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شابان يختطفان طفال ويقتالنه

وشقيقتا القاتل تبلغان الشرطة
 ثالثة أشقاء ميثلون بجثة صديقهم 

ويحرقونها بعد خيانته لهم وابتزاز شقيقتهم
رئيس جملس القضاء األعلى يفتتح 

دارا قضائية جديدة يف الكاظمية

بغداد/ القضاء

الن��������واب  اق��������رار مجل��������س  بع��������د 
قان��������ون تعديل االم��������ر رقم )30( 
)قان��������ون املحكمة  لس��������نة 2005 
العلي��������ا( وص��������دور  االتحادي��������ة 
املرس��������وم الجمه��������وري الخاص 
بتعيني الس��������ادة رئيس ونائب 
املحكم��������ة  واعض��������اء  رئي��������س 
باعماله��������ا  املحكم��������ة  باش��������رت 
وبالتشكيل الجديد املتكون من 

السادة القضاة كال من:
جاس��������م  الس��������يد  القاض��������ي   -  1
محمد عبود / رئي�س املحكمة 

االتحادية العليا.
س��������مي�ر  الس��������ي�د  القاض��������ي   -  2
عب�اس محم��������د / نائ��ب رئي�س 

املحكمة.
3 - القاضي السي�د غ�الب ع�ام��ر 

شن�ي�ن / ع�ضو اصلي.
4 - القاضي السي��د حي��در ج�اب�ر 

ع�ب�د / ع�ض�و اص�لي.
5 - القاضي السي��د حي��در ع��ل�ي 

ن�وري / ع�ض�و اص�لي.
6 - القاضي السي�د خ�ل��ف اح��مد 

رج��ب / ع�ضو اص�ل�ي.
اي����������وب  الس��������ي�د  الق�اض��������ي   -  7

عب�اس صال�ح / ع�ضو اصلي.
8 - القاضي السيد عبدالرحمن 

سليمان علي /ع�ضو اصلي.
9 - القاضي السيد دي�ار محم�د 

ع�لي محم�د /ع�ضو اصل�ي.
ع��������ادل  الس��������يد  القاض��������ي   -  10

ع�ض��������و  عب��������اس/  عبدال��������رزاق 
احتياط.

11 - الق�اضي الس��������يد خال�د ط��ه 
اح�م�د / ع�ض�و احتي�اط.

من��������ذر  الس��������يد  الق�اض��������ي   -  12
ع�ض��������و   / حس��������ني  ابراهي��������م 

احتياط.
وعقدت املحكمة نهاية نيسان 
اثنت��������ني  جلس��������تني  املاض��������ي 
بالطع��������ن  خاللهم��������ا  نظ��������رت 
املق��������دم من قب��������ل محكمة قوى 
االم��������ن الداخلي الت��������ي طلبت 
بي��������ان م��������دى دس��������تورية قرار 
مجلس قي��������ادة الثورة املنحل 
رقم )39( لس��������نة 1994 املعدل 
ق��������رارا  املحكم��������ة  واص��������درت 
ق��������رار  م��������ن  امل��������ادة ٥  بالغ��������اء 
مجل��������س قيادة الث��������ورة اعاله 
تتع��������ارض وأح��������كام  كونه��������ا 

املادة ٩٥ من الدستور. 
كم��������ا قض��������ت املحكم��������ة بعدم 
اوال   /14 امل��������ادة  دس��������تورية 
 ٢٠١٨ لس��������نة   ١٠ رق��������م  م��������ن 
الثال��������ث  التعدي��������ل  )قان��������ون 
غي��������ر  املحافظ��������ات  لقان��������ون 
املنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة 
باس��������تمرار  واملتعلقة   )٢٠٠٨
عم��������ل مجال��������س املحافظ��������ات 

واالقضية.

المحكمة االتحادية العليا بتشكيلها الجديد تباشر أعمالها 

القاضي جاسم محمد الموسوي

الكتابة على جدران الممتلكات 
العامة والخاصة .. جريمة 

يعاقب عليها القانون

تنتشر في مختلف األماكن والبلدان ظاهرة الكتابة والرسوم 
على املمتلكات العامة والخاصة .. حيث يعمد بعض األشخاص 
على استخدام الجسور وواجهات األبنية واملدارس واألسواق 

مكانا للكتابة والرسوم املختلفة واإلعالنات التجارية.
وعلى الرغم من كون هذه الظاهرة تنتش��������ر بني شريحة كبيرة 
من االفراد اال ان اغلب هؤالء هم من الفئات العمرية املمتدة من 

سن السابعة الى نهاية املراهقة. 
واغلب أسباب هذه الظاهرة نفسية سببها االنفعاالت املرتبطة 
بالشخص او البيئة املحيطة به ومنها أسباب اجتماعية وقد 

تكون احد اساليب الدعاية واالعالن.
ومهم��������ا كان��������ت األس��������باب اال ان اغل��������ب ه��������ذه الكتاب��������ات تمثل 
مخالفات وجرائم يجرمها القانون الجنائي للدول إضافة الى 

ماتتضمنه القوانني املدنية من احكام.
واملالحظ ان الكتابات املنتش��������رة في األماك��������ن العامة غالبا ما 
تتضمن عب��������ارات مس��������يئة لالخرين والذوق الع��������ام وبعضها 
ينط��������وي على جرائم التهديد والقذف والس��������ب بل يتعدى ذلك 
الى وضع حس��������ابات مواقع التواص��������ل االجتماعي في األماكن 

العامة كوسيلة لالبتزاز االلكتروني واستدراج القاصرات.
وتس��������تخدم الكتابات على الجدران في النزاعات العش��������ائرية 
لتهديد االخرين وفي النزاعات العقارية بغية االستيالء على 
األماك��������ن وغيرها .. وق��������د يصل ذلك الى اس��������تخدامها لغايات 

إرهابية ..
ان ع��������الج ه��������ذه الظاهرة يبدأ من تعليم الطف��������ل املحافظة على 
املال العام وس��������لبيات ه��������ذه الظاهرة وتفعيل ال��������دور الرقابي 
في القواطع البلدية وإقامة الدع��������اوى املدنية والجزائية على 

مرتكبي هذه الجرائم واملخالفات.

بغداد/ علي البدراوي

ل��������م ي��������در بخلد )أحم��������د( ح��������ني كان يق��������ف منكبًا على 
تقلي��������ب رفوف إحدى املكتبات الجامعية للعثور على 
ما تج��������ود ب��������ه األطاريح والدراس��������ات م��������ن معلومات 
يس��������تعني بها ألطروحة الدكتوراه أن يش��������اهد رسالة 
)املاجس��������تير( الخاصة به مطبوعة ومبوبة على أحد 
الرفوف ولكن.. باس��������م آخر. ليش��������رع برحلة بحث عن 
)الس��������ارق( اصطدم على اثرها بواق��������ع أّمر مما مر به 
)علم االجتماع( إلى  يكمن بتسرب رسالته الخاصة ب�
اسم آخر نس��������بها لنفسه عبر ما اس��������ماه بحث علمي 

قدمه لجامعته ونال عليه الشهادة.
من تل��������ك الحادثة بدأ )أحمد( بس��������لوك طريق القضاء 
ملقاضاة من وصفهم بسارقي رسالته العلمية مقتفيًا 

آثار القوانني العراقية الرادعة لتلك الظاهرة.
قادن��������ي ما مر ب��������ه )أحمد( الى تتبع سلس��������لة حوادث 
م��������ر بها ُكت��������اب وباحثني بل واعترت كاتب الس��������طور 
)ش��������خصيًا( أيضًا، قاس��������مها املش��������ترك ه��������و )حقوق 
امللكية الفكري��������ة(. قبل الغوص بأعم��������اق هذا الجانب 
اله��������ام البد من االش��������ارة ال��������ى أن )امللكي��������ة الفكرية( ال 
تنحص��������ر بالُكتاب واملؤلفني فقط ب��������ل مدياتها تصل 
ال��������ى املبتكرين الصناعيني والعلمي��������ني أيضا. وجراء 

قل��������ة املعرف��������ة أو حت��������ى انعدامه��������ا بقوان��������ني تحم��������ي 
االنج��������ازات الفكرية ألصحابها، فالس��������رقة والنس��������خ 
واقتباس النص دون االش��������ارة ال��������ى املصدر وغيرها 
من التجاوزات جعلت العدي��������د من النتاجات الفكرية 
والعلمي��������ة والصناعية ته��������در وتختفي وتندثر تحت 
مس��������مى الخش��������ية من الس��������رقة. نبدأها بالحديث عن 
بداي��������ة االلتف��������ات الى تل��������ك الظاهرة ح��������ني امتنع كبار 
العلماء من أصحاب االختراع��������ات العلمية في العالم 
عن املش��������اركة في معرض االختراع��������ات الدولية الذي 
اس��������تضافته العاصم��������ة النمس��������اوية فيين��������ا في عام 
1873 تالفيا منهم لس��������رقة أفكاره��������م، لتظهر على اثر 

تل��������ك الحادثة الحاجة الى منظمة تحافظ على امللكية 
الفكرية وتصون حقوق أصحابها، فاستمرت  املساعي 
والجهود بهذا الش��������أن حتى تأسس��������ت منظمة حماية 
امللكية الفكري��������ة املعروفة ب�"الويبو"، التي انضمت في 
عام 1974 الى اس��������رة منظم��������ات االمم املتحدة لتصبح 
مهمته��������ا حماية املؤلفات واملصنفات االدبية والفنية 
ساعية الى فرض الحماية القانونية للملكية الفكرية 
للصور واالغاني واالعمال الفنية واألدبية والرسائل 

واألطاريح العلمية.
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ُكتاب العددالملكية الفكرية في العراق.. قوانين كفلت حمايتها ونصائح لمن يتعرض نتاجه للسطو
القاضي حيدر فالح حسن

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

دور الوسائل الفنية للمنظمة 
الدولية للشرطة اجلنائية 

)اإلنرتبول( يف مكافحة اجلرمية

الطبيعة القانونية لدفوع 
عدم قبول الدعوى

بغداد / القضاء

القضاء  رئي��������س مجل��������س  يعتق��������د 
األعلى أن أحدا لم يستشر القضاء 
عند كتاب��������ة الدس��������تور، على األقل 
م��������ا يتعل��������ق باملواد الت��������ي تخصه، 
الفتا إلى أن "رهن تعيني املناصب 
القضائي��������ة العليا بموافقة مجلس 

النواب تعد كارثة".
فائ��������ق  الدكت��������ور  القاض��������ي  وق��������ال 
زيدان في حوار تلفزيوني تابعته 
القضائية  "املؤسس��������ة  ان  "القضاء" 
كغيرها لم تسلم من الضغوط التي 
يمارس��������ها كثي��������ر من السياس��������يني 
ممن ال يحترمون س��������يادة القانون 

واستقالل القضاء".
وأض��������اف أن "التدخل يمكن وصفه 
بالطلب��������ات املس��������تمرة م��������ن بعض 
م��������ا  غالب��������ا  والت��������ي  السياس��������يني 
تقتصر على التوسط ملتهم أو من 
يعتبرون��������ه صاحب ح��������ق"، متابعا 
"لجهلهم بعمل القضاء ال يعتقدون 
أنه تدخ��������ل بل هو نق��������ل مظلمة أو 
ما شابه"، مش��������يرا إلى أن "القضاء 
لم يرض��������خ لهذه الضغ��������وط أو ما 

يسمى بالتسويات السياسية".
وفي محور آخر، قال رئيس مجلس 
القضاء األعلى "عند تسلمي زمام 
املس��������ؤولية رأين��������ا أن الكثي��������ر من 
القوان��������ني قديمة، وليس من الالئق 
أن تعم��������ل املحاك��������م اس��������تنادا إل��������ى 
أحكام مجلس قيادة الثورة وأوامر 
س��������لطة االئت��������الف، فش��������كلنا لجنة 
م��������ن كب��������ار القضاة وكان��������ت الفكرة 
أن تتحول بعض ق��������رارات مجلس 
قيادة الثورة وأوامر الحاكم املدني 
إلى مواد قانوني��������ة، ولكن وجهات 
نظر أخ��������رى عرقلت من مضي هذا 

املشروع".
مرحل��������ة  "أثن��������اء  الق��������ول  وواص��������ل 
كتابة الدس��������تور ازع��������م أن القضاء 
لم يستش��������ر، على األقل ف��������ي املواد 
القضائي��������ة،  بالس��������لطة  املتعلق��������ة 
وبع��������ض النصوص غير صحيحة 

وتنقصها الدقة".
وذكر القاضي أن "الدس��������تور رهن 
تعيني املناصب العليا في القضاء 
بموافق��������ة مجلس الن��������واب، ونحن 
نعتق��������د أنه ه��������ذه كارث��������ة حقيقية، 
وطالبنا س��������ابقا، ونطالب بتعديل 

ه��������ذه امل��������واد إذا كان��������ت هن��������اك نية 
لتعديل الدستور".

وع��������ن العالقة بني الس��������لطات أفاد 
بأنها "منذ 2018 تكاد تكون أفضل 
م��������ن املراحل الس��������ابقة وهي عالقة 
مثالي��������ة قائمة عل��������ى التعاون بني 
الس��������لطات ورؤسائها"، مشيرا إلى 
أن "مبدأ الفصل بني السلطات هو 
مبدأ دستوري ورد في املادة )47(، 
ولي��������س هن��������اك تداخل ف��������ي العمل، 
ولكن تبقى فق��������رة تعيني املناصب 
العليا في القضاة املرهون بتدخل 
مح��������ل  تبق��������ى  الن��������واب،  مجل��������س 

اعتراضنا".
لكنه استدرك قائال "أيضا السلطة 
التش��������ريعية بحك��������م صالحياته��������ا 
تش��������رع القوانني الت��������ي تعتقد أنها 
مناس��������بة، وم��������ن املمكن أن تش��������رع 
قوانني تسيء للس��������لطات األخرى، 
كما حص��������ل عند تش��������ريع قانوني 
العام  القضائي واالدعاء  اإلشراف 
بخ��������الف رؤي��������ا مجل��������س القض��������اء 

األعلى". 
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رئيس مجلس القضاء األعلى: رهن تعيين 
المناصب القضائية العليا بموافقة 

مجلس النواب كارثة

قال إن املعهد القضائي أسلوبنا املعتمد لصناعة القضاة

بغداد/ عالء محمد 

مازال��������ت املخ��������درات من أخطر املش��������كالت 
التي تواجه املجتمعات اإلنس��������انية التي 
تهدد أمنها واس��������تقرارها وتش��������كل عبئًا 
ثقي��������اًل فهي ال تقتصر عل��������ى مكان معني 

دون اآلخر. 
ويق��������ول قاضي محكمة تحقيق املس��������يب 
نبيل الطائي إن "جرائم املخدرات لم تعد 
محصورة بالرجال بل أصبحنا نالحظ 
تورط النس��������اء في تل��������ك الجرائ��������م ولعل 
أهم أس��������باب انتش��������ارها تتركز في زيادة 
اإلنتاج العاملي للمخدرات، كما ان لتطور 
تكنولوجيا االتص��������ال واملواصالت دورا 
حيويا في تس��������هيل انتشار املخدرات من 
ناحية، كما ان نش��������ر ثقاف��������ة الجنس من 
ناحي��������ة أخرى وهي الثقاف��������ة التي تؤدي 

دورًا في انتشار املخدرات وتعاطيها".
املخت��������ص بحادثة  القاضي  واستش��������هد 
ألح��������د املتهمني ممن أدمنوا على تعاطي 
املخ��������درات من خالل "امرأة ش��������ابة أقامت 
مع��������ه عالقة ح��������ب وقامت بوض��������ع املادة 

املخدرة له بطريق��������ة معينة حتى اصبح 
مدمنًا، اضافة الى ذلك فان سوء االوضاع 
االقتصادي��������ة ونس��������بة البطال��������ة الكبيرة 
تؤدي ال��������ى اقدام الكثير من االش��������خاص 
على تن��������اول امل��������واد املخدرة ظن��������ا منهم 
انها تنتش��������لهم من هذا الواقع املؤلم كما 
ان هن��������اك اس��������بابا كثيرة اخ��������رى تتعلق 
بثقافة الشعوب واهداف تخريبية تؤدي 
بالنتيجة الى تدمير الشعوب وتجعلها 

مغيبة عن كل معاني االنسانية".
وردا لس��������ؤال ع��������ن الجه��������ة الت��������ي تدعم 
هؤالء التجار في قضاء املسيب أكد أنه 
"ال توجد جهة معينة ومحددة بش��������كل 
دقيق يمكن أن نس��������ميها بانها هي من 
تدعم املروجني لهذه التج��������ارة القاتلة، 
والس��������بب في ذل��������ك ليس لع��������دم وجود 
الجهة الداعمة بل لكونها منظمة بشكل 
مخطط له من قبل املروجني لغرض عدم 
الوقوع في م��������أزق الغاية منها هي عدم 

تتبع هذه الشبكات الخطيرة".

التفاصيل ص 6

المخدرات تنتشر أكثر 
في األحياء الفقيرة
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بغداد/ ليث جواد

يواصل مجل��������س القضاء األعل��������ى تطوير 
وتشييد العديد من األبنية الخاصة بدور 
القضاء بم��������ا يتالءم مع متطلبات املرحلة 
الراهنة وكان آخرها افتتاح رئيس مجلس 
القض��������اء األعل��������ى القاضي الدكت��������ور فائق 
زي��������دان البناية الجدي��������دة ملحكمة األحوال 
الشخصية في الكاظمية بموقعها الجديد 

في شارع املحيط.
وق��������ال القاض��������ي األول ملحكم��������ة األح��������وال 
الش��������خصية ف��������ي الكاظمي��������ة عل��������ي محمد 
)القض��������اء( إن "موق��������ع املحكمة  العكيل��������ي ل�
الجدي��������د يق��������ع في ش��������ارع املحي��������ط داخل 
منطق��������ة الكاظمي��������ة بمح��������اذاة نه��������ر دجلة 
وبتصميم عمراني يليق بالقضاء"، الفتا 
إل��������ى أن "البناي��������ة تضم أرب��������ع أبنية ثالث 
منها ت��������م تخصيصها للمحكم��������ة واحدة 

خصصت لغرفة املحامني".
وأوض��������ح العكيل��������ي أن "األبني��������ة الخاصة 
باملحكم��������ة  تض��������م غرف��������ا كبي��������رة للقضاة 
وقاعة كبيرة النتظار املواطنني ومجهزة 
بوسائل الراحة وقاعات لألقالم والحاسبة 
والحجج والحسابات والبحث االجتماعي 

فضال عن فضاءات واسعة وحدائق".
وأض��������اف أن "املحكمة يوج��������د فيها أربعة 

قضاة ثالثة منهم متخصصون في النظر 
في قضاي��������ا األحوال الش��������خصية والرابع 

هو نائب املدعي العام".  
وأش��������ار القاض��������ي إل��������ى أن "االختص��������اص 
املكاني للمحكمة يشمل الرقعة الجغرافية 
ملدينة الكاظمية بجميع محالتها  إضافة 

الى منطقتي التاجي وسبع البور بجميع 
توابعه��������ا". ون��������وه القاض��������ي األول إلى أن 
"املحكم��������ة تس��������تخدم التقني��������ات املتطورة 
م��������ن الضبط االلكترون��������ي  ملحاضر ضبط 
الدعاوى والقرارات الصادرة فيها  إضافة 
إل��������ى عقود ال��������زواج االلكتروني��������ة وهو ما 

معمول به في جميع املحاكم في رئاسات 
االستئناف في العراق".

وأش��������ار إلى أن "البناي��������ة الجديدة ال يمكن 
مقارنته��������ا م��������ع البناي��������ة الس��������ابقة والتي 
كان��������ت متهالك��������ة إضاف��������ة إل��������ى أن موق��������ع 
البناي��������ة الجديدة متمي��������ز من حيث املوقع 

والحداث��������ة". وأوضح القاضي العكيلي انه 
"تمت مراع��������اة أن يكون هناك مكان خاص 
لكت��������اب العرائ��������ض دون أن يكونوا مصدر 

إزعاج لساكني املنطقة".
بدوره، ذكر مس��������ؤول الش��������عبة الهندسية 
في رئاسة اس��������تئناف الكرخ  وسام عماد 

)القضاء( أنه "بعد موافقة السيد  س��������الم ل�
رئيس مجلس القض��������اء األعلى على فكرة 
اس��������تبدال البناية القديمة تم إرسال لجنة 
من الشعبة الهندسية ومشرف الحراسات 
القضائية في رئاس��������ة استئناف الكرخ مع 
مدير إدارة محكمة األحوال الشخصية في 
الكاظمية الى املوقع الجديد حيث وجدت 
اللجنة إن املوقع مالئم من الناحية الفنية 
واألمني��������ة والوظيفي��������ة وبما يت��������الءم مع 

متطلبات املحكمة" .
الفتا إلى أن "املالكات الفنية والهندس��������ية 
ف��������ي الرئاس��������ة وبجه��������ود ذاتي��������ة م��������ن قبل 
وبإش��������راف  الهندس��������ية  الش��������عبة  كادر  
مباش��������ر من قبل السيد رئيس االستئناف 
الكرخ والقاض��������ي األول ملحكم��������ة األحوال 
الش��������خصية في الكاظمية الشروع بإعمال 
الترميم والصيان��������ة وتم االنتهاء من كافة 
اإلعمال خالل فترة زمنية قياسية بحدود  

)40( يوما تقريبا". 
منوها بأن "املساحة الكلية لقطعة األرض 
)3 دوانم إذ ضم املوقع الجديد ثالثة ابنية 
وبناية اس��������تعالمات وقاع��������ة محامني مع 

مواقف للسيارات".
مشيرا الى ان "املوقع الجديد هو في شارع 
املحي��������ط ف��������ي الكاظمية )املجل��������س البلدي 

لقائم مقام الكاظمية(.

رئيس مجلس القضاء األعلى يفتتح دارا قضائية جديدة في الكاظمية

بغداد/ علي البدراوي

لم ي��������در بخلد )أحمد( حني كان يقف 
منكب��������ًا عل��������ى تقليب رف��������وف إحدى 
املكتبات الجامعي��������ة للعثور على ما 
تجود به األطاريح والدراس��������ات من 
معلومات يس��������تعني به��������ا ألطروحة 
رس��������الة  يش��������اهد  أن  الدكت��������وراه 
)املاجس��������تير( الخاص��������ة به مطبوعة 
ومبوبة عل��������ى أحد الرف��������وف ولكن.. 
باس��������م آخر. ليشرع برحلة بحث عن 
)السارق( اصطدم على اثرها بواقع 
أّمر مما مر به يكمن بتسرب رسالته 
)علم االجتماع( إلى اس��������م  الخاصة ب�
آخر نس��������بها لنفس��������ه عبر ما اسماه 
بحث علم��������ي قدمه لجامعت��������ه ونال 

عليه الشهادة.
من تلك الحادثة بدأ )أحمد( بسلوك 
طري��������ق القضاء ملقاضاة من وصفهم 
بس��������ارقي رس��������الته العلمي��������ة مقتفيًا 
آثار القوان��������ني العراقية الرادعة لتلك 

الظاهرة.
قادني م��������ا مر به )أحم��������د( الى تتبع 
سلس��������لة ح��������وادث م��������ر به��������ا ُكت��������اب 
وباحثني بل واعترت كاتب السطور 
)ش��������خصيًا( أيضًا، قاسمها املشترك 

هو )حقوق امللكية الفكرية(.
قبل الغ��������وص بأعماق ه��������ذا الجانب 
اله��������ام الب��������د م��������ن االش��������ارة ال��������ى أن 
تنحص��������ر  ال  الفكري��������ة(  )امللكي��������ة 
بالُكتاب واملؤلفني فقط بل مدياتها 
تص��������ل ال��������ى املبتكري��������ن الصناعيني 
والعلميني أيضا. وجراء قلة املعرفة 
أو حت��������ى انعدامه��������ا بقوانني تحمي 
ألصحابه��������ا،  الفكري��������ة  االنج��������ازات 
النص  فالسرقة والنس��������خ واقتباس 
دون االش��������ارة الى املص��������در وغيرها 
العدي��������د  جعل��������ت  التج��������اوزات  م��������ن 
الفكري��������ة والعلمية  النتاج��������ات  م��������ن 
والصناعي��������ة تهدر وتختفي وتندثر 
تحت مس��������مى الخش��������ية من السرقة. 
نبدأها بالحديث عن بداية االلتفات 
الى تل��������ك الظاهرة ح��������ني امتنع كبار 
االختراعات  أصح��������اب  م��������ن  العلماء 
العلمية في العالم عن املش��������اركة في 
مع��������رض االختراع��������ات الدولية الذي 
النمس��������اوية  العاصمة  اس��������تضافته 
فيين��������ا في ع��������ام 1873 تالفي��������ا منهم 
لسرقة أفكارهم، لتظهر على اثر تلك 
الحادثة الحاجة الى منظمة تحافظ 
على امللكية الفكرية وتصون حقوق 
املس��������اعي  فاس��������تمرت   أصحابه��������ا، 
والجهود بهذا الشأن حتى تأسست 
الفكري��������ة  امللكي��������ة  حماي��������ة  منظم��������ة 
املعروفة ب�"الويبو"، التي انضمت في 
عام 1974 الى اس��������رة منظمات االمم 
املتح��������دة لتصب��������ح مهمته��������ا حماية 
املؤلفات واملصنفات االدبية والفنية 
ساعية الى فرض الحماية القانونية 
للملكي��������ة الفكرية للص��������ور واالغاني 
الفنية واألدبية والرسائل  واالعمال 

واألطاريح العلمية.

