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السجن لزوجني عرضا ابنهما 

للبيع على مواقع التواصل!
القاضي فائق زيدان يؤكد على أهمية 

تطوير عمل جهات التحقيق ملكافحة الفساد 
قضت حياتها الزوجية معنفة

 فكانت نهايتها القتل!

القاضي صفاء الدين الحـچـامي

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

مدى حجية املعاهدة الدولية 
أمام القاضي العراقي

املنطق القانوين والقضائي 
لألحكام القضائية

القاضي اياد محسن ضمد

القناعة الوجدانية للقاضي

مرة تحدث معي احد ضباط التحقيق، اخبرني بأنه يش��������عر باالسى 
الن محكم��������ة املوض��������وع ال تحكم عل��������ى جميع املتهمني الذين س��������اهم 

بالقبض عليهم وتمت إحالتهم اليها من قبل قاضي التحقيق.
 اس��������توقفتني طريقة التفكير هذه طويال النها تمثل اكبر املش��������كالت 
التي نعاني منها نحن كقضاة،  وتكمن هذه املشكلة في ان االخر أيا 
كان عمله وجهة انتسابه وهو ال يمتلك االدوات الذهنية والقانونية 
الت��������ي تمكنه م��������ن تقييم االدل��������ة الجزائية ووزنها ومن ث��������م تقدير ما 
يكفي منها لإلدانة، ورغم ذلك ينتقد محاكم الجنح والجنايات حني 
تف��������رج عن متهم ما، ويريد تلك املحاكم أن تحكم بناء على تصوراته 
الذهني��������ة الش��������خصية وتوقعات��������ه هو، ال بن��������اء على اقتن��������اع القضاة 
الوجدان��������ي املتكون من األدلة املعروضة في الدعوى التي ينظرونها، 
ونح��������ن نعلم أن اإلجراءات في اي دعوى جزائية تبدأ بالش��������ك في ان 
هناك ش��������خصا ما ارتكب الجريمة موضوع الدع��������وى املنظورة امام 
محكم��������ة التحقي��������ق، وتقطع ه��������ذه املحكمة مع جهات انف��������اذ القانون 
شوطا كبيرا إجرائيا وزمنيا تقوم خالله بجمع االدلة واحالة املتهم 
ملحكمة املوضوع وهي املحكمة املس��������ؤولة عن تقدير قيمة تلك االدلة 
ف��������ي االثبات ووزنها ومن ثم بناء قناعته��������ا الوجدانية بإدانة املتهم 
الرتكابه الجريمة او اإلفراج عنه لعدم كفاية االدلة املتحصلة بحقه.

 والقناع��������ة الوجداني��������ة هذه هي حالة ذهنية ونفس��������ية تتش��������كل في 
ضمير ووجدان قضاة الجنايات او الجنح تس��������تند الى أدلة الدعوى  

وتنتهي إلى اليقني بان متهما ارتكب جريمة ما او انه لم يرتكبها.
وان القناعة القضائية الوجدانية هي ثمرة عملية إجرائية ومنطقية 
تجريه��������ا املحكمة والعبرة ليس��������ت بكث��������رة االدلة املقدم��������ة للمحكمة 
ب��������ل بقدرتها في ترك اثر وجداني يس��������اهم في بن��������اء قناعة القاضي 
إلصدار الحكم وتس��������بيبه، والعملية ه��������ي عملية تفاعلية بني ضمير 
ووجدان القاضي وحالته النفسية وبنائه الثقافي من جهة وأسباب 
موضوعية تتمثل في الوقائ��������ع املنظورة واالدلة املقدمة في الدعوى 

من جهة أخرى.
 صحيح ان القاضي حر ف��������ي بناء قناعته الوجدانية ومن ثم اصدار 
الحكم باالدانة او اإلفراج، اال ان هذه القناعة تخضع بالنهاية لرقابة 
محكم��������ة التمييز التي تمتل��������ك صالحية نقض الق��������رارات وتصويب 
أخطائه��������ا وتتحم��������ل جهات انف��������اذ القانون مس��������ٔوولية ع��������دم تقديم 
االدل��������ة الكافية لبناء القناع��������ة الوجدانية ملحاك��������م املوضوع ومن ثم 
اف��������الت املتهم��������ني من العقاب ف��������ي حالة وجود خل��������ل او تقصير رافق 
إج��������راءات الضب��������ط والقبض والتح��������ري فخذ مث��������ال ان عملية ضبط 
ملوظف بالجرم املش��������هود بتقاضي رش��������وة اذا لم تكن عملية محكمة 
وان لم تعزز بتس��������جيالت صوتية وفيديوي��������ة ومحضر ضبط ملبلغ 
الرش��������وة مع حال��������ة التلبس فان االدل��������ة لن تكون كافي��������ة لبناء قناعة 
املحكم��������ة باالدانة وان ذلك تتحمله جهات التحقيق التي لم تحس��������ن 
عملية الضبط وجمع االدلة الصحيحة حتى وان كان املتهم معروفا 
بتقاضيه الرش��������وة الن قناعة محاكم املوضوع ال تبنى على االخبار 
والتص��������ورات  واالعتقادات الش��������ائعة وانما تبنى عل��������ى ما يقدم في 

الدعوى من ادلة قانونية صحيحة.

بغداد/ ليث جواد 

ال يزال الجدال قائما بشأن جرائم الشرف أو ما تسمى 
بجرائم غس��������ل العار، فهناك من يراه��������ا بأنها عملية 
تنظي��������ف للمجتمع من أش��������خاص زناة ل��������م يصونوا 
عه��������ود الش��������رف، وآخ��������رون ي��������رون بأنه��������ا أصبح��������ت 
وس��������يلة لتصفية حس��������ابات داخل األس��������رة، إذ يؤكد 
متخصص��������ون أن معظم هذه الجرائ��������م ال يتم اإلبالغ 

عليها بصفة جرائم قتل، إنما حاالت انتحار. 
ويق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق الرصاف��������ة فراس 
)القضاء( إن "جرائم الش��������رف تعد من  حميد ع��������ودة ل�

اش��������د الجرائم خطورة على املجتمعات لكونها تمس 
األس��������رة التي هي اللبنة األساسية في بناء املجتمع 
وبوقوعه��������ا يؤدي إلى تف��������كك األس��������رة وانهيار بناء 

الدولة". 
وأض��������اف أن "الش��������رف له معن��������ى عظيم ف��������ي املجتمع 
العراقي بش��������كل خاص، فهو العل��������و والرفعة واملكانة 
العالي��������ة وهو يختل��������ف بالتعريف م��������ن مجتمع آلخر 
ومن دول��������ة ألخرى لذا فان االح��������كام الخاصة بجرائم 
القتل بدافع الش��������رف يمكن حصرها في الجرائم التي 

يرتكبها الرجل ضد املرأة بحجة اتهامها بالزنا".
وأوضح ع��������ودة أن "جريم��������ة القتل عقوبته��������ا اإلعدام 

في القانون العراقي، إذا توافر احد الظروف املش��������ددة 
املنص��������وص عليها قانونا مث��������ال القتل مع اإلصرار أو 
كان املقت��������ول من أص��������ول القاتل او الس��������جن املؤبد أو 
املؤق��������ت في جريمة القتل العم��������د املجردة من الظروف 
املش��������دد". لكن القاضي ينوه إل��������ى أن "غالبية القوانني 
الوضعي��������ة ق��������د منحت مرتك��������ب جريمة القت��������ل بدافع 
الش��������رف والذي ه��������و صورة م��������ن صور جرائ��������م القتل 
العمد منحت��������ه ظرفا قضائيا أو عذرا قانونيا مخففا 
بحج��������ة أن الجاني أثناء تنفيذه للجريمة يكون تحت 
ضغ��������ط نفس��������ي كبير يدفع��������ه الرت��������كاب جريمته دون 
أدنى تفكير". وأكد عودة أن "قانون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969 تناول جريمة القتل أو العاهة املستديمة 
بداف��������ع الش��������رف في امل��������ادة 409 والتي نص��������ت على ان 
يعاق��������ب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات من 
فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا 
أو وجوده��������ا في ف��������راش واحد مع ش��������ريكها فقتلهما 
ف��������ي الحال أو قتل احدهم��������ا أو اعتدى عليهما او على 
احدهما اعتداء أفضى إلى املوت  أو عاهة مستديمة، 
وال يج��������وز اس��������تعمال ح��������ق الدفاع الش��������رعي ضد من 
يستفيد من هذا العذر وال تطبق ضده أحكام الظرف 

املشدد".
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جرائم الشرف أو غسل العار.. ما زالت تخلق انقساما

بغداد/ عالء محمد

ال تلح��������ق جريمة تزييف العمل��������ة الضرر على 
األم��������وال واملتعاملني بها فحس��������ب، فهي تمثل 
اعت��������داء عل��������ى س��������يادة الدولة، وتزع��������زع الثقة 
بالعملة الرس��������مية وتؤدي الى تدني قيمتها، 
كم��������ا ان اتس��������اع دائ��������رة تزييف العمل��������ة يولد 
سببا في تورط وش��������مول اكبر فئة من األفراد 

)املواطنني( األبرياء ممن تقع بأيديهم.
وعن ه��������ذه الجريمة، يتح��������دث قاضي محكمة 
املريان��������ي  محم��������د  احم��������د  النزاه��������ة  تحقي��������ق 
لصحيفة القضاء قائال "ابتداء البد من املرور 

على تعريف التزييف والوقوف على مفهومه، 
فالتزييف لغة هو تبديل الحقيقة أو تغييرها 
وهو يطلق على أي فعل من شأنه تغيير قيمة 
العملة الصحيحة س��������واء بزيادة أو النقصان، 
وقد عرفه املش��������رع العراقي ف��������ي املادة 280 من 
قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 من كونه 
يعد تزييف��������ًا للعملة املعدني��������ة إنقاص وزنها 
أو طالءها بطالء يجعلها تش��������به مس��������كوكات 
أكثر منها قيم��������ة"، مبينا أن "العملة هي األداة 
الرئيس��������ية للتعامل بني الناس مما تستدعي 

توافر الثقة بينهم وتأمني الثقة بها".
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عصابات منظمة تتولى تزييف العملة 
والدوالر والدينار أكثر استهدافا

ُكتاب العدد

بغداد / علي البدراوي

أك��������د رئي��������س مجلس القض��������اء األعل��������ى القاضي 
الدكت��������ور فائ��������ق زي��������دان أن اس��������تقاللية القضاء 
بعد ع��������ام 2003 تع��������د احد أهم معال��������م املجتمع 
املدني ومن اش��������د املقومات األساس��������ية للعملية 

الديمقراطية.
"القضاء"  أع�����دت�����ه  م���ل���ف  ف�����ي  ح���دي���ث���ه  وخ��������الل 
يستعرض امل��س��ي��رة ال��ق��ض��ائ��ي��ة خ���الل م��ئ��ة عام 
من تأسيس الدولة العراقية، ذكر القاضي فائق 
زي����دان أن "امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي ب��اس��ت��ق��الل قضائه 
وش���رع���ي���ة دس����ت����وره ي���ق���ف س�����دًا م��ن��ي��ع��ًا بوجه 
أس���ل���وب ال���ق���وة ف���ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي وفرض 
السلطة بمنطق السالح وهو ما عاشه الشعب 
ال��ع��راق��ي ف���ي م���راح���ل زم��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة م���ن عمر 
دول��ت��ه ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج��ه��ا االن��ق��الب��ات العسكرية 

التي مرت عليه، ليكون القضاء العراقي صمام 
والفكرية  السياسية  والتعددية  للحريات  أمان 
وال���ح���زب���ي���ة وال�����ت�����داول ال��س��ل��م��ي ل��ل��س��ل��ط��ة عبر 
ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع وآل���ي���ات ال��ن��ظ��ام السياسي 

الشرعية وبضمانة الدستور".
وفي تناوله للواق��������ع القضائي في العراق بهذه 
املرحل��������ة الحرجة م��������ن عمر دولته، أف��������اد رئيس 
مجلس القضاء االعل��������ى القاضي الدكتور فائق 
زي��������دان ب��������أن "القضاء يع��������د ركيزة أساس��������ية من 
ركائ��������ز أية دولة، فكيف إذا كان في بلد ش��������هدت 
أرضه أولى أسسه التي قدمها للبشرية جمعاء، 
وف��������ي هذه املرحلة الحرجة التي يمر بها العراق 
حيث يش��������هد مرور مائة عام على نش��������وء دولته 
الحديث��������ة نش��������ير ال��������ى أن القض��������اء من��������ذ أن نال 
استقالله كان املتصدي األكبر ألشد خطر واجه 
الدول��������ة العراقية بعد عام 2003 وحاول بمعاول 

شره هدم أسسها وهو )اإلرهاب(، حيث يعتري 
املؤسس��������ة القضائية الفخر بتصديها مللف تلك 
االفة الهدامة، إذ كان فيه أداء القضاة العراقيني 
كبي��������رًا، ولوال القضاء والجهات الس��������اندة له من 
السلطات التنفيذية وتضحيات أبطالها ملا كان 

اإلرهاب قد انتهى من العراق".
وأضاف أن "القضاء دف��������ع ثمنًا كبيرًا بتصديه 
مللف اإلرهاب املهدد لكيان الدولة العراقية عبر 
تقديمه )67( قاضيا وعضو ادعاء عام كقرابني 

لحرية العراق وأمن دولته". 
وتاب��������ع "كم��������ا ال يخف��������ى أن من أه��������م التحديات 
األخ��������رى الت��������ي واجه��������ت القض��������اء وتمك��������ن من 
التصدي لها، تتمثل بالجهود واملساعي التي 
بذله��������ا مجلس القضاء األعلى لحصانة الدولة 
العراقي��������ة وضم��������ان مس��������تقبلها الت��������ي توجت 
بتحقيق الوالدة العسيرة للمحكمة االتحادية 

العليا في ظروف معقدة رافقت تش��������ريع قانون 
التعديل". 

وأكمل أنه "من أجل استكمال استقالل القضاء 
بش��������قيه العادي والدس��������توري ص��������در القانون 
رق��������م )25( لس��������نة 2021 )قان��������ون تعديل قانون 
املحكم��������ة االتحادية رقم 30 لس��������نة 2003( الذي 
تم بموجبه إعادة تش��������كيل املحكمة االتحادية 
وتحديد اختصاصاتها بعد أن توقفت بسبب 
ح��������دوث طارئ فيها تمثل بإحالة احد قضاتها 
على التقاعد"، الفتا إلى أنه "بهذا االنجاز املهم 
استطاعت املحكمة االتحادية العليا ان تضمن 
التزام املشرع بأحكام الدستور وعدم تجاوزه. 
ليحقق القضاء بهذا االنجاز اس��������تقالله الكامل 

على املجالني العادي والدستوري".

التفاصيل ص 4

القاضي فائق زيدان: استقاللية القضاء 
أهم معالم المجتمع المدني

القضاء يف مائة عام من ُعمر الدولة العراقية

بغداد / ساهرة رمضان

أعلن��������ت املحكم��������ة االتحادية العليا عن حس��������م 
20 دع��������وى ضمن جدول أعمالها لش��������هر تموز 
املاضي، الفتة إلى حسم طلبات تتعلق بطعون 
دس��������تورية معروض��������ة أمامه��������ا خ��������الل الفترة 

ذاتها.
وذك��������ر أح��������د قض��������اة املحكمة ف��������ي تصريحات 
إل��������ى "القض��������اء" أن "املحكمة االتحادي��������ة العليا 
أص��������درت خالل جلس��������اتها املنعقدة في ش��������هر 
تم��������وز املاضي قرارات عدة من ضمنها، قرارها 
الحاسم بالدعوى املرقمة )43/اتحادية /2019( 

والحكم بعدم دستورية املواد )2 /اوال( واملادة 
)12/خامسًا( و)16/رابعًا( من قانون املفوضية 
العليا لحقوق االنسان املرقم )53( لسنة 2008، 
وردت دع��������وى املدع��������ي بخصوص امل��������واد )2/
ثاني��������ًا( و)6( و)7( و)8( و)8/ثاني��������ًا/و( و)12/
رابع��������ًا وس��������ابعًا( و)13/اوال وثاني��������ًا وثالث��������ًا( 
و)14/ثالثًا( و)15/اوال/9( و)15/ثانيًاوثالثًا( 
و)16/اوالوثاني��������ًا وثالثًا( من قانون املفوضية 
العليا لحقوق االنس��������ان رقم )53( لسنة 2008"، 
مش��������يرا إلى "عدم دس��������تورية ارتباط مفوضية 

حقوق االنسان بمجلس النواب".
التفاصيل ص 2

ال دستورية الرتباط مفوضية حقوق 
اإلنسان بمجلس النواب بغداد / إيناس جبار 

وج��������ه رئي��������س مجلس القض��������اء األعلى 
القاضي الدكتور فائق زيدان الس��������ادة 
رؤساء محاكم االس��������تئناف في جميع 
املحافظ��������ات بتنظي��������م ورش عم��������ل مع 
واملعني��������ني  واملثقف��������ني  اإلعالمي��������ني 
إلش��������اعة الثقاف��������ة القانونية وتوضيح 
الدور الدس��������توري والقانوني للقضاء 
ف��������ي إجراءات التحقي��������ق واملحاكمة في 

مختلف أنواع الجرائم.
وذكر إعم��������ام للمجلس أن "هذه الورش 
من شأنها،  إزالة اللبس الحاصل لدى 
الكثي��������ر ممن يعتق��������د أن القضاء وحده 
فقط هو املختص واملسؤول عن كشف 

الجرائ��������م ومرتكبيه��������ا وه��������ذا االعتقاد 
الخاط��������ئ س��������ببه الخل��������ل ف��������ي الثقافة 
القانونية وع��������دم التواصل والتوضيح 
للرأي العام عن دور السلطة القضائية 
والس��������لطة التنفيذي��������ة املتكام��������ل به��������ذا 
الخص��������وص وعدم معرفة ال��������رأي العام 

بحقائق األحداث كما هي".
وأكد رئي��������س محكمة اس��������تئناف بابل 
االتحادي��������ة القاضي باس��������م عب��������د زيد 
العارضي خالل الورش��������ة التي أقامتها 
املحكمة م��������ع إعالميني ورج��������ال قانون 
ونقابات أن "القضاء هو أهم مؤسس��������ة 
م��������ن مؤسس��������ات الدول��������ة ألن م��������ن دونه 

سندخل في شريعة الغاب.
التفاصيل ص 6

ورش عمل إلشاعة الثقافة القانونية

■ رئيس مجلس القضاء االعلى يهنئ رئيس جمهورية ايران االسالمية بمناسبة تسنمه منصبه

بغداد/ القضاء
ال��ت��ق��ى ال��س��ي��د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء االع���ل���ى القاضي 
ال��دك��ت��ور ف��ائ��ق زي����دان ح��ج��ة اإلس����الم وامل��س��ل��م��ني السيد 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  رئيس  رئيسي  إبراهيم 

وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه.
وك��ان القاضي فائق زي��دان حضر مراسم تحليف السيد 
وف��د قضائي  رف��ق��ة  ال��ش��ورى  ف��ي مجلس  اليمني  رئيسي 
رفيع املستوى ضم السادة كال من القاضي جاسم محمد 
العليا وس��ال��م محمد  االت��ح��ادي��ة  املحكمة  رئ��ي��س  ع��ب��ود 
ن��وري رئيس االدع��اء العام والقاضي مسلم متعب مدب 
رئيس هيئة اإلشراف القضائي ورحيم عبد حسن مدير 

عام دائرة الحراسات القضائية العامة.

رئيس مجلس القضاء 
األعلى يلتقي رئيس 

جمهورية إيران اإلسالمية

https://www.hjc.iq/view.68710/
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بغداد / ساهرة رمضان

أعلنت املحكمة االتحادية العليا 
عن حسم 20 دعوى ضمن جدول 
أعمالها لش��������هر تم��������وز املاضي، 
الفتة إلى حس��������م طلبات تتعلق 
بطع��������ون دس��������تورية معروض��������ة 

أمامها خالل الفترة ذاتها.
وذكر أح��������د قض��������اة املحكمة في 
تصريح��������ات إل��������ى "القض��������اء" أن 
العلي��������ا  االتحادي��������ة  "املحكم��������ة 
جلس��������اتها  خ��������الل  أص��������درت 
املنعقدة في شهر تموز املاضي 
قرارات عدة من ضمنها، قرارها 
الحاس��������م بالدعوى املرقمة )43/

اتحادي��������ة /2019( والحكم بعدم 
دستورية املواد )2 /اوال( واملادة 
من  و)16/رابعًا(  )12/خامس��������ًا( 
قان��������ون املفوضية العليا لحقوق 
االنسان املرقم )53( لسنة 2008، 
وردت دعوى املدعي بخصوص 
و)7(  و)6(  )2/ثاني��������ًا(  امل��������واد 
و)8( و)8/ثاني��������ًا/و( و)/رابع��������ًا 
وثاني��������ًا  و)13/اوال  وس��������ابعًا( 
و)15/ و)14/ثالث��������ًا(  وثالث��������ًا( 

وثالث��������ًا(  و)15/ثاني��������ًا  اوال/9( 
و)16/اوالوثاني��������ًا وثالث��������ًا( م��������ن 
قان��������ون املفوضية العليا لحقوق 
االنس��������ان رقم )53( لسنة 2008"، 
مش��������يرا إل��������ى "ع��������دم دس��������تورية 
ارتباط مفوضية حقوق االنسان 

بمجلس النواب".
واوض��������ح القاض��������ي ان "املحكمة 
االتحادية العلي��������ا ردت الدعوى 
املرقم��������ة )18/ اتحادي��������ة/ 2021( 
املقدمة من رئيس تجمع تشرين 
الوطني واملتضمنة طلب الحكم 
بعدم دستورية الفقرتني االولى 

والثانية م��������ن املادة )15( للفصل 
انتخاب��������ات  قان��������ون  الخام��������س 
مجل��������س النواب العراقي رقم )9( 
لسنة 2020. ونصها )اوال: تقسم 
الدوائر االنتخابية املتعددة في 
املحافظة الواح��������دة. ثانيًا: يكون  
الترش��������يح فرديا ضم��������ن الدائرة 
االنتخابية( بداعي ان ذلك يخلق 

عدم تكافؤ الفرص بني املواطنني 
وعدم املساواة بينهم".

