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عنف اسري

يحدث أن يمارس احد افراد االسرة عنفا قوليا او جسديا او 
نفس��������يا ضد فرد آخر من االسرة ذاتها، فنكون أمام حالة من 
حاالت العنف االس��������ري وهذا العنف هو عنف مس��������كوت عنه 
ف��������ي اغلب األحيان، حيث الضحية ال تبادر البالغ الس��������لطات 
املختصة السباب اجتماعية وعرفية والسلطات ال تستطيع 
ان تكتش��������ف حاالت تعني��������ف تقع خلف اس��������وار البيوت وبني 

جدرانها. 
تتعقد املش��������كلة في الحاالت التي يكون فيها الجاني هو من 
يؤوي الضحية وهو من ينف��������ق عليها وهذا ما يزيد حراجة 
االمور فالضحية يجد نفسه مجبرا على قبول انفاقا وإيواًء 
مغمس��������ان بالعنف والتقريع وااليذاء س��������واء كان ذلك االيذاء 
نفسيا او جسديا في ظل غياب دور الدولة وعدم قدرتها على 
ايواء املعنفني وسد احتياجاتهم وتوفير الحماية القانونية 

واالجتماعية لهم.
ازاء تنام��������ي هذه الظاهرة وش��������يوعها ف��������ي املجتمع فلم تعد 
مواد قانون العقوبات العراقي ذات الصلة بالتهديد وااليذاء 
كافية ل��������ردع الجناة وزجرهم عن تك��������رار تعنيفهم للضحايا 
وصار من الالزم تش��������ريع قانون العنف االسري ليعالج كافة 
اصناف العنف ويجد الحلول الناجعة للضحايا بما يضمن 
له��������م إعادة التاهيل وتوفير دور االي��������واء ملن ال مٔاوى له وفي 
الوق��������ت ذات��������ه معاقبة مرتكب��������ي جرائم العن��������ف وضمان عدم 
تعديه��������م على الضحايا مجددا، ليس ذلك فحس��������ب بل يجب 
ان يتضمن مش��������روع القانون تصنيفا الن��������واع جرائم العنف 
االس��������ري كالحرمان م��������ن االرث واالجبار على ال��������زواج ومنع 
الضحي��������ة من الذه��������اب للعمل واجبار االطفال على التس��������ول 
والض��������رب والتس��������بب بعاه��������ة مس��������تديمة مع وض��������ع عقوبة 
مناس��������بة لكل جريمة وعدم االكتفاء بوض��������ع تعريف للعنف 
ال يكون جامعا وال مانعا وربما يتس��������بب مثل هذا التعريف 
في سلب س��������لطة االباء لتربية وتقويم س��������لوك ابنائهم التي 
اجد انها ضرورية طاملا مورس��������ت في الحدود التي ال يدخل 
معها معنى العنف واالي��������ذاء واجد من الضروري وبالتزامن 
مع تش��������ريع القانون ان يتم الغاء كاف��������ة النصوص القانونية 
ذات الطابع الذكوري التي تسمح للرجل بتعنيف املرأة تحت 
حجج ومبررات التأديب والتربية الن تلك النصوص تش��������كل 
مرجعا قانونيا س��������اهم بتأصيل ظاهرة العنف وترسيخها 
في املجتمع ووفر الحماي��������ة القانونية ملرتكبي افعال العنف 

االسري وجعلهم خارج دائرة املسؤولية الجزائية.

بغداد/ غسان مرزة
يعد عقد اإليج��������ار من أكثر العقود املتداولة بن الناس 
ألهميت��������ه م��������ن النواح��������ي االقتصادي��������ة واالجتماعية 
والقانوني��������ة والعملية وينش��������ئ التزامات متبادلة بني 
الطرفني، اذ يرت��������ب التزامات على املؤجر واملس��������تأجر 
فه��������و يجع��������ل منفعة األش��������ياء في متناول م��������ن هو في 
حاج��������ة اليها وال يرغب في ش��������رائها إما لكون حاجته 

إليها مؤقتة وإما لكونه يعجز عن الوفاء لثمنها.
 ولتغليب الجان��������ب اإلنس��������اني واالجتماعي ومراعاة 
للظ��������روف االقتصادي��������ة للط��������رف األضعف ف��������ي العقد 
)املستأجر( ومنعا لتش��������ريد العائالت التي تعجز عن 
إيج��������اد مأوى لها في ظل أزمة الس��������كن املتفاقمة، حدد 

قانون إيج��������ار العقار رقم 87 لس��������نة 1979 وتعديالته 
في حالة العقارات املس��������تأجرة لغرض الس��������كن تقرير 
االمتداد القانوني لعقد اإليج��������ار بعد انتهاء مدته ما 
دام املستأجر شاغال للمأجور ومستمرا بدفع األجرة، 
إذ ال يح��������ق للمؤجر طل��������ب التخلي��������ة، إال إذا توفر احد 
األس��������باب املنصوص عليها في امل��������ادة 17 من القانون 

املذكور.
 وكذل��������ك حدد القانون ذاته مق��������دار بدالت االيجار على 
أن ال تتجاوز األجرة الس��������نوية للعقار نس��������بة %5 من 
القيمة الكلية للعقار او الشقة السكنية و%7 من القيمة 
الكلية في العقارات والش��������قق املؤجرة على شكل غرف 
سكنية وذلك مراعاة لحقوق طرفي العالقة االيجارية، 

ذلك ان بدالت االيجار سوف تتناسب طرديا بالزيادة 
والنقص��������ان مع قيم��������ة العمل��������ة العراقية ف��������ي مختلف 
الظروف وال س��������يما ان القانون اعط��������ى الحق للموجز 
واملستأجر طلب تقدير قيمة العقار كل خمس سنوات 

ليتم تعديل بدل اإليجار. 
اتها، يقول القاضي  وعن دعوى تخلية اإليجار وإجراء
نبراس صباح مهودر قاضي محكمة بداءة الكاظمية 
ان "دع��������وى التخلية ه��������ي الدعوى الت��������ي يقيمها مالك 
العقار على املس��������تأجر بطلب إخالء املأجور وتسليمه 
خالي��������ا م��������ن الش��������واغل أم��������ام محكم��������ة الب��������داءة والتي 
تنظرها طبقا للمادة 31 م��������ن قانون املرافعات املدنية 
رقم 83 لسنة 1969املعدل، ويكون الحكم الصادر قابال 

للطعن فيه تمييزا أمام محكمة االس��������تئناف بصفتها 
التمييزية وقد تضمن القانون املدني العراقي رقم 40 
لس��������نة 1951 أحكام تخلية املأج��������ور اال انه بعد صدور 
قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 املعدل اصبحت 
العقارات املؤجرة الغراض الس��������كنى تخضع للقانون 
الجدي��������د باس��������تثناء العق��������ارات املع��������دة للس��������كن التي 
تؤجره��������ا الدولة، والعقارات املؤج��������رة لغير العراقيني 
اش��������خاصا او هيئات ، والعقارات غير املعدة الغراض 
السكن اذا استؤجرت الغراض )صناعية او زراعية او 
تجارية( حيث بقي��������ت خاضعة الحكام القانون املدني 

العراقي النافذ".
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ُكتاب العدد

بغداد / القضاء 

ق��������رر مجلس القض��������اء األعلى تش��������كيل لجان 
قضائي��������ة لنظر املخالف��������ات والجرائم الواقعة 
في يوم االقتراع الع��������ام لالنتخابات النيابية 
العراقي��������ة املزم��������ع إقامته��������ا في العاش��������ر من 

تشرين األول الجاري.
وذكر مراس��������ل القض��������اء أن "القاضي الدكتور 
فائق زي��������دان رئيس مجل��������س القضاء األعلى 
وجه خالل الجلسة األخيرة للمجلس املنعقدة 
في الرابع من الش��������هر الحالي بتشكيل لجان 
قضائية في جميع املحاك��������م التي تقع ضمن 
اختصاصه��������ا املكان��������ي املراك��������ز االنتخابي��������ة، 
وذلك لتلقي الش��������كاوى واإلخب��������ارات من قبل 
اللجان األمنية املشكلة من قبل السيد رئيس 
ال��������وزراء لحماي��������ة س��������المة االنتخاب��������ات من 
املخالفات القانونية التي قد ترتكب في )يوم 

االنتخابات( في 10 /10 /2021".
وأض��������اف املراس��������ل أن "املجل��������س ق��������رر توجيه 
املحاكم بتش��������ديد االجراءات القانونية بحق 
م��������ن يرتك��������ب جريم��������ة االعت��������داء عل��������ى صور 
ودعاي��������ات املرش��������حني النتخاب��������ات مجل��������س 
الن��������واب والتأكي��������د عل��������ى تنفيذ م��������ا ورد في 
اعمام س��������ابق ملجل��������س القض��������اء االعلى بهذا 

الخصوص".
وكان املجل��������س ح��������ذر ف��������ي اعمام س��������ابق من 
مغبة التنافس غير املش��������روع والجرائم التي 
تق��������ع باالعتداء عل��������ى الدعاي��������ات االنتخابية 
والصور الخاصة باملرش��������حني، وذكر اإلعمام 
ان��������ه "بالنظر لقرب موع��������د انتخابات مجلس 
الن��������واب العراقي وللحد م��������ن ظاهرة االعتداء 
على صور املرشحني وبرامجهم االنتخابية، 
اقتض��������ى توجيه محاك��������م التحقي��������ق باتخاذ 

اإلج��������راءات القانوني��������ة بح��������ق كل من يخالف 
أح��������كام امل��������ادة )35( م��������ن قان��������ون االنتخابات 
رقم )9( لس��������نة 2020 التي نصت علی معاقبة 
من يتعمد االعتداء على صور املرش��������حني أو 

برامجهم املنش��������ورة ف��������ي األماكن املخصصة 
لها".

وتاب��������ع أن "جلس��������ة املجل��������س أول��������ت اهتماما 
بالغ��������ا لضم��������ان س��������ير العملي��������ة االنتخابية 

بشكل حضاري وقانوني وتشديد اإلجراءات 
ل��������كل من يعكر صف��������و العملي��������ة الديمقراطية 
بالتناف��������س غير املش��������روع ويؤث��������ر على إرادة 

الناخب".

مجلس القضاء األعلى يشكل لجانا قضائية لنظر 
المخالفات والجرائم في "يوم االنتخابات"

أوىل أهمية لضمان جناح االنتخابات التشريعية خالل جلسته األخرية

بغداد / القضاء

حسمت املحكمة االتحادية العليا 21 دعوى منظورة 
أمامها خالل الش��������هر املاضي وأص��������درت عدة قرارات 

تتعلق بطعون دستورية.
وذكر مراس��������ل "القضاء" ان "املحكم��������ة اصدرت قرارها 
ب��������رد الدعوى املرقمة  )105/اتحادية/2021( الخاصة 
بطلب الحكم بعدم دستورية وبطالن املادة )38/اوال( 
من القانون رقم )9( لس��������نة 2020 واملتضمنة أن يكون 

العد والفرز الي��������دوي جزئيا والحكم ببطالنها وعدم 
دستوريتها". 

واوض��������ح ان "املحكمة نظ��������رت الدع��������وى املرقمة )52/
اتحادية/2021( املتضمن��������ة طلب الحكم بإلغاء املواد 
)8/7/6/1( من القانون رقم )10( لس��������نة 2021 )قانون 
التعديل الثالث لقانون نقابة املحاسبني واملدققني رقم 
185 لس��������نة 1969( حيث اصدرت قرارها برد الدعوى 
لعدم وجود مخالفة دستورية". واضاف ان "املحكمة 
اصدرت قرارها بالدعوى املرقمة )44/اتحادية/2021( 

املتضمنة  طلب الحكم بعدم دستورية الفقرات )ثانيًا 
و ثالثًا و خامس��������ًا و سادس��������ًا و س��������ابعًا و ثامنًا( من 
املادة رقم )13( من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 
)9( لس��������نة 2020 بداع��������ي تعارضها مع اح��������كام املواد 
)20( و )14( و )16( من الدستور، باإلضافة الى طلب 
الحكم بعدم دس��������تورية تقس��������يم الدوائ��������ر االنتخابية 
وفقًا للج��������دول املرفق بالقانون بداع��������ي تعارضه مع 

املواد الدستورية املذكورة آنفًا".
التفاصيل ص2

بغداد/ إيناس جبار 

أصدر مجلس القضاء األعلى إحصائيته الس��������نوية 
ألعمال��������ه املنج��������زة خالل الع��������ام املاض��������ي 2020 التي 
احت��������وت نش��������اطات وانج��������ازات الهيئ��������ات واملحاك��������م 
واألقسام التابعة له. وبرغم الجائحة وتقييد العمل 
إال أن جميع مكونات املجلس أتمت أعمالها بش��������كل 

متكام��������ل وبنس��������ب انج��������از عالي��������ة، املرك��������ز اإلعالمي 
ملجل��������س القض��������اء األعل��������ى حص��������ل على نس��������خة من 
التقرير الس��������نوي لعام 2020 والذي تضمن األنشطة 
واالنجازات اإلدارية واملعامالت والقضايا ونسبها.

وبينت اإلحصائية أن "عدد الدعاوى الكلية املعروضة 
على هيئات محكمة التمييز االتحادية بلغ )48106( 
دعوى, حس��������مت منها )42921( دع��������وى, كما بينتها 

جداول الهيئة حيث أنجزت الهيئة العامة ما نسبته 
)100( % م��������ن دعاواه��������ا وكذلك هيئ��������ة تعيني املرجع 
والهيئ��������ة االس��������تئنافية منقول، هيئة االس��������تئنافية 
عقار، هيئة األحوال الشخصية، املدنية هيئة شؤون 
املحام��������ني، هيئ��������ة الطع��������ن التمييزي بق��������رارات هيئة 

دعاوى امللكية، وهيئة الكمارك".  
التفاصيل ص 4

المحكمة االتحادية العليا تحسم 21 دعوى مهمة الشهر الماضي

المحاكم تفصح عن إحصائيتها خالل عام 2020

■ الجلسة األخيرة لمجلس القضاء األعلى.. عدسة/ حيدر الدليمي

القانون العراقي راعى مؤجري األماكن السكنية بغية عدم تشّرد العائالت

بغداد/ عالء محمد

تع��������رف الرش��������وة االنتخابي��������ة بأنه��������ا 
جريمة تستهدف التأثير على سالمة 
العملي��������ة االنتخابية عبر التأثير على 
أو  امل��������ال  باس��������تخدام  الناخ��������ب  إرادة 
اإلغراء أو العرض بالوعد أو الهبات أو 
أي عمل من شأنه املس بحرية الناخب 
والتأثي��������ر علي��������ه بعوام��������ل داخلية أو 

خارجية تحيده عن اختياره السليم
ورغم صعوبة إثبات جريمة الرش��������وة 
االنتخابية إال أن هنالك ش��������به إجماع 
تش��������ريعي على تجريمها كونها تخل 

بحرية العملية االنتخابية.
وبهذا الص��������دد تحدث القاضي ناصر 
عم��������ران تح��������دث فيه��������ا ع��������ن الرش��������وة 
االنتخابي��������ة قائ��������ال "لم تكن الرش��������وة 

وق��������ع  وذات  معروف��������ة  االنتخابي��������ة 
تشريعي أو اجتماعي والسبب معروف 
هو اقترانها بتجربة االنتخابات التي 
هي الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة 

وفقا للنظام الديمقراطي".
وأض��������اف عم��������ران أن "فقه��������اء القانون 
االنتخ��������اب  بطبيع��������ة  يختلف��������ون 
فبعضه��������م ي��������راه حق��������ا ل��������كل ف��������رد في 
املجتم��������ع ويترتب على ذل��������ك تطبيق 
مبدأ )االقتراع العام( واس��������تنادا لهذا 
الرأي فمن حق كل فرد اإلدالء بصوته 
وممارس��������ة حقه االنتخابي كما يحق 
له االمتناع عن استخدام حقه ويهمل 
أن  آخ��������رون  ي��������رى  فيم��������ا  ممارس��������ته، 
االنتخابات وظيف��������ة اجتماعية وبما 
أنها وظيفة اجتماعية فانه واستنادا 
له��������ذا الرأي فليس هناك حق للفرد أو 

الجماعة باالنتخاب".
 ولف��������ت إل��������ى أن "الرش��������وة االنتخابية 
واحدة م��������ن الجرائم الت��������ي تهدف إلى 
الديمقراطي��������ة حيث  اآللي��������ات  عرقل��������ة 
تس��������تهدف حري��������ة التصوي��������ت وإرادة 
الناخ��������ب فتق��������وم بالتأثي��������ر على هذه 
اإلرادة ع��������ن طريق اس��������تخدام املال أو 
الوع��������د بمنحة أو جائزة بحيث توجه 
حرية الناخ��������ب وتمنعه م��������ن التعبير 
عن إرادت��������ه بعيدا ع��������ن التأثيرات ولم 
يقتصر األمر عل��������ى التأثير على إرادة 
الناخب فحس��������ب وإنم��������ا يتجاوز ذلك 
لتكون إرادة املرشح ذاته فريسة لتلك 
اآلف��������ة حيث يقوم املرش��������ح بالوالء ملن 

يدفع أكثر".

التفاصيل ص 3

القضاء يعاقب مرتكبي 
جريمة الرشوة االنتخابية

https://www.hjc.iq/view.68932/
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بغداد/ إيناس جبار 

معروف أن تعدد الزوجات هي 
قضية تخص الرجال، وهو خيار 
مباح نص عليه الشرع والقانون، 

إال أن هناك ظاهرة جديدة طفت 
على السطح وهي تعدد األزواج 

أو جمعهم بشكل ينافي القيم 
األخالقية والسماوية، وال تعرف 

األسباب التي أدت إلى ظهورها، هل 
هو الجهل ام تعدي الحدود!

وعن املعالجة القانونية لهذه الجريمة، يقول 
القاض��������ي عل��������ي رس��������مي حس��������ني املتخصص 
بقضاي��������ا األح��������وال الش��������خصية إن "جريم��������ة 
تع��������دد األزواج وردت في املادة الثانية عش��������رة 
من قانون األحوال الش��������خصية رقم 188 لسنة 
1959: يش��������ترط لصحة ال��������زواج أن تكون املرأة 
غير محرمة شرعا على من يريد الزواج بها".

 وأوض��������ح ان "املادة الثالثة عش��������رة منه بينت 
أس��������باب التحري��������م ومنه��������ا تعلق ح��������ق الغير 
بنكاح او عدة، وهذا يش��������ير إل��������ى حرمة زواج 

امل��������رأة من رجل آخر مع قيام الزوجية ش��������رعا، 
وقد ج��������رم قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 
1969 ف��������ي املواد )376-377( تل��������ك األفعال وقد 
اعتبرها جريمة تحت عن��������وان )زنا الزوجية( 
ل��������كل متزوجة تق��������دم على بن��������اء عالقة زوجية 

أخرى مع قيام الزوجية".
وينوه القاضي إلى انه "لم تعرض أمامه مثل 
هكذا ح��������االت او دعاوى تحمل ه��������ذا العنوان 
لرفض املجتمع والتقاليد والش��������رع ملثل هذه 
الح��������االت وان مجتم��������ع اغل��������ب املحافظات ذو 
طابع عش��������ائري يحرم وبش��������دة هك��������ذا أفعال 
لكن هذه الظاهرة شهدت بعض املحاكم قيام 

دعاوى تخصها".
ويلف��������ت القاضي إل��������ى العقوبة الت��������ي حددها 
القانون الواردة "في املادة )376( بالسجن مدة 
ال تزيد عن )سبع سنوات( أو بالحبس كل من 
توصل إلى عقد زواج م��������ع علمه ببطالنه ألي 
س��������بب من أس��������باب البطالن ش��������رعا وقانونا"، 
مش��������يرا إل��������ى ان "كل حال��������ة زواج تحص��������ل مع 
وجود عالق��������ة زوجية قائمة ش��������رعا وقانونا 
تعتبر من قبيل تعدد األزواج ويعتبر فاعلها 
تنطب��������ق عليه أحكام جريم��������ة الزنا كما نصت 

عليه املادة )376( من قانون العقوبات".
ويع��������رج القاض��������ي عل��������ى "حالة وه��������ي إذا كان 
الزوج مفقودا وتفرق��������ت الزوجة منه بموجب 
الفق��������رة )رابعا( من امل��������ادة )الثالثة واألربعني( 
م��������ن قانون األحوال الش��������خصية وتزوجت من 
رجل آخر فال يعتبر زواجها مشموال بأحكام 
تع��������دد األزواج بل للزوج املفق��������ود بعد عودته 
أن يطل��������ب فس��������خ زواجها من زوجه��������ا األخير 
وإعادتها إلى عصمته وفق الشرع والقانون".

