واليوم ال بد من  ان نتذكر  بإكبار وفخر اولئك 
الرج��������ال الذين تمس��������كوا حت��������ى نهاية الش��������وط بتلك املثل 
 الس��������امية علمًا وخلقًا  ونزاهة، وفاء من��������ا لذكراهم الخالدة 
وليكونوا نبراس��������ًا يهتدي به  قض��������اة اليوم والغد ومن بني 
اولئ��������ك  األفذاذ يبرز ف��������ي ذاك���رة القض��������اء العراقي القاضي 

) مالك خيري الهنداوي(. 
ولد األس��������تاذ مالك خيري الهنداوي بتاريخ 11/11/ 1919 
في مدينة الحلة الفيحاء  مدينة الشعر  واألدب وترعرع في 
ظالل أس��������رته العربي��������ة العريقة التي يرجع نس��������بها  لإلمام 

الحسن السبط )عليه  السالم(. 
نش��������أ املرحوم مالك خيري الهنداوي في هذه األس��������رة وفي 
رعاية والده الشاعر  املعروف السيد خيري  الهنداوي وهو 
الس��������يد خير الدين صال��������ح عبد القادر خضر  الحس��������يني، 
وكانت دارهم العامرة في الحلة  او في بغداد ملتقى صفوة 
كريمة من  رجاالت العراق وخاصة ممن برزوا في مجاالت 
األدب  والشعر من بينهم الشاعر  الكبير معروف الرصافي 

والصحفي نوري ثابت والشاعر مال عبود  الكرخي. 
ع��������ني قاضيًا ف��������ي مدين��������ة الحلة واس��������تمر في الت��������درج في 

املناصب القضائي��������ة ونقل الى  مدينة الرم��������ادي عام   1959 
ونقل الى مدينة كربالء وإثر تشكيل محكمة الجزاء  الكبرى 
فيها وكان أول رئيس لها عام   1964 وحتى عام 1968 حيث 
نق��������ل الى مدينة  بغداد ليش��������غل فيها رئاس��������ة االدعاء العام 
محتفظًا  بمنصبه القضائي واس��������تمر مدي��������رًا للعدل  العام 
ف��������ي ديوان وزارة العدل ورئيس��������ًا لهيئ��������ة التفتيش العدلي 
  )اإلش��������راف العدلي(  ورئيس������������ًا لدي������وان التدوين القانوني 
)مجلس ش��������ورى الدولة( حتى أطل علين��������ا  عام   1974 ليتم 
اختياره لرفع منصب قضائي في العراق ذلك هو عضوية 
محكمة التمييز  واس��������تمر  في خدمة القضاء والعدالة حتى 
عام 1984 حيث اكمل الس��������ن القانونية  لالحالة الى التقاعد 
ت��������ه القانونية ونزاهت��������ه القضائية  وف��������ي عام   1988 ولكفاء
اعي��������د  ملحكمة التمييز، حيث اش��������غل رئاس��������ة هيئة قضايا 
 األحداث وعضوية هيئة الجزاء  واستمر بعطائه حتى عام 

 .1992
أختاره الله الى جواره في 23/ 1/ 1994 مخلفًا ذكرًا حسنًا، 
وقد اعقب أوالد من  بينهم األس��������تاذ  القاضي إبراهيم مالك 
الهنداوي الذي عرف بطيبته ونزاهته وعلمه  وظرفه ورث 
مناصب قضائية  مهمة من بينها مدير للمعهد القضائي. 