واض��������اف ان "املحكم��������ة حس��������مت 
/39( املرقم��������ة  الدع��������وى 

طلب  املتضمنة  اتحادية/2021( 
الحك��������م بعدم دس��������تورية  الفقرة 
م��������ن   )14( امل��������ادة  م��������ن  )رابع��������ًا( 
قانون املوازنة العامة االتحادية 

 )23( رق��������م  الع��������راق  لجمهوري��������ة 
لسنة 2021 والتي نصت على انه 
)ل��������وزارة التربية دعوة القطاعني 
الع��������ام والخ��������اص داخ��������ل العراق 
لتنفيذ طبع الكتب املدرسية لسد 
للمواصفات  وفق��������ًا  احتياجاتها 
واملعايي��������ر الفني��������ة  املح��������ددة من 
ال��������وزارة، وتكلي��������ف التش��������كيالت 

او  له��������ا  التابع��������ة  التخصصي��������ة 
القطاع العام لتجهيزها باألثاث 
واملستلزمات التربوية والتعاقد 
بصيغة اعتماد مس��������تندي معزز 
وفقًا للمواصف��������ات الفنية املعدة 
م��������ن قبلها مع الغاء ق��������رار )790( 
لس��������نة 2018، وذل��������ك بداعي اوال: 
ان الق��������رار امللغ��������ى بموجب املادة 

مح��������ل الطع��������ن هو )790( لس��������نة 
2017 وليس 2018 والذي تضمن 
التأكيد على قرار مجلس الوزراء 
رقم )272 لس��������نة 2015( املتضمن 
ال��������زام ال��������وزارات والجه��������ات غير 
وتنفيذ  بطبع  ب��������وزارة  املرتبطة 
املطاب��������ع  ف��������ي  مطبوعاته��������ا 
الحكومي��������ة والخاص��������ة عل��������ى ان 
ال يت��������م التعاق��������د م��������ن الباطن مع 
مطابع خارج الع��������راق. ثانيًا:- ان 
النص املطعون فيه جاء مجحفًا 
وماس��������ًا بحق��������وق قط��������اع كبي��������ر 
م��������ن قطاعات اتح��������اد الصناعات 
العراق��������ي وس��������بب ض��������ررًا له��������ذا 
القطاع. ثالثًا: لم يكن النص محل 
الطعن ضمن املشروع الحكومي 
ول��������م يؤخ��������ذ رأي الحكوم��������ة فيه 
واص��������درت املحكم��������ة قرارها برد 
الدعوى وافهم قرار الحكم علنًا".

وذك��������ر ان "املحكم��������ة أيض��������ا ردت 
الدع��������وى املرقم��������ة )30/ اتحادية 
/2021( الت��������ي تضمن��������ت الطعن 
بنص الفق��������رة )2 - د( م��������ن املادة 
)2( من القانون رقم )23( لس��������نة 
العام��������ة  املوازن��������ة  قان��������ون   2021
االتحادي��������ة لجمهوري��������ة الع��������راق 
ف��������ي  املنش��������ور   2021 للس��������نة 
جري��������دة الوقائ��������ع العراقي��������ة في 
ن��������ص  ويتضم��������ن   2021/4/12
امل��������ادة املطعون فيه��������ا )2 - اوال/ 
د - يخ��������ول املحافظ��������ني ورئي��������س 
امل��������دن  اع��������ادة اعم��������ار  صن��������دوق 
املحررة واملتضررة من العمليات 
التعاق��������د  صالحي��������ة  االرهابي��������ة 
املباشر لغاية )5( مليارات دينار 
للمش��������روع الواحد اس��������تثناء من 
املنص��������وص  التعاق��������د  اس��������اليب 
تنفي��������ذ  تعليم��������ات  ف��������ي  عليه��������ا 

العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
.")2014

وح��������دت  "املحكم��������ة  ان  وب��������ني 
 31( املرقمت��������ني  الدعوي��������ني 
32/اتحادية/2021(  وموحدتها 
التي تضمنت طلب الحكم بالزام 
املدع��������ى عليه��������م بتضم��������ني نص 
وزارة  قان��������ون  م��������ن   )16( امل��������ادة 
والبلديات  واالس��������كان  االعم��������ار 
العام��������ة رق��������م )33( لس��������نة 2012 
ف��������ي قان��������ون املوازن��������ة االتحادية 
لعام 2021 اس��������تثناءًا من الفقرة 
)1( القس��������م )4( من قانون االدارة 
املالي��������ة رقم )95( لس��������نة 2004 او 
اي قان��������ون اخر يحل محله وذلك 
بداع��������ي ان قان��������ون املوازن��������ة ق��������د 
غفل عن تضمينه��������ا خاصة وان 
قوانني املوازنة السابقة من سنة 
2012 لغاية 2019 قد اخذت بنظر 
فيها  وادرجته��������ا  ذل��������ك  االعتبار 
وان هذا الحرم��������ان يخالف املادة 
)27( من الدستور وسيؤدي الى 
االض��������رار باملال الع��������ام وباملركز 
الوطني لالستشارات الهندسية 
حي��������ث س��������يتعذر علي��������ه القي��������ام 
بتقدي��������م الخدمات االستش��������ارية 
على الوج��������ه الصحيح واصدرت 
املحكم��������ة حكمه��������ا ب��������رد الدعوى 

وافهم قرار الحكم علنا".
وخلص القاضي إلى ان "املحكمة 
تصدر قراراته��������ا الباتة وامللزمة 
للسلطات كافة اس��������تنادًا للمواد 
)94/93( من دس��������تور جمهورية 
وامل��������ادة   2005 لع��������ام  الع��������راق 
املحكم��������ة  قان��������ون  م��������ن  )5/اوال( 
االتحادية العليا رقم )30( لسنة 
2005 املع��������دل بالقانون رقم )25( 

لسنة 2021".

■ المحكمة االتحادية العليا في احدى جلساتها

المحكمة االتحادية العليا: ال دستورية الرتباط 
مفوضية حقوق االنسان بمجلس النواب

التشريعات العراقية مل تعالج هذه اجلرمية بقانون واحد

بغداد/ غسان مرزة

يقول القاضي جاس��������م محمد كاظم قاضي تحقيق 
محكمة بغ��������داد الجديدة في حديث إل��������ى "القضاء" 
إن "التش��������ريعات قد حرصت عل��������ى توفير الحماية 
لألس��������رار الوظيفية لك��������ن لم يصدر قانون بش��������كل 
منفصل لهذا النوع في العراق، وإنما ذكره املش��������رع 
العراق��������ي في قوانني ع��������دة منها قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111 لس��������نة 1969 وقانون املطبوعات 
وقانون ضريب��������ة الدخل وقانون هيئ��������ة املخابرات 
الوطنية و قوانني أخرى، وجاءت أحكامها متفرقة 

في هذه القوانني". 
ويرى كاظم أن "من أهم مرتكزات تعزيز مكانة الدول 
ب��������ني األفراد هي الثق��������ة التي تبن��������ى بالعمل الجاد، 
وبمناس��������بة ه��������ذه الثقة س��������يقوم من يمث��������ل الدولة 
وه��������و املوظ��������ف أو املكل��������ف بخدمة عام��������ة باالطالع 
على أس��������رار اآلخرين، ومما ال ش��������ك في��������ه إن توفير 
الحماي��������ة في هذه الحال��������ة واملحافظة على مصالح 
اآلخرين بالكتمان امرا مهم��������ا ملنع الضرر وتعزيز 
ه��������ذه الثقة فكل ما يصل إلى علم املوظف أو املكلف 
بخدم��������ة عامة من الوثائ��������ق واملعلومات والبيانات 
الت��������ي تخص اآلخرين أو الدول��������ة يصبح التصريح 
به��������ا امرأ خطيرا و مضرا ويكون س��������را من أس��������رار 

الوظيفة يوجب كتمانها.
وع��������رج كاظ��������م عل��������ى أن "املوظ��������ف ق��������د يطل��������ع على 
معلومات شخصية تتعلق باألفراد كما يحصل في 
جرائم االعتداءات التي تخص الش��������رف أو العرض 
أو جرائم االغتصاب أو جرائم الحياة األس��������رية أو 
الزوجي��������ة أو جرائم الزنا واملعلومات الش��������خصية 
والنس��������ب وهي معلومات فردية تخص الش��������خص 
ال��������ذي أفاد بها وقد يس��������بب التصريح بها احتقاره 
أو التأثي��������ر على مكانته االجتماعية بش��������كل مضر 

وبالتالي الواجب هنا املحافظة على سريتها".
 وأكد القاضي أن "املش��������رع العراقي لم يضع معيارا 
واضحا في تحديد جريمة إفشاء األسرار الوظيفية 
واملالحظ ان��������ه ذكر في قانون العقوب��������ات و باملواد 
236 و 437 و 438  حاالت للجريمة و حدد العقوبة 
له��������ا بالحبس لها، إال انه ش��������دد ه��������ذه العقوبة في 
قان��������ون العقوبات العس��������كري وأوصلها إلى عقوبة 
اإلع��������دام إذا كان القصد منه��������ا إعانة العدو ويرجع 
ف��������ي تحدي��������د ذلك إل��������ى س��������لطة املحكم��������ة والواقعة 

املعروضة إمامها".
 وأش��������ار كاظم الى أن "من أصول ومبادئ الش��������رف 
واألمان��������ة االلتزام بعدم إفش��������اء األس��������رار الوظيفية 
وقد حرص��������ت الدول على تجريم إفش��������اء األس��������رار 
الوظيفي��������ة ومنها اململكة األردنية الهاش��������مية فقد 

ش��������رع قان��������ون منفصل له��������ذا الغرض وه��������و قانون 
حماية أس��������رار ووثائق الدولة رقم 50 لس��������نة 1971، 
ومنه��������ا من اعتم��������دت اإلش��������ارة إلى ه��������ذه الجريمة 
في قان��������ون العقوبات مثل دولة اإلم��������ارات العربية 
املتحدة فذكرت ذلك في قانون العقوبات االتحادي 

رقم 3 لسنه 1987". 
وع��������ن الفرق اذا ماكانت املعلومات املس��������ربة ورقية 
أم الكترونية، يضيف كاظم "ال فرق بني املعلومات 
املوثقة بش��������كل الكتروني أو ورق��������ي فكالهما تمثل 
معلومات وأس��������رارا وظيفية توجب املحافظة على 
سريتها، ويالحظ كم املشكالت التي يسببها سوء 
اس��������تعمال وس��������ائل التواصل االجتماعي في نشر 
املعلومات واألسرار الوظيفية التي تضر باآلخرين 
الس��������يما إذا كانت ناتجة عن الكيد واملنافسة غير 

املشروعة". 
ولف��������ت القاض��������ي إل��������ى ان��������ه "ال يوجد م��������ا يمنع من 
محاس��������بة املوظف انضباطيًا من قب��������ل دائرته في 
حالة إفش��������ائه لألس��������رار الوظيفية ووفق��������ًا لقانون 
انضب��������اط موظف��������ي الدولة والقطاع الع��������ام رقم 14 
لس��������نة 1991 وف��������رض إح��������دى العقوبات ال��������واردة 
فيه مثل اإلن��������ذار أو التوبي��������خ أو تنزيل الدرجة أو 
الفصل وغيرها من العقوبات الواردة باملادة 8 من 

القانون".
وأت��������م القاض��������ي حديث��������ه قائ��������ال "ال يج��������وز إفش��������اء 
األس��������رار الوظيفية قانونا كاملعلومات الشخصية 
واالجتماعي��������ة أو املالية والنس��������ب إال في الحاالت 
املص��������رح به��������ا وب��������أذن صاحبها وكم��������ا يحدث في 
تفاصيل س��������ير إجراءات التحقيق في الجرائم، فال 
يج��������وز النش��������ر او التصريح به��������ا إال بأمر املحكمة 
املختصة، ويج��������وز للجهات املتضررة من إفش��������اء 
أس��������رارها الوظيفي��������ة املطالب��������ة بالتعوي��������ض ع��������ن 
األضرار الت��������ي اصابتها على الجهة املعنوية التي 
يمثلها املوظف حسب مسؤولية املتبوع عن اعمال 
تابعه واس��������تنادًا الى املادة 219 من القانون املدني 

رقم 40 لسنه 1951".
م��������ن جانبه، أوضح القاض��������ي مصطفى عبد القادر 
فالح النجدي قاض��������ي أول محكمة تحقيق تكريت 
ان "املش��������رع العراق��������ي حرص على توفي��������ر الحماية 
لألس��������رار الوظيفي��������ة من خ��������الل العديد م��������ن املواد 

القانونية التي تضمنتها قوانني مختلفة". 
وأش��������ار النج��������دي ال��������ى أن "امل��������ادة 437 م��������ن قانون 
العقوب��������ات العراقي رق��������م 111 لس��������نة 1969 املعدل 
ق���������د نص��ت على ان )يعاق��������ب بالحبس مدة ال تزيد 
على س��������نتني وبغرامة ال تزيد عل��������ى مائتي دينار 
أو بإح��������دى هات��������ني العقوبتني كل م��������ن علم بحكم 

وظيفت��������ه أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بس��������ر 
فأفش��������اه في غي��������ر األحوال املصرح به��������ا قانونا أو 

استعمله ملنفعته أو منفعة شخص آخر(. 
وتاب��������ع النجدي قائاًل "يعتبر التصريح باألس��������رار 
الوظيفي��������ة جريم��������ة عندما توج��������ب املصلحة عدم 
التصري��������ح بها م��������ن قبل املوظف وق��������د نصت بذلك 
امل��������ادة ٣٢٨ من قانون العقوبات حيث حددت فيها 
عقوبة الس��������جن مدة ال تزيد على س��������بع سنوات أو 

الحبس".
وبني القاضي أن "امل��������ادة 438 من قانون العقوبات 
العراق��������ي رقم 111 لس��������نة 1969 املع��������دل ق��د نص��ت 
عل��������ى ان )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س��������نة 
وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني(. 
- من نش��������ر بإحدى طرق العالنية اخبارا أو صورا 
أو تعليق��������ات تتصل بأس��������رار الحي��������اة الخاص���ة أو 
العائلي��������ة لألفراد ولو كان��������ت صحيحة إذا كان من 

شأن نشرها اإلساءة إليهم.
- م��������ن اطلع من غير الذين ذكروا في املادة 328 على 
رس��������الة او برقية أو مكاملة تلفونية فأفش�اها لغير 
من وجهت إليه إذا كان من ش��������ان ذلك إلحاق ضرر 

بأحد.
وأضاف القاضي ينبغي اإلشارة إلى أن الغرامات 
املشار إليها باملواد أنفا تم تعديلها بقانون تعديل 
الغرامات ال��������وارد في قانون العقوب��������ات والقوانني 

الخاصة األخرى رقم 6 لسنة 2008. 
وأتم القاضي حديثه قائال تعتبر املعلومات املوثقة 
الكتروني��������ا من األس��������رار الوظيفية الت��������ي ال يجوز 
إفشائها، وقد حرصت كافة دول العالم على تجريم 
إفش��������اء اإلس��������رار الوظيفية ملا لها من تأثير سلبي 
على مصالح األفراد والدولة وإن كل ما يطلع عليه 
املوظف بسبب وظيفته من معلومات ووثائق هي 
من األس��������رار الوظيفية التي اليجوز قانونا البوح 
بها للغي��������ر، وفي اغلب األحيان تتس��������بب العالنية 
في إلحاق الضرر باملصالح الوظيفية حيث يكون 
الكتمان خير وسيله للمحافظة على هذه املصالح، 
وكذلك املعلومات على صعيد الطابع الش��������خصي 
الت��������ي يحصل عليها املوظف بحك��������م عمله هي من 

األسرار الوظيفية التي ال يجوز إفشائها للغير. 
وخلص النجدي إلى أن "هناك حاالت اس��������تثنائية 
يباح معها قانونا إفش��������اء األسرار الوظيفية وهي 
مانصت عليه املادة ٤٣٧ من قانون العقوبات حيث 
نصت انه ) ال عقاب إذا إذن بإفشاء اإلسرار صاحب 
الشأن فيه او كان إفشاء السر مقصودا به اإلخبار 

عن جناية اوجنحة اومنع ارتكابها(. 

السوشيال ميديا باب إلفشاء األسرار الوظيفية.. وعقوباتها متباينة

تعد املعلومات التي تصل إلى 
املوظف أو املكلف بخدمة عامة 

بحكم وظيفته مؤتمنا عليها 
قانونا، فاألصل هنا عدم اإلفصاح 

بها ومنحها السرية املطلقة 
سواء أكانت املعلومات شخصية 

أم أمنية، فال يجوز إفشاء السر 
الوظيفي إال بموجب الحاالت 

املصرح بها قانونا.
لكن مواقع التواصل االجتماعي 

دخلت مؤخرا لتفتح الباب واسعا 
أمام إفشاء األسرار الوظيفية بدافع 

جذب املتابعني ولفت االنتباه، 
ويرى قضاة متخصصون أن 

هذه األفعال تحدث بسبب الجهل 
القانوني، مشيرين إلى إمكانية 

تعويض من يصيبهم ضرر 
معنوي جراء إفشاء هذه االسرار.

■ الجريمة تحتاج الى قانون موحد لمعالجتها كما في بعض الدول
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بغداد/ إيناس جبار

يخط��������ئ من يظ��������ن أن ظاه��������رة الكتابة 
عل��������ى الجدران في الع��������راق، هو تقليد 
الظاه��������رة  تل��������ك   "الجرافي��������ك"،  لف��������ن 
املعروفة في الغ��������رب، التي يعلمونها 
لكثي��������ر من ق��������ادة الحم��������الت للتعبير 
عن مطالبه��������م، إال أن ما نراه في البلد 
ال يم��������ت للف��������ن بصل��������ة، فبع��������ض هذه 
الخربشات التي تكتب على املمتلكات 
العامة وشواخص البلد تأخذ منحى 
التهديد والش��������عارات املنددة، وأخرى 
تأخذ طابعا شخصيا وعاطفيا، لكن 
يبقى الغالب مما يكتب على الجدران 
والبيوت واملمتلكات األهلية مسبوغا 
بصف��������ة التهدي��������دات الس��������يما القبلية 

والعشائرية.
ويق��������ول القاض��������ي منج��������د غ��������ازي إن 
"ظاه��������رة الكتابة على املرفقات العامة 
الش��������واخص  أو  التذكارية  والنص��������ب 
الفنية ظاهرة غير حضارية ش��������هدت 
تزايدا في اآلونة األخيرة وتؤدي إلى 
تش��������ويه معالم املدن ف��������ي الوقت الذي 
يج��������ب أن يحاف��������ظ الجمي��������ع على تلك 
الش��������واخص كإس��������هامة في صيانتها 

من القبح والتلف".
ويضي��������ف القاض��������ي أن "ه��������ذا الفع��������ل 
ين��������درج تحت أح��������كام امل��������ادة ٤٧٧ من 
قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ 
/ الشق األخير، التي عاقبت بالحبس 
كل م��������ن )خرب أو اتلف أو ش��������وه عمدًا 
أي بناء معد الس��������تعمال الجمهور أو 
نصب قائم في ساحة عامة( وبإمكان 
الجه��������ة املتضررة س��������واء أكانت أمانة 
بغداد او هيئة الس��������ياحة أو البلديات 
بحس��������ب قوانينها تحريك الش��������كوى 

الجزائية ضد الفاعل".
ويشير غازي إلى أن "بعض الدعاوى 
ق��������د عرض��������ت أم��������ام محكم��������ة تحقيق 
النزاهة والجريمة االقتصادية وغسل 
األم��������وال م��������ن قب��������ل مديري��������ة مكافحة 
الجريم��������ة املنظم��������ة ف��������ي م��������ا يتعل��������ق 
بتش��������ويه املعال��������م األثري��������ة والتراثية 
)حسب اختصاص تلك املديرية( وقد 
تم اتخاذ اإلج��������راءات القانونية بحق 
العقابية  النص��������وص  وف��������ق  الفاعلني 

ال��������واردة في قانون اآلثار والتراث رقم 
٥٥ لسنة ٢٠٠١".

وفي الوقت ذاته، يلفت القاضي جاسم 
محمد املوسوي الى انه "في مختلف 
األماك��������ن والبل��������دان تنتش��������ر ظاه��������رة 
املمتلكات  الكتاب��������ة والرس��������وم عل��������ى 
العام��������ة والخاصة حيث يعمد بعض 
الجسور  اس��������تخدام  األشخاص على 
وواجهات األبنية واملدارس واألسواق 
مكان��������ا للكتاب��������ة والرس��������وم املختلفة 
واإلعالنات التجاري��������ة"، الفتا الى انه 
"وعل��������ى الرغم من ك��������ون هذه الظاهرة 
تنتشر بني شريحة كبيرة من األفراد 
اال ان اغل��������ب ه��������ؤالء ه��������م م��������ن الفئات 
العمرية املمتدة من سن السابعة الى 

نهاية املراهقة".
ويرى القاضي أن "اغلب أس��������باب هذه 
الظاهرة نفس��������ية س��������ببها االنفعاالت 
البيئ��������ة  أو  بالش��������خص  املرتبط��������ة 
املحيطة به ومنها أسباب اجتماعية 
وق��������د تك��������ون اح��������د أس��������اليب الدعاية 

واإلعالن".
ويشدد على انه "مهما كانت األسباب 
إال أن اغل��������ب ه��������ذه الكتاب��������ات تمث��������ل 
القانون  مخالفات وجرائ��������م يجرمها 
الجنائ��������ي لل��������دول إضاف��������ة إل��������ى م��������ا 
تتضمنه القوانني املدنية من أحكام".

ويوضح بأنه "من املالحظ إن الكتابات 
املنتشرة في األماكن العامة غالبا ما 
لآلخرين  مس��������يئة  عب��������ارات  تتضمن 
والذوق العام وبعضها ينطوي على 
جرائم التهديد والقذف والس��������ب، كما 
وتس��������تخدم الكتابات عل��������ى الجدران 
ف��������ي النزاع��������ات العش��������ائرية لتهدي��������د 
اآلخرين وفي النزاعات العقارية بغية 
االس��������تيالء على األماكن وغيرها وقد 
يصل ذل��������ك الى اس��������تخدامها لغايات 

إرهابية".
ويبني القاضي ان "عالج هذه الظاهرة 
يبدأ م��������ن تعليم الطفل املحافظة على 
املال الع��������ام"، معرجا على "س��������لبيات 
ه��������ذه الظاهرة وتفعيل الدور الرقابي 
في القواطع البلدية وإقامة الدعاوى 
املدني��������ة والجزائية على مرتكبي هذه 
الجرائ��������م واملخالف��������ات حس��������ب ن��������وع 

الكتابة".