من جانبه، بني املحامي والناش��������ط في حقوق 
اإلنس��������ان صف��������اء الالم��������ي أن "اآلون��������ة األخيرة 
ش��������هدت انتش��������ار حالة تعدد او جمع األزواج 
وهي النقيض العكسي لحالة تعدد الزوجات 
املألوف والش��������ائع والحق الذي أعطاه الش��������رع 
للرجل للزواج بأكثر من واحدة ولكن بشروط 
معين��������ة اش��������ترطها الدين اإلس��������المي لكن في 
اآلونة األخيرة نش��������اهد حاالت لتعدد األزواج 
وهي بالتكيي��������ف القانوني تعتبر جريمة زنا 
باعتبار أن الزوجة ال يحق لها وهي على ذمة 
رجل أن تعقد على رجل آخر وتكتس��������ب صفة 

الزوجة ال شرعا وال قانونا". 
ويواصل الالم��������ي أن "هذه الحال��������ة تعتبر من 
املح��������ارم الكب��������رى ول��������م يب��������ح بها القان��������ون او 
الش��������رع، لذلك تعتبر جريمة زنا والزوجة هنا 
"زاني��������ة" وال��������زوج س��������واء علم أم ل��������م يعلم فهو 
بالنتيجة زان ويعاقب باملواد القانونية التي 
نص عليه��������ا القانون، وتعتبر ه��������ذه الحاالت 
من املش��������كالت املجتمعية الخلقية التي بدأت 
تتنام��������ى في الس��������نوات األخيرة الس��������يما مع 
التفكك األس��������ري والذي أصبح مفرطا بس��������بب 

عوامل عديدة ساعدت على ذلك".
وذكر الالمي في حديثه بأنه "كمحام عرضت 
علي��������ه دعوت��������ان عن ه��������ذا املوض��������وع زوجتان 
عق��������دت على زوج ث��������ان واألخي��������ر ال يعلم، لكن 
القضي��������ة أمام املحكمة تعتبر قضية زنا وهذا 

الزوج الجديد يحاسب بموجب القانون".
وال يعلم الالمي "األس��������باب التي تدفع النساء 
التخاذ مثل هذه الخطوة، هل هي قلة وعي أو 

جهل أو أسباب خارجة عن املنطق؟". 
ويش��������ير إلى انه "هذه الح��������االت تترتب عليها 

اث��������ار اجتماعي��������ة وقانوني��������ة الس��������يما الزوج 
ال��������ذي يفاجئ أن زوجته عل��������ى ذمة رجل آخر، 
وبطبيع��������ة الح��������ال نح��������ن مجتمع عش��������ائري 
وقبل��������ي ونعلم يقينا انه ش��������يء محرم ويمس 
العائلة والش��������رف والعش��������يرة فبالتالي يولد 
صعوبات في قيام دعاوى بالشكل أو حدوث 
مش��������كلة مجتمعية ممكن أن تؤدي إلى حدوث 
ح��������االت ثار وقت��������والت، وتطغ��������ى صفة وحكم 
العش��������ائرية فيه��������ا فبالتال��������ي عل��������ى املجتمع 
التحرك بكل وس��������ائله من منظمات مجتمعية 
ورج��������ال الدين ومؤسس��������ات الدولة أن تنهض 
بالواق��������ع ومحاربة مث��������ل هذه الح��������االت التي 
كنا نش��������اهدها في األفالم فقط عبر شاش��������ات 

التلفاز".
ويلفت املحامي إلى أن "القانون العراقي عالج 
هذه الحاالت كزنا باملواد القانونية الجنائية 
الت��������ي تعالج جرائ��������م الزنا هي امل��������واد)2-377( 
والت��������ي تتعل��������ق بجريم��������ة الخيان��������ة الزوجية، 
واملادة)409( املتعلقة بش��������رعنة قتل املرأة عند 
مفاجئته��������ا بالفعل املحرم الزن��������ا واملادة )41( 
املتعلقة باعتبار ضرب امل��������رأة تأديبًا من قبل 
الزوج احد أسباب اإلباحة باعتباره استعماال 

للحق.
تعتب��������ر  "جريم��������ة  االزواج  تع��������دد  أن  وي��������رى 
مس��������تحدثة ك��������ون وس��������ائلها تط��������ورت عب��������ر 
الزم��������ن رغ��������م أنه��������ا ص��������ورة م��������ن ص��������ور الزنا 
ونحتاج بصورة عامة إلى تشريعات جديدة 
مس��������تحدثة أو تعديل القوان��������ني الناصة على 
العقوبة مع حداثة وس��������ائلها وواقعتها كون 
القاضي ال يمكن له إصدار قرارات وأحكام إال 

بنص تشريعي وقانوني".

جمع األزواج .. جريمة جديدة ترتكبها النساء 
وتتطلب تشريعات مستحدثة

بغداد / القضاء

حس��������مت املحكمة االتحادية العليا 
21 دع��������وى منظ��������ورة أمامها خالل 
ع��������دة  املاض��������ي وأص��������درت  الش��������هر 

قرارات تتعلق بطعون دستورية.
وذكر مراس��������ل "القضاء" ان "املحكمة 
الدع��������وى  ب��������رد  قراره��������ا  اص��������درت 
)105/اتحادي��������ة/2021(  املرقم��������ة  
بع��������دم  الحك��������م  بطل��������ب  الخاص��������ة 
دس��������تورية وبطالن املادة )38/اوال( 
م��������ن القانون رق��������م )9( لس��������نة 2020 
واملتضمن��������ة أن يكون الع��������د والفرز 
والحكم ببطالنها  اليدوي جزئي��������ا 

وعدم دستوريتها". 
واوضح ان "املحكمة نظرت الدعوى 
)52/اتحادي��������ة/2021(  املرقم��������ة 
املتضمنة طلب الحكم بإلغاء املواد 
)8/7/6/1( م��������ن القان��������ون رقم )10( 
لسنة 2021 )قانون التعديل الثالث 
املحاسبني واملدققني  نقابة  لقانون 
رقم 185 لسنة 1969( حيث اصدرت 
قرارها ب��������رد الدعوى لع��������دم وجود 

مخالفة دستورية".
اص��������درت  "املحكم��������ة  ان  واض��������اف 
/44( املرقم��������ة  بالدع��������وى  قراره��������ا 
اتحادي��������ة/2021( املتضمن��������ة  طلب 
الفقرات  الحك��������م بع��������دم دس��������تورية 
)ثانيًا و ثالثًا و خامس��������ًا و سادسًا 
و س��������ابعًا و ثامن��������ًا( من امل��������ادة رقم 

)13( م��������ن قان��������ون انتخ��������اب مجلس 
النواب رقم )9( لس��������نة 2020 بداعي 
تعارضها مع اح��������كام املواد )20( و 
)14( و )16( من الدستور، باإلضافة 
ال��������ى طل��������ب الحكم بعدم دس��������تورية 
تقس��������يم الدوائ��������ر االنتخابي��������ة وفقًا 
بداعي  بالقان��������ون  املرف��������ق  للجدول 
تعارض��������ه م��������ع امل��������واد الدس��������تورية 

املذكورة آنفًا".
وب��������ني ان "املحكم��������ة ردت الدع��������وى 
)100/اتحادي��������ة/2021(  املرقم��������ة 
املتضمنة طعن باملادة )12/ثانيًا/
ه�( من القانون رقم )23( لسنة 2021 
)قان��������ون املوازنة العام��������ة االتحادية 

للسنة املالية 2021.
اص��������درت  "املحكم��������ة  ان  وتاب��������ع 

قراره��������ا برد الدع��������وى املرقمة )70/
طلب  املتضمن��������ة  اتحادي��������ة/2021( 
الحكم بال��������زام املدعى عليه /اضافة 
لوظيفته بتطبيق احكام الدس��������تور 
وتوحي��������د  التعلي��������م  ومجاني��������ة 
قن��������اة التعلي��������م الحكوم��������ي الخاص 
الصباح��������ي مع قن��������اة التعليم العام 
املجان��������ي وايقاف جباي��������ة اية اجور 

دراسية وتحقيق املساواة والعدالة 
وفقًا للدستور.

واش��������ار املراس��������ل إل��������ى أن "املحكمة 
أص��������درت قراره��������ا املرق��������م باملوافقة 
عل��������ى طع��������ن الحكومة بإط��������الق يد 
وزير املالي��������ة واملوافقة على اضافة 
لتعوي��������ض  مالي��������ة  تخصيص��������ات 
رواتب املوظف��������ني والعقود واألجور 
كم��������ا جاء بامل��������ادة )50/أ( باإلضافة 
ال��������ى املوافق��������ة على طع��������ن الحكومة 
برفض ف��������رض ضرائ��������ب  % 15 على 
الوقود فضال عن املوافقة على طعن 
الحكومة بشأن جوالت التراخيص 

النفطية".
وتاب��������ع ان املحكم��������ة وافق��������ت عل��������ى 
بتأسيس صناديق  الحكومة  طعن 
البت��������رودوالر م��������ن قب��������ل الحكومات 
وتعدها صالحية حصرية للحكومة 
االتحادية كم��������ا ردت املحكمة طعن 
الحكومة بشأن عدم دستورية رفع 
اسعار الحنطة والش��������عير وتعدها 
صالحي��������ات  وضم��������ن  دس��������تورية 

مجلس النواب".
"املحكم��������ة  أن  املص��������در  وأض��������اف 
ألزم��������ت بموجب قراره��������ا املرقم )91 
/اتحادي��������ة2021( مجل��������س الن��������واب 
العراقي باستالم وتسجيل طلبات 
االعت��������راض الواقع��������ة عل��������ى صح��������ة 
عضوي��������ة اعضائه وفقا لنص املادة 

)52( من الدستوِر.

■ المحكمة االتحادية العليا تحسم  دعاوى مهمة خالل انعقادتها االخيرة

المحكمة االتحادية العليا 
تحسم 21 دعوى مهمة الشهر الماضي

بغداد / سحر حسني 

أكدت محاكم االحوال الش��������خصية على محاس��������بة 
كل م��������ن يمتن��������ع ع��������ن اإلخبار عن تس��������جيل حاالت 
ال��������والدات واتخ��������اذ االج��������راءات القانوني��������ة بحقه 
واعتبارها كنوع من الردع للكف عن التساهل في 

عدم االخبار عن الوالدات وكذلك الوفيات. 
 وقال قاضي محكمة بغداد جديدة احمد جاس��������ب 
الس��������اعدي ف��������ي تصري��������ح ملراس��������ل "القض��������اء"، ان  
"القوانني والتش��������ريعات العراقي��������ة النافذة اوجبت 
تس��������جيل ال��������والدات في س��������جالت دوائ��������ر االحوال 
املدنية بعد تس��������جيلها في س��������جالت املؤسس��������ات 
الصحي��������ة وفق احكام قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 ".
وبني أن "القانون املذكور اوجب على املؤسس��������ات 
الصحية تزويد مديرية األحوال املدنية العامة أو 

تش��������كيالتها بواقعة ال��������والدة التي تصدرها خالل 
ثالثني يوما من حصول تلك الواقعة على وفق ما 

رسمته املادة  12/ أوال  من القانون املشار إليه".
وأضاف الس��������اعدي ان "القانون أجاز لالم مراجعة 
دائ��������رة األح��������وال املدنية لتس��������جيل الطفل بموجب 
حجة وصاية مؤقتة تخولها ذلك بقرار صادر من 
محكمة األحوال الشخصية بتأييد حضانتها عن 

الطفل اذا كان الطفل بحضانتها".
 وأش��������ار إل��������ى أن "القوانني الناف��������ذة ومنها قانون 
رعاية القاصرين النافذ أجاز للوصي على الطفل 
القاصر مراجعة املحاكم إلصدار حجج الوالدة او 

إقامة دعاوى إثبات النسب".
ام��������ا في حاالت الوالدات التي تجرى من قبل مولد 
غير مجاز فقد أش��������ار الس��������اعدي الى ان " القانون 
اوج��������ب على املكل��������ف برعاية الولي��������د او من حضر 
الوالدة من اقارب الطفل املولود اخبار الس��������لطات 

الصحي��������ة بالوالدة خالل خمس��������ة عش��������ر يومًا من 
تاري��������خ وقوعه��������ا وذلك حس��������ب امل��������ادة الرابعة من 
قانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم 148 لسنة 

."1971
من جانبه اشار قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في الش��������عب علي نوري ابو رغي��������ف الى ان "قانون 
البطاقة الوطنية وهو قانون خاص لم ينص على 
التبعات القانونية على املكلف بتس��������جيل الوالدة 

او الطفل في حال عدم تسجيله". 
الفت��������ًا الى ان��������ه "في ه��������ذه الحالة يت��������م اللجوء الى 
القانون العام بالرجوع الى احكام قانون العقوبات 
وفق احكام امل��������ادة 247 التي وضعت العقوبة لكل 
م��������ن يمتنع ع��������ن االخبار عن امر مكل��������ف به قانون 

للجهة املختصة." 
  وتاب��������ع اب��������و رغيف ب��������ان "التش��������ريعات العراقية 
الناف��������ذة وفرت الحماية القانونية للطفل في حالة 

عدم تس��������جيله من قبل ذويه بتسجيلهم مجهولي 
النس��������ب اذ عال��������ج قانون البطاق��������ة الوطنية النافذ 
وقان��������ون رعاية االحداث وقانون رعاية القاصرين 
وقان��������ون االح��������وال الش��������خصية وبموج��������ب احكام 
مفصلة حس��������ب مانص��������ت عليه اح��������كام املادة 20/ 
س��������ابعا من قان��������ون البطاق��������ة الوطني��������ة اجراءات 

تسجيل مجهولي النسب".
  وأوض��������ح ابو رغيف االجراء القانوني لتس��������جيل 
االطف��������ال في حال��������ة زواج االبوين خ��������ارج املحكمة 
او طالقهم��������ا قائاًل ان "االج��������راء القانوني ملعالجة 
زواج األبوي��������ن خ��������ارج املحكم��������ة او طالقهم��������ا او 
مصير األطفال غير املس��������جلني ه��������و بإقامة دعوى 
أمام محكمة األحوال الش��������خصية بتصديق واقعة 
الزواج او الطالق باثبات نسب االطفال وفي حالة 
وف��������اة احد الزوجني بامكان ال��������زوج في حالة وفاة 
الزوج��������ة او بإمكان الزوجة في حال��������ة وفاة الزوج 

اقام��������ة دع��������وى على الورث��������ة الش��������رعيني للمتوفى 
بطل��������ب تصديق الزواج واثبات نس��������ب الطفل وفي 
حالة وف��������اة الزوجني فيحق للول��������ي او الوصي او 
القيم او احد االبن��������اء البالغني باقامة دعوى على 
الورث��������ة او من تصح خصومت��������ه قانونا بتصديق 
ال��������زواج و اثبات البن��������وة و فق اح��������كام املادة 28/ 

سادسا  من قانون البطاقة الوطنية".
وأض��������اف "عن��������د ص��������دور ق��������رار بتصدي��������ق الزواج 
واثب��������ات النس��������ب ترس��������ل املحكمة الق��������رار املذكور 
بعد اكتس��������ابه الدرج��������ة القطعية الى املؤسس��������ات 
الصحي��������ة لغ��������رض تأش��������ير القرار في س��������جالتها 
وفق القانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس��������نة 2016 
واوجب القانون املذكور على املؤسسات الصحية 
ارس��������ال تلك القرارات بعد تأشيرها في سجالتها 
ال��������ى مديرية االح��������وال املدنية خ��������الل فترة ثالثني 

يومًا على صدوره".

المحاكم الشرعية تؤكد على محاسبة كل من يمتنع عن تسجيل الوالدات 

حقوق اإلنسان واستجواب المتهم 

إضاءات
قضائية

إن القوانني هي وليدة الحاجة وانها تسن وتشرع وتنفذ بغية الحفاظ 
على كرامة االنسان وحقوقه كافة حيث ان االنسان من اعظم مخلوقات 
الله سبحانه وتعالى على االرض كرمه الله بنعمة العقل وجعله مميزا 
لحقوقه وواجبات��������ه, وان غاية او هدف قوانني االجراءات الجزائية هي 
تحقيق العدال��������ة وذلك بحماية حقوق كافة اط��������راف الدعوى وفي كافة 
مراحله��������ا ومن اهم مظاهر حماية حقوق اطراف الدعوى الجزائية هي 

املساواة بني الدفاع واالتهام.
 ويتم تحقيق هذه املس��������اواة بحماية الحرية والحقوق الشخصية لكل 
طرف من اطراف الدعوى أثناء مراحل الدعوى الجزائية السيما الحقوق 
الش��������خصية للمتهم كونه الحلقة املهمة وفي العادة يقاس مدى تطور 
املجتمع��������ات من ناحي��������ة حفاظها على حقوق وحري��������ات افرادها بمدى 
الضمانات الت��������ي تمنحها ملواطنيها في قوانني االج��������راءات الجزائية. 
وترك��������ز التش��������ريعات على الضمان��������ات في مرحلة التحقي��������ق االبتدائي 
لكونها املرحل��������ة التي يتم خاللها تدوين اقوال املتهم ولكونها املرحلة 
الت��������ي تتخ��������ذ خاللها اج��������راءات التوقي��������ف والتفتي��������ش والقبض وهي 
االج��������راءات التي يرافقها اتخاذ اجراءات تش��������مل تقييد بعض الحقوق 
والحريات للمواطن لفترات زمنية متفاوتة، وان حماية حقوق االنسان 
في مرحلة التحقيق االبتدائي تنبع من كونها من الحقوق االساس��������ية 
لتعلقها بذات االنس��������ان ولذا ف��������ان حماية حقوق املته��������م وكافة اطراف 
الدع��������وى الجزائي��������ة وضماناتهم تحفظ لهم كرامته��������م وادميتهم وهي 
من اح��������دى املظاهر املهمة ألي مجتمع متط��������ور فجوهر احترام حقوق 
االنس��������ان يتمثل في حب العدل واالنصاف وبغض الظلم فيجب احاطة 
املته��������م بالتهمة املس��������ندة الي��������ه ومعاملته معاملة إنس��������انية وحصوله 
عل��������ى الوقت الكافي العداد دفاعه وحضور مح��������ام للدفاع عنه فاملتهم 
بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة وهذا ما نص عليه الدس��������تور 
العراق��������ي النافذ لعام 2005 وان اس��������تجواب املتهم يعد إحدى ضمانات 
املته��������م الت��������ي يجب ان يتمتع بها فهو الذي يرب��������ط بني جميع وقائعها 
ويبح��������ث مدى جديتها لتحقيق هدفها االول في الوصول الى الحقيقة 
واهم ما يميزه هو ان الش��������خص يحضر في��������ه ألول مرة بصفته متهما 

امام املحقق.
 وقد نظم املش��������رع العراقي إجراءات استجواب املتهم في قانون أصول 
املحاكمات الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 املعدل وعلى قاضي التحقيق 
او املحقق ان يس��������تجوب املتهم خالل اربع وعشرين ساعة من حضوره 
بع��������د التثبت من ش��������خصيته واحاطته علما بالجريمة املنس��������وبة اليه 
ويدون اقواله بشأنها مع بيان ما لديه من أدلة لنفيها عنه، وله ان يعيد 
استجواب املتهم فيما يراه الزما الستجالء الحقيقة وكذلك الزم قاضي 
التحقيق بان يدون بنفس��������ه افادة املتهم اذا كانت افادته تتضمن اقرارا 
بالجريم��������ة وكذلك اعط��������ى القانون الحق للمتهم تدوي��������ن اقواله بخطه 
اذا رغ��������ب ذلك على ان يت��������م ذلك بحضور قاضي التحقي��������ق ثم يوقعها 
القاض��������ي واملتهم بع��������د ان يثبت ذلك في املحضر وان ذلك يش��������كل جوا 
من الحري��������ة للمتهم وبموجب املادة )37( من الدس��������تور العراقي حرية 
االنس��������ان وكرامته مصونة واليجوز توقيف اح��������د او التحقيق معه اال 
بموجب قرار قضائي ويحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي 
واملعاملة غير االنسانية والعبرة باي اعتراف انتزع باإلكراه او التهديد 
او التعذيب وللمتضرر املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي 
ال��������ذي اصابه وفقا للقانون ولكل فرد الحق في الحياة واالمن والحرية 
واليج��������وز الحرمان من هذه الحقوق وتقييدها اال وفقا للقانون وبناء 
على قرار من جه��������ة قضائية مختصة وحق الدفاع مقدس ومكفول في 
جمي��������ع مراحل التحقيق واملحاكمة واليحاك��������م املتهم عن التهمة ذاتها 

مرة اخرى بعد االفراج عنه اال اذا ظهرت ادلة جديدة.
 وان الضمانات التي وردت في الدس��������تور العراقي بشان حماية حقوق 
االنس��������ان تدل على ان السياس��������ة الجنائية في العراق تتجه الى حماية 
املجتمع وتوفير اكبر قدر من الضمانات في حماية حقوق الفرد سيما 
وان هذه الحقوق هي في ذاتها تمثل قيمة اجتماعية وان احترامها يعد 
ضمانة لتج��������اوب الفرد مع املجتمع والتأكيد عل��������ى مبدأ االصل براءة 
املتهم وان من حق املتهم الصمت حيث ال يجبر املتهم على االجابة على 
االسئلة التي توجه له كما ال يجوز اعتبار سكوته دليال ضده طاملا ان 
من حقه عدم االجابة على االسئلة حتى اذا كان قد اجاب على بعضها 
ف��������اذا كان القانون قد من��������ع اجبار املتهم على ال��������كالم فانه اعطاه الحق 
ف��������ي ان يبدي اقواله في أي وقت يراه مناس��������با وله ان يناقش الش��������اهد 
بعد س��������ماعه ألقواله وان من ضمانات استجواب املتهم عدم استخدام 
الوس��������ائل غير املشروعة ومنع التعذيب ونصت املادة )127( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية على: )ال يجوز اس��������تعمال اية وس��������يلة غير 