قضاة عراقيون

القاضي مالك خيري الهنداوي

كتاب قضائي

تناول الفصل االول موضوع ممارسة 
النش��������اط الطبي في القوانني العراقية 

القديم��������ة وال��������ذي اش��������تمل  عل��������ى ثالثة 
مباح��������ث االول مهن��������ة الط��������ب ومعن��������ى 

مصطل��������ح الطبيب في الع��������راق القديم، 
واملبح��������ث  الثان��������ي الوصف��������ات الطبية 
وتش��������خيص امل��������رض، فيم��������ا تطرق في 
املبحث الثالث الى املسؤولية  القانونية 
الناش��������ئة ع��������ن االخط��������اء في ممارس��������ة 

النشاط الطبي في قانون حمورابي. 
ام��������ا الفص��������ل الثاني فقد ش��������رح احكام 
ع��������ن االخط��������اء  الجزائي��������ة  املس��������ؤولية 
الطبي��������ة في الش��������ريعة  االس��������المية من 
خالل خمس��������ة مباح��������ث االول عن آداب 
مهنة الط��������ب في االس��������الم والثاني عن 
نطاق  مس��������ؤولية الطبيب الجزائية في 
الفقة االسالمي واملبحث الثالث مفهوم 
الخط��������أ في الفقه الجنائي  اإلس��������المي، 

اما املبحث الرابع فقد تضمن اس��������اس 
إباح��������ة النش��������اط الطبي في الش��������ريعة 
االسالمية  وختمها باملبحث الخامس 
بمس��������ؤولية الطبي��������ب الجزائي��������ة ف��������ي 

الشريعة االسالمية. 
الفصل الثالث تحدث فيه عن االساس 
القانون��������ي إلباحة النش��������اط الطبي في 
الفق��������ه الجنائ��������ي الحدي��������ث  م��������ن خالل 
مبحثني االول شرح فيه شروط اباحة 
النش��������اط الطبي واملبح��������ث الثاني عن 

اركان  املسؤولية الطبية الجزائية. 
 )احكام مس��������ؤولية الطبيب عن خطئه 
الفص��������ل  عن��������وان  ه��������و  كان  جزائي��������ا( 
الرابع والذي قس��������م ال��������ى ثالثة  مباحث 

االول الدع��������وى الجزائي��������ة ضد الطبيب 
واملبحث الثان��������ي التعليق على تعميم 
مجل��������س القض��������اء  االعل��������ى ع��������ام 2008 
وختمه ف��������ي املبحث الثالث التطبيقات 
ع��������ن االخطاء الطبية في ضوء دراس��������ة 

 ميدانية في مدينة املوصل. 
وع��������ن الفص��������ل الخام��������س واألخير من 
الكت��������اب فتن��������اول في��������ه ش��������رح قان��������ون 
حماية االطب��������اء )26( لس��������نة   2013 من 
خالل مبحثني ش��������رح في املبحث االول 
مسؤولية الطبيب الجزائية في قانون 
حماي��������ة  االطباء  واملبح��������ث الثاني عن 
الحماية القانونية لالطباء في القانون 

العراقي. 

مسؤولية الطبيب الجزائية وحماية األطباء

 ■ غالف 

الكتاب

بغداد / القضاء

اصدر القاضي س��������الم زي��������دان قاضي محكمة بداءة س��������امراء 
كتابا بعنوان )مس��������ؤولية الطبيب  الجزائية وحماية األطباء( 
وال��������ذي ت��������م طبعه من قبل مطبعة الس��������يماء وتضمن خمس��������ة 

فصول  وبداخل كل فصل عدة بحوث. 

