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األم�����ن ال��ق��ض��ائ��ي

يأت��������ي األمن القضائي عل��������ى رأس األولويات التي تس��������عى 
الدول املتقدمة إلى تحقيقها فليس هناك أهم من اطمئنان 
املواط��������ن لس��������لطته القضائي��������ة وثقته بان ما يص��������در عنها 
م��������ن أحكام تمث��������ل العدال��������ة وان تلك الس��������لطة تس��������تند الى 
املهنية في اداء اعمالها يرافق كل ذلك نصوص دس��������تورية 
تضمن اس��������تقالل القضاء كمؤسسة ) االستقالل العضوي( 

واستقالل القضاة كأشخاص ) االستقالل الشخصي(.
وباعتق��������ادي فان اه��������م مقومات االم��������ن القضائي هو تنفيذ 
األحكام الصادرة من املحاكم وسرعة انجاز القضايا فليس 
هن��������اك جدوى م��������ن االحكام التي ال تج��������د طريقها للنفاذ او 
األح��������كام التي تصدر متاخرة الن بعض الحقوق واملصالح 

تفقد قيمتها بمرور الزمن وتقادم املدة.
واالمن القضائي ضروري لتحقيق امن املجتمع سواء كان 
امن��������ا قانونيا ام اقتصادي��������ا ام اجتماعيا م��������ن خالل عدالة 
االحكام واستقرار املبادئ القضائية وان يؤمن كل ذي حق 
ان سلوك طريق اقامة الدعوى سواء كانت مدنية ام جزائية 
ام دس��������تورية هو الطريق االمثل لنيل الحقوق وان يش��������عر 
املواطن بان��������ه ال يمكن اعتقاله او إدانته بصورة تعس��������فية 
دون ارتكاب��������ه اي ج��������رم وان تك��������ون ضمان��������ات املحاكم��������ات 
العادلة متوفرة وحق الدفاع مقدس��������ا وكل تلك املعايير هي 
مصاديق مهمة لقياس اثر االمن القضائي ومدى انعكاسه 
في ارض الواقع واستشعار املواطنني له وال بد من االشارة 
في هذا الصدد الى ان اعالم السلطة القضائية يشكل عامال 
مهما ف��������ي تحقيق مرتك��������زات االمن القضائ��������ي اذ من خالل 
اع��������الم القضاء يمك��������ن للمواطنني االطالع عل��������ى املعلومات 
التي تتعلق باخر املب��������ادئ القضائية واليات عمل املحاكم 
واملعلومات املتعلق��������ة بقضاياهم وكلم��������ا تمكن املواطنون 
من النف��������اذ لتلك املعلومات، تعززت ثق��������ة املواطنني بالعمل 

القضائي.
وفي اط��������ار ذلك فان تحقيق األمن القضائي يش��������كل تحديا 
مهم��������ا ومعقدا يواج��������ه ال��������دول عموما ويواجه س��������لطاتها 
القضائي��������ة على وجه الخص��������وص وان ه��������ذا األمن يحتاج 
لتحقيقه لوضع خطط ومنهجيات وبرامج عمل ذات صلة 
بالقان��������ون والقض��������اء واالدارة  تحق��������ق نظام تق��������اض عادل 

كمقدمة اساسية لتحقيق االمن القضائي.
وف��������ي العراق فان القضاء يواج��������ه ذات التحديات في طريق 
توفي��������ر مقوم��������ات االم��������ن القضائي مس��������تندا ف��������ي ذلك الى 
النصوص الدستورية الداعمة الستقالله ومتبعا منهجيات 
وخطط عمل تشتغل على تطوير البناء الشخصي والذاتي 
للقضاة والبناء الهيكلي للمؤسس��������ة القضائية وفق رؤية 
تضعه��������ا وتتاب��������ع تنفيذه��������ا ادارة مجلس القض��������اء االعلى 

باالشتراك مع باقي األجهزة القضائية ذات الصلة.

بغداد/ إيناس جبار 

تس��������تقبل املحاكم يوميا عش��������رات دعاوى الخالفات 
األسرية وغيرها بسبب التجسس على الهواتف او 
تطبيقات السوشيل ميديا، السيما مع وجود برامج 
تتيح لآلخرين التطفل والتنصت على الرس��������ائل او 
برام��������ج االتصاالت واغلبها تس��������تخدم اس��������تخداما 
س��������يئا، أدت إل��������ى كش��������ف الخيانات او األس��������رار بني 
األزواج وغالبا ما تنتهي هذه املشكالت إلى الطالق، 
والبعض منها ما يحدث بني شركاء العمل ويؤدي 
إل��������ى انفصال الش��������راكة، وه��������ي في النهاي��������ة عوامل 

تساهم بالتفكك املجتمعي واألسري.
ويق��������ول القاضي حيدر فالح حس��������ن إن "من حق كل 
ش��������خص أن يتعام��������ل مع حياته الخاص��������ة بما يراه، 
ومن تلك الخصوصيات االحتفاظ بسرية اتصاالته 
ومراسالته السلكية والالسلكية واإللكترونية التي 
يجريه��������ا ع��������ن طريق الهوات��������ف الس��������لكية أو النقالة 
أو مواق��������ع التواص��������ل االجتماعي فض��������اًل عن البريد 
اإللكتروني وغيرها من الوس��������ائل سواء كانت سلبًا 
أو إيجابًا علي��������ه، دون أن يطلع عليه��������ا الغير بدون 
رضاه س��������واء كان من أف��������راد الس��������لطة العامة أم من 

أحاد الناس".

ويوضح القاضي أن "العديد من املواثيق واالتفاقيات 
الدولي��������ة واإلقليمية والدس��������اتير والقوانني تكفلت 
بحماي��������ة س��������رية االتصاالت واملراس��������الت الس��������لكية 
والالس��������لكية واإللكتروني��������ة بص��������ورة مباش��������رة أو 
غي��������ر مباش��������رة، وم��������ن أه��������م تل��������ك املواثي��������ق الدولية 
ميث��������اق اإلعالن العامل��������ي لحقوق اإلنس��������ان الصادر 
ع��������ن الجمعية العام��������ة لألمم املتحدة ع��������ام 1948 إذ 
نصت املادة 12 منه عل��������ى "حماية الفرد من التدخل 
التعس��������في في حيات��������ه الخاصة أو مراس��������الته ولكل 
ش��������خص الحق ف��������ي الحماي��������ة القانوني��������ة ضد هذا 
التدخ��������ل أو تل��������ك االعت��������داءات"، وامليث��������اق العرب��������ي 

لحقوق اإلنس��������ان لس��������نة 1994 إذ نصت املادة 6 منه 
"للحياة الخاصة حرمة مقدسة، املساس بها جريمة 
وتشمل هذه الحياة الخاصة، خصوصيات األسرة 
وحرم��������ة املس��������كن، وس��������رية املراس��������الت وغيرها من 
س��������بل املخابرة الخاص��������ة"، كذلك االتفاقي��������ة الدولية 
للحقوق املدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية 
العام��������ة لألمم املتحدة ع��������ام 1966 إذ نصت املادة 17 
منها على "عدم جواز التدخل بش��������كل تعسفي وغير 

قانوني في حياة األفراد الخاصة".
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بغداد/ ليث جواد

االلكتروني��������ة  األلع��������اب  أصبح��������ت 
وس��������يلة جديدة لالبت��������زاز وفرصة 
الضحاي��������ا  الصطي��������اد  س��������انحة 
م��������ن األطف��������ال واملراهق��������ني ومن كال 
الجنس��������ني، ألن أغلب تل��������ك األلعاب 
تحت��������وي عل��������ى خاصي��������ة التواصل 
الصوت��������ي أو الرس��������ائل ليت��������م بعد 
واملعلومات  الص��������ور  تب��������ادل  ذل��������ك 
الش��������خصية أو أم��������ور أخ��������رى، ليقع 
أخي��������را الضحية في ش��������رك االبتزاز 

االلكتروني. 

ويتحدث قاض��������ي تحقيق الرصافة 
احمد مك��������ي ل�"القضاء" ع��������ن "زيادة 
الجرائ��������م عب��������ر منص��������ات التواصل 
االجتماعي ومن ضمنها التواصل 
عبر األلعاب الجماعية التي يشارك 
اللعب فيها عدد كبير من الالعبني 
ومن مختلف األعمار والجنس��������يات 
وم��������ن مختل��������ف دول العال��������م وم��������ن 
كال الجنس��������ني، وه��������ذا ما اس��������تغله 
العديد من املجرمني لالحتيال على 
ضحاياهم مس��������تفيدين من ميزات 
ه��������ذا النوع من منص��������ات التواصل 

االجتماعي".

وأضاف أن "األلعاب الجماعية عادة 
ال تخضع إلى رقابة من الش��������ركات 
املنتج��������ة له��������ذه األلع��������اب، ه��������ذا من 
جان��������ب ومن جان��������ب آخر ال تخضع 
إلى رقابة ذوي الضحية التي تكون 
في اغلب األحيان من األطفال أو من 
هم في سن املراهقة والذين يكونون 
صيدا متاح��������ا يمكن اس��������تدراجهم 
بس��������هولة". وأش��������ار القاضي إلى أن 
"قانون العقوبات العراقي لم ينص 

صراحة على تجريم هذا النوع. 

التفاصيل ص 2

انتهاك سرية االتصاالت يضاعف المشكالت العائلية.. ويعزز الحاجة ألساليب تحٍر خاصة

ألعاب االنترنت مصيدة جديدة لسرقة األطفال 

ُكتاب العدد

بغداد/ القضاء

العلي��������ا  االتحادي��������ة  املحكم��������ة  تبن��������ت 
مبدأي��������ن قضائي��������ني جديدي��������ن عدلت 
بموجبه��������ا ع��������ن مبدأين س��������ابقني لها 
يتعلقان بالحصانة النيابية ومفهوم 

األغلبية.
وبموجب املب��������دأ الجديد الذي يخص 
الحصان��������ة، ف��������أن املحكم��������ة االتحادية 
مس��������اءلة  ف��������ي  القض��������اء  ي��������د  أطلق��������ت 
ومحاس��������بة أعض��������اء مجل��������س النواب 
إذا م��������ا ارتكبوا إح��������دى جرائم الجنح 

واملخالفات خارج أعمالهم باملجلس.
ف��������ي  املحكم��������ة  أعض��������اء  أح��������د  وذك��������ر 
تصريحات إل��������ى "القض��������اء" أن "القرار 
الصادر عن املحكمة االتحادية بالعدد 
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2021 تضمن مبدأي��������ن جديدين عدلت 
املحكمة بموجبها عن مبدأين سابقني 
يتعلق��������ان بحصان��������ة أعض��������اء مجلس 

النواب وتفسير مفهوم األغلبية".
وق��������ال القاض��������ي حيدر عل��������ي نوري إن 
"املب��������دأ الجديد ال��������ذي يخص حصانة 
أعض��������اء مجل��������س النواب يكم��������ن بعدم 
جواز تنفيذ مذك��������رة القبض الصادرة 
ع��������ن جريم��������ة جناي��������ة غير مش��������هودة 
متهم بها عضو مجلس النواب خالل 
مدة الفصل التش��������ريعي أو خارجه إال 
بعد اس��������تحصال إذن مجل��������س النواب 
باألغلبي��������ة املطلقة خ��������الل مدة الفصل 
التش��������ريعي أو م��������ن رئي��������س مجل��������س 
الن��������واب إذا كانت خ��������ارج الفصل، وفي 

ما عدا ذلك تتخذ اإلجراءات القانونية 
بدون موافقة مجلس النواب أو رئيسه 
في حال ارتكاب��������ه )النائب( جريمة من 
جرائ��������م الجن��������ح أو املخالف��������ات التي ال 
عالقة لها بعمله داخل مجلس النواب 

أو إحدى لجانه".
وح��������ول مفه��������وم الحصان��������ة البرملانية 
يوضح القاضي أنها "نوع من الحماية 
القانوني��������ة الت��������ي يكفله��������ا الدس��������تور 
يس��������تطيع  حت��������ى  الش��������عب  ملمثل��������ي 
النائ��������ب تأدية عمل��������ه، وهذه الحصانة 
على نوع��������ني؛ الن��������وع األول، الحصانة 
املوضوعية التي تعني عدم مس��������اءلة 
عضو مجلس النواب جنائيا ومدنيا 
عم��������ا يبديه أو يورده م��������ن آراء ووقائع 
أثناء ممارسة عمله في مجلس النواب 

وتش��������مل الخطب واألقوال واملناقشات 
وامل��������داوالت الت��������ي تت��������م في جلس��������ات 
املجل��������س، وه��������ذا النوع م��������ن الحصانة 
كفل��������ه الدس��������تور بموجب امل��������ادة 63 / 
ثاني��������ا / أ والتي نصت على أن يتمتع 
عضو مجلس النواب بالحصانة عما 
يدل��������ي به من آراء اثن��������اء دورة االنعقاد 
وال يتع��������رض للمقاض��������اة امام املحاكم 

بشأن ذلك".
أما النوع الثاني من الحصانة فيشير 
القاضي إلى انها "الحصانة اإلجرائية 
والت��������ي تعني تأجيل تنفيذ كل أو جزء 
من اإلجراءات القضائية في كل الجرائم 
أو بعضها بحق عضو مجلس النواب 
املتهم بارتكاب جريمة غير مش��������مولة 
بالحصان��������ة املوضوعي��������ة خ��������الل مدة 

الفصل التش��������ريعي أو خارجه اال بعد 
أن يت��������م اس��������تحصال اإلذن من مجلس 
الن��������واب أو رئيس��������ه وه��������ذه الحصانة 
كفله��������ا املش��������رع الدس��������توري ولكنه��������ا 
تختلف من بلد إلى آخر وفقا ملا نصت 

عليه الدساتير املختلفة".
وأف��������اد القاضي نوري بأن "الدس��������تور 
العراق��������ي أك��������د على ع��������دم ج��������واز إلقاء 
القبض على العضو خالل مدة الفصل 
التش��������ريعي اال اذا كان متهما بجناية 
وبموافقة األعض��������اء باألغلبية املطلقة 
-أو رئيس املجلس اذا كانت خارج مدة 
الفصل التشريعي- على رفع الحصانة 
عن��������ه أو إذا ضب��������ط متلبس��������ا بالج��������رم 

املشهود في جناية".
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المحكمة االتحادية العليا تتبنى مبدأين جديدين 
يتعلقان ب�"حصانة النواب" وتفسير "األغلبية"

ال حصانة للنواب يف جرائم اجلنح واخملالفات

بغداد/ عالء محمد

أحال قاضي محكمة تحقيق الرصافة 
املختص��������ة بقضايا النزاه��������ة مدانا عن 
جرائم ابتزاز مواطن��������ني بمبالغ مالية 
مس��������تغال وظيفت��������ه الحكومي��������ة، فيما 
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات الرصافة 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاه��������ة حكم��������ا 
بالسجن ملدة أربع سنوات عن حكمني 
ص��������درا بحقه مع غرامة مالية مقدارها 

عشرة ماليني دينار عراقي.
تحقي��������ق  محكم��������ة  قاض��������ي  ويق��������ول 
الرصافة املختصة بقضايا النزاهة إن 

"املدان وال��������ذي يعمل موظفا في احدى 
دوائ��������ر الدولة الق��������ي القبض عليه بعد 
ورود شكاوى بحقه من قبل مواطنني 
كون��������ه يم��������ارس االبت��������زاز ألش��������خاص 
أبري��������اء مس��������تغال وظيفت��������ه"، الفتا إلى 
أنه "بإش��������راف مباشر من قبله وبكمني 
محكم من القوات االمنية القي القبض 

عليه".
وأض��������اف القاضي املخت��������ص أن "املدان 
الت��������ي  الجرائ��������م  بتفاصي��������ل  اعت��������رف 
مارس��������ها بعدم��������ا ح��������از بص��������ورة غير 
قانوني��������ة عل��������ى مبل��������غ مق��������داره ثالثة 

وعشرون الف وخمسمائة دوالر".

املش��������تكي )ب . ع( وال��������ذي تعرض الى 
ابت��������زاز من قبل املدان ي��������روي تفاصيل 
الحادث��������ة قائال إنه "تع��������رف على املدان 
في دائرة عق��������ارات الدولة وتبادل معه 
أرق��������ام الهواتف، واثن��������اء الحديث معه 
اخبره ب��������ان العقار العائ��������د له مصادر 
م��������ن قب��������ل وزارة املالية وان��������ه لم يعرف 
بذلك مدعي��������ا أن امواله مصادرة كونه 
)صه��������را( ألح��������د )ازالم النظ��������ام املباد( 
وبإمكان��������ه الغاء هذا االمر مقابل مبلغ 

مالي".

التفاصيل ص 2

موظف يبتز صهر أحد أزالم النظام المباد 

بغداد / القضاء

يتيح املوق��������ع االلكتروني إلعالم الس��������لطة القضائية إمكانية 
دخ��������ول املتصفحني عبر االنترنت إلى كافة مكونات الس��������لطة 
القضائية ابتداء بموقعي مجل��������س القضاء األعلى واملحكمة 

االتحادية العليا.
وتقول مدي��������ر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعلى س��������نان 
غانم إن "إعالم الس��������لطة القضائية ضم مؤخرا موقع املحكمة 
االتحادي��������ة العليا إلى جانب موقع مجل��������س القضاء األعلى"، 
الفتة إلى أن "هذه الخطوة تأتي لغرض تس��������هيل الدخول إلى 
املوق��������ع من منصة الكترونية واحدة تتي��������ح للقراء والباحثني 
واملعني��������ني بالش��������أن القانوني س��������هولة أكبر ف��������ي البحث عن 

األخبار والتقارير والقرارات".
وأضاف��������ت غان��������م أن "املرك��������ز اإلعالمي ملجل��������س القضاء يضع 
أولوية في عمله تقريب القضاء من املواطن وإش��������اعة الثقافة 
القانوني��������ة وتس��������هيل الوص��������ول إل��������ى املنتج��������ات اإلعالمي��������ة 

القضائية".

التفاصيل ص 6

منصة الكترونية واحدة 
إلعالم السلطة القضائية

رئيس استئناف 
البصرة: املنافذ 
الحدودية بؤرة 
للفساد وباب 

لهدر املال 
العام

الحوار كامال ص ٤

■ رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان يحضر اجتماعا جديدا للسلطات الثالث الذي دعا 
اليه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح

https://www.hjc.iq/view.68433/
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بغداد/ غسان مرزة

حج��������ة اإلعالة إح��������دى الدع��������اوى املدنية 
التي تق��������ام أمام محكمة الب��������داءة، وهي 
حجة إلثبات عسر عيش املعالني ويسر 
ح��������ال املعيل��������ني مم��������ن تربطه��������م رابط��������ة 

عائلية.
وح��������رص املش��������رع م��������ن خ��������الل القوانني 
الناف��������ذة عل��������ى تنظي��������م العالق��������ات ب��������ني 
أفراد العائل��������ة وااللتزامات املترتبة على 
القرابة ومنها نفق��������ة األصول وعلى من 
تجب هذه النفقة وش��������روط فرضها على 

األبناء.
ويق��������ول قاض��������ي أول محكم��������ة األح��������وال 
الش��������خصية في بغداد الجدي��������دة أحمد 
جاس��������ب الس��������اعدي انه "منذ صدور اول 
دس��������تور عراق��������ي )القان��������ون االساس��������ي 
العراقي لعام 1925( كان املشرع العراقي 
حريص��������ًا عل��������ى بيان املحاك��������م املختصة 
ف��������ي دع��������اوى النفق��������ة، فقد نص��������ت املادة 
الخامس��������ة والس��������بعون منه على تقسيم 
املحاك��������م إلى محاكم ش��������رعية ومجالس 

روحانية طائفية". 
وأض��������اف جاس��������ب ان "املادة السادس��������ة 
والس��������بعني منه نصت عل��������ى ان املحاكم 
املتعلق��������ة  الدع��������اوى  تنظ��������ر  الش��������رعية 
باملس��������لمني وأحوالهم الشخصية، ومن 
هذه الدعاوى دعاوى النفقات والحجج 
املتعلقة به��������ا وكانت املحاكم في حينها 
تطبق أحكام الش��������ريعة اإلسالمية التي 
فصل��������ت على م��������ن تجب نفق��������ة األصول 

ووجوبها على األبناء".
وتابع جاس��������ب ان "القانون النافذ حاليًا 
والذي ينظم موضوع النفقة بكل صورها 
هو قانون األحوال الش��������خصية رقم 188 
لس��������نة 1959 وهناك تفصيل حول الفرق 
بني حجة اإلعالة ودعوى النفقة، فحجة 
اإلعالة وثيقة تصدرها محكمة البداءة 
املختصة يثبت من خاللها يس��������ر املعيل 
وإعس��������ار املعال، وه��������ي ال تتطرق ملقدار 

النفقة على املعيل، والغاية منها إثبات 
ه��������ذه الحال��������ة الن الكثي��������ر م��������ن القوانني 
النافذة منها مثاًل قانون التقاعد أشارت 
إلى استحقاق من يعيلهم املتقاعد مثاًل 
للحق��������وق التقاعدي��������ة وال يمك��������ن إثبات 
اإلعال��������ة إال بهذه الحجة التي تصدر من 

محكمة البداءة".
وأفاد جاس��������ب بأن "الطري��������ق القانوني 
للحصول على حجة اإلعالة يس��������لك من 
خ��������الل اتجاهني؛ األول ه��������و تقديم طلب 
ال��������ى قاضي الب��������داءة يقت��������رن بالوثائق 
الت��������ي تؤيد أن مق��������دم الطلب يعيل طرفا 
آخ��������ر من أفراد أس��������رته او ان املعال يقدم 
طلبا إلثبات انه معس��������ر ويعال من قبل 

احد أفراد أسرته".
ولفت جاسب إلى أن "الطريق الثاني هو 
بإقام��������ة دعوى لنف��������س التفصيل الوارد 
في الطريق األول طرفاها مدعي ومدعى 
علي��������ه وتصدر املحكمة ف��������ي حال ثبوت 

الدعوى حكمًا باإلعالة".
وعن دعوى النفقة يوضح جاس��������ب أنها 
"تقام أمام محكمة األحوال الش��������خصية 
املواد  بالنس��������بة للمس��������لمني ومحكم��������ة 
الش��������خصية بالنس��������بة لغير املس��������لمني، 
وقد أي��������دت محكمة التميي��������ز االتحادية 
أن دعوى اإلعالة من اختصاص محكمة 
البداءة، وليست من اختصاص محكمة 

األحوال الشخصية".
وع��������ن كيفية تقس��������يم النفقة فأن��������ه، كما 
يقول القاضي إن "ذلك محكوم بالضابط 
القانون��������ي والش��������رعي نفس��������ه وتراع��������ي 
األحكام الصادرة أعمار املطلوب اإلنفاق 
ومق��������درة  لإلنف��������اق  وحاجته��������م  علي��������ه 

املنفق".
وخلص القاضي الى أن "قانون األحوال 
ال��������زوج باإلنفاق على  الش��������خصية الزم 
أح��������وال    )58( امل��������ادة   بن��������ص  زوجت��������ه 
ش��������خصية )نفقة كل إنس��������ان من ماله اال 
الزوجة فنفقتها على زوجها(، اما نفقة 
األوالد من البنني والبنات فعلى والدهم 

عل��������ى تفصي��������ل بينت��������ه امل��������ادة )59( من 
قانون األحوال الشخصية والتي نصت 
عل��������ى )إذا لم يكن للولد مال فنفقته على 
أبيه مالم يكن فقيرًا او عاجزًا عن النفقة 

والكسب(.
م��������ن جانبه ذكر القاضي س��������عد حس��������ني 
ش��������حيتان قاض��������ي أول محكم��������ة بداءة 
الرصاف��������ة أن "دع��������وى اإلعال��������ة هي طلب 
يق��������دم الى املحكم��������ة غايته إثبات يس��������ر 
املعي��������ل مادي��������ًا وإعس��������ار املع��������ال وذل��������ك 
بوسائل اإلثبات الواردة قانونًا لغرض 
الحصول على مرك��������ز قانوني أو انجاز 
معامل��������ة معينة يتطلب انجازها صدور 

وثيقة قضائية، تعرف بحجة اإلعالة".
وبني القاضي أن "دعوى النفقة هي طلب 
إل��������زام ش��������خص بتأدية مبل��������غ مكلف به 
شرعًا وقانونًا الى من يستحقه لغرض 
تأم��������ني احتياجاته املعيش��������ية من مأكل 
وملبس ومس��������كن وطبابة... الخ، والفرق 
بينهم��������ا إن دع��������وى اإلعال��������ة تق��������ام أمام 
محكمة البداءة في حني إن دعوى النفقة 

تقام أمام محكمة األحوال الشخصية".
يكل��������ف  "األب  أن  ش��������حيتان  وأض��������اف 
أوالده  وه��������م  الف���������روع  عل��������ى  باإلنف��������اق 
استنادًا للم�ادة )59( من قانون األحوال 
 1959 لس��������نة   188 رق��������م  الش��������خصية 
وتس��������تمر نفقتهم على أبيهم إلى زواج 
البنت وبلوغ االبن سن الرشد ما لم يكن 
األخير طالب علم, واالبن الكبير العاجز 
عن الكس��������ب بحكم االبن األصغر، ونفقة 
الزوجة على زوجها استنادًا للمادة 58 

من قانون األحوال الشخصية".
وأت��������م القاضي حديثه قائ��������اًل إن "قانون 
أل��������زم االبن  األحوال الش��������خصية النافذ 
باإلنف��������اق عل��������ى والدي��������ه حتى ل��������و كانا 
قادرين على الكسب على أن يكون الولد 
موس��������رًا وان يك��������ون الوالدي��������ن فقيري��������ن 
إال ف��������ي حالة إص��������رار األب عل��ى البطالة 
استنادًا للمادة )61 ( من قانون االحوال 

الشخصية". 

