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حماية األقليات من وجهة نظر 
مجلس القضاء األعلى  

 من مس��������لمات القول إن القضاء العراقي يعد أقدم مؤسس��������ة دس��������تورية 
عرفتها املجتمعات البش��������رية في  العالم اس��������تنادا للتش��������ريعات القديمة 
التي أثبتت ذلك ومنها شريعة امللك البابلي حمورابي، ولذا تكمن  اهمية 
املؤسسة القضائية، بتاريخها العريق، وحاضرها املشرق، ومستقبلها 
املتألق، الذي تتطل��������ع  اليه االجيال، جيال بعد جيل، لكبح جماح الباطل 

وإحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل واإلنصاف وحقوق  االنسان.
 وعلى اس��������اس ما تقدم اخت��������ط مجلس القضاء االعل��������ى نهجا واضحا 
في ترس��������يخ مبدأ حماية  مؤسس��������ات الدولة واملجتمع بمكوناته وأكد 
عل��������ى حماية األقليات من التعس��������ف واالس��������تغالل ب��������ال تمييز لصيانة 
 ارواحه��������م وأعراضه��������م وأموالهم وممتلكاتهم، بعده��������ا مصالح واجبة 
الحماي��������ة، وبغي��������ة الحد من ح��������االت  التالع��������ب والتزوي��������ر بالطرق غير 
املش��������روعة بممتلكاتهم، والس��������يما عقارات ابناء الطوائف املس��������يحية 
 وااليزيدي��������ة والصابئة املندائيني، اصدر املجل��������س اعمامه بالعدد 587 
/ مكت��������ب / 2017 ف��������ي 26 / 7 /   2017 اذ تضمن بموجب الفقرة )1( منه 
انه: )على محاكم البداءة ومحاكم االستئناف بصفتها االصلية  ادخال 
دي��������وان اوق��������اف الديانات املس��������يحية وااليزيدية والصابئ��������ة املندائيني 
ش��������خصا ثالثا لغرض االس��������تيضاح،  ف��������ي الدعاوى املدني��������ة التي تقام 
على املس��������يحيني وأصح��������اب الديانات االخ��������رى من االقلي��������ات املتعلقة 
بأمواله��������م  وممتلكاتهم املنقولة او العقارية حفاظا على تلك املمتلكات 
وللحيلول��������ة دون اس��������تغالل ظروفهم م��������ن قبل  ضعاف النف��������وس(، كما 
نصت الفقرة )2( منه على انه : ) على ديوان اوقاف الديانات املسيحية 
 وااليزيدي��������ة والصابئة املندائيني في ح��������ال ورود معلومات عن غصب 
عقار او االستيالء على عقارات  املسيحيني وأصحاب الديانات االخرى 
من االقلي��������ات خالفا ألحكام القانون اخبار االجه��������زة االمنية املختصة 
 ورئاس��������ة االدع��������اء العام الواقع العق��������ار ضمن منطقته��������ا بذلك، التخاذ 
االج��������راءات القانونية الالزمة ومتابعتها  والتأكي��������د على كافة املحاكم 
بض��������رورة اش��������عار دائ��������رة املدع��������ي العام ضم��������ن االختص��������اص املكاني 
لعمله��������ا بغية  حضور الس��������يد نائب املدعي العام ف��������ي الدعاوى املقامة 
على املس��������يحيني وأصح��������اب الديانات االخ��������رى من  االقلي��������ات املتعلقة 
بممتلكاته��������م املنقولة والعقارية ملراقبة مش��������روعية االجراءات املتخذة 
فيه��������ا وخاصة  صح��������ة التبلي��������غ وال��������وكاالت لحماية حق��������وق االقليات 
وممتلكاته��������م وأموالهم املنقولة والعقاري��������ة من ضعاف  النفوس الذين 
يحاولون اس��������تغالل فرصة ع��������دم تواجد املالكني ف��������ي املنطقة املوجود 
العق��������ار فيها او تهجيرهم  او هجرتهم ألي س��������بب الى منطقة اخرى او 
خ��������ارج العراق مراعاة للظروف االس��������تثنائية والتهديدات االمنية  التي 
يمر بها البلد بس��������بب عصابات )داع��������ش( االرهابية واتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بغية تحقيق  تلك الحماية(.
 والستكمال تلك الحماية والتأكيد عليها، وجه املجلس ان االعمام انف 
الذك��������ر ينطبق  على امالك طائف��������ة الصابئة املندائيني، بموجب اعمامه 
بالع��������دد 919 / مكت��������ب / 2020 ف��������ي 14 / 12/   2020، وبذل��������ك اصبحت 
الحماية شاملة ألمالك ابناء الطوائف املسيحية وااليزيدية والصابئة 
 املندائي��������ني، على حد س��������واء، ايمانا من املجلس بان النس��������يج الوطني 
يكتمل بجميع مكونات املجتمع  العراقي، لبناء عراق مزدهر يس��������وده 
االمن واالس��������تقرار، االم��������ر الذي يقتض��������ي تفعيل محاكم االس��������تئناف 
 االتحادية كاف��������ة واملحاكم التابعة لها ملضم��������ون االعمامني املذكورين 

انفا، تحقيقا للمصلحة العامة. 

■ رئيس مجلس القضاء االعلى يفتتح االستعالمات اإللكترونية في مقر المجلس ضمن سعي القضاء لتوفير الطرق العصرية لتقديم الخدمة القضائية للمواطن.. عدسة/ حيدر الدليمي
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احلبس ثالث سنوات ملدان بإدخال 

سيارات دون أوراق رسمية  
معهد التطوير القضائي.. عشرات الورش 

والدورات يف 2020 رغم جائحة كورونا
احملاكم تستقبل يوميا عشرات دعاوى القذف 

والتشهري عرب مواقع التواصل

بغداد / القضاء

كش��������ف قاض مس��������ؤول عن التحقي��������ق بملف 
م��������زاد بي��������ع العملة ع��������ن مخالف��������ات قانونية 
كبي��������رة وعملي��������ات تهريب للعمل��������ة األجنبية 
للخ��������ارج، الفتا إلى وصول التحقيق فيه إلى 

مراحل متقدمة.
إلى ذل��������ك، وجه مجلس القض��������اء األعلى عبر 
إعم��������ام ص��������ادر عنه كاف��������ة محاك��������م التحقيق 

باتخاذ االج��������راءات القانوني��������ة بحق كل من 
تسبب بالضرر باالقتصاد الوطني سواء من 
تجار العمل��������ة االجنبية ام التجار املحتكرين 
والس��������لع  الغذائي��������ة  والس��������لع  للبضائ��������ع 
الضروري��������ة التي يحتاجها املواطنني يوميا، 

بحسب بيان ملجلس القضاء األعلى.
وطل��������ب املجلس م��������ن وزارة الداخلي��������ة أيضا 
اإليع��������از ال��������ى مديري��������ات الش��������رطة املختصة 
بذل��������ك بإجراء جوالت تفتيش��������ية ملحالت بيع 

الجملة واماكن بيع العملة االجنبية لضبط 
املخالفني للقانون.

ولفت بيان املجلس إلى أن "محكمة التحقيق 
املختص��������ة بمكافحة غس��������ل االموال باش��������رت 
منذ ع��������دة ايام بإج��������راء التحقيق بخصوص 
مزاد بيع العملة االجنبية ومخالفات بعض 
املص��������ارف الخاص��������ة للقانون لالش��������تراك في 

مزاد بيع العملة االجنبية".
وذكر القاض��������ي املخت��������ص ان التحقيق الذي 

وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير 
قانونية وتحايل وتزوير لالشتراك في مزاد 
بيع العمل��������ة وتهريب العملة االجنبية خارج 

البلد.
إلى ذل��������ك، ق��������ررت محكمة تحقي��������ق الرصافة 
املختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغس��������ل 
اتخ��������اذ  االقتصادي��������ة  والجريم��������ة  االم��������وال 
االج��������راءات القانوني��������ة بح��������ق ثالث��������ة عش��������ر 
مصرف��������ا عن مخالف��������ات دخول م��������زاد العملة 

دون تقدي��������م تصاريح كمركي��������ة تؤيد دخول 
البضائ��������ع والتحاس��������ب الضريب��������ي ووجود 

شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.
وأف��������اد بي��������ان ملجل��������س القض��������اء االعل��������ى بأن 
"املحكم��������ة املذك��������ورة ق��������ررت اس��������تقدام املدراء 
املفوضني للمصارف املخالفة جراء اخاللهم 
بإج��������راءات العناي��������ة الواجبة الت��������ي فرضها 
قان��������ون مكافح��������ة غس��������ل االم��������وال وتموي��������ل 

االرهاب رقم )٣٩( لسنة ٢٠١٥".

التحقيق بمزاد بيع العملة يكشف 
عن مخالفات كبيرة وتهريب للعملة األجنبية

القضاء يتخذ اإلجراءات القانونية بحق ثالثة عشر مصرفا خمالفا

نينوى/ رغد سمير

ل��������م تكن عمليات التخريب املتعم��������د واالرواح التي أزهقت هي 
الوحي��������دة التي تركها داعش للمدن التي اجتاحتها عصاباته 
االرهابي��������ة، ب��������ل أن من اخط��������ر ما ترك��������ه داعش ه��������ي التبعات 
الخطي��������رة على التركيب��������ة االجتماعية والتي ه��������ددت البنيان 
األسري وأس��������همت بتفككه. ومن ضمن الشواهد اليومية على 
آث��������ار تلك االف��������ة كان لجوء زوجة أحد الدواع��������ش للقضاء بعد 
تحرير املوصل منهم رغبة منها بنيل الحرية من سجن خطت 
على جدرانه تعابير الم وحزن وتهديد وتعنيف بعد ان كانت 

تعيش في بيت ذويها الذي استقت منه الراحة واالمان.

وسط حس��������رات على مصير ابنتها واحفادها تقف )ام ايمان( 
متحدثة ل�"القضاء" بش��������هادة ملؤه��������ا االالم متحدثة عن قصة 
انتم��������اء زوج ابنتها الى عصابات داع��������ش االرهابية في فترة 
احتالله��������م ملحافظة نينوى )مدينة املوص��������ل تحديدًا( واصفة 
س��������لوكه الذي بدأ بارتدائه الزي االفغان��������ي واعالنه الوالء لهم 
ومن ثم عمله في املسجد لتوزيع الكفاالت للزمر االرهابية من 
افراد داعش، اعقبها فراره الى املوصل القديمة )الجانب االيمن 
للمدينة( اثناء الب��������دء بعمليات التحرير وفقدانه هناك  تاركا 
زوجته وأطفاله ملصير مجهول، ش��������اكية حال ابنتها )إيمان( 
وأبنائها الذين تنفق عليهم من قوت راتبها التقاعدي كونها 
أرمل��������ة. )إيم��������ان( بدورها تقول إنه��������ا كانت قد قدم��������ت إخبارًا 

على زوجها الداعش��������ي معلنة عن رفضه��������ا لفكره وعمله الذي 
لطاملا تكتمت عنه خوفا من تهديده لها بجلبه لسبية الى دار 

الزوجية وسلبها حضانة اطفالها.
بع��������د تحرير املوصل من العصاب��������ات االرهابية وفقدان اي اثر 
لزوجها املنتمي لهم، رفعت )ايمان( دعوى تفريق عن زوجها 
مطالب��������ة إثبات نس��������ب ابنها ال��������ذي ولد اثناء احت��������الل داعش 
للمدينة ليصدر حكم املحكمة بتفريقها عن زوجها الداعش��������ي 
وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم 1529 لسنة 

1985بداللة املادة 40 من قانون االحوال الشخصية. 
قصة )إيمان( وش��������هادتها مع والدتها لم تكن إال نموذجا حيا 
للعدي��������د من القصص التي تحفل بها محاكم املدن املحررة من 

)القضاء( وقفة أمام هذه  عصابات داعش اإلرهابي��������ة. لتكون ل�
الظاهرة الخطيرة التي تهدد البنيان االجتماعي.

وقفتنا األولى كانت مع قاضي أول محكمة األحوال الشخصية 
في املوصل الذي حدثنا حول أسباب ازدياد حاالت الطالق بعد 
تحرير املدينة من عصابات داعش اإلجرامية، مشيرا الى إقدام 
املئات وربم��������ا اآلالف من الزوجات على تقديم طلبات التفريق 
بسبب انتماء أزواجهن الى عصابات داعش االرهابية، مؤكدًا 
إصدار املحكمة للعديد من القرارات بالتفريق استنادا الحكام 
قرار مجل��������س قيادة الثورة )املنحل( والذي اجاز للزوجة طلب 

التفريق في حالة هروب الزوج الى جانب العدو. 

التفاصيل ص 2

ُكتاب العددداعش يترك آثارا وخيمة على الحياة االجتماعية في الموصل

القاضي عامر حسن شنته

الصلح خري

بغداد/ عالء محمد

تخت��������ص محكم��������ة املنازع��������ات الرياضي��������ة بالنظ��������ر 
بالش��������ؤون الرياضية بني املؤسس��������ات الرياضية  أو 
بني هذه املؤسس��������ات وأعضائها ومنتسبيها أو من 
غير منتس��������بيها وهذا مانص عليه قانون االحتراف 
الرياض��������ي رق��������م 60 لس��������نة 2017 وقان��������ون اللجن��������ة 
الباراملبي��������ة رق��������م 65 لس��������نة 2017  باعتباره��������ا ه��������ي 
املحكمة املختصة بتسوية النزاعات الرياضية بعد 
إعادة تش��������كيلها بموجب البيان رقم 77 لسنة 2020 
الص��������ادر من مجلس القضاء األعلى بالعدد 77 / ق/ 

أ في 2020/11/17 والذي نص على تش��������كيل محكمة 
مختصة بالنظر املنازعات الرياضية ترتبط برئاسة 

محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية.
يق��������ول قاضي محكم��������ة املنازعات الرياضية الس��������يد 
محمد علي محمود نديم إنه "بموجب بيان تشكيل 
ه��������ذه املحكم��������ة أصبح��������ت ه��������ي املختص��������ة بالفصل 
باملنازع��������ات الرياضي��������ة اعتبارا م��������ن تاريخ صدور 
البيان ف��������ي 2020/11/17 والتي تمت��������د واليتها إلى 
جميع وعموم أنحاء العراق"، الفتا إلى أنه "ال يجوز 
للمحاكم األخرى في العراق بعد تاريخ صدور البيان 
النظ��������ر بالدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص هذه 

املحكمة، وعل��������ى بقية املحاكم إحالة الدعاوى عليها 
التي تقام أمامها حس��������ب االختصاص النوعي كون 
بيان تش��������كيل املحكمة يتعل��������ق بالقوانني االجرائية 

التي تحدد االختصاص".
وأض��������اف القاضي في مقابلة خاصة مع "القضاء" أن 
"املحكمة تختص بالنظر في املنازعات التي تنش��������أ 
بني أط��������راف العقد الرياضي بمناس��������بة تنفيذها أو 
أثنائها أو التي تنش��������أ بني املؤسس��������ات واالتحادات 
الرياضية مث��������ل وزارة الش��������باب والرياضة واللجنة 
االوملبي��������ة الوطنية العراقية واالتح��������ادات الرياضية 
الت��������ي تتعل��������ق بنزاع يحص��������ل في م��������ا بينها يخص 

ش��������أنا رياضي��������ا أو بينها وب��������ني الرياضيني، ومنها 
عق��������ود االحت��������راف الرياض��������ي لالعب��������ني واملدرب��������ني 
واإلداري��������ني وعق��������ود الرعاي��������ة والدعاي��������ة الرياضية 
وعق��������ود تمثي��������ل ووكالء الالعب��������ني وحق��������وق الب��������ث 
التلفزيوني للمباريات وحق��������وق الرعاية الرياضية 
وانتخاب��������ات االتحادات الرياضية واللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية وما يتعلق بها من امور ونزاعات 
والدعاوى املتعلقة بقانون منح الرياضيني االبطال 

والرواد رقم 6 لسنة 2013 وغيرها".

التفاصيل ص 3

بغداد/ ليث جواد

تعرضت )حنان( إلى ابتزاز الكتروني وتهديد 
بنشر صور وفيديوهات عائدة لها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي )الفيس بوك( إذا لم تدفع 
5 ماليني دينار مقابل مس��������حها وعدم نشرها 
على تلك املواقع، لك��������ن الغريب في األمر أن من 
يق��������وم بهذا التص��������رف هو )ش��������ريك حياتها(.. 
زوجها الش��������رعي. تروي )حنان( قصتها أمام 

قاضي محكم��������ة جنايات القادس��������ية وعيناها 
مليئ��������ة بالدموع: "لم أك��������ن أتوقع يوما أن يقوم 
زوجي الش��������رعي والقانوني به��������ذه التصرفات 
الدنيئة إذ تعرضت البتزاز الكتروني وتهديد 
بنش��������ر فيديوهات وص��������ور خاصة بي كنت قد 
صورتها في وقت س��������ابق بغرف��������ة نومي أثناء 
فترة الزواج. وتابعت )حن��������ان( قائلة إن املبتز 
االلكترون��������ي هددني بنش��������ر تل��������ك الصور عبر 
مواق��������ع التواصل االجتماع��������ي إذا لم أدفع له 5 

ماليني دين��������ار". ولفتت إلى "أنني تزوجت قبل 
ش��������هرين وحدثت بيننا خالفات ما اضطرني 
إلى ت��������رك بيت الزوجي��������ة والعودة إل��������ى أهلي، 
لك��������ن بعد مرور أي��������ام بدأ زوجي بمس��������اومتي 
وابت��������زازي بالصور والفيديوه��������ات املوجودة 
عل��������ى جهازه الش��������خصي طالبا من��������ي مبلغ 5 

ماليني دينار مقابل مسحها وعدم نشرها". 

التفاصيل ص 5

بغداد / القضاء

أك��������د مجل��������س القضاء خالل جلس��������ته 
املنعق��������دة حضوريا بتاري��������خ 17 /12 
مش��������اهدة  موضوع��������ة  عل��������ى   2020/
املحضون والتوجيه بزيادة عدد مرات 
املش��������اهدة م��������ع اخذ النظ��������ر باالعتبار 
االتف��������اق ب��������ني الطرف��������ني وت��������رك تقدير 
اماكن املشاهدة للمناطق االستئنافية 

كاًل حسب ظروفها.
كما وجه مجلس القضاء األعلى خالل 
جلسته الدورية )الفيديوية( املنعقدة 
خ��������الل ش��������هر كان��������ون األول بإمكانية 
دراسة التوسع في موضوع مشاهدة 
املحض��������ون م��������ن قب��������ل والدي��������ه خ��������الل 
أيام العطل الرس��������مية مع زي��������ادة أيام 
املش��������اهدة بما يتناس��������ب مع مصلحة 
املحض��������ون وظ��������روف الوالدين، وعلى 
أثرها نظم معه��������د التطوير القضائي 
ف��������ي مجل��������س القض��������اء األعل��������ى ندوة 

ملناقش��������ة املوضوع  من خالل ورش��������ة 
حضرها  السادة القضاة  أعضاء هيئة 
األحوال الشخصية واملواد الشخصية 
ف��������ي محكمة التمييز االتحادية  وعدد 
التنس��������يقية   اللجن��������ة   أعض��������اء   م��������ن 
للحملة الوطني��������ة  لتعديل املادة )57( 

من قانون األحوال الشخصية.
ويقول القاضي صالح ش��������مخي جبر 
القاض��������ي األق��������دم ف��������ي هيئ��������ة األحوال 
الشخصية ملحكمة التمييز االتحادية 
إن " الجلس��������ة ناقش��������ت كيفي��������ة  إيجاد 
الوسائل  املناسبة  لتمكني من له حق  
املش��������اهدة  لتنفي��������ذ أحكام املش��������اهدة 
واالصطح��������اب ومنه��������ا توفي��������ر املكان 
املالئ��������م لتمكينهم م��������ن الحضور دون  
عن��������اء وإمكاني��������ة املش��������اهدة ف��������ي أيام 
العط��������ل الرس��������مية لضم��������ان حض��������ور 

جميع  األطراف".

التفاصيل ص 6

المنازعات الرياضية: قراراتنا ملزمة للجميع وال تقاطع مع األولمبية الدولية

الحبس لرجل هدد زوجته بنشر صورها عبر الفيس بوك! توجيه بزيادة ايام 
مشاهدة المحضون وإتاحتها 

خالل العطل

  القاضية أريج خليل

اتفاق اخلصم  

https://www.hjc.iq/view.67832/
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بغداد / إيناس جبار 

ال ت��������زال ح��������االت التع��������دي عل��������ى العالم��������ات 
التجارية حاضرة، فباإلضافة الى التزييف 
والس��������رقة، ظهر التسويق االلكتروني الذي 
يس��������تغل عالمات تجاري��������ة معروفة لصالح 
منتج��������ات مزيفة، وعند وص��������ول املنتجات 
للمس��������تهلك ال��������ذي يطلبها عب��������ر االنترنت 

يكتشف انه كان ضحية احتيال.
 ويق��������ول القاضي منجد فيص��������ل غازي من 
محكمة تحقي��������ق النزاهة وغس��������يل األموال 
والجريمة االقتصادية  أن "املشرع العراقي 
عرف العالمة التجارية في قانون العالمات 
والبيان��������ات التجاري��������ة رقم 21 لس��������نة 1957 
على أنها )إشارة او مجموعة من اإلشارات 
يمك��������ن أن تش��������كل عالمة تجاري��������ة يمكن من 
خاللها التمييز بني س��������لع مش��������روع ما عن 

سلع مشاريع أخرى(.
ويضيف أن "العالمة هي الهوية التي تميز 
منتج��������ا ما وش��������ركة م��������ا عن غيره��������ا وهي 
واحدة م��������ن األصول املالية املهمة للش��������ركة 
بل ان��������ه كثيرًا م��������ا تعرف بعض الش��������ركات 

بالعالمات وليس العكس".
وع��������ن إجراءات  منح العالمة التي رس��������مها 
القانون يوضح منجد أنها "تبدأ من إيداع 
الطل��������ب إل��������ى مس��������جل العالمات ف��������ي وزارة 
الصناع��������ة س��������واء كان مقدم الطل��������ب عراقيًا 
أم أجنبي��������ا وبعد إكمال إجراءات تس��������جيل 
الطل��������ب وفح��������ص العالمة للتأك��������د من عدم 
وجود عالمة س��������ابقة تمتل��������ك الخصائص 
ذاتها ويؤدي قبوله��������ا إلى إيهام الجمهور 
بع��������د ذلك ينش��������ر طلب التس��������جيل في ثالث 
نشرات متتالية في النشرة الرسمية ملسجل 
العالم��������ات وفي حالة ع��������دم وجود اعتراض 
يص��������ار إلى تس��������جيل العالمة باس��������م مقدم 
الطل��������ب بعد اس��������تيفاء الش��������روط القانونية 

وتكون مدة حماية العالمة عش��������ر س��������نوات 
قابلة للتجديد للم��������دة ذاتها بموجب طلب 

يقدم خالل السنة األخيرة".
ويب��������ني القاض��������ي أن "هناك حاالت ش��������طب 
للعالم��������ة مث��������ال عند تقديم طل��������ب يثبت من 
خالل��������ه مقدمه إن العالمة لم تس��������تعمل ملدة 
ث��������الث س��������نوات أو أن تس��������جيل العالمة تم 
بالتحايل أو بشكل مخالف إلحكام القانون 

أو أنها استعملت بقصد التضليل".
ويض��������ع القاض��������ي مث��������ال بإص��������دار محكمة 
التميي��������ز االتحادية اح��������د قراراتها في عام 
2010 في ه��������ذا االتجاه وق��������د تضمن القرار 
)بان العالمة التجارية ال تؤدي إلى إيهام أو 
تضليل أو إرباك إال إذا كانت مش��������ابهة إلى 
عالمة أخرى من حيث الشكل أو التصنيف 
السلعي أما إذا كان هناك اختالف وعناصر 

تباين في العالمتني فال وجود لإليهام(.
ويواص��������ل حديث��������ه انه "إضافة إلى أش��������كال 
العالم��������ات التي ذكرت آنفا فقد أش��������ار نظام 
األس��������ماء التجارية والس��������جل التجاري رقم 
6 لس��������نة 1985 إلى كيفية تس��������جيل االس��������م 
التج��������اري واالس��������م التج��������اري يختلف عن 
العالم��������ة التجارية من ع��������دة جوانب وأناط 
النظ��������ام املذك��������ور تس��������جيل االس��������م لرئيس 
الغرفة التجارية وقد رس��������م آليات قانونية 

لذلك".
ف��������ي  املوج��������ودة  االش��������كاالت  ش��������أن  وف��������ي 
الش��������ارع ، يق��������ول "ترد إلى املحكم��������ة العديد 
م��������ن الش��������كاوى الت��������ي تتعل��������ق بتزوي��������ر أو 
تقلي��������د العالمات  املعروفة في البلد س��������واء 
األجنبية أو املحلية"، مش��������يرا إلى أن "املادة 
الرابعة الفقرة )2( أش��������ارت إل��������ى انه يتمتع 
مالك العالمة املشهورة بالحماية املمنوحة 
بموجب ه��������ذا القانون حتى لو لم تس��������جل 
العالم��������ة ف��������ي الع��������راق بمعن��������ى إن الحماية 
القانوني��������ة بموج��������ب القان��������ون على نوعني 

)حماية للعالمات املس��������جلة وهي العالمات 
االعتيادية إما العالمات الدولية املشهورة 
كم��������اركات العط��������ور الش��������هيرة أو م��������اركات 
املش��������روبات أو األغذية واأللبس��������ة املعروفة 
عاملي��������ًا فإنه��������ا محمي��������ة ف��������ي الع��������راق بدون 

الحاجة إلى تسجيلها محليًا(.
ويستدرك انه "بموجب وصول اإلخبار إلى 
هذه املحكم��������ة يصار إلى مفاتحة مس��������جل 
العالمات إلعالمنا هل أن العالمة مس��������جلة 
لديهم من عدم��������ه، كذلك معرف��������ة وكيل فرع 
الش��������ركة في الع��������راق إذا كان املنتج أجنبيا 
وبع��������د ورود اإلجاب��������ة يت��������م اإليع��������از إل��������ى 
الجه��������ات التحقيقي��������ة املختص��������ة باالنتقال 
إلجراء التفتيش وضبط العالمة املقلدة مع 
صاحبها في حال تلبس��������ه بالجرم املشهود 
وذل��������ك وف��������ق أح��������كام امل��������ادة 35 م��������ن قانون 
العالمات رقم 21 لس��������نة 1957 والتي نصت 
عل��������ى عقوبات تت��������راوح من الحبس س��������نة 
إلى خمس س��������نوات إضافة إل��������ى الغرامات 
املالية لحاالت تزوي��������ر العالمة التجارية أو 

تقليدها".
 ويضي��������ف أيض��������ا "كذل��������ك نصت امل��������ادة 36 
م��������ن القانون املذكور على عقوبات مش��������ددة 
ومضاعفة في حالة ارتكاب الجريمة للمرة 

الثانية".
 وبخصوص كيفي��������ة التعامل القانوني مع 
التواص��������ل االجتماعي  أصحاب صفح��������ات 
الت��������ي تبي��������ع تل��������ك امل��������اركات املقل��������دة فيتم 
التعامل معهم بالطريقة الس��������ابقة نفسها، 
كما يقول القاضي، أي اإلجراءات القانونية 
والعقوبات الرادعة لك��������ن يتم التواصل مع 
أصحاب الصفحات )البيجات( التي تروج 
للعالم��������ات املقلدة بغي��������ة التمكن من معرفة 
هوياته��������م عبر التواص��������ل معهم وضبطهم 
بالج��������رم املش��������هود أو التوص��������ل إلى اس��������م 

صاحب الحساب عبر الطريق التقنية.

تجار يسوقون ماركات 
وعالمات مزيفة عبر االنترنت

نينوى/ رغد سمير

لم تكن عملي��������ات التخريب املتعمد 
واالرواح التي أزهقت هي الوحيدة 
الت��������ي تركه��������ا داع��������ش للم��������دن التي 
اجتاحتها عصاباته االرهابية، بل 
أن م��������ن اخط��������ر ما ترك��������ه داعش هي 
التبع��������ات الخطيرة عل��������ى التركيبة 
االجتماعية والتي ه��������ددت البنيان 

األسري وأسهمت بتفككه.
ومن ضمن الش��������واهد اليومية على 
آث��������ار تل��������ك االف��������ة كان لج��������وء زوجة 
أحد الدواعش للقضاء بعد تحرير 
املوص��������ل منه��������م رغبة منه��������ا بنيل 
الحري��������ة م��������ن س��������جن خط��������ت عل��������ى 
جدرانه تعابي��������ر الم وحزن وتهديد 
وتعنيف بع��������د ان كانت تعيش في 
بيت ذويها الذي استقت منه الراحة 

واالمان.
وسط حس��������رات على مصير ابنتها 
واحفادها تقف )ام ايمان( متحدثة 
ل�"القض��������اء" بش��������هادة ملؤه��������ا االالم 
متحدثة عن قصة انتماء زوج ابنتها 
الى عصاب��������ات داعش االرهابية في 
فت��������رة احتالله��������م ملحافظ��������ة نينوى 
)مدين��������ة املوصل تحدي��������دًا( واصفة 
س��������لوكه الذي ب��������دأ بارتدائ��������ه الزي 
االفغاني واعالنه الوالء لهم ومن ثم 
عمله في املس��������جد لتوزيع الكفاالت 
للزم��������ر االرهابية من اف��������راد داعش، 
اعقبها فراره ال��������ى املوصل القديمة 
)الجان��������ب االيم��������ن للمدين��������ة( اثناء 
الب��������دء بعمليات التحري��������ر وفقدانه 
وأطفال��������ه  زوجت��������ه  ت��������اركا  هن��������اك  
ملصير مجهول، شاكية حال ابنتها 
)إيم��������ان( وأبنائه��������ا الذي��������ن تنف��������ق 
عليه��������م من قوت راتبه��������ا التقاعدي 

كونها أرملة.
)إيمان( بدورها تقول إنها كانت قد 
قدمت إخبارًا على زوجها الداعشي 
معلن��������ة ع��������ن رفضها لفك��������ره وعمله 
الذي لطاملا تكتم��������ت عنه خوفا من 
تهديده لها بجلبه لس��������بية الى دار 

الزوجية وسلبها حضانة اطفالها.
بعد تحرير املوصل من العصابات 
االرهابي��������ة وفق��������دان اي اثر لزوجها 
املنتمي له��������م، رفعت )ايمان( دعوى 
تفري��������ق عن زوجه��������ا مطالبة إثبات 
نس��������ب ابنها الذي ولد اثناء احتالل 
حك��������م  ليص��������در  للمدين��������ة  داع��������ش 
املحكم��������ة بتفريقه��������ا ع��������ن زوجه��������ا 
الداعش��������ي وفق احكام قرار مجلس 
قيادة الث��������ورة )املنح��������ل( رقم 1529 
لس��������نة 1985بدالل��������ة امل��������ادة 40 م��������ن 

قانون االحوال الشخصية. 
م��������ع  وش��������هادتها  )إيم��������ان(  قص��������ة 
والدتها ل��������م تك��������ن إال نموذجا حيا 
للعديد م��������ن القص��������ص التي تحفل 
به��������ا محاك��������م امل��������دن املح��������ررة م��������ن 
عصابات داع��������ش اإلرهابية. لتكون 
)القضاء( وقفة أمام هذه الظاهرة  ل�
البني��������ان  ته��������دد  الت��������ي   الخطي��������رة 

االجتماعي.

طلبات تفريق بالجملة!
وقفتن��������ا األول��������ى كانت م��������ع قاضي 
أول محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية 
ف��������ي املوص��������ل ال��������ذي حدثن��������ا حول 
أس��������باب ازدياد حاالت الطالق بعد 
تحري��������ر املدينة من عصابات داعش 
اإلجرامية، مش��������يرا الى إقدام املئات 
وربم��������ا اآلالف م��������ن الزوج��������ات على 
تقديم طلبات التفريق بسبب انتماء 
أزواجه��������ن ال��������ى عصاب��������ات داع��������ش 
االرهابي��������ة، مؤكدًا إص��������دار املحكمة 
للعدي��������د م��������ن الق��������رارات بالتفري��������ق 
اس��������تنادا الحكام قرار مجلس قيادة 
الثورة )املنحل( والذي اجاز للزوجة 
طلب التفريق في حالة هروب الزوج 

الى جانب العدو. 

أسباب أخرى 
يضي��������ف قاضي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية قائ��������ال: م��������ن ضمن ما 

خلف��������ه داعش من آثار خطيرة على 
البنية االجتماعية في نينوى كان 
تدمير الكثير من املنازل في املدينة 
جراء ما خلفه احتاللهم من خراب 
ودم��������ار وعدم قدرة اصحابها على 
توفير س��������كن بديل ومالئم ماشكل 
عبئ��������ا اضافيا على االس��������ر اس��������هم 
بازدي��������اد حاالت تفككه��������ا لينتهي 

االمر بالطالق. 
ام��������ا ظاه��������رة التهجير التي س��������ادت 
خ��������الل احتالل داع��������ش للمدينة فقد 
عدت س��������ببا آخر في ازدياد معدالت 

الطالق عند الشريحة املتضررة. 

العامل االقتصادي 
يش��������ير القاض��������ي ال��������ى أن العامل 
االقتص��������ادي وتدهوره في املدينة 
ج��������راء الخراب ال��������ذي اصابها كان 
له االثر االكبر ف��������ي ازدياد حاالت 
الطالق ف��������ي املدينة بعد تحريرها 

املعيشية  الحالة  بتدهور  متمثال 
وع��������دم توفر فرص العمل وازدياد 
وع��������دم  والفق��������ر  البطال��������ة  نس��������ب 
الق��������درة على توفي��������ر االحتياجات 
ال��������زوج  قب��������ل  م��������ن  الضروري��������ة 

الستمرار الحياة.

إجراءات قانونية
وفي إش��������ارة لإلجراءات القانونية 
املتبع��������ة من قبل زوجة الداعش��������ي 
إلقام��������ة دع��������وى التفري��������ق يوج��������ه 
قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في حمام العليل الزوجة املتضررة 
م��������ن زوجه��������ا الداعش��������ي بتقدي��������م 
إخبار ضده إلى محكمة التحقيق 
املختص��������ة ويع��������زز ذلك بش��������هادة 
ش��������هود اإلثب��������ات لرف��������ق نتيجت��������ه 
ضمن دع��������وى التفريق ف��������إذا ثبت 
مقتل الزوج الداعشي وتم تأشير 
ذلك ف��������ي دائرة الصح��������ة املختصة 
ف��������إن محكمة األحوال الش��������خصية 
تقضي برد دعوى التفريق النعدام 
الخصومة وكذلك األمر بالنس��������بة 

لدعوى إثبات النسب.
وبذلك تبقى زوجة من انتمى الى 
العصاب��������ات اإلرهابية الداعش��������ية 
بال تفري��������ق ويتعذر اثبات نس��������ب 

اوالدها منه. 

الباحث االجتماعي
البح��������ث االجتماعي  وكان ملكتب 
الش��������خصية  في محكمة االحوال 
ه��������ذا  ف��������ي  رأي  املوص��������ل  ف��������ي 

املوضوع.
االجتماع��������ي  الباح��������ث  ويش��������دد 
عل��������ى تحمل كافة االس��������باب آنفة 
الذكر، مشيرا الى مسعى القضاء 
العراق��������ي لبذل الجه��������ود الكبيرة 
من اجل الحد م��������ن ظاهرة ازدياد 
حاالت الط��������الق ومحاولة تقريب 
وجهات النظر بني الطرفني وحل 
الحالف��������ات التي تعت��������ري الحياة 
الزوجية أما ع��������ن حالة الدواعش 
فأشار الباحث الى ضرورة لجوء 
الزوجة الى املحاكم لحل مشكلتها 
وفك ارتباطها بشريكها الداعشي 

عبر نافذة القضاء.

داعش يترك آثاره على نينوى: تزايد ملحوظ 
في حاالت الطالق والتفكك

الوضع االقتصادي واالجتماعي يضرب االستقرار األسري

  اآلثار القانونية العتبار 
جائحة كورونا قوة قاهرة  

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يعتبر تحقيق االستقرار في املجتمع أهم االهداف للنظام القانوني فحاجة 
املجتم��������ع  ال��������ى االس��������تقرار ال تقل بأي حال ع��������ن حاجته ال��������ى النظام واالمن 
والعدل فهو فاتحة  كل حضارة وأس��������اس تقدمه وذلك الن املجتمع املستقر 
أقدر على النم��������و والتقدم من  املجتمع الذي تس��������وده الفوضى واالضطراب 
وعدم االستقرار وانقطاع االس��������تقرار  الحقيقي للحقوق واملراكز القانونية 
ه��������و الذي يكون مبنيا على تمكن االفراد من  املطالبة بهذه الحقوق واملراكز 
والدف��������اع عنه��������ا واتخ��������اذ االج��������راءات الالزم��������ة  للمحافظة عليه��������ا وتنفيذ 
الواجب��������ات واالعب��������اء االجرائية امللقاة عل��������ى عاتقهم ف��������ي  املواعيد املحددة 
قانون��������ا فاذا حدثت بعض الظ��������روف او الوقائع او االحداث التي  تحول بني 
االشخاص وبني املطالبة بحقوقهم ومراكزهم القانونية فانه ال يمكن  القول 
بوجوب تحقيق االس��������تقرار وعدم االعتداد به��������ذه الظروف والوقائع، ولكن 
قد تط��������رأ على الدعوى ظروف تحول دون انعق��������اد الخصومة القضائية او 
تحول بني  الخصم وبني حضور جلس��������اتها او متابعة اجراءاتها ولم ينص 
املش��������رع العراقي  عل��������ى مصطلح القوة القاهرة في قان��������ون املرافعات املدنية 
وانما اس��������تخدم مصطلح  انقط��������اع املرافعة باعتباره م��������ن االحوال الطارئة 
على الدعوى فالحاالت التي  اوردها املش��������رع العراق��������ي ما هي اال تطبيقات 
للقوة القاهرة اوردها املش��������رع  العراقي على سبيل الحصر مع االخذ بنظر 
االعتب��������ار ان القوة القاهرة تكون على  نوع��������ني خاصة حيث تكون مقتصرة 
على الخصم وحده وعامة تش��������مل الخصوم  واط��������راف الدعوى والغير على 
حد س��������واء والقوة القاهرة هي امر غير متوقع  حصوله وغير ممكن تالفيه 
يجبر الش��������خص على االخالل بااللتزام كالحرب بما  ينجم عنها من احداث 
مادية وازمات اقتصادية او انتش��������ار وباء مثل جائحة  كورونا حيث اعتبر 
انتش��������ار هذا الوباء قوة قاهرة عامة اذ انها شملت جميع الناس  وفي كافة 
ارجاء البالد وان ش��������روط الق��������وة القاهرة هي ان تك��������ون الواقعة غير ممكنة 
 التوقع ويس��������تحيل دفعها وان تكون مس��������تقلة عن ارادة الخصم وان تجعل 
الواقع��������ة  مباش��������رة الخصم للعمل االجرائي مس��������تحيال وه��������ي تختلف عن 
الظ��������روف الطارئة  حيث ان القوة القاهرة ق��������د تكون عامة وقد تكون خاصة 
ام��������ا الظروف الطارئ��������ة  فتكون عامة دائما وكذل��������ك االختالف من حيث االثر 
اذ ان االث��������ر املترتب على  تحقق القوة القاهرة هو انتفاء املس��������ؤولية املدنية 
ف��������ي اطار القانون املدني ووقف  املدد القانونية وبطالن االجراءات في اطار 
قان��������ون املرافع��������ات املدني��������ة في حني ان  االث��������ر املترتب على تحق��������ق الظروف 
الطارئ��������ة هو انقاص الت��������زام املدين املرهق  الى الحد املعق��������ول واملقبول وقد 
نصت املادة )211( من القانون املدني العراقي  على انه )اذا اثبت الش��������خص 
ان الضرر قد نش��������ا عن س��������بب اجنبي ال يد له فيه كآفة  س��������ماوية او حادث 
فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا املتضرر كان غير  ملزم بالضمان 

مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك(.
 وق��������د اعتبرت محكم��������ة  التمييز االتحادية انتش��������ار فاي��������روس كورونا قوة 
قاهرة اذ اصدرت الهيئة العامة في  محكمة التمييز االتحادية قرارها املرقم 
14/الهيئة العامة / 2020 املتضمن :   )...ومن مصاديق القوة القاهرة انتشار 
وتفشي وباء فايروس كورونا في جميع  العالم ومنها العراق وقد اقترن ذلك 
بعدم وجود لقاح او دواء مخصص له مما  احدث حالة من الرعب والخوف 

والهل��������ع وقد حتم ذل��������ك عل��������ى دول العالم ومنها 
 الع��������راق اتخاذ مجموع��������ة من التدابي��������ر الوقائية 
للحد من انتشاره وواحدة من هذه  التدابير فرض 
الحظر الشامل حيث يعتبر فرض الحظر الشامل 
وما نتج عنه  من ايقاف الدوام الرسمي في العالم 
نتيجة انتشار فايروس كورونا قوة قاهرة  ومن 
االثار الت��������ي ترتبت عليها وقف امل��������دد القانونية 
ومنها مدة الطع��������ن في االحكام  والقرارات ومنها 

الطعن التمييزي(.  

■ الوضع االقتصادي ومخلفات داعش تترك اثارا وخيمة على الموصل

بغداد/ غسان مرزة

تحدث قض��������اة خبراء عن س��������لطة املحكمة في 
توجيه الطعن التمييزي، مش��������يرين الى طرق 
الطعن املتع��������ددة، مؤكدين على أن النصوص 
والتش��������ريعات حرص��������ت عل��������ى ع��������دم إعط��������اء 

حصانة ألي قرار من الطعن.
ويق��������ول القاض��������ي صباح روم��������ي عناد عضو 
محكمة التمييز االتحادية إن املشرع العراقي 
حرص على ع��������دم إعطاء الحصان��������ة ألي قرار 
أو حك��������م قضائي أو ق��������رار إداري م��������ن الطعن، 
إذ نصت املادة ) 100( من دس��������تور جمهورية 
الع��������راق لع��������ام 2005 عل��������ى أن )يحظ��������ر النص 
ف��������ي القوانني عل��������ى تحصني أي عم��������ل أو قرار 
إداري م��������ن الطعن(، وتطرق قان��������ون املرافعات 
املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل بنص املادة 
)168( لط��������رق الطع��������ن وهي )االعت��������راض على 
الحكم الغيابي، االس��������تئناف، إعادة املحاكمة، 
التميي��������ز، تصحيح القرار التمييزي، اعتراض 

الغير(".
وأضاف "كذلك قد ضمنها قانون االس��������تمالك  
رقم 12 لسنة 1981، وكذلك قانون التنفيذ رقم 
45 لسنة 1980 املعدل، وقانون التقاعد املوحد 
رقم 9 لسنة 2014، وكذلك قانون العمل رقم 37 
لس��������نة 2015، والعديد من القوانني والقرارات 
ومنها القرار 1198 لسنة 1977 املعدل، والقرار 

1081 لسنة 1982، والقرار 527 لسنة 1985".
وأشار عناد إلى أن "املش��������رع العراقي قد منح 
الدور االيجابي ف��������ي توجيه الدعوى وهذا ما 
هو وارد في القانون رقم 160 لسنة 1979 وفي 
الدس��������تور العراقي الذي من��������ح للقاضي دورًا 
ايجابيًا يتمثل بعدم نظر الدعوى إذا استشعر 
الحرج منها ويتنحى عن نظرها عمال بأحكام 
امل��������ادة 94 من قان��������ون، كذلك الحال بالنس��������بة 
لقان��������ون االثبات رقم 107 لس��������نة 1979 املعدل 
والذي منح أجازة توسيع سلطة القاضي في 

توجيه الدعوى وصواًل الى الحكم العادل في 
القضية املنظورة وعلى تبسيط الشكلية الى 
الحد الذي يضم��������ن املصلحة العامة واليؤدي 

الى التفريط بأصل الحق املتنازع فيه".
وأضاف القاض��������ي أن "مجلس القضاء االعلى 
ق��������د منح للقاض��������ي دورا ايجابي��������ا في توجيه 
الطعن املقدم اليه في الق��������رارات واالحكام الى 
املحكمة املختصة بنظر الطعن بما يؤدي الى 
سرعة الحسم وبما يؤدي الى ايصال الحقوق 
الى اصحابها وللحيلولة دون اعطاء الفرصة 
الطالة امد الدعاوى وكذلك ما تضمنته املادة 
)5( من قان��������ون االثبات الناف��������ذ، ومنها اعمام 
مجل��������س القض��������اء االعلى الذي ال��������زم القاضي 
ال��������ذي يقدم اليه الطعن ان يق��������وم بإحالته الى 
املحكم��������ة املختصة بصرف النظر عن العنوان 

الذي كتبه املميز في عريضته التمييزية". 
وأتم حديثه قائاًل ان "جميع القوانني قد نصت 
على طرق الطعن باالحكام او القرارات وحددت 
جهات الطعن اما ان تكون امام هيئات ادارية 
او ام��������ام القض��������اء متمثل��������ة بمحكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة او محكمة االس��������تئناف بصفتها 
التمييزي��������ة اال أن هن��������اك أحكاما تخضع لعدة 
ط��������رق من ط��������رق الطع��������ن القانوني��������ة، وهنالك 
قس��������م من القرارات تخضع لطريق طعن واحد 
وبالتالي فأن، هناك تف��������اوت في طرق الطعن 

وجهات الطعن".
من جانب��������ه، يوضح القاضي حجاب إبراهيم 
احمد عض��������و محكمة التميي��������ز االتحادية أن 
ط��������رق الطعن ف��������ي القرارات واالح��������كام في ما 
يتعلق بالدعوى املدنية تتم وفقا لإلجراءات 
الت��������ي احتواها قانون املرافع��������ات املدنية رقم 
83 لس��������نة 1969 املعدل إضافة الى ما تناوله 
قانون االدعاء العام رقم 49 لسنة 2017 إذ رسم 
طري��������ق الطعن في بعض االح��������كام والقرارات 
وكذلك قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية 
رقم 23 لس��������نة 1971 املعدل ولقد حدد قانون 

املرافع��������ات املدنية في املواد م��������ن )230-168 ( 
منه طرق الطعن باألحكام وقسمها الى طرق 
طعن عادية و تش��������مل االعتراض على الحكم 
الغياب��������ي و االس��������تئناف و ط��������رق طع��������ن غير 
عادية و تش��������مل اعادة املحاكمة و التمييز و 
تصحيح القرار التمييزي و اعتراض الغير. 

واضاف القاضي أن "القانون وضع ضوابط 
تقدي��������م الطعون في األحكام والقرارات وحدد 
لها امل��������دد القانونية والجهة التي تقدم اليها 
واالث��������ر املترتب عل��������ى عدم مراع��������اة تلك املدد 
والذي يؤدي الى س��������قوط الح��������ق في الطعن، 
وأن تقض��������ي املحكم��������ة من تلقاء نفس��������ها برد 
عريضة الطع��������ن اذا حصل بعد انقضاء املدد 
القانوني��������ة ، وال��������زم القان��������ون الخصوم عند 
تقدي��������م الطع��������ون ان تش��������تمل عريضة الطعن 
عل��������ى بع��������ض البيان��������ات الواج��������ب ذكرها في 

العريضة". 
وأكد القاضي أن "قانون االدعاء العام النافذ 
اعط��������ى الح��������ق لالدع��������اء الع��������ام ف��������ي مراجعة 
طرق الطعن بالق��������رارات الصادرة من محاكم 
االحوال الشخصية او املحاكم املدنية وكذلك 
الدعاوى املدنية التي تكون الدولة طرفًا فيها 
او املتعلقة بحقوق مدنية ناش��������ئة للدولة عن 
الدعاوى الجزائي��������ة اواألحكام املتعلقة باملال 
الع��������ام وعل��������ى الرغم من ف��������وات م��������دة الطعن 

القانونية".  
وأش��������ار القاض��������ي إل��������ى أن "قان��������ون املرافعات 
املدنية ألزم الطاعن ان يرفق استش��������هادا من 
محكم��������ة االس��������تئناف املختصة يفي��������د بعدم 
تقديم اس��������تئناف على الحك��������م البدائي وذلك 
حتى ال يتعارض الحكم التي تصدره محكمة 
االس��������تئناف بصفتها االستئنافية مع القرار 
التي تصدره محكم��������ة التمييز االتحادية، و 
قد الزم القانون بتقدي��������م الطعن الى املحكمة 
الت��������ي اصدرت الحك��������م عند االعت��������راض على 

الحكم الغيابي".

قضاة خبراء يتحدثون عن سلطة 
المحكمة في توجيه الطعن التمييزي

https://www.hjc.iq/view.67830/
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يقول قاض��������ي محكمة املنازع��������ات الرياضية 
الس��������يد محم��������د عل��������ي محم��������ود ندي��������م إن��������ه 
املحكم��������ة  ه��������ذه  تش��������كيل  بي��������ان  "بموج��������ب 
أصبحت ه��������ي املختصة بالفصل باملنازعات 
الرياضية اعتبارا م��������ن تاريخ صدور البيان 
ف��������ي 2020/11/17 والتي تمت��������د واليتها إلى 
جمي��������ع وعموم أنحاء الع��������راق"، الفتا إلى أنه 
"ال يج��������وز للمحاكم األخرى ف��������ي العراق بعد 
تاريخ صدور البي��������ان النظر بالدعاوى التي 
تدخل ضمن اختصاص هذه املحكمة، وعلى 
بقي��������ة املحاكم إحال��������ة الدع��������اوى عليها التي 
تق��������ام أمامها حس��������ب االختص��������اص النوعي 
كون بيان تشكيل املحكمة يتعلق بالقوانني 

االجرائية التي تحدد االختصاص".
وأض��������اف القاض��������ي ف��������ي مقابل��������ة خاصة مع 
"القض��������اء" أن "املحكم��������ة تخت��������ص بالنظر في 
املنازع��������ات التي تنش��������أ ب��������ني أط��������راف العقد 
الرياض��������ي بمناس��������بة تنفيذه��������ا أو أثنائها 
أو التي تنش��������أ بني املؤسس��������ات واالتحادات 
الرياضي��������ة مث��������ل وزارة الش��������باب والرياضة 
العراقي��������ة  الوطني��������ة  االوملبي��������ة  واللجن��������ة 
واالتح��������ادات الرياضية الت��������ي تتعلق بنزاع 
يحصل في ما بينها يخص ش��������أنا رياضيا 
أو بينه��������ا وب��������ني الرياضي��������ني، ومنها عقود 
الرياض��������ي لالعب��������ني واملدرب��������ني  االحت��������راف 
والدعاي��������ة  الرعاي��������ة  وعق��������ود  واإلداري��������ني 
الرياضي��������ة وعقود تمثي��������ل ووكالء الالعبني 
وحقوق البث التلفزيوني للمباريات وحقوق 
الرياضية وانتخاب��������ات االتحادات  الرعاي��������ة 
الوطني��������ة  االوملبي��������ة  واللجن��������ة  الرياضي��������ة 

العراقية وما يتعل��������ق بها من امور ونزاعات 
والدع��������اوى املتعلقة بقانون منح الرياضيني 
االبطال والرواد رقم 6 لسنة 2013 وغيرها".

وطال��������ب القاضي محمد عل��������ي محمود نديم  
"م��������ن االتح��������ادات واالندي��������ة الرياضي��������ة عند 
تنظيم العقود مع الك��������وادر االدارية والفنية 
والالعبني االس��������تعانة بمستشارين قانونني 
متخصصني في مج��������ال القوانني الرياضية، 
فضال عن فتح مكات��������ب محاماة متخصصة 
باملج��������ال والش��������أن الرياض��������ي ليت��������م تنظيم 
العقود وفقا لقانون االحتراف الرياضي رقم 

60 لسنة 2017 ولوائح االحتراف الدولية".
وأش��������ار قاضي محكمة املنازعات الرياضية 
إل��������ى أن "املحكم��������ة تس��������تعني أن تطل��������ب األمر 
بخب��������راء مختص��������ني ف��������ي املج��������ال الرياضي 
م��������ن الالعب��������ني واملدربني الس��������ابقني أو الطب 
الرياضي وغيره��������م عند النظر في الدعاوى، 
كما أنه ف��������ي اغلب االحيان نش��������اهد حضور 
ممثل��������ي الخصوم ف��������ي الدع��������اوى كمحامني 
الش��������باب  وزارة  ع��������ن  قانوني��������ني  وممثل��������ني 

والرياضة للترافع والدفاع عن موكليهم".
ويؤك��������د القاض��������ي "أن الق��������رار الص��������ادر م��������ن 
املحكمة يكون ملزما للرياضيني واملؤسسات 
الرياضية داخل العراق بحكم الوالية العامة 
للقضاء العراقي وبحكم سريان والية القضاء 
على جميع األش��������خاص الطبيعية واملعنوية 
العامة والخاصة، إال ما استثني منها بنص 
خ��������اص بموجب املادة 3 م��������ن قانون التنظيم 

القضائي رقم 160 لسنة 1979".
وع��������ن انتخابات اللجن��������ة االوملبية الوطنية 

العراقي��������ة يرى القاضي محمد علي محمود 
نديم بان "اللجن��������ة االوملبية الدولية تحترم 
حقوق األط��������راف باللجوء إلى هذه املحكمة 
ومثال ذل��������ك ما ورد برس��������التها الى اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية بخصوص أزمة 
انتخابات مكتبه��������ا التنفيذي االخيرة التي 
جرت في 14/ 2020/11 والتي أشارت فيها 
إلى أن هناك نزاع��������ا مطروحا امام القضاء 

العراقي".
ويعتق��������د القاضي ب��������ان "اللجن��������ة االوملبية 
الدولي��������ة ال تتدخ��������ل بالقوان��������ني واألح��������كام 
الوطنية فاالصل ليس هناك إشكال في حالة 
وجود أطراف نزاع وطنية ألنهم يخضعون 
للقض��������اء الوطني ولكن اإلش��������كال يطرح في 
حالة اختالف جنس��������ية األط��������راف املتنازعة 
ومن ثم تدخ��������ل القانون الدول��������ي للنظر في 
النزاع وحله عبر محكمة التحكيم الرياضي 
الدول��������ي )CAS( وب��������كل ح��������ال فان الش��������ارع 
القانوني  بالش��������أن  واملختصني  الرياض��������ي 
الرياضي ترقبوا بشغف كبير قرار محكمة 
املنازعات الرياضي��������ة والتي أصدرت حكمًا 
بإيقاف العمل بانتخابات املكتب التنفيذي 
للجن��������ة االوملبي��������ة الت��������ي جرت في ال���������14 من 
الش��������هر الجاري اس��������تنادًا ألحكام املواد )51 
و152 و 153 و 216( م��������ن قان��������ون املرافع��������ات 
املدني��������ة بعدما نظرت في الش��������كوى املقدمة 
من قبل املعترضني على نتائج االنتخابات 
االخيرة والتي كانت غير مرضية بحس��������ب 

الالئحة املقدمة من قبلهم".
الوطني��������ة  االوملبي��������ة  "اللجن��������ة  أن  وتاب��������ع 

العراقي��������ة حص��������رت ح��������ق النظر ف��������ي جميع 
املنازعات الرياضية باملحكمة هذه بموجب 
ق��������رار مكتبه��������ا التنفي��������ذي املرق��������م 1476 في 
2015/6/2 املتخذ بجلس��������تها الثالثة عشرة 
ال��������ذي   2015  /4  /  29 بتاري��������خ  املنعق��������دة 
تضم��������ن احالة جميع الش��������كاوى املقدمة من 
االتحادات الرياضية واملتعلقة باإلجراءات 
االدارية واملالية الى املحكمة الرياضية للبت 
به��������ا"، الفتا إل��������ى أن "االتح��������اد العراقي لكرة 
القدم طل��������ب عام 2016 م��������ن مجلس القضاء 
االعلى تش��������كيل ه��������ذه املحكم��������ة، وعلى هذا 
االس��������اس فان املحكمة تكون مختصة بنظر 
املنازعات الرياضية جميعها كما هو الحال 
عن��������د نظرها الدع��������وى التي اقيم��������ت امامها 
بخص��������وص انتخاب��������ات املكت��������ب التنفيذي 

للجنة االوملبية الوطنية العراقية".
وع��������ن وجه االختالف بني محكمة املنازعات 
الرياضي��������ة وب��������ني محكم��������ة )CAS( محكمة 
التحكي��������م الرياض��������ي والت��������ي مقره��������ا ف��������ي 
سويس��������را، لف��������ت إل��������ى أن األخي��������رة "معنية 

بتس��������وية  الخاص��������ة  الخدم��������ات  بتقدي��������م 
املنازعات الرياضية م��������ن خالل التحكيم أو 
التوفيق )الوساطة( متبعة قواعد اجراءات 
مناس��������بة لالحتياجات الخاص��������ة للرياضة 
العاملي��������ة، وحيثما يتعذر تس��������وية املنازعة 
القانونية توفيقا، صار حينها الى التماس 
الح��������ال تحكيم��������ا من قبل محكم��������ة التحكيم 

الرياضي".
وأت��������م أن "قض��������اء التحكي��������م الرياضي يتبع 
لوائح خاصة في الحالتني حيث تحتوي هذه 
املحكمة على قائمة من املحكمني الرياضيني 
يقوم��������ون بإيج��������اد الحلول املناس��������بة لفض 
النزاعات في املجال الرياضي بالتحكيم من 
خالل لجان مكونة من عضو واحد أو ثالثة، 
كما انها تتكون من لجنتني، االولى تختص 
بالنظر ف��������ي النزاعات كلجن��������ة ابتدائية، اما 
اللجنة االس��������تئنافية الثانية فانها تتضمن 

قائمة من الوسطاء في التحكيم".
من جانبه، يقول الصحفي الرياضي حسني 
الذكر إن "محكم��������ة املنازعات الرياضية تعد 

ا م��������ن الكي��������ان املؤسس��������اتي الحضاري  جزء
ال��������ذي اصب��������ح ال بدي��������ل وال غنى عن��������ه كون 
الرياضة هي اداة وهوي��������ة ثقافية وجزء من 
اذرع الدبلوماس��������ية العاملية ما يعطيها قوة 
وتأثيرا على الرأي العام وتمثل احد ملفات 

الحياة".
املنازع��������ات  "محكم��������ة  أن  الذك��������ر  وأض��������اف 
الرياضي��������ة مهم��������ة وضرورة يج��������ب ان تلجأ 
اليها االوساط املعنية لحل النزاعات بشكل 
قواعده��������ا  وتوس��������يع  لترس��������يخها  نهائ��������ي 
وتمكينها من العمل حالها حال اي محكمة 
مختص��������ة اذا كان��������ت في الع��������راق وبقية دول 
العالم"، مش��������ددا عل��������ى عدم "البق��������اء رهيني 
االذرع واالجندات الخارجية التي تس��������تهلك 
وقت��������ا وتس��������ير نتائج القض��������اء واملحاكمات 
وفقا لاله��������واء الدولية كما حدث في قضايا 
محكم��������ة ) cas( التي غالب��������ا ما تصب خارج 
مصلح��������ة الرياض��������ة العراقية ونب��������ارك لكل 
الجه��������ود الت��������ي تس��������عى اليجاد وترس��������يخ 

املحكمة بما يخدم رياضتنا العراقية".

محكمة المنازعات الرياضية: قراراتنا ملزمة للجميع 
في الداخل.. وال تقاطع مع األولمبية الدولية

أوصت االحتادات واألندية باالستعانة بخرباء قانونيني قبل تنظيم العقود

طبيب ينشئ صفحة وهمية على الفيسبوك للتشهري بزميلته!

بغداد/ ليث جواد

أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي تلقي املحاكم 
عش��������رات الدعاوى الخاصة بجرائم القذف والتش��������هير 
يومي��������ا بس��������بب س��������وء اس��������تخدام مواق��������ع التواص��������ل 

االجتماعي.
وفيما لفت القضاة إلى صعوبة وضع حد لهذه الجرائم 
لكون تلك املواق��������ع متاحة للجميع ومتنوعة، دعوا الى 
ضرورة اج��������راء تعديل عل��������ى املواد الخاص��������ة بقضايا 
النش��������ر لكون قانون العقوبات الناف��������ذ والخاص بنظر 
هذه القضايا ش��������رع في ع��������ام 1969 وهي مدة طويلة ال 

تواكب التطور التكنولوجي الحالي.
 وق��������ال قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق تكري��������ت مصطف��������ى 
عب��������د القادر ف��������ي حديث ل� القضاء "منذ انتش��������ار مواقع 
التواصل االجتماعي في البالد بدأت محاكم التحقيق 

تس��������تقبل يوميا عش��������رات الدعاوى الخاصة بعمليات 
الق��������ذف والتش��������هير عبر تل��������ك املواقع م��������ن املواطنني او 
الش��������خصيات العام��������ة"، مبين��������ا أن "قان��������ون العقوبات 
العراقي النافذ في مواده 433 و434 و 438 و 363 تطرق 
للجرائم الخاصة بالتشهير او القذف وحدد عقوبتها 
بالحبس من مدة س��������نة الى خمس سنوات كحد اقصى 

للعقوبة".
وف��������ي تعليق إلى "القض��������اء" ذكر عبد الق��������ادر أن "اغلب 
قضايا القذف والتشهير على تلك املواقع الغرض منها 
االبتزاز املالي ونعتبرها من االمور الغريبة والدخيلة 
على مجتمعنا العراقي التي سادت في اآلونة األخيرة". 
وأش��������ار قاضي التحقيق إلى "صعوبة وضع حد لهذه 
الجرائ��������م لك��������ون مواق��������ع التواصل االجتماع��������ي متاحة 
للجميع وبإمكان من يسيء استخدامها إنشاء أسماء 
مس��������تعارة للقذف والتش��������هير باآلخري��������ن وهذه إحدى 

املعرق��������الت التي تواجه القضاء بهذا الصدد"، موضحا 
أن "التعبي��������ر عن الرأي او االنتقاد عبر مواقع التواصل 
االجتماع��������ي ال يعتبر قذف��������ا او تش��������هيرا اال اذا كان قد 
بني على املس��������اس بالشخص دون وجه حق ومخالف 
لقواع��������د التعبي��������ر عن ال��������رأي وتجاوز ح��������دود االخالق 
واالداب العام��������ة إذ ال بد ان يكون الطرح واالنتقاد بناء 

للمصلحة العامة".
م��������ن جهتها، أكدت قاضي محكم��������ة جنح الرصافة هند 
عبد ال��������رزاق احمد في حدي��������ث ل�"القضاء" أن��������ه "نتيجة 
لكثرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي واملشاكل 
الناجم��������ة عنه��������ا اصبحت هناك حاج��������ة ملحة  لتعديل 
امل��������واد الخاصة بدعاوى القذف والتش��������هير الن قانون 
العقوب��������ات عند تش��������ريعه  في ع��������ام 1969 لم يكن هناك 
شي اسمه انترنيت أو وسائل تواصل اجتماعي وانما 
كان��������ت هناك مطبوع��������ات واهمها الصح��������ف والتي هي 

االخ��������رى لم تك��������ن في 
الجميع وال  متن��������اول 
يقوم ال��������كل بقراءتها 
وحت��������ى التلف��������از ل��������م 

يكن متداوال انذاك".
وأضافت عبد الرزاق 
أن "الزم��������ن الحاضر 
ع��������ن  مختل��������ف 
الظروف التي صدر 
القانون،  اثناءه��������ا 
االمر  فأن  بالتالي 
اجراء  الى  بحاجة 

املادتني  على  تعديل 
434 و 433 م��������ن قانون العقوبات بما يتالءم مع واقعنا 

الحالي".
وفي هذا الس��������ياق، ذكرت قاض��������ي الجنح أن "املادة 433 
م��������ن قانون العقوبات نصت على ان القذف هو اس��������ناد 
واقع��������ة معينة الى الغير باحدى الطرق العالنية والتي 
من ش��������أنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه 

و احتقاره عن أهل وطنه".
 وأش��������ارت إلى أن "هذه املادة تعاقب بالحبس من ستة 
أش��������هر إلى خمس س��������نوات مع غرامة مالية أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من قام بالقذف او التش��������هير على 
شخص س��������واء كان ش��������خصية عادية او عامة بإحدى 
طرق النشر سواء في الصحف او املطبوعات او بإحدى 

طرق االعالم االخرى".
وأوضح��������ت ان "مواق��������ع التواص��������ل االجتماع��������ي عام��������ة 
مث��������ل الفي��������س ب��������وك وتويت��������ر واالنس��������تغرام تعبر من 
الط��������رق العالني��������ة ومتداولة من قبل الجمي��������ع اكثر من 

املطبوعات".
وعن حرية اآلراء الش��������خصية لفتت إلى أن "حرية الرأي 
والتعبير حق كفله الدستور وفق املادة 38 منه لكن هذا 
الحق يعطي للمواطن حري��������ة االنتقاد للحاالت العامة 
املعروف��������ة والش��������خصيات العامة دون قصد التش��������هير 
او االس��������اءة او املس��������اس باالمور الشخصية للشخص 
املقص��������ود او الفرد وعائلته دون دليل مؤكد أي بمعنى 

ان يكون االنتقاد بناء 
الضوء  تسليط  هدفه 
على الظواهر السلبية 
دون ان يك��������ون القصد 
االس��������اءة او التش��������هير 

فقط".
نظ��������ر  إج��������راءات  وع��������ن 
ه��������ذه الدع��������اوى، نوهت 
ب��������أن "القضايا الخاصة 
بدعاوى التش��������هير عادة 
م��������ا تح��������ال ال��������ى خب��������راء 
متخصصني  قضائي��������ني 
ف��������ي ه��������ذا املج��������ال لبيان 
فيم��������ا اذا كان م��������ا اس��������ند 
للمته��������م يش��������كل قذف��������ا وتش��������هيرا م��������ن عدم��������ه ويكون 
ال��������رأي ال��������ذي يقدمه الخبي��������ر في الغال��������ب موضع نظر 
وربما تس��������تند اليه محكمة املوضوع كاساس لالدانة 
والحكم"، موضح��������ة ان "املادة القانوني��������ة انفة الذكر لم 
تمي��������ز في عقوبتها عند ادانة أي متهم وللمحكمة عند 
االدان��������ة والحكم بالعقوبة الزام املدان بالتعويض الذي 
يتناسب مع ما اصاب املشتكي من ضرر وفقا ملا يقدره 
الخبراء من مبلغ وبناء على طلب املشتكي عند تحقق 
الضرر، ولها -أي املحكمة- منح املش��������تكي حق مراجعة 
املحاك��������م املدنية للمطالبة بالتعوي��������ض اذا كان الفصل 

من شأنه تأخير حسم الدعوى الجزائية".
وع��������ن عدد الدع��������اوى التي تع��������رض محكمته��������ا ، قالت 
"تع��������رض علينا يومي��������ا دعاوى يت��������راوح عددها مابني 
)10-15( دعوى، وهذا يفس��������ر ارتفاع مس��������توى الثقافة 

القانونية لدى عامة الناس".
وكش��������فت عن اغ��������رب الدع��������اوى الت��������ي عرض��������ت عليها 
وه��������ي دعوى تع��������رض فيها "طبيب وطبيبة للتش��������هير 
عبر مواق��������ع التواصل االجتماعي )الفيس��������بوك(، وبعد 
التح��������ري اتض��������ح ان هذا التش��������هير هو م��������ن زميل لهم 
وباالختصاص نفس��������ه والس��������بب ان��������ه كان معجبا بها 
وش��������ك بان لديها عالق��������ة بزميله فيما بع��������د وانه يروم 

خطبتها فبدأ بالتشهير بهما".

المحاكم تستقبل يوميا عشرات دعاوى القذف والتشهير عبر مواقع التواصل

■  رئاسة محكمة استئناف الكرخ مقرا لمحكمة المنازعات الرياضية.. عدسة/ حيدر الدليمي

■  دعاوى التشهير في مواقع التواصل تطرق أبواب القضاء بشكل يومي
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 تنظر بعقود االحرتاف والرعاية والبث التلفزيوين وانتخابات االحتادات وشؤون أخرى كثرية

بغداد/ عالء محمد

تختص محكمة املنازعات الرياضية بالنظر بالشؤون الرياضية بني املؤسسات الرياضية  أو بني هذه 
املؤسسات وأعضائها ومنتسبيها أو من غير منتسبيها وهذا مانص عليه قانون االحتراف الرياضي 

رقم 60 لسنة 2017 وقانون اللجنة الباراملبية رقم 65 لسنة 2017  باعتبارها هي املحكمة املختصة 
بتسوية النزاعات الرياضية بعد إعادة تشكيلها بموجب البيان رقم 77 لسنة 2020 الصادر من مجلس 

القضاء األعلى بالعدد 77 / ق/ أ في 2020/11/17 والذي نص على تشكيل محكمة مختصة بالنظر 
املنازعات الرياضية ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية.
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التعليق على حكم المحكمة االتحادية العليا 
ذي العدد 38 / اتحادية / 2019

القاضي غالب عامر الغريباوي 
رئيس محكمة استئناف واسط االتحادية  / رئيس جمعية القضاء العراقي 

تتلخص الوقائع في قيام أحد األشخاص بإقامة الدعوى 
أم��������ام املحكمة االتحادية العليا بصفته مدعيًا على املدعى 
عليهما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب إضافة 
إلى وظيفتيهما يطعن فيها بعدم دس��������تورية املادة )3( من 
قان��������ون املحكم��������ة االتحادية العليا الذي أصدرته الس��������لطة 
الوطني��������ة باألم��������ر التش��������ريعي رق��������م 30 لس��������نة 2005 ألنها 
أصبحت مخالفة ألحكام الدس��������تور حيث أعطت صالحية 
 ملجلس القضاء األعلى بترش��������يح رئيس وأعضاء  املحكمة 
والتي عطلت بشكل ضمني بموجب قرار املحكمة االتحادية 
رقم 19 /اتحادية / 2017  في 11  /4  /2019 والقاضي بعدم 
دس��������تورية املادة )3( من قانون مجلس القضاء األعلى رقم 

45 لسنة 2017.
طل��������ب وكيل املدعى عليه األول رئي��������س الجمهورية إضافة 
إل��������ى وظيفته رد الدعوى عن موكله لعدم توجه الخصومة 
 اس��������تنادا إلى أحكام املادتني )4و80( م��������ن قانون املرافعات 
املدنية فيما طلب وكيل املدعى عليه الثاني رئيس مجلس 
الن��������واب إضافة إلى وظيفته رد الدعوى كون وكيال املدعي 

لم يبينا ولم يثبتا مصلحة موكلهما من اقامة الدعوى.
وبعد ان وج��������دت املحكمة ان الدعوى قد اس��������تكملت قررت 
افهام ختام املرافعة بتاريخ 21 / 5 /2019  وافهمت قرارها 

علنا في ذات اليوم والذي تضمن:

اوال: الحك��������م ب��������رد الدعوى ع��������ن املدعى علي��������ه االول رئيس 
الجمهوري��������ة اضاف��������ة لوظيفت��������ه لع��������دم توج��������ه الخصومة 

استنادا ألحكام املادة )4( مرافعات مدنية.

ثانيًا: الحكم برد دفوع املدعى عليه الثاني رئيس مجلس 
الن��������واب اضافة لوظيفته لعدم اس��������تنادها الى س��������بب من 

الدستور والقانون.

ثالثًا: الحكم بعدم دس��������تورية املادة )3( من قانون املحكمة 
االتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 بقدر تعلق االمر فيها 
بصالحية مجلس القضاء االعلى بترشيح رئيس واعضاء 
املحكمة االتحادية العلي��������ا والغاءه وذلك ملخالفته ألحكام 
املادت��������ني )91/ ثاني��������ًا و92( من دس��������تور جمهورية العراق 
لس��������نة 2005 واش��������عار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة 

لها في قانون املحكمة االتحادية العليا.
 إن الحكم بعدم دس��������تورية أي نص تشريعي يعني إصابة 
ذل��������ك النص بعيب العوار الدس��������توري وهو عدم اس��������تيفاء 
واملوضوعي��������ة  الش��������كلية  األوض��������اع  التش��������ريعي  الن��������ص 

ومخالفته لقاعدة او أكثر من قواعد الدستور.
أي أن العوار قد يكون ش��������كليا او موضوعيا، وأن التحقق 
من استيفاء النصوص القانونية ألوضاعها الشكلية يجب 
ان تخوض به املحكمة قبل الخوض في العيب املوضوعي، 
كما ان الفقه والقضاء الدس��������توريني متفقني على ان الطعن 
بالع��������وار املوضوعي او الفصل فيه يك��������ون داال بالضرورة 
على استيفاء النص ملتطلباته الشكلية وخلوه من العوار 

الشكلي.
وبالرجوع الى نصوص الوثيقة الدس��������تورية بش��������كل عام 
والنص��������وص الدس��������تورية املتعلق��������ة بالس��������لطة القضائية 
بش��������كل خاص نجد ان الحكم الص��������ادر من املحكمة بالعدد 
املذكور اعاله قد تضمن الكثير من االش��������كاالت واملخالفات 
الدس��������تورية والقانونية وأنتج اثارًا سلبية على استقالل 
القضاء والفصل بني السلطات وتسبب في فراغ دستوري 

وفوضى دستورية سيتم مناقشتها في البنود التالية:

اوال: مخالف��������ة الحك��������م للنص��������وص الدس��������تورية املتعلق��������ة 
بالسلطة القضائية

نظ��������م املش��������رع الدس��������توري االح��������كام الخاص��������ة بالس��������لطة 
القضائية تنظيمًا واضحًا في دس��������تور 2005 ) وان كان ال 
يخلو من النقد في بعض نصوصه(، فقد خصص الفصل 
الثالث من الباب الثالث للسلطة القضائية ، وبدى حريصًا 
عل��������ى اس��������تقاللها واس��������تقالل قضاتها الن مبدأ اس��������تقالل 
القضاء نتاج نظرية عاملية مفادها الفصل بني الس��������لطات 
لحماي��������ة الحقوق والحريات من التج��������اوز، لذا فقد حرص 
م��������ن خالل تل��������ك النصوص عل��������ى اظهار اس��������تقالل القضاء 
ع��������ن الس��������لطتني التش��������ريعية والتنفيذية وتبي��������ان كيفية 
تنظيم��������ه وادارته بش��������كل ع��������ام، اذ نص في امل��������ادة )89( من 
الدستور)تتكون السلطة القضائية االتحادية، من مجلس 
القض��������اء االعل��������ى واملحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا ومحكمة 
التميي��������ز االتحادية وجهاز االدعاء العام وهيئة االش��������راف 
القضائي واملحاكم االتحادية االخرى التي تنظم بقانون( 
وبذلك فقد جعل املش��������رع الدس��������توري املحكم��������ة االتحادية 

احدى الهيئات املكونة للسلطة القضائية االتحادية .
ع��������اد املش��������رع الدس��������توري في امل��������ادة )90( ومن��������ح مجلس 
القضاء االعلى ادارة ش��������ؤون تل��������ك الهيئات، واكد على ذلك 
في امل��������ادة )91( الخاص��������ة باختصاص��������ات املجلس اذ جاء 
في البند اوال منها )ادارة ش��������ؤون القضاء واالشراف على 
القضاء االتحادي( وجاء في البند ثالثًا صالحية )اقتراح 
مش��������روع املوازنة السنوية للس��������لطة القضائية االتحادية 

وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها(.
وال ش��������ك ان تلك االختصاصات تجعل من مجلس القضاء 
االعل��������ى مختًص��������ا ومس��������ؤواًل ع��������ن ادارة ش��������ؤون جمي��������ع 
الهيئات القضائية املكونة للس��������لطة القضائية االتحادية 
واملنصوص عليها في املادة )89( من الدس��������تور بما فيها 

املحكمة االتحادية.
اال ان املحكم��������ة االتحادي��������ة ترى ان اس��������تقاللها عن مجلس 

القضاء االعلى ق��������د تحقق وفقًا ملا ورد في املادة )92/اوال( 
من الدس��������تور والذي جاء فيه )املحكم��������ة االتحادية العليا 

هيئة مستقلة مالًيا واداريًا(.
الش��������ك ان ما ذهبت اليه املحكمة االتحادية في ذلك يعتريه 
الكثير من القصور في التفسير وفي االطالع على نصوص 
الدس��������تور االخرى التي يجب ان تك��������ون املحكمة االتحادية 
عل��������ى دراية كاملة به��������ا ، اذ ان مصطلح االس��������تقالل املالي 
واالداري قد ورد في اكثر من نص من نصوص الدس��������تور ، 
فعلى سبيل املثال ورد في املادة )103/ اوال ( منه )ان البنك 
املركزي وديوان الرقابة املالية وهيئة االعالم واالتصاالت 
ودواوي��������ن الوق��������ف ، هيئات مس��������تقلة مالًي��������ا وإدارًيا( وقد 
نصت املادة 4 / ثانيًا من قانون ادارة الوقف الش��������يعي رقم 
57 لس��������نة 2012 على ان يعني رئيس ديوان الوقف باقتراح 
م��������ن مجلس الوزراء ، وقد تضمن��������ت املادة ) 4 / ثانيًا ( من 
قانون ديوان الوقف الس��������ني رقم 56 لسنة 2012 بأن تعيني 
رئيس دي��������وان الوقف الس��������ني يكون باقت��������راح من مجلس 

الوزراء ، وهذا هو الحال مع الهيئات املستقلة االخرى .
الذي نراه ان االستقالل املالي واالداري الذي قصده املشرع 
الدس��������توري للمحكمة االتحادية هو اس��������تقالل فني اتجاه 
مجلس القض��������اء االعلى يتمثل في ادارة ش��������ؤونها املالية 
فيما يخص��������ص لها من موازنة الس��������لطة القضائية ، وفي 
ادارة شؤون قضاتها وموظفيها من الناحية االدارية، كما 
انه اس��������تقالل يكرس الفصل بني السلطات اتجاه السلطات 
االخ��������رى ، وال يمك��������ن ان يفهم بأنه اس��������تقالل عن الس��������لطة 
القضائية او خروجًا عن اش��������راف مجل��������س القضاء االعلى 
، وان م��������ن اولى خصائص االدارة واالش��������راف هو ترش��������يح 
رئي��������س واعض��������اء الهيئ��������ات املختلف��������ة واملكونة للس��������لطة 
القضائية ومنها املحكم��������ة االتحادية، اما ما ورد في قرار 
الحك��������م من ان اختصاص مجلس القض��������اء االعلى يقتصر 
على ترشيح العناوين القضائية الواردة حصرا في املادة 
) 91 /ثانيا ( من الدس��������تور وهم )رئيس واعضاء محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة ورئيس االدعاء الع��������ام ورئيس هيئة 
األش��������راف القضائ��������ي( فهو ق��������ول ال يمكن ان يس��������تقيم مع 
صراح��������ة ومضمون النصوص التي اش��������رنا اليها ، اضافة 
الى ان النص املتقدم ال يمكن ان يفيد بأن هذا االختصاص 
ه��������و اختصاص حصري يقتصر عل��������ى العناوين املذكورة 
فق��������ط ، واال ألورد املش��������رع الدس��������توري مصطلح "حصريًا" 
وهو ما دأب عليه عندما يريد ذلك كما فعل في نص املادة 
)110( الخاص��������ة بصالحيات الس��������لطات اإلتحادية اذ نص 
)تختص الس��������لطات االتحادية باالختصاصات الحصرية 

االتية (.
ون��������رى ان تحديد امل��������ادة )91 / ثاني��������ا( للعناوين املذكورة 
فيه��������ا، انما ج��������اء الرتباطها بإج��������راء حاكم وه��������و موافقة 
مجل��������س الن��������واب على قب��������ول ترش��������يحهم وتعيينهم ، ولم 
يذكر رئيس واعضاء املحكمة االتحادية من ضمنهم لعدم 
اشتراط الدس��������تور ذلك في تعيينهم لضمان استقالل تلك 
املحكم��������ة لخصوصي��������ة عملها الذي يرتب��������ط في جزء كبير 
منه بأعضاء السلطة التشريعية ومكوناتها السياسية، اذ 
اراد املشرع الدستوري بعدم اخضاع تعيينهم الى مجلس 
الن��������واب لهذا الس��������بب، وما يعضد قولنا بع��������دم ورود ذلك 
االختصاص بشكل حصري هو اختصاص مجلس القضاء 
االعلى بترشيح رؤساء محاكم االستئناف االتحادية دون 
النص على ذلك في املادة ) 91/ثانًيا( من الدستور اذ انهم 
يخضعون لذات االلية املتبعة في ترش��������يح وتعيني رئيس 

واعضاء املحكمة االتحادية.
كم��������ا ان االمثلة على اضاف��������ة اختصاصات لم ينص عليها 
الدس��������تور إلحدى الس��������لطات االتحادية كثي��������رة ومتعددة، 
ومنها على س��������بيل املثال ال الحص��������ر، ما نصت عليه املادة 
)20 / ثانًيا( من قانون املحافظات غير املنتظمة بإقليم رقم 
11 لسنة 2008 املعدل، من اختصاص مجلس النواب بحل 
مجالس املحافظات، رغم ع��������دم وروده في نص املادة )61( 
من الدستور و الخاصة باختصاصات مجلس النواب، مما 
يعني جواز اضافة اي اختصاص لم ينص عليه الدستور 
الي سلطة دس��������تورية بموجب القانون الخاص بها، مالم 

ترد اختصاصاتها في الدستور بشكل حصري.

ثانيا: مخالفة الحكم ألحكام املادة )130( من الدستور
كان من ضمن االس��������باب التي اوردتها املحكمة في حكمها 
بعدم دس��������تورية نص املادة )3( م��������ن قانون املحكمة النافذ 
فيما يتعلق باختصاص مجلس القضاء االعلى في ترشيح 
رئيس و اعضاء املحكمة االتحادية العليا ان النص املذكور 
ق��������د صدر في ظل احكام قان��������ون الدولة للمرحلة االنتقالية 
امللغ��������ى ال��������ذي كان ين��������ص عل��������ى ان يكون رئي��������س املحكمة 
االتحادية رئيسا ملجلس القضاء االعلى، ولذا فلم تكن ثمة 
اشكالية في صالحية مجلس القضاء في ترشيحه لرئيس 
املحكمة واعضائها، لكن االمر اختلف بعد صدور دستور 
ع��������ام 2005 ال��������ذي الغى قانون ادارة الدول��������ة الذي صدر في 

ظله النص املطعون املذكور.
نرى ان ما ذهبت اليه املحكمة يتناقض واحكام املادة )130( 
من الدس��������تور التي نص��������ت على بقاء التش��������ريعات النافذة 

معمول بها مالم تلغ او تعدل وفقًا ألحكام الدستور.
وهذا يعن��������ي وجوب اس��������تمرار العمل بالتش��������ريعات التي 
صدرت في ظل قان��������ون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية ما 
لم يصدر تشريع بإلغائها او تعديلها، وهذا ما اكدته ذات 
املحكم��������ة في العديد م��������ن احكامها ومنه��������ا الحكم الصادر 
بالع��������دد 23 / اتحادي��������ة / 2005 في 29 / 2 /2006 القاضي 
بنفاذ قانون التقاعد املدني لعدم صدور تش��������ريع بإلغائه 

او تعديله.

وحي��������ث ان قان��������ون املحكم��������ة االتحادية املفت��������رض اصداره 
اس��������تنادا ألحكام املادة )92/ثانيًا( من الدس��������تور لم يشرع 
لحد االن وان قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 لم يلغ او 
يعدل بأي تشريع، لذا يبقى معموال بكافة احكامه استنادا 
ألحكام املادة )130( من الدس��������تور، وهذا النص الدستوري 
هو الس��������بب في اس��������تمرار عمل املحكمة من��������ذ الغاء قانون 

ادارة الدولة ولحد االن.
ه��������ذا من جانب وم��������ن جانب اخر ف��������أن الفصل بني منصب 
رئيس مجلس القض��������اء االعلى ومنص��������ب رئيس املحكمة 
االتحادي��������ة قد حص��������ل فعال بنفاذ قان��������ون مجلس القضاء 
االعلى رقم 45 لس��������نة 2017 مما يعن��������ي ان رئيس املحكمة 
االتحادي��������ة كان يش��������غل منص��������ب رئيس مجل��������س القضاء 
االعلى منذ نفاذ الدستور في حزيران 2005 ولغاية كانون 
الثان��������ي 2017 رغم ان الدس��������تور قد نص عل��������ى الفصل بني 
املنصبني كم��������ا اكدت ذلك املحكم��������ة االتحادية في حكمها، 
مم��������ا يعني ع��������دم دس��������تورية ذل��������ك اذا ما س��������لمنا بمنطق 
املحكم��������ة االتحادية، واال فال يمكن تفس��������ير ما ذهبت اليه 
املحكمة االتحادية من تفسيرها للنصوص اال تبعا لتغير 

االشخاص وليست تبعا ملبادئ الدستور والقانون.
ان تب��������دل موقف املحكم��������ة االتحادية م��������ن النص موضوع 
الحكم بتبدل االش��������خاص كان واضح��������ًا في الحكم الصادر 
عنه��������ا بالع��������دد 87 / اتحادي��������ة / 2013 ف��������ي 16 /9 /2013 
القاضي بعدم دستورية قانون مجلس القضاء االعلى رقم 
12 لس��������نة 2012 والغاءه بسبب حذف دور مجلس القضاء 
االعلى في ترش��������يح رئي��������س واعضاء املحكم��������ة االتحادية، 
وفقا ملا جاء في تس��������بيب الحكم املذك��������ور، اي انها في عام 
2013 تحكم بعدم دستورية تشريع وتلغيه لعدم مراعاته 
الختص��������اص مجل��������س القض��������اء االعل��������ى بترش��������يح رئيس 
املحكم��������ة االتحادي��������ة واعضائه��������ا ، وفي ع��������ام 2017 تحكم 
بعدم دس��������تورية نص تش��������ريعي وتلغيه بس��������بب مراعاته 
الختص��������اص مجل��������س القض��������اء االعل��������ى بترش��������يح رئيس 

واعضاء املحكمة االتحادية!!!!

ثالث��������ًا: مخالفة الحكم ألح��������كام قانون املرافع��������ات املدنية 
ولقانون املحكمة االتحادية ونظامها الداخلي

نصت املادة )9( من قانون املحكمة االتحادية العليا رقم 
30 لسنة 2005 )تصدر املحكمة نظامًا داخليا تحدد فيه 
االجراءات التي تنظم س��������ير العمل ف��������ي املحكمة وكيفية 
قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام 

هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية(.
وق��������د اصدرت املحكم��������ة نظامها الداخلي رقم )1( لس��������نة 
2005، وال��������ذي ج��������اء في امل��������ادة )19( منه )تطب��������ق احكام 
قانون املرافعات املدنية وقانون االثبات فيما لم يرد فيه 
نص خاص في قانون املحكمة االتحادية العليا وفي هذا 
النظ��������ام(، وجاء في املادة )6( من النظ��������ام )إذا طلب مدع، 
الفصل في ش��������رعية نص في قان��������ون او .....، فيقدم الطلب 
بدعوى مستوفية للش��������روط املنصوص عليها في املواد 

44و45و46و47 من قانون املرافعات املدنية(.
من خالل النصوص املتقدمة يتبني ان املحكمة االتحادية 
ملزمة بتطبيق االجراءات والقواعد القانونية في قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة وف��������ي قانونه��������ا ونظامه��������ا الداخلي، 
ويتقدم قانونها ونظامها الداخلي على قانون املرافعات 

في ذلك فيما وجد فيهما من نصوص.
ان الدعوى املباش��������رة تعتب��������ر احدى الط��������رق التي تحرك 
بها الدعوى الدس��������تورية امام املحكمة االتحادية العليا 
ف��������ي الع��������راق، وهو طريق غي��������ر موجود ف��������ي اغلب النظم 

القضائية الدستورية ومنها مصر مثال.
وقد فرق النظام الداخلي للمحكمة االتحادية بني الدعوى 
الت��������ي تحرك من احدى الجهات الرس��������مية والدعوى التي 
تح��������رك بن��������اء على طلب مدع )ش��������خص طبيع��������ي( والتي 
اشترطت املادة )6( من النظام الداخلي للمحكمة شروطا 
اضافية ملا جاء في قانون املرافعات لقبول الدعوى التي 

تحرك من قبل شخص طبيعي.
ان ش��������رط املصلح��������ة من الش��������روط الواج��������ب توافرها في 
الدعوى س��������واء اكانت ام��������ام القضاء الع��������ادي او القضاء 
الدستوري، وان تفحص املصلحة في الدعوى الدستورية 
والتأكد من تحققها بالنسبة للمدعي )من غير املؤسسات 
الرس��������مية( م��������ن مخاصمته للقانون املطع��������ون عليه على 
نحو مباشر كان من بني املبررات التي جعلت الكثير من 
الدساتير تحجم عن قبول الدعوى املباشرة امام القضاء 
الدستوري، ولهذا تشدد النظام الداخلي بفرض الشروط 

الخاصة لقبول الدعوى املباشرة من املدعي.
وم��������ن خالل اس��������تقراء وتفح��������ص تلك الش��������روط يتبني ان 
مجرد مخالفة النص القانوني للدس��������تور ال يكفي وحده 
لتحق��������ق املصلحة من اقام��������ة الدعوى للطع��������ن فيه وانما 
يج��������ب ان يتحقق ش��������رط املصلحة املنص��������وص عليه في 
قان��������ون املرافعات املدني��������ة وتحقق الش��������روط املنصوص 
عليه��������ا في املادة )6( من النظام الداخلي للمحكمة والتي 

جاء فيها:

 اوال: ان تك��������ون للمدع��������ي في موضوع الدع��������وى مصلحة 
حالة ومباش��������رة ومؤثرة في مركزه القانوني او املالي او 

االجتماعي.

 ثانيًا: ان يقدم املدع��������ي الدليل على ان ضررًا واقعيًا لحق 
به من جراء التشريع املطلوب الغاءه.

 ثالث��������ًا: ان يكون الض��������رر مباش��������رًا ومس��������تقاًل بعناصره 

ويمكن ازالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية ذلك التشريع 
والغاءه.

 رابعًا: ان ال يكون الضرر نظريًا.

 خامس��������ًا: ان ال يكون املدعي قد اس��������تفاد بجانب من النص 
املطلوب الغاءه.

ه ق��������د طبق على   سادس��������ًا: ان يك��������ون النص املطل��������وب الغاء
املدعي فعال او يراد تطبيقه عليه.

 ومن مطالعة بس��������يطة لش��������روط املصلحة الت��������ي تضمنها 
قان��������ون املرافع��������ات او الت��������ي اش��������ترطها قان��������ون املحكم��������ة 
االتحادي��������ة ونظامه��������ا الداخل��������ي، يتض��������ح جلي��������ًا وبم��������ا ال 
يقب��������ل الش��������ك القانوني عدم صحة ما ذهب��������ت اليه املحكمة 
االتحادية باعترافها للمواط��������ن )املدعي في هذه الدعوى( 
باملصلح��������ة في رفعه��������ا ، اذ ان ما تضمن��������ه قرارها من الرد 
على دفع وكيل املدعي عليه الثاني )رئيس مجلس النواب 
اضافة لوظيفت��������ه( بخصوص عدم توافر املصلحة الالزمة 
إلقامة الدعوى في املدعي والذي جاء فيه )ان النص املذكور 
يتعل��������ق بعدم املش��������روعية بوج��������ود هذه امل��������ادة ملخالفتها 
ألحكام الدس��������تور وألنها تتعلق بش��������أن من شؤون العدالة 
والعدال��������ة هاجس كل مواطن( ان ذلك الرد خالف وبش��������كل 
جلي قانون املرافعات املدني��������ة وقانون املحكمة االتحادية 
ونظامه��������ا الداخل��������ي الن مصلح��������ة املدع��������ي لم تكن س��������وى 
مصلحة نظرية مجردة ال تتوافق مع اي شرط من الشروط 
التي اشترطتها املحكمة ذاتها في نظامها الداخلي، فاين 
هي املصلحة الحالة املباش��������رة واملؤثرة على مركز املدعي 
القانون��������ي او املال��������ي او االجتماعي؟ وما ه��������و الدليل الذي 
قدمه املدعي على الضرر الذي لحق به من جراء التش��������ريع 
الذي طال��������ب بإلغائه؟ وهل كان ذلك الضرر )الذي ال يوجد 
اصال( مباشرًا ومستقال بعناصره؟ واخيرًا هل تم تطبيق 

النص املطلوب الغاءه او حتى اريد تطبيقه عليه؟!

رابع��������ًا: مخالفة الحك��������م ملبدأ الفصل بني الس��������لطات ومبدأ 
استقالل القضاء وتسببه بفراغ دستوري

ان الحك��������م بعدم دس��������تورية النص الخ��������اص باختصاص 
مجلس القضاء االعلى بترش��������يح رئيس واعضاء املحكمة 
االتحادية العليا والغاءه، قد ادخل البلد في فراغ دستوري 
لع��������دم وجود اي جه��������ة تختص في ذلك ف��������ي حال حصول 
خلل في نصاب املحكم��������ة، خاصة وان املادة )5( من قانون 
املحكم��������ة النافذ قد نصت على بط��������الن انعقاد املحكمة اال 
بحض��������ور جميع اعضائه��������ا، وهذا ما حص��������ل بالفعل بعد 
وفاة اثنني من اعض��������اء املحكمة واختالل نصابها وتعطل 

عملها.
كما ان هذا الحكم يعد تراجًعا كبيرًا في مس��������يرة استقالل 
القض��������اء ، اذ فتح الباب واس��������عا للعديد م��������ن الخيارات في 
تحدي��������د الجهة الت��������ي يكون لها االختصاص في ترش��������يح 
رئي��������س واعضاء املحكمة االتحادي��������ة، وان تلك الخيارات ال 
يكون افضلها اال ويشكل مساسًا باستقالل القضاء ومبدأ 
الفص��������ل بني الس��������لطات، خاصة وان املحكم��������ة قد اغفلت او 
تغافل��������ت من ان تض��������ع مخرجًا للف��������راغ الدس��������توري الذي 
خلقته من خالل الزام مجلس النواب بتش��������ريع نص بديل 
للن��������ص امللغى وتح��������دد مدة زمنية مح��������ددة لذلك ال يجوز 
ملجلس الن��������واب مخالفتها او تجاوزه��������ا ، وهذا ما يجري 
عليه العمل في االقضية الدستورية في العالم خاصة عند 
الحكم بإلغاء نص قانوني حاكم، وال يكتفي بما اكتفت به 

املحكمة االتحادية بإشعار مجلس النواب بذلك.
اضاف��������ة الى ما تقدم ف��������أن الحكم املذكور ق��������د يولد فوضى 
دس��������تورية وقانونية اذا م��������ا اثيرت فع��������ال، اذ ان الحكم قد 
تضمن ان ترش��������يح رئيس واعضاء املحكمة االتحادية قد 
اصب��������ح خارج اختصاص مجلس القض��������اء االعلى اعتبارا 
من تاريخ نفاذ دس��������تور 2005، وتبعًا لذلك تكون عضوية 
اثن��������ني على االقل من اعض��������اء املحكمة االصليني فضاًل عن 
االحتياط ، عضوية غير قانونية بس��������بب ترش��������يحهم من 
مجل��������س القضاء االعلى بعد نفاذ الدس��������تور، وبذلك تكون 
جميع االحكام والقرارات التي اشترك فيها اولئك االعضاء 
معدوم��������ة من الناحية القانوني��������ة وال ترتب اثرًا، وان كانت 
قد رتبت آثارًا يجب ازالتها، اذ ان االتجاه السائد في الفقه 
الدستوري ان الحكم الصادر عن القضاء الدستوري بعدم 
دس��������تورية نص تشريعي يعتبر كاش��������فًا عما به من عوار 
دستوري، مما يؤدي الى زوال اثاره ويفقده قوة نفاذه منذ 
بدء العم��������ل به . وهذه هي الفوضى الت��������ي يمكن تصورها 
الن تل��������ك االح��������كام والق��������رارات تتعلق بالحياة السياس��������ية 
واالقتصادية واالجتماعية ورتبت مراكز قانونية عديدة، 

قد يثار موضوع عدم مشروعيتها لهذا السبب.
من خالل كل ما تقدم يتأكد وبما ال يقبل الشك ان املحكمة 
االتحادية هي من خالفت احكام الدس��������تور بإلغائها لنص 
قانون��������ي متواف��������ق تماما واحكام الدس��������تور وع��������ن طريق 

اجراءات غير قانونية.
اي ان املحكم��������ة امل��������وكل اليه��������ا حماية الدس��������تور من خالل 
تفس��������ير نصوصه والرقابة على عدم مخالفة التشريعات 
ألحكام��������ه، هي م��������ن خرقت الدس��������تور وخالف��������ت نصوصه 

واحكامه.

فيا رجال العلم يا اهل البلد

من يصلح امللح إذا امللح فسد؟
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زوج يبتز شريكته الكترونيا مهددا 
بنشر صورها عبر الفيس بوك! 

بغداد/ ليث جواد

تعرضت )حنان( إلى ابتزاز 
الكتروني وتهديد بنشر 
صور وفيديوهات عائدة 
لها عبر مواقع  التواصل 

االجتماعي )الفيس بوك( 
إذا لم تدفع 5 ماليني دينار 

مقابل مسحها وعدم نشرها 
على تلك  املواقع، لكن 

الغريب في األمر أن من يقوم 
بهذا التصرف هو )شريك 
حياتها(.. زوجها الشرعي. 

ت���روي )ح��ن��ان( قصتها أم���ام قاضي 
محكمة جنايات القادسية وعيناها 
مليئة بالدموع: "لم أكن أتوقع  يوما 
والقانوني  الشرعي  يقوم زوج��ي  أن 
بهذه التصرفات الدنيئة إذ تعرضت 
بنشر  ال���ك���ت���رون���ي  وتهديد  الب����ت����زاز 
ب��ي كنت  فيديوهات وص��ور خاصة 
ف��ي وق��ت سابق بغرفة  ق��د صورتها 
ن��وم��ي أث��ن��اء ف��ت��رة  ال�����زواج. وتابعت 
االلكتروني  املبتز  إن  قائلة  )ح��ن��ان( 
هددني بنشر تلك الصور عبر مواقع 
له  أدف��ع  لم  إذا  التواصل  االجتماعي 
"أنني  إل��ى  ولفتت  دينار".   م��الي��ني   5

تزوجت قبل شهرين وحدثت بيننا 
خ��الف��ات م��ا اضطرني إل��ى ت��رك بيت 
الزوجية  والعودة إلى أهلي، لكن بعد 
ب���دأ زوج����ي بمساومتي  أي����ام  م����رور 
والفيديوهات  ب��ال��ص��ور  واب����ت����زازي 
الشخصي  ج���ه���ازه  ع��ل��ى   املوجودة 
ط��ال��ب��ا م��ن��ي م��ب��ل��غ 5 م���الي���ني دينار 

مقابل مسحها وعدم نشرها".  

أقاربه  ب����أح����د  "ات���ص���ل���ت  وأض�����اف�����ت 
إنهاء  اج��ل  م��ن  التدخل  منه  وطلبت 
هذا املوضوع فقام الوسيط  بالتدخل 
والتفاوض مع الزوج وتوصلنا إلى 
اتفاق وهو تخفيض املبلغ إلى ثالثة 
م����الي����ني دي����ن����ار  وواف�����ق�����ت ع���ل���ى ذلك 
شريطة أن يكون على شكل دفعتني، 
بعد  والثانية  التسليم  أثناء  األول��ى 

مسح  الصور بنفسي". 
ون��وه��ت ال��ى أن "االت��ف��اق ن��ص أيضا 
على أن اسلم الوسيط والذي هو من 
أل��ف  دينار كدفعة  أق��ارب��ه مبلغ 600 
أول����ى وذه����ب إل���ى زوج����ي ال����ذي كان 
ي��ن��ت��ظ��ره ب��ال��ق��رب م���ن م��ن��زل��ي حسب 
تصوير كاميرات  املنزل والتي بينت 

لي استالمه املبلغ من الوسيط".  

وأضافت "بعد محاولتي فتح الجهاز 
ات��ض��ح ان ال��ج��ه��از ع��اط��ل وال توجد 
ف��ي��ه ال��ص��ور ال��ت��ي ك���ان ي��ه��ددن��ي  بها 
أم��ام محكمة  ل��ذا أقمت عليه شكوى 
التحقيق ألنه استمر بابتزازي  بتلك 

الصور".  
ب��أن��ه سمع  األول  ال��ش��اه��د  أك���د  فيما 
من اتفاقه مع املشتكية على مبلغ 3 
ماليني دينار مقابل عدم نشر  الصور 
والتشهير بها إضافة إلى أن الشاهد 
ال���ث���ان���ي اخ���ب���ره أي���ض���ا ب���أن���ه استلم 
وق���ام  بتسليمه  املشتكية  م��ن  امل��ب��ل��غ 
للمتهم، الفتا إلى "مشاهدتي لصور 
امل��ش��ت��ك��ي��ة ف���ي غ���رف���ة ن��وم��ه��ا والتي 

كانت بحوزة املتهم". 
ف��ي��م��ا ذك����ر ال���ش���اه���د ال���ث���ان���ي وال����ذي 
الطرفني  ب����ني  ال���وس���ي���ط  دوره  ك�����ان 
ب�����أن "ات���ف���اق���ا ح���ص���ل ف����ي م���ن���زل���ه مع 
الصور  ج���م���ي���ع  م���س���ح  ع���ل���ى   املتهم 
وعدم نشرها مقابل مبلغ مالي عند 
إحضاره جهاز املوبايل استلم  مبلغ 
600 ألف دينار وقام بتسليمها إلى 

املتهم".  
وم�����م�����ا ت�����ق�����دم وج���������دت امل���ح���ك���م���ة أن 
األدلة املتحصلة في القضية تمثلت 
ب��ال��ح��ق الشخصي  امل���دع���ني  ب���أق���وال 
والصور  ال���ش���ه���ود  ب����أق����وال   معززة 
عبارات  ت��ح��م��ل  ال���ت���ي  وامل����ح����ادث����ات 
التهديد والتشهير وقرينة الخالفات 
أدلة  وه��ي  الطرفني  ب��ني   املستحكمة 
وقرائن كافية ومقنعة لتجريم املتهم 
430  عقوبات  امل�������ادة  ال���ح���ك���ام  وف�����ق 
بالحبس  ع����ل����ي����ه  ال����ح����ك����م  وق������������ررت 

البسيط ملدة سنة. 

الحبس ثالث سنوات لمدان بإدخال سيارات دون أوراق رسمية  

ويتح��������دث املدان، ويس��������كن بغداد، تولد 
1956 خالل اعترافاته، أنه "صاحب محل 
لبي��������ع األدوات  االحتياطية للس��������يارات 
الحديث��������ة ويقوم باس��������تيراد قطع غيار 
الس��������يارات من خ��������ارج الع��������راق ومن ثم 
 إدخاله��������ا عن طريق مين��������اء أم قصر في 
محافظة البصرة ومن ثم ش��������حنها إلى 
محافظة بغداد ع��������ن طريق  مالك إحدى 
الش��������ركات في محافظة البص��������رة الذي 
يتولى على عاتقه إكمال كافة اإلجراءات 

القانونية  والتعقيبات من قبله". 
وأض��������اف "قب��������ل حوال��������ي أس��������ابيع عدة 
قمت بش��������راء ث��������الث عجالت ك��������� )ادوات 
احتياطي��������ة( وه��������ي رانج روفر  س��������وداء 
اللون موديل 2018 ومرسيدس سوداء 

اللون موديل 2019 وبنتلي بيضاء اللون 
مودي��������ل   2017 م��������ن مزاد بي��������ع العجالت 
ف��������ي الواليات املتح��������دة، إال أن مخططي 
كان إدخ��������ال ه��������ذه الس��������يارات  بص��������ورة 
غير رس��������مية وايهام الجه��������ات االمنية 
ع��������ن طري��������ق إخفائهن خل��������ف حاويات 
للم��������واد االحتياطي��������ة  م��������ن قط��������ع غيار 
الس��������يارات وبالفعل تحق��������ق ذلك حيث 
تم وضع إحدى العجالت داخل حاوية 
والت��������ي  وضعت ف��������ي مقدمته��������ا )أدوات 
احتياطي��������ة(، كم��������ا تم وضع س��������يارتني 
في الحاوية الثانية بالطريقة نفس��������ها 
 وهي في اخر الحاوية فيما وضعت في 
مقدمتها األدوات االحتياطية من قطع 

غيار السيارات". 

وأشار املدان إلى وجود اتفاق مع املتهم 
املدعو )ك . ز( والذي يتولى إدخال تلك 
الحاويتني ع��������ن  طريق مين��������اء ام قصر 
وتخليصه��������ا كمركي��������ا عل��������ى انها قطع 
غيار للس��������يارات ومن ث��������م ايصالها الى 
بغ��������داد  م��������ن خ��������الل اتفاقه م��������ع موظفي 

امليناء والتنس��������يق مع السيطرات على 
ح��������د قوله مقاب��������ل مبلغ مقداره تس��������عة 
 االف دوالر لكل حاوية مقابل تنفيذ ما 
ذكر اعاله الذي تحقق من خالل ادخاله  
الحاويات ال��������ى  املين��������اء وايصالها الى 
ش��������ركته، التي كانت تح��������وي على قطع 

غيار السيارات والعجالت املشار اليها 
 ووضعت في مؤخرة الحاويتني. 

في قبضة العدالة
امل��������دان يؤكد ان��������ه نجح في ه��������ذه الخطة 
بعدما اس��������تطاع ايصال تلك الحاويتني 

بجميع موادها إلى  العاصمة بغداد لكن 
الق��������وات االمنية كانت عل��������ى دراية كاملة 
من ه��������ذا املخطط بجهود اس��������تخباراتية 
 وباش��������راف مباش��������ر م��������ن قب��������ل القاضي 
املخت��������ص، وف��������ي تم��������ام الس��������اعة الثالثة 
والنص��������ف صباح��������ا كانت عملي��������ة  القاء 
القبض بالتعاون ايضا مع مفارز مديرية 
امل��������رور العامة ليت��������م ضب��������ط الحاويتني 
اللت��������ني تحوي��������ان  عج��������الت وقط��������ع غيار 
الس��������يارات، الفتا إلى أن "دخول العجالت 
ه��������و دون تقطيعه��������ا )تفصيخه��������ا( بغية 
 تحويله��������ا بص��������ورة أصولي��������ة بع��������د دفع 
الكم��������رك والرس��������وم الى س��������يارة أصولية 
باتفاق مع احد األش��������خاص  من محافظة 
أربيل والذي يعمل مخلص كمركي هناك 
بتعقيب معاملة اكمال إجراءات تخليص 
 العجالت أعاله من قبله وتسجيلها برقم 
يحمل محافظة دهوك ومن ثم تحويلها 
الى رقم العراق –  دهوك وبعدها تحويلها 
الى رقم الع��������راق – بغداد لقاء مبلغ مالي 
مقداره س��������بعة االف وخمس��������مائة دوالر 

 أميركي عن كل عجلة". 

حكم القضاء
بع��������د االط��������الع عل��������ى كاف��������ة التفاصي��������ل 
واالس��������تماع الى اقوال الشهود أصدرت 
للمنطقة  الوس��������طى  الكمركية  املحكم��������ة 
في رئاس��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادي��������ة حكم��������ا بالحبس مل��������دة ثالث 
قدره��������ا  غرام��������ة  مالي��������ة  م��������ع  س��������نوات 
ملي��������ون  وعش��������رون  وتس��������عة  ملياري��������ن 
 عن ه��������ذه الجريم��������ة وفقا الح��������كام املادة

194/ اوال/ أ من  قانون الكمارك. 

■ محكمة استئناف القادسية 

■ اطاح كمين امني بالمتهم في بغداد فجرا

 إن م��������ن حق كل ش��������خص أن يتعامل مع حياته الخاص��������ة بما يراه، ومن 
تلك الخصوصيات االحتفاظ بس��������رية اتصاالته ومراس��������الته الس��������لكية 
والالس��������لكية واإللكتروني��������ة التي يجريها عن طريق الهواتف الس��������لكية 
أو النقالة أو مواق��������ع التواصل االجتماعي فضاًل عن البريد اإللكتروني 
وغيرها من الوس��������ائل س��������واء كانت س��������لبًا أو يجابًا عليه، دون أن يطلع 
عليها الغير بدون رضاه سواء كان من أفراد السلطة العامة أم من أحاد 

الناس. 
وق��������د تكفل��������ت العديد م��������ن املواثي��������ق واالتفاقي��������ات الدولي��������ة واإلقليمية 
والدساتير والقوانني على حماية سرية االتصاالت واملراسالت السلكية 
والالس��������لكية واإللكترونية بصورة مباش��������رة أو غير مباشرة، ومن أهم 
تلك املواثي��������ق الدولية ميثاق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��������ان الصادر 
ع��������ن الجمعية العامة لألم��������م املتحدة عام 1948 إذ نص��������ت املادة 12 منه 
))حماية الفرد من التدخل التعس��������في في حياته الخاصة... أو مراسالته 
ول��������كل ش��������خص الحق في الحماي��������ة القانونية ضد ه��������ذا التدخل أو تلك 
االعتداءات((، وامليثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة 1994 إذ نصت املادة 
6 منه )) للحياة الخاصة حرمة مقدسة، املساس بها جريمة وتشمل هذه 
الحياة الخاصة، خصوصيات األسرة وحرمة املسكن،وسرية املراسالت 
وغيرها من سبل املخابرة الخاصة ((،واالتفاقية الدولية للحقوق املدنية 
والسياس��������ية الصادرة عن الجمعية العامة لألم��������م املتحدة عام 1966 إذ 
نصت املادة 17 منها )) عدم جواز التدخل بشكل تعسفي وغير قانوني 
ف��������ي حياة األفراد الخاصة... وحماية س��������رية املراس��������الت ولكل ش��������خص 
الح��������ق في الحماية القانونية ضد مثل ه��������ذا التدخل أو التعدي ((،وكما 
نص الدستور العراقي لسنة 2005 في املادة 40 منه )) حرية االتصاالت 
واملراسالت البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية وغيرها مكفولة، 
وال يج��������وز مراقبته��������ا أو التنصت عليها أو الكش��������ف عنها، إال لضرورة 
قانونية وأمنية وبقرار قضائ��������ي ((، وفي قانون العقوبات العراقي رقم 
111 لسنة 1969 إذ نصت املادة 328 منه )) يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد 
والب��������رق والتلف��������ون وكل موظف أو مكل��������ف بخدمة عامة فت��������ح أو أتلف 
أو أخفى رس��������الة أو برقية أودعت أو س��������لمت للدوائر املذكورة أو س��������هل 
لغيره ذلك أو أفشى سرًا تضمنته الرسالة أو البرقية.ويعاقب بالعقوبة 
ذاتها من أفش��������ى ممن ذكر مكاملة تلفونية أو س��������هل لغيره ذلك((، إال أنه 
بس��������بب التغيرات التي طرأت عل��������ى املجتمع الدول��������ي كعوملة االقتصاد 
التي تس��������عى أن يكون عال��������م بال حدود اقتصادية،وعومل��������ة الثقافة التي 
س��������عت إلى تخريب الثقافات عبر الوطنية ناهيك عن التطور الهائل في 
اس��������تعمال التقنيات التكنلوجية الحديثة في مجال االتصاالت وتقنية 
املعلومات كاس��������تخدام الحاس��������وب والهوات��������ف النقال��������ة الذكية ومواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي وغيرها من الوس��������ائل االتص��������ال الحديثة عبر 
ش��������بكات االتصال وش��������بة املعلومات الدولية " االنترن��������ت " حتى أصبح 
العال��������م بفضلها قرية صغيرة ال تفصلها ع��������ن بعضه الحدود املعروفة 
ب��������ني الدول،ظهر نتيجة ذلك اإلجرام املنظ��������م والجرائم املعلوماتية التي 
يصع��������ب على أعضاء الضبط القضائ��������ي مكافحاتها وضبط مرتكبيها 
أو الحص��������ول على أدل��������ة كافية إلدانتهم لتقديها إل��������ى القضاء وتحقيق 
العدال��������ة الجنائي��������ة إال باتباع أس��������اليب تحر خاصة، وم��������ن بني أهم تلك 
األس��������اليب هو التنصت اإللكتروني على س��������رية االتصاالت واملراسالت 
الس��������لكية والالس��������لكية واإللكتروني��������ة بأجهزة إلكتروني��������ة خاصة بعد 
إذن قضائي أو رس��������مي وفق ضواب��������ط محددة تغليبًا للمصلحة األجدر 
واألولى في الرعاية وهي حماية أمن املجتمع في مكافحة اإلجرام املنظم 
وجرائ��������م املعلوماتية وضبط مرتكبيها وإن��������زال العقاب املقرر لهم على 
مصلح��������ة األفراد في الحفاظ على مكنون أس��������رارهم وحقهم في س��������رية 
اتصاالته��������م ومراس��������التهم الخاصة، وقد نصت العدي��������د من االتفاقيات 
الدولية على اس��������تحداث هذا النوع من أس��������اليب التحِري الخاصة ومن 
أبرزه��������ا اتفاقية األم��������م املتحدة ملكافحة الجريم��������ة املنظمة عبر الوطنية 
)باليرمو( لسنة 2000،واتفاقية بودابست ملكافحة الجرائم املعلوماتية 

لس��������نة 2001، واتفاقي��������ة األم��������م املتح��������دة ملكافحة 
الفساد لسنة 2003، لذا نهيب باملشرع العراقي 
اس��������تحداث هذا الن��������وع من أس��������اليب التحري 
الخاصة وتنظي��������م أحكامه بنصوص صريحة 
في قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية رقم 
23 لس��������نة 1971 املعدل وعل��������ى غرار العديد من 
القوانني اإلجرائية الجزائية في الدول العربية 
كالقانون اإلجراءات الجنائية املصري وقانون 
اإلجراءات الجنائية البحريني وقانون أصول 
املحاكمات الجزائية األردني ولتحقيق املواءمة 

مع االتفاقيات الدولية سالفة البيان.

التنصت اإللكتروني على سرية 
االتصاالت والمراسالت بين 

التجريم والمشروعية

ساوم زوجته بخمسة ماليني دينار لقاء عدم التشهري بها

كمين أمني يطيح بمرتشين حاولوا منح استثمار مبنى تراثي
بغداد/ إيناس جبار  

تحوي العاصمة بغداد على العديد من الدور 
واملبان��������ي التراثي��������ة لقدمه��������ا وبنائه��������ا، التي 
تظه��������ر تاريخ  وجمال املدينة وتعد ش��������اهدة 
على حقبه��������ا املتعاقبة. وف��������ي قلب العاصمة 
بغ��������داد وتحديدا منطقة   )البتاوين( يقع احد 
تل��������ك األبني��������ة الجميل��������ة الت��������ي أدرجت ضمن 

مباني هيئة اآلثار والتراث العراقية. 
للمبنى قصة حول محاولة احد املستفيدين 
م��������ن اس��������تثماره وتغيي��������ر معامل��������ه التراثي��������ة 
ألغ��������راض  تجارية في إح��������دى الدعاوى التي 
ينظرها القضاء وفي قضية دفع رشوة حكم 
بها واقتص من  املرتشني باعتبارها قضايا 

فساد اقتصادي.  
قدم��������ت  بأنه��������ا  ك(  )ض  املش��������تكية  أف��������ادت 
ش��������كوى ضد متهمني اثن��������ني ملطالبتها بدفع 

رش��������وة مقابل  انجازه��������م عمله��������م الوظيفي، 
اذ ثب��������ت ملحكمة غس��������يل األم��������وال والجريمة 
االقتصادي��������ة  وج��������ود مخالف��������ات  على املبنى 
التراثي الكائن في منطق��������ة البتاوين تمثلت 
ببناء محلني اثن��������ني ولدى مراجعتها  لهيئة 
 اآلث��������ار والت��������راث  ق��������ام املوظف املته��������م بطلب 
مبلغ مالي كرشوة مقابل عدم االستمرار في 
تحريك  الشكوى بحق موكل املشتكية وغلق 

التحقيق بحقها. 
وأضاف��������ت املش��������تكية أن "لديه��������ا تس��������جيالت 
صوتية حصل��������ت بينها وبني املوظف"، الفتة 
إل��������ى ان   "اتفاقا حصل مع املتهم على إحضار 
مدي��������ر الش��������عبة القانونية لغرض تس��������ليمه 
املبلغ وش��������رح كيفية   االتفاق وغلق للدعوى، 
وق��������د تم اللقاء في مطعم )يلنجي( الكائن في 

شارع فلسطني وقت  الظهيرة". 
وتابع��������ت "حضر اللقاء املتهم��������ان وتم خالله 

ش��������رح كيفية إغالق الدعوى من خالل تقديم 
تقرير  للقاضي وحصل االتفاق على تس��������ليم 

املبلغ". 
  وف��������ي أثناء عملية التس��������ليم حضرت املفرزة 
وألقت القبض عل��������ى املتهمني وتم ضبطهما 
أثن��������اء م��������د  يديهما عل��������ى املبلغ، وق��������د قامت 

املشتكية بتقسيم املبلغ إلى نصفني. 
  ودون��������ت بعد ذل��������ك  إفادة  املمث��������ل القانوني 
ل��������وزارة الثقافة والس��������ياحة  واآلث��������ار  وكذلك 
إفادة املش��������تكية  التي ج��������اء فيها تفاصيل ما 
روته وتم أيضا تدوين أقوال الشهود أعضاء 
املف��������رزة القابض��������ة وبينوا  انهم ت��������م تكليفهم 
بواجب رس��������مي  لالنتقال إلى منطقة ش��������ارع 
فلس��������طني ونص��������ب كم��������ني للمتهم��������ني بع��������د 
 حضور املش��������تكية وجميع اإلطراف، وان تتم 
العملية أثناء إخراج املش��������تكية للمبلغ املالي 
وال��������ذي  يبلغ قدره )12( إل��������ف دوالر ووضعه 

أمامه��������م على الطاولة تم ضب��������ط املبلغ املالي 
بحوزة  املتهمني.  

من جانبهم أفاد املتهم��������ون في هذه القضية 
بتقاض��������ي مبلغ مالي ق��������دره )12( إلف دوالر 
أمريكي   كرشوة من املشتكية )ض ك( مقابل 
القيام بعمل ضم��������ن اختصاصهم الوظيفي، 
تم ضبطهم  بالجرم املشهود أثناء استالمهم 

مبالغ )الرشوة(. 
ظهر للمحكمة أن األدل��������ة في القضية وكذلك 
محض��������ر تفري��������غ املكامل��������ات ونس��������خ األوراق 
التحقيقية  واعترافات املتهمني  في مرحلتي  
التحقي��������ق االبتدائي والقضائ��������ي واملحاكمة 
أدل��������ة كافية ومقنع��������ة   لتجريم املتهمني  وفق 
الق��������رار 160/ثاني��������ا /1 /لس��������نة  1983 املعدل 
وبداللة مواد االش��������تراك   47،48،49  لذا قررت 
املحكم��������ة  تجريمهم��������ا  بموجبه��������ا وتحديد  

عقوبتهما بمقتضاها. 
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بغداد / عالء محمد

ألقت القوات األمنية القبض على مدان بتهريب سيارات 
وادخالها الى البالد من دون أوراق  رسمية. عملية إلقاء 

القبض تمت عند الساعة الثالثة والنصف فجرا في ساحة 
عقبة بن نافع  وضبطت بحوزته حاويتني اثنتني محملتني 

بمواد احتياطية مخبئة خلفها ثالث عجالت نوع بنتلي 
 وسيارة مرسيدس وسيارة رانج. 

القاضي حيدر فالح حسن

https://www.hjc.iq/view.67831/


 Monthly Newspaper

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

القضاء يوجه بزيادة عدد ايام مشاهدة المحضون وإتاحتها خالل العطل الرسمية

آفاق مستقبلية واعدة يتحدى خاللها القائمون عليه الظروف الجناز عملهم

معهد التطوير القضائي.. عشرات الورش والدورات 
في 2020 رغم جائحة كورونا

إعالم القضاء / علي البدراوي

يعد معهد التطوير 
القضائي أحد الصروح التي 

يحويها مجلس القضاء 
األعلى، فمنذ بدايات العام 

2008 بدأ العمل بإنشاء 
بناية املعهد ليأخذ على 

عاتقه دعم املراحل املتعلقة 
بالقضاء وبناء قدرات 

املحاكم من خالل التطوير 
املهني القضائي.

والزائ��������ر لهذا الصرح س��������يالحظ 
بطريق��������ة  ت��������م  ق��������د  تش��������ييده  أن 
ب��������دأت  حي��������ث  الجاه��������ز،  البن��������اء 
عملي��������ة البناء عل��������ى مراحل وفقًا 
ملتطلب��������ات التدري��������ب القضائ��������ي. 
وبعد انجاز ه��������ذه املراحل أصدر 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى أم��������رًا 
باس��������تحداث املعه��������د حي��������ث كان 
في بداية تش��������كيله يرتبط إداريا 
بمكت��������ب رئيس مجل��������س القضاء 
األعلى قب��������ل أن ينضم الى املعهد 
القضائي بعد صدور قانون ضم 
إل��������ى مجلس  املعه��������د القضائ��������ي 
القض��������اء األعل��������ى ذي الرق��������م )70( 

لسنة 2017. ليكون أحد اقسامه.
ولالطالع على مستجدات العمل 
ف��������ي معه��������د التطوي��������ر القضائي 
كانت لنا وقفة م��������ع  مدير املعهد 
الس��������يد حس��������ن علي عبد الهادي 

الذي تحدث قائال:
خ��������الل ع��������ام 2020 رغ��������م جائح��������ة 
كورونا وما س��������ادها من توقفات 
في شتى مرافق الحياة سواء على 
صعي��������د الدوام الرس��������مي أو جراء 

اتخ��������اذ االج��������راءات الصحية من 
انجز  التباعد االجتماعي  ناحية 
ا  معه��������د التطوي��������ر القضائي جزء
كبي��������را من الخط��������ة التي وضعها 

القائمون عليه لهذه السنة.
إذ اقيمت دورات للسادة القضاة 
إكمالنا  ال��������ى  اضافة  واملحقق��������ني 
ل��������دورات ترفي��������ع موظفي مجلس 
القض��������اء األعل��������ى. ليك��������ون العدد 
الكل��������ي للمش��������اركني بتلك الورش 
وال��������دورات خ��������الل الع��������ام الحالي 

قرابة )210( مستفيدين.
أما أس��������ماء ال��������دورات ونوعياتها 
الت��������ي نظمه��������ا املعهد خ��������الل هذا 

العام فهي:
املدن��������ي  القض��������اء  عم��������ل  ورش��������ة 
ف��������ي  املوظف��������ني  ترفي��������ع  دورة   –

املج��������ال االداري )االول��������ى( – دورة 
تطويرية بموض��������وع الترافع في 
الدعاوى وتقديم الدفوع بش��������كل 
أصول��������ي ملوظفي مجلس القضاء 
األعلى والوزارات – ورش��������ة عمل 
القض��������اء املدن��������ي – دورة ترفي��������ع 
ف��������ي مجال الحاس��������وب  املوظفني 
)االول��������ى( – دورة ترفيع املوظفني 
ف��������ي املجال القانون��������ي )االولى( – 
ورشة العمل الخاصة باملنسقني 
للمرك��������ز  التابع��������ني  القضائي��������ني 
االعالمي – ورشة عمل تطبيقات 
قض��������اء محكم��������ة التميي��������ز قانون 
 188 رق��������م  الش��������خصية  األح��������وال 
لس��������نة 1959 وتعديالت��������ه – دورة 
بتطوي��������ر  متعلق��������ة  تدريبي��������ة 
مه��������ارات املحقق��������ني القضائيني – 

دورة ترفي��������ع املوظفني في مجال 
االدارية االولية )االولى( – ورشة 
عم��������ل تطبيقات قان��������ون العمل – 
دورة ترفي��������ع املوظفني في املجال 
االداري )الثاني��������ة( – ورش��������ة عمل 
املحاكم  القضاة تخص  للس��������ادة 

التجارية.
وينظ��������م حالي��������ًا معه��������د التطوير 
للقض��������اة  دورات  القضائ��������ي 
وضباط  القضائيني  واملحقق��������ني 
م��������ع  بالتع��������اون  االس��������تخبارات 

السفارة البريطانية.
أم��������ا عن منش��������آته فيمك��������ن القول 
أن لدينا في املعهد س��������بع قاعات 
ملختب��������رات  وقاعت��������ني  للتدري��������ب 
الحاس��������بات الت��������ي ننظ��������م فيه��������ا 
بمج��������ال  الخاص��������ة  ال��������دورات 

الحاسبات.
وال تفوتني االش��������ارة الى مكتبة 
املعهد التي تسهم بإثراء السادة 
القض��������اة واملختصني ف��������ي املجال 
القانونية  باملص��������ادر  القانون��������ي 
التي تغنيهم باملواد التي تحويها 

لالستفادة منها في عملهم.

هيكلية معهد التطوير
يتكون معه��������د التطوير القضائي 

في هيكليته من شعبتني وهما:
اع��������داد  وش��������عبة  االدارة  ش��������عبة 

وتنظيم الدورات

اجراءات وقائية
م��������ن ناحي��������ة االج��������راءات الوقائية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 

التي شدد مجلس القضاء األعلى 
بجميع دوائره عل��������ى االلتزام بها 
التطوي��������ر  معه��������د  ادارة  اتخ��������ذت 
الحيطة  أقصى درجات  القضائي 
التباع��������د  ناحي��������ة  م��������ن  والح��������ذر 
تمثل��������ت  والت��������ي  االجتماع��������ي 
بتقليص عدد املستفيدين من كل 
دورة الى النصف بش��������كل يضمن 
تباعده��������م أثن��������اء املحاضرة داخل 
القاعة حيث اتبعنا ذلك األمر على 
أتم وج��������ه، ناهيك ع��������ن االجراءات 
اليومي��������ة الكامنة بالتعفير والزام 
موظفي املعهد ومراجعيه وكذلك 
املس��������تفيدين م��������ن دورات��������ه بإتباع 

اسس الوقاية الصحية.

خطة عمل مستقبلية
وف��������ي معرض حديث��������ه عن االفاق 
املس��������تقبلية الت��������ي تس��������عى اليها 
إدارة معه��������د التطوي��������ر يضي��������ف 

مدير املعهد قائال:
الش��������ك أن عم��������ل االدارة الجديدة 
مكم��������اًل  ُيع��������د  التطوي��������ر  ملعه��������د 
الت��������ي  الس��������ابقة  االدارة  لعم��������ل 
بذلت الجهود الكبيرة للنهوض 
باملعهد، رغم ذل��������ك فإن طموحنا 
غير محدود باالرتقاء بمنش��������آت 
املعه��������د ودورات��������ه بش��������كل أكب��������ر 
بتعوي��������ض  مس��������اعينا  الس��������يما 
ما ف��������ات املعهد م��������ن دورات جراء 
واالج��������راءات  كورون��������ا  جائح��������ة 
الوقائي��������ة الت��������ي عطل��������ت خالل��������ه 

أعمال املعهد.
رغم ذل��������ك أنجز معه��������د التطوير 
العديد مما ت��������م وضعه في خطة 
عامن��������ا الحال��������ي 2020 من ورش 
التواج��������د  بطريقت��������ي  ودورات 
امليدان��������ي أو االلكترون��������ي )االون 
الين( أما التي لم ُينجز منها فتم 
تحويل��������ه الى منهاج العام القادم 
2021. ومس��������ألة اقراره��������ا مرهون 
بالوض��������ع الصحي املتعلق ببقاء 

جائحة كورونا.

الدورات االلكترونية
القضائي  التطوي��������ر  دخل معه��������د 

خط��������وة جدي��������دة ج��������راء الظ��������روف 
الصحي��������ة تعلقت بإقام��������ة دوراته 
الكترونيا )اون الين( وهي تجربة 
غير مسبوقة لكنها حققت نجاحا 
املس��������تفيدين  استحس��������ان  ونالت 
ج��������رت  انه��������ا  منه��������ا واليفوتن��������ي 
بالتعاون مع قس��������م التكنولوجيا 
والنظ��������م التاب��������ع لدائرة الش��������ؤون 
مجل��������س  ف��������ي  واالداري��������ة  املالي��������ة 
القضاء األعلى. وهنا يشدد السيد 
حس��������ن علي على ضرورة التركيز 
عل��������ى هذا الجانب الذي ش��������كل من 
خالل التجربة اضافة غنية ملعهد 
التطوير القضائي بإقامة الدورات 
وورش العم��������ل عن بعد في خطوة 

تقلص من عاملي الوقت واملادة.

أهداف معهد التطوير
مسؤول ش��������عبة التدريب السيد 
كرار جاس��������م تحدث ع��������ن أهداف 
التي  القضائي  التطوي��������ر  معهد 

اوجزها باالتي:
1 - تنظيم دورات مهنية لتطوير 
كفاءة القض��������اة وأعضاء االدعاء 

العام.
2 - تطوي��������ر الق��������درات واملهارات 
العلمي  البحث  العملية وتنمية 
القض��������اء  مجل��������س  ملنتس��������بي 

االعلى.
3 - إع��������داد عناصر مؤهلة علميا 
وعمليا يمكن االس��������تفادة منهم 
مس��������تقبال لتفعي��������ل مواكبته��������م 
القضائ��������ي  التطوي��������ر  لعملي��������ة 

والقانوني.
4 - تعزي��������ز الكف��������اءات القضائية 

للقضاة.
5 - إش��������اعة املعرف��������ة القضائي��������ة 

والقانونية.
6 - تعليم اللغات األجنبية.

7 - االرتق��������اء بمس��������توى معايير 
التدريب القضائي.

8 - اجراء البحوث والدراسات في 
املج��������االت القانونية والقضائية 

كافة.
9 - اس��������تخدام أحدث األس��������اليب 

االلكترونية في التدريب.

بغداد / ايناس جبار وعالء محمد

أكد مجل��������س القضاء خالل جلس��������ته املنعقدة 
عل��������ى   2020/  12/  17 بتاري��������خ  حضوري��������ا 
موضوع��������ة مش��������اهدة املحض��������ون والتوجيه 
بزيادة عدد مرات املش��������اهدة م��������ع اخذ النظر 
باالعتبار االتفاق ب��������ني الطرفني وترك تقدير 
اماكن املش��������اهدة للمناطق االس��������تئنافية كال 

حسب ظروفها.
كما وجه مجلس القضاء األعلى خالل جلسته 
الدوري��������ة )الفيديوي��������ة( املنعقدة خالل ش��������هر 
كان��������ون األول بإمكانية دراس��������ة التوس��������ع في 
موضوع مش��������اهدة املحضون من قبل والديه 
خالل أي��������ام العطل الرس��������مية مع زي��������ادة أيام 
املشاهدة بما يتناسب مع مصلحة املحضون 
وظ��������روف الوالدين، وعلى أثره��������ا نظم معهد 
التطوير القضائي في مجلس القضاء األعلى 
ن��������دوة ملناقش��������ة املوض��������وع  من خالل ورش��������ة 
حضره��������ا  الس��������ادة القض��������اة  أعض��������اء هيئة 
األحوال الش��������خصية واملواد الش��������خصية في 
محكمة التمييز االتحادية  وعدد من أعضاء  
اللجنة  التنسيقية  للحملة الوطنية  لتعديل 

املادة )57( من قانون األحوال الشخصية.
ويقول القاضي صالح شمخي جبر القاضي 
األقدم في هيئة األحوال الش��������خصية ملحكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة إن " الجلس��������ة ناقش��������ت 
كيفية  إيجاد الوسائل  املناسبة  لتمكني من 
ل��������ه حق  املش��������اهدة  لتنفيذ أحكام املش��������اهدة 
واالصطح��������اب ومنه��������ا توفير امل��������كان املالئم 
لتمكينه��������م من الحضور دون  عناء وإمكانية 
املش��������اهدة في أيام العطل الرس��������مية لضمان 

حضور جميع  األطراف".
ويضي��������ف القاضي " نوقش��������ت أيضا إمكانية 
من��������ح األق��������ارب م��������ن غي��������ر األب  ك���������� )األجداد 
والجدات واألعمام والعمات( حق املش��������اهدة  
واالصطح��������اب وت��������م التوص��������ل إل��������ى ضرورة 
س��������ن تش��������ريع بذلك في حال تعديل املادة في 

م��������ا يتعلق بهذا الخصوص م��������ع مراعاة عدم 
التوس��������ع به��������ذا الح��������ق  في حال وج��������ود األب 
ومباش��������رته اإلش��������راف على شؤون املحضون 
بنفس��������ه"، مش��������يرا إلى أن ذلك يأت��������ي لضمان 
التطبيق السليم للمادة القانونية بما يحقق 
حماية األسرة  وتماسكها وضرورة  التعاون 

بني جميع األطراف".

ندوة استئناف ميسان
م��������ن جهته��������م أق��������ام قض��������اة محاك��������م االحوال 
الشخصية في ميسان ندوة تخص موضوع 
حق املشاهدة في ظل انتشار جائحة كورونا 
بحضور رئيس محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 
االتحادية القاضي رحيم نومان هاشم الذي 
تح��������دث فيها ع��������ن ام��������ور كثيرة تخ��������ص هذا 

املوضوع.

وتح��������دث القاض��������ي رحيم نومان هاش��������م عن 
أنه "يتطلب من الس��������ادة القض��������اة في محاكم 
األح��������وال الش��������خصية عن��������د اقام��������ة الدعاوى 
تحقيق املوازنة بني حقوق األبوين بما يكفل 
مصلح��������ة املحض��������ون ف��������ي اس��������تمرار الرعاية 
والحفظ والتربية م��������ن كال األبوين وتحقيق 
الغاية املنش��������ودة في إش��������باع عاطفة األبوة"، 
مش��������ددا على "ضرورة تحدي�د املك�ان والزمان 
املناس��������بني عند مش��������اهدة املحضون دون أن 

يترك آثارا سلبية جانبية بعد املشاهدة".
ون��������وه القاض��������ي رحي��������م نوم��������ان هاش��������م الى 
"القرارات الصادرة من قب��������ل محكمة التمييز 
والتي أكدت في العديد من قراراتها الصادرة 
بهذا الش��������أن بأن��������ه إذا قضت املحكم��������ة بإلزام 
املدعي عليها من تمك�ني امل�دعي م�ن مشاهدة 
ابنه الصغير فعليها أن تراعي في قرار الحكم 

الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه املشاهدة 
وتحدد مكان وزمان املش��������اهدة والتي التمنع 
أن يكون وقت املشاهدة أثناء العطل الرسمية 
في أماكن املش��������اهدة الت��������ي تحددها املحكمة 
س��������واء كانت منظمات نسوية أوفي منظمات 
املجتم��������ع املدني أو في جمعية الهالل األحمر 
التي أبدت اس��������تعدادها بان تكون املش��������اهدة 
في األماكن املح��������ددة في مقراتها بعد مراعاة 
وسائل السالمة الصحية والبيئية بالتعاون 
املتطلب��������ات  بتهيئ��������ة  الصح��������ة  دائ��������رة  م��������ع 

الضرورية بما يكفل سالمة الجميع".
وختم حديث��������ه بالقول إن "الطف��������ل املحضون 
فل��������ذة كبد الوالدين أثناء قيام الزوجية وبعد 
الفرق��������ة وال ب��������د للمحضون أن ينع��������م برعاية 
حقيقية ال تش��������عره بف��������راق والدي��������ه مع تفهم 
حال��������ة املحض��������ون ووضعه نص��������ب أعينهما, 

ك��������ون املش��������رع العراقي لم يت��������رك أمر حضانة 
الول��������د للحاضنة األم إنما أش��������رك معها األب 
في النظر واإلش��������راف املباش��������ر مل��������ا يحتاجه 
املحضون من تربية وتعليم وتقويم لسلوكه 
بما يناس��������به من تأدي��������ب وإصالح فحق األب 
في النظر ومش��������اهدة ول��������ده املحضون يجب 
أن يص��������ان بم��������ا يحق��������ق مصلح��������ة املحضون 
, فمصلح��������ة املحض��������ون تقتضي بق��������اء الولد 
املحضون على عالقت��������ه بأبويه رغم انفصال 

الحياة الزوجية بينهما".

استئناف واسط
ال��������ى ذل��������ك وبتوجيه��������ات م��������ن قب��������ل مجلس 
القضاء االعلى بالتوسع في حاالت املشاهدة 
واالصطحاب للمحضون عقدت في رئاس��������ة 
محكمة استئناف واس��������ط برئاسة القاضي 

غال��������ب عام��������ر الغريب��������اوي اجتماع��������ات عدة 
مع قض��������اة االحوال الش��������خصية والباحثني 

االجتماعيني.
وق��������ال رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف واس��������ط 
االتحادية القاض��������ي غالب عامر الغريباوي 
إن "ق��������رارات محاك��������م األح��������وال الش��������خصية 
اس��������تقرت على اصطح��������اب املحضون ألربع 
مرات في الشهر أيام الجمعة أو السبت لكي 
ال يتأث��������ر املحض��������ون في دراس��������ته وال يتأثر 

والداه إذا كانا موظفان".
وأضاف رئيس محكمة اس��������تئناف واس��������ط 
"لصعوب��������ة ان تك��������ون دوائر التنفي��������ذ مكانًا 
تلك القرارات نظرا لتعطيل الدوام الرس��������مي 
ف��������ي يوم��������ي الجمع��������ة والس��������بت، فق��������د آل��������ت 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف واس��������ط على أن 
تك��������ون املحاكم التابع��������ة لها مكان��������ًا لتنفيذ 
تل��������ك الق��������رارات كمب��������ادرة إنس��������انية منه��������ا 
رغ��������م إن التنفي��������ذ يخرج ع��������ن اختصاصها 
ومسؤوليتها من اجل حصول انسيابية في 
التنفي��������ذ وعدم حصول مش��������اكل بني أطراف 
الدعوى وإيصال إش��������عار رسمي إلى دائرة 

التنفيذ املختصة بذلك".
ولفت إلى انه "على املحكوم له بمراجعة دائرة 
التنفي��������ذ املختصة لفتح اضب��������ارة تنفيذية 
مع تبل��������غ املحك��������وم عليه بوج��������وب التنفيذ 
وإحض��������ار املحض��������ون إل��������ى بناي��������ة املحكمة 
املحددة في قرار الحكم مع تحديد  التاريخ 
على ان تكون الساعة التاسعة صباحا وقتا 
للمش��������اهدة وتختت��������م عند الس��������اعة عصرا 
كفترة الصطح��������اب املحضون,والذي يتولى 
قاض��������ي تحقي��������ق الخفر ف��������ي مركز رئاس��������ة 
االس��������تئناف اإلشراف على ذلك، وفي مجمع 
املحاك��������م ف��������ي العزيزية أما بقي��������ة مجمعات 
املحاكم البالغة عشرة مجمعات فيقوم احد 
املوظف��������ني بتلك املهمة"، مش��������يرا إلى أن هذه 
املب��������ادرة اإلنس��������انية القت قب��������وال ورضًا من 
جمي��������ع األطراف كونها تس��������ير بانس��������يابية 

وتنظيم عال".

