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اإلفتتاحية

بغداد/ عالء محمد  
"

أصدرت املحكمة الجنائية املركزية في رئاسة استئناف 
بغداد الرصافة االتحادية حكمًا  باالعدام ش��������نقًا حتى 
املوت )مرتني( ملدانني اثنني، والحكم بالس��������جن خمس 
عش��������رة س��������نة   )مرتني( ملدان ثالث عن جريمة قتل مالك 
روضة ومدرس��������ة النوارس االهلية وزوجته  في منطقة 

حي القاهرة في العاصمة. 
واك��������د القاض��������ي املخت��������ص بنظ��������ر القضية ف��������ي حديث 
إل��������ى "القضاء" أن "املحكمة اس��������تمعت  الى افادة املدعية 
بالح��������ق الش��������خصي والتي ذك��������رت أن املجن��������ى عليهما 

والداه��������ا يس��������كنان في  الطاب��������ق العلوي ف��������ي دار تعود 
لهما مس��������تغلني الطابق االرضي م��������ن قبلهما كروضة 
 ومدرسة تدار من قبلهما"، ولفتت إلى أنه عند ذهابها 
الى دارهما وجدت والدها مقتواًل  ومرميًا على االرض 

ووالدتها مقتولة داخل احد الصفوف". 
ويق��������ول القاض��������ي إن "املحكم��������ة اس��������تمعت ال��������ى إفادة 
الشهود الذين قالوا بأن املجنى عليهما  قاموا بأعمال 
ترميم لبناية املدرسة وكان املسؤول على تلك االعمال  
امل��������دان   )املقاول( ومعه ش��������قيقه املدان واس��������تمرت هذه 
االعمال لغاية شهر تشرين الثاني من عام   2018، حيث 
اش��������اروا إلى أن املدان )املقاول( بقي يتردد على املجنى 

عليه، وفي احد  األيام أخبرتنا املجنى عليها )زوجته(, 
بوجود س��������وء تفاهم بني زوجه��������ا )املجنى عليه(  وبني  
املق��������اول )امل��������دان( بس��������بب س��������وء العم��������ل فض��������ًا عن أن 
كاميرات املراقبة املثبتة في  املدرس��������ة تم رفعها من قبل 

)املدان املقاول( لغرض الصيانة ولم يتم اعادتها". 
وتاب��������ع أن "املحكم��������ة اطلع��������ت عل��������ى محض��������ر الكش��������ف 
واملخط��������ط ملحل الح��������ادث وعلى  محضر الكش��������ف على 
الجث��������ث وعلى محضر تفريغ الهواتف ومحضر تفريغ 
كامي��������رات  املراقب��������ة، فيم��������ا وج��������دت املحكم��������ة الجنائية 
املركزية األدلة املتحصلة كافية ومقنعة  إلدانة  املدانني 
وفقا الحكام املادة 1/406/أ/ج/ح من قانون العقوبات 

العراقي". 
وق��������ال احد املدانني خ��������ال مرحلة التحقي��������ق االبتدائي 
والقضائ��������ي ب��������أن عمله هو )مقاول  بناء( منذ عش��������رين 
عامًا وقبل حوالي ثمانية اش��������هر تع��������رف على املجنى 
عليهم��������ا املالكني  لروضة ومدرس��������ة )النوارس االهلية( 
حي��������ث اتف��������ق معهم��������ا عل��������ى ترمي��������م بنايت��������ي الروضة 
 واملدرس��������ة, ب��������دوره قام املجن��������ى عليه بتس��������ليمه مبلغ 
خمس��������ني مليون دينار عراقي لغ��������رض  الترميم ليقوم 

بالتوقيع على وصل امانة باملبلغ املذكور". 
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  مقاول متلكئ يضطر إلى قتل صاحب مبنى في بغداد

بغداد/ علي البدراوي

واالنس��������اني  الوطن��������ي  واجب��������ه  م��������ن  انطاق��������ًا 
وباعتب��������اره أح��������د املفاصل األساس��������ية للدولة 
العراقية ومع بدء  جائحة كورونا وش��������يوعها 
في العالم أجم��������ع ودخولها العراق بدأ مجلس 
القض��������اء األعلى بإص��������دار حزمة  م��������ن القرارات 
واالج��������راءات الت��������ي ته��������دف للحد من انتش��������ار 
الجائحة في العراق متحمًا مسؤولية حماية 

 املجتمع.  
ومع إعان الحكومة العراقية خططها ملواجهة 
الوباء عبر منع التجوال أصدر مجلس القضاء 
 األعل��������ى بيانًا دعا فيه الجه��������ات األمنية بكافة 
عناوينها ال��������ى ضرورة تنفي��������ذ إعمام مجلس 
القض��������اء االعلى  املؤرخ ف��������ي 8 آذار 2020 والذي 
نص عل��������ى "اتخاذ االج��������راءات القانونية بحق 
كل من يخالف  تعليمات خلية األزمة بالقبض 
على كل من يخالف حظر التجوال ويس��������تهني 
بخطر انتشار فايروس  كورونا وكل من يشجع 

االخرين على االستهانة بهذا الخطر". 
وقد وجه مجل��������س القضاء األعل��������ى في البيان 
الس��������ادة قض��������اة التحقي��������ق الخف��������ر بتوقي��������ف 
للمحكم��������ة  للقان��������ون  وإحالته��������م  املخالف��������ني 

املختصة إلجراء محاكمتهم وفق القانون. 
وانطاق��������ًا من حرصها على س��������امة املواطنني 
والتزام��������ًا بالق��������رار املش��������ار الي��������ه ش��������رعت عدة 
محاكم في  محافظات العراق بتوقيف عدد من 

املخالفني لقرار حظر التجول. 
وفي ض��������وء التحديات الراهنة التي يعيش��������ها 
العالم من أزمة )وباء الكورونا( ناقش مجلس 
القضاء  األعلى في جلسته السابعة لعام 2020 
املنعق��������دة حضوريا والكتروني��������ا في صبيحة 
يوم االحد املوافق   15 /3 /2020 برئاسة رئيس 

محكمة التمييز القاضي فائق زيدان االجراءات 
االستثنائية الواجب  اتخاذها لتقليل مخاطر 

فيروس كورونا. 
وقد ش��������هدت الجلس��������ة حضور كل من الس��������ادة 
نائب محكم��������ة التمييز ورئي��������س االدعاء العام 
ورئي��������س هي��������أة  االش��������راف القضائ��������ي ورئيس 
محكمة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة االتحادية 
ورئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف  بغ��������داد الك��������رخ 

االتحادية والسادة القضاة رؤساء الهيئات في 
محكمة التمييز االتحادية واملدراء  العامني في 
االدارة العامة ملجلس القضاء االعلى"، ناقشوا 
الواج��������ب  االس��������تثنائية  االج��������راءات  خاله��������ا 
 اتخاذه��������ا لتقلي��������ل ملخاط��������ر في��������روس كورونا، 
حيث خ��������ّول املجلس الس��������ادة رؤس��������اء محاكم 
االس��������تئناف باتخ��������اذ  االجراءات املناس��������بة كل 
حسب ظروف املحافظة التي تقع فيها محكمة 

االس��������تئناف". كما خول  السادة املدراء العامني 
في االدارة العامة التابعة له باتخاذ االجراءات 
االس��������تثنائية املناس��������بة بما يكفل  عدم تعطيل 
مصال��������ح املواطن��������ني وبالوقت نفس��������ه القضاء 
على مخاطر انتشار الفيروس وتقليص الدوام 

 حسب ظروف العمل". 
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القضاء يواجه جائحة كورونا 
بحزمة قرارات وإجراءات استثنائية

ُكتاب العدد

القاضي حسن فؤاد
عضو محكمة التمييز االتحادية

نصاب احملكمة االحتادية

بغداد/ القضاء

خصب��������ة  بيئ��������ة  الع��������راق  يع��������د 
جاذب��������ة  وأرضي��������ة  لاس��������تثمار 
تت��������اح  ان  م��������ا  الت��������ي  للمش��������اريع 
الظروف املناس��������بة في  هذا البلد 
حتى نرى املستثمرين يتوجهون 

بمشاريعهم اليه. 
التعام��������ل  لتوس��������ع  ونتيج��������ة    
التجاري واالنفت��������اح االقتصادي 

ونشاط حركة الس��������وق التجارية 
واالس��������تثمارات  االجنبي��������ة الت��������ي 
يشهدها العراق, ولصدور قانون 
االس��������تثمار رقم )13( لسنة 2006 
وقان��������ون االس��������تثمار  الخاص في 
تصفي��������ة النف��������ط رقم )64( لس��������نة 
2007 ولغ��������رض تش��������جيع ج��������ذب 
املس��������تثمرين االجانب  للعمل في 
العراق ضمن بيئة صالحة للعمل 
الطرف  فيه��������ا  يطمئن  التج��������اري 

االجنبي بوجود قضاء  متخصص 
يعم��������ل على حل املنازع��������ات اثناء 
العراق,  اعمالهم في  مباش��������رتهم 
كل ذلك ادى الى  استحداث قضاء 
تج��������اري متخصص مس��������تقل عن 
القض��������اء املدني يخت��������ص بالنظر 
ذات  العنص��������ر  املنازع��������ات  ف��������ي 
االجنب��������ي, حي��������ث اتج��������ه القضاء 
العراقي نحو التخصص في نظر 
التجارية الس��������يما  ذات  الدعاوى 

العنصر االجنبي لفض النزاعات 
البيئة  ف��������ي  الناش��������ئة  التجاري��������ة 
التجاري��������ة, وبذلك فقد تم تكريس 
التجاري  القان��������ون   مب��������دأ ذاتي��������ة 
واس��������تقاليته عن القانون املدني 
وبما يساهم في تحقيق التنمية 

االقتصادية  للبلد. 
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بغداد/ غسان مرزة

تلقى أحد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي ستة 
أحكام باالع��������دام عن جرائم مختلفة ارتكبها  في 

صاح الدين. 
وفي التفاصي��������ل، انتمى اإلرهابي في الفترة من 
عام 2010 ولغاية أحداث حزيران لعام   2014 الى 
التنظيمات االرهابية في قرية  املفتول في ناحية 
أمرلي التابعة ملحافظة صاح  الدين وبدأ العمل 

ملصلحتها وحمل الساح ضد الدولة. 

ثم قام باالش��������تراك م��������ع أفراد داع��������ش اإلرهابي 
بنصب س��������يطرات ق��������رب القرية   واالش��������تراك في 
 تفخي��������خ س��������يارة وتفجيرها في الش��������ارع العام 
املؤدي الى قرية تل أشرف واشترك  مع  عصابات 
داعش اإلرهابية وهم يرتدون زي القوات األمنية 
ويحمل��������ون مختل��������ف  أنواع  األس��������لحة بالهجوم 
على القرية ليًا وأس��������فر الهجوم عن استشهاد 
عدد من املواطنني  وكذل��������ك  خطف عدد من أبناء 

القرية. 
ق��������ام  "املته��������م  ان   ) .ع  س   ( الش��������اهد  ويق��������ول 

باالشتراك مع اإلرهابيني زمائه باإلقدام ايضا 
 على تفخيخ سيارة بيضاء اللون، واختيار أحد 
االنتحاريني وإرش��������اده الى مقر الحشد الشعبي 
 في قرية  املفتول ليقوم بدوره بتفجيرها هناك، 
كذلك الهجوم على قريتي س��������رحة وأنجانه  في 
 الناحية نفسها بواس��������طة سيارتني مفخختني، 
واالس��������تياء على الس��������يارة نوع بيكب العائدة 

 ألحد  املواطنني في القرية".   

التفاصيل ص 2 

بغداد / مروان الفتالوي

يب��������دو أن حظ��������ر التجول ال��������ذي فرضته خلية 
األزم��������ة ملواجه��������ة جائحة كورون��������ا، قد فرض 
حظرًا  آخر على الجريمة، فعلى مدار األسابيع 
املاضية بدت محاكم التحقيق ومراكز الشرطة 
- وهي دوائر ناشطة خال فترة الحظر- أكثر 
ه��������دوءًا، إال أنه��������ا ل��������م تع��������دم تس��������جيل جرائم 

تباينت  في أنواعها من مكان إلى آخر. 
فما ه��������ي الجرائ��������م الت��������ي راجت خ��������ال فترة 

الحجر املنزلي؟
التحقي��������ق  ملكات��������ب  األول  القاض��������ي  يق��������ول 
القضائ��������ي ف��������ي الحل��������ة ماهر رزاق إن "نس��������بة 
الجرائ��������م  انخفض��������ت إلى حد كبير، ال س��������يما 
الحوادث املرورية التي كانت تش��������كل النسبة 
األبرز،  والحال نفس��������ه ينطبق على الس��������رقات 

والقتول والجرائم األخرى". 
أن  إل��������ى  االنخف��������اض  أس��������باب  ويع��������زو رزاق 
"الش��������ارع أصبح مكشوفا أثناء الحظر وأغلب 
 املناطق تحت مرأى القوات األمنية املنتشرة، 

ما يصعب على املجرمني تنفيذ عملياتهم". 
بيد أن قاضي التحقيق ال يعدم وجود جرائم 
ومخالف��������ات راج��������ت خ��������ال ه��������ذه امل��������دة، وفي 
االقتصادي��������ة ومخالفات  الجرائ��������م   طليعتها 

كس��������ر حظر التجوال الصحي املفروض للحد 
من  تفشي فيروس كورونا. 

وذكر القاضي أن "الجرائم االقتصادية تمثلت 
في رفع أس��������عار املواد الغذائية والخضراوات 
 أو احتكارها وكان ذلك في بداية فرض حظر 
التج��������وال إال أن اإلجراءات القضائية في بابل 
 بالتع��������اون مع جهاز األمن الوطني س��������اهمت 
في ردع هؤالء التجار ممن استغلوا األوضاع 

 لرفع األسعار". 
وتح��������دث قاض��������ي التحقيق ع��������ن "انعدام او 
انخفاض حدوث جرائم كالسرقات والقتول 
 واملخ��������درات اذ قيض الحجر الصحي وغلق 
املطارات والحدود البرية من رواج االتجار 
 باملخ��������درات وانتقاله��������ا كم��������ا صع��������ب على 

اللصوص تنفيذ عملياتهم". 
غي��������ر أنه من جهة أخرى يلفت إلى "صعوبة 
فرض حظر التجول داخل األحياء الشعبية 
 بس��������بب أماكن أعمالهم وخروجهم لتبضع 
االحتياجات الضرورية"، الفتا إلى "ضعف 
 الرقاب��������ة األمنية ف��������ي املناطق الش��������عبية ما 
يؤدي إلى خروقات مستمرة تصعب معها 

إمكانية  تطبيق حظر صحي شامل". 
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المحكمة التجارية: الظروف األمنية تعيق االستثمار األجنبي

ستة أحكام باإلعدام تطول إرهابيا بتنظيم داعش   انخفاض نسبة الجريمة خالل حظر التجول

د. مصدق عادل
أستاذ القانون الدستوري / كلية القانون- جامعة بغداد

تعليق على قرار الهيئة العامة حملكمة 
التمييز االحتادية رقم 4/ 5/الهيئة 
العامة/2020 الصادر يف 17 /3 /2020

إجراءات مشددة ضد املتالعبني بأسعار املواد الطبية والغذائية

 )حمود(.. رحلة إرهابي اعدم داعش شقيقه 
فانضم إليهم مع ابنه الذي قتل بأول معركة

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

القضاء وجائحة كورونا

في ض��������وء التحديات الراهنة التي يعيش��������ها العالم م��������ن أزمة )وباء 
الكورونا( اتخذ مجلس القضاء االعلى إجراءات استثنائية لتقليل 
مخاطر هذا الفيروس، حيث خّول السادة رؤساء محاكم االستئناف 
باتخاذ االجراءات املناس��������بة كا حس��������ب ظروف املحافظة التي تقع 
فيها محكمة االستئناف، كما خول السادة املدراء العامني في االدارة 
العامة التابعة له باتخاذ االجراءات االستثنائية املناسبة بما يكفل 
عدم تعطيل مصالح املواطنني وبالوقت نفسه القضاء على مخاطر 

انتشار الفيروس وتقليص الدوام حسب ظروف العمل.
 كم��������ا عمم على كاف��������ة املحاكم باتخ��������اذ االج��������راءات القانونية بحق 
م��������ن يخالف )توصيات لجن��������ة خلية األزمة( بخص��������وص االجراءات 
املتخ��������ذة للحد من انتش��������ار فاي��������روس كورونا , حي��������ث اوعز رئيس 
مجلس القض��������اء األعلى القاضي فائق زيدان ال��������ى محاكم التحقيق 
ومكات��������ب االدع��������اء العام باتخاذ االج��������راءات القانوني��������ة وفق أحكام 
امل��������ادة )368( من قانون العقوبات بحق كل من يتس��������بب بنش��������ر هذا 
الفايروس من خال بث الش��������ائعات الكاذبة حول االصابات باملرض 
أو االستهزاء بخطورته أو تش��������جيع املواطنني على التجمعات بأي 
شكل من األش��������كال والتي منعتها لجنة األمر الديواني بالرقم )55( 
لس��������نة  2020والتأكيد عل��������ى الجهات األمنية املختص��������ة على تنفيذ 
حظ��������ر التجوال بش��������كل كام��������ل وإلق��������اء القبض على كل م��������ن يخالف 
ذل��������ك بالتعاون مع املحاكم الخافرة التي س��������وف تتابع تنفيذ حظر 

التجوال.
كما وجه رئي��������س االدعاء العام الجهات األمني��������ة باتخاذ اإلجراءات 
القانوني��������ة بحق أصحاب الصيدليات واملذاخر التي رفعت أس��������عار 

املواد الطبية بعد انتشار فايروس كورونا في العراق.
وبغي��������ة التقليل من مخاطر ڤايروس كورونا فقد اس��������تمرت املحاكم 
الجزائي��������ة في اداء اعمالها خال فترة الحظر وقد بلغ عدد املتهمني 
الذي��������ن تم إطاق س��������راحهم لغاية تاريخ 22 نيس��������ان ٢٠٢٠ )20040( 

متهما. 
وبعون الله، س��������وف نتغلب على هذه املحنة ونأمل أن نس��������تعيد من 

بعدها كبشر بعضا من مامح إنسانيتنا املفقودة.
ونحن فى الع��������راق قادرون على أن نتخطى ه��������ذا االختبار، ما دمنا 
معا شعبا ويدا واحدة، في مجابهة الخطر دون استهانة أو تقصير 

في أداء الواجب.
.. وإن مع العسر يسرا.

■ رئيس مجلس القضاء األعلى يترأس اجتماعا لبحث إجراءات القضاء خال أزمة كورونا.. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.67231/


 مدير التحرير

القاضي 
عبد الستار بريقدار

 العراق ـ بغداد ـ احلارثية ـ قرب ساعة بغداد

Supreme Judicial Council : Iraq - Baghdad 
Tel.: 5437941 - 5433457 www.hjc.iq

 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
2تقارير ●  5th Year  Issue (52) April 2020السنة الخامسة/ العدد )52( نيسان 2020

بغداد/ عالء محمد  

أص��������درت املحكم��������ة الجنائية 
املركزية في رئاسة استئناف 
بغ��������داد الرصاف��������ة االتحادية 
حكم��������ًا  باالعدام ش��������نقًا حتى 
امل��������وت )مرتني( ملدانني اثنني، 
خم��������س  بالس��������جن  والحك��������م 
عش��������رة س��������نة   )مرت��������ني( ملدان 
ثال��������ث عن جريم��������ة قتل مالك 
النوارس  ومدرس��������ة  روض��������ة 
االهلية وزوجت��������ه في  منطقة 

حي القاهرة في العاصمة. 
املخت��������ص  القاض��������ي  واك��������د 
بنظ��������ر القضي��������ة ف��������ي حديث 
إل��������ى "القض��������اء" أن "املحكم��������ة 
اس��������تمعت الى  اف��������ادة املدعية 
بالح��������ق الش��������خصي والت��������ي 
ذك��������رت أن املجن��������ى عليهم��������ا 
والداها يس��������كنان في الطابق 
 العل��������وي في دار تع��������ود لهما 
مس��������تغلني الطاب��������ق االرضي 
من قبلهما كروضة ومدرسة 
تدار من  قبلهما"، ولفتت إلى 
أنه عن��������د ذهابها الى دارهما 
وجدت والدها مقتواًل ومرميًا 
على االرض  ووالدتها مقتولة 

داخل احد الصفوف". 
ويق��������ول القاضي إن "املحكمة 
اس��������تمعت الى إفادة الشهود 
الذي��������ن قال��������وا ب��������أن املجن��������ى 
عليهما  قاموا بأعمال ترميم 
لبناية املدرسة وكان املسؤول 
عل��������ى تل��������ك االعم��������ال  امل��������دان 
)املقاول(  ومعه شقيقه املدان 
واستمرت هذه االعمال لغاية 
شهر تش��������رين الثاني من عام 

2018،  حي��������ث اش��������اروا إلى أن 
امل��������دان )املقاول( بق��������ي يتردد 
على املجن��������ى عليه، وفي احد 
األيام  أخبرتنا املجنى عليها 
س��������وء  بوج��������ود  )زوجت��������ه(, 
تفاه��������م بني زوجه��������ا )املجنى 
عليه( وب��������ني   املقاول )املدان( 
بسبب سوء العمل فضًا عن 
أن كامي��������رات املراقب��������ة املثبتة 
ف��������ي املدرس��������ة ت��������م  رفعها من 
املق��������اول( لغرض  )املدان  قبل 

الصيانة ولم يتم اعادتها". 
وتاب��������ع أن "املحكم��������ة اطلعت 
الكش��������ف  محض��������ر  عل��������ى 
الح��������ادث  ملح��������ل  واملخط��������ط 
وعلى محضر  الكش��������ف على 
الجثث وعلى محضر تفريغ 
الهوات��������ف ومحض��������ر تفري��������غ 
فيم��������ا  املراقب��������ة،  كامي��������رات 
 وج��������دت املحكم��������ة الجنائي��������ة 
املركزي��������ة األدل��������ة املتحصل��������ة 
كافية ومقنعة  إلدانة املدانني 
امل��������ادة 1/406/ وفقا  الحكام 
أ/ج/ح م��������ن قانون العقوبات 

العراقي". 

