
بغداد/ علي البدراوي

أنهى الس��������يد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى القاضي الدكتور فائق زيدان 

زيارة مثمرة إلقليم  كردس��������تان التقى 
خالله��������ا رئي��������س جمهوري��������ة الع��������راق 
الدكت��������ور برهم صالح في مقر إقامته 
في  الس��������ليمانية وتباحث��������ا تفاصيل 

الزيارة إلى اإلقليم. 
وفي إطار الجول��������ة زار القاضي فائق 
زيدان والوفد القضائي املرافق له مقر 
مجلس قض��������اء  ومحكمة تمييز إقليم 

كردستان حيث التقى بالسادة رئيس 
واعض��������اء مجلس القض��������اء ومحكمة 
 تمييز اإلقليم كما زار رئاسة محكمة 
اس��������تئناف أربي��������ل والتق��������ى الس��������ادة 

القضاة وأعضاء االدعاء  العام. 
وش��������ملت الجولة زيارة السيد رئيس 
رئاس��������ة  األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 
الس��������ليمانية  اس��������تئناف  محكم��������ة 
 واطلع فيها على واق��������ع عمل القضاء 
في املحافظة حيث اجتمع بالس��������ادة 
رئيس االس��������تئناف القاضي  جاس��������م 
جزاء جافر والقضاة وأعضاء االدعاء 
العام واستمع الى آرائهم بخصوص 
طبيع��������ة عمل  القضاء وس��������بل تطوير 

آليات العمل القضائي. 
واطلع رئيس مجلس القضاء األعلى 
على س��������ير عمل القضاء ف��������ي محاكم 
االقلي��������م وتب��������ادل وجه��������ات  النظر مع 
الس��������ادة القض��������اة وأعض��������اء االدع��������اء 
الع��������ام هناك لتطوير العمل القضائي 
االتحادي  ب��������ن  القض��������اء  والتع��������اون 

وقضاء اإلقليم. 
وتضمن��������ت الجول��������ة لق��������اء القاض��������ي 
فائ��������ق زي��������دان بالس��������يد الهور ش��������يخ 
جنكي االم��������ن العام لح��������زب االتحاد 
 الوطن��������ي الديمقراط��������ي وبح��������ث معه 
أوجه التعاون بن القضاء االتحادي 
والقض��������اء ف��������ي االقلي��������م بش��������كل  عام 
والقضاء ف��������ي محافظة الس��������ليمانية 

بشكل خاص. 
ورافق الس��������يد رئيس مجلس القضاء 
االعل��������ى اثناء الزيارة الس��������ادة كل من 
رئيس االدعاء الع��������ام  القاضي موفق 
االش��������راف  العبي��������دي ورئي��������س هيئة 
القضائي القاضي جاسم محمد عبود 
ومدي��������ر ع��������ام  الحراس��������ات القضائية 
الس��������يد رحيم عبد حس��������ن ومدير عام 
ش��������ؤون القضاة الس��������يدة لبنى محب 
الجليلي  ومدير عام الش��������ؤون املالية 
واالدارية الس��������يدة منى عبد الحسن 
عب��������د الكاظم ومدير معه��������د التطوير 

 القضائي اآلنسة سنان غانم. 
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بغداد/ القضاء
  

باالنكشاف  واإلره������������اب  ال���ج���ري���م���ة  خ���ي���ط  ب������دأ 
ح��ن ال��ق��ت ال���ق���وات األم��ن��ي��ة ال��ق��ب��ض ع��ل��ى سائق 
)ال��ت��ري��ل��ة( )أح���م���د( ب��ع��د أن ش��ك��ت ب���أم���ره، وحال 
نزوله منها اتضح حمله لعناصر مشبوهة في 
سيارة الحمل التي يقودها. لم يكن األمر صعبًا 
ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة ب��ان��ت��زاع االع���ت���راف من 
)أحمد(، فحال وقوعه في قبضة العدالة انسابت 
الدين قائال: أم��ام قاضي تحقيق ص��الح   كلماته 

أن���ن���ي أح����د ال���زم���ر امل��ن��ت��م��ي��ة ال����ى ت��ن��ظ��ي��م داعش 

لزعيمه  ال����ب����ي����ع����ة  رددت  ح�����ي�����ث  االره���������اب���������ي 
لصالحهم. ك����ن����اق����ل  ال����ع����م����ل  ل�����ي  أس�����ن�����د   ال���������ذي 
وف���ي إج��اب��ت��ه ع��ل��ى س����ؤال ال��ق��اض��ي ع���ن تحديد 
العصابة  م����الب����س  أن����ق����ل  "ك����ن����ت  أج���������اب:  ع���م���ل���ه 
وأج����ه����زة االت����ص����ال ال���خ���اص���ة ب���ه���م اض����اف����ة الى 
ب����ط����اري����ات ال���ش���ح���ن، أم�����ا م����س����ار ط���ري���ق���ي فكان 
 محددًا من محافظة أربيل حتى قضاء سامراء".
قبل  م��������ه��������ام��������ه  آخ���������������ر  ع�����������ن  ح��������دي��������ث��������ه  وف���������������ي 
 ال�����������ق�����������اء ال�������ق�������ب�������ض ع�������ل�������ي�������ه، أج������������������اب ق�������ائ�������ال:
ك��ن��ت أح���م���ل ب��ال��ع��ج��ل��ة ال���ت���ي أق���وده���ا عنصرين 
م���ن ع��ن��اص��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م ك��ل��ف��ت ب��ن��ق��ل��ه��م م���ن اربيل 

ال��ى ق��ض��اء ال���دور ف��ي محافظة ص��الح ال��دي��ن. لم 
القومية  م���ن  ظننتهما  ل��ك��ن��ن��ي  م��ع��ه��م��ا  أت���ح���دث 
ال����ك����ردي����ة ح���ي���ث ك����ان����ا ي���ح���م���الن ح���ق���ائ���ب سفر 
ب��ش��ك��ل ي���وح���ي أن��ه��م��ا س��ي��ب��ق��ي��ان ل��ف��ت��رة طويلة 
ف��ي ص���الح ال���دي���ن. ق��م��ت ب��إن��زال��ه��م��ا ال���ى املنطقة 
ق���ض���ائ���ي سامراء  ب����ن  ال����واق����ع����ة  ال����ص����ح����راوي����ة 
 والدور ليلتحقا بفلول التنظيم القاطنن هناك.

أمام  )أ.ع.ك(  ك��ل��م��ات  ان��س��اب��ت  ح���ائ���رة  ب��ن��ظ��رات 
ق��اض��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ل��ي��ق��ول: ك��ن��ت ط��ال��ب��ًا ف���ي كلية 
اآلداب التابعة لجامعة سلجوق في تركيا حيث 
أنني مواطن تركي من القومية الكردية، تعرفت 

ب��ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى ص���دي���ق ع���راق���ي م���ن كردستان 
يدعى )ه���( ك��ان ي��درس ب��ذات الكلية التي أدرس 
املعرفة بيننا دعاني ذات يوم  فيها. ومع تطور 
الى زيارة مدينته )أربيل(، وبالفعل رافقته اليها 
ب��ح��ك��م ال���ص���داق���ة وامل���ع���رف���ة، ل��ك��ن ح����ال وصولنا 
هناك وجدت أنه ال يرغب باصطحابي الى منزله 
ل��ن��ق��ض��ي ي���وم وص��ول��ن��ا ب��ال��ت��ج��ول ف���ي االس����واق 
 وم�����ن ث����م امل���ب���ي���ت ف����ي غ���رف���ة خ���ل���ف ك������راج اربيل.
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ُكتاب العددارهابي تركي: دعاني صديقي لزيارة أربيل فوجدت نفسي مع داعش!

  القاضية أريج خليل
أصدقاء احملكمة

بابل / مروان الفتالوي

يقطب محمد عيسى )65 عامًا( حاجبيه وهو ينتظر 
دوره في طابور الرس��������وم الخ��������اص بعقود الزواج  في 
محكم��������ة األحوال الش��������خصية ف��������ي الحل��������ة، ويذكر أن 
"املحاذير التي اتخذتها املحكمة للحماية من  فيروس 
كورون��������ا جي��������دة، فهناك مس��������افات تباع��������د، والجميع 
يرتدي قن��������اع الوج��������ه والقفاز، لكن حج��������م  املراجعن 

كبير". 

ولدى سؤاله من قبل مراسل "القضاء" عن حاجته، قال 
"جئ��������ت إلتمام زواج ابني البكر، كن��������ا ننتظر  أن يزول 
الفيروس"، لكنه استدرك مبتسما "ال داعي لالنتظار.. 
فقد س��������اهمت كورون��������ا في اختص��������ار  التكاليف، لم ال 

يتزوج اآلن؟". 
ويبدو أن أحدًا لم يك��������ن يتوقع أن هذه الجائحة التي 
خيمت عل��������ى العالم ومنعت االخت��������الط وأغلقت على 
 الحي��������اة، قد "تجمع رأس��������ن بالح��������الل"، لكنها أثبتت 
العكس في محافظة بابل، فعند حساب حاالت  الزواج 

لتموز مقارنة بعددها خالل الش��������هر نفس��������ه من العام 
املاضي س��������تجد أن نس��������ب الزواج هذا العام  تتعداها 

بكثير خالل تموز 2019. 
   يقول عيس��������ى وهو يجمع رزمة أوراق ومستمسكات 
ثبوتي��������ة إنه "رج��������ل متقاعد، ولديه اب��������ن يعمل  عامال 
مياوما في البناء، وان الجائحة ساهمت في تعطيله 
عن العمل لش��������هرين ما اضطره للص��������رف  من األموال 

التي جمعها إلتمام زواجه". 
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بغداد / عالء محمد  

انح��������راف األح��������داث وتش��������ردهم م��������ن الظواه��������ر التي 
تعان��������ي منها الكثير من دول العالم الس��������يما العراق، 
 وهي ظاهرة خطيرة ومالزمة لنمو املدن والتوس��������ع 

الحضاري. 
ويرجع مختصون انتش��������ارها إلى أسباب اقتصادية 
وثقافية واس��������رية ونفس��������ية محيطة باألطفال الذين 

 يتخذون االماكن العامة كالحدائق أو أماكن مهجورة 
مأوى لهم ما يشكل خطرا كبيرا على املجتمع  كونهم 

يخالطون املشبوهن واملنحرفن. 
وتقول قاضي محكمة تحقي��������ق االحداث في محكمة 
اس��������تئناف بغ��������داد - الك��������رخ هناء عباس إن "املش��������رع 
 العراق��������ي عال��������ج ظاه��������رة التش��������رد في قان��������ون رعاية 
االح��������داث رقم 76 لس��������نة 1983 في امل��������واد )24و 25  و 
26 و 27 و 28( من��������ه حي��������ث يعتبر الصغير أو الحدث 

مشردا اذا وجد متسوال في االماكن العامة  أو تصنع 
االصاب��������ة بج��������روح أو عاه��������ات أو اس��������تعمل الغ��������ش 
كوس��������يلة لكس��������ب عواطف الجمهور بقصد  التسول، 
واذا مارس متجوال صبغ االحذية أو بيع السكائر أو 
اي��������ة مهنة اخرى تعرضه للجنوح  وكان عمره اقل من 

خمس عشرة سنة". 
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بغداد / القضاء

أج��������رت صحيف��������ة القض��������اء ح��������وارا 
موس��������عا مع نائب رئي��������س محكمة 
التمييز االتحادية القاضي زيدون 
 سعدون بشار، تحدث فيه عن عمل 
املحكمة واألدوار املوكلة لها، الفتا 
إل��������ى جهوده��������ا في إص��������دار  قرارات 
س��������اهمت باس��������تعادة مليارات إلى 
خزينة الدولة جرى اختالسها من 

قبل الفاسدين. 
وفيم��������ا تح��������دث ع��������ن دوره��������ا ف��������ي 
االنتخاب��������ات واللجن��������ة القضائي��������ة 
أك��������د  للنظ��������ر بالطع��������ون،  املش��������كلة 
امت��������الك  املحكمة صالحي��������ة "حل أو 
إيقاف أي ح��������زب ممول خارجيا أو 

له نشاط عسكري". 

التأس��������يس  ع��������ن  حديث��������ه  وف��������ي 
والريادة ذك��������ر القاضي أن "محكمة 
عمله��������ا  لطبيع��������ة  وفق��������ًا  التميي��������ز 
ل��������م يك��������ن لها  وج��������ود عن��������د إصدار 
قائد ق��������وات االحت��������الل البريطانية 
)يونه��������ام كارت��������ر( بي��������ان تش��������كيل 
محكمة اس��������تئناف  بغ��������داد في28/

تضم��������ن  اذ  األول/1917،  كان��������ون 
البيان تش��������كيل املحكم��������ة املذكورة 
ودخولها صالحي��������ة  النظر تمييزا 
في الدعاوى التي يستوجب تمييز 
أحكامها. إلى جانب ذلك تأسس��������ت 
محاكم الب��������داءة  والصلح واملحكمة 
اذ  املذهب��������ي  بش��������قيها  الش��������رعية 
تأسس��������ت محكمة ش��������رعية س��������نية 
ومحكم��������ة ش��������رعية  جعفري��������ة أم��������ا 
الطوائ��������ف غي��������ر املس��������لمة فأودعت 

أمورها الى محكمة البداءة، وكانت 
األح��������كام التي  تصدر ع��������ن محكمة 
اس��������تئناف بغ��������داد برئاس��������ة قاٍض 
وقاضي��������ن  الجنس��������ية  بريطان��������ي 
عراقي��������ن أحكام��������ًا بات��������ة ال  يج��������وز 

الطعن فيها من قبل الخصوم". 
وأض��������اف أن "بيان تعدي��������ل بيانات 
املحاكم لسنة 1921 نص على جواز 
تميي��������ز  العراق  )تأس��������يس محكمة 
بموافقة املندوب الس��������امي وتتألف 
م��������ن رئيس وعدد م��������ن الحكام يقرر 
من حن الى حن والى  ان تؤس��������س 
تق��������وم  مس��������تقلة  تميي��������ز  محكم��������ة 
مقام محكمة  االس��������تئناف  محكمة 
تمييزي��������ة ف��������وق املحاك��������م التي  هي 

دونها(". 
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كيف ضاعف فيروس كورونا عدد حاالت الزواج؟

التشرد .. ظاهرة تتفاقم وضحاياها األطفال  

 "             " تجري حوارا موسعا 
مع نائب رئيس محكمة التمييز 

القاضي عبد الستار ناهي

إرادة القاضي يف إصدار 
احلكم القضائي

3 26
جوازات السفر عرضة لتالعب املزورين.. 
واحملاكم ترى نحو 100 دعوى تزييف ش��هريا

فندق بابل يستضيف إعالم القضاء 
بورشة تخص القصة اخلربية

كيف ينتقل إرث املفقود إىل أبنائه.. 
وماذا إذا عاد حيا؟ 

اإلفتتاحية

القاضي عبد الستار بيرقدار

القانون والحق

اجم��������ع الفقهاء على أن القانون ليس هدفا في حد ذاته 
بل هو وس��������يلة لتحقيق هدف معن، وهو حفظ األمن 
واالس��������تقرار داخ��������ل املجتمع. إال أنن��������ا نالحظ بأن هذا 
الهدف األس��������مى ال يمك��������ن الوصول إلي��������ه إال من خالل 
مجموعة أهداف أخرى كضمان حقوق الغير وتحقيق 
 العدل بن األفراد باملس��������اواة ف��������ي الحقوق والواجبات.
 وق��������د حرصت دس��������اتير العالم املختلف��������ة على التأكيد 
على ض��������رورة إقامة العدل كهدف أساس��������ي من أهداف 
القانون، ف��������إذا كان القانون هو مجموعة القواعد التي 
تحكم س��������لوك األفراد في املجتمع، وأن هدفه األساسي 
ه��������و حف��������ظ النظ��������ام واألم��������ن حت��������ى ال تع��������م الفوضى 
ويس��������ود االضط��������راب، فإن��������ه في س��������بيل تحقي��������ق ذلك 
يق��������وم بتحديد الحق��������وق والواجبات املق��������ررة لكل فرد 
حتى يعل��������م مقدما ما يترتب عل��������ى أعماله من نتائج، 
 وبالتالي يس��������ود االس��������تقرار والطمأنينة في املجتمع.
وهك��������ذا، ف��������إن تقرير الحق��������وق وف��������رض الواجبات هي 
وس��������يلة القانون الفعال��������ة التي يس��������تطيع من خاللها 
أن يحكم س��������لوك األفراد؛ فعلى س��������بيل املثال، القاعدة 
الت��������ي تن��������ص على أن  "ملالك الش��������يء وح��������ده في حدود 
القان��������ون حق اس��������تعماله واس��������تغالله والتصرف فيه" 
تعط��������ي ملالك الش��������يء الح��������ق ف��������ي االس��������تئثار منفردا 
بمزايا ملكيت��������ه، كما تمنع اآلخرين في الوقت ذاته من 
املس��������اس بهذه امللكية، بحيث يتعن عليهم جميعا أن 
يحترم��������وا هذا الحق, كذل��������ك فإن القاع��������دة التي تنص 
على أن "العقد ش��������ريعة املتعاقدين" ف��������ال يجوز نقضه 
وال تعديل��������ه إال باتف��������اق الطرف��������ن، أو لألس��������باب التي 
يقرره��������ا القان��������ون، تعطي للدائ��������ن الحق ف��������ي مطالبة 
مدين��������ة بتنفيذ ما تعه��������د به بموجب العقد كتش��������ييد 
 بناء او تس��������ليم س��������يارة او توريد س��������لعة معينة...إلخ.
وعلى ضوء ما سبق، تظهر العالقة الوثيقة التي تربط 
بن القان��������ون والحق. فالقانون هو الذي يبن الحقوق 
ويف��������رض على كاف��������ة األف��������راد واج��������ب احترامها وعدم 
املس��������اس بها، في حن ال وجود للحقوق إال اس��������تنادا 
إلى قواعد القانون، فكالهما يكمل اآلخر وال يستطيع 

االستغناء عنه.

رئيس مجلس القضاء األعلى ينهي زيارة 
مثمرة إلى إقليم كردستان

■ جولة مصورة لزيارة رئيس مجلس القضاء األعلى الى اقليم كردستان.. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.67633/
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بغداد/ إيناس جبار

في إحدى أروقة محاكم بغداد، بدت 
إحدى املواطن��������ات، وهي في العقد 
الخمس��������ن م��������ن عمرها مس��������تاءة 
 مما كانت تنتظره، وعند س��������ؤالها 
من قبل مراس��������ل "القضاء" أخبرته 
بأنها كانت تنتظر أن يصدر  قرار 
بوف��������اة زوجه��������ا الذي خ��������رج إبان 
أحداث )2006( ولم يعد، لكن القرار 
املنتظر لم يصدر  واخبرها املوظف 
بأنه يتعن عليها بعد طلب إعالن 
الوفاة االنتظار مدة أربع س��������نوات 
وفق القانون  حتى يتم اإلعالن عن 
موته ما لم يتضح خالف ذلك وان 
جميع املعامالت املتعلقة بأبنائها 
من ارث  لحن صدور قرار محكمة 

بوفاته. 
إلى ذلك، نقلنا الس��������ؤال إلى قضاة 
الشرعية  بالش��������ؤون  متخصصن 
املوض��������وع،  ه��������ذا  ع��������ن  وتحدث��������وا 
 مش��������يرين إل��������ى أن "املفق��������ود بحكم 
الح��������ي قب��������ل أن يتم التح��������ري عنه 

واالنتظار أربع سنوات". 
ناص��������ر عمران   القاض��������ي  ويق��������ول 
إن "املفق��������ود ال ورث أو ترك��������ة ألن��������ه 
يعتبر على قيد الحياة لكنه غائب 
 أو منقطع��������ة أخب��������اره"، الفت��������ا إلى 
أن "تركت��������ه أو ميراثه يس��������تحصل 
فقط بع��������د إع��������الن وفاته رس��������ميا 
بقرار  محكمة بع��������د أن يقدم ذووه 
طلبا إل��������ى املختصة بإعالن وفاته 
واستحصال أوراق رسمية بذلك".  
يضيف القاضي "بعد صدور حكم 
القرار  واكتس��������اب  بوفاته  قضائي 
الدرج��������ة القطعية ف��������ان الحصص 
 باملي��������راث والترك��������ة تقس��������م وفق��������ا 
لقان��������ون املواريث وطبقا لحصص 
الورث��������ة حال��������ه ح��������ال أي ش��������خص 

 متوفى".  
ويواص��������ل القاضي إن "املادة )94( 
أوجب��������ت عل��������ى املحكم��������ة التحري 
ع��������ن املفق��������ود بكافة الط��������رق قبل 
ألهمي��������ة  ذل��������ك  بموت��������ه،   الحك��������م 
اآلثار املترتبة عل��������ى انتهاء حالة 
الفق��������دان ش��������رعا وقانون��������ا منها 
آثار شخصية  تتعلق بزوجته إذ 
إنه��������ا وفي الحالت��������ن املرتبطتن 
بامل��������دة )2، 3( تفت��������رق عنه حكما 
بعد أن تلزم نفسها  بالعدة وهي 
عدة الوف��������اة إضافة إل��������ى األموال 

املنقولة وغير املنقولة التي تعود 
ل��������ه والتي ستقس��������م عل��������ى  ورثته 
طبقا للحصص الشرعية وأحكام 
املي��������راث"، الفت��������ا إلى ان��������ه "ميراث 
املفق��������ود يتن��������اول حالت��������ن  أولها 
وارث  املفق��������ود  بترك��������ة  مرتبط��������ة 
الغير م��������ن املفقود وهذا الغير أما 
وكيله الذي وكل��������ه على ذلك   قبل 
الفق��������دان أو الوكيل ال��������ذي يعينه 
القاضي والوكيل يستمر بالقيام 
بحفظ أموال املفقود واستثمارها 
 وله حق التص��������رف طبقا لوكالته 
عن املفقود التي ال تنتهي بحالة 

الفقدان وإنما تستمر". 
ويوضح بخصوص الوكيل القيم 
الذي تنصبه املحكمة طبقا للمادة 
)88( من قانون رعاية  القاصرين 
فأن��������ه "إذا لم يك��������ن للمفقود وكيل 
فان هذا القيم يكون تحت إشراف 
مديري��������ة رعاي��������ة القاصرين  طبقا 
للم��������ادة )90/ ثالث��������ا( وق��������د نص 
قان��������ون رعاي��������ة القاصري��������ن على 
كيفي��������ة إدارة ش��������ؤون املفقود في 
امل��������واد   )88 _  99(، وبع��������د تحقق 
موت املفق��������ود حكما يرثه من كان 
وارثا وقت تحق��������ق املوت أو وقت 
 الحكم باملوت دون من مات قبله، 
ه��������ذا إذا لم يس��������ند الحك��������م املوت 

ال��������ى وق��������ت س��������ابق عل��������ى صدور 
قرار  الحكم وبذل��������ك يرثه من كان 

وارثا". 
ويع��������رج عن الحالة الثانية إذ كان 

املفق��������ود وارث��������ا لغي��������ره ويقول ان 
"املفق��������ود ال يرث من غي��������ره وإنما 
 يوقف نصيبه من التركة ويحجز 
احتياطيا الحتم��������ال عودته حيا، 

وعلى ضوء ذلك فاألمر محصور 
 بحاالت معينة وه��������ي )إن املفقود 
هو ال��������وارث الوحيد خ��������الل فترة 
فقده ملن م��������ات ويحجب من يكون 
 معه حجب حرمان هنا ال تقس��������م 
ب��������ل توق��������ف كله��������ا حت��������ى تنجلي 
حالة الفقدان، وثانيا أن يكون مع 
املفقود  ورثة آخ��������رون وأنصبتهم 
ثابت��������ة عل��������ى التقديري��������ن -تقدير 
حياته وتقدي��������ر مماته-  ففي هذه 
الحال��������ة يعط��������ى كل  وارث نصيبه 
ويحجز نصيب املفقود فإذا ظهر 
حي��������ا أخذه كام��������ال وان ثبت موته 
رد  املحج��������وز  او حكم��������ا  حقيق��������ة 
لبقية الورثة كل بنس��������بة نصيبه 
وأخيرا أن يكون معه ورثة آخرون 
تختلف على التقديرين  أعطى كل 
واحد منهم اقل النصيبن وحجز 
ف��������روق األنصب��������ة م��������ع م��������ا حج��������ز 
للمفقود حتى يتضح أمره  وعلى 
فرضن إن املفق��������ود حي والفرض 

الثاني إن املفقود ميت".  
وفيم��������ا إذا كان��������ت هن��������اك حاالت 
عاد فيها املفق��������ود، وعن تكييفها 
القانون��������ي يق��������ول إن "امل��������ادة )97( 
نصت  على أن تعود أموال املفقود 
إليه عند حضوره، أو تس��������لم إلى 
ورثت��������ه عند ثب��������وت وفاته حقيقة 

او حكما  وتسري عليه املادة )59( 
من قانون رعاية القاصرين والتي 
تس��������ري على الصغير عند بلوغه 

سن  الرشد املادة )59( أوال منه". 
ومن جانبه يفصل القاضي محسن 
فاضل أن "املفقود كشخص ال يحق 
لورثت��������ه اخذ امليراث كونه  الغائب 
الذي انقطع��������ت أخباره وال تعرف 
حيات��������ه من ممات��������ه وتنتهي النية 
بزوال س��������ببها أو م��������وت  املفقود"، 
الفت��������ا إلى أن  "املحكمة تس��������تطيع 
أن تحكم  بم��������وت املفقود إذا مرت 
أربع س��������نوات على  إع��������الن فقدانه 
القاصرين  رعاي��������ة  لقان��������ون  وفقا 
النافذ".   ويضيف القاضي انه "إذا 
كان للمفق��������ود ورث��������ة أبناء وحكم 
فينتقل نصيبه  بموت��������ه  القاضي 
إل��������ى أبنائه وإذا   ل��������م يكن له أبناء 
إل��������ى ورثته املس��������تحقن عند عدم 

وجود األبناء". 
كما ب��������ن ان "امل��������دة الزمنية  التي 
يحق للورثة  املطالبة باإلرث بعد 
فقدان��������ه تك��������ون بعد ص��������دور حكم 
 القاض��������ي بموت��������ه أي أن أمواله ال 
تنق��������ل إال بعد الحك��������م، فال يعطى 
ح��������ق وال يورث حت��������ى يتبن أمره 
 حقيقة أو حكم��������ا ويوقف نصيبه 

في التركة حتى يظهر أمره". 

