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انحراف تشريعي

لكل تش��������ريع غاي��������ة وهدف يس��������عى لتحقيقهم��������ا، وألجل هذه 
الغاي��������ات وتل��������ك األه��������داف تمنح الدس��������اتير مجال��������س النواب 

صالحية سن القوانني وتشريعها. 
وهدف التشريع قد يكون لحفظ األمن او لتنظيم اقتصاد البلد 
او لتحديد رواتب املوظف��������ني واملتقاعدين او لتحقيق اي غاية 
اخرى بحس��������ب نوع التشريع واملجال الذي جاء ألجل تنظيمه، 
والس��������لطة التشريعية ليس��������ت حرة في وضع أهداف التشريع 
ب��������ل هي ملزمة ب��������ان تحقق الغاية التي قصدها الدس��������تور من 
التش��������ريع وان ال تس��������عى لتحقيق مصلحة لشخص او فئة او 
مكون معني  على حس��������اب بقية االف��������راد واملكونات او االضرار 
بهم، فان ه��������ي فعلت ذلك تكون قد ارتكبت انحرافا تش��������ريعيا 
البتعادها بالتش��������ريع الذي س��������نته عن الغاي��������ات التي أرادها 
الدس��������تور، خذ مثال تشريعا يصدر لتنظم الحقوق والحريات 
ف��������اذا به يفرغ تلك الحق��������وق والحريات من جوهرها كان يمنع 
التجمع والتظاهر في أوقات معينة او يفرض اجراءات معقدة 
ملن��������ح رخصة التظاهر فان هذا القانون هو قانون منحرف عن 
الغاية التي ارادها الدس��������تور، وخذ مثال آخر ان يصدر قانون 
لروات��������ب او امتي��������ازات فئة من االف��������راد تحقق له��������م الثراء على 
حس��������اب املال العام فهذا القانون منح��������رف النه حقق مصالح 
شخصية ألفراد على حساب املال العام.. وهكذا بالنسبة لبقية 
التش��������ريعات املنحرفة عن غاياتها  وهنا ينهض دور القضاء 
الدس��������توري في التصدي ملثل هذه التش��������ريعات ذات األهداف 
املنحرفة والحكم بعدم دس��������توريتها ألنها مشوبة بما يسمى 
بعيب االنحراف الغائي او بعيب استغالل السلطة التشريعية، 
وبه��������ذا الصدد يتفق اغل��������ب الباحثني على ان م��������ا يؤاخذ على 
بعض قرارات املحاكم الدس��������تورية ف��������ي اغلب دول العالم حتى 
وان حكمت بعدم الدس��������تورية فأنها ال تشير صراحة الى عيب 
انحراف التش��������ريع عن غاياته كس��������بب من اسباب الحكم بعدم 
الدس��������تورية وانما تذهب لالس��������تناد الى اس��������باب اخرى وفي 
احيان كثيرة يكون التشريع مس��������تكمال ملراحله الشكلية لكنه 
يص��������اب بعيب الغاية او الهدف، اذ ال يكفي لكي يكون القانون 
موافق��������ا للدس��������تور اس��������تكماله ملتطلبات الش��������كلية بل ينبغي 
ان يك��������ون متوافقا مع املصلحة والغاية التي قصد الدس��������تور 
تحقيقه��������ا من التش��������ريع، وبه��������ذا الصدد فقد قض��������ت املحكمة 
االتحادية العراقية العلي��������ا بقرارها املرقم ١١/ اتحادية/٢٠١١ 
بعدم دس��������تورية الفقرة رابعا من املادة ٣ م��������ن القانون رقم ٢٦ 
لس��������نة ٢٠٠٩ قانون تعدي��������ل قانون االنتخابات رقم ١٦ لس��������نة 
٢٠٠٥ الن تحوي��������ل ص��������وت الناخب من املرش��������ح ال��������ذي انتخبه 
الى مرش��������ح اخر من قائمة انتخابية اخرى لم تتجه اليه ارادة 
الناخب يعد تعديا على حقوق املواطن الدس��������تورية واستنادا 
لذل��������ك فاننا ندعو اي ش��������خص يتجه الى اقام��������ة الدعوى امام 
املحكمة االتحادية ان  يركز على عيب انحراف التشريع كسبب 
من اسباب طلب الحكم بعدم الدستورية وكذلك ندعو قضاءنا 
الدس��������توري املوقر الى االش��������ارة الى هذا السبب كأحد اسباب 

الحكم بعدم الدستورية في حيثيات األحكام الصادرة منه.

بغداد/ علي البدراوي

مثلم��������ا ألطباء العراق حقوقهم التي ربما التصل الى 
م��������ا يؤدونه من خدمات جليلة تتمثل بحفظهم حياة 
املجتمع ومراعاة الوضع الصحي ألفراده ووقفاتهم 
الكبيرة تجاه ابناء شعبهم في أوقات املحن )الحروب 
واألوبئ��������ة(، فإن عليهم واجبات ال تقل جس��������امة عما 
نصت��������ه التش��������ريعات م��������ن قوان��������ني تحف��������ظ حقوقهم 
وتصون مهنتهم. فالطبي��������ب مكفول بحفظ وحماية 
حي��������اة مراجعي��������ه م��������ن أف��������راد املجتم��������ع وصيانتها، 

خصوص��������ًا أن مراجعه برقوده أمامه يكون قد س��������ّلم 
روحه أمانة بيديه يحت��������م القانون عليه حفظها عبر 

وضع كل خبرته لشفائه. 
وج��������راء االنفت��������اح الذي ش��������هده العراق ف��������ي مختلف 
املجاالت ومنها املجال الطبي تخرج الى الرأي العام 
بني الحني واآلخ��������ر أخبار تتعل��������ق باألخطاء الطبية 
 لسوء التعامل ونقص 

ً
التي يقع أش��������خاصها ضحية

الخبرة بالتشخيص. 
وبهذا الصدد كان��������ت للقضاء العراقي وقفة على تلك 
الحال��������ة التي ب��������دأ الخ��������ط البيان��������ي لظواهرها يأخذ 

باالزدي��������اد مع ش��������يوع املستش��������فيات االهلية ومراكز 
التجميل بل وحتى نقص الخبرة الطبية عند بعض 
العاملني في املنشآت الصحية الحكومية والتي يكون 
املواطن ه��������و ضحيته��������ا أوال وأخيرًا حي��������ث اعتبرت 
الهيئ��������ة الجزائية في محكم��������ة التمييز االتحادية في 
أوائل ش��������هر تموز من عام 2018 إخ��������الل الطبيب في 
 خطأ وينطبق 

ً
تنفي��������ذ واجبات��������ه تجاه املرضى قت��������ال

وفق احكام املادة )2/411( من قانون العقوبات.
وقد أش��������ار املب��������دأ التمييزي ال��������ى ان العقوبة لكل من 
يخ��������ل بواجبات��������ه يج��������ب أن تكون رادعة الس��������يما ملن 

يتهاون في عالج املرضى والراقدين في املؤسس��������ات 
الصحية.

يق��������ول أحمد "دخل��������ت والدتي صال��������ة عمليات إحدى 
املستش��������فيات األهلية إلجراء عملية رفع املرارة، قبل 
الب��������دء بالعملي��������ة نصحها الج��������راح بإزالة الش��������حوم 
املترهل��������ة م��������ن بطنه��������ا أي فيما ين��������درج ضمن نطاق 
عملي��������ات التجميل، اضاف��������ة الى العملي��������ة الجراحية 
الت��������ي جاءت ألجلها وبالتال��������ي يحصل من ذلك على 

مكسب إضافي من املال".
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بغداد/ عالء محمد

التحقي��������ق  محكمت��������ا  تخت��������ص 
والجنح في بغ��������داد واملحافظات 
بقضاي��������ا ح��������وادث الس��������ير والتي 
تش��������كلت بموج��������ب امل��������ادة 31 من 
قان��������ون املرور رقم 8 لس��������نة 2019 
املنش��������ور ف��������ي الوقائ��������ع العراقية 
 2019/8/5 ف��������ي   4550 بالع��������دد 
النافذ بع��������د مض��������ي 60 يومًا من 

تاريخ نشره.

يق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقيق 
الرصافة احم��������د مكطوف  "تنظر 
املحكم��������ة الجرائ��������م الناش��������ئة عن 
القان��������ون ومنه��������ا جريم��������ة  ذل��������ك 
قيادة مركبة دون إجازة سوق أو 
إجازة سوق مس��������حوبة أو ملغاة 
أو قيام مال��������ك املركبة أو حائزها 
إذا س��������مح لش��������خص غي��������ر مجاز 
بالس��������وق بقيادة تل��������ك املركبة أو 
قيادة املركبة تحت تأثير مس��������كر 
أو مخدر أو من احدث بالغير أذى 

جس��������يما أو عاهة مس��������تديمة أو 
تس��������بب في موت شخص بسبب 
قيادة املركبة دون مراعاة األنظمة 
والبيان��������ات وتعليم��������ات املرور أو 
بس��������بب عدم توافر شروط املتانة 
واألمان كما عاقب القانون كل من 
أهان أو هدد أو اعتدى على رجل 

املرور أثناء تأدية واجبه".
وأض��������اف أن "الدعاوى املعروضة 
أمامنا هي الدعوى املش��������ار اليها 
أع��������اله طبق��������ًا الح��������كام امل��������واد 23 

قان��������ون  م��������ن   38-36-35-34--33
امل��������رور، أما األح��������كام التي تصدر 
فه��������ي م��������ن اختص��������اص محكم��������ة 
املوضوع وهي )محكمتي الجنح 
أن  إل��������ى  الفت��������ا  والجناي��������ات("، 
"حوادث السير كثيرة جدًا وأكثر 
تعود  تع��������رض  الت��������ي  الح��������وادث 
لس��������ائقي  )الدراجات النارية( أو 

)التكتك(".

التفاصيل ص 2

التكتك تعود للواجهة من بوابة الحوادث المرورية!

ُكتاب العدد

بغداد / مروان الفتالوي

حذر مجل��������س القضاء األعلى من مغبة 
التفكي��������ر بالتزوي��������ر والتالع��������ب بإرادة 
الناخبني في  االنتخابات التش��������ريعية 
املزمع إقامتها في تشرين األول املقبل، 
يأتي ه��������ذا بالتزامن م��������ع إحباط خلية 
حض��������رت لعملي��������ات تزوي��������ر وإح��������داث 

فوضى سياسية.
وأف��������اد بيان أص��������دره املرك��������ز اإلعالمي 
ملجل��������س القضاء األعلى ب��������أن "املجلس 
 عمٍل يضّم عددًا من قضاة 

َ
ش��������كل فريق

القضائي��������ني،  واملحقق��������ني  التحقي��������ق 
وبالتعاون مع الجهات االمنية التابعة 

للس��������لطة التنفيذي��������ة، لرصد محاوالت 
البعض بتزوير االنتخابات والتالعب 
بطاق��������ات  وش��������راء  الناخب��������ني  ب��������إرادة 

االنتخابات".
"الفري��������ق باش��������ر  أن  البي��������ان  وأض��������اف 
بمهاّم��������ه، حي��������ث ت��������م توقيف ع��������دٍد من 
املتهم��������ني الج��������اري التحقي��������ق معه��������م 
 من تس��������ّول له نفسه 

َّ
حاليا"، محذرا "كل

التفكير باس��������تخدام الوسائل املخالفة 
للقانون ف��������ي االنتخابات التش��������ريعية 
خذ أشد اإلجراءات 

َ
ت

ُ
القادمة، إذ سوف ت

القانوني��������ة بح��������ق م��������ن يرتك��������ب ه��������ذه 
الجريمة".

ف��������ي األثن��������اء، أوض��������ح قاض��������ي تحقيق 

أن "تحري��������ات قضائي��������ة مبنّي��������ة عل��������ى 
الوس��������ائل العلمي��������ة، قادت الى كش��������ف 
االبتزاز  مجموعة أشخاص يحترفون 
االلكترون��������ي، كان هدفها االول اإلعداد 
للتالعب بنتائ��������ج االنتخابات القادمة 
وتغيي��������ر نتائجه��������ا، فيم��������ا كان هدفها 
الثاني الفوضى السياس��������ية"، بحس��������ب 

االعترافات التي وردت أمام القاضي.
وأش��������ار قاضي التحقيق إل��������ى أن "هذه 
املجموعة كانت تروم اإلساءة ملختلف 
الش��������خصيات السياسية واالجتماعية 
في الدول��������ة العراقية"، الفت��������ا إلى "أحد 
السياس��������يني اجتمع م��������ع مجموعة من 
املبتزي��������ن ف��������ي داره، وتم��������ت مناقش��������ة 

واإلع��������الم  االنتخاب��������ات  موض��������وع 
الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية 
متع��������ددة األصوات في مواقع التواصل 

االجتماعي".
وأفص��������ح القاضي الذي تولى التحقيق 
معه��������م ب��������أن "املجموعة طرح��������ت فكرة 
إنش��������اء قناة على برنامج تيليغرام من 
قبل احد املتهمني، وتكون مؤّمنة برقم 
هاتف وهمي، خط ُمش��������ترى من خارج 
العراق، وتم إطالق القناة باسم )سيدة 
الخضراء(، وبدأت النشر واالستهداف 
بطريق��������ة ته��������دف لزي��������ادة الفوضى في 
الوضع السياس��������ي وزي��������ادة الخالفات 

بني األحزاب السياسية".

نت��������ج عنه��������ا   
ُ

"التحقيق��������ات وأكم��������ل أن 
اعتراف اثنني م��������ن أصل ثالثة متهمني 
حالي��������ًا، وه��������م موقوف��������ون حالي��������ًا، بعد 
العلمي��������ة  باألدل��������ة  مدع��������وم  اعت��������راف 
املس��������تخلصة من املواق��������ع االلكترونية، 
واليزال التحقيق مستمرا ملعرفة بقية 

املتهمني املشتركني في هذه الجريمة".
وخل��������ص إلى أن "املجموعة اس��������تعانت 
محاول��������ة  ألج��������ل  خب��������راء  بمجموع��������ة 
تزوير االنتخابات التش��������ريعية املقبلة، 
الذي  األم��������ر  واإلس��������اءة للمتنافس��������ني، 
ُيعد جريمة كبرى من ش��������أنها تقويض 
النظ��������ام السياس��������ي وتعبي��������ر الفرد عن 

تمثيله السياسي".

القضاء يحذر من التزوير و"التالعب بإرادة الناخبين"
بعد اإلطاحة بخلية تروم التالعب بنتائج االنتخابات وإحداث الفوضى

بغداد / غسان مرزة

م��������ن الطبيعي أن يتش��������اجر األزواج 
ف��������ي بع��������ض األحي��������ان، ولك��������ن حني 
يعج��������ز الزوجان ع��������ن الوصول إلى 
حل للمش��������اكل الحاصلة بينهما قد 
ي��������ؤدي الح��������ال إلى الضي��������ق والقلق 
تثير مش��������اجراتهم  وق��������د  والتوت��������ر 
أعص��������اب ال��������زوج فينت��������ج عنها أذى 

جسدي أو معنوي.
ولدى البح��������ث على األس��������باب التي 

تع��������زز الخ��������الف وتدف��������ع الزوج��������ني 
الخيان��������ة  تعتب��������ر  الش��������جار،  إل��������ى 
عب��������ر اس��������تخدام مواق��������ع التواص��������ل 
جه��������از  باس��������تخدام  االجتماع��������ي 
املوباي��������ل ه��������ي م��������ن أبرز األس��������باب 
الدافعة إلى الشجار كما أن اكتشاف 
أح��������د الزوج��������ني خيانة الش��������ريك له 
يزيد من ش��������عوره بالنقص ومروره 
بمواقف محبطة نتيجة تلك الخيانة 

وقد يولد البغضاء بني الزوجني.
قضية جديدة هزت محافظة األنبار 

في األش��������هر املاضية، كان يجسدها 
رب أس��������رة عندم��������ا قرر قت��������ل زوجته  
بع��������د أن انهال عليها بالضرب وقام 
بخنقها حتى املوت، وبعدها حاول 
إيه��������ام الجميع ب��������أن زوجته أقدمت 
 القوات األمنية 

ّ
على االنتحار، إال أن

حينما علم��������ت بقيامه بقتل زوجته 
تمكنت من اإلمساك به، وتم تسليمه 

للعدالة لينال جزاءه العادل.

التفاصيل ص 5

قتل شريكته خنقا وعلقها..ليقول: حادث انتحار!

بغداد/ إيناس جبار

وج��������ه رئيس مجلس القضاء األعلى 
زي��������دان  فائ��������ق  الدكت��������ور  القاض��������ي 
بالتعام��������ل م��������ع مس��������عفي ح��������وادث 
السير واإلصابات املختلفة بطريقة 
تجنبه��������م االته��������ام، وع��������د املس��������عف 
منقذا إنس��������انيا ال تجوز محاسبته. 
ويأتي هذا التوجيه بعد أن ش��������اعت 
ظاه��������رة  األخي��������رة  الس��������نوات  ف��������ي 
املسعف  من  العشائري  االقتصاص 

ش��������خص  بإنق��������اذ  يق��������وم  مم��������ن  او 
السيما في حوادث املرور أو حوادث 
ول��������د  م��������ا  الكهربائي��������ة  الصعق��������ات 
عزوفا ش��������عبيا وتخوفا من إسعاف 
إل��������ى  او مم��������ن بحاج��������ة  الضحاي��������ا 
املساعدة.  ويقول املحامي والخبير 
القانون��������ي طارق ح��������رب إن "توجيه 
مجل��������س القضاء األعلى بش��������أن من 
يق��������دم الع��������ون واإلس��������عاف يواف��������ق 
والقانون وجاء ألسباب  الدس��������تور 
إنسانية للحفاظ على أرواح الناس 

والقضاء عل��������ى ظاهرة اإلحجام عن 
تقديم العون للمصابني مروريًا".

ويوضح انه "توجيه يوافق الدستور 
ك��������ون األصل ب��������راءة الذم��������ة ويوافق 
القان��������ون كون املته��������م بريئا وصدر 
ألسباب إنس��������انية عظيمة ومطالب 
ش��������رعية قيمة تتمثل بأنه س��������يفتح 
الباب واس��������عًا عل��������ى تقدي��������م العون 

واملساعدة واإلسعاف للمصابني".

التفاصيل ص 3

بغداد/ ليث جواد

ما زالت جرائم اإلجهاض تجري بعيدا عن أعني الرقابة، 
إذ يت��������م إزهاق تلك األرواح الصغيرة ألس��������باب مختلفة 
يق��������ف ف��������ي طليعتها ت��������دارك الفضيحة أو اتق��������اء العار، 
وليس بعي��������دا عن تلك األس��������باب الوض��������ع االقتصادي 

والظروف املعيشية لألم.
وبينما عد أستاذ في علم النفس أن اإلجهاض جريمة 
قتل مرفوضة بكل الش��������رائع السماوية والدنيوية، دعا 
قاضي تحقيق إلى تش��������ديد عقوب��������ة اإلجهاض املؤدي 
إلى املوت لتصل إلى اإلعدام بدال من السجن لكي تكون 

عقوبة رادعة للحد من هذه الجريمة. 

وعن املعالجة القانوني��������ة لعمليات اإلجهاض يتحدث 
قاض��������ي محكمة تحقي��������ق الكرادة لقمان جاس��������م محمد 
املندالوي في مقابلة مع )القضاء(، مؤكدا أن "لكل حالة 
ظروف��������ا، وقد عالجته��������ا امل��������واد )417 و 418 و419( من 

قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل".
وأضاف املن��������دالوي أن "عقوبة اإلجهاض من قبل املرأة 
الحام��������ل عمدا أو إذا مكن��������ت غيرها، هي الحبس مدة ال 
تزيد عن س��������نة والغرامة أكثر من مائتي الف دينار وال 
تزي��������د عن مليون دينار أو بإح��������دى العقوبتني ويعاقب 

بالعقوبة ذاتها من ساعدها برضاها".

التفاصيل ص2

القاضي فائق زيدان يوجه بالتعامل 
مع المسعف بطريقة تجنبه االتهام

"اتقاء العار" يقف وراء معظم جرائم اإلجهاض

■ رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان.. عدسة/ حيدر الدليمي

األخطاء الطبية تتصاعد.. وشيوع عمليات التجميل يخلف مزيدا من اإلخفاقات

https://www.hjc.iq/view.68852/
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بغداد / ساهرة رمضان 

اعلن��������ت املحكم��������ة االتحادية العليا عن حس��������م 
جميع الدعاوى املعروضة أمامها  لش��������هر آب 

املاضي  واملدرجة في جدول أعمالها.
 وذكر مراسل "القضاء" ان "املحكمة االتحادية 
العليا حس��������مت )9( دعاوى خالل جلس��������اتها 
املنعقدة في ش��������هر آب املاضي واصدرت االمر 
الوالئي الخاص بايق��������اف تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء املرق��������م )251( لس��������نة 2021 املتخذ في 
جلس��������ة مجلس ال��������وزراء الثامنة والعش��������رين 
حس��������م  لح��������ني    ،2021/7/24 ف��������ي  املنعق��������دة 

الدعوى".
وأضاف املراسل أن "املادة السابعة واألربعني 
من دس��������تور جمهورية رسمت مبدأ دستوريا 
االختصاص��������ات  نط��������اق  يحك��������م  رئيس��������يا 
ال��������ى  املوكل��������ة  الدس��������تورية  والصالحي��������ات 
الس��������لطات االتحادي��������ة )تش��������ريعية تنفيذي��������ة 
قضائية(، ومبدأ الفصل بني السلطات والذي 
يعد من الس��������مات البارزة التي ت��������الزم النظام 
الديمقراطي، اذ ان دس��������تور جمهورية العراق 
لم يشر الى صالحية مجلس الوزراء بممارسة 
اي دور او اختص��������اص في موضوعات دخلت 
حي��������ز اختصاص��������ات مجلس الن��������واب، لذا فان 
قي��������ام مجل��������س الوزراء بق��������راره م��������ورد الطعن 
بسحب ترشيح رئيس الجامعة العراقية دون 
ان يفص��������ل مجلس النواب ف��������ي املوضوع يعد 

باطاًل من الناحية الدستورية".
وأوض��������ح أن "املحكم��������ة أص��������درت قراره��������ا برد 
الدعوى املرقمة 36/اتحادية/2020 املتضمنة 
طل��������ب الحك��������م بالغ��������اء كل تعدي��������الت قان��������ون 
تعويض املتضررين جراء العمليات الحربية 
واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية رقم 
)20( لس��������نة 2009 الص��������ادر بموجب )القانون 

رقم )2( لس��������نة 2020 � قان��������ون التعديل الثاني 
لقان��������ون تعويض  املتضررين جراء العمليات 
الحربي��������ة واالخط��������اء العس��������كرية والعمليات 
االرهابي��������ة رق��������م )20( لس��������نة 2009 ( بحجة ان 
املادة )7( من قانون التعديل الثاني قد الحقت 
ضررًا جس��������يمًا بعدد كبير من املصابني حيث 
الغ��������ت النص ال��������ذي كان يقرر راتب��������ًا تقاعديًا 

لهم واس��������تبدلته بمكافأة )اصابة(، مدعيا ان 
تعديل الفقرة آنفًا يتناق��������ض مع احكام املواد 
)2/اواًل/ج( و )13/اواًل وثاني��������ًا( و )30/اواًل( 
و)19/تاس��������عًا( و )32( م��������ن الدس��������تور. وافهم 
القرار علنا بحضور كافة اطراف الدعوى".                                        
واض��������اف ان "املحكم��������ة اجل��������ت موع��������د الطعن 
بقان��������ون املوازن��������ة االتحادي��������ة للس��������نة املالية 
2021 ال��������ى مطلع ايل��������ول املقبل حيث تضمنت 
الدعوى طلب الحكم بعدم دس��������تورية وابطال 
بعض املواد من القانون رقم )23( لسنة 2021 
)املوازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق 
للسنة املالية 2021 وهي العبارة املذكورة في 
امل��������ادة )2/اواًل/ 4/أ( م��������ن القانون والفقرة )ز( 
من امل��������ادة )2/اواًل/ 4( م��������ن القانون والجدول 
)ب( امللحق بالقانون وامل��������ادة )2/اواًل /4/ح( 
م��������ن القانون من امل��������ادة )2/اواًل( م��������ن القانون 
املتضمنة تأس��������يس صندوق البترودوالر في 
املحافظ��������ات املنتجة النفط ي��������دار من املحافظ 
املعني ويجري تمويله من زيادة فرق الس��������عر 
الحاصل من النف��������ط الخام، وكذلك الفقرة )ب( 
من امل��������ادة )12/ثانيًا و 18/ثالثًا( والفقرة )ج( 
من امل��������ادة )50( والفقرة )ثالثًا( من املادة )56( 
من القانون اضافة الى املادة )58( من القانون 
التي الزمت مجلس الوزراء بارس��������ال اس��������ماء 
املكلفني بمناصب رؤس��������اء الهيئات املس��������تقلة 
ووكالء ال��������وزارات واملستش��������ارين الى مجلس 

الوزراء بموعد 2021/6/30".