■  معهد التطوير القضائي.. عدسة/ حيدر الدليمي

■  القضاء يولي اهمية كبيرة بمراعاة الطفل المحضون
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ندوات يف ميسان و واسط ملناقشة حق املشاهدة يف ظل جائحة كورونا
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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.

والتحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص وتدعيمها 
حتى يعقد العزم على ارتكابها.

وغالبا ما يثور الجدل في مدى مشروعية وجواز هذا النوع 
م��������ن انواع التحريض وهناك نقاش��������ات فقهي��������ة كثيرة وآراء 
تط��������رح ووجهات نظر تختلف بني احقية الدولة في كش��������ف 
املجرم��������ني وااليقاع بهم وب��������ني عدم جواز ان تثير الس��������لطة 
الرغب��������ة في نف��������وس املواطنني الرتكاب الجريم��������ة واغوائهم 
بعوائده��������ا املادي��������ة في لحظة ضعف نفس��������ي وم��������ن ثم تقوم 

بمحاسبتهم عليها.
 وباعتق��������ادي ف��������ان فيص��������ل النقاش ب��������ني املش��������روعية وعدم 
املش��������روعية بالنسبة للتحريض الصوري يجب ان ينحصر 
في مسألة خلق فكرة الجريمة  فهل ان السلطة هي من خلقت 
الجريمة التي لم تكن موجودة اصال ام انها س��������عت للكشف 
ع��������ن جريم��������ة موجودة وم��������ن ثم لإليق��������اع بش��������بكة مجرمني 

يرتكبون جرائمهم باستمرار.
 وقد واجهنا في واقعنا العملي كال الحالتني ومثال الحالة 
االولى ان يقوم رجل الشرطة  متسترا بشخصية رجل عادي 
بكتابة منش��������ور في موقع التواصل االجتماعي في انه يريد 
ان يشتري ادوية تستخدم لعالج احد ذويه ويتقدم شخص 
ليس مجرما في الواقع لدوافع مادية وربما انسانية لشراء 
هذه االدوية والتي تكون في الوقت ذاته مدرجة على جدول 
االدوي��������ة املخ��������درة املمنوعة وتقديمها للمح��������رض الصوري 
ولوال ه��������ذا التحريض ملا وق��������ع الفاعل في فخ��������اخ الجريمة 
ومث��������ال الحالة الثانية ان يدخل رجل الش��������رطة متس��������ترا في 

مجموع��������ة اجرامي��������ة تتاجر باآلث��������ار الوطنية بيعا وش��������راء 
ويساعد في القبض عليهم بعملية شراء صورية لضبطهم 
متلبسني حيث ان املجرمني وهذه الحالة يرتكبون جرائمهم 
حتى ب��������دون تدخل املح��������رض الصوري فف��������ي الحالة االولى 
حال��������ة خلق فك��������رة الجريمة أجد ان��������ه ليس م��������ن العدالة وال 
م��������ن املنطق معاقبة ش��������خص ليس مجرما ف��������ي الواقع إال أن 
املحرض خلق الفكرة الجرمية في ذهنه وس��������اهم في إغوائه 
واإليق��������اع ب��������ه ويجب االلتف��������ات الى ذلك عند نظ��������ر القضايا 
تحقيق��������ا ومحاكم��������ة وبالنس��������بة للمقب��������وض علي��������ه فيجب 
إيجاد االس��������انيد الفقهية والقانونية لعدم مساءلته جزائيا 
وبالنس��������بة للمحرض الصوري فيجب معاقبته ملس��������اهمته 
في خل��������ق جريمة لدى ش��������خص خال��������ي الذهن، ام��������ا الحالة 
الثانية فأجد من الضروري ان تساهم السلطات االمنية في 
كشف الشبكات االجرامية املختصة في املتاجرة باملخدرات 
او االث��������ار او العمل��������ة املزيف��������ة  م��������ن خ��������الل زرع عناصره��������ا 
املتس��������ترة وااليقاع بافراد هذه الش��������بكات ومن ثم تقديمهم 
للمحاكمة س��������يما وان هذه الطريقة تساهم بشكل كبير في 
كش��������ف الجرائم املنظمة والقبض على مرتكبيها وبالنسبة 
للمجرمني فيجب معاقبتهم الن الجريمة واقعة بغض النظر 
عن التحريض الصوري اما بالنسبة للمحرض الصوري فال 
تقع مسؤوليته النه يؤدي واجبا قانونيا ووطنيا مكلفا به 
ايا كانت القاعدة القانونية التي تؤسس عليها مسألة عدم 
مس��������اءلته س��������واء اكانت قاعدة اداء الواجب ام كانت لس��������بب 

انتفاء القصد الجرمي لدى املحرض الصوري.

القاضي اياد محسن ضمد

محرض صوري

يحدث ان تدفع ال�ضلطة الر�ضمية احد افراد �ضرطتها او اع�ضاء ال�ضبط الق�ضائي فيها 
ال�ضتدراج �ضخ�ص وااليقاع به متلب�ضا بجرم م�ضهود ومن ثم حماكمته، والفقه اجلنائي 
يطلق على م�ضاهمة ال�ضلطة يف التحري�ص على  ارتكاب اجلرمية بالتحري�ص ال�ضوري.

يح��������دث كثيرًا، وم��������ن دون س��������ابق ٕانذار. 
ٔان يضعك اإلهمال وقل��������ة التبصر تحت 
طائل��������ة القانون   .نتيجة ملخالفة أحكامه، 
ٔاو التع��������دي عل��������ى حق��������وق اآلخرين. وقد 
تكون تلك املخالفات ليست  من الخطورة 
والجس��������امة التي تس��������تدعي التشدد في 
محاس��������بة مرتكبيه��������ا س��������يما وان تل��������ك 
الجرائ��������م  ف��������ي مجملها تتعل��������ق بحقوق 
خاص��������ة لألف��������راد، أو مخالفات بس��������يطة 
ألمور تنظيمية قررها  املش��������رع، اليمكن 
للتصالح فيها أن ئوذي ضمير املجتمع، 
أو يه��������دم قيمه األساس��������ية. وق��������د  أخذت 
معظم التش��������ريعات الجزائي��������ة الحديثة 
بالصلح،كس��������بب م��������ن أس��������باب انقضاء 
الدعوى  الجزائي��������ة. ولكنها اختلفت في 

دائرة أحكامه ضيقًا واتساعًا.
وفي العراق وردت أح��������كام   )الصلح( في 
قان��������ون ٔاصول املحاكم��������ات الجزائية في 
الثالث/ٕاج��������راءات  املحاكم��������ة(،  )الب��������اب 
الفصل الخامس منه. والذي نظم أحكام 
الصل��������ح ورتب عل��������ى قبوله نف��������س األثر 
 املترت��������ب عل��������ى الحكم بالب��������راءة. وبينت 
امل��������واد )194و195( منه، أن الجرائم التي 
يقب��������ل  الصل��������ح فيها، ه��������ي الجرائم التي 
يتوق��������ف تحريكها على ش��������كوى املجنى 
عليه. واش��������ترطت  طل��������ب الصلح في تلك 
الجرائم من قبل املجنى عليه، أو من يقوم 
مقامه قانون��������ًا. والجرائ��������م  التي يتوقف 
تحريكها على طلب املجنى عليه، وردت 
في نسبتها األكبر في املادة )3(  من قانون 
أصول املحاكم��������ات الجزائية، ونصوص 
اخرى متفرقة. اصطلح على تس��������ميتها 
 فقه��������ًا )جرائ��������م الحق الش��������خصي(. ومن 
جماع تل��������ك النصوص واألحكام الواردة 

فيها، يمك��������ن أن نخلص ٕالى أن املش��������رع 
العراقي، أعتم��������د معيار )نوع الجريمة(، 
في تحديد الجرائ��������م التي  يجوز الصلح 
فيه��������ا. وقرن ذلك بوج��������وب طلب الصلح 
من )املجنى علي��������ه او من يمثله  قانونًا(. 
والشك أن املش��������رع يكون بذلك قد ضيق 
نطاق الصلح واخذ بحدوده الدنيا. وهو 
 أمر اليتفق مع ماتذهب ٕاليه التشريعات 
الحديثة من توس��������يع دائ��������رة الصلح. ملا 
لذلك م��������ن  دور في ترش��������يد األج��������راءات، 
وتقليل الزخم في املحاكم، وسرعة ٕانهاء 

النزاعات.
ون��������رى أن املعي��������ار الذي أخذ به املش��������رع 
املصري في قانون اإلجراءات الجنائية، 
وعل��������ى وف��������ق  آخ��������ر التعديالت ال��������واردة 
على أح��������كام الصلح فيه. ومنها القانون 
رقم)74لس��������نة 2007(. هو  املعيار األسلم 
ال��������ذي يجب األخذ به ف��������ي قانون أصول 
املحاكمات الجزائية العراقي. ٕاذ  اعتمدت 
أح��������كام الصلح فيه على معي��������ار )مقدار 
العقوب��������ة(، ٕاضافة ٕالى )ن��������وع الجريمة( ، 
وعل��������ى عدم اش��������تراط طل��������ب الصلح من 
)املجنى عليه( في الن��������وع األول املرتبط 
بمقدار  العقوبة. فق��������د نصت املادة )18/
مكرر(. على قب��������ول املتهم عرض النيابة 
العام��������ة أو مأموري  الضب��������ط القضائي، 
التصالح في جميع )املخالفات والجنح( 
أو  بالغرام��������ة  فق��������ط،  عليه��������ا  املعاق��������ب 
بالحبس جوازيًا مدة التزيد على س��������تة 
اش��������هر.على أن يدف��������ع املتهم ثل��������ث الحد 
 األقص��������ى للغرامة، ٕاذا حص��������ل التصالح 
قبل رفع الدعوى ٕالى املحكمة املختصة، 
وثلث��������ي الحد  األقص��������ى، أو قيم��������ة الحد 
األدن��������ى للغرامة أيهما أكث��������ر، ٕاذا حصل 

التصال��������ح بعد رفع الدعوى  ٕالى املحكمة 
املختصة.

وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح، 
وال يك��������ون له��������ا تأثي��������ر عل��������ى  الدع��������وى 
املدنية. أم��������ا الجرائم الت��������ي ال تدخل في 
عداد الجرائم املذكورة آنفًا، فقد اشترط 
 املشرع املصري، أن يكون طلب التصالح 
فيه��������ا بناء على طلب م��������ن املجنى عليه، 
أو  وكيل��������ه الخاص. واملالح��������ظ على تلك 
الجرائم ٔانها احتوت فضال عن الجرائم 
ذات الطاب��������ع  الش��������خصي البحت، جرائم 
تعد م��������ن جرائم الحق الع��������ام في بعض 
التش��������ريعات. ومن ذلك قبولها  التصالح 
في جنحة القتل الخطأ املنصوص عليها 
ف��������ي امل��������ادة )1/238(عقوب��������ات  مص��������ري. 
والتي يقابله��������ا عندنا نص املادة )411( 
عقوب��������ات. وجرائ��������م ٕاخت��������الس األش��������ياء 
 املحج��������وز عليها قضائيا، أو ٕاداريًا، ولو 
من مالكها. وبعض صور السرقة والتي 
يقابله��������ا  عندنا نص امل��������ادة )449و450(

عقوبات، وبعض ص��������ور جريمة خيانة 
األمان��������ة. وغير ذلك  مم��������ا هو منصوص 
عليه ف��������ي قان��������ون اإلج��������راءات الجنائية 

املصري، ملن اراد االستزادة.
ٕان  ماتش��������هده محاكم التحقيق والجنح 
ف��������ي العراق م��������ن زخم كبي��������ر، ومايعانيه 
املتهمون ف��������ي جرائم  املخالفات والجنح 
التحقي��������ق  ٕاج��������راءات  م��������ن  البس��������يطة 
واملحاكمة. يدعونا الى املناداة  بضرورة 
تعديل قانون أصول املحاكمات الجزائية 
في ما يتعلق بأحكام الصلح وتوس��������يع 
 نطاق الجرائم الت��������ي يقبل الصلح فيها.

سواء بناء على طلب من املجنى عليه او 
بدون  طلبه  . 

الصلح خير

القاضي عامر حسن شنته

ات��������ف��������اق ال�����خ�����ص�����م  

املشرع العراقي عرف اتفاق الخصم في البند  اوال من املادة ٢٨٣ 
م��������ن قانون التج��������ارة العراقي رقم ٣٠ لس��������نة ١٩٨٤ بأنه " اتفاق 
يتعه��������د  املصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية 
او أي مستند آخر قابل للتداول  الى املستفيد مقابل نقل ملكيته 
ال��������ى املصرف مع التزام املس��������تفيد برد القيم��������ة الى  املصرف اذا 
لم يدفعه��������ا املدين األصلي "، ومن خالل ق��������راءة التعريف اعاله 
من قبل  ذوي الخبرة املالية والقانونية يتبني حجم وجس��������امة 
خطورة هذا االتفاق باعتب��������اره عملية  ائتمانية مصرفية اال ان 
ه��������ذه املخاطر تعتبر الش��������يء يذكر اذا ما قورن��������ت باملزايا التي 
 يحققها هذا االتفاق في مجال العمل املصرفي والتجاري كونه 
يكفل تحقيق فوائد لكل  من املصرف واملتعاملني معه من حملة 
االوراق التجاري��������ة، لذل��������ك يعتب��������ر اتفاق الخص��������م  عمال تجاريا 
ك��������ون ان املادة )٦( م��������ن قانون التجارة العراقي اعتبرت انش��������اء 
االوراق  التجاري��������ة والعمليات املتعلقة بها عمال تجاريا بغض 
النظ��������ر عن صفة القائم بها او نيت��������ه،  واتفاق الخصم باعتباره 
عق��������دا تجاريا مصرفيا فانه ال يعد من العقود الش��������كلية، كونه 
عقد  ذات طبيعة خاصة يس��������توجب السرعة في ابرامه والتكرار 
في��������ه كونه يعقد بني املصرف  واملس��������تفيد م��������ن الورقة التجارية 
وال��������ذي غالبا يكون تاجرا ويكون االتف��������اق مقابل عمولة  حيث 
ان املصرف عندما يس��������لم قيمة الورقة التجارية الى املس��������تفيد 
فان��������ه يتقاضى لقاء ه��������ذا  العمل التجاري عمولة، وان الس��������رعة 
والتكرار في أبرام عقد الخصم جعلته عقدا يتحرر  من الشكلية 
مما سهل ذلك امكانية اثباته بكافة وسائل االثبات، الن تعقيد 
اجراءات ابرام  هذا العقد يفرض عليه شكلية معينة مما يؤدي 
ال��������ى تعطيل االعمال التجارية النه يك��������ون  من الصعوبة اثباته 
الن التج��������ار احيان��������ا يبرمون كل يوم ع��������ددا ال حصر له من هذا 

االتفاق  كون ان هذا العدد يزداد كلما نشط العمل التجاري . 
كم��������ا ان اتف��������اق الخصم التج��������اري احيانا يتم خارج الحس��������اب 
الج��������اري للعميل وهذا ما يس��������مى  بالخصم بالنقد حيث تكون 
التس��������وية بني املصرف واملس��������تفيد من الورقة التجارية فورية 
 ونق��������دا ب��������ان يدفع املص��������رف للعميل املبل��������غ الوارد ف��������ي الورقة 
التجارية ع��������ن طريق الدفع نقدا  وف��������ورا او احيانا يكون اتفاق 
الخصم ضمن الحس��������اب الج��������اري عندما يكون هناك حس��������اب 
 جار بني العميل واملصرف ويتفق الطرفان ان عمليات الخصم 
تتم عن طريق قيدها  في هذا الحس��������اب، وال يهم اسلوب تنفيذ 
االتف��������اق وانما فقط يجب ان يتم فيه ما يتم في  العقود االخرى 
م��������ن تطابق االيجاب الصادر من العميل مع القبول الصادر من 
املصرف  خاصة ان صفة الس��������رعة التي يمتاز بها عقد الخصم 
تجعل��������ه ال يم��������ر بمرحلة التفاوض التي  تس��������بق اب��������رام العقود 
األخرى، اال ان املصرف ال يلتزم بقبول خصم االوراق التجارية 
 التي تقدم من العمالء غير املوثوق بهم خاصة اذا كانت االوراق 
التجارية املقدمة ذات  مبالغ عالية جدا، وفي كل االحوال يكون 
اإليجاب والقبول يمثل ركن الرضا، اما  محل عقد الخصم فهو 
الورق��������ة التجارية والحق النقدي الثاب��������ت فيها والذي يجب ان 
يكون  محدد املقدار ومس��������تحق االداء في اجل محدد وان يكون 
ه��������ذا الحق موج��������ودا قبل انش��������اء  الورقة التجاري��������ة، فضال عن 
ض��������رورة اخرى في املحل الذي تمثل��������ه الورقة التجارية وهو  ان 
تتضمن الورقة التجارية تخويل املصرف الخاصم حق مطالبة 
الغير بقيمة هذه  الورقة، واحيانا يكون املصرف الخاصم سيئ 
النية ويقبل خصم الورق��������ة التجارية ملا  تحققه عملية الخصم 
م��������ن ربح للمص��������رف وهو يعلم ان الورق��������ة التجارية ال تتضمن 
حق��������ا  حقيقيا للمس��������تفيد اال ان��������ه يفكر باالس��������تفادة عن طريق 

خصمها ل��������دى مصرف اخر ويهمل  التحق��������ق من صحة الورقة 
التجارية خش��������ية من فقدان العالقة التجاري��������ة التي تربطه مع 
 العميل املس��������تفيد من الورقة التجارية فان عدم اتخاذ املصرف 
االحتياطات الالزمة  والضرورية التي تجعله متأكدا من جدية 
عقد الخصم يرتب عليه اعتبار املصرف سيئ  النية الن االوراق 
التجارية الصورية ترتب مس��������ؤولية املص��������رف امام الغير على 
اساس  احكام املسؤولية التقصيرية، خاصة وان القضاء اتجه 
ال��������ى اعتبار اهمال موظفي  املصرف ف��������ي اتخاذ تدابير الحيطة 
والح��������ذر بحكم ما تفرضه عليهم وظيفتهم يكون بمثابة  العلم 
املوجب للمس��������ؤولية، حي��������ث ان املصرف يكون س��������يئ النية اذا 
كان يعل��������م بصورية  الورقة التجارية او كان عليه ان يعلم وهنا 
مس��������ؤولية املصرف عن الغش الصادر من��������ه  تنهض امام الغير 
وليس امام العميل املس��������تفيد من خص��������م الورقة التجارية، كان 
تكون  الورقة غير ناش��������ئة عن دين حقيقي ب��������ني الدائن واملدين 
وانما تس��������مى اوراق املجاملة  ويجب عل��������ى املصرف عدم قبول 

صرفها النتفاء الحق الذي تمثله الورقة التجارية . 
الطبيع��������ة القانونية لعقد الخصم رغ��������م صفته التجارية اال انه 
يتشابه مع اوضاع قانونية  اخرى كثيرة التطبيق في التعامالت 
التجاري��������ة واملدني��������ة مثال حوالة الحق التي ي��������راد بها  اتفاق أو 
عقد بني الدائن وش��������خص أجنبي عن عالق��������ة املديونية على أن 
يحول له الدائن  حقه الذي في ذمة املدين، فيحل األجنبي محل 
الدائن في ه��������ذا الحق بجميع مقوماته  وخصائصه، فيس��������مى 
الدائن )محيال( والدائن الجديد )املحال له( ويطلق على  املدين 
)املح��������ال عليه( وحوالة الحق تعتبر اتفاق أو عقد يتضمن نقل 
الح��������ق املحال  به فهي عالقة ثنائية محورها املحيل واملحال له 
لكنه��������ا تتعلق بحق الدائن في مواجهة  ط��������رف ثالث خارج عن 

هذه العالقة وه��������و املدين الذي كان قد ارتبط مع الدائن بعالقة 
 أخرى وهذه العالقة تؤثر تأثيرا مباشرا في العالقة بني املحيل 
واملحال له، وهذا ذات  ما يتضمنه اتفاق الخصم حيث ان املحال 
له او الدائن الجديد يكون ه��������و املصرف  فتكون عملية الخصم 
هي ذات العملية في حوالة الحق اال ان املحال له يكون في عقد 
 الخصم مصرفا ويك��������ون الدين موضوع حوالة الحق ثابتا في 
ورقة تجارية في عقد  الخصم، خاصة وان كاًل من حوالة الحق 
واتف��������اق الخصم ال تحتاج الى رض��������اء املدين  بالعقد املبرم بني 
املحيل واملحال له في حوالة الحق وبني املصرف واملستفيد من 

 الورقة التجارية في اتفاق الخصم . 
   املش��������رع العراق��������ي في املادة ٢٨٣ من قان��������ون التجارة جعل عقد 
الخصم يرد على االوراق  التجارية والس��������ندات القابلة للتداول 
حص��������را والواقع العمل��������ي يس��������تبعد الصك من مفه��������وم  عملية 
الخصم كونه مس��������تحق الوفاء عند االطالع ويصرف مباش��������رة 
بمج��������رد تقديمه  للمصرف مم��������ا تنتفي الحاج��������ة الى خصمه، 
ولخط��������ورة عملي��������ة الخصم ولتعلقه��������ا احيانا  بام��������وال الدولة 
خاصة اذا كان املص��������رف الخاصم هو مصرف حكومي لذا فان 
الدعاوى  املتعلقة بها يجب ان تكون اجراءاتها سريعة وتبتعد 

عن الشكلية . 
واخيرا رغم ان القانون املدني هو قانون عام وان املشرع العراقي 
افرد فيه احكاما  خاصة في التضامن وحوالة الحق اال ان هناك 
اعمال تجارية يكون اح��������د اطرافها  مصرفا تجاريا لذلك يكون 
من باب اول��������ى ان تتضمن القرارات القضائية تطبيقا واس��������عا 
 لنصوص القان��������ون الخاص املتمثل بقان��������ون التجارة العراقي 
خاصة اذا كان املصرف هو  احد طرفي االدعاء وكان محل الحق 

ورقة تجارية سواء كمبيالة او سفتجة. 