بغداد/ عالء محمد

ال تلحق جريمة تزييف 
العملة الضرر على األموال 

واملتعاملني بها فحسب، 
فهي تمثل اعتداء على 
سيادة الدولة، وتزعزع 
الثقة بالعملة الرسمية 

وتؤدي الى تدني قيمتها، 
كما ان اتساع دائرة تزييف 

العملة يولد سببا في 
تورط وشمول اكبر فئة من 
األفراد )املواطنني( األبرياء 

ممن تقع بأيديهم.

وعن هذه الجريمة، يتحدث قاضي 
محكم��������ة تحقي��������ق النزاه��������ة احمد 
القضاء  املرياني لصحيفة  محمد 
قائال "ابتداء الب��������د من املرور على 
تعري��������ف التزيي��������ف والوقوف على 
مفهومه، فالتزييف لغة هو تبديل 
الحقيق��������ة أو تغييرها وهو يطلق 
على أي فعل من شأنه تغيير قيمة 
العمل��������ة الصحيحة س��������واء بزيادة 
أو النقص��������ان، وق��������د عرفه املش��������رع 
العراقي في امل��������ادة 280 من قانون 
العقوبات رقم 111 س��������نة 1969 من 

كونه يعد تزييفًا للعملة املعدنية 
إنقاص وزنه��������ا أو طالءها بطالء 
اكثر  يجعلها تش��������به مس��������كوكات 
منه��������ا قيم��������ة"، مبين��������ا أن "العملة 
هي االداة الرئيس��������ية للتعامل بني 
الناس مما تس��������تدعي توافر الثقة 

بينهم وتأمني الثقة بها".
"جريم��������ة  أن  املريان��������ي  وأض��������اف 
التزييف تعد من الجرائم املاس��������ة 
بسمعة الدولة املالية منذ العصور 
األول��������ى ونظ��������رًا لخطورته��������ا فقد 
اعتبرت من الجنايات املهمة وهذا 

م��������ا نهجه املش��������رع العراقي"، الفتا 
إل��������ى أنه "نظ��������رًا الهمي��������ة الجريمة 
تن��������ص القوان��������ني الجنائي��������ة على 
استثنائها من مبدأ اإلقليمية لذلك 
ينعقد اختصاص القانون الوطني 
للدول��������ة التي زيفت عملتها بغض 
النظر عن م��������كان ارتكاب الجريمة 
أو جنس��������ية مرتكبه��������ا ألنها تمس 
مصالح أساسية للدولة كونها ال 
تثق باهتمام الدول األخرى بهذه 

الجريمة".
القاضي املرياني يؤكد أن "هذا ما 

سار عليه املش��������رع العراقي بنصه 
على ان يطب��������ق القان��������ون العراقي 
وتختص املحاكم العراقية بالنظر 
به��������ذه الجرائم بغ��������ض النظر عن 
مكان ارتكابها وجنسية مرتكبها 
في املادة التاس��������عة الفقرة الثانية 
ه��������ذا، فض��������ال ع��������ن قان��������ون البن��������ك 
املرك��������زي العراقي املرقم 56 لس��������نة 
2004 وتعديالت��������ه ق��������د أش��������ار ف��������ي 
املادة 49 املقصود بالنقود املزيفة 
وعاق��������ب بذلك بامل��������واد 51 , 52 من 

القانون أعاله".

ولفت إل��������ى أن "العصابات املنظمة 
لتزيي��������ف العمل��������ة تتواج��������د داخل 
وخارج العراق وه��������ي من الجرائم 
قب��������ل  م��������ن  الت��������ي تنف��������ذ  الدولي��������ة 
عصابات منظم��������ة متخصصة قد 
يش��������ترك أفرادها من دول مختلفة 
الرتكاب الجريمة"، مش��������يرا إلى أن 
"الوقائع أثبت��������ت أن املتورطني في 
تزيي��������ف العملة هم من جنس��������يات 
مختلف��������ة وعل��������ى ش��������كل ش��������بكات 
منظم��������ة، فه��������ي كم��������ا أس��������لفنا من 

الجرائم العابرة للحدود".

 أما ع��������ن العمالت املس��������تهدفة في 
العراق، يوض��������ح أن أغلب العمالت 
الت��������ي تتعرض للتزيي��������ف "الدوالر 
األمريكي والدينار العراقي والعلة 
في اختيارهما من قبل العصابات 
املختصة ف��������ي التزييف هي لكثرة 
التداول والتعامل بها داخل البلد 
م��������ن قب��������ل املواطن��������ني"، مبين��������ا أن 
"تزييف العملة يخضع ألس��������اليب 
متط��������ورة وجدي��������دة م��������ن قبل هذه 
العصاب��������ات حي��������ث يس��������تخدمون 
التكنولوجيا املتطورة في ذلك من 
حاس��������بات وكذل��������ك أوراق وأحبار 

خاصة في ذلك".
وعن طريقة كش��������ف هذه العمالت، 
ذك��������ر القاضي املختص في حديثه 
أن "الكش��������ف عن العم��������الت املزيفة 
يت��������م من قبل جه��������ات مختصة في 
البنك املركزي العراقي حيث ترسل 
العملة املضبوطة بقوائم تحتوي 
عل��������ى أرق��������ام وتسلس��������الت العملة 
وهن��������اك يت��������م فحصه��������ا م��������ن قبل 
فني��������ني متخصصني به��������ذا املجال 
ومن ثم يزودون املحكمة بتقارير 
فح��������ص العملة"، الفت��������ا إلى أنه "ال 
املركزي بخصوص  للبن��������ك  عالقة 
املزيف��������ة  العمل��������ة  عل��������ى  التنوي��������ه 
وأرقامه��������ا والفئ��������ات املس��������تخدمة 
وإنما ينحصر دوره بالفحص من 
قبل الفنيني وتحديد املزيف منها 

من عدمه".
وخت��������م قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 
النزاهة بأن "القان��������ون املعمول به 
حاليا ه��������و قانون البن��������ك املركزي 
العراق��������ي رقم 56 لس��������نة 2004 وان 
العقوب��������ة املنص��������وص عليه��������ا هي 

في املواد 51, 52 منه حيث عاقبت 
امل��������ادة 51 بغرام��������ة ال تزي��������د ع��������ن 
الخمس��������ني ملي��������ون دين��������ار عراقي 
والحبس م��������دة ال تزيد عن خمس 
س��������نوات أو كالهما معا, أما املادة 
52 فق��������د عاقب��������ت بدف��������ع غرام��������ة ال 
تزيد عن مئة مليون دينار عراقي 
أو الس��������جن ملدة ال تزيد عن عش��������ر 

سنوات".
ب��������ني  األمني��������ة  الق��������وات  وتتمك��������ن 
الحني واآلخ��������ر من إلق��������اء القبض 
على عصاب��������ات كبيرة تحوز على 
مبال��������غ مزيف��������ة، فف��������ي العاصم��������ة 
بغداد ضبطت كميات من األموال 
امل��������زورة مع طابعة مع��������دة لتزوير 
وتزيي��������ف العم��������الت ومبالغ مالية 
مزورة قدره��������ا )15( مليون دينار 
عراق��������ي و)3700( دوالر أميرك��������ي، 
فيما ألق��������ت وكالة االس��������تخبارات 
القبض عل��������ى ُمزّور عمل��������ة يتاجر 
بالعمل��������ة االجنبي��������ة املزيف��������ة فئ��������ة 
)100( دوالر، كما ضبطت مطبعة 
نق��������ود مزيف��������ة للعمل��������ة العراقي��������ة 
ف��������ي اح��������دى مناط��������ق بغ��������داد م��������ن 
قبل مف��������ارز مديرية اس��������تخبارات 
وامن بغداد وبالتنس��������يق مع قوة 
أمني��������ة مش��������تركة بع��������د تمكنهم��������ا 
م��������ن ضبط مطبع��������ة نق��������ود مزيفة 
بداخلها أموال مزيفة تقدر بثالثة 
عش��������ر مليار دينار عراقي وثالثة 
وعشرين الف دوالر أمريكي، فيما 
اعتقلت عصاب��������ة بصرية في وقت 
س��������ابق تطل��������ق على نفس��������ها لقب 
املزيفة  للعمل��������ة  وت��������روج  الدكتور 
في املحافظة متخصصة بتزييف 

العمالت املحلية واألجنبية.

الكتابة على الجدران.. جريمة جرائم الشرف أو غسل العار.. ما زالت تخلق انقسامًا
يعاقب عليها القانون بالحبس

عصابات منظمة تتولى تزييف العملة
والدوالر والدينار أكثر استهدافا

باحث: اإلسالم وضع شروطا معقدة إلثبات واقعة الزنا
تهديدات عشائرية معلنة.. وعبارات عاطفية يدونها مراهقون

■ قضاة يؤكدون أن بعض جرائم تزييف األموال نفذها متهمون من دول مختلفة
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بغداد/ ليث جواد 

ويق��������ول قاضي محكم��������ة تحقيق 
الرصاف��������ة ف��������راس حمي��������د ع��������ودة 
)القضاء( إن "جرائم الشرف تعد  ل�
من اش��������د الجرائم خط��������ورة على 
املجتمعات لكونها تمس األسرة 
التي ه��������ي اللبنة األساس��������ية في 
بناء املجتم��������ع وبوقوعها يؤدي 
إل��������ى تفكك األس��������رة وانهيار بناء 

الدولة".
وأض��������اف أن "الش��������رف ل��������ه معنى 
العراق��������ي  املجتم��������ع  ف��������ي  عظي��������م 
العل��������و  فه��������و  خ��������اص،  بش��������كل 
والرفع��������ة واملكان��������ة العالية وهو 
يختل��������ف بالتعري��������ف من مجتمع 
آلخ��������ر ومن دولة ألخ��������رى لذا فان 
القتل  الخاص��������ة بجرائم  االحكام 
بدافع الشرف يمكن حصرها في 
الجرائم التي يرتكبها الرجل ضد 

املرأة بحجة اتهامها بالزنا".
وأوضح ع��������ودة أن "جريمة القتل 
عقوبته��������ا اإلع��������دام ف��������ي القانون 
العراق��������ي، إذا توافر احد الظروف 
عليه��������ا  املنص��������وص  املش��������ددة 
قانون��������ا مثال القتل م��������ع اإلصرار 
أو كان املقت��������ول من أصول القاتل 
او الس��������جن املؤب��������د أو املؤقت في 
جريمة القت��������ل العمد املجردة من 

الظروف املشدد".
لكن القاضي ينوه إلى أن "غالبية 
القوان��������ني الوضعي��������ة ق��������د منحت 
مرتك��������ب جريم��������ة القت��������ل بداف��������ع 
الش��������رف وال��������ذي هو ص��������ورة من 
صور جرائم القتل العمد منحته 
ظرف��������ا قضائيا أو ع��������ذرا قانونيا 
مخفف��������ا بحج��������ة أن الجاني أثناء 
تنفي��������ذه للجريم��������ة يك��������ون تحت 
يدفع��������ه  كبي��������ر  نفس��������ي  ضغ��������ط 
أدن��������ى  دون  جريمت��������ه  الرت��������كاب 

تفكير".
وأكد ع��������ودة أن "قانون العقوبات 
تن��������اول   1969 لس��������نة   111 رق��������م 
جريمة القتل أو العاهة املستديمة 
بداف��������ع الش��������رف ف��������ي امل��������ادة 409 
والت��������ي نص��������ت عل��������ى ان يعاق��������ب 

بالحب��������س مدة ال تزيد على ثالث 
س��������نوات من فاجأ زوجته او احد 
محارمه في حالة تلبسها بالزنا 
أو وجودها ف��������ي فراش واحد مع 
ش��������ريكها فقتلهما ف��������ي الحال أو 
قت��������ل احدهما أو اعت��������دى عليهما 
او عل��������ى احدهما اعت��������داء أفضى 
إلى امل��������وت  أو عاهة مس��������تديمة، 
وال يجوز اس��������تعمال حق الدفاع 
الش��������رعي ض��������د من يس��������تفيد من 
هذا العذر وال تطبق ضده أحكام 

الظرف املشدد".
وتاب��������ع القاض��������ي قوله ان��������ه "من 
خالل اس��������تقراء النص أعاله نجد 
أن املش��������رع العراق��������ي وضع نصا 
خاص��������ا للقت��������ل أو اإلي��������ذاء الذي 
ينتج عنه عاهة مستديمة والذي 
يكون باعثا لجريمة ش��������رف بدال 
التي  القانوني��������ة  النص��������وص  من 
تخ��������ص جريمة القت��������ل أو جريمة 
اإلي��������ذاء في الب��������اب األول للجرائم 
اإلنس��������ان وسالمة  بحياة  املاسة 

بدنه".
ولفت إل��������ى أن "لفظة املحارم التي 
بالقانون ج��������اءت بصورة  ذكرت 
مطلقة دون بيان الحرمة هل هي 
أبدية أم مؤقتة وبحس��������ب ما جاء 
بالن��������ص فانه يس��������ري مثال حتى 

على من يقتل شقيقة زوجته في 
ح��������ال تلبس��������ها بالزنا عن��������د قيام 

الزوجية". 
واوضح ان "عب��������ارة الفراش التي 
وردت في النص هي االخرى نرى 
ال مبرر له��������ا ويمكن اس��������تبدالها 
بعبارة أخرى )حالة التعري( كما 
ان مفهوم النص ال يسري على من 
اعتدى على اح��������د الطرفني اعتداء 
ال يؤدي إلى عاهة مستديمة وان 
الرأي الفقهي والقانوني بالعراق 
تطبيق  عل��������ى ض��������رورة  مس��������تقر 
عذر االس��������تفزاز للزوج في حاالت 
جرائم الش��������رف نظرا ألهمية تلك 
النص��������وص في فرض الردع العام 
بحي��������ث تحد من انتش��������ار الرذيلة 
والت��������ي تدف��������ع كل ش��������خص ف��������ي 
التفكير في تداعيات جريمة الزنا 

قبل ارتكابها" .
وأش��������ار ع��������ودة إل��������ى أن "الفاعل ال 
يس��������تفيد من الن��������ص املذكور آنفا 
في غير الحالتني املذكورتني فيه 
ف��������ال يجوز القتل او اإليذاء بحجة 
ف��������ي تصرف��������ات  ش��������كوك  وج��������ود 
تل��������ك امل��������رأة أو وج��������ود إش��������اعات 
أن س��������لوكها غير قوي��������م أو حتى 
االدعاء بظهور مقدمات الزنا من 
املجنى عليه��������ا كأن يدعي الزوج 

أو القريب على س��������بيل املثال بأنه 
وجد زوجت��������ه أو قريبته في حالة 
مريب��������ة م��������ع  رجل آخ��������ر ففي مثل 
هذه الحالة يعاقب الفاعل بعقوبة 
القتل العمد أو العاهة املستديمة 

حسب الفعل الذي قام به".
ولفت إلى "عدم وجود إحصائيات 
بعدد جرائم الش��������رف ف��������ي العراق 
بل بالعالم العربي اجمعه بسبب 
ع��������دم اإلب��������الغ ع��������ن معظمه��������ا أو 
بسبب التحايل على القانون كأن 
يتم قتل املجنى عليها عن جريمة 
شرف ويتم اإلبالغ فيما بعد عن 
بأنها حال��������ة انتح��������ار  فضال عن 
وج��������ود  جرائ��������م قتل تقع بس��������بب 
املي��������راث ويت��������م االدعاء م��������ن ذوي 
املجن��������ى علي��������ه بان الوف��������اة كانت  
نتيجة انتحار أو تم قتلها بدافع 
الش��������رف"، الفت��������ا ال��������ى ان��������ه "غالبا 
م��������ا يتم كش��������ف حقيق��������ة الجريمة 
من قب��������ل القضاء بط��������رق اإلثبات 
املختلف��������ة مثل اإلقرار االس��������تماع 
للش��������هود األدلة املادي��������ة املرفوعة 
من محل الح��������ادث التقرير الطبي 
التش��������ريحي ال��������ذي يب��������ني س��������بب 
الوف��������اة تقرير الخب��������راء والفنيني 

وغيرها" .
من جانبه ذكر الباحث االجتماعي 

أن  )القض��������اء(  ل� حم��������دان  حس��������ن 
"املجتم��������ع يدفع من خ��������الل أدواته 
بالع��������ادات  املتمثل��������ة  الضاغط��������ة 
والتقاليد والقيم إلى القيام بقتل 
املرأة في حال املس��������اس بش��������رفها 
للتخل��������ص من الع��������ار والفضيحة 
االجتماعي��������ة وفي بعض االحيان 
دون التأكد من الواقعة وهل فعال 
وقعت ام ال".  وأضاف أن "املجتمع 
ج��������اءت  القت��������ل  عملي��������ة  يعتب��������ر 
الحاالت  م��������ن  املجتمع  لتنظي��������ف 
الس��������يئة وتطهير األسرة في حني 
أن الشرع والقانون يقفان بالضد 
من هذه الجرائم لصعوبة إثباتها 
إال أن الع��������رف العش��������ائري مؤي��������د 

وداعم لها مع شديد األسف". 
إل��������ى "ض��������رورة  وأش��������ار حم��������دان 
إيجاد حلول لهذه املش��������كلة وهذا 
ال يتم ما لم  تتوحد املؤسس��������ات 
ذات الطاب��������ع الدين��������ي واملدني من 
اجل تثقي��������ف املجتم��������ع بضرورة 
التخل��������ص مم��������ا يس��������مى بغس��������ل 
الع��������ار ألنها تتعارض مع املفهوم 
الديني واملواثيق العاملية لحقوق 
اإلنس��������ان الن الدي��������ن ينظ��������ر إل��������ى 
الواقعة بأنها ال تثبت إال بوجود 
ش��������هود عدول أربعة ي��������رون حالة 
الزنا"، وتابع أن "الفقه اإلس��������المي 
وض��������ع عقوب��������ات عل��������ى الش��������هود 
بحيث إذا ش��������هد ثالثة وال يشهد 
الرابع معهم يتعرض الثالثة إلى 
الجل��������د ويجل��������د كل واح��������د منهم 
ثمانني جل��������دة وه��������ذا ان دل على 
ش��������ي فأنه يدل على خطورة هذه 

املسألة".
مضيف��������ا أن اإلس��������الم أعط��������ى حق 
القصاص ف��������ي هذه املس��������ألة إلى 
القاض��������ي بعد التأك��������د من صحة 
الواقعة ولم يعطيها إلى إنس��������ان 

عادي".
موضحا ان��������ه "يج��������ب أن تتعامل 
العوائل مع هذه األمور  عن طريق 
الفضيحة  انتشار  الكتمان ومنع 
وعدم تداوله��������ا ونقلها بني أفراد 
املجتم��������ع أو الرحيل ع��������ن املنطقة 

للخالص من الفضيحة".

ال يزال الجدال قائما بشأن جرائم الشرف أو ما تسمى بجرائم غسل العار، فهناك من يراها بأنها عملية تنظيف للمجتمع 
من أشخاص زناة لم يصونوا عهود الشرف، وآخرون يرون بأنها أصبحت وسيلة لتصفية حسابات داخل األسرة، إذ يؤكد 

متخصصون أن معظم هذه الجرائم ال يتم اإلبالغ عليها بصفة جرائم قتل، إنما حاالت انتحار. 

■ رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية.. عدسة/ حيدر الدليمي 
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بعد تأس��������يس الدولة العراقية في ش��������هر آب 
م��������ن ع��������ام 1921 بقي النظ��������ام القضائي الذي 
ورث��������ه العراق م��������ن عهد االحت��������الل العثماني 
بعد إعادة تنظيمه في بيان تشكيل املحاكم 
الصادر سنة 1917 واستمر الحال حتى سنة 
1929 حي��������ث صدر أول قان��������ون وطني ينظم 
ش��������ؤون القضاء ف��������ي العراق اس��������مه )قانون 
الحكام والقضاة( رقم )31( لسنة 1929. وقد 
عالج هذا القانون تعيني القضاة وترفيعهم 
ونقلهم فكان بحق أول مكس��������ب للقضاء عزز 
مكانته واس��������تقالله, ثم توالت القوانني التي 
تنظم شؤون القضاة جراء كفاحهم لتثبيت 
مكانة القضاء واس��������تقالله، ليصدر القانون 
رقم )27( لس��������نة 1945 والذي بموجبه بدأت 
خط��������وة متواضع��������ة عل��������ى طريق اس��������تقالل 
القض��������اء. حيث أجريت علي��������ه تعديالت عدة 
خالل الس��������نوات التي تلت إصداره لتتوافق 
مع مس��������تجدات الحياة وبما يخدم شريحة 

القضاة ويضمن استقاللية مهنتهم.
كما أس��������هم ص��������دور قان��������ون تعدي��������ل قانون 
الخدم��������ة القضائي��������ة رق��������م )58( لس��������نة 1956 
والذي صدر في العاش��������ر م��������ن حزيران 1962 

أسهم برفع املكانة االجتماعية للقضاة. 
الس��������لطة  قان��������ون  1963 ص��������در  ع��������ام  وف��������ي 
القضائية ذو الرقم )26( لس��������نة 1963 وألول 
م��������رة يعترف بموجبه بكون القضاء س��������لطة 
تق��������وم إلى جان��������ب الس��������لطتني التش��������ريعية 
والتنفيذي��������ة وتدار هذه الس��������لطة بواس��������طة 
مجلس قضاء يرأسه رئيس محكمة التمييز 
وهذه املحكمة هي أعل��������ى هيئة قضائية في 
العراق. وإن كان��������ت اإلدارات الحاكمة للعراق 
لم تلت��������زم بذلك االس��������تقالل ج��������راء التقلبات 
السياسية التي اعترت البلد في تلك الحقبة 

من تاريخه.
حتى ص��������در قانون وزارة الع��������دل رقم )101( 
لس��������نة 1977 والذي بموجب��������ه الغي )مجلس 
القض��������اء( ليح��������ل محله مجل��������س العدل الذي 
يرأس��������ه وزي��������ر الع��������دل، وبذلك فق��������د القضاء 
ت��������ام، إذ  ف��������ي الع��������راق بش��������كل  اس��������تقالليته 
أصبحت الس��������لطة التنفيذي��������ة ممثلة بوزير 
العدل مهيمنة علي��������ه فارضة توجهاتها، ما 
ش��������كل انعطافة خطي��������رة وحادة ف��������ي تاريخ 
القض��������اء العراق��������ي اس��������تمرت حت��������ى تغيير 

النظام السياسي في عام 2003.
وخ��������الل الفترة املمتدة م��������ا بني إلغاء مجلس 
القضاء ف��������ي عام 1977 وإعادة تش��������كيله في 
18 أيلول 2003 عان��������ى القضاة من التنقالت 
غير املبررة واإلحال��������ة على الوظائف املدنية 
والع��������زل والحرم��������ان ب��������ل طالتهم املس��������اءلة 

واالعتقاالت أحيانا. 
كان اس��������تقالل القض��������اء م��������ن أه��������م املنجزات 
الت��������ي اكتس��������بها الع��������راق بع��������د نيس��������ان عام 
2003 حي��������ث ص��������در االمر املرق��������م )35( في 18 
ايل��������ول 2003 والذي اعيد بموجبه تأس��������يس 
مجلس القضاء االعلى. حيث استقل القضاء 
العراقي ليصبح سلطة مستقلة متكاملة مع 
السلطتني التشريعية والتنفيذية في تكوين 

العراق الجمهوري االتحادي املوحد.
ولتعزيز اس��������تقالل القضاء وتحس��������ني سير 
العمل فيه ص��������در في 23 كانون الثاني 2017 
قانون مجلس القضاء االعلى رقم )45( لسنة 

.2017

استقالل القضاء
وف��������ي حديثه توقف رئي��������س مجلس القضاء 
األعلى على املكس��������ب الذي نال��������ه العراق بعد 
عام 2003 متمثال باس��������تقالل قضائه، مؤكدا 
أن اس��������تقالل القضاء ُيعد م��������ن أهم املقومات 
األساس��������ية التي تس��������اهم ف��������ي تثبيت دعائم 
العدال��������ة والقانون، إذ ال يمكن للش��������عوب أن 
تنال حقوقها اال بوجود قضاء مس��������تقل في 

دولها.
إن اس��������تقاللية القضاء بعد ع��������ام 2003 تعد 
اح��������د اهم معال��������م املجتمع املدني ومن اش��������د 
الديمقراطية،  املقومات األساس��������ية للعملية 
حي��������ث أن املجتمع املدني باس��������تقالل قضائه 
وشرعية دس��������توره يقف س��������دًا منيعًا بوجه 
اس��������لوب القوة في العمل السياس��������ي وفرض 
الس��������لطة بمنط��������ق الس��������الح وهو ما عاش��������ه 
الش��������عب العراقي في مراح��������ل زمنية متعددة 
من عم��������ر دولته كانت نتائجه��������ا االنقالبات 

العسكرية التي مرت عليه.
ليكون القضاء العراقي صمام أمان للحريات 
والتعددية السياس��������ية والفكري��������ة والحزبية 
والتداول الس��������لمي للس��������لطة عب��������ر صناديق 
االقتراع وآليات النظام السياس��������ي الشرعية 

وبضمانة الدستور.

تحديات
وف��������ي تناوله للواق��������ع القضائي ف��������ي العراق 
به��������ذه املرحلة الحرجة من عم��������ر دولته، أفاد 
رئي��������س مجل��������س القض��������اء االعل��������ى القاضي 
الدكتور فائق زيدان بأن )القضاء( يعد ركيزة 
أساسية من ركائز أية دولة، فكيف إذا كان في 
بلد ش��������هدت أرضه أولى أسس��������ه التي قدمها 
للبش��������رية جمعاء، وفي هذه املرحلة الحرجة 
التي يمر بها العراق حيث يشهد مرور مائة 
عام على نشوء دولته الحديثة نشير الى أن 
القضاء منذ أن نال اس��������تقالله كان املتصدي 
األكبر ألشد خطر واجه الدولة العراقية بعد 
عام 2003 وحاول بمعاول شره هدم أسسها 
وه��������و )اإلره��������اب(، حي��������ث يعتري املؤسس��������ة 
القضائي��������ة الفخر بتصديه��������ا مللف تلك االفة 
الهدام��������ة، إذ كان في��������ه أداء القضاة العراقيني 
كبي��������رًا، ولوال القضاء والجهات الس��������اندة له 
من السلطات التنفيذية وتضحيات أبطالها 

ملا كان اإلرهاب قد انتهى من العراق.
ودف��������ع القض��������اء ثمن��������ًا كبي��������رًا بتصديه مللف 
اإلره��������اب املهدد لكيان الدول��������ة العراقية عبر 
تقديم��������ه )67( قاضي��������ا وعض��������و ادع��������اء عام 

كقرابني لحرية العراق وأمن دولته. 
كما ال يخفى أن من أه��������م التحديات األخرى 
الت��������ي واجهت القضاء وتمك��������ن من التصدي 
له��������ا، تتمث��������ل بالجه��������ود واملس��������اعي الت��������ي 
بذله��������ا مجل��������س القض��������اء األعل��������ى لحصانة 
الدول��������ة العراقي��������ة وضمان مس��������تقبلها التي 
توجت بتحقيق الوالدة العس��������يرة للمحكمة 
االتحادي��������ة العليا في ظ��������روف معقدة رافقت 

تشريع قانون التعديل. 
فمن أجل اس��������تكمال استقالل القضاء بشقيه 
العادي والدستوري صدر القانون رقم )25( 
لس��������نة 2021 )قانون تعدي��������ل قانون املحكمة 
االتحادي��������ة رق��������م 30 لس��������نة 2003( ال��������ذي تم 
بموجب��������ه إعادة تش��������كيل املحكمة االتحادية 
وتحدي��������د اختصاصاته��������ا بع��������د أن توقف��������ت 

بسبب حدوث طارئ فيها تمثل بإحالة احد 
قضاتها على التقاعد.

وبه��������ذا االنج��������از امله��������م اس��������تطاعت املحكمة 
االتحادي��������ة العليا ان تضمن التزام املش��������رع 
بأح��������كام الدس��������تور وعدم تج��������اوزه. ليحقق 
القضاء بهذا االنجاز اس��������تقالله الكامل على 

املجالني العادي والدستوري.
كما يخ��������وض القضاء معرك��������ة أخرى تتمثل 
بتصديه مللفات الفساد الشائكة التي تعيق 

بناء الدولة وتحد من تطورها.
وف��������ي كل موق��������ف وح��������دث يمر عل��������ى العراق 
يثبت القض��������اء العراقي بأنه الدرع الحصني 
للعملي��������ة الديمقراطية، وتجل��������ى ذلك ايضا 
عب��������ر التزام��������ه بقان��������ون املفوضي��������ة العلي��������ا 
املس��������تقلة لالنتخابات ذي الرقم )31( لس��������نة 
2019 وال��������ذي يفي��������د بوج��������ود س��������بعة قضاة 
مس��������تقلني ومستش��������ارين اثن��������ني من مجلس 
الدول��������ة، كان قد ج��������رى اختيارهم عن طريق 
القرع��������ة وبحضور نائب ممث��������ل االمني العام 
لالمم املتحدة في مقر مجلس القضاء االعلى 

بتاريخ 2019/12/23.
إننا وفي هذه األيام التي يدخل فيها العراق 
الس��������نة املائة من عمر دولت��������ه الحديثة ورغم 
التحدي��������ات واملصاعب التي يم��������ر بها نؤكد 
على املضي قدمًا في طريق البناء والتطوير 
املس��������تمر للمؤسس��������ة القضائية س��������واء على 
مس��������توى أبني��������ة املحاك��������م أو على مس��������توى 
تطوي��������ر القابليات العلمية للس��������ادة القضاة 

والكادر الوظيفي املساند لهم.
مش��������ددين القول عل��������ى أن القضاء س��������يؤدي 
باس��������تمرار امله��������ام املوكل��������ة اليه ب��������كل امانة 
واخالص بعيدًا عن اي اعتبار غير دستوري 
أو غير قانون��������ي، مؤكدين بالوقت ذاته على 
استمرار القضاء في القيام بمهامه الوطنية 
في حماية حق��������وق الدولة واملواطن على حد 
س��������واء ومكافح��������ة جرائم الفس��������اد واإلرهاب 

بوتيرة متصاعدة.

االدعاء العام 
بني املاضي والحاضر

يعد )جهاز االدعاء العام( من ضمن الركائز 
األساس��������ية العريقة للس��������لطة القضائية في 
الع��������راق، وبالتوقف عل��������ى عراقة هذا املفصل 
الحي��������وي وحاض��������ره وتأثي��������ره ف��������ي الدول��������ة 
العراقية تحدث الس��������يد رئيس جهاز االدعاء 
العام القاضي س��������الم محمد ن��������وري البدران 

قائال:
ان جهاز االدعاء العام احد مكونات السلطة 
القضائي��������ة االتحادية، ويه��������دف الى حماية 
نظام الدولة وامنها والحرص على املصالح 

العليا للش��������عب والحفاظ على أموال الدولة 
إضاف��������ة الى دوره في االس��������هام م��������ع القضاء 
في الكش��������ف عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها 
والق��������رارات  األح��������كام  تنفي��������ذ  ومراجع��������ة 
والعقوبات ورصد ظاه��������رة االجرام وتقديم 
املقترح��������ات العملي��������ة  ملعالجتها واالس��������هام 
في حماية االسرة والطفولة وكذلك االسهام 
ف��������ي تقيي��������م التش��������ريعات القانوني��������ة ومدى 

مطابقتها للواقع.

نشأة االدعاء العام
ش��������هد العراق نوعا من التحوالت في أنظمة 
الحكم، االمر الذي جعل من الضرورة ترسيخ 
دعائم ه��������ذا الجه��������از وتوس��������يع صالحياته 
لكي يب��������رز دوره الكبير ف��������ي تحقيق العدالة 
االجتماعية مساهما  التحوالت  واستيعاب 
مع الجهات القضائية املختصة بصورة أكثر 
فعالي��������ة في الكش��������ف عن الجريم��������ة ومعاقبة 

مرتكبها.
عرف العراق وظيف��������ة االدعاء العام من خالل 
تطبيق القوان��������ني العثمانية في��������ه واملتمثلة 
بقانون اصول املحاكمات الجزائية العثماني 
ال��������ذي اقتبس م��������ن القان��������ون الفرنس��������ي، اما 
نش��������أته الفعلية في العراق فتعود الى قانون 
اصول املحاكم��������ات الجزائية البغدادي الذي 
ع��������رف وظيفة )النائ��������ب العموم��������ي( ومن ثم 
ص��������دور قانون رقم )65( لس��������نة )1932(الذي 
بني بش��������كل اكثر تفصيال صالحيات االدعاء 
العام ثم قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية 
رقم )23( لسنة )1971( الذي خصص لالدعاء 
الع��������ام املواد م��������ن )30����������38( لبيان تش��������كالته 

واختصاصاته.
وكان للتطور الحاصل في الفكر اإلنس��������اني 
في املجتمعات خالل تلك الحقبة والش��������عور 
املتزاي��������د بض��������رورة تحقيق العدال��������ة ضمانًا 
المن واس��������تقرار املجتمع وحماية مصالحه 
ضد خطر الجريمة اثر كبير في الحاجة الى 
ترس��������يخ عمل جهاز االدعاء العام واتس��������اع 
دوره في الرقابة على تطبيق القوانني االمر 
الذي دعا الى إص��������دار قانون خاص لالدعاء 
العام املرقم )159( لس��������نة 1979 الذي اشتمل 
على مواد أعطت صالحيات جديدة لالدعاء 
الع��������ام متمثل��������ة ف��������ي التدخ��������ل ف��������ي الدعاوى 
املدني��������ة التي تكون الدولة طرفًا فيها وكذلك 
حق التدخل في القضايا االحوال الشخصية 
حماية لالس��������رة والطف��������ل اضافة صالحياته 
الس��������ابقة في التدخل ف��������ي القضايا الجزائية 
والدفاع عن الحق العام كما أعطت املادة )7( 
من القانون النافذ رقم 49 لس��������نة 2017 الحق 
لرئي��������س االدعاء العام اتخاذ اإلجراءات التي 

تكفل تالفي اي خرق للقانون  او انتهاكه في 
حكم او ق��������رار صادر عن محكمة عدا املحاكم 
الجزائية او اي قرار صادر عن لجنة قضائية 
او مدي��������ر عام دائرة رعاية القاصرين واملنفذ 
العدل من شأنه اإلضرار بمصلحة الدولة او 
القاصرين او أي أموال أي منهما او مخالفة 

للنظام العام. 
وبعد ع��������ام 2003 وما حدث خالل تلك الفترة 
م��������ن تح��������والت دس��������تورية وتنظيمية ش��������رع 
قانون االدعاء العام املرقم )49( لس��������نة 2017 
الناف��������ذ ال��������ذي نص ف��������ي مادتيه )الخامس��������ة 
والسادس��������ة( على اقامة دعاوى الحق العام 
وقضاي��������ا الفس��������اد االداري واملالي مس��������تندًا 
بذل��������ك على احكام قانون اص��������ول املحاكمات 
الجزائية وكاف��������ة الجرائم املخل��������ة بواجبات 
الوظيفة العامة املنصوص عليها في قانون 
العقوب��������ات الناف��������ذ مبينًا دوره ف��������ي مراقبة 
التحريات عن الجرائ��������م وجمع االدلة االزمة 
ألكم��������ال التحقي��������ق والكش��������ف ع��������ن حيثيات 
الجريم��������ة والح��������ق في ممارس��������ة صالحيات 

قاضي التحقيق في حالة غيابه.

محكمة التمييز االتحادية
وبصدد الحديث عن دور القضاء خالل مئة 
س��������نة مرت على تأس��������يس الدول��������ة العراقية 
كان للس��������يد نائ��������ب رئيس محكم��������ة التمييز 
االتحادية القاضي زيدون س��������عدون بش��������ار 

حديث بهذه املناسبة. حيث أفاد قائال:
ابتداء يمكن الق��������ول ان محكمة التمييز وفقًا 
لطبيعة عملها لم يكن لها وجود عند إصدار 
قائد ق��������وات االحتالل البريطاني��������ة )يونهام 
كارتر( بيان تشكيل محكمة استئناف بغداد 

في 28 كانون األول 1917.
 اذ تضمن البيان تش��������كيل املحكمة املذكورة 
وخولها صالحية النظر تمييزًا في الدعاوى 
التي يس��������توجب تمييز أحكامها، إلى جانب 
ذل��������ك تأسس��������ت محاك��������م الب��������داءة والصل��������ح 

واملحكمة الش��������رعية بش��������قيها املذهبي حيث 
تأسس��������ت محكمة ش��������رعية س��������نية ومحكمة 
ش��������رعية جعفرية أما الطوائف غير املسلمة 
فأودعت أمورها الى محكمة البداءة، وكانت 
األحكام التي تصدر عن محكمة اس��������تئناف 
بغداد برئاس��������ة ق��������اٍض بريطاني الجنس��������ية 
وقاضي��������ني عراقي��������ني أحكامًا بات��������ة اليجوز 
الطع��������ن فيها من قبل الخص��������وم، اال ان بيان 
تعدي��������ل بيان��������ات املحاكم لس��������نة 1921 نص 
على جواز )تأس��������يس محكمة تمييز العراق 
بموافقة املندوب السامي وتتألف من رئيس 
وع��������دد من الح��������كام يقرر من ح��������ني الى حني 
وال��������ى ان تؤس��������س محكمة تمييز مس��������تقلة 
تق��������وم محكم��������ة االس��������تئناف مق��������ام محكمة 
تمييزية ف��������وق املحاكم التي هي دونها( هذا 
ما ورد ف��������ي املادة )1/7( م��������ن البيان املذكور 
وتضمن��������ت الفق��������رة الثاني��������ة من ه��������ذه املادة 
على اس��������تبدال كلمتي محكمة االس��������تئناف 
بمحكم��������ة التمييز، وق��������د صدر ه��������ذا البيان 
في 14مايس1921 اس��������تمرت محكمة تمييز 
الع��������راق بعمله��������ا برئاس��������ة ق��������اٍض بريطاني 
)بريج��������ارد( وقاضي��������ني عراقي��������ني  حتى عام 
1952 إذ ت��������رأس املحكم��������ة أول ق��������اٍض عراقي 

وهو القاضي )حسن سامي تاتار(.
ان استقالل الس��������لطة القضائية أصبح مبدأ 
من املبادئ الدستورية في غالبية دول العالم. 
إذ أن القضاء البد أن يكون مستقال ومحايدًا 

وذلك لضمان حماية حقوق اإلنسان.
وف��������ي الع��������راق وبص��������رف النظر ع��������ن الحقبة 
التي س��������بقت عام 2003 فقد صدر أمر سلطة 
االئت��������الف املنحل��������ة رق��������م )35( لس��������نة 2003 
واألمر رقم )12( لسنة 2004 والذي بموجبه 
أعيد تش��������كيل مجلس القضاء األعلى ليكون 
مس��������تقال عن وزارة العدل الت��������ي كان يتبعها 
حتى بعد س��������قوط النظام الس��������ابق بأش��������هر 
قليلة. وبعد صدور دستور جمهورية العراق 
لس��������نة 2005 أصبح القضاء يش��������كل السلطة 
الثالث��������ة في العراق، إذ تبنى الدس��������تور مبدأ 
استقالل القضاء في املادة )47( منه بالقول:

)تتكون الس��������لطات االتحادية من الس��������لطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس 
اختصاصاتها ومهامها على اس��������اس مبدأ 

فصل السلطات(. وفي الجوانب كافة.
ففي الجانب املالي أصبحت للقضاء ميزانية 
مس��������تقلة. وف��������ي الجانب اإلداري فإن ش��������ؤون 
القضاة منوطة بمق��������ررات تصدر من مجلس 
القضاء األعلى بما في ذلك تعيني القضاة في 
املحاكم وترقياتهم واإلش��������راف على أعمالهم 
اإلدارية ومساءلتهم وعزلهم، وحتى إحالتهم 
على التقاعد. وكل ذلك يجري في أطر قانونية 

عادلة ممنهجة.
وفي الجانب الوظيفي فإن القاضي مس��������تقل 
بأحكامه وقرارات��������ه، وهو ال يخضع اال لحكم 
القان��������ون، وان األحكام تخض��������ع لطرق الطعن 
القانوني��������ة ل��������دى محاك��������م الدرج��������ة االعل��������ى، 
ومنها محاكم االس��������تئناف ومحكمة التمييز 
االتحادي��������ة، وهي بذل��������ك ال تخضع ألية أوامر 
او توجيه��������ات من قبل الس��������لطات األخرى في 
العراق وفقًا ألحكام الدستور الذي جاء بمبدأ 

استقالل السلطات الثالث.
إن الس��������لطة القضائية ف��������ي العراق تتكون من 
مجل��������س القضاء األعل��������ى ومحكم��������ة التمييز 
االتحادية واالدعاء العام واإلشراف القضائي، 
إضافة إلى املحكمة االتحادية التي تعد خارج 
هرم املحاكم كونها املحكمة الدس��������تورية في 
العراق. إال أن ما جاء بامل��������ادة )91/ثانيًا( من 
الدس��������تور الخاصة بترشيح رئيس وأعضاء 
محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة ورئيس االدعاء 
العام ورئي��������س هيئة اإلش��������راف القضائي قد 
اشترطت عرض الترشيح على مجلس النواب 
للموافق��������ة على تعيينهم يع��������د خلال في مبدأ 
اس��������تقالل الس��������لطة القضائية. إذ أن تعيينهم 
س��������يخضع إلرادة الكتل السياسية ورغباتهم 
وهذه مس��������ألة ف��������ي غاي��������ة الخط��������ورة. ويدرك 
القارئ نتائجها إذ قد يتجنب البرملان كفاءة 
القضاة املرشحني ويأخذ باستبعادهم أو قد 
تض��������ع كل كتلة حزبية معايي��������ر ال تتالءم مع 
السيرة القضائية أو تشترط أن يكون املرشح 
قريبًا من كتلتها تلك. وهي أمور ال تأتلف مع 
مبدأ استقالل السلطة القضائية السيما وان 
القض��������اة ممنوعني من االنتم��������اء إلى أية جهة 

حزبية وفقًا للدستور. 
وأرى التأكيد على ضرورة إلغاء عجز الفقرة 
ثانيا من املادة )91( من الدس��������تور ترس��������يخًا 
ملبدأ اس��������تقالل الس��������لطة القضائي��������ة ووضع 
هدف القضاء السامي موضع التطبيق وكما 

هو معروف بتحقيق العدالة.

رئيس جملس القضاء األعلى: استقالل القضاء بعد 2003 أهم معامل اجملتمع املدين

بغداد/ علي البدراوي

• مع دخول العراق 
السنة املائة من عمر 

دولته الحديثة نؤكد على 
املضي قدمًا في طريق 
البناء والتطوير املستمر 

للمؤسسة القضائية على 
مختلف الصعد

• دفع القضاء في هذه 
الحقبة من عمر الدولة 
العراقية ثمنًا كبيرًا 

بتصديه مللف االرهاب 
عبر تقديمه )67( قاضيا 
وعضو ادعاء عام كقرابني 

لحرية العراق وأمن دولته

القضاء في مائة عام من ُعمر الدولة العراقية

■ بوابة الدخول لمجلس القضاء االعلى 

• أهم التحديات التي واجهت القضاء تمثلت بالجهود التي بذلها القضاء لحصانة الدولة العراقية وتوجت بتحقيق 
الوالدة العسيرة للمحكمة االتحادية العليا في ظروف معقدة رافقت تشريع قانون التعديل

يشهد العراق في شهر آب من هذا العام الذكرى املئوية لوالدة دولته الحديثة والتي ُيعد )القضاء( أحد أهم ركائزها السيما بعد استقالله في الحقبة األخيرة من عمر 
الدولة العراقية بعد سلسلة أحداث مرت على العراق سنت خاللها قوانني تخص سلطته خالل السنوات املائة التي عاشتها دولته الحديثة. 

وبهذه املناسبة )مئوية الدولة العراقية( كان لرأس الهرم القضائي في العراق السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان حديث استعرض خالله 
ماضي وحاضر هذا املفصل الحيوي املهم في الدولة، مشيرًا في خاتمته إلى التحديات التي واجهت وال تزال تواجه القضاء العراقي وتصدياته لها، حيث أفاد قائال:
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قضت حياتها الزوجية معنفة
 فكانت نهايتها القتل!

