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القاضي إياد محسن ضمد

إنتاج العدالة 

ي��������رى بع��������ض الكت��������اب أن العدالة ل��������م تعد مج��������رد أحكام 
قضائي��������ة تصدر م��������ن املحاكم في قضاي��������ا املتخاصمني... 
ب��������ل إننا اصبحن��������ا امام ما يس��������مى بمنت��������ج العدالة وهو 
منتج مهم وسام  تقدمه املؤسسات القضائية ملستهلكي 
العدالة وهم املواطنون ومؤسسات الدولة األخرى، وكلما 
كان هذا املنت��������ج جيدا ومميزا تلق��������اه املواطنون بارتياح 
وثق��������ة عالية وترس��������خت العدالة االنطباعي��������ة في وجدان 

الرأي العام.
 ه��������ذا املنتج املهم والذي يالمس مصالح الناس وأموالهم 
وحرياتهم ال يتأتى من مج��������رد تطبيق القضاة للقوانني 
ب��������ل يحتاج ال��������ى وضع سياس��������ات ومنهجي��������ات تتبناها  
املؤسسة القضائية ورقابة تفرض على اداء القضاة ملهام 
عمله��������م تضمن التزامهم باملس��������طرة القانوني��������ة واملهنية 
الت��������ي تحك��������م الوظيف��������ة القضائية ومن ه��������ذا املنطلق فقد 
اق��������ر مجلس القضاء االعلى في الع��������راق ومنذ ايام مدونة 
للس��������لوك القضائي يتوجب على كاف��������ة القضاة واعضاء 

االدعاء العام االلتزام بها وتطبيقها..
 صحي��������ح ان الكثي��������ر من نصوص املدونة س��������بق وان ورد 
كنص��������وص قانونية ف��������ي التش��������ريعات الت��������ي تنظم عمل 
القض��������اة واملحاكم لكن عملية جمعه��������ا وتدعيمها بمزيد 
من تعهدات الس��������لوك املهني واألخالق��������ي غير املنصوص 
عليها ف��������ي القوانني،  يجعل العم��������ل القضائي في العراق 
اكثر امتثاال للمعايير الدولية بهذا الشأن، مدونة السلوك 
املهن��������ي ه��������ي اعل��������ى مس��������تويات االلت��������زام األخالقي وهي 
باعتقادي تعني  ان القضاة اختاروا ان يلزموا أنفس��������هم 
بمس��������تويات للس��������لوك املهن��������ي واألخالقي فوق مس��������توى 
االلتزام��������ات التي يفرضه��������ا القانون، صحي��������ح ان مدونة 
السلوك هذه تزيد من مس��������تويات التضييق على حريات 
القض��������اة وحياتهم الش��������خصية لكنها تصب في س��������بيل 

إنتاج العدالة بأحسن مستوياتها.
كذلك فان تطبيق هذه املدونة يزيد من فرص توفير األمن 
القضائي ف��������ي املجتمع ويوفر تطمين��������ات لجميع اطراف 
الدعاوى بان عمل القضاة محكوم بمدونة سلوك مكتوبة 
ومطبق��������ة وفقا للمعايي��������ر الدولية الحديثة وقد اس��������تقت 
اغلب احكامها م��������ن مبادئ بانغالور للس��������لوك القضائي 
حيث تٔوكد كافة االتفاقيات الدولية املعنية بتنظيم عمل 
املٔوسسات القضائية على تدعيم نزاهة الجهاز القضائي 
من خالل وضع قواعد س��������لوك مهني��������ة ألعضائه لضمان 

مستويات اعلى من العدالة.

بغداد / إيناس جبار 

تش��������كل مصائ��������ر اإليزيديات بعد 
تحريره��������ن م��������ن تنظي��������م داع��������ش 
لقدرات  اختب��������ارا كبيرا  اإلرهابي 
واملجتم��������ع،  الدول��������ة  مؤسس��������ات 
أم��������ام تح��������دي  الجمي��������ع  وتض��������ع 
إل��������ى  وإعادته��������ن  إدماجه��������ن 

االستقرار األسري من عدمه.
 فالفتيات الالت��������ي جرى خطفهن 
ِبرن "س��������بايا" 

ُ
بأعمار األطفال اعت

وج��������رى توزيعهن عل��������ى مقاتلني 

مجرم��������ني، وتم بيعهن في س��������وق 
الرقي��������ق واقتس��������من كأي��������ة غنيمة 
ح��������رب، ل��������م يعدن كمن عش��������ن بني 
أكناف أهاليه��������ن، وظهرت عليهن 
عق��������د وآث��������ار نفس��������ية وخيمة، في 
مقاب��������ل رفضهن م��������ن أهاليهن أو 
رفض أطفالهن بس��������بب اعتبارهم 

"غير شرعيني". 
صحيف��������ة "القض��������اء" تفت��������ح ملف 
مستعرضة  االيزيديات،  النس��������اء 
أدوار القضاء العراقي في احتواء 
ه��������ذه الضحاي��������ا وإي��������الء األهمية 

ومصي��������ر  الناجي��������ات  ملصي��������ر 
أطفاله��������ن ال��������ذي تعترضه العديد 
من العقبات القانونية والشرعية.
يقول قاضي أول محكمة تحقيق 
الكرخ علي حسني جفات إن "إحدى 
أخط��������ر جرائم اإلب��������ادة الجماعية 
ف��������ي التاريخ املعاصر هي س��������بي 
أسر املكون اإليزيدي التي حدثت 
إبان تع��������رض محافظ��������ات العراق 
)املوصل / االنبار / صالح الدين( 
ع��������ام ٢٠١٤ إلى الغزو الداعش��������ي، 
وهي م��������ن الجرائ��������م الدولية التي 

هزت العراق والعالم، إذ خطط لها 
تنظيم داعش اإلرهابي راصدًا كل 
طرق الِبدع لنش��������ر فكره وعقيدته 
الفاس��������دة التي اجترها من بعض 
محطات التاريخ، متخذًا أس��������لوب 

التكفير ملن ُيخالف توجهُه".
"املك��������ون  أن  القاض��������ي  وأض��������اف 
املجتمع  أطي��������اف  احد  األيزي��������دي 
كان ضحي��������ة وغرض��������ًا  العراق��������ي 
وهدفًا لوحشية اإلرهاب وفتاوى 
أئم��������ة الجوِر والظالل عبر س��������بي 
نسائه الشابات والقاصرات دون 

س��������ن الثامنة عش��������رة واألطفال ما 
بني العاش��������رة إلى اثنتي عش��������رة 

سنة ليكن وقودًا لغرائزهم". 
ويس��������تطرد القاض��������ي أن "الحجة 
التي اس��������تخدمها مجرمو داعش 
هي إدخالهن إلى اإلسالم والزواج 
الش��������رعي طيلة فترة س��������يطرتهم، 
بيَد أن عمليات الس��������بي للفتيات 
)أرب��������ع  اس��������تمرت  اإليزيدي��������ات 
س��������نوات( تخللتها بعض حاالت 
 فرص 

ُّ
اله��������روب مل��������ن أتيحت له��������ن

 
َّ
 ُيزوجن

َّ
الهرب اما األخريات فُكن

لواليها، وعند موته يتم تزويُجها 
 تم 

َّ
هن

َ
آلخ��������ر وهكذا حتى أن بعض

 عشرات املرات".
َّ
تزويجُهن

 القاضي أن "الوعيَّ الناقص 
ُ
ويبني

والقاص��������َر ه��������و م��������ا عم��������ل علي��������ه 
التنظي��������م اإلرهابي في اس��������تمالة 
والتأثي��������ر  اإليزيدي��������ات  الفتي��������ات 
 فكري��������ًا لإليمان بعقيدتهم 

َّ
عليهن

الفاس��������دة وكان تركيزه��������م عل��������ى 
الفتيات القاصرات واألطفال".

التفاصيل ص 3

اإليزيديات بعد التحرير.. صداع مجتمعي 
وعقبات قانونية وشرعية

ضحايا يعانني متالزمة "التعلق باجلاين".. وبعضهن تزوجت عشرات املرات!

بغداد/ القضاء

أقامت رئاسة محكمة اس��������تئناف بغداد الرصافة 
االتحادية بالتعاون مع رابطة القاضيات العراقية 
حف��������ال تكريمي��������ا للمغفور له��������ا القاضي��������ة ذكرى 
جاسم بمناسبة حصولها على شهادة الدكتوراه 

الفخرية من الجامعة اإلسالمية في لبنان.
وقالت رئيس رابطة القاضيات العراقية القاضية 

تغريد عبد املجيد ناصر خالل الحفل انه "بجهود 
حثيث��������ة ومباركة رئيس مجل��������س القضاء االعلى 
القاضي الدكتور فائق زيدان وبس��������عي مش��������كور 
ومثمر م��������ن الدكتور امني عاطف صليبا أس��������تاذ 
القانون الدس��������توري في الجامعة االس��������المية في 
لبن��������ان وبمتابعة جادة من زميالتك��������م في رابطة 
القاضي��������ات العراقي��������ة تم منح ش��������هادة الدكتوراه 
الفخرية في الحقوق/ القانون العام للمغفور لها 

زميلتن��������ا الراحلة القاضية ذكرى جاس��������م من قبل 
الجامعة اإلسالمية في لبنان".

واضافت ان "مبادرة الجامعة االسالمية في لبنان 
بمن��������ح الدكت��������وراه الفخرية للراحلة يع��������د التفاتة 
انس��������انية فري��������دة من نوعه��������ا فهي مح��������ل اعتزاز 
وتقدير لألوس��������اط القانونية عموما والقضائية 

على وجه الخصوص".
واش��������ارت القاضي الى أن "هذه املبادرة رس��������خت 

مبدأ أخالقي��������ا مهما وهو تقييم باحث خس��������رته 
االوس��������اط العملي��������ة والقضائي��������ة ويع��������د بمثابة 
رد الجميل ملا اس��������همته القاضي��������ة الراحلة خالل 
مس��������يرتها ف��������ي اث��������راء املكتب��������ة العلمي��������ة وتقديرا 
لها وللعلم ودعما ألس��������رتها املكلوم��������ة وتخليدا 

لذكراها".

التفاصيل ص 2

تكريم القاضية الراحلة ذكرى جاسم داخل بالدكتوراه الفخرية

بغداد/ إيناس جبار 

عق��������د مجلس القضاء األعلى اجتماعا تنس��������يقيا 
 )Q.I.Z( بممثلي الوكالة األملانية للتعاون الدولي
عل��������ى قاعة معه��������د التطوي��������ر القضائ��������ي تضمن 
مناقش��������ة األفكار واملقترح��������ات ملكافحة التطرف 

العنيف.
وقال القاضي ناصر عم��������ران الذي يمثل القضاء 
في اللجن��������ة الوطنية ملكافحة التط��������رف العنيف 
املؤدي لإلره��������اب إن "االجتماع يأتي للتنس��������يق 
وتب��������ادل األف��������كار بع��������د رغب��������ة الوكال��������ة األملانية 
للتع��������اون الدول��������ي باالطالع على عم��������ل مجلس 

القضاء األعلى وبخاصة في ما يتعلق بمكافحة 
التط��������رف ومن��������ع العن��������ف وتب��������ادل الخب��������رات مع 
مجلس القضاء األعلى كذلك دعم مش��������روعهم في 

تحقيق االستقرار ومنع العنف في العراق".
وأضاف بأنهم "يسعون للتنسيق الدولي بشأن 
تحقيق االس��������تقرار ومنع العن��������ف والتطرف من 
خالل دعم فريق العمل املعني بتحقيق االستقرار 
وفريق العمل املعني بمنع التطرف والعنف، وان 
لديه��������م مبادرات محلية من خ��������الل مرفق تمويل 
)س��������لم _ SILM( متح��������دون من اجل االس��������تقرار"، 
مش��������يرا إلى إن "مبادرتهم تعالج دوافع التطرف 
العنيف، مصحوبة بالتنمية ورفع قدرات املجتمع 

املدن��������ي املحلي وأصحاب املصلح��������ة الحكوميني 
املختارين بشأن منع التطرف العنيف".

عق��������د  م��������ن  هدفه��������م   " أن  القاض��������ي  ويوض��������ح 
االجتم��������اع مع ممثلي املجل��������س هو الوقوف على 
نش��������اطات مجلس القضاء األعلى واالطالع على 
القوانني املختص��������ة بمكافحة التط��������رف العنيف 
واإلج��������راءات القضائي��������ة املطبق���������ة م���������ع التعريف 
التط��������رف  ملكافح��������ة  الوطني��������ة  باإلس��������تراتيجية 
 العني�ف امل�ؤدي لإلره��������اب التي يتبناها املجلس 

لعام ۲۰۲۲".

التفاصيل ص 6

اجتماع تنسيقي بين القضاء والوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي لمكافحة التطرف

بغداد / غسان مرزة

تعد جريم��������ة القتل الخطأ من جرائم االعتداء على النف��������س، وتعتبر من الجرائم القليلة 
الت��������ي يعاقب املش��������رع الجنائي مرتكبيها وإن انعدم في نفوس��������هم القص��������د ولم يكونوا 
يريدون إحداث ما حصل من نتائج سلبية, ويقصد بالقتل الخطأ أن يقوم الفاعل بفعل 
غير مش��������روع كأن يقوم بفعل مخالف للقانون أو االمتناع عن فعل واجب قانونا، أو أن 
يفع��������ل املكلف ما يباح له فعله كأن يرمي صيدًا، فيصيب إنس��������انًا فيقتله من دون قصد 
من��������ه، وفي هذه الحالة فإنه يس��������أل عن جريمة القتل الخط��������أ، ويدخل ضمن ذلك حوادث 
السيارات، فالسائق مسؤول عما ُيحدثه بالغير من أضرار, ويلحق بالقتل الخطأ القتل 

العمد الذي يصدر من غير املكلف، كالصبي واملجنون. 
 يقول القاضي جاس��������م محم��������د كاظم قاضي تحقيق محكمة بغداد الجديدة أن املش��������رع 
ق��������د وضع لكل جريمة نصا خاصا حدد فيه أركانها وعقوبتها وحدد األفعال التي تعد 

من الجرائم.
التفاصيل ص 4

جريمة القتل الخطأ.. ما هي 
عقوبتها ومتى تشدد؟

الييييقييييضيييياء يييييييويل رعيييياييييية الييينييياجيييييييات اهيييتيييمييياميييا كييبييرا

■ السيد رئيس مجلس القضاء األعلى يفتتح قاعة االحتفاالت في املعهد القضائي بعد إعادة تصميمها برؤية جديدة.. عدسة/ حيدر الدليمي

بغداد / القضاء

االتحادي��������ة  املحكم��������ة  أعلن��������ت 
العليا عن حسم 26 من الدعاوى 
لش��������هر  الدس��������تورية  والطلبات 

أيار املاضي.
ان  "القض��������اء"  مراس��������ل  وذك��������ر 
قراره��������ا  اص��������درت  "املحكم��������ة 
الحاسم بعدم صحة قرار مجلس 
ال��������وزراء رقم )73( لس��������نة 2022 
واملتضم��������ن   )2022/3/8( ف��������ي 
املوافق��������ة عل��������ى مش��������روع قانون 
الدع��������م الطارئ لألم��������ن الغذائي 
الى مجلس  واحالته  والتنمية، 
الن��������واب وذل��������ك ضم��������ن الدعوى 
)97/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة 
باتًا  الق��������رار باألكثري��������ة  وصدر 
وملزمًا للسلطات، كافة استنادًا 
إلحكام املادت��������ني )93 و 94( من 
دستور جمهورية العراق لسنة 

."2005
"املحكم��������ة  ان  إل��������ى  وأش��������ار 
أص��������درت قرارها املرق��������م )121/
واملتضم��������ن  اتحادي��������ة/2022( 
تفس��������ير معنى تصريف االمور 
اليومية املنص��������وص عليها في 
املادة )64/ثانيًا( من الدستور".

