
ص����ح����ي����ف����ة ش�����ه�����ري�����ة م���ت���خ���ص���ص���ة
AL Qadaa / Monthly Newspaper رقم االيداع في دار الكتب والوثائق الوطنية ببغداد )2479( لسنة 2021السنة السابعة/ العدد )72( شباط 2022

تصدر عن المركز االعالمي 
لمجلس القضاء االعلى 

hjc.idep2013@gmail.com

 رئيس التحرير

القاضي الدكتور
فائق زيدان

اإلفتتاحيةاإلفتتاحية

556
استأجروا سائق األجرة.. فقاموا 

بخطفه وسرقة سيارته
جنايات صالح الدين: اإلعدام 

شنقا بحق زوج أحرق شريكته
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أبرز القضايا ونحتاج دور البحث االجتماعي 

للتقليل من الطالقات

القاضي إياد محسن ضمد

شهداء العدالة

منذ أيام وأنا أتس��������اءل.. كيف استطاع هذا الرجل، ويقصد 
القاضي الش��������هيد احمد فيصل، أن يتجاوز محنة محاولة 
اغتياله بالعبوة الناسفة التي وضعت أمام داره قبل أشهر 
ويع��������ود مج��������ددا يكافح الجريم��������ة ويقف بوج��������ه عصابات 
املخدرات؟ هذا التس��������اؤل طرحه علي اح��������د االصدقاء وهو 

تساؤل معجون بالدهشة والحزن.
 أجبته ان الش��������هيد احمد فيصل واج��������ه محاوالت االغتيال 
باإليمان الراس��������خ في وجدانه بان مهنة القضاء هي مهنة 
الرجال الش��������جعان ومن يتس��������نمها ال يمكن ان ينسحب او 
يتراجع امام مجموعة من اللص��������وص ومرتكبي الجرائم... 
قلت ل��������ه يا صديق��������ي.. إن مثل احمد فيصل مئ��������ات القضاة 
الذي��������ن يواجه��������ون تلك التحدي��������ات يوميا بعزيم��������ة مطرزة 
بالش��������جاعة والثبات وإذا كان من الصعب ان تعمل قاضيا 
في أي بلد فما بالك ببلد يش��������هد تعرجات وتداعيات أمنية 

معقدة مثل العراق.
 ي��������ا صديقي أن الكثير من الزم��������اء القضاة يقفون ضد كل 
من يحاول تقويض مسيرة العدالة وتحجيمها فاستشهد 
بعضه��������م قربان��������ا للعدال��������ة وإنف��������اذ القانون، انهم ش��������هداء 
القضاء العراقي من قضاة ومنتس��������بني... هم سدنة العدالة 
وحماته��������ا وهم ماذ املس��������تضعفني املطالب��������ني بحقوقهم.. 
اولئ��������ك الذين واجهوا عصابات الجريمة املنظمة ومرتكبي 
جرائم الفساد واالرهاب وجرائم اخرى قام بارتكابها اعتى 

املجرمني وأخطرهم. 
اكثر من ٧٣ قاضيا و٢١١ منتس��������با قدمهم القضاء العراقي 
كقربان ش��������هادة على طريق أداء امله��������ام القضائية وتطبيق 
القان��������ون الواجب تطبيق��������ه وكل ذلك العدد ل��������م يثن عزيمة 
القضاة عن املضي في طريق اداء مهامهم ولم تكن حصيلة 
الش��������هداء لتتركز في محافظة واحدة بل توزعت بني جميع 
محافظ��������ات العراق وليس ذلك اال مؤش��������را على ان االرهاب 
يوج��������ه س��������هامه للقض��������اء بغض النظ��������ر عن مح��������ل عملهم 

وتواجدهم.
وعل��������ى الجانب االخر فان األجهزة األمنية واالس��������تخبارية 
وبكل تش��������كياتها تتحمل املس��������ؤولية الكامل��������ة عن توفير 
الحماية الازمة للقضاة ومنع اي اعتداء قد يطالهم وكشف 
مابس��������ات الحوادث الت��������ي وقعت وتقدي��������م ادلتها للقضاء 
بغية كشف خيوط تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها الن اي 
اهتزاز في امن القضاة يصيب امن املواطن العادي بالصدع 
ويربك املشهد األمني ويزعزع ثقة املواطنني بأداء األجهزة 

األمنية وكفاءتها.
ويبق��������ى التح��������دي األكب��������ر في ه��������ذا اإلط��������ار وال��������ذي يواجه 
املؤسس��������ة القضائية واألجهزة األمنية يتمثل في الوصول 
للجن��������اة ومن يقف خلفه��������م الن امن القضاة يش��������كل ركيزة 
أساس��������ية لألمن القانوني للمجتمع وان إفات من يعتدي 
عليهم من العقاب يش��������كل خال جوهريا في العمل األمني 

واالستخباري.

بغداد / مروان الفتاوي

بح��������زن عمي��������ق، لك��������ن بفخ��������ر وتح��������ٍد 
منقطع النظير، ودع مجلس القضاء 
األعلى نجله الش��������هيد القاضي أحمد 
فيص��������ل خص��������اف ال��������ذي اغتالت��������ه يد 
اإلج��������رام غ��������درا عش��������ية الخامس من 
شباط الحالي وهو في طريقه لتأدية 
واجبه الرس��������مي أمام دائ��������رة الكاتب 
الع��������دل في العم��������ارة مرك��������ز محافظة 
ميس��������ان، ليلتح��������ق بقافلة الش��������هداء 
التي ش��������يعها القض��������اء قرابني للحق 

والعدالة.
وانطلق صباح الس��������ادس من شباط 
من رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االتحادي��������ة موك��������ب تش��������ييع مهي��������ب 
لجثم��������ان القاض��������ي الش��������هيد احم��������د 
فيصل بحضور السيد رئيس محكمة 
القضاة  والس��������ادة  استئناف ميسان 
واملوظف��������ني وذوي الش��������هيد، منطلقا 
م��������ن محكم��������ة االس��������تئناف باتج��������اه 
طريق البتيرة املؤدي إلى مقبرة )دار 

السام( في النجف األشرف.
واستقبل جثمان الشهيد في النجف 
موك��������ب رفيع املس��������توى من الس��������ادة 
قضاة بغداد والنجف وبابل وكرباء 
حاملني القاضي الشهيد على أكتاف 
من الفخر والسمو حتى مثواه األخير 

وس��������ط هالة م��������ن الحزن عل��������ى فقدان 
قاٍض عراقّي ش��������اب ن��������ذر ربيع أيامه 
لخدمة العدالة وتطبيق القانون، في 
مش��������هٍد ألهم الجميع تحديا منقطع 
النظير في مواصلة العمل على نهجه 
بتطبيق س��������لطة القان��������ون ومكافحة 

عصابات الجريمة املنظمة.
وحضر السيد رئيس مجلس القضاء 
األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان 
مجلس عزاء الش��������هيد القاضي احمد 
فيص��������ل خص��������اف برفق��������ة الس��������يدين 
رئيس اإلشراف القضائي ومدير عام 
مقدما  القضائية،  الحراس��������ات  دائرة 
تعازيه ومواس��������اته لعائلة الش��������هيد، 
مش��������اطرا إياهم الح��������زن والعزاء على 

روح الفقيد.
وعلى هامش حضوره مجلس العزاء 
اجتمع القاضي فائق زيدان بالسادة 
القض��������اة وأعضاء االدع��������اء العام في 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 
وشاركهم مش��������اعر الحزن واملواساة 
رم��������زَا  كان  ال��������ذي  الش��������هيد  بفق��������دان 
وعنوانا للقاضي الشجاع الحريص 
على تطبي��������ق القانون بدون خوف او 

تردد.
 وأكد الس��������يد رئي��������س املجلس خال 
االجتم��������اع أن "القضاء س��������يبقى قويًا 
ومحافظ��������ًا عل��������ى تطبي��������ق القان��������ون 

مهما كانت التحديات والظروف وان 
جريمة استهداف الش��������هيد لن تثني 
القضاء عن مواصلة جهوده في منع 
بكافة صورها ومحاس��������بة  الجريمة 
مرتكبيها بموج��������ب القانون"، وجدد 
دع��������وة القضاء للقائد الع��������ام للقوات 
املس��������لحة باتخاذ اإلجراءات العاجلة 
الكفيل��������ة بتعزيز األمن ف��������ي محافظة 
ميس��������ان وتع��������اون األجه��������زة االمنية 
املختص��������ة م��������ع القضاء ف��������ي القبض 
على املجرم��������ني وتقديمهم للتحقيق 
واملحاكم��������ة وض��������رورة اإلس��������راع في 
اختي��������ار القيادات األمنية الش��������جاعة 
والحريصة على أمن املواطن، وسيادة 
القانون كما أكد على س��������عي مجلس 
القضاء االعلى املستمر لتوفير كافة 

سبل حماية القضاة وتعزيز أمنهم.
وقال الس��������يد رئيس مجلس القضاء 
األعل��������ى أمام حش��������د م��������ن اإلعاميني 
"حضرنا إلى محافظة ميسان لتأدية 
واجب العزاء لعائلة الشهيد القاضي 
احمد فيصل خص��������اف الذي اغتالته 
ف��������ي  املنظم��������ة  الجريم��������ة  عصاب��������ات 
محافظة ميس��������ان، وقدمن��������ا التعازي 
لعائلة الشهيد والى السادة القضاة 

في ميسان".

التفاصيل ص 3

 للحق والعدالة
ً
 آخر قربانا

ً
القضاء يزّف شهيدا

رئيس جملس القضاء األعلى: مستمرون على نهج الشهيد مبحاربة اجلرمية وتطبيق القانون

بغداد / عاء محمد

ناق��������ش نائب رئيس محكمة اس��������تئناف بغ��������داد / الكرخ 
االتحادي��������ة القاضي ص��������اح دريب وبحض��������ور عدد من 
الس��������ادة قضاة األحوال الش��������خصية في مقر اس��������تئناف 
الك��������رخ وإعامي��������ني ومنظم��������ات مجتمع مدني أس��������باب 

الطاق وزيادة حجمه.
وقال القاض��������ي صاح دريب إن "عل��������ى الجميع الوقوف 
ملعرفة األسباب الحقيقية  للطاق، وأن يكون ذلك منطلقًا 
للنق��������اش والتي من أبرزها التدخ��������ات التي تحصل من 
قبل أهالي الطرفني، وس��������وء الحالة املادية فضًا عن قلة 
ثقافة بناء األس��������رة، إضافة إلى س��������وء اس��������تخدام مواقع 
التواصل االجتماعي، مش��������ددا عل��������ى عوامل هامة يجب 
التركيز عليها ومن ضمنها عملية االختيار والتي تعد 

حجر أساس العاقة الزوجية الناجحة بني الطرفني".
وعن س��������ؤاله بوجود مكاتب بالق��������رب من بعض املحاكم 
تضع عب��������ارات )مكتب لعقود ال��������زواج والطاق( أوضح 
القاض��������ي صاح دريب بأنه "ال يوج��������د رجل دين مخول 
م��������ن مجلس القض��������اء االعلى بإبرام عق��������د زواج أو إيقاع 
ط��������اق فهذا من ش��������أن املحكمة حص��������را، وال يجوز ألحد 
اخ��������ذ دورها"، مبين��������ا أن "للقضاء النظرة االش��������مل فهو 
صمام أمان األس��������ر كونه يحافظ على االسرة من التفكك 
ويحرص على أن يكون االطفال بني والديه تحت خيمة 

البيت الواحد".
التفاصيل ص 2

73399 طالقا
بغداد/ سحر حسني في عام واحد

كثيرا ما نسمع عن وقوع جرائم قتل العمد والتي 
غالبًا ما تكون ملحقة بعبارة )مع س��������بق اإلصرار 
والترص��������د( لحظة النطق بالحك��������م على املتهمني 
فيه��������ا،  فما هو املعن��������ى الحقيقي له��������ذه العبارة؟ 
وه��������ل يمكن اعتبارها مقياس��������ا لخط��������ورة املجرم 

والجريمة أم ال؟
وعن هذا املصطل��������ح الذي يراف��������ق بعض األحكام 
القضائية، يتحدث القاضي خالد مولود ملراس��������ل 
"القض��������اء" مش��������يرا إل��������ى ان "هذه العب��������ارة حظيت 
باهتمام الفقهاء وأولوها عنايتهم بالبحث سعيا 
وراء كش��������فها وفهمها حيث خلصت بعض الدول 
الى اعتبارها دلي��������ا واضحا على خطورة املجرم 

وانع��������دام الرحمة لدي��������ه، فضمنتها تش��������ريعاتها 
العقابية ومن هذه ال��������دول العراق ومصر ولبنان 
وفرنسا وعلى العكس من ذلك وقفت بعض الدول 
موقف الح��������ذر من هذه الفك��������رة وعزفت عن األخذ 

بها". 
 وأش��������ار مولود إلى أن "القضاء العراقي عد سبق 
اإلصرار والترصد ظرفًا متقدمًا عن بقية الظروف 

املش��������ددة األخرى التي تضمنتها امل��������ادة )1/406 
/ أ( م��������ن قانون العقوبات"، الفت��������ًا الى ان "علة هذا 
التش��������ديد ترج��������ع ال��������ى الخط��������ورة اإلجرامية لدى 
الجاني وأما في الترصد ألن فيه مباغته للمجنى 

عليه وفيه تحضير الرتكاب الجريمة".

التفاصيل ص 2

سبق اإلصرار والترصد.. مصطلح يرافق الجرائم ويشدد عقوباتها

بغداد / القضاء

حاول إخفاء ماضيه املليء باإلجرام واإلرهاب بعد اشتراكه بعلميات 
إجرامي��������ة ضد مواطنني فضا عن اس��������تهداف القوات األمنية، كل هذه 
الجرائ��������م جعلته يتخذ من إحدى دول الج��������وار مكانا له ليعمل هناك 
بصف��������ة نج��������ار بعد هروبه من الع��������راق، فيما واصلت الق��������وات األمنية 
وبإشراف مباش��������ر من قبل القضاء البحث عنه حتى تمكنت من إلقاء 

القبض عليه بعد متابعة مستمرة وبجهود كبيرة.
صحيفة "القضاء" تحصلت على اعترافات املجرم اإلرهابي )ع.ح( من 
مواليد 1983 بعد إلقاء القبض عليه والذي أفاد بأنه انضم لعصابات 
داعش اإلرهابية عام 2015 بعد تواجدها في محافظة األنبار وتحديدا 

بقضاء القائم الذي كان يقطن فيه.
املج��������رم اإلرهابي أك��������د من خال حديث��������ه "انتمي��������ت لعصابات داعش 
اإلرهابي��������ة بإرادت��������ي عام 2015 وتحدي��������دا في اح��������د )الجوامع( وقمت 

بتس��������جيل اسمي هناك، ورددت البيعة أمام اإلرهابي املكنى )أ. ح( من 
سكنة قضاء حديثة ويشغل في حينها منصب )أمير ديوان املساجد 
/ قاط��������ع الرمانة( مرددا: )إن��������ي أبايع ابو بكر البغدادي على الس��������مع 
والطاعة وعلى املنشط واملكره وعلى العسر واليسر... الخ(، وكان هذا 
هو القسم لكل ش��������خص ينتمي لعصابات داعش اإلرهابية"، مضيفا 
أنه "تمت تزكيتي من قبل االرهابي )ي. م( املكنى )أبو الزبير( وهو من 
)أقاربي / ابن خالي( والذي كان يعمل ضمن ما يس��������مى ديوان الجند 

بصفة مسؤول حاجز".
ويضي��������ف "كان معي مجموعة من اإلرهابي��������ني ويبلغ عددهم )9( وتم 
تجميعنا واصطحابنا بواسطة عجات ستاريكس والتوجه بنا إلى 
احد املعسكرات والكائن في منطقة الكرابلة وهو عبارة عن دار سكني 
وعند وصولنا التقينا بمس��������ؤول املعسكر وهو اإلرهابي املكنى ) ابو 
ماريا السلماني(، لندخل بعدها مركزا تدريبيا ملدة )45( يوما تدربنا 
فيها على أنواع األسلحة واللياقة البدنية وتلقي الدروس التي تحث 

على القت��������ال الخاصة بعصابات داعش اإلرهابي��������ة على يد اإلرهابي 
املكنى )ابو تراب الجشعمي(".

ويضي��������ف املج��������رم اإلرهاب��������ي "بعد الدخ��������ول ف��������ي ال��������دورة التدريبية 
ت��������م تنس��������يبي في ديوان املس��������اجد بما يس��������مى والية الف��������رات – قاطع 
الفرات بمنصب أمير ديوان املس��������اجد بعد اس��������تامي س��������اح بندقية 
كاش��������نكوف مع جعبة صدرية وأربعة مخازن عتاد مع زي داعش��������ي 
صحراوي"، الفتا إلى أن واجبه كان تجنيد العناصر الجدد من خال 
إلق��������اء الخطب لحق��������ن الحقد والكراهي��������ة ضد الدول��������ة العراقية مقابل 
كفالة مالية مقدارها ثاثمائة وخمس��������ة وأربعني دوالرا، ولفت املجرم 
اإلرهاب��������ي إلى أنه كان يجتمع م��������ع إرهابيي ديوان املس��������اجد ويدور 
الحدي��������ث بينهم حول ضرورة كس��������ب املتطوعني الج��������دد وحثهم على 
االنخراط معهم للقتال ضد القوات األمنية واس��������تمر بذلك العمل ملدة 

سنة وشهرين".
التفاصيل ص 5

إرهابي تنكر بصفة نجار في دولة مجاورة لكنه وقع بقبضة العدالة

 عائلة القاضي الشهيد أحمد فيصل
ً
■ السيد رئيس مجلس القضاء األعلى مواسيا

بغداد / ساهرة رمضان

أص��������درت املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا 
قرارات عدة تتعلق بطعون دس��������تورية، 
فيم��������ا أفصح��������ت ع��������ن حس��������م 17 دعوى 

لشهر كانون الثاني املاضي.
وذك��������ر مراس��������ل "القض��������اء" أن "املحكمة 
االتحادي��������ة العليا أص��������درت قرارا بعدم 
صحة ق��������رار مجلس الن��������واب باملوافقة 
غل��������ى قب��������ول طلب ترش��������يح هوش��������يار 
زيب��������اري ملنص��������ب رئي��������س الجمهورية 
وعدم قبول ترش��������يحه مس��������تقبًا وذلك 
لفقدانه ش��������روط الترش��������يح املنصوص 
عليه��������ا ف��������ي امل��������ادة )68( م��������ن دس��������تور 

جمهورية العراق لسنة 2005".
وأض��������اف ان "املحكم��������ة ايضا حس��������مت 

مجموع��������ة دع��������اوى منه��������ا رد الطع��������ن 
بجلس��������ة البرملان وتلغي االمر الوالئي 
الصادر منها بالعدد )1و 2 /اتحادية/ 
2022( ف��������ي 2022/1/13"، الفت��������ا إلى أن 
"املحكمة حس��������مت موقف الكتلة االكبر 
في البرملان العراقي برد الدعوى املقامة 
بشأنها واملرقمة )7 وموحدتيها 9 و 10 
/ اتحادي��������ة /2022( واملتضمنة الطعن 
 بدس��������تورية الجلس��������ة املنعقدة بتاريخ 
) 2022/1/9 ( برئاس��������ة رئي��������س الس��������ن 
)خالد حسن صالح الدراجي – االحتياط 
الثان��������ي والغاء االث��������ر القانوني املترتب 
عليها والغاء مخرجاتها وطلب الحكم 
بقانوني��������ة وصح��������ة اج��������راءات تس��������ليم 
قائمة التواقي��������ع املقدمة من قبل االطار 
التنسيقي حيث صدر الحكم باالتفاق". 

وبني ان املحكم��������ة ردت الدعوى املرقمة 
)183/اتحادية/2021 ( املتضمنة طلب 
الحكم بعدم دس��������تورية تمثيل النس��������اء 

في انتخابات مجل��������س النواب العراقي 
السادس��������ة  الدائ��������رة  ف��������ي   2021 لس��������نة 
واع��������ادة  بغداد/الرصاف��������ة  محافظ��������ة 

ترتي��������ب املرش��������حني فيه��������ا بم��������ا يحقق 
تمثيل النساء في مجلس النواب.

وتاب��������ع ان املحكم��������ة ردت الطلب املقدم 
من املدعي في بالدع��������وى املرقمة)176/

اتحادي��������ة/2021( املتضمن��������ة طلب عدم 
املصادقة على نتائج االنتخابات لحني 
تصحيح الخطأ الجس��������يم الذي تضرر 
بس��������ببه واص��������دار ام��������ر والئ��������ي بإيقاف 
نتيجة املرش��������ح رفيق هاش��������م ش��������ناوة 

لحني حسم هذه الدعوى.
بال��������رد  حس��������مت  املحكم��������ة  ان  واردف 
الدعوى الخاصة بطلب ايقاف اجراءات 
املصادق��������ة عل��������ى قبول عضوي��������ة احدى 
املرش��������حات قبل املصادقة على النتائج 
النهائي��������ة لانتخابات العامة لعضوية 

مجلس النواب.