مش��������روعة للتأثير على املته��������م للحصول على 
اقراره ويعتبر من الوس��������ائل غير املش��������روعة 
اس��������اءة املعاملة والتهديد باإلي��������ذاء واالغراء 
والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال 
والعقاقير(ويتوجب  واملس��������كرات  املخ��������درات 
تنظي��������م االج��������راءات الجنائية بش��������كل يراعى 
فيها التنسيق بني مصالح املجتمع وصونه 
من االج��������رام والحد من تفاقم��������ه وبني حقوق 

وحريات االفراد.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

https://www.hjc.iq/view.68930/


طفل الشوارع 
من التشرد إلى االنحراف ثم الجنوح

من الس��������لوكيات االجتماعية الخاطئة والتي نراها في كل يوم، نش��������اهدها 
 عند تقاطع الشوارع وفي مداخل الجسور والبنايات وفي 

ً
صباحًا ومس��������اء

األس��������واق والعي��������ادات الطبية وف��������ي األماكن املزدحمة األخ��������رى أطفال بعمر 
الزهور ال يتجاوز أكبرهم الثالثة أو الرابعة عش��������رة من العمر أحدهم يحمل 
بيده قطع القماش الصغيرة وآخر يقوم بغسل زجاج السيارات فهو يحمل 
رشاش املاء واملاسحة الصغيرة ويباشر عمله دون أن ُيكلف بذلك، وآخر في 
لهيب الحر يحمل قناني املاء وآخر وبش��������كل صريح يس��������تجدي املال ويلفت 
االنتباه بمنظره الكئيب وكلمات االس��������تجداء الت��������ي تخرج من فمه، إن هذه 
)ظاهرة طفل الشوارع(، فما هي أسباب هذه الظاهرة ؟  الظاهرة نس��������ميها ب�

وما هي اآلثار الناتجة عنها؟ وكيفية معالجتها؟
إن أس��������باب هذه الظاهرة كثي��������رة ومتداخلة مع بعضها البعض من رحمها، 
ولد طفل الش��������وارع، وف��������ي مقدمة هذه األس��������باب حاالت الفق��������ر الناتجة عن 
عدم توافر فرص العمل وارتفاع األس��������عار واألزمات االقتصادية والتقلبات 
في قيم��������ة العملة والحروب والكوارث وعدم العناي��������ة بالتنمية االقتصادية 
والبش��������رية، ومن األس��������باب األخرى النتش��������ار هذه الظاهرة التفكك األسري 
نتيج��������ة لحاالت الطالق وزيادة حاالت اليتم وفقدان البيئة األس��������رية اآلمنة 

الصالحة. 
إن األسرة التي يصيبها التفكك أو فقدان املعني تدفع بأطفالها إلى الشارع 
وتحرمه��������م م��������ن فرصة التعليم، فالطفل يجد نفس��������ه في بيئ��������ة غير صالحة 
وفي مكان ال يتالءم مع مرحلته العمرية يكتسب من خالله العادات السيئة 

والسلوك املنحرف حتى يجعله قريبًا من ظاهرة الجنوح.
ومن األس��������باب الرئيسية في ظهور وبقاء واستمرار هذه الظاهرة هو غياب 
دور الدولة وتقصيرها في مس��������ؤولياتها تجاه هذه الش��������ريحة فعدم خلق 
ف��������رص العمل والقضاء على البطالة وخلق موارد معيش��������ة لألس��������رة يحول 
دون تفككها أو ضياعها وتشرد أفرادها، يزيد املشكلة تعقيدًا ويساهم في 

زيادة هذه الظاهرة.
إن ظاهرة طفل الش��������وارع تمتد آثارها الس��������لبية على الطفل وعلى املجتمع، 
فالطفل نتيج��������ة لفقدانه البيئة االجتماعية وظهوره إلى الش��������ارع فأن هذه 
الظاهرة تؤدي به إلى التش��������رد ومن ثم إل��������ى االنحراف ومن ثم إلى الجنوح 
واإلجرام، وقد أيدت الدراسات أن معظم األطفال املنحرفني إنما أتوا من أسر 

متصدعة نتيجًة لحاالت الطالق أو لحاالت اليتم.
أما اآلثار الس��������لبية في هذه الظاهرة على املستوى املجتمعي فأنها تساهم 
ف��������ي صناعة جيل من العاطلني أو املنحرف��������ني أو املجرمني، ولعل إحصائية 
دقيق��������ة عن املودعني ف��������ي اإلصالحيات والس��������جون يعطينا ه��������ذه الحقيقة، 
وباختصار ش��������ديد أن هذه الظاهرة تساهم في بناء شخصية مرفوضة من 
محيطها االجتماعي ويمكن أن تشكل خطرًا على األمن، فيكف تتم معالجة 

هذه الظاهرة؟
إن اإلجاب��������ة على هذا الس��������ؤال يكون مدخله من خ��������الل النصوص القانونية 
الت��������ي وضعها املش��������رع للوقوف ض��������د هذه الظاه��������رة، ومن خالل اس��������تقراء 
النص��������وص الواردة ف��������ي قانون رعاي��������ة األحداث نجد إن املش��������رع توجه إلى 

توفير معالجتني هما:
املعالجة األولى: تسليم الطفل املتشرد إلى وليه :

إن امل��������ادة )26/أوال/أ( م��������ن قانون رعاية األحداث نصت على تس��������ليم الطفل 
املتش��������رد أو املنح��������رف إلى ول��������ي أمره مش��������فوعًا بالتوصيات الت��������ي تقررها 
املحكم��������ة على ضوء نتائج البحث االجتماعي الصادرة من مكتب الدراس��������ة 

الشخصية. 
وهذه املعالجة ال يكون لها أي أثر خصوصًا وأن األسباب التي أدت إلى حالة 
التش��������رد واالنحراف ناتجة عن تفكك األسرة وعدم وجود الولي القادر على 
تربية ورعاية ش��������ؤون أسرته، بل أن بعض األس��������ر هي التي تدفع بأبنائها 

إلى ممارسة مظاهر التشرد واالنحراف بغية الحصول على املال.
املعالج��������ة الثاني��������ة: هو إي��������داع الطفل ف��������ي دور الدولة املخصص��������ة ملثل هذه 

الح��������االت والتابع��������ة ل��������وزارة العم��������ل والش��������ؤون 
االجتماعي��������ة وهذه الدور يحكمها قانون الرعاية 

االجتماعية النافذ.
إن ه��������ذه املعالج��������ة ه��������ي األكث��������ر نجاح��������ًا متى ما 
استوفت ش��������روطها ووسائلها واملتمثلة بوجود 
أماكن ودور متخصصة يس��������ودها اإلخالص في 
العمل والجدية في التعامل مع األطفال املودعني 
مع توفير كافة الوس��������ائل الت��������ي تنقلهم إلى بيئة 

اجتماعية صالحة. 
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بغداد/ غسان مرزة

يع��������د عقد اإليجار من أكثر العق��������ود املتداولة بن الناس ألهميته 
م��������ن النواحي االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة والقانونية والعملية 
وينش��������ئ التزامات متبادلة بني الطرفني، اذ يرتب التزامات على 
املؤجر واملستأجر فهو يجعل منفعة األشياء في متناول من هو 
ف��������ي حاجة اليها وال يرغب في ش��������رائها إما لك��������ون حاجته إليها 

مؤقتة وإما لكونه يعجز عن الوفاء لثمنها.
 ولتغلي��������ب الجانب اإلنس��������اني واالجتماعي ومراع��������اة للظروف 
االقتصادي��������ة للط��������رف األضعف في العق��������د )املس��������تأجر( ومنعا 
لتش��������ريد العائالت التي تعجز عن إيجاد مأوى لها في ظل أزمة 
الس��������كن املتفاقمة، حدد قانون إيجار العقار رقم 87 لس��������نة 1979 
وتعديالته في حالة العقارات املس��������تأجرة لغرض الس��������كن تقرير 
االمتداد القانوني لعقد اإليجار بعد انتهاء مدته ما دام املستأجر 
شاغال للمأجور ومستمرا بدفع األجرة، إذ ال يحق للمؤجر طلب 
التخلي��������ة، إال إذا توفر احد األس��������باب املنصوص عليها في املادة 

17 من القانون املذكور.
 وكذل��������ك ح��������دد القان��������ون ذات��������ه مقدار ب��������دالت االيجار عل��������ى أن ال 
تتجاوز األجرة الس��������نوية للعقار نس��������بة 5 % م��������ن القيمة الكلية 
للعقار او الش��������قة الس��������كنية و7 % من القيمة الكلية في العقارات 
والش��������قق املؤجرة على شكل غرف س��������كنية وذلك مراعاة لحقوق 
طرفي العالقة االيجارية، ذلك ان بدالت االيجار س��������وف تتناسب 
طرديا بالزيادة والنقصان مع قيمة العملة العراقية في مختلف 
الظروف وال س��������يما ان القانون اعطى الحق للموجز واملستأجر 
طل��������ب تقدي��������ر قيمة العقار كل خمس س��������نوات ليت��������م تعديل بدل 

اإليجار. 
اته��������ا، يقول القاضي نبراس  وع��������ن دعوى تخلية اإليجار وإجراء
صب��������اح مه��������ودر قاض��������ي محكم��������ة ب��������داءة الكاظمي��������ة ان "دعوى 
التخلية ه��������ي الدعوى التي يقيمها مالك العقار على املس��������تأجر 
بطلب إخالء املأجور وتس��������ليمه خاليا من الشواغل أمام محكمة 

الب��������داءة والت��������ي تنظرها طبقا للم��������ادة 31 من قان��������ون املرافعات 
املدنية رقم 83 لس��������نة 1969املعدل، ويك��������ون الحكم الصادر قابال 
للطعن فيه تمييزا أمام محكمة االس��������تئناف بصفتها التمييزية 
وقد تضم��������ن القانون املدني العراقي رقم 40 لس��������نة 1951 أحكام 
تخلي��������ة املأج��������ور اال انه بعد صدور قانون ايج��������ار العقار رقم 87 
لس��������نة 1979 املعدل اصبحت العقارات املؤجرة الغراض السكنى 
تخضع للقانون الجديد باس��������تثناء العقارات املعدة للسكن التي 
تؤجرها الدولة، والعقارات املؤجرة لغير العراقيني اشخاصا او 
هيئات ، والعقارات غير املعدة الغراض الس��������كن اذا اس��������تؤجرت 
الغ��������راض )صناعية او زراعية او تجاري��������ة( حيث بقيت خاضعة 

الحكام القانون املدني العراقي النافذ".
واشار القاضي إلى ان "العقارات الخاضعة الحكام القانون املدني 
بام��������كان املؤجر لها طل��������ب التخلية بمجرد انته��������اء عقد االيجار 
واع��������الن عدم رغبته بتجديده إذا قام بتنبيه املس��������تأجر بإخالئه 
خالل املدة القانونية التي حددتها املادة 741 من القانون وحسب 
القاعدة )العقد شريعة املتعاقدين( وهذا التفريق بني القانونني 
كان��������ت الغاية منه ايج��������اد نوع من التوازن ب��������ني مصلحة املؤجر 

ومصلحة املستأجر".
 ويرى مهودر أن "العقارات املؤجرة ألغراض غير س��������كنية بقيت 
دون تحدي��������د أو تقييد بحد أعلى لألجرة وذلك بس��������بب الطبيعة 
التجاري��������ة لتل��������ك العق��������ارات فالقيم��������ة التجارية للعق��������ار املأجور 
والوض��������ع االقتصادي للمنطقة التي يقع فيه��������ا العقار هي التي 
تحدد مقدار أجرته وباتف��������اق الطرفني وبما يتالءم مع االنفتاح 
االقتصادي واملفاهيم التجارية املس��������تحدثة فاألحكام القانونية 
التي شرعت في الخمسينات من القرن املاضي لم تعد تتالءم مع 

اعراف التجارة اليوم".
واض��������اف القاضي "تب��������دأ االجراءات ف��������ي اقامة دع��������وى التخلية 
)التنبي��������ه( اذ اش��������ترطت املادة 741 من القان��������ون املدني العراقي  ب�
الناف��������ذ ان يق��������وم املتعاقد ال��������ذي يرغب بتخلية املأج��������ور بتنبيه 
املتعاق��������د االخر في املواعيد وطبيع��������ة املأجور ومدة دفع االجرة، 

ف��������اذا كان املأجور أرضا وكانت املدة املحددة لدفع االجرة س��������تة 
اش��������هر فيكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة اش��������هر، اما في حالة 
العق��������ارات املس��������تاجرة لغرض الس��������كن فان قانون ايج��������ار العقار 
النافذ اجاز طلب التخلية اذا امتنع املس��������تأجر عن تس��������ديد بدل 
االجرة املس��������تحقة بعد مرور س��������بعة أيام على استحقاقها وذلك 
بعد إنذار املؤجر بواس��������طة الكاتب الع��������دل بوجوب دفعها خالل 
ثمانية ايام من تاريخ تبلغه باالنذار، فاذا مضت ثمانية ايام من 
تاريخ تبلغ املس��������تأجر باالنذار ولم يقم بتسديد االجرة فيجوز 
للمؤجر اقامة دعوى التخلية غير ان املس��������تأجر ال يس��������تفيد من 
هذه الحماية القانونية اال ملرة واحدة في الس��������نة تبدأ من تاريخ 
االنذار االخير، اما بالنسبة للعقارات املؤجرة الخاضعة الحكام 
القانون املدني العراقي النافذ فان عدم تسديد املستأجر لالجرة 
املس��������تحقة يصلح س��������ببا يبيح للمؤجر طلب فسخ عقد االيجار 
وه��������ي دعوى تختلف عن دعوى التخلية في بعض االمور اهمها 

جهة الطعن في الحكم الصادر فيها".
واتم القاضي حديثه قائال ان "السرقفلية او تعويض االخالء هو 
مبل��������غ نقدي يدفع ملالك العقار مقاب��������ل تنازله عن منفعة املأجور 
فقد يش��������ترط املالك ان يدفع له املس��������تأجر مبلغا نقديا فضال عن 
ب��������دل االجرة حتى يعطي املس��������تأجر حق الق��������رار في املأجور وقد 
يطلب املس��������تأجر مبلغ��������ا ماليا يدفع��������ه له املؤج��������ر مقابل اعادة 
املأجور لألخير، او ان يبيع املس��������تأجر ح��������ق املنفعة في املأجور 
الى مس��������تأجر جدي��������د الحق مقابل بدل متف��������ق عليه، ونالحظ ان 
القان��������ون املدني العراقي رقم 40 لس��������نة 1951 في نص املادة 755 
منه قد أجاز للمستأجر التنازل عن االيجار للغير او التأجير في 
الباط��������ن، اما قانون ايجار العقار رقم 78 لس��������نة 1979 املعدل فقد 
منعت املادة 21 منه على املؤجر واملستأجر والوسيط ان يحصل 
على مال او منفعة خ��������ارج عقد االيجار ووضعت عقوبة جزائية 

على مخالفة هذا النص:.
ومن جانبه، يذكر القاضي علي عبد الغفور احمد قاضي محكمة 
بداءة الكرخ ان "دعوى التخلية تعني مطالبة املؤجر للمستأجر 

باخالء العقار )املأجور( امام محكمة البداءة املختصة الس��������باب 
وشروط محددة .

واض��������اف عبد الغف��������ور ان دع��������وى "التخلية تخضع لع��������دة قوانني 
منه��������ا اح��������كام قانون االيجار ال��������واردة في القان��������ون املدني رقم 40 
لس��������نة 1951 ، او ان تخض��������ع لقان��������ون ايجار العقار رقم 87 لس��������نة 
1979 املعدل والذي حصلت عليه تعديالت اخرها القانون رقم 56 
لس��������نة 2000، وفي قانون ايجار العقار تكون زيادة بدل االيجار او 
انقاصه كل خمس س��������نوات على وفق م��������ا هو منصوص عليه في 

املادة الرابعة من القانون املذكور".  
وتاب��������ع عبد الغف��������ور "كما يمك��������ن أن تخضع دع��������وى التخلية إلى 
قوان��������ني أخرى مثل القان��������ون رقم 5 لس��������نة 2007، او قانون تنظيم 

الخدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000".
وفي ش��������أن آخر أكد القاض��������ي أن "قانون حق الزوج��������ة املطلقة في 
الس��������كنى رقم 77 لس��������نة 1983 املعدل كذلك أعطى الحق للزوج في 
إقامة دع��������وى لطلب تخلية العقار في حال��������ة إخالل الزوجة بأحد 

الشروط املنصوص عليها في القانون املذكور". 
ولف��������ت عبد الغفور إلى أن "من اجراءات اقامة دعوى التخلية وفق 
قان��������ون ايج��������ار العقار هي االطالع على س��������ند العق��������ار وعلى عقد 
االيج��������ار اذا كان تحريري��������ا وإثباته اذا كان ش��������فويا والتحقق من 
االس��������باب التي يستند عليها املدعي بطلب التخلية ذلك باالطالع 
على اإلنذار وورقة التبليغ به إذا كان س��������بب التخلية يتطلب ذلك 
والتحقق من اس��������تيفائه الش��������روط القانونية س��������واء في حالة عدم 
دف��������ع االجرة او اي س��������بب آخر يتطلب التنبي��������ه كما يتعني أن تقام 
دعوى التخلية من قبل أصحاب القرار االكبر من الس��������هام في املال 
الش��������ائع حتى تكون الخصومة فيها متوجهة إال اذا تبني بان ثمة 
قس��������مة مهي��������أة مكانية او زماني��������ة بني املؤجر وش��������ريكه ففي هذه 
الحال��������ة تكون خصومته لوحده متوجهة وبخالفه يتطلب ادخال 

بقية الشركاء أشخاصا ثالثا في الدعوى الى جانب املدعي".
وخلص القاضي في حالة عدم دفع القس��������ط املس��������تحق رغم مرور 

سبعة ايام يمكن للمدعي اقامة دعوى املطالبة بتخلية العقار".

بغداد/ عالء محمد

وبه��������ذا الص��������دد تح��������دث القاض��������ي 
ناص��������ر عم��������ران تح��������دث فيه��������ا عن 
"ل��������م  قائ��������ال  االنتخابي��������ة  الرش��������وة 
تك��������ن الرش��������وة االنتخابية معروفة 
وذات وق��������ع تش��������ريعي أو اجتماعي 
والس��������بب مع��������روف ه��������و اقترانه��������ا 
بتجرب��������ة االنتخاب��������ات الت��������ي ه��������ي 
الوس��������يلة الوحيدة لتولي السلطة 

وفقا للنظام الديمقراطي".
وأضاف عم��������ران أن "فقهاء القانون 
االنتخ��������اب  بطبيع��������ة  يختلف��������ون 
فبعضه��������م ي��������راه حقا ل��������كل فرد في 
املجتم��������ع ويترتب على ذلك تطبيق 
مب��������دأ )االقت��������راع العام( واس��������تنادا 
له��������ذا الرأي فمن حق كل فرد اإلدالء 
بصوته وممارسة حقه االنتخابي 
كما يحق له االمتناع عن استخدام 
حقه ويهمل ممارس��������ته، فيما يرى 
وظيف��������ة  االنتخاب��������ات  أن  آخ��������رون 
وظيف��������ة  أنه��������ا  وبم��������ا  اجتماعي��������ة 
اجتماعي��������ة فان��������ه واس��������تنادا لهذا 
الرأي فلي��������س هناك ح��������ق للفرد أو 

الجماعة باالنتخاب".
ولفت إلى أن "الرش��������وة االنتخابية 
واحدة من الجرائم التي تهدف إلى 
عرقلة اآللي��������ات الديمقراطية حيث 
تس��������تهدف حرية التصويت وإرادة 
الناخب فتق��������وم بالتأثير على هذه 
اإلرادة ع��������ن طريق اس��������تخدام املال 
أو الوعد بمنح��������ة أو جائزة بحيث 
الناخ��������ب وتمنع��������ه  توج��������ه حري��������ة 
م��������ن التعبير عن إرادت��������ه بعيدا عن 
التأثي��������رات ولم يقتص��������ر األمر على 
التأثير على إرادة الناخب فحس��������ب 
وإنما يتج��������اوز ذلك لتك��������ون إرادة 
املرش��������ح ذات��������ه فريس��������ة لتل��������ك اآلفة 
حي��������ث يق��������وم املرش��������ح بال��������والء ملن 

يدفع أكثر". 
وعن  أوجه االختالف بني الرش��������وة 
العام��������ة  الوظيف��������ة  عل��������ى  الواقع��������ة 
والرشوة االنتخابية، بني القاضي 
ناصر عمران أن "الرشوة االنتخابية 
هي الفائدة أو العطية أو املنفعة أو 
الوع��������د الت��������ي يكون الغ��������رض منها 
االخ��������الل بحري��������ة التصوي��������ت م��������ن 
حي��������ث التأثير عل��������ى إرادة الناخب 
لحمله على انتخاب مرش��������ح معني 
أو االمتن��������اع ع��������ن التصوي��������ت بم��������ا 
يشكل إخالال بالعملية االنتخابية 
والت��������ي يجدر القول ب��������ان املصلحة 