وأوضح ان "املحكمة ردت الدعوى 
)109/اتحادية/2022(  املرقم��������ة 
ضم��������ن  م��������ن  ليس��������ت  كونه��������ا 
اختصاصه��������ا واملتضمنة طلب 
الحك��������م بإلغ��������اء وبط��������الن كافة 
اج��������راءات اللجن��������ة )29( لس��������نة 

من  امللغ��������اة وتحقيقاتها   2020
تاريخ تشكيلها ولغاية صدور 
قرار املحكم��������ة االتحادية العليا 
)169/اتحادية/2021(  بالع��������دد 

في 2022/3/2 .
املحكم��������ة اصدرت  ان  واض��������اف 
قراره��������ا ب��������رد الدع��������وى املرقمة 
)35/اتحادية/2022( والخاصة 
بطل��������ب الحك��������م بإبط��������ال ق��������رار 
املنحل  الث��������ورة  قي��������ادة  مجلس 
رقم )1559( لسنة 1978 واعادة 
 )153( رق��������م  القان��������ون  س��������ريان 
لس��������نة 1969 وذل��������ك لعدم توجه 

الخصوم.
"ردت  املحكم��������ة  ان  وب��������ني 
/63( املرقم��������ة  املدع��������ي  دع��������وى 
اتحادية/2022( الخاصة بطلب 
الحكم بإلغاء املادة )خامسًا/ج( 
املهن��������ي  الس��������لوك  قواع��������د  م��������ن 
ملحام��������ي الع��������راق وذل��������ك لع��������دم 

االختصاص".
اص��������درت  املحكم��������ة  وتابع��������ان 
ق��������رارات أخ��������رى ب��������رد الدعاوى 
)35/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة 
املتضمنة طعن بمواد دس��������تور 
جمهوري��������ة العراق لع��������ام 2005 
والدعوى  االختص��������اص  لع��������دم 
)22/اتحادي��������ة/2022(  املرقم��������ة 
والخاص��������ة بطلب املدعي نقض 
النواب  رئي��������س مجل��������س  ق��������رار 
الس��������لبي بامتناع��������ه ع��������ن دعوة 
لالنعق��������اد النتخ��������اب  املجل��������س 

رئيس املجلس.

المحكمة االتحادية العليا 
تحسم 26 دعوى دستورية

https://www.hjc.iq/view.69785/


بغداد/ القضاء

أقامت رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف 
االتحادي��������ة  الرصاف��������ة  بغ��������داد 
بالتع��������اون م��������ع رابط��������ة القاضيات 
العراقية حف��������ال تكريميا للمغفور 
جاس��������م  ذك��������رى  القاضي��������ة  له��������ا 
بمناس��������بة حصولها على شهادة 
الدكت��������وراه الفخرية م��������ن الجامعة 

اإلسالمية في لبنان.
وقالت رئي��������س رابط��������ة القاضيات 
العراقي��������ة القاضي��������ة تغري��������د عب��������د 
املجي��������د ناصر خ��������الل الحف��������ل انه 

"بجه��������ود حثيث��������ة ومباركة رئيس 
مجل��������س القضاء االعل��������ى القاضي 
الدكت��������ور فائ��������ق زي��������دان وبس��������عي 
مش��������كور ومثمر م��������ن الدكتور امني 
القانون  أس��������تاذ  عاط��������ف صليب��������ا 
الدستوري في الجامعة االسالمية 
ف��������ي لبن��������ان وبمتابع��������ة ج��������ادة من 
زميالتك��������م ف��������ي رابط��������ة القاضيات 
العراقية تم منح شهادة الدكتوراه 
الفخري��������ة ف��������ي الحق��������وق/ القانون 
العام للمغفور لها زميلتنا الراحلة 
القاضي��������ة ذكرى جاس��������م م��������ن قبل 

الجامعة اإلسالمية في لبنان".

الجامع��������ة  "مب��������ادرة  ان  واضاف��������ت 
بمن��������ح  لبن��������ان  ف��������ي  االس��������المية 
الدكت��������وراه الفخري��������ة للراحلة يعد 
التفاتة انس��������انية فريدة من نوعها 
فهي محل اعتزاز وتقدير لألوساط 
القانونية عموما والقضائية على 

وجه الخصوص".
واش��������ارت القاض��������ي ال��������ى أن "ه��������ذه 
أخالقيا  مب��������دأ  رس��������خت  املب��������ادرة 
مهم��������ا وهو تقييم باحث خس��������رته 
االوساط العملية والقضائية ويعد 
بمثاب��������ة رد الجمي��������ل ملا اس��������همته 
القاضية الراحلة خالل مس��������يرتها 

في اثراء املكتب��������ة العلمية وتقديرا 
ألس��������رتها  ودعم��������ا  وللعل��������م  له��������ا 

املكلومة وتخليدا لذكراها".
فيما ذكر ممثل الجامعة االسالمية 
ف��������ي لبن��������ان ام��������ني عاط��������ف صليبا 
خالل الحف��������ل ان "الفقيدة كانت من 
اكث��������ر الطلبة حرصا في درس��������تها 
ف��������ي  ودؤوب��������ة  متفاني��������ة  وكان��������ت 
مجالها العلم��������ي لذلك فان وفاتها 

تعد خسارة كبيرة لنا ولكم".
واضاف ان��������ه "تم ط��������رح فكرة منح 
الفقيدة شهادة الدكتوراه الفخرية 
على هيئة الرأي في الجامعة وبعد 

الق��������رار بمنحها  التش��������اور ص��������در 
ش��������هادة الدكتوراه الفخرية وهذه 

الحالة هي األولى من نوعها".
وم��������ن ثم قدم ممث��������ل الجامعة امني 
عاط��������ف صليب��������ا ورئي��������س رابط��������ة 
القاضي��������ات العراقي��������ة تغريد عبد 
املجي��������د ناصر ش��������هادة الدكتوراه 

الى عائلة الفقيدة.
فيم��������ا أثنت عائل��������ة الفقي��������دة على 
هذه املبادرة املميزة من قبل رابطة 
القاضي��������ات العراقي��������ة والجامع��������ة 
املوفقية  دوام  اإلس��������المية متمنني 

للجميع.

التصميم واالخراج الفني سكرتر التحرير

نصر سليممروان الفتالوي
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التفتيش اإلداري في التشريع العراقي
 التفتي��������ش اإلداري إج��������راء تق��������وم ب��������ه الس��������لطات اإلدارية في الدولة بواس��������طة 
موظفيها املخولني بموجب القوانني واألنظمة النافذة دون الحاجة للحصول 
على قرار قضائي من السلطة القضائية لإلذن بإجرائه، وال يلزم صفة الضبط 
القضائ��������ي ملن يقوم به من املوظفني، ويهدف التفتيش اإلداري إلى معرفة مدى 
االلتزام بتطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة الصادرة من الس��������لطة 
العام��������ة واملنظمة لعمل تلك الدوائر الرس��������مية أو الجه��������ات األخرى الخاضعة 
للتفتي��������ش ومراقب��������ة أنش��������طتهم وللحص��������ول على األدل��������ة إلثب��������ات املخالفات 
التأديبية والجرائم الجنائية ولضمان س��������ير العمل فيها والحد من االنحراف 
أو الخروق في مساراته ولتحقيق األهداف االقتصادية أو املالية أو األمنية أو 
االجتماعية أو الصحية أو غيرها التي تصبو الدولة إلى تحقيقها،ومن أمثلة 

التفتيش اإلداري في القوانني العراقية.
1 _ التفتي��������ش الكمرك��������ي: إذ نصت الفقرة أواًل من املادة 183 من قانون الكمارك 
رق��������م 23 لس��������نة 1984 املع��������دل ))ملوظفي الكم��������ارك وضباط ش��������رطتها املكلفني 
بمكافح��������ة التهريب وفقا ألحكام هذا القانون إيقاف وس��������ائط النقل والكش��������ف 
على البضائع وتفتيش األش��������خاص ف��������ي حدود القواعد الت��������ي يعينها املدير 

العام وفقا ألحكام هذا القانون والقوانني النافذة األخرى((. 
2 _ تفتي��������ش الش��������ركات األمنية : إذ نص��������ت الفقرة أواًل من امل��������ادة 24من قانون 
الشركات رقم 52 لس��������نة 2017 )) تخضع الشركة للرقابة والتفتيش من الجهة 
التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الش��������ركة بمزاولة نش��������اطها وفق أحكام 

هذا القانون((. 
3 _ تفتي��������ش املراكز الصحية والعي��������ادات والصيدليات واملختبرات الطبية: إذ 
نص��������ت الفقرة ثالثًا امل��������ادة 89 من قان��������ون الصحة العامة رقم 89 لس��������نة 1981 
))تق��������وم أجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممث��������ل النقابة املعنية بمراقبة 
تواف��������ر الش��������روط في العي��������ادات واملختب��������رات والصيدليات واملح��������الت املجازة 
قبل نفاذ ه��������ذا القانون وبعده وبصورة دورية لضم��������ان صالحياتها((، وكما 
نص��������ت امل��������ادة 90 من ذات القان��������ون )) تقوم الجهة الصحية املختصة ش��������هريًا 
بصورة دورية، بأخذ مسحات من غرف العمليات واألدوات الجراحية واألثاث 
املس��������تعملة فيه��������ا والغرف امللحقة به��������ا للتأكد من خلوها م��������ن الجراثيم التي 
قد ت��������ؤدي إلى تلوث الجروح وفي حالة ثبوت التل��������وث تغلق الجهة الصحية 
الص��������االت وملحقاتها ويوق��������ف العمل فيها إلجراء التعقي��������م وال تفتح إال بعد 
التأكد من س��������المتها(( والفقرة ثانيًا من املادة 93ذات القانون نصت ))للجهة 
الصحي��������ة املختصة بموافق��������ة الوزير أو من يخوله وبالتنس��������يق م��������ع النقابة 
املختص��������ة تفتيش املحالت والدور التي يتخذها ذوو املهن الصحية والكوادر 
املساعدة األخرى ملمارسة مهنهم للبحث عن وجود أدوية أو أآلت أو تجهيزات 

تستعمل خالفًا ملتطلبات ممارسة املهنة((.
4 _ تفتي��������ش أماكن العمل : إذ نصت املادة 126 من قانون العمل رقم 37 لس��������نة 
2015 )) تخضع املش��������اريع وأماكن العمل املش��������مولة بأح��������كام هذا القانون إلى 
تفتي��������ش العمل تحت أش��������راف وتوجيه ال��������وزارة (( وامل��������ادة 129 الفقرة أواًل إذ 
نص��������ت ))تخول لج��������ان التفتيش املهام اآلتية أ _ الدخول بحرية ودون س��������ابق 
إن��������ذار في أي وق��������ت من النهار أو الليل إلى مكان العم��������ل الخاضع للتفتيش ب 
_ أجراء أي فحص أو استفس��������ار تعده ضروريًا للتأكد من عدم وجود مخالفة 

ألحكام هذا القانون.. ((. 
5 _ تفتيش الس��������جون واملواقف الخاضعة لدائرتي اإلصالح العراقية وإصالح 
األحداث للتفتيش: إذ نصت الفقرة أواًل من املادة 45 من قانون إصالح النزالء 
واملودع��������ني رقم 14 لس��������نة 2018 )) تخضع دائرتا اإلص��������الح العراقية وإصالح 
األح��������داث للتفتيش من الجهات اآلتي��������ة )) أ _ مجلس النواب ب _ االدعاء العام 
ج _ مفوضية حقوق اإلنسان د _ املفتش العام في وزارة املختصة ه _ مجلس 
املحافظة محل موقع السجن أو املوقف 9 _ أية جهة مخولة قانونًا بالتفتيش 
وامل��������ادة 46 م��������ن ذات القانون ))لجهة التفتي��������ش اتخاذ اإلج��������راءات اآلتية أواًل 
_ دخ��������ول وتفتيش الس��������جون واملواقف التابع��������ة لدائرتي اإلص��������الح العراقية 
وإص��������الح األحداث وطلب تزويده��������ا بأية وثائق أو أولي��������ات أو تقارير تخص 

النزالء واملودعني واملوقوفني..((.
6 _ تفتيش املرافق السياحية : إذ نصت املادة 13 من قانون هيئة السياحة رقم 
14 لس��������نة 1996 ))تخضع املرافق الس��������ياحية للتفتيش الدوري من قبل أجهزة 
التفتيش في الهيئة لضمان إس��������تمرار تطبيق الشروط واملواصفات في املرفق 

السياحي أو العاملني فيه ((. 
7 _ تفتي��������ش املص��������ارف األهلي��������ة : إذ نصت املادة الفقرة 3 م��������ن املادة 53 قانون 
املص��������ارف رق��������م 94 من لس��������نة 2004 ))يجوز للبنك املرك��������زي العراقي أن يجري 

وف��������ي أي وقت تفتيش��������ا موقعيا ملص��������رف يقوم به 
مس��������ؤول واحد أو أكثر من مسؤولية أو يقوم بها 
شخص آخر أو اي أشخاص آخرون يعينهم البنك 
املركزي العراقي له��������ذا الغرض، ويراجع التفتيش 
عملي��������ات املصرف للتحقق من مركزه املالي ومدى 
امتثاله ألحكام القوانني واألنظمة املتعلقة بإدارة 
أنش��������طته والتزامه بالسياس��������ات الداخلية، ويقوم 
البن��������ك املركزي الداخلي العراق��������ي بعملية تفتيش 
لجميع املصارف بصفة مس��������تمرة وعلى األقل مرة 

القاضي حيدر فالح حسنكل عام..((.

بغداد / إيناس جبار 

كشفت محكمة اس��������تئناف الرصافة االتحادية 
عن إلق��������اء القبض على 277 متهم��������ا باملتاجرة 
وتعاط��������ي املخ��������درات، فض��������ال ع��������ن ضب��������ط 25 
كيلوغرام��������ا من امل��������واد املخدرة ف��������ي العاصمة 
بغ��������داد خالل حمل��������ة أمنية ج��������رى إطالقها في 

نيسان املاضي ملالحقة هذه العصابات.
وضّي��������ف مجل��������س القضاء األعلى في جلس��������ته 
خالل أيار املاضي السيد وزير الصحة والهيأة 
الوطنية العليا لش��������ؤون املخ��������درات واملؤثرات 
العقلية ملناقش��������ة أفضل الس��������بل لسرعة إتالف 
امل��������واد املخدرة في وقت يتخذ القضاء خطوات 
ج��������ادة ف��������ي مكافح��������ة انتش��������ار ه��������ذه الجريمة 
وتجاوز العقبات الروتيني��������ة التي تحول دون 

ذل��������ك. وأعلنت محكم��������ة التحقي��������ق املركزية في 
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية عن 
إطالقها حملة ملالحقة تج��������ار ومروجي املواد 
املخدرة أس��������فرت عن اعتقال )۲۷۷( شخصا في 
جان��������ب الرصافة فضال عن ضب��������ط أكثر من 25 

كيلوغراما منها. 
وق��������ال القاضي األول للمحكم��������ة القاضي جبار 
عب��������د دل��������ي ان "حمل��������ة نوعي��������ة انطلق��������ت بن��������اء 
توجيه��������ات رئي��������س مجل��������س القض��������اء األعلى 
القاضي الدكتور فائق زيدان ملالحقة عصابات 
االتج��������ار باملخ��������درات واملؤث��������رات العقلي��������ة في 
جانب الرصافة وبمتابعة رئيس االس��������تئناف 

القاضي عماد خضير الجابري". 
وأضاف إن "الحملة التي انطلقت بداية نيسان 
أس��������فرت عن اعتقال )۱۱۷( ش��������خصا من تجار 
املخ��������درات إضاف��������ة إل��������ى )160(  ش��������خصا م��������ن 
متعاط��������ي املواد املخدرة في جان��������ب الرصافة"، 
الفتا إلى إن "الحملة أس��������فرت أيضا عن ضبط 

)۲۰( كيلوغرام��������ا م��������ن املواد املخ��������درة مختلفة 
األنواع واألصناف".  