المحكمة االتحادية تحسم 17 دعوى الشهر الماضي

■ املحكمة االتحادية العليا

https://www.hjc.iq/view.69263/
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بغداد / عاء محمد

الط��������اق ف��������ي اللغة كلمة مش��������تقة م��������ن فعل طلق 
والت��������ي تعن��������ي حرر وف��������ك القي��������د، فيم��������ا يعرف 
الطاق اصطاحا على أنه ذلك االنفصال الواقع 
ب��������ني طرفي عقد ال��������زواج، ويرى قض��������اة أن هناك 
مجموعة من األس��������باب والدوافع لحدوث واقعة 
الط��������اق االم��������ر الذي ي��������ؤدي إلى ضياع األس��������رة 
وتش��������تت األبن��������اء والت��������ي يجب الوق��������وف عليها 

ملناقشتها للحد من تلك الظاهرة الخطيرة.
وناقش الس��������يد نائب رئيس محكمة اس��������تئناف 
بغ��������داد / الكرخ االتحادية القاضي صاح دريب 
وبحض��������ور ع��������دد م��������ن الس��������ادة قض��������اة األحوال 
الش��������خصية في مقر استئناف الكرخ وإعاميني 
ومنظمات مجتمع مدني أسباب الطاق التي من 
شأنها زيادة نسبها في أروقة املحاكم العراقية.

وقال السيد نائب رئيس استئناف بغداد الكرخ 
االتحادية القاضي صاح دريب إن "على الجميع 
الوقوف ملعرفة األسباب الحقيقية  للطاق، وأن 
يك��������ون ذلك منطلق��������ًا للنقاش والتي م��������ن أبرزها 
التدخ��������ات التي تحصل من قبل أهالي الطرفني، 
وس��������وء الحالة املادية فضًا ع��������ن قلة ثقافة بناء 
األس��������رة، إضاف��������ة إل��������ى س��������وء اس��������تخدام مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي، مش��������ددا عل��������ى عوام��������ل 
هامة يجب التركي��������ز عليها ومن ضمنها عملية 
االختي��������ار والت��������ي تع��������د حج��������ر أس��������اس العاقة 

الزوجية الناجحة بني الطرفني".
وعن س��������ؤاله بوجود مكات��������ب بالقرب من بعض 
املحاك��������م تض��������ع عب��������ارات )مكتب لعق��������ود الزواج 

والط��������اق( أوض��������ح القاضي ص��������اح دريب بأنه 
"ال يوج��������د رجل دين مخول م��������ن مجلس القضاء 
االعل��������ى بإبرام عق��������د زواج أو إيق��������اع طاق فهذا 
من ش��������أن املحكمة حصرا، وال يج��������وز ألحد اخذ 
دورها"، مبينا أن "للقضاء النظرة االش��������مل فهو 
صم��������ام أمان األس��������ر كونه يحافظ على االس��������رة 
من التفكك ويحرص عل��������ى أن يكون االطفال بني 

والديه تحت خيمة البيت الواحد".
م��������ن جانبه ذك��������ر القاضي احمد كم��������ال منصور 
القاض��������ي االول ملحكمة االحوال الش��������خصية في 
الك��������رخ أن "اس��������باب الط��������اق ال يمك��������ن حصرها 
في جلس��������ة واح��������دة نظرا لتش��������عبها ولكن يمكن 
تقس��������يمها إلى اس��������باب مباش��������رة وأخ��������رى غير 
مباشرة، فاالس��������باب املباش��������رة قد تكون بسبب 
الحالة املادية التي يصعب لرب االس��������رة أن يوفر 
حياة كريمة ألسرته فضا عن الخيانة الزوجية، 
أو س��������وء اس��������تخدام مواقع التواصل االجتماعي 
والت��������ي تلق��������ي بظالها عل��������ى الحي��������اة الزوجية 

إضافة إلى اسباب أخرى".
وأض��������اف القاض��������ي احمد كم��������ال أن "القضاء كان 
وال ي��������زال العامل االس��������اس في عدم ه��������دم اركان 
بيت الزوجية وهذا ما نلتمس��������ه اليوم في اروقة 
املحاك��������م م��������ن تأخير في حس��������م دع��������اوى الطاق 

للوصول إلى الصلح وعدم تفكك األسر".
إل��������ى ذلك أوض��������ح القاضي حس��������ن عب��������د الجبار 
القاض��������ي األول ملحكمة األحوال الش��������خصية في 
البياع أن "هناك اس��������بابا غير مباش��������رة  لحدوث 
الط��������اق ومنها تدخ��������ل اهل الطرف��������ني وما ينتج 
ع��������ن تدخاتهم من مش��������اكل تص��������ل منحدراتها 

إل��������ى وق��������وع الط��������اق"، الفت��������ا إل��������ى أن عل��������ى اهل 
الزوج والزوجة ال��������دور الكبير في تقويم الحياة 
الزوجي��������ة كون لديهم ب��������اع طويل في التصرفات 
السليمة والحكيمة من خال خبرات السنني وأن 
ال يكونوا س��������ببا في دمار االسرة بمشاكل يكون 

ضحيتها االسرة واألطفال".
وفي الصعيد نفس��������ه أش��������ار الباحث االجتماعي 
وس��������ام علي إل��������ى أن "مكتب البح��������ث االجتماعي 
يجتهد في اصاح الطرفني في كل الدعاوى التي 
تعرض عليهم"، مبينا أن "تفكيك املشاكل وايجاد 
الحلول الس��������ليمة بني الطرف��������ني هو الهدف الذي 
يس��������عى من خاله الباح��������ث االجتماعي إلصاح 

ذات البني وعدم وقوع الطاق بينهم".
فيما تحدث الس��������يد عدنان محمد احمد مسؤول 
ش��������عبة العاق��������ات العام��������ة ف��������ي منظم��������ة االبداع 
واالحس��������ان بأن "القضاء هو الطرف الذي يعتمد 
عليه في إزالة املش��������اكل وحل املش��������احنات كونه 
الركن العادل في املس��������ائل الت��������ي تخص االحوال 
الش��������خصية وأن منظمات املجتمع املدني تدعم 
الح��������االت الت��������ي يمكن م��������ن خاله��������ا التعاون مع 

مجلس القضاء االعلى للوصول إلى بر االمان".
من جهتها ذكرت الس��������يدة ميسون ستار رئيس 
منظمة خير النس��������اء بأن "أغل��������ب حاالت الطاق 
س��������جلت في محاك��������م االحوال الش��������خصية كانت 
ق��������د ات��������م فيها رج��������ل الدين وقوع الط��������اق خارج 
املحكمة،وبالتال��������ي يك��������ون عل��������ى الس��������يد قاضي 
محكم��������ة االحوال الش��������خصية بأن يص��������دق تلك 
الواقع��������ة وبهذا يكون القضاء أم��������ام خيار واحد 

ال أكثر".

فيما أش��������اد الحاض��������رون بدور قض��������اة االحوال 
الشخصية في سامة االجراءات واعطاء اطراف 
الدع��������وى الوقت الكافي للتفكير في مس��������تقبلهم 
وذل��������ك لع��������دم ه��������دم االس��������رة وضياع مس��������تقبل 
اطفاله��������م، فيما ش��������ددوا على أن يكون لوس��������ائل 
االعام ومنظمات املجتم��������ع املدني الدور االكبر 
في توعية الشباب والشابات املقبلني على الزواج 
والن��������زول إل��������ى امليادين التي تتواج��������د فيها هذه 
الشريحة وعلى س��������بيل املثال الكليات واملعاهد 
من خال اقامة ورش وندوات تثقيفية وتوعوية 
تلقي بظالها على ترس��������يخ معاني بناء اس��������رة 

تشارك بنجاحها لبناء املجتمع ".
فيما كشف مجلس القضاء االعلى عن إحصائية 
دعاوى الط��������اق لع��������ام 2021 لرئاس��������ات محاكم 
االس��������تئناف عدا اقليم كردس��������تان والتي وصلت 
إلى ثاث وسبعني الفا وثاثمائة وتسع وتسعني 
)73399( دع��������وى، وتص��������درت رئاس��������ة محكم��������ة 
اس��������تئناف بغ��������داد الرصاف��������ة املش��������هد بدعاوى 
الط��������اق للمحاك��������م التابعة له��������ا بعدما وصلت 
إلى ثاث عش��������رة الفا وثمانمئ��������ة وثاث دعاوى 
)13803(، فيم��������ا جاءت محاك��������م الكرخ املنضوية 
لرئاس��������ة اس��������تئناف بغداد الكرخ االتحادية في 
املركز الثاني ب�ثاث عشرة وثاثمائة الف وثاث 
وس��������تني دعوى )13363(، تلتها رئاس��������ة محكمة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادي��������ة ثالثا بس��������بعة 
االف وثاثمائة وس��������بع عش��������رة دع��������وى )7317( 
واليكم الرسم التخطيطي الذي يوضح باالرقام 
احصائية الطاق من شهر كانون الثاني ولغاية 

كانون االول من العام املاضي )2021(:

القضاء: الطالق وصل إلى 73399 دعوى 
في عام 2021

بغداد/ سحر حسني 

كثيرا ما نسمع عن وقوع جرائم قتل 
العمد والتي غالبًا ما تكون ملحقة 

بعبارة )مع سبق اإلصرار والترصد( 
لحظة النطق بالحكم على املتهمني 

فيها،  فما هو املعنى الحقيقي لهذه 
العبارة؟ وهل يمكن اعتبارها مقياسا 

لخطورة املجرم والجريمة أم ال؟

وعن ه��������ذا املصطلح ال��������ذي يرافق بع��������ض األحكام 
القضائية، يتحدث القاضي خالد مولود ملراس��������ل 
"القض��������اء" مش��������يرا إلى ان "ه��������ذه العب��������ارة حظيت 
باهتمام الفقهاء وأولوها عنايتهم بالبحث سعيا 
وراء كش��������فها وفهمها حي��������ث خلصت بعض الدول 

ال��������ى اعتبارها دلي��������ا واضحا على 
الرحمة  وانع��������دام  املجرم  خطورة 
تش��������ريعاتها  فضمنته��������ا  لدي��������ه، 
العقابية ومن هذه الدول العراق 
ومص��������ر ولبنان وفرنس��������ا وعلى 
العك��������س م��������ن ذلك وقف��������ت بعض 
ال��������دول موق��������ف الح��������ذر من هذه 

الفكرة وعزفت عن األخذ بها". 
وأش��������ار مولود إلى أن "القضاء 
العراق��������ي ع��������د س��������بق اإلصرار 

متقدمًا  ظرفًا  والترصد 
ع��������ن بقي��������ة الظ��������روف 

املشددة األخرى التي 
امل��������ادة  تضمنته��������ا 

)1/406 / أ( من قانون العقوبات"، الفتًا الى ان "علة 
هذا التش��������ديد ترجع الى الخطورة اإلجرامية لدى 
الجاني وأما في الترصد ألن فيه مباغته للمجنى 

عليه وفيه تحضير الرتكاب الجريمة".
وأضاف أن "املشرع العراقي كان أكثر دقة وشمولية  
ف��������ي تعريف  س��������بق االصرار حيث اش��������تمل على 
العنصر النفس��������ي فضا عن العنصر الزمني 
وذلك  في املادة )3/33( عقوبات بقوله )سبق 
اإلصرار هو التفكير املصمم عليه في ارتكاب 
الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب 

اآلني او الهياج النفسي(". 
 ول���ف���ت ال����ى ان "ع��ن��ص��ر ال���زم���ن ل���وح���ده ال 
يحقق سبق اإلصرار بل ال بد من توافر 
عنصر آخر وهو العنصر النفسي 
العنصر  ه���������ذا  وي����ت����م����ث����ل 
والتفكير  ب���ال���ت���دب���ي���ر 
ب��������ال��������ج��������ري��������م��������ة 
ب���������أع���������ص���������اب 
ه����������������ادئ����������������ة 

ورب����اط����ة ج����اش ب��ع��ي��دا ع���ن ث�����ورة ال��غ��ض��ب االني 
وال��ه��ي��اج ال��ن��ف��س��ي"، م��ب��ي��ن��ًا ان "س��ب��ق اإلص������رار ال 
ي��ع��ن��ي ك��ث��اف��ة ال��ق��ص��د وح����ده ب���ل ال ب���د م���ن وجود 
ال��ي��ه وت��ك��ون قيمتها انها  ع��وام��ل اخ����رى ت��ض��اف 
تسبغ عليه الوصف الذي يجعله جديرًا بتشديد 
العقوبة بما يجوز الحد األقصى للعقوبة املقررة 

للجريمة اصا".
اما الفقرة الرابعة من املادة نفسها فقد قال مولود 
انها "نصت على ان )يتحقق س��������بق اإلصرار سواء 
كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص 
معني او الى اي شخص غير معني وجده او صادفه 
وس��������واء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او 

موقفا على شرط(". 
وبني مولود ان  "سبق اإلصرار في الجرائم العادية 
ه��������ي مفترض��������ة افتراض��������ًا دون تناوله��������ا بالن��������ص 
القانون��������ي وان محكمة املوضوع تس��������تخلص هذا 
املوضوع من خال الظروف املحيطة بالقضية، أما 
في الجرائم اإلرهابية فان س��������بق اإلصرار موجود 
فيها بس��������بب طبيعتها الخاصة من حيث التنظيم 

واإلع��������داد والتفكي��������ر والتصمي��������م أي أن املحكمة ال 
تحتاج إلى جهد كبير حتى تستخلصه من وقائع 
القضية املنظورة أمامها، األمر الذي دفع املش��������رع 
إلى تشديد العقوبات في الجرائم اإلرهابية والتي 
تمثل خطورة كبيرة على امن واس��������تقرار املجتمع 
كونها ترتكب بدوافع سياسية او قومية او دينية 

او مذهبية". 
أم��������ا بالنس��������بة إلثباته فقد أوضح مول��������ود ان "دور 
املحكم��������ة في  اس��������تخاص واثبات س��������بق اإلصرار 
من خال الوقائع التي تحي��������ط بالجريمة كالعداء 
السابق وإعداد الساح والهجوم املفاجئ للمجنى 
علي��������ه وغيره��������ا من الوقائ��������ع"، الفتًا إل��������ى أن "توفر 
إحدى هذه الوقائ��������ع دون الوقائع األخرى ال يكفي 

لتوفر سبق اإلصرار".
اما الترصد فقد بني مولود ان "الترصد هو تربص 
الجاني وترقبه للمجن��������ى عليه فترة من الزمن في 
مكان أو أماكن ليتوصل إلى قتله وال يهم أن يكون 
الجاني ظاه��������را أو متخفيا، وقد تك��������ون هذه املدة 

طويلة وقد تكون قصيرة".

" سبق اإلصرار والترصد".. مصطلح يرافق الجرائم ويشدد عقوباتها

األطر القانونية لجريمة 
السرقة العلمية

إضاءات
قضائية

يعد البحث العلمي ضرورة لتطور س��������بل الحياة وتقدم 
املجتم��������ع واإلنت��������اج العلم��������ي حصيلة جهود إنس��������انية 
متصل��������ة الحلقات ينظ��������ر الباحث فيه إل��������ى جهود غيره 
ويبن��������ي عليها أف��������كاره ويفتح املجال إلضاف��������ات علمية 
أخ��������رى لباحثني الحقني فيس��������تفاد كل باح��������ث من أفكار 
غي��������ره وعباراته وجمله س��������واء كان ذل��������ك باالقتباس او 
اإلش��������ارة فتمت��������زج اآلراء العلمي��������ة واملعرفي��������ة وتتفاعل 
وتتاحق لتنتج افضل م��������ا يمكن للناس وعلى الباحث 
خال ذل��������ك التقي��������د وااللت��������زام بأصول البح��������ث العلمي 
 م��������ن االمان��������ة والدقة ف��������ي ذكر املص��������ادر ونس��������بتها الى

اصحابها.
وتعد جريمة الس��������رقة العلمية م��������ن جرائم االعتداء على 
الحقوق املعنوي��������ة للمؤلفني واملبتكري��������ن وهي بأوضح 
ص��������ورة ت��������ؤدي الى إخ��������راج املعلومة من حي��������ازة املؤلف 
االصل��������ي وإدخاله��������ا ف��������ي حي��������ازة الجاني ال��������ذي يدعي 
زورا بان��������ه مبتك��������ر للمعلوم��������ة والفكرة التي ب��������ني يديه. 
وتعد الس��������رقة العلمية احد ابرز صور االخال باألمانة 
العلمي��������ة وانتهاك النزاهة األكاديمية في البحث العلمي 
وتمثل اعتداء على حق��������وق امللكية الفكرية وحق املؤلف 
تحديدا وتتمثل بقيام ش��������خص بنس��������بة أف��������كار او جمل 
كاملة او تعبيرات وردت في مصنف آخر يعود لشخص 
آخر ونس��������بتها لنفس��������ه دون ان يذكر اسم هذا االخير او 
ينس��������بها اليه وهي اغتصاب للجه��������د العقلي او الفكري 
لآلخري��������ن واالس��������تياء بطريق غي��������ر مش��������روع واعتداء 
على حقوق املؤلف��������ني و املبتكرين واملبدعني في مختلف 

االختصاصات.
 وان تجريم الس��������رقة العلمية باعتبارها اعتداء من قبل 
الجان��������ي على االب��������داع الفك��������ري حيث ينبع م��������ن تجريم 
املش��������رع لاعتداءات على الحق��������وق املعنوية املكفولة في 
الدستور والقانون، ومن صور السرقة العلمية االنتحال 
الجزئ��������ي حيث يقوم الس��������ارق بتضمني مؤلفه او البحث 
بأج��������زاء و مقتطفات كاملة من مؤلف��������ات الغير و دون ان 
ينس��������ب هذه االجزاء الى مؤلفها الحقيقي موهما الغير 
بانها من ابداعه الذهني ويعد ذلك من ابرز صور السرقة 
العلمي��������ة واكثرها انتش��������ارا مم��������ا يعد اخ��������اال باألمانة 
العلمية فاالقتباس العلم��������ي يعني نقل الفكرة او النص 
مع االش��������ارة الى مصدرها االصلي و مخالفة ذلك يعني 
نقل االفكار دون االشارة الى مصدرها سواء من كتاب او 
محاضرات ملقاة وقد تكون السرقة عن طريق االنتحال 
الكلي حيث يدعي ش��������خص ملصن��������ف غيره بانه صاحب 
االبداع فيه وينسبه بأكمله لنفسه وكأنما هو من أنشاه 
وصاحب الفكرة فيه متحققا بذلك االعتداء على مصلحة 
محمي��������ة قانونا وهي مصلحة املؤل��������ف في هيمنته على 
انتاج��������ه الذهني وهذا ما يطل��������ق عليه و امثاله لصوص 
النصوص ويعتبر اشد انواع االعتداء على حقوق الغير 
الذهنية واالض��������رار بهم ويوجب العق��������اب ملرتكبه كونه 
احد صور بخ��������س الناس حقوقهم حي��������ث يقوم الجاني 
بانتح��������ال عم��������ل الغير الفكري بأكمل��������ه و يقدمه على انه 

عمله.
وتعد هذه الصورة من السرقة احد ابرز ضروب االخال 
باألمانة العلمية وبالنسبة للمشرع العراقي من تجريم 
السرقة العلمية على وجه الخصوص فلم تكن معالجته 
لهذه الجريمة على ق��������در من الوضوح والكفاية حيث لم 
يجرم الس��������رقة العلمية بصورة مباش��������رة وانما جاء في 
قانون العقوبات العراقي رقم 111لس��������نة 1969 نص عام 
يج��������رم االعتداء على حق��������وق امللكية املعنوي��������ة وذلك في 

الفصل التاس��������ع من الب��������اب الثالث 
ف��������ي املادة )476( من��������ه حيث نصت 
عل��������ى ان��������ه مع ع��������دم االخ��������ال بأية 
عقوبة اش��������د ينص عليها القانون 
يعاقب بالغرامة كل من تعدى على 
ح��������ق من حق��������وق امللكي��������ة املعنوية 
أي  او  القان��������ون  يحميه��������ا  للغي��������ر 
اتفاقية دولية انضم اليها ويحكم 
أنتجت  الت��������ي  األش��������ياء  بمصادرة 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديتعديا على الحق املذكور.

قاض : ال يوجد مأذون شرعي خمول من القضاء بإبرام زواج أو طالق

https://www.hjc.iq/view.69260/
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وأحمد الزبيدي

بحزن عمي��������ق، لكن بفخر وتح��������ٍد منقطع 
النظير، ودع مجلس القضاء األعلى نجله 
الش��������هيد القاضي أحم��������د فيصل خصاف 
ال��������ذي اغتالت��������ه يد اإلج��������رام غدرا عش��������ية 
الخام��������س م��������ن ش��������باط الحال��������ي وهو في 
طريقه لتأدية واجبه الرس��������مي أمام دائرة 
الكاتب الع��������دل في العمارة مركز محافظة 
ميسان، ليلتحق بقافلة الشهداء السعداء 
الت��������ي ش��������يعها القض��������اء قراب��������ني للح��������ق 

والعدالة.