المحكمة االتحادية العليا تحسم 
جميع الدعاوى المعروضة أمامها لشهر آب

بغداد/ ليث جواد

ما زالت جرائم اإلجهاض 
تجري بعيدا عن أعني 

الرقابة، إذ يتم إزهاق تلك 
األرواح الصغيرة ألسباب 

مختلفة يقف في طليعتها 
تدارك الفضيحة أو اتقاء 

العار، وليس بعيدا عن تلك 
األسباب الوضع االقتصادي 

والظروف املعيشية لألم.

وبينما عد أستاذ في علم النفس أن 
اإلجهاض جريمة قتل مرفوضة بكل 
الشرائع الس��������ماوية والدنيوية، دعا 
قاض��������ي تحقيق إلى تش��������ديد عقوبة 
اإلجهاض امل��������ؤدي إلى املوت لتصل 
إل��������ى اإلعدام ب��������دال من الس��������جن لكي 
تك��������ون عقوبة رادعة للح��������د من هذه 

الجريمة. 
وع��������ن املعالجة القانوني��������ة لعمليات 
اإلجهاض يتح��������دث قاضي محكمة 
تحقيق الكرادة لقمان جاسم محمد 
املندالوي ف��������ي مقابلة مع )القضاء(، 
مؤك��������دا أن "ل��������كل حالة ظروف��������ا، وقد 
عالجتها امل��������واد )417 و 418 و419( 

من قان��������ون العقوب��������ات العراقي رقم 
111 لسنة 1969 املعدل".

"عقوب��������ة  أن  املن��������دالوي  وأض��������اف 
اإلجه��������اض من قب��������ل امل��������رأة الحامل 
عم��������دا أو إذا مكن��������ت غيره��������ا، ه��������ي 
الحب��������س م��������دة ال تزي��������د ع��������ن س��������نة 
والغرامة أكثر من مائتي الف دينار 
وال تزيد عن مليون دينار أو بإحدى 
العقوبتني ويعاقب بالعقوبة ذاتها 

من ساعدها برضاها".
"عملي��������ة  أن  إل��������ى  لقم��������ان  وأش��������ار 
اإلجه��������اض إذا أدت إلى م��������وت املرأة 
فيعاقب الش��������خص ال��������ذي مكنها من 
ذلك بالس��������جن مدة ال تزيد عن سبع 

سنوات وتكون ظرفا مشددا إذا كان 
الجاني طبيب��������ا او صيدليا او قابلة 
او كيميائيا"، منوه��������ا بان "املرأة إذا 
أجهضت نفسها اتقاء للعار بسبب 
حمله��������ا من ج��������راء الزنا تع��������د ظرفا 
قضائي��������ا مخففا للعقوبة ويس��������ري 
مل��������ن  املخف��������ف  القضائ��������ي  الظ��������رف 
أجهضها من أقاربه��������ا  أيضا لغاية 
الدرجة الثانية أي الزوج واألب واألم 
واألخ واألخ��������ت وكذلك الجد والجدة 

والحفيد والحفيدة املباشرين".
وفيم��������ا إذا أجه��������ض ش��������خص امرأة 
دون رضاها، يقول القاضي "يعاقب 
بالس��������جن م��������دة ال تزي��������د عن عش��������ر 

س��������نني، والس��������جن م��������دة ال تزيد عن 
خمس عشرة سنة إذا أدى الفعل إلى 
موت امل��������رأة وان لم يت��������م اإلجهاض، 
ويك��������ون ظرف��������ا مش��������ددا بخصوص 
الطبيب او الصيدالني او الكيميائي 

او القابلة".
وتاب��������ع انه "م��������ن اعتدى عل��������ى امرأة 
مخالف��������ا  فع��������ال  ارتك��������ب  أو  حبل��������ى 
بإجهاضه��������ا  وتس��������بب  للقان��������ون 
فيعاق��������ب بالحبس م��������دة ال تزيد عن 
خمس س��������نوات"، الفتا إلى أن "املواد 
القانوني��������ة تس��������ري عل��������ى م��������ن مكن 
امل��������رأة من اإلجه��������اض حتى ولو كان 
زوج��������ا للمرأة أيضا"، ع��������ادا العقوبة 

"كافية للمدان باس��������تثناء اإلجهاض 
ال��������ذي ي��������ؤدي إلى موت املرأة س��������واء 
تم اإلجه��������اض أو لم يت��������م ومن دون 
رضاه��������ا ف��������أرى أن تك��������ون عقوبتها 
اإلع��������دام". وللحد من ه��������ذه الحاالت 
يرى القاضي ض��������رورة في "التوعية 
اإلعالمية املكثفة والتذكير بالعقاب 
الدنيوي واآلخروي وعقاب الفاعلني 
بالح��������د األقص��������ى وتنمي��������ة ال��������وازع 
الديني واألخالقي وتحسني الوضع 

االقتصادي للمواطنني".
وع��������ن االس��������باب والدواف��������ع تح��������دث 
أستاذ علم النفس التربوي الدكتور 
اذ رأى أن  الطائ��������ي،  حس��������ني زغي��������ر 
إم��������ا  تنت��������ج  اإلجه��������اض  "أس��������باب 
بس��������بب الخالفات األسرية او الحالة 
الصحية لالم او ظروف املعيش��������ة او 
الخيان��������ة الزوجية او ال��������زواج املبكر 
او تدني املس��������توى الثقافي كل هذه 
العوام��������ل تدفع املرأة أو األس��������رة إلى 

االقدام على هذه الجريمة".
ل��������ه تأثير  وأض��������اف ان "اإلجه��������اض 
كبير على األس��������رة ويؤدي إلى تفكك 
املجتمع ويج��������ب أن يضع حدا لهذا 
املوض��������وع من قبل الجه��������ات املعنية 
من خالل اس��������تخدام اشد العقوبات 

بحق من يقدم على هذه الجريمة".
وأش��������ار الطائي  إل��������ى "أن اإلجهاض 
هي عملية قت��������ل للنفس وهذا محرم 
ومرفوض في كل الش��������رائع لذا يجب 
أن تضع الحلول املناس��������بة والرادعة 
من قب��������ل الجهات املعني��������ة للحد من 
انتش��������ار ه��������ذه الظاه��������رة م��������ن خالل 
تشديد العقوبات على مرتكبي هذه 

األفعال".

■ دعوات بتشديد عقوبة جريمة اإلجهاض المفضي الى الموت

"اتقاء العار" يقف وراء معظم جرائم اإلجهاض
قاض يطالب بتشديد عقوبتها

بغداد/ عالء محمد

تخت��������ص محكمت��������ا التحقي��������ق والجنح ف��������ي بغداد 
واملحافظات بقضايا حوادث الس��������ير والتي تشكلت 
بموج��������ب امل��������ادة 31 من قان��������ون املرور رقم 8 لس��������نة 
2019 املنش��������ور في الوقائع العراقي��������ة بالعدد 4550 
في 2019/8/5 النافذ بعد مضي 60 يومًا من تاريخ 

نشره.
يق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق الرصاف��������ة احمد 
مكطوف  "تنظر املحكمة الجرائم الناش��������ئة عن ذلك 
القان��������ون ومنها جريم��������ة قيادة مركب��������ة دون إجازة 
س��������وق أو إجازة س��������وق مس��������حوبة أو ملغاة أو قيام 
مال��������ك املركب��������ة أو حائزها إذا س��������مح لش��������خص غير 
مجاز بالس��������وق بقيادة تلك املركبة أو قيادة املركبة 
تح��������ت تأثير مس��������كر أو مخدر أو م��������ن احدث بالغير 
أذى جس��������يما أو عاهة مستديمة أو تسبب في موت 
ش��������خص بس��������بب قيادة املركبة دون مراعاة األنظمة 
والبيان��������ات وتعليمات املرور أو بس��������بب عدم توافر 

ش��������روط املتانة واألم��������ان كما عاق��������ب القانون كل من 
أه��������ان أو هدد أو اعتدى على رجل املرور أثناء تأدية 

واجبه".
وأضاف أن "الدعاوى املعروضة أمامنا هي الدعوى 
املشار اليها أعاله طبقًا الحكام املواد 23 33--35-34-

36-38 من قانون املرور، أما األحكام التي تصدر فهي 
م��������ن اختصاص محكمة املوض��������وع وهي )محكمتي 
الجن��������ح والجنايات("، الفتا إلى أن "حوادث الس��������ير 
كثي��������رة جدًا وأكث��������ر الح��������وادث التي تع��������رض تعود 

لسائقي  )الدراجات النارية( أو )التكتك(".
ويتح��������دث القاض��������ي عن س��������ير إج��������راءات الدعاوى، 
منوه��������ا بأن��������ه "ف��������ي حالة وج��������ود ش��������خص متوفى 
أثن��������اء الحادث ف��������ان الدعوى تنظر م��������ن قبل محكمة 
التحقي��������ق، وبعد اكمال التحقيق تتم إحالة الدعوى 
الى محكم��������ة الجناي��������ات للنظر فيها وفق��������ا ألحكام 

املادة 36 من قانون املرور".
وبني القاض��������ي احمد مكطوف أن "محكمة املوضوع 
له��������ا معايير خاصة عند اصداره��������ا الحكم معتمدة 

عل��������ى املخطط املروري والذي يكون الفيصل في ذلك 
فضال عن املتعلقة بظروف الجريمة وظروف املتهم 
واملتض��������رر من الجريمة وتنازل املش��������تكي أو املدعي 
بالح��������ق الش��������خصي وغالب��������ًا ما تمي��������ل املحكمة إلى 
تخفي��������ف االحكام في هكذا جرائم كونها جرائم غير 
عمدي��������ة"، منوه��������ا إلى أنه "في ح��������ال االعتراض على 
تقرير املخطط امل��������روري من قبل أي طرف من طرفي 
الدعوى يتم الرك��������ون إلى انتخاب لجنة من الخبراء 

املختصني بذلك".
وعن دور االدعاء العام في املحكمة يشير إلى أنه هو 
"دور هام حي��������ث أن االدعاء العام يحضر في مراحل 
التحقيق كافة ويراقب مشروعية القرارات وفي حال 
عدم القناعة بالقرارات املتخ��������ذة يقوم االدعاء العام 
بممارس��������ة دوره في الطعن بالقرارات الصادرة امام 
محكمة الجنايات بصفتها التمييزية طبقًا ألحكام 

القانون".
فيما يقول قاضي محكمة جنح البياع علي ناهض 
ردا عن س��������ؤال بالدعاوى املتعلقة بحوادث الس��������ير 

املعروض��������ة وامل��������ادة املتعلق��������ة بذل��������ك والعقوبة التي 
تصدر من محكمتكم هي الدعاوى املتعلقة بالجرائم 
املنص��������وص عليه��������ا بقانون امل��������رور رقم )8( لس��������نة 
2019 وتش��������مل حوادث س��������ير املركب��������ات والدراجات 
وعدم مراعاة تعليمات امل��������رور واالنظمة والبيانات 
الخاصة بتنظيم الس��������ير بالطرق والشوارع وبشكل 
عام وبخص��������وص امل��������ادة القانوني��������ة املنطبقة على 
دعاوى املرور هي امل��������واد من )32 الى 35( من قانون 
ادارة املرور، الفتا إل��������ى أن "العقوبة املفروضة تكون 
حسب جسامة الفعل املرتكب ما بني الحبس الذي ال 
تقل مدته عن شهر واحد وال تزيد بأي حال عن ثالث 
سنوات وكذلك بغرامة ال تقل عن مئة الف دينار وال 
تزيد عل��������ى املليون دينار أوبكلت��������ا العقوبتني وكما 
ذكرت تكون العقوبة حس��������ب جس��������امة الفعل ويترك 

ذلك لسلطة املحكمة التقديرية".
وأض��������اف القاض��������ي أن��������ه "ال توج��������د فئ��������ة أو أعم��������ار 
محددة تس��������بب حوادث الس��������ير كون هذه الحوادث 
تحصل بس��������بب عدم االلتزام بقانون املرور والطرق 

والتعليمات واالنظمة الخاصة بذلك كما أوضحنا 
س��������ابقًا"، مش��������يرا إلى أن "حوادث الس��������ير تعتبر من 
الجرائم غي��������ر العمدية فأن ظ��������روف ارتكابها تكون 
ه��������ي املعيار عن إصدار املحكم��������ة لحكمها بالعقوبة 
إضاف��������ة إلى ظ��������روف املتهم ومدى جس��������امة الضرر 

الناتج عن الحادث".
وتاب��������ع أن "محكم��������ة الجنح تختص بنظ��������ر الجرائم 
الت��������ي تعتبر ومن حيث جس��������امتها م��������ن املخالفات 
والجنح فيما تحال الدعاوى الى محكمة الجنايات 
املختصة في حال كان هنالك ش��������خص قد توفى في 
الح��������ادث"، مبين��������ا أن "االدعاء العام ل��������ه دور مهم في 
تدقيق الدعاوى قبل احالتها الى محكمة الجنح كما 
ل��������ه صالحية تمييز قرار االحالة من الس��������يد قاضي 
التحقي��������ق إذا وج��������د هنالك خط��������أ قانونيا أو نقصا 
ف��������ي االج��������راءات القانونية ، كما له الحق بمناقش��������ة 
الخص��������وص أم��������ام محكمة الجنح وأثن��������اء املحاكمة 
وله ايض��������ًا صالحية الطعن في االح��������كام والقرارات 

الصادرة عن محكمة الجنح وبعد حسم الدعوى".

الدراجات النارية والتكتك تتصدر مشهد الحوادث المرورية في بغداد

إزالة التجاوزات في القانون العراقي

إضاءات
قضائية

لألم��������وال العامة حرمة وحمايتها واج��������ب على كل مواطن وتنظم بقانون 
االح��������كام الخاصة بحفظ امالك الدولة وإدارتها وش��������روط التصرف فيها 
والحدود التي ال يجوز فيها النزول عن شيء من هذه االموال هذا ما نص 
عليه الدس��������تور العراقي النافذ لعام 2005في املادة )27/اوال وثانيا (كما 
ينص قانون العقوب��������ات العراقي والقانون املدني العراقي على ضمانات 

لحماية اموال الدولة من التجاوز.
 ويعتبر موضوع التجاوز على ام��������وال الدولة من املواضيع املهمة حيث 
ش��������هدت اآلونة االخيرة ازدياد حاالت التجاوز على املال العام واصبحت 
التج��������اوزات على عقارات واراضي الدولة ظاهرة ال تخلو منها أي مدينة 
وق��������د اصدر املش��������رع العراقي القرار )154( لس��������نة 2001 حيث يعد تجاوزا 
التصرفات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود 
التصامي��������م االساس��������ية للمدن دون الحصول عل��������ى موافقة اصولية وهي 
البناء س��������واء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم االساسية ملدن واستغالل 
املش��������يدات واس��������تغالل االراض��������ي ويزال بع��������د تاريخ نفاذ ه��������ذا القرار كل 
تجاوز مش��������مول بأحكام القانون وتتحمل الوزارة او الجهة غير املرتبطة 
بوزارة مس��������ؤولية وقوع أي تجاوز وعدم ازالته ويشكل بقرار من الوزير 
املخت��������ص او رئيس الجه��������ة غير املرتبط��������ة بوزارة لجن��������ة مركزية تتولى 
مراقب��������ة التجاوزات عل��������ى العقارات العائدة لها او الت��������ي تحت ادارتها او 
اش��������رافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بش��������أنها ال��������ى الوزير املختص 
او رئي��������س الجه��������ة غير مرتبط��������ة بوزارة ولج��������ان فرعية ف��������ي املحافظات 
حس��������ب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة 
املتجاوز وتستحصل التكاليف من املتجاوز صفقة واحدة وتشكل لجان 
لرفع التجاوزات في االقضية والنواحي كما تتولى اللجان ازالة التجاوز 
وتقدي��������ر اجر املثل عن مدة التجاوز وقيمة االض��������رار الناجمة عنه والزام 
املتجاوز بتس��������ديد نفقات ازالة التجاوز وضعف اج��������ر املثل خالل مدة ال 

تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه بذلك.
 ون��������ص املش��������رع العراقي عل��������ى عقوبة التج��������اوز حيث يعاق��������ب املتجاوز 
بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على ثالث سنوات ملن خالف 
اح��������كام امل��������ادة )1( من ه��������ذا القرار والحب��������س مدة ال تقل عن س��������نة واحدة 
او الس��������جن مدة ال تزيد على عش��������ر س��������نوات من خالف احكام الفقرة )2( 
م��������ن القرار ويعاق��������ب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اش��������هر وال تزيد على 
س��������تة اشهر كل من خالف احكام الفقرة )3( من احكام هذا القرار ويعاقب 
بالحبس مدة ال تقل عن س��������تة اش��������هر وال تزيد على ثالث سنوات كل من 
ثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته املتعلقة بمنع التجاوز وازالتها 
وفق احكام هذا القرار من رؤساء واعضاء اللجان املشكلة بموجب احكامه 
واملدير العام للدائرة املعنية بالعقارات واملدير املباشر واملوظف املختص 
وتحرك وفق أحكام قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 
الدعوى الجزائية بطلب من الجهة املالكة او التي تقع العقارات املتجاوز 
عليها تحت إدارتها او إشرافها او حيازتها وال يعمل باي نص يتعارض 
م��������ع احكام ه��������ذا القرار اال ان املش��������رع العراقي اصدر الكثي��������ر من القرارات 
املتناقض��������ة فتارة يجرم فع��������ل املتجاوز وتارة اخ��������رى يميزه عن االخرين 
بمن��������ح املتج��������اوز قطعة س��������كنية او تمليك��������ه محل التج��������اوز او تعويضه 
بمبل��������غ مال��������ي خالفا للمب��������دأ القانون��������ي ان الغاصب ال يكاف��������أ وان هناك 
قرارات الزمت الجهات املعنية بإزالة التجاوزات بالتريث في االزالة لفترة 
مح��������ددة واخرى وجهت الجهات املالكة للعقار املتجاوز عليه بمس��������اعدة 
املتج��������اوز بتقدي��������م مبلغ مالي له به��������دف حثه على التوق��������ف عن التعدي 
عل��������ى امالكها وبالرغم من ص��������دور القرار )387( لس��������نة 2012 من مجلس 
ال��������وزراء لغرض تفعي��������ل الحماية القانونية للممتل��������كات و املرافق العامة 
ومحاس��������بة املتجاوزين حيث ال يجوز مكافئة املتجاوزين عن تجاوزهم 
عل��������ى االمالك العامة والخاصة وتلغى كافة ق��������رارات تعويضهم وتجريم 
االفع��������ال املض��������رة بأفراد املجتمع ومحاس��������بة فاعله��������ا وتغليب املصلحة 
العامة على املصلحة الخاصة اال انه في عام 2013 اصدر مجلس الوزراء 
قراره املرقم )254( بتش��������كيل لجنة رئيس��������ية لغرض االشراف على عملية 
فرز االراضي وتوزيعها على س��������كنة العشوائيات من املتجاوزين بهدف 
معالجة مشكلة السكن والقرار )440( لسنة 2008 املتضمن االيعاز بصرف 
مبل��������غ مالي للمتجاوزين على عق��������ارات الدولة مع اعفائهم من االجراءات 
املنص��������وص عليها ف��������ي القرار )154( لس��������نة 2001 وان الكثير من القرارات 
خولت امني بغداد ورؤس��������اء الوحدات االداري��������ة صالحية حجز املتجاوز 
اال ان تل��������ك القرارات عطلت بصدور الدس��������تور العراقي الذي حظر الحجز 
والت��������ي عطلت احكام القرار )55( لس��������نة 1993 وقانون ادارة البلديات رقم 
)165( لسنة 1964 والقرار املرقم )494( لسنة 1989وقانون تنظيم مناطق 
تجم��������ع االنقاض رقم )67(لس��������نة 1986 والتي خولت م��������ني بغداد معالجة 
التجاوزات على ارصفة الشوارع في مدينة بغداد وان الضرورة تقتضي 

املعالجة القانونية ملشكلة التجاوزات ومعالجة 
ازمة الس��������كن معالجات حقيقية وجادة و اقامة 
م��������دن جديدة وتش��������ريع قانون حماي��������ة االموال 
العامة املنصوص عليه ف��������ي املادة )27/ثانيا ( 
من الدستور العراقي وتغليب املصلحة العامة 
على املصلحة الخاصة وتشريع قانون لتوزيع 
االراض��������ي الس��������كنية بش��������كل ع��������ادل ومنص��������ف 
وتفعي��������ل الج��������ان الخاص��������ة بإزال��������ة التجاوزات 
وتوفي��������ر الحماي��������ة القانوني��������ة والدع��������م االمني 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديللقيام بعمالها وفق القانون.

■ تشكيلة المحكمة االتحادية العليا خالل إحدى المرافعات

https://www.hjc.iq/view.68847/


الحماية الجنائية للموظف 
والمكلف بخدمة عامة 
في التشريع العراقي 

 إن الدولة بكافة مؤسساتها ومرافقها العامة ال تستطيع القيام 
بأداء وظيفتها إال من خالل مجموعة من األش��������خاص الطبيعية 
الذين ينتس��������بون إليها ويعملون لحس��������ابها الذين يطلق عليهم 
املوظفني واملكلفني بخدمة عامة والذين يتولون تس��������يير وإدارة 
املراف��������ق العام��������ة للدولة ومؤسس��������اتها كافة ولحس��������ن س��������يرها 
خدمة للصالح العام، والجدير بالذكر أن املش��������رع العراقي عرف 
املكل��������ف بخدمة عامة ليش��������مل من فئاته املوظ��������ف العام في املادة 
19 الفق��������رة 2 قان��������ون العقوبات رق��������م 111 لس��������نة 1969 املعدل إذ 
نصت )) املكلف بخدمة عامة - كل موظف أو مس��������تخدم أو عامل 
أنيطت ب��������ه مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرس��������مية 
وش��������به الرس��������مية واملصال��������ح التابع��������ة له��������ا أو املوضوعة تحت 
رقابتها ويش��������مل ذلك رئيس الوزراء ونواب��������ه والوزراء وأعضاء 
املجال��������س النيابي��������ة واإلداري��������ة والبلدي��������ة كما يش��������مل املحكمني 
والخب��������راء ووكالء الدائنني )الس��������نديكيني( واملصفني والحراس 
القضائي��������ني وأعض��������اء مجال��������س إدارة ومدي��������ري ومس��������تخدمي 
املؤسس��������ات والش��������ركات والجمعيات واملنظمات واملنشآت التي 
تس��������اهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرس��������مية أو شبه الرسمية 
في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم 
بخدم��������ة عامة بأجر أو بغير أج��������ر. وال يحول دون تطبيق أحكام 
هذا القانون بحق املكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته أو خدمته 
أو عمل��������ه متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات 
املبين��������ة ف��������ي هذه الفقرة في��������ه (( وفي ظل تدخ��������ل الدولة في كافة 
األصعدة االقتصادية واملالية واألمنية واالجتماعية والصحية 
... الخ بواسطة موظفيها أو املكلفني بخدمتها لتحقيق أهدافها 
العام��������ة مم��������ا أدى إل��������ى زيادة ع��������دد املوظف��������ني إلدارة ش��������ؤونها 
املتشعبة واملتزايدة ،وقد يتعرض املوظفون واملكلفون بالخدمة 
في أط��������ار قيامهم بأعمالهم الوظيفية إلى االعتداء من قبل آحاد 
الناس العاديني باإليذاء اللفظي كالس��������ب أو القذف أو اإلهانة أو 
التهديد، واإليذاء الجسدي كالضرب أو الجرح أو حتى يصل في 
بع��������ض األحيان إلى القتل أو منعهم م��������ن أداء أعمالهم الوظيفية 
أو عرقلة سيره، ليس بوصفهم أفرادًا عاديني بل من ذوي الصفة 
العامة س��������واء كان أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي أم بسببها، 
بحيث يكون االعتداء الذي وقع عليهم يشكل بذات الوقت اعتداء 
عل��������ى الدولة ذاتها وهيبته��������ا وكرامة الوظيف��������ة العامة،مما دفع 
املش��������رع العراقي إلى تجريم تلك األفعال التي تشكل اعتداًء على 
املوظف��������ني واملكلفني بالخدمة وتحدد العقوبات الجنائية لها أو 
توفير الحماية الجنائية اإلجرائية للموظف أو املكلف بالخدمة 
كتعلق اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم بناًء على طلب أو أذن، 
ف��������ي امل��������واد 229 و230 و231 و232 و406 /1 الفق��������رة ه� من قانون 
العقوب��������ات رقم 111 لس��������نة 1969 املعدل أوف��������ي نصوص خاصة 
وردت ف��������ي قوانني أخرى كاملادة 64 من قانون التنظيم القضائي 
رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل واملادة 27 من قانون مجلس شورى 
الدولة رقم 65 لسنة 1979 املعدل واملادة 38 من قانون املرور رقم 
8 لسنة 2019 و املادة 29 من قانون املحاماة رقم 173 لسنة 1965 
وامل��������ادة 30 من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لس��������نة 
2017 واملادة 19 من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكري 
رق��������م 22 لس��������نة 2016 وامل��������ادة 111 من قانون أص��������ول املحاكمات 
لقوى األمن الداخلي رقم 17 لس��������نة 2008 واملادة 215 / خامس��������ًا 
من قانون الكمارك رقم 23 لس��������نة 1984 واملادة 135 قانون العمل 
رقم 37 لسنة 2015 أوفي قوانني مستقلة توفر الحماية الجنائية 
لفئة خاصة م��������ن املوظفني أو املكلفني بالخدم��������ة كقانون حماية 

األطباء رقم 26 لسنة 2013 وقانون حقوق 
الصحفيني رقم 21 لس��������نة 2011 وقانون 
حماية املعلمني واملدرس��������ني واملش��������رفني 
واملرش��������دين التربويني رقم 8 لسنة 2018 
، لل��������رد على الجناة من  تل��������ك االعتداءات 
وللحف��������اظ عل��������ى هيب��������ة الدول��������ة وكرامة 
املوظف��������ني  ولتمك��������ني  العام��������ة  الوظيف��������ة 
واملكلف��������ني بالخدم��������ة م��������ن أداء الواجبات 

املناطة بهم في حرية وطمأنينة.
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القاضي حيدر فالح حسن

بغداد/ غسان مرزة

وع��������ّد قانون العقوبات العراقي رقم /111 لس��������نة 1979 
جريمة ش��������هادة الزور من الجرائم املاسة بسير العدالة 
وقد أولى املش��������رع أهمية كبي��������رة لهذه الجريمة، ونجد 
إن الق�ران الكريم أشار إلى أهمية الشهادة كما في قوله 
تعالى )) والذين ال يش��������هدون ال��������زور وإذا مروا باللغو 
مروا كرامًا(( ومن هنا نجد أهمية الشهادة وخطورتها 
والنص على حرمتها في الش��������ريعة اإلسالمية وجميع 

الشرائع واعتبارها جريمة كبيرة.
يقول القاضي محمد س��������لمان القاض��������ي األول ملحكمة 
تحقي��������ق الك��������رخ أن "قانون العقوب��������ات العراقي كان قد 
عرف جريمة ش��������هادة الزور في املادة )251( من��ه حي��ث 
نصت على ان )ش��������هادة الزور هي أن يعد الشاهد بعد 
أدائ��������ه اليمني القانونية أمام محكم��������ة مدنية أو إدارية 
أو تأديبي��������ة أو محكمة خاصة أو س��������لطة من س��������لطات 
التحقيق إلى تعزيز الباطل وإنكار الحق أو كتمان كل 
أو بعض م��������ا يعرفه من الوقائع التي تودي الش��������هادة 

عنها(".
 وأشار سلمان إلى أن "القانون قد أورد صورًا مختلفة 
لش��������هادة الزور تتمثل بفعل ايجابي من قبل الش��������اهد 
ويكون ذل��������ك في حالة الش��������هادة لتعزيز أم��������ور باطلة 
كأن يقدم املشتكي شكوى غير صحيحة أمام املحكمة 
ويعززه��������ا الش��������اهد ب��������اإلدالء بالش��������هادة لتعزيز هذا 
الباطل كان يدعي شخص باطال بأنه تعرض لجريمة 
س��������رقة ويحضر الش��������اهد لتعزيز ذلك وتبني بعد ذلك 
عدم تعرض املشتكي للسرقة أصال، كما أورد القانون 
حالة أخرى تجسدت ب�إنكار الحق والتي تتمثل بعدم 
أداء الش��������هادة لتقدي��������ر الوقائع الصحيحة والش��������هادة 
بعكس الحقيقة، وهناك حالة أخرى تجسدت بالشهادة 
بش��������كل سلبي وهي تتمثل في امتناع الشاهد باإلدالء 

باملعلوم��������ات كامل��������ة أو أن يخفي بعض م��������ا يعرفه من 
معلومات".

 وي��������رى س��������لمان أن "قان��������ون العقوب��������ات العراقي جرم 
ش��������هادة الزور واعتبر العقوبة املقررة للش��������هادة زورًا 
ه��������ي الحبس أو الغرام��������ة، أما إذا ترتب على الش��������هادة 
حكم بحق من تم الش��������هادة ضده زورًا يعاقب الشاهد 
بالعقوب��������ة املق��������ررة للمتهم املحكوم نفس��������ها بناًء على 
شهادة الزور، ولم يكتف املش��������رع العراقي بمعاقبة أو 
تجريم الشاهد الزور وإنما حرص على حماية الشهود 

والحد من التأثير على إرادتهم عند الشهادة".
ويجد سلمان أن "العقوبات املوضوعة حاليًا لجريمة 
ش��������هادة الزور هي عقوبات رادع��������ة وكافية والواقع إن 
ش��������هادة الزور قد انحس��������رت بش��������كل كبير بفعل تشدد 
القض��������اء في ف��������رض العقوبات الرادع��������ة إضافة إلى أن 
التط��������ور التكنولوج��������ي ال��������ذي لم يجعل الش��������هادة هي 
الس��������بب الوحي��������د في الحكم إنما قد يت��������م التوصل إلى 
الجريمة من خالل وس��������ائل علمية وفنية وبشكل أوثق 

من الشهادة".
وعرج القاضي على أن "اغلب الش��������هود الزور وخاصة 
ف��������ي الدع��������اوى الجزائية يكون��������ون عل��������ى معرفة بأحد 
أطراف الدعوى ما يشجعه على الشهادة زورًا والواقع 
أن ش��������هادة الزور بدأت تنحسر تدريجيًا بسبب تعمق 
الس��������ادة القضاة ف��������ي التحقيق��������ات وتوجيه األس��������ئلة 
الدقيق��������ة للش��������اهد للوص��������ول للحقيق��������ة وبالتالي أي 
مخالفة للوقائع أو التناقض بإفادة الش��������اهد سيكون 
عرضة للتحقيق والتدقيق من قبل قاضي التحقيق أو 
املحكمة وبالتالي يتم التوصل إلى أن شهادة الشاهد 

غير صحيحة وبالتالي يتم اتخاذ اإلجراءات بحقه".
وتابع أن "طلب الش��������هود يختل��������ف باختالف القضايا 
املدني��������ة او الجزائية ففي القضايا التحقيقية قد يكون 
االس��������تماع إلى الش��������هود بناًء على طل��������ب احد أطراف 

الدع��������وى وموافقة املحكمة بذلك أو ق��������د تقوم املحكمة 
م��������ن تلقاء نفس��������ها بطلب ش��������هادة ش��������خص تجده من 
خ��������الل الوقائع له تأثير في التوصل للحقيقة لذا تقوم 
املحكمة بإحضاره للش��������هادة ولو لم يطلبه الخصوم، 
ويستطيع قاضي التحقيق أن يصدر أمر القبض بحق 
الش��������اهد املتخلف عن الحضور وإحضاره جبرًا إلدالء 

الشهادة واستنادا للمادة ) 59/ ج ( األصولية".
وفي حالة كون الش��������اهد ال قدرة ل��������ه على الكالم، يقول 
القاضي "يجوز أن يدلي بش��������هادته كتابة أو باإلشارة 
املعروفة إن كان ال يس��������تطيع الكتابة وإذا كان الشاهد 
ال يفهم اللغة الت��������ي يجري التحقيق فيها أو كان أصم 
أو أبكم جاز للمحكمة طلب مترجم ألقواله أو أشاراته 
بع��������د أداء املترجم اليم��������ني القانونية أن يترجم بصدق 
وأمان��������ة ويتم تثبيت الش��������هادة بمحضر مكتوب ويتم 

توقيعه من قبل الشاهد". 
م��������ن جانبه أفاد القاضي جاس��������م محم��������د كاظم قاضي 
تحقيق محكمة بغداد الجديدة بأن "شهادة الزور هي 
جريم��������ة عمدية ال يمكن أن تتحقق بالخطأ ويش��������ترط 
توافر القصد الجرمي فيها، وقد عاقب املشرع مرتكبها 
بالحبس والغرام��������ة أو بإحدى هاتني العقوبتني إال ان 
امل��������ادة 252 / عقوبات ش��������ددت إلى معاقب��������ة مرتكبها 
بنفس عقوبة املتهم الذي أدين بسبب الشهادة أي من 
املمكن أن تصل إلى السجن فاألصل أنها جنحة وإذا ما 
كانت الجريمة التي أدليت فيها الشهادة جناية وأدين 

الحقًا املتهم فيها بشهادة الزور تصبح جناية". 
ولفت كاظم إلى أن "املادة الخامس��������ة من قانون االدعاء 
العام رقم 49 لس��������نة 2017 قد أشارت إلى مهام االدعاء 
العام ومنها إقامة الدع��������اوى بالحق العام، والحضور 
على إجراء التحقيق في الجناي��������ات والجنح، والطعن 
بع��������دم دس��������تورية القوان��������ني واألنظم��������ة أم��������ام املحكمة 
االتحادي��������ة العلي��������ا، وغيره��������ا فإذا م��������ا تحققت جريمة 

ش��������هادة ال��������زور فتتخ��������ذ اإلج��������راءات القانوني��������ة بحق 
مرتكبه��������ا بناء عل��������ى طلب االدعاء العام، أو املش��������تكي، 
أو ص��������دور قرار م��������ن املحكمة أو من قاض��������ي التحقيق 
مباش��������رة كونه��������ا تتعلق بالحق العام وب��������دوره يراقب 
االدعاء العام اإلجراءات املتخذة وتقديم الطلبات على 

ضوء ذلك". 
 "أود أن أش��������ير هنا إلى أن 

ً
وتابع القاضي حديثه قائال

إفادة املش��������تكي هي من أدلة اإلثبات وتعتبر شهادة إذ 
يحلف بها املش��������تكي اليمني القانونية قبل أداء إفادته 
وق��������د أج��������ازت املادة 60 م��������ن قانون أص��������ول املحاكمات 
الجزائي��������ة رقم 23 / لس��������نة 1971 أنه باإلمكان س��������ماع 
شهادة املشتكي وأداء اليمني القانونية فإذا أثبت عدم 

صحة األقوال فيتم اتخاذ اإلجراءات بحقه".
ويتم اس��������تدعاء الش��������هود من قبل القاض��������ي أو املحقق 
بورقة تكليف بالحضور تبلغ إليهم بواسطة الشرطة، 
-كما يقول القاضي- ويجوز تبليغ الشهود عن طريق 
دوائرهم إذا كانوا منتس��������بني ف��������ي الدوائر الحكومية، 
أما ح��������ال الجريمة املش��������هودة يبلغ الش��������اهد ش��������فويًا 
بالحض��������ور ألداء ش��������هادته ويس��������أل عن أس��������مه ولقبه 
وصناعت��������ه ومح��������ل إقامته وعالقت��������ه باملتهم واملجني 
عليه ويحلف اليمني القانونية قبل أداء شهادته شرط 
أن يكون أتم الخامس��������ة عش��������رة من عمره وبخالفه فال 
يحلف اليمني بل يس��������تمع لشهادته لغرض االستدالل 

منها فقط.
وفي حال امتناع الش��������اهد عن الحض��������ور رغم تبليغه 
فيجوز إصدار أمر قبض بحقه وفق املادة 59 من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية جبرًا ألداء ش��������هادته بغية 
الوصول إلى الحقيقة وكذل��������ك يمكن اتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضده كمتهم وفق أحكام املادة 238 عقوبات 
وإص��������دار أمر قبض بحقه وفقها لتأمني إحضاره أمام 

املحكمة.

بغداد/ إيناس جبار

ويقول املحامي والخبير القانوني 
ط��������ارق ح��������رب إن "توجي��������ه مجلس 
القض��������اء األعلى بش��������أن م��������ن يقدم 
العون واإلسعاف يوافق الدستور 
والقانون وجاء ألس��������باب إنسانية 
الن��������اس  أرواح  عل��������ى  للحف��������اظ 
والقضاء على ظاهرة اإلحجام عن 

تقديم العون للمصابني مروريًا".
يواف��������ق  "توجي��������ه  ان��������ه  ويوض��������ح 
الدس��������تور كون األصل براءة الذمة 
ويوافق القانون كون املتهم بريئا 
وصدر ألسباب إنس��������انية عظيمة 
ومطالب شرعية قيمة تتمثل بأنه 
س��������يفتح الباب واسعًا على تقديم 
واإلس��������عاف  واملس��������اعدة  الع��������ون 

للمصابني".
الح��������وادث  "ف��������ي  ان��������ه  ويضي��������ف 
املرورية وبسبب امتناع الكثيرين 
عن تقديم ذلك العون واإلس��������عاف 
خشية اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقهم إذ غالبًا ما يواجهون تهمة 
أنهم من تسبب في الحادث املروري 
ال��������ذي أدى إلى إصاب��������ة املتضرر"، 
الفت��������ا إل��������ى ان "توجي��������ه مجل��������س 
القضاء األعلى هذا صدر بس��������بب 
ع��������زوف الكثي��������ر م��������ن املوجودي��������ن 
ف��������ي مح��������ل الح��������ادث امل��������روري عن 
الالزمة ملساعدة  اتخاذ اإلجراءات 
ونق��������ل من أصيب بح��������ادث مروري 
وإسعافه إذ حصلت حاالت كثيرة 
ال يق��������دم املوج��������ودون ف��������ي م��������كان 
الحادث املروري على مس��������اعدة أو 
إس��������عاف من أصيب نتيجة حادث 
مروري بس��������بب الخوف من اتخاذ 
ضده��������م  القانوني��������ة  اإلج��������راءات 
لة ع��������ن الح��������ادث املروري  واملس��������اء
كأنهم من كان سببًا بالحادث كما 
ش��������اع، اذ يتحول العمل اإلنساني 
الذي اقدم عليه املس��������عف ومن قدم 
املس��������اعدة للمصاب او م��������ن تولى 
نق��������ل املص��������اب بالح��������ادث املروري 
إلى املستش��������فى او إلى مكان يمكن 
فيه تقديم العون الطبي للمصاب 
بالح��������ادث امل��������روري، يتح��������ول هذا 
ال��������ذي ق��������دم خدم��������ة إنس��������انية  إلى 
مته��������م بداًل م��������ن ش��������كره ومكافأته 
بتقديمه  اإلنس��������اني  عل��������ى عمل��������ه 
بالح��������ادث  للمص��������اب  املس��������اعدة 

املروري وإسعافه".
ويش��������ير إل��������ى أن "التوجي��������ه يضع 
األمور بنصابها ويش��������جع الناس 

عل��������ى تقدي��������م الع��������ون واملس��������اعدة 
ف��������ي  للمصاب��������ني  واإلس��������عاف 
الح��������وادث املرورية ما ي��������ؤدي إلى 
نج��������اة الكثيرين من املوت او اآلثار 

الخطيرة لإلصابة".
وين��������وه إلى أن "القض��������اء لم يكتف 
بع��������دم املس��������اءلة فأن��������ه ضمن حق 
م��������ن  م��������روري  بح��������ادث  املص��������اب 
اإلج��������راءات القانوني��������ة بح��������ق من 
اح��������دث اإلصابة إذ ق��������رر التوجيه 
مراع��������اة إج��������راءات التحقيق ألجل 
تطبي��������ق حكم القان��������ون والوصول 
إل��������ى املس��������بب الحقيق��������ي للحادث، 
وختام��������ًا امل��������دح والثن��������اء والحمد 
واإلط��������راء عل��������ى التفات��������ة مجل��������س 

القضاء األعلى اإلنسانية هذه".
بدوره، عقد القاضي حيدر حنون 
اس��������تئناف  زاي��������ر رئي��������س محكمة 
اجتماع��������ا  االتحادي��������ة  ميس��������ان 
ملجل��������س منطق��������ة االس��������تئناف في 
رئاس��������ة محكمة استئناف ميسان 
املوض��������وع  ملناقش��������ة  االتحادي��������ة 
بغي��������ة إيج��������اد الط��������رق القانوني��������ة 
بحق املس��������عفني من املواطنني في 
الح��������وادث املرورية ح��������ول )إحجام 
املس��������عفني ع��������ن تقدي��������م املس��������اعدة 

للمصابني واملجن��������ى عليهم جراء 
وامتناعه��������م  املروري��������ة  الح��������وادث 
بوقوعه��������ا  اإلخب��������ار  تقدي��������م  ع��������ن 
ل��������دى الجهات األمني��������ة والصحية 
ليتس��������نى له��������ا اتخاذ اإلج��������راءات 
الالزم��������ة إلس��������عافهم ونقله��������م إلى 
املراك��������ز الصحي��������ة واملستش��������فيات 
بغي��������ة إنق��������اذ حياته��������م أو تقلي��������ل 
األض��������رار الحاصل��������ة له��������م جرائها 
تعرضه��������م  م��������ن  خش��������ية  وذل��������ك 
وتوجي��������ه  القانوني��������ة  لة  للمس��������اء
االته��������ام لهم بارت��������كاب الحادث أو 

التهديد العشائري(.
وأوضح القاضي حن��������ون انه "بعد 
مراجعة النصوص القانونية التي 
أعط��������ت للمخب��������ر مرك��������زا قانوني��������ا 
متمي��������زا وأضف��������ت علي��������ه الحماية 
ومنها نص املادة )٤٧/١( من قانون 
أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية رقم 
٢٣ لس��������نة ١٩٧١ املعدل التي تنص 
)ملن وقعت علي��������ه جريمة ولكل من 
علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى 
فيه��������ا بال ش��������كوى أو عل��������م بوقوع 
موت مش��������تبه ب��������ه أن يخبر قاضي 
التحقيق أو املحقق أو االدعاء العام 
أو أحد مراكز الشرطة("، مشيرا إلى 

أن "قانون مكافأة املخبرين رقم ٢٣ 
لس��������نة ٢٠٠٨ وتعليم��������ات تس��������هيل 
تنفي��������ذ أحكامه رقم ٤ لس��������نة ٢٠٠٩ 
وقانون حماية الش��������هود والخبراء 
واملخبري��������ن واملجن��������ى عليه��������م رقم 
٥٨ لس��������نة ٢٠١٧ الذي عرف املخبر 
في امل��������ادة )١/ثالثا( منه بأنه )هو 
الش��������خص ال��������ذي يبلغ ع��������ن حادثة 
او جريم��������ة وقع��������ت أمام��������ه أو علم 
أو  ش��������خص  ارتكبه��������ا  بوقوعه��������ا 

أكثر(".
وش��������دد حنون على "مراعاة املركز 
القانون��������ي للمخبر ع��������ن الحوادث 
االتهام  املروري��������ة وع��������دم توجي��������ه 
إلي��������ه ابت��������داء بارت��������كاب الجريم��������ة 
إال ف��������ي حالة إق��������راره بارتكابها أو 
وجود شهادات عيانية تشير إلى 
ارتكابه للجريم��������ة وفي حالة عدم 
تواف��������ر ذل��������ك بارتكابه��������ا أو وجود 
شهادات عيانية تشير إلى ارتكابه 
للجريمة وفي حالة عدم توافر ذلك 
يبق��������ى مركزه في الدعوى )مخبرا( 
وعل��������ى من يدع��������ي خ��������الف ذلك أن 
يقيم الدليل لدى محكمة التحقيق 
املختصة وانتظار القرار القضائي 

بصدد ذلك".

وختم بأنه "ال يخفى على الجميع 
والعشائرية  القانونية  املش��������كالت 
الت��������ي يتعرض لها املس��������عفون من 
املواطنني أثناء إسعافهم املصابني 
فأصب��������ح  املروري��������ة  بالح��������وادث 
الع��������زوف ع��������ن نقل املصاب��������ني إلى 
املستش��������فيات ما ي��������ؤدي إلى موت 
اغل��������ب املصاب��������ني .وف��������ي محافظة 
عل��������ى وج��������ه الخصوص  ميس��������ان 
تحصل عشرات الحوادث املرورية 
تحديدا طريق البتيرة وما يسمى 
طريق الزائرين الذي يربط املدينة 
فيتجنب  األوس��������ط  الف��������رات  بمدن 
نق��������ل  املواطن��������ني  م��������ن  املس��������عفون 
املصابني م��������ن الح��������وادث املرورية 
في س��������بيل إنق��������اذ حياته��������م وبعد 
املناش��������دات التي وصلت من اغلب 
املوق��������ر  القض��������اء  إل��������ى  املواطن��������ني 
وال��������ى رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
بإيج��������اد  االتحادي��������ة  ميس��������ان 
م��������ن  للح��������د  القانون��������ي  التكيي��������ف 
مالحقة املس��������عفني م��������ن املواطنني 
وج��������ه  املروري��������ة،  الح��������وادث  ف��������ي 
القضاء توجيهه األخير بالتعامل 
م��������ع املس��������عفني بطريق��������ة تجنبهم 

االتهام.

شهادة الزور.. جريمة تمس العدالة وعقوبتها قد تتضاعف بحسب آثارها

القضاء يوجه بالتعامل مع المسعف 
بطريقة تجنبه االتهام

وجه مجلس القضاء األعلى املحاكم التابعة له بالتعامل مع مسعفي حوادث السير واإلصابات املختلفة بطريقة 
تجنبهم االتهام، وعد املسعف منقذا إنسانيا ال تجوز محاسبته. ويأتي هذا التوجيه بعد أن شاعت في السنوات 

األخيرة ظاهرة االقتصاص العشائري من املسعف او ممن يقوم بإنقاذ شخص السيما في حوادث املرور أو 
حوادث الصعقات الكهربائية ما ولد عزوفا شعبيا وتخوفا من إسعاف الضحايا او ممن بحاجة إلى املساعدة. 

■ استئناف ميسان نظمت ندوة لمناقشة المعالجة القانونية لدور المسعفين

●  6th Year  Issue (67) September 2021السنة السادسة/ العدد )67( ايلول  2021

أجمعت الشرائع 
والقوانني الوضعية على 
اعتبار شهادة الزور من 
الجرائم الخطرة الن لها 

مساسا مباشرا بالحقيقة 
وتأثيرا مباشرا على 
حقوق الناس سواء 

كانوا متهمني أم مشتكني 
وبالتالي لها األثر األكبر 

في إشاعة العدل في 
املجتمع، لذا أولت جميع 

التشريعات على وضع 
عقوبات شديدة بحق 
مرتكبي شهادة الزور.

https://www.hjc.iq/view.68845/


صحيفة شهرية متخصصة
4 السنة السادسة/ العدد )67( ايلول  2021

6th Year  Issue (67) September 2021 ● ملفات

نش��������أ النظام البرملاني وتطور في سياق التطور 
التاريخ��������ي للمجتم��������ع البريطاني عل��������ى امتداد 
مئات الس��������نني وتحت تأثير أحداث من نضاالت 
خاضها الش��������عب م��������ن أج��������ل حقوق��������ه وحرياته، 
فه��������و لم يأِت نتيج��������ة تصور ذهني مل��������ا يجب أن 
تكون عليه مؤسس��������ات الحكم لكي تلبي مطالب 
الشعب ومتطلبات املجتمع وتقيم الحكم العادل 
والرش��������يد. فالنظ��������ام البرملان��������ي لم ي��������أِت نتيجة 
نظري��������ة أو نتيجة ظروف وأح��������داث. وأن التنوع 
ف��������ي األنظمة البرملانية ناجم أساس��������ًا عن توزيع 
الصالحيات داخل السلطة اإلجرائية بني رئيس 
الدول��������ة ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء 
أكثر مما هو ناجم ع��������ن توزيع الصالحيات بني 
الس��������لطتني اإلجرائي��������ة واالش��������تراعية، فتوزي��������ع 
الصالحي��������ات ب��������ني هات��������ني الس��������لطتني ي��������كاد أن 

يكون نفس��������ه في جميع األنظم��������ة البرملانية التي 
ترجح فيها كفة الس��������لطة االجرائية على السلطة 
االش��������تراعية. فهي إم��������ا أنظمة ش��������به برملانية أو 
أنظم��������ة برملانية منحرف��������ة عن املس��������ار البرملاني 
الصحيح، ولهذا االنحراف أس��������بابه املوضوعية 
والذاتية وفقًا ملعطيات كل دولة وطبيعة السلطة 

فيها والظروف التي مرت بها.
وبه��������دف بلورة ما ذكر آنفًا سنس��������عى للتوس��������ع 
في الش��������رح لبيان طبيعة النظام السياس��������ي في 
لبنان والعراق من خالل تقسيم هذا املطلب على 

فرعني:

الفرع األول: طبيعة النظام السياسي في لبنان.
السياس��������ي  النظ��������ام  طبيع��������ة  الثان��������ي:   الف��������رع 

في العراق.

الفرع األول
طبيعة النظام السياسي 

في لبنان

يقوم نظام الحكم في لبنان على أس��������اس النظام 
النياب��������ي والبرملاني  الديمقراط��������ي  الجمه��������وري 
في إطار دول��������ة موحدة. وطائفي خ��������الل املرحلة 
االنتقالية التي تنتهي بإلغاء الطائفية السياسية 
وفقًا ألح��������كام املادة )95( من الدس��������تور اللبناني 
والفق��������رة )ج( من مقدمته. وس��������نكرس هذا الفرع 
للكالم عن النظام البرملاني ونقد هذا النظام من 

خالل الفقرتني اآلتيتني:
أوال: النظام البرملاني

النظ��������ام الديمقراط��������ي النياب��������ي أو التمثيلي هو 
ش��������كل للديمقراطية يق��������وم فيه املواط��������ن بإعطاء 

وكالة للبعض منهم بش��������كل أساسي – عن طريق 
االنتخ��������اب – لك��������ي يم��������ارس الس��������لطة باس��������مهم 
ونياب��������ة واس��������تقالال عنهم. والهيئ��������ة النابعة عن 
االنتخاب��������ات واملوصوفة بالبرمل��������ان تتمثل فيها 
إرادة الش��������عب ال��������ذي ينتخبه��������ا وتعتب��������ر األداة 
املحرك��������ة بالديمقراطي��������ة النيابي��������ة التي توصف 
أيض��������ًا بس��������بب دور البرملان فيه��������ا، الديمقراطية 

البرملانية.
وقد عمل املشرع الدستوري اللبناني على تقرير 
أركان النظ��������ام البرملاني من خالل برملان منتخب 
يتمت��������ع بس��������لطات فعلي��������ة وحقيقية في ش��������ؤون 
الحكم، حيث نصت املادة )16( من هذا الدس��������تور 
على أن "مجلس النواب هو الهيئة الوحيدة التي 
تتولى السلطة التشريعية، كما بينت املادة )24( 
منه على أن املجلس يتألف من نواب منتخبني من 

الش��������عب ويتمتع باختصاصات هامة في امليدان 
التش��������ريعي والتأسيس��������ي واملال��������ي واالنتخابي 

والسياسي والقضائي والتنظيمي الداخلي.
وق��������د نصت املادة )27( من الدس��������تور بأن "عضو 
مجلس النواب يمث��������ل األمة جمعاء وال يجوز أن 
تربط وكالته بقيد أو ش��������رط من قبل منتخبيه".. 
في حني نصت املادة األولى من قانون االنتخابات 
الجديد لعام 2017 على أن "يتألف مجلس النواب 
م��������ن مائة وثمانية وعش��������رين عضوا وتكون مدة 
واليته��������م أربع س��������نوات ينتخبون على أس��������اس 
النظام النس��������بي" وقد أقر قانون االنتخاب أيضًا 
على تقسيم لبنان إلى )خمس عشرة دائرة( على 
أن تج��������ري االنتخاب��������ات في كل الدوائ��������ر في يوم 

واحد وفقًا لالنتخاب املباشر العام والسري.
يتبـــــــع...

■ بغداد/ علي البدراوي

مثلم��������ا ألطباء الع��������راق حقوقه��������م التي ربما 
التص��������ل الى م��������ا يؤدونه من خدم��������ات جليلة 
تتمث��������ل بحفظهم حي��������اة املجتم��������ع ومراعاة 
الوضع الصحي ألف��������راده ووقفاتهم الكبيرة 
تجاه ابناء شعبهم في أوقات املحن )الحروب 
واألوبئة(، فإن عليهم واجبات ال تقل جسامة 
عما نصته التش��������ريعات م��������ن قوانني تحفظ 

حقوقهم وتصون مهنتهم.
فالطبي��������ب مكف��������ول بحف��������ظ وحماي��������ة حياة 
مراجعي��������ه م��������ن أف��������راد املجتم��������ع وصيانتها، 
خصوصًا أن مراجعه برقوده أمامه يكون قد 
م روحه أمانة بيديه يحتم القانون عليه 

ّ
س��������ل

حفظها عبر وضع كل خبرته لشفائه. 
وعلى ضوء ذلك نش��������ير الى ان االنفتاح الذي 
ش��������هده العراق في مختل��������ف املجاالت ومنها 
املج��������ال الطب��������ي والذي على إث��������ره تخرج الى 
الرأي العام ب��������ني الحني واآلخر أخبار تتعلق 
باألخط��������اء الطبي��������ة الت��������ي يقع أش��������خاصها 
 لس��������وء التعام��������ل ونق��������ص الخب��������رة 

ً
ضحي��������ة

بالتشخيص. 
وبه��������ذا الصدد كانت للقض��������اء العراقي وقفة 
عل��������ى تل��������ك الحالة الت��������ي بدأ الخ��������ط البياني 
لظواهره��������ا يأخ��������ذ باالزدي��������اد م��������ع ش��������يوع 
املستش��������فيات االهلية ومراك��������ز التجميل بل 
وحت��������ى نق��������ص الخب��������رة الطبي��������ة عند بعض 
العاملني في املنش��������آت الصحي��������ة الحكومية 
والت��������ي يك��������ون املواطن ه��������و ضحيته��������ا أوال 
وأخيرًا حي��������ث اعتبرت الهيئ��������ة الجزائية في 
محكم��������ة التمييز االتحادية في أوائل ش��������هر 
تموز من عام 2018 إخالل الطبيب في تنفيذ 
واجبات��������ه تجاه املرضى قت��������ال خطأ وينطبق 
امل��������ادة )2/411( م��������ن قان��������ون  وف��������ق اح��������كام 

العقوبات.
وقد أش��������ار املب��������دأ التمييزي ال��������ى ان العقوبة 
ل��������كل م��������ن يخ��������ل بواجبات��������ه يج��������ب أن تكون 
رادعة الس��������يما ملن يتهاون في عالج املرضى 

والراقدين في املؤسسات الصحية.

شهادات على طاولة القضاء
يق��������ول أحمد "دخل��������ت والدتي صال��������ة عمليات 
إحدى املستشفيات األهلية إلجراء عملية رفع 
امل��������رارة، قبل البدء بالعملي��������ة نصحها الجراح 
بإزالة الش��������حوم املترهلة م��������ن بطنها أي فيما 
يندرج ضمن نطاق عمليات التجميل، اضافة 
ال��������ى العملي��������ة الجراحية التي ج��������اءت ألجلها 
وبالتالي يحصل من ذلك على مكسب إضافي 

من املال".

وأضاف "فوجئنا عندما أخبرتنا والدتي بعد 
إفاقتها من التخدير به��������ذا األمر، وبعد مرور 
يومني عليه ت��������ردى وضعها الصحي وفارقت 
الحياة جراء س��������وء تعامل الطبيب مع عملية 

التجميل تلك.
أما )س��������لمى( فت��������روي لنا معاناتها بنس��������يان 
الطبيب الحدى ادوات الضماد وتعفنها داخل 
جس��������دها بعد اجراء العملية له��������ا ومعاناتها 

الطويلة من تبعات هذا األمر.
ما قدمناه من ش��������هادتني كان نموذجًا للعديد 
من الوقائع التي دفع ضحاياها أثمانًا باهظة 

جراء حالة )الخطأ الطبي(.

القضاء وموقفه 
من األخطاء الطبية

)قضاء( لظاه��������رة األخطاء  وبصدد تن��������اول ال�
الطبي��������ة كانت لن��������ا وقفة مطولة م��������ع القاضي  
س��������عد عيدان/ محاك��������م االحوال الش��������خصية 
والجن��������ح في الكرخ الذي بدأ حديثه حول هذه 

الظاهرة بالقول:
ان القواع��������د العام��������ة ف��������ي القان��������ون املدن��������ي قد 
اوضح��������ت مفهوم الخط��������أ وعدته اح��������د اركان 
املسؤولية الجزائية واملدنية، ووضعت ايضا 
تقس��������يمات لألخط��������اء فاعتبرت منه��������ا ما هو 

بسيط ويسير ومغتفر ومنها الجسيم.
أما ش��������ريحة األطباء فش��������أنهم من ش��������أن ذوي 
امله��������ن األخ��������رى الذين م��������ن املمك��������ن أن تحصل 
أخطاء أثن��������اء تأديتهم أعماله��������م حيث اعتبر 
القانون إزه��������اق روح املريض جراء خطأ طبي 
)قتل الخطأ( وبالتالي يخضع  من الطبيب بال�

لنص املادة )411( من قانون العقوبات ويحال 
تبعًا لذلك إلى محكمة الجنح.

بدورها، تج��������ري املحكم��������ة تحقيقاتها ابتداء 
م��������ن قاض��������ي التحقيق الذي يعم��������ل على جمع 
األدلة وبضمنها التقارير املتعلقة بش��������خص 
املش��������تكي أو ذوي املتوفى )من الخطأ الطبي( 
وب��������دوره يق��������رر احال��������ة املوض��������وع ال��������ى لجان 
طبية متخصصة  لدراس��������ة التقارير التي قام 
)الطبي��������ب املتهم( بتحريرها ق��������در تعلق االمر 

بحالة املريض.
كما القت وزارة الصح��������ة على عاتقها تحديد 
لجان طبية تق��������وم بإجراء تحقيق إداري فيما 
اذا كان الطبيب ق��������د ارتكب خطأ، حيث تحدد 

بدورها نوع الخطأ ومدى جسامته.
تلك التقارير تخضع لتقدير محكمة املوضوع 
أي أنها عنص��������ر من عدة عناصر. أما التقارير 
الت��������ي تقّيم خط��������أ الطبيب من عدم��������ه فال تعد 
ملزمة للمحكمة، وإنما تأخذ املحكمة به على 
س��������بيل االستئناس الستكمال قناعتها بمدى 
قيام الطبيب بخطأ أفض��������ى الى تفاقم الحالة 

الصحية للمريض او أدى الى وفاته.
ان الخطأ الطبي إذا م��������ا كان عمديا وأدى الى 
وفاة املري��������ض فاملس��������ؤولية املباش��������رة توجه 
للطبي��������ب ويحاس��������ب عليه باعتب��������اره جريمة 
عمدي��������ة يختلف الوص��������ف القانوني لفعله عن 
الوصف القانوني للجرائم الناتجة عن الخطأ 
الطبي. ويخضع ال��������ى نصوص القوانني التي 
تصل عقوباتها الى الجناية. أما إذا كان الخطأ 
بس��������يطا من وجهة نظري فيتم النظر للطبيب 
كما لو انه اهمل بأداء واجبه )لم يبذل العناية 

الالزمة ألداء واجبه تجاه مريضه(، كما يقول 
القاضي. 

ــــــــل القانــــــــون الطبيــــــــب وحده 
ّ
*هــــــــل ُيحم

مسؤولية الخطأ الطبي؟
-هن��������اك قانون يعن��������ى بذوي امله��������ن الصحية، 
وهو بحاجة إلى تحديث من حيث أن موضوع 
مسؤولية ذوي املهن الصحية يحتاج جمعها 
بقانون خاص، أي على س��������بيل املثال ان وفاة 
مري��������ض جراء حقن��������ة يحتم تحديد املتس��������بب 
بذل��������ك؟ حيث نعتم��������د بالوق��������ت الحاضر على 
القواعد العامة في تحديد مس��������ؤولية الطبيب 

من الناحيتني الجزائية واملدنية. 
ان وزارة الصح��������ة القت على عاتقها ترش��������يح 
لجان طبي��������ة لغرض إج��������راء التحقيق اإلداري 
فيم��������ا اذا كان الطبي��������ب املح��������ال ال��������ى املحكمة 
مخطئ��������ا بش��������كل يس��������ير او جس��������يم حي��������ث ان 
تقاريره��������ا تخض��������ع لط��������رق الطع��������ن، اي انها 
ليست نهائية وانما تلحقها لجان استئنافية 
أخرى لوزارة الصحة ش��������كلتها أيضا واعطت 

مدة قانونية أجاز بها للشخص املتضرر.
كما ان اللجان االس��������تئنافية قرارها بات. ومن 
املفيد ان نش��������ير بالوقت الحاضر الى عمليات 

التجميل التي يجريها األطباء.

* ال تخضــــــــع عمليات التجميل لضوابط 
معينــــــــة، علــــــــى ســــــــبيل املثــــــــال ان نتيجة 
العمليــــــــة لم تــــــــرق للمراجع فهــــــــل يحمل 
القضــــــــاء الطبيب ذلك االمــــــــر ويخضعه 

للضوابط القانونية جراءه؟

-يفترض بأي طبيب ان يأخذ املعلومات الوافية 
ع��������ن مراجعه قب��������ل اجرائه لعملي��������ة تجميل له 
فقد تكون هناك انواع من األدوية املستخدمة 
ف��������ي العملية ت��������ؤدي الى اض��������رار خطيرة على 
صح��������ة املراجع او أضرار مس��������تقبلية ايضا او 
ق��������د يكون يعاني من تحس��������س منه��������ا. نحن ال 
ننظر للعملية بش��������كل وقت��������ي وانما قد تظهر 
آثاره��������ا بعد مرور مدة وحق التقاضي مكفول 
للجمي��������ع. أم��������ا آث��������ار عملي��������ات التجميل فهي 
تخضع لتقارير اللجان التي اشرت اليها آنفا. 

كون القانون يمنحها أهمية كبرى. 

*لكن هنالك من يمارس املهنة )عمليات 
التجميــــــــل تحديدا( وهم ليســــــــوا بأطباء 
تجميل أصال؟ فهــــــــل هذا يعد خطأ أمام 
املحكمة بحد ذاته وهل يحاسب من قبل 

القضاء؟.
-فيم��������ا اذى افض��������ى ه��������ذا االم��������ر ال��������ى تض��������رر 
اي  أبواب��������ه،  مفتوح��������ة  فالقض��������اء  املراجع��������ني 
يخض��������ع للمس��������ؤولية. كما ان مس��������ألة خروج 
الطبيب عن اختصاصه يع��������د بحد ذاته خطأ 

لة. كمثال على ذلك: يوجب املساء
طبي��������ب مختص باألوعي��������ة الدموي��������ة والقلب 
يلجأ الى عمليات التجميل لشهرتها واملنافع 
املادية وبهذه الحالة يك��������ون الطبيب معرضا 

للمحاسبة على جريمتني هما:
ممارس��������ة مجال غير اختصاص��������ه، حيث يعد 
ه��������ذا االمر بحد ذاته خطأ يعرضه للمس��������اءلة 
القانونية يخضع فيها الى نصوص االحتيال 
)واقعة كاذبة( حمل على اثرها االخر تس��������ليم 

مبالغ مالية. 

أقسام الخطأ الطبي
)القضاء( صن��������ف القاضي عماد  ف��������ي حديثه ل�
عبد الله ش��������كور من محكمة استئناف كركوك 
االتحادي��������ة مفه��������وم الخطأ الطب��������ي الى ثالثة 

أقسام وفق ما أدلى به:
 اوال: فش��������ل الطبي��������ب ف��������ي تش��������خيص م��������رض 

املراجع له.
ثاني��������ا: ارت��������كاب الطبي��������ب خط��������أ  اثن��������اء اجراء 

عملية.
ثالثا: إعطاء دواء خاطئ او القيام بعمل دون 

موافقة املريض او من  يقوم مقامه قانونيا.
  

ســــــــاءلة خشية 
ُ
 *وهل يعني ذلك تالفي امل

من ردة فعل تلك الشريحة؟
- أن عدم مس��������اءلة الطبيب على خطأه يفس��������ح 
املجال لتهاون األطباء كون ضمير الطبيب ال 
يمك��������ن دوم��������ا ان يكون هو الرقي��������ب  ما دمنا ال 

نستطيع الجزم ان جميع األطباء هم أصحاب 
ضمائر حية. 

 ل��������ذا تج��������ب املوازن��������ة ب��������ني مصلح��������ة الطبيب 
ومصلح��������ة املري��������ض وذل��������ك من خ��������الل  تقرير 

املسؤولية الطبية عن كل خطأ ثابت.  

 *هنا نعــــــــود الى النظرة القضائية للخطأ 
الطبي طالبني رأيكم تجاهها؟

- السؤال الوحيد الذي على املحكمة ان تطرحه 
على نفس��������ها لتقدير مدى وجود  الخطأ وهو 
انه: ماذا يفعل طبيب محترز في مثل ظروفه؟ 
حي��������ث وفي ض��������وء اإلجاب��������ة  عن هذا الس��������ؤال 

تتقرر املسؤولية الطبية من عدمها.  
  كم��������ا وتج��������ب املالحظ��������ة ان الطبي��������ب ال يكون 
مقصرا إذا استند في العالج إلى أساس  علمي 
ما دام االجتهاد فيه لم يستقر على رأي معني 
حي��������ث ان إيمان الطبيب في رأي  على حس��������اب 

رأي آخر ال يعد خروجا عن أصول الفن. 
  وال ش��������أن للمحكمة في املسائل الفنية وليس 
لها ترجيح رأي على آخر فإن  اعتقدت املحكمة 
بعدم صحته لها ح��������ق انتخاب خبراء آخرين 
لتقدي��������م خبرته��������م ف��������ي ه��������ذا  الش��������أن وترجح 
م��������ن الخبراء ما تش��������اء الن ذل��������ك يدخل ضمن 

سلطتها التقديرية.  

 * ومــــــــا هو موقف القضــــــــاء العراقي من 
الخطأ الطبي؟

-م��������ن الحري باملالحظ��������ة ان تطبيقات القضاء 
العراق��������ي ج��������اءت متوائم��������ة م��������ع النص��������وص 
القانونية بتقرير القانون مصدر للمسؤولية 
الطبية وليس العقد اذا ما اس��������تثنينا القطاع 
الخ��������اص ألن الغالب فيه نهوض املس��������ؤولية 
العقدي��������ة ما لم يتج��������اوز الخطأ نط��������اق العقد 
أو كان العق��������د غير صحيح لتعلق مهنة الطب 

بالنظام العام.
ون��������رى أن درجة الخط��������أ مع جس��������امة الضرر 
بوج��������ود العالقة الس��������ببية بينهم��������ا هي التي 
تحول عمل الطبيب املش��������روع إلى فعل جرمي 
وبذلك اتجهت محكمة اس��������تئناف القادس��������ية 
االتحادي��������ة/ الهيئة الجزائي��������ة بقرارها املرقم 
443/434/ت ج/ 2016 الى أن التلكؤ غير املبرر 
للطبيب عند مباشرته العالج نتيجة اإلهمال 
رغم حراجة الحال��������ة الصحية للمريض وعدم 
إدخال��������ه ردهة العناية املرك��������زة وعدم مبادرته 
اس��������تدعاء الطبيب االختصاصي الخفر وأدى 
ذلك الى وف��������اة املريض لعدم بذل العناية التي 
تفرضها رس��������الة الطبيبة اإلنس��������انية ينطبق 
فعله وأحكام املادة 2/411 من قانون العقوبات 

لتسببه بقتل شخص خطأ.

هذا الكتاب.. هو موجز أطروحة دكتوراه أعدها السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الى كلية الحقوق في الجامعة 
اإلسالمية في لبنان بعنوان )رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بني السلطات – دراسة مقارنة "العراق – لبنان – مصر"( مضافًا لها 

وقائع وقرارات دستورية حصلت في العراق. 

ظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول مختلفة 
ُ
سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ن

)العراق – لبنان – مصر( مع اللجوء الى بعض األنظمة السياسية الكبرى التي تعد رائدة في األنظمة الدستورية املعاصرة، إضافة الى قيامه بتحليل القرارات القضائية الصادرة 
من القضاء الدستوري ذي الصلة وما كان من دور لرقابة القضاء الدستوري في هذا املجال في الدول الثالث. إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي 

يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة من املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل 
 الشكالياته 

ً
السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية. ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال

الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا للمطلعني على رؤى وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثني في املستقبل.

رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات 
 قراءة يف كتاب:

قاض: ال ننظر للعملية اجلراحية بشكل وقتي فقد تظهر آثارها بعد مدة

األخطاء الطبية تتصاعد.. وشيوع عمليات التجميل يخلف مزيدا من اإلخفاقات

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: علي البدراوي

■ ما هو موقف القضاء من الخطأ الطبي؟

الحلقة األولى:    طبيعة النظام البرملاني في لبنان والعراق
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وحشية أب تدفعه لقتل أطفاله الثالثة 
أثناء نومهم انتقاما من زوجته

■  بغداد/ ليث جواد

أق��������دم أب مدم��������ن عل��������ى املخ��������درات 
والكحول على قتل أطفاله الثالثة 
تحت تأثير املشروبات الكحولية 
بعدما تركت زوجته املنزل وهربت 
إلى بيت أهلها بس��������بب تعنيفها، 
فيما ب��������رر املدان فعلت��������ه بأنه أراد 
أن يخلصهم من وطأة املش��������كالت 
مع��������ًا. ووجدت  يعيش��������ونها  التي 
املحكمة أن األدل��������ة كافية لتجريم 
املدان والحكم عليه باإلعدام شنقا 

حتى املوت.
اعترف املدان أمام قاضي التحقيق 
والجناي��������ات بقيام��������ه بقتل أوالده 
املجن��������ى عليه��������م الث��������الث بس��������بب 
املش��������كالت الزوجية التي حصلت 
بينه وبني زوجته وذهاب األخيرة 

إلى بيت أهلها.
وس��������رد امل��������دان تفاصي��������ل ارتكابه 
الجريم��������ة إذ يقول "بع��������د تناولي 
املشروبات الكحولية تولدت لدي 
فكرة قتله��������م بغية تخليصهم من 
الحياة لكثرة املشكالت العائلية".

وأضاف "صممت على قتلهم ألنه 
أتذك��������ر في ليل��������ة الح��������ادث رفض 
األطفال النوم إال بوجود والدتهم 
م��������ن  تمكن��������ت  مح��������اوالت  وبع��������د 
إقناعهم بالخل��������ود إلى النوم ألن 
والدتهم س��������وف تعود ف��������ي اليوم 
التال��������ي". وتاب��������ع ان��������ه "بعدما نام 
الثانية  الساعة  الجميع وبحدود 
عش��������رة ليال توجه��������ت إلى غرفتي 

وبدأت باحتساء الكحول".
مضيف��������ا ان��������ه "وبحدود الس��������اعة 
الواح��������دة بع��������د منتص��������ف اللي��������ل 
توجهت إلى م��������كان نومهم وقمت 
بخنق ابنت��������ي الصغ��������رى )حياة( 
ذات التس��������عة أش��������هر وهي نائمة 
بواسطة يدي وبقيت ماسكا على 

رقبتها ملدة تقارب الخمسة دقائق 
إلى أن لفظت أنفاسها األخيرة".

وأضاف انه "تأك��������دت أنها فارقت 
الحي��������اة، وفي ه��������ذه األثن��������اء وإذا 
بش��������قيقها املجن��������ى علي��������ه األكبر 
نائم��������ا  كان  وال��������ذي  )محم��������د( 
بجانبها وبدأ يستفس��������ر مني عن 
األم��������ر فأخبرت��������ه بأن ش��������قيقته ال 
تس��������تطيع النوم فقمت بتهدئتها 

حتى نامت".
موضحا أن "املجنى عليه )محمد( 
نام بفراشه وانتظرته حتى يغفو 

فذهبت الي��������ه وقمت أيضا بخنقه 
بي��������دي ول��������م اترك��������ه حت��������ى ف��������ارق 
الحي��������اة بعدها قامت بخنق ابني 
األخي��������ر )عل��������ي( بالطريق��������ة ذاتها 
وم��������ن ثم قمت باالتصال بزوجتي 
بقت��������ل  قم��������ت  بان��������ي  وأخبرته��������ا 

أوالدي".
من جانبه��������ا ذكرت زوج��������ة املدان 
ان��������ه "قب��������ل ي��������وم الح��������ادث وقعت 
مش��������كلة بيني وبني زوجي املتهم 
اضطررت على أثره��������ا ترك املنزل 
والذهاب إل��������ى بيت أهلي أال انني 

فوجئت في ساعة متأخرة من ذلك 
اليوم باتصال من زوجي يبلغني 

بأنه قام بقتل أطفالي".  
واوضح��������ت ان "زوجي س��������بق وان 
حاول قتل ولدي )احمد( بس��������بب 
امتناعي عن تس��������ليم األموال التي  
كانت معي من اجل شراء الكحول 
واملخ��������درات"، الفتا إل��������ى أنه "قبل 
أكثر من س��������نة أيض��������ا حاول نحر 
أطفال��������ه وكذلك ح��������اول مرة أخرى 
قت��������ل ابن��������ه )حي��������در( ع��������ن طري��������ق 
 ربط��������ه بحب��������ل وح��������اول رميه من 

سطح الدار".
ونوه��������ت بأن"امل��������دان مدم��������ن على 
والحبوب  الكحولية  املش��������روبات 
املخدرة وعاطل ع��������ن العمل وغير 
مهت��������م بالعائل��������ة وكان دائم��������ا ما 
يق��������وم بتعني��������ف العائل��������ة اذا ل��������م 
يحصل على أموال لشراء كحول". 
بدوره��������ا وجدت املحكمة أن األدلة 
كافية لتجريم امل��������دان وفق احكام 
امل��������ادة )406( من قانون العقوبات 
والحكم عليه باإلعدام شنقا حتى 

املوت.

حقوق اإلنس��������ان وحرياته األساس��������ية أضحت اليوم من أهم املعايير الدولية 
الت��������ي يقاس عليها تط��������ور األمم واملجتمع��������ات، وتراقب كثير م��������ن املنظمات 
الدولي��������ة تطبيقها. وإن اإلنس��������ان أحوج ما يكون الحت��������رام حقوقه وحرياته 
األساس��������ية حينما يكون متهمًا، فاملته��������م من لحقته صفة االتهام وهي صفة 
طارئة يوصف بها الشخص بعد توافر مجموعة من األدلة الظاهر فيها انها 
تفي��������د إدانته، فعند وقوع الجريمة يحصل التعارض الظاهري والتضاد بني 
مصلحتني، األول��������ى تتمثل بالحرية الفردية وض��������رورة حماية أصل البراءة 
الذي يتمتع به اإلنس��������ان. والثاني��������ة مصلحة املجتمع، في تحقيق العدالة من 
خالل االس��������تعانة بالوسائل املش��������روعة للوصول الى الفاعل وايقاع العقوبة 
عليه، وإذا كان املشرع قد رسم القيود النظرية التي تقع على عاتق السلطات 
التقي��������د بها كونها تمثل ضمانات اجرائية للمته��������م, فإن الحماية القضائية 
لحق��������وق اإلنس��������ان وحرياته األساس��������ية عب��������ر التطبيق��������ات القضائية تكمل 
وتتكامل مع الحماية الدستورية والقانونية ملعايير العدالة الجنائية، ومن 
دون الحماية القضائية تفقد تلك املعايير قيمتها، بل وتبقى حبرًا على ورق، 
فالحماية القضائية هي امليزان الذي يزن بالقسط ويضع بعدالة موضوعية 
مصلحة املتهم ومصلحة املجتمع في كفتي امليزان دون أن ينقص من حقوق 
أي منهم��������ا, والقض��������اء هو من ينقل هذه الضمانات م��������ن إطارها النظري الى 
نطاقها العملي، وهو الذي يعطيها الفاعلية الواقعية، وهو وحده دون غيره 
يمثل الضمانة العملية األكيدة التي تتيح للمتهم التمتع بحقوقه وحرياته 
األساس��������ية، وه��������و وراء القضب��������ان, فالقضاء ه��������و من يوف��������ر للمتهم ضمانة 
املحاكمة العادلة وهو من يعمل جاهدًا للكشف عن الحقيقة تحقيقًا للعدالة 

الجنائية الناجزة.
وقد ش��������هد القضاء العراقي تطورًا ملحوظًا ف��������ي قراراته ذات الصلة بحقوق 
اإلنس��������ان، خاصة وأن طريق حماية حقوق اإلنسان وضمانات املتهم لم يكن 
يس��������يرًا في ظل بعض التش��������ريعات التي تنتقص من هذه الحقوق, ولم يكن 
أم��������ام محكم��������ة التمييز االتحادية إال أن يكون لها نهجه��������ا الخاّلق في تأويل 
نصوص هذه التش��������ريعات واالجتهاد في تفسيرها بقدر ما يتسع له ضمان 
حقوق اإلنس��������ان وصون��������ًا لحرياته وحفاظًا عل��������ى كرامته وأدميت��������ه, إذ تعد 
أحكام محكمة التميي��������ز االتحادية وما تتضمنه من مبادئ قانونية مصدرًا 
تس��������تهدي به املحاك��������م الدنيا على اخت��������الف اختصاصاتها، كما إن املش��������رع 
الجنائي ينبغي عليه أن يسترشد بها عند تشريع القوانني أو تعديل النافذ 
منها لجعله منس��������جمًا مع مس��������تجدات ظروف املجتمع، ذلك ألن التطبيقات 
القضائية هي التي تكشف نقص وخلل التشريع، وهي التي تعطي للنصوص 
الدس��������تورية والقانونية الفاعلية واألثر في الواق��������ع العملي, وهذه الفاعلية 

تنعكس ايجابًا على املصالح االجتماعية الجديرة 
بالحماية الدس��������تورية والقانوني��������ة, فالحماية ال 
يمكن أن توفره��������ا النص��������وص القانونية املجردة 

وإنما توفرها الحماية القضائية.
وف��������ي  القض��������اء  أح��������كام  وس��������تبقى  كان��������ت  ل��������ذا 
مقدمته��������ا أح��������كام محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
ه��������ي عن��������وان الحقيق��������ة وجوه��������ر العدال��������ة، وهذه 
 األخيرة هي الغاية األس��������مى ل��������كل قانون وفي كل 

زمان ومكان.

الحماية القضائية لحقوق 
اإلنسان وحرياته األساسية

القاضي صفاء الدين الحـچـامي

■ رئاسة محكمة استئناف صالح الدين

 وعلقها.. ليقول: 
ً
قتل شريكته خنقا

حادث انتحار!
■  بغداد / غسان مرزة

م��������ن الطبيع��������ي أن يتش��������اجر األزواج في 
بعض األحيان، ولكن حني يعجز الزوجان 
عن الوصول إلى حل للمشاكل الحاصلة 
بينهم��������ا ق��������د ي��������ؤدي الحال إل��������ى الضيق 
والقل��������ق والتوتر وقد تثير مش��������اجراتهم 
أعصاب الزوج فينتج عنها أذى جسدي 

أو معنوي.
ول��������دى البحث على األس��������باب التي تعزز 
الخالف وتدف��������ع الزوجني إلى الش��������جار، 
تعتب��������ر الخيانة عب��������ر اس��������تخدام مواقع 
باس��������تخدام  االجتماع��������ي  التواص��������ل 
جه��������از املوبايل ه��������ي من أبرز األس��������باب 
الدافع��������ة إلى الش��������جار كما أن اكتش��������اف 
أح��������د الزوج��������ني خيانة الش��������ريك له يزيد 
من ش��������عوره بالنقص وم��������روره بمواقف 
محبط��������ة نتيجة تلك الخيان��������ة وقد يولد 

البغضاء بني الزوجني.
قضية جدي��������دة هزت محافظة األنبار في 
األشهر املاضية، كان يجسدها رب أسرة 
عندم��������ا قرر قت��������ل زوجته  بع��������د أن انهال 
عليه��������ا بالض��������رب وق��������ام بخنقه��������ا حتى 
امل��������وت، وبعده��������ا ح��������اول إيه��������ام الجميع 
ب��������أن زوجته أقدم��������ت على االنتح��������ار، إال 
 القوات األمني��������ة حينما علمت بقيامه 

ّ
أن

بقتل زوجته تمكنت من اإلمساك به، وتم 
تسليمه للعدالة لينال جزاءه العادل. 

  انتهى مصير غادة )وهو اسم مستعار( 
بمش��������اجرة م��������ع زوجها أدت إل��������ى موتها 
وأظهرت وقائ��������ع الدعوى ومدوناتها من 

سير التحقيق واملحاكمة، وحسب أقوال 
املدعني بالحق الشخصي والدي املجني 
عليها اللذين اكدا أن ابنتهما قتلت على 

أثر شجار مع زوجها. 
دونت أقوال املتهم بعد أن تم إلقاء القبض 
علي��������ه وإج��������راء التحقيق مع��������ه واعترف 
بالجريم��������ة املس��������ندة إلي��������ه أم��������ام القائ��������م 
بالتحقيق وقاضي التحقيق وذكر أنه قد 
حدثت مش��������اكل ما بينه وزوجته املجني 
عليه��������ا بس��������بب خالفات ش��������خصية بعد 
اكتش��������افه لعدد من الرسائل على هاتفها 

الشخصي والتي يجهل مصدرها.
وتاب��������ع املتهم أنه قبل يومني من الحادث 
حصلت مش��������اجرة بيني وب��������ني زوجتي 
وقم��������ت بضربها بي��������دي وأخ��������ذت ابنتي 
منه��������ا وس��������لمتها الى والدت��������ي وبتاريخ 
الح��������ادث وفي حدود الس��������اعة التاس��������عة 
مس��������اء تك��������ررت املش��������كلة ذاته��������ا وقم��������ت 
بالس��������ب والش��������تم عليه��������ا ول��������م اس��������تطع 
تماسك أعصابي وضربتها على منطقة 
الخصر وقمت بمسكها من رقبتها بيدي 

وخنقتها حتى فارقت الحياة. 
وأضاف املتهم "بعدها تولدت لدي فكرة 
أن أق��������وم بتعليقها في املروحة الس��������قفية 
لكي أوحي بأنه��������ا أقدمت على االنتحار، 
وفع��������اًل قمت بوضع )الطبل��������ة( املوجودة 
ف��������ي الغرف��������ة أس��������فل املروح��������ة ووضعت 
)الش��������ال( ال��������ذي كانت ترت��������دي وربطتها 
في أس��������فل املروحة الس��������قفية ثم حملتها 
لغ�����رض ربطها في أس����فل قطعة القماش 
)الشال( إال أنها سقطت على وجهها من 

غير قص��������د ثم كررت املحاول��������ة وربطتها 
ثانية وبعدها قمت بترك الدار والذهاب 
إل��������ى محلي وبقيت فيه إلى حد الس��������اعة 
الثانية عشر والنصف من ذلك اليوم ومن 
ث��������م توجهت إلى داري وعند مش��������اهدتي 
لزوجت��������ي معلقة ف��������ي املروحة الس��������قفية 
قم��������ت بالصراخ مدعيًا عل��������ى أنها أقدمت 

على االنتحار.
اطلع��������ت املحكم��������ة عل��������ى مح��������ل الحادث 
ومحضر الكشف على جثة املجنى عليها 
ومحضر كش��������ف الداللة ومحضر ضبط 
الشال وأجهزة املوبايل العائدة للمجني 

عليها.     
الخاص��������ة  الطبي��������ة  التقاري��������ر  وأظه��������رت 
باملجن��������ي عليها الصادرة م��������ن الصبابة 
العدلي��������ة املتضمنة أن س��������بب الوفاة هو 
تع��������رض املجني عليه��������ا للخنق الرباطي 
ممت��������د من جانبي الرقبة م��������رورًا بالجهة 
األمامي��������ة محدث��������ًا ط��������وق س��������حجي غير 
منتظم بطول 10 س��������م وعرض 1 س��������م مع 
تمزق األنسجة ونزف دموي تحت مكان 

الشنق أدت إلى الوفاة. 
ولدى تدوين أقوال ش��������هود الدفاع والدي 
املتهم ذكروا بأن ولدهما )املتهم( لم يكن 

موجودًا في الدار وقت ارتكاب الحادث. 
ووج��������دت املحكم��������ة أن األدل��������ة املتحصلة 
بالدعوى تمثلت باعتراف املتهم اعترافًا 
مفص��������اًل ودقيقًا بالجريمة املس��������ندة إليه 
ف��������ي دور التحقي��������ق والذي ج��������اء واضحًا 
وصريح��������ًا وبتواف��������ر كاف��������ة الضمان��������ات 
القانوني��������ة ومنها حض��������ور االدعاء العام 
واملحامي املنتدب بقيام��������ه بقتل املجني 
عليها أثر مشاجرة أنية حصلت بينهما 
دون س��������ابق إصرار أو عداوة، وتعزز هذا 
االعت��������راف بمحضر كش��������ف الداللة الذي 
ج��������اء مطابقًا مع أق��������وال املته��������م ووقائع 
الدعوى وظروفها وما ثبت بكتاب دائرة 
الط��������ب العدلي وأق��������وال املدع��������ني بالحق 

الشخصي ومحاضر الضبط. 
علي��������ه تج��������د املحكم��������ة أن األدل��������ة كافي��������ة 
ومقنعة إلدانة املتهم وف��������ق مادة التهمة 
امل�����وجه��������ة إلي��������ه، وحكم��������ت املحكمة على 
املته��������م ) ر ( بالس��������جن املؤب��������د اس��������تنادا 
ألح��������كام املادة 405 من قان��������ون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل، مع االحتفاظ 
للمدع��������ني بالح��������ق الش��������خصي باملطالبة 
بالتعوي��������ض أم��������ام املحاك��������م املدنية بعد 
اكتساب القرار الدرجة القطعية ، وصدر 
الق��������رار وجاهليا باالتف��������اق وفقًا ألحكام 
امل��������ادة 182 / أ األصولي��������ة قابال للتمييز 

والتميز التلقائي وأفهم علنا. 
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■ بغداد / عالء محمد

تمول عصاب��������ات داعش اإلرهابية ذاتها 
بطرق غير شرعية وغير قانونية ما بني 
الس��������رقة واإلتاوات والقتل متجاهلة كل 

القيم الدينية واإلنسانية.
وفي ملف قضية اطلعت عليها صحيفة 
"القضاء"  مولت هذه العصابات نفسها 
بسرقة مصرف في قضاء سامراء يودع 

فيه األهالي معاشاتهم.
وجاء ف��������ي مل��������ف القضية ب��������ان محكمة 
جنايات صالح الدي��������ن بهيئتها األولى 
أص��������درت حكما بالس��������جن مل��������دة خمس 
عش��������رة س��������نة بحق امل��������دان ) أ، ذ( لقيامه 
بجريمة س��������طو مس��������لح باالش��������تراك مع 
عصابت��������ه اإلجرامي��������ة بالهج��������وم عل��������ى 
مصرف الرش��������يد / فرع سامراء وسرقة 
مبلغ مق��������داره )اثنان وس��������بعون مليون 
دينار عراقي( إضافة إلى س��������رقة طوابع 
مالي��������ة مختلف��������ة لغ��������رض تقدي��������م الدعم 

واالسناد لهذه العصابات اإلرهابية.
قاض��������ي التحقي��������ق املخت��������ص والجهات 
االمنية شخصوا وتابعوا كل تحركاته، 
وبينم��������ا يمش��������ي متخفيا ف��������ي الطرقات 
كون��������ه مطلوبا وصادرا بحقه أمر قبض 
وتحر وفقا ألحكام املادة الرابعة / 1 من 
قان��������ون مكافحة اإلرهاب، وقع في ايادي 
مفارز األمن الوطني بعد متابعة ورصد 
دقيق لكل تحركاته، املجرم اإلرهابي كان 

يروم إص��������دار جواز له م��������ن قبل مديرية 
الج��������وازات لكن وقع بف��������خ وكمني محكم 

ليعترف بوقائع هذه القضية وأدلتها.

تفاصيل التحقيقات
التحقيق��������ات جرت مع املدان في املديرية 
العام��������ة ملكافح��������ة اإلره��������اب والجريم��������ة 
املنظم��������ة ، اعت��������رف فيه��������ا ام��������ام ضابط 
التحقيق وامام الس��������يد قاضي محكمة 
التحقي��������ق املركزية باالنتم��������اء ومبايعة 
التنظيم��������ات اإلرهابية على يد ابن عمه 
وزوج شقيقته، الفتا خالل اعترافه إلى 
أن "عملية الس��������طو املسلح اشترك فيها 
م��������ع مجموع��������ة إرهابية عل��������ى مصرف 
الرشيد – فرع سامراء وتمت فيها سرقة 
مبل��������غ مال��������ي مق��������داره اثنان وس��������بعون 
ملي��������ون دينار عراقي م��������ع طوابع مالية 

مختلفة".
واملطل��������وب  امل��������دان  اإلرهاب��������ي   وس��������رد 
ف��������ي عمليات أخ��������رى تفاصي��������ل العملية 
الت��������ي نفذها مع ش��������ركائه والتي جاءت 
األقوال متطابقة مع أقوال الشهود وهم 
)موظفو املصرف املسطو عليه (، والتي 
أشار فيها إلى أنه "صباح يوم الحادث 
قام��������ت مجموعت��������ه اإلرهابي��������ة وهو من 
ضمنه��������م باقتح��������ام املص��������رف الرش��������يد 
فرع س��������امراء والواقع بالقرب من مرقد 
اإلماميني العسكريني )عليهما السالم( 
وتحت تهديد الس��������الح تمكنوا من نهب 

األم��������وال والطوابع املالي��������ة املودعة فيه، 
مضيف��������ا أنه��������م  اس��������تطاعوا الهرب من 
مكان الحادث وبعدها تم تس��������ليم كامل 
املبل��������غ إل��������ى اإلرهابي املقب��������ور )ه� ، س( 
لدعم التنظيم اإلرهابي املنتميان إليه".

ف��������ي ختام مل��������ف القضي��������ة رأت املحكمة 
وبعد تصديق أقواله إن "األدلة املتحصلة 
فيها كافية لتجريم املدان اإلرهابي بعد 
اعترافه الصريح إمام القائم بالتحقيق 
وأمام السيد قاضي التحقيق حيث جاء 
اعترافه املفصل واملعلل والواضح سببا 
للحكم عليه من قب��������ل محكمة املوضوع 
)محكم��������ة الجنايات(، فضال عن التقرير 
االس��������تخباري املتحص��������ل ض��������ده والتي 
ع��������ززت بوج��������ود اضب��������ارة كون��������ه اب��������رز 
عناصر التنظيم��������ات القاعدة اإلرهابي 

ومن الجيل األول".
ولكل ما تقدم وحيث أن األدلة املتحصلة 
بالقضي��������ة جرمت��������ه وفقا إلح��������كام املادة 
194 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات رق��������م 111 
ق��������ررت محكم��������ة  املع��������دل،  لس��������نة 1969 
جنايات صالح الدي��������ن – الهيئة األولى 
بالس��������جن ملدة خمس عش��������رة س��������نة عن 
جريمة االش��������تراك مع عصابة مس��������لحة 
بالهج��������وم على مصرف الرش��������يد – فرع 
س��������امراء ونهب اثنني وس��������بعني مليون 
دين��������ار واالس��������تيالء بالق��������وة عل��������ى هذا 
املبلغ وطواب��������ع مالية مختلفة وبدوافع 

وغايات إرهابية.

متهم بسطو مسلح على مصرف 
في سامراء يواجه السجن 15 سنة

■ المتهم حاول مرارا قتل أوالده قبل الحادثة

■ المتهم خضع للمحاكمة ويواجه حكم السجن المؤبد

https://www.hjc.iq/view.68846/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بابل - نينوى/ مروان الفتالوي

وش���ارك ف��ي ال��ورش��ة ب��اق��ة كبيرة من 
ووكاالت  فضائيات  اإلع���الم،  وسائل 
أن���ب���اء وإذاع������ات م��ح��ل��ي��ة إض���اف���ة إلى 
ومنظمات  النقابات  ممثلي  حضور 
املجتمع امل��دن��ي ف��ي امل��ح��اف��ظ��ة، وهي 
الورشة الثانية التي تنظمها املحكمة 
توجيهات  ع���ل���ى  ب����ن����اء  ت����أت����ي  ال����ت����ي 
رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء األع���ل���ى من 

أجل إشاعة الثقافة القانونية.

استقالل تام
القاضي  االستئناف  رئيس  وتحدث 
باسم العارضي في مستهل الورشة 
عن أهمية التمييز بني عمل القضاء 
وال����دوائ����ر ال��ع��دل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 
العدل، الفتا إلى أن السلطة القضائية 
استقالليتها  منحت   2003 ع��ام  بعد 
ال���ت���ام���ة ب���ع���د ان��ف��ص��ال��ه��ا ع����ن وزارة 
العدل، لكن حتى اآلن مازال الكثيرون 
ال يميزون بني القضاء ووزارة العدل 
والدوائر التابعة لها، وقد يكون بني 
ال��دوائ��ر اتصال خالل  القضاء وه��ذه 
والتسجيل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ك���دائ���رة  ال��ع��م��ل 
تتبع  ال����دوائ����ر  ه����ذه  أن  إال  ال���ع���ق���اري 

وزارة العدل وال تتصل بالقضاء.
وعّرج القاضي باسم العارضي على 
عمل رئيس االستئناف واملهام املناطة 
به، الفتا إلى سوء الفهم الذي يكتنف 
ك��ث��ي��ري��ن ح���ول أع���م���ال ه���ذا املنصب، 
إداري صالحيته  أن��ه منصب  م��ؤك��دا 
للمحاكم  اإلداري��������ة  األوام�������ر  إص������دار 
والتنقالت  ال��ع��م��ل  ت��ن��ظ��ي��م  أج����ل  م���ن 
ق��ض��ائ��ي��ة منها رئاسة  ول���ه س��ل��ط��ات 
واملدنية،  الجزائية  التمييزية  الهيأة 
وهما هيئتان تنظران قرارات محاكم 

الجنح والبداءة.
ول��ف��ت إل���ى أن رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف ال 
القبض والتوقيف  ب��أوام��ر  ل��ه  ع��الق��ة 

محاكم  اخ�������ت�������ص�������اص  م��������ن  وه�����������ي 
التحقيق.

من  ال����ت����ح����ق����ي����ق  ق������اض������ي  أن  وأك�����������د 
م���س���ؤول���ي���ات���ه إح����ال����ة ال���ق���ض���اي���ا الى 
م��ح��اك��م ال��ج��ن��ح أو ال��ج��ن��اي��ات حسب 
تقديره، أما الجنايات فهي املسؤول 
التحقيق  بقرارات قاضي  الطعن  عن 
وق��رارات��ه��ا ب��ات��ة، وال ي��ت��دخ��ل رئيس 
االستئناف بالجانب القانوني لعمل 

هذه املحاكم.
وت�����داخ�����ل أث�����ن�����اء ال�����ورش�����ة ع������دد من 
الحضور حول عمل القضاء، وكانت 
االستئناف  رئ��ي��س  ال��س��ي��د  إج���اب���ات 

وافية.

القضاء ليس خصما
وردا على سؤال يتعلق بما يكتب من 

آراء ومنشورات مسيئة لعمل القضاء 
وإمكانية إقامة الشكاوى ضد هؤالء، 
بأن  العارضي  باسم  القاضي  أج��اب 
"القضاء مؤسسة مستقلة هدفها حل 
ال��ن��زاع��ات ال��ت��ي ت��ح��ص��ل ب��ني األفراد 
أو ب��ني األف����راد وامل��ؤس��س��ات، وه��و ال 
ي��ه��دف إل���ى أن ي��ك��ون خ��ص��م��ا ألحد، 
وق����د ن��غ��ض ال���ط���رف ع���ن ال��ك��ث��ي��ر من 
التجاوزات التي تحصل هنا وهناك، 
إال إذا كان هذا التجاوز يشكل جريمة 

يعاقب عليها القانون".
وح���ول م��س��أل��ة ال��ت��واص��ل م��ع اإلعالم 
ونشر القرارات الصادرة عن املحاكم 
"القضاء  أن  رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف  أك���د 
م��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى اإلع�����الم ول��ي��س��ت هناك 
قرارات  هناك  أن  إال  بينهما،  قطيعة 
ل��م تكتسب  غ��ي��ر ق��اب��ل��ة للنشر ألن��ه��ا 

درج���ة ال��ب��ت��ات ب��ع��د، وم���ا ت���زال هناك 
فحتى  وإع��ادت��ه��ا،  لنقضها  إمكانية 
اك��ت��س��اب ال����ق����رارات درج����ة ال��ب��ت��ات ال 
بسمعة  تتعلق  ألن��ه��ا  نشرها  ي��ج��وز 
امل��ت��ه��م وع��ائ��ل��ت��ه وه���دف ال��ق��ض��اء هو 

حفظ كرامة اإلنسان".
العارضي  ب����اس����م  ال����ق����اض����ي  وح������ث 
الحضور من اإلعالميني والتربويني 
القانونية  ال��ث��ق��اف��ة  ب���ث  أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
مواقع  ف�����ي  ال����ش����ائ����ع����ات  وم����ح����ارب����ة 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي وع������دم نشر 
امل��ع��ل��وم��ة ق��ب��ل ال��ت��أك��د م���ن صحتها، 
الف���ت���ا إل����ى أن ال���ق���ض���اء م��ن��ف��ت��ح على 
أي ن��ش��اط م��ن ش��أن��ه ت��ع��زي��ز الثقافة 
ك����ان برنامجا  ل���و  ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ت��ى 
أو غيره، مؤكدا  امل���دارس  تربويا في 
اه��ت��م��ام ال��ق��ض��اء ب��االس��رة ال��ت��ي تعد 

ل��ب��ن��ة امل��ج��ت��م��ع وت��خ��ص��ي��ص محاكم 
معنية بها.

م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ح��دث امل��دع��ي ال��ع��ام في 
بابل القاضي حسني شاكر عن عمل 
االدع���������اء ال����ع����ام الس���ي���م���ا م����ا يخص 
"قانون  أن  إلى  النزاهة، الفتا  قضايا 
االدعاء العام حدد عمل نائب املدعي 
ال����ع����ام ال������ذي ي���ت���م ب���ن���اء ع���ل���ى إخبار 
ت��ح��ري��ري او ش���ف���وي ي���ق���دم ل����ه، وفي 
األمور التي تتعلق باملال العام يبادر 
امل��دع��ي ال��ع��ام وي��ت��واص��ل م��ع مصدر 
مئات  "تحريك  إلى  املعلومة"، مشيرا 
ال���دع���اوى م��ن ق��ب��ل االدع����اء ال��ع��ام في 
ب��اب��ل ت��ت��ع��ل��ق ب���امل���ال ال���ع���ام وصدرت 
أح����ك����ام ح���ض���وري���ة وغ���ي���اب���ي���ة بحق 

العديد من املتهمني".
وأضاف أن "االدعاء يتقبل اإلخبارات 

ك����ان من  م���ن أي ش��خ��ص ح��ت��ى وإن 
ال���ق���ض���اء على  ف���ي س��ب��ي��ل   دون اس����م 

آفة الفساد".

ورشة نينوى
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، أق��ام��ت رئ��اس��ة محكمة 
اس��ت��ئ��ن��اف ن��ي��ن��وى االت��ح��ادي��ة ورشة 
ع�����م�����ل م��������ع ع����������دد م��������ن اإلع�����الم�����ي�����ني 
وال��ص��ح��ف��ي��ني ف��ي امل��ح��اف��ظ��ة إلشاعة 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وت��وض��ي��ح الدور 

الدستوري للقضاء.
"القضاء" في استئناف  وقال مراسل 
ع��ل��ى توجيهات  "ب���ن���اء  إن����ه  ن��ي��ن��وى 
القضاء  م����ج����ل����س  رئ�����ي�����س  ال����س����ي����د 
زيدان،  فائق  السيد  القاضي  االع��ل��ى 
اس���ت���ئ���ن���اف نينوى  م��ح��ك��م��ة  اق����ام����ت 
إلشاعة  ع����م����ل  ورش���������ة   االت������ح������ادي������ة 

الثقافة القانونية".
وأض����اف أن "ال���ورش���ة ح��ض��ره��ا عدد 
من اإلعالميني والصحفيني من أبناء 
عرض  تقديم  خاللها  وت��م  املحافظة 
موجز عن العمل القضائي وتوضيح 
ال������������دور ال������دس������ت������وري وال����ق����ان����ون����ي 
التحقيق  إج������������راءات  ف�����ي  ل���ل���ق���ض���اء 
وامل����ح����اك����م����ة، وت����م����ت اإلج�����اب�����ة على 
مقدمتها  وف��ي  املواضيع  من  العديد 
م��ل��ف ت��ع��وي��ض��ات امل��ت��ض��رري��ن جراء 
ال����ع����م����ل����ي����ات ال����ح����رب����ي����ة واألخ������ط������اء 
االرهابية  وال���ع���م���ل���ي���ات  ال��ع��س��ك��ري��ة 
وجرائم االبتزاز اإللكتروني وتشابه 

األسماء".
وتابع أن "اللقاء أكد على أهمية دور 
وإظهارها  الحقائق  نقل  في  اإلع��الم 
للمواطنني بما يخدم الصالح العام".

ورش عمل جديدة إلشاعة الثقافة القانونية 
في استئنافي بابل ونينوى

■ بغداد/ ليث جواد
 

شرع مجلس القضاء األعلى بحملة تطعيم 
ض��������د في��������روس كورون��������ا للس��������ادة القض��������اة 
وموظفي املجلس للحد من انتش��������ار الوباء 
ضمن الجهود الرامية لدعم حملة التطعيم 
في البالد بالتنس��������يق مع وزارة الصحة في 

مقر املجلس ورئاسات االستئناف. 
وقال رئيس اس��������تئناف الرصافة االتحادية 
القاضي عم��������اد الجاب��������ري إن "الفرق الطبية 
متواجدة في رئاس��������ة االس��������تئناف من اجل 
اعطاء الس��������ادة القضاة واملوظفني التطعيم 
ضد في��������روس كورون��������ا"، الفتا إل��������ى أن "هذا 
الحمل��������ة  هي إجراء صحي م��������ن اجل حماية 
جميع العاملني في رئاس��������ة االستئناف  من 

خطر اإلصابة بفيروس كورونا" .
وأض��������اف أن "حملة التلقيح س��������وف تش��������مل 
القضاة واملوظفني والحراس القضائيني ملن 

يرغب بأخذ اللقاح".
فيما ذكر مس��������ؤول شعبة الس��������المة املهنية 
التاب��������ع إلى مكت��������ب التصاري��������ح األمنية في 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى  احم��������د خلفي��������ة 
)القض��������اء( إن "املجلس قام بالتنس��������يق مع  ل�
وزارة الصحة بتنظيم حملة لتطعيم السادة 
القضاة واملوظفني وذويهم للحد من تفشي 

الوباء في البالد".
وأض��������اف أن "عملي��������ة التطعيم ه��������ي طوعية 
وليس��������ت إجبارية ومن ح��������ق املوظف رفض 

عملي��������ة الحصول عل��������ى اللق��������اح", وتابع ان 
"الفريق الطبي مس��������تمر بعمله لحني اكتمال 
عملي��������ة تطعيم جمي��������ع الراغبني بالحصول 

على اللقاح".
وأش��������ار خليفة إلى أن "عملي��������ة التطعيم تتم 
على ش��������كل وجب��������ات يومية وبع��������د االنتهاء 
من عملية تطعيم القضاة واملوظفني سيتم 
االنتقال إلى عملية تطعيم الراغبني وذويهم 
ف��������ي مق��������ر املجلس"، منوه��������ا ب��������أن "التطعيم 
سيش��������مل جميع رئاس��������ات االس��������تئناف في 
الع��������راق".  من جانب��������ه، أوضح مدي��������ر املركز 
الصح��������ي في ح��������ي القادس��������ية الدكتور عمر 

)القض��������اء( انه "ت��������م تخصيص 120  موفق ل�
جرع��������ة يوميا ملوظفي مق��������ر مجلس القضاء 
األعلى للس��������ادة القض��������اة واملوظفني إضافة 
إلى ذويهم وبواق��������ع جرعتني تفصل احدها 

عن األخرى نحو ثالثة أسابيع تقريبا".
مضيف��������ا أن "الفري��������ق الطب��������ي يق��������وم بكاف��������ة 
اإلج��������راءات الصحي��������ة قب��������ل منح الش��������خص 
الراغ��������ب بالحصول على اللق��������اح للتأكد من 

سالمته الصحية قبل اخذ التطعيم".
وأكد موف��������ق أن "التطعيم املخصص ملجلس 
القضاء األعلى هو لقاح فايزر"، الفتا إلى ان 
"هناك إقباال كبيرا على تلقي اللقاح من قبل 
قض��������اة وموظفي املجلس"، مؤك��������دا أنه "بعد 
اخذ الجرعة األولى يحصل الش��������خص على 
وثيقة تثبت حصوله على اللقاح مع تحديد 

موعد الجرعة الثانية". 
يذك��������ر ان العديد من رئاس��������ات االس��������تئناف 
شهدت خالل األيام املاضية حمالت تطعيم 
للس��������ادة القض��������اة واملوظفني ض��������د فيروس 
كورون��������ا. فيما أعرب عدد م��������ن املوظفني عن 
ارتياحه��������م لهذه الحملة لكونها ستس��������اهم 
في حمايتهم من هذا الفيروس السيما وان 
عملهم اليوم هو التواصل مع املراجعني في 
املحاك��������م، معتبري��������ن أن "التطعي��������م هو الحل 
األنس��������ب للحد من انتش��������ار هذا الوباء الذي 
يعاني منه العالم اجمع منذ سنتني تقريبا 
لكي نتمك��������ن من مواصلة حياتن��������ا اليومية 

بشكل اعتيادي.

القضاء يشرع بحملة تطعيم القضاة 
والموظفين للوقاية من فيروس كورونا

■ استمرار حمالت تطعيم قضاة وموظفي المحاكم باللقاحات.. عدسة/ حيدر الدليمي

محاكم االستئناف تنظم دورات تطويرية 
للباحث االجتماعي في األحوال الشخصية

■ بغداد/ علي البدراوي

ضمن املب��������ادرات التطويرية التي يحرص 
مجل��������س القضاء األعلى عل��������ى إقامتها في 
عم��������وم محاك��������م اس��������تئناف الع��������راق وبناء 
على ما ج��������اء بجلس��������ة املجل��������س املنعقدة 
تضمن��������ت  والت��������ي   2021/7/11 بتاري��������خ 
التوجيه بإقامة دورات وورش عمل لعموم 
رئاس��������ات اس��������تئناف الع��������راق تضم قضاة 
محاك��������م األح��������وال الش��������خصية والباحثني 
االجتماعي��������ني. ش��������هدت ع��������دد م��������ن محاكم 
االس��������تئناف إقام��������ة ورش لتطوي��������ر عم��������ل 
الباح��������ث االجتماعي في محاك��������م األحوال 

الشخصية.
فف��������ي الثام��������ن من ش��������هر آب املاض��������ي نظَم 
معهد التطوي��������ر القضائي في مقر مجلس 
القضاء األعلى ورش��������ة تدريبية ملناقش��������ة 
أعمال الباحث��������ني االجتماعيني في محاكم 
االستئناف. أدارها القاضي احمد جاسب 
عكلة بمش��������اركة عدد من الس��������ادة القضاة 
االوائل محاكم االحوال الش��������خصية وعدد 
م��������ن املختص��������ني بالبح��������ث االجتماعي من 
ناقش��������ت  االس��������تئناف  محاك��������م  مختل��������ف 
تطوير عمل البحث االجتماعي في املحاكم 

وكيفية رفع كفاءته. 
وم��������ن قبله��������ا نظم��������ت محكمة اس��������تئناف 

الك��������رخ صباح يوم االثن��������ني املوافق الثاني 
م��������ن ش��������هر آب ورش��������ة عم��������ل بخص��������وص 
البحث االجتماعي حضرها الس��������يد نائب 
)ص��������الح  القاض��������ي  االس��������تئناف  رئي��������س 
دري��������ب( والس��������ادة القض��������اة ف��������ي محاك��������م 
األحوال الش��������خصية وعدد م��������ن الباحثني 
االجتماعي��������ني. حي��������ث تمت مناقش��������ة ابرز 
املعوقات التي تواج��������ه البحث االجتماعي 
وكيفية إيجاد الحلول املناس��������بة التي من 

شأنها أن تصنع الفارق في العمل. 
وق��������د كان م��������ن ضم��������ن التوصي��������ات الت��������ي 
خرجت بها الورشة إقامة دورات للباحث 
االجتماع��������ي الضافة الخب��������رات في مجال 
عمل��������ه ووفق س��������ياق عم��������ل يالئ��������م الواقع 

الحالي. 
وف��������ي س��������ياق متص��������ل ش��������هد اس��������تئناف 
الرصاف��������ة اقامة ورش��������ة تتعل��������ق بالجانب 
ذاته في صبيحة يوم الثالث من ش��������هر آب 
املاض��������ي طرحت فيها جميع االش��������كاليات 
لتش��������خيص االس��������باب الت��������ي جعل��������ت دور 
الباحث االجتماعي روتيني، حيث حضر 
الندوة الس��������يد رئيس محكمة اس��������تئناف 
الجاب��������ري(  )عم��������اد  القاض��������ي  الرصاف��������ة 
والسادة القضاة األوائل في محاكم األحوال 
الش��������خصية والباحث��������ني االجتماعيني في 
املحاكم التابعة لهذه الرئاس��������ة.  حيث أكد 

السيد رئيس االستئناف على دور الباحث 
االجتماعي في محاكم االحوال الشخصية 
داعيًا لبذل املزيد من الجهد إليصال طرفي 
الدعوى للصلح والتراضي من اجل حماية 

االسرة واملجتمع من حاالت الطالق. 
مؤك��������دًا ف��������ي حديث��������ه على وج��������وب تطوير 
ق��������درات الباح��������ث االجتماع��������ي ع��������ن طريق 
اقام��������ة دورات وورش عمل ملنحه املزيد من 

الخبرة.

استئناف واسط
وف��������ي الجانب ذاته نظمت رئاس��������ة محكمة 
استئناف واسط االتحادية ورشة تناولت 
الشأن ذاته طرحت فيها جميع اإلشكاليات 
لتش��������خيص األس��������باب الت��������ي جعل��������ت دور 
الباح��������ث االجتماعي روتيني. حيث حضر 
الورش��������ة الس��������يد رئيس محكمة استئناف 
واس��������ط االتحادية القاض��������ي )احمد هادي 
حس��������ني( والس��������ادة قضاة محاكم االحوال 
الش��������خصية والباحث��������ني االجتماعيني في 
املحاكم التابعة لهذه الرئاسة, وقد ابديت 
فيها املقتراح��������ات لغرض ايج��������اد الحلول 
للمعوق��������ات الت��������ي تواج��������ه عم��������ل الباحث 
االجتماع��������ي وتطوي��������ر قدراته ع��������ن طريق 
إقام��������ة دورات وورش عمل يكتس��������ب منها 

املزيد من الخبرة.

■ دورة تطويرية لعمل الباحث االجتماعي..عدسة/ حيدر الدليمي
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بناًء على توجيهات السيد رئيس مجلس القضاء األعلى، أقامت رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية ورشة عمل حول الدور القانوني والدستوري 
للقضاء ومناقشة املبادئ الدستورية الستقالل القضاء والفصل بني السلطات، والتمييز بني أعمال املحاكم والدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل، 

بحضور رئيس املحكمة القاضي باسم عبد زيد العارضي ونائب الرئيس القاضي عبيد صبري ورئيس االدعاء العام في بابل القاضي حسني شاكر.

■ محاكم االستئناف تستمر بتنظيم ورش عمل إلشاعة الثقافة القانونية



لقد تعاملت التشريعات الجنائية الحديثة 
مع ح��������االت جنوح األح��������داث بعلمية ودقة 
ومهنية قانونية عالية املستوى، فتضمنت 
موضوعي��������ة  أحكام��������ا  التش��������ريعات  ه��������ذه 
وأحكام��������ا إجرائي��������ة راعت فيه��������ا املصلحة 
الفضل��������ى للح��������دث الجانح، وكان املش��������رع 
العراقي في قان��������ون رعاية األحداث رقم 76 
لس��������نة 1983 الس��������باق في هذا املجال حيث 
تضمنت مواد القانون، املشار إليه، أحكاما 
قانونية تعتبر مفخرة للتش��������ريع واملشرع 
العراق��������ي ملا تضمنته من سياس��������ة جنائية 
تضمنت أس��������اليب قانونية وقائية وأخرى 
إصالحي��������ة ملعالجة جنوح الحدث وإعادته 
إلى الحياة االجتماعية، وان املدقق للمواد 
القانوني��������ة الت��������ي احتواه��������ا قان��������ون رعاية 

األحداث يلمس ذلك ويراه بوضوح.
وقد اعتنى املشرع بتنظيم األحكام املتعلقة 
بالتدابي��������ر املفروضة عل��������ى الحدث الجانح 

والتي سنوجزها باآلتي:
مصطل��������ح التدبير: هو اصط��������الح قانوني 
مس��������تخدم في قان��������ون رعاي��������ة األحداث في 
مقابل العقوب��������ة املفروضة عند إدانة املتهم 
البال��������غ، فال يس��������تخدم اصط��������الح العقوبة 
عند إصدار حكم باإلدان��������ة على الحدث بل 
تس��������تخدم مف��������ردة التدبير لكونه��������ا أجمل 
تعبيرا وألط��������ف صياغة وأخ��������ف وقعا في 

نفس الحدث.
أن��������واع التدابي��������ر: وردت التدابير في قانون 
رعاية األحداث حس��������ب التدرج في ش��������دتها 

كاآلتي:
أوال: اإلنذار، ونعني به تنبيه الحدث شفاها 
وتحريرا بعدم تكرار السلوك غير املشروع 
الذي قام ب��������ه، وهذا التدبير جعله املش��������رع 

العراقي في جرائم املخالفات حصرا.
ثانيا: التس��������ليم إلى الولي أو أحد األقارب: 
إن تس��������ليم الحدث إلى من ل��������ه الوالية عليه 
أو أحد أقارب��������ه يعتبر م��������ن التدابير املهمة 
الت��������ي منحه��������ا املش��������رع لقاض��������ي املوضوع 
لغ��������رض اس��������تخدامها في ح��������االت الجنوح 
غير الخطرة، حيث يكتفي القاضي بتنبيه 
الش��������خص املس��������لم إلي��������ه الح��������دث بضرورة 
االهتمام والعناية به ومراقبته ومحاسبته 
والحيلول��������ة دون ارتكاب��������ه أفع��������اال أخ��������رى 
مخالفة للقانون، وهذا التدبير يفرض على 

الحدث )الصبي والفت��������ى( وال يفرض على 
الح��������دث الذي وصل إلى س��������ن البلوغ أثناء 

املحاكمة.
ثالثا: مراقبة الس��������لوك: وهو وضع الحدث 
تح��������ت مراقبة الباح��������ث االجتماع��������ي الذي 
تعين��������ه املحكم��������ة وال��������ذي يتول��������ى متابعة 
الح��������دث ومراقبت��������ه م��������ن خ��������الل الزي��������ارات 
امليداني��������ة التي يقوم بها على أن يكون ذلك 
كل��������ه تحت إش��������راف املحكمة. وقد اش��������ترط 
املشرع عند فرض هذا التدبير عدة شروط 
على الح��������دث الجانح تضمنتها املادة )91( 
من قانون رعاية األحداث بأن يلتزم الحدث 
بالس��������لوك الحس��������ن وأن يكون على اتصال 
دائ��������م بمراق��������ب الس��������لوك ويلت��������زم بأوامره 
وتوجيهاته ويخب��������ره في حالة انتقاله من 
محل س��������كناه أو في حالة انتقاله إلى عمل 
آخر أو مدرس��������ة أخرى، وقد أعطى املش��������رع 
بوض��������ع  املوض��������وع  لقاض��������ي  الصالحي��������ة 
ش��������روط أخرى لضم��������ان نج��������اح الغاية من 
هذا التدبير، ومن االنتقادات املوجهة لهذا 
التدبير هو قيام املشرع في الفقرة ثالثا من 
املادة )90( اش��������تراط حصول موافقة الفتى 
التحريري��������ة عند إصدار الق��������رار، والحقيقة 
ان ه��������ذا الحكم غير منطقي ذلك ألن الحدث 
تك��������ون موافقت��������ه موافق��������ة إذع��������ان وه��������و ال 
يمكن أن يع��������ارض املحكمة في ذلك ألنه قد 
يتعرض ال��������ى فرض تدبير أش��������د عليه وال 

نعرف الحكمة من اشتراط هذه املوافقة.
رابع��������ا: االيداع في م��������دارس التأهيل : وهذا 
التدبي��������ر يعن��������ي إي��������داع الحدث ف��������ي إحدى 

املدارس التأهيلية التي نص عليها املشرع 
وبحسب التصنيف العمري للحدث وهذه 
امل��������دارس ه��������ي مدرس��������ة تأهي��������ل الصبيان، 
مدرس��������ة تأهيل الفتيان، مدرس��������ة الشباب 
البالغني، وهذه األخيرة يوضع فيها الحدث 
بعد بلوغه سواء كان ذلك أثناء املحاكمة أو 

بعدها عند تنفيذ الحكم الصادر عليه.
إن ه��������ذه املدارس كان��������ت في الس��������ابق أكثر 
قدرة وإمكانية على معالجة جنوح الحدث 
وتحسني س��������لوكه وإصالح أوضاعه ألنها 
كان��������ت تتمت��������ع بإمكانيات واس��������عة وتوفر 
الف��������رص للح��������دث عل��������ى التدري��������ب والتعلم 
عل��������ى حرف��������ة معين��������ة كالنج��������ارة والحدادة 
أو غيره��������ا... ال��������خ، أما في الوق��������ت الحاضر 
أصبحت هذه امل��������دارس مجرد أماكن إيداع 
ال تق��������دم أي ش��������يء جديد للح��������دث بل على 
العكس قد ت��������ؤدي إلى س��������لبيات من خالل 
االحت��������كاك باألح��������داث الجانحني الخطرين 

من أصحاب السوابق.
خامس��������ا: الغرامة : م��������ن التدابير التي نص 
عليه��������ا املش��������رع هو ف��������رض الغرام��������ة على 
الحدث الجانح، وه��������ذا التدبير على الرغم 
من االنتق��������ادات املوجهة اليه واملتمركزة إن 
الحدث هو ش��������خص غير مؤهل للحصول 
عل��������ى ايراد م��������ادي وان مصروف��������ه ونفقاته 
عل��������ى أهله فكيف له أن يس��������دد الغرامة؟ إال 
أن اإليجابيات في ه��������ذا التدبير انه يعطي 
الفرصة للح��������دث الجانح بع��������دم االختالط 
م��������ع الجانحني اآلخرين كما هو الحال عند 
فرض تدبير س��������الب للحرية، وقد استطاع 
املش��������رع العراقي تالفي سلبية هذا التدبير 
من خ��������الل الس��������ماح باس��������تحصال الغرامة 
تنفي��������ذا أي على ش��������كل دفعات وليس دفعة 

واحدة.
ومن مميزات أحكام التدبير أن املشرع فيما 
يخص التدابير الس��������البة للحرية )االيداع( 
بتنفيذه��������ا  للقاض��������ي  صالحي��������ة  اعط��������ى 
بالتعاقب أو بالتداخل وفق ما نصت عليه 
املادة )68( أحداث، كما أن املش��������رع أجاز في 
املادة )78( أحداث الحكم بالغرامة بدال من 
اإليداع في جرائ��������م الجنايات والجنح متى 
ما وج��������د القاضي أن الغرام��������ة هي األصلح 
في الح��������دث، كما أن األح��������كام الصادرة في 

الجنايات شملت بالتمييز الوجوبي.