حقوق المبدعين والتشريعات 
العراقية لحمايتها

في ما يخص االنتهاكات التي تطال 
حقوق امللكي��������ة الفكرية ف��������ي العراق 
كان��������ت لنا وقف��������ة مع القاض��������ي اياد 
محس��������ن ضمد/ قاضي أول محكمة 
تحقيق الرصافة املختصة بقضايا 
النزاه��������ة ال��������ذي اس��������تعرض بإيجاز 
الرؤي��������ة القانونية واألخالقية أيضًا 

تجاه تلك املسألة قائال:
تحتل امللكية الفكرية املساحة األبرز 
ف��������ي اهتمام النظ��������م القانونية حيث 
تس��������عى تلك النظم لتوفير الحماية 
القانوني��������ة للملكي��������ة الفكرية بكافة 

صورها واشكالها ومصاديقها.
فح��������ق الُكتاب والفنانني والش��������عراء 
املتعلق��������ة  حقوقه��������م  حماي��������ة  ف��������ي 
بقصائده��������م واغانيه��������م ورواياتهم 
وافالمهم السينمائية ومسلسالتهم 
اصح��������اب  وح��������ق  التلفزيوني��������ة، 
العالمات التجارية في حمايتها من 
التقلي��������د واالعت��������داء، وحق اصحاب 
براءات االختراع في حفظ حقوقهم 
املالية واملعنوية البتكاراتهم. جميع 
تل��������ك الصور وتل��������ك امليادي��������ن تمثل 
مساحة واقعية تظهر فيها ضرورة 
وج��������ود حماي��������ة قانونية مناس��������بة 
الصحاب تلك الحقوق من أي اعتداء 
يطال نتاجاتهم بالتقليد او النسخ 
او نسبة النتاج لغير كاتبه وما يتبع 
ذلك م��������ن ظهور املنازعات القضائية 
س��������واًء في س��������وح القضاء املدني ام 
الجزائي، كون تل��������ك الحقوق ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالجانب االقتصادي 
وت��������در أرباح��������ًا كبي��������رة ألصحابه��������ا 
وتتض��������رر مصالحهم بش��������كل كبير 
والفت عن��������د محاولة الغير تقليدها 
او نس��������بها اليهم، س��������يما في مجال 
االس��������م التجاري والعالمة التجارية 
وصفح��������ات اإلع��������الن عل��������ى مواق��������ع 
واملج��������الت  االجتماع��������ي  التواص��������ل 

والدوريات املعروفة.

وعن موقف القانون العراقي الرادع 
لعملية السطو على النتاج اإلبداعي 

أفاد القاضي ضمد قائال:
أما بالعراق ف��������إن قانون حماية حق 
املؤلف رق��������م )٣( لس��������نة ١٩٧١ ينظم 
حقوق املؤلف ويحميه��������ا. وقد ُعِدَل 
ذل��������ك القان��������ون بموج��������ب األم��������ر رقم 
)٨٣( لسنة ٢٠٠٤ الصادر من سلطة 
االئت��������الف املؤقتة، حيث بينت املادة 
)2( من القانون املذك��������ور املصنفات 
الفكري��������ة املش��������مولة بالحماية التي 
يوفرها القانون كاملصنفات املكتوبة 
واملصنفات  الكومبيوت��������ر  وبرام��������ج 

املوسيقية والسينمائية وغيرها.
وق��������د بينت املادة )44( م��������ن القانون 
املذك��������ور أحقي��������ة صاح��������ب املؤل��������ف 
ال��������ذي اعت��������دي علي��������ه ف��������ي املطالبة 
بالتعويض املناسب، أما املادة )45( 
فقد بينت املبالغ املالية التي تفرض 
على أعمال القرصنة الفكرية والتي 

اقرها القانون كعقوبات جزائية. 
إضاف��������ة الى القان��������ون املذك��������ور فإن 
قانون العالم��������ات التجارية العراقي 
مدني��������ة  قانوني��������ة  حماي��������ة  يوف��������ر 
العالم��������ات  الصح��������اب  وجزائي��������ة 
يط��������ال  اعت��������داء  أي  م��������ن  التجاري��������ة 
عالماتهم التي تعد عامال أساس��������يًا 
بالتس��������ويق ملنتجاته��������م الصناعية 

والفكرية.
وبحكم املؤك��������د أن القوانني املذكورة 
تحتاج لشيء من املراجعة والتعديل 
بم��������ا يجعلها ق��������ادرة عل��������ى مواكبة 
التطور الكبير الذي يش��������هده العالم 
وم��������ا يصاحبه م��������ن ظهور اش��������كال 
وص��������ور جدي��������دة لحق��������وق ترتب��������ط 
بمصنف��������ات فكرية غي��������ر منصوص 
عليها وربما غير مشمولة بالحماية 

القانونية.

دعوة لتوثيق النتاجات
م��������ن امللف��������ت أن ف��������ي بل��������د التاري��������خ 
والنش��������ر  والتألي��������ف  والحض��������ارة 

)العراق( قد التفت الى تلك الظاهرة 
التي س��������ادت ف��������ي الحق��������ب الزمنية 
الح��������ر  األخي��������رة ليش��������رع قض��������اؤه 
املستقل بتأس��������يس محكمة للنشر 
والت��������ي من ضم��������ن مهامه��������ا النظر 
بهذا الجان��������ب، كما ش��������رعت وزارة 
الثقاف��������ة أيض��������ًا بتأس��������يس مرك��������ز 
وطني يتعلق بهذا الش��������أن تحديدًا 

)حماية حق املؤلف(.
عض��������و  الحديث��������ي  هن��������د  الس��������يدة 
املرك��������ز  ومدي��������ر  النش��������ر  محكم��������ة 
املؤل��������ف  ح��������ق  لحماي��������ة  الوطن��������ي 
والحق��������وق املج��������اورة التابع لوزارة 
الثقاف��������ة أف��������ادت بخص��������وص الدور 
الذي يلعبه املرك��������ز لحماية حقوق 

املؤلف قائلة:
يتعل��������ق دور املركز الوطني لحماية 
ح��������ق املؤل��������ف والحق��������وق املجاورة 
األعم��������ال  وتوثي��������ق  بتس��������جيل 
وكل  والعلمي��������ة  والفني��������ة  األدبي��������ة 
م��������ا ه��������و مكت��������وب، ام��������ا النتاجات 
الصناعي��������ة فه��������ي م��������ن اختصاص 
املركزي  )الجهاز  التخطي��������ط  وزارة 
النوعي��������ة(  والس��������يطرة  للتقيي��������س 

تحديدًا.
ومن موقع مسؤوليتنا ندعو جميع 
املبدعني من فنانني وأدباء وكل من 
ل��������ه نتاج فكري ثقافي كان او علمي 
او فني لتوثيق وتس��������جيل اعمالهم 
ف��������ي مركزن��������ا حفاظًا  ونتاجاته��������م 
عليه��������ا من الس��������رقة  واالس��������تغالل 
غير املش��������روع. حي��������ث أن الكثير من 
القضايا تتوجه الينا ونحن بدورنا 
نقوم بإحالتها الى محكمة النش��������ر 
لتكون هي الحد الفاصل، ومن هذه 
القضايا على سبيل املثال املسلسل 
الدرامي التلفزيوني )علي الوردي( 
وكذلك التحقيق الصحفي الخاص 
النجف  ف��������ي  املس��������يحيني  )مقبرة  ب�
االش��������رف(. اضاف��������ة الى ع��������دد كبير 
من املؤلفات االخ��������رى التي عرضت 
على مركزنا وأحلناها الى محكمة 

االج��������راءات  اتخ��������اذ  ليت��������م  النش��������ر 
القضائية بصددها.

وفي إجابتها على سؤالنا املتعلق 
فيما اذا كان املركز يتكفل باملقاضاة 
القانونية ملن يسطو على النتاجات 

املوثقة عنده أجابت قائلة:
اليتكف��������ل املرك��������ز بإقام��������ة الدعاوى 
ان  ك��������ون  القانوني��������ة  واملالحق��������ة 
قان��������ون  حق املؤلف رقم )3( لس��������نة 
1971 املع��������دل ف��������ي 2004 ل��������م يمنح 
الصالحي��������ات باملتابع��������ة القانونية 

سوى توثيق واثبات الحقوق. 

محكمة النشر
وح��������ول محكم��������ة النش��������ر ودوره��������ا 
بحماية حق��������وق امللكية الفكرية في 
العراق افادت السيدة هند الحديثي 

قائلة:
ان دور محكمة النش��������ر هو املتابعة 
القانوني��������ة واقام��������ة الدع��������اوى على 
األف��������كار  وس��������ّراق  املتجاوزي��������ن 
الق��������رارات  واص��������دار  والنتاج��������ات 
القضائية الخاص��������ة بهذه الدعاوى 
بع��������د اثب��������ات ان كان العم��������ل موثقا 
ومس��������جال وحاص��������ال عل��������ى حقوق 

امللكية الفكرية من عدمه.

طريقة للحماية
الحماي��������ة  ط��������رق  عل��������ى  وللوق��������وف 
مخاط��������ر  ل��������درء  الكفيل��������ة  والس��������بل 
االس��������تيالء الفك��������ري تح��������دث أح��������د 
العلمي��������ة  النتاج��������ات  أصح��������اب 
التدري��������ب  مس��������ؤول  االبداعي��������ة، 
الصح��������ة  وزارة  ف��������ي  الهندس��������ي 
العراقية مؤس��������س مش��������روع فحص 
ومعايرة األجهزة الطبية في وزارة 
الصحة السيد مهند املهداوي الذي 

أفاد قائال:
شخصيًا ومن خالل األبحاث العلمية 
املختصة بالجانب الهندس��������ي التي 
تق��������ع في صل��������ب اختصاص��������ي كان 
أحد ابتكاراتي على وش��������ك السرقة 
لوال حسن التعامل الذي من خالله 
تالفيت حلول الكارث��������ة. ومن خالل 
الخبرة توصلت الى اس��������لوب سهل 
مفاده أن ابس��������ط فكرة لحفظ حقوق 
امللكي��������ة الفكري��������ة ألي نت��������اج أدبي��������ا 
كان ام ابت��������كارا علمي��������ًا هي ان يقوم 
الباحث بعد إتمام منجزه بإرس��������ال 
بري��������د إلكترون��������ي )إيمي��������ل( ألح��������د 
األشخاص الثقاة او يقوم بإرساله 
لبريده الشخصي، يكون مضمونه 
تفاصي��������ل الفك��������رة م��������ن اول لحظ��������ة 
الشروع بها حتى اختتامها ما يعد 
دلي��������ال علمي��������ا وقانوني��������ا يوثق من 

خالله تاريخ الفكرة.
وهذا االمر ال يعد ابتكارًا شخصيًا 
م��������ن قبل��������ي فمنذ عش��������رة أع��������وام تم 
ب��������ني  املراس��������الت  ف��������ي  اعتماده��������ا 
الش��������ركات و حت��������ى ب��������ني املوظف��������ني 
الجالس��������ني بالغرف��������ة نفس��������ها ف��������ي 

عملهم.

الملكية الفكرية في العراق.. قوانين كفلت 
حمايتها ونصائح لمن يتعرض نتاجه للسطو

التنظيم القانوني 
للمحكمة االتحادية العليا
)قراءة في تعديل األمر 30 لسنة 2005(

إضاءات
قضائية

إن غاية كل الش��������عوب هي اقرار مبادئ الش��������رعية القانوني��������ة وإعالء أحكام 
الدس��������تور في االنظمة القانونية والسياس��������ية املختلف��������ة والتطلع الى حياة 
ديمقراطية يتمتع بها االفراد بالحرية والحقوق، فالش��������رعية الدس��������تورية 
تعني مبدأ دستوري لبناء واحتواء النظام القانوني والسياسي في الدولة 
مقتضاه وجود الدس��������تور و س��������موه وتثبيت الس��������لطة وتوزيعها من خالل 
مؤسس��������ات ويعتبر القضاء الدس��������توري من الوس��������ائل املهمة ف��������ي االلتزام 

بالدستور و تحقيق الرقابة على دستورية القوانني.
وق��������د نص الدس��������تور العراقي لعام 2005 على تش��������كيل املحكم��������ة االتحادية 
العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا و هي احدى مكونات 
السلطة القضائية العراقية و حيث ان املشرع العراقي اصدر االمر رقم )30 ( 
لس��������نة 2015 و التي بموجبه تنشا محكمة تسمى املحكمة االتحادية العليا 
و يكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بش��������كل مس��������تقل ال سلطان عليها 
لغير القانون و تم تعديل قانون املحكمة االتحادية من قبل مجلس النواب 
العراقي حيث اصدر التعديل االول للقانون حيث نصت االس��������باب املوجبة 
إلصدار القانون )لص��������دور قرار املحكمة االتحادية العليا بعدم دس��������تورية 
املادة ) 3 ( من االمر التش��������ريعي رقم )30( لس��������نة 2005 وبغية اختيار رئيس 
املحكم��������ة ونائب��������ه واعضائه��������ا الجدد و االعض��������اء االحتياط و للممارس��������ة 
اختصاصاتها اس��������تنادا ال حكام الدستور شرع هذا القانون حيث تم الغاء 
املادة )3( من قانون املحكمة االتحادية العليا و نص على ان تتكون املحكمة 
االتحادي��������ة العلي��������ا من رئيس ونائب للرئيس وس��������بعة اعضاء أصليني يتم 
اختياره��������م من بني قضاة الصن��������ف االول املس��������تمرين بالخدمة ممن ال تقل 
خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمس عش��������رة س��������نة حي��������ث اوجد التعديل 
الجديد للقانون منصب نائب رئيس املحكمة االتحادية العليا و للمحكمة 
اربعة اعضاء احتياط غي��������ر متفرغني يتم اختيارهم من بني قضاة الصنف 
االول في حني ان االمر رقم 30 لسنة 2005 لم ينص على االعضاء االحتياط 
و يتولى رئيس مجل��������س القضاء االعلى و رئيس املحكمة االتحادية العليا 
و رئي��������س جهاز االدع��������اء العام ورئي��������س جهاز االش��������راف القضائي اختيار 
رئي��������س املحكم��������ة ونائبه واالعضاء م��������ن بني القضاة املرش��������حني مع تمثيل 
االقالي��������م في تكوين املحكمة و بذلك تم الغاء املادة )3( من االمر التش��������ريعي 
رقم 30 لس��������نة 2005و ترفع اس��������ماء القضاة الى رئيس الجمهورية ال صدار 
املرس��������وم الجمهوري خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم كما 
ت��������م الغاء املادة ) 4 ( و حل��������ت محلها املادة )2( و الت��������ي بينت اختصاصات 
املحكم��������ة االتحادية العليا وهي الرقابة على دس��������تورية القوانني و االنظمة 
النافذة و تفس��������ير نصوص الدس��������تور والفصل في القضايا التي تنشا عن 
تطبي��������ق القوانني االتحادية و القرارات و االنظمة و التعليمات و االجراءات 
الصادرة عن الس��������لطة االتحادية و يكف��������ل القانون لكل من مجلس الوزراء و 
ذوي الش��������أن من االفراد و غيرهم حق الطعن املباشر لدى املحكمة و الفصل 
ف��������ي املنازعات التي تحصل ب��������ني الحكومة االتحادي��������ة و حكومات االقاليم 
و املحافظ��������ات و البلدي��������ات و االدارات املحلية و الفص��������ل في املنازعات التي 
تحصل بني حكومات االقاليم واملحافظات و الفصل في االتهامات املوجهة 
ال��������ى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و التصديق على 
النتائ��������ج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب والفصل في 
تن��������ازع االختصاص بني القضاء االتحادي و الهيئات القضائية لألقاليم و 
املحافظات غير املنتظمة في اقليم و النظر بالطعن في قرار مجلس النواب 
الصادر على وفق صالحياتها املنصوص عليها في املادة )52 ( من الدستور 
و الخ��������اص بصحة العضوية ملجلس النواب والغ��������ى التعديل ما نص عليه 
القانون و التي نصت على ان يس��������تمر رئيس واعض��������اء املحكمة االتحادية 
العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر اال اذا رغب بترك الخدمة حيث 
يح��������ال عل��������ى التقاعد رئيس ونائب رئي��������س املحكمة واالعض��������اء بعد اكمال 
اثنتني و سبعني سنة من العمر و احالة رئيس واعضاء املحكمة االتحادية 
الحالي��������ني عل��������ى التقاعد بعد اختي��������ار رئيس و اعضاء املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا الجدد و نص القانون عل��������ى ان يحفظ في تكوين املحكمة االتحادية 
العليا التوازن الدس��������توري بني مكونات الشعب العراقي و استحدث تعديل 
القان��������ون وظيفة امني عام املحكم��������ة االتحادية العليا له خبرة في القانون ال 

تقل عن عش��������ر س��������نوات و يكون بدرجة وكيل وزير 
و صالحيات��������ه و يؤدي رئي��������س املحكمة و نائبة 
و اعضاؤه��������ا قب��������ل املباش��������رة اعماله��������م اليم��������ني 
الدس��������تورية امام رئيس الجمهورية و اذا تعذر 
ذل��������ك ألي س��������بب كان او لم يتم اصدار املرس��������وم 
الجمه��������وري يؤدي رئي��������س املحكم��������ة و نائبه و 
اعض��������اءه االصلي��������ني و االحتي��������اط م��������ن القضاة 
اليمني الدس��������تورية امام رئي��������س مجلس النواب 
وينف��������ذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديالنواب.

■ الكثير من دعاوى سرقة الملكية الفكرية وردت إلى المحاكم

كيف حتافظ على أفكارك من الضياع والسرقة؟

■ القاضي فائق زيدان يقص شريط افتتاح محكمة األحوال الشخصية في الكاظمية.. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.68365/
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بغداد/ إيناس جبار

أكدت إحصائية س��������نوية صادرة عن مسؤولني ماليني في 
مجلس القضاء األعلى أن مؤسستهم وضعت نحو 44 مليار 
دينار عراقي ف��������ي خزينة الدولة، وه��������ي حصيلة إيراداتها 

للعام املاضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات.
وأفادت اإلحصائية أن "مجلس القضاء األعلى يس��������تحصل 
ايراداته من جباية  الرسوم واألمانات ورسم الطابع والتي 
تس��������تقطع من خالل وصوالت الرسوم في املحاكم والدوائر 

التابعة إلى مجلس القضاء األعلى" .
وق��������ال مدير قس��������م املوازنة في املجلس عص��������ام عباس عبد 

املجي��������د إن "إيرادات القضاء للع��������ام 2020 بلغت أكثر من 43 
ملي��������ارا و868 مليون دين��������ار"، مبينا أن "ه��������ذه املبالغ جرى 
تحصليها من أقيام رس��������وم الدع��������اوى، والغرامات، إضافة 

إلى أمانات الصندوق".
وتاب��������ع مدير املوازنة ف��������ي حديث مع "القض��������اء"، أن "ما يتم 
جبايته هي رس��������وم س��������يادية مفروضة بحكم القانون، ولم 

يحصل تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي".
وعّد إن "القضاء من مؤسس��������ات الدولة التي تمّول الخزينة 
العام��������ة"، وزاد أن "إيراداتنا ال ننفق منها ش��������يئًا، بل تذهب 

جميعها إلى خزينة الدولة".
وذك��������ر بأنه "عدم زيادة األمانات والرس��������وم الس��������يادية التي 

يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنني، ولفتوا 
إل��������ى أن إجراءات كثيرة كانت في الس��������ابق تكل��������ف امليزانية 
أم��������واال اختصره��������ا منتس��������بو القض��������اء بمب��������ادرات العم��������ل 

التطوعي".
وأكد عص��������ام إن "ديوان الرقابة املالية يتس��������لم حس��������اباتنا 
الختامية للعام املاضي ضمن املدة املقّررة، وبنس��������ب انجاز 
عالية"، فيما أشار بأن " املوازنة ملجلس القضاء األعلى تعد  
بناء على االحتياجات املتوقعة للمجلس وللمحاكم  ثم يتم 

التصويت  عليها في مجلس النواب  بعد مناقشتها 
وش��������دد عل��������ى أن "الس��������لطة القضائية حرصت عل��������ى إعادة 
تنظي��������م املوازن��������ة الخاصة بالعام الحالي بما يتناس��������ب مع 

الوض��������ع الراهن، ونوه أن "رواتب منتس��������بي مجلس القضاء 
األعلى للدولة العراقية ال تدفع من هذه اإليرادات"، موضحا 
أن  "الرواتب معدة على أساس الدرجات الوظيفية املشغولة 

من قبل املوظفني أو تلك املستحدثة".
وعل��������ى الرغم من تفش��������ي الجائحة خالل الع��������ام املاضي إال 
إن "الدوائ��������ر واملحاك��������م التابعة إلى مجل��������س القضاء األعلى  
أنجزت أعمالها والس��������يما فيما يخص الجانب املحاس��������بي 
والحس��������ابات الختامي��������ة  حي��������ث حققت إيراداته��������ا بتنامي 
مس��������تمر كدأب األعوام الس��������ابقة ورحلت إيراداتها باملبالغ 

املتحصلة والتي أعلنتها اإلحصائية املالية". 

بغداد / القضاء

يعتقد رئيس مجلس القضاء األعلى أن أحدا لم 
يستشر القضاء عند كتابة الدستور، على األقل 
م��������ا يتعلق بامل��������واد التي تخصه، الفت��������ا إلى أن 
"رهن تعيني املناصب القضائية العليا بموافقة 

مجلس النواب تعد كارثة".
وقال القاض��������ي الدكتور فائق زي��������دان في حوار 
"املؤسس��������ة  ان  "القض��������اء"  تابعت��������ه  تلفزيون��������ي 
القضائي��������ة كغيره��������ا ل��������م تس��������لم م��������ن الضغوط 
الت��������ي يمارس��������ها كثير من السياس��������يني ممن ال 

يحترمون سيادة القانون واستقالل القضاء".
وأض��������اف أن "التدخ��������ل يمكن وصف��������ه بالطلبات 
املس��������تمرة من بعض السياس��������يني والتي غالبا 
ما تقتصر على التوسط ملتهم أو من يعتبرونه 
صاحب حق"، متابع��������ا "لجهلهم بعمل القضاء 
ال يعتق��������دون أنه تدخل بل هو نقل مظلمة أو ما 
شابه"، مش��������يرا إلى أن "القضاء لم يرضخ لهذه 
الضغوط أو ما يسمى بالتسويات السياسية".