قلم القاضي

م��������ا أكتبه ليس دفاعا عن مجلس القضاء األعلى، بقدر ما 
هو محاولة لطرح الحقيقة، بعيدا عن  الشحنات العاطفية 
املدفوع��������ة من تي��������ارات أما تعاني من الجه��������ل الفاضح في 
إجراءات التقاضي أو في  أساس��������يات القانون، أو مدفوعة 
من قبل جهات تريد تش��������ويه صورة القضاء دون حق، في 
محاولة منها  لتسقيط أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة، 
فالقضاء لو س��������قط تس��������قط معه الدول��������ة بأكملها. وأعني 
 بس��������قوط القضاء، هو إضعاف ثقة الش��������ارع به، من خالل 
بث االش��������اعات واالكاذيب والترويج لقصص  ال توجد إال 
ف��������ي مخيلة البعض. م��������ا يحدث اليوم بح��������ق القضاء هو 
تش��������ويه ممنهج لس��������معة القضاء،  ولألسف يأتي ذلك من 
قبل جهات محس��������وبة على الثقافة وعلى القانون، تسعى 
تلك الجهات الى إفهام  الشارع أن أي قرار تصدره املحاكم 
هو يصب ف��������ي صالح جهات سياس��������ية، والجانب اآلخر، 
هو بث  األكاذيب علنا وعبر وسائل التواصل االجتماعي 
لغرض تأليب الجمهور وحثهم على الخروج  بمظاهرات 
ضد القضاء أو نشر اخبار ملفقة تنال من سمعة القضاء، 
وهو ما ح��������دث ويحدث هذه  األيام بش��������كل الف��������ت. فهناك 
من يس��������تعمل صورا قديم��������ة او مفبركة لرموز القضاء مع 
ش��������خصيات  مطلوب��������ة أو متهمة باإلرهاب او الفس��������اد او 
الترويج لزيارات وهمية ل��������دول مجاورة، أو فبركة احكام 
 قضائية ضد مس��������ؤولني ونش��������رها في مواق��������ع التواصل 
االجتماع��������ي وتل��������ك األحكام تكون ام مع وق��������ف  التنفيذ او 
غرام��������ة، ف��������ي قضايا كبي��������رة وخطيرة تخص امل��������ال العام، 
والتعليق عليها بأن القضاء يقف مع  الفاسدين. ونتيجة 
لعدم امتالك ثقافة قانونية ووعي عام، فإن الكثير يصدق 
تل��������ك األخب��������ار ويتخذ موقفا  م��������ن القضاء عل��������ى ضوئها. 
فيصدقون أصحاب تلك الصفحات على حساب الحقيقة 
والواقع. ولألسف  ال يوجد موقف مضاد من هؤالء يمكن 
من خالل��������ه إفهام وإعالم الجمه��������ور بحقيقة تلك الجهات 
التي  تروج االس��������اءة للقضاء. ان األح��������كام التي تصدرها 
املحاكم خاضعة لألدلة املتوف��������رة لدى القضاة أو  الهيآت 
وللظ��������روف التي تحكمه��������ا وليس ألحد الدف��������اع عنها أو 
الني��������ل منه��������ا، ولكن يمك��������ن الطعن بها وفقا  مل��������ا هو مقرر 
ف��������ي القانون، ولكن ال يمكن الطعن بمؤسس��������ة كاملة حني 
يصدر قرار ال يتناس��������ب مع  أه��������واء وتطلعات البعض. ثم 
ان القضاء محكوم بن��������ص قانوني ال يمكن تجاوزه حتى 
ل��������و كان هذا  النص ال يتناس��������ب مع حج��������م الفعل املرتكب 
م��������ن قبل املتهم، فكان األولى، ولع��������ل النصوص القانونية 
 التي تخ��������ص تجاوز املوظف��������ني حدود وظائفه��������م، والتي 
غالب��������ا ما يت��������م تكييف الجرائ��������م املرتكبة م��������ن قبل  بعض 

املس��������ؤولني، تنص على عقوبات 
ال تتناس��������ب م��������ع حج��������م األفعال 
التي ترتكب من قبل املس��������ؤولني 
الذين تصدر بحقهم   واملوظفني 
أو يثب��������ت ارتكابهم تلك األفعال، 
ف��������كان األول��������ى مطالب��������ة مجلس 
النواب  بتش��������ديد تلك العقوبات 
كي تش��������كل عامل ردع وزجر لكل 
من تسول له نفسه التجاوز على 

املال العام. 

