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دعم القضاء ومساندته

ثمة حملة تش��������ن على القضاة والقضاء تهدف إلى تأليب 
ال��������رأي العام وش��������حنه بالض��������د منهم ومحاول��������ة لتحميل 
الس��������لطة القضائية نتائج فش��������ل باقي الس��������لطات في أداء 

دورها األمني والخدمي والرقابي.
 ونح��������ن إذ ال نس��������تغرب م��������ن أن يش��������ترك ف��������ي ذلك بعض 
الخارج��������ن ع��������ن القانون وبع��������ض ممن ص��������درت األحكام 
القضائية بالضد من مصالحهم، لكن االغرب في االمر أن  
يش��������ترك في هذه الحملة بعض صناع الرأي والناشطون 
في مجال الثقافة واملجتمع املدني والذين يفترض بهم ان 
يكونوا جدار الصد االول للدفاع عن القضاء واس��������تقالله 
وحمايته م��������ن أي تدخالت او ضغوط��������ات تحاول التأثير 
على استقالله وحيادية أحكامه، الن املسؤولية األخالقية 
والوطنية توجب على املثقفن واإلعالمين والناش��������طن 
في مجال املجتمع املدني أن يدعموا استقالل القضاء وان 
يمنحوه الدعامة االجتماعية التي تزيده قوة وقدرة على 
مواجه��������ة تحدي��������ات ربما ال تواجهها أي س��������لطة قضائية 
ا من حملة تس��������عى لتش��������ويه  في العالم ال أن يكونوا جزء
صورت��������ه لدى املواطن��������ن ومن ثم إضع��������اف الثقة به وبما 

يصدر عنه من أحكام. 
وال يختلف عاقالن على أحقية الجمهور ووسائل اإلعالم 
في ما يمارس��������ونه من رقابة شعبية وإعالمية على أعمال 
كافة الس��������لطات بما فيها السلطة القضائية الن الجمهور 
يحتاج الى اشباع شعوره بالعدالة ويبحث عن االطمئنان 
بما يصدر عن املحاكم من احكام لكن الرقابة الش��������عبية ال 
تكون باقتحام مقرات املحاكم وتوجيه العبارات والجمل 
املش��������ينة التي ال تلي��������ق بهيبة ومكانة القض��������اء واملحاكم 
وال تك��������ون بتهديد القضاة والنيل منه��������م امام املأل وعلى 
كاف��������ة مواق��������ع التواصل االجتماعي الن ذلك س��������يؤدي الى 
خلق اج��������واء ضاغطة على عم��������ل القضاة وتك��������ون البيئة 
التي يعملون بها بيئة غير آمنة وتفتقد ألبسط مقومات 
االس��������تقرار النفس��������ي واملهن��������ي، فالقض��������اء ه��������و الركي��������زة 
االساس��������ية للدولة وبدونه تزداد امور املواطنن صعوبة 
وتعقيدا ومع دعمه ومس��������اندة جهوده يمكن للمواطن ان 

يستحصل حقوقه ويحتكم إليه في فض منازعاته.

بغداد/ علي البدراوي

ال يختل��������ف اثنان عل��������ى التأثير الكبي��������ر الذي تتركه 
األدوية على صحة كل من الفرد واملجتمع, والشك أن 
مردود ذلك التأثير سيكون سلبيًا عند ترك التعامل 
بها وطرق إيصالها للمريض بشكل عشوائي وغير 
محك��������وم بقواع��������د قانونية تكفل توفيره��������ا بالكمية 
الكافي��������ة والنوعية الجيدة من حيث صالحيتها في 
أداء وظيفته��������ا بعالج األم��������راض أو الوقاية منها أو 

تخفيف آالمها على املصابن.

ونظ��������م امُلش��������ّرع العراق��������ي عمليتي صناع��������ة األدوية 
الطبية واس��������تيرادها بأحكام دقيق��������ة تحددت بعدم 
س��������ماحه التعامل بها ما لم تكن من مصدر معروف 
وحاصل��������ة عل��������ى اعتراف رس��������مي من قب��������ل الجهات 
املعني��������ة, فهو يجع��������ل من حيازة أدوي��������ة مجهزة من 
قبل مصدر غير معترف به رس��������ميًا بقصد االتجار 
به��������ا من جرائ��������م تخريب االقتصاد الوطني املاس��������ة 
بالش��������رف ويعاق��������ب عليها بأش��������د العقوب��������ات التي 
تت��������راوح بن عقوبتي اإلع��������دام والحبس ملدة خمس 
س��������نوات, وجعل هذا الحكم شاماًل الشخص املجاز 

وغير املجاز بالتعامل باألدوية الطبية.
بتاريخ الخامس عشر من أيلول من عام 2019 أحيل 
مدير كمرك مطار النجف الدولي إلى القضاء بتهمة 
إدخ��������ال أدوية مهربة حيث اعت��������رف بتقاضيه مبلغ 
ألفي دوالر أميركي من احد األشخاص لقاء سماحه 

بمرور أدوية مهربة عبر املطار.
كان��������ت البضاعة تح��������وي على أربعمائ��������ة علبة )من 
الحجم الكبير( قدمها مالكوها لسلطات املطار على 
أنها مالبس مس��������توردة من سورية. حيث كان عمل 
الجان��������ي كمدير كمارك املطار يتعل��������ق بالتحقق من 

صالحية البضاع��������ة وأوراقها الرس��������مية وفحصها 
بشكل دقيق مشتركًا مع شركة الشحن الجوي وبعد 
التحقق منها تم اس��������تيفاء الرسم الكمركي بإشراف 
أحد ضب��������اط املنفذ الح��������دودي )في املط��������ار( اضافة 
الى االجراءات الكمركية االخرى ليتم تس��������ريبها الى 
الع��������راق على أنه��������ا بضاعة مالبس، علم��������ا أن مطار 
النجف لي��������س من ضمن املناف��������ذ الحدودية املخولة 

بإدخال االدوية الى العراق.

التفاصيل ص 3

أدوية مهربة تعبر المطارات والمنافذ إلى المذاخر والصيدليات

بغداد/ القضاء

نظم معهد التطوير القضائي ورش��������ة تنسيقية 
بن لجان التعوي��������ض املركزية واللجان الفرعية 
ف��������ي املحافظات املحررة. وقد ش��������هدت الورش��������ة 
حض��������ور ع��������دد م��������ن الس��������ادة القض��������اة كممثلن 
ع��������ن محاكم اس��������تئناف املحافظ��������ات املحررة من 
دنس عصابات داع��������ش اإلرهابية وكذلك عضو 
مفوضية حقوق اإلنسان السيد فاضل الغراوي 
وعدد من املالكات العاملة ف��������ي اللجان املركزية 

والفرعي��������ة. ع��������رض في الورش��������ة ما ت��������م انجازه 
بالفترة الس��������ابقة من قبل برنام��������ج )العدالة في 
متناول الجميع( اضافة الى تقديم رؤية اللجنة 
املركزي��������ة حول عم��������ل لجان التعوي��������ض بالفترة 
القادم��������ة. واختتم��������ت بعرض التوصي��������ات على 
ض��������وء النقاش��������ات التي تم تداولها بن الس��������ادة 

الحضور.
وعل��������ى هام��������ش الورش��������ة، أف��������اد رئي��������س اللجنة 
املركزي��������ة االول��������ى لتعوي��������ض املتضرري��������ن م��������ن 
ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية 

زي��������ن  أمي��������ر  القاض��������ي  االرهابي��������ة  والعملي��������ات 
العابدين البياتي قائال: حضرنا ورش��������ة العمل 
املنعق��������دة في معه��������د التطوي��������ر القضائي والتي 
ش��������هدت حضور الس��������يد رئيس اللجنة املركزية 
الثاني��������ة لتعوي��������ض املتضرري��������ن القاضي أحمد 
نعم��������ة مط��������ر وكذل��������ك عض��������و مفوضي��������ة حقوق 
اإلنسان السيد فاضل الغراوي والسادة رؤساء 
اللجان الفرعية ملحافظات األنبار وصالح الدين 

وديالى ونينوى وكركوك.
التفاصيل ص 6

مساٍع قضائية حثيثة إلعادة النازحين وتعويضهم

ُكتاب العدد

بغداد / مروان الفتالوي

حددت الهيئة القضائي��������ة لالنتخابات 
االتحادي��������ة  التميي��������ز  محكم��������ة  ف��������ي 
االنتخاب��������ات  ف��������ي  املش��������اركة  معي��������ار 
النيابية، مؤكدة اس��������تبعاد 25 مرشحا 
لالنتخابات حتى اآلن بس��������بب إدانتهم 
بجرائم "مخلة بالش��������رف" بينها جرائم 

إرهابية.
وتشكلت الهيئة القضائية لالنتخابات 
بموج��������ب امل��������ادة 8/ ثالث��������ا م��������ن قانون 
املفوضي��������ة امللغي رقم 11 لس��������نه 2007 
ث��������م أعي��������د تش��������كيلها بموج��������ب قانون 
املفوضي��������ة النافذ رقم 31 لس��������نة 2019 
باملادة 19 أوال من��������ه وتتكون من ثالثة 
قض��������اة غي��������ر متفرغ��������ن م��������ن الصن��������ف 
األول يتولون النظ��������ر في الطعون التي 
ترفع على ق��������رارات مجل��������س املفوضن 

باإلضافة إلى أعمالهم األصلية.
وع��������ن عمل الهيئة وطريقة اس��������تقبالها 
للطع��������ون يذكر القاض��������ي األقدم للهيئة 
"بموج��������ب  أن��������ه  ف��������ؤاد  الس��������يد حس��������ن 

الفقرة الثانية من امل��������ادة 19 من قانون 
املفوضي��������ة رق��������م 31 لس��������نة 2019 فأن��������ه 
مجل��������س  بق��������رارات  الطع��������ن  يج��������وز  ال 
املفوض��������ن إال أم��������ام الهيئ��������ة القضائية 
املتعلق��������ة  األم��������ور  وف��������ي  لالنتخاب��������ات 
بالعملية االنتخابية حصرا"، الفتا إلى 
أن "ق��������رارات الهيئة باتة ال يجوز الطعن 
فيها بأي طريق وأمام أي جهة"، مشيرا 
إل��������ى أن "هناك اختصاص��������ا آخر للهيئة 
نصت عليه املادة 14 من قانون األحزاب 
رقم 26 لسنة 2015 هو النظر بالطعون 
املرفوعة على قرارات دائرة األحزاب في 
املفوضية املتعلقة بقبول أو رفض طلب 
تأس��������يس الحزب وغيرها من القرارات 
ال��������واردة ف��������ي قانون األح��������زاب إذ تكون 
قرارات الهيئ��������ة القضائي��������ة باعتبارها 
محكمة موضوع في هذه الحالة قابلة 
للطعن أمام املحكمة االتحادية العليا".

وعن آلية اس��������تقبال الطع��������ون الخاصة 
بقرارات مجلس املفوضن، أفاد القاضي 
ف��������ؤاد بأنه "يتوجب تقدي��������م الطعن إلى 
الهيئ��������ة القضائي��������ة خ��������الل ثالث��������ة أيام 

تبدأ من اليوم التالي لنش��������ره بالطريقة 
املفوض��������ن،  مجل��������س  يحدده��������ا  الت��������ي 
ويجوز تقديم الطعن قبل نش��������ر القرار، 
ف��������إذا لم يقدم خالل مدت��������ه يكون واجب 
الرد ش��������كال، ويقدم الطع��������ن من الحزب 
طري��������ق  ع��������ن  املرش��������ح  او  السياس��������ي 
املكتب الوطن��������ي او أي مكتب انتخابي 
للمفوضية والذي بدوره يحيل الطعن 
إل��������ى الهيئ��������ة القضائي��������ة للنظ��������ر في��������ه 
ويج��������وز تقدي��������م الطع��������ن مباش��������رة الى 
الهيئ��������ة القضائي��������ة، وعن��������د وروده إلى 
الهيئ��������ة تطل��������ب من مجل��������س املفوضن 
اإلجابة على عريضة الطعن مع إرسال 
املوج��������ودة لديه  املس��������تندات والوثائق 
والخاصة بالطاع��������ن وموضوع الطعن 
ويتعن على املجل��������س أن يقدم إجابته 
خالل م��������ده ال تتجاوز 7 اي��������ام عمل من 
تاريخ ورود طلب الهيئة إليه، وتفصل 
الهيئ��������ة ف��������ي موض��������وع الطع��������ن خ��������الل 
م��������دة ال تزيد على عش��������رة ايام عمل من 
تاريخ ورود إجاب��������ة مجلس املفوضن 
على موض��������وع الطعن، اما اذا تم تقديم 

الطع��������ن عن طريق املجل��������س فان األخير 
يحيل على الهيئ��������ة عريضة الطعن مع 
إجابت��������ه وكافة األوليات املوجودة لديه 

الخاصة باملوضوع".
وعن معيار املش��������اركة ف��������ي االنتخابات، 
ذكر القاضي فؤاد أن "قانون االنتخابات 
رقم )9( لس��������نة 2020 يشترط في املرشح 
)ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة 
مخل��������ة بالش��������رف او أث��������رى بش��������كل غير 
مش��������روع على حس��������اب املال العام بحكم 

قضائي بات وان شمل بالعفو عنها(".
 وأضاف "هذا يعني أن املعيار األساسي 
الس��������تبعاد املرش��������ح م��������ن املش��������اركة في 
االنتخابات أن تك��������ون الجريمة املحكوم 
عنها من )الجرائم املخلة بالشرف( وهذه 
الجرائ��������م محددة بموجب أح��������كام املادة 
)21 /6( م��������ن قان��������ون العقوبات رقم 111 
لس��������نة 1969 وهي )السرقة واالختالس 
األمان��������ة واالحتيال  والتزوي��������ر وخيانة 
والرش��������وة وهتك الع��������رض( إضافة إلى 
جرائ��������م أخ��������رى وصف��������ت بأنه��������ا مخل��������ة 

بالشرف بصدور قرارات تشريعية".

وال يمكن اعتبار جريم��������ة معينة مخلة 
بالش��������رف إال إذا ورد بخصوصها نص 
تشريعي، وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم 
عادي��������ة ال يج��������وز قانونَا اس��������تبعاد من 
صدر بحقه حكم بموجبها من املشاركة 

في االنتخابات، بحسب القاضي فؤاد.
وبش��������أن عدد املس��������تبعدين حت��������ى اآلن 
أوضح أن "الهيئة استبعدت 25 مرشحا 
حت��������ى اآلن بس��������بب ارتكابه��������م جرائ��������م 
مخلة بالش��������رف تراوحت ب��������ن التزوير 
واالحتيال بينه��������ا جريمة إرهاب ثابتة 

بموجب أحكام قضائية".
وفيم��������ا إذا م��������ا كان��������ت هن��������اك ح��������االت 
أخرى تؤدي إلى اس��������تبعاد املرشح من 
"االس��������تبعاد  أن  أوض��������ح  االنتخاب��������ات، 
يشمل أيضا من كان مشموال بإجراءات 
املس��������اءلة والعدالة، وكذلك يستبعد إذا 
ل��������م يقدم الش��������هادة الدراس��������ية املطلوبة 
والوثائق األخرى الس��������تكمال متطلبات 
التس��������جيل خالل امل��������دة الت��������ي تحددها 
املفوضية للتس��������جيل، وإذا كان املرشح 

مستمرا بالعمل في القوات املسلحة".

القضاء: الجريمة المخلة بالشرف معيار 
لالستبعاد من االنتخابات النيابية

استبعاد  25 مرشحًا من السباق االنتخابي حتى اآلن بسبب اإلرهاب والفساد

بغداد/ إيناس جبار 

تواجه بعض األس��������ماء مشاكل 
والتنم��������ر  كالتش��������ابه  جم��������ة 
والخوف م��������ن االنتماء، لذا يجد 
البعض ض��������رورة في اغلب هذه 
الح��������االت أن يلج��������أ إل��������ى تغيير 

اسمه أو لقبه.
وفي س��������ياق الحدي��������ث عن هذه 
الحال��������ة يوضح القاض��������ي أنور 
جاسم حسن من محكمة بداءة 
تكري��������ت قائ��������ال:  إن "األس��������باب 
القانوني��������ة او املجتمعي��������ة التي 
تدف��������ع األش��������خاص إل��������ى تغيير 
أس��������مائهم او ألقابهم اما لكون 
االس��������م ال يتناس��������ب مع التطور 
دينية  أو ألس��������باب  املجتمع��������ي 
أو أن تك��������ون األس��������ماء التصقت 

بشخصيات لها تاريخ سيئ أو 
مرتبطة بالنظام السابق".

الثاني��������ة  "امل��������ادة  إن  واض��������اف 
البطاقة  والعش��������رين من قانون 
رق��������م 3 لس��������نة 2016  الوطني��������ة 
أش��������ارت إل��������ى صالحي��������ة املدير 
الع��������ام بتبدي��������ل االس��������م املجرد 
واللقب بناًء على طلب تحريري 

من صاحب القيد".
عرض��������ت  أن  القاض��������ي  ونف��������ى 
أية دعوى تش��������ابه أس��������ماء أمام 
محكم��������ة ب��������داءة تكري��������ت لطلب 
التغيي��������ر م��������ع العل��������م إن هن��������اك 
أس��������ماء كثي��������رة تتع��������رض إل��������ى 
التوقيف والحجز بسبب تشابه 
األس��������ماء الثالثية م��������ع متهمن 

مطلوبن.
التفاصيل ص 2

ما هي دواعي تغيير 
األسماء في العراق؟

بغداد/ ليث جواد

عد ق��������اض متخص��������ص باألحوال الش��������خصية مكات��������ب املأذون 
الشرعي، عامال مساعدا في زيادة حاالت الزواج والطالق خارج 
املحكم��������ة, مؤكدا ان اغلب حاالت الط��������الق التي يجريها املأذون 
الشرعي غير شرعية وقانونية. وذكر قاض آخر أن هذه املكاتب 
ينقصها التنظيم، الفتا إلى تسجيل أكثر من 20 حالة تصديق 
طالق خارجي يوميا في املحكمة الواحدة ما يدل على س��������هولة 

حاالت الطالق التي يقوم بها املأذون الشرعي.
وقال قاضي أول محكمة األحوال الش��������خصية في العمارة علي 
)القض��������اء( إن "مكات��������ب املأذون  رس��������مي الس��������اعدي في حديث ل�
الش��������رعي تعم��������ل خ��������ارج بناي��������ة املحكم��������ة وفي منطق��������ة تواجد 
كتاب العرائض بصورة رس��������مية كونهم يحملون هوية )خبير 

قضائي( صادرة من قبل الهيئة االستئنافية في املحكمة".
وأضاف الساعدي أن "عملهم يحقق بعض اإليجابيات أحيانا 
إال أن كثي��������را من الس��������لبيات تكتن��������ف هذا العم��������ل"، الفتا إلى أن 
"ه��������ؤالء عادة م��������ا يقومون بإفهام األطراف بعض املس��������ؤوليات 
الشرعية عند إبرام عقد الزواج أو إيقاع الطالق وهذه إيجابية، 
أما الس��������لبيات فتتركز بأنهم أضحوا عامال مساعدا في زيادة 
ح��������االت الزواج خ��������ارج املحكمة على الرغم م��������ن املخالفات التي 
تكتن��������ف بعض الزيجات كصغر الس��������ن أو أس��������باب أخرى تمنع 

الحصول على عقد زواج".
التفاصيل ص 2

مكاتب المأذون الشرعي 
تضاعف انفصال األزواج 

رئيس اإلشراف القضائي: القضاة 
لة..  ليسوا محصنن من املساء

وقراراتنا قد تصل إلى إنهاء الخدمة

الحوار كامال ص4

■ رئيس مجلس القضاء األعلى يجيب على أسئلة عدد من اإلعالميين في لقاء أجري نهاية حزيران الماضي، تضمن توضيح 
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بغداد/ إيناس جبار 

تواجه بعض األسماء مشاكل جمة كالتشابه والتنمر والخوف من 
االنتم��������اء، لذا يجد البعض ضرورة في اغلب هذه الحاالت أن يلجأ 

إلى تغيير اسمه أو لقبه.
وفي س��������ياق الحديث عن هذه الحالة يوضح القاضي أنور جاس��������م 
حس��������ن من محكمة بداءة تكريت قائال:  إن "األس��������باب القانونية او 
املجتمعية التي تدفع األش��������خاص إلى تغيير أسمائهم او ألقابهم 
اما لكون االسم ال يتناسب مع التطور املجتمعي أو ألسباب دينية 
أو أن تك��������ون األس��������ماء التصقت بش��������خصيات لها تاريخ س��������يئ أو 

مرتبط بالنظام السابق".
واضاف إن "املادة الثانية والعش��������رين م��������ن قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس��������نة 2016 أشارت إلى صالحية املدير العام بتبديل االسم 

املجرد واللقب بناًء على طلب تحريري من صاحب القيد".
ونفى القاضي أن عرضت أية دعوى تش��������ابه االس��������ماء أمام محكمة 
ب��������داءة تكري��������ت لطلب التغيي��������ر مع العل��������م إن هناك أس��������ماء كثيرة 
تتعرض إلى التوقيف والحجز بسبب تشابه األسماء الثالثية مع 

متهمن مطلوبن.
م��������ن جهتها قال��������ت املحامي��������ة علياء الحس��������ني إن "اغلب األس��������ماء 
القديمة كانت تحمل طابعا من البس��������اطة والعفوية وتشكل حرجا 
لصاحبه��������ا ف��������ي أيامنا هذه كاس��������م )كزكوز وكش��������يش( بالنس��������بة 
للذكور ونظيراتها بالنس��������بة لإلناث، هذه األس��������ماء وما يأتي على 

ش��������اكلتها قد ال يتردد القاضي في أن يواف��������ق على تبديلها اما لو 
كان اس��������م االنثى س��������عدية وترغب بتبديله إلى سعاد او نجية إلى 
نجوى وغيرها ف��������ال يرى القاضي أن هناك أس��������بابا مقبولة تدعو 
إلى ذلك اال إذا كانت تسمى في البيت او من قبل اهل املحلة باالسم 
املطل��������وب التبديل إليه، فأنه يعتبر س��������ببًا مقبواًل لدعوى التبديل، 
وهذا ما اس��������تقر علي��������ه قضاء محكمة التميي��������ز، ويمكن إثبات ذلك 

بالبينة الشخصية".
وتابعت املحامية بأنه "طلب تبديل االس��������م حق لكل ش��������خص وملرة 
واح��������دة في الحياة على أن تكون هناك أس��������باب تدعو إلى ذلك كأن 
يكون االس��������م معيبا م��������ن الناحية االجتماعية وهذا يش��������مل اإلناث 
والذك��������ور عل��������ى أن ال يتع��������دى ذلك إلى اس��������مي األبوي��������ن والجدين 
وذل��������ك بموجب املادة )20( من قانون األحوال املدنية رقم 65 لس��������نة 
1972املع��������دل، كم��������ا ال يجوز ملن صحح اس��������مه او لقب��������ه العودة إلى 
االسم واللقب املصحح نفس��������ه عن طريق التبديل املنصوص عليه 

في الفقرة )1( من املادة الحادية والعشرين".
وتوضح الحسني آلية تغيير االسم بأن "ترفع دعوى تبديل االسم 
املجرد او اللقب بعريضة مكتوبة بنس��������ختن ومس��������توفاة لرس��������م 
الطاب��������ع املالي ال��������ى قاضي محكم��������ة األحوال املدني��������ة املختص في 
محكمة األحوال الش��������خصية بناء عل��������ى طلب تحريري من صاحب 

القيد او من ينوب عنه قانونًا".
وتضي��������ف قائل��������ة "ويش��������ترط إلجراء ه��������ذا التبديل ان تك��������ون هناك 
أس��������باب مقنعة ومنطقية تدعو إلى تبديل او تغيير االس��������م، وتقام 

الدع��������وى في محكمة محل تس��������جيل الش��������خص على أمن الس��������جل 
املدن��������ي/ اضاف��������ة لوظيفت��������ه باعتباره الخص��������م القانون��������ي، فيقوم 
القاض��������ي بإحالة الدع��������وى إلى قلم املحكمة لغرض تس��������جيلها في 
سجل األس��������اس وإعطائها الرقم التسلسلي ومن ثم تقوم املحكمة 

بتبليغ الخصم املدعي".
وتب��������ن املحامية ان "من أهم املبرزات التي يكلف بها املدعي صورة 
قي��������ده وأفراد أس��������رته مصدقة من دائرة األح��������وال املدنية املختصة، 
وتتولى املحكمة نشر طلب التبديل في إحدى الصحف ملرة واحدة 
عل��������ى نفقة املدعي، وتنظر الدعوى بعد عش��������رة أي��������ام على األقل من 
تأريخ النشر، وال تنفذ القرارات الصادرة إال بعد اكتسابها الدرجة 
القطعي��������ة، وإذا كان املدع��������ي او املدعية موظف��������ًا او موظفة ففي هذه 
الحالة يجب استحصال موافقة دائرته تحريريًا على التبديل، وال 
يشترط حضور الش��������خص الثالث شخصيًا في مثل هذه الدعاوى 
وفي حالة كون طالب التبديل متقاعدًا او عسكريًا ففي هذه الحالة 
يجب اس��������تحصال موافق��������ة كل من مديرية التقاع��������د العامة ووزارة 
الدفاع قبل النشر باعتبارهم أشخاصا ثالثة وذلك لتعلق الدعوى 

بحقوقهم وبعد ورود موافقاتهم يتم النشر". 
وتخلص بالقول "وتكون قرارات املحكمة قابلة للتمييز وخاضعة 
للطع��������ن أمام محكمة التمييز، ويتم االس��������تناد إلى ق��������رارات تبديل 
االس��������م واللقب املكتس��������بة الدرجة القطعية التأش��������ير في س��������جالت 
األحوال املدنية ويعتبر االسم واللقب الجديد هو املتداول رسميًا، 

وال يجوز العودة إلى االسم واللقب الذي تم استبداله".

التنمر ودفع الشبهة أبرز دواعي تغيير األسماء في العراق

بغداد/ ليث جواد

باألح��������وال  متخص��������ص  ق��������اض  ع��������د 
الش��������خصية مكاتب املأذون الش��������رعي، 
عامال مساعدا في زيادة حاالت الزواج 
والطالق خارج املحكمة, مؤكدا ان اغلب 
ح��������االت الطالق الت��������ي يجريها املأذون 
الش��������رعي غير شرعية وقانونية. وذكر 
قاض آخ��������ر أن هذه املكات��������ب ينقصها 
التنظي��������م، الفتا إلى تس��������جيل أكثر من 
20 حالة تصديق طالق خارجي يوميا 
ف��������ي املحكم��������ة الواح��������دة ما ي��������دل على 
سهولة الطالق التي يقوم بها املأذون 

الشرعي. 
وق��������ال قاض��������ي أول محكم��������ة األح��������وال 
الش��������خصية في العمارة علي رس��������مي 
)القض��������اء( إن  الس��������اعدي ف��������ي حديث ل�
"مكاتب املأذون الش��������رعي تعمل خارج 
بناي��������ة املحكم��������ة وفي منطق��������ة تواجد 
رس��������مية  بص��������ورة  العرائ��������ض  كت��������اب 
كونهم يحملون هوية )خبير قضائي( 
صادرة م��������ن قبل الهيئة االس��������تئنافية 

في املحكمة".
وأض��������اف الس��������اعدي أن "عملهم يحقق 
بعض اإليجابيات أحيانا إال أن كثيرا 
من السلبيات تكتنف هذا العمل"، الفتا 
إلى أن "هؤالء عادة ما يقومون بإفهام 
األطراف بعض املس��������ؤوليات الشرعية 
عند إبرام عقد الزواج أو إيقاع الطالق 
وهذه إيجابية، أما الس��������لبيات فتتركز 
بأنه��������م أضح��������وا عام��������ال مس��������اعدا في 
زيادة ح��������االت الزواج خ��������ارج املحكمة 
عل��������ى الرغم من املخالفات التي تكتنف 
بعض الزيجات كصغر السن أو أسباب 
أخرى تمنع الحصول على عقد زواج".

"تل��������ك املكات��������ب  القاض��������ي أن  واعتب��������ر 
أس��������همت في ازدي��������اد ح��������االت الطالق 
أيض��������ًا، ألنه��������م جعل��������وا إيق��������اع الطالق 
أمامهم بطريقة س��������هلة وغير مسؤولة 
مقابل الحصول على األجر، فال يقفون 

على أس��������باب الط��������الق وال يقدمون أية 
نصيح��������ة ملن يروم االنفص��������ال"، وتابع 
أن "أغل��������ب ح��������االت الط��������الق الت��������ي تقع 
أمامهم تكون مخالفة للشرع والقانون 
كونهم يجهل��������ون الكثير من املعامالت 

القانونية والشرعية".
ويؤكد الساعدي على "ضرورة تنظيم 
عمل تلك املكاتب للمخولن الشرعين 
ومتابعة عملهم ومحاسبة املقصرين 
منهم"، مبين��������ا أن "العق��������ود التي تبرم 
خارج املحكمة يتم التعامل معها وفقا 
للقانون عبر تقدي��������م طلب معنون إلى 
ه��������ذه املحكم��������ة للحصول عل��������ى حجة 
تصدي��������ق الزواج الواقع خارج املحكمة 
وفق��������ا لإلج��������راءات والتعليم��������ات التي 

نص عليها القانون".
من جانبه، يرى قاضي محكمة األحوال 
الش��������خصية ف��������ي الناصري��������ة مرتضى 

س��������ليم خصاف في حدي��������ث ل�"القضاء" 
أن "عم��������ل املأذون الش��������رعي ف��������ي البالد 
ينقص��������ه التنظيم واملعرف��������ة باألحكام 
الشرعية وهناك أشخاص غير مؤهلن 
يقومون به��������ذه املهام ما يضع املحاكم 
أمام مش��������اكل جمة تتمثل بعدم صحة 
املعلومات املدونة في الحجة الشرعية 

أو عدم حضور أطرافها".
ه��������ذه  أصح��������اب  "اغل��������ب  أن  وأض��������اف 
املكاتب ليس��������وا على درج��������ة من التفقه 
ف��������ي األح��������كام الش��������رعية بل إن قس��������ما 
منهم لم يطلع على تلك األحكام ويقوم 
بإص��������دار الحجج دون إملام بآثارها ما 
يترتب عل��������ى ذلك بطالن وقائع الزواج 
والطالق ال بل وصل التمادي ببعضهم 
إل��������ى إص��������دار الحجج مع علم��������ه بعدم 
صحته��������ا واالحتجاج بأن مس��������ؤولية 
التحقق من توفر الشروط الشرعية في 

الواقعة تقع على عاتق املحكمة". 

مائة ألف أجرة الطالق
ع��������ن  خص��������اف  القاض��������ي  ويتح��������دث 
"وجود آثار س��������لبية لعمل تلك املكاتب 
ال��������زواج والطالق"،  عق��������ود  بخصوص 
الفت��������ا إلى أن "عمل تل��������ك املكاتب يكون 
لق��������اء مبال��������غ مالي��������ة تصل ف��������ي بعض 
األحيان إلى مائة أل��������ف دينار للواقعة 
الواح��������دة، م��������ا يجع��������ل أصح��������اب تلك 
املكات��������ب ال يبذل��������ون الجه��������ود الالزمة 

للتحقق من األحكام الشرعية".
وأوضح أن��������ه "في عقود الزواج نالحظ 
أن اصحاب املكاتب الش��������رعية يقومون 
بإب��������رام العقد دون التحق��������ق من أهلية 
العاقدي��������ن، وفي بع��������ض األحيان دون 
حض��������ور طرفيه وما يترت��������ب على ذلك 
من مش��������اكل حول عدم صحة التوقيع 

في الحج��������ة أو عدم صح��������ة املعلومات 
املدونة فيه".

وأشار خصاف إلى أن "املأذون الشرعي 
وبس��������بب املردود املادي ال يحول دون 
إيقاع الطالق، وه��������ذا يعد هدما لكيان 

األسرة التي تعتبر لبنة املجتمع".
األح��������وال  محكم��������ة  قاض��������ي  ويقت��������رح 
الش��������خصية "إضفاء الصفة الش��������رعية 
على املأذون الشرعي من خالل الوقفن 
الس��������ني والش��������يعي بع��������د اجتيازه��������م 
تتضم��������ن حصول أصحاب  اختبارات 
املكات��������ب عل��������ى ق��������در كاف م��������ن املعرفة 

باألحكام الشرعية".
ودع��������ا الخصاف الى "ض��������رورة تقنن 
أعم��������ال املكاتب الش��������رعية بما يضمن 
تحقي��������ق املصلح��������ة االجتماعية وذلك 
من خ��������الل وض��������ع نص��������وص قانونية 
توجب على أصحاب املكاتب أتباعها 
وف��������رض العقوبة على م��������ن يخالفها"، 
مشددا على "ضرورة منع إبرام عقود 
الزواج خ��������ارج املحكمة وفرض عقوبة 
على العاقد الش��������رعي ف��������ي حالة إبرام 
العق��������د وكذلك ض��������رورة منع أصحاب 
املكات��������ب من الس��������ماح لل��������زوج بإيقاع 
الطالق عن��������د حضوره للم��������رة األولى 
قب��������ل ب��������ذل الجه��������ود إلقن��������اع ال��������زوج 
بالع��������دول عن الطالق وف��������رض عقوبة 

على املخالفن".
وع��������ن دع��������اوى الط��������الق ف��������ي محكمة 
األح��������وال الش��������خصية ف��������ي الناصرية 
التي صدرت بها إصدار أحكام بإيقاع 
الطالق ذكر أنها "ال تتجاوز العش��������رة 
أح��������كام ف��������ي الس��������نة الواح��������دة مقارنة 
الخارجي  الط��������الق  بأح��������كام تصديق 
الت��������ي تصل ف��������ي بعض األحي��������ان الى 
عشرين حكما في اليوم الواحد"، الفتا 
إل��������ى أن "الف��������ارق الكبير ب��������ن الرقمن 
يوضح مدى الجهود املبذولة من قبل 
املحاك��������م لتقريب وجه��������ات النظر بن 

الزوجن".  ■ ال تأبه هذه المكاتب بعواقب الطالق بقدر تحصيل األموال

مكاتب المأذون الشرعي تضاعف انفصال األزواج 
من أجل مئة ألف دينار.. حاالت طالق تتم بصورة غري شرعية

بغداد/ غسان مرزة

ينفصل مئات األفراد ع��������ن عائالتهم ودون معرفة ما حدث 
لهم أو مكان وجودهم بس��������بب النزاعات املسلحة والكوارث 
الطبيعي��������ة والهجرة واألزمات اإلنس��������انية األخرى، وُيعتبر 
األشخاص الذين ال ُيعرف مكان وجودهم ويظل مصيرهم 

مجهواًل "مفقودين". 
ويعرف املفقود بأنه "من غاب بحيث ال يعلم إن كان حيًا أم 
ميتًا، يحكم بكونه مفقودًا بناء على طلب كل ذي شأن" وقد 
ورد تعريف املفقود عل��������ى هذا النحو في املادة 36 / الفقرة 
1 من القانون املدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، كما عّرف 
قانون رعاية القاصرين رقم )78( لس���������نة 1980 املفقود بأنه: 
)الغائ��������ب الذي انقطعت أخباره وال تعرف حياته أو مماته( 
ويعتب��������ر املفق��������ود حيًا إلى أن تثبت وفات��������ه، فيبقى له ماله، 
ولوكيل��������ه الذي وكله قب��������ل فقده إدارة أمواله واس��������تثمارها 
وتق��������ع قضايا املفق��������ود ضمن اختص��������اص محكمة األحوال 
الشخصية في املنطقة التي فقد فيها املفقود، فإذا لم يترك 
املفق��������ود وكياًل أقام له قاضي محكمة األحوال الش��������خصية 

"قيمًا" يحصي أمواله وينميها ويستثمرها.
يقول القاضي صالح شمخي جبر القاضي األقدم في هيئة 
األحوال الشخصية واملواد الشخصية في محكمة التمييز 
االتحادية أن "قانون رعاية القاصرين رقم 78 لس��������نة 1980 
املع��������دل قد نظم أحكام الفقدان باعتب��������ار إن القانون املذكور 

وبموج��������ب إحكام املادة )3( ببندها )أوال( أش��������ار إلى نطاق 
س��������ريانه، ومن ضمن املش��������مولن بذلك املفق��������ود وذلك ألنه 
اعتبر املفقود بحكم القاصر بحس��������ب أح��������كام البند )ثانيا( 
م��������ن املادة املذكورة واملفقود بحس��������ب نص امل��������ادة )86( من 
القانون املذكور هو الغائب الذي انقطعت أخباره وال تعرف 
حياته أو مماته، أما املفقود العسكري فقد عرفه نص املادة 
)49/س��������ابعا( من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 
لس��������نة 2010 بأنه )من يفقد وال يعرف مصيره أثناء قيامه 

بالواجب أو بسببه(.
وأض��������اف القاضي جب��������ر انه "عل��������ى ذوي املفق��������ود مراجعة 
محكمة األحوال الشخصية في محل اإلقامة الدائم للمتوفى 
للحصول عل��������ى حجة حجر وقيمومة عل��������ى املفقود والتي 
تتضمن إثباتا لحالة الفق��������دان وحجرا للمفقود وتنصيب 
قيم عليه م��������ن ذويه إلدارة ش��������ؤونه واملحافظة على أمواله 
مع ع��������دم إمكانية التصرف به��������ا إال بموافقة مديرية رعاية 

القاصرين".
وتابع جبر "بعدها تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة 
بعد أن تجري التحقيقات الالزمة بش��������أن حالة الفقدان من 
خ��������الل االس��������تماع ألقوال مق��������دم الطلب البينة الش��������خصية 
)ش��������اهدين( واالط��������الع عل��������ى األوراق التحقيقي��������ة الخاصة 
بالفقدان ثم تقرر اإلعالن عن حالة الفقدان نشرا بالصحف 
املحلي��������ة". وأش��������ار القاضي إل��������ى أن "امل��������ادة )87( من قانون 
رعاية القاصرين اعتبرت القرار الصادر من وزير الدفاع أو 

وزير الداخلية بفقدان احد منتس��������بي الوزارتن املذكورتن 
بمثاب��������ة إع��������الن فقدان، إذ يق��������وم مقام إع��������الن املحكمة بهذا 
الش��������أن فإذا ما انتهت مدة اإلعالن أو ص��������در قرار من وزير 
الدفاع أو وزير الداخلية وثبت للمحكمة حالة الفقدان تقرر 

إصدار حجة الحجر والقيمومة".
وأت��������م القاضي حديثه قائاًل "إذا ما اس��������تمرت حالة الفقدان 
ولم تثبت وف��������اة املفقود "حقيقة" فقد أجازت املادة )93( من 
قانون رعاية القاصرين للمحكم��������ة وبناء على دعوى تقام 
م��������ن ذوي املفق��������ود وتحديدا اح��������د ورثته أن ُيحك��������م بوفاته 

بإحدى الحاالت اآلتية:  
1 - إذا قام دليل قاطع على وفاته

2 - إذا مرت أربع سنوات على إعالن فقده
3 - إذا فق��������د في ظروف يغل��������ب عليها افتراض هالكه ومرت 
سنتان على إعالن فقده وان الحالتن 2و3 املذكورتن هما 

األكثر شيوعا بهذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح القاضي عصام عبد الحميد الش��������عالن 
عضو هيئ��������ة األحوال الش��������خصية واملواد الش��������خصية في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة ان "دعوى املطالب��������ة بالحكم 
بوف��������اة املفقود تقام من قبل من ل��������ه مصلحة بإقامتها وهو 
م��������ن يكون وريثا، وذلك بعد الحكم بوف��������اة املفقود باعتبار 
إن املصلحة شرط إلقامة أي دعوى إضافة لشرطي األهلية 
والخصوم��������ة، وتقام الدع��������وى عادة على مدي��������ر عام رعاية 
القاصري��������ن / إضافة لوظيفته لتعل��������ق موضوعها بمفقود 

وهو بحكم القاصر ".
 وأش��������ار الش��������عالن أن املحكمة س��������وف تج��������ري التحقيقات 
الالزمة بش��������أن موضوع الدعوى بما في ذلك إجابة املدعى 
علي��������ه مدي��������ر ع��������ام رعاي��������ة القاصري��������ن / إضاف��������ة لوظيفته 
وتس��������تمع للبين��������ة الش��������خصية وأق��������وال وال��������دي املفقود أو 
ذويه على س��������بيل االستيضاح عن اس��������تمرار حالة الفقدان 
وتطلع عل��������ى حجة الحج��������ر والقيموم��������ة وأولياتها وعلى 
األوراق التحقيقي��������ة الخاصة بح��������ادث الفقدان وصورة قيد 
األح��������وال املدنية. وتابع الش��������عالن أن األم��������ر قد يقتضي في 
بع��������ض األحيان مخاطبة بعض الجهات الرس��������مية كمعهد 
الطب العدلي ودائرة اإلص��������الح العراقية والجهات األمنية 
والحقيقي��������ة للتحقق إن كانت لديه��������ا معلومات عن املفقود  
فإذا ثبت للمحكمة اس��������تمرار حالة الفقدان رغم مرور أربع 
سنوات على إعالن حالة الفقدان دون وجود معلومات على 
كونه حيا أو دون أن يثبت وفاته بمس��������تند رسمي فتقضي 
املحكمة بموت املفق��������ود ويعتبر تاريخ صدور الحكم بذلك 
تاريخا لوفاته استنادا ألحكام املادة )95( من قانون رعاية 
القاصرين. وذكر القاضي أن "دعاوى الحكم بوفاة املفقودين 
تحتل حيزا كبيرا من عم�ل محاكم األحوال الشخصية سيما 
في املناطق التي تعرضت للعمليات اإلرهابية أو خضعت 
لس��������يطرة التنظيمات اإلرهابية املسلحة وما رافق ذلك من 
ح��������االت فقدان ملواطنيه��������ا". وأضاف الش��������عالن أن "األحكام 
الص��������ادرة بوف��������اة املفقودين خاضع��������ة للتميي��������ز التلقائي 

)الوجوبي( لدى محكمة التمييز االتحادية بموجب أحكام 
امل��������ادة )309( بفقرتها )1( من قان��������ون املرافعات املدنية رقم 
83 لس��������نة 1969 املع��������دل إذ أوالها املش��������رع أهمية خاصة إذ 
منع تنفيذها ما ل��������م تصدق من محكمة التمييز االتحادية 

استنادا للفقرة )2( من املادة املذكورة".
وخلص الشعالن إلى أن "إجراءات القضاء في مجال دعوى 
الحك��������م بوفاة املفقودين تخلو من التعقيد ولكنها تقتضي 
في الوقت نفس��������ه إجراءات دقيق��������ة الن الحكم بوفاة املفقود 
ليس باألمر اليس��������ير الس��������يما وانه يترتب عل��������ى ذلك أمور 
مهمة كصدور قسام ش��������رعي عند اعتباره متوفى واعتبار 
أمواله تركة تقس��������م على مس��������تحقيها من ورثت��������ه واعتبار 
زوجته أرملة ويقتض��������ي أن تعتد عدة الوفاة البالغة أربعة 
أش��������هر وعش��������رة أيام وليس له��������ا الحق بال��������زواج من رجل 
أخر إال بعد انقضاء عدتها واكتس��������اب حكم الوفاة الدرجة 

القطعية بتصديقه تمييزا".
 وخل��������ص القاض��������ي إن قان��������ون تعوي��������ض املتضررين جراء 
العملي��������ات الحربي��������ة واألخط��������اء العس��������كرية والعملي��������ات 
اإلرهابي��������ة رق��������م 20 لس��������نة 2009 ال��������ذي ش��������رع لتعوي��������ض 
املتضرري��������ن قد ش��������مل بأحكامه ح��������االت الفقدان وش��������كلت 
بموجب��������ه لجنة مركزية ولج��������ان فرعية في بغ��������داد وإقليم 
كردستان واملحافظات تتولى تعويض املشمولن بإحكامه 
الس��������تحصال  مراجعته��������ا  املفقودي��������ن  ذوي  بإم��������كان  وان 

التعويضات".

قضاة تمييز يتحدثون عن "المفقودين" وموقفهم القانوني

دور القضاء 
في إشاعة الثقافة القانونية

إضاءات
قضائية

في كل مجتمع هناك قواعد تحكم العالقة بن األفراد مهما كانت طبيعة تلك 
القواعد س��������واء أكانت قوانن مقننة ام تعليمات، وان نجاح أي قانون يعتمد 
على صح��������ة تطبيقه وم��������ن اهم االمور الت��������ي تؤدي ال��������ى التطبيق الصحيح 
للقانون هو معرفة أفراد املجتمع بالقواعد القانونية وفهمهم لها وبالتالي 
يكون الجهل بالقانون على نطاق ضيق ما يساعد على ان تؤتي هذه القواعد 

ُأُكلها وفق السياقات القانونية لها وعلى أعلى املستويات.
ان الثقاف��������ة القانوني��������ة من العوامل املس��������اعدة على تعديل س��������لوك االفراد من 
حيث االلتزام واالنضباط واحت��������رام القانون فالثقافة القانونية هي حصول 
الح��������د االدنى م��������ن االدراك والفهم للنص��������وص القانوني��������ة ذات العالقة حيث 
تعتبر الثقافة القانونية احد الروافد املهمة التي تقوي ش��������خصية االنس��������ان 
وتجع��������ل منه قادرا على مواجه��������ة الحياة، اذ يمثل الوع��������ي القانوني صورة 
تس��������توعب كل انواع الثقافة العامة في املجتمع وان حالة االنس��������ان االصلية 
ه��������ي حالة الفوضى والعنف والقوة فال يمكن تصور مجتمع بش��������ري متمدن 

بدون قانون او حكومة.
 وم��������ن هنا ف��������أن القانون ضرورة طبيعي��������ة للمجتمع وان الثقاف��������ة القانونية 
ليس��������ت مجرد معرفة القوان��������ن والنصوص القانونية وال تعني املناقش��������ات 
النظري��������ة التي تدور بن اوس��������اط رج��������ال القانون املتخصصن من أس��������اتذة 
وفقه��������اء ومحامن وغيرهم م��������ن رجال القانون والتي كثي��������را ما تبدو خارج 

االهتمامات املباشرة للمواطن.
 ولغ��������رض إش��������اعة الثقافة القانوني��������ة في املجتمع العراق��������ي وتوضيح الدور 
الدستوري والقانوني للقضاء في إجراءات التحقيق واملحاكمة في مختلف 
أنواع الجرائم إلزالة اللبس الحاصل لدى الكثير ممن يعتقد ان القضاء وحده 
فقط هو املختص واملس��������ؤول عن كش��������ف الجرائ��������م ومرتكبيها وهذا االعتقاد 
الخاطئ سببه الخلل في الثقافة القانونية وعدم التواصل والتوضيح للرأي 
العام عن دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية املتكامل بهذا الخصوص 
وعدم معرفة الرأي العام بحقائق األحداث كما هي، فقد وجه مجلس القضاء 
االعل��������ى بعقد ورش عمل يحضرها الس��������ادة القضاة واعض��������اء االدعاء العام 
املختص��������ن فهن��������اك الكثير م��������ن ال يعرف مهمة الس��������لطة القضائي��������ة حيث ان 
القضاء س��������لطة مس��������تقلة وان إصدار القرارات القضائية م��������ن القضاء فيجب 
تنفيذها من الس��������لطات املختصة وهي السلطات االمنية والجهات املختصة 
بإنف��������اذ القان��������ون ال بل ان الكثير ال يميز بن مجل��������س القضاء االعلى ووزارة 
العدل حيث ان مجلس القضاء االعلى ومكونات الس��������لطة القضائية االخرى 
كمحكمة التمييز االتحادية واملحكمة االتحادية العليا وجهاز االدعاء العام 
ورئاسة هيأة اإلشراف القضائي ومحاكم االستئناف االتحادية وان القضاء 
ال سلطان عليه لغير القانون فعندما يصدر قاضي التحقيق امر القبض فان 
تنفي��������ذه يقع على عاتق الجهات املختصة وكذلك الحكم باإلعدام فان تنفيذه 
يتطل��������ب اصدار املرس��������وم الجمه��������وري وتنفيذه م��������ن قب��������ل وزارة العدل وفقا 
ألح��������كام القانون وان القضاء يتعامل مع االدلة املتوفرة في الدعوى حيث ان 
املتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة وبعد ايداع املحكوم في دوائر 
االصالح يصبح التعامل معه من اختصاص وزارة العدل و ال يجوز القبض 
عل��������ى انس��������ان او توقيفه اال بموجب قرار قضائي كم��������ا ان لحرية التعبير عن 
الرأي محددات دس��������تورية وقانونية حيث ان الديمقراطية ال تعني بأي شكل 
من األشكال مخالفة القانون والنظام العام و اآلداب العامة وان القضاء يعمل 
وفقا للقوانن التي تصدرها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وان 
الدس��������تور العراقي قد ن��������ص على ان ال يجوز للقاض��������ي االنتماء الى االحزاب 
السياس��������ية و اليجوز التدخل في عمل القضاء وان الثقافة القانونية تساهم 
بزيادة الوعي االجتماعي لألفراد ومعرفتهم بالحقوق والواجبات امللقاة على 
عاتقهم وكذلك تساهم في العيش االمن والسليم ضمن املنظومة االجتماعية 
الواحدة وان عقد ورش العمل مع اجهزة االعالم املرئي واملسموع والصحف 
ومنظمات املجتمع املدني والنقاش��������ات في مجال الثقافة القانونية يمكن ان 
تحفز عملية الوعي االجتماعي بالقانون كما يمكن النتشار الوعي بالقانون 

ان يمهد األرضية املناسبة لعملية تطبيق القانون على نحو فعال.
 ولك��������ي تكتمل ثقاف��������ة العلم بالقانون الب��������د ان يكون الى جانبها ش��������كل آخر 
م��������ن أش��������كال الثقافة القانوني��������ة وهي ثقافة احت��������رام القان��������ون ويتفرع عنها 
ضرورة نش��������ر ثقافة احترام القانون وهناك اعتقاد خاطئ من أن القضاء هو 
من يص��������در القوانن وهناك من يطلب من القضاء تعديل القوانن النافذة او 
تشريع قوانن جديدة مع أن تشريع القوانن او إلغائها أو تعديلها ال يدخل 
ضمن اختصاص القضاء وإنم��������ا من اختصاص مجلس النواب وان القضاء 

العراقي قد فس��������ح املجال أم��������ام الجميع للحصول 
على املعلومة القضائية من خالل املركز اإلعالمي 
للسلطة القضائية وان إقامة ورش العمل من قبل 
القضاء مع اجهزة االعالم املختلفة سوف يساهم 
في توضيح الحقائق التي ربما تغيب عن املواطن 
في فه��������م وإدراك طبيعة عم��������ل القضاء حيث كلما 
كانت الثقافة القانوني عالية في املجتمع ازدادت 
معرفة االف��������راد بواجباتهم وحقوقهم واحترامهم 

للقواعد القانونية.
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

https://www.hjc.iq/view.68576/


 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
3تقارير

بغداد / ساهرة رمضان

حسمت املحكمة االتحادية العليا 56 
دعوى خ��������الل حزي��������ران املاضي وهي 
جمي��������ع الدعاوى املدرج��������ة في جدول 

أعمالها خالل الشهر ذاته. 
وذكر أحد قضاة املحكمة ان محكمته 
ردت دع��������اوى ع��������دة، إحداها تتضمن 
طلب الحك��������م بعدم دس��������تورية املواد 
)25/ رابع��������ا( م��������ن قان��������ون املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات رقم )31( 
لسنة 2019، الفتا إلى رد دعوى املدعي 
عميد كلية الرافدين الخاصة بفرض 
املتحققة  الدخ��������ل والضرائب  ضريبة 
على رواتب منتس��������بي كلية الرافدين 
منذ س��������نة 2004 ب��������دون قانون وبأثر 
رجع��������ي خالفًا ألح��������كام املادتن )19/

تاسعًا( و )28/اوال( من الدستور.
واشار الى ان "املحكمة نظرت الدعوى 
الخاص��������ة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية 
للمس��������اءلة والعدالة رقم )10( لس��������نة 
للدس��������تور،  بداع��������ي مخالفتها   2008

وصدر قرارها برد الدعوى أيضًا". 
ومضى الى ان "املحكمة ردت الدعوى 

الخاصة بإيقاف عمل اللجنة املشكلة 
بموج��������ب الق��������رار )140( لس��������نة 2019 
ودف��������ع مس��������تحقات اللجن��������ة االوملبية 
الوطنية العراقي��������ة بواقع )1/12( من 
منحتها املخصصة في املوازنة العامة 

االتحادية للسنة املالية 2019".
النظ��������ر  "املحكم��������ة وبع��������د  ان  وتاب��������ع 
بالدعوى املرقمة )17/اتحادية/2020( 
الخاص��������ة بطلب الحك��������م بإلغاء املادة 
)10/اوال( من قان��������ون التقاعد املوحد 
املع��������دل بقان��������ون التعدي��������ل االول رقم 
)26( لس��������نة 2019 بداع��������ي مخالفتها 
ألحكام الدستور، اصدرت قرارها برد 

الدعوى".
واض��������اف ان "املحكم��������ة نظرت ايضا 
دع��������وى خاصة بطل��������ب الحكم بعدم 
دستورية قانون التقاعد املوحد رقم 
)26( لس��������نة 2019 )قان��������ون التعديل 
االول لقان��������ون التقاع��������د املوحد رقم 
)9( لس��������نة 2014(  شكال وموضوعا 
والحكم بعدم دس��������تورية عدة مواد 
منه، وبعد الس��������ماع ألق��������وال اطراف 

الدعوى قررت املحكمة ردها".
وأش��������ار إلى "حس��������م دع��������وى املدعي 

رئي��������س مجل��������س محافظ��������ة نينوى 
اضاف��������ة لوظيفت��������ه واملدع��������ي علي��������ه 
إضاف��������ة  الن��������واب  مجل��������س  رئي��������س 
الطع��������ن  املتضمن��������ة  لوظيفت��������ه، 
الدستوري بالقانون رقم )27( لسنة 
2019 )قانون التعديل الثاني لقانون 
املحافظ��������ات  مجال��������س  انتخاب��������ات 
 )2018 لس��������نة   12 رق��������م  واالقضي��������ة 
وبعد النظر واالس��������تماع الى اطراف 

الدعوى، تم حسمها برد الدعوى".
وبن ان املحكم��������ة ردت دعوى نقيب 
االطباء العراقي��������ن إضافة لوظيفته 
مجل��������س  رئي��������س  علي��������ه  واملدع��������ي 
الن��������واب اضافة لوظيفت��������ه واملرقمة 
وموضوعها  )20/اتحادي��������ة/2020( 
/10( بامل��������ادة  الدس��������توري  الطع��������ن 
اوال( م��������ن القان��������ون رقم )26( لس��������نة 
2019 )قانون التعديل االول لقانون 
التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014، 
كم��������ا ردت الدعوى الخاصة بالطعن 
الدس��������توري باملادة )16( من قانون 
البن��������ك املرك��������زي العراقي رق��������م )56( 
لس��������نة 2004 املع��������دل بالقان��������ون رقم 

)82( لسنة 2017".

بغداد/ علي البدراوي

ونظ��������م املش��������ّرع العراق��������ي عمليتي 
صناعة األدوية الطبية واستيرادها 
بع��������دم  تح��������ددت  دقيق��������ة  بأح��������كام 
س��������ماحه التعام��������ل بها م��������ا لم تكن 
م��������ن مصدر معروف وحاصلة على 
اعتراف رس��������مي من قب��������ل الجهات 
املعني��������ة, فه��������و يجعل م��������ن حيازة 
أدوي��������ة مجهزة من قبل مصدر غير 
معترف به رس��������ميًا بقصد االتجار 
بها من جرائ��������م تخريب االقتصاد 
الوطني املاس��������ة بالشرف ويعاقب 
عليها بأشد العقوبات التي تتراوح 
بن عقوبتي اإلعدام والحبس ملدة 
خمس س��������نوات, وجعل هذا الحكم 
ش��������امال الش��������خص املج��������از وغي��������ر 

املجاز بالتعامل باألدوية الطبية.

أدوية مهربة 
في مطار النجف

بتاري��������خ الخامس عش��������ر من أيلول 
م��������ن ع��������ام 2019 أحيل مدي��������ر كمرك 
مطار النج��������ف الدولي إلى القضاء 
بتهمة إدخال أدوي��������ة مهربة حيث 
اعترف بتقاضيه مبلغ ألفي دوالر 
أميرك��������ي من احد األش��������خاص لقاء 
س��������ماحه بمرور أدوية مهربة عبر 

املطار.
عل��������ى  تح��������وي  البضاع��������ة  كان��������ت 
أربعمائة علبة )من الحجم الكبير( 
قدمه��������ا مالكوها لس��������لطات املطار 
على أنه��������ا مالبس مس��������توردة من 
س��������ورية. حيث كان عم��������ل الجاني 
يتعل��������ق  املط��������ار  كم��������ارك  كمدي��������ر 
بالتحق��������ق من صالحي��������ة البضاعة 
وفحصه��������ا  الرس��������مية  وأوراقه��������ا 
بش��������كل دقيق مش��������تركًا مع ش��������ركة 
الش��������حن الج��������وي وبع��������د التحق��������ق 
منها تم اس��������تيفاء الرسم الكمركي 
املنف��������ذ  ضب��������اط  أح��������د  بإش��������راف 
الحدودي )في املط��������ار( اضافة الى 
االج��������راءات الكمركية االخرى ليتم 
تس��������ريبها ال��������ى العراق عل��������ى أنها 
بضاع��������ة مالب��������س، علم��������ا أن مطار 
النج��������ف ليس م��������ن ضم��������ن املنافذ 
الحدودية املخولة بإدخال االدوية 

الى العراق.
 م��������رت اج��������راءات دخ��������ول االدوي��������ة 
بسالس��������ة واخرج��������ت البضاعة من 
احدى بوابات املطار بإشراف املتهم 
ومتابعته ليتم ايداعها في مخزن 
الشحن الجوي. وفي التحقيق أفاد 
شهود عيان بان االدوية املفرغة في 
املخزن كان��������ت واضحة للعيان لكن 
املذك��������ور عند ادائ��������ه لعمله اليومي 
اليق��������وم بالكش��������ف عنه��������ا )حس��������ب 
االتفاق املبرم مع االطراف االخرى( 
الس��������يارات  ف��������ي  تحميله��������ا  ليت��������م 

وادخلت الى املحافظة.
تك��������ررت تل��������ك الحالة بن اس��������بوع 
واخر على ش��������كل ثالث وجبات الى 

اربع خالل االس��������بوع الواحد ليتم 
ضب��������ط االدوي��������ة التي بل��������غ وزنها 
طن��������ا، حي��������ث اعت��������رف املته��������م ف��������ي 
التحقي��������ق ان حصته من كل عملية 
ادخال قد بلغت ألفي دوالر أميركي 
لتحك��������م علي��������ه محكم��������ة الجنايات 
املتخصص��������ة بقضاي��������ا النزاهة في 
ملدة  بالس��������جن  النجف  اس��������تئناف 
عش��������ر س��������نوات اس��������تنادًا ألح��������كام 
البند ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 
1983 وبدالل��������ة امل��������واد 47 و48 و49 

من قانون العقوبات.

نصف مليون علبة 
دوائية مخالفة

في شهر ش��������باط من العام الحالي 
2021 ضبط��������ت الس��������لطات األمنية 
املختصة قرابة نصف مليون علبة 
دواء ممنوعة ومنتهية الصالحية 
كان��������ت مخب��������أة ف��������ي أح��������د مذاخ��������ر 
منطقة الحارثية ف��������ي بغداد حيث 
الق��������ي القبض عل��������ى مالكيه وتمت 
إحالته��������م للقض��������اء لتطف��������و عل��������ى 
الس��������طح من جديد مشكلة األدوية 

املهربة ومنتهية الصالحية.
ول��������م تخل املناف��������ذ البرية والجوية 
للعراق من تسرب األدوية املهربة إذ 
حصل في أواخر شهر كانون الثاني 
من العام الحالي ان ضبطت شحنة 

أدوي��������ة مهربة عبر مين��������اء ام قصر 
ف��������ي محافظة البصرة. ففي مس��������اء 
ي��������وم 2021/1/28 وردت معلومات 
م��������ن ميناء أم قصر الش��������مالي تفيد 
بوج��������ود احدى الحاوي��������ات املهربة 
بحج��������م )40 قدم��������ا( محمل��������ة على 
إحدى العج��������الت وفي طريقها إلى 
س��������فوان بع��������د تمك��������ن املهربن من 
إخراجها م��������ن بوابة ميناء أم قصر 
وبع��������د ضبطها من قبل الس��������لطات 
اتض��������ح انها تح��������وي عل��������ى أدوية 
مهربة ق��������د وضعت خل��������ف معدات 
منزلي��������ة ومرش��������ات زراعي��������ة. حيث 
ت��������م إعطاء القرار بضب��������ط الحاوية 
التحقيق  وانتقال ضاب��������ط  املهربة 

لضبطها على طريق سفوان.

في بابل أيضا
في ش��������هر أي��������ار املنص��������رم أصدرت 
الهيئ��������ة الثاني��������ة ملحكم��������ة جنايات 
بابل حكما بالس��������جن ملدة 15 سنة 
بحق مدان بحي��������ازة كميات كبيرة 
من األدوية واملتاجرة بها بصورة 
غير رسمية استنادا ألحكام القرار 
39 لسنة 1994 عن جريمة التعامل 
بأدوي��������ة غي��������ر مجهزة م��������ن مصدر 
رس��������مي، كما أص��������درت ق��������رارا آخر 
بالسجن 15 سنة ضد املدان نفسه 
اس��������تنادا ألح��������كام 39 لس��������نة 1994 

عن جريمة حي��������ازة األدوية بقصد 
املتاجرة بها، كما قررت مصادرتها 
وتسليمها إلى دائرة صحة بابل".

القضاء ومجابهته 
مهربي األدوية

ولتس��������ليط الض��������وء عل��������ى موق��������ف 
قاض��������ي محكمة  تح��������دث  القض��������اء 
جناي��������ات الك��������رخ/ الهي��������أة األول��������ى 
الس��������يد احم��������د الج��������واري قائال: إن 
القان��������ون العراقي ق��������د طبق النص 
)مجلس  ال��������وارد بما كان يع��������رف ب�
املرق��������م  املنح��������ل  الث��������ورة(  قي��������ادة 
عال��������ج  وال��������ذي   1994 لس��������نة   )39(
تل��������ك الجريم��������ة وعدها م��������ن جرائم 
والوطني  االقتص��������ادي  التخري��������ب 
املخل��������ة بالش��������رف وح��������دد عقوب��������ة 
مرتكبيها باإلعدام او السجن املؤبد 
او الس��������جن املؤقت او بالحبس ملدة 
خمس س��������نوات وبغرامة ال تقل عن 
)10( آالف دينار وال تزيد على مائة 
أل��������ف دينار )عدل��������ت الغرامة لتصل 
إلى عش��������رة مالين دين��������ار عراقي( 
كم��������ا أعطى للمحكمة حق مصادرة 
أموال املحكوم عليه بما يتناس��������ب 

مع جسامة الضرر.
حس��������ب  تح��������دد  العقوب��������ة  أن  أي 
االدوي��������ة  )كمي��������ة  الفع��������ل  جس��������امة 
املهربة ومنشأها ومدى خطورتها 

عل��������ى املجتم��������ع( كم��������ا ح��������دد القرار 
األفعال الت��������ي ينطبق عليها النص 
املذكور، من ضمنها اخراج االدوية 
واملس��������تلزمات واالجه��������زة والطبية 
وكل ما يتعلق بها من مواد بصورة 
املؤسس��������ات  م��������ن  مش��������روعة  غي��������ر 
الصحية الرسمية والجمعيات ذات 

النفع العام.
واض��������اف القاضي أحم��������د الجواري 
"كم��������ا عالج الن��������ص ايضا موضوع 
والس��������جالت  املس��������تندات  تزوي��������ر 
باألدوي��������ة  الخاص��������ة  الرس��������مية 
واملس��������تلزمات واالجه��������زة الطبي��������ة 
بقص��������د اخف��������اء التصرف��������ات غي��������ر 
القانوني��������ة في هذه امل��������واد. علما ان 
ه��������ذا النص ينطبق عل��������ى القائمن 
ف��������ي حال  الصحي��������ة  باملؤسس��������ات 
عهدته��������م  تح��������ت  ادوي��������ة  وج��������ود 
وس��������جالت ومس��������تندات يتالعبون 
بها بقصد اخف��������اء عمليات تهريب 
االدوية واملس��������تلزمات الطبية التي 
تس��������توردها وزارة الصح��������ة والتي 
تتم داخ��������ل مؤسس��������اتهم الصحية 
به��������دف اخراجه��������ا للمضاربن في 
السوق السوداء وبيعها للمواطنن 
خالفا للغرض الذي استوردت من 

أجله".
وتاب��������ع "كم��������ا عال��������ج الن��������ص ايضا 
حيازة االدوية واملستلزمات الطبية 

بقصد املتاجرة به��������ا اذا كانت غير 
مجه��������زة م��������ن مص��������در معت��������رف به 
رسميا بموجب قوائم اصولية. اي 
ان وزارة الصحة تستورد ادوية من 
مناشئ عاملية معروفة أما في حال 
ان كانت املؤسس��������ات املسؤولة عن 
االستيراد قد ادخلت للبلد ادوية من 
مناش��������ئ غير معروفة عامليا وغير 
معترف بها )غير مطابقة للشروط 
الصحية( فإن ذلك يعرضها للنص 

القانوني املشار إليه".
وف��������ي اجابته على تف��������اوت االحكام 
القضائية على املخالفن لش��������روط 
وضواب��������ط إدخ��������ال االدوي��������ة أجاب 

القاضي الجواري قائال:
تتف��������اوت االح��������كام القضائية بحق 
املخالفن حسب كمية املواد املهربة 
وكيفية ضبطها، اضافة الى االخذ 
بالحس��������بان تبعات استعمالها من 
قب��������ل املس��������تهلكن خصوصا اذا ما 
نجم عنه��������ا حاالت وف��������اة ملجاميع 
أو أف��������راد حي��������ث يعده��������ا القان��������ون 
جريمة قتل تسري بحق مرتكبيها 
امل��������ادة )410( من قان��������ون العقوبات 

العراقي.
وعن الوضع القانوني للصيدليات 
من تلك الح��������االت فأجاب قائال: في 
م��������ا يخ��������ص الصيادلة ف��������أن هناك 
قان��������ون يحكمه��������م )قان��������ون مزاولة 
مهن��������ة الصيدل��������ة( لك��������ن اذا ما ثبت 
ان األدوية املوجودة في الصيدلية 
غي��������ر معروف��������ة من مناش��������ئ عاملية 
ومص��������دق عليه��������ا م��������ن قب��������ل وزارة 
الصحة، قطعا ان القانون سيطبق 
عل��������ى مالكها، لكن هناك جانب آخر 
يتعلق بمخالف��������ات البيع من حيث 
الدواء  بتسعيرة  الصيدلية  تالعب 
حي��������ث يطب��������ق على مالكه��������ا قانون 
)مزاول��������ة مهن��������ة الصيدلة( املش��������ار 

اليه.
وعن تجربت��������ه القضائي��������ة مع تلك 
الخروقات الخطيرة اشار الجواري 
الى أنه منذ توليه رئاسة الجنايات 
في عام 2015 كان من ضمن الدعاوى 
التي نظر بها هي الخاصة بتهريب 
االدوي��������ة حي��������ث اص��������درت املحكمة 
ال��������ى  وصل��������ت  أح��������كام  بموجبه��������ا 
السجن املؤبد وصودرت بموجبها 
أموال املحكومن وفقًا للقرار املشار 

إليه آنفًا.

آلية دخول الدواء إلى العراق
نبتعد قليال عن الجانب القانوني 
لنتوجه إلى آلية دخول الدواء إلى 
العراق عبر لس��������ان احد املختصن، 
حيث تحدث املدير الس��������ابق ملعهد 
املص��������ول واللقاح واملدير الس��������ابق 
الستيراد املس��������تلزمات الطبية في 
محم��������د  الدكت��������ور  الصح��������ة  وزارة 
اس��������ماعيل مجيد/ استشاري علم 
االم��������راض خبي��������ر اللقاحات عضو 
الرافدي��������ن  مرك��������ز  ادارة  مجل��������س 

للتنمية الصحية قائال:
الب��������د من االش��������ارة الى ان الش��������ركة 
االدوي��������ة  لتس��������ويق  العام��������ة 
)كيماديا(  الطبي��������ة  واملس��������تلزمات 
ه��������ي املس��������ؤول األول واألخي��������ر عن 
اس��������تيراد كل م��������ا يخ��������ص الجانب 
الطب��������ي م��������ن )أدوية ومس��������تلزمات 
طبي��������ة( ف��������ي وزارة الصحة حصرًا، 
ولغرض تخفيف الضغط على هذه 
الشركة تم السماح لبعض املوردين 
باس��������تيراد األدوية ضمن ش��������روط 
وضواب��������ط محددة، منه��������ا ان تكون 
الشركات مسجلة في وزارة الصحة 
اوال، كما يتم تس��������جيل األدوية بعد 
ان يتم جلب نم��������اذج منها تفحص 
ف��������ي )مختب��������ر الرقاب��������ة الدوائي��������ة( 
التابع ل��������وزارة الصحة وعلى ضوء 
تل��������ك الضوابط يت��������م تحديد دخول 
ال��������دواء الى العراق م��������ن عدمه. بعد 
إق��������راره من قب��������ل )الهيئ��������ة الوطنية 
لألدوي��������ة(. وهذه الهيئة مس��������ؤولة 
ودراس��������تها  االدوية  انتق��������اء  عل��������ى 
بشكل جيد وهي من تقرر استيراد 

الدواء من عدمه.
وأش��������دد على أن عملية االس��������تيراد 
الدوائ��������ي في العراق ليس��������ت باألمر 
الصعب ال��������ذي يحتم على اصحابه 
اللجوء الى ط��������رق التهريب إلدخال 
بضاعتهم الى العراق ملتفن على 
الضواب��������ط القانوني��������ة كما يبررون 
أحيانًا بش��������كل مضلل الى وس��������ائل 

اإلعالم. 
وعليه أق��������ول ان من يدخ��������ل الدواء 
ال��������ى الع��������راق بطريق��������ة التهريب ال 
يمك��������ن أن يؤخ��������ذ بجان��������ب حس��������ن 
النية جراء ما ذكرت من تسهيالت 
تتي��������ح له إدخالها بصفة رس��������مية، 
اضافة الى ان التعريفات الكمركية 
عل��������ى األدوية تع��������د قليلة قياس��������ا 
فالرس��������وم  األخ��������رى،  بالبضائ��������ع 
والتخليص الكمرك��������ي للدواء تعد 
من االمور غي��������ر املعقدة. لكن هناك 
نف��������وس ضعيفة همه��������ا الربح غير 
املش��������روع عل��������ى حس��������اب املواط��������ن 
العراق��������ي، لكن القض��������اء يقف دائما 
باملرص��������اد لها وفقا للتجارب التي 

اطلعنا عليها. 
وبالرغم م��������ن ذلك، يؤك��������د الدكتور 
إع��������ادة  ض��������رورة  عل��������ى  مجي��������د 
إستراتيجية آلية استيراد االدوية 
الطب��������ي  الس��������وق  ال��������ى  ودخوله��������ا 
العراق��������ي عب��������ر تش��������كيل لجنة من 
الحكماء من خب��������راء وزارة الصحة 
الدوائي  بالجوان��������ب  واملختص��������ن 
بمش��������ورة واش��������راف قضائي ومن 
الس��������لطات املختص��������ة، اي ينبغ��������ي 
ضواب��������ط  تض��������ع  هيئ��������ة  تش��������كيل 
جديدة لغرض السيطرة على مثل 
تل��������ك االم��������ور لصيانة أم��������ن وحياة 
وسالمة املواطن العراقي وحصانة 
صحت��������ه م��������ن أي خ��������رق دوائ��������ي قد 

تكون تبعاته خطيرة على حياته.

المحكمة االتحادية العليا تحسم 56 دعوى خالل حزيران

أدوية مهربة تعبر المطارات والمنافذ إلى المذاخر والصيدليات
أحكام قضائية حازمة بحق مهربي األدوية واخملالفني لشروطها

ال يختلف اثنان على التأثير الكبير الذي تتركه األدوية على صحة كل من الفرد واملجتمع, والشك أن مردود ذلك التأثير سيكون 
سلبيًا عند ترك التعامل بها وطرق إيصالها للمريض بشكل عشوائي وغير محكوم بقواعد قانونية تكفل توفيرها بالكمية 

الكافية والنوعية الجيدة من حيث صالحيتها في أداء وظيفتها بعالج األمراض أو الوقاية منها أو تخفيف آالمها على املصابن.

■ تشكيلة المحكمة االتحادية العليا خالل إحدى المرافعات 

■ ملف األدوية يحتاج إلى رقابة واسعة ونظام محكم يمنع تهريبها
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ويتحدث رئيس هيأة اإلش��������راف القضائي، 
القاض��������ي مس��������لم متعب مدب ف��������ي حوار مع 
"القضاء" عن سلطات هيأته التي تمتد إلى 
التحقيق واملحاكمة التي قد تصل إلى إنهاء 
خدمات القاضي إذا كان الفعل املنسوب إليه 
جس��������يمًا، مؤكدا أن تلك املحاكمات تخضع 
االعتيادين  املتهم��������ن  إلج��������راءات محاكمة 

نفسها.

الحوار كامال، فيما يلي:

* كيف يمكن أن نعرف هيأة اإلش��������راف 
القضائي؟

- بالرجوع الى أحكام املادة 89 من دس��������تور 
جمهورية العراق لع��������ام 2005 وقانون هيأة 
اإلشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 يمكن 
أن نع��������رف هي��������أة اإلش��������راف القضائي بأنها 
احدى مكونات السلطة القضائية االتحادية 
وتتألف من الرئي��������س ونائب الرئيس وعدد 

كاف من املشرفن القضائين.

* م��������ا الهيكلي��������ة التنظيمي��������ة او اإلداري��������ة 
لهذه الهي��������أة وهل لها عم��������ق تاريخي ام 
من ضمن التش��������كيالت التي استحدثت 

مؤخرًا بعد عام 2003 ؟
- تتكون هيأة اإلشراف القضائي من مكتب 
رئيس اإلش��������راف وخمسة أقس��������ام هي قسم 
الشؤون االدارية وقسم التحقيق والشكوى 
وقس��������م التدقيق املالي وقسم املتابعة وقسم 
الدراسات والبحوث، وللهيأة عمق تاريخي 
إذ كانت تسمى سابقا هيأة التفتيش العدلي 
بموج��������ب قانونه��������ا املرقم 115 لس��������نة 1966 
ثم س��������ميت هيأة اإلش��������راف العدلي بموجب 
قانون اإلشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 
امللغى، ولم تكن من ضمن التش��������كيالت التي 

استحدثت مؤخرًا بعد عام 2003.

* إلى ماذا تس��������تند هيأة اإلش��������راف في 
عملها؟ هل من أس��������اس قانوني يخولها 

ممارسة مهامها؟
- تس��������تند هيأة اإلش��������راف ف��������ي عملها على 
قان��������ون اإلش��������راف القضائي رقم 29 لس��������نة 
ال��������ذي  القانون��������ي  األس��������اس  وه��������و   2016
يخولها ممارس��������ة مهامها بموجب أحكامه 
املنص��������وص عليها في امل��������ادة 3 التي حددت 

املهام املوكلة للهيأة.

* هل يقتص��������ر عملها عل��������ى القضاة أم 
له��������ا أيضًا ح��������ق الرقابة عل��������ى املوظفني 

ومحاسبتهم؟
قان��������ون  م��������ن   3 امل��������ادة  اح��������كام  بموج��������ب   -
هي��������أة اإلش��������راف القضائ��������ي رقم 29 لس��������نة 
2016 تتول��������ى الهي��������أة الرقاب��������ة واالش��������راف 
على حس��������ن االداء ف��������ي املحاك��������م االتحادية 
ع��������دا املحكم��������ة االتحادية العلي��������ا ومحكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة والرقاب��������ة واإلش��������راف 
عل��������ى حس��������ن األداء في جهاز االدع��������اء العام 
والرقابة على حس��������ن قيام القضاة واعضاء 
االدعاء العام بمهامهم القضائية واإلدارية 
املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي القان��������ون وتقييم 
كف��������اءة اداء القضاة واعض��������اء االدعاء العام 
وتقديم تقارير دوري��������ة بذلك والتحقيق في 
الوقائع املنس��������وبة للقضاة وأعضاء االدعاء 
العام التي تش��������كل مخالفة لقواعد الس��������لوك 
القضائ��������ي عدا قض��������اة املحكم��������ة االتحادية 
العليا ومحكمة التمييز االتحادية والرقابة 
على حس��������ن اداء منتس��������بي املحاكم وجهاز 
االدع��������اء الع��������ام م��������ن غي��������ر القض��������اة وتقييم 
الجهد املبذول للقيام بواجباتهم والحرص 
عل��������ى امل��������ال الع��������ام والتنبيه عل��������ى األخطاء 
والس��������لبيات واقت��������راح معالجته��������ا وس��������بل 
تجنبها وتش��������خيص العناصر املتميزة من 
ب��������ن املذكوري��������ن، وكذل��������ك انجاز م��������ا يحيله 
السيد رئيس مجلس القضاء االعلى عليها 

او عل��������ى اح��������د املش��������رفن القضائي��������ن وفقًا 
للقانون. اي ان عمل هيأة االشراف القضائي 
ال يقتصر عل��������ى القضاة بل لها حق الرقابة 
على املوظفن ومحاسبتهم بموجب أحكام 
املادة 3/سادس��������ًا من قانون هيأة االش��������راف 
القضائ��������ي كم��������ا يجوز للمش��������رف القضائي 
توجي��������ه العاملن ف��������ي املحاك��������م او في مقار 
االدع��������اء الع��������ام من غي��������ر القض��������اة واعضاء 
االدعاء الع��������ام الى االس��������لوب الصحيح في 
انجاز العمل وفق��������ًا للقانون بموجب احكام 

املادة 4 الفقرة ثالثًا من قانون الهيأة.

* على م��������اذا يعتم��������د توزيع املش��������رفني 
القضائيني وكيف يك��������ون ذلك وهل لكل 

منطقة استئنافية مشرف أو اكثر؟
- بموجب احكام امل��������ادة 2/ رابعًا من قانون 
هيأة اإلشراف القضائي فأن للهيأة مكاتب 
ف��������ي كاف��������ة محاك��������م االس��������تئناف االتحادية 
برئاس��������ة قاض من الصنف األول او الثاني 
ينت��������دب له��������ذا الغ��������رض وقد س��������عت الهيأة 
ف��������ي وقت س��������ابق لفت��������ح مكاتب لإلش��������راف 
القضائ��������ي في بع��������ض محاكم االس��������تئناف 
االتحادية واحيانًا يقوم املش��������رف القضائي 
باإلش��������راف على اكثر من محكمة استئناف 
بموجب امر إداري يصدر من رئيس الهيأة، 
حاليًا يتولى املشرفون القضائيون في مقر 
هيأة االشراف القضائي االشراف على كافة 
محاكم االس��������تئناف االتحادي��������ة وفي النية 
فتح مكاتب لإلش��������راف القضائي في محاكم 
االس��������تئناف تطبيقا لنص امل��������ادة 2/ رابعا 
من قانون الهيأة ويعتمد توزيع املش��������رفن 
القضائين على حجم العمل في مقر الهيأة 

ومحاكم االستئناف االتحادية.

* نسمع باستمرار عن زيارات إشرافية 
تج��������رى الى املحاكم؟ م��������ا طبيعتها وهل 
من نتائج تحققه��������ا ام انها مجرد زيارة 
روتيني��������ة تتس��������م باملجام��������الت وغيرها 
من اإلجراءات الت��������ي ال تعود بالنفع على 

طبيعة العمل القضائي.
- تق��������وم هيأة اإلش��������راف القضائ��������ي بإجراء 
زيارات إش��������رافية الى املحاك��������م لتقييم عمل 
الس��������ادة القضاة وبيان مدى التزام الس��������ادة 
القضاة وأعضاء االدعاء العام واملنتس��������بن 
بحس��������ن تطبيق القانون وأداء املهام املوكلة 
له��������م واحيانًا تج��������ري الزيارات االش��������رافية 
للتحقيق في وقائع معينة، وان تلك الزيارات 
تحقق نتائج جي��������دة من خالل االطالع على 
العم��������ل القضائ��������ي دون ان  تك��������ون روتينية 
وتتس��������م بالجدي��������ة بعي��������دًا ع��������ن املجامالت 
وغيرها من اإلجراءات التي ال تعود بالنفع 

وتتعارض مع العمل القضائي.

* هناك من يتحدث ع��������ن أن يد القاضي 
مبس��������وطة كل البسط في عمله وال رقابة 
علي��������ه كما هو حال املس��������ؤول الحكومي 
ال��������ذي يخضع لرقاب��������ة البرمل��������ان، ما هو 

تعليقكم على تلك املزاعم؟

- القاض��������ي او عض��������و االدع��������اء الع��������ام يعمل 
بموج��������ب قانون التنظيم القضائي رقم 160 
لسنة 1979 املعدل وان هناك رقابة على عمله 
من قبل مجلس القضاء األعلى ورئاسة هيأة 
اإلش��������راف القضائي وبموجب احكام املادة 
64 م��������ن قان��������ون التنظيم القضائ��������ي فانه ال 
يجوز توقيف القاضي او اتخاذ االجراءات 
الجزائية ضده في غير حالة ارتكابه جناية 
مشهودة اال بعد استحصال إذن من السيد 
رئيس مجلس القض��������اء األعلى، وبذلك فان 
ي��������د القاضي ف��������ي عمله ليس��������ت مبس��������وطة 
كل البس��������ط حي��������ث يمكن اتخ��������اذ اإلجراءات 

القانونية بحقه طبقًا للقوانن النافذة.

* هناك حديث آخر عن ان هيأة اإلشراف 
القضائ��������ي س��������يف مس��������لط عل��������ى رقبة 
القاضي ال يس��������تطيع معه��������ا التعامل او 
اتخ��������اذ قرارات بحرية ألن��������ه يتخوف من 

املحاسبة الشديدة؟
- ن��������ود أن نبن أن هيأة اإلش��������راف القضائي 
لم تكن يومًا من األيام س��������يفًا مس��������لطًا على 
القاض��������ي بل انه يمتلك الحري��������ة الكاملة في 
اتخ��������اذ قرارات��������ه وفقًا للقان��������ون ويجب على 
القاض��������ي ان ال يتخوف من املحاس��������بة متى 
ما كان ملتزم��������ًا بواجبات وظيفته، حريصًا 
عل��������ى تطبيق القانون، كون القضاء س��������احة 
الحق��������اق الحق ال للعب��������ث، وان املس��������ؤولية 
االخالقي��������ة واملهني��������ة تحتم عل��������ى القاضي 
االلتزام بواجبات وظيفته املنصوص عليها 
في قانون التنظيم القضائي واالبتعاد عن 
كل ما يبعث الش��������ك والريبة في اس��������تقامته 
للمحافظة على كرام��������ة القضاء وبالتالي ال 
يكون عرضة ألي مساءلة قانونية ويجب ان 
يسلم الجميع بأن هيأة االشراف القضائي 

تمارس عملها بحيادية وفقًا للقانون.

* كيف تتم محاسبة القاضي؟
- ف��������ي حال��������ة ورود إخب��������ار او ش��������كوى ضد 
يت��������م  الع��������ام  االدع��������اء  أو عض��������و  القاض��������ي 
تس��������جيلها وإحالته��������ا ال��������ى احد املش��������رفن 
القضائي��������ن إلج��������راء التحقيق ف��������ي الواقعة 
املنس��������وبة للقاض��������ي س��������واء كان��������ت متعلقة 
بسلوكه او عمله القضائي، وتطلب املطالعة 
م��������ن قب��������ل القاضي املش��������كو من��������ه ومطالعة 
رئي��������س محكمة االس��������تئناف وص��������ورة من 
اضبارة الدعوى موضوع الشكوى وبعدها 
تتخذ التوصية إم��������ا بتدوين اقواله او غلق 
التحقيق بحقه وينتهي املوضوع اما بغلق 
التحقي��������ق او صدور توجي��������ه بحق القاضي 
وفق امل��������ادة 10 م��������ن قانون هيأة االش��������راف 
القضائ��������ي، او ان تت��������م احالت��������ه ال��������ى اللجنة 
االنضباطية املش��������كلة بموجب احكام املادة 
43 م��������ن قانون التنظي��������م القضائي رقم 160 

لسنة 1979 املعدل.
 

* هل هناك محاكم��������ات أجريت لقضاة، 
م��������ا ه��������ي طبيعتها، هل تخض��������ع لقواعد 
نفسها،  االعتياديني  املتهمني  محاكمات 

أم لها شكليات خاصة؟
- أجري��������ت محاكمات للقض��������اة املحالن إلى 
اللجن��������ة االنضباطي��������ة وان تل��������ك املحاكمات 
االعتيادي��������ن  املتهم��������ن  لقواع��������د  تخض��������ع 
اته��������ا  نفس��������ها، واللجن��������ة تتب��������ع ف��������ي إجراء
القواعد املنصوص عليها في قانون اصول 
املحاكمات الجزائية طبقا ألحكام املادة 60/ 
اوال/ و من قان��������ون التنظيم القضائي اال ان 
املحاكم��������ة أمام اللجنة تكون س��������رية ويفهم 
القرار علنا اس��������تنادا لنص املادة 60/ اوال/ 

ب من قانون التنظيم القضائي.

* ما مدى تأثير رئاس��������ة هيئة اإلشراف 
القضائ��������ي أو اي من الجه��������ات القضائية 
العلي��������ا كمجل��������س القض��������اء االعلى على 
الق��������رارات الت��������ي تصدر ع��������ن محاكمات 

القضاة؟
- ال يوجد تأثير من اي جهة قضائية عليا 
كمجل��������س القضاء األعلى او رئاس��������ة هيئة 
االش��������راف القضائ��������ي عل��������ى الق��������رارات التي 
تصدر ع��������ن محاكم��������ات القض��������اة وأعضاء 
االدع��������اء الع��������ام وان اللجن��������ة االنضباطي��������ة 
تم��������ارس عملها بكل حري��������ة وحيادية وفقًا 
للقان��������ون كم��������ا ال يوج��������د اي تأثي��������ر عل��������ى 
املحاكم الجزائية بالدعوى املس��������جلة ضد 
القضاة في حالة اتخاذ اإلجراءات الجزائية 

بحقهم.

* م��������ا نوع الضمان��������ات املتوفرة للقاضي 
عن تعرضه للمحاكمة؟

- ان امل��������ادة 60/ اوال/ و م��������ن قانون التنظيم 
القضائ��������ي نصت على ان اللجن��������ة تتبع في 
اته��������ا القواعد املنص��������وص عليها في  إجراء
قانون أصول املحاكمات الجزائية وبالتالي 
فان القاضي املحال يس��������تطيع توكيل محام 
للدفاع عن��������ه طبقا ألحكام املادة 123/ ثانيا 
م��������ن القان��������ون املذك��������ور كما ان ل��������ه أن يطعن 
تمييزا بقرار اإلحالة امام الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة وه��������ي ذات الضمان��������ات املتوفرة 
للمتهمن العادي��������ن، واذا ما احيل القاضي 
التخ��������اذ االج��������راءات الجزائي��������ة بحق��������ه فانه 

يتمتع بالضمانات ذاتها.

* من هو املش��������تكي في املحاكمات التي 
تجري للقضاة وهل للهيئة القضائية ان 
تس��������تمع الى إفادات ش��������هود سواء كانوا 

من القضاة أم غيرهم؟
- املشتكي في املحاكمات التي تجري للقضاة 
ه��������و املتضرر من الق��������رارات الت��������ي أصدرها 
القاضي او اطلع عليها عضو االدعاء العام 
ول��������م يمارس ح��������ق الطع��������ن فيه��������ا واحيانا 
يكون املش��������تكي ه��������و الحق الع��������ام اذا كانت 
املخالفة املنس��������وبة للقاض��������ي تتعلق باملال 
الع��������ام او بمخالفته لواجبات وظيفته بعدم 
املحافظ��������ة على كرامة القضاء واالبتعاد عن 
كل ما يبعث الريبة في اس��������تقامته، وللجنة 
االنضباطي��������ة ان تس��������تمع القوال املش��������تكي 
وإفادات الشهود سواء كانوا من القضاة ام 
اتها قانون  غيرهم طاملا أنها تطبق بإجراء

أصول املحاكمات الجزائية.

* كيف ه��������ي طبيعة القرارات التي تخرج 
عنها املحاكم��������ة وهل هي عرضة للطعن 

وما هي آلية الطعن؟
- القرار الذي يصدر عن اللجنة إما باإلفراج 
ع��������ن القاض��������ي املح��������ال لع��������دم كفاي��������ة األدلة 
أو إدانت��������ه ع��������ن التهمة املوجهة إليه س��������واء 
كانت وف��������ق امل��������ادة 58/ أوال أو ثالثا بداللة 
املادة 7 م��������ن قانون التنظي��������م القضائي رقم 
160 لس��������نة 1979 املع��������دل، وان تلك القرارات 
عرضة للطعن من قبل ممثل رئيس مجلس 
القض��������اء االعلى وممثل االدع��������اء العام أمام 
اللجنة، ومن قبل القاضي الذي صدر بحقه 
الق��������رار ويكون الطعن لدى الهيئة املوس��������عة 

في محكمة التمييز االتحادية خالل ثالثن 
يوم��������ا من تاريخ التبلغ به ويمكن ان يصدر 
القرار م��������ن اللجنة غيابيا اس��������تنادا الحكام 
امل��������ادة 147/ أ من قانون اص��������ول املحاكمات 
الجزائي��������ة اذا تغيب القاض��������ي املحال بغير 
عذر مشروع رغم تبلغه ويكون القرار قابال 

لالعتراض والتمييز.

* ه��������ل من إدان��������ات ص��������درت فعال بحق 
القضاة؟

- نعم أصدرت اللجن��������ة االنضباطية العديد 
من ق��������رارات اإلدانة بحق القض��������اة وأعضاء 
اللجن��������ة  عل��������ى  املحال��������ن  الع��������ام  االدع��������اء 
االنضباطية وتفاوتت العقوبات املفروضة 
بحقهم ب��������ن توجي��������ه عقوبة اإلن��������ذار وبن 
عقوبة إنهاء الخدمة بحسب جسامة الفعل 

املنسوب لهم.

* مت��������ى يصبح القاض��������ي عرضة إلنهاء 
الخدمات وهل يس��������رح من عمله بمجرد 

صدور قرار قضائي بعزله؟
- تفرض عقوبة إنهاء الخدمة على القاضي 
اذا ص��������در علي��������ه حك��������م ب��������ات م��������ن محكم��������ة 
مختصة عن فعل ال يأتلف وشرف الوظيفة 
القضائي��������ة او اذا ثبت عن محاكمة تجريها 
اللجنة االنضباطية عدم أهليته لالستمرار 
ف��������ي الخدم��������ة القضائي��������ة، ويتخ��������ذ مجلس 
القضاء قرارا بس��������حب يده الى حن صدور 
املرس��������وم الجمهوري بإنه��������اء خدمته طبقا 
ألحكام امل��������ادة 58/ ثالثا من قانون التنظيم 
القضائ��������ي وهن��������اك حالة اخرى لس��������حب يد 
القاضي من الوظيفة من قبل الس��������يد رئيس 
مجلس القضاء االعلى وفقا ملا هو مقرر في 
قانون انضباط موظف��������ي الدولة إذا وجدت 
اللجنة االنضباطية اثن��������اء نظر الدعوى ان 
الفعل املنس��������وب الى القاض��������ي يكون جناية 
او جنح��������ة طبق��������ا لنص امل��������ادة 61/ اوال من 
قانون التنظي��������م القضائي، كما يجوز انهاء 
خدم��������ة القاضي او نقله ال��������ى وظيفة مدنية 
بمرس��������وم جمه��������وري بن��������اء عل��������ى ق��������رار من 
مجلس القضاء األعلى واقتراح من الس��������يد 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعل��������ى إذا أجل 
ترفيعه اكثر من مرتن متتاليتن بالدرجة 
نفس��������ها طبقا الحكام املادة 39/ خامسا من 
قانون التنظيم القضائي كما يجوز ملجلس 
القض��������اء االعل��������ى انهاء خدم��������ة القاضي من 
الصن��������ف الرابع أو نقله ال��������ى وظيفة مدنية 
بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء 
ويتخذ مجلس القضاء االعلى قرارا بسحب 
يده الى ح��������ن صدور املرس��������وم الجمهوري 
بانهاء خدمت��������ه او نقله ال��������ى وظيفة مدنية 
طبق��������ا الح��������كام امل��������ادة 59/ اوال م��������ن قانون 

التنظيم القضائي.

* هناك اتهامات تصدر من البعض بان 
اقتصرت على ش��������خصيات  العقوب��������ات 
قضائية معينة كردة فعل على مواقفهم 

القض��������اء  ع��������ن  للمس��������ؤولني  املنتق��������دة 
العراقي؟

- ال صح��������ة لالتهام��������ات الت��������ي تص��������در م��������ن 
البعض ب��������ان العقوبات الت��������ي فرضت على 
القضاة اقتصرت على شخصيات قضائية 
معين��������ة كردة فع��������ل على مواقفه��������م املنتقدة 
للمس��������ؤولن عن ه��������رم القض��������اء العراقي بل 
إن جميع العقوبات ص��������درت بناء على أدلة 
دامغة وبموجب محاكمات أصولية اتسمت 
بالحيادي��������ة واملهني��������ة بعي��������دا ع��������ن األم��������ور 

الشخصية أو النقد البناء.

* كثيرا ما نسمع أن للقاضي حصانة؟ 
ما هو مفهومها والى أين تقف؟

- إن الحصانة املقررة للقاضي نصت عليها 
املادة 64 من قانون التنظيم القضائي حيث 
ال يجوز توقيف القاضي أو اتخاذ القرارات 
الجزائية ضده في غير حالة ارتكابه جناية 
مشهودة إال بعد استحصال إذن من السيد 
رئيس مجلس القض��������اء األعلى وهذا يعني 
إمكاني��������ة اتخاذ اإلج��������راءات القانونية بحق 
القاضي في حالة ارتكابه جناية مش��������هودة 
أم��������ا إذا ارتكب مخالف��������ة او جنحة فال يمكن 
اتخ��������اذ اإلجراءات القانوني��������ة بحقه إال بعد 
اس��������تحصال إذن بذل��������ك م��������ن الس��������يد رئيس 
مجل��������س القض��������اء األعلى وه��������ذه الحصانة 

مقررة للقاضي بموجب القانون.

* ه��������ل ص��������دور ق��������رار م��������ن املحاكمات 
التي تج��������ري بحق القض��������اة تحول دون 
مس��������اءلتهم جزائيا عن جرائم ارتكبوها 

خالل عملهم او بسببه؟
- ال توج��������د ق��������رارات صدرت ع��������ن محاكمات 
أجريت بحق قضاة حالت دون مس��������اءلتهم 
جزائي��������ا عن جرائ��������م ارتكبوها خالل عملهم 
او بس��������ببه واذا ق��������ررت املحكم��������ة املختص��������ة 
ب��������راءة القاضي او اإلفراج عن��������ه او أصدرت 
اي قرار تنتهي ب��������ه الدعوى الجزائية فعلى 
اللجن��������ة االنضباطي��������ة االس��������تمرار في نظر 
الدعوى االنضباطية، أما اذا قررت املحكمة 
املختص��������ة إدان��������ة القاضي فعل��������ى اللجنة أن 
تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع 
الفعل املسند إليه وفقا ألحكام املادة 58 من 

قانون التنظيم القضائي.

* كي��������ف تق��������رأ قان��������ون هيئة اإلش��������راف 
القضائي وهل من مالحظات بشأنه؟

- م��������ن خ��������الل االط��������الع عل��������ى قان��������ون هيئة 
اإلشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 وآلية 
تطبيق��������ه وامله��������ام واإلج��������راءات املنصوص 
عليها بموج��������ب أحكامه نج��������د بأنه قانون 
متكامل خال من القصور والثغرات ومواكبا 
التش��������ريعات  م��������ع  والتواف��������ق  للمتغي��������رات 
الجدي��������دة وهو بذل��������ك يضمن حس��������ن األداء 
ملكونات الس��������لطة القضائية االتحادية التي 
تس��������ري أحكام��������ه عليه��������ا ومنتس��������بيها وال 

توجد لدينا اي مالحظات بشأنه.

ينوي فتح مكاتب إشراف يف جميع املناطق االستئنافية

إذا كان القاضي موكال بالنظر في دعاوى املواطنن، فأن هيأة اإلشراف القضائي هي من تتولى النظر بأداء 
القاضي ومسيرته املهنية وتعامالته، وهي العن املفتوحة على أداء القضاة في املحاكم الجزائية واملدنية.

وتتكون الهيأة من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من املشرفن القضائين يراقبون سلوك القضاة واملدعن العامن 
ويقدمون تقارير دورية عن مستوى كفاءة العمل القضائي في املحاكم استنادا إلى قانون الهيئة الجديد رقم 29 

لسنة 2016. وللهيأة عمق تاريخي يمتد إلى بضعة عقود، إذ كانت تسمى هيأة التفتيش العدلي بموجب قانونها 
املرقم 115 لسنة 1966 ثم سميت هيأة اإلشراف العدلي بموجب قانون اإلشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979، حتى 

أصبحت بتسميتها الجديدة بعد 2003.

أجرى الحوار: مروان الفتالوي

قانون اإلشراف القضائي متكامل خال 
من القصور والثغرات ومواكب للمتغيرات 

ومتوافق مع التشريعات الجديدة

ال توجد قرارات صدرت عن محاكمات أجريت بحق 
قضاة حالت دون مساءلتهم جزائيا عن جرائم 

ارتكبوها خالل عملهم او بسببه

رئيس اإلشراف القضائي: القضاة ليسوا محصنين 
من المساءلة.. وقراراتنا قد تصل إلى إنهاء الخدمة

■ القاضي مسلم متعب مدب.. عدسة/ حيدر الدليمي
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أثاث الزوجية يشعل مشاجرة تنتهي بقتل األب!
■ بغداد/ ليث جواد

ل��������م ي��������در ف��������ي خل��������ده يوما 
أن يك��������ون مصي��������ره خل��������ف 
الحكم عليه  القضبان بعد 
بالس��������جن املؤب��������د الرتكابه 
جريم��������ة قتل وال��������د طليقته 
أثناء عملية استالم األثاث 
من قبله��������م, إذ ب��������رر املتهم 
أحمد قيام��������ه بإطالق النار 
دفاع��������ا ع��������ن عائلت��������ه بع��������د 
عليه على  املجن��������ى  هجوم 
والدت��������ه, فيم��������ا أك��������د أه��������ل 
املجن��������ى علي��������ه ب��������أن املتهم 
كان له��������م باملرصاد وأثناء 
الن��������ار  أطل��������ق  وصوله��������م 

عليهم.
ذكر امل��������دان احمد من تولد 
ف��������ي اعترافاته  ع��������ام 1996 
الح��������ادث  "بتاري��������خ  ان��������ه 
وبح��������دود الس��������اعة الثانية 
عشرة ظهرا حضر موظفو 
إل��������ى داري  التنفيذ  دائ��������رة 
ووالديه��������ا  طليقت��������ي  م��������ع 
واحد  الثالث��������ة  وأخواته��������ا 
األثاث  الس��������تالم  أقاربه��������ا 
العائ��������د لها بموج��������ب قرار 

قضائي".
وأضاف أن "طليقتي أرادت 
الدخول م��������ع أفراد عائلتها 
وأقاربه��������ا إال إن��������ي رفضت 
يك��������ون  أن  وطلب��������ت  ذل��������ك 
الدخ��������ول ملوظف��������ي التنفيذ 
املوظف��������ن  أن  إال  فق��������ط، 
طلبوا مني دخول طليقتي 
ووالدته��������ا معه��������م لتحديد 
أغراضه��������ا فوافق��������ت عل��������ى 

طلبهم".
وأوضح انه "بعد دخولهم 
الباب حينها  قمت بإغالق 
املجنى  وال��������د طليقتي  قام 
علي��������ه م��������ع أبنائ��������ه بضرب 
الباب بش��������كل مس��������تمر لذا 
قمت بفتحه ملعرفة أسباب 
التص��������رف  قيامه��������م به��������ذا 
ف��������إذا به��������م ينهال��������ون علي 
بالض��������رب، وتمكن موظفو 

التنفيذ من منعهم الدخول 
ال��������ى املنزل لك��������ي ال تتطور 
األمور، اال أنهم دخلوا إلى 
الصالة وقام األب باالعتداء 
بالض��������رب  والدت��������ي  عل��������ى 

وتمزيق مالبسها".
وقال املدان "بعدما شاهدت 
علي��������ه  املجن��������ى  اعت��������داء 
عل��������ى والدت��������ي ذهب��������ت الى 
الطاب��������ق الثالث وأحضرت 

سالح كالش��������نكوف وقمت 
بإطالق النار داخل الصالة 
لحماية عائلتي من اعتداء 
املجنى علي��������ه إال أن إحدى 
االطالق��������ات اس��������تقرت ف��������ي 
رأس املجنى عليه"، منوها 
إل��������ى انه "بع��������د نقل املجنى 
املنزل  علي��������ه بقيت داخ��������ل 
وبعد علمي بوفاته ذهبت 
من تلقاء نفس��������ي إلى مركز 

الشرطة".
فيما جاء في أقوال الشهود 
واملتمثل بموظفي التنفيذ 
بأنهم ذهبوا إلى دار املدين 
)الطليق( من اجل اس��������تالم 
وبحس��������ب  الزوجية  أث��������اث 
القانوني��������ة  الس��������ياقات 

املتبعة في هذا املوضوع".
أقواله��������م  ف��������ي  وأضاف��������وا 
إل��������ى دار  "بع��������د وصولن��������ا 

املدي��������ن، ف��������ي الب��������دء منعنا 
من الدخول إلى منزله لكن 
بعد حديثنا معه سمح لنا 
وصولنا  وعن��������د  بالدخول 
إلى املطبخ حدثت مشاجرة 
وحاولن��������ا  الطرف��������ن  ب��������ن 
تهدئة األمور لكن من دون 

جدوى".
وأوضح الشهود أن "املدان 
العي��������ارات  بإط��������الق  ق��������ام 
الناري��������ة ف��������ي اله��������واء ل��������ذا 
هربنا من ال��������دار إلى منزل 
قريب ومن ثم شاهدنا نقل 
والد الفت��������اة وأخذه بعجلة 
إل��������ى  لتعرض��������ه  نتيج��������ة 

إطالقة نارية".
فيم��������ا ذكر ش��������اهد آخر أنه 
"عند ذهابن��������ا لغرض اخذ 
األث��������اث العائ��������د إل��������ى ابنة 
املجن��������ى عليه قام املدان مع 
شقيقة باالعتداء على زوجة 
بالضرب  عليه��������ا  املجن��������ى 
وكان ذل��������ك أم��������ام املوظفن 
ان��������ا ش��������خصيا"،  وأمام��������ي 
مش��������يرا إلى أن "امل��������دان قام 
مع ش��������قيقه بإغالق أبواب 
املن��������زل وم��������ن ث��������م الصعود 
املنزل وإطالق  إلى س��������طح 
النار اتجاهنا مما أدى إلى 

إصابة املجنى عليه".
ومما تقدم وجدت املحكمة 
الجنائية املركزية أن األدلة 
كافي��������ة ومقنعة  املتحصلة 
إلدان��������ة املتهم وف��������ق أحكام 
قان��������ون  م��������ن   405 امل��������ادة 
عليه  والحك��������م  العقوب��������ات 

بالسجن املؤبد".

التنم��������ر لغة حس��������ب معج��������م املعاني ه��������و الغضب وس��������وء الخلق 
والتشبه في النمر بطبعه وشراسته, أما اصطالحا يعرف التنمر 
في عل��������م النفس بأنه أحد أش��������كال الس��������لوك العدوان��������ي, وظاهرة 
التنمر ليس��������ت من الظواهر الجدي��������دة فهي قديمة قدم املجتمعات 
االنس��������انية. وق��������د تنامت ه��������ذه الظاهرة بظهور مواق��������ع التواصل 
االجتماعي واستخدام الوسائل اإللكترونية حيث بات استخدام 
مصطلح التنمر اإللكتروني ش��������ائعًا لدى الصحافة وعلى لس��������ان 
العام��������ة فعلى الرغم من أن مواق��������ع التواصل االجتماعي فضاءات 
ومساحات ملمارسة حق الرأي والتعبير، إال أن البعض أستخدمها 
بطريقة ال تتفق مع القيم اإلنسانية ولعل أبرز أفعال التنمر تتمثل 
في الحط من مكانة الضحية والتقليل من ش��������أنه من خالل إرسال 
أو نش��������ر نصوص أو صور ضارة عبر ش��������بكة االنترنت أو غيرها 
من الوس��������ائل الرقمية التي تتضمن املضايقة ونش��������ر الش��������ائعات 
وتش��������ويه السمعة.. وقد تأخذ بعض أفعال التنمر صورة االبتزاز 
اإللكتروني أي التهديد باإلرسال أو النشر املسيء وفي ظل تنامي 
هذه الظاهرة ازدادت األس��������ئلة حول مصطلح التنمر اإللكتروني 

من حيث ماهيته وعقوبته.
 للوهل��������ة األولى ق��������د يتبادر للذه��������ن بأن ال عق��������اب للمتنمر حيث 
أن املش��������رع العراقي لم يعن جريمة بعينها تحت مس��������مى التنمر 
ولك��������ن يمكن للقاض��������ي أن يخض��������ع الواقعة املعروض��������ة عليه الى 
الن��������ص القانوني املالئم وهو ما يس��������مى التكييف القانوني الذي 
ه��������و عمل قضائي بحت، وبالنظر الى صور وأش��������كال التنمر فأن 
أغلبه��������ا يمكن أن تكي��������ف وفقًا لنصوص الفص��������ل الثالث الخاص 
بجرائ��������م التهديد والفصل الرابع الخاص بجرائم القذف والس��������ب 
وإفشاء السر املدرجة تحت الباب الثاني الخاص بالجرائم املاسة 
بحرية اإلنسان في الكتاب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على 

األشخاص من قانون العقوبات رقم )111( 
لسنة 1969 املعدل.

وأخي��������رًا نتمن��������ى عل��������ى املش��������رع العراقي 
جرائ��������م  قان��������ون  تش��������ريع  ف��������ي  اإلس��������راع 
املعلوماتي��������ة لبي��������ان ماهي��������ة وعقوبة تلك 
الجرائم بش��������كل دقيق ومفصل سيما وأن 
الوسائل اإللكترونية جعلت التنمر عابرا 
للجغرافي��������ة وم��������ا يثي��������ر ذلك من مش��������اكل 

قانونية عديدة.

التكييف القانوني 
للتنمر اإللكتروني

القاضي صفاء الدين الحـچـامي

■ بغداد/ إيناس جبار

في إحدى الليالي الهادئة كان املجنى 
عليه جالسا مع عائلته، وما هي 

إال طرقات أيد على الباب الحديدي 
الخارجي للمنزل، وإذا بأربعة 

أشخاص اثنان منهم يرتديان مالبس 
عسكرية واآلخران يرتديان زيًا مدنيًا، 

كانوا مسلحن وبمجرد أن فتح 
املجني عليه الباب أشهروا السالح 

بوجهه وقادوه ليبدأوا بتفتيش 
املنزل وسط قلق وخوف أفراد العائلة.

بعد مضي فترة من البحث خلفت وراءها 
الخراب والدمار ألثاث املنزل وجدوا مبلغ 
مليون وربع املليون دينار، بعد ذلك قيدت 
ي��������دا املجني عليه ووضع��������وه في صندوق 
سيارته التي كانت تقف في مرآب منزله، ثم 
ذهبوا مع أجهزة النقال الخاصة به ليكون 
التفاوض ع��������ن طريق االتصال بهواتفه ثم 
أعادوا السيارة إلى دار املجنى عليه حتى 
ال تكون هناك داللة على مكانهم، تم حجز 
املختط��������ف لعدة أي��������ام في دار اس��������تأجرها 
املتهم )أ، ح( وبقي تحت الحراسة، وباتت 
االتص��������االت الهاتفية ألهل��������ه تتكرر بطلب 

مبلغ مالي كفدية قدرها مئة ألف دوالر".
بعد تس��������جيل الحادث لدى مركز الشرطة 
التابع ملنطقة س��������كناهم من قب��������ل الزوجة 

الواقع��������ة  تفاصي��������ل  وإعط��������اء  الش��������اهدة 
ومتابعة االتصاالت، ت��������م تحريره من قبل 
القوات األمني��������ة العراقي��������ة ودونت إفادات 
املجن��������ي علي��������ه والش��������اهدة زوجت��������ه، كما 
دونت ش��������هادة الش��������اهد )ص،ن( في أثناء 
التحقيق الذي أكد مش��������اهدته املتهم )أ،ح( 
ليلة الح��������ادث يقود س��������يارة املجني عليه 
ويتجول في الحي وأيضًا دونت ش��������هادة 
الش��������اهد )ع،س( املذك��������ور بأقوال��������ه وه��������و 
صاحب الدار التي استأجرها املتهم األول 
والت��������ي عثر عل��������ى املجني علي��������ه محتجزًا 
داخلها ان املتهم أت��������اه قبل الحادث بفترة 
وجيزة واس��������تأجر منه الدار للس��������كن ولم 
يك��������ن على عل��������م بم��������ا كان ينوي��������ه، اعترف 

املتهمون الثالث اآلخرون في دور التحقيق 
باشتراكهم في جريمة خطف املجني عليه 
من داره واألقوال جاءت مطابقة مع أقواله 
وأقوال الش��������اهدة زوجت��������ه لرواية الحادثة 
واعتراف��������ات املته��������م األول، أيض��������ًا اعت��������رف 
املته��������م )ا،ح( أمام املحكم��������ة واملتهم )م،خ( 

بتلك الرواية.
 وبن��������اء على ما تم اس��������تحصاله من األدلة 
ف��������ي القضية ض��������د املتهم��������ن واعترافاتهم 
ف��������ي دور التحقيق التي ج��������اءت تفصيلية 
ومرتبط��������ة ومطابق��������ة إلف��������ادات املش��������تكن 
الكش��������ف  وتع��������ززت بمحض��������ر  والش��������هود 
والدالل��������ة ومحاض��������ر الكش��������ف ع��������ن مح��������ل 
الح��������ادث ودار املجني عليه والدار التي تم 

تحري��������ر املختطف منها وضبط الس��������يارة 
املس��������تعملة في الجريمة وضبط الجامعة 
الحديدي��������ة التي كانت ف��������ي معصم املجنى 
علي��������ه عن��������د تحري��������ره كذل��������ك ت��������م ضب��������ط 
للمختط��������ف  العائدي��������ن  النق��������ال  جه��������ازي 
وضبط األسلحة املس��������تعملة في الجريمة 
والنظارات الشمس��������ية والشريط الالصق، 
كل ه��������ذه األدل��������ة كان��������ت كافي��������ة ومقنع��������ة 
لقيامه��������م بالج��������رم، لذل��������ك ق��������ررت املحكمة 
تجري��������م املتهمن األربعة. ق��������رار الحكم في 
2010/4/12 قررت محكمة جنايات الكرخ 

ما يأتي:
الحكم على )أ،ح( )م،خ( )ع،ا( )ن،م( بالسجن 
املؤبد ل��������كل واحد منهم وفقًا ألحكام املادة 
الثانية /8 بداللة املادة الرابعة/1 من قانون 
مكافحة اإلرهاب اس��������تدالال" باملادة 1/132 
عقوب��������ات بغية إص��������الح أنفس��������هم كونهم 
من الش��������باب، واحتس��������اب م��������دة املوقوفية 
م��������ن 12/2 لغاي��������ة 4/12، إع��������ادة الس��������يارة 
املضبوط��������ة بغ��������داد فح��������ص مؤق��������ت إل��������ى 
حائزها األصلي، تس��������ليم جهازي الهاتف 
النقال املضبوطن للمجني عليه وزوجته، 
مص��������ادرة املس��������دس املضبوط ن��������وع كولد 
ستار صوتي وإيداعه إلى سلطة اإلصدار 
للتصرف به مع مص��������ادرة البندقيتن من 
نوع كالشنكوف وملحقاتها وإرسالها الى 
مديري��������ة العينة في وزارة الدفاع للتصرف 
بها وفق القانون، االحتفاظ للمجني عليه 
بحق املطالب��������ة بالتعويض بدعوى مدنية 
إضاف��������ة لتقدير أج��������ور املحام��������ي املنتدب 
البالغة س��������بعن ألف دين��������ار عراقي، صدر 
الق��������رار باالتف��������اق وجاهيًا قاب��������ال للتمييز 
 الوجوب��������ي اس��������تنادا ألحكام امل��������ادة 128/أ 

األصولية.

■ بغداد/ عالء محمد

الق��������ي القبض علي��������ه من قب��������ل الق��������وات األمنية 
بع��������د انتمائ��������ه لعصاب��������ات داع��������ش اإلرهابي��������ة. 
املدان )س.ز( اعترف بتقديم الدعم اللوجس��������تي 
لعصاب��������ات داعش اإلرهابية ومس��������اعدتهم في 
ارت��������كاب أعماله��������م اإلجرامي��������ة ومش��������اركته في 
مهاجم��������ة القوات األمنية والعس��������كرية العراقية 
تحقيقا لغاي��������ات إرهابية وبث الرعب والخوف 

في نفوس املواطنن األبرياء.
اطلعت محكمة الجنايات املختصة على التقرير 
االس��������تخباري املتضمن أن املجرم اإلرهابي هو 
احد عناصر عصابات داعش االرهابية وقد ورد 
اس��������مه ضمن القوائم العائ��������دة لهذه العصابات 
االرهابي��������ة الت��������ي عثر عليه��������ا من قب��������ل القوات 
االمنية ضمن قوائم ما يسمى بوالية االنبار / 
لواء الفلوجة فرقة اليرموك وورد اسمه مع رقم 
التسلس��������ل، وبكمن محك��������م ومتابعة دقيقة من 

قبل القوات االمنية القي القبض عليه.
اعت��������رف املجرم االرهاب��������ي اثناء تدوي��������ن اقواله 
ف��������ي دور التحقي��������ق باالنضمام ع��������ام 2014 الى 

عصاب��������ات داعش االرهابية ونس��������ب للعمل في 
ورشة للحدادة لقاء كفالة شهرية كان يتقاضها 
 بمبل��������غ يص��������ل ال��������ى مئ��������ة وثمانن ال��������ف دينار 

على حد قوله.
امل��������دان )س.ز( اق��������ر بتقدي��������م الدعم اللوجس��������تي 
لعصاب��������ات داعش اإلرهابية ومس��������اعدتهم في 

ارت��������كاب أعماله��������م اإلجرامي��������ة ومش��������اركته في 
مهاجم��������ة القوات األمنية والعس��������كرية العراقية 
تنفي��������ذا ملش��������روع إرهاب��������ي وتحقيق��������ا لغايات 
إرهابي��������ة وب��������ث الرع��������ب والخ��������وف ف��������ي نفوس 

املواطنن االبرياء.
ومما تق��������دم تجد املحكم��������ة ان االدلة املتحصلة 
في ه��������ذه الدعوى هي اعت��������راف مفصل في دور 
التحقي��������ق بانتمائ��������ه إل��������ى عصاب��������ات داع��������ش 
اإلرهابي��������ة وبتوفر كافة الضمان��������ات القانونية 
وتعزز كل ذلك بالتقارير االس��������تخبارية املرفقة 
بالدعوى التي ايدت ان املجرم هو احد عناصر 
عصابات داعش االرهابية لذا تجد املحكمة ان 
ه��������ذه االدلة كافية ومقنعة لتجريمه عن التهمة 
املنس��������وبة اليه لذا قررت املحكمة تجريمه وفقا 
الحكام امل��������ادة الرابعة / 1 م��������ن قانون مكافحة 
االره��������اب رقم 13 لس��������نة 2005 وتحديد عقوبته 
بمقتضاه��������ا واالس��������تدالل بامل��������ادة 132 / 1 من 
قانون العقوبات كونه ش��������ابا ولم يسبق الحكم 
علي��������ه والعطائه فرصة الصالح نفس��������ه وصدر 
الحكم باألكثرية اس��������تنادا ألحكام املادة 182/ أ 

األصولية حكما حضوريا.

عصابة تخطف رجال من داخل بيته وتطلب "فدية"!