وأشار القاضي إلى أنه "تم التنسيق مع قيادة 
عملي��������ات بغ��������داد لتخصيص أف��������واج من فرقة 
املش��������اة الحادية عشر الجيش العراقي والفرقة 
األول��������ى ش��������رطة اتحادي��������ة لتنفي��������ذ الواجبات 
واملهم��������ات الخاصة بقس��������م ش��������ؤون املخدرات 
واملؤث��������رات العقلي��������ة ف��������ي الرصاف��������ة وخاص��������ة 
واجبات تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق 
تج��������ار املخدرات وذلك لعدم توف��������ر اإلمكانيات 
الالزمة للقس��������م املذك��������ور إضافة إل��������ى ضرورة 
تج��������اوز الروت��������ني املتبع عند واجب��������ات القبض 

ونصب الكمائن". 
وأضاف قاضي أول محكمة التحقيق املركزية 
في الرصافة أن "املحكمة عملت خالل املرحلة 
املاضي��������ة على تذليل كاف��������ة الصعوبات التي 
تواجه عمل هذا القس��������م وس��������عت جاهدة إلى 
توفير س��������بل نجاح العمل املشترك مع القسم 

من خ��������الل توفير قاضي��������ني متخصصني في 
مجال قضاي��������ا املخدرات واملؤث��������رات العقلية 
فضال عن س��������عيها إلى التقلي��������ل من الروتني 

اإلداري في هذا املجال". 
ودعا القاضي "املعنيني ف��������ي وزارة الداخلية 
إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لقس��������م شؤون 
املخ��������درات واملؤث��������رات العقلية ف��������ي الرصافة 
للقي��������ام بواجبات��������ه على أتم وج��������ه من خالل 
توفي��������ر ضباط تحقيق وكذل��������ك تعزيز البنی 
التحتي��������ة مناس��������بة وكذلك م��������كان االحتجاز 
الالزم��������ة لكون م��������ا متوفر للقس��������م املذكور ال 
يتناسب مع حجم القضايا وأعداد املوقوفني 
بسبب الكثافة الس��������كانية الكبيرة في جانب 
الرصاف��������ة مع وجود تفش��������ي خطير الظاهرة 
املخدرات فيما يس��������تدعي األمر إل��������ى التفاتة 
لهذا األمر وتقديم اإلمكانيات الالزمة للقسم 
بما يتناس��������ب مع حجم وخطورة الوضع في 

الرصافة.

القبض على ۲۷۷ تاجرا ومتعاطيا للمخدرات 
وضبط كميات كبيرة في الرصافة

بغداد / سحر حسني 

انتشرت في اآلونة األخيرة 
ظاهرة استقدام العمال 

واملستخدمني األجانب للعمل 
في املؤسسات التجارية 
والصناعية والسياحية 

واألعمال الخاصة كاملحال 
واملكاتب الشخصية وحتى 

املنازل، ومع انتشار هذه 
الظاهرة بدأت تبرز إشكاليات 

قانونية ربما أبرزها ما يتعلق 
باألخطاء التي تصدر عن هؤالء 
املستخدمني اثناء اداء أعمالهم 

وما ينتج عن ذلك من ضرر 
يلحق بالغير.

وعن ه��������ذا املوضوع يتحدث قاضي محكمة 
بداءة الكرخ الس��������يد نب��������راس صباح مهودر 
)القض��������اء( قائال ان "الن��������ص الوحيد الذي  ل�
عالج مس��������ؤولية املتبوع )رئيس العمل( عن 
أخطاء تابعيه في التشريعات العراقية هو 
نص املادة )219( من القانون املدني العراقي 
40 لس��������نة 1951 املعدل والتي تنص على أن 
)الحكومة والبلديات واملؤسس��������ات االخرى 
الت��������ي تق��������وم بخدم��������ة عام��������ة وكل ش��������خص 
يس��������تغل إح��������دى املؤسس��������ات الصناعية او 
التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه 
مس��������تخدموهم، إذا كان الضرر ناش��������ئا عن 
تعد وقع منهم اثن��������اء قيامهم بخدماتهم("، 
الفتًا الى ان "املخدوم يس��������تطيع ان يتخلص 
من املس��������ؤولية إذا اثبت ان��������ه بذل ما ينبغي 
من العناية ملنع وق��������وع الضرر او أن الضرر 
كان البد واقعًا حتى ل��������و بذل هذه العناية"، 
منوها إلى أن "للمحكمة سلطة تقديرية في 
تقيي��������م ما بذله املتبوع من عناية ملنع وقوع 
الضرر وتقدير هل أن الضرر كان ناتجا عن 

فعل التابع او عن سبب أجنبي".
أما إذا عجز املتبوع عن إثبات ما ينفي قيام 
مس��������ؤوليته عن أعم��������ال تابع��������ه فقد اوضح 
نب��������راس ان "املتب��������وع يك��������ون مس��������ؤوال ع��������ن 
تعوي��������ض الضرر الواقع عل��������ى الغير نتيجة 

التعدي الذي يقع بسبب العامل او املستخدم 
لديه اثناء قيام��������ه بخدمته وبعد ذلك يكون 
للمتبوع ال��������ذي ادى التعويض حق الرجوع 
على التابع بما اداه من تعويض وفق احكام 

املادة )220( من القانون املدني النافذ". 
واشار الى ان "النص املذكور حدد االشخاص 
الذي��������ن تقع عليه��������م تبعية األفع��������ال الضارة 
التي تصدر عن تابعيهم بكل من )الحكومة، 
البلدي��������ات، املؤسس��������ات االخ��������رى التي تقوم 
بخدمة عامة، وكل شخص يستغل مؤسسة 

من املؤسسات الصناعية او التجارية(". 
وتاب��������ع بان��������ه "يقص��������د بالحكومة الس��������لطة 
التنفيذية كالوزارات والهيئات غير املرتبطة 
ب��������وزارة واالدارات املحلي��������ة" ، ام��������ا البلديات  
"فيقصد بها املؤسس��������ات املحلية التي تقوم 
باالعمال والخدمات ذات النفع العام وتتمتع 
بالشخصية املعنوية" ويقصد باملؤسسات 
"تلك التي تقوم بخدمة عامة او كل ش��������خص 
عام يتول��������ى ادارة مرفق م��������ن املرافق العامة 
س��������واء كان نش��������اطه صناعي��������ا او تجاريا او 
زراعي��������ا او مالي��������ا او تعاوني��������ا او خدمي��������ا، 
وهذا املعنى ينصرف الى جميع مؤسسات 
الدول��������ة الرس��������مية غي��������ر التابع��������ة للس��������لطة 
التنفيذي��������ة، س��������واء كانت مرتبط��������ة باحدى 
السلطات االخرى في الدولة � غير الحكومة 

� او كان��������ت مس��������تقلة بذاتها اداري��������ا وماليا"،  
واش��������ار الى ان "االشخاص الذين يستغلون 
احدى املؤسس��������ات الصناعي��������ة او التجارية 
هم كل شخص )طبيعي او معنوي( يستغل 

مؤسسة صناعية او تجارية".
ام��������ا العامل��������ون ل��������دى الحكوم��������ة والبلديات 
واملؤسس��������ات الت��������ي تق��������وم بخدم��������ة عام��������ة 
اح��������دى  يس��������تغلون  الذي��������ن  واالش��������خاص 
املؤسس��������ات الصناعي��������ة او التجارية فتكون 
تلك املؤسسات التي يعملون تحت رقابتها 
وتوجيهها مس��������ؤولة عن االخطاء التي تقع 
منه��������م اثن��������اء قيامهم بخدماتهم، واس��������اس 
تلك املس��������ؤولية هو فك��������رة الخطأ املفترض، 
اذ ان م��������ن واج��������ب املتبوع توجي��������ه العاملني 
لديه ومراقبة آلية أدائهم ألعمالهم"،  منوهًا 
الى أن "النص ال يش��������مل االش��������خاص الذين 
يقومون بعم��������ل غير صناع��������ي وال تجاري، 
كما انه ال يش��������مل االفراد الذي يستخدمون 
غيره��������م ملعاونته��������م في نش��������اطهم الخاص، 
او  تجاري��������ا  النش��������اط  ذل��������ك  كان  اذا  حت��������ى 
صناعي��������ا ، مادام هؤالء األفراد لم ينش��������ئوا 

)مؤسسة( لها كيان خاص".
وخلص نب��������راس الى أن "نص امل��������ادة )219( 
من القانون املدني العراقي النافذ ال ينطبق 
على عالقة الش��������خص بس��������كرتيره الخاص 

او سائق س��������يارته او املس��������تخدم في منزله 
او البس��������تاني الذي يرع��������ى حديقة داره، فال 
تنهض مسؤوليته عن األضرار التي تصدر 
عن هؤالء العاملني في خدمته أثناء قيامهم 
بأعماله��������م، وكذل��������ك ال تنه��������ض مس��������ؤولية 
املؤسس��������ة األهلية عن أخطاء مستخدميها 
تل��������ك  كان��������ت  اذا  خدمته��������ا  ف��������ي  العامل��������ني 
املؤسسة تمارس نشاطا غير صناعي وغير 

تجاري". 
وأوض��������ح أن "الخط��������أ الذي يص��������در من احد 
العاملني الذين ال ينطبق عليهم نص املادة 
)219( ه��������و خطأ ش��������خصي يتحم��������ل تبعته 
العامل وحده ويكون هو املس��������ؤول بصفته 
الش��������خصية ع��������ن تعويض الض��������رر طبقا ملا 
تقضي ب��������ه القواع��������د العامة في مس��������ؤولية 
االنس��������ان ع��������ن اعماله الش��������خصية ال��������واردة 
احكامه��������ا ف��������ي نص��������وص امل��������واد )186( وما 

بعدها من القانون املدني النافذ".
وف��������ي م��������ا يخ��������ص الض��������رر ال��������ذي تنه��������ض 
مس��������ؤولية املتبوع عن تعويضه فقد اش��������ار 
نبراس الى ان "القانون حدد  كل ضرر مادي 
يصيب الغير كإتالف ماله او احداث اصابة 
في جسده او تكبيده نفقات ، وكذلك الضرر 
األدب��������ي الذي يظهر في صورة اذى لس��������معه 
املض��������رور او كرامته او ش��������عوره او التعدي 

على حريت��������ه او عرضه او ش��������رفه او مركزه 
االجتماعي او اعتباره املالي". 

وب��������ني أن "القان��������ون ح��������دد ش��������روط الضرر 
يك��������ون ض��������ررا  كأن  للتعوي��������ض  املوج��������ب 
محقق��������ًا اي مؤك��������د الحدوث س��������واء كان قد 
وقع فع��������ال او كان مس��������تقبال لك��������ن وقوعه 
مؤك��������د غير احتمال��������ي، اذ ال تصح املطالبة 
بالتعوي��������ض ع��������ن الض��������رر االحتمالي كما 
يش��������ترط ف��������ي الضرر ان يكون مباش��������را اي 
انه نتيجة طبيعية لفعل من احدث الضرر 
س��������واء كان متوقع��������ا او غي��������ر متوق��������ع، اما 
الضرر غير املباش��������ر فال يجوز التعويض 
عنه النقطاع السببية بني الخطأ والضرر 
فل��������و اعتدى ش��������خص على اخ��������ر بالضرب 
او أصابه بعاهة وحزن��������ت ام املصاب على 
ولدها فماتت كمدا فان مرتكب الفعل ملزم 
بتعوي��������ض املصاب عما تكب��������ده من نفقات 
وم��������ا تحمل��������ه من تعط��������ل بس��������بب االصابة 
لكن ال يمكن الزام��������ه بالتعويض عن موت 
والدته النه ضرر غير مباش��������ر تنتفي معه 
املس��������ؤولية التقصيرية، كذلك يش��������ترط ان 
يصي��������ب الض��������رر حق��������ا او مصلح��������ة مالية 
مش��������روعة للمضرور وال يجوز التعويض 
عن الضرر الذي انصب على مصلحة غير 

مشروعة".

القانون يحدد المسؤولية المدنية عن أخطاء العمال 
رب العمل يتحّمل مسؤولية أخطاء تابعيه لكن بشروط!

خالل حملة أمنية انطلقت يف نيسان بإشراف القضاء

■ استئناف الرصافة تقيم حفال تكريميا للقاضية المغفور لها 

تكريم القاضية الراحلة ذكرى جاسم داخل بالدكتوراه الفخرية

https://www.hjc.iq/view.69775/
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الطعن لمصلحة 
القانون

غالبا ما ي��������رد مصطلح الطعن ملصلح��������ة القانون في عدة 
مواطن ووجدنا أن الكثير ال يفقه معناه وشروطه وكيفية 
تطبيقه، لذا فقد تناولنا هذا املوضوع وسنعرضه بشكل 

موجز ومبسط.
الطع��������ن ملصلح��������ة القان��������ون؛ ه��������و أح��������د طرق الطع��������ن غير 
االعتيادية الذي يمس األحكام والقرارات رغم اكتس��������ابها 
الدرج��������ة القطعي��������ة ولم ين��������ص علي��������ه قان��������ون املحاكمات 
الجزائي��������ة رقم 32 لس��������نة 1971 أو قان��������ون املرافعات املرقم 
159 لسنة 1979 في املادة 30 / أوال منه التي نصت )يقوم 
رئي��������س االدعاء الع��������ام في حدود ما تس��������مح ب��������ه القوانني 
واألنظمة والتعليمات باتخ��������اذ أو طلب اتخاذ اإلجراءات 
التي تكفل تالفي خرق القانون أو انتهاكه وفقا للقانون(. 
كم��������ا ورد في قان��������ون االدعاء العام النافذ املرقم 49 لس��������نة 
2017 ف��������ي املادة 7/ أوال منه )يتول��������ى رئيس االدعاء العام 
اتخاذ اإلجراءات القانونية التي تكفل تالفي خرق القانون 

أو انتهاكه وفقا للقانون(.
كما عرف بأنه حق منح��������ه القانون لالدعاء العام للتدخل 
بالطعن باالح��������كام املدنية اذا حصل فيه��������ا خرق للقانون 
وكان من شأنه االضرار بمصلحة الدولة ومخالفة للنظام 
العام بالرغم من فوات م��������دة الطعن بها وعرف ايضا بأنه 
نظام يهدف الى معالجة ما قد يش��������وب االحكام والقرارات 
من أخطاء بنيت عليها عند صدورها ويتعذر معالجتها 

وفق طرق الطعن التي حددها القانون.
ولدى االطالع على قوانني االدعاء العام سواء امللغي منها 
أو الناف��������ذ فأن الطعن ملصلحة القانون قد تم التأكيد عليه 
عند صدور القانون الجديد رقم 49 لس��������نة 2017 في نص 

امل��������ادة 7/ أوال منه كم��������ا ذكرنا آنفا وأعطي��������ت الصالحية 
فيه لرئي��������س االدعاء العام حصرا بغي��������ة الطعن باألحكام 
الص��������ادرة أمام محكمة التمييز عل��������ى الرغم من فوات مدة 
الطعن ول��������م يكن أحد م��������ن ذوي العالقة قد طع��������ن بالقرار 
الص��������ادر وبالرغم من أن هذا الطع��������ن مخالف ملبدأ حجية 
األحكام والقرارات إال أن الخروج عن هذا املبدأ هو لضمان 
إحق��������اق الحق وتصحي��������ح األخطاء التي ت��������رد في األحكام 
والق��������رارات املخالفة للنظام العام وفيه��������ا ضرر باملصالح 

العامة.
وبذلك فقد اش��������ترط القانون عدة شروط بغية تطبيق هذا 

النوع من الطعون ومنها:
أوال: أن تك��������ون األح��������كام والق��������رارات الص��������ادرة مخالف��������ة 
للقان��������ون وللنظام العام ويترت��������ب عليها ضرر باملصلحة 
العامة ومصلحة الدولة أو القاصر واألضرار املترتبة هنا 
واضحة أما مخالفة األحكام للنظام العام فأن النظام العام 
هو مجموعة املصالح الجوهري��������ة التي يقوم عليها كيان 
الجماعة سواء كانت هذه املصالح سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية أو أخالقية وهي فكرة متطورة ومختلفة من 
مجتمع إلى آخ��������ر وبذلك فأن صدور أي قرار حكم مخالف 
للنظ��������ام العام يوجب الطعن ب��������ه وال ينطبق الحال إن كان 
الخط��������أ ف��������ي الحكم بس��������بب تقدي��������ر األدل��������ة والوقائع التي 
تصدر على أساسها األحكام حيث تصدر بعض القرارات 
واألحكام وفيها بعض القصور في التسبيب أو االستدالل 
أو غيره م��������ن األخطاء القانونية وهذا ال يعد خرقا يوجب 
الطع��������ن ملصلح��������ة القانون ما ل��������م يرتب ض��������ررا باملصالح 

العامة ويمكن الطعن به وفق طرق الطعن املعروفة.