تشييع مهيب
وانطل��������ق صب��������اح الس��������ادس م��������ن ش��������باط 
م��������ن رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف ميس��������ان 
االتحادية موكب تش��������ييع مهيب ورسمي 
لجثمان القاضي الشهيد احمد الخصاف 
بحضور السيد رئيس محكمة استئناف 
ميسان والسادة القضاة واملوظفني وذوي 
الش��������هيد القاضي احم��������د فيصل خصاف، 
منطلق��������ا من محكمة االس��������تئناف باتجاه 
طري��������ق البتيرة امل��������ؤدي إلى مقب��������رة )دار 

السام( في النجف األشرف.
واس��������تقبل جثمان الش��������هيد ف��������ي النجف 
موكب رفيع املس��������توى من الس��������ادة قضاة 
بغ��������داد والنجف وباب��������ل وكرباء حاملني 
القاضي الش��������هيد على أكت��������اف من الفخر 
والس��������مو حتى مثواه األخير وس��������ط هالة 
من الحزن على فقدان قاٍض عراقّي ش��������اب 
نذر ربيع أيامه لخدم��������ة العدالة وتطبيق 
القانون، في مش��������هٍد ألهم الجميع تحديا 
منقط��������ع النظير في مواصل��������ة العمل على 
نهجه بتطبيق س��������لطة القانون ومكافحة 

عصابات الجريمة املنظمة.

رئيس مجلس القضاء األعلى 
يواسي عائلة الشهيد

وحض��������ر الس��������يد رئيس مجل��������س القضاء 
األعل��������ى القاض��������ي الدكت��������ور فائ��������ق زيدان 
مجل��������س ع��������زاء الش��������هيد القاض��������ي احمد 
فيصل خص��������اف برفقة الس��������يدين رئيس 
اإلش��������راف القضائ��������ي ومدي��������ر ع��������ام دائرة 
الحراس��������ات القضائي��������ة، مقدم��������ا تعازي��������ه 
ومواساته لعائلة الشهيد، مشاطرا إياهم 

الحزن والعزاء على روح الفقيد.
وعل��������ى هامش حض��������وره مجل��������س العزاء 
اجتم��������ع القاضي فائ��������ق زيدان بالس��������ادة 
القضاة وأعضاء االدعاء العام في رئاسة 
محكم��������ة اس��������تئناف ميس��������ان وش��������اركهم 
مش��������اعر الحزن واملواساة بفقدان الشهيد 
الذي كان رمزَا وعنوانا للقاضي الشجاع 
الحري��������ص على تطبي��������ق القان��������ون بدون 

خوف او تردد.
 وأك��������د الس��������يد رئي��������س املجل��������س خ��������ال 
قوي��������ًا  س��������يبقى  "القض��������اء  أن  االجتم��������اع 
ومحافظ��������ًا على تطبي��������ق القان��������ون مهما 
كان��������ت التحديات والظ��������روف وان جريمة 
اس��������تهداف الش��������هيد لن تثني القضاء عن 
مواصلة جه��������وده في منع الجريمة بكافة 
صوره��������ا ومحاس��������بة مرتكبيها بموجب 
القان��������ون"، وجدد دع��������وة القض��������اء للقائد 
العام للقوات املس��������لحة باتخاذ اإلجراءات 
ف��������ي  األم��������ن  الكفيل��������ة بتعزي��������ز  العاجل��������ة 
محافظة ميسان وتعاون األجهزة االمنية 
املختص��������ة م��������ع القضاء ف��������ي القبض على 
املجرمني وتقديمهم للتحقيق واملحاكمة 
وضرورة اإلس��������راع في اختي��������ار القيادات 
األمنية الش��������جاعة والحريص��������ة على أمن 
املواطن، وس��������يادة القانون كم��������ا أكد على 
س��������عي مجلس القض��������اء االعلى املس��������تمر 
لتوفير كافة سبل حماية القضاة وتعزيز 

أمنهم.
وقال السيد رئيس مجلس القضاء األعلى 
أمام حش��������د من اإلعامي��������ني "حضرنا إلى 
محافظ��������ة ميس��������ان لتأدية واج��������ب العزاء 
لعائل��������ة الش��������هيد القاضي احم��������د فيصل 
خصاف الذي اغتالته عصابات الجريمة 
املنظم��������ة في محافظ��������ة ميس��������ان، وقدمنا 
التع��������ازي لعائلة الش��������هيد والى الس��������ادة 

القضاة في ميسان".
وأضاف "ش��������كلنا لجنة تحقيقية ملاحقة 
املجرم��������ة،  العصاب��������ات  ه��������ذه  ومتابع��������ة 
وأعلن��������ا عن مكافأة مجزي��������ة لكل من يدلي 
بمعلومات للوصول الى هؤالء املجرمني 

ونتعهد باملحافظة على س��������رية هوية كل 
مخب��������ر يدلي بمعلومات تق��������ود للوصول 
إل��������ى مرتكب��������ي الجريم��������ة"، الفت��������ا إل��������ى أن 
"القضاء سيبقى مستمرا على النهج الذي 
اختطه الش��������هيد في تأدية واجبه الوطني 

في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون". 

نصب تذكاري
وتواف��������دت إل��������ى مجل��������س ع��������زاء القاضي 
الشهيد العديد من الشخصيات الرسمية 
على رأسهم رئيس مجلس الوزراء السيد 
مصطفى الكاظمي، وكان في اس��������تقباله 

رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي 
حي��������در حن��������ون مقدم��������ا التع��������ازي لذوي 
الشهيد واألس��������رة القضائية باستشهاد 

القاضي املغدور.
وخ��������ال املجلس، وج��������ه الس��������يد محافظ 
ميس��������ان بإقامة نصب ت��������ذكاري دائم في 
قلب املدينة يخلد شهيد العدالة القاضي 
)أحمد فيصل( تكريما ملواقفه البطولية 

في محاربة الجريمة.
محاك��������م  رئاس��������ات  أقام��������ت  ذل��������ك،  إل��������ى 
االس��������تئناف مجالس تأبينية على روح 
القاضي الش��������هيد تخللتها وقفات حداد 

وقراءة سورة الفاتحة والحديث عن مآثر 
الشهيد التي ستبقى نهجا للقضاة.

م��������ن جانبه��������ا، أقام��������ت رئاس��������ة محكم��������ة 
استئناف ميسان االتحادية مجلس عزاء 
على روح الشهيد القاضي )احمد فيصل 
خص��������اف( في مقر رئاس��������ة االس��������تئناف 
ا من الساعة العاشرة من صباح يوم  بدء
الخمي��������س املوافق 10 / 2 / 2022 ولغاية 
الس��������اعة الثاني��������ة والنصف بع��������د الظهر 

نهاية الدوام الرسمي.
وف��������ي بابل، أقامت رئاس��������ة االس��������تئناف 
مجلس��������ا تأبينيا واسعا في أحد جوامع 
مدينة الحلة وكان في اس��������تقبال املعزين 
الس��������يد رئي��������س املحكمة القاضي باس��������م 
نخب��������ة  املجل��������س  وحض��������ر  العارض��������ي، 
م��������ن قضاة محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
كرب��������اء  اس��������تئناف  محكم��������ة  ورئي��������س 
والس��������ادة القضاة وأعضاء االدعاء العام 
في بابل، وق��������دم العزاء أيض��������ا مجموعة 
من الش��������خصيات في املحافظة، وش��������هد 
املجل��������س وقفات ح��������داد وتأب��������ني وقراءة 

سورة الفاتحة.
ق��������ال رئي��������س  وعل��������ى هام��������ش املجل��������س 
االس��������تئناف القاض��������ي باس��������م العارضي 
"تقي��������م رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف بابل 
االتحادية مجلس��������ا تأبينا لروح الشهيد 
القاض��������ي أحم��������د فيصل خص��������اف الذي 
طالته ي��������د الغدر ف��������ي محافظة ميس��������ان 
عند ذهابه إلى واجبه الرس��������مي، وبهذه 
املناس��������بة نعاهد الش��������عب العراقي بأننا 
س��������نكون على خطى هذا القاضي البطل 

ونحقق العدالة مهما كلفنا األمر".
من جانبه، قال القاضي قاس��������م فحري إن 
"هذه الجريم��������ة النكراء ل��������ن تثني قضاة 
الع��������راق عن إع��������اء كلمة الح��������ق وتطبيق 
القان��������ون ومحارب��������ة عصاب��������ات الجريمة 
املنظم��������ة وما هذا املجل��������س إال جزء قليل 
م��������ن الوف��������اء لش��������هداء الع��������راق وش��������هداء 

السلطة القضائية".

"الي��������وم  وق��������ال القاض��������ي حي��������در ع��������ودة 
مجل��������س القض��������اء األعلى أوصل رس��������الة 
ل��������كل العراقيني على أن ه��������ذه الجريمة لم 
ولن تثني القضاة عن محاربة الفاسدين 
وعصاب��������ات الجريم��������ة م��������ن أج��������ل إحقاق 

الحق".
وذكر مراسل "القضاء" في رئاسة محكمة 
اس��������تئناف ديالى االتحادية أن "املحكمة 
نظمت وقفة تأبينية على روح الش��������هيد 
القاضي احمد فيصل وحضرها السادة 
القض��������اة واملوظف��������ون واملحامون وجرت 
قراءة س��������ورة الفاتح��������ة ترحمًا على روح 
الش��������هيد وأرواح ش��������هداء الع��������راق داعني 
الل��������ه العل��������ي القدير ان يتغم��������ده برحمته 
ويلهم الس��������لطة القضائية واهله الصبر 

والسلوان".
م��������ن جانبه��������ا، أقام��������ت رئاس��������ة محكم��������ة 
استئناف األنبار االتحادية مجلس عزاء 
على روح الش��������هيد القاضي  مقر رئاسة 
االس��������تئناف يوم الثاثاء املوافق 8 / 2 / 

.2022

وذكر مراسل "القضاء" أن "رئيس محكمة 
استئناف االنبار القاضي عبدالله محمد 
عبد السادة اس��������تقبل القضاة واملوظفني 
واملحامني، وتمت قراءة س��������ورة الفاتحة 
ترحمًا على روح الشهيد وأرواح شهداء 
العراق داع��������ني الله عز وج��������ل ان يتغمده 

برحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان".
واس��������تنكرت رئاس��������ة اس��������تئناف األنبار 
الفع��������ل الجب��������ان م��������ن قب��������ل العصاب��������ات 
اإلجرامي��������ة ال��������ذي ط��������ال الش��������هيد البطل 
املعروف بمواقف��������ه العديدة ضد الجرائم 

واملجرمني.
وفي واس��������ط، أقامت رئاس��������ة االستئناف 
وقفة تأبينية على روح القاضي الشهيد 
احم��������د فيصل حضره��������ا الس��������يد رئيس 
املحكم��������ة وأعض��������اء مجلس االس��������تئناف 
والس��������ادة القض��������اة وتمت قراءة س��������ورة 
الفاتحة ترحمًا على روح الشهيد وأرواح 
شهداء العراق داعني الله العلي القدير ان 
يتغمده برحمته ويلهم السلطة القضائية 

وزماؤه واهله الصبر والسلوان".

 للحق والعدالة
ً
 آخر قربانا

ً
القضاء يزّف شهيدا

القاضي أحمد فيصل ارتقى للعلياء أثناء تأدية واجبه الوطني
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رئيس مجلس القضاء األعلى: مستمرون على نهج الشهيد 
بمحاربة الجريمة وتطبيق القانون

تثمني 
ثمنت عائلة الشهيد حضور معالي رئيس مجلس القضاء األعلى 
القاضي الدكتور فائق زيدان والسيد رئيس مجلس الوزراء السيد 

مصطفى الكاظمي مجلس العزاء.
وبعثت عائلة الشهيد تثمينا نقله مراسل املركز اإلعامي ملجلس 
القضاء األعلى قدمت فيه امتنانها لحضور القاضي الدكتور فائق 
زيدان والس��������يد مصطفى الكاظمي ملجلس ع��������زاء القاضي املغدور، 
فيم��������ا قدمت عظيم ش��������كرها وامتنانها الى الس��������يد رئيس محكمة 
اس��������تئناف ميس��������ان االتحادية القاضي حيدر حنون زاير ملا قام به 

من إجراءات ووقوفه معهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

*  القاضي احمد فيصل خصاف س��������راج الحلفي من مواليد وسكنة 
العمارة مركز محافظة ميسان سنة 1980.

* متزوج وأب ألربعة أطفال، ثالثة ذكور وبنت.
* تخرج م��������ن معهد اإلدارة القانونية، ث��������م درس كلية القانون/ جامعة 
بغ��������داد وتخرج منها ع��������ام 2004، وعينّ معاونا قضائيا في رئاس��������ة 
محكمة استئناف ميسان االتحادية في عام 2006 ومحققا قضائيا 
في محكمة تحقي��������ق العمارة عام 2009 وش��������غل أيضا وظيفة املمثل 

القانوني ملجلس القضاء األعلى.
بل للدراس��������ة في املعهد القضائي وتخرج م��������ع الدورة )35( ليعمل 

ُ
* ق

نائب م��������دع عام في دائرة املدعي العام في محافظة الس��������ماوة، ثم نقل 
نائ��������ب مدع عام ف��������ي محكمة تحقيق قضاء املج��������ر الكبير، ثم محكمة 

تحقيق املشرح، وعمل فيها قاضيا للتحقيق.
* في عام 2016 انتدب إلى محكمة علي الشرقي وفي العام ذاته انتدب 
الى نيابة االدعاء الع��������ام في قضاء املجر الكبير وفي نهاية عام 2017 
انت��������دب الى محكم��������ة تحقيق العمارة بصفة قاض��������ي تحقيق مختص 

بقضايا املخدرات حتى استشهاده.
* استشهد في يوم السبت املصادف 2022/2/5 بعد الساعة السابعة 
مس��������اء عندم��������ا كان متوجها إل��������ى عمله كق��������اض خافر في رئاس��������ة 

املحكمة.
* عرف الشهيد بالحزم واملهنية والفهم القانوني الواسع وحرصه على 
تطبيق القانون وكان يحرص على األعمال الخيرية ومساعدة الفقراء 
واملس��������اهمة في أعمال البر وكان دائم التواصل مع كافة أبناء املجتمع 

وعالقته حسنة مع الجميع ومع زمالئه وأقاربه واملحيطي به.

القاضي الشهيد
سرية المعة

السيد رئيس مجلس القضاء االعلى يعزي عائلة الشهيد في مجلس الفاتحة بميسانالقاضي الراحل أحمد فيصل خصاف

تشييع مهيب من ميسان الى النجف
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■ غسان مرزة

تعرف العقوبة بأنها جزاء 
شخصي يفرض على مرتكب 

الجريمة لتحقيق العدالة التي 
ينبغي أن تتوافر املسؤولية 

الجنائية فيها، فالتشريعات تهتم 
بتحديد شروط مسؤولية الجاني 

عن الجريمة وحده دون سواه 
وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شخصية 

العقوبة، فيما يقع على السلطة 
القضائية عبء إثبات شخصية 

الجاني وتقرير إدانته والتأكد قبل 
تنفيذ العقوبة بحقه إن الشخصية 

املراد توقيعها عليها هي الجاني 
الذي صدر الحكم ضده. 

وعل��������ى املحكم��������ة إن تقرر عدم مس��������ؤولية 
املتهم مما نس��������ب إليه إذا كان الفعل الذي 
ق��������ام ب��������ه واملعاق��������ب علي��������ه غير بائ��������ن عند 
ارتكاب��������ه، علم��������ا أن تقدي��������ر العقوبة يكون 
من اختصاص محكم��������ة املوضوع، ووفقًا 
ملا ج��������اء بمب��������دأ الش��������رعية ال��������ذي ورد في 
معظم دس��������اتير العال��������م بأنه ال جريمة وال 

عقوب��������ة إال بنص القان��������ون، والعقاب على 
فعل الحق لصدور القانون، كما أن تنفيذ 
العقوب��������ة عل��������ى الجان��������ي ال يك��������ون إال بعد 
النطق بالعقوبة وفقا لنص قانوني يبني 

نوعها ويحدد مقدارها على حدة.
 لتحقيق مبدأ املس��������اواة ف��������ي العقوبة تقع 
العقوب��������ة ذاتها على م��������ن يرتكب الجريمة 
نفس��������ها دون تمييز وهم متس��������اوون أمام 

القانون.
 املقصود في املس��������اواة أم��������ام القانون هو 
خضوع الجمي��������ع للن��������ص القانوني الذي 
يح��������دد الجريمة ويق��������رر عقوبتها وهذا ال 
يعني إلزام القاض��������ي بأن يحكم بالعقوبة 
نفس��������ها على كل من اقترف جريمة معينة، 
إذ أن له مطلق الحرية في تقديره لدوافعه 
وم��������دى خطورته��������ا ودرج��������ة مس��������ؤوليته 
فمقدار العقوبة املائم��������ة لظروف الجاني 
قد يختلف باختاف الظروف واملابسات 
التي أحاطت بالجاني وبدوره في ارتكاب 

الجريمة. 
ويقول القاضي نجم أحمد عبد الله نائب 
رئيس محكمة التميي��������ز االتحادية رئيس 
الهيئة الجزائية األولى بأنه "وردت قاعدة 
ال يضار الطاعن بطعن��������ه في أحكام املادة 
)٢5١/ج ( م��������ن قان��������ون أص��������ول املحاكمات 
الجزائي��������ة وتعني ه��������ذه القاعدة بأنه على 
جهة الطعن ) محكمة التمييز االتحادية ( 
أو محكمة االستئناف بصفتها التمييزية 
أن تراعي عند النظر في الطعون التمييزية 
التي ترد إليها أن ال يكون القرار التمييزي 
ض��������ار بالطاعن إال في حال��������ة واحدة وهي 
أن يكون الحكم املطعون فيه تمييزا مبنيا 
عل��������ى مخالفة صريح��������ة للقانون ففي هذه 
الحالة يمكن أن يصدر القرار التمييزي في 
غير مصلحة الطاعن وبالتالي ال يستفاد 

املميز من قاعدة ال يضار الطاعن بطعنه.
وأش��������ار عبد الله إلى أنه "ال يجوز ملحكمة 
التميي��������ز وطبق��������ًا لصاحيتها املنصوص 
امل��������ادة )٢59( األصولي��������ة أن  ف��������ي  عليه��������ا 
تش��������دد العقوبة املفروضة عل��������ى املدان أو 
املحك��������وم وإنم��������ا يج��������وز له��������ا وبمقتضى 
أحكام الفقرة )4( من املادة املذكورة إعادة 
إضبارة الدع��������وى إلى محكم��������ة املوضوع 
لتش��������ديد العقوبة متى ما رأت أن العقوبة 
املفروضة جاءت خفيفة وال تتناس��������ب مع 
وقائ��������ع الدعوى وظروفها ومثال على ذلك 
أن يكون حجم الضرر ف��������ي املال العام كان 
كبيرا جدًا مما يستوجب تشديد العقوبة 
أو أن يك��������ون القتل بدافع دنيء أو أن يكون 

فع��������ل اإليذاء وق��������ع على موظ��������ف أو مكلف 
بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته".