في  بالحماية  املنوط��������ة  الجنائي��������ة 
الرشوة االنتخابية هي حسن سير 
العملية االنتخابية وس��������المة ارادة 
الناخب��������ني، اضافة إلى أن الرش��������وة 
االنتخابي��������ة محددة بإط��������ار زمني 
فأفعال الرشوة تكون سابقة لعملية 
التصوي��������ت ومحص��������ورة في نطاق 
مجريات العملي��������ة االنتخابية وقد 
تكون الحقة عن��������د التالعب بعملية 
فرز األصوات، واملالحظ على بعض 
التش��������ريعات العقابي��������ة االنتخابية 
أنه��������ا ال تج��������رم املكاف��������أة الالحق��������ة 
التي ت��������م توجيه إرادة الناخب بناء 
عليه��������ا وهي الحري��������ة بالتأثيم ألن 
املفترض في حس��������ن س��������ير العملية 
االنتخابي��������ة أن يص��������وت الناخ��������ب 
للمرشح دون أي وعود الحقة ذات 
صفة ش��������خصية فالوع��������ود العامة 
هي جزء م��������ن البرنامج االنتخابي 
ويدخل ف��������ي صميم عم��������ل الدعاية 

االنتخابية".
وتاب��������ع أن "الوس��������يط ف��������ي جريم��������ة 
الرش��������وة االنتخابي��������ة ه��������و حلق��������ة 
الوصل بني املرش��������ح والناخب وفي 

يتوسط  الوظيفية  الرشوة  جريمة 
لصاح��������ب املصلح��������ة ل��������دى املوظف 
الع��������ام للقي��������ام بعم��������ل أو االمتناع 
عن��������ه، ويقوم الوس��������يط ب��������دور مهم 
وه��������و  االنتخابي��������ة  العملي��������ة  ف��������ي 
غالبا ما يك��������ون من أنصار وأقارب 
املرشح فيعمد إلى ارشاء الناخبني 
للتصوي��������ت لصالح املرش��������ح الذي 
يناص��������ره ويمكن أن نتص��������ور وأن 
يكون الراش��������ي أحد أعداء املرش��������ح 
وال��������ذي يجته��������د عل��������ى ع��������دم فوزه 
فيلجأ إلى استخدام الوسيط على 
إرادة الناخبني لغرض العزوف عن 

التصويت للمرشح".
وأشار إلى أن "هناك طرقا يستغلها 
الوس��������يط إلرش��������اء الناخبني حيث 
يعمد ومن خالل الدعاية االنتخابية 
والحمالت االنتخابي��������ة والتي هي 
عب��������ارة ع��������ن مجموعة م��������ن األعمال 
الت��������ي يؤديها املرش��������حني لتعريف 
الناخبني بأنفس��������هم وما يحملونه 
ق��������درات ومؤه��������الت وبرام��������ج  م��������ن 
سياس��������ية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية لتحقيق املتطلبات املحلية 

فيس��������تغل الوس��������يط ه��������ذه األجواء 
االنتخابي��������ة في ارش��������اء الناخبني"، 
واالنظم��������ة  "القوان��������ني  أن  مبين��������ا 
االنتخابية لم تش��������ر بشكل واضح 
إل��������ى تجريم الوس��������يط ف��������ي جريمة 
الرش��������وة االنتخابي��������ة مثلم��������ا فعل 
املش��������رع العقاب��������ي الذي اف��������رد مادة 
قانوني��������ة كما هو الح��������ال في نص 
امل��������ادة 310 م��������ن قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي والتي نص��������ت ).. وكل من 
الراش��������ي  لدى  بالوس��������اطة  تدخ��������ل 
واملرتشي لعرض رشوة أو لطلبها 
أو لقبولها أو الخذها أو الوعد بها 

عد وسيطا(". 

عقوبة جريمة الرشوة 
وخت��������م القاضي حديث��������ه عن عقوبة 
الجريمة أن "جريمة الرش��������وة كانت 
وال تزال مثارا إلش��������كاليات قانونية 
متعددة مبعثه��������ا اختالف القوانني 
في تجريم فعل الرشوة إذ انتهجت 
القوانني ف��������ي ذلك نظامني مختلفني 
االول يرى انهما جريمتان متميزتان 
واالخرى  الراشي  يرتكبها  احدهما 

املرتش��������ي والرأي االخر ي��������رى بانها 
املرتش��������ي  يرتكبها  واح��������دة  جريمة 
والراش��������ي وغيره من مساهمني في 
الجريم��������ة وال يخف��������ى أن االختالف 
ف��������ي الوص��������ف يق��������ود إل��������ى اختالف 
ف��������ي االح��������كام تظهر عن��������د التطبيق 
وبخاصة في االش��������تراك والشروع"، 
مشيرا إلى أن "املشرع العراقي ضمن 
بنظام الجرائم والعقوبات املتعلقة 
باالنتخابات واالستفتاءات رقم 14 
لسنة 2008 وفي القسم الخامس من 
النظام فقرة )1( على عقوبة الرشوة 
االنتخابي��������ة حي��������ث نص��������ت على ان 
)يعاق��������ب بالحبس م��������دة ال تقل عن 
س��������نة أي شخص ارتكب أي فعل من 
األفع��������ال التالية وه��������ي األفعال التي 
وردت ف��������ي الفقرات )أ ، ب، ج ، د ، ه�( 
والتي تمثل صور جريمة الرش��������وة 
القانون  االنتخابي��������ة وبهذا يك��������ون 
العراق��������ي ق��������د أخذ بثنائي��������ة جريمة 
الرش��������وة االنتخابية ول��������م يتضمن 
الوس��������يط  املذك��������ور عقوبة  النظ��������ام 
وت��������رك االم��������ر ربم��������ا للمعن��������ى العام 
للنص لشمول الوسيط بالتجريم".

القانون العراقي راعى مؤجري األماكن السكنية بغية عدم تشّرد العائالت

القضاء يعاقب مرتكبي جريمة الرشوة 
االنتخابية أو المؤثرين على إرادة الناخبين

تعرف الرشوة االنتخابية بأنها جريمة تستهدف التأثير على سالمة العملية االنتخابية عبر التأثير على إرادة 
الناخب باستخدام املال أو اإلغراء أو العرض بالوعد أو الهبات أو أي عمل من شأنه املس بحرية الناخب والتأثير 
عليه بعوامل داخلية أو خارجية تحيده عن اختياره السليم. ورغم صعوبة إثبات جريمة الرشوة االنتخابية إال أن 

هنالك شبه إجماع تشريعي على تجريمها كونها تخل بحرية العملية االنتخابية.

■ مجلس القضاء األعلى يولي اهمية كبيرة لالنتخابات ويشدد على محاسبة المخالفين.. عدسة/ حيدر الدليمي
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ال يوج��������د نظام حكم صال��������ح وناجح يمكن تطبيقه 
ف��������ي جميع ال��������دول بل ان ال��������دول تبحث ع��������ن نظام 
الحكم الذي ينس��������جم مع الخصوصية االجتماعية 
والثقافية والبنى السياس��������ية املوجودة في الدول، 
ويعتم��������د هذا عل��������ى طبيعة املرحلة الت��������ي تمر بها 
الدولة، فالدولة قد تأخذ بالنظام الرئاسي وأخرى 
بالنظ��������ام البرملاني او نظام الجمعية النيابية، وقد 
تأخ��������ذ الدولة نظام��������ا خليطا من كل تل��������ك األنظمة 

حتى يتماشى مع حاجاتها.
والعراق شأنه شأن بقية الدول األخرى مر بمرحلة 
مظلمة دام��������ت ثالثة عقود وبعد انتهاء هذه الفترة 

تطل��������ع لبن��������اء نظ��������ام ديمقراط��������ي س��������واء أكان ف��������ي 
املرحلة املؤقت��������ة ام الدائمة: لذلك س��������وف نتكلم عن 
طبيعة نظام الحكم ف��������ي العراق من خالل الفقرتني 

اآلتيتني:   
اوال :النظ��������ام السياس��������ي ف��������ي قان��������ون إدارة الدولة 

العراقية للمرحلة االنتقالية 
ح��������ددت امل��������ادة )24/ ب( م��������ن قان��������ون ادارة الدول��������ة 
العراقي��������ة طبيع��������ة العالقة مابني الس��������لطات بانها 
منفصل��������ة ومس��������تقلة الواح��������دة عن األخ��������رى، واذا 
طبقن��������ا نظرية الفص��������ل مابني الس��������لطات على هذا 
الن��������ص نجد انفس��������نا ام��������ام نظام رئاس��������ي الن من 

مالم��������ح ه��������ذا االخي��������ر هو الفصل ش��������به الت��������ام بني 
السلطات وفي نصوص اخرى نجد مالمح النظام 
البرملاني بص��������ورة جلية وذلك في امل��������ادة )35( من 
قانون ادارة الدولة العراقية، والتي اكدت على مبدأ 
ثنائية الس��������لطة التنفيذية في النص اآلتي )تتكون 
السلطة التنفيذية في املرحلة االنتقالية من مجلس 

الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه(.
وم��������ن مالم��������ح النظ��������ام البرملاني ايضا ف��������ي قانون 
إدارة الدول��������ة العراقية هو نص املادة )33/ ب( التي 
تشير على الجمعية الوطنية ان تنظر في مشاريع 
القوانني املقترحة من قب��������ل مجلس الوزراء بما في 

ذلك مش��������اريع قوانني املوازن��������ة كذلك وجود الرقابة 
املتبادلة مابني الس��������لطتني التشريعية والتنفيذية 
والرقاب��������ة ف��������ي النظ��������ام البرملاني تك��������ون أقوى من 
الرقابة في البرملان الرئاسي وهذا يعود الى وجود 
آليات دس��������تورية تستخدمها الس��������لطة التشريعية 
في محاس��������بة الس��������لطة التنفيذية. وان قانون إدارة 
الدولة قد يضمن ه��������ذه الرقابة وأدواتها في مواده 
القانوني��������ة ومنه��������ا امل��������ادة )33/ ز( اال ان هذه املادة 
أضاف��������ت مالم��������ح للنظ��������ام البرملان��������ي وخرقت هذا 
النظ��������ام في الوقت نفس��������ه ومن مظاه��������ر الخرق هو 
اس��������تجواب أعضاء مجلس الرئاس��������ة ف��������ي حني ان 

رئيس الدولة في النظام البرملاني هو غير مسؤول 
سياس��������يا إذا كان النظام جمهوريا وغير مس��������ؤول 
أيض��������ا ال سياس��������يا وال جنائيا في النظ��������ام امللكي، 
لذلك فان مس��������ألة رئيس الدولة ف��������ي ظل هذه املادة 

هو انتهاك ملبادئ وأسس هذا النظام.
وتعطي امل��������ادة )37( من القانون ملجلس الرئاس��������ة 
ح��������ق االعتراض عل��������ى القوانني وهو حق يمارس��������ه 
كل الرؤس��������اء في النظم البرملانية والرئاسية وهو 
ليس حق نقض كم��������ا تنص على ذلك املادة بل حق 
اعتراض توقيفي اذا عاد البرملان واكد على القانون 

بأكثرية محددة في دساتير الدول.

■ بغداد/ إيناس جبار 

وبين��������ت اإلحصائي��������ة أن "ع��������دد الدعاوى 
الكلي��������ة املعروض��������ة على هيئ��������ات محكمة 
التمييز االتحادية بل��������غ )48106( دعوى, 
حسمت منها )42921( دعوى, كما بينتها 
جداول الهيئة حيث أنجزت الهيئة العامة 
ما نس��������بته )100( % م��������ن دعاواها وكذلك 
هيئة تعيني املرجع والهيئة االستئنافية 
منقول، هيئ��������ة االس��������تئنافية عقار، هيئة 
األحوال الشخصية، املدنية هيئة شؤون 
املحامني، هيئة الطعن التمييزي بقرارات 

هيئة دعاوى امللكية، وهيئة الكمارك".  
كما أفصحت اإلحصائي��������ة عن انجازات 
دائرة ش��������ؤون القضاة وأعض��������اء االدعاء 
العام من عدة مهام منها "جلسات مجلس 
القضاء األعلى حيث عقد مجلس القضاء 
األعلى )15( جلس��������ة بواقع )6( جلس��������ات 
حضورية و)7( جلسات الكترونية و)2( 
عبر الفيديو كونفران��������س، كما واحصى 
القس��������م ع��������دد املحاك��������م التي اس��������تحدثت 
خ��������الل الع��������ام ذكره��������ا التقرير كم��������ا يلي 
)إنش��������اء داري قضاء في رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف كرب��������الء االتحادي��������ة وصالح 
الدي��������ن االتحادية، تش��������كيل محكمة عمل 
ف��������ي جانب الك��������رخ باس��������م )محكمة عمل 
بغداد / الكرخ(، تشكيل محكمة جنايات 
ثاني��������ة ف��������ي رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
ميس��������ان االتحادي��������ة، تش��������كيل محكم��������ة 
بداءة مختص��������ة بالدعاوى التجارية في 
كل منطقة اس��������تئنافية، تشكيل محكمة 
مختص��������ة بالنظر باملنازعات الرياضية، 
 / الكاظمي��������ة  جن��������ح  محكم��������ة  تش��������كيل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 
االتحادية، تشكيل هيئة تحقيقية للنظر 

في القضايا املعروضة م��������ن قبل اللجنة 
الدائمة املشكلة باألمر الديواني )29(".

وعن اإلي��������رادات املتحقق��������ة نتيجة تقديم 
خدمة )أجور جباية، أو رسم أو ضرائب( 
بالدين��������ار العراق��������ي في دائرة الش��������ؤون 
املالي��������ة واإلدارية ولكافة االس��������تئنافات 
بين��������ت االحصائية ان "إجمالي اإليرادات 
املتحصلة في استئناف محكمة بغداد/

 )6462466975( االتحادي��������ة  الرصاف��������ة 
محكم��������ة اس��������تئناف االنب��������ار االتحادية 
اس��������تئناف  محكم��������ة   )1361077286(
بغداد/ الكرخ االتحادية )5622284587( 
االتحادية  البص��������رة  اس��������تئناف  محكمة 
اس��������تئناف  محكم��������ة   )3399937620(
 )2589989890( االتحادي��������ة  نين��������وى 
محكم��������ة اس��������تئناف واس��������ط االتحادي��������ة  
ديال��������ى  اس��������تئناف   )  2986629811(
محكم��������ة   )1518708570( االتحادي��������ة 
االتحادي��������ة  الدي��������ن  ص��������الح  اس��������تئناف 
اس��������تئناف  محكم��������ة   )1221542061(
 )3896442856( االتحادي��������ة  باب��������ل 
محكم��������ة اس��������تئناف املثن��������ى االتحادي��������ة 
اس��������تئناف  محكم��������ة   )1176726618  (
 )2175398485( االتحادي��������ة  النج��������ف 
محكم��������ة اس��������تئناف ميس��������ان االتحادية 
اس��������تئناف  محكم��������ة   )941444291(
 )1566598869( االتحادي��������ة  كرك��������وك 
محكم��������ة اس��������تئناف كرب��������الء االتحادية 
اس��������تئناف  محكم��������ة   )2591129500(
 )1980910558( االتحادي��������ة  ق��������ار  ذي 
ومحكمة استئناف القادسية االتحادية 

 .)2793517133(
أيض��������ا أورد التقرير ف��������ي إحصائيته أن " 
اإلحصائية الخاصة بالش��������كاوى الواردة 
عن طري��������ق البريد الع��������ادي وااللكتروني 

)االيميل( الخاص باملكتب )446( شكوى 
وأما ما ورد عن طري��������ق برنامج حكومة 
املواطن االلكترونية فكانت )39( شكوى، 
وعرج التقري��������ر على دور املركز اإلعالمي 
ملجلس القضاء األعلى الذي يمثل نافذة 
قضائية مهمة أمام الرأي العام والجمهور 
عبر نشر وتغطية وتسليط الضوء على 
مجمل النش��������اطات والن��������دوات وانجازات 
املجل��������س كاف��������ة ومنها إص��������دار صحيفة 
)القض��������اء( االلكتروني��������ة الت��������ي تواص��������ل 
صدورها ش��������هريا وللعام السادس عل����ى 
التوالي والتي تضمن��������ت ) عدد التقارير 
الصحفي��������ة ) 102 ( عدد الح��������وارات التي 
تجري مع الس��������ادة رؤس��������اء املحاكم ) 7 ( 
حوارات موسعة، عدد املقاالت املعدة من 

قبل السادة القضاة )69( مقاال.
وكذلك إصدار صفح�������ة قانونية ش��������هرية 
تنش��������ر ف�����������ي جري��������دة الصب��������اح تتضمن 
مقاالت وتقاري���ر صحفية وثقافة قانونية، 
متابع�ة شكاوى املواطنني الواردة للقسم 
سواء املنشورة بالصح���ف والوكاالت او 
الواردة عبر البريد االلكتروني، واتخ�������اذ 
اإلجراءات الالزم��������ة بع����������د عرضها عل���ى 
الس��������يد القاض��������ي املش��������رف عل��������ى املرك��������ز 
اإلعالم��������ي بمفاتح�����������ة الجه��������ات املعني��������ة 
حس��������ب العائدية والبت ف��������ي اغلبها م�������ع 
اإلش��������ارة ال��������ى ان��������ه يتم إش��������عار أصحاب 
الش��������كاوى باإلجراءات املتبعة وأرش��������فة 
س��������هول����������ة  يضم��������ن  بش��������ك���������ل  الطلب��������ات 
الرجوع إليها عند الحاجة. حيث تم الرد 
على بعضها ومازالت املتابعة مس��������تمرة 
مع البعض اآلخ��������ر، التغطي��������ة اإلعالمية 
لنشاطات مجلس القضاء األعلى والبالغ 
عددها )13( نش��������اطا فضال ع�ن الندوات 

القضائية.

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.

سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ُنظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول مختلفة 
)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 السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية.
ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته 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:

مجلس القضاء األعلى يفصح 
عن إحصائيته السنوية لعام 2020

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

الحلقة الثانية :    طبيعة النظام السياسي في العراق 

أصدر مجلس القضاء األعلى إحصائيته السنوية ألعماله املنجزة خالل العام املاضي 
2020 التي احتوت نشاطات وانجازات الهيئات واملحاكم واألقسام التابعة له.

وبرغم الجائحة وتقييد العمل إال أن جميع مكونات املجلس أتمت أعمالها بشكل 
متكامل وبنسب انجاز عالية، املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعلى حصل على 

نسخة من التقرير السنوي لعام 2020 والذي تضمن األنشطة واالنجازات اإلدارية 
واملعامالت والقضايا ونسبها.
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طفل يحرر نفسه ويدل على خاطفه 
في صالح الدين

ويق��������ول والد الطفل إن ابن��������ه البالغ من 
العمر خمس س��������نوات خ��������رج من منزله 
لش��������راء الحلوي��������ات م��������ن أح��������د املح��������ال 
املج��������اورة والقريب��������ة م��������ن بيته��������م، لكن 
مجرم��������ا كان بانتظ��������اره بع��������د مراقبته 
حت��������ى ت��������م خطفه ف��������ي إح��������دى املناطق 

التابعة للمحافظة.
وأض��������اف "تم البحث ع��������ن ابني ولم يتم 
العثور علي��������ه حتى تمت مراجعة مركز 

الش��������رطة ليزف لنا خبرا س��������ارا عندما 
ت��������م العثور عل��������ى ولده، وال��������ذي اخبره 
)اي الطفل( بان ش��������خصا م��������ن املنطقة 
ق��������ام بتقييده وتوجه ب��������ه صوب معمل 
البلوك القريب من منزله حتى تم ايداعه 
فيه، لكنه اس��������تطاع حل وث��������اق أطرافه 
والخ��������روج باتجاه الش��������ارع العام دون 
عل��������م الخاطفني حتى ت��������م العثور عليه 
من قبل سائق سيارة حمل بالقرب من 

الش��������ارع العام الذي قام ب��������دوره بإبالغ 
القوات االمنية عن هذه الجريمة".

بعد ثالثة ايام من تحرير الطفل لنفسه 
والحدي��������ث لوال��������ده وأثن��������اء ذهابه مع 
ابنه إلى الس��������وق ش��������اهد املجنى عليه 
)الطفل(، الخاطف )املجرم( جالسا امام 
أحد املحال بع��������د التعرف عليه من قبل 
املجن��������ى عليه )الطف��������ل( ليلجأ بعد ذلك 
ال��������ى مكافح��������ة االج��������رام وإخبارهم عن 

مكان املج��������رم، منوها ف��������ي حديثه بان 
أحد املتهمني ف��������ي هذه الجريمة اتصل 
به هاتفيا وطلب فدية مقدارها خمسة 
دفات��������ر فئة مئة دوالر كفدي��������ة أو قيامه 
بقت��������ل الطفل في حال ع��������دم دفعه املبلغ 

املذكور.
فيما ي��������روي صاح��������ب س��������يارة الحمل 
وال��������ذي كان واقف��������ا على الش��������ارع العام 
والذي تمت االستعانة به كشاهد على 
الحادثة ان��������ه بتاريخ الحادث وبحدود 
الس��������اعة الثامنة والنصف مساء ولدى 
عودته ف��������ي الطريق واثن��������اء مروره في 
الشارع العام شاهد طفل يبلغ من العمر 
خمس س��������نوات يس��������ير عكس الس��������ير، 
مستغربا وجوده في ذلك املكان، االمر 
الذي دفعه إلى التوقف واالستفسار من 
الطفل عن تواجده هنا ليقوم بعد ذلك 
باالتصال بدوريات الشرطة واخبرهم 

عن هذه الحادثة.
بع��������د القاء القبض عل��������ى املجرم بكمني 
محك��������م اعترف بكاف��������ة تفاصي��������ل هذه 
الجريم��������ة، الفتا إل��������ى أن صاحب معمل 
بل��������وك وف��������ي تمام الس��������اعة الخامس��������ة 
عصرا كان يس��������تقل س��������يارة نوع اوبل 
ق��������ام بمراقب��������ة دار املش��������تكي وش��������اهد 
الطف��������ل ) س – ي( يذه��������ب إل��������ى املح��������ل 
لش��������راء الحلويات وق��������ام باملناداة عليه 
وطلب منه الصعود معه في الس��������يارة 
وبع��������د الصعود مع��������ه قام بأخ��������ذه الى 
امل��������كان املذكور وأتصل بش��������خص آخر 
متهم طل��������ب منه الحض��������ور إلى معمل 
البلوك وعند حضوره اش��������ترك معه في 
تقييد ي��������د الطفل وتعصيب عينيه كما 
قام ايضا باالتصال ب��������ذوي املخطوف 
وطلب فدية مقدارها خمسة دفاتر فئة 

مئة دوالر أميركي والتي لم تدفع له.
محكم��������ة جناي��������ات صالح الدي��������ن بعد 
جمع كاف��������ة التفاصيل واعتراف املجرم 
بكل حيثي��������ات هذه الجريم��������ة املتمثلة 
بالخط��������ف وج��������دت األدل��������ة املتحصل��������ة 
كافية لتجريم املتهم، وأصدرت حكمها 
بالسجن ملدة خمسة عش��������ر عاما وفقا 
ألحكام املادة 422 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 املعدل.

عيق مالحقة املتهمني واملحكومني 
ُ
ال ش��������ك أن من أهم العوامل التي ت

ف��������ي جرائم الفس��������اد ما طرأ من تط��������ور هائل في مج��������ال تكنولوجيا 
املعلوم��������ات ووس��������ائل االنتقال ب��������ني الدول، وهو ما أدى إلى اتس��������اع 
دائرة هروب األشخاص أو تهريب األموال، وقد نتج عن هذا االتساع 
أن تحولت هذه الظاهرة من هاجس وطني إلى قضية عاملية، سعت 
الدول إلى عالجه��������ا في البداية عن طريق عق��������د االتفاقيات الثنائية 
أو متع��������ددة األطراف للتعاون في مجال تس��������ليم املتهمني واملحكوم 
عليهم، واسترداد عائدات الجرائم، ثم تنامى االهتمام بهذا التعاون, 
فنت��������ج عن ذل��������ك اتفاقية األمم املتح��������دة ملكافحة الفس��������اد لعام 2004، 
الت��������ي جاء في ديباجته��������ا )أن الدول االطراف في ه��������ذه االتفاقية، إذ 
تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار 
املجتمع��������ات وأمنه��������ا.. واذ تقلقها كذلك حاالت الفس��������اد التي تتعلق 
بمقادي��������ر هائل��������ة من املوج��������ودات، يمك��������ن أن تمثل نس��������بة كبيرة من 
موارد الدول... مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا 
ضروريا..( وعلى هذا االس��������اس ش��������جعت االتفاقية التعاون الدولي 
وتعزي��������زه في مجال تس��������ليم املجرمني، وتقديم املس��������اعدة القانونية 
املتبادلة ألغراض مكافحة الفس��������اد بشأن حركة العائدات اإلجرامية 
أو املمتل��������كات املتأتي��������ة من ارت��������كاب جرائم الفس��������اد وتنفيذ عمليات 
الحجز والتجميد واالسترداد املباشر لتلك االموال والتصرف فيها, 
ونص��������ت صراحة عل��������ى أنه ال يجوز للدول األط��������راف أن ترفض طلب 

تسليم ملجرد أن الجرم يعتبر جرمًا يتعلق بأمور مالية.
والري��������ب في أن هذه الوس��������ائل في مجال التع��������اون الجنائي الدولي 
من ش��������أنها أن تعزز فاعلية مكافحة الفس��������اد في الدول التي تصبح 

أطرافا في هذه االتفاقية الدولية.
وجمهورية العراق من الدول التي احترقت بنار الفس��������اد الذي نخر 
جسم املنظومة االقتصادية واالجتماعية، لذا سارعت إلى االنخراط 
في املس��������عى الدول��������ي ملكافح��������ة الفس��������اد و الوقاية من��������ه, وانضمت 
لالتفاقية بالقانون رقم )35( لسنة 2007 واصبحت االتفاقية نافذة 
وواجبة التطبيق في العراق ش��������أنها شأن اي قانون آخر صادر عن 

السلطة التشريعية.
وقد حرص القضاء العراقي على تطبيق االتفاقية, في مجال تسليم 
املتهم��������ني واملحكوم عليهم في جرائم الفس��������اد، واس��������ترداد عائدات 
الجرائ��������م, املعروضة م��������ن هيئة النزاهة وكما ه��������و معلوم بأن والية 
القضاء ال تس��������ري خارج حدود الدولة, لذا يت��������م متابعة تنفيذ تلك 
االج��������راءات خارج حدود الدولة م��������ن قبل الس��������لطة التنفيذية, التي 

بذلت ومازالت تبذل جهدًا مطلوبًا ومحمودًا ولكنه غير كاٍف.
لذا نتمنى على الس��������لطة التنفيذية اتخ��������اذ االجراءات الالزمة بحق 
ال��������دول التي ال تق��������دم التعاون الدول��������ي في مجال مكافحة الفس��������اد, 
وذل��������ك وفقًا القواعد القان��������ون الدولي, ومنها اتفاقي��������ة فينا لقانون 
املعاه��������دات التي تنصت عل��������ى ان كل معاهدة نافذة ملزمة ألطرافها 

وعليه��������م تنفيذها بحس��������ن ني��������ة, وال يجوز 
لط��������رف في معاه��������دة أن يحت��������ج بنصوص 
قانونه الداخلي كمب��������رر إلخفاقه في تنفيذ 

املعاهدة.
كما نتمنى على السلطة التشريعية مراقبة 
أداء الس��������لطة التنفيذي��������ة في ذل��������ك, واتخاذ 
اإلجراءات التش��������ريعية املناسبة التي تعني 
الس��������لطة التنفيذية على النهوض بواجبها 

وتيسر لها أداء مهمتها.

مالحقة الفساد العابر للحدود

القاضي صفاء الدين الحـچـامي

■ بغداد / سحر حسني

في حدود الساعة السادسة والنصف عصرا توجه 
)كمال( إلى دار املتهمة )س��������عاد( بعد ان اتصلت به 
لغرض تس��������ليمها استمارة جرد السكان لها كونه 

يعمل مختارا للمنطقة.
وبع��������د وصول��������ه ال��������ى دار املتهم��������ة اخبرت��������ه بانها 
ال تجي��������د الق��������راءة والكتاب��������ة وطل��������ب منه��������ا جلب 
املستمس��������كات العائلي��������ة وعند مباش��������رته بكتابة 
االستمارة في باب الدار تفاجأ بحضور شخصني 
وقام��������وا بادخاله الى دار املتهم��������ة وبالتحديد الى 
غرفة نوم املتهمة )سعاد( وكانوا يحملون أسلحة 

وطلبوا منه وتحت تهديد السالح خلع مالبسه. 
وبع��������د تهدي��������د )كم��������ال( وتعرض��������ه م��������ن قب��������ل احد 
املتهمني للضرب بواسطة )عصا بالستيكية( على 
جميع أنحاء جسمه وقيامهم بتصويره وهو عار، 

اجلس��������وا بجانبه املتهمة )س��������عاد( واجبروه على 
أخذ بصمة ابهام��������ه على وصل أمانة بمبلغ أربعة 

ماليني دينار. 
 واكم��������ل املدان��������ون جريمته��������م بقيامه��������م بتهديده 
وابتزازه بدفع األموال واال سيقومون بنشر صوره 

في حال امتناعه عن الدفع.
 ف��������ي الي��������وم التالي اتص��������ل به اح��������د املدانني وطلب 
املبلغ منه، وبالفع��������ل ذهب الى املكان الذي حددوه 
له وبع��������د التفاوض مع��������ه تم تخفي��������ض املبلغ الى 
ملي��������ون وأربعمائة الف دينار وق��������ام املدان بعدها 
بتمزي��������ق وصل األمانة ومس��������ح الصور التي كانت 
بجه��������ازه.  ول��������م تك��������ن ه��������ذه الجريمة االول��������ى التي 
قاموا بها، بل تبني فيما بعد بقيامهم باس��������تدراج 
اشخاص آخرين وابتزازهم بنفس الطريقة لغرض 

الحصول على االموال. 
االس��������تخبارات  تقري��������ر  عل��������ى  املحكم��������ة  اطلع��������ت 

ومكافحة االرهاب املتضمن بان املتهمني يقومون 
بالنص��������ب واالحتي��������ال وابتزاز اصح��������اب املحالت 
التجاري��������ة وكذلك اطلعت عل��������ى اعترافات املتهمني 
بالتهم املس��������ندة اليهم والتي جاءت محاطة بكافة 
الضمان��������ات القانوي��������ة وتع��������زز بمحاضر الكش��������ف 
الداللة والكش��������ف واملخطط ملحل الح��������ادث واقوال 
املش��������تكني وش��������هادة املش��������تكني املفرق��������ة دعاواهم 
ومحض��������ر الضب��������ط ومحض��������ر املكامل��������ات الهاتفية 
املفرق��������ة ومحاض��������ر املراقبة االمنية الس��������رية وهي 
جميعه��������ا ادل��������ة كافي��������ة ومقنع��������ة وتصل��������ح لبن��������اء 
حك��������م قانون��������ي س��������ليم والحك��������م عليهم اس��������تنادا 
الح��������كام املادة 451 من قانون العقوبات بالس��������جن 
املؤقت ملدة خمس س��������نوات وش��������هر وبداللة املواد 
47و48و49 وصدر القرار باالتفاق استنادا الحكام 
املادة 182/أ من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

حكما وجاهيا قابال للتمييز.

■ بغداد/ إيناس جبار 

عل��������ى الرغم من ق��������دم تواجد ظاهرة الرش��������وة لكنها اس��������تفحلت في 
الس��������نوات األخي��������رة حّتى باتت مرضا وتجلت في صور عدة س��������واء 
ف��������ي الدوائر الحكومية أو األهلية وحت��������ى في عيادات بعض األطباء 

وبعض املرافق االجتماعية.
وتنظر املحاكم العراقية بني الحني واآلخر دعاوى الرشاوى وتواصل 
جري��������دة "القضاء" عرضها على الق��������راء، وإحداها واقعة حكم ملوظف 

مرتش جرت أحداثها في مستشفى حكومي.
وتش��������ير األوراق التحقيقة إلى أن مشتك طلب الشكوى ضد مسؤول 
الصيانة في أحد املستش��������فيات الحكومية ملطالبت��������ه بمبلغ )مليون 
دينار( عراقي كرش��������وة بغية التوقيع وتمشية أربع معامالت صرف 
عائدة للمش��������تكي وقد اتخ��������ذت اإلجراءات القانوني��������ة ودونت أقوال 
املشتكي. جاء في إفادته انه ابرز مبلغ مليون دينار يتكون من أوراق 
نقدية فئة الخمسني ألف دينار عراقي وقد تم ضبط املبلغ املقدم من 
قبل املشتكي بموجب محضر ضبط أصولي تضمن األوراق النقدية 
مع تصوير هذه األوراق، وبعد اس��������تحصال املوافقات األصولية من 
قاضي التحقيق بضبط املتهم بالجرم املش��������هود عند استالمه املبلغ 

وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك.
دون��������ت أقوال املمثل القانوني لدائرة الصحة الذي بدوره طلب إقامة 
ش��������كوى أيضا ضد املوظف كونه مرتش��������يا في ح��������ال ثبت تقصيره، 
كذل��������ك تضمنت أقوال الش��������هود وهم من مكت��������ب التحقيق القضائي 
الذين نفذوا قرار القاضي بعد تكليفهم بالواجب فقد تم القبض على 

املتهم وضبط مبلغ الرشوة، ومن كتاب املستشفى الرسمي تم تأييد 
إن املتهم مس��������ؤول ش��������عبة الصيانة وان أي عمل يخص هذه الشعبة 
ضمن مهام عمله إداريا وكذلك اإلشراف على اللجان التنفيذ القائمة 
باألعمال التابعة إلى ش��������عبة الصيانة، عززت األدلة بمحضر تفريغ 
محتوى القرص املدمج املس��������جل فيه محادثة بني املش��������تكي واملتهم 
وان يتم تس��������ليم املبلغ قبل تمش��������ية هذه املعامالت وتضمنت أيضا 

أوليات ملعامالت الصرف.
حصل تراض عائلي بني طرفي العالقة املشتكي وأهل املتهم فتراجع 
املش��������تكي عن الدع��������وى ودون أقواله أن املبالغ التي س��������لمها للمتهم 
مسؤول الصيانة هي دين بذمته وليست رشوة عن انجاز املعامالت 
األربعة وتارة أخرى دون أقوال ما تبقى بذمته عن تصليح س��������بالت، 
والختالف األقوال والدعوى مقامة أيضا من املمثل القانوني ووجود 
ش��������هود ومحاضر ضبط بالواقعة وتسجيل العملة النقدية والكمني 
القضائي أثناء التس��������ليم فاملحكمة وجدته��������ا كافية ومقنعة لتجريم 
وف��������ق أحكام الق��������رار 160 لس��������نة 1983 البند ثانيا /1 من��������ه لذا قررت 

املحكمة تجريمه بموجبه وتحديد العقوبة بمقتضاها.
قرار املحكمة الحبس البس��������يط ملدة سنة والحكم عليه بغرامة مالية 
مقداره��������ا ثالثة مالي��������ني دينار عراقي وفي حالة ع��������دم الدفع يحبس 
حبس��������ا بسيطا ملدة ستة أشهر على أن تنفذ مدد الحبس بالتعاقب، 
كذلك قررت املحكمة تس��������ليم مبلغ املليون دينار الى املشتكي بوصل 
يربط بالدعوى وحسب محضر الضبط بعد اكتساب القرار الدرجة 
القطعي��������ة وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادا إلى اح��������كام املادة 182/ أ 

األصولية وجاهي قابال للتمييز.

عصابة تستخدم امرأة الستدراج 
الضحايا إلى منزلها وابتزازهم
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■ السجن 15 سنة لخاطف الطفل

■  بغداد / عالء محمد

أصبحت حوادث خطف األطفال 
تتكرر على نحو الفت ومقلق، 

فمنها لطلب الفدية من ذويهم، 
بينما اآلخر يتم االتجار بهم 
عبر بيعهم من قبل عصابات 
وشبكات متخصصة في مثل 

كهذا جرائم.
ففي محافظة صالح الدين 
أصدرت محكمة الجنايات 
حكما بالسجن ملدة خمسة 
عشر عاما بحق مجرم أقدم 

على خطف )طفل( ومساومة 
ذويه على مبالغ مالية تقدر ب� 

)15( ألف دوالر، استنادا الحكام 
املادة 422 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
وبداللة املادة 421 / ج.

كمين يطيح بموظف مرتش في مشفى حكومي

طلق شقيقتهم.. فقاموا بقتله 
وأصابوا ابنه بالرصاص!

■  بغداد/ غسان مرزة

ش��������هدت محافظ��������ة صالح 
الدين جريمة قتل واضحة 
املعالم ل��������زوج وجرح ابنه 
ذي األرب��������ع س��������نوات على 
يد اش��������قاء طليقته بعد ان 
تربص��������وا له ف��������ي الطريق 
لغ��������رض قتل��������ه واإلجه��������از 

عليه.
الحكاي��������ة بتطليق  تب��������دأ   
لزوجت��������ه  علي��������ه  املجن��������ى 
إثره��������ا  عل��������ى  فنش��������أت 
مع  له  عائلي��������ة  مش��������كالت 
زوجته(،  )أشقاء  املتهمني 
وحيث أن تفاصيل القضية 
تشير الى أن املجنى عليه 
)ع.و ( ق��������د خ��������رج للذهاب 
الى الس��������وق داخل القضاء 
في محافظة صالح الدين 
الخامسة  الساعة  بحدود 
يس�����������تقل  وكان  عص��������رًا 
النترا ومعه  س��������يارة نوع 
ول��������ده )خ.ع ( البال��������غ م��������ن 
العمر أربع س��������نوات وفور 
وصوله الى السوق قامت 
مجموع��������ه ملثمه )أش��������قاء 
سيارة  يستقلون  زوجته( 
نوع أوبت��������را بإطالق النار 
عليه وأسفر ذلك عن وفاته 
الى املستش��������فى  بعد نقله 
بع��������دة  الطف��������ل  وإصاب��������ة 

إطالقات نارية. 
أق��������وال  تدوي��������ن  ول��������دى 
املدعني بالحق الشخصي 
على الحادث أفادوا بأنهم 
حضروا الى محل الحادث 
بعد وقوعه و ذكروا أنهم 
هرعوا الى محله فوجدوا 
املجن��������ى عليه ق��������د تعرض 
ال��������ى ح��������ادث اط��������الق ن��������ار 
أدى ال��������ى وفات��������ه وإصابة 
ول��������ده الصغي��������ر وتم طلب 

الشكوى ضد املتهمني.
ولدى تدوين أقوال الشهود 
الش��������اهد بأنه يعرف  أفاد 

املتهم ) ي.ز ( وهو شقيق 
املتهمني وفي يوم الحادث 
عصرًا كان ي��������روم الذهاب 
وش��������اهد سيارة  للس��������وق 
نوع اوبت��������را بيضاء اللون 
وفيه��������ا ثالث��������ة أش��������خاص 
وكان املته��������م يجل��������س في 
وبي��������ده  الخلف��������ي  املقع��������د 
بندقية نوع كالش��������نكوف 
فبادر باط��������الق النار على 
علي��������ه  املجن��������ى  س��������يارة 
نوع النت��������را بيضاء وكان 
الح���������ادث بالق��������رب من دار 
املتهم )ي.ز( ولم يس��������تطع 
الش��������خصني  التعرف على 
مع  املتواجدين  اآلخري��������ن 
املتهم وعند وصوله ملحل 
الح��������ادث ش��������اهد إصاب��������ة 
املجنى علي��������ه وهو ينزف 
ف��������ارق الحي��������اة  ق��������د  وكان 
باإلضاف��������ة إلصاب��������ة ولده 

بجروح.
م��������ن جانبه، أفاد الش��������اهد 
اآلخر بأنه يعرف املتهمني 
م��������ن  كونه��������م  املذكوري��������ن 

ذات��������ه، وفي  الحي  س��������كنة 
الحادث شاهد  عصر يوم 
يس��������تقلون  وهم  املتهمني 
س��������يارة نوع أوبترا وغير 
املس��������افة  وكانت  ملثم��������ني 
بينهم أقل من أربعني مترًا 
واضحة  الرؤي��������ة  وكان��������ت 
وش��������اهدهم يطلقون النار 
على س��������يارة املجنى عليه 
وبع��������د ذل��������ك هرب��������وا م��������ن 
س��������بب  وأن  الحادث  محل 
الحادث ه��������و قيام املجنى 
زوجت��������ه  بتطلي��������ق  علي��������ه 

)شقيقتهم(.
دونت أق��������وال املتهمني في 
دوري التحقيق واملحاكمة 
بعد ص��������دور مذكرة قبض 
بحقه��������م والق��������اء القب��������ض 
عليه��������م وذكروا أن املجنى 
علي��������ه كان متزوج��������ا م��������ن 
شقيقتهم وقد طلقها قبل 
يومًا  بعش��������رين  الح��������ادث 
وق��������د ثب��������ت أن القات��������ل هو 

شقيقهم ) ي.ز(. 
الدعوى  وقائ��������ع  وأظهرت 

وم��������ن خ��������الل اس��������تعراض 
املتعززة  املتحصلة  األدلة 
بإفادة الش��������هود والكشف 
واملخط��������ط ملح��������ل الحادث 
ومحضر ضب��������ط الظروف 
الطبي  والتقرير  الفارغ��������ة 
الش��������رعي ولثب��������وت كفاية 
األدله ضد املتهمني )ك.ط( 
و ) و.ر( ف��������ي جريم����ة قتل 
علي��������ه   ) ع.و   ( املجن��������ى 
ول��������ده  بقت��������ل  والش�������������روع 

)خ.ع (.
الحكم  املحكم��������ة  وق��������ررت 
املدان��������ني  م��������ن  كل  عل��������ى 
)ك.ط( و ) و.ر( بالس��������جن 
ملدة خمس عش��������رة س��������نة 
وفق أحكام املادة 406 من 
العقوبات رقم 111  قانون 
لسنة 1969 املعدل وبداللة 
امل��������واد 47 و48 و49 من��������ه، 
والحك��������م بالحب��������س مل��������دة 
خم��������س س��������نوات على كل 
واح��������د منهم ع��������ن جريمة 
الش�����������روع ف�����������ي قتل الطفل 

)ع.و( ابن املجنى عليه.