ثاني��������ا : ي��������رد الطع��������ن ملصلح��������ة القان��������ون على الق��������رارات 
الص��������ادرة من املحاكم املدني��������ة أو أي قرار صادر عن لجنة 
قضائي��������ة أو مدير ع��������ام رعاية القاصري��������ن أو مدير رعاية 
القاصري��������ن املخت��������ص أو املنفذ العدل ويكون من ش��������أنها 
االض��������رار بمصلحة الدولة أو القاص��������ر أو مخالفة للنظام 
العام ويس��������تثنى من هذا الطعن األح��������كام الجزائية التي 

تصدرها محاكم الجزاء.
ثالث��������ا: مضي املدة القانونية للطعن في األحكام الصادرة 
فأنه يش��������مل األحكام املدنية املكتس��������بة الدرج��������ة القطعية 
وح��������ازت على درج��������ة البتات وال يمك��������ن معالجتها بطرق 
الطعن االعتيادية فأنه طريق اس��������تثنائي أوجده املش��������رع 
بغية تصحيح الخطأ في األحكام الصادرة فهو وس��������يلة 
تهدف الى معالجة األحكام والقرارات املش��������وبة باألخطاء 
بالرغ��������م من مبدأ حجية األحكام ال��������ذي تطرقت إليه املادة 
3/160 م��������ن قان��������ون املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 
التي نصت على أن )الحكم الذي يصدر من املحكمة يبقى 
مرعي��������ا ومعتبرا ما ل��������م يبطل أو يعدل م��������ن قبل املحكمة 
نفس��������ها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى وفق الطرق 
القانوني��������ة( وبالرغم من حجية األح��������كام فأنه يطعن بها 

بموجب الطعن ملصلحة القانون.
رابعا: حدد املش��������رع مدة لغرض قبول الطعن من الناحية 
الش��������كلية وهو أن ال تتجاوز خمس س��������نوات على تاريخ 
اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية( وإذا قدم الطعن 
بعد فوات املدة فانه يرد ش��������كال وال قيم��������ة قانونية له في 
ح��������ني أن مدة الطع��������ن في قانون االدعاء الع��������ام امللغي رقم 
159 لس��������نة 1979 ث��������الث س��������نوات فقط وعدلت ه��������ذه املدة 

وأصبحت خمس س��������نوات كم��������ا ذكرنا ه��������و لغرض منح 
الفرص��������ة لتطبيق هذا النوع من الطعون بش��������كل أوس��������ع 
وعل��������ى كل ح��������ال فأن مدة التق��������ادم املذكورة ه��������ي من أجل 
تنظي��������م الطعن وأن ال يبقى فيه الب��������اب مفتوحا إلى ما ال 

نهاية.
خامس��������ا: منح القان��������ون رئيس االدعاء الع��������ام حق الطعن 
ملصلحة القانون واتخاذ االجراءات التي تكفل تالفي خرق 
القانون أو انتهاكه وفي حالة تقديم الطعن من أحد أطراف 
الدعوى فهنا يجب أن يق��������دم طلب الطعن لرئيس االدعاء 
العام حصرا والذي يقوم بدوره بإحالة الطلب على هيئة 
الطعن ملصلحة القانون في رئاس��������ة االدعاء العام ومن ثم 
يق��������وم بطلب إضبارة الدعوى م��������ن املحكمة التي أصدرت 
الحكم وتوضع موض��������ع التدقيق من قبل الهيئة وإن رأت 
أن الق��������رار الصادر فيه خ��������رق للقانون ويترتب عليه ضرر 
بأم��������وال الدول��������ة أو القاصرين أو مخالفت��������ه للنظام العام 
وقد اكتس��������ب الدرجة القطعية وال يوجد فيه طعن سابق 
هنا يقدم رئيس االدعاء العام الئحته املعززة باألدلة إلى 
محكمة التميي��������ز االتحادية إلصدار الق��������رار النهائي فإذا 
وجدت محكمة التمييز أن الحكم غير مس��������توف لشروطه 
القانونية والقرار املطعون به لم يشكل خرقا فهنا تصدر 
قرارها برد الطعن وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها 
من دون ترتيب أي أثر، أما اذا وجدت املحكمة أن ش��������روط 
الطعن ملصلحة القانون متوف��������رة فتصدر قرارها بنقض 
ا وإعادة الدعوى إلى  قرار الحكم املطعون ب��������ه كال أو جزء
محكمتها إلتباع القرار التمييزي الصادر.. ما تقدم فكرة 

موجزة عن مفهوم الطعن ملصلحة القانون.

القاضي وليد لطيف حسين

بغداد / إيناس جبار 

تش��������كل مصائر اإليزيدي��������ات بعد تحريرهن 
م��������ن تنظيم داعش اإلرهاب��������ي اختبارا كبيرا 
لقدرات مؤسسات الدولة واملجتمع، وتضع 
الجميع أم��������ام تحدي إدماجه��������ن وإعادتهن 

إلى االستقرار األسري من عدمه.
 فالفتي��������ات الالت��������ي جرى خطفه��������ن بأعمار 
األطف��������ال اعُتِبرن "س��������بايا" وجرى توزيعهن 
عل��������ى مقاتل��������ني مجرم��������ني، وت��������م بيعهن في 
سوق الرقيق واقتس��������من كأية غنيمة حرب، 
ل��������م يعدن كمن عش��������ن بني أكن��������اف أهاليهن، 
وظهرت عليهن عقد وآثار نفس��������ية وخيمة، 
في مقاب��������ل رفضهن من أهاليه��������ن أو رفض 

أطفالهن بسبب اعتبارهم "غير شرعيني". 
صحيف��������ة "القض��������اء" تفت��������ح مل��������ف النس��������اء 
القض��������اء  أدوار  مس��������تعرضة  االيزيدي��������ات، 
العراقي في احتواء هذا امللف وإيالء األهمية 
ملصير الناجي��������ات ومصي��������ر أطفالهن الذي 
تعترض��������ه العديد م��������ن العقب��������ات القانونية 

والشرعية.

جريمة إبادة
يق��������ول قاض��������ي أول محكمة تحقي��������ق الكرخ 
علي حس��������ني جفات إن "إحدى أخطر جرائم 
اإلبادة الجماعي��������ة في التاريخ املعاصر هي 
س��������بي أس��������ر املكون اإليزيدي الت��������ي حدثت 
إبان تعرض محافظ��������ات العراق )املوصل / 
االنبار / صالح الدين( عام ٢٠١٤ إلى الغزو 
الداعش��������ي، وهي من الجرائ��������م الدولية التي 
ه��������زت العراق والعال��������م، إذ خطط لها تنظيم 
داع��������ش اإلرهاب��������ي راص��������دًا كل ط��������رق الِبدع 
لنش��������ر فكره وعقيدته الفاسدة التي اجترها 
من بعض محطات التاريخ قس��������ريًا، متخذًا 

اسلوب التكفير ملن ُيخالف توجهُه".
األيزي��������دي  "املك��������ون  أن  القاض��������ي  وأض��������اف 
اح��������د أطياف املجتمع العراق��������ي كان ضحية 
وغرضًا وهدفًا لوحش��������ية اإلرهاب وفتاوى 
أئم��������ة الج��������وِر والظالل عبر س��������بي نس��������ائِه 
الش��������ابات والقاص��������رات دون س��������ن الثامن��������ة 
عش��������رة واألطفال ما بني العاشرة إلى اثنتي 

عشرة سنة لَيُكن وقودًا لغرائزهم". 
الت��������ي  "الُحج��������ة  أن  القاض��������ي  ويس��������تطرد 
اس��������تخدمها مجرمو داعش ه��������ي إدخالهن 
إلى اإلس��������الم والزواج الش��������رعي طيلة فترة 
س��������يطرتهم على املناطق التي كانت بيدهم 
بيَد أن عمليات السبي للفتيات اإليزيديات 
اس��������تمرت )أرب��������ع س��������نوات( تخللتها بعض 
 فرص الهرب 

ُّ
حاالت الهروب ملن أتيحت لهن

 لواليها، وعند 
َّ

 ُيزوج��������ن
َّ

اما األخري��������ات فُكن
موته يت��������م تزويُجها آلخر وهك��������ذا حتى أن 

 عشرات املرات".
َّ

ن
ُ

 تم تزويجه
َّ

بعَضهن

التعلق بالجاني!
الناق��������ص  "الوع��������يَّ  أن  القاض��������ي   

ُ
ويب��������ني

والقاص��������َر ه��������و م��������ا عم��������ل علي��������ه التنظي��������ُم 
اإلرهابي في اس��������تمالة الفتيات اإليزيديات 
 فكري��������ًا لإليمان بعقيدتهم 

َّ
والتأثير عليهن

الفاس��������دة وتركيزه على الفتيات القاصرات 
واألطفال".

ويذك��������ر القاض��������ي أن "بعض الح��������االت التي 
ُعرض��������ت على املحكمة والجه��������ات املختصة 
ظه��������رت إصابته��������ا بمتالزم��������ُة س��������توكهولم 
)التعل��������ق بالجان��������ي("، معتق��������دا أن "األعمار 

الصغيرة أكثر من ُأصيب بهذه املتالزمة".
وي��������روي القاض��������ي أن "اح��������َد املتهم��������ني ف��������ي 
محافظ��������ة كركوك عن��������د إلق��������اء القبض عليه 
وجَدت عن��������ده فتاتان إيزيديت��������ان إحداهما 
تول��������د ع��������ام )٢٠٠٢( واألخرى ع��������ام )٢٠٠٤(، 
 عند الس��������بي ما يقرب 15 

َّ
وكان��������ت أعماُرهن

 م��������ن متهٍم آلخر إلى أن 
َّ

ن
ُ

س��������نة وقد تمَّ بيعه
 عند القبِض على هذا املجرم". 

َّ
ُحررن

ويعق��������ب القاض��������ي أن "املحكمَة ل��������م تقرْر في 
 عند وقوع 

َّ
��������ن

ُ
قضية هات��������ني الفتاتني كوّنه

 قاص��������رات وعاش��������تا 
َّ

 ُك��������ن
َّ

جريم��������ة س��������بيِهن
 م��������ن خالله��������ا 

َّ
ف��������ي بيئ��������ة إرهابي��������ة تلق��������ني

األفكار الفاس��������دة، وهنا ب��������دأ تأثيُر متالزمة 
ستوكهولم على الضحية". 

ويش��������ير القاضي إل��������ى أن "املفارقة في قصة 
وفك��������ره  بالتنظي��������م  تمس��������كهن  الش��������ابتني 
 ورف��������ض الرجوع إلى 

َّ
ورفضه��������ن لعوائلهن

 
َّ

 اعتنقن
َّ

اإليزيدي��������ة، إذ أكدن املحكمة إنه��������ن
الدي��������ن اإلس��������المي وان��������ه عن��������د الع��������ودة إلى 
أهليهن ال ُيس��������مح لهن بممارس��������ة تفاصيل 
وطقوس الدين اإلس��������المي، ونعتقد أن إرادة 
الضحيتني كانت��������ا مقيدة وليس��������ت مخيرة 

واعتبرتهن املحكمة مشتكيات". 
ويتاب��������ع القاض��������ي "ف��������ي مقاب��������ل ذل��������ك ف��������أن 
 

َّ
 ورفضوا أوالدهن

َّ
عوائلهن لم يستقبلوهن

 أطفاال 
َّ

باعتباره��������م حس��������ب رؤية أهاليه��������ن
غير ش��������رعيني وينتمون إل��������ى ديانة أخرى، 
ومن هنا فقد ق��������ررت املحكمة إيداعهن لدى 
مديري��������ة رعاية الناجيات التابعة إلى وزارة 
العمل في س��������بيل إع��������ادة تأهيلهن نفس��������يا 
 في 

َّ
وصحيا وباعتبارهن بالغ��������ات يتأهلن

 أو 
َّ

بيئٍة خاصٍة بهدِف العودِة إلى عوائلهن
انتقاء َخياٍر آخر حسب برنامج املديرية". 

وأكد أن "اغل��������ب الناجيات س��������يما البالغات 
 

َّ
 لعوائلهن وانخرطن

َّ
أكثر من ١٨ س��������نة ُعدن

 باعتبار أخَذن 
َّ

في ديانتهن لسالف عهدهن
 جبرًا".

َّ
ُعنوًة عبر سلِب معتقدهن

دور محكمة التحقيق
وعن دور القضاء أفاد بأن "محكمة التحقيق 
ُتثّبت أقوال الس��������بية سواء كانت ضحية أو 

مشتِركة، وَتعتبر َتثبيَت األقواِل واإلجراءات 
كحق��������وق له��������ا وتعتبُرها املحكمُة ش��������اهدًة، 
اُت محكمُة التحقيق  هنا ينتهي دوُر وإجراء
وهناك إجراءات أخرى لدى محكمة األحوال 
الشخصية ومحكمة املواد الشخصية التي 
تنظ��������ر القضايا املجتمعية لغير املس��������لمني 

وحسب ظروف كل قضية".
"املحكم��������ة  إن  قائ��������اًل  القاض��������ي  ويس��������تطرد 
ُتخِطُر ممث��������ل الطائفة اإليزيدية وهو ممثل 
عن الضحايا م��������ن ديوان أوق��������اف الديانات 
املس��������يحية وااليزيدية والصابئ��������ة املندائية 
لغير املسلمني وتعطيه التفاصيل )بيانات 
كاالس��������م و….( ويتم تزويدهم بنس��������خة من 

األوراق التحقيقية".