اعترافات املدانني
وق��������ال اح��������د املدان��������ني خ��������ال 
مرحل��������ة التحقي��������ق االبتدائي 
والقضائ��������ي ب��������أن عمل��������ه هو 
)مق��������اول بناء(  منذ عش��������رين 
عام��������ًا وقبل حوال��������ي ثمانية 
اش��������هر تع��������رف عل��������ى املجنى 
لروض��������ة  املالك��������ني  عليهم��������ا 
االهلية(  )النوارس   ومدرسة 
حي��������ث اتف��������ق معهم��������ا عل��������ى 
الروض��������ة  بنايت��������ي  ترمي��������م 

واملدرسة,  بدوره قام املجنى 
عليه بتسليمه مبلغ خمسني 
مليون دين��������ار عراقي لغرض 
الترميم ليقوم  بالتوقيع على 

وصل امانة باملبلغ املذكور". 
وأض��������اف امل��������دان أن��������ه "بع��������د 
ترمي��������م  م��������ن  عمل��������ه  انته��������اء 
بق��������ي  والروض��������ة  املدرس��������ة 
بذمته ملصلحة  املجنى عليه 
مبلغًا قدره )عش��������رون مليون 
دينار( وقد طلب املجنى عليه 
بتسليمه لهما  وبخاف ذلك 
سيقومان برفع شكوى ضده 
ف��������ي املحكم��������ة وتقديم وصل 
االمانة للمحكم��������ة الذي  وّقع 

عليه". 
وأش��������ار الى أنه "تناول وجبة 
عشاء مع املجنى عليه حيث 
اخبره ان لديه دفترا يتضمن 
صرفه��������ا  الت��������ي   الصرفي��������ات 
ف��������ي عملي��������ة ترميم املدرس��������ة 
ل��������ه، وقد  والروض��������ة العائدة 
طلب منه  ومن شقيقه املتهم 
باملبالغ  بتقديم كشف  االخر 
املصروفة ولكونه قد تصرف 
 20( املبل��������غ  البال��������غ  بباق��������ي 
ملي��������ون دين��������ار( بعدم��������ا قام 
بشراء قطعة ارض في منطقة 
الشعب وال يتوفر لديه  املبلغ 
املذك��������ور، فلم يك��������ن أمامه اال 
س��������رقة وصل االمانة من دار 

املجنى عليهما". 

اتمام العملية البشعة
ويتح��������دث املدان ع��������ن عملية 
الس��������رقة والقت��������ل حي��������ث أكد 
ان االتف��������اق كان م��������ع مدانني 

اثن��������ني عل��������ى  كيفي��������ة س��������رقة 
وصل االمانة من دار املجنى 
علي��������ه مقابل اعطاه��������م مبلغ 
)10 ماي��������ني دين��������ار(،  مبينا 
أن  املدان��������ني االثن��������ني  قام��������ا 
لسرقة  فاشلتني  بمحاولتني 
وص��������ل االمان��������ة م��������ن املجنى 
دوره  كان  علي��������ه,  حي��������ث 

املراقبة". 
وتاب��������ع أن��������ه "ف��������ي املحاول��������ة 
الثالثة قام بشراء الة الحديد 
)الهي��������م( الح��������د املدانني بغية 
اس��������تخدامها  في فت��������ح الباب 
الرئيسي لدار املجنى عليهما 
وفع��������ًا توجه امل��������دان الى دار 
عليهما  وبعد مضي  املجنى 
م��������دة اتصل به بغي��������ة معرفة 
م��������اذا حص��������ل مع��������ه  فاخبره 
ان��������ه داخ��������ل ال��������دار وبانتظار 
 املجن��������ى عليهما ليس��������تيقظا 
ك��������ي يق��������وم بتوثيقهما ومن 
ث��������م يق��������وم بس��������رقة الوصل"، 
مضيفًا ان��������ه  وحينما كان في 
الروضة )اخذه النوم في احد 
الصفوف( وتفاجئ بحضور 
املجنى عليها   )زوجة املجنى 
مش��������اهدتها  ول��������دى  علي��������ه( 
للمدان الثاني قامت بالصراخ 
فق��������ام بضربها على  رأس��������ها 
بواسطة الهيم الحديد ولدى 
محاولت��������ه الخ��������روج من باب 
الحضانة ن��������زل املجنى عليه 
 من الطابق الثاني من الدرج 
ليتمكن من االمساك باملجنى 
ضرب��������ه  امل��������دان  لك��������ن  علي��������ه 
بالهي��������م  الحديد على رأس��������ه 
عدة ضربات ليفارق الحياة". 

تلقى حكما باإلعدام.. مقاول متلكئ يضطر 
إلى قتل صاحب مبنى في بغداد

بغداد / مروان الفتالوي

يبدو أن حظر التج��������ول الذي فرضته 
خلية األزمة ملواجهة جائحة كورونا، 
قد ف��������رض حظرًا  آخر عل��������ى الجريمة، 
فعلى م��������دار األس��������ابيع املاضية بدت 
محاك��������م التحقي��������ق ومراكز الش��������رطة 
- وه��������ي دوائ��������ر ناش��������طة خ��������ال فترة 
الحظ��������ر- أكثر هدوءًا، إال أنها لم تعدم 
تس��������جيل جرائم تباينت  في أنواعها 

من مكان إلى آخر. 
فم��������ا ه��������ي الجرائم الت��������ي راجت خال 

فترة الحجر املنزلي؟
يقول القاضي األول ملكاتب التحقيق 
القضائ��������ي ف��������ي الحلة ماه��������ر رزاق إن 
"نس��������بة الجرائ��������م  انخفض��������ت إلى حد 
كبير، ال سيما الحوادث املرورية التي 
كانت تش��������كل النس��������بة األبرز،  والحال 
نفسه ينطبق على السرقات والقتول 

والجرائم األخرى". 
ويعزو رزاق أس��������باب االنخفاض إلى 
أن "الش��������ارع أصب��������ح مكش��������وفا أثن��������اء 
الحظر وأغل��������ب  املناط��������ق تحت مرأى 
القوات األمنية املنتش��������رة، ما يصعب 

على املجرمني تنفيذ عملياتهم". 
بي��������د أن قاض��������ي التحقي��������ق ال يع��������دم 
وجود جرائم ومخالفات راجت خال 
هذه امل��������دة، وف��������ي  طليعته��������ا الجرائم 
االقتصادي��������ة ومخالفات كس��������ر حظر 
التج��������وال الصحي املفروض للحد من 

 تفشي فيروس كورونا. 
وذكر القاضي أن "الجرائم االقتصادية 
تمثلت في رفع أسعار املواد الغذائية 
وكان  احتكاره��������ا  والخض��������راوات  أو 
ذلك ف��������ي بداية فرض حظ��������ر التجوال 
إال أن اإلج��������راءات القضائي��������ة في بابل 
 بالتع��������اون م��������ع جهاز األم��������ن الوطني 
س��������اهمت في ردع هؤالء التجار ممن 

استغلوا األوضاع  لرفع األسعار". 
وتحدث قاض��������ي التحقيق عن "انعدام 
او انخفاض حدوث جرائم كالسرقات 
والقتول  واملخ��������درات اذ قيض الحجر 
الصح��������ي وغل��������ق املط��������ارات والحدود 
البري��������ة من رواج االتج��������ار  باملخدرات 
وانتقالها كما صعب على اللصوص 

تنفيذ عملياتهم". 
غي��������ر أنه من جه��������ة أخ��������رى يلفت إلى 

"صعوبة فرض حظ��������ر التجول داخل 
األحياء الشعبية  بسبب أماكن أعمالهم 
االحتياج��������ات  لتبض��������ع  وخروجه��������م 
الضرورية"، الفتا إلى "ضعف  الرقابة 
األمنية في املناطق الشعبية ما يؤدي 
إلى خروقات مس��������تمرة تصعب معها 

إمكانية  تطبيق حظر صحي شامل". 

انخفاض غير معهود
الس��������كاني  الثق��������ل  الرصاف��������ة،  وف��������ي 
للعاصمة، بدت دار القضاء في مدينة 
الص��������در هادئ��������ة أيضا  بع��������د أن كانت 

تعج بالدعاوى واملراجعني. 
وخال حديث ل�"القض��������اء" مع قاضي 
التحقيق هناك محمد حبيب املوسوي 
يتح��������دث ع��������ن   "تناقص ملح��������وظ في 
الجرائ��������م، فف��������ي ما يخص الس��������رقات 
واملشاجرات والقتول ذكر أنها  بالكاد 

موج��������ودة عل��������ى الرغم م��������ن وجودها 
الكبي��������ر قب��������ل جائحة كورون��������ا، حتى 
املخ��������درات فقد  س��������جلت جرائم تعاط 
هنا وهناك كش��������فتها مف��������ارز التعفير 

التابعة للقوات األمنية". 
نف��������ى  االقتصادي��������ة  الجريم��������ة  وع��������ن 
قاض��������ي التحقيق "وج��������ود ارتفاع في 
امل��������واد  الغذائية  االس��������عار واحت��������كار 
والخض��������راوات من قب��������ل التجار، وإن 
حدثت فبنسبة قليلة عولجت بسرعة 
وإجراءات  مشددة"، إال أنه تحدث عن 
قضية واجهتهم تتعلق ب�"رفع أسعار 
املول��������دات األهلي��������ة خاف  التس��������عيرة 

التي فرضتها املجالس البلدية". 
أما بالنس��������بة لجرائم العنف األسري 
أفاد املوسوي ب�"عدم تسجيل املحكمة 
مث��������ل ه��������ذه الح��������االت  عل��������ى الرغم من 
أنه��������ا كانت موجودة بكث��������رة قبل أيام 

الحظر". 
لك��������ن املوص��������ل ب��������دت على عك��������س ما 
س��������جلته بقية املحافظات وإن اتفقت 

معها على انخفاض  نسبة الجريمة. 

عنف اسري
ويقول عامر الربيعي قاضي محكمة 
تحقي��������ق املوص��������ل / الجانب األيس��������ر 
إن "م��������ا يزي��������د على   85 زوج��������ة تقدمت 
بش��������كوى إل��������ى قض��������اة التحقي��������ق عن 
العن��������ف األس��������ري خال ه��������ذه الفترة"، 
وهو  م��������ا يعزز زي��������ادة نس��������بة جرائم 
العن��������ف األس��������ري التي انتش��������رت على 
صعي��������د عامل��������ي خ��������ال فت��������رة  الحجر 

املنزلي. 
وكان للموص��������ل أيضا رأي آخر في ما 
يخص الس��������رقات، فبحس��������ب الربيعي 
أن "الحاجة  والجوع وانقطاع األرزاق 

ع��������ن الكثيري��������ن خ��������ال فت��������رة الحظر 
دفع��������ت الكثيرين إلى ارت��������كاب  جرائم 
السرقة وإن كانت هذه ليست مبررات 
للجريم��������ة فبع��������ض ممن ب��������رروا بهذه 
األسباب  سرقاتهم أمام القضاة كانوا 
من أرب��������اب الس��������وابق، إال أنه ال يمكن 
إنكار تأثي��������ر حظر التجول  اقتصاديا 

على فئات من املجتمع". 
"اللص��������وص  أن  القاض��������ي  وذك��������ر 
واملصوغ��������ات  األم��������وال  يس��������تهدفون 
ف��������ي  ال��������دور".  واألجه��������زة  الذهبي��������ة 
وع��������ن كيفي��������ة ارت��������كاب الجرائم خال 
خل��������و الش��������وارع وجل��������وس الناس في 
البي��������وت، يلف��������ت  إل��������ى أن "املجرم��������ني 
غالب��������ا ما يس��������بقون اآلخرين بخطوة 
فهم يتحين��������ون الفرص لخلو البيوت 
 وتغاف��������ل اصحابه��������ا لتنفي��������ذ جرائم 

السرقة". 

انخفاض نسبة الجريمة خالل حظر التجول
وتباين في أنواعها من  مكان آلخر

■ حظر التجول ساهم في تقليل نسبة الجرائم بشكل كبير

الحق في الصحة في القانون العراقي 

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

االصل ان االنس��������ان محور الحقوق كاف��������ة وان من اهم الحقوق هو 
حق االنسان في الصحة بوصفه من الحقوق التي يجب ان يتمتع 

بها الفرد في اطار حقوق االنسان.
 وتعتبر الصحة من ضرورات الحياة وهي مطلب اساس ألي فرد 
او مجتم��������ع، وللصح��������ة ارتباط وثيق بالحي��������اة وتعتبر من جملة 
مقوم��������ات الحي��������اة و املحافظة عليها وحمايته��������ا يدخل في دائرة 
حماية حقوق االنس��������ان فحماية حق االنس��������ان ف��������ي توفر الصحة 
ش��������رط الزم لحماي��������ة حق االنس��������ان ف��������ي الحياة واس��������اس لتأمني 

ممارسة دوره فيها.
 وتعتني الدول بالصحة العامة و توفر وسائل الوقاية للعاج من 
االمراض واالوبئة، وقد نص الدس��������تور العراقي النافذ لعام 2005 
على الحق في الصحة حيث نصت املادة )31( منه على ) اوال : لكل 
عراقي الحق في الرعاية الصحية و تعنى الدولة بالصحة العامة 
وتكفل وسائل الوقاية والعاج بانشاء املستشفيات واملؤسسات 
الصحي��������ة _ ثانيا : لافراد والهيئات انش��������اء مستش��������فيات او دور 

عاج خاصة وباشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون(.
 كما نصت املادة )33( على أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية 
س��������ليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ 
عليها وان الحق في الصحة خلو الجس��������م من االمراض املعدية او 
املس��������تعصية و ان التكامل الجس��������دي هو على احسن ما يرام و ال 
بد ان يكون الجسم في تناسق جسماني وعقلي والصحة البدنية 
والصح��������ة العقلي��������ة وقد عرف��������ت منظمة الصح��������ة العاملية الصحة 
بانها حالة اكتمال الس��������امة بشقيها البدنية والنفسية فضا عن 
الحالة االجتماعية وان م��������ن اولويات عمل املنظمة االرتقاء بواقع 
العمل الصحي والحق في الرعاية الصحية يتناول تحقيق االمن 
الصحي لافراد الذي تقدمه املٔوسسات الصحية للدولة بما يحقق 
الطمأنين��������ة لهم و منه��������ا وجود العدد الكافي من املستش��������فيات و 
الكوادر الطبية و توفير الدواء فضا عن تخصيص مراكز صحية 
تولي اهتماما بصحة املراة والطفل وان الحق في الصحة يتناول 
الرعاي��������ة الصحية في جان��������ب من مكوناته فهو اكمل واش��������مل من 
الح��������ق ف��������ي الرعاية الصحي��������ة و ان كثيرا من الوثأي��������ق الدولية قد 
ضمنت الحق في الرعاية الصحية في نصوصها و منها اتفاقية 
الطف��������ل لس��������نة 1989 و امل��������ادة )25 ( م��������ن االعان العامل��������ي لحقوق 
االنس��������ان التي اشارت الى عمق االهتمام الدولي بحق االنسان في 
الصحة و توفير املاكل واملكان املائم للسكن بما يضمن رفاهيته 
و صحته و قد نص قانون الصحة العامة املرقم ) 89 ( لسنة 1981 
املع��������دل بان اللياقة الصحية بدنيا و عقليا واجتماعيا حق يكفله 
املجتمع لكل مواطن و على الدولة ان توفر مس��������تلزمات التمتع به 
لتمكن��������ه من املش��������اركة في بناء املجتمع و تطوي��������ره و تعمل وزارة 
الصحة على تهئأة مواطن صحيح جس��������ميا و عقليا واجتماعيا 

خال من االم��������راض والعاهات معتمدة 
الخدمات الصحية الوقائية ومكافحة 
االمراض و خصوصا االنتقالية و منع 
تسربها من خارج العراق الى داخله و 
بالعك��������س او من مكان ال��������ى اخر فيه و 
الحد من انتشارها في االراضي واملياه 
واالج��������واء العراقي��������ة و العناية بصحة 
االس��������رة و رعاي��������ة االموم��������ة والطفولة 

والطفولة والشيخوخة.

بغداد/ غسان مرزة

تلق��������ى أحد عناصر تنظيم داعش اإلرهابي س��������تة 
أحكام باالع��������دام عن جرائم مختلف��������ة ارتكبها  في 

صاح الدين. 
وفي التفاصي��������ل، انتمى اإلرهابي ف��������ي الفترة من 
عام 2010 ولغاية أح��������داث حزيران لعام   2014 الى 
التنظيم��������ات االرهابية في قرية  املفتول في ناحية 
أمرلي التابع��������ة ملحافظة صاح  الدين وبدأ العمل 

ملصلحتها وحمل الساح ضد الدولة. 
ث��������م ق��������ام باالش��������تراك مع أف��������راد داع��������ش اإلرهابي 
بنص��������ب س��������يطرات ق��������رب القرية   واالش��������تراك في 
 تفخي��������خ س��������يارة وتفجيرها ف��������ي الش��������ارع العام 
املؤدي الى قرية تل أش��������رف واشترك  مع  عصابات 
داعش اإلرهابية وهم يرتدون زي القوات األمنية 
ويحملون مختلف  أنواع  األسلحة بالهجوم على 
القرية ليًا وأسفر الهجوم عن استشهاد عدد من 

املواطنني  وكذلك  خطف عدد من أبناء القرية. 
ويقول الش��������اهد ) س .ع ( ان "املتهم قام باالشتراك 
مع اإلرهابيني زمائه باإلقدام ايضا  على تفخيخ 
س��������يارة بيضاء اللون، واختيار أحد االنتحاريني 
وإرش��������اده ال��������ى مقر الحش��������د الش��������عبي  ف��������ي قرية 
 املفت��������ول ليق��������وم ب��������دوره بتفجيرها هن��������اك، كذلك 
الهجوم على قريتي س��������رحة وأنجانه  في  الناحية 
نفسها بواسطة سيارتني مفخختني، واالستياء 
على الس��������يارة نوع بيكب العائدة  ألحد  املواطنني 

في القرية".   
وذكر املتهم في محضر اعترافاته "تم االتفاق على 
الهجوم على قرية تل أشرف وقتل  أفراد  الصحوة 
واملنتس��������بني وقام مع ع��������دد م��������ن إرهابيي داعش 
باالنتش��������ار في القرية  واالس��������تياء على  األسلحة 
والسيارات التابعة لشيوخ العشائر في القرية".   

وأضاف  "في آذار من عام 2014 ليًا قام باالشتراك 
م��������ع اإلرهابيني بالهجوم على  قرية  املفتول ضمن 
نش��������اط إرهابي واحد متعاصر زمنيًا بتفجير دار 
أحد املواطنني  بعد  وضعه داخل الدار وتفجيرها 

واسفر الحادث عن استشهاده".  
وذكر الش��������اهد "في الزمان واملكان ذاته قام املتهم 

م��������ع عصاب��������ات داع��������ش بخط��������ف أفراد  منتس��������بي 
 الصح��������وة، وكذلك اش��������ترك بالهج��������وم على القرية 
لقتل أصحاب الصحوة كونهم قاموا  بسد  الطرق 
الترابي��������ة للقرية والتي تعرقل حركة التنظيم بعد 
ان قاموا بتطويق املنطقة  وتفخيخ  دار أحد  أفراد 
الصحوة بعد وضعه فيها وتفجيرها عليه وهو 

داخل الدار".  
وأفاد الش��������اهد "تم خطف ثاث��������ة اخرين من افراد 
الصحوة واصح��������اب املحات وكذل��������ك قت��ل  املقدم 
  )ص.م ( بع��������د تحذي��������ره بترك العمل ف��������ي األجهزة 
األمني��������ة ، فبعد تأكده��������م من ذهابه الى  املس��������جد 
 قام��������وا بالذهاب الى املس��������جد وبق��������ي املتهم على 
ساح احادية في سيارة قريبة من  الجامع  وقاموا 

بقتل املجنى عليه". 
وأفاد أحد املش��������تكني بأن  "املتهم قام بمهاجمتي 
عندم��������ا كنت أق��������وم بحص��������اد محص��������ول  الحنطة 
 العائ��������دة ل��������ي في قري��������ة املفتول واالس��������تياء على 
الس��������يارة العائ��������دة لي ن��������وع لوري تح��������ت  تهديد 
 الساح باإلضافة الى محصول الحنطة الذي كان 

محمًا بالسيارة".   
وأظه��������رت وقائع الدع��������وى بان األدل��������ة املتحصلة 
في القضية هي اعت��������راف املتهم في  دور  التحقيق 
بالح��������وادث املش��������ار اليها وأن ذل��������ك االعتراف جاء 
مفص��������ًا وواضحًا ومتطابقًا  مع اقوال املش��������تكني 
واملدعني بالحق الشخصي وتعززت األدلة بالكتب 
واملعلومات  األمني��������ة  املتضمنة بأن املتهم ينتمي 

الى تنظيم داعش اإلرهابي.  
قض��������ت محكم��������ة الجناي��������ات أن األدل��������ة املتحصلة 
كافية لتجريم املتهم وفق مادة التهم  املوجهة  اليه 
، ولكفاي��������ة األدلة املتحصلة ض��������د املتهم عن التهم 
املوجه��������ة الي��������ة عن الجرائ��������م  الت��������ي ارتكبها  قررت 
املحكمة الحكم بتجري��������م املتهم ) أ .ح ( وفق املادة 
الرابع��������ة /1 وبدالل��������ة  امل��������ادة الثاني��������ة /   1و3و5و8 
من قان��������ون مكافحة األرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 

وتحديد  عقوبته بمقتضاها.   
ولفضاعة الجرائم تم الحكم على املجرم باإلعدام 
ش��������نقًا حتى املوت عن الجرائ��������م اإلرهابية ،  وكذلك 

الحكم عليه بالسجن املؤبد عن جريمة اخرى.  