ليس دفاعا عن القضاء  

قانون اإلجراءات هو الطريق الذي تس��������ير فيه املحكمة لتطبيق 
القان��������ون املوضوعي محل الدعوى  س��������واء كان جزائيا ام مدنيا 
لك��������ن هناك فروقات بني االجراءات الجزائية واالجراءات املدنية 
منه��������ا ان  تطبيق قانون اإلج��������راءات الجزائية حتمي عند وقوع 
الجريمة بينم��������ا تطبيق قانون املرافع��������ات املدنية  ليس حتمي 
ألن��������ه ممكن أن يتصالح املدعي واملدع��������ى عليه بدال من الذهاب 
للمحاك��������م والدعوى  الجزائي��������ة دور القاضي فيها دور نش��������يط 
بينما الدعوى املدنية فهناك مبدأ الدعوى ملك الخصوم فبعد 
 رفع الدعوى املدنية املدعي قد يترك دعواه وهذا مس��������تحيل في 
القانون الجنائي فالدعوى الجنائية  ملك املجتمع وليست ملك 
الخصوم فال يج��������وز ترك الدعوى الجنائي��������ة وال التنازل عنها 
اال ف��������ي حاالت  معينة وه��������ذا راجع الختالف طبيع��������ة كل منهم، 
والقاضي الجنائي مطالب بكش��������ف الحقيقة بمعزل عما  يقوله 
املجنى عليه أو املتهم بينما القاضي املدني ملزم بما هو مدون 
أمام��������ه في األوراق وه��������و ملزم  بترتيب مع��������ني لألدلة فال يجوز 
اإلثبات في القانون املدني فيما يجاوز مبلغ معني إال بالكتابة 
بينما  القاضي الجزائي س��������يد املوقف فله األخذ بالشهادة أو ال 
يأخ��������ذ بها وقد يأخذ بالتقرير الص��������ادر من  الخبير أو ال يأخذ 
به. والقاعدة األساسية في اإلثبات الجنائي هو حرية القاضي 
الجنائ��������ي في االقتناع  فيأخذ بدلي��������ل أو ال يأخذ به فهو باحث 
عن الحقيقة الواقعية والقاضي املدني ينشغل بحقيقة املستند 
 أو الحقيق��������ة القانونية املجردة كذلك ف��������ان الدعوى الجنائية ال 
يج��������وز التنازل عنها أو تركها بينما  الدعوى املدنية يمكن ذلك 
فيه��������ا ولك��������ن في جرائم محددة على س��������بيل الحص��������ر ممكن أن 
يتصالح  املش��������تكي واملش��������كو منه والقاضي الجنائي يأخذ في 

االعتبار الجانب النفسي لدي الجاني. 
  أما القاضي املدني ال ينشغل إال بالتصرفات واألفعال ال يهمه 
بقليل أو كثير نفس��������ية اطراف  الدع��������وى وهذا ليس فقط ملعرفة 
قصد الجاني بل لتطبيق العقوبة أيضا البد للقاضي الجنائي 
البحث  في نفس��������ية الجاني وكل ه��������ذه جوانب ال وجود لها في 
القان��������ون املدن��������ي والحكم الجنائ��������ي يختلف ع��������ن  الحكم املدني 
فنج��������د أن األص��������ل أن الحكم الجنائ��������ي يصدر بعقوب��������ة تتعلق 
بحياة املحك��������وم عليه كاإلع��������دام  أو بذمته املالي��������ة كالغرامة أو 
بحريته الشخصية كالس��������جن أما الحكم املدني يتعلق بالذمة 
املالي��������ة  الط��������راف الدعوى فالحك��������م النهائي في الج��������زاء يتعلق 
بالحق��������وق والحريات أما املدني فال ينص��������رف إال  للذمة املالية 
للش��������خص والحكم الجنائي ينفذ باإلك��������راه أي بالقوة الجبرية 

أما الحكم املدني فقد ينفذ  بالتراضي 
فإن ص��������در حكم بالتعوي��������ض النقدي 
أو بإخ��������الء منزل فقد يق��������وم به املدين 
مختارا أو تحجز  عل��������ى أمواله وعلى 
اي��������ة حال ف��������ان القض��������اء الجنائي يعد 
ينظ��������ر  عندم��������ا  اس��������تثنائيا  قض��������اء 
الدعوى املدني��������ة  املتعلقة بالتعويض 
ع��������ن الضرر ال��������ذي لح��������ق املتضرر من 
الجريم��������ة أي كان الن االص��������ل الدعوى 

 تنظر من قبل القضاء املدني. 

األصول الجزائية 
والمرافعات المدنية
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