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مسؤول السالمة املهنية يف جملس القضاء األعلى: 

اجلهود مستمرة لوقاية مالكاتنا من الفريوس
حماكم التحقيق اخلافرة.. خدمة قضائية 

ساهرة برغم الظروف الصحية

اإلفتتاحية

بابل / مروان الفتالوي
"

أثار طلب تقدمت به زوجة للطالق من قرينها، موجة 
م��������ن ردود األفع��������ال بعدم��������ا ادع��������ت أن زوجها مصاب 

ه. بفيروس كورونا وأن من االستحالة شفاء
وتش��������ير اإلحص��������اءات العاملي��������ة إلى ارتف��������اع ملحوظ 
في حاالت الطالق منذ تفش��������ي الجائح��������ة في يوهان 
الصيني��������ة بداية الع��������ام الحال��������ي، إال أن املتخصصني 
أرجعوا ذلك إل��������ى حالة اإلغالق العام التي يعيش��������ها 
العال��������م والحج��������ر املنزلي املتبع في أغل��������ب البلدان ما 
يش��������كل توت��������را عائليا وخالف��������ات ب��������ني األزواج، إال أن 
أحدا لم يتوقع أن إصابة أحد الزوجني بالفيروس قد 

يكون سببا للطالق!.
وتذكر الزوجة في طلبها الذي قدمته إلحدى محاكم 
األحوال الش��������خصية في بغداد وانتش��������ر ف��������ي مواقع 
التواصل االجتماعي أنها تطلب من املحكمة استدعاء 
زوجه��������ا الذي يرقد في مستش��������فى النعم��������ان والحكم 
بالتفريق بينهم��������ا إلصابته بالفيروس واس��������تحالة 

شفائه منه، كما تعبر.
وبعيدا عن قبول أو رد دع��������وى التفريق التي تقدمت 
به��������ا ه��������ذه الزوجة، كي��������ف ينظ��������ر القضاء ملث��������ل هذه 

الدعاوى من الناحية القانونية؟
يقول القاضي مرتضى الغريباوي إن "املشرع العراقي 
أعط��������ى الحق لل��������زوج بإنه��������اء العالقة بع��������د أن يردد 

الصيغة الش��������رعية إلنهاء لعالقة الزوجية بأشكالها 
املعروفة"، الفتا إلى أن "املش��������رع أجاز للزوجني أيضا 
حق انه��������اء العالقة الزوجية بطلب م��������ن القضاء وفق 
دعوى يقدمها إلى املحكمة استنادا إلى املادة 40 من 

قانون األحوال الشخصية".
وتن��������ص امل��������ادة )40( على أن "لكل م��������ن الزوجني طلب 
التفري��������ق عند توافر احد األس��������باب اآلتية: -1 إذا اضر 
احد الزوجني بالزوج اآلخر او بأوالدهما ضررا يتعذر 
مع��������ه اس��������تمرار الحي��������اة الزوجية. ويعتب��������ر من قبيل 
األضرار، اإلدمان على تناول املس��������كرات او املخدرات، 
عل��������ى ان تثبت حالة اإلدمان بتقري��������ر من لجنة طبية 
رس��������مية مختصة. ويعتبر من قبي��������ل األضرار كذلك، 

ممارسة القمار في بيت الزوجية.... الخ".
ويرى الغريباوي أن "هذا النص القانوني متطور ألنه 
ن��������ص بوجوب التفريق على الضرر ولم يحدد ماهية 
الضرر، لكنه اش��������ترط تعذر استمرار الحياة الزوجية 
معه س��������واء أكان هذا الضرر اصاب الزوجة أو األوالد، 
وت��������رك نس��������بة تحدي��������د الض��������رر للمحكم��������ة واجتهاد 
القاضي، وذكر حاالت على سبيل املثال منها اإلدمان 
على املس��������كرات وه��������ذا يجب أن يثب��������ت بتقرير علمي 
طبي، وكذلك ذكر على س��������بيل املثال ممارس��������ة القمار 

في بيت الزوجية".

التفاصيل ص 3

هل يمنح فيروس "كورونا" الزوجة طالقا من قرينها المصاب؟

بغداد / علي البدرواي 

يعتقد قاضي املحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية 
أن هناك مبالغ��������ة في األحاديث ح��������ول خروج منافذ 
كمركية عن س��������يطرة الدولة، غي��������ر أنه لم ينف وجود 
تدخالت من قبل "جهات" في عملها وش��������بهات فساد 

تطولها.
"القض��������اء" يتح��������دث  وف��������ي ح��������وار موس��������ع تنش��������ره 
القاض��������ي واثق عبود عبد الكاظم ع��������ن عمل املحكمة 
واختصاصه��������ا مبدي��������ا اقتراحاته��������ا في م��������ا يتعلق 

بإيقاف عمليات التهريب.
ويقول عبد الكاظم في معرض حديثه عن الس��������يطرة 
على املنافذ الكمركي��������ة جنوبي البالد "ال يخفى على 
الجمي��������ع ان هنال��������ك تدخال من عدة جه��������ات في عمل 
جمي��������ع املنافذ الحدودية فضال عن وجود ش��������بهات 

فس��������اد كبيرة تش��������وب عمل تلك املنافذ، اال انه وبقدر 
تعلق األمر باملنافذ الجنوبية اجد مبالغة بخصوص 

وجود منافذ خارج سيطرة الدولة بشكل كامل".
ويرى القاضي أن "الحل األمثل ملعالجة تلك الظاهرة 
ه��������و تطبيق نظ��������ام )االتمت��������ة( اي تحوي��������ل عمليات 
إخ��������راج البضائع بص��������ورة إلكتروني��������ة، بمعنى آخر 
يك��������ون التصريح ع��������ن البضائع واكم��������ال اإلجراءات 
الكمركية عليها سواء لالستيراد والتصدير بصورة 

إلكترونية".
وع��������ن اختصاص املحكم��������ة الكمركية ذك��������ر أن "املادة 
)٢٤٦( م��������ن قان��������ون الكم��������ارك رق��������م )٢٣( لس��������نة ١٩٨٤ 
املعدل نصت عل��������ى اختصاصها بالفصل في جرائم 
التهري��������ب والدعاوى التي تقيمه��������ا الدائرة الكمركية 
م��������ن اج��������ل تحصي��������ل الرس��������وم الكمركية والرس��������وم 
والضرائب والتكاليف األخرى، إضافة إلى النظر في 

االعتراضات عل��������ى قرارات التحصيل والتغريم عمال 
باملادة )240(  من هذا القانون". 

وأش��������ار القاضي إلى ان "الجرائم املش��������مولة بأحكام 
قان��������ون مكافحة تهريب النفط ومش��������تقاته رقم )41( 
لس��������نة ٢٠٠٨ تدخ��������ل ضم��������ن االختص��������اص الوظيفي 
للمحكم��������ة الكمركية أيضا عم��������ال بنص املادة ٢/أوال 
م��������ن القانون املذكور". وبهذا الش��������أن ذكر أن "املحكمة 
الكمركية نظرت عشرات القضايا التي تخص تهريب 
النفط ومش��������تقاته وال زالت وقد ص��������درت العديد من 

األحكام بحق مرتكبي تلك الجرائم".
وبخص��������وص تعدي��������ل قان��������ون الكم��������ارك يج��������د عبد 
الكاظم أن "من الضروري اجراء تعديالت على بعض 
نصوص القانون كونه��������ا أصبحت تتقاطع مع مبدأ 
الفصل بني الس��������لطات الذي نصت علي��������ه املادة )47( 
من دس��������تور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، حيث نجد 

مث��������ال ان امل��������ادة ٢٣٧ /ثاني��������ا /أ  من قان��������ون الكمارك 
أعط��������ت صالحية التوقيف ملدة ثالث��������ة ايام ملدير عام 
الكم��������ارك أو م��������ن يخوله، فض��������ال عن ذلك ف��������إن املادة 
٢٤٥ /ثانيا م��������ن القانون ذاته نصت على ان املحكمة 
الكمركية تتألف من قاضيني متفرغني ال يقل صنف 
احدهما ع��������ن الصنف الثاني وعضوي��������ة موظف من 
الهيئة العامة الكمارك حاصل على ش��������هادة جامعية 
أولية في القانون، كذلك املادة )250(  منه التي نصت 
تش��������كيل الهيئة التمييزية الخاصة بقضايا الكمارك 
من قاض م��������ن محكمة التميي��������ز وعضوية قاض من 
الصن��������ف األول واحد املدراء العامني في وزارة املالية 
لذلك اصبح لزاما اج��������راء تعديل على كافة نصوص 

القانون التي تتعارض مع الدستور".

التفاصيل ص4

قاضي الكمارك الجنوبية يؤكد السيطرة على المنافذ 
لكنه ال ينفي وجود فساد وتدخالت بعملها

ُكتاب العدد

القاضي د. حيدر علي نوري  
 احلماية القانونية لكبار السن يف 

التشريع العراقي

بغداد/ غسان مرزة

يتقمص مجرمون أدوارًا لشخصيات مختلفة وكأنهم في 
تمثيلي��������ة جادة بهدف اصطي��������اد ضحاياهم عبر االبتزاز 
املالي، كم��������ا يحظى بعضهم بالنفوذ والقوة والس��������لطان 
عب��������ر هوياتهم الكاذبة لفترة طويلة قبل أن تكش��������ف هذه 
التمثيلي��������ة املرة، تلك هي جريمة انتح��������ال الصفة التي ال 
تكاد تخفت حتى تنش��������طر بش��������خصيات أخرى وممثلني 

آخرين. وبالرغم من الجهود القضائية واألمنية املبذولة 
للح��������د من هذه الظاه��������رة اال أن  الطريق ما زال طوياًل أمام 
مكافح��������ة هذه الجريم��������ة التي ب��������دأت بالتزاي��������د والتنوع 
الس��������يما انها تعتم��������د على املس��������توى  الفك��������ري للضحية 

ومدى مكره وإدراكه.
ويقول قاضي محكمة تحقيق الكرخ محمد يوسف شراد 
إن "هناك الكثير من الدعاوى التي تخص انتحال الصفة 
معروض��������ة أمامن��������ا، ويتقم��������ص املجرمون فيه��������ا مختلف 

الصفات والش��������خصيات، وفي األغلب ينتحلون الصفات 
األمنية لش��������خصيات مهم��������ة  بالدولة ف��������ي وزارات الدفاع 
والداخلية وأجهزة األمن الوطني واملخابرات وحتى على 
مستوى مستش���ارية  رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء"، 
الفت��������ا إلى أن "دعوى وردت تخص انتحال صفة املتحدث 
الرس��������مي لرئيس مجلس الوزراء وق��������د تمت إحالتها الى 

محكمة الجنايات".  
التفاصيل ص3

بغداد/ ليث جواد

ارتفع��������ت ح��������وادث الدراجات الناري��������ة في اآلون��������ة األخيرة 
وباتت تش��������كل خطرًا محدق��������ًا يؤرق س��������ائقي املركبات في 
الش��������وارع العامة، وبغ��������ض النظر عن املتس��������بب بالحادث 
فإن س��������ائق املركبة هو من يك��������ون الضحية في العادة أمام 

السطوة املجتمعية.

ويتحدث قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد 
الجليل عن هذه الظاهرة، قائال إن "الحوادث املرورية التي 
تحصل ف��������ي أي مكان ال بد أن يجرى له��������ا مخطط مروري 

ملعرفة من هو املقصر".
ويضي��������ف أن "املقصرية نس��������بتها  100 درج��������ة وهذا األمر 
ينطبق أيض��������ا مع الح��������وادث التي تحصل م��������ع الدراجات 
النارية واملركبات ايضا ملعرفة من هو املقصر االساسي في 

الحادث السيما اذا نتج عنها عاهة او وفاة او اصابة".
وتابع عبد الجليل ان "ش��������رطي املرور هو من يقرر نس��������بة 
املقصرية في تلك الحوادث فإذا كانت املقصرية على سائق 
الدراجة النارية بنسبة %100 فان سائق املركبة ال يتحمل 
اي مس��������اءلة جزائية او مدنية حت��������ى وان نتج عن الحادث 

عاهة أو وفاة أو إصابة".
التفاصيل ص 2

بغداد/ إيناس جبار 

أك��������د مجلس القضاء األعلى من خالل إعمامه 
خالل الش��������هر املنصرم على حماي��������ة الكوادر 
الطبي��������ة والصحي��������ة م��������ن االعت��������داءات الت��������ي 
تطوله��������م، الس��������يما في امل��������دة األخي��������رة التي 
شهدت العديد من حوادث االعتداء والضرب 
لألطب��������اء والعاملني ف��������ي القطاع الصحي من 
قب��������ل ذوي املرض��������ى واملصاب��������ني وتحميلهم 
مس��������ؤولية تدهور وضع املري��������ض الصحي، 
مش��������ددا على العقوبات التي فرضها املشرع 

العراقي ملكافحة هذه الظاهرة. 
ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة علي 
كم��������ال إن "املش��������رع العراق��������ي أول��������ى من خالل 
نصوص قانون العقوبات اهتماما بموظفي 
الدولة ملا تقدمه هذه الفئات من خدمة ألفراد 

املجتم��������ع إضافة إلى احترام املوظفني كونهم 
ا من هيبة وس��������يادة الدولة وملساعدتهم  جزء

في أداء أعمالهم بصورة سليمة".
 ويضيف القاضي أن "املواد العقابية الواردة 
ف��������ي القان��������ون العراق��������ي 229 و230 تناول��������ت 
االعت��������داءات الحاصل��������ة عل��������ى كاف��������ة موظفي 
الدولة واملادة 331 من القانون نظمت قوانني 
خاص��������ة باالعتداءات التي تطال فئات معينة 
م��������ن موظفي الدولة وأولته��������م حماية خاصة 
وأبرزها قانون حماية األطباء رقم 26 لس��������نة 

."2013
ويشير القاضي إلى أن "حق الشكوى مكفول 
قانونا ودس��������تورا وان واالعتداءات التي تقع 
عل��������ى األطباء نظ��������م أحكامها قان��������ون أصول 

املحاكمات الجزائية".
التفاصيل ص 3

المناصب األمنية األكثر تعرضا النتحال الصفة

حوادث الدراجات النارية تفتح بابا لالبتزاز المالي

تفاقم حاالت االعتداء 
على األطباء مع تفشي الجائحة

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

دور االدعاء العام يف رصد 
ظاهرة اإلجرام  

طباخ لداعش: قتلت 3 مواطنني 
واعتزمت القيام بعملية انتحارية

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

انتحال الصفة

انتح��������ال الصفة هو الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال 
ش��������خصيته بحيث الناظر إليه واملتعامل معه يعتقد دون شك 
أنه يتعامل مع من تم انتحال شخصيته، فإذا انتحل شخصية 
ضابط الش��������رطة فهو يعامل معاملة الضابط بالتمام والكمال 
ال ينقص منها شيء، ومنهم من ينتحل صفة الطبيب وهو لم 
يدرس الطب من األس��������اس، ويبدأ في مزاول��������ة مهنة الطب مما 
يتسبب في أضرار جسيمة على املجتمع، ويهدد أرواحا كثيرة 
بالخط��������ر وامل��������وت أحياًنا وتك��������ون ضحية ملثل ه��������ذه الجريمة 
الذي يعاني فاعلها بخلل نفس��������ي على األغلب، على اعتبار أن 
الفرد قد فش��������ل في دراسته ويريد أن يكون طبيًبا دون التقييد 
بدراس��������ة جامعية أو ضوابط مهنية، ويح��������اول محاكاة نفس 
املمارس��������ات التي يقوم بها الشخص املنتحلة صفته من حيث 

اللغة واملصطلحات وربما الزي نفسه في بعض األحيان.
وق��������د تزايدت أع��������داد هؤالء بمس��������ميات مختلفة منها )س��������فير 
الس��������الم، عضو اللجن��������ة العليا لكذا؛ قاض دول��������ي، الصحفي..، 
اإلعالمي..، املحامي..، الدكتور..( وهو يستغل كل هذه املسميات 
بغ��������رض تحقيق وجاهة اجتماعية أو مكاس��������ب ش��������خصية أو 
جماعية، وحب الش��������هرة والظهور وإش��������باع نقص أو خلل في 

شخصيته.
وانتح��������ال الصفة س��������لوك إجرامي يح��������اول من خالل��������ه املجرم 
الوص��������ول إل��������ى مناف��������ع خاص��������ة. وهو م��������ا ينفي أي��������ة عالقة له 
باألمراض النفس��������ية أو العقلي��������ة، بل كمب��������دأ قانوني ال يجوز 
ألي ش��������خص منهم أن يدفع ام��������ام املحكمة بالجنون أو بمرض 

نفسي.
وهي من الجرائم املخلة بالشرف على وفق احكام املادة }6/21{ 

من قانون العقوبات رقم }111{ لسنة 1969.
وجريمة انتحال الصفة هي جريمة انتحال الوظائف والصفات 
ال��������واردة في امل��������ادة }260{ من القانون العقوب��������ات والواردة في 
ق��������رار مجلس قيادة الث��������ورة املنحل }160{ لس��������نة 1983 والتي 
تتحقق بانتحال وظيفة من وظائف القوات املسلحة أو انتحال 
ف��������ي الوظائف املدنية العامة أو وظائف قوى االمن الداخلي او 
تحص��������ل بالتدخل في هذه الوظائف او إج��������راء عمل من أعمال 
ه��������ذه الوظائف دون صف��������ة رس��������مية او إذن و موافقة من جهة 

مختصة وهذا هو تعريف هذه الجريمة الذي قرره القانون.
وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة ال تزيد على الثالث سنوات 
طبقا للم��������ادة }260{ من قان��������ون العقوبات لك��������ن القرار }160{ 
لس��������نة 1983 جعل العقوبة الس��������جن الذي تصل مدته الى عشر 

سنوات.

■ المحاكم تواصل عملها وسط إجراءات وقائية وبدوام يسد حاجة المواطن.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / القضاء

على الرغم من حداثة تأسيس��������ها، نجحت رابطة القاضيات العراقية في 
االنضم��������ام الى الرابط��������ة الدولية للقاضيات، وهي خط��������وة تأتي بمثابة 
اعت��������راف دول��������ي مهم بالرابط��������ة، فيما وصفه��������ا مجلس القض��������اء األعلى 

ب�"االنجاز التاريخي".
وع��������ن هذا االنضمام تقول رئيس��������ة رابطة القاضي��������ات العراقية القاضية 
إله��������ام فخري في مقابلة مع "القضاء": "نود في البدء أن اعرف بالجمعية 
الدولية للقاضيات )international association of women judges( ومقرها 
في واش��������نطن، وهي منظم��������ة غير ربحية وغير حكومي��������ة تضم أكثر من 

أربع االف قاضية ومن )103( دول".
وأضافت فخ��������ري أن "الرابطة الدولية ومنذ تأسيس��������ها عام 1991 تعمل 
على توحيد جهود النس��������وة العامالت في س��������لك القضاء وبهدف توفير 
العدال��������ة للجميع ودعم حكم القانون وتتركز انش��������طتها على دعم الدور 
املتمي��������ز للقاضيات من أجل تكريس حقوق امل��������رأة أو حمايتها عبر دعم 
عملها في الس��������لطة القضائي��������ة وتوفير برامج تدري��������ب متقدمة وبرامج 
تع��������اون دولي لحماية حقوق االنس��������ان عامة والتخلص من كل أش��������كال 

التمييز ضد املرأة خاصة".

التفاصيل ص 2

رابطة القاضيات العراقية 
تحظى باالعتراف الدولي

https://www.hjc.iq/view.67443/
https://www.hjc.iq/view.67441/
https://www.hjc.iq/view.67448/
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ارتفع��������ت حوادث الدراجات النارية في اآلونة األخيرة 
وباتت تشكل خطرًا محدقًا يؤرق سائقي املركبات في 
الشوارع العامة، وبغض النظر عن املتسبب بالحادث 
فإن س��������ائق املركبة هو من يك��������ون الضحية في العادة 

أمام السطوة املجتمعية.
ويتحدث قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث 
عب��������د الجليل عن ه��������ذه الظاهرة، قائ��������ال إن "الحوادث 
املرورية التي تحصل في أي مكان ال بد أن يجرى لها 

مخطط مروري ملعرفة من هو املقصر".
ويضيف أن "املقصرية نسبتها  100 درجة وهذا األمر 
ينطبق أيضا مع الحوادث التي تحصل مع الدراجات 
الناري��������ة واملركب��������ات ايض��������ا ملعرف��������ة من ه��������و املقصر 
االساس��������ي في الحادث السيما اذا نتج عنها عاهة او 

وفاة او اصابة".
وتاب��������ع عبد الجليل ان "ش��������رطي املرور ه��������و من يقرر 
نسبة املقصرية في تلك الحوادث فإذا كانت املقصرية 
على س��������ائق الدراجة النارية بنسبة %100 فان سائق 
املركبة ال يتحمل اي مس��������اءلة جزائية او مدنية حتى 

وان نتج عن الحادث عاهة أو وفاة أو إصابة".
واستش��������هد القاضي بحادثة "وقعت قبل فترة لسائق 
مركب��������ة حم��������ل في منطق��������ة ال��������دورة واثن��������اء محاولته 
االستدارة فوجئ بسائق درجة نارية فيها شخصان 
يس��������يران عكس االتجاه واصطدم��������وا بمقدمة املركبة 
ما أس��������فر عن وفاة الش��������خصني بالح��������ال وبعد اجراء 
املخطط كانت املقصرية على س��������ائق الدراجة  بنسبة 

."100%
ولفت القاض��������ي الى أن "ضابط التحقيق كان قد أحال 
أوراق سائق املركبة الى املحكمة وبعد اطالع القاضي 
عل��������ى س��������ير التحقيق ومخط��������ط الح��������ادث ومقصرية 
صاحب الدراجة النارية تم اطالق سائق املركبة فورا 

ومن محكمة التحقيق".
منوه��������ا بأن "س��������ائق املركبة بع��������د مرور م��������دة وأثناء 
مراجعته املحكمة من اجل غلق  الدعوى بشكل نهائي 
اخب��������ر املحكمة انه دفع ل��������ذوي املتوفني دية قدرها 12 
مليونا عن كل ش��������خص بالرغم من إطالق سراحه من 

قبل املحكمة واالفراج عنه لكونه غير مذنب".
ويضي��������ف القاضي ح��������ارث عبد الجلي��������ل أن "القانون 
عال��������ج جميع االمور في ما يخ��������ص الحوادث املرورية 

اال ان الخل��������ل بالدرجة االول��������ى باملواطن الذي يرضخ 
لتلك الضغوط ويق��������وم بدفع اموال من اجل التخلص 

من هذه املشكلة".
ويش��������دد القاضي على أن "املحكمة ال تتدخل في امور 
الفصل العشائري ال من بعيد او قريب لكن اذا تعرض 
املواطن الى أي تهديد من اجل اجباره على دفع مبلغ 
مالي مع��������ني فانه بامكانه اللجوء الى املحكمة واقامة 
ش��������كوى قضائية على من يقوم بتهديده وفق احكام 

املواد 432 و 431 و 430 وحسب ظروف كل قضية". 

االستعانة بالكاميرات
وبش��������أن مس��������ألة االس��������تعانة بالكامي��������رات، ذكر عبد 
الجليل أن "بإمكان شرطي املرور االستعانة بكاميرات 
املراقب��������ة ان توفرت في وقت الحادث نفس��������ه كما يتيح 
القانون ألي طرف تقع عليه املقصرية الطعن بها أمام 
املحكمة عب��������ر تقديمه طلبًا مكتوب��������ًا بذلك، حيث تتم 
مفاتح��������ة مديرية املرور العامة من اجل ارس��������ال ثالثة 
خبراء العادة الكش��������ف وتحدي��������د املقصرية من جديد 
ومن حق الخبراء االستعانة بكاميرات املراقبة العامة 

والخاصة".
وأكم��������ل ان "ح��������وادث الدراجات الناري��������ة اصبحت من 
الحوادث املتكررة وش��������به اليومية بس��������بب االستيراد 
غي��������ر املقنن وقيادتها دون ضواب��������ط  فضال عن  كون 
اغلب س��������ائقي تلك الدرجات من االح��������داث واليافعني 
عم��������رًا وال يحمل��������ون إج��������ازات قيادة تؤهله��������م لقيادة 
دراساتهم أس��������وة ببقية املركبات وهذا الحال ينطبق 
على البالغني أيضا، اضافة الى ان معظم تلك الدراجات 
غير مسجلة بدوائر املرور العامة وال تخضع لشروط  

السالمة واألمان".
ولف��������ت ال��������ى "ضرورة تش��������ديد اإلج��������راءات عل��������ى تلك 
الدرجات من قبل ش��������رطة املرور ومحاسبة ومالحقة 
املخالفني للحد من تلك الحوادث في املستقبل"، الفتا 
الى ان "مجلس القضاء االعلى بعد نفاذ قانون املرور 
الجدي��������د  حدد قاضي تحقيق مختص في كل محكمة 

للنظر بقضايا املرور ضمن الرقعة الجغرافية".
وبشأن تعرض اصحاب املركبات الى ابتزاز من ذوي 
اصحاب الدراجات الذين يفتعلون حوادث مصطنعة 
ذك��������ر القاضي ان "االبتزاز من ذوي اصحاب الدراجات 
الناري��������ة لس��������ائقي املركب��������ات  يتم التعام��������ل معه بأنه 
عملية ابتزاز وبإم��������كان صاحب العجلة الذي تعرض 

الى حادث مفتعل االس��������تعانة بالق��������وات االمنية، كما 
يتيح القانون له تقديم ش��������كوى جزائية عبر ش��������هود 
عيان او االس��������تعانة بكاميرات املراقبة حينها تطبق 

عليهم احكام املادة 456".
وق��������د بني القاضي أن��������ه "في حال عدم تقصير س��������ائق 
املركب��������ة تجاه س��������ائق الدراجة وف��������ق املخطط املروري 
لكن��������ه تعرض الى تهديد عش��������ائري يجب��������ره على دفع 
مبلغ مالي بالقوة فهنا يتم التعامل مع هذا املوضوع  
وف��������ق امل��������واد 432 و 431 و 430  من قان��������ون العقوبات 
وحس��������ب ظ��������روف كل جريم��������ة واذا تم ضبطه��������م اثناء 
عملية التس��������ليم تحديد التهديد يت��������م التعامل معهم 

وفق املادة 452 من قانون العقوبات". 
ب��������دوره ذك��������ر قاض��������ي التحقيق ف��������ي محكم��������ة الكرادة 
لقمان جاس��������م في حديث ل�"القضاء " ان "كلمة الفصل 
بالح��������وادث املروري��������ة تعتمد على املخط��������ط  املروري 
للحادث الذي بموجبه يتم تحديد مقصرية كل طرف 

من طرفي الحادث".
مضيفا ان��������ه "اذا كان��������ت املقصرية عل��������ى الطرفني فإن 
الطرف��������ني يعدان متهمني ومش��������تكني ف��������ي الوقت ذاته  
وبإمكانهم اقامة دعوى قضائية امام املحكمة وحسب 

االختصاص املكاني".   
واوضح القاضي انه اذا تعرض مالك الدراجة النارية 
الى اصابة بليغة من جراء حادث مروري مع مركبة ما 
فأنه يتم توقيف س��������ائق املركبة ابتداًء وبعدما يجرى 
املخطط تح��������دد مقصرية كل طرف بالنس��������بة املئوية 

اضافة الى انه قد يكون الطرفان مقصرين".
واكد "ع��������دم وجود مان��������ع قانوني من اجراء الكش��������ف 
امل��������روري حت��������ى ول��������و مضى عل��������ى الحادث س��������نة من 
خالل االس��������تعانة بمديرية املرور العامة واالس��������تناد 
الى الفحص االلي ومعاين��������ة اتجاه االصطدام وافادة 

اطراف الدعوى والشهود العيان".

حوادث الدراجات النارية تتفاقم وتفتح بابا جديدا لالبتزاز المالي

وعن ه��������ذا االنضمام تقول رئيس��������ة 
القاضية  العراقية  القاضيات  رابطة 
إلهام فخري في مقابلة مع "القضاء": 
"نود في الب��������دء أن اعرف بالجمعية 
 international( الدولي��������ة للقاضي��������ات
 )association of women judges
ومقرها في واش��������نطن، وهي منظمة 
غي��������ر ربحي��������ة وغي��������ر حكومية تضم 
أكث��������ر م��������ن أرب��������ع االف قاضي��������ة ومن 

)103( دول".
وأضافت فخري أن "الرابطة الدولية 
ومنذ تأسيسها عام 1991 تعمل على 
توحيد جهود النسوة العامالت في 
سلك القضاء وبهدف توفير العدالة 
للجميع ودعم حكم القانون وتتركز 
انش��������طتها على دعم ال��������دور املتميز 
للقاضيات م��������ن أجل تكريس حقوق 
امل��������رأة أو حمايتها عب��������ر دعم عملها 
في السلطة القضائية وتوفير برامج 
تدري��������ب متقدم��������ة وبرام��������ج تع��������اون 
دولي لحماية حقوق االنس��������ان عامة 
والتخل��������ص من كل أش��������كال التمييز 

ضد املرأة خاصة".
وع��������ن  آلي��������ة االنضم��������ام للجمعي��������ة 
الدولية للقاضيات ذكرت أن "االنتماء 
يتم بواسطة تقديم الطلبات ورفعها 
مباشرة الى الجمعية مع بيان شرح 
واف ع��������ن طبيع��������ة عم��������ل الرابطة أو 
الجمعية الراغبة باالنتماء للجمعية 

الدولية للقاضيات".
وتابعت فخ��������ري أن "جهود رابطتنا 
تكلل��������ت بالنجاح بع��������د املوافقة على 
االنضم��������ام ال��������ى الجمعي��������ة الدولية 
للقاضيات وبدعم مباشر من السيد 
األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س  رئي��������س 
الجهود  ال��������ى  باالضاف��������ة  املحت��������رم، 
الس��������اندة م��������ن قب��������ل س��������فارة اململكة 

املتحدة في بغداد".
وف��������ي الوق��������ت ال��������ذي تطم��������ح رابطة 

القاضي��������ات العراقي��������ة ال��������ى تحقيق 
االه��������داف املرج��������وة م��������ن انضمامها 
للقاضيات  الدولي��������ة  الجمعي��������ة  الى 
باعتبارها منصة مهمة للحوار بني 
العامالت في الس��������لك القضائي على 
مختلف املستويات واالختصاصات 
وتب��������ادل الخب��������رات، تطمح رئيس��������ة 
الرابطة ف��������ي املقام األول الى "تطوير 
قدرة القاضية العراقية على ممارسة 
عمله��������ا القضائي وتوس��������يع آفاقها 
وادوات عملها بما ينسجم مع روح 
القانون وتحقيق العدالة ما ينعكس 
إيجاب��������ا ملصلح��������ة املجتمع بش��������كل 
عام وفي املج��������االت املتعلقة بحقوق 
املرأة والطفل بشكل خاص، السيما 
في املوضوع��������ات املتعلقة بمكافحة 
العنف والتمييز ضد املرأة وقضايا 

حماية األطفال"، كما تقول.
وتتابع أن "الرابطة تهدف الى تمكني 
امل��������رأة القاضية من تول��������ي املناصب 
القض��������اء  مجل��������س  ف��������ي  القيادي��������ة 
األعل��������ى كونها أثبت��������ت جدارتها في 
العم��������ل بكافة املج��������االت"، مفيدة بأن 
"املس��������تقبل القري��������ب سيكش��������ف ع��������ن 
تنظيم س��������ياقات عمل مش��������تركة مع 
الجمعية الدولية للقاضيات وابتداء 
ت��������م االتفاق على عقد لقاء بواس��������طة 
س��������كايب مع قضاة اململك��������ة املتحدة 

لتبادل الخبرات ح��������ول طبيعة عمل 
املحاكم وإجراءات التقاضي للبلدين 
في ظ��������ل االحتياط��������ات املتخذة ملنع 

تفشي وباء كورونا".
وعل��������ى الرغم م��������ن حداثة تأس��������يس 
رابطة القاضي��������ات العراقية إال انها 
تمكنت املش��������اركة في عدة نشاطات 
واملس��������اهمة ف��������ي ع��������دد م��������ن الورش 
واملؤتمرات وف��������ي مختلف املجاالت 
من بينها املشاركة في ورشة العمل 
الخاص��������ة بتوفي��������ر امل��������الذات اآلمنة 
فعاليات  أسريا وحضور  للمعنفني 
منت��������دى بغ��������داد االقليم��������ي لتطوير 
للنه��������وض  املؤسس��������اتية  اآللي��������ات 
باملرأة واملش��������اركة في املؤتمر األول 
حول رؤية املرأة العراقية في التنمية 
ضم��������ن   2030  -  2020 املس��������تدامة 
برنام��������ج األم��������م املتح��������دة اإلنمائي، 
وكذلك املشاركة في الندوة الحوارية 
حول أح��������كام امل��������ادة 57 م��������ن قانون 
األحوال الش��������خصية ضمن برنامج 
األم��������م املتحدة اإلنمائ��������ي ومنظمات 
املجتم��������ع املدن��������ي، باإلضاف��������ة إل��������ى 
املش��������اركة ضمن وف��������د قضائي رفيع 
املس��������توى برئاس��������ة الس��������يد رئي��������س 
مجلس القض��������اء األعلى املحترم الى 
اململك��������ة العربي��������ة الس��������عودية حول 
س��������بل التع��������اون القضائي املش��������ترك 
بني البلدين، بحسب القاضية الهام 

فخري.
القاضي��������ات  "رابط��������ة  أن  وأكمل��������ت 

العراقية تعتبر مشروعا رياديا في 
املنطقة وقد س��������بقتنا في هذا املجال 
كل من جمعية القاضيات في املغرب 
وجمعي��������ة القاضي��������ات ف��������ي تون��������س 
ومنت��������دى القاضي��������ات ف��������ي اليم��������ن، 
ونح��������ن نس��������عى لتأم��������ني االتص��������ال 
بالجمعي��������ات واملنتديات القضائية 

النسوية العربية والعاملية".
وعن كيفي��������ة االنتماء ال��������ى رابطتها 
قال��������ت إن "أبواب االنتس��������اب لرابطة 
القاضي��������ات العراقي��������ة مفتوحة لكل 
قاضية عراقية سواء كانت متقاعدة 
أو مس��������تمرة ف��������ي الخدم��������ة بعد ملء 
باالنتس��������اب  الخاصة  االس��������تمارات 
وتس��������ديد ب��������دل االش��������تراك وصدور 
ح��������ول  اإلدارة  مجل��������س  موافق��������ة 
انتسابها، علما أن عضوية الرابطة 
تقتص��������ر عل��������ى القاضي��������ات وفقا ملا 
أقره النظام الداخلي للرابطة كونها 
تعن��������ى بش��������ؤون القاضي��������ات، وعلى 
الرغم من اقتص��������ار عضوية الرابطة 
على النس��������اء القاضيات إال أن املادة 
)الثالثة / 7( من النظام الداخلي قد 
أجازت قبول األعضاء الفخريني من 
الشخصيات املشهود لها بمناصرة 
املرأة بش��������كل ع��������ام وامل��������رأة القاضية 
بش��������كل خاص بغض النظر عن كون 

هذه الشخصية امرأة أو رجال".
املس��������تقبلية  طموحاته��������ا  وبش��������أن 
أردف��������ت "نحن نطم��������ح لتطوير عمل 
الرابط��������ة من خالل الس��������عي لتطوير 

نش��������اطها عل��������ى املس��������توى املحل��������ي 
لتعزيز مكانة  والدول��������ي  واإلقليمي 
ودور امل��������رأة القاضي��������ة العراقية في 
كاف��������ة امليادي��������ن لتأكي��������د وجوده��������ا 
م��������ن حيث ف��������رص العم��������ل والحقوق 
املجتم��������ع  بن��������اء  ف��������ي  والواجب��������ات 
وتس��������نمها املراك��������ز القيادية مرتكزة 
وقراراته��������ا  عمله��������ا  رصان��������ة  عل��������ى 
املس��������ؤولة ووض��������ع سياس��������ة تحقق 
للمرأة مكانتها التي تس��������تحقها في 

املجتمع".
أما عن التوفيق بني عملها القضائي 
ورئاس��������تها للرابطة تقول القاضية 
"على الرغم من مهامنا في ممارسة 
العمل القضائي الذي يتطلب الكثير 
من املجهود العلمي وامللي النجازه 
باعتبارنا رئيس��������ا ملحكم��������ة البداءة 
التجارية  بالدع��������اوى  املتخصص��������ة 
ف��������ي الرصافة، اال اننا ال ندخر جهدا 
ف��������ي س��������بيل انج��������اح عم��������ل الرابطة 
وتحقي��������ق كاف��������ة اهدافه��������ا واظه��������ار 
دور القاضية العراقية بما ينس��������جم 
م��������ع مكانته��������ا الفعلي��������ة ف��������ي العمل 
القضائي وباعتبارها عضوا فاعال 

في املجتمع".
وخلص��������ت الى الق��������ول "بع��������د نجاح 
الرابطة في الحصول على االعتراف 
القاضيات  اب��������ارك لجمي��������ع  الدولي، 
أعضاء الرابطة ثمرة جهود الجميع 
لرفع��������ة مكانة القاضي��������ة العراقية ملا 

تتمتع به من مؤهالت وقدرات".

رابطة القاضيات العراقية تنجح 
في االنضمام للجمعية الدولية للقاضيات

جملس القضاء األعلى يصف اإلجناز بالتاريخي

معظم سائقيها ال ميتلكون إجازات لقيادة تلك املركبات

دور االدعاء العام في رصد ظاهرة اإلجرام  

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يهدف القانون في كل زمان ومكان الى تحقيق غاية ذات اهمية كبيرة 
 تتمثل بالعدالة فالقانون  يقف الى جانب العدالة وبالتالي فان تحقيق 

احدهما  دون االخر ال يجدي نفعا. 
  ومن املقومات االساسية في دعم تطبيق القانون  واحترام املشروعية 
وحماي��������ة النظام العام  والس��������هر عل��������ى احترام س��������يادة  القانون وجود 
جهاز يراقب املشروعية اال وهو جهاز االدعاء  العام  و هو احد مكونات 
الس��������لطة القضائية وان من مهامه املركزية حماية الهيئة  االجتماعية 
 وتحقيق العدالة باس��������هامه م��������ع القضاء في احت��������رام تطبيق القانون 
 وان البناء القانوني الس��������ليم  وتعزيز مبدا الديمقراطية خصوصا في 
ظل  وجود دس��������تور عراقي جديد يؤكد على نهج  الديمقراطية فان من 
اه��������داف  جهاز االدع��������اء العام هو العمل على دع��������م النظام الديمقراطي 
في  العراق  االتحادي واحترام املش��������روعية وان يكون عينا س��������اهرة في 

التطبيق السليم  الحكام  القوانني. 
   ويعتب��������ر االدعاء الع��������ام الجناح الثاني من اجنحة العدالة و يس��������اهم 
االدعاء العام في حماي��������ة نظام  الدولة وامنها والحرص على  املصالح 
العليا للش��������عب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام  وقد  نصت 
املادة )2( من قانون االدعاء العام رقم )49 (  لس��������نة 2017 ان  من اهداف 
قان��������ون  االدع��������اء العام االس��������هام مع القض��������اء والجه��������ات املختصة في 
 الكشف السريع عن االفعال الجرمية  والعمل على سرعة حسم القضايا 
و تحاشي تأجيل املحاكمات دون مبرر ال سيما الجرائم التي  تمس امن 
 الدولة ومن خالل العمل امليداني في متابعة مرتكبي الجرائم والتاكيد 
 على اتخ��������اذ  االجراءات القانونية بحق مرتكب��������ي االفعال الجرمية في 
الجرائ��������م  املتعلقة بالح��������ق العام واملال  العام وقضايا الفس��������اد االداري 
واملال��������ي و متابعتها اس��������تنادا الى قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية 
 ومن مه��������ام االدعاء  العام مراقبة التحريات ع��������ن الجرائم وجمع االدلة 
التي تلزم التحقيق فيها  و اتخاذ كل ما من ش��������انه التوصل الى كش��������ف 
معال��������م الجريم��������ة ولالدعاء الع��������ام  دور هام  في رص��������د  ظاهرة االجرام 
واملنازع��������ات وذل��������ك لتقديم مقترح��������ات  عملية ملعالجته��������ا وتقليصها  
ووفقا الحكام  املادة التاس��������عة من قان��������ون االدعاء  العام تلتزم الجهات 
القائم��������ة بالتحقيق اخبار االدعاء العام  بالجنايات و الجنح فور العلم 
بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث اية  جناية او  جنحة 
تتعلق بالح��������ق العام وتلت��������زم الجهات املختصة اع��������الم االدعاء  العام 
بتشكيل اللجان والهيئات  واملجالس التي تتولى التحقيق بالقضايا 
 التي تنظرها قبل موعد الجلسة بمدة ال تقل عن ثمانية  ايام وتزويده 
بنس��������خ  من القرارات التي تصدرها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
 صدورها   حيث وضع املش��������رع العراقي الزاما على الجهات الحكومية 
باالب��������الغ عن  الجريمة  ح��������ال وقوعها لك��������ي يتمكن االدع��������اء العام من 

ممارسة دوره في  الحفاظ على املال العام والحق  العام. 
    وم��������ن املعل��������وم انه ومنذ ان اس��������تقر  ف��������ي الضمير االنس��������اني فكرة ان 
الجريمة واثارها السلبية غير  محصورة  بشخص املجنى عليه وذويه 
وانما تمس املجتمع باكمله حيث انه تشكل  اخالال  باالمن واالستقرار 
والح��������ق العام ل��������ذا فقد باتت الحاجة ملحة بوج��������ود  هيئة تمثل الحق 
العام  املتض��������رر من الجريمة وبموجب النظ��������ام القانوني  العراقي فان 
لجهاز االدع��������اء العام حق اقامة  وتحريك الدع��������وى الجزائية  الخاصة 
بالجرائ��������م التي تمس الحق العام اال ان اعطاء هذا الحق  لالدعاء  العام 
لي��������س بصورة مطلق��������ة بل ان هناك قيودا نص عليها املش��������رع العراقي 
و ه��������ذه القيود  تتمثل بعدم ج��������واز تحريك الدعوى الجزائية في بعض 
الجرائ��������م  الت��������ي نص عليه��������ا القان��������ون اال ضمن  اطار ش��������كوى من قبل 

املجن��������ى عليه نفس��������ة  او من يمثل��������ه قانونا وان 
وق��������وع الجريمة يفض��������ي الى  تحري��������ك الدعوى 
الجزائي��������ة  ض��������د مرتكبه��������ا لتقرير مس��������ؤوليته 
وف��������رض العقوب��������ة املق��������ررة قانونا وه��������ذا  هدف 
 الدع��������وى الجزائية اذ انها وس��������يلة الدولة التي 
تم��������ارس من خاللها حقها ف��������ي  معاقبة الجاني 

 عما احدثه من ضرر في نظام وامن املجتمع

■ احدى االجتماعات الدورية العضاء رابطة القاضيات العراقية.. عدسة/ حيدر الدليمي

■  دخول الدراجات إلى البالد وقيادتها تحتاج إلى تقنين

بغداد / مروان الفتالوي

على الرغم من حداثة تأسيس��������ها، نجحت رابطة القاضيات 
العراقي��������ة في االنضمام ال��������ى الرابطة الدولي��������ة للقاضيات، 
وهي خطوة تأتي بمثابة اعتراف دولي مهم بالرابطة، فيما 

وصفها مجلس القضاء األعلى ب�"االنجاز التاريخي".

https://www.hjc.iq/view.67441/
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بابل / مروان الفتالوي

أث��������ار طل��������ب تقدمت ب��������ه زوجة للط��������الق من 
قرينه��������ا، موج��������ة م��������ن ردود األفع��������ال بعدما 
ادع��������ت أن زوجها مص��������اب بفيروس كورونا 

ه. وأن من االستحالة شفاء
وتش��������ير اإلحص��������اءات العاملية إل��������ى ارتفاع 
ملح��������وظ في ح��������االت الط��������الق منذ تفش��������ي 
الجائح��������ة في يوهان الصيني��������ة بداية العام 
الحال��������ي، إال أن املتخصص��������ني أرجع��������وا ذلك 
إلى حالة اإلغالق العام التي يعيشها العالم 
والحجر املنزل��������ي املتبع في أغلب البلدان ما 
يش��������كل توترا عائليا وخالفات بني األزواج، 
إال أن أحدا لم يتوقع أن إصابة أحد الزوجني 

بالفيروس قد يكون سببا للطالق!.
وتذك��������ر الزوج��������ة ف��������ي طلبه��������ا ال��������ذي قدمته 
إلحدى محاكم األحوال الشخصية في بغداد 
وانتش��������ر في مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي 
أنها تطلب م��������ن املحكمة اس��������تدعاء زوجها 
ال��������ذي يرقد في مستش��������فى النعمان والحكم 
بالتفري��������ق بينهم��������ا إلصابت��������ه بالفي��������روس 

واستحالة شفائه منه، كما تعبر.
وبعيدا عن قبول أو رد دعوى التفريق التي 
تقدمت بها هذه الزوجة، كيف ينظر القضاء 

ملثل هذه الدعاوى من الناحية القانونية؟
يق��������ول القاض��������ي مرتض��������ى الغريب��������اوي إن 
"املش��������رع العراقي أعطى الحق للزوج بإنهاء 
العالق��������ة بع��������د أن ي��������ردد الصيغة الش��������رعية 
إلنهاء لعالقة الزوجية بأشكالها املعروفة"، 
الفتا إلى أن "املش��������رع أج��������از للزوجني أيضا 
ح��������ق انه��������اء العالق��������ة الزوجي��������ة بطل��������ب من 
القض��������اء وف��������ق دعوى يقدمها إل��������ى املحكمة 
اس��������تنادا إل��������ى املادة 40 من قان��������ون األحوال 

الشخصية".
وتنص املادة )40( على أن "لكل من الزوجني 
طلب التفريق عند توافر احد األسباب اآلتية: 
-1 إذا اض��������ر اح��������د الزوج��������ني بال��������زوج اآلخر 
او بأوالدهم��������ا ضررا يتعذر معه اس��������تمرار 
الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل األضرار، 
اإلدمان على تناول املس��������كرات او املخدرات، 
على ان تثبت حالة اإلدمان بتقرير من لجنة 
طبية رس��������مية مختصة. ويعتب��������ر من قبيل 
األض��������رار كذلك، ممارس��������ة القم��������ار في بيت 

الزوجية.... الخ".
ويرى الغريباوي أن "ه��������ذا النص القانوني 
متط��������ور ألنه ن��������ص بوج��������وب التفريق على 
الض��������رر ولم يح��������دد ماهي��������ة الض��������رر، لكنه 
اشترط تعذر استمرار الحياة الزوجية معه 

س��������واء أكان ه��������ذا الضرر اص��������اب الزوجة أو 
األوالد، وترك نسبة تحديد الضرر للمحكمة 
واجتهاد القاضي، وذكر حاالت على سبيل 
املث��������ال منها اإلدم��������ان على املس��������كرات وهذا 
يجب أن يثبت بتقري��������ر علمي طبي، وكذلك 
ذكر على س��������بيل املثال ممارس��������ة القمار في 

بيت الزوجية".

ويكم��������ل القاض��������ي "كون ه��������ذا الن��������ص مرنًا 
وغير محدد فأن هذا يعزز إمكانية تطبيقه 
على كافة الحاالت املس��������تجدة ومنها ظرف 
الوباء الحال��������ي، فالزوج��������ة بإمكانها تقديم 
دع��������وى تفريق لكن مس��������ألة قبولها أو ردها 
فيها نظر، فاألمر يحتاج إلى رأي فني طبي 
ويبقى تقدير الضرر عائدا إلى املحكمة، فأن 

ثبت هذا املرض يس��������بب ضررا للزوج اآلخر 
بشكل يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية 
فاملحكمة تسير بإجراءات الدعوى واذا ثبت 

علميا العكس فترد الدعوى".
وعن األمثلة التطبيقية أو الحاالت املشابهة، 
يستذكر الغريباوي دعوى تفريق باالستناد 
إل��������ى امل��������ادة 40/ أوال م��������ن قان��������ون األح��������وال 
الش��������خصية "أقامه��������ا زوج يزع��������م أن قرينت��������ه 
مصابة بالتهاب الكبد الفيروس��������ي من النوع 
الش��������ديد املعدي، بما يش��������به حال��������ة الفيروس 

املستجد".
وأكم��������ل أن "الزوجة تمت إحالته��������ا إلى لجنة 
طبية متخصصة بغية الكش��������ف عنها، وبعد 
الكش��������ف أوض��������ح ال��������رأي الفن��������ي أن املرض ال 
يؤثر على اس��������تمرار الحي��������اة الزوجية إذا ما 
اس��������تعملت املريضة عقارا طبي��������ا متوفرا، ثم 

أصدرت املحكمة قرارا برد الدعوى".
وردا على س��������ؤال حول تعامل��������ه مع مثل هذه 
الدع��������وى ل��������و وردت إلي��������ه ش��������خصيا، يجيب 
القاضي الخبير بشؤون األحوال الشخصية 
"إذا رفع��������ت أمام��������ي مث��������ل هذه الدع��������وى ومع 
ورود ال��������رأي الطب��������ي الصري��������ح، ال اعتبر هذا 
املرض كافيا إلنهاء الحياة الزوجية ألنه أمر 
خ��������ارج عن إرادة الزوج أو الزوجة، وبحس��������ب 

التجارب املعاش��������ة فأن باإلمكان الشفاء منه، 
فغالب��������ا يكون الق��������رار غلق الدع��������وى مع عدم 

ثبوت االدعاء".
وحول ما إذا كان الرأي الطبي هو الحاسم في 
ه��������ذا املوضوع، يجد الغريب��������اوي أن "التقرير 
الفني غي��������ر كاف على اعتبار أن��������ه رأي علمي 
قائ��������م على الظن بمعنى أنه يحتاج الى قرينة 
من شأنها تعزيز االدعاء حتى تصل املحكمة 

إلى حكم ناجع يمّس الحقيقة".
ويعود الغريباوي ليش��������يد بالنص القانوني 
في امل��������ادة 40 من قانون األحوال الش��������خصية 
"كونه يتس��������ع للحاالت املس��������تجدة واملتطورة 
ويمنح القاضي مرونة في االجتهاد والقياس 
عل��������ى الرغم من أن التش��������ريع ص��������در منذ زمن 

بعيد".
أما ع��������ن األمراض األخرى التي ال يمكن معها 
استمرار الحياة الزوجية كالعقم مثال، يقول 
الغريب��������اوي أن��������ه "إذا ثب��������ت العقم ل��������دى أحد 
الزوجني وفق تقارير طبية، فاملشرع هنا أفرد 
له��������ذا نصا خاصا بطلب التفريق، لكنه خص 
به الزوج دون الزوجة بحسب املادة 43 / أوال، 
إذ يذكر: يح��������ق للزوجة طلب التفريق إذا كان 
الزوج عقيما او ابتلى بالعقم بعد الزواج ولم 

يكن لها ولد منه على قيد الحياة".

هل يمنح فيروس "كورونا" الزوجة طالقا من قرينها المصاب؟

بغداد/ غسان مرزة

يتقمص مجرمون أدوارًا لشخصيات 
مختلف��������ة وكأنهم ف��������ي تمثيلية جادة 
به��������دف اصطي��������اد ضحاياه��������م عب��������ر 
االبتزاز املال��������ي، كما يحظى بعضهم 
بالنف��������وذ والق��������وة والس��������لطان عب��������ر 
هوياتهم الكاذبة لفترة طويلة قبل أن 
تكشف هذه التمثيلية املرة، تلك هي 
جريمة انتحال الصف��������ة التي ال تكاد 
بش��������خصيات  تنش��������طر  تخفت حتى 

أخرى وممثلني آخرين.
وبالرغ��������م م��������ن الجه��������ود القضائي��������ة 
واألمني��������ة املبذول��������ة للح��������د م��������ن هذه 
الظاه��������رة اال أن  الطريق ما زال طوياًل 
أم��������ام مكافحة ه��������ذه الجريم��������ة التي 
ب��������دأت بالتزاي��������د والتن��������وع الس��������يما 
انها تعتم��������د على املس��������توى  الفكري 

للضحية ومدى مكره وإدراكه.
ويقول قاضي محكمة تحقيق الكرخ 
محمد يوسف شراد إن "هناك الكثير 
م��������ن الدع��������اوى التي تخ��������ص انتحال 
الصفة معروض��������ة أمامنا، ويتقمص 
املجرم��������ون فيه��������ا مختل��������ف الصفات 
والشخصيات، وفي األغلب ينتحلون 
الصفات األمنية لش��������خصيات مهمة 
 بالدولة في وزارات الدفاع والداخلية 
وأجه��������زة األمن الوطن��������ي واملخابرات 
وحت��������ى على مس��������توى مستش�����������ارية 
 رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "دع��������وى وردت تخص 
انتح��������ال صف��������ة املتح��������دث الرس��������مي 
لرئي��������س مجل��������س ال��������وزراء وقد تمت 

إحالتها الى محكمة الجنايات".  
إل��������ى  ف��������ي حدي��������ث  وأض��������اف ش��������راد 
"القض��������اء" أن "بعض الجناة يحملون 
باج��������ات م��������زورة لصفات ف��������ي الدولة 
ولشخصيات معروفة، ويبقى يعمل 
 بها لفترات طويلة قبل أن يتم اإليقاع 

به من قبل القوات األمنية".
وغالبا م��������ا يكون الدافع وراء انتحال 
املال��������ي عب��������ر  الكس��������ب  ه��������و  الصف��������ة 
االحتي��������ال، يق��������ول ش��������راد إن "الجاني 
يدعي على س��������بيل املث��������ال أنه يعمل 

في رئاس��������ة  ال��������وزراء ولديه اإلمكانية 
لتوفي��������ر فرص��������ة عم��������ل للضحي��������ة او 
تمكين��������ه م��������ن الحصول عل��������ى فرصة 
للتعاقد مع إحدى  الشركات الكبيرة 
لغ��������رض الحصول عل��������ى أرباح مالية 
وفي��������رة، فيت��������م إيه��������ام الضحية عبر 
اصطحاب��������ه الضحي��������ة بالق��������رب م��������ن 
بواب��������ة املنطقة الخض��������راء، والحديث 
معه أحاديث جانبية ليس لها عالقة 
 بموض��������وع العمل املتف��������ق عليه حتى 
إيقاع الضحية في شباكه عن طريق 
إقناع��������ه بأن فرص��������ة العمل  مضمونة 

ومؤكدة". 
"م��������ن  أن  التحقي��������ق  قاض��������ي  وتاب��������ع 
الشكاوى التي وردت تخص عصابات 
منظم��������ة يدع��������ون أنهم يعمل��������ون في 
منظم��������ة  إنس��������انية أجنبي��������ة تقيم في 
منطقة الخليج العربي ولديهم عملة 
يروم��������ون تصريفها  كبيرة  وبمبالغ 
الى الدوالر  لغرض التبرع بها للفقراء 

لكنهم ال يعرفون سعر الصرف واين 
يصرفونها، فيس��������تدرجون الضحية 
وغالبًا  تكون من كبار السن والنساء 
خصوصًا ويستغلون طمع الضحية 
ف��������ي الرب��������ح بع��������د إيهام��������ه أن العملة 
قيمتها اكثر  وفي الحقيقة أنها عملة 
بالروس��������ية ال قيم��������ة له��������ا فيأخذون 
منه مبل��������غ يتراوح م��������ن 20 ل� 30 ألف 
دوالر امريكي  مقابلها، وأخيرًا وردت 
شكوى المرأة مسنة في العامرية تم 
االحتيال عليها باألسلوب نفسه وتم 

القاء  القبض على الجناة". 
وأف��������اد القاضي "غالبا ما يتم اإليقاع 
بالجناة عن طري��������ق تعاون الضحية 
نفسه مع القوات األمنية وبالتعاون 
مع  الجهد االستخباري وباستعمال 
التقنيات الحديثة املتمثلة بكاميرات 
املراقب��������ة عالي��������ة الدق��������ة املوجودة في 

بغداد  تم القاء القبض على الجناة".
وعن املعوقات الت��������ي تواجه الجهات 

التحقيقي��������ة ذك��������ر ان��������ه "ف��������ي بع��������ض 
املعوق��������ات  بع��������ض  هن��������اك  األحي��������ان 
التقنية التي تؤخر في س��������رعة القاء 
 القبض على املحتالني فعندما تكون 
الكاميرات مواصفاتها رديئة  بعض 
وليس��������ت بالدقة املطلوب��������ة في إظهار 
 بعض تفاصي��������ل الوجه أو رقم لوحة 
املركبة فانها تؤثر في س��������رعة انجاز 

التحقيق".  
وأك��������د ش��������راد على "ض��������رورة توعية 
املواطنني م��������ن هذه العصابات التي 
يصعب كش��������فها وتق��������ع معظم هذه 
املهم��������ة على عاتق املرك��������ز اإلعالمي 
ملجل��������س القضاء األعل��������ى في توعية 
املواطن��������ني م��������ن ه��������ؤالء  املحتال��������ني 
وإظهار ه��������ذه الجرائم للمجتمع من 
خالل ما ينش��������ره من أخبار وتقارير 
وقصص ف��������ي منتجات��������ه الصحفية 
الح��������ذر وعدم  ليتس��������نى للمواط��������ن 

الوقوع في شرك هؤالء".

التي  الش��������خصيات واملناصب  وعن 
تك��������ون عرض��������ة لالنتح��������ال يكش��������ف 
تحقي��������ق  ملحكم��������ة  األول  القاض��������ي 
الرصاف��������ة بش��������ار محمد جاس��������م أن 
"املنتحلني يتقمصون غالبا صفات 
ضباط او موظفني او منتس��������بني في 
األجهزة األمنية وفي وزارة الداخلية 
تحديدًا حيث بلغ عدد  امللقى القبض 

عليهم أكثر من 40 متهمًا".
وع��������ن دوافع ه��������ذه الجريم��������ة يذكر 
جاس��������م في حديث إلى "القضاء" أن 
"من أه��������م أهداف ه��������ذه الجريمة هو 
االبتزاز املالي م��������ن الضحايا الذين 
يدفعون مقابل  الحصول على تعيني 
أو لغرض إنجاز بع��������ض املعامالت 
بسبب ثقافة املجتمع بعدم امكانية 
انجاز أي معامل��������ة  لدوائر الدولة اال 
بوج��������ود صفة رس��������مية وذلك مليول 
املجتمع العراقي الى إظهار التقدير 
الصح��������اب  الصف��������ات  واالحت��������رام 

الرسمية األمنية". 
وتاب��������ع جاس��������م أن "منتحل��������ي هذه 
الصف��������ات غالب��������ًا م��������ا تك��������ون لديهم 
او  بالضب��������اط  وطي��������دة  عالق��������ات 
األوس��������اط التي ترتب��������ط  بالوظائف 
وأنهم غالبًا ما تتوفر لديهم اللباقة 
ويتمتع��������ون بالق��������درة عل��������ى اإلقناع 
وتكون لديه��������م معلومات كافية عن 
 الوظائف العامة واألشخاص الذين 

يعملون بها". 
وع��������ن دور القض��������اء ف��������ي مكافح��������ة 
هذه الجرائم، أش��������ار جاس��������م الى أن 
"الجه��������ات القضائية تق��������وم باتخاذ 
اإلج��������راءات القانونية ومن ثم إنزال 
العقوبة الت��������ي تكفل الردع العام من 
 خ��������الل اصدار حك��������م رادع وبش��������كل 
علني"، الفتا إلى أن "املشرع العراقي 
ش��������دد على جريمة انتح��������ال الصفة 
القرار  وح��������دد عقوبته��������ا  بموج��������ب 
املرقم 160 لسنة 1983 والذي فرض 
عقوبة السجن التي تصل الى عشر 
س��������نوات  وتش��������ديدها اذا كان الفعل 
بقص��������د الحص��������ول عل��������ى مكاس��������ب 

مالية".

المناصب األمنية هي األكثر تعرضا الستهداف منتحلي الصفة
جمرمون يتقمصون أدوار غريهم الصطياد الضحايا وابتزازهم ماليا

!)covid-19(بغدادية تطلب التفريق بعد مرض زوجها بـ

بغداد/ إيناس جبار 

أك��������د مجلس القض��������اء األعلى من خ��������الل إعمامه خالل 
الشهر املنصرم على حماية الكوادر الطبية والصحية 
من االعتداءات التي تطولهم، السيما في املدة األخيرة 
التي ش��������هدت العدي��������د من حوادث االعت��������داء والضرب 
لألطباء والعامل��������ني في القطاع الصحي من قبل ذوي 
املرض��������ى واملصاب��������ني وتحميلهم مس��������ؤولية تدهور 
وضع املريض الصحي، مش��������ددا على العقوبات التي 

فرضها املشرع العراقي ملكافحة هذه الظاهرة. 
ويقول قاض��������ي محكمة تحقيق الرصاف��������ة علي كمال 
إن "املش��������رع العراقي أولى من خ��������الل نصوص قانون 
العقوب��������ات اهتمام��������ا بموظفي الدولة مل��������ا تقدمه هذه 
الفئ��������ات من خدمة ألفراد املجتم��������ع إضافة إلى احترام 
ا من هيب��������ة وس��������يادة الدولة  املوظف��������ني كونه��������م ج��������زء

وملساعدتهم في أداء أعمالهم بصورة سليمة".

 ويضي��������ف القاض��������ي أن "امل��������واد العقابية ال��������واردة في 
العراق��������ي 229 و230 تناول��������ت االعت��������داءات  القان��������ون 
الحاصلة عل��������ى كافة موظفي الدول��������ة واملادة 331 من 
القان��������ون نظم��������ت قوانني خاص��������ة باالعت��������داءات التي 
تطال فئات معينة من موظفي الدولة وأولتهم حماية 
خاص��������ة وأبرزها قانون حماية األطباء رقم 26 لس��������نة 

."2013
ويش��������ير القاضي إلى أن "حق الشكوى مكفول قانونا 
ودستورا وان واالعتداءات التي تقع على األطباء نظم 

أحكامها قانون أصول املحاكمات الجزائية".
ويضي��������ف كم��������ال إن "ح��������االت االعت��������داء عل��������ى الكوادر 
الطبية تفاقمت في املدة األخيرة من خالل ما نشاهده 
في وس��������ائل اإلعالم وكمي��������ة القضايا املنظ��������ورة أمام 

املحاكم".
وع��������ن كفاية القوانني والتش��������ريعات من عدمها، يلفت 
القاضي ال��������ى ان "العقوبات الواردة س��������واء في قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي أو قانون حماي��������ة األطباء كافية 

وتحق��������ق الردع مع م��������ا تنص علي��������ه العقوب��������ة والتي 
واكبت مع ما صدره مجلس القضاء األعلى من تعميم 

بهذا الخصوص".
ويرى القاضي أن "من أهم أسباب التي تدفع املتهمني 
باتج��������اه االعت��������داء على األطباء هي قل��������ة الوعي وعدم 
الدراي��������ة بأهمي��������ة ودور ه��������ذه الفئة املهم��������ة من فئات 
املجتم��������ع، والدليل األبرز على دورهم ومجهودهم هو 
م��������ا قدمته الك��������وادر الطبية خ��������الل تصديهم لجائحة 

كورونا بكل طاقاتهم وإمكانياتهم". 
ويقترح القاضي على وسائل اإلعالم "توعية املجتمع 
بأهمي��������ة دور األطباء وتضحياته��������م من خالل عملهم 
والعتباره��������م خ��������ط الص��������د األول ووج��������وب التثقي��������ف 

بقانون حماية األطباء". 
من جانبه��������ا، تتفق القاضية س��������يماء نعيم هوين مع 
زميلها وتقول في حديث إل��������ى "القضاء": "لكون مهنة 
الطب م��������ن املهن الس��������امية وللدور امله��������م للطبيب في 
إنقاذ أرواح البش��������ر وتخفيف اآلالم البدنية والنفسية 

للمرض��������ى ولتع��������رض أطب��������اء الع��������راق إل��������ى العن��������ف 
باستمرار مما دفع لكثير منهم إلى الهجرة إلى خارج 
الع��������راق رغم الحاج��������ة الى خدماته��������م واختصاصهم، 
ما دفع املش��������رع العراقي لس��������ن قان��������ون حماية األطباء 
رقم 26 لس��������نة 2013، حيث أكدت امل��������ادة أوال منه على 
حماية األطب��������اء من االعت��������داء واملطالبات واملالحقات 

العشائرية وابتزازهم من نتائج أعمالهم الطبية".
ولففت هوين إلى أن "املادة خامسا من القانون حددت 
عقوبة كل من يدعي مطالبة عشائرية او غير قانونية 
ض��������د نتائج أعمال طبي��������ب بالحبس م��������دة ال تقل عن 
ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة ماليني دينار 
واعتب��������ار كل م��������ن تعدى عل��������ى طبيب أثناء ممارس��������ة 
مهنت��������ه أو تأدي��������ة واجب��������ه بالعقوب��������ة املق��������رة بقانون 

العقوبات العراقي وهي االعتداء على موظف". 
وعرج��������ت القاضي��������ة على امل��������ادة الثالثة م��������ن القانون 
بأن��������ه "نص على عدم الج��������واز إلقاء القبض أو توقيف 
الطبيب املقدمة ضده ش��������كوى ألس��������باب مهنية طبية، 

إال بع��������د إجراء تحقي��������ق مهني من قب��������ل لجنة وزارية 
مختصة".

وع��������ن آلي��������ة تقديم الش��������كوى للك��������وادر الطبية توضح 
القاضي��������ة أن "مراكز الش��������رطة تتلقى الش��������كاوى التي 
تس��������جل من قبل األطباء والكوادر الطبية ويتم اتخاذ 
اإلج��������راءات القانونية بحق كل من يعتدي على طبيب 
او أي م��������ن الكوادر الطبية ويت��������م إحالته إلى املحكمة 
املختصة باعتب��������ار الحالة اعتداء عل��������ى موظف أثناء 
الواجب وحتى في حال تنازل الطبيب أو أي منتس��������ب 
في وزارة الصحة عن الجرائم التي يتعرض لها إثناء 

تأدية وظائفهم او بسببها". 
وتلف��������ت إل��������ى ان "ح��������االت االعتداء عل��������ى األطباء زادت 
خالل جائح��������ة كورونا رغم الدور املهم الذي يؤدونه"، 
مش��������يرة إلى أن "العقوبة جزائية م��������ع تعويض مدني 
ففي حالة تنازل الطبيب املش��������تكي عن حقه املدني فال 
يترتب عليه غلق الش��������كوى وتعتب��������ر من جرائم الحق 

العام وتتم إحالة مرتكبيها إلى املحكمة".

ازدياد حاالت االعتداء على األطباء في ظل تفشي الجائحة

■ رئاسة محكمة استئناف الرصافة.. عدسة/ حيدر الدليمي

مبدأ جب العقوبة 
في قانون العقوبات العراقي

إن مبدأ جب العقوبة ورد في الفقرة ج� من املادة 143 من 
قانون العقوبات نصت على   )تجب  عقوبة السجن بمقدار 
الحبس املحكوم بها بجريمة وقعت قبل  مدتها عقوبة 

الحكم بعقوبة  السجن(. 
والجب في العقوبة / هي عملية حسابية ادارية تتولى 
ادارة  السجن  تطبيقها  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي  االص���الح  ادارة 
وتنفيذها ف��ي ال��وق��ت امل��ن��اس��ب ول��ذل��ك ف���ان ال��ن��ص على 
الجب في قرار الحكم يكون  سابقا الوان��ه  كما ان عقوبة 
ال��ح��ب��س ال��ب��دي��ل��ة – اي ال��ت��ي ي��ح��ك��م ب��ه��ا ع��ن��د ع���دم دفع 
عقوبة  الجب  وال تجب  ال تخضع  لنظام  فانها  الغرامة 
ال��س��ج��ن ع��ق��وب��ة ال��غ��رام��ة وال ي��ك��ون ال��ج��ب ب��ني عقوبتي 
السجن النهما  بالشدة والجسامة  نفسها والن الجب ال 
يكون اال بني عقوبتني احداهما شديدة واالخرى خفيفة 

من  حيث مدتها وهي  السجن والحبس.  
وال يكون للجب حضور في حالة تعدد الجرائم الصوري 
الن في هذا التعدد تكون عقوبة واحدة  تنفذ  على املحكوم 
ي��ق��ب��ل التجزئة  ارت���ب���اط���ا ال  امل��رت��ب��ط��ة  ال���ج���رائ���م  ب���ني  وال 
وتجمعها وحدة الغرض الننا  ننفذ  العقوبة األشد على 

املحكوم. 
في  يعتبر  األش���د  العقوبة  تنفيذ  ان   / بالجب  ويقصد 
الوقت ذاته تنفيذًا حكميا للعقوبة األخف اي  ان  العقوبة 
اي  جبتها  بأنها  فيقال  االخ���ف  العقوبة  تنقص  االش���د 

انتقصت منها.  
وم��ن خ��الل ماتقدم ن��الح��ظ ب��ان هنالك ش��روط��ا محددة 

لجب العقوبة وهي كاالتي :  
 1.  ان ع���ق���وب���ة ال���س���ج���ن ه����ي وح����ده����ا ت���ج���ب غ���ي���ره���ا من 
املحكوم بها هي  الحبس  العقوبة  ف��اذا كانت  العقوبات 

 فانها ال تجب العقوبات االخف منها. 
ب��ني عقوبتني ع��ق��وب��ة اش���د وعقوبة  ال��ج��ب اال  ي��ق��ع   2.  ال 
اخف فهو ال يقع بني عقوبات تتساوى  بالشدة  كعقوبتي 
س��ج��ن وه����ذا ي��ت��م��اش��ى م��ع ه���دف ال��ج��ب وه���و ان تنفيذ 
اثر  العقوبة  االخف  بغير  تنفيذ  يجعل  االش��د  العقوبة 

على املحكوم عليه. 
 3.  تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس. 

ال���ت���ي حكم  ال���ج���ري���م���ة  ت���ك���ون  ان    .4 
فيها بعقوبة الحبس قد وقعت قبل 

الحكم بعقوبة السجن. 
 5.  يجب ان تكون العقوبة موضوع 
ال���ج���ب ع��ق��وب��ة س��ال��ب��ة ل��ل��ح��ري��ة أي 

الحبس بنوعيه الشديد  والبسيط. 
التنفيذية  السلطة  ب��ان  التنويه  مع 
ه��ي ال��ت��ي ت��راع��ي ه���ذه امل��ب��ادئ عند 

تنفيذ العقوبات املحكوم بها.  
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رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية: المنافذ تحت السيطرة 
غير أن التدخالت في  عملها ليست خافية

اقرتح اعتماد نظام األمتتة االلكرتوين إليقاف التهريب

)1(
 4/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020  

املبدأ: 
الجواز الشرعي ينافي الضمان. 

القرار: 

  ل��������دى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة 
التميي��������ز االتحادية وج��������د ان  الطعن  التمييزي مق��������دم ضمن املدة 
القانونية قرر قبوله ش��������كاًل، ولدى عطف النظر على الحكم  املميز 
وج��������د انه صحيح   ومواف��������ق للقانون ذل��������ك انه ج��������اء إتباعًا لقرار 
النقض الصادر ع��������ن هذه  املحكمة بالعدد 452/الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة/2017  في 2017/12/18 إذ أجرت املحكمة  تحقيقاتها في 
الدعوى واس��������تمعت الى أقوال االش��������خاص الثالثة لالس��������تيضاح 
واجرت  الكش��������ف بمعرفة  ثالث��������ة خبراء مختص��������ني والذين قدموا 
تقريره��������م املؤرخ 2019/10/13 املتضمن بان املنش��������آت  املقامة من 
 قبل املدعي تقع ضمن محرم الس��������دة الترابية التي تمر بمنطقتي 
البوذي��������اب والبوفراج،  وحيث ان الس��������دة املذكورة هي للوقاية  من 
خط��������ر الفيضان��������ات ولها محرم��������ات وابعاد ثابت��������ة وبالتالي  فان 
مطالب��������ة املدع��������ي بالتعويض عن املش��������يدات واملغروس��������ات التي 
 تقع ضمن محرمات الس��������دة والتي  تعد االخيرة مس��������تملكة بحكم 
القانون اس��������تنادًا لصراحة نص املادة )الثانية( من قانون  تنفيذ 
مش��������اريع  الري والبزل رقم 138 لسنة 1971، ويعد البناء والغرس 
املحدث على هذه املحرمات تجاوزًا  وعند قيام  الجهات املختصة 
برف��������ع ه��������ذه التج��������اوزات ال يج��������وز مطالبته��������ا بالتعوي��������ض الن 
الجواز  الش��������رعي ينافي الضمان وهذا ما استقر  عليه قضاء هذه 
املحكمة في قرارها املرقم 193/الهيئة  املوس��������عة املدنية/2019 في 
2019/7/22 وبذل��������ك تكون  دعوى املدعي ال س��������ند لها من القانون 
 وواجب��������ة الرد وهذا ما قضى ب��������ه الحكم املميز ل��������ذا قرر تصديقه 
ورد الطعن التمييزي  وتحميل املميز  رس��������م التمييز وصدر القرار 
باالتفاق استنادًا للمادة )2/210( مرافعات مدنية في   26/جمادي 

 األولى/1441ه� املواف��ق 2020/1/21م. 

)2(
 20/ الهيئة املدنية/ 2020  

املبدأ: 
تقدي��������ر قيمة الدعوى لغ��������رض دفع الرس��������م يحدد طرق 

الطعن في الحكم الصادر فيها. 

القرار: 

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدني��������ة في محكمة التمييز 
االتحادية وجد ان  الطعن  التمييزي مقدم ضمن املدة القانونية ومستوٍف 
ش��������روطه قرر قبوله شكاًل، ولدى عطف  النظر على الحكم املميز القاضي 
 باص��������رار املحكمة على قرارها املنقوض بموج��������ب القرار الصادر  من هذه 
املحكمة بالعدد 2973/هيأة اس��������تئنافية  منق��������ول/2019 في 2019/10/7 
وج��������د ان��������ه غير  صحيح ومخال��������ف ألح��������كام القانون وان��������ه )اإلصرار( في 
غي��������ر محله ذلك ان  املدعي/ املميز عليه/  املدير املفوض لش��������ركة ش��������يرين 
باالضاف��������ة لوظيفته طلب في دع��������واه الزام املدعى علي��������ه/  املميز/  املدير 
الع��������ام لش��������ركة التأمني الوطني��������ة/ إضافة لوظيفته بحص��������ر التعامل مع 
ش��������ركته والغاء  كاف��������ة التعامالت مع الش��������ركات االخ��������رى  وتحميله كافة 
االض��������رار املادية واالدبي��������ة الناتجة ع��������ن التحلل  من العق��������د... وقدر قيمة 
الدعوى لغرض الرسم بمليار دينار  عراقي ودفع الرسم القانوني الكامل 
 للدعوى، وعليه فان الرس��������م املدفوع يشمل كال املطلبني والدليل على ذلك 
ان املدع��������ي  لم يقدر قيم��������ة  االضرار املادية واالدبي��������ة بمليار دينار حصرًا 
وانما قدر قيمة الدعوى لغرض الرسم باملبلغ  املذكور، وبناء  عليه يكون 
الحكم الصادر فيها قاباًل للطعن فيه بطريق االس��������تئناف وال يؤثر على 
 ذلك حصر املدعي دعواه باملطلب االول   )بحصر التعامل مع شركة املدعي 
والغ��������اء كافة  التعامالت مع الش��������ركات االخرى( وصرفه النظر عن املطلب 
الثان��������ي )االضرار  املادية واالدبي��������ة(  مادام انه قدر قيم��������ة الدعوى ابتداءًا 
بملي��������ار دينار عل��������ى وفق ما تنص عليه املادة )45( م��������ن  قانون  املرافعات 
املدني��������ة، لذا ف��������ان اتجاه املحكمة ب��������ان الطلب الذي حص��������ر املدعي دعواه 
به، وهو  حصر التعامل مع ش��������ركة  موكل��������ه، غير محدد القيمة وان الحكم 
الصادر فيه ال يكون خاضعًا للطعن  فيه اس��������تئنافًا. هذا االتجاه في غير 
محله  لألسباب آنفة الذكر، وان اصرارها على حكمها املنقوض  قد جانب 

الص��������واب لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى  محكمتها التباع ما 
تق��������دم عل��������ى وفق  ما ورد بقرار النقض على ان يبقى رس��������م التمييز تابعًا 
للنتيجة وصدر القرار باالكثرية  في    26/جمادي األولى/1441ه� املواف��ق 

2020/1/21م. 

)3(
 10/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020   

املبدأ: 
عدم سلوك املدعي )املميز عليه( الطريق املرسوم قانونيا 

للطعن تكون دعواه والحالة هذه واجبة  الرد شكال. 

القرار: 
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادية وج��������د ان  الطعن  التمييزي مقدم ضمن امل��������دة القانونية قرر 
قبوله ش��������كاًل ولدى عطف النظر في الحكم املميز  وجد انه ال يزال غير 
صحي��������ح  ومخال��������ف للقانون لعدم اتب��������اع محكمة املوضوع ما رس��������مه 
له��������ا قرار  النق��������ض التمييزي الصادر بع��������دد 730/الهيئة  املدنية/2019 
في 2019/1/29 وأصرت على  حكمها الس��������ابق وان هذه الهيئة وجدت 
ان االص��������رار في غي��������ر محله ذلك  ان الثابت من وقائ��������ع الدعوى  وادلتها 
ان املدع��������ي/ املميز علي��������ه اورد في عريض��������ة دع��������واه ان املدعى عليهما 
وزي��������ر املالية  ومدير  ع��������ام الدائ��������رة القانونية ف��������ي وزارة املالية اضافة 
لوظيفتيهما سبق وان اصدار االعمام  املرقم   801/ح/2016/نظام/780 
في 2016/1/20 املعطوف على كتاب الهيئة الوطنية العليا  للمس��������اءلة 
والعدال��������ة  م.د./20173/1016 في 2015/12/15 وتنفي��������ذًا لقرار مجلس 
الحكم رقم 88  لس��������نة 2003 وكتاب االمانة العامة  ملجلس الوزراء املرقم 
743 في 2011/1/9 املتضمن حجز  امواله املنقولة وغير املنقولة ضمن 
القائمة الواردة  باعمامهم تسلس��������ل )8( ونظ��������رًا لصدر قانون  مصادرة 
وحجز االموال املنقولة وغير املنقولة العائدة الى اركان النظام  السابق 
رق��������م 72 لس��������نة   2017 ولعدم ورود اس��������مه ضمن قوائ��������م القوانني اعاله 
والمتن��������اع املدعى عليهما اضافة  لوظيفتيهما  من الغاء او رفع الحجز 
ع��������ن امواله املنقولة وغير املنقولة طل��������ب الزامهما برفع الحجز  املذكور 

واشعار الدوائر ذات  العالقة بذلك وان محكمة البداءة في حكمها محل 
الطع��������ن نظرت  الدعوى وفصلت فيها موضوع��������ًا دون مالحظة ما ورد 
 بكت��������اب الهيئة الوطنية العليا للمس��������اءلة  والعدال��������ة/ دائرة املالحقات 
م.د/20173/1016  ف��������ي2015/12/15  بالع��������دد  واالقتصادي��������ة  املالي��������ة 
 والذي اش��������ار الى ان املميز عليه/ املدعي تم حجز عقاره املرقم 6715/1 
غريباوية بس��������بب  كونه  من جهاز املخابرات املنحل وتم تعميم الحجز 
بموج��������ب كتاب وزارة املالية/ الدائ��������رة القانونية  بالعدد 801/ح/2016 
 نظام/780 في 2016/1/20 املش��������ار الي��������ه اعاله وحيث ان املادة )3/أواًل( 
 م��������ن القانون 72 لس��������نة 2017 نصت عل��������ى   )... تحجز االم��������وال املنقولة 
وغي��������ر املنقولة العائدة الى  املحافظ��������ني ومن كان بدرجة عضو فرع في 
ح��������زب البعث املنحل  وم��������ن كان بدرجة عميد او م��������ا  يعادلها فما فوق 
في االجهزة االمنية للنظام الس��������ابق- جهاز املخابرات، األمن الخاص، 
 منظومة  االس��������تخبارات )االمن العس��������كري( االمن العام وفدائي صدام( 
وما كان بمنصب امن املحافظات  واالقضية ومدراء  االقسام التحقيقية 
في االجهزة االمنية للنظام السابق املذكورة اعاله(، كما ان  املادة )6( من 
القانون املذكور اعاله  نصت على )يلغى قرار مجلس الحكم رقم 76 في 
  2003/10/28 و88 ف��������ي 2003/11/4( وبناء على ما تقدم فان  للمتضرر 
من ق��������رار الحجز  لالموال املنقولة وغير املنقولة لالس��������باب الواردة في 
اعاله سلوك الطريق القانوني املنصوص   عليه في املادة )1/ثالثًا( من 
القانون 72 لس��������نة 2017 وذلك باالعتراض ابتداء امام اللجنة  الوزارية 
املش��������كلة في االمانة  العامة ملجلس الوزراء )لجن��������ة االمر الديواني رقم 
129س لس��������نة   2017( وللمتضرر من قرار اللجن��������ة حق الطعن بقرارها 
 ام��������ام القضاء خ��������الل )30( ثالث��������ني يومًا  مل��������ن كان داخل الع��������راق و)60( 
ة  يوم��������ًا ملن هم خارج العراق. ويكون الحك��������م الصادر  من محكمة  البداء
بدرجة أخي��������رة قاباًل للتمييز امام محكمة التميي��������ز االتحادية. وبذلك 
ال يج��������وز تخطي مرحلة  االعتراض ام��������ام  اللجنة الوزارية واللجوء الى 
القض��������اء مباش��������رة للتحقق من الوثائق واملس��������تندات الت��������ي  تعتمد في 
اصدار القرار املناس��������ب بشأن  الحجز ولعدم سلوك املدعي/ املميز عليه 
الطريق  املرس��������وم قانونًا فتكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد شكاًل 
وحي��������ث ان  الحكم املميز ذهب الى  خالف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر 
نقض��������ه واع��������ادة الدعوى ال��������ى محكمتها التباع ما تق��������دم على  ان  يبقى 
رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة وصدر الق��������رار باالتفاق في 26/جمادي 

األولى/1441ه�  املواف��ق 2020/1/21م. 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

ومع تس��������ليط األضواء حول عمل الكمارك 
في الفترة األخيرة والتغييرات الحكومية 
الت��������ي  اعت��������رت ع��������ددًا م��������ن إدارات املناف��������ذ 
)القض��������اء( وقفة مطول��������ة مع رئيس  كان ل�
املحكم��������ة الكمركي��������ة  للمنطق��������ة الجنوبية 
القاضي واثق عبود عبد الكاظم ليجيبنا 
على االس��������ئلة التي وجهتها )القضاء( له 

 في ما يتعلق بعمل املحكمة الكمركية. 

 * ما هي طبيعة عمل املحكمة الكمركية؟
 - بالنس��������بة الختصاص املحكمة الكمركية 
فقد حددته املادة )٢٤٦( من قانون الكمارك 
رقم )٢٣(  لسنة ١٩٨٤ املعدل إذا نصت على 
اختصاصها بالفصل في جرائم التهريب 
والدعاوى الت��������ي  تقيمها الدائرة الكمركية 
م��������ن اج��������ل تحصي��������ل الرس��������وم الكمركي��������ة 
والرس��������وم والضرائب والتكاليف  األخرى، 
إضافة إل��������ى النظر ف��������ي االعتراضات على 
قرارات التحصي��������ل والتغريم عمال باملادة 
  )240(  م��������ن ه��������ذا القانون، وهن��������ا البد من 
اإلش��������ارة هنا إل��������ى ان الجرائم املش��������مولة 
بأح��������كام  قان��������ون  مكافحة تهري��������ب النفط 
ومش��������تقاته رق��������م )41( لس��������نة ٢٠٠٨ تدخل 
ضمن االختص��������اص الوظيف��������ي  للمحكمة 
الكمركية أيضا عم��������ال بنص املادة ٢/أوال 

من القانون املذكور. 

 * من املعروف اأن امل�شرع العراقي منح 
للمحكمة الكمركية �شلطة مب�شتوى ال�شلطة 

املمنوحة  ملحكمة اجلنايات مبوجب قانون 
اأ�شول املحاكمات اجلزائية ومع �شيوع 
اإدخال الب�شائع هل  جتد من ال�شروري 

تعديل قانون الكمارك و التو�شع يف 
ا�شتحداث املحاكم الكمركية خ�شو�شا 
 اإن اخت�شا�شات املحكمة الكمركية هي 

اخت�شا�شات كثرية ومت�شعبة جندها يف 
اأكرث من قانون؟

 - بخصوص تعديل قان��������ون الكمارك أجد 
من الضروري اجراء تعديالت على بعض 
نصوص  القانون كونها أصبحت تتقاطع 
مع مبدأ الفصل بني السلطات الذي نصت 

عليه امل��������ادة )47( من  دس��������تور جمهورية 
الع��������راق لع��������ام ٢٠٠٥، حيث نج��������د مثال ان 
امل��������ادة ٢٣٧ /ثانيا /أ  م��������ن قانون  الكمارك 
أعطت صالحي��������ة التوقيف ملدة ثالثة ايام 
ملدير عام الكمارك أو من يخوله، فضال عن 
 ذلك فإن املادة ٢٤٥ /ثانيا من القانون ذاته 
نصت على ان املحكمة الكمركية تتألف من 
 قاضيني متفرغ��������ني ال يقل صنف احدهما 
عن الصن��������ف الثاني وعضوية موظف من 
الهيئة العامة  الكمارك حاصل على شهادة 
جامعي��������ة أولية في القان��������ون، كذلك املادة 
)250(  من��������ه الت��������ي نصت  تش��������كيل الهيئة 
التمييزية الخاص��������ة بقضايا الكمارك من 
قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض 
 من الصن��������ف األول واحد امل��������دراء العامني 
في وزارة املالي��������ة لذلك اصبح لزاما اجراء 
تعديل على  كافة نص��������وص القانون التي 

تتعارض مع الدستور. 
فيما يتعلق باس��������تحداث محاكم كمركية 
جديدة نعم اجد من الضروري ذلك نتيجة 
الزيادة  املضطردة في عدد الدعاوى حيث 
توجد حالي��������ا اربع محاك��������م كمركية فقط 
في العراق الشمالية  والوسطى والغربية 

والجنوبية. 

 * ماهو عدد الدعاوى املنظورة من قبل 
2020؟ و  املحكمة يف عامي 2019 

 -عدد الدع��������اوى املنظورة من قبل املحكمة 
الكمركي��������ة للمنطق��������ة الجنوبي��������ة في عام 
٢٠١٩ ولغاية  ش��������هر حزيران من عام ٢٠٢٠ 

بلغ ٣٨٩ دعوى. 

* حدثنا عن دميومة عملكم يف ظل جائحة 
كورونا؟

 - خ��������الل فت��������رة الحظ��������ر الجزئ��������ي بس��������بب 
جائحة كورونا اس��������تمر عمل املحكمة مع 

االلتزام بمقررات  خلية األزمة. 

* يف ظل جائحة كورونا هل ت�شربت اىل 
العراق اأدوية تتعلق بعالج اجلائحة و�شع 

اليد عليها  واحيلت ق�شاياها عليكم ا�شوة مبا 

ح�شل بالفرتة التي �شبقت اجلائحة؟
 - ل��������م يتم نظر اي دع��������وى تتعلق  بتهريب 

أدوية تخص وباء كورونا. 

* عانى العراق يف الفرتة املا�شية من م�شاألة 
تهريب النفط وم�شتقاته هل احيلت عليكم 
ق�شايا  بالفرتة االخرية بهذا اخل�شو�ص 

وكيف مت التعامل معها؟
عش��������رات  الكمركي��������ة  املحكم��������ة  نظ��������رت   - 
القضاي��������ا الت��������ي تخ��������ص تهري��������ب النف��������ط 
ومش��������تقاته وال زالت وقد  صدرت العديد 

من األحكام بحق مرتكبي تلك الجرائم. 

* يف ظل توافر االنتاج املحلي ال�شيما 
الزراعي يف هذا املو�شم والذي ي�شكو 

الفالح العراقي  خالله من مناف�شة ال�شلع 
االجنبية امل�شتوردة وتفوقها على املح�شول 

الزراعي العراقي هل  باالمكان ت�شريع 
قوانني تتعلق باخت�شا�شكم فيها يخ�ص 

الب�شائع امل�شتوردة الداخلة للعراق  دعمًا 
للمنتوج املحلي؟

 - فيما يتعلق بتش��������ريع قوان��������ني لحماية 
املنت��������ج املحل��������ي فنوض��������ح به��������ذا الش��������أن 
ان ال��������وزارات املختص��������ة  ك��������وزارة التجارة 
والزراع��������ة تق��������وم بإص��������دار قائمة بش��������كل 
دوري باملنتج��������ات واملحاصي��������ل املمن��������وع 
 دخولها للعراق  لذلك فان ادخال بضائع 
مش��������مولة باملن��������ع يعتبر بحك��������م التهريب 
وه��������ذا الذي نصت  علية املادة ١٩١/حادي 
عش��������ر من قانون الكمارك النافذ وبالتالي 
يكون نظر الدعاوى الخاصة  بتهريب تلك 
املنتج��������ات ضمن االختص��������اص الوظيفي 
للمحكمة الكمركية لذل��������ك النرى ضرورة 

 لتشريع قوانني أخرى. 

 * ت�شربت يف االعوام االخرية اأحاديث 
تتعلق مبهمة وكيل االخراج "املخل�ص 

الكمركي" يف  املنافذ احلدودية وما وجه اىل 
املخت�شني بهذه املهمة من بع�ص االتهامات 
املتعلقة باأعمال  ف�شاد وكيل االإخراج وكما 

هو متداول "املخل�ص الكمركي" له دور 

بالف�شاد يف املنافذ  احلدودية باعتباره حلقة 
الو�شل بني التاجر واملوظفني املخت�شني يف 

املنفذ". فهل تعد  وجود تلك احللقة م�شكلة 
باالمكان تفاديها بقوانني وت�شريعات اأم ان 

وجوده يعد بحكم االأمر  الواقع كونه حا�شال 
على تخويل من وزارة املالية للقيام بهذه 

الوظيفة؟
 - ف��������ي ما يخص وكالء اإلخ��������راج فكما هو 
معروف ان املادة )172( من قانون الكمارك 
رق��������م ٢٣  لس��������نة ١٩٨٤ ق��������د تطرق��������ت إل��������ى 
األش��������خاص الذين يقبل منه��������م التصريح 
عن البضائع في الدائرة  الكمركية وإتمام 
اإلج��������راءات الكمركية عليه��������ا ومن ضمن 
هؤالء األشخاص وكالء اإلخراج  الكمركي 
املرخص��������ني وفق م��������ا نصت علي��������ه الفقرة  
ثانيا من امل��������ادة املذكورة لذلك فان وجود 
 وكالء اإلخ��������راج هو بحك��������م القانون طاملا 
كان��������وا مرخصني اما بغي��������ر ذلك فال يقبل 

منهم التصريح  عن البضائع. 

 * كيف تقّيم ال�شيطرة االأمنية على املنافذ 
الكمركية يف العراق، هل هي اآمنة، اأم اأن 

بع�ص  املنافذ خارجة عن �شيطرة الدولة، كما 
ي�شاع يف االأحاديث؟ وما هي اقرتاحاتكم 

لل�شيطرة  التامة على املنافذ؟
 - ال يخفى على الجمي��������ع ان هنالك تدخال 
من ع��������دة جهات ف��������ي عمل جمي��������ع املنافذ 
الحدودي��������ة فض��������ال  ع��������ن وجود ش��������بهات 
فس��������اد كبيرة تش��������وب عمل تلك املنافذ، اال 
انه وبقدر تعلق األم��������ر باملنافذ  الجنوبية 
اج��������د مبالغ��������ة بخص��������وص وج��������ود منافذ 
خارج س��������يطرة الدولة بش��������كل كامل لذلك 
فان الحل  األمثل ملعالجة تلك الظاهرة هو 
تطبيق نظام )االتمتة( اي تحويل عمليات 
إخ��������راج البضائ��������ع  بص��������ورة إلكتروني��������ة، 
بمعنى آخر يكون التصريح عن البضائع 
واكمال اإلجراءات الكمركية  عليها س��������واء 
لالستيراد والتصدير بصورة إلكترونية. 

  * ه���ل هن���اك متهم���ون اأجان���ب ج���رى اإ�شدار 
اأحكام بحقهم، وما هي اأبرز جرائمهم؟ 

 - عرضت على املحكمة الكمركية للمنطقة 
الجنوبية العديد من القضايا التي تخص 
متهمني  اجانب وص��������درت احكام بحقهم، 
وكان��������ت البضائ��������ع م��������ن مختل��������ف األنواع 
بحيث شملت املواد  الغذائية والحيوانات 

واألدوية إضافة إلى املواد اإلنشائية. 

 * ما هي اأبرز ال�شلع التي يتم تهريبها اإىل 
العراق اأو تهريبها خارجه خالفا للقانون؟ 

 - بخص��������وص امل��������واد التي يت��������م تهريبها 

تش��������مل مختلف األن��������واع لك��������ن غالبيتها 
أدوات احتياطية ومواد  غذائية . 

 * تتداول مواقع التوا�شل االجتماعي 
وو�شائل االإعالم اأحاديث كثرية حول 

تهريب �شعات  االنرتنت، هل يقع هذا �شمن 
اخت�شا�ص حمكمتكم؟

 - بخص��������وص تهري��������ب س��������عات اإلنترنت 
الوظيف��������ي  االختص��������اص  ع��������ن  يخ��������رج 

للمحكمة الكمركية . 

للمنطقة  الكمركية  )املحكمة  وه��ي  أرب��ع محاكم  كمركية  ال��ع��راق  ففي  لها،  املكاني  االختصاص  بحدود  الكمركية  املحاكم  عمل  يتحدد 

الغربية(.   وقد  الكمركية للمنطقة  الكمركية  للمنطقة الشمالية  واملحكمة  الكمركية للمنطقة الجنوبية  واملحكمة  الوسطى واملحكمة 

أعطى املشرع العراقي للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة املمنوحة ملحكمة  الجنايات بموجب قانون أصول املحاكمات الجزائية، 

كما أن اختصاصات املحكمة الكمركية  تعد كثيرة ومتشعبة، حيث تتوزع في أكثر من قانون نافذ. 

* أجد من الضروري إجراء تعديالت على بعض نصوص القانون كونها 
أصبحت  تتقاطع مع مبدأ الفصل بني السلطات الذي نصت عليه املادة 

)47( من الدستور  العراقي

*ال يخفى ان هنالك تدخال من عدة جهات في عمل جميع املنافذ 
الحدودية فضال عن  وجود شبهات فساد كبيرة تشوب عملها

أجرى الحوار/ علي البدراوي

■ القاضي واثق عبود عبد الكاظم

في ما يلي نص الحوار: 
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شبكة متخصصة باالتجار باألعضاء البشرية يدلون بأقوالهم أمام "تحقيق  الموصل" 
بغداد/ ليث جواد

استغل ثالثة أشخاص مجموعة من 
أصدقائهم الذين يعانون من ضائقة 
مالية ليقنعوهم بضرورة  بيع كالهم 
لقاء الحصول على 10-12 الف دوالر 
امريكي ليت��������م تجنيده��������م فيما بعد 
للعمل معه��������م  في ه��������ذه التجارة من 
خالل رفدهم بالزبائن الراغبني ببيع 

أعضائهم. 
ووق��������ف املتهم��������ون بهذا الفع��������ل امام 
قاضي التحقيق في املوصل لتدوين 

أقوالهم بعد القبض عليهم. 
وف��������ي محض��������ر اترافاته��������م قال��������وا ان 
ن��������ا تحولوا من ضحايا الى  "اصدقاء
افراد في هذه الشبكة من  خالل اقناع 
اصدقائه��������م ايض��������ا ببي��������ع اعضائهم 
للحص��������ول عل��������ى ام��������وال وتحس��������ني 

وضعهم املعيشي".  
وج��������اء ف��������ي اعترافات املتهم��������ني امام 
قاض��������ي تحقي��������ق املوص��������ل ان "اولى 
عل��������ى  اصدقائن��������ا  تم��������ت  العملي��������ات 
القريبني في املنطقة بعدما اقنعناهم 
بضرورة تحس��������ني وضعهم املعيشي 
من خ��������الل بيع  اح��������دى كلياتهم وانه 
بامكانه��������م العي��������ش بواح��������دة اضافة 

الى عدم وجود أية اشكاالت قانونية 
تمنعهم  من القيام بهذا الفعل". 

وتاب��������ع املتهمون "أخبرناهم بس��������عر 
الكلى ال��������ذي يتراوح ما ب��������ني 10 12- 
الف دوالر وبالفعل  وافقوا على االمر 
وتم اجراء العملي��������ات لهم في احدى 

مستشفيات اقليم كردستان". 
واضافوا ان "الش��������خص ال��������ذي يقوم 
ببي��������ع كليت��������ه بع��������د ان يتعاف��������ى من 
العملية يبدأ بجلب زبائن لنا من  اجل 
الحصول عل��������ى العمولة والتي تصل 
ف��������ي بعض االحيان الى مليون دينار 
تقريبا فضال عن  سفرة مع الشخص 
الذي يجلبه ويك��������ون مرافقا له لحني 

انتهاء كافة االمور املتعلقة". 
واش��������اروا ال��������ى ان "جمي��������ع العمليات 
كان��������ت تت��������م ف��������ي مستش��������فيات اقليم 
كردستان وبأوراق مزورة  وبموافقة 
من ذوي الشخص الذي يريد ان يبيع 
كليت��������ه فقد خصصنا له��������ذه العملية 
ام��������رأة أنطنا بها  دور وال��������دة املتبرع 
مقاب��������ل حصوله��������ا عل��������ى مبل��������غ 200 
دوالر عن كل عملية في حني ان سعر 

 املتسمكات املزورة  350 الف دينار". 
ون��������وه املتهم��������ون أن "العملية تجري 
على اس��������اس انها تب��������رع وليس بيع 

كل��������ى تفادي��������ًا لتعرضهم   للمس��������اءلة 
القانونية لكن خل��������ف الكواليس فأن 
االمور متفق عليها من حيث الس��������عر 
وكيفي��������ة تس��������ليم  املبل��������غ ال��������ى طرف 
ثالث لضمان املبلغ لضمان حصول 
البائ��������ع على حقوقه بعد االنتهاء من 

 العملية". 
واوضح املتهمون ان "البائع يحصل 
عل��������ى مقدمة قدره��������ا مليون��������ا دينار 
وبعد إتمام  العملية يقوم  املش��������تري 
بتس��������ديد باق��������ي املبلغ املتف��������ق عليه 
مس��������بقا بع��������د خ��������روج البائ��������ع م��������ن 

املستشفى". 
وذك��������ر أح��������د ان "الضحاي��������ا يقدرون 
بالعشرات ومعظمهم كانوا اصدقاء 
فراد الش��������بكة وكان��������ت  برغبتهم ومن 
دون اي اكراه يذك��������ر، إذ كانت تجرى 
له��������م الفحوص��������ات اوال للتأك��������د م��������ن 
سالمة  العضو املراد بيعه  قبل اجراء 

العملية". 
ه��������ذه  "عب��������ر  بأن��������ه  خاتم��������ًا حديث��������ه 
ق��������د اصبحت لدينا ش��������بكة  الطريقة 
من السماسرة في املحافظات تتحدد 
الراغبني   مهامه��������م بالقي��������ام بجل��������ب 
بعملي��������ات بيع أعضائه��������م من داخل 

املحافظة وخارجها أيضا". 

طباخ لداعش: قتلت 3 مواطنين واعتزمت 
القيام بعملية انتحارية

مفوض يتقاضى أربعة آالف دوالر لقاء فكه حجز عجلة 
تحمل مواد غذائية مخالفة  للتعليمات

بغداد/ علي البدراوي

داع��������ش  تنظي��������م  فن��������اء   رغ��������م 
اإلرهابي بعد عمليات التحرير، 
إال أن فلول��������ه ال ت��������زال منتش��������رة 
ف��������ي بع��������ض  الرق��������ع الجغرافية 
املتناث��������رة م��������ن املحافظات التي 
كان��������ت تحتله��������ا. فما ب��������ني قتل 
واختطاف يتم في  الليل تحاول 
تلك الفلول توجيه رسالة إثبات 
وجود الى القوات األمنية التي 
كانت لهم باملرصاد  عبر افشال 
مخط��������ط ارهابي كبي��������ر عزمت 
فلول داعش املندحرة القيام به 
في قضاء بيجي التابع  ملحافظة 
صالح الدين هدفها منه زعزعة 
أم��������ن املحافظ��������ة وفق��������دان الثقة 
باملس��������ؤولني عل��������ى أمنه��������ا من 
 القوات املس��������لحة جاء ذلك عبر 
الس��������يطرة على صهريج مفخخ 
عزم سائقه على القيام بعملية 
أمن  تزع��������زع  كبيرة   انتحاري��������ة 
املحافظ��������ة بحص��������د أرواح أكبر 
ع��������دد م��������ن املواطن��������ني والقوات 

األمنية.   

طباخ داعش
في اواخر شهر ايلول من العام 
املاض��������ي 2019 اوقفت س��������يطرة 
عس��������كرية ف��������ي محافظة صالح 
غ��������رب قض��������اء بيج��������ي   الدي��������ن، 
ق��������رب مفرق قض��������اء الش��������رقاط 
تحديدًا س��������يارة صهريج سبق 
وأن ُرص��������دت  حركته��������ا من قبل 
االستخبارات العسكرية تم على 
تتبع حركته  الرصد  معلومات 
لتكون السيطرة  له باالستعداد 

حال وصوله اليها. 
بعد إيقافه وانزال س��������ائقه منه 
اتض��������ح بأن��������ه مفخ��������خ واعترف 
س��������ائقه حال س��������ؤاله م��������ن قبل 

الق��������وات  االمني��������ة الت��������ي اوقفته 
بالقي��������ام  زعم��������ه  بالس��������يطرة 
بتفجيره وسط القوات االمنية 
كاشفًا عن حزامه  الناسف الذي 

كان يرتديه. 
ف��������ي التحقي��������ق أدل��������ى املتهمان 
يصحب��������ه  وم��������ن  الس��������ائق 
باعترافاتهم��������ا الكامل��������ة الت��������ي 
أوصلت املحقق الى  خط س��������ير 
رحلتهما الكامل��������ة مع التنظيم 

االرهابي. 
االمنية  السلطات  املتهمان  قاد 
ال��������ى مضافة التنظي��������م الواقعة 
ف��������ي قض��������اء بيج��������ي، حي��������ث تم 
العثور  بداخله��������ا على حزامني 
الى س��������يارة  ناس��������فني اضاف��������ة 
مفخخ��������ة )فجرت ع��������ن بعد( من 
قبل السلطات  األمنية كما عثر 

على صواريخ كاتيوشا. 
كما ق��������ادت اعتراف��������ات امُلتهمني 
الى  السلطات  املشهود  بالجرم 

التعرف على ثالث جثث مرمية 
 قرب جسر السكريات. 

انتماء متأخر لداعش! 
ف��������ي افادته ق��������ال املته��������م )ع . ر( 
بأنه انتمى ال��������ى تنظيم داعش 
االرهابي ف��������ي أواخر عام 2016 
 وردد له��������م صيغ��������ة ما يس��������مى 
)البيعة( ليعمل في مضافات  ب�
التنظيم في قضاء بيجي بصفة 
  )طباخ(، قائال بأن العصابة قد 
خصصت له مرتبًا شهريًا قدره 

مائة دوالر امريكي. 
وفي بداي��������ة عام 2019 اس��������تقر 
في اح��������دى مضاف��������ات التنظيم 
االرهابي ف��������ي جزيرة الصينية 
س��������الح  ت��������م  منح��������ه  حي��������ث 
كالشينكوف وس��������يارة بيك اب 
كان يتنقل بها ب��������ني املضافات 
املتناث��������رة، ثم يق��������ول كنا  نتنقل 
بالكثي��������ر من االحي��������ان بدراجة 

ناري��������ة تالفيا الس��������تهدافنا من 
قبل القوات االمنية. 

يضيف )ع( قائال: ذات يوم قمت 
بإخفاء ستة صواريخ كاتيوشا 
اح��������دى  ف��������ي  االرض  تح��������ت 
االرهابي  التنظي��������م   مضاف��������ات 
قرب طريق بيجي، كانت جميع 
تلك املهام املس��������ندة لي من قبل 
 التنظيم تعد صغيرة قياسًا ما 

اسند لي بعدها. 
إذ ُكلف��������ت بتنفي��������ذ م��������ا يس��������مى 
)الحك��������م الش��������رعي( بمفه��������وم  ب�
العصاب��������ة االرهابية بمواطنني 

من قرية  املعني. 
عنها يقول في افادته: توجهنا 
ذات مس��������اء بس��������يارة البيك اب 
الى قرية املعني م��������ع بقية افراد 
وقمن��������ا  االرهاب��������ي   التنظي��������م 
بتطويق عدد من الدور السكنية 
لنختطف ثالثة اش��������خاف منهم 
بذريعة  تعاونهم مع السلطات 

األمنية، كان بينهم أخوين هما 
)علي وثام��������ر( قمنا باقتيادهم 
ال��������ى جزي��������رة  الس��������كريات حيث 
قتلناهم هناك ورمينا جثثهم. 

بعد ذل��������ك تواصلت مع اخوالي 
الثالث��������ة بغي��������ة تنظي��������م هوي��������ة 
احوال مدنية مزورة استخدمها 
ف��������ي  تحركاتي تم اش��������عاري من 
قبله��������م فيم��������ا بع��������د بالحضور 
ال��������ى منطق��������ة دب��������س مكح��������ول 

الستالمها. 
حال استالمي لها تم ابالغي من 
قبل عصابات داعش االرهابية 
انتحاري��������ة  بعملي��������ة  بالقي��������ام 
حض��������رت  على اث��������ر التبليغ الى 
منطقة املشاعيف حامال بندقية 
ومرتديا حزاما ناس��������فا لغرض 
االمنية  تفجير نفسي  بالقوات 
حيث قام باس��������تقبالي )أ( الذي 
اصطحبن��������ي بالصهريج تجاه 
قضاء الشرقاط لتنفيذ  العملية 
االنتحاري��������ة في��������ه وهن��������اك ت��������م 

القبض علي. 

القصاص
اعت��������رف املتهم )ع . ر( بانتماءه 
وقيام��������ه  االرهاب��������ي  للتنظي��������م 
بقتل ثالثة م��������ن املجنى عليهم 
اضاف��������ة  ال��������ى م��������ا ش��������وهد ف��������ي 
هاتفه النقال من صور ارتداءه 
لل��������زي االفغان��������ي اضاف��������ة ال��������ى 
عزمه القي��������ام بعملية  انتحارية 
تس��������تهدف أمن محافظة صالح 
الدي��������ن وما عث��������ر بحوزته وفي 
الس��������لطات  الت��������ي دل  املضاف��������ة 
 االمنية عليها من اسلحة تعود 
للتنظي��������م االرهاب��������ي.  قال على 
اثر ذلك القضاء كلمته بتجريم 
املته��������م  وف��������ي امل��������ادة الرابعة/ أ 
وبداللة املادة الثانية/1 و 3 و8 
من قانون مكافحة االرهاب رقم 
13 لسنة   2005. لتحكم املحكمة 
علي��������ه باالع��������دام ش��������نقًا حت��������ى 

املوت. 

بغداد/ القضاء

كان )س( ق��������د أدخ��������ل الى بغ��������داد عجلة نوع 
)بّراد( بحمولة م��������واد غذائية غير مرخصة 
قانوني��������ا  ومخالفة للتعليم��������ات، االمر الذي 
يش��������كل خط��������ورة عل��������ى املجتم��������ع ف��������ي ظ��������ل 
االوضاع الصعبة التي  يعيشها من جائحة 

كورونا وتبعاتها عليه. 
لم يفت أمر العجلة على الس��������لطات األمنية 
فقامت بإحتجازها م��������ع صاحبها )س( في 
مركز شرطة  الراشدية بعد أن اتضح لديهم 

ع��������دم قانونية امل��������واد الت��������ي تحملها كونها 
مخالفة للتعليمات. 

عل��������ى اثر االحتجاز كان )س( قد تعرف على 
منتس��������ب في املركز بصف��������ة )مفوض( حيث 
فاتحه  بإمكانية إخراج عجلته من االحتجاز 
مع حمولتها لقاء مبلغ مالي )رش��������وة( كان 
عربونه��������ا  خمس��������مائة دوالر، وبع��������د مضي 
ش��������هر م��������ن خ��������روج )س( من الحج��������ز وبقاء 
عجلت��������ه فيه اتصل  املفوض ب��������ه مخبرًا إياه 
بإكماله إجراءات استالم العجلة ليتوجه له 
مانحًا إياه املبلغ املالي  املتفق عليه مستلمًا 

العجلة بصورة غير قانونية. 
وبطبيع��������ة االم��������ر اكتش��������فت الس��������لطات أمر 
العجل��������ة لتص��������ل الى خي��������ط الجريم��������ة عبر 
)املف��������وض( الذي  اعترف بقيامه بفعلته عبر 

تمزيقه ألوراق الدعوى. 
حيث أف��������اد أنه بع��������د عرض كت��������اب محكمة 
تحقيق الزهور على قاضي محكمة تحقيق 
الرصافة  ُهمش بإحال��������ة األوراق التحقيقية 
م��������ع املب��������رز )العجلة( ال��������ى مديري��������ة كمارك 
املنطقة الوس��������طى، وف��������ي  الي��������وم الثاني تم 
االتفاق مع املتهم املكفل على تمزيق األوراق 

التحقيقية وتسليمه عجلته لقاء  مبلغ مالي 
ق��������دره )4000 اربع��������ة االف دوالر( اس��������تلمها 
)املفوض( الذي لم يقم على اثرها بإرس��������ال 

 االوراق التحقيقية الى املديرية أعاله. 
مع اكتمال وجوه الجريمة تم توقيف املتهم 
وف��������ق امل��������ادة )250( م��������ن قان��������ون العقوبات 
تمهيدًا  إلحالته الى املحكمة املختصة لينال 
جزاءه العاج��������ل جراء فعلته تلك التي تجرد 
منها م��������ن أمانة  الوظيفة الت��������ي تحتم عليه 
الحفاظ على أمن وس��������المة املواطنني وعدم 

االخالل بالقسم. 

سعر الكلى يرتاوح مابني 10 اىل 12 ألف دوالر

■ طباخ داعش تلقى حكما باإلعدام

س��������بق وان تناولت في االجزاء الثالثة الس��������ابقة من هذا 
املقال عددا م��������ن االصالحات التش��������ريعية التي  يتطلبها 
مبدأ اس��������تقالل القض��������اء كونها تتعارض م��������ع هذا املبدأ 
ومنه��������ا االص��������الح التش��������ريعي لقانون  الرس��������وم العدلية 
وقانون البنك املركزي العراقي وقوانني الس��������لطة الرابعة 
)الصحافة (، واليوم  س��������نتناول نص��������ا اخر يتعارض مع 
هذا املبدأ الدستوري، فرغم الجهود املبذولة من السلطة 
القضائي��������ة  بكافة اجهزته��������ا وهيئاتها ف��������ي تعزيز مبدأ 
اس��������تقالل القضاء والس��������عي في ذلك اال اننا ما زلنا نجد 
 نصوص��������ا تخرق ه��������ذا املبدأ وته��������دد اس��������تقالل القضاء 
ومبادئه رغم ان الدستور العراقي النافذ لعام   ٢٠٠٥ وضع 
ضمانات لحماية اس��������تقالل القضاء م��������ن اهمها الرقابة 
الدس��������تورية على القوانني  واالس��������تقالل االداري واملالي 
والوظيف��������ي للقض��������اء عن باقي الس��������لطتني التش��������ريعية 
والتنفيذي��������ة ، لذلك ان  مبدأ اس��������تقالل القض��������اء يجب ان 
يك��������ون ابعد م��������ن كونه نصوص��������ا قانونية ودس��������تورية 
مكتوبة وانم��������ا يجب  تعزيزه وترس��������يخه في الواقع عن 
طريق االصالح التش��������ريعي الي نص قانوني يتعارض 

مع هذا  املبدأ  من الناحية الفعلية.  
دس��������تور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ اش��������ار في الفقرة 
٣ م��������ن املادة ٩١ من��������ه ان للقضاء ميزانية  مس��������تقلة وكان 
اله��������دف م��������ن ذلك جع��������ل القضاء بمن��������أى ع��������ن التأثيرات 
والضغوط��������ات التي قد تمارس��������ها  باقي الس��������لطات على 
عمل الس��������لطة القضائية في حالة جعل امليزانية تقر من 
قبلها حيث جاء في  املادة اعاله ان ملجلس القضاء موازنة 
سنوية مستقلة يقترحها مجلس القضاء وتعرض على 
 مجلس النواب للموافقة عليها ، ومن البديهي ان رواتب 
القضاة واعضاء االدعاء الع��������ام  ومخصصاتهم من ابرز 
فقرات هذه املوازنة ومن قراءة النص الدستوري نجد ان 
الدس��������تور جعل  موازنة مجلس القضاء بعيده عن تدخل 
الس��������لطة التنفيذية باي ش��������كل من االش��������كال اال ان املادة 
 الخامس��������ة من قانون روات��������ب القضاة واعض��������اء االدعاء 
العام رقم ٢٧ لس��������نة ٢٠٠٨ اجازت ملجلس  الوزراء تعديل 
مبال��������غ الروات��������ب واملخصص��������ات املنص��������وص عليها في 
هذا القانون كلم��������ا اقتضى األمر  ذلك، فجاءت هذه املادة 
ناس��������فة للنص الدس��������توري الذي يعزز االستقالل املالي 

للسلطة القضائية.  
كما ان نص املادة الخامس��������ة من قان��������ون رواتب القضاة 
واعض��������اء االدع��������اء العام تناق��������ض ما جاء في  االس��������باب 
املوجب��������ة من ذات القان��������ون والتي جاء فيه��������ا ان الحكمة 
من تش��������ريع القانون هو لتحسني  القضاء وحفظ مكانته 
االجتماعية، لذلك فان  املادة الخامس��������ة من قانون رواتب 
القض��������اة واعضاء  االدعاء العام  اج��������ازت ملجلس الوزراء 
تعدي��������ل رواتب القض��������اة واعضاء االدع��������اء العام منتهكة 
بذلك  مبدأ استقالل القضاء عن باقي السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، لذا يكون هنا االصالح التشريعي  ضرورة 
واجبة حيث يجب ان يكون النص ضامنا لتعديل رواتب 
القضاة واعضاء االدعاء العام  على نحو يتماشى مع نبل 
الوظيفة القضائية وان يتفق مع استقالل القضاة ويحفظ 
كرامتهم ويضم��������ن  الطمأنينة ملركزهم االجتماعي، لذلك 
عل��������ى مجلس القضاء ومن باب جهوده املبذولة للحفاظ 
على  اس��������تقالل القض��������اء ان يطلب الغاء املادة الخامس��������ة 
من قانون رواتب القضاة واعض��������اء االدعاء العام  النافذ 
وايج��������اد نص بديل بإعط��������اء الصالحية ملجلس  القضاء  

باقت��������راح وتعدي��������ل النس��������ب الواردة 
ف��������ي  املادت��������ني ) ١، ٢ ( م��������ن القان��������ون 
اع��������اله عند اعداد املوازنة الس��������نوية 
ملجلس القض��������اء، كي يتف��������ق النص 
 القانوني  مع الحكمة من تش��������ريعه 
والتي جاءت في االس��������باب املوجبة  
وذلك بما ينس��������جم م��������ع  النصوص 
الدس��������تورية الت��������ي تؤكد اس��������تقالل 
القض��������اء وجعله بعي��������دا عن تحكم 
اي سلطة من السلطات  الدستورية 

االخرى. 
  القاضية أريج خليل

اإلصالح التشريعي واستقالل 
القضاء
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الجزء الرابع / قانون رواتب القضاة 
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■ مبنى محكمة تحقيق الموصل

https://www.hjc.iq/view.67446/


 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

تنسيق مع مستشفى الريموك لتوفري مسحات خاصة لفحص موظفي اجمللس

مسؤول السالمة المهنية في مجلس القضاء األعلى: الجهود 
مستمرة لوقاية مالكاتنا من الفيروس

بغداد- بابل/ علي البدراوي والقضاء

منذ ش��������يوع جائح��������ة كورون��������ا وتعرض 
الع��������راق ملخاطره��������ا أس��������وة ببقي��������ة الدول 
ما أفق��������ده العديد من أرواح أبناء ش��������عبه 
أدرك مجل��������س القضاء األعلى مخاطر تلك 
الجائحة عبر اسراع رئاسته باتخاذ عدة 
اجراءات وتش��������كيلها لعدة لجان تحسبًا 
ألي ط��������ارئ يخص الجائحة. فمنذ الثامن 
من آذار 2020 عمم مجلس القضاء األعلى 
على املحاكم كافة أمرًا باتخاذ االجراءات 
القانوني��������ة بحق من يخال��������ف )توصيات 
لجنة خلية األزمة( بخصوص االجراءات 

املتخذة للحد من انتشار الفايروس. 
إضاف��������ة الى تنس��������يق املجلس م��������ع وزارة 
الصحة عبر تنس��������يب مفارز متخصصة 
من قبل الوزارة لغرض فحص وتشخيص 
االصاب��������ات املحتملة في مالكات املجلس، 
حي��������ث ش��������مل الفح��������ص جمي��������ع الس��������ادة 
القضاة وأعضاء االدعاء العام واملوظفني 
واملنتس��������بني واملراجعني في مقر مجلس 
القض��������اء األعل��������ى واملحاكم كاف��������ة. كما تم 
إقامة ورش التوعية املس��������تمرة التي تقام 
ملوظفي املجلس من قبل املالكات الصحية 

املتخصصة.
وفي ما يخص التعفير فمنذ أوائل شيوع 
الجائحة في العراق في شهر آذار املاضي 
قام فريق ال���������CBRN التابع ملديرية الدفاع 
املدني العام��������ة بتعفير بناية مقر مجلس 
القضاء األعلى ومحاكم االستئناف كافة 
ودور القض��������اء، ومع اس��������تمرار الجائحة 
فإن الخطر الي��������زال قائمًا وخطة الطوارئ 
التي شرع بها املجلس ملجابهة الجائحة 
ال تزال مس��������تمرة. وبخصوص هذا األمر 
ومتابع��������ة مس��������تجداته كان��������ت لن��������ا وقفة 
مع مس��������ؤول شعبة الس��������المة املهنية في 
مجلس القضاء األعلى املعاون القضائي 
األق��������دم الس��������يد أحم��������د خليفة ح��������ول آخر 

تطورات جهود املجلس للحد من مخاطر 
الجائحة فكان له الحديث االتي:

خالل األسبوعني االخيرين تم تعفير كافة 
بنايات املقر الرئيس��������ي ملجل��������س القضاء 
االعل��������ى بمعدل مرت��������ني من قب��������ل مديرية 
الدفاع املدني العامة. كما أرس��������لت اللجنة 
الدولي��������ة للصليب االحمر م��������واد صحية 
شخصية ملوظفي املجلس تقدر ب�20 الف 
كمامة و30 الف قف��������از و850 قنينة تعقيم 
لليد وتم اش��������عارنا بقرب إرس��������ال اللجنة 
املذك��������ورة مايق��������ارب )1000( لتر من مواد 
التعفير س��������تصل الى املجل��������س في الفترة 

القريبة القادمة.
أم��������ا عن كيفية التص��������رف بما وصل إلينا 
من اللجن��������ة الدولية للصليب االحمر فقد 
قمنا بتوزيعها على موظفي مقر مجلس 
القضاء االعلى كافة كما زودنا بها جميع 
رئاس��������ات محاكم االس��������تئناف في عموم 

العراق وكذلك املعهد القضائي.
ل��������م نقف الى هذا الحد م��������ن حيث التعفير 
وتوزيع ما وصل الينا من مساعدات فقد 
اس��������تقبل مجلس القضاء األعلى عددا من 
االجهزة الخاصة بالتعفير وتم ارسالها 
ال��������ى محاك��������م االس��������تئناف املختصة ذات 
الكثافة العالية للمراجعني بهدف تعزيز 

عملهم الوقائي.

مسحات خاصة
وفي ما يخص املسحات الخاصة ملوظفي 

املجلس يشير خليفة قائال:
خالل الفت��������رة املاضية وم��������ن خالل مكتب 
التصاري��������ح االمني��������ة وش��������عبة الس��������المة 
املهني��������ة في مجل��������س القض��������اء األعلى تم 
التنس��������يق مع إدارة مستش��������فى اليرموك 
لتخصي��������ص مس��������حات خاص��������ة لفحص 
موظفي مقر املجلس املشكوك بإصابتهم 
بالفي��������روس. حيث ما ان تم اس��������تحصال 
عدد من املس��������حات الخاصة حتى ُأرس��������ل 

ع��������دد من موظف��������ي مق��������ر املجل��������س لبيان 
صحة اصابته��������م بالفيروس م��������ن عدمه، 
وق��������د اثبتت الفحوصات عن ش��������فاء أغلب 
املوظف��������ني املصابني س��������ابقا أو املش��������كوك 

بإصابتهم الذين تم ارسالهم للفحص.

الوقاية مستمرة
قبل التحدث ع��������ن ديمومة العمل البد من 
االش��������ارة الى الجهود الكبي��������رة واملتابعة 
املس��������تمرة من قبل الس��������يد رئيس مجلس 
القضاء األعلى القاضي فائق زيدان الذي 
أبدى ش��������ديد حرصه على سالمة موظفي 
املجل��������س ومتابعت��������ه املس��������تمرة لعملن��������ا 
وتوجيهاته التي نستنبط منها متعلقات 
األمن الصحي والسالمة لجميع املالكات 
العامل��������ة ف��������ي مجل��������س القض��������اء األعل��������ى 

ومراجعيهم. 
واضاف "نحن مستمرون بالعمل بجهود 
اس��������تثنائية بما فيها ف��������ي أوقات الحظر 
مهيب��������ني بموظف��������ي املجل��������س بالتع��������اون 
م��������ع لجنتن��������ا تحقيق��������ا لس��������المة الجميع 
الت��������ي نس��������عى اليه��������ا. أما في م��������ا يخص 
الدوام الرس��������مي مل��������الكات املجلس فنحن 
ملتزمون بما تق��������رره خلية األزمة بوضع 
دوام املوظف��������ني كما أن لجنتن��������ا بمتابعة 
مس��������تمرة مع وزارة الصحة عبر االطالع 
على التقارير الطبية الت��������ي تزودنا فيها 
بم��������ا يخ��������ص ع��������دد االصاب��������ات بالعراق 

والشفاء منها وعدد الوفيات".
مك��������ررًا "مناش��������دتي لزمالئ��������ي املوظف��������ني 
بااللتزام بما قررته لجنة االمر الديواني/ 
55 الخاصة بخلية االزمة من ناحية ارتداء 
الكمامات والتباعد االجتماعي والتي هي 
الوسيلة الوحيدة حاليا للوقاية طاملا أن 
أي لقاح لم يتم ش��������يوعه عامليًا لحد اآلن، 
ونحن بانتظ��������ار ما س��������تؤول اليه نتائج 
املختبرات وما تقرره الصحة العاملية من 

لقاح يتم اعتماده عامليًا".

محاكم بابل
ف��������ي باب��������ل، تس��������تمر رئاس��������ة محكم��������ة 
االستئناف واملحاكم التابعة لها بتقديم 
الخدمة القضائية وفق ما يقرره مجلس 
القض��������اء األعلى ومق��������ررات خلية األزمة 
بدوام يس��������د حاج��������ة املواطنني ويس��������ير 

معامالتهم.
وقال رئيس االستئناف القاضي حيدر 
جابر إن "الدوام مس��������تمر بما ينس��������جم 
ومقررات خلية األزم��������ة وحاليا لوجود 
حظر جزئي فأن رئاس��������ة املحكمة قررت 
أن يكون الدوام بما مقرر ويس��������د حاجة 

املواطن في محاكم األحوال الش��������خصية 
والتحقيق والبداءة".

إل��������ى  ف��������ي حدي��������ث  وأض��������اف القاض��������ي 
"يج��������ري تس��������جيل جمي��������ع   : "القض��������اء" 
الدعاوى وتأجيلها حفاظا على سالمة 
املواط��������ن ويت��������م حس��������م دع��������اوى النفقة 

والقضاء املستعجل".
وع��������ن إج��������راءات الوقاي��������ة املتخ��������ذة في 
محاك��������م بابل ق��������ال رئيس االس��������تئناف 
"يجري تعفي��������ر أبني��������ة املحاكم بصورة 
يومي��������ة وبالتع��������اون مع هيئة الحش��������د 
الش��������عبي في بابل، كما ج��������رى تصنيع 

جه��������از للتعفي��������ر والتعقيم عن��������د بوابة 
دخول املراجعني واملحامني".

بش��������كل  االس��������تئناف  رئي��������س  ويتاب��������ع 
ش��������خصي الت��������زام املوظف��������ني والس��������ادة 
وم��������دى  املراجع��������ني  وكذل��������ك  القض��������اة 
التزامه��������م بتنفيذ اإلج��������راءات الوقائية 
في ظل تفش��������ي الجائحة ف��������ي املحافظة 
ومتابعة ش��������عبة التصاريح األمنية في 
املحكم��������ة الرت��������داء الكمام��������ات والكفوف 
وعدم الس��������ماح للمصابني واملالمس��������ني 
لح��������ني  إج��������ازات  ومنحه��������م  بال��������دوام 

شفائهم.

بغداد/ إيناس جبار 

لم تنقط��������ع الخدمة القضائي��������ة على مدار 
األسابيع واألشهر التي شهدت حظرا تاما 
للتج��������ول، وتمثلت ه��������ذه الخدمة بمحاكم 
التحقي��������ق الخاف��������رة الت��������ي س��������يرت عم��������ل 
املحاكم ومض��������ت باإلج��������راءات القضائية 
ونظرت قضايا مختلفة ولعل أكثرها هي 

مخالفات كسر حظر التجوال.
ويق��������ول القاضي وس��������ام الطائ��������ي قاضي 
محكمة تحقيق الكاظمية التابعة لرئاسة 
اس��������تئناف الكرخ االتحادي��������ة  إن "القضاء 
الخاف��������ر اضطل��������ع بدور كبير خ��������الل فترة 
الحظ��������ر حيث قام بنظ��������ر دعاوى املتهمني 
املوقوفني واتخاذ القرارات الالزمة املتمثلة 
بتمديد فت��������رة املوقوفية في الجرائم التي 
ال يجيز القانون فيها إطالق سراح املتهم 

بكفالة". 
واض��������اف "أما الجرائم التي يجيز القانون 
فيها إطالق سراح املتهم بكفالة فقد بادر 
القاض��������ي الخف��������ر بإط��������الق س��������راح بعض 
املتهمني بكفالة مع مراعاة حق املش��������تكي 

بذلك".
ويوض��������ح الطائ��������ي أنه "ل��������م ت��������رد قضايا 
غريب��������ة إلى محكمه تحقي��������ق الخفر ولكن 
ش��������هدت فترة الحظر تزاي��������دا في القضايا 
حظ��������ر  انته��������اك  جريم��������ة  تخ��������ص  الت��������ي 

التجوال واتخذت فيه��������ا القرارات الالزمة 
وفقا للقانون", الفت��������ا الى ان "التعامل مع 
املواطنني تم بسالس��������ة من خ��������الل االلتزام 
بارتداء الكمامات والوقوف على مس��������افة 

ال تق��������ل عن متر بني ش��������خص وآخر ومنع 
التجمع��������ات م��������ن خ��������الل س��������رعة البت في 
الطلبات املقدمة إلى املحكمة وكذلك سرعة 
تدوي��������ن أق��������وال املتهم��������ني واملش��������تكني في 

الدعاوى املهمة والتي يخش��������ى من تأخير 
حضورهم ضياع األدلة والحقوق".

وحول آلية تقديم القضايا والطلبات يبني 
أن "هذه اإلجراءات جرت بانتظام ودقة في 

املواعيد املقررة لها من قبل القاضي الخفر 
والذي يملك كاف��������ة الصالحيات املمنوحة 
للقاض��������ي املختص بموج��������ب القانون من 
خالل نظ��������ر القضاي��������ا وتأش��������ير الطلبات 
واستقبال الش��������كاوى الجديدة وان العمل 

سار بصورة سلسة دون تأخير".
م��������ن جانب��������ه أف��������اد عم��������اد م��������راد املحق��������ق 
القضائ��������ي  ف��������ي محكم��������ة تحقي��������ق بغداد 
الجديدة انه "برغم اختالف نسبة تواجد 
العامل��������ني في تلك املحاكم ب��������ني %25 الى 
%50 وذلك تبع��������ا ملا تقوم به خلية األزمة 
من توجيه��������ات صحية ومق��������ررات تلتزم 
املحاك��������م بها، اس��������تمر العط��������اء من خالل 
اس��������تقبال املواطن��������ني وتدوي��������ن إفاداتهم 
وتوجيه اإلجراءات القضائية بما ينسجم 
ونص��������وص القوانني النافذة واالس��������تماع 
إلى ش��������هادات الش��������هود وإجراء الكش��������ف 
على محل الحادث وغيرها من اإلجراءات 
املنصوص عليها في القانون وتبعا لكل 

قضية ولكل حالة". 
ويلف��������ت املحقق مراد إلى "مراعاة إلزام كل 
املراجعني من مشتكني وشهود ومتهمني 
بش��������روط الس��������المة والصحة للوقاية من 
الوباء ومنع دخول إي مراجع الى ساحة 
املحكم��������ة إال أن يك��������ون مرتدي��������ا للكفوف 
وتعفي��������ر  املعقم��������ات  ورش  والكمام��������ات 
الغرف واملمرات وااللتزام بأقصى درجات 

النظافة ، وتم أيضا اخذ إفادات املشتكني 
والش��������هود واملدع��������ني بالحق الش��������خصي 
وغيرهم من قبل السادة القضاة واملحققني 
بص��������ورة طبيعية وقانوني��������ة، مراعني في 
ذل��������ك ش��������روط التباع��������د االجتماع��������ي بني 
املراج��������ع واملوظ��������ف املخت��������ص وبانتظام 
وانس��������يابية ت��������ؤدي ال��������ى من��������ع التجمهر 
والتزاحم بني املراجعني واالختالط فيما 

بينهم".
وع��������ن املتهم��������ني الذي��������ن يت��������م تس��������ييرهم 
ام��������ام املحاك��������م يب��������ني املحقق ان��������ه "ال يتم 
تس��������يير املتهمني بصورة عشوائية وغير 
مدروس��������ة وت��������م التركي��������ز وبص��������ورة اكبر 
على قضايا املتهم��������ني املوقوفني من اجل 
س��������رعة انجازها وإحالته��������م على املحاكم 
الخطف  بح��������وادث  املختص��������ة واالهتمام 
والقتل والسطو املسلح رغم قلة حدوثها 

في الظرف الصحي الراهن". 
ويع��������رج املحقق القضائي عل��������ى ان "دوام 
املحاك��������م الجزئ��������ي لم يؤثر عل��������ى تعطيل 
قضايا املتهمني او املواطنني من أصحاب 
اإلج��������راءات  إكم��������ال  ت��������م  العالق��������ة حي��������ث 
القانوني��������ة واخ��������ذ اإلف��������ادات واس��������تقبال 
الطلب��������ات املختلف��������ة وتمش��������ية معامالت 
املواطنني بصورة تمنع من اختالطهم مع 
بعضهم البعض وتمنع من التزاحم أمام 
أبواب وغرف السادة القضاة واملحققني".

محاكم التحقيق الخافرة.. خدمة قضائية ساهرة برغم الظروف الصحية
■  إجراءات وقائية متبعة في دوائر القضاء.. عدسة/ حيدر الدليمي
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قواعد نيلسون مانديال

القاضي عامر حسن شنته

ٔاق������رت ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل���ألم���م امل���ت���ح���دة ب��م��وج��ب ق����راره����ا املرقم 
النموذجية  17/ك��ان��ون  االول/2015(.القواعد  ف��ي  )175/70امل������ٔورخ 
الدنيا ملعاملة السجناء، والتي ٔاسمتها )قواعد نيلسون مانديال( 
الذي  م��ان��دي��ال،  ال��راح��ل نيلسون  إف��ري��ق��ي��ا  ل��رئ��ي��س ج��ن��وب   تكريما 
قضى قرابة السبعة وعشرين عاما في  السجن.وهو القائل "ٕان املرء 
األمم  ٕاذا دخ��ل سجونها، فالحكم على  ٕاال  األم���م  م��ن  ام��ة  ي��ع��رف  ال 
 الينبغي ٔان يرتكز على معاملتها ملواطنيها، ولكن على معاملتها 
ملن هم في املستويات الدنيا".  بعد ٔان ٔاصبحت السجون في ٔاماكن 
ع��دي��دة م��ن ال��ع��ال��م،أ م��اك��ن إلن���زال ٔاق��س��ى ٔان���واع العقوبات  بالنزالء، 

وامتهان كرامتهم اإلنسانية. 
وب��ع��د ٔان ب��ات��ت ن��زع��ة التشفي واالن��ت��ق��ام، ه��ي ال��ت��ي تحكم معاملة 
البشرية  ال���ذي قطعته  ال��ط��ري��ق  الطويل  م��ن  ال��رغ��م  ال��س��ج��ن��اء. على 
ف��ي ٕاح���الل رغبة اإلص���الح ب��دال ع��ن االن��ت��ق��ام ف��ي معاملة السجناء.

األصالح  لنظريات  التشريعات  من  العديد  تبني  من  وعلى  الرغم 
والتٔاهيل. ٕاال ٔان الواقع ظل على الدوام  يخبرنا، ٔان تلك التشريعات 
لم تكن سوى حبر على ورق، في كثير من الدول. ولذلك فقد ٔاضحت 
ال��ت��زام تلك   معاملة ال��دول��ة للسجناء فيها م��ع��ي��ارًا ي��ق��اس ب��ه م��دى 
لقيم  وتمثلها  وم��دى  تحضرها،  اإلن��س��ان،  بمبادئ حقوق  ال��دول��ة 

العدالة والتسامح واإلص��الح. وفي ظل تلك األج��واء وضعت األمم 
السجناء، والتي بلغ عددها  النموذجية ملعاملة  املتحدة  قواعدها 

)122( قاعدة. 
الحبس وغيره من  القواعد على فلسفة مفادها،ٔان  وقد بنيت تلك 
ال��ع��ال��م الخارجي  ٕال���ى ع���زل  األشخاص ع��ن  ال��ت��ي تفضي  ال��ت��داب��ي��ر 
تدابير مٔوملة بحد ذاتها. لذلك ال ينبغي لنظام السجون ٔان يفاقم من 
 املعاناة املالزمة ملثل هذه الحالة. كما ال ينبغي تحت ٔاية ذريعة ٕاهدار 
الدولة  تلتزم  ٔان  للسجناء.  ويجب فضال عن ذلك  البشرية  الكرامة 
باالهتمام بحياة السجناء، بعد مغادرة السجون. إلعادة  ٕادماجهم 
باملجتمع من خالل الرعاية الالحقة. وقد احتوت تلك القواعد على 
ٔابواب متعددة، تتعلق  بٕادارة ملفات السجناء، والفصل بني الفئات 
واحتياجات  السجناء،  االحتجاز،  ؤام��اك��ن  السجناء،  من  املختلفة 
من مٔاكل، وملبس، ومنام،ونظافة شخصية.وعلى خدمات الرعاية 
ت��ف��رض على  ال��ت��ي  ال��ص��ح��ي��ة، وٕاج��������راءات  االنضباط وال����ج����زاءات 
املخالفني لتلك القواعد من السجناء، وتفتيش السجناء  والزنازين. 
وعلى قواعد اتصال السجناء بالعالم الخارجي. ونظام االمتيازات 
الذي يشجع السجناء  على حسن السلوك، وعمل السجناء، والتعليم 

والترفيه، والرعاية الالحقة وغير ذلك كثير. 

ف��ي قانون  ال��ق��واع��د وضمنها  ال��ع��راق )تشريعيًا( بتلك  ال��ت��زم  وق��د 
ٕاص��الح النزالء وامل��ودع��ني رق��م 14  لسنة 2018. املنشور في جريدة 
الوقائع العراقية بالعدد رقم )4499 الصادر بتاريخ   2018/7/16(..

النموذجية  القواعد  "انسجامًا مع  ٔان��ه  املوجبة  ٔاسبابه  ٕاذ جاء في 
للنزيل  الكريمة  الحياة  األدن��ى ملعاملة  املسجونني....وتوفير  للحد 
وامل��ودع بعد انتهاء مدة محكوميته. شرع هذا  القانون". ٕان النص 
في التشريعات الوطنية على القواعد النموذجية ملعاملة السجناء 
وتبنيها. يمثل  خطوة في االتجاه الصحيح.تظل دائما بحاجة ٕالى 
خطوات ٔاخرى، لنصل في نهايتها ٕالى الهدف  املنشود،في ٕاصالح 
وت��ٔاه��ي��ل م��ن ج��ن��ح ع��ن ج���ادة ال���ص���واب. وت��ب��ق��ى امل���وازن���ة ب��ني هدف 
اإلصالح  والتٔاهيل، وبني هدف الردع الخاص والعام، تمثل النقطة 
ال��ح��رج��ة ال��ت��ي ق��د ت��ن��ه��ار ع��ن��ده��ا ح��ال��ة  التوازن. وم��ف��ت��رق الطريق 
اآلخ����ر. وال يمكن تحقيق  ال��ب��ع��ض  ع��ن  ال����دول بعضها  ال���ذي يميز 
ٓانفًا. وم��ن خالل  تلك  املوازنة، اال من خ��الل ٕاتباع القواعد امل��ذك��ورة 
قبل  م��ن  اإلص��الح��ي��ة،  الرقابية على  املٔوسسات  اإلج����راءات  تشديد 
جهاز االدع��اء العام، ؤاج��ه��زة التفتيش في وزارت��ي العدل والعمل 
 والشٔوون االجتماعية في ما يخص األح��داث. ومراقبة مدى التزام 

تلك املٔوسسات بالقانون  والتعليمات النافذة. 

■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ .. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.67447/
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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.

م��������دة الطعن هي الفترة الزمني��������ة التي بانقضائها 
يمتن��������ع على املحك��������وم عليه ان يطعن ف��������ي  الحكم، 
 ويترتب على فوات املدد القانونية للطعن، سقوط 
الحق ف��������ي الطعن وه��������ذه املدد حتمي��������ة، وتعد  من 
 النظ��������ام الع��������ام، وتقضي به��������ا املحكمة م��������ن تلقاء 
نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد  انقضاء 
 امل��������دد القانوني��������ة، والعلة في تحديد م��������دد الطعن 
هي منع اس��������تمرار الطعن الى ما ال نهاية  ويجعله 
سيفا  مس��������لطًا على املحكوم له، ويؤدي الى تراكم 
القضاي��������ا امام املحكمة وتأخي��������ر انجازها  ويؤدي 

الى عدم  اس��������تقرار املعامالت واملراكز القانونية لذا 
حدد املش��������رع م��������ددًا للطعون وجعلها م��������ن  النظام 
الع��������ام ال  يجوز زيادته��������ا أوانقاصها، حيث نصت 
املادة )171( من قانون املرافعات املدنية  النافذ على 
انه   "املدد املعينة ملراجعة طرق الطعن في القرارات 
حتمي��������ة يترتب على ع��������دم مراعاته��������ا  وتجاوزها 
 سقوط الحق في الطعن وتقضي املحكمة من تلقاء 
نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل  بعد  انقضاء 

املدد القانونية". 
وملا كانت مدد الطعن من مدد الس��������قوط وليس��������ت 
م��������ن مدد تقادم الحق اذ بانقضائها يس��������قط الحق 
 في  الطعن بحكم القانون وال يسمح اي عذر لقطع 
ه��������ذه املدة أو قطعه��������ا اال في الح��������االت الواردة  في 
 امل��������ادة )174( من قان��������ون املرافع��������ات املدنية والتي 

نصت على انه: 
  ))1� تقف املدد القانونية اذا  توفي املحكوم عليه أو 
فقد أهليته للتقاضي او زالت صفة من كان  يباشر 
الخصومة عنه بع��������د تبلغه  بالحكم وقبل انقضاء 

املدد القانونية للطعن. 
  2� ال ي��������زول وق��������ت امل��������دة اال بعد تبلي��������غ الحكم الى 
الورث��������ة  أو احدهم في آخر موط��������ن كان للمورث أو 
 موط��������ن من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو 

صاحب  الصفة الجديدة. 
  3� تجدد املدد بالنسبة ملن ذكروا في الفقرة السابقة 

بعد تبليغ الحكم املذكور على  الوجه املتقدم((.  
لذا فان املش��������رع العراقي قد أج��������از وقف هذه املدد 

بقوة القان��������ون عند توفر الظ��������رف  القهري لوقفها 
 والت��������ي ال تكون للخصوم يد فيها، الن وجود هذه 
الظ��������روف يؤدي ال��������ى منع الخص��������م  املحكوم عليه 
من  ممارس��������ة حقه في الطعن وه��������ذه الحاالت كما 
اش��������ارت اليها املادة املش��������ار اليها  وه��������ي؛ 1( وفاة 
املحكوم  عليه، 2( فقدانه ألهلية التقاضي، 3( زوال 
صفة من كان يباشر الخصومة  نيابة عن املحكوم 
عليه،  ويس��������تمر وقف مدد الطعن الى ان يتم اعالن 
الحك��������م الى م��������ن يقوم مق��������ام  املحكوم علي��������ه وذلك 
بتبلي��������غ  الحكم ال��������ى من يقوم مق��������ام الخصم الذي 
توف��������ي أو فق��������د اهليته أو أزيلت  صفت��������ه االجرائية 
ويلزم التبليغ  في تلك الحاالت دائمًا لسريان مدد 
الطعن حت��������ى لو كان الحكم قد  س��������بق تبليغه الى 
الخصم ال��������ذي توفي  أو فقد أهليته أو زالت صفته 
االجرائي��������ة، اال ان الفق��������ه والقض��������اء  قد اس��������تقر الى 
حاالت تقف معها سير  مدد الطعن ومنها الحادث 
القه��������ري الذي يحول دون امكان  رفع الطعن كحالة 
انقطاع املواصالت  بس��������بب الحرب أو ثورة داخلية 
أو كوارث طبيعية أو  اضراب عام تعد بمثابة قوة 
قاهرة تؤدي الى  وقف س��������ريان هذه املدد وتخضع 
تقدير ما اذا كان��������ت  الواقعة املدعى بها قوة قاهرة 
الى محكم��������ة  املوضوع الخاصة بالنظر في الطعن 
ويج��������ب ان تكون  ق��������د حصلت خالل س��������ريان مدد 

الطعن. 
  وفي ظل انتشار جائحة وباء كورونا فان مجلس 
القضاء  االعلى املوقر قد حسم املوضوع في  اعتبار 

مدد حظ��������ر التجوال وتعطيل الدوام الرس��������مي في 
الب��������الد  تلك املدد هي وقف س��������ريان مدد الطعن  في 
البيان الصادر عنه بالعدد 41/ق/ أ في 2020/4/6 
 والذي نص عل��������ى انه ))بالنظر للظروف  الذي يمر 
به  البلد بسبب انتشار فايروس كورونا وتعطيل 
 الدوام الرسمي تقرر ايقاف سريان املدد  القانونية 
الخاص��������ة بالطع��������ون في االحكام والق��������رارات طيلة 
 فت��������رة تعطي��������ل الدوام الرس��������مي ابتداء م��������ن  تاريخ 
2020/3/18 بس��������بب انتشار فايروس كورونا على 
 ان يس��������تأنف سريانها في يوم بدء الدوام  الرسمي 
بعد زوار الحظر...((. وقد س��������ار القضاء التونسي 
 بنفس االتجاه فقد اصدر املجلس االعلى  للقضاء 
باملذكرة الصادرة في 15 مارس 2020  املتضمن بأن 
الوضع الصحي االس��������تثنائي الذي  تمر به البالد 
نتيجة م��������رض الكورونا يدعو ال��������ى  اتخاذ بعض 
التدابي��������ر وكان أوله��������ا باملذك��������رة ))اعتبار  الوضع 
الصحي العام الذي تم��������ر به البالد من  قبيل القوة 
القاهرة(( وكذل��������ك بيان الهيئة الوطنية  للمحامني 

في تونس يوم 15/مارس/2020.  
اما  القضاء املصري ف��������ان محكمة النقض املصرية 
وعن��������د النظر ف��������ي الطعن رقم 12079 لس��������نة   1981 
 قضائي��������ة جلس��������ة 2012/513 الذي تضم��������ن ))...اذا 
كان الب��������ني م��������ن الكتاب الدوري رقم 5  لس��������نة   2011 
الص��������ادر ع��������ن وزارة الع��������دل ان هن��������اك ق��������وة قاهرة 
منعت املتقاضني من الطع��������ن في االحكام  في  املدة 
في 2011/11/26 حتى 2011/2/7 مما الزمه وقف 

س��������ريان املواعيد االجرائية  املتعلقة  بالطعن على 
االحكام ومؤدى وقف س��������ريان ميعاد االستئناف 
خالل تلك املدة املش��������ار اليها  عدم  احتسابها ضمن 
ميعاد االس��������تئناف الذي س��������رى من صدور الحكم 
املس��������تأنف في   2010/12/28  وكذل��������ك الطعن املرقم 
5527 لس��������نة 1981 قضائي��������ة جلس��������ة 2018/4/17  
الدائرة  املدنية الذي  تضمن بانه اذا كانت الظروف 
االس��������تثنائية ال��������ذي مرت بها البالد بس��������بب ثورة 
25 يناير  وماالبس��������ها  من مخاطر لم تكن متوقعة 
الح��������دوث وال قبل الخصم بدفعها او التحرز منها 
من ش��������أنها ان  تعد من  ح��������االت القوة القاهرة التي 
يترت��������ب عليها وقف ميعاد الطع��������ن في االحكام....، 
وم��������ا أخذت ب��������ه  املحكمة  العليا في س��������لطنة عمان 
في االخذ بتعطيل الدوام الرس��������مي باالستناد الى 
احكام امل��������ادة )41(  م��������ن  النظام االساس��������ي للدولة 
وبناءًا على قرار اللجنة العليا املش��������كلة بناءًا على 
االوامر الس��������امية من  جاللة  سلطان عمان أدت الى 
وقف س��������ريان كافة مواعي��������د الطعون أو االجراءات 
بمعياد زمني  بالقرار   111 في الطعنني 2020/160/ 
161م وكذلك نص املادة )19( من قانون االجراءات 

 املدنية  والتجارية. 
لذا ف��������ان الحاجة قائمة لتعديل ن��������ص املادة )174( 
م��������ن قانون املرافعات املدنية املش��������ار اليها  س��������ابقا 
 لتتضم��������ن الحادث القه��������ري دون التقيد بالحاالت 
الثالث��������ة ال��������واردة في الن��������ص املذك��������ور وتضع  حدًا 

 لالجتهاد الفقهي والقضائي. 

إيقاف مدد الطعن في االحكام والقرارات  

القاضي صباح رومي عناد العكيلي
عضو محكمة التمييز االتحادية

 يهتم التشريع العراقي واملقارن بكبار السن، من خالل 
ايج��������اد النص��������وص القانونية التي  تتول��������ى  حمايتهم 
ورعايته��������م واملحافظة على حقوقهم س��������واء اكان ذلك 
بقانون خاص مستقل ام من  خالل االحكام  القانونية 
ال��������واردة في القوان��������ني املختلفة اس��������تنادا ملا ينتهجه 
املش��������رع من فلس��������فة به��������ذا  الخص��������وص، ويتأتى  ذلك 
االهتمام باملحاوالت الدولية إلعداد مس��������ودة القانون 
العرب��������ي االسترش��������ادي  لحماي��������ة كب��������ار الس��������ن ضمن 
 االس��������تراتيجية العربي��������ة لحماي��������ة كبار الس��������ن، بغية 
منهجة حمايتهم في تشريع  خاص، اسوة بحقوقهم 
 املش��������ار اليها  ف��������ي املواثيق واإلعالن��������ات الدولية وفي 
التش��������ريعات الدولي��������ة  والقان��������ون الدولي االنس��������اني 
وفي  التش��������ريعات الوطنية العربية ومنها التش��������ريع 

العراقي. 
 ويقصد  بكبير الس��������ن هو كل ش��������خص اكمل 60 عاما، 
اس��������تنادا الى اح��������كام قانون التقاعد املوح��������د  رقم   )9( 
لسنة 2014 املعدل الذي حدد السن القانوني لإلحالة 
املوظف على التعاقد بذلك الس��������ن  بش��������كل  عام، وعلى 
الرغم من التزايد املس��������تمر في أعداد األشخاص كبار 
الس��������ن إال أن حجم الخدمات  املقدمة  لهم واالستجابة 
الحتياجاتهم في مجاالت الصحة، وس��������بل املعيش��������ة، 
والحماي��������ة، متردي��������ة وذل��������ك  نتيجة  االزم��������ات املزمنة، 
وغي��������اب الخط��������ط والبرام��������ج التنموية الت��������ي تضمن 
تمتعهم بحقوقهم الدنيا دون   تمييز،  وتغدو مشكلة 
املفاهي��������م الخاطئ��������ة وغير الس��������ليمة إزاء كبار الس��������ن 
بوصفهم عالة وعبئا في  األس��������رة، أحد  األسباب التي 
ت��������ؤدي ال��������ى ت��������ردي أوضاع ه��������ذه الفئة وال��������ى حدوث 
انته��������اكات بحقهم داخل  األس��������رة، وكذلك في  املجتمع 
بصورة عامة، كما أن غي��������اب إحصائيات كافية حول 
أوضاع كبار  السن، وندرة عدد  املؤسسات التي تعنى 
بحق��������وق كبار الس��������ن، وإن وجدت، ف��������إن تركيز عملها 
يكون  في الجانب االغاث��������ي  دون التنموي، اضافة الى 
غي��������اب برامج الحماية لكبار الس��������ن من عصف العنف 
 االس��������ري واملجتمع��������ي،  لعدم تش��������ريع قان��������ون العنف 
االس��������ري ، يجع��������ل كبار الس��������ن يعانون م��������ن تهديدات 

 مستمرة لحقوقهم، داخل  االسرة وفي املجتمع. 
   إن أه��������م احتياجات كبار الس��������ن هي األم��������ن الغذائي، 
وتوفير سبل املعيشة في القدرة على  الكسب،  وضمان 
توافر سبل العالج واملتابعة الصحية في ضل انتشار 
جائح��������ة كورونا، وخصوص��������ًا  أن معظم كبار  الس��������ن 
يعان��������ون من أم��������راض تتعل��������ق بالقدرة عل��������ى الحركة، 
الرؤية، الضغط، الس��������كري،  القلب، األمراض  النفس��������ية 
مثل القلق والضغط والش��������عور بعدم االكتراث الكافي 
من قبل املحيطني  بهم، كما يحتاج كبار  السن لتوفير 
الحماي��������ة لهم م��������ن عوائل الفق��������ر والش��������يخوخة ومن 
مظاهر العنف  بأش��������كاله املختلفة، ومن  املهم مالحظة 
ان دالالت لفظ كبار السن ال ينبغي أن تشير دومًا الى 
حالة  العجز التام عن العمل،  وكسب العيش، وبالتالي 
فان غياب الف��������رص التنموية  والبرامج التش��������غيلية، 
 يع��������د بمثابة عائق أساس��������ي  ف��������ي تمكني كبار الس��������ن 
من توفير س��������بل املعيش��������ة لهم والتقليل من تبعيتهم 
 لآلخرين، وخصوص��������ًا في ظل  تفاق��������م ظاهرة التفكك 
االجتماعي التي  تس��������ببها عوامل متعددة منها حالة 
 الفقر والبطالة،  وينبغي االش��������ارة  الى أن هناك غيابا 
ف��������ي الحماية القانونية على الصعي��������د الوطني لكبار 
 الس��������ن، اذ ال يوج��������د قان��������ون خ��������اص  ينظ��������م حقوقهم، 
وتكمن فلسفة املش��������رع العراقي في حمايتهم  بجمله 

 من النصوص العامة املتناثرة في  بعض القوانني. 
    لقد خل��������ت منظومة التش��������ريعات الوطنية العراقية 
م��������ن قانون خاص يتعلق بحماية حقوق كبار  الس��������ن، 

 ولكن يمكن استنباط حماية هذه الحقوق من املبادئ 
القانوني��������ة الكلي��������ة التي تضمنها دس��������تور  جمهورية 
 الع��������راق لعام 2005 ، الذي كفل حق��������وق املواطنني دون 
تمييز على اساس السن، فاملادة   )14( منه  نصت على 
ان )العراقي��������ني متس��������اوون أمام القان��������ون دون تمييز 
بينهم بس��������بب الجن��������س أو  العرق او الل��������ون  أو الدين 
أو املذهب او املعتق��������د او الرأي او الوضع االقتصادي 
او االجتماعي(،  وامل��������ادة )15( منه  التي  أكدت على ان  
)لكل فرد الحق في الحياة واألمن والحرية، وال يجوز 
 الحرمان من هذه الحقوق او  تقيدها إال وفقا للقانون، 
وبناء على قرار صادر م��������ن جهة قضائية  مختصة (، 
واملادة )16( منه الت��������ي  نصت على ان ) تكافؤ الفرص 
حق مكف��������ول لجميع العراقيني،  وتكف��������ل الدولة اتخاذ 
االجراءات الالزمة  لتحقيق ذلك (، اما املادة ) 17 ( منه 
فنصت على ان )اوال   - لكل فرد الحق في الخصوصية 
 الشخصية بما ال يتنافى مع حقوق االخرين، واآلداب 
العام��������ة. ثانيا   –حرمة املس��������اكن مصون��������ة، وال  يجوز 
دخولها او تفتيشها او التعرض لها اال بقرار قضائي، 
ووفق��������ا  للقان��������ون (، ومن املهم مالحظ��������ة ان  املادة )29( 
منه تطرقت بش��������كل صريح الى كبار الس��������ن، اذ نصت 
 عل��������ى ان ) أوال - أ- االس��������رة اس��������اس  املجتمع، وتحافظ 
الدول��������ة عل��������ى كيانه��������ا وقيمه��������ا الديني��������ة واألخالقية 
 والوطني��������ة. ب- تكفل الدولة حماية  االمومة والطفولة 
والش��������يخوخة، وترعى النشء والش��������باب، وتوفر  لهم 

الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم  وقدراتهم. 
  ثالث��������ا-  ل��������ألوالد ح��������ق عل��������ى والديه��������م ف��������ي التربية 
والرعاية والتعلي��������م، وللوالدين حق على اوالدهم  في 
 االحترام والرعاية، والسيما في حاالت العوز والعجز 

والشيخوخة(. 
  وكذلك االمر بالنس��������بة للمادة )30 /  ثانيا ( منه التي 
نص��������ت عل��������ى ان ) تكف��������ل الدولة الضم��������ان  االجتماعي 
والصحي للعراقيني في حال الشيخوخة  او املرض او 
العجز عن العمل او التشرد او  اليتم او البطالة، وتعمل 
على وقايتهم من الجهل والخوف  والفاقة، وتوفر لهم 
الس��������كن واملناهج  الخاصة لتأهيله��������م والعناية بهم، 

وينظم ذلك  بقانون (. 
 كما يمكن ان نستدل على ان املشرع العراقي سعى الى 
االهتمام الكبير بحقوق شريحة املسنني  في  املجتمع 
ورعايته��������م، وذلك من خالل تش��������ريع عدد من القوانني 
التي كفلت بع��������ض موادها الرعاية  الكريمة  لهم داخل 
أس��������رهم بما ينس��������جم م��������ع قيمن��������ا العربي��������ة األصيلة 
وتراثنا اإلس��������المي الخالد ووفقًا ملا  جاء في  الصكوك 
الدولية لحقوق االنس��������ان والقانون الدولي االنساني، 
وبما يدعم العالقة املترابطة  بني األجيال في  املجتمع ، 

وتجس��������د هذا االهتم��������ام  اضافة الى احكام الدس��������تور 
املش��������ار اليها انفا،  في  التش��������ريعات  العراقية املختلفة 

التي اهتمت بحقوق كبار السن وهي:  
 1 - صدور تشريع خاص بتشغيل املسنني املتقاعدين 

بدوائر الدولة رقم ]361[ لسنة 1985  . 
 2 - تخصيص راتب للمس��������ن الذي ليس له دخل وغير 
قادر عل��������ى العم��������ل وهو رات��������ب الرعاي��������ة  االجتماعية 
 بموجب قانون الرعاية االجتماعية رقم )126( لس��������نة 

 .  1980
 3 - إص��������دار قان��������ون التقاع��������د والضم��������ان االجتماعي 
للعمال رقم 39 لسنة 1971 املعدل، املنشور  في  جريدة 
الوقائع العراقية رقم 1976 بتاريخ 22 /3 / 1971، بما 

يلبي احتياجات املسنني من  العمال  . 
 4 - اس��������تحداث دور لرعاية املس��������نني ف��������ي كل محافظة 
اس��������تنادا ألحكام الدس��������تور وامل��������ادة )105( من  قانون 
 الرعاي��������ة االجتماعية رق��������م )126( لس��������نة 1980، وذلك 
بموجب املادة )1( من نظام دور رعاية  املس��������ننني  رقم 
)4( لس��������نة 1985 املعدل املنش��������ور في جري��������دة الوقائع 

العراقية رقم 3038 في 25 /   3/ 1985.  
 5 - قانون األحوال الشخصية املرقم ]188[ لسنة 1995 
املع��������دل، إذ أوجبت املادة ]61[ منه  على  الولد املوس��������ر 
كبي��������رًا كان أو صغي��������رًا اإلنفاق عل��������ى والديه، وجاءت 
امل��������ادة ]62[ من نفس القانون  لتوجب  النفقة لكل فقير 
عاجز عن الكس��������ب من يرثه من أقاربه املوسرين بقدر 

ارثه منه .    
 6 - قان��������ون العقوب��������ات رقم ]111[ لس��������نة 1969 املعدل، 
املنش��������ور في جري��������دة الوقائع العراقي��������ة  بالعدد   1778 
بتاري��������خ 15 /9 / 1969، اذ نص��������ت امل��������ادة ]383[ من��������ه، 
التي تعاقب كل من عرض  بنفس��������ه أو  بواس��������طة غيره 
للخطر شخصًا عاجزًا عن حماية نفسه بسبب حالته 
الصحية أو النفس��������ية أو  العقلية  بالحبس أو الغرامة، 
كم��������ا  عاقب��������ت امل��������ادة )371( منه، كل م��������ن امتنع بدون 
عذر مش��������روع عن  القيام  بواجبه اتجاه من كان مكلفًا 
قانونًا أو إنفاقًا برعايته س��������واء كان ش��������خصًا عاجزًا 
لصغر سنه أو  لشيخوخته  أو بسبب حالته الصحية 
والنفس��������ية أو العقلية بالحب��������س والغرامة أو بإحدى 

هاتني  العقوبتني. 
 7 - قانون التقاعد املوحد رقم )9( لس��������نة 2014 املعدل 
املنشور في جريدة الوقائع العراقية  بالعدد   4314 في 
10 / 3 / 2014، اذ تم بموجبه تحديد السن القانوني 
لإلحالة على التقاعد بشكل  عام  ب)60( سنة من العمر 
بغض النظر عن خدمته  )املادة 10 ( منه، كما ال يمنع 
ع��������زل  املوظف او  فصله او تركه للخدمة او اس��������تقالته 
من اس��������تحقاق حقوقه القاعدية ) املادة 13 ( منه، كما 
 ان الح��������د  االدن��������ى للرات��������ب التقاعدي ه��������و مبلغا قدره 

خمسمائة الف دينار )املادة 21 /رابعا أ، ب ( منه. 
 نس��������تنتج مما تقدم ان منظومة التشريعات الوطنية 
العراقية خلت من تشريع خاص يتكفل  حماية  حقوق  
كبار الس��������ن ولكن يمكن اس��������تنباط ه��������ذه الحماية من 
املب��������ادئ القانوني��������ة الكلي��������ة الت��������ي تضمنها  دس��������تور 
 جمهوري��������ة الع��������راق لع��������ام 2005 ، ال��������ذي كف��������ل حقوق 
املواطن��������ني دون تمييز  ومن االحكام  الخاصة املش��������ار 
 اليها  في التش��������ريعات العراقية املختلفة التي اهتمت 
بحقوق كبار الس��������ن، وبهذا  الخص��������وص نلفت انتباه  
 املش��������رع العراقي الى ض��������رورة اص��������دار قانون خاص 
يتضم��������ن حماي��������ة وافي��������ة  وكافية لحقوق كبار الس��������ن 
في كافة  املج��������االت، وبما يضمن حمايتهم من العنف 
االس��������ري في ضل  غياب قانون العنف االسري حفاظا 
على  اواص��������ر الترابط االجتماعي بما يحقق املصلحة 

العامة.  

 الحماية القانونية لكبار السن في التشريع العراقي

●  5th Year  Issue (55) August 2020السنة الخامسة/ العدد )55( اب 2020

القاضي اياد محسن ضمد

ماذا لو ألقى احد املعلمني التحية على 
باستثناء  ال��ص��ف  ف��ي  الطلبة  جميع 
الى احدى  االقليات  طالبني ينتميان 
ت��ص��رف��ا تمييزيا  ي��ع��د  ذل����ك  ان  وه����ل 

عنصريا بحقهما؟
وم�������اذا ل����و ق�����ال م���وظ���ف وه�����و يؤدي 
واجبات وظيفته الحد املراجعني )اني 
ح���ني اص��ل��ي اري����د امل���غ���ف���رة(  وان كان 
صريحا  طلبا  او  اي��ح��اء  يعتبر  ذل���ك 

للرشوة؟
ال�����ك�����ات�����ب ص������ال������ح ب�������ن فهد  ي������ط������رح 
العصيمي هذه التساؤالت في بعض 
مفاهيم  ت��ف��ك��ي��ك  مل���ح���اول���ة  م���ؤل���ف���ات���ه 
بأفعالها  ورب��ط��ه��ا  ال��ل��غ��وي��ة   االلفاظ 

الجرمية. 
ب��ال��ت��أك��ي��د ف���ان االم����ر ي��رت��ب��ط بسياق 
احاطت  ال�����ت�����ي  وال�������ظ�������روف  ال������ك������الم 
وان  التلفظ  وق��ت  وال��س��ام��ع  باملتكلم 
تنهض  ق���رائ���ن  او  ادل�����ة  ه���ن���اك   كانت 
للمساعدة في تفسير اللغة وبيان ان 

كانت تشكل جريمة ام ال. 
  يعرف اللغويون قبل غيرهم ان اللغة 
االصطالحية  تعاريفها  ف��ي  تختلف 
ال��ك��الم فاللغة  بابسط  وال��دالل��ي��ة ع��ن 
تعريفاتها هي مجموعة رموز صوتية 
تستخدم لتبادل االفكار واملشاعر بني 
الكالم  ام��ا  اعضاء جماعة  متجانسة 
ف��ه��و ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ي��خ��ت��اره��ا الفرد 
عن  والتعبير  اللغة  رم��وز  الستخدام 
وهنا  خاللها  م��ن  معانيه  ومشاعره 
ب��اع��ت��ب��اره��ا رموزا  ال��ل��غ��ة  ان  ي��ت��ض��ح 
وإشارات مجردة يجب ان توضع في 
 جمل وس��ي��اق��ات ك��الم��ي��ة ح��ت��ى تعبر 
ع���ن امل��ع��ان��ي ال��ت��ي ي��ق��ص��ده��ا املتكلم 
ان  تٔوخذ  االل��ف��اظ والجمل يجب  وان 
وظروفها  س���ي���اق���ات���ه���ا  ف�����ي  وت���ف���ك���ك 
حتى  واإلنسانية  واملكانية  الزمانية 
ان  كانت ذات  يمكن تفسيرها وبيان 
قد  فاللفظ مجردا  م��ا،  صلة بجريمة 
ال يشكل معنى للسب او القذف لكنه 
وظروف  جملة  ف��ي  سياق  وض���ع  اذا 

معينة قد يشير الى تلك املعاني. 

التحرش الجنسي جريمة قد ترتكب 
ال�����ق�����ذف والسب  ك����ذل����ك  ال���ل���غ���ة  ع���ب���ر 
والتهديد وهي جرائم يصطلح  عليها 
بعض االكاديميني بالجرائم املرتكبة 

عبر اللغة. 
فان تقول لصديقك املقرب انك ال تفهم 
غ���ي���ر ان ت���ق���ول ل��ش��خ��ص ي���رب���ط���ك به 
تعامل طارئ ذات العبارة  ففي الحالة 
االول�������ى ق����د ت���ك���ون دالل������ة ع���ل���ى عمق 
ال��ص��ل��ة وال���ص���داق���ة ال��وش��ي��ج��ة التي 
تسمح بمثل هذه  العبارات بينما في 
سبا  تشكل  قد  فانها  الثانية  الحالة 
وانتهاكا لكرامة ذلك الشخص  كذلك 
ح��ني تقول  ملوظف ان��ت ت��رٔاس��ه عليك 
تعلم اصول املخاطبات االداري��ة غير 
ان تقول له عليك تعلم اصول  التربية 
االخ��الق��ي��ة فمفردة االص���ول ال تشكل 
ان جاءت  باالهانة  او  بالسب  اي��ح��اء 
منفردة لكنها قد  تحمل هذه املعاني 
ومواقف  ج��م��ل  س��ي��اق  ف��ي  وردت  اذا 
وظروف معينة فالسياق مهم لتفكيك 
معناه  وبيان  اللفظ  املعنى  وتفسير 
ل��ي��س ذل���ك فحسب ب��ل ن��ب��رة الصوت 
وح��دت��ه ق��د ت��ع��ب��ر اح��ي��ان��ا ع��ن مغزى 
 الكالم ومقصده كذلك اللهجة املتبعة 
ف���ي ان��ت��ق��اء االل���ف���اظ ق���د ت��ك��ون عامال 
ت��ح��دي��د ان ك��ان��ت  االلفاظ  ف���ي  ف���ارق���ا 
جريمة  تشكل  الكالم  في  املستخدمة 

ام ال. 
واق��ص��د بالسياق وال��ظ��روف ف��ي هذا 
االط�����ار ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��الق��ة ال���ت���ي تربط 
امل��ت��ك��ل��م ب���ال���س���ام���ع وامل���ن���اس���ب���ة التي 
 قيل فيها ال��ك��الم وامل��ع��ان��ي ال��ت��ي تدل 
ع��ل��ي��ه��ا االل�����ف�����اظ ع���ن���د وض���ع���ه���ا في 
ك��ل ذل��ك يقع  في  سياق جمل كالمية 
التي  اللغة  خ��ب��راء  اختصاص  صلب 
االراء  لتقديم  امل��ح��اك��م  ب��ه��م  تستعني 
ال��ج��رائ��م  املرتكبة  قضايا  ف��ي  الفنية 
ك���ان���ت االلفاظ  ان  ل��ب��ي��ان  ال��ل��غ��ة  ع��ب��ر 
ت��ش��ك��ل ج���ري���م���ة ت���ح���رش او ق�����ذف او 
سب او تحريض حسب  نوع القضية 

املنظورة ووصفها القانوني. 

الجرائم المرتكبة عبر اللغة

دراسة على ضوء بيان مجلس القضاء االعلى المرقم 41/ق/ أ في 2020/4/6  

القاضي د. حيدر علي نوري  
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مسحات كورونا  

صدقت محكمة تحقيق الحلة 
محكم��������ة  لرئاس��������ة  التابع��������ة 
اعتراف��������ات  باب��������ل  اس��������تئناف 
الكيت��������ات  التي  بس��������رقة  متهم 
تس��������تعمل ملس��������حات في��������روس 
كورونا واملتاجرة بها لحسابه 

الشخصي. 
وذكر مراس��������ل املركز اإلعالمي 
ان  االعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
"قاضي التحقي��������ق في محكمة 
تحقيق  الحل��������ة دون اعترافات 
متهم أقدم على س��������رقة أوعية 
مسحات كورونا من مستشفى 
حكوم��������ي أثن��������اء عمل��������ه  كون��������ه 

موظفا فيها". 
وأض��������اف أن "ق��������وة م��������ن جهاز 
كمينا  اع��������دت  الوطني  األم��������ن 
قاض��������ي  بإش��������راف  املته��������م 
التحقيق والقت  القبض عليه، 
وه��������و يتاج��������ر باملس��������حات في 
مختب��������ر طبي عائ��������د له خارج 
أوقات الدوام الرس��������مي"، الفتا 
 إلى أن "اإلج��������راءات التحقيقية 
اكتملت وتج��������ري إحالته على 
محكم��������ة املوضوع لينال جزاء 

العادل". 

أختام مزورة

أعلن��������ت محكمة تحقيق قضايا 
ملحكم��������ة  التابع��������ة  النزاه��������ة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادية 
ع��������ن ضبطه��������ا  لعصاب��������ة تقوم 
ع��������ن طريق  البضائع  بإدخ��������ال 
الح��������دودي  الش��������المجة  منف��������ذ 
م��������زورة  اخت��������ام  باس��������تخدام 
لغرض  التهرب من دفع الرسوم 

والبضائع. 
االعالمي  املركز  مراس��������ل  وافاد 
ملجل��������س القض��������اء االعل��������ى بأن 
"قاضي تحقيق قضايا النزاهة 
في  محافظ��������ة البصرة أش��������رف 
على فري��������ق من هيئ��������ة النزاهة 
حيث توجه الى منفذ الشالمجة 
الح��������دودي ليتم  ضبط خمس��������ة 
متهمني بحوزتهم أختام مزورة 
تع��������ود ملديري��������ة كم��������رك املنطقة 
الجنوبي��������ة اضافة الى  ضبطها 
كمركي��������ة  تصاري��������ح  ألولي��������ات 
وإجازات  جباي��������ة  ووص��������والت 

استيراد ووصوالت ضريبية". 
واض��������اف املراس��������ل أن "املحكمة 
أم��������رت بتوقي��������ف املتهمني وفق 
م��������ن   298/289 امل��������ادة  أح��������كام 

قانون  العقوبات". 

عملة مزيفة

صدق مكتب التحقيق القضائي 
ف��������ي الكاظمي��������ة أق��������وال متهمني 
اثنني بجريم��������ة حيازتهم لعملة 

مزورة. 
وذكر مراسل "القضاء" أن "قيمة 
العملة املضبوط��������ة تبلغ )ثالثة 
مالي��������ني دوالر أمريك��������ي( حي��������ث 
تق��������در  قيم��������ة كل ورق��������ة نقدي��������ة 
)ملي��������ون دوالر( مضافًا إليها  ب�

ورقة ضمان". 
وأض��������اف املراس��������ل أن "املتهمني 
التحقيق��������ات أمام  بع��������د إج��������راء 
قاضي مكتب التحقيق القضائي 
في  الكاظمية اعترفا بتهريبهما 
ه��������ذه العملة من ش��������مال العراق 
متفقني على بيعها بمبلغ )مائة 

وخمسون  مليون دوالر(". 
وتاب��������ع أن "القاض��������ي املخت��������ص 
ص��������دق اق��������وال امُلتهم��������ني وفق��������ًا 
ألح��������كام امل��������ادة 281/ من قانون 
العقوب��������ات  العراق��������ي"، الفتا إلى 
أن "القضي��������ة ف��������ي ط��������ور إكم��������ال 
بغي��������ة  التحقيقي��������ة  اإلج��������راءات 
إل��������ى  محكمة  إحال��������ة املتهم��������ني 
جزاءه��������م  لينال��������وا  املوض��������وع 

العادل". 

بغداد/ علي البدراوي

 "أس��������كن م��������ع عائلت��������ي في أح��������د االحياء 
الهادئة في قضاء قلعة س��������كر بمحافظة 
ذي ق��������ار، ول��������م يش��������ب حياتن��������ا  ط��������ارئ 
يعك��������ر صفوه��������ا حتى حدث م��������ا لم يكن 
بالحس��������بان"، هكذا يروي فيصل قصته 

املرة أمام قاضي  التحقيق. 
ويضيف "في ذلك اليوم الشتائي البارد 
من شهر شباط املنصرم كنت أغط بنوم 
عميق ف��������ي دارنا  حتى أيقظتني والدتي 
مخب��������رة إياي بأن )حس��������ني( ق��������د اتصل 
بها مخبرًا اياه��������ا بأنه اتصل مرارًا عبر 
 الهاتف بجدي ولم ي��������رد على االتصال، 
مفيدًا أن جده كان على اتفاق مسبق مع 
السائق )حس��������ني(  ليوصله الى البصرة 

في صبيحة ذلك اليوم. 
بناًء على ما س��������معته والدتي س��������ارعت 
لالتصال بوالدها )ج��������دي( لكنه لم يرد 

عليه��������ا ليتأك��������د عندها كالم   )حس��������ني( 
فس��������اورتها الشكوك لتقوم بإيقاظي من 
نوم��������ي طالبة من��������ي التوجه ال��������ى منزل 
)الج��������د والج��������دة(  الذي يبعد ع��������ن دارنا 

مسافة 200م. 
ويق��������ول فيص��������ل "كان��������ت والدتي تقضي 
النهار في منزل اهله��������ا لرعاية والديها 
امُلس��������نني في��������ه طيلة النه��������ار  وتعود الى 
دارنا أثناء الليل، حال وصولنا الى الدار 
طرقت م��������ع والدتي على الباب ألكثر من 
م��������رة  لكن دون اجابة، األمر الذي دفعني 
الى تسلق الجدار وفتح الباب من داخل 
املنزل لنجد جدي  وجدتي بمنظر مفزع 

)مفارقني الحياة وغارقني بدمائهما(". 
كان امُلس��������نان يس��������كنان الدار لوحدهما 
املختص��������ة  الس��������لطات  وح��������ال وص��������ول 
فتح��������ت ملفًا للقضية لكش��������ف  املجرمني 
وباالس��������تدالل بكامي��������رات املراقبة اثبت 
أن من قام بتلك الجريمة هو أحد احفاد 

املجن��������ي  عليهم��������ا م��������ن ابنته��������م االخرى 
)املتوف��������اة( ليت��������م الق��������اء القب��������ض عليه 
ويعت��������رف بارتكاب��������ه الجريم��������ة، مفي��������دًا 
بأن  اتفاق ق��������د حصل مع عدد من اقرانه 
لسرقة دار جده واالستيالء على ما فيه 

من مبالغ مالية كان يعلم  بوجودها. 
ف��������ي  القات��������ل  الحفي��������د  يق��������ول )حس��������ن( 
اعترافات��������ه "ف��������ي الس��������اعة الثاني��������ة بعد 
منتصف ليل��������ة قيامنا بالجريمة ذهبت 
 برفق��������ة صديقي )حس��������ني( الى دار جدي 
مرتدي��������ن اللث��������ام ال��������ذي غط��������ى وجهينا 
حامل��������ني معنا قيودًا  بالس��������تيكية. قمت 
وإياه بتس��������لق جدار الدار والدخول اليه 
لنفاج��������أ بجدتي واقفة ق��������رب بابه حيث 
كان��������ت  ت��������روم أداء ص��������الة الفج��������ر. حال 
رؤيتنا تعرفت عل��������ي رغم أنني كنت قد 
غطيت وجهي باللث��������ام، وبناًء  على ذلك 
لم يكن أمامنا من بد اال القيام بضربها 
وتوثيق يدها وقدميها ووضع ش��������ريط 

الص��������ق عل��������ى  فمه��������ا لنق��������وم بحمله��������ا 
ووضعها في غرفة االستقبال لنواصل 
مس��������يرنا في املنزل متوجهني الى غرفة 

 ج��������دي الذي كنت أعل��������م أن املبالغ املالية 
موجودة فيها". 

حال دخولنا عليه نهض جدي من النوم 

وقام بالص��������راع معنا ليذهب )حس��������ن( 
جالبًا الس��������كني من داخ��������ل  املطبخ فقمنا 
بضرب ج��������دي وطعنه به ع��������دة طعنات 
في أنحاء مختلفة من جس��������ده. وبعد أن 
تأكدن��������ا  مفارقته الحياة س��������رقنا املبالغ 
املالي��������ة املوج��������ودة ف��������ي الغرف��������ة لنعود 
ال��������ى الصالة حي��������ث وجود  متوجه��������ني 
 جدت��������ي املقي��������دة فيه��������ا لنق��������وم بطعنها 
عدة طعنات فارقت عل��������ى اثرها الحياة 
لنغ��������ادر ال��������دار متوجه��������ني ال��������ى  صديق 
ثالث يعلم بما خططنا له مخفني عنده 

املسروقات. 
ف��������ي صباح الي��������وم الثاني ش��������اركنا في 
تش��������ييع املجني عليهما م��������ن أجل ابعاد 

الشبهات عنا. 
وحكم��������ت املحكم��������ة عل��������ى املدان��������ني بها 
وف��������ق  امل��������وت  حت��������ى  ش��������نقًا  باالع��������دام 
أحكام امل��������ادة 1/406/أ/د/ج من  قانون 

العقوبات. 

حفيد يقتل جديه ويسير في تشييعهما إلبعاد الشبهة! 

نص��������ت املادة 229 م��������ن قانون العقوبات عل��������ى ان "يعاقب 
بالحب��������س كل م��������ن اهان او ه��������دد موظفا او  اي ش��������خص 
مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة 
قضائية او ادارية اثناء  تأدية واجباتهم او بس��������بب ذلك"، 
وتك��������ون العقوب��������ة حبس مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات 
وبالغرامة  أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا وقعت االهانة 
أو التهدي��������د وتوف��������رت أركان الجريمة فالرك��������ن األول  هو 
امل��������ادي واملتمث��������ل بالس��������لوك االجرامي ال��������ذي يصدر عن 
الجاني تجاه املوظف يمس اعتباره و  وقد يتمثل بوقوع 
أهان��������ه أو تهدي��������د او بأحد األفعال الجرمية س��������واء كانت 

باإلشارة أو القول. 
اما الركن الثاني وهو املعنوي وهو توافر القصد الجرمي 
الع��������ام ل��������دى الجان��������ي والذي يتجس��������د بالعل��������م  بماديات 
الجريم��������ة وتوجيه الفاعل إرادته إلى ذلك، و يكفى لتوافر 
القص��������د الجرمي ف��������ي جريم��������ة  االهانة والتهدي��������د تعمد 
توجي��������ه ألفاظ تحم��������ل بذاتها معنى االهان��������ة أو التهديد 
إلى املوظف سواء  إثناء الوظيفة أو بسببها بغض النظر 
عن الباعث على توجيهه��������ا فمتى ثبت للمحكمة صدور 
ه��������ذه  األلفاظ فال حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في 

حكمها على إن الجاني قصد بها اإلس��������اءة أو  االهانة. 
و الرك��������ن الثال��������ث فه��������و صفة املجن��������ى علي��������ه حيث حدد 
النص صف��������ة املجنى عليه املوجة إليه االهانة  فأش��������ترط 
إن يك��������ون موظفا أو أي ش��������خص مكل��������ف بخدمة عامة أو 
مجلس��������ا أو هيأة رس��������مية، ويجب إن  تق��������ع االهانة إثناء 
تأدية الوظيفة أو بس��������ببها، وق��������د وضحت املادة )19 /2( 
م��������ن قانون العقوبات هذه  الصفة بن��������ص على ان "املكلف 
بخدم��������ة عام��������ة: كل موظف او مس��������تخدم او عامل أنيطت 
به مهمة  عام��������ة في خدمة الحكومة ودوائرها الرس��������مية 
وشبه الرسمية واملصالح التابعة لها او املوضوعة  تحت 
رقابتها ويش��������مل ذلك رئي��������س الوزراء ونواب��������ه والوزراء 
وأعضاء املجالس النيابية واإلدارية  والبلدية كما يشمل 
املحكم��������ني والخب��������راء ووكالء الدائن��������ني )الس��������نديكيني( 
واملصفني والح��������راس  القضائيني وأعضاء مجالس إدارة 
ومديري ومستخدمي املؤسسات والشركات والجمعيات 
 واملنظم��������ات واملنش��������آت التي تس��������اهم الحكومة او إحدى 
دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في  مالها بنصيب ما 
بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة 

بأجر أو بغير أجر. 

عقوبة االعتداء على موظف مكلف بخدمة عامة
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 وتضمن الكتاب خمس��������ة 
فيه��������ا  األول  ب��������دأ  أب��������واب 
ش��������مل  حي��������ث   باالثب��������ات 
فق��������رات )النزول عن طريق 
االثبات، الخبرة القضائية، 
عدم ج��������واز تعليق الحكم 
االستئنافية،  الدعوى   في 

اليمني(. 
كم��������ا عنون املؤل��������ف الباب 
)ب��������اب املرافعات(  الثاني ب�
وتضم��������ن خم��������س فق��������رات 

منه��������ا  ل��������كل  أش��������ار  أيض��������ًا 
صفحات  بع��������دة   بالتفصي��������ل 
وه��������ي: )والية امل��������رأة للقضاء، 
الحراس��������ة  االختص��������اص، 
القضائي��������ة، الدف��������وع،  الحك��������م 

املعدوم(. 
فيم��������ا اش��������ار الب��������اب الثال��������ث 
)املدن��������ي( وتضم��������ن )العق��������د  ل�
الظ��������روف  الفس��������خ،  الباط��������ل، 
الطارئة، عق��������ود  االذعان(. أما 
)باب  الباب الرابع فقد عنونه ب�

األحوال الشخصية( وتضمن: 
اشهار  الزوجة  تمليك،  )حجة 
إسالمها، نكاح املعاق ذهنيًا، 
تعدد الزوجات(. وختم الكتاب 
وتضم��������ن  املتفرق��������ات  بب��������اب 
  )التس��������جيل املج��������دد، امللكي��������ة 
الش��������ائعة، تس��������جيل املكائ��������ن، 

إشارة عدم التصرف(. 
كم��������ا تضمن الكت��������اب صفحة 
واملراجع  باملص��������ادر  خاص��������ة 

التي استعان بها املؤلف. 

على طاولة القضاء )مراجعة سريعة لبعض القوانين( 

 ■ غالف الكتاب

ص��������در للقاضي طالب فارس الس��������ورجي الكت��������اب القانوني 
املوس��������وم: عل��������ى طاولة القض��������اء )مراجعة  س��������ريعة لبعض 

القوانني( )معززًا بقرارات تمييزية(.

  عدد جديد م��������ن مجلة "مجموعة األح��������كام القضائية" رأى 
الن��������ور مٔوخرا عن مكتبة القانون املق��������ارن  في بغداد. العدد 
صدر بجه��������ود ذاتية من قب��������ل قاض محكمة ب��������داءة الحلة 
الس��������يد "حيدر عودة كاظم".  ويأتي ٕاص��������دار العدد الجديد، 
تأكيدا على ٕادراك الس��������لطة القضائية، ألهمية نشر املبادئ 
التمييزي��������ة  والقرارات التي تصدر من محاكم االس��������تئناف 
بصفتها التمييزية، بغية اطالع أكبر عدد عليها  من القراء 
واملختص��������ني. ذلك أن االط��������الع على الق��������رارات التي تصدر 
من محكم��������ة التميي��������ز،  ومعرفة التوجه��������ات الجديدة لتلك 
املحكمة أمر ال غنى عنه لدى املش��������تغلني بالقانون. وال شك 
أن  انتق��������اء القرارات املهمة واملفيدة، من بني الكم الكبير مما 
 وال الس��������هل، 

ّ
يصدر من محكمة التمييز، ليس  باألمر الهني

خصوصا ٕاذا كان املعد قاضيا، مدركا ملا ينش��������ره، وعارفا 
بٔأهمي��������ة  القرار من عدمه. لذا، نج��������د أن أغلب ٕان لم يكن كل 
القرارات املنش��������ورة في هذا العدد، مهمة  وضرورية، والبد 
من االطالع عليها، كس��������بيل ملعرفة آخر توجهات التمييز، 

بغية استخدامها  كدفوع أثناء املرافعات. 
  تضم��������ن الع��������دد، ق��������رارات مختلف��������ة، ومتنوع��������ة، تناول��������ت 
مختلف فروع القانون، تخص تطبيقات  قضائية لعدد من 
النص��������وص القانونية التي تكون أكث��������ر تطبيقا من غيرها 
م��������ن النصوص. ومن  بني تلك القرارات، هو القرار املنش��������ور 
في ص� 40��������������41 الذي يخص موضوع التق��������ادم. هذا  القرار، 
أش��������ار ٕالى مس��������ألة مهمة وهي أن التقادم، ه��������و من الدفوع 
املوضوعية الت��������ي باإلمكان  الخصم، الدف��������ع بها، ولكن في 
حال عدم الدفع بها، ال يحق للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء 

نفسها.  
فن��������ص املبدأ على "ٕان الدفع بالتق��������ادم يجب ٕابداءه من قبل 
املدع��������ى عليه مع ٕان��������كاره ادع��������اء املدعي  ولي��������س للمحكمة 
أن تثي��������ره من تلقاء نفس��������ها طبقا ألح��������كام املادة1/442 من 
القان��������ون املدني. كما ٕان  ٕاقرار املدع��������ى عليه بصحة االدعاء 

يعد صرفا للدفع بالتقادم".  
ٕان هذا القرار، يمثل درسا بليغا للمحامني ورجال القانون 
بصورة عامة. فهو قد كش��������ف عن خطأ  ارتكبه وكيل املدعى 
علي��������ه، تمثل بعدم الدفع بمب��������دأ التقادم، والخطأ اآلخر هو 
االقرار بصحة  االدعاء. واألمر اآلخر الذي كش��������فه القرار هو 
أن املحكم��������ة ال يح��������ق لها اثارة موضوع التق��������ادم من  تلقاء 
نفسها، بل يجب على الخصم اثارة املوضوع بنفسه. قرار 
آخر يخص رفع الضرر. هذا  القرار، كشف بعض األفراد الذين 
ئوثرون االضرار بالجار أو الغير، دون مبرر، وبالتالي فإن 
 القضاء س��������يقول كلمته في دفع الضرر وٕاحقاق الحق، فلو 
كان الطرف اآلخر، يحمل قيما نبيلة  وتس��������امحا، ملا اضطر 
جاره املتضرر ٕالى اللجوء ٕالى القضاء، ملجرد أنه يريد فتح 

طريق أو  باب، في مكان يسبب ضررا 
لجاره، في حني بٕامكانه اللجوء ٕالى 
خيارات أخرى. قرارات أخرى مهمة 
تستحق الوقوف عندها، ودراستها، 
وهي كثيرة، مما يش��������ير ٕالى الجهد 
الحقيق��������ي  والطي��������ب م��������ن قب��������ل معد 
املجلة القاضي حي��������در عودة كاظم، 
وهو أمر يش��������ير ٕال��������ى جهد مختلف 
 ومغاير للجه��������ود التي همها زيادة 

عدد الصفحات ال أكثر.  

مجموعة األحكام القضائية  

وسائل اإلثبات تنقسم من نواح عدة فمن حيث طبيعتها، 
تنقس��������م إلى أدلة أصلية وهي الكتابة  والش��������هادة والقرائن 
واملعاينة، وأدلة احتياطية وهي اإلقرار واليمني ومن حيث 
حجيتها  تنقس��������م إلى  أدلة ملزمة للقاض��������ي وهي الكتابة 
واإلقرار واليمني، وأدلة غير ملزم��������ة وهي البينة والقرائن 
القضائي��������ة  واملعاينة ومن حيث ما يجوز إثباته، تنقس��������م 
إلى أدلة مطلقة يصلح إلثبات جميع الوقائع وهي  الكتابة 
واإلق��������رار واليم��������ني، وأدلة مقيدة يج��������وز قبولها في إثبات 
بعض الوقائع دون بعض وهي البينة  والقرائن واملعاينة 
ومن ادلة االثبات االصلية السند الرسمي وهو عقد يثبت 
فيه املوظف او  شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او ما 
تلقاه من ذوي الش��������ان وذلك طبقا لالشكال القانونية وفي 
 حدود س��������لطته وتقديره" وإذا لم يس��������توف السند الرسمي 
الش��������روط الالزم��������ة فال يك��������ون ل��������ه إال قيمة الس��������ند  العادي 
بش��������رط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليه  بتوقيعهم أو 
بأختامهم أو ببصم��������ات أصابعهم  وقد  عرفت املادة )21/ 
اوال( من قانون االثبات العراقي الس��������ندات الرسمية بأنها 
))الت��������ي يثبت فيها  موظف عام أو ش��������خص مكلف بخدمة 
عام��������ة طبقَا لألوضاع القانوني��������ة، وفي حدود اختصاصه 
م��������ا تم  على يديه أو ما ادلى به ذوو الش��������أن في حضوره(( 
ويقص��������د باملوظف في خص��������وص املحررات  الرس��������مية كل 
شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من أعمالها، سواء أكان 
بأج��������ر مثل كاتب العدل  واملع��������اون القضائي، أو بدون أجر 
كاملخت��������ار وال يكفي ف��������ي املحرر الرس��������مي أن يكون صادرًا 
من  موظف، بل يش��������ترط أن يكون املوظف قد قام بتحريره 
ف��������ي ح��������دود س��������لطته واختصاص��������ه, ويقص��������د  بالس��������لطة 
واالختصاص في هذا الخصوص أن يكون للموظف والية 
تحرير الورقة الرس��������مية م��������ن  حيث املوض��������وع ومن حيث 
الزم��������ان ومن حيث امل��������كان وال تزول الصفة الرس��������مية عن 
املوظف، اذا  كان قد عني بشكل يخالف احكام القانون، كأن 
يكون فاقدا لشرط من شروط التعيني، فمثل هذا  النقص ال 
يؤثر على رسمية الس��������ند، فيبقى السند محتفظا بصفته 
الرسمية حتى وان لم تكن شروط  تعيينه مستكملة قانونا،  
واذا انتهت خدمة املوظف بالفصل أو العزل أو االس��������تقالة 
أو التقاعد أو  ألي سبب آخر، وقام بكتابة سند بعد تبليغه 
بقرار انتهاء خدمته، فيعد الس��������ند باط��������اَل ال قيمة له، ألنه 
 فقد واليته ويعتبر الس��������ند الرس��������مي حج��������ة على املوقعني 

عليه وعل��������ى االغي��������ار االجانب وعلى 
الناس  كاف��������ة، وال يمكن الطعن فيه اال 
بالتزوير بالنسبة للبيانات الصادرة 
من املوظف العام في حدود  مهمته أما 
البيانات التي تصدر من ذوي الشأن 
املوظف على مس��������ؤوليتهم  ويدونها 
دون أن يكون قد  ش��������اهدها أو تحقق 
م��������ن صحته��������ا، ف��������ال تثبت له��������ا صفة 
الرسمية ولذلك يجوز إثبات عكسها 

بطرق  اإلثبات العادية. 

السند الرسمي دليل 
من أدلة اإلثبات
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