تهمة باطلة!
لم يكتف )قصي( بإزهاق روح 
بريئة ارتبط��������ت صاحبتها به 
تحت سقف الزوجية بل حاول 
إيجاد ذريعة لفعلته تلك عبر 
بش��������رف وس��������معة من  طعن��������ه 
أزهق روحها كس��������بب يخلصه 
من العق��������اب، ولكن هل تنطلي 
تلك األباطيل عل��������ى القضاء؟!، 
مؤك��������د أن اإلجاب��������ة عل��������ى هذا 
الس��������ؤال س��������تعرف م��������ن خالل 
اطالعن��������ا عل��������ى أق��������وال املجرم 

وقرار القضاء تجاهه.
بداية لم ينك��������ر )قصي( قيامه 
بقتل زوج��������ه في منزلهم حيث 

أفاد بالتحقيق قائال:
ف��������ي ليلة الحادي والعش��������رين 

الثان��������ي  كان��������ون  ش��������هر  م��������ن 
زوجتي  )ش��������اهدت  املنص��������رم 
بوض��������ع مخ��������ل م��������ع ش��������خص 
غريب( فما كان مني إال القيام 
بخنقه��������ا عبر وضع كلتا يدي 
عل��������ى رقبته��������ا، وللتأك��������د م��������ن 
اإلجهاز عليها قمت بتعليقها 
في سقف غرفة النوم بواسطة 
)ش��������ال( وبع��������د م��������رور س��������اعة 
قم��������ت بإنزاله��������ا ورفع الش��������ال 
ع��������ن رقبته��������ا بع��������د أن تأكدت 
مفارقته��������ا الحياة لتكون جثة 
هام��������دة أمامي. عل��������ى اثر ذلك 
قم��������ت بنقلها إلى املستش��������فى 
بواسطة سيارة أجرة ورميت 
الش��������ال أثناء سيري مع الجثة 
ف��������ي الطريق بالق��������رب من أحد 

املحال التجارية.
حال وصولي الى املستش��������فى 
تم القبض علي واعترفت هناك 
بقيامي بقتل زوجتي متذرعا 
بخيانته��������ا لي ف��������ي منزلي مع 
ش��������خص غري��������ب ال اعرف��������ه الذ 
بالفرار ح��������ال وصولي رؤيتي 

له.
تم إجراء كش��������ف الداللة واخذ 
بصمة املتهم بحضور قاضي 
تل��������ك  أي��������د  ال��������ذي  التحقي��������ق 
األقوال ولك��������ن بالدليل القاطع 
لم يثب��������ت وجود أي ش��������خص 
غري��������ب داخل املن��������زل باملطلق 
علما أن املحقق��������ني تأكدوا من 
ع��������دم امت��������الك الزوج��������ة هاتفًا 
نقااًل حيث ل��������م تأخذ املحكمة 

بحج��������ة املجرم ال��������ذي تطابقت 
الكش��������ف  اعترافات��������ه بمحضر 
الح��������ادث  ملح��������ل  واملخط��������ط 
ومحض��������ر الضب��������ط )الش��������ال( 
التش��������ريحي  التقرير  وكذل��������ك 
لجث��������ة )ر( الصادرة من قس��������م 
في  املتضمن  العدلية  الطبابة 
حقل اإلضرار الخارجية وجود 
حاج��������ز رباطي أمام��������ي الرقبة 
أعل��������ى الحنج��������رة ممت��������د م��������ن 
الجانبني لألعل��������ى مع ازدواج 
الح��������ز من الجهة اليمنى ممتد 
إل��������ى الخل��������ف مع ع��������دم وجود 
العقد الخلفي��������ة وتضمن حقل 
االستنتاج ان سبب الوفاة هو 

الخنق الرباطي.
إضافة إلى كشف الجثة وأقوال 

املدع��������ني بالح��������ق الش��������خصي 
والدي املجني عليها وطلبهم 
الش��������كوى على الجاني وكذلك 
أقوال الشهود شقيقي املجني 
أن  املحكم��������ة  لتج��������د  عليه��������ا 
األدل��������ة كافية ومقنع��������ة إلدانة 
املته��������م )ق( وفق امل��������ادة )405( 
من قان��������ون العقوب��������ات كونها 
األكث��������ر انطباق��������ا عل��������ى فع��������ل 
املته��������م لتقرر املحكم��������ة إدانته 
بموجبه��������ا وتحدي��������د عقوبته 
بأح��������كام  عم��������ال  بمقتضاه��������ا 
املادة 182/أ األصولية وصدر 
القرار باالتفاق وجاهيا قابال 
الوجوبي  والتميي��������ز  للتمييز 
لتحك��������م املحكمة عل��������ى املجرم 

)س( بالسجن املؤبد.

األص��������ل أن ينصب عم��������ل القاضي على تطبي��������ق قوانينه الوطنية 
التي تحكم سلوك ونشاط األفراد في الدولة، ولكن نظرًا لالنفتاح 
العامل��������ي الكبير بني ال��������دول لم تعد الدولة ف��������ي أيامنا هذه بمعزل 
ع��������ن غيرها من بقية الدول فالعالم كما يقال أصبح قرية صغيرة. 
وبالتالي فإن الدول قد وجدت نفس��������ها تتأثر بالتطورات الدولية 
وتعيش وس��������ط عالق��������ات قانونية مع غيرها م��������ن الدول من خالل 

عقدها للمعاهدات الدولية.
 ل��������ذا أصبح القضاء الوطني الواجهة الرئيس��������ة لبيان مدى التزام 
الدول بتطبيق املعاهدات الدولية التي أبرمتها سيما وإن الهدف 
األساس��������ي بالنس��������بة لألفراد على األقل من املعاهدات الدولية هو 
االس��������تفادة من أحكامها وما جاء فيه��������ا من قواعد لحماية املراكز 
القانونية والحقوق املكتسبة لهم. وبالتالي فأنه من الطبيعي أن 
يحتج ه��������ؤالء األفراد بهذه املعاهدات أو االتفاقيات وبما احتوته 
م��������ن حقوق أم��������ام املحاكم الوطني��������ة. غير أنه ال يس��������تقيم األمر إن 
تطب��������ق هذه املعاهدات أو االتفاقيات أمام القضاء هكذا مباش��������رة 
ذلك ألن الدس��������تور والقانون  يشترط مجموعة من الشروط لنفاذ 

هذه املعاهدات واالتفاقيات واالحتجاج بها أمام القضاء.
 وقد نظم دستور جمهورية العراق لعام 2005 آلية نفاذ املعاهدات 
ف��������ي املواد )61 , 73 ,80( منه بمس��������اهمة الس��������لطتني التش��������ريعية 
ممثل��������ًة بمجلس الن��������واب والتنفيذية ممثل��������ًة برئيس الجمهورية 
ومجل��������س الوزراء في مراحل إبرام املعاهدة وفق الدور املحدد لكل 
سلطة في الدس��������تور وقانون عقد املعاهدات االتفاقيات رقم )38( 
لسنة 2015 ويتضح من تلك النصوص بأن املعاهدة الدولية بعد 
إبرامه��������ا والتصديق عليها ونش��������رها وفقًا لألوض��������اع املقررة في 
الدستور العراقي لعام 2005, تتمتع بقيمة وقوة القوانني العادية 
فاملعاهدة ليس��������ت لها قيمة الدس��������تور أو قواته وال تجاوز مرتبة 
القان��������ون، وإن القاض��������ي العراقي يطبق نص��������وص املعاهدة ليس 
لكونها وردت في معاه��������دة دولية، ولكن باعتبارها نصوصًا في 
القان��������ون الداخلي. والبد من أن يتأكد قبل تطبيق املعاهدة من أن 
هذه األخيرة قد استوفت جميع شروط إبرامها من حيث التوقيع 
والتصديق والنش��������ر فإذا وجد أن املعاهدة لم تس��������توف شروطها 
رفض تطبيقها. كما يش��������ترط لالحتجاج باملعاهدة واالتفاقيات 
أمام القضاء ش��������رطان هما األول: أن تك��������ون مواد هذه املعاهدة أو 
االتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة أمام القاضي العراقي في النزاع 
املعروض عليه دون الحاجة لقيام املشرع باتخاذ تدابير تنفيذية 
ونصوص تش��������ريعية مكملة لوضعها موض��������ع التنفيذ. والثاني: 
أن تكون م��������واد هذه املعاهدة أو االتفاقية مح��������ددة تحديدا كافيا 
ودقيقا إلنش��������اء حقوق أو ترتيب التزامات كي يتس��������نى للقاضي 
تطبيقها بش��������كل مباش��������ر. فاذا وجد القاضي ان املعاهدة النافذة 
غي��������ر قابل��������ة للتطبيق رف��������ض تطبيقه��������ا، وذلك ألن��������ه ال يدخل في 

اختصاصه تكملة املعاهدات.
وأخي��������ر نق��������ول بأن��������ه يش��������ترط الحتجاج 
املواطن باملعاهدات أو االتفاقيات الدولية 
أم��������ام القض��������اء العراق��������ي أن تك��������ون تل��������ك 
املعاه��������دات أو االتفاقي��������ات الدولية نافذة 
وقابل��������ة للتطبي��������ق الن املحاك��������م ال يمكن 
ان تؤس��������س احكامه��������ا إال عل��������ى القواع��������د 

القانونية النافذة القابلة للتطبيق.

مدى حجية المعاهدة الدولية 
أمام القاضي العراقي

القاضي صفاء الدين الحـچـامي

■ بغداد/ غسان مرزة

ما تزال جرائم القتل الناتجة عن املشاجرات 
ش��������ائعة في بغداد وبقي��������ة املحافظات بني 
األف��������راد او الجيران او األقارب وألس��������باب 
بس��������يطة أحيان��������ا، وتحصد تل��������ك الوقائع 
تحصد يومي��������ًا العديد من األرواح البريئة 
بسبب االندفاع واالنفعال وعدم القدرة على 
التحكم والس��������يطرة على مش��������اعر الغضب 
في بعض األحي��������ان ونتيجة تعاطي املواد 
املسكرة او املخدرة في احيان أخرى فيكون 
الخالف ألسباب بسيطة جدًا لكن العصبية 
والعناد تودي بالطرفني املتش��������اجرين الى 

نهايات كارثية وذات عواقب وخيمة.
وف��������ي تفاصيل إح��������دى القضاي��������ا تبني من 
والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق  س��������ير 
واملحاكم��������ة ان��������ه في تش��������رين األول من عام 
2014 قام املتهم )ع.أ( بقتل املجنى عليهما 
)ج( و )ف( ف��������ي داره عمدًا بس��������بب حصول 
مش��������اجرة آنية بينهم حول بطاقات توزيع 

النفط األبيض.
دون��������ت أق��������وال املدعني بالحق الش��������خصي 
للمجنى علي��������ه وأفادوا ب��������أن املجنى عليه 
يعم��������ل ف��������ي بي��������ع وش��������راء بطاق��������ات النفط 

األبيض وبتاريخ الحادث ورد اليه اتصال 
من أحد األشخاص وتبني فيما بعد أنه من 
املتهم )ع.أ( وطل��������ب منه الحضور الى داره 
لشراء بطاقات النفط، وفعال أخذ مبلغ من 
املال وذهب مع صديقه املجنى عليه الثاني 
) ف ( ال��������ى دار املته��������م املذك��������ور أنفًا ولدى 
االتص��������ال بهم من قبل ذويهم لتأخرهم في 
العودة الى دورهم حصلت الشكوك لديهم 
وذهب��������ا الى دار املته��������م )ع.أ( ووجدوا الدار 
مغلقا والكهرب��������اء منقطعة وبعد دخولهم 
الى الدار من السياج شاهدوا جثة املجنى 
عليهم��������ا ف��������ي داخل ال��������دار وكان��������ت الجثث 
مصابة بإطالقات نارية وطلبوا الش��������كوى 

ضد املتهم.   
دون��������ت أقوال الش��������اهد )ص. ح( وأفاد بأنه 
بتاري��������خ الحادث أتص��������ل بي املته��������م )ع.أ( 
وعرض علي ش��������راء بطاق��������ات نفط فذهبت 
ال��������ى داره لغ��������رض أخ��������ذ البطاق��������ات ولكنه 
س��������ألني فيم��������ا إذا ما أحض��������رت النقود من 
عدم��������ه فأخبرته أنن��������ي لم أحض��������ر النقود 
فرف��������ض بيع البطاقات الي اال بعد إحضار 
النقود وعن��������د عودتي أتصل بي وأخبرني 
أنه سوف يقوم ببيع البطاقات الى املجنى 
عليه )ف( وبعد فترة أتصل بي ذوي املجنى 

عليه املذك��������ور وأخبروني بأن ولدهم ذهب 
لش��������راء بطاقات النفط ولم يرجع لحد اآلن 
فذهب��������ت معهم الى دار املته��������م )ع.أ ( كوني 
أع��������رف مكان داره وبع��������د دخولنا الى الدار 
وجدن��������ا ال��������دار مغلقا والكهرب��������اء منقطعة 
وشاهدنا جثة املجنى عليهما داخل الدار 

وكانت الجثث مصابة باطالقات نارية.
ولدى تدوين أقوال املتهم أفاد في مرحلتي 
التحقي��������ق االبتدائي والقضائي أنه حصل 
خالف بينه وبني املجنى عليه )ج( بس��������بب 
بطاق��������ات نفط حيث رف��������ض املتهم املذكور 
بيع البطاق��������ات الى املجن��������ى عليه ومن ثم 
تج��������دد الخ��������الف بينهما ف��������ي حفلة عرس 
ألحد األصدق��������اء ووصل إلى حد التضارب 
باألي��������دي وق��������د ت��������م ف��������ض الن��������زاع بتاريخ 

الحادث ليال.
وتاب��������ع املتهم "عندما كان��������ت بداري حضر 
وكان  )ف(  و  )ج(  عليهم��������ا  املجن��������ى  ال��������ي 
معهما ش��������خص ثال��������ث وكان املجنى عليه 
)ج( يحمل بيده مسدس��������ًا وقد اعتدوا علي 
بالس��������ب والش��������تم فدخلت الى الدار وقمت 
بس��������حب مسدس��������ي ولدى خروجي وجدت 
املجنى عليهما قد دخل��������وا الى داخل الدار 
وحص��������ل تب��������ادل إلط��������الق الن��������ار بيننا ما 
أدى الى مقتل املجن��������ى عليهما فيما هرب 
الشخص الثالث الذي كان معهم وقد تركت 
بعد ذلك الدار وذهب��������ت الى دار أقاربي في 

جانب الرصافة".
دون��������ت أق��������وال املدعني بالحق الش��������خصي 
والش��������هود وت��������م إج��������راء الكش��������وفات التي 
تع��������ززت باعت��������راف املته��������م الواض��������ح ف��������ي 
مرحل��������ة التحقي��������ق باإلضاف��������ة ال��������ى ق��������رار 
محكم��������ة التميي��������ز والتي أثبت��������ت جميعها 
قيام املته��������م بارتكاب جريم��������ة قتل عمدية 
نتيجة شجار آني وأن جميع ما تقدم كاف 
إلدانته وفق أحكام امل��������ادة 406 / 1 / ز من 
قانون العقوبات املعدلة باألمر رقم 3 لسنة 
2004 الصادر عن مجلس الوزراء وذلك عن 
جريم��������ة قتل املجن��������ى عليهم��������ا )ج( و )ف( 
عليه قررت املحكمة إدانة املتهم عن التهمة 
املوجه الي��������ه وتحديد عقوب��������ة بمقتضاها 
وصدر الحكم وجاهيًا وباالتفاق استنادًا 
للم��������ادة 182/ أ األصولي��������ة قاب��������ال للتمييز 

والتمييز الوجوبي وأفهم علنًا.

يقتل شخصين في مشاجرة.. من أجل 
بطاقات نفط!

■ زوجات بين التعنيف والقتل

السجن لزوجين عرضا ابنهما 
للبيع على مواقع التواصل!

■ بغداد/ ليث جواد

عل��������ى  الدي��������ون  تراك��������م  أدى 
زوج��������ني بس��������بب حصولهما 
على أموال ع��������ن طريق الربا 
)الفائ��������ز( أن يقدما على بيع 
العمر  م��������ن  البال��������غ  ابنهم��������ا 
خمس��������ة أع��������وام عل��������ى مواقع 
مقابل  االجتماعي  التواصل 
مبلغ عش��������رة مالي��������ني دينار، 
بإف��������ادة  ج��������اء  م��������ا  حس��������ب 

املتهمني.  
وتحدث��������ت املدان��������ة ري��������ام من 
أم��������ام قاضي  موالي��������د 1992 
التحقيق بأنها "قبل حوالي 
10 أي��������ام وأثن��������اء تصفح��������ي 
االجتماعي  التواصل  ملواقع 
فيسبوك شاهدت موقع لبيع 
األطفال وقمت بالنش��������ر على 
ذلك املوقع منشورا يتضمن 

أن أبي��������ع طفل��������ي البال��������غ من 
العم��������ر 5 أع��������وام وتفاعل��������وا 
معي الكثير من األش��������خاص 
اإلقدام  بع��������دم  ونصحون��������ي 
على هذا األمر إال أني اتفقت 
م��������ع اح��������د األش��������خاص على 
بيع ابن��������ي  وطلبت مبلغ 13 
مليون دينار إال أن ش��������خص 
أعطان��������ي مبل��������غ 10 مالي��������ني 

دينار". 
وأضاف��������ت ان��������ه "قب��������ل الق��������اء 
القبض علي بيومني أخبرت 
زوج��������ي املته��������م بفك��������رة بيع 
عل��������ى عملية  فواف��������ق  ابن��������ي 
البيع وحضر الشخص الذي 
اتفقت معه على البيع ويدعى 
"أيم��������ن" وتح��������دث األخير مع 
املوض��������وع  بش��������أن  زوج��������ي 
وطلب مني رؤية الطفل قبل 
دف��������ع املبل��������غ وبالفعل حضر 

إلى الشقة وشاهد الطفل".
وأشارت املدانة ريام  إلى أن 
"أيم��������ن وزوج��������ي  اتفقا على 
موعد تسليم الطفل واستالم 
املبل��������غ ف��������ي منطق��������ة الكرادة  
وبالفع��������ل ذهبنا أنا وزوجي 
الكرادة وأثناء  إلى  وأطفالي 
القاء  ت��������م  التس��������ليم  عملي��������ة 
القب��������ض م��������ن قب��������ل األجهزة 
بالجرم  متلبس��������ني  األمني��������ة 

املشهود".
فيم��������ا ذك��������ر امل��������دان )رحي��������م( 
منتس��������ب   1973 موالي��������د  من 
بأن��������ه  األمني��������ة  باألجه��������زة 
األولى  امرأتني  م��������ن  "متزوج 
لدي منه��������ا 6 أوالد والثانية 
طفلني األول عم��������ره  5 أعوام 
والثاني عمره 17 يوما"، الفتا 
إلى انه "س��������بب بيع��������ي ابني 
هو لكوني أخ��������ذت أموال عن 

طريق الربا )الفائز( واألموال 
تضاعفت علي بشكل لم اعد 
ق��������ادر على تس��������ديدها لذا لم 
أج��������د خي��������ارا آخر غي��������ر بيع 
اح��������د أبنائي لتس��������ديد املبلغ 

وإجراء عملية جراحية".
وأضاف "قبل حادث االعتقال 
بيوم��������ني أخبرتن��������ي زوجتي 
بأنه��������ا ق��������د قامت بمراس��������لة 
احد األش��������خاص على مواقع 
التواصل االجتماعي الفيس 
بوك واتفقت مع��������ه على بيع 
ولدي مقابل مبلغ 10 ماليني 
دينار ولكون��������ي أمر بظروف 

مادية صعبة وافقت".
أن  رحي��������م  امل��������دان  وأوض��������ح 
"الش��������خص الذي يدعى أيمن 
حضر إلى باب شقتي بعدما 
أعطيت��������ه العن��������وان وحض��������ر 
الش��������خص الذي يروم شراءه 
الطف��������ل  مش��������اهدة  لغ��������رض 
وحص��������ل  مع��������ه  وتحدث��������ت 
أق��������وم  أن  بينن��������ا  االتف��������اق 
بإعطائ��������ه ولدي على ش��������كل 
"هب��������ة" وليس بيع��������ا وتعهد 
ه��������و أن يقوم بالتكفل بإجراء 

عملية جراحية لي" .
وتابع امل��������دان قول��������ه انه "في 
ي��������وم اللقاء املرتقب وحس��������ب 
املوع��������د املتفق بيننا س��������ابقا 
وأثناء عملية تسليم والطفل 
واس��������تالم املبلغ وإذا بدورية 
أنا  باعتقالنا  تق��������وم  أمني��������ة 
وزوجتي"، منوها بان "سبب 
بيع��������ي البن��������ي ه��������و بس��������بب 
وضع��������ي الصح��������ي ومن اجل 

تحسني حالتنا املعيشية".
وج��������دت املحكم��������ة أن األدل��������ة 
املتهم��������ني  لتجري��������م  كافي��������ة 
بالس��������جن  عليهما  والحك��������م 
ملدة )6( س��������نوات وفق أحكام 
املادة سادسا/أوال وخامسا 
م��������ن قانون االتجار بالبش��������ر 

رقم 28 لسنة 2012.
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■  بغداد/ علي البدراوي

يقف والدا الضحية 
)رسل( أمام القاضي 
متحدثني عن مأساة 

ابنتهم مع زوجها. 
يذكر الوالد أن ابنتهم 

قضت حياة تعيسة مع 
زوجها سادها الضرب 

والتعنيف واالهانة 
من قبله دون سبب 

يوجب ذلك متهمني أهله 
بتحريضه على تلك 

املمارسات تجاه زوجته 
"ابنتهم" مؤكدين أن 

ابنتهم ال تمتلك جهاز 
)موبايل( وال شائبة على 

سلوكها مطلقًا لكنها 
القت حتفها على يد 

زوجها الذي كان غالبًا 
ما يضطهدها في منزله.