يعد اتفاق اخل�ضم من اهم واجنح العمليات امل�ضرفية ملا يحققه هذا الطريق من �ضهولة  ومرونة يف العمليات 
املالية والتجارية وخا�ضة عمليات االئتمان التي تقوم بها  امل�ضارف يف جمال اعمال التجارة. 
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عين قانونية

سالم مكي

تزوير

أصدرت محكمة جناي��������ات  الكرخ 
/ الهيئ��������ة  الثالث��������ة حكم��������ني على 
متهمني اثنني، األول بالسجن ملدة 
سبع س��������نوات والحكم الثاني ملدة 
6 س��������نوات لكل منهما عن جريمة 

بيع عقار وتزوير مستندات.
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي 
ملجلس القضاء األعلى إن "املحكمة 
قضت حكما ضدهم بالسجن ملدة 
سبع سنوات عن جريمة التالعب 
بأوليات اح��������د العقارات في بغداد 
/ ح��������ي اليرم��������وك والت��������ي تك��������ون 
عائديتها إل��������ى وزارة املالية دائرة 

عقارات الدولة".
أص��������درت  "املحكم��������ة  ان  وأض��������اف 
حكما ثانيا على املدانني بالسجن 
املؤق��������ت مل��������دة س��������ت س��������نوات عن 
جريمة استخدام كتب مزورة بعد 
القي��������ام  بعملية التزوير في ملكية 
العقار وفقا إلحكام املادة 289 من 
قانون العقوبات رقم 111  لس��������نة 

."1969

انتحال صفة

أصدرت محكمة جنايات الرصافة 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاهة حكمًا 
بالحبس الشديد ملدة سنتني ملدان 

انتحل صفة في وزارة التربية. 
وقال مراس��������ل "القض��������اء" إن "املدان 
انتحل صفة رئيس لجنة املشتريات 
في وزارة التربية واس��������تولى على 
بضاعة تقدر قيمتها 67 مليون من 

احد التجار".
ولف��������ت إلى أن "امل��������واد التي تحصل 
عليها املدان كانت عبارة عن زيوت 
مح��������ركات إضاف��������ة إلى قرطاس��������ية 
ومواد أخرى وقام بتسليم املشتكي 
كتب��������ا موقع��������ة م��������ن وزارة التربية"، 
مضيف��������ا "بع��������د مراجع��������ة ال��������وزارة 
من اجل اس��������تالم الص��������ك اتضح ان 
الكت��������ب املقدمة من قبل املدان كانت 

مزورة".  
املحكم��������ة وجدت األدل��������ة املتحصلة 
كافي��������ة إلدان��������ة املته��������م وف��������ق قرار 
مجل��������س قيادة الث��������ورة املنحل رقم 

160/أوال 1--2 لسنة 1983.

 ابتزاز الكتروني

اص��������درت محكم��������ة جناي��������ات بابل 
س��������نوات   5 بالحب��������س  حكم��������ا 
عب��������ر  فت��������اة  بابت��������زاز  مل��������دان 
االجتماع��������ي. التواص��������ل   مواق��������ع 

وذكر مراس��������ل "القضاء" في رئاسة 
محكمة اس��������تئناف بابل أن "الهيئة 
الثانية في محكم��������ة جنايات بابل 
نظ��������رت قضي��������ة ابت��������زاز الكتروني 
جدي��������دة كانت ضحيته��������ا فتاة من 
مدينة الحلة تعرضت لتهديد بنشر 
 صورها واسناد أمور مخدشة لها".

وتابع املراس��������ل أن "عملية القبض 
اع��������داد  بع��������د  تم��������ت  املته��������م  عل��������ى 
ف��������ي أح��������د ش��������وارع  كم��������ني أمن��������ي 
املدينة اثن��������اء لقائه بالفت��������اة التي 
الش��������كوى ض��������ده مس��������بقا".  طل��������ب 

وأض��������اف أن "محكم��������ة الجناي��������ات 
وجدت األدلة مقنعة وكافية للحكم 
على املتهم بالحبس الش��������ديد ملدة 
5 س��������نوات اس��������تنادا ال��������ى أح��������كام 
املادة 1/430 م��������ن قانون العقوبات 

العراقي".

نصت امل��������ادة ) 109 ( من قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم ) 23( لسنة   1971 على:�

أ – إذا كان الشخص املقبوض عليه متهما بجريمة 
معاق��������ب عليه��������ا بالحب��������س م��������دة تزيد  عل��������ى ثالث 
سنوات او بالس��������جن املؤقت او املؤبد فللقاضي ان 
يأمر بتوقيفه مدة ال تزيد  على خمس��������ة عشر يوما 
ف��������ي كل مرة او يقرر إطالق س��������راحه بتعهد مقرون 
بكفالة  ش��������خص ضام��������ن او بدونها على أن يحضر 
مت��������ى طلب من��������ه ذل��������ك اذا وجد القاض��������ي أن  إطالق 
س��������راح املتهم ال يؤدي إلى هروبه وال يضر بس��������ير 

التحقيق . 
ب � يج��������ب توقيف املقب��������وض علي��������ه إذا كان متهما 
بجريم��������ة معاقب عليها باإلع��������دام  وتمديد توقيفه 
كلم��������ا اقتضت ذلك ض��������رورة التحقيق م��������ع مراعاة 
املدة املنصوص عليها  ف��������ي الفقرة   – أ -   حتى يصدر 
قرار فاصل بش��������أنه من حاك��������م التحقيق او املحكمة 
الجزائي��������ة  بع��������د انته��������اء التحقي��������ق االبتدائ��������ي او 

القضائي او املحاكمة.    
ج��������� - ال يجوز ان يزيد مجموع م��������دد التوقيف على 
ربع الحد األقصى للعقوبة وال يزيد  بأية حال على 
س��������تة اش��������هر واذا اقتضى الحال تمدي��������د التوقيف 

اكثر من س��������تة اش��������هر فعلى  القاض��������ي عرض االمر 
على محكمة الجناي��������ات لتأذن له بتمديد التوقيف 
مدة مناس��������بة  على ان ال تتجاوز ربع الحد االقصى 
للعقوبة او تقر اطالق سراحه بكفالة او بدونها  مع 

مراعاة الفقرة ب.
 أ - فيما نصت املادة ) 110 ( منه " اذا كان املقبوض 
عليه متهما بجريم��������ة معاقب  عليها بالحبس مدة 
ثالث س��������نوات او اقل او بالغرامة فعلى القاضي أن 
يطلق س��������راحه  بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما 
ل��������م ير أن إطالق س��������راحه يضر بس��������ير التحقيق او 
 يؤدي الى هروبه، أما إذا كان املقبوض عليه متهما 
بمخالف��������ة فال يجوز توقيف��������ه إال إذا  لم يكن له محل 

إقامة معينة".  
ب- إذا كان املقب��������وض علي��������ه متهم��������ا بمخالف��������ة فال 

يجوز توقيفه اال اذا لم يكن له محل اقامة معني.
أما املادة 111 فقد نصت:

للقاضي الذي اصدر القرار بالتوقيف أن يقرر اطالق 
س��������راح املتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل 
انته��������اء مدة التوقيف مع مراعاة الفقرة ب من املادة 
109 كما ان ل��������ه اعادة توقيف��������ه اذا اقتضت ضرورة 

التحقيق ذلك.

توقيف المتهم وإخالء سبيله  

ثقافة قانونية

م��������ا يميز املحكمة االتحادي��������ة، أنها تمثل نوعا م��������ن أنواع الرقابة 
املفروض��������ة على مجل��������س النواب، بل ه��������ي أهم جه��������ة رقابية، بعد 
الش��������عب نفسه، تتولى مس��������ؤولية مراقبة القوانني والقرارات التي 
يصدرها املجلس، لبيان مدى مطابقتها للدستور، وعدم مساسها 

باملبادئ األساسية للدستور والنظام العام.
 ولع��������ل غياب تل��������ك الرقابة، يخدش ش��������رعية القوان��������ني والقرارات، 
بل ش��������رعية النظام بأكمله. فال يمكن بقاء البرملان، يصدر قرارات 
وقوان��������ني مختلف��������ة، وهمة تم��������س جوانب حساس��������ة وخطيرة من 
الواقع السياس��������ي واالجتماعي والتعليم��������ي، دون أن تكون هنالك 
محكم��������ة اتحادي��������ة تراقب وتمن��������ع أي نص قانوني أو تش��������ريعي، 
يخال��������ف الدس��������تور ويهدد مب��������ادئ املس��������اواة والعدال��������ة والنظام 
العام. كما إن حق املواطن واملؤسس��������ات الرسمية بالتقاضي أمام 
املحكمة، حق أساس، ومهم، وإلغائه يهدد الدستور والنظام ككل. 
اليوم يعاني الواق��������ع القضائي، خصوصا املحكمة االتحادية، من 
تغييب وإبعاد متعمد عن ممارسة دورها الدستوري والقانوني، 
في حماية الدس��������تور، وبالتالي، حماية مؤسسات الدولة وحقوق 
األفراد. والس��������بب كما هو معلوم للجميع، غياب اإلدارة السياسية 
وحتى الش��������عبية، في س��������ن قان��������ون جديد للمحكم��������ة أو على األقل 
تعديل قانونها الحالي، بما يس��������اعد عل��������ى بث الروح في املحكمة 
من جديد، وع��������دم بقائها على هذا الوضع الخطير، وغير املقبول. 
فقدان املحكمة لنصابه��������ا القانوني، ال يعني تجميد املحكمة إلى 
ما ال نهاية. البد من حلول دس��������تورية وقانونية، تعيد الروح لها. 
ال يعن��������ي وفاة عضوين فيها، غلق األب��������واب. البد من حل قانوني، 
وه��������و أمر ليس عس��������يرا وال صعبا، وباإلم��������كان تالفيه، عبر اتباع 
الس��������ياقات القانونية والدس��������تورية. ولكن غياب الرؤية والقناعة 
ل��������دى أغلب، بل جمي��������ع الكتل السياس��������ية، أدى إل��������ى تجميد عمل 
املحكم��������ة، وال أمل يلوح في األفق القريب، لحل هذه املش��������كلة التي 

تهدد كيان النظام السياسي واالجتماعي.
للمحكمة االتحادية، مهام كبيرة وجس��������يمة، ودورها في تفس��������ير 
النص الدس��������توري والنظر في مدى دستورية قانون ما، ودورها 
ف��������ي التصديق على نتائج االنتخابات، والنظر في صحة عضوية 
أعضائ��������ه، كلها مهام مجم��������دة حاليا، ومجلس الن��������واب، بإمكانه 
تش��������ريع أي قانون حاليا، دون أن يجد م��������ن يقف بوجهه. كقانون 
معادلة الش��������هادات الذي أثار جدال واعتراضا واسعا من قبل فئة 
األكاديميني. ذلك القانون لألس��������ف، ال يمكن الطعن به ألن املحكمة 
االتحادية معطلة حاليا. كما أن مسألة إجراء انتخابات بعد ستة 
أش��������هر أمر غير وارد إطالقا، في ظل ع��������دم وجود محكمة اتحادية 
تص��������ادق على نتائج االنتخابات. ولألس��������ف، ف��������إن بقاء الخالفات 

السياس��������ية والتناح��������ر الطائف��������ي داخل 
مجل��������س الن��������واب، لن ي��������ؤدي إل��������ى ملزيد 
من املس��������افات بني القان��������ون وإقراره في 
املجلس. إن بقاء مجلس النواب، بال رقابة 
القض��������اء، أمر يعن��������ي فقدانه لش��������رعيته، 
مما يعكس عدم اكتس��������اب القوانني التي 
يصدره��������ا الش��������رعية الدس��������تورية، رغم 
أنها مرت بالس��������ياقات الدستورية كافة. 
لكن ع��������دم امكانية الطعن بها، أمر يعني 

فقدان شرط من شروط صحتها.

المحكمة االتحادية.. محنة 
دستور وقانون

يعرف الركن الشرعي أو القانوني بأنه النص الذي بموجبه 
يجرم املشرع فعال ما قبل وقوعه  سواء كان إيجابيًا او سلبيًا 
ويحدد العقاب املناسب ملن يرتكبه، وقد يرد هذا النص في 
قانون  العقوبات او في أي قانون عقابي خاص أخر ويبنى 
هذا الركن على مبدأ مش��������روعية الجرائم  والعقوبات وعلى 
ذلك شرع هذا املبدأ في الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 
في امل��������ادة 19 /  ثانيا فنص عل��������ى ) الجريمة وال عقوبة إال 
بن��������ص وال عقوب��������ة إال على الفعل الذي يع��������ده القانون وقت 
 إقتراف��������ه جريمة...( كما نص قان��������ون العقوبات العراقي رقم 
111لس��������نة 1969 على )العقاب عل��������ى  فعل أو امتناع إال بناء 
على قانون ينص عل��������ى تجريمه وال يجوز توقيع عقوبات 

أو تدابير  احترازية لم ينص عليها القانون(.
 وتكاد تجم��������ع االعمال الدولية واملحلية املعنية بتش��������ريع 
قوانني  مكافحة جريمة غس��������ل االم��������وال في إن مكافحة هذه 
الجريمة ترتكز على محورين: األول وجود  تش��������ريع داخلي 
يجرم غس��������ل االموال والثاني -اس��������تخدام الدول لالتفاقيات 
الثنائية ومتعددة االطراف  لس��������د الثغ��������رات التي تنجم عن 
اختالف نظمها املالية والقانونية الخاصة لضبط تحركات 
األموال  عبر الحدود، والتي ينفذ من خاللها غس��������ل األموال 
واإلفالت بالتالي من املالحقة الجنائية،  فالتدابير الصارمة 
التي تتخذها دولة او اكثر ملواجهة عمليات غسل األموال ال 
تكفي وحدها  لتغطية هذه املواجهة، الن االموال املس��������تمدة 
من مصادر غير مش��������روعة س��������وف توظف، حينئذ  في دولة 
أخرى، إذ ال سبيل ملواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولي 

إال من خالل سياسة جنائية  تتسم بالطابع الدولي. 
تعتبر جريمة غسل االموال من املسائل املهمة التي اهتمت 
بها اتفاقية  االمم املتحدة ملكافحة املخدرات في فينا س��������نة 
1988والت��������ي دخلت حي��������ز التنفيذ ع��������ام 1990 والتي  نصت 
ف��������ي املادة الثالثة "يجب على ال��������دول املوقعة على االتفاقية 
>>تجري��������م تحوي��������ل األم��������وال أو  نقلها مع العل��������م مع العلم 
بأنها مس��������تمدة من أي جريمة من جرائم املخدرات وإخفاء 
أو تموي��������ه حقيقة  األموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة 
التصرف بها أو حركتها أو الحقوق املتعلقة بها مع العلم 
 بأنها مس��������تمدة م��������ن جرائم املخ��������درات<<. ويثار تس��������اؤل 
حول مدى مكانة االتفاقيات الدولية بالنسبة  للتشريعات 
الداخلية فما هي الدرجة التي تحتلها االتفاقيات الدولية، 
ه��������ل تحتل قيمة أعلى من  الدس��������تور أم مس��������اوية له، أم لها 

ق��������وة ادنى من الدس��������تور، او اعلى من 
القان��������ون، أم لها قوة القان��������ون ان  هذا 
االمر يختلف من دولة الى اخرى. حيث 
ان ال��������ذي يحدد ذلك هو درجة القاعدة 
القانونية  الوطنية التي سمحت لهذه 
القاعدة الدولية بالدخول الى س��������احة 
القانون الوطني. ام��������ا في العراق فقد 
 صدر القانون رقم 39 لسنة 2015 الذي 
حدد االفعال التي تشكل جريمة غسل 
االم��������وال وح��������دد  العقوبات املناس��������بة 

لها.

مكافحة القانون 
لجريمة غسل االموال

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

ي
ضائ

 ق
ب

كتا

ف��������ي مقدم��������ة الكتاب أش��������ار الباح��������ث الى أن 
صدور قانون األحوال الشخصية تولد معه 
اتجاهان متغيران أولهما يدعو الى التمسك 
بالقان��������ون لتمثيل��������ه خط��������وة نح��������و التقدم 
واالس��������تقرار العائلي والثان��������ي يعده تعديًا 
على األحكام الش��������رعية التي رس��������م الشارع 
طريق االلتزام بها، مشيرًا الى صدور قرابة 
)17 ق��������رار( تعدي��������ل عل��������ى القان��������ون منها ما 
قرب��������ت بني االتجاهني ومنها ما زادت الهوة 

والتقاطع بينهما.
وف��������ي املقدمة ينوه القاض��������ي الى االختالف 

ب��������ني القان��������ون واألح��������كام الش��������رعية وان كل 
اتجاه يس��������تند الى حجة أو سند في صحة 
رأيه وألن التدخل بني االثنني واضح وكبير 
فمن القانون ما هو موافق ألحكام الشريعة 
اإلس��������المية ومن��������ه ما هو من خيال املش��������رع 
للقان��������ون وم��������ن بن��������ات أف��������كاره دون وجود 
أي أس��������اس له في فق��������ه املذاهب االس��������المية 

املختلفة.
وفي ختام املقدمة استعرض الباحث النقاط 
التي يختلف فيها قانون األحوال الشخصية 
عن األحكام الش��������رعية في املسائل الشرعية 

مبينا امكانية ايجاد حل لذلك األمر منتزعا 
من الواقع والتش��������ريعات املوجودة بصورة 
سلس��������لة الحلول التي يغلب عليها الجانب 
القانوني تارة والش��������رعي تارة أخرى حسب 
مايقتضي��������ه املق��������ام منوه��������ا ال��������ى أن��������ه ليس 
بصدد ش��������رح قانون األحوال الشخصية أو 
األحكام الش��������رعية في كتاب��������ه وإنما فحوى 
الكت��������اب تتعل��������ق بتحديد اإلش��������كاالت التي 
تثيرها األحوال الش��������خصية وس��������بل حلها 
مع��������ززًا بالتطبيقات القضائي��������ة للزيادة في 

اإليضاح والتقريب قدر اإلمكان.

األحوال الشخصية.. إشكاالتها وسبيل حلها

 ■ غالف الكتاب

صدر للقاضي أحمد صبيح صايل الكتاب 
املوسوم )األحوال الشخصية.. إشكاالتها 

وسبيل حلها(.  الكتاب املكون من 108 
صفحة احتوى عدة محاور تتعلق جميعها 

باألحوال الشخصية.
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القض��������اء في ب��������الد الرافدين ال��������ذي انطلق 
م��������ن قوانني امللك الس��������ومري أورنمو التي 
طبقت نصوصه��������ا محكمة )دب الل ماخ( 
ع��������ام ألف��������ني ومائ��������ة واح��������دى عش��������رة ق.م 
وصوال الى قانون )بالالما( ملك أشنونا 
س��������نة 1930 ق.م وال��������ذي أعقب��������ه خام��������س 
ملوك س��������اللة آيس��������ن امللك )لبت عش��������تار( 
بإصدار قانون بالده وصوال الى شريعة 

حمورابي العظيمة سنة 1972 ق.م.
ولتخلي��������د عراق��������ة القض��������اء العراقي الذي 
اس��������تمد جذوره من تلك الحق��������ب الزمنية 
املوغلة في القدم نوثق بش��������كل تسلسلي 
م��������ا وصل عنه م��������ن )قص��������ص لحضارات 
ودع��������اوى قضائية حفل��������ت بها، نصوص 
قانوني��������ة وغيره��������ا م��������ن املس��������ائل الت��������ي 

تستحق الطرح والتمعن(.

جريمة قتل ومحكمة في سومر 
في ع��������ام 1950 عثرت بعثة مش��������تركة من 
املؤسس��������ة الش��������رقية في جامعة شيكاغو 
ومتح��������ف الجامع��������ة التاب��������ع لجامعة في 
بنسلفانيا في الواليات املتحدة لوحتني، 
ح��������ني تم فك رموزهما اتض��������ح أنها تعود 
لدع��������وى قضائي��������ة تتعل��������ق بجريمة قتل 
حصل��������ت نح��������و 1850 قب��������ل املي��������الد ف��������ي 
س��������ومر. حيث تق��������ول اللوحت��������ني أن ثالثة 
رج��������ال )حالق وبس��������تاني وآخ��������ر لم تذكر 
صنعت��������ه( قاموا بقتل احد موظفي املعبد 
واسمه )لوانانا(، ولسبب ما أبلغ الجناة 
زوجة القتيل واسمها )نن – دادا( بقتلهم 

لزوجه��������ا ولكنها تكتمت عل��������ى الجريمة 
ولم تبلغ عنها.

لكن السلطات علمت بالحادثة بعد مضي 
مدة وجي��������زة عليها ووصل املوضوع الى 
امللك )اورنينوتا( في العاصمة )ايس��������ني(، 
فق��������ام املل��������ك برفع دع��������وى أم��������ام )مجلس 
املواطن��������ني في نيبور(، ال��������ذي كان بمثابة 
محكمة عدل ملعاقب��������ة املجرمني، وفي هذا 
املجلس قام تس��������عة رجال ب��������دور االتهام 
)االدعاء العام باملفه��������وم الحديث(، حيث 
قال��������وا إن الرج��������ال الثالث��������ة والزوج��������ة هم 
مشتركون بالجريمة، وألن الزوجة كانت 
قد كتمت السر ولم تبلغ عن الجناة الذين 
قتل��������وا زوجه��������ا فيج��������ب ان يتم ش��������مولها 
بالعقوبة معه��������م ألن صمتها كان متممًا 

للجريمة حسب قولهم في املحكمة.
لكن رجل��������ني آخرين في املحكمة )محامني 
باملفه��������وم الحدي��������ث( قام��������ا بالدف��������اع عن 
الزوجة كونها لم تشترك في جرم زوجها، 
وقبل املجلس على إثر ذلك دفاعهم عندما 
علموا ب��������أن الزوج املقتول ل��������م يكن يعيل 
زوجته، وهكذا حكم )مجلس نيبور( على 
الرج��������ال الثالث��������ة باالعدام، وام��������ا الزوجة 

فحكم عليها بالبراءة.

القضية في العصر الحديث!
في عام 1945 أرس��������لت القص��������ة الى عميد 
كلي��������ة الحق��������وق ف��������ي جامعة بنس��������لفانيا  
)د.اوي��������ن ج روبرت��������س( دون اطالعه على 
أثرها التاريخي، فطالبه املختصون رأيه 

القانوني به��������ا، لتكون إجابته ذات اهمية 
خاص��������ة، اذ بني ان حكم القضاء االمريكي 

سيكون مطابقا للحكم بهذه القضية.. 
أصي��������ب )د. روبرت��������س( بالصدم��������ة ح��������ني 
ابل��������غ أنه��������ا قضية س��������ومرية تع��������ود الى 
العصور السحيقة فعلق قائال: ان القضاة 
املحدثني يتفقون مع القضاة السومريني 
القدامى ويحكمون بالحكم نفس��������ه.. وهو 
ما يش��������ير الى مدى النضوج واملس��������توى 
العقلي الذي يتمتع به القضاء السومري 
وال��������ذي ال يختلف كثيرا عن واقع القضاء 

املعاصر.

املص��������در : كت��������اب )س��������ومر وأكاد( لوديع 
بشور – ص122

حدث قبل 3870 سنة: كيف نظر القضاء السومري بجريمة قتل؟

إعداد 
علي البدراوي

ف���������ي ب������اد 
)1(  ال��راف��دي��ن 

تكاد أن تكون بالد ما بني النهرين )ميزوبوتاميا( املهد األول للقضاء بالتاريخ.. حيث أن ميزتها األولى التي تضعها في طليعة الحضارات 
اإلنسانية األصيلة هو ما شرعته مختلف الحضارات على أرضها من قوانني طبقت في محاكم انشئت فيها،  فالقوانني التي تم الكشف عنها من 

خالل التنقيبات االثارية بالحقب الزمنية املختلفة أماطت اللثام للبشرية جمعاء عن أسبقيتها متفوقة من حيث القدم الزمني على جميع القوانني 
والشرائع القديمة املعروفة التي نشأت بالحضارات األخرى، إضافة إلى أن هذه القوانني كانت على درجة من النضج والتقدم والتنظيم. 
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