قوانين قديمة
وف��������ي محور آخ��������ر، قال رئيس مجل��������س القضاء 
األعلى "عند تس��������لمي زمام املس��������ؤولية رأينا أن 
الكثير م��������ن القوانني قديمة، ولي��������س من الالئق 
أن تعمل املحاكم اس��������تنادا إل��������ى أحكام مجلس 
قيادة الثورة وأوامر س��������لطة االئتالف، فشكلنا 
لجنة من كبار القضاة وكانت الفكرة أن تتحول 
بعض ق��������رارات مجلس قي��������ادة الث��������ورة وأوامر 
الحاكم املدني إلى مواد قانونية، ولكن وجهات 

نظر أخرى عرقلت من مضي هذا املشروع".
وواص��������ل الق��������ول "أثناء مرحلة كتابة الدس��������تور 
ازعم أن القضاء لم يستشر، على األقل في املواد 
املتعلقة بالسلطة القضائية، وبعض النصوص 

غير صحيحة وتنقصها الدقة".

كارثة حقيقية
وذك��������ر القاض��������ي أن "الدس��������تور ره��������ن تعي��������ني 
املناص��������ب العليا في القض��������اء بموافقة مجلس 

النواب، ونحن نعتقد أنه ه��������ذه كارثة حقيقية، 
وطالبنا سابقا، ونطالب بتعديل هذه املواد إذا 

كانت هناك نية لتعديل الدستور".
وع��������ن العالقة بني الس��������لطات أف��������اد بأنها "منذ 
2018 ت��������كاد تك��������ون أفضل من املراحل الس��������ابقة 
وه��������ي عالقة مثالي��������ة قائمة عل��������ى التعاون بني 
الس��������لطات ورؤس��������ائها"، مش��������يرا إل��������ى أن "مبدأ 
الفصل بني الس��������لطات هو مبدأ دس��������توري ورد 
في امل��������ادة )47(، وليس هناك تداخل في العمل، 
ولك��������ن تبقى فق��������رة تعيني املناص��������ب العليا في 
القضاة املره��������ون بتدخل مجلس النواب، تبقى 

محل اعتراضنا".
لكنه اس��������تدرك قائال "أيضا السلطة التشريعية 
بحكم صالحياتها تشرع القوانني التي تعتقد 
أنها مناس��������بة، وم��������ن املمكن أن تش��������رع قوانني 
تس��������يء للس��������لطات األخ��������رى، كما حص��������ل عند 

تش��������ريع قانوني اإلش��������راف القضائي واالدعاء 
العام بخالف رؤيا مجلس القضاء األعلى".

مسؤولية كبيرة
وعن املس��������ؤولية القضائية ف��������ي الظرف الراهن 
أوض��������ح أن "املس��������ؤولية كبي��������رة ج��������دا ومعقدة، 
تتخللها معان��������اة عدم تفهم فك��������رة أن القاضي 
يطب��������ق القانون وفق األدل��������ة، أحيانا يكون أحد 
أط��������راف الدعوى صاح��������ب حق لكن��������ه ال يمتلك 
الدلي��������ل الذي يقدمه إلى القضاء ولهذا يخس��������ر 

حقه ويكون رأيه سلبيا تجاه القضاء".
وعن أع��������داد القضاة وطريق��������ة تأهيلهم، أكد أن 
"عدد القض��������اة حاليا يق��������ارب 1600 قاٍض وهو 
عدد غي��������ر كاف، فاملحاكم تحتاج الى عدد أكبر، 
لكن صناعة القاضي ليس��������ت باملهمة الس��������هلة"، 
الفتا إلى أن "األس��������لوب ال��������ذي نتبعه حاليا في 
صناع��������ة القاضي ه��������و املعه��������د القضائي الذي 
نعتق��������د انه الراف��������د الوحيد واألفض��������ل لتخريج 
القض��������اة مل��������ا يحت��������وي م��������ن مؤه��������الت تتضمن 
الدروس النظرية والتطبيق العملي في املحاكم 

خ��������الل الدراس��������ة وعملية صقل ش��������خصيته من 
خالل هذه الفترة". 

أعراف عشائرية
وف��������ي محور آخر أفاد بأن "األعراف العش��������ائرية 
ساهمت في حل الكثير من املشكالت االجتماعية 
وله��������ا دور إيجاب��������ي ف��������ي الصل��������ح ب��������ني بعض 
املتخاصم��������ني إال أنها لم تقم مق��������ام القضاء في 
عمله"، الفتا إلى أن "هناك دورا سلبيا ايضا لهذه 
األعراف يتمثل بما يس��������مى بالدكة العشائرية، 
فبعد إن كان ه��������ذا العرف متواجدا بصورة غير 
قانونية في الريف بدأ يزحف إلى املدن ويشكل 
ظاهرة تؤثر عل��������ى أمن املجتمع وبث الرعب في 
الن��������اس، لذلك وجهنا املحاك��������م بالنظر إلى هذه 
الجريمة كصورة من صور اإلرهاب، ما س��������اهم 

في الحد منها إلى حد كبير".

وف��������ي م��������ا يتعل��������ق باملحكم��������ة االتحادي��������ة أك��������د 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى أن "املحكمة 
ف��������ي 2005 ج��������رت مح��������اوالت  بع��������د تش��������كيلها 
عديدة لتش��������ريع قانونه��������ا إال أن تلك املحاوالت 
باءت بالفش��������ل ألس��������باب تتعلق بالخالف حول 
تكوي��������ن املحكم��������ة وفئاتها الث��������الث التي وردت 
في الدس��������تور؛ القضاة وخبراء الفقه اإلسالمي 
وفقهاء القانون، وكذل��������ك بآلية صدور القرارات 
وتفس��������ير مفه��������وم األغلبي��������ة ف��������ي التصويت، ما 

أسهم في تأخير إقرار هذا القانون".
وأض��������اف أن "آراء املش��������رعني اختلفت ف��������ي إقرار 
القان��������ون واالعتماد على صيغ��������ة واحدة، إال أن 
دور مجل��������س القضاء األعلى وضغطه املتواصل 
س��������اهم في تعديل قان��������ون املحكم��������ة االتحادية 
بش��������كلها وتكوينها الحالي بتش��������كيلة قضائية 

خالصة".

احتماء بالحصانة
وم��������ن جهة أخ��������رى، رأى القاض��������ي الدكتور فائق 
زي��������دان أن "ملف الفس��������اد ال يقل خطورة عن ملف 
اإلرهاب، ومس��������ألة مكافحته معقدة"، كاش��������فا أن 
"لجنة ش��������كلت من قب��������ل رئيس الوزراء بحس��������ب 
صالحيته القانونية ضمت محققني من الداخلية 
والنزاه��������ة واملخابرات تع��������رض مخرجات عملها 
على املحكمة وهي من تحدد"، مؤكدا أن "القضاء 
بدوره شكل لجنة قضائية من ثالثة قضاة لنظر 
ما تنج��������زه اللجنة التحقيقية"، الفتا إلى "صدور 
مذكرات قبض بحق وزراء س��������ابقني ومسؤولني 

كبار إال أن بعضهم يحتمون بالحصانة".
وع��������ن األحداث الت��������ي رافقت التظاه��������رات ذكر أن 
"مجلس القضاء ش��������كل هيئ��������ات تحقيقية في كل 
املحافظ��������ات التي حصلت فيه��������ا تظاهرات وهذه 
الهيئ��������ات تعمل، وتلقت الش��������كاوى ع��������ن قضايا 
قت��������ل متظاهرين، واكتمل التحقي��������ق في عدد من 
القضايا وصدرت أحكام على متهمني، وصدرت 
مذكرات قبض بحق ضباط من الداخلية والدفاع، 
لكن بموجب القانون يتوقف تنفيذ هذه املذكرات 
على موافقة القائد العام للقوات املسلحة أو وزير 

الداخلية إذا تعلق األمر بضباط الداخلية".

القضاء رفد خزينة الدولة قرابة 44 مليار دينار العام المنصرم

رئيس مجلس القضاء األعلى: رهن تعيين المناصب القضائية العليا 
بموافقة مجلس النواب كارثة

دور الوسائل الفنية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( في مكافحة الجريمة
ه��������ذا م��������ن جانب ومن جان��������ب آخر اليمكن ألي ش��������رطة دول��������ة معينة 
أن تم��������ارس دوره��������ا في التح��������ري ع��������ن الجريمة والبحث ع��������ن األدلة 
ومالحق��������ة مرتكبيه��������ا خارج إقليم ح��������دود دولتها ليمت��������د إلى دولة 
أخ��������رى لتعارضه مع مبدأ االختصاص اإلقليم��������ي للقانون الجنائي 
الذي هو جوهر سيادة الدولة، لتلك العوامل كانت الحاجة لتأسيس 
"املنظمة الدولية للش��������رطة الجنائية" التي يطل��������ق عليها باملختصر 
ب)اإلنتربول( التي يقلى على عاتقها التنس��������يق والتعاون الشرطي 
الدولي في مج��������ال مكافحة الجريمة الس��������يما الجريمة املنظمة عبر 
الوطنية )كجرائم تجارة املخدرات واإلرهاب وس��������رقة وتجارة اآلثار 
وغس��������ل األموال وتزييف العملة(و مالحقة املجرمني وتسهيل عملية 
تس��������ليمهم إلى الدولة طالبة التسليم من أجل محاكمتهم،باستثناء 
الجرائم السياس��������ية والعسكرية والدينية حس��������ب نظامها الداخلي، 
وتمتل��������ك منظم��������ة اإلنتربول عدة وس��������ائل فنية في مج��������ال مكافحة 

الجريمة والقبض على املجرمني ومن أهم تلك الوسائل:- 
أوال : منظومة االتصال املأمونة 

 يطلق عل��������ى هذه املنظوم��������ة )منظومة اتصاالت اإلنترب��������ول العاملية
I_ 24 \7( ( الت��������ي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجية الحديثة 
ف��������ي مجال االتصاالت، التي تتيح ملنظم��������ة اإلنتربول إقامة االتصال 
الف��������وري وتبادل الرس��������ائل واملعلوم��������ات الجنائي��������ة والقضائية بني 
األمانة العامة للمنظمة واملكات��������ب املركزية الوطنية للدول األعضاء 
بطريق��������ة مؤمن��������ة وف��������ق معايي��������ر دولي��������ة وقانونية وتحت��������وي هذه 
املنظومة على أربع معطيات األولى منظومة البحث اآللي االس��������مية 
التي تحت��������وي على قيود املجرمني املعروفني بس��������وابقهم وصورهم 
وبصم��������ات أصابعه��������م فضال ع��������ن األش��������خاص املفقودي��������ن والجثث 
املجهول��������ة، والثاني��������ة منظومة وثائق الس��������فر والتي تهت��������م بوثائق 
السفر املسروقة واملستعملة في النشاطات اإلجرامية كالهجرة غير 
الشرعية وتجارة املخدرات واإلرهاب وغسل األموال وغيرها،والثالثة 
منظومة السيارات املسروقة والتي تهتم بمتابعة وضبط السيارات 

املس��������روقة ومكافح��������ة االتجار بها من خ��������الل قاعدة بيان��������ات دولية 
مخزونة تحفظ لديها، والرابعة منظومة اللوحات الفنية التي تهتم 

باآلثار واملمتلكات الثقافية واألعمال الفنية املسروقة. 
ثانيًا : نشرات البحث الدولية 

تقوم األمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( 
بإص��������دار نش��������رات مختلفة بناء على طل��������ب مقدم إليها م��������ن املكاتب 
الوطني��������ة املركزي��������ة في ال��������دول األعض��������اء أو املنظم��������ات الدولية التي 
تربطها باإلنتربول اتفاقيات خاصة، والنش��������رة هي إش��������عار تقصي 
أو مذك��������رة بح��������ث تص��������در باللغ��������ات الرس��������مية األربعة )اإلس��������بانية 
واالنكليزية و العربية والفرنس��������ية( وتتنوع تلك النش��������رات الدولية 

حسب مضامينها والهدف منها إلى ثمان أنواع كاآلتي : 
1 _ النشرة الحمراء

 تعد هذه النش��������رة م��������ن أق��������وى أدوات املالحقة الدولية لألش��������خاص 
املطلوب��������ني الت��������ي صدرت بحقه��������م أوامر قب��������ض أو أحكام��������ًا غيابية 
باإلدان��������ة وفي ح��������االت الجرائ��������م الجس��������يمة كاالنتماء إل��������ى عصابة 

إجرامية منظمة. 
2 _ النشرة الخضراء 

تش��������مل هذه النش��������رة الدولية على بيانات النش��������رة الحمراء نفسها 
املذك��������ورة أنف��������ًا، غي��������ر أنها تختل��������ف عنها ف��������ي ح��������االت إصدارها،إذ 
تصدره��������ا األمان��������ة العام��������ة لإلنترب��������ول للمكاتب املركزي��������ة الوطنية 
لألعض��������اء للتحذي��������ر واملراقبة وملنع��������ه من ارتكاب جرائم مس��������تقبال 

لألشخاص في الحاالت التالية:
أ _ حال��������ة املج��������رم األقل خط��������ورة إجرامية وهو ال��������ذي ال تتوفر فيها 

الصفات الشخصية في شخص املطلوب في النشرة الحمراء.
ب _ حالة املجرم املقبوض عليه وتنفذ العقوبة بحقه أو قيد الحبس 

االحتياطي )قيد التوقيف(.
3 _ النشرة الزرقاء 

تعد هذه النش��������رة مجرد إخطار يصدر من الدول��������ة التي يوجد على 

أراضيها الش��������خص املطلوب إلى الدولة الطالبة بواسطة اإلنتربول، 
تتضمن املعلومات بأن الش��������خص املطلوب موجود على أراضيها أو 
الدولة التي سوف يغادرها، ويعد األخطار التزامًا أدبيًا فقط ونوعًا 

من املجاملة الدولية التي تراعى مستقباًل من الدولة الطالبة.
4 _ النشرة الصفراء 

تصدر هذه النشرة من األمانة العامة لإلنتربول وتعمم إلى املكاتب 
املركزي��������ة الوطني��������ة في دول األعض��������اء كافة للبحث عن األش��������خاص 
املفقودين واألشخاص األجانب فاقدي األهلية والسيما القاصرين.

5 _ النشرة السوداء 
تصدر هذه النشرة من األمانة العامة لإلنتربول وتعمم إلى املكاتب 
املركزية الوطنية لل��������دول األعضاء كافة ألخطارهم للبحث عن هوية 
جث��������ة مجهولة في إحدى الدول وتتضمن صور وأوصاف تلك الجثة 

وما توافر من ظروف ومالبسات حادث الوفاة.
6 _ النشرة البرتقالية 

تص��������در هذه النش��������رة من األمان��������ة العامة لإلنترب��������ول وتكون بمثابة 
"رسالة إنذار أمني " وتعمم على املكاتب املركزية الوطنية واملسئولني 
في املنظم��������ات األمنية وتتضم��������ن معلومات عن أش��������خاص خطرين 
يتوقع ارتكابهم أعمااًل إرهابية أو عن مظاريف أو رس��������ائل مشبوهة 

تتضمن عبوات متفجرة أو حارقة أو أسلحة مموهة. 
7 _ النشرة البنفسجية 

تتضمن هذه النش��������رة توافر معلومات بشأن األساليب اإلجرامية أو 
األجهزة أو املخابئ التي يس��������تخدمها املجرمون الس��������يما في جرائم 

تجارة املخدرات. 
8 _ النشرة الخاصة باالنتربول 

استحدثت هذه النشرة الخاصة باالنترنت عام 2005 من أجل توفير 
أدوات أفضل ملساعدة مجلس األمن على االضطالع بمهمته املتمثلة 
في تجميد األصول وحظر السفر وحظر توريد األسلحة إلى اإلفراد 

والكيانات املرتبطة بالتنظيمات اإلرهابية.

القاضي حيدر فالح حسن

أصبحت الجريمة في وقتنا الحاضر ليس بوسع 
أي دولة مهما كانت متقدمة علميًا واقتصاديًا 
وأمنيًا أن تقوم بمفردها بمكافحتها ومالحقة 

مرتكبيها، إذ إن نشاطهم اإلجرامي لم يعد 
قاصرًا على إقليم دولة معينة بل امتد إلى 

أكثر من إقليم دولة بحيث بات املجرمون منهم 
يشرعون بالتحضير الرتكاب جريمتهم في بلد 

معني ويقدمون على تنفيذ السلوك اإلجرامي 
في بلد آخر ويفرون ويختبئون إلى بلد ثالث 

لالبتعاد عن أيدي أجهزة العدالة مستفيدين من 
التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال االتصاالت 

واملواصالت واالنترنت،

يعتقد أن أحدًا مل يستشر القضاء عند كتابة الدستور

 العالقة بني الرئاسات مثاليةاملعهد القضائي أسلوبنا املعتمد لصناعة القضاة

https://www.hjc.iq/view.68368/
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رئيس استئناف كربالء: 97 % نسبة حسم 
محاكمنا العام الماضي.. ونسعى إلنشاء دور قضاء جديدة

* �ضيادة القا�ضي قبل الدخول بطرح العديد 
من اجلوانب املتعلقة بعملكم نتوجه ب�ضوؤالنا 

الأ�ل املتعلق بر�ؤية رئي�س حمكمة ا�ضتئناف 
كربلء الحتادية للآفاق امل�ضتقبلية للمحكمة 
�العمل الق�ضائي يف املحافظة ب�ضكل عام؟.

-بداية أقول ان رئاسة محكمة استئناف 
كرب��������الء االتحادية تس��������عى الى انش��������اء 
االس��������تئناف  بمق��������ر  الخاص��������ة  األبني��������ة 
فه��������ي تس��������تخدم اآلن بناي��������ة قديمة وال 
تس��������توعب حجم العمل س��������واًء للس��������ادة 
القض��������اة او املوظفني واملراجعني. كما ان 
هناك مس��������احة في املحافظة مخصصة 
النش��������اء قصر للقضاء فيها لكن بسبب 
الس��������ير  تع��������ذر  املالي��������ة  التخصيص��������ات 

ببنائه.
كم��������ا اليفوتن��������ي التنويه الى ان رئاس��������ة 
االس��������تئناف تس��������عى ال��������ى ايج��������اد قطع 
أراض خاص��������ة ملحاك��������م دار القض��������اء في 
)الخيرات( وكذلك في )الجدول الغربي( 
حيث ان املحكمتني املذكورتني تشغالن 
أبني��������ة ُمس��������تأجرة، وتحرص الرئاس��������ة 
على ايجاد مساحات كافية إلنشاء دور 
القض��������اء عليها ونحن على تواصل دائم 
م��������ع الدوائر املعنية بإنش��������اء أبنية لتلك 

املحاكم.
من ضمن رؤانا املستقبلية ايضا العمل 
عل��������ى تعزيز أع��������داد املوظفني واملحققني 
والس��������ادة القضاة بك��������وادر اضافية بما 
يتالءم وحجم العمل في مركز االستئناف 
واملحاكم في االطراف التابعة للرئاس��������ة 
بش��������كل يتناس��������ب م��������ع اع��������داد الدعاوى 

املقامة والحجج االخرى.

*�ما هي تطلعاتكم عن تفعيل �ضند�ق 
ال�ضكا�ى باملحاكم؟

-هناك ع��������دة وس��������ائل متع��������ددة يتبعها 
املواطنون في تقديم طلباتهم وشكاواهم 
الى رئاسة االس��������تئناف وهي عن طريق 
البري��������د االلكتروني او تقديمها بش��������كل 
مباش��������ر، وال ب��������أس بتفعي��������ل صن��������دوق 
الشكاوى في املحاكم ايضا، حيث شرعت 
رئاسة استئناف كربالء االتحادية بتلك 
الخطوة الهامة ومتابعتها بشكل يومي 
ومباشر من قبلنا. ان صندوق الشكاوى 
يعزز مساعدة املواطن في ايصال صوته 
وط��������رح املظلم��������ة التي يش��������عر به��������ا الى 

رئاسة االستئناف عبره.

* ما هي الآلية املنا�ضبة التي تر�نها لتفعيل 
عمل املحققني الق�ضائيني؟

املحق��������ق  من��������ح  العراق��������ي  املش��������ّرع  ان   -
القضائي ثق��������ة كبيرة تمثل��������ت بإعطائه 
س��������لطات ش��������به قضائي��������ة، واتضح ذلك 
من خالل ن��������ص امل��������ادة )112( من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية التي منحت 
املحقق حق توقيف املتهم في جناية مع 
اجازته اطالق س��������راح املته��������م بكفالة في 
املناطق النائية، كما أوكل املحقق اتخاذ 
االجراءات املنصوص عليها باملادة )43( 
من نفس القانون من حيث عند حصول 
الجرائم املش��������هودة وصف اآلثار املادية 
لها واألضرار الحاصل��������ة باملجني عليه 
وبيان الس��������بب الظاه��������ر للوفاة إن وجد، 
وكذل��������ك تنظيم مرتس��������م للم��������كان ومحل 

وقوع الحادث.
 تلك الصالحيات منحت للمحقق حيث 
راع��������ت الرئاس��������ة وج��������وده وإمكانيات��������ه 
القانونية وتودع لدي��������ه القضايا املهمة 
ملمارسة دوره القانوني لتلقي الشكاوى 
والسير باالجراءات التحقيقية في ضوء 
قانون اصول املحاكم��������ات الجزائية وما 
رس��������مه للمحقق التخاذ كافة اإلجراءات 
املناس��������بة بخص��������وص الش��������كاوى التي 

تقدم إليهم.
ان رئاستنا حريصة على تطوير قدرات 

املحققني القانونية والذهنية وقد تمثل 
ذل��������ك بإقامة ورش تطويري��������ة دورية في 
مركز االس��������تئناف بما يت��������الءم وطبيعة 
وحجم العمل فيها بما ُينمي ويزيد من 
قدرات املحققني القضائيني العاملني في 

مجال التحقيق.

* �ماهي فاعلية عمل مكتب التحقيق 
الق�ضائي يف ال�ضتئناف؟

-ان مكتب التحقيق القضائي في االستئناف 
يتلقى الشكاوى بشكل مباشر من املواطنني، 
وف��������ي بداية العام الحالي 2021 تم توس��������يع 
الرقع��������ة الجغرافية لعمله وإضافة عمل اهم 
مركزي��������ن ف��������ي مدينة كرب��������الء وهم��������ا مركزا 
)املخيم والعباس��������ية( حيث اصبح عمل تلك 
املراك��������ز مكاني��������ا ضم��������ن اختص��������اص مكتب 
التحقي��������ق القضائ��������ي، وت��������م تعزي��������ز املكتب 
بعدد من الس��������ادة املحققني لتسهيل العمل 

وتخفيف االعباء عليه.
وهن��������ا ال يفوتن��������ي الق��������ول ب��������ان الدع��������اوى 
ملكت��������ب  الس��������ابق  الع��������ام  خ��������الل  املس��������جلة 
التحقي��������ق القضائ��������ي كان��������ت )2461( دعوى 
جزائية، في حني نجد خالل ش��������هري كانون 
الثاني وشباط من العام الحالي قد ازدادت 
بع��������دد)1250( دعوى مس��������جلة ل��������دى املكتب 
ماي��������دل عل��������ى كث��������رة االعمال وتوس��������ع عمل 
املكت��������ب في زي��������ادة القضايا بش��������كل اصبح 
املواطن يشعر باطمئنان أكثر من ناحية أن 
العمل يسير بس��������هولة ويسر بشكل يضمن 
املواطن الوص��������ول الى حقه عب��������ر مراجعته 
ملكت��������ب التحقي��������ق القضائ��������ي القري��������ب م��������ن 

محكمة التحقيق دون مشقة او عناء.