حجة اإلعالة.. دعوى إلثبات 
حاجة المعوزين إلى نفقة األقربين

بغداد/ ليث جواد

أصبحت األلعاب 
االلكترونية وسيلة جديدة 

لالبتزاز وفرصة سانحة 
الصطياد الضحايا من 
األطفال واملراهقني ومن 
كال الجنسني، ألن أغلب 

تلك األلعاب تحتوي على 
خاصية التواصل الصوتي 

أو الرسائل ليتم بعد ذلك 
تبادل الصور واملعلومات 
الشخصية أو أمور أخرى، 

ليقع أخيرا الضحية في 
شرك االبتزاز االلكتروني. 

ويتحدث قاضي تحقيق الرصافة 
احمد مكي ل�"القض��������اء" عن "زيادة 
الجرائ��������م عبر منص��������ات التواصل 
االجتماعي ومن ضمنها التواصل 
عبر األلعاب الجماعية التي يشارك 
اللعب فيها عدد كبير من الالعبني 
ومن مختلف األعمار والجنسيات 
ومن مختلف دول العالم ومن كال 
الجنسني، وهذا ما استغله العديد 
م��������ن املجرم��������ني لالحتي��������ال عل��������ى 
ضحاياهم مستفيدين من ميزات 
هذا النوع م��������ن منصات التواصل 

االجتماعي".
وأض��������اف أن "األلع��������اب الجماعية 
ع��������ادة ال تخض��������ع إل��������ى رقابة من 
الش��������ركات املنتجة لهذه األلعاب، 
ه��������ذا من جانب ومن جانب آخر ال 
تخضع إل��������ى رقابة ذوي الضحية 
التي تك��������ون في اغلب األحيان من 
األطفال أو من هم في سن املراهقة 
والذي��������ن يكون��������ون صي��������دا متاحا 

يمكن استدراجهم بسهولة".
وأش��������ار القاض��������ي إل��������ى أن "قانون 
ل��������م ين��������ص  العقوب��������ات العراق��������ي 

صراح��������ة على تجريم ه��������ذا النوع 
من األفعال، إال انه يمكن إخضاع 
هذه األفع��������ال إل��������ى التجريم وفقا 
لن��������ص قانون العقوبات بحس��������ب 
كل فعل، فإذا كان فعل الجاني هو 
الحصول على أم��������وال من املجنى 
عليه بطرق احتيالية فهذا الفعل 
يجرمه نص املادة 456 من قانون 
العقوب��������ات، أما اذا ابت��������ز الجاني 
الضحية وهدده بهدف الحصول 
على أي��������ة منفعة س��������واء مادية أو 
معنوية فهذا الفعل تجرمه املادة 

430". وأضاف أن "القانون ش��������دد 
العقوبات في العديد من الجرائم 
إذا كان املجنى عليه حدثا، فعلى 
س��������بيل املث��������ال ف��������ي املادت��������ني 393 
و394 ش��������دد عقوب��������ة املواقع��������ة أو 
الل��������واط بذكر أو بأنثى برضاه او 
بدونه، وفي املادتني  و396 و397 
ش��������دد العقوب��������ة على م��������ن يعتدي 
على عرض ذكر أو أنثى أو ش��������رع 
فيه، إذا كان املجنى عليه حدثا". 

وأف��������اد بأنه "في إح��������دى القضايا 
تتلخص  والتي  علينا  املعروضة 

وقائعها بأن الضحية وهي فتاة 
تبل��������غ من العمر 14 س��������نة تعرفت 
عل��������ى احد األش��������خاص عن طريق 
لعب��������ة )البوبجي( ف��������كان الجاني 
يقوم بمس��������اعدة الضحي��������ة أثناء 
اللعب، وكانا يلعبان ضمن فريق 
واح��������د وبعدها تط��������ورت العالقة 
إلى عالقة غرامي��������ة تمكن الجاني 
خاللها م��������ن الحصول على صور 

ومقاطع فيديو للفتاة".
وتابع القاضي مكي أن "الشخص 
اخذ يقوم بابتزازه��������ا وتهديدها 

بدف��������ع مبال��������غ مالي��������ة وبخالف��������ه 
الص��������ور  تل��������ك  بنش��������ر  س��������يقوم 
ومقاطع الفيديو أو إرسالها إلى 
إلى  الضحية  فاضط��������رت  أهله��������ا 
إعطاء املبالغ املالية إلى الجاني، 
بتهدي��������د  اس��������تمر  األخي��������ر  أن  إال 
الضحية ما اضطرها إلى س��������رقة 
مبال��������غ مالية ومخش��������الت ذهبية 
إل��������ى  إلعطائه��������ا  والدته��������ا  م��������ن 
منوها  إس��������كاته"،  بهدف  الجاني 
ب��������أن "الجاني تم��������ادى في طلباته 
مم��������ا اجب��������ر الفتاة عل��������ى الحديث 
لذويها ليتم إبالغ القوات األمنية 
التي قامت بنصب كمني للجاني 
وإلق��������اء القب��������ض علي��������ه بالج��������رم 
املش��������هود واعترافه عل��������ى ارتكابه 
الجريمة وان مجموع املبالغ التي 
تحصل عليها من الضحية تبلغ 

17 مليون دينار".
وم��������ن جانب��������ه، يتح��������دث قاض��������ي 
محكمة تحقيق سوق الشيوخ في 
ذي قار اده��������م صباح أن محكمته 
"صدقت أقوال متهم قام باستغالل 
حدث وإجباره على س��������رقة مبالغ 
مالي��������ة من أهله من اجل تنش��������يط 
الحساب الخاص بلعبة البوبجي 
بتحريض م��������ن قبل احد العاملني 

في محالت الهاتف النقال". 
وأض��������اف أن "املته��������م اعت��������رف في 
التحقيق بأن��������ه قبل حوالي أربعة 
أش��������هر وعندما كان ي��������زاول عمله 
ف��������ي محل لبي��������ع أجه��������زة املوبايل 
حضر له املش��������تكي الح��������دث وقام 
بش��������راء كارت تعبئة ش��������حن لعبة 
)بوبج��������ي( بمبل��������غ قدره خمس��������ة 
وثالثون ألف دينار ولكونه حدثا 
وغير دارك قام باستغالله الطلب 
بان يقوم بإعطائه مبلغ سبعمائة 
ألف لغرض تنشيط اللعبة ورفع 

مستواها".
وأوض��������ح القاض��������ي أن "املش��������تكي 

حض��������ر ف��������ي الي��������وم الثان��������ي وقام 
بإعطاء املتهم املبلغ مقابل شحن 
اللعبة الخاصة ب��������ه وقد علم منه 
بأن��������ه يق��������وم بس��������رقة النق��������ود من 
والدي��������ه حي��������ث اخبره ب��������ان والده 
ويق��������وم  كثي��������رة  مبال��������غ  يمتل��������ك 
باالحتفاظ بها في القاصة داخل 

غرفة نومه".
ولفت إلى أن "املش��������تكي كان يقوم 
ب��������ني فترة وأخ��������رى بجل��������ب نقود 
للمتهم لغرض تنش��������يط وتطوير 
اللعب��������ة ورفع حس��������ابه فيها وقام 
بتهدي��������ده بان يخب��������ر والده حول 
موض��������وع س��������رقة األم��������وال، واخذ 
يت��������ردد عل��������ى املح��������ل ب��������ني اليوم 
واآلخ��������ر ويق��������وم بإعطائ��������ه مبلغ 
يت��������راوح بني 300 أل��������ف - 400 ألف 
دين��������ار ل��������كل بطاقة ش��������حن للعبة 
البوبج��������ي حتى أصب��������ح مجموع 
املبالغ التي تحصل عليها حوالي 

عشرة ماليني دينار تقريبا".
وأكم��������ل القاض��������ي أن "الطف��������ل ل��������م 
يكتف بذلك وقام بش��������راء حساب 
لعب��������ة بوبج��������ي جديد م��������ن املتهم 
مقاب��������ل مبل��������غ ملي��������ون واربعمئة 
أل��������ف دين��������ار ومن ثم ق��������ام األخير 
باالحتيال عليه وسحب الحساب 
من��������ه عن طري��������ق تغيي��������ر إعدادات 
اللعبة وتحويله في جهازه وقام 
ببيعه على ش��������خص آخ��������ر مقابل 
مبلغ مليون ومائتي ألف دينار".

وأش��������ار مكي إل��������ى ان "آخر عملية 
حدث��������ت عندم��������ا طل��������ب املتهم من 
الطف��������ل جل��������ب عش��������رة أوراق فئة 
مئة دوالر وت��������م االتفاق على ذلك 
وان ال يأتي إلى املحل خش��������ية من 
اكتش��������اف أمره من قب��������ل صاحب 
املح��������ل أثن��������اء تواج��������ده، ل��������ذا قام 
بتغيي��������ر امل��������كان وااللتق��������اء ق��������رب 
منزله وأثناء اس��������تالمه املبلغ من 

الحدث تم  القاء القبض عليه".

ألعاب االنترنت مصيدة جديدة لسرقة األطفال والمراهقين

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

شابان يسرقان  أكرث من 27 مليون دينار عرب "البوبجي"

بغداد / عالء محمد

تحقي��������ق  محكم��������ة  قاض��������ي  أح��������ال 
الرصافة املختصة بقضايا النزاهة 
مدانا ع��������ن جرائم ابت��������زاز مواطنني 
بمبال��������غ مالي��������ة مس��������تغال وظيفت��������ه 
الحكومي��������ة، فيما أص��������درت محكمة 
جنايات الرصافة املختصة بقضايا 
النزاهة حكما بالس��������جن مل��������دة أربع 
سنوات عن حكمني صدرا بحقه مع 
غرامة مالية مقدارها عشرة ماليني 

دينار عراقي.
ويق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق 
الرصافة املختصة بقضايا النزاهة 
إن "امل��������دان والذي يعم��������ل موظفا في 
احدى دوائ��������ر الدولة الق��������ي القبض 
عليه بعد ورود ش��������كاوى بحقه من 
قبل مواطنني كونه يمارس االبتزاز 
ألشخاص أبرياء مستغال وظيفته"، 
الفتا إلى أنه "بإش��������راف مباش��������ر من 
قبل��������ه وبكم��������ني محك��������م م��������ن القوات 

االمنية القي القبض عليه".
وأضاف القاضي املختص أن "املدان 
التي  الجرائ��������م  اعت��������رف بتفاصي��������ل 
مارس��������ها بعدما ح��������از بصورة غير 
قانونية عل��������ى مبلغ مق��������داره ثالثة 

وعشرون الف وخمسمائة دوالر".
 

ابتز صهرا ألحد العاملني
 في النظام املباد

املش��������تكي )ب . ع( والذي تعرض الى 
ابتزاز من قبل املدان يروي تفاصيل 
الحادثة قائال إنه "تعرف على املدان 
ف��������ي دائرة عق��������ارات الدول��������ة وتبادل 
معه أرقام الهواتف، واثناء الحديث 
مع��������ه اخبره ب��������ان العق��������ار العائد له 
مص��������ادر من قب��������ل وزارة املالية وانه 
لم يع��������رف بذل��������ك مدعي��������ا أن امواله 

مص��������ادرة كونه )صهرا( ألحد )ازالم 
النظ��������ام املباد( وبإمكان��������ه الغاء هذا 

االمر مقابل مبلغ مالي".
ويضيف املش��������تكي أنه نظ��������م وكالة 
باسم شقيقه املحامي )ع. ك( لغرض 
التوكل في معامل��������ة إلغاء املصادرة 
مقاب��������ل مبلغ مالي، كم��������ا بني انه في 
حال عدم دفع املبلغ املتفق عليه فان 
املدان سيقوم بتفعيل أمر املصادرة 
بحق��������ه ملص��������ادرة أموال��������ه املنقول��������ة 
وغير املنقولة ما دفعه الى تسليمه 
مبلغ مالي مقداره ثالثة وعش��������رون 
ألف��������ا وخمس��������مائة دوالر ف��������ي اح��������د 
املطاع��������م بمنطق��������ة املنص��������ور مقابل 
الغاء املص��������ادرة عنه، الفت��������ا إلى أن 
املدان بعد استالمه املبلغ قام بغلق 
جه��������ازه فيم��������ا تبني ل��������دى مراجعته 
ل��������وزارة املالي��������ة بأنه غير مش��������مول 
بمصادرة األموال وأن املدان أوهمه 
بذلك واستغل حاجته وظرفه فطلب 

الشكوى ضده".
 

مديرة مركز تجميل 
تقع ضحية االبتزاز 

بدوره��������ا، بينت مش��������تكية أن وزارة 
املالي��������ة دخلت طرفا ثالثا في دعوى 
تع��������ود لعق��������ار هي ط��������رف في��������ه عن 
طري��������ق ممثلها امل��������دان )ط.ك( حيث 
بدأ هذا الش��������خص بابتزازها بكافة 
مركزا  امتالكها  مس��������تغال  الوسائل 
للتجميل وعمل جلس��������ات تجميلية 
ل��������ه ولزوجت��������ه وأصدقائ��������ه وأخ��������ت 
زوجت��������ه طوال 3 س��������نوات في املركز 
العائد له��������ا دون دفع اي مبلغ مالي 
والت��������ي وصلت قيمته��������ا الى ثالثني 

الف دوالر على حد قوله".
وأضاف��������ت "امل��������دان ق��������ام بتعريفه��������ا 
عل��������ى ش��������خص ينتح��������ل ش��������خصية 

وكي��������ل وزي��������ر املالية يدع��������ى ) ع.س( 
ف��������ي محاول��������ة النت��������زاع ال��������دار منها 
وتهديدها بواس��������طة السالح ثم قام 
امل��������دان )ط.ك( برف��������ع دع��������وى ضدها 
ابتزازها  لغ��������رض  م��������زورة  بوكال��������ة 
باالش��������تراك  اكثر  والضغ��������ط عليها 
م��������ع  موظفة أخ��������رى تعمل ايضا في 
عق��������ارات الدول��������ة بان العق��������ار مدين 
للدول��������ة بمبلغ مليون وخمس��������مائة 
ال��������ف دوالر عن ايجار ملدة 15 س��������نة 
مم��������ا س��������بب له��������ا جلط��������ة دماغي��������ة 
وحالة نفس��������ية سيئة بعد تهديدها 
بالسجن في حال عدم دفعها مبلغا 
ماليا مقداره مئة وستني الف دوالر 
النجاز املعاملة وإلغاء الدين ضدها 
)الوهمي(، مبينة أن "ادعاءهم لتلك 
املعلومات غير الحقيقية هو لغرض 
االبت��������زاز كما انها قامت بالش��������كوى 
ضده بادلة التس��������جيالت الصوتية 
والتي عرضت تلك التسجيالت امام 

القاضي املختص ".
محكم��������ة جناي��������ات الرصافة اطلعت 
املكامل��������ات  تفري��������غ  محض��������ر  عل��������ى 
الخاصة  الصوتي��������ة  والتس��������جيالت 
باملش��������تكية )ب.ظ( كما اطلعت على 
س��������وابق امل��������دان ووج��������دت أن االدلة 
املتحصل��������ة تمثلت باعترافاته وهي 
ادلة كافي��������ة ومقنع��������ة لتجريمه عن 
التهمت��������ني املوجهت��������ني الي��������ه وفق��������ا 
 1 ثاني��������ا /  الق��������رار 160 /  الح��������كام 
 703 بالق��������رار  املع��������دل   1983 لس��������نة 
ق��������ررت املحكم��������ة  ل��������ذا  لس��������نة 1983 
وتحدي��������د  بموجبهم��������ا  تجريم��������ه 
عقوبت��������ه بمقتضاه��������ا كم��������ا وقررت 
املحكمة االس��������تدالل باملادة 132 / 3 
 عقوبات كونه ش��������ابا وبغية اعطائه 
حكم��������ا  ذات��������ه  الص��������الح  فرص��������ة 

حضوريا.

موظف يبتز صهر أحد أزالم النظام المباد 
ومديرة مركز تجميل بواسطة العقارات
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بغداد/ إيناس جبار 

تس��������تقبل املحاكم يوميا عش��������رات دع��������اوى الخالفات 
األسرية وغيرها بس��������بب التجسس على الهواتف او 
تطبيقات السوشيل ميديا، السيما مع وجود برامج 
تتي��������ح لآلخري��������ن التطف��������ل والتنصت على الرس��������ائل 
او برامج االتصاالت واغلبها تس��������تخدم اس��������تخداما 
س��������يئا، أدت إل��������ى كش��������ف الخيان��������ات او األس��������رار بني 
األزواج وغالبا ما تنتهي هذه املشكالت إلى الطالق، 
والبعض منها ما يحدث بني ش��������ركاء العمل ويؤدي 
إلى انفصال الشراكة، وهي في النهاية عوامل تساهم 

بالتفكك املجتمعي واألسري.
ويق��������ول القاضي حي��������در فالح حس��������ن إن "من حق كل 
ش��������خص أن يتعام��������ل مع حيات��������ه الخاصة بم��������ا يراه، 
ومن تلك الخصوصيات االحتفاظ بس��������رية اتصاالته 
ومراسالته الس��������لكية والالسلكية واإللكترونية التي 
يجريه��������ا ع��������ن طري��������ق الهوات��������ف الس��������لكية أو النقالة 
أو مواق��������ع التواص��������ل االجتماع��������ي فضال ع��������ن البريد 
اإللكتروني وغيرها من الوس��������ائل سواء كانت سلبًا 
أو إيجاب��������ًا علي��������ه، دون أن يطلع عليه��������ا الغير بدون 
رضاه سواء كان من أفراد السلطة العامة أم من أحاد 

الناس".
ويوضح القاضي أن "العديد من املواثيق واالتفاقيات 
الدولي��������ة واإلقليمي��������ة والدس��������اتير والقوانني تكفلت 
بحماي��������ة س��������رية االتص��������االت واملراس��������الت الس��������لكية 
والالس��������لكية واإللكترونية بصورة مباش��������رة أو غير 
مباش��������رة، وم��������ن أهم تل��������ك املواثي��������ق الدولي��������ة ميثاق 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية 
العام��������ة لألم��������م املتحدة ع��������ام 1948 إذ نصت املادة 12 
من��������ه عل��������ى "حماية الفرد م��������ن التدخل التعس��������في في 

حيات��������ه الخاصة أو مراس��������الته ولكل ش��������خص الحق 
ف��������ي الحماي��������ة القانوني��������ة ضد ه��������ذا التدخ��������ل أو تلك 
االعتداءات"، وامليثاق العربي لحقوق اإلنس��������ان لسنة 
1994 إذ نص��������ت املادة 6 من��������ه "للحياة الخاصة حرمة 
مقدس��������ة، املس��������اس بها جريمة وتش��������مل هذه الحياة 
الخاص��������ة، خصوصي��������ات األس��������رة وحرم��������ة املس��������كن، 
وس��������رية املراس��������الت وغيره��������ا م��������ن س��������بل املخاب��������رة 
الخاصة"، كذل��������ك االتفاقية الدولي��������ة للحقوق املدنية 
والسياس��������ية الص��������ادرة ع��������ن الجمعي��������ة العامة لألمم 
املتح��������دة عام 1966 إذ نصت املادة 17 منها على "عدم 
جواز التدخل بشكل تعسفي وغير قانوني في حياة 

األفراد الخاصة".
ويوضح أن "لكل شخص الحق في الحماية القانونية 
ض��������د التدخل بس��������رية اتصاالته كما نص الدس��������تور 
العراقي لس��������نة 2005 في املادة 40 منه على أن )حرية 
االتصاالت واملراسالت البريدية والبرقية والهاتفية 
واإللكترونية وغيرها مكفولة وال يجوز مراقبتها أو 
التصنت عليها أو الكشف عنها إال لضرورة قانونية 