التدابير في قضاء األحداث

القاضي وائل ثابت الطائي
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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.

اآلثار المترتبة على المطالبة القضائية

تقس��������م الطلبات املقدمة للقضاء ف��������ي الدعوى املدنية 
إل��������ى طلب��������ات أصلي��������ة وطلب��������ات عارض��������ة او طارئة, 
وامل��������راد بالطلب القضائ��������ي االصلي بان��������ه: اول طلب 
يق��������دم ال��������ى املحكمة م��������ن املدعي اس��������تعماال لحقه في 
الدع��������وى القضائية ويس��������مى ايض��������ًا بالطلب املفتتح 
للخصومة. واما الطلبات العارضة بمعناها الواسع: 
بدى بمناس��������بة طلب اصلي وفي 

ُ
هي الطلبات التي ت

اثناء النظ��������ر فيه وترمي الى وقف الس��������ير في الطلب 
االصل��������ي او منع الحكم ب��������ه او تغيير وجه الحكم فيه 
��������ه للطلب االصلي 

ّ
او يك��������ون الغرض م��������ن ابدائه ضم

والحك��������م فيهما مع��������ًا, وللمدعي الحق ف��������ي تقديم ما 
يش��������اء من الطلب��������ات االصلية طاملا توافرت ش��������روط 
قبولها بخالف الطلبات العارضة التي حدد املش��������رع 
حق الخصم في تقديمها للقضاء. وسواء كان الطلب 
املرف��������وع للقضاء أصلي��������ًا ام عارضًا تترتب على رفعه 
اث��������ار منها م��������ا يتعلق باملحكم��������ة ومنها م��������ا يتعلق 
بالخص��������وم, ذل��������ك ان الخصوم��������ة بوصفها سلس��������لة 
متتابعة من االعمال االجرائية فتكون وسطًا قانونيًا 
لترتي��������ب بعض االثار القانونية ب��������دءًا من تاريخ رفع 

الطلب، وهذه اآلثار هي:- 
ف��������ي م��������ا يتعل��������ق باملحكمة, الت��������زام القاض��������ي بإجراء 
التحقيق��������ات في الطلب والفص��������ل في موضوعه ما لم 
يحصل طارئ عل��������ى الدعوى اثناء نظرها )املواد 82-

88 مرافع��������ات مدنية( فان امتن��������ع القاضي عن الفصل 
 من 

ّ
في الدع��������وى ُعد ممتنعًا عن إحق��������اق الحق وُيعد

قبي��������ل االمتن��������اع ان يرف��������ض بغي��������ر ع��������ذر االجابة عن 
دمت له او يؤخر ما يقتضي بش��������أنها من 

ُ
عريض��������ة ق

دون مب��������رر او يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة 
واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها من دون عذر 

مقبول )املادة 3/286 مرافعات مدنية(.
وج��������اء نص امل��������ادة )30( من قان��������ون املرافعات املدنية 
متضمن��������ا )ال يجوز ألية محكمة أن تمتنع عن الحكم 
بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه واال 

د القاض��������ي ممتنعًا عن إحقاق الحق(. والحكمة من 
ُ

ع
هذا االلزام هي بسبب وظيفة القاضي وليس مصدره 

حقًا شخصيًا للخصم تجاه القاضي. 
ومما يترتب على رف��������ع الطلب الى املحكمة املختصة 
سلب االختصاص بالفصل في هذا الطلب من املحاكم 
االخرى جميعها حتى لو كانت هي املختصة باالصل 
ف��������ي نظر الدعوى, متى رفع الطلب ذاته بني الخصوم 
انفس��������هم امام محكمة مختصة به ايضًا, واذا اقيمت 
الدعوى نفس��������ها ام��������ام محكمت��������ني مختلفتني فيجوز 
احال��������ة الطلب من املحكم��������ة التي رفع اليه��������ا اوال الى 
املحكمة التي رفع اليها الطلب اخيرًا بإجراء يس��������مى 
الدف��������ع باالحالة لقيام النزاع نفس��������ه ام��������ام محكمتني 
مختلفتني, فالدفع في هذه الحالة هو صورة خاصة 

من صور الدفع بعدم االختصاص. 
ام��������ا في م��������ا يتعلق بالخص��������وم, فمن االث��������ار املتعلقة 
بالخص��������وم والتي تترت��������ب على املطالب��������ة القضائية 
فكرة عدم جواز تأثر حقوق الخصم بس��������بب ما يثيره 
خصمه من ن��������زاع وما يس��������توجبه تحقي��������ق الدعوى 
والفص��������ل ف��������ي موضوعها م��������ن وقت يتأخر بس��������بب 
ص��������دور الحكم فيها, ويبنى على ذلك ان تنظم حقوق 
الخصوم املحكوم بها على اعتبار ان الحكم قد صدر 
يوم رفع الدعوى, فرفع الدعوى من الخصم للمطالبة 
 من 

ّ
بحقوقه التي س��������يصدر حكم بها فيم��������ا بعد ُيعد

 تخطيطيًا ويترت��������ب على هذه 
ً
ه��������ذه الناحي��������ة عم��������ال

الفكرة ما يأتي:- 
قط��������ع التقادم: تنقط��������ع بإقامة الدعوى ام��������ام القضاء 
مدة التقادم املانع من سماع الدعوى املقررة ملصلحة 
املدع��������ى عليه, اذ نصت الفقرة )1( من املادة )437( من 
القان��������ون املدني العراقي على انه )تنقطع املدة املقررة 
لعدم س��������ماع الدعوى باملطالبة القضائية ولو رفعت 
الدع��������وى الى محكمة غير مختص��������ة عن غلط مغتفر, 
ف��������إن طالب الدائن غريمه ف��������ي املحكمة ولم تفصل في 

الدعوى حتى مضت املدة فإنها تسمع بعدها(.

واذا حصل انقطاع للمدة املقررة لعدم سماع الدعوى 
ب��������دأت مدة جديدة كاملدة االولى, نصت املادة 439 من 
القان��������ون املدن��������ي عل��������ى )1 - اذا انقطعت امل��������دة املقررة 
 لعدم س��������ماع الدعوى بدأت مدة جديدة كاملدة األولى. 
2 - على انه إذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات 
او إذا كان��������ت املدة املقررة لعدم س��������ماع الدعوى س��������نة 
واح��������دة وانقطعت بإقرار املدين كان��������ت املدة الجديدة 
خمس عشر سنة(, ويترتب على اقامة الدعوى ضمن 
م��������دة التقادم قطع التقادم, اما الدعوى التي تقام بعد 
انقض��������اء هذه املدة فإنه إذا دفع املدعى عليه بالتقادم 
املانع من سماع الدعوى تكون الدعوى كأنها لم تكن, 
الن التق��������ادم عل��������ى وفق التش��������ريع العراق��������ي ليس من 
النظ��������ام العام ب��������ل يجب ان يبديه املدع��������ى عليه كدفع 
لدع��������وى املدعي, وال يج��������وز للمحكم��������ة أن تثيره من 
تلقاء نفس��������ها, وبهذا الصدد نص��������ت املادة )442( من 
القانون املدني على انه )ال يجوز للمحكمة ان تمتنع 
من تلقاء نفسها من س��������ماع الدعوى ملرور الزمان بل 
يجب ان يكون ذلك بناء على طلب املدين او بناء على 
طلب دائنيه او اي ش��������خص اخر ل��������ه مصلحة في هذا 

الدفع ولو لم يتمسك به املدين(.
وه��������ذا التوجه في التش��������ريع العراق��������ي يحمل معاني 
أخالقية ومصدره التاريخي الفقه اإلس��������المي وليس 
القانون الفرنس��������ي كبعض القوان��������ني املدنية العربية 
الت��������ي تجعل التقادم م��������ن النظام العام, وانه ُمس��������قط 
للحق وليس مانعًا من س��������ماع الدعوى, فالتقادم في 
التش��������ريع العراق��������ي ال يترتب عليه س��������قوط الحق وال 
براءة ذمة املدين منه وانما يترتب عليه عدم س��������ماع 
الدع��������وى فقط, لذا يبقى التمس��������ك بالتق��������ادم مرتبطًا 
بم��������دى احس��������اس املدين بل��������زوم األداء وم��������دى خوفه 
م��������ن الله س��������بحانه وتعالى في ع��������دم أداء ما عليه من 
حقوق للناس, فقد يمنع اإلنس��������ان ذلك وازع من دين 
او قيم ف��������ي الضمير, وأم��������ا األثر االخر فهو س��������ريان 
الفوائ��������د القانوني��������ة اذ تترت��������ب على اقام��������ة الدعوى 

س��������ريان الفوائد القانونية م��������ن تاريخ اقامة الدعوى, 
أي من بدء املطالب��������ة القضائية, اذ نصت املادة )171( 
م��������ن القانون املدني )اذا كان مح��������ل االلتزام مبلغا من 
النقود وكان معلوم املقدار وقت نشوء االلتزام وتأخر 
املدي��������ن في الوفاء به كان ملزم��������ا ان يدفع للدائن على 
س��������بيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 
اربعة في املائة في املس��������ائل املدنية وخمسة في املائة 
في املسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ 
املطالب��������ة القضائية بها ان لم يحدد االتفاق او العرف 
التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص 

القانون على غيره(.
وبموج��������ب الن��������ص أعاله فإن الفوائ��������د هي تعويض 
والتعويض يكون مقابل الض��������رر, ويتحدد مقداره 
بمق��������دار الض��������رر, ف��������ي ح��������ني ان للمدع��������ي الحق في 
املطالبة بالفوائ��������د القانونية من خصمه من تاريخ 
الدع��������وى اي من تاريخ دفع الرس��������م القانوني عنها 
الى حني تأدية املبلغ املحكوم به سواء اصابه ضرر 
أم ل��������م يصبه, كما ان املادة )173( من القانون املدني 
لم تش��������ترط الس��������تحقاق فوائ��������د التأخي��������ر قانونية 
كان��������ت او اتفاقي��������ة ان يثبت الدائن ان ض��������ررا لحقه 
من هذا التأخير وبه��������ذا تصبح هذه الفوائد مجرد 
فوائ��������د ربوي��������ة, ومن االثار ايضا يع��������د رفع الدعوى 
متضمنًا اعذارًا للمدعى عليه ما يرتب عليه التزامه 
بالتعويض عند ع��������دم قيامه بتنفيذ االلتزام نصت 
امل��������ادة )257( من القانون املدني عل��������ى )يكون اعذار 
املدين بأنذاره ويجوز ان يتم االعذار باي طلب كتابي 
اخر كما يج��������وز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي 
بان يك��������ون املدين معذرا بمج��������رد حلول االجل دون 
حاج��������ة الى انذار(, ولكن رفع الدعوى ال يرتب بذاته 
اعتبار املدعى عليه سيء النية فتلزمه النتائج التي 
يرتبه��������ا القانون على ذلك, اال ان��������ه اذا كان موضوع 
الدع��������وى ملكية عني, وحكم على الحائز بردها ُألزم 
ب��������رد الفوائد والثمرات من ي��������وم رفع الدعوى نصت 

املادة )1166( من القانون املدني على )يكون الحائز 
سيء النية مسؤوال, من وقت ان يصبح سيء النية, 
ع��������ن جميع الثم��������ار التي يقبضها والت��������ي قصر في 
قبضها. غي��������ر انه يجوز له ان يس��������ترد ما انفقه في 
انتاج هذه الثمار(, ومن االثار التي تترتب على رفع 
الدعوى توارث بعض الحقوق ذات الصلة بشخص 
صاحبه��������ا والتي ال تنتقل من الس��������لف الى الخلف, 
بمعنى ان مثل هذه الحقوق اذا توفي صاحبها قبل 
املطالبة بها امام القضاء فال تنتقل الى خلفه, ولكن 
اذا توف��������ي بع��������د املطالبة امام القض��������اء فإنها تنتقل 
كاملطالب��������ة بالتعوي��������ض عن الضرر االدب��������ي, واالثر 
املترت��������ب على الفكرة املتقدم��������ة وجوب نظر الدعوى 
والفص��������ل فيها م��������ن حيث قبولها وس��������المة مبناها 
وبالح��������ال الذي كانت عليه عند رفعها بغض النظر 
عما يط��������رأ عليها بعد ذلك من تغي��������رات, بمعنى ان 
تفص��������ل املحكمة في الدعوى على النحو الذي كانت 
س��������تفصل به لو انها حكمت في الدعوى يوم رفعها 
حتى ال يضار الخصوم نتيج��������ة تأخير الفصل في 
الدعوى أيًا كان س��������بب هذا التأخي��������ر, وينبني على 
ر املدع��������ى عليه موطنه اثناء س��������ير  ذل��������ك ان��������ه اذا غيَّ
الدع��������وى واصب��������ح تابعًا بحس��������ب موطن��������ه الجديد 
الى محكم��������ة اخرى غير املحكمة الت��������ي رفعت اليها 

الدعوى فال يقبل الدفع بعدم االختصاص. 
انم��������ا ت��������م بيانه م��������ن اثار ينت��������ج عن تقدي��������م الطلبات 
االصلي��������ة والعارض��������ة, وهناك آثار تترت��������ب على رفع 
الطل��������ب االصل��������ي فقط ومن هذه االثار هي ان تنش��������ئ 
خصوم��������ة ال وجود لها قبل ابدائه على خالف الطلب 
ل من 

ّ
العارض فال ينش��������ئ خصومة جدي��������دة إنما ُيعد

نط��������اق خصومة قائم��������ة, اما االثر االخ��������ر فانه يصار 
الى تقدير قيمة الدع��������وى اضافة الى تحديد املحكمة 
املختصة بالدعوى الن الطل��������ب االصلي يحدد نطاق 
الخصومة س��������واء من حيث موضوعه��������ا او من حيث 

الخصومة فيها وسببها. 

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

 الوجود إحساس مرتبط بنا عندما نغادره 
ال يك��������ون موجودا، نح��������ن نعني ال نعرف وال 
نحدد، وهذه هي الحتمية، فإذا كان القانون 
نظام��������ًا م��������ن القواع��������د امللزم��������ة الت��������ي تحكم 
العالقات االجتماعية، والتي تم تش��������ريعها 
بواسطة النظام السياسي، فإنه يبدو جليا 
أن القان��������ون مرتبط بالوج��������ود الذي نحدده 
ونعين��������ه ونعتبره حتمية ومادام كذلك فهو 
مرتهن إلى رؤى واضعيه وفلسفتهم أليس 
الدستور وهو الوثيقة األعلى واألسمى، ذات 
طابع سياسي قانوني. ثم أن القانون ال ينشأ 
م��������ن العدم فالبد من صانع له وهذا الصانع 
بالتأكيد له رؤيته السياس��������ية التي يسعى 
الى تحقيقها من خالل برامجه السياس��������ية 
الت��������ي تنفت��������ح عل��������ى مج��������االت اقتصادي��������ة 
واجتماعي��������ة وثقافية يتضمنه��������ا البرنامج 
السياس��������ي لواضعي القانون والتي تسمى: 
االس��������باب املوجبة للتش��������ريع، وبالتأكيد أن 
آلي��������ات صناعة القوانني له��������ا مالها وعليها 
م��������ا عليه��������ا بحس��������ب النظ��������ام الحاك��������م على 
انه��������ا في النهاية متبن��������ى لطبقة او طيف او 
مجموعة او مؤسسة وهذه املتبنيات إذا لم 
تجد في القانون إس��������قاطاتها فأين تجده..! 
والقانون له مجاالته التنظيمية وله رؤيته 
ال��������ى  اضاف��������ة  واالقتصادي��������ة  االجتماعي��������ة 
السياس��������ية والقوانني والسياسات تتداخل 

معا بشكل معقد.
 ويتأث��������ر عل��������م السياس��������ة باأليديولوجي��������ا؛ 
فه��������ي العامل املؤث��������ر في النظام والس��������لطة، 
فل��������كل س��������لطة أيديولوجيا معين��������ة، تحاول 
أن تفرضه��������ا على الناس، وتؤثر فيهم، وفي 
أفكاره��������م، وقد يؤدي الخالف األيديولوجي 
إلى خالف سياس��������ي يصل إلى حد الصراع 
بني األفراد والجماعات املختلفة. بل إن علم 
السياسة علم قائم على األيديولوجيا التي 
تتغي��������ر بتغير الزم��������ان وامل��������كان، والظروف 
املحيطة. كما تتباي��������ن اإليديولوجيات عبر 
الطي��������ف السياس��������ي، فكذلك تتباي��������ن النظم 
القانونية.. فالقانون البد وأن يستند جزئيا 
إلى معايير أخالقي��������ة. فمنذ توما األكويني 
)توم��������اس أكويناس(، ل��������م تبتع��������د املعايير 
كثيرا ع��������ن تعالي��������م الكنيس��������ة الكاثوليكية 
الروماني��������ة، ولك��������ن الحجج األكث��������ر حداثة، 
قدم��������ت معايي��������ر علماني��������ة نابعة م��������ن املثل 

اإلجرائية لحكم القانون والنزعة الدستورية 
لليبرالي��������ة. ورأت أن القان��������ون يتح��������دد فقط 
بالحقائ��������ق املؤسس��������اتية الداخلي��������ة للنظام 
القانوني، س��������واء وافقت معايير أخالقية أم 
لم توافق. ورأى البعض أن ش��������رعية القانون 
ال تس��������تند إلى معايير أخالقي��������ة، فالقانون 
يجب أن يطاع مهم��������ا كان ابتعاده عن املثل 

األخالقية. 
وج��������ادل منظ��������رون أكث��������ر حداثة مث��������ل اتش 
هارت بأن الوضعية ملتزم��������ة فقط بالفكرة 
القائلة إن القانون سؤال وقائعي، وتحديد 
القان��������ون وفق��������ا ملعايي��������ر أخالقي��������ة خ��������ارج 
القانون قد يش��������جع على العصيان. وس��������لم 
البعض بأن القانون قد يتوافق مع معايير 
أخالقي��������ة، ولكن تعري��������ف القانون وما يجب 
أن يك��������ون علي��������ه يج��������ب أن يظ��������ل متماي��������زا. 
والبد من تقدي��������م مفهوم لجوه��������ر القانون. 
وأن محاولة تحديد ماهية القانون مس��������ألة 
خاطئة بش��������كل أساس��������ي. فعلى أيه حال، لو 
كان القانون يتش��������كل حسب أفكار نابعة من 
عالق��������ات القوة خارج القان��������ون فأن القانون 
س��������يصبح بال جوه��������ر، س��������واء كان أخالقيا 
أو مؤسس��������اتيا. فل��������و ت��������م اخت��������زال القانون 
إل��������ى اإليديولوجي��������ا أو اعتب��������اره مجرد أثر 
وال  احتمالي��������ة  الش��������رعية  فس��������تكون  له��������ا، 
تس��������تند إلى أس��������اس، ولن يكون لها معنى 
ض��������روري أو تعري��������ف، وال طبيعة جوهرية. 
وإذا كان القان��������ون يعك��������س ويش��������وه وقائع 
الق��������وة، فإن الق��������وة وليس مبادئ الش��������رعية 

ه��������ي التي تحدد ماهية القان��������ون، وبالتالي 
القانونيني،  املنظري��������ن  لغالبي��������ة  بالنس��������بة 
فإن اإليديولوجيا ليس��������ت ملمحا ضروريا 
للقانون، وبالتأكيد ال يجب تعريف القانون 
طبقا للمفاهيم التي ترى أن القانون تشويه 
للواقع أو تش��������ويها للعالق��������ات االجتماعية. 
إن مفه��������وم القانون باعتب��������ار أن له مصادر 
أخالقية أو باعتباره مصدرا في مؤسسات 
النظام، من املمكن أن يتواجد اس��������تقالال عن 
وظيف��������ة القانون اإليديولوجي��������ة املفترضة، 
أو ع��������ن العملية اإليديولوجي��������ة التي صيغ 
ألجلها، فقد اتضح جليًا إش��������ارات الكثيرين 
الى املثل القانوني��������ة الليبرالية، مثل حقوق 
االنسان وس��������يادة القانون، في نفس الوقت 
ال��������ذي انتقدت فيه األغ��������راض اإليديولوجية 
التي وضع��������ت ألجلها تلك املث��������ل. فالقانون 
وكم��������ا تنظر الي��������ه الفلس��������فة : مجموعة من 
القواع��������د تنطب��������ق عل��������ى الخاضع��������ني لهذه 
الس��������لطة، والس��������لطة املقصود به��������ا الحاكم 
وفي س��������ياق اخر القانون: هو مجموعة من 
القواعد التي تحك��������م العالقات. وهذا يعني 
ان القان��������ون في نظر الفلس��������فة هو مش��������يئة 
الدولة وفي النظ��������رة اليونانية الى القانون 
تعني ان القانون فع��������ل القوة. ويرجِع أصل 
كلمة قان��������ون في اللغة إلى الكلمة اليونانّية 
س��������تقيمة، 

ُ
امل العص��������ا  ومعناه��������ا   ،)Kanun(

وكان��������ت تس��������تخدم للداللة على االس��������تقامة 
والنظام، ثّم انتقلت من اليونانّية إلى اللغة 
الفارسّية ِبنفس اللفظ كانون ِبمعنى أصل 
الش��������يء وقياسه، ثّم تم تعريبها ِلتأخذ أحد 
، إما األص��������ل أو االس��������تقامة، وفي  املعني��������نينْ
االصط��������الح القانون هو: )أم��������ٌر كلي ينطِبق 
على جمي��������ع ُجزيئاته، التي تعرف أحكامها 
 القانون 

ّ
من��������ه(، وجاء في معجم املعان��������ي أن

ه��������و: )ِمقياس كل ش��������يء وطريقه( والقانون 
وان تع��������ددت رؤاه ومتبنيات��������ه الفكرية يظل 
منهج��������ًا ونس��������قًا تنظيمي��������ًا ال من��������اص م��������ن 
الخض��������وع الي��������ه اعتق��������ادًا وفرض��������ًا وقديما 
قيل ))القانون ش��������ر وش��������ر البد من��������ه(( وأيًا 
تكن إش��������كاليته الداللية ف��������ان الحتمية تظل 
وجودا ال غنى عنه يشعر الخاضعني بروح 
املفروضة عليهم  املس��������ؤولية وااللتزام��������ات 
وباملقاب��������ل تحقي��������ق الطمأنين��������ة بضمان��������ة 

الحريات والحقوق.

القانون إشكالية الداللة وحتمية الوجود

القاضي ناصر عمران
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موجز المحاكم
دفاع مدني

نظم��������ت ش��������عبة التصاريح األمنية 
في رئاسة محكمة استئناف بابل 
دورة ف��������ي الدفاع املدني ملنتس��������بي 
املحكم��������ة تضمن��������ت دروس��������ا ف��������ي 
واإلسعافات  الحرائق  مع  التعامل 

األولية.
وقال مس��������ؤول ش��������عبة التصاريح 
األمني��������ة أحم��������د عب��������د املنع��������م ف��������ي 
تصري��������ح إلى "القض��������اء" إن "وحدة 
السالمة املهنية في الشعبة نظمت 
دورة في الدفاع املدني اس��������تهدفت 
60 منتس��������با من موظف��������ي املحكمة 

والحراس القضائيني".
وأضاف أن "املحاضرات التي ألقاها 
كادر م��������ن مديري��������ة الدف��������اع املدني 
في املحافظة ش��������ملت دروس��������ا في 
اإلسعافات األولية وكيفية التعامل 
مع الحرائق والوقاية منها وكيفية 

التعامل مع الفيضانات".
"ال��������دورة  أن  املنع��������م  وتاب��������ع عب��������د 
شملت دروسا نظرية داخل القاعة 
وتطبيق��������ات عملي��������ة بغي��������ة اإلفادة 

منها في الواقع".

مخدرات!
أصدرت محكمة جنايات ميسان 
حكما بالسجن خمس عشرة سنة 
لقيام��������ه بتج��������ارة وتروي��������ج املواد 

املخدرة في املحافظة.
وأف��������اد مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي 
ب��������أن  األعل��������ى  القض��������اء  ملجل��������س 
محكم��������ة  ف��������ي  األول��������ى  "الهيئ��������ة 
جناي��������ات ميس��������ان نظ��������رت قضية 
م��������دان بتج��������ارة وتروي��������ج امل��������واد 
املحافظة، واستمعت  املخدرة في 
إلى أق��������وال الش��������هود م��������ن املفرزة 

القابضة".
ولف��������ت املراس��������ل إل��������ى أن "املف��������رزة 
القابض��������ة ضبطت بح��������وزة املدان 
)١١ غرام و ٨٠٠ ملغرام( من املواد 

املخدرة".
وج��������دت  "املحكم��������ة  أن  وأض��������اف 
األدلة كافية لتجري��������م املدان وفقا 
ألحكام املادة )٢٨/اوال( من قانون 
املخدرات وحكمت عليه بالسجن 
ملدة خمس عشرة سنة، وهو حكم 
ابتدائ��������ي قابل للطع��������ن التمييزي 

في محكمة التمييز االتحادية".

تهريب!
الكمركي��������ة  املحكم��������ة  أص��������درت 
للمنطق��������ة الوس��������طى في رئاس��������ة 
محكمة استئناف بغداد/ الرصافة 
االتحادية حكما بالس��������جن ملدة 6 
س��������نوات بحق عصابة مكونة من 
س��������تة أف��������راد عملوا عل��������ى تهريب 
الس��������يارات باالشتراك مع متهمني 
آخرين هاربني مفرق��������ة قضاياهم 

في محافظة كركوك.
اإلعالمي  املرك��������ز  مراس��������ل  واف��������اد 
ملجلس القضاء األعلى بأن "املدانني 
اعترف��������وا ف��������ي مرحل��������ة التحقي��������ق 
بقيامهم  والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي 
الب��������الد  إل��������ى  س��������يارات  بإدخ��������ال 
وتس��������جيلها  احتياطي��������ة  كأدوات 
كس��������يارات أصولية بعد التنسيق 
مع املتهم��������ني الهاربني في مديرية 

مرور كركوك لقاء رشى مالية". 
أدان��������ت  "املحكم��������ة  أن  وأض��������اف 
املتهمني وفق أح��������كام املادة 194/ 
أوال/ م��������ن قانون الكم��������ارك رقم 23 
لس��������نة 1984 املعدل��������ة بالق��������رار 76 

لسنة 1994".

■ عالء محمد 

نصت املادة )6( من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969:

االختصاص اإلقليمي: تسري أحكام 
ه��������ذا القان��������ون على جمي��������ع الجرائم 
الت��������ي ترتك��������ب ف��������ي الع��������راق وتعتبر 
الجريم��������ة مرتكبة في العراق إذا وقع 
في��������ه فعل من االفع��������ال املكونة لها أو 
إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد 

أن تتحقق فيه.
وفي جميع االحوال يس��������ري القانون 
على كل من ساهم في جريمة وقعت 
كله��������ا أو بعضه��������ا ف��������ي الع��������راق ولو 
كانت مس��������اهمته في الخارج س��������واء 

أكان فاعال أم شريكا.
كم��������ا نص��������ت امل��������ادة )7( م��������ن قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 

:1969
يشمل االختصاص االقليمي للعراق 
اراضي جمهورية العراق ، وكل مكان 
يخضع لس��������يادته بما في ذلك املياه 
االقليمي��������ة والفض��������اء الج��������وي الذي 
يعل��������وه وكذل��������ك االراض��������ي االجنبية 
العراق��������ي  الجي��������ش  يحتله��������ا  الت��������ي 
بالنس��������بة ال��������ى الجرائ��������م التي تمس 

سالمة الجيش أو مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقية 
الع��������راق  جمهوري��������ة  الختص��������اص 

االقليمي اينما وجدت.
فيم��������ا نصت امل��������ادة )8 ( م��������ن قانون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111 لس��������نة 

:1969
ال يس��������ري هذا القانون على الجرائم 
الت��������ي ترتك��������ب عل��������ى م��������ن س��������فينة 
أجنبية في ميناء عراقي أو في املياه 
االقليمية اال إذا مس��������ت الجريمة أمن 
االقلي��������م أو كان الجان��������ي أو املجن��������ى 
املعون��������ة  طلب��������ت  أو  عراقي��������ا  علي��������ه 
م��������ن الس��������لطات العراقي��������ة وكذلك ال 
يس��������ري ه��������ذا القانون عل��������ى الجرائم 
الت��������ي ترتكب في طائ��������رة اجنبية في 
اقليم الع��������راق الج��������وي اال إذا حطت 
في العراق بعد ارت��������كاب الجريمة أو 
مست امنه أو كان الجاني أو املجنى 

عليه عراقي��������ا أو طلب��������ت املعونة من 
السلطات العراقية.

االختص��������اص العيني نص��������ت املادة 
)9( من قانون العقوبات العراقي رقم 

111 لسنة 1969:
يس��������ري ه��������ذا القان��������ون عل��������ى كل من 

ارتكب خارج العراق:
الدول��������ة  بأم��������ن  1 – جريم��������ة ماس��������ة 
الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها 
الجمهوري أو سنداتها املالية املأذون 
بإصداره��������ا قانون��������ا أو طوابعها أو 

جريمة تزوير في أوراقها الرسمية.
2 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف 
عمل��������ة ورقية أو مس��������كوكات معدنية 
متداول��������ة قانون��������ا أو عرفا في العراق 

أو الخارج.

تطبيق القانون من حيث المكان
ثقافة قانونية

الرك��������ن املعنوي هو الحالة النفس��������ية الكامن��������ة وراء ماديات 
الجريمة، وتعتبر جريمة غسل األموال جريمة عمدية تقوم 
على أس��������اس القصد الجنائي عن عل��������م وإرادة، فيتعني علم 
الجاني بأن املال محل الغسل متحصل من عائدات شكل ما 
من اشكال النشاط غير املشروع واذا كان الجاني يجهل ان 
امل��������ال متحصل عن هذا الطريق فال يتوافر القصد الجنائي 

لديه لتخلف احد عناصره.
وق��������د عرف املش��������رع العراق��������ي القص��������د الجرم��������ي او القصد 
الجنائ��������ي في امل��������ادة 33 من قانون العقوب��������ات العراقي بانه 
)توجي��������ه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفع��������ل املكون للجريمة 
هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت او اي نتيجة جرمية 

أخرى(.
ويتطل��������ب القص��������د الجنائ��������ي بجان��������ب العل��������م ، ارادة الفعل 
والنتيج��������ة فينتفي القصد الجنائي اذا أكره  الغاس��������ل على 
القيام بالس��������لوك امل��������ادي املحظور. وبناء عل��������ى ماتقدم فأن 
الجريم��������ة ال يمك��������ن ارتكابه��������ا بطريق الخط��������أ، حيث نصت 
عل��������ى ذلك املادة الثالث��������ة من اتفاقية فين��������ا ملكافحة االتجار 
غير املش��������روع باملخدرات لعام 1988 حيث قررت ))ان يكون 
الفع��������ل ق��������د ارتكب عم��������دا(( وكذلك امل��������ادة )3/ب( الفقرة  من 
االتفاقية املذكورة حيث نصت ))...مع العلم بأنها مستمدة 
م��������ن جريمة..(( ومن خالل تحلي��������ل هذه النصوص يتأكد ان 
االتفاقية أعاله لم تعتد بالخطأ كجوهر للركن املعنوي في 
كافة صور غسل األموال بل اشترطت القصد الجنائي العام 
كمحتوى للركن املعنوي ليؤكد س��������يطرة الفاعل النفس��������ية 
عل��������ى ماديات الس��������لوك اإلجرامي. وينبغي اإلش��������ارة الى ان 
العل��������م املكون ألحد عناصر القصد الجنائي عامة هو العلم 
بالوقائع ولي��������س العلم بالقانون، تل��������ك الوقائع التي يقوم 
على أساس��������ها بنيان الجريمة. وجريمة غس��������ل األموال هي 
جريم��������ة ذات طابع خاص حيث انها تعتب��������ر جريمة تابعة 
لجريمة أولية س��������بق ارتكابها وه��������ذه الفرضية تفترض أن 
مرتكب إحدى صور نش��������اط غس��������ل األموال على علم تام ان 
االموال محل الجريمة انما هي متحصلة من جريمة أخرى 
يض��������اف الى ذلك العل��������م بالهدف الحقيقي من وراء نش��������اط 
الغس��������ل وهو إخف��������اء أو تمويه املصدر غير املش��������روع لهذه 

األموال.
ومن خالل االطالع على القانون رقم 39 لس��������نة 2015 قانون 
مكافحة غس��������ل االم��������وال وتمويل اإلرهاب. نرى ان املش��������رع 
اش��������ار صراحة الى الركن املعنوي في املواد )2/اوال: تحويل 
االموال، او نقلها، او اس��������تبدالها من ش��������خص يعلم او كان 
علي��������ه ان يعل��������م انها متحص��������الت جريمة( ففي ه��������ذه املادة 

اشترط املشرع العلم لدى الجاني وهو 
الركن املعنوي لكي تتحقق املسؤولية 
الجنائي��������ة ل��������دى الفاع��������ل. أم��������ا إذا كان 
الجان��������ي ال يعل��������م بان امل��������ال متحصل 
م��������ن جريمة. او لم يكن بوس��������عه العلم 
بذلك فال تحقق املس��������ؤولية الجنائية. 
إذ البد من العلم بذلك وإرادة النتيجة 
ل��������دى الفاعل لك��������ي تحقق املس��������ؤولية 
الجنائي��������ة. أما إذا ارتك��������ب الفعل خطأ 
فانه ال يس��������أل الفاعل عن تلك الجريمة 

النتفاء القصد الجرمي لديه.

الركن المعنوي 
لجريمة غسل األموال

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ علي البدراوي

عن دار السنهوري في بيروت صدر للقاضي 
ع��������واد حس��������ني العبي��������دي الكتاب املوس��������وم: 
املس��������ؤولية الجنائي��������ة للموظ��������ف العام عن 

تعذيب املتهم.
ثالث��������ة  حمل��������ت  صفح��������ة   111 ب���������  الكت��������اب 
مباحث بمطال��������ب وفروع تعلق��������ت جميعها 
)املس��������ؤولية الجنائي��������ة للموظ��������ف الع��������ام  ب�
عن تعذي��������ب املته��������م(. حيث أش��������ار املعد في 

مقدم��������ة كتابه إلى أن البحث في املس��������ؤولية 
الجنائية للموظ��������ف العام عن تعذيب املتهم 
يع��������د أح��������د موضوع��������ات القان��������ون الجنائي 
الحساسة والهامة، كون الجاني في جريمة 
تعذي��������ب املته��������م هو أح��������د منتس��������بي الدولة 
س��������واء كان موظف��������ًا أو مكلف��������ًا بخدمة عامة، 
ويترت��������ب علي��������ه واج��������ب قانون��������ي ه��������و عدم 
مخالفة القانون وواجب اخالقي يحتم عليه 
 اتباع الس��������لوك الوظيفي ال��������ذي يؤكد هيبة 

الدولة.

كما أش��������ار القاضي ف��������ي مقدمة كتابه الى أن 
مخالفة املوظف العام أو املكلف بخدمة عامة 
للقوان��������ني وارتكابه أفع��������اال محظورة بحكم 
وظيفت��������ه يترت��������ب عليه مس��������اءلة املوظف أو 
املكلف بخدمة عامة، وبطالن الدليل املنتزع 
م��������ن املتهم تحت تأثير التعذي��������ب، مبينًا انه 
آثر البحث في موضوع )املسؤولية الجزائية 
للموظ��������ف العام ع��������ن تعذيب املته��������م( لبيان 

أهميته.
كما بني معد الكتاب الى أن الطبيعة القانونية 

للبحث قد فرضت إتباع منهج علمي عماده 
الوصف والتحلي��������ل واملقارنة، ويقوم املنهج 
التحليلي على بيان معالم النص القانوني 
وعناص��������ره كما هي دون زي��������ادة أو نقصان، 
أم��������ا املنهج التحليل��������ي فيقوم عل��������ى تحليل 
النص��������وص القانوني��������ة بما يفض��������ي عليها 
الصف��������ة العلمية، اما املنه��������ج املقارن فيعمل 
عل��������ى مقارن��������ة النص��������وص التش��������ريعية في 
الع��������راق بغيرها من النصوص التش��������ريعية 

في البلدان العربية.

المسؤولية الجنائية للموظف العام عن تعذيب المتهم

 ■ غالف الكتاب

تطرق��������ت ش��������ريعة حمورابي ف��������ي موادها 
املعام��������الت  مس��������ألة  إل��������ى   )13-12-11-10(
التجارية، حيث ج��������اء في أحد النصوص 

الخاصة بالقروض ما يلي:
ف��������ي حال��������ة م��������ا إذا اقترض بائ��������ع متجول 
نق��������ودًا م��������ن تاج��������ر وم��������ن ث��������م أنك��������ر مبلغ 
القرض من تاجره فليس امام هذا األخير 
–لغ��������رض اثب��������ات واقع��������ة الق��������رض- اال أن 
يستدعي الشهود الذين تم اعطاء القرض 
بحضوره��������م وعندئذ على البائع أن يدفع 
للتاج��������ر املقرض ثالثة أمث��������ال املبلغ الذي 
اقترض��������ه من��������ه، أم��������ا اذا كان العكس أي أن 
التاج��������ر املقرض أنكر م��������ا كان قد دفعه له 
البائ��������ع املتجول وقام األخير باس��������تدعاء 

الش��������هود الذين تم بحضورهم تس��������ديده 
للق��������رض فعندئذ يلزم التاجر بدفع س��������تة 

أمثال ما كان قد سلفه للبائع املتجول.
وق��������د تضم��������ن القان��������ون البابلي أش��������كال 
مختلفة للحيلة القانونية اعتمدها املشرع 
كأداة لتوسيع س��������لطته في الحاالت التي 
يقتصر القانون على شمولها بنصوصه 
الصريحة املباشرة أو التي اليمكن فهمها 
بغير االفت��������راض القانوني.. كما اعتمدها 
وسيلة لتصحيح الحكم في دعوى باطلة 
رفعت إليه بالرغم من اتفاقها مع نصوص 
القانون كما استخدمها في حاالت أخرى 
إلنش��������اء التزام أو قيام تصرفات تعاقدية 

لم يكن القانون قد توقعها من قبل.

االرث
لم يس��������مح قانون حمورابي لالوالد الذين 
تلدهم الجارية باإلرث او اقتس��������ام االموال 
م��������ع ابن��������اء الزوج��������ة االصلي��������ة بع��������د وفاة 
والدهم، لكن املش��������رع اس��������تخدم اإلش��������هاد 
بطريق��������ة الحيلة كوس��������يلة إلعط��������اء اوالد 

الجارية حصتهم من االرث.
فق��������د ورد ف��������ي امل��������ادة )170( من ش��������ريعة 
حمورابي حكم مفاده أن الوالد اذا قال في 
حياته الى االطفال الذين ولدتهم الجارية 
– ي��������ا أوالدي- وعددهم م��������ن اوالد الزوجة 
االصلي��������ة يصير له��������م الحق في اقتس��������ام 
االرث م��������ع اوالده االصلي��������ني بع��������د مماته.
واس��������تخدم أس��������لوب الحيل��������ة القانوني��������ة 

أيضا وس��������يلة ملنح كاهنة املعبد من نوع 
)االنتيوم او الش��������وكتيوم او القادشتوم( 
من قانون لبت عش��������تار، واملادة )181( من 

قانون حمورابي الى ذلك.
لق��������د اس��������تعان املش��������رع البابل��������ي بالحيلة 
القانوني��������ة أيض��������ًا لتوس��������يع صالحي��������ات 
امللك وتمكينه من مد سلطانه على من لم 

يشملهم اختصاصه القضائي.
وفي مج��������ال العقوبات نجد بأن ش��������ريعة 
س��������افرة  بنص��������وص  ج��������اءت  حموراب��������ي 
وصريح��������ة ومباش��������رة ألن��������واع معينة من 
الجرائ��������م الخطرة واملخل��������ة باألمن كالقتل 

والسرقة والزنا والتلصص.
أما فيما يتعلق بمبدأ التبني فقد عالجه 

قانون حمورابي في أكثر من مادة بصورة 
تفصيلي��������ة، حي��������ث تؤكد امل��������ادة )185( من 
شريعة حمورابي حقوق االطفال املتبنني، 
وق��������د أقرت بحق الش��������خص ال��������ذي يتبنى 
طفاًل ويقوم على تربيته ويعطيه اس��������مه، 
وحظ��������رت عل��������ى االخري��������ن املطالب��������ة بذلك 
الطف��������ل املتبن��������ى وتعلي��������ل حظ��������ر املطالبة 
بالطف��������ل في ه��������ذه الحالة هو بس��������بب ما 
يترتب على إعطاء االسم من نتائج االرث 
والوصاية والنفق��������ة التي ما كانت تترتب 
ف��������ي األص��������ل اال على وحدة ال��������دم والقرابة 

الحقيقية.
املصدر: كتاب التشريعات البابلية لعبد 

الحكيم ذنون

أضواء على قانون حمورابي )الجزء األخير(
ـــي ـــوراب ـــعـــة حـــم ــــي شـــري ـــــقـــــروض ف ال

إعداد 
علي البدراوي

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

ي
ضائ

ب ق
كتا

عين قانونية

سالم مكي

ه��������ل إن الطعن ملصلحة القانون يخالف الدس��������تور؟ ويخالف مبدأ 
حجية األحكام واستقرار املعامالت؟ 

وتجد املحكمة االتحادية العليا ان القانون رقم 5 لسنة 1987 قانون 
تعديل قانون االدعاء العام رقم 159 لس��������نة 1979 جاء منسجما مع 
أح��������كام املادة 100 من الدس��������تور التي حظ��������رت تحصني أي عمل أو 
ق��������رار إداري م��������ن الطعن، إذ ن��������ص على طريق للطع��������ن باألحكام إذ 
مض��������ت عليها امل��������دة القانونية للطعن ولم يت��������م الطعن بها وكانت 
تح��������وي خرق��������ا للقانون من ش��������أنه االض��������رار بمصلح��������ة الدولة أو 
أمواله��������ا، وأن هذا القانون لم يغل��������ب مصلحة الدولة على مصلحة 
الفرد، وإنما هدف إلى حماية النظام العام وأموال الدولة على وفق 
ش��������روط محددة ومنها نظر الطعن من الهيأة املش��������كلة في محكمة 
التميي��������ز بناًء على طلب من رئي��������س االدعاء العام، إذا ما وجد أحد 
األس��������باب املنصوص عليها في القانون وإن والية محكمة التمييز 
االتحادية في نظر الطعن تس��������تمدها م��������ن القانون ذاته، عليه تجد 
املحكمة االتحادية العليا أن القانون رقم 5 لس��������نة 1987 ال يخالف 
الدس��������تور، وبذا فإن دعوى املدعي فاقدة لس��������ندها القانوني وقرر 
ردها وتحمل املدعي املصاريف وأتعاب محاماة وكيل املدعى عليه 

وصدر القرار باالتفاق في 2009/12/22.
تستند املحكمة بنص املادة 100 من الدستور : يحظر النص في 
القوانني على تحس��������ني أي عمل أو قرار إداري من الطعن. علما إن 
التحص��������ني ليس مطلقا، بمعنى أن هنال��������ك مدد قانونية للطعن، 
بس��������قوطها يس��������قط حق املتضرر من القرار بالطعن. وإن الطعن 
ملصلح��������ة القانون، وجد ملعالجة الق��������رارات التي صدرت ولم يتم 
الطعن بها، أو تم الطعن بها خارج املدة القانونية وردت ش��������كال. 
وإن تل��������ك القرارات التي يمك��������ن النظر بها وف��������ق الطعن ملصلحة 
القان��������ون، تم ذكرها على س��������بيل الحصر، وهي تل��������ك التي تمس 
أم��������وال الدولة أو النظام العام أو مصلحة الدولة، فإنه يتم الطعن 
به��������ا ملصلح��������ة القانون رغم ف��������وات املدة القانوني��������ة. وهذا النص 
جاء، من باب إسباغ الحماية القانونية للمال العام، ولتالفي أي 
خرق في القانون، يؤدي إل��������ى تضرر الدولة. صحيح أن املدد في 
القانون وضع��������ت لحماية طرفي النزاع، فه��������ي تحمي الرابح في 
الدعوى، من حي��������ث تجعل من القرار الصادر لصالحه مكتس��������با 
الدرجة القطعية في حال لم يتم الطعن به ضمن املدة القانونية، 
وتحم��������ي الطرف الخاس��������ر، في أن يطعن بالق��������رار الصادر ضده، 
أم��������ام محكمة أخرى. ولكن ثمة ما ه��������و أهم من مصلحة الطرفني 
وهي مصلحة الدولة. ثم إن��������ه ليس جميع القرارات قابلة للطعن 
ملصلحة القان��������ون، فقط التي تكون الدولة طرف��������ا فيها، واألغلب 
وج��������ود جنبة مالية في القرار امل��������راد الطعن به ملصلحة القانون، 
أما الق��������رارات التي تصدر ويكون األفراد ه��������م أطرافها فال يوجد 
س��������ند قانوني للطعن بها ملصلحة القانون. ثم إن الدستور نص 
ف��������ي املادة 27 : لألموال العامة حرم��������ة، وحمايتها واجب على كل 

مواط��������ن. ومفهوم الحرمة، هو فرض مزيد 
م��������ن الحماي��������ة عليه��������ا، والطع��������ن ملصلحة 
القان��������ون نوع من أن��������واع الحماية لألموال 
العام��������ة. ث��������م إن الطعن ملصلح��������ة القانون، 
ال يعن��������ي فقدان الحق املكتس��������ب في القرار 
القضائ��������ي، بل هو النظر تميي��������زا في ذلك 
القرار، كم��������ا لو أن املمثل القانوني للدائرة 
املتضررة م��������ن القرار طع��������ن تمييزا ضمن 
املدة القانوني��������ة، وقد يكون القرار مصدقا 

أو منقوضا.

الطعن لمصلحة القانون 
والمحكمة االتحادية

●  6th Year  Issue (67) September 2021السنة السادسة/ العدد )67( ايلول  2021

https://www.hjc.iq/view.68851/