■ جريمة اجتماعية جديدة في صالح الدين

https://www.hjc.iq/view.68928/
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6 ..شؤون قضائية

■ بغداد / سحر حسين

استقبل رئيس استئناف 
محكمة ذي قار االتحادية، 

وفد منظمة الصليب 
األحمر الدولية في 

جنوبي العراق / قسم 
الحماية الدولية للصليب، 
وتم خالل اللقاء التباحث 
حول مجاالت العمل لكال 

الطرفني.

وذك�����������ر م�������راس�������ل "ال�������ق�������ض�������اء" أن 
"رئ����ي����س م��ح��ك��م��ة اس���ت���ئ���ن���اف ذي 
ق����ار االت���ح���ادي���ة ب��ح��ث م���ع رئيس 
الدولية  األح��م��ر  الصليب  منظمة 
آل���ي���ات ع��م��ل املحاكم  ال���ع���راق  ف���ي 
الجزائية في إصدار أحكام اإلعدام 
بقضايا األحداث وتشكيل املحاكم 
القضايا  ع���رض  وآل���ي���ة  ال��ع��راق��ي��ة 
على محكمة التمييز االتحادية". 

وأشار رئيس محكمة االستئناف 
القاضي محمد حيدر حسني إلى 
أنه "بعد عام 2005 تم عزل السلطة 
ال����ع����دل،  وزارة  ع�����ن  ال���ق���ض���ائ���ي���ة 

في  القضاء  مجلس  دور  وأصبح 
إص������دار األح����ك����ام وح���س���ب أقسام 
القوانني العقابية وان املؤسسات 
التابعة لوزارة العدل هي صاحبة 

االختصاص في مراقبة السجون 
وتنفيذ األحكام".

األحداث  وف��ي ما يتعلق بقضايا 
ف��ق��د ب���ني رئ���ي���س االس���ت���ئ���ن���اف أن 

بأحكام  م���ش���م���ول���ون  "األح������������داث 
امل����ادة 77/ث��ان��ي��ًا ب��م��وج��ب قانون 
رعاية األحداث رقم 76 لسنة 1983 

وتعديالته". 

املعروضة  "ال���ت���وب���ة  أن  وأوض������ح 
ب���م���وج���ب ال����ق����ان����ون إلي�����داع�����ه في 
م���درس���ة ت��أه��ي��ل ال��ف��ت��ي��ان مل����دة ال 
ت��ق��ل ع��ن 5 س��ن��وات وال ت��زي��د عن 

15 سنة، وإذا كان الجانح صبيا 
فإن النص القانوني للمادة 76 / 
ثانيا وهو إيداعه مدرسة تأهيل 
الصبيان ال تقل عن سنة وال تزيد 
عن 10 سنوات"، منوهًا بأن "هذه 
النصوص القانونية إمرة واجبة 

اإلتباع".
وأضاف بان "التحقيق في قضايا 
األح�������داث ي���ك���ون م���ن ق��ب��ل قاضي 
مع  القضايا  في  بالنظر  مختص 
توفير الضمانات الالزمة لسالمة 
للدفاع  محامي  وحضور  الحدث 
التحقيق  م���راح���ل  ك���اف���ة  ف���ي  ع��ن��ه 

واملحاكمة".
 وف������ي م����ح����ور آخ�������ر، ب�����ني رئيس 
االستئناف دور القضاء في حماية 
املالكات الطبية قائاًل ان "املالكات 
في  مهمة  شريحة  تعتبر  الطبية 
الحماية  ت��وف��ي��ر  وي��ج��ب  املجتمع 
وال��دع��م ال���الزم ول��ص��دور القانون 
تسمية  ت���م   2013 ل��س��ن��ة   26 رق����م 
رئ���اس���ة استئناف  ك���ل  ف���ي  ق����اض 
مجلس  ت����وج����ي����ه  ع����ل����ى  وب�������ن�������اًء 
يتولى  امل����وق����ر  األع����ل����ى  ال���ق���ض���اء 
الجرائم  ف����ي  ال���ت���ح���ق���ي���ق  ع��م��ل��ي��ة 
امل��ن��س��وب��ة ض��د األط��ب��اء العاملني 
ف��ي امل��ؤس��س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وغير 
املادة  أحكام  وتطبيق  الحكومية 
إلقاء  ي��م��ك��ن  وال  ال���ق���ان���ون  م����ن   3
القبض أو التوقيف بحق الطبيب 
اإلداري  التحقيق  إج����راء  ب��ع��د  اال 

من قبل لجنة وزارية مختصة". 
وخلص رئيس االستئناف إلى أن 
"العمل في املحاكم العراقية بشكل 

ع��ام وف��ي ذي ق��ار خصوصا بكل 
حرية واستقاللية من أجل إيصال 
ال��ح��ق��وق إل���ى أص��ح��اب��ه��ا بأسرع 
وقت وتطبيق أحكام القانون من 
العليا  القضائية  ال��ج��ه��ات  رق��اب��ة 
من حيث العمل واإلدارة ومراقبة 
األحكام  م����ن  ال�����ص�����ادرة  األح����ك����ام 

وحسم القضايا املتعلقة بهم". 
   ب���دوره���ا، ق��دم��ت رئ��ي��س الوفد 
السيدة  االح��م��ر  الصليب  منظمة 
)ج���ول���ي ش��ن��اي��در( ت��ع��ري��ف��ا بدور 
امل����ن����ظ����م����ة ال�����ع�����ام�����ل ف������ي ال�����ع�����راق 
واملتمثلة  ب���ه  امل���ن���اط���ة  واألع����م����ال 
االحتجاز  أم����اك����ن  م���راج���ع���ة  ف����ي 
معرفة  ف������ي  ال����س����ل����ط����ات  ودع����������م 
للسجناء  امل���ع���ي���ش���ي���ة  ال������ظ������روف 
والتواصل  ل��ه��م  ال���دع���م  وت���ق���دي���م 
م����ع ع���ائ���الت���ه���م وال���ح���ص���ول على 
العلمية  ال���ج���وان���ب  م���ن  ال���رع���اي���ة 
واالج����ت����م����اع����ي����ة ودع�������م ال�����رواب�����ط 
والنازحني  للمفقودين  العائلية 
وح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني م��ن ال���ن���زوح أو 
االحتياجات  تقييم  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
أجل  من  الحكومة  مع  والتواصل 
حماية  وك�����ذل�����ك  امل����س����ت����وى  رف�������ع 
موظفني  ك��ون��ه��م  الطبية  ال���ك���وادر 

مهمني في املجتمع.
السلطة  ال����وف����د  ش���ك���ر  وخ����ت����ام����ًا، 
القضائية في العراق على إيضاح 
أبرز أعمالها بشكل دقيق ومفصل 
رئيس  معالي  إل��ى  تحياته  ونقل 
الدكتور  األع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  مجلس 
ف��ائ��ق زي�����دان ع��ل��ى ال���دع���م لجميع 

املنظمات اإلنسانية.

رئيس استئناف ذي قار يبحث مع وفد منظمة 
الصليب األحمر مجاالت تعاون الطرفين

■ بغداد / عالء محمد
 

تحدث رئيس محكمة استئناف ديالى 
االتحادي��������ة ع��������ن أه��������م األس��������باب الت��������ي 
ح��������ددت عمل الباح��������ث االجتماعي ولم 
تمنحه املس��������احة ألخذ دوره في الكثير 

من الدعاوى.
يأت��������ي ذل��������ك خالل ورش��������ة العم��������ل التي 
تخص عمل الباحث االجتماعي والتي 
أقيمت في رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
ديال��������ى االتحادي��������ة بحض��������ور الس��������يد 
رئي��������س االس��������تئناف القاضي حس��������ني 
كاظم وس��������مي والس��������ادة قضاة محاكم 
األحوال الشخصية والسادة الباحثني 
االجتماعيني ومس��������ؤول مكاتب البحث 
االجتماع��������ي ت��������م فيه��������ا ط��������رح النق��������اط 
األساس��������ية إلعطاء الباحث االجتماعي 

دورا اكبر في الكثير من الدعاوى.
محكم��������ة  رئي��������س  الس��������يد  وتح��������دث 
ع��������ن  االتحادي��������ة  ديال��������ى  اس��������تئناف 
معرق��������الت عم��������ل الباح��������ث االجتماعي 
منها "عدم إعطائه مساحة اكبر لعمله 
وكذل��������ك إحال��������ة الدعاوى إل��������ى الباحث 
االجتماعي قبل تس��������جيلها والتي أدت 
إلى كثرتها وتدني نسبة الحسم، إذ أن 
تسجيل الدعاوى وإحالة ما يستوجب 
إحالت��������ه م��������ن قب��������ل القاض��������ي املختص 
للباح��������ث االجتماع��������ي من ش��������أنه جعل 
عمل الباحث منتجا وفعاال أكثر"، الفتا 
إلى أن "املكان املخصص لعمل الباحث 
االجتماع��������ي غير مالئم بحد ذاته كونه 
داخل املحكمة وبالتالي تكون األجواء 
غي��������ر مهي��������أة للصل��������ح والتراضي بني 

الطرفني".

وأضاف أن "اتس��������اع مش��������كالت الحياة 
الزوجي��������ة وتطوره��������ا بتطور أس��������اليب 
العي��������ش في املجتمع ومنها اس��������تخدام 
جهاز املوبايل ودخول مواقع التواصل 
االجتماعي واالس��������تخدام الس��������لبي لها 
أدى إل��������ى زي��������ادة املش��������اكل الزوجية ما 

صعب عمل الباحث االجتماعي".
كم��������ا أك��������د أن "تدخ��������ل أهال��������ي الطرفني 
وإصراره��������م على التفريق صعب أيضا 
م��������ن مهمة الباح��������ث االجتماعي ودوره 
في اإلصالح بني الطرفني، كما أن تدخل 
املحامني في دعاوى التفريق وانجازها 
خارج املحكمة ع��������ن طريق املخالعة أثر 
تأثي��������را كبيرا عل��������ى دور الباحث فضال 
عن منح املعاون القضائي صفة باحث 
اجتماعي بدوره اثر أيضا كون االغلب 
ال يتمت��������ع بعلمي��������ة ودراي��������ة بموضوع 

وعمل الباحث االجتماعي".
وتابع أن "عدم شرح األسباب الرئيسية 
للتفري��������ق أم��������ام الباح��������ث االجتماع��������ي 
وإص��������رار الطرف��������ني على طرحه��������ا أمام 
قاضي األحوال الشخصية إضافة إلى 
عدد الباحثني االجتماعيني مقارنة مع 

ازدياد دعاوى التفريق".
القاض��������ي حس��������ني كاظم وس��������مي وبعد 
طرح اإلش��������كاليات واألس��������باب من قبل 
الحاضري��������ن، ت��������م التوص��������ل إلى بعض 
املعالجات التي من ش��������أنها تفعيل دور 
الباحث االجتماعي وإعطائه مس��������احة 
اكب��������ر في عمله املناط ب��������ه ومنها زيادة 
عدد الباحثني االجتماعيني في املحاكم 
عن طريق التعي��������ني أو التعاقد، إضافة 
إل��������ى إدخاله��������م ف��������ي دورات تطويري��������ة 
وورش عم��������ل في صمي��������م مجال عملهم 

وه��������ذا ما ي��������ؤدي إل��������ى تطوي��������ر عقلية 
الباحث االجتماعي وثقافته مع تطور 
الحياة ومشاكلها املستجدة فضال عن 
تهيئة األماكن املناسبة ملكاتب البحث 

االجتماعي.
ولف��������ت إل��������ى أن "ع��������دم إحال��������ة دع��������اوى 
تسليم األطفال والنشوز والتفريق من 
املحكومني وحج��������ة الضرورة القصوى 
إل��������ى الباح��������ث االجتماع��������ي ك��������ون تلك 
الدع��������اوى ال تس��������توجب إحالته��������ا كما 
أكد على أهمية التعريف بدور الباحث 
االجتماع��������ي إعالمي��������ا والتثقيف لذلك 
ع��������ن طري��������ق املرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القضاء األعل��������ى". كما ش��������دد على منع 
دخ��������ول املحام��������ني مع أط��������راف الدعوى 
إلى مكاتب البحث االجتماعي وإيجاد 
أماك��������ن بديلة لغرض إجراء املش��������اهدة 
البح��������ث االجتماع��������ي  خ��������ارج مكات��������ب 
بخص��������وص األطفال املحضونني الذين 
تقل أعمارهم عن الس��������نتني، كأن يكون 
مكان املشاهدة في إحدى دوائر الدولة 
أو إحدى منظمات املجتمع املدني التي 
تكون نشاطها االهتمام بأمور األسرة 
والطف��������ل بما يتالءم والحالة النفس��������ية 
لألطفال املحضونني والذي س��������يخفف 
من عمل الباحث االجتماعي كون عمله 

يختص باإلصالح بني األزواج".
وفي ختام الورش��������ة وجه السيد رئيس 
االجتماعيني  الباحث��������ني  االس��������تئناف، 
ببذل الجهود ملحاول��������ة إيجاد الحلول 
ملش��������اكل الزوج��������ني قب��������ل الخ��������وض في 
إج��������راءات التفريق والس��������عي دائما في 
الصل��������ح والتراضي بينهم��������ا ومحاولة 

التقريب بينهما عن طريق األطفال.

استئناف ديالى تناقش عمل البحث 
االجتماعي وتدرس تطويره

■ مبنى رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

رئيس استئناف بابل يستعرض 
مقررات جلسة مجلس القضاء األعلى

■ بابل/ مروان الفتالوي

وتطرق القاضي باسم العارضي 
ناقش��������تها  إل��������ى قضاي��������ا عديدة 
الجلس��������ة منها الوكالة الجزائية 
وقضاي��������ا االس��������تمالك ومب��������ادئ 
محكمة التمييز حولها وااللتزام 
إحالة  في  املكاني  باالختصاص 

القضايا.
"أفضلية  عل��������ى  العارضي  وعرج 
استشعار الحرج من قبل القاضي 
إذا حصلت بعض التشنجات مع 
س��������المة  لحفظ  وذلك  املتهم��������ني، 
العدال��������ة  وتحقي��������ق  اإلج��������راءات 
وحت��������ى ال تؤثر تلك التش��������نجات 

على رأي القاضي".
وف��������ي ش��������أن آخ��������ر، أك��������د رئي��������س 
إع��������ادة  "إج��������راء  أن  املحكم��������ة 
املحاكم��������ة الذي تتخ��������ذه محكمة 
الجناي��������ات ال يعن��������ي بالضرورة 
اإلفراج ع��������ن املته��������م وال تخفيف 
العقوب��������ة، لكن��������ه إج��������راء قانوني 
يكفل حقوق املتهمني منصوص 
علي��������ه ف��������ي التش��������ريع العراق��������ي"، 
مؤك��������دا عل��������ى "موض��������وع تأجيل 
الدع��������اوى وض��������رورة تجنب��������ه إال 
لألس��������باب القاهرة واملوضوعية 
وذلك لحسم عدد أكبر من قضايا 

املواطنني".
اإلج��������راءات  باتخ��������اذ  وأوص��������ى 
"أبن��������اء  معام��������الت  وتمش��������ية 
الدواعش ممن يقدمون معامالت 
الط��������رق  إثب��������ات نس��������ب وإتب��������اع 
القانونية في تس��������جيل أسمائهم 

وإكمال متطلباتهم".
وناقش رئيس االستئناف مسألة 
إج��������راء التنقالت، موجها باألخذ 
بنظر االعتب��������ار املصلحة العامة 
قب��������ل أي إجراء يتعل��������ق بتنقالت 

املوظفني.
مغب��������ة  م��������ن  العارض��������ي  وح��������ذر 

للتس��������قيط  القض��������اء  اس��������تخدام 
ه��������ذه  ف��������ي  السياس��������ي الس��������يما 
امل��������دة التي تش��������هد ذروة الدعاية 
االنتخابية، ووج��������ه بالتأني في 
إصدار أوامر القبض حتى التأكد 

من األدلة وصحتها.
وفي نش��������اط آخر أجرى القاضي 
باس��������م العارض��������ي اجتماع��������ا في 
مكتبه ض��������م مجموعة من قضاة 
التحقي��������ق ومدي��������ر ش��������رطة بابل 

وعددا من الضباط.
أن  القض��������اء  مراس��������ل  وذك��������ر 
"االجتم��������اع توصل إلى ترش��������يح 
20 ضابطا من الضباط أصحاب 
الخب��������رة للعم��������ل ضم��������ن محكمة 
تحقي��������ق الحلة يتم م��������ن خاللهم 
تش��������كيل لجان إلنج��������از القضايا 
التحقيقية املتراكمة ويخضعون 
إداريا الى القاضي األول من حيث 

العمل والحضور واالنصراف".
وأضاف "تم التباحث بشأن واقع 

س��������واء  التحقيقية  الجهات  عمل 
القضائية منها أو التابعة ملديرية 
ش��������رطة بابل وتم توجيه السادة 
القضاة الحاضرين بسرعة انجاز 
األوراق التحقيقية"، الفتا إلى أن 
"س��������رعة التحقيق هي مظهر من 
مظاهر سيادة القانون، وضرورة 
متابع��������ة إنجاز التحقيق س��������واء 
من قبل الس��������ادة قضاة التحقيق 
أو م��������ن قبل الجه��������ات التحقيقية 

التابعة ملديرية الشرطة".
إلى  االس��������تئناف  رئيس  وتطرق 
تنفيذ  ف��������ي  التأخي��������ر  موض��������وع 
أوامر القبض وقد أبدى الس��������يد 
مدير الشرطة استعداد مديريته 
لتنفيذ كافة أوام��������ر القبض غير 
املنفذة، وكذلك تم توجيه السادة 
انتقال  بالحض��������ور عند  القضاة 
املحق��������ق القضائ��������ي إل��������ى مح��������ل 
الح��������ادث فمن الض��������روري أن يتم 

تثبيت آثار الجرائم الحاصلة.

م��������ن جانبه، تطرق الس��������يد مدير 
شرطة بابل إلى موضوع إطالق 
العيارات النارية داخل املحافظة 
الس��������يما أن بع��������ض الحاالت أدت 
وت��������م  وإصاب��������ات  وفي��������ات  إل��������ى 
التوجي��������ه عل��������ى أن تتم تش��������ديد 
اإلجراءات في هذه الجرائم للحد 

منها.
وخلص املراسل إلى أن "القاضي 
باسم العارضي أكد على السادة 
القضاة أن يتم تدقيق االدعاءات 
كافة وفي حال طلب الشكوى على 
مجموعة من االشخاص يجب أن 
يت��������م تثبي��������ت دور كل منهم وهل 
أن الش��������كوى تستند إلى الشك أو 
أي دليل واض��������ح، موصيا قضاة 
صالحياتهم  باتخ��������اذ  التحقيق 
ع��������ن  باإلف��������راج  القان��������ون  وف��������ق 
إلى  املتهم��������ني وع��������دم إحالته��������م 
محاك��������م املوضوع ف��������ي حال بناء 

الشكوى على مجرد الشك".

■ استئناف بابل تستعرض مخرجات جلسة مجلس القضاء األعلى

■ ندوة في محكمة استئناف ديالى
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استعرض رئيس محكمة استئناف بابل االتحادية القاضي باسم عبد زيد العارضي 
مقررات جلسة مجلس القضاء األعلى املنعقدة في أيلول املاضي مع قضاة املحاكم التابعة 

للمنطقة االستئنافية، وأصدر عددا من التوجيهات والتعليمات بناء على تلك املقررات.
واستهل رئيس املحكمة حديثه بحسب مراسل "القضاء" عن "أجور الخبراء وكيفية 

تحديدها"، مؤكدا على "أهمية أن تتناسب هذه األجور مع القضايا واألدوار التي يقوم بها 
الخبير أثناء عمله"، مشددا على أن "يكون للقاضي رأي في اختيار الخبير بحسب الدعوى 

على أن يكلفه بمسائل فنية أما ما يتعلق بالشأن القانوني فيقع على عاتق القاضي".
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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.

مستلزمات صحة االجراء القضائي

وعلى الرغم من ان الشكل في االجراء القضائي غالبا 
ما يحقق املوضوعية اال انه يتوجب توافرها بجانب 
املقتضي��������ات الش��������كلية, على ان االج��������راء القضائي ال 
صح��������ة ل��������ه اال بوجود مس��������تلزمات ش��������كلية بصورة 
صحيحة, فضال عن ان عدم وجود االرادة رغم توافر 
الش��������كل ال يجع��������ل من االج��������راء القضائ��������ي صحيحا 
ويستطيع من نسب اليه االجراء التمسك ببطالنه.  

وقد اش��������ترط القانون ش��������روطا معينة في من يباشر 
العم��������ل االجرائ��������ي, فيش��������ترط فيه ان يك��������ون متمتعا 
بصالحية تخوله القيام بالعمل االجرائي سواء كان 
العم��������ل صادرا من الخصوم او اطراف الدعوى او من 

الغير من شهود وخبراء. 
وهذا يس��������تلزم بح��������ث هذه املس��������تلزمات املوضوعية 

والشكلية منها:- 
االج��������راء  لصح��������ة  املوضوعي��������ة  املس��������تلزمات  اوال: 

القضائي: 
وهذه املستلزمات هي :- 

1 - ارادة االج��������راء القضائي: االجراء القضائي كعمل 
قانوني يجب ان تتوافر فيه االرادة, ولكن دور االرادة 
ف��������ي االجراء القضائي يختلف ع��������ن دورها في العمل 
القانوني, ذلك ان االرادة يفترض وجودها في العمل 
اإلجرائي بتوافر الش��������كل القانوني, فالشكلية تحقق 

اكبر الضمانات املمكنة لصحة إرادة القائم بالعمل, 
على ان عدم وجود اإلرادة على الرغم من توافر الشكل 
ال يجعل من اإلجراء القضائي صحيحا ويس��������تطيع 
من نسب اليه اإلجراء التمسك ببطالنه كصدوره من 
ش��������خص عديم األهلية, وينبني عل��������ى ذلك بداهة ان 
اإلرادة ال يمكن ان تصدر من ش��������خص معدوم اإلرادة 
كالطفل غير املميز واملجنون ومن فقد الوعي لس��������كر 
او م��������رض او من انعدمت إرادت��������ه الذاتية تحت تأثير 

اإليحاء ونحو ذلك. 
واالرادة الواجب توافره��������ا في االجراء القضائي هي 
االرادة التي يرتب عليها القانون اثرا اجرائيا, فمتى 
وجدت ارادة س��������ليمة متجهة النش��������اء اجراء قضائي 
نش��������أ االجراء القضائ��������ي مرتبا اث��������اره القانونية وال 
عب��������رة باالرادة التي ل��������م تتجه الحداث اث��������ر اجرائي, 
وان االرادة اذا ش��������ابها عي��������ب انقطعت الرابطة بينها 
وبني االثار القانونية التي يمكن ان ينتجها االجراء 

القضائي النه يكون عديم االثر.
وذه��������ب جانب من الفق��������ه الى عدم االعت��������داد بعيوب 
االرادة–وه��������ذا ما ال ن��������راه- اذ ال يش��������ترط في االجراء 
القضائ��������ي اتجاه االرادة ال��������ى ترتيب اثار هذا العمل, 
بل يكفي فقط ان يتم االج��������راء القضائي اراديا طبقا 
للش��������كل املقرر قانون��������ا بصرف النظر عم��������ا لو كانت 

ه��������ذه االرادة اتجهت او ارتضت ه��������ذه االثار بخالف 
التص��������رف القانوني, الن اثار هذا التصرف ال تترتب 
اال اذا اتجه��������ت االرادة اليها والعيب في االرادة يقطع 
الرابطة بينها وب��������ني االثار القانونية للتصرف, وما 
يق��������ال بهذا الصدد ان االج��������راء القضائي وان لم يكن 
تصرفا قانونيا, اال ان اثاره من حيث املبدأ يحددها 
القان��������ون, ولك��������ن كي��������ف نس��������لم بصحة االج��������راء من 
 القيام به, وان قام به بالش��������كل الذي 

ْ
ش��������خص لم ُيرد

يتطلب��������ه القان��������ون, ذلك ان القول ال ي��������دور حول مدى 
قابلي��������ة االرادة على انت��������اج االث��������ر القانوني لالجراء 
القضائي بل م��������دار القول حول وجود االرادة او عدم 
وج��������ود االرادة الحرة املتجهة ملباش��������رة االجراء وان 
انعدام االرادة اساس��������ا او كونها معيبة بدرجة تصل 
حد العدم وطلب صاحبه��������ا ابطال االجراء القضائي 
الصادر عن��������ه فنكون والحال هذا ازاء عدم, والعدم ال 

ينتج اثرا. 
2 - مح��������ل االج��������راء القضائ��������ي: ويقصد ب��������ه مضمون 
ه��������ذا االجراء, وه��������و يختل��������ف باخت��������الف االجراءات 
القضائي��������ة, فالحجز محله الش��������يء املحج��������وز, وامر 
القاضي باحضار ش��������اهد محله هذا الشاهد, ومحل 
الحكم االم��������ر املقضي به, فلكل اج��������راء قضائي محل 
يرد عليه, ويكون لش��������كل االج��������راء القضائي اثر مهم 

ف��������ي تحقيق ه��������ذا املحل فمث��������ال يف��������رض القانون في 
عريض��������ة الدع��������وى ان تش��������تمل على بيانات ش��������كلية 
عل��������ى ما يطال��������ب به املدعي كما في ن��������ص املادة )46( 
من قانون املرافع��������ات املدنية بمعنى ان محل االجراء 
القضائ��������ي يدخل في الش��������كل الواجب له��������ذا االجراء, 
ويش��������ترط وج��������ود املح��������ل في االج��������راء العتب��������ار هذا 
االجراء صحيحا من حيث الش��������كل االمر الذي يكون 
مع��������ه وجود املحل امرا ضروري��������ا لصحة االجراء من 
حي��������ث الش��������كل وان انع��������دام املحل ي��������ؤدي الى رفض 
االجراء شكال دون التعرض للموضوع, ويشترط في 
محل االج��������راء القضائي ان يك��������ون موجودا ومعينا, 
وبالتال��������ي ال يصح تعليق��������ه على ش��������رط او اضافته 
ال��������ى اجل بل يجب ان يك��������ون محددا من حيث املقدار, 
وان يكون قابال للتعامل فيه, اي ان يكون مش��������روعا, 
والقانون يحدد مضمون كل اجراء مقدما وال يعطي 
لإلرادة سلطان في تحديده الن يكون محال لالجراء 
القضائي من الناحية القانونية, ولهذا الشرط اهمية 
خاصة بالنسبة ملحل الحجز, فالقانون يمنع الحجز 
على بعض االموال, فاذا حج��������زت كان الحجز باطال 

لعدم قابلية املحل للتعامل فيه.
3 - الس��������بب في االج��������راء القضائي: يقصد بالس��������بب 
هن��������ا الغرض الذي يس��������ّوغ االج��������راء القضائي, لذلك 

فه��������و فك��������رة تس��������تهدف تحقي��������ق غرض مع��������ني وهو 
وض��������ع قيد على س��������لطان االرادة املمنوح للش��������خص 
في مج��������ال التصرفات القانونية وال يتمتع الس��������بب 
في االجراء القضائي باالهمية نفسها التي يحتلها 
التصرف القانوني, وعلة ذلك ان االجراء القضائي ال 
يعد تصرفا قانونيا وانم��������ا واقعة قانونية باملعنى 
الضيق, تتجه فيها ارادة الش��������خص الى اجراء, ولكن 
ال دور الرادته في تحديد اثارها وان القانون هو الذي 
يحدد هذه االثار, ذلك ان القاضي عند اصداره الحكم 
ال يطبق ارادته انم��������ا يطبق ارادة  القانون, وااللتزام 

بالحكم مصدره القانون وليس ارادة القاضي.
كما ان االجراءات القضائية تتم بالخصوم والشهود 
والخب��������راء تح��������ت اش��������راف ورقابة القض��������اء صاحب 
الصالحي��������ة التامة فيما يتعل��������ق بموافقة االجراءات 
للقانون وعدم موافقته��������ا يضاف لذلك ان االجراءات 
وقرارات القاضي س��������واء املتخذة اثناء سير الدعوى 
او التي تنتهي بها الدعوى, خاضعة لرقابة محكمة 
التميي��������ز, وينبني على ذلك انها قد تنقض او تبطل, 
ولذل��������ك ف��������ان االج��������راء القضائ��������ي يعد صحيح��������ا اذا 
تم بالش��������كل الذي اس��������تلزم القانون ان يتم به بغض 
النظر عن القصد منه س��������واء بالنس��������بة للخصوم او 

القاضي. 

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

الي��������وم ونتيج��������ة للتط��������ور الحاصل ف��������ي كافة 
املجاالت فقد اصب��������ح العراق ايضا في مرحلة 
متقدمة ف��������ي األنظمة املصرفي��������ة والتعامالت 
البنكي��������ة اال ان هناك مص��������ارف معروفة يصل 
به��������ا التعثر املال��������ي املصرفي ال��������ى حد اعالن 

وإشهار إفالسها. 
واإلفالس هو نظام قانون��������ي اختلفت العديد 
من التش��������ريعات والدراسات في تعريفه اال ان 
التعريف االق��������رب للواقع هو )نظ��������ام قانوني 
يتم تنفيذه بغية الس��������ماح للشركات املتعثرة 
بالتحرر م��������ن ديونها، وفي نفس الوقت يوفر 
للدائنني فرصة السداد(، في القانون العراقي 
ف��������ان قانون املصارف رقم ٩٤ لس��������نة ٢٠٠٤ هو 
القان��������ون الذي حدد أح��������كام إفالس املصاريف 
واإلج��������راءات الت��������ي يت��������م إتباعه��������ا م��������ن كافة 
الجه��������ات ذات العالق��������ة إلصدار قرار بإش��������هار 
اإلفالس، وأج��������از القانون لعدد م��������ن الدائنني 
ان يقدم��������وا التماس��������ا الى محكم��������ة الخدمات 
املالية لغرض إش��������هار اف��������الس احد املصارف 
او املؤسس��������ات املالية بعد ان يتم اعالم البنك 
املرك��������زي العراقي بذل��������ك ، وف��������ي حقيقة األمر 
مهما يكن هذا النظام مطبقا بأقصى درجات 
الح��������ذر والدقة اال انه يبق��������ى بمثابة رصاصة 
الرحم��������ة لصالح املصرف املتعث��������ر ماليا كون 
ان هذا املصرف س��������يتحرر م��������ن ديونه بإجراء 

قانوني س��������ليم وبموجب حكم قضائي وعلى 
املتض��������رر اللجوء الى القض��������اء فيصبح أمينا 
ش��������أنه ش��������أن فقير القافلة النه س��������يتحرر من 
االم��������وال التي بذمت��������ه والتي لم يب��������ذل عناية 

الزمة في املحافظة عليها  .
وحي��������ث ان األفراد ومؤسس��������ات الدولة يثقون 
بالتعام��������ل م��������ع هكذا مص��������ارف وم��������ن ثم يتم 
اش��������هار افالس��������ها وتصفيته��������ا دون ان يكون 
لدى هذه املصارف سيولة نقدية تكفي لسداد 
ديونه��������ا ويت��������م رفع التماس اش��������هار االفالس 
ملج��������رد ان عددا م��������ن الدائنني اتفق��������وا ووافقوا 
على االكتفاء بقدر معني من السداد دون األخذ 
بنظر االعتبار ما يترتب على هكذا إجراء من 
ضياع لألموال العام��������ة ومن تحميالت ادارية 
كبي��������رة تتكلفه��������ا مؤسس��������ات الدول��������ة لغرض 
فلس��������ة، 

ُ
الحصول على اموالها من املصارف امل

ويجعل باقي الدائنني يستهلكون كل طاقتهم 
للحصول على اموالهم املودعة بأمان في هذه 

املصارف. 
إن التعثرات املالية للمصارف املوجودة حاليا 
وخاصة املصارف األهلية س��������ببها اهتمامها 
بهام��������ش الربح اكث��������ر من اهتمامه��������ا بتوخي 
معايير دولية ألدارة املخاطر والتي تتيح لهذه 
املص��������ارف العديد من االجراءات الوقائية ملنع 
تفاقم التعثر املالي ، خاصة وان قانون البنك 

املركزي العراقي رقم ٥٦ لس��������نة ٢٠٠٤ قد اجاز 
للبنك املركزي العراقي مساعدة هذه املصارف 
واع��������ادة هيكلتها وتأهيلها مجددا او دمجها 
م��������ع مصارف اخ��������رى اكثر كف��������اءة، او ان هناك 
طري��������ق اخر قي��������ام االفراد ومؤسس��������ات الدولة 
بالتأمني على ودائعها لغرض مواجهة حالة 
التعثر املالي واالداري للمصارف واملؤسسات 

املالية األخرى . 
وحي��������ث ان البنك املرك��������زي العراقي هو الجهة 
املختصة باإلشراف والرقابة لذا يكون الطريق 
السليم ملواجهة االثار الخطرة إلحكام االفالس 
هو تشديد اجراءات االش��������راف والرقابة التي 
يقوم بها البنك املركزي العراقي وفق القانون 
الذي منحه حق االشراف والرقابة والتفتيش 
على كاف��������ة املصارف واملؤسس��������ات املالية وله 
ح��������ق ف��������رض العقوب��������ات االداري��������ة بحقها وان 
يكون التش��������ديد الى الح��������د الذي يمنع وصول 
املصارف املتعثرة الى مرحلة االفالس خاصة 
وان املحكم��������ة املختصة متجه��������ة الى التحقق 
من عدم فائدة االس��������اليب الوقائية والعالجية 
قبل اص��������دار الحكم بإفالس املصارف من اجل 
ان يكون للقضاء دور رائد في اإلصالح املالي 
للمص��������ارف وملا لذل��������ك من اثار عل��������ى الوضع 
االقتص��������ادي ككل وكذلك حفاظ��������ا على اموال 

املواطنني ومؤسسات الدولة.

المصرف الُمفلس في القافلة أمين 
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)الجزء االول(

اإلجراء القضائي –شأنه شأن أي عمل قانوني- يستوجب توافر مستلزمات موضوعية ومستلزمات شكلية لنشوئه صحيحا 
منتجا آلثاره, ولكن ما يميزه عن االعمال القانونية أهمية الشكل فيه الن املبدأ ان االجراء القضائي هو عمل قانوني شكلي.

فالشروط املوضوعية االساسية في العمل القانوني تقل اهميتها في االجراء القضائي لوجود عنصر الشكل فيها.

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

التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
495/ الهيئة املوسعة الجزائية/ 2021 

املبدأ:
تختص محكمة العنف االس��������ري بالدعاوى 
التي يكون أطرافها مكون من الزوج والزوجة 
وأوالدهم أو األفراد الذين تجمع بينهم صلة 

القرابة والرحم ضمن مكان واحد.

الق�رار:
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة الجزائية 
في محكمة التمييز االتحادية. وجد أن محكمة تحقيق 
الكرخ الثالثة قررت بتاري��������خ 2021/4/22 إحالة األوراق 
التحقيقية موض��������وع التنازع إلى محكمة تحقيق الكرخ 
املختصة بنظر قضايا العنف األسري إلكمال التحقيق 
فيها حس��������ب االختصاص، وبتاريخ 2021/5/6 قررت 
املحكم��������ة األخيرة رف��������ض اإلحالة واع��������ادة الدعوى إلى 
محكمة تحقي��������ق الك��������رخ الثالثة والت��������ي بدورها قررت 
عرض األوراق التحقيقي��������ة على محكمة جنايات الكرخ 
لتحدي��������د املحكم��������ة املختص��������ة بنظ��������ر الدع��������وى ولكون 
التنازع باالختصاص هو تن��������ازع نوعي بني محكمتني 
ق��������ررت محكمة جناي��������ات الكرخ/ الهيئ��������ة االولى بتاريخ 
اختص��������اص/2021  بالع��������دد 61/تحدي��������د   2021/5/30
ارسال االوراق التحقيقية إلى محكمة التمييز االتحادية 
لتحدي��������د املحكمة املختصة بنظ��������ر الدعوى لدخول ذلك 
ضم��������ن صالحياتها، وعن��������د عطف النظ��������ر على وقائع 
الدع��������وى لوح��������ظ تعلقها بالش��������كوى املقدم��������ة من قبل 
املش��������تكي )ي ح ش( ادعى فيها بقيام زوجة ش��������قيقه 
)ن ع( وولده��������ا )ح ه�( دخول داره واحداث اضرار فيها 
وكذلك ف��������ي اثاث الدار، ولكون اط��������راف الدعوى وفق ما 
ت��������م ايضاح��������ه ال ينطب��������ق عليهم مفهوم االس��������رة وهي 
الرابطة االجتماعية الصغيرة املكونة من الزوج والزوجة 
وأوالده��������م أو االف��������راد الذين تجمع بينه��������م صلة القرابة 
والرحم ضمن مكان واحد لذا فان نظر الدعوى والحالة 
ه��������ذه يدخل ضمن اختصاص محكم��������ة تحقيق الكرخ 
الثالث��������ة عليه قرر إيداع الدعوى ل��������دى املحكمة املذكورة 
إلكمال التحقيق فيها حس��������ب االختصاص واش��������عار 

محكم��������ة تحقيق الكرخ املختص��������ة بنظر قضايا العنف 
االسري بذلك استنادًا ألحكام املادة )13/أواًل/ب2-( من 
قانون التنظيم القضائي رقم )160( لسنة 1979 املعدل 
وصدر القرار باالتف��������اق 20/ذو القعدة/1442ه� املواف�ق 

2021/6/30م.

1815/ الهيئة االستئنافية منقول/ 2021

املبدأ: 
التعه��������د بالحرمان من ح��������ق التقاضي باطل 
قانونًا ألن ح��������ق التقاضي مكفول دس��������تورًا 

وقانونًا وال يجوز حجبه بتعهد.

القرار: 

لدى التدقيق واملداول��������ة وجد أن الطعن التمييزي واقع 
ضمن املدة القانونية والش��������تماله على أس��������بابه قرر 
 ولدى عطف النظر عل��������ى الحكم املميز 

ً
قبوله ش��������كال

وجد أنه صحيح وموافق للقانون الن املدعية /املميزة 
قد أقامت الدعوى تدع��������ي فيها أن املدعى عليه/املميز 
علي��������ه قد تعهد بع��������دم قيام املدعو )أ ك ح( باالس��������اءة 
له��������ا أو أقام��������ة دعوى ضدها وحس��������ب ورق��������ة التعهد 
املؤرخة ف��������ي 2009/9/23 وطلبت أل��������زام املدعى عليه 
بالتعويض إلخالل��������ه بالتعهد وقد بينت أثناء املرافعة 
أن وج��������ه االخالل ه��������و إقام��������ة املتعهد عن��������ه للدعوى 
املرقم��������ة 3050/ب/2020 وحي��������ث أن ح��������ق التقاضي 
مكف��������ول دس��������تورا وقانونا وال يج��������وز حجبه بتعهد 
ومع��������ه يك��������ون التعهد بالحرم��������ان منه باط��������ل قانونا 
 وه��������ذا يعني أن تعهد املدعى علي��������ه بعدم إقامة املدعو 
)أ ك ح( للدع��������وى في مواجهة املدعية ال قيمة قانونية 
ل��������ه وبالتالي تك��������ون دع��������وى املدعية فاقدة لس��������ندها 
القانوني ويكون قرار ردها متفقا وحكم القانون. لذا 
قرر تصديق الحكم املمي��������ز ورد الطعن التمييزي مع 
تحميل املميزة رس��������م التمييز وصدر القرار استنادا 
 ألحكام امل��������ادة )2/210( مرافعات مدني��������ة وباالتفاق 

في 2021/6/23.    

فلس في القافلة أمني( اطلق على احد األشخاص الذي كان فقيرا ولكنه سافر في قافلة 
ُ
املثل العربي )امل

التجار والتي كانت قديما تمشي فيها اإلبل وهي محملة باالموال والبضائع والذهب والفضة، وقد اعترض 
طريق القافلة مجموعة لصوص ولم ينُج من األذى والسرقة اال ذلك الفقير املعوز الذي لم يكن يحمل معه 

فلس في القافلة امني كونه ليس معه ما يخاف عليه من السرقة. 
ُ
اي شيء، فأطلق هذا املثل امل

https://www.hjc.iq/view.68927/
https://www.hjc.iq/view.68926/
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موجز المحاكم
قطع أراض

ومعاون��������ون  محقق��������ون  تس��������لم 
أراض  قط��������ع  س��������ندات  قضائي��������ون 
وزعتها مديرية بلدية العمارة على 
املشمولني منهم في رئاسة محكمة 
استئناف ميسان االتحادية والبالغ 

عددهم ٣٧ كوجبة أولى.
وق��������ال رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف 
ميس��������ان االتحادي��������ة القاضي حيدر 
حن��������ون ال��������ذي حض��������ر حف��������ل توزيع 
الس��������ندات إن "الجه��������د الكبي��������ر الذي 
يبذل��������ه املحقق واملوظف في املحكمة 

استثنائي".
ث��������م اض��������اف "تابعن��������ا م��������ع الجهات 
املعني��������ة موضوع ش��������مول اكبر عدد 
م��������ن املوظفني ف��������ي املحكمة ومحاكم 
االقضي��������ة والنواحي بقطع االراضي 
ليكون حاف��������زا ودافعا له��������م لتقديم 
املزيد من الجهود، وإننا نحرص على 
توفير أفض��������ل الخدمات للموظفني، 
آمل��������ني أن تكون هناك وجبات أخرى 

بشمول باقي املوظفني".

بيع كلى!
أصدرت محكمة جنايات الرصافة 
اثن��������ني  مدان��������ني  بح��������ق  حكم��������ني 
بالسجن ملدة عش��������ر سنوات بحق 
كل واحد منهما عن جريمة االتجار 

باألعضاء البشرية في بغداد.
وقال مراس��������ل "القض��������اء إن "القرار 
أورد ب��������أن الضحي��������ة تعرف��������ت على 
أح��������د املدانني والذي يعمل س��������ائق 
تكت��������ك وأصبح��������ت بينهم��������ا عالقة 
عاطفية فيما بعد بحسب اقوالهم"، 
الفت��������ا إلى أنه "بعد فت��������رة اتفق مع 
الضحية على اله��������روب إلى مدينة 
"امل��������دان زور  أن  اربي��������ل". وأض��������اف 
)هوية االح��������وال املدنية( للضحية 
باالتف��������اق مع إحدى النس��������اء التي 
وال��������دة  بأنه��������ا  مدعي��������ة  رافقته��������م 
الضحي��������ة والتي ت��������م اعتقالها في 
كرك��������وك". وأش��������ار إل��������ى أن "املدانني 
اعترفا بأنهما كانا يخططان لبيع 
كلية الضحية مقابل مبلغ خمسة 

وعشرون مليون دينارا".