ضحايا اإلرهاب وما بعده
ويوضح القاضي إشكاليًة ذات خصوصية 
تواج��������ه الضحايا وهي وج��������ود أوالد، يقول 
"تواجه الضحايا مش��������كلة عدم وجود أوراق 
رس��������مية أو ثبوتية لهم كون األوالد اغلبهم 
ناتجني م��������ن حالة اغتص��������اب، وان الضحيَة 
ال تع��������رُف ع��������ن األب س��������وى ُكنيت��������ه خاصة 
أبناء مقاتل��������ي داعش ممن تم قتلهم، تواجه 
الضحي��������ة أيض��������ا معوقات كرف��������ض ذويهن 
 غير 

ٌ
تبن��������ي الطف��������ل باعتقادهم أنه��������م أطفال

شرعيني". 
س��������بي  جريم��������ة  عال��������ج  العراق��������ي  القض��������اء 
االيزيديات من خالل إشراك مؤسسات أخرى 
وبع��������ض املنظم��������ات في اإلقلي��������م واملنظمات 
الدولي��������ة مم��������ن س��������اعدوا بالس��������يطرة على 
ه��������ذه الحاالت، بحس��������ب القاض��������ي الذي بني 
أن "بع��������ض الضحايا اّضُط��������روا إلى الهجرة 
خارج العراق ألن بعض املجتمعات السيما 
االوربية تس��������تقبل هذه الحاالت وتدمجها"، 
منوهًا إل��������ى أنه "محكمته لم ُتَس��������جل ورود 
ح��������االت قت��������ل لضحاي��������ا بعد عودته��������ن إلى 

ذويهن".

قانون املحكمة الجنائية
ويبني القاضي أن "املؤسسة القضائية ُتولي 
ملَف جريمة سبي االيزيديات اهتمامًا كبيرًا 

وتبذل الجهد مع األجه��������زة األمنية ملتابعة 
وتشخيص قيادات تنظيم داعش اإلرهابي 
الذين اش��������رفوا على هذه الجريمة الشنيعة، 
وهناك بيان��������ات كاملة عنهم وعن جرائمهم 
وبمجرد عرض صورهم على الضحية يتم 
تشخيصهم وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم 
إلى محاك��������م الجنايات ويتم تجريمهم وفق 
قان��������ون مكافح��������ة اإلره��������اب رق��������م 13 لس��������نة 
)2005("، مؤك��������دا أن مجل��������س القضاء األعلى 
طال��������ب بتعديل قان��������ون املحكم��������ة الجنائية 
العلي��������ا رق��������م 10 لس��������نة 2005 إذ ن��������ص على 
)قان��������ون اإلب��������ادة الجماعي��������ة والجرائم ضد 
اإلنس��������انية لكن��������ه حصره��������ا بالجرائم التي 
وقع��������ت قبل ع��������ام )2003(، وملواكبة املجتمع 
الدولي لهذه الجرائم يتوجب شمول جريمة 

سبيهن بالقانون".
وبشأن موضوعة التأهيل النفسي والصحي 
للناجية من ضحايا السبي ومصيرها بعد 
التحري��������ر، يق��������ول "عندما يستش��������عُر قاضي 
التحقي��������ق واملحكمة ضرورة إع��������ادة تأهيل 
الضحي��������ة فإنه يق��������رر إيداعها ف��������ي مديرية 
رعاية الناجيات في وزارة العمل والش��������ؤون 
االجتماعية ولكن أحيانا إذا كانت الضحية 
ترغُب بالعودة إلى عائلتها دون أن يش��������كل 
ذل��������ك خطرا عل��������ى حياته��������ا نقرر ح��������ني ذاك 
تس��������ليمها إل��������ى ذويها بحض��������ور ممثل عن 
ال��������ذي يتعهد باملواصلة  الطائفة االيزيدية 
مع منظمات مختصة ُأنشئت لغرض إعادة 
التأهيل النفسي وهي متواجدة مع ذويها".

إجراءات قضائية
من جانبه، يس��������رد قاض��������ي محكمة تحقيق 
املوصل رائد مصل��������ح دور القضاء في ملف 
املك��������ون اإليزي��������دي من��������ذ س��������قوط محافظ��������ة 
نينوى حتى تحريرها، مستعرضا األوامر 
والبيان��������ات الت��������ي أطلقها مجل��������س القضاء 

األعلى.
يقول إن مجلس القضاء األعلى "وجه باتخاذ 
إجراءات س��������ريعة ملتابعة ه��������ذه االنتهاكات 
ومالحقة املجرم��������ني الذين اس��������تهدفوا هذا 
املكون، فاص��������در أمرا قضائي��������ا برقم ٥١ في 

عام ٢٠١٦ لتشكيل هيئة تحقيقية مختصة 
بالنظر بالجرائم املرتكبة ضد أبناء املكون 
االيزيدي وس��������بي االيزيديات"، الفتا الى انه 
"بعده��������ا أصدر قرارا آخر بتش��������كيل هيئتني 
واخت��������ار موقع��������ا له��������ا ضمن املناط��������ق التي 
ن��������زح له��������ا االيزيديون ضمن س��������هل نينوى 
كما صدرت ع��������دة أوامر قضائية بتش��������كيل 
محاكم تنتقل إلى املخيمات والكمبات التي 
شغلها النازحون إلكمال شكاواهم وإصدار 
مستمس��������كاتهم الثبوتي��������ة بع��������د أن فقدوها 

بسبب النزوح".

ملفات استرداد
ويؤك��������د القاض��������ي ف��������ي حديث��������ه ل�"القض��������اء" 
إن "مجل��������س القض��������اء األعلى أص��������در أوامر 
قضائي��������ة بتس��������مية قض��������اة مختص��������ني في 
لجان ش��������ؤون وحماي��������ة املقاب��������ر الجماعية 
ف��������ي نينوى وإعطاء األولوية في فتح مقابر 
كوجو وسنجار الخاصة باملكون االيزيدي، 
كما ت��������م إص��������دار ع��������دة توجيه��������ات بإعطاء 
األولوية واالهتمام في مالحقة ومحاس��������بة 
املتهمني الرئيس��������يني في قتل وسبي النساء 
االيزيديات ومالحقتهم أينما كانوا وتنظيم 
ملف��������ات اس��������ترداد بحقهم إضاف��������ة إلى جرد 
وتوثي��������ق الجرائم الت��������ي ارتكبه��������ا التنظيم 

بحق هذا املكون"

تحرير الناجيات
أم��������ا ف��������ي مج��������ال تحري��������ر الناجيات يش��������ير 
القاضي إلى أن "القضاء العراقي كان له دور 
مهم بتس��������هيل إجراءات دخول النساء بعد 
تحريرهم من قب��������ل األجهزة األمنية والعمل 
م��������ع منظم��������ات دولي��������ة ومص��������ادر موثوق��������ة 
ملتابع��������ة إعادتهم وتس��������هيل مهمة إدخالهم 
إل��������ى األراضي العراقية بدون مستمس��������كات 
كما تم التنس��������يق م��������ع الحكوم��������ات املحلية 
لتهيئة دور وأماك��������ن مختصة إليوائهم في 
الفترات األولى الستعادتهم وتكليف وزارة 
الصحة بفحصهم وتهيئتهم نفسيا وفكريا 
والتواص��������ل مع عوائلهم او أقاربهم في حال 
عدم وجود احد من عوائلهم بسبب النزوح 
او القتل، وهنا كان الدور البارز للقضاء في 
التواصل مع املرج��������ع الديني ألبناء الديانة 
االيزيدية واملجلس الروحاني لغرض تقبل 
الضحاي��������ا م��������ن النس��������اء واألطف��������ال ووضع 
الحلول لتامني إع��������ادة تأهيلهم وإدماجهم 

في مجتمعاتهم"
ويرى القاضي ب��������ان "قضايا وأمور األحوال 
الشخصية ومصير األطفال الذين ولدوا من 
الدواعش تش��������كل عقبة كبيرة فيها إشكالية 
قانوني��������ة إذ أن أي ش��������خص ول��������د من أبوين 
أحدهما مسلم يجب أن نعتبره مسلما وفق 
القانون وال يمكن أن يتقبل االيزيدية تربية 
شخص نتيجة والدة مجرم اغتصب ابنتهم 
ونس��������به إليه��������م، وإذا ذهبنا إل��������ى اعتبار أن 
املول��������ود نتيجة عالقة غير ش��������رعية واعتبر 
لقيطا هنا أيضا يسجل مسلما وهذه فيها 

إشكاالت قانونية ومجتمعية". 
وعن املوقف القانوني، يقول الس��������يد بش��������ار 
احم��������د الجب��������وري قاض��������ي محكم��������ة امل��������واد 
"الطائف��������ة  إن  الش��������يخان  ف��������ي  الش��������خصية 
غي��������ر  الديني��������ة  الطوائ��������ف  م��������ن  اإليزيدي��������ة 
اإلس��������المية املعترف بها رس��������ميًا في العراق 
بموج��������ب ص��������دور نظ��������ام رعاي��������ة الطوائف 

الديني��������ة رق��������م )32( لس��������نة1981م وملحق��������ه 
املتضمن تعداد الطوائ��������ف الدينية املعترف 
بها رس��������ميًا في العراق البالغ عددها س��������بع 

عشرة طائفة".
وأكد أن "مصدر القانون الشخصي للطائفة 
ه��������و النص��������وص الدينية وقواع��������د وتعاليم 
الديان��������ة ألبن��������اء الطائف���������ة، ويس��������تدل عل��������ى 
أحكامه��������ا بطري��������ق اإلحال��������ة إلى الرئاس��������ة 
الروحاني��������ة للطائف��������ة أو العال��������م الروحاني 
الواق��������ف على القانون الش��������خصي أو العرف 
املحلي ألبن��������اء الطائفة اس��������تنادًا إلى املادة 
إل��������ى أن  م��������ن بي��������ان املحاك��������م"، الفت��������ا   )16(
"الرئاس��������ة الروحانية ذات الصالحية تمتلك 
عن��������د اإلحال��������ة عليه��������ا إج��������راء التحقيق��������ات 
ف��������ي وقائع املس��������الة موض��������وع اإلحالة، عند 
االقتض��������اء، اس��������تنادًا إل��������ى امل��������ادة )19( م��������ن 
نظام املحاكم املدنية رقم )4( لس��������نة 1918م ، 
والتي جوزت للمحكمة عند اإلحالة إصدار 
األوراق والتبليغات الالزمة وإرس��������الها إلى 
أطراف الدعوى والشهود الذين يريد العالم 
س��������ماع أقواله��������م، وتخضع قواع��������د اإلثبات 
املوضوعية في هذه الحالة ألحكام القانون 
الش��������خصي أو الع��������رف املحل��������ي ف��������ي حدود 

املسألة موضوع اإلحالة".
وتاب��������ع أن "القض��������اء العراقي قد اس��������تقر في 
العديد م��������ن أحكامه وقرارات��������ه على تطبيق 
الش��������خصية  األح��������وال  قان��������ون  نص��������وص 
ومبادئ الشريعة اإلس��������المية، فيما يتعلق 
بم��������واد األحوال الش��������خصية الت��������ي ال تمس 
العقي��������دة الدينية ألبناء الطوائ��������ف الدينية 
غي��������ر اإلس��������المية، املعترف بها رس��������ميًا في 
الع��������راق ، كما هو الحال في مس��������ائل النفقة 
والحضان��������ة وتعيني الحص��������ص االرثية في 

القسامات الشرعية وتوزيعها بني الورثة".

أرقام وإحصائيات 
من جانبه��������ا، أوردت محكمة اس��������تئناف 
نينوى االتحادي��������ة إحصائية من محاكم 
تحقي��������ق س��������نجار املوق��������ع البدي��������ل ودار 
القض��������اء في س��������نجار ومحكم��������ة تحقيق 
الش��������مال ذكرت فيها أعداد املفقودين من 
املك��������ون االيزيدي وبفئت��������ي األعمار التي 
اقل من )18( سنة واألعمار البالغة األكثر 
م��������ن ذل��������ك، وفصل��������ت اإلحصائي��������ة أعداد 
املفقودي��������ن بمن عث��������ر عليه��������م ومن بقي 
مفق��������ودا إضافة إلى تحديده��������م جندريا 

بالرجال والنساء.
 وفي ما يخص النساء ) السبايا ( ذكرت 
أن "أعداد النساء التي كانت أعمارهن اقل 
من ثمانية عشر سنة بلغ )564( موزعات 
ب� )229( فتاة س��������جلت سبية من محكمة 
تحقي��������ق الش��������مال و) 310( فتي��������ات م��������ن 
محكم��������ة دار القضاء في س��������نجار وكذلك 
)25( م��������ن محكمة املوق��������ع البديل"، مبينة 
انه "لم يتم العثور على )101 ( س��������بية من 
فئة القاصرات املس��������جالت في إحصائية 

دعاوى املحاكم املذكورة".
في حني أن املحاكم ذاتها سجلت ) 550 ( 
دعوى سبي من البالغات توزعن ب� )157( 
ف��������ي محكم��������ة تحقي��������ق الش��������مال و)206( 
ف��������ي دار القضاء في س��������نجار و)187( في 
محكم��������ة املوقع البديل الفت��������ة إلى انه "لم 
يتم العثور على ) 44( سبية من مجموع 

املسجالت للفئة البالغة". 
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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.
ظم مختلفة وتطبيقاتها في دساتير ثالث دول مختلفة 

ُ
سعى املؤلف من خالل كتابه للوقوف على معرفة مدى توافر التوازن الدقيق بني السلطات الثالث واملقارنة بني ثالثة ن

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

إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة من 
املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل 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

يق��������ول القاضي جاس��������م محمد كاظ��������م قاضي 
تحقي��������ق محكمة بغ��������داد الجديدة أن املش��������رع 
ق��������د وضع لكل جريمة نص��������ا خاصا حدد فيه 
أركانها وعقوبتها وحدد األفعال التي تعد من 
الجرائم، و املالحظ أن املشرع العراقي ذكر في 
املادة 3٥ من قانون العقوبات رقم ١١١ لس��������نة 
١9٦9 الناف��������ذ ص�������������ور الجريمة غي��������ر العم��دية 
والتي نصت عل��ى )تكون الجريمة غير عمدية 
إذا وقع��������ت النتيج��������ة اإلجرامية بس��������بب خطأ 
الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهماال أو رعونة 
أو ع��������دم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة 

القوانني واألنظمة و األوامر(.
  وأش��������ار كاظ��������م ال��������ى أن املش��������رع العراقي كان 
قد حدد ف��������ي املادة ٤١١ من قان��������ون العقوبات 
عقوب��������ة من يرتكب جريم��������ة القتل الخطأ التي 
نصت على )من قتل ش��������خصا خطأ أو تسبب 

ف��������ي قتله من غير عم��������د بأن كان ذلك ناش��������ئا 
ع��������ن إهمال أو رعون��������ة أو عدم انتب��������اه أو عدم 
احتياط أو عدم مراع��������اة القوانني واألنظمة و 
األوامر يعاق��������ب بالحبس والغرامة أو بإحدى 
هات��������ني العقوبت��������ني(, وق��������د عدل��������ت الغرامات 
بموج��������ب قان��������ون التعديل رقم ٦ لس��������نة ٢٠٠٨ 
الذي ح��������دد مبلغ الغرامة بالحد األدنى بواقع 
٢٠٠,٠٠٠ دين��������ار وواح��������د والح��������د األعلى لها 

بواقع ١,٠٠٠,٠٠٠ دينار.
وأض��������اف كاظ��������م وقد ش��������دد املش��������رع العراقي 
العقوبة في حالة وقوع نتيجة جسيمة بموت 
ثالث��������ة أش��������خاص أو أكث��������ر فعاق��������ب مرتكبها 
بالحبس مدة ال تقل عن ثالث س��������نوات أما إذا 
توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف املشددة 
مثل إخالل الجاني إخالل جسيما بما تفرضه 
علي��������ه أصول مهنته أو حرفت��������ه أو وظيفته أو 
كان تحت تأثير مس��������كر أو مخ��������در أو نكل عن 
مس��������اعدة املجني عليه أو من طلب املس��������اعدة 

م��������ع تمكن��������ه من ذل��������ك فتتحول جريم��������ة القتل 
الخطأ م��������ن جنحة إلى جناية وتكون العقوبة 
حينها السجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات.