*كانت )الق�ضاء( قد �ضلطت ال�ضوء على 
اإح�ضائيات حماكم ال�ضتئناف يف عموم 

العراق للعام املن�ضرم 2020 الذي �ضهد 
ارها�ضات عديدة متثلت بتف�ضي اجلائحة، 

�يهمنا اأن نعرف اح�ضائيات ا�ضتئناف 
كربلء للعام املن�ضرم بل�ضان رئي�ضه؟

-في ما يخص احصائيات الدعاوى للعام 
املاضي فإن الدعاوى التي سجلت خالله 
في محاكم مق��������ر االس��������تئناف واملحاكم 
التابعة له��������ا باالقضية والنواحي كانت 

على النحو االتي:
بلغ مجم��������وع الدعاوى املس��������جلة خالل 
الع��������ام املنص��������رم )67861( دع��������وى انجز 
ال��������ى  اضاف��������ة  دع��������وى،   )65544( منه��������ا 
الحج��������ج واملعامالت االخ��������رى حيث بلغ 
مجموعها )15730( حجة ومعاملة، أما 
محاك��������م األح��������وال الش��������خصية والبداءة 
ف��������أن املجم��������وع بل��������غ )4806( وه��������و عدد 
كبير يحت��������اج لتعزيز ال��������كادر الوظيفي 
والقض��������اة. وعلي��������ه يمكن الق��������ول الى ان 
نسبة حس��������م الدعاوى في عام 2020 من 

قبل محاكمنا قد بلغت 97%.

*ن�ضبة رائعة تقودنا ملحور اآخر تتعلق 
مب�ضاريع التطوير املنجزة �امل�ضتقبلية يف 

ال�ضتئناف؟
-م��������ن املع��������روف أن هدفن��������ا األول يتعلق 
باملراج��������ع ال��������ذي ه��������و )املواط��������ن( وبهذا 
الصدد نقول ان رئاسة محكمة استئناف 
كرب��������الء االتحادية تس��������عى ال��������ى تفعيل 
نظام االستعالمات االلكترونية تماشيا 
مع رؤى مجلس القضاء األعلى وتأكيد 
الس��������يد رئي��������س املجل��������س عل��������ى مواكبة 
الحديث��������ة  التكنولوجي��������ة  التط��������ورات 
الهادف��������ة الى تس��������ريع إج��������راءات العمل 
وتقليل الوقت والجهد الالزمني النجاز 

األعمال التي يقوم بها الس��������ادة القضاة 
واملوظفون، ولغرض تحس��������ني الخدمات 
التي تقدم لتخفيف الزخ��������م جراء زيادة 
أع��������داد الدع��������اوى الت��������ي تس��������جل خ��������الل 
السنة وكذلك كثرة املراجعة للمواطنني 
والس��������ادة املحامني لالس��������تعالم عن تلك 
الجزائية والقرارات  الدعاوى والقضايا 
الت��������ي تصدر من املحاكم فأن اس��������تخدام 
االس��������تعالمات االلكتروني��������ة يقل��������ل م��������ن 
الضغط على املحاكم ويخفف من العبء 
عل��������ى املواطن��������ني ويلب��������ي االحتياج��������ات 
الخدمة االلكترونية.  ومتطلبات متلقي 
االس��������تعالمات  نظ��������ام  ويس��������اعد  كم��������ا 
تفاصي��������ل  معرف��������ة  عل��������ى  االلكتروني��������ة 
القرارات والدعاوى املسجلة لدى املحاكم 
وكذل��������ك الطلبات واملعامالت ما يس��������هل 
ويقلص اإلجراءات الروتينية في العمل 

وهو ما نصبو إليه.  

* تقودنا اإجابتكم اإىل �ضوؤال اآخر يتعلق باآلية 
عمل اخلدمة اللكرت�نية با�ضتئناف كربلء؟ 

-مضت عدة أعوام على مباشرة استئناف 
كربالء بالعمل في الخدمة االلكترونية، 
حيث بمقدور من يحضر املرافعات امام 
املحاكم الجزائية واملدنية مش��������اهدة ما 
ي��������دور وُيثّبت ف��������ي محاضر الجلس��������ات 
عبر وضع شاشات تثبت فيها محاضر 
الجلس��������ات كما وإن بإم��������كان الخصم ان 
ي��������رى مايثبت فيها من اقوال واعترافات 
م��������ن خالل شاش��������ات الع��������رض املوجودة 
ف��������ي قاعات املرافعات تلك، إضافة الى ان 
العقود قد اصبح��������ت الكترونية في مقر 
استئناف كربالء حيث باإلمكان التقديم 
الكتروني��������ا للحصول عل��������ى عقد الزواج 
لتقلي��������ص الجه��������ود وتقلي��������ل التكاليف 
املادي��������ة وتخفي��������ف الحم��������ل ع��������ن كاه��������ل 

املواطن��������ني، وكذل��������ك يس��������تطيع املراج��������ع 
الحصول عل��������ى القرار أو عقد الزواج من 
خالل العمل على الحاسبة دون الرجوع 
إلى الس��������جالت او األوليات. حيث تسهم 
كل تلك األم��������ور بتقليل الجهود والوقت 

للمراجع ومالكات املحكمة.

*ما هي جهود ال�ضتئناف لفتتاح حماكم 
جديدة؟

-ان املحاكم التابعة لرئاسة االستئناف 
ف��������ي كل األقضي��������ة والنواح��������ي موجودة 
وت��������ؤدي أعماله��������ا عل��������ى أت��������م وج��������ه اال 
محكمتي )الجدول الغربي( و)الخيرات( 
اللت��������ني تحتاج��������ان إلنش��������اء بن��������اء ل��������دار 
القض��������اء فيهما، إضافة ال��������ى أن محكمة 
)الُحْر( تحتاج الى تأهيل عمراني جراء 
التوس��������ع الس��������كاني الحاصل بالقضاء، 
حي��������ث يوجد ف��������ي قضاء الح��������ر اكثر من 
ثمانني حيًا س��������كنيًا وكثافته السكانية 
التوس��������ع  بس��������بب  مس��������تمر  بازدي��������اد 
العمراني والهجرة من املحافظات اليها 
ج��������راء عوامل القدس��������ية وف��������رص العمل 
املتوفرة في املحافظة ما ينعكس تأثيره 
على كثرة املشاكل التي تقابلها الحاجة 
الى توسع العمل القضائي بما يستلزم 
بن��������اء املحكم��������ة هن��������اك )دار القضاء في 
الحر( والتي اصبحت ال تستوعب العمل 
الحال��������ي وتحتاج ال��������ى بناي��������ة إضافية 
يتم تعزيزها بعدد من الس��������ادة القضاة 
واملوظفني املختصني بالعمل القضائي.

*نتوجه ب�ضوؤالنا اإىل منحًى اآخر يتعلق 
باإجراءات ال�ضتئناف للوقاية من جائحة 

كور�نا؟
الضواب��������ط  ب��������كل  مقي��������دة  الرئاس��������ة  -إن 
والتعليم��������ات الص��������ادرة من اللجن��������ة العليا 

الخاص��������ة  الوطني��������ة  والس��������المة  للصح��������ة 
بمكافح��������ة جائح��������ة كورونا رقم )5( لس��������نة 
2021، وكانت اصدرت اللجنة املختصة قرارًا 
تضمن كيفي��������ة التعامل مع ه��������ذه الجائحة 
واالجراءات التي تل��������زم دوائر الدولة القيام 
بها، والرئاس��������ة من جانبها أك��������دت والتزال 
تؤكد على إلزام املراجعني بارتداء الكمامات 
ومراعاة التباعد الجس��������دي قدر املس��������تطاع 
سواء بني منتسبي الرئاسة واملراجعني من 
جه��������ة أو املراجعني واملوظف��������ني فيما بينهم 
من جهة أخرى، كما وتمت االستعانة بأفراد 
الش��������رطة القضائية والح��������راس القضائيني 
بما يس��������هل عم��������ل املواطنني وبم��������ا ال يؤدي 
تواجدهم الى زيادة انتش��������ار الوباء. وكذلك 
تم��������ت مراع��������اة افتت��������اح النوافذ ف��������ي الغرف 
والقاع��������ات وتوفي��������ر املعقم��������ات التي تحوي 

على الكحول بهدف التعقيم املستمر.
كذل��������ك وجه��������ت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
كربالء االتحادية بوضع الحواجز الشفافة 
الفاصلة بني املواطنني واملراجعني كما وتم 
االستعانة بالتكنولوجيا لتزويد املواطنني 
بحجج القرارات بغية تسهيل عملهم وعدم 
بقائهم لفترة طويلة داخل بنايات املحاكم.

* يف مو�ضوع اآخر، كرثت يف الآ�نة 
الخرية جرائم العنف الأ�ضري يف املحافظة 

�هنا يهمنا معرفة ر�ؤيتكم حول ا�ضباب 
�ضيوع تلك الظاهرة ��ضبل احلد منها، �هل 

ح�ضمت حماكمكم الق�ضايا املتعلقة بها؟
- ف��������ي ما يخص حاالت العنف األس��������ري 
فم��������ن املؤك��������د أن هناك أس��������بابا متعددة 
تتس��������بب في ه��������ذه الجرائم التي س��������عى 
املش��������رع العراقي ال��������ى الح��������د منها على 
اعتب��������ار ان األس��������رة ه��������ي ن��������واة املجتمع 
ويجب إعطاؤها أهمي��������ة قصوى. حيث 
سعى مجلس القضاء األعلى الى إعطاء 
ه��������ذه املس��������ألة أولوية كبيرة ف��������ي العمل 
القضائي. وهن��������ا الخص اإلجراءات إلى 

اآلتي:
ف��������ي 2021/1/10  وبن��������اء عل��������ى مقررات 
مجلس القضاء االعلى بجلس��������ته االولى 
املنعقدة بتاري��������خ 2021/1/7 تم إصدار 
بيان يقض��������ي بوجوب تش��������كيل محاكم 
تحقي��������ق ومحاك��������م جن��������ح متخصص��������ة 
بالنظ��������ر ف��������ي قضاي��������ا العنف االس��������ري 
ويك��������ون ذلك باالضافة ال��������ى اعمالها في 
مرك��������ز كل منطقة اس��������تئنافية، حيث ان 
عدد القضايا املسجلة الخاصة بالعنف 
االس��������ري في محافظة كربالء خالل عام 

2019 نجد ان:
- القضاي��������ا املتعلق��������ة بح��������االت تعني��������ف 
االطف��������ال ق��������د بلغ��������ت اعدادها املس��������جلة 

)168( قضية.
-القضاي��������ا الخاص��������ة بح��������االت تعني��������ف 

النساء كانت )1231( قضية.
-القضاي��������ا املس��������جلة خالل الع��������ام 2019 
الخاص��������ة بح��������االت تعنيف الكب��������ار فقد 

بلغت )229( قضية.
وإذا نظرن��������ا إل��������ى اإلحصائي��������ة في عام 
2020 ونقارنها بالذي قبله فإننا سنجد 

انخفاضا كبيرا. حيث أن: 
تعني��������ف  بح��������االت  املتعلق��������ة  القضاي��������ا 
األطفال في عام 2020 قد بلغت أعدادها 

)106( قضايا  فقط.
القضاي��������ا الخاص��������ة بح��������االت تعني��������ف 

النساء كانت )985( قضية.
أما القضايا املس��������جلة الخاصة بحاالت 
تعنيف الكبار فق��������د بلغت )124( قضية. 
وهو انخفاض ملحوظ في عدد القضايا 

املسجلة املتعلقة بالعنف االسري.

*�ما هي اأ�ضباب احلالت ا�ضل؟
-ان من اس��������باب تفش��������ي تلك الح��������االت التي 
ت��������ؤدي الى العنف االس��������ري منه��������ا الظروف 
االقتصادية والحالة االسرية وعدم متابعة 
اآلباء لألوالد واستخدامهم ملواقع التواصل 
االجتماعي وانشغال الكثير منهم باالعمال 
الخارجي��������ة عل��������ى حس��������اب الرقاب��������ة وكذلك 
القن��������وات الفضائي��������ة وما يع��������رض فيها من 
مس��������ائل تؤدي الى تفكك األس��������رة وبالتالي 

زيادة الجرائم.

*ناأتي اإىل عامل اآخر يتعلق بعملكم كثريًا ما 
تنا�لته ��ضائل العلم مكمنه قلة عدد ايام 

امل�ضاهدة )الباء لأبنائهم( عرب ا�ضطحاب 
طليقاتهم لهم، �مطالب الباء املتعلقة باإلغاء 

املادة )57( احوال �ضخ�ضية، يف حني 
ان بع�س حماكم الحوال ال�ضخ�ضية يف 

ال�ضتئنافات الخرى متنح اربعة ايام 
م�ضاهدة بال�ضهر مبعدل )9( �ضاعات، فما 
هي اإجراءات ال�ضتئناف بهذا اخل�ضو�س 

�كم هي معدل امل�ضاهدة �كم �ضاعة؟
-ان مجل��������س القض��������اء االعل��������ى كان ق��������د 
اص��������در ع��������دة إعمام��������ات على رئاس��������ات 
محاكم االستئناف وتم العمل بموجبها 
وكذلك وضعت ضوابط خاصة بأصول 
املش��������اهدة للمحضونني وت��������م مراعاتها 
م��������ن قبل املحاك��������م والجه��������ات التنفيذية 
وبمتابع��������ة مباش��������رة من قبل رئاس��������ات 
االس��������تئناف وخصوصا رئاسة محكمة 
اس��������تئناف كرب��������الء وم��������ن قبل الس��������ادة 
القضاة في محاكم االحوال الشخصية. 
إن من ضمن األمور التي يجب مراعاتها 
للمش��������اهدة هو أن يكون مكان املشاهدة 
ابتداًء بحسب اتفاق الطرفني املتداعيني 
عن��������د النظ��������ر بدع��������وى املش��������اهدة وعند 
حص��������ول الخ��������الف بينهما يت��������م تحديد 
مكان املش��������اهدة من قب��������ل املحكمة التي 
تنظ��������ر بالدع��������وى م��������ع مراعاة التوس��������ع 
بتحدي��������د ع��������دد م��������رات املش��������اهدة خالل 
الشهر مع السماح بحاالت االصطحاب 
عل��������ى ان يبق��������ى )يبي��������ت( املحضون لدى 
حاضنت��������ه، كل ذل��������ك ضمان��������ا الش��������راف 

االبوين للمحضون بشكل عادل.
ان رئاس��������تنا بمتابعة دائمة ومتواصلة 
بخص��������وص ض��������رورة التهيئ��������ة للمكان 
ومتابع��������ة  املش��������اهدة  الج��������راء  املالئ��������م 
الس��������جالت املعدة من قبل الجهات التي 
تتول��������ى اجراء املش��������اهدة بم��������ا تتضمنه 
تلك الس��������جالت من ضرورة االشارة الى 
تاريخ املش��������اهدة وعدد املرات التي تتم 
فيه��������ا واوقاته��������ا وكذلك يثب��������ت في تلك 
الس��������جالت تاري��������خ اس��������تالم املحض��������ون 
مم��������ن له الحق باملبيت عن��������د امه او ابيه 
او جدته وحس��������ب مايرد بالقرارات التي 
تص��������در باملحاكم املختصة وكذلك يثبت 
فيه��������ا تاريخ تس��������ليمه ال��������ى الجهة التي 

تتولى مهمة اجراء املشاهدة.
كما تسعى الرئاس��������ة الى تهيئة الكوادر 
الوظيفي��������ة التي تتولى مهمة اإلش��������راف 
عل��������ى اج��������راء املش��������اهدة ف��������ي منظم��������ات 
املجتم��������ع املدن��������ي او املح��������ل ال��������ذي اتفق 
علي��������ه الطرف��������ني م��������ع مراع��������اة الضوابط 
التي صدرت عن مجلس القضاء االعلى 
عل��������ى  ف��������ي 2020/4/29  بالع��������دد )344( 
ان املش��������اهدة تبدأ من الس��������اعة التاسعة 
وتنتهي حتى السادس��������ة مس��������اء حسب 
املق��������رر باالح��������كام الصادرة م��������ن محاكم 
االحوال الش��������خصية مع مراعاة ساعات 
املش��������اهدة وإجراءاتها خالل أيام العطل 
الرسمية مراعاة لظروف االبوين وكذلك 
مراعاة وقت املشاهدة بالنسبة للصغير 
ال��������ذي يكون في س��������ن الرضاع��������ة على ان 
يزي��������د مل��������دة س��������اعتني وتق��������در كل حالة 

بحالتها.

نظام االستعالمات االلكرتونية املستخدم يف استئناف كربالء قلص من اإلجراءات الروتينية يف العمل 

حوار خاص

نسعى اىل تهيئة الكوادر الوظيفية التي تتوىل مهمة اإلشراف على إجراء املشاهدة 
مع مراعاة الضوابط التي صدرت عن جملس القضاء األعلى

في ظل سعي صحيفة )القضاء( لتسليط الضوء على محاكم استئناف عموم العراق والوقوف على مختلف 
جوانبها عبر اللقاء برؤسائها والوقوف عبرهم على تطلعاتهم، ومشكالت مناطق استئنافاتهم، ورؤيتهم لالفاق 

املستقبلية املتعلقة بالعمل القضائي في محافظاتهم كانت وجهتنا هذه املرة نحو رئاسة محكمة استئناف كربالء 
االتحادية التي التقينا برئيسها القاضي رحيم نومان هاشم حيث أجاب بدوره وبصدر رحب على أسئلة محاوره 

فكانت لنا معه تلك الوقفة:

حوار /  ربيع غالب الجيالوي وعلي البدراوي

■ القاضي رحيم نومان هاشم
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شابان يختطفان طفال ويقتالنه
وشقيقتا القاتل تبلغان الشرطة

وفي مح��������ل تنفي��������ذ الجريم��������ة اقتيد 
إل��������ى دار وه��������و عب��������ارة عن مش��������تمل 
ذي طابق��������ني يش��������غلون في��������ه الط���ابق 
األرضي، ام�ا الطابق العلوي فتشغله 
شقيقة احد املتهمني وزوجها، حيث 
تم حج��������ز املجن��������ي عليه ف����������ي إحدى 
غ��������رف دار الطابق األرض��������ي، وقاموا 
باالتصال بذويه ومس��������اومتهم ع��لى 
دف��������ع الفدي��������ة املالي��������ة مقاب��������ل إطالق 
س��������راحه وطلبوا مبلغا ماليا كبيرا، 
وق��������د تم تخفيضه ف��������ي كل مكاملة مع 
ذوي املجن��������ي عليه حتى وصل املبلغ 

إلى )خمسني ألف دوالر(.
 طيل��������ة فت��������رة االحتج��������از ل��������م يعرف 
األمر سوى الجناة إال انه وفي اليوم 
الس��������ابق من قتله شاهد زوج شقيقة 
املتهم نس��������يبه وصديق��������ه يتحركون 
داخل الدار بحركة غير طبيعية حيث 
الحظ تصرفات لم تبد طبيعية منها 
كأن يغ��������ادر احدهم ويبق��������ى اآلخر او 
إطفاء األضواء لياًل ما دفعه الفضول 
الى التح��������ري والنزول الى املش��������تمل 
عّله يحصل على تفس��������ير لحركاتهم 
املريب��������ة، ل��������م يتوق��������ع ان يج���������د معهم 
طفال محتجزا ف�����ي الدار، فقام بعدها 
ب��������أن  زوجت��������ه  وإخب��������ار  بالخ�������������روج 

ش��������قيقها وصديقه قام��������ا باختطاف 
طف��������ل وحج��������زه في الطاب��������ق االرضي 
وبعد يومني م�����ن ذلك الخبر شاهدت 
الفت��������اة وفي منتصف الليل من خالل 
دارها التي تش��������رف ع���ل��������ى دار املتهم 
وش��������قيقها وه��������م يقوم��������ون بوض��������ع 
ش��������خص في صندوق الس��������يارة كان 
ملفوفا بشرش��������ف وبع����������د خروجهم 
بالسيارة بفترة قصيرة عادا معًا الى 
الدار حيث دخل املتهم االول الى داره 
بينما صعد ش��������قيقها الى دارها، قام 
باملبيت عندها في غرفتها على غير 
عادته وكان يرتعد خوفا وفي صباح 
اليوم التالي لتلك الليلة وعند خروج 
الفتاة لش��������راء بعض امل��������واد الغذائية 
م��������ن احد املحال القريبة فقد س��������معت 
م��������ن الن��������اس املوجودين ف��������ي املنطقة 
بانه تم العثور على جثة طفل مقتول 
وقد ع��ادت مسرعة إلى دارها وحصل 
خالف بينها وبني ش��������قيقها واملتهم 
ال���������ذي ق��������ام بتهديد الفت��������اة وزوجها 
وش��������قيقها بالقتل ف��������ي حالة قيامهم 

باإلخبار عن حادث الخطف والقتل.
 لم تس��������تطع الفت��������اة ان تلزم الصمت 
وهي تفكر ان صبيا في مقتبل العمر 
راح ضحي��������ة أطم��������اع، عق��������دت الع��������زم 

على إخبار ش��������خص تث��������ق به كونها 
تحت التهديد واملراقبة وال تستطيع 
اخب��������ار  بباله��������ا  خط��������ر  الخ��������روج، 
ش��������قيقتها بفعلة أخيه��������ا وأصدقائه 
عّلها تجد حال وخالصا من س��������طوة 
تهديده��������م، وبني ه��������ول الصدمة وألم 
الفاجع��������ة اتخ��������ذت االخ��������ت الثاني��������ة 
القرار بإخبار الش��������رطة عن املتهمني 
ودوره��������م بالج��������ريمة والتخلص من 
ضغوطه��������م وت��������م اتخاذ اإلج��������راءات 
الجثة  القانوني��������ة بحقهم، وتس��������ليم 
بعد ورود املعلومات بش��������أن الحادثة 

الى مركز شرطة.
 وبع��������د اإلخب��������ار ع��������ن وج��������ود جث��������ة 
طفل قرب احد الجوام��������ع في املنطقة 
املكان  الش��������رطة  اس��������تقصت دوريات 

وتم العثور على جث��������ة املجني عليه، 
تغطيها آث��������ار ضربات في قدميه مع 
تلون البش��������رة بلون ازرق كدليل على 
وفات��������ه مختنقًا، وبع��������د التعرف ع�لى 
هويته دون��������ت إفادة وال��������د الضحية 
بأن��������ه تم اختطافه قبل عدة ايام اثناء 
عودته من املدرس��������ة كما أف��������اد بعدم 
وجود ش��������هادة عيانية على الحادث 
وعدم ج��������ود خالف��������ات س��������ابقة بينه 
وبني اي ش��������خص وانه تلقى تهديدا 
وابتزازا من قبل مجموعة أش��������خاص 
) املتهمني في القضية ( ومس��������اومته 
على دفع فدية مالية إلطالق سراحه.

 قناعة المحكمة 
بع��������د إحال��������ة األوراق التحقيقية الى 

محكم��������ة التحقي��������ق وعن��������د تدوي��������ن 
اق��������وال املتهم )س.م( م��������ن قبل القائم 
اعت��������رف بارتكاب  فق��������د  بالتحقي��������ق 
جريم��������ة الخط��������ف والقت��������ل باالتفاق 
واالشتراك مع املتهم الهارب )ك.ص( 
إال ان��������ه ف��������ي الي��������وم املعني لتش��������كيل 
املحكمة انكر املتهم التهمة املس��������ندة 
إليه وأفاد بان أقواله املدونة في دور 
التحقيق غير صحيحة انتزعت منه 
تحت وطأة التعذي��������ب واإلكراه وانه 
ب��������ريء من التهمة املس��������ندة إليه وقد 
اطلعت املحكمة على س��������وابق املتهم 
كما تم االطالع على محضر كش��������ف 
الداللة الجاري على املتهم واملطابق 
العتراف��������ه املدون ف��������ي دور التحقيق 
وعل��������ى تقري��������ر الطب العدل��������ي، الذي 
اش��������ار الى وج��������ود تندبات بس��������يطة 
أحدث��������ت في جس��������م املتهم م��������ن فترة 
أس��������بوعني الى أربعة اس��������ابيع وهو 
تاري��������خ حدي��������ث وبعيد ع��������ن تاريخ 
التحقي��������ق الج��������اري مع��������ه داللة عدم 
ص��������دق إن��������كاره للتهم��������ة وتعرض��������ه 
للتعذي��������ب ال��������ذي ادعى به م��������ن قبله 
كم��������ا تم االط��������الع على تقري��������ر الطب 
العدل��������ي التش��������ريحي لجث��������ة املجني 
عليه واملوضحة فيه أسباب حدوث 
الوف��������اة وهو الخن��������ق الرباطي الذي 
جاء مطابقا مع اعتراف املتهم املدون 
ف��������ي دور التحقيق والذي أش��������ار فيه 
إلى قيامه م���ع املتهم الهارب بخنقه 
بواس��������طة سلك كهربائي حتى تأكدا 
من وفاته ومما تقدم كله وبعد التأمل 
والتدقي��������ق في األدل��������ة املتحصلة في 
الدعوى ومناقشتها وجدت املحكمة 
أنه��������ا كله��������ا أدل��������ة مقنعة ترق��������ى الى 
مستوى اإلدانة ويمكن الركون إليها 
واالطمئنان إلى مضمونها وتصلح 
أن تكون أساس��������ا للحك��������م على كون 
املتهم قد ارتكب جرما يطابق أحكام 
املادة الرابعة /1 من قانون مكافحة 
أص��������درت  وعلي��������ه   ،2005 اإلره��������اب 
املحكمة قرارها باإلعدام شنقا حتى 

املوت.

لقد صدر قانون املرور رقم 8 لس��������نة 2019 املنشور في الوقائع العراقية 
بالع��������دد 14550 ف��������ي 2019/8/5 واعتب��������ر نافذا بعد مضي س��������تني يوما 
م��������ن تاريخ نش��������ره بالجريدة الرس��������مية اي انه يعتبر ناف��������ذا اعتبارا من 
2019/10/6 وس��������ار على نهج قوانني املرور التي سبقته باعتبار العقد 
الوارد على نقل ملكية املركبة من العقود الش��������كلية التي ال تنعقد اال اذا 
س��������جلت في دائرة املرور املختص��������ة قانونا اذ تنص املادة 10 / اوال منه 
))ال ينعقد بيع املركبة إال إذا سجلت في دائرة تسجيل املرور املختصة 
قانون��������ا(( والزم��������ت الفق��������رة ثانيا من امل��������ادة اعاله البائع واملش��������تري او 
كيلهما القانوني بالحضور امام ضابط التسجيل في دوائر التسجيل 
واالق��������رار بذلك امامه اال ان الفقرة ثالثا لم تش��������ترط حضور البائع امام 

ضابط التسجيل في دوائر التسجيل في الحاالت االتية:-
أ. تس��������جيل املركب��������ة الول مرة باالس��������تناد الى كتاب م��������ن الهيئة العامة 
للكمارك او الش��������ركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة 
السيارات واملكائن ويتطلب حضور املشتري او وكيله القانوني وتقديم 

الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل.
ب. صدور قرار من املحكمة املختصة مكتس��������ب درجة البتات بتس��������جيل 

املركبة او البيوعات الصادرة من دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين.
ج. بيع املركبة من دوائر ألدولة والقطاع املختلط.

وق��������د جاءت الفق��������رة رابعا من امل��������ادة انف��������ة الذكر بحكم جدي��������د لم يكن 
منصوصا عليه في القوانني السابقة اذ نصت على انه )اذا تعذر اتمام 
نقل ملكية او تسجيل املركبة الى الحائز او املشتري في دوائر التسجيل 
املختصة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ توقيع العقد املروري املبرم 
السباب خارجة عن ارادة املشتري فللحائز اقامة الدعوى لنقل ملكيتها 
اليه او تس��������جيلها باس��������مة امام املحاكم املختص��������ة(. ان الفقرة رابعا قد 
ج��������اءت اس��������تثناء من االص��������ل العام في ش��������كلية عقد بي��������ع املركبة وهذا 
االمر اقتضت��������ه الضرورات العملية وفيه معالجة ناجعة ملش��������كلة تعذر 
نقل ملكية املركبة وامتناع البائع عن ذلك وما تثيره من مش��������اكل كانت 
موجودة س��������ابقا فضال عن تحقيقه لجانب امن��������ي يتمثل بمعرفة مالك 

املركبة اذا ما استخدمت في ارتكاب جريم.
ان الشروط التي اوجبها قانون املرور النافذ لنقل املركب املشتراة بعقد 

خارجي يمكن تلخيصها باالتي:-
1. يجب إقامة الدعوى امام محكمة البداءة املختصة من قبل املشتري او 
الحائز وبالتالي اليمكن للبائع ان يقيم الدعوى لغرض الزام املش��������تري 
بنقل ملكيتها وحقه ينحص��������ر باملطالبة باعادة الحال الى ماكان عليه 

استنادا لبطالن عقد البيع الخارجي.
2. ان يكون البائع مالك املركبة او وكيله القانوني.

3. ان يكون العقد من العقود املرورية حصرا وهي النماذج التي تعدها 
مديرية املرور العامة وتزود مكاتب بيع املركبات ومعارض الس��������يارات 
بها والتي تؤش��������ر لديها وبالتالي فان كان العقد املبرم بني الطرفني من 

غير العقود املرورية ال يمكن تطبيق حكم الفقرة اعاله.
4. مض��������ي مدة ثالثني يوم��������ا على إبرام العقد وانته��������اء تلك املده وتعذر 
نقل املركبة الس��������باب خارج ارادة املشتري ويستوجب هنا توجيه انذار 
ال��������ى البائع للحضور امام دائرة املرور املختصة لنقل امللكية وتبلغه به 

اصوليا.
5. يج��������ب عل��������ى املحكمة عند اقامة دع��������وى نقل امللكية التأك��������د من عائدية 
املركبة من خالل مفاتحة دائرة املرور املختصة حول ذلك وهل ان العقد من 

العقود املرورية املؤشرة لديها مع بيان الحجوزات واملوانع ان وجدت. 
6. ان تكون املركبة بحيازة املش��������تري ويتم ذلك من خالل الكش��������ف عليها 
م��������ن قبل املحكم��������ة بمعرفة خبير مخت��������ص ومطابقة رق��������م املركبة ورقم 

الشاصي مع املعلومات الواردة في العقد املبرز.
7. تس��������ديد املشتري لكامل بدل الش��������راء وفي حال وجود متبقي ينبغي 

إيداعه في صندوق املحكمة لحساب البائع. 
8. ف��������ي حال ع��������دم حضور البائع للمرافعة في الدع��������وى او إنكاره للعقد 
املب��������رز تقوم املحكم��������ة بالتحقق من صح��������ة العقد ونس��������بته الى البائع 
م��������ن خالل إجراء املضاه��������اة بمعرفة خبراء األدل��������ة الجنائية املختصني 

باملخطوطات او البصمات وعلى حسب األحوال. 
9. توجه الخصومة في الدعوى في حال وفاة املورث )بائع املركبة( الى 
الورث��������ة اضافة لتركة مورثهم باعتبار املركب��������ة من االموال التي انتقلت 
اليهم ارثا وكذلك االمر بالنسبة لورثة املشتري ينبغي إقامتهم للدعوى 

إضافة لتركة مورثهم.
10. اذا وج��������د ورث��������ة قاصرين ينبغ��������ي ان يتم 
التثب��������ت م��������ن ان واقع��������ة البيع حصل��������ت حال 
حياة املورث ومن قبلة وادخال مديرية رعاية 
القاصرين املختصة شخصا ثالثا في الدعوى 

الى جانب القاصرين
11. ف��������ي حال وج��������ود حجوزات عل��������ى املركبة 
فللمش��������تري الخي��������ار بنق��������ل ملكيته��������ا مثقله 
بالحج��������وزات التي عليه��������ا او املطالبة باعادة 

البدل.

نقل ملكية المركبة وفقا ألحكام 
قانون المرور رقم 8 لسنة 2019

اتصلوا بسائق أجرة لغرض إيصالهم.. فقتلوه وسرقوا سيارته
بغداد/ غسان مرزة

ش��������هدت محافظة )بغداد( مطلع حزيران من عام 
2019 ف��������ي جان��������ب الرصافة جريمة قتل وس��������رقة 
س��������يارة واضح��������ة املعال��������م ألحد س��������ائقي األجرة 
م��������ن قب��������ل متهمني اثنني بع��������د أن قام��������ا باالتفاق 
واالش��������تراك بقت��������ل املجن��������ى علي��������ه )ق( وس��������رقة 

سيارته.
ولدى تدوين أقوال املدعني بالحق الشخصي كل 
من والد املجن��������ى عليه ووالدت��������ه وزوجته أفادوا 
ب��������أن املجنى عليه خ��������رج من دارهم في س��������يارته 
نوع كيا أوبتما للعمل كسائق أجرة ولم يعد الى 
الدار ولدى البحث عليه تم العثور على جثته من 
قبل مركز الش��������رطة في جانب الرصافة من بغداد 

وتبني أن الجناة قاموا بقتله وس�رقة سيارته.
الحكاي��������ة ب��������دأت كما تذك��������ر اوراق الدع��������وى التي 
اطلع��������ت عليه��������ا "القض��������اء" عندما ق��������ام املتهمان 

باالتفاق على س��������رقة س��������يارة وبيعه��������ا في إقليم 
كردس��������تان، وفي ه��������ذه األثناء اتصل��������وا باملجنى 
علي��������ه وحضر بس�����������يارته ن��������وع اوبتم��������ا وطلبوا 
من��������ه إيصالهم الى منطقة ) الرصافة ( في بغداد 
لغرض شراء مشروبات كحولية، ونزل مع املتهم 
)و( وتحدث��������ا بموضوع س��������رقة الس��������يارة وجرى 
إن��������زال املجن��������ى علي��������ه اال أنهم��������ا اختلف��������ا وطلب 
من��������ه أحد املتهم��������ني إيصاله ال��������ى داره وفعاًل قام 
بإيصاله ال��������ى داره ويعدها أتصل باملتهم االخر 
لغرض االش��������تراك معه في الجريمة وفعال حضر 
وسلمه مسدس��������ه وقام بقتل املجنى عليه وهرب 
وق��������ام هو بأخذ الس��������يارة وبيعها ف��������ي محافظة 
السليمانية بمبلغ اربعة االف وخمسمائة دوالر، 
وكانت حصة الش��������خص الذي س��������هل ل��������ه عملية 
البي��������ع وإدخاله ال��������ى إقليم كردس��������تان مبلغ الف 
وخمس��������مائة دوالر وعاد الى بغداد وسلم املتهم 

)م( مبلغ الف دوالر. 

ولدى تدوي��������ن أقوال املتهمني في دوري التحقيق 
واملحاكم��������ة بع��������د ص��������دور مذكرة قب��������ض بحقهم 
والق��������اء القب��������ض عليه��������م اعترف��������وا بجريمة قتل 

املجنى عليه وسرقة سيارته.
وأظه��������رت وقائع الدعوى ومن خالل اس��������تعراض 
األدلة املتحصلة املتعززة بإفادة الشهود والكشف 
واملخط��������ط ملحل الحادث ومحضر الكش��������ف على 
الجثة وص��������ور فوتوغرافية لجث��������ة املجنى عليه 
والتقرير التش��������ريحي املتضمن أن س��������بب الوفاة 

اإلصابة باطالقة نارية في الرأس.
وم��������ن جانبه أفاد املته��������م في املحكمة أنه س��������بق 
وأتفق مع املتهم ) ف ( ومتهمني آخرين بس��������رقة 
الس��������يارات وقاموا بتنفيذ ع��������دة عمليات وبيوم 
الح��������ادث أتصل به املتهم ) ف ( وطلب االش��������تراك 
معه في س��������رقة س��������يارة املجنى عليه وذهب اليه 
وأتصل باملجنى عليه الذي حضر بس��������يارة نوع 
أوبتما وحصل خالف بيننا حول تنفيذ العملية 

وعل��������ى أثر ذلك طلبت منه إيصالي الى داري ولم 
أش��������ترك معه بح��������ادث قتل املجنى عليه وس��������رقه 
س��������يارته ودون��������ت أقوالهم املحكم��������ة أقوالهم كال 
على انفراد واعترفوا بجريمتهم والتي تطابقت 
م��������ع ظروف الح��������ادث وبتوف��������ر كاف��������ة الضمانات 
القانونية  وتبني أنهم محكومني سابقا ولديهم 

جرائم سابقًة.  
ولثبوت كفاي��������ة األدلة ضد املتهمني ) ف ( و ) و( 
في جريم����ة قتل املجنى عليه ) ق ( وسرقة سيارته 
ق��������ررت املحكمة الحكم عل��������ى كل من املدانني ) ف ( 
و ) و ( باإلع��������دام ش��������نقًا حتى امل��������وت وفق أحكام 
امل��������ادة 406 /1/ أ م��������ن قانون العقوب��������ات وبداللة 
م��������واد االش��������تراك 47 و 48 و 49 منه وأمر مجلس 
الوزراء رقم 3 لس��������نة 2004 وتحدي��������د عقوبتهما 
بمقتضاه��������ا وص��������در الحك��������م باالتفاق اس��������تنادًا 
ألحكام امل��������ادة 182/ أ األصولية حكمًا حضوريًا 

قاباًل للتمييز والتمييز الوجوبي وأفهم علنًا.
القاضي عبد الرزاق محيسن صالح

بغداد/ ليث جواد

أقدم ثالثة أشقاء على قتل صديقهم والتمثيل 
بجثته ومن ثم احراقها بسيارته الخاصة في 
احد بس��������اتني البص��������رة اثر اكتش��������افهم وجود 
عالق��������ة غرامي��������ة تجمعه بش��������قيقتهم الصغرى 
البالغة من العمر خمسة عشر عاما وتهديدها 
بنش��������ر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي.
واعت��������رف املتهمون امام قاض��������ي التحقيق في 
البص��������رة بارتكابه��������م الجريم��������ة حفاظ��������ا على 
ش��������رفهم بعدم��������ا اكتش��������فوا خيان��������ة صديقهم 
له��������م وإقامته عالقة غير ش��������رعية م��������ع أختهم 
الصغرى وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع 
التواص��������ل االجتماعي في حال عدم اس��������تمرار 

تلك العالقة.
ولفت��������وا إل��������ى أنه��������م خطط��������وا الرت��������كاب ه��������ذه 
الجريمة واس��������تدراج املجنى علي��������ه الى احدى 
املناط��������ق الزراعي��������ة ف��������ي البصرة بع��������د اخباره 
بأنه��������م يريدون احتس��������اء الكحول ف��������ي مزرعة 
شقيقهم لالنتقام لش��������رف العائلة الذي دنسه 
املجن��������ى عليه قبل ثالث س��������نوات عندما قاموا 
بإيوائه ف��������ي منزلهم بعد هروب��������ه من مالحقة 

االجهزة االمنية آنذاك، حسب قولهم.
واوضحوا  انه بعد وص��������ول املجنى عليه الى 
املزرعة واثناء نزوله من الس��������يارة أطلق النار 
عليه واصيب بثالث اطالقات نارية  في أماكن 
مختلف��������ة من جس��������ده. وبعد س��������قوطه قام احد 
املتهمني بضربه على رأس��������ه عدة ضربات بآلة 
ح��������ادة )القامة( وبع��������د التأكد م��������ن موته وفي 
محاول��������ة منهم إلخفاء معال��������م الجريمة قاموا 

بوضعه داخل سيارته وحرقه معها.
فيما ذكرت الش��������اهدة )ر( من مواليد 2004 انه 
"قبل ثالث س��������نوات تزوجت وبعد ايام حدثت 
مش��������اكل وانفصلت عن زوجي رس��������ميا بسبب 
ع��������دم التفاه��������م فيما بيننا وع��������دت للعيش مع  
ش��������قيقتي والعم��������ل معه��������ا ف��������ي مزرعتهم في 

املحافظة".
وتضيف انه "قبل ثالث سنوات حضر املجني 
عليه ال��������ى منزلن��������ا ومكث معنا اليام بس��������بب 
مالحقت��������ه من قب��������ل الق��������وات االمني��������ة ولكونه 

صديق اشقائي قاموا بايوائه في منزلنا"..
واضاف��������ت ان "املجنى علي��������ه كان يوصلنا الى 
املزرع��������ة العائدة الى ش��������قيقتي اثن��������اء ذهابنا 
للعمل معها بواس��������طة سيارته الخاصة، وفي 
احدى املرات وأثناء نزول شقيقي لألسواق من 

اجل شراء بعض االشياء فاتحني املجنى عليه 
بأنه يري��������د ان يقيم عالقة غرامية معي حينها 
رفضت في بادئ االمر لكن بعد مرور ايام عاد 
وفاتحن��������ي باألم��������ر ذاته، واعدا إي��������اي بالزواج 

مني بعد تحسن وضعه فوافقت على االمر".
واش��������ارت الى ان "ه��������ذه العالقة ب��������دأت تتطور 
ش��������يئا فش��������يئا حتى اصبحت عالقتنا اش��������به 
بعالقة االزواج وفي إحدى املرات قام بتصوير 
بوض��������ع مخل بواس��������طة هاتف��������ه النق��������ال وبدأ 
يهددن��������ي بتلك الصور في حال رفضي طلباته 

والتي هي العالقة الجنسية". 
ونوه��������ت انه ف��������ي "احد االيام علم ش��������قيقي عن 
طري��������ق الصدف��������ة بوج��������ود عالقة بين��������ي وبني 
صديقه املتهم عن طريق زوجته التي شاهدتنا 
اثن��������اء ممارس��������ة الجنس داخل منزل ش��������قيقي 
وبع��������د مواجهت��������ي من قبل ش��������قيقي والضغط 

علي اعترفت له بكل شيء".
توقي��������ف  البص��������رة  تحقي��������ق  ق��������ررت محكم��������ة 
املتهمني وفق أح��������كام املادة )406( بداللة مواد 
االش��������تراك 49/48/47 م��������ن قان��������ون العقوبات 
وإرس��������ال األس��������لحة املضبوط��������ة إل��������ى مديرية 
األدلة الجنائية ف��������ي البصرة لغرض فحصها 

وتنظي���م ملف جنائي بالحادث.

 ثالثة أشقاء يمثلون بجثة صديقهم ويحرقونها بعد خيانته لهم وابتزاز شقيقتهم

■ المحكمة أصدرت حكما باالعدام ضد الجناة 

■ محكمة استئناف البصرة االتحادية

عالقة صداقة وزمالة تجمع بني املجني عليه واملتهمني 
كونهم في املدرسة ذاتها، اتفق الجناة على خطف الطفل 

ومساومة ذويه وابتزازهم لغرض دفع فدية مالية.
ولم تمض ساعات حتى بدأ املتهمون بتنفيذ الجريمة، 

وحال خروج املجني عليه من مدرسته، ك����انوا بانتظاره 
في الباب فقد نزل اليه م��ن السيارة احد املتهمني واصعده 
في مقعدها الخلفي دون إكراه او إجبار على اعتبار انها 
ستكون فسحة أصدقاء، معتقدا بأنهم سوف يوصلونه 

الى داره إال انه فوجئ بتوجههم إلى دار أخرى. 

بغداد/ إيناس جبار
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عالقة غرامية تنتهي بجرمية قتل مروعة
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)1( 

189/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ: 
ان ع��������دم مطالب��������ة مورثة املدع��������ني بأجر مث��������ل العقار حال 
حياته��������ا وس��������كوتها عن ذلك يع��������د بمثابة تب��������رع أو قبول 
منه��������ا بواقع الحال وما يترتب على ذلك الحقا بعدم جواز 
ورثته��������ا املطالبة بأجر مثل العق��������ار املغصوب للفترة قبل 
وفاة مورثتهم، وان عدم مباش��������رتها باملطالبة بهذا الحق 
اثن��������اء حياتها يترتب عليه عدم دخول التعويض عن اجر 

املثل باعتباره تعويض احتمالي في تركتها.

القرار: 

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة املدنية ملحكمة 
التمييز االتحادية، لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته 
القانونية. قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على الحكم املميز 
وجد بأن��������ه صحيح وموافق للقانون كونه ج��������اء اتباعًا لقرار 
النقض الصادر من هذه املحكمة بالعدد 324/الهيئة املوسعة 
املدنية/2019 في 2019/12/23 ألن عدم مطالبة مورثه املدعني 
باجر مثل العقار موضوع الدعوى حال حياتها وسكوتها عن 
ذل��������ك يعد بمثابة تبرع أو قبول منها بواقع الحال وما يترتب 
على ذلك الحقًا بعدم جواز ورثتها املطالبة باجر مثل  العقار 
املغص��������وب للفترة من 2003/1/25 ولغاي��������ة 2016/10/11 ألن 
مورثهم قد توف��������ت بتاريخ 2016/10/12 والفترة املطالب بها 
من قبلهم لم تطالب بها مورثهم وعدم مباش��������رتها باملطالبة 
بهذا الحق اثناء حياته��������ا يترتب عليه عدم دخول التعويض 
عن اجر املثل باعتب��������اره تعويض احتمالي في تركتها وبهذا 
تك��������ون دعوى املدعني اضاف��������ة إلى تركة مورثه��������م واجبة الرد 
لهذه االس��������باب وليس لالسباب التي ساقتها محكمة البداءة 

ف��������ي ردها للدعوى وألن الحكم االس��������تئنافي قد قضى بتأييد 
الحك��������م البدائي لألس��������باب املذكورة اعاله م��������ن حيث النتيجة 
فيكون متفقًا واحكام القانون وتأسيس��������ًا على ما تقدم قررت 
املحكم��������ة تصديق الحكم املميز ورد عريضة الطعن التمييزي 
مع تحميل املميزين رسم التمييز، وصدر القرار باالتفاق في 

30/ربيع الثاني/1442ه� املوافق 2020/12/15م. 

)2(
190/ الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ: 
الكتب الرس��������مية ال تكون محال للخفاء وال يمكن للخصم 
ان يح��������ول دون تقديمها للمحكم��������ة وبالتالي فانها تكون 
غير مش��������مولة بأحكام امل��������ادة 196 / 4 من قانون املرافعات 

املدنية.

القرار: 

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهي��������أة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التمييز االتحادية، وجد أن الطعن التمييزي مقدم 
ف��������ي مدته القانونية ومش��������تمال على اس��������بابه تق��������رر قبوله 
ش��������كال. وعند عطف النظر عل��������ى الحكم املميز تبني انه غير 
صحي��������ح ومخالف لألصول وأحكام القانون ذلك ألن طالب 
اعادة املحاكمة استند في دعواه إلى احكام املادة )4/196( 
م��������ن قان��������ون املرافع��������ات املدنية مدعي��������ًا ان املطل��������وب اعادة 
املحاكمة ضده قد اخفى الكت��������اب الصادر من وزارة الدفاع 
بالع��������دد )378( في 2004/10/5 املتضمن إجراء تعديل على 
تخصيص القطعة املرقمة )168/175( عوينات/ الكاظمية 
التي س��������بق وان خصصت قب��������ل إلغاء القرار )117( لس��������نة 
)2000( بموج��������ب كت��������اب ال��������وزارة املذكورة بالع��������دد )356( 

ف��������ي 2004/9/29 وان املطل��������وب إع��������ادة املحاكم��������ة ضده لم 
يقدمه إل��������ى املحكمة وإذ ان الكتب الرس��������مية يكون اصلها 
محفوظ ل��������دى الجهة التي أصدرته��������ا وان بإمكان الخصم 
اثناء نظ��������ر الدعوى األصلي��������ة ان يطلب م��������ن املحكمة التي 
تنظرها مفاتحة الجهة الرسمية الصادرة منها لتزويدها 
بص��������ورة طبق األصل م��������ن الكتب وان الجه��������ة املذكورة هي 
ملزم��������ة قانون��������ًا بتزويد املحكم��������ة بها وتبعًا مل��������ا تقدم فان 
الكتب الرس��������مية ال تكون محاًل للخف��������اء وال يمكن للخصم 
ان يح��������ول دون تقديمها للمحكمة وبالتال��������ي فانها تكون 
غير مش��������مولة بأحكام املادة )4/196( من قانون املرافعات 
املدنية وتأسيس��������ًا على ما تقدم تك��������ون دعوى طالب إعادة 
املحاكمة فاقدة لس��������ندها من القان��������ون وان قرار اجابتها ال 
يتفق واحكامه لذا واس��������تنادًا إلى احكام املادة )3/210( من 
قان��������ون املرافع��������ات املدنية قرر نقض الحك��������م املميز وإعادة 
اضب��������ارة الدعوى إل��������ى محكمتها إلتباع ما تق��������دم على ان 
يبقى رسم التمييز تابعًا للنتيجة، وصدر القرار باالتفاق 

في 30/ربيع الثاني/1442ه� املوافق 2020/12/15م.