وأمنية وبقرار قضائي(".
ويضيف القاضي أن "قان��������ون العقوبات العراقي رقم 
111 لس��������نة 1969 نص على أن )يعاقب بالسجن مدة 
ال تزيد على س��������بع س��������نوات أو بالحب��������س كل موظف 
أو مس��������تخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل 
موظ��������ف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو أتلف أو أخفى 
رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر املذكورة أو 
س��������هل لغيره ذلك أو أفشى س��������رًا تضمنته الرسالة أو 
البرقية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشى ممن ذكر 

مكاملة تلفونية أو سهل لغيره ذلك(".
وتابع حس��������ن أن "التغيرات التي طرأت على املجتمع 
كعوملة االقتصاد وعومل��������ة الثقافة ناهيك عن التطور 

الهائل في استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة 
في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات كاس��������تخدام 
الحاسوب والهواتف النقالة الذكية ومواقع التواصل 
االجتماعي وغيرها من وسائل االتصال الحديثة أدت 
إلى ظهور اإلجرام املنظم والجرائم املعلوماتية التي 
يصعب على أعض��������اء الضبط القضائ��������ي مكافحتها 
وضب��������ط مرتكبيه��������ا أو الحص��������ول عل��������ى أدل��������ة كافية 
إلدانته��������م وتقديمه��������م إلى القضاء وتحقي��������ق العدالة 

الجنائية إال بإتباع أساليب تحر خاصة".
ويؤك��������د انه "ب��������ني أهم تلك األس��������اليب ه��������و التنصت 
اإللكترون��������ي عل��������ى س��������رية االتص��������االت واملراس��������الت 
بأجه��������زة  واإللكتروني��������ة  والالس��������لكية  الس��������لكية 
إلكتروني��������ة خاصة بعد إذن قضائي أو رس��������مي وفق 
ضوابط محددة تغليب��������ًا للمصلحة األجدر واألولى 
في الرعاي��������ة وهي حماية أمن املجتم��������ع في مكافحة 
اإلجرام املنظم وجرائم املعلوماتية وضبط مرتكبيها 

وإنزال العق��������اب املقرر لهم عل��������ى مصلحة األفراد في 
الحفاظ عل��������ى مكنون أس��������رارهم وحقهم في س��������رية 

اتصاالتهم ومراسالتهم الخاصة".
ولف��������ت إلى أن "العديد م��������ن االتفاقيات الدولية نصت 
على اس��������تحداث ه��������ذا النوع م��������ن أس��������اليب التحِري 
الخاصة وم��������ن أبرزها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الجريمة املنظمة عبر الوطنية )باليرمو( لسنة 2000، 
واتفاقي��������ة بودابس��������ت ملكافحة الجرائ��������م املعلوماتية 
لس��������نة 2001،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

لسنة 2003".
ويقترح القاضي على "املشرع العراقي استحداث هذا 
النوع من أساليب التحري الخاصة وتنظيم أحكامه 
بنص��������وص صريحة في قان��������ون أص��������ول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل على غرار العديد 
م��������ن القوانني اإلجرائية الجزائية ف��������ي الدول العربية 
كقان��������ون اإلج��������راءات الجنائي��������ة املص��������ري وقان��������ون 
اإلج��������راءات الجنائي��������ة البحرين��������ي وقان��������ون أص��������ول 
املحاكمات الجزائي��������ة األردني ولتحقيق املواءمة مع 

االتفاقيات الدولية سالفة البيان".
م��������ن جانبها، تقول املحامية غف��������ران الطائي انه "ترد 
إليها مش��������كالت ط��������الق ومش��������اكل عائلي��������ة تتضمن 
الكش��������ف عن خيان��������ة زوجية أو مش��������اجرات ودعاوى 
س��������ب وقذف يكون فيها س��������بب املش��������كل هو تنصيب 
)املاسنجر  برامج تجس��������س أو مراقبة التطبيقات كال�

او الفايبر(".
وتوضح أن "عدم وجود رادع أو قانون للحفاظ على 
الخصوصية أتاح ملستخدمي )الشبكة العنكبوتية( 
باس��������تحداث برامج تنصت ومراقبة إلغراض عديدة 
وبالتال��������ي جميع��������ا ت��������ؤدي إلى هذه املش��������كالت التي 

تصل إلى إقامة دعاوى".

بغداد / القضاء

وذك��������ر أحد أعض��������اء املحكمة في 
تصريحات إلى "القضاء" أن "القرار 
الصادر عن املحكم��������ة االتحادية 
 بالعدد 90/ اتحادية / 2019 في
28 / 4 / 2021 تضم��������ن مبدأي��������ن 
جديدين عدلت املحكمة بموجبها 
ع��������ن مبدأي��������ن س��������ابقني يتعلقان 
بحصانة أعضاء مجلس النواب 

وتفسير مفهوم األغلبية".
وق��������ال القاضي حيدر علي نوري 
إن "املب��������دأ الجدي��������د الذي يخص 
حصانة أعض��������اء مجلس النواب 
يكمن بعدم ج��������واز تنفيذ مذكرة 
القب��������ض الص��������ادرة ع��������ن جريمة 
جناية غير مش��������هودة متهم بها 
عض��������و مجلس النواب خالل مدة 
الفص��������ل التش��������ريعي أو خارج��������ه 
إال بعد اس��������تحصال إذن مجلس 
النواب باألغلبي��������ة املطلقة خالل 
م��������دة الفص��������ل التش��������ريعي أو من 
رئيس مجلس الن��������واب إذا كانت 
خارج الفصل، وف��������ي ما عدا ذلك 
تتخذ اإلجراءات القانونية بدون 
موافقة مجلس النواب أو رئيسه 
في حال ارتكابه )النائب( جريمة 
م��������ن جرائم الجن��������ح أو املخالفات 
الت��������ي ال عالقة له��������ا بعمله داخل 
مجلس النواب أو إحدى لجانه".

الحصان��������ة  مفه��������وم  وح��������ول 
البرملانية يوض��������ح القاضي أنها 
القانونية  الحماي��������ة  م��������ن  "ن��������وع 
الدس��������تور ملمثلي  التي يكفله��������ا 
الش��������عب حتى يس��������تطيع النائب 
تأدي��������ة عمل��������ه، وه��������ذه الحصانة 
األول،  الن��������وع  نوع��������ني؛  عل��������ى 
الت��������ي  املوضوعي��������ة  الحصان��������ة 
عض��������و  مس��������اءلة  ع��������دم  تعن��������ي 
مجلس الن��������واب جنائيا ومدنيا 
عم��������ا يبديه أو ي��������ورده م��������ن آراء 
ووقائع أثناء ممارس��������ة عمله في 
مجلس النواب وتش��������مل الخطب 
واملداوالت  واملناقشات  واألقوال 
الت��������ي تتم في جلس��������ات املجلس، 
الحصان��������ة  م��������ن  الن��������وع  وه��������ذا 
 كفل��������ه الدس��������تور بموج��������ب املادة
63 / ثاني��������ا/ أ والتي نصت على 
أن يتمتع عض��������و مجلس النواب 

بالحصانة عما يدلي به من آراء 
اثناء دورة االنعقاد وال يتعرض 
للمقاض��������اة امام املحاكم بش��������أن 

ذلك".
أما النوع الثان��������ي من الحصانة 
انه��������ا  إل��������ى  القاض��������ي  فيش��������ير 
والت��������ي  اإلجرائي��������ة  "الحصان��������ة 
تعني تأجيل تنفي��������ذ كل أو جزء 
من اإلج��������راءات القضائية في كل 
الجرائ��������م أو بعضها بحق عضو 
بارتكاب  املته��������م  النواب  مجلس 
جريمة غير مشمولة بالحصانة 
املوضوعي��������ة خالل م��������دة الفصل 
التش��������ريعي أو خارجه اال بعد أن 
يتم استحصال اإلذن من مجلس 
النواب أو رئيسه وهذه الحصانة 
كفلها املشرع الدستوري ولكنها 
تختلف من بلد إلى آخر وفقا ملا 

نصت عليه الدساتير املختلفة".
ب��������أن  ن��������وري  القاض��������ي  وأف��������اد 
"الدس��������تور العراقي أكد على عدم 
ج��������واز إلقاء القبض على العضو 
خالل مدة الفصل التش��������ريعي اال 
اذا كان متهما بجناية وبموافقة 
األعض��������اء باألغلبي��������ة املطلقة -أو 
رئيس املجل��������س اذا كانت خارج 
م��������دة الفص��������ل التش��������ريعي- على 
رفع الحصان��������ة عنه أو إذا ضبط 
متلبس��������ا بالج��������رم املش��������هود في 

جناية".
وتاب��������ع أن "املش��������رع الدس��������توري 
الس��������لطة  عل��������ى  قي��������دا  وض��������ع 
القضائية في اتخ��������اذ اإلجراءات 
الجزائي��������ة بحق عض��������و مجلس 
النواب إال ف��������ي حال واحدة فقط، 
وه��������ي إذا كان متهم��������ا بجريم��������ة 

تع��������د جناي��������ة وصدر أم��������ر قبض 
فيها وهي الجريمة التي يعاقب 
أو  باإلع��������دام  القان��������ون  عليه��������ا 
السجن املؤبد أو السجن أكثر من 

خمس سنوات".
وأكمل القاضي "أما إذا كان عضو 
مجلس الن��������واب متهما بجريمة 
من جرائ��������م الجنح الت��������ي يعاقب 
عليها القانون بالحبس الشديد 
أو البس��������يط أكثر من ثالثة أشهر 
إلى خم��������س س��������نوات أو الغرامة 
أو إذا كان متهما بمخالفة، فانه 
باإلمكان –حس��������ب املبدأ الجديد- 
اتخاذ اإلجراءات الجزائية بحقه 
مجل��������س  إذن  اس��������تحصال  دون 
الن��������واب، إذ ال حصان��������ة لعض��������و 
مجلس النواب عنها، ذلك ان عدم 
ذكر املشرع الدستوري لجريمتي 

النص  الجنح واملخالفات ضمن 
ال يعني عدم مس��������اءلته في حالة 
ارتكابه اي��������ًا منهما الن ذلك يخل 
بمب��������دأ املس��������اواة الجنائية التي 
هي مظهر من مظاهر املس��������اواة 
أم��������ام القان��������ون، وال يجوز وضع 
ف��������وق  الن��������واب  عض��������و مجل��������س 

القانون".
الجدي��������د  املفه��������وم  آث��������ار  وع��������ن 
للحصان��������ة النيابية على صعيد 
وكيفي��������ة  القضائ��������ي،  التطبي��������ق 
حماية النائب من التهم الكيدية 
واملخالفات،  بالجن��������ح  املتعلق��������ة 
ي��������رى عضو املحكم��������ة االتحادية 
التحقيق الصالحية  "لقاضي  أن 
او  القب��������ض  أم��������ر  بإص��������دار 
االستقدام، وهو معني بالتحقق 
من الش��������كوى املقام��������ة وجديتها 

فيما اذا كان��������ت كيدية أم ال، ومن 
ثم يتخذ اإلجراء املناس��������ب وفق 
للحصانة، وفقا  الجديد  املفهوم 
ملا يتمت��������ع به قاض��������ي التحقيق 
من س��������لطة تقديري��������ة مطلقة في 
املحاكمات  أص��������ول  قانون  ضوء 
الجزائي��������ة"، مؤك��������دا أن "مجل��������س 
القض��������اء األعلى غالب��������ا ما يؤكد 
في اإلعمامات الصادرة عنه على 
ضرورة تري��������ث قاضي التحقيق 
ف��������ي إص��������دار أمر القب��������ض أو أمر 
االس��������تقدام لح��������ني جم��������ع األدلة 
واس��������تكمالها للح��������د م��������ن التهم 

الكيدية".
وتبنت املحكم��������ة االتحادية مبدأ 
جدي��������دا يتعلق بتفس��������ير مفهوم 
األغلبية، ويتحدث عنه القاضي 
حيدر علي نوري ب��������أن "املحكمة 
االتحادي��������ة العلي��������ا عدل��������ت ع��������ن 
رأيها في تفسير مفهوم األغلبية 
البس��������يطة  واألغلبي��������ة  املطلق��������ة 
املش��������ار إليها في قرارها السابق 
بالع��������دد 23 اتحادي��������ة /2007 في 
2007/10/21 اذ ترى أن املش��������رع 
الدستوري قصد بعبارة األغلبية 
املطلق��������ة أكث��������ر من نص��������ف العدد 
الكل��������ي ألعضاء مجل��������س النواب 
األغلبي��������ة  عب��������ارة  وردت  أينم��������ا 
اقت��������رن ذكره��������ا  املطلق��������ة س��������واء 
بعب��������ارة عدد أعضائ��������ه أم جاءت 
مجردة، أم��������ا املقصود باألغلبية 
النس��������بية فانها تعن��������ي أكثر من 
نص��������ف الع��������دد الفعل��������ي ألعضاء 
مجلس الن��������واب الحاضرين بعد 
تحق��������ق نصاب انعقاد جلس��������ات 
املجلس بحضور األغلبية املطلقة 
لعدد أعضائه، واعتبار ذلك مبدأ 
جديدا وعدوال عن املبدأ السابق 

املتعلق بتفسير األغلبية".

حسم 35 دعوى دستورية

املحكم��������ة  أعلن��������ت  ذل��������ك،  إل��������ى 
االتحادي��������ة العليا عن حس��������م 35 
دعوى منذ تشكيلها في نيسان.

أن  "القض��������اء"  مراس��������ل  وذك��������ر 
"املحكم��������ة أص��������درت العدي��������د من 
القرارات في الدع��������اوى املنظورة 
أمامه��������ا وتمكنت من حس��������م 35 

دع��������وى من��������ذ تش��������كيلها بتاريخ 
2021/4/19 ولغاية 2021/5/31 
واردة  دع��������وى   128 أص��������ل  م��������ن 

اليها".
ولف��������ت املراس��������ل ال��������ى أن "إحدى 
الدعاوى التي حس��������متها تتعلق 
بتحدي��������د التن��������ازع املكان��������ي بني 
قضاء االقليم والقضاء االتحادي 
والت��������ي ج��������اءت بناء عل��������ى طلب 
االيس��������ر  املوصل  قاضي تحقيق 
م��������ن املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا 
املختص��������ة  املحكم��������ة  تحدي��������د 
مكانيا بنظر القضية التحقيقية 
وفق م��������واد قان��������ون زرع عمليات 
االعضاء البشرية ومنع االتجار 
بها رقم )11( لس��������نة 2016 املعدل 
باالعضاء  )املتاجرة  موضوعها 
البشرية باالشتراك معه مجموعة 
م��������ن املتهمني املفرق��������ة قضاياهم 
عن هذه الدعوى( وذلك استنادا 
الحكام امل��������ادة )93/ثامنا/أ( من 
دس��������تور جمهورية العراق لسنة 
2005". وأفاد بأن "املحكمة قررت 
أن محكم��������ة تحقي��������ق اربي��������ل هي 
املحكم��������ة املختصة مكانيا بنظر 
امل��������ؤرخ  قراره��������ا  وان  الدع��������وى 
ف��������ي 1/21/ 2021 غي��������ر صحيح 
ومخالف للقان��������ون اذ كان لديها 
رف��������ض  ق��������رار االحال��������ة وع��������رض 
املوضوع على ه��������ذه املحكمة اذا 
ت��������راءى له��������ا انها غي��������ر مختصة 
املحكم��������ة  لتحدي��������د  بالتحقي��������ق 
املختصة مكاني��������ا بنظر الدعوى 
/93( امل��������ادة  الح��������كام  اس��������تنادا 
ثامنا/أ(م��������ن دس��������تور جمهورية 

العراق لسنة 2005 .
وتابع املراسل أن "إحدى الدعاوى 
املهم��������ة التي نظرته��������ا خالل هذه 
املدة ما يتعلق بحصانة أعضاء 
مجلس النواب وتفس��������ير مفهوم 

األغلبية )موضوع التقرير(".
وخل��������ص إل��������ى أن "تحديث��������ا طرأ 
على املوقع االلكتروني للمحكمة 
االتحادي��������ة العلي��������ا بع��������د إضافة 
واجه��������ة جدي��������دة وتحديث املواد 
الت��������ي تص��������در ع��������ن املحكم��������ة من 
إلث��������راء أصحاب  وقرارات  أحكام 
االختصاص بالقضاء الدستوري 

باللغتني العربية واالنكليزية".

انتهاك سرية االتصاالت يضاعف المشكالت العائلية.. ويعزز الحاجة ألساليب تحٍر خاصة

المحكمة االتحادية العليا تتبنى مبدأين جديدين 
يتعلقان ب�"حصانة النواب" وتفسير "األغلبية"

أتاحت حماسبة النواب عن جرائم اجلنح دون موافقة جملسهم

●  6th Year  Issue (64) June 2021السنة السادسة/ العدد )64( حزيران  2021

تبنت املحكمة االتحادية العليا مبدأين قضائيني جديدين عدلت بموجبها عن مبدأين سابقني لها يتعلقان بالحصانة 
النيابية ومفهوم األغلبية. وبموجب املبدأ الجديد الذي يخص الحصانة، فأن املحكمة االتحادية أطلقت يد القضاء في 

مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس النواب إذا ما ارتكبوا إحدى جرائم الجنح واملخالفات خارج أعمالهم باملجلس.

■ جميع القوانين واالتفاقيات الدولية تراعي خصوصية االتصاالت

■ المحكمة االتحادية العليا تحسم 35 دعوى منذ تشكيلها في نيسان الماضي
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6th Year  Issue (64) June 2021  ●

■ القاضي عادل عبد الرزاق

رئيس استئناف البصرة: المنافذ الحدودية 
بؤرة للفساد وباب لهدر المال العام

وعلى ض��������وء ما تق��������دم وألهمي��������ة املحافظة 
وحساس��������يتها البالغ��������ة توقف��������ت )القضاء( 
مس��������تمعة الى صوته��������ا القضائ��������ي املتمثل 
بالسيد رئيس محكمة اس��������تئناف البصرة 
االتحادية القاضي عادل عبد الرزاق عباس 
املياح��������ي الذي فتحنا عل��������ى طاولته محاور 
عدة أجاب على كل س��������ؤال منه��������ا بتفصيل 
جس��������د من خالله نظرة القض��������اء الثاقبة في 
املحافظ��������ة إلى مجريات الحياة العامة فيها 
والسيما القضايا التي تمس حياة املجتمع 
ويعكر املخالفني فيها صفو أمنه واستقرار 

اقتصاد محافظته.

* م��������ا ه��������ي رؤيتك��������م ف��������ي م��������ا يتعلق 
بتطوير العمل املستقبلي في استئناف 

البصرة؟ 
-ان محكمة االستئناف هي الهيأة القضائية 
العلي��������ا ملحاكم محافظ��������ة البصرة وتمارس 
االختصاصات املعين��������ة لها بموجب قانون 
التنظي��������م القضائي املرقم 160 لس��������نة 1979 
املع��������دل, وأن رؤيتن��������ا مرتبط��������ة بالسياس��������ة 
العامة ملجلس القضاء األعلى وترتكز عليها 
, وه��������ي دائمًا تهدف إل��������ى تطوير العمل في 
املحاك��������م في عموم الع��������راق وهي رؤية تريد 
قضاًء مس��������تقاًل كما نص عليه الدستور وال 
يج��������وز التدخل في ش��������ؤونه بأي ش��������كل من 
االش��������كال وان يكون القضاة مس��������تقلون في 
قراراتهم وال س��������لطان عليهم لغير القانون, 
ومن هنا سوف يكون للقضاء هيبة وكرامة 
ويس��������تطيع ان يحقق كل االهداف املرسومة 
له بموجب احكام الدستور والقانون, وبما 
يحقق العدل واملس��������اواة للمواطنني جميعًا 

بكل حيادية.

* وما هي احصائيات االستئناف لعام 
2020 ونسب الحسم التي تحققت في 

ظروف جائحة كورونا؟ 
-  بالرغ��������م من الظ��������روف الصعبة التي مرت 
عل��������ى العالم والعراق بش��������كل خاص في عام 
2020 نتيجة جائحة كورونا, اال ان التوجيه 
كان االس��������تمرار بالعم��������ل جزئي��������ًا وخاص��������ة 
في محاك��������م التحقيق والجن��������ح والجنايات 
فرضتها الجرائم التي ترتكب بكافة أنواعها 
وم��������ا يوجبه القانون في ضرورات التوقيف 
أو اخالء الس��������بيل بكفالة أو بدونها, والذي 
ق��������د يؤدي إلى زيادة في اعداد املوقوفني في 
أماك��������ن التوقيف واإليداع وما يصاحب ذلك 
من مخاوف انتشار الوباء بينهم , وقد توج 
عمل املحاكم في عموم املنطقة االستئنافية 
بنس��������بة انج��������از بلغت 92 % م��������ن املعروض 
عليها وه��������و انج��������از يس��������تحق التقدير في 
تل��������ك الظروف التي أصاب��������ت الجائحة فيها 
العدي��������د م��������ن القضاة واملوظف��������ني والحراس 

القضائيني.

* عل��������ى ضوء م��������ا تقدم م��������ن اجابات 
بمش��������اريع  يتعل��������ق  بس��������ؤال  نتوج��������ه 
التطوير املنجزة واملستقبلية في رئاسة 

استئناف البصرة االتحادية؟ 
- اس��������تنادًا إلى توجيه��������ات مجلس القضاء 
األعل��������ى وتأكي��������ده عل��������ى ض��������رورة االرتقاء 
بأبنية املحاكم وجعلها تليق بهيبة القضاء 
فقد أخذت رئاس��������ة االستئناف على عاتقها 
التنس��������يق مع االدارة املحلي��������ة في محافظة 
البص��������رة وضم��������ن ميزانية تنمي��������ة األقاليم 
)األم��������ن والعدال��������ة( تخصي��������ص االعتمادات 
املالي��������ة إلنش��������اء دور للقضاء ف��������ي االقضية 
والنواحي حيث تم ومنذ عام 2012 انش��������اء 
مش��������روع دار القضاء في قضاء الدير وكذلك 
انشاء مشروع دار القضاء في ابي الخصيب 
وفي ناحية سفوان أيضًا تم انشاء مشروع 
دار القض�اء في س��������فوان, وخالل هذه الفترة 
تم تخصي��������ص قطع أراض جديدة إلنش��������اء 
دور للقض��������اء في أقضي��������ة القرن��������ة والزبير 
والهارث��������ة وناحيتي أم قصر والس��������يبة كما 
تم افتتاح دار للحضان��������ة في قصر القضاء 

وسميت بدار )براعم القضاء(.
ام��������ا عل��������ى صعي��������د العم��������ل االداري فق��������د تم 

استحداث شعب التدقيق واملوازنة في قسم 
الحس��������ابات وتفعيل دور الشعبة الهندسية 
بما يتناس��������ب مع املشاريع املنجزة ورفدها 
بكادر هندس��������ي ق��������ادر على القي��������ام بمهامه 
املكلف بها, و تطوير قدرات السادة القضاة 
واملوظف��������ني من خ��������الل اش��������راكهم بالدورات 
التطويري��������ة داخ��������ل الع��������راق وخارج��������ه كما 
ت��������م انش��������اء ملع��������ب خماس��������ي رياض��������ي في 
قص��������ر القضاء ش��������ارك من خالله منتس��������بو 
الرئاسة في الدورات الرياضية التي أقيمت 
ف��������ي املحافظ��������ة وف��������ي بغ��������داد, كم��������ا أنجزت 
رئاس��������ة املحكمة أعم��������ال الصيانة والتأهيل 
والتجهيز ف��������ي عموم املحاك��������م التابعة لها 
والت��������ي ال يتس��������ع املجال لحصره��������ا, كما تم 
افتتاح املكتب��������ة القانونية في قصر القضاء 
عامرة بالكتب القانونية واملجاالت االخرى 
بالتنس��������يق مع جامعة البصرة وال يفوتني 
إن رئاس��������ة االس��������تئناف تمكن��������ت وبتوجيه 
من الس��������يد رئيس مجلس القض��������اء األعلى 
من ش��������راء س��������يارات حديثة للسادة القضاة 
واعض��������اء االدع��������اء الع��������ام بالتنس��������يق م��������ع 
محافظة البص��������رة ليتمكن القاضي من أداء 
مهامه بأكم��������ل وجه, تأكيدنا لهيبة القضاء 

وكرامته.

