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قانونية وإنسانية إعمامات 
مجلس القضاء األعلى  

نص إعمام مجلس القضاء االعلى بالعدد 37 / مكتب / 2021 في 10 
/ 1/ 2021، عل��������ى انه:   ) نود ان نبني بخصوص موضوع املحكومني 
بالس��������جن مدى الحياة وش��������مولهم باإلفراج الشرطي من  عدمه فان 
 رأي محكمة التميي��������ز االتحادية هو ان احكام املادة )11( من قانون 
العفو رقم )27( لسنة   2016 والتي  تنص على )تخفض ألغراض هذا 
القانون عقوبة الس��������جن مدى الحياة الى السجن  املؤبد( تطبق على 
 جميع املحكومني بعقوبة الس��������جن مدى الحياة املشمولني بأحكام 
القانون وطبقا  للش��������روط الواردة فيه(،  وان االعمام املشار اليه انفا 
ج��������اء متفقا مع اعمام مجلس القضاء االعلى  بالعدد 706 / مكتب / 
2020  ف��������ي 22 / 10 / 2020 ومتفقا مع كتاب مجلس القضاء االعلى 
 بالعدد 121/ مكتب / 2017 في 2/ 5/   2017 املوجه الى وزارة العدل 
/ دائ��������رة االصالح  العراقية، املرفق بموجب��������ة رأي اللجنة القضائية 
املش��������كلة  بتاريخ 9/22/ 2016 لدراس��������ة  االستفس��������ارات واملقترحات 
ح��������ول تطبيق قانون العفو )27( لس��������نة 2016،  وقد تضمن الرأي ما 
يل��������ي :   ) ان املقصود باملادة )11( من قانون العفو هو ان كل محكوم 
بالس��������جن مدى  الحي��������اة تخفض عقوبت��������ه  الى الس��������جن املؤبد دون 
حاج��������ة الى صدور قرار بذلك(، كما ان الرأي انف الذكر أيدته الهيئة 
 الجزائي��������ة االولى ف��������ي محكمة التميي��������ز االتحادية لألس��������باب التي 

استندت اليها.  
وبذلك فأن الرأي املغاير الذي تكمن خالصته بما يلي: )ان املقصود 
باملادة )11( من قانون  العفو  هو ان كل محكوم بالسجن مدى الحياة 
تخفض عقوبته الى الس��������جن املؤبد ألغ��������راض تطبيق  قانون  العفو 
والس��������يما املادة )6( منه املتعلقة باالس��������تبدال، وبذلك فأن املحكوم 
بالس��������جن مدى الحياة  غير مش��������مول  بأح��������كام االفراج الش��������رطي(، 
ليس له محل للتطبيق عل��������ى صعيد الواقع، لعدم االخذ به  من قبل 
الهيئت��������ني  الجزائيتني في محكمة التمييز االتحادية املوقرة، وعلى 
اس��������اس ذلك صدر اعمام  مجلس القض��������اء األعلى  انف الذكر، إذ كان 
نتيج��������ة الجتماع املعنيني في الهيئتني الجزائيتني االولى  والثانية 
ف��������ي محكمة التمييز  االتحادية املوقرة، الذي أس��������فر عن األخذ برأي 
موحد يمث��������ل رأي الهيئة  الجزائية األول��������ى ورأي اللجنة  القضائية 
املش��������كلة بتاريخ 9/22/ 2016 لدراس��������ة االستفس��������ارات  واملقترحات 

حول تطبيق قانون العفو )27(  لسنة 2016.  
  وبذلك فأن اإلعمام انف الذكر ال يثير أي إشكال على صعيد الواقع 
والتطبيق العملي، اذ انه يمثل  رأيا  س��������ابقا ملجلس القضاء األعلى 
اعتب��������ارا من عام 2017، وت��������م تأييده من قب��������ل الهيئتني الجزائيتني 
 االول��������ى  والثانية في محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة املوقرة في وقت 
سابق لتأريخ صدوره، كما تم العمل  بموجبه في  العديد من القرارات 
الص��������ادرة بحق املحكومني بالس��������جن مدى الحياة، اذ تم ش��������مولهم 
 بأحكام االفراج الش��������رطي  اذا ما توافرت شروطه، لتحول عقوبتهم 
الى الس��������جن املؤبد اس��������تنادا الى  احكام املادة )11( من قانون  العفو 
انف الذكر، وتكمن فلسفة هذا الرأي في انه: يوضح توجهات  مجلس 
القض��������اء األعلى ومحكم��������ة  التميي��������ز االتحادية املوق��������رة، القانونية 
واإلنس��������انية على صعي��������د الواق��������ع  والتطبيق العمل��������ي، ورغبتهما 
ف��������ي توحي��������د  االجته��������ادات القانوني��������ة والقضائي��������ة ف��������ي املواضيع 
الواحدة  املتش��������ابهة، إضافة الى انه من ش��������أنه تقليل عدد  املودعني 
من املحكومني بالس��������جن مدى الحياة،  لش��������مولهم بأح��������كام اإلفراج 
الش��������رطي وفقا لش��������روطه اس��������تنادا  ألحكام القانون اذا ما توافرت، 
كما انه يؤك��������د  مراعاة واهتمام مجلس القض��������اء األعلى بالجوانب 
اإلنس��������انية  والصحية والنفسية للمودعني من  املحكومني من جهة، 
ويعك��������س رغبته في تقلي��������ل عددهم في أماكن اإليداع  واملؤسس��������ات 
العقابي��������ة من  جهة اخرى، انس��������جاما مع توجيه��������ات اللجنة العليا 
للصحة والس��������المة الوطني��������ة   )مكافحة جائحة  كورون��������ا(، ملواجهة 
جائح��������ة كورونا، القائمة على اس��������اس اتخ��������اذ االحتياطات الالزمة 
 للوقاية منها والحد  من انتشارها وآثارها السلبية، وذلك من خالل 
التوجيه املس��������تمر بارتداء الكمامات  والكفوف  واستخدام املعقمات 
الالزمة، واعتماد مبدأ التباعد االجتماعي وتقليل عدد املتواجدين 
في  االماكن  املغلقة في مؤسس��������ات الدولة كافة، ومنها املؤسس��������ات 
العقابية، الى الحد الذي يضمن عدم  انتش��������ار  الوباء، مراعاة للحالة 

الصحية للكافة، والسيما للمودعني من املحكومني.  

بغداد/ علي البدراوي  

أصدرت هيأة البحث االجتماع��������ي التابعة لدائرة العالقات 
العام��������ة والش��������ؤون القانونية ف��������ي مجلس  القض��������اء األعلى 
إحصاءها الس��������نوي الخاص بمكاتبها في محاكم األحوال 
الشخصية واألحداث  ومكاتب دراسة الشخصية لرئاسات 

محاكم االستئناف االتحادية كافة لعام 2020. 
وف��������ي مقدمة التقرير اإلحصائي أش��������ارت الس��������يدة أمل عبد 
اللطيف مديرة الهيأة الى أن من أولويات  البحث االجتماعي 
هي دراس��������ة الح��������االت التي تع��������رض أمام��������ه ومحاولة فهم 
واعطاء تفس��������ير واقعي لها  مع اس��������تنباط الحلول املناسبة 
بهدف بناء حياة أسرية خالية من املشاكل مع التطلع نحو 

مستقبل  هادئ. 

مضيف��������ة ملقدمته��������ا أن البح��������ث االجتماع��������ي وج��������د طريقه 
الصحيح بعد اس��������تحداث هيأة مس��������ؤولة ع��������ن تنظيم  عمل 
مكاتب البحث االجتماعي في رئاس��������ات محاكم االستئناف 
وما تحقق من نتائج في هذا االطار  انعكس في مجال تطور 
أداء الباحث��������ني االجتماعي��������ني فضال عن تحقي��������ق انجازات 
جي��������دة على صعيد حل  املش��������كالت االجتماعية التي تواجه 
االس��������رة العراقية. مستش��������هدة بالحجم الكبي��������ر من حاالت 
الصلح  املتحققة بني املتداعيني مقارنة باملدة التي س��������بقت 

تنفيذ الخطة املشار اليها. 
بلغت نس��������بة حس��������م دعاوى محاك��������م األحوال الش��������خصية 
لرئاسات محاكم االس��������تئناف )%71(. حيث  احتلت مكاتب 
البحث االجتماعي في رئاس��������ات استئناف محاكم )النجف 
وكركوك وذي قار وواسط  وكربالء( االتحادية املراكز األولى 

بنس��������بة حس��������م %100.  واش��������تملت اإلحصائية على جدول 
خ��������اص بالدعاوى املعروض��������ة يتضح من خالل��������ه أن العدد 
ف��������ي ع��������ام   2020 ق��������د ازداد عنه في ع��������ام 2019 حيث لخصت 

االحصائية أسباب زيادة الدعاوى بنقاط هي: 
 1 - أس��������باب اجتماعي��������ة )ع��������دم توف��������ر الس��������كن، الخالف��������ات 

العائلية(. 
 2 - أس��������باب اقتصادية: من ضمن األس��������باب التي تؤدي إلى 
الطالق عدم توفر فرص العمل للزواج  وعدم توفر الوظائف 
للزوج��������ني وان وجدت ف��������رص عمل فتكون بمردود ش��������هري 
محدود ال يكفي لسد  الحاجة في ظل ارتفاع األسعار وارتفاع 

فواتير املتطلبات األخرى )الدواء والطعام واملعيشة(. 
 3 - ال��������زواج املبك��������ر )زواج القاص��������رات(: حيث يؤث��������ر الزواج 
املبك��������ر للبنت القاص��������رة أحيانا ويؤدي إل��������ى  الطالق لعدة 

أسباب منها عدم الوعي ومعرفة القاصر بالحياة الزوجية 
وما يترتب عليها كونها  صغيرة السن وخبرتها قليلة في 
الحي��������اة وغير قادرة على مواجهة ظ��������روف الحياة واحتواء 

مشاكلها. 
 4 - الس��������كن املش��������ترك مع أهل الزوج الذي ي��������ؤدي في أحيان 

كثيرة إلى تدخل األهل في حياة الزوجني  بشكل سلبي. 
 5 - اعتم��������اد الزوج ماديًا على أهله: إن كثرة األيادي العاملة 
وقلة ف��������رص العمل أدى الى حصول  بع��������ض حاالت الطالق 
بس��������بب عدم قدرة ال��������زوج ماديا على االنف��������اق على زوجته 
واعتم��������اده على أهله في  بع��������ض األحي��������ان أو تزايد العنف 
واللج��������وء الى طرق غير مش��������روعة لكس��������ب امل��������ال جراء عدم 

توفير  فرص عمل للرجال. 

التفاصيل ص 6

تقرير: البطالة والزواج المبكر والخيانة على االنترنت تتصدر أسباب الطالق

3 35
زواج القاصرين وراء أغلب عقود 

الزواج اخلارجي 
ابو حسن القريشي.. أحد عناصر داعش 

يروي جرائمه أمام جنايات الرصافة
جرائم العنف األسري.. حلقة نقاشية نظمها 
القضاء للوقوف على األسباب وإيجاد  احللول

بغداد/ مروان الفتالوي  

وق��������ع الع��������راق مجموع��������ة مذك��������رات 
م��������ع  وقانوني��������ة  قضائي��������ة  تفاه��������م 
الجانب اإليراني بعد زيارة رسمية 
لرئي��������س الس��������لطة القضائي��������ة ف��������ي 
 جمهوري��������ة إي��������ران اإلس��������المية إلى 
بغ��������داد الش��������هر املاضي بن��������اء على 
دعوة وجهها السيد رئيس مجلس 

القضاء األعلى. 
ووص��������ل إلى بغداد رئيس الس��������لطة 
القضائي��������ة ف��������ي جمهوري��������ة إي��������ران 
اإلسالمية س��������ماحة اية الله السيد 
االثن��������ني  ي��������وم  رئيس��������ي  إبراهي��������م 
 الثام��������ن م��������ن ش��������باط املاض��������ي على 
رأس وفد قضائي عالي املس��������توى، 
وكان في اس��������تقباله بمط��������ار بغداد 
الدولي الس��������يد رئيس االدعاء  العام 
مراس��������يم  س��������الم محم��������د وحض��������ر 
االس��������تقبال الس��������يد رئي��������س هيئ��������ة 
القاضي جاسم  القضائي  اإلشراف 
محمد عبود رفقة عدد من  الس��������ادة 

القضاة. 
من جانبه، اس��������تقبل الس��������يد رئيس 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى القاضي 
الدكت��������ور فائ��������ق زيدان ف��������ي مكتبه، 
الضي��������ف اإليراني الس��������يد آي��������ة الله 
 إبراهيم رئيس��������ي والوفد املرافق له، 
وأجرى الجانبان اجتماعًا رس��������ميًا 
بحثا في��������ه إمكانية إصدار الجهات 
البلدي��������ن  العف��������و  ف��������ي  املختص��������ة 
الخ��������اص املش��������ترك ع��������ن الس��������جناء 
العراقيني واإليرانيني في س��������جون 
البلدين على وفق أحكام الدس��������تور 

والقانون. 
كما بحث الجانبان س��������بل التعاون 
بني الجهات القضائية والتحقيقية 
ف��������ي البلدي��������ن لتب��������ادل املعلوم��������ات 
املتعلق��������ة بالجريمة الت��������ي أدت  الى 
هيئ��������ة  رئي��������س  نائ��������ب  استش��������هاد 
الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي 
املهن��������دس وضيف العراق الش��������هيد 
قاسم سليماني ومتابعة  اإلجراءات 

القضائية بني البلدين بخصوصها.  
وتطرق الجانبان الى بحث التعاون 
ب��������ني وزارت��������ي الع��������دل ف��������ي البلدين 
بخصوص ملفات تسليم املوقوفني 
واملحكوم��������ني وكذل��������ك  التعاون بني 
هيئة النزاهة ومنظمة التفتيش في 
الفس��������اد  إيران بخصوص مكافحة 

وجرائ��������م غس��������ل األم��������وال ومتابعة 
األموال  املهربة. 

وت��������م توقي��������ع مذك��������رات تفاه��������م مع 
ووزارة  األعل��������ى  القض��������اء  مجل��������س 
الع��������دل، وهيئ��������ة النزاهة وتش��������كيل 
لج��������ان مختص��������ة ملعالج��������ة قضايا 
الش��������خصية للمواطن��������ني   األح��������وال 

العراقي��������ني واإليرانيني املقيمني في 
البلدين.  وش��������هدت الزي��������ارة توقيع 
رئي��������س االدع��������اء العام ف��������ي مجلس 
القضاء األعلى س��������الم محمد نوري 
مذكرة تفاهم مع نظي��������ره االيراني، 
 وكذل��������ك توقيع وزير العدل الس��������يد 
س��������االر عبد الس��������تار محمد مذكرة 

تفاه��������م م��������ع نظي��������ره وزي��������ر الع��������دل 
اإليراني السيد علي رضا،  وشهدت 
أيضا توقيع رئي��������س هيئة النزاهة 
السيد عالء الساعدي مذكرة تفاهم 
أخرى مع رئيس هيئة التفتيش في 
جمهورية  إيران اإلس��������المية السيد 

حسن درويشيان. 

وافاد مراس��������ل "القضاء" بأن "مذكرة 
التفاهم األخي��������رة تعلقت بالتعاون 
بني هيئة النزاهة ومنظمة التفتيش 
ف��������ي جمهوري��������ة اي��������ران  االس��������المية 
بخصوص مكافحة الفساد وجرائم 
غس��������ل األم��������وال ومتابع��������ة األم��������وال 

املهربة". 

العراق يبرم مذكرات قضائية وقانونية 
مع جمهورية إيران اإلسالمية

تتعلق باألموال املهربة ومكافحة اجلرمية االقتصادية وتنظيم إقامة مواطني البلدين

بغداد/ ليث جواد

يقدم بعض األشخاص على ارتكاب جرائم قتل دفاعا 
ع��������ن النف��������س نتيج��������ة لتعرضه��������م الى س��������طو ليلي أو 
 اختطاف أو أي اعتداء خطير ولم يكن لهم خيار سوى 
لة  القانونية،  القتل، لك��������ن ذلك ال يعفيه��������م من املس��������اء
بحسب متخصصني.  وفيما يشير قاض إلى أن قانون 
العقوبات وضع شروط ومحددات لجرائم الدفاع عن 
النف��������س يجب  توفرها عند وقوع الجريمة، يرى خبير 
قانون��������ي أن محكم��������ة التحقيق هي من تق��������رر فيما إذا 
كان��������ت  الجريمة الواقع��������ة جريمة او دف��������اع عن النفس 

بناء على اعترافات املتهم وشهود اإلثبات. 
ويق��������ول قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة عوني 
سعد غالب في حديث ل�"القضاء" إن "قانون  العقوبات 
العراق��������ي رقم 111 لس��������نة 1969 نص عل��������ى حق الدفاع 
الشرعي كسبب من أس��������باب االباحة  في املواد 42 الى 
46 وتتضم��������ن ه��������ذه املواد أس��������باب االباحة وش��������روط 
قي��������ام حق الدفاع الش��������رعي والقيود  الت��������ي يتقيد بها 
هذا الدفاع واالثر املترتب على اس��������تعماله في حدوده 

القانونية وحكم تجاوز هذه  الحدود". 
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نينوى/ رغد سمير

ش��������ّرع قان��������ون مكافح��������ة االتج��������ار 
بالبشر رقم )28( لسنة 2012 بهدف 
مكافح��������ة جرائم االتجار  بالبش��������ر 
والح��������د م��������ن انتش��������ارها ومعالجة 
آثاره��������ا ومعاقب��������ة مرتكب��������ي ه��������ذا 
الفعل الخطي��������ر الذي يهني الكرامة 
 اإلنسانية وس��������عيًا لوضع اآلليات 
التي تكفل مس��������اعدة ضحايا تلك 

الجرائم. 
فنط��������اق هذا الن��������وع م��������ن الجرائم 
اتس��������ع ليش��������مل االتجار باألعضاء 
البشرية إضافة إلى تجارة الجسد 

وتلك  آفة خطيرة تسربت إلى جسد 
مجتم��������ع محافظ��������ة نين��������وى الذي 
ال ي��������زال يعاني من آث��������ار االحتالل 

الداعشي  وتراكمات تحريره منه. 
للحدي��������ث عن هذه اآلف��������ة الخطيرة 
وتداعياتها كان��������ت وقفتنا االولى 
تحقي��������ق  محكم��������ة  قاض��������ي  م��������ع 
بالنظر  املختص  املوصل/  االيسر 
في قضايا االتجار بالبشر السيد 
مجيد حميد اللهيبي الذي تحدث 
عن قانون  مكافحة االتجار بالبشر 
الفت��������ا   ،2012 لس��������نة    )28( رق��������م  
إلى أن��������ه "عالج مثل تل��������ك الجرائم 
وبني ف��������ي  مادته االول��������ى املقصود 

باالتجار بالبش��������ر على وجه دقيق 
ورص��������د في امل��������ادة الخامس��������ة منه 
العقاب  بالس��������جن املؤقت والغرامة 
الت��������ي ال تق��������ل عن خمس��������ة ماليني 
وال تزيد عن عش��������رة ماليني دينار 
ل��������كل من  يرتكب تل��������ك الجريمة، أي 
أن املّش��������رع اعتبرها جناية كما انه 
رفع العقوبة باملادة السادس��������ة من 
 القان��������ون إلى م��������دة ال تزيد عن )15 
س��������نة( وغرام��������ة ال تزيد ع��������ن )10( 
مالي��������ني لخط��������ورة ه��������ذا النوع من 

 الجرائم". 
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بغداد/ ليث جواد

يقدم بعض األشخاص على ارتكاب جرائم 
قتل دفاعا عن النفس نتيجة لتعرضهم الى 
سطو ليلي أو  اختطاف أو أي اعتداء خطير 
ولم يكن لهم خيار س��������وى القت��������ل، لكن ذلك 
لة  القانونية، بحسب  ال يعفيهم من املس��������اء

متخصصني. 
وفيما يشير قاض إلى أن قانون العقوبات 
وضع شروط ومحددات لجرائم الدفاع عن 
النفس يجب  توفره��������ا عند وقوع الجريمة، 
يرى خبير قانوني أن محكمة التحقيق هي 
من تق��������رر فيما إذا كان��������ت  الجريمة الواقعة 
جريم��������ة او دف��������اع ع��������ن النف��������س بن��������اء على 

اعترافات املتهم وشهود اإلثبات. 
ويق��������ول قاضي محكم��������ة تحقي��������ق البصرة 
الثالث��������ة عون��������ي س��������عد غال��������ب ف��������ي حديث 
ل�"القض��������اء" إن "قان��������ون  العقوب��������ات العراقي 
رقم 111 لس��������نة 1969 نص على حق الدفاع 
الش��������رعي كس��������بب من أس��������باب االباحة  في 
امل��������واد 42 ال��������ى 46 وتتضم��������ن ه��������ذه املواد 
أس��������باب االباحة وش��������روط قيام حق الدفاع 
الشرعي والقيود  التي يتقيد بها هذا الدفاع 
واالثر املترتب على اس��������تعماله في حدوده 

القانونية وحكم تجاوز هذه  الحدود". 

   شروط الدفاع عن النفس
وتابع أن "القانون وضع عدة شروط لجرائم 
الدف��������اع ع��������ن النف��������س منه��������ا وج��������ود خطر، 
ويش��������ترط أن يك��������ون  حقيقي��������ا ال مجرد ظن 
إضافة إلى أن يكون الخطر املراد دفعه حاال 

وان يكون الخطر غير مشروع  يعني ذلك ان 
ال يستند املعتدي الى سبب مشروع قانونا 
ف��������ي ارتكابه إضاف��������ة إلى تع��������ذر اللجوء الى 
 السلطات العامة لدفع هذا الخطر في الوقت 

املناسب". 
وأش��������ار القاضي إلى أنه "عن��������د حلول خطر 
يه��������دد النف��������س أو امل��������ال يتح��������رك الس��������لوك 

النفس��������ي لالنسان  غريزيا لوقف ذلك الخطر 
أو دفعه للمحافظة عل��������ى الحياة من الهالك 
وهذا ما يعني بحق الدفاع  الشرعي ويعتبر 
ه��������ذا األمر م��������ن أقدم أس��������باب اإلباح��������ة التي 
عرفتها القوانني الجنائية عبر العصور منذ 
 نش��������أتها األولى وعرف اإلس��������الم ذلك الحق 
بقول��������ه تعالى )فمن اعت��������دى عليكم فاعتدوا 

عليه بمثل ما  اعتدى عليكم(". 
ولف��������ت إلى أن "املادة 42 من قانون العقوبات 
اعتبرت )ال جريمة إذا وقع الفعل اس��������تعماال 
لح��������ق  الدف��������اع الش��������رعي( فأس��������باب االباحة 
ه��������ي ظروف تن��������زع الصف��������ة غير املش��������روعة 
ع��������ن الفعل الجرمي  وتحول��������ه الى فعل مباح 
م��������ا ينفي وجود اية جريم��������ة في هذه الحالة 
بحكم القانون إذ نجد املش��������رع يبدأ  بعبارة 
)ال جريم��������ة اذا وق��������ع الفع��������ل("، موضح��������ا أن 
"مس��������ألة التناس��������ب بني فعل االعتداء وفعل 
الدف��������اع ع��������ن  النفس  ف��������ي الحقيقية مس��������ألة 
موضوع��������ة تتعلق بالوقائ��������ع ويفصل فيها 
قاضي املوضوع وفقا للظروف  مراعيا حالة 
املدافع  من حيث جنسه وعمره وشخصيته 
واملالبس��������ات التي احاطت ب��������ه عندما واجه 

 خطر االعتداء". 
وتابع "بخص��������وص إثبات قيام حالة الدفاع 
الش��������رعي يمكن اثباته عن طريق  الشهادات 
والقرائن وما  تس��������فر عنه بواسطة كاميرات 

املراقبة اذا صورت الحادث". 