السجن 15 سنة لمدان قدم دعما لوجستيا لـ"داعش" اإلرهابي

■ المحكمة حكمت على القاتل بالسجن المؤبد

■ السجن المؤبد لكل أفراد العصابة

●  6th Year  Issue (65) July 2021السنة السادسة/ العدد )65( تموز  2021

راقبوا الدار وسرقوه.. 
فالقي القبض عليهم 

في الليلة نفسها!
■ نينوى / غسان مرزة

ل��������م تكن الحاج��������ة او الع��������وز ه��������ي الدافع الرئيس��������ي وراء 
ممارس��������ة جريمة الس��������رقة بل كان الغرض الحصول على 
املال بصورة سريعة وبدون عناء وكذلك الطمع والجري 
وراء الكس��������ب الح��������رام غير املش��������روع وع��������دم القناعة بما 

يحصل عليه من عمله. 
دونت محكمة تحقيق املوصل أقوال مشتكية ذكرت انها 
ذهبت في الس��������اعة الثامنة مس��������اء مع أفراد عائلتها الى 
السوق في منطقة أخرى وعند عودتها وجدت أن الدار قد 
تعرضت للس��������رقة واألغراض مبعثرة بعدما تمت س��������رقة 
مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وجهاز أيباد وحاس��������وب 

محمول. 
من جانبها، قالت شقيقتها لقاضي التحقيق "تمت سرقة 
دارنا في محافظة نينوى وانها قد سرق منها مبلغ أكثر 
من 14 مليون دينار مع جهاز البتوب وأيباد ومصوغات 
ذهبية يق��������در ثمنها بحوالي مليونن وخمس��������مائة ألف 

دينار".
وتذك��������ر تفاصيل التحقي��������ق ايضا أن أح��������د املتهمن ذكر 
انه بتاريخ الحادث في حوالي الس���������اعة الثامنة مس��������������اء 
ق��������ام باالتف�����������اق م��ع صديقة املتهم )ك . د( على س��������رقة دار 
املش��������تكيتن وذلك عن طري��������ق الصعود الى س��������طح الدار 
وفتح باب البيتونة ومن ثم التسلل الى داخل الدار. يقول 
"قمن��������ا بتفتيش جمي��������ع الغرف في الدار وس��������رقنا مبالغ 

مالية و مصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية".
ولدى التحقيق مع املتهم اآلخر اعترف أيضا بالتفاصيل 
نفس��������ها، مؤك��������دا "ذه����ب��������ت الى ص��ديق��������ي املته��������م ) و. ع( 
لغ��������رض الذه��������اب الى املقهى عندها ش��������اهدنا املش��������تكية 
)ش( وه��������ي تغادر دارها القريبة م��������ن دار ص�ديقي املتهم 
)و.ع( و كان الباب الخارج��������ي للدار عاليًا ويتعذر دخول 
الدار وش��������اهدنا س��������لمًا حديديًا فقمت بإحضاره وعبرنا 
على س��������طح الدار وقمت بكس��������ر زجاج إحدى الهوائيات 
املوج��������ودة في البيتونة ودخلنا الدار وعند تفتيش غرف 
ال��������دار عثرنا على مبالغ مالية أجهل مقدارها مع أس��������اور 
ذهبي��������ة ث��������م غادرنا املكان وق��������ام املته��������م )و . ع( بإعطائي 
مبلغ قدره س��������تون ألف دينار من املبلغ املسروق واحتفظ 
باملس��������روقات ف��������ي دار اب��������ن عمه على س��������بيل األمانة دون 

علمه بأنها مسروقة". 
وفي اليوم نفسه وفي حوالي الساعة الواحدة ليال قامت 
القوات األمنية بمداهمة دار املتهمن وتم القبض عليهم 

وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. 
وج��������دت املحكم��������ة أن األدل��������ة املحصل��������ة بح��������ق املتهم��������ن 
واملتمثل��������ة باعترافهم��������ا الصريح أمام القائ��������م بالتحقيق 
وأمام ه��������ذه املحكمة وبتوفر الضمانات القانونية والذي 
تعزز بأقوال املشتكيتان ) ش( و) ص(  ومحاضر الضبط 
والكش��������ف واملخطط ملحل الحادث هي أدلة كافية ومقنعة 
لتجريمهما وفقًا ألحكام املادة ) 443 / رابعًا ( من قانون 

العقوبات.
وقررت املحكم��������ة تجريمهما بموجبه��������ا وتحديد عقوبة 
 كل واح��������د منهم��������ا بمقتضاه��������ا اس��������تنادًا ألح��������كام املادة

للتميي��������ز  قاب��������ال  حضوري��������ًا  حكم��������ًا  األصولي��������ة  أ   /  82
 وحكم��������ت عل��������ى كل منهم��������ا بالحبس الش��������ديد ملدة ثالث 

سنوات.

https://www.hjc.iq/view.68578/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد/ علي البدراوي

نظم معهد التطوير 
القضائي ورشة تنسيقية 

بن لجان التعويض 
املركزية واللجان الفرعية في 

املحافظات املحررة.
وقد شهدت الورشة حضور 

عدد من السادة القضاة 
كممثلن عن محاكم 

استئناف املحافظات املحررة 
من دنس عصابات داعش 

اإلرهابية وكذلك عضو 
مفوضية حقوق اإلنسان 

السيد فاضل الغراوي وعدد 
من املالكات العاملة في 

اللجان املركزية والفرعية. 

عرض في الورش��������ة ما ت��������م انجازه 
بالفترة الس��������ابقة م��������ن قبل برنامج 
)العدال��������ة ف��������ي متن��������اول الجمي��������ع( 
اضاف��������ة الى تقدي��������م رؤي��������ة اللجنة 
املركزية حول عمل لجان التعويض 
بالفترة القادمة. واختتمت بعرض 
النقاش��������ات  التوصيات على ضوء 
الت��������ي ت��������م تداوله��������ا ب��������ن الس��������ادة 

الحضور.
وعلى هامش الورش��������ة، أفاد رئيس 
اللجنة املركزي��������ة االولى لتعويض 
املتضررين م��������ن ضحايا العمليات 

العس��������كرية  واالخط��������اء  الحربي��������ة 
والعمليات االرهابية القاضي أمير 

زين العابدين البياتي قائال:
حضرنا ورش��������ة العمل املنعقدة في 
معه��������د التطوير القضائ��������ي والتي 
ش��������هدت حض��������ور الس��������يد رئي��������س 
اللجنة املركزي��������ة الثانية لتعويض 
املتضرري��������ن القاض��������ي أحمد نعمة 
مفوضي��������ة  عض��������و  وكذل��������ك  مط��������ر 
حق��������وق اإلنس��������ان الس��������يد فاض��������ل 
اللجان  رؤس��������اء  والسادة  الغراوي 
الفرعية ملحافظات األنبار وصالح 

الدي��������ن وديالى ونين��������وى وكركوك. 
التحدي��������ات  مناقش��������ة  ت��������م  حي��������ث 
الت��������ي تواج��������ه نظ��������ام تعويض��������ات 
املتضرري��������ن ومناقش��������ة آلية تنفيذ 
القانون رقم )2( لس��������نة 2020 وهو 
التعديل الثاني للقانون األم املرقم 
)20( لس��������نة 2009 وال��������ذي يتضمن 
النصوص القانوني��������ة التي تعالج 
تعويض املتضرري��������ن عن ضحايا 
واالخط��������اء  الحربي��������ة  العملي��������ات 

العسكرية والعمليات االرهابية.
وأضاف ان "الغاية من الورشة هي 

مناقش��������ة التحدي��������ات الت��������ي تواجه 
الس��������ادة رؤس��������اء اللج��������ان الفرعية 
في عمله��������م اليوم��������ي املتعلق بهذا 
ال��������كادر الوظيفي  الجان��������ب وكذلك 

املرافق لتلك اللجان".
وبخص��������وص قان��������ون تعويض��������ات 
املتضررين أعرب القاضي البياتي 
عن "حاجة قانون التعويضات في 
الع��������راق الى تعدي��������الت وكذلك بناء 
الطريق الصحي��������ح لغرض إيصال 
التعويضات الى املتضررين، حيث 
ان اللج��������ان الفرعية التي يرأس��������ها 

م��������ن  واملش��������كلة  القض��������اة  الس��������ادة 
أعض��������اء من مختلف وزارات الدولة 
تعمل بشكل يومي دون توقف من 
أجل انجاز األضابير"، وفقًا لقوله، 
مضيف��������ًا أن��������ه "ت��������م انج��������از العديد 
منها"، منوهًا الى العمل املس��������تمر 
ال��������ذي تقوم به لجن��������ة التعويضات 
لح��������ن اط��������الق املوازن��������ة اليص��������ال 

التعويضات الى املتضررين".
م��������ن جهته اف��������اد عض��������و املفوضية 
العلي��������ا لحق��������وق االنس��������ان الس��������يد 

فاضل الغراوي قائال:

يسعى برنامج العدالة في متناول 
الجميع واللجان املركزية والفرعية 
وف��������ي طليعته��������ا مجل��������س القضاء 
االعل��������ى بالتعاون والتنس��������يق مع 
مفوضية حقوق االنس��������ان الى دعم 
منظومة حقوق االنس��������ان الخاصة 
للمتضررين  التعويض��������ات  بدف��������ع 
م��������ن ضحاي��������ا العملي��������ات الحربية 
واالخط��������اء العس��������كرية والعمليات 
االرهابية في العراق. وسعيا منها 
في هذا االطار تم اقامة هذه الورشة 
للخروج بمعطي��������ات مكمنها البدء 
بكتاب��������ة تعليم��������ات لتنفي��������ذ قانون 
التعويض��������ات بم��������ا يحق��������ق عملية 
جب��������ر الضرر وتس��������هيل االجراءات 
ال��������ى مناط��������ق  وإع��������ادة النازح��������ن 
س��������كناهم، وكذلك إعادة املمتلكات 
املتض��������ررة من ج��������راء تدميرها من 
قبل عصاب��������ات داع��������ش اإلرهابية. 
حيث تعد هذه الورشة من الورش 
املهم��������ة في هذا االطار التي س��������وف 
تحقق االثر الكبير في عملية اقرار 
التعليم��������ات وكذلك تعديل القانون 
بما يحقق الهدف االس��������مى الكامن 
بتعوي��������ض جمي��������ع املتضررين من 
العملي��������ات االرهابي��������ة الت��������ي أمل��������ت 
بمناطقهم أثناء فترة تعرضها من 

قبل عصابات داعش االرهابية.
وفي إجابته ع��������ن التأخر الحاصل 
الغ��������راوي  أج��������اب  بالتعويض��������ات 

قائال:
أخ��������ذت املنظم��������ة وباق��������ي األطراف 
بالسعي التام الى امكانية تسهيل 
االجراءات ووضع الحلول املناسبة 
التعويضات  استحصال  إلمكانية 
خ��������الل الفت��������رة الزمني��������ة القصيرة 
القادم��������ة وكذل��������ك امكاني��������ة اعط��������اء 
مرونة أكثر ف��������ي موضوع التعامل 
مع ملف��������ات التعويض��������ات من قبل 
اللج��������ان املركزي��������ة والفرعي��������ة بم��������ا 

يحقق االثر بالتعويضات.
املبال��������غ  بالنس��������بة ملوض��������وع  أم��������ا 
املرصودة للتعويضات في املوازنة 

أفاد الغراوي قائال:

ال يخف��������ى على الجمي��������ع بأن هناك 
ضغطا كبي��������را عل��������ى املوازنة، رغم 
ذلك تم وض��������ع مجموعة من املبالغ 
التعويضات،  الخاصة بموض��������وع 
كم��������ا س��������عت اللجن��������ة املركزية بكل 
قوة الى الضغط على وزارة املالية 

لتعزيز هذا االمر.
بحديث��������ه  الغ��������راوي  أش��������ار  كم��������ا 
)القض��������اء( الى وج��������ود خطن في  ل�
هذا االط��������ار. األول يكمن بمس��������عى 
اق��������رت  الت��������ي  املتطلب��������ات  إق��������رار 
باملوازن��������ة، إضاف��������ة ال��������ى موضوع 
التمويل اإلضافي الذي س��������يقر من 
خ��������الل ميزاني��������ة الط��������وارئ في هذا 
العام، معربًا عن طمأنته املهجرين 
بمساعي اللجنة املركزية والفرعية 
اس��������تحصال  بإمكاني��������ة  الخاص��������ة 
االجراءات  وتس��������هيل  التعويضات 
بعودتهم إلى أماكن سكناهم التي 

هجروا منها. 
واختتم الغراوي تصريحه بالقول: 
ال يفوتني أن أذكر أن التنس��������يق ال 
يزال مستمرا وبشكل دائم ومباشر 
بن مجلس القضاء االعلى ومجلس 
املفوض��������ن ف��������ي مفوضي��������ة حقوق 
اإلنس��������ان في ما يخ��������ص موضوع 
تعزيز أطر القانون وتعزيز العدالة 

وضمانات حقوق اإلنسان.

التوصيات
وأس��������فرت الورش��������ة عن توصيات 
بإقامة ورش اخرى المكانية كتابة 
التعليمات الخاصة بالقانون بما 
يس��������هل اجرائات��������ه واالتف��������اق على 
اع��������ادة النظر بالقانون عبر تقديم 
قان��������ون بديل يعالج االش��������كاليات 
الحاصل��������ة ف��������ي القان��������ون الحالي، 
اضافة الى بذل املس��������اعي الرامية 
الكم��������ال متطلبات التنس��������يق بن 
املركزية  واللجان  الفرعية  اللجان 
واستمرارها بما يخدم املواطنن 
الخاص��������ة  االج��������راءات  وتس��������هيل 
بمعامالت التعويضات وانصاف 

الضحايا.

مساٍع قضائية حثيثة لعودة النازحين إلى مناطقهم واستحصال التعويضات
معهد التطوير القضائي ينظم ورشة تنسيقية بني جلان التعويض واللجان الفرعية يف احملافظات احملررة

■ بابل/ مروان الفتالوي 

ناق��������ش رئيس محكمة اس��������تئناف بابل 
االتحادي��������ة القاض��������ي باس��������م عب��������د زيد 
العارضي، اإلس��������راع ف��������ي انجاز قضايا 
النزاه��������ة وتذليل العقب��������ات التي تحول 
دون حس��������مها، خالل اجتم��������اع حضره 
السادة رؤساء هيئتي الجنايات الثانية 
والثالث��������ة وع��������دد م��������ن الس��������ادة القضاة 
ون��������واب االدع��������اء الع��������ام أم��������ام املحاكم 
املختصة بنظ��������ر قضاي��������ا النزاهة، كما 
ض��������م االجتماع محققي هيئة النزاهة / 

مكتب بابل.
وذكر مراس��������ل "القض��������اء" أن "االجتماع 
اس��������تعرض املجم��������وع الكل��������ي للقضايا 
املس��������جلة في هيئ��������ة النزاه��������ة / مكتب 
تحقي��������ق باب��������ل والبال��������غ عدده��������ا 599 
قضي��������ة"، الفتا إل��������ى أن "االجتماع وقف 
على أب��������رز املعوقات التي تواجه س��������ير 
هذه القضايا والتي كانت تتعلق غالبًا 
بتأخر التحقي��������ق االداري ف��������ي الدوائر 
ذات العالقة وكذلك عدم ورود التقارير 
الخاص��������ة بديوان الرقاب��������ة املالية وعدم 
حض��������ور املمث��������ل القانون��������ي للدوائر أو 
اس��������تمهاله ألكثر من م��������رة لعدم انجاز 

التحقي��������ق اإلداري وتفعي��������ل دور لجنة 
تقص��������ي الحقائق املنصوص عليها في 

قانون الهيئة واعتماد توصياتها".
وأضاف املراسل أن "رئيس االستئناف 
وج��������ه بالتأكيد عل��������ى الدوائ��������ر املعنية 
باإلجاب��������ة ع��������ن الكتب وانتق��������ال املحقق 
املخت��������ص إل��������ى تل��������ك الدوائ��������ر لغ��������رض 
جلب األوليات والكت��������ب املطلوبة بغية 
لق��������رارات  تنفي��������ذا  بالقضي��������ة  ربطه��������ا 
قاض��������ي املحكم��������ة، ما يس��������هم بس��������رعة 
انجاز القضي��������ة، وفي حال عدم تزويده 
باألوليات يقدم املحقق مطالعة حيادية 
بذلك لغرض إصدار القرار املناسب من 

قبل املحكمة".
وتابع "جرى توجيه املحققن بربط ما 
يؤي��������د تبليغ املمث��������ل القانوني للدوائر 
ذات العالق��������ة واملطلوب تدوي��������ن أقواله 
الق��������رار  إص��������دار  للمحكم��������ة  ليتس��������نى 

املناسب".
من جانب��������ه، طرح الس��������يد املدعي العام 
في بابل وبغية س��������رعة حسم القضايا 
املتأخ��������رة ان��������ه في ح��������ال توجي��������ه كتب 
ومخاطب��������ات ال��������ى الدوائ��������ر تزويد مقر 
املدعي العام في بابل بنس��������خة لغرض 

التأكيد واملتابعة.

وأف��������اد مراس��������ل "القضاء" ب��������أن "رئيس 
االس��������تئناف القاضي باس��������م العارضي 
وجه بالتنس��������يق بن محكم��������ة تحقيق 
النزاهة ومحققي مكتب تحقيق بابل/ 
املحقق��������ن  دوام  آلي��������ة  ح��������ول  النزاه��������ة 
والقضاي��������ا املس��������لمة ل��������كل محق��������ق، ألن 
دوام املكت��������ب خ��������الل هذه امل��������دة جزئيا 
وحسب النسبة التي تقتضيها قرارات 
اللجن��������ة العلي��������ا للصح��������ة والس��������المة"، 
مؤك��������دا أن "االجتم��������اع أكد على س��������رعة 
انجاز قرارات املحكمة من قبل املحققن 
ومنها موضوع فرد األوراق التحقيقية 
وتنفي��������ذ الق��������رار باالحالة ال��������ى محكمة 

املوضوع وقرارات االستقدام".
وأكم��������ل "كما تم��������ت مناقش��������ة موضوع 
االخب��������ارات املهم��������ة املقدمة ال��������ى مكتب 
تحقي��������ق باب��������ل/ النزاه��������ة، واالعتم��������اد 
على التقاري��������ر الفنية املقدم��������ة من قبل 
قس��������م الرقابة والتدقي��������ق الخارجي في 
الهي��������أة وهو من الحلول التي تس��������اهم 
في س��������رعة حس��������م القضاي��������ا، كما تمت 
مناقش��������ة النص��������وص القانوني��������ة التي 
أش��������ارت الى دور املقاول والتزاماته ألن 
أغلب قضايا النزاهة تتعلق بمخالفات 

تخص مشاريع في محافظة بابل".

رئيس استئناف بابل يحث على اإلسراع 
في انجاز قضايا النزاهة

■ مبنى محكمة استئناف بابل االتحادية
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استئناف ديالى تناقش دعاوى وفاة 
المفقود وحجج الحجر والقيمومة

■ ديالى / عالء محمد

عق��������د ف��������ي رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف 
ديالى االتحادية برئاس��������ة السيد رئيس 
االس��������تئناف وبحض��������ور كاف��������ة الس��������ادة 
أعضاء املجلس واملدعي العام في ديالى 
اجتماع تمت فيه مناقشة دعاوى املفقود 
وقرارات االحكام الجزائية والتي تخص 

العمل في هذه الرئاسة واملحاكم التابعة 
لها.

القاض��������ي حس��������ن كاظم وس��������مي رئيس 
محكم��������ة اس��������تئناف ديال��������ى االتحادي��������ة 
ناقش م��������ع الس��������ادة القضاة كت��������اب مقر 
االدعاء العام ف��������ي ديالى بالعدد 779 في 
الس��������يد  واملتضمن مطالعة   2021/4/18
نائ��������ب املدعي العام بخص��������وص دعاوى 

وفاة املفق��������ود وحجج الحجر والقيمومة 
والتي تتضمن مفاتحة شعبة التسجيل 
الجنائ��������ي – أوام��������ر القبض ف��������ي مديرية 
ش��������رطة محافظة ديال��������ى وفي حال ورود 
اإلجاب��������ة بع��������دم مطلوبي��������ة املفق��������ود يتم 
اص��������دار حج��������ة الحج��������ر والقيمومة على 
املفق��������ود ويتبع ذلك ص��������دور حكم بوفاة 

املفقود بعد مضي سنتن.
ديال��������ى  اس��������تئناف  محكم��������ة  رئي��������س 
االتحادي��������ة لف��������ت إل��������ى أن "اغل��������ب حجج 
الحج��������ر والقيموم��������ة تتضم��������ن ان يكون 
املفق��������ود قد ت��������م خطفه من قب��������ل عناصر 
بع��������ض  ش��������مول  وبالتال��������ي  مس��������لحة 
املطلوبن امنيًا واملنتمن الى الجماعات 
اإلرهابية بقان��������ون تعويض املتضررين 
رق��������م 20 لس��������نة 2009 املع��������دل االمر الذي 
يحت��������اج عند عرض طلبات حجة الحجر 
املفقودين  والقيموم��������ة ودع��������اوى وف��������اة 
أن يت��������م فيها بيان ال��������رأي بطلب مفاتحة 
مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرهاب 
في ديال��������ى والتي ترد اإلجابة بأن هؤالء 
مطلوب��������ون قضائيًا وفقا الح��������كام املادة 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب وهذا 
االم��������ر يعد تضارب��������ا في إجاب��������ة جهتن 
امنيتن يسبب خلال في العمل ومشاكل 

إدارية".
بع��������د النق��������اش واملداول��������ة ت��������م التوجي��������ه 
بالتأكيد على الجهات املختصة بتحديث 
قاع��������دة أوام��������ر القب��������ض وكذل��������ك التأكيد 
عل��������ى مديري��������ة االس��������تخبارات ومكافحة 
اإلرهاب وش��������عبة التسجيل الجنائي في 
مديرية شرطة محافظة ديالى بضرورة 
س��������رعة اإلجابة وان تكون اإلجابة دقيقة 

بخصوص املفقودين.
املجتمع��������ون ناقش��������وا ق��������رارات االح��������كام 
الجزائي��������ة حي��������ث ت��������م التوجيه ب��������أن يتم 
اللقاء بمدير التسجيل الجنائي من قبل 
رئي��������س محكمة جناي��������ات واملدعي العام 
في ديالى للتباحث بخصوص تأش��������ير 
االحكام ل��������دى املديرية املذك��������ورة وكذلك 
حث محاكم الجنايات والجنح واالحداث 
بتزوي��������د مديري��������ة التس��������جيل الجنائ��������ي 
بنس��������خ من قرارات الحكم الصادرة عنها 
بحق املجرمن واملخالفن ليتم تأش��������ير 
ذل��������ك في قاع��������دة البيان��������ات الخاصة بها 

ليتم االستفادة منها في املستقبل.

■ رئاسة محكمة استئناف ديالى
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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.