)3(
170 / الهيئة املوسعة املدنية/ 2020 

املبدأ:  
حيث ان املدعي هو املؤسس للمكتب االستشاري املتعاقد 
مع دائ��������رة املدعى عليه بموجب اج��������ازة املكتب الصادرة 
م��������ن الجهة املانح��������ة وهي )نقابة املهندس��������ني العراقيني( 
مما يجعل خصومته متوجهة في الدعوى سواء اقامها 
بصفته الش��������خصية او بصفة مدير املكتب االستش��������اري 
الن مؤسس املكتب االستشاري يكون مسؤول مسؤولية 
شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال املكتب 

اس��������تنادا للمادة 8 من قانون املكاتب االستش��������ارية غير 
الحكومية رقم 16 لسنة 2000.

القرار

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة املدنية في 
محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة، وجد بان الطع��������ن التمييزي 
مقدم في مدته القانونية والشتماله على أسبابه قرر قبوله 
شكال وعند عطف النظر على الحكم املميز تبني بأن محكمة 
االس��������تئناف ردت دعوى املدعي )املمي��������ز( بحجة انه أقامها 
بصفته الش��������خصية في ح��������ني انه كان قد تعاق��������د مع دائرة 
املدع��������ى عليه )املمي��������ز عليه( بصفته املدي��������ر املفوض ملكتب 
االستش��������اري )م.م.ا( وبذلك تك��������ون خصومته غير متوجهة 
ف��������ي الدع��������وى ويقتضي ردها م��������ن جه��������ة الخصومة عمال 
بأحكام امل��������ادة )80( من قانون املرافعات املدنية وبالرجوع 
إلى قانون املكاتب االستشارية غير الحكومية رقم 16 لسنة 
2000 وجد بأن املادة 4/ثانيًا منه قضت بأن يكتسب املكتب 
االستشاري الش��������خصية املعنوية من تاريخ تسجيله لدى 
الجه��������ة املانحة لالجازة وبموجب املادة 8 من القانون ذاته 
فان مؤسس املكتب االستش��������اري يكون مسؤول مسؤولية 
ش��������خصية وتضامنية عن جمي��������ع التزامات واعمال املكتب 
واذ ان املدعي هو املؤس��������س للمكتب االستش��������اري املتعاقد 
مع دائرة املدعى علي��������ه بموجب اجازة املكتب الصادرة من 
الجه��������ة املانحة وهي )نقابة املهندس��������ني العراقيني( املبرزة 
باالضب��������ارة مما يجع��������ل خصومته متوجهة ف��������ي الدعوى 
س��������واء اقامها بصفته الش��������خصية او بصفته مدير املكتب 
االستش��������اري وكان املتعني على محكمة االستئناف اجابة 
دعوى املدعي بعد ان تأيد لها من التحقيقات التي اجرتها 
صحة املطالبات الواردة فيها لذا واستنادًا للمادة )3/210( 
مرافعات مدنية قرر نق��������ض الحكم املميز واعادة االضبارة 
ملحكمتها التباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعًا 
للنتيجة وصدر القرار باالتفاق في 1/ربيع الثاني/1442ه� 

املوافق 2020/11/16م.

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

واستش��������هد القاضي املختص بحادثة 
ألح��������د املتهم��������ني مم��������ن أدمن��������وا عل��������ى 
تعاطي املخدرات من خالل "امرأة شابة 
أقامت معه عالقة ح��������ب وقامت بوضع 
املادة املخدرة ل��������ه بطريقة معينة حتى 
اصبح مدمنًا، اضافة الى ذلك فان سوء 
االوضاع االقتصادية ونس��������بة البطالة 
الكبي��������رة تؤدي ال��������ى اق��������دام الكثير من 
االش��������خاص على تناول املواد املخدرة 
ظن��������ا منه��������م انه��������ا تنتش��������لهم م��������ن هذا 

الواق��������ع املؤل��������م كم��������ا ان هناك اس��������بابا 
كثي��������رة اخرى تتعلق بثقافة الش��������عوب 
واهداف تخريبية تؤدي بالنتيجة الى 
تدمير الش��������عوب وتجعله��������ا مغيبة عن 

كل معاني االنسانية".
وردا لس��������ؤال ع��������ن الجه��������ة الت��������ي تدعم 
هؤالء التجار في قضاء املسيب أكد أنه 
"ال توجد جهة معينة ومحددة بش��������كل 
دقيق يمكن أن نس��������ميها بانها هي من 
تدعم املروجني له��������ذه التجارة القاتلة، 

والس��������بب في ذل��������ك ليس لع��������دم وجود 
الجهة الداعمة بل لكونها منظمة بشكل 
مخطط له من قبل املروجني لغرض عدم 
الوق��������وع في مأزق الغاية منها هي عدم 
تتبع هذه الشبكات الخطيرة". وأضاف 
القاضي نبي��������ل الطائي أن "الوضع غير 
املس��������تقر وانتش��������ار مواق��������ع التواص��������ل 
االجتماع��������ي غير املس��������يطر عليها هي 
أسباب س��������اهمت في انتشار املخدرات 
لكنها ليست أسبابا رئيسية، بل ان اهم 

االس��������باب التي ادت الى انتشارها هي 
االس��������باب التي تعود الى العوز املادي 
الناجم عن سوء االوضاع االقتصادية 
والش��������باب العاطلني عن العمل كل هذه 
وغيره��������ا تؤدي ال��������ى التوج��������ه الى هذا 

العمل".
"دور  أن  املخت��������ص  القاض��������ي  وتاب��������ع 
مل��������ف  بمتابع��������ة  املعني��������ة  املنظم��������ات 
ع��������ن  فض��������ال  الع��������راق  ف��������ي  املخ��������درات 
الجه��������ود الرس��������مية م��������ن اج��������ل القضاء 

على انتشارها بمتابعة ملف املخدرات 
هو دون مس��������توى الطموح، كون اغلب 
املنظم��������ات والجه��������ات الحكومية تعول 
على مبدأ العقاب وهذا املبدأ وحده غير 
كاف��������ي للقضاء على هذه اآلفة الخطرة". 
ولف��������ت إلى أن "نس��������بة االدمان قد تصل 
الى ٥٠% من الشباب لكن هذا االمر غير 
مكتشف بشكل رس��������مي حيث يتواجد 
االش��������خاص الذين يعملون باملخدرات 
ويرجون لها في جميع املناطق وليس 

ف��������ي منطقة مح��������ددة لكن نس��������تطيع ان 
نقول ان النس��������بة االكب��������ر وحوالي ٧٠% 
منها هي في االحياء الفقيرة واملناطق 
التي تكث��������ر فيها البطال��������ة وغيرها من 

املشاكل االجتماعية".
وبني أن "قضاء املس��������يب شهد انتشارًا 
واس��������عا لتعاط��������ي املخ��������درات م��������ن نوع 
الكريس��������تال أو ما يسمى علميًا باملثيل 
امفيتام��������ني، كما يوجد ع��������دد كبير من 
املروجني لها واملتاجرين فيها"، مشيرا 
إل��������ى أن االجهزة املختص��������ة في متابعة 
دائمة له��������م اال ان امر الس��������يطرة عليها 
صعب جدا لقلة االمكانيات لدى شعب 
ش��������ؤون املخدرات وع��������دم وجود مباني 
مخصص��������ة لها فض��������ال عن قل��������ة اعداد 
التي يحتاجونها  املنتسبني وادواتهم 
كالسيارات واالمور اللوجستية املهمة 
وبدورن��������ا قمنا بمخاطب��������ة مكتب وزير 
الداخلي��������ة للتدخ��������ل به��������ذا الخصوص 
وايج��������اد حل��������ول حقيقية لدعم ش��������عب 

شؤون املخدرات".
وأت��������م القاضي أن "ع��������دد الدعاوى كبير 
ج��������دا والخ��������ط البيان��������ي ف��������ي تصاع��������د 
دع��������اوى  اصبح��������ت  حت��������ى  مس��������تمر 
املخدرات بحجم دعاوى املشاجرات أو 
ربما اكث��������ر، فيما يؤكد أن��������ه تم القبض 
على مجامي��������ع مختلفة م��������ن عصابات 
املتاجرة باملخدرات ومن ضمنهم نساء 
ولضرورات التحقيق ال يمكن ذكر هذه 
االس��������ماء"، داعيا من "الجميع التكاتف 
في قضاء املس��������يب للقض��������اء على هذه 
االف��������ة الخط��������رة الت��������ي اصبح��������ت تهتك 
بالش��������باب وتهدد املجتمع وتؤثر على 

جميع مفاصله االجتماعية".

قاضي تحقيق المسيب: المخدرات تنتشر أكثر 
في األحياء الفقيرة.. ودخول العنصر النسائي في المتاجرة

بغداد/ إيناس جبار

يلزم التش��������ريع العراق��������ي األزواج املطلقني توفير 
س��������كن مالئم لطليقاتهم ملدة ثالث سنوات، وهي 
مدة مؤقتة لحماية النس��������اء املطلقات من التشرد 
والضياع، لكن حق السكنى قد يسقط عن النساء 
ألس��������باب مختلف��������ة منها أن يكون س��������بب الطالق 
الخيان��������ة الزوجية أو أن تمتل��������ك األخيرة دارا أو 

تنازلها عن حقوقها.
يقول القاضي احمد مطر خليفة قاضي محكمة 
األح��������وال الش��������خصية ف��������ي الرمادي ان "املش��������رع 
العراق��������ي  أعط��������ى  للزوجة املطلقة حق الس��������كنى 
بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٣ حيث أعطى 
املش��������رع للزوجة املطلقة او املف��������رق بينهما وبني 

زوجه��������ا الحق في البقاء س��������اكنة بعد الطالق أو 
التفريق في الدار أو الش��������قة التي كانت تس��������كنها 

مع زوجها بصورة مستقلة".
وعما إذا كان يحق للزوجة املطالبة بحق السكن 
إذا كان زوجه��������ا يقي��������م بمكان آخر وه��������م مازالوا 
متزوج��������ني أوضح ب��������أن "املش��������رع العراق��������ي ألزم 
محكمة األحوال الش��������خصية الت��������ي تنظر دعوى 
الطالق او التفريق سؤال الزوجة إن كانت ترغب 
الحكم لها بحق الس��������كن ف��������ي دار الزوجية أثناء 
نظر الدعوى ويحق للزوجة املطالبة بحق السكن 
إذا كانت تس��������كن في دار مستقلة مع الزوج أثناء 
الحياة الزوجية وكانت  الدار أو الش��������قة مملوكة 

له أو مستأجرة من قبلة".
وأضاف القاضي أن "املدة التي تمنح حق السكن 
حددها املشرع العراقي بثالث سنوات فقط وبال 

ب��������دل إن كانت الدار أو الش��������قة مملوكة للزوج أما 
إذا كان��������ت مس��������تأجرة من قبله فتنتق��������ل الحقوق 
املق��������ررة في عق��������د اإليجار إل��������ى الزوج��������ة وتقوم 
مديرية التنفيذ بإخالء الس��������كن من الزوج وممن 
ال يج��������وز أن يكونوا معها عدا م��������ن كان يعيلهم 
الزوج وكانوا مقيمني معها وتبدأ املدة من تاريخ 
إخالء الزوج للدار وإذا لم يقم الزوج بإخالء الدار 
أو الش��������قة يصدر املنفذ العدل قرار بالغرامة عن 
كل ي��������وم تأخير تس��������تحصل منه تنفي��������ذًا". وذكر 
القاض��������ي أن "الحاالت التي تمنح حق الس��������كن او 
تمن��������ع وتحرم الزوجة فيها ه��������ي إحدى الحاالت 
اآلتية )اذا كان سبب الطالق او التفريق خيانتها 
الزوجي��������ة او نش��������وزها، إذا رضي��������ت بالطالق او 
التفري��������ق، اذا حصل التفريق نتيجة املخالفة، اذا 
كان��������ت تملك على وجه االس��������تقالل دارا او ش��������قة 

س��������كنية حيث راعى املش��������رع العراق��������ي اعتبارات 
العدالة عند تشريع قانون حق السكن وذلك ملنح 
الزوجة فرصة إليجاد س��������كن له��������ا حتى ال تكون 

بال مكان بعد طالقها من زوجها".
ويع��������رج عل��������ى انه "ف��������ي واق��������ع العمل ف��������أن اغلب 
الزوجات يطالنب بالحكم لهن بحق السكن اثناء 
النظ��������ر لدعوى الطالق او التفري��������ق". من جانبها 
تق��������ول املحامية غفران الطائ��������ي "ال يحق للزوجة 
املطالبة بالس��������كن إذا كانت واقعة الطالق ناشئة 
ع��������ن الخيانة الزوجية أو االتف��������اق بني الطرفني"، 
الفتة الى أن "الحكم بحق السكن هي بقرار مكان 
الس��������كن الذي كانت قائمة علية العالقة الزوجية 
ولي��������س باملال أي انه ال يمكن تعويضه باملال إذا 
ثبت  بي��������ع العقار اململوك او تخليه املس��������تأجر". 
وتحدثت ع��������ن أمثلة للقضاي��������ا أو الحاالت التي 

م��������رت على املحكم��������ة بأنه "في اح��������د الحاالت قام 
الزوج بتسليم املنزل املس��������تأجر إلى مالكه وهو 
ال يملك س��������كنا، وهنا حق السكنى أصبح صعب 
التنفي��������ذ  وج��������رى تحويل الدعوى إل��������ى محكمة 

ة". البداء
وتذك��������ر أيضا حالة أخرى تضمن��������ت )بيع الزوج 
لدار الزوجية( الذي كان يملكه قبل فترة الس��������تة 
أش��������هر لكن املالك الجديد قام بهدم الدار وهنا لم 

تعد هناك دار للسكن".  
وتفس��������ر الطائي بأن "الحكمة من تشريع  قانون 
ح��������ق الس��������كنى للمطلقة  انه يح��������اول أن يعطيها 
فترة زمنية لبناء وتوفير وضع معيشي مناسب 
لها أو توفير مأوى  وكذلك لردع الزوج"، مشيرة 
ال��������ى انه ب� "بكل األحوال ف��������ان القانون قد منحها 

حماية مؤقتة أمدها ثالث سنوات".

القانون العراقي يلزم الرجل بتوفير سكن لطليقته لمدة ثالث سنوات

بغداد/ عالء محمد 

مازالت املخدرات من أخطر املشكالت التي تواجه املجتمعات 
اإلنسانية التي تهدد أمنها واستقرارها وتشكل عبئًا ثقيال 

فهي ال تقتصر على مكان معني دون اآلخر. 
ويقول قاضي محكمة تحقيق املسيب نبيل الطائي إن "جرائم 

املخدرات لم تعد محصورة بالرجال بل أصبحنا نالحظ تورط 
النساء في تلك الجرائم ولعل أهم أسباب انتشارها تتركز في 

زيادة اإلنتاج العاملي للمخدرات، كما ان لتطور تكنولوجيا 
االتصال واملواصالت دورا حيويا في تسهيل انتشار املخدرات 

من ناحية، كما ان نشر ثقافة الجنس من ناحية أخرى وهي 
الثقافة التي تؤدي دورًا في انتشار املخدرات وتعاطيها".
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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.

التركي��������ز على إن��������زال العقوب��������ات باملجرمني 
ب��������ات هدفا تقليدي��������ا عديم الج��������دوى إذا لم 
يرافقه تحقيقا ماليا موازيا يهدف ملتابعة 
متحص��������الت الجرائم س��������يما املتعلقة منها 
بامل��������ال العام فما فائ��������دة ان تحكم على احد 
مرتكب��������ي جرائ��������م االختالس او الرش��������وة او 
املخ��������درات او االتج��������ار بالبش��������ر وان تلق��������ي 
ب��������ه في اح��������دى املٔوسس��������ات العقابي��������ة دون 
اس��������ترداد االم��������وال العام��������ة او دون مالحقة 
املتحص��������الت املالية للجريمة ومن ثم وضع 
الحج��������ز عليها ومصادرته��������ا فمن دون ذلك 
تصبح إجراءات التحقيق واملحاكمة ليست 
ذات جدوى سوى جدواها املتعلقة بعاملي 
ال��������ردع والزج��������ر وهم��������ا عام��������الن ال يعيدان 

للخزينة العامة اموالها املنهوبة.
توصي��������ات منظمة FATF ترك��������ز على إجراء 
التحقيقات املالية املوازية والتحقيق املالي 
امل��������وازي يعني ان املحكمة وهي تش��������رع في 
التحقيق في اح��������دى الجرائم االصلية التي 
يتص��������ور انه��������ا ترتبط بمتحص��������الت مالية 
تق��������وم بفت��������ح تحقي��������ق مال��������ي بامل��������وازاة مع 
التحقيق الجنائي تقوم خالله بالبحث عن 
املتحصالت املالية للجريم��������ة وتعقبها عن 
طري��������ق متابعة أي زيادة ف��������ي املوارد املالية 
للمتهمني او ابنائهم وزوجاتهم واقربائهم 
سواء كانت عقارات او سيارات او مصوغات 
ذهبي��������ة او أرصدة مصرفي��������ة ومن ثم تقديم 
املالي��������ة  املتحص��������الت  تل��������ك  لرب��������ط  االدل��������ة 
بالجريم��������ة االصلي��������ة ويحاك��������م بذلك املتهم 
اضاف��������ة ملحاكمته ع��������ن الجريم��������ة األصلية 
يحاكم كذلك عن جريمة غس��������ل االموال التي 

تجري فيها عملية املصادرة.
وتعتب��������ر التحقيقات املالي��������ة املوازية ومدى 
نجاحها في اس��������ترداد متحصالت الجرائم 
معي��������ارا مهما يتح��������دد على اساس��������ه مدى 
الت��������زام الدول��������ة بمتطلب��������ات مكافحة جرائم 
غس��������ل االموال ويعتبر ذلك عامال اساس��������يا 
وحاكما في تقييمها على املستوى الدولي 
وم��������ن ث��������م رفعها م��������ن قائم��������ة ال��������دول عالية 

املخاطر.
ف��������ي العراق فان التحقيق��������ات املالية املوازية 
تج��������ري بمحوري��������ن احدهما ال��������ذي تجريه 
محكمة التحقيق املختصة بمكافحة غس��������ل 
األم��������وال واالخر ما تقوم ب��������ه وحدة الجرائم 
املالية واملقصود بها مكتب مكافحة غس��������ل 
االموال وتمويل اإلره��������اب املرتبطة بالبنك 

املركزي العراقي.
 تلك التحقيقات أسهمت بتعقب املتحصالت 
املالي��������ة للعديد م��������ن الجرائم لك��������ن ما زالت 
هن��������اك حاجة اكب��������ر يجب ان تب��������ذل من قبل 
الس��������ادة قضاة التحقيق لفتح عدد اكبر من 
التحقيق��������ات املالية املوازية عل��������ى ان تمتاز 
هذه التحقيقات بالسرعة ملنع املتهمني من 

التصرف باألموال.
 وتواجه التحقيقات املالية املوازية صعوبة 
اإلثبات في بعض االحيان الن املتحصالت 
املالية يس��������هل إخفاؤها او تسجيلها باسم 
الغير او ما يسمى بالشخصيات الواجهية 
او ربم��������ا تنتقل بيد الغير حس��������ن النية مما 
يتطلب من س��������لطات التحقي��������ق بذل جهودا 
اكبر للتوصل اليها ومن ثم حجزها تمهيدا 

ملصادرتها.

الثابت والمتغير في طبيعة العالقة بين العدالة االجتماعية والجريمة 
في العش��������رين من ش��������هر فبراير / شباط من كل عام 
يحتف��������ل العالم باليوم العامل��������ي للعدالة االجتماعية 
بع��������د ان اقرته الجمعي��������ة العامة لألم��������م املتحدة في 
عام 2007، وه��������و تاريخ حديث جدًا مقارنة بمفهوم 
العدال��������ة االجتماعي��������ة الض��������ارب بعراقت��������ه وتجذره 
في أعم��������اق التاريخ مقترنًا باألل��������م والدم والدموع، 
مرتس��������مًا بصور الرفض واالحتج��������اج واالنتفاضة 
والث��������ورة وم��������ا ب��������ني كل ذل��������ك تته��������ادى التضحيات 
عربونا لحياة حرة كريمة، فالحقوق قرينة املطالبة 
ال التمن��������ي، ومن��������ذ ٔان وج��������د االنس��������ان نفس��������ه على 
البسيطة ؤاقترن باآلخر كانت الحقوق وااللتزامات 
جوه��������ر العالق��������ة بينهم��������ا، وعندما تن��������ازل عن جزء 
م��������ن حقوقه وحريته _ بحس��������ب العقد االجتماعي _ 
فانه اس��������س ملنظومة قانونية تخرج��������ه من فوضى 
الحرية الى الحرية املسٔوولة اذا جازت التسمية، في 
فضاءات عالئقية قدمت له استقرارًا ذاتيًا واكتماال 
اجتماعي��������ًا، فاإلنس��������ان مدن��������ي واجتماع��������ي بطبعه 
وباملقاب��������ل انش��������ٔات لآلخ��������ر التزام��������ات بمواجهت��������ه، 
وبم��������رور الوقت تش��������عبت هذه العالق��������ات وتطورت 
لتنتج مٔوسس��������ات تنظيمية سلطوية تتخذ اهداف 
متع��������ددة تدور في فل��������ك الحق��������وق وااللتزامات وكل 
ذل��������ك احدث متغيرات في العال��������م الخارجي كنتيجة 
ألسباب التغيير في شكل وهيكل النسق االجتماعي 
املعاش وبالتالي الس��������لوك والنمط واملنهج، والذي 
تعدد وتشابك فأوجد باملتغير الخارجي والداخلي 
عالقات اجتماعية تتفرع الى عالقات اخرى ثقافية 
واقتصادي��������ة وم��������ن خالل هذا النس��������ق كان��������ت هناك 
اش��������كاليات افرزه��������ا املختلف وش��������يئًا فش��������يئًا كان 
االختالف وتداعياته ومنها اشكالية العدالة كمنتج 
تراتبي ملتبنيات االختالف أو هي حصيلة لنتأيجه 
التي يجمع عليها املختلفون، كال بحس��������ب تصوره 
لها، فه��������ي باملحصل��������ة منت��������ج اجتماع��������ي ومفهوم 
ذاتي، وثنائية الفطرة واملكتسب من اهم اشكاليات 
املفهوم ومن خالل ذلك يمكننا بحث مفهوم العدالة 
االجتماعي��������ة في ضوء الفهم االول��������ي ملفهوم العدالة 
املطلق والنس��������بي والفطري واملكتس��������ب وبالنتيجة 
ف��������ي عناصره��������ا  والبح��������ث  التن��������وع والتخص��������ص 
وارتباطه��������ا ش��������كال ومضمونًا باالقتص��������اد املتغير 

اآلخر واسقاطات العالقة بني هذين املتغيرين على 
نس��������ب الس��������لوك االجرامي ارتفاع��������ًا وانخفاضًا في 

نسب ودراسات استقرأيية وتجريبية.
 ومفهوم العدالة لغويا مفهوم يحمل دالالت متعددة 
ف��������ي اللغة العربية فٕالى جانب العدل والعدالة هناك 
االنصاف والنصفة والقس��������ط والقسطاس والوسط 
والقوام وهي مفاهيم تش��������ير ال��������ى معنى العدالة في 
مفاهيمها ودالالتها املتعددة، وُيعتقد ان االنس��������ان 
ُجبل على الظل��������م ال العدالة فالظلم طبيعة والعدالة 