المالحقة العشائرية
وتح��������دث قاضي محكم��������ة تحقيق البصرة 
"وج��������ود مطالب��������ات  الثالث��������ة بخص��������وص 
عش��������ائرية إذا تم قتل  الس��������ارق او املعتدي 
فف��������ي نظ��������ر القان��������ون تع��������د تل��������ك املطالبة 
العش��������ائرية تهدي��������دا، وتخض��������ع إلى نص 
املادة   430 من قانون العقوبات أما مطالبة 

املوظف أو رجال األمن عش��������ائريا تخضع 
لنص ق��������رار مجلس  قيادة الث��������ورة املنحل 

رقم 24 لسنة 1994".  
بدوره ذكر الخبير القانوني الدكتور علي 
التميمي في حديث ل�"القضاء" أن "محكمة 
التحقي��������ق هي  من تكش��������ف حقيقة جريمة 
القت��������ل فيم��������ا إذا كان��������ت جريمة مع س��������بق 
االص��������رار والترصد او هي ح��������ق دفاع  عن 
النفس بعد االس��������تماع الى إفادة الش��������هود 
واملتهم وإجراء كشف الداللة"، موضحا أن 
"حق الدفاع  عن النف��������س مقيدة باملواد 43 
و 44 و 45 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات على أن 
يكون االنسان امام خطر  يواجه كاملوت او 
االغتصاب او اللواط او الخطف او اقتحام 
منزله لي��������ال هنا نكون امام قتل مقبول  من 
اجل انقاذ إنس��������ان وهذا ما تقرره محكمة 

املوضوع".  
وأوض��������ح التميمي أن "الدفاع الش��������رعي ال 
يمك��������ن ان يتاح اال اذا كان امام خطر اش��������د 
واخط��������ر م��������ن  الجريم��������ة التي ق��������د تحصل 
لالنس��������ان ومحكم��������ة التحقي��������ق بامكانها 
بع��������د اكمال التحقيق احال��������ة املوضوع الى 
 املحكم��������ة املختص��������ة في بع��������ض الحاالت"، 
منوه��������ا ال��������ى أن ح��������ق الدفاع الش��������رعي ال 
يبيح مقاومة افراد  الشرطة  اثناء قيامهم 
بالواجب او اي مكل��������ف بخدمة عامة وفي 
ح��������ال وقوع جريمة قت��������ل ضدهم  ال  تعتبر 

هذه الحالة دفاع عن النفس". 

القتل دفاعا عن النفس "جريمة" إذا لم يكتسب شروط اإلباحة

نينوى/ رغد سمير

شّرع العراق قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم 
)28( لس��������نة 2012 بهدف مكافحة جرائم االتجار 
 بالبش��������ر والحد من انتش��������ارها ومعالجة آثارها 
ومعاقب��������ة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهني 
الكرامة  اإلنس��������انية وس��������عيًا لوضع اآلليات التي 

تكفل مساعدة ضحايا تلك الجرائم. 
فنط��������اق ه��������ذا النوع من الجرائم اتس��������ع ليش��������مل 
االتجار باألعضاء البش��������رية إضاف��������ة إلى تجارة 
الجس��������د وتل��������ك  آفة خطيرة تس��������ربت إلى جس��������د 
مجتم��������ع محافظة نينوى الذي ال يزال يعاني من 

آثار االحتالل الداعشي  وتراكمات تحريره منه. 
للحديث ع��������ن هذه اآلف��������ة الخطي��������رة وتداعياتها 
كانت وقفتنا االولى م��������ع قاضي محكمة تحقيق 
املوص��������ل/  االيس��������ر املختص بالنظر ف��������ي قضايا 
االتجار بالبش��������ر الس��������يد مجيد حمي��������د اللهيبي 
الذي تحدث عن قانون  مكافحة االتجار بالبش��������ر 
رقم  )28(  لس��������نة 2012، الفت��������ا إلى أنه "عالج مثل 
تل��������ك الجرائم وبني ف��������ي  مادته االول��������ى املقصود 
باالتجار بالبشر على وجه دقيق ورصد في املادة 
الخامس��������ة منه العقاب  بالسجن املؤقت والغرامة 
التي ال تقل عن خمسة ماليني وال تزيد عن عشرة 
ماليني دين��������ار لكل من  يرتكب تل��������ك الجريمة، أي 
أن املّش��������رع اعتبرها جناية كم��������ا انه رفع العقوبة 
باملادة السادس��������ة م��������ن  القانون إلى م��������دة ال تزيد 
ع��������ن )15 س��������نة( وغرامة ال تزيد ع��������ن )10( ماليني 

لخطورة هذا النوع من  الجرائم". 
وأض��������اف القاضي أن "جرائ��������م االتجار باألعضاء 
البش��������رية تعد من الجرائم الحديث��������ة على مدينة 
 املوص��������ل حيث ش��������هدت معدالتها تزايدًا بش��������كل 
ملحوظ بسبب انتش��������ار ظاهرة البطالة وتفشي 
الفقر  االمر الذي ادى الى تحول تلك الجريمة من 
الطاب��������ع الفردي الى الجماعي املنظم، اذ اش��������ترك 
 مرتكبوها بعصابات تمتهن املتاجرة باألعضاء 

البشرية ألجل تحقيق مكاسب مادية". 
وأش��������ار القاضي ال��������ى ان "املتاجري��������ن باألعضاء 
البش��������رية يقدم��������ون الع��������روض املادي��������ة املغري��������ة 
للضحي��������ة او  الوعد بإيجاد عمل مس��������تمر مربح، 
كم��������ا ان وجود املستش��������فيات املتط��������ورة في اقليم 
كردستان العراق  والتي يتم فيها فصل االعضاء 
البشرية كانت عامال مساعدًا المتهان الكثير من 
االشخاص مهنة  السمس��������رة في تجارة االعضاء 
البش��������رية. اضافة الى وجود املقاهي والكافيهات 
الت��������ي بدورها س��������هلت  بي��������ع النس��������اء او االطفال 

للعمل بتلك األماكن". 
اما عما يعرف بتجارة الجس��������د فبني القاضي ان 
"هذا النوع من الجرائم شكل ازديادا أثناء سيطرة 
 التنظيم��������ات االرهابية على مدين��������ة املوصل عام 
2014 وإش��������اعتهم السبي وبيع النساء ولكن هذه 
 الفكرة الهمجية اضمحلت بعد تحرير املدينة من 

تلك العصابات اإلجرامية". 

إحصائية الجريمة
وفي اجابته على س��������ؤالنا املتعلق بنسب الجرائم 
أوضح القاضي انه "بواقع الحال ال يمكن ان نضع 
 نس��������بة مئوية النتشار جرائم االتجار بالبشر في 
مدينة املوصل سواء في عام 2020 او قبله وبعده 
 الن ما تم اكتشافه من هذا النوع من الجرائم قليل 
جدا قياسا بحجم انتشارها كون اغلبها يسودها 

 الكتمان خوفًا من العقاب". 
وفي احصائية س��������نوية لس��������نة 2020 سجلت من 
قبل شعبة اإلحصاء في رئاسة محكمة استئناف 
 نين��������وى االتحادية وج��������ود  )28( دع��������وى متعلقة 
بهذا الجان��������ب. )23( منها خاص��������ة بالذكور و)5( 

لإلناث. 

أسعار صادمة!! 
واطلع��������ت "القض��������اء" على بع��������ض القصص التي 
وصلت املحاكم، مسجلة اعترافات بعض املتهمني 

 أمام قاضي التحقيق. 
أحد املتهمني ممن اعترفوا أمام قاضي التحقيق 
ق��������ال: "قم��������ت ببي��������ع كليت��������ي بمبل��������غ ق��������دره )12( 
مليون  دين��������ار بعد اتفاقي مع ش��������خص مختص 
بسمس��������رة بيع االعضاء البش��������رية واصطحبني 
ال��������ى املستش��������فى  واجري��������ت الفحوص��������ات الطبية 
واس��������تحصلت املوافقات االمني��������ة وتمت العملية 

واستلمت املبلغ". 
أما املتهم )ق( فقد اعترف قائال: 

 "قم��������ت ببي��������ع كليتي بمبل��������غ  )7( مالي��������ني دينار 
بعد تعرفي إلى مرش��������د أوصلن��������ي الى مكان بيع 
الكلي��������ات  والتقيت هناك بش��������خص آخر اخبرني 
عن الطريقة واإلجراءات املطلوبة لتحقيق مطلبه 

وتم ذلك! 

اتساع الجريمة
ويبدو أن جريمة االتجار بالبش��������ر تتسع أحيانا 
لترتب��������ط به��������ا جرائ��������م اخ��������رى كجريم��������ة التزوير 
والنص��������ب  واالحتي��������ال وجريمة التهدي��������د تمهيدا 
الرتكابها.. فقد ذكرت إف��������ادة ألحد املتهمني الذي 

يروي اعترافه  أمام قاضي التحقيق: 
 "قبل حوالي عشرين يومًا من القبض علي التقيت 
بأحد األش��������خاص وقد أقنعن��������ي ببيع كليتي لقاء 
مبلغ    )9( ماليني دينار وكوني أعاني من البطالة 
والفق��������ر وافق��������ت ف��������ورا واخبرني ع��������ن اإلجراءات 
املتبعة  التمام ذل��������ك، وكان من بني تلك االجراءات 
تقدي��������م تعه��������د خطي من ول��������ي األمر ف��������ي حني أن 
والدي  متوفي��������ان األمر الذي دفعن��������ي الى االتفاق 
م��������ع امرأة تدعى )ف( للقيام ب��������دور والدتي مقابل 
مبل��������غ من  املال مق��������داره  )750(  ال��������ف دينار حيث 
قمت بتزوير هويتي ونسبت اسم )ف( بحقل اسم 
االم ف��������ي  هوية األحوال املدني��������ة التابعة لي وتمت 

العملية واستلمت املبلغ". 

النصب واالحتيال
م��������ن جانبه، يعترف متهم آخ��������ر للقضاء بارتكابه 
جريمته قائال: "انني اقوم مع متهم ثان بالتواجد 
في  كازين��������و تقع ف��������ي الجانب االيمن م��������ن مدينة 
املوصل نق��������وم هن��������اك بإقناع الن��������اس واالحتيال 
عليهم  واس��������تدراجهم لبيع اعضائهم البش��������رية، 
  )100( حيث قمنا بأخذ مبالغ نقدية منهم تقدر ب�
ال��������ف دينار  وكاف��������ة مصاريفنا من ش��������اي واركيلة 
ورصي��������د لهواتفنا عن كل مكامل��������ة نجريها معهم. 
وبعدها لذنا  بالفرار واقفلنا هواتفنا وبعد فترة 
ال تتجاوز الشهرين عدنا لتكرار الفعل مرة ثانية 

في املكان  نفسه". 

وبدوره��������ا، تق��������ف املش��������تكية )غ( ام��������ام القاض��������ي 
لتروي شكواها قائلة: "قبل حوالي سنة فاتحني 
زوج��������ي  بموضوع بيع كليتي وانن��������ا بحاجة الى 
امل��������ال وهذا االمر س��������وف يس��������اعدنا لجلب اجهزة 
حديثة للمنزل".  ولكنني رفضت ذلك االمر –تقول 
املشتكية- وقام بتهديدي بإيقاع الطالق وإرسالي 
الى بيت اهلي،  وبعد أش��������هر م��������ن عودتي الى دار 
الزوجي��������ة علمت انه باع كليت��������ه لقاء مبلغ مقداره 
)10( آالف دوالر  اميركي قام بإنفاقها على ش��������رب 
الكح��������ول وتعاطي امل��������واد املخدرة.. واسترس��������لت 
املش��������تكية في الحديث  بغصة الم تعتري صوتها 
قائلة:  ان "زوجي قام بتش��������ويه س��������معتي وضربي 
ضربًا مبرحًا كوني رفضت للمرة الثانية عرضه 
لي ببيع  كليتي وعلى اثر ذلك اوقع الطالق علي". 

وتواص��������ل "بعد مدة تم الصل��������ح واصطحبني الى 
املستش��������فى مكرهة إلجراء الفحوصات املختبرية  
 املطلوب��������ة لبيع كليتي اال انها جاءت س��������لبية ولم 
تس��������مح لي بالقيام بهذا العمل والتضحية بأحد 

أعضائي  ارضاء إلدمانه"! 

امتهان المتاجرة
  املتهم )س( يفصح ع��������ن خيوط جريمته للقضاء 

قائال: 
تعرف��������ت عل��������ى ش��������ريكي )ج( اثن��������اء ت��������رددي ال��������ى 
الس��������وق وتطورت عالقتنا لتصبح بيننا صداقة 
حي��������ث  اخبرني انه يعمل دالل )سمس��������ار( في بيع 
وشراء الكلى البشرية وطلب مني العمل معه الن 
هذه  املهنة س��������هلة وتدر املال الكثير حس��������ب قوله، 
ثم ش��������رح  ل��������ي طبيعة عملي الق��������ادم معه في حال 
 مش��������اركتي واياه وهو القيام بجلب الشباب اليه 
ممن يرغب��������ون ببيع كالهم مقاب��������ل اعطائي مبلغ 
مقداره    )500(  الف دينار عن كل شخص فوافقت 
على عرضه وباشرت عملي هذا مستخدما اسلوب 
 االقناع تجاه الضحايا، وفعال استطعت احضار 
املدعو )ص( الى شريكي في الجريمة )السمسار( 
 وحصل االتفاق معه واس��������تلمت حصتي من تلك 
الصفق��������ة والت��������ي كانت مبلغًا مق��������داره  )400( الف 

 دينار. 
نق��������رة تصف��������ح عل��������ى الفيس ب��������وك ش��������كلت بداية 

للجريمة
  ي��������روي املته��������م )م(  للقض��������اء تفاصي��������ل اح��������داث 

جريمته قائال: 
انني بأحد أيام ربيع عام 2019 كانت لي رغبة في 
شراء سيارة ولم يكن لدي املال الكافي  فراودتني 
فكرة بيع كليتي وذهبت مس��������رعا اتصفح مواقع 
التواصل االجتماعي باحثا عن صفحات  مختصة 
ببي��������ع الكلى الى ان وجدت ظالتي بإحداها، حيث 
ش��������اهدت صفح��������ة قدمها القائم��������ون عليها بأنها 
 متخصصة باملتاجرة بالكل��������ى وفيها رقم هاتف 
قم��������ت باالتصال به واالتف��������اق مع من تحدث معي 
على  صفقة بي��������ع الكلية ومبلغه��������ا، وتم وتحديد 
موعد الجراء الفحوصات الطبية الالزمة واجريت 
العملي��������ة  واس��������تلمت مبل��������غ مق��������داره  )12( مليون 

دينار لقاء ذلك!! 

سماسرة يغرون عاطلين ومعوزين لبيع 
أعضائهم.. ومتاجرون في قبضة العدالة

متخصصون يتحدثون عن "حق الدفاع الشرعي" 

تأهيــل القضاء الدســتوري

إضاءات
قضائية

ال ش��������ك ب��������ان غاي��������ة كل الش��������عوب ف��������ي العالم ه��������ي إق��������رار مبادئ 
الشرعية وسمو  الدس��������تور واعالء احكامه  في االنظمة القانونية 
والسياس��������ية املختلفة والتطلع الى  حياة ديمقراطية يتمتع فيها 
االفراد بالحرية  واالس��������تقرار في ظل قوانني ال تش��������وبها  ش��������ائبة 
تعك��������ر على االف��������راد صفو التمتع بحرياته��������م او تفرض  عليهم ما 

هو غير  ديمقراطي. 
  ولقد اثبتت تجارب التاريخ انه ال يكفي قيام املؤسسات واالنظمة 
 لرعاي��������ة مصال��������ح االف��������راد  والجماع��������ات كما ال تكف��������ي النصوص 
القانونية بمفردها  لحماية حقوق االنس��������ان ب��������ل ان عامل الرقابة 
 الدائمة والفاعلة هو بنفس اهمية  النصوص واملؤسس��������ات، ولعل 
من اهم اشكال الرقابة هو الرقابة  القضائية فلوال  القضاء املستقل 
ملا قام ملك وال ثبت حق وال تم أمن وال طاب عيش وال سعد  شعب 
 وال انتظ��������م للناس اجتماع حيث يعد القضاء احدى اهم ضمانات 
الش��������رعية  الدس��������تورية ويعتبر الدس��������تور  اعلى هرم قانوني في 
الدول��������ة وان الرقاب��������ة القضائية  ه��������ي الضمان الفع��������ال لألفراد وال 
يكفي اس��������باغ صفة  الديمقراطية على دس��������تور معني  مجرد توافر 
املقوم��������ات االساس��������ية وانما يج��������ب ان يضمن الوس��������ائل  الكفيلة 
 الستقراره ومن اجل ان يتمكن القضاء الدستوري من القيام بدوره 
في حماية  الدستور فانه  يتمتع هذا القضاء بالضمانات الكافية 
التي يستطيع بواس��������طتها  تحقيق هدفه في حماية الدستور من 
 أي اعتداء وال ريب ان طبيعة الرقابة  الدستورية على التشريعات 
تقتضي من القائمني عليها تفكيرا  دقيقا وقدرا واس��������عا  في حرية 
الفكر واالبداع س��������يما وان ما يعرض على القضاء الدستوري من 
 االمور  تعتبر ادق واعقد األمور القانونية وحتى ال تتأثر املسائل 
القانونية  بمختلف التأثيرات السياس��������ية  واالجتماعية وغيرها 
وللحفاظ على استقاللية  القضاء الدستوري نجد ان اغلب الدول 
تشترط في  قوانينها التخصص القانوني  في القضاء الدستوري 
ومراعاة لش��������رط الكفاءة والخبرة في القضاء  الدستوري  وضعت 
معايي��������ر دولية الختي��������ار القض��������اة وانطالقا من ه��������ذا املبدأ عمل 
مجلس  القضاء  االعلى على تنظيم دورات تخصصية في القضاء 
الدس��������تورية ومحاضرات  في القضاء الدستوري  من قبل اساتذة 
متخصص��������ني ف��������ي القض��������اء الدس��������توري و ادخ��������ال م��������ادة القضاء 
الدس��������توري كمادة دراس��������ية في  املعهد القضائ��������ي واالطالع  على 
تجارب املحكمة الدستورية في دول العالم واالطالع على  القرارات 
الت��������ي  تصدرها املحاك��������م الدس��������تورية فطبيعة وظائ��������ف املحكمة 
االتحادي��������ة العليا  باعتبارها  محكمة دس��������تورية تفترض الكفاءة 
في مجال الدس��������تور والحقوق و الحريات واملؤسسات الدستورية 
 واملنظومة القانونية وان املشرع  الدستوري العراقي في الدستور 
العراق��������ي النافذ لع��������ام 2005 لم  يفص��������ل في تش��������كيل  املحكمة ولم 
يتط��������رق الى تحديد عدد اعضاء املحكم��������ة االتحادية العليا وانما 
 ت��������رك  امر تحديدهم الى قانون يتم تش��������ريعه الحقا بغالبية ثلثي 
اعضاء مجلس النواب  العراقي ولم  يحدد فقهاء الشريعة وفقهاء 
القانون ول��������م يحدد االعض��������اء االحتياط  في املحكم��������ة االتحادية 

العليا. 
وان تأهي��������ل القضاء الدس��������توري يتطلب ان يكون  تش��������ريع قانون 
املحكمة االتحادية العليا بالشكل الذي  يجعل الوضوح في تطبيق 
 القانون السيما في عدد اعضاء املحكمة والشروط الواجب توفرها 
في  رئي��������س و اعضاء املحكمة ومدة الوالية والعمل في املحكمة من 
خالل مدة معينة وحالة  غياب احد  االعضاء وفي حالة االس��������تقالة 
او االحال��������ة على التقاعد او الوف��������اة االمر  الذي ال يؤدي الى حدوث 
فراغ  دس��������توري وان االرتقاء بالقضاء الدس��������توري  يتطلب تطوير 

القضاء الدس��������توري ال��������ذي يعتبر ضرورة 
 ملزم��������ة لتحقي��������ق االس��������تقرار  و الذي يعد 
شرطا اساسيا لتحقيق التنمية الشاملة 
ويساعد على تحقيق  االستقرار  السياسي 
وتحقي��������ق العدالة وصون حق��������وق االفراد 
وحرياتهم الدستورية ويجب  نشر ثقافة 
 القضاء الدس��������توري على اوسع نطاق في 
اوس��������اط املجتمع العراقي و تدريس مادة 

القضاء الدستوري  في كليات القانون  . 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

■ رئاسة محكمة استئناف نينوى

■ القانون منح حق الدفاع عن النفس وفق شروط معينة 

جرائم االجتار باألعضاء البشرية تنمو سريعًا يف نينوى

https://www.hjc.iq/view.68096/
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بغداد/ عالء محمد  

تحت عنوان )تحقيق العدالة 
في الحد من جرائم العنف 

األسري( نظم مجلس القضاء 
األعلى  حلقة نقاشية بحضور 

املشرف على املركز اإلعالمي 
القاضي حيدر علي نوري وعدد 
من  السادة القضاة واملختصني 

بهذا املجال من منظمة األمل 
العراقية ودائرة تمكني املرأة في 

 األمانة العامة ملجلس الوزراء 
ودائرة العنف األسري في وزارة 
الداخلية، وأكدت الحلقة  أهمية 
وخطورة جرائم العنف األسري 
مع اطالق حملة لتشريع قانون 

مناهضة العنف  األسري.