وأوضح كاظم "يش��������ترط لتوافر جريمة القتل 
الخطأ تحقق أركان محددة وهي صفة املجني 
عليه الذي يمثل اإلنسان الحي إذ يتعني حياة 
املجن��������ي عليه لحظ��������ة ارت��������كاب الجريمة وهي 
مس��������ألة جوهرية في ه��������ذه الجريم��������ة وبعدم 
تحق��������ق ه��������ذا الرك��������ن كأن يكون املجن��������ي عليه 
مي��������ت أو لم يولد أصال كاالعت��������داء في جريمة 
اإلجهاض حينها سنكون أمام جريمة أخرى 
ال عالق��������ة له��������ا بجريم��������ة القت��������ل الخط��������أ، كما 
ينبغ��������ي تواف��������ر الركن الثاني له��������ا وهو الركن 
املادي )نش��������اط الجان��������ي( متمث��������ال باالعتداء 
عل��������ى حي��������اة املجن��������ي علي��������ه والذي يتجس��������د 
بإحدى ص��������ور الخطأ املنص��������وص عليها في 
املادة ٤١١ من قانون العقوبات، وكذلك تحقق 
نتيجة للفعل وهي وفاة املجني عليه بس��������بب 
الفع��������ل اإلجرامي ويرجع تقدير مس��������ألة خطأ 
الجاني إلى س��������لطة محكم��������ة املوضوع ممثلة 
ف��������ي محكمة الجنح التي وق��������ع الحادث ضمن 
أعمالها وفق االختص��������اص املكاني ويتوجب 
تدقيق األدل��������ة في ضوء الوقائع التي خلصت 

التحقيقات لها.
وتابع كاظم أن من أسباب وقوع جريمة القتل 
الخطأ تعود إلى إهمال الجاني وعدم انتباهه 
واملقص��������ود ب��������ه إغف��������ال اتخ��������اذ االحتياط��������ات 
الواج��������ب إتباعه��������ا م��������ن قبل كل ش��������خص كان 
في مثل ظروف الجاني إذا كانا من ش��������أنه أن 
يحول دون وقوع الوفاة مثل انطالق رصاصة 
من سالح الجاني بعد تركه محشوا وسقوطه 
وأرض��������ا وانط��������الق رصاصة أدت إل��������ى الوفاة 
وكذل��������ك الرعونة التي يقع به��������ا الجاني وهي 
الخفة والطيش وعدم االت��������زان كالذي يحاول 
صيد حيوان ويطل��������ق النار باتجاه منزل فيه 
س��������كان وتؤدي ه��������ذه االطالقة إل��������ى وفاة احد 
الس��������اكنني فيه، وكذلك ع��������دم احتياط الجاني 
مث��������ل وجود آلة تحت تص��������رف صاحب معمل 
يعل��������م أنها عاطلة فتنفج��������ر الحقا وتقتل احد 

العمال، وكذل��������ك مخالفة األنظمة والتعليمات 
الخاصة بالس��������المة من إخطار العمل ووقوع 
وفاة بس��������بب هذه املخالفات مما يس��������توجب 

محاسبة املخالف عن جريمة القتل الخطأ.
وع��������ن إجراءات القضاء يق��������ول "في حال وقوع 
جريمة القتل الخطأ يت��������م إجراء التحقيق في 
الحادث من قبل مركز الشرطة املختص ويتم 
فتح محضر باإلجراءات وتدوين أقوال املدعي 
بالحق الشخصي مثل والدي املجني عليه أو 
زوجته وشهود الحادث والقبض على املتهم 
ف��������ي حال��������ة الجريمة مش��������هودا وطل��������ب تقرير 
مصي��������ره من قاض��������ي التحقيق بغي��������ة توقيفه 
أو إط��������الق س��������راحه بكفال��������ة تؤم��������ن حضوره 
أم��������ام املحكمة الحق��������ا ويتوجب كذل��������ك إجراء 
الكش��������ف على الجثة من قبل ضابط التحقيق 
وإرس��������الها إل��������ى الطب العدلي لبيان أس��������باب 
الوفاة الحقيقية وضبط الس��������الح املس��������تخدم 
وإرس��������اله للفحص وبعد اكتم��������ال اإلجراءات 
يتم إحالة املتهم على محكمة الجنح إلصدار 
الحكم الذي تراه مناس��������با بحق��������ه وفق األدلة 

املعروضة.
ومن جانب��������ه أوضح القاض��������ي مصطفى عبد 
الق��������ادر فال��������ح النج��������دي قاض��������ي أول محكمة 
تحقيق تكري��������ت أنه من اجل اعتبار الس��������لوك 
اإلنساني جريمة بمعناها القانوني الجزائي 
يجب أن تتوافر فيها ش��������روط وعناصر الزمة 
لتحق��������ق الجريم��������ة وقيامها وهي ما تس��������مى 
باركان الجريمة، وأركان الجريمة في جريمة 
القت��������ل الخطأ ه��������ي ركن��������ان، األول ه��������و الركن 
امل��������ادي للجريمة، ويقصد به الس��������لوك املادي 
الخارجي الذي ين��������ص القانون على تجريمه، 
اي كل ما يدخل ف��������ي كيان الجريمة وتكون له 
طبيعة مادية فتلمسه الحواس وهو ضروري 
لقيامها إذ ال يعترف القانون بالجرائم بدون 
ركن مادي، وبالتالي ال يعتبر من قبيل الركن 
املادي ما يدور في األذهان من أفكار ورغبات 
وتطلعات طاملا لم تتخذ س��������بيلها إلى الحيز 
الخارج��������ي بمظه��������ر ملم��������وس النع��������دام الركن 
امل��������ادي فيها،وبذلك عرفت املادة ٢٨ من قانون 

العقوبات الركن املادي للجريمة بأنه ) سلوك 
إجرام��������ي بارت��������كاب فع��������ل جرمه القان��������ون أو 

االمتناع عن فعل أمر به القانون(.
ولف��������ت النج��������دي أن الركن امل��������ادي يتكون من 
ثالث��������ة عناص��������ر ه��������ي : الس��������لوك اإلجرام��������ي، 
والنتيج��������ة الض��������ارة، والعالقة الس��������ببية بني 

السلوك والنتيجة.
وبني النجدي أن الركن الثاني في جريمة القتل 
الخط��������أ، يتمثل بالركن املعن��������وي إذ ال جريمة 
دون وجود الركن املعنوي، حيث ال جريمة ما 
ل��������م تقم عالقة بني ماديات الجريمة ونفس��������ية 
الجان��������ي، وه��������ذا الركن ه��������و ضم��������ان للعدالة 
ويرتكز عل��������ى اإلرادة ويفترض توافر األهلية 

الجزائية التي قوامها اإلدراك )التمييز(.
 ويرى النجدي أن اإلرادة في الجرائم العمدية 
تتمثل بالقصد الجنائي إما في الجرائم غير 
العمدية فتتمثل بالخطأ وهي تتحقق متى ما 
يقع العمل املادي املكون للجريمة )الس��������لوك( 
ب��������إرادة الجاني غي��������ر إن هذا الجان��������ي ما كان 
يريد حصول النتيجة التي وقعت بسبب هذا 
العم��������ل وال إي نتيجة جرميه أخ��������رى غيرها، 
وكان ذلك بس��������بب انه أهمل في توجيه إرادته 
توجيها من ش��������أنه إن يمنع وق��������وع الجريمة 

الخطأ التي وقعت.
وأكد النج��������دي أن الظروف املش��������ددة للعقوبة 
في جريم��������ة القت��������ل الخطأ فتتمث��������ل بالدرجة 
األس��������اس بوق��������وع الجريم��������ة نتيج��������ة إخ��������الل 
الجان��������ي إخ��������الال جس��������يمًا بما تفرض��������ه عليه 
أصول وظيفته أو مهنت��������ه أو حرفته أو كانت 
تح��������ت تأثي��������ر مس��������كر او مخدر وق��������ت ارتكاب 
الخطأ ال��������ذي نجم عنه الح��������ادث أو نكل وقت 
الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة 
أو عن طلب املس��������اعدة له م��������ع تمكنه من ذلك، 
وتتمثل كذلك هذه الظروف املش��������ددة، إذا نشأ 
عن الجريمة موت ثالثة أشخاص فأكثر حيث 
شدد املشرع العراقي من العقوبة إذا توافر في 
جريمة القتل الخط��������أ الظروف املذكورة أعاله 
وقد نص��������ت على تلك الظروف وعددتها املادة 

٤١١ من قانون العقوبات.

جريمة القتل الخطأ.. ما هي عقوبتها ومتى تشدد؟

الحلقة العاشرة:   موقف الدساتير املقارنة من مبدأ الفصل بني السلطات

إن طبيعة النظام السياسي في لبنان جعلته يميل 
إل��������ى اعتناق مب��������دأ الفصل بني الس��������لطات رجوعًا 
إلى احتفاظه بأس��������س النظام البرملاني التقليدي، 
فكانت بموجبه مس��������ؤولية الحكومة أمام البرملان 
مس��������ؤولية دس��������تورية. فالحكومة وفقًا لدس��������تور 
عام ١9٢٦ املعدل ف��������ي ١99٠/9/٢١ تعتبر صاحبة 
الس��������لطة الفعلي��������ة في الب��������الد بعد س��������حب بعض 
صالحيات رئيس الدول��������ة، وال يمنع اعتناق مبدأ 
الفصل بني السلطات في النظام السيادي اللبناني 
ان يك��������ون األخذ باملبدأ ينتابه بعض املرونة حيث 
أعطى الدس��������تور لرئيس الدولة، بوصفه الرئيس 
األعلى للسلطة التنفيذية الصالحية في ان يقترح 
على الحكومة حل مجلس النواب ألسباب محددة 

في الدستور يستحيل عمليا تحققها. 
وإصدار القوانني صالحية يمارس��������ها الرئيس في 
كل النظم الديمقراطية بما فيها النظم الرئاس��������ية 
وكذل��������ك حق االعت��������راض التوقيفي عل��������ى القوانني 
وطل��������ب تعديله��������ا عل��������ى تفصي��������ل في حين��������ه، كما 
ان الدس��������تور املص��������ري يعتم��������د على نظ��������ام الحكم 
الجمهوري الديمقراطي في دستوره الحالي. لقد 
طرأت على الدستور املصري تغييرات كثيرة فيما 
يخ��������ص مبدأ الفصل بني الس��������لطات بني دس��������اتير 
ملكي��������ة لم تعترف ب��������ه البتة ودس��������اتير جمهورية 
تفاوتت في األخذ به بني مضيع له ومطبق، وهذا 

ما سنتناوله في املطلبني اآلتيني: 

املطل��������ب األول: موق��������ف الدس��������اتير املقارنة من 
مبدأ الفصل بني السلطات 

يتضمن مبدأ الفصل بني السلطات تقسيم اجهزة 
الدول��������ة الى ثالث س��������لطات الس��������لطة التش��������ريعية 
والس��������لطة التنفيذي��������ة والس��������لطة القضائية، ولكل 

س��������لطة من ه��������ذه الس��������لطات اختصاصاتها التي 
القانوني��������ة  والدول��������ة  الدس��������تور  عليه��������ا  تن��������ص 
تخضع للقانون في جميع أنش��������طتها التشريعية 
والتنفيذي��������ة والقضائي��������ة. واس��������تنادا مل��������ا تق��������دم، 

سنوزع هذا املطلب على الفرعني اآلتيني: 

املص��������ري  الدس��������تور  موق��������ف  األول:  الف��������رع 
واللبناني من مبدأ الفصل بني السلطات 

س��������نتناول في هذا الف��������رع موقف كل دس��������تور من 
هذين الدس��������تورين من مبدأ الفصل بني السلطات 

من خالل الفقرتني اآلتيتني: 

أوال: موقف الدستور املصري 
يعد مبدأ الفصل بني السلطات األساس الذي يقوم 
عليه النظام الرئاسي فكل سلطة تقوم بوظيفتها 
من دون ان يكون هن��������اك تداخل بينهما، فتنحصر 
مهمة التشريع مبدئيًا بالبرملان وتنحصر السلطة 
التنفيذي��������ة بي��������د الرئي��������س ف��������ال يحاس��������ب البرملان 
الحكومة واعضائها وليس العضاء الحكومة حق 
حل البرملان ولكن هذا ال يعني عدم وجود حق لكل 
من الس��������لطتني في وقف عمل الس��������لطة االخرى في 

بعض الحاالت. 
وقد اخذ الدستور املصري بالتوازن بني السلطات 
وهو الرقابة املتبادلة بني الس��������لطتني التش��������ريعية 
والتنفيذية، وهذا س��������يؤدي الى احت��������رام القوانني 
ثم تطبيقها بش��������كل عادل على الجميع على خالف 
مبدأ تركيز الس��������لطة الذي يؤدي الى عدم استقرار 
القوانني والى االس��������تهتار بها ومع ذلك يقرر الفقه 
ان ه��������ذا الفص��������ل جامد بني الس��������لطات كم��������ا يقرره 
النظ��������ام الرئاس��������ي نظريًا غير متحق��������ق عمال اذ ان 
الدس��������اتير الت��������ي اخ��������ذت به��������ذا النظ��������ام لطفت من 

حدت��������ه وذلك بان ق��������ررت العديد من االس��������تثناءات 
علي��������ه. وبذلك قض��������ت املحكمة الدس��������تورية العليا 
ف��������ي مص��������ر اذ ان س��������ن القوانني هو مم��������ا تختص 
به الس��������لطة التش��������ريعية مباش��������رة وفقا للدستور 
ف��������ي اطار وظيفته��������ا االصلية ورغ��������م ان االصل هو 
ان تتولى الس��������لطة التش��������ريعية بنفس��������ها مباشرة 
ه��������ذه الوظيفة التي اقامها الدس��������تور عليها اال ان 
الدساتير املصرية جميعها توازن بني ما تقتضيه 
الفصل بني الس��������لطتني التشريعية والتنفيذية من 
تول��������ى كل منهما لوظائفها ف��������ي املجال املحدد لها 
أص��������ال وبني ض��������رورة صون كي��������ان الدول��������ة وإقرار 
النظ��������ام ف��������ي ربوعها إزاء ما ق��������د تواجهه فيما بني 
ادوار انعقاد الس��������لطة التش��������ريعية او حال غيابها 
من مخاطر تلوح نذرها او تشخص األضرار التي 
تواكبها يس��������توي في ذلك أن تك��������ون هذه املخاطر 
من طبيع��������ة مادية وان يكون قيامها مس��������تندًا إلى 
ض��������رورة تدخ��������ل الدول��������ة بتنظيم تش��������ريعي يكون 
الزم��������ا ملواجهة التزاماتها الدولية ولقد كان النهج 
الذي التزمته هذه الدس��������اتير على اختالفها وعلى 
ضوء موجبات هذه املوازنة هو تخويلها السلطة 
التنفيذية االختصاص باتخ��������اذ التدابير العاجلة 
الالزمة ملواجهة اوضاع اس��������تثنائية سواء بالنظر 
ال��������ى طبيعته��������ا او مداه��������ا وتل��������ك حال��������ة الضرورة 
الت��������ي اعتبر الدس��������تور قيامها من الش��������رائط التي 
تتطلبه��������ا ملزاول��������ة هذا االختصاص االس��������تثنائي: 
ذلك ان االختصاص املخول للسلطة التنفيذية في 
ه��������ذا النط��������اق ال يعدو ان يكون اس��������تثناء من اصل 
قيام الس��������لطة التش��������ريعي على مهمته��������ا االصلية 
في املجال التش��������ريعي. اذ كان ذلك وكانت التدابير 
العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية ملواجهة 
حالة الضرورة نابعة من متطلباتها فان انفكاكها 