كيف ينتقل إرث المفقود إلى أبنائه.. وماذا إن عاد حيا؟ 

بغداد / عالء محمد  

انح��������راف األح��������داث وتش��������ردهم م��������ن الظواه��������ر 
املنتش��������رة والتي تعان��������ي منها الكثي��������ر من دول 
العالم  الس��������يما الع��������راق، وهي ظاه��������رة خطيرة 

ومالزمة لنمو املدن والتوسع الحضاري. 
ويرج��������ع مختص��������ون انتش��������ارها إل��������ى اس��������باب 
اقتصادية وثقافية واس��������رية ونفس��������ية محيطة 
العام��������ة  االماك��������ن  الذي��������ن  يتخ��������ذون  باألطف��������ال 
كالحدائق أو أماكن مهجورة مأوى لهم ما يشكل 
خط��������را كبيرا عل��������ى  املجتمع كونه��������م يخالطون 

املشبوهن واملنحرفن. 
وتق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقيق االح��������داث في 
محكمة اس��������تئناف بغداد - الك��������رخ هناء عباس 
إن   "املش��������رع العراق��������ي عالج ظاهرة التش��������رد في 
قان��������ون رعاي��������ة االحداث رقم 76 لس��������نة 1983 في 
 املواد )24و 25 و 26 و 27 و 28( منه حيث يعتبر 
الصغي��������ر أو الح��������دث مش��������ردا اذا وجد  متس��������وال 
ف��������ي االماكن العامة أو تصن��������ع االصابة بجروح 
أو عاهات أو اس��������تعمل الغش كوس��������يلة  لكس��������ب 
عواط��������ف الجمهور بقصد التس��������ول، واذا مارس 
متجوال صب��������غ االحذية أو بيع الس��������كائر أو  اية 
مهنة اخرى تعرضه للجنوح وكان عمره اقل من 

خمس عشرة سنة". 
وتضيف عب��������اس في مقابلة مع "القضاء" أن "كل 
ش��������خص لم يكن ل��������ه محل إقامة مع��������ن أو اتخذ 
 األماك��������ن العامة مأوى ل��������ه، ولم تكن له وس��������يلة 
مش��������روعة للتعيش وليس له ول��������ي امر أو مرب، 
 وترك منزل وليه أو املكان الذي وضع فيه بدون 
عذر مش��������روع، كم��������ا يعتبر الصغير مش��������ردا اذا 

 مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه". 
وبين��������ت أن "امل��������ادة )25( اعتب��������رت الصغي��������ر أو 
الح��������دث منح��������رف الس��������لوك إذا ق��������ام بأعمال في 
اماك��������ن  الدع��������ارة أو القم��������ار أو ش��������رب الخم��������ور 
ومخالطة املشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء 
الس��������لوك"،  مبينة أن "املادة )26( اش��������ارت إلى أنه 
اذا وج��������د الصغير أو الحدث في الحاالت املبينة 
للمادتن   )24و25( من ه��������ذا القانون فان قاضي 
التحقي��������ق يحيله ملحكمة األح��������داث التي تصدر 
قرارها  النهائي بعد تس��������لم تقرير مكتب دراسة 
الش��������خصية والذي نص على تسليم الصغير أو 
الحدث الى  وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره املحكمة 
م��������ن توصي��������ات في ض��������وء تقرير مكتب دراس��������ة 
الش��������خصية  لضم��������ان حس��������ن تربيته وس��������لوكه 
بموج��������ب تعهد مالي مناس��������ب، وكذلك تس��������ليم 
الصغير او الحدث عن��������د  عدم وجود ولي له الى 
قري��������ب صالح بناء عل��������ى طلبه، إضاف��������ة إلى انه 
يجوز للمحكمة ان تق��������رر  متابعة تنفيذ التعهد 

من قبل مراقب السلوك". 
ولفتت قاض��������ي محكمة تحقيق األحداث إلى أنه 
"في حال أخل الولي أو القريب بش��������روط التعهد 
 الذي تم بموجبه تسليم الحدث أو الصغير اليه 
فعلى املحكمة الزام املتعهد بدفع مبلغ الضمان 
 كال او ج��������زءًا، واي��������داع الصغي��������ر أو الح��������دث في 
دور الدول��������ة املخصصة ل��������كل منهما املنصوص 
 عليه��������ا في قانون الرعاية االجتماعية أو اية دار 
اجتماعي��������ة اخرى حددت له��������ذا الغرض، مؤكدة 

أن��������ه   "اذا كان الصغير أو الحدث املش��������رد مصابا 
بتخلف عقل��������ي فعلى محكمة االح��������داث أن تقرر 
إيداعه  في أحد املعاهد الصحية أو االجتماعية 

املعدة لهذا الغرض". 
وتابعت القاض��������ي هناء عب��������اس أن "املادة )27( 
أشارت إلى أنه اذا ظهر للصغير او للحدث  املودع 
وفقا الحكام امل��������ادة )26( من هذا القانون قريب 
له وطلب تس��������ليمه اليه فعل��������ى محكمة  االحداث 
بعد مراع��������اة مصلح��������ة الحدث ان تس��������لمه اليه 
لضمان حس��������ن تربيته وسلوكه بموجب تعهد 
 مالي مناس��������ب، كما يجوز للمحكم��������ة أن تراقب 
تنفيذ التعهد بواس��������طة مراقب سلوك أو باحث 
 اجتماعي ملدة تنس��������بها، واذا لم يظهر للصغير 
او الح��������دث قريب وطلب ش��������خص مل��������يء )غني 
 مقتدر( متحد في الجنسية والدين مع الصغير 
أو الح��������دث تس��������ليمه الي��������ه لتربيت��������ه وتهذيبه، 
فلمحكمة  االحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن 
تربيته وس��������لوكه بموجب تعهد مالي مناس��������ب 
وعلى  املحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة 
مراقب سلوك او باحث اجتماعي ملدة تنسبها". 

فيم��������ا يقول القاضي كاظم الزي��������دي إن "األطفال 
ه��������م الضحي��������ة االكبر للتش��������رد بعدم��������ا ازدادت 
ه��������ذه  الظاهرة ف��������ي الكثير من املدن مس��������تغلن 
ذلك )الطفل( لعوامل اجتماعية ونفس��������ية، االمر 
ال��������ذي  يؤدي الى انحراف الس��������لوك، فيما يعتبر 
الصغير أو الحدث منحرف السلوك عند قيامه 
بالعمل  ف��������ي اماكن الدعارة أو القمار أو ش��������رب 
الخمور ومخالطة املش��������ردين أو الذين اش��������تهر 
عنهم س��������وء  الس��������لوك وكان مارقا على س��������لطة 
وليه واالخطر من ذلك اس��������تغالل هؤالء األطفال 
جنسيا وهذا ما  يدفع إلى القلق ويتوجب على 
الجهات املختصة للبحث عن الحلول املناس��������بة 

للقضاء أو الحد من  هذه الظاهرة ". 
وأض��������اف الزيدي أن��������ه "من اجل اتخ��������اذ التدابير 
التأديبية والجزائي��������ة العادة تكييف الحدث مع 
 مجتمع��������ه ومن اجل اصدار قرار س��������ليم و مالئم 
لخطورة املتهم املنحرف فيحتاج ذلك الى دراسة 
 شخصيته الشاملة منها االجتماعية والنفسية 
والطبية والبدنية كي تس��������هل مهم��������ة القاضي"، 
مبين��������ا  أن "ش��������رطة األحداث تتول��������ى البحث عن 
الصغار الضالن والهاربن من أسرهم في اماكن 
جذب  االحداث كاملقاهي ودور الس��������ينما وتقوم 
بإبعادهم ع��������ن املناطق الخطرة وإيصال الحدث 
إل��������ى ذويه  ويتم فور القب��������ض عليهم إحضارهم 
أم��������ام قاضي تحقي��������ق األحداث وتس��������ليمهم الى 
ذويهم كونه��������ا  ظاهرة مؤس��������فة وتمثل خطورة 

اجتماعية تنذر بوقوع الجريمة". 
وتابع أن "هناك وسائل وقائية يجب القيام بها 
لحماية الحدث من التشرد وهذه الوسائل البد 
م��������ن  اتباعها جهات ذات عالقة تبدأ من األس��������رة 
واملدرس��������ة واملؤسس��������ات االجتماعي��������ة وإتب��������اع 
أس��������اليب  وقائية حديثة للحف��������اظ على الحدث 
واملتش��������رد من خالل الرعاية الصحية والرعاية 
التربوية  واالقتصادية وتوفير العيش الس��������ليم 
بعيدا عن التفكك والتصدع العائلي واس��������تقرار 
الوض��������ع  االقتصادي لالس��������رة وحس��������ن س��������يرة 
وس��������لوك الوالدي��������ن وترس��������يخ ه��������ذه الخلق في 
ابنائهم كون االسرة  الخالية من االنحرافات هي 
الوس��������يلة الوقائية لحماية الحدث من التشرد، 
كما يج��������ب االهتم��������ام  باملؤسس��������ات التي تعنى 

باالحداث والتمييز بن االنحراف والجريمة". 
كم��������ا يؤكد القاض��������ي كاظم الزي��������دي أن "للبحث 
االجتماع��������ي دورا كبي��������را م��������ن خ��������الل التقري��������ر 
املفص��������ل  ملعرفة ظروف معيش��������ة الح��������دث والتي 

ادت الى تش��������رده، كما يج��������ب االهتمام بالبحث 
االجتماعي  املتواجد في املدارس وتفعيل دوره 
وزيادة اعداد الباحثن االجتماعين واالهتمام 
بالك��������وادر  العامل��������ة باملؤسس��������ات االجتماعي��������ة 
واملؤسس��������ات االصالحي��������ة الخاص��������ة باالحداث 
خاص��������ة ان الحاالت  التي اورده��������ا قانون رعاية 
االحداث العراقي بشان الحدث املشرد ومنحرف 
الس��������لوك لم يكن  طرح تلك الحاالت جزافا وانما 
ه��������ي ولي��������دة البيئة بحيث اوج��������د معالجة لتلك 
الحاالت وفقا للقانون  ولم يقتصر على املعالجة 
وانما س��������عى ال��������ى الوقاية وحماي��������ة الحدث من 

الجنوح". 
بدوره��������ا تتح��������دث الباحث��������ة االجتماعي��������ة ف��������ي 
محكمة االحوال الش��������خصية في الكرخ الس��������يدة 
وئ��������ام حاتم  ع��������ن ان "بعض الجه��������ات الحكومية 
تتحمل مس��������ؤولية زيادة حاالت املش��������ردين في 
البلد لعدم  احتضانهم وتقديم كل ماهو مطلوب 
لهم من خدمات وم��������أوى وغيرها من التفاصيل 
ليتماشى مع  الحياة اليومية ، االمر الذي يؤدي 
الى اس��������تغاللهم م��������ن قبل الجماع��������ات االرهابية 
واملتطرفة  والعصابات املنظمة ما يؤثر بش��������كل 
واضح على ش��������رائح كبيرة من املجتمع لوجود 
قس��������م  كبي��������ر  منه��������م دون راتب وعدم ش��������مولهم 
باجراءات شبكة الحماية االجتماعية فضال عن 
انتش��������ار الجهل  والتخلف كون اغلب املش��������ردين 
تاركن للدراس��������ة وال يجيدون القراءة والكتابة 
، فضال عن هناك  اس��������باب اخ��������رى تتمثل بفقدان 
االب نتيج��������ة الوف��������اة أو الح��������روب أو الح��������وادث 
االرهابية"، مبين��������ة أن "  للحد منها أو التخفيف 
يتطلب تضافر الجهود من خالل الخطط املعدة 
والكفيلة من الجهات  املس��������ؤولة النتشال هؤالء 

وتوفير بيئة مناسبة لهم". 

التشرد .. ظاهرة تتفاقم ضحاياها األطفال 
وأسبابها الحروب والجوع

قضاة يوصون بضرورة االهتمام بالبحث االجتماعي يف املدارس

التعسف في استعمال حق التقاضي

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

ال ش��������ك بان ح��������ق التقاضي مكفول ومت��������اح للجميع 
حي��������ث يع��������د ه��������ذا الحق م��������ن الحق��������وق االساس��������ية 
لالش��������خاص  الطبيعية واملعنوية وان حق االلتجاء 
الى القضاء هو من حقوق االنسان االساسية وكفالة 
الدول��������ة  لهذا الح��������ق واجب اساس��������ي ال يمليه عليها 
فحس��������ب احترامه��������ا ملواطنيها وانم��������ا تفرضه كذلك 
كرامته��������ا  كدول��������ة متحضرة بن س��������ائر الدول تؤمن 
بسيادة القانون عند حدوث اي خالفات بن االفراد 

والدولة. 
  فالقض��������اء واقام��������ة العدل هو اول م��������ا احتاجت اليه 
املجتمع��������ات البش��������رية فه��������و الس��������لطة القائمة على 
حماية  الحقوق وان االصل في الحقوق عدم التقييد 
فصاح��������ب الحق له صالحي��������ة كاملة في اس��������تخدام 
حق��������ه وال  يجوز حرمان اي ش��������خص مما يعتبر من 
حقوقه الش��������خصية س��������واء أكانت حقوق��������ا مالية أو 
معنوية حيث  ان االنسان كائن اجتماعي بطعبه وال 
بد لكي يؤدي رس��������الته في الحياة من ان يتفاعل مع 
االخري��������ن  وهذا االمر يؤدي الى تضارب في املصالح 
وق��������د يضطر االط��������راف اللجوء ال��������ى القضاء للفصل 
ف��������ي  املنازعات، وان من املس��������تقر فقها وقضاء ان من 
يستعمل حقه استعماال مشروعا وجائزا ال يضمن 
 ما ينشأ عن ذلك من ضرر اال انه يضمن ذلك الضرر 
اذا استعمل الحق استعماال غير جائز او  تعسف في 

استعمال حق التقاضي. 
  ونالح��������ظ ان القان��������ون املدن��������ي العراقي ج��������اء خاليا 
من إيراد تعريف ملصطلح التعس��������ف في اس��������تعمال 
 الحق اال انه اورد في املادتن السادس��������ة والس��������ابعة 
منه مبدأ عاما في مفهوم الحق وإس��������اءة استعماله 
 ونص على أن الجواز الش��������رعي ينافي الضمان فمن 
اس��������تعمل حقه اس��������تعماال جائزا لم يضمن ما ينشأ 
 عن ذلك من ضرر ويصبح استعمال الحق غير جائز 
اذا لم يقصد بهذا االستعمال سوى االضرار  بالغير 
او إذا كانت املصالح التي يرمي هذا االستعمال الى 
تحقيقه��������ا قليلة االهمية بحيث ال تتناس��������ب  مطلقا 
م��������ع ما يصي��������ب الغير من ضرر بس��������ببها واذا كانت 
املصال��������ح التي يرمي هذا االس��������تعمال الى  تحقيقها 
غير مش��������روعة اال ان��������ه ورغم ورود ه��������ذا املبدأ العام 
فان املش��������رع العراقي قد اورد في القانون  املدني رقم 
40 لس��������نة 1951 نصوص��������ا اخ��������رى يمك��������ن اعتبارها 
من ضمن تطبيقات نظرية التعس��������ف  في اس��������تعمال 
الح��������ق حيث نصت املادة )1051 ( من القانون املدني 
العراق��������ي على : )1 . ال يج��������وز  للمالك ان يتصرف في 
ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحش��������ا والضرر 
الفاحش يزال سواء كان  حديثا ام قديما 2 . وللمالك 
املهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال 
اخ��������رى تحدث  في الع��������ن املج��������اورة ان يطلب اتخاذ 
كل مايل��������زم التقاء الضرر وله ايض��������ا ان يطلب وقف 
االعمال  الجديدة او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من 
احتياطات عاجل��������ة ريثما تفصل املحكمة في النزاع 
3 .  واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا 
فج��������اء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله 
 فيج��������ب علي��������ه ان يدفع الض��������رر عن نفس��������ه وان حق 

التقاض��������ي مقيد بض��������رورة وجود 
مصلحة جدية  ومش��������روعة ويعد 
متعس��������فا من يمارس ه��������ذا الحق 
دون ان يس��������تند ال��������ى مصلحة او 
كانت مصلحته غير  جدية او غير 
مشروعة او كان االدعاء بسوء نية 
او بقصد الكيد واالفتراء وان عدم 
التناسب يكون  اما في صورة عدم 
وج��������ود مصلحة مطلق��������ا او تكون 

املصلحة ضئيلة. 

■ رئاسة محكمة استئناف الكرخ في بغداد.. عدسة/ محمد سامي

https://www.hjc.iq/view.67628/
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ج��������واز الس��������فر ه��������و املستمس��������ك 
ال��������ذي يعبر  الرس��������مي الوحي��������د 
وألهمي��������ة  الدولي��������ة،  الح��������دود 
ه��������ذه البطاق��������ة  التعريفية فأنها 
تتع��������رض لكثي��������ر م��������ن قص��������ص 
التزوي��������ر أو الفق��������دان والتهريب، 
وتش��������هد أروق��������ة املحاك��������م  عل��������ى 
ال��������دوام ورود ع��������دد كبي��������ر م��������ن 
دعاوى التزوير أو فقدان الجواز 
منها ما س��������ببته هجرة الشباب 
ومنه��������ا  تعليمات الحج والعمرة 
وأسباب مجتمعية أخرى، وكان 
لصحيف��������ة القض��������اء لق��������اءات مع 
قض��������اة  ومختص��������ن الس��������تبيان 
املوقف القانوني لهذه الحاالت.  

ويق��������ول القاض��������ي بش��������ار محمد 
محكم��������ة  أول  قاض��������ي  جس��������ام 
تحقيق الرصافة إن "املادة 15من 
قانون  ج��������وازات الس��������فر رقم 32 
لسنة 2015 تعاقب بالحبس مدة 
ال تق��������ل )3( س��������نوات )كل من باع 
أو  أش��������ترى جواز سفر عراقي أو 
أستحوذ عليه بقصد استخدامه 

خالفا ملقتضيات إصداره(". 
"ه��������ذه  أن  القاض��������ي  ويواص��������ل 
امل��������ادة حددت عقوبة الش��������خص 
ال��������ذي يبيع جواز س��������فر العراقي 
أو اش��������تراه أو  اس��������تحوذ علي��������ه 
الس��������بب  غير  ف��������ي  الس��������تخدامه 
الذي اصدر له او لش��������خص آخر 
واعتبره��������ا جريم��������ة م��������ن  جرائم 
محكم��������ة  وتنظره��������ا  الجن��������ح 

الجنح". 
ويش��������ير القاضي إلى أن "الفقرة 
الثانية من املادة ذاتها أش��������ارت 
إل��������ى من اتلف أو افس��������د أو أعاب 
إبطال  جواز سفره النافذ املفعول 
بس��������وء نية وألي س��������بب كان فان 

العقوبة نفسها تسري عليه". 

ويستش��������هد القاض��������ي بح��������االت 
واردة الى محكمته منها أنه "في 
املدة املاضية حن فرضت اململكة 
على  السعودية رسوما   العربية 
املعتمري��������ن ألكثر من م��������رة، أقدم 
البعض م��������ن املواطنن الراغبن 
 بأداء مناسك العمرة على إتالف 
ج��������وازات س��������فرهم الت��������ي تحوي 
لألراض��������ي  دخ��������ول  تأش��������يرات 
الس��������عودية  وكذل��������ك ف��������ي بعض 
حاالت الس��������فر إلى البلدان التي 
تفرض دول أخرى قيودا ورقابة 
في حالة الس��������فر  إليها عند طلب 

التأشيرات الدخول".  
ويع��������رج القاضي على أن "تبديل 
جوازات السفر تكون في حاالت 
التل��������ف والفق��������دان قضاء  منه��������ا 
وقدر  ومنها اإلهمال، وبقرار من 
املحكمة بعد بيان األسباب يمكن 

إصدار ج��������واز جديد من املحكمة 
وإش��������عار  التحقي��������ق   ويغل��������ق 
مديرية الجوازات بإصدار جواز 
جديد وفقا للم��������ادة 8 من الفقرة 
ب م��������ن  القان��������ون، ويت��������م ذلك كله 
بع��������د حض��������ور صاح��������ب الجواز 
وتدوين أقواله ومفاتحة مديرية 
الج��������وازات لبي��������ان  صحة صدور 
الج��������واز ال��������ذي فق��������د أو اتل��������ف"، 
الفتا إل��������ى ان "مديرية الجوازات 
والس��������فر تق��������وم بإبط��������ال  الجواز 
التال��������ف أو املفقود اس��������تنادا إلى 

املادة )9( الفقرة الرابعة".  
ويلف��������ت القاضي إلى انه "إذا كان 
فق��������دان الجواز ألول م��������رة ناتجا 
عن إهم��������ال، فعالجته املادة )10( 
من  القانون بفرض عقوبة قدرها 
)250000( ألف دينار عراقي أو ما 
يعاقب بنفس املبلغ، أو قد تصل 

 إلى مليون دينار عراقي ملن فقده 
ألكثر من مرة وبس��������بب اإلهمال 
وال يمنع من صدور جواز س��������فر 
 جديد إال بعد مضي 3 أشهر من 

تبدأ من تاريخ صدور الحكم".  
ويقس��������م القاضي جوازات السفر 
من حي��������ث إمكانية التزوير قائال 
إن "جواز السفر من نوع ) A ( ذو 
 جودة عالي��������ة وال يمكن تزويره، 
وان الح��������االت التي أش��������رت لدى 
املحكم��������ة وبش��������كل واس��������ع ه��������ي 
إص��������دار  جواز رس��������مي بناء على 
مستمس��������كات ثبوتي��������ة م��������زورة، 
بش��������كل  ص��������ادر  الج��������واز  أن  أي 
رسمي لكن  املستمسكات املزورة 
اس��������تخدمت بعد ملء االستمارة 
الكتروني��������ا مثل هوي��������ة األحوال 
وش��������هادة  الجنس��������ية  املدني��������ة 
العراقية وبطاقة السكن املزورة". 