الفاعل المعنوي في الفقه الجنائي

وفي التش��������ريع الجنائي املصري يعد فاعال, من 
يرتكب الجريمة وحده او مع غيره, او من يدخل 
ف��������ي ارتكابها اذا كانت تتكون م��������ن جملة اعمال 
فيأت��������ي عمدًا من االعم��������ال املكونة لها املادة )39( 

من قانون العقوبات املصري. 
وينبني على هذا التوسع ان الفاعل قد ال ينسب 
اليه س��������وى فعل ال يتعدى –اذا ما نظرنا اليه في 
ذاته- وافترضنا ان الجريمة ال تتم –وهو مجرد 
عمل تحضي��������ري للجريمة- وبالرغم من هذا فان 
الفعل يمثل دورًا رئيسيًا فيها, ويعتبر عماًل من 
االعم��������ال املكونة لها. وبذلك فيك��������ون من األفعال 
الواردة في الفق��������رة )2( من املادة )47( من قانون 

العقوبات املشار لها آنفًا.
والنطباق املفهوم الواسع للفاعل عند التطبيق 
القضائي للنص بمعنى "يع��������د فاعال للجريمة" 
اشتراط ان يثبت ان الدور الذي قام به املتهم في 
الجريمة هو دور رئيس��������ي يدخل ف��������ي تنفيذها, 
وه��������ذا يتطل��������ب دراس��������ة خط��������ة الجريم��������ة الت��������ي 
وضعه��������ا الجناة لبيان دور كل منهم, فان تمكنا 

ان نس��������تنتج من خالل ذلك اهمي��������ة دور الجاني 
وكونه م��������ن منفذي الجريمة فه��������و فاعل لها مع 
وج��������وب ان يكون ل��������ه دور في مس��������رح الجريمة, 
بمعن��������ى ان تكون هناك معاصرة لنش��������اطه وقت 
تنفي��������ذ الجريمة, م��������ع االخذ بنظ��������ر االعتبار ان 
يعد من مس��������رح الجريمة امل��������كان الذي تتاح فيه 
الفرص��������ة للجاني ان يقوم ب��������دوره عند تنفيذها. 
وان مس��������رح الجريمة تختل��������ف رقعته باختالف 
ظروف كل جريمة, اي قد ال يكون الجاني يلمس 
تنفيذها باحدى حواس��������ه ولكن من خالل جهاز 

تصوير عن بعد كجهاز املوبايل مثال. 
واذا كان ه��������ذا ه��������و الفاع��������ل للجريم��������ة, فمن هو 
الفاعل املعن��������وي لها؟ املقصود بالفاعل املعنوي 
للجريم��������ة هو من يس��������خر غي��������ره ف��������ي تنفيذها 
ويجعله أش��������به ب��������األداة التي يس��������تعن بها في 
تحقي��������ق العناصر الت��������ي تقوم عليه��������ا, فالفاعل 
املعنوي يكون قد نفذ الجريمة, ولكن بواس��������طة 
غي��������ره, وابرز مثال للفاع��������ل املعنوي من يحرض 
شخصًا غير مسؤول جزائيًا, كمن يدفع مجنون 

لقتل ثالث فتق��������ع الجريمة نتيج��������ة لذلك, وكمن 
يدفع بصغير غير مميز لوضع النار في مسكن 
فتقع نتيجة لذلك جريمة الحريق. ويعتبر فاعال 
معنويًا كذلك من يدفع ش��������خصًا حسن النية الى 
ارت��������كاب الجريم��������ة اي غي��������ر عال��������م بالصفة غير 
املش��������روعة انما يعتقد ان ما يفعله عمل مشروع 
كمن يس��������لم شخصًا طعامًا دس فيه سمًا مخفيًا 
عنه وجود املادة الس��������امة ويطلب منه ان يقدمه 
لش��������خص املجنى عليه فيفعل ذلك وتقع جريمة 
القتل بالسم, او كمن يطلب من خادمه ان يسلمه 
ش��������يئًا ال يعود له فيجبه خادمه لذلك معتقدًا ان 

الشيء له فتقع جريمة السرقة.
ويب��������دو الف��������رق واضح��������ًا ب��������ن الفاع��������ل املعنوي 
واملس��������اهم ف��������ي الجريمة, فاالول عب��������ارة عن اداة 
مس��������خرة, والثاني ش��������خص له في نظر القانون 

وجوده ومسؤوليته. 
ويس��������وق الفقه حجج متع��������ددة لتبري��������ر نظرية 

الفاعل املعنوي ابرزها:- 
اوال/ املس��������اواة بن االدوات التي يس��������تعن بها 

الجان��������ي في ارت��������كاب الجريمة –كقاع��������دة عامة- 
بمعنى ان ال يش��������ترط استعانته باعضاء جسده 
لوحده��������ا إلتي��������ان الفعل مم��������ا تتطلب��������ه ماديات 
الجريمة, بل يتساوى بنظر القانون استخدامه 
اداة منفصلة عن جس��������ده تزيد من امكاناته على 
تنفيذها سيما وان القانون اليميز بن االدوات, 
فنظرته لها س��������واء, فعلى سبيل املثال اليشترط 
القان��������ون ف��������ي جريمة القت��������ل ان يخن��������ق الجاني 
ضحيت��������ه بيده او يضربه بي��������ده او رجله ليزهق 
روحه, بل يع��������د قاتال اذا ما اس��������تعان على قتله 
ب��������اداة قد تكون جم��������اد كالحبل مث��������ال, او يكون 
حي��������وان يطلق��������ه على ضحيت��������ه, او انس��������ان غير 
مس��������ؤول جنائيًا يسلمه مادة حارقة او متفجرة 
ليرميها على املجنى عليه. وثانيهما, ان نشاط 
الفاعل املعن��������وي ال يعد تحريضًا على الجريمة, 
الن مفه��������وم التحري��������ض بث فك��������رة الجريمة في 
ذهن الغي��������ر وخل��������ق التصميم االجرام��������ي لديه, 
وال يتحق��������ق ذلك اال اذا وجه الى ش��������خص يدرك 
داللت��������ه االجرامي��������ة مق��������درا خطورة الفع��������ل الذي 

يقدم علي��������ه, بمعنى ادراك ذلك وتقديره, وهذا ال 
يتحقق اذا ما وجه التحريض الى الشخص غير 
املسؤول جنائيًا, لفقدان االدراك لديه وكذا الحال 
بالنسبة للشخص حس��������ن النية, فهو مدرك وان 

كان باالمكان يدرك ذلك. 
فمج��������ال تطبي��������ق نظري��������ة الفاعل املعن��������وي على 
وف��������ق ما ذكر تكون عندما يك��������ون منفذ الجريمة 
غير مس��������ؤول جنائيًا, وحيث يكون حسن النية, 
ففي كلتا الحالتن يس��������خر لحس��������اب من يدفعه 
الرت��������كاب الجريمة. وقد تباي��������ن موقف الفقه من 
نظرية الفاع��������ل املعنوي. ولكن ق��������در تعلق االمر 
بالتش��������ريع العراق��������ي نالح��������ظ ان املش��������رع وف��������ي 
الفق��������رة )3( م��������ن امل��������ادة )47( مارة الذك��������ر عد من 
دف��������ع بأي وس��������يلة ش��������خصًا على تنفي��������ذ الفعل 
املكون للجريمة اذا كان الش��������خص غير مسؤول 
جزائيًا الي س��������بب فاع��������اًل للجريمة, وواضح من 
ظاهر النص وفحواه عدم مس��������ؤولية الش��������خص 
املباشر للجريمة لتوافر سبب من اسباب انتفاء 

املسؤولية الجنائية. 

تو�ضعت الت�ضريعات اجلنائية يف حتديد مفهوم الفاعل للجرمية, ومل تق�ضر الفاعل على انه من يرتكب الركن املادي للجرمية او بع�ضه, او يقرتف فعال 
يعد �ضروعًا عند البدء يف تنفيذ جرمية, فعلى �ضبيل املثال عد فاعال –كما يف الت�ضريع اجلنائي العراقي- من ارتكب اجلرمية وحده او مع غريه, او 
من �ضاهم يف ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدًا اثناء ارتكابها بعمل من االعمال املكونة لها او من دفع باي و�ضيلة, �ضخ�ضًا على 

تنفيذ الفعل املكون للجرمية اذا كان هذا ال�ضخ�ص غري م�ضوؤول جزائيًا عنها الي �ضبب املادة )47( من قانون العقوبات(

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ 
القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة 

التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

تش��������كل الجريمة الكمركية تحدي��������ا للنظام 
املالي واالقتصادي في الدولة ألنها تشتمل 
على افعال جرمية تعد خرقا ألنظمة الدولة 
املالية واالقتصادي��������ة والتي ال يمكن لألمن 

االجتماعي ان يتحقق دونها.
وق��������د عرف قانون الكم��������ارك العراقي رقم ٢٣ 
لس��������نة ١٩٨٤ واملعدل بالقرار رقم ٧٦ لس��������نة 
١٩٩٤ التهري��������ب الكمرك��������ي بان��������ه  "ادخ��������ال 
البضائ��������ع الى العراق او إخراجها منه على 
وجه مخالف ألحكام هذا القانون دون دفع 
الرس��������وم الكمركي��������ة والرس��������وم والضرائب 
األخرى كلها او بعضه��������ا أو خالفا ألحكام 
املن��������ع والتقييد ال��������واردة في ه��������ذا القانون 
والقوانن النافذة األخرى"، والتهريب وفقا 
لوصفه القانوني الوارد في قانون الكمارك 
ام��������ا أن يك��������ون حقيقيا او حكمي��������ا حيث ان 
التهري��������ب الحقيقي يكون ام��������ا ان يرد على 
الرس��������م الكمركي املفروض عل��������ى البضائع 
والس��������لع املس��������توردة واملص��������درة عن طريق 
ا  الته��������رب من دفع هذه الرس��������وم كال او جزء
او ي��������رد على البضائ��������ع والس��������لع املمنوعة 
من االس��������تيراد او التصدير سواء كان املنع 
وفقا للقانون او بموجب قرارات من الهيئة 
العامة للكمارك او من مجلس الوزراء وفقا 

لسياسة الدولة االستيرادية.
وق��������د يك��������ون التهري��������ب حكميا اذا ل��������م تكن 
البضاعة او املواد الخاضعة للرسم الكمركي 
قد اجتازت النق��������اط الكمركية وقد صاحب 
افع��������ال محظ��������ورة  او اخراجه��������ا  ادخاله��������ا 
كإخف��������اء البضائ��������ع عن��������د اجتي��������از املنف��������ذ 
الكمركي او استخدام أساليب غير مشروعة 
عند ادخال البضائ��������ع كتقديم بيانات غير 
صحيحة بقصد استيراد بضائع ممنوعة 
او محظ��������ورة او تصديره��������ا او بقصد دفع 
رس��������م كمرك��������ي اق��������ل من الرس��������م املس��������تحق 
قانون��������ا او تقدي��������م مس��������تندات او وصوالت 
مزورة او وضع عالم��������ات تجارية كاذبة او 
ع��������دم التصريح عن البضائع املس��������تورة او 
املصدرة، وهذا النوع من التهريب ال يدخل 
ضم��������ن التهري��������ب الحقيق��������ي لتخل��������ف احد 
عناصره الجوهرية  الن التهريب الحقيقي 
ال يتحق��������ق اال بفعل��������ي اإلدخ��������ال واإلخراج 
للبضائع بصورة غير مشروعة وتهربا من 

دفع الرسوم الكمركية.
 بعض التشريعات الحقت التهريب الحكمي 
بالتهريب الحقيقي فيما يتعلق بالتجريم 
والعقاب التفاق النوعن من حيث النتيجة 
والن كالهما هو مخالف��������ة صريحة لقانون 
الكم��������ارك اال ان هن��������اك تش��������ريعات اخ��������رى 
اعتب��������رت التهريب الحكمي مخالفة ال ترقى 

الى مستوى الفعل التام .
املش��������رع العراق��������ي ف��������ي قان��������ون الكم��������ارك ال 
يميز ب��������ن التهريب الحقيقي والحكمي من 
حيث التجري��������م والعقاب ما دام ان النتيجة 
املتحقق��������ة واحدة واف��������رد للتهريب الحكمي 
م��������ادة قانوني��������ة مهمة وهي امل��������ادة ١٩٢ من 
قانون الكمارك والتي ذكر فيها كافة األفعال 

التي تعد في حكم التهريب ونصت على  
" يعتبر في حكم التهريب ما يأتي :

اوال : ع��������دم التوجه بالبضائع عند االدخال 
الى اقرب مكتب كمركي.

ثانيا : عدم اتب��������اع الطرق املحددة بموجب 
او  البضائ��������ع  ادخ��������ال  ف��������ي  القان��������ون  ه��������ذا 

اخراجها.
ثالث��������ا : تفري��������غ البضائ��������ع م��������ن الس��������فن او 
تحميله��������ا عليها بص��������ورة مخالفة الحكام 
ه��������ذا القان��������ون وفي غي��������ر االماك��������ن املعينة 

كموانئ لتفريغ البضائع او تحميلها.
رابع��������ا : تفري��������غ البضائع م��������ن الطائرات او 
تحميله��������ا عليها بص��������ورة غير مش��������روعة 
خارج املطارات املعينة لهذا الغرض او القاء 
البضائع اثناء النقل الجوي خالفًا الحكام 

هذا القانون.
خامس��������ا : عدم التصريح في مكتب االدخال 
او  املس��������توردة  البضائ��������ع  ع��������ن  واالخ��������راج 
املص��������درة دون بي��������ان حمولة )مانيفس��������ت( 

ويشمل ذلك ما يصطحبه املسافرون.
سادسا : اكتشاف بضائع غير مصرح عنها 
في املكتب الكمرك��������ي موضوعة في مخابئ 
مهيئ��������ة خصيصًا الخفائه��������ا في فجوات او 
فراغ��������ات ال تكون مخصص��������ة عادة الحتواء 

مثل هذه البضائع.
سابعا : اجتياز البضائع املكاتب الكمركية 

دون التصريح عنها في حالتي االدخال او 
االخراج.

ثامنا : ما يكتش��������ف بعد مغ��������ادرة البضائع 
واملواد مكتب االدخال الكمركي من زيادة او 
نقص او تبديل في الطرود او القطع او في 
محتوياتها من البضائ��������ع واملواد املنقولة 
من مكتب كمركي الى مكتب كمركي آخر او 

املنقولة بالعبور )الترانزيت(
تاس��������عا : ع��������دم تقدي��������م املس��������تندات الت��������ي 
تحدده��������ا ادارة الكم��������ارك الب��������راء التعهدات 
والكف��������االت املأخوذة ع��������ن بيانات االوضاع 
املعلقة للرسوم املنصوص عليها في الباب 

الثامن من هذا القانون.
عاش��������را : اخ��������راج البضائع م��������ن املناطق او 
االس��������واق الحرة او املخازن او املستودعات 

الكمركية دون معاملة كمركية.
حادي عش��������ر : درج معلومات غير حقيقية 
ع��������ن البضائع املص��������رح عنها ف��������ي بيانات 
االدخ��������ال او االخ��������راج بقص��������د الته��������رب من 
الرس��������وم الكمركية او الرس��������وم والضرائب 
االخرى كليًا او جزئيًا، او بقصد اس��������تيراد 
او تصدي��������ر بضائ��������ع ممنوع��������ة او مقيد او 
او  تصديره��������ا  او  اس��������تيرادها  محص��������ور 
التالع��������ب بالقيم��������ة بقص��������د تج��������اوز املقدار 
النق��������دي املح��������دد في اج��������ازة االس��������تيراد او 

التصدير
ثان��������ي عش��������ر : تقدي��������م مس��������تندات او قوائم 
م��������زورة او تحت��������وي عل��������ى معلوم��������ات غير 
حقيقي��������ة او وض��������ع عالمات كاذب��������ة بقصد 
التهرب من الرس��������وم الكمركية او الرس��������وم 
والضرائب االخرى كليًا او جزئيًا او تجاوز 
أحكام من��������ع او تقييد او حصر البضائع او 

تصديرها.
ثال��������ث عش��������ر : نق��������ل او حي��������ازة البضائ��������ع 
الخاضعة الحكام النط��������اق الكمركي ضمن 

هذا النطاق دون مستند اصولي.
رابع عش��������ر : عدم اعادة اس��������تيراد البضائع 
املمن��������وع او املحص��������ور تصديرها املصدرة 

بصورة مؤقتة الية غاية كانت.
خام��������س عش��������ر : ارت��������كاب اي فع��������ل بقص��������د 
التهرب من دفع الرسوم الكمركية او الرسوم 
والضرائب االخ��������رى كلي��������ًا او جزئيًا او من 
أحكام منع او تقييد او حصر االستيراد او 

التصدير".
واملش��������رع العراقي كان موفقا في هذه املادة 
التي س��������اوى فيها بن التهري��������ب الحقيقي 
والتهريب الحكمي وحدد األفعال التي تعد 
ف��������ي حكم التهريب وش��������ملها بذات العقوبة 
الجزائية الواردة في امل��������ادة ١٩٤ من قانون 

الكمارك النافذ.

التهريب الحقيقي والتهريب الحكمي

  القاضية أريج خليل

118/ الهيئة املوسعة الجزائية /2021
املبدأ: 

الق��������رار املطل��������وب تصحيح��������ه صادر م��������ن الهيأة 
املوسعة الجزائية والتي حلت محل الهيأة العامة 

ملحكمة التمييز اليقبل التصحيح .

القرار: 
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من قب��������ل الهيئة املوس��������عة الجزائية في 
محكمة التمييز االتحادية. وجد أن طلب التصحيح أنصب على 
قرار هذه املحكمة بالعدد 1106/الهيئة املوسعة الجزائية/2020 
ف��������ي 2020/12/28 واملتضم��������ن نق��������ض قرار محكم��������ة جنايات 
الكرخ/ ه�1 املرقم 513/ج/2019 في 2020/9/7 الصرارها على 
حكم الس��������ابق بالعدد 513/ج/2019 ف��������ي 2019/7/31 والذي تم 
نقضه بقرار هذه املحكمة املرقم 20401/الهيئة الجزائية/2019 
ف��������ي 2019/11/25 وحي��������ث ال يقبل طلب التصحي��������ح بالقرارات 
الصادرة بالنقض كما ان القرار املطلوب تصحيحه صادر من 
الهيئة املوس��������عة الجزائية والتي حلت محل الهيئة العامة ملحكمة 
التمييز فهو ال يقبل طلب التصحيح لذا قرر رد طلب التصحيح 
ش��������كال وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة )1/267 
و3( من قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل في 16/شعبان/1442ه� املواف�ق 2021/3/29م.

165/ الهيئة املوسعة املدنية /2021
املبدأ: 

ترجي��������ح االح��������كام وف��������ق امل��������ادة 217 م��������ن قانون 
املرافع��������ات املدنية يش��������ترط ان يكون بن االحكام 
الصادرة من املحاكم العراقية، اما الحكم االجنبي 
فال يعتد به اال بع��������د االعتراف به واعطائه القوة 

التنفيذية.

القرار: 
بعد التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة املدنية في محكمة 
التمييز االتحادي��������ة، لوحظ ان طالب الترجيح ))م(و)ه�(و)و( 
أوالد ح ع ا( يطلب��������ون ترجيح اح��������د الحكمني الصادرين في 
النزاع الناش��������ئ مع املدير املفوض ملصرف الش��������رق األوسط 
اضافة لوظيفته على اساس انهما متناقضان. ولدى االطالع 
على الحكمني املطلوب ترجيح احدهما وجد ان االول بالعدد 
2017/1360 تج��������اري كل��������ي ف��������ي 2018/9/10 ص��������ادر من 
محكمة دبي االبتدائية التجارية واملتضمن رد دعوى املدعي 
املدير املفوض ملصرف الش��������رق االوس��������ط اضافة لوظيفته 
بمطالبة املدعى عليهم )طالب��������ي الترجيح( باملبلغ الوراد في 
الدعوى وهو مكتس��������ب درجة البتات بتصديقه من محكمة 
التميي��������ز في دبي، أما الثاني وهو بالعدد 3316/653/توحيد 

ب/2019 ف��������ي 2019/12/19 والص��������ادر م��������ن محكمة بداءة 
الكرادة واملتضم��������ن الزام املدعى عليه��������م )طالبي الترجيح( 
باملبل��������غ املطالب ب��������ه وهو املبلغ نفس��������ه في الحك��������م الصادر 
م��������ن محكمة دبي، وهو أيضًا مكتس��������ب درجة البتات. وألن 
ترجيح األحكام وفق املادة 217 من قانون املرافعات املدنية 
يشترط ان يكون بني االحكام الصادرة من املحاكم العراقية، 
اما الحكم االجنبي فال يعتد به اال بعد االعتراف به وإعطائه 
القوة التنفيذية لذا فإن ش��������روط الترجي��������ح غير متوفرة في 
الطل��������ب فق��������رر رده وتحميل مقدمه الرس��������م املدفوع وصدر 
القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة )13/أوال-ب-ثانيًا/1( 
من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل 

في 29/شعبان/1442ه� املوافق 2021/4/11م.

170/ الهيئة املوسعة املدنية /2021
املبدأ: 

محكم��������ة موق��������ع العقار تك��������ون مختص��������ة نوعيًا 
ومكاني��������ًا بنظ��������ر الدع��������وى املتعلقة بح��������ق عيني 

عقاري.

القرار: 
بع��������د التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئ��������ة املوس��������عة املدنية في 
محكمة التميي��������ز االتحادية، لوحظ حصول تنازع س��������لبي 
في االختص��������اص املكاني بني محكمتي الب��������داءة في الكرخ 
والبي��������اع في نظر الدعوى املقامة من املدعيني ))ر و غ( و)ج 
غ ف(( عل��������ى املدعى عليهم )ف م س وجماعتها( وقد وجد 
ان موضوع الدعوى هو طلب إزالة ش��������يوع العقار تسلسل 
5/8973 م 18 عامري��������ة وتبني م��������ن التحقيقات الجارية في 
الدع��������وى ان العقار يقع ضمن اعم��������ال محكمة بداءة البياع، 
وألن املش��������رع ف��������ي املادة 36 م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية 
أوجب اقام��������ة الدعوى في محكمة محل العق��������ار اذا تعلقت 
بح��������ق عين��������ي عقاري بم��������ا يؤك��������د حرصه عل��������ى ان تكون 
املحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها هي املختصة بنظر 
الدع��������اوى املتعلقة به وان قضاء هذه املحكمة اس��������تقر على 
ان محكم��������ة موق��������ع العقار تكون مختص��������ة نوعيًا ومكانيًا 
بنظ��������ر الدعاوى املتعلق��������ة بحق عيني عق��������اري ومنه القرار 
املرقم 37/الهيئ��������ة العامة/2018 ف��������ي 2018/11/25 لذا فان 
اختص��������اص النظ��������ر في الدع��������وى موضوع التن��������ازع ينعقد 
ملحكمة بداءة البياع فقرر ارس��������ال اضب��������ارة الدعوى إليها 
لنظرها وحس��������مها وف��������ق القانون واش��������عار محكمة بداءة 
الك��������رخ بذلك، وص��������در الق��������رار باالتفاق اس��������تنادًا الحكام 
امل��������ادة )13/أوال-ب-ثانيًا- 2( من قان��������ون التنظيم القضائي 
 رق��������م 160 لس��������نة 1979 املع��������دل في 29/ش��������عبان/1442ه� 

املوافق 2021/4/11م.

https://www.hjc.iq/view.68579/
https://www.hjc.iq/view.68577/
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موجز المحاكم
حبس طبيب!

قض��������ت محكمة جناي��������ات بابل حكما 
بالحبس س��������نتن بح��������ق طبيب مدان 

بتعاطي الرشوة.
وذكر مراس��������ل املركز اإلعالمي ملجلس 
القض��������اء األعلى أن "الهيئة الثالثة في 
محكم��������ة جنايات باب��������ل قضت حكما 
بالحبس على طبيب أدين بالرش��������وة 
بعد اس��������تحصاله مبال��������غ مالية لقاء 
إجرائه عمليات جراحية في مستشفى 
كان  "املته��������م  أن  وتاب��������ع  القاس��������م". 
يس��������اوم مرضاه على إجراء العمليات 
الجراحي��������ة له��������م مقابل املال كرش��������وة 
عن أداء أعمال وظيفت��������ه". وأضاف أن 
"املحكم��������ة أص��������درت قرارها اس��������تنادا 
إلى أح��������كام القرار 160 لس��������نة 1983". 
الفتا إلى أن "املحكمة أصدرت قرارها 
ابتدائيا قابال للتميي��������ز التلقائي في 
محكمة التميي��������ز االتحادية". يذكر أن 
الهيئة الثالثة ملحكمة الجنايات بابل 
شكلت مؤخرا لتختص بنظر قضايا 

جنوب املحافظة وقضايا النزاهة.