* وماهي جهود رئاس��������ة االس��������تئناف 
الفتتاح محاكم جديدة؟ 

- بع��������ون من الل��������ه وبحضور الس��������يد رئيس 
مجل��������س القضاء األعل��������ى ورئي��������س االدعاء 
الع��������ام ورئي��������س هي��������أة االش��������راف القضائي 
ورئيسي استئناف الرصافة والكرخ ومدير 
عام دائرة الحراس��������ات القضائية تم افتتاح 
محاك��������م جديدة ف��������ي قضاء القرن��������ة بتاريخ 
2018/12/24 ف��������ي ش��������مال محافظة البصرة 
والتي تبعد عنها بمس��������افة تقدر ب� )70 كم(  
وهي عبارة عن مجمع للمحاكم اس��������تحدث 
ويك��������ون  القرن��������ة  جناي��������ات  محكم��������ة  في��������ه 
اختصاصها شامال لعمل محاكم التحقيق 
في أقضية املدينة والدير والقرنة واملحاذية 
ملحافظات ميسان والناصرية لجعل القضاء 
قريبًا من املواطن عن طريق اختصار الوقت 
والجهد ودعم��������ًا منا لألجه��������زة االمنية في 
ش��������مال املحافظة ورف��������ع معاناتهم عند نقل 
املوقوف��������ني إلى محاك��������م الجنايات في مركز 

محافظ��������ة البصرة ملس��������افة تزيد ع��������ن ) 100 
ك��������م ( وه��������ي خطوة مهم��������ة أدت إل��������ى توزيع 
العم��������ل وزادت م��������ن نس��������ب حس��������م الدعاوى 
الجزائي��������ة, كم��������ا ت��������م وضع حجر االس��������اس 
ملبنى داري مش��������اهدة لألطف��������ال والحضانة 
ف��������ي قص��������ر القضاء م��������ن قبل الس��������يد رئيس 
املجلس املحترم وبحضور محافظ البصرة 
وبتاريخ  2019/1/2 تم افتتاح دار القضاء 
في ناحية ام قصر والتي تش��������كلت بموجب 
بيان مجل��������س القضاء األعل��������ى املرقم )129( 
لس��������نة 2018 بتاري��������خ 2018/11/12  وف��������ي 
ذات الوقت تم طرح فكرة انشاء مشروع دار 

القضاء في قضاء الزبير. 
• بتاريخ 2020/2/4 تم افتتاح دار القضاء 
ف��������ي قضاء الهارثة والتي تش��������كلت بموجب 
بيان مجل��������س القضاء األعل��������ى املرقم )105( 
وق��������د   2019/11/26 بتاري��������خ   2019 لس��������نة 
اس��������همت هي االخرى في تقريب القضاء من 

املواطنني.
• اما مش��������روع انشاء دار القضاء في املعقل 
فه��������و قيد اإلنج��������از وبتمويل م��������ن محافظة 
البصرة وبكلف��������ة اجمالية تصل إلى خمس 
مليارات دينار عراقي ومش��������روع انشاء دار 
القضاء في ناحية الس��������يبة والتي تش��������كلت 
بموجب بيان مجلس القضاء األعلى املرقم 
بتاري��������خ 2018/11/12  لس��������نة 2018   )130(
وبنفس الكلفة ومش��������روع انشاء دار القضاء 
في قض��������اء االم��������ام الصادق و مش��������روع دار 

القضاء في الفاو الذي اكتمل انجازه.
- وكذلك مش��������روع انش��������اء قاعة للمؤتمرات 
متعددة االغراض وبكلف��������ة تصل إلى مليار 
دين��������ار عراق��������ي مخصصة لعق��������د املؤتمرات 
والندوات ومشروع انشاء دار الضيافة على 

الدار املخصصة لرئيس االستئناف.
- ومش��������روع انش��������اء الطاب��������ق الثاني ملحاكم 
ومكات��������ب التحقيق القضائ��������ي وبكلفة تزيد 
عل��������ى  املليار دين��������ار عراق��������ي يتضمن غرفًا 
للقض��������اة وللموظف��������ني ومدخ��������ال مس��������تقال 
تقلي��������ل  ف��������ي  واض��������ح  وبش��������كل  سيس��������اهم 
الزخ��������م وتس��������هيل عمل القض��������اة واملوظفني 

واملواطنني.
• انجاز مشروع داري املشاهدة والحضانة 
وبتموي��������ل م��������ن الش��������ركة العام��������ة للموان��������ئ 
العراقية ف��������ي محافظة البص��������رة وافتتحت 
في عام 2020 ومارست اعمالها بعد توفير 
كافة املس��������تلزمات م��������ن االثاث والس��������يارات 
الكهربائي��������ة لنقل املواطن��������ني واالطفال ايام 

املشاهدة.
• انجاز مش��������روع نص��������ب العدال��������ة لتخليد 
ذكرى ش��������هداء مجلس القض��������اء األعلى من 
تصمي��������م النح��������ات العراقي املع��������روف خالد 
املبارك وبتمويل من الش��������ركة العامة ملوانئ 

العراق تحيط بمقترباته نافورة.
• انج��������از مش��������روع البن��������ى التحتي��������ة لقصر 
القض��������اء وال��������ذي تضم��������ن تبليط الش��������وارع 
وانارته��������ا ونصب منظومة س��������حب للمياه 

الثقيلة واالمطار وتأهيل الحدائق املحيطة 
 بقص��������ر القض��������اء بكلف��������ة قارب��������ت املليارين 

دينار عراقي.
•  انجاز مش��������روع نصب مس��������لة حمورابي 
ام��������ام مبن��������ى القص��������ر وبتمويل م��������ن وزارة 

النقل.

* آلية عمل الخدمات االلكترونية؟
- بع��������د ع��������ام 2003 اعتمدت رئاس��������ة محكمة 
االس��������تئناف وعلى ضوء توجيهات مجلس 
القضاء االعلى – قسم تكنولوجيا املعلومات 
بش��������كل كبير عل��������ى البري��������د االلكتروني في 
املخاطبات الرس��������مية وفي عام 2010 قامت 
شعبة الحاس��������بة في هذه الرئاسة بتدريب 
املوظف��������ني على طباع��������ة الق��������رارات الصادرة 
عن الهي��������أت التمييزية ومحاك��������م الجنايات 
واالح��������وال  الب��������داءة  ومحاك��������م  والجن��������ح 
الش��������خصية تباعًا, وفي عام 2009 تم ادخال 
الس��������ادة القضاة ف��������ي دورات تطويرية وكال 
حس��������ب اختصاص��������ه على كيفية اس��������تخدام 
الحاسوب مما ساعدهم الحقًا في االعتماد 
على انفس��������هم في طباعة القرارات, وفي عام 
2012 باش��������رنا بإلغ��������اء الس��������جالت الورقية 
ال��������زواج الحديثة وحجج  الخاصة بعق��������ود 
الزواج حيث تم تفعيل طباعتها في محاكم 
االح��������وال الش��������خصية ث��������م تبعته��������ا جميع 
املعام��������الت االخ��������رى مث��������اًل حج��������ج )الوفاة 

والوصاية والوالدة والقسامات الشرعية(.
وت��������م إنج��������از العديد م��������ن املش��������اريع تتعلق 
وال��������وارد  والص��������ادر  الدع��������اوى  بأرش��������فة 
واملخزن وغيرها، اما املش��������اريع املستقبلية: 
مشروع االستعالمات االلكترونية، مشروع 
القضاي��������ا االلكتروني��������ة، والجلس��������ات  أدارة 

االلكترونية.

* ما هي إجراءات رئاس��������ة االستئناف 
للوقاية من جائحة كورونا؟ 

- تتابع رئاس��������ة االس��������تئناف قرارات اللجنة 
العليا للصحة والس��������المة الوطنية ملكافحة 
جائحة فايروس كورون��������ا والتي تأتي عبر 
اعمامات مجلس القض��������اء األعلى وبدورنا 
نعم��������ل جاهدي��������ن عل��������ى تطبيق االج��������راءات 

التالية:
1. إلزام السادة القضاة واملوظفني واملحامني 

واملواطن��������ني على لبس الكمام��������ات وااللتزام 
بالتباعد الجس�دي.

2. توفي��������ر املعقم��������ات الت��������ي تحت��������وي عل��������ى 
الكحول في ص��������االت انتظار املراجعني وفي 

غرفة السادة القضاة واملوظفني.
3. التنسيق مع دائرة صحة البصرة إلرسال 
الفرق الصحية لتعفير دور القضاء وارسال 
الف��������رق الطبية املختصة ألجراء املس��������وحات 

الطبية ملنتسبي مجلس القضاء األعلى.
4. االستعانة باألنترنت في انجاز معامالت 

املواطنني.
5. وض��������ع العالمات الخاص��������ة بالتوعية من 

وباء كورونا.
6. نصب الغرف املعفرة في بوابات ومداخل 

دور القضاء.

* هل حدت االجراءات القضائية من افة 
املخ��������درات التي تعد البصرة احد نواف�ذ 

دخولها للعراق؟
موقعه��������ا  وبحك��������م  البص��������رة  مدين��������ة  ان   -
الجغرافي املحاذي لدول الجوار في الكويت 
البحرية  واي��������ران ومنافذه��������ا  والس��������عودية 
والبرية مع تلك ال��������دول كانت ارضًا خصبة 
لتموي��������ل املخ��������درات واملتاج��������رة به��������ا وق��������د 
ش��������كل تفش��������ي املخدرات في العراق تهديدًا 
لألم��������ن املجتمع��������ي العراقي انعكس بش��������كل 
مباش��������ر على الحياة األمني��������ة واالقتصادية 
وس��������اهم في ذل��������ك ضع��������ف الس��������يطرة على 
تل��������ك املنافذ والفس��������اد اإلداري واملالي األمر 
الذي يس��������توجب وقفة جادة م��������ن الحكومة 
لتجفيف منابع دخول املخدرات إلى العراق 
وبالخصوص عبر الحدود البرية والنهرية 
والبحري��������ة املمت��������دة م��������ع جمهوري��������ة ايران 
االس��������المية للحد من ه��������ذه اآلفة التي اخذت 
تنخر في جس��������د املجتم��������ع العراقي واصبح 
عدد املوقوف��������ني من املتعاط��������ني واملتاجرين 
في املخ��������درات لع��������ام 2020 ه��������م 1666 متهم 
اي   )674( واملتعاط��������ني   )992( املتاجري��������ن 
بنس��������بة املتاجري��������ن ه��������ي 60 % واملتعاطني 
40 % ونس��������بة االناث في ه��������ذا العدد الكبير 
1 % , حي��������ث م��������ا زال التج��������ار واملروج��������ون 
يعتمدون عليها كمصدر رئيسي في توريد 
مواده��������م املخ��������درة وتعددت الجه��������ات التي 
تقوم بإدخ��������ال تلك املواد )تج��������ار املخدرات 
أو املهرب��������ني أو التنظيمات املس��������لحة( , كما 
ان األراض��������ي العراقي��������ة م��������ا زال��������ت تس��������تغل 
كمم��������ر للتهريب إلى دول الخليج )الكويت - 
السعودية(, واساليب التهريب متعددة أما 
تكون بواس��������طة الزوارق النهرية الجنوبية 
عب��������ر ش��������ط الع��������رب وااله��������وار أو اخفائه��������ا 
في ش��������احنات نق��������ل البضائ��������ع )الحاويات( 
أو تمريره��������ا ع��������ن طريق املس��������افرين وزوار 
العتب��������ات املقدس��������ة, ويرك��������ز املروجون على 
فئة الش��������باب وصغار الس��������ن ف��������ي تصريف 
مخدراته��������م لس��������هولة ايقاعه��������م ومن خالل 
أماك��������ن املقاهي ومراك��������ز التجميل واملالعب 

الخماسية وغيرها. 
ام��������ا كمي��������ة امل��������واد والحبوب املخ��������درة فهي 
تختل��������ف من نوع إلى آخ��������ر, حيث تم ضبط 
في عام 2020 نحو مئ��������ة كيلوغرام يتضمن 
ام��������ا  والتري��������اك,  والكريس��������تال  الحشيش��������ة 
الحب��������وب املخ��������درة فق��������د ت��������م ضب��������ط أكث��������ر 
م��������ن ملي��������ون وخمس��������مائة ال��������ف حب��������ة ذات 
املؤث��������رات العقلي��������ة، بالرغم م��������ن االجراءات 
القضائي��������ة املتخذة واالح��������كام التي صدرت 
بحق املتاجرين واملتعاط��������ني, وما زالت آفة 
املخ��������درات تزداد خط��������ورة حت��������ى اصبحت 
اماكن االيداع والتوقيف ال تتسع لهم, وعلى 
الجه��������ات التي اش��������ار اليها قان��������ون مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية ان تأخذ دورها 
بالكامل للقضاء على ه��������ذه االفة الخطيرة, 
م��������ن خالل تش��������ديد الس��������يطرة عل��������ى املنافذ 
الحدودي��������ة وتحديث االجهزة للكش��������ف عن 
املخدرات ورفع مس��������توى التنسيق مع دول 
الجوار لتش��������ديد االج��������راءات الرقابية للحد 
م��������ن دخوله��������ا إل��������ى الع��������راق والتعام��������ل مع 
املدمنني كمرضى وليس كمجرمني وانشاء 
مراك��������ز صحي��������ة لعالجه��������م وقي��������ام حمالت 

إعالمي��������ة موجهة توضح العواقب الوخيمة 
آلفة املخدرات وزيادة التنسيق بني الجهات 
األمنية وتبادل املعلومات للقضاء ع�ن هذه 

الظاهرة.

* ه��������ل حدت اإلج��������راءات القضائية من 
جرائم التهريب في املنافذ الحدودية؟ 

- ما زالت املنافذ الحدودية تشكل نافذة الهدر 
في املال العام وبؤرة للفس��������اد املالي واالداري 
بالرغ��������م من االج��������راءات التي بذل��������ت في الحد 
منها اذا ال زالت الشركات العاملة في املوانئ 
العراقي��������ة واملناف��������ذ البرية تعم��������ل على ادخال 
البضائع واملواد بطرق غير مش��������روعة تهربًا 
من اإلج��������راءات الجمركية والضريبية بالرغم 
من تعدد الجه��������ات الرقابية واالمنية العاملة 
في هذه املنافذ فجرائم الفساد املالي واالداري 
اصبح��������ت املحاك��������م ف��������ي محافظ��������ة البص��������رة 
تتعام��������ل معه��������ا يومي��������ًا واص��������درت املحكم��������ة 
الكمركي��������ة ومحاك��������م تحقيق قضاي��������ا النزاهة 
املتخصص��������ة  والجناي��������ات  النزاه��������ة  وجن��������ح 
بقضايا النزاهة العديد من القرارات واالحكام 
بحق املخالفني لقانون الكمارك او للواجبات 
الوظيفي��������ة اال ان تلك الجرائ��������م الزالت ترتكب 
مما يستوجب تطبيق األتمتة االلكترونية في 
عمل املنافذ الحدودية تتضمن جميع مراحل 
االستيراد والتصدير وضبط الحدود البرية 
والبحري��������ة واملناف��������ذ غي��������ر الرس��������مية إلدخال 

البضائع واملواد.

* م��������ا ه��������و دور محاكم االس��������تئناف في 
البصرة ف��������ي القصاص ممن اخلوا بأمن 

املحافظة؟
- إن املحاكم الجزائية التابعة لرئاسة محكمة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادي��������ة لعبت دورًا 
كبيرًا في تحقيق االم��������ن في املحافظة حيث 
نظرت وحس��������مت محاك��������م الجنايات الثالث 
ما مجموع��������ة 1701 دعوى جزائية ومحكمة 
االحداث 278 دعوى واملحكمة الكمركية 136 
دعوى كمركي��������ة اما محاك��������م الجنح فنظرت 
ما مجموع 4372 دعوى جزائية حسم منها 
3930 دعوى ونسبة االنجاز بلغت 93 %  اما 
محاكم التحقيق فنظرت ما مجموعه 38372 
دعوى حسمت منها 35421 ونسبة االنجاز 
بلغت 92 % وكان لتوجيهات مجلس القضاء 
األعلى اثرًا بالغ��������ًا في ذلك االنجاز من خالل 
قيام الس��������ادة رؤساء االس��������تئناف بمتابعة 
عمل قضاة التحقيق وعق��������د الندوات معهم 
وتوجيهه��������م ببذل الجه��������ود إلنجاز قضايا 
املوقوف��������ني وأحالتها إل��������ى املحاكم املختصة 

ضمن السقوف الزمنية.

* كيف تس��������اهم اجراءات االس��������تئناف 
لتهيئ��������ة بيئ��������ة عمل مناس��������بة للمحق��ق 
القض�ائ��������ي الذي��������ن يعدون اح��������د ركائز 

العمل الوظيفي في املحكمة؟ 
جواب: ال ش��������ك ان املحق��������ق القضائي هو احد 
ركائز العمل القضائ��������ي في محاكم التحقيق 
اال ان قل��������ة عدده��������م في املنطقة االس��������تئنافية 
أثر بش��������كل كبير على عم��������ل محاكم التحقيق 
في املنطقة االس��������تئنافية الت��������ي يبلغ عددها 
)عش��������رون( محكم��������ة باإلضاف��������ة إل��������ى مكتبي 
التحقي��������ق القضائي فيما يبلغ عدد املحققني 
)40( وذل��������ك ال يتناس��������ب مع حاج��������ة املنطقة 
االس��������تئنافية وحجم املعروض من القضايا 
عل��������ى محاك��������م التحقي��������ق وه��������ذا النقص جاء 
للدرج��������ات  التخصص��������ات  توق��������ف  بس��������بب 
الوظيفية في املوازن��������ة العامة للدولة وقبول 
البع��������ض في املعه��������د القضائ��������ي وأن مجلس 
القضاء االعلى اعطى دعمًا للمحقق من خالل 
تحقي��������ق االمتي��������از لهم وللمع��������اون القضائي 
فيما يخ��������ص املخصصات الت��������ي منحت لهم 
وع��������دم ج��������واز اتخ��������اذ االج��������راءات الجزائي��������ة 
بحقهم اال بعد التحقيق معهم من قبل اللجان 

االنضباطية في املناطق االستئنافية.
وف��������ي النهاي��������ة نتمنى أن نرى عراقًا يس��������وده 
األم��������ن وتتحق��������ق العدال��������ة في��������ه عل��������ى كاف��������ة 
املستويات وان يتحقق للقضاء العراقي كافة 
أهدافه وأهمها االستقالل والهيبة والكرامة.

حماكمنا اجنزت 92 % من الدعاوى رغم جائحة كورونا التي أصابت مالكات عاملة

حوار خاص

من املؤكد أن مدينة بحجم البصرة تعد ثغرًا للعراق ورئة اقتصادية له اضافة ملا تحويه من مزايا 
تتعلق باالبعاد التاريخية واالجتماعية املتوغلة بالجذور التاريخية البد أن تشغلها العديد من 
القضايا والخروقات التي تقض مضاجع السلطات املختصة للحد منها، ليكون القضاء متمثال 

)رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية( في دائرة الضوء أمام تنفيذ القانون وتطبيقه والحد  ب�
من التجاوزات عليه في تلك املحافظة الهامة. 

إعداد/ علي البدراوي

نحن بحاجة الى تطبيق 
نظام األتمتة االلكترونية 
في عمل املنافذ للحد من 

املخالفات الكمركية

محاكمنا تتعامل يوميا 
مع جرائم الفساد املالية 
واالداري في املحافظة 
وتصدر احكامها بحق 

مرتكبيها

■ مبنى تابع لرئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
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قتلوا صاحب الصيرفة والذوا بالفرار 
قبل أن يقعوا في قبضة العدالة

■ القضاء/ علي البدراوي

حني حضر )ش( الى دار شقيقه 
)ز( وخالل جلسة شهدت حضور 
عمهم )ق( تحدث بإس��������هاب عن 
محل كبير للصيرفة في مدينته 
التي يقط��������ن بها يق��������وم بتوزيع 
روات��������ب املتقاعدين على البطاقة 
الذكي��������ة، مقترحًا عليه��������م القيام 

بسرقته.
راقت الفك��������رة للجمي��������ع فاتفقوا 
موق��������ع  ال��������ى  الحض��������ور  عل��������ى 
الصيرف��������ة والتوج��������ه الى املكتب 
املذك��������ور لغرض دراس��������ة عملية 
السطو عليه، حيث لفت نظرهم 
حض��������ور املالك )م( الي��������ه لوحده 
الس��������ابعة والنصف  في ح��������دود 
صباحا مصطحبًا معه شخص 
واحد فق��������ط هو الح��������ارس. وفي 
هذا الوقت بالتحديد ال يحضر 
العاملني في املكتب كونه مبكرا 
على عمله��������م. وض��������ع املجرمون 
خارط��������ة لخطته��������م ليج��������دوا أن 
تنفيذها يحتاج الف��������راد اخرين 
إتمامه��������ا..  عل��������ى  يس��������اعدونهم 
خطته��������م  ف��������ي  )ج(  ب��������� ليزج��������وا 
مش��������اركتهم  علي��������ه  عارض��������ني 
فواف��������ق جالبا  الس��������طو  بعملية 
معه ش��������خصا آخ��������ر يدعى )ا( ثم 
فاتح��������وا )ع( باالش��������تراك أيضا 

ليكتمل أسماء أفراد العصابة.

معاينة املوقع قبل التنفيذ
مستقلني سيارة )أسعد( حضر 
الجمي��������ع ال��������ى املوق��������ع ملعاين��������ة 
قبل ش��������روعهم  الجريمة  م��������كان 
املح��������ل  دخل��������وا  به��������ا،  القي��������ام 
قدره  مبل��������غ  وقام��������وا بتصريف 
مائتي دوالر فكان��������ت أبصارهم 

منشدة على كل اركانه ليعودوا 
الى حيث مسكنهم في املحافظة 
البعيدة عن موقع الجريمة التي 

شرعوا القيام بها.

م��������ن ضم��������ن م��������ا س��������جله أف��������راد 
العصاب��������ة ف��������ي مالحظاتهم عن 
املحل وزواي��������اه أن هناك حاجزًا 
حديدي��������ًا كان يفصل ب��������ني مالك 

املكت��������ب وزبائن��������ه وفق��������ًا لعوامل 
الوقاية املتبعة م��������ن قبل مالكي 
الصيرف��������ة.  وش��������ركات  مكات��������ب 
وق��������ت  تحدي��������د  عل��������ى  فاتفق��������وا 

مبكر يداهمون في��������ه املحل حال 
افتتاحه من قبل مالكه ومباغتته 
بالهجوم قبل ان يهم بالجلوس 
خلف طاولت��������ه تالفيا ألن يحول 
الحاج��������ز الحدي��������دي دون تنفيذ 
مهمته��������م. ف��������ي الس��������اعة الرابعة 
م��������ن فج��������ر الخامس م��������ن كانون 
االول 2020 خرج أفراد العصابة 
بالعجل��������ة العائدة ل� )ج( قاطعني 
الكيلومترات متوجهني  عشرات 
ال��������ى م��������كان اله��������دف املقص��������ود، 
حي��������ث ارتدى اثن��������ان منهم الزي 
العسكري بغية عبور السيطرات 
الس��������يطرة  تجاوزه��������م  وبع��������د 
)ج(  م��������ن  )ش(  طل��������ب  االخي��������رة 
اللوحة األمامية لس��������يارته  فتح 
الهدف  ليتوزعوا متفرقني نحو 
واحده��������م  الكمام��������ات  مرتدي��������ن 

يرتدي الشماغ متلثما به.
قرب مكتب الصيرفة قام اثنان من 
أفراد العصابة بالتجول ملراقبة 
 دوريات الشرطة وابالغ اآلخرين 

في حال حضورها.

الجريمة
حضر املجن��������ي عليه إلى محله 
)مكتب الصيرقة( وحال دخوله 
س��������ارع أح��������د اف��������راد العصاب��������ة 
بالدخ��������ول متذرعًا بالتصريف 
ليتبعه اآلخرون الذين اقتحموا 
املحل عنوة مس��������تغلني انقطاع 
التي��������ار الكهربائ��������ي عنه كميزة 

لصالح تنفيذ جريمتهم.
ق��������ام )ج( بض��������رب املجني عليه 
بواس��������طة س��������كني ثم كّبل يديه 
)جامع��������ة(  حديدي��������ة  بأغ��������الل 
ليقوم صاحب��������ه اآلخر بتكبيل 
ي��������دي الحارس بواس��������طة حبل. 
ح��������ال تأكده��������م من رب��������ط وثاق 

االثن��������ان طلبوا من مالك املكتب 
إعطائه��������م مفاتيح خزنته، وما 
أن ب��������دت مالمح الرفض تعتري 
محي��������اه حتى ق��������ام )ج( بطعنه 
عدة م��������رات وقام آخ��������ر بإطالق 
رصاصة صوبه��������ا نحو ظهره 

فارق على اثرها الحياة.
قام��������وا بفتح القاصة وس��������رقوا 
م��������ا تحويه م��������ن مبال��������غ مالية 
وضعوه��������ا داخ��������ل كي��������س ث��������م 
العجلة  لجلب��������ة  احده��������م  خرج 
تنفيذهم  تنتظ��������ر  كان��������ت  التي 

العملية.
في تل��������ك األثناء تمكن الحارس 
من فك وثاقه ليلوذ بالفرار فقام 
أف��������راد العصابة بأخ��������ذ املبالغ 
مس��������رعني  واله��������روب  املالي��������ة 
تارك��������ني  العجل��������ة  مس��������تقلني 
احدهم الذي كان يقوم بواجب 
املراقبة وحيدا في الشارع حتى 
وصل��������ه اتص��������ال م��������ن العصابة 
الى  للعودة  باالسراع  يخبروه 
موقعه��������م وااللتحاق بهم فيها 
عب��������ر س��������يارة أجرة ج��������راء عدم 

استطاعتهم العودة اليه.
ب��������دار )س( تقاس��������م املجرم��������ون 
املبلغ فيم��������ا بينهم حيث كانت 
حصة الواحد منهم )35 مليون 
دين��������ار مع عش��������رون الف دوالر 

امريكي(.
ول��������م يم��������ر وق��������ت طوي��������ل حتى 
الق��������ي القب��������ض عل��������ى املجرمني 
أقوالهم قضائيا وتم  وصدقت 
اجراء كش��������ف الداللة لهم الذي 
جاء مطابق��������ا العترافاتهم وتم 
تدوين أقوالهم بصفة ش��������هود 
االخرين  املتهم��������ني  بقي��������ة  ضد 
العادل  القضاء  منتظرين حكم 

بحقهم.

■ بغداد / عالء محمد

من مواليد عام 2000 س��������كن محافظة ديالى ناحية 
جل��������والء م��������ع عائلت��������ه، غ��������ادر مدينته بع��������د دخول 
عصابات داعش االرهابية متوجها مع أسرته الى 
قض��������اء الدوز التاب��������ع ملحافظة ص��������الح الدين التي 
سكنها ملدة شهرين ، لينتمي بعدها الى عصابات 

داعش االرهابية رفقة والده واعمامه اإلرهابيني.

افادة املجرم
املج��������رم االرهاب��������ي )م .ر( يقول اثن��������اء تدوين اقواله 
إن��������ه "وبعد الذه��������اب الى قض��������اء الدوز ق��������رر والده 
االنضمام الى عصابات داعش االرهابية في مدينة 
الحويجة، كان ذلك بنهاية عام 2014 بمساعدة عمه 
املجرم االرهابي املكنى )ابو ياس��������ر( والذي ش��������غل 
منصبا عسكريا في قاطع القيارة التابع ملا يسمى 
والي��������ة نينوى، والذي قتل على ي��������د القوات االمنية 
اثناء عمليات التحرير م��������ن فلول عصابات داعش 
االرهابي��������ة"، ويضي��������ف أن "عم��������ه املج��������رم اإلرهابي 
اس��������تأجر دارا )مغتصبة( لهم استقروا فيها لغاية 
عام 2017 حيث كان والدي احد عناصرهم ويقصد 

مع عصابات داعش االرهابية في والية ديالى".
االنتماء إلى داعش

وتابع املجرم اإلرهابي حديثه قائال إن "عمه االخر 

املكن��������ى )ابو الزبير( الذي عمل ف��������ي قاطع خالد بن 
الوليد والية ديالى فاتحه باالنتماء الى عصابات 
داعش االرهابي��������ة وادخله ب��������دورات دينية وفكرية 
وعقائدية اقتنع به��������ا لتصبح لديه الرغبة بالعمل 
الجه��������ادي ادخل على إثره بمعس��������كر تدريبي حمل 
اس��������م )الزبير بن العوام( وامي��������ره املجرم اإلرهابي 
)أب��������و ياس��������ر املص��������الوي( وباق��������ي املدرب��������ني ه��������م 
مهاجرون حيث تلقى الدروس الش��������رعية والفقهية 
وايضا الدروس في التعلم على األسلحة والتسديد 
والتصوي��������ب وكانت مدة التدريب ما يقارب ال� )30( 

يوما".
 

كنية جديدة
املج��������رم اإلرهاب��������ي )م.ر( وبع��������د كل التفاصيل التي 
تحدث عنه��������ا أطلق علي��������ه لقب )ابو عم��������ر( ليعمل 
بمعية عمه املج��������رم اإلرهابي املكن��������ى )ابو الزبير( 
كمس��������اعد اداري مهمته توزيع الكف��������االت لعائالت 
القتلى من اإلرهابيني ف��������ي ديالى وايضا املعونات 
من املواد الغذائية والنفط والغاز،الفتا إلى أن "تقدم 
القوات االمنية على مناطق الحويجة اجبرهم على 
االنس��������حاب والتوجه الى مناط��������ق العظيم ونارين 
لوج��������ود مضافات،االم��������ر ال��������ذي دفعه��������م لتقس��������يم 
االرهابي��������ني الى مجاميع للعم��������ل كمفرزة امنية في 
الداخ��������ل لتعزي��������ز العم��������ل االجتماعي داخ��������ل والية 
ديالى وتنفي��������ذ جميع االوامر واملخططات وتوفير 
الطعام والشراب وكل الطلبات وارسالها اليهم عن 
طريق الوصول الى نقطة مغلقة بني الطرفني حيث 
يكون االس��������تالم والتس��������ليم بها وايضا تم تدريب 

ه��������ذه املجموعة اإلرهابية على آلي��������ة عمل العبوات 
الناس��������فة والالصقة وكيفية وضعه��������ا وتفجيرها 

بشكل مفصل".

أعمال إرهابية
في عام 2018 باشر املجرم اإلرهابي بالنزول الى 
داخل مناطق ما يسمى بمفهومهم )والية ديالى( 

كال حسب منطقته وذلك لزرع العبوات الناسفة 
م��������ع مجموعت��������ه االرهابية، وبعده��������ا وبناء على 
اوامر تلقاه��������ا من قبل عمه املجرم اإلرهابي )أبو 
الزبير( قام باختطاف )زوج خالته( والذي يعمل 
مخت��������ارا حيث تم قتله بعد ذلك، ومن ثم كلف في 
بداية ع��������ام 2019 بزرع عبوة ناس��������فة في منطقة 
باهيزا على احد الطرق باتجاه سيطرة كباشي 
انفجرت على عجلة مدنية نوع )ميتسوبيش��������ي( 
حم��������ل، كما تم تكليفه بوض��������ع عبوة الصقة على 
عجل��������ة حكومية تابعة ل��������� )خاله( لكن��������ه لم يجد 

الفرصة لوضعها".
 

القوات األمنية واعتقاله
وتابع أن "قوة عس��������كرية قامت باعتقالي من 
داري وقمت باس��������تداللهم على مكان تواجد 
العب��������وة الالصق��������ة الت��������ي كلف��������ت بوضعه��������ا 
عل��������ى عجل��������ة )خالي( بن��������اء عل��������ى معلومات 
اس��������تخباراتية م��������ع ضب��������ط هوي��������ة االحوال 
املدني��������ة باس��������مي وجهاز هاتف ن��������وع نوكيا 
وكامي��������را عدد 1 وجه��������از هاتف نوكيا عادي 
عدد 2 مع صور تم عرضها بمعية عصابات 

داعش االرهابية".
املجرم االرهابي اعترف امام القاضي املختص 
بجمي��������ع الجرائ��������م املنس��������وبة له، فيم��������ا حكمت 
محكم��������ة جنايات ديال��������ى عليه بالس��������جن ملدة 
خم��������س عش��������رة س��������نة اس��������تنادا الح��������كام املادة 
الرابع��������ة من قان��������ون مكافحة االره��������اب رقم 13 

لسنة 2005".

■ بغداد/ إيناس جبار 

أث��������رت الخالفات العائلية في النس��������يج 
املجتمعي وسببت الكثير من التعقيدات 
الت��������ي في اغلبها ال ص��������الح فيها وغاب 
عنه��������ا صوت العق��������ل. البع��������ض من تلك 
الخالف��������ات وصلت إلى ارت��������كاب جرائم 
ومنه��������ا القتل، لكن التم��������ادي وصل في 
الحادثة التي ترويها صحيفة "القضاء" 
إل��������ى قتل منتس��������ب في الق��������وات األمنية 

أثناء أدائه واجبه الرسمي. 
فف��������ي مطلع آذار من الع��������ام الحالي وفي 
قضاء "الطوز" من محافظة صالح الدين 
وحسب ما جاء في إفادة املدعني بالحق 
الش��������خصي الذين بينوا في أقوالهم انه 
"عندما كان ولدهم املجنى عليه )احمد( 
وهو منتسب في القوات االمنية يؤدي 
واجبه الرس��������مي في إحدى الس��������يطرات 

في قضاء الطوز تعرض إلى حادث قتل 
من قبل املتهم )م س ح( وشقيقه ) ك س 
ح ( بعد حضوره��������م بدراجة نارية إلى 
نقطة الس��������يطرة وقاموا بإط��������الق النار 
عل��������ى املجنى علي��������ه واله��������رب من محل 

الحادث". 
ومما تبني من وقائع الحادث وحس��������ب 
ما جاء بإفادات الش��������اهد )ع( حيث ورد 
في أقواله انه كان في واجبه الرسمي في 
سيطرة "الس��������وق الكبير" ومعه املجنى 
عليه وحضر املتهم وش��������قيقه وتكلموا 
مع املجن��������ي عليه "باللغ��������ة التركمانية" 
وه��������ي لغ��������ة اغلب س��������كان ه��������ذا القضاء 
الذي يمثل��������ون املك��������ون التركماني وهم 
أيضا يعملون منتس��������بني معه وس��������مع 
ص��������وت إطالق ن��������ار على املجن��������ي عليه 
وانطلق��������وا بالدراجة الناري��������ة من محل 
الحادث حيث بق��������ي املجنى عليه ينزف 

دما وقام املتهم بإطالق نار باملس��������دس 
ال��������ذي يحمل��������ه باتجاهه��������م وهربوا من 

محل الحادث .

 وأفاد احد الشهود انه سمع أصوات 
أطالق��������ات ناري��������ة وال ش��������هادة عيانية 
لدي��������ه إال انه س��������مع بوجود مش��������اكل 

عائلية بينهما.
وان ما ورد في أقوال املتهم وش��������هود 
الدف��������اع بخص��������وص وج��������ود عالق��������ة 
غي��������ر ش��������رعية واتص��������االت وتهدي��������د 
بنش��������ر صور هو محاولة للتهرب من 
العقوب��������ة كون��������ه ل��������م يتم تس��������جيل أي 
ش��������كوى س��������ابقة عن الحادث لذا فأن 
املته��������م املاث��������ل كان ارتكاب��������ه للجريمة 
عن س��������بق االصرار وترصد وملا تقدم 
ف��������أن األدل��������ة املتحصلة كافي��������ة إلدانة 
املتهم وبعد إجراء التحقيقات األولية 
املدعني  إف��������ادات  والنهائي��������ة وتدوين 
الش��������خصي والش��������هود قررت  بالحق 
املحكم��������ة الحكم عل��������ى املتهم باإلعدام 
شنقا حتى املوت وفق املادة 406 /1/أ 
م��������ن قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 املعدل وبداللة مواد االش��������تراك 

.)49، 48، 47(

السجن 15 سنة إلرهابي شارك بعمليات إجرامية في ديالى

قتل زميله أثناء الواجب الرسمي.. فواجهه القضاء باإلعدام

■ المتهمون ينتظرون حكم القضاء بعد اكمال االجراءات التحقيقية

■ قوة امنية القت القبض على المجرم في داره
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األطر القانونية لتنظيم 
الوظيفة العامة 

في التشريع العراقي

إضاءات
قضائية

العامة قديم  الوظيفة  ب��أن وج��ود  الش��ك 
قدم الزمان حيث تمارس الدولة نشاطها 
بواسطة موظفيها ومن ثم يكون املوظف 
اهدافها.  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال����دول����ة  أداة  ال���ع���ام 
ضيقا  ال�����ع�����ام  امل�����وظ�����ف  دور  وي����ت����ح����دد 
واتساعا حسب ظروف كل دولة وال يكاد 
م��ن تشريعات  ق��ان��ون��ي  ن��ظ��ام  أي  يخلو 

خاصة لتنظيم الوظيفة العامة.
 وفي العراق توجد خمسة قوانني نافذة 
تحكم الوظيفة العامة وهي قانون الخدمة 
املدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون املالك 
انضباط  وق���ان���ون   1960 ل��س��ن��ة   25 رق���م 
م��وظ��ف��ي ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��ع��ام رق���م 14 
لسنة 1991 وقانون التقاعد املوحد رقم 
ل��س��ن��ة 2014 وق���ان���ون روات����ب موظفي   9
الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 
التشريعات  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة 
الثورة  قيادة  وق���رارات مجلس  الخاصة 
املؤقتة  االئ��ت��الف  سلطة  وأوام����ر  املنحل 

املنحلة في العراق.
ول��ك��ن م���ازال���ت ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��ام��ة تعاني 
الكثير من املشاكل وخصوصا أن الكثير 
القوانني قد مضى عليها فترة  من ه��ذه 
طويلة ولم تعد تتالءم مع الظرف الحالي 
وأهمها قانون الخدمة املدنية والتي تم 
ف���ي ع���ام 1960 وع����دم وجود  ت��ش��ري��ع��ه��ا 
قاعدة بيانات للعدد الحقيقي للموظفني 
الوظيفي  االزدواج  ي��م��ن��ع  ال�����ذي  االم�����ر 
والهدر في املال العام ومشكلة الوظائف 
املؤقتة العقود واالجر اليومي والتي تثار 
العامة  املوازنة  لقانون  مناقشة  أي  عند 
وتحديد الوضع القانوني لفئات كثيرة 
م���ن ال��ع��ام��ل��ني ف���ي اج���ه���زة ال���دول���ة سيما 
العامة  للوظيفة  ال��ق��ان��ون��ي  ال��ن��ظ��ام  وان 
في العراق يعتبر من االنظمة القانونية 
امل��غ��ل��ق��ة أي ان االص����ل ف��ي ال��وظ��ي��ف��ة هي 
الوظيفة الدائمة وان املشرع العراقي في 
القرار 150 لسنة 1987 نص على ان تطبق 
على املوظفني املؤقتني في التعيني وفي 
الحقوق والواجبات القوانني التي تطبق 
احكام  كما تطبق بحكم  املوظفني   على 

قانون انضباط موظفي الدولة.
ونجد من الضروري العمل على تشريع 
قانون الخدمة املدنية االتحادي وتوحيد 
بالوظيفة  ال��خ��اص��ة  القانونية  ال��ق��واع��د 
ال�����ع�����ام�����ة وخ�����ص�����وص�����ا س����ل����م ال������روات������ب 
الوظيفية وان تشريع قانون  والدرجات 

ال�������خ�������دم�������ة امل�����دن�����ي�����ة 
االتحادي ي��ؤدي الى 
تشريعات  ت���وح���ي���د 
العامة   ال�����وظ�����ي�����ف�����ة 
العمل  وت������وس������ي������ع 
الوظيفي  ب�����ال�����رق�����م 
والذي باشرت وزارة 

التخطيط العمل به.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

https://www.hjc.iq/view.68430/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد / مروان الفتالوي

يتيح املوقع االلكتروني إلعالم السلطة 
القضائية إمكاني��������ة دخول املتصفحني 
عبر االنترنت إلى كافة مكونات السلطة 
القضائي��������ة ابت��������داء بموقع��������ي مجل��������س 
القض��������اء األعل��������ى واملحكم��������ة االتحادية 

العليا.
وتقول مدي��������ر املرك��������ز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى س��������نان غان��������م إن "إعالم 
الس��������لطة القضائية ض��������م مؤخرا موقع 
املحكم��������ة االتحادية العلي��������ا إلى جانب 
موقع مجل��������س القضاء األعل��������ى"، الفتة 
إل��������ى أن "ه��������ذه الخط��������وة تأت��������ي لغرض 
م��������ن  املوق��������ع  إل��������ى  الدخ��������ول  تس��������هيل 
منصة الكترونية واح��������دة تتيح للقراء 
والباحثني واملعنيني بالشأن القانوني 
س��������هولة أكثر ف��������ي البحث ع��������ن األخبار 

والتقارير والقرارات".
وأضاف��������ت غان��������م أن "املرك��������ز اإلعالم��������ي 
ملجل��������س القضاء يضع أولوية في عمله 
تقريب القضاء من املواطن وبث إشاعة 
الثقاف��������ة القانونية وتس��������هيل الوصول 

إلى املنتجات اإلعالمية القضائية".
وبالحديث ع��������ن املوقع، ذكرت أن "إعالم 

الس��������لطة القضائية عبر الويب س��������ايد 
يحتوي على نافذتني إحداهما ملجلس 
للمحكمة  األعل��������ى واألخ��������رى  القض��������اء 
أن  إل��������ى  العلي��������ا"، مش��������يرة  االتحادي��������ة 
"النافذة األولى تحتوي على أهم املواد 
اإلعالمي��������ة التي يقدمه��������ا موقع مجلس 

القض��������اء األعل��������ى ملتصفحي��������ه وتض��������م 
العديد من األبواب منها السير الذاتية 
القض��������اء  مجل��������س  وأعض��������اء  لرئي��������س 
األعلى واألخب��������ار والتقارير والبحوث 
والدراس��������ات القضائي��������ة إضاف��������ة إل��������ى 
قرارات محكمة التمييز االتحادية التي 

ع��������ادة ما تكون محل بحث دائم من قبل 
املعنيني بالشأن القانوني".

"يح��������وي أيض��������ا  املوق��������ع  أن  وأضاف��������ت 
بابني مهمني وهما قاعدة التش��������ريعات 
العراقي��������ة الت��������ي تض��������م أرش��������يفا كبيرا 
والق��������رارات  والتش��������ريعات  للقوان��������ني 

مبوبة بحس��������ب أس��������مائها وتواريخها 
منذ تأسيس الدولة العراقية، أما الباب 
اآلخر فيخص املعهد القضائي إذ أصبح 
داخل موقع مجلس القضاء األعلى بعد 
صدور قانون املعهد وإعالن انضمامه 

إلى مجلس القضاء األعلى رسميا".

وأكدت مديرة املركز اإلعالمي أن "املوقع 
يتيح أيض��������ا تحميل وق��������راءة صحيفة 
القض��������اء وه��������ي إح��������دى أه��������م املنتجات 
اإلعالمية التي يصدرها املركز ش��������هريا 
باإلضافة إلى املواد الفيديوية واملتلفزة 

واملقروءة واملصورة فوتوغرافيا".
أما ناف��������ذة املحكمة االتحادي��������ة العليا، 
أخب��������ار  "تح��������وي  أنه��������ا  غان��������م  أك��������دت 
ونش��������اطات املحكم��������ة والس��������ير الذاتية 
واألح��������كام  والق��������رارات  ألعضائه��������ا 
الصادرة عنها، وتض��������م بابا آخر يهتم 
 بالبح��������وث والدراس��������ات الت��������ي تخ��������ص

املحكمة".
ومنذ شهر كانون الثاني حتى منتصف 
أي��������ار زار موقع مجل��������س القضاء األعلى 
نحو 570.305 زوار بمعدل يصل من )45 
إلى 50( ألف زائر خالل الش��������هر الواحد، 
بحسب إحصائية رقمية اطلعت عليها 

"القضاء".
وذكرت اإلحصائية أن "أغلب متصفحي 
املوقع خالل الفصل األول من السنة من 
العراق، تليه الواليات املتحدة األمريكية 
، ثم روس��������يا"، مش��������يرة إل��������ى أن "محرك 
غوغل يتصدر محركات البحث الداخلة 

إلى موقع مجلس القضاء األعلى".

منصة الكترونية واحدة إلعالم السلطة القضائية

■ بغداد/ ليث جواد

تقوم مكات��������ب البحث االجتماع��������ي في دور 
القض��������اء بعم��������ل دؤوب لتقري��������ب وجه��������ات 
النظ��������ر بني الزوجني املقبل��������ني على الطالق، 
وتس��������اهم بحاالت صلح كثيرة إال أن اغلب 
حاالت الط��������الق تقع خارجي��������ا لذلك يتعذر 

عليها إتمام املهمة في الغالب.
وفيما ي��������رى قاض��������ي أحوال ش��������خصية أن 
للباحث االجتماعي دورا مهما في دعاوى 
الطالق اضاف��������ة الى تحديد مس��������ؤولية كل 
ط��������رف ف��������ي الدع��������اوى املقامة ف��������ي املحاكم، 
تؤكد مدي��������ر هيئة البح��������ث االجتماعي في 
مجلس القضاء األعلى أن الباحث يس��������عى 
بشتى الطرق واألساليب ملنع وقوع الطالق 
لكن بعض دعاوى الطالق تكون محسومة 
خ��������ارج املحكم��������ة ومراجعته��������م للمحكم��������ة 

لغرض تصديقها.
وقال قاضي محكمة األحوال الشخصية في 
)القضاء( "الشك  العمارة قيس حميد احمد ل�
أن للباحث االجتماع��������ي دورا كبيرا ومهما 
في دع��������اوى محكم��������ة األحوال الش��������خصية 
والتفري��������ق  الط��������الق  دع��������اوى  خصوص��������ا 
القضائ��������ي واملطاوع��������ة ودع��������اوى تس��������ليم 

األطفال". وأض��������اف أن "الباحث االجتماعي 
يقوم بتقريب وجه��������ات النظر بني الطرفني 
في مكات��������ب البحث االجتماع��������ي بعيدا عن 
املرافع��������ات ف��������ي املحاك��������م وقبل تس��������جيلها 
وتحدي��������د موعد له��������م بغية الوص��������ول إلى 
الصل��������ح وقطع الن��������زاع قبل إقام��������ة الدعوى 

وهذا يشكل دورا مهما في إتمام الصلح".
 وأشار القاضي إلى أن "الباحث االجتماعي 
له رأي في مجال الدعوى لذا نقوم بتحويل 
الدع��������وى عل��������ى البحث في دع��������اوى الطالق 
والتعوي��������ض التعس��������في والدعاوى األخرى 
واملتمثلة في تحديد أسباب الطالق ومدى 
مس��������ؤولية كل طرف عن ذلك واستحقاقات 
الزوج��������ة بالتعويض التعس��������في خصوصا 
إذ ل��������م تكن ه��������ي س��������ببا في وق��������وع الطالق 

وأضراره املادية واملعنوية".
الدع��������اوى  كاف��������ة  "تخض��������ع  أن  مقترح��������ا 
الش��������رعية إلى مكاتب البح��������ث االجتماعي 
قبل تسجيلها باس��������تثناء بعض الدعاوى 
املتعلق��������ة بالحق��������وق املالي��������ة مث��������ل النفقات 
واملطالب��������ة بامله��������ر املؤجل ونح��������ن كقضاة 
أيض��������ا نش��������يد ب��������دور الباح��������ث االجتماعي 
ونطال��������ب بتطوي��������ره وتعزي��������ز مهاراته من 

خالل زجه في دورات عملية ونظرية".

الباح��������ث  هيئ��������ة  مدي��������ر  ذك��������رت  بدوره��������ا 
االجتماع��������ي ف��������ي مجل��������س القض��������اء األعلى 
)القضاء( أن "دور  السيدة أمل عبد اللطيف ل�
الباح��������ث االجتماعي يب��������دأ بعد تقديم طلب 
تفري��������ق من قب��������ل املدعي واملدع��������ى عليه إلى 
املحكم��������ة فيقوم القاض��������ي بتحويل القضية 
إل��������ى البح��������ث االجتماع��������ي لالط��������الع عل��������ى 

القضية ومحاولة الصلح بني الزوجني".
وأضاف��������ت انه "يتم تحدي��������د موعد للطرفني 
ويحض��������ران أم��������ام الباح��������ث ويس��������تمع إلى 
الت��������ي  الحقيقي��������ة  واألس��������باب  حديثه��������م 
أوصلته��������م إل��������ى ه��������ذه املرحلة ويح��������اول أن 
يضع حلوال مناس��������بة لحل املشكلة وإذا لم 
يتمكن في الجلسة األولى فيقوم بتأجيلها 
إل��������ى جلس��������ات أخرى عس��������ى وان يتمكن من 
إقناعهم في التراجع عن قرارهم باالنفصال 
والكثي��������ر منهم يذهب وال يع��������ود للمحكمة 

مما يعني وقوع الصلح بينهما".

الطالق الخارجي
وأوضح��������ت أن "دعاوى الطالق التي تعرض 
على الباحث تكون على نوعني األول ممكنة 
الحل او الصلح ال سيما تلك املتعلقة باألمور 
االقتصادي��������ة او تدخ��������ل األه��������ل بحياتهم او 

زواج القاص��������رات وينج��������ح الباح��������ث فيه��������ا 
م��������ن خالل ايج��������اد حلول مناس��������بة للطرفني 
والنوع االخر الت��������ي تأتي إلى املحاكم وهي 
محسومة بشكل كامل أي انه الطالق مسجل 
لدى املأذون الش��������رعي ومراجعته للمحكمة 

يكون لغرض التصديق".

ولفت��������ت إل��������ى أن "الباح��������ث يبق��������ى يح��������اول 
اص��������الح الطرفني حتى بع��������د حدوث الطالق 
مس��������تغال  حضورهم إل��������ى املحكمة لغرض 
مش��������اهدة األطف��������ال فيحاول جاه��������دا إقناع 
الطرف��������ني بض��������رورة الرجوع إل��������ى بعضهم 
حفاظا عل��������ى مصلحة الطف��������ل وحثهم على  

نسيان الخالفات املاضية وهناك الكثير من 
الحاالت التي نجح الباحث فيها بإعادة لم 

شمل األسرة من جديد".
 ونوه��������ت انه في "بعض األحيان يس��������تخدم 
الباح��������ث لق��������اءات مباش��������رة للطرف��������ني وفي 
أحي��������ان أخ��������رى لق��������اءات منف��������ردة خوفا من 
تطور املشكلة بينهما في حال مواجهتهما 
بشكل مباش��������ر في بداية املشكلة لذا يحاول 
أوال حل مش��������كلة كل طرف ومن ثم جمعهما 
معا  لذا كل دع��������وى لها طبيعة تختلف عن 
األخرى"، الفتة ال��������ى ان "الباحث االجتماعي 
حقق العام املاضي نسبة صلح بلغت 4473 
إضاف��������ة إلى 15611 قضي��������ة إبطال وهو رقم 

جيد جدا".
وأوضح��������ت ان "الباحث ليس��������ت له س��������لطة 
على طالبي الطالق س��������وى مسألة التباحث 
معهم ومحاولته تقريب وجهات النظر بني 
الطرفني والس��������عي جاهدا ملنع وقع التفريق 

بني الزوجني بشتى الطرق املمكنة". 
وأش��������ارت عبد اللطيف إلى أن الباحث يجب 
أن تتوفر فيه ش��������روط ع��������دة منها الحيادية 
وااللتزام وسرعة البديهية واملبادرة واملرونة 
في العمل والتحليل والثقافة واالختصاص 

في مجال املجال االجتماعي".

البحث االجتماعي .. دور كبير في رأب الصدع بين األزواج

"التحكيم" على طاولة استئناف ديالى االتحادية
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أكرث من نصف مليون زائر خالل الفصل األول من العام

أكرث من 20 ألف حالة صلح وإبطال خالل العام املاضي

■ ديالى/ عالء محمد

بحضور رئيس محكمة 
استئناف ديالى االتحادية 

والسادة القضاة نواب 
رئيس االستئناف 

واالدعاء العام وقضاة 
محاكم البداءة واألحوال 

الشخصية والتحقيق 
والجنايات والجنح 

واألحداث، اقيمت في مقر 
رئاسة استئناف ديالى 
االتحادية ندوة ثقافية 

حول موضوع )التحكيم( 
حاضر فيها قاضي محكمة 

بداءة بعقوبة مهدي 
قدوري كريم وتمحورت عن 
ثالثة مواضيع وهي ماهية 

التحكيم وأنواع التحكيم 
والتحكيم في قانون 

املرافعات املدنية رقم 83 
لسنة 1969.

محكم��������ة  قاض��������ي  الس��������يد  ويق��������ول 
بداءة بعقوبة مه��������دي قدوري كريم 
إن "والي��������ة الفص��������ل ف��������ي املنازع��������ات 
التي تنش��������أ ب��������ني األف��������راد تعود في 

األص��������ل ال��������ى القضاء وال��������ذي وضع 
له القانون قواع��������د منظمة وأحاطه 
بضمانات تكفل للمتقاضني الدفاع 
ع��������ن حقوقه��������م ولك��������ن القان��������ون ل��������م 

يجعل سلوك طريق القضاء إلزاميا 
للخص��������وم للفصل ف��������ي منازعاتهم 
بل أج��������از لهم أن يعرضوا املنازعات 
الت��������ي نش��������أت أو ق��������د تنش��������أ بينهم 
على أفراد محكم��������ني يطمئنون الى 
خبرتهم ونزاهتهم بقصد التيسير 
على الخص��������وم والتبس��������يط عليهم 
وبالرغ��������م م��������ن فوائ��������د التحكيم فان 

هناك بعض املالحظات عليه". 
وأض��������اف قاض��������ي محكم��������ة ب��������داءة 
بعقوبة أن "الخص��������وم يلجؤون الى 
املحاك��������م بعد صدور قرار بالتحكيم 
مم��������ا ي��������ؤدي الى عرض الن��������زاع مرة 
اخ��������رى عل��������ى القض��������اء للنظ��������ر ف��������ي 
صحته أو الطعن في عمل املحكمني 
أو االخت��������الف على اجوره��������م"، الفتا 
إلى أن��������ه "بالرغم من ثق��������ة الخصوم 
باملحكم��������ني اال انهم ال يملكون قدرة 
رجال القض��������اء وثقافتهم القانونية 
وتمرس��������هم مم��������ا يؤدي ال��������ى وقوع 
ويع��������رض  الخط��������أ  ف��������ي  املحكم��������ني 
الض��������رر  ال��������ى  الخص��������وم  مصال��������ح 
وبالتال��������ي اللج��������وء مرة اخ��������رى الى 
القض��������اء كم��������ا ان التحكي��������م ال يوفر 
القضاء  التي يوفره��������ا  الضمان��������ات 
للخصوم". وتابع أن "هذه السلبيات 
لم تمنع من األخ��������ذ بنظام التحكيم 
واتس��������اع أهدافه وخاصة في األمور 
اتفاق��������ي قضائي  التجاري��������ة كنظام 
بدي��������ل عن القض��������اء االعتي��������ادي في 
ضوء ما يتمتع به��������م املحكمون من 
خبرة ودراية للنظر في النزاع حول 
مس��������ألة هندس��������ية أو الكترونية او 

حس��������ابية او مصرفي��������ة معقدة تلك 
الخب��������رات التي ق��������د ال تكون متوفرة 

في املحاكم".
القاضي مهدي قدوري كريم تحدث 
ع��������ن ماهي��������ة التحكيم لغ��������ة ومعناه 
التفوي��������ض ف��������ي الحكم مستش��������هدا 
بأي��������ات م��������ن الق��������ران الكري��������م والتي 
تختص في الحك��������م والتحكيم فقال 
تعالى )فال ورب��������ك ال يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم( وقوله 
تعال��������ى )أفغي��������ر الله ابتغ��������ي حكما( 
وقول��������ه تعال��������ى )وإن خفتم ش��������قاق 
بينهم��������ا فابعثوا حكما م��������ن اهليه 
وحكم��������ا من اهلها(، ام��������ا اصطالحا 
فالتحكيم هو اتف��������اق اطراف عالقة 
قانونية معينة عقدية او غير عقدية 
على ان يتم الفصل في املنازعة التي 
ق��������د نش��������أت أو قد تنش��������أ بواس��������طة 
محكمني، كما يسمى االتفاق مقدما 
عل��������ى التحك��������م بش��������رط التحكيم أي 
االتفاق في صلب العقد على عرض 
النزاع ال��������ذي يقوم بينهما واملتعلق 
بموض��������وع مع��������ني عل��������ى محكم��������ني 
للب��������ت فيه أم��������ا )مش��������ارطة التحكم( 
فه��������و االتف��������اق عل��������ى التحكي��������م بعد 
قيام حال��������ة النزاع ، مبينا أنه "يجب 
التفريق ب��������ني التحكيم وبني كل من 

الخبرة والصلح والتسوية".
كم��������ا تط��������رق القاض��������ي ال��������ى ان��������واع 
التحكيم والتي قسمها الى التحكيم 
االختي��������اري والتحكي��������م االجب��������اري 
والتحكيم الحر والتحكيم املؤسسي 
والتحكي��������م  الوطن��������ي  والتحكي��������م 

الدول��������ي، كم��������ا تن��������اول ف��������ي املحور 
الثال��������ث ع��������ن التحكي��������م ف��������ي قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة رقم )83( لس��������نة 
1969 حي��������ث تناول قانون املرافعات 
املدني��������ة العراقي النافذ التحكيم في 
امل��������واد ) 255 ال��������ى 276( فصل فيها 
شروط التحكيم واختيار املحكمني 
واج��������راءات  ورده��������م  واجوره��������م 
التحكيم وآثاره، اشار إلى أن اثبات 
التحكيم يجب ان يك��������ون عن طريق 
الكتابة الهميت��������ه وحتى ال يحصل 
نزاع ح��������ول اثبات عقد التحكيم وان 
ال يتجاوز املحكمون مهمتهم حيث 

يعتبر ذلك سببا إلبطال قرارهم".
ولفت إلى أن "قانون املرافعات املدنية 
حدد مدة ستة أشهر من تاريخ قبول 
املحكم��������ة بالتحكيم لغ��������رض تقديم 
املحكم��������ني قراره��������م كما ان��������ه يجوز 
للخصوم إضافة مدة أخرى فاذا لم 
يص��������در املحكمون قراره��������م في املدة 
املنصوص عليه��������ا قانونا أو اتفاقا 
ج��������از للطرف��������ني مراجع��������ة املحكم��������ة 
اخرين  لتعي��������ني محكمني  املختصة 
او اضافة مدة جديدة كما انه يجوز 
لهم ان يطلبوا م��������ن املحكمة الفصل 
في دعواهم. وعند مباشرة املحكمني 
بعمله��������م فانه��������م يتبع��������ون القواعد 
واالج��������راءات املنص��������وص عليها في 
قانون املرافعات م��������ن تبادل للوائح 
وحضور الخصوم وسماع اقوالهم 
واجراء الكش��������ف وانتخ��������اب الخبراء 
املحكم��������ون  كان  اذا  ام��������ا  واالناب��������ة 
مفوضني بالصلح فانهم معفون من 

املرافعات  قان��������ون  بإجراءات  التقيد 
وقواعد القانون املوضوعة فلهم ان 
يرفضوا تطبيق قاعدة قانونية وان 
يحكم��������وا بمقتضى قواع��������د العدالة 
كرف��������ض الدف��������ع بم��������رور الزم��������ان او 
رفض الحك��������م باملقاصة او بالفوائد 
القانوني��������ة وبالتال��������ي فان��������ه يترتب 
املفوض��������ون  املحكم��������ون  يخت��������ار  ان 
بالصلح على درجة عالية من الثقة 
وال يج��������وز االعتراض عل��������ى قرارهم 
اال اذا كان ذل��������ك مخالف��������ا لقاعدة من 
قواعد التحكي��������م او مخالف للنظام 

العام".
وأكمل "قدر تعل��������ق االمر باملحكمني 
ايض��������ا فان��������ه يج��������وز رد املحك��������م اذا 
تحقق سببا من اسباب رد القاضي 
وان طل��������ب ال��������رد يقدم ال��������ى املحكمة 
املختص��������ة بالنظ��������ر باص��������ل الن��������زاع 
ويك��������ون قرار املحكم��������ة برفض طلب 
الرد قابال للتمييز خالل سبعة ايام 
من تاريخ تبليغه او اعتباره مبلغا 
ام��������ام محكمة االس��������تئناف بصفتها 
امل��������ادة  216 مرافع��������ات  التمييزي��������ة 
مدين��������ة ام��������ا قب��������ول طلب ال��������رد فانه 
اليج��������وز تمييزه عل��������ى انفراد وانما 
م��������ع الحك��������م الفاصل اما ع��������ن اجور 
املحكمني فان أجورهم تحدد باتفاق 
الخصوم عليها في عقد التحكيم او 
ف��������ي اتفاق الحق وعن��������د عدم وجود 
ذلك فتحددها املحكمة بنظر النزاع 
ف��������ي حكمه��������ا او ف��������ي قرار مس��������تقل 
ويكون قابال للتمييز استنادا لنص 

املادة أعاله".

■ الباحث طالما ينجح بحل خالفات االزواج اذا لم يتم الطالق الخارجي

■ رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية
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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.

عل���م الضحي���ة

ورغم وج��������ود الضحايا منذ بدء الخليقة إال أن 
ه��������ذا العلم لم يبدأ في الظه��������ور بصورة فعلية 
إال بعد الحرب العاملية الثانية، نتيجة لبشاعة 
الحرب وما خّلفته من ضحايا تجاوزت عشرات 

املاليني بطول العالم وعرضه. 
وق��������د بدأ بدراس��������ة ضحاي��������ا الجرائ��������م واملدعى 
عليهم، وُيعد تكملة ضرورية لعلم الجريمة أو 
العقاب، وقد ظهر هذا العلم لسد فراغ نظري لم 
تس��������تطع علوم الجريمة أن تسده، لذا لم يأخذ 
ا مكمال لعلم  وقت��������ا طويال حت��������ى أصبح ج��������زء
الجريمة، وهذا العلم له أهميته وطبيعته التي 
جعلت��������ه مجاال خصب��������ا للبحوث والدراس��������ات 
الت��������ي أجريت على ضحاي��������ا الجرائم وكان لها 
دور بارز في إعادة تش��������كيل نظام علم الجريمة 
بأكمله فيما بعد ورغم ذلك لم يأخذ مساره في 
التطور والتقدم على مستوى العالم، إذ قد نراه 
متقدمًا ف��������ي بعض ال��������دول ومتجاهال في دول 
أخرى، رغم وجود تشابه في الوسائل املنهجية 
)الكيفية والكمية( املتبعة في الجرائم واملترتب 

عليها سقوط الضحايا.
 ونتيج��������ة للتط��������ور الس��������ريع ف��������ي علم دراس��������ة 
»الضحية« وما تطلبه هذا من تطور مماثل في 
جم��������ع البيانات، فقد أثر ذلك على التش��������ريعات 
العقابية وعلى املستويات الدولية واإلقليمية 
للح��������د من انتش��������ار ضحايا الح��������روب والعنف 
املؤسس��������ي. وبه��������دف املس��������اعدة على تحس��������ني 
وض��������ع الضحايا والتخفيف عنه��������م. وقبل ذلك 
ضمان وجود تدابير إلق��������رار العدالة الجنائية 
 science »الت��������ي تقتص له��������م. و علم »الضحي��������ة

of victimology  ي��������درس العالق��������ات القائمة بني 
الضحي��������ة و املجرم، وفي تعريف آخر بأنه نوع 
من عل��������م الجريمة الذي ي��������درس الضحايا وما 
يعتريهم من اضطرابات نفسية جّراء تعرضهم 
لعنف مؤسس��������ي ممنه��������ج )قبل وأثن��������اء وبعد 
الفعل اإلجرام��������ي( يتضح من خالل مجمل تلك 

التعاريف أن علم الضحية  ُيعنى بنقطتني:
 – األول��������ى: تحديد مجموع األف��������راد املعرضني 
للخط��������ر، أي األف��������راد الذي��������ن يصبحون ضحية 

انتاج فعل إجرامي عنيف.
االجتماعي��������ة  العوام��������ل  توضي��������ح  الثاني��������ة:   –
النفس��������ية والنفس- مرضية الت��������ي يعاني منها 
الضحي��������ة نتيجة أعمال العنف املنهجية ضده. 
وقد نش��������أ هذا العلم وهو  حديث النشأة حيث 
يرجع ظهوره إلى أواخر الخمس��������ينيات، وكما 
ذكرنا فقد ش��������كلت املآس��������ي الناتجة عن الحرب 
العاملي��������ة الثانية نقط��������ة ارتكاز ف��������ي تطور هذا 
العل��������م فيم��������ا بع��������د و الجدي��������ر بالذك��������ر أن كافة 
املجتمعات البشرية لديها تشريعات وقوانني 
تحدد للن��������اس ما يجب القيام به من تصرفات، 
كما ان هناك تصرفات واجراءات تتخذ ش��������كال 
غير رسمي، لكنها ملزمة من الناحية األخالقية 
للناس ويطلق عليها في أوقات كثيرة مس��������مى 
العرف، بينما القانون أو التشريع يأتي تعبيرا 
عن املعايير الرس��������مية التي تفرض على الناس 
ويصحبه��������ا دائما عقوبة أو جزاء حال مخالفة 
الفرد ألي من نصوصها، وتصدر التش��������ريعات 
والقوان��������ني طبق��������ًا إلج��������راءات خاص��������ة تتعل��������ق 

بطبيعة ونوعية النظام السياسي بالدولة. 

وم��������ع التطورات الت��������ي جرت على عل��������م النفس 
وغيره��������ا م��������ن العل��������وم االجتماعي��������ة، تط��������ورت 
النظرة للس��������لوك اإلجرامي، وظهرت تحليالت 
وتفسيرات كثيرة ترى أن السلوك املنحرف هو 
نت��������اج طبيعي لضغوط ومش��������كالت مجتمعية 
وحياتية يتعرض لها الفرد في نش��������أته، وأنها 
تمثل دافع��������ًا للجريمة مس��������تقبال، ول��������ذا يعزو 
هذا ال��������رأي الجريم��������ة للمجتم��������ع أو للمثيرات 
املجتمعي��������ة وللمتغيرات املتع��������ددة  العضوية 
والنفس��������ية واملتغيرات االقتصادي��������ة وايا تكن 
االس��������باب التي تؤدي الى االنحراف والس��������لوك 
االجرام��������ي فانها بالنتيجة ت��������ؤدي الى مجنى 
عليهم وضحايا لهذا الس��������لوك املجرم. والفرق 
ب��������ني املجن��������ى علي��������ه والضحية ه��������و ان املجنى 
عليه هو من تحققت فيه نتيجة الفعل املعاقب 
علي��������ه مباش��������رة  ويمكن ان نق��������ول عنه ضحية 
اما م��������ن لحقته نتائ��������ج الجريم��������ة بطريقة غير 
مباش��������رة وت��������م االعت��������داء على حق م��������ن حقوقه 
ويل��������زم الجاني بالتعويض ع��������ن االضرار التي 
لحقته يس��������مى الضحية وال نستطيع ان نطلق 
علي��������ه املجنى علي��������ه في هذه الحالة. والس��������ؤال 
ه��������ل يمكن اعتبار الجان��������ي ضحية نرى ان ذلك 
يمك��������ن ان يتحقق في جرائ��������م االحداث وبعض 
الجرائ��������م الت��������ي ي��������رى املج��������رم فيه��������ا ضحي��������ة، 
وتتأث��������ر الظاهر االجرامي��������ة املنتجة للضحايا 
باالقتصاد فالظاهرة االقتصادية ككل ظاهرة 
اجتماعي��������ة تتميز بالحركة وحركتها قد تكون 
تدريجي��������ة بطيئة ويتوافر فيه��������ا حالة التطور 
االقتص��������ادي، وق��������د تك��������ون حركته��������ا فجائي��������ة 

س��������ريعة وتتحقق فيها التقلب��������ات االقتصادية 
ولكل م��������ن هات��������ني الحالتني  اثرهم��������ا الواضح 
بالظاه��������رة االجرامية،فاألج��������رام يختل��������ف كما 
ونوعا حس��������ب التطور االقتصادي وما اذا كان 
اقتص��������ادا زراعي��������ا او صناعيا فف��������ي االقتصاد 
الزراع��������ي تك��������ون نس��������ية الظاه��������رة االجرامي��������ة 
قليل��������ة نس��������بيا نظ��������را لطابع الهدوء وبس��������اطة 
العالق��������ات االجتماعي��������ة واذا ما ظه��������ر االجرام 
فانه يتخذ  طابع العنف بسبب ظروف الحياة 
الصعبة والقاسية فتكثر جرائم القتل وااليذاء 
والحريق العمد واالئتالف والس��������رقة باإلكراه، 
وهذه الظاهرة تنتج ضحايا تبدأ بوجود عدد 
من االيتام واالرامل واملعاقني والثكالى اضافة 
الى الخس��������ائر التي تنجم ع��������ن جرائم االئتالف 
والس��������رقة والحرق وهذه الجرائم تشكل ضربًا  
واضحًا لالقتصاد والدخ��������ل الفردي وبالتالي 
املس��������توى االجتماعي لألسرة والخسارة تنتج 
ضحايا غير قادرة على تحقيق تعويض ملا فقد 
كاثر للظاهرة االجرامية  والتي احيانا تتس��������ع 
بفعل االعراف املجتمعية السلبية لتنتج مزيدا 
م��������ن الضحايا ام��������ا املجتمع الصناع��������ي فتزداد 
نسبة االجرام بسبب النش��������اط والحركة والتي 
يترتب عليها تعقد الحياة وتش��������ابك العالقات 
بني افراده ويتخذ االج��������رام فيها طابع الحيلة 
والدهاء فتكثر جرائم االحتيال وخيانة االمانة 
والسرقة والتزوير والرشوة والغش والتهريب 
وق��������د كش��������ف العال��������م االيطالي )بوليت��������ي( بعد 
اج��������راء مقارنة بني النش��������اط االجرامي من جهة 
والنش��������اط االقتصادي )التج��������ارة والصناعة ( 

وقد وجد زيادة في عدد الجرائم يقابلها زيادة 
مماثلة في حجم النشاط االقتصادي  وان هذا 
التط��������ور االقتصادي ال يؤدي فق��������ط الى ارتفاع 
مس��������توى معيشة االفراد وانما ايضا الى تعدد 
عالقاته��������م وتش��������ابك مصالحه��������م كما يصحب 
ذل��������ك خلق ظ��������روف جديدة تدفع لإلج��������رام ، اما 
بخصوص التقلبات االقتصادية وهي االزمات 
الت��������ي تنت��������اب االقتص��������اد فقد يك��������ون لها صفة 
الدورية او ال تكون وفي كل االحوال فإنها تكون 
عارضة وال تس��������تمر لفترة طويل��������ة ومن خالل 
الدراسات والبحوث بني التقلبات االقتصادية 
والظاهرة االجرامية جاءت النتائج متضاربة 
حي��������ث انتهت بع��������ض االبحاث ال��������ى انه يترتب 
على االزم��������ات االقتصادية ارتفاع عدد الجرائم 
وبصف��������ة خاص��������ة الس��������رقة والتس��������ول وبعض 
االبحاث توصلت ال��������ى العكس فقد وجد فيري 
ان االزمات االقتصادية يترتب عليها انخفاض 
في نس��������بة االج��������رام وان الثراء ق��������د يكون عامال 
م��������ن عوامل زيادة حج��������م الظاه��������رة االجرامية، 
والواقع ان البحث في اثر التقلبات االقتصادية 
على الظاهرة االجرامية يتطلب النظر الى مدى 
قدرة االفراد على اشباع حاجاتهم وملا كان ذلك 
يتوقف على مقدار دخلهم الحقيقي فان البحث 
يتركز على بيان اثر التقلبات االقتصادية على 
الدخ��������ول الحقيقية لإلفراد فاذا لم تتأثر دخول 
االفراد او الفائض منها بالتقلبات االقتصادية 
فالظاه��������رة االجرامية ال تتأث��������ر وتبقى تقريبا 
ثابت��������ه والعكس صحيح وكلها تش��������كل عوامل 

مهمة في نسبة عدد الضحايا.

القاضي ناصر عمران 

●  6th Year  Issue (64) June 2021السنة السادسة/ العدد )64( حزيران  2021

ُة:  ِحَيّ ة له: اأ�ضابه �ضوء عن طريقه، اأو ب�ضببه وال�ضَّ ى به يف �ضبيل غاية، وُيقال راح �ضحَيّ حّية: هي ما ُيْبذل اأو ُي�ضَحّ  ورد يف املعنى اللغوي ان  ال�ضَ
نّي عليه، بريء ميوت ُظلًما، وعلم ال�ضحايا هو علم درا�ضة الإيذاء، مبا يف ذلك العالقة بني ال�ضحايا واجلناة، والتفاعالت بني ال�ضحايا ونظام العدالة  َمْ
اجلنائية - اأي ال�ضرطة واملحاكم، وم�ضوؤويل الإ�ضالحيات - وال�ضالت بني ال�ضحايا والفئات الجتماعية واملوؤ�ض�ضات الأخرى، مثل و�ضائل الإعالم، 
والأعمال التجارية، واحلركات الجتماعية، ول يقت�ضر علم ال�ضحية على درا�ضة �ضحايا اجلرمية فح�ضب، بل قد ي�ضمل اأ�ضكال اأخرى من انتهاكات 

حقوق الإن�ضان وعلم »ال�ضحية« علم حديث ن�ضبًيا، ومو�ضوعاته لها جاذبية خا�ضة

39/ الهيئة املوسعة املدنية /2021

املبدأ: 
ان املادة )79( من قانون املرافعات املدنية قد اعطت الحق 
للخصوم فقط الطعن تمييزًا بقرار رفض االحالة وليس 
للمحكم��������ة التي اعيدت لها الدعوى بعد رفض االحالة ان 
تق��������رر عرضها على محكمة التميي��������ز االتحادية لتحديد 

املحكمة املختصة مكانيًا الن الحق للخصوم حصرًا.

القرار: 
لدى التدقي��������ق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة التمييز 
االتحادي��������ة، وجد بأن املدعي��������ة قد اقامت دعواها ام��������ام محكمة االحوال 
الشخصية في الديوانية ضد املدعى عليه وطلبت فيها بالزامه بتسليم 
االث��������اث الزوجية عينًا وان تعذر ذلك اقيامها البالغة ثالثة عش��������ر مليون 
واثنان وسبعون الف دينارًا. وبناًء على طلب املدعى عليه قررت محكمة 
االحوال الش��������خصية ف��������ي الديوانية احالة الدعوى ال��������ى محكمة االحوال 
الشخصية في الكوفة حس��������ب االختصاص املكاني وكما هو ثابت في 
محضر جلس��������ة 2020/11/15. وقد قررت محكمة االحوال الشخصية 
في الكوفة في جلس��������ة 2020/12/3 رف��������ض االحالة الن املدعى عليه من 
سكنة مدينة الديوانية وتم اعادة الدعوى الى محكمة االحوال الشخصية 
في الديوانية والتي اصدرت قرارها في محضر جلس��������ة 2020/12/21 
بعرض الدعوى على محكمة التمييز االتحادية لغرض تحديد املحكمة 
املختص��������ة بنظر الدعوى وهذا خرق واض��������ح للقانون ألن االختصاص 
املكاني الذي ينعقد للمحكمة التي تنظر دعوى االثاث الزوجية ليس من 
النظام العام الن املادة )74( من قانون املرافعات املدنية اعطت للخصوم 
حق الدفع بعدم االختصاص املكاني فاذا ما استجابت املحكمة وقررت 
االحال��������ة ال��������ى محكمة اخ��������رى حس��������ب االختصاص املكان��������ي واملحكمة 
األخي��������رة الت��������ي احيلت لها الدع��������وى قد قررت رفض اإلحال��������ة فان املادة 
)79( م��������ن قانون املرافعات املدنية قد اعطت الحق للخصوم فقط الطعن 
تمييزًا بقرار رف��������ض االحالة وليس للمحكمة الت��������ي اعيدت لها الدعوى 
بع��������د رفض اإلحال��������ة ان تقرر عرضها على محكم��������ة التمييز االتحادية 
لتحدي��������د املحكم��������ة املختصة مكاني��������ًا ألن هذا الح��������ق للخصوم حصرًا 
ويك��������ون ق��������رار محكمة االحوال الش��������خصية في الديوانية بهذا الش���������أن 
جهل باملبادئ القانونية األولية فكان على محكمة االحوال الش��������خصية 

في الديوانية وبعد اعادة الدعوى اليها نظرها وحس��������مها وفقًا ألحكام 
القانون وتأسيسًا على ما تقدم قررت املحكمة باالتفاق اعادة اضبارة 
الدعوى الى محكمة االحوال الشخصية في الديوانية لنظرها وحسمها 
وفقًا ألح��������كام القانون وقرر وباالكثرية توجي��������ه خطأ فاحش لقاضي 
محكمة األحوال الش��������خصية في الديوانية ص.ع.ع. واالشعار الى دائرة 
ش��������ؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام لتأش��������ير ذلك، وأشعار محكمة 
االحوال الش��������خصية في الكوفة وصدر القرار وف��������ق أحكام املواد )74، 
77، 78، 79، 216( من قانون املرافعات املدنية و13/أوال/ب-ثانيًا/2 و56 
من قانون التنظيم القضائي بتاريخ 27/جمادي األولى/1442ه� املوافق 

2021/1/12م.

52/ الهيئة املوسعة املدنية /2021
املبدأ: 

التقادم ال��������وارد في القان��������ون املدني يج��������ب ان ُينظر اليه 
كوحدة متكاملة بصفت��������ه طريق من طرق انتهاء االلتزام 

ال ان تجتزأ منه مادة واحدة دون املواد االخرى .

القرار: 
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيأة املوسعة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن املدة القانونية والشتماله 
على أسبابه قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على الحكم املميز وجد 
انه غير صحي��������ح ومخالف للقانون وان اص��������رار املحكمة على حكمها 
املنقوض وعدم اتباع القرار التمييزي املرقم 1331/الهيأة االس��������تئنافية 
منق��������ول/2020 في 2020/8/24 لم يك��������ن في محله ألن الثابت من وقائع 
الدعوى ان الحادث قد حص��������ل بتاريخ 2015/7/23 وان املدعية/ املميزة 
قد طلبت الشكوى ابتداءًا ثم تنازلت عن شكواها وشمل املتهمني ومنهم 
املدعى عليهم/ املميز عليهم بقانون العفو رقم 27 لس��������نة 2016 حسب 
قرار الس��������يد قاضي التحقيق املؤرخ ف��������ي 2017/12/6 وأقامت دعواها 
املدني��������ة للمطالبة بالتعويض بتاري��������خ 2019/5/7 وبالتال��������ي فان ذهاب 
املحكمة إلى  رد الدعوى بحجة شمولها بالتقادم الوارد في املادة )232( 
مدني ال س��������ند قانوني له الن التقادم الوارد في القانون املدني يجب ان 
ينظ��������ر اليه كوح��������دة متكاملة بصفته طريق من ط��������رق انتهاء االلتزام ال 
ان تجت��������زأ منه م��������ادة واحدة دون املواد االخرى ف��������اذا كان الفعل الضار 

قد حص��������ل بتاري��������خ 2015/7/23 فان املدعية قد أقامت الش��������كوى امام 
املحكمة الجزائي��������ة وهذا يعني مطالبتها بالحقني املدني والجزائي وهذا 
يقطع التقادم املادة )1/437( مدني ثم تنازلت عن الش��������كوى أي تنازلت 
ع��������ن الحق الجزائي دون املدني كونه��������ا لم تصرح بذلك املادة )9/ و( من 
قان��������ون اصول املحاكمات الجزائية وان املحكمة الجزائية اس��������تمرت في 
نظر الدعوى الجزائية لغاية 2017/12/6 ومن هذا التاريخ يبدأ احتساب 
مدة التقادم ولعدم مرور فترة ثالث س��������نوات حس��������ب ما تش��������ترط ذلك 
امل��������ادة )232( مدني وبالتالي كان على املحكم��������ة الخوض في موضوع 
الدع��������وى والتحق��������ق من عناصر املس��������ؤولية وفي حال��������ة ثبوتها تحديد 
مق��������دار التعويض الذي تس��������تحقه املدعية وفيما اذا كانت قد اس��������تلمت 
جزء من��������ه من عدم��������ه وملخالفة الحكم املمي��������ز لوجهة النظ��������ر القانونية 
املتقدم��������ة قرر نقضه واعادة اضبارة الدع��������وى إلى محكمتها التباع ما 
تقدم على ان يبقى رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار استنادًا 
ألحكام املادة )3/210( مرافعات مدنية وباألكثرية في 5/رجب/1442ه� 

املوافق 2021/2/17م.

55/ الهيئة املوسعة املدنية /2021
املبدأ: 

ل��������ن احالة القاض��������ي او عضو االدعاء الع��������ام الى التقاعد 
لبلوغ��������ه الس��������ن القانون��������ي اليمن��������ع اللجن��������ة املختص��������ة 
باحتس��������اب خدم��������ة القضاة واعض��������اء االدع��������اء العام من 
اضافة خدمته العسكرية او مدة ممارسته ملهنة املحاماة 
التي لم تضاف ل��������ه اثناء خدمته القضائي��������ة قبل احالته 

الى التقاعد.

القرار: 
ل��������دى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية ملحكمة التمييز 
االتحادي��������ة وجد بأن الطع��������ن التمييزي مقدم في مدت��������ه القانونية قرر 
قبول��������ه ش��������كال. ولدى عطف النظر عل��������ى الحكم املميز وج��������د بأنه غير 
صحي��������ح ومخالف للقانون. ألن املدعي قد أوض��������ح في عريضة دعواه 
بأن دائرة ش��������ؤون القض��������اة وأعض��������اء االدعاء العام بموج��������ب كتابها 
بالعدد 1133 في 2020/12/1 قد أشارت صراحة إلى مصادقة السيد 
رئي��������س مجل��������س القضاء األعل��������ى املوقر على توصية لجنة احتس��������اب 

خدمة القضاة واعضاء االدعاء العام واملتضمنة عدم احتساب الخدمة 
العس��������كرية له وكذلك عدم احتساب له مدة ممارسة مهنة املحاماة النه 
ق��������د تم احالت��������ه إلى التقاعد بموج��������ب االمر القضائ��������ي املرقم )88/ق/أ( 
امل��������ؤرخ 2020/6/15 وأنفكاكه من الوظيفة وه��������و أمر يمنع من اضافة 
أي خدمة س��������واء خدمة عس��������كرية أو خدمة محاماة. لذا طلب احتساب 
مدة ممارس��������ته ملهن��������ة املحاماة والخدم��������ة واضافتها إل��������ى خدمته في 
القضاء. وألن الثابت من اوراق  الدعوى ومس��������تنداتها بان املدعي كان 
قاضي��������ًا/ نائب مدعي عام/ في مجل��������س القضاء االعلى/ جهاز األدعاء 
الع��������ام وقد تم احالت��������ه إلى  التقاعد لبلوغه الس��������ن القانوني. وألن املادة 
)43( من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل والتي 
اعط��������ت الحق للقاضي او عضو االدعاء العام بأقامة الدعوى الناش��������ئة 
عن تطبي��������ق أحكام هذا القان��������ون أمام لجنة ش��������ؤون القضاة وأعضاء 
االدع��������اء العام ومنها الحقوق املتعلقة باحالته إلى التقاعد وقد جاء هذا 
الن��������ص مطلقًا ولم يفرق بني القاضي او عضو االدعاء العام املس��������تمر 
بخدمته القضائية أو خارجها بس��������بب احالته إلى  التقاعد وما يترتب 
عل��������ى ذلك وبالقياس عليه فأن عدم احتس��������اب مدة الخدمة العس��������كرية 
او مدة ممارس��������ة مهنة املحام��������اة اثناء الخدمة القضائي��������ة للقاضي او 
عضو االدعاء العام فأن احالته إلى  التقاعد لبلوغه السن القانوني فأن 
ه��������ذا االمر والواقع الجديد ال يمنع من احتس��������اب أي خدمة للقاضي او 
عضو االدعاء العام املتقاعد من قبل اللجنة املختصة بأحتساب خدمة 
القض��������اة واعضاء االدعاء العام املش��������كلة في مجل��������س القضاء األعلى 
التي هي املختصة حصريًا باحتس��������اب وتحديد التواريخ للخدمة مما 
يقتضي ان تك��������ون الفقرة الحكمية بأجابة دعوى املدعي بالزام املدعى 
عليه اضافة لوظيفته باحتس��������اب خدمته العس��������كرية وخدمة ممارسة 
مهن��������ة املحاماة. وت��������رك موضوع تحديد امل��������دة والتواريخ للخدمتني إلى 
اللجنة املختصة باحتساب خدمة القضاة واعضاء االدعاء العام والتي 
يقع عليها احتس��������ابها بعد تدقيقها ورفع املدد املتداخلة بني الخدمتني 
وذل��������ك تنفيذًا بعد صدور قرار لجنة ش��������ؤون القضاة واعضاء االدعاء 
العام باحتس��������اب الخدمتني للمدعي ويكون القرار املميز من هذه الجهة 
فقط واجب النقض وتأسيسًا على ما تقدم قررت املحكمة نقض القرار 
املميز وإعادة االضبارة إلى لجنة شؤون القضاة واعضاء االدعاء العام 
للس��������ير فيها وفقًا للمنوال املتقدم ش��������رحه على ان يبقى رسم التمييز 
تابع��������ًا للنتيجة وصدر الق��������رار باالتفاق ف��������ي 5/رجب/1442ه� املوافق 

2021/2/17م.

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

https://www.hjc.iq/view.68432/
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أص��������درت محكم��������ة جنايات ميس��������ان 
حكما بالسجن )15( عاما على مدان 

ضبطت بحوزته مواد مخدرة.
اإلعالم��������ي  املرك��������ز  مراس��������ل  وذك��������ر 
ملجلس القض��������اء األعلى في رئاس��������ة 
استئناف ميس��������ان أن "الهيئة االولى 
في محكمة جنايات ميسان أصدرت 
حكما بالسجن )15( عاما على مدان 
ضبط��������ت بحوزت��������ه م��������واد مخ��������درة"، 
الفتا إلى أن "املدان ضبط وهو يقوم 
بتجارة وتروي��������ج املواد املخدرة وتم 
ضبط )7( أكياس من مادة الكريستال 
املخ��������درة بحوزت��������ه وش��������ريط حبوب 
و)3( أمب��������والت وقداح��������ة وس��������ليفون 

وملعقة صغيرة".
التحقيقي��������ة  "الجه��������ات  أن  وأض��������اف 
تب��������ني لها بعد تم فح��������ص املادة أنها 
مادة املثيل افيتام��������ني املخدرة بوزن 
)47,200( غ��������رام"، الفتا إلى أن "الحكم 
ابتدائ��������ي قابل للطع��������ن التلقائي في 

محكمة التمييز االتحادية".

حكمان 15 عاما

أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات باب��������ل 
حكم��������ني اثن��������ني بالس��������جن 15 عاما 
مل��������دان بحي��������ازة كميات كبي��������رة من 
األدوية واملتاجرة بها بصورة غير 

رسمية.
اإلعالم��������ي  املرك��������ز  وأف��������اد مراس��������ل 
ملجلس القضاء األعلى في رئاس��������ة 
استئناف بابل بأن "الهيئة الثانية 
قض��������ت  باب��������ل  جناي��������ات  ملحكم��������ة 
حكما بالس��������جن ملدة 15 سنة بحق 
م��������دان اس��������تنادا ألحكام الق��������رار 39 
لس��������نة 1994 ع��������ن جريم��������ة التعامل 
 بأدوي��������ة غي��������ر مجهزة م��������ن مصدر 

رسمي".
وأض��������اف أن "املحكمة أصدرت قرارا 
آخر بالس��������جن 15 س��������نة ضد املدان 
نفس��������ه اس��������تنادا ألحكام 39 لس��������نة 
1994 ع��������ن جريم��������ة حي��������ازة األدوية 
بقص��������د املتاج��������رة بها، كم��������ا قررت 
مصادرته��������ا وتس��������ليمها إلى دائرة 

صحة بابل".

المؤبد إلرهابي

أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما 
بالس��������جن املؤبد وفق املادة الرابعة/1 
من قانون مكافحة االرهاب عن جريمة 
الهجوم االرهابي على قرية توكل في 

قضاء املقدادية.
وافاد مراس��������ل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء االعلى ب��������أن "محكمة جنايات 
اص��������درت  االول��������ى  الهيئ��������ة  ديال��������ى/ 
حكما بالس��������جن املؤب��������د بحق ارهابي 
س��������اهم بالهجوم مع عصابات داعش 
االرهابية على قري��������ة توكل في قضاء 
الزم��������ر  املقدادي��������ة وكذل��������ك مش��������اركته 
االرهابية باختط��������اف وقتل مواطنني 
من القضاء، اضافة الى قيامه بس��������رقة 
املفرزة الطبية التابع��������ة لدائرة صحة 
ديالى واشتراكه في تفجير حسينية 
حم��������زة بن عب��������د املطل��������ب )ع( وتفجير 
مدرس��������ة اب��������ن زي��������دون االبتدائي��������ة في 
اب��������ان الهجم��������ات االرهابي��������ة  املدين��������ة 
للقضاء  االرهابية  داع��������ش  لعصابات 

في تموز من عام 2014".