مخدرات!
أص��������درت محكمة جنايات ميس��������ان 
حكمني بالسجن املؤبد على مدانني 
اثنني ع��������ن جريمة املتاج��������رة بمادة 

الكريستال املخدرة. 
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى أن "محكمة جنايات 
ميس��������ان نظ��������رت قضيت��������ني ملدانني 
اثنني وقضت حكمني عقابيني على 
كل واحد منهما بالسجن املؤبد مع 
غرام��������ة مالية بمبلغ مقداره عش��������رة 

ماليني دينار عراقي". 
وأضاف املراسل أن "املدانني ضبطت 
بحوزتهما تس��������عة كيلوغرامات من 
مادة الكريستال املخدرة"، الفتًا الى 
ان "االحكام بحقهما تأتي اس��������تنادا 
الح��������كام امل��������ادة 28/اوال م��������ن قانون 
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 
لسنة 2017". وأشار إلى أن "األحكام 
ابتدائي��������ة قابل��������ة للطع��������ن والتمييز 
التميي��������ز  محكم��������ة  ف��������ي  التلقائ��������ي 

االتحادية".

■ عالء محمد 
أركان الجريمة - الركن املادي

1 – عناصره
نص��������ت امل��������ادة 28 من قان��������ون العقوب��������ات رقم 111 لس��������نة 

:1969
الركن املادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه 

القانون أو االمتناع عن فعل أمر به القانون.
كم��������ا نصت املادة 29 من قانون العقوبات رقم 111 لس��������نة 

:1969
1 – ال يس��������أل ش��������خص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه 
االجرامي لكنه يس��������ال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع 
سلوكه االجرامي في احداثها سبب اخر سابق أو معاصر 

أو الحق ولو كان يجهله.
2 – أما إذا كان ذلك الس��������بب وح��������ده كافيا ألحداث نتيجة 
جرمية فال يسال الفاعل في هذه الحالة إال عن الفعل الذي 

ارتكبه.
2 – الشروع

نصت املادة 30 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة  1969:
وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة 
إذا أوق��������ف أو خ��������اب أثره ألس��������باب ال دخ��������ل إلرادة الفاعل 

فيها.
ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد 
ارت��������كاب جناية أو جنحة مس��������تحيلة التنفيذ اما لس��������بب 
يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوس��������يلة التي استعملت 
ف��������ي ارتكابها ما لم يك��������ن اعتقاد الفاع��������ل صالحية عمله 

إلحداث النتيجة مبنيًا على وهم أو جهل مطبق.
وال يعد ش��������روعا مجرد العزم على ارت��������كاب الجريمة وال 
األعم��������ال التحضيري��������ة لذلك ما ل��������م ين��������ص القانون على 
خالف ذلك. فيما نصت املادة 31 من قانون العقوبات رقم 

111 لسنة 1969:
يعاقب على الش��������روع في الجناي��������ات والجنح واملخالفات 

بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
أ – الس��������جن املؤب��������د إذا كان��������ت العقوبة املق��������ررة للجريمة 

اإلعدام.
ب – السجن ملدة ال تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت 

العقوبة املقررة للجريمة السجن املؤبد.
ج� - السجن مدة ال تزيد على نصف الحد األقصى للعقوبة 
املق��������ررة للجريمة إذا كانت العقوبة الس��������جن املؤقت. فاذا 
كان نصف الح��������د األقصى خمس س��������نوات أو أقل فتكون 
العقوبة عندئذ الحبس ملدة ال تزيد على نصف مدة الحد 

االقصى للعقوبة املقررة للجريمة.
د – الحب��������س أو الغرام��������ة الت��������ي ال تزيد عل��������ى نصف الحد 
األقص��������ى لعقوبة الحبس أو الغرام��������ة املقررة للجريمة إذا 

كانت العقوبة املقررة للجريمة الحبس أو الغرامة.
ونص��������ت امل��������ادة 32 من قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 

:1969
تسري على الشروع األحكام الخاصة بالعقوبات التبعية 
والتكميلية والتدابير االحترازية املقررة للجريمة التامة.

أركان الجريمة
ثقافة قانونية

 يلعب الصك دورا مهما في الحياة اليومية سواء في ميدان 
املعامالت التجارية أو في ميدان املعامالت املدنية باعتباره 
أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بني األفراد، و نظرا 
له��������ذه األهمية فق��������د أصبح أكثر األوراق التجارية انتش��������ارا 
وت��������داوال في الحي��������اة اليومية فالس��������احب بفض��������ل التعامل 
بالصك بدال من تس��������ديد ديونه نق��������دا بإمكانه إصدار صك 

للدائن من اجل الوفاء بها.
 فالصك أصبح وس��������يلة من الوس��������ائل التي تسهل التعامل 
بني األفراد وكذلك تقوية النشاط التجاري واالقتصادي في 
الدولة، كما يعد وس��������يلة من وس��������ائل الوقاية ضد مخاطر 
استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها 
النقود، واألوراق التجارية بشكل عام لها أهمية اقتصادية، 
ذلك لتسهيل العمل التجاري للتاجر والتجارة، وهي أيضا 
أداة ائتمان وأداة وفاء، ولهذه األس��������باب مجتمعة، خصص 
املش��������رع العراقي في امل��������واد )137-179( من قان��������ون التجارة 
رقم 30 لس��������نة 1984أحكاما خاصة بالصك الذي هو عبارة 
عن محرر منظم وفق ش��������روط نص عليها القانون بموجبه 
يأمر الس��������احب شخصا آخر  املسحوب عليه بأن يدفع لدى 
االط��������الع مبلغا معينا من النقود الى ش��������خص معني او الى 
حامله املس��������تفيد وهو صك مصرفي مكتوب وفقا ألوضاع 

قانونية محددة.
وإن انش��������اء الصك يستلزم توافر شروط موضوعية تتعلق 
بالرض��������ا وما يتطلبه من وج��������ود إرادة صحيحة خالية من 
عي��������وب اإلرادة وصدوره��������ا عن ش��������خص ذي أهلية العتبار 
التزامه صحيحا وكذلك ش��������روط ش��������كلية فان الصك عبارة 
عن مح��������رر وهو ما يتطلب وجوب كون��������ه مكتوبا فالكتابة 
الزمة إلنشائه ولكي تعتبر الورقة صكا ينبغي أن تستوفي 
البيان��������ات اإللزامية الت��������ي حددها املش��������رع العراقي باملادة 
138 م��������ن قان��������ون التجارة اع��������اله ويالح��������ظ أن القانون كان 
يس��������تخدم لفظ الش��������يك غير انه حل محله لف��������ظ صك وذلك 
بموجب القرار املرقم 147 لس��������نة 1991 وتنفيذا لذلك يكتب 
مثال في منت الورقة ومع س��������ياق البيان��������ات اإللزامية عبارة 
ادفعوا بموجب هذا الصك، وقد عالج املشرع في املادة 459 
م��������ن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لس��������نة 1969 إصدار 
الصك بدون رصيد واعتب��������اره جريمة عندما تتوافر أركان 
الجريم��������ة، وذل��������ك ملنع زعزع��������ة الثقة بالص��������ك والتالعب به 
كورقة تجارية، ولحماية الص��������ك وبقاء الثقة بالصك حيث 
نصت امل��������ادة أعاله: "يعاقب بالحب��������س والغرامة او باحدى 
هاتني العقوبتني  من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان 

ليس له مقابل وف��������اء كاف قائم وقابل 
للتص��������رف فيه او اس��������ترد بعد اعطائه 
اي��������اه كل املقاب��������ل او بعض��������ه بحيث ال 
يفي الباقي بقيمته او امر املس��������حوب 
علي��������ه بع��������دم الدف��������ع او كان ق��������د تعمد 
 تحري��������ره او توقيعه بصورة تمنع من 
صرف��������ه. ويعاق��������ب بالعقوب��������ة ذاته��������ا 
س��������لمه  او  لغي��������ره ص��������كا  م��������ن ظه��������ر 
 ص��������كا مس��������تحق الدف��������ع لحامله وهو 
يعل��������م ان لي��������س ل��������ه مقابل يف��������ي بكل 

مبلغه.

الصك بدون رصيد

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ غسان مرزة

صدر عن دار الس��������نهوري في بيروت لعام 2019 
الكتاب املوسوم ) قانون التضمني رقم 31 لسنة 
2015 (  للقاضي عواد حس��������ني ياس��������ني العبيدي 

بمئتني وأربعة وعشرين صفحة.
وتن��������اول الباحث ف��������ي مقدمة كتاب��������ه موضوعة 
الث��������راء الفاحش على حس��������اب املال الع��������ام الذي 
قسم املجتمع العراقي على فئتني فئة تعيش في 
فق��������ر مدقع بالثرى وفئة تعي��������ش في ترف وبذخ 

فاحش يفوق الخيال فجاء قانون التضمني رقم 
31 لس��������نة 2015 لينقذ بس��������لطته ما يمكن إنقاذه 
م��������ن املال العام بعد أن أتض��������ح للقاصي والداني 
تهالك بعض نصوص قانون التضمني رقم )12( 
لس��������نة 2006 امللغ��������ى وعجزها ع��������ن حماية املال 

العام كما ينبغي.
كم��������ا تطرق الكات��������ب في كتابة املك��������ون من أربعة 
فص��������ول ف��������ي الفص��������ل األول من��������ه واملقس��������م الى 
مبحثني تخصص املبحث األول  ملاهية التضمني 
واألس��������اس القانوني له ، وكما تخصص املبحث 

الثاني لنطاق تطبيق قان��������ون التضمني ونطاق 
الحماية املقررة للنظام العام.

وأشار الكاتب إلى أن املوظف اذا أخفق في عمله 
وتس��������بب بإحداث ضرر للمال العام توجب على 
الجهة الت��������ي يتبعه��������ا املوظف أن تلزم��������ه بإزالة 
الض��������رر وردع املوظ��������ف جزاء لفع��������ل خاطئ مس 
أثره املال العام وفق ألحكام قانون التضمني رقم 

) 12 ( لسنة 2006.
كما تناول في الفصل الثاني من كتابه إجراءات 
التضم��������ني واختصاص��������ات اللجن��������ة التحقيقية، 

وكما تن��������اول في الفصل الثال��������ث الى االعتراض 
على ق��������رار التضم��������ني ووالية النظر ف��������ي الطعن 
ال��������وارد عل��������ى ق��������رار التضم��������ني أما ف��������ي الفصل 
الرابع واألخير من كتاب��������ه فقد تناول تنفيذ أمر 
اته وأن��������واع وطرائق تحصيل  التضمني وإجراء

مبلغ التضمني.
وختم الباحث كتابه بأن التضمني نظام خاص 
هدفه األس��������مى حماية املال العام وإزالة الضرر 
ال��������ذي أصاب امل��������ال الع��������ام أو جبره ومس��������ائلة 

محدث الضرر الذي أحدثه في املال العام.

قانون التضمين رقم )31 ( لسنة 2015

 ■ غالف الكتاب

ي
ضائ

ب ق
كتا

عين قانونية

سالم مكي

لعل تولي مجلس القضاء األعلى عبر محاكم التحقيق، مسؤولية 
التحقيق في الجرائم واملخالفات، أهم ضمانة للمتهم، ذلك أن هذا 
األمر يعطي جرعة أمل للمتهم وللمشتكي بأن حقوقهم مضمونة، 
س��������واء في مرحلة التحقيق أو مرحل��������ة املحاكمة وحتى في مرحلة 
التميي��������ز، ألن م��������ن يتولى تلك املس��������ؤوليات، هو قاض مس��������تقل، ال 
س��������لطان عليه لغير القان��������ون، فال توجد قوة ف��������ي األرض، يمكنها 
حمل القاضي أو الهيأة عل��������ى اتخاذ قرار مخالف للقانون، وحتى 
ل��������و حدث وأن صدر قرار مخالف للقانون، فإن هنالك طريق الطعن 
بالتمييز ف��������ي ذلك القرار وكذلك تصحيح الق��������رار التمييزي. وتلك 

اإلجراءات كفيلة بأن تحمي حقوق الطرفني: املشتكي واملتهم. 
ولعل مرحلة التحقيق، من أهم وأخطر املراحل في القضاء الجزائي، 
نظ��������را لكونه��������ا املرحلة التي ستؤس��������س عليها محكم��������ة املوضوع 
قراره��������ا إم��������ا باإلفراج أو باإلدان��������ة أو بالبراءة. وقد وضع املش��������رع 
العراق��������ي، عبر قان��������ون أصول محاكم��������ات الجزائية رقم 23 لس��������نة 
1971، مجموع��������ة من اإلجراءات الكفيلة بضم��������ان حق املتهم وحق 
املش��������تكي. فمثال نص��������ت املادة 51 على أن يتول��������ى قاضي التحقيق 
عملية التحقيق وكذلك املحقق القضائي، تحت إش��������راف القاضي. 
وف��������ي حال عدم وج��������ود قاضي التحقيق وتطل��������ب األمر اتخاذ قرار 
ف��������وري، فإن القائم بالتحقيق، عليه ع��������رض القضية على أي قاض 
آخ��������ر، بغي��������ة اتخاذ ما يل��������زم. ورغم أن قانون 23 لم ينص وبش��������كل 
صريح على س��������رية التحقيق، ف��������إن هنالك بع��������ض القضايا املهمة 
والخطيرة، تقرر املحكمة فيها س��������رية التحقيقات، أو تكون س��������رية 
لحني االنتهاء من كافة إجراءات التحقيق. وهذا ال يعني أن عالنية 
التحقيق��������ات متحقق��������ة فيما لو لم تق��������رر املحكمة وبش��������كل صريح 
سريتها، ألن السرية تعد ضمانة من ضمانات املتهم، وخصوصية 
من خصوصياته، ال يمكن نش��������رها على ال��������رأي العام، مهما كانت 
األس��������باب املوجبة، خصوصا وإن إحالة القضية ملحكمة املوضوع 
ال يعن��������ي إدانة املته��������م، فهو ب��������ريء حتى يصدر به قرار مكتس��������ب 

الدرجة القطعية. 
وما نالحظ��������ه اليوم، وجود برامج تلفزيوني��������ة يتولى فيها املقدم، 
دور القاضي واملحقق، فيقوم بطرح األس��������ئلة على املتهم، ويتوجه 
ال��������ى مس��������رح الجريمة ليق��������وم بكش��������ف الداللة بنفس��������ه وبحضور 
ضباط الش��������رطة، في حني أن املادة 52 م��������ن القانون 23 نصت على 
أن القاضي أو املحقق هو الذي يقوم بكش��������ف الداللة. وهذا انتهاك 
صارخ لحقوق االنس��������ان وخصوصا الحق ف��������ي التقاضي العادل، 
كما يشكل تعديا واضحا على سلطة القضاء العادلة في التحقيق 
مع املتهمني. كما ينتهك مبدأ ش��������خصية العقوبة، ألن املتهم حتى 
ل��������و كان مذنبا، فإن عرضه على وس��������ائل االعالم، يعني أن العقوبة 

ستتعدى شخصه وتمتد إلى أهله وعائلته 
وحتى عشيرته، وهو أمر يخالف الدستور. 
املوض��������وع يحتاج إلى وقف��������ة جادة وتحرك 
س��������ريع من قبل الجهات املختصة املسؤولة 
ع��������ن حماي��������ة النظ��������ام الع��������ام وع��������ن تطبيق 
القانون بش��������كل س��������ليم، لوقف تلك البرامج 
ومتابع��������ة الفضائي��������ات التي تبثه��������ا بغية 
اتخ��������اذ اإلج��������راءات القانوني��������ة بحقهم. ألن 
أخ��������ذ دور القضاء يعني التع��������دي على أهم 

مؤسسة في الدولة العراقية.

القضاء بوصفه 
أهم ضمانة للمتهم
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■ بغداد/ إيناس جبار 

منذ أع��������وام واملحاك��������م العراقي��������ة تصدر 
يومي��������ا عش��������رات األحكام ض��������د مروجي 
إال  املخ��������درات،  ومتاج��������ري  ومتعاط��������ي 
أن دخ��������ول النس��������اء قفص االته��������ام بهذه 
الجريمة مؤخرا يش��������كل منعطفا خطيرا 

يلفت النظر.
وغالب��������ا م��������ا يتم اس��������تخدام النس��������اء في 
ه��������ذه املهن��������ة كمروج��������ات او متاجرات او 
ف��������ي التوصيل بني املحافظات، بحس��������ب 
التقاري��������ر والقرارات الت��������ي اطلعت عليها 

"القضاء".
وفي ه��������ذا الصدد، ألقت الق��������وات األمنية 
في ميس��������ان القبض عل��������ى متهمة برفقة 
زميل لها وهما يستقالن سيارة خاصة 
وضب��������ط بحوزتهم��������ا أنبوبة تس��������تخدم 
لتعاطي املواد املخدرة وتم تس��������ليمهما 

إلى الجهات التحقيقية.
داخ��������ل موق��������ف الس��������جن قام��������ت إح��������دى 
املوقوفات بادالء أقوالها كش��������اهدة على 

قيام املتهم��������ة التي الق��������ي القبض عليها 
مع زميلها ببيع مادة )الكرس��������تال( على 
املتعاطيات هناك، وان متهما آخر أفردت 

قضيت��������ه كان يقوم بإدخال املادة املخدرة 
ع��������ن طريق األطعمة التي يدخلها حراس 

السجن للموقوفات.  
دونت أق��������وال املتهمة باالعت��������راف بأنها 
مدمن��������ة عل��������ى تعاطي م��������ادة الكرس��������تال 
املخدرة وإنها قامت بشرائها لعدة مرات 
م��������ن متهم��������ني مختلفني وان امل��������ادة التي 
ضبط��������ت بحوزتها قامت بش��������رائها من  
املتهم��������ة )ع  ك ح(  بمبلغ مائة ألف دينار 
وانها حضرت إلى ناحية العزيز واتفقت 
مع املتهم الذي اخبرها انه س��������وف يقوم 
بإرس��������ال هذه الكمية إلى  بغداد  بعد أن 
تعود هي وتصل العاصمة  إال انه حصل 

خالف بينهما.
  تضي��������ف املتهم��������ة ف��������ي أقواله��������ا أنه��������ا 
عن��������د حضوره��������ا قامت بتس��������ليمه مبلغ 
س��������بعمائة دوالر وان ه��������ذا املبل��������غ ناتج 
عن ش��������راء مواد مخدرة منه وان األنبوبة 

الزجاجية  التي ضبطت داخل الس��������يارة  
ال تعود لها.  .

األوراق التحقيقي��������ة تش��������ير إلى إن األدلة 
املتحصل��������ة ض��������د املتهم��������ة  واعترافاتها  
الصريحة أمام القائم بالتحقيق وقاضي 
التحقي��������ق مع توف��������ر جمي��������ع الضمانات 
املخ��������درة   امل��������واد  بتعاط��������ي  القانوني��������ة 
واملتاج��������رة بيه��������ا  كذلك أق��������وال املتهمني 
املش��������اركني معها في الجريمة عززت من 
التهمة باعتبارهم شهود عيان ، محضر 
ضبط املواد املخدرة ونتائج الفحص  من 
دائرة الطب العدلي  أظهرت أن املادة هي 
) املثي��������ل امفيتامني ( وهي مادة  مخدرة  
وبوزن اجمالي  ) 5،300(  خمسة غرامات  
وثالثمائ��������ة  ملغ��������رام  ومحض��������ر ضب��������ط 
األنبوب��������ة  الزجاجي��������ة ونتيجة فحصها  
أعطت أيض��������ا دليال عل��������ى تلوثها بمادة  
املثي��������ل امفايت��������ني وه��������ي امل��������ادة املخدرة 

ه��������ذه جميعها أدل��������ة ثبتت ف��������ي األوراق 
التحقيقية عل��������ى صحة التهمة والواقعة 
وإسناد تهمة إليها وتجريمها وتحديد 
العقوب��������ة  بمقتضاها وف��������ق إحكام املادة 
28/ أوال  م��������ن قانون املخدرات واملؤثرات 

العقلية  رقم 50  لسنة 2017. 
من جانبه��������ا، أصدرت محكم��������ة جنايات 
ميسان  حكما بالسجن  ملدة سبع  سنوات 
وبغرام��������ة  مالي��������ة قدرها  عش��������رة ماليني  
دين��������ار تدفع حاال  وفي حالة عدم  الدفع  
حبس��������ه حبسا بسيطا  ملدة سنة  واحدة  
عل��������ى أنم تنفذ بالتعاقب، مصادرة املادة 
املخدرة املضبوط��������ة والواردة تفاصيلها 
باملحض��������ر إال أن املحكمة لم تقرر  إتالف  
األنب��������وب الزجاج��������ي   وذلك الس��������تهالكه 
إثن��������اء الفحوصات املختبري��������ة  عليه من 
قب��������ل دائ��������رة الط��������ب العدل��������ي  وكان ذلك  

استنادا إلى إحكام قانون املخدرات.

النساء وسائل نقل جديدة للمخدرات !

https://www.hjc.iq/view.68929/