في صالح الدين.. ستة أحكام باإلعدام 
تطول إرهابيا بتنظيم داعش 

https://www.hjc.iq/view.67232/
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تعليق على قرار لمجلس الدولة  

تضمن قرار مجلس الدولة املرقم )122/ 2019 ( في 31 / 12/ 2019 
: )ان ن��������ص الفق��������رة )ب( من البند ) اوال ( من امل��������ادة )11( من قانون 
الخدمة الجامعية رقم )23( لسنة 2008 ال يزال نافذ ولم يتم الغاؤه  
بصدور قانون رقم )26( لسنة 2019 املعدل لقانون التقاعد املوحد 
رقم )9( لس��������نة 2014 ( ، كما ان ) تمديد الخدمة الوظيفية للموظف 
وملوظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم )26( 
لس��������نة 2019 قانون التعديل االول لقان��������ون التقاعد املوحد رقم )9( 
لسنة 2014 ما يزال نافذ (، وبعد االطاع على احكام قانون مجلس 
الدولة رقم )71( لس��������نة 2017 وقانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 
2014 املع��������دل بالقان��������ون رق��������م )26( لس��������نة 2019 و قان��������ون الخدمة 

الجامعية رقم )23( لسنة 2008 ، نود ان نوضح ما يلي :
1 - بقدر تعلق االمر باملبدأ املش��������ار اليه بق��������رار مجلس الدولة انف 
الذك��������ر املتضمن : )  ان نص الفق��������رة )ب( من البند ) اوال ( من املادة 
)11( من قانون الخدمة الجامعية رقم )23( لسنة 2008 ال يزال نافذ 
ولم يتم الغاؤه  بصدور قانون رقم )26( لسنة 2019 املعدل لقانون 
التقاع��������د املوح��������د رقم )9( لس��������نة 2014 (، نجد ان املب��������دأ انف الذكر 

له س��������ند من القانون ويكمن ذلك الس��������ند بأن استثناء حملة اللقب 
العلمي ) اس��������تاذ و االستاذ املس��������اعد ( من السن القانوني لإلحالة 
على التقاعد )  البالغ ستني سنه من العمر ( املشار اليه باملادة )10 
/ اوال ( م��������ن قانون التقاعد املوحد املعدل��������ة باملادة )1( من القانون 
رقم )26( لسنة 2019 )قانون التعديل االول لقانون التقاعد املوحد 
رقم )9( لس��������نة 2014 ( ، تم اس��������تنادا ألحكام املادة )2 / اوال / أ ( من 
قانون التعديل انف الذكر التي نصت على انه ) يستثنى من احكام 
السن القانوني لإلحالة على التقاعد ما يلي :-أ-املشمولون بقانون 
الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي ) استاذ وأستاذ مساعد 
( ، اذ تم تحديد الس��������ن القانوني للمش��������مولني بأحكام املادة      )2/ 
اوال ( م��������ن قانون التعديل انف الذكر بموجب املادة )2/ ثانيا ( من 

نفس القانون ب ) 63 ( سنة من العمر .
 2 - مم��������ا تقدم نس��������تنتج : ان الس��������ن القانوني للتقاعد بالنس��������بة 
لحملة اللقب العلمي ) اس��������تاذ واألس��������تاذ املساعد ( من املشمولني 
بقان��������ون الخدم��������ة الجامعي رقم )23( لس��������نة 2008 هو )63( س��������نة 
من العمر اس��������تنادا للتعدي��������ل الوارد على قان��������ون التقاعد املوحد 
وفق��������ا للتفصيل املش��������ار انفا ، ذل��������ك ان نص امل��������ادة )11/ اوال / أ ( 
م��������ن قان��������ون الخدمة الجامعي��������ة  انف الذكر ، الت��������ي نصت على انه 
) يح��������ال موظف الخدم��������ة الجامعية الى التقاعد عند اكماله س��������ن 
)65( الخامسة والس��������تني عاما ( ، تم الغاؤه بموجب املادة )9( من 
قان��������ون التعديل التي نصت على ان��������ه )تلغى النصوص القانونية 
كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد بأستثناء .....(، 
ول��������م يكن قان��������ون الخدمة الجامعية من ضمن القوانني املش��������مولة 
باالس��������تثناء املش��������ار اليه  باملادة املذكورة بقدر تعلق االمر بس��������ن 
التقاع��������د ، إال ان ن��������ص املادة )9( من قان��������ون التعديل انف الذكر لم 
يتط��������رق الى الغاء ن��������ص املادة  )11/ اوال /ب( م��������ن قانون الخدمة 
الجامعي��������ة املذكور انفا التي نص��������ت على انه ) ملجلس الجامعة او 

الهيأة تمديد خدمة االستاذ واألستاذ املساعد مدة ال تزيد عن )5( 
خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد 
كل ثاث س��������نوات ( ، وكذلك االمر بالنس��������بة لن��������ص املادة )13( من 
قان��������ون التعديل التي نصت على انه ) تلغ��������ى املادة )11( من اصل 
القانون رقم )9( لس��������نة 2014 ( ، ذلك ان املادة )11( امللغية تطرقت 
الى صاحية رئيس الوزراء باقتراح من الوزير املختص او رئيس 
الجه��������ة غير املرتبطة بوزارة او املحافظ تمديد خدمة املوظف مدة 
ال تزيد على )3( ثاث س��������نوات عند اكمال السن القانوني لإلحالة 
الى التقاعد مع مراعاة ندرة االختصاص ونوعية املوظف وحاجة 
الدائ��������رة الى خدماته ( ، ولم تتطرق الى صاحية مجلس الجامعة 
او الهيأة املتعلقة بتمديد خدمة االس��������تاذ و االس��������تاذ املس��������اعد ، 
مم��������ا يعني بقاء تلك الصاحي��������ة ببقاء نص املادة  )11 / اوال /ب( 
من قانون الخدمة الجامعية املذكور انفا ، وعلى اس��������اس ما تقدم 
فأن الس��������ن القانوني إلحالة االستاذ او االستاذ املساعد الخاضع 
ألحكام قانون الخدمة الجامعية هو )63( ثاث وستون سنه قابلة 
للتمديد خمسة س��������نوات وفقا للتفصيل املشار اليه انفا استنادا 
الى احكام قانون الخدمة الجامعية وقانون التقاعد املوحد املعدل 
املشار اليهما انفا ، وهذا ما تأييد بقرار مجلس الدولة انف الذكر 

.
3 - بق��������در تعلق االمر باملبدأ املش��������ار اليه بقرار مجلس الدولة انف 
الذك��������ر املتضمن ) ان تمديد الخدم��������ة الوظيفية للموظف وملوظف 
الخدم��������ة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم )26( لس��������نة 
2019 قانون التعديل االول لقانون التقاعد املوحد رقم )9( لس��������نة 
2014 م��������ا ي��������زال نافذ ( ، نج��������د ان املبدأ انف الذكر له س��������ند  بنص 
امل��������ادة )129( من الدس��������تور التي نصت على انه )تنش��������ر القوانني 
في الجريدة الرس��������مية ويعمل بها من تاريخ نش��������رها ما لم ينص 
القانون على خاف ذل��������ك ( ،وبنص املادة )18( من قانون التعديل 

االول لقان��������ون التقاع��������د املوح��������د ان��������ف الذكر التي نص��������ت على انه 
)ينفذ هذا القانون من تاريخ 12/31/ 2019 ، وينش��������ر في الجريدة 
الرس��������مية( ، ولم ينص فيه على س��������ريانه بأثر رجعي ، مما يعني 
سريان قانون التعديل االول لقانون التقاعد املوحد على الوقائع 
والح��������االت الخاضعة ألحكامه اعتبارا م��������ن تاريخ 31/ 12/ 2019 
وليس على الحاالت السابقة للتاريخ املذكور ، وبذلك  فأن تمديد 
الخدم��������ة الوظيفي��������ة للموظف وملوظ��������ف الخدم��������ة الجامعية التي 
حصل��������ت قب��������ل نفاذ قانون رقم )26( لس��������نة 2019 قان��������ون التعديل 
االول لقان��������ون التقاعد املوح��������د رقم )9( لس��������نة 2014 ما يزال نافذ 
اس��������تناد الى حكم الدس��������تور والقانون وفقا للتفصيل املشار اليه 
انفا ، وتطبيقا لنظرية الحقوق املكتسبة التي يتمتع بها املوظف 

املشمول بأحكامها .
4 - ان رأي مجل��������س الدولة املش��������ار اليه انفا ت��������م اعتماده والتأكيد 
علي��������ه بأعمام مجلس ال��������وزراء بالع��������دد ق م2733/27/5/2 في 27 
/ 1/ 2020 املوج��������ه ال��������ى مجل��������س القضاء االعل��������ى / مكتب رئيس 
املجلس واملحكمة االتحادية العليا والوزارات كافة / مكتب الوزير 
والجهات غير املرتبطة بوزارة واملحافظات   كافة / مكتب املحافظ 
، بموضوع ) القانون رقم )26( لسنة 2019 ) قانون التعديل االول 
لقان��������ون التقاعد املوحد رقم 9 لس��������نة 2014((، املتضمن : ) تجنبا 
لتع��������دد التطبيقات في ال��������وزارات والجهات غي��������ر املرتبطة بوزارة 
وجه الس��������يد رئيس مجلس الوزراء باعتم��������اد رأي مجلس الدولة 

الصادر بموجب القرار 2019/122 في 31 / 12 / 2019 (.
  االمر الذي يقتضي التقييد بقرار مجلس الدولة بالعدد 2019/122 
ف��������ي 31 / 12 / 2019 وم��������ا تضمنه من توصي��������ة التفاقها مع حكم 
القانون ، وتنفيذ اعمام مجلس الوزراء بالعددق م 2733/27/5/2 
ف��������ي   27 / 1/ 2020 ، بغي��������ة وحدة التطبيقات املتعلقة بموضوعه 

وللحيلولة دون تعددها واختافها با مبرر.

القاضي د. حيدر علي نوري    

بيان
ومع إعان الحكومة العراقية خططها 
ملواجهة الوباء عبر منع التجوال أصدر 
مجلس القضاء  األعلى بيانًا دعا فيه 
الجه��������ات األمنية بكافة عناوينها الى 
ضرورة تنفيذ إعمام مجلس القضاء 
 االعلى امل��������ؤرخ في 8 آذار 2020 والذي 
نص على "اتخاذ االجراءات القانونية 
بحق كل من  يخال��������ف تعليمات خلية 
األزم��������ة بالقبض عل��������ى كل من يخالف 
حظ��������ر التج��������وال ويس��������تهني بخط��������ر 
 انتش��������ار فاي��������روس كورون��������ا وكل من 
يشجع االخرين على االستهانة بهذا 

الخطر". 
وقد وجه مجل��������س القضاء األعلى في 
البيان السادة قضاة التحقيق الخفر 
بتوقيف املخالفني للقانون  وإحالتهم 
للمحكمة املختصة إلجراء محاكمتهم 

وفق القانون. 
وانطاقًا م��������ن حرصها على س��������امة 
املواطنني والتزامًا بالقرار املشار اليه 
ش��������رعت ع��������دة محاكم  ف��������ي محافظات 
الع��������راق بتوقيف عدد م��������ن املخالفني 

لقرار حظر التجول. 

إجراءات استثنائية
لمواجهة الجائحة

وفي ض��������وء التحدي��������ات الراهنة التي 
يعيش��������ها العال��������م م��������ن أزم��������ة )وب��������اء 
الكورون��������ا( ناق��������ش مجل��������س القضاء 
 األعل��������ى ف��������ي جلس��������ته الس��������ابعة لعام 
2020 املنعق��������دة حضوريا والكترونيا 
في صبيحة يوم االحد  املوافق 15 /3 
/2020 برئاسة رئيس محكمة التمييز 
االج��������راءات  زي��������دان  فائ��������ق  القاض��������ي 
 االستثنائية الواجب اتخاذها لتقليل 

مخاطر فيروس كورونا. 
وق��������د ش��������هدت الجلس��������ة حض��������ور كل 
من الس��������ادة نائ��������ب محكم��������ة التمييز 
ورئي��������س  الع��������ام  االدع��������اء  ورئي��������س 
القضائ��������ي ورئيس   هي��������أة االش��������راف 
محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادية ورئيس محكمة  استئناف 

بغ��������داد الك��������رخ االتحادي��������ة والس��������ادة 
القضاة رؤس��������اء الهيئات في محكمة 
التميي��������ز االتحادية  وامل��������دراء العامني 
ف��������ي االدارة العام��������ة ملجل��������س القضاء 
االعلى"، ناقش��������وا خاله��������ا االجراءات 
اتخاذه��������ا  الواج��������ب   االس��������تثنائية 
لتقلي��������ل ملخاط��������ر في��������روس كورون��������ا، 
حيث خّول املجلس الس��������ادة رؤس��������اء 
 محاكم االستئناف باتخاذ االجراءات 
املناسبة كل حس��������ب ظروف املحافظة 
التي تقع فيها محكمة  االس��������تئناف". 
كما خول الس��������ادة املدراء العامني في 
االدارة العام��������ة التابع��������ة ل��������ه باتخ��������اذ 
االجراءات  االس��������تثنائية املناسبة بما 
يكفل ع��������دم تعطيل مصالح املواطنني 
وبالوقت نفس��������ه القضاء على  مخاطر 
الدوام  الفيروس وتقلي��������ص  انتش��������ار 

حسب ظروف العمل". 
يذكر أن مجلس القض��������اء االعلى كان 
قد عم��������م بتاريخ االح��������د املوافق 8/ 3 
/2020 عل��������ى كاف��������ة  املحاك��������م باتخاذ 
االجراءات القانونية بحق من يخالف 
األزم��������ة(  خلي��������ة  لجن��������ة  )توصي��������ات 
بخصوص  االج��������راءات املتخذة للحد 

من انتشار فايروس كورونا. 
وفي سياق متصل وجه االدعاء العام 
ف��������ي مجلس القض��������اء األعلى الجهات 
األمنية باتخ��������اذ  اإلجراءات القانونية 
بحق أصح��������اب الصيدليات واملذاخر 
التي رفعت األسعار املواد الطبية بعد 

 انتشار فايروس كورونا في العراق. 
حي��������ث أوع��������ز رئي��������س االدع��������اء العام 
القاضي موفق محمود محمد الجهات 
األمنية باتخ��������اذ اإلجراءات  القانونية 
بحق أغلب الصيدليات واملذاخر التي 
ضاعفت اس��������عار الكمامات واالدوية 
وم��������واد   التعقي��������م مس��������تغلة تفش��������ي 

فايروس كورونا في البلد. 

وزارة الصحة تباشر بفحص 
موظفي مجلس القضاء االعلى

وضم��������ن الخط��������ط الت��������ي وضعه��������ا 
لغ��������رض  االعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 

تنفيذ توجيه��������ات خلية األزمة للحد 
 من انتش��������ار فاي��������روس كورونا ومن 
خال التنس��������يق املباشر بني مجلس 
ووزارة  الصح��������ة  األعل��������ى  القض��������اء 
ووزارة الداخلي��������ة / مديري��������ة الدفاع 
املدن��������ي العام��������ة. ت��������م تنس��������يب مفارز 
متخصصة من قب��������ل  الوزارة لغرض 
االصاب��������ات  وتش��������خيص  فح��������ص 
الفح��������ص جميع  وش��������مل  املحتمل��������ة 
الس��������ادة القض��������اة  وأعض��������اء االدعاء 
واملنتس��������بني  واملوظف��������ني  الع��������ام 
واملراجعني ف��������ي مقر مجلس القضاء 

األعلى  واملحاكم كافة". 
حي��������ث ق��������ام فري��������ق ال���������CBRN  التابع 
ملديرية الدفاع املدني العامة بتعفير 
بناية مق��������ر مجلس القض��������اء  األعلى 
ودور  كاف��������ة  االس��������تنئاف  ومحاك��������م 
القضاء، حيث ت��������م االتفاق على بقاء 
تلك املفارز عاملة في  مجلس القضاء 
األعلى ورئاسات محاكم االستئناف 
ودور القضاء لأليام القادمة تحسبًا 

لحدوث  أي طارىء. 

ورشة توعية
كما انطلقت في مق��������ر مجلس القضاء 
األعل��������ى صبيح��������ة 

ي��������وم الخمي��������س املواف��������ق 12 آذار 2020 
 أعمال ورشة التوعية بمرض )فايروس 

كورونا( الخاصة بماكات املجلس. 
حي��������ث تأت��������ي الورش��������ة ضم��������ن خطط 
الكامن��������ة  االعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 
بتنفي��������ذ توجيهات خلية األزمة  للحد 
م��������ن انتش��������ار فاي��������روس كورونا ومن 
خال التنس��������يق املباش��������ر بني مجلس 
الصح��������ة  األعل��������ى  ووزارة  القض��������اء 
ووزارة الداخلي��������ة / مديري��������ة الدف��������اع 

املدني العامة". 
يذكر أن الورش��������ة التي تس��������تمر لغاية 
الحادي والثاثني من الش��������هر الحالي 
يحاضر فيها عدد من  املاكات الطبية 

العامل��������ة في وزارة الصح��������ة وتتناول 
وباء )فاي��������روس كورونا( من مختلف 
جوانبه  مع إحاطة املش��������اركني بطرق 
الوقاي��������ة الصحي��������ة الكفيل��������ة بتجنب 

املرض. 
القضاء يش��������دد على اتخاذ االجراءات 
القانوني��������ة بح��������ق املخالف��������ني لحظ��������ر 
ع��������ن  تقدي��������م  واملمتنع��������ني  التج��������وال 
املعلومات ح��������ول املصابني بفايروس 

كورونا. 
وعل��������ى ضوء ذلك أوعز رئيس مجلس 
القضاء األعل��������ى القاضي فائق زيدان 
الى محاكم التحقيق  ومكاتب االدعاء 

العام بما يلي: 
 1 - اتخ��������اذ االج��������راءات القانونية 

وف��������ق أح��������كام املادة )368( م��������ن قانون 
يتس��������بب  م��������ن  كل  بح��������ق  العقوب��������ات 
 بنش��������ر هذا الفايروس م��������ن خال بث 
الش��������ائعات الكاذبة ح��������ول االصابات 
بامل��������رض أو االس��������تهزاء  بخطورته أو 
تش��������جيع املواطنني عل��������ى التجمعات 
بأي شكل من األشكال والتي منعتها 
لجن��������ة األم��������ر  الديواني بالرق��������م )55( 

لسنة2020. 
 2 - اتخ��������اذ االجراءات القانونية بحق 
املصاب��������ني بالفاي��������روس واملمتنع��������ني 
ع��������ن تقدي��������م املعلومات ال��������ى  الجهات 
الطبية املختص��������ة ملعالجتهم والقيام 

باالجراءات الازمة للحجر. 
 3 - التأكي��������د عل��������ى الجه��������ات األمني��������ة 

املختصة على تنفي��������ذ حظر التجوال 
بش��������كل كامل وإلق��������اء القبض  على كل 
من يخالف ذلك بالتعاون مع املحاكم 
الخاف��������رة التي س��������وف تتاب��������ع تنفيذ 

حظر التجوال. 
جاء ذلك خال استقبال السيد رئيس 
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق 
زيدان لوزير الصح��������ة  الدكتور جعفر 
ص��������ادق ع��������اوي في مكتب��������ه صبيحة 

يوم االثنني املوافق 16 آذار 2020. 
وم��������ن الجدير بالذك��������ر أن املادة )368( 
م��������ن قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 نصت على  عقوبة الحبس مدة 
ث��������اث س��������نوات بحق كل م��������ن يرتكب 
عم��������دًا فع��������ًا من ش��������أنه نش��������ر مرض 

خطير  يضر بحياة األفراد. 
وعل��������ى صعيد ذي صل��������ة اصدر 
مجلس القض��������اء األعلى بتاريخ 
السادس من نيسان 2020 بيانًا 

 قرر فيه: 
 - ايقاف س��������ريان املدد القانونية 
الخاص��������ة بالطعون ف��������ي االحكام 
والق��������رارات طيل��������ة فت��������رة تعطيل 
الدوام  الرس��������مي ابتداًء من تاريخ 
انتش��������ار  بس��������بب   2020/3/18
فايروس كورونا على ان يستأنف 
 س��������ريانها ف��������ي ي��������وم بدء ال��������دوام 

الرسمي بعد زوال الحظر. 
ال��������دوام  فت��������رة تعطي��������ل  اعتب��������ار   - 
للمرافعة  انقط��������اع  فترة  الرس��������مي 

لكافة الدعاوى لحني زوال السبب. 

القضاء يواجه جائحة كورونا 
بحزمة قرارات وإجراءات استثنائية

بغداد/ علي البدراوي

انطاقًا من واجبه الوطني واالنساني وباعتباره أحد املفاصل األساسية 
للدولة العراقية ومع بدء  جائحة كورونا وشيوعها في العالم أجمع ودخولها 
العراق بدأ مجلس القضاء األعلى بإصدار  حزمة من القرارات واالجراءات التي 

تهدف للحد من انتشار الجائحة في العراق متحمًا  مسؤولية حماية املجتمع. 
 

إجراءات مشددة ضد رافعي أسعار املواد الطبية والغذائية

استئناف الدوام اجلزئي ووضع عدم تعطل مصالح املواطنني أولوية قصوى

■ مجلس القضاء االعلى يستأنف دواما جزئيا وسط اجراءات صحية مشددة.. عدسة/ حيدر الدليمي
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ولغرض تشجيع جذب املستثمرين 
االجان��������ب  للعمل ف��������ي العراق ضمن 
بيئ��������ة صالح��������ة للعم��������ل التج��������اري 
يطمئ��������ن فيه��������ا الط��������رف االجنب��������ي 
بوج��������ود قضاء  متخص��������ص يعمل 
على حل املنازعات اثناء مباشرتهم 
اعمالهم في العراق, كل ذلك ادى الى 
 استحداث قضاء تجاري متخصص 
مستقل عن القضاء املدني يختص 
بالنظر في املنازعات ذات  العنصر 
القض��������اء  اتج��������ه  االجنب��������ي, حي��������ث 
العراقي نح��������و التخصص في نظر 
الدع��������اوى التجاري��������ة الس��������يما  ذات 
العنصر االجنبي لف��������ض النزاعات 
البيئ��������ة  ف��������ي  الناش��������ئة  التجاري��������ة 
التجاري��������ة, وبذلك فق��������د تم تكريس 
التج��������اري  القان��������ون  ذاتي��������ة   مب��������دأ 
واس��������تقاليته عن القان��������ون املدني 
وبما يس��������اهم في تحقي��������ق التنمية 

االقتصادية  للبلد. 
وعليه.. كانت لن��������ا وقفة مع رئيس 
الع��������راق  ف��������ي  التجاري��������ة  املحكم��������ة 
القاضي��������ة الهام فخ��������ري حول عمل 

 املحكمة وافاقها املستقبلية.  

 * هل حتد القوانني التجارية العراقية من 
توفري املناخ املنا�سب لدخول امل�ستثمرين 
االجانب جراء  القيود املفرو�سة من قبله؟

 - عال��������ج قانون االس��������تثمار العراقي 
وجمي��������ع   2006 لس��������نة   13 املرق��������م 
االس��������تثمار  عقود  تنظيم  تعدياته 
 ومنح املس��������تثمرين األجانب العديد 
من االمتي��������ازات والضمانات لغرض 
جذب االستثمارات ورؤوس  األموال 
الع��������راق لتحقيق  االجنبي��������ة داخ��������ل 
النمو االقتصادي واالجتماعي ونقل 
التكنولوجي��������ا والتقني��������ات  الحديثة 
في كافة القطاعات وتحس��������ني ميزان 
األي��������ادي  وتنش��������غيل  املدفوع��������ات 
العامل��������ة املحلية، حي��������ث يعد  قانون 
الناحية  م��������ن  العراق��������ي  االس��������تثمار 
التش��������ريعية من أنج��������ح القوانني من 
االمتي��������ازات  املمنوحة  خال حج��������م 
للمس��������تثمر االجنب��������ي ال��������ذي لم يتم 
تفريقه عن املستثمر املحلي، ومنحه 
الضريبية  والرس��������وم مع  االعفاءات 
منحه حق امللكية لبعض املش��������اريع 

ذات الطابع السكني. 

اال أن املعوقات الحقيقية تظهر فيما 
يخ��������ص التطبي��������ق العمل��������ي املتمثل 
بب��������طء عجلة االس��������تثمار الس��������باب 
 سياس��������ية وأمني��������ة، حي��������ث أن امللف 
األمني يعد أحد ابرز التحديات التي 
تواجه املس��������تثمرين والشركات  على 
حد سواء، فالجماعات الخارجة عن 
القانون والنزاعات العش��������ارية غالبًا 
ما تشكل عائقا في ما  يخص مواقع 
الى  االس��������تثمارية، اضافة  املشاريع 
وجود الفس��������اد في بعض مؤسسات 
الدولة، ورغم  ذلك تعد هذه العوائق 
بحك��������م املؤقت��������ة متيقين��������ني ش��������هود 
العراق نقلة نوعي��������ة كبيرة في حال 
الخط��������ط  الج��������ادة وتوفي��������ر  وض��������ع 
االراضي واالمكانات واعداد الكوادر 

املؤهلة لذلك. 

 * هل ان ق�سايا تبيي�ض االموال وتهريب 
العملة االجنبية التي تعر�ض على الق�ساء 

هي من �سمن  اخت�سا�ض حمكمتكم، وان 
كانت كذلك فعلى اأية مادة يحالون؟

 - تل��������ك القضاي��������ا تخض��������ع لقانون 

االم��������وال وتمويل  مكافحة غس��������يل 
االرهاب رقم 39 لسنة 2015. وبذلك 
النوعي  االختص��������اص  ع��������ن   تخرج 
ملحكمة البداءة املختصة بالدعاوى 
التجاري��������ة. كون القضاي��������ا  املذكورة 
وإن تعلق��������ت بامل��������ال الع��������ام وط��������رق 
التصدي الازم��������ة لحمايته اال انها 
تمثل الش��������ق الجزائ��������ي  للفعل غير 

املشروع. 
في حني ان ما يقع ضمن اختصاص 
عق��������ود  ه��������ي  التجاري��������ة  املحكم��������ة 
والتوري��������د،  والتجهي��������ز  املق��������اوالت 
 اضافة الى عقود االستثمار املبرمة 
والش��������ركات  الدول��������ة  دوائ��������ر  ب��������ني 
)املقاول��������ون  والعراقي��������ة  االجنبي��������ة 
بالش��������ركات  الخاص��������ة   والدع��������اوى 
ودع��������اوى  واملقاول��������ني  االجنبي��������ة 
العامات التجارية(، وكل ما يترتب 
 عليه��������ا م��������ن اث��������ار قانونية س��������واء 
املطالبة باملس��������تحقات املترتبة عن 
تنفيذ العقود او املطالبة بالفس��������خ 

او  االنهاء للعقود او تصفيتها". 
وفيما يخص العام��������ات التجارية 
فإنه��������ا تش��������كل جانب��������ا مهم��������ا م��������ن 

عمل هذه املحكم��������ة، حيث يتم نظر 
 الدع��������اوى املتعلق��������ة بالعامات في 
العام��������ات  قان��������ون  أح��������كام  ض��������وء 
والبيانات التجارية رقم 21 لس��������نة 
  1957 لتحقي��������ق الحماية القانونية 

للعامة املسجلة والعامة املشهورة 
ومن��������ع املنافس��������ة غي��������ر  املش��������روعة 
وحماي��������ة جمهور املس��������تهلكني من 
فيما  واللب��������س  بااليه��������ام  الوق��������وع 

يخص العامات  املتشابهة. 

يعد العراق بيئة خصبة لاستثمار وأرضية جاذبة للمشاريع التي ما ان تتاح الظروف املناسبة في  هذا 
البلد حتى نرى املستثمرين يتوجهون بمشاريعهم اليه. 

  ونتيجة لتوسع التعامل التجاري واالنفتاح االقتصادي ونشاط حركة السوق التجارية واالستثمارات 
االستثمار  وق��ان��ون  )13( لسنة 2006  رق��م  االستثمار  قانون  ول��ص��دور  ال��ع��راق,  التي يشهدها   االجنبية 

 الخاص في تصفية النفط رقم )64( لسنة 2007 

رئيس المحكمة التجارية: الظروف األمنية 
تشكل عائقا أمام المستثمر األجنبي

بغداد/ علي البدراوي

■ القاضية إلهام فخري رئيس املحكمة التجارية

في ما يلي نص الحوار: 

 "نهدف لتحقيق احلماية القانونية للعالمة املسجلة ومنع املنافسة غري املشروعة" 

عدد المتهمين الذين تم إطالق سراحهم
باالنفوغراف 

من بداية الحظر ولغاية ٢٢ نيسان ٢٠٢٠

مجموع من تم اطالق سراحهم 
في عموم محاكم االستئناف

20040

الرصافة
2826

االنبار
1791

الكرخ
2025

البصرة
2204

املفرج عنهماملكفلنياالستئناف
االفراج 
الشرطي

املشمولني بقانون 
العفو رقم 27 
لسنة 2016

اجملموع

2498110206122826بغداد- الرصافة
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81191120914القادسية
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تحقيق تكريت تدون أقوال متهم يتاجر بالسبائك الذهبية المزيفة في صالح الدين
بغداد/ ليث جواد

صدق��������ت محكم��������ة تحقيق تكريت أق��������وال متهم 
هارب من سجن التس��������فيرات في صاح الدين 
كان  موقفا وفق احكام املادة الرابعة من قانون 
مكافح��������ة اإلرهاب إضافة إل��������ى كونه احد أفراد 
عصابة  تتاجر بالسبائك الذهبية املزيفة بعد 

هروبه من السجن. 
واعت��������رف املته��������م ام��������ام القاض��������ي ان��������ه "أثن��������اء 
مراجعت��������ي لدائرة كات��������ب عدل تكري��������ت قدمت 
هوية أحوال  مدنية م��������زورة وبعد تدقيقها من 
قبل الكاتب اكتشف انها مزورة وسرعان ما تم 

اعتقالي من قبل  االجهزة االمنية". 
وتابع ان��������ه "بعد اعتقالي قاموا بإرس��������الي الى 
مرك��������ز الش��������رطة في ب��������ادئ االمر عل��������ى جريمة 
التزوير  ولكون املوضوع ليس من اختصاص 
املرك��������ز تم ارس��������الي ال��������ى اجرام تكري��������ت وبعد 
تدقيق اس��������مي  في الس��������جات وجدوا اني احد 
الهاربني من تسفيرات صاح الدين بعد دخول 
داعش ملحافظة  صاح الدي��������ن عام 2014  ومن 

هنا بدأت الحكاية". 
وأضاف انه "بعد التحقي��������ق معي اعترفت لهم 
بان��������ي كان��������ت موقوف ع��������ن قضية وف��������ق املادة 
الرابعة  من قان��������ون مكافحة االرهاب عام 2012 
وتم ايداعي في س��������جن التسفيرات في  صاح 

الدين  وبعدها افرج عن��������ي وبقيت موقوف عن 
قضاي��������ا نص��������ب واحتيال حصلت ف��������ي منطقة 

الشرقاط". 
منوه��������ا انه "اثناء دخ��������ول داعش االرهابي عام 
2014 هربت من س��������جن التس��������فيرات مع بقيت 
 املتهمني وتوجهت الى دار في الش��������رقاط ومن 
ثم ال��������ى اربيل وفي ع��������ام 2016 تم القبض علي 
 وتوقيفي ملدة س��������تة اش��������هر في اسايش اربيل 

واخلي سبيلي من قبلهم وبقيت في اربيل". 
الفتا الى انه "بعد خروجي من سجن االسايش 
توجه��������ت ال��������ى منطق��������ة حصيبة وس��������كنت مع 
قس��������مي  من افراد عائلت��������ي وبقيت هناك وكنت 
اتردد على  بيجي وتكريت وذلك لغرض العمل 
مع بعض  اصدقائي في بيع وش��������راء س��������بائك 
ذهبي��������ة مزيف��������ة مع اف��������راد مجموعت��������ي و اثناء 
تواج��������دي ف��������ي الس��������جن  وقمنا بع��������دة عمليات 

نصب واحتيال". 
واش��������ار املتهم ال��������ى  ان "عمليت��������ي االولى كانت 
في الش��������هر التاس��������ع ع��������ام 2019 حي��������ث ذهبنا 
الى  مدينة املوصل وقمنا بعمل س��������بيكة ذهب 
مزيفة في احدى معامل  معمل )التورنه( ومن 
ثم  انتقلن��������ا بها الى منطقة بيج��������ي بعدما قام 
احد افراد مجموعتي بتهيئة احد االش��������خاص 
من اجل ش��������راء  تلك السبيكة وكان من محافظة 
بغداد وكان صائغ ذهب ولم يتمكن من الكشف 

عنها انها مزيفة   .وتاب��������ع قائا انه "تم االتفاق 
عل��������ى بيعها بمبلغ مئتان وخمس��������ة وس��������تون 
ورقة وكانت حصتي من  هذه العملية خمسون 

ورقة". 
ويضي��������ف ان "العملية الثانية كانت  بعد مرور 
أس��������بوعني التقي��������ت باف��������راد مجموعت��������ي مرة 

اخرى   في منطقة س��������وق بيجي حيث تم جلب 
س��������بيكة ايضا مزيفة وبع��������د تناول االفطار في 
احد املطاعم  هناك التقينا بش��������خص من اهالي 
س��������امراء وتم جلبه ايضا عن طريق احد افراد 
مجموعت��������ي  وعرضن��������ا عليه الس��������بيكة املزيفة 
وكان��������ت بنفس املواصفات االول��������ى  وافق على 

ش��������رائها بمبلغ 20  ال��������ف دوالر امريكي وكانت 
حصتي الفي دوالر". 

وتاب��������ع ان "العملية الثالثة نفذت بعد مرور 20 
يوما من اخر عملية اذ  كنت في القائم واتصل 
 بي اح��������د افراد مجموعت��������ي وابلغوني بوجود 
س��������بيكة وهناك عملية س��������تنفذ ويجب القدوم 
الى بيجي  لكوني كنت اسكن في مدينة القائم  
وبالفع��������ل حض��������رت وكان هن��������اك ش��������خص من 
اهالي منطقة  مكيش��������فة وش��������اهد السبيكة وتم 
االتفاق عل��������ى بيعها بمبل��������غ 175 ورقة وكانت 

حصتي الف دوالر". 
وأكم��������ل ان "العملية الرابع��������ة واالخيرة حدثت 
بعد مرور ش��������هر من اخ��������ر عملية بعدما اتصل 
بي  احد افراد مجموعتي وطلب مني الحضور 
الى منطقة تكريت وحضرت من منطقة القائم 
وكان  الوق��������ت ظه��������را اف��������راد املجموع��������ة لديهم 
س��������بيكة مزيف��������ة ايض��������ا  وبعد انتظ��������ار دقائق 
حضر ش��������خص م��������ن  اهالي بغ��������داد وتم عرض 
الس��������بيكة عليه ولم يس��������تطع التع��������رف عليها 
ايض��������ا وتم االتفاق على بيعها  بمبلغ 165 الف 
دوالر امريكي وكانت حصتي من هذه العملية  

3 آالف دوالر". 
وش��������دد على ان "جمي��������ع الس��������بائك التي كانت 
تستخدم في العملية التي ذكرتها كانت تصنع 

في  مدينة املوصل". 

 )حمود(.. رحلة إرهابي اعدم داعش شقيقه 
فانضم إليهم مع ابنه الذي قتل بأول معركة

كمين يطيح بمرتش في تقاعد البصرة 
بعد إبالغ أحد المراجعين

بغداد/ علي البدراوي

ع��������ز وجل  وه��������ب الخالق 
لانس��������ان قدرة االختيار، 
أي أنه مسؤول على كل ما 
يب��������در منه م��������ن افعال تنم 
 عن قرارات يتخذها طيلة 
حياته، مع اشارات قدمها 
الخالق لإلنس��������ان بأن  كل 
ما يفعله اليوم س��������ياقي 
غ��������دًا، وإذا كانت   نتيجته 
أفع��������ال الي��������وم ه��������ي التي 
تصنع حياة اإلنسان في 
الغ��������د، ف��������إن واقع��������ه اليوم 
أيضًا ما  ه��������و إال صناعة 

األمس. 
ومن هذا املنطلق نغوص 
ف��������ي أعماق قصة إنس��������ان 
كان يعي��������ش حياة هادئة 
نائي��������ة ش��������اء  قري��������ة  ف��������ي 
القتل  أن  يخت��������ار طري��������ق 
والخيان��������ة  والتروي��������ع 
أخي��������رًا  ليواج��������ه  لوطن��������ه 
ج��������راء  املش��������نقة(  )حب��������ل 
لقراره  باختيار  صناعته 

طريقه.  
س��������كنة  أح��������د   )حم��������ود( 
قض��������اء الش��������رقاط )قري��������ة 
هيجل كبير – الس��������لمان( 
في محافظة صاح الدين 
ل��������م يصلن��������ا  ع��������ن حياته 
انخراط��������ه  قب��������ل  الكثي��������ر 
باالره��������اب وفق��������ًا لدالالت 
واملش��������تكني،  الش��������هود 
لكننا نس��������رد قصته التي 
 بدأت في ع��������ام 2014 حني 
اغتال��������ت عصابات داعش 
االرهابي��������ة ش��������قيقه، ومن 
الغراب��������ة أن ينتمي اليهم 
 ابن��������ه )هيثم( رغ��������م قتلهم 
لعمه. لكنه قرار املرء الذي 
الب��������د أن يك��������ون لألب دور 
في��������ه رغ��������م ما قدم��������وه من 

 ضحية. 

فترة  )هيث��������م(  يم��������ِض  لم 
التنظيم  م��������ع  بالتواج��������د 
لق��������ي  حت��������ى  االرهاب��������ي 
حتفه بمواجهة مع قوات 
معارك  البيش��������مركة  ف��������ي 

مخمور. 

مفردة كانت كفيلة بكشف 
حقيقته

خال شهر حزيران من عام 
2014 اس��������تولت عصابات 
داع��������ش االرهابي��������ة عل��������ى 
املوص��������ل وأجزاء  واس��������عة 
من محافظة صاح الدين 
وحينها كشفت العناصر 
املندس��������ة في تلك املناطق 
للن��������اس  عل��������ى  وجوه��������ا 
معهم  بالتع��������اون  العل��������ن 
ليعمل��������وا كأدالء للمحتل 
الغري��������ب عل��������ى مناطقهم 
وأهله��������م وينخرطوا معه 
القتل واالرهاب.  في  عالم 
فكان )حمود( أحد اولئك. 

في ش��������هادته يقول )ع.ح( 
)الش��������رقاط(  ف��������ي  أنه��������م 
كان��������وا يتابع��������ون أحداث 
عل��������ى  داع��������ش  اس��������تياء 
املوص��������ل  ويتوقع��������ون 
تعرض مناطقهم لهم. ثم 

يضيف: 
كان��������ت االجواء يس��������ودها 
والتوتر  الش��������ديد  القل��������ق 
وقبل ساعات من وصول 
اط��������ل  الين��������ا  )داع��������ش( 
أهالي  )حم��������ود(  ليخب��������ر 
الح��������ي الذي يقطن��������ه بأن 
االس��������امية(  )الدول��������ة 

قادمة! 
املف��������ردة كانت كفيلة  تلك 
بأن نس��������رح بتفكيرنا الى 
مدي��������ات بعي��������دة تخ��������ص 
وميوله  )حم��������ود(  انتماء 
 وتوجهاته رغم أن شقيقه 

أحد ضحاياهم. 
يضيف )ع.ح( قائا: 

  ل��������م تم��������ِض س��������اعة حتى 
عاد )حمود( إلينا ليقول 

بنبرة الواثق هذه املرة: 
االس��������امية  )الدول��������ة    
ينسحب  وس��������وف  قادمة 
واملرت��������دون(  الرواف��������ض 
وبالفع��������ل لم تمر س��������اعة 
عل��������ى قولت��������ه  تل��������ك حتى 
التنظيم االرهابي  سيطر 
وكان  منطقتن��������ا.  عل��������ى 
الثانية  الس��������اعة  الوق��������ت 

ظهرًا. 

طريق االرهاب
واملشتكني  الشهود  يقول 
للمحكم��������ة أن الن��������اس في 
توافد  الحظ��������وا  املنطق��������ة 
)الغرب��������اء( م��������ن عناص��������ر 
الى  االرهاب��������ي   التنظي��������م 
دار املته��������م في الس��������اعات 
اس��������تيائهم  م��������ن  االولى 

عل��������ى الش��������رقاط، ليك��������ون 
ذلك  الواقع كفيًا بكش��������ف 
ال��������ذي  حقيق��������ة )حم��������ود( 
منذ  عن��������ه  اللث��������ام  أم��������اط 
لتعرض  األولى  الس��������اعة 

منطقته للغزو  الداعشي. 
التنظي��������م  تواج��������د  م��������ع 
املنطق��������ة  ف��������ي  االرهاب��������ي 
تتوال��������ى االحداث التي مر 

بها )االرهابي حمود(: 
يق��������ول الش��������اهدان )م و ر( 
في مس��������اء اليوم األول من 
س��������يطرة )داع��������ش( عل��������ى 
الشرقاط خرج حمود من 
 منزل��������ه بهيئت��������ه الجديدة 
)ال��������زي االفغان��������ي( يرافقه 
زمرة من عناصر التنظيم 
االرهاب��������ي متوجه��������ًا بهم 
  )كمرافق أو دليل أو ربما 
مق��������ر مديرية  ال��������ى  قائد( 
ش��������رطة الس��������احل األيسر 
لقضاء الشرقاط.. يضيف 

 الشاهد )م( قائًا: 

لم أترك )حمود( عند هذا 
الوضع الذي شاهدناه به 
فتتبعت خط��������اه عن بعد، 
ألش��������اهد ما سيفعل، واذا 
به  يحمل )جلكان( ايقنت 
أن بداخله وقود، ليتحقق 
حدسي بمشاهدته يرمي 
منه الوق��������ود على النيران 

التي  تحرق البناية. 
عناص��������ر  دخل��������ت  ث��������م    
التنظي��������م الى س��������احاتها 
االليات  مس��������تولية عل��������ى 
الخاص��������ة به��������ا، كان م��������ن 
ضمنها سيارة   )بهبهان( 
حكومية شاهدت )حمود( 
يخرج بها مس��������رعًا وسط 
تلته��������م  الت��������ي  الني��������ران 

البناية. 

شهادة أخرى
أدل��������ى ع��������دد من الش��������هود 
قائلني انهم في احد االيام 
وم��������ع ب��������دء عملي��������ات الرد 

على  العراقية  العس��������كرية 
 عصابات داعش االرهابية 
اس��������تياءها عل��������ى  اثن��������اء 
الشرقاط شاهدوا )حمود( 
باتج��������اه  الن��������ار  يطل��������ق 
 الطائرات العراقية املغيرة 
عل��������ى مواق��������ع التنظيم من 
أحادي��������ة منصوب��������ة ف��������وق 

سيارة. 
ش��������هود اخري��������ن قالوا بأن 
)حم��������ود( س��������اهم بإع��������دام 
ثاثة مواطنني وأخذ ُيكّبر 

على جثثهم. 
بعد ذلك كله أجمعت إفادات 
الشهود بأن التنظيم أسند 
)حمود( مهام مايس��������مى  ل�
أي  العم��������ل  )حراق��������ات(  بال�
آليات  لتغذي��������ة  بالوق��������ود 
تنظي��������م داع��������ش االرهابي 
به، عبر جلبه النفط الخام 

من حقول عاس.  

القبض والقصاص
ف��������ي التاس��������ع م��������ن ش��������هر 
تموز من ع��������ام 2017 ومع 
التنظيم االرهابي  انهيار 
والقض��������اء من قبل القوات 
 العس��������كرية العراقية على 
الق��������ت  املزع��������وم  كيان��������ه 
ق��������وة تابعة ملركز ش��������رطة 
الرش��������يدية ف��������ي محافظة 
عل��������ى  نين��������وى  القب��������ض 
)حمود( مع مجموعة من 
لتنتهي  التنظيم  عناصر 

رحلته مع االرهاب. 
محكمة  اص��������درت  حي��������ث 
جناي��������ات ص��������اح الدين/ 
الهي��������أة الثالث��������ة تجريمه 
الرابع��������ة  امل��������ادة  وف��������ق 
وبداللة امل��������ادة  الثانية/1 
و 3 و5 من قانون مكافحة 
االره��������اب رق��������م 13 لس��������نة 
باالع��������دام  ليحك��������م   2005

شنقا حتى  املوت. 

بغداد/ عالء محمد  

قض��������ت محكمة جنايات البص��������رة الهيئة 
االول��������ى عل��������ى املج��������رم )ز.ع .ا( بالحب��������س 
الش��������ديد مل��������دة س��������نتني  اس��������تنادا الحكام 
املادة 307 من قان��������ون العقوبات العراقي 
وبغرامة مالي��������ة مقداره��������ا مليونا دينار 
عراقي  تدفع الى خزينة الدولة، وفي حالة 
عدم الدفع يكون حبسه ملدة شهر وعشرة 
ايام تنفذ بالتعاق��������ب مع  مدة محكوميته 

اعاه. 
كان ه��������ذا الحك��������م قد ص��������در بح��������ق املدان 

جراء استغاله لوظيفته في دائرة تقاعد 
البصرة حيث قام بأخذ  الرشوة من إحدى 
املراجع��������ات، والت��������ي بدوره��������ا ابلغت عنه 
السلطات املختصة ليقع بيد مفرزة تابعة 
 الى هي��������أة النزاهة بعدما عملت كمينا له 
وامسكته بالجرم املش��������هود لينال جزاءه 

العادل من محكمة  جنايات البصرة. 
وتتخل��������ص تفاصيل الحادث��������ة: بمراجعة 
إح��������دى املواطنات لدائ��������رة تقاعد البصرة 
لغرض انج��������از معاملة  زوجها الش��������هيد 
وعن��������د م��������رور معاملته��������ا بإح��������دى غرف 
الدائرة  ق��������ام امل��������دان )ز.ع .ا( والذي يعمل 

موظفًا  ف��������ي دائرة التقاع��������د الوطنية فرع 
البصرة بالقسم العسكري بتاخير انجاز 
املعاملة لعدة اشهر وبعد ذلك  طلب منها 
مبل��������غ مالي قدره )ملي��������ون دينار عراقي( 

مقابل االسراع في انجازها. 
على اثر ذل��������ك قامت )املش��������تكية( باخبار 
هيأة النزاهة في البص��������رة بتلك الحادثة 
حي��������ث اخ��������ذت عل��������ى  عاتقها مس��������ؤولية 
كبيرة بعدم��������ا اقدمت على تصوير املبلغ 
وتقديم��������ه للم��������دان داخل )فاي��������ل( ومن ثم 
 تسليمه املبلغ داخل إحدى الغرف التابعة 
لدائرة تقاعد البصرة ليلقى القبض عليه 

مع ضبط املبلغ  املالي الذي كان بحوزته. 
امل��������دان وبع��������د تدوين اقوال��������ه امام قاضي 
محكم��������ة النزاه��������ة اعترف بقيام��������ه بأخذ 
الرش��������وة م��������ن املش��������تكية،  وبع��������د اط��������اع 
املحكمة املختصة عل��������ى محضر الضبط 
تب��������ني ان  املبلغ املال��������ي الذي كان بحوزته 
 مق��������داره )400 دوالر امريك��������ي و480 ال��������ف 

دينار عراقي ( ليتم تصديق اقواله. 
وبع��������د احالته ملحكمة جناي��������ات البصرة 
اص��������درت حكمها بالحبس الش��������ديد ملدة 
س��������نتني اس��������تنادا الحكام  امل��������ادة 307 من 

قانون العقوبات العراقي. 

■ رحلة حمود اإلرهابية تنتهي باإلعدام

يعتبر قان��������ون العقوبات العراقي من القوان��������ني الرصينة كونه اعتمد 
على قواعد س��������لوك عامة ومجردة استطاعت ترسيخ اسس ثابتة في 
مج��������ال العدالة االجتماعية وهو قانون متطور مع الزمن ومس��������توعب 
لكاف��������ة االفعال التي تعد جرائم كونه اعتمد غاية ثابتة وهي املحافظة 
على السكينة العامة والسلم االجتماعي حتى وان ادى ذلك الى اللجوء 

الى اساليب الردع والقهر وفقا للقانون . 
وما نعيش��������ه اليوم من تفشي احد األمراض بس��������بب فايروس كورونا 
والذي صرحت عنه منظمة الصحة العاملية التابعة لهيئة االمم املتحدة 
واعتبرته من االمراض الخطيرة وس��������ريعة االنتشار تجعل املتصدين 
لتطبيق القانون يدعون وبكافة السبل الى االلتزام بتعليمات الصحة 
والس��������امة وافهام االفراد بانه  سيتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد 
املخالف لتعليمات الصحة والس��������امة  ملا لهذه املخالفة من اثر سلبي 
عل��������ى صحة وس��������امة املجتمع ككل، مم��������ا تطلب التش��������دد في تطبيق 
نصوص قانون العقوبات العراقي املتعلقة بالصحة العامة ونصوص 
القوان��������ني االخرى ذات الصلة كقانون الصح��������ة العامة العراقي رقم ٨٩ 
لسنة ١٩٨١ وقانون الوقاية من االشعاعات رقم ٩٠ لسنة ١٩٨٠ وقانون 

تحسني البيئة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٩ وغيرها. 
 املش��������رع العراقي تناول مفهوم التجري��������م والعقاب لافعال التي تمس 
بالصح��������ة العامة بقدر تعلق األمر بانتش��������ار األوبئة املعدية في املواد 
٣٦٨ و٣٦٩ من��������ه ، فقد جاء في املادة  ٣٦٨ من قانون العقوبات العراقي  
على عقوبة كل من ينشر مرضا خطيرا عمدا والتي جاء فيها  " يعاقب 
بالحبس مدة ال تزيد على ثاث س��������نوات كل من ارتكب عمدا فعًا من 
شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة االفراد ، فإذا نشأ عن الفعل موت 
انس��������ان او إصابته بعاهة مس��������تديمة عوقب الفاع��������ل بالعقوبة املقررة 
لجريمة الضرب املفضي الى املوت او جريمة العاهة املستديمة حسب 
األحوال "وبذلك كل من يقوم باي فعل ايجابيا او سلبيا من شانه نشر 
م��������رض معد او متفش ككورونا فايروس مث��������ا فيكون قد ارتكب فعا 
يوجب العقاب بموجب هذه امل��������ادة حيث يكون الركن املادي للجريمة 
يتمثل بالقيام باي فعل من ش��������أنه نش��������ر امل��������رض الخطير ويدخل في 
ذلك البصق في اماكن عامة والس��������عال في وجه األخرين وعدم االلتزام 
باالوام��������ر والتدابي��������ر الصحية او كس��������ر الحجر الصح��������ي او من يقوم 
بالذه��������اب الى مدن موب��������ؤة ومحظورة عمدا او  القي��������ام باي فعل اخر 
مخالف للقانون بقصد نشر املرض واالضرار باملجتمع، كما ويتمثل 
الركن املعن��������وي بالقصد الجرمي املتمثل بعنصري العلم واالرادة بان 
يك��������ون من يقوم ب��������اي فعل من االفعال الخاصة بنش��������ر املرض يعلم ان 
فعله يؤدي الى نشر املرض او يعلم انه مصاب بفايروس كورونا ومع 
ذلك ال يتخذ االحتياطات الصحية الازمة ملنع انتشار املرض قاصدا 
بذلك احداث النتيجة ومريدا لها فيسأل عما يحدثه فعله من نتيجة. 
ام��������ا املادة ٣٦٩ من قانون العقوبات العراقي فقد نصت على عقوبة من 
يتس��������بب بأهماله وخطئه بنشر مرض خطير حيث جاء فيها " يعاقب 
بالحب��������س م��������دة ال تزيد على س��������نة وبغرامة ال تزيد عل��������ى مائة دينار 
كل من تس��������بب بخطئه في انتش��������ار مرض خطير مضر بحياة األفراد 
فاذا نش��������أ عن الفعل موت انس��������ان أو اصابته بعاهة مستديمة عوقب 
الفاعل بالعقوبة املقررة لجريمة القتل الخطأ او اإليذاء الخطأ حس��������ب 
األحوال " وبذلك  فأن  كل من يتس��������بب بخطئه بنش��������ر املرض وبإهمال 
من��������ه وادى ذلك الى اح��������داث النتيجة الجرمية املش��������ار اليها في النص 
القانون��������ي يعاق��������ب بموجب قان��������ون العقوبات العراق��������ي، حيث يتمثل 
الس��������لوك االجرامي بس��������لوك الرعونة وعدم االحتياط واالهمال وعدم 
اتب��������اع القوان��������ني والتعليمات  مث��������ال ذلك الطبي��������ب او الجهة الصحية 
التي تهمل في اجراء الفحوصات الطبية لاش��������خاص املتعايشني مع 
الش��������خص الذي ثبت اصابته باملرض املعدي لبيان انتقال الفايروس 
اليه��������م من عدمه خاصة وان الطبيب يعلم انه مرض خطير ومعدي اال 
انه اهمل في واجبه وساهم اهماله في نشر املرض ، اما الركن املعنوي 
ه��������و الخطأ غير العمدي املتمث��������ل بأخال الجان��������ي بواجبات الحيطة 

والحذر. 
كما تنبغي االشارة الى ان دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ كفلت 
م��������واده كل ما يتعلق بالصح��������ة العامة وذلك في امل��������واد ٣٠ و ٣١ و ٣٢ 
واوجب على الحكومات اتخاذ االجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة 
االفراد واالطفال والنساء وذوي االحتياجات الخاصة كون ان الحفاظ 
عل��������ى صحة وس��������امة املجتم��������ع هو حق مكف��������ول لكل مواط��������ن عراقي 

بموج��������ب الدس��������تور  ، وبذلك ف��������ان القانون 
والدس��������تور كاهم��������ا كفا الصح��������ة العامة 
وان القان��������ون افرد لها م��������واد واعتبرها من 
الجرائم املهم��������ة والتي ينبغي ان ينظر لها 
باهتم��������ام بالغ والتش��������ديد م��������ن العقوبات 
الخاص��������ة به��������ا كونها م��������ن الجرائ��������م التي 
تنطوي على الخطر العام ملا لها من اثر في 

حياة االفراد وأمن وسامة املجتمع ككل.

  القاضي أريج خليل

جريمة نشر المرض 
الخطير عمدا وإهماال

احملررات املزيفة التي قدمها اىل كتاب العدل هي من اوقعته يف قبضة القانون
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

قضاة ديالى يناقشون "قرار اإلحالة وأسباب تدخل الجنايات تمييزا"

تحقيق الرصافة: قاضي تحقيق خاص لنظر الدعاوى 
المتعلقة باالبتزاز في مواقف الشرطة

محكم��������ة  أول  قاض��������ي  ويق��������ول 
تحقي��������ق الرصافة بش��������ار محمد 
ف��������ي قضايا  املخت��������ص بالنظ��������ر 
الع��������ام ومديرية  املفت��������ش  مكتب 
امن األف��������راد إن "مجلس القضاء 
املحكمة  ه��������ذه  األعلى خص��������ص 
لنظ��������ر دع��������اوى دائ��������رة املفت��������ش 
األف��������راد  ام��������ن  ومديري��������ة  الع��������ام 
الداخلي��������ة  ل��������وزارة  التابعت��������ني 
وتنظر بالدعاوى التي تقدم من 
قبل ه��������ذه املكاتب كونها تعرض 
أوراقها التحقيقية على املحكمة 
لوج��������ود فس��������اد إداري أو عملية 
ابت��������زاز تحصل ألح��������د املواطنني 
أثناء مراجعته��������م لدوائر الدولة 
من قبل املنتس��������بني او الضباط"، 
مبينا أن "هات��������ني الدائرتني هما 
من الدوائر الرقابية التابعة إلى 

وزارة الداخلية".
"واج��������ب  أن  محم��������د  وأض��������اف 
دائ��������رة املفت��������ش الع��������ام ومديرية 
ام��������ن االف��������راد مكافح��������ة الفس��������اد 
والواجب��������ات  املخالف��������ات  رص��������د 
بضب��������اط  املتعلق��������ة  الوظيفي��������ة 
الداخلي��������ة  وزارة  ومنتس��������بي 
اضاف��������ة ال��������ى املوظف��������ني"، مبينا 
ممثلتان  الدائرت��������ني  "هات��������ني  ان 
في كل مفاص��������ل وزارة الداخلية 
املفت��������ش  مكت��������ب  ضاب��������ط  ان  إذ 
العام يرص��������د املخالفات ويتلقى 
الش��������كاوى م��������ن قب��������ل املدنيني او 
من املنتسبني في الوزارة نفسها 
وف��������ي ح��������ال وجود ط��������رف مدني 
ف��������ان الدائرة تقوم بفتح مجالس 
تحقيقي��������ة وبعده��������ا تح��������ال الى 
محكم��������ة تحقي��������ق الرصافة التي 

تنظر في الدعاوى بعد اتخاذها 
االجراءات القانونية".

كم��������ا ن��������وه قاض��������ي اول محكمة 
تحقي��������ق الرصافة بش��������ار محمد 
ب�"مش��������كات كثيرة نظرتها هذه 
املحكم��������ة وهي تحوي��������ل لوحات 
السيارات من محافظات الشمال 
الى بغداد فضا عن حاالت كثيرة 
من التزوير وج��������دت في اضابير 
الس��������يارات التي يتم تسقيطها" ، 
مبينا أن االهم في "عمل املحكمة 
هو السرية التامة لإلباغ عن اي 
معلوم��������ة كون ذلك يس��������اعد على 

انجاز الدعوى بشكل سريع".
وعن الشكوى واجراءتها بني أنه 
اذا ما كان املش��������تكي منتسبا في 
وزارة الداخلي��������ة والطرف الثاني 
ايضا فان ش��������كواه تنظر من قبل 

الداخلي  االم��������ن  ق��������وى  محكم��������ة 
باعتبار الشكوى من اختصاص 
ه��������ذه املحكمة بحس��������ب املادة 25 
م��������ن قان��������ون اص��������ول املحاكمات 

الجزائية".
ودع��������ا القاض��������ي بش��������ار محم��������د 
املواطن��������ني مم��������ن يتعرضون الى 
االبت��������زاز او اي مش��������كلة من قبل 
اي منتس��������ب اوضابط للحضور 
الرصافة  إلى محكم��������ة تحقي��������ق 
املختص��������ة بدائ��������رة املفتش العام 

ومديري��������ة ام��������ن األف��������راد وبدوره 
يقوم القاضي بمناقش��������ة املخبر 
الحالة واتخاذ  واالستفسار عن 

اإلجراءات الازمة.
من جانبه أكد نائب املدعي العام 
أمام محكمة تحقيق الرصافة أن 
"عم��������ل املحكمة يخ��������ص مكافحة 
الفساد املالي واإلداري ملنتسبي 
وضب��������اط وزارة الداخلية، وعادة 
م��������ا تح��������رك الش��������كاوى م��������ن قبل 
املواطنني ممن تضرروا بس��������بب 

االبت��������زاز الذي يحص��������ل من قبل 
بعض العناصر املسيئة".

وأكد أن "الجهات الرقابية بينها 
القضاء تعمل على ضبط هؤالء 
بالجرم املشهود بعد االستعانة 
بمفارز مختص��������ة وضباط اكفاء 
بمعي��������ة املحكمة ويت��������م تصوير 
وتوثيق املبال��������غ املالية املطلوبة 
وم��������ن ثم يت��������م تصوي��������ر الحادث 
الحديث��������ة  تصوي��������ر  باجه��������زة 

)الفيديو(".

وبني أن "الشكاوى تنظر من قبل 
محكمة تحقيق الرصافة ومن ثم 
تعرض على نيابة االدعاء العام 
ملراقبة املش��������روعية وابداء بعض 
اآلراء"، مضيف��������ا ان��������ه بإمكان اي 
مواط��������ن او اي متضرر الحضور 
الى اي عضو ف��������ي نيابة االدعاء 
الع��������ام لتقديم ش��������كوى أصولية 
باملوض��������وع وتح��������ال بعدها الى 
محكم��������ة التحقي��������ق لطلب اتخاذ 

اإلجراءات القانونية املناسبة".

ديالى / غسان مرزة

عقدت رئاسة محكمة استئناف 
ديالى االتحادية في مقرها ندوة 

شهرية قانونية برئاسة رئيس 
االستئناف  وبحضور نواب 

الرئيس والسادة القضاة وأعضاء 
االدعاء العام في هذه الرئاسة  

وخصصت ملناقشة  موضوع "قرار 
اإلحالة وأسباب تدخل محكمة 

الجنايات تمييزًا بالقرار".  

وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف القاضي 
حسني كاظم وس��������مي خال افتتاحه 
التميي��������زي  التدخ��������ل  ان  الن��������دوة 
هي س��������لطة منحه��������ا  قان��������ون أصول 
املحاكمات الجزائية ملحكمة التمييز 
بصفته��������ا  الجناي��������ات  ومحكم��������ة 
التمييزي��������ة ذل��������ك ملعالج��������ة األخطاء 
 او الخل��������ل في الق��������رارات الصادرة من 
محكم��������ة التحقي��������ق قدر تعل��������ق األمر 
أعط��������ى  فق��������د  الجناي��������ات  بمحكم��������ة 

القانون  له��������ذه املحكمة حق طلب أية 
دعوى جزائية لتدقيق ما صدر فيها 
من أحكام وق��������رارات وتدابير وأوامر 
من تلقاء  نفس��������ها أو بناء على طلب 

االدعاء العام ذي العاقة".  
وأض��������اف وس��������مي "يك��������ون ف��������ي هذه 
الحالة للمحكمة السلطات التمييزية 
املنصوص عليها في القانون ملعالجة 

 حاالت خرق القانون من قبل محكمة 
التحقي��������ق وأن كان قد ت��������م رد الطعن 
التمييزي من الناحية الشكلية كونه 
 مقدما خارج املدة القانونية مثا أو 

تعلق بق��������رار اع��������دادي او كان الطعن 
مقدما من غير ذي صفة". 

   واوضح وسمي "يعتبر قرار االحالة 
من الق��������رارات الفاصلة وهو يعني أن 
محكمة التحقيق قد توصلت الى أن 
 التحقي��������ق قد اكتمل من كافة جوانبه 
وان األوراق التحقيقية تتضمن أدلة 

تكفي إلحالة املتهم للمحاكمة". 
ولفت رئيس االستئناف الى "أهمية 
البيان��������ات في قرار اإلحالة وتش��������مل 
معلومات أو بيانات تتعلق بشخص 
املتهم  كاالسم الثاثي للمتهم ولقبه 
وعم��������ره ومهنته ومحل إقامته وذلك 
لضم��������ان عدم محاكمة ش��������خص آخر 
غيره كما  ان تثبت عمر املتهم ملعرفة 
املحكمة املختص��������ة باجراء املحاكمة 
س��������واء كان��������ت محكم��������ة الجنايات او 
األحداث  أما محل اقامة املتهم وصنفه 
أو عمله فهما من الضروريات إلكمال 
معلوم��������ات  أو  التبلي��������غ،  إج��������راءات 
متعلق��������ة  بالجريم��������ة وتتضمن نوع 
الجريم��������ة املس��������ندة للمته��������م واملادة 
القانونية، وكذلك معلومات متعلقة 
بمحكم��������ة التحقيق  مثا رقم اإلحالة 

وتاريخ الصدور ".
واس��������تدرك وس��������مي أن أهم أس��������باب 
التدخ��������ل التميي��������زي ف��������ي القضاي��������ا 
اإلرهابية من قبل محكمة الجنايات 
وان ل��������م  يطعن به من ل��������ه حق الطعن 

من أهمها:- 

ع��������دم ربط أصل األخب��������ار ألنه يعتبر 
أقرب إفادة لتاريخ الحادث أواًل وهو 
األدق ف��������ي ذك��������ر تفاصي��������ل الجريمة 
وع��������دد  املصاب��������ني أو املجن��������ى عليهم 
اس��������تجواب  األض��������رار، عدم  ووصف 
املته��������م ع��������ن الح��������ادث املح��������ال عنه ، 
عدم ربط  ق��������رار إصدار أم��������ر القبض 
عل��������ى املته��������م هل ج��������رت بن��������اء على 
اقوال مخبر س��������ري او شكوى قناعة 
املحكمة  باإلفراج او الحكم، عدم ذكر 
املصاب��������ني واملجنى عليه��������م في قرار 
اإلحالة، عدم ربط قرار توقيف املتهم 
،  تنظي��������م س��������ير تحقيق قب��������ل تنظيم 
قرار اإلحالة ملعرفة مصير املتهم عن 
القضية وعن باقي القضايا املنفردة 

 بحقه. 
وأكمل رئي��������س االس��������تئناف "اما عن 
أس��������باب التدخل في قرار اإلحالة في 
جرائ��������م القتل، هي عدم ربط ش��������هادة 
وف��������اة  املجن��������ى عليهم، ع��������دم تنظيم 
الكش��������ف واملخط��������ط ملح��������ل الحادث، 
املته��������م والتقاري��������ر الطبية  س��������وابق 
، ع��������دم ربط  اكتس��������اب الش��������فاء التام 

للمصابني".  
وخل��������ص وس��������مي ام��������ا عن أس��������باب 
التدخ��������ل في ق��������رار األحالة في جرائم 
الس��������رقات هي ضرورة تنظيم كشف 
ع��������ن مح��������ل  الح��������ادث ، ضبط م��������ا له 
مساس بالجريمة ، الدقة في تثبيت 

أقوال ذوي العاقة . 

بغداد/ ليث جواد

أنجز قس��������م التخطي��������ط واإلحصاء في 
دائ��������رة العاقات والش��������ؤون القانونية 
ف��������ي مجل��������س القضاء االعل��������ى  التقرير 
االحصائي للفصل الراب��������ع لعام 2019 
واملتضمن نسب االنجاز في تشكيات 

املجلس. 
قس��������م  ع��������ن  الص��������ادر  التقري��������ر  وذك��������ر 

التقري��������ر  ان  واالحص��������اء  التخطي��������ط 
تضمن نس��������ب انجاز وحسم للدعاوى 
واملعامات املنجزة في محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسة االدعاء العام وهيئة 
االشراف القضائي اضافة الى رئاسات 

االستئناف كافة عدا اقليم كردستان.
واض��������اف ان "عدد الدع��������اوى املعروضة 
امام محكم��������ة التميي��������ز االتحادية بلغ  
21761 دعوى حسم منها 15815 دعوى 

اي بنسبة حسم بلغت 73 % بمختلف 
هيئاتها".

واش��������ار التقرير الى ان ع��������دد الدعاوى 
املعروضة امام رئاس��������ة االدع��������اء العام 
بلغ��������ت 6068 دعوى  حس��������مت باكملها 
مما يعني ان نسبة  الحسم بلغت  100 
% م��������ن ضمنها 866 دع��������وى معروضة 
امام الهيئة العامة و 4401 دعوى امام 
هيأة الجنايات و743 دعوى امام هيأة 

االحداث و58 دع��������وى امام هيأة الطعن 
ملصلحة القانون".

وأوضح ان "نسبة الحسم في رئاسات 
االس��������تئناف بلغت %86 م��������ن مجموع 
الدع��������اوى املعروض��������ة امامه��������ا خ��������ال 
الفص��������ل ذات��������ه ه��������ي 510567  دع��������وى 
حسم منها 437548 دعوى فيما بلغت 
مجم��������وع االح��������كام الص��������ادرة ملحاك��������م 
الجناي��������ات والجنح واالح��������داث 34093 

حكم��������ا بواقع 7611 حكم��������ا من محاكم 
الجناي��������ات و 23599حكم��������ا من محاكم 
الجن��������ح  و2883 حكم��������ا  م��������ن محكم��������ة 

االحداث".
وتاب��������ع التقري��������ر ان "االح��������كام بالبراءة 
ش��������ملت 600 متهم فيما تم االفراج عن 
6885 متهم��������ا فيما اصدرت 442 حكما 
باالعدام و892 حكما بالس��������جن املؤبد 
و12 حكم س��������جن م��������دى الحياة، فضا 

عن 1378حكما بالسجن املؤقت و 3464 
حكما بالحبس و1434 حكما بالحبس 

والغرامة".
وبني التقرير أنه "تم فرض غرامة على 
5981 ش��������خصا و4320 حكما بالحبس 
حكم��������ا  و883  التنفي��������ذ  إيق��������اف  م��������ع 
بالتدابير و430 تسليم الحدث ومراقبة 
السلوك 121 و3234 قرار صلح و 4008 

احكام اخرى".

تقرير إحصائي: نسبة الحسم 
في رئاسات االستئناف بلغت 86 % في فصل واحد

■ رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة.. عدسة - محمد سامي

بغداد / عالء محمد

أفرد مجلس القضاء األعلى قاضيا خاصا في محكمة تحقيق الرصافة ملتابعة 
الدعاوى التي ترد ضد بعض منتسبي الداخلية ليقطع الطريق أمام أي حالة 

ابتزاز يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة ضد املواطنني.
وتنظر محكمة تحقيق الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد 

الرصافة االتحادية الشكاوى التي ترد من قبل دائرة املفتش العام ومديرية امن 
األفراد التابعتني لوزارة الداخلية بعد تلقيها الكثير من الشكاوى التي يكون 
أطرافها )املدعي وهو املواطن املدني( والطرف الثاني يكون احد منتسبي أو 

ضباط هذه الوزارة.

■ رئاسة محكمة استئناف ديالى
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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.

تعليق على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية 
رقم 4/ 5/الهيئة العامة/2020 الصادر في 17 /3 /2020

ال�كتاب  ال�عليا  االت�����ح��ادي�����ة  امل�حكمة  أص�����درت 
 ٢٠٢٠  /  ٣  /١٦ ف��������ي   ٢٠٢٠ ت.ق/   /٢٢ امل�����رق�����م 
خ��اط��بت ب��موج��به ال��سيد رئ��يس الج��مهوري��ة 
ال��خاص  الج��مهوري  امل�رس�وم  س��حب  ل��غرض 
ب��ت��ع��ي��ني ال�����ق��اض�����ي امل��ت��ق��اع��������د )م��ح�����م��د رج�ب 
امل��حكمة  ف��������ي  أص��������ل��ي��ًا  ع�����������ض���وًا   ) ال��ك��ب��ي��س��ي 
م��نها  محاول��ة  وف��ي   ، ال��تقاع��د  إل��ى  وإع��ادت��ه 
ن��صاب��ها  اك��تمال  ح��ول  ال��قائ��م  الج��دل  ل��قطع 
ال�تي  امل�����خ��اوف وال�����ش��ك��وك  ، وإزال�����ة  م�ن ع�دم�ه 
وم���مارس�ة  إن�����������ع��ق��اده�����������ا  إم�����ك��ان�����ي��ة  ت�����ح��ي��ط 
امل�حكمة  طلبت   ، القان���ون���ية  اخ��تصاص��ات�ها 
م�ن  ال�ثان�ية  ب�ال�فقرة  الج�مهوري�ة  رئ�يس  م�ن 
ب���األع���ضاء  االستعان�ة  ع���لى  امل�واف�قة  ك�تاب�ها 
مراس��يم  ب��������������م��وج��������������ب  امل�����������ع��ي��ن��ني  االح�����������ت��ي��اط 
ج��مهوري����ة ، م�ن أج�ل أك����مال ت����شكيل املحكمة 
ول���حني   ، ال���دس���توري���ة  شؤون���ها  وت���سيير 
ص���دور ق��ان��ون امل��حكمة االت��حادي��ة امل��نصوص 
ت�عدي�ل  أو   ، ال�دس�تور  م�ن   ٩٢ امل��ادة  ف��ي  ع��ليه 
ل�سنة   ٣٠ رق�����م  ال�حال�ي  ق�ان�ون�ها  م�ن   ٣ امل�����ادة 
٢٠٠٥ ، ون�عتقد ب�أن�ه الي�مكن األخ�ذ به�ذه ال�فكرة 
دس��توري��ة  اش��كال��يات  م��ن  ت��ثيره  مل��ا  ب��ال��نظر 
ال���واق���ع  أرض  ف���ي  ت���طبيقها  ع��ند  وق��ان��ون��ية 

ن���وض���حها ب���ال���فقرات اآلت���ية :

ت�م  أن  س�����ب��ق  ال�������ذي�������ن  ال�������ق���ض���اة  ج�����م��ي��ع  إن   -١
امل��حكمة  ف��������ي  اح��������ت��ي��اط  ك�����أع�����ض��اء  ت�����ع��ي��ي��ن��ه��م 
ب��موج��ب م��راس��يم ج��مهوري��ة وم��نهم ال�����قاض�����ي 
أح�����يلوا  ق�����د   ) ال�����كبيسي  رج�����ب  مح�����مد   (
ال���قان���ون���ية  ال���سن  ل���بلوغ���هم  ال���تقاع���د  إل�����ى 
ك���ل  أي���ضًا  وأس���تنفذوا  ل���لتقاع���د  ل���إلح���ال���ة 
الخ���دم���ة  خ���ارج  ح���ال���يًا  وه���م  ال���تمدي���د،  م�دد 
ب���أي  االس���تعان���ة  ي���تعذر  وب���ذل���ك  ال���قضائ���ية 
ن�����صاب امل����حكمة ألن م����ن ش����روط  م���نهم إلك����مال ِ
ع����ضو امل����حكمة س����واء أص����لي أو اح����تياط أن 
ي����كون م����ن املس����تمري����ن ف����ي الخ��دم��ة، والي��وج��د 
س��ند ق��ان��ون��ي إلع��ادة ق��اض��ي م��تقاع��د ل��لعمل 
ص��فة  وأن  الس��يما  االت��حادي��ة،  املحكمة  ف�������ي 
الدي�موم��ة ال����واردة ب�الفقرة ٦ م����ن امل����ادة ٣ م����ن 
ت�����شمل   ٢٠٠٥ ل�سنة   ٣٠ رق�����م  املحكمة  ق�ان�ون 
العضو األص�����لي والت���نسحب ع���لى االح���تياط 
ال���ذي أح���يل ل���لتقاع���د ل���بلوغ���ه ال��سن ال��قان��ون��ية 
ف��ضًا  ال��قضائ��ية،  الخ��دم��ة  م��ن  وخ��������روج��������ه 
ل��غرض  م��تقاع��د  ب��قاض�ي  االس��تعان��ة  أن  ع��ن 
امل�شاك�ل  ذات  يخ�لق  امل�حكمة  ن��صاب  إك��������م��ال 
ت��عيني  خ��لقها  ال�تي  وال�قان�ون�ية  ال�دس�توري�ة 
ون��كون   ) ال��كبيسي  رج��ب  )مح��مد  ال��قاضي 

ك�الذي"ف�س��ّ�ر املاء ب��ع�د ال�ج�ه�د ب�����امل��اء".
ل�����س��ن��ة ٢٠٠٥  ٢- دس�����ت��ور ج�����م��ه��وري�����ة ال�������ع���راق 
م�حكمة  ع�����ن  ت��ح�����دث  م�����ن��ه   ٩٤  –  ٩٢ ب�������امل�������واد 
ات�حادي�ة ع�ليا ل�م ت�شكل ح�تى اآلن ول��م ي��صدر 
ف��ي  ال��قائ��مة  امل��حكمة  ليس��ت  وه��ي  ق��ان��ون��ها، 
ال�وق�ت ال�حاض�ر، ذل�ك أن ه�ذه امل�حكمة ل�م ُت�شكل 
ب�موج�ب ال�دس�تور وله�ذا الي�مكن االح�تكام ال�يه 

ب�شأن إك�مال ن�صاب املحك�مة م��ن عدمه .

ل�لمرح�لة  ال�����ع��راق�����ي��ة  ال�����دول�����ة  إدارة  ق�����ان�����ون   -٣
االن�تقال�ية ل�سنة ٢٠٠٤ ، وال��ذي ُأل��غي ب��موج��ب 
امل��ادة ١٤٣ م��ن ال��دس��تور " ب��اس��تثناء ال��فقرة أ 
م��ن امل��ادة ٥٣ وامل��ادة ٥٨ م��نه " ، إذ ت��م ت��شكيل 
امل��حكمة االت��حادي��ة وتح��دي��د اخ��تصاص��ات�ها 
ع��لى وفق أح�كام ه�ذا ال�قان�ون ، ون�صت ال�فقرة 
"ه�"  م�ن امل�ادة ال�راب�عة واألرب�عني م�نه ع�لى أن 
ت��سعة  م��ن  ال��عليا  االت�حادي�ة  امل�حكمة  ت�تكون 
أولًيا  األع��لى  ال��قضاء  مج��لس  وي��قوم  أع��ضاء 
لاقاليم  القضائية  امل��ج��ال��س  م��ع  وب��ال��ت��ش��اور 
بترشيح ما اليقل ع�ن ث�مان�ية عش�ر إل�ى س�بعة 
وع��ش�����ري�����ن ف�������ردا ل�����غ��رض م��������لء ال��������ش��واغ��������ر ف��ي 
امل��حكمة وي��قوم ب��ال��طري��قة ن��فسها ف��يما ب����عد 
الحق  ش����اغ����ر  ل����كل  أع����ضاء  ث��اث��ة  ب����ترش����يح 
ي����حصل بس���بب ال���وف���اة أو االس���تقال���ة أو ال���عزل 
أع���ضاء  ب���تعيني  ال���رئ���اس���ة  مج���لس  وي���قوم   ،
ل���ها  رئ���يسًا  أح���ده���م  وت���سمية  امل���حكمة  ه���ذه 
وف���ي ح���ال���ة رف���ض أي ت���عيني ي���رش���ح مج���لس 
م���ن  ج�����������دي�����������دة  مج���موع���ة  األع�����������ل��ى  ال�����������ق��ض��اء 
ق��رأة  م��ن  ج��ليًا  وي��تضح   ، م���رش���حني  ث���اث���ة 
ي����كون����وا  أن  ي��جب  امل��رش��حني  أن  ال��نص  ه��ذا 
ول��يس  الخ�دمة  ف����ي  املس����تمري�ن  ال����قضاة  م����ن 
ال�قضاء األع�لى ه�و  امل�تقاع�دي�ن م�ادام مج�لس 

ال�ذي ي�تول�ى ت�رشيح�ه�م.
٤- وق��ضت امل��ادة ٣ م��ن ال��قان��ون رق��م ٣٠ ل��سنة 
٢٠٠٥ ب��أن ت�تكون امل�حكمة م�ن رئ�يس وث�مان�ية 
ال�رئ�اس�ة  أع�ضاء يج�ري ت�عيينهم م�ن مج�لس 
ب�ناء ع�لى ت�رش�يح م�ن مج�لس ال�قضاء األع��لى 
ل��ألق��ال��يم  ال��قضائ��ية  امل��جال��س  ب��ال��تشاور م��ع 
ه�  ال���فقرة  ف���ي  ع���ليه  م���نصوص  ه���و  م���ا  وف��ق 
م���ن امل���ادة ال���راب���عة واألرب���عني م���ن ق���ان���ون إدارة 
ال���دول���ة ، وي���اح���ظ ب���أن ه���ذه امل��ادة ل��م ت��نص 
امل��حكمة  ف��ي  اح��������ت��ي��اط  أع��������ض��اء  وج��������ود  ع��لى 
وك��يفية ت��عيينهم ، إال ان��ها أح��ال��ت ع��لى اآلل��ية 
 ٤٤ امل���ادة  م���ن  ه�  ب���ال���فقرة  ع���ليها  امل��نصوص 
م���ن ق���ان���ون إدارة ال���دول���ة ال������تي س������بق اإلش������ارة 

ال�شواغ�ر  م������لء  م������عال������جة  وت������ضمنت  ال������يها 
ال�تي ق�د ت�حصل بس�بب ال�وف�اة او االس�تقال�ة او 
ال����عزل، واستنادا إل����ى ه����ذه امل����ادة ك����ان يج����ري 
اختيار األع�ضاء االح�تياط ف�ي امل�حكمة إلك�مال 
ال��ضرورة  اقتضت  ك��لما   ، ال�قان�ون�ي  ن�صاب�ها 
املس���تمري���ن  ال��تمييز  م��حكمة  ق��ضاة  م��ن  ذل��ك 
ب���آخ���ري���ن  ويس���تبدل���ون  ف���يها  ب���الخ���دم���ة 
يج�ري  ي�كن  ول�م  ال�تقاع�د،  ال�ى  أح�يلوا  م���ا  اذا 
أو  ق���ضائ���ية،  أع�����������راف  ع�لى  ب�����ن��اًء  اخ�����ت��ي��اره�����م 
رئ��يس  ه���و  ح���ينه  ف���ي  امل���حكمة  رئ���يس  ألن 
ب��أي  ي��أت��ي  وك��ان   ، ك��لها  ال��قضائ��ية  الس��لطة 
ع��ضو  وي��جعله  ال��تمييز  م��حكمة  م��ن  ق��اض��ي 
اح��تياط ف��ي امل��حكمة االت���حادي���ة ك���ما ي���حاول 
م�ن  ي�عمل  ال���قضاء  وك���أن  ت���صوي���ره  ال���بعض 
األع�لى،  رئ�يسه  مل�����زاج  وي�خضع  ق�وان�ني  دون 
أن  ُت�����ّغيب  أن  ل�����ها  ي�����راد  ال�����تي  ال�����حقيقة  إن�ما 
ع��ن  امل��س��ؤول  ه��و  األع��������ل��ى  ال�����قضاء  مج�����لس 
إدارة ال��قضاء وي��تول��ى اإلش��راف ع������لى أع������مال 
غ������يره  دون  وح������ده  امل������عني  وه������و  ال������قضاة 
دس��توري��ًا وق��ان��ون��يًا ب��ترش��يح ال��قضاة ل��لعمل 
م�ن  وغ�يره�ا   ، ال�عليا  االت�حادي�ة  امل��حكمة  ف��ي 
ال�����������ت��ي ت���نص  امل�����ح��اك�����م وال�����ه��ي��ئ��ات وال�����ل��ج��ان 
ت���شكيات���ها  ي���كون ض���من  ق���وان���ينها ع���لى أن 
ع�اق�ة  وال  ب�الخ�دم�ة  املس�تمري�ن  ال�قضاة  أح�د 
مج�لس  رئ��اس�ة  ي�تول���������ى  م��ن  ب�شخص  ل�ألم�ر 

ال���قضاء األع�لى.
االت�حادي�ة  امل�����ح��ك��م��ة  أل�����غ��ت  أن  وب�����ع��د  ان�����ه  إال 
امل��حكمة  ق��ضاة  ب��ترش��يح  املج�لس  ص�اح�ية 
، وم��ع غ��ياب  ق��ان��ون��ها  ب��امل��ادة ٣ م��ن  ال��واردة 
ق��ان��ون��ي ص��ري��ح ي��عال��ج م��سأل��ة ت��عيني  ن��ص 
ق���ضاة امل���حكمة س���واء األص���ليني أو االح���تياط 
وق����ان����ون����ي  دس����توري  ف����راغ  أم����ام  أص���بحنا   ،
ول����ن ي����مأل ه����ذا ال����فراغ اإلق��تراح ال��وارد ب��ال��فقرة 
إن��ما   ، آن��فًا  ال��يه  امل��شار  امل��حكمة  ك��تاب  م��ن   ٢
ي��تعني ع��لى مج��لس ال��نواب تح��مل مسؤول��يته 
ال�تاري�خية وال�تعجيل بتش�ري�ع ق�ان�ون امل�حكمة 
ت��عدي��ل  أو   ، ال��دس��تور  ف��ي  ع��ليه  امل�نصوص 
ق��ان��ون��ها ال��حال��ي وإي��جاد ن�ص ق�ان�ون�ي ي�مأل 
وب�ما  االت�حادي�ة  امل�حكمة  خ�لقته  ال�ذي  ال�فراغ 
ه�و  األع�لى  ال�قضاء  مج�لس  ي�كون  أن  ي�ضمن 
امل�عني بتسمية امل�رشحني ل�لعمل ف��ي املحكمة 
ح��ماي��ة مل�بدأ اس��ت��ق��ال الق��ض��اء وعدم الت��دخ�ل 

ب��شؤون���ه.
٥- وما يؤك���د الحاج���ة إل���ى وج���ود ن��ص ق���ان�وني 
االت��حادي��ة  امل��حكمة  ق��ضاة  ب��تعيني  خ���اص 
أص��ليني أو اح��تياط أن ال�تنظيم ال�قضائ�ي ف�ي 
ال�عراق ع�لى وفق ال�قان�ون رق�م ١٦٠ ل��سنة ١٩٧٩ 
ت��حكمه ق��واع��د ون��صوص تح��دد آل��ية ت��كوي��ن 
ال���شواغ���ر  م���لء  وك���يفية  ال���قضائ���ية  ال���هيئات 
ب��ذل�ك،  ت�قضي  ال�تي  ال�ضروري��ة  ال���حاالت  ف���ي 
وت�ضارب�ها  ل��اج�����ت��ه��ادات  األم��������ر  ي��������ت��رك  ول�����م 
امل���كفول  ال�تقاض�ي  بحق  وت�علقه  لخ�طورت�ه 
ف���ي ال���دس���تور وال���قان���ون ف���قد ن���صت امل���ادة ١٤ 
ي���تم  أن  ع���لى  امل���ذك���ور  ال���قان���ون  م���ن  ث���ان���يًا   /

وب�ضمنها  ال�تمييز  م�حكمة  ه���يئات  ت���شكيل 
ال�����ه��ي��ئ��ة امل�����وس�����ع��ة ف�����ي ب�����داي�����ة ك�����ل س�����ن��ة ب�قرار 
إال  ال�هيئة  ع�ضو  والي�بدل  ال�رئ�اس�ة  ه�يئة  م�ن 
ذات�ها  وب�ال�طري�قة  ب�ذل�ك  ال�����ض��رورة  ق�ضت  اذا 
ي��تم  أن  م��نه ع��لى  ث��ان��يًا  امل�ادة ١٧ /  ، ون�صت 
ت��سمية رئ��يس وأع��ضاء م��حكمة االس������تئناف 
وه�����ي��ئ��ات�����ه��ا ب��ب��ي��ان ي��������ص��دره رئ��������ي��س مج��لس 
م�����ن  اق�����تراح  ع�����لى  ًء  ب�����نا  األع�����لى  ال�����قضاء 
والي����جوز  االس��������������ت��ئ��ن��اف  م�����������������ح��ك��م��ة  رئ�����������������ي��س 
وج�دت  اذا  إال  ال����عضو  أو  ال����رئ����يس  ت����بدي����ل 
ض�رورة م�اس�ة ت�قضي ب�ذل�ك ، وب�موج�ب امل�ادة 
٣٠ / ث���ال���ثًا م���ن ال���قان���ون ي���تم ت���سمية رئ���يس 
األص�����ليني  ال�����جناي�����ات  م���حكمة  وأع�����������ض��اء 
مج�لس  رئ��يس  ي�صدره  ب�����بيان  واالح�����تياط 
ال��������ق��ض��اء األع��������ل��ى ب��������ن��اًء ع�����ل��ى اق�����ت��راح رئ��يس 
ن�����ف��س��ه أوج�بت  ال�����س��ي��اق  ، وف�������ي  االس�����ت��ئ��ن��اف 
رئ������يس  ت��سمية  ي������تم  ب�أن  ث�ان�يًا   /  ٣٣ امل�����ادة 
م������حكمة األح������داث وامل��حكمني األص��ليني م��نهم 
مج��لس  رئ��يس  ي��������ص��دره  ب��بيان  واالح��������ت��ي��اط 
ال��قضاء ب��ناء ع��لى اق��تراح رئ��يس االس��تئناف، 
أم��ا ت��نحي ال�قضاة م�ن ن�ظر ال�دع�وى ال�وج�وب�ي 
وال�جوازي واس�تشعار الح�رج أو ت�عذر ت�شكيل 
امل�����ح��ك��م��ة ألس�����ب��اب ق�����ان�����ون�����ي��ة وت�����ع��ي��ني ق��ضاة 
آخ��ري��ن او م��حكمة أخ��رى ل��لنظر ف��ي ال��دع��وى 
ق�ان�ون  ال�ى ٩٧ م�ن  امل�واد م�ن ٩١  ف��قد ع�ال�جته 
امل�����راف�����ع��ات امل�����دن�����ي��ة وع��ل��ى وف���ق وج��ه��ة النظر 
امل��ت��ق��دم��ة وان��س��ج��ام��ا م���ع امل�بادئ  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�عراق وب�غياب  ف�ي  ال�قضائ�ي  ل�لنظام  ال�عام�ة 
ن�ص ق���ان���ون���ي ص���ري���ح ي���عال���ج م���سأل���ة ت���عيني 
أم����ام  ن����كون   ، االت����حادي����ة  امل���حكمة  ق���ضاة 
ع���ن  ف���ضًا  ال����نصاب  م����كتملة  غ����ير  م����حكمة 
أن���ها غ���ير دس���توري���ة أص���ًا م���ما ي���جعلها غ���ير 
ال�����قضاي�����ا  ف�����ي  وال�����فصل  ل�����لنظر  ص�����ال�����حة 
ف�����ي اخ�تصاص�ها ، وأي ح�دي�ث ع�ن  ال�����داخ�����لة 
أع�راف ق�ضائ�ية أو ح�اج�ات ي���فرض���ها ال���واق���ع 
أدب���ية  ع�����������ب��ارات  أو  ال�����������ب��ل��د  ف�����������ي  ال�����������س��ي��اس�����������ي 
وإن��شائ��ية ت��برر ان��عقاد ج��لسات امل��حكمة ف��أن 
ذل��ك ي��شكل م��خال��فة ل��لدس��تور وال��قان��ون ول��ن 
ت��كون ل��قرارات��ها أي��ة ق��يمة ق�ان�ون�ية وال ت�تمتع 
م�طلقًا  ل�لتنفيذ  ق�اب�لة  وغ�����ي��ر  اإلل�������زام  ب�صفة 
ت����ضطلع  ال����تي  امل����حكمة  له����ذه  والن����ري����د 
ومؤث�������رة  وج��سيمة  خ���طيرة  ب�اخ��تصاص��ات 
ال��سياس��ية  ال�������حياة  ف�������ي  ك�������بير  ب�������شكل 
ت��سقط  أن  ل��لبلد  واالج��تماع��ية  وال��قان��ون��ية 
م��ن ع�ني امل�جتمع وي�فقد ال�ثقة ف�ي ق�رارات�ها وأن 
وامل��صال��ح  األه��واء  مه��ب  ف��ي  ه�يبتها  ت�ضيع 
ال���ذي  ال���حساس  ال��ظرف  ه��ذا  ف��ي  ال��شخصية 
ال���تأك���يد  يس���تدع���ي  م���ما   ، ج���ميعًا  ن���عيشه 
تش��ري��ع  ف��ي  اإلس��������راع  ض��������رورة  ع��لى  مج��ددا 
ق��ان��ون امل��حكمة امل�نصوص ع�ليه ف�ي ال�دس�تور 
أو ت�عدي�ل ق�ان�ون�ها ال�حال�ي ل������كي ي������تسنى ل������ها 
ال�قان�ون�ية  اخ�تصاصات��ها  بممارس�ة  ال������قيام 
خ�اف�ات�ه  ع�����ن  ال�������ن���واب  م��ج�����ل��س  ي�����ت��رف�����ع  وأن 

ال�قائ�مة ب��ه��ذا ال���ش����أن.

نصاب المحكمة االتحادية

صادقت الهيئ��������ة العامة ملحكم��������ة التمييز االتحادية 
على حكم محكمة البداءة بالعدد 568/ب/2020 في 9 
/2 /2020املتضمن الغاء املرسوم الجمهوري رقم )4( 
ف��������ي 20 كانون الثاني 2020 واالمر القضائي الصادر 
م��������ن املحكمة االتحادية العلي��������ا بالعدد 39/ت/2020 

في 20 /1 /2020
وم��������ن امعان النظر في حيثيات وأس��������باب هذا القرار 
نج��������د أنه ُيعد من الس��������وابق القضائي��������ة الحديثة في 
الع��������راق، والتي تؤس��������س الجته��������ادات قضائية تكفل 
جعل مبدأ اس��������تقال القض��������اء من الناحي��������ة العملية 
مرآة حقيقية وتطبيقًا سليمًا ألحكام املادة )88( من 
دستور جهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على 
 )القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم 

َّ
أن

لغي��������ر القان��������ون، وال يج��������وز ألي س��������لطة التدخل في 
القضاء او في ش��������ؤون العدال��������ة(، وتؤكد على الوالية 
الع��������ام للقضاء املس��������تمدة من املادت��������ني )100( و)91/
اواًل( من الدس��������تور، واملادة )29( من قانون املرافعات 

املدنية.
كما وضعت محكمة التميي��������ز االتحادية امام نصب 
عينيه��������ا ع��������دم انتهاك اح��������كام الدس��������تور أو التطرق 
إل��������ى االختصاصات النوعي��������ة املمنوح��������ة للمحكمة 
االتحادي��������ة العليا بموجب املادة )93( من الدس��������تور، 
أو التعرض النتهاك االستقال املالي واالداري الذي 
تتمت��������ع به املحكمة االتحادية العليا وفق املادة )92/

اواًل( من الدستور.
 االجتهاد 

َّ
ولعلنا ال نغالي ف��������ي القول إذا ما قلنا بأن

القضائ��������ي العراق��������ي ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
باعتباره��������ا تتربع عل��������ى قمة املحاك��������م كان وما يزال 
مس��������تمرًا ف��������ي س��������د النق��������ص املوجود ف��������ي نصوص 
الدس��������تور والقانون، ومن بني اهم هذه املس��������ائل هو 

مناقش��������ة مبدأ )تحول صفة القاض��������ي االحتياط الى 
صفة القاضي األصلي( دون وجود سند دستوري أو 
قانوني يجيز ذلك لرئيس املحكمة االتحادية العليا 
القي��������ام بذلك، اذ حص��������رت محكمة التميي��������ز واليتها 
في م��������دى دس��������تورية اص��������دار املرس��������وم الجمهوري 
بتعيني أعضاء املحكم��������ة االتحادية وتحويل صفته 

االحتياطية الى صفة اصلية.
ولهذا فان محكمة التمييز عندما ناقشت عدم جواز 
إضفاء الصف��������ة االصلي��������ة او االحتياطية على عضو 
املحكم��������ة االتحادية املتقاعد محمد رجب الكبيس��������ي 
فإنها اصابت الحقيقة، والتزمت بالتطبيق الس��������ليم 
لنص��������وص الدس��������تور والقوانني الناف��������ذة، فمن جهة 
ُياح��������ظ خل��������و دس��������تور جمهورية الع��������راق من نص 
صريح أو ضمني يجي��������ز لرئيس املحكمة االتحادية 

العليا ترشيح أي قاضي لعضوية املحكمة االتحادية 
 يك��������ون بصفة أصلية أو 

ْ
العليا، يس��������توي في ذلك أن

احتياطية، وباألخص بعد اصدار القرار رقم )38( في 
21 /5 /2019، وم��������ن جهة أخ��������رى ياحظ خلو قانون 
املحكمة االتحادية العليا رقم )30( لسنة 2005 من أي 
نص يجيز لرئيس املحكمة تعيني أو تس��������مية عضو 
احتياط في املحكمة، بل على العكس نجد تبني كتاب 
املحكمة االتحادي��������ة العليا بالعدد 232/ت/2014 في 
30 /6 /2014 املوج��������ه الى رئاس��������ة الجمهورية نفس 

املبدأ الذي تتبناه محكمة التمييز.
وفضًا ع��������ن ذلك فإنه ال يج��������وز للمحكمة االتحادية 
 تقيس على االعراف القضائية التي تس��������ير 

ْ
العليا أن

عليه��������ا محاكم الدرجة األول��������ى والثانية فيما يتعلق 
 هذا االجتهاد 

َّ
بتس��������مية القضاة االحتياط، وذلك ألن

جاء بص��������ورة اس��������تثنائية وبن��������اًء عل��������ى الضرورات 
العملي��������ة، فض��������ًا ع��������ن اخت��������اف طبيع��������ة الق��������رارات 
واالح��������كام التي تصدرها املحكم��������ة االتحادية العليا 
- الت��������ي توص��������ف بالبت��������ات والنهائية - ع��������ن طبيعة 
القرارات التي تصدره��������ا املحاكم األخرى التي تكون 
قابلة للطعن فيها، ومن ثم فا يجوز ملحكمة حماية 
الدس��������تور واملناط بها اخطر االختصاصات املتعلق 
 تستند إلى أعراف قضائية 

ْ
بالقضاء الدس��������توري أن

ونصوص غي��������ر مدونة فيما يتعل��������ق بتعيني قضاة 
احتياط في عضوي��������ة املحكمة االتحادية العليا دون 

وجود سند دستوري أو قانوني.
وما يدلل على عدم دس��������تورية وقانونية تحول صفة 
القاض��������ي محم��������د رجب الكبيس��������ي ال��������ى صفة عضوًا 
اصليًا ف��������ي املحكم��������ة االتحادية هو انتح��������ال رئيس 
وأعضاء املحكمة االتحادية العليا السلطة الحصرية 
املناطة بمجلس الرئاسة والتي انيطت حاليًا برئيس 
الجمهورية وفق املادة )138( من الدستور في وجوب 
أداء اليم��������ني من عضو املحكمة بعد صدور مرس��������وم 
تعيينه أمام رئيس الجمهورية، خافًا ملا اش��������ترطته 
املادة )7( م��������ن قانون املحكمة االتحادية العليا، وهو 

االمر الذي ينفي صفة العضوية. 
وبه��������ذا فان محكمة التمييز انتهت إلى اعتناق املبدأ 
 الصف��������ة االحتياطية 

َّ
القضائي املس��������تحدث وه��������و أن

للقاضي ت��������دور وجودًا وعدمًا م��������ع الصفة االصلية، 
وبانتف��������اء صف��������ة العضوي��������ة االصلي��������ة ف��������ي محكمة 
التمييز بالنس��������بة لعضو املحكم��������ة االتحادية العليا 
االحتي��������اط فإنه يتوجب معها الحك��������م بانتفاء صفة 
العضوي��������ة االحتياطي��������ة بحك��������م املنطق الدس��������توري 

والقانوني السليم.
ويؤي��������د الفق��������ه الدس��������توري العراقي ه��������ذا االجتهاد 

 لتحول 
َّ

واملبدأ الذي اعتنقت��������ه محكمة التمييز، إذ إن
صفة العضوية للقاضي املعني بمرس��������وم جمهوري 
ش��������روطًا أساس��������ية وه��������ي ع��������دم مخالف��������ة نص��������وص 
 املحكمة 

َّ
الدس��������تور والقوان��������ني الناف��������ذة، وحي��������ث أن

االتحادية العليا لم تراِع التطبيق والتفسير السليم 
النتف��������اء صفة القاض��������ي محمد رجب الكبيس��������ي، لذا 
 الوالية العامة املمنوحة للقض��������اء وعلى قمتها 

َّ
ف��������إن

محكم��������ة التمييز االتحادية يجعل من الواجب امُللقى 
عليه��������ا وعلى مجلس القضاء األعلى وفق املادة )89( 
من الدس��������تور وبداللة املادة )91/اواًل( منه اإلشراف 
عل��������ى القض��������اء وتصحيح املس��������ار غير الدس��������توري 
والقانوني لتح��������ول صفة القاض��������ي االحتياطي إلى 
صف��������ة قاضي اصلي ف��������ي املحكم��������ة االتحادية العليا 
دون س��������ند دس��������توري او قانوني صريح أو ضمني، 
والزام وإش��������عار رئيس الجمهورية بإلغاء مرسومه 
غير الدستوري باثر رجعي كونه معدوم ال ينتج أثر 

في املاضي أو الحاضر أو املستقبل.
وبه��������ذا ال��������دور االنش��������ائي الرائ��������د ملحكم��������ة التمييز 
فإنه��������ا اثبتت لجميع املختص��������ني في القانون عمومًا 
والقانون الدستوري وللسلطات العامة )التشريعية 
والتنفيذي��������ة( انه��������ا الحام��������ي األمني عل��������ى نصوص 
الدس��������تور والقوان��������ني النافذة، كما أظه��������رت لنا مدى 
التغ��������ول واالنتهاكات الدس��������تورية الجس��������يمة التي 
قام��������ت بها املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا، وهو االمر 
الذي يجعل من واجب مجل��������س النواب القيام بدوره 
الدس��������توري وإيقاف عمل املحكم��������ة االتحادية العليا 
لع��������دم دس��������تورية التش��������كيل الحال��������ي واإلس��������راع في 
تش��������ريع قانون جديد للمحكمة االتحادية العليا في 
إطار اس��������تكمال تشكيل املؤسس��������ات الدستورية في 

العراق.

القاضي حسن فؤاد
عضو محكمة التمييز االتحادية

اطل��������ق فايروس كورونا س��������راح اآلالف من املحكوم��������ني واملوقوفني من 
س��������جونهم ومراكز احتجازهم في مختلف دول العالم وغير فايروس 
كورون��������ا من اتج��������اه بوصل��������ة  السياس��������ة التش��������ريعية الجنائية لدى 
اغلب الدول لتتجه نحو تغليب الحماية الصحية للس��������جناء باطاق 
سراحهم على حماية امن واسقرار املجتمع الذي يهدده خروج اولئك 

السجناء واملوقوفني.
اول ماكشفه الفايروس هو ضعف النظم التشريعية العقابية وعجزها 
عن مواجهة اثاره وعدم تش��������ريعها للقوان��������ني او النصوص  الخاصة 
الت��������ي توجب تخفيف العقوبات او اص��������دار قوانني وقرارات العفو في 
حال تفش��������ي مرض معد لذلك لج��������أت اكثر الدول للقواع��������د العامة في 
قوانينها لحماية نزالء الس��������جون في ظل غياب النصوص القانونية 
الخاص��������ة بالجائحة الوبائي��������ة فقوانني الصحة العامة ربما رس��������مت 
اج��������راءات لاباغ ع��������ن املصابني بام��������راض معدية وكيفي��������ة عاجهم 
وحجرهم وعقوبات ملن ينقل امل��������رض املعدي وملن ال يلتزم باجراءات 
الحجر الصحي اال انها خلت من نصوص تعالج ازمة النزالء الصحية 
وترس��������م طريقا قانوني��������ا لتخفيف الزخم في املؤسس��������ات االصاحية 
ومنعها من ان تتحول الى بيئة خصبة النتش��������ار الفايروس وتفشيه 
بني النزالء ولتفادي النقص التشريعي للنصوص القانونية الخاصة 
بمعالج��������ة مثل هذه الظ��������روف لجئت اغلب الدول ال��������ى اصدار قوانني 

وقرارات العفو العام او الخاص لحماية النزالء من خطر الجائحة.
عل��������ى الجانب االخر ف��������ان  محاكم الجزاء من جناي��������ات وجنح مطالبة  
ب��������ان تلجأ عند اصدار العقوبات بح��������ق املدانني في القضايا الجزائية 
املنظ��������ورة من قبلها الى اعتبار جائحة كورون��������ا من الظروف املخففة 
للعقوبة او الداعية الى ايقاف تنفيذها او اس��������تبدال العقوبة السالبة 
للحري��������ة بعقوب��������ة الغرامة او اي عقوب��������ة بديلة كلم��������ا كان ذلك ممكنا 
للتخفيف م��������ن الزخم على  املؤسس��������ات االصاحية كذل��������ك الن املتهم 
بجنحة بسيطة تكون عقوبتها الحبس البسيط بتقييد حريته لفترة 
محددة  فاذا ما تم  الحكم بحبس��������ه وايداعه في السجن ربما يعرضه 
ذل��������ك لاصابة بالفايروس والذي قد ينتهي بوفاته س��������يما في الدول 
التي تزداد فيها الوفيات وهنا فان  جسامة الجريمة املرتكبة من قبله 
ال تت��������اءم واحتمالية فقدانه للحياة فيما ل��������و قيدت حريته واصيب 
بالفاي��������روس مهما كان��������ت هذه االحتم��������االت ضعيف��������ة وقليلة فيجب 

تجنبها ومراعاتها من قبل محاكم املوضوع الجزائية.
ه��������ذا املنطق الجزائي بكل تفاصيل��������ه يفرضه الفايروس الذي لم يترك 
مجاال من مجاالت الحياة اكان��������ت قانونية ام اقتصادية ام اجتماعية 
اال وغيرها وفرض عليها انماطا جديدة في طريقة ممارسة الوظائف 

او القيام باالعمال التي تتطلبها تلك املجاالت.

القاضي إياد محسن ضمد   

اثر فايروس كورونا 
في السياسة العقابية

د. مصدق عادل
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عندم��������ا يتص��������دى القاضي الصدار الحك��������م القضائي الذي يح��������وز حجية االمر 
املقتض��������ي به الس��������تحصال الخصم حقه الثاب��������ت فيه عبر دوائ��������ر التنفيذ، فأن 
القاضي بإصداره الحكم ال يكون فعله ذلك بدوافع  عاطفية، ورغبة ش��������خصية،  
او نزوة  ش��������خصية عابرة ، بل هو نتاج لس��������ياق ذهني  ال مجرد عملية تطبيق 
ٓالي للنص القانوني بل هو مقيد بمبادىء يطلق عليها اس��������م ))املنطق(( و دور 
القاضي يكمن في ترجيح  الحقوق املتنازع عليها من خال الوقائع املعروضة 
م��������ن الخص��������وم ودوره َحَكما عادال في وزن االدلة املطروح��������ة-  مع ما له من دور 
ايجابي من خال توس��������يع س��������لطته  ف��������ي توجيه الدعوى  بم��������ا يكفل التطبيق 

السليم الحكام القانون وصوال الى الحكم العادل في القضية املنظورة-
وم��������ن هذا املنطلق يص��������در حكمه الذي أُلزم ان ياتي ُمس��������ببا تس��������بيبا منطقيا 
موجها للعقل واملنطق ليحقق التس��������بيب غايته باقناع الخصوم وجهة الطعن 
بم��������ا ذهب��������ه  اليه، ولن يتحقق هذا اال اذا جاءت اس��������باب حكمه مقنعة وال تكون 
مقنع��������ة اال اذا ج��������اءت  عل��������ى وف��������ق مقتضى  العق��������ل واملنطق الن عدال��������ة الحكم 
القضائي ال تكون بكفاية اس��������بابه ووجودها الن اش��������تراط االسباب في الحكم 
لم تكن لجوانب ش��������كليه  بل البد ان تكون على وفق املنطق بما توصل اليه من 

استقرائه الدلة الخصوم  والواقعة محل النزاع.
ويذه��������ب الفقه ان��������ه ينبغي ملقدمات التس��������بيب ابت��������داء ان تكون س��������ليمة وغير 
متناقض��������ة وما يبن��������ي عليها من احكام محتما عقا ومنطقا اما اذا اس��������تحال 
عق��������ا اس��������تخاص الواقعة التي اعتمدها الحكم فانه س��������وف يش��������وبه خطا في 
االس��������تدالل ، لذلك فان االلتزام بالتسبيب و بيان االسباب الواقعية والقانونية 
الت��������ي تؤدي الى املنطوق ال��������ذي انتهى اليه قاضي املوض��������وع  من خال قواعد 
العق��������ل واملنط��������ق وهي بذلك تكش��������ف عن م��������دى منطقية االقتن��������اع  املوضوعي 
للقاضي الن حكم القاضي هو تعبير عن نشاط ذهني وفكري فا بد من قيامه 
على تفكير منطقي اليجاد رابطة عقلية بني وقائع معلومة وغير معلومة حتى 
يأت��������ي رأي القاضي في الدعوى نتيجة اقتناع يقيني ال نتيجة اهواء او عاطفة 
عارضة او فكرة مبهمة او غامضة تعكس��������ه اسباب الحكم وتثبت انه جاء فعا 

كنتيجة منطقية ملقدمات ادت اليه.
فالحك��������م القضائ��������ي عبارة عن مقدمة كب��������رى وهي القواع��������د القانونية ومقدمة 
صغ��������رى وهي الوقائع والنتيجة والذي هي م��������ا تمخض عنها تطبيق القانون 
على الوقائع فمتى جاء استخاص املحكمة  للنتيجة التي انتهى اليها مقبوله 

ومستساغة  كان الحكم منطقيا.
واذا  جاء الحكم القضائي فاقدا ش��������رط منطقية االس��������باب اي كون االس��������باب ال 
ت��������ؤدي عقا وال منطقا ال��������ى النتيجة التي توصل اليها القاضي في حكمه فانه 

يحمل بني طياته احد عيوب التسبيب املتمثلة بفساد االستدالل.
 ومنطقي��������ة االس��������باب و وجودها في الحك��������م القضائي امر بغاي��������ة االهمية الن 
االتج��������اه نحو املنطقية ووجودها يضفي القوة علي��������ه و يّمكن جهة الطعن من 
اداء دورها الرقابي من خال االس��������باب الواردة ف��������ي الحكم ويتأكد  لها ان عمل 
القاض��������ي املتمثل بالحكم الصادر لم يس��������تخلص  اال  بناًء على قياس قضائي 

صحيح مستقى من مصادره من القانون والعقل.
وانه جاء عن طريق اس��������تقراء عناصر الواقعة بع��������د تحليلها ثم اعاده تركيبها 
الس��������تنباط الوقائع الثابتة و ان النتيجة التي توصل اليها كانت من املقدمتني 
الكبرى والصغرى بشكل مستساغ، بمعنى ان  استخاص النتائج النهائية من 
هاتني املقدمتني كان استخاصا منطقيا مقبول في العقل.ما يجعل حكمه متى 
ج��������اء على ض��������وء البناء املنطقي املذكور صحيحا و موافقا للقانون الش��������تماله 
على االس��������باب القانوني��������ة امللزم ببيانها ف��������ي حكمه. وبخاف ذل��������ك يجعل من 
حكمه مش��������وبا بالبطان لفساده باالس��������تدالل، ويكون  الحكم مشوبا بالفساد 
باالس��������تدالل كذلك اذا انطوت اس��������بابه على عيب ينال من س��������امة االستنباط. 
ويتحقق كذلك عندما تس��������تند املحكمة في اقتناعه��������ا الى ادلة غير صالحة من 
ناحية الواقع بما انتهت اليه او عدم فهم العناصر الواقعية التي خلصت اليها 
او وق��������وع التناقض بني تلك العناصر. فأن الحك��������م اذا  صدر في ضوء الحاالت 
الس��������ابقة يفقد االس��������اس املنطق��������ي بصدوره ويصب��������ح تماما كالحك��������م املنعدم 

التسبيب.
وف��������ي ضوء ما تقدم ن��������رى ان املنطق القانوني هو 
تطبيق قواعد علم املنطق واسس��������ه على املس��������ائل 
القانونية، و هو اس��������لوب التفكير الذي يعطي حًا 
قانونيا لوقائع مطروح��������ة ومن ثم الحصول على 
نتائج مترتبه ترتيبا منطقيا  مبنيًا على مقدمات 
مم��������ا يعكس العاق��������ة الوثيقة الصل��������ة  بني علمّي 

املنطق والقانون.
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سلك مولدة! 

محكم��������ة جناي��������ات  أص��������درت 
باإلع��������دام  حكم��������ني  كرب��������اء 
 6 بح��������ق  املؤب��������د  والس��������جن 
بقت��������ل  لقيامه��������م  متهم��������ني 
 ش��������خصني بس��������بب نزاع على 

سلك املولدة. 
االعامي  املركز  وذكر مراسل 
ملجل��������س القض��������اء االعلى في 
اس��������تئناف  رئاس��������ة محكم��������ة 
متهم��������ني  ان   "س��������تة  كرب��������اء 
اقدم��������وا على قتل ش��������خصني 
بس��������بب نش��������وب  ن��������زاع ب��������ني 
الطرفني بس��������بب انقطاع سلك 
 املول��������دة الخارجي��������ة  العائ��������د 
للمتهم��������ني  وامل��������ار م��������ن  امام 
من��������زل املجنى علي��������ه ليتطور 
فيما بعد من شجار  بااليدي 

الى نزاع مسلح ". 
واض��������اف ان "املحكمة وجدت 
االدلة كافية لتجريم املتهمني 
منهم  ثاث��������ة  عل��������ى  والحك��������م 
باالعدام ش��������نقا  حت��������ى املوت، 
فيم��������ا حكم��������ت املحكم��������ة على 
ثاثة اخرين بالس��������جن املؤبد 
وف��������ق اح��������كام امل��������ادة 406 من 

 قانون العقوبات". 

تزوير عقارات

صدقت محكمة تحقيق البصرة 
الثالثة التابعة لرئاسة محكمة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادية 

أقوال متهم  بتزوير العقارات. 
وذكر مراس��������ل املرك��������ز االعامي 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى ف��������ي 
اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة 
البص��������رة أن   "محكم��������ة تحقي��������ق 
البص��������رة صدق��������ت أق��������وال متهم 
ف��������ي محافظة  بتزوي��������ر عقارين 
بأس��������ماء  مس��������جلني  البص��������رة 
 مواطن��������ني كويتي��������ني باالتف��������اق 
م��������ع مح��������اٍم وصاح��������ب مكت��������ب 
عقارات وموظفني في التسجيل 

العقاري". 
"عملي��������ة  أن  املراس��������ل  واض��������اف 
التزوي��������ر تمت عب��������ر رفع صورة 
قيد العقار املستهدف االستياء 
علي��������ه  بالتزوي��������ر ف��������ي الس��������جل 
الدائم��������ي ووض��������ع ص��������ورة آخر 
باس��������م اح��������د املتهمني ال��������ذي تم 

تسجيله باسم جده". 
اتخ��������ذت  "املحكم��������ة  أن  وتاب��������ع 
االجراءات القانونية ضد املتهم 
وهي بصدد إحالته إلى املحكمة 

 املختصة لينال جزاءه العادل". 

اإلعدام إلرهابي

جناي��������ات  محكم��������ة  قض��������ت 
صاح الدين / الهيئة الثانية 
حكمني باالعدام ش��������نقا حتى 
امل��������وت بح��������ق اح��������د  ارهابيي 
عناص��������ر م��������ا يس��������مى تنظيم 
االرهاب��������ي عن جريمة  داعش 
اختط��������اف ضابط��������ني برتب��������ة 

عقداء في  تكريت. 
االعامي  املركز  وذكر مراسل 
ملجل��������س القض��������اء االعلى في 
رئاسة االستئناف أن "ارهابيا 
اعت��������رف  أمام الهيئ��������ة الثانية 
ف��������ي محكمة جناي��������ات صاح 
الح��������ادث  بتفاصي��������ل  الدي��������ن 
وقيام��������ه باختطاف ضابطني 
في  شرطة صاح الدين برتبة 
)عقيد( من منزلهما في قضاء 
عل��������ى  واالس��������تياء  تكري��������ت 
الشخصي  والسيارة  الساح 

العائدة لهما". 
"االح��������كام  أن  إل��������ى  وأش��������ار 
باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت 
بح��������ق امل��������دان يأتي اس��������تنادا 
ألح��������كام امل��������ادة الرابعة/1  من 
قانون مكافح��������ة اإلرهاب رقم 

13 لسنة 2005". 

بغداد/ ليث جواد

 "تعرضت إلى االهانة ام��������ام زوجتي واقاربي 
بص��������ورة مس��������تمرة من قب��������ل أخي ال��������ذي كان 
يتعمد التقليل  من ش��������أني"، هك��������ذا بدأ املتهم 
بس��������رد اعترافاته امام قاضي تحقيق بعقوبة 

التي حصلت "القضاء" على  نسخة منها.  
وف��������ي التحقي��������ق االبتدائ��������ي والقضائ��������ي أفاد 
)حاتم( الذي له من العمر 23 عاما بأنه يعمل 
كاس��������بًا )عامل  بناء(، ويقول "ما انفك شقيقي 
االكب��������ر م��������ن إهانتي أم��������ام زوجت��������ي واطفالي 

واقاربي بس��������بب او بدونه،  االمر الذي دفعني 
للتفكي��������ر للتخل��������ص منه بش��������كل ج��������دي. ولن 

يتحقق ذلك اال عن طريق قتله". 
ويضيف في محضر اعترافاته "رسمت الخطة 
وهيأت كافة االم��������ور الرتكاب الجريمة، حيث 
قمت  بارس��������ال زوجتي ال��������ى اهلها مع اطفالي 
واحضرت فأسا "طبر" وسكينا كون استخدام 
الساح الناري  قد يلفت االنظار اثناء ارتكاب 

الجريمة". 
ان��������ه "ف��������ي ي��������وم الح��������ادث  ويضي��������ف املته��������م 
2020/2/15 وف��������ي تم��������ام الس��������اعة الواح��������دة 

والنص��������ف لي��������ا كن��������ت  متواج��������دًا ف��������ي داري 
وانتظ��������رت حت��������ى خل��������د الجمي��������ع ال��������ى النوم 
مش��������اهدًا انطف��������اء اضواء منزل اخ��������ي املجنى 
 علي��������ه الذي كان قريبا من منزلنا وال يفصلنا 

عنه شيء". 
 "ول��������م تمض س��������اعة حت��������ى خرجت م��������ن نافذة 
غرفت��������ي لكي ال يش��������عر بي اح��������د"، يقول حاتم 

"وتسللت الى  منزله ومن ثم الى غرفة نومه". 
ثم اضاف قائا "بعد دخولي وجدت ش��������قيقي 
يغط بنومه على سريره وبالقرب منه زوجته 
فقم��������ت  بضرب��������ه بالطبر على رأس��������ه وكان في 

وقته��������ا واض��������ع يديه عل��������ى رأس��������ه فانقطعت 
مجموع��������ة م��������ن اصابع��������ه  وم��������ن ث��������م طعنت��������ه 
بالس��������كني، وعل��������ى وقع ذلك الفعل اس��������تيقظت 
زوجت��������ه فضربتها ايض��������ا بالطب��������ر الذي كان 
 ف��������ي يدي الكثر من مرة وس��������قطت ارضا ألقوم 

بطعنها عدة طعنات". 
منوه��������ا انه "اثناء محاولة خروجي اس��������تيقظ 
احد اوالد اخي وشاهد والده ووالدته والدماء 
تغط��������ي  اجس��������امهم فذه��������ب الى بي��������ت والدتي 
ليخبره��������م بما حصل حينه��������ا خرجت انا من 
الناف��������ذة عائدًا الى غرفت��������ي  وتظاهرًت بالنوم 

بالرغم من ان والدتي ب��������دأت بالصراخ بعدما 
اخبرها بما حصل ابن اخي".  

ثم تاب��������ع قائا "بعد ذلك ذهب��������ت الى دار أخي 
واالنهي��������ار  والص��������راخ  بالب��������كاء  وتظاه��������رت 
وسقطت على  االرض مغشيا علي وقام االقارب 
بنقلي الى املستش��������فى وفي اليوم الثاني عدت 
الى املنزل وقمت  بإخفاء أداتي الجريمة )الطبر 
والسكني( لكن اثناء ذلك شاهدني اخي االكبر 
مني وشاهد الطبر  والسكني والدماء تغطيها 
لتكتشف الجريمة التي قمت بها ويقوم أهلي 

بتسليمي الى السلطات  املختصة". 

 "أبو طبر" جديد يروي تفاصيل قتل شقيقه وزوجته

علنية املحاكمة هي عقد جلسة املحاكمة 
في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور 
ان يدخل��������ه،  ويش��������هد املحاكمة من دون 
قي��������د اال ما يس��������تلزمه ضب��������ط النظام، 
وقد نصت على ه��������ذه الضمانة الكثير 
 من الدساتير ومنها الدستور العراقي 
الحال��������ي، إذ نصت املادة )19/س��������ابعًا( 
منه على أن )جلسات  املحاكم علنية اال 
إذا قررت املحكمة جعلها س��������رية(، وقد 
نص املشرع العراقي على هذه  الضمانة 
في قانون التنظيم القضائي رقم )160( 
لس��������نة 1979 إذ قضت امل��������ادة ) 5 ( منه 
على  ان )جلس��������ات املحاكم علنية اال إذا 
قررت املحكمة جعلها س��������رية محافظة 
على النظ��������ام العام او  مراعاة لاداب او 
لحرمة االس��������رة ويتلى منطوق الحكم 

علنا(. 
  كما نصت على ذلك املادة )152( / من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية على 
انه ) يجب ان  تكون جلس��������ات املحاكمة 
علني��������ة ما لم تق��������رر املحكم��������ة ان تكون 
كله��������ا او بعضه��������ا س��������رية ال يحضرها 
 غي��������ر ذوي العاق��������ة بالدع��������وى مراعاة 
لام��������ن او املحافظة عل��������ى االداب ولها 
ان تمنع م��������ن حضورها  فئ��������ات معينة 
م��������ن الناس(، كما نص القس��������م )10( من 
قانون املحكمة الجنائية املركزية على 
أن   )تس��������تمع دوائر املحكم��������ة الجنائية 
القوال الش��������هود في جلسات علنية....(، 
وال��������ذي يعد أحد وس��������ائل  العلنية، كما 
نص��������ت املادة)19/ثالث��������ًا( م��������ن قان��������ون 
املحكم��������ة الجنائي��������ة العليا رق��������م )10( 
 لس��������نة2005على م��������ا يأتي )ل��������كل متهم 
الحق في محاكمة علنية، اس��������تنادًا الى 
أحكام هذا القانون  والقواعد الصادرة 

بموجبه(. 

المحاكمات وعلنيتها في القانون العراقي
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كتاب قضائي

)تمهي��������د( أوجز  ابت��������دأ الكتاب ب�
في��������ه امُلع��������د الغاي��������ة من اع��������داده 
تقديم��������ه  م��������ع  املق��������روء  ملنج��������زه 
لتعري��������ف  تفصيل��������ي ع��������ن قانون 

املرافع��������ات، مش��������يرًا ال��������ى أهمية 
قانون املرافعات ال��������ذي أوجز له 
فقرة كاملة  بصفحة لخص فيها 

أهميته. 

وفي ارب��������ع فقرات أش��������ار الكاتب 
املرافعات  قان��������ون  )تس��������مية  الى 
يتناولها  الت��������ي  واملوضوع��������ات 
املرافع��������ات  قان��������ون   ومص��������ادر 
وتطبيقه من حيث الزمان  وصلة 
قواعد قانون املرافعات بالنظام 
 الع��������ام والتط��������ور التاريخ��������ي له، 
خاتما التمهيد بشرح تفصيلي 

ألهمية الدراسة(.  
الفصل األول م��������ن الكتاب تناول 
فيه الكاتب الدعوى وشمل أربعة 
مباح��������ث، املبح��������ث األول س��������لط 
 فيه امُلعد الض��������وء على )تعريف 
الدع��������وى وبي��������ان خصائصه��������ا( 
تضمنه بمطلبني ح��������دد أولهما 
والثان��������ي  الدع��������وى   بتعري��������ف 

بخصائصها. املبحث الثاني من 
الفصل أش��������ار الى عاقة الدعوى 
 بالحق الذي تحميه فيما تناول 
والراب��������ع  الثال��������ث  باملبحث��������ني 
القضائية  واملطالب��������ة  )الدعاوى 
 والخصوم��������ة( و )الدعوى وحق 

االلتجاء الى القضاء(. 
الفصل الثاني من الكتاب تناول 
)شروط الدعوى( ضمنه بأربعة 
مباحث شملت )األهلية  والصفة 
أو الخصوم��������ة واملصلح��������ة التي 
حدده��������ا بثاث��������ة مطال��������ب ه��������ي 
"التعريف والخصائص  ودعوى 
قط��������ع النزاع" ث��������م خت��������م الفصل 
باملبح��������ث الرابع الذي تناول فيه 

شروط أخرى للدعوى. 

فيم��������ا تضم��������ن الفص��������ل الثال��������ث 
)عناصر الدع��������وى( الذي ضمنه 
بثاث��������ة مباح��������ث ه��������ي )أهمي��������ة 
الدع��������وى،  تحدي��������د  عناص��������ر 
تحديد عناصر الدعوى، س��������بب 

الدعوى(. 
وف��������ي الفص��������ول األخ��������رى أش��������ار 
الكاتب بالتفصي��������ل الى الدعوى 
بجميع مضامينها والتي فرعها 
الى  عدة مباحث شملت بعضها 

مطالب عدة. 
أم��������ا أه��������م م��������ا تضمنت��������ه فصول 
الكتاب فكانت )تقسيم الدعاوى، 
اجراءات اقامة الدعوى، الطلبات 
وأنواعه��������ا،  الدف��������وع   وآثاره��������ا، 

والدعوى الحادثة وأنواعها(.  

الدعوى المدنية الطلبات والدفوع.. دراسة تحليلية للنصوص القانونية

 ■ غاف 

الكتاب

بغداد / القضاء

صدر للقاضي عبد الس��������تار ناهي كت��������اب )الدعوى املدنية 
الطلبات والدفوع/ دراسة  تحليلية للنصوص القانونية(.  
يح��������وي الكتاب ثمانية فصول بع��������دد صفحات بلغت 318 
تناول فيه��������ا ُمعده )الدع��������وى املدنية  الطلب��������ات والدفوع( 

دراسة تحليلية للنصوص القانونية. 

قلم القاضي الدور الرقابي لمحكمة التمييز على 
منطقية أسباب الحكم القضائي

اختلفت التعريفات للقوة القاهرة ولكن يمكن القول بانها 
هي تعذر تنفيذ العقد بعد ابرامه  دون دخل الرادة املدين 
وذلك لس��������بب اجنبي خارج عن ارادة املدين لكن يش��������ترط 
في الس��������بب االجنبي الذي ادى الى اس��������تحالة التنفيذ ان 
يك��������ون غير متوقع كما انه يجب ان يس��������تحيل دفعه وفي 
مجال العقود الدولية تحت��������ل املبادالت التجارية الدولية 
موقع��������ا مهم��������ا في النش��������اط االقتص��������ادي ل��������كل دولة وقد 
يتع��������رض تنفيذ العق��������د الدولي تبع��������ا لخصوصياته إلى 
مخاط��������ر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالش��������روط التي 

وردت في العقد . 
فه��������ي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مس��������تحيا ، بصورة 
نهائية ، أو تكون اس��������تحالة التنفيذ ح��������ادث مؤقت. وفي 
الحالت��������ني يصبح عدم التنفيذ ض��������ارا بحقوق الدائن مما 
ي��������ؤدي إلى اإلخال بقاعدة الت��������وازن العقدي بني الطرفني 
.وتس��������تمد القوة القاهرة اساس��������ها من التشريع الوطني 
وكذلك تس��������تمد اساس��������ها م��������ن قضاء التحكيم بالنس��������بة 
لعق��������ود التج��������ارة الدولية وهذا يعني انها تطبق بش��������كل 
تلقائ��������ي دون الحاج��������ة ال��������ى اتف��������اق صريح ب��������ني االطراف 
وبالنسبة لعقود التجارة الدولية فان فكرة القوة القاهرة 
تس��������تمد اساس��������ها من قرارات التحكيم التج��������اري الدولي 
فاملحكم��������ون يذهبون الى املفهوم التقليدي للقوة القاهرة 
اذا لم يتف��������ق االطراف على مفهوم اخ��������ر وإن تنفيذ العقد 
الدول��������ي تتجاوز عناصر تنفي��������ذه جغرافيا حدود الدولة 
الواحدة س��������واء ما كان يتعلق في ن��������وع وكمية املبيع ، أم 

في تنوع وسائل نقله . 
عن��������د ذلك تب��������رز مش��������اكل النقل الدول��������ي ومنه��������ا اجتياز  
الحدود وتوفير الترخيص  الرسمي الخاص باالستيراد 
و التصدي��������ر وتحويل العم��������ات الازمة لتس��������ديد الثمن 
وكذلك مراعاة املعايير الصحي��������ة والبيئية لجنس املبيع 
.أضف إلى ذل��������ك بان العقد  الدول��������ي يتصف دائما بطول 
الفترة التي تفصل بني وقت إبرامه  وبني تاريخ التنفيذ . 
، إال أن الع��������رف التجاري الدولي يبرهن دائما وجود فترة 
ق��������د تط��������ول أو تقصر تفصل ب��������ني تاريخ انعق��������اد العقد و 
وقت التنفيذ الفعلي له ومن املفيد هنا التمييز بني حالة 
القوة القاه��������رة و الظرف الطارئ  .وهو ذلك الحادث الذي 
ال يجعل تنفيذ العقد مس��������تحيا كما هو الحال في القوة 
القاه��������رة ، ولكنه ممكن التنفيذ ، إال أن تنفيذه بالش��������روط 
التي ج��������اءت بها نصوص العقد تحم��������ل املدين بالتنفيذ 

أعباء مالية وخسارة جسيمة و باهظة  النتائج.
وان العرف الدولي جرى على انه العقود الدولية تتضمن 
في غالبيتها ش��������رطا باللجوء الى التحكيم الدولي لفض 
النزاع الذي قد يثور بمناسبة تنفيذ العقد وسوف تظهر 
الق��������وة القاهرة خ��������ال الفترة القادمة ف��������ي العقود الدولية 

بسبب توقف التجارة والنقل الدولي 
عموما بسبب الوباء العاملي كورنا 
وقد اش��������ارت املادة 425 من القانون 
املدني العراقي انه ينقضي االلتزام 
اذا اثبت املدي��������ن ان الوفاء به اصبح 
مس��������تحيا عليه لسبب اجنبي اليد 
له فيه وعليه ف��������ان االلتزام ينقضي 

باستحالة التنفيذ لسبب اجنبي.

القوة القاهرة 
في العقود الدولية

القاضي عماد عبد اهلل
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