مح��������ددة  ح��������االت  توج��������د  "ال  وأض��������اف   
تل��������زم تش��������ديد العقوبة املقض��������ي بها على 
امل��������دان إال أن ذلك يخض��������ع لتقدير محكمة 
التمييز والتي تراعي فيه ظروف الجريمة 
وبش��������اعتها وأن العقوب��������ة تحق��������ق ال��������ردع 
الخاص والعام إضافة إلى س��������وابق املتهم 
وأس��������باب ارتكاب الجريم��������ة"، مؤكدا أنه ال 
يجوز ملحكمة التميي��������ز عند نظر الدعوى 
تشديد عقوبة الس��������جن املؤبد إلى اإلعدام 
وإنم��������ا يجوز لها تخفي��������ف عقوبة اإلعدام 
إل��������ى الس��������جن املؤب��������د إن رأت م��������ن ظروف 
وقائع الجريمة أن دور املتهم ثانوي فيها 

ولم يس��������بق له ارتكاب جريمة إضافة إلى 
تن��������ازل املدعني بالحق الش��������خصي وس��������ن 
املحكوم وظروف��������ه العائلي��������ة كلها ظروف 
يمكن ملحكمة التمييز االس��������تدالل بأحكام 
امل��������ادة ١/١٣٢ قان��������ون العقوب��������ات والنزل 
بعقوب��������ة اإلع��������دام إل��������ى الس��������جن املؤبد أي 
أن محكم��������ة التمييز ال يجوز لها تش��������ديد 
العقوب��������ة مباش��������رة وإنم��������ا له��������ا تخفي��������ف 

العقوبة املقضي بها على املدان".
 أن "الهيئة 

ً
وأت��������م القاضي حديث��������ه قائ��������ا

الجزائي��������ة في محكم��������ة التمييز االتحادية 
ق��������د نظرت ما يق��������ارب ٢0 إلف دعاوى لعام 
٢0٢١ تم تصديق قسم كبير منها ملوافقتها 
ألحكام للقانون، ونقض القسم األخر منها 
ملخالفت��������ه ألح��������كام القانون، فيم��������ا توجد 
املنقوضة  بالدع��������اوى  هن��������اك إحصائي��������ة 
والتي تش��������مل كافة أن��������واع الدعاوى منها 

الدعاوى اإلرهابية وغير اإلرهابية".
من جانبه أوض��������ح القاضي منذر إبراهيم 
حس��������ني القاضي األقدم للهيئ��������ة الجزائية 
الثاني��������ة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
أن��������ه "يجوز ملحكمة التميي��������ز االتحادية أو 
محكمة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية 
صاحي��������ة أن تك��������ون محكم��������ة املوض��������وع 
على وفق ما نصت علي��������ه املادة )٢58/ب( 
األصولي��������ة عندم��������ا أجاز املش��������رع ملحكمة 
التميي��������ز إحض��������ار املش��������تكي أو املته��������م أو 
املس��������ؤول مدني��������ًا أو وكائه��������م أو ممث��������ل 
االدعاء العام لاس��������تماع إل��������ى أقوالهم أو 
أي غ��������رض للتوصل إلى الحقيقة ولكن من 
الناحي��������ة العملية وبس��������بب كثرة الدعاوى 
فأن تطبيق ذل��������ك النص أصبح متعذر من 

الناحية العملية".
وتاب��������ع حس��������ني " يصبح الطع��������ن في غير 
مصلح��������ة الطاع��������ن أحيان��������ًا عندم��������ا يكون 

الحكم املطعون فيه مخالفًا للقانون أو في 
حالة م��������ا إذا كان الحك��������م الصادر يخضع 
لتمييز الوجوبي واالختياري في آن واحد 
متى م��������ا وجدت جهة الطع��������ن أن إجراءات 
محكم��������ة املوض��������وع لم ي��������راع فيه��������ا حكم 
القانون واألصول،منوها أنه يجوز لجهة 
الطعن واس��������تنادًا ألحكام امل��������ادة )٣/٢59( 
األصولية أن تقرر تصديق الحكم باإلدانة 
م��������ع تخفي��������ف العقوبة متى م��������ا وجدت أن 
العقوب��������ة املفروض��������ة ج��������اءت ش��������ديدة وال 
تتناس��������ب مع ظروف ووقائ��������ع الدعوى أو 
وجود تنازل للمش��������تكي أو املدعي بالحق 

الشخصي".
 وبني القاضي أن "الدعاوى الجزائية التي 
تميز أم��������ام محكمة االس��������تئناف بصفتها 
التمييزية هي األحكام والقرارات الصادرة 
من محاكم الجنح في دعاوى الجنح ومن 
 
ً
محاكم اإلحداث في دع��������اوى الجنح عما
بأحكام القرار ١04 لسنة ١988،الفتا إلى أن 
التمييز الوجوبي يعن��������ي أن على محكمة 
املوض��������وع إرس��������ال الدعاوى إل��������ى محكمة 
التميي��������ز لتدقيق ما ص��������در بها من أحكام 

وان لم يطعن به أطراف الدعوى".
وعن التمييز االختياري " فأن املقصود به 
هو حق الخصوم ف��������ي الطعن في األحكام 
والق��������رارات الصادرة ضده��������م فقد أعطاهم 
القانون ح��������ق الطعن بتل��������ك األحكام وهذا 
الحق ال يس��������تلزم على الخصوم سلوكهم 
فله��������م عدم الطع��������ن في األح��������كام الصادرة 
ضده��������م أي أن الطعن بها اختياري خافا 
للتميي��������ز الوجوب��������ي الذي يوجب إرس��������ال 
الدعاوى املعاقب عليها بالسجن املؤبد أو 
اإلعدام  أو جناي��������ات األحداث إلى محكمة 
التميي��������ز لتدقيق تلك الدع��������اوى والوقوف 

على حسن تطبيق القانون فيها".

هذا الكتاب.. هو موجز أطروحة دكتوراه أعدها السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الى كلية الحقوق في 
الجامعة اإلسامية 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 بي السلطات الثالث واملقارنة بي 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 للمطلعي 

على رؤى وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثي في املستقبل.

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

تشديد العقوبة أو تخفيفها في محكمة التمييز االتحادية

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

الحلقة السادسة:  مبدأ الفصل بني السلطات وتطوره التاريخي

يؤك��������د تاري��������خ النظ��������م السياس��������ية القديم��������ة قاعدة 
أساس��������ية مشتركة هي سيادة الحكم الفردي القائم 
على التركيز املطلق للس��������لطة، فمثا في حكم امللك 
أو اإلمبراط��������ور كان��������ت الس��������لطة تختلط بش��������خص 
الحاكم الذي كان يمارس من خالها اختصاصات 
غي��������ر محدودة كما لو كانت امتيازًا خاصًا له وكان 
الح��������كام يجمع��������ون ب��������ني أيديه��������م الس��������لطات كافة، 
 عن 

ً
فالحاكم هو املش��������رع واملق��������در والقاضي فضا

س��������لطاته الدينية الكبيرة. ويعود ذلك الى االعتقاد 
الس��������ائد آنذاك ال��������ذي ينظر إلى الس��������لطة على أنها 
تنبع من مصدر علوي فقد الهت الشعوب حكامها 
وحس��������بتهم م��������ن طبيع��������ة إلهية أي هم اإلله نفس��������ه 
سواء أكان ذلك في العراق القديم ام في مصر أم في 

الصني أم الهند.
وقد أدى تركيز الس��������لطة في يد فرد واحد أو هيئة 
واح��������دة إلى االس��������تبداد وس��������يادة القهر، وتفش��������ي 
الظل��������م والتعس��������ف من جان��������ب الح��������كام وأعوانهم، 
وال��������ى إهدار حق��������وق األفراد وحرياته��������م، ولقد كان 
لتط��������ور املجتمعات واتس��������اعها، وتش��������عب وظائف 
الدول��������ة وزيادة أنش��������طتها، وتعق��������د مظاهر الحياة 
فيها، وتعدد مش��������اكلها باإلضافة إلى انتش��������ار املد 
الديمقراطي بمبادئه التي تحارب اس��������تبداد الفرد 
بالس��������لطة، وتدعو الى انفصال ش��������خصية الحاكم 

عن ش��������خصية الدولة واعتباره مجرد ممثل إلرادة 
الش��������عب كان لكل ذلك اثره في ظه��������ور مبدأ الفصل 
بني السلطات، واستنادًا ملا تقدم سيتم تقسيم هذا 

املطلب على فرعني وفق اآلتي: 

الفرع األول: نشأة مبدأ فصل السلطات في األنظمة 
السياسية 

الف��������رع الثان��������ي: التط��������ور التاريخ��������ي ملب��������دأ فص��������ل 
السلطات 

نشأة مبدأ فصل السلطات في األنظمة السياسية
إن الفضل في ظهور مبدأ توزيع الس��������لطة وتطوره 
يعود م��������ن الناحية التاريخية إلى مبدأ الفصل بني 
السلطات، إذ يعود إلى التاريخ السياسي االنكليزي 
وكان ذل��������ك م��������ع تطور ص��������راع االرس��������تقراطيني مع 
املل��������ك، ثم انتقل تدريجيًا الى بعض األنظمة امللكية 
األوربي��������ة األخرى، إل��������ى أن أصبح قائم��������ًا بذاته في 
نصوص دس��������تور الواليات املتح��������دة األميركية، ثم 
الدس��������اتير الفرنس��������ية فاألوربية بعده��������ا، ويرجع 
املختصون نش��������وء وتبلور املفه��������وم في انكلترا الى 

عاملني خارجيني واخر داخلي وكاالتي: 
1� عام��������ان خارجي��������ان األول ك��������ون انكلت��������را جزيرة 
بعي��������دة عن القارة ومن ثم فإنها في منأى عن كثير 

م��������ن الحروب والف��������ن واالجتياح��������ات وبالتالي فا 
حاج��������ة إلقامة حك��������م مركزي ق��������وي والثاني كونها 
أفلتت من االحت��������ال الروماني ومن تأثير النظرية 
الحقوقي��������ة الرومانية التي تأسس��������ت على املركزية 

السياسية وتقوية السلطة. 
2� عام��������ل داخلي وهو ظهور البرمل��������ان فيها إذ يعد 
غي��������وم الفات��������ح اول م��������ن زرع فكرة البرمل��������ان بعدما 
)املجلس الكبير(  انشأ مجلس��������ًا استشاريًا أسماه ب�
السياس��������ية  األم��������ور  ف��������ي  باالستش��������ارة  وخص��������ه 
والقض��������اء وبع��������د موته تحول إلى مجلس موس��������ع 
ض��������م البارونات الذي��������ن عملوا على توس��������يعه بعد 
إع��������ان العصي��������ان وتمردهم على املل��������ك. ومنذ ذلك 
العه��������د ب��������دأت صاحي��������ات ه��������ذا املجلس تتوس��������ع 
ش��������يئًا فش��������يئًا الى ان طالت مجال التشريع عندما 
حرص ش��������اغلوه على تبليغ امللك مقترحاتهم عبر 
رس��������ائل، ثم اتخذت املقترحات ش��������كل مبادرات، ثم 
ش��������كل مش��������اريع، فقوانني مكتوبة، وقد ش��������عر امللك 
بان س��������لطة البارونات قد بدأ� تتوس��������ع فعمل على 
استدعاء ممثلني عن املدن واملقاطعات ممن لم تكن 
لهم النبالة، وضمهم الى مجلس س��������مي ب�"مجلس 
االستشارة " فكونوا مجلسًا عموميًا لهم، ثم تطور 
االمر لتصبح موافقة مجلس��������ي اللوردات والعموم 

وامللك شرطًا ألجل تبني قانون ما.

 لقد كان القرن الس��������ابع عشر ش��������اهدًا على معاودة 
النق��������اش ح��������ول مب��������دأ توزيع الس��������لطة ف��������ي الدولة 
والتنظي��������ر ل��������ه، فق��������د ص��������در دس��������تور كرمويل في 
انجلت��������را على اس��������اس ه��������ذا املب��������دأ إذ أراد كرمويل 
القض��������اء على اس��������تبداد البرملان، فعم��������د الى فصل 
السلطة التش��������ريعية عن الس��������لطة التنفيذية وكان 
حريص��������ًا كذلك على اس��������تقال القض��������اء نظريًا اما 
عمليًا فقد اس��������تبد في ممارس��������ته السلطة اكثر من 
امللوك الذين س��������بقوه في الحكم وبذلك فان أعماله 

اندثرت بانتهاء عهده وعودة امللكية من جديد. 
ان ظهور املدنية وتعدد مشاكلها وعجز الحكام عن 
االنفراد بس��������لطانهم ألس��������باب مختلفة أدى بهؤالء 
الحكام الى التنازل عن بعض اختصاصاتهم شيئا 
فش��������يئًا، وإقامة هيئات إلى جانبهم تش��������اركهم في 
الحكم حتى أصبح��������ت لهذه الهيئات اختصاصات 
واضحة محددة، فأخذت تمارس س��������لطات حقيقية 
وتشارك في الحكم بطريقة فعلية ومما ساعد على 
تأكيد اختصاصاتها واعطائها سلطاتها الفعلية، 
ظهور املب��������ادئ الديمقراطية الحرة التي تهدف الى 
حماية املحكومني من تعس��������ف الحكام، وتتخذ من 
توزيع السلطة الوسيلة لتحقيق هذا الهدف، ولكي 
يضمن فاسفة الديمقراطية عدم استبداد كل هيئة 
بما تحت أيديها من اختصاصات، جعلوا ممارسة 

كل منها ش��������ركة بني أكثر م��������ن هيئة واحدة، بحيث 
ال يمكن أن تنفرد وحدها بالس��������لطة، وبذلك ينتفي 
االس��������تبداد والتحك��������م، وبهذا الص��������دد يمكن القول 
ان مب��������دأ توزيع الس��������لطة بني هيئ��������ات مختلفة قد 
 
ً
يتضمن الفصل بني تلك الهيئات وقد يتضمن حا

آخر. فقد تقام العاقة بني تلك الهيئات على اساس 
من التدرج الهرمي يجعل بعضها اسمى مرتبة من 
البعض االخر كم��������ا يمكن ان تكون العاقة بني تلك 
الهيئ��������ات عاقة تعاون وتداخ��������ل، فيكون لكل هيئة 
نوع من الرقابة واملش��������اركة في ممارس��������ة الهيئات 
االخ��������رى الختصاصه��������ا، دون ان يخل ذل��������ك بمبدأ 
املس��������اواة بينها جميعًا، ان توزيع السلطة يختلف 
من دولة ال��������ى اخرى، االمر ال��������ذي ينتج عنه وجود 
أنظمة سياس��������ية مختلفة ومع ذل��������ك يمكننا تمييز 
طريقتني لتوزيع الس��������لطة داخل الدول��������ة الواحدة، 

ويمكن ان تجتمع الطريقتان في ان واحد وهما:
1� التقس��������يم االفق��������ي الذي يقضي بتوزيع الس��������لطة 
ب��������ني مختلف أجهزة الدولة )الس��������لطة التش��������ريعية 
والتنفيذي��������ة والقضائي��������ة ( وذلك لك��������ي يتم تفادي 
تركيزها بني يدي س��������لطة واحدة وهو ما يتعارف 

عليه بمبدأ الفصل بني السلطات.
2� التقس��������يم العم��������ودي للس��������لطة، وال��������ذي يرتب��������ط 

بمسألة تنظيم وأشكال الدولة.
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إرهابي تنكر بصفة نجار في دولة مجاورة لكنه وقع 
بقبضة العدالة بعملية استخباراتية ُمحكمة

■  بغداد/ عاء محمد
 

حاول إخفاء ماضيه املليء باإلجرام واإلرهاب 
بعد اشتراكه بعلميات إجرامية ضد مواطنني 
فضا عن اس��������تهداف الق��������وات األمنية، كل هذه 
الجرائ��������م جعلته يتخذ من إح��������دى دول الجوار 
مكانا له ليعمل هناك بصفة نجار بعد هروبه 
م��������ن الع��������راق، فيم��������ا واصل��������ت الق��������وات األمنية 
وبإش��������راف مباش��������ر من قب��������ل القض��������اء البحث 
عن��������ه حتى تمكنت من إلق��������اء القبض عليه بعد 

متابعة مستمرة وبجهود كبيرة.
صحيف��������ة "القض��������اء" تحصلت عل��������ى اعترافات 
املج��������رم اإلرهابي )ع.ح( م��������ن مواليد 1983 بعد 
إلق��������اء القب��������ض عليه وال��������ذي أفاد بأن��������ه انضم 
لعصاب��������ات داع��������ش اإلرهابية ع��������ام 2015 بعد 
تواجدها في محافظة األنبار وتحديدا بقضاء 

القائم الذي كان يقطن فيه.
املجرم اإلرهابي أكد من خال حديثه "انتميت 
لعصابات داعش االرهابية بإرادتي عام 2015 
وتحديدا في احد )الجوامع( وقمت بتس��������جيل 
اس��������مي هن��������اك، ورددت البيعة أم��������ام اإلرهابي 
املكنى )أ. ح( من س��������كنة قضاء حديثة ويشغل 
ف��������ي حينها منص��������ب )أمير ديوان املس��������اجد / 
قاط��������ع الرمان��������ة( مرددا: )إن��������ي أباي��������ع ابو بكر 
البغدادي على الس��������مع والطاعة وعلى املنشط 
واملك��������ره وعلى العس��������ر واليس��������ر... ال��������خ(، وكان 
هذا هو القس��������م لكل شخص ينتمي لعصابات 
داع��������ش اإلرهابية"، مضيفا أن��������ه "تمت تزكيتي 
من قب��������ل االرهابي )ي. م( املكن��������ى )أبو الزبير( 
وه��������و م��������ن )أقاربي / اب��������ن خالي( وال��������ذي كان 
يعم��������ل ضمن ما يس��������مى دي��������وان الجند بصفة 

مسؤول حاجز".

دورة تدريبية
ويضي��������ف "كان معي مجموع��������ة من اإلرهابيني 
ويبلغ عددهم )9( وتم تجميعنا واصطحابنا 
بواس��������طة عجات ستاريكس والتوجه بنا إلى 
احد املعس��������كرات والكائن في منطق��������ة الكرابلة 
وه��������و عب��������ارة عن دار س��������كني وعن��������د وصولنا 
التقينا بمسؤول املعسكر وهو اإلرهابي املكنى 
)ابو ماريا الس��������لماني(، لندخ��������ل بعدها مركزا 
تدريبيا ملدة )45( يوما تدربنا فيها على أنواع 
األسلحة واللياقة البدنية وتلقي الدروس التي 
تح��������ث على القتال الخاص��������ة بعصابات داعش 
اإلرهابية على يد اإلرهاب��������ي املكنى )ابو تراب 

الجشعمي(".

تحريض على الكراهية
ويضي��������ف املجرم اإلرهابي "بع��������د الدخول في 
ال��������دورة التدريبي��������ة تم تنس��������يبي ف��������ي ديوان 

املس��������اجد بم��������ا يس��������مى والية الف��������رات – قاطع 
الف��������رات بمنصب امي��������ر ديوان املس��������اجد بعد 
استامي ساح بندقية كاشنكوف مع جعبة 
صدرية واربعة مخازن عتاد مع زي داعش��������ي 
صح��������راوي"، الفتا إلى أن واجب��������ه كان تجنيد 
العناص��������ر الج��������دد م��������ن خ��������ال إلق��������اء الخطب 
لحقن الحقد والكراهي��������ة ضد الدولة العراقية 
مقابل كفالة مالية مقدارها ثاثمئة وخمس��������ة 
وأربع��������ني دوالرا، ولفت املج��������رم اإلرهابي إلى 
أنه كان يجتمع مع إرهابيي ديوان املس��������اجد 
ويدور الحدي��������ث بينهم حول ضرورة كس��������ب 
املتطوع��������ني الج��������دد وحثه��������م عل��������ى االنخراط 
معه��������م للقتال ض��������د القوات األمنية واس��������تمر 

بذلك العمل ملدة سنة وشهرين".
بعد مهمته اإلجرامية االولى بزرعه الكراهية 
من خال القاء الخطب في املساجد انضم إلى 
ما يس��������مى ب� )دي��������وان الجند( بمعية )تس��������عة 
إرهابي��������ني( م��������ن عناص��������ر عصاب��������ات داع��������ش 
اإلرهابي��������ة لينتق��������ل بص��������ورة غير مش��������روعة 
ملنطقة الصالحية التابعة لألراضي السورية 
والت��������ي كان مس��������ؤولها املكن��������ى )اب��������و الزبير( 
اش��������ترك على إثرها بعمليات إرهابية، إضافة 
إل��������ى محاس��������بة املواطن��������ني األبري��������اء الذين ال 
يؤيدون وغي��������ر مقتنعني بتعليمات عصابات 
داع��������ش اإلرهابي��������ة، مس��������تمرا بالعم��������ل لغاية 

الش��������هر الس��������ادس م��������ن ع��������ام 2016، ويضيف 
املجرم االرهابي أنه في العام نفس��������ه اش��������ترك 
بعمل ارهابي ضد قوات الجيش السوري كان 
ذلك وبحس��������ب اعترافاته في منطقة دير الزور 
وكانت مهمته رمي العديد من مخازن العتاد 
الن��������اري باتجاه تلك الق��������وات وبعدها عاد مع 

مجموعته االرهابية إلى منطقة الصالحية.
اإلرهابي يشير إلى أن "عمله اإلجرامي توسع 
حيث انطيت به عملية إجرامية وهي االشتراك 
م��������ع )400( إرهابي م��������ن بينهم انغماس��������يون 
واقتحاميون في الغ��������زوة الكبرى ضد القوات 
االمنية العراقي��������ة املتواجدة في قضاء حديثة 
يقوده��������م االرهاب��������ي )اب��������و ان��������س( ال��������ذي كان 
يش��������غل منصب عس��������كري ع��������ام والي��������ة الفرات 
بع��������د اس��������تخدامهم ملجموع��������ة م��������ن العجات 
املدرع��������ة لنق��������ل اإلرهابيني ومجموع��������ة كبيرة 
من االنغماسيني )االنتحاريني( وعند وصول 
مجموعة االقتحاميني تم االشتباك مع القوات 
األمنية التي استطاعت من اقتحام خط الصد 
االول والسيطرة على بعض األجزاء من قضاء 
حديثة بعد قتلهم لهذه العصابات اإلرهابية، 

فيما هرب اآلخرون إلى مناطق أخرى. 
ويكم��������ل املج��������رم اإلرهابي أن الس��������يطرة على 
بع��������ض األجزاء من قضاء حديث��������ة كان لبضع 
ساعات بعدما ش��������ن الطيران العراقي هجوما 

كبيرا عليهم أباد فيه ع��������ددا كبيرا منهم، مما 
دفعه��������م إلى االنس��������حاب لقضاء عن��������ة ومنها 
إل��������ى القائم ليبقى في القت��������ال حتى عام 2017 
ليهرب متوجها إل��������ى إحدى دول الجوار ومن 
ث��������م دخوله دولة مج��������اورة ثانية بصورة غير 

مشروعة وغير رسمية عن طريق مهربني.
وتابع "بع��������د دخولي لدولة مج��������اورة للعراق 
بص��������ورة غير رس��������مية عملت هن��������اك في أحد 
)صفة نج��������ار(، إال أن القوات األمنية  املعامل ب�
العراقية اس��������تمرت بماحقتي وبتنس��������يق مع 
الق��������وات االمنية )إلحدى دول الج��������وار( وبعد 
بحث وتحر عن��������ي القي القب��������ض عليه، وبعد 
)15( يوم��������ا من الحبس ف��������ي هذه الدولة وأخذ 
املعلومات الكافية عني تم تسليمي إلى جهاز 

املخابرات الوطني العراقي".
املجرم االرهابي وبعد اعترافه بكل التفاصيل 
س��������يما بعد عرض��������ه عل��������ى قاض��������ي التحقيق 
املختص ومحكمة املوضوع )جنايات االنبار( 
ق��������ررت تجريمه والحكم عليه باإلعدام ش��������نقا 
حت��������ى املوت ع��������ن جريمة االنتم��������اء لعصابات 
بعملي��������ات  واالش��������تراك  االرهابي��������ة  داع��������ش 
ارهابية ض��������د القوات االمني��������ة وقتله للعديد 
من املواطنني االبرياء اس��������تنادا ألحكام املادة 
الرابع��������ة / 1 بدالل��������ة املادة الثاني��������ة / 3و5 من 

قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لسنة 2005.

ُيع��������ّرف الفضاء الّس��������يبراني بأنه املجال املجازّي ألنظمة الحاس��������وب 
خ��������زن املعلوم��������ات الكترونيًا وتتم 

ُ
والش��������بكات اإللكتروني��������ة حي��������ث ت

االتصاالت املباشرة عبر شبكة االتصاالت الّدولية املعروفة اختصارًا 
باس��������م اإلنترنت، والتي أصبح استخدامها مع الوسائل االلكترونية 
أم��������رًا ال مفّر من��������ه على جميع األصع��������دة وفي جميع الّدوائ��������ر العاّمة 
قه من ُيس��������ر 

ّ
ا تحق والخاص��������ة أو عل��������ى مس��������توى األفراد العادي��������ني، ملمِ

عامل مع املعلومات, كما هو الحال مع 
ّ
وس��������رعة في أداء األعمال والت

التطبيقات الخاصة بالحكوم��������ة اإللكترونية، والصحة اإللكترونية، 
والتعلي��������م عن بعد، واالس��������تعام، والتج��������ارة اإللكتروني��������ة، وغيرها 

الكثير.
 وتس��������تخدم عبارة “جرائم س��������يبرانّية” في ذات املعن��������ى مع الجرائم 
اإللكترونية,ويع��������رف األم��������ن الس��������يبراني باس��������م أم��������ن تكنولوجي��������ا 
املعلوم��������ات أو أم��������ن املعلوم��������ات اإللكترون��������ي، وهو ممارس��������ة الدفاع 
ع��������ن أجه��������زة الكمبيوتر والخ��������وادم واألجه��������زة املحمول��������ة واألنظمة 
اإللكتروني��������ة والش��������بكات والبيانات من الهجم��������ات الضارة, ويرتبط 
األم��������ن الّس��������يبراني ارتباطًا وثيق��������ًا بأمن املعلوم��������ات, فالوصول إلى 
هذه األخيرة، أو بثها أو االطاع عليها واملتاجرة بها، أو تش��������ويهها 
واس��������تغالها، هو ما يقف في أغلب األحي��������ان، وراء عمليات االعتداء 
عل��������ى الش��������بكات وعل��������ى اإلنترن��������ت, فالجريم��������ة الس��������يبرانية جريمة 
رتكب من 

ُ
مس��������تحدثة، مرتبطة أساس��������ًا بوجود نظام معلوماتي، وت

ظام واس��������تغاله 
ّ
مجرم متمّي��������ز ذي دراية كافية بطريقة عمل هذا الن

ها 
ّ
في القيام بأعمال غير مش��������روعة, وهذه الجرائم إّما أن يكون محل

ها الحقوق 
ّ
ها األش��������خاص واّما أن يكون محل

ّ
املال، واّما أن يكون محل

��������ف, ومل��������ا لذلك من خط��������ورة قصوى ق��������د تؤدي 
ّ
 املؤل

ّ
هني��������ة كح��������ق

ّ
الذ

لانهي��������ار االقتص��������ادي كما حدث في عدد من الدول بس��������بب عمليات 
القرصنة املنظمة على بنيتها السيبرانية أو االنهيار األمني بمعناه 
السياس��������ي, كما يمك��������ن ان تؤدي تلك التداعيات إل��������ى انهيار أخاقي 
واجتماعي.., فالتقنيات التي وس��������عت اآلفاق سمحت للثقافة املحلية 
باالمت��������داد إل��������ى املج��������ال العاملي,وباتت ته��������دد الهوي��������ة الوطنية, مع 
تأثر األجي��������ال الصاعدة بما يصلها وبما تص��������ل إليه عبر اإلنترنت، 
حيث تبدو الهوية وكأنها خاضعة لعملية إعادة تش��������كيل، من خال 
تكنولوجي��������ا املعلومات، وحرص الغالبي��������ة العظمى من الناس، على 
اس��������تخدامها في تكوين مجتمعهم الخاص، وبيئتهم املميزة,وعلى 
الرغم من املخاطر املتزايدة التي تشكلها الهجمات اإللكترونية بكافة 
رع لم يتخذ اجراء تشريعيا بشأن مسألة حماية 

ّ
ش

َُ
مل

ْ
أشكالها، إال إن ا

الفضاء السيبراني, مثل ما فعلت أغلب دول العالم.
��������ص الجنائي 

ّ
وق��������د تصدى القض��������اء العراقي لذلك ووس��������ع نطاق الن

وع من الجرائم من خال تكييف الوقائع املعروضة 
ّ
ليستوعب هذا الن

علي��������ه ال��������ى الن��������ص القانوني املائ��������م وبم��������ا يضمن حماي��������ة الفضاء 
فاعل األبدي ما بني القانون والواقع يقتضي 

ّ
الس��������يبراني, ذلك ألن الت

مواجهة مس��������تجّداته عبر تطويع نظرّيات ومفاهيم ومبادئ وأفكار 
القانون القائمة، واملرونة في تطبيقها.

��������رع أن يتصّدى ويضع القواعد 
ّ

ش
َُ
مل

ْ
وعلى الرغم من ذلك نتمنى على ا

القانونية املائمة لحماية الفضاء السيبراني 
ى 

ّ
لاستفادة من هذا املستحدث العلمي، حت

خصية والفكرية 
ّ

حفظ الحقوق املالية والش
ُ
ت

طور التكنولوجي السيبراني 
ّ
بة عن الت

ّ
املترت

االلكترون��������ي من أّي اعتداء محتمل، من خال 
 فعل 

ّ
 قواعد قانونية خاّصة تج��������ّرم كل

ّ
س��������ن

يه��������دف إلى االعت��������داء على ه��������ذه الفضاء، أو 
يه��������دف إل��������ى اس��������تخدامه كوس��������يلة الرتكاب 

إحدى الجرائم.

الحماية الجنائية 
للفضاء السيبراني

القاضي صفاء الدين الحـچـامي

جنايات صالح الدين: اإلعدام شنقا 
بحق زوج أحرق شريكته

■  بغداد/ إيناس جبار 

تعرضت الضحية نهى )وهو 
اس��������م مس��������تعار( م��������ن س��������كنة 
قض��������اء طوزخورمات��������و التابع 
إلى محافظة صاح الدين إلى 
حادث تعنيف من قبل زوجها 
أدى إل��������ى وفاته��������ا، حيث روى 
وال��������دا الضحي��������ة ب��������أن ابنتهم 
أصيبت بحادث احتراق داخل 
الحم��������ام بع��������د قي��������ام زوجه��������ا 
بس��������كب املاء الح��������ار عليها ما 

أدى إل��������ى إصابته��������ا بح��������روق 
بالغة نتج عنها موتها. 

التحقيقي��������ة  األوراق  تفي��������د 
في القضي��������ة بأن امل��������دان زوج 
الضحي��������ة كان عل��������ى خافات 
سابقة ومس��������تمرة مع زوجته 
وف��������ي ي��������وم الحادث وحس��������ب 
أق��������وال احد الش��������هود نش��������بت 
خاف��������ات بينهم��������ا، وس��������معت 
أصوات مشاجرة عالية، وبعد 
ذل��������ك ش��������اهد الضحي��������ة وهي 
محترق��������ة وكذل��������ك ي��������د زوجها 
فيما أكد شاهد آخر بان الزوج 
الهارب اخبره بأنه هو من قام 
بحرق زوجت��������ه املجني عليها 

بسبب مشاكل عائلية.

 وبين��������ت الضحية في محضر 
أقوالها التي دونت وهي راقدة 
ف��������ي املستش��������فى قب��������ل وفاتها 
بأن زوجها كس��������ر باب الحمام 
وق��������د  اس��������تحمامها(  )أثن��������اء 
س��������بقت ذلك مش��������اجرة كبيرة 
بينهم��������ا وعن��������د دخوله عليها 
ضرب )ق��������در املاء( املوجود في 
الحمام املوض��������وع على دفاية 
نوع )جولة( وسكب املاء املغلي 
عليها ما أس��������فر عن إصابتها 
بحروق شديدة تم نقلها على 
إثرها إلى املستشفى وتوفيت 

فيها متأثرة باإلصابة. 
فيم��������ا اخب��������ر احد الش��������هود أن 
والدة  ب��������ان  أبلغتهم  الضحية 

الزوج وهي متهمة في القضية 
ابنها  بتحريض  تق��������وم  كانت 
بش��������كل مس��������تمر على زوجته 
وهي التي دفعته يوم الحادث 

الرتكاب الفعل.
وال����������������������دا ال�������ض�������ح�������ي�������ة ق������ام������ا 
ب���ال���ت���ب���ل���ي���غ ع�����ن ال���������زوج ال�����ذي 
ووالدته  ال����ح����ادث  ب��ع��د  ه����رب 
التحقيقية  ال��ج��ه��ات  وط��ال��ب��ا 
بالقصاص  وال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة 
وبدأت  ابنتهما،  ل���روح  ال��ع��دل 
بالسير  القانونية  اإلج����راءات 
وف��ق امل��واد التي نصت عليها 
والعقوبات  املحاكمات  قانون 
ال��ع��راق��ي��ة، م��ن س��ي��ر التحقيق 
واملحاكمة تبني للمحكمة بأن 
الزوج  بحق  املتحصلة  األدل���ة 
الهارب  امل�����دان  أن  ع��ل��ى  أك����دت 
ق���د ق���ام )ب��ك��س��ر ب���اب الحمام( 
وال�����دخ�����ول إل���ي���ه وس���ك���ب املاء 
عليها  امل���ج���ن���ي  ع���ل���ى  ال�����ح�����ار 
الوفاة  ق���ب���ل  إف���ادت���ه���ا  ح���س���ب 
وح����س����ب م�����ا ج������اء ف�����ي أق������وال 

الشهود.
محكم��������ة  ق��������ررت  ذل��������ك،  إل��������ى 
جنايات ص��������اح الدين الحكم 
زوج  اله��������ارب  املج��������رم  عل��������ى 
الضحية باإلعدام شنقا حتى 
امل��������وت وفق أح��������كام املادة 406 
/1/أ من قانون العقوبات رقم 
111 لسنة 1969 املعدل وبداللة 
مواد االش��������تراك 47،48،49 منه 
مع االحتفاظ للمدعني بالحق 
الضحي��������ة  ورث��������ة  الش��������خصي 
بح��������ق املطالب��������ة بالتعوي��������ض 

أمام املحاكم املدنية.

■ بغداد/ غسان مرزة
  

ش��������هد جان��������ب الرصاف��������ة ف��������ي العاصمة 
بغ��������داد مطلع صيف 2015 عند الس��������اعة 
 جريمة خط��������ف واضحة 

ً
التاس��������عة ليا

املعال��������م ألحد س��������ائقي األجرة وس��������رقة 
سيارته نوع هونداي من قبل مجرمني.

 ول��������دى تدوين أقوال املش��������تكي )ج( أفاد 
انه كان متواجدا في أحد ش��������وارع بغداد 
حيث كان يعمل بس��������يارته فاس��������تأجره 
إل��������ى  إيصالهم��������ا  لغ��������رض  ش��������خصان 
منطقة أخرى في جانب الرصافة، وعند 
وصولهم��������ا إلى هناك طلبا منه التوقف 
وبع��������د ذلك ترجل أحدهما من الس��������يارة 
بينم��������ا ق��������ام الش��������خص ال��������ذي يجل��������س 
بجانب��������ه بإطفاء محرك الس��������يارة ورفع 
املسدس على رأس��������ه وطلب منه الترجل 

من السيارة.
وأكد أنهم ه��������ددوه في حالة رفضه فانه 
س��������يقوم أحدهم��������ا بقتله، وعن��������د ترجله 
طلب��������ا منه الجلوس ف��������ي املقعد الخلفي 
فجلس ثم غادروا املكان حتى دخلوا في 
أحد الدور الس��������كنية وف��������ي صباح اليوم 
الثاني طلب منه أحد األشخاص يدعى 
)ع( الخروج معه خارج املنزل وأثناء ذلك 
أتصل بأحد األش��������خاص وس��������معه وهو 
يقول له )عندي طير جديد( ثم أستأجر 
س��������يارة أجرة وأخذني معه حتى وصل 

إلى منطقة املشتل حيث أنزلني هناك.
دون��������ت أق��������وال الش��������هود أف��������راد املف��������رزة 
القابض��������ة وقد ذك��������روا بأقواله��������م أنه تم 
تبليغه��������م بواج��������ب وه��������و تحري��������ر أحد 
املخطوف��������ني ف��������ي جان��������ب الرصاف��������ة من 
محافظة بغ��������داد وعندما قمنا بمداهمة 
الدار تم تحرير املخطوف وال�ذي يدع���ى 

)ج( والقبض على عدد من املتهمني.

م��������ن خ��������ال  الدع��������وى  أظه��������رت وقائ��������ع 
اس��������تعراض األدلة املتحصل��������ة املتعززة 
بإفادة الشهود والكشف واملخطط ملحل 
الح��������ادث والتي دعم��������ت باعتراف املتهم 
)د( أم��������ام القائم بالتحقي��������ق، إضافة إلى 
أج��������راء عملي��������ة تش��������خيص للمته��������م من 
قب��������ل املش��������تكي والذي تمكن ب��������دوره من 

تشخيصه والتعرف عليه.
 ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املته��������م )د( ف��������ي 
دوري التحقي��������ق واملحاكمة بعد صدور 
مذكرة قبض بحقه وإلقاء القبض عليه 
أعت��������رف أمام الس��������يد قاض��������ي التحقيق 
بقيامه باالتفاق واالشتراك مع املتهمني 
اآلخري��������ن املفرق��������ة قضاياه��������م بجريم��������ة 
خطف املش��������تكي )ج ( وس��������رقة سيارته، 
واملطالب��������ة بفدية مقابل حريته وبعد أن 
تم دفع الفدية املالية من قبل ذويه قمنا 
بإخ��������اء س��������بيله، وأنه س��������بق وأتفق مع 
املتهمني اآلخرين املفرقة قضاياهم على 
القيام بعمليات خطف وسرقة السيارات 

حيث قاموا بتنفيذ عدة عمليات.
 من خال ما تقدم يتضح لهذه املحكمة 
أن األدلة املحصل��������ة ضد املتهم ) د ( هي 
أقوال املش��������تكي )ج( واملع��������ززة باعتراف 

املتهم أمام القائ��������م بالتحقيق ومحضر 
التش��������خيص إضافة إلى إفادة الش��������هود 
الح��������ادث  ملح��������ل  واملخط��������ط  والكش��������ف 
وهي أدلة كافي��������ة ومقنعة لتجريمه عن 
التهمة املس��������ندة إليه وف��������ق أحكام املادة 
الرابع��������ة/1 وبداللة املادة الثانية / 8 من 
قان��������ون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لس��������نة 
2005 علي��������ه ق��������رر تجريم��������ه بموجبه��������ا 
وتحديد عقوبته مع االس��������تدالل باملادة 
132 / 1 م��������ن قانون العقوبات اس��������تنادًا 
ألحكام امل��������ادة 182 /أ األصولية وصدر 
 للتمييز 

ً
القرار باالتفاق حضوريًا قابا
والتمييز الوجوبي وأفهم علنًا.

ق��������ررت املحكمة الحك��������م عل��������ى املتهم )د( 
 بالس��������جن املؤب��������د وفق��������ًا ألح��������كام امل��������ادة
132 /1 من قانون العقوبات، عن جريمة 
خط��������ف املش��������تكي )ج( وأخذ فدي��������ة مالية 
م��������ن قب��������ل ذوي��������ه لغ��������رض إخاء س��������بيله 
باملطالب��������ة  )ج(  للمش��������تكي  واالحتف��������اظ 
بالتعويض أم��������ام املحاكم املختصة بعد 
اكتس��������اب القرار الدرجة القطعية وصدر 
الحكم باالتفاق اس��������تنادا ألح��������كام املادة 
 
ً
182/ أ األصولي��������ة حكمًا حضوريًا قابا
للتمييز والتمييز الوجوبي وأفهم علنًا.

استأجروا سائق األجرة.. فقاموا 
بخطفه وسرقة سيارته
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■ قررت المحكمة تجريمة والحكم عليه باالعدام

https://www.hjc.iq/view.69262/


 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ كركوك / إيناس جبار 

تشهد محكمة األحوال 
الشخصية في استئناف 
كركوك االتحادية العديد 

من القضايا التي تمثل 
صورا ملشكات اجتماعية 
مختلفة، السيما أن بعض 
مناطق املحافظة خضعت 

في مدة زمنية سابقة 
لسيطرة العناصر اإلرهابية 

وأيضا ألن طبيعتها 
السكانية تمتاز بالتنوع 
القومي والديني، ما أدى 
إلى تنوع هذه القضايا 

وزيادتها.
صحيفة "القضاء" أجرت 
جولة في أروقة محكمة 

األحوال الشخصية لتسليط 
الضوء على ابرز دعواها 

ومشاكلها. 

وف��������ي مقابل��������ة م��������ع القاض��������ي عب��������د 
ال��������رزاق مجبل قاض��������ي أول محكمة 
األحوال الش��������خصية في كركوك قال 
إن "أصع��������ب القضاي��������ا الت��������ي تواجه 
املحكمة هي قضايا إثبات النس��������ب، 
وقضايا التفريق لزوجات  املنتمني 
اإلرهابية فهي  داع��������ش  لعصاب��������ات 
منه��������ا  معق��������دة  إج��������راءات  تح��������وي 
إجراءات الفح��������ص املنوي في الطب 

العدلي حاليا".
وأض��������اف القاض��������ي "هن��������اك دعاوى 
منه��������ا  املحكم��������ة  تنظره��������ا  كثي��������رة 
)ن��������زع الحضانة( والتي تش��������مل في 

إجراءاتها تقري��������ر إحالة اغلبها إلى 
اللجنة الطبية بغرض التأكد، إال أنه 
في أغلب الدع��������اوى تكون الحضانة 
لام إال إذا أخلت بشروط الحضانة 
كأن تكون األم س��������يئة السمعة أو أن 
هن��������اك خلا في س��������لوكها األخاقي 
أو العقلي ففي ه��������ذه الحاالت تكون 

الحضانة لألب". 
"لدين��������ا دعاوى  القاضي  ويواص��������ل 
تتعل��������ق بالنفقة واملع��������روف فيها أن 
الحكم بالنفق��������ة غالبا للزوجة حتى 
وان كانت مقيمة في بيت أهلها، لكن 
حاليا هن��������اك توجه من قبل محكمة 

التميي��������ز االتحادي��������ة ح��������ول البحث 
باألس��������باب فيم��������ا إذا م��������ا خرج��������ت 
الزوجة من الدار دون علم زوجها أو 

موافقته فهنا ال تستحق النفقة". 
وعن موضوع الطاق يقول القاضي 
إن "حاالت الطاق كثيرة واألس��������باب 
عدي��������دة ومختلف��������ة أبرزها وس��������ائل 
كالخيان��������ة  االجتماع��������ي  التواص��������ل 
بع��������ض  امت��������اك  أو  االلكتروني��������ة 
الزوجات صفحة ب��������دون علم الزوج 
إضاف��������ة إلى انه ف��������ي بعض الحاالت 
يصع��������ب عل��������ى ال��������زوج أن يهيئ  دار 
زوجي��������ة فللزوجة ح��������ق أن يوفر لها 

س��������كن وه��������ذا يتعذر عل��������ى بعضهم 
الوض��������ع االقتص��������ادي ألنه  بس��������بب 
ال يمل��������ك عما أو وظيف��������ة، لهذا فأن 

الزوجة تطلب التفريق".
دع��������اوى  "هن��������اك  ان  عل��������ى  ويع��������رج 
تنظره��������ا املحكم��������ة وه��������ي )العن��������ف 
األسري( وتستعرض هذه الدعاوى 
املشكات والتجاوزات او خصومات 
لفظية او بدنية بني الزوجني يضطر 
الطرف��������ان على اثره��������ا للحضور الى 
املحكم��������ة ما يعق��������د األم��������ور فممكن 
ملشكلة بسيطة أن تكبر وتؤدي إلى 

التفريق بينهما". 

ويواصل القاضي "في هذه الحاالت 
يتوج��������ب عل��������ى نقاب��������ة املحامني أن 
يكون دورها ايجابيا وليس سلبيا 
باتج��������اه تعقي��������د األمور ف��������ي انتهاء 
ولي��������س  الصل��������ح  وتعمي��������م  الن��������زاع 
التحريض وإقامة دعاوى"، حس��������ب 

رأي القاضي. 
وع��������ن الزواج املختل��������ط بني مكونات 
بتنوعه��������ا  املع��������روف  املحافظ��������ة 
الس��������كاني بالقومي��������ات والطوائ��������ف 
واألديان  فيقول القاضي انه "بسبب 
طبيعة التعايش بني أبناء ومكونات 
املحافظة هناك العديد من الزيجات 

ب��������ني مكوناته"، الفتا إل��������ى إن "اغلب 
ح��������االت ال��������زواج إل��������ي حصل��������ت بعد 
ن��������زوح العائ��������ات أدت إل��������ى الطاق 
كونه��������ا تم��������ت تحت ظروف قاس��������ية 

للطرفني".
 )100( "كل  أن  القاض��������ي  ويعتق��������د 
حال��������ة زواج من ه��������ذه الزيجات التي 
تمت تحت تل��������ك الظروف )70( حالة 
منها انته��������ت باالنفصال بعد عودة 
وانته��������اء  أماكنه��������م  إل��������ى  األهال��������ي 
الظروف االضطرارية التي جبرتهم 
على االرتباط والزواج بدون التفكير 
الحيثيات والش��������روط"،  بالكثير من 
الفتا إل��������ى أن "اغلب هؤالء الزوجات 
ك��������ن زوج��������ة ثاني��������ة بس��������بب الحاجة 
وظ��������رف النزوح وانته��������ى مصيرهن 
بالطاق بس��������بب العودة إلى أماكن 
سكناهن على سبيل املثال ان يكون 
الزوج من االقليم او كركوك والزوجة 

من الرمادي أو تكريت".
"اإلج��������راءات  أن  القاض��������ي  ويب��������ني 
القانوني��������ة املعمول به��������ا في قضايا 
الزيجات ب��������ني األع��������راق والقوميات 
والطوائ��������ف املختلفة للمحافظة هي 
نف��������س اإلج��������راءات املعم��������ول بها في 
القان��������ون العراقي الخاص باألحوال 
الش��������خصية  وامل��������واد  الش��������خصية 
لألديان غير املس��������لمة وهناك الكثير 
م��������ن  الك��������رد متزوج��������ون م��������ن العرب 

والتركمان" . 
وياحظ قاض��������ي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية بعض ح��������االت التفريق 
الت��������ي تت��������م بس��������بب ال��������زواج بزوجة 
ثاني��������ة، يق��������ول "من خال الش��������واهد 
عل��������ى قضايا املحافظة ت��������رد طلبات 
تفري��������ق لزوج��������ات إذا ت��������زوج الرجل 
بزوجة ثانية"،  معتبرا اياها "ظاهرة 
ملحوظ��������ة ل��������دى القومي��������ة الكردي��������ة 
تقبل  وع��������دم  باملحافظ��������ة  الس��������اكنة 
الزوجة األولى بش��������ريكة معها وهذا 
قلي��������ل في املناط��������ق العربية ويعتبر 

نادرا في املناطق التركمانية".
 ويلف��������ت القاض��������ي إل��������ى أن "اغل��������ب 
قضايا التخارج التي يراها ياحظ 

فيها عزوفا عن الزواج لدى القومية 
التركماني��������ة بال��������ذات، ناهي��������ك ع��������ن 
املش��������اكل املادية التي أبرزها السكن 

والوضع االقتصادي".
وعن حاالت ال��������زواج والطاق خال 
انتش��������ار  أثن��������اء  الصح��������ي  الحج��������ر 
وباء كورونا، يق��������ول القاضي "تمت 
ماحظ��������ة ارتف��������اع ح��������االت الط��������اق 
ف��������كل )70( عق��������د زواج تقابل��������ه )20( 
حالة ط��������اق". وبش��������أن  دور البحث 
االجتماعي في تقليل حاالت الطاق 
يقول "سابقا كان الباحثون ينتقلون 
وتح��������ل  والعائ��������ات  املن��������ازل  إل��������ى 
املشاكل باالجتماع العائلي وجميع 
األط��������راف، لك��������ن حاليا وبس��������بب قلة 
الكوادر الوظيفية أصبح دور البحث 
االجتماع��������ي محجم��������ا وبالتالي لن 
حي��������ث  باإلص��������اح  دوره  يم��������ارس 

أصبح عمله روتينيا وشكليا".
ويرى القاض��������ي أن "محكمة األحوال 
الش��������خصية في املحافظة تعاني من 
مشكلة أساسية بعد تحرير املناطق 
من عناصر )داع��������ش( وهم املتوفون 
حيث يتعذر كثيرا إصدار ش��������هادات 
وفاة لهم"، ويقترح بان "تكون هناك 
إجراءات مثل طلب ش��������هود او إعان 
فقدان حتى يتمكن ذووه وأصحاب 
ش��������هادة  اس��������تخراج  م��������ن  العاق��������ة 
وف��������اة حيث اننا لم نص��������در إلى االن 
ش��������هادات وفاة كون اغل��������ب األطراف  
يق��������ال  وان  التهم��������ة  م��������ن  تتخ��������وف 
عنهم متعاونون مع االرهاب س��������واء 

عوائلهم او األفراد والشهود".
م��������ن جانب ث��������ان، تش��������ير إحصائية 
زودت صحيف��������ة القض��������اء به��������ا م��������ن 
قبل إدارة املحكم��������ة إلى أن "املحكمة 
حسمت منذ بداية العام 2021 لغاية 
نهاية ش��������هر تش��������رين األول املاضي 
ع��������دد  كان  فيم��������ا  دع��������وى    )7618  (
الدعاوى  الواردة إليها خال الفترة 
نفس��������ها ) 9863(  والدعاوى املدورة 
م��������ن العام املاض��������ي بلغ��������ت ) 2350( 
دع��������وى، في حني بلغت عقود الزواج 

للفترة ذاتها )1624( عقدا" . 

األحوال الشخصية في كركوك: "إثبات النسب" أبرز القضايا 
ونحتاج دور البحث االجتماعي للتقليل من الطالقات

استئناف األنبار تناقش قانونية العمالت 
الرقمية واالفتراضية

■ بغداد / ايناس جبار 
  

أقامت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف األنبار 
االتحادية ورشة عمل تناولت الحديث عن 
وقانونية  والرقمية  االفتراضية  العمات 

التداول فيها.
وق��������ال مراس��������ل املرك��������ز اإلعام��������ي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى إن "الورش��������ة حضره��������ا 
السيد رئيس محكمة االستئناف القاضي 
واملدعي العام في االنبار والس��������ادة نواب 
رئي��������س االس��������تئناف والس��������ادة أس��������اتذة 
كلي��������ات القانون والعلوم اإلس��������امية  في 
كل من جامعة األنبار والفلوجة واملعارف 
وجنات العراق وع��������دد من الحقوقيني من 
نقاب��������ة املحامني ومديرية ش��������رطة األنبار 

وهيئة النزاهة وعدد من اإلعاميني".

وأضاف "تضمنت الورش��������ة كلمة للس��������يد 
رئيس االستئناف خال الورشة ودراسة 
موجزة لكل من القاضي علي دايح جريان 
نائب رئيس اس��������تئناف االنبار والدكتور 
معت��������ز عل��������ي صبار أس��������تاذ القان��������ون في 
جامع��������ة األنبار والدكتورة نغم الش��������اوي 
أس��������تاذة القان��������ون الجنائ��������ي ف��������ي جامعة 
الفلوجة ودراس��������ة موج��������زة للدكتور عبد 
الرحمن حمدي أس��������تاذ الشريعة في كلية 

العلوم اإلسامية".
ولفت إلى أن "الورشة تخللها عرضا فنيا 
للعم��������ات االفتراضية لألس��������تاذ س��������ميح 
القاس��������م، إضاف��������ة إل��������ى مداخ��������ات مهمة 
للس��������ادة الحضور وقد خلص املجتمعون 
إلى وج��������وب التعامل بح��������ذر مع العمات 
االفتراضية ووجوب اإلس��������راع في إصدار 

تعليمات أو أنظمة لتنظيم التعامل بهذه 
العمات لحني تشريع قانون ينظم العمل 
بهذه العم��������ات ويحدد مدى مش��������روعية 
التعام��������ل بها من عدمه خاصة بعد ظهور 
حاالت م��������ن الت��������داول به��������ذه العمات في 
محافظه االنب��������ار وض��������رورة التعامل مع 
ه��������ذه الظاهرة م��������ن جوانبه��������ا القانونية 
والفنية والشرعية واملصرفية وتفادي ما 
قد ينجم عنها م��������ن مخاطر اقتصادية او 

أمنية تجاه املجتمع واألفراد". 
يذكر أن تنظيم هذه الورشة جاء بناء على 
توجيهات مجل��������س القضاء األعلى املوقر 
ف��������ي عق��������د ورش عم��������ل تناق��������ش مواضيع 
الس��������اعة ذات البعد القانوني وقد أقيمت 
الورش��������ة في مقر اس��������تئناف االنبار على 

قاعة القاضي حميد نوري الدليمي.

■  بغداد/ سحر حسين 
 

وقال��������ت مدي��������رة البح��������ث االجتماعي في 
تصريح ملراس��������ل املركز اإلعامي ملجلس 
الدع��������اوى  "ع��������دد  ان  االعل��������ى  القض��������اء 
املعروضة على مكاتب البحث االجتماعي 
في عام 2021  قد زاد عن عام 2020 حيث 
بلغت )148236( دع��������وى عام 2021 فيما 

كانت في عام 2020 )115063(".
وأرجعت هذه الزيادة الى "عدة اس��������باب 
منه��������ا اجتماعي��������ة تتمث��������ل ب�ع��������دم توفر 
الس��������كن والخاف��������ات العائلية واس��������باب 
اقتصادية وكذلك الزواج املبكر والسكن 
املش��������ترك مع اه��������ل الزوج ما ي��������ؤدي الى 
تدخ��������ل االهل في حياة الزوجني بش��������كل 
س��������لبي وكذلك اعتماد الزوج ماديًا على 
أهله والخيانة الزوجية بسبب االنترنت، 
والسكر الشديد وتناول الحبوب املخدرة 

وغيرها من األسباب".  
الدع��������اوى  "مجم��������وع  ان  وأوضح��������ت 
املعروض��������ة ملحاكم االحوال الش��������خصية 
في رئاس��������ات محاكم االستئناف بلغت ) 
148236( لعام 2021 دعوى حس��������م منها 
)119663( دعوى حيث جاءت  رئاس��������ات 
اس��������تئناف )النج��������ف وكرك��������وك وذي قار 
وواس��������ط واملثن��������ى وكرب��������اء االتحادية( 
بنسبة حس��������م %100 فيما تلتها رئاسة 
استئناف القادسية بنسبة حسم )96%( 
ام��������ا املرتب��������ة الثالثة فقد كانت لرئاس��������ة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادية بنس��������بة 

حسم )94%(". 
وفيم��������ا يتعل��������ق بدع��������اوى الصل��������ح ف��������ي 
رئاسات محاكم االس��������تئناف كافة لعام 
2021 فقد أوضحت "بلغ مجموع دعاوى 

الصلح لع��������ام 2021  )6903( دعوى فيما 
بلغت دعاوى االبط��������ال )20917( منوهة 
ال��������ى ان "أكث��������ر م��������ن %50  م��������ن دع��������اوى 
االبط��������ال هي دع��������اوى صل��������ح وذلك عند 
إقام��������ة الدع��������وى  واج��������راء التبلي��������غ في 
مكت��������ب البحث االجتماعي يقوم الباحث 
االجتماعي بمعرفة املشاكل التي أقيمت 
من اجلها ويح��������اول تذليلها وفي اليوم 
املح��������دد إلج��������راء البح��������ث االجتماعي ال 

يحضر املتداعيان". 
واوضحت ان "رئاسة محكمة استئناف 
بغداد الرصافة االتحادية احتلت املرتبة 
االول��������ى اذ كان ع��������دد دع��������اوى الصل��������ح 
فيم��������ا ج��������اءت رئاس��������ة  دع��������وى   )1269(
الك��������رخ االتحادي��������ة باملرتبة  اس��������تئناف 

الثاني��������ة بع��������دد دعاوى الصل��������ح )1041( 
دعوى وجاءت رئاسة محكمة استئناف 
 البص��������رة االتحادي��������ة باملرتب��������ة الثالث��������ة 

بعدد )817(". 
أم��������ا حج��������ج االذن بال��������زواج الثاني فقد 
ذكرت امل ان "ع��������دد حجة االذن بالزواج 
الثاني في رئاس��������ات محاكم االستئناف 
االتحادي��������ة بلغت في ع��������ام 2020 )5710( 
حجة فيما بلغت ف��������ي عام 2021 )7022( 
حج��������ة"، مبين��������ة ان "الس��������بب وراء ارتفاع 
هذه املعامات يرجع إلى جملة أس��������باب 
منها ع��������دم اإلنجاب والرغب��������ة في زيادة 
ف��������ي املناط��������ق الريفية  النس��������ل وخاصة 
وم��������رض الزوجة األولى وأيضا تحس��������ن 

الحالة املعيشية لدى بعض األفراد".

إحصائية: زيادة في حاالت الزواج 
بزوجة ثانية

مبنى رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية

■ اسباب عديدة وراء الزواج الثاني ابرزها النسل

●  7th Year  Issue (72) February 2022السنة السابعة/ العدد )72( شباط  2022

كشفت دائرة العاقات العامة والشؤون القانونية/ قسم البحث االجتماعي عن تصاعد 
الدعاوى املعروضة على مكاتب البحث االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية لعام 

2021 لرئاسات املحاكم كافة واملتضمنة دعاوى الصلح واإلبطال ودعاوى الضم ومراقبة 
السلوك و حجج اإلذن بالزواج الثاني.
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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.

األول��������ى املحافظ��������ة عل��������ى وح��������دة تفس��������ير القواعد 
القانوني��������ة الت��������ي تطبقه��������ا جه��������ة املحاك��������م، وبهذا 
التفس��������ير تتأكد وحدة القانون ال��������ذي تطبقه هذه 
املحاكم، كما يتأكد - عمليًا - مبدأ مس��������اواة األفراد 
أمام القان��������ون, والثاني��������ة مراقبة تطبي��������ق املحاكم 
للقان��������ون، وال تعم��������ل محكم��������ة التميي��������ز فقط على 
تأكيد احترام القواعد املوضوعية بل أيضًا القواعد 
اإلجرائي��������ة )د.فتح��������ي والي، املبس��������وط ف��������ي قانون 

القضاء، املدني، الجزء الثاني، ص6١١-6١٢( 
وبه��������ذا الص��������دد نص��������ت امل��������ادة )٢0٣( م��������ن قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة رق��������م 8٣ لس��������نة ١969 عل��������ى أن 
)للخصوم أن يطعنوا تمييزًا لدى محكمة التمييز 
ف��������ي األحكام الص��������ادرة من محاكم االس��������تئناف أو 
محاكم البداءه أو محاكم األحوال الشخصية، ولدى 
محكمة استئناف املنطقة في األحكام الصادرة من 

محاك��������م الب��������داءه وذلك في األحوال اآلتي��������ة :- ١- إذا 
كان الحكم ق��������د بنّي على مخالف���ة للقانون أو خطأ 
في تطبيقه أو عيب ف��������ي تأويل���ه. ٢- إذا كان الحكم 
ق��������د صدر على خ��������اف قواعد االختص��������اص. ٣- إذا 
وقع في اإلج��������راءات األصولي����������������ة التي اتبعت عند 
رؤي��������ة الدعوى خطأ مؤثر ف��������ي صحة الحكم. 4- إذا 
صدر حكم يناقض حكمًا سابقًا صدر في الدعوى 
نفس��������ها بني الخصوم أنفس��������هم أو من قام مقامهم 
وح��������از درجة الثب��������ات. 5- إذا وقع ف��������ي الحكم خطأ 

جوهري.
يتض��������ح إن الطع��������ن قد يوجه الى ق��������رار الحكم ذاته، 
وق��������د يوجه الى اإلجراءات واألوض��������اع التي وافقت 
إص��������داره. وقد ح��������ددت الفقرة )١( من امل��������ادة )٢05( 
كيفي��������ة الطعن ف��������ي األح��������كام إذ جاء فيه��������ا ) يكون 
الطعن في الحكم بطري��������ق التميي����ز بعريضة تقدم 

ال��������ى املحكمة املختصة بنظر الطعن أو الى املحكمة 
التي أصدرت الحكم أو محكمة محل إقامة الدعوى 
ت الفقرة )٢( من ذات 

ّ
طالب التمييز ( في ح��������ني بين

امل��������ادة ما يج��������ب أن تش��������تمل علي��������ه العريضة ومن 
تلك البيانات بيان أوج��������ه مخالفة الحكم للقانون، 
إذ يس��������تلزم بيان األس��������باب التي ت��������ؤدي الى نقض 
الحكم املميز من جهة القانون، وتعد هذه البيانات 
إلزامية لقب��������ول عريضة الطعن م��������ع بيانات أخرى 
أش��������ارت إليها باق��������ي فقرات املادة أع��������اه. وان خلو 
العريض��������ة التمييزية من بيان األس��������باب القانونية 
والتي يستند إليها الطاعن في طعنه موجب لردها 
، وبالتالي ال تخ��������وض املحكمة في موضوع 

ً
ش��������كا

الطعن التمييزي، ولكن املخالفة الصريحة للقانون 
ذات األثر البنّي على صح��������ة الحكم موجبة لنقضه 
وتتصدى محكمة التميي��������ز للحكم بالرغم من عدم 

كفاي��������ة البيان��������ات واألس��������باب املقدمة م��������ن املميز إذ 
نصت املادة )٢١١( من قانون املرافعات املدنية على 
أن ) تنقض محكمة التمييز الحكم املميز من تلقاء 
نفسها إذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات 
أثر َبني على صحته وان كانت البيانات واألسباب 
التي قدمها املميز غير كافية لذلك ( وهذا استثناء 
عل��������ى األصل ال��������وارد ف��������ي بيانات عريض��������ة الطعن 
التميي��������زي الوارد في الفقرة )٢( من املادة )٢05( من 
قانون املرافعات املدنية، وقد تفرد قانون املرافعات 
املدنية رقم 8٣ لس��������نة ١969 به��������ذا النص دون باقي 
قوان��������ني املرافعات العربي��������ة واألجنبية وهذه املادة 
منقولة من املادة )٢4١( من قانون أصول املحاكمات 
الحقوقية العثماني )ضياء ش��������يت خطاب، الوجيز 
في ش��������رح قانون املرافعات املدنية، ص٣45( والعلة 
ف��������ي وض��������ع ه��������ذا الن��������ص ضم��������ن نص��������وص قانون 

املرافعات املدنية، هو - كما تم اإلش��������ارة في ما تقدم 
- ملمارس��������ة محكم��������ة التمييز لوظيفته��������ا من خال 
تقوي��������م األخط��������اء القانوني��������ة في األح��������كام لضمان 
س��������امة تطبي��������ق القان��������ون. ومث��������ال تطبيقات نص 
املادة )٢١١( مرافعات مدنية إذا طعن احد الخصوم 
بحكم ص��������ادر ضده، وقد َب��������ني اعتراضاته واتضح 
عدم مقبولي��������ة اعتراضات��������ه، وان املحكمة - محكمة 
التمييز - وج��������دت إن الحكم في��������ه مخالفة صريحة 
للقان��������ون فتك��������ون صاحيته��������ا عل��������ى وف��������ق النص 
املذكور نقض الحكم من تلقاء نفسها وتعد مخالفة 
صريح��������ة للقانون صدور حكم عل��������ى خاف قواعد 
االختص��������اص، أو نظر محكمة االس��������تئناف للطعن 
رغم وقوع��������ه خارج مدة الطعن والجدير باملاحظة 
بهذا الص��������دد أن يكون النقض ملصلحة املميز التي 

لم يقدم اعتراضات كافية لنقض الحكم.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز املبادئ القضائية للقرارات التمييزية دائرة البحث االجتماعي في قضاء األحداث

الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

380 / الهيئة املوسعة املدنية/ 2021 

املبدأ: 
ال يجوز الترجيح بي حك��������م قضائي وبي قرار صادر في إضبارة 
تظلم، ألن املادة )217( من قانون املرافعات املدنية إش��������ترطت أن يقع 

التناقض بي حكمي نهائيي صادرين في موضوع واحد.

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداولة من الهيأة املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادي��������ة، وجد أن طال��������ب  الترجي��������ح )م. ا. ح( كان قد طلب من هذه 
الهي��������أة ترجيح الحك��������م الصادر عن محكمة األحوال الش��������خصية في 
الكرخ بالع��������دد 5633/ش/2020 ف��������ي 2020/11/16 واملتضمن تأييد 
حضانة االطفال كل من )ت و أ و ر( لوالدتهم )ك ع ع( لغرض مراجعة 
كافة الدوائر الرس��������مية باستثناء مديرية الجوازات العامة وعدا السفر 
باملحض��������ون خارج الع��������راق على الق��������رار املرقم 25/تظل��������م/2021 في 
2021/10/4 والص��������ادر عن ذات املحكمة واملتضمن تنصيب )ك ع ع( 
وصية مؤقتة على االطفال املش��������ار اليهم آنف��������ًا لغرض مراجعة دائرة 
الجوازات وأصدار جوازات الس��������فر لهم والس��������فر به��������م خارج العراق. 
وتجد ه��������ذه الهيأة بأن أحكام املادة 217 من قان��������ون املرافعات املدنية 
غير متواف��������رة في الطلب اعاله والتي اش��������ترطت ان يقع التناقض بي 
حكم��������ي نهائيي صادرين في موضوع واح��������د, إذ ال يجوز الترجيح 
ب��������ي حكم قضائي وبي ق��������رار صادر في اضب��������ارة تظلم من األوامر 

على العرائض. 
لذا قرر رد طل��������ب الترجيح من هذه الجهة. وصدر القرار باالتفاق في 

12/ربيع الثاني/1443ه� املواف���ق 2021/11/17م.

 
662/ الهيئة املوسعة الجزائية/ 2021 

املبدأ:
إن الش��������ك وفقا للقواعد العامة في القانون الجنائي يجب تفس��������يره 

ملصلحة املتهم.

القرار: 
لدى التدقيق واملداولة من الهيأة املوسعة الجزائية في محكمة التمييز 
االتحادية. وجد أن املحكمة الجنائية املركزية في بغداد/ الهيأة الثانية 
كان��������ت قد اص��������درت بتاري��������خ 2021/6/22 وبالدع��������وى املرقمة 2551/
ج2020/2 قراره��������ا املتضم��������ن االصرار على قرارها الس��������ابق بالعدد 
2199/ج/2011 في 2018/3/12 والغاء التهمة املوجهة للمتهم )ر ع ع( 
وفقًا ألحكام املادة الثانية/8 وبداللة املادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 
االرهاب رقم 13 لسنة 2005 واالفراج عنه واخالء سبيله من التوقيف 
 ان لم يكن هناك مانع قانوني وذلك لعدم كفاية االدلة املتحصلة 

ً
ح��������اال

ض��������ده عن جريمة خط��������ف املجنى عليه )ع ج ك( بعد اس��������تدراجه إلى 
احد الدور الس��������كنية ومن ثم حج��������زه وتعذيبه واالتصال بذويه وطلب 
فدية مالية مقابل اطالق س��������راحة وذلك في منطقة بغداد/ حي االعالم 
بتاري��������خ 2009/10/14 وتجد اكثرية هذه الهيأة بان القرار املذكور قد 
جاء صحيحًا وموافقا لألص��������ول واحكام القانون. ذلك ان املتهم انف 
الذك��������ر كان قد انكر التهمة املس��������ندة إليه اثن��������اء املحاكمة مبينًا من ان 

اعتراف��������ه في دور التحقيق كان قد انتزع من��������ه باالكراه والتعذيب وقد 
تأيد ذل��������ك بالتقرير الطبي الخاص به بالع��������دد 1696 في 2011/1/24 
وبالتال��������ي فان اعت��������راف املتهم في ضوء ذلك ال يمك��������ن االعتماد عليه 
كدليل قانوني في هذه القضية وان اقوال املش��������تكي قد جاءت مجردة 
ول��������م تعزز بأي دلي��������ل او قرينة قانونية اخرى تؤيدها. وان املش��������تكي 
في ملحق اقواله ام��������ام محكمة الجنايات اثناء املحاكمة كان قد تنازل 
عن طلب الش��������كوى ضد املتهم املذكور كل ذلك مما يجعل االدلة التي 
تحصل��������ت ضده قد جاءت غير كافية من الناحية القانونية وال مقنعة 
للتجري��������م وفرض العق��������اب في جريمة تصل عقوبتها االعدام ش��������نقًا 
حتى املوت وقد شابها الشك الذي يفسد االستناد إليها في بناء حكم 
قضائي س��������ليم وان الش��������ك املذكور وفقًا للقواع��������د العامة في القانون 

الجنائي يجب تفسيره ملصلحة املتهم في الدعوى. 
ل��������ذا قرر تصديق القرار آنف الذكر، وصدر القرار باالكثرية اس��������تنادًا 
ألحكام املادة )259/أ/2( من قانون اصول املحاكمات الجزائية في 20/

ربيع األول/1443ه� املوافق 2021/10/26م.
 

3030/ الهيئة االستئنافية عقار/ 2021 

املبدأ:
ال يج��������وز إحتس��������اب أجر املثل ملدة تزيد على خمس عش��������رة س��������نة 

سابقة إلقامة الدعوى.

القرار: 
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة وج��������د أن الطعن التمييزي مق��������دم ضمن املدة 
 ولدى عطف النظر عل��������ى الحكم املميز 

ً
القانوني��������ة فقرر قبوله ش��������كال

وجد انه غير صحيح ومخالف الحكام القانون فقد طلب املدعي الزام 
املدعى عليها بتأديتها له أجر املثل عن استغاللها لسهامه في العقار 
املرقم 2/1702 مقاطعة 21 السالم ونتيجة املرافعة امام محكمة البداءة 
وفي جلسة 2020/11/3 اقر وكيل املدعى عليها باشغال موكلته لها 
وس��������هام ش��������قيقتها )ه� ع( وعلى ضوء ذلك اجرت املحكمة الكش��������ف 
املوقع��������ي على العقار بمعرفة خبير مس��������اح وخبي��������ر قضائي لتقدير 
مس��������احة الجزء املس��������تغل من قبل املدعى عليها واحتساب أجر املثل 
على ضوء تلك املس��������احة وس��������هام املدعي وفي جلسة 2020/11/24 
فقد كلف��������ت املحكمة املدعي بحصر الفترة الزمنية املطالب بأجر املثل 
عنها والتي حددها من 2005/5/1 لغاية اقامة الدعوى في 2020/9/6 
وعل��������ى ضوء ذلك اصدرت محكمة البداءة حكمها محل االس��������تئناف 
وقد اعادت محكمة االس��������تئناف احتساب املساحة املشغولة من قبل 
املدعى عليها بمعرفة ثالثة خبراء مختصي والتي قلت عن املس��������احة 
املثبتة من قبل الخبير املس��������اح امام محكم��������ة البداءة وعلى ضوء ذلك 
كلفت املحكمة الخبير القضائي املنتخب باعادة احتس��������اب مبلغ أجر 
املثل على ضوء املس��������احة الجديدة وقدم الخبير ملحق تقريره والذي 
اتخذته محكمة االس��������تئناف س��������ببًا لحكمها املميز دون أن تالحظ أن 
الخبي��������ر في تقريره االول وملحقه قد احتس��������ب أج��������ر املثل  ملدة تزيد 
على خمس عش��������رة س��������نة س��������ابقة القامة الدعوى خالفًا ملا يقتضيه 
القان��������ون فقرر نق��������ض الحكم املميز واعادة االضب��������ارة الى محكمتها 
التباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعًا للنتيجة وصدر القرار 
 بأح��������كام املادة  3/210 من قانون املرافعات املدنية في 

ً
باإلتفاق عمال

2021/7/25 م .

المخالفة الصريحة للقانون وبيانات وأسباب الالئحة التمييزية

إن الفكرة األساسية من إيجاد قضاء 
األح��������داث عل��������ى مس��������توى مرحلت��������ي 
التحقي��������ق واملحاكم��������ة ه��������و الس��������عي 
إلص��������اح ه��������ذه الش��������ريحة املعرض��������ة 
للتشرد واالنحراف والجنوح, والعمل 
ال��������دؤوب عل��������ى اتخاذ كافة الوس��������ائل 
العلمي��������ة الحديثة ف��������ي التعامل معها 
من اجل الوص��������ول الى نتيجة واقعية 
متمثلة بتهذيب س��������لوكهم وإعادتهم 
ال��������ى املجتمع ش��������أنهم ش��������أن أقرانهم 
اآلخري��������ن، وم��������ن أج��������ل ه��������ذه الفك��������رة، 
ولغرض رس��������مها عل��������ى ارض الواقع، 
وجدت محاكم األحداث بكل تشكيلتها 
ومفاصله��������ا وأه��������م ماتتمي��������ز به هذه 
املحاك��������م صلتها املباش��������رة بأصحاب 
االختصاص ف��������ي العلوم االجتماعية 
والنفسية، وفي مقدمة ذلك مختصني 
في البحث االجتماعي الذين يمارسون 
أعماله��������م في كل دع��������وى من الدعاوى 
املعروضة امام محكم��������ة االحداث وال 
يقتص��������ر عمله��������م عل��������ى بي��������ان وقائع 
الدعوى وكيفية وقوع الفعل الجرمي 
بل تتركز دراس��������تهم وبش��������كل مباشر 
بحالة الحدث االجتماعية والوس��������ط 
العائلي الذي كان فيه واملؤثرات التي 
دفعته نحو الجنوح وأس��������باب إقدامه 
على ارتكاب األفعال املخالفة للقانون، 
من اجل ذلك وضع املش��������رع في قانون 
رعاية األحداث في املادة )1/51( حكما 
إلزاميا على قاضي التحقيق بارسال 
الحدث الى مكتب الدراسة الشخصية 
ال��������ذي يتضم��������ن البح��������ث االجتماعي 
والتقرير النفس��������ي في حني ترك االمر 
بالخيار ف��������ي اتخاذ ه��������ذا االجراء في 

جرائم الجنح.
عل��������ى مرحل��������ة  األم��������ر  ول��������م يقتص��������ر 
التحقي��������ق فق��������د عم��������ل املش��������رع عل��������ى 

ان تك��������ون تش��������كيلة املحكم��������ة املؤلف��������ة 
برئاس��������ة قاض م��������ن الصن��������ف الثالث 
على األقل من عضوين يكون أحدهما 
مختص بالعلوم ذات الصلة بشؤون 
األح��������داث مم��������ن ل��������ه خب��������رة ال تقل عن 
خمس س��������نوات في هذا املجال وبذلك 
جعل من الباح��������ث االجتماعي عضوًا 
في املحكم��������ة ليفحص عن قرب وضع 
الح��������دث م��������ن خ��������ال وقائ��������ع الدعوى 
املعروض��������ة أثن��������اء املحاكم��������ة. وحتى 
بعد صدور الحكم وعند فرض تدبير 
مراقبة السلوك نص املشرع في املادة 
)88/ثاني��������ا( عل��������ى ان يك��������ون مراق��������ب 
الس��������لوك من الحاصلني على ش��������هادة 
بكالوري��������وس ف��������ي عل��������م االجتماع او 
الخدمة االجتماعية او العلوم االخرى 
مم��������ن لجديه خب��������رة التق��������ل عن ثاث 
سنوات، وياحظ ان توجه املشرع في 
قانون رعاي��������ة االح��������داث العراقي رقم 
76 لس��������نة 1983 على تطعي��������م الهيئة 
القضائية الثاثية املشكلة في جرائم 
الجناي��������ات بان يكون اح��������د اعضائها 
من االختصاص الذي س��������بق التنويه 

عنه.
ان التج��������ارب العملي��������ة أظه��������رت ب��������ان 
عمل هؤالء االختصاصيني وتحديدًا 
الباح��������ث االجتماع��������ي كان ل��������ه األث��������ر 
األح��������داث،  جن��������وح  بش��������أن  الطي��������ب 
فآراؤه��������م ومعلوماته��������م املقدم��������ة الى 
املحكم��������ة م��������ن خ��������ال تقري��������ر مكت��������ب 
الدراسة الشخصية كان له أهمية في 
إعطاء تص��������ور للمحكمة ع��������ن البيئة 
االجتماعية التي يعيش فيها الحدث 
الجانح وتش��������خيص حاالت الجنوح 
وأس��������بابها ف��������ي كثي��������ر م��������ن الدعاوى 
واقت��������راح ط��������رق املعالج��������ة، والحقيقة 
أن محكم��������ة األح��������داث وعن��������د فرضها 

للتدبير ف��������ي حالة ادانة الحدث كثيرا 
م��������ا تتلم��������س م��������ن محتوي��������ات تقرير 
البح��������ث االجتماعي ما يرش��������دها الى 
اتخاذ التدبير املناسب واملائم لحالة 

الحدث الجانح.
ومع كل هذه االهمية البد من االشارة 
ان قضاء االحداث بأمس الحاجة الى 
زي��������ادة فعالي��������ة ه��������ذه االختصاصات 
واعطائها دورا ملموسا في الدعاوى 
املعروضة على هذا النوع من القضاء, 
ذل��������ك الن واق��������ع ح��������ال دائ��������رة البحث 
االجتماعي وبش��������كل ع��������ام تعاني من 
عدة مش��������اكل يأتي ف��������ي مقدمتها قلة 
ال��������كادر املتخصص في ه��������ذه العلوم 
االجتماعية ام��������ام زخم الدعاوى التي 
تع��������رض عليه��������م حي��������ث ان عمله��������م ال 
يقتصر على دعاوى محكمة األحداث 
بل العمل الرئيسي هو البحث الجاري 
الش��������خصية  االح��������وال  دع��������اوى  ف��������ي 
الت��������ي تتطلب ان تمر م��������ن خال دائرة 
البح��������ث االجتماعي وه��������ذه الدعاوى 
أعدادها ال تت��������اءم مع عدد الباحثني 
االجتماعي��������ني املوجودين ف��������ي دوائر 
االجتم��������اع, ويضاف الى ذلك ان دائرة 
تفعيلها  ينبغي  االجتماع��������ي  البحث 
باالمكانيات  وتزويدها  أكبر  بش��������كل 
الضرورية التي تجعل من عملهم بحثًا 
ميداني��������ًا يعاين الباح��������ث االجتماعي 
عن ق��������رب حالة الحدث داخل اس��������رته 
واملنطق��������ة الت��������ي يس��������كنها والبيئات 
االجتماعي��������ة االخرى الت��������ي كان فيها 
وان ال يقتص��������ر عمل��������ه عل��������ى الجانب 
املكتب��������ي النظري وهذا يقتضي زيادة 
امكاني��������ة هذه الدائرة من خال رفدها 
بال��������كادر املتخص��������ص م��������ع تزويدها 
باإلمكانيات املادية التي تعينها على 

انجاز املهام املوكلة اليها.

ْد َعِهدنا 
َ
ق

َ
إن القاضي وهو بصدد إصدار الحكم القضائي، فأنُه قد يقع في خطأ، ألنُه بشر والخطأ والنسياِن طبيعة بشرية، قال تعالى )ول

ُه َعزمًا( )طه 115( كما إن نفوس الخصوم قد ال تطمئن الى عدالة األحكام الصادرة عن املحاكم سيما 
َ
ِجْد ل

َ
ْم ن

َ
ِسي َول

َ
ن
َ
 ف

ُ
ْبل

َ
إلى آَدَم ِمْن ق

عدم الثقة سجية لدى املحكوم عليه، ما دعا املشرع الى اضفاء الطمأنينة وتأمي مصلحة الخصوم من خالل إقرار الطعن في األحكام 
وطرق الطعن في األحكام حددها القانون على سبيل الحصر بهدف اعادة تقييم األحكام الصادرة على انُه ال يقبل الطعن في األحكام إال 

ممن خسر الدعوى وال يقبل ممن اسقط حقه إسقاطًا صريحًا أمام املحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل والطعن يكون أمام محكمة 
التمييز بوصفها جهة على رأس الهرم القضائي لجهات املحاكم املتعددة واملتنوعة ومهمتها أن يكون فهم املحاكم للقانون الواجب التطبيق 

واحدًا، كما تضمن سالمة تطبيقه وهي بصدد مهامها تقوم بوظيفتي:-

●  7th Year  Issue (72) February 2022السنة السابعة/ العدد )72( شباط  2022

القاضي وائل ثابت الطائي

https://www.hjc.iq/view.69259/
https://www.hjc.iq/view.69261/
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ال تخف��������ى عل��������ة تجري��������م التزوي��������ر ف��������ي املح��������ررات بوجه عام 
فاملجتمع��������ات الحديث��������ة تعتم��������د عل��������ى املحررات الرس��������مية 
والعرفية في كثير من شؤون الحياة وهذا يعتمد على الثقة 
ف��������ي هذه املحررات التي تعبر عن حقيق��������ة معينة وعليه فان 
املساس بهذه الحقيقة مؤداه فقدان هذه املحررات لوظيفتها 
االجتماعية والقانونية معا الوظيفة االجتماعية تتمثل في 
بث الثقة في نفوس االفراد من ان حقوقهم وعاقتهم محمية 
ومس��������تقرة طامل��������ا دونت في مح��������ررات مكتوب��������ة ووظيفتها 
القانوني��������ة املتجس��������دة ف��������ي ان املح��������ررات يعتم��������د عليها في 
القضاء في حس��������م املنازعات نظرا ملا توف��������ره من ادلة اثبات 
يقرر لها القانون حجية معينة والتزوير هو تغيير الحقيقة 
من خ��������ال تحريف البيانات والوقائع املثبتة على املس��������تند 
فاملح��������رر هو ركن مفترض لقيام جريم��������ة التزوير والتقارير 
الطبي��������ة هي اقرارات تصدر م��������ن الطبيب تتعلق بغيره وهي 
تب��������ني الحالة املرضي��������ة واالجراءات التش��������خصية واملعالجة 
وبي��������ان العاهة ونس��������بة العط��������ل وتحديد االج��������ازات الطبية 
او بيان س��������بب الوفاة او تقدير الس��������ن او تقدير س��������ن الفتاة 
لغاي��������ات ال��������زواج او بيان لياق��������ة الش��������خص الصحية للعمل 
او ش��������هادة خل��������و من االم��������راض املعدية او ش��������هادة والدة او 
بي��������ان قوة االبصار او قوة العقل او تقرير طبي ش��������رعي عن 

االصابات واملسببات.
 وال تخف��������ى عل��������ة تجري��������م التزوي��������ر ف��������ي التقاري��������ر الطبي��������ة 
باعتبارها ذات دور هام ف��������ي حياتنا االجتماعية فاملجتمع 
يعتمد على املحررات الطبية في كثير من شؤون الحياةوهذا 
االعتماد يرتكز على الثقة بتلك املحررات وان املس��������اس بتلك 
املح��������ررات يفقد تلك التقارير الطبي��������ة وظيفتها االجتماعية 
والقانونية وال يشترط لتحقق معنى التزوير ان تكون كافة 
البيان��������ات التي تضمنها التقرير الطب��������ي كاذبة بل يكفي ان 
يك��������ون بعضها كاذبا ولذا يعد مزورا من يحرر تقريرا طبيا 
حت��������ى لو كان محرر التقرير طبيبا اذ يكفي تغييره لحقيقة 
م��������ن اليه التقرير للقول بتوفر جريم��������ة التزوير في حقه وان 
الض��������رر الذي يلحقه التزوير بوجه عام هو االخال بحق او 
مصلحة يقرها القانون ويحميه��������ا نتيجة لتغيير الحقيقة 
في املحرر الطبي وقد يس��������تهدف التزوير مصلحة ش��������خص 
معني بالذات وقد يس��������تهدف املجتمع باس��������ره عب��������ر اهتزاز 
الثقة بالتقارير الطبية خاصة باالونة االخيرة حيث شهدت 
تقريب��������ا جميع دول العالم تزوي��������ر التقارير الطبية الخاصة 
بجائحة كورنا حيث س��������جلت الكثير من الدعاوى الجزائية 
بهذا الخصوص مما يلقي الضوء على مدى استهانة بعض 
املختبرات الطبية بارواح الناس عبر اصدارها تقارير طبية 

دون فح��������ص صاح��������ب العاقة وقد 
نص قانون العقوب��������ات العراقي في 
املادة 297منه على )يعاقب بالحبس 
مدة ال تزيد على س��������نتني او بغرامة 
عل��������ى  اعط��������ى  000 كل طبي��������ب 000 
س��������بيل املجاملة شهادة يعلم بانها 
غيرصحيح��������ة ف��������ي احدمحتوياتها 
000 واذا كان الطبي��������ب قب��������ل او اخذ 
عطي��������ة او وع��������دا العط��������اء الش��������هادة 
يعاق��������ب هو وم��������ن ق��������دم او اعطى او 

وعد او تقدم بالتوصية(.

جريمة تزوير التقارير الطبية

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي

■ غسان مرزة

وذك��������ر الباحث في مقدمة كتابه أن الوس��������ائل املتبعة في 
اإلجراءات الجنائية بش��������أن التحقيق لم تعد في األحوال 
جميعه��������ا مواكب��������ة لألوض��������اع االجتماعية والسياس��������ية 
والوس��������ائل املس��������تخدمة ف��������ي ارت��������كاب الجريم��������ة، فثورة 

االلكترونيات ووس��������ائل التواص��������ل االجتماعي وإمكانية 
ارت��������كاب الجريم��������ة ع��������ن بعد م��������ن وجود فاعله��������ا تفرض 
تطوير اإلمكانيات عند املحقق وابتكار وسائل تتماشى 
معها في الكش��������ف عن الجريمة وقد اس��������تعان من خالها 
بأسس قانونية ومفاهيم حقيقية منطقية وطرق علمية 

تلقاها من خال محاضرات أكاديمية ودورات.

كما تطرق الكاتب في كتابة املكون من س��������بعة فصول في 
الفصل األول منه املقس��������م إلى ثاث��������ة مباحث إلى نظرية 

التحقيق وأهدافه على وفق معايير حقوق اإلنسان.
وأشار الكاتب في املبحث األول منه إلى تعريف التحقيق 
وبي��������ان مدلوالته، وف��������ي املبح��������ث الثاني تن��������اول أهداف 
التحقي��������ق، أما ف��������ي املبحث الثالث فأش��������ار إلى ما يخص 

املعايير الدولية لحقوق اإلنسان في مرحلة التحقيق.
كما تن��������اول في الفصل الثاني م��������ن كتابه صفات املحقق 
من ناحية الصفات املهنية، الصفات األخاقية، الصفات 
العلمي��������ة، وتح��������دث الكاتب ف��������ي الفصل الثال��������ث إلى دور 
الخبرة في الكش��������ف عن الجريمة وتناول في بقية فصول 
كتابه إلى بعض املح��������اور املهمة في ما يخص التفتيش 

التحقيق��������ي وكل م��������ا يتعلق بمس��������رح الجريم��������ة ودوافع 
الجرم، كم��������ا تطرق إلى جنايات مس��������رح الجريمة وآثاره 
وإعادة تكوينه، وكما بني في الفصل السابع واألخير من 

كتابه مفهوم الدراية الجنائية. 
وخت��������م الباحث كتابه ب��������أن طرق الحصول عل��������ى الدليل 
أصبحت ال تغطي املس��������احة التي يصلها املجرم بس��������بب 
ابتكاراته اإلجرامية مما يستوجب إعادة النظر في سبل 
الحصول على الدليل لتعطي قضاة التحقيق واملحققني 
حق االستفادة من الطرق العلمية والفنية والتكنولوجية 
في الكش��������ف عن الجريمة مع بقاء ضمان��������ات املتهم على 
املحاكمة مصانة وتكون غاية القائم بالتحقيق الكش��������ف 

عن الحقيقة.

والــوســائــل األهــــداف  الــجــنــائــي..  التحقيق 

 ■ غاف الكتاب

■ بغداد / سحر حسين 
 

ال��ه��وات��ف الذكية  أص��ب��ح اس��ت��ع��م��ال 
وال��������ت��������واص��������ل ع�����ب�����ر ال�����س�����وش�����ي�����ال 
العاقات  ع��ل��ى  وت���أث���ي���رات���ه  م��ي��دي��ا 
التحديات  اب������رز  م����ن  االزواج  ب����ني 
ال���ت���ي تواجه  ال���ك���ب���رى وال����خ����اف����ات 
األس����ر ال��ع��راق��ي��ة، ف��ك��ث��ي��را م��ا نسمع 
ع���ن ق��ض��اي��ا خ��ي��ان��ات وج���رائ���م قتل 
وح����االت ط���اق وح��ت��ى ع��ن��ف اسري 
واح����ت����ي����ال واب������ت������زاز وغ����ي����ره����ا من 
الرئيسي  ال��ب��ط��ل  وي���ك���ون  ال���ج���رائ���م 
ف��ي��ه��ا ه����و )ال����ه����وات����ف ال���ذك���ي���ة( وال 
ننسى تحذير  الخبراء واملختصني 
والعلماء من خطورة سوء استخدام 
هذه األجهزة ألضرارها الكبيرة في 

حياة املجتمعات واألفراد.
 وف��������ي واحدة من عش��������رات القضايا 

الت��������ي ترد إلى املحاك��������م والتي كانت 
ضحيته��������ا الزوج��������ة، أف��������ادت أوراق 
القضية انه ف��������ي الثالث من حزيران 
لعام 2020 وردت رسائل من مجهول 
إلى الزوجة مما ولد الش��������ك والريبة 
ل��������دى ال��������زوج ودفع��������ه إل��������ى الغضب 
والتهور حيث لم يتمالك )جاس��������م( 
أعصاب��������ه ول��������م يس��������تطع الس��������يطرة 
على غضبه عند اكتش��������افه رس��������ائل 
على هاتف زوجته يجهل مصدرها 
فنش��������بت بينهم مش��������اجرة وخاف 

حاد.
وبعد يوم��������ني وفي حدود الس��������اعة 
مش��������كلة  حدث��������ت  مس��������اًء  الس��������ابعة 
بينهم��������ا فق��������ام بضربها وش��������تمها 
واشتد الخاف لدرجة قيام )جاسم( 
بمس��������كها من رقبتها بيده وضربها 
على منطق��������ة خصرها وخنقها ملدة 

خمس دقائ��������ق وقد فارق��������ت الحياة 
الحياة  مفارقته��������ا  وبع��������د  بعده��������ا. 
تولدت لديه فكرة ألجل الخاص من 
جريمته فقام بتعليقها في املروحة 
لكي يدعي بأنه��������ا قامت باالنتحار 
فقام بجلب )طبلة( ووضعها اسفل 

املروحة ورفع الش��������ال ال��������ذي ترتديه 
وربطه اس��������فل املروحة الس��������قفية ثم 
حمله��������ا لغ��������رض ربطها ف��������ي قطعة 
القم��������اش )الش��������ال( اال انها س��������قطت 
على وجهها من غي��������ر قصد ثم كرر 
املحاولة وربطها ثانية وبعدها قام 

بترك الدار والذهاب الى محله وبقي 
في��������ه حتى الس��������اعة الثانية عش��������رة 
والنصف من ذلك اليوم وتوجه الى 
داره، وعند مش��������اهدة زوجته معلقة 
في املروحة الس��������قفية قام بالصياح 

مدعيًا انها قامت باالنتحار.
وعن��������د القبض على املته��������م وإجراء 
التحقي��������ق مع��������ه اعت��������رف بالجريمة 
املس��������ندة اليه أمام القائم بالتحقيق 

وقاضي التحقيق.
 اطلع��������ت املحكم��������ة عل��������ى محض��������ر 
الكش��������ف واملخط��������ط عل��������ى الح��������ادث 
ومحضر الكش��������ف على جثة املجنى 
الدالل��������ة  كش��������ف  ومحض��������ر  عليه��������ا 
ومحض��������ر ضب��������ط الش��������ال وضب��������ط 
اجه��������زة املوبايات العائدة للمجنى 

عليها.
كم��������ا اطلع��������ت املحكمة عل��������ى تقرير 

الطب��������ي التش��������ريحي واملثب��������ت فيها 
ب��������ان املجنى عليها تعرضت للخنق 
بالش��������نق الرباطي ممتد من جانبي 
الرقب��������ة م��������رورا بالجه��������ة االمامي��������ة، 
ورأت ان األدل��������ة تصل��������ح ان تك��������ون 
س��������ببا للحك��������م وه��������ي ادل��������ة كافي��������ة 
ومقنعة وتولد االطمئنان التام لها 
بما يفيد الج��������زم واليقني بان املتهم 
اعاه قد ارتكب ما نس��������ب اليه وهي 
ادلة كافية الدانته وفق مادة التهمة 
املوجهة اليه وعلي��������ه قررت املحكمة 
بالس��������جن  علي��������ه  والحك��������م  ادانت��������ه 
املؤب��������د وفق اح��������كام امل��������ادة 405 من 
قانون العقوب��������ات وتحديد عقوبته 
الق��������رار وجاهيًا  بمقتضاها وصدر 
املادة  اس��������تنادًا الح��������كام  باالتف��������اق 
للتميي��������ز  قاب��������ا  االصولي��������ة  182/أ 

والتمييز التلقائي.

ــــا لــقــتــل زوجــتــه ــع زوج ــدف رســـائـــل مـــن مــجــهــول ت

موجز المحاكم
دورة 45

أعلن املعهد القضائي عن فتح باب 
التقديم للدورة )45( للعام الدراسي 

.2023 / 2022
وذك��������ر املعه��������د ان��������ه "بن��������اًء على ما 
ج��������اء بجلس��������ة املعه��������د القضائ��������ي 
ف��������ي الجلس��������ة األول��������ى لع��������ام 2022 
تقرر فتح ب��������اب التقديم الى املعهد 
للع��������ام   )45( لل��������دورة  القضائ��������ي 
الدراس��������ي 2023/2022 م��������ن تاريخ 
 3/  15 ولغاي��������ة   2022  /  2  /  13
"التقدي��������م  أن  إل��������ى  الفت��������ا   ،"2022/
س��������يكون م��������ن خ��������ال الدخ��������ول الى 
موقع مجلس القض��������اء األعلى مللء 
اس��������تمارة التقديم وس��������حبها ومن 
ثم مراجعة املعه��������د القضائي وفق 
ش��������روط التقديم املنصوص عليها 
في املادة السابعة من قانون املعهد 

القضائي رقم )33( لسنة 1976".
وأض��������اف "على املتقدم��������ني مراجعة 
املعه��������د إلكم��������ال إج��������راءات تقديمه 

ودفع الرسم القانوني".

انتحال صفة
املركزية  الجنائية  املحكم��������ة  أصدرت 
في رئاسة محكمة اس��������تئناف بغداد 
الرصافة االتحادية حكمًا بالس��������جن 
عش��������ر س��������نوات بحق مجرم��������ني قاما 
بتنفيذ عملية سطو مسلح على احد 
املن��������ازل مدعني بأنهم��������ا مفرزة تابعة 

ملكافحة املخدرات.
وذكر مراس��������ل "القضاء" أن "مجرمني 
اثن��������ني انتحا صفة مف��������رزة مكافحة 
املخ��������درات اقتحم��������ا إح��������دى الش��������قق 
لغرض السرقة وكانا مسلحني وقيدا 
صاحب الش��������قة باس��������اك لكن زوجته 
تمكنت من الهرب من الباب الرئيسي 
واالتصال بدوري��������ة النجدة وتم إلقاء 

القبض عليهما". 
قام��������ا بس��������رقة  "املجرم��������ني  أن  وب��������ني 
مبل��������غ مق��������داره ثاث��������ون أل��������ف دوالر 
ذهبي��������ة"،  ومصوغ��������ات  أميرك��������ي 
وتاب��������ع ان "املحكمة أص��������درت حكمها 
بح��������ق املجرم��������ني وفقًا الح��������كام املادة  
1/440و2و3و4 من قانون العقوبات".

تصاعد السرقات
س��������جلت إحصائية رس��������مية اعدتها 
ش��������عبة اإلحصاء في رئاسة محكمة 
استئناف بابل تصاعدا في قضايا 
الس��������رقة ف��������ي املحافظة خ��������ال العام 
باالع��������وام  قياس��������ا   2021 املاض��������ي 

السابقة.
وذكر مراسل املركز اإلعامي ملجلس 
القضاء األعلى أن "إحصائية رسمية 
كش��������فت أن مجموع قضايا الس��������رقة 
الت��������ي س��������جلتها املحاك��������م التابع��������ة 
اس��������تئناف بابل  لرئاس��������ة محكم��������ة 
االتحادية في الع��������ام املاضي وصل 
إلى 435 قضية، إذ س��������جلت محاكم 
وس��������جلت  قضي��������ة   57 الجناي��������ات 
محاك��������م الجن��������ح 333 قضي��������ة بينما 

سجلت األحداث ورود 45 قضية". 
وأض��������اف املراس��������ل أن "الع��������دد ارتفع 
قياس��������ا باالعوام السابقة فقد سجل 
قضاي��������ا،   204 نح��������و   2020 الع��������ام 
وس��������جل عام 2019 ورود 340 قضية 
وسجل عام 2018 نحو 304 قضية".

■ عالء محمد
 نصت امل��������ادة 66 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
يعتب��������ر حدثا م��������ن كان وق��������ت ارتكاب 
الجريمة قد أتم السابعة من عمره ولم 

يتم الثامنة عشرة.
وإذا ل��������م يك��������ن الح��������دث وقتئ��������ذ قد اتم 
الخامسة عش��������رة اعتبر صبيا أما إذا 
كان قد أتمها ولم يتم الثامنة عش��������رة 

اعتبر فتى.
نصت املادة 67 م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
إذا ارتك��������ب الح��������دث مخالف��������ة يحك��������م 
علي��������ه ب��������داًل م��������ن العقوبة املق��������ررة لها 
في القان��������ون بإنذاره في الجلس��������ة، أو 
بتس��������ليمه إل��������ى أحد والدي��������ه أو ملن له 
ح��������ق الوالية على نفس��������ه أو إلى مرب، 
م��������ع تنبيه��������ه باملحافظة على حس��������ن 
س��������لوك الحدث وس��������يرته، أو أن يحكم 
علي��������ه بالغرام��������ة مهما تك��������ن العقوبة 

املقررة للمخالفة في القانون.
نصت املادة 68 م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
إذا ارتكب الصب��������ي جنحة يحكم بداًل 
من العقوب��������ة املقررة لها ف��������ي القانون 
بتس��������ليمه إلى أحد ممن ذكر في املادة 
67 إذا تعه��������د كتاب��������ة باملحافظة على 
حس��������ن س��������لوكه وس��������يرته مدة ال تقل 
عن س��������تة أش��������هر وال تزي��������د على ثاث 

س��������نوات تبدأ من تاريخ الحكم، أو أن 
يحكم بحجزه في مدرس��������ة إصاحية 
مدة ال تقل عن س��������تة أش��������هر وال تزيد 
عل��������ى ثاث س��������نوات أو أن يحكم عليه 
بالغرام��������ة مهما تك��������ن العقوبة املقررة 

للجنحة في القانون.
نصت املادة 69 م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
وإذا ارتك��������ب الفت��������ى جنحة يحكم بدال 
م��������ن العقوبة املقررة في القانون بأحد 
التدابي��������ر املبين��������ة ف��������ي امل��������ادة 68 وأن 
يحجز في مدرسة الفتيان الجانحني 
م��������دة ال تزيد عل��������ى ثاث س��������نوات أو 
أن يحك��������م علي��������ه بالغرام��������ة مهما تكن 

العقوبة املقررة للجنحة في القانون.
نصت املادة 70 م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
إذا ارتكب الحدث بعد تس��������ليمه ألحد 
مم��������ن ذك��������ر ف��������ي امل��������ادة 67 جناي��������ة أو 
جنحة خال م��������دة التعهد يحكم على 
من تعهد بحس��������ن س��������لوكه أو سيرته 
بضم��������ان ال يزيد على مئ��������ة دينار إذا 
كان��������ت الجريم��������ة املرتكب��������ة جناية وال 
تزيد على خمس��������ني دين��������ارا إذا كانت 

الجريمة املرتكبة جنحة.
فيم��������ا نص��������ت امل��������ادة 71 م��������ن قان��������ون 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
يس��������قط حكم التعهد إذا أكمل الحدث 

سن الثامنة عشرة.
نصت املادة 72 م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
إذا ارتك��������ب الصبي جناية يحكم عليه 
بالحجز في مدرسة إصاحية مدة ال 
تقل عن س��������نتني وال تزيد على خمس 
س��������نوات إذا كان��������ت الجناي��������ة معاقبًا 
عليها باإلع��������دام أو بالس��������جن املؤبد، 
وبالحجز في مدرس��������ة إصاحية مدة 
ال تق��������ل عن س��������نة وال تزي��������د على أربع 
س��������نوات إذا كان��������ت الجناي��������ة معاقبًا 

عليها بالسجن املؤقت.
نصت املادة 73 م��������ن قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969:
1 – اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه 
بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحني 
مدة ال تقل عن س��������نتني وال تزيد على 
خمس عش��������رة س��������نة إذا كانت عقوبة 

الجناية اإلعدام أو السجن املؤبد.
2 – وبالحج��������ز ف��������ي مدرس��������ة الفتيان 
الجانح��������ني م��������دة ال تقل عن س��������نة وال 
تزي��������د عل��������ى نص��������ف الح��������د األقص��������ى 
للعقوب��������ة املق��������ررة للجناي��������ة إذا كانت 
هذه العقوبة الس��������جن املؤقت ويجوز 
الفت��������ى  عل��������ى  تحك��������م  أن  للمحكم��������ة 
بالحج��������ز في مدرس��������ة إصاحية مدة 
ال تقل عن س��������نة وال تزيد على نصف 
الحد االقصى املق��������رر للجناية قانونًا 
إذا كانت عقوبة الجناية تقل عن عشر 
س��������نوات على أن ال تزي��������د مدة الحجز 
في اإلصاحية مدة خمس سنوات في 

جميع االحوال.

مسؤولية األحداث
ثقافة قانونية
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صدر عن دار السنهوري في بيروت لعام 2021 الكتاب املوسوم )التحقيق 
الجنائ��������ي .. األه��������داف والوس��������ائل( للقاضي عبد الس��������تار ناهي عبد عون 

بمائتني وصفحة واحدة.
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اع��������وان القضاء ه��������م كل األش��������خاص الذين َيعين��������ون القضاة في عمله��������م القضائي 
ويس��������اهمون مس��������اهمة مؤثرة ف��������ي اداء مهمة القضاء ف��������ي اقامة العدال��������ة والفصل 
ف��������ي الخصوم��������ات، وان جميع من يطلق عليهم اعوان القض��������اء من خبراء ومحققني 
ومعاون��������ني قضائيني وموظفني وكتاب الضبط ومترجمني وغيرهم يجب ان تكون 
له��������م من الصفات التي يجب توفرها بالقاضي كي يكونوا مؤهلني ألداء هذه املهمة 
خاصة في الوقت الحاضر في ظل زيادة مسؤوليات الجهاز القضائي وزخم العمل 
في املحاكم بحيث اصبح وجود اعوانه ضرورة ماس��������ة وأصبحوا ايضا من اسباب 
نج��������اح القاضي في اداء مهام��������ه او تأخره في أدائها خاصة م��������ع كثرة الخصومات 
وقل��������ة عدد القضاة. وس��������نتناول اواًل معني القضاة الفني وه��������و الخبير الفني الذي 
تك��������ون مهمته تقديم الدليل العلمي ه��������ذا الدليل الذي هو نتاج لاختبارات العلمية 
واالس��������تنتاجات املهنية التي يتوصل اليها الخبير من خال علمه باملسائل الفنية 
البحتة والتي تساهم في انارة طريق القاضي للوصول والكشف عن اثبات الحقوق 

املتنازع عليها امام القضاء. 
والخب��������رة يمك��������ن تعريفها على انها العلم ببواطن األم��������ور او هي عبارة عن معارف 
متراكمة ومهارات عديدة يحصل عليها الش��������خص بأس��������لوب عميق من خال عمله 
في مجال معني لفترة كافية الكتس��������ابه املهارات واملعارف بحيث ان تراكم التجارب 
لديه اكس��������به هذه الخبرة الفنية س��������واء كان طبيبا او مهندس��������ا او زراعيا او خبير 
متفجرات او خبير نفطي او غيرهم بحيث يكون اكمل الدراسة الجامعية األكاديمية 
وعمل في مجال اختصاصه لعدة س��������نوات بحيث حصل على خبرة مستفيضة في 

مجال عمله. 
املش��������رع العراقي ف��������ي قانون الخبراء ام��������ام القضاء رقم ١6٣ لس��������نة ١964 املعدل اكد 
في نصوصه التش��������ريعية ان القاضي يس��������تعني بالخبير في املسائل الفنية وليس 
القانونية، ويكون هناك جدول يقيد فيه اس��������ماء الخبراء في كل منطقة اس��������تئنافية 
ولجنة مختصة للنظر في توفر الشروط في األشخاص الذين يطلبون قيد اسمائهم 
في جدول الخبراء، وقد نصت املادة )4( من القانون اعاه يشترط فيمن يقيد اسمه 
في جدول الخبراء ان يكون عراقيا وحاصا على ش��������هادة علمية معترف فيها وان 
يكون مارس الخبرة امام القضاء ملدة خمس س��������نوات على األقل، وان يكون حس��������ن 
الس��������معة والس��������لوك وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياس��������ية 
وان ال يكون قد س��������بق وان اس��������تبعد اس��������مه من ج��������دول الخبراء، اال ان��������ه صدر بعده 
القانون رقم 48 لس��������نة ١965 وهو قانون التعديل األول لقانون الخبراء امام القضاء 
الذي عدل املادة )4( اعاه والغى ش��������رط ممارس��������ة الخبرة ام��������ام القضاء ملدة خمس 
س��������نوات، وحاليا يحق الي شخص لديه ش��������هادة علمية اكاديمية وعضوا فنيا او 
مهني��������ا في النقابات الفنية او املهني��������ة او االتحادات املعترف بها ان يقدم طلبا امام 
لجن��������ة اختيار خب��������راء الجدول ويطلب فيه ان يكون خبي��������را حتى وان كان متخرجا 
حديث��������ا ودون ان يش��������ترط ان يكون لدي��������ه خبرة في مجال اختصاص��������ه فترة زمنية 
كافية لتراكم املعارف لديه، فمجرد حصول املتخرج على هوية النقابة التي ينتمي 
اليه��������ا بحكم اختصاصه ومش��������اركته ف��������ي ثاث تقارير خبرة يحق ل��������ه ان يكون من 
خبراء الجدول وان عدم اشتراط القانون مدة زمنية معينة ملمارسة الشخص العمل 
في مجال اختصاصه واكتس��������اب املهارات والخبرات املتراكمة يتناقض مع املفهوم 
االصطاحي والفقهي للخبرة التي هي العلم ببواطن األمور والتي ال يتم العلم بها 
اال بالتجارب املس��������تمرة واملعارف املتراكمة في مجال فني معني كي يكون الشخص 
مؤه��������ًا خال هذه الفترة الكتس��������اب امله��������ارات التي تؤهله ان يك��������ون عونا للقضاء، 
ك��������ون ان القاضي ينتدب الخبي��������ر لفهم املعطيات الفنية في الن��������زاع املعروض عليه 
وان القان��������ون اجاز للقاضي ان يبني حكمه على م��������ا يتوصل اليه الخبير الفني من 

معطيات، ليس هذا فحس��������ب وانم��������ا يجب ان يكون الخبير 
ايضا ُملما بالجوانب القانونية والتش��������ريعات التي تحكم 
الن��������زاع فضا الى خبرته الفني��������ة واملهنية، وبخافه يكون 
املتقاضي هو الضحية، لذا يكون من الضرورة وضع اطار 
تش��������ريعي حديث يخص هذه الفئة من اعوان القضاة نظرا 
ألهمية دورهم وان يتم تحديد مدة كافية ملمارس��������ة عملهم 
بعد الدراسة الجامعية وفي مجال اختصاصهم كأن تكون 
عش��������ر او خمس س��������نوات عل��������ى األقل كي يكون��������وا مؤهلني 
لتقديم العون الفني واملهني للقضاء نظرا ألهمية دورهم 

وتأثيره في حسم النزاعات القضائية.

أعوان القضاء
الجزء األول / الخبراء
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