إعطاب سيارة!
أص��������درت محكم��������ة جنايات ميس��������ان 
حكما بالسجن س��������بع سنوات بحق 
م��������دان بجريم��������ة ح��������رق عجل��������ة اح��������د 

املواطنن وسط مدينة العمارة.
وقال مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
اس��������تئناف  ف��������ي  األعل��������ى  القض��������اء 
ميس��������ان إن "الهيئة األولى ملحكمة 
جنايات ميس��������ان قضت بالس��������جن 
ملدة س��������بع س��������نوات بحق مدان عن 
جريمة ح��������رق عجلة احد املواطنن 
نوع س��������ورنتو كانت مركونة أمام 

داره".
وأضاف أن "صاحب السيارة شاهد 
املدان بعد الرج��������وع الى الكاميرات 
بسكب مادة )البنزين( على العجلة 
وحرقها دون أسباب"، الفتا إلى أن 
املتهم اعت��������رف بارت��������كاب الجريمة 

املسندة اليه".
وتاب��������ع أن "الحكم بحق املدان يأتي 
اس��������تنادا ألحكام املادة 342 / 1 من 

قانون العقوبات العراقي".

تفجير ساحة الطيران
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات الك��������رخ 
حكم��������ا باإلعدام ش��������نقا حت��������ى املوت 
بح��������ق م��������دان ع��������ن جريم��������ة االنتماء 
اإلرهابية، وقيامه  داعش  لعصابات 
بتفجي��������ر عبوة ناس��������فة في س��������احة 

الطيران العام املاضي.
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األعلى في محكمة اس��������تئناف الكرخ 
أن "الهيئ��������ة الثالث��������ة ملحكمة جنايات 
الكرخ قض��������ت باإلعدام ش��������نقا حتى 
امل��������وت على أح��������د املدان��������ن بانتمائه 
لعصابات داع��������ش االرهابية وقيامه 
بتفجي��������ر عبوة ناس��������فة داخل عجلة 
ف��������ي منطقة باب الش��������رقي عام 2020، 
ما أدى الى استشهاد احد املواطنن 

وإصابة خمسة آخرين".
وأض��������اف أن "الحك��������م يأتي اس��������تنادا 
1و3و7   / الثاني��������ة  امل��������ادة  ألح��������كام 
وبدالل��������ة املادة الرابعة / 1 من قانون 
لس��������نة  رق��������م 13  اإلره��������اب  مكافح��������ة 

."2005

■ عالء محمد

نصت امل��������ادة 354 من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل:

يعاق��������ب بالس��������جن م��������ن ع��������رض عمدا 
للخط��������ر بأي��������ة طريق��������ة كانت س��������المة 
املالح��������ة الجوي��������ة أو املائية أو س��������المة 
قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة 

من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا نجم 
ع��������ن الفع��������ل ح��������دوث كارثة للقط��������ار أو 
غيره مما ذكر. وتكون العقوبة اإلعدام 
أو السجن املؤبد إذا ادى ذلك إلى موت 

إنسان.
ونصت املادة 355 من قانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل:
1 – يعاق��������ب بالحب��������س وبالغرام��������ة، أو 
بإحدى هاتن العقوبتن كل من أحدث 
عم��������دا تخريب��������ا أو إتالف��������ا بطريق عام 
أو مط��������ار أو جس��������ر أو قنطرة أو س��������كة 
حديدي��������ة أو نه��������ر أو قن��������اة صالح��������ن 

للمالحة.
2 – وتكون العقوبة الس��������جن املؤبد أو 
املؤقت إذا استعمل الجاني املفرقعات 

أو املتفجرات في ارتكاب الجريمة.
3 – وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن 
املؤبد إذا ادى ذل��������ك إلى كارثة أو موت 
إنس��������ان. فيم��������ا نص��������ت امل��������ادة 356 من 
قان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي رقم 111 

لسنة 1969 املعدل:

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى 
هات��������ن العقوبتن من تس��������بب بخطئه 
في حص��������ول ح��������ادث إلحدى وس��������ائل 
املواص��������الت العام��������ة البري��������ة أو املائية 
أو الجوية من ش��������أنه تعطيل س��������يرها 
أو تعري��������ض األش��������خاص الذي��������ن فيها 

للخطر.
وتكون العقوبة الس��������جن م��������دة ال تزيد 
على سبع سنوات إذا نشأ عن الجريمة 

كارثة أو موت إنسان.
ونصت املادة 357 من قانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل:
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث 
سنوات وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة 
دينار أو باحدى هاتن العقوبتن من 
ألقى عم��������دا حجرا أو مقذوفا أخر على 
قطار أو سفينة أو طائرة أو اية وسيلة 
من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل 

معها أن ينشأ ضرر ألي شخص.
وتك��������ون العقوبة الحبس إذا نش��������أ عن 
الفع��������ل ج��������رح أو اي��������ذاء ش��������خص كان 
موج��������ودا في القط��������ار أو الس��������فينة أو 

الطائرة أو وسيلة النقل األخرى.
وتكون العقوبة الس��������جن إذا نش��������أ عن 

الفعل موت إنسان.
نصت امل��������ادة 358 من قانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل:
يعاق��������ب بالس��������جن م��������دة ال تزي��������د على 
سبع س��������نوات أو بالحبس وبالغرامة 
م��������ن عط��������ل عم��������دا س��������ير وس��������يلة م��������ن 

وسائل النقل العام البرية أو املائية أو 
الجوية.

كم��������ا نص��������ت امل��������ادة 359 م��������ن قان��������ون 
العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 

املعدل:
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض 
عمدا للخطر سالمة وسيلة من وسائل 

النقل الخاص بأية طريقة كانت.
وتكون العقوبة الس��������جن إذا نش��������أ عن 

ذلك موت إنسان.
وينبغ��������ي االش��������ارة ال��������ى ان الغرام��������ات 
املش��������ار اليها باملواد املذك��������ورة انفا تم 
الغرامات  تعديله��������ا بقان��������ون تعدي��������ل 
الواردة في قانون العقوبات والقوانن 
الخاص��������ة االخ��������رى رقم 6 لس��������نة 2008 
املعدل بالقانون رقم 4 لس��������نة 2019 اذ 

أصبحت كما يلي.
يك��������ون مق��������دار الغرام��������ات املنص��������وص 
عليه��������ا في  قان��������ون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل كاآلتي:
أ( ف��������ي املخالف��������ات مبلغ��������ًا ال يق��������ل عن 
)50000( خمسون ألف دينار و ال يزيد 

عل�ى )200000( مئت�ي أل�ف دين�ار.
ع��������ن  مبلغ��������ًا اليق��������ل  الجن��������ح  ف��������ي  ب( 
)200001( مئتي ألف دينار وواحد وال 

يزيد ع�ن )1000000( ملي�ون دين�ار .
ج�( ف��������ي الجناي��������ات مبلغ��������ًا ال يقل عن 
)1000001( ملي��������ون وواح��������د دينار وال 
يزي��������د عن )10000000( عش��������رة مالين 

دينار.

االعتداء على سالمة النقل ووسائل المواصالت العامة
ثقافة قانونية

مع إنش��������اء االمم املتحدة ع��������ام 1945، نصَّ ميث��������اق األمم املتحدة 
بوضوح على حماية حقوق االنس��������ان واورد ذل��������ك في الديباجة 
)نحن ش��������عوب االمم املتحدة آلينا على انفس��������نا ان نؤكد إيمانا 
بالحق��������وق االساس��������ية لالنس��������ان وبكرام��������ة الفرد وبم��������ا للرجال 
والنس��������اء واالمم كبيره��������ا وصغيرها من حقوق متس��������اوية( كما 
نصت امل��������ادة 55 من امليثاق املذكور على تش��������جيع االمم املتحدة 
على نشر االحترام العاملي لحقوق االنسان والحريات االساسية 
للجميع دون تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين 
وقد س��������اهم  االع��������الن العاملي لحقوق االنس��������ان ع��������ام 1948  على 
صدور تش��������ريعات محلية ودولية تعنى بذلك. حيث نصت املادة  
الرابعة من االعالن املذكور ال يجوز اس��������ترقاق احد او استعباده 
ويحضر ال��������رق واالتج��������ار بالرقيق بجميع صوره��������ا كما نصت 
اتفاقي��������ة حقوق الطفل عام 1989 على حماي��������ة االطفال من اعمال 
السخرة والرق واالستغالل الجنسي وبيع االطفال واالتجار بهم 
وخطفهم وكذل��������ك اعالن االمم املتحدة بش��������أن االلفية 2000 فيما 
يتعلق بجريمة االتجار بالبش��������ر الذي اشار الى تكثيف الجهود 
الدولية ملكافحة جريمة االتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية 
وق��������د وضع ه��������ذا البرتوكول االطار العام ملكافح��������ة هذه الجريمة 
وس��������بل التعاون الدولي بخصوص ذل��������ك ونصت كذلك على منع 
ومكافحة االتجار بالبشر مع االهتمام الخاص بالنساء واألطفال 

وحماية ضحايا االتجار بالبشر ومساعدتهم.
 كما اش��������ارت املادة الثالثة منه الى عدم االخذ باالعتبار بموافقة 
الضحية على االستغالل املقصود بهذه الجريمة واتخاذ األطراف 
ف��������ي االعالن املذك��������ور إس��������تراتيجية املكافحة وبنوده��������ا املتعلقة 
بمح��������ور التجري��������م حيث نصت املادة الخامس��������ة م��������ن البرتوكول 
عل��������ى ان تلتزم االط��������راف اذا لم تكن فعلت ذل��������ك باتخاذ التدابير 
التش��������ريعية لتجريم االفعال التالية؛ االتجار باالشخاص رجاال 
ونس��������اء واطفاال وكذلك تض��������ع االطراف اس��������تراتجيات او برامج 
ملنع ومكافح��������ة االتجار وحماية الضحايا م��������ن معاودة إيذائهم 
كم��������ا اكدت عل��������ى وجوب التع��������اون مع املنظمات غي��������ر الحكومية 
ذات الصل��������ة وس��������ائر عناص��������ر املجتم��������ع املدني لتخفي��������ف وطأة 
العوامل التي تجعل االشخاص ضعيفن امام االتجار مثل الفقر 
والتخلف وعدم تكافؤ الفرص وفي اطار من التعاون الثنائي او 
متع��������دد االطراف وان تعتمد الدول االطراف التدابير االجتماعية 
والتعليمي��������ة والثقافي��������ة التي تقلل من ح��������دة العوامل التي تدفع 
االش��������خاص الى الس��������فر الى الخارج بحثا عن عم��������ل يوقعهم في 
مصيدة االسترقاق وكذلك مساعدة ضحايا االتجار باألشخاص 
وحمايتهم من خالل صون الحرية الش��������خصية للضحايا بجعل 
االجراءات القانونية املتعلقة باالتجار باألشخاص سرية وكذلك 
اتخاذ تدابير تمكن الضحايا من التعافي الجس��������دي والنفس��������ي 

وم��������ن خ��������الل االط��������الع عل��������ى بروتوك��������ول 
مكافحة االتجار بالبش��������ر املكمل التفاقية 
االم��������م املتحدة ملكافح��������ة الجريمة املنظمة 
عب��������ر الوطني��������ة لعام 2000م ن��������رى انه جاء 
قانون مكافحة االتجار بالبش��������ر العراقي 
رقم 28 لسنة 2012 منسجما واالتفاقيات 
والق��������رارات الدولي��������ة لالمم املتح��������دة وبما 
يس��������اهم ف��������ي التص��������دي له��������ذه الجريم��������ة 
ومعاقبة ومرتكبيها ومساعدة الضحايا 

نتيجة لهذه الجريمة املنظمة. 

الجهود الدولية لمكافحة 
جريمة االتجار بالبشر

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ بغداد / القضاء

عن مكتب��������ة القانون املقارن ف��������ي بغداد صدر 
للقاضي عواد حسن ياسن العبيدي الكتاب 
املوسوم املسؤولية املدنية لشركة النفط )عن 

اإلضرار باالراضي الزراعية(.
تكون الكتاب م��������ن 128 صفحة واحتوى على 
مبحث��������ن تضمنا ع��������دة مطالب. حيث اش��������ار 
الباحث فيه الى ان إناطة الفصل في الدعاوى 
املقام��������ة أو الت��������ي تق��������ام عل��������ى ش��������ركة النفط 
الوطني��������ة العراقية بلجن��������ة مختصة بالنظر 

في الدعاوى املقامة أو التي تقام على ش��������ركة 
النفط الوطنية بس��������بب عمليات االستكشاف 
والتنقي��������ب عن النفط أو مد االنابيب النفطية 
بموجب قرار )مجل��������س قيادة الثورة( املنحل 
املرق��������م )1018( لس��������نة 1982 وتعديل��������ه القرار 
)554( لس��������نة 1983 خلق العديد من املش��������اكل 
في الواق��������ع العملي منها أن تش��������كيل اللجنة 
يتطلب حض��������ور ممثل ع��������ن وزارة النفط في 
ح��������ن أن االخيرة ه��������ي الخصم ف��������ي الدعوى، 
متسائال عن إمكانية الخصم أن يكون ممثال 
ع��������ن ه��������ذه اللجنة. فض��������ال عن امتن��������اع ممثل 

وزارة النفط عن املصادقة على أي قرار يصدر 
ضد الش��������ركة ما يؤدي الى اإلرباك في العمل 
القضائ��������ي وصدور القرارات باألكثرية فضال 
ع��������ن تش��������كيل اللجنة م��������ن أعضاء م��������ن دوائر 
مختلف��������ة دون اش��������تراط صف��������ة معين��������ة فيهم 
أو تحدي��������د إج��������راءات إصدار األح��������كام خلق 
إشكاالت قانونية ليس من السهل معالجتها 
فضال عن غياب املعالجة التشريعية الخاصة 

باألراضي الزراعية.
كما أشار املعد في مقدمة كتابه الى أنه لغرض 
الوصول ال��������ى النتائ��������ج املطلوبة م��������ن بحثه 

تم االس��������تعانة باملنهج الوصف��������ي التحليلي 
ال��������ذي يقوم على وصف النص��������وص كما هي 
دون زيادة أو نقصان وتحليلها االس��������تنباط 
األحكام منه��������ا وإلضفاء صبغة العملية على 
البحث أش��������ار الباح��������ث الى استش��������هاده في 
كتاب��������ه بأحكام القضاء وبي��������ان اتجاهاته في 

املوضوع.
ولإلحاط��������ة باإلط��������ار العام ملوض��������وع البحث 
تناول املعد في خطة بحث تتألف من مقدمة 
ومبحث��������ن ث��������م خاتم��������ة تحوي أه��������م النتائج 

والتوصيات ثم مصادر البحث.

المسؤولية المدنية لشركة النفط )عن اإلضرار باألراضي الزراعية(

 ■ غالف الكتاب

تطرقت شريعة حمورابي إلى نظام 
)القسامة( حيث تضمن القانون في 
أكثر من إحدى عشرة مادة هذا املبدأ 
وهو مبدأ التزكية والتنزيه ويطلق 
عليه أيضًا مبدأ التطهير باليمن أو 
القس��������امة فقد برز في امل��������واد )10-9-
-161 -131 -120 -107 -106 -103 -11

281( وق��������د أك��������دت امل��������ادة )281( على 
ذلك بشكل واضح ومباشر.

ففي حالة )القرض( لغرض املتاجرة 
مثاًل نالحظ أن البائع املتجول الذي 
يقترض مبلغ��������ًا من النقود من تاجر 
وسافر هذا البائع في رحلة تجارية 
الت��������ي  األم��������وال  اس��������تثمار  لغ��������رض 
اقترضه��������ا وم��������ن ثم اعترض��������ه قاطع 
طريق وس��������لبه ماكان يحمله وخسر 

ذلك البائع بالتالي األموال التي كان 
يحملها وم��������ن ضمنها القرض، ففي 
ه��������ذه الحالة ما عليه اال أن )ُيقس��������م( 
باإلله عل��������ى صحة دع��������واه وعندئذ 
وتخلى  لصالح��������ه  القضية  تحس��������م 
س��������احته، وقد أكدت عل��������ى ذلك املادة 
)103( من شريعة حمورابي.. وتعالج 
املادة )106( من الشريعة نفسها في 
حالة إن��������كار البائع املتجول للقرض 
الذي س��������لمه إي��������اه التاج��������ر فلغرض 
التأكد من صحة دع��������وى التاجر، ما 
علي��������ه إال أن يحظ��������ر أم��������ام اإلله الذي 
يمثل الق��������وة الخارقة الت��������ي يطمئن 
اليها الناس في تحقيق قيمة العدل 
ويكت��������ب أمامه واقع��������ة القرض الذي 
أعط��������اه للبائع مع اش��������تراط إحضار 

الش��������هود الذين يقسمون على صحة 
إدعائه وأقواله وعندئذ يلزم البائع 
املتجول أن يدفع للتاجر غرامة قدرها 
ثالث��������ة أمث��������ال املبلغ ال��������ذي اقترضه، 
أما إذا كان البائ��������ع املتجول قد أعاد 
الى التاج��������ر القرض ال��������ذي اقترضه 
منه وأنك��������ر هذا األخير م��������ا دفعه له 
البائع املتجول فعل��������ى البائع اثبات 
دعواه أمام )االله( بحضور الشهود 
الذين يقس��������مون على صحة الواقعة 
وحينئذ يل��������زم التاجر املقرض بدفع 
غرامة قدرها ستة أمثال املبلغ الذي 

سلفه للبائع املتجول.
ويتض��������ح لدين��������ا هن��������ا بأن املش��������رع 
البابلي قد ميز الغرامتن بالنس��������بة 
للمدع��������ي عليه ف��������ي املادت��������ن أعاله، 

فجع��������ل الغرام��������ة التي تف��������رض على 
التاجر ضع��������ف مبل��������غ الغرامة التي 
تفرض على البائع املتجول بالنسبة 
الكاذب نفس��������ها،  لجريم��������ة االدع��������اء 
ذل��������ك ألن املركز االجتماع��������ي للتاجر 
واكتفاءه املادي يفرض عليه تحري 
الصدق واالس��������تقامة وعدم التعسف 
تج��������اه  وخاص��������ة  االخري��������ن  تج��������اه 
الكس��������بة وصغار البائعن، في حن 
أن البائع املتجول اذا انكر ما س��������لمه 
من أموال أو نق��������ود فقد يكون الدافع 
لذلك فقر حاله وش��������دة حاجته للمال 
وهو ما اعتبره املش��������ّرع من االسباب 
املخففة للعقوب��������ة التي تفرض عليه 
قياسًا الى العقوبة التي تفرض على 

التاجر.

كما وأكد املش��������رع البابلي على مبدأ 
التطهي��������ر باليم��������ن أو القس��������امة في 
حالة )االستيداع( وكذلك حالة اتهام 
الزوج��������ة بخيان��������ة زوجه��������ا وافتقاد 

الدليل على فعل الخيانة.
وح��������ول نظري��������ة عدم التوق��������ع )القوة 
قوان��������ن  عالج��������ت  فق��������د  القاه��������رة( 
حموراب��������ي حالة الق��������وة القاهرة في 
وإعف��������اء   )266  –  103  –  48( امل��������واد 
املدي��������ن أو امللت��������زم م��������ن أداء التزامه 
عندما يتعرض لها بحيث يستحيل 
عليه استحالة تامة اإليفاء بالتزامه 

جراء تعرضه لفعل من أفعالها.

املص��������در: كتاب التش��������ريعات البابلية 
لعبد الحكيم ذنون

أضواء على قانون حمورابي )الجزء الثالث(

إعداد 
علي البدراوي

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

ي
ضائ

ب ق
كتا

عين قانونية

سالم مكي

إذا كان الفق��������ه الدس��������توري، يرى بأن مقوم��������ات الدولة هي 
االقليم والس��������لطة والشعب، فإن الواقع واملنطق، يقول بأن 
القضاء املس��������تقل، والقوي هو األساس األول واألخير في 
وج��������ود الدولة من عدم��������ه، ذلك أن غياب تطبي��������ق القانون، 
يعن��������ي غي��������اب النظام وبالتال��������ي الفوض��������ى، والفوضى ال 
تصلح إال للغابة.. الحادثة التي حصلت في مكتب رئيس 
اس��������تئناف ذي ق��������ار االتحادية وانتش��������رت تفاصيلها عبر 
مواقع التواصل االجتماعي مؤخرا، حادث خطير وكبير، 
ال يليق بدول��������ة تعد مهدا للتش��������ريعات األولى في العالم، 
ما حصل م��������ن تدنيس لحرم��������ة القضاء، والتج��������اوز عليه 
بعب��������ارات خادش��������ة لل��������ذوق، أصابت صمي��������م ووجدان أي 
شخص يؤمن بدولة اسمها العراق.. أن يتطاول أشخاص، 
مهم��������ا كانت الدوافع واملبررات واألس��������باب، بتلك الطريقة 
غير الحضارية واملخالفة ألبس��������ط قواعد القانون والعرف 
االجتماع��������ي، تنم عن عدة أم��������ور وقضايا خطيرة ال تهدد 
الس��������لم األهلي فقط، بل ته��������دد الدول��������ة ككل. فعدم احترام 
القض��������اء والتطاول على رئيس محكمة بتلك الطريقة غير 
الالئق��������ة، حتى ل��������و كان ذلك التطاول صادرا من ش��������خص 
مكلوم، فاقد ألهله وذويه، يسعى لحقه، ألن إحقاق الحق، 

ال يكون إال عبر القانون.
 القضاء ليس مجرد مؤسسة تطبق القانون، بل هو كيان 
يمثل رمز الدولة، ودليل وجودها. املواطن ال يطمئن على 
حيات��������ه وممتلكاته، مادام ال يوج��������د قضاء، وبالعكس، لو 
كان هنالك قضاء وأجهزة تنفذ أوامره، لعم األمن والسالم. 
كيف للمواطن أن يحت��������رم القاضي بعد اآلن، وهو قد رأى 
وسمع التطاول والتجاوز غير املبرر على شخص رئيس 
محكمة اس��������تئنافية، ل��������ه واجبات ومهم��������ات محددة وفق 
القانون. وليس من بن تلك الواجبات واملسؤوليات إرغام 
قاض تحقيق أو قاض جنح أو جنايات على اتخاذ قرار ما. 
كيف لرئيس محكم��������ة أن يجبر قاضيا على اتخاذ قرار ال 
يستند إلى وقائع وأدلة ليست بحوزته! ماذا يفعل رئيس 
محكمة استئناف ملجتمع يجهل أبسط نصوص القانون 
والت��������ي يمكن م��������ن خاللها ضم��������ان حق��������وق املتخاصمن، 
سواء في الجانب الجزائي أو الجانب املدني، وخصوصا 
تل��������ك املتعلقة بالطعن تمييزا ف��������ي القرارات التي يصدرها 
ق��������اض التحقيق وقاض املوضوع في حال عدم قناعة أحد 
الخص��������وم بها؟ م��������اذا يفعل رئيس محكم��������ة ملجتمع يترك 
السياس��������ة التي تسببت بكل مآس��������يه وآالمه، وحرمته من 
أبس��������ط حقوقه، ويتوج��������ه إلى رجل قان��������ون، يطبق النص 
القانوني وفقا ملا يمتلكه من أدلة ومس��������تندات؟ هل العلة 
ف��������ي القاضي ال��������ذي يقرر ما يراه صحيح��������ا وما يقتنع به 
أم ف��������ي املجتمع الذي يقرر انتخاب نف��������س الوجوه ونفس 
األش��������كال في كل م��������رة، وينتظر منها موقف��������ا مختلفا؟ بل 

ويقدسها ويؤمن بأن وجوده يعتمد على وجودها هي!
إن ما تبقى من الدولة هو القضاء، وال 
ش��������يء غيره، والقضاء ليس مؤسسة 
مثالية، وال هي من دولة أخرى، بل هي 
مؤسس��������ة ولدت من رحم هذا املجتمع 
يعرفه��������ا  الت��������ي  والسياس��������ة  امل��������أزوم 
الجميع، ورغم ذلك، الزال موج الفساد، 
يراوح بعيدا عن س��������واحله، وحتى لو 
وصلت قطرات منه، فال قيمة لها إزاء 

غرق املؤسسات األخرى!

القضاء أو ما تبقى من الدولة
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