■ إعداد/ إيناس جبار 

اإلج��������راءات  أه��������م  التوقي��������ف  يع��������د 
القانوني��������ة التي تتخ��������ذ بحق املتهم 
باعتب��������اره تقيي��������دا لحرية اإلنس��������ان 
وامته��������ان لكرامت��������ه وهذا م��������ا أكدته 
الدولي��������ة  واالتفاقي��������ات  اإلعالن��������ات 
ودس��������اتير ال��������دول على ص��������ورة عدم 
املس��������اس به��������ا إال في الح��������االت التي 
يجيزه��������ا القان��������ون وه��������ذا م��������ا أكده 
دس��������تور جمهوري��������ة الع��������راق لس��������نة 
2005 ف��������ي املادة )15( من��������ه )لكل فرد 
الحق ف��������ي الحياة واألم��������ن والحرية، 
وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق 

أو تقييدها وفقا للقانون(.

وبم��������ا أن الح��������دث ه��������و أول من يمكن 
أن يت��������أذى من هذا اإلج��������راء الخطير 
لكونه مازال طفال ولم تكتمل عوامل 
النض��������ج البدني والفك��������ري لديه وان 
توقيفه عن الجرائم املرتكبة من قبله 
يمك��������ن أن تؤث��������ر عليه خاص��������ة إذا ما 
ت��������م توقيفه مع املجرم��������ني املحترفني 
وبالتال��������ي  باإلج��������رام  والضالع��������ني 
يمكن التأثير عليه بس��������هولة ويس��������ر 
وخلق منه إنس��������انا مجرما فمن هنا 
جاء قانون رعاي��������ة األحداث العراقي 
النافذ رقم 76 لسنة 1983 ونص على 
ضمانات توقيف��������ه وأي خلل في هذه 
الضمانات يكون من شأنه محاسبة 

السلطة التي أخلت.

الحدث  وفرض��������ت ضوابط توقي��������ف 
الت��������ي اكد عليها املش��������رع العراقي ان 
توقي��������ف الح��������دث املته��������م ال يتم على 
أس��������اس مق��������دار وعقوب��������ة الجريم��������ة 
املرتكب��������ة وإنم��������ا عل��������ى أس��������اس نوع 
الجريمة املرتكبة وشخصية الحدث 
والظ��������روف املحيط��������ة به الس��������يما ان 
للح��������دث هو  الجزائي��������ة  املس��������ؤولية 
إكمال التاس��������عة من العم��������ر، ويجب 
ان تهيئ السلطات املختصة مواقف 
خاص��������ة لألح��������داث وذلك م��������ن خالل 
تش��������كيل موقف ف��������ي كل محافظة من 
محافظ��������ات العراق إلع��������ادة تأهيلهم 
نافع��������ني  أعض��������اء  منه��������م  وخل��������ق 

للمجتمع.
ومن الضوابط أيض��������ا تدوين أقواله 
خالل أربعة وعشرين ساعة بحضور 
وكيله من املحامني أو محام منتدب 
املدع��������ي  نائ��������ب  الس��������يد  وبحض��������ور 
الع��������ام وال يجوز عن��������د تدوين أقواله 
الضغ��������ط عليه أو إكراه��������ه ال بالقول 
وبال بالفع��������ل وال يج��������وز تقييده او 
إحض��������اره للمحكم��������ة مكب��������ال ويفهم 
بأن له الح��������ق الصمت وعدم اإلجابة 
اال بعد س��������كوته دلي��������ال ضده إضافة 
إل��������ى إن توقيف��������ه يج��������ب أن يتم وفقا 
للضوابط املنصوص عليها قانونا.

ضمانات توقيف الحدث في القانون العراقي

ثقافة قانونية

لقد غيرت وس��������ائل االتصال الحديثة بشكل كبير العديد من 
املفاهيم القانونية خاصة في القانون الجنائي، فقد أصبحت 
جريمة إفشاء معلومات الحاسوب واجهزة املوبايل واالعتداء 
عليها بالقرصنة أو االستغالل غير املشروع، وجرائم التهديد 
بما يسمى بجريمة االبتزاز االلكتروني وتعد هذه من أخطر 
أنواع الجرائم التي أوجدتها وسائل االتصال الحديثة ويعد 
ذلك مس��������ا خطيرا بحقوق املجتمع ككل، مما ينعكس س��������لبا 
عليه��������م عما يمك��������ن أن يرافقه من زعزع��������ة لألمن االجتماعي، 
مع تطور وس��������ائل االتصاالت ظهرت جرائ��������م جديدة لم تكن 
موجودة س��������ابقا ومنها جرائم االبتزاز االلكتروني او سرقة 
امللفات الشخصية وذلك  عبر وسائل عديدة ومنها استعمال 
السيم كارت )ش��������ريحة الهاتف النقال( مجددا بعد بيعه من 
قبل شركات االتصاالت بعد ان تم مصادرته من قبلها وذلك 
لترك املالك السابق استعمال الشريحة لفترة تجاوزت الست 
اش��������هر وهذا االمر في غاية الخطورة وذلك الن اغلب وسائل 
التواص��������ل االجتماعي تعتمد على رق��������م الهاتف املحمول في 
تفعيل الحس��������ابات االلكترونية ومنه��������ا الواتس اب والفايبر 
والتليكرام والفيس بوك حيث استغل بعض ضعاف النفوس 
تلك الثغرة الرتكاب جرائمهم من خالل الوصول الى امللفات 
الش��������خصية الصحاب ارقام الهواتف الس��������ابقني وقد سجلت 
الكثي��������ر من الجرائم بهذا الخصوص منها املتعلقة باالبتزاز 
االلكترون��������ي وكذلك التش��������هير وخاصة م��������ع حصولهم على 
صور ش��������خصية ومقاطع فيديو ش��������خصية للضحايا الذين 
يجهل��������ون ه��������ذا االم��������ر وبعض م��������ن املجرمني ارتك��������ب جرائم 
النصب واالحتيال عبر اس��������تعمال الحس��������ابات االلكترونية 
املذكورة خاص��������ة وان الطرف االخر يعلم بان ذلك الحس��������اب 
يعود لش��������خص يعرف��������ه  ويكون االم��������ر في غاي��������ة  الخطورة 
خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يكون ضحيتها النساء، 
وكما معروف فان العراق هو مجتمع عش��������ائري ويشكل ذلك 
خط��������ورة على الضحية وتتنوع الجرائم التي ترتكب في هذا 
املج��������ال وال يمكن حصرها ومنها ما يتعلق بجرائم التهديد 
والخطف واالرهاب وجرائم املتعلقة بالنشر وغيرها الكثير 
مما يتطلب معه اتخاذ إجراءات مس��������ؤولة من قبل ش��������ركات 
الهات��������ف املحمول خاصة وان الس��������يم كارت ه��������و يعتبر ملك 
للمش��������تري وال يجوز بيعه مجددا اال بإرادته واذا كان هناك 
شرط يس��������وغ للش��������ركات املذكورة بيع الس��������يم كارت مجددا 
فنج��������د انه من الضروري مراع��������اة املصلحة العامة وان يكون 
هناك حل امثل لهذه املش��������كلة عبر بيع ش��������ريحة السيم كارت 
بش��������كل نهائي الى املستخدم عبر فرض رسوم نسبية بما ال 
يلحق الضرر بالش��������ركات املذكورة وكذل��������ك يحافظ على امن 
املواطن واملجتمع وفي الجانب التشريعي مع قلة النصوص 
القانوني��������ة الخاصة بهذه الجرائ��������م الحديثة الواقعة على ما 

أصبح يصطل��������ح عليه الي��������وم " جرائم 
الحاس��������ب اآلل��������ي"، او جرائ��������م اجه��������زة 
املوباي��������ل ال��������ذي يعتب��������ر في ح��������د ذاته 
حاس��������ب الي يمك��������ن االس��������تعانة دائما 
بالقواع��������د العامة ف��������ي التجريم كمبدأ 
ع��������ام و هي كافية للتصدي ملن تس��������ول 
له نفس��������ه املريضة ايذاء االخرين ريثما 
يتم  تدعيمها بقواعد تجريمية جديدة 
تتناس��������ب والطبيع��������ة الخاص��������ة لتل��������ك 

الجرائم.

جرائم االتصاالت

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ إعداد/ علي البدراوي

ع��������ن دار الس��������نهوري للكت��������ب القانوني��������ة والعلوم 
)القاضي عواد حس��������ني ياسني  السياس��������ية صدر ل�
العبيدي واالس��������تاذ الدكتور بيرك فارس حس��������ني 
الجب��������وري( الكتاب املوس��������وم: نظرية الش��������كل في 
العق��������ود املدني��������ة التقليدي��������ة وااللكترونية والذي 
جاء كدراس��������ة مقارنة في القان��������ون املدني العراقي 
رقم )40( لسنة 1951 وقانون التوقيع االلكتروني 
واملعام��������الت االلكترونية العراقي رقم )78( لس��������نة 
2012 وبع��������ض القوانني العربية مع االش��������ارة الى 

الفقه االسالمي ومعززة بالتطبيقات القضائية.

الكت��������اب ال��������ذي تكون م��������ن )365( صفح��������ة احتوى 
عل��������ى بابني كان عن��������وان الباب األول )الش��������كل في 
الفقه االس��������المي والقانون( أم��������ا الباب الثاني فقد 
كان عنوانه )الش��������كل في عقدي البيع واملساطحة 

ووسائل اثباته واالثر املترتب على انعدامه(.
تضمن كل باب من البابني املذكورين ثالثة فصول 
تطرقت عبر عدة مباح��������ث وبنود الى تفاصيل ما 

تم عنونة الباب به.
ف��������ي املقدم��������ة التعريفي��������ة للكتاب أش��������ار الباحثان 
الى أن أعمال االنس��������ان س��������واًء القولي��������ة أم الفعلية 
له��������ا ظاه��������ر وباط��������ن، فالظاه��������ر يتمث��������ل بحرك��������ة 
اللس��������ان والج��������وارح، أما الباطن فه��������و القصد وان 

الظاهر هو الش��������كل الذي يخ��������رج الباطن )القصد( 
الى الوجود وان الش��������كل يدخل في جميع ش��������ؤون 
الحياة من عادات وعب��������ادات وتصرفات وغيرها، 
ونظرًا ألهمية بع��������ض التصرفات وخطورتها في 
املعامالت بني األف��������راد فقد أوجبت بعض العادات 
ضرورة أن تأتي هذه التصرفات على وفق شكلية 
معينة مس��������تعرضني في املقدمة بع��������ض القوانني 

املتعلقة بهذا الجانب.
وبن��������اًء على تلك املعطي��������ات آثر الباحث��������ان تقديم 
دراس��������تهم في موضوع )نظرية الشكل في العقود 
املدني��������ة التقليدي��������ة وااللكترونية دراس��������ة موازنة 
بالفقه االسالمي ومعززة بالتطبيقات القضائية(. 

واجدين لزامًا ولغرض منح فكرة واضحة املعالم 
محددة االط��������ار حول هذا املوض��������وع املهم عرضه 
وبي��������ان أهميت��������ه واس��������باب اختي��������اره ومنهجي��������ة 
الدراس��������ة ونطاقها مس��������تعرضني أخي��������را هيكلية 

البحث.
اش��������ار الباحثان ال��������ى أن التطور الهائ��������ل في ثورة 
املعلومات وتس��������ارع الخطى في مج��������ال التقنيات 
الحديثة وبالتحديد التعامل االلكتروني الذي ما 
لبث أن فرضت وجودها على الس��������احة القانونية 
وخلقت اثارا وأحدثت مس��������ائل أضحى التصدي 
لها ومعالجة أثرها في قوانني خاصة أمر ال مفر 

منه وال حيدة عنه.

نظرية الشكل في العقود المدنية التقليدية وااللكترونية

 ■ غالف الكتاب

لق��������د تضمن قان��������ون حموراب��������ي مجاالت 
متنوع��������ة أخ��������رى وصي��������غ صياغ��������ة فائقة 
جعلت��������ه متميزًا ومتكام��������ال، فعلى صعيد 
)نظام االش��������هاد( تضمن ف��������ي أكثر من 15 
مادة إجراءات االش��������هاد ف��������ي عقود البيع 
والش��������راء واالق��������راض وبع��������ض معامالت 
األح��������وال الش��������خصية، واملواد ه��������ي )3، 4، 
7، 9، 10، 11، 13، د، ل، ك، 106، 107، 122، 
123، 124(. حي��������ث يالحظ أن املادتني )3 و 
4( من قانون حمورابي أش��������ارت الى حكم 
الش��������هادة الكاذب��������ة ون��������وع العقوب��������ة التي 
تف��������رض على ش��������اهد ال��������زور ف��������ي دعاوى 
الحقوق املدني��������ة أو التي تتعلق بصفقات 

بيع الحبوب أو الفضة.
أم��������ا املواد املرقم��������ة )9 و 13( م��������ن القانون 
املذك��������ور فيش��������ير منطوقها إل��������ى وجوب 
إحضار الش��������هود في حالة إدعاء شخص 

فقدان حاجة تعود إلي��������ه، وضرورة حلف 
اليم��������ني على صحة إفادات الش��������هود أمام 
الحاج��������ة  اس��������ترجاع  املحكم��������ة وطريق��������ة 
املفق��������ودة، والنطق بالحكم على حائز تلك 

الحاجة بصورة غير مشروعة.
وهناك مواد مكملة في شريعة حمورابي 
يقصد بها االجزاء التي أمكن اكتش��������افها 
من الجزء املخرب من املس��������لة التي يعتقد 
أنه��������ا تتضمن املواد )67 ال��������ى 100(، وعن 
امل��������واد املكملة للم��������ادة )ل( التي تش��������ترط 
لصحة عقد القرض إتمام بعض االجراءات 
العلنية، وأن يكون العقد بحضور شهود 
الثب��������ات صحته وبعكس��������ه ف��������إن املقنرض 

يخسر كل ما اقرضه.
كما اش��������ترطت امل��������ادة )112( م��������ن القانون 
لصح��������ة عقد االي��������داع أن يتم بإش��������هاد ما 
يعطي��������ه الودي��������ع وأن ي��������دّون عق��������دًا بذلك، 

واعتبرت )االش��������هاد( قرين��������ة له في إثبات 
الحق في حالة إنكار )الوديع( للمال الذي 

احتفظ به.
ومن املفي��������د إدراج نص أح��������كام املادة )ل( 
من قانون حموراب��������ي: "إذا ما أعطى رجل 
فض��������ة أو ذهبًا أو أي ش��������يء آخر الى رجل 
آخ��������ر للمحافظ��������ة عليها فعليه أن يش��������هد 
ش��������هود على مايعطي��������ه وأن ي��������دون عقدًا 
بذلك، عندئذ يس��������تطيع أن يعطي حاجته 

للمحافظة عليها".
أما إذا أعطى هذا )الوديع( فضته أو ذهبه 
أو حاجاته االخرة بدون ش��������هود وال عقد 
مكت��������وب، ومن ث��������م أنكرها علي��������ه )املودع( 
فف��������ي هذه الحالة يس��������قط حقه ف��������ي إقامة 

الدعوى.
وحول مب��������دأ )العب��������رة للني��������ة الحقيقية( 
تطرق��������ت العدي��������د من امل��������واد في ش��������ريعة 

حموراب��������ي الى هذا املبدأ وتم اعتماده في 
عقود البيع والشراء وااليجار واستمالك 
املدني��������ة  األح��������وال  ومعام��������الت  العق��������ار 

األخرى.
فف��������ي حال��������ة عقد البي��������ع مثال وال��������ذي يتم 
وف��������ق اج��������راءات اصولية ويكتش��������ف فيما 
بع��������د أن االم��������وال أو االش��������ياء محل البيت 
كانت مس��������روقة ومن عث��������ر عليها بحوزة 
املش��������تري، فيتحتم عل��������ى القاضي قبل أن 
يصدر الحكم أن يكتش��������ف النية الحقيقية 
ف��������ي التعاق��������د، وان يقرر بط��������الن العقد اذا 
حصل بس��������وء نية بع��������د أن تتوفر االدلى 
على ذلك.. كما يكون بمقدور الطرف الذي 
وقع عليه الض��������رر أن يطالب بالتعويض 
ولو لم يحتفظ لنفس��������ه بمثل هذا الشرط 
في عق��������د البيع طامل��������ا أن ذل��������ك يعتبر من 

مقتضيات العقد الضمنية.

وف��������ي )عقد الق��������رض( نالحظ أن املش��������رع 
البابلي ش��������دد على مبدأ القصد الحقيقي 
في التعاقد واعتبره ركنًا أساسيًا لصحة 

ابرام العقد.. مثال ذلك:
أن التاج��������ر اذا اقرض حبوبًا أو فضة لقاء 
فائدة معينة واستحق القرض في موعده 
املحدد لكنه لم يستلم أصل القرض وإنما 
اس��������تلم الفائ��������دة لوحدها ثم اكتش��������ف أنه 
ق��������د عمد الى اضاف��������ة مبلغ الفائ��������دة التي 
)قصد(  اس��������تلمها على أص��������ل الق��������رض ب�
احتس��������ابها بصورة مكررة ف��������إن مثل هذا 
التصرف يعد مخالفًا ويترتب عليه إعادة 
التاجر بصورة مضاعف��������ة كمية الحبوب 

أو الفضة التي استلمها.

املصدر: كتاب التش��������ريعات البابلية لعبد 
الحكيم ذنون

أضواء على قانون حمورابي )الجزء الثاني(

إعداد 
علي البدراوي

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

ي
ضائ

ب ق
كتا

عين قانونية

سالم مكي

االدع��������اء الع��������ام، مكون من مكونات الس��������لطة القضائي��������ة املنصوص 
عليه��������ا في املادة 89 من الدس��������تور، التي ذكرت على س��������بيل الحصر 
تل��������ك املكون��������ات بترتيب معني، وق��������د قصد املش��������رع إن الترتيب جاء 
حس��������ب األهمية. فبدأ بمجلس القضاء األعلى، واملحكمة االتحادية، 
ومحكمة التمييز االتحادية، ومن ث��������م االدعاء العام... ورغم أنه جاء 
في الترتي��������ب الرابع، ورغم املهام الجس��������يمة والكبيرة التي تتوالها 
باقي األجهزة، خصوصا مجلس القضاء األعلى، املحكمة االتحادية، 
محكم��������ة التمييز االتحادية، وحتى جهاز اإلش��������راف القضائي الذي 
ج��������اء ف��������ي الترتيب بعد االدع��������اء الع��������ام، إال أن املهام الت��������ي يتوالها 
الجهاز، وفقا ملا نص عليه قانونه رقم 49 لسنة 2017، ال تقل أهمية 
عن مهام باق��������ي األجهزة، بل تتعداها إلى حد بعيد. ذلك أن املحكمة 
االتحادي��������ة ومجلس القضاء األعلى، مهامهم، محصورة في تطبيق 
القان��������ون، والعمل ضمن أروقة املحاكم. أما االدعاء العام، فمهامه، ال 
تنحص��������ر ضمن نط��������اق املحاكم وال في الجلوس م��������ع قاضي الجزاء 
جنبا إلى جنب لغرض االس��������تماع إلى رأيه ف��������ي القضية املعروضة 
وتقدي��������م طلباته إلى املحكمة، بل ثمة واجبات ومس��������ؤوليات كبيرة 

وجليلة.
املادة الثانية من قانون االدعاء العام حددت سبعة أهداف للقانون، 
أولها: حماي��������ة نظام الدولة وأمنها والح��������رص على املصالح العليا 
للش��������عب والحفاظ عل��������ى أم��������وال الدولة والقط��������اع الع��������ام. العبارات 
الواردة في ه��������ذه الفقرة، مفتوحة، بمعن��������ى أن مدلولها ال يقف عند 
حد معني، فنظام الدولة، يش��������مل كل ما يتعل��������ق بالنظام، من قوانني 
وتعليمات ومؤسسات واألجهزة األمنية والقوات املسلحة، وكل ما 
من ش��������أنه أن يساهم في حماية النظام واألمن، الذي هو بالضد من 
الفوضى والتخري��������ب واالرهاب. فكل فعل يس��������اهم في حفظ النظام 
الع��������ام بمفهومه الواس��������ع، يدخل ضم��������ن نطاق مس��������ؤولية الجهاز. 
وإن ع��������دم وجود نص قانوني يقي��������د الجهاز في اتخ��������اذ االجراءات 
القانوني��������ة واالدارية التي يرى أنها تس��������هم في حماية النظام العام، 
يعني أن للجهاز اتخاذ كافة االجراءات التي يراها مناسبة ومالئمة 
لتحقيق تلك املهمة، دون املس��������اس بحقوق األفراد املحمية بموجب 
القوانني. كذلك عبارة: الحرص على املصالح العليا للش��������عب. ما هي 
تلك املصالح؟ هل يوجد نص قانوني يذكرها على س��������بيل الحصر؟ 
على سبيل املثال؟ قد يكون الدستور نص في الباب الثاني والثالث 
على الحقوق والواجبات األساس��������ية. ولكن كل حق من تلك الحقوق 
ل��������ه جهة تحميه وتجرم م��������ن يخرقه. الفقرة الثالث��������ة من النص، هي 
الحفاظ على أموال الدولة. كيف السبيل للحفاظ على أموال الدولة؟ 
فثم��������ة هيأة نزاهة تتول��������ى التحقيق في جرائم الفس��������اد عبر قاضي 
النزاهة، أي عب��������ر مجلس القضاء األعلى، وثمة دي��������وان رقابة مالية 
يتولى تدقيق س��������جالت الدوائ��������ر والوزارات. وثم��������ة قانون انضباط 
موظفي الدولة والقطاع العام، يتولى محاس��������بة املوظف انضباطيا 
عن مخالفته ألحكام القانون، وقد توصي اللجنة املش��������كلة بموجبه، 
 إحالة املوظف إلى املحاكم في حال ارتكب جرما يستوجب محاسبته 
قضائيا. فكيف إذا، سيتولى االدعاء العام الحفاظ على أموال الدولة؟ 

ق��������د تبدو هذه الفقرة ه��������ي الوحيدة التي لها 
إجاب��������ة في القان��������ون، من خالل امل��������ادة 5 التي 
ذكرت مهام االدعاء الع��������ام ومنها أوال: إقامة 
الدعوى بالحق العام وقضايا الفس��������اد املالي 
واالداري ومتابعته��������ا اس��������تنادا إل��������ى قانون 
أصول محاكمات جزائية رقم 23 لسنة 1971. 
فيمكن لالدعاء العام، أن يقيم دعاوى جزائية 
في حال وجود تجاوز على املال العام، سواء 

كان بالهدر أو السرقة او االختالس.

االدعاء العام وواجباته
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