تطبع وهو ما يراه ابو الطيب املتنبي بقوله :
والظلم من ش��������يم النفوس     فان تجد ذا عفة فلعلة 

ال يظلم 
ام��������ا اصطالحًا فقد ظهرت تعريف��������ات عديدة ملفهوم 
العدال��������ة االجتماعي��������ة ؤاهت��������م الكت��������اب بٔابعاد عدة، 
ضروري��������ة لتوافر العدالة االجتماعي��������ة، حيث ادعى 
رفايي��������ل بأن العدالة االجتماعي��������ة لكى تتحقق ال بد 
من توافر عنص��������ران األول، ض��������رورة انطالق جميع 
األف��������راد ف��������ي املجتمع من نف��������س الخ��������ط. والعنصر 
الثاني، هو ممارسة الحياد من جانب الدولة. وربط 
رفاييل العدال��������ة االجتماعية بفكرة الثواب والعقاب 
ؤانه��������ا ال تتحق��������ق في مجتم��������ع تس��������وده الفوضى، 
ويس��������ود فيه الفس��������اد، ولكن قال أنه يجب أن يسود 
املجتم��������ع فكرت��������ي الج��������دارة واالس��������تحقاق ويدعى 
صامويل فليش��������اكير في كتاب��������ه “تاريخ قصير من 
العدال��������ة التوزيعي��������ة” وج��������ود اخت��������الف كبير حول 
مفه��������وم العدال��������ة االجتماعية بني الفكر السياس��������ي 
الحديث والكالسيكي. وقد س��������اهم )فليشكاير( في 
توضي��������ح تاري��������خ النق��������اش والص��������راع الفكري حول 
مفهوم العدالة االجتماعية، وقد اختلف فليش��������اكير 
ع��������ن رفاييل، حيث يفض��������ل )فليش��������اكير ( مصطلح 
“العدال��������ة التوزيعي��������ة”، وق��������د اس��������تخدمه كمترادف 
للعدالة االجتماعية. وقدم فليشاكير خمسة شروط 
ضروري��������ة من أجل تطبي��������ق العدال��������ة التوزيعية في 
الدول��������ة. أوال، يج��������ب االعتقاد دائم��������ًا أن كل فرد خير 
بطبع��������ه ولديه اش��������ياء حس��������نة تس��������تحق االحترام. 
ثانيًا، وجود مجموعة من الحقوق يجب احترامها. 
ثالث��������ًا، تقديم حج��������ج منطقية علماني��������ة ملعرفة ملاذا 
يريد األفراد حرياتهم. رابعًا، وجود رغبة ذاتية من 

جانب األفراد لضرورة تحقي��������ق العدالة التوزيعية. 
خامسًا، أعطى فليشاكير مسٔوولية تحقيق العدالة 
التوزيعية للدولة وليس��������ت لألف��������راد أو الجماعات. 
وللعدال��������ة بوصفها انصاف��������ا، والخالصة ان مفهوم 
العدال��������ة االجتماعية : نظام اقتص��������ادي واجتماعي 
يهدف ال��������ى ازالة الفوارق االقتصادي��������ة الكبيرة بني 
طبق��������ات املجتم��������ع وهي مبدأ اساس��������ي م��������ن مبادئ 

التعايش السلمي.
ومفهوم العدالة والعدالة االجتماعية ارتس��������م امام 
لحاظن��������ا بش��������كل واضح ف��������ي العالقة ب��������ني العدالة 
االجتماعي��������ة واالقتص��������اد، فالعدال��������ة االجتماعي��������ة 
تستمد تصورها من الهدف او الغرض الذي تحققه 
وهو تحقيق اقصى قدر من السعادة لإلنسان وهذه 
السعادة املتصورة تستند على االنصاف واملساواة 
فمن املشاكل البارزة التي تواجه معيار املساواة ان 
توزيع الناتج االجتماعي بنس��������ب متس��������اوية على 
افراد املجتم��������ع )بعد تلبية حاجاته��������م الضرورية( 
يتطلب قدرًا كبيرا من نكران الذات من جانب االفراد 

الذين اسهموا اكثر من غيرهم في ذلك االنتاج.
 ان البحث عن معيار نموذجي لقياس مدى تطبيق 

العدالة هو االس��������اس الرصني للتوص��������ل الى تقييم 
ش��������امل ألوضاع املٔوسس��������ات االجتماعي��������ة إجماال، 
حيث التركيز على الطريقة التي تتوزع بها املنافع 
واالعباء على افراد املجتمع، وعلى ضوء ذلك تبرز 
لنا حالة الصراع بني الرغبة في اش��������باع الحاجات 
االساسية للفرد وبني الوسائل املتاحة الشباع تلك 
الحاجات واس��������قاطات هذا الصراع ونتائجه والتي 
ابرزها السلوك املجرم وهو ما يطلق عليه دوركهايم 
)الص��������راع االنوم��������ي( وتب��������رز املعايي��������ر الجوهري��������ة 
في تحقي��������ق العدالة احد الحل��������ول الجوهرية لذلك 
فالدراس��������ة املس��������تفيضة للبن��������اء املجتمعي وطريق 
النس��������ق واملنهج االجتماعي والظروف االجتماعية 
التي تٔوثر في توازنه كلها عوامل مهمة في املعيار 
الذي نستطيع من خالله تحقيق اكبر قدر من العدالة، 
فالعدالة االجتماعية ليس��������ت ص��������ورة واحدة وفهم 
واحد مش��������ترك في تحقيقها، اللهم اال في التسمية 
واملفه��������وم وه��������ذا املتغي��������ر يتحرك ضم��������ن مناخات 
ال��������رٔوى املحرك��������ة للبن��������اء االجتماع��������ي واملحكوم��������ة 
بمفاهيم واعراف وافكار وثقافات متعددة، والعدالة 
االجتماعية ليس��������ت ثابتا مرتهنا الى اسس واحدة 
مش��������تركة وانما متغي��������ر خاضع لطبيع��������ة املجتمع 
والف��������رد والق��������درات االجتماعي��������ة والف��������ردي وكلها 
خاضعة لفلس��������فة اجتماعي��������ة واقتصادية وثقافية 
فاملنظوم��������ة االجتماعي��������ة والثقافية مح��������ددة برٔوى 
واف��������كار وع��������ادات وتقاليد ومعتق��������دات كلها تحدد 
ش��������كل وقناعة املجتمع والفرد ذاته وهذه املنظومة 
تحدد بش��������كل كبير جدا مفهومها ورٔويتها ملتغير 
العدال��������ة االجتماعية ومنه��������ا تنتج الفلس��������فة التي 
تتحكم باملوارد املتاحة واشباع الحاجات الخاصة 
باملجتمع ضمن منظومة اقتصادية قوامها االنتاج 
والتوزيع واالستهالك والقوانني االقتصادية التي 
يحدده��������ا النظام االقتصادي املنبثق من الفلس��������فة 
الت��������ي تٔومن به��������ا الجماعات واالفراد س��������واء اكانت 
الرٔوية االقتصادي��������ة ذات اقتصاد تقليدي او كانت 
ذات اقتصاديات ما وراء االقتصاديات الصناعية، 
ان االقتصاد بمنظومته االنتاجية وتوزيع االنتاج 
وامل��������وارد املتاح��������ة وتوفير فرص العم��������ل وتحقيق 
تكاف��������ٔو الفرص م��������ن العناصر املٔوث��������رة في تحقيق 

العدالة االجتماعية الن تحققها يعني تحقيق حالة 
االطمئنان والهدوء والس��������كينة االمر الذي ينعكس 
ايجابا على نس��������ب الس��������لوك االجرامي الذي تشكل 
الدوافع االقتص��������ادي عامال مهم في ظهوره كالفقر 
والبطالة واالس��������تقرار وكلما تعث��������ر تحقق العدالة 
االجتماعية كان مٔوش��������را الرتفاع نس��������بة الس��������لوك 
املجرم، كما ان هناك مٔوش��������ر متعلق بنوع الجرأيم 
املرتكبة فكلم��������ا كان املجتمع يعي��������ش حالة تفاوت 
طبق��������ي اقتص��������ادي ال يراع��������ي النس��������ق االجتماعي 
البني��������وي في حركت��������ه كلما امكنن��������ا مالحظة انواع 
متعددة م��������ن الجرائم اهمها الجرائ��������م االقتصادية 
وجرائ��������م االحتي��������ال والجرائ��������م املتعلق��������ة بالغ��������ش 

التجاري والصناعي. 
فالعدال��������ة ليس��������ت س��������لوكا فطري��������ا تتماه��������ى مع 
نش��������ٔاة وتطور الكائن بل هي فعل متغير خاضع 
لطبيعة التفاعل العالئقي داخل الجماعات، فهي 
س��������لوك مكتس��������ب اوجدته الحاضنة االجتماعية 
ببعده��������ا الثقاف��������ي واالقتص��������ادي وكلم��������ا كان��������ت 
مرتبط��������ة بمنظوم��������ة فكري��������ة او عقائدية تش��������كل 
ضابطا حيويا ومهما لغلواء األنا س��������واء أكانت 
ه��������ذه االنا للفرد او للجماعة كلما كانت اتس��������عت 
الفالس��������فة  كان  واذا  العدال��������ة  تطبي��������ق  مدي��������ات 
يضعون معايير نموذجية لقياسات مدى تحقق 
العدالة فٕاننا ن��������رى بانها ال تخضع ملعيار واحد 
وهذا املعيار بذاته ق��������د يكون متغيرا من مجتمع 
آلخ��������ر او م��������ن فرد لغي��������ره، ومهما تع��������ددت صور 
تحق��������ق العدالة االجتماعية ف��������ان مفهومها العام 
االنصاف واملساواة له اثر كبير في ادارة النشاط 
االقتص��������ادي والعالقات االقتصادية وكلما كانت 
حاض��������رة كلم��������ا كان هن��������اك حالة م��������ن الطمٔانينة 
بٕاش��������باع الحاجات املادي واملعنوية واالستقرار 
النفس��������ي وذل��������ك بالتٔاكي��������د ينعكس على نس��������ب 
الجريم��������ة داخل املجتم��������ع وال يفوتنا ان القوانني 
االقتصادي��������ة وقبله��������ا االنظمة هي نتاج فلس��������فة 
وفكر وايديولوجية وكلم��������ا كانت هذه املنظومة 
املعرفية اقرب لتحق��������ق صور العدالة االجتماعية 
كانت اكثر استقرارا للمجتمع وبالتالي انخفاض 

بنسب السلوك املجرم.

القاضي اياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران 

قب��������ل الخوض بمفهوم الطبيع��������ة القانونية 
لدف��������وع عدم قب��������ول الدعوى, الب��������د من بيان 
امل��������راد بدفع ع��������دم قبول الدع��������وى, فقد اورد 
الفق��������ه ع��������دة تعريف��������ات للدفع بع��������دم قبول 
الدع��������وى منها ان��������ه "منع املحكم��������ة من نظر 
الدع��������وى التي تختص به��������ا الن حق املدعي 
ف��������ي طلب الحماي��������ة القضائي��������ة يتعني عدم 
قبوله لتخلف شرط من شروط القبول", كما 
عّرف بأنه "الوسيلة اإلجرائية التي حددها 
املش��������رع للمدع��������ى علي��������ه للتمس��������ك بتخلف 
الش��������روط القانوني��������ة الواج��������ب توافرها في 
الدعوى القضائية والتي تكون الزمة لقبول 
هذه الدعوى", كما عّرف بأنه "وسائل دفاع 
ال تتعرض مباش��������رة الس��������اس الحق املدعى 
به, انما تس��������تهدف رد الدعوى بعدم توافر 

الشروط الالزمة لقبولها".
يفهم مما ذكر ان الدفع بعدم قبول الدعوى 
ه��������و الدف��������ع ال��������ذي ال ي��������رد عل��������ى إج��������راءات 
الخصومة وال يوجه الصل الحق بل يهدف 
الى انكار سلطة املدعي باستعمال الدعوى 
اي ع��������دم تواف��������ر الش��������روط الالزم��������ة قانونا 
لس��������ماع الدع��������وى وه��������ي االهلي��������ة والصفة 
)الخصوم��������ة( واملصلح��������ة, فه��������و يوجه الى 
الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه 
وفيما اذا كان جائزا استعمالها ام ان شرط 
االس��������تعمال غي��������ر جائز لعدم توافر ش��������رط 
من الش��������روط العامة التي يتوجب توافرها 
لقبول الدعوى او لعدم توافر ش��������رط خاص 
من الشروط املتعلقة بذات الدعوى املرفوعة. 
فتخلف هذه الش��������روط يعطي للمدعى عليه 

الحق بالدفع بعدم قبول الدعوى. 
وظهرت فكرة الدفع بع��������دم القبول للوجود 
القانوني في القرن السابع عشر في فرنسا 
ولكنها لم تدخل حيز التشريع لحني صدور 
قانون املرافعات الفرنسي الجديد رقم 1123 
في 5/ كانون االول/1975 والنافذ عام 1976 
الذي عّرف الدفع بعدم القبول بأنه "كل دفع 
ينكر به الخصم - ودون املساس بموضوع- 
دعوى خصمه على اس��������اس انتفاء ش��������روط 
قبول دعواه ويكون ذلك بس��������بب فقد الصفة 

او األهلية او املصلحة".   
وق��������د اختلف��������ت اآلراء في تحدي��������د الطبيعة 
القانوني��������ة بدفوع ع��������دم قب��������ول الدعوى, اذ 
ذهب البعض انها دفوع شكلية النها تهدف 
الى اس��������تبعاد طلب الحق نظرا الن الدعوى 
ل��������م تباش��������ر م��������ن خ��������الل الش��������روط الواجب 
توافرها الستعمالها استعماال مقبوال من 
وجه��������ة اجرائية, وذهب البع��������ض الى القول 
بأنها احد ف��������روع الدفوع املوضوعية النها 
من الدفوع الت��������ي تختلط بوس��������ائل الدفاع 
املوضوعي��������ة, ومبنى هذا الرأي ان دفع عدم 

القبول يتوجه الى ش��������روط نشأة الحق في 
الدع��������وى او ش��������رط قبولها, وهذه وس��������ائل 
تتعل��������ق باملراك��������ز املوضوعي��������ة وبالنتيجة 
يكون الدفع بعدم قب��������ول الدعوى هو هدف 

موضوعي.
ومم��������ا قيل ايض��������ًا به��������ذا الص��������دد ان الدفع 
بعدم قبول الدع��������وى وبخاصة الدفع بعدم 
قبوله��������ا النعدام صفة املدعي في رفعها هو 
دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى 
نفس��������ها, ويترت��������ب عل��������ى الحك��������م بقبوله ان 
يخس��������ر املدعي دع��������واه بحيث ال يس��������تطيع 
الع��������ودة اليه��������ا, واذن ف��������إن املحكم��������ة وهي 
تقضي بقبوله تفصل في موضوع الدعوى 
وال يغير وجه املسألة ان املحكمة وقد قبلت 
الدف��������ع وقض��������ت برف��������ض الدع��������وى او بعدم 
قبولها لم تتعرض للنظر في سائر ما اثير 
امامها من الدفوع املوضوعية الستغنائها 
عن البحث فيها. كذلك ال يغير وجه املسألة 
ان يحص��������ر املدعى عليه دفاعه في موضوع 
الدعوى في الدفع بع��������دم قبولها مكتفيا به 

عن ابداء غيره من الدفوع.
وفي جمي��������ع هذه الصور تس��������تنفد محكمة 
الدرجة االولى س��������لطاتها في نظر الدعوى 
وتخرج القضية برمتها من واليتها وتدخل 
ف��������ي والي��������ة محكم��������ة التمييز, وله��������ا الحكم 
برف��������ض الدفع الذي قبلت��������ه محكمة الدرجة 
االولى ويتعني عليه��������ا ان تتدرج الى النظر 
في كل م��������ا يتعلق بموضع الدعوى لتفصل 
في طلب��������ات املدعي, فيما ذهب رأي اخر الى 
تقسيم داخلي لدفوع عدم القبول من خالل 
تقس��������يمها الى طائفة الدف��������وع بعدم القبول 
الت��������ي تتعل��������ق باملوضوع, وطائف��������ة الدفوع 
بع��������دم القب��������ول الت��������ي تتعلق باالج��������راءات, 
وبالتالي س��������ريان حكم الدفوع املوضوعية 
عل��������ى الطائف��������ة االول��������ى, وس��������ريان الدفوع 

الشكلية على الثانية. 
وان جانبًا من الفقه يعّد هذه الدفوع وسطا 
ب��������ني الدف��������وع املوضوعية والش��������كلية, فهي 
تتف��������ق م��������ع الدف��������وع املوضوعية م��������ن حيث 
جواز التمس��������ك ف��������ي اية مرحلة م��������ن مراحل 
الدع��������وى وال تس��������قط بالدخ��������ول باس��������اس 
الدعوى, وتختل��������ف عنها في انها ال تتعلق 
باص��������ل الحق موضوع الدع��������وى بل بإنكار 
وج��������ود الدعوى وجوهرها وع��������دم قبولها, 
النتفاء االهلي��������ة او الخصومة او املصلحة, 
فه��������ي موجهة للوس��������يلة الت��������ي يحمي بها 
صاحب الح��������ق حقه, وتتش��������ابه مع الدفوع 
الش��������كلية بانها ال تنص��������ب على اصل الحق 
املدعى به انما توجه الى حق الدعوى ذاته, 
وتختل��������ف عنها بانه��������ا ال تتعلق باجراءات 
التقاض��������ي ب��������ل تتعلق بحق اقام��������ة الدعوى 

وتوافر شروطها.
ون��������رى ما يراه ه��������ذا الجانب م��������ن الفقه ذلك 
ان الدف��������ع بعدم قبول الدع��������وى كما يتضح 
مما تقدم تفصيل��������ه انه ذو طبيعة مختلطة 

ويغلب عليه الطابع املوضوعي للدفوع.
وان قان��������ون املرافعات املدني��������ة العراقي رقم 
83 لس��������نة 1969 املعدل اخذ باملبدأ العام في 
ان الدف��������وع تثار من الخص��������وم وخصوصًا 
املدع��������ى علي��������ه ومنه��������ا الدف��������ع بع��������دم قبول 
الدعوى, وكما تستطيع املحكمة اثارته من 
تلقاء نفس��������ها لتعلقه بالنظام العام, وجاء 
ن��������ص املادة )80( من قان��������ون املرافعات بهذا 

املآل اذ نصت على انه اذا:- 
1 - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم 
املحكمة ولو من تلقاء نفس��������ها برد الدعوى 

دون الدخول في اساسها. 
2 - للخصم ان يبدي هذا الدفع في اية حالة 

تكون عليها الدعوى. 
وال يقتص��������ر الدفع بعدم قبول الدعوى امام 
محكمة الدرج��������ة االولى, بل اج��������از القانون 
ابداءه ام��������ام محكمة التميي��������ز الول مرة, اذ 
نصت الفقرة )3( من املادة )209( من قانون 
املرافع��������ات ال يجوز احداث دف��������ع جديد وال 
ايراد ادل��������ة جديدة ام��������ام املحكمة املختصة 
بالنظر في الطعن تمييزا باس��������تثناء الدفع 
بالخصوم��������ة واالختصاص وس��������بق الحكم 
في الدعوى ويترتب على عدم اثارة املحكمة 
لدفع عدم القبول من تلقاء نفسها اذا تعلق 
بالنظ��������ام العام خط��������أ في تطبي��������ق القانون 
املوجب لنقض الحك��������م الصادر, ومن صور 
الدف��������ع بع��������دم قب��������ول الدع��������وى ف��������ي قانون 
املرافع��������ات املدنية ايضا س��������قوط الحق عند 
عدم مباش��������رته خالل املدة املح��������ددة قانونا 
كإقام��������ة دعوى امللكية وخس��������رانها يس��������قط 

االدعاء بالحيازة.

الطبيعة القانونية لدفوع عدم قبول الدعوى

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون
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موجز المحاكم
سجن وغرامة!

أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات النج��������ف 
حكم��������ا بالس��������جن ثماني س��������نوات مع 
غرام��������ة مالي��������ة قدرها خمس��������ة عش��������ر 
ملي��������ون دين��������ار بحق مته��������م ضبطت 
بحوزت��������ه م��������واد مخ��������درة وعن��������د عدم 
الدفع حبس املتهم حبسا بسيطا ملدة 
سنة واحدة تنفذ بالتعاقب مع عقوبة 
الس��������جن األصلية وفق امل��������ادة 28/اوال 
من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية 

رقم 50 لسنة 2017.
وأفاد مراس��������ل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى بأن "محكمة الجنايات 
اصدرت حكمه��������ا على املته��������م لقيامه 
باملتاج��������رة باملواد املخ��������درة من مادة 
املثيل امفيتامني )الكرس��������تال( مخبأة 
داخل دراجة نارية كان يس��������تقلها وتم 
الق��������اء القبض عليه في قضاء الكوفة/
ش��������ارع الس��������كة"، الفتا الى ان "حيازته 
للمواد املخ��������درة بقص��������د االتجار بها 

والتوسط في نقلها".

قتل والده!

العزيزي��������ة  تحقي��������ق  محكم��������ة  صدق��������ت 
التابع��������ة لرئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف 
واسط االتحادية أقوال متهم أقدم على 
قتل وال��������ده، واتخذت اإلجراءات الالزمة 
بحقه بغي��������ة إكمال اج��������راءات التحقيق 

قبل إحالته على محكمة املوضوع.
وأفاد مراس��������ل املرك��������ز االعالمي ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى بأن "محكم��������ة تحقيق 
العزيزي��������ة صدقت اقوال مته��������م اعترف 
بقت��������ل والده به��������دف االس��������تحواذ على 
أمواله وممتلكاته". وأضاف املراسل أن 
"املحكمة قررت توقيف املتهم وفق أحكام 
املادة 406/1/أ من قانون العقوبات، وقد 
اجرت كش��������ف الداللة على محل الحادث 
وجاءت األدلة مطابقة العترافات املتهم 
الواردة في التحقيق االبتدائي". وأكد أن 
"قاض��������ي تحقيق العزيزية بصدد إكمال 
اته التحقيقية قب��������ل إحالة املتهم  إجراء
عل��������ى محكم��������ة الجناي��������ات بتهم��������ة قتل 

األصول قتال متعمدا".

تاجر مخدرات

أص��������درت محكمة جناي��������ات النجف 
حكما بالس��������جن املؤبد وف��������ق املادة 
املخ��������درات  قان��������ون  م��������ن  28/اوال 
واملؤث��������رات العقلي��������ة رقم 50 لس��������نة 
2017 بح��������ق متهم ضبطت بحوزته 
مواد مخ��������درة يهدف ال��������ى املتاجرة 

بها.
وأفاد مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى في رئاسة استئناف 
النج��������ف ب��������أن "محكم��������ة الجناي��������ات 
أص��������درت حكما على مته��������م لقيامه 
بمتاجرة واس��������عة بامل��������واد املخدرة 
الس��������يما بمادة )الكريستال( بعدما 
عثر على كمية خمسة كيلوغرامات 
وس��������بعة وثمان��������ني غرام��������ا مخب��������أة 

داخل غطاء عجلته".
وتابع املراس��������ل  أن "القوات األمنية 
ألق��������ت القبض على املتهم في ناحية 
الحيرة واعترف باالتجار والترويج 

باملواد املخدرة".