ويقول قاضي محكمة تحقيق بغداد الجديدة 
جاس��������م محم��������د كاظ��������م إن "القضاء س��������بقت 
اته  واهتمامه بجرائم العنف االس��������ري  اجراء
التي اصبحت هذه ظاهرة تهدد ترابط لبنة 
العائلة العراقية  ووحدة األس��������رة، فقد اصدر 
مجلس القضاء بيانا بالرقم 9 لس��������نة 2021 
املنشور في جريدة  الوقائع العراقية بالعدد 
4613 في 25/ 1/ 2021 تم بموجبه تش��������كيل 
محكمة تحقي��������ق  ومحكمة جنح متخصصة 
بالنظ��������ر بقضاي��������ا العنف االس��������ري، إضافة 
ال��������ى أعمالها ويكون مقرها  ف��������ي كل منطقة 
اس��������تئنافية، كم��������ا ناقش بجلس��������ته الرابعة 
العن��������ف  موض��������وع   2021  /1  /24 بتاري��������خ 

 األس��������ري واهميته وأبعاده بالنس��������بة لالمم 
املتحدة، وق��������رر املجلس ان يك��������ون التحقيق 
واملحاكمة  في شكوى العنف االسري حسب 
االختصاص ملحل وقوع الجريمة اضافة الى 
املحاكم التي  تم إنشاؤها بالبيان املشار إليه 
آنفا، وهذا ما تأك��������د باعمام مجلس القضاء 
االعل��������ى بالعدد 128  في 27/ 2021/1 وبذلك 
سبق باقي السلطات في االهتمام بمعالجة 
ه��������ذه الظاه��������رة فض��������ال عن  تهيئ��������ة محققني 
قضائيني مختصني في ه��������ذه الجرائم ومن 

كال الجنسني". 
وعن ارتفاع نسبة الجرائم يضيف القاضي 
جاسم محمد كاظم أن "ظاهرة العنف األسري 

 ازدادت خ��������الل الفت��������رة املاضي��������ة وأصبحت 
ظاهرة تهدد املجتمع ما يعزز ضرورة وضع 
 تش��������ريع يوافق ه��������ذه الجرائم للح��������د منها، 
سيما وان األس��������باب تختلف في كل جريمة 
عن األخرى  لكن اغلب الحاالت التي سجلت 
كانت بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة 
الت��������ي تمر به��������ا  العائلة والبطالة وأس��������باب 
أخرى منها الحظ��������ر الصحي العام وارتفاع 
األس��������عار وع��������دم توفر  فرص العم��������ل وكذلك 
سوء استخدام برامج التواصل االجتماعي 
وعدم معرفة العواق��������ب التي  تؤديها طريقة 

استخدامها بصورة غير صحيحة". 
ولفت إلى أن "اغلب الدعاوى تحرك من قبل 

املجنى عليهم او من يق��������وم مقامهم قانونا 
)الولي( في حال صغر س��������ن املش��������تكي إذ   ك�
ق��������د يبلغ س��������نه خمس س��������نوات أو اقل ففي 
ه��������ذه الحال��������ة  يتوج��������ب إقامة الش��������كوى من 
الول��������ي الجبري او حاضن��������ة الطفل بموجب 
حضانته��������ا وف��������ي ح��������ال  تع��������ارض مصلحة 
املجن��������ى عليه مع مصلحة م��������ن يمثله او لم 
يك��������ن له من يمثله فاملحكمة عينت  ممثلة له 
اس��������تنادا ألحكام املادة 5 م��������ن قانون أصول 

املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة   1971 ". 
وع��������ن امل��������ادة القانوني��������ة وأب��������رز الدع��������اوى 
وأنواعه��������ا يواصل قاض��������ي محكمة تحقيق 
بغ��������داد الجدي��������دة  القول إن��������ه "ال توجد مادة 

مقي��������دة لوصف العن��������ف األس��������ري، اذ ان كل 
جريمة له��������ا وصفه��������ا وقد  تص��������ل العقوبة 
الى الس��������جن في جرائم الض��������رب إذا اقترنت 
بظرف مش��������دد مثل إحداث عاهة  مستديمة 
في املجنى عليه��������م، وأن اغلب الدعاوى هي 

جرائم االيذاء العمد والضرب".  
يؤك��������د  القضائي��������ة  اإلج��������راءات  وبش��������أن 
أن "محكم��������ة التحقي��������ق تتول��������ى اس��������تقبال 
الش��������كاوى التي تخ��������ص  الجرائ��������م أجمعها 
س��������واء كانت بالعنف االسري أو غيرها من 
الجرائم اذ بامكان املش��������تكي  الحضور امام 
قاض��������ي التحقي��������ق أو املحق��������ق القضائي أو 
ضابط الشرطة وتسجيل شكوى  بالحادث 
س��������واء كان في محل الحادث أو خارجه فال 
يوج��������د مان��������ع قانون��������ي من قبول الش��������كوى 
 واتخاذ االجراءات التحقيقية فيها"، مبينا 
أن ")جرائم الش��������رف( تعد م��������ن ضمن جرائم 
العنف  االسري والتي ترتكب بباعث شريف 
حسب وصف املادة 128 من قانون العقوبات 
 العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 التي اعتبرت 
الباع��������ث الش��������ريف ع��������ذرا مخفف��������ا للعقوبة 
ويشترط  ان تتحقق أسبابه املقنعة ملحكمة 
املوضوع سواء محكمة الجنايات ام الجنح 
وان تؤدي هذه  االس��������باب ال��������ى دفع الجاني 
الى ارتكاب الجريمة وتكون معاصرة اليها 
والت��������ي يرتكبها الجاني  على خالف وضعه 
االعتي��������ادي مث��������ل حالة االس��������تفزاز الخطير 
الذي يفقد االنسان حرية  االختيار والتمييز 
ويقع في الخطأ وقد ضيق القضاء العراقي 
االخ��������ذ به��������ذه االس��������باب اال في  ح��������ال توافر 
شروطها املذكورة انفا وفي خالف ذلك يتم 
فرض العقوب��������ات املناس��������بة لتحقيق  حالة 

الردع الخاص والعام". 
م��������ن جانبه يق��������ول قاضي محكم��������ة تحقيق 
مدينة الصدر حارث عبد الجليل إن "جريمة 
العنف  األسري هي جريمة حالها حال بقية 
الجرائ��������م لكنه��������ا تأخ��������ذ خصوصيتها من 
خالل أطرافها  حيث يك��������ون اطرافها هم من 

اسرة واحدة". 
وأضاف أن "نس��������بة جرائم العنف األسري 

ارتفع��������ت نتيجة للتف��������كك العائلي وانعزال 
افراد  األس��������رة الواحدة والعيش في العالم 
االفتراض��������ي م��������ن خ��������الل الهوات��������ف الذكية 
وعلى برام��������ج  التواصل االجتماعي و ترك 
العالق��������ات الحقيقي��������ة واإلنس��������انية فتجد 
أفراد األسرة الواحدة وان  كانوا مجتمعني 
بمكان واحد إال انهم متفاعلني مع هواتفهم 

وما يجري على شبكة  اإلنترنت". 
ويب��������ني القاض��������ي ح��������ارث عب��������د الجليل أن 
"اغل��������ب دعاوى التعنيف تحرك من الزوجة 
بح��������ق  زوجها وحتى ه��������ذه الجرائم ال يتم 
االخب��������ار عنها إال بع��������د تكرارها وال ننفي 
حص��������ول حاالت  تعني��������ف الزوجة لزوجها 
وال يت��������م اإلخب��������ار عنه��������ا م��������ن قب��������ل الزوج 
لشعوره بالخجل من أفراد  العائلة وكذلك 
للمحافظة على مكانته في املجتمع فتجد 
اإلخبار عن هذه الجرائم قليال جدًا  وكذلك 
تعنيف األب ألوالده البالغني س��������ن الرشد 

بسبب العادات والتقاليد". 
وأش��������ار إل��������ى أن "قان��������ون العقوب��������ات عالج 
حاالت العنف األس��������ري باعتبارها جريمة 
اعتيادية مثل  باقي الجرائم وعلى س��������بيل 
املثال فأنه يعاقب كل من اعتدى عمدا على 
اخر بالجرح أو  الضرب أو بالعنف فسبب 
ل��������ه مرض��������ا أو أذى وفقا للم��������ادة ٤١٣ منه 
وه��������ي املادة القانونية ذاته��������ا  التي يعاقب 
بموجبه��������ا الزوج اذا اعت��������دى على زوجته 
بالض��������رب أو العن��������ف وك��������ذا الح��������ال لبقية 
 الجرائ��������م إال ان القان��������ون العراقي لم ينص 

صراحة على جرائم العنف االسري".  
وأتم أن "ابرز دعاوى العنف األسري تتمثل 
بتعرض الزوجة للضرب الذي يس��������بب لها 
اذى  أو جرح��������ا وم��������ن ثم دعاوى اس��������ترداد 
األطف��������ال حديث��������ي العهد بال��������والدة او من 
صدر له ق��������رار حكم  قضائي لألم بحضانة 
األطفال ومن ثم امتناع الزوج عن تس��������ليم 
او  ملستمس��������كاتها  الش��������خصية  الزوج��������ة 
مستمسكات أوالدها بعد حصول مشكلة 
عائلي��������ة ت��������ؤدي لخ��������روج الزوجة م��������ن دار 

 الزوجية". 

جرائم العنف األسري.. حلقة نقاشية نظمها القضاء 
للوقوف على األسباب وإيجاد  الحلول
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قضاة عزوا تزايدها إىل التفكك العائلي واالستخدام السيئ للتكنولوجيا

بغداد/ إيناس جبار

تزاي��������دت في اآلونة األخيرة الس��������يما في العاصمة حاالت 
امت��������الك الزوج��������ة للعصمة التي تمنحها  ح��������ق االنفصال، 
فيما يعزو متخصصون زيادتها إلى تغير أوضاع البالد 
وارتفاع حاالت  الطالق واملشكالت املجتمعية إضافة إلى 

انتشار مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها  السلبي. 
لك��������ن القاضي عبد الله حس��������ن خلف الحبيب وهو قاضي 
أحوال شخصية في صالح الدين ال  يجد أن هذه الحاالت 
منتشرة في محافظته، معلال ذلك بطبيعة "الحالة املادية 

لألفراد  والنسيج االجتماعي والطبيعة القبلية". 
وفي تعليق ل�"القضاء" يقول إن "األصل في القانون العراقي 
أن الطالق بيد الزوج  واالس��������تثناء أن يك��������ون بيد الزوجة 
إذا وكله��������ا به الزوج أو فوضها به القاضي اس��������تنادًا إلى 
 صراح��������ة املادة الرابعة والثالثني/ أوال من قانون األحوال 
الش��������خصية"، الفتا إلى أن "هذا  التفويض ال يس��������قط حق 

الزوج في الطالق الن التفويض ليس تنازال". 
وتروي املواطنة شروق محمد )41( سنة كيف اختارت أن 
تكون العصمة بيدها قائلة "بعد   زواج دام عقدا كامال لم 
أرزق بأطفال، ولعدة أس��������باب أخرى تفاقمت مشاكلي مع 
زوج��������ي  وفي كل مرة يقع الطالق، وبعدها يعدني بتغيير 

الحال إال انه ال جدوى، تعود املشاكل  ذاتها". 
وتواصل قصته��������ا "في املرة األخيرة ح��������دث خصام كبير 
وانفصلن��������ا رس��������ميا بعدها طل��������ب العودة  وق��������دم الوعود 
والضمانات إال أني كنت متأكدة من عدم جدوى زواجنا، 
ل��������ذا طلبت أن تك��������ون  العصمة بيدي وهو إلثبات حس��������ن 
النية، فوافق، وكان ذلك بمشورة من صديقتي التي رأتها 
 في احد "األفالم املصرية" –كما تعبر- وبالفعل تنصل عن 

وعوده واضطررت إلى تطليق  نفسي منه".  
م��������ن جهت��������ه، يب��������ني املحام��������ي صف��������اء الالم��������ي أن "الحالة 
موجودة من القدم، لكنها بش��������كل ن��������ادر ألن  اغلب األزواج 
يرفضون أن تكون العصمة بيد الزوجة وألن الزوج أيضا 
صاحب والية  على زوجته  وش��������ؤونها ورعايتها وكذلك 
من جهة املجتمع الذي ال يتقبل بس��������بب ذكورته  وعاداته 

وتقاليده". 
ويؤك��������د املحام��������ي ان��������ه "ال يوجد ن��������ص قانون��������ي أن تكون 
العصم��������ة في يد الزوج فقط، فليس هن��������اك  مانع أن تكون 
بي��������د الزوج��������ة ولكن املتع��������ارف عليه واملعم��������ول به هو أن 
العصمة بيد ال��������زوج،  لكن ليس غريب��������ا أن تطلب الزوجة 
ذلك بسبب الكثير من حاالت تمادي األزواج املوجودة  في 

املجتمع". 
ويوض��������ح الالم��������ي في ما يخ��������ص الط��������الق أن "اإلجراءات 
هي نفس��������ها في حال��������ة تطليق ال��������زوج  لزوجته وال يوجد 
نص قانوني يحدد هذا الش��������يء وللقاضي ان يجتهد من 
تلقاء نفس��������ه، لكن ف��������ي  الغالب يرجع إلى ق��������رارات محكمة 
التميي��������ز أو العرف أو الفقهاء، فيم��������ا إذا ما كان لها الحق 
- أي الزوج��������ة- في أن تطلق غيابيا او رجعيا أو أن يتنازل 

الزوج ع��������ن حقوقه، فه��������و ليس له  حق��������وق عليها، بل هي 
م��������ن لها الحق في هذا، فحاالت الط��������الق في قوانني الدول 
العربي��������ة  املجاورة تختلف عما ه��������ي عليه في العراق ففي 

مصر الزوجة تجهز نفسها  فبالتالي عليها  حقوق". 
ويضي��������ف الالمي أن "ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادية القول 
الفص��������ل ف��������ي الحق��������وق التي تس��������تحقها  الزوج��������ة اذا وقع 
الطالق  بينها وبني زوجها س��������واء أكانت العصمة بيدها 
ام بي��������د زوجها بغية  املحافظة على التماس��������ك والنس��������يج 

االجتماعي". 
  ويق��������ول القاض��������ي احمد جاس��������ب م��������ن محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية في بغداد الجدي��������دة إن "العصمة  بيد الزوجة 
تعبي��������ر اجتماع��������ي عرف��������ي أكثر من��������ُه تعبي��������ر قانوني او 
فقه��������ي. والتعريف القانوني  املطابق للقانون والفقه لحق 
الزوجة بطالق نفس��������ها يأتي من طريقني هما التوكيل او 

 التفويض".  
ويذكر أن "املادة الرابعة والثالثني/ أوال من قانون األحوال 
الش��������خصية رقم 188 لس��������نة   1959 نصت على ان )الطالق 
رف��������ع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة إن وكلت 
 به أو فوضت أو من القاضي وال يقع الطالق إال بالصيغة 

املخصوصة له شرعًا(". 
وتش��������ير لفظة "وكلت أو فوضت" إلى ما يسمى "العصمة 
بي��������د الزوج" م��������ن الناحية العرفية.  وان الن��������ص املذكور لم 
يبني نوع الط��������الق الذي توقعه الزوجة تفويضا او وكالة 
هل هو  رجعي ام بائن وترك ذلك لرأي املذاهب اإلسالمية، 

بحسب القاضي. 
ويشير القاضي إلى أن "املشرع العراقي في الفقرة الثانية 
م��������ن امل��������ادة املذكورة من��������ع إيقاع  الط��������الق بالوكال��������ة أمام 
املحكم��������ة واس��������تثنى الزوجة من ذل��������ك إذا كانت وكيلة في 

طالق نفسها". 
ويعرج عل��������ى أن "طالق الزوجة لنفس��������ها إذا كانت موكلة 
او مفوض��������ة به يقع كأصل طلق��������ة  واحدة إذا فوضت بذلك 
وان املذاهب اإلس��������المية األربعة أجازت التفويض املطلق 
للزوج��������ة  أم��������ا اإلمامية فل��������م يج��������وزوا تفوي��������ض الزوجة 
بالط��������الق مطلقًا وقال��������وا بجواز أن تك��������ون الزوجة  وكيلة 
بطالق نفس��������ها بحاالت معين��������ة او مطلق��������ًا على تفصيل 

فقهي". 
وع��������ن تطبيقات��������ه العملي��������ة، يق��������ول "توجد ح��������االت نادرة 
جدًا في محاكم األحوال الش��������خصية ف��������ي  بغداد الجديدة 
بخصوص توكيل الزوجة أو تفويضها بطالق نفس��������ها، 

فهي نادرة جدًا".   
وفيما يخص الحقوق، يفصل القاضي أن "الطالق الواقع 
من قبل الزوج��������ة تفويضًا او وكال��������ة  ال يؤثر في حقوقها 
باإلجم��������ال إال انه يمكن أن يؤثر ف��������ي بعض الحقوق التي 
منحه��������ا القان��������ون  للزوجة ومنها التعوي��������ض عن الطالق 
التعس��������في وحرمانها من حق الس��������كنى في دار الزوجية 
 اس��������تنادا إلى  نص املادة الثالثة م��������ن قانون حق الزوجة 

املطلقة في السكنى رقم 37 لسنة   1983". 

بغداد/ غسان مرزة

ع��������رف قض��������اة مختص��������ون باألح��������وال 
ال��������زواج الخارج��������ي بأنه  الش��������خصية 
العق��������د ال��������ذي يجريه  الزوج��������ان خارج 
إجراءات املحكمة أمام العاقد الشرعي 
بينهم��������ا  ش��������فاهة  او  الدي��������ن(  )رج��������ل 
 أم��������ام ش��������اهدين، فيما ش��������رحوا آليات 

تصديقه. 
ويقول القاضي علي نوري أبو رغيف 
قاضي أول محكمة األحوال الشخصية 
في  الكرادة أن "املشرع العراقي لم يغفل 
مس��������ألة تصدي��������ق ال��������زواج الخارج��������ي 
بموج��������ب قانون  األحوال الش��������خصية 
العراق��������ي النافذ رقم 188 لس��������نة 1959 
ال��������ذي نظم أح��������كام الزواج ال��������ذي  يقع 
أم��������ام املحكم��������ة بموجب أح��������كام املواد 
م��������ن )3 11-( من القانون إال أنه أش��������ار 
بموجب  الفقرة )5( من املادة العاشرة 
ال��������ى الزواج الذي يقع خ��������ارج املحكمة 
إذ عاق��������ب الزوج  بالحب��������س مدة ال تقل 
عن س��������تة اش��������هر وال تزيد على س��������نة 
أو بغرام��������ة ال تقل عل��������ى ثالثمائة  ألف 
دينار وتكون العقوبة بالحبس مدة ال 
تق��������ل عن ثالث س��������نوات وال تزيد على 
الخمس  سنوات إذا عقد خارج املحكمة 

زواجًا آخر مع قيام الزوجية". 
وي��������رى ابو رغيف أن هن��������اك "طريقتني 
لتصدي��������ق ال��������زواج الخارج��������ي الواقع 
خ��������ارج املحكم��������ة  األولى تت��������م بتقديم 

طلب تصديق الزواج من الزوجني إلى 
الش��������خصية  وعندما  محكمة األحوال 
ت��������دون املحكم��������ة إف��������ادة الزوج��������ني مع 
ش��������اهدي مجلس ال��������زواج، تقرر إحالة 
الزوج الى  محكمة التحقيق املختصة 
التخ��������اذ اإلج��������راءات القانوني��������ة بحقه 
وفق أح��������كام امل��������ادة 10 / 5  من قانون 
األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 
188 لسنة 1959 وتفاتح دائرة  األحوال 
املدني��������ة املختصة لجلب ص��������ورة قيد 
الزوجني مع كافة التأش��������يرات الواردة 
عليه��������ا  ومن ثم تق��������وم بتصديق حجة 

الزواج وفق القانون". 
ويضيف القاضي "أما الطريقة الثانية 
هي بإقامة دعوى أمام محكمة األحوال 
الش��������خصية  املختصة وتتبع املحكمة 
اإلج��������راءات ذاتها، ومن حي��������ث إثبات 
واقع��������ة الزواج فلها االس��������تعانة  بكافة 
وس��������ائل اإلثبات املنصوص عليها في 

قانون اإلثبات النافذ". 
وع��������رج ابو رغي��������ف عل��������ى ان "املطالبة 
بالحقوق في ما يتعلق باملهر واثبات 
النس��������ب والنفقة  والحضانة في حالة 
وج��������ود أطف��������ال يت��������م بإقام��������ة دع��������وى 
مس��������تقلة لكل ح��������ق من الحق��������وق أمام 
 محكمة األحوال الشخصية وفي حال 
عدم حضور احد الزوجني أمام املحكمة 
عند إقام��������ة  الدعوى س��������تقوم املحكمة 
بإجراء تبليغاته��������ا األصولية وإجراء 
املرافع��������ة بحق الغائ��������ب منهما  غيابيًا 

وعلن��������ًا وتج��������ري تحقيقاته��������ا الالزمة 
على وفق أحكام القانون ومقتضياته 

يتم إثبات  الحقوق الزوجية". 
وعن كيفية تصديق الزواج الخارجي 
في ح��������ال كان أحد الزوج��������ني متوفى، 
أكد القاضي أن   "التصديق يتم بإقامة 
دعوى أمام محكمة األحوال الشخصية 
بطل��������ب تصديق ال��������زواج الواقع  خارج 
املسلمني  للعراقيني  بالنسبة  املحكمة 
الش��������خصية  امل��������واد  محكم��������ة  وأم��������ام 
بالنس��������بة  للعراقيني من غير املسلمني 
على ورثة املتوفى الواردة أس��������ماؤهم 

بموجب قسامه  الشرعي".  
وأت��������م القاض��������ي حديثه "أم��������ا في حالة 
إذا كان أح��������د الزوج��������ني متوفى وكان 
لديه��������م أوالد  قاصرون يت��������م تصديق 
الزواج الخارجي بأقام��������ة دعوى أمام 
محكمة األحوال الشخصية  من الولي 
أو الوصي أو القي��������م على الورثة وفي 
ح��������ال عدم وجود ول��������ي أو وصي تقوم 
 املحكم��������ة بنصب وصي مؤقت لغرض 
الخصوم��������ة ف��������ي الدع��������وى واملحكم��������ة 
تجري تحقيقاتها  مستعينة بوسائل 
العل��������م الحدي��������ث منها إج��������راء فحص 
) DNA ( م��������ن خالل إرس��������ال القاصرين 

 الى دائرة الطب العدلي". 
الزوج��������ني  أح��������د  أنك��������ر  ح��������ال  وف��������ي 
واقع��������ة ال��������زواج تقوم املحكم��������ة باجراء 
تحقيقاته��������ا ف��������ي الدع��������وى  بكافة طرق 
اإلثب��������ات ومن��������ه االس��������تماع ال��������ى إفادة 

العاقد الشرعي )رجل الدين( وشاهدي 
 مجلس الزواج واالطالع على سند عقد 

الزواج الخارجي. 
م��������ن جانب��������ه يذك��������ر القاض��������ي األول في 
محكمة األحوال الش��������خصية في الكرخ 
أحمد كمال  منص��������ور أن "العائلة تمثل 
وف��������ي  للمجتم��������ع  األساس��������ية  اللبن��������ة 
حالة ل��������م يوثق عقد ال��������زواج  الخارجي 
ف��������ي املحكم��������ة س��������تبقى العائل��������ة غي��������ر 
مس��������تقرة فاألوالد الكب��������ار بحاجة الى 
مستمس��������كات  إثب��������ات الهوي��������ة لغرض 
التسجيل في املدارس لغرض الدراسة 
او ملراجعة دوائر الدولة  املختلفة، وفي 
حال��������ة توفي أحد الزوج��������ني أو كال هما 
والزواج غير موثق ستقام دعوى  قسام 
ش��������رعي على الورثة ألثبات هذا الزواج 

لغرض الحصول على حقوق األوالد". 
  وأضاف منص��������ور أن "القانون يعاقب 
من ارتك��������ب حالة الزواج خارج املحكمة 
بإحالت��������ه  إل��������ى محكم��������ة الجن��������ح وفق 
املادة العاش��������رة /5 م��������ن قانون األحوال 
الش��������خصية بالحب��������س أو  الغرامة وأنه 
ال يس��������توجب خرق القانون عن طريق 
عقد الزواج الخارج��������ي فاملحاكم تفتح 
 ابوابه��������ا وخصوصًا ملا توفره املحكمة 
من إجراءات س��������ريعة وبسيطة النجاز 
عقد الزواج  وبدون رس��������وم وباألخص 
بعد توف��������ر خدمة ال��������زواج االلكتروني 
التي تتيح للمواطنني التقديم  لها وهم 
في بيوتهم وتتيح لهم أنجاز العقد في 

املحكمة خالل فترة وجيزة". 
ويتابع منصور أن "من س��������لبيات عقد 
الزواج الخارجي وبعد حصول الحمل 
يأت��������ي ال��������زوج  بع��������د أش��������هر لتصدي��������ق 
ه��������ذا ال��������زواج فيصبح هن��������اك اختالف 
بني عقد ال��������زواج وفت��������رة الحمل وبعد 
 ذلك يقي��������م الزوج دعوى إلس��������قاط عقد 
الزواج الرس��������مي ليص��������دق عقد الزواج 

الخارجي". 
وأش��������ار منصور أن هناك فكرة خاطئة 
عند بعض الناس انه وبمجرد نضوج 
الفت��������ى او  الفتاة جس��������ديَا يلجؤون الى 
تزويجهم بزواج خارجي وهم قاصرون 
غي��������ر قادرين عل��������ى  تحمل مس��������ؤولية 
الحياة الزوجية فبمجرد موافقة الولي 
الشرعي على الزواج وبوجود  الشهود 
تعتب��������ر كافية إلثبات الزواج ولكن بعد 
فترة وجيزة يصدم��������ون بالواقع وعدم 
قدرته��������م  على تحم��������ل مس��������ؤولية هذا 
الزواج فيح��������دث الطالق وهم قاصرون 

لم يبلغوا بعد سن  الرشد". 

