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بسبب العناد.. أم تقتل ابنتها 

وتسجن 15 سنة!
إرهابي يقوم بقطع لسان 

وقلع عيني سجني معه

معهد التطوير القضائي.. أكرث من )500( 
نشاط منذ تأسيسه

القاضي إياد محسن ضمد

اإلحساس بالرأي

إحس��������اس الرأي عبارة غالبا ما يتم تداولها في س��������وح املحاكم 
وأروقتها الس��������يما من القضاة واملحامني، وتعني انك تحسست 
رأي القاضي الذي ينظر الدعوى مسبقا وقبل النطق بالحكم أو 
كتابت��������ه وإعالنه، إذ ال يج��������وز أن يكون للقاضي رأي في الدعوى 
املنظ��������ورة قبل النطق بالحك��������م، ألنه حني ذاك س��������يخضع لنص 
امل��������ادة ٩٣ / الفقرة ٣ من قانون املرافعات املدنية التي أجازت رد 
القاض��������ي اذا كان قد اب��������دى رأيا في الدعوى قب��������ل األوان، فالرأي 
املس��������بق يعني القناعة املس��������بقة قبل اس��������تكمال اإلجراءات وقبل 
االنتهاء من س��������ماع الدفوع وهذا يخل بحياد القاضي وعدالته 
ألنه يس��������تند ف��������ي اص��������دار الحكم لرأيه املس��������بق ولي��������س لوقائع 

الدعوى وأدلتها. 
 وبه��������ذا الصدد كثيرا ما يثار موض��������وع كتابة القضاة للمقاالت 
والبحوث والدراس��������ات وهل ان ذلك يمثل شكال من أشكال الرأي 
الذي يبديه القضاة ممن يكتب��������ون مقاالت وبحوثا قانونية في 
مختل��������ف املواضيع وهل ان الكتاب��������ة تعني ان القاضي طرح رأيه 
مسبقا في موضوع قانوني ما وتحسسته الناس واستشعرته 
مس��������بقا فإذا هو نظر مستقبال دعوى بذات املوضوع الذي كتب 
في��������ه مقاال او بحثا في ما مض��������ى  فمن الجائز طلب رده تطبيقا 

للمادة ٩٣-٣ - من قانون املرافعات. 
بحس��������ب رأيي فان الذهاب بهذا املذهب تحميال للنص القانوني 
ملعان  أكثر مما يحتملها  وتضييق على حرية تعبير القضاة عن 
آرائهم القانونية الن منع إبداء الرأي هنا يرد في الدعوى املنظورة 
امام القاضي وال ينسحب هذا املنع على مواضيع قانونية عامة 
ونح��������ن نعرف ان لكل دعوى أطرافا معينني وخصوما لهم مراكز 
قانونية مختلفة ومواضيع قد ال تصل حد التطابق ولكل دعوى 
خصوصيته��������ا ومالمحه��������ا الش��������كلية والقانوني��������ة الخاصة بها 
وال��������رأي املمنوع على القاضي إبدائه هو الرأي في الدعوى ذاتها 
املنظورة امامه الن الرأي املس��������بق يعني القناعة املتكونة مسبقا 
قبل ختام املرافعة وقبل استكمال االجراءات واالستماع الى اقوال 
الخص��������وم، ما يعني خلال في حياد القاضي وانه معبئ مس��������بقا 
تج��������اه رأي معني في دعوى معينة، وان هذا الراي املس��������بق يعزز 
موقف خصم على حس��������اب الخصم االخر اما االراء التي يطرحها 
القضاة في بحوثهم ومقاالتهم فهي اراء للبحث والدراسة تأتي 
على سبيل العموم وهي ال تخص دعوى محددة بخصوم ومراكز 
قانوني��������ة مح��������ددة وال تعزز موق��������ف خصوم معين��������ني وبالتالي 
من غي��������ر املمكن ان ال ينظر القاضي الكات��������ب والباحث اي دعوى 
س��������بق وان تناول موضوعها بالدراس��������ة والبحث، وتعزيزا لهذا 
 ( من مبادئ بالنغالور للسلوك 

ٔ
الرأي فقد جاء في القسم )٤-١١-ا

القضائ��������ي بان للقاضي ان يكتب ويحاضر ويعلم ويس��������اهم في 
أنش��������طة تتعلق بالقانون او النظام القانون��������ي او إقامة العدل او 
االم��������ور املتصل��������ة بها كذلك فان امل��������ادة ٤٥-ثاني��������ا- ب - من قانون 
التنظيم القضائي العراقي اش��������ترطت لترقية القاضي من صنف 
إل��������ى صنف ان يقدم بحثا له عالقة باالختصاصات القضائية او 
العدلي��������ة وكتابة مثل هذه البحوث تس��������تلزم ابت��������داء تقديم اآلراء 
ومناقشتها في ش��������تى املواضيع القانونية واس��������تنادا لذلك فان 
القول بان املقاالت والبحوث التي يعدها القاضي تعد إحس��������اس 
رأي يجي��������ز رده يعن��������ي رد جمي��������ع القضاة وه��������ذا يخالف املنطق  

السليم الذي يتطلبه الواقع القضائي والقانوني.

بغداد / القضاء

ق��������ال الس��������يد رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعلى 
القاض��������ي الدكت��������ور فائق زي��������دان إن االنس��������داد 
السياسي الذي تمر به البالد حالة غير صحية 

ومخالفة دستورية صريحة.
وتحدث القاض��������ي فائق زيدان خالل برنامجني 
حواريني لفضائيتي العراقية والشرقية عرضا 
خالل نيس��������ان الحالي عن مح��������اور عدة تتعلق 

بالعمل القضائي والتحديات الراهنة.
وذكر رئي��������س املجلس أن "الدس��������تور وضع في 
ظ��������روف مختلفة عن الظ��������روف الحالية ومعظم 
القوى السياس��������ية ت��������درك اآلن أهمي��������ة تعديله"، 
الفت��������ا إلى أن "الدس��������تور لم يخل��������ق توازنا بني 

السلطتني التشريعية والتنفيذية".
وأضاف "اقترحنا تعديل الدستور اكثر من مرة 
الن الدستور وضع في ظروف استثنائية سنة  
2005 تختلف عن الظ��������روف الحالية"، الفتا إلى 
أن "التحدي األكبر هو أن يناط تعديل الدستور 
إلى لجان متخصصة في القانون الدس��������توري 

وليس إلى سياسيني كما حصل في 2005".
وحول الوضع السياسي الراهن أفاد بأن "حالة 
االنس��������داد السياسي التي نش��������هدها هي حالة 

غير صحية ومخالفة دستورية صريحة"، الفتا 
إلى أن "التنافس السياس��������ي اآلن أش��������د منه في 

املرحلة السابقة".
وعن إمكانية تش��������كيل حكومة ط��������وارئ يرى أن 
"الظ��������روف الحالية ال تس��������تدعي وجود حكومة 

طوارئ وتش��������كيلها أمر مس��������تبعد"، وال يرجح 
أيضا "حل البرملان بل حصول توافق سياس��������ي 

للخروج من األزمة".
وعن دور الس��������لطة القضائية، يؤكد أن "القضاء 
يضطلع بدور وطني ويقترح حلوال دستورية 

وقانونية ملعالجة األزمة واالنس��������داد السياسي 
وهذا ليس تدخال في السياس��������ة، بل هو واجب 

وطني".
ويرى رئيس مجلس القضاء األعلى أن "املحكمة 
االتحادية اجتهدت في مس��������ألة استمرار رئيس 
الجمهورية ف��������ي مهامه لح��������ني انتخاب رئيس 

جديد وكان اجتهادها صحيحا".
وفيما أك��������د أن "ق��������رارات املحكم��������ة االتحادية ال 
تصدر بدافع أو تأثير سياس��������ي مطلقا"، أش��������ار 
إلى أنها "حس��������مت دعوى قان��������ون النفط والغاز 
بعي��������دا ع��������ن أي تأثي��������ر أو قصد سياس��������ي، ولم 
تس��������تهدف اإلقليم في قراراتها.. وهذه الدعوى 
تأخرت س��������نوات بدون مبرر"، مؤكدا أن "عالقة 
مجلس القض��������اء األعلى بقض��������اء اإلقليم جيدة 

ولم تحصل تقاطعات في العمل".
وفي ش��������أن آخر، ي��������رى أن "املوافق��������ة على تعيني 
املناص��������ب العلي��������ا في القضاء م��������ن قبل مجلس 
الن��������واب تحتاج إل��������ى إعادة نظ��������ر"، الفتا إلى أن 
"بعض القوى السياس��������ية ترفع شعار استقالل 

القضاء لكنها تعمل عكس ذلك".
وتحدث القاضي فائق زيدان عن وجود "فضاء 
منفل��������ت ف��������ي اإلع��������الم ليس ل��������ه عالق��������ة بحرية 

الرأي".

رئيس مجلس القضاء األعلى: االنسداد السياسي 
حالة غير صحية ومخالفة دستورية صريحة

"هناك فضاء منفلت يف اإلعالم ليس له عالقة بحرية الرأي"

بغداد/ عالء محمد

يعتب��������ر االتج��������ار بالنس��������اء أحد أش��������كال الرق 
في العص��������ر الحديث، ويعد انته��������اكا صارخا 
لحق��������وق االنس��������ان وحرياته األساس��������ية وهي 
ظاه��������رة عاملي��������ة ال تقتصر على دول��������ة معينة 

إنما تمتد لتش��������مل العديد من الدول وتختلف 
صورها وانماطها من دول��������ة إلى أخرى طبقا 
لنظرة الدولة ملفهوم االتجار بالنس��������اء ومدى 
احترامه��������ا لحق��������وق اإلنس��������ان، وم��������ن صورها 
الدعارة واالس��������تغالل الجنسي وبيع األعضاء 
البشرية واستغاللهن كالخدم في املنازل فضال 

عن الزواج القسري والسياحة الجنسية.
ويق��������ول القاضي رائد حس��������ن إن "خطورة هذه 
الجريمة تكمن في كونها أحد أنشطة عصابات 
الجريم��������ة املنظم��������ة وهو نش��������اط ي��������در ماليني 
الدوالرات على حس��������اب كرامة االنسان وايذاء 
جس��������ده ونفس��������ه ويص��������ل في بع��������ض االحيان 

إلى امل��������وت الحقيق��������ي، ونظ��������را لخطورته فقد 
أولته الكثير من املنظمات الدولية واالقليمية 
والوطنية واملنظمات الوطنية غير الحكومية 

والجمعيات االهلية اهتماما بالغا".
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بغداد / ساهرة رمضان

أعلن��������ت املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا 
حسم 45 دعوى دستورية خالل شهر 

آذار املاضي.
واوضح مراسل "القضاء" ان "املحكمة 
/169( املرق��������م  قراره��������ا  أص��������درت 

اتحادية/2021 ( املتعلق بعدم صحة 
األمر الديواني رقم )29( لس��������نة 2020 
املتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق 
في قضاي��������ا الفس��������اد والجرائم املهمة 
وإلغ��������اؤه اعتب��������ارًا من تاري��������خ صدور 
الحك��������م ملخالفته أحكام امل��������ادة )37 /
اواًل/1( م��������ن الدس��������تور الت��������ي تضمن 
حماية حرية اإلنسان وكرامته وملبدأ 
الفص��������ل ب��������ني الس��������لطات املنص��������وص 
عليها في املادة 47 من الدستور وملبدأ 

استقالل القضاء واختصاصه بتولي 
التحقيق واملحاكمة املنصوص عليها 
ف��������ي املادت��������ني 87 و88 م��������ن الدس��������تور 
ولك��������ون االم��������ر املذك��������ور يع��������د بمثابة 
تعدي��������ل لقانون هيئ��������ة النزاهة كونها 
هيئة دستورية تختص في التحقيق 
في قضايا الفس��������اد املال��������ي واالداري، 
وان املحكمة اصدرت قرارها اس��������تنادًا 
عليه��������ا  املنص��������وص  لصالحياته��������ا 
ف��������ي البن��������د ثالث��������ًا م��������ن امل��������ادة 93 من 

الدستور".
وبني املص��������در "لدى التدقيق واملداولة 
م��������ن املحكمة في الدعوى املرقمة )11/

اتحادي��������ة/2022( املتضمن��������ة الطع��������ن 
 )22014( املرق��������م  الديوان��������ي  باألم��������ر 
الص��������ادر ع��������ن مكتب رئي��������س مجلس 
ق��������ررت   )2022/1/13( ف��������ي  ال��������وزراء 

املحكمة رد دعوى املدعي ألنها فاقدة 
لسندها من الدستور.

وأش��������ار املصدر ال��������ى ان املحكمة ردت 
الدعوى املرقمة )197/اتحادية/2022( 
الخاص��������ة بطلب ع��������دم املصادقة على 
النواب،  انتخاب��������ات مجل��������س  نتائ��������ج 
وإلزام املدعى عليه باجراء العد والفرز 
اليدوي لجمي��������ع محطات االقتراع في 
الدائ��������رة الرابعة ف��������ي محافظة نينوى 
والتي اغلقت بعد الس��������اعة السادس��������ة 
مس��������اًء وكذل��������ك املحطات الت��������ي فيها 
نس��������بة االوراق الباطلة تجاوزت 5%، 
والزامه بتصحيح نسبة املشاركة في 
االنتخابات على اس��������اس من لهم حق 

التصويت وفقًا للدستور.

التفاصيل ص 2

ال��ف��ق��ر أك���ب���ر أس���ب���اب االت����ج����ار ب��ال��ن��س��اء

المحكمة االتحادية العليا تحسم 45 دعوى في آذار 

بغداد / القضاء

يش��������به قضاة، عمل محكمة التحقيق الخفر ب�"اإلسعافات 
األولية"، كون املحكمة الخاف��������رة توفر الخدمة القضائية 
للمواطن��������ني على مدار الس��������اعة وتقف عل��������ى كل الجرائم 

واألحداث التي تحصل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال الس��������يد رئيس اس��������تئناف بغداد الك��������رخ االتحادية 
خال��������د طه املش��������هداني إن "القاضي الخاف��������ر ركن مهم في 
العم��������ل القضائي ملا يؤديه من دور خ��������ارج أوقات الدوام 
وأثن��������اء العطل"، الفت��������ا إلى أن "الدوام الرس��������مي للقاضي 
الخافر يبدأ من الس��������اعة الخامس��������ة عصرا حتى الساعة 
الحادية عشرة مساء، أما في أيام العطل الرسمية فيكون 

من الس��������اعة الثامن��������ة صباحا وحت��������ى الثانية ظهرا ومن 
الساعة الخامسة عصرا حتى الحادية عشرة مساء".

وع��������ن ح��������دود صالحياته، يوض��������ح القاضي املش��������هداني 
ف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" أن " من صالحي��������ات القاضي 
الخاف��������ر إصدار القرارات املناس��������بة في كافة الجرائم التي 
ترتكب بعد نهاية أوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل 
الرس��������مية على أن تتضمن القرارات ع��������رض االوراق على 
القاضي املختص وليس له صالحية إحالة االوراق على 
القاضي املختص كما ليس من صالحياته إحالة االوراق 
إلى املحاكم االخرى حسب االختصاص املكاني النها من 

صالحية القاضي املختص".
وع��������ن نوع القضاي��������ا التي تعرض عل��������ى القاضي الخافر 

يشير إلى أنها "قضايا مختلفة من ابرزها القتل والسرقة 
واإليذاء".

من جانبه، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة عامر 
حسن شنته أن "محكمة تحقيق الخفر هي محكمة مشكلة 
تش��������كيال قانونيا يؤهلها للتمتع بكامل االختصاصات 
والصالحي��������ات املمنوح��������ة ملحاك��������م التحقي��������ق إذ تمارس 
عمله��������ا بحضور القاضي ونائب املدع��������ي العام واملحقق 
القضائ��������ي فهي محكم��������ة تتمتع باالختص��������اص النوعي 
في نظر الدعاوى كافة كما تتمتع باالختصاص املكاني 

على كافة املناطق التابعة للمنطقة االستئنافية"..

التفاصيل ص 2

القضاة الخافرون.. عمل مستمر لتقديم الخدمة القضائية على مدار الساعة

■ السيد رئيس مجلس القضاء األعلى خالل مقابلة تلفزيونية

بغداد/ إيناس جبار 

لة القانونية ملجرد تشابه  يقع الكثير من األبرياء ضحية للتوقيف واملس��������اء
أس��������مائهم مع آخرين مطلوبني عن قضايا إجرامية، وس��������ببت هذه املش��������كلة 
ج��������دال كبيرا في الفترة املاضية حت��������ى عالجها القضاء عبر إعمامات عديدة 
حدد بموجبها أن تكون املعلوم��������ات املدونة في مذكرة القبض وفق بيانات 

كاملة عن املطلوبني.
ويق��������ول القاضي علي حس��������ني جف��������ات قاضي أول محكمة الك��������رخ األولى في 
حديث إلى "القضاء" إن "مش��������كلة تش��������ابه األسماء بدأت بعد زيادة العلميات 
اإلرهابي��������ة التي أفرزت زيادة في القضاي��������ا التحقيقية ملواجهة تلك الهجمة 
بع��������د ع��������ام 2003"، الفتا إلى أن "هذه الظروف فرض��������ت إصدار مذكرات قبض 
بحق العديد من املتهمني في تلك الهجمات ومنها أس��������ماء ثنائية وأس��������ماء 
ثالثي��������ة وفي بعض األحي��������ان كنى وألقاب وكانت تص��������در اغلبها بداللة إما 
مخبر سري أو مشتك لتنفيذ مضمون املذكرات املذكورة، ما أدى إلى ظهور 
أسماء ش��������ائعة مكررة س��������ببت مش��������كالت ألصحابها". ويبني القاضي "بعد 
اس��������تقرار عمل املحاكم ت��������م التوجه إلى التنفيذ بإص��������دار مذكرة أمر القبض 
وف��������ق البيانات الكاملة الس��������م املتهم التي تتضمن االس��������م الكام��������ل والتولد 
واس��������م االم لتفادي حالة تشابه األسماء وعدم اس��������تغاللها من قبل ضعاف 
النف��������وس م��������ع العلم إن املحاكم كانت عند إصدار أم��������ر القبض ال تقرر إعمام 
هذه املذك��������رات وإنما تكتفي بإصدارها إلى الجه��������ة التحقيقية التي تتولى 
التحقي��������ق والقضية وبالنتيجة تحرص املحكمة من خالل هذا اإلجراء على 

عدم انتشار أمر مذكرة القبض وتنفيذ مضمونها".
التفاصيل ص 3

إجراءات جديدة لتالفي 
"تشابه األسماء"

https://www.hjc.iq/view.69522/
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المسؤولية القانونية للصيدلي

إضاءات
قضائية

يس��������تند النظام القانوني ف��������ي أي مجتمع م��������ن املجتمعات على 
مجموعة كبي��������رة من القواع��������د القانونية التي تحك��������م العالقات 
بني أف��������راده ومؤسس��������اته فتضبط س��������لوكهم وتح��������دد حقوقهم 
وواجباتهم وال يخرج املهنيون من أفراد هذا املجتمع عن دائرة 
املخاطب��������ني بأح��������كام القواع��������د القانونية التي يكتس��������بون منها 
حقوقهم ويتحملون التزاماته��������م. فللمهنة دور مهم في تحديد 
االلتزام��������ات وتع��������د مهن��������ة الصيدلة اح��������دى امله��������ن العلمية التي 
له��������ا غايات إنس��������انية فهي تقوم على تأم��������ني الخدمات الدوائية 
والصحي��������ة للمجتم��������ع وبم��������ا يضم��������ن س��������المة اف��������راده ويؤدي 
الصيدلي دورا بارزا في حماية صحة األفراد ضمن إطار النظام 

الصحي.
الش��������ك بان ممارس��������ة مهن��������ة الصيدل��������ة او ما يماثله��������ا من املهن 
االخ��������رى انما تخض��������ع لتنظي��������م قانوني فضال ع��������ن خضوعها 
ال��������ى التعليمات والضوابط التي تصدر م��������ن النقابة التي تعنى 
بش��������ؤونها. وتخضع مهن��������ة الصيدل��������ة بوصفها مهن��������ة علمية 
صحية تؤدي خدمة إنس��������انية و لها آثار اجتماعية واقتصادية 

الى شروط وضوابط قانونية شأنها شأن سائر املهن األخرى.
 وقد نظم املشرع العراقي مزاولة مهنة الصيدلة بموجب القانون 
رق��������م )40( لس��������نة 1971 املعدل )قان��������ون مزاولة مهن��������ة الصيدلة( 
والذي نظم الجانب التنظيمي من حيث ش��������روط ممارسة املهنة  
وواجب��������ات الصيادلة والتزاماتهم الت��������ي تمليها عليها مهنتهم 
باالضافة ال��������ى الجانب الرقابي وان مخالف��������ة الصيدلي لقواعد 
املهنة يشكل مخالفة تأديبية يستحق عليها عقوبة تأديبية اال 
انه قد تطبق بحقه عقوبة جزائية اذا ارتكب فعال عند ممارسته 
للمهن��������ة خالفا الحكام قانون املهنة وح��������دد قانون مزاولة مهنة 
الصيدل��������ة العراق��������ي  العقوبات التي تس��������ري عل��������ى الجرائم التي 
يرتكبها الصيدلي طبقا لالحكام الواردة في القانون حيث تكون 
العقوب��������ة الحبس ملدة ال تزيد على ثالث س��������نوات او بالغرامة او 
بهما مع��������ا ومنح القان��������ون لوزير الصحة س��������لطة فرض عقوبة 
غلق املحل كما الحال بالنسبة لنقابة الصيادلة حيثما اقتضت 

املصلحة العامة.
  وق��������د حدد املش��������رع العراقي االفع��������ال التي يرتكبه��������ا الصيدلي 
والتي تش��������كل جريم��������ة جنائية وهي مزاولة مهن��������ة الصيدلة من 
دون اج��������ازة او الحصول على اجازة بفتح محل بطريق التحايل  
واستعارة اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي 
اعار اس��������مه للغرض ذاته مع الحكم بغلق املحل و اعالن شخص 
غير مجاز بمزاولة املهنة عن نفسه باحدى وسائل النشر  وغش 
وتقليد احد االدوية او املس��������تحضرات الطبي��������ة او بيع اوعرض 
للبيع احد االدوية الفاس��������دة او التالف��������ة  وصناعة االدوية بدون 
اج��������ازة واس��������تيراد او بيع او ع��������رض للبيع احد املس��������تحضرات 
وامل��������واد الكيمياوي��������ة دون ان يك��������ون مجازا بذل��������ك واعتبر القرار 
39 لس��������نة 1994 جريم��������ة تهري��������ب االدوية من جرائ��������م التخريب 
االقتص��������ادي باإلضافة الى مس��������ؤولية الصيدل��������ي وفقا ألحكام 
قان��������ون املخدرات  بامل��������واد املخدرة حيث اوجب على مس��������ؤولي 
الصيدليات ان يرس��������لوا كش��������فا تفصيليا الى الجهات املختصة 

وقانون العقوبات ومنها جرائم اإلجهاض واإليذاء الخطأ.
 ونج��������د ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يحدد تعريف للدواء 
وأنواعه وان قطاع الدواء في العراق يعاني من نقص تش��������ريعي 
خصوص��������ا في مجال اس��������تيراد االدوي��������ة والغط��������اء الرقابي في 
مجال اس��������تيراد االدوية وتداخل الصالحي��������ات ونجد ان يصار 
الى تش��������ريع قانوني يهتم ب��������كل ما يتعلق بال��������دواء والصيدلة. 

وم��������ع االزدي��������اد الكبي��������ر ف��������ي خريج��������ي 
كلي��������ات الصيدلة نجد ان على املش��������رع 
اع��������ادة النظ��������ر ف��������ي اجازت��������ه للصيدلي 
بالجمع ب��������ني الوظيفة العام��������ة والعمل 
في القطاع الخ��������اص وتحديد التكييف 
القانون��������ي ملحال بي��������ع النباتات الطبية 
وممارس��������ة بيع االدوية في االسواق من 
قب��������ل اش��������خاص غير مختص��������ني وكذلك 

موضوع تسعيرة األدوية.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

بغداد / عالء محمد

وعن ح��������دود صالحيات��������ه، يوضح 
ف��������ي حديث  املش��������هداني  القاض��������ي 
إل��������ى "القضاء" أن " م��������ن صالحيات 
القاض��������ي الخافر إص��������دار القرارات 
املناس��������بة ف��������ي كافة الجرائ��������م التي 
ترتكب بع��������د نهاية أوق��������ات الدوام 
الرسمي وفي ايام العطل الرسمية 
عل��������ى أن تتضمن الق��������رارات عرض 
االوراق عل��������ى القاض��������ي املخت��������ص 
وليس له صالحي��������ة إحالة االوراق 
عل��������ى القاضي املخت��������ص كما ليس 
من صالحياته إحال��������ة االوراق إلى 
املحاكم االخرى حسب االختصاص 
املكاني النها من صالحية القاضي 

املختص".
وعن ن��������وع القضايا الت��������ي تعرض 
عل��������ى القاض��������ي الخافر يش��������ير إلى 
أنه��������ا "قضايا مختلفة م��������ن ابرزها 

القتل والسرقة واإليذاء".
م��������ن جانبه، ق��������ال قاض��������ي محكمة 
تحقيق الكرخ الثالثة عامر حس��������ن 
ش��������نته أن "محكمة تحقي��������ق الخفر 
تش��������كيال  مش��������كلة  محكم��������ة  ه��������ي 

قانوني��������ا يؤهله��������ا للتمت��������ع بكامل 
والصالحي��������ات  االختصاص��������ات 
املمنوحة ملحاكم التحقيق إذ تمارس 
عمله��������ا بحضور القاض��������ي ونائب 
القضائي  الع��������ام واملحق��������ق  املدعي 
فهي محكمة تتمتع باالختصاص 
النوعي في نظر الدعاوى كافة كما 
تتمت��������ع باالختصاص املكاني على 
للمنطقة  التابع��������ة  املناط��������ق  كاف��������ة 
االس��������تئنافية ف��������إذا كان األمر كذلك 
فان محكمة تحقي��������ق الخفر تمتلك 
الدع��������اوى  ف��������ي  الفص��������ل  س��������لطة 
املختلفة واتخاذ القرارات الفاصلة 
فيها دونما ضرورة للتأجيل متى 
كانت تل��������ك الدعاوى مهيأة إلصدار 
مثل هذه القرارات لكن الواقع الذي 
افرزته املمارس��������ة في تل��������ك املحاكم 
يكش��������ف ع��������ن قل��������ة اتخ��������اذ ق��������رارات 
املعروض  الدع��������اوى  ف��������ي  فاصل��������ة 
عليه��������ا ولعل ذلك راجع الى طبيعة 
غالبية الدع��������اوى املعروضة عليها 
والتي تحتاج إلى استيفاء اجراءات 
تحقيقية تستلزم وقتا أطول، االمر 
من  اس��������تكمالها  يس��������تدعي  ال��������ذي 
قب��������ل محكم��������ة التحقي��������ق املختصة 

بالتحقيق ابتداء".
وأض��������اف "الش��������ك أن العدال��������ة ه��������ي 
فكرة )تأبى التعطيل( كما يصفها 
البعض ويتطلب تحقيقها تسهيل 
اقل  التقاض��������ي وجعلها  إج��������راءات 
تكلفة لتصب��������ح العدالة في متناول 
الجميع ولتس��������ود ثقاف��������ة االحتكام 
إل��������ى القانون في اوس��������اط املجتمع 
وانطالق��������ا من تل��������ك الحقائق تعمل 
رئاسة االس��������تئناف ودائرة املدعي 
الع��������ام فيه��������ا عل��������ى تنظي��������م جدول 
دوري ملوع��������د الخف��������ارة للس��������يدات 
والس��������ادة القضاة وأعضاء االدعاء 
العام واملحقق��������ني القضائيني  وفي 
حال حدوث أي ط��������ارئ يحول دون 
احده��������م يت��������م تكليف ب��������دل عنه كل 
ذلك بهدف استمرار تقديم الخدمة 

القضائية لجمهور املواطنني".
وأش��������ار إل��������ى أن "محكم��������ة تحقيق 
الخف��������ر تتمتع بكاف��������ة الصالحيات 
التي تمكنها من النظر في مختلف 
الدع��������اوى واتخ��������اذ الق��������رارات فيها 
كونه��������ا محكم��������ة مختص��������ة نوعيا 
ومكاني��������ا ولكن من خالل اس��������تقراء 
عم��������ل تل��������ك املحاك��������م نج��������د ان ابرز 

الدعاوى التي تحت��������اج الى اصدار 
قرارات عاجلة والتي يش��������كل الوقت 
فيها عامال حاسما قد يترتب على 
التفري��������ط به ضياع معالم الجريمة 
وتعطيله��������ا  الحق��������وق  ضي��������اع  أو 
فالعدال��������ة كم��������ا يصفه��������ا القاض��������ي 
املرح��������وم )ضي��������اء ش��������يت خط��������اب( 
ش��������بيهة باالس��������عافات الطبي��������ة اذا 
لم تق��������دم في حينها كان��������ت عديمة 
الجدوى"، مبين��������ا أن "دعاوى القتل 
املروري��������ة  والح��������وادث  والس��������رقة 
وحي��������ازة االس��������لحة وحملها تحتل 
الصدارة في الدعاوى التي تعرض 
على محكم��������ة تحقيق الخفر فضال 
عن دعاوى املخالفات االخرى التي 
يضبطه��������ا مرتكبوها بع��������د انتهاء 
س��������اعات ال��������دوام الرس��������مي ومنها 
على س��������بيل املثال قي��������ادة املركبات 
دون وج��������ود م��������ا يثب��������ت عائديتها 
الرسمية  املستمسكات  وعدم حمل 

والتسول وغير ذلك".
وردا على سؤال يتعلق باستشهاد 
أحد السادة القضاة الخافرين الذي 
تعرض لعملية اغتيال في ميسان، 
يجي��������ب قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق 

الك��������رخ الثالث��������ة "نعم لق��������د تعرض 
القاض��������ي الش��������هيد )احم��������د فيصل 
خصاف( رحمة الله إلى اعتداء اثم 
ادى الستشهاده اثناء ذهابه لعمله 
في محكم��������ة تحقيق خفر ميس��������ان 
ليضاف إلى كوكبة الشهداء الذين 
قدمهم مجلس القضاء االعلى على 
طريق الحق والعدالة وقبل االجابة 
عن هذا الس��������ؤال البد م��������ن القول أن 
القض��������اء ف��������ي الع��������راق ال يبحث عن 
وض��������ع خاص الف��������راده يميزهم عن 
غيرهم من س��������ائر ابناء البلد بقدر 
بيئة امنة تمكنهم من اداء واجباتهم 
بالش��������كل الصحيح ولع��������ل من اهم 
متطلبات توفير تلك البيئة لعموم 
القضاة هو دعم اس��������تقالل القضاء 
كمؤسس��������ة وكأفراد من خالل النأي 
بالقضاء عن الصراعات السياسية 
ومنع التدخل في ش��������ؤونه والعمل 
عل��������ى تعدي��������ل االحكام ال��������واردة في 
الدس��������تور املنظم��������ة لعم��������ل القضاء 
بالش��������كل ال��������ذي يضمن ق��������درا أكبر 
من االس��������تقاللية له وحث االجهزة 
االمنية املعنية على بذل جهد اكبر 

لضمان تلك االستقاللية.

القضاة الخافرون .. عمل مستمر لتقديم 
الخدمة القضائية على مدار الساعة

بغداد/ إيناس جبار 

يمنح التش��������ريع العراقي األب حصرا وهو 
الول��������ي الجبري، ح��������ق اس��������تخراج جوازات 
الس��������فر ألطفاله القاصرين، إذ لم يعِط هذا 
الح��������ق ألي فرد آخر من العائلة، لكن عندما 
يتع��������ذر وجود األب تتمت��������ع األم بهذا الحق 

لكن بعد شروط وإجراءات ورقية.
يقول القاضي علي نوري ابو رغيف قاضي 
محكمة أحوال الش��������خصية ف��������ي الرصافة : 
"تمنح الوكاالت الخاصة ألغراض استخراج 
جوازات س��������فر للطفل وفق القانون العراقي 
م��������ن خالل مراجعة األب دائ��������رة كاتب العدل 
املختص��������ة لتنظي��������م وكال��������ة خاص��������ة يخول 
بموجبه��������ا األم مراجعة الج��������وازات لغرض 

إصدار جواز سفر لألبناء للقاصرين".
وب��������ني أن "القان��������ون العراقي ل��������م يمنح األم 

حق اس��������تخراج جواز السفر ألبنائها وذلك 
ألن األب ه��������و الول��������ي الجبري عل��������ى أبنائه 
القاصرين اس��������تنادا ألحكام املادة )۲۷( من 
قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة ۱۹۸۰ 
التي نصت عل��������ى أن ولي الصغير هو األب 
ث��������م املحكمة وه��������ذا خيار تش��������ريعي وعلى 
وفق هذا النص وبموجب الوالية الجبرية 
لألب على أبنائه القاصرين فان االم ال يحق 
لها مراجعة دائرة الجوازات إلصدار جواز 

سفر للقاصر".
وردا عل��������ى س��������ؤال آخ��������ر، يوض��������ح قاض��������ي 
األح��������وال الش��������خصية، إذا كان األب داخ��������ل 
البلد )العراق( ولكنه مجهول اإلقامة كيف 
يتسنى لالم اس��������تخراج الجواز وهل هناك 

مدد زمنية لذلك؟
يقول القاضي ابو رغيف "في حالة كون األب 
مجهول مح��������ل اإلقامة او غائبا تس��������تطيع 
االم مراجع��������ة محكمة األحوال الش��������خصية 
لتقدي��������م طلب بإصدار حجة وصاية مؤقتة 
لغ��������رض مراجعة دائرة الج��������وازات إلصدار 
جواز سفر للطفل وال توجد مدد زمنية في 

ذلك".
وف��������ي حال��������ة إذا ما كان األب خ��������ارج البالد، 

فم��������ا الطريق��������ة التي تمنح األم او ش��������خصا 
آخر اس��������تخراج جواز للطف��������ل؟، يوضح أن 
"ذل��������ك يكون بإصدار حج��������ة وصاية لغرض 
بمراجعة دائ��������رة الجوازات إلص��������دار جواز 
س��������فر للقاصر بموجب تل��������ك الحجة، وفي 
حالة وف��������اة األم يحق للوصي على القاصر 
مراجع��������ة الدائ��������رة املذك��������ورة بموجب حجة 
وصاية تخول��������ه مراجعة دائ��������رة الجوازات 

اإلصدار جواز سفر للقاصر".
ونوه إل��������ى حالة أخرى وه��������ي إذا كان األب 
الخط��������وات  ف��������أن  )س��������جني(  أي  محكوم��������ا 
القانونية الس��������تخراج جواز الس��������فر تكون 
من خالل إقامة دعوى أمام محكمة األحوال 
الشخصية من األم على أب القاصر بإيقاف 
واليت��������ه الجبرية عل��������ى القاص��������ر ونصبها 
وصي��������ة عل��������ى القاص��������ر لغ��������رض مراجع��������ة 
معام��������الت  لتمش��������ية  الرس��������مية  الدوائ��������ر 
القاصر ومنه��������ا مراجعة دائ��������رة الجوازات 
لغ��������رض إصدار ج��������واز س��������فر للقاصر على 
وفق ما رسمته أحكام املادة )۳۳( من قانون 
رعاية القاصري��������ن أو من خالل تقديم طلب 
م��������ن إالم إل��������ى محكمة األحوال الش��������خصية 
لغ��������رض إصدار حجة وصاية مؤقتة تخول 

بموجبها مراجعة دائرة الجوازات إلصدار 
جواز سفر للقاصر". 

من جانبها املحامية تق��������ول غفران الطائي 
ان "دع��������اوى كثي��������رة ت��������رد محاك��������م األحوال 
الشخصية بشأن استخراج بعض األوراق 
الثبوتية ومن ضمنها جوازات السفر وكون 
القانون العراقي منح الوالية الجبرية لألب 
ف��������ال يمك��������ن لالم أن تس��������تخرج جواز س��������فر 
للطفل إال في ح��������االت حددها القانون  كان 
يكون األب مفقودا أو مجهول محل اإلقامة 
أو يكون مس��������افرا خارج البالد أو محكوما 

بالسجن".
وتضي��������ف الطائ��������ي إن "اس��������تخراج ج��������واز 
الس��������فر دعوى ضم��������ن اختص��������اص محاكم 
األحوال الش��������خصية واغلب الدعاوى التي 
تقيمه��������ا النس��������اء األمهات هي في س��������بيل 
إصدار مستمس��������ك رس��������مي لالبن أو البنت 
الس��������يما تل��������ك األمه��������ات التي تروم الس��������فر 
ألجل العالج أو الدراس��������ة وإغراض الس��������فر 
وهي بالتأكيد هي مرتبطة بإجراء قانوني 
أخر الستحصال موافقة السفر لكن  األخير 
يعتبر السبب الرئيس الستخراج جوازات 

السفر".

القانون يمنح األب حصرا حق استخراج جوازات السفر ألطفاله 
ما هي احلاالت التي متنح فيها األم هذا احلق؟

بغداد / ساهرة رمضان

أص��������درت املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا عدة 
ق��������رارات مهمة، فيما كش��������فت عن حس��������م 45 

دعوى دستورية خالل شهر آذار املاضي.
"القض��������اء" ان "املحكم��������ة  واوض��������ح مراس��������ل 
أصدرت قرارها املرقم )169/اتحادية/2021( 
املتعلق بعدم صحة األمر الديواني رقم )29( 
لس��������نة 2020 املتضمن تش��������كيل لجنة دائمة 
للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم املهمة 
وإلغ��������اؤه اعتبارًا من تاريخ ص��������دور الحكم 
ملخالفت��������ه أح��������كام امل��������ادة )37 /اواًل/1( م��������ن 
الدستور التي تضمن حماية حرية اإلنسان 
وكرامت��������ه وملب��������دأ الفص��������ل ب��������ني الس��������لطات 
املنصوص عليها في املادة 47 من الدستور 
وملبدأ استقالل القضاء واختصاصه بتولي 
التحقيق واملحاكم��������ة املنصوص عليها في 
املادتني 87 و88 من الدس��������تور ولكون االمر 
املذكور يع��������د بمثابة تعدي��������ل لقانون هيئة 

النزاهة كونها هيئة دس��������تورية تختص في 
التحقيق في قضايا الفساد املالي واالداري، 
اس��������تنادًا  قراره��������ا  اص��������درت  املحكم��������ة  وان 
لصالحياته��������ا املنصوص عليه��������ا في البند 

ثالثًا من املادة 93 من الدستور".
وب��������ني املص��������در "ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة 
م��������ن املحكم��������ة ف��������ي الدع��������وى املرقم��������ة )11/

اتحادي��������ة/2022( املتضمن��������ة الطعن باألمر 
الديواني املرقم )22014( الصادر عن مكتب 
رئيس مجلس ال��������وزراء ف��������ي )2022/1/13( 
قررت املحكمة رد دعوى املدعي ألنها فاقدة 

لسندها من الدستور.
وأشار املصدر الى ان املحكمة ردت الدعوى 
الخاص��������ة  )197/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة 
بطلب عدم املصادقة على نتائج انتخابات 
مجلس الن��������واب، وإلزام املدعى عليه باجراء 
العد والفرز اليدوي لجميع محطات االقتراع 
في الدائ��������رة الرابع��������ة في محافظ��������ة نينوى 
والتي اغلقت بعد الس��������اعة السادسة مساًء 

وكذل��������ك املحطات التي فيها نس��������بة االوراق 
الباطل��������ة تج��������اوزت %5، والزامه بتصحيح 
نس��������بة املشاركة في االنتخابات على اساس 

من لهم حق التصويت وفقًا للدستور.
ومضى ال��������ى "ان املحكمة اصدرت توضيحًا 
بخص��������وص قراره��������ا بع��������دم صح��������ة االم��������ر 
الديوان��������ي رقم )29( لس��������نة 2020 بتش��������كيل 
ف��������ي قضاي��������ا  الدائم��������ة للتحقي��������ق  اللجن��������ة 

الفساد".
املحكم��������ة  اص��������درت  وان  س��������بق  حي��������ث 
االتحادي��������ة العلي��������ا قرارها بالع���������دد )169 /
اتحادي��������ة/2021(، قض��������ت بموجب��������ه الحكم 
بعدم صحة االمر الديواني رقم )29( لس��������نة 
2020، ولورود طعن على ذات االمر الديواني 
ف��������ي الدعوى املرقم��������ة )3/اتحادي��������ة/2022(، 
واملنظورة من قب��������ل املحكمة ولعدم حضور 
املدعني او وكيلهم في الجلس��������ة وبطلب من 
وكي��������ل املدعى علي��������ه قررت املحكم��������ة ابطال 
عريض��������ة الدع��������وى وفقًا للقان��������ون، وإن قرار 

االبط��������ال ليس له تأثير على القرار الس��������ابق 
املتضمن الحكم بعدم صحة االمر الديواني 

املذكور.
واش��������ار الى ان املحكمة ردت الدعوى املرقمة 
بالطعن  الخاص��������ة  )142/اتحادي��������ة/2018( 
بدس��������تورية املادة )55( م��������ن قانون ضريبة 
الدخل رقم )113( لس��������نة 1982 املعدل، اللغاء 
النص محل الطعن وعدم نفاذه استنادًا الى 
اح��������كام قان��������ون الغاء النص��������وص القانونية 
التي تمنع املحاكم من س��������ماع الدعاوى رقم 
)17( لس��������نة 2005، املعدل بالقانون رقم )3( 

لسنة 2015. 
وتاب��������ع ان املحكم��������ة ردت الدع��������وى املرقم��������ة 
)205/اتحادي��������ة/2021( الن الدع��������وى خارج 
اختصاص��������ات املحكم��������ة املحددة ف��������ي املادة 
)93( م��������ن دس��������تور جمهورية العراق لس��������نة 
2005 املادة )4( من قانون املحكمة االتحادية 
العليا رقم )30( لسنة 2005 املعدل بالقانون 

رقم )25( لسنة 2021.

المحكمة االتحادية العليا تحسم 45 دعوى في آذار الماضي

يشبه قضاة، عمل محكمة التحقيق الخفر ب�"اإلسعافات األولية"، كون املحكمة الخافرة توفر الخدمة القضائية 
للمواطنني على مدار الساعة وتقف على كل الجرائم واألحداث التي تحصل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال السيد رئيس استئناف بغداد الكرخ االتحادية خالد طه املشهداني إن "القاضي الخافر ركن مهم في العمل 
القضائي ملا يؤديه من دور خارج أوقات الدوام وأثناء العطل"، الفتا إلى أن "الدوام الرسمي للقاضي الخافر يبدأ 

من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، أما في أيام العطل الرسمية فيكون من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا ومن الساعة الخامسة عصرا حتى الحادية عشرة مساء".

https://www.hjc.iq/view.69520/


 Monthly Newspaper

صحيفة شهرية متخصصة
3تقارير

االعتراف المؤول للمتهم
مت��������ى م��������ا تم احضار املته��������م بإحدى ط��������رق اإلجبار على الحض��������ور املقررة 
قانون��������ا فانه ال بد من تدوين اقواله من قب��������ل املحقق وقاضي التحقيق في 
مرحلة التحقيق االبتدائي، ومن قبل محكمة املوضوع في مرحلة التحقيق 
القضائ��������ي وعندها فان املتهم ق��������د يعترف بالجريم��������ة املرتكبة من قبله او 

ينكر ارتكابه لها. 
ويعد االعتراف من اهم أدلة اإلثبات في الدعوى الجزائية اذ ورد النص في 
املادة 213/أ من قانون اصول املحاكمات الجزائية على ان )أ- تحكم املحكمة 
في الدعوى بن��������اًء على اقتناعها الذي تكون لديها من االدلة املقدمة في اي 

دور من ادوار التحقيق او املحاكمة وهي االقرار وشهادة الشهود.....(.
ولم يعرف املشرع العراقي االعتراف الجزائي كما لم يرد في قرارات محكمة 
التمييز االتحادية املوقرة ما يشير الى تعريفه اذ تم االكتفاء باالشارة الى 
استخدام مصطلح ) االعتراف( او )االقرار( كما هو الحال في املادة 181/ د 
من االصول الجزائية رغم ان االمر يستوجب توحيد املصطلحات القانونية 
في التش��������ريع او احكام القضاء وازاء ذل��������ك فقد بادر الفقه الى تعريفه كونه 
)قول ص��������ادر من املتهم يقر فيه بصحة ارتكاب��������ه للوقائع املكونة للجريمة 
بعضها او كلها وهو بذلك يعتبر اقوى االدلة وس��������يدها( او هو )ش��������هادة 
امل��������رء على نفس��������ه بما يضره��������ا( كما عرف بان��������ه )اقرار املتهم على نفس��������ه 

بارتكابه الواقعة االجرامية املنسوبة اليه إقرارا صادرا عن ارادة حرة(. 
واالعتراف الجزائي على نوعني فهو اما ان يكون اعترافا صريحا وقد يكون 
اعتراف��������ا مؤوال وقدر تعلق االمر باالعتراف املؤول للمتهم فان التأويل لغة 
مصدر اول يؤول تأوي��������ال ويقال أول الحكم الى أهله اي أرجعه ورده اليهم 
وللتأويل عدة معان منها التفس��������ير اي تفسير الكالم الذي تختلف معانيه 
وال يصح اال ببيان غير لفظه ومن ذلك قوله تعالى )سأنبئك بتأويل ما لم 
تس��������تطع عليه صبرا ( )سورة الكهف – اآلية 78( كما يأتي التأويل بمعنى 
الغاي��������ة او القصد ومن ذل��������ك قوله تعالى )هل ينظرون اال تأويله( )س��������ورة 

االعراف – االية 52( اي بيان الغاية املقصودة منه.
وقد ورد مصطلح التأويل س��������بع عشرة مرة في القرآن الكريم بواقع سبع 
س��������ور وخمس عش��������رة آية قرآنية وتصن��������ف لعدة اصن��������اف ومنها اآليات 
القرآنية املتعلقة بتأويل القول ومنها قوله تعالى )فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إال الله...( )سورة آل عمران – اآلية 7( ومنها اآليات القرآنية املتعلقة بتأويل 
االفع��������ال ومنها قول��������ه تعالى )قل هذا فراق بيني وبين��������ك ذلك تأويل ما لم 
تس��������تطع عليه صبرا(، )س��������ورة الكهف – االية 78( وهن��������اك اآليات القرآنية 
املتعلقة بتأويل الرؤيا واألحالم ومنها قوله تعالى ) قالوا أضغاث أحالم 
وما نحن بتأويل األحالم بعاملني..( )سورة يوسف- االية 44( وقوله تعالى 

) يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا(.
 )سورة يوس��������ف – االية 100( وللتأويل عدة تعاريف لدى الفقه االسالمي 
ومنها ) تفس��������ير الكالم وبيان معناه سواء وافق ظاهره ام خالفه ( او هو 
)رد اح��������د املحتمل��������ني الى ما يطاب��������ق الظاهر ( كما عرف بان��������ه ) عبارة عن 
احتم��������ال يعض��������ده دليل يصير به اغل��������ب الظن من املعنى ال��������ذي يدل عليه 

الظاهر(.
ول��������م يتطرق الفق��������ه القانوني لتعريف االعتراف امل��������ؤول للمتهم ويمكن ان 
نعرف��������ه بانه ) اس��������تنباط قاضي التحقي��������ق او محكمة املوض��������وع لحقيقة 
ارت��������كاب الجريم��������ة من ظاهر اق��������وال املته��������م املدونة في مرحل��������ة التحقيق 
االبتدائي او القضائي واثارة مس��������ؤوليته الجزائية عنها متى ما تطابقت 

تلك االقوال مع ادلة االثبات الجزائي االخرى املتوافرة في الدعوى(.  
ويش��������ترط لصحة االعتراف املؤول ما يش��������ترط لصحة االعتراف الصريح 
اذ يج��������ب تواف��������ر االهلية االجرائي��������ة للمتهم املعت��������رف واملتمثلة بان يكون 
املعترف متهما بارتكاب جريمة وتوافر االدراك والتميز عند تدوين اقواله 
باالعتراف وان يصدر االعتراف عن ارادة حرة االمر الذي يوجب عدم االخذ 
باالعتراف الحاصل باالكراه املادي او االدبي وان يكون االعتراف مستندا 
الى اجراءات صحيحة اضافة الى اشتراط استنباط املحكمة لالعتراف من 

اقوال املتهم املدونة امام السلطة املختصة. 
والقاع��������دة العامة التي تحكم االعتراف املؤول والتي اش��������ار اليها املش��������رع 
العراق��������ي في الش��������ق األخير من امل��������ادة 219/ من قانون اص��������ول املحاكمات 
الجزائي��������ة فانه ال يجوز تأوي��������ل االعتراف اذا كان ه��������و الدليل الوحيد في 
الدع��������وى وبمفهوم املخالفة فان��������ه ال يوجد ما يمنع م��������ن تأويل االعتراف 
الجزائي من قبل املحكمة في حالة ما اذا كانت هنالك ادلة اخرى تعاضده 
وتس��������انده بغية اثبات ارتكاب املتهم املعترف للجريمة وقد استقر قضاء 
محكمة التمييز االتحادية املوقرة على عدم االعتداء باالعتراف سواء اكان 
صريح��������ا ام مؤوال الواقع في مرحلة التحقي��������ق االبتدائي في حالة رجوع 
املتهم عنه امام محكمة املوضوع في حالة ما اذا كان ذلك االعتراف مجردا 

ولم يسانده دليل او قرينة تؤيد صحة ذلك االعتراف.
وعم��������ال باح��������كام امل��������ادة 217/أ من قان��������ون اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
فان ملحكمة املوضوع س��������لطة مطلق��������ة في تقدير اعت��������راف املتهم الصريح 
واالخ��������ذ به س��������واء وقع ذلك االعت��������راف امامها ام امام قاض��������ي التحقيق او 

محكم��������ة اخرى في الدع��������وى ذاتها او في دعوى 
اخ��������رى ولو ع��������دل عنه بعد ذلك وم��������ن باب اولى 
فان ذلك الحك��������م يكون منطبقا عل��������ى االعتراف 
امل��������ؤول للمتهم وفي كل االح��������وال فان االعتراف 
املؤول يخضع ملبدا االقتن��������اع القضائي والذي 
يعطي ملحكمة املوضوع حرية تكوين قناعتها 
القضائية في تقرير قيمة االعتراف وبيان مدى 
صالحيته كأحد أدلة االثبات بغية االخذ به في 

اصدار حكم قضائي سليم..
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القاضي حبيب إبراهيم حمادة

بغداد/ عالء محمد

يعتبر االتجار بالنساء أحد أشكال 
الرق في العصر الحديث، ويعد 

انتهاكا صارخا لحقوق االنسان 
وحرياته األساسية وهي ظاهرة 

عاملية ال تقتصر على دولة معينة 
إنما تمتد لتشمل العديد من 

الدول وتختلف صورها وانماطها 
من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة 
الدولة ملفهوم االتجار بالنساء 

ومدى احترامها لحقوق اإلنسان، 
ومن صورها الدعارة واالستغالل 
الجنسي وبيع األعضاء البشرية 
واستغاللهن كالخدم في املنازل 

فضال عن الزواج القسري 
والسياحة الجنسية.

ويق��������ول القاض��������ي رائ��������د حس��������ن إن "خط��������ورة 
ه��������ذه الجريمة تكمن في كونها أحد أنش��������طة 
عصاب��������ات الجريمة املنظمة وهو نش��������اط يدر 
ماليني الدوالرات على حساب كرامة االنسان 
واي��������ذاء جس��������ده ونفس��������ه ويص��������ل ف��������ي بعض 
االحيان إلى املوت الحقيقي، ونظرا لخطورته 
فق��������د أولت��������ه الكثي��������ر م��������ن املنظم��������ات الدولية 
الوطنية  واملنظم��������ات  والوطنية  واالقليمي��������ة 
غير الحكومي��������ة والجمعيات االهلية اهتماما 

بالغا".
وأضاف أن "هذه الجريمة تعد املصدر الثالث 
للتربح غير املش��������روع أو التربح من الجريمة 
وذل��������ك بعد تجارة املخدرات وتجارة الس��������الح 
حيث يرتبط اإلتجار بالنس��������اء بعدة أس��������واق 
ه��������ي دول العرض ودول الطل��������ب ودول املعبر 
والتي تعد حلق��������ات مترابطة ببعضها"، الفتا 
إلى أن "دول العرض دورها قائم على تصدير 
الضحايا وقد تك��������ون دوال فقيرة وتعاني من 
أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو سياس��������ية، 
أم��������ا دول الطل��������ب فه��������ي تعد دوال مس��������توردة 
لهؤالء الضحاي��������ا وغالبا ما تكون دوال غنية 
وذات مستوى اقتصادي عال، أما دول املعبر 
فه��������ي تعتبر الوس��������يط ب��������ني ال��������دول املصدرة 
والدول املس��������توردة حيث تعد املكان أو مركز 
تجم��������ع لهؤالء الضحايا تمهي��������دا لنقلهم إلى 

الدول املستوردة".

نساء يبعن أنفسهن
وأش��������ار إلى أن "هناك دوافع عدة لقيام النساء 
ببي��������ع أنفس��������هن ومنه��������ا الفق��������ر والرغب��������ة في 
الحصول على مس��������توى معيش��������ي أفضل في 
مكان آخر، فغالبية ضحايا اإلتجار بالنساء 
مم��������ن يعان��������ني أوضاع��������ا اقتصادي��������ة متدنية 
ويفتقرن إلى امل��������وارد املالية وال يملكن دخال 
ثابت��������ا، كما يعم��������ل املتاجرون بالنس��������اء على 
اس��������تغالل الضعف املالي الذي تعانيه بعض 
املجتمعات وافرادها ويت��������م اغواؤهم بفرص 
عم��������ل جيدة بزعم ان لها م��������ردودا ماليا عاليا 
فتس��������افر الضحية بمحض ارادته��������ا انطالقا 
من قناعتها أن ذلك هو فرصة للعمل ولحياة 

افضل، فض��������ال عن الهج��������رة والظ��������روف التي 
يعيشها املهاجرون بش��������كل عام تجعل منهم 

أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجريمة ".
ولفت إل��������ى أن "جريمة االتجار بالنس��������اء كما 
تت��������م عل��������ى نط��������اق دولي، ق��������د تت��������م أيضا في 
نط��������اق الس��������احة الداخلية ألية دول��������ة، ويعني 
ذلك أن��������ه في املج��������ال الدولي يتعل��������ق االتجار 
في النس��������اء بانتقال الضحايا م��������ن موطنهم 
االصلي إلى دولة أخ��������رى أو إلى عدة دول أيا 
كانت الوسيلة املستخدمة، وذلك الستغاللهم 
بصورة غير مش��������روعة، كما يرتبط ذلك األمر 
بالعصاب��������ات املنظم��������ة الت��������ي ق��������د توج��������د في 
أكث��������ر من دولة فهناك مافي��������ا االتجار في دول 
العرض أي الدول املصدرة للضحايا، وهناك 
مافي��������ا االتج��������ار ف��������ي دول الطل��������ب أي ال��������دول 
املس��������توردة للضحاي��������ا وبني هذي��������ن النوعني 
م��������ن الدول قد توجد أيض��������ا مافيا االتجار في 
دول العب��������ور أو الترانزيت كحلقة اتصال بني 
الدول املصدرة واملس��������توردة، وقد يكون هناك 
متعاون��������ون ل�مافي��������ا االتجار بدول��������ة املقصد 
أو وس��������طاء تابعني لهم يقومون باس��������تقبال 
ضحاي��������ا االتجار من ال��������دول القادمني منها ) 
الدول املصدرة( لغرض تسهيل انتقال وإيواء 
الضحايا واستغاللهن مقابل الحصول على 

أرباح طائلة ".

قصص على ارض الواقع
وعن هذه الجريمة في العراق يتحدث القاضي 
رائ��������د حس��������ن عن "تع��������دد صوره��������ا وأنماطها 
وتطورها في اتجاه تصاعدي فيمكن انتقال 
الضحي��������ة م��������ن محافظة إل��������ى محافظة أخرى 
به��������دف االبتعاد والتخفي ع��������ن أعني األجهزة 
الرقابية والظهور بمظهر اإلنس��������ان الس��������وي 
بغية اس��������تغاللها في ممارس��������ة انش��������طة غير 
مشروعة في تلك املحافظة أو لغرض ممارسة 

الجنس بعيدا عن أنظار زوجها وذويها".
ويس��������رد تفاصي��������ل اح��������دى الح��������وادث قائ��������ال 
"وردتن��������ا ش��������كوى من قب��������ل أحد االش��������خاص 
يدع��������ى )أ( الذي بني أثناء تدوي��������ن أقواله بان 
زوجت��������ه )ب( خرجت من الدار ولم يتم العثور 

عليها، وخالل متابعة املوضوع تبني أن أحد 
األش��������خاص املدع��������و )س( س��������لم الزوجة )ب( 
إلى املدعوة امرأة تقوم بممارس��������ة السمسرة 
عل��������ى البن��������ات، ومن خ��������الل املتابع��������ة وتعقب 
املتهم��������ني ف��������ي الدع��������وى الق��������ي القب��������ض على 
الزوجة واملتهمة التي تقوم بدور السمس��������رة 
إضافة إل��������ى الش��������خص الثالث الوس��������يط في 
ه��������ذه الجريمة والتي اعترف��������وا فيها بجريمة 

ممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية".
وي��������روي قصة أخ��������رى "فيها قام��������ت االم ببيع 
ابنتها بعمر )ثمانية أشهر( وبعد تتبع هذه 
القضية من قب��������ل القاضي املختص والجهات 
االمني��������ة تم القب��������ض على املتهم��������ة )االم( بعد 
كمني نصب لها على اثر قيامها ببيع ابنتها 
بمبلغ )اربعة ماليني دينار( اذ بررت االم بيع 

ابنتها نتيجة حالتها املعيشية".
وتاب��������ع أن "هذه التجارة تش��������كل خطورة على 
مستقبل األجيال القادمة"، مستعينا باالرقام 
الرس��������مية الصادرة عن منظمة العمل الدولية 
والت��������ي وصلت فيها اعداد الضحايا النس��������اء 
الذي��������ن يت��������م اس��������تغاللهن ألغ��������راض الجنس 
بنس��������بة %98 م��������ن مجموع ضحاي��������ا االتجار 
بالبشر، فضال عما يتم االتجار بهن في داخل 
بلدانهن ألغراض الدعارة أو العمل القس��������ري 
وهذه التجارة بطبيعتها تهدر كرامة االنسان 
وتس��������تغل أوضاع الفقر العاملي وقد أصبحت 
نوعا من االسترقاق املعاصر لضحايا اجبروا 

أو أوقع بهم أو اكرهوا على العمل ".

صور مستحدثة
وأش��������ار القاض��������ي إل��������ى أن "هن��������اك مجموعة 
من الص��������ور املس��������تحدثة لالتجار بالنس��������اء 
منه��������ا )تج��������ارة االعض��������اء البش��������رية( كبي��������ع 
)الكل��������ى والكبد والقرنية(، و)انش��������اء أو إدارة 
مواق��������ع الكترونية بقص��������د الترويج لالتجار 
بالنساء( اذ سهلت هذه الشبكة االلكترونية 
عمليات تجنيد النساء واستغاللهن جنسيا 
س��������واء في الدع��������ارة أو عمل اف��������الم فيديو أو 
باس��������تخدام التقنية الرقمية وقد استطاعت 
هذه التقنية أن تس��������هل على راغبي مشاهدة 

االفالم الجنس��������ية االختيار بني أكثر من فيلم 
كما يح��������دث في الش��������بكات املتصلة باالقمار 
الصناعي��������ة، والش��������ك أن غرف الدردش��������ة في 
ش��������بكة االنترنت تس��������تغل في إغراء النس��������اء 
على العمل في مجال االتجار بهن عن طريق 
االستغالل الجنسي، وفي هذه الغرفة يمكن 
تداول الصور والفيديوهات واالحاديث مما 
يس��������هل ايضا رواج هذه التج��������ارة، مبينا أن 
ص��������ورة ثالثة تس��������مى )التعاق��������د على صفقة 
تتعلق باالتجار بالنس��������اء( حيث يرى خبراء 
وباحثون مهتمون بهذه القضية أن االتجار 
بالنساء عبر االنترنت هو تجارة الكترونية، 
فع��������ن طريقه��������ا يمكن إب��������رام الصفق��������ات بني 
عصابات اإلج��������رام املنظم وبني الضحايا في 
بلدانه��������ن وبني الذين يخدعون الضحايا في 
بالده��������ن دون االنتقال إلى بل��������د آخر لتوفير 
الوق��������ت والتنقل فتبرم الصفقة دون أن يكون 

هناك لقاء مباشر قد تم بني الطرفني".
فيم��������ا ب��������ني أن "هناك م��������ن يس��������تغل وظيفته 
لالتج��������ار بالنس��������اء مث��������ل موظفة الش��������ؤون 
االجتماعية املش��������رفة على مالجئ القاصرات 
أو العامل��������ني ف��������ي املؤسس��������ات االجتماعي��������ة 
والتربوي��������ة، إذ يس��������تغل املوظ��������ف أو املكلف 
وظيفت��������ه ف��������ي إجب��������ار أو خ��������داع النس��������اء أو 
اس��������تغالل ضعفه��������ن وحاجته��������ن للعم��������ل أو 
الحاجة املادية وبأي وس��������يلة كانت تس��������هل 
قص��������د االتجار به��������ن"، موضح��������ا أن " قانون 
االتج��������ار بالبش��������ر رق��������م 28 لس��������نة 2012 هو 
الذي يطبق عل��������ى جرائم االتجار بالنس��������اء، 
ام��������ا العقوب��������ات فأنه كما منص��������وص عليها 
ف��������ي امل��������واد  5 و6 و7 و 8 و9 وبحس��������ب نوع 

الجريمة وجسامتها".
وم��������ن الجدي��������ر بالذك��������ر أن القض��������اء العراقي 
اضطلع بدور هام ف��������ي تجريم هذه الظاهرة 
وخصوص��������ا ظاه��������رة االعتداء على النس��������اء 
)االيزيدي��������ات( بعدم��������ا كيف الفع��������ل املرتكب 
وفقا ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 
االره��������اب باعتب��������اره القان��������ون األش��������د الذي 
ينطبق على الواقعة وثبوت انتماء املجرمني 

فيها لعصابات داعش االرهابية.

الفقر أكبر أسباب االتجار بالنساء 
واالنترنت سّهل شيوع هذه الجرائم

نساء يقدمن على بيع أنفسهن أو أطفالهن

■ أم باعت ابنتها وهي رضيعة بعمر 8 أشهر

إلغاء أوامر القبض التي ال تتوفر فيها بيانات تامة عن املتهمني

القضاء يتالفى "تشابه األسماء" بإصدار مذكرات القبض وفق بيانات كاملة
بغداد/ إيناس جبار 

يقع الكثير من األبرياء ضحية للتوقيف واملساءلة 
القانوني��������ة ملج��������رد تش��������ابه أس��������مائهم م��������ع آخرين 
مطلوبني عن قضايا إجرامية، وسببت هذه املشكلة 
ج��������دال كبي��������را ف��������ي الفت��������رة املاضية حت��������ى عالجها 
القض��������اء عب��������ر إعمامات عديدة ح��������دد بموجبها أن 
تكون املعلوم��������ات املدونة في مذك��������رة القبض وفق 

بيانات كاملة عن املطلوبني.
ويق��������ول القاض��������ي علي حس��������ني جف��������ات قاضي أول 
محكم��������ة الكرخ األولى في حديث إل��������ى "القضاء" إن 
"مشكلة تشابه األسماء بدأت بعد زيادة العلميات 
اإلرهابية التي أفرزت زيادة في القضايا التحقيقية 
ملواجهة تلك الهجم��������ة بعد عام 2003"، الفتا إلى أن 
"هذه الظ��������روف فرضت إصدار مذكرات قبض بحق 

العدي��������د من املتهم��������ني في تل��������ك الهجم��������ات ومنها 
أس��������ماء ثنائية وأسماء ثالثية وفي بعض األحيان 
كنى وألقاب وكانت تصدر اغلبها بداللة إما مخبر 
سري أو مشتك لتنفيذ مضمون املذكرات املذكورة، 
ما أدى إلى ظهور أس��������ماء ش��������ائعة مكررة س��������ببت 

مشكالت ألصحابها".
ويب��������ني القاض��������ي "بعد اس��������تقرار عم��������ل املحاكم تم 
التوج��������ه إل��������ى التنفيذ بإصدار مذك��������رة أمر القبض 
وفق البيانات الكاملة الس��������م املته��������م التي تتضمن 
االس��������م الكام��������ل والتولد واس��������م االم لتف��������ادي حالة 
تشابه األسماء وعدم اس��������تغاللها من قبل ضعاف 
النفوس مع العلم إن املحاكم كانت عند إصدار أمر 
القبض ال تقرر إعمام ه��������ذه املذكرات وإنما تكتفي 
بإصداره��������ا إل��������ى الجه��������ة التحقيقية الت��������ي تتولى 
التحقي��������ق والقضية وبالنتيج��������ة تحرص املحكمة 
من خالل هذا اإلجراء على عدم انتش��������ار أمر مذكرة 

القبض وتنفيذ مضمونها". 
ويلف��������ت القاضي إلى ان "الخلل األساس��������ي كان في 

إج��������راءات وزارة الداخلي��������ة وتحديدًا عام 2014 بعد 
الهجم��������ات اإلرهابية عل��������ى املحافظ��������ات الثالث إذ 
قام��������ت وبتصرف ش��������خصي وب��������دون الع��������ودة إلى 
مجل��������س القض��������اء األعل��������ى بإعمام جمي��������ع مذكرات 
أمر القبض الصادرة س��������واء وفق قان��������ون مكافحة 
اإلره��������اب او الجرائم العادية وإدراج األس��������ماء وفق 
مطلوبات موزعة على السيطرات ونقاط التفتيش, 
ورغم مطالبة مجل��������س القضاء األعلى طيلة الفترة 
املاضي��������ة بالتقي��������د باإلج��������راءات القانوني��������ة وعدم 
إعمام أي أمر قب��������ض إال بقرار قاض ولكن ال توجد 
اي اس��������تجابة في س��������حب تلك املذكرات وتم تشكيل 

لجنة في وزارة الداخلية لهذا الغرض".
وعن طريقة اصدار مذكرات القبض يوضح القاضي 
أن "أم��������ر القب��������ض عندم��������ا يص��������در م��������ن أي محكمة 
مختصة فهو يصدر بناًء على أدلة وقرائن توجب 
إصدار تلك املذكرة وبالنتيجة فأن املتهم املقصود 
في القضية يكون معلوم��������ا حال القبض عليه وإذا 
ثبت ان��������ه ليس ه��������و املقصود بأم��������ر القبض فيقرر 

القاضي وفي الساعات األولى إخالء سبيله".
وفيما اذا ما وصل أحد املش��������تبهني باألس��������ماء الى 
املحاكمة، يش��������ير إل��������ى انه "ال يمكن تص��������ور الحكم 
على شخص ليس هو املقصود بأمر القبض لعدة 
أس��������باب منها إن املفترض هنال��������ك قضية تحقيقية 
فيها أدلة بحق الش��������خص املطلوب وشهادة شهود 
أو اعتراف��������ات متهم��������ني آخري��������ن يمكن م��������ن خاللها 
االس��������تدالل عل��������ى الش��������خص املقصود وبن��������اء حكم 
س��������ليم في القضية ولم يصدر أي حكم من محكمة 

على أي متهم ملجرد تشابه األسماء".
ويع��������رج القاضي عل��������ى انه "في ح��������ال القبض على 
شخص يتشابه اس��������مه مع اسم املتهم املطلوب من 
خالل اس��������تجوابه أمام القائم بالتحقيق سيتضح 
إن كان ه��������و املقص��������ود من عدم��������ه وان كان ليس هو 
املقص��������ود تقرر املحكم��������ة خالل )24( س��������اعة إخالء 
س��������بيله وغل��������ق التحقيق بحق��������ه نهائيًا اس��������تنادًا 
ألح��������كام املادة 130/أ من قان��������ون أصول املحاكمات 
الجزائية وغلق التحقيق بحقه نهائيًا لعدم وجود 

جريمة مرتكبه من قبله وليس اإلفراج كون اإلفراج 
وفق إح��������كام املادة 130/ب يصدر م��������ن املحكمة في 
حال كان��������ت األدلة غير كافية لإلحال��������ة ونحن إمام 
حالة تش��������ابه لألس��������ماء وال يمكن تص��������ور ارتباط 
الش��������خص املوق��������وف م��������ع الجريمة كان ه��������و ليس 

الشخص املطلوب".
وعما إذا كانت اإلجراءات مختلفة من حيث التهمة 
ان كانت جزائي��������ة او مدنية فيوضح بأنه "ال يوجد 
أي اختالف م��������ن حيث اإلج��������راءات القانونية بحث 

املتهمني فالجميع سواسية أمام القانون".
ويعزو القاضي "ظاهرة تش��������ابه األس��������ماء إلى عدة 
أس��������باب منها ان معظم أس��������ماء العراقيني متكررة،  
وكذلك الكثير من االماكن تحمل لقبا واحدا ينتشر 
ب��������ني معظم املنطقة"، الفتا إل��������ى أن "مجلس القضاء 
األعل��������ى قد اص��������در إعمام��������ات على ضوئه��������ا قررت 
املحاك��������م إلغاء جميع أوامر القب��������ض التي ال تتوفر 
فيه��������ا البيانات الكاملة املنصوص عليها في املادة 

93 أصولية".

https://www.hjc.iq/view.69516/
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هذا الكتاب.. هو موجز أطروحة دكتوراه أعدها السيد رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الى كلية الحقوق في 
الجامعة اإلسالمية في لبنان بعنوان )رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بني السلطات – دراسة مقارنة "العراق – لبنان – 

مصر"( مضافًا لها وقائع وقرارات دستورية حصلت في العراق.

سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ُنظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث 
دول مختلفة )العراق – لبنان – مصر( مع اللجوء الى بعض األنظمة السياسية الكبرى التي تعد رائدة في األنظمة الدستورية املعاصرة، إضافة الى قيامه بتحليل 

القرارات القضائية الصادرة من القضاء الدستوري ذي الصلة وما كان من دور لرقابة القضاء الدستوري في هذا املجال في الدول الثالث.
إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة 
من املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية.
ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا للمطلعني 

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

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

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

■ غسان مرزة

تحتل املسؤولية املدنية وبالتحديد 
تلك الناجمة عن األعمال غير 

املشروعة أهمية خاصة في القوانني 
املدنية عامة، وتمتاز بمكانة 

خاصة في املحيط القانوني إذ 
أنها تمثل محور القانون في 

كافة نواحيه وشق الرحى الذي 
يدور عليه الخصوم في املنازعات 

القضائية وتنقسم بدورها الى 
عقدية وتقصيرية, فالعقدية تنشأ 

عن اإلخالل بالتزام عقدي أما 
التقصيرية فتنشأ عن اإلخالل 

بالتزام غير عقدي ناتج عن العمل 
غير املشروع سواء وقع على 

األموال أو األشخاص، وتبرز ضمن 
موضوع األعمال غير املشروعة 
الواقعة على النفس، ابتداء من 

الجرح واإليذاء الجسدي ووصواًل 
إلى إزهاق الروح بالقتل أو الوفاة.

ومجددًا تعددت ص��������ور االعتداء على الحق 
ف��������ي الخصوصي��������ة، إذ يش��������كل ذل��������ك جانبا 
يتع��������ذر معالجة آث��������اره بالتعويض النقدي 
مهما كان كبي��������رًا، خاصة إذا تعلق االعتداء 
بعنص��������ر من عناص��������ر االعتب��������ارات األدبية 

كالش��������رف أو الكرامة اإلنسانية، لذا نجد أن 
التعويض العيني ل��������ه جدواه وفعاليته في 
اغلب األحيان، ومن هن��������ا تبدو أهميته في 

جبر الضرر للمضرور أو التخفيف عنه.
يعد التعويض وس��������يلة القض��������اء العالجية 
إلزال��������ة الضرر الناش��������ئ عن االعت��������داء على 
الحق ف��������ي الخصوصي��������ة أو التخفيف منه  
فه��������و جزاء ع��������ام ع��������ن االعتداء عل��������ى حرمة 
الحياة الخاصة، وهذا ما نص عليه املشرع 
ف��������ي املادة 20٤ من القان��������ون املدني العراقي 
عل��������ى ذلك بقولها )) كل تع��������د يصيب الغير 
ب��������أي ضرر ... يس��������توجب التعوي��������ض(( إما 
املس��������ؤولية العقدية فقد نصت عليها املادة 
2/١6٩ مدن��������ي عراقي ))ويك��������ون التعويض 

عن كل التزام ينشأ عن العقد...((. 
والقان��������ون املدني العراقي، ورغ��������م اعتماده 
في تنظي��������م أحكام املس��������ؤولية الناجمة عن 
األعم��������ال غير املش��������روعة على أح��������كام الفقه 
اإلس��������المي، لكن��������ه تضمن بع��������ض األحكام 
املقررة لحق التعويض لألش��������خاص الذين 
تربطهم عالقات أس��������رية أو مالية باملتوفى، 
حي��������ث قرر ف��������ي امل��������واد )202-20٥( منه على 
ح��������ق تعويض املتضرر األصل��������ي الذي وقع 
علي��������ه االعتداء لألش��������خاص الذين يلحقهم 
ضرر مادي أو أدبي نتيجة وفاة الضحية. 

يق��������ول القاضي عب��������د الوهاب عب��������د الرزاق 
عضو محكمة التمييز االتحادية إن املشرع 
العراقي قد وضع القواعد العامة في القانون 
املدن��������ي املطبق حاليًا ولكنه أيضًا قد ضمن 
قوان��������ني أخرى نصت على ح��������ق التعويض 
وت��������م تطبيق املواد الواردة فيها مثل قانون 
االس��������تمالك، وقان��������ون وزارة الكهرب��������اء رقم 
٥٣/ لس��������نة 20١7، وقانون التأمني اإللزامي 
من حوادث الس��������يارات رقم ٥2لس��������نة ١٩80، 
وق��������رار مجلس قي��������ادة الث��������ورة املنحل رقم 
١١٩8 لس��������نة ١٩77 املع��������دل )التعوي��������ض عن 

النكول عن التعهد ببيع عقار(. 
الدع��������اوى  أن  إل��������ى  ال��������رزاق  عب��������د  وأش��������ار 
الت��������ي تنظره��������ا محكم��������ة الب��������داءة تخضع 

لطرق الطعن اس��������تئنافًا وتميزًا كالفس��������خ، 
والتعويض عن اإلخالل بتنفيذ االلتزامات 
ف��������ي العق��������ود الصحيح��������ة، والتعويض عن 
اإلت��������الف، والتعوي��������ض عن الض��������رر املادي 
الصع��������ق   ( الوف��������اة  حال��������ة  ع��������ن  واألدب��������ي 
بالكهرب��������اء(، وع��������ن الجرائم الت��������ي صدرت 
فيها إح��������كام باإلدانة كالقتل أو اإلصابة أو 

القذف. 
وع��������رج عب��������د ال��������رزاق عل��������ى أن رأي قض��������اة 
محكمة التمييز االتحادية أس��������تقر على أن 
يك��������ون التعويض مل��������رة واحدة ع��������ن حاالت 
الغص��������ب لتنفي��������ذ املرافق العام��������ة وتحقيق 
املنفع��������ة العامة إذا لم يتم اس��������تمالك الجزء 
املغصوب، مثل ضم العقارات للطرق العامة 
أو امل��������رور بأراضي الغير لتنفيذ مش��������اريع 
الكهرباء اس��������تنادًا لقان��������ون وزارة الكهرباء 
وكذلك إنشاء محطات املياه وغيرها ح�سب 
قرار الهيئة املوس�عة املدنية ) ٤٣/٤2/ 2020 

في 2٥/ 2/ 2020 (.
وتاب��������ع عب��������د ال��������رزاق "األصل ه��������و أن يقوم 
املدي��������ن بتنفي��������ذ التزام��������ه عينًا ف��������إذا لم يقم 
بذلك أو تأخر فيه أو استحال عليه التنفيذ 
نتيج��������ة خطأ منه كان للدائن أن يطلب بداًل 
عن التنفيذ العيني تعويضه عما لحقه من 
ضرر لعدم التنفيذ وذلك بإلزام املدين بأداء 
مبلغ م��������ن النقود يس��������اوي النفقة التي كان 
س��������يحصل عليها لو إن املدي��������ن قام بتنفيذ 
التزامه، وكل التزام أيًا كان مصدره أو محله 
يج��������وز تنفيذه بطري��������ق التعويض س��������واء 
كان مص��������دره العق��������د أو اإلرادة املنف��������ردة أو 
الفعل الضار أو الكس��������ب دون سبب ويمكن 
إجمال حاالت التعويض إذا أصبح التنفيذ 
 بخط��������أ املدين ) لم يق��������م بالعمل 

ً
مس��������تحيال

( وإذا كان 
ً
املل��������زم به في الوقت املح��������دد مثال

التنفي��������ذ العيني مرهقًا للمدي��������ن وإذا اتفق 
الطرف��������ان على التعويض ب��������داًل من التنفيذ 

العيني.
 إن من ش��������روط 

ً
وأت��������م القاضي حديثة قائال

اس��������تحقاق التعوي��������ض ه��������ي توف��������ر أركان 

املس��������ؤولية وهي الخطأ، والضرر، والعالقة 
الس��������ببية، إضافة إلى أع��������ذار املدين بتنفيذ 
التزام��������ه، وتنتفي العالقة الس��������ببية بالقوة 
القاه��������رة، أو خط��������أ الدائ��������ن، أو فع��������ل املميز 
حي��������ث تق��������وم املحكم��������ة بتكلي��������ف املدع��������ي 
املطالب��������ة بالتعويض بإثب��������ات دعواه بأدلة 
تحريرية أو بينة شخصية إضافة إلى قيام 
املحكمة بالكشف وانتخاب الخبراء لتقدير 
التعوي��������ض إذا رأت اس��������تحقاق املدع��������ي له،  
وللمدعي عليه ح��������ق االعتراض على تقرير 
الخب��������راء والطع��������ن بالحكم الص��������ادر بطرق 

الطعن املقررة قانونًا.
ومن جانبه أوضح القاضي صباح عريبي 
فخري عض��������و محكمة التميي��������ز االتحادية 
إن عناص��������ر التعويض تتلخ��������ص بما لحق 
بالدائ��������ن من خس��������ارة، وما فاته من كس��������ب 
وكم��������ا ورد ف��������ي املادت��������ني )١6٩ و 207 ( من 
القان��������ون املدني، فالغاية املرجوه من تقدير 
التعويض رد الدائن إلى الحالة التي يكون 
عليها لو إن املدي��������ن قام بتنفيذ التزامه،وال 
هذي��������ن  التعوي��������ض  يتج��������اوز  إن  يج��������وز 

العنصري��������ن إال إذا ارتك��������ب املدي��������ن غش 
أو خطًا جس��������يمًا وعل��������ى القاضي إن 

يبني عناصر الضرر املطالب به في 
الحكم مثال ذلك ) ش��������خص أصاب 
تاج��������رًا إثن��������اء ذهابه إل��������ى محله ( 
فيك��������ون التعويض عن الخس��������ارة 
متمثال باملصروفات التي تكبدها 
لعالج اإلصابة وما قاساه من إالم 
والكسب الذي فاته بسبب تعطل 

تجارته إثناء فترة العالج.
نط��������اق  أن  إل��������ى  فخ��������ري  ولف��������ت 
الضرر  ق��������ي  التعوي��������ض يتمثل 
املباش��������ر املتوقع وغي�ر املتوقع 
التقصيرية(  املس��������ؤولية  )ف��������ي 

وأم��������ا في املس��������ؤولية 
فيقتصر  العقدي��������ة 

الض��������رر  عل��������ى 
املتوقع  املباشر 

إال إذا صدر من املدين غش أو خطأ جسيم، 
فالتعويض عن الضرر املعنوي قاصر على 
املس��������ؤولية التقصيري��������ة دون العقدي��������ة أن 
هناك رأيًا يقول بان الضرر املعنوي يشمل 
املس��������ؤولية  العقدية أيض��������ا كما إن محكمة 
التمييز االتحادية قضت بعدم اس��������تحقاق 
الش��������خص املعنوي التعويض األدب���ي على 
عكس الش��������خص الطبيعي ) القرار 2/هيئة 

/20١٩ في 26/20١٩/٣ ( .
وأض��������اف فخ��������ري يقص��������د بالتطوي��������ع ه��������و 
مالحظ��������ة كل تغيير يحدث في قيمة الضرر 
من يوم وقوع الفعل الضار حتى يوم إصدار 
الحك��������م وتس��������اوي القيم��������ة االس��������مية ملبلغ 
التعويض مع قيمته االقتصادية وصواًل ( 
الى مبدأ التعويض الكامل عن الضرر، ومن 
مقتضيات مب��������دأ التعويض الكامل تحقيق 
التناسب والتعادل بني التعويض والضرر، 
وامل��������راد هنا قيمة الضرر الس��������وقية نتيجة 
انخف��������اض أو ارتف��������اع قيمته النق��������ود تبعًا 
لتغي��������ر العوامل االقتصادي��������ة كتغير معدل 
األجر الذي كان يستحقه املضرور بإصابة 
جسدية أقعدته عن العمل أو 
تغيير القيمة الس��������وقية 
التال��������ف  للش��������يء 
األضرار  حال��������ة  ف��������ي 

املادية.
وأكد فخري أن الضرر 
عناصره  ف����ي  ث����اب����ت 
م�����ت�����غ�����ي�����ر في  ل�����ك�����ن�����ه 
ارتفاع  نتيجة  قيمته 
وان����������خ����������ف����������اض 
قيمة النقود، 
يقصد 

بالقيمة السوقية قيمة الشيء طبقًا للسعر 
الذاتية  ال��ق��ي��م��ة  إم���ا  امل��ت��وس��ط،  ال��س��ائ��د أو 
التي  ف��ي ض��وء صفاته  ال��ش��يء  قيمة  فهي 
تميزه عن مثليه في السوق من وجهة نظر 

مالكه.
 وتاب��������ع فخ��������ري إذا كان الض��������رر متغي��������ر 
بالزيادة أو النقصان يتم تقدير التعويض 
وق��������ت الحكم به حس��������ب نص امل��������ادة ) 208 
من القانون املدن��������ي( وللمتضرر إن يطالب 
بإعادة النظر في التقدير خالل مده معقولة 
وإذا كان التغير عن قيمة النقود في الفترة 
بني وقوع الضرر والحكم به في املسؤولية 
العقدي��������ة إذا كان األداء األصل��������ي للمدي��������ن 
 رد 

ً
ه��������و النقود فيجب عل��������ى املقترض مثال

مثله��������ا وفوائدها دون النظر إلى ارتفاع أو 
انخف��������اض قيمتها، في حالة ع��������دم ارتباط 
تغي��������ر قيمة النق��������د بالفعل الض��������ار برابطه 
س��������ببية مباش��������رة فأنه��������ا تتعل��������ق بتقدير 
عناصر الضرر الداخلية أي الضرر في ذاته 
فعل��������ى القاض��������ي مراعاة تغير قيم��������ة النقد 

ارتفاعا وانخفاضًا في تقدير التعويض.
وخلض فخري إلى أن الخصائص الواجب 
توفرها ليكون الض��������رر قابل للتطويع هي 
 للتعويض أي محققًا 

ً
إن يكون الضرر قابال

 )كامل��������وت أو اإلت������الف(، 
ً
ح��������ااًل اي وق����ع فعال

أو س��������يتحقق مس����������تقبال )كاإلصاب��������ة بما 
يؤك��������د العج��������ز ع��������ن العم��������ل( وان يصي��������ب 
الضرر حقًا أو مصلحة مشروعة كاإلتالف، 
وإن يك��������ون ثابتًا ف��������ي ذات��������ه أي  )العناصر 
الداخلي��������ة املكونة للضرر( الت��������ي تعبر عن 
مقداره وحجمه بعي��������دًا عن قيمته النقدية، 
وإن يك��������ون متغي��������رًا في قيمت��������ه لكي يكون 
 للتطوي��������ع أي يج��������ب إن 

ً
التعوي��������ض قاب��������ال

تختلف قيمه التعويض إلزالة الضرر وقت 
تحقق��������ه عن قيمت��������ه وقت ص��������دور الحكم 
وفقًا النخفاض وارتفاع األس��������عار، 
وإن يك��������ون التغيي��������ر في قيمة 
الض��������رر غي��������ر راج��������ع إلى 

خطأ املتضرر.

الضرر المستقبل وتعويضه في المسؤولية المدنية

الحلقة الثامنة :  األساس القانوني ملبدأ الفصل بني السلطات وأنواعه

إن مب��������دأ الفص��������ل ب��������ني الس��������لطات يعن��������ي تقس��������يم 
الوظائ��������ف وتوزيع الس��������لطات، إذ ان��������ه يتضمن كال 
املفهومني ويتعداهما إلى أمور أخرى فهو يفترض 
س��������لفًا تعدد الح��������كام اي تعدد الهيئ��������ات الحاكمة، 
وان كل هيئ��������ة تقوم بممارس��������ة وظيف��������ة معينة من 
وظائ��������ف دولة القانون الثالث، بحيث تصبح لدينا 
ثالث سلطات وهي الس��������لطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية والس��������لطة القضائية ث��������م تنظيم العالقة 

بينها. 
ومن ثم يتبني ان مبدأ الفصل بني السلطات ال يحل 
مشكلة توزيع السلطة بني الهيئات املختلفة فحسب 
بل يعطي حال معينًا ملشكلة تحديد العالقة بينها 
أيضا فيقيم بينهما فصال عضويا بجعلها جميعا 
على قدم املس��������اواة واقامة نوع م��������ن التوازن بينها، 
ويمنع طغيان وس��������يطرة احداها على االخرين، ثم 
يجعل ممارسة كل وظيفة من هذه الوظائف شركة 
بني أكثر من س��������لطة واحدة، بحيث يمنع كل سلطة 
من وس��������ائل التع��������اون والتأثير واملراقب��������ة ما يمنع 

غيرها من االنفراد بالسلطة. 
 Charles  وق��������د ع��������رف الفقي��������ه الفرنس��������ي )اس��������مان
 )hens kelisen( تلميذ الفقيه النمساوي )eisenman
مب��������دأ الفصل ب��������ني الس��������لطات بان��������ه )املب��������دأ الذي 
يقضي بإس��������ناد خصائص الس��������يادة التي يختلف 

بعضه��������ا عن بعض ال��������ى افراد او هيئ��������ات مختلفة 
ومس��������تقلة بعضها عن بعض ومل��������ا كانت االمة هي 
مصدر السلطات فهي التي تسند هذه الخصائص 
املختلفة واملستقلة الى الهيئات املختلفة واملستقلة 
ولتجس��������يد اهمية ما تم ذكره، سنقوم بتوزيع هذا 

املطلب على فرعني وفق اآلتي: 

الفرع األول :  األس��������اس القانون��������ي ملبدأ الفصل بني 
السلطات 

إن فهم مبدأ الفصل بني الس��������لطات بصورة سليمة 
يكمن في معرفة مدى األس��������اس ال��������ذي ينطلق منه 
ذل��������ك املبدأ، والذي يعتبر اح��������د اعمدة الديمقراطية 

الليبرالية. 
ويعد مبدأ الفصل بني الس��������لطات من أهم مقومات 
الدول��������ة القانوني��������ة ويع��������ود األس��������اس القانوني له 
لإلرادة العامة عند روس��������و فم��������ن املعلوم ان اإلرادة 
عن��������د جان جاك روس��������و هي مفه��������وم االرادة العامة 
ذاته��������ا، او يتطابق معه��������ا، وتم التعبي��������ر عنها في 

نظرية العقد االجتماعي. 
ومل��������ا كانت نظري��������ة العقد االجتماع��������ي قد خضعت 
لتفسيرين مختلفني بسبب االختالف حول صاحب 
الس��������يادة في الدولة، وفي الواقع كان هذا املوضوع 
مص��������در خ��������الف وجدل ف��������ي الفق��������ه ح��������ول صاحب 

السلطة السياسية من الناحية العلمية، وقد ترتب 
على هذا الخالف والجدل الفقهي ظهور نظريتني، 

نظرية سيادة االمة ونظرية سيادة الشعب.  
ان االخذ باية نظرية تترتب عليه نتائج مختلفة عن 
اآلخر، ومن ثم يؤدي إلى تنظيم السلطة في الدولة 
بشكل مختلف عن اآلخر، إذ أن االخذ بسيادة األمة 
يؤدي ال��������ى األخذ بمبدأ الفصل بني الس��������لطات اما 

االخذ بمبدأ الشعب يؤدي الى وحدة السلطة. 
وهو عكس مبدأ الفصل بني الس��������لطات كما قدمنا 
وس��������وف نقوم بعرض مضم��������ون هاتني النظريتني 

فيما يأتي: 

اواًل : نظرية سيادة األمة 
مضم��������ون نظرية س��������يادة االمة مفاده ان الس��������يادة 
ليست ملكًا للحاكم، وال لفرد او افراد محددين، اي 
ان السيادة لم تكن ملكًا الفراد االمة مستقلني، حيث 
لم يكن كل منهم مالكا لجزء من السيادة، وانما كان 
للس��������يادة صاحب واحد وهو االم��������ة، ويرى الفقهاء 
الذين يدافع��������ون عن نظرية س��������يادة االمة، ان االمة 
ش��������خص قانوني حقيقي معنوي، بحيث تتجاوز 
املواطن��������ني الذين يعيش��������ون في الدول��������ة في لحظة 
م��������ا، بل انه��������ا تمثل االجي��������ال الس��������ابقة والحاضرة 
والالحقة على الس��������واء، لذلك فعندما يقرر الحكام 

في اي ش��������أن من شؤون االمة فأنهم يأخذون بنظر 
االعتب��������ار الوقائع اآلنية للمجتم��������ع وقيما وأعرافا 

تعود جذورها الى املاضي. 
اخذت الدول��������ة البرجوازية به��������ذه النظرية، فنصت 
وثيق��������ة اعالن حقوق االنس��������ان واملواطن الفرنس��������ي 
الت��������ي أقرته��������ا الجمعي��������ة الوطني��������ة ع��������ام 1789 في 
مادتها الثالثة على ان االمة هي مصدر كل س��������يادة 
وال يج��������وز الي فرد او هيئة ممارس��������ة الس��������لطة اال 
على اعتبار انها صادرة منها، وكذلك قرر الدستور 
الفرنس��������ي  الصادر عام 1791 بان الس��������يادة وحدة 
واح��������دة غير قابلة لالنقس��������ام وال التنازل وال تملك 
بالتقادم وهي ملك االمة . وهناك دولة عربية ايضا 
قد اس��������تندت على مبدأ سيادة االمة منها الدستور 
املصري لس��������نة 2014 في امل��������ادة 4 التي نصت على 
ان الس��������يادة للش��������عب وحده يمارس��������ها ويحميها 
وهو مصدر الس��������لطات وكذلك الدس��������تور العراقي 
ع��������ام 2005 حيث نص على امل��������ادة )5( منه على ان: 
الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها عبر 
االقتراع الس��������ري العام املباش��������ر وعبر مؤسس��������اته 
الدس��������تورية، كما نص على ذلك الدستور اللبناني 
لعام 1990 في الفقرة )د( من مقدمة الدس��������تور على 
ان الش��������عب مصدر الس��������لطات وصاحب الس��������يادة 

يمارسها عبر مؤسساته الدستورية. 