■ الزوجان يواجهان السجن لست سنوات

https://www.hjc.iq/view.68708/
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■ بغداد/ ليث جواد

وأضاف أن "جهود مكافحة الفس��������اد 
تعتمد بش��������كل أس��������اس عل��������ى تطوير 
املختصة  التحقيق  قابليات جه��������ات 
في جم��������ع األدلة وتقديمه��������ا للقضاء 
بش��������كل متكام��������ل م��������ن اج��������ل تطبيق 
القان��������ون ومعاقب��������ة مرتكب��������ي جرائم 
الفس��������اد اس��������تنادا لتلك األدل��������ة بغية 
تعزيز س��������يادة القان��������ون وإعادة بناء 
الثق��������ة ب��������ني املواطن��������ني ومؤسس��������ات 

الدولة".
وأش��������ار زيدان ال��������ى ان "املجلس يدعم 
هذا املش��������روع والوقت نفس��������ه يشكر 
جمي��������ع الجه��������ات املنف��������ذة واملمول��������ة 

والساندة إلنجاحه".
م��������ن جانبه��������ا، أك��������دت املمث��������ل املقيم 
لبرنامج األم��������م املتحدة اإلنمائي في 
الع��������راق زينة علي ان "ه��������ذا البرنامج 
يوضح مدى تعقي��������د الجرائم املالية 
املنظمة مثل الفساد وغسيل األموال 
والتراكم غير املش��������روع للثروة والتي 
تس��������اهم في خلق جو من االمتيازات 

غير املشروعة والظلم".
ولفت��������ت إلى ان "هذه الجرائم تش��������كل 
االنتع��������اش  ام��������ام  رئيس��������يا  عائق��������ا 
االقتصادي واالستقرار والتنمية في 
العراق  ل��������ذا فان ه��������ذا البرنامج يعد 

خطوة ايجابية نحو اإلصالح".
وأشارت إلى "استعدادهم للعمل جنبا 
إلى جنب مع مجلس القضاء األعلى 
واملؤسس��������ات األخرى للمساعدة في 
وض��������ع حد لهذه الجرائ��������م"، موضحة 
أن "الع��������راق يعد من الدول ذات الدخل 
املتوس��������ط بالرغ��������م م��������ن كون��������ه بل��������دا 
نفطيا إال انه يعاني اليوم من ارتفاع 

معدالت البطالة".
وخلص��������ت ال��������ى ان "املش��������روع يهدف 

إل��������ى تعزيز كف��������اءة قض��������اة التحقيق 
وه��������و مكمل للعديد من البرامج التي 
تقدمه��������ا األم��������م املتح��������دة ف��������ي مجال 

مكافحة الفساد".
من جانبه، أكد الس��������فير األمريكي في 
الع��������راق ماثيو تولي��������ر حاجة العراق 
الى "سياس��������ات فعالة لدعم التحقيق 
بالجرائم املالية ومقاضاة مرتكبيها، 
الن الداف��������ع وراء أغلبية هذه الجرائم 
الجنائية هو الثراء الش��������خصي على 

حساب الدولة العراقية والشعب".
وأضاف السفير انه "من دواعي سرور 
وزارة الخارجي��������ة األمريكي��������ة تمويل 
هذا التقييم الذي نفذه برنامج األمم 
املتح��������دة اإلنمائي للتعرف على واقع 
القدرات التحقيقية في الجرائم املالية 
في العراق، حيث ساعد التقييم على 

إرس��������اء البرنامج التدريبي وقد كان 
مفيدا في صياغة املبادئ التوجيهية 
لتقني��������ات التحقي��������ق املال��������ي لصالح 

القضاة واملحققني".
بدوره قدم مستشار العدالة الجنائية 
الس��������يد  اإلنمائ��������ي  البرنام��������ج  ف��������ي 
"البرنامج  ان  كيرش��������وود  اندري��������اس 
تمخض ع��������ن لقاءات م��������ع العديد من 
القيادات العراقية العليا والوس��������طى 
في مجل��������س القضاء األعلى ووزارتي 
الداخلي��������ة واملالية إضاف��������ة إلى هيئة 
النزاه��������ة والبن��������ك املرك��������زي ودي��������وان 
الرقاب��������ة املالية وملس��������نا وجود رغبة 

حقيقية في محاربة الفساد".
وأض��������اف أن "البرنامج يقوم بتنظيم 
األف��������كار ضم��������ن وثيق��������ة السياس��������ات 
املالية والذي سيوفر للدولة العراقية 

فرص��������ة للتخلص م��������ن البيروقراطية 
وتوحي��������د الكف��������اءات والجه��������ود ف��������ي 

محاربة الفساد".
بدوره أكد نائب رئيس االدعاء العام 
ض��������اري جب��������ر أن "بلدن��������ا يعاني من 
خطر كبير منذ سنوات ويتمثل ذلك 
بآفة الفس��������اد املالي واإلداري وهو ال 
يقل خط��������ورة عن اإلره��������اب فكالهما 

وجهان لعملة  واحدة".
وتاب��������ع قول��������ه "نتطلع م��������ن القائمني 
على إطالق ورقة السياسات املتعلقة 
بالتحقيق��������ات واملالحق��������ة الجنائي��������ة 
للقضاي��������ا املالي��������ة املعق��������دة بالع��������راق 
على دع��������م وتطوي��������ر خ��������ط املواجهة 
آلفة الفس��������اد املال��������ي"، مبينًا أن "ورقة 
السياس��������ة يج��������ب أن تأخ��������ذ نهج��������ي 
الوقاية والردع وكذلك إحداث تغيير 

في السياس��������ة واألنظمة بما يالمس 
ج��������ذور املس��������ببات وخل��������ق بيئة عمل 
تضيق الخناق أمام احتماالت الفساد 

وتعظيم األداء وزيادة كفاءته".
فيما ذكر رئيس هيئ��������ة النزاهة عالء 
جواد أن "هذا املش��������روع انبثق نتيجة 
استش��������عار الحاج��������ة الضرورية إليه 
عبر س��������نوات من العمل املتواصل من 
قبل الجهات الرقابية الوطنية تحت 
اشراف الس��������لطة القضائية وبتعاون 

حثيث من قبل املجتمع الدولي".
 وأوضح "تظهر أهمية هذا املش��������روع 
التح��������ري والتقص��������ي والرصد  بدعم 
والتحقيق��������ات التي تجريه��������ا الهيئة 
تح��������ت اش��������راف القض��������اء لنتمكن من 
زجر املخالف��������ني ومعاقبته��������م"، الفتا 
إلى ان " الس��������ادة القضاة ال يدخرون 

جه��������دا  في انج��������از القضاي��������ا املحالة 
اليهم من قبل الهيئ��������ة وهذا التعاون  
هو مح��������ط اعتبار واعت��������زاز  وتقدير 
ولك��������ن يبقى األمل ف��������ي بناء منظومة 
تقني��������ة تس��������اعد في كش��������ف الحقائق 
ووسيلة فعالة في تطوير عملها ولم 
تذخر الس��������لطة القضائي��������ة جهدا في 

دعم جهود األجهزة الرقابية".
فيم��������ا ب��������ارك رئي��������س دي��������وان الرقابة 
املالية رافل ياسني للسلطة القضائية 
رئيسا وأعضاء وكادرا على مختلف 
املس��������تويات اط��������الق ه��������ذا البرنامج، 
مش��������يدا في الوقت نفس��������ه بدور األمم 
املتحدة  برعاية هذا البرنامج ضمن 
على  س��������واء  التنموي��������ة  مش��������اريعهم 
مس��������توى التأهيل أو تبني مش��������اريع 
ونظم تخدم عمل املجلس النجاز ما 

مكلفني به خدمة للصالح العام".
فيما اعتبر رئيس هيئة نزاهة إقليم 
كردستان احمد انور أن "جوهر جميع 
جرائم الفس��������اد املالي ه��������و الحصول 
عل��������ى عائ��������دات مالية غير مش��������روعة 
لذلك فان التحقيق��������ات املالية حولها 
تعتبر من اهم العناصر في مكافحة 

الفساد والكسب غير املشروع".
وأكمل أن "موضوع مكافحة الفس��������اد 
املالي م��������ن التحديات الكبي��������رة التي 
تواج��������ه العراق الس��������يما في مس��������ألة 
الحاجة  بأم��������س  اس��������تردادها ونحن 
اليها لتوفي��������ر الخدمات للمواطنني"، 
مش��������ددا على أن "الع��������راق بحاجة إلى 
دعم دولي واس��������ع ف��������ي معركته ضد 
الفس��������اد على غرار الدعم الذي تلقاه 

في معركته ضد اإلرهاب".

القاضي فائق زيدان يؤكد على أهمية 
تطوير عمل جهات التحقيق لمكافحة الفساد 

خالل حفل إطالق مشروع تعزيز القدرات الجناز عمليات التحقيق يف اجلرائم املالية

■ بغداد / عالء محمد

يع��������د ق��������رار اإلحالة م��������ن القرارات 
ف��������ي الدعوى  النهائي��������ة الفاصلة 
الجزائي��������ة كونه يتضمن ملخص 
التحقيقية  واإلج��������راءات  القضية 
الت��������ي تمت، كم��������ا يتم في��������ه بيان 
اس��������م املتهم الذي يجب محاكمته 
واس��������م املحكمة املختص��������ة بذلك، 
اضافة الى ن��������وع الجريمة واملادة 
القانوني��������ة التي يج��������ب ان تجرى 
واس��������م  عنه��������ا  املته��������م  محاكم��������ة 

القانون الجزائي وغيرها.
وعن هذا املوضوع تحدث السيد 
نائ��������ب رئيس محكمة اس��������تئناف 
ديال��������ى االتحادي��������ة القاضي علي 
عب��������د الل��������ه ح��������ردان خ��������الل ندوة 
محكم��������ة  رئاس��������ة  اس��������تضافتها 
االتحادي��������ة  ديال��������ى  اس��������تئناف 
القاض��������ي  رئيس��������ها  بحض��������ور 
حس��������ني كاظ��������م وس��������مي ون��������واب 
واملدع��������ي  االس��������تئناف  رئي��������س 
العام والس��������ادة القض��������اة في مقر 
القض��������اة  والس��������ادة  االس��������تئناف 
اعض��������اء االدع��������اء الع��������ام ع��������ن أن 
"الغ��������رض واله��������دف م��������ن الن��������دوة 
القانونية  املعلوم��������ات  تبادل  هو 
القانوني��������ة  امل��������واد  واس��������تذكار 
ومناقش��������ة املعوقات التي تواجه 
العمل في ما يخص قرار االحالة 
ومتطلب��������ات  تنظيم��������ه  وكيفي��������ة 

العمل".
محكم��������ة  رئي��������س  نائ��������ب  وق��������ال 
اس��������تئناف ديال��������ى االتحادية إنه 
"ال يمكن عد ق��������رار اإلحالة مجرد 
نموذج شكلي يتضمن معلومات 
عن الدعوى وال يمكن ترك تنظيمه 
إلى املحق��������ق القضائي أو املعاون 
القضائي كون ه��������ذا االعتماد قد 
يؤدي إلى إرباك العمل القضائي 

بسبب نقض كم هائل من قرارات 
اإلحال��������ة م��������ن محكم��������ة الجنايات 
واالحداث  التمييزي��������ة  بصفته��������ا 
بصفته��������ا التمييزية بل قد يكون 
ذلك بق��������رار من محكم��������ة التمييز 
االتحادية أو محكمة االستئناف 
بصفته��������ا التمييزية عند نظرها 
أو  الجناي��������ات  محكم��������ة  لق��������رار 
الجن��������ح حي��������ث تتدخل  محكم��������ة 
بق��������رار اإلحال��������ة وتعي��������د الدعوى 
ملحكمة التحقيق لوجود نواقص 
جوهرية والشك ان كل ذلك يؤدي 
الى تأخير حسم الدعوى وإطالة 

مدة التوقيف".
وأض��������اف القاضي عل��������ي عبد الله 
التحقي��������ق  "محكم��������ة  أن  ح��������ردان 
ترس��������ل الدعوى إلى املدعي العام 
ف��������ي املنطق��������ة لغ��������رض إرس��������الها 
للمحكمة املختصة على امل قيام 
هذه الدائرة عبر املدعني العامني 
فيها أو نوابهم بدراس��������ة الدعوى 
للوق��������وف عل��������ى مواق��������ع القصور 
إن وج��������دت، وعن��������د ع��������دم قيامهم 
بواجباته��������م أو التقصي��������ر بذل��������ك 
نرى أن كث��������رة نقض قرار اإلحالة 
محكم��������ة  م��������ن  به��������ا  التدخ��������ل  أو 
املوض��������وع يرج��������ع س��������ببه لركني 
العدال��������ة األساس��������يني وهم قضاة 

التحقيق واالدعاء العام".
كما تح��������دث القاضي ع��������ن قواعد 
اإلحال��������ة والتي تط��������رق فيها إلى 
أن "ق��������رار إحال��������ة املته��������م ملحكمة 
املوض��������وع يختل��������ف م��������ن حي��������ث 
باختالف  والتنظي��������م  املضم��������ون 
طبيعة الجريم��������ة كونها مخالفة 
أو جنح��������ة او جناي��������ة، كم��������ا أنها 
الجرائم  ع��������دد  تختلف باختالف 
الت��������ي ارتكبها املته��������م"، مبينا أن 
"قواعد االحالة يجب التفرقة فيما 
الجريمة  بينها حس��������ب طبيع��������ة 

ك��������ون جرائم املخالف��������ات يجب ان 
نفرق فيم��������ا إذا كانت املخالفة لم 
يقع فيه��������ا طلبا للتعويض أو رد 
املال فعل��������ى قاض��������ي التحقيق أن 
يفصل فيه��������ا فورًا بأم��������ر جزائي 
وفق ش��������روط االم��������ر الجزائي من 
حيث إصداره و تسجيله وتنفيذه 
واملعروف��������ة للجميع ام��������ا اذا وقع 
في الدع��������وى طلب بالتعويض او 
رد املال ف��������ان املادة 134 بفقرتيها 
)ب(, )ج( بينتا كيفية اإلحالة من 
حي��������ث وجوب إحال��������ة املتهم على 
محكمة الجن��������ح بقرار من قاضي 
التحقي��������ق أو املحق��������ق بعد اكمال 

اإلجراءات التحقيقية معه".
وتابع أن "ازدياد محاكم التحقيق 
من جه��������ة وقض��������اة التحقيق في 
املحكم��������ة الواحدة من جهة اخرى 
يجعل من الضروري حصر األمر 
بقض��������اة التحقيق، ام��������ا اذا كانت 
الجريم��������ة جنح��������ة فعل��������ى قاضي 
التحقيق إحالة املتهم على محكمة 
الجن��������ح بدعوى غي��������ر موجزة اذا 
بالحب��������س  عليه��������ا  معاقب��������ا  كان 
مل��������دة تزي��������د عل��������ى ثالث س��������نوات 
وبدع��������وى موجزة أو غير موجزة 
ف��������ي االحوال االخ��������رى وبذلك فأن 
ق��������رار اإلحالة يختل��������ف باختالف 
املق��������ررة للجريمة ونرى  العقوبة 
أنه ال مبرر لهذه التفرقة ونقترح 
ان يص��������ار إلى إحالة املتهمني في 
دعاوى املخالفات بدعوى موجزة 
وبدعوى  الجن��������ح  وف��������ي جرائ��������م 
غير موج��������زة".  وأكم��������ل "اذا تبني 
لقاض��������ي التحقي��������ق أن الجريم��������ة 
املرتكبة جناية يحال فيها املتهم 
بدعوى غي��������ر موجزة الى محكمة 
الجنايات وأن التكييف القانوني 
للجريمة يخضع لس��������لطة قاضي 
التحقيق خالل مرحلة التحقيق".

"قرار اإلحالة" في ندوة أقامتها 
رئاسة استئناف ديالى االتحادية

■ جانب من حفل اطالق تعزيز القدرات إلنجاز عمليات التحقيق في الجرائم المالية

محاكم االستئناف األعلى تنظم 
ورش عمل إلشاعة الثقافة القانونية

■ بغداد / إيناس جبار 

وج��������ه رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعلى 
القاض��������ي الدكت��������ور فائق زيدان الس��������ادة 
رؤس��������اء محاكم االس��������تئناف ف��������ي جميع 
م��������ع  عم��������ل  ورش  بتنظي��������م  املحافظ��������ات 
اإلعالميني واملثقفني واملعنيني إلش��������اعة 
ال��������دور  وتوضي��������ح  القانوني��������ة  الثقاف��������ة 
ف��������ي  للقض��������اء  والقانون��������ي  الدس��������توري 
إجراءات التحقيق واملحاكمة في مختلف 

أنواع الجرائم.
وذكر إعم��������ام للمجلس أن "ه��������ذه الورش 
من ش��������أنها،  إزالة اللب��������س الحاصل لدى 
الكثير ممن يعتقد أن القضاء وحده فقط 
هو املختص واملسؤول عن كشف الجرائم 
ومرتكبيه��������ا وه��������ذا االعتق��������اد الخاط��������ئ 
س��������ببه الخلل في الثقافة القانونية وعدم 
التواصل والتوضيح للرأي العام عن دور 
الس��������لطة القضائية والس��������لطة التنفيذية 
املتكام��������ل بهذا الخص��������وص وعدم معرفة 

الرأي العام بحقائق األحداث كما هي".
وأك��������د رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف بابل 
االتحادي��������ة القاض��������ي باس��������م عب��������د زي��������د 
العارضي خالل الورش��������ة الت��������ي أقامتها 
املحكم��������ة م��������ع إعالمي��������ني ورج��������ال قانون 
ونقابات أن "القضاء هو أهم مؤسسة من 
مؤسس��������ات الدولة ألن من دونه سندخل 
في ش��������ريعة الغاب الفتا إل��������ى انه  "أبواب 
الس��������يما  للجمي��������ع،  مفتوح��������ة  القض��������اء 
املتظاهرين السلميني، وفق معايير الثقة 
واالحترام املتبادل، وبشكل ال ينتج تدخال 
بعمل القضاء واس��������تقالليته وحياديته، 

وال يولد ضغطا يسبب الحرج".
وتحدث رئيس االس��������تئناف ع��������ن أهمية 
استقالل القضاء وعدم التدخل في عمله، 
الفتا إلى أن "الشعب هو مصدر السلطات 
وهو الرقيب على عملها، لكن هذه الرقابة 
يجب أن تمارس باحترام وثقة ال أن تصل 
إلى التع��������دي الذي يوصلنا ف��������ي النهاية 
إل��������ى مراح��������ل ال تحم��������د عقباه��������ا"، مؤكدا 
أن "أي تعطي��������ل أو تعليق لعمل الس��������لطة 

القضائية يدخلنا في شريعة الغاب".
وفي الس��������ياق ذاته، أقامت رئاسة محكمة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادي��������ة ورش��������ة 
متخصص��������ة بالتعري��������ف باختصاصات 
الس��������لطة القضائي��������ة ودور محاكمها في 

إجراء التحقيق واملحاكمة. 
"الورش��������ة  أن  "القض��������اء"  مراس��������ل  وب��������ني 
ناقش��������ت الضمان��������ات الدس��������تورية الت��������ي 
تسترش��������د فيه��������ا املحاك��������م عن��������د إج��������راء 
واختصاص��������ات  واملحاكم��������ة  التحقي��������ق 
محاك��������م التحقي��������ق والجناي��������ات والجنح 
ودور الجه��������ات القائمة بالتحقيق األولي 
في الجهات التابع��������ة إلى وزاره الداخلية 

وغيره��������ا".  بدورهم��������ا، عق��������دت رئاس��������تا 
اس��������تئناف بغداد الكرخ والرصافة ورشا 
تثقيفية حيث تناولت محكمة استئناف 
الرصافة االتحادي��������ة اختصاص القضاء 
بموجب القانون والصالحيات املاطة به 
وفقا للقانون في ورشة حضرها القاضي 
عماد الجابري رئيس االس��������تئناف وعدد 
م��������ن القضاة واملدع��������ني العامني مع نخبة 
من اإلعالميني ورؤساء تحرير الصحف.

"ج��������رى  ان��������ه  "القض��������اء"  مراس��������ل  وذك��������ر 
خ��������الل الورش��������ة مناقش��������ة وتفكيك بعض 
التصورات الخاطئة والتي تحمل القضاء 
الخروق��������ات  معالج��������ة  ع��������دم  مس��������ؤولية 

القانونية ومحاس��������بة مرتكب��������ي الجرائم 
املختلفة ".

بدورها، ناقشت رئاسة استئناف الكرخ 
في ورش��������ة حضرها رئيس االس��������تئناف 
القاض��������ي خال��������د ط��������ه  والس��������ادة ن��������واب 
الرئيس واملدعي العام وعدد من الس��������ادة 
القض��������اة، دور القض��������اء وكيفية إش��������اعة 
الثقافة القانونية ب��������ني الناس كما أعرب 
الحاضرون عن أهمي��������ة مثل هذه الورش 
الت��������ي تفت��������ح بوابة مع املجتم��������ع وتجعل 

القانون أكثر فاعلية وتأثيرًا.
ونظمت أيضا محكمة اس��������تئناف ديالى 
خالله��������ا  أوضح��������ت  ورش��������ة  االتحادي��������ة 
الدور الدستوري والقانوني للقضاء في 
إجراءات التحقيق واملحاكمة وضمانات 
دس��������توريا  املكفول��������ة  املته��������م  حق��������وق 

وقانونيا.
"الورش��������ة  أن  "القض��������اء"  مراس��������ل  وذك��������ر 
حضرها السيد رئيس محكمة استئناف 
ديال��������ى االتحادية القاضي حس��������ني كاظم 
وسمي والسادة نواب رئيس االستئناف 
واملدعي العام في ديالى والسادة رؤساء 
الجنايات وبعض السادة القضاة ونواب 
االدعاء العام وعدد من املحامني واملثقفني 

واإلعالميني".
ولفت الس��������يد رئيس االس��������تئناف إلى أن 
"عدم معرفة ال��������رأي العام بحقائق األمور 
يحت��������اج إلى وقفة ج��������ادة إلفهام املجتمع 
بالجه��������ود املبذول��������ة م��������ن قب��������ل القض��������اء 

ملحاربة الجريمة والفساد".
محكم��������ة  رئي��������س  جانب��������ه حاض��������ر  م��������ن 
اس��������تئناف املثن��������ى االتحادي��������ة القاض��������ي 
طال��������ب حس��������ن حربي ف��������ي الورش��������ة التي 
أقامتها رئاسة االس��������تئناف وتطرق إلى 
ض��������رورة تعزيز الثقة بالقض��������اء وتعزيز 

هيبته.
وب��������ني القاض��������ي م��������ن خ��������الل الورش��������ة أن 
ه��������ي  واألمني��������ة  التحقيقي��������ة  الجه��������ات 
املس��������ؤولة ع��������ن كش��������ف الجرائ��������م وتقديم 
مرتكبيه��������ا للقضاء لغ��������رض محاكمتهم 

وفقا ملا يعرض من أدلة.

●  6th Year  Issue (66) August 2021السنة السادسة/ العدد )66( آب  2021

أكد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان أن الجهود املبذولة ملكافحة الفساد تعتمد باألساس على تطوير قابليات الجهات التحقيقية 
املختصة بجمع األدلة واملعلومات وتقديمها للقضاء, الفتا إلى سعي القضاء لتطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد استنادا لتلك األدلة.  

وقال رئيس املجلس خالل حفل إطالق مشروع تعزيز القدرات النجاز عمليات التحقيق في الجرائم املنظمة واملالية املعقدة إن "هذا املشروع هو ثمرة نقاشات عديدة 
حصلت مع املختصني في برنامج األمم املتحدة اإلنمائي حيث سبق وان أكدنا في أكثر من لقاء على أهمية تطوير اإلجراءات التحقيقية للمختصني بالتحقيق من 

املحققني في مجلس القضاء األعلى وهيئة النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة املنظمة والجرائم املالية في العراق".
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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.

المنطق القانوني والقضائي لألحكام القضائية

إن مس��������ألة وض��������ع تعري��������ف للمنط��������ق القانوني 
عل��������ى نح��������و مانع لي��������س باألم��������ر اله��������ني والعلة 
في ذل��������ك تعود ال��������ى تغيير مدلول عل��������م املنطق 
وتطوره م��������ن املنطق الصوري الذي يعتمد على 
الدليل الواضح ال��������ى املنطق غير الصوري الذي 
يعتم��������د على الحجج واالس��������تدالالت التي تؤيد 
وجه��������ة نظر او تدح��������ض وجهة نظ��������ر, فاملنطق 
وفق��������ًا –للمنطقيني- هو بش��������كل ع��������ام علم يضع 
القواعد العام��������ة للتفكير الس��������ليم بغض النظر 
ع��������ن املوضوع��������ات الت��������ي يتناوله��������ا التفكير, او 
هو قواع��������د تعصم مراعاته��������ا الذهن عن الخطأ 
ف��������ي الفكر وبم��������ا ان القاض��������ي ال يمكنه ان يصل 
ال��������ى النتيجة الت��������ي يقصدها ف��������ي حكمه اال من 
خالل القي��������ام بعمليات ذهني��������ة متتالية, وهذه 
العمليات الب��������د ان تحكمها قواعد املنطق حتى 
تأتي اس��������باب الحكم ناتجة عن ترجمة للنشاط 
الذهن��������ي للقاضي لكي تول��������د القناعة للخصوم 
واملحاك��������م العليا الت��������ي لها صف��������ة الرقابة على 

االحكام الصادرة.
ل��������ذا ال يمك��������ن الق��������ول ان املنط��������ق القانون��������ي هو 
الوسيلة التي يطبق من خاللها املنهج القانوني 

على حاالت معينة او هو األسلوب الفكري الذي 
يمك��������ن بموجبه معالجة مس��������ألة م��������ا للوصول 
ال��������ى حلها القانوني, وعلي��������ه فاملنطق القانوني 
بمعن��������ى اخر ه��������و تطبي��������ق قواعد عل��������م املنطق 
واسس��������ه على املس��������ائل القانونية فهو اس��������لوب 
التفكير ال��������ذي بموجبه يعطى الح��������ل القانوني 
لح��������االت واقعي��������ة مطروح��������ة, والحص��������ول على 
نتائ��������ج مترتب��������ة ترتيبا منطقي��������ا حتميا مبنيا 
عل��������ى مقدمات باس��������اليب معينة, ام��������ا املقصود 
باملنهج القانوني فهو مجموعة الوس��������ائل التي 
يتوصل القاضي من خاللها لالجابة الصحيحة 
للمش��������كلة املعروضة عليه مثل تفس��������ير الواقعة 
املطروحة واالس��������تعانة بمصادر قانونية بغية 
الوص��������ول الى ح��������ل منطقي, ومن ه��������ذا يتبني ان 
هن��������اك ارتباط��������ا وثيقا ب��������ني املنط��������ق القانوني 
واملنه��������ج القانون��������ي كون املنط��������ق القانوني هو 
اداة املنه��������ج القانوني, والجدير باالش��������ارة اليه 
ان الغاية ف��������ي االتجاه بمنطقي��������ة عمل القاضي 
هو اضفاء القوة والسهولة على ه�����ذا العمل في 
الوقت ذات��������ه, وان االس��������تعانة باملنطق في حقل 
القان��������ون امر من الضرورة بم��������كان كون القانون 

علما من العلوم و يستوجب النظر اليه بصفته 
بناء فكري��������ا وليس عرضا لألف��������كار, وكما تمت 
اإلش��������ارة الى أن املنطق القانوني هو الوس��������يلة 
التي م��������ن خاللها يطبق املنه��������ج القانوني وهو 
أس��������لوب فكري يمكن بموجبه التصدي ملس��������ألة 

ما للوصول إلى الحل القانوني لها.
فالقاض��������ي من خالل إتباع��������ه للمنطق القانوني 
يمكنه الوصول للتفس��������ير والحل, فهو خالصة 
قياس منطقي مقدمته الكبرى القانون ومقدمته 
الصغرى هي الوقائع, وحتى يتوصل القاضي 
ال��������ى االمر املقضي فعلي��������ه ان يبحث في مقدمته 
القانونية والواقعية ويك��������ّون رأيا في كل منها, 
فهو يس��������تخلص رأيا في القانون حول مس��������ألة 
وجود قاع��������دة قانونية أم ع��������دم وجودها ترتب 
األثر للمدعي بالنس��������بة للوقائ��������ع املدعاة, زيادة 
على أن يستخلص رأيا في الوقائع حول ثبوت 
الواقعة او الوقائع االساسية املعروضة او عدم 

ثبوت الواقعة او الوقائع االساسية.
اما املنطق القضائي فهو طريقة تفكير القاضي 
التي يتبعها عندما يفصل في الدعوى املنظورة 

من قبله.

إذن املنط��������ق القضائ��������ي مس��������ار ذهن��������ي يس��������لكه 
القاض��������ي عند التصدي للفص��������ل في الخصومة 
املعروض��������ة عليه وبذلك فهو يختلف عن املنطق 
القانون��������ي كون االخير ذا صلة بنش��������وء القاعدة 
القانونية وتفس��������يرها نظري��������ا, في حني املنطق 
القضائ��������ي ذو صلة بتفس��������ير القاعدة القانونية 
وتطبيقه��������ا عملي��������ا على القضي��������ة املنظورة من 
القض��������اء, يترتب على ذل��������ك أن املنطق القانوني 
ذو طبيع��������ة نظرية أما املنطق القضائي فهو ذو 
طبيعة عملية, إضافة لذل��������ك فاملنطق القانوني 
يتصل بالقانون في حني أن املنطق القضائي له 

صلة بالواقع والقانون معا.
ويرتكز املنطق القضائ��������ي على فحص الوقائع 
م��������ن قب��������ل املحكمة واختي��������ار مايناس��������ب النزاع 
املع��������روض وماه��������و ض��������روري الص��������دار الحكم 
وتكيي��������ف الوقائع ث��������م تطبيق القان��������ون عليها, 
وه��������ذا ما يظه��������ر بوضوح م��������دى ارتباط املنطق 

القضائي بالوقائع والقانون.
والقاض��������ي ينص��������ّب عمله على مدى اس��������تطاعة 
الخصوم اثبات واقعة الدعوى على وفق قواعد 
قانون اإلثب��������ات وهو يحدد القاع��������دة القانونية 

واجبة التطبيق على الخصومة املعروضة امامه 
ومن ذلك يس��������تنبط الحل املنطقي للدعوى, الن 
قناعة املحكمة يجب ان تكون وليدة املنطق وان 
ُتضّمن حكمها ملا يش��������ير الى توافر هذا املنطق 
الن القاض��������ي يج��������ب ان تك��������ون قناعت��������ه بعملية 
عقلية منطقية أساسها االستقراء واالستنباط 
مستندا في تحصيل ذلك على نصوص القانون 

واجب التطبيق.
وفي ضوء ما ذك��������ر يلحظ أن هناك تضافرا بني 
املنط��������ق القانوني والقضائ��������ي وال يوجد فاصل 
حقيقي بينهما بل العك��������س فان بينهما روابط 
وتأثي��������رات متبادلة, فاملنطق القضائي يش��������كل 
حالة خاصة من حاالت تطبيق املنطق القانوني, 
التجاهات��������ه  وبالنس��������بة  القضائ��������ي  واملنط��������ق 
ومذاهبه جميعها يرتب��������ط بموضوع املرافعات 
وأشكال اإلجراءات اضافة الى وجود ممارسات 
- به��������ذا الص��������دد- مث��������ل طبيع��������ة املهم��������ة املناطة 
بالقاض��������ي وآلي��������ة تنظي��������م العملي��������ة القضائية 
واالعتب��������ارات ذات الصل��������ة مادي��������ة منها وأخرى 
نفس��������ية وباتحاد املنط��������ق القانوني والقضائي 
يتم اصدار الحكم القضائي املبني على املنطق.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

وه��������ذا املب��������دأ وان كان اساس��������يا ومتعلق��������ا 
بالنظ��������ام العام في القض��������اء العادي اال انه 
ليس كذل��������ك في القضاء الدس��������توري نظرا 
لخصوصية هذا القضاء من كونه يستمد 
اختصاص��������ه من الدس��������تور وه��������و القانون 
الدس��������توري  القض��������اء  ولك��������ون  االس��������مى، 
يمارس الرقابة على دس��������تورية النصوص 
القانوني��������ة وف��������ق ما جاء في امل��������ادة ٩٣ من 
الدس��������تور العراق��������ي لع��������ام ٢٠٠٥ ، فيك��������ون 
على القضاء الدس��������توري مراقبة حالة عدم 
الدس��������تورية والتصدي لكاف��������ة النصوص 
املخالفة للدس��������تور حتى لو لم تكن ضمن 

الطلب املقدم بالطعن بعدم الدستورية.
ويقص��������د بح��������ق التص��������دي قي��������ام املحاكم 
الدس��������تورية بالبت في دستورية القوانني 
املتصل��������ة م��������ع القان��������ون املطع��������ون بع��������دم 
دس��������توريته وبي��������ان م��������دى مطابق��������ة هذه 
القوان��������ني للدس��������تور مس��������تندة بذل��������ك الى 
اختصاصها الدس��������توري،  حيث ان هناك 
تش��������ريعات للمحاك��������م الدس��������تورية نصت 
صراحة على حق التصدي وهناك تشريعات 
لم تنص علي��������ه كقانون املحكمة االتحادية 
العلي��������ا رقم ٣٠ لس��������نة ٢٠٠٥ ومع ذلك فانه 
يجوز للمحكمة ان تس��������تند ال��������ى  القواعد 

العامة التي يستند اليها النظام القانوني 
للدول��������ة واملس��������تند عل��������ى مب��������ادئ حماية 
الحق��������وق والحريات وتحقيق االس��������تقرار 
القانون��������ي وتتصدى وفق��������ا لذلك للمبادئ 
املخالف��������ة للدس��������تور وفق��������ا لصالحياته��������ا 
وه��������ذا االمر يجب اعطاؤه االهمية فيما لو 
صدر القانون الجديد للمحكمة االتحادية 

وكذلك النظام الداخلي الخاص بها.
ومث��������ال عل��������ى ذلك ص��������در القرار رق��������م ١٠ / 
اتحادية /٢٠١٩ واملتضمن عدم دستورية 
الفق��������رة ٢ من ق��������رار مجلس قي��������ادة الثورة 
املنحل رقم ٧٦ لسنة ١٩٩٤ والتي بموجبها 
يمن��������ع اط��������الق س��������راح املته��������م بالجرائ��������م 
الكمركية وفق احكام املادة ١٩٤ من قانون 
الكم��������ارك بكفالة خ��������الل مرحلتي التحقيق 
واملحاكم��������ة ويبق��������ى املته��������م موقوفا لحني 
صدور ق��������رار نهائ��������ي بالدع��������وى، املحكمة 
االتحادي��������ة العليا وبناء عل��������ى طعن بعدم 
دس��������تورية هذه الفقرة قررت بالقرار املرقم 
١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ باعتبار هذه الفقرة 
غير دس��������تورية كونها تتعارض مع املادة 
٣٧ / اوال / أ م��������ن الدس��������تور الت��������ي اعتبرت 
حري��������ة وكرامة االنس��������ان مصونة وان نص 
الفق��������رة املطعون بعدم دس��������توريتها تمس 

حرية االنس��������ان التي كفلها الدستور،  بعد 
ق��������رار املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا  صدور 
اع��������اله اصبح��������ت الجرائ��������م الكمركي��������ة من 
الجرائ��������م التي يجوز اطالق س��������راح املتهم 
فيها بكفالة كون ان القرار تم تعميمه على 
كاف��������ة محاكم التحقيق باعتباره قرارا باتا 
واج��������ب االتب��������اع، اال ان هن��������اك الفقرة ز من 
البن��������د ثانيا من امل��������ادة  الثانية  من قانون 
ضبط االم��������وال املهربة واملمن��������وع تداولها 
في االسواق املحلية رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٨ قد 
اش��������ارت ايضا الى عدم جواز اطالق سراح 
امله��������رب من التوقيف اال بع��������د صدور حكم 
بات في الدع��������وى، فنكون امام نص واجب 
االتباع في قانون نافذ يمنع اطالق سراح 
املتهم بكفالة في جرائم التهريب وبني قرار 
املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا املل��������زم والبات 
ايض��������ا وال��������ذي جوز ذل��������ك ، ان االس��������تمرار 
باصدار ق��������رارات تتضمن عدم دس��������تورية 
نصوص قانونية دون التصدي للنصوص 
االخرى في القوان��������ني ذات العالقة بالنص 
املطعون بعدم دس��������توريته  س��������يؤثر على 
االل��������زام الذي يج��������ب ان تتصف ب��������ه قرارات 
املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا وي��������ؤدي الى 

ارباك ومشكالت في التطبيق.

تصدي المحكمة االتحادية العليا 
للنصوص المخالفة للدستور

  القاضية أريج خليل
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أصبح��������ت الطاقة الكهربائية ف��������ي وقتنا الحاضر من 
الضروري��������ات التي يعتمد عليه��������ا الناس في حياتهم 
وعملهم وشؤونهم، فالكهرباء بال شك عصب الحياة 
العصرية، وتعد الكهرباء نعمة من نعم الله تعالى بل 
هي سبب للحفاظ على الكثير من النعم وان مقياس 
تحضر االمم وازدهارها يقاس بمدى استهالك الفرد 
م��������ن الطاق��������ة الكهربائية واالس��������تفادة منها بحيث ال 
يض��������ر باالخري��������ن، وألهمي��������ة الطاق��������ة الكهربائية في 
حياتنا اليومي��������ة ولكونها تأتي ف��������ي املرتبة الثانية 
بعد مرفق امل��������اء فقد نظمت أحكامه من قبل املش��������رع 

العراقي.
 وق��������د امتدت ي��������د االره��������اب لتدمير وتخري��������ب ابراج 
الطاق��������ة الكهربائي��������ة وق��������د اعتبرها املش��������رع العراقي 
في قان��������ون مكافحة االره��������اب رقم )13( لس��������نة 2005 
جريم��������ة إرهابي��������ة حي��������ث نص��������ت امل��������ادة الثاني��������ة من 
قان��������ون مكافحة االرهاب على )تعد االفعال االتية من 
االفعال االرهابية  ...2/العمل بالعنف والتهديد على 
تخري��������ب او هدم او ات��������الف او اضرار ع��������ن عمد مبان 
او ام��������الك عامة او مصالح حكومية او مؤسس��������ات او 
هيئ��������ات حكومية او دوائر الدول��������ة والقطاع الخاص 
او املرافق العامة واالماكن العامة لالس��������تخدام العام 
او االجتماعات العام��������ة الرتياد الجمهور او مال عام 
ومحاول��������ة احتالل او االس��������تيالء علي��������ه او تعريضه 
للخط��������ر او الحيلول��������ة دون اس��������تعماله للغرض املعد 
له بباعث زعزعة االمن واالس��������تقرار كما عاقبت املادة 
)197( م��������ن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 
1969 املع��������دل عل��������ى ان: )يعاقب باإلعدام او الس��������جن 
املؤبد او املؤقت كل من خرب او هدم او اتلف او اضر 
ضررا بليغا عمدا مباني او امالكا عامة او مخصصة 
للدوائر واملصالح الحكومية او املؤسسات او املرافق 
العام��������ة او الجمعيات املعتبرة قانون��������ا ذات نفع عام 
او منش��������ئات النف��������ط او غيره��������ا م��������ن املنش��������اة الدولة 
الصناعي��������ة او محطات الق��������وة الكهربائية واملائية او 
وسائل املواصالت او الجسور او السدود او مجاري 
املياه العامة او الرتياد الجمهور او أي مال له اهمية 

كبرى في االقتص��������اد الوطني وذلك بقصد قلب نظام 
الحكم املقرر بالدس��������تور( وان تخري��������ب ابراج الطاقة 
الكهربائية يقصد بها االفعال التي تؤدي الى االتالف 
العم��������دي او التدمير او التعطيل او القطع لش��������بكة او 
اب��������راج او خطا من خطوط الكهرباء بحيث يؤدي الى 
اخراجه��������ا من مجال الخدمة التي تؤديها  او التقليل 
م��������ن كفاءته��������ا وتدمير البني��������ة التحتية لش��������بكة نقل 
الطاقة الكهربائية وان االس��������تهداف بفترات متقاربة 
يهدف الى اس��������قاط  ش��������بكة الكهرباء ف��������ي العراق وان 
محط��������ات القوة الكهربائية بأنواعها س��������واء كان هذا 
التوليد بواس��������طة الديزل او بواس��������طة بخ��������ار املاء او 
الغاز او باس��������تخدام الطاقة املتول��������دة من ضغط املاء 
او الغ��������از او باس��������تخدام الطاقة املتول��������دة من ضغط 
املاء كما هو مس��������تخدم في توليد الطاقة من السدود 
والخزانات املائية وكذلك محوالت التحويل الثانوية 
وخطوط نقل الطاقة بكافة انواعها وش��������بكاتها وان 
اس��������تهداف  وتخريب املنشات الحكومية هو التطور 
الجديد ألهداف االرهابيني عندما افلس��������ت حججهم 
السياس��������ية ونالوا سخط  الش��������عوب التي يوجه لها 
االره��������اب ومحاولة التأثير على اقتصاد الدولة ويتم 
ذلك باستهداف املنشات املهمة بتخريب او تدمير تلك 
املنشات وعمليات استهداف ابراج الطاقة الكهربائية 
وتدميرها بالعبوات الناس��������فة والتفجير االمر الذي 
يؤدي الى انقطاع التي��������ار الكهربائي وزيادة معاناة 
املواطنني وعزل املحافظات عن املنظومة الكهربائية.

 وقد ش��������هدت الفت��������رة االخيرة تفجير اكث��������ر من )70( 
برجا لنقل الطاقة االمر الذي اس��������تدعى تشكيل لجنة 
حماي��������ة ابراج الطاقة الكهربائية و مع تزايد عمليات 
اس��������تهداف اب��������راج الطاق��������ة الكهربائية ف��������ان االرهاب 
االعمى يرتكب جريمة بش��������عة باس��������تهداف االنس��������ان 
العراقي في حرمانه من الطاقة الكهربائية في اش��������د 
فصول الس��������نة  قسوة وهو ش��������هر الصيف االمر الذي 
يتطلب اتخاذ االجراءات السريعة و الكفيلة بالضرب 
عل��������ى ايدي من يرتك��������ب جريمة تدمير اب��������راج الطاقة 

الكهربائية.

جريمة تخريب األبراج الكهربائية

مما يشترط إلصدار األحكام القضائية لتكون موافقة للقانون أن تكون مسببة تسبيبًا كافيًا، والى جانب التسبيب الكافي يشترط ان تتسم 
االسباب باملنطقية، بمعنى ان تعبر االسباب عن مضمون االقتناع املوضوعي للقاضي وعن املنهج الذي انتهى به الى الحكم الذي أصدره. 

والسؤال الذي يطرح كيف يتم إجراء التسبيب املنطقي؟ 

القرار رقم ١٠ / اتحادية / ٢٠١٩ أنموذجا 

ان من اهم املبادئ  التي أخذت بها معظم األنظمة القضائية هو مبدأ سيادة الخصوم على 
وقائع النزاع، والذي يعني ان قاضي املوضوع عليه ان يتقيد بنطاق الدعوى من حيث الخصوم 

واملوضوع والسبب بحيث ال يتجاوز القاضي حدها الشخصي بالحكم على شخص او لشخص 
غير ممثل فيها تمثيال صحيحا كما ال يحق له تغيير سببها او مضمون الطلبات املقدمة فيها

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

https://www.hjc.iq/view.68709/
https://www.hjc.iq/view.68707/
https://www.hjc.iq/view.68706/
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موجز المحاكم
تهريب سيارات

الكمركي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
للمنطق��������ة الوس��������طى في رئاس��������ة 
الرصاف��������ة  بغ��������داد  اس��������تئناف 
االتحادي��������ة حكم��������ا بالس��������جن ملدة 
ست سنوات بحق مدانني بجريمة 

تهريب السيارات.
االعالمي  املركز  مراس��������ل  وأوضح 
 " أن  االعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
املحكم��������ة نظرت في قضية س��������تة 
مدان��������ني وقض��������ت عل��������ى كل واحد 
منهم بالسجن ملدة ستة اعوام عن 
جريم��������ة ادخال س��������يارات يابانية 
ن��������وع ك��������راون كادوات احتياطي��������ة 
ثم االتفاق م��������ع ضباط مرور على 
م��������رور  مديري��������ة  ف��������ي  تس��������جيلها 
كرك��������وك وبواق��������ع )3320( س��������يارة 
خالف��������ا للقان��������ون بغي��������ة التهريب 
واملتاجرة". وأض��������اف أن " االحكام 
بحق املدانني الستة تأتي استنادا 
الح��������كام امل��������ادة 194/ اوال/ أ م��������ن 
قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 

املعدلة بالقرار 76 لسنة 1994".

11 إعداما
أص��������درت املحكم��������ة الجنائي��������ة 
املركزي��������ة في رئاس��������ة محكمة 
الرصاف��������ة  بغ��������داد  اس��������تئناف 
باإلع��������دام  حكم��������ًا  االتحادي��������ة 
ل��������� )11(  ش��������نقًا حت��������ى امل��������وت 
مدان لقيامه��������م بالهجوم على 

مديرية شرطة حديثة. 
وذكر مراس��������ل املركز اإلعالمي 
األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
نف��������ذوا هج��������وم  املدان��������ني   " ان 
مس��������لح عل��������ى مديرية ش��������رطة 
حديث��������ة وقام��������وا بقتل ضباط 
ومنتس��������بني مديري��������ة ش��������رطة 

حديثة ".
وأض��������اف أن "املحكم��������ة وجدت 
املتهمني  لتجريم  كافية  األدلة 
والحكم عليهم باإلعدام شنقا 
حتى املوت وفقا الحكام املادة 
امل��������ادة  وبدالل��������ة   1/ الرابع��������ة 
قان��������ون  م��������ن   5/3/1 الثاني��������ة 
مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 

."2005

مفخخة!
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات صالح 
الدين/ الهيأة األولى حكمًا باالعدام 
شنقًا حتى املوت بحق عنصرين من 
عناص��������ر عصابات داعش االرهابية 
الش��������تراكهم بتفجير عجلة مفخخة 

في محافظة صالح الدين.
االعالم��������ي  املرك��������ز  مراس��������ل  واف��������اد 
ملجلس القض��������اء االعلى أن "محكمة 
الدين/الهي��������أة  ص��������الح  جناي��������ات 
األول��������ى أص��������درت حكمه��������ا باالعدام 
شنقا حتى املوت إس��������تنادًا ألحكام 
املادة الثاني��������ة 7/3/1 وبداللة املادة 
مكافح��������ة  قان��������ون  م��������ن  الرابع��������ة/1 
االرهاب رقم )13( لس��������نة 2005 بحق 
عنصرين م��������ن العصابات االرهابية 
الش��������تراكهم في ش��������هر ايار من عام 
2013 باس��������تهداف دار أح��������د ضباط 
مديرية االستخبارات العسكرية في 
املحافظة بواس��������طة عجل��������ة يقودها 
انتحاري يمني الجنس��������ية. مضيفًا 
أن االرهابي��������ني اعترف��������ا بارتكابهما 

الجريمة".

■ عالء محمد
نص��������ت امل��������ادة الثاني��������ة م��������ن قان��������ون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 

1969 املعدل.
1 - يس��������ري عل��������ى الجرائ��������م القانون 
الناف��������ذ وق��������ت ارتكابه��������ا ويرجع في 
الجريم��������ة  ارت��������كاب  وق��������ت  تحدي��������د 
ال��������ى الوق��������ت ال��������ذي تمت في��������ه افعال 
تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق 

نتيجتها.
2 - عل��������ى انه إذا صدر قانون أو اكثر 
بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح 
الحكم الص��������ادر فيها نهائيا فيطبق 

القانون االصلح للمتهم.
3 - وإذا صدر بع��������د صيرورة الحكم 
نهائي��������ا قانون��������ا يجع��������ل الفع��������ل أو 
االمتن��������اع الذي حك��������م على املتهم من 
اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ 
الحك��������م وتنتهي اث��������اره الجزائية وال 
يمس هذا بأي حال ما سبق تنفيذه 
م��������ن العقوبات مالم ين��������ص القانون 
الجدي��������د عل��������ى خ��������الف ذل��������ك وعلى 
املحكمة الت��������ي أصدرت الحكم ابتداء 
ان تقرر تنفيذ الحكم بناء على طلب 

من املحكوم عليه أو االدعاء العام.
4 - أم��������ا إذا ج��������اء القان��������ون الجدي��������د 
،ج��������از  فحس��������ب  للعقوب��������ة  مخفف��������ا 
للمحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء 
إعادة النظر في العقوبة املحكوم بها 

على ض��������وء احكام القان��������ون الجديد 
وذلك بناء على طل��������ب املحكوم عليه 

او االدعاء العام.
كم��������ا نصت امل��������ادة الثالثة من قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 

1969 املعدل.
إذا ص��������در قان��������ون بتجري��������م فعل أو 
بتش��������ديد العقوب��������ة املق��������ررة له وكان 
ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه 
الفت��������رة ال يحول دون تنفيذ العقوبة 
املحك��������وم به��������ا وال يمن��������ع م��������ن إقامة 
الدعوى على ما وق��������ع من جرائم في 

خاللها.
فيم��������ا نصت املادة الرابعة من قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 

1969 املعدل.
يس��������ري القانون الجديد على ما وقع 

قبل نفاذه من الجرائم املس��������تمرة أو 
املتتابعة أو جرائم العادة التي يثابر 
عل��������ى ارتكابها ف��������ي ظل��������ه وإذا عدل 
القان��������ون الجديد االح��������كام الخاصة 
بالعود أو تعدد الجرائم فانه يسري 
عل��������ى كل جريمة يصب��������ح بها املتهم 
في حالة عود أو تعدد ولو بالنسبة 

لجرائم وقعت قبل نفاذه.
كما نصت املادة الخامسة من قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 

1969 املعدل.
ال يف��������رض تدبي��������ر احت��������رازي اال في 
املنص��������وص  وبالش��������روط  االح��������وال 
عليه��������ا ف��������ي القانون. وتس��������ري على 
التدابير االحترازية االحكام املتعلقة 
بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها 

وسريان القانون االصلح للمتهم.

تطبيق القانون من حيث الزمان
ثقافة قانونية

يستمد االستجواب طبيعته من طبيعة القواعد اإلجرائية 
التي تمثل الجانب الش��������كلي في القان��������ون الجنائي والتي 
تحاول التوفيق بني مصلحة املجتمع في توقيع العقوبة 
على الجان��������ي ومصلحة املته��������م في إعط��������اء الوقت الالزم 

والوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه.
إن األصل في اإلنس��������ان البراءة حتى تثب��������ت إدانته قانونًا 
بمحاكمة عادلة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع 
عن��������ه، ولعل م��������ن أهم تل��������ك اإلجراءات وأش��������دها مساس��������ًا 
بالحق��������وق والحريات الش��������خصية هما اس��������تجواب املتهم 

وتوقيفه.
ف االس��������تجواب بأن��������ه مناقش��������ة املته��������م بالجريمة  وُيع��������رَّ
املنس��������وبة إليه واألدلة املقدمة ضده، مناقش��������ًة تفصيلية، 
كيما يفندها إن كان منكرًا التهمة أو يعترف بها إذا ش��������اء 
االعتراف ويجب ان تتم مناقش��������ة املتهم باملنطق والتدرج 
والترتي��������ب الطبيع��������ي لتسلس��������ل االمور ووقائ��������ع الدعوى 
للوصول الى الحقيقة وُيعد االستجواب من أهم إجراءات 
التحقيق، نظرًا لكونه يس��������اعد على كشف الحقيقة بإدانة 
ت��������ه، ونظرًا له��������ذه األهمية املتميزة  املته��������م أو إلظهار براء
لالستجواب فقد أحاطته التشريعات الجنائية املعاصرة 
ة حماية املتهم و يمكن تقس��������يم  بضمان��������ات متع��������ددة بغيَّ
ه��������ذه الضمان��������ات إل��������ى نوع��������ني، الن��������وع األول الضمانات 
اإلجرائية املتعلقة باس��������تجواب املتهم،كتحديد املدة التي 
يجب استجواب املتهم خاللها، وتحديد الجهات املخولة 
باالس��������تجواب إضافة إلى ح�ق املتهم باالستعانة بمحام، 
والنوع الثاني ضمانات املتهم عند اس��������تجوابه، كحريته 
في الك���������الم وحق�ه في الصمت، وحقه في طلب االس��������تماع 
لش��������هود ومناقش��������تهم، وحقه في عدم اس��������تعمال وسائل 
غير مشروعة عند اس��������تجوابه وعدم تحليفه اليمني ومن 
الضمانات األساس��������ية للحرية الش��������خصية اإلس��������راع في 
اس��������تجواب املتهم، والعلة في ذلك هي أن االستجواب ُيعد 
وسيلة مهمة من وسائل الدفاع التي يستطيع من خاللها 
املته��������م دح��������ض االتهامات املنس��������وبة إليه، ل��������ذا يجب عدم 
تأخي��������ر هذا اإلج��������راء قدر اإلمكان. باإلضاف��������ة إلى ما تقدم 
فإن إجراء االس��������تجواب على وجه السرعة له فوائد كثيرة 
للمتهم ولسير العدالة على حد سواء، فمن فوائده للمتهم 
كون��������ه يمكنه من أن يتعرف على األس��������باب التي دعت إلى 
االشتباه به واس��������تدعاءه أمام السلطات التحقيقية، ومن 
ثم يس��������تطيع ممارس��������ة حق�ه في الدفاع عن نفسه، فسرعة 
االستجواب تس�اعد املتهم على إبداء دفاعه في وق�ت مبكر 
لتفنيد ما قام ضده من أدلة، وبذلك يستطيع التخلص من 
األثر السيئ الذي يلحق بسمعته وحريته نتيجة بقاء تلك 
االتهامات مس��������لطة عليه لفترة طويلة لذلك جعل املش��������رع 
العراقي اإلس��������راع في االس��������تجواب من املبادئ األساسية 

الت��������ي اس��������تلزمها عن��������د اتخ��������اذ هذا 
اإلجراء من قبل الجهات املخولة بذلك، 
حي��������ث نصت امل��������ادة )123( من قانون 
أص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة بأنه : 
))على قاضي التحقيق أو املحقق أن 
يستجوب املتهم خالل أربع وعشرين 
س��������اعة من حضوره …((. وهكذا فإن 
املش��������رع العراقي اعتبر اإلس��������راع في 

استجواب املتهم وجوبيًا.

استجواب المتهم

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ اعداد/ علي البدراوي

ص��������در للباحثان القاضي عواد حس��������ني ياس��������ني 
العبي��������دي والس��������يدة زاهدة مال مردان العس��������افي 

الكتاب املوسوم:
الطفولة الجانح��������ة في ميزان املنظومة القانونية 

والعنف االجتماعي
 الكت��������اب املك��������ون من )144( صفح��������ة احتوى على 
ثالث��������ة ابواب ش��������ملت فص��������ول ومباح��������ث تعلقت 

جميعها بذات املحتوى.
حيث اشار الباحثان في مقدمة الكتاب الى شيوع 
ظاه��������رة االنح��������راف االخالق��������ي عن��������د االطفال في 

االونة االخيرة متطرقني الى خطورتها الس��������يما 
بع��������د التطور العلم��������ي والتقني املتمث��������ل بظهور 
ش��������بكة االنترنت ودخولها الى كل بيت من ارجاء 
املعمورة. مضيفني الى عدم اقتصار تلك الظاهرة 
على أم��������ن وس��������المة املجتمع فحس��������ب، بل عكس 
الخلل القائم في االسس االجتماعية والقانونية 
والثقافية والحضارية القائمة التي تعبر وبشكل 
واضح عن خلل في املنظومة االخالقية وما يفرزه 
من اثار سلبية ادت الى انحطاط مستوى التعليم 

لدى االطفال وضحالة املستوى املعرفي لديهم.
منوه��������ني باملقدمة الى ان ع��������دة عوامل من بينها 
االخ��������الق والتعلي��������م دفعتهما للخ��������وض في هذا 

املوضوع الحيوي والحساس.
احتوى الكتاب على ثالثة أبواب: تطرق األول الى 
مفهوم الطفولة والحفاظ على حقوقها والتطور 
القانوني��������ة  واملنظم��������ة  لحمايته��������ا  التش��������ريعي 
لحمايتها وموقف القضاء منها. وقد شمل الباب 

على فصلني:
االول )بمبحث��������ني( وتط��������رق الى مفه��������وم الطفولة 
والحف��������اظ عل��������ى حقوقه��������ا والتطور التش��������ريعي 
لحمايتها، أما الفص��������ل الثاني )بمبحثني أيضًا( 
فقد تناول املنظوم��������ة القانونية لحماية الطفولة 

والرقابة عليها.
الب��������اب الثاني تن��������اول ظاهرة العن��������ف املجتمعي 

متمث��������ال بالقه��������ر االقتص��������ادي وغي��������اب الضابط 
االجتماعي في نطاق استخدام االنترنت. وشمل 

فصلني:
االول )بمبحث��������ني( تناول القهر االجتماعي واثره 
في تسول االطفال وانحطاط مستواهم التعليمي، 
والثاني غياب الضابط االجتماعي في استخدام 

االنترنت واثره على الطفولة.
أما الباب الثالث فقد تناول املعالجات التشريعية 

واالجتماعية الثار العنف املجتمعي
واحتوى على فصلني:

العن��������ف  الث��������ار  التش��������ريعية  املعالج��������ات  االول: 
املجتمعي والثاني املعالجات االجتماعية.

الطفولة الجانحة في ميزان المنظومة القانونية والعنف االجتماعي

 ■ غالف الكتاب

تطرق��������ت ش��������ريعة حمورابي ال��������ى جرائم 
افتداء  االعت��������داء ولخصته��������ا بإمكاني��������ة 
ع��������داوة املجنى علي��������ه وتجنب القصاص 
الذات��������ي بدف��������ع مبل��������غ معني من امل��������ال أو 
بالتعويض العيني، حيث نجد أن املواد 
 ،211  ،209  ،208  ،207  ،206  ،204  ،203(
212، 213( قد عالجت االش��������كال املختلفة 
للدي��������ة وأداؤه��������ا ف��������ي الجن��������ح والجرائم 

املتنوعة.
وف��������ي يتعل��������ق بمبدأ حس��������ن الني��������ة فقد 
تضم��������ن ش��������رائع حموراب��������ي أكث��������ر م��������ن 
عش��������رين م��������ادة تبحث في ه��������ذا املضمار 
ومنها على سبيل املثال املادة )38( التي 
قيدت صاح��������ب الحق أن يتص��������رف التي 
قيدت صاح��������ب الحق أن يتصرف به واال 

ضمن الغرض االجتماعي الذي تقرر من 
أجل��������ه. وحول اس��������لوب )التنفيذ العيني( 
فق��������د تناول قانون حمورابي في أكثر من 
مادة وخاصة في مجاالت عقود البيع أو 

القرض او االيجار.
وفيما يتعلق بمب��������دأ النهي فقد تطرقت 
أكثر من أربعني مادة في قانون حمورابي 
حول ه��������ذا النظام كوس��������يلة ملنع الضرر 
املدني ومنع االس��������تمرار في��������ه أو اللجوء 
الى املحاكم الس��������تحصار حك��������م جائر أو 

التمتع بنتائجه.
إن امل��������ادة الثالث��������ة من قان��������ون حمورابي 
حكم��������ت باالع��������دام على الذي��������ن يفتعلون 
الدع��������اوى ويدل��������ون الش��������هادات زورًا من 
أجل النيل من شخص معني أو تعريض 

حيات��������ه لخط��������ر بال��������غ. كما س��������لط قانون 
حموراب��������ي الضوء على مس��������ألة معالجة 
الحرم��������ان من االرث في امل��������ادة )168( فلم 
ُيجّوز للش��������خص مراجع��������ة دور املحاكم 
الستحصار قرار جائر بحرمان إبنه من 
حق االرث اال اذا كان قد ارتكب إثمًا كبيرًا 
يس��������توجب مثل هذه العقوبة وبشرط أن 
يك��������ون اقت��������راف االثم للم��������رة الثانية لكي 
تتوفر القناعة لدى القضاة بنية العودة 
واالصرار على ارتكاب املخالفة واالصرار 

املتعمد باملوروث.
وحول مب��������دأ )القصاص( يعطينا قانون 
حموراب��������ي أمثلة عديدة على ذلك النظام 
بش��������كله الواض��������ح واملتكاف��������ىء مع درجة 

الضرر وخطر الجريمة.

وح��������ول العقود واملعام��������الت املبنية على 
أساس الثقة فهناك صور عديدة العتماد 
قوان��������ني حموراب��������ي على مب��������دأ الثقة في 
العديد م��������ن املعامالت التعاقدية س��������واًء 
ما يتعلق منها بعقود البيع أو الوديعة 
أو االيجار أو حق��������وق التصرف باالرض 

وغير ذلك.
أما حول نظ��������ام املحلفني وتطبيقاته فقد 
تطرقت أكثر من أكثر من خمس��������ة عش��������ر 
مادة في شريعة حمورابي الى موضوع 
البينة بالش��������هادة واس��������تحالف الشهود 
كوسيلة من وس��������ائل االثبات القضائي، 
س��������واًء في مجال االحوال الش��������خصية أو 

عقود االموال.
لقد أتاح��������ت املادة التاس��������عة في القانون 

املذكور لكل م��������ن املدعي واملدعى عليه أن 
يقدم شهوده للتعريف بالحاجة املفقودة 
أن يؤدوا اليمني على صحة افاداتهم أمام 
)االله( وقد عالجت املوضوع ذاته كل من 

املواد )10،11،12،13( من القانون.
أما ف��������ي معامالت األموال ف��������إن )القرض( 
ال��������ذي يتم بدون ش��������هود واليكون موثقًا 
بعقد يعتب��������ر قرضًا باطاًل م��������ن الناحية 
القانونية واليمكن لصاحبه أن يدفع به 
أمام املحاكم. كما اشترط املشرع البابلي 
أن يك��������ون االيفاء بالقرض أمام الش��������هود 

أيضًا كوسيلة من وسائل االثبات.

املصدر: كتاب التشريعات البابلية 
لعبد الحكيم ذنون

أضواء على قانون حمورابي )الجزء الرابع(

إعداد 
علي البدراوي

ف���������ي ب������اد 
)8(  ال��راف��دي��ن 
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عين قانونية

سالم مكي

قبل اإلجابة عن هذا الس��������ؤال، علينا طرح سؤال آخر: هل 
ثمة ضرورة لدعم القضاء؟ هل دعم القضاء واجب؟ ملاذا 
ال نس��������أل عن إمكانية دعم السلطة التشريعية أو السلطة 

التنفيذية كما هو الحال بالنسبة للسلطة القضائية؟
إن مفهوم الس��������لطة ال يتعلق باألشخاص وال بالكيانات 
الحزبي��������ة التي تدير تلك املؤسس��������ات، ب��������ل تتعلق بذاتها 
فقط، فاملؤسسة التش��������ريعية، مطلوب دعمها أيضا كما 
هو مطلوب دعم الس��������لطة القضائي��������ة، وكذلك التنفيذية، 
وذلك الدعم يتمثل عبر اختيار االشخاص املؤهلني إلدارة 
املؤسس��������ة التش��������ريعية والتي بدورها تخت��������ار من يدير 
املؤسس��������ة التنفيذية، كون أن مجلس الن��������واب يأتي عبر 
االقتراع ويتم اختيار النواب من قبل الش��������عب ليمثلوهم 
ف��������ي مجلس النواب. نعود إلى الس��������ؤال: هل دعم القضاء 
واجب؟ نعم هو واج��������ب املثقف قبل رجل القانون، واجب 
الكات��������ب والصحفي واإلعالمي، قبل أن يكون واجب رجل 
القانون، س��������واء كان محاميا أو حقوقيا أو قاضيا... ألن 
الكاتب والصحفي، يمتلك وس��������يلة وأدوات لصناعة رأي 
مؤثر وفاعل في املش��������هد العام للبلد. فاملثقف الحقيقي، 
يدع��������م القض��������اء، ال بوصف��������ه مجرد مؤسس��������ة مثلها مثل 
باقي املؤسس��������ات، ب��������ل ألن دعم القضاء ه��������و دعم للدولة 
وللمجتم��������ع، ألن وجود الدولة مرتب��������ط بوجود القضاء، 

ووجود املجتمع مرتبط بوجود القضاء أيضا. 
املثق��������ف، مطال��������ب بدعم القض��������اء عبر وس��������ائله الخاصة 
واملؤث��������رة في املش��������هد الثقاف��������ي واالعالمي والسياس��������ي 
حت��������ى، فهو يمل��������ك أدواته التي يتغلغل بها إلى أوس��������اط 
مختلفة من املجتمع، ويترك تأثيرا خاصا داخل البيئات 
التي يص��������ل إليها. ولك��������ن: كيف  يكون ذل��������ك الدعم؟ دعم 
القضاء ليس بتمجيد قيادته وال إتباع ما يقوله القضاء 

حرفيا.
 صحي��������ح أن اآلراء التي يتبناها القضاء وقيادة القضاء، 
محل احترام وتقدير، لكنها تعبر عن رأي القضاء الخاص 
باألحداث واألمور والوقائع، واملثقف ينبغي أن يكون له 
رأيه الخاص به، ليس ش��������رطا التعارض مع رأي القضاء 
أو االتفاق الت��������ام، بل املهم هو الباعث الحقيقي وراء رأي 
الصحف��������ي وهو دعم القضاء، وذلك الدعم يكون أوال عبر 
إفهام املجتمع بواجبات القضاء ومسؤولياته القانونية 
والدس��������تورية، وإفه��������ام الناس بأن ص��������دور قرار قضائي 
خالفا للتوجه الع��������ام، ال يعني أن املحكمة التي أصدرته 
عل��������ى خطأ أو جانب��������ت الصواب، أو هنال��������ك أمور أخرى، 
ب��������ل ألن املحكمة محكومة بما لديه��������ا من أوليات وأوراق 
ووقائع تح��������ت يدها، ال يمكن للقاض��������ي أن يحكم بعلمه 
الش��������خصي وال يمكن له أن يعتم��������د آراء الناس واملطالب 
الش��������عبية في إصدار حك��������م ما، القاضي مل��������زم بالقانون 

والوقائع التي تحت ي��������ده. هذا األمر 
لوح��������ده ه��������و دع��������م كبي��������ر للقض��������اء، 
ألن هنال��������ك هجم��������ة منظم��������ة تظه��������ر 
عبر وس��������ائل التواص��������ل االجتماعي 
تستهدف القضاء ألس��������باب معروفة 
أهمها زجه في الصراعات السياسية 
ومس��������اواته مع باقي السلطات التي 

تعاني التشرذم السياسي ووو.

كيف ندعم القضاء؟

https://www.hjc.iq/view.68705/