ويش��������ير إل��������ى ان��������ه "بع��������د إصدار 
املوح��������دة  الوطني��������ة  البطاق��������ة 
الج��������وازات  تزوي��������ر  انحص��������ر 
باستخدام بطاقات  سكن مزورة 
فقط وفي حاالت حقيقية صدور 
ج��������واز س��������فر بن��������اء عل��������ى بطاقة 
م��������زورة"،  ويذكر  وطنية موحدة 
"مثاال على ذلك، إصدار جوازات 
من  فلس��������طينية مكونة  لعائل��������ة 
خمسة أشخاص حيث سبق  وان 
أصدرت الجوازات س��������ابقا وعند 
التجديد تم ضبطهم بعد التأكد 
من تزوير هويات األحوال  املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية".  
ويرى القاض��������ي أن "اغلب حاالت 
أش��������خاص  يق��������وم بها  التزوي��������ر 
يعتاشون على تعقيب املعامالت 
املزوري��������ن  م��������ن  وه��������م  ش��������بكة 
متواجدين ق��������رب مكاتب إصدار 

الجوازات وان الحاالت التي ترد 
للمحكم��������ة  تت��������راوح مابن 100-

150 حالة تزوير شهريا".  
القاضية  تعل��������ق  ومن جانبه��������ا، 
س��������يماء نعي��������م قاض��������ي محكمة 
تحقي��������ق الكرخ إن "جواز الس��������فر 
هو املستند  الذي تصدره الدولة 
للفرد لغرض الس��������فر إلى خارج 
البلد أو الع��������ودة إليه، كما عرفه 
الدس��������تور، أما  جواز املرور فهو 
املستند الذي يصدر للفرد الذي 
فق��������د ج��������وازه خ��������ارج الع��������راق او 
األجنبي ال��������ذي فقد  ج��������وازه في 
الع��������راق ولي��������س لدولت��������ه تمثيل 
دبلوماس��������ي كم��������ا ورد في املادة 
)1/ثانيا( من قانون الجوازان  ت 

رقم 32 لسنة 2015".  
وتع��������رج القاضي��������ة عل��������ى "ع��������دم 
ج��������واز مغ��������ادرة الع��������راق إال مل��������ن 
يحم��������ل ج��������واز س��������فر  أو ج��������واز 
م��������رور أو  وثيق��������ة س��������فر صادرة 
وفق��������ا للقان��������ون وفق امل��������ادة )3/ 
أوال /د( لكن هناك استثناء وفق 
امل��������ادة القانونية   )3/ثانيا( وهم 
دولية  اتفاقيات  وف��������ق  املعفيون 
يكون العراق طرفا فيها وبحدود 
االتفاقيات ونوتية  الس��������فن  تلك 
والطائرات أي يكون مس��������تخدما 
بصف��������ة نوتي وهم م��������ن يصلون 
الع��������راق ويغادرونه ف��������ي طواقم 
 السفن أو الطائرات وكذلك البدو 
الرح��������ل الذين تتطل��������ب ظروفهم 
التنق��������ل عب��������ر الح��������دود العراقية 

البرية". 
وتشير القاضية الى "عدم جواز 
منح العراقي الصادر بحقه حكم 
قضائي ب��������ات بمنع الس��������فر ألي 
س��������بب  س��������واء م��������دان بجريمة أو 
إره��������اب أو اإلخ��������الل بأمن الدولة 
الداخلي أو الخارجي ومن أودع 

السجن إال  بعد رفع املنع". 

جوازات السفر عرضة لتالعب المزورين.. والمحاكم 
ترى نحو 100 دعوى تزييف شهريا

أسباب اقتصادية تدفع مسافرين إىل إتالف اجلواز! 

بابل تسجل رقما قياسيا بعدد الزيجات يف شهر واحد

بابل / مروان الفتالوي

يقط��������ب محم��������د عيس��������ى )65 عام��������ًا( 
حاجبيه وهو ينتظر دوره في طابور 
الرس��������وم الخاص بعق��������ود الزواج  في 
محكمة األحوال الشخصية في الحلة، 
ويذك��������ر أن "املحاذير الت��������ي اتخذتها 
املحكمة للحماية من  فيروس كورونا 
تباع��������د،  مس��������افات  فهن��������اك  جي��������دة، 
والجميع يرتدي قناع الوجه والقفاز، 

لكن حجم  املراجعن كبير". 
ولدى سؤاله من قبل مراسل "القضاء" 
ع��������ن حاجته، قال "جئ��������ت إلتمام زواج 
ابن��������ي البك��������ر، كن��������ا ننتظ��������ر  أن يزول 
الفيروس"، لكنه استدرك مبتسما "ال 
داعي لالنتظار.. فقد ساهمت كورونا 

في اختصار  التكالي��������ف، لم ال يتزوج 
اآلن؟".  ويب��������دو أن أحدًا لم يكن يتوقع 
أن ه��������ذه الجائحة الت��������ي خيمت على 
العال��������م ومنع��������ت االخت��������الط وأغلقت 
عل��������ى  الحي��������اة، ق��������د "تجم��������ع رأس��������ن 
بالح��������الل"، لكنها أثبت��������ت العكس في 
محافظة بابل، فعند حس��������اب حاالت 
 الزواج لتم��������وز مقارنة بعددها خالل 
الشهر نفسه من العام املاضي ستجد 
أن نس��������ب الزواج هذا الع��������ام  تتعداها 

بكثير خالل تموز 2019. 
   يق��������ول عيس��������ى وه��������و يجم��������ع رزمة 
إن��������ه  ثبوتي��������ة  ومستمس��������كات  أوراق 
"رجل متقاعد، ولديه ابن يعمل  عامال 
مياوم��������ا ف��������ي البن��������اء، وان الجائح��������ة 
ف��������ي تعطيل��������ه ع��������ن العمل  س��������اهمت 

لش��������هرين م��������ا اضط��������ره للص��������رف  من 
األموال التي جمعها إلتمام زواجه". 

عل��������ى  تقب��������ل  "الن��������اس  أن  وأض��������اف 
الزواج هذه األي��������ام ألن تكاليفه قلت، 
اختصرت  ال��������زواج  ح��������االت  فمعظ��������م 
 املراسيم، تحت ذريعة الجائحة وعدم 

االختالط". 
ولم يكن عيس��������ى مخطئًا. فقد أظهرت 
اإلحصائي��������ة الت��������ي أعدته��������ا ش��������عبة 
اإلحصاء في رئاس��������ة استئناف  بابل 

ما يؤيد ذلك. 
ويعتقد اإلحصائي ذو الفقار جاسم 
أن "ش��������هر تموز املاضي س��������جل رقما 
قياس��������يا بع��������دد ح��������االت ال��������زواج  في 
املحافظة"، الفتا إل��������ى أن "3181 حالة 
زواج س��������جلها ش��������هر تموز املاضي، 

ف��������ي  كان��������ت  للعق��������ود  حال��������ة   3006
محاكم األحوال الش��������خصية في بابل 
و175 حالة كان��������ت لتصديق زيجات 
خارجية، وهو  عدد تاريخي"، بحسب 

اإلحصائي. 
ويقارن النس��������بة بالش��������هر نفسه في 
العام املاضي فيجد أن "الرقم املسجل 
في تموز 2019 أقل بمعدل  ألف حالة 
تقريبا، فقد س��������جل 2354 حالة زواج، 

ما يفسر زيادة كبيرة". 
وبالنظر إلى ح��������االت الطالق، فالرقم 
املس��������جل لعدد ح��������االت االنفصال في 
تموز للعامن ال يخل��������و من  الغرابة، 
فقد انخفضت نسبة الطالق في بابل 
إل��������ى %2 بالقياس إلى حاالت الزواج 
وه��������ي نس��������بة غي��������ر  مس��������بوقة أيضًا، 

بحسب جاسم. 
وأكد أن "تموز 2020 س��������جل 79 حالة 
طالق، بينما سجل تموز 2019 مئتن 
وخمس��������ن حالة، ما  يعني أن النسبة 

انخفضت إلى الضعفن تقريبا". 
ويعل��������ق الخبي��������ر االقتص��������ادي مهند 
ف��������ي  التصاع��������د  "ه��������ذا  أن  الش��������كري 
حاالت ال��������زواج متوقع الس��������يما بعد 
 ع��������زوف نس��������بة كبي��������رة من الش��������باب 
عن الزواج بس��������بب تفاق��������م تكاليفه"، 
دين��������ار  مالي��������ن  "س��������تة  أن  مق��������درا 
 تقريب��������ا ج��������رى اختصاره��������ا عندم��������ا 
ألغيت مراس��������يم الوالئم والحجوزات 
الفندقية والزفاف وقاعات  الحفالت، 
تحت ذريع��������ة مقبولة وه��������ي الظرف 

الصحي". 

بغداد/ ليث جواد

اكد قضاة متخصصون بالشأن 
الجزائي أن االعتداء على املكلف 

بخدمة عامة سواء كان  عسكريا أو 
مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس 

وفي بعض االحيان الى االعدام. 
فيما عزوا أسباب ارتفاع معدالت 
االعتداء على القوات االمنية الى 

جهل املواطنن بالقانون او  بسبب 
السلوك االجرامي لدى بعض 

املتهمن والظروف املحيطة بهم. 

وق��������ال رئي��������س الهيئ��������ة الثاني��������ة للمحكمة 
الجنائية املركزية في اس��������تئناف الرصافة 
جمعة الس��������اعدي في  تعليق إلى )القضاء( 
ان "املحاك��������م تتعامل م��������ع االعتداء على أي 
موظف س��������واء كان مدنيا او  عسكريا أثناء 

تأديته خدمة عامة من قبل املدنن بموجب 
ن��������ص املادة 230 من قان��������ون العقوبات  رقم 
111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى 

الحبس". 
العقوب��������ات  ح��������دد  "القان��������ون  ان  واض��������اف 
الخاص��������ة باالعتداء عل��������ى املكلفن بخدمة 
عام��������ة بالحب��������س مل��������دة  ال تزيد ع��������ن ثالث 
س��������نوات وتكون هذه العقوبة مش��������ددة في 
ح��������ال تعرض املعت��������دي ال��������ى اذى او عاهة 

 مستديمة نتيجة ذلك االعتداء". 
  ولفت الس��������اعدي إل��������ى أن "القانون يعطي 
الح��������ق ألي ش��������خص بالدف��������اع عن نفس��������ه 
وبالتال��������ي ايضا يحق  للعناص��������ر االمنية 
الدفاع عن أنفس��������هم اثن��������اء تأدية الواجب 
االمن��������ي املكلفن ب��������ه واس��������تخدام القوة اذا 

 تطلب االمر ذلك". 
وع��������زا القاض��������ي اس��������باب ارتف��������اع جرائ��������م 
االعتداء على املوظف��������ن او القوات االمنية 
في االونة  االخي��������رة نتيجة للظرف الراهن 
ال��������ذي يمر ب��������ه البلد حاليا بس��������بب س��������وء 

الوضع االقتصادي والبطالة  املستشرية. 
فيما ق��������ال القاض��������ي االول ملحكمة تحقيق 
الكرخ القاضي محمد س��������لمان في حديث 
قان��������ون  م��������ن   230 ان   "امل��������ادة  ل�"القض��������اء" 
الخاص��������ة  العقوب��������ة  ح��������ددت  العقوب��������ات 
باالعت��������داء على القوات االمني��������ة او  املكلف 
بخدم��������ة عامة بالحبس مل��������دة ال تزيد على 

ثالث س��������نوات اما اذا نتج عن ذلك االعتداء 
عاهة  مس��������تديمة او جرح ف��������ان العقوبات 
هنا تكون وف��������ق الجريمة التي نتجت كأن 
تك��������ون جريمة ضرب  مفض ال��������ى املوت او 
اح��������داث عاه��������ة مس��������تديمة ، وباإلمكان ان 
تك��������ون العقوبة ضعف تل��������ك املدة في  حالة 
اقترانها بظرف مش��������دد وف��������ق ما تقتضيه 

املادة 136 من قانون العقوبات". 
وأضاف س��������لمان أن "االعت��������داء اللفظي او 
اإلش��������ارات املس��������يئة الت��������ي تقلل من ش��������أن 
املوظ��������ف او  اهانت��������ه بغض النظ��������ر عما اذا 
كان مدنيا او عسكريا فانها تعتبر جريمة 
ويت��������م التعامل معه��������ا وفق  أح��������كام املادة 
229 من قان��������ون العقوب��������ات والتي حددت 
عقوبتها بالحبس مدة ال تزيد عن سنتن 

أو  غرامة مالية". 
واش��������ار القاضي الى ان "ه��������ذه الجريمة اذا 
وقعت في حاالت سبق االصرار والترصد 
او اذا  ارتكب��������ت من قبل 5 اش��������خاص، او اذا 
كان املته��������م يحم��������ل س��������الحا في��������ه خطورة 
على حياة املوظ��������ف  يحق للمحكمة الحكم 
بضع��������ف العقوبة عل��������ى اعتب��������ار الجريمة 
ارتكبت في ظرف مش��������دد لكي تكون  رادعا 
لالخري��������ن والحف��������اظ على مكان��������ة وهيبة 

مؤسسات الدولة". 
عازيا اس��������باب ارتف��������اع مع��������دالت االعتداء 
عل��������ى القوات االمنية ال��������ى "جهل املواطنن 

بالقان��������ون او  بس��������بب الس��������لوك االجرامي 
لدى بعضهم او بس��������بب الظروف املحيطة 
باملته��������م لك��������ن ه��������ذا ال يمن��������ع م��������ن  تطبيق 
القان��������ون بحق اي معتد كم��������ا انه ال يجوز 

التبرير بالجهل بالقانون". 

وللح��������د من ه��������ذا الس��������لوك ي��������رى القاضي 
"انن��������ا بحاجة الى زي��������ادة الوعي القانوني 
للمواطن��������ن، ووقفة  ج��������ادة من قبل االعالم 
لتثقي��������ف بش��������أن خطورة تل��������ك االعتداءات 
على املوظفن الن ذلك الفعل يعتبر  جريمة 

يعاق��������ب عليها القانون فض��������ال عن أن تلك 
االعتداءات تمس هيبة الدولة". 

عل��������ى  العقوب��������ة  م��������ن  "الغاي��������ة  ان  وأكم��������ل 
الصعي��������د الخ��������اص ه��������و االقتص��������اص من 
الجاني ومعاقبته على  س��������لوكه اإلجرامي 
واصالحة بالوقت ذات��������ه.. اما على صعيد 
العام فان الهدف منها تحقيق الردع  العام 
فأننا نبعث بذلك رسائل الى املجتمع بان 
القي��������ام بهذا الفع��������ل جريم��������ة يعاقب عليه 
القانون  وبالتالي تكون وس��������يلة للحد من 

هذه االفعال ومنع تكرارها في املستقبل". 
وش��������دد عل��������ى ان "ه��������ذه الجرائ��������م تعد من 
جرائ��������م الحق العام اي انه حتى وان تنازل 
املجنى عليه عن  حقه بسبب التراضي فان 
الحق الع��������ام يبقى قائما وتس��������تكمل كافة 
االج��������راءات بحق املتهم لكون  ذلك االعتداء 
وق��������ع على موظ��������ف اثناء الدوام الرس��������مي 
اس��������تنادا الى احكام املادة ثالثا من قانون 

 اصول املحاكمات الجزائية". 
وبش��������أن دفاع املكل��������ف بخدمة عن نفس��������ه 
واستخدام القوة ذكر القاضي انه "في حال 
قيام املكلف  بالدفاع عن نفس��������ه باستخدام 
الق��������وة ونتج ع��������ن ذلك م��������وت املعتدي فان 
القانون اعط��������ى الحق للمكل��������ف  بذلك لكن 
بش��������روط ومحددات وفق ماتقتضيه املواد 
42 و43و 44 م��������ن قان��������ون العقوبات ويترك 

 تقدير املوضوع للمحكمة". 

كيف ضاعف فيروس كورونا عدد حاالت الزواج؟

االعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى اإلعدام ورجال األمن أبرز ضحاياها

■  متهمون يستصدرون جوازات باستخدام مستمسكات مزورة
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إرادة القاضي 
في إصدار الحكم القضائي

ج��������اء قانون املرافعات املدني��������ة بقواعد اجرائي��������ة لتنظيم العملية 
القضائية في الدعوى املدنية, ملا  لالجراءات من اثر كبير في نتاج 
العملية القضائية, ولكن وان كان حقيقة قانون املرافعات املدنية 
 تنظيم االجراءات, اال انه ينظم الى جانب ذلك قواعد اخرى تتعلق 
بموضوع الدعوى, ما يعني انه  يتجاوز تنظيم االعمال الشكلية 
ليشمل الجوهرية منها ويعيد للقانون فاعليته عن طريق الحكم 

 القضائي او الرأي القضائي. 
والس��������ؤال الذي يثار بهذا الصدد هل ُيعد اصدار القاضي للحكم 

القضائي عمال اراديا؟.  
معلوم ان االرادة تكتسب اهمية خاصة في نظر القانون بوصفها 
ظاهرة ذاتية ملا ترتبه من آثار في  اطار املسؤولية, ما حدا بالفقه 
ان يصن��������ف الوقائع القانونية وفقا ل��������دور االرادة فيها, فقد تكون 
وقائ��������ع  طبيعي��������ة او قانوني��������ة او تصرف��������ا قانونيا, مم��������ا ادى الى 
اخت��������الف ال��������رأي الفقهي بش��������أن ارادة القاضي في  اص��������دار الحكم 

القضائي وقيلت بذلك نظريات. 
فالنظري��������ة التقليدي��������ة تنك��������ر ان ق��������رار الحكم هو اعالن ع��������ن ارادة 
القاض��������ي, وتراه انه مج��������رد تقرير او  تأكيد لحقيق��������ة قائمة وهي 
ارادة القان��������ون فه��������و عم��������ل ذهني م��������ن القاضي من خالل��������ه يقوم 
بتقدي��������رات  وعمليات منطقية لحل قياس منطقي, املقدمة الكبرى 
وه��������ي القاعدة القانونية, واملقدمة الصغرى  وهي الوقائع دون ان 
يكون الرادته ش��������أن في هذا الحل النه يعبر عن ارادة القانون دون 
ارادت��������ه  الذاتية. وما يعيب هذه النظري��������ة وفقا لرأي النقاد انها ال 
تفس��������ر القوة امللزمة او املقيدة للعمل  القضائ��������ي بوصفه الواقعة 
االساس��������ية املنش��������ئة لهذا االلزام ما يعني ان��������ه يتضمن بذاته هذا 

االمر. 
ف��������ي حن ت��������رى النظري��������ة املركب��������ة ان العمل القضائ��������ي يتكون من 
ثالثة عناصر, االدعاء, الحل الذي  يعطيه القاضي لهذه املس��������ألة, 
ثم الق��������رار وهو نتيجة منطقية لهذا الح��������ل واذا كان حل القاضي 
للمسألة  القانونية عمل ذهني فان القرار الذي يتبعه عمل ارادي, 

فالحل يبقى دون اثر ان لم يكن متبوعا  بهذا القرار. 
في حن تذهب النظرية املختلطة الى ان ما يقوم به القاضي عمل 
ذهن��������ي يعلن فيه تفكيره في حل  مس��������ألة نزاع, وه��������ذا الرأي يقيد 
ذوي الش��������أن ويلزمهم, مع انه ذو طبيعة نس��������بية وليس اكيدا في 
ذاته.  فهنا يتدخل القانون ليمنح هذا الرأي قيمة آمرة, فالقاضي 
ل��������م يفعل س��������وى رأيه, في حن ان املش��������رع  يأمر ب��������ان ما قضى به 

القاضي يسري كما لو كان هو الذي امر به. 
ام��������ا نظرية االرادة فترى ان العمل القضائي كعمل بس��������يط عبارة 
ع��������ن امر او اعالن عن ارادة. فالحكم  عمل من اعمال االرادة وجوهر 
الحكم القضائي ه��������و الصياغة اآلمرة, اما النش��������اط العقلي الذي 
يقوم  به القاضي ليس سوى تقرير للمفترضات القانونية لعمله 
وعملية التفكير ليس س��������وى س��������ابقة على  عمل القاضي بإصدار 
العم��������ل القضائي دون ان يكون ل��������ه تاثير في طبيعته ويظل عمله 

اعالن عن  ارادة. 
ون��������رى ان الفصل في موضوع النزاع املعروض على القاضي ُيعد 
اهم االجراءات القضائية كونه  الرأي القانوني للقاضي في الحالة 
الواقعية وبيان حكم القانون في حالة محددة يكتنفها التجهيل 
ف��������ي  عائدية الح��������ق محل الن��������زاع, فالقاضي يكّي��������ف الواقعة محل 
الن��������زاع تكيفا قانونيا معن,وان ه��������ذا التكيف  املعن تنطبق عليه 
القاعدة القانونية فأذا ثب��������ت ماتقدم امر بذلك التطبيق , والحكم 
القضائي وان كان  رأي ش��������خصيا انس��������انيا اال انه ليس رأي ذاتيا 
للطرف انما هو رأي غّيري مح��������اط بالضمانات  العضوية- املراد 
بالعضوية تش��������كيل املحكمة, اي بعبارة اخرى الش��������روط املطلوب 
قانون��������ا توفرها ف��������ي  اعضائه��������ا- واالجرائية التي تكف��������ل تبرئته 
م��������ن نقائص الرأي الذات��������ي وتضمن بالتالي توافق��������ه مع القانون 
 املوضوع��������ي ثم تأتي حجة االمر املقض��������ي لتقطع الطريق على اي 

رأي ذاتي مخالف للرأي  القضائي. 
ونتفق مع الرأي الذي يرى ان الحكم يتكون من عنصرين: عنصر 
التقدير وعنصر االمر, وليس  الرادة القاضي من ش��������أن في اي من 
العنصري��������ن التقدير واالمر اللذين يتك��������ون منهما الحكم, فهو اذ 
 يق��������وم بالتقدير انما يعتمد –بصرف النظ��������ر عن االثبات الفعلي- 
عل��������ى ذكائه ومنطق��������ه وليس عل��������ى ارادته  وهو اذ يْأم��������ر ال يعمل 

ارادته انما يعمل ارادة القانون التي يلتزم 
بحكم وظيفته باالمر على وفقها,  ومما ال 
شك فيه ان القاضي يصدر الحكم بارادته, 
ولكن ارادة القاضي لي��������س هي التي ُتّكون 
 مضمون الحك��������م. ولهذا ال يمكن عد الحكم 
ارادة  الن  قانوني��������ا  تصرف��������ا  القضائ��������ي 
القاضي باص��������دراه ال  تتجه الى احداث اثر 
قانوني معن بق��������در االتجاه الى االفصاح 
عن ارادة القانون الذي تتغيب معه  االرادة 

القاضي عبد الستار ناهي في ترتيب اثاره. 

■  عقوبات وخيمة تفرض على من يعتدي على المكلفين بخدمة عامة 

https://www.hjc.iq/view.67629/
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 *  �ضيادة القا�ضي بدءًا وللمتلقي غري املُلم 
بتفا�ضيل الق�ضاء هل لنا اأن نعرف من 

خاللكم نبذة  تاريخية موجزة عن حمكمة 
التمييز ؟  

 - ابتداء يمكن الق��������ول ان محكمة التمييز وفقًا 
لطبيع��������ة عملها لم يكن لها وجود عند إصدار 
قائ��������د  ق��������وات االحت��������الل البريطاني��������ة )يونهام 
كارت��������ر( بي��������ان تش��������كيل محكم��������ة اس��������تئناف 
بغ��������داد في28/كان��������ون  األول/1917، اذ تضمن 
البي��������ان تش��������كيل املحكم��������ة املذك��������ورة دخولها 
صالحي��������ة النظر تميي��������زا في  الدع��������اوى التي 
يس��������توجب تميي��������ز أحكامها إل��������ى جانب ذلك 
تأسس��������ت محاكم الب��������داءة والصلح واملحكمة 
 الشرعية بشقيها املذهبي اذ تأسست محكمة 
شرعية سنية ومحكمة ش��������رعية جعفرية أما 
 الطوائف غير املس��������لمة فأودع��������ت أمورها الى 
محكمة البداءة، وكان��������ت األحكام التي تصدر 
عن  محكمة اس��������تئناف بغداد برئاس��������ة قاٍض 
بريطاني الجنسية وقاضين عراقين أحكامًا 
باتة ال يجوز  الطع��������ن فيها من قبل الخصوم، 
اال ان بيان تعديل بيانات املحاكم لسنة 1921 
ن��������ص على ج��������واز   )تأس��������يس محكم��������ة تمييز 
العراق بموافقة املندوب الس��������امي وتتألف من 
رئيس وعدد من الحكام  يقرر من حن الى حن 
والى ان تؤس��������س محكمة تمييز مستقلة تقوم 
محكم��������ة االس��������تئناف مقام  محكم��������ة تمييزية 
ف��������وق املحاكم التي ه��������ي دونها( ه��������ذا ما ورد 
في امل��������ادة )1/7( من البيان املذكور  وتضمنت 
الفق��������رة الثاني��������ة من هذه املادة على اس��������تبدال 
كلمتي محكمة االستئناف بمحكمة التمييز، 

 وقد صدر هذا البيان في 14/مايس/1921. 
اس��������تمرت محكم��������ة تميي��������ز الع��������راق بعمله��������ا 
برئاسة قاٍض بريطاني )بريجارد( وقاضين 
عراقي��������ن  حتى ع��������ام 1952 إذ ت��������رأس املحكمة 
أول قاٍض عراقي وهو القاضي )حسن سامي 

تاتار(. 

 * وطبيعة عمل املحكمة؟
 - يمكن القول أنها محكمة تدقيق أو كما يطلق 
عليه��������ا محكم��������ة )أوراق(، كونه��������ا ذات طبيعة 
 خاص��������ة تخت��������ص بنظ��������ر الطع��������ون التمييزية 

املقدمة لها من قبل احد الخصوم أوكليهما. 
  إذ أن للخص��������وم أن يطعن��������وا بطريق التمييز 
ف��������ي األحكام الصادرة من محاكم االس��������تئناف 
ومحاكم  الجنايات ومحاكم البداءة واألحوال 
الش��������خصية وغيره��������ا، وف��������ق أح��������كام الفص��������ل 
الخامس من قانون  املرافعات املدنية رقم )83( 
لسنة 1969 وتكون مدة الطعن بطريق التمييز 
ثالث��������ن يومًا من  اليوم التال��������ي لصدور الحكم 
بعريض��������ة تقدم إل��������ى محكمة التميي��������ز أو إلى 
املحكم��������ة التي أصدرت  الحك��������م أو إلى محكمة 
محل إقامة املميز تشتمل على أسماء الخصوم 
وشهرتهم ومحل إقامتهم  واملحل الذي يختاره 
لغرض التبليغ واس��������م املحكم��������ة التي أصدرت 
الحك��������م املميز وتاريخ تبليغ  الحكم املذكور مع 

بيان أوجه مخالفه الحكم للقانون.   

 * هل لنا اأن نطلع من خالل �ضيادتكم 
عن الهيئات الق�ضائية يف حمكمة التمييز 

االحتادية؟  
هيئات محكمة التمييز هي: 

أ. الهيأة العامة: 
  وتنعقد برئاس��������ة رئيس محكمة التمييز أو 
أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني 
من  اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة املحكمة 
كافة وتخت��������ص بالنظر بما يحال عليها  من 
اح��������دى  الهيئ��������ات اذا رأت الع��������دول ع��������ن مبدا 
قررته أحكام سابقه وكذلك الفصل  في النزاع 
ال��������ذي يقع حول  تعارض األح��������كام والقرارات 

الصادرة من محكمة التمييز االتحادية . 
ب. الهيأة املوسعة: وتتكون من:   
اوال / الهيأة املوسعة الجزائية:  

   تنعقد أيضًا برئاسة رئيس محكمة التمييز 
أو أق��������دم نواب��������ه عن��������د غيابه أو وج��������ود مانع 
قانوني من  اش��������تراكه وعضوية ما اليقل عن 
أربعة عش��������ر عض��������وًا من قضاته��������ا وتختص 

بالنظر فيما يأتي:  
 1.  الدعاوى التي صدر فيها حكم باإلعدام. 

 2.  الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات 
على حكمها املنقوض. 

 3.  الن��������زاع الحاصل حول تعين االختصاص 

ف��������ي نظر الدع��������وى الذي يقع ب��������ن محكمتن 
 جزائيتن.  

 4.  م��������ا يحيله عليه��������ا الرئيس للب��������ت فيه من 
أحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص 

 املحكمة.  
ثانيًا / الهيأة املوسعة املدنية:  

وهي تنعقد برئاس��������ة رئيس محكمة التمييز 
االتحادية أو أقدم نوابه  

وعضوي��������ة ما اليقل عن س��������تة م��������ن قضاتها 
وتختص بالنظر فيما يأتي: . 

 1. الن��������زاع الحاص��������ل ح��������ول تنفي��������ذ حكم��������ن 
مكتسبن درجة البتات متناقضن صادرين 

في موضوع  
 واح��������د اذا كان بن الخصوم أنفس��������هم أو كان 
احدهم طرف��������ًا في هذين الحكم��������ن وترجيح 

احد  الحكمن
 وتقرر تنفيذه دون الحكم األخر.  

 2. الن��������زاع الحاصل حول تعين االختصاص 
في نظر الدعاوى بن محكمتن مدنيتن. 

 3. الدعاوى التي تصر فيها محكمة املوضوع 
على حكمها املنقوض  

 4. القرارات الصادرة من محكمة االس��������تئناف 
بالشكوى من القضاة  

 5. م��������ا يحيله عليه��������ا الرئيس للب��������ت فيه من 
أحكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص 

املحكمة .  
 6. أي اختصاص آخر تقرره القوانن النافذة.  

 ج. الهيأة املدنية : �
  وتخت��������ص بالنظر ف��������ي األح��������كام والقرارات 
الصادرة في الدعاوى املدنية واملواد املتفرقة 

األخرى
  وفقًا ألحكام القانون.  

د. هيأة األحوال الشخصية: �  
وتخت��������ص بالنظ��������ر ف��������ي األح��������كام والقرارات 
الص��������ادرة من محاك��������م األحوال الش��������خصية 

طبقًا ألحكام  القانون . 
ه� . الهيأة الجزائية: �

وتخت��������ص بالنظ��������ر ف��������ي األح��������كام والقرارات 
الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقًا ألحكام 

القانون .  
و . الهيأة االستئنافية / منقول:�  

وتخت��������ص بالنظ��������ر ف��������ي االح��������كام والقرارات 
الصادرة ف��������ي الدعاوى التي تنظرها محكمة 
االس��������تئناف  بصفتها األصلية وهي دعاوى 

املال واملنقوالت. 
  ز. الهيأة االستئنافية / عقار: �

وتخت��������ص بالنظ��������ر ف��������ي األح��������كام والقرارات 
الصادرة ف��������ي الدعاوى التي تنظرها محكمة 

االستئناف  
بالدع��������اوى  واملتعلق��������ة  األصلي��������ة  بصفته��������ا 

العقارية .  
ويمكن القول أن الهيئات املش��������ار اليها اعاله 
هي الهيئات الرئيس��������ية ف��������ي محكمة التمييز 

االتحادية. 

 *  ذلك فيما يخ�ص الهيئات الرئي�ضية يف 
املحكمة، هل لنا اأن نعرف الهيئات االخرى؟

 -أما الهيئات األخ��������رى فهي الهيأة التمييزية 
املختصة بالنظر باالعتراضات على القرارات 
 الصادرة عن الهيأة الوطنية العليا للمساءلة 
والعدال��������ة، والهي��������أة القضائي��������ة لالنتخابات 
والهيأة  التمييزية املختصة بالنظر باألحكام 
الصادرة عن املحكمة الجنائية العليا املتعلقة   

بجرائم   )أزالم النظام البائد(.  
إضافة إلى هيئات أخرى: وهي هيأة تعين 
املرج��������ع وهيأة الطع��������ن املختص��������ة بقرارات 
هيأة  دعاوى امللكية وهيأة شؤون املحامن 
بالدع��������اوى  بالنظ��������ر  الخاص��������ة  والهي��������أة 
الكمركي��������ة إضاف��������ة إل��������ى  الهي��������أة الخاص��������ة 

بقانون ضريبة الدخل.  

 *  من الهيئات املف�ضلية املهمة هي الهياأة 
الق�ضائية لالنتخابات فما هو دور املحكمة 

بها؟  
 - يمك��������ن الحدي��������ث ع��������ن الهي��������أة القضائي��������ة 
لالنتخاب��������ات التي تش��������كلت ابت��������داًء بموجب 
امل��������ادة ) 8( م��������ن  قان��������ون املفوضي��������ة العلي��������ا 
املس��������تقلة لالنتخابات رقم )11( لس��������نة 2007 
امللغي. اذ نص��������ت الفقرة   )ثالثًا( منها على أن 
تقوم محكمة التمييز بتش��������كيل هيأة تسمى 
الهي��������أة القضائي��������ة لالنتخاب��������ات تتألف  من 

ثالثة قضاة غير متفرغن للنظر في الطعون 
املحالة اليها من مجلس املفوضن أو املقدمة 
 من املتضررين من قرارات املجلس مباش��������رة 
إل��������ى الهي��������أة القضائي��������ة. وبموج��������ب قان��������ون 
املفوضي��������ة  الجدي��������د رق��������م )31( لس��������نة 2019 
املنش��������ور بالوقائع العراقي��������ة بالعدد )4569( 
ف��������ي30/ت2019/1  أصبح تش��������كيل الهيأة من 
اختصاص مجل��������س القض��������اء األعلى وليس 
محكم��������ة التمييز اذ نصت امل��������ادة   ) 19/اواًل( 
من القانون املذكور على أن ))يش��������كل مجلس 
القض��������اء األعلى هيأة قضائي��������ة  لالنتخابات 
تتأل��������ف من ثالثة قضاة غي��������ر متفرغن اليقل 
صن��������ف أي منهم عن الصنف األول  للنظر في 
الطعون املحالة اليه��������ا من مجلس املفوضن 
أو املقدم��������ه من املتضرر من ق��������رارات  املجلس 
مباش��������رة إلى الهيأة القضائي��������ة. ويالحظ أن 
النص الس��������ابق امللغي أناط صالحية تشكيل 
 الهيأة بمحكمة التمييز االتحادية وان تتألف 
م��������ن ثالثة م��������ن قضاتها )أي قض��������اة محكمة 
التميي��������ز( أما  الن��������ص النافذ حاليًا وحس��������ب 
أطالقه وانتقال صالحية تش��������كيل الهيأة إلى 
مجلس القضاء األعلى لم  يش��������ترط ان تتألف 
الهي��������أة من قض��������اة محكمة التميي��������ز انما قد 
يك��������ون القض��������اة أعضاء الهيأة م��������ن  خارجها 
والش��������رط الوحيد ان اليقل صن��������ف أي منهم 
ع��������ن الصنف األول اال ان��������ه وألهمية وخطورة 
 املسائل التي تفصل فيها هذه الهيأة واملتعلقة 
بالعملي��������ة االنتخابية واألحزاب السياس��������ية 
على وفق  قان��������ون املفوضية وقانون األحزاب 
وما اكتس��������بته محكمة التمييز وقضاتها من 
خبرة في التعامل  مع هذه القضايا ومواكبة 
العملية االنتخابية ف��������ي العراق منذ بدايتها 
جع��������ل مجلس القضاء األعلى  أن يش��������كل هذه 
الهي��������أة مج��������ددًا من ثالثة من قض��������اة محكمة 
التمييز االتحادية غي��������ر متفرغن للنظر  في 

القضايا املرفوعة اليها.  

 *وما هو اخت�ضا�ص الهياأة؟
 1( النظ��������ر ف��������ي الطع��������ون املحال��������ة اليه��������ا من 
مجلس املفوضن او املقدمة من املتضرر من 
قرارات  املجلس مباشرة إلى الهيأة في األمور 

املتعلقة في العملية االنتخابية حصرًا . 
ويكون الطع��������ن بقرارات مجل��������س املفوضن 
لدى الهي��������أة القضائية خالل ثالثة أيام تبدأ 
من الي��������وم  التالي لنش��������رها وتك��������ون قرارات 
الهي��������أة في هذا الش��������أن باتة التقب��������ل الطعن 

فيها. 
ويق��������دم الطع��������ن إل��������ى املكتب الوطن��������ي أو أي 
مكت��������ب انتخاب��������ي للمفوضي��������ة أو بص��������ورة 
مباشرة إلى الهيأة  القضائية ويلزم القانون 
الهي��������أة أن تفص��������ل ف��������ي الطعن املق��������دم اليها 
خالل م��������دة التزيد على عش��������رة أيام  عمل من 
تاريخ إجابة مجلس املفوضن على الطعن. 
وق��������د افرز الواق��������ع العملي أن ه��������ذه املدة غير 
 كافية وتش��������كل ضغوط��������ًا على عم��������ل الهيأة 
بسبب كثرة الطعون التي ترفع ضد العملية 
االنتخابية  وكما هو معلوم أهمية وخطورة 
ه��������ذه الطعون ولك��������ن نأمل من املش��������رع عند 
اص��������داره قانون  املفوضي��������ة الجديد معالجة 

هذه املشكلة. 
إضاف��������ة إل��������ى االختص��������اص األصل��������ي للهيأة 
بموجب قانون املفوضية الذي سبق التطرق 
اليه فأن  قانون األحزاب رقم )36( لسنة 2015 
اناط بالهيأة القضائية اختصاصات اخرى.  

القضائي��������ة  )الهي��������أة  املوض��������وع  محكم��������ة 
قان��������ون  بموج��������ب  املش��������كلة  لالنتخاب��������ات( 
املفوضي��������ة العلي��������ا  املس��������تقلة لالنتخاب��������ات. 
وبموج��������ب امل��������ادة )14( من قان��������ون األحزاب 
تكون ق��������رارات دائرة األح��������زاب  في املفوضية 
الخاصة بقب��������ول أو رفض تأس��������يس الحزب 
خاضع��������ًا للطع��������ن في��������ه م��������ن كل ذي مصلحة 
 أم��������ام محكمة املوض��������وع )الهي��������أة القضائية 
لالنتخابات( خالل خمس��������ة عش��������ر يومًا من 
تاريخ النش��������ر  في صحيفتن محليتن على 
وفق امل��������ادة )2/13( م��������ن القان��������ون. وبالقرار 

الصادر من الهيأة بنقض  قرار دائرة األحزاب 
يعاد الطل��������ب للنظر فيه مرة ثانية على وفق 

ما تضمنه قرار النقض. 
وق��������رارات الهيأة الصادرة عل��������ى وفق قانون 
األحزاب بخالف قانون املفوضية تكون قابلة 
للطعن  فيها أم��������ام املحكمة االتحادية العليا 
خالل ثالث��������ن يومًا ابتداًء م��������ن اليوم التالي 
للتبلي��������غ بالق��������رار عل��������ى  وفق أح��������كام قانون 
املرافعات املدنية .وه��������ذا يؤكد ويعزز أهمية 
عمل املحكم��������ة االتحادية  وضرورة وجودها 
الدس��������توري والقانوني واإلس��������راع بتشريع 
قانونه��������ا عل��������ى وف��������ق الدس��������تور او تعدي��������ل 
 القان��������ون النافذ بما يؤم��������ن اختيار قضاتها 
عن طريق مجلس القضاء األعلى بس��������بب ما 
افرزه  قرارها من مشاكل بالغاء املادة )3( من 
قانونها املتعلقة بترش��������يح مجلس القضاء 
األعلى لقضاة  املحكمة وادخل البلد في حالة 
من الفراغ الدستوري والقانوني ويتعن على 
مجلس الن��������واب  العراقي اإلس��������راع بمعالجة 
الوض��������ع الحال��������ي فض��������اًل ع��������ن اختصاصات 
املحكمة االتحادية األخرى  املهمة والخطيرة 
بموجب الدس��������تور الس��������يما وان املادة )15( 
من قانون األحزاب نصت على ان  الفصل في 
الطعن م��������ن املحكمة االتحادي��������ة الواقع على 
ق��������رارات الهيأة القضائية الصادرة على  وفق 

قانون األحزاب من األمور املستعجلة. 
واذا نقضت املحكمة االتحادية قرار محكمة 
املوض��������وع )الهي��������أة القضائية( تع��������اد اليها 
القضية  لتفصل فيها مجددًا وفق متطلبات 
ق��������رار املحكم��������ة االتحادية وتنش��������ر ق��������رارات 
املحكم��������ة االتحادية  باملصادق��������ة على قرارات 
محكم��������ة املوض��������وع ف��������ي الجريدة الرس��������مية 
كم��������ا نصت امل��������ادة )32( من  قان��������ون األحزاب 
عل��������ى جواز حل الحزب السياس��������ي بقرار من 
الهيأة القضائية بناء على طلب  مسبب يقدم 
م��������ن دائرة األحزاب في أح��������دى الحاالت التي 
حددتها املادة املذكورة ومنها فقدان  ش��������رط 
من ش��������روط التأس��������يس قيام الحزب لنشاط 
مخالف للدس��������تور قيامه بنش��������اط ذي طابع 
عس��������كري  أو شبه عسكري اس��������تخدام العنف 
ف��������ي ممارس��������ة نش��������اط السياس��������ي وللهي��������أة 
القضائي��������ة ايضًا إيقاف نش��������اط  الحزب ملدة 
ستة أش��������هر بناء على طلب مسبب من دائرة 
األح��������زاب في حالة ثب��������وت تلقيه أم��������وااًل  من 
جه��������ات أجنبية خالفًا ألحكام ه��������ذا القانون 
ويحل الحزب في حال��������ة تكرار هذه املخالفة. 
وتفص��������ل  الهيأة القضائية ف��������ي الطلب املقدم 
بالحل أو اإليقاف خالل )30( يومًا من تاريخ 
تقديمه ويكون  قرارها قاباًل للطعن فيه أمام 
املحكم��������ة االتحادي��������ة خالل ثالث��������ن يومًا من 

تاريخ التبليغ به.  
اما فيما يخص الطعون الواردة على قانون 
التقاعد املوحد ف��������ان اختصاص النظر فيها 

ينعقد  للهيأة املدنية في هذه املحكمة:  
� جاء في الفصل العاش��������ر م��������ن القانون تحت 
عن��������وان )االعتراض( وهي امل��������ادة ) 29/أوال( 

منه  
على تش��������كيل مجلس يسمى )مجلس تدقيق 
ف��������ي  النظ��������ر  املتقاعدي��������ن( يتول��������ى  قضاي��������ا 
االعتراض��������ات  املقدمه بش��������أن الق��������رارات التي 

تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد.  
ثاني��������ًا :� تصدر ق��������رارات املجل��������س باألكثرية 
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 

صوت  معه الرئيس.  
اما مدة االعتراض : �  

أو مدة الطعن فيما يعرف بالطعن بالقرارات 
الصادرة عن الهيأة وينص عليه باالعتراض 
فقد  نصت املادة )30 / أواًل( لذوي العالقة أو 
ممن يمثلهم قانونًا  االعتراض أمام املجلس 
خالل   )90( تس��������عن يومًا م��������ن تاريخ التبلغ 

بقرار الهيأة حقيقه أو حكمًا.  
ج . ال يسري حكم هذا البند على االعتراضات 
املقدم��������ة قب��������ل نفاذ قان��������ون التقاع��������د املوحد 
رقم)9(  لسنة 2014 وبعد صدور قرار مجلس 
تدقيق قضاي��������ا املتقاعدين هل أن هذا القرار 
يك��������ون قطعي��������ًا  أم يجوز الطعن في��������ه ان قرار 
مجل��������س تدقيق قضاي��������ا املتقاعدي��������ن يكون 
خاضعًا للطع��������ن فيه تمييزًا  س��������واء كان من 
املعت��������رض اذا كان الق��������رار ص��������ادرًا بخ��������الف 
طلباته او من قبل هيأة التقاعد الوطنية  أمام 
محكمة التمييز االتحادية وقد نصت املادة ) 
30/ ثالثًا( من القانون انف الذكر على ذلك اذ 
 نصت على انه ))للمعترض واملعترض عليه 
او من يمثلهما قانونًا الطعن بقرار املجلس 
لدى  محكمة التميي��������ز االتحادية خالل )60( 
س��������تن يومًا من تاريخ تبلغه به ويكون قرار 
املجل��������س غير  املطعون فيه والقرار التمييزي 

الصادر بنتيجة الطعن باتًا.  
وبذلك حس��������مت الفقرة آنفة الذك��������ر بان قرار 
محكم��������ة التميي��������ز بنتيج��������ة الطع��������ن بق��������رار 
مجل��������س تدقيق  قضاي��������ا املتقاعدين هو بات 
اليجوز الطعن في��������ه بطريق تصحيح القرار 

التمييزي والبطريق أي  طعن آخر.  
� أن قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014 
جرى تعديله بقانون التعديل األول رقم )26( 
 لسنة 2019 والذي نش��������ر في جريدة الوقائع 
ف��������ي2019/12/9   )4566( بالع��������دد  العراقي��������ة 
وال��������ذي  أصبح نافذًا من تاريخ 2019/12/31 
بموج��������ب امل��������ادة )18( من��������ه ال��������ذي نص على 
اإلحالة على  التقاعد عند أكمال املوظف )60( 

سنة من العمر.  

 * هل باالإمكان اطالعنا على دور الهياأة 
التمييزية املخت�ضة بالنظر بتطبيق قانون 
الهياأة  الوطنية العليا للم�ضاءلة والعدالة؟  

 - كان التش��������كيل األول له��������ذه الهيئ��������ة م��������ن قبل 
مجلس القضاء األعل��������ى بتاريخ 2008/2/28، 
اذ تم  ترشيح سبعة قضاة للنظر في الطعون 
املقدمة من املشمولن باإلجراءات املنصوص 
عليها  اس��������تنادًا لقانون الهيأة املذكورة املرقم 
)10( لس��������نة 2008 وص��������دق عليه��������م مجل��������س 
الن��������واب املؤرخ��������ة  ف��������ي2010/1/11 اذ نص��������ت 
امل��������ادة )2/تاس��������عًا( من القان��������ون املذكور على 
) تش��������كيل هيأة تمييزية ف��������ي  محكمة التمييز 
تس��������مى بهي��������أة التميي��������ز للمس��������ائلة والعدالة 
من س��������بعة قضاة غي��������ر مش��������مولن بإجراءات 
 اجتث��������اث البعث يرش��������حهم مجل��������س القضاء 
األعل��������ى ويص��������ادق عليه��������م مجل��������س الن��������واب 
ويرأس��������هم القاض��������ي  األقدم وتتخ��������ذ قراراتها 
بأغلبية أربعة أصوات( هكذا جاء النص بهذه 
الصيغة ولس��������نا أالن في  موضع التعليق على 
ما ورد فيه ومنحت الفقرة )عاش��������رًا( من املادة 
نفسها هيأة التمييز النظر في  جميع الطعون 
املقدمة من املشمولن باإلجراءات املنصوص 
عليها في هذا القانون، وتصدر  هيأة التمييز 
قراراته��������ا في االعتراضات ال��������واردة خالل مدة 

التزي��������د عن )60( يومًا وتكون  قراراتها قطعية 
وباته ومن مالحظ أن مصادقة مجلس النواب 
على تش��������كيل الهيأة من خالل  التصويت على 
القضاة حلق��������ه زائدة المبرر له��������ا اذ أن قضاة 
محكمة التميي��������ز كافة يعين��������ون كأعضاء  من 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادية بع��������د التصويت 
عليه��������م من مجل��������س النواب ، ل��������ذا نرى تعديل 
الفقرة )  التاس��������عة( من امل��������ادة )2( من القانون 
وذلك بالغاء عبارة)) ويصادق عليهم مجلس 

النواب((.  

 *ما هي اأهم الدعاوى التي اأ�ضدرتها املحكمة 
وحتوي على قرارات مهمة وموؤثرة؟  

 - اليمكن القول بأن هناك دعاوى مهمة ودعاوى 
غير مهمة إذ أن الدعاوى التي ترد إلى  املحكمة 
تع��������د مهم��������ة حيث تنظ��������ر املحكم��������ة بالطلبات 
املقدم��������ة اليها كافة واليمكن للمحكمة إغفالها 
 أو التغاضي عنها ذلك أن محكمة التمييز تعد 

املالذ األخير للمتخاصمن.  

 * هل لنا اأن نعرف عدد الق�ضاة العاملني 
مبحكمة التمييز االحتادية؟
 - حاليًا يبلغ )25( قاضيًا .  

 * وما هي معوقات العمل وم�ضاكله؟
 - العمل يجري بانس��������يابية اعتيادية والتوجد 
اي��������ة معوق��������ات أو مش��������اكل وم��������ن البديهي انه 
اليعق��������ل أن  تك��������ون هن��������اك معوق��������ات عمل لدى 
محكم��������ة التمييز االتحادية فكي��������ف ذلك وهي 
أعل��������ى هي��������أة قضائي��������ة ف��������ي  الس��������لم القضائي 
الس��������يما وهي تملك حق الرقاب��������ة على قرارات 

وأحكام املحاكم كافة.  

 *وهل عدد املوظفني العاملني يف املحكمة 
كاف قيا�ضا بحكم العمل؟

 -   ق��������در تعل��������ق املوض��������وع بع��������دد املوظفن في 
املحكمة فان املحكمة الزالت بحاجة إلى أعداد 
 أخرى  الس��������يما وان أعم��������ال املحكمة في تزايد 
مستمر نظرًا الزدياد الخصومات والكم الهائل 
من  الطعون التي تقدم للمحكمة او ترس��������ل من 

املحاكم املختلفة يوميا.  

 * هل باالمكان اطالعنا على قرارات حمكمة 
التمييز املتعلقة بالدعاوى اخلا�ضة بالف�ضاد 

وهدر  املال العام ومن �ضمنها اإعادة االأموال 
للدولة؟

 - فيم��������ا يتعلق باالحكام الص��������ادرة من محاكم 
الج��������زاء هناك أحكام كثي��������رة تتضمن اختالس 
او اعادة  االموال، تس��������تند الى املادتن )340( و 
)341( من قانون العقوبات، واالحكام الجزائية 
تعط��������ي  الحق للجهة املتض��������ررة بإقامة دعوى 
مدنية للمطالب��������ة بدرء الضرر ال��������ذي اصابها 
حي��������ث تخص  هذا الش��������يء املتعلق باس��������ترداد 
االموال وتصدر االحكام باملبالغ املستردة من 

خالل الدعاوى  املدنية. 

 *مثال على ذلك؟
 - األمثلة كثيرة حيث استعيدت أموال باهظة 
تم هدرها أو اختالس��������ها م��������ن مختلف دوائر 
 ومؤسس��������ات الدول��������ة وعلى س��������بيل املثال ال 
الحص��������ر من س��������بعة ق��������رارات متفرقة صدرت 
عن محكم��������ة  التمييز اس��������تعيد مبلغ مقداره 
مليار ونصف املليار دينار عراقي. ناهيك عن 
اس��������تعادة العديد امل��������واد  واملمتلكات العائدة 
للدولة التي تم اس��������تيالء عليه��������ا في الفترات 

السابقة. 

تعد محكمة التمييز االتحادية أعلى هيأة قضائية في القضاء العراقي وتتكون من رئيس 
و)26(  قاضيا حاليًا، وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع املحاكم الجنائية واملدنية 
ومحاكم  العائلة، ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء األعلى.  ولتسليط الضوء على الدور 
الحيوي الكبير الذي تؤديه املحكمة، كانت لنا وقفة مطولة مع  نائب رئيس املحكمة القاضي 

زيدون سعدون بشار الذي شكلت إجاباته مفاتيح ألبواب عديدة: 

محكمة التمييز: أصدرنا قرارات ساهمت 
باستعادة مليارات جرى اختالسها

*   مدة الطعن بنتائج االنتخابات غير كافية وتشكل ضغوطًا على عمل 
الهيأة بسبب كثرة  الطعون التي ترفع ضد العملية االنتخابية و نأمل من 

املشرع عند اصداره قانون املفوضية  الجديد معالجة هذه املشكلة

القضاء/ علي البدراوي

■ نائب رئيس محكمة التمييز القاضي زيدون سعدون بشار.. عدسة/ حيدر الدليمي 

أكدت امتالكها صالحية "حل أو إيقاف أي حزب ممول خارجيا أو له نشاط عسكري" 
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إرهابي تركي: خدعني صديقي بزيارة أربيل فوجدت نفسي مع داعش  بصالح الدين! 
بغداد/ علي البدراوي

ب��������دأ خيط الجريمة واإلرهاب باالنكش��������اف حن القت 
القوات األمنية القبض على س��������ائق )التريلة(   )أحمد( 
بعد أن ش��������كت بأمره، وحال نزوله منها اتضح حمله 
لعناصر مش��������بوهة في س��������يارة الحمل التي  يقودها. 
ل��������م يكن األمر صعبًا على الس��������لطات األمنية بانتزاع 
االعتراف من )أحمد(، فحال وقوعه في  قبضة العدالة 
انس��������ابت كلماته أم��������ام قاضي تحقيق ص��������الح الدين 

قائال: 
أنن��������ي أحد الزمر املنتمية الى تنظيم داعش االرهابي 
حي��������ث رددت البيعة لزعيم��������ه الذي أس��������ند لي  العمل 

كناقل لصالحهم. 
وفي إجابته على س��������ؤال القاضي ع��������ن تحديد عمله 
أجاب: "كنت أنقل مالبس العصابة وأجهزة  االتصال 
الخاصة بهم اضافة الى بطاريات الشحن، أما مسار 
طريقي فكان محددًا م��������ن محافظة  أربيل حتى قضاء 

سامراء". 
وف��������ي حديثه عن آخر مهامه قب��������ل القاء القبض عليه، 

أجاب قائال: 
كنت أحم��������ل بالعجل��������ة الت��������ي أقوده��������ا عنصرين من 
عناص��������ر التنظيم كلفت بنقلهم م��������ن اربيل الى قضاء 
 الدور ف��������ي محافظة صالح الدين. ل��������م أتحدث معهما 
لكنن��������ي ظننتهم��������ا من القومي��������ة الكردي��������ة حيث كانا 
 يحمالن حقائب س��������فر بشكل يوحي أنهما سيبقيان 
لفترة طويل��������ة في صالح الدين. قم��������ت بإنزالهما الى 
 املنطق��������ة الصحراوي��������ة الواقعة بن قضائي س��������امراء 

والدور ليلتحقا بفلول التنظيم القاطنن هناك. 
خدعني صديقي ليوقعني بفخ الدواعش! 

بنظرات حائرة انس��������ابت كلم��������ات )أ.ع.ك( أمام قاضي 

التحقيق ليقول: 
كنت طالبًا في كلية اآلداب التابعة لجامعة س��������لجوق 
ف��������ي تركي��������ا حيث أنن��������ي مواط��������ن تركي م��������ن القومية 
 الكردي��������ة، تعرفت بالجامعة عل��������ى صديق عراقي من 
كردس��������تان يدع��������ى )ه�( كان يدرس ب��������ذات الكلية  التي 
أدرس فيه��������ا. ومع تط��������ور املعرفة بينن��������ا دعاني ذات 
يوم الى زيارة مدينته )أربيل(، وبالفعل  رافقته اليها 
بحك��������م الصداق��������ة واملعرفة، لكن ح��������ال وصولنا هناك 
وجدت أنه ال يرغ��������ب باصطحابي الى  منزله لنقضي 
ي��������وم وصولنا بالتجول في االس��������واق ومن ثم املبيت 

في غرفة خلف كراج اربيل. 
في الي��������وم الثاني طلب مني )ه���������( مرافقته الى بغداد 
حيث اس��������تقللت وإياه س��������يارة حمل من نوع )تريلة( 
 عرف��������ت أن )ه�( يعرف س��������ائقها املدع��������و )أحمد( ليتم 
وضعنا بالحوض الخلفي للس��������يارة، قطعنا كل تلك 
 املس��������افة مع��������ه وبعد عبورنا س��������يطرة جس��������ر تكريت 
)الزالية( لينزلنا الس��������ائق  وصلنا الى منطقة تدعى ب�

  )احمد( فيها على الشارع العام. 
كان الوق��������ت حينه��������ا يش��������ير ال��������ى الس��������اعة الواح��������دة 
والنص��������ف فجرًا حيث قمنا باملش��������ي على األقدام ملدة 
 ث��������الث س��������اعات ونصف ليحض��������ر ملثم��������ان يرتديان 
املالبس العس��������كرية اقتادان��������ا بزورق عبرن��������ا به نهر 
 دجلة لنصل الى منطقة الزالية حيث وجدنا تس��������عة 
أش��������خاص وخيمت��������ن تعلوهما راية داع��������ش لنلتقي 
 بأفراد املجموع��������ة وهناك فوجئ��������ت أن لصديقي )ه�( 

لقبًا داعشيًا هو )صالح الدين(. 

االنخراط بالتنظيم والهروب منه
يق��������ول املتهم "منحوني كنية داعش��������ية لقبت خاللها 
ب��������� )خالد( وبقيت معهم مدة )32( يوما قررت  بعدها 

اله��������روب منهم. حصل ذلك أثناء ذهابي مع ثالثة من 
عناصر التنظيم لجلب املواد الغذائية،  فقد أخبرتهم 
حينها بحاجتي لالبتعاد عنهم قليال لقضاء حاجة، 
وحال ذهابي س��������ارعت بالركض ملدة  ساعة ونصف 
أللوذ بأحد الدور الذي أخبرت قاطنيه بأمري طالبا 
منهم االتصال بالش��������رطة لتسليمي  إليهم. لم يمض 
وقت طويل على االتصال حتى وصلت مفرزة أمنية 

سلمت لها نفسي". 

المواجهة
ف��������ي املوقف واجه )أ.ع( الس��������ائق )احم��������د( الذي عرفه 
من صوت��������ه وقد حاول م��������رارًا أمام قاض��������ي التحقيق 
 إنكار انتمائه لعصاب��������ات داعش االرهابية ليصل به 
األمر الى تملصه من دينه بقوله )أنني ملحد(  الفكر. 
ثم أنك��������ر ارتكابه أي��������ة جريمة أثناء تواج��������ده مع زمر 
التنظيم االرهابي )رغم قضائه 32 يومًا  معهم( نافيًا 
إن يكون قد بايع او تسلم سالح بشكل يخالف عقائد 

التنظيم االرهابي!. 
اثن��������اء فترة احتج��������ازه أخبر )أ.ع.ك( الق��������وات األمنية عن 
م��������كان مقرات العصاب��������ات اإلرهابي��������ة ومضافاتهم  التي 

تواجد فيها وفعال تم العثور عليها من قبلهم. 

حكم القضاء
م��������ن خ��������الل وقائع الدع��������وى وأدلتها املبس��������وطة على 
النح��������و املتق��������دم اتضح للمحكم��������ة أن املته��������م )أ.ع.ك( 
 تركي الجنس��������ية قد اعترف اعترافًا مسؤوال تحقيقيًا 
ومحاكم��������ة باالنتماء للتنظيم��������ات االرهابية والعمل 
 معه��������م من خ��������الل حضوره م��������ن تركي��������ا وتواجده مع 
افراد املجموعة ملدة )32 يوما( وهم يحملون  مختلف 
االس��������لحة ومعروف��������ن بحمله��������م االف��������كار االرهابي��������ة 
الداعشية املتطرفة، حيث أقر املتهم  باعترافهم مضافا 
الى اقوال الش��������اهد )احمد( ال��������ذي أكد قيامه بنقله مع 
رفي��������ق له الى ذات املكان الوارد  ف��������ي أقوال املتهم بناًء 
على اوام��������ر التنظيم وتع��������زز اعتراف املته��������م بقرينة 
اس��������تهداف تل��������ك املجموع��������ة  وقتلهم من قب��������ل القوات 
األمني��������ة بناًء عل��������ى املعلوم��������ات الواردة ف��������ي اعترافه 

لتكون االدلة كافية ومقنعة  لتجريمه مما تقدم. 

القصاص
تم الحكم على املجرم )أ.ع.ك( تركي الجنسية بالسجن 
ملدة خمسة عشر سنة استنادًا ألحكام املادة  الرابعة/1 
وبداللة املادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة االرهاب 
رقم 13 لسنة 2005 واستدالال  باملادة 1/132 من قانون 
العقوب��������ات رق��������م 111 لس��������نة 1969 املعدل ع��������ن جريمة 
االنتم��������اء الى تنظي��������م  داعش االرهاب��������ي والتواجد في 

املضافات مع عصابات داعش والعمل ملصلحتهم. 

راعي أغنام قاده القطيع 
إلى سرقة آثار قرب كنيسة تراثية! 

الحكم على مدان روج لبيع السالح باستخدام التواصل االجتماعي

بغداد/ إيناس جبار  

أث���ري عراقي  أّي م��وق��ع  ل��م يسلم 
من النهب خالل الفترات الزمنية 
القطع  م����ن  وك���ث���ي���ٌر   املتعاقبة، 
املسروقة واملهّربة والتي ال تقدر 
بثمن تم  استخراجها واقتالعها 
من أراض��ي البالد عبر جماعات 
تخصصت بمجال  تهريب اآلثار 
بشكل  أش�����خ�����اص  ق����ب����ل  م�����ن  أو 

عشوائي. 
ملفات اآلثار وسرقتها مطروحة 
في أضابير ودعاوى القضاء، وله 
 قانون يصدر على وفقه العقوبة 
املتاجرين  او  امل���ت���ه���م���ن  ع���ل���ى 

بتاريخ  البلد. 
الخاصة  ال���ج���ن���اي���ات  م��ح��ك��م��ة    
الرصافة  ف���ي  ال���ن���زاه���ة  ب��ق��ض��اي��ا 
إلقاء  دع�����وى  تضمنت  وردت���ه���ا 
قبض على متهم يقوم باملتاجرة 
امل��ف��رزة  األمنية  األث��ري��ة،  بالقطع 
ال��ت��ي أل��ق��ت ال��ق��ب��ض ع��ل��ى املتهم 
وجدت بحوزته قطع أثرية وهي 
 عبارة عن )كسر فخارية  عدد 9 
مختلفة األش��ك��ال واألح��ج��ام مع 
م���ع جرة   1 ع����دد  ك��س��ر  زجاجية 
ف��خ��اري��ة م��ف��ق��ود ج���زء منها عدد 
إلقاء  وت����م  ق��ط��ع  حديثة(  م���ع   1
القبض عليه بواسطة كمن أثناء 

ما كان يروم بيع  القطع األثرية. 
الدعوى وهو عضو  الشاهد في 
امل����ف����رزة األم���ن���ي���ة ال��ق��اب��ض��ة أفاد 
ب��واج��ب رسمي  ت��م  تكليفه  ب��أن��ه 
من قبل مراجعهم إللقاء القبض 
اح��د  األشخاص عبر ورود   على 
بوجود  استخباراتية  معلومات 
ل��ل��ب��ي��ع  واملتاجرة  ول���ق���اء  ات���ف���اق 
أبو  منطقة  ف��ي  األث��ري��ة  بالقطع 

غ���ري���ب، وواص�����ل ح��دي��ث��ه ان����ه تم 
والقي  ل���ل���م���ت���ه���م  ك����م����ن   نصب 
بحوزته  وه������و  ع���ل���ي���ه  ال���ق���ب���ض 

القطع األثرية. 
ب���ع���د إل����ق����اء ال���ق���ب���ض ع��ل��ي��ه تمت 
املخاطبة مع دائرة اآلثار والتراث 
القانوني وفحص  لبيان  املوقف 
للتأكد من كونها  األثرية  القطع 
وافاد  أو  تاريخية،  عادية  قطعا 
العامة  للهيئة  القانوني  املمثل 
خ�����الل  تدوين  وال�����ت�����راث  ل����آث����ار 
الشكوى بحق  أق��وال��ه بأنه طلب 

الدائرة،  م��وك��ل��ه  ل��ص��ال��ح  امل��ت��ه��م 
تم  اإلف�������ادات  ك���ام���ل  ب��ع��د  تدوين 
فحص القطع األثرية املضبوطة 
أصلية   أن����ه����ا  جميعها  وت����ب����ن 

وأثرية.    
من جانبه أفاد املتهم بأنه يعمل 
ف����الح����ا ب����ال����ق����رب ك���ن���ي���س���ة وهي 
وتراثي  أث����ري  ع��ن  موقع  ع��ب��ارة 
قديم وخالل تواجده  في املنطقة 
وهي  ي������زاول  مهنته  ك����ان  ح��ي��ث 
الرعي، وكون املقبرة غير مسيجة 
للتجول  فيها  بسهولة  ومتاحة 

ف���أن���ه ك�����ان ي���م���ر ب���أراض���ي���ه���ا مع 
قطيع أغنامه، وكذلك أشار بأنه 
وفي  اغلب األحيان ال يوجد فيها 

حراس. 
ولفت إلى انه الحظ وجود قطع 
ق��دي��م��ة، وق���ام بالتخطيط  أث��ري��ة 
إلى  بيعها  لسرقتها  ومحاولة 
القي  ان���ه  إال  ب���اآلث���ار،  مختصن 
البيع  ف���ي  عملية  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ب��ض 
وأث��ن��اء امل��ف��اوض��ات على السعر، 
بالدعوى  واألدلة  التأمل   ول��دى 
املتحصلة  فيها وجدت املحكمة 

أن أقوال املخبر السري  والشهود 
الضبط  ب����م����ح����ض����ر  ت��������ع��������ززت 
واعتراف املتهم املفصل في كافة 
 ادوار التحقيق  واملحاكمة  عليه 
ت��ك��ون األدل�����ة  امل��ت��ح��ص��ل��ة  ضده 

كافية  ومقنعة لتجريمه. 
جرمت محكمة جنايات الرصافة 
املختصة بقضايا النزاهة املتهم 
وف��ق  املادة  44/ال��ش��ق األول من 
ق���ان���ون اآلث������ار وال����ت����راث رق����م 55 
لسنة 2002  وحددت بمقتضاها 

العقوبة الواجبة . 

بغداد / عالء محمد

يب��������دو أن مواق��������ع التواصل االجتماع��������ي فتحت 
بابا آخ��������ر للجريمة عبر ترويجها لبيع وش��������راء 
السالح،  فقد جرى الحكم مؤخرا على مدان يروج 
لبيع وش��������راء األس��������لحة على الرغم من التشديد 

على هذه  الجرائم املخالفة للقانون. 
وأفاد مدان اطلعت "القضاء" على أوراق اعترافاته، 
بأنه "من س��������كنة بغ��������داد ويمتهن منذ وقت  ليس 
بالقصير بيع وش��������راء األس��������لحة واملتاجرة بها 
خالفا للقان��������ون"، مؤكدا انه "في اح��������د األيام قام 
 بعرض أس��������لحة وهي مس��������دس )كل��������وك( عددها 
اثن��������ان م��������ع مخزن��������ن ومس��������دس )كوملب��������ي( مع 
مخ��������زن  واحد ومس��������دس فضي وغط��������اء بندقية 
)كالشنكوف( وعدة إطالقات على مجموعة بيع 

وشراء  األسلحة على مواقع التواصل االجتماعي 
)تيليغرام( واتفقت مع احد األشخاص على بيع 

 األسلحة أعاله لشخص يدعى )ح.ج (". 
ويضيف امل��������دان ف��������ي اعترافاته املدون��������ة أنه "تم 
االتفاق عل��������ى اللقاء مع الش��������خص املدعو)ح. ج( 
في  شارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة االعظمية 
بحدود الس��������اعة التاسعة وثالثن دقيقة مساء"، 
 قائال: "ذهبت بصحبة ابن عمي بواسطة دراجة 
نارية وأثن��������اء تواجدنا هناك حي��������ث كنت أحمل 
 األس��������لحة والعتاد بواس��������طة حقيبة وصلنا إلى 
املكان املتفق عليه ليت��������م اعتقالنا من قبل مفارز 

 الجريمة املنظمة والجيش العراقي". 

شهادة الشهود
م��������ن جانب��������ه، أح��������ال قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 

االعظمي��������ة املتهم الى محكم��������ة املوضوع إلجراء 
 محاكمته وفقا إلحكام املادة 24 ثالثا من قانون 
األسلحة رقم 51 لسنة 2017 عن جريمة  املتاجرة 
باألسلحة، وأطلعت املحكمة على أقوال الشهود 
أف��������راد املف��������رزة القابضة وأف��������ادوا ف��������ي  األوراق 
التحقيقية انه تم تكليفهم بواجب القبض على 
املدان لوج��������ود معلومات ض��������ده مفادها قيامه 
 باملتاجرة باألس��������لحة في منطقة االعظمية وتم 
القبض عليه وضبطت املسدسات بحوزته وتم 

 تسليمه للجهات التحقيقية. 
ف��������ي دور التحقيق وأم��������ام هذه املحكم��������ة املدان 
دون��������ت أقواله وال��������ذي أقر بعائدية املسدس��������ات 
التي  ضبطت بحوزته له ولدى التأمل بالدعوى 
واألدلة املتحصلة فيها وجدت املحكمة أن أقوال 
 الشهود إفراد املفرزة القابضة تعززت باعتراف 

املتهم في دور التحقي��������ق واملحاكمة وبمحضر 
 الضب��������ط املوق��������ع من قبل��������ه، وج��������دت املحكمة إن 
األدلة املتحصلة ضد املتهم أدلة كافية ومقنعة 
 إلدانته وف��������ق مادة التهمة املوجه��������ة إليه لتقرر 
املحكمة إدان��������ة املتهم وفقا اإلح��������كام املادة 24/ 

ثالثا  من قانون األسلحة رقم 51 لسنة 2017". 
وبع��������د االطالع عل��������ى كافة التفاصي��������ل الخاصة 
ب��������أوراق املدان قررت املحكمة الحبس البس��������يط 
مل��������دة  س��������تة أش��������هر وبغرام��������ة مالي��������ة مقداره��������ا 
)خمس��������مائة أل��������ف دين��������ار( وفي حال ع��������دم دفع 
الغرامة حبسه  حبسا بس��������يطا ملدة شهر واحد 
تنف��������ذ بالتعاق��������ب مع عقوبة الحب��������س األصلية، 
ومص��������ادرة املسدس��������ات  واالعت��������دة املضبوط��������ة 
وإيداعها لدى مديرية املواد املستهلكة واملعادة 

للتصرف بها. 

أطاح به كمني وهو يروم بيع قطع فخارية قدمية

■ جرائم االعتداء على االثار مستمرة برغم العقوبات التي تطال مرتكبيها

■ السجن 15 عاما لالرهابي التركي

مع س��������يادة مظاهر الديمقراطية في العدي��������د من الدول املتقدمة بدأت تأخذ هذه 
الدول بأنظمة قضائية  تتفق مع نظامها الديمقراطي وقضائها املستقل وخاصة 
بم��������ا يتعلق بتعزيز دور الرقابة الش��������عبية على  العمل القضائي .. ويعتبر نظام 
صديق املحكمة من األنظمة املتطورة التي اخذت بها العديد من  الدول املتقدمة، 
ونظ��������ام أصدق��������اء املحكمة هو نظام قانوني اجرائي اخذت ب��������ه الدول التي تتبع 

النظام  االنكلوسكسوني في نظامها القضائي.  
ونظام اصدقاء املحكمة يكون فيه لالفراد س��������واء كانوا اشخاصا ام جماعة دون 
ان يكونوا اطرافا  اصلين في الدعوى وال اش��������خاصا ثالثة الحق في ان تستنير 
املحكم��������ة بمعلوماتهم خالل س��������ير  اجراءات الدعوى س��������واء في مس��������ائل تتعلق 
بالواق��������ع ام بالقان��������ون، حيث يكونوا مدعوين اثناء س��������ير  املرافع��������ة بغية تقديم 
املعلومات واملطالعات القانونية والواقعية ملساعدة القاضي في استيعاب كافة 
 ابعاد النزاع املعروض عليه وتبصيره بالعديد من الجوانب التي قد ال يس��������عفه 
علم��������ه او خبرته  القانونية في الوقوف عليها وذلك في االحوال التي يكون فيها 
الحكم القضائي ماس��������ا بفئة واسعة من  األشخاص في املجتمع او تعلق الحكم 
القضائي بالشأن العام او املصلحة العامة، فالقاضي يكون  مدركا ألهمية القرار 
الذي سيصدره ومدى جوانب تأثيره على املجتمع ككل، وقد تكون ثقافته  العامة 
غير كاملة من الناحية الواقعية فهو ليس إال بش��������را معرضا للخطأ والنس��������يان 
وقد يكون لديه  رأيه الخاص وقناعته في مس��������ألة تتعل��������ق بالصالح العام، فاذا 
كان الن��������زاع املعروض عل��������ى القاضي  يتعلق بمصال��������ح متعارضة لطرفن اال ان 
تأثير الحكم الذي س��������يصدر يتعلق بمصلحة مجتمع وسياس��������ة  بلد هنا يجب 
ان ال يقتصر دور القاضي على املوازنة بن املصالح املتعارضة لطرفي الدعوى 
 وانما يك��������ون من العدالة ان يس��������تمع القاضي لرأي ومطالعات اش��������خاص ليس 
لهم مصلحة ش��������خصية  ومباشرة في الدعوى لتنوير القاضي حول مدى تأثير 
حسم النزاع لصالح أحد االطراف على  املصلحة العامة ومصالح املجتمع الذي 
ينتم��������ون اليه بم��������ا يملكون من خب��������رات وتجارب في هذا  الش��������أن فيكون الحكم 
القضائ��������ي في هذه الحالة ليس عنوانا للحقيقة فحس��������ب ب��������ل هو عنوان جديد 
لتطبيق  القانون ورصانة األحكام وتمييزها ودقتها وتقدير العواقب املحتملة 

لها في اطار الصالح العام.  
لذلك يكون هذا النظام مهما ويمثل نوعا من الرقابة الشعبية على عمل القضاء 
خاصة وان هن��������اك  احكاما قضائية ذات ابعاد قانونية واجتماعية وسياس��������ية 
وخاصة تلك التي تصدر في القضايا  الدستورية كقضايا االنتخابات وقضايا 
تعوي��������ض األضرار والقضايا املتعلق��������ة بحرية التعبير عن  ال��������راي، فجميع هذه 
املس��������ائل ترتب��������ط ارتباطا وثيق��������ا باملصلحة العام��������ة وال يقتص��������ر تأثير الحكم 
الص��������ادر  فيها على االطراف املتنازعة وهذا النظام يمثل آلية من آليات التمكن 
الديمقراط��������ي للمجتم��������ع  املتمثل في إعم��������ال أحكام القانون وتحقيق املش��������اركة 

الشعبية في صنع القرار.  
ان تطبيق نظام اصدقاء املحكمة في املحاكم االتحادية العراقية ينصدم بعقبات 
كبيرة تثيرها  النصوص القانونية واملبادئ العامة املطبقة في العمل القضائي، 
حي��������ث ان الدعوى وفقا لقانون  املرافعات املدنية العراقي هي ملك الخصوم وهم 
وحده��������م من لهم الحق في اثارة الخصومة او  تس��������ييرها او انهائها باعتبارها 
ملكا لهم، كما ان ش��������رط املصلحة هو شرط اساس��������ي لقبول الدعوى  واملصلحة 
يجب ان تكون قانونية وحالة وش��������خصية ومباش��������رة وقائمة، وهذا ال يتناسب 
مع جدوى  ادخال اصدقاء املحكمة التي تكون مصلحتهم عامة وغير مباش��������رة، 
كم��������ا ان ه��������ذا النظام يتعارض مع  مب��������دأ حياد القاضي الن القان��������ون العراقي ال 
يجيز للقاضي ان يؤسس قناعته اال على أدلة اإلثبات، هذا  فضال الى ان قانون 
العقوب��������ات العراقي اصال قد جّرم فعل التأثير على القضاة واعتبره من الجرائم 
 املاس��������ة بس��������ير القضاء في قانون العقوب��������ات النافذ مما يجع��������ل هناك صعوبة 

قانونية في تطبيق هذا  النظام في نطاق املحاكم االتحادية. 
وحي��������ث ان الغاية من تدخ��������ل اصدقاء املحكمة هو ملس��������اعدة املحكمة وتنويرها 
ح��������ول كثير من األوجه  الواقعي��������ة والقانونية للنزاع وان الس��������ماح بهذا التدخل 
يمث��������ل مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتحقيق  املش��������اركة الش��������عبية واالنفتاح 
القضائ��������ي على املجتمع املدني والتمكن له وتحقيق اليقن القانوني  وارس��������اء 
حك��������م القانون من وجهة نظر الجماعة في األحكام القضائية املاس��������ة باملصالح 
العام��������ة، حي��������ث  اصبح هذا النظ��������ام نظاما دوليا ق��������د اتبعته العدي��������د من الدول 
واألنظمة القضائية ونجده مثاال واقعيا  للديمقراطية والرقابة الشعبية ويمكن 
تطبيقه في العراق في اطار القضاء الدستوري كون ان  قرارات املحكمة االتحادية 
العليا وتفس��������يراتها تتعلق بالصالح العام وان أحكامها مؤثرة وتحمل  أبعادا 
اوسع من مجرد منازعة شخصية وملصالح خاصة بن طرفن او خصمن وان 
قراراته��������ا  بات��������ة وتتعلق بقضايا رأي ع��������ام لذلك يجب ان تك��������ون رصينة ملا لها 
من تأثير عل��������ى املجتمع لذلك  ونحن في مرحلة اص��������دار قانون جديد للمحكمة 
االتحادية العليا فان املشرع عليه ان يهتم بهذا النظام  الدولي التشاركي خاصة 
وان نظ��������ام اصدقاء املحكمة ه��������و نظام اجرائي اثبت نجاح��������ا كبيرا في عدد  من 

ال��������دول املتقدم��������ة منها الوالي��������ات املتح��������دة االمريكية 
التي قبل��������ت مذكرات اصدق��������اء املحكمة من  منظمات 
حقوق االنسان في تفس��������ير التعديالت الواردة على 
الدس��������تور االمريك��������ي وفي قضايا الح��������ق في  حيازة 
وحمل السالح وانكلترا التي قبلت مذكرات اصدقاء 
املحكمة بالقضايا املتعلقة بالهجرة  وفرنسا قبلتها 
في القضايا املتعلق��������ة بالصحة العامة وكذلك قبلت 
مطالعاتهم في قضية مصيرية تتعلق  باتخاذ قرار 
حاس��������م في قضية القتل الرحي��������م ورفع االجهزة عن 

  القاضية أريج خليلاالشخاص امليؤوس من شفائهم. 

أصدقاء المحكمة
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

فندق بابل يستضيف إعالم القضاء 
بورشة تخص القصة الخبرية

سلسلة زيارات تفقدية لرؤساء االستئناف على احملاكم التابعة لهم

افتتاح مقر جديد لقضاة تحقيق النزاهة في بابل
بابل– نينوى/ مروان الفتالوي ورغد سمير

افتتح السيد رئيس استئناف 
بابل القاضي حيدر جابر مقرا 
جديدا خاصا لقضاة التحقيق 

املختصن  بنظر قضايا النزاهة. 
وعلى هامش االفتتاح، أفاد 
القاضي حيدر جابر ملراسل 

"القضاء" بأنه "تخفيفا للزخم 
الحاصل في  مبنى رئاسة 

االستئناف السيما بعد عودة 
الدوام الكامل بنسبة 100 %، 

جرى افتتاح مقر جديد  لقضاة 
التحقيق املتخصصن بنظر 

قضايا النزاهة"، الفتا إلى أن املقر 
الجديد جرى استالمه من  مديرية 
تنفيذ الحلة وجرى تأهيله بشكل 

يتالءم مع طبيعة عمل املحكمة 
وطبيعة مراجعيها من  مشتكن 

ومخبرين وشهود ومتهمن". 

ش��������أن  "م��������ن  أن  القاض��������ي  وأض��������اف 
ه��������ذه الخطوة التخفي��������ف من الزخم 
الحاصل ف��������ي عدد املراجعن بمبنى 
 االستئناف وانسجاما مع توصيات 
األعل��������ى وتعليمات  القضاء  مجلس 
خلي��������ة األزمة في ما يخص  إجراءات 

الوقاية من فيروس كورونا". 
وف��������ي صعيد متص��������ل، ق��������ال رئيس 
االس��������تئناف إن "املحكمة نجحت في 
التوصل الى االتفاق مع دائرة  صحة 
بابل بأن يتم إج��������راء فحص املناعة 
بفيروس  الخاصة  املس��������حة  وإجراء 
كورونا في محكمة  االستئناف ومن 

قب��������ل املف��������رزة الطبي��������ة املتواجدة في 
املحكمة". 

وفيم��������ا أش��������ار إل��������ى "تزوي��������د املفرزة 
إلتم��������ام  الضروري��������ة  باملس��������تلزمات 
ه��������ذا اإلج��������راء، أكد أن ه��������ذه الخطوة 
 من ش��������أنها من��������ع اخت��������الط القضاة 
واملوظفن مع املرضى أثناء املراجعة 

في املستشفيات". 
م��������ن جه��������ة أخ��������رى، أج��������رى رئي��������س 
االس��������تئناف ثالث زي��������ارات ميدانية 
إلى محاك��������م تحقيق الحل��������ة وبداءة 
 الكفل وبداءة الشوملي وهي محاكم 
خارجية تابعة للرئاس��������ة، حث فيها 

القضاة األوائل على مواصلة  العمل 
مع بذل الجهود املضاعفة لتمش��������ية 
معامالت املواطنن وقضاء شؤونهم 
السيما بعد التوقف  والدوام الجزئي 

الذي فرضته جائحة كورونا. 
في نين��������وى، ومن منطلق توجيهات 
األعل��������ى  القض��������اء  رئي��������س مجل��������س 
القاض��������ي فائق زي��������دان ق��������ام رئيس 
 محكمة استئناف نينوى االتحادية 
القاضي سالم البدراني بسلسلة من 
الزي��������ارات التفقدية ملحاكم  املحافظة 
بدأه��������ا بمحكمتي تحقي��������ق املوصل 
بجانبيها األيمن واأليسر، حث فيها 

الس��������ادة القضاة على  س��������رعة حسم 
قضاي��������ا املوقوف��������ن في ظل تفش��������ي 
جائح��������ة كورون��������ا والوق��������وف عل��������ى 
املعوقات التي تعترض  س��������ير العمل 
واالطالع على م��������دى حاجة املحاكم 
للم��������الكات القضائي��������ة والوظيفي��������ة 

ومدى تناسبها مع  زخم العمل. 
كما ش��������ملت الجولة دار القضاء في 
حم��������ام العلي��������ل اطل��������ع فيه��������ا رئيس 
محكمة استئناف نينوى االتحادية 
 على س��������ير االعمال بغية تقييم عمل 
السادة القضاة واملوظفن والحراس 
القضائين وإيجاد الس��������بل  الكفيلة 

ملعالجة حاجة املحكمة ملس��������تلزمات 
العم��������ل اإلداري وم��������دى مالءمة عدد 
الح��������راس القضائي��������ن  م��������ع الوضع 
األمن��������ي ف��������ي تل��������ك املنطقة، مش��������ددًا 
على ارت��������داء القيافة الخاصة وحمل 

السالح. 
  كم��������ا اطلع على اخر التطورات التي 
وص��������ل إليها اعم��������ار املبنى الخاص 
بهذه الرئاس��������ة في الجان��������ب  األيمن 
ال��������كادر  املوص��������ل، موجه��������ًا  ملدين��������ة 

الهندسي بمتابعة مجريات العمل. 
محكم��������ة ب��������داءة املوص��������ل كان له��������ا 
نصي��������ب أيض��������ًا م��������ن زي��������ارة رئيس 

االس��������تئناف حيث اطلع على س��������ير 
ات��������ه  ف��������ي لقاء  العم��������ل فيه��������ا وأك��������د 
بمالكاتها على الضبط اإللكتروني 
عم��������ال بتوجيهات مجل��������س القضاء 

 األعلى. 
كما اوعز رئيس محكمة اس��������تئناف 
دار  بانتق��������ال  االتحادي��������ة  نين��������وى 
القضاء ف��������ي ناحية القيارة من مقره 
 القديم الى املوقع الجديد املخصص 
من قبل محافظ��������ة نينوى بالتعاون 
م��������ع مديري��������ة الناحية أثن��������اء  زيارته 
لدار القضاء في القيارة التي اختتم 

جولته فيها. 

بغداد / القضاء

استضاف فندق بابل في العاصمة 
بغداد ورش��������ة إعالمية عبر منصة 
أونالين شارك فيها املركز  اإلعالمي 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى ع��������ززت 
مالكات��������ه خاللها قدراته��������ا املهنية، 
برعاية س��������فارة اململكة  املتحدة في 

بغداد. 
ثمانية متدربن من املركز اإلعالمي 
ملجل��������س القضاء األعلى اش��������تركوا 
في هذه الورش��������ة الت��������ي  خصصت 
لكتابة القصة الخبرية توزعوا بن 
موظفي املركز اإلعالمي واملنسقن 
اإلعالمين في  رئاسات االستئناف 
بغداد والكرخ وواس��������ط وميس��������ان 

وملدة سبعة أيام.  
وذك��������رت مدي��������رة املرك��������ز اإلعالم��������ي 
الس��������يدة س��������نان غانم أن "الورش��������ة 

اململك��������ة  أقيم��������ت برعاي��������ة س��������فارة 
 املتح��������دة ف��������ي  بغداد حيث ش��������هدت 
محاضرات مكثفة على مدار سبعة 
أي��������ام وثماني س��������اعات ف��������ي اليوم 
 الواحد"، مبينة بأن "املدربة س��������ارة 
بيلي التي ش��������غلت س��������ابقا منصبا 

 في إع��������الم ش��������رطة مانشس��������تر في 
الورش��������ة  ادارت  املتح��������دة   اململك��������ة 
خالل ه��������ذه االيام مع مش��������اركة من 
اإلعالمي��������ن الع��������رب واالجانب عبر 

 منصة أونالين". 
ش��������هدت  "الورش��������ة  أن  وأضاف��������ت 

تفاعال كبي��������را بن موظف��������ي املركز 
االعالمي واملش��������رفة على الورش��������ة 
 واإلعالمي��������ن عبر ه��������ذه املنصة من 
واملش��������اركات  االطروح��������ات  خ��������الل 
في املواضيع الت��������ي كانت  حاضرة  
والتي نوقش��������ت من خالل التمارين 

اليومية". 
وأش��������ارت إلى أن "املنه��������اج تضمن 
وه��������ي  مهم��������ة  مواضي��������ع  س��������تة 
صياغة الس��������رد/ القصة وبانوراما 
وبن��������اء  التنظيمي��������ة   لالتص��������االت 
أسس قصة املنظمة بهدف، وإدارة 
العالق��������ات والتعامل م��������ع القصص 
إلى  وإدارته��������ا، إضافة   االخباري��������ة 
النظ��������ر  وجه��������ات  فه��������م  موض��������وع 
تضمن��������ت  والت��������ي  واالحتياج��������ات 
املصلح��������ة  الجماهي��������ر  وأصح��������اب 

والقنوات". 
م��������ن جهت��������ه، يق��������ول الس��������يد عل��������ي 
البدراوي أحد املتدربن في الورشة 
إن "الورش��������ة املكثفة الت��������ي دخلتها 
 امل��������الكات االعالمية مؤخرا بجهود 
رئاس��������ة  املجل��������س  م��������ن  مش��������كورة 
البريطانية  السفارة  وبتنسيق مع 
ف��������ي  بغ��������داد الت��������ي وف��������رت أفض��������ل 
الك��������وادر اإلعالمية ملن��������ح املتدربن 
الحديث  االع��������الم  آخر مس��������تجدات 
مع  االط��������الع على آخر مس��������تجدات 
العمل االعالمي في العالم، السيما 
ف��������ي ظ��������ل الوض��������ع ال��������ذي تعيش��������ه 
 اإلنس��������انية جمع��������اء ج��������راء جائحة 
كورونا الت��������ي اعترتها وهو ما اثر 
بشكل كلي على العديد من مفاصل 
ال��������دورة  ضمنه��������ا  وم��������ن   الحي��������اة 
الت��������ي اس��������تقيناها عب��������ر التفاع��������ل 

التكنولوجي" أونالين". 
وأضاف "ش��������خصيا استفدت كثيرا 
من هذه الورش��������ة  املكثفة وعددتها 
متممة لل��������دورة التي س��������بقتها في 
 عّم��������ان حي��������ث أضاف��������ت لخبرات��������ي 
ومهارات��������ي اإلعالمي��������ة املزيد وهو 
ما يشكل إضافة غنية  تثري أدائي 
 كأحد امل��������الكات العامل��������ة في املركز 
االعلى،  القض��������اء  اإلعالمي ملجلس 
متمني��������ا دخولنا باملزي��������د من هذه 
تقدم  الت��������ي   ال��������دورات  التطويري��������ة 

لخبراتنا العديد من اإلضافات". 
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البصرة / إيناس جبار  

تع��������د املنافذ الحدودية واملوان��������ئ أهم املواقع والطرق 
الرئيسية في التعامالت التجارية والتبادالت  القائمة 
بن البلد والدول املج��������اورة، فبن أرصفة تلك املنافذ 
أوراق رسمي��������ة ومعام��������الت وبضائ��������ع  يت��������م إدخالها 
وإخراجه��������ا أصوليا، إال إن ذل��������ك ال يمنع ما يتم دون 
ذلك أو بطرق ملتوية السيما  البالد تمر بوضع امني 
متلكئ وكذلك انتش��������ار الفس��������اد في بعض مفاصلها  
صحيف��������ة " القضاء "  أطلعت على إح��������دى تلك امللفات 
ف��������ي أضابير محاكمها وهي تروي كيفية يتم تهريب 

عجالت  بطرق غير أصولية .  
مطلع الشهر التاسع من العام الحالي وردت معلومات 
استخباراتية  لدى مديرية مكافحة  الجريمة  املنظمة  
في البص��������رة  حول وجود عجالت دون املوديل  يروم 
أصحابها تهريبها  لخارج البالد عبر ميناء أم قصر 
األوسط  ، على اثر  املعلومات تم تش��������كيل  فريق عمل  
من  قبل دائرة مكافح��������ة الجريمة املنظمة في البصرة  
وت��������م ضبط عج��������الت  دون املوديل ع��������دد ) 23(  عجلة  
وكذل��������ك تم العثور على معام��������الت خاصة بالعجالت 

تحوي على وصوالت ضريبية  مزورة . 
القي القب��������ض على ثالثة متهمن وف��������ق املادة  )194( 
كم��������ارك وإثن��������اء العملية تب��������ن ان اح��������د  املتهمن كان 
يحمل مس��������دس طارق عيار 9 ملم ومن ثم بدا تدوين 
أقوال املتهمن الثالثة،  وج��������أت في إفادة املتهم األول 
أن العج��������الت )الثماني��������ة ( وهو ع��������دد العجالت التي 
تم ضبطه��������ا  بحوزته تع��������ود إلى املخل��������ص الكمركي 
)ح س( واثن��������ان آخري��������ن احدهما يحم��������ل صفة نقيب  

وبن  املتهم في أفادت��������ه كيفية عملة مفصال انه يقوم 
بتس��������ليم املبالغ املالية إلى مسؤول املنافذ الحدودية 
 في امليناء لغرض إخ��������راج العجالت  من داخل امليناء  
إل��������ى خارجه لقاء مبلغ مالي قده )200 (  دوالر عن كل 
عجل��������ة  لم يتم دفع ضريبة عنه��������ا  وكذلك عن  إجازة 
االستيراد دفع مبلغ مقداره   )أربع مائة دوالر( عن كل 

عجلة  لم تربط اإلجازة معها  . 
وعن تخليص وتهري��������ب  العجالت التي دون املوديل 
يق��������وم  ضابط املنفذ  وه��������و برتبة )مق��������دم(  باستالم 
املبال��������غ املذكورة وأش��������ار إلى أن املس��������دس املضبوط 
بحوزت��������ه يع��������ود للمخل��������ص الكمرك��������ي  وان خ��������روج 
العج��������الت جميعه��������ا يتم ع��������ن طري��������ق تصاريح يقوم 
باستخراجه��������ا تحوي  أختام م��������زورة  وبعلم ضابط 

املنفذ .  
وعن إخراج العج��������الت من داخل ميناء أم قصر فإنها 
مهمة يقوم بها املته��������م الثاني لقاء مبلغ  مبالي يبلغ 
مائ��������ة دوالر ع��������ن ك��������ل عجل��������ة  ألشخاص مس��������ؤولن 
ومتنفذين في امليناء أنكر خالل  تدوين أقواله معرفته 

بأسمائهم. 
محكم��������ة تحقي��������ق أم قصر ق��������ررت  إص��������دار أمر قبض 
والتحري بحق املتهمن وإرسال املس��������دس  املضبوط  
إلى األدلة الجنائية  شعبة  كشف التزوير  والتزييف 
إلجراء املضاهاة  وتش��������كيل  لجنة  من موظفي  كمرك 
املنطقة الجنوبية   تحوي اللجنة على ضابطي  مرور 
مختص   والكش��������ف  عن املركب��������ات  املضبوطة  لبيان 
املوديل  وكذلك تدوين أقوال  املمثل القانوني   ملديرية  
كم��������اك املنطقة  الجنوبي��������ة  وتكليف ضابط التحقيق 

بيان اسم املتهمن الكاملة ملن كان  اسمه مجهوال. 

محكمة تحقيق أم قصر تطيح 
بمهربي عجالت في الميناء
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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.