إذًا فان مب��������دأ الفصل بني الس��������لطات كان هو الحل 
املناس��������ب وذلك عن طري��������ق تقس��������يم اختصاصات 
الس��������يادة، بحيث يتم توزيع ه��������ذه االختصاصات 
على ثالث هيئات مستقلة وهي التشريع والتنفيذ 
والقضاء، وهنا سنكون امام ثالث سلطات مستقلة 
عن بعضها البعض، ولكنها متوازية ومتس��������اوية 
فيما بينها بحيث يكون هناك تأثير متبادل بينها 
ويعني ان للسلطة التشريعية ) البرملان حق الرقابة 
على اعمال السلطة التنفيذية )الحكومة( وبدورها 
يح��������ق لالخير االعتراض على ق��������رارات البرملان كما 
ان الرقابة على دس��������تورية القوانني من اختصاص 

السلطة القضائية.  
واخيرا يترتب على األخذ بنظرية س��������يادة األمة ان 
االنتخاب��������ات هي واجب أكثر م��������ن حق . ووفقًا ملبدأ 
سيادة االمة يجب على األفراد انتخاب األشخاص 
القائم��������ني على ممارس��������ة الس��������لطة : الن االمة فوق 
الش��������عب . هذا يعني ان حق االنتخاب ليس لجميع 
املواطن��������ني وانما لفئة محددة وحس��������ب مواصفات 
معينة الثقافة والثروة تؤهلها لتمثيل االمة وهذا 
يعن��������ي ان االنتخاب الزامي وهو واجب وليس حقا 
فعل��������ى الناخبني واجب االنتخ��������اب، ومن هنا يبدو 
الطابع االرستقراطي لهذه النظرية حيث ان دعاتها 

كانوا تاريخيا من انصار تقييد حق االنتخاب.
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ت��ت��ظ��اف��ر ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد اإلداري وامل���ال���ي في 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت���ب���دأ م���ن م��دي��ر الدائرة 
املعنية في متابعة موظفيه وشؤون إدارته، الى الهيئات 
العموميني  املفتشني  املتخصصة ومنها هيأة ومكاتب 
وديوان الرقابة املالية وغيرها، وعملت الدولة العراقية 
ال���ح���دي���ث���ة ع���ل���ى ات����خ����اذ إج����������راءات م��خ��ت��ل��ف��ة  ملكافحة 
اإلداري  ب��ال��وق��اي��ة وال�����ردع، واإلص����الح  ال��ف��س��اد متمثلة 
الالزمة واح��داث تغييرات  التشريعات  واملالي وإص��دار 
ف���ي ال��س��ي��اس��ات واألن��ظ��م��ة واإلج���������راءات. وض���م���ان الية 

تطبيقها. 
ولعل ما يهم املواطن البسيط هو اإلجراءات اليومية في 
املباشر  اليومية. وتماسه  التي تمس حياته  املعامالت 

مع اإلدارات واملوظفني.
ال��ف��س��اد، بتعقيد اإلج�����راءات  ال��ت��ع��ك��ز ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة  إن 
التطور  ان  كما  غالبا.  معكوسة  نتائج  يعطي  اإلداري���ة 
االلكترونية  والبرامج  األنظمة  إدخ��ال  التكنولوجي في 
ووج�����ود م��وظ��ف��ني أك���ف���اء ي��ع��م��ل��ون ب��م��ه��ن��ي��ة ويحفظون 
ك��رام��ة امل��واط��ن وامل��س��اواة وع��دم التمييز، يعطي نتائج 
ل��ل��م��واط��ن التعرف  ي���ت���اح  إي��ج��اب��ي��ة، وه�����ذا ي��س��ت��ل��زم ان 
بسهولة على إج��راءات معاملته، وااله��م في ذلك تحلي 
تبعا  وللمواطن  ال��ع��ام��ة،  الوظيفة  بأخالقيات  امل��وظ��ف 
لذلك االطالع على كل ما يتعلق باإلجراءات التي تخصه 

بل والتي تتعلق باملال العام عموما.
وهذا االمر منوط بشكل كبير بمنظمات املجتمع املدني 
واملؤسسات التعليمية والدينية، واالعالم الذي رسم له 
تحقيقا  الالزمة  املعلومات  على  الحصول  القانون حق 

ملبدأ الشفافية.
ان مجلس القضاء األعلى عمل على افتتاح العديد من 
دور القضاء في مختلف مدن وأقضية ونواحي العراق 
أم��اك��ن قريبة  ف��ي  القضائية  ال��خ��دم��ة  ت��ق��دي��م  ف��ي  تسهم 

م��ن امل��واط��ن  وتليق ب��ه وبهيبة 
التقنيات  ادخ���ل  ال��ق��ض��اء،  كما 
الالزمة لسرعة انجاز املعامالت 
ب���ك���وادر ك��ف��وءة م���درب���ة، وأتاح 
على  ال������ح������ص������ول  ل�����ل�����م�����واط�����ن 
طريق  عن  القضائية  الخدمات 
في  متاحة  الكترونية  خ��دم��ات 
االلكترونية  ال���ق���ض���اء  ب����واب����ة 
ض��م��ن امل��وق��ع ال��رس��م��ي ملجلس 

القضاء األعلى.

تبسيط اإلجراءات.. 
إستراتيجية لمكافحة 

الفساد وإنجاز المعامالت

القاضي جاسم محمد الموسوي

يواجهون السجن 7 سنوات.. لصوص 
يراقبون الصيرفات ليسرقوا زبائنها

■  بغداد / عالء محمد

 أصدرت محكمة جنايات صالح 
الدين ثالثة أحكام بالسجن ملدة سبع 
سنوات بحق مجرمني عن سرقة مبلغ 
سبعة وثالثني الف دوالر أميركي من 

سيارة املشتكي )والء( بعد كسر زجاج 
سيارته وسرقة املسدس العائد له في 

قضاء تكريت, وتأتي هذه األحكام 
استنادا ألحكام املادة 444 / رابعا 

وبداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 من 
قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969".

وتتلخص ه��������ذه العملي��������ة والت��������ي كان ضحيتها 
احد املواطنني والذي تح��������دث قائال "كنت بمدينة 
تكريت صباحا واثناء التوجه إلى شارع األربعني 
بس��������يارتي لسحب مبلغ مالي مقداره أربعون الف 
دوالر من منفذ النخيل بعد وضعه في كيس تحت 
مقعد س��������يارته، ومن ثم التوج��������ه إلى احد محالت 
التجهي��������زات الطبية قرب املصرف الزراعي لغرض 
شراء بعض االجهزة الطبية، واثناء عودته لسيارته 
ش��������اهد زجاج الباب االيمن مكس��������ورا وعند تفقد 
 املبلغ تبني تعرضه للسرقة مع مسدس نوع طارق 

عائد له".

رصد املجرمني عن طريق الكاميرا
املش��������تكي قال إنه "توجه بعد ذل��������ك ألحد املحال 
املجاورة لس��������يارته ملش��������اهدة عملية السرقة عن 
طريق الكاميرا، شاهد فيها سيارة تقف بالقرب 

م��������ن س��������يارته وبداخلها ش��������خصان مع س��������يارة 
أخرى في الش��������ارع املقاب��������ل نوع النت��������را بيضاء 
الل��������ون تراقب ه��������ذه العملية"، الفتا إل��������ى أنه من 
"خ��������الل الكاميرا تم رصد ثالثة اش��������خاص كانوا 
بالق��������رب من س��������يارته قام أحدهم بكس��������ر زجاج 
الس��������يارة والدخول عن طري��������ق النافذة والتي تم 
فيها س��������رقة املبلغ املالي والس��������الح الش��������خصي 

العائد له".
وأضاف أنه "قام باالتصال بمكتب اجرام تكريت 
واخبره��������م بالح��������ادث حيث حض��������روا إلى محل 
الح��������ادث وقاموا باتخاذ اإلج��������راءات التحقيقية 
وإخبار السيطرات الخارجية وبإشراف مباشر 
من قبل قاضي محكمة تحقيق تكريت والجهات 
االمنية القي القبض على املجرمني عند سيطرة 
الش��������يخ ابراهيم ف��������ي قضاء الدجي��������ل مع ضبط 
امل��������واد املس��������روقة التي بحوزته��������م وبينوا خالل 

اعترافاته��������م بأنهم كانوا ف��������ي دار احد املجرمني 
في كركوك وعند الصباح توجهوا ملدينة تكريت 
في سيارتني، األولى نوع سنتافي والثانية نوع 
النت��������را وتناولوا وجبة الفط��������ور في أحد مطاعم 
تكريت بش��������ارع األربعني قرب احدى الصيرفات، 
وش��������اهدوا ش��������خصا يخرج من الصيرفة وبيده 
كيس فيه مبالغ مالية بعد وضعه داخل سيارته 
حي��������ث اتفق��������وا على س��������رقة ذل��������ك املبل��������غ وقاموا 
بمتابعت��������ه وعن��������د توقف��������ه قرب اح��������دى املكتبات 
والنزول من السيارة قاموا بكسر زجاج السيارة 
وس��������رقة املبلغ والتوجه الى السيارة نوع النترا 
التي يس��������تقلونها، بينما تواج��������د احدهم  داخل 
املكتب��������ة لغ��������رض التمويه وعن��������د هروبهم خارج 
املدين��������ة واثناء وصولهم الى س��������يطرة الش��������يخ 
إبراهي��������م القي القبض عليه��������م وبحوزتهم املواد 
مكت��������ب مكافح��������ة  إل��������ى   املس��������روقة وتس��������ليمهم 

إجرام تكريت".
من جانبه��������ا، محكم��������ة التحقيق وج��������دت االدلة 
املتحصلة كافية إلدانتهم حيث تعززت بمحضر 
ضبط املواد املسروقة وبالكشف واملخطط ملحل 
الح��������ادث وبمحض��������ر تفري��������غ ق��������رص الكاميرات 
فيه��������ا  يظه��������ر  الت��������ي  الفوتوغرافي��������ة  والص��������ور 
املجرمون وهم يس��������رقون املبلغ املالي، وملا تقدم 
ف��������ان األدلة املتحصل��������ة كافي��������ة لتجريمهم، فيما 
تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات صالح الدين 
إلجراء محاكمتهم وف��������ي اليوم املعني للمحاكمة 
تش��������كلت املحكمة واحضروا وبوشر باملحاكمة 
الوجاهي��������ة العلنية أصدرت فيه��������ا ثالثة أحكام 
بالسجن ملدة سبع سنوات بحق هؤالء املجرمني 
استنادا ألحكام املادة 444 / رابعا وبداللة مواد 
االش��������تراك 47 و48و49 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات 

رقم111 لسنة 1969".

■ المحكمة عاقبت اللصوص بالسجن 

■ بغداد/ إيناس جبار 

ع��������ن  التحقيقي��������ة  األوراق  ت��������روي 
الجريمة التي حصل��������ت في منطقة 
ام الكب��������ر والغ��������زالن ببغ��������داد ب��������أن 
"املتهم��������ة غصون )اس��������م مس��������تعار( 
قامت بطعن ابنتها بواسطة سكني 
كانت تحملها عم��������دا، أدى ذلك إلى 
موتها نتيجة تلك املش��������اجرة االنية 

بينهما".
وبحسب أوراق القضية التي أوردت 
أق��������وال املدع��������ي بالحق الش��������خصي 
والد الضحية الذي أفاد انه بتاريخ 
موج��������ودا  كان  وحينم��������ا  الح��������ادث 
من  اس��������تخبر  العس��������كرية  بوحدته 
قبل زوجته املتهمة في حادثة القتل 
"بتعرض ابنت��������ه املجني عليها إلى 
حادث سقوط من س��������طح الدار أدى 

إلى موتها".
ويواصل املدعي بالحق الشخصي 
والد الضحي��������ة إفادت��������ه بالقول انه 
وبعد إكمال مراسيم العزاء أخبرته 
املتهمة بأنه��������ا قامت بطعن املجني 
عليها ابنتهما بعد مش��������ادة وعناد 
حص��������ل بينهم��������ا وه��������ذا م��������ا أك��������ده 
واخب��������ره به ولده القاص��������ر )..( الذي 
ش��������اهد الجريمة أمام عينيه وحول 
تفاصيل الحادث يواصل قوله بأنه 
أق��������دم عل��������ى تطليق املتهم��������ة وطلب 
الشكوى ضدها، كذلك دونت أقوال 
الش��������اهد الحدث )..( ابنهما شقيق 
الضحية لغرض االستئناس والذي 
أف��������اد ان��������ه بتاري��������خ الح��������ادث واث��������ر 
حصول ش��������جار عائل��������ي بني والدته 
عليها  املجن��������ي  وش��������قيقته  املتهمة 
قام��������ت والدت��������ه بطعنها بواس��������طة 
س��������كني كانت تحمله وأدى الحادث 
لحصول نزف شديد وموت املجني 
عليه متأث��������رة بإصابتها الذي أكده 

التقري��������ر الطبي ال��������ذي اطلعت عليه 
املحكمة".

وج��������اء ف��������ي التقرير الطب��������ي والذي 
بني إن سبب املوت هو تمزق القلب 
والرئ��������ة اليس��������رى نتيج��������ة إصاب��������ة 
طعن��������ة بال��������ة ح��������ادة كم��������ا اطلع��������ت 
املحكم��������ة عل��������ى الكش��������ف واملخطط 
عل��������ى محل الحادث وعلى الكش��������ف 
عل��������ى الجثة وعل��������ى كش��������ف الداللة 
الذي ج��������اء مطابقا العتراف املتهمة 
املتهم��������ة  واطلع��������ت عل��������ى س��������وابق 
وتبني ع��������دم وجود س��������وابق لديها 
ودونت أق��������وال املتهمة ف��������ي مرحلة 
والقضائ��������ي  األول��������ي  التحقي��������ق 
واعترفت اعتراف��������ا مفصال بقيامها 
بطعن ابنته��������ا في منطق��������ة الصدر 
اثر نش��������وب ش��������جار عائل��������ي بينهم 
ول��������دى التأم��������ل بالدع��������وى واألدل��������ة 
املتحصل��������ة فيه��������ا وج��������دت املحكمة 
إن أقوال املدعي بالحق الش��������خصي 
تعززت بالتقرير الطبي التشريحي 
والكش��������ف واملخط��������ط عل��������ى مح��������ل 
الحادث وكش��������ف الدالل��������ة كما تعزز 
كل ذلك باعتراف املتهمة في مرحلة 
التحقيق وأمام هذه املحكمة املفصل 

والدقيق وان دفعه��������ا بأنها لم تكن 
قصد إحداث النتيجة مردود عليها 
ألنه كان عليها توقع نتيجة فعلها 
)الطعن بس��������كني في م��������كان يصيب 
بمقت��������ل( عليه تكون اآللة املتحصلة 
ضده��������ا كافي��������ة ومقنع��������ة إلدانتها 
وف��������ق م��������ادة التهمة املوجه��������ة إليها 
قررت املحكمة إدان��������ة املتهمة والدة 
الضحي��������ة وف��������ق التهمة املنس��������وبة 
إليها وفق إح��������كام املادة )405(  من 
قانون العقوبات العراقي  واستنادا 
األصولي��������ة  ۱۸۲/أ  امل��������ادة  إلح��������كام 
حكم��������ا حضوري��������ا قاب��������ال للتمي��������ز 
والحكم بالسجن ملدة خمس عشرة 
س��������نة مع االحتفاظ للمدعي بالحق 
الش��������خصي باملطالب��������ة بالتعويض 
أم��������ام املحاكم املدنية بعد اكتس��������اب 
الحك��������م الدرج��������ة القطعي��������ة وكذل��������ك 
احتس��������اب مبلغ ثالثون ألف دينار 
إتعاب املحامي املنتدب تصرف من 
خزينة الدولة بعد اكتس��������اب الحكم 
الحكم  القطعي��������ة وص��������در  الدرج��������ة 
باالتف��������اق اس��������تنادا إلح��������كام املادة 
۱۸۲/أ األصولي��������ة حضوري��������ا قابال 

للتمييز".

بسبب العناد.. أم تقتل ابنتها 
وتسجن 15 سنة!

إرهابي يقوم بقطع لسان 
وقلع عيني سجين معه

■  بغداد/ غسان مرزة

تب��������دأ الحكاي��������ة بانضم��������ام اإلرهابي باس��������م 
)اسم مستعار( وهو أحد العاملني في إحدى 
الدوائ��������ر القمعية التابعة للنظ��������ام املباد إلى 
صف��������وف تنظيم القاع��������دة اإلرهاب��������ي بهدف 

إثارة الرعب وزعزعة أمن البالد.
وتتلخ��������ص وقائ��������ع ه��������ذه القضي��������ة بتقدي��������م 
املشتكي )س( شكوى لدى محكمة التحقيق 
املركزي��������ة مدعيًا فيها بأن��������ه أثناء وجوده في 
معس��������كر بوكا الخاص باملعتقلني في ناحية 
أم قص��������ر وتحديدًا في تش��������رين األول من عام 
2007 حضر له املدعو )د( وطلب منه الجلوس 
مع��������ه في الخيمة حيث دخل عليه أش��������خاص 
ملثمون لم يس��������تطيع تمييز شكلهم وقاموا 
بمس��������ك يديه م��������ن الخل��������ف وغلق فم��������ه وقام 
املدع��و )باسم( بقلع كلتا عينيه وقطع لسانه 
وقاموا برميه على األرض وضربه على يديه 
ورجليه بأوتاد الخيمة لدرجة أنه لم يستطع 
النه��������وض بعدها فقاموا بوضع��������ه ببطانية 
واملناداة بأن هناك مريضا بغية إيصاله إلى 
مدخل الخيمة وأنه وجد شخصني يتكلمون 
اللغ��������ة االنكليزية وال يعرف ما يقولون حيث 
تب��������ني له الحقًا بأنه قد ت��������م معالجته من قبل 
القوات متعددة الجنس��������يات وطلب الشكوى 

ضدهم بما فيهم املدعو )د(. 
دونت أقوال الش��������اهد )ج( ف��������ي دور التحقيق 
واملحاكم��������ة وأف��������اد بأنه ف��������ي تش��������رين األول 
م��������ن ع��������ام  2007 وتحدي��������دًا في الي��������وم األول 
من عي��������د الفطر املبارك س��������مع ص��������راخ داخل 
خيمة املأكوالت وشاهد أشخاص يخرجون 
منها حيث تعرف عل��������ى أحدهم وه���و املت��هم 
)باس��������م( وهو املس��������ؤول عن ق��������دوم املعتقلني 
إل��������ى الكم��������ب الذي يق��������وم ب��������دوره بتوزيعهم 
عل��������ى الخيم ولديه أش��������خاص يقومون بنقل 
املعلومات اليه عن املعتقلني ويعملون تحت 
أمرت��������ه وذكر أنهم قاموا بضرب املجني عليه 
)س( و م��������ن خالل الصور تع��������رف على املتهم 
األخ�����ر املدع�و )ص( الذي قام بدوره بتهديده 

في املعتقل. 
ولدى تدوين إفادة الش��������اهد )ن( ذكَر أنه في 
اليوم األول من عيد الفط��������ر املبارك وبحدود 
الس��������اعة التاس��������عة وخمس وأربعني دقيقة، 
س��������مع شخصني اس��������تطاع تش��������خيصهم من 
خ��������الل الص��������ور كان أحدهم ه��������و املتهم )ط( 
يقول��������ون عب��������ارة ) الي��������وم نش��������يل واح��������د من 
الخيمة( وأنهم س��������يقومون بضرب شخص 
داخل خيمته فجلس��������ت في الخيم��������ة املقابلة 

لخيمة املجني عليه وعلمت الحق��ًا أن أس��������مه 
)س( وكان مستلقيًا داخل خيمته وبعد ساعة 
سمعت صوت صراخه حيث دخل عليه )15( 
شخصا وقاموا بتقيده وإخراجه من خيمته 
وإدخاله في خيمة املأكوالت وقاموا بضربه 
بأوتاد الخيمة وكانوا يحملون مخارز فقام 
املته��������م )باس��������م( بقل��������ع عينيه وقطع لس��������انه 
بواسطة موس كان يحمله، ثم تركوه وهربوا 
جميعهًا وبعد ربع س��������اعة عادوا وقام أربعة 
أش��������خاص منهم بحمله وادعوا بأنه مريض 
وس��������لموه إلى الق��������وات املتعددة الجنس��������يات 
لغرض إس��������عافه وانه اس��������تطاع تشخيصهم 
م��������ن خ��������الل الص��������ور وتع��������رف عل����������ى املتهم ) 
باس��������م( وهو أمير في تنظي��������م القاعدة وهو 
متهم خطير ارتك��������ب العديد من جرائم القتل 
في املعتقل وهو اختصاص قلع العيون وهو 

من قام بقلع عيون املجني عليه. 
دون��������ت أق��������وال املته��������م ) ط ( أم��������ام محكم��������ة 
باالش��������تراك  صراح��������ة  وأعت��������رف  التحقي��������ق 
بالجريمة م��������ع املتهمني اآلخري��������ن وأفاد انه 
يعرف املتهم ) باس��������م ( وه��������و معه في نفس 
الخيم��������ة وأن��������ه محكوم بالس��������جن املؤبد وأن 
ال عل��������م ل��������دي بالح��������ادث وق��������د علم��������ت به في 
صباح اليوم التالي بأنه قد تم االعتداء على 
املشتكي ) س ( م��ن قب����ل املتهم ) باسم( وذلك 
ألم��������ور طائفية بينهم��������ا فقام بقطع لس��������انه 
بواس��������طة اله حادة واقت��������الع عينيه وضربه 
باالش��������تراك مع متهمني آخرين بوتد الخيمة 
مما تسبب له بجروح عديدة بإنحاء مختلفة 

من جسمه. 
وأظهرت وقائع الدعوى بان األدلة املحصلة 

في القضية تتمثل بإفادة املشتكي )س( التي 
تعززت وتأكدت بأقوال الش��������هود كل من )ج( 
و)ن( كما تعززت بالتقارير الطبية الخاصة 
باملجن��������ي علي��������ه والتي أش��������ارت إل��������ى فقدانه 
كلتا عينيه بدرجة عج��������ز %100 كما تعززت 
للمتهمني  الفوتوغرافية  الشهادات بالصور 
التي اثبت بها أنه من ضمن األشخاص الذين 

شاركوا باالعتداء على املشتكي وضربه .
املتحصل��������ة  األدل��������ة  أن  املحكم��������ة  وج��������دت 
بالدع��������وى كافي��������ة ومقنع��������ة لتجري��������م املتهم 
)ط( بما وج��������ه إليه من اته��������ام كونها جاءت 
متس��������اندة مع بعضها وقد تعززت باعتراف 
املتهم الضمني واملس��������ئول في دور التحقيق 
االبتدائ��������ي واملحاكمة كما أيدته��������ا التقارير 
الطبية للمجني عليه قررت املحكمة تجريمه 

بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها. 
حكمت املحكم��������ة على املجرم )ط( بالس��������جن 
ملدة خمس عش��������رة س��������نة عن التهمة املسندة 
إليه استنادا ألحكام املادة الثانية / 1و املادة 
الرابع��������ة /1 من قان��������ون مكافحة اإلرهاب رقم 
13 لس��������نة 2005 وبداللة املواد 49/48/47 من 
قانون العقوبات املتضمنة قيامه باالشتراك 
م��������ع املتهم��������ني اآلخري��������ن املفرق��������ة قضاياهم 
بضرب املشتكي )س( أثناء وجوده في سجن 
بوكا على أماكن مختلفة بجس��������مه وبدوافع 
إرهابية وقطع لس��������انه وقلع كلتا عينيه مما 
تس��������بب له بعجز بنس��������بة %100 واس��������تدالاًل 
بامل��������ادة 1/132 من قان��������ون العقوبات وصدر 
 للتميي��������ز 

ً
الق��������رار وجاه��������ًا باألكثري��������ة قاب��������ال

والتميز الو جوبي اس��������تنادا ألح��������كام املادة 
182/أ من األصول الجزائية وأفهم علنا.
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قلة املعرفة أو سوء الثقافة والتربية غالبا تكون سببا للخالفات 
بني أفراد العائلة لكن أن تكون سيدة البيت جاهلة وغير متزنة هذا 
ما يوقع العائلة في مواقف ال تحمد عقباها، وهذا ما كشفته أوراق 

حادثة قتل أم البنتها بسب مشادة وعناد بينهما.

■ أساليب إجرامية بشعة استخدمها اإلرهابي 

https://www.hjc.iq/view.69521/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

)تنشر صحيفة القضاء دوريا أبرز املبادئ 
القضائية  للقرارات التمييزية الصادرة 

من محكمة التمييز االتحادية 
ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

419 / الهيئة املوسعة املدنية/ 2021 

املبدأ:

ان إسقاط عريضة االعتراض على الحكم 
الغياب��������ي يأخ��������ذ حك��������م إبط��������ال عريضة 
الدع��������وى وينعقد االختص��������اص في نظر 
الطع��������ن التميي��������زي الذي ي��������رد على قرار 
إس��������قاط عريض��������ة االعت��������راض ملحكم��������ة 
اس��������تئناف املنطقة بصفته��������ا التمييزية 
 بأحكام امل��������ادة 2١6 / ١ من قانون 

ً
عم��������ال

املرافعات املدنية.

القرار:

لدى التدقيق واملداولة من الهيأة املوسعة املدنية 
في محكمة التميي��������ز االتحادية، وجد ان الهيأة 
التمييزية املدنية في رئاس��������ة محكمة استئناف 
واس��������ط االتحادي��������ة كان��������ت ق��������د احال��������ت الطعن 
التميي��������زي الخ��������اص بق��������رار محكم��������ة االحوال 
الشخصية في الكوت املؤرخ في 2021/10/21 
3251/ش/ع/2021  املرقم��������ة  بالدعوى  الصادر 
املتضم��������ن اس��������قاط عريضة االعت��������راض على 
الحك��������م الغيابي الص��������ادر بالدع��������وى املذكورة 
بس��������بب عدم حض��������ور الطرفني للم��������رة الثانية 
 بأحكام املادة 2/182 من قانون املرافعات 

ً
عمال

املدني��������ة إلى هي��������أة االحوال الش��������خصية واملواد 
الش��������خصية في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
للنظر فيه حسب االختصاص. وقد تولت هيأة 
األحوال الش��������خصية واملواد الشخصية عرض 
املوضوع على ه��������ذه الهيأة بغية تعيني املحكمة 
املختص��������ة ف��������ي نظره. وتج��������د هذه الهي��������أة بأن 
اسقاط عريضة االعتراض على الحكم الغيابي 
يأخذ حك��������م ابطال عريضة الدع��������وى وبالتالي 
ف��������أن الطع��������ن التمييزي ال��������ذي يرد عل��������ى قرار 
اس��������قاط عريضة االعتراض على النحو املشار 
إليه ف��������ي اعاله ينعقد االختص��������اص في نظره 
ملحكمة اس��������تئناف املنطقة بصفتها التمييزية 
 بأحكام املادة 1/216 من قانون املرافعات 

ً
عمال

املدني��������ة املعدلة بالقانون رقم 10 لس��������نة 2016 
 وهو ما استقر عليه قضاء هذه الهيأة في هذا 
الشأن. لذا قرر تعيني محكمة استئناف واسط 
االتحادية بصفتها التمييزية كونها املختصة 

نوعي��������ًا في نظ��������ر اضب��������ارة الطع��������ن التمييزي 
آن��������ف الذكر واحالة اضبارت��������ه اليها لنظره على 
وفق أحكام األصول والقانون. واش��������عار هيأة 
االح��������وال الش��������خصية واملواد الش��������خصية في 
محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة ومحكمة االحوال 
الش��������خصية في الك��������وت بذلك. وص��������در القرار 
/ب/2( 

ً
باالتفاق استنادًا ألحكام املادة )13/أوال

م��������ن قانون التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 في 24/جم��������ادي األولى/1443ه� املوافق 

2021/12/28م.
 

 8 / الهيئة االستئنافية منقول/ 2022 

املبدأ:

ال يمكن إحالة الدعوى من محكمة ألخرى 
في املرحلة اإلستئنافية إلختالف درجات 

التقاضي.

القرار:

لدى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن التمييزي 
مقدم ضمن امل��������دة القانونية وألش��������تماله على 
 وعند عطف النظر 

ً
اس��������بابه قرر قبوله ش��������كال

عل��������ى الحك��������م املمي��������ز وج��������د انه غي��������ر صحيح 
ومخالف لألص��������ول واحكام القان��������ون. ذلك ان 
العقد موض��������وع الدعوى املبرم بني طرفيها هو 
عقد لنقل النفط الخام من منطقة نفط خانة الى 
مصفى الدورة في بغداد وبالتالي فأن الدعوى 
بش��������أنه ال تدخ��������ل ضمن اختص��������اص محاكم 
البداءة املختص��������ة بالدع��������اوى التجارية املحدد 
بنوع معني م��������ن الدعاوى بموجب بيان مجلس 
القضاء االعلى رقم 74 لس��������نة 2020 مما كان 
يقتض��������ي بمحكم��������ة االس��������تئناف والحالة هذه 
فس��������خ الحكم البدائي املس��������تأنف ورد الدعوى 
لعدم االختصاص وذل��������ك لعدم امكانية االحالة 
من محكم��������ة ألخرى في املرحلة االس��������تئنافية 
ألختالف درج��������ات التقاضي. ل��������ذا قرر نقض 
الحكم املميز من هذه الجه��������ة واعادة اضبارته 
ملحكمتها التباع ما تقدم وعلى ان يبقى رس��������م 
التمييز تابع��������ًا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق 
اس��������تنادًا ألح��������كام امل��������ادة 3/210 م��������ن قانون 

املرافعات املدنية في 2022/1/4م.

■ بغداد / سحر حسين 

أعلن معهد التطوير القضائي انجازه 
أكث��������ر م��������ن 500 نش��������اط تدريب��������ي منذ 
تأسيس��������ه ولغاية نهاية 2021، مبينًا 
أن )42( نش��������اطا ق��������د أنجز خ��������الل عام 

 .2021
وقال مدير معه��������د التطوير القضائي 
الس��������يد حس��������ن علي عبد اله��������ادي في 
تصري��������ح للمرك��������ز اإلعالم��������ي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى ان��������ه "من��������ذ تش��������كيل 

معه��������د التطوير القضائ��������ي عام 2009 
ولغاية نهاي��������ة 2021 بلغ العدد الكلي 
للنش��������اطات املنجزة للمعهد أكثر من 

)500( نشاط".
وأض��������اف أن "ع��������ام 2021 انفرد بانجاز 
)42( نش��������اطا، )26( منه��������ا خصص��������ت 
للقض��������اة واملحقق��������ني اش��������تملت عل��������ى 
دورات وورش ف��������ي جوانب متعددة ك� 
)الفس��������اد املالي وجرائم غسل االموال 
ودعاوى االحوال الشخصية والبحث 
االجتماع��������ي( وقد ش��������ارك فيها )496( 

قاضيا ومحقق قضائيا، حيث شغلت 
فيها قضايا األحوال الش��������خصية )8( 
ورش، و)3( ورش اختص��������ت بقضاي��������ا 
غسيل االموال والفس��������اد املالي و)15( 
ورش��������ة تناولت مواضيع )االستمالك 
وجرائم التهريب واالبتزاز االلكتروني 

ودعاوى ازالة الشيوع(. 
فيما اش��������ار حس��������ن الى ان��������ه "خصص 
في الع��������ام نفس��������ه )16( دورة تدريبية 
ملنتس��������بي مجل��������س القض��������اء االعل��������ى 
ش��������ارك فيه��������ا )301( موظف من جميع 

دورات   )6( االختصاصات، تضمن��������ت 
مش��������اركني،   )110( ب��������� الحاس��������بات  في 
ودورت��������ني ف��������ي الحج��������ج والقس��������امات 
ش��������ارك فيها )42( موظفا و)8( دورات 

متنوعة". 
التطوي��������ر  "معه��������د  ان  حس��������ن  وذك��������ر 
أكاديمي��������ة عصرية  القضائ��������ي يعتبر 
مهمة إذ تأس��������س في ع��������ام 2009 ويقع 
مقره كجزء من البناية العامة ملجلس 
مس��������تقلة  ببناي��������ة  األعل��������ى  القض��������اء 
لتطوير قدرة القض��������اء ورفع كفاءتهم 

ملواكب��������ة الرك��������ب العامل��������ي ف��������ي املجال 
القانون��������ي والقضائ��������ي للتع��������رف على 
اخ��������ر املب��������ادئ القانوني��������ة والقضائية 
للمحاكم العراقية والعاملية"، موضحًا 
بان��������ه "تتوافر في املعهد قاعات عديدة 
للدراس��������ة والتدريب تح��������وي مختلف 
الوس��������ائل العلمي��������ة الت��������ي يحتاجه��������ا 

املدرب واملتدرب". 
ويضي��������ف حس��������ن أن "معه��������د التطوير 
دورات  تنظي��������م  يتول��������ى  القضائ��������ي 
االدع��������اء  للقض��������اة وأعض��������اء  مهني��������ة 

الع��������ام لتطوير كفاءتهم باإلضافة الى 
تطوي��������ر الق��������درات وامله��������ارات العملية 
وتنمي��������ة البح��������ث العلم��������ي ملنتس��������بي 
مجلس القضاء األعلى، واعداد كوادر 
وعناصر مؤهلة علميا وعمليا لتفعيل 
دوره��������ا ف��������ي مواكبة عملي��������ة التطوير 
القضائي والقانوني من خالل االعداد 
والتدريب لتطوير مهاراتهم واالرتقاء 
بمستوياتهم من خالل ورش ودورات 
تخصصية في مختلف مجاالت العمل 

القضائي والقانوني.

معهد التطوير القضائي.. أكثر من )500( نشاط منذ تأسيسه

استئناف الكرخ تصدر إحصائية 
الفصل األول من العام الحالي

■ بغداد/ إيناس جبار 

التي  اإلح����ص����ائ����ي����ة  وأوض�����ح�����ت 
ت��س��ل��م امل���رك���ز اإلع����الم����ي ملجلس 
ن���س���خ���ة منها  األع����ل����ى  ال����ق����ض����اء 
أن"إح���������ص���������ائ���������ي���������ات ال�����ت�����ق�����ري�����ر 
أوردت  األول  للفصل  اإلحصائي 
م���ا أن��ج��زت��ه امل��ح��اك��م م��ن��ذ بداية 
ب��ش��ق��ي��ه��ا املدني  ال���ح���ال���ي  ال���ع���ام 
الهيئات  وك������ذل������ك  وال������ج������زائ������ي 

االستئنافية بكافة صفاتها". 
"املحاكم  إن  اإلحصائية  وبينت 
الجزائية أص��درت )3764( حكما 
ش��م��ل م��ح��اك��م ال��ج��ن��اي��ات بواقع 
 )2890( ب���  والجنح  حكما   )656(
ح��ك��م��ا وك���ان���ت م��ح��اك��م األحداث 
ق��د أص����درت )248( ح��ك��م��ا، حيث 
ت��ن��وع��ت األح���ك���ام ال����ص����ادرة بني 
البراءة واإلفراج والسجن املؤقت 
وامل���ؤب���د وك���ذل���ك أح���ك���ام اإلع�����دام 
ال�����ح�����ي�����اة كما  م��������دى  وال�����س�����ج�����ن 
تخللنها أحكام الحبس والغرامة  

والحبس مع إيقاف التنفيذ". 

وأشارت اإلحصائية إلى أن "نسبة 
ف��ي االستئناف  ال���دع���اوى  ح��س��م 
الهيئة  ال���ت���م���ي���ي���زي���ة  ب���ص���ف���ت���ه���ا 
والهيئة  ال���ج���زائ���ي���ة  ال��ت��م��ي��ي��زي��ة 
التمييزية املدنية قد وصلت إلى 
محكمة  ت���ص���درت  ف��ي��م��ا   ،100%
التمييزية  بصفتها  ال��ج��ن��اي��ات 
 100% ب��ل��غ��ت  اذ  ال��ح��س��م  بنسبة 
م��ح��ك��م��ة جنايات  ح��ص��ل��ت  ك��م��ا 
مكافحة الفساد أيضا على نسبة 
فيما  ال��دع��اوى  م��ن حسم   100%
محكمة  في  الحسم  نسبة  بلغت 

األحداث بغداد 98%".
أن  وأض����������اف����������ت اإلح������ص������ائ������ي������ة 
"م���ح���ك���م���ت���ي ال���ل���ط���ي���ف���ي���ة واب������ي 
ت���ص���درت���ا ن��س��ب��ة الحسم  غ���ري���ب 
الشخصية  األح����وال  محاكم  ف��ي 
 ،93%-96 ال�����ى  وص���ل���ت  ب��ن��س��ب��ة 
اليوسفية  كما تصدرت محكمة 
نسبة الحسم في محاكم البداءة 

بواقع 92%".
وف���ي م���ا ي��خ��ص م��ح��اك��م الجنح 
اليوسفية  م���ح���ك���م���ة  اح����ت����ل����ت 

ب��ن��س��ب��ة الحسم  امل��رت��ب��ة األول������ى 
بواقع %98 تلتها محكمة جنح 
كما   ،97% ب�����واق�����ع  أل���ل���ط���ي���ف���ي���ة 
تصدرت محكمة تحقيق قضايا 
اإلره������اب /1 ن��س��ب��ة ال��ح��س��م في 
م��ح��اك��م ال��ت��ح��ق��ي��ق ب���واق���ع 91%، 
محاكم  ش�����ه�����دت  ق������د  ح������ني  ف������ي 
امل���واد الشخصية ع��دد قليل من 

الدعاوى املعروضة ".
ولفتت اإلحصائية إلى املعامالت 
امل����ن����ج����زة ف����ي م���ح���اك���م األح�������وال 
استئناف  مل��ح��ك��م��ة  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
بغداد الكرخ االتحادية بينت أن " 
مجموع املعامالت املنجزة خالل 
الفصل األول من العام الحالي قد 
توزعت  معاملة   )12585( بلغت 
وقسامات  زواج  ع���ق���ود  م���اب���ني 
تمنحها  التي  والحجج  شرعية 
امل���ح���اك���م ك����� )ح���ج���ج ال�����ض�����رورة، 
حجة الوصايا، حجج القيمومة 
وح��ج��ج ال��وف��ي��ات وك��ذل��ك حجج 
وحجج  وال������وص������ي������ة  ال��������والي��������ة 

أخرى(".

وتذكر اإلحصائية إن " مجموع 
ك���ان )6638( عقد  ال�����زواج  ع��ق��ود 
البياع  م��ح��ك��م��ة  ف��ي��ه��ا  س��ج��ل��ت 
)1297( عقد تلتها محكمة الكرخ 
إن  ك��م��ا  ع��ق��د،   )1058( بتسجيل 
القسامات  امل���ن���ج���زة  امل���ع���ام���الت 
كان   )4052( ب���ل���غ���ت  ال���ش���رع���ي���ة 
والبياع  ال��ك��رخ  محكمتي  ف��ي��ه��ا 
القسامات  ت��س��ج��ي��ل  ف���ي  األع���ل���ى 

الشرعية".
وأن���������ج���������زت م�����ح�����اك�����م األح������������وال 
أيضا حجج وصايا  الشخصية 
بلغ مجموعها )669( حجة حيث 
كانت قد سجلت محكمة الدورة 
انجاز)125( حجة تلتها محكمة 
حجة،   )119( ب����  ال��س��الس��ل  ذات 
بالزواج  اإلذن  ح���ج���ج  ع����ن  إم�����ا 
ك���اف���ة )122(  امل���ح���اك���م  ف���أن���ج���زت 
معاملة كان نصيب محكمة أبي 
غريب منها )38( معاملة، وكذلك 
ح��ج��ج ال��ت��خ��ارج س��ج��ل��ت )303( 
 )88( الكرخ  معاملة كان ملحكمة 

معاملة منها ".
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كشفت رئاسة محكمة 
استئناف الكرخ 

االتحادية عن إحصائية 
الفصل األول من العام 

الحالي والتي تضمنت 
الدعاوى املعروضة 

والدعاوى املحسومة 
في محكمة استئناف 

بغداد/ الكرخ االتحادية 
واملحاكم التابعة لها.

■ جانب من نشاطات المعهد
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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.

م��������ن ممي��������زات الدع��������وى أن تق��������وم على ثالث��������ة عناصر 
أساس��������ية ه��������ي أش��������خاصها وموضوعه��������ا والس��������بب. 
فاالدع��������اء ال يقوم إال بني أش��������خاص, وهذا ما جاء في 
امل��������ادة )2( من قانون املرافع��������ات املدنية, اذ نصت على 
أن "الدعوى طلب ش��������خص حقه م��������ن اخر امام القضاء" 
فيك��������ون اطرافها من يدعي لنفس��������ه حق��������ًا وهو املدعي 
وال��������ذي يوجه ل��������ه االدع��������اء وه��������و املدعى علي��������ه, واما 
موضوعه��������ا ما ينصب عليه طلب املدعي الحكم به في 
مواجهة الخصم, وأخيرا ال بد من س��������بب يستند إليه 
االدع��������اء, وترمي فكرة الس��������بب –بالتع��������اون مع املحل- 
ال��������ى تحديد الش��������يء املطلوب القضاء ب��������ه من الناحية 
املوضوعية, فهذا الش��������يء ال يتحّدد فقط بتحديد ماذا 
يطل��������ب املدع��������ي من القض��������اء )اي املح��������ل(, وانما ايضا 
بتحديد سبب الدعوى, فإذا اختلف السبب كنا بصدد 
دعويني ال دعوى واحدة, وقد تعًددت االتجاهات بشأن 
تحديد الس��������بب, فالبعض يرى ان السبب هو االساس 
القانوني الذي يستند اليه املدعي والذي تنبني عليه 
الدعوى, ويتحدد من خاصي��������ة مجردة بصرف النظر 
ع��������ن الوقائع, ولك��������ن أرجح اآلراء, هو ان��������ه يجب النظر 
إل��������ى مجموع��������ة الوقائ��������ع القانوني��������ة التي ت��������ؤدي الى 

الحماية القضائية ال ال��������ى القاعدة القانونية املجردة, 
فالس��������بب الذي يحدد معالم دعوى معينة ليس النص 
القانوني املجرد, ولك��������ن العناصر والظروف الواقعية 
أساس الدعوى ويترتب على ذلك ان املدعي اذا استند 
ال��������ى وقائع معينة كس��������بب لدعواه ف��������إن الدعوى تظل 
واحدة – لوحدة السبب- ولو غّير املدعي تكييفه لهذه 
الوقائع او غّير القاعدة القانونية التي يس��������تند اليها 

في دعواه.
فإذا أقام ش��������خص دع��������وى تعويض مس��������تندة لوقائع 
 ضارًا, 

ً
معينة منس��������وبة للمدعى علي��������ه بوصفها فعال

ف��������إن تغيي��������ر تكييف ه��������ذه الوقائ��������ع وتحدي��������د قواعد 
املس��������ؤولية العقدي��������ة او التقصيرية ه��������ي املنطبقة فال 
يعني هذا ان األمر يتعلق بأس��������باب مختلفة وبالتالي 
بدع��������اوى مختلفة, وان م��������ا يتعل��������ق بتكييف مختلف 
ي��������ؤدي بالنتيج��������ة ال��������ى اخت��������الف القواع��������د القانونية 
واجبة التطبيق مع بقاء الس��������بب واح��������دا, كذلك يبقى 
الس��������بب واحدًا, ولو تغيرت االدلة الواقعية او الحجج 
القانوني��������ة, وعلى العك��������س اذا اختلف��������ت الوقائع التي 
يستند اليها املدعي في دعواه عن الوقائع في الدعوى 
االولى, فإن الس��������بب يكون مختلفًا, ولو تشابهت هذه 

الوقائع او تماثلت. 
ونرى من الضرورة وجوب التفرقة بني سبب الدعوى 
وبني ادلتها, فإقامة املدعي لدعواه مس��������تندًا الى دليل 
اثب��������ات معني ثم عدول��������ه الى دليل اثب��������ات اخر الثبات 
دع��������واه ال يع��������د تغييرًا للس��������بب وانما لالدل��������ة وتبقى 
الدع��������وى واحدة, ويمك��������ن ان يكون للدع��������وى اكثر من 
س��������بب.ولكن الرأي الراجح حول تحديد معنى السبب, 
هو انه يجب النظر ال ال��������ى القاعدة القانونية املجردة 
وانما الى مجموعة الوقائع القانونية التي تؤدي الى 

من��������ح الحماية القضائية, أي التي ت��������ؤدي الى تطبيق 
القاعدة القانونية بوس��������اطة القاضي, فالس��������بب الذي 
يحدد معالم دع��������وى معينة ليس هو النص القانوني 
املجرد, ولك��������ن العناصر او الظروف الواقعية اس��������اس 
الدعوى وليس كما يرى البعض أن السبب هو القاعدة 
القانونية التي تس��������تند اليها الدع��������وى, ويترتب على 
ذل��������ك أن تغيي��������ر القاعدة القانونية التي يس��������تند اليها 
املدعي ت��������ؤدي الى دعوى جدي��������دة مختلفة عن االولى 
بس��������ببها, فالس��������بب يتحدد من ناحية مجردة بصرف 

النظر عن الوقائع.
ف��������ي حني يذهب البعض الى ان املقصود بالس��������بب هو 
س��������بب الحق او املركز املوضوعي محل الحماية, وهذا 
االتج��������اه قننه املش��������رع العراق��������ي في امل��������ادة )١0٥( من 
قانون االثبات رقم )١07( لس��������نة ١٩7٩ املعدل, اذ نصت 
عل��������ى أن )األحكام الصادرة م��������ن املحاكم العراقية التي 
ح��������ازت درجة البتات تكون حجة بم��������ا فّصلت فيه من 
الحق��������وق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم 

 وسببًا(.
ً
وتعلق النزاع بذات الحق محال

فالعبرة بس��������بب الحق, وعلى وفق هذا فإن السبب هو 
املصدر القانوني للحق املدعى به أو املنفعة القانونية 

مح��������ل الدعوى وهو ال يع��������دو أن يك��������ون الواقعة املراد 
إثباته��������ا, واقع��������ة مادي��������ة, أو تصرفًا قانوني��������ًا.إن هذه 
الفك��������رة ال تت��������واءم اال مع كون الدع��������وى هي ذات الحق 
املوضوع��������ي او عنصر من عناصر ه��������ذا الحق, عندها 
يمك��������ن الق��������ول ان الس��������بب املنش��������ئ للحق هو الس��������بب 
املنش��������ئ للدعوى ذاته, فالدعوى توجد  بوجود الحق, 
ام��������ا م��������ع التس��������ليم باس��������تقالل الحق ف��������ي الدعوى عن 
الح��������ق املوضوعي وبالتالي يمكن وج��������ود الحق دون 
الدعوى, فال يمكن ان يكون س��������بب الحق كافيًا كسبب 
للدعوى, فس��������بب الدعوى ليس هو الواقعة القانونية 
مصدر الحق محل الحماي��������ة, ولكن الواقعة القانونية 
سبب الحق في الحماية القضائية, وهذا ال يعني عدم 
االلتفات الى س��������بب الحق املوضوع��������ي, الن الدعوى ال 

تنشأ اال بتوافر مجموعتني من الوقائع هما:- 
وقائع ينطبق عليها نموذج الحق املوضوعي, فيؤدي 
ثبوتها ال��������ى تطبيق القاعدة القانونية املجردة, وهذه 
هي الوقائع القانونية مصدر الحق او املركز القانوني 
املوضوع��������ي. 2- وقائ��������ع ي��������ؤدي ثبوته��������ا ال��������ى نش��������أة 
الحاج��������ة لدى صاحب الحق املوضوع��������ي الى الحماية 

القضائية.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

نظام تعدد الزوجات
رؤى جديدة في الفهم والتطبيق

 من عناصر الدعوى المدنية
ً
السبب بوصفه عنصرا

يطرح هذا املقال قضية تعدد 
الزوجات برؤية جديدة تقوم 

على فهم للحكم الشرعي واآلراء 
الفقهية واستيعاب للتوجهات 

القانونية آخذين باالعتبار 
املوروث االجتماعي والطبائع 

والعادات والسلوكيات والذهنية 
البشرية التي يعيشها الفرد 

العراقي, لهذا سوف نعرض ذلك 
من خالل ما يلي :

أواًل: الزواج الثاني على طاولة الشرع
لق��������د ثب��������ت بالدلي��������ل القرآني مش��������روعية 
الزواج الثاني حيث دلت اآلية الكريمة في 
سورة النس��������اء على حرية الزواج من أكثر 
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اآلي��������ة ٣, كما دل��������ت على هذه املش��������روعية 
األحاديث املروية من الس��������نة الشريفة بما 
يفيد السماح للرجل من الزواج بأكثر من 
ام��������رأة, فقد جاء في الحديث الش��������ريف )ال 
يج��������وز الجمع بني أكثر م��������ن أربع حرائر(, 
وفي حديث آخر )ال يجمع الرجل ماءه في 

خمس(.
املنظ��������ور  وف��������ق  الزوج��������ات,  تع��������دد  إن 
الفقه��������ي يعتبر رخص��������ة ممنوحة للرجل 
يستخدمها عندما تقتضي الحاجة وفق 
ضوابط وأسس واضحة وصحيحة, كما 
هو الحال في الرخص األخرى بالنس��������بة 
 تن��������اول الطيبات 

ً
لألش��������ياء املباحة فمثال

من مأكل ومشرب هو رخصة شرعية لكي 
يس��������تطيع اإلنس��������ان العيش والبقاء ولكن 
هذه الرخصة ينبغي اس��������تخدامها بشكل 
معقول دون إس��������راف يؤدي إل��������ى التخمة 
واألمراض أو تقتير ي��������ؤدي إلى الحرمان 
والهلك��������ة, وكذل��������ك إنفاق امل��������ال فهو مباح 
ومشروع في موارد الحاجة ولكن مكروه 
في اإلس��������راف والتبذير والبخ��������ل, وكذلك 
الحال بالنس��������بة إلى تعدد الزوجات فهو 

وإن كان رخصة إال أنه ينبغي استخدامها 
بعقالئي��������ة ووف��������ق مقتضي��������ات الحاج��������ة، 
فمنط��������وق الن��������ص القرآني ح��������رف )الواو( 
 على 

ً
في��������ه للتخيير وهذا ما ي��������دل صراحة

هذا الحكم الشرعي, من أجل ذلك وضعت 
الش��������ريعة اإلس��������المية ضواب��������ط للتع��������دد 

نوجزها بما يلي:
١- التحدي��������د: وفق مضمون اآلية املباركة, 
املشار إليها في أعاله، فإن الرجل ال يحق 
ل��������ه أن يجمع ف��������ي زواجه بأكث��������ر من أربع 

نساء في وقٍت واحد. 
2- العدال��������ة : العدال��������ة بمفهومه��������ا الع��������ام 
ه��������ي تحقيق املس��������اواة واإلنص��������اف, وفي 
ال��������زواج تعن��������ي املس��������اواة ب��������ني الزوجات 
بكل مظاهر الحياة املعيش��������ية ولذلك فإن 
الرج��������ل ال��������ذي ال يجد ف��������ي نفس��������ه القدرة 
الضامنة للعدال��������ة ينبغي أن ال يقدم على 
ال��������زواج بأكثر م��������ن واح��������دة, والحقيقة إن 
هذا الضابط يعتبر من أصعب الضوابط 
على الرج��������ل ألن العدالة ف��������ي مضامينها 
ش��������كل 

ُ
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والحقيقة إن مدلول اآلية الكريمة يش��������ير 
إلى ضرورة تحقي��������ق العدالة في التعامل 
امل��������ادي والس��������لوك ولكن في الوق��������ت ذاته 
يصعب تحقيق العدالة في امليل الحس��������ي 
الرج��������ل  )عواط��������ف  ذل��������ك ألن  والعاطف��������ي 
اتج��������اه نس��������ائه ال يمكن أن تك��������ون واحدة 
أو متس��������اوية، فيك��������ون االلت��������زام بالع��������دل 
وتجن��������ب التمييز بني النس��������اء من أصعب 

الواجبات(.
٣-الق��������درة على اإلنف��������اق: ينبغي للرجل أن 
تكون له القدرة واالستطاعة  على تغطية 
نفقات أسرته, وهذه النفقات تتضخم إذا 
كان لديه أكثر من زوجة واحدة لذلك على 
الرج��������ل أن يجعل في حس��������بانه هذا األمر 
إذا أراد الق��������دوم على زواج ثان أو ثالث أو 

رابع.

ثانيًا: ظاهرة التعدد والقوانني الوضعية
لق��������د اختلف��������ت القوان��������ني الوضعي��������ة إزاء 
دول  فهن��������اك  الزوج��������ات،  تع��������دد  ظاه��������رة 
إس��������المية كتركيا وتون��������س منعت الزواج 
الثاني بش��������كل قطعي واعتبرت هذا الفعل 
جرمًا يحاس��������ب عليه القانون، في حني إن 
معظم قوانني الدول اإلسالمية األخرى لم 
تمنع الزواج من امرأة أخرى، ولكن حرصًا 
منها على املحافظة على األس��������رة وضعت 
ضوابط ملمارس��������ة هذا الفع��������ل املباح، أما 
قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ 
رق��������م ١88 لس��������نة ١٩٥٩ فأن��������ه ُيصن��������ف من 
القوانني التي أباحت الزواج الثاني ولكن 
وفق ش��������روط حدده��������ا الن��������ص، عليه فإن 
من الخطأ الش��������ائع القول بأن هناك منعا 
تش��������ريعيا ف��������ي العراق يح��������ول دون تعدد 
ال��������زواج باعتبار إن النص س��������مح للرجل 
بال��������زواج مرة أخرى ولكن وضع ش��������روط 

تناولها النص اآلتي.
يج��������وز  )ال  )الثالث��������ة/٤(:  امل��������ادة  نص��������ت 
الزواج بأكثر من واحدة إال بأذن القاضي 
ويش��������ترط إلعطاء األذن تحقق الش��������رطني 

التاليني : 
أ- ) أن يك��������ون لل��������زوج كفاي��������ة مالية إلعالة 
أكثر م��������ن زوج��������ة واح��������دة(. ب- ) أن تكون 

هناك مصلحة مشروعة(.
أم��������ا الفق��������رة )٥( م��������ن امل��������ادة الثالث��������ة فقد 
نصت )إذا خيف عدم العدل بني الزوجات 
فال يج��������وز التع��������دد ويت��������رك تقدي��������ر ذلك 

للقاضي(.
إن املش��������رع م��������ن خ��������الل منط��������وق الفقرات 
القانونية في النصوص املشار إليها أعاله, 
لم يمنع من إجراء عقد زواج بامرأة أخرى 
بل أباح ذلك بعد حصول موافقة القاضي 
ووفق��������ًا للضواب��������ط وه��������ي تحق��������ق العدل 
والقدرة عل��������ى اإلنفاق مع وجود مصلحة 
مش��������روعة، وعند مالحظة هذه الضوابط 
نجدها مطابقة للنصوص القرآنية التي 
سبق اإلش��������ارة إليها في املبحث السابق، 
بمعنى إن املش��������رع الوضعي ل��������م يخالف 
أح��������كام الش��������رع الحنيف بل أج��������از الزواج 
وفق شروط مطابقة للشروط التي ذكرها 
الفقهاء عند تفس��������يرهم لآلي��������ات القرآنية 

املتعلقة بهذا املوضوع. 

ثالث��������ًا: األبعاد االيجابية والس��������لبية لهذا 
الزواج

لكي نوضح املس��������الة أكث��������ر ال بد من بيان 
إيجابيات وس��������لبيات هذا ال��������زواج والتي 

نوجزها باآلتي:
 اإليجابيات :

١- الرغبة في اإلنج��������اب : من أهم الغايات 
املطلوبة من بامرأة اخ��������رى هو الحصول 
عل��������ى الذري��������ة وذل��������ك عند فش��������ل ال��������زواج 
تك��������ون  األم��������ر كأن  ه��������ذا  األول بتحقي��������ق 
امل��������رأة )الزوج��������ة األولى( غير ق��������ادرة على 
اإلنجاب لحاالت مرضية أو لحاالت العقم 
 ش��������رعيًا 

ً
يكون عندها الزواج الثاني حال

وقانونيًا لتحقيق هذه الرغبة.
2- إن الرج��������ل قد يقدم عل��������ى الزواج بأكثر 
من امرأة واحدة وذلك عندما يكون هناك 
نق��������ص ف��������ي النس��������بة ب��������ني أع��������داد الرجال 
وأعداد النس��������اء فمن املع��������روف إن الرجال 
هم الجنس األكثر عرضة للوفاة بس��������بب 
الح��������روب وبحكم تحملهم األعمال واملهن 
الصعب��������ة، وفي ذلك يقول أح��������د الباحثني 
)تع��������دد الزوج��������ات ضم��������ن الش��������ريعة هو 
تش��������ريع اجتماعي يهدف م��������ن ورائه إلى 
إيج��������اد الت��������وازن البش��������ري ب��������ني النس��������اء 
والرجال.... ألن جنس الرجال قد يتعرض 
لإلبادة واألم��������راض وما إلى ذلك، فهذا ما 
 ف��������ي كثير من البلدان 

ً
نجده موجود فعال

فإنن��������ا نجد عدد النس��������اء يرب��������و على عدد 
الرجال بأربع مرات أكثر(.

٣- إن معظم املجتمعات تعاني من ظاهرة 
العزوف عن الزواج ألس��������باب كثيرة منها 
غالء املهور والفق��������ر والبطالة وغيرها لذا 
فإن السماح بالزواج من امرأة أخرى سوف 
يس��������اهم على القضاء على ه��������ذه الظاهرة 
الس��������لبية ويجنب النساء من االنزالق في 

مهاوي الرذيل��������ة ويبعدهن ع��������ن الضياع 
ويجنبهن االنحراف إلى الجريمة.

٤-إن الغري��������زة الجنس��������ية ل��������دى اإلنس��������ان 
تعتب��������ر من أعنف الغرائز وأش��������دها وهذه 
الغري��������زة تتفاوت بني رجل آخر فقد تكون 
ذات مستويات عالية لدى فئة من الرجال 
بحيث ال يمكن إشباعها من زوجة واحدة 
لهذا يلجأ إلى تعدد الزوجات لكي يشبع 
املواف��������ق  الصحي��������ح  بالطري��������ق  غريزت��������ه 

للشرع.
٥-  قد تكون امل��������رأة مصابة بمرض مزمن 
يتع��������ذر معه املعاش��������رة الزوجي��������ة ) وهنا 
يقف الزوج أم��������ام خيارين أما أن يطلقها، 
وهذا ليس من الوفاء وال من املروءة وكرم 
األخالق، أو يتزوج عليها أخرى ويبقيها 
ف��������ي عصمته لها حقوق الزوجة من أنفاق 

وعناية(.
6- إن ظروف الرجل وطبيعة عمله تقتضي 
كثرة األسفار خصوصًا فئة التجار حيث 
يستقر في بلد آخر غير محل سكنى أهله 
ولس��������بب أو آلخر ال يستطيع أخذ زوجته 
مع��������ه لهذا قد يج��������د مصلحة ف��������ي الزواج 

الثاني.
السلبيات : 

١- إن ال��������زواج ملرة أخرى ال يكون ملصلحة 
معتبرة وإنما لغرض التفاخر والتباهي 
بان يك��������ون للرجل أكثر م��������ن امرأة واحدة 
وه��������ذه الحال��������ة كثي��������رًا م��������ا نجده��������ا ف��������ي 

املجتمعات الريفية.
2- إن السلوك الجمعي أصبح مألوفًا في 
جمي��������ع التصرفات واملج��������االت الحياتية 
واملهني��������ة لذلك ق��������د تكون ظاه��������رة تعدد 
الزوج��������ات داخل��������ة ضم��������ن ه��������ذه الظاهرة 
دون تقدي��������ر ألبعادها أو األخذ باالعتبار  
اإلمكانية الش��������خصية للرجل عند أقدامه 

على الزواج الثاني.
٣- إن الس��������ماح للرجل بالزواج مرة أخرى 
في نظر البعض ُيشكل غبنا لحقوق املرأة 
والحط من مكانتها في األسرة واملجتمع 

واالنحياز ضدها لصالح الرجل.
٤- إن كثي��������را من ح��������االت ال��������زواج الثاني 
تك��������ون بداف��������ع االس��������تغراق ف��������ي اللذائ��������ذ 
الجنس��������ية واالنجراف إلش��������باع الرغبات 
بني أحضان النس��������اء ولهذا قد ُيشكل في 
كثير من األحيان من املشاكل املؤدية إلى 

الطالق. 
بعد عرض اإليجابيات والس��������لبيات نرى 
إن ال��������زواج ألكثر من م��������رة واحدة ينبغي 
أن يكون تص��������رف م��������دروس يراعي فيها 
والقانونية  الشرعية  الضوابط واألسس 
لتحقي��������ق غاي��������ات ش��������خصية ال تتقاطع 
مع مقاص��������د األح��������كام، فال��������زواج ال يقف 
عن��������د حدود املعاش��������رة وإش��������باع الغريزة 
الجنس��������ية، ب��������ل ه��������و تص��������رف إنس��������اني 
اجتماعي متعدد األبعاد ينبغي على من 
يقوم ب��������ه أن يأخذ بالحس��������بان كل اآلثار 
الناتجة عنه، لهذا نجد إن املوقف الوسط 
ه��������و املوقف الصحي��������ح فال تج��������ري بهذا 
التص��������رف إلق��������راره من الش��������رع وال إباحة 
مطلقة ينتج في بعض املمارسات نتائج 
س��������لبية، بل هو تصرف شرعي وقانوني 

محاط بضوابط ينبغي االلتزام بها. 
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تتوث��������ق القاعدة الجنائية بع��������رى ال انفصام 
لها مع التش��������ريع الجنائي، فضاًل عن وثيق 
فالقاع��������دة  الجنائ��������ي،  بالقان��������ون  عالقته��������ا 
الجنائية وس��������يلة إلفصاح املشرع عن إرادته 
ف��������ي تحديد م��������ا يعتب��������ر جريمة من س��������لوك 
االنس��������ان وتعيني االث��������ار القانونية  املترتبة 
عليه، على حد تعبي��������ر )الدكتور عبد الفتاح 
الصيفي(  وفي ظل كل نظام قانوني يعتنق 
مبدأ ش��������رعية الجرائم والعقوب��������ات تقتصر 
مص��������ادر التجري��������م والعقاب على التش��������ريع 
بحيث ترتبط القاعدة الجنائية بالتش��������ريع 

وجودا وعدمًا.
إن البن��������اء الهيكل��������ي للقاع��������دة الجنائية وان 
تحدد بش��������قي )التكليف والجزاء(  اال انه يمر 
بمراحل مهمة في مس��������يرة القاعدة الجنائية 
من التجري��������د الى الحس وه��������ذه املراحل هي 
املرحلة االولى الس��������ابقة على وضع املش��������رع 
لها وهي ال��������رؤى التنظيرية التي تقترب من 
الظهور ثم مرحلة الوالدة الوضعية للقاعدة 
والسابقة الرتكاب الجريمة ثم مرحلة وقوع 
الجريم��������ة ثم مرحل��������ة القض��������اء الجنائي  ثم 
املرحل��������ة النهائية تنفيذ العقوب��������ة، فاملراحل 
الخم��������س ه��������ي العم��������ر الوج��������ودي للقاع��������دة 
الجنائية بشكل )كلياني( يمزج بني التنظير 
ب��������ني  امل��������زج  والتدوي��������ن والتطبي��������ق، وه��������ذا 
التنظير التجري��������دي وبني التطبيق الواقعي 
ينت��������ج  لن��������ا االنم��������وذج القانون��������ي، كمتبنى 
رؤي��������وي افتراضي للمش��������رع إبان تش��������ريحه 
لجسد الجريمة، فالجريمة تتكون من اجزاء 
او مقومات او عناصر بحس��������ب التسمية وال 

يمكن ان توجد الجريمة بدونها.
وبالرغ��������م من اختالف الفقهاء في تس��������ميات 
اج��������زاء ومقوم��������ات الجريم��������ة، فان دراس��������تنا 
األكاديمية القانونية األولية منحتنا تحليال 
راسخًا للجريمة التي تتحلل لدينا إلى أركان 
والرك��������ن يتك��������ون م��������ن عناصر ول��������كل عنصر 
ش��������روط ينبغ��������ي توافره��������ا في��������ه, فالجريمة 
تتكون من ركن م��������ادي وآخر معنوي وهناك 
من يضيف لها الركن الشرعي، فالركن املادي 
على سبيل املثال يتكون من ثالث عناصر هي 
)الفعل أو الس��������لوك والنتيجة املعاقب عليها 
ورابطة الس��������ببية املادية التي تربط السلوك 
بالنتيجة، ويس��������تلزم املشرع شروطا في كل 
عنصر وهذه الش��������روط تختل��������ف من عنصر 
ال��������ى آخر ومن جريمة الى أخرى، واذا كنا قد 
قمنا بتحليل الجريمة، فان االمر يحيلنا الى 
املعيار الضابط لوجود الجريمة من عدمها، 
وان هذا املعيار هو االنموذج القانوني الذي 
اودع املش��������رع فيه صورة مجردة للتكليف ثم 

انتقل بعدها الى م��������ا صدر عن الفاعل  وهي 
الصورة النمطية التنظيرية لوصف التجريم 
والعقاب وهذه هندس��������ة تش��������ريعية بامتياز 
للمش��������رع الجنائ��������ي. ام��������ا مرحل��������ة الح��������دوث 
او الوق��������وع الفعل��������ي للجريمة ف��������ان هذه هي 
مرحلة املطابقة بني الفعل الواقعي للجريمة 
القانون��������ي وفع��������ل  ومطابقته��������ا لألنم��������وذج 
املطابقة هي رؤية قضائية، فاملش��������رع عندما 
يري��������د تجري��������م فعل م��������ن االفعال فان��������ه يعمد 
ال��������ى صياغته في ش��������ق التكلي��������ف بالقاعدة 
القانونية املجردة واملشرع في ذلك انما يقدم 
لنا انموذجًا قانونيا عاما ومجردا يتركه بني 
يدي القاضي ليقف على ماهيته ومقوماته، 
حت��������ى اذا م��������ا عرض��������ت امامه واقع��������ة معينة 
بال��������ذات ووجدها تنطوي على ذات املقومات 
ال��������واردة ف��������ي االنم��������وذج القانون��������ي، امكن��������ه 
عن��������د ذلك من االع��������الن عن وج��������ود الجريمة، 
واالنموذج القانوني يختلف من جريمة الى 
اخرى فحني ذاك تتعد الرؤى الفقهية فمنهم 
من ي��������رى ف��������ي األنم��������وذج القانون��������ي املجال 
املضي��������ق وفي��������ه تع��������رض املطابق��������ة للقاعدة 
الجنائي��������ة بصفته��������ا اح��������د اركان الجريم��������ة 
وتحدي��������دا ركنها امل��������ادي وعلى ه��������ذا املعنى 
الضيق ال ينس��������حب مدى مطابقة لألنموذج 
عل��������ى كل أركان الجريمة، اذ يبقى خارج عنه 
ركن��������ان هما رك��������ن عدم الوجود مثاله س��������بب 
اإلباح��������ة وركن الخطيئة، اما املجال املوس��������ع 
لألنم��������وذج القانوني ففي��������ه ال تكون املطابقة 
اح��������د اركان الواقع��������ة القانوني��������ة وانما تكون 
جوهره��������ا اي تكون ذاته��������ا، وعلى ضوء ذلك 
امكننا ان نقيم االنموذج القانوني باعتباره 
فك��������رة واصفة ملقوم��������ات مج��������ردة وبني فكرة 
املطابق��������ة بصفتها عالقة بني ه��������ذا الوصف 
املج��������رد وبني ما وقع م��������ن الجاني فعاًل او ما 
يس��������ميه البعض حكما عل��������ى الواقع فلحظة 
االع��������الن عن الجريم��������ة هي حك��������م اولي على 
مطابقة الواقع��������ة لألنموذج القانوني يقدمه 
القاض��������ي ابان مواجهت��������ه للواقعة من جانب 
وتفسيره لألنموذج القانوني من جانب آخر 
.فاإلع��������الن عن وجود الجريم��������ة  هو املوائمة 
واالنسجام الحقيقي بني رؤى النص ورؤية 
املطابق��������ة، بحيث  تكون لرؤية املطابقة وهي 
رؤي��������ة قضائية اليد الطولى في رس��������م معالم 
وابعاد الجريمة بصورتها الواقعية لتبتدئ 
بع��������د ذلك رحلة البحث ع��������ن الفاعل للوصول 
الى الحقيقة وهي الصورة املكتملة للجريمة 
بأبعادها القانوني��������ة االفتراضية والواقعية 
الفعلية س��������واء اكانت الحقيق��������ة الواقعية او 

الحقيقة القضائية.

اإلعالن عن وجود الجريمة
رؤى النص ورؤية المطابقة

القاضي ناصر عمران 

https://www.hjc.iq/view.69519/
https://www.hjc.iq/view.69518/
https://www.hjc.iq/view.69514/
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ه��������و إطالق س��������راح املحكوم علي��������ه بعقوبة س��������البة للحرية 
قب��������ل انقضاء كل مدة عقوبته إطالقا مقيدًا بش��������روط تتمثل 
ف��������ي التزامات تف��������رض علي��������ه وتقييد حريته وهو وس��������يلة 
اس��������تخدمتها النظ��������م العقابية املتطورة للحد من مس��������اوئ 
اإلبقاء ف��������ي املؤسس��������ات العقابية لفترات طويل��������ة قد يكون 
لها آثارها الس��������يئة التي تحول دون إعادة تأهيل الس��������جني 
وتقويمه. وبمقتضى هذا النظام الش��������ائع يقضي الس��������جني 
في املؤسسة العقابية فترة معينة من العقوبة يتقرر بعدها 
إخالء س��������بيله أو اإلفراج عنه قبل انتهاء املدة املحكوم عليه 
بها، بمعنى أن حسن السير والسلوك هو شرط أساسي وقد 
اختلفت نظرة التشريعات والباحثني في ما يتعلق بتكييفه 

من الناحية القانونية وتكييفه من الناحية العقابية.
فقسم من اآلراء ذهب إلى اعتبار اإلفراج الشرطي عمال إداريًا 
محتجًا في ذلك بأنه في حقيقته تعديل للمعاملة العقابية 
كي تالئ��������م التطور الذي طرأ على ش��������خصية املحكوم عليه، 
وه��������و من هذه الوجهة أش��������به بأوجه النش��������اط اإلداري التي 
تمارس��������ها اإلدارة العقابية تنفيذًا للعقوبة، وذهب رأي ثاٍن 
إلى اعتباره عمال قضائيا ألنه ينطوي على مساس بالقوة 
التنفيذي��������ة للحكم ويدخ��������ل تعديال عليه م��������ن حيث تحديد 
مدة معينه للعقوبة. فالرأي األول يقود إلى تخويل اإلفراج 
الشرطي لسلطة إدارية بينما يرى أصحاب الرأي الثاني أن 
اإلفراج الش��������رطي ينطوي على تعديل للحكم وبالتالي هو 
يتضمن مساس��������ًا بقوته، ولذلك ال يجوز أن يصدر مس��������اس 
بحكم قضائي من غير القضاء وكذلك أن اإلفراج الش��������رطي 
ينطوي على تعديل أساس��������ي للمرك��������ز القانوني للمحكوم 
عليه ومثل هذا التعديل ال يجوز أن يصدر عن غير القضاء 
ك��������ي تكفل لحقوق املحكوم عليه الضمان��������ات الكافية وبهذا 
الرأي اخذ املش��������رع العراقي عندما جعل النظر في إجراءات 
اإلفراج الش��������رطي من قبل القضاء ونص على ذلك في املواد 
331-337 م��������ن قانون اصول املحاكمات الجزائية أن املش��������رع 
العراق��������ي عندما اخذ باإلفراج الش��������رطي راعى ان الغاية من 
العقوب��������ة ه��������ي اص��������الح املحكوم علي��������ه ال االنتق��������ام منه وان 
ه��������ذا املبدأ يحث املحكوم على اصالح نفس��������ه فاذا تبني فيه 
الصالح يخلى سبيله ويبقى تحت الرقابة القضائية خالل 

املدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيه.
 واإلفراج الش��������رطي يحقق جملة أهداف، فهو يحث املحكوم 
علي��������ه على نهج وأتباع الس��������لوك القويم وذلك أثناء وجوده 
في املؤسس��������ة العقابي��������ة، كما يهيئ الظ��������روف أمامه لتنفيذ 
برنام��������ج التأهي��������ل عل��������ى وجه جي��������د، إضافة إل��������ى ذلك فأنه 
يس��������اهم في أصالح املحكوم عليه خارج املؤسسة العقابية، 

وذلك تمهيدًا الندماجه في املجتمع 
وتكيفه معه من أجل إعداده لإلفراج 
النهائي عنه. كما أن اإلفراج الشرطي 
يعد وس��������يلة لح��������ث املحك��������وم عليه 
بالسلوك  االلتزام  وتش��������جيعه على 
الحسن أثناء الفترة املتبقية من مدة 
محكوميته، وذلك الن سوء سلوكه 
يعرض��������ه إللغ��������اء اإلفراج الش��������رطي 
والع��������ودة مرة أخرى إلى املؤسس��������ة 

العقابية.

اإلفراج الشرطي

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
ثقافة قانونية

لم تكن وس��������ائل التواص��������ل االجتماعي يوما نعمة على افراد املجتمع بس��������بب ما 
يرافقها من س��������لبيات ناتجة من س��������وء اس��������تخدام االش��������خاص لها وعدم توخي 
الحيطة والحذر الواجبني عند االس��������تخدام، وبس��������بب التط��������ور الكبير في مجال 
اس��������تخدام هذه الوس��������ائل الذي وصل الى حد الهوس بالبرامج االلكترونية فقد 
اصبحت الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩6٩ 

املعدل  ترتكب علنا وعبر منصات التواصل االجتماعي. 
 والالف��������ت في االمر ان هذه الجرائم من الجرائم الخطرة التي تمس امن وس��������المة 
املجتم��������ع بل بعضها من جرائم الحق العام الت��������ي تجعل املجتمع بأكمله ضحية 
الرتكابها، ونالحظ كلما زاد هوس مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي بها 
كلما زاد الجهل بالقانون فالعالقة طردية بني انتعاش هذه الوس��������ائل وبني هذا 
الجه��������ل الذي ال يمكن التمس��������ك به للتخلص من العق��������اب في اي حال من األحوال، 
والغريب ان الجهل بالقانون يزداد رغم االنفتاح الواسع على مختلف املجتمعات 
وأنظمتها القانونية ومختلف املواقع الناش��������رة  للتشريعات والتي أصبحت في 
متن��������اول يد الجميع بمجرد البحث في محركات البحث االلكترونية، خاصة وان 
التش��������ريع العراقي وبموجب قانون النش��������ر في جريدة الوقائ��������ع العراقية رقم ٣٤ 
لس��������نة 2007 الناف��������ذ  ال يعتد بالجهل بالقانون بعد نش��������ره بهذه الجريدة، ولكن 
م��������ع ذلك نجد ان بعض الجرائم ترتكب حتى من قبل أش��������خاص علمهم بالقانون 
مفت��������رض بحكم مهنتهم وقد تناولت في مقاالت س��������ابقة عدد م��������ن هذه الجرائم 
منها نش��������ر املحادثات واملراسالت الخاصة وجريمة نشر الصور لغرض االبتزاز 

االلكتروني وجريمة نشر الشائعات وغيرها. 
 واليوم نش��������اهد وألكثر من مرة جريمة أخ��������رى أراها ترتكب علنا وحتى من قبل 
بع��������ض من رجال القانون وأش��������خاص آخرين على درجة م��������ن الوعي االجتماعي 
والقانوني وهي جريمة نشر صور املجنى عليهم في جرائم االغتصاب وجريمة 
نش��������ر صور املتهم��������ني االحداث، هذه الجريم��������ة التي نصت عليه��������ا املادة 2٣6 من 
قانون العقوبات العراقي النافذ، حيث ان الجميع  يش��������اهد عبر مواقع التواصل 
االجتماعي بني فترة واخرى نش��������ر صور الطفال تعرضوا الى جريمة االغتصاب. 
ه��������ذا الفعل فضال ع��������ن انه يعد جريمة الن��������ه ال يجوز قانونا نش��������ر صور املجنى 
عليهم في جرائم الشرف والعرض، كذلك ان النشر قبل صدور حكم قضائي بفعل 
االغتصاب ايضا يعد جريمة الن هذه الجرائم ال يمكن اثباتها اال بحكم قضائي 
بات فيكون نش��������ر صورة املتهم ايضا جريمة النه لم تثبت ادانته بعد ولم يصدر 
حك��������م قضائي بحقه،  وكذلك صور االطفال االح��������داث الذين يتم اتهامهم بجرائم 
س��������رقة او جرائم اجتماعية اخرى فيكون الناش��������ر  واملش��������ارك في النش��������ر مرتكبا 
لجريم��������ة نص عليها القانون صراحة خاصة بعدما اصبحت وس��������ائل التواصل 
االجتماع��������ي من اهم طرق العالنية في الوقت الحاضر، ونش��������ير بهذا الصدد الى 
ن��������ص املادة 2٣6 / ٥ من قانون العقوبات العراق��������ي "يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على سنتني وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من نشر باحدى طرق العالنية 
صور واسماء املجنى عليهم في جرائم االغتصاب وجرائم االعتداء على العرض 
او نش��������ر صور املتهمني األحداث"، لذلك يكون من ينش��������ر صورا ملجنى عليهم في 
جرائ��������م االغتصاب او جرائ��������م االعتداء على العرض او ينش��������ر صورا ملتهم حدث 

يكون فعله موجبا للعقاب بموجب املادة العقابية أعاله. 
ان االس��������تخدام الس��������لبي لوس��������ائل التواص��������ل االجتماعي واهتمام مس��������تخدميه 
باملحت��������وى غير اله��������ادف ادى الى زيادة الجهل بالقانون، فهذه الوس��������ائل لم تعد 
تحارب التقاليد واملبادئ وتس��������بب املشكالت األسرية فحسب، بل أصبحت أيضا 

من وس��������ائل محارب��������ة الوعي القانوني وانتش��������ار الجهل 
بالتش��������ريعات، خاصة في ظل انتشار كبير للبرامج غير 
الهادفة سواء السمعية او املرئية وغياب واضح للبرامج 
التثقيفي��������ة التوعوية التي توع��������ي املواطن باألفعال التي 
تعد جرائ��������م  او على اقل تقدير البرام��������ج التثقيفية التي 
توعي املواطن على االستخدام األمثل لوسائل التواصل 
االجتماع��������ي وكمية الخصوصي��������ة والحذر التي يجب ان 
تراف��������ق اس��������تخدام املواطن لها بالش��������كل ال��������ذي ال يجعله 

تحت طائلة القانون.

جريمة نشر صور المجنى عليهم 
وصور المتهمين األحداث

  القاضية أريج خليل
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موجز المحاكم
إيزو طاقة

أقامت رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االتحادي��������ة أول ورش��������ة تعريفي��������ة حول 
االيزو طاقة بعن��������وان )الطاقة املتجددة 
للمباني الحكومية( وقد جاءت الورشة 
بن��������اء على توجيهات مجل��������س القضاء 
االعلى في التحول الى الطاقة النظيفة 

املتجددة لتقليل استهالك الطاقة.
وذك��������ر مراس��������ل "القض��������اء" ان "الورش��������ة 
التي اقيمت في مقر اس��������تئناف االنبار 
حضرها كل من الس��������يد رئيس محكمة 
اس��������تئناف االنب��������ار االتحادية القاضي 
الس��������يد عبدالل��������ه محمد عب��������د واعضاء 
لجن��������ة اي��������زو طاقة التابعة الس��������تئناف 
االنبار وجميع م��������دراء االدارة للمحاكم 

التابعة الستئناف االنبار".
واض��������اف ان��������ه "ت��������م مناقش��������ة مواضيع 
عديدة منها املساحات املتوفرة للخاليا 
الشمسية والتعاون بني جامعة االنبار 
وبني االستئناف لعمل كشوفات دقيقة، 
وكذلك تم التطرق الى توفير مساحات 

خضراء".

ابتزاز
أص��������درت املحكمة الجنائي��������ة املركزية 
في رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف بغداد 
الرصاف��������ة االتحادي��������ة حكما بس��������جن 
زوج��������ني قام��������ا باس��������تدراج ش��������خص 
ومس��������اومة ذويه على دفع فدية مالية 
مقابل إطالق س��������راحه. وذكر مراس��������ل 
املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعلى 
أن "املجرمني قاما باستدراج املشتكي 
عن طريق مواقع التواصل االجتماعي 
بغية تقديم املساعدة املالية للمجرمة 
وبع��������د دخول��������ه املن��������زل ق��������ام زوجه��������ا 
بضربه وتصوي��������ره بعد إجباره على 

القيام بأفعال ال أخالقية".
وأضاف "تم االتصال بذوي املش��������تكي 
ومطالبتهم بدفع فدي��������ة مالية مقابل 
التحقيق  وأثن��������اء  املوض��������وع  إغ��������الق 
واملحاكمة اتضح بأنهما كان يزاوالن 
عملية االبت��������زاز للعديد من املواطنني 

باألسلوب والطريقة نفسها".
املحكمة وج��������دت األدلة كافية لتجريم 

املتهمني والحكم عليهما بالسجن.

كريستال
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات بابل 
حكما بالس��������جن املؤبد بحق تاجر 
مخدرات ضبطت بحوزته كميات 

كبيرة من املواد املخدرة.
وذك��������ر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالم��������ي 
ملجلس القض��������اء األعلى أن "الهيئة 
الثانية في محكم��������ة جنايات بابل 
نظرت قضية متهم بحيازة وتجارة 
كميات كبيرة من امل��������واد املخدرة"، 
الفتا إلى أن "القوات األمنية وجدت 
كمية كبيرة من مخدر الكريس��������تال 
تقدر ب�3 كيلوغرامات إضافة إلى 6 
آالف حبة من ن��������وع )صفر/1( تزن 
950 غرام��������ا يخزنها داخل براد في 

داره".
أص��������درت  "املحكم��������ة  أن  وأض��������اف 
قراره��������ا بالس��������جن املؤب��������د بح��������ق 
املجرم اس��������تنادا إل��������ى أحكام املادة 
املخ��������درات  قان��������ون  م��������ن   1  /  28
واملؤث��������رات العقلية رقم 50 لس��������نة 

2017 النافذ".

■ عالء محمد
نصت امل��������ادة 95 من قان��������ون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته 

على أن:
العقوب��������ات التبعي��������ة هي الت��������ي تلحق 
املحك��������وم علي��������ه بحك��������م القان��������ون دون 

الحاجة الى النص عليها في الحكم.
1 -الحرمان من بعض الحقوق واملزايا:

نصت امل��������ادة 96 من قان��������ون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته:
املؤق��������ت  أو  املؤب��������د  بالس��������جن  الحك��������م 
يس��������تتبعه بحك��������م القان��������ون م��������ن ي��������وم 
صدوره وحتى إخالء س��������بيل املحكوم 
عليه من الس��������جن، حرمانه من الحقوق 

واملزايا التالية :
1 – الوظائ��������ف والخدم��������ات الت��������ي كان 

يتوالها.
2 – ان يك��������ون ناخب��������ا أو منتخب��������ا ف��������ي 

املجالس التمثيلية.
3 – ان يك��������ون عض��������وا ف��������ي املجال��������س 
االدارية أو البلدية أو إحدى الش��������ركات 

أو مديرا لها.
4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيال.

5 – ان يكون مالكا أو ناش��������را أو رئيسا 
لتحرير احدى الصحف.

امل��������ادة 97 م��������ن قان��������ون  فيم��������ا نص��������ت 
العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 

وتعديالته على ان:
املؤق��������ت  أو  املؤب��������د  بالس��������جن  الحك��������م 

يس��������تتبعه بحك��������م القان��������ون م��������ن ي��������وم 
ص��������دوره إل��������ى تاري��������خ انته��������اء تنفي��������ذ 
العقوب��������ة أو انقضائها ألي س��������بب أخر 
حرمان املحكوم عليه من إدارة أمواله أو 
التصرف فيه��������ا بغير اإليصاء والوقف 
إال بإذن من محكمة االحوال الشخصية 
أو محكم��������ة املواد الش��������خصية، حس��������ب 
االحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل 
اقامت��������ه، وتعني املحكم��������ة املذكورة بناء 
على طلب��������ه أو بناء عل��������ى طلب االدعاء 
الع��������ام أو كل ذي مصلحة في ذلك، قيما 
إلدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم 
الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر 
ل��������ه أجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت 

رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وكل عم��������ل أو إدارة أو تص��������رف متعلق 
بأم��������وال املحك��������وم علي��������ه يص��������در دون 
مراع��������اة ما تق��������دم يك��������ون موقوفا على 
إجازة املحكمة املش��������ار إليها في الفقرة 
الس��������ابقة. وترد للمحك��������وم عليه أمواله 
عن��������د انته��������اء م��������دة تنفي��������ذ العقوبة أو 
انقضائه��������ا ألي س��������بب آخ��������ر، ويقدم له 

القيم حسابا عن إدارته.
ونصت املادة 98 م��������ن قانون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته:
كل حكم صادر بعقوبة االعدام يستتبعه 
بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت 
تنفيذ الحكم حرمان املحكوم عليه من 
الحق��������وق واملزايا املنصوص عليها في 

املادتني الس��������ابقتني وبط��������الن كل عمل 
من أعمال التص��������رف أو اإلدارة، يصدر 
منه خالل الفترة املذكورة عدا الوصية 
االح��������وال  محكم��������ة  وتع��������ني  والوق��������ف، 
الشخصية أو محكمة املواد الشخصية 
– حس��������ب االح��������وال – بن��������اء عل��������ى طلب 
االدع��������اء العام أو كل ذي مصلحة، قيما 

على املحكوم عليه.
2 – مراقبة الشرطة

نصت امل��������ادة 99 من قان��������ون العقوبات 
 1969 لس��������نة   111 رق��������م  العراق��������ي 

وتعديالته:
أ - من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة 
بأم��������ن الدولة الخارج��������ي أو الداخلي أو 
تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو 
تزوير طوابع أو سندات مالية حكومية 
أو مح��������ررات رس��������مية أو عن رش��������وة أو 
اختالس أو س��������رقة أو قتل عمد مقترن 
بظرف مش��������دد يوضع بحك��������م القانون 
بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة 
الش��������رطة وفق احكام املادة 108 من هذا 
القانون مدة مساوية ملدة العقوبة على 

أن ال تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن 
تخفف مدة املراقب��������ة أو أن تأمر بإعفاء 
املحكوم عليه أو أن تخفف من قيودها.
ب – يعاق��������ب من خالف أح��������كام مراقبة 
الش��������رطة بالحبس م��������دة ال تزيد على 
س��������نة وبغرام��������ة ال تزي��������د عل��������ى مائ��������ة 

دينار.

العقوبات التبعية

■ غسان مرزة
وذك��������ر الباحث ف��������ي مقدمة كتابه أن الش��������هادة في 
الدع��������وى الجزائي��������ة تحتل منزلة مهم��������ة بوصفها 
أح��������د أه��������م أدلة اإلثب��������ات لذا ف��������أن الش��������ارع اعتنى 

 يظهر صدق املدعي في 
ً
بالش��������هادة بوصفها دليال

دعواه وطريق يوصل القاضي إلى العلم بالواقعة 
أو التص��������رف املتنازع فيه الن القاضي ال يحكم إال 
بن��������اء على بنية الحق وتقييم الحجة عليه وتقطع 

دابر الش��������ك والنزاع لغرض إع��������ادة الحق إلى أهله 
ووضع األمر في نصابه .  

كما تطرق الكاتب في كتابة املكون من ثالثة فصول 
في الفصل األول منه املقسم إلى أربعة مباحث إلى 
مركز الش��������اهد ف��������ي الدعوى الجزائي��������ة كما تناول 
تعريف الش��������اهد وأنواع الشهود وتطرق إلى دور 

الشاهد في الدعوى الجزائية.
وأش��������ار الكات��������ب ف��������ي الفص��������ل الثاني إل��������ى ماهية 
تميي��������ز  إل��������ى  وتط��������رق  وخصائصه��������ا  الش��������هادة 
 الش��������هادة عم��������ا يش��������تبه به��������ا م��������ن أدل��������ة اإلثب��������ات 

األخرى.
كم��������ا تناول ف��������ي الفص��������ل الثال��������ث من كتاب��������ه إلى 

الرجوع عن الش��������هادة وكذب الشاهد في شهادته 
واملسؤولية املترتبة عليها.

وختم الباحث كتابه إلى إن الش��������اهد هو شخص 
هيئ��������ات له الظ��������روف فرصة إن يرى أو يس��������مع عن 
واقع��������ة أو حادث��������ة يتوجب األخبار عنه��������ا ونقلها 
كما هي دون نقص��������ان أو زيادة أو تحريف ، وتعد 
الش��������هادة في قديم الزمان من أق��������وى أدلة اإلثبات 
املدن��������ي لتفش��������ي األمي��������ة وبع��������د انتش��������ار الكتابة 
تراجعت قوة الشهادة إلى املرتبة الثانية في املواد 
املدنية إما حجية الش��������هادة ف��������ي اإلثبات الجنائي 
فما زالت تحتفظ بقوته��������ا وتحتل مكان الصادرة 

في أدلة اإلثبات الجنائي.

الوجيز في أحكام المسؤولية الجنائية للشاهد في القانون العراقي

 ■ غالف الكتاب

■ بغداد / سحر حسين 

بني أروق��ة املحاكم نواجه اغرب 
ال�����ق�����ص�����ص وأب�������ش�������ع ال�����ج�����رائ�����م 
مادية  ألسباب  ترتكب  واغلبها 
او خ���الف���ات ع��ائ��ل��ي��ة وم����ن هذه 
ال���ق���ص���ص م����ا ح�����دث ف����ي إحدى 
عندما  ال��ج��ن��وب��ي��ة  امل���ح���اف���ظ���ات 
ليكون  القاتل  ث��وب  االب  ارت���دى 

الضحية ابنه.
اس��ت��خ��ب��ر م��رك��ز ش��رط��ة بوجود 
مصاب بطلق ناري داخل مقهى 
االن���ت���ق���ال ووج������د املصاب  وت�����م 
م�������رور ساعتني  وب����ع����د  )ع����ل����ي( 

فارق الحياة.
ال��ك��ش��ف واملخطط   ب��ع��د إج�����راء 
على محل الحادث وجدت دماء 
بالقرب من محالت املجنى عليه 

فارغة  ظ������روف  وج������ود  وك����ذل����ك 
لبندقية وبعد اجراء التحقيقات 
مع الشهود وذوي املجنى عليه 
والذي  األب  ه��و  القاتل  أن  تبني 

اعترف بقتله لولده.
 وسرد أسباب قتله حسب إفادته 
أم������ام ال���ق���اض���ي وق������ال ان�����ه "بعد 
تقديم ولدي استقالته من سلك 
ال��ش��رط��ة ق��م��ت ب��ت��س��ل��ي��م��ه علوة 
الحديد العائدة لي واتفقت معه 
ت��ق��س��ي��م االرب������اح مناصفة  ع��ل��ى 
بيننا اال ان املجنى عليه )ولده(  
رف���ض اع��ط��ائ��ه اي م��ب��ال��غ مالية 
من فوائد البيع واخ��ل باالتفاق  
املتكررة  مطالباتي  م��ن  ب��ال��رغ��م 
ل���ه ب��ذل��ك ورغ����م ت��دخ��ل ع���دد من 
وجهاء العشيرة لحل الخالفات 
املالية بيني وب��ني ول��دي اال انه 

رفض واخ��ذ يظهر الكراهية لي 
وعدم احترامي وتجاهلي".

وأض������������اف "ب������ت������اري������خ ال�����ح�����ادث 
حضرت الى موقع علوة الحديد 

عليه  امل��ج��ن��ى  دار  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
ب��ط��ل��ب ول������دي وعند  وارس�����ل�����ت 
حضوره كررت طلباتي السابقة 
ارباح  م��ن  مستحقاتي  بدفع  ل��ه 

ب���ي���ع ال���ح���دي���د وامل��������واد االخ�����رى 
اال ان�����ه رف�����ض ذل�����ك وادع��������ى ان 
ال����ي����ه وحدثت  ت����ع����ود  امل����ح����الت 
م��ش��ادة ك��الم��ي��ة بيننا ق���ام على 
باالعتداء  ع��ل��ي��ه  امل��ج��ن��ى  اث���ره���ا 
علي بالكالم غير الالئق وكوني 
وال��ده استفزني كالمه وافقدني 
عندها  اعصابي  على  السيطرة 
اخ�����������ذت ال�������س�������الح ال�����ع�����ائ�����د لي 
واملوجود في سيارتي وحاولت 
اط���الق ال��ن��ار ع��ل��ى امل��ج��ن��ى عليه 
أطلقت  إخ���اف���ت���ه ح���ي���ث  ل���غ���رض 
ع��دة رص��اص��ات ف��ي االرض ولم 
أصابت  ب���ع���ده���ا  ق���ت���ل���ه  اق����ص����د 
اح���دى االط���الق���ات س���اق املجنى 
الى املستشفى  عليه وبعد نقله 
فارق الحياة متأثرا باإلصابة". 

ام��ا إف��ادات زوج��ة املجنى عليه 

مطابقة  ج�������اءت  ف���ق���د  واب���ن���ت���ه 
)األب(  امل�����ت�����ه�����م  الع�������ت�������راف�������ات 
وع����ل����ي����ه وج���������دت امل���ح���ك���م���ة ان 
امل��ت��ح��ص��ل��ة ض���د املتهم  األدل������ة 
وال���ت���ي ت��م��ث��ل��ت ب���اق���وال املدعي 
ب�����ال�����ح�����ق ال����ش����خ����ص����ي وال�����ت�����ي 
واملخطط  ب���ال���ك���ش���ف  ت�����ع�����ززت 
ال����ح����ادث والكشف  م��ح��ل  ع��ل��ى 
ع���ل���ى ال���ج���ث���ة وم���ح���ض���ر ضبط 
هي  الفارغة  والظروف  السالح 
إلدانته  وم��ق��ن��ع��ة  ك���اف���ي���ة  ادل������ة 
من   405 امل���������ادة  اح�����ك�����ام  وف������ق 
قانون العقوبات لذا قرر ادانته 
عقوبته  وت���ح���دي���د  ب��م��وج��ب��ه��ا 
عليه  وح������ك������م  ب����م����ق����ت����ض����اه����ا 
ب��ال��س��ج��ن س��ب��ع س���ن���وات وفق 
قانون  م���ن   405 امل������ادة  أح���ك���ام 

العقوبات.

ي���ق���ت���ل ول�������ده ب���س���ب���ب خ������الف م���ال���ي

كتاب
قضائي

قصة
األخرية
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