نساء يلوحن بتطليق شركائهن 
بعد تفويض "العصمة" 

زواج القاصرين وراء أغلب عقود الزواج الخارجي 
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م/ تعليق على قرار المحكمة االتحادية العليا  
رقم ۹۱/ اتحادية /۲۰۱۹ في ۲۰۱۹ 

القاضي ضياء كاظم الكناني 
قاضي اول  دارالقضاء في الشعب

املقدمة / املحكمة الدستورية هي املحكمة التي ينشأها 
الدس��������تور والت��������ي م��������ن أه��������م اختصاصاته��������ا النظر في 
دس��������تورية  القوان��������ني الناف��������ذة مع اختصاص��������ات أخرى 
منها حماية الدس��������تور وتفس��������ير نصوصه وتطويرها 
بما يواكب تطور الحياة  ومس��������تجداتها مع املوازنة بني 
مصالح األفراد واملصلحة العامة واملحافظة على كيان 
الدولة وتكون القرارات الصادرة  منها باته وملزمة، وقد 
سمی دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰5 هذه املحكمة 
ب )املحكم��������ة االتحادية العليا ( وح��������دد  اختصاصاتها 
في املادة ۹۳من��������ه ، واهم هذه االختصاصات هو ماجاء 
بالفق��������رة اوال م��������ن املادة املش��������ار لها والت��������ي نصت على 
  )الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة ( ومن 
القرارات املهمة التي اصدرتها املحكمة االتحادية العليا 
هو  القرار املرقم ۹۱/ اتحادي��������ة/۲۰۱۹ في 2019/10/14 
ف��������ي الطعن املق��������دم  امامها للنظر بدس��������تورية املادة 19 
م��������ن قانون  اص��������ول املحاكمات الجزائية العس��������كري رقم 
۲۲ لس��������نة ۲۰۱6 والذي س��������نعلق عليه من خالل دراسته 
وتحليل��������ه ومناقش��������ته  على وف��������ق نصوص الدس��������تور 
والقوان��������ني الناف��������ذة والس��������وابق القضائي��������ة للمحكم��������ة 

االتحادية العليا ذاتها وكاالتي :  

اوال / اطراف الدعوى
  املدعي / ع.ع.ص وكيله املحامي ف.ص.ا  

املدع��������ى عليهم��������ا / ۱ - رئيس مجلس الن��������واب / إضافة 
لوظيفته  

 ۲ - رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته  

ثانيا/ وقائع الدعوى  
إن وقائ��������ع الدعوى تتلخص ب��������أن املتهم )ر.ق.خ( ضابط 
في الجيش العراقي الق��������وة الجوية واتهم بجريمة قتل 
املجن��������ي عليه   )أ.ع.غ( وصدر بحقه أمر قبض وفق املادة 
)406( من قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ 
م��������ن محكمة  تحقي��������ق البياع ، وان القضي��������ة الخاصة به 
مودع��������ة لدى مكتب مكافحة اجرام حي العامل ، و تعذر 
تنفيذ امر القبض الصادر  بحقه بش��������كل مباشر من قبل 
جهة التحقيق وهي مكت��������ب مكافحة اجرام حي العامل 
، وذل��������ك الصطدامه بن��������ص املادة 19 م��������ن  قانون اصول 
املحاكمات الجزائية العسكري رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱6 والتي 
منع��������ت القاء القب��������ض على العس��������كري وتوقيفه اال  بعد 
اس��������تحصال موافقة القائد العام للقوات املس��������لحة مما 
دفع والد املجني عليه )ع.ع.ص( إلى الطعن بدس��������تورية 
هذه املادة  أمام املحكمة االتحادية العليا الن هذه املادة 
تحول دون تنفيذ امر القبض الصادر بحق املتهم بقتل 

ولده .  

ثالثا / إجراءات الدعوى  
قدم املدعي )ع.ع.ص( والد املجنى عليه )أ.ع.ع( طعن أمام 
املحكمة االتحادية العليا يطعن فيه بدس��������تورية املادة 
۱۹/  ثانيا وثالثا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 
العس��������كري رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۹ بعد إن قرر السيد قاضي 
تحقيق البياع  بتاريخ 2019/5/13مفاتحة مرجع املتهم 
) ر.ق. خ( ضاب��������ط في الجيش العراق��������ي / القوة الجوية 
الس��������تحصال موافق��������ة القائد  العام للقوات املس��������لحة او 
من يخول��������ه لتنفيذ أمر القبض الص��������ادر بحقه ، وطلب 
املدعي الحك��������م بعدم دس��������تورية هذه امل��������ادة  ملخالفتها 
نصوص الدس��������تور العراقي لس��������نة ۲۰۰۰ واملبادئ التي 
جاء به��������ا ، وقد دعت املحكمة االتحادي��������ة العليا املدعى 
 عليهما للمرافعة واس��������تمعت إل��������ى دفوعهما ، وبعد إن 
اصبحت الدعوي مس��������تكملة ألس��������باب الحك��������م، افهمت 
ختام املرافعة  وتلت قرار الحكم والذي تضمن رد دعوى 
املدعي تجاه املدعی علي��������ه الثاني رئيس الجمهورية / 
إضافة لوظيفته ش��������كال  لعدم توج��������ه الخصومة لكونه 
ليس الجهة التي ش��������رعت القان��������ون ، ورد دعوى املدعی 
موضوعًا تجاه املدعى عليه األول  رئيس مجلس النواب 
/ إضاف��������ة لوظيفته لعدم وج��������ود تعارض بني نصوص 
الدس��������تور العراقي لس��������نة2005 وبني نص املادة   19 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية العس��������كري موضوع 
الطع��������ن ، وقد اصدرت املحكمة قرارها باالس��������تنادا إلى 
 ن��������ص املادة )94( من الدس��������تور و )5/ ثانيا ( من قانون 
املحكم��������ة االتحادية العلي��������ا رقم ۳۰ لس��������نة ۲۰۰۰ وافهم 

القرار علنا.  

رابعا / ادعاءات ودفوع طرفي الدعوى : 
ادع��������ى املدع��������ي في دع��������واه بان امل��������ادة )۱۹( املش��������ار لها 
تتعارض مع مبادئ العدالة التي توجب سرعة القبض 
على مرتكبي  الجرائم وخاصة جرائم القتل مما سبب له 
ضررًا  محضًا بتعطيل تنفيذ أمر القبض الصادر بحق 
املتهم بقتل ولده ،  ومنحه فرصة الهرب او التاثير على 
سير التحقيق واخفاء االدلة ، كما بني في دعواه إن هذه 
املادة تتعارض مع نص  املادة )۱۹/ اوال ( من الدس��������تور 
والت��������ي نص��������ت عل��������ى إن ) القض��������اء مس��������تقل الس��������لطان 
عليه لغي��������ر القانون ( النها اعطت الح��������ق  لغير القضاة 
ف��������ي التدخل في ش��������ؤون العدالة وتعطي��������ل اجرائتها او 
تاخي��������ر تنفيذ قرارات املحاك��������م وكذلك بني إن هذه املادة 
 تتعارض مع نص املادة )14( من الدس��������تور التي نصت 

على إن )العراقيون متس��������اوون أمام القانون ... الخ( وان 
ه��������ذه  املادة تخل بمبدأ املس��������اواة أم��������ام القانون وتخلق 
افضلي��������ة لطرف عل��������ى طرف اخر في الدع��������وى الجزائية 
وتعط��������ي حصانة  للعس��������كري م��������ن ق��������رارات القضاء كما 
ب��������ني إن املادة املطعون فيها تتع��������ارض ايضا مع الفقرة 
ثالث��������ا من املادة 19 من الدس��������تور  والت��������ي نصت على إن 
)التقاض��������ي حق مصون ومكف��������ول للجميع ( وتتعارض 
ايض��������ا مع الفقرة سادس��������ا من ذات امل��������ادة والتي  نصت 
عل��������ى إن )لكل فرد الحق في إن يعامل معاملة عادلة في 
االجراءات القضائية واالدارية( كما اس��������تند املدعي في 
 طعن��������ه على س��������وابق قضائية للمحكم��������ة االتحادية في 
الحكم بعدم دس��������تورية نص امل��������ادة 113 اوال من قانون 
اصول  املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي ، ودفع 
املدع��������ى علي��������ه األول | رئي��������س مجلس الن��������واب / إضافة 
لوظيفت��������ه دعوی  املدع��������ي بان املادة املطع��������ون فيها هي 
خيار تشريعي اليتعارض مع أحكام الدستور وان املادة 
۱۹/ اوال جاءت لطبيعة  املهام التي يرتبط بها الضباط 
في الجيش العراقي كما انها التتعارض مع نص املادة 
) 14( م��������ن الدس��������تور الن نص ه��������ذه  املادة الدس��������تورية 
يقتضي ) توافر املساواة في الحالة الواحدة ( وطلب رد 
الدعوى لهذه االسباب، أما املدعى عليه  الثاني / رئيس 
الجمهوري��������ة / اضافة لوظيفت��������ه فقد دفع دعوى املدعي 
ب��������ان موكله ليس خصما في الدعوى وطلب رد  الدعوى 
اس��������تنادا إلحكام امل��������ادة )4( و )۸۰( من قانون املرافعات 

املدنية  

خامسا / املشكلة القانونية للدعوى
  تبني من خالل وقائع الدع��������وى واجراءتها واالدعاءات 
والدفوع املتبادلة لطرفي الدعوى إن األشكال القانوني 
 املعروض أمام املحكمة االتحادية العليا هو تعذر تنفيذ 
أمر قبض بحق احد املتهمني بقتل ش��������خص ، وان سبب 
هذا  املش��������كل القانوني هو إن املتهم ضابط عسكري وان 
قان��������ون أصول املحاكمات الجزائية رقم ۲۲ لس��������نة ۲۰۱۹ 
نص في  املادة ۱۹ منه على عدم جواز تنفيذ أمر القبض 
بحق الضاب��������ط او توقيفه او تنفيذ أمر القبض الصادر 
بح��������ق العس��������كري  اوتكليفه بالحضور أم��������ام املحاكم اال 
بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات املسلحة او 
وزير الدفاع او من يخوله وان  املدعي أقام هذه الدعوى 
للحكم بعدم دس��������تورية هذه املادة لكي يتسنى للقضاء 
السير في الدعوى والقبض على املتهم  واكمال التحقيق 
واحال��������ة املتهم الى املحكم��������ة املختصة إلجراء محاكمته 

عن التهمة املسندة إليه.  

سادسا / القرار الصادر في الدعوى   
بعد إن اس��������تكملت املحكمة االتحادية العليا اجرائاتها 
فقد اص��������درت قرارها بتاري��������خ 2019/10/14 برد دعوی 
املدع��������ي ع��������ن  املدع��������ى علي��������ه األول / إضاف��������ة لوظيفت��������ه 
موضوع��������ا لع��������دم وج��������ود تع��������ارض ب��������ني اح��������كام املواد 
الدستورية املش��������ار لها من قبل  املدعي وبني الفقرتني ) 
ثانيا و ثالثا ( من املادة 19 من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي��������ة العس��������كرية رق��������م ۲۲ لس��������نة   ۲۰۱6 ورد دعواه 
ع��������ن املدعى علي��������ه الثاني رئيس الجمهوري��������ة / إضافة 
لوظيفته ش��������كال م��������ن جهة الخصومة الن��������ه ليس  الجهة 
التي ش��������رعت القانون موضوع الطعن ، وقد اس��������تندت 
املحكم��������ة االتحادي��������ة ف��������ي رد دعوى املدعي ع��������ن املدعى 
علي��������ه  األول رئي��������س مجلس الن��������واب / إضافة لوظيفته 
إل��������ى إن الفقرتني ) ثاني��������ا وثالثا ( من املادة 19 املطعون 
بعدم دس��������توريتها  جاءنا لطبيعة املهام التي يقوم بها 
العس��������كري في الجيش العراقي وال تعارض بينها وبني 
امل��������ادة )14( من الدس��������تور حي��������ث  إن املادة الدس��������تورية 
املذكورة تقتضي توفر املس��������اواة في الحالة الواحدة أي 
ب��������ني أفراد الش��������ريحة الواحدة في املجتم��������ع ،  واليقصد 
بها املس��������اواة ب��������ني العس��������كري واملدني، كما اس��������تندت 
ايض��������ا على ن��������ص املادة 19 م��������ن الدس��������تور حيث بينت 
في  قراره��������ا انه للوصول إلى إج��������راء تحقيق ومحاكمة 
عادلة للعس��������كري فيما يتعل��������ق بالجرائم التي يرتكبها 
اثناء قيامه بواجباته  الرسمية وان القرار الذي تصدره 
الجهة العس��������كرية تتطلبه خصوصية ومهام منتسبي 

تلك الجهة. 

سابعا / التعليق على القرار  
قب��������ل التعليق على هذا الق��������رار نبني إن ملخص الدعوى 
التي أقامها املدعي أم��������ام املحكمة االتحادية العليا هو 
طل��������ب الحكم  بعدم دس��������تورية ن��������ص الفقرت��������ني ) ثانيا 
وثالث��������ا( م��������ن امل��������ادة 19 من قان��������ون اص��������ول املحاكمات 
الجزائية العس��������كرية رقم ۲۲ لسنة   ۲۰۱6 لالسباب التي 
اش��������ار لها في دعواه ، ونرى إن قرار املحكمة االتحادية 
العلي��������ا ب��������رد الدعوى لم ي��������راع املبادئ  األساس��������ية التي 
جاء بها دس��������تور جمهورية العراق لس��������نة ۲۰۰5 والذي 
نص في عج��������ز ديباجته على ) احت��������رام قواعد القانون 
 وتحقيق العدل واملس��������اواة ( وكذلك ن��������ص في املادة 14 
على إن ) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز 
... الخ (  وكذلك املادة )19( الفقرة اوال ) القضاء مس��������تقل 
والسلطان عليه لغير القانون ( والفقرة ثالثا ) التقاضي 
حق مص��������ون  مكفول للجمي��������ع ( والفقرة سادس��������ا )لكل 

ف��������رد الحق ف��������ي أن يعامل معاملة عادل��������ة في اإلجراءات 
القضائية واالدارية( وان  التس��������بيب الذي استندت إليه 
املحكم��������ة االتحادية في رد الدع��������وی موضوعا قد جعل 
م��������ن هذه النص��������وص الدس��������تورية الس��������امية  حبرا على 
ورق، ألن ن��������ص امل��������ادة 19 املطع��������ون بعدم دس��������توريتها 
بجمي��������ع فقراتها تمثل تدخال في عم��������ل القضاء وخرقا 
ملب��������دأ  الفص��������ل بني الس��������لطات وذل��������ك من خ��������الل اعطاء 
س��������لطة القضاء لجهات غير قضائية خاضعة للسلطة 
التنفيذية متمثلة في  وزير الدفاع في هذه الحالة، ومن 
ثم تعطيل سير العدالة واجراءات القضاء في التحقيق 
في الجرائم التي ترتك��������ب ، كذلك  خولها منح الحصانه 
الي متهم عس��������كري من إجراءات القض��������اء ، وحتى على 
ف��������رض اعطاء املوافقة على تنفيذ ام��������ر  القبض او احالة 
العس��������كري إلى املحاكم املدنية من قب��������ل وزير الدفاع او 
من يخوله فان إجراءات استحصال موافقة القائد  العام 
للقوات املسلحة او وزير الدفاع او من يخوله واملجالس 
التحقيقية التي يشكلوها تستغرق وقتا طويال البد إن 
يؤثر  على مجريات سير الدعوى ويؤثر سلبا على سير 
العدال��������ة ، ألن االجراءات التحقيق��������ه خاصة في الجرائم 
املهم��������ة كالقتل  تس��������توجب الس��������رعة والس��������رية لضمان 
سالمة س��������ير التحقيق ، وكذلك إن هذه املادة تتعارض 
م��������ع النصوص التي جاء بها  قان��������ون اصول املحاكمات 
الجزائية العراقي رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ ومنها نص املادة 
5۲ التي نص��������ت على )يقوم قاض��������ي  تحقيق بالتحقيق 
ف��������ي جميع الجرائم بنفس��������ه أو بواس��������طة املحقق��������ني ..... 
ال��������خ ( وعلي��������ه ليس من حق أي جه��������ة إن تحقق في هذه 
 الجرائ��������م التي تك��������ون من اختص��������اص املحاك��������م املدنية 
ع��������دا قض��������اة التحقيق كما إن امل��������ادة 94 منه نصت على 
أن ) يك��������ون أم��������ر  القبض نافذ املفعول ف��������ي جميع انحاء 
الع��������راق وواج��������ب التنفيذ ممن وجه إليه ويظل س��������اريا 
حتى يت��������م تنفيذه او الغاءه ممن  اصدره او من س��������لطة 
اعل��������ى منه مخولة قانونا ( وعلي��������ه ليس من حق القائد 
العام للقوات املس��������لحة او وزير الدفاع منع تنفيذ  أوامر 
القبض الصادرة م��������ن القضاء او تعطيل تنفيذها ألنها 
تمثل خرقا ملبدأ استقالل القضاء وتدخل في عمله كما 
إن  املحكمة االتحادية اس��������تندت ف��������ي قرارها برد الطعن 
عل��������ى إن الفقرتني ثانيا وثالثا من امل��������ادة 19 من قانون 
اص��������ول  املحاكمات الجزائية العس��������كري جاءت لطبيعة 
امله��������ام التي يقوم بها العس��������كري في الجي��������ش العراقي 
ونرى إن هذه املحكمة  قد ناقضت قرار س��������ابق لها وهو 
القرار رقم ۱5/ اتحادي��������ة /۲۰۱۷ في 2017/10/24 الذي 
قضى بعدم دستورية املادة   ۱۱۳/اوال من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم ۱۷ لس��������نة 
۲۰۰۸ واس��������تندت في هذا القرار  عل��������ى نص املادة 47 من 
الدس��������تور التي نصت ) تتكون السلطات االتحادية من 
الس��������لطات التش��������ريعية والتنفيذية والقضائية  تمارس 
اختصاصاته��������ا ومهماتها على أس��������اس مب��������دأ الفصل 
بني الس��������لطات( والفقرة اوال وسادس��������ا من املادة 19 من 
الدس��������تور  التي س��������بق االش��������ارة لها علما إن الواجبات 
التي تقوم بها قوى األمن الداخلي هي واجبات خاصة 
وان مهامها ذات طبيعة  مش��������ابه ملهام وواجبات القوات 
العسكرية وهذا ماهو واضح ميدانيا في جميع مناطق 
العراق واضافت في ه��������ذا القرار إن  هذه املادة )أي املادة 
۱۱۳/اوال( املش��������ار له��������ا تحد من صالحي��������ة القضاء في 
محاكمة املتهم في حالة ارتكابه جريمة متعلقة  بطرف 
مدني اثن��������اء تأديته لوظيفته وتتعارض مع الفقرة اوال 
وثالثا وسادسا من املادة 19 من الدستور كذلك استندت 
ف��������ي  قرارها على إن املش��������رع العراقي اتج��������ه لنفس هذه 
االس��������باب بالغاء الفقرة )ب( م��������ن املادة )۱۳6( من قانون 
اص��������ول  املحاكم��������ات الجزائية رقم ۲۳ لس��������نة ۱۹۷۱ التي 
كان��������ت تحد من صالحية القضاء في محاكمة املتهم في 
حالة ارتكابه  جريمة أثن��������اء تأديته لوظيفته ، ونرى إن 
اتجاه املحكمة االتحادية بالحكم بعدم دس��������تورية نص 
املادة ۱۱۳/اوال املش��������ار لها  كان موفقا ومتفقا مع توجه 
املش��������رع العراق��������ي في تعدي��������ل القوانني والق��������رارات التي 
تتعارض مع اس��������تقاللية القضاء اوالت��������ي  تمثل تدخال 
في عمل الس��������لطة التنفيذية حس��������ب ماجاء باالس��������باب 
املوجبة لنص قانون تعديل املادة ۱۳6/ الفقرة ب رقم 8 
 لسنة ۲۰۱۱ مايلي ) لحصر صالحية تقرير براءة املتهم 
او ادانت��������ه بيد القضاء ولتاكيد اس��������تقالله وضمان دور 
اكبر في  ميدان محاربة الفس��������اد وعم��������ال بمبداء الفصل 
بني السلطات شرع هذا القانون ( كذلك إن قرار املحكمة 
االتحادية الذي  قضى برد الطعن بدس��������تورية املادة 19 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية العس��������كري املشار 
له )موضوع التعليق (  يتعارض ايضا مع قرار س��������ابق 
للمحكم��������ة االتحادي��������ة برق��������م ۳۲ ف��������ي 2016/6/7 والذي 
قضى بعدم دس��������تورية نص الفق��������رة اوال  من املادة 176 
من قانون الكمارك رقم ۲۳ لسنة 1984 والتي نصت على 

)يمارس موظفو الكمارك الغراض  

  )۳( 
هذا القانون س��������لطة اعضاء الضب��������ط القضائي وذلك في 
ح��������دود اختصاصهم واليج��������وز أحالتهم عل��������ى املحاكم 
بس��������بب يتعلق  بممارس��������ة وظائفهم اال باذن من الوزير( 

وقد سببت قرارها بان هذه املادة تقيد صالحية القضاء 
في محاكمة املتهم في  حالة ارتكابه جريمة أثناء تأديته 
لوظيفته وان ذلك يتعارض مع الفقرة اوال وسادس��������ا من 
املادة 19 من الدستور  وتتعارض مع املادة 47 من الدستور 
وان القضاء يوف��������ر ضمانات للمتهم في محاكمة عادلة ، 
كذلك أن املبررات التي  أشارت لها املحكمة االتحادية في 
قرارها القاضي برد الطعن بعدم دس��������تورية املادة 19 من 
قانون اصول املحاكمات  الجزائية العسكرية هواالشارة 
إلى عدم تعارض امل��������ادة املذكورة مع نص املادة )14( من 
الدس��������تور حيث ذكرت في  قرارها إن املقصود باملساواة 
هو املس��������اواة في الحالة الواحدة أي بني افراد الش��������ريحة 
الواح��������دة في املجتمع فال يقصد به  املس��������اواة بني الرجل 
العس��������كري واملدني ، ولم تالحظ املحكمة أن هذا التفسير 
س��������وف يخلق مركزين للمتهم في أي جريمة  ترتكب ضد 
شخص فاذا كان الجاني رجل عسكري فهنا يكون مركز 
هذا الش��������خص محصن ضد إجراءات القض��������اء واذا  كان 
غير عسكري حتى لو كان منتسبا الحدى القوات االمنية 
فهن��������ا يك��������ون تحت طائل��������ة القض��������اء املدني رغم تش��������ابه 
 الواجبات واملهام في الغال��������ب ، ونرى إن املقصود بنص 
املادة الدستورية املش��������ار لها هو املساواة بني العراقيني 
س��������واء  كان��������وا مجنى عليه��������م او متهم��������ني فالعراقني هم 
ش��������ريحة واح��������دة حيث إن نص هذه امل��������ادة واضح وجاء 
في مقدمتها مايلي )  العراقيون متس��������اوون أمام القانون 
دون تمييز ...الخ ( وهذا نص صريح واليجوز االجتهاد 
فيه وتقس��������يم العراقيني من  حي��������ث انتمائهم الوظيفي او 
املناصب العامة ، وال يجوز إن تعلو السلطات العسكرية 
على سلطة القضاء بل إن  الدستورنص في املادة 9/اوال /۱ 
على خضوع القوات املسلحة العراقية واألجهزة األمنية 
لقيادة السلطة املدنية ، كما  بررت املحكمة االتحادية هذا 
القرار بان املادة )91( من الدس��������تور قصدت الوصول إلى 
إج��������راء تحقيق ومحاكمة عادلة  للعس��������كري فيما يتعلق 
بالجرائم التي يرتكبها اثناء قيامه بواجباته الرس��������مية 
وتوفي��������را للضمان��������ات القانوني��������ة الالزم��������ة لذل��������ك ،  ومن 
مالحظة نص املادة )99( من الدس��������تور لم نجد ترابط او 
أي عالق��������ة ال من قريب وال من بعي��������د بني نص هذه املادة 
 وبني التبرير الذي س��������اقته املحكمة االتحادية في قرارها 
وجل ماقصدته هذه املادة هو تنظيم القضاء العس��������كري 
وتحديد  اختصاص املحاكم العس��������كرية دون إن تتحدث 
عن إج��������راءات التحقيق اواملحاكمة او الحصانة الخاصة 
بافراد القوات  العسكرية ، ونرى إن استناد املحكمة على 
هذا النص الدس��������توري في حيثيات الق��������رار غير موفق ، 
أم��������ا التبرير االخر الذي  اعتمدت��������ه املحكمة االتحادية في 
اص��������دار قرارها وه��������وا عطاء ح��������ق الطعن بق��������رار املرجع 
العسكري في حالة تعسفه بعدم  املوافقة اواالذن بتنفيذ 
أم��������ر القب��������ض او تاجيله أم��������ام محكمة القض��������اء االداري 
فه��������و غير مقنع فال يمكن أن يك��������ون القضاء  االداري اكثر 
ضمان��������ا لحقوق اط��������راف الدعوى الجزائية م��������ن القضاء 
املدن��������ي العادي، الن ه��������ذا األخير هو األق��������در وهو األكثر 
 ضمانا، كما أن القضاء اإلداري في كل األحوال يعمل في 
نط��������اق واجواء ادارية بعيدة عن وقائع وظروف القضايا 
 التحقيقي��������ة القضائية والتي نرى إن القضاء العادي هو 
األق��������در على االحاطة بها وتدخل في صميم اختصاصه، 
ومم��������ا تقدم  ن��������رى إن قرار املحكم��������ة االتحادية املرقم ۹۱/ 
اتحادي��������ة/۲۰۱۹ في 2019/10/14 لم يكن موفقا ولم يكن 
منس��������جما مع  نصوص الدس��������تور العراقي لس��������نة ۲۰۰5 
واملب��������ادئ التي جاء بها بل نرى ان��������ه يتعارض ويتقاطع 
مع الدستور وخصوصا  في املواد ۱4و۱۹و4۷ و ۸۷ و ۸۸ 
منه ويتعارض مع دس��������اتير الدول املدنية املتقدمة وفيه 
تكريس لتدخل السلطات  العسكرية واألمنية في شؤون 
القض��������اء ، الس��������يما إن املحكم��������ة االتحادية ق��������د ناقضت 
قرارات سابقة مماثلة سبق وان  صدرت منها ، وحيث أن 
املحكمة الدس��������تورية التي تعد بموجب الدستور اسمی 
محكم��������ة وقرارتها بات��������ة وملزمة فيفت��������رض  بها وبحكم 
الدس��������تور إن تحافظ على دس��������تورية القوانني واالنظمة 
كما انه��������ا ملزمة بوجوب تطبيق نص املادة )۱۳/ ثانيا( 
 من الدس��������تور العراق��������ي والتي نصت على ال يجوز س��������ن 
قانون يتعارض مع الدس��������تور ويعد باطال كل نص يرد 
في دس��������اتير  االقاليم اواي نص قانون��������ي اخر يتعارض 
مع��������ه ( واخيرا نرى إن الحكم ال��������ذي جاء به قرار املحكمة 
االتحادي��������ة ۹۱/ اتحادية   |۲۰۱۹ في 2019/10/14 لم يعط 
حال موفقا لالشكال القانوني املشار له في هذه الدعوى 
، وكان املف��������روض إن  تصدر قرارها في هذا املوضوع من 
خالل تتبع كامل الفكرة الس��������ائدة في دستور جمهورية 
الع��������راق وان تقايس الن��������ص  املطعون بعدم دس��������توريته 
بالنص��������وص الدس��������تورية التي ن��������ص عليها الدس��������تور 
كاملة ، وان تقايس اتجاهات املشرع في  الوقت الحاضر 
واتجهاتها السابقة في هذا املوضوع عند النظر في هذا 
الطعن الدستوري املقدم اليها ليكون قرارها  منسجما مع 
نصوص الدستور ومبادئه العامة واتجاهاتها السابقة 
في هذا الصدد ومنس��������جما ايضا مع توجه املش��������رع في 
 الغ��������اء نص الفق��������رة ب من امل��������ادة 136 من قان��������ون اصول 
املحكام��������ات الجزائي��������ة العراقي رقم ۲۳ لس��������نة ۱۹۷۱ ولو 
أن  املحكم��������ة االتحادية قد حكمت بعدم دس��������تورية املادة 
املطعون فيها لكانت معالجة حقيقه الالشكال القانوني 

الذي سبق  اإلشارة إليه.  
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ابو حسن القريشي.. أحد عناصر داعش 
يروي جرائمه أمام جنايات الرصافة

بغداد / عالء محمد

في عملية نوعية وبإش��������راف مباشر 
م��������ن قب��������ل القاض��������ي املخت��������ص ألقت 
القوات األمنية القب��������ض على املجرم 
االرهابي )خ . د( املكنى بابو الحسن 
القريشي بداره الواقعة في العاصمة 
بغداد بعدما ضبطت بحوزته جهاز 
موباي��������ل يحت��������وي على ش��������ريحتني 
يس��������تخدمها للتواصل مع عصابات 

داعش اإلرهابية النجاز مهامهم.
بعدما القي القب��������ض عليه تم تفريغ 
جهاز املوبايل ليتبني احتواؤه على 
مقط��������ع فيدي��������و للمج��������رم اإلرهاب��������ي 
وصور ملحادثات في مواقع التواصل 
االجتماعي مع التنظيم اإلرهابي، مع 
ص��������ورة له وهو يرتدي زي عصابات 
داع��������ش اإلرهابية مع نس��������خة ملونة 
م��������ن كت��������اب التزكي��������ة للعم��������ل بصفة 
معل��������م ف��������ي دي��������وان التعلي��������م التابع 
لعصابات داع��������ش اإلرهابية إضافة 
إل��������ى ص��������ور فوتوغرافية لع��������دد من 
أعضاء التنظيم اإلرهابي الداعش��������ي 

املسؤولني عليه.

إفادة المدان
املجرم االرهابي الق��������ي القبض عليه 
بناء على تقرير اس��������تخباري بعدما 
وردت أنب��������اء تش��������ير إل��������ى ان��������ه اح��������د 
أعض��������اء عصابات داع��������ش اإلرهابية 
ويتواجد في منطق��������ة الغزالية كونه 
ش��������ارك بعملي��������ات عدة ق��������ام خاللها 
باختطاف عدد من منتسبي القوات 

كل  مراقب��������ة  تم��������ت  حي��������ث  األمني��������ة 
تحركاته، وقد اعت��������رف في التحقيق 
االبتدائي والقضائ��������ي بانتمائه إلى 
عصابات داعش اإلرهابية عام ألفني 
وخمس��������ة عش��������ر بعدما اعلن البيعة 
وعمل كمس��������ؤول س��������فر مخ��������ول في 
والية الف��������رات - قاط��������ع راوة وكنيته 
وكفالت��������ه  القريش��������ي(  حس��������ن  )اب��������و 
خمسون ألف دينار، مبينا أن واجبه 
ه��������و طباعة كت��������ب عصاب��������ات داعش 

االرهابية ومنها كتب تسهيل دخول 
األثاث والسيارات وتزكية املواطنني 

في املنطقة التي يعمل فيها.
ويضي��������ف )خ.د( أثن��������اء اعترافاته أن 
عمله اإلرهابي توسع بعدما انيطت 
به مس��������ؤولية إحدى السيطرات كان 
ذل��������ك عام الفني وس��������تة عش��������ر بعدما 
تم��������ت ترقيت��������ه للعمل كمس��������ؤول ملا 
يس��������مى بس��������يطرة الخالفة قام على 
اثرها باعتق��������ال عدد م��������ن املواطنني 

االبرياء م��������ن س��������كنة راوة فضال عن 
قيامه بتهديده العديد من العائالت 
بغي��������ة اجباره��������م عل��������ى ت��������رك دورهم 
ومصادرته��������ا، فيم��������ا يش��������ير إلى أنه 
وبعد تق��������دم القوات االمنية ودحرها 
للعصاب��������ات االجرامي��������ة ه��������رب ع��������ام 
الفني وس��������بعة عش��������ر مع العديد من 
افراد التنظيم الداعشي االرهابي الى 
س��������وريا الى منطقة الباغور تحديدا 
ثم ال��������ى منطقة البوكم��������ال لكنه بعد 

ذلك عاد الى الع��������راق وبكمني محكم 
الق��������ي القب��������ض علي��������ه لين��������ال جزاءه 

العادل.
من جانبها، وجدت محكمة الجنايات 
املركزية في رئاسة محكمة استئناف 
بغداد الرصاف��������ة االتحادية أن االدلة 
املتحصلة ضد االرهاب��������ي املدان هي 
اقوال افراد املفرزة القابضة فضال عن 
محضر ضبط املواد املذكورة واملشار 
اليها اع��������اله ومحض��������ر تفريغ جهاز 
املوباي��������ل ال��������ذي يحوي عل��������ى صورة 
شخصية له وهو يرتدي زي عصابات 
داعش االرهابية وصورا أخرى لعدد 
من افراد التنظيم االرهابي والتقرير 
الصري��������ح  واعتراف��������ه  االس��������تخباري 
واملفصل امام السيد قاضي التحقيق 
وبتوف��������ر كافة الضمان��������ات القانونية 
وجدتها املحكمة ادلة كافية ومقنعة 
لتجريم��������ه ع��������ن التهمة املس��������ندة اليه 
الرابع��������ة / 1  امل��������ادة  وفق��������ا الح��������كام 
وبدالل��������ة املادة الثاني��������ة / 1و3و5 من 
قان��������ون مكافح��������ة االره��������اب رق��������م 13 
لس��������نة 2005 علي��������ه. لتق��������رر املحكمة 
تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته 
بمقتضاه��������ا مع االس��������تدالل باحكام 
امل��������ادة 132 / 1 من قان��������ون العقوبات 
عن��������د ف��������رض العقوبة بحق��������ه مراعاة 
لظروفه الشخصية وإلعطائه فرصة 
إلصالح نفسه وصدر القرار باالتفاق 
حضوريا استنادا الحكام املادة 182 
/ أ االصولية قابال للتمييز والتمييز 
الوجوبي والحكم عليه بالسجن ملدة 

خمس عشرة سنة.

أب مدمن يحرق أسرته أثناء نومهم
بغداد / إيناس جبار

الكثير من حوادث القتل والعنف األس��������ري مر بها املجتمع خالل الفترة 
األخيرة السيما مع  تدهور الوضع االقتصادي واألمني ما أنتج قصص 
عنف كثيرة تباينت بني القتل والطعن  والحرق، قصتنا هي إلحدى تلك 

القضايا في محاكم الجنايات عن أب مدمن احرق عائلته.  

الحادث
  بعد تكرار مشاكلهم واستنفاد كافة الفرص طلب الزوج من زوجته أن 
تغفر له وان يصحح ما  بدر منه آخر مرة منذ ضربها وكسر محتويات 
املنزل إلكمال مشوار حياتهما معًا كما كانا  مقررين منذ خطبته لها. 

  عج��������ز أمام إصرار زوجت��������ه وعدم تقبلها لفكرة الع��������ودة معه وتحمل 
س��������كره وإدمانه فضال ع��������ن  مزاجياته وعصبيت��������ه املفرطة التي عانت 
منها منذ اليوم األول لعيش��������ها معا، ح��������اول أن يضعها  أمام خيارات 
مغلقة واخذ أوالده وحرمها من رؤيتهم ثانية السيما أن لديها طفاًل 
ال يتجاوز  الس��������نتني وبحاج��������ة لرعاية والدته إال أن ه��������ذا لم يفلح في 
عدولها عن قرارها وألجل إفهامه  إصرارها أعطته أوالدها في إشارة 
الى تضحيتها بكل شي في سبيل الخالص منه وان تهديداته  ال تؤثر 

بشيء في قرارها. 

احرقهم نائمين
ل��������م يفقه ألول وهل��������ة إصرارها وقرارها باالنفصال عن��������ه وربما لم يِع 
ما يفعل، لم يتدارك الحديث  س��������وى وهو خارج واخبرها أن بإمكانها 
البق��������اء مع األوالد في املن��������زل وهو يخرج للبحث عن  مس��������كن أخر في 
خطوة اعتبرها س��������تلفت انتباهها وتعدلها ع��������ن رأيها. األيام التالية 
توال��������ت عليها  رس��������ائل املوبايل الداعي��������ة إلى ندم��������ه ومحبته وحثها 
للتفكير بالعودة له ولم ش��������مل األس��������رة وعجز اي  مسعى لعودة املياه 

إلى مجاريها. 
إح��������دى ليالي الصخب والس��������كر قادته األفكار الش��������يطانية واالنفعال 
العصب��������ي إلى أفكار مجنونة وه��������و  غائب عن وعيه ال يعلم ما صواب 
األمور ألنه لم يس��������تطع ان يثبطها عن قراره��������ا كما يظن بهدم  روابط 
األس��������رة ول��������م تك��������ن لضغوطه عليه��������ا م��������ن رد ايجابي، بات��������ت األفكار 

تتضارب والش��������يطان  يص��������ور له خياالت عديدة ذهب��������ت به بعيدًا عن 
الواقع دون أن يحاول إصالح ذاته الس��������تعادة  أس��������رته، دب اليأس إلى 
أعماق��������ه وفقد األمل دفعه إلى ارتكاب أبش��������ع جريمة يمكن أن تحصل 
 لتجرده حينها من مشاعر األبوة ولم يعد يرى ويفكر سوى باالنتقام 
ليش��������عل نار الغي��������ظ بقلب  وعقل زوجت��������ه كما فعلت ب��������ه ورفضها له، 
عميت بصيرته عن الحقيقة وتجرد من إنس��������انيته لتدفعه  الحالة إلى 

خطة شيطانية!!! 
توقف أمام باب منزل األسرة فجرًا وقراره كمغيب عن الوعي أن يمحو 
ذكر العائلة التي  رفضته ولم تتقبل ان يبقى فردا منها كأسرة واحدة، 
حمل قنان��������ي تحتوى على نف��������ط وصب حول  وداخل املن��������زل وزواياه 
ليش��������عل نارا ظنها تطفئ نار غضب��������ه ليقضي بذلك على حياة أوالده 

ويترك  االم التي لم تستطع إنقاذ حياة أوالدها مشوهة وعاجزة. 

التحقيق والمحاكمة
أجريت التحقيقات مع املتهم ف��������ي محكمة التحقيق وأحيلت القضية 
إلى محكمة الجنايات وبعد  االستماع إلى املحاكمة بحضور محامي 
الدفاع حكمت عليه املحكمة باإلعدام ش��������نقًا حت��������ى املوت  وفق أحكام 
امل��������ادة 406/أ م��������ن قانون العقوبات إال أن محكم��������ة التمييز عند عطف 
النظ��������ر عل��������ى  القضية وج��������دت ان الق��������رارات الصادرة غي��������ر صحيحة 
ومخالفة للقانون مس��������تندة عل��������ى األدلة  املعتبرة قانون��������ًا واعترافات 
املتهم ومحضر الكش��������ف وملا ورد بأق��������وال الزوجة ان املتهم يعاني  من 
ح��������االت عصبية وإدمان وكان يراجع فيم��������ا مضى مصح مدمنني في 
األمراض النفس��������ية فعلى  املحكمة استكمااًل لتلك القناعة إحالة املتهم 
الى اللجنة الطبية الرس��������مية املختصة لفح��������ص وتقدير  قواه العقلية 
م��������ا اذا كان يقدر او مدركا ملس��������ؤولية فعله وق��������ت ارتكاب الجريمة من 
عدم��������ه الن إق��������دام  املتهم على قت��������ل عائلته بالطريق��������ة املوصوفة يولد 
الش��������ك في تصرفاته وق��������واه العقلية ويدعو ال��������ى  التأمل للوصول الى 
القرار العادل لذا محكم��������ة التمييز نقضت كافة القرارات الصادرة في 
الدع��������وة  وأعادت اوراقها الجراء محاكمة للمتهم مجددًا بعد الكش��������ف 
الطبي عليه وبي��������ان حالة قواه  العصبية والعقلي��������ة وأصدرت قرارها 
باألكثرية استنادًا ألحكام املادة 259/أ- 7 من قانون أصول  املحاكمات 

الجزائية. 

أقر املشرع العراقي في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ املعدل بالقرار رقم 
٧٦ لس��������نة ١٩٩٤  عقوبة س��������البة للحرية بحق من يرتكب الجريمة الكمركية 
تصل احيانا الى الس��������جن املؤب��������د او املؤقت،  وقد لجأ املش��������رع العراقي الى 
فرض هذه العقوبات الس��������البة للحرية ملواجهة الخطر الذي يتسبب به  من 
يحاول الغش واالحتيال وخداع الس��������لطة املالية عن طريق التهرب من دفع 
الرس��������وم الكمركية  كال او بعضا، وقد كان املش��������رع العراقي ينص في املادة 
١٩٤ من قانون الكمارك قبل التعديل على  عقوبات سالبة للحرية ال تقل عن 
ش��������هر واحد وال تزيد عن خمس س��������نوات ولكن تعدلت هذه املادة  بموجب 
الق��������رار رقم ٧٦ لس��������نة ١٩٩٤ وأصبحت العقوبة الس��������البة للحرية في قانون 

الكمارك النافذ  تصل الى السجن املؤبد او املؤقت. 
  ومما ال شك فيه ان عقوبة الحبس تحقق قدرا معينا من الردع املوجه ضد 
الخطورة اإلجرامية  ملرتكبي الجريمة الكمركية اال ان املش��������رع عندما ينص 
عل��������ى اي عقوبة فيكون الغرض من  تش��������ريعها حماي��������ة مصلحة واملصلحة 
التي ي��������راد حمايتها من ف��������رض العقوبات الواردة في قان��������ون  الكمارك هي 
املصلحة املالية للدولة، اي ان التشدد ضد مرتكبي جرائم التهرب الكمركي 
هو  بسبب ان الرسوم الكمركية التي يتهرب هؤالء من دفعها تغذي خزينة 
الدول��������ة باألموال لذلك  فالتهرب من دفع الرس��������وم الكمركي��������ة يعتبر اعتداء 
على خزينة الدولة، وهذه املصلحة واجبة الحماية  تستلزم وضع عقوبات 
تتف��������ق وطبيعة تلك الجريمة فأس��������اس فرض العقوب��������ات الكمركية هو منع 
ضي��������اع  مبالغ الرس��������وم الكمركية التي تغذي الخزين��������ة وان عقوبة الحبس 
وان كان��������ت تلحق أملًا بدنيا ونفس��������يا  بالجاني اال انه��������ا ال تتفق مع الحكمة 
م��������ن فرض العقوبة، كما انه يفترض في ه��������ذه املرحلة  االقتصادية الحرجة 
التي يم��������ر بها اقتصاد البلد ع��������دم اللجوء الى العقوبات الس��������البة للحرية 
في الجرائم  الكمركية البس��������يطة كونها ال تنس��������جم م��������ع املصلحة التي اراد 
املش��������رع حمايته��������ا والن حب��������س املتهرب  من دفع الرس��������وم س��������يكلف الدولة 
نفقات كبيرة خالل فترة محكوميته ناهيك عن جانب الس��������لوك خاصة  وان 
مرتكب الجريمة الكمركية ليس بذات الخطورة االجرامية التي يكون عليها 
الخاط��������ف والقاتل  والس��������ارق ومع ذلك س��������يختلط معهم اثن��������اء فترة تنفيذ 

العقوبة السالبة للحرية.  
ان التعديالت التش��������ريعية تصدر لضرورة اجتماعية او اقتصادية وعندما 
صدر التعديل رقم ٧٦  لسنة ١٩٩٤ لقانون الكمارك وشدد العقوبات السالبة 
للحرية كان قد صدر بس��������بب الحصار  االقتص��������ادي وكانت املصلحة املراد 
حمايته��������ا حينها اكبر من مجرد حماية الخزينة العامة الن  العراق حينها 
كان يم��������ر بظرف اقتصادي وكان البد من مجابهة انهيار الس��������وق وجش��������ع 

التجار لتنفيذ  سياسة اقتصادية طارئة.  
  اما اليوم فالعراق في انفتاح اقتصادي كبير ويعاني من تعثر في االنتاح 
املحل��������ي لذلك حجم  االس��������تيراد اكب��������ر مما كان عليه ف��������ي اي وقت آخر، لذلك 
فاملتطلع الى الوضع االقتصادي الحالي يؤيد  ان العقوبة الس��������البة للحرية 
في الجرائم الكمركية ال تحقق الغ��������رض منها وان اعتماد العقوبات املالية 
 بصورة اوس��������ع ينس��������جم مع هذه املرحلة وذلك بغية تعظيم ايرادات الدولة 
بصورة مس��������تمرة مع عدم  االس��������تغناء عن العقوبات الس��������البة للحرية في 
الحاالت التي تشكل انتهاكا خطيرا ومضرا باملجتمع  واالقتصاد الوطني 
كتهري��������ب األدوية واآلثار مثال او ف��������ي حالة اعتياد الجاني على التهرب من 

دفع  الرسوم الكمركية ألكثر من مرة.  
املادة ٢٤٢ من قانون الكمارك النافذ اجازت ملدير عام الهيئة العامة للكمارك 
او من يخوله ان  يعقد تس��������وية صلحي��������ة مع مرتكبي الجرائم الكمركية قبل 
اقام��������ة الدعوى او خالل النظ��������ر فيها او بعد  صدور الحكم وقبل اكتس��������ابه 
الدرجة القطعية وذلك عن طريق االس��������تعاضة بالعقوب��������ات الكمركية كافة 
 وفرض غرامة نقدية ال تزيد عن ضعف التعويض املدني علما ان التعويض 
املدن��������ي يمثل ثالث��������ة  اضعاف قيم��������ة البضاعة مع الرس��������م الكمركي املترتب 
عليه��������ا، اال ان هذه املادة حددت البضائع  املش��������مولة بالتس��������وية الصلحية 
وهي التي ال تزيد قيمتها عن الفني وخمس��������مائة دينار، لذا نجد ان تفعيل 
 ه��������ذا النص القانوني مع تعديل قيمة البضائع املش��������مولة به ومنح االدارة 
الكمركية سلطة اجراء  التسوية الصلحية في البضائع التي ال تزيد قيمتها 
عن عشرة ماليني او حتى عشرين مليون كبديل  للعقوبات السالبة للحرية 
س��������يكون ذا اثر ايجابي على املصلحة املحمية حيث سيضاعف التعويض 

 املدن��������ي وس��������يصب ذلك ف��������ي مصلح��������ة الخزينة 
العامة وعندها س��������تكون العقوبة متناسبة مع 
الضرر  الواقع على املال العام وجابرة له، اما في 
العقوبة الس��������البة للحرية ف��������ان الخزينة العامة 
س��������تكون مجنى  عليها مرتني م��������رة عند ضياع 
الرس��������وم الكمركي��������ة فتص��������اب الخزين��������ة العامة 
بالضرر واملرة االخرى  عندما يتم االنفاق منها 
على املحكوم بعقوبة سالبة للحرية وفق املادة 

١٩٤ من قانون الكمارك. 

مدى تناسب العقوبة السالبة 
للحرية مع الجريمة الكمركية

طفلة تموت جوعا بعد أن تركها والدها في المنزل 4 أيام دون طعام
بغداد/ ليث جواد

توفيت زينة ذات التس��������عة أع��������وام وحيدة في 
منزلها في إحدى مناطق بغداد بعدما تركها 
والده��������ا  تص��������ارع الجوع والعط��������ش والخوف 
ملدة أربعة أيام حتى لفظت أنفاس��������ها األخيرة 

مسلمة الروح إلى  بارئها. 
وأفاد املتهم )والد( الطفلة لصحيفة "القضاء" 
بأن الطفلة كانت تش��������كو له من س��������وء معاملة 
زوجت��������ه لها  م��������ن خالل ضربه��������ا وتجويعها"، 
الفت��������ا إل��������ى ان��������ه "بتاري��������خ 2020/7/8 وقب��������ل 
التحاقي بدوامي الرس��������مي  كوني منتسبا في 
احد األجهزة األمنية ترك��������ت الطفلة بمفردها 
بال��������دار وأغلق��������ت عليها الب��������اب الخارجي  من 

الخارج". 
ثم اض��������اف "أثناء خروجي م��������ن املنزل أعطيت  
خبرا لزوجتي املتهم��������ة بالعناية بالطفلة في 
غيابي  لكون املتهمة املذكورة كانت متواجدة 

في دار ذويها جراء حصول خالفات بيننا". 
وف��������ي حديثه استرس��������ل وال��������د الضحية قائال 
"بتاري��������خ 7/12 /2020 أخب��������رت بوف��������اة ابنتي 
داخل الدار  وعلمت فيما بعد أن س��������بب الوفاة 
ه��������و الهزال والضعف الش��������ديد نتيجة الجوع 
ك��������ون املتهم��������ة لم تحض��������ر  إلى ال��������دار للعناية 
بالطفلة واطعامها عند غيابي الذي اس��������تمر 

ملدة أربعة أيام". 
من جانبها ذكرت املتهمة )زوجة األب( بأنها 
كان��������ت تعامل الطفل��������ة بصورة جي��������دة وتقوم 
بإطعامه��������ا  نافي��������ة قيامها بض��������رب وتجويع 
الطفل��������ة. ولفتت إلى أن زوجه��������ا )والد الطفلة( 
املته��������م هو من كان يقوم  بضربها وانه هو من 
تركها  بمفردها في الدار وأغلق عليها الباب 

من الخارج وذهب إلى دوامه. 
ونوه��������ت إل��������ى أنها كان��������ت تحضر إل��������ى الدار 
باس��������تمرار وتقوم بفتح الباب باملفتاح الذي 
لديه��������ا لتقديم  الطع��������ام إلى الطفل��������ة ثم تغلق 

الب��������اب عليه��������ا وتذهب إل��������ى دار أهلها كونها 
كانت على خالف مع املتهم.  وأش��������ارت املتهمة 
إلى أن س��������بب ع��������دم اصطح��������اب الطفلة معها 
إل��������ى أهلها ألنه��������م كانوا يخاف��������ون من تحمل 

 املسؤولية.  
أما وال��������دة املجنى عليها قال��������ت: أنها أخبرت 
بوف��������اة ابنتها داخل دار والده��������ا املتهم وبعد 
س��������ماعها للخبر  ذهبت إلى دار املتهم املذكور 
وتب��������ني بأنه تم نقل املجنى عليه��������ا الى دائرة 
الط��������ب العدلي واثناء  عملية تغس��������يل املجنى 
عليه��������ا الحظ��������ت أث��������ار الكدمات وع��������ض على 
جس��������دها. ثم أضافت قائل��������ة: "علمت  من خالل 
إجراءات التحقيق بأن سبب الوفاة هو الهزال 
والضع��������ف نتيجة تجويعها من قبل املتهمني 

 وتركها في املنزل لوحدها ملدة أربعة أيام". 
وتق��������ول وال��������دة الطفلة أنها "بع��������د طالقها من 
املتهم ع��������ام 2016 تزوجت من رجل آخر تاركة 
ابنتها في  حضانة والدها املتهم والذي تزوج 

ه��������و األخر، وان املتهمة زوجته  كانت تس��������يء 
معامل��������ة الطفلة  وتق��������وم بضربها وتجويعها 
وان الطفلة هي م��������ن أخبرتها بذلك األمر حني 
كانت تحضر ملش��������اهدتها في  فترات متفاوتة 
قب��������ل وفاته��������ا.  وذك��������ر الش��������هود ب��������ان املتهمة 
حضرت إليهم وأخبرتهم بأنها ذهبت الى دار 
زوجه��������ا من اجل إطعام  الطفل��������ة وبعد املناداة 
عليه��������ا من خلف األبواب لم تجب على ندائها 
على عك��������س األيام الس��������ابقة لذا  ج��������اءت الينا 
وأخبرتنا باملوضوع وحضرنا معها إلى دار 
املجنى عليها وبعد كسر الباب والدخول  الى 
املن��������زل وإذا ه��������ي نائمة عل��������ى وجهها بوضع 
مري��������ب لذا بلغنا األجه��������زة األمنية التي أكدت 

وفاة  الطفلة منذ مدة. 
وج��������دت املحكم��������ة ان األدل��������ة كافي��������ة لتجري��������م 
املتهم��������ني أع��������اله  وف��������ق أحكام امل��������ادة 410 من 
قانون العقوبات  والحكم على كل واحد منهم 

  القاضية أريج خليلبالسجن املؤقت ملدة 10 سنوات. 
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والدة اجملنى عليها تتهم األب وزوجته بقتل طفلتها

ديالى / عالء طالب

ألقت مفارز مكافحة املخدرات في ديالى 
القب��������ض عل��������ى املته��������م )ك. م( تولد 1994 
وبحوزت��������ه مائت��������ا  غرام من م��������ادة املثيل 
امفيتامني وزعت على اثني عش��������ر كيسا 
صغيرا تم وضعها داخل علبتني  اللعاب 

االطفال )دمى(. 

امل��������دان اثن��������اء التحقيق اعت��������رف صراحة 
بأنه "تلق��������ى اتصاال من ش��������خص يدعى 
)س( تع��������رف عليه في  وقت س��������ابق طلب 
منه إيص��������ال امانة لش��������خص اخر يدعى 
)د( م��������ن س��������كنة قض��������اء خانق��������ني وفعال 
توجه  امل��������دان الى مدين��������ة كالر – منطقة 
ش��������يروانة واس��������تلم املادة أعاله من قبل 
ش��������خص يعمل كس��������ائق   )لوري(، وحدد 

منفذ فيروز مكانا لهذه الصفقة". 
ويضي��������ف أن "االمان��������ة التي ت��������م االتفاق 
عليه��������ا وصل��������ت ال��������ى داره والت��������ي كانت 
مخب��������أة داخ��������ل العاب االطف��������ال  بداخلها 
م��������واد مخدرة بقيت لدي��������ه ملدة يومني ثم 
القي القبض عليه من قبل مفارز مكافحة 
تحقي��������ق  ملحكم��������ة  املخ��������درات  واحالت��������ه 
بعقوب��������ة املختص��������ة بقضاي��������ا املخدرات 
واعترف صراحة ام��������ام قاضي التحقيق 
 املخت��������ص بالعم��������ل واملتاج��������رة بامل��������واد 
املخدرة منذ اكثر من شهرين اثناء ذهابه 
الحدى دول الجوار  وحيازته لهذه املادة 

املذكورة". 
محكمة جناي��������ات ديال��������ى الهيئة االولى 
بدورها نظرت في هذه القضية وأصدرت 
حكمها على املدان  بالس��������جن ملدة عش��������ر 
س��������نوات م��������ع غرام��������ة مالي���������������ة تصل الى 
عش��������رة ماليني دينار وفق أح��������كام املادة 
  28/أواًل من قانون املخ��������درات واملؤثرات 
العقلي��������ة رقم 50 لس��������نة 2017 عن جريمة 
حيازة م��������واد  مخدرة بقصد االتجار بها 
في قضاء خانقني حيث قام بإدخال تلك 
امل��������واد للقضاء املذك��������ور قادمًا من  مدينة 
كالر - السليمانية بداخل العاب األطفال 
حيث عث��������رت عليها القوات األمنية أثناء 
ممارس��������ة  أمنية ف��������ي احد أحي��������اء قضاء 
خانق��������ني بداخل س��������يارة أثن��������اء تواجده 
بداخلها وخالل التفتيش لوحظ وجود 
 كي��������س ابي��������ض بداخل��������ه علبت��������ني للعب 

األطفال تحوي على مواد مخدرة". 

السجن 10 سنوات لمدان 
بإدخال مخدرات داخل لعب أطفال

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

■ مادة الكريستال المخدرة

https://www.hjc.iq/view.68094/
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

مكاتب البحث االجتماعي تصدر تقريرًا بإحصائها السنوي لعام 20 20 

البطالة والزواج المبكر والخيانة 
على االنترنت تتصدر أسباب المشاكل األسرية

بغداد/ علي البدراوي

أص��������درت هي��������أة البح��������ث االجتماعي 
التابع��������ة لدائ��������رة العالق��������ات العام��������ة 
والش��������ؤون القانوني��������ة ف��������ي مجل��������س 
 القضاء األعلى إحصاءها الس��������نوي 
محاك��������م  ف��������ي  بمكاتبه��������ا  الخ��������اص 
واألح��������داث  الش��������خصية  األح��������وال 
 ومكاتب دراسة الشخصية لرئاسات 
االتحادية كافة  االس��������تئناف  محاكم 

لعام 2020. 

وف��������ي مقدم��������ة التقري��������ر اإلحصائ��������ي أش��������ارت 
السيدة أمل عبد اللطيف مديرة الهيأة الى أن 
م��������ن أولويات  البحث االجتماعي هي دراس��������ة 
الح��������االت الت��������ي تعرض أمام��������ه ومحاولة فهم 
واعط��������اء تفس��������ير واقع��������ي لها  مع اس��������تنباط 
الحل��������ول املناس��������بة بهدف بناء حياة أس��������رية 
خالية من املش��������اكل مع التطلع نحو مستقبل 

 هادئ. 
مضيفة ملقدمتها أن البحث االجتماعي وجد 
طريقه الصحيح بعد استحداث هيأة مسؤولة 
عن تنظيم  عمل مكاتب البحث االجتماعي في 
رئاس��������ات محاكم االس��������تئناف وما تحقق من 
نتائج في هذا االطار  انعكس في مجال تطور 
أداء الباحثني االجتماعيني فضال عن تحقيق 
انج��������ازات جي��������دة على صعيد حل  املش��������كالت 
االجتماعي��������ة الت��������ي تواجه االس��������رة العراقية. 
مستشهدة بالحجم الكبير من حاالت الصلح 
 املتحقق��������ة بني املتداعيني مقارن��������ة باملدة التي 

سبقت تنفيذ الخطة املشار اليها. 

محاكم األحوال الشخصية
بلغت نس��������بة حس��������م دعاوى محاك��������م األحوال 
الش��������خصية لرئاس��������ات محاك��������م االس��������تئناف 
البح��������ث  مكات��������ب  حي��������ث  احتل��������ت   .)71%(
االجتماع��������ي في رئاس��������ات اس��������تئناف محاكم 
)النجف وكركوك وذي قار وواس��������ط  وكربالء( 

االتحادية املراكز األولى بنسبة حسم 100%. 
واش��������تملت اإلحصائي��������ة على ج��������دول خاص 
بالدع��������اوى املعروض��������ة يتضح م��������ن خالله أن 
الع��������دد ف��������ي عام   2020 ق��������د ازداد عن��������ه في عام 
2019 حيث لخصت االحصائية أسباب زيادة 

الدعاوى بنقاط هي: 
 1 - أس��������باب اجتماعي��������ة )ع��������دم توفر الس��������كن، 

الخالفات العائلية(. 
 2 - أس��������باب اقتصادي��������ة: من ضمن األس��������باب 
الت��������ي تؤدي إل��������ى الط��������الق عدم توف��������ر فرص 
العمل للزواج  وعدم توفر الوظائف للزوجني 
وان وجدت فرص عمل فتكون بمردود شهري 
محدود ال يكفي لس��������د  الحاجة في ظل ارتفاع 
األس��������عار وارتفاع فواتي��������ر املتطلبات األخرى 

)الدواء والطعام واملعيشة(. 
 3 - ال��������زواج املبك��������ر )زواج القاص��������رات(: حيث 
يؤثر ال��������زواج املبكر للبنت القاص��������رة أحيانا 
ويؤدي إل��������ى  الطالق لعدة أس��������باب منها عدم 
الوعي ومعرفة القاصر بالحياة الزوجية وما 

يترتب عليها كونها  صغيرة السن وخبرتها 
قليلة ف��������ي الحياة وغير ق��������ادرة على مواجهة 

ظروف الحياة واحتواء مشاكلها. 
 4 - السكن املشترك مع أهل الزوج الذي يؤدي 
ف��������ي أحيان كثيرة إلى تدخ��������ل األهل في حياة 

الزوجني  بشكل سلبي. 
 5 - اعتم��������اد ال��������زوج ماديًا على أهل��������ه: إن كثرة 
األي��������ادي العاملة وقلة ف��������رص العمل أدى الى 
حص��������ول  بعض ح��������االت الطالق بس��������بب عدم 
ق��������درة الزوج ماديا على االنف��������اق على زوجته 
واعتم��������اده عل��������ى أهله في  بع��������ض األحيان أو 
تزايد العنف واللجوء الى طرق غير مشروعة 
لكس��������ب املال ج��������راء ع��������دم توفير  ف��������رص عمل 

للرجال. 
 6 - الخيان��������ة الزوجي��������ة بس��������بب االنترن��������ت: ان 
االنفتاح الحاصل والتطور في التكنولوجيا 
أدى ال��������ى زيادة  حاالت الطالق بس��������بب ادخال 
االنترن��������ت وانفتاح الناس على أش��������ياء كانت 

محرومة منها. 

 7 - الكح��������ول وتن��������اول الحب��������وب املخ��������درة: ان 
االفراط بتناول الكحول واملسكرات واملخدرات 
الذي  يذهب العقل ويجعل الشخص غير واع 

سبب الكثير من حاالت الطالق. 
 8 - عدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه الزوجة 
واألطفال او كليهما بش��������كل صحيح ما يؤدي 

بالزوجة  الى اعتمادها على أهلها. 
 9 - ع��������دم تقارب املس��������توى العاطفي والتقارب 

النفسي بني الزوجني. 
 10 - هجر الزوج للزوجة ألسباب غير قاهرة. 

حي��������ث لخص التقري��������ر بش��������كل تفصيلي دور 
الباح��������ث االجتماعي في كل حالة من الحاالت 
ال��������واردة في  النق��������اط العش��������ر والكامن بتقديم 
النص��������ح واإلرش��������اد لألط��������راف املختلف��������ة في 
قضاي��������ا االح��������وال الش��������خصية س��������عيا  لحياة 

هادئة تسودها املحبة والوئام. 

دعاوى الصلح واالبطال
اش��������ار التقرير ال��������ى مجموع دع��������اوى الصلح 

واالبط��������ال ف��������ي مكات��������ب البح��������ث االجتماعي 
لرئاسات محاكم  االستئناف كافة لعام 2020 
والت��������ي لم تح��������ل على قضاة محاك��������م األحوال 
الش��������خصية حيث بلغت   )20084( وقد احتلت 
مكاتب البحث االجتماعي في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف بغداد/الرصافة  االتحادية املرتبة 
االول��������ى بعدد دعاوى الصل��������ح واإلبطال التي 

بلغت فيها )4735( دعوى. 
يوضح التقرير أن أكثر من )%50( من دعاوى 
اإلبطال ه��������ي دعاوى صلح وذل��������ك عند اقامة 
الدعوى  وإج��������راء التبليغ ف��������ي مكاتب البحث 
االجتماع��������ي حيث يق��������وم الباحث االجتماعي 
بمعرف��������ة املش��������اكل الت��������ي  اقيم��������ت الدعوى من 
أجلها ويح��������اول تذليلها وف��������ي اليوم املحدد 
يحض��������ر  ل��������م  االجتماع��������ي  البح��������ث  إلج��������راء 
 املتداعيان وتت��������رك الدعوى وهو ما لم يحدث 
س��������ابقًا قبل تطبيق قواعد البحث االجتماعي 

وآليات  العمل بها. 
إن تل��������ك النس��������ب املنجزة تؤش��������ر انجازًا مهمًا 
وواضحًا ف��������ي دع��������اوى الصلح وه��������ذا يرجع 
ال��������ى الجه��������ود  املبذول��������ة م��������ن قب��������ل الباحثني 
االجتماعيني في حل املش��������اكل بني املتداعيني 
)ال��������زوج والزوج��������ة(  وتتويجه��������ا بالصلح مع 
اإلشارة إلى توقف مكاتب البحث االجتماعي 
في املحاكم عن العمل لفترة  محددة خالل عام 

2020 جراء جائحة كورونا وتداعياتها. 
يشير التقرير إلى أن عدد حجة اإلذن بالزواج 
الثان��������ي ف��������ي رئاس��������ات محاك��������م االس��������تئناف 
االتحادي��������ة قد  بلغت ف��������ي ع��������ام 2019 )5746( 
حجة بينما بلغت في عام 2020 )5710( حجج 
ونالحظ ارتفاع��������ا  في احالة مثل هذه الحجج 
على مكات��������ب البحث االجتماع��������ي في محاكم 

االحوال الشخصية مرجحا  االسباب الى: 
عدم االنجاب، زيادة النس��������ل، م��������رض الزوجة 
االولى، تحس��������ن الحالة املعيش��������ية لدى بعض 
األفراد من  خالل زيادة مدخوالتهم الش��������هرية 
مما يش��������جعهم على الزواج من ام��������رأة ثانية، 
العال��������م  االنفت��������اح  عل��������ى  النفس��������ي،  العام��������ل 
الخارجي وما يرافقه من تغيرات ذهنية لدى 
بعض الرجال بشكل يدفعهم لالقتران  بزوجة 

أخرى إشباعا لرغباتهم. 
كما ق��������دم التقري��������ر مقارنة بحج��������ة الضرورة 
القص��������وى )ال��������زواج املبكر( والت��������ي بلغت في 
ع��������ام 2019   )9134( حجة بينما بلغت في عام 

2020 )7667( حج��������ة ملخصًا االس��������باب التي 
تؤدي الى الزواج  املبك��������ر وفق النقاط الواردة 

في أدناه: 
  العام��������ل املادي، العادات والتقاليد الس��������ائدة، 
الفشل في إتمام الدراسة بالنسبة للقاصرات 
الذي يدفع  بعض االسر لتزويج بناتهن بغية 
االطمئنان على حياتهن ومس��������تقبلهن، وفاة 
االب، دخول البنت  القاصر ملرحلة حساسة من 
عمرها تشكل لديها تغييرات فسلجية، تغير 
أفكار القاص��������رات نتيجة  االنفتاح على العالم 

الخارجي عبر وسائل االتصال الحديثة. 

دعاوى الضم ومراقبة السلوك
قدم��������ت اإلحصائي��������ة خالصة بدع��������اوى الضم 
املعروض��������ة عل��������ى مكات��������ب االحداث لرئاس��������ات 
محاك��������م  االس��������تئناف االتحادي��������ة والتي بلغت 
)574( دعوى احتل��������ت محكمة أحداث الرصافة 

املرتب��������ة االول��������ى  ب���������)244( معامل��������ة ض��������م.  
أما بالنس��������بة ملجموع دعاوى مراقبة الس��������لوك 
املعروض��������ة عل��������ى مكات��������ب محاك��������م االح��������داث 
االتحادي��������ة  االس��������تئناف  لرئاس��������ات  محاك��������م 
كاف��������ة فقد بلغت )4274( دعوى مراقبة س��������لوك 
احتلت محكمة أحداث  القادسية املرتبة األولى 

)1285( معاملة مراقبة سلوك.  ب�
ويش��������ير التقرير الى أس��������باب االرتفاع في عدد 

الدعاوى الخاصة بهذا الجانب الى: 
الظ��������روف االجتماعية واالقتصادية القاس��������ية 
التي تعانيها العائلة مثل ازدياد حاالت الطالق 
وكثرة  املشاكل داخل العائلة ما يؤثر سلبا على 
األبن��������اء من خالل التربي��������ة والتعليم، انخفاض 
املس��������توى  التعليم��������ي ل��������دى االبن��������اء وصعوبة 
املناهج وانخفاض املس��������توى املعيشي ما أدى 
الى ترك االبناء  لدراستهم، النزوح من املناطق 
جراء احتاللها من قب��������ل الجماعات االرهابية، 
عدم محاس��������بة االبناء  ألبنائه��������م وردعهم عند 
ارتكابه��������م األعمال املخالفة للقانون، عدم توفر 
او تأمني مادي للعائلة عند وفاة  االب، االنفتاح 
الحاصل في املجتمع من خالل انتشار ظاهرة 
)الكوفي ش��������وب( وتعاطي االح��������داث   )االركيلة( 
تتعل��������ق  دع��������اوى  فيه��������ا،  تواجده��������م  خ��������الل 
باملخالف��������ات املروري��������ة ج��������راء ضع��������ف تطبيق 
 التش��������ريعات املرورية التي ال تس��������مح لالحداث 
بقي��������ادة املركبات واهم��������ال الكثير من العائالت 

ملتابعة  ذلك. 

■  محاكم األحوال الشخصية في البالد شاهد عيان على تفاقم المشكالت األسرية
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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.

العن��������ف ال��������ذي تجي��������زه القوانني وتس��������مح 
لألفراد ان يمارس��������وه والذي ال تعاقب عليه 
الس��������لطات القضائية  يسمى دفاعا شرعيا 
او وبعبارة اخرى  هو العنف الذي تس��������مح 
من خالل��������ه القوانني للفرد ب��������ان يقتص  من 
االخر بنفسه في حال االعتداء عليه بشروط 
منها ان يكون الخطر الذي  يتعرض له حال 
او  وشيك وغير مش��������روع وان يهدد النفس 
او امل��������ال وان التك��������ون هناك فرص��������ة للجوء 
للس��������لطات العامة  لدفعه وان يكون  الدفاع 

متناسبا مع الخطر. 
  قضاي��������ا جنائي��������ة كثي��������رة تع��������رض عل��������ى 
محاك��������م التحقيق والجناي��������ات تكون فيها 
ظ��������روف وش��������روط حال��������ة  الدفاع  الش��������رعي 
مبهمة وغامضة وملتبس��������ة بظروف اخرى 
قد ال يكون من الس��������هل ف��������ك االلتباس فيها 
 والوص��������ول للحقيق��������ة وم��������ن ث��������م تحديد ما 
اذا  كان املته��������م في حالة دفاع ش��������رعي ام ال 
ومهمة تحديد ما اذا  كانت ظروف وشروط 
حال��������ة الدف��������اع الش��������رعي متواف��������رة للمتهم 
من عدم��������ه تقع  ضمن اختص��������اص محكمة 

 املوضوع.    
قان��������ون العقوبات العراقي وف��������ي املواد من 
٤٢ لغاية ٤٦ تناول احكام الدفاع الش��������رعي 
بالتفصي��������ل اال ان  القضاي��������ا الت��������ي تنظرها 
املحاكم على  االغلب تكون شائكة وغامضة 
فتحدي��������د ما اذا كان املته��������م قد واجه  خطرا 
حقيقي��������ا ام ال وتحدي��������د م��������ا اذا كانت القوة 
التي اس��������تخدمها لدفع الخطر  تتناسب مع 
الخطر ام انه  بالغ في استخدامها وتحديد 
م��������ا اذا كان بإمكان��������ه اللج��������وء للس��������لطات 
الرس��������مية لطلب الحماية ام ال، كلها  ظروف 
 موضوعية تستقيها محكمة املوضوع من 
إفادات املش��������تكني والش��������هود وأقوال املتهم 
 والكش��������ف على مح��������ل الح��������ادث والتقارير 
الطبي��������ة  والفنية ذات الصل��������ة فإذا توصلت 
املحكمة ال��������ى توافر  جميع ش��������روط الدفاع 
الش��������رعي حينها يكون فع��������ل املتهم مباحا 
وال يش��������كل جريمة اما  اذا لم تتوافر  بعض 
الش��������روط وتواف��������ر بعضها اآلخ��������ر فيمكن 

الرك��������ون ال��������ى حالة تج��������اوز ح��������دود الدفاع 
الش��������رعي كأن  يتعرض املتهم لخطر اال  انه 
يستخدم من القوة لدفعه اكثر مما يتطلبه 
واقع الحال او اكثر مما  يس��������تخدمه الرجل 
املعتاد في مثل ظ��������روف املتهم او اذا اعتقد 
وج��������ود  الخط��������ر وكان اعتق��������اده مبني على 
 اس��������باب معقولة، وبهذا الصدد فقد قضت 
محكمة التمييز االتحادي��������ة بقرارها املرقم 
١٢٧/حق  دفاع  شرعي/٢٠٠٦ اعتقاد املتهم 
ان��������ه ف��������ي مواجهة خط��������ر على حيات��������ه وانه 
يتعذر عليه تفادي ذلك  الخطر اال بارتكاب 
جريم��������ة وان هن��������اك من  األفعال م��������ا تحمله 
عل��������ى هذا االعتقاد ويرتك��������ب الجريمة  لهذا 
الس��������بب عليه يكون متج��������اوزا لحق الدفاع 
الش��������رعي وتنطبق على فعل��������ه احكام  املادة 

٤٥ من قانون  العقوبات. 
  وقد صدق��������ت محكمة التميي��������ز االتحادية 
بموج��������ب ه��������ذا الق��������رار الحكم الص��������ادر من 
محكم��������ة جناي��������ات  البص��������رة  بالحبس ملدة 
اربع س��������نوات على متهم احي��������ل اليها وفق 
املادة ٤٠٦ /١ /ز من قانون  العقوبات لقتله 
احد االشخاص وشروعه بقتل اآلخر  حيث 
كان ب��������ني املته��������م واملجنى عليه��������م خالفات 
 مس��������تمرة وفي احدى امل��������رات التي جمعته 
بهم وعلى اثر مشادة كالمية شاهد احدهم 
 يركض نحو  صندوق الس��������يارة فاعتقد انه 
سيخرج منها س��������الحا ليقتله به فباغتهم 
املتهم بإطالق النار قاتال احدهم  ومصيبا 
االخ��������ر بجروح  فق��������ررت محكم��������ة املوضوع 
انه تجاوز حدود الدفاع الش��������رعي واخذت 
اعتق��������اده  بوج��������ود الخطر محم��������ل االعتقاد 
املش��������روع واس��������تدلت باملادة   ٤٥ من قانون 
العقوبات وخفضت العقوب��������ة  الى الحبس 
وباعتقادي ان إثارة حالة الدفاع الش��������رعي 
وم��������ن ث��������م اس��������تخالصها من قب��������ل محكمة 
 املوض��������وع  من املهام الصعبة واملعقدة التي 
تواجهها محاكم املوضوع اال انها ضرورية 
للوص��������ول ال��������ى األح��������كام  العادل��������ة والت��������ي 
تمثل  التطبيق الس��������ليم لنصوص القانون 

املصحوبة بنظرة إنسانية وواقعية. 

دفاع شرعي
يتن��������اول املق��������ال حبس املدي��������ن بدون مدة مح��������ددة إذا 
رف��������ض تقديم كفيل ضامن لتس��������ديد الدين اس��������تنادا 
 للتعديل السادس لقانون  التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 
بموجب القانون رقم 13 لس��������نة 2019 وعدالة  تطبيقه 

من قبل القضاء  العراقي. 
تن��������اول قان��������ون التنفيذ رق��������م 45 لس��������نة 1980 املعدل 
طرق اقتض��������اء الحق، وهذا االقتض��������اء يتم وفق  طرق 
 وأس��������س رسمها القانون وعهد بها إلى أجهزة الدولة 
التنفيذية، وهو بذل��������ك يختلف عن الوفاء  االختياري 
 ال��������ذي تولى القان��������ون املدني في امل��������واد ) -375 382 ( 

تنظيم إحكامه تحت باب )الوفاء(. 
وطرق اقتض��������اء الحق في قانون التنفيذ أما أن يكون 
رضائي��������ا أو جبري��������ا أو أكراها بدنيا، وال��������ذي يهمنا 
 هنا  ه��������و تس��������ليط الضوء عل��������ى الطري��������ق الثالث من 
ط��������رق اقتضاء الحق أال وهو اإلكراه البدني ) الحبس 

 التنفيذي(. 
حيث أشار قانون التنفيذ في الفصل الثالث منه إلى 
اإلك��������راه البدن��������ي كطريق من طرق اقتض��������اء الحق  في 
 امل��������واد من 40 إل��������ى 49 منه، ويقصد باإلك��������راه البدني 
)الحبس التنفيذي( هو حبس املدين حتى  يقوم  بأداء 
م��������ا هو مطلوب منه ف��������ي الحكم أو املح��������رر التنفيذي 
للمدة املح��������ددة قانون��������ا، وذلك إذا أثب��������ت  قدرته على 
 الدفع وامتنع عن القيام بذلك، ورغم إن هذه الوسيلة 
من وسائل اقتضاء الحق منتقدة من  قبل التشريعات 

 الحديثة في الوقت الحاضر لعدة اعتبارات أهما:-  
 1 – اعتب��������ار قانون��������ي، مؤداه��������ا أن الوف��������اء بم��������ا على 
اإلنس��������ان من ديون، تضمنه أمواله، ال ش��������خصه،  فإذا 
 امتن��������ع املدي��������ن ع��������ن الوفاء اختي��������ارا بدي��������ن علية نفذ 
الدائ��������ن على أمواله، فالعالقة ب��������ني الدائن واملدين  في 
 التشريعات الحديثة هي عالقة مابني ذمتني ماليتني 

ال بني شخصني.    
 -2 اعتبار اقتصادي، ومؤداها أن اإلكراه البدني سوف 
يعطل نش��������اط املدين وهو في غي��������ر صالح  الدائن  فقد 
يجنى املدين ماال أذا ترك حرا طليقا يمارس نش��������اطه 

االقتصادي يمكن للدائن استيفاء دينه  منه.  
 -3 اعتب��������ار أدب��������ي، وه��������ذا االعتب��������ار مبني عل��������ى فكرة 
إنس��������انية مفاده��������ا أن التنفي��������ذ على ش��������خص املدين 

 يتنافى مع  كرامته االنسانية ويهدر أدميته. 
أال أن املش��������رع العراق��������ي اخ��������ذ بهذا الطري��������ق من طرق 
اقتضاء الح��������ق الن الغاية من الحبس التنفيذي  التي 
 يبتغيه��������ا هي وس��������يلة ترم��������ي إلى اك��������راه املدين على 
تنفيذ التزامات��������ه بحرمانه مؤقتا من حريته  إلجباره 
على  التس��������ديد أو إظهار أمواله كي يتمكن الدائن من 
اس��������تيفاء دينه منها. وكل ذلك وفق  ش��������روط تناولها 
القان��������ون  حدد بموجبها الس��������لطة التي تقرر الحبس 
والحاالت الت��������ي يجوز الحبس فيه��������ا  واملدة املحددة 

نبينها بإيجاز  وهي :-  
أوال :- السلطة التي تقرر الحبس التنفيذي  

ال يتم حبس املدين اال بناء على قرار من املنفذ العدل 
أن كان قاضي��������ا، وبن��������اء على طلب م��������ن الدائن،  أما اذا 
 لم يكن املنفذ الع��������دل قاضيا عرض األمر على قاضي 
الب��������داءة األول ليقرر الحبس م��������ن عدمه،  وبهذا يكون 
 قرار الحبس ذا صبغة قضائية وليس إدارية كما انه 
ب��������دون وجود طل��������ب من الدائن  بحب��������س املدين يعتبر 

 الحبس باطال.  
ثانيا :- الحاالت التي يجوز الحبس فيها  

ح��������دد القانون الح��������االت الت��������ي يجوز الحب��������س فيها 
بالشروط التالية :-  

أ – اذا اقتن��������ع املنفذ العدل أن املدين ق��������ادرا عل الوفاء 
بالدين أو بجزء منه ولم يبد تسويه مناسبة  ولم  تكن 
له أمواله ظاهرة قابلة للحجز ورفض التس��������وية التي 

عرضها عليه املنفذ العدل جاز حبسه.  
ب – اذا توقف املدين عن الوفاء بالتس��������وية التي وافق 

عليها جاز حبسه. 
ج- اذا امتنع املحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب 
حبسه مهما بلغت املدة حتى يسلمه، على  ان  ال يجوز 
الحبس عندما يكون عدم التس��������ليم خ��������ارج عن إرادة 

املحكوم عليه. 
د - ذا امتن��������ع عن تنفي��������ذ الحكم او املح��������رر التنفيذي 
املتضمن تس��������ليم ش��������يء معني ليس بحكم الدين ولم 
 يكن  ذلك الش��������يء ظاهرًا للعيان وعجز عن تقديم أدلة 
مقنعة عن تلفه أو ضياعه، جاز التحري عنه  بقرار من 
 املنف��������ذ العدل، وحبس املدين وفق أحكام هذا القانون، 
وقد أورد القانون اس��������تثناءات فيم��������ا  يتعلق بحبس 
املدين أوله��������ا يتعلق بالدين وثانيهما باألش��������خاص 

وكما يلي:-  
 1 – في ما يتعلق بالدين نص القانون: 

أ - ال يج��������وز حب��������س املدين ع��������ن نفس الدي��������ن إال مرة 
واحدة . 

ب – ال يج��������وز حب��������س املدي��������ن إذا كان ذا راتب أو اجر 
يتقاض��������اه م��������ن الدول��������ة، الن الدائن هنا يس��������تطيع  ان 

 يقتضي حقه بالحجز على راتب املدين.  
ج - أذا اقتضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه . 

 2 – في ما يتعلق باألشخاص نص القانون . 
أ – ال يجوز حبس املدين إذا كان معس��������را، الن الحبس 
هنا يكون بال هدف وال تتحقق الغاية  منه.  ب - إذا لم 
يكمل الثامنة عش��������رة من عمره أو جاوز عمره س��������تني 

سنة . 
ج - أذا ك��������ن م��������ن أصول الدائن أو فروع��������ه أو إخوته أو 

زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها . 
ثالثا:- م��������دة الحبس، في قان��������ون التنفيذ ال يجوز إن 
تزيد م��������دة الحبس على أربعة أش��������هر، عدا ما  يتعلق 

 باالمتناع عن تسليم الصغير ففي هذه الحالة ترتبط 
مدة الحبس بتس��������ليم الصغي��������ر دون تحديد إيه  مدة 

للحبس  ، هو أمر وجد مراعاة ملصلحة الصغير. 
أما التعديل الس��������ادس الذي جاء به املش��������رع العراقي 
لقانون التنفيذ بموجب القانون رقم 13 لس��������نه   2019 
 املنش��������ور في جريدة الوقائع العراقي��������ة بالعدد 4553 
ف��������ي 2/ 9/ 2019 وال��������ذي عدل بموجبة  أح��������كام املادة 
  32 من��������ه بان أضافه الفق��������رة ثالثا للم��������ادة أنفة الذكر 
والت��������ي نصت بقولها ) إذا رف��������ض املدين  تقديم كفيل 
ضامن  لتس��������ديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس 
املدي��������ن لح��������ني تقدي��������م كفيل ضام��������ن (( ن��������رى  إن هذا 
تعديل غير  موفق ويتع��������ارض مع ما ورد في الفصل 
الثال��������ث من قان��������ون التنفي��������ذ فيما يتعل��������ق  بالحبس 
التنفي��������ذي كطريق من  طرق اقتض��������اء الحق في املواد 
من 40 إلى 49 منه، ويج��������ب على  القضاء وخصوصا 
محاكم االس��������تئناف  بصفته��������ا التمييزي��������ة التصدي 
له عند التطبيق والتوس��������ع في  تفس��������يره انطالقا من 
أح��������كام امل��������ادة 2 / من قانون  التنفي��������ذ التي تنص )أن 
أسس قانون التنفيذ هي :-  أوال... تحقيق التوازن بني 
مصلحة الدائن في الحصول  على حقه املشروع، وبني 
مصلحة املدين  في أال يؤخذ من أمواله، أو يعتدى على 
حريته دون وجه حق،  ومراعاة االعتبارات اإلنسانية 
 واالجتماعي��������ة واالقتصادية للمدي��������ن ( فمن من غير 
املنطقي أن يتم حبس  املدين أذا أبدى تسويه  لتسديد 
الدي��������ن، إال انه رف��������ض تقديم كفيل ضامن بالتس��������ديد 
مثال أو تعذر عليه  احضاركفيل ضامن  بالتسديد ان 
يتم حبس��������ه لحني تقديم كفيل،) أي بدون مدة محدده 
وقد تتجاوز مدة  االربعه أشهر  املنصوص عليها في 
القان��������ون كحد أقص��������ى ملدة الحب��������س التنفيذي ( فهل 
يجوز أن يحبس  اإلنس��������ان  وتقيد حريته دون تحديد 
م��������دة لحبس��������ه ؟ ويبقى إلى ما ال نهاي��������ة.. وهو فرض 
قابل للتحقق في  ضوء  التعديل الذي جاء به القانون 
رقم 13 لسنة 20019 انف الذكر فالبد من إيجاد حلول 
قانونية  واقعية له ، إضافة إلى أن التعديل املذكور أن 
اخذ على عالته معناه أن املدين الذي يرفض إحضار 
 كفيل ضامن  بالتس��������ديد يحبس سواء كان موظفا أو 
من أصول الدائن أو فروعه أو إخوته أو زوجاته  او اذا 
لم يكمل  الثامنة عشرة من عمره أو جاوز عمره ستني 
سنة    ، وحتى بدون طلب من الدائن،  وهو أمر يتعارض 
 مع أس��������س وأهداف قانون التنفيذ املنصوص عليها 
ف�����������ي امل��������ادة ) 1 و2 ( منه  بالتالي يجب اس��������تخالص 
نية  املش��������رع من التعديل املذكور بأن ال يخرج مفهوم 
الحبس املراد  تطبيقه على املدين الذي يرفض تقديم 
 كفيل ضامن لتس��������ديد الدين اذا أبدى تس��������ويه بشأنه 
أمام املنفذ  العدل عن مفهومه الوارد في الفصل الثالث 
 ضمن اإلكراه البدني )الحبس التنفيذي( بش��������روطها 
 وش��������رائطها املنصوص عليه��������ا في امل��������واد )40 و41  ( 
والق��������ول بخالف ذلك يتحت��������م علين����ا التصدي  للنص 
املذكور)32/ ثالثا (من قانون التنفيذ أما بالطعن به 
 إمام املحكم��������ة االتحادية العليا باإللغ��������اء أو  باقتراح 
نص جديد لتعديله من قبل مجلس النواب بأن يكون 
 الن��������ص كاألتي ) إذا رفض املدين بدون  عذر مش��������روع 
تقدي��������م كفي��������ل ضامن لتس��������ديد الدي��������ن يفاتح قاضي 
 البداءة لحبسه املدين ملدة التزيد على  أربعه أشهر أو 
لحني تقدي��������م كفيل ضامن مع مراعاة إحكام املادة   41 

من هذا القانون بشأن ذلك ((.  

أحكام حبس المدين الممتنع عن تقديم كفيل

القاضي ليث جبر حمزة

ـــا ـــن وأفــــــــهــــــــم عـــل

  ومبدأ عالنية جلس��������ات املحاكمة من املبادئ االساسية لإلجراءات 
الجنائي��������ة وألهميته فقد تضمنه  االعالن العاملي لحقوق االنس��������ان 
الص��������ادر عن هيأة االمم املتحدة عام 1948 في املادة العاش��������رة منه 
 اذ نصت على انه : )لكل انس��������ان الحق على قدم املس��������اواة التامة مع 
االخري��������ن في ان تنظر قضيت��������ه  امام محكمة مس��������تقلة نزيهة نظرا 
ع��������ادال علنيا للفص��������ل في حقوق��������ه والتزاماته واي��������ة تهمة جنائية 
موجه��������ة  الي��������ه( كما نصت املادة الحادية عش��������رة من��������ه على )ان كل 
ش��������خص مته��������م بجريمة يع��������د بريئا ال��������ى ان  تثبت ادانت��������ه قانونا 
بمحاكم��������ة علني��������ة تٔومن ل��������ه فيه��������ا الضمانات الضروري��������ة للدفاع 
عنه( وانس��������جاما مع  ه��������ذه املبادئ فقد نصت الكثير من دس��������اتير 
ال��������دول عليها وعلى نفس هذه املب��������ادئ حيث جاءت املادة   152 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971بالنص على 
ان��������ه )يجب ان تكون  جلس��������ات املحاكمة علنية ما ل��������م تقرر املحكمة 
ان تك��������ون كله��������ا او بعضها س��������رية ال يحضرها غي��������ر ذوي  العالقة 
بالدع��������وى مراع��������اة لألمن او املحافظ��������ة على اآلداب وله��������ا ان تمنع 

حضورها فئات معينة من  الناس(. والقصد بالعالنية ليس إجراء 
املرافع��������ة بحضور الخص��������وم وهو اج��������راء قانوني انم��������ا املقصود 
 بعلنية جلسات املحاكمة هو السماح للجمهور بحضور الجلسات 
ومراقبة املحكمة ويتحقق ذلك من  خالل فس��������ح املجال لكل شخص 

من حضور املحاكمة. 
  وتتف��������ق معظم القوانني عل��������ى ان العالنية في ٕاج��������راءات التحقيق 
االبتدائي نسبية ومطلقة وان اتفقت  على عالنية املحاكمة كضمانة 
مهم��������ة من ضمان��������ات املتهم وأصل م��������ن أصول النظ��������ام القضائي. 
 وحيث ان هذه القوانني تختلف في ذلك تبعًا للنظام الذي تأخذ به. 
فف��������ي القوانني التي تأخذ بالنظام  االتهامي فان ٕاجراءات التحقيق 
االبتدائي شأنها ش��������أن ٕاجراءات املحاكمة تتم بعالنية مطلقة، أي 
 يس��������مح للخصوم بحضور إج��������راءات التحقي��������ق االبتدائي وكذلك 
تعطى للجمه��������ور فرصة الحضور،  وذل��������ك ألن العالنية هي إحدى 
صف��������ات أو خصائ��������ص هذا النظام. وم��������ن الدول الت��������ي أخذت بهذا 

النظام  كأساس لقوانينها هي ٕانكلترا وأمريكا وغيرها.  

اما القوانني التي تأخذ بنظام التحري والتعقيب وبما ان الس��������رية 
هي ٔاحدى خصائص هذا النظام،  فان ٕاجراءات التحقيق االبتدائي 
تكون سرية وتجرى بمعزل عن الجمهور، و لم يقف األمر عند ذلك 
 بل امتدت هذه الس��������رية لكي تش��������مل الخصوم كذلك، حيث ال يحق 
له��������م حضور هذه اإلج��������راءات  واالطالع عليها. ان الس��������رية في هذا 
النظام هي ضرورة الزمة وذلك إلحكام حلقات التحقيق  والوصول 
به الى غايته، والن الفلسفة السائدة في هذا النظام تغلب مصلحة 
التحقيق عل��������ى مجرد  تحقيق ضم��������ان لحق املتهم وم��������ن القوانني 
الت��������ي ٔاخذت بهذا النظام هو القانون الفرنس��������ي الذي كان  س��������ائدًا 
قب��������ل الثورة الفرنس��������ية، وال يزال القانون الفرنس��������ي وان أعتبر من 
القوان��������ني التي تأخذ بالنظام  املختلط يتس��������م بمظاه�ر هذا النظ�ام 
م��������ع تالفي بع��������ض العيوب وهن��������اك مجموعة م��������ن القوانني تجمع 
 بني محاس��������ن النظامني الس��������ابقني في نظام واحد، وهو ما يسمى 
بالنظام املختلط. ففي مرحلة التحقي��������ق  االبتدائي بقيت ٕاجراءات 
نظام التحري والتعقيب هي األساس، ولكن لم تبق السرية مطلقة 

ف��������ي هذه  املرحلة بل يس��������مح للمحامي حضور ٕاج��������راءات التحقيق 
وعدم اس��������تجواب املته��������م ٕاال بحض��������وره. أما في  مرحل��������ة املحاكمة 
فيص��������ار ٕالى النظام االتهامي بما يتميز به من عالنية وحضورية، 
ومن القوان��������ني  التي تأخذ بالنظام املختلط ه��������و قانون األجراءات 
الجنائي��������ة الفرنس��������ي الحالي وان كان يقوم في اساس��������ه  على نظام 
التح��������ري والتعقي��������ب مع اقترابه م��������ن النظام االتهام��������ي في مرحلة 
املحاكم��������ة، م��������ن ذلك يتب��������ني  ان القوانني قد انقس��������مت الى قس��������مني 
فيم��������ا يتعلق بالعالنية في التحقي��������ق االبتدائي، فهي اما ان تأخذ 
 بالعالنية املطلقة، وذلك في القوانني التي تأخذ بالنظام االتهامي، 
او عالنية نس��������بية في القوانني التي  تأخذ بالنظام املختلط. ٕاذًا في 
التحقي��������ق االبتدائي هناك عالنية مطلقة وعالنية نس��������بية تتعلق 
بطبيعة  النظام القضائي او بحس��������ب التقدي��������ر القضائي املختص 
دون ان ينتق��������ص من مبدأ العالنية ش��������يئًا  فالعالنية وجه القناعة 
ال��������ذي يرتديه القض��������اء اتجاه املته��������م والخصوم لئوك��������د حياديته 

وسعيه الحثيث  للوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة. 

ُتعد عبارة الإفهام العلني متالزمة اجرائية يف العمل الق�صائي تختزل يف حمتواها اللفظي مديات  وا�صعة من ال�صرح والتف�صيل وتتعكز 
على جت�صيد واقعي ل�صمانات احلقوق واحلريات فالعلن ميدان  العمل الق�صائي وطريقه الثري باجتاه الو�صول اىل احلقيقة وتطبيق العدالة. 

القاضي اياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران
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مخدرات

صدق��������ت محكمة التحقي��������ق املركزية 
في رئاسة استئناف بغداد الرصافة 
االتحادي��������ة أقوال مته��������م عن  جريمة 
الترويج وتعاطي الحبوب املخدرة، 
منوه��������ة إل��������ى توقي��������ف املته��������م وهي 
بانتظار إكمال  اإلجراءات التحقيقية 

إلحالته إلى محكمة املوضوع. 
وقال مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى في محكمة استئناف 
"قاض��������ي  التحقي��������ق  إن  الرصاف��������ة 
املختص صدق أقوال متهم ضبطت 
بحوزت��������ه )4260( حبة م��������ن الحبوب 
املخدرة"، الفتا  إلى أن "املتهم اعترف 
بانه من مروجي ومتعاطي املخدرات 
بالتعاون واالش��������تراك م��������ع عدد من 
 املتهمني اآلخرين مفردة قضاياهم". 

وأضاف املراسل أن "املتهم تم توقيفه 
وفق��������ا ألحكام امل��������ادة 28 م��������ن قانون 
املخدرات واملؤثرات  العقلية وبصدد 
إحالته ال��������ى محكمة املوضوع لينال 

جزاءه العادل". 

لصوص الذهب

  أعلنت محكمة جنايات ميس��������ان 
عن إصدارها حكما بالسجن )15( 
سنة بحق مدانني اثنني لقيامهما 
 بجريم��������ة س��������رقة أحد مح��������ال بيع 

الذهب في املحافظة.  
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي 
ف��������ي محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 
االتحادية ان "محكم��������ة الجنايات 
هناك  نظ��������رت قضية مدانني اثنني 
قام��������ا بس��������رقة 4 كيلوغرامات من 
الذه��������ب اضاف��������ة ال��������ى مبل��������غ 150 
مليون  دينار وكذلك مبلغ 40 الف 
دوالر من احد محال بيع الذهب". 

ولف��������ت املراس��������ل إل��������ى ان "املحكمة 
وج��������دت أن االدلة كافي��������ة ومقنعة 
اح��������كام  وف��������ق  املدان��������ني  لتجري��������م 
م��������ن  وثاني��������ا(  امل��������ادة   )442/اوال 
قانون العقوبات، والحكم عليهما 
بالس��������جن مل��������دة 15 عاما ج��������زاء ملا 
ابتدائ��������ي  اقترف��������وه،  وه��������و حك��������م 

يخضع للطعن التمييزي". 

تهريب أدوية

أص��������درت محكمة جناي��������ات النجف 
حكمًا بالسجن 6 س��������نوات لضباط 
تابع��������ني لهيئ��������ة املناف��������ذ ف��������ي مطار 
 النجف بعد إدخالهم أدوية بطريقة 

غير شرعية. 
وأفاد مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى بأن "املحكمة أصدرت 
الحكم استنادا  ألحكام املادة ثانيا/1 
من القرار 160 لس��������نة 1983 وبداللة 
مواد االش��������تراك 49،48،47 من قانون 
 العقوب��������ات بحق ضباط منس��������وبني 
الى هيأة املنافذ الحدودية في مطار 

النجف الدولي". 
أدين��������وا  "املتهم��������ني  أن  وأض��������اف 
بجريم��������ة اخراج كمية م��������ن االدوية 
زعم��������وا أنها مالبس بع��������د ان قاموا 
 بتعاط��������ي مبال��������غ نقدي��������ة كرش��������وة 
اخ��������الال بواجباتهم الوظيفية وذلك 
كون ان مط��������ار النجف الدولي ليس 
م��������ن  املنافذ املس��������موح له��������ا بإدخال 

األدوية". 

 عالء محمد

نصت املادة 437 من قانون العقوبات العراقي 
رقم 111 لس��������نة 1969 املع��������دل  على أن يعاقب 
 بالحب��������س مدة ال تزيد على س��������نتني وبغرامة 
ال تزي��������د على مائتي دين��������ار او باحدى هاتني 
العقوبت��������ني  كل م��������ن عل��������م بحك��������م وظيفته او 
صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في 
غير االحوال  املصرح بها قانونا او استعمله 
ملنفعته او منفعة ش��������خص اخر. ومع ذلك فال 
عقاب إذا أذن  بإفشاء السر صاحب الشأن فيه 
او كان افش��������اء الس��������ر مقصودا به االخبار عن 

جناية او جنحة او  منع ارتكابها. 
ونص��������ت امل��������ادة 438 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات 
العراق��������ي رقم 111 لس��������نة 1969 املع��������دل  على 
أن  يعاق��������ب بالحب��������س مدة ال تزيد على س��������نة 
وبغرامة ال تزيد على مائ��������ة دينار او باحدى 

هاتني  العقوبتني. 
 1 – من نش��������ر باح��������دى طرق العالني��������ة اخبارا 
او صورا او تعليقات تتصل باس��������رار الحياة 
الخاص��������ة  او العائلي��������ة لالف��������راد ول��������و كان��������ت 
صحيحة اذا كان من ش��������ان نش��������رها االس��������اءة 

اليهم. 
 2 – م��������ن اطلع من غير الذين ذك��������روا في املادة 
328 على رس��������الة او برقي��������ة او مكاملة تلفونية 
 فافش��������اها لغير م��������ن وجهت الي��������ه اذا كان من 

شان ذلك الحاق ضرر باحد. 
 وينبغ��������ي االش��������ارة ال��������ى ان الغرامات املش��������ار 
اليه��������ا بامل��������واد انف��������ا ت��������م تعديله��������ا بقان��������ون 
تعديل الغرامات  ال��������وارد في قانون العقوبات 
والقوانني الخاصة االخرى رقم 6 لسنة 2008 

حيث أصبحت كما  يلي. 
يكون مقدار الغرام��������ات املنصوص عليها في  
قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل 

 كاآلتي: 
أ( ف��������ي املخالف��������ات مبلغًا ال يقل ع��������ن )50000( 
خمسون ألف دينار و ال يزيد عل�ى )200000( 

 مئت�ي أل�ف دين�ار. 
ب( في الجنح مبلغًا اليقل عن )200001( مئتي 
ألف دين��������ار وواحد و اليزيد ع���������ن   )1000000( 

ملي�ون دين�ار . 
ج�( في الجنايات مبلغًا ال يقل عن )1000001( 
مليون وواحد دينار و اليزيد عن   )10000000( 

عشرة ماليني دينار. 

إفشاء السر
ثقافة قانونية

إن األص��������ل في الدع��������وى ترفع للمطالبة بح��������ق أو حماية مركز قانون��������ي أو عند حصول نزاع 
 بش��������أنهما ولك��������ن في بع��������ض الحاالت ال يلجأ من يدع��������ي وجود حق او مرك��������ز قانوني له ِقبل 
الغي��������ر أو  م��������ن ينكر هذا الحق أو املركز القانوني على الغي��������ر إلى القضاء بما يدعيه او ينكره 
وه��������و الطريق  الطبيعي للمطالبة بالحقوق واملراكز القانونية أو الدفاع عنهما،  إنما يس��������لك 
هذا الش��������خص س��������بيال  آخر يتمثل في أثارة االدعاءات واملزاعم والشائعات -شفاهًا أو كتابة- 
خارج س��������احة القضاء بأن  له حقًا او مركزًا قانوني��������ًا تجاه غيره او ينكر على الغير أن له حقًا 

او مركزًا قانونيًا. 
 ومما ال ش��������ك فيه أن آثاره مثل هذه املزاعم واالدعاءات خارج سوح القضاء لها أثرها السلبي 
 على س��������معة من تثار ضده ان كان ش��������خصًا طبيعيًا،  وكذلك ملثل هذه االدعاءات واملزاعم من 
 مس��������اس بالذمة املالية للشخص املعنوي التي تكون محل اعتبار في التعامل مع األشخاص 
 املعنوية في النش��������اطات املالية والتجارية،  والوس��������يلة القانونية ملن تث��������ار ضده هذه املزاعم 
 واالدع��������اءات خارج القضاء إقامة الدعوى على من أثار ه��������ذه املزاعم يطالبه بإثبات صحة ما 
 يدعي��������ه ويزعمه وإال حكم عليه بع��������دم أحقيته بذلك والزامه بالكف عن إثارة مثل هذه  املزاعم، 
 وبذل��������ك يمكن تعريف دعوى قطع الن��������زاع بأنها )تلك الدعوى التي يك��������ون موضوعها  إجبار 
ش��������خص يدعي ويزعم لنفس��������ه خارج مجلس القضاء حقًا او مرك��������زًا قانونيًا يخّص غيره او 
 تج��������اه غيره على أن يدعيه ويثبته أمام القضاء, ف��������إن عجز عن ذلك حكم عليه بأال حق له في 
م��������ا  يدعيه ويزعمه ويحظر عليه  اثارة هذه االدعاءات واملزاعم في املس��������تقبل،  أي يحكم عليه 

بإلزام  الصمت إلى األبد(. 
 والشروط الواجب توافرها لقبول دعوى قطع النزاع هي:- 

 الش��������رط األول/ أن تكون مزاعم من ترفع علي��������ه مزاعم محددة صدرت بأفعال علنية مما يضر 
 بحق��������وق املزعوم ضده, كأن يدعي انه مالك لدار في حيازة آخر ويطلب من مس��������تأجرها عدم 
دف��������ع  األجرة لحائزه��������ا.  أما إذا كانت املزاعم تخرصات فارغة ليس له��������ا أثر يعتد به فال تقبل 
 الدعوى.  والش��������رط الثاني/ أن يقوم رافع الدع��������وى بإثبات دعواه على وفق املبادئ العامة في 
 اإلثب��������ات, ف��������إذا كان املدعى علي��������ه يزعم انه مالك لعق��������ار فان املدعي يقوم بإثب��������ات ملكيته هو 

للعقار. 
 ويرى الدكتور س��������عدون ناجي القش��������طيني ان التصور الصحيح لدعوى قطع النزاع أن تقام 
بش��������كل  دع��������وى مطالبة بضرر )مادي أو أدبي( نتيجة لتصرف م��������ن يزعم بوجود الدين, وفي 
هذه الحالة  تصبح مسألة وجود الدين من عدمه من مسائل االثبات الذي يترتب عليه وجود 
الض��������رر من  عدمه.   وتجدر اإلش��������ارة إلى أن دع��������وى قطع النزاع تحمي ملكية العقار و س��������ائر 
الحقوق العينية االصلية  األخرى الواردة عليه, وتحمي املنقول وحالة الشخص )أبوه – بنوه 
– زوجية ...الخ( واعتباره  وذمته املالية من أي مزاعم أو ادعاءات أو شائعات تثار بشأن هذه 
االم��������ور.   وقد تباين موقف التش��������ريعات من هذه الدعوى فمن التش��������ريعات ما نصت صراحة 
على قبولها  كأملانيا وسويس��������را والنمس��������ا وإس��������بانيا والبرتغال إدراكًا من هذه التشريعات 
ألهمي��������ة هذه الدع��������وى  وضرورتها لحماية الحق��������وق واملراكز القانوني��������ة،  وتعد هذه الدعوى 
مقبولة في التش��������ريع اإليطالي,  وكذلك القانون اإلنجليزي له تطبيقات لهذه الدعوى. اما عن 
موقف محكمة النقض الفرنسية من  دعوى قطع النزاع فإن هذه الدعوى طرحت على املحكمة 
املذك��������ورة عّدة مرات, وأنها ل��������م  تعارض قبولها طاملا أن املزاعم واالدع��������اءات املثارة من الغير 

جدية وتشكل تعرضًا لحقوق  ومراكز من تثار  بمواجهته. 
 ولقيت هذه الدعوى تأييد من املش��������رع املصري حيث نصت امل��������ادة)2/4( من قانون املرافعات 
 املدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 على انه ).......  ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا  كان 

الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه(. 
 وج��������اء في املذكرة التفس��������يرية لهذا القانون تعليقًا بش��������أن هذه املادة )أن ه��������ذا الحكم الجديد 
يتيح من  الدعاوى أنواعًا اختلف الرأي في شأن قبولها مع توافر املصلحة فيها واملشرع في 
هذا يأخذ  بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه االنواع من الدعاوى(. وفي هذا اشارة 

واضحة من  املشرع لقبول دعوى قطع النزاع واخذه بها. 
 وابقى املشرع في مصر هذا النص عند إصداره مجموعة املرافعات الصادرة عام 1968  وشهدت 
املحاكم املصرية العديد من تطبيقات هذه الدعوى.   و تجاذب الفقه اتجاهان بشأن دعوى قطع 
الن��������زاع ب��������ني مؤيد ومعارض لقبولها ول��������كل منهم  حججه.   وإن هذه الدع��������وى غير مقبولة في 

الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ألن املدعي ال يجبر على  إقامة 
الدعوى ألن الحق له أن شاء طلبه وأن شاء تركه فاملدعي هو من 
إذا ت��������رك ُترك.   ونرى أن ال ب��������أس في قبول هذا النوع من الدعاوى 
في ضوء سلطات القضاء بحماية الحقوق  واملراكز االجتماعية 
سيما وأن لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية في عالم اليوم 
أهمية بالغة  س��������واء للش��������خص الطبيعي أو الش��������خص املعنوي 
وفي ضوء انتش��������ار وتطور وس��������ائل الدعاية والنشر  مما يجعل 

من قبولها رادعًا لبث املزاعم واالدعاءات خارج سوح القضاء. 

دعوى قطع النزاع

يذه��������ب البعض إلى تعري��������ف الجريم��������ة االقتصادية بأنه��������ا "كل عمل أو 
امتن��������اع يق��������ع باملخالفة للقواع��������د  املق��������ررة لتنظيم أو حماية السياس��������ة 
 االقتصادية إذا نص على تجريم��������ه في قانون العقوبات أو في  القوانني 
الخاصة". أما البعض اآلخر فيرى أن الجريمة االقتصادية هي  مباش��������رة 
نشاط معني،  سواء تمثل في تصرف اقتصادي أو سلوك مادي باملخالفة 
للتنظيم��������ات واألحكام القانونية  الصادرة كوس��������يلة لتحقيق  سياس��������ة 

الدولة االقتصادية. 
  والواق��������ع أن متطلبات االمر أدت إلى تطور فك��������رة الجريمة االقتصادية 
بجميع فروعها ومكوناتها  وبتوس��������يع  مجاله��������ا الجنائي وهذا هو ما 
يتضح من تعريف محكمة النقض الفرنس��������ية للجريمة  االقتصادية من 
أنها كل ما يتعلق باإلنتاج وتوزيع  واستهالك وتداول السلع والخدمات، 
وكذلك  ما يتعلق بوس��������ائل الصرف، ويدخل فيها بصفة خاصة وسائل 
ص��������رف النقود بمختلف  أش��������كالها،  والتي تتضمن اعتداء مباش��������را على 
اقتصاد الدولة فارت��������كاب الجريمة االقتصادية يتضمن عصيانا  ألوامر 
املش��������رع الذي يس��������تهدف  من ورائها تحقيق مصلح��������ة املجتمع وتعددت 
ص��������ور الجرائم  االقتصادية املتمثلة ف��������ي جرائم االعتداء على املال العام، 
وجرائ��������م التهرب  الضريب��������ي والجمركي  والرش��������وة والنصب واالحتيال 
والغ��������ش التج��������اري، ثم جرائ��������م امللكية الفكري��������ة وتلوث البيئ��������ة، وجرائم 
 البورصات  وس��������وق املال واملخدرات وغس��������ل األموال، ثم جرائم االحتكار 

واملنافسة غير  املشروعة.  
والجرائم االقتصادية األخرى التي تمثل  انتهاكًا للسياسات االقتصادية 
ومن املالحظ ان اس��������باب  الس��������لوك االجرام��������ي في الجرائ��������م االقتصادية 
ال يمك��������ن ارجاعها ال��������ى الظروف  االجتماعي��������ة املتعلقة  بالفق��������ر كما هو 
الح��������ال ف��������ي الجرائم العادية م��������ع مالحظة انه هناك عالقة مباش��������رة بني 
الجرائم  االقتصادية والنظام  االقتصادي فهي تختلف بالنسبة للنظام 

االشتراكي عن الرأسمالي. 
  إن األث��������ر الرادع للعقوبة الجنائية يعد عامال هاما في مكافحة الجرائم 
 بصفة عام��������ة بما فيها  الجرائم االقتصادية البنكي��������ة والجرائم الناجمة 
ع��������ن النمو االقتصادي، فمن املس��������لم ب��������ه أن التهدي��������د  بالعقوبة يصرف 
 الكثيرين عن الس��������لوك اإلجرامي، كم��������ا أن توقيعها يحول دون عودة من 
وقعت  عليه الرتكابها مرة أخرى، لذلك تتجه التش��������ريعات على  اختالف 
نظمها إلى تشديد العقوبة  االقتصادية وقد اورد املشرع العراقي الكثير 
م��������ن العقوب��������ات الجزائية بحق مرتكبي الجرائ��������م  االقتصادية  في قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل وكذلك في قانون تنظيم 
 التجارة العراقي رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷۰ وذلك  ملكافحة هذه الجريمة الخطيرة 
التي تؤثر بش��������كل  مباش��������ر على اقتصاد الدولة وتش��������ل حرك��������ة التنمية 
وتؤثر س��������لبا على الناحية االجتماعية من  خالل  زيادة نس��������بة الفقر في 

املجتم��������ع مما أصبح ضروري��������ا ان تكون هناك 
معالجات جذرية لهذه  الجريمة عبر استخدام 
اس��������اليب متطورة  في الحد من ه��������ذه الظاهرة 
عبر مراقبة رؤوس االموال  ومسارات انتقالها 
بني االشخاص واملؤسس��������ات والدول وتشريع 
قوانني خاصة  تنظم التج��������ارة  واملصارف بما 
يخ��������دم حركة االقتص��������اد والتنمية ف��������ي الدولة 
وهك��������ذا ازدادت أهمي��������ة القوان��������ني  والنصوص 
االقتصادية الهادفة  إل��������ى حماية االقتصادات 

الوطنية . 

دور القانون الجنائي والقوانين 
الخاصة في حماية االقتصاد الوطني 

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

كتاب قضائي

عن دار شركة العاتك لصناعة الكتاب في بيروت وبالتعاون 
مع املكتب��������ة القانونية في بغداد ص��������در  للقاضي إياد أحمد 
س��������عيد الس��������اري الكتاب املوس��������وم )ش��������رح قان��������ون األحوال 
الش��������خصية رقم 188 لس��������نة   1959 امُلعدل.. ال��������زواج والطالق 
وآثارهم��������ا(. ع��������دد صفح��������ات الكت��������اب 247 صفحة بس��������بعة 
فصول  وملحق عن الدعاوى الش��������ائعة ف��������ي محاكم األحوال 

الشخصية. 
في مقدمة الكت��������اب بني الباحث أن أهم أهداف القانون الذي 
تناول��������ه في كتابه هو إيج��������اد تنظيم لألحوال  الش��������خصية 
يجم��������ع بني األحكام الش��������رعية املتفق عليه��������ا وبني ما يتفق 
م��������ع التط��������ورات الحاصلة ف��������ي  املجتمع بهذا الش��������أن. حيث 
أش��������ار إلى أن كليات القانون سبق وأن أدخلت مادة األحوال 
الش��������خصية  ضم��������ن منهاجها إضاف��������ة إلى ص��������دور العديد 
م��������ن املؤلف��������ات املنهجية املتعلق��������ة بهذا الش��������أن، منوهًا إلى 
أن  قدم ه��������ذه املناهج وعدم مس��������ايرتها للتعديالت الكثيرة 

الت��������ي جرت على القانون وإغفاله��������ا الجتهادات  القضاء في 
السنوات الطويلة التي سبقت أحكامه جعل من تلك املناهج 
غير منس��������جمة مع املتطلبات  األكاديمي��������ة والعملية الالزمة 

للتدريس في الوقت الحاضر. 
وبن��������اء على تل��������ك املعطيات التي قدمه��������ا الباحث في مقدمة 
كتاب��������ه يق��������ف منوهًا الى الجه��������ود التي بذلها  الس��������تعراض 
األسس واملبادئ القانونية والفقهية والتطبيقات القضائية 
بأس��������لوب يس��������تجيب للمس��������توى  العمري لطال��������ب القانون 
ومس��������توى تجربته ف��������ي الحي��������اة. اضافة الى الفائ��������دة التي 
س��������يجنيها من الكتاب  كمرجع بحثي في القانون للمرحلة 

التي تلي تخرجه ومواجهته للحياة العملية. 

خطة الدراسة
في مقدمة الكتاب يس��������تعرض الباحث خطة الدراسة مشيرًا 
ف��������ي مطلعها الى تنظي��������م قانون األحوال  الش��������خصية لعدة 

مسائل صنفها إلى: 
عقد ال��������زواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونس��������ب وحضانة 
وغي��������ر ذلك، والط��������الق وما يتعلق ب��������ه من  مس��������ائل كالتفريق 
وحقوق املطلق��������ة والعدة، ونفقة األق��������ارب، وامليراث والوصية 
والوصاية منوهًا الى  أن كتابه يقتصر على دراس��������ة مس��������ائل 
الزواج والطالق وما يتعلق بهما من آثار، لتقسم دراسته الى 

 بابني: األول في عقد الزواج وآثاره، والثاني الطالق وآثاره.  

أبواب الكتاب وفصوله
قس��������م الباح��������ث كتاب��������ه الى باب��������ني احتويا الى ع��������دة فصول 
مس��������تندًا فيها الى أس��������س البحث العلمي بالتصنيف  حيث 

تضمن كل فصل على مطالب عدة. 
الباب األول م��������ن الكتاب عرف مفهوم الزواج وآثاره بش��������كل 
تفصيل��������ي حيث أش��������ار الفصل األول ال��������ى  التعريف بالزواج 
والخطب��������ة والفص��������ل الثاني أش��������ار ال��������ى اركان عق��������د الزواج 

وش��������روطه والثالث تطرق  الى املحرمات وزواج املسلمني من 
الكتابيني أما الفصل الراب��������ع من الباب األول فقد تطرق الى 
 الوالية والوكال��������ة في الزواج والفصل الخامس الى الحاالت 
التي يتوقف فيها الزواج على موافقة  القاضي خاتما الباب 
األول من الكتاب بالفصل السادس الذي تطرق فيه الباحث 

الى الحقوق  الزوجية وأحكامها. 
الب��������اب الثان��������ي من الكتاب تن��������اول فيه الباح��������ث الى الطالق 
وآثاره حيث عنون الفصل األول بالطالق  الذي شمله بخمسة 
مباحث احت��������وت على ع��������دة مطالب والفص��������ل الثاني عرف 
التفري��������ق القضائي أما  الثالث فقد تناول التفريق القضائي 
–الخلع والرابع التفريق التلقائ��������ي. الفصل الخامس تناول 
العدة  والس��������ادس تطرق الى الوالدة ونتائجها خاتما الباب 
الثاني بالفصل الس��������ابع الذي تطرق في��������ه الباحث  الى نفقة 
الفروع واألصول واالقارب مقسما تلك الفصول الى مباحث 

شملت مطالب عدة مثلما  أشرنا سلفًا. 

شــرح قانــون األحــوال الشــخصية رقــم 188 لســنة 1959 المعــدل

 ■ غالف الكتاب

شرائع سبقت شريعة حمورابي: 
سبقت شريعة حمورابي، التي تعتبر من 
أهم و أقدم الش��������رائع في التاريخ، شرائع 
أخ��������رى بالغ��������ة  األهمي��������ة، حي��������ث تعد من 
املمهدات األولى التي س��������اعدت وسارعت 
بالوصول الى ش��������ريعة بالغة  األهمية في 
التاري��������خ ونعني بها ش��������ريعة حمورابي، 
بذكائ��������ه  أن حموراب��������ي  األم��������ر  وحقيق��������ة 
وفطنته  اس��������تفاد من جميع الشرائع التي 
س��������بقته، فأخذ أهم ما فيها من تشريعات 

ليضيفها الى تشريعاته. 

وكاستعراض تاريخي نقدم أهم الشرائع 
في حضارات بالد الرافدين التي س��������بقت 

شريعة  حمورابي، والتي هي: 

1 - وثيقة إصالحات أوركاجينا
تعد م��������ن أهم الوثائق ف��������ي التاريخ ألنها 
نادت وألول مرة بأهمية حقوق اإلنس��������ان 
وتأكيده��������ا عل��������ى  حريت��������ه ورفضه��������ا لكل 
م��������ا يضطهد هذه الحري��������ة، كما أن مفردة 
)الحري��������ة( التي ه��������ي أمل ش��������عوب  العالم 
أجم��������ع، وردت ألول مرة ف��������ي التاريخ في 
ه��������ذه الوثيقة و هي تع��������ود الى عام 2355 
قبل  املي��������الد. وقد تّم العث��������ور على جميع 
نس��������خ هذه الوثيقة في تنقيبات البعثات 
الفرنس��������ية في مدينة   )لك��������ش( عام م1878 
و ترجمه��������ا ألول م��������رة العال��������م الفرنس��������ي 
)فرانس��������وا ت��������ورو دانجان( حيث يش��������ير 
 الباحث��������ون ال��������ى أن امللك الس��������ومري )أور 
كاجينا( ترك كتابات مهمة وسن قوانني 

وفرت للشعب  السومري الحرية والعدالة 
االجتماعية إال ان هذه الكتابات لم تصل 
الينا، وق��������د يعثر املنقبون في  املس��������تقبل 
على هذه الكتابات التي يمكن أن تضاف 

الى وثيقة اإلصالح املعروفة لدينا. 
 2 - شريعة أور نمو  

تعتب��������ر هذه الش��������ريعة من أقدم الش��������رائع 
املعروفة و)أورنمو( هو مؤس��������س ساللة 
املي��������الد  قب��������ل  الثالث��������ة   )2003-2111(  أور 
وقد احت��������وت ش��������ريعته عل��������ى )31( مادة 
قانوني��������ة، كما تضمنت ما  يش��������به أصول 
القوانني الحديثة عن مبررات إصدار هذا 

التشريع. 
 3 - شريعة لبت عشتار

تتأل��������ف ش��������ريعة )لبت عش��������تار( من أربع 

كس��������رٍ ٍ تّم العثور عليه��������ا من قبل باحثني 
من جامعة  بنس��������لفانيا حيث عثروا على 
ه��������ذه الكس��������ر ف��������ي الس��������نوات األول��������ى من 
بداي��������ة القرن العش��������رين وقام  بدراس��������تها 
)فرنسيس  األمريكي  الباحث  وترجمتها 
س��������تيل( ونش��������رها ألول مرة ع��������ام 1947، 
و بعد  س��������نتني نش��������ر فرنس��������يس اضافة 
لهذه الش��������ريعة وجدها في كس��������رة أثناء 
التنقيب��������ات تع��������رف عليها كريم��������ر  وفيها 
تكملة لبعض القوانني في هذه الشريعة. 

و)لبت عش��������تار( هو خامس ملوك ساللة 
آيسن )2012 – 1794( قبل امليالد و يعتقد 
الباحث��������ون  ان قان��������ون لب��������ت عش��������تار كان 
مدونًا على مس��������لة كبيرة كانت مقامة في 
م��������كان يتجّم��������ع فيه أكبر ع��������دد  من الناس 

و ه��������ذه الحقيق��������ة يمكن اس��������تنتاجها من 
مقدمة القانون و خاتمته. 

 4 – قانون أشنونا
تّم العثور على ألواح من قانون اش��������نونا 
م��������ن خ��������الل التنقيب��������ات التي قام��������ت بها 
املؤسس��������ة العام��������ة  لآلثار ف��������ي العراق في 
موق��������ع تل حرمل الواقع ف��������ي بغداد و ذلك 
سنة 1945. وفي العام نفسه أعلن  الباحث 
العراقي املعروف )طه باقر( عن اكتش��������اف 
لوحني خالل التنقيبات املذكورة ُمدّونني 
 بش��������ريعة كانت تعرف بقوانني أشنونا و 
تاريخ ه��������ذه القوانني غي��������ر معروف على 
وجه الدقة  والتحدي��������د إال انه وكما يؤكد 
الباحث��������ون يس��������بق ش��������ريعة حموراب��������ي 

بنصف قرن أو أكثر. 

القوانين والتشريعات العراقية التي سبقت شريعة حمورابي

إعداد 
علي البدراوي

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