عنها يوقعها في حرمة املخالفة الدس��������تورية ذلك 
ان توافر حال��������ة الضرورة � بضوابطها املوضوعية 
التي ال تستقل الس��������لطة التنفيذية بتقديرها � هي 
عل��������ة اختصاصه��������ا بمجابه��������ة األوض��������اع الطارئة 
والضاغطة بتلك التدابي��������ر العاجلة، بل هي مناط 
مباش��������رتها لهذا االختصاص واليها تعتد الرقابة 
الدس��������تورية التي تباش��������رها املحكمة الدس��������تورية 
العليا للتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها 
الدس��������تور ولضم��������ان اال تتح��������ول ه��������ذه الرخص��������ة 
التشريعية �وهي من طبيعة استثنائية� الى سلطة 
تش��������ريعية كاملة ومطلقة ال قيد عليها وال عاصم 
م��������ن جموحها وانحرافها وحيث ان الدس��������تور هو 
القانون األساس��������ي األعل��������ى الذي يرس��������ي القواعد 
واألص��������ول التي يق��������وم عليها نظ��������ام الحكم ويقرر 
الحري��������ات والحق��������وق العام��������ة ويرت��������ب الضمانات 
األساس��������ية لحمايته��������ا ويح��������دد لكل من الس��������لطة 
التش��������ريعية والتنفيذي��������ة والقضائي��������ة وظائفه��������ا 
وصالحياتها ويضع الح��������دود والقيود الضابطة 
لنش��������اطها بم��������ا يح��������ول دون تدخ��������ل أي منها في 
أعمال الس��������لطة األخرى او مزاحمتها في ممارسة 
اختصاصاتها التي أناطها الدستور لها وحيث ان 
الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانني 
وفقا ألحكامه فنص على ان "يتولى مجلس الشعب 
س��������لطة التش��������ريع ويقر السياس��������ة العام��������ة للدولة 
والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
واملوازنة العامة للدولة كم��������ا يمارس الرقابة على 
اعم��������ال الس��������لطة التنفيذية وذلك كل��������ه على الوجه 
املبني في الدس��������تور وحيث ان اختصاص السلطة 
التشريعية باقرار القواعد القانونية ابتداء وكذلك 
تفويضه��������ا الس��������لطة التنفيذية ف��������ي اصدارها في 
الحدود الت��������ي بينها الدس��������تور ال يخول احداهما 

التدخل في اعمال اس��������ندها الدس��������تور الى السلطة 
القضائي��������ة وقصرها عليه��������ا واال كان افتئاتًا على 

واليتها وإخالاًل بمبدأ الفصل بني السلطات. 
ات��������ى الدس��������تور املص��������ري لع��������ام ٢٠١٤ بخصائص 
ليس��������ت موجودة في الدساتير السابقة حيث نص 
على مبدأ الفصل بني السلطات في املادة الخامسة 
منه بقوله " يقوم النظام السياس��������ي على اس��������اس 
التعددي��������ة السياس��������ية الحزبية، التداول الس��������لمي 
للسلطة والفصل بني الس��������لطات، التوازن بينهما، 
ت��������الزم املس��������ؤولية م��������ع الس��������لطة، احت��������رام حقوق 
االنس��������ان وحرياته على الوجه املبني في الدستور. 
ويرج��������ع تميزه كونه لم ينص على اي دور لرئيس 
الجمهورية في احداث التوازن بني الس��������لطات مما 
يجعل مب��������دأ الفصل بني الس��������لطات اكث��������ر فاعلية 

كأحد ركائز الدولة الديمقراطية.
يمك��������ن الق��������ول ب��������ان مس��������ألة الفص��������ل الجام��������د بني 
الس��������لطات ليس��������ت ه��������ي املقصود من وج��������ود مبدأ 
الفصل بني الس��������لطات وانم��������ا املقصود هو الفصل 
الذي يقوم على التوازن بني السلطات والقائم على 
التع��������اون والتوافق واالنس��������جام والرقابة املتبادلة 
الت��������ي تضمن وقوف كل س��������لطة عند حدودها دون 
أن تتجاوز او تعتدي على احدى السلطات االخرى 

وهو ما يترتب عليه نتائج مهمة والتي منها:
١. ضمان صيانة الحرية ومنع االستبداد. 

٢. تحقي��������ق الدولة القانوني��������ة، بمعناها الصحيح 
والدقيق، جني فوائد تقس��������يم وظائف الدولة، مما 

يجعل كل سلطة تتقن عملها في اطار تخصها. 
وخالصة القول ان الدس��������تور املص��������ري في تقريره 
ملبدأ الفصل بني السلطات في دستور ٢٠١٤ يكون 
قد اعتمد مبدأ س��������يادة القانون أساسا للحكم في 

الدولة.

تعد جريمة القتل الخطأ من 
جرائم االعتداء على النفس، 
وتعتبر من الجرائم القليلة 

التي يعاقب املشرع الجنائي 
مرتكبيها وإن انعدم في 

نفوسهم القصد ولم يكونوا 
يريدون إحداث ما حصل من 

نتائج سلبية, ويقصد بالقتل 
الخطأ أن يقوم الفاعل بفعل 
غير مشروع كأن يقوم بفعل 

مخالف للقانون أو االمتناع عن 
فعل واجب قانونا، أو أن يفعل 

املكلف ما يباح له فعله كأن 
يرمي صيدًا، فيصيب إنسانًا 

فيقتله من دون قصد منه، 
وفي هذه الحالة فإنه يسأل عن 

جريمة القتل الخطأ، ويدخل 
ضمن ذلك حوادث السيارات، 
فالسائق مسؤول عما ُيحدثه 

بالغير من أضرار, ويلحق 
بالقتل الخطأ القتل العمد الذي 
يصدر من غير املكلف، كالصبي 

واملجنون. 



■  بغداد/ غسان مرزة

استفحلت في بغداد وباقي 
املدن العراقية هذه األي�ام 

ظ���اهرة السطو املس�لح عل�ى 
البيوت واملحالت من قبل 
جماعات مسلحة أحيان�ا 

ت�����دعي انتماءها إل��ى األجه��������زة 
األمنية وجاءت بحجة تفتيش 
البيوت وذلك عن طريق تزوير 

هويات أمنية ليتمكنوا من 
الدخول للبيوت وسرقتها أو 

قتل أفرادها حتى أصبحت هذه 
الظاهرة تمثل أف�ه تفتك بحياة 

املواطنني في مدن العراق.

هذه الظاهرة انتش��������رت بش��������كل واس��������ع 
خاص��������ة في الس��������نوات األخي��������رة ويأتي 
ذلك ف��ي ظ�ل وق��������وع العديد من عمليات 
السطو املس��������لح املنظمة وبدوافع مادية 
بحتة، والت��������ي راح ضحيتها مواطنون 
صراف��������ة  ش��������ركات  وأصح��������اب  وتج��������ار 
ومحالت بي����������ع الذهب وأصحاب املحال 
التجارية، وأحيانا تلجأ هذه العصابات 
إلى قت��������ل التاجر لغرض س��������رقة أموال�ه، 
ما اضط��������ر الكثير م��������ن أصحاب رؤوس 
األموال إلى مغادرة مدنهم والتوجه الى 
مناطق أمن��������ة خش��������ية وقوعهم ضحية 

هذه العمليات املنظمة
ويش��������كل انتش��������ار الس��������الح العش��������وائي 
غي��������ر املرخص األث��������ر األكبر ف��������ي ارتفاع 
مس��������تويات الجريم��������ة ملا لها م��������ن تأثير 
كبير على املجتمع وكذلك تأثيرها على 
األم��������ن العام ع��������ن طريق ازدي��������اد حاالت 
والقت��������ل  املس��������لح  والس��������طو  التس��������ليب 

والسرقة.
تب��������دأ الحكاية عندما ش��������هدت محافظة 
القادسية وفي مدينة الديوانية تحديدا 
عند الساعة الخامسة صباحًا في مطلع 
نيس��������ان من ع��������ام 2021 جريمة واضحة 
املعال��������م لحادث س��������طو مس��������لح على دار 

املشتكي )م(. 
األمني��������ة  بالجه��������ات  االتص��������ال  ول��������دى 
حضرت دوريات النجدة وحينما جرى 
مالحقته��������م الذوا بالف��������رار حت��������ى الق��������ي 
القب��������ض عل��������ى املته��������م )د( وق��������د اعترف 
بقيام املتهم )أ( بمساعدته على ارتكاب 
الجريم��������ة حيث ان��������ه س��������بق وان حصل 
خالف بني األخير واملش��������تكي حول دفع 
إيجار الش��������قة كونه كان مستأجرا ألحد 
الش��������قق الواقعة في الطابق العلوي من 

البناية العائدة للمشتكي.
ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املدع��������ي بالحق 
الشخصي )م( حيث ذكر بأقواله حينها 
دخل إلى ش��������قتي ش��������خصان مس��������لحان 
وادعي��������ا إنهم��������ا منتس��������بان ف��������ي جهاز 
مكافح��������ة املخدرات وفورًا قاموا بكس��������ر 
الباب الخش��������بي للدار املشتكي )م( ومن 
ثم تقيي��������د يدي بأس��������الك بالس��������تيكية، 
لك��������ن حينه��������ا تمكن��������ت زوجت��������ي )ل( من 
الخ��������روج من الباب الرئيس��������ي للدار الن 
دخولهما كان من الب��������اب الخلفي حيث 
قاما بتفتيش الدار وس��������رقة مبلغًا قدره 
ثالثون إل��������ف دوالر أمريكي ومصوغات 

ذهبية. 
ول��������دى تدوي��������ن أق��������وال املدعي��������ة بالحق 

الش��������خصي )ل( زوج��������ة املش��������تكي أكدت 
م��������ا ج��������اء بأق��������وال زوجها وإنه��������ا قامت 
النجدة ملس��������اعدتهم  باالتصال بدورية 
وبع��������د إن ذهب��������ت إلى جارته��������ا املدعوة 
) ب( حي��������ث قام��������ت جارته��������ا باالتصال 
باملته��������م )أ( وإبالغ��������ه بما ح��������دث وبعد 
فت��������رة قصيرة م��������ن االتصال ب��������ه حضر 
إليهم احد إفراد العصابة وقاموا بطرق 
الب��������اب ولم يفتحوا له��������م الباب وبعد أن 
قامت النج��������دة بالقبض عل���ى املتهم )د( 
اعترف على قيام املتهم )أ( بمس��������اعدته 

في الجريمة. 
دون��������ت أق��������وال الش��������هود أف��������راد املف��������رزة 
القابض��������ة )ر( و )ي( وذك��������را بأقوالهم��������ا 
ان��������ه بعد ورود الن��������داء توجها إلى مكان 
قام��������ا  ش��������خصني  وش��������اهدنا  الح��������ادث 
بالهرب من مكان الحادث وعلى أثر ذلك 
اش��������تبكت دوري��������ات النجدة م��������ع الجناة 
حسبما مثبت في أصل األخبار وتبادال 
معه��������م إطالق الن��������ار وت��������م القبض على 

احدهم وهو املتهم ) د(.
دونت أق��������وال املتهم )د( واعترف بقيامه 
باالش��������تراك م��������ع بقية املتهم��������ني املفرقة 
قضاياهم باقتحام ش��������قة املش��������تكي )م( 
بعد إن ادعيا إنهما مفرزة تابعة لجهاز 

مكافح��������ة املخدرات وقاما بتفتيش الدار 
وس��������رقة مبلغًا قدره ثالث��������ون ألف دوالر 
أمريك��������ي ومصوغ��������ات ذهبي��������ة، وبع��������د 
حض��������ور دوري��������ة النجدة حص��������ل تبادل 

إطالق النار معهما وتم القبض عليه.
دونت أق��������وال املتهم األخ��������ر )أ( واعترف 
بقيام��������ه باالش��������تراك مع بقي��������ة املتهمني 
املفرقة قضاياهم باقتحام شقة املشتكي 
)م( وذك��������ر أنه ذهب معهم ملكان الش��������قة 
ودلهم عل��������ى مداخ��������ل ومخارج الش��������قة 
وفي اليوم التالي س��������مع بتعرض ش��������قة 
املش���تكي )م( لعملية سطو مسلح حيث 
حضر إلي��������ه املتهم )ظ( واخب��������ره انه تم 
القبض على املتهم )د( وانه كان قد علم 
مس��������بقًا بأن املتهم )ظ( كان يروم سرقة 
ش��������قة املش��������تكي إال انه لم يش��������ترك معه 
بالحادث علمًا انه كان مستأجرا سابقًا 
للشقة التي تقع في البناية التي يملكها 
املشتكي وقد حصل خالف معه مما حدا 

به إلى االنتقال إلى مكان آخر.
ومن خالل االطالع على محضر الكشف 
عل��������ى محل الح��������ادث ومخطط ومحضر 
ضبط املسدس الصوتي ومحضر كشف 
الداللة للمتهم )د( ومحضر التشخيص 
الذي اجري على املتهم وبعد أن استطاع 

املشتكي تشخيصه والتعرف عليه.
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وم��������ن س��������ير 
والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق 
واملحاكمة الجاري��������ة وبتوفر الضمانات 
القانوني��������ة فقد تبني بأنه قد نس��������ب إلى 
املتهم��������ني اش��������تراكهما بحادث الس��������طو 
املسلح ومما تقدم تجد املحكمة أن األدلة 
املتحصلة بحق املتهمني كل من )أ( و)د( 
هي أقوال املشتكي والشهود واملتضمنة 
توف��������ر ش��������هادة عياني��������ة عل��������ى الحادث 
واعتراف املتهم )د( الصريح أمام القائم 
بالتحقيق وأمام السيد قاضي التحقيق 
ودور املتهم��������ني بالح��������ادث والذي تعزز 
بمحضر الكشف واملخطط ملحل الحادث 
ومحضر التش��������خيص الذي اجري على 
املتهم وكذلك واعتراف املتهم )أ( الصريح 
وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريمهما عن 
التهمة املس��������ندة إليهم��������ا ويمكن الركون 
إليه��������ا واالطمئن��������ان ملضمونها لتجريم 
املتهم��������ني وف��������ق امل��������ادة 440 / 1و2و3و4 
م��������ن قان��������ون العقوب��������ات وبدالل��������ة املادة 
2/48 من��������ه لذا ق��������ررت املحكمة تجريمها 
بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها 
واس��������تدالاًل بامل��������ادة 182/أ عقوبات عند 
ف��������رض العقوبة وص��������در الق��������رار باتفاق 
اآلراء اس��������تنادا للم��������ادة 82 /أ األصولية 
والتميي��������ز  للتميي��������ز   