في الواليات املتحدة وأورب��������ا التي تمتلك أنظمة 
قضائي��������ة وأجه��������زة تحقيقي��������ة قضائي��������ة متقدمة 
 ُيمنع منعا  باتا تس��������ريب أية معلومات فضال عن 
الصور تخص قضية او ح��������ادث يكون  موضوعا 
للتحقي��������ق ف��������ي  جريمة ما ونش��������رها في وس��������ائل 
اإلع��������الم واالتصال العامة ألن هذا  يش��������كل جريمة 
مس��������تقلة أخرى بحد  ذاتها, م��������ع مالحظة أن هذا 
املنع موجود في قوانن  معظم دول العالم ومنها 
القان��������ون العراقي الذي  نص بع��������ض مواد قانون 
العقوبات في��������ه  ومنها امل��������ادة )235( و)236( على 
عقوبات الحبس والغرامة  ملن يقدم على تس��������ريب 
او  نش��������ر اية معلومات متعلقة ف��������ي التحقيق في 
جريمة ما، هذا فضال عن  املحاذير والحظر  الذي 
تن��������ص عليها نص��������وص من مواد قان��������ون أصول 
املحاكمات الجزائية العراقي  املعدل  النافذ ومنها 
نص املواد)57( و)70(و)84( فضال عن مواد أخرى 
وكله��������ا تتضمن حظرا  ما  س��������واء أكان صريحا ام 
ضمنيا على املساس بسالمة التحقيق في جريمة 
ما أو حس��������ن س��������يره  وفق  الس��������ياق القانوني هذا 
باإلضافة ال��������ى الكثير من القوانن األخرى والتي 

تؤكد على  مسألة ضرورة  املحافظة على الكتمان 
والسرية في بعض مراحل التحقيق وعلى الكثير 
 من القيود بش��������أن إباحة نشر  اخبار عن التحقيق 
ا هذا ناهيكم عن الدس��������تور  الذي  فيها كال او جزء
يحث كثيرا على ضرورة  املحافظة على ضمانات 
وحقوق املتهم والذي يمكن  تلخيص هذه اإلشارة 
اليها من ضمن املحاذير  الخاصة بشأن ممنوعية 
ومحذورية نش��������ر  وقائع التحقي��������ق في جريمة ما 
على العلن وإن كانت  الضمانات الدس��������تورية تلك 
تتكلم عن  ض��������رورة املحافظة عل��������ى حقوق املتهم 
فاملؤكد إن نش��������ر ص��������ورة  متهم ما ف��������ي جناية او 
 جنح��������ة ومهما بلغتا من درجات الجس��������امة إنما 
هو فعل جرمي بدوره ويش��������كل  جريمة بحد  ذاته 
وانته��������اكا صارخ��������ا لي��������س لحقوق املته��������م وإنما 
ه��������و من قبيل العبث باألدل��������ة في  قضية  تحقيقية 
لغاي��������ات ربما تكون بعيدة ج��������دا عن كل حكمة او 

نفع للمجتمع. 
إنن��������ا اليوم ف��������ي الع��������راق إزاء حالة غريب��������ة بدأت 
تستش��������ري منذ س��������نوات وتكاد تصب��������ح ظاهرة 
 عادية, وه��������ي  حالة عرض الجريم��������ة املرتكبة من 
أحد األش��������خاص على الجمهور العام  س��������واًء من 
خالل إظهار  املتهم نفس��������ه عبر وس��������ائل اعالمية 
ليق��������دم هو ش��������رحا مس��������هبا ع��������ن  كيفي��������ة اقترافه 
لجريمت��������ه او م��������ن خالل  ع��������رض الص��������ورة املرئية 
الحية او الفيديو املح��������رز  لكاميرات املراقبة التي 
انتش��������رت الى حد كبير  بحيث باتت حتى البيوت 
العادية ألناس  بس��������طاء يركبونها حول منازلهم 
بحي��������ث تعرض املش��������اهد  املح��������رزة تل��������ك األفعال 
الجرمية  التي قام بها الجاني ليش��������اهدها اآلالف 
ومئات اآلالف بل املالي��������ن من  األفراد وهذه حالة 
 غريبة جدا إذا ما علمنا بأنه حتى لو كان العصر 
والزم��������ان قد تب��������دل وتغي��������ر إال أن  قوان��������ن  الدول 
بش��������أن ضرورات املحافظة على سالمة التحقيق 
وحس��������ن س��������يره واملحافظ��������ة على  هيب��������ة  القانون 
واملحاكم والخصوصيات املتعلقة بطبيعة س��������ير 
العمل القضائي ل��������م تتغير  وهي أكثر من  حدتها 
الس��������ابقة بهذا الخص��������وص ألن األمر غير متعلق 
فقط باألسباب أعاله  بل يتعداها لتشمل  محاذير 
املس بالحق��������وق الفردية الخاصة س��������واًء ألطراف 

الدعوى أو  املس بالشعور العام لجمهور  الشعب 
فضال ملا تنتج من آثار سلبية غاية في الخطورة 
 في االنفس البشرية وهي أنفس متعددة  مختلفة 
متباينة وليس��������ت كلها على قل��������ب رجل واحد  من 
الش��������عور باملس��������ؤولية إزاء األولويات في الحياة 
 س��������واًء كانت إنسانية أو قانونية أو  متعلقة بأمن 
األس��������رة واألمن اإلجتماع��������ي وحتىباألمن العام 

 للمجتمع  . 
إن كل جريم��������ة إن ش��������وهدت وقائعها فهي تحمل 
الكثير من اإلثارة للمشاعر وإن كان ذلك  بدرجات 
 متفاوتة تبعا لنوع الجريمة ومديات الجس��������امة 

فيها.  
هنا في العراق وفي إقليم ُكردستان العراق ُيمنع 
قانون��������ا منعا باتا ع��������رض املحاكم��������ات أو  عملية 
 التحقي��������ق ف��������ي الجرائم وه��������ذا املنع ه��������و قانوني 
وعرفي معا ول��������ه من الفوائد ما يف��������وق  األضرار، 
لك��������ن في  املقابل وبس��������بب تقدم وس��������ائل اإلتصال 
السمع - البصرية وبسبب وفرتها وبسبب  وفرة 
وتقدم وس��������يلة  املراقبة املتمثلة بالكاميرات فإنه 
بات من السهولة واليسر مشاهدة  وقائع الجرائم 

وأحداثها.  
ا هو  إن ع��������رض الجرائ��������م ووقائعه��������ا كال او جزء
أم��������ر ممنوع في أمريكا وأوربا وتخضع  عمليات 
 اإلفراج عن األش��������رطة إلج��������راءات قانونية صعبة 
وليس من املس��������موح لوس��������ائل  اإلعالم عرض كل 
 محتوى صوري وفق رغباتها وإنما األمر خاضع 
إلجراءات  وشروط غاية في الصعوبة ألن  عرض 
الجريمة على عامة الناس يحمل جوانب سلبية 
 كثي��������رة ربم��������ا ال تتوقف عن��������د حد تعل��������م الناس 
 للجريم��������ة أو اإليحاء النفس��������ي لهم بذلك أو جرح 
 املش��������اعر واس��������تثارتها وإصابة الفرد واملجتمع 

على  السواء باألمراض النفسية    . 
ح��������ن حدثت جريمة قت��������ل تلك العائل��������ة العراقية 
الُكردية في بغداد عرض اعتراف الجاني  من قبل 
 الفضائي��������ات العراقية الُكردي��������ة هنا ثم الحقا من 
قبل الفضائيات العراقية األخرى  في بغداد, هذه 
 العملية خطأ فادح , ال بل إنه يشكل جريمة وفق 
قان��������ون العقوبات، وهذه األي��������ام وقعت الجريمة 
الت��������ي  ه��������زت كي��������ان مجتمعن��������ا بقيام تل��������ك املرأة 

املنكوب��������ة برمي  أطفالها في نه��������ر دجلة من أعلى 
الجسر, تم  عرض مش��������اهد الجريمة على الناس 
والجمه��������ور  الع��������ام!!,, علمًا إن األداة املس��������تخدمة 
ف��������ي التصوير ه��������ي  كامي��������رات مراقب��������ة حكومية 
 وخاضعة لس��������لطات الدولة, من سمح ومن منح 

األذن بعرض املحتوى  املصور هذا  ؟ ,,! 
بالله عليكم هل ُيعقل عرض هكذا مش��������اهد على 

الجمهور العام وعلى أفراد الشعب ؟ ,,!,,! 
قبل ش��������هر من اآلن تحديدا أقدمت ام��������رأة املانية 
على ج��������ز عنق أطفاله��������ا الخمس وفر  الس��������ادس 
منها  وأخبر الس��������لطات هناك بالجريمة املروعة 
تل��������ك التي أقدم��������ت عليها أمهم غير  الس��������وية تلك 
وف��������ق كل  املعايي��������ر لترتكب عدة جرائ��������م جنائية 
جس��������يمة ومروعة وبحق أطفاله��������ا  ليهز خبرها 
املنشور كتابة فقط  مشاعر الخلق عبر العالم كله 
لكن من منكم ش��������اهد ص��������ورة  األم الجانية تلك؟,, 
أال تتوف��������ر كامي��������رات  مراقبة في أملاني��������ا أيضا؟! , 
أال يتوفر لدى  املحقق وضابط الش��������رطة األملاني 
جه��������از موباي��������ل ايضا  ليصور تل��������ك األم الجانية 

أثناء  تحقيقه معها ؟ ,,!,,! 
م��������ن منك��������م ش��������اهد ولو صور بس��������يطة مس��������ربة 

للضحايا؟  
ال أح��������د ,,الس��������بب ه��������و ألن الس��������لطات األملاني��������ة 
والقان��������ون األملاني مثل بقية قوان��������ن الدول عبر 
 العالم  ومنها القانون العراقي يمنع عرض هكذا 
ص��������ور ومش��������اهد ألن ذلك إضافة لكونها  تش��������كل 
خط��������را  وضررا بالغا عل��������ى التحقيق في القضية 
املراد التحقيق فيها فإنها تش��������كل  جريمة أخرى 

مستقلة بحد  ذاتها.  
لكن ما يحدث هنا في العراق وفي إقليم ُكردستان 
الع��������راق هو ان ال احد يأبه بهكذا  محاذير , أي أن 
 الغالبية هنا تتشوق ملش��������اهدة العرض املمنوع 
وف��������ي الغال��������ب يتول��������ى بعض  األش��������خاص داخل 
األجه��������زة  املختصة والس��������لطات املختصة عرض 
املحتوى املمنوع  ويتولى مخالفة القانون بنفسه 
في خطوة  أقل ما ُيقال عنها بأنها غير مس��������ؤولة 
وغي��������ر  مقدرة للنتائج واآلثار الس��������لبية وال نعلم 
ه��������ل إن األجهزة  غير املق��������درة للنتائج الس��������لبية 
تلك  تري��������د أن تقول للناس بأنها تمتلك كاميرات 

ذات ج��������ودة علي��������ا وأكث��������ر  تقنية م��������ن الكاميرات 
 األملانية؟ ,,! 

أم أنه��������ا س��������عيدة بتبجحه��������ا بش��������يء م��������ا ؟,, هل 
القيام بالواجب القانوني والوظيفي يس��������تدعي 
 النش��������ر واإلذاعة  ؟!, إن االس��������تمرار في هذا النهج 
غير املقدر للمس��������ؤولية واملخالف  للقانون اصال 
س��������وف يؤدي الى  إلحاق أض��������رار بالغة بطبيعة 
اإلنسان العراقي ونفس��������يته  وسوف تزداد الهوة 
والش��������قاق في جدار الثقة  بالقانون من قبل أفراد 
املجتمع, إذ أننا  سوف نصل في النهاية جميعا 
الى حقيقة طغيان الجانب  السلبي على الجانب 
اإليجابي,  فعلى س��������بيل املثال ال تستطيع سلطة 
القانون عرض مش��������هد إعدام  الجاني القاتل مثال 
على  الجمهور العام بل تكتفي بنشر خبر إعدامه 
هذا في وق��������ت كانت جريم��������ة  الجاني قد  عرضت 
عل��������ى الجمه��������ور العام وعب��������ر وس��������ائل اإلتصال 
واإلع��������الم العام��������ة, أي أنن��������ا  س��������نكون  إزاء حال��������ة 
الجريمة املعروضة بالصورة والصوت والكتابة 
وف��������ي املقابل هنالك عقاب  غير  مرئي وغير ظاهر 
للجمه��������ور العام,, وه��������ذا ما س��������يؤدي الى زيادة 

الفجوة بن الناس او  األفراد  والقانون  . 
من هنا يتبن لك س��������بب زعزعة الثقة لدى الناس 
بالقانون ,, فالقانون املتمثل باملحاكم  ووقائعها 
 ممنوعة من الع��������رض ,,بينما الجريمة معروضة 

على الجمهور العام ,, !!  
أي أن ص��������ورة الجريم��������ة موجودة لك��������ن العقوبة 

غائبة على األقل من حيث الصورة  . 
لهذا كل��������ه يجب إصدار التعليمات املناس��������بة من 
قب��������ل الس��������لطات املختصة س��������واء في الع��������راق  أو 
إقليم  ُكردس��������تان العراق الى الجه��������ات املختصة 
وتذكرتها باالمتناع عن نشر وقائع  الجرائم في 
وسائل  االتصال واإلعالم إال في الحدود املسموح 
بها وبعد إذن الجهة  القضائية املختصة وضمن 
الحدود  املسموح بها قانونا وهذا ما يؤكد عليه 

الدستور  . 

 * ع�ضو االإدعاء العام يف اإقليم ُكرد�ضتان العراق،، 
ال�ضليمانية.. 

هل يجوز نشر وعرض الجرائم في وسائل اإلعالم ؟ ! 

 يعد مبدأ جب العقوبة في التشريع 
الجنائي، استثناء على قاعدة تعدد 
الجرائم،  االمر  بتعدد  ال��ع��ق��وب��ات 
الذي يقتضي تحديد موقف املشرع 
والجهة  وش����روط����ه  م���ن���ه  ال���ع���راق���ي 

املختصة بتطبيقه، كما  يلي :  
اوال – موقف املشرع العراقي:  

 )١٤٣( المادة  )ج( من  الفقرة   نصت 
من قانون العقوبات انف الذكر على 
بمقدار  عقوبة  السجن  )تجب   : أن 
مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها 
بعقوبة  الحكم  قبل  وقعت  لجريمة 
من  وي��س��ت��دل   ( السجن  المذكورة 

النص انف الذكر ما يلي :  
على  ج������اءت  الجب  قاعدة  ان   -  1 
القاعدة  م�����ن  االس����ت����ث����ن����اء  س���ب���ي���ل 
العقوبات  تعدد  وهي  ال��رئ��ي��س��ي��ة، 
العمل  يجب  ول���ذا  بتعدد  الجرائم، 
ب�����ه�����ذا االس�����ت�����ث�����ن�����اء وف�����ق�����ا ألسس 
ومعايير وشروط محددة لتطبیقه، 
التوسع  ع���دم  يقتضي  االم���ر  الذي 
مع  ت��ع��ارض��ه  دون  للحيلولة  ف��ي��ه، 

القاعدة االصلیة . 
ال����ج����ب،  ق������اع������دة  ت���ط���ب���ي���ق  ان   -  2 
يقتضي توافر ثالثة ش��روط، االول 
موضوع  الجب  العقوبة  تكون  أن   :
 : الثاني  اما  عقوبة سالبة للحریة، 
التي حكم عنها  الجري��م��ة  تكون  أن 
قد  یشملها  الجب  التي  بالعقوبة 
االشد،  بالعقوبة  الحكم  قبل  وقعت 
االجرام،  على  التشجيع  عدم  بغية 

ب��أن تجب   : ال��ش��رط  الثالث  ويكمن 
عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة 
جريمة  عن  بها  المحكوم  الحبس 

وقعت  قبل الحكم بعقوبة السجن.  
 3 - ان المشرع العراقي حصر قاعدة 

الجب بعقوبتي السجن والحبس . 
العقوبات  ف��ي  ال��ج��ب  ي��ج��وز  - ال   4 
سالبة الحرية املؤقتة املتشابه، كما 
كانت  العقوبة  اذا  اي��ض��ا  ي��ج��وز  ال 

غرامة أو اإلعدام. 
الجب  ق��اع��دة  لتطبيق  يشترط   -  5 
فیها  التي حكم  الجري��م��ة  تكون  ان 
بعقوبة الحبس قد وقعت قبل  الحكم 
الجب  سریان  الن  السجن،  بعقوبة 
تقع  التي  للجرائم  بالنسبة  حتى 
بعد صدور هذا الحكم  من شأنه ان 
یشجع الجاني على ارتكاب جرائم 

اثناء تنفیذ عقوبة السجن.  
- ان عقوبة السجن تجب بمقدار   6 
یتحقق  ف��ال  الحبس،  عقوبة  مدتها 
السجن،  اي  مدة  بمقدار  أال  الجب 
العقوبات  من  مدته  یساوي  بما 
بنوعیه  ك���ال���ح���ب���س  له،  التالیة 
تعددت  ف������إذا  والبسیط،  الشدید 
هذه  العقوبات األخيرة، فأن عقوبة 
من  مدتها  بمقدار  تجب  السجن 
كل  من  ال  الحبس،  مدد  مجموع 
وتجب  ح������ده،  على  منها   واحدة 
فهي  الشدة،  في  ال��ت��رت��ي��ب  بحسب 
تجب الحبس الشدید أوال، فإن  زادت 
عنه فإنها تجب بباقي مدتها، مدة 

مساویة من الحبس البسیط. 
بتطبیق  المختصة  الجهة   - ثانيا    

قاعدة جب العقوبة : 
  من خالل نص امل��ادة )143/ج( من 
انفا  اليها  املشار  العقوبات  قانون 
تطرق  امل��ش��رع  العراقي  ان  ي��ت��ض��ح 
وبن  العقوبة  جب  قاعدة  ال������ى 
ان  يجب  التي  والمعاییر  الشروط 
تطبیقها   اليها  عند  االستناد  يتم 
املختصة  الجهة  ي��ب��ن  ل���م  ان����ه  إال 
الذي  االم����ر  القاعدة،  هذه  بتنفيذ 
اتجاهات  ظ���ه���ور  ثالث  الى  ادى 
فقهية لتحديدها، تكمن بما يلي :  

العقوبة،  جب  قاعدة  تطبیق   -  1 
تقررها  موضوعیة  مسألة  ت���ع���د 
السلطة  الى  راجع  وهذا  المحكمة، 
اختلفت  ف���إذا  للمحكمة،   التقدیریة 
اساس  على  بینها،  فیما  المحاكم 
لتعدد  تبعا  متعددة  العقوبات  ان 

أو  االخ��ي��رة  المحكمة  فان   الجرائم، 
بالعقوبة  قضت  التي  المحكمة 
االختصاص  صاحبة  هي  االشد 

 بشأن قاعدة الجب.  
من  هو  الجب  قاعدة  ت��ط��ب��ي��ق   -  2 
االصالحية،  المؤسسة  اختصاص 
الجزائية  ل���ل���م���ح���اك���م  ع����الق����ة  وال 
بإحدى  ذل�����ك  وت���أي���ي���د   بتطبيقه، 
االتحادیة،  التمییز  محكمة  ق��رارات 
القضاء  )ان   : ف����ي����ه  ج��������اء  ال����������ذي 
في  بالنظ�����ر  مختص  غیر   العراقي 
االمر  هذا  وإن�����م�����ا  العقوبة  جب 
المؤسسة  اختصاص  ضمن  یدخل 

 االصالحیة( .  
التوفیق  الفقه،   3 - حاول فريق من 
بین االتجاهین السابقین، وذلك من 
خالل تعیین قاضي داخل  المؤسسة 
االصالحیة یسمى بقاضي التنفيذ، 
مشاكل  من  التخلص  بهدف  وذلك 
داخل  قاعدة  الجب  تطبیق  عدم 

المؤسسة االصالحیة . 
ال����ي����ه محكمة  م�����ا ذه����ب����ت   ون�����ؤي�����د 
م�������ن رأي  االت�������ح�������ادي�������ة  ال����ت����م����ي����ي����ز 
املختصة  ال�����ج�����ه�����ة  ب�����خ�����ص�����وص 
بتطبيق  قاعدة جب العقوبة، ذلك ان 
املؤسسة االصالحية هي املختصة 
بتنفيذ العقوبات املتعددة السالبة 
معرفة  ع��ل��ى  االق�����در  وه���ي   للحرية 
تنفيذه  ت��م  اسبقية ص��دوره��ا وم��ا 
الذي  االم�����ر  ان��ق��ض��ائ��ه��ا،  او  م��ن��ه��ا 
تطبيق  ش��روط  استيعاب   يقتضي 
املؤسسة  ق���ب���ل  م����ن  ال���ج���ب  ق����اع����دة 
االص�����الح�����ي�����ة، اس�����ت�����ن�����ادا مل�����ا نص 
لقرار  إعماال  العراقي،  املشرع   علية 
م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز االت���ح���ادي���ة انف 
ف��أن محكمة  التمييز  وبذلك  الذكر، 
االت����ح����ادي����ة امل�����وق�����رة س���اه���م���ت في 
الجهة  بتحديد  املتعلق  اجتهادها 
املختصة بتطبيق مبدأ  جب العقوبة 
من معالجة الفراغ القانوني الناتج 
ع��ن س��ك��وت ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات رقم 
111 لسنة   1969 املعدل عن معالجة 
لالجتهادات  ح�����د  ووض��������ع  ذل��������ك، 
غ���ي���ر امل������ب������ررة، س���اع���ي���ة ب����ذل����ك الى 
في  التطبيق  وح����دة  تحقيق  مبدأ 
امل��س��ائ��ل امل��ت��ش��اب��ه��ة، م���ؤك���دة بذلك 
ال��ع��راق��ي وقدرته  ال��ق��ض��اء  رص���ان���ة 
بما  املماثلة،  ال��ح��االت  في  مواجهة 
واملصلحة  العدالة  تحقيق  يضمن 

العامة في وقت واحد. 

مبدأ جب العقوبة

القاضي اياد محسن ضمد

ليس هناك مكان محدد ينحصر 
في��������ه ارتك��������اب جريم��������ة التحرش 
ففي الش��������ارع واملدرس��������ة ومكان 
العم��������ل  ب��������ل وحت��������ى ف��������ي املنزل 
جرائمهم  املتحرش��������ون  يرتك��������ب 
املخلة بقيم املجتمع واخالقياته 
العام��������ة، والفق��������ه  الجنائي ومعه 
الحديثة  الجنائية  التش��������ريعات 
ال تقص��������ر العق��������اب عل��������ى جريمة 
تك��������ون  ضحيتها  التي  التحرش 
النس��������اء فقط بل تسري العقوبة 
حتى حن يكون الرجال واالطفال 

ضحيتها. 
  والتحرش الجنس��������ي هو كل ما 
يصدر من شخص آلخر داال على 
الرغب��������ة في فع��������ل الجنس املحرم 
 شرعا او قانونا ويشكل تجاوزا 
والقان��������ون،  االخ��������الق  ملنظوم��������ة 
فالكلمة يمك��������ن ان تحمل معاني 
 التحرش، الفع��������ل كذلك يمكن ان 
يحم��������ل املعن��������ى املذك��������ور ويمكن 
التح��������رش  جريم��������ة  ترتك��������ب  ان 
باالشارة  كالغمز من خالل العن 
او بااليماء باستخدام اليد. وعلة 
تجري��������م مث��������ل ه��������ذه الحركات او 
االفعال تكمن  في كونها تس��������بب 
االساءة ملش��������اعر وجسد املجنى 

عليه وتشعره باالهانة. 
  ول��������م يع��������د التح��������رش مقتص��������را 
على صورت��������ه الواقعية فقط بان 
يلتقي الجاني واملجنى عليه في 

مك��������ان  واحد، بل ص��������ار التحرش 
الكتروني��������ا وافتراضيا من خالل 
استخ��������دام شبك��������ة االنترنت وما 
يصاحبه��������ا من  برام��������ج تواصل 
اب  والوات��������س  ب��������وك  كالفي��������س 
سيم��������ا م��������ن خ��������الل اللج��������وء الى 
او  الوهمية  الصفح��������ات  اسلوب 
 ما يس��������مى بالقناع الرقمي حيث 
يس��������تغل صاحب الحساب املقنع 
والتعليق��������ات  الدردش��������ة  غ��������رف 
الت��������ي  تتيحها برام��������ج التواصل 
بارسال صور وعبارات تتضمن 
الجنس��������ي  التح��������رش  معان��������ي 
باالخر وهذا  النوع من التحرش 
ص��������ار يمث��������ل موضوع��������ا الغلب 
القضاي��������ا الت��������ي تنظرها محاكم 
وبالتحدي��������د  املحاكم  التحقي��������ق 
املختصة بالتحقيق في الجرائم 
االلكتروني��������ة، وامل��������ادة ٤٠٢ م��������ن 
العراق��������ي  العقوب��������ات  قان��������ون 
التح��������رش  جريم��������ة   تناول��������ت 
وعاقب��������ت بالحبس م��������دة ال تزيد 
عل��������ى ثالث��������ة اشه��������ر وبغرامة او 
باحدى هاتن  العقوبتن كل من 
طل��������ب امورا مخلة بالحياء العام 
ذكرا ام انثى او من تعرض النثى 
في محل ع��������ام  باق��������وال او افعال 
او اش��������ارات عل��������ى وج��������ه يخدش 
حياءه��������ا. وباعتق��������ادي فان هذا 
الن��������ص العقاب��������ي اضحى  قاصرا 
الم��������ور  تعدي��������ل  ال��������ى  ويحت��������اج 

عديدة اهمها ان العقوبة خفيفة 
وال تتناسب مع جس��������امة الفعل 
 الجرمي وال تشكل رادعا عقابيا 
مناسبا سيم��������ا وان اغلب الدول 
القانون��������ي  نصوصه��������ا  عدل��������ت 
بما  التحرش  املتعلقة  بجريم��������ة 
يح��������د م��������ن تفش��������ي الجريمة في 
املجتمع كذلك فان النص املذكور 
تن��������اول شق��������ن  االول ه��������و طل��������ب 
االمور املخلة بالحياء من ذكر او 
انثى وهذا الش��������ق يشكل جريمة 
تختل��������ف ع��������ن  جريم��������ة التحرش 
ا  كمن يطل��������ب من اخ��������ر رفع جزء
من ثيابه اما الش��������ق الثاني فهو 
املتعل��������ق بجريم��������ة  التحرش وقد 
اشترط ملعاقبة املتعرض لالنثى 
ان يك��������ون تعرض��������ه قد حصل في 
مك��������ان ع��������ام ف��������ي ح��������ن  ان بعض 
الجرائم ربما ترتكب في مكانات 
خاصة كمح��������الت البيع الخاصة 
او املن��������ازل كذلك فان هذا  الش��������ق 
تجاه��������ل جرائ��������م التح��������رش التي 
يتعرض لها األطف��������ال والصبية 
م��������ن الذك��������ور وه��������ذه املؤاخ��������ذات 
التي  ترد على الن��������ص القانوني 
املذكور تجعل��������ه حريا باملراجعة 
والتعديل في ظل التطور الكبير 
الذي  راف��������ق وسائل التواصل في 
السنوات االخيرة ما جعل الكثير 
م��������ن األف��������راد يكون��������ون ضحاي��������ا 

لجرائم  التحرش. 

تحرش

القاضي صباح الداوودي* 

القاضي د. حيدر علي نوري  
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الجنائي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
املركزي��������ة  في استئن��������اف بغداد 
الرصافة حكما بالسجن خمسة 
عش��������ر  سنة لثالثة مدانن قدموا 
لداع��������ش  اللوجس��������تي  الدع��������م 

اإلرهابي. 
وق��������ال مراسل "القض��������اء" إن "قوة 
أمني��������ة قام��������ت بمداهم��������ة دار في 
املوص��������ل وعن��������د تفتيش��������ها ت��������م 
بطاق��������ات   )10( العث��������ور  عل��������ى 
تخزي��������ن )ه��������ارد( وعند فحصها 
من قب��������ل الش��������عبة الفني��������ة تبن 
احتواءه��������ا عل��������ى  كاف��������ة الوثائق 
الخاصة بالتنظيم وأسماء إفراد 
التنظيم اإلرهابي ومن  ضمنهم 

املدانن . 
وم��������ن جانبها، أص��������درت محكمة 
التابع��������ة  املركزي��������ة  الجناي��������ات 
الستئناف الرصافة حكما يقضي 
 بالس��������جن خمس��������ة عش��������رة سنة 
بعد االقتن��������اع باألدلة املتحصلة 
واالعتراف��������ات الصريح��������ة وف��������ق 
أحكام  امل��������ادة الرابعة /1وبداللة 
املادة الثانية من قانون مكافحة 

اإلرهاب قم 13 لسنة 2005". 

تهريب آثار

التحقي��������ق  محكم��������ة  صدق��������ت 
بقضاي��������ا  بالنظ��������ر  املختص��������ة 
النزاهة والجريمة االقتصادية 
اقوال اربعة  متهمن عن جريمة  

املتاجرة باالثار العراقية. 
أن  "القض��������اء"  مراس��������ل  وذك��������ر 
"القاضي املختص صدق اقوال 
أربعة متهم��������ن يحوزون )10( 
قطع  اثري��������ة مع��������دة للتهريب"، 
الفت��������ا إلى أن الق��������اء القبض تم 
بع��������د ورود ب��������الغ ع��������ن طريق 
السفارة العراقية  في دولة قطر 
بوج��������ود محاول��������ة تهريب اثار 

عراقية الى دولة قطر". 
بحوزته��������م  "ضب��������ط  وأض��������اف 
عشر قطع اثرية كانوا يرومون 
بيعها الى شخص في منطقة 
الك��������رادة  ف��������ي بغ��������داد تمهي��������دًا 

لتهريبها".  
وأش��������ار إل��������ى أن "املتهم��������ن تم 
توقيفه��������م وفقا الحك��������ام املادة 
144 من قان��������ون االثار والتراث 
وبص��������دد  احالتهم الى محكمة 
لينال��������وا جزاءه��������م  املوض��������وع 

العادل". 

متاجرة بالسالح

أص��������درت املحكم��������ة الجنائي��������ة 
املركزية ف��������ي رئاسة استئناف 
بغ��������داد/ الرصاف��������ة االتحادية 
حكمًا  بالسجن ملدة 10 سنوات 
مل��������دان ضبط بحوزت��������ه اسلحة 
واعت��������دة مختلف��������ة االن��������واع تم 
اخفاؤها في  السيارة التي كان 
يس��������تقلها بقصد االتجار بها. 
حيث تم القاء القبض عليه في 

سيطرة الشعب في  بغداد. 
وبعد أن اطلعت املحكمة على 
املتضم��������ن  الضب��������ط  محض��������ر 
ضب��������ط اسلح��������ة امل��������دان داخل 
العجل��������ة الت��������ي  كان يس��������تقلها 
اعترف ف��������ي مرحلة التحقيقن 
االبتدائ��������ي والقضائ��������ي قيامه 
بنق��������ل األسلحة م��������ن محافظة 
 أربيل الى بغداد بغية املتاجرة 

بها. 
املحكمة  تق��������دم وج��������دت  ومما 
االدل��������ة املتحصل��������ة كافي��������ة  أن 
ومقنع��������ة الدان��������ة املته��������م وفق 
الشق  املادة   24/ثانيا/  أحكام 
األول م��������ن قانون االسلحة رقم 

51 لسنة 2017. 

كربالء/ غسان مرزة

شه��������دت محافظ��������ة كربالء مطل��������ع عام 
سخط��������ا  أث��������ارت  قت��������ل  جريم��������ة   2020
اجتماعيا بس��������بب الطريقة  الوحش��������ية 
الت��������ي أقدم عليها الجاني بعد أن أطرق 
رأس الضحية عدة ضربات من مطرقة 

كبيرة أنهت  حياة األخير. 
وكان��������ت مكافح��������ة األج��������رام استخبرت 
ع��������ن وجود جثة مجهول��������ة مرمية على 
الطري��������ق. وعن��������د االنتق��������ال ال��������ى  محل 
الحادث حضر خبي��������ر األدلة الجنائية 
وأج��������رى الكش��������ف على الجث��������ة وسجل 
األخب��������ار ض��������د مجه��������ول  ابت��������داء وت��������م 

التعرف على هوية الجثة. 
عن��������د تدوي��������ن اق��������وال املدع��������ن بالحق 
الش��������خصي فقد طلبوا الش��������كوى ضد 

أشخ��������اص لوجود خالف��������ات معهم  من 
أخ��������وال املجنى عليه اذ عثر على الجثة 
بالق��������رب من دوره��������م فقد أف��������ادوا بأنه 
وعند جم��������ع املعلوم��������ات  والتحري عن 
حادث القتل من قب��������ل األجهزة األمنية 
والتحقيقي��������ة فق��������د ت��������م التوص��������ل الى 
معلومات عن  عالق��������ة املتهم املاثل أمام 
املحكمة بحادث قتل املجنى عليه الذي 

يسكن دارا مالصقة لدار املجنى  عليه. 
وعن��������د االنتقال الى دار املتهم شوهدت 
آثار بق��������ع دموية في الحم��������ام متناثرة 
على الجدار وعلى  األرضية فيما تمت 

إزالة اآلثار املتبقية األخرى من املكان. 
جرى تفتي��������ش الدار وت��������م العثور على 
مطرقة حديدي��������ة كبيرة تزن حوالي 12 
كغم ومن خالل تفحصها  شوهدت آثار 

دماء أيضا. 
وعند تدوين أقوال الش��������هود في دوري 
التحقيق وأمام هذه املحكمة فقد أفادوا 
بعدم وج��������ود شهادة عياني��������ة  لهم عن 

الحادث وأن هناك خالفات بن املجنى 
عليه واملتهم وأنه تم رمي جثة املجنى 
علي��������ه  بالقرب م��������ن دار أخواله للتمويه 
ودف��������ع التهمة عن نفس��������ه لغرض اتهام 

أشخاص آخرين. 
دونت أقوال املتهم في دوري التحقيق 
وامام هذه املحكمة فقد أعترف اعترافا 
كاف��������ة  الضمان��������ات  وبتوف��������ر  مفص��������ال 
القانونية من قيام��������ة بالتخطيط لقتل 
املجنى عليه بس��������بب تهدي��������ده بإخبار 
جيران��������ه لقيامهما  بس��������رقة تل��������ك الدار 
وعدم اعطاء املجنى عليه له من حصيلة 
الس��������رقة وبتاريخ الحادث ق��������ام املتهم 
 باحتس��������اء املش��������روبات الكحولي��������ة في 
داره واستغل عدم وجود أحد في الدار 
وطلب من املجنى عليه  غسل رأسه في 
داخل الحمام املوجود في داره كونه كان 
في حالة سكر وعن��������د دخولهما سوية 
الى  داخل الحمام ووضع املجنى عليه 
رأسه تحت املاء ق��������ام بضربه بواسطة 

مطرقة حدي��������د على رأسه  عدة ضربات 
حيث سب��������ق وأن وض��������ع املطرقة داخل 
الحمام لغرض استخدامها بالجريمة 
وكذلك  ضرب املجنى عليه على صدره 
بواسطة املطرقة الحديدية وقام بإزالة 

الدماء من الحمام بعد  غسلها. 
  وفي الس��������اعة الحادية عشر ليال حمل 
الجثة بعد تغطيتها بالكاربت بواسطة 
دراجة ناري��������ة )ستوته(  وق��������ام برميها 
ق��������رب دار أخ��������وال املجنى علي��������ه ليبعد 
الش��������بهة ع��������ن نفس��������ه ولعلم��������ه بوجود 
خالف��������ات بينه وبن  أخواله الس��������اكنن 
باملنطق��������ة وأن عالقتهم سيئة وبعدها 

عاد الى داره.  
أخي��������رًا، حكمت املحكم��������ة وجاهيا على 
املج��������رم ) و.م ( باإلع��������دام شنق��������ًا حتى 
املوت وفق أحكام املادة   406 / 1 / أ من 
قانون العقوب��������ات على أن ترسل أوراق 
الدع��������وى تلقائيًا إل��������ى محكمة التمييز 

 االتحادية للنظر بالحكم. 

قتل��ه بمطرقة ورم��اه قرب أخواله ليلص��ق الجريمة بهم! 

اق��������ر املش��������رع العراق��������ي ف��������ي امل��������واد 66 ال��������ى 72 م��������ن قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة الدع��������وى الحادث��������ة  وتفاصيله��������ا. وان 
الدع��������وى ف��������ي االصل ترفع بص��������ورة مس��������تقلة وتكون بن 
طرفن متخاصمن،  ولكن هناك دعاوى يتسع فيها نطاق 
الخصوم��������ة اثناء رؤي��������ة الدعوى االصلية وه��������و ما سمي 
 بالدع��������وى الحادثة، فان احدثه��������ا املدعي سميت بالدعوى 
املنضم��������ة واذا احدثها املدعى عليه  سميت دعوى متقابلة 
)م��������ادة 66( وقد يطلب شخص ثال��������ث الدخول في الدعوى 
فتس��������مى )التدخ��������ل  في الدع��������وى( م��������ادة 1/69 مرافعات او 
ان يطل��������ب اح��������د طرفي الدعوى ادخال شخ��������ص ثالث فيها 

 فتسمى )ادخال الشخص الثالث( م 1/69 مرافعات. 
  كما للمحكمة ادخال شخص ثالث في الدعوى الستيضاح 
دون طل��������ب م��������ن الطرف��������ن م 2/69  مرافع��������ات، وعلي��������ه فهي 
طلبات عارضة ق��������د تأتي من جانب املدعي او املدعى عليه 
او املحكمة  او من الغير الذي لم يكن طرفا فيها اذ تقدم الى 
املحكمة اثناء نظر الدعوى تتضمن طلبا  إضافيا للقضية 
املعروضة من جهة املوضوع او السبب او األطراف وحيث 
ان األص��������ل ع��������دم  جواز الزي��������ادة في االدع��������اء إال أن الدعوى 

الحادثة جاءت لتسهيل مثل هكذا أمور. 
ام��������ا الدعوى املنضم��������ة هي الدعوى الت��������ي يحدثها املدعي 

اثن��������اء نظر الدعوى االصلية وتس��������مى  بالدعوى االضافية 
ومثالها دعوى املطالبة بالدين للمدعي او ان يطلب املدعي 
وض��������ع الحجز  االحتياطي على اموال املدعى عليه او طلبه 
من املحكم��������ة بالتنفيذ املؤقت عند اصدار الحكم  بالدعوى 
او يطل��������ب االج��������ور املس��������تحقة له ع��������ن فترة الحق��������ة القامة 
الدعوى واثناء الس��������ير فيها تبعا  للدع��������وى االصلية على 
ان يدف��������ع الرسم القانون��������ي م 66 و م 2/70، ويجب ان تكون 
الدعوى  االصلية والدع��������وى املنضمة مرتبطتن بحيث ان 
الحك��������م باالولى يؤثر في الثاني��������ة وان تكون  الدعوتان من 

اختصاص ذات املحكمة. 
الدعوى املتقابل��������ة: وهي النوع الثاني م��������ن انواع الدعوى 
الحادث��������ة والتي يقيمها املدعى علي��������ه  والتي تمثل طلباته 
العارض��������ة والتي تمس الدعوى االصلية للمدعي من حيث 
النتيج��������ة وليس لها  صلة مباشرة به��������ا كدعاوى املقاصة 

م 68. 
وم��������ن منافع الدعوى املتقابلة هو اختصار الوقت والجهد 
اذ ان املحكم��������ة تص��������در حكما واحدا ف��������ي  املوضوعن، كما 
ان��������ه تجنب صدور حكمن متناقضن ف��������ي ذات املوضوع، 
اما مس��������اوئها فهو  اتس��������اع الخصومة والخ��������روج عن اطر 

اجراءات املرافعات الروتينية. 
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من أه��������م القوانن التي ص��������درت في ع��������ام 2019 هو قانون 
هيأة النزاهة والكس��������ب غير املش��������روع  رقم 30 لسنة 2019 
وهو قانون التعديل األول لقانون هيأة النزاهة، صدر بعد 
مس��������يرة حافلة  بالثغرات القانونية والس��������كوت عن افعال 
الب��������د من تجريمه��������ا كي تتمكن الهي��������أة وكذلك القضاء من 

 محاسبة املخالفن.  
ولعل تغيير التسمية من خالل ٕاضافة عبارة "الكسب غير 
املشروع" يشير ٕالى رغبة املشرع  في معالجة ظاهرة الكسب 
غير املش��������روع من خ��������الل النص صراحة عل��������ى تجريم تلك 
الظاهرة  والتي باتت منتشرة وبكثرة، والسبب يعود ٕالى 
أن القانون رقم 30 لسنة 2011 لم ينص  صراحة وال ضمنا 
على وجود عقوبة ملن يمتنع عن الكش��������ف عن ذمته املالية. 
وهذا القانون،  وضع عقوبات ملن يخالف تعليمات الكشف 
عن الذمة املالي��������ة ويمتنع عن تقدي��������م االستمارة  الخاصة 
بذل��������ك. القانون الحال��������ي، ٕاضافة ٕالى تجري��������م االمتناع عن 
الكشف عن الذمة املالية، شمل  املنظمات واتحادات ونقابات 
بٔاحكام��������ه، بعد ان كانت الجرائ��������م واملخالفات التي ترتكب 
في  منظمات املجتمع املدني واالتحادات والنقابات، تحال 
ٕالى املحاكم العادية وليس ٕالى محاكم  التحقيق املختصة 
بقضاي��������ا النزاهة. وه��������و أمر مهم وض��������روري، كون أن تلك 
املنظم��������ات  واالتحادات، له��������ا صفة النفع الع��������ام، وأموالها 
ليس��������ت ملك��������ا خاصا، ب��������ل هي مل��������ك للفئة الت��������ي تنظمها 
أحك��������ام قوانينها. وكذلك شمل جرائ��������م الرشوة التي يكون 
فيها طرف اجنبي، كموظفي الشركات  األجنبية وغيرهم، 
وهو ما يعني ان املش��������رع، أدرك أن هنالك الكثير من جرائم 

الرشوة التي  ترتكب وبشكل علني دون وجود رداع. 
 والكسب غير املشروع كما عرفته الفقرة سابعا من املادة 2 
ه��������و: كل زيادة تزيد على 20 %  سنويا في أموال املكلف أو 
اموال زوجته وأوالده ال تتناسب مع مواردهم االعتيادية 
ولم يثبت  املكلف سببا مش��������روعا لهذه الزيادة.. فمن خالل 
هذا النص، يمكن للهيأة ان تكتش��������ف حاالت  الفساد حتى 
دون أن يحص��������ل اخب��������ار او وجود قضية فس��������اد منظورة 
امامها، او في حالة عدم كش��������ف  الفساد من قبل أحد. وهو 
أمر معمول به سابقا، حيث أن الكس��������ب غير املشروع ليس 
ولي��������د اليوم،  واالدارة والس��������لطة التش��������ريعية لم تكونا في 
غفلة من هذه الجريمة، ولكن لألسف، قانون هيأة  النزاهة 
رقم 30 لس��������نة 2011 سمح للمكلفن بالتهرب من الكش��������ف 
عن الذم��������ة املالية من خالل  عدم النص على عقوبة املمتنع 
عن كش��������ف ذمته املالية. حت��������ى أن التعليمات التي صدرت 
في  زمن الحكوم��������ة األسبق، والتي تضمنت عقوبات بحق 
املمتنعن عن الكش��������ف عن الذم��������ة املالية،  تم الطعن به لدى 
املحكم��������ة االتحادي��������ة ك��������ون ان القانون أصال ل��������م يتضمن 

عقوبة بحقهم. أما التعديل  الجديد 
لقان��������ون النزاه��������ة، ورغ��������م أن عقوبة 
املمتنع عن الكشف عن الذمة املالية 
بس��������يطة وال  تتناسب مع جس��������امة 
الفع��������ل لكنه��������ا مهم��������ة وضروري��������ة 
في سبيل من��������ح النزاهة الش��������رعية 
القانوني��������ة  ملمارس��������ة واجباتها في 
مالحقة األموال املنهوبة واملسروقة 

من خزينة الدولة. 

النزاهة والكسب غير المشروع
عرفت املادة 2 من قانون الخدمة املدنية العراقي رقم 24 لسنة 
1960 املوظف بانه كل شخص  عهدت اليه وظيفة داخل املالك 

الخاص باملوظفن. 
وتش��������كل الوظيفة العامة اهمية كبيرة بس��������بب اعتماد الدولة 
عليها بش��������كل رئيس��������ي ف��������ي اداء مهامها وتقدي��������م  الخدمات 
للجمه��������ور وادارة املراف��������ق العام��������ة واملنش��������آت لذل��������ك اوجدت 
كافة الدول قوانن خاص��������ة تنظم  عمل املوظف وتبن حقوقه 
وواجباته وفي حالة ارتكاب املوظف اي فعل مخالف للقانون 
اثن��������اء  عمل��������ه يخض��������ع ألحك��������ام ثالثة ان��������واع من املس��������ؤولية 
القانونية. فقد يسأل إداريا وجنائيا ومدنيا. وكل  مسؤولية 

منها مستقلة عن األخرى. 
  وفي ما يخص املسؤولية املدنية للموظف العام فانها تتميز 
بخصوصي��������ة معينة بس��������بب ارتباطها  باملس��������ؤولية املدنية 
للجه��������ة الحكومية الت��������ي يتبعها وتتحدد نطاقه��������ا في اطار 
املس��������ؤولية التقصيرية،  وتقوم هذه املسؤولية نتيجة وقوع 
عمل غير مشروع من قبل املوظف يسبب ضررًا للغير يوجب 
 تعوي��������ض املتضرر,. ويح��������ق للمضرور الرج��������وع على التابع 
)املوظف( أو الرجوع على املتب��������وع   )الجهة الحكومية( ايهما 
يفضل، بالتعويض عن الضرر كما يمكنه الرجوع على التابع 
واملتب��������وع  مع��������ا، عندما يكون��������ان مس��������ؤولن بالتضامن أمام 
املض��������رور. ولكن ال يجوز للمضرور أن يجمع بن  تعويضن، 
فإن حص��������ل على تعويض من أّي منهم��������ا امتنع رجوعه على 
االخ��������ر ويكون للمتب��������وع أن  يرجع على التابع ب��������كل ما دفعه 
للمضرور . واملتبوع املس��������ؤول عن تابع��������ه في القانون املدني 
 العراقي، هم أربعة أشخاص: الحكومة، البلديات، املؤسسات 
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التي تقدم خدمة عامة، كل شخص  طبيعي أو معنوي يستغل

مؤسس��������ة صناعية او تجارية.لذلك، ال يسأل وفق أحكام هذه 
املسؤولية،  االفراد والش��������ركات الذين يستغلون مؤسسات ال 
صناعية وال تجارية، أو االفراد والش��������ركات الذين  يمارسون 
النش��������اطات الصناعي��������ة أو التجاري��������ة، لكن لي��������س على شكل 
مؤسسات ويشترط ملسؤولية  املتبوع عن أعمال تابعه وجود 
ارتب��������اط بن مهام الوظيفة وفع��������ل املوظف أّي أن يكون العمل 
الذي  قام به املوظف مما يدخل في أعمال وظيفته ويش��������ترط 
لقيام مس��������ؤولية املوظف ان يقع الفعل غير  املشروع او الخطأ 
اثناء العمل وبس��������ببه حيث تقوم املسؤولية على ثالثة اركان 
هي الفعل الضار او  الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما 

بحيث يثبت أنه لوال الوظيفة ملا وقع الفعل غير املشروع. 
  وإذا كان الفعل غير املش��������روع الصادر من املوظف العالقة له 
تماما بمهام الوظيفة التي يش��������غلها،  فإن شروط مس��������ؤولية 
املتب��������وع عن أعم��������ال تابعه ال تتوافر، ومن ثم ال تس��������أل مدينا 

الجه��������ة التي يعمل  به��������ا املوظف وإنما 
يس��������أل املوظف وح��������ده وكذل��������ك الجهة 
الحكومي��������ة تكون غير مس��������ؤولة مدنيا 
في حالة  إذا ما كان املضرور قد تعامل 
مع املوظف العام وهو يعلم بأنه يعمل 
لحساب نفسه، وانه يرتكب  فعل مخالف 
للقانون . فاملضرور هنا يعد شريكا مع 
املوظف في ارتكاب الفعل غير املشروع، 
 وم��������ن ثم ال يحق له الرجوع على الجهة 

الحكومية بالتعويض. 

مسؤولية الموظف المدنية

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

ي
ضائ

 ق
ب

كتا

عن دار الس��������نهوري للطباعة والنشر صدر للقاضي عواد 
حس��������ن ياسن العبيدي/ نائب رئيس محكمة  استئناف 
كركوك االتحادية الكت��������اب  املوسوم )أصول التقاضي في 

الدعاوى اإلدارية(.    
الكت��������اب املك��������ون م��������ن 462 صفح��������ة احتوى على خمس��������ة 
فصول حدد كل فصل منها بعدة مطالب  تضمنت فروعا 

محددة . 
وفي مقدمته اشار الباحث الى أن القضاء االداري قد أخذ 
بنصيبه الوافر م��������ن الدراسات النظرية   )الجانب العلمي( 

اال أن الدراس��������ات في  الجان��������ب التطبيقي )العملي( ال تزال 
)م��������ن وجه��������ة نظ��������ره( تفتقر  ال��������ى الدراس��������ات املتخصصة 
الكافي��������ة، وان ع��������زل القانون عن الحي��������اة الواقعية  والنظر 
الى النصوص  القانوني��������ة على أنها كل قائم بذاته هو ما 
)ظاهر االنفصام بن القانون واملجتمع(، مشيرًا  يسمى ب�
 ال��������ى أنه م��������ن هذا  املنطلق آث��������ر الكتابة في ه��������ذا املوضوع 
الحيوي مش��������ددًا عل��������ى بي��������ان أهمية املوضوع  ومش��������كلة 
الدراسة ومنهجيت��������ه ثم هيكليته )خط��������ة البحث(  وبيان 

مشكلة الدراسة . 

وق��������د تضمن��������ت املوضوع��������ات الت��������ي سطرها املع��������د كافة 
الجوان��������ب املتعلق��������ة بالدعوى اإلداري��������ة ابت��������داًء من  بيان 
ماهيته��������ا وطبيعته��������ا وأنواعه��������ا  مرورا بالش��������روط التي 
يجب أن تتوافر إلقامتها أمام القضاء  االداري وأسبابها، 

وانتهاًء بصدور حكم فيها واآلثار املترتبة عليه . 
حيث توصل الباحث في الخاتمة الى نتائج عملية قيمة 
وتوصي��������ات جدي��������رة باألخذ به��������ا من اجل فاعلي��������ة  رقابة 
القضاء االداري في العراق  عل��������ى أعمال اإلدارة بغية بناء 

دولة القانون وفقًا ملا أشار اليه. 

أصول التقاضي في الدعاوى اإلدارية
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