إن إجراءات التحقيق التي حددها املشرع بخصوص املتهم 
الغائب س��������واء كان��������ت في مرحل��������ة التحقي��������ق أو املحاكمة ال 
تختل��������ف كثيرا ع��������ن اإلجراءات املتبعة في حال��������ة كون املتهم 
حاض��������را إال أن هناك بعض اإلجراءات التي ينفرد بها املتهم 

الغائب.
فاملتهم الغائب وفق فقهاء القانون هو من توافرت ضده أدلة 
أو قرائن قوي��������ة كافية لتوجيه االتهام إليه وتحريك الدعوى 
الجنائية، ونلخص أس��������باب غياب املته��������م بعدة نقاط منها 
غائب عن جهل أي أن تكليفه بالحضور لم يوجه إليه إطالقا 
أو غائب عن عذر حني أعلن لشخصه أو علم فعال بالتكليف 
الصحي��������ح املوجه إليه بالحضور لك��������ن عذرا حال بينه وبني 
اس��������تجابة لدعوة القضاء والعذر األخي��������ر وهو غياب املتهم 
عن قصد ناش��������ئ من رغبة او عن عنت وف��������ي الحالتني يعلم 
الخصم يقينا بالتكليف الصحيح متخذا في الحالتني قرارا 
إرادي��������ا بالغياب. وتتم إج��������راءات التحقيق مع املتهم الغائب 
بش��������كوى ش��������فهية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق أو 
املحق��������ق او أي مس��������ؤول ف��������ي مركز الش��������رطة او إي عضو من 
الضب��������ط القضائي ثم يعمم أمر القبض وقرار منع بالس��������فر 
وحج��������ز أموال املتهم اله��������ارب إذا كان متهما في جناية، بعد 
تحريك الدعوى الجزائية تبدأ إجراءات التحقيق ومن أهمها 
جمع األدلة واالنتقال واملعاينة او ما يس��������مى بالكشف على 

محل الحادث وسماع الشهود، التفتيش وضبط الرسائل. 
وف��������ي ما يخ��������ص إج��������راءات إحالة املته��������م الغائ��������ب فهو من 
القرارات الفاصلة والنهائية التي يصدرها قاضي التحقيق 
بعد إكمال إجراءات التحقيق ليحيله إلى املحكمة املختصة 
وعالجتها املادة )135( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 
الت��������ي نصت عل��������ى ان��������ه )إذا لم يحض��������ر املتهم أم��������ام قاضي 
التحقيق او املحقق ولم يتس��������ن القبض عليه رغم اس��������تنفاد 
ط��������رق اإلجبار على الحضور املنص��������وص عليها في القانون 

أو ف��������ر بعد إلقاء القبض عليه او توقيفه وكانت األدلة كافية 
ألحالته على املحكمة فيصدر قاضي التحقيق قرار بإحالته 

إلى املحكمة املختصة إلجراء محاكمته غيابيا(. 
وق��������د ضمنت قان��������ون أصول املحاكم��������ات الجزائي��������ة للمتهم 
الغائب أثناء املحاكمة ضمانات للدفاع عن نفس��������ه وإصدار 
الحك��������م فيه��������ا باعتباره��������ا ح��������ق من حق��������وق املتهم ب��������دا من 
املحاكم��������ة في جلس��������اتها األولى إلى ما بع��������د املحاكمة، ومن 
الضمانات املنصوص عليها هي عالنية املحاكمة وحضور 
املدع��������ي االدعاء العام وتوكيل محام للدفاع عنه واالعتراض 
أو الطعن بالقرار الصادر وتسري نفس الضمانات بالنسبة 
للحدث الغائب باس��������تثناء علنية املحاكمة إذ يجب أن تكون 
اتها والنتائج  س��������رية حفاظا على س��������معة الحدث كل إجراء
املترتب��������ة الحكم الص��������ادر بحقه علنا.   أم��������ا ضمانات املتهم 
الغائ��������ب بعد املحاكم��������ة هي كما حددها املش��������رع، الطعن في 
األح��������كام والتي تعتب��������ر من الضمان��������ات اإلضافي��������ة للمتهم 
الغائ��������ب واالعت��������راض على الحك��������م الغيابي الص��������ادر بحقه 
وحدد املشرع أيضا اإلحكام التي يجوز الطعن فيها وبني أن 
األشخاص الذين يحق لهم لطعن هم املتهم املحكوم واملتهم 
املحك��������وم غيابيا حق االعت��������راض او الطعن بط��������رق التمييز 
والتصحيح للقرارات التميزية وأيضا طلب إعادة املحاكمة 
الت��������ي يقرر وفق ح��������االت أجازها القانون وح��������دد إجراءاتها 
والنتائ��������ج مترتبة عليها.  وبذلك قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائي عالج موضوع ضمانات املتهم س��������واء كان ذلك في 
مرحلة التحقيق أم املحاكمة وان تلك الضمانات تسري على 
املتهم الحاضر أو الغائب وبالقدر الذي ينسجم مع حضور 
او غياب املتهم وحس��������ب األحوال إيمانا من املش��������رع العراقي 
بحقوق املتهم املحكوم واملشتكي واملدعي بالحق الشخصي 
واملس��������ئول مدنيا واالدعاء العام استنادا اإلحكام املادة 249 

األصولية.

ضمانات المتهم الغائب في الدعوى الجزائية
ثقافة قانونية

االعفاء من العقوبة: هي الحالة التي يقرر املشرع بمقتضاها 
عدم توقيع العقاب على الجاني استنادا الى أسباب تتعلق 
بالسياس��������ة الجنائية أو مصلحة املجتم��������ع، فموانع العقاب 
ال تؤث��������ر في املس��������ؤولية الجزائية ملرتك��������ب الجريمة إذ تظل 
املس��������ؤولية قائمة، لكن يعفى الجاني من العقاب لالس��������باب 

التي اوردها املشرع.
 وفي هذه الجريمة نص املشرع على االعفاء من العقوبة لكل 
من بادر بإخبار الس��������لطات املختصة بوجود اتفاق جنائي 
على ارتكاب جريمة غس��������ل االموال أو تمويل إرهاب. والعلة 
ف��������ي ذلك الن ه��������ذه الجريمة م��������ن الصعوبة التع��������رف عليها 
خاص��������ة وأن االمر يتعلق بمال ليس هناك أي دالئل على أنه 
ناتج عن جريمة، لذلك فأن املخبر عن هذه الجريمة وإن كان 
له دور في الجريمة فأنه يعفى من العقاب النه يخدم العدالة 

الجنائية واملجتمع بمنع وقوع الجريمة قبل ارتكابها.
وفي هذا الصدد اورد املش��������رع العراقي ف��������ي القانون رقم 35 
لس��������نة 2015 النص الخاص باالعفاء من العقوبة  في املواد 
التالي��������ة: امل��������ادة -47- يعفى م��������ن العقوبة املنص��������وص عليها 
ف��������ي هذا القان��������ون كل من ب��������ادر بإبالغ أي س��������لطة مختصة 
بوجود اتفاق جنائي الرتكاب جريمة غس��������ل اموال وتمويل 
إره��������اب وعن املش��������تركني في��������ه قبل وق��������وع الجريم��������ة وقيام 
السلطات املختصة بالبحث واالستقصاء عن أولئك الجناة. 
وللمحكمة االعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا حصل البالغ 
بعد وقوع الجريمة بش��������رط أن يس��������هل القبض على الجناة 
وضبط االموال مح��������ل الجريمة.  من خالل الفقرة االولى من 

النص املذكور .
إن االخب��������ار ال ينتج أث��������ره اال اذا كانت الس��������لطات املختصة 
تجه��������ل بأمر الجريمة قبل االخب��������ار. وعندها يكون وجوبيا 
عل��������ى املحكمة إعفاء الجاني من العقاب.  أما اذا وقع االخبار 
بعد وقوع الجريم��������ة فأن األمر يكون جوازيا للمحكمة فلها 
أن تعفي من العقوبة أو تخفف منها. لكن في الحالتني اعاله 

يتوجب أن يكون االخبار مطابقا للحقيقية.  
ال ان يكون اخبر ببعض املعلومات واخفي بعضها لتضليل 

العدالة.
املادة -48- ال يسأل جزائيا أو انضباطيا  كل من قام بحسن 
ني��������ة باالبالغ عن أي م��������ن العمليات املش��������تبه بها الخاضعة 
الح��������كام هذا القانون أو بتقديم معلوم��������ات أو بيانات عنها 
ول��������و ثبت أنها غير صحيح��������ة. في هذه الحال��������ة. ورغبة من 
املش��������رع في التشجيع على االخبار عن هذه الجرائم. خاصة 
وأنه ليس من الس��������هل التعرف عليها. فأنه حتى اذا وجد ان 

االخبار غير صحيح فأنه ليس هناك أي 
مسؤولية جزائية بالنسبة للمواطنني 
العادين. أما اذا كان املخبر موظفا في 
الدولة وق��������دم اخب��������ارا بخصوص ذلك 
فأنه ال يس��������أل جزائيا وكذلك اليس��������أل 
انضباطيا اس��������تنادا لقانون انضباط 
موظف��������ي الدولة. اما بالنس��������بة لعقوبة 
املص��������ادرة فال يش��������ملها االعف��������اء النه 
يتع��������ارض مع اعتب��������ارات النظام العام 
فال يجوز لش��������خص ان ينتف��������ع بثمرة 

جريمته.

اإلعفاء من العقوبة 
في جريمة غسل األموال

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

عن مكتبة القانون املقارن أصدر القاضي حيدر فالح حسن 
الطبعة الثالثة من الكتاب املوس��������وم )اس��������تخدام اس��������لوب 

التحريض الصوري في مكافحة الجريمة املنظمة(.
في مقدمة الكتاب استعرض الباحث لقرائه شرحًا موجزًا 
عن أسلوب التحريض الصوري والذي يعني تداخل رجال 
السلطة العامة أو من يعمل لحسابهم وتحت إشرافهم من 
املخبرين أو املرش��������دين الس��������ريني في الجريمة بأي نشاط 
أصل��������ي أو تبعي بغية كش��������فها وضبط مرتكبيها بالجرم 

املشهود وتقديمهم للمحاكمة بأدلة كافية إلدانتهم.
كما أش��������ار الباح��������ث في مقدم��������ة كتابه الى أصل تس��������مية 
التحريض الصوري الذي يعود الى اتفاق الفقه الجنائي 
عليها والتي تعد من صور املس��������اهمة الجنائية على هذا 
النوع من أساليب البحث والتحري عن الجرائم وتسمية 
–املح��������رض الصوري-الت��������ي تطل��������ق عل��������ى رجال الس��������لطة 

العامة من أعضاء الضبط القضائي أو من يس��������تعني بهم 
من املخبرين الس��������ريني عند استخدام ذلك االسلوب، كون 
النشاط التحريضي لرجال الس��������لطة العامة أكثر الصور 
ش��������يوعًا عند تداخلهم في الجريمة بغية كشفها وااليقاع 

بالجناة من باقي صور املساهمة الجنائية.
تطرق الباحث في مقدمة كتابه الى أهمية املوضوع التي 
تتجلى وفقًا لرأيه كوس��������يلة في مكافحة الجريمة املنظمة 
التي يصعب كش��������فها بأس��������اليب التحري التقليدية التي 
يمكن لعضو الضبط القضائي أو أعوانه من املخبرين أو 
املرش��������دين السريني )املصادر السرية( التداخل فيها بغية 
كش��������فها وضبط مرتكبيها بالجرم املشهود أو الحصول 
على األدلة الكافية إلدانتهم لتقديمها الى السادة القضاة 

لتحقيق العدالة الجنائية. 
كما عزا الباحث سبب اختياره لهذا املوضوع تحديدًا الى 

تش��������خيصه من خالل عمله القضائي مدى فعالية ونجاح 
هذا االس��������لوب في اكتش��������اف نش��������اط ش��������بكات العصابات 
االجرامي��������ة املنظم��������ة رؤس��������ائها ومخططاته��������ا وأهدافها 
وتفكيكه��������ا للقب��������ض عليهم بالجرم املش��������هود والحصول 

على األدلة الكافية التي تثبت تورطهم بالجريمة.

أهداف الكتاب
لخص الباحث أهداف كتابه الى عاملني: اولهما لفت نظر 
القض��������اء العراقي الى وض��������ع املعايير والش��������روط الالزمة 
الت��������ي تحكم تداخل عضو الضبط القضائي أو أعوانه من 
املخبرين أو املرش��������دين السريني في الجريمة املنظمة عند 
استخدامهم اسلوب التحريض الصوري بغية مكافحتها 
وااليقاع بمرتكبيها. ثانيهما: لفت نظر املش��������رع العراقي 
الى تشريع قانون ينظم أحكام وشروط استخدام اسلوب 

التحريض الص��������وري لتوفي��������ر الغط��������اء القانوني لرجال 
االجهزة االمنية.

هيكلية الكتاب
اعتمد الباحث في تقسيم كتابه الى ثالثة فصول سبقها 
تمهي��������د يتناول التأصيل التاريخي الس��������تخدام اس��������لوب 
التحري��������ض الصوري ف��������ي مكافحة الجرائ��������م املنظمة في 
الدول التي اهتمت بوضع املعايير والش��������روط التي تنظم 
اس��������تخدام ذلك االس��������لوب في أحكام قضائها وتشريعها. 
حي��������ث خصص الفصل االول تعريف اس��������تخدام اس��������لوب 
التحري��������ض الص��������وري أم��������ا الفص��������ل الثاني فتن��������اول أثر 
اس��������تخدام اس��������لوب التحريض الصوري والفصل الثالث 
تناول املس��������ؤولية الجنائية للمح��������رض الصوري )رجال 

السلطة العامة( وقد احتوت الفصول على عدة مباحث.

استخدام أسلوب التحريض الصوري في مكافحة الجريمة المنظمة )دراسة مقارنة(

 ■ غالف الكتاب

يش��������كل قانون حموراب��������ي واألوامر الخطية 
الص��������ادرة عن��������ه أو الت��������ي تصدره��������ا الهيئة 
النائبة له في بالطه ببابل أهم مرجع علمي 
يزودن��������ا بمعلوم��������ات قيمة حول التش��������كيلة 
الهيكلية للدولة البابلية ومجمل الوس��������ائل 

التي كانت تسّير بها شؤونها العامة.
وم��������ن الجدير بالذكر أن قانون حمورابي لم 
يصدر خالل الفترة االولى من واليته وإنما 
بعد أن أمض��������ى أكثر من ثالث��������ني عامًا على 
توليه الحكم في باب��������ل.. والبرهان على ذلك 
م��������ا ذكره ف��������ي مقدمة وخاتمة ش��������ريعته من 
أس��������ماء مدن أقام فيها دعائم السالم ووطد 
الحق وأرس��������ى أركان االستقرار في أرجائها 
والتي لم تكن تحت سيادته إال خالل الفترة 
املتأخ��������رة م��������ن واليته، لكن ذل��������ك ال يعني أن 
الدول��������ة البابلية كانت تس��������ير قبل ذلك دون 
قوان��������ني وأنظمة تحدد آفاقها ومس��������اراتها 

وعالقات أفرادها االجتماعية واالقتصادية، 
إذ ش��������كلت القوانني الصادرة قبل حمورابي 
ومعها العادات واألعراف العمورية األكادية 
األسس الصلبة التي ارتكز عليها والقواعد 
الهامة لتسيير شؤون دولته قبل أن يصدر 
قانونه الذي تميز عن القوانني التي سبقته 
كون��������ه يمثل تكاماًل قانوني��������ًا بعد ان خاض 
حموراب��������ي غمار فترات قاس��������ية في تجارب 
الحك��������م. ان نظرة فاحص��������ة على مواد قانون 
حموراب��������ي ترينا بكل وضوح أنها تتضمن 
تنظيمًا متكاماًل لكافة العالقات االجتماعية 

التي كانت سائدة في بالد دجلة والفرات.
لق��������د تناول قان��������ون حموراب��������ي موضوعات 
التأكيد عل��������ى العناية بالزراعة والبس��������تنة 
وأهمية االهتمام باإلنس��������ان باعتباره قيمة 

عليا في املجتمع.
وفي املحاكم وفي حال��������ة االدعاء يجب على 

املدع��������ي إحض��������ار الش��������هود الذي��������ن يثبتون 
إدعاءه بالوقائع، لذل��������ك ركز على أهميتهم 

في املحاكمات وخطورة االتهام زورًا.
وقام بتحديد دور القاضي في اصدار الحكم 
وواجباته والعقوبات املترتبة على تراجعه 
ع��������ن الحكم الذي يص��������دره وأن يكون قاضيًا 

عاداًل وليس مرتشيًا.
ونظم قانون حمورابي أيضًا أمور التجارة 
والدي��������ون ومش��������اكل بناء الس��������فن وش��������ؤون 
املالحة والرهائ��������ن وبناء البيوت وإيجارها 
واهتم بش��������ؤون الطب البش��������ري والبيطري 
كما تناول وضع العبيد وأحوالهم املعيشية 

وحدد دورهم في املجتمع.
كم��������ا ثب��������ت القان��������ون أركان األس��������رة ووطد 
دعائمها وح��������دد أوضاع التبني واقتس��������ام 
اإلرث ومرك��������ز امل��������رأة االجتماع��������ي وحق��������وق 
األرمل��������ة ودور الطبي��������ب وأهميت��������ه وأج��������ره 

وحذر م��������ن مخاطر الخيانة بش��������تى طرقها 
وأنواعها ونظم أمر الخدمة العسكرية وأكد 

على ضرورة أدائها.
ورك��������ز أيضًا عل��������ى ض��������رورة املحافظة على 
أم��������الك الدول��������ة واملعاب��������د وامللكي��������ة الفردية 
وح��������د العقوب��������ات املترتب��������ة عل��������ى الس��������رقة، 
وقام بتثبيت مقدار األج��������ر اليومي للعمال 
والفالح��������ني والحرفيني، وح��������دد دور بائعي 

الخمور وأوضاع الحانات.
وحيث أن الدول��������ة أصبحت تخضع لقانون 
رسمي واحد فإن إدارة مؤسساتها أصبحت 
مركزي��������ة توج��������ه من قب��������ل القصر ف��������ي بابل 
بدليل أن الكتب الرس��������مية كانت ترسل منه 
إل��������ى مقاطعات الدولة املختلفة ويؤمر فيها 
الحكام بحسم النزاعات بني الناس، وبهذه 
الحالة البد أن يكون قد عاونه مستش��������ارون 
الداخلي��������ة  عدي��������دون اختص��������وا بالش��������ؤون 

والخارجية حيث اختص كل منهم بمتابعة 
شؤون معينة حددها امللك بنفسه. لقد جمع 
حمورابي في يديه الس��������لطات التش��������ريعية 
والتنفيذية والقضائية التي عرفتها الدولة 
البابلي��������ة، ولك��������ن انج��������از كل ه��������ذه االعمال 
املتعلقة بالسلطات يتم بواسطة مساعدين 
له يخضع��������ون ملراقبة القص��������ر، ورغم ادعاء 
حمورابي بوضعه القانون بنفس��������ه لكن ما 
من شك أن مجلسا تشريعيا في القصر كان 
عونا له في جم��������ع القوانني املتعارف عليها 
ومناقش��������تها وصياغة الجديد واملستحدث 
منه��������ا بم��������ا ينس��������جم م��������ع الواق��������ع املع��������اش 
سياس��������يًا واقتصادي��������ًا وثقافيا وعس��������كريًا 

خالل فترة واليته.

املصدر: كتاب التشريعات البابلية 
لعبد الحكيم ذنون

أضواء على قانون حمورابي )الجزء األول(
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عين قانونية

سالم مكي

أخي��������را، أق��������ر مجلس النواب موازن��������ة العام الحال��������ي، بعد مرور 4 
أشهر على بداية السنة املالية الجديدة. ورغم أن املوازنة تحتوي 
عل��������ى 69 م��������ادة، إال أن عددا م��������ن املواد والنص��������وص، نالت عناية 
الشارع العراقي، وأخذت حيزا واسعا لدى الرأي العام، خصوصا 
وأن تلك امل��������واد تمس حياة املواطنني اليومي��������ة وتتعلق بقوتهم 
ومصدر رزقهم ومن تلك املواد، التي تتعلق بسعر صرف الدينار 
مقاب��������ل ال��������دوالر، وحصة إقليم كردس��������تان من املوازن��������ة، وقضية 
املحاضري��������ن املجاني��������ني التي التف��������ت إليها مجل��������س النواب بعد 
خ��������روج تظاهرات غاضبة من املحاضري��������ن للمطالبة بإنصافهم، 
ناهي��������ك ع��������ن جوانب أخرى.. لك��������ن ثمة قضية مس��������كوت عنها في 
قانون املوازنة، قضية لم تشغل الرأي العام وال الرأي الخاص، ولم 
يتحدث عنها أح��������د، رغم أن كل نصوص وفقرات املوازنة بحاجة 
إل��������ى تقييم وتقويم م��������ن قبل املختصني. وه��������ي قضية االقتراض 
التي تمثل أكبر تحٍد وتهديد لسيادة الدولة وثرواتها الطبيعية 
ومواردها، التي ستبقى رهينة االقتراض من املؤسسات الدولية 
والبنوك املختلفة. االقتراض هو اس��������لوب لجأت إليه الحكومات 
املتعاقبة كحل س��������هل وس��������ريع ملش��������كلة الفرق بني كثرة النفقات 
وقل��������ة اإلي��������رادات، فف��������ي الوقت ال��������ذي يفت��������رض بالحكومة وعبر 
مؤسساتها املختصة، معالجة تلك املشكلة معالجة جذرية بأقل 
الخس��������ائر والتكاليف، نجد أن الحكومات، ل��������م تفكر ولو للحظة 
واحدة، كيف يمكن تسديد مبالغ وفوائد تلك القروض على املدى 
البعيد والقريب، كيف يمكن تس��������ديد املبال��������غ التي تم اقتراضها 
خالل األعوام الس��������ابقة، حتى يمكن االقتراض مجددا ومن نفس 
الجهات وبنفس الش��������روط التي تضعها تلك الجهات وبالفوائد 

التي هي تقررها. نالحظ ما ورد في قانون املوازنة : 
���� االستمرار باالقتراض من بنك التنمية األملاني..

������������ االس��������تمرار باالقتراض م��������ن وكال��������ة التعاون األمن��������ي والدفاع 
األمريكية..

الص��������ادرات  تموي��������ل  وكال��������ة  م��������ن  باالقت��������راض  االس��������تمرار   ������������
البريطانية..

���� االستمرار باالقتراض من البنوك األجنبية..
������������ االس��������تمرار باالقت��������راض م��������ن الصن��������دوق الكويت��������ي للتنمي��������ة 

االقتصادية العربية..
���� االستمرار باالقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

وغيرها الكثير من الجهات التي ستستمر الحكومة باالقتراض 
منها. ورغم أن أبواب صرف تلك القروض مذكورة أمام كل قرض، 
لكن لألس��������ف ال يوجد أي أثر لتلك الق��������روض التي تحصل عليها 
الحكوم��������ة بش��������كل تدريجي، ولن نج��������د ذلك األثر، ه��������ذا العام وال 
الع��������ام الق��������ادم.. باملقابل، لم نجد نصا في قان��������ون املوازنة وال أي 
قان��������ون يلزم الحكومة بوضع آلية وخط��������ة النهاء االقتراض ولو 
على امل��������دى الطويل، ويبدو أن الحكومة ترى أن طريق االقتراض 
الس��������هل يوفر عليها مشقة إيجاد الحلول، خصوصا وأن أعضاء 
تلك الحكومة، يملكون جنس��������يات أخرى، ومس��������ألة تواجدهم في 

الع��������راق، مرهونة ببقائهم ف��������ي مناصبهم، 
فمت��������ى م��������ا انته��������ى دوره��������م املرس��������وم لهم، 
س��������يرحلون إلى البلدان التي جاءوا منها، 
وتركوا خلفهم مش��������كالتهم التي لن يحلها 
الذي يأتي بعدهم، بل س��������يضيف مشكالت 
جديدة أكثر تعقيدا من سابقاتها، وهكذا، 
قد يأت��������ي ي��������وم يت��������رك السياس��������يون البلد 
مكب��������ال بقيود القروض واملش��������كالت املالية 
ويرحلون تاركني املواط��������ن يواجه مصيره 

بنفسه..

المسكوت عنه في قانون الموازنة
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