ً
قاب��������ال حضوري��������ًا 

الوجوبي وأفهم علنًا. 
حكمت املحكمة على كل من املجرمني )أ( 
و )د( بالس��������جن ملدة عش��������ر سنوات وفق 
أح��������كام امل��������ادة 440 / 1و2و3و4 وبداللة 

املادة 2/48 منه.
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اإلعدام لمجرم فجر مفخخة بمدينة النجف األشرف

■  بغداد / عالء محمد

 الح��������ادث االرهاب��������ي أس��������فر عن 
إصابة ثالثة مواطنني مع الحاق 
كان��������ت متوقفة  اضرار بعجالت 
تض��������رر  م��������ع  االنفج��������ار  أثن��������اء 
لبيع  واجهات محال مخصصة 
امل��������واد الغذائي��������ة وبي��������ع امل��������واد 
اإلنش��������ائية ومح��������الت قريبة من 
ه��������ذا االنفج��������ار كم��������ا تعرض��������ت 
اح��������دى الش��������قق الس��������كنية ال��������ى 

أضرار مادية.
قب��������ل  م��������ن  مباش��������ر  وبإش��������راف 
تم  املختص  التحقي��������ق  قاض��������ي 
تش��������كيل فريق ملتابع��������ة وتعقب 
املج��������رم االرهاب��������ي حيث اس��������فر 
الجهد االس��������تخباري في قس��������م 
والتعق��������ب  االره��������اب  مكافح��������ة 
الفن��������ي للمعلوم��������ات ع��������ن توفر 
كاف��������ة املعلوم��������ات لديه��������م حول 
م��������كان املج��������رم االرهاب��������ي ليت��������م 
القب��������ض عليه، اعترف فيه بكافة 
تفاصي��������ل ه��������ذه الجريم��������ة امام 
القائم بالتحقيق والسيد قاضي 

التحقي��������ق بعدم��������ا اك��������د انتمائه 
االرهابي��������ة  داع��������ش  لعصاب��������ات 
املج��������رم  مبايع��������ة  بع��������د  وذل��������ك 
اب��������و بك��������ر البغدادي  االرهاب��������ي 
وقيام��������ه بع��������دة اعم��������ال ارهابية 
وتفجي��������ر س��������يارات مفخخة وان 
توجيهات��������ه كان يأخذه��������ا ه��������و 
وش��������قيقه االرهاب��������ي م��������ن اح��������د 
املس��������ؤولني بعدم��������ا ت��������م تعيينه 
بصفة جندي بما يس��������مى والية 
 الجن��������وب في محافظ��������ة النجف 

األشرف.
اإلرهاب��������ي  املج��������رم  ويضي��������ف 
أن��������ه دخل م��������ع عائلته وش��������قيقه 
واستأجرا دارا سكنية في احدى 
املناطق التابعة ملحافظة النجف 
ه��������و  دورهم��������ا  وكان  األش��������رف، 
اس��������تطالع املنطقة بغية تحديد 
بالس��������كان  املكتظ��������ة  املناط��������ق 
لغرض رف��������ع تقارير ومعلومات 
مجموعت��������ه  لصال��������ح  دوري��������ة 
االرهابي��������ة الت��������ي يعم��������ل لديها، 
وف��������ي احد االي��������ام اتف��������ق املجرم 
اب��������و حذيفة  االرهاب��������ي املدع��������و 

امللق��������ب )الحجي( عل��������ى تجهيز 
سيارة مفخخة نوع افيو سلمت 
له م��������ن جن��������وب العاصمة بغداد 
وق��������ام بقيادتها الى احد مناطق 
التابع��������ة ملحافظ��������ة ف��������ي النجف 
االش��������رف حيث قام بتركها قرب 
اح��������د االس��������واق وعاد ال��������ى داره 
ليقوم بتفجيرها بواسطة جهاز 

موبايل.
بدورها، أصدرت محكمة جنايات 
النج��������ف حكمه��������ا باالعدام بحق 
املج��������رم االرهاب��������ي والتي جاءت 
م��������ن خ��������الل اعترافات��������ه وتعززت 
بمحضر الكشف واملخطط على 
مح��������ل الح��������ادث وخب��������راء االدلة 
الجنائية وشهادة املجرم االخر 
املفرقة قضيت��������ه كل ذلك وجدته 
ادل��������ة كافي��������ة ومقنعة  املحكم��������ة 
لتجريم��������ه والحك��������م علي��������ه ل��������ذا 
قررت املحكمة تجريم املتهم عن 
التهمة املوجهة اليه وفق احكام 
امل��������ادة الرابعة / 1 وبداللة املادة 
الثانية / 1 م��������ن قانون االرهاب 

رقم 13 لسنة 2005. ■ المجرم اكد انتمائه لتنظيم داعش االرهابي
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ط��������رق وأس��������اليب مختلف��������ة للس��������رقة 
لتنفي��������ذ  املجرم��������ون  يمارس��������ها 
جرائمهم، وجريمة هذا العدد تتمثل 
بالتخطيط املسبق والدقيق للجريمة 
قبل ارتكابها بأيام عدة وكانت أولى 
املراحل بتشخيص الضحية ومكانها 
وكان االختيار على احد االش��������خاص 
من ميس��������وري الحال الذين يعملون 

في مجال العقارات.
 وبع��������د التش��������خيص، ب��������دأت مرحلة 
التخطيط حيث وض��������ع املجرم خطة 
لتنفي��������ذ جريمت��������ه تمثل��������ت بمتابعة 
ورصد تح��������ركات الضحي��������ة وأوقات 
خروجه ودخوله الى الدار واستمرت 
هذه العملية ع��������دة ايام وقام بنصب 
كاميرات مراقبة على عمود الكهرباء 
القريب م��������ن محل الح��������ادث وربطها 

بالهاتف النقال. 
الي��������وم  والرص��������د  املراقب��������ة  وبع��������د 
للضحي��������ة قرر املجرم تحديد س��������اعة 

الصفر وتنفيذ جريمته.
وف��������ي الي��������وم املح��������دد ذهب ال��������ى دار 
الضحية وبدأ يراقبه وانتظر لحظة 
خروج��������ه م��������ن ال��������دار وعن��������د خ��������روج 
الضحية م��������ن داره دخ��������ل املجرم الى 
البيت الذي كان خاليا وبدأ بالبحث 
عن االموال وكان مطمئنًا بعدم عودة 
املجن��������ى علي��������ه اال ان االقدار ش��������اءت 
بعودة املجنى عليه الى الدار فشاهد 
املج��������رم وحصلت مش��������اجرة بينهما 

ادت الى قي��������ام املجرم بضرب املجنى 
علي��������ه بمزهري��������ة كبيرة على رأس��������ه 

أسقطته ارضًا مفارقا الحياة.
لم يكتف املجرم بذلك بل قام بتقييد 
بالس��������تيكي  قي��������د  بواس��������طة  يدي��������ه 
ووضع شريط الصق على فمه وقام 
بلفه بقطعة قماش ودفنه في حديقة 
املنزل مستعينًا باحد عمال املشاتل 

القريبة من محل الحادث.
 وبعده��������ا ق��������ام بس��������رقة مبل��������غ مالي 
ودفت��������ر صك��������وك وبطاق��������ة ك��������ي كارد 
وغادر ال��������دار، وبقي املجرم لعدة ايام 
بعد تنفي��������ذ جريمة الس��������رقة والقتل 
بس��������حب ام��������وال املجن��������ى علي��������ه من 
اجهزة ال ) اي تي ام( حيث يظهر في 
الص��������ورة امللتقطة له من ذلك الجهاز 
وهو يرتدي تيش��������يرت ابيض اللون 
ال��������ذي تم ضبطه ف��������ي دار املتهم، كما 
اطلع��������ت على محضر الس��������يارة التي 
تم ش��������رائها من قبل املتهم من خالل 

املبالغ املسروقة.
وج��������دت املحكمة مما تق��������دم ان االدلة 
املتحصل��������ة في هذه الدع��������وى والتي 
بالح��������ق  املدعي��������ة  باق��������وال  تمثل��������ت 
والكش��������ف  والش��������هود  الش��������خصي 
واملخطط على محل الحادث والكشف 
على الجثة واق��������رار املتهم ادلة كافية 
ومقنعة لتجريم��������ه وفق احكام املادة 
)1/406/ج( من قانون العقوبات رقم 
111 لس��������نة 1969 املع��������دل، واصدرت 
حكمها علي��������ه باالعدام ش��������نقًا حتى 

املوت.

سرقة مخطط لها تنتهي 
بقتل صاحب الدار ودفنه 

في الحديقة!

لص يستأجر شقة ثم يسرقها 
باالشتراك مع آخرين!

في محافظة النجف األشرف استخبر قسم مكافحة اإلرهاب من السيطرة املركزية بحصول حادث انفجار إرهابي في إحدى املناطق التابعة 
للمحافظة، وبعد االنتقال إلى محل الحادث تبني انه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة نوع افيو والتي كانت مفخخة بمادة برادة االملنيوم 
مع كمية من مادة نترات االمونيوم شديدة االنفجار وتم اجراء الكشف واملخطط على محل الحادث، فيما تم العثور على جهاز املوبايل 

املستخدم بالتفجير مع الشريحة وعند التحقق من رقم العجلة تبني انها غير مسجلة استنادا الى رقم الشاصي العائد لها.
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وأضاف بأنهم "يس��������عون للتنسيق 
الدولي بش��������أن تحقيق االس��������تقرار 
ومن��������ع العنف والتط��������رف من خالل 
دع��������م فريق العم��������ل املعني بتحقيق 
االس��������تقرار وفري��������ق العم��������ل املعني 
بمن��������ع التطرف والعنف، وان لديهم 
مب��������ادرات محلية من خ��������الل مرفق 
تموي��������ل )س��������لم _ SILM( متحدون 
من اجل االس��������تقرار"، مشيرا إلى إن 
"مبادرته��������م تعال��������ج دوافع التطرف 
العنيف، مصحوبة بالتنمية ورفع 
ق��������درات املجتم��������ع املدن��������ي املحل��������ي 
الحكوميني  املصلح��������ة  وأصح��������اب 
املختاري��������ن بش��������أن من��������ع التط��������رف 

العنيف".
هدفه��������م   " أن  القاض��������ي  ويوض��������ح 
م��������ن عق��������د االجتم��������اع م��������ع ممثل��������ي 
املجلس هو الوقوف على نشاطات 
مجل��������س القضاء األعل��������ى واالطالع 
بمكافحة  املختص��������ة  القوانني  على 
واإلج��������راءات  العني��������ف  التط��������رف 

القضائي��������ة املطبق���������ة م���������ع التعريف 
ملكافحة  الوطنية  باإلس��������تراتيجية 
التطرف العني���������ف امل�ؤدي لإلرهاب 

التي يتبناها املجلس لعام ۲۰۲۲".
وع��������ن أهم املح��������اور الت��������ي تناولها 
االجتم��������اع لف��������ت إل��������ى أن "املح��������ور 
األول ال��������ذي تضمن التعريف برؤى 
وأه��������داف مجل��������س القض��������اء األعلى 
ومنذ ص��������دور قانون��������ه املرقم )45( 
لسنة ٢٠١٧ على تأسيس العالقات 
املؤسس��������ات  م��������ع  وتوس��������يعها 
واملحلي��������ة  الدولي��������ة  واملنظم��������ات 
العامل��������ة عل��������ى تحقيق االس��������تقرار 
ومنع العن��������ف والتطرف في العراق 
من خالل إقامة الندوات املش��������تركة 
ف��������ي االختصاص��������ات املتطابق�ة م�ع 
عم���������ل مجلس القضاء األعلى وعق�د 
ال�ورش النقاش��������ية ح���������ول معوقات 
م��������ن  الناف��������ذة  القوان��������ني  تطبي��������ق 
الناحية النظري��������ة والعملية وكذلك 
مناقشة مشاريع القوانني املقترحة 
لبيان  والخروج بمحصلة معرفية 
القان��������ون للتطبيق،  مدى صالحية 

إضافة الى اهتمام املجلس بالبحث 
االستش��������ارات  وتقدي��������م  العلم��������ي 
والعملي��������ة  العلمي��������ة  والخب��������رات 

ملؤسسات الدولة كافة".
ويواصل أن "املح�ور الثاني تض�من 
الوطنية  باالستراتيجية  التعريف 
ملكافح��������ة التط��������رف العني�ف امل�ؤدي 
لإلره���������اب واملتحقق منه��������ا إضافة 
إلى التعريف بإستراتيجية مجلس 
القضاء األعلى في مكافحة التطرف 
العنيف حيث شارك مجلس القضاء 
األعل��������ى باألع��������داد لإلس��������تراتيجية 
الوطني��������ة ملكافحة التطرف على اثر 
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
املرق��������م )٦٨ /١٢٧( واملعن��������ون )نحو 
عالم ينبذ العنف والتطرف العنيف( 
وق��������رار مجل��������س األم��������ن )٢۱۷۸ ( في 
٢٠١٤ ، وخط��������ة األم��������ني العام لألمم 
املتحدة املعروفة )بخطة عمله ملنع 
التط��������رف العنيف( الت��������ي تقدم بها 
في 15 كانون الثاني ٢٠١٦ وتبنتها 
الجمعي��������ة الوطنية لألم��������م املتحدة 
اإلستراتيجية، وكان  لهذه  كمرجع 

للمجل��������س دور كبي��������ر ف��������ي تحديد 
الوس��������ائل الخاصة بمن��������ع التطرف 
العني��������ف ف��������ي املؤسس��������ات األمنية 

والعدلية والقضائية".
"اإلس��������تراتيجية  أن  إل��������ى  ويلف��������ت 
تضمن��������ت ثنائية العم��������ل )الوقائي 
والعالجي( حي��������ث ركزت في العمل 
الوقائي على بناء قدرات منتسبي 
مجلس القضاء األعلى من القاعدة 
إل��������ى اله��������رم وبالعكس عب��������ر إقامة 
الورش واالجتماع��������ات الدورية في 
مقر مجلس القض��������اء األعلى او في 
مقر رئاس��������ات محاكم االس��������تئناف 

في املحافظات".
وعن الدور العالجي يقول القاضي 
"يمثله العمل القضائي عبر صدور 
القرارات واألح��������كام القضائية التي 
هدفها الردع العام لكل من تس��������ول 
له نفس��������ه العبث بأم��������ن وطمأنينة 
املواطن وال��������ردع الخاص من خالل 
الت��������ي تصدره��������ا بحق  العقوب��������ات 
اإلس��������تراتيجية  وه��������ذه  الجن��������اة 
الثنائي��������ة ملجل��������س القضاء ليس��������ت 

بمنأى عن االس��������تراتيجية الشاملة 
التي تتبناها الدولة عبر سلطاتها 

االتحادية".
ويكم��������ل بالقول أن "املح��������ور الثالث 
تضمن االس��������تماع ملمثل��������ي الوكالة 
األملانية للتنس��������يق الدولي وماهية 
ت��������م  الت��������ي  املس��������تقبلية  املش��������اريع 
ذكره��������ا ف��������ي الرس��������الة التعريفي��������ة 
وأس��������ئلة  مش��������ترك  ح��������وار  وبع��������د 
واملتعلقة  الطرف��������ني،  ب��������ني  متبادلة 
بالرؤية املشتركة التي تم التوصل 
إليه��������ا من خ��������الل االجتم��������اع، أبدى 
بالبرامج  الوكالة إعجابهم  ممثلي 
القض��������اء األعلى  املعتم��������دة ملجلس 
في تطوير ورفع القدرات ملنتس��������بي 
املجلس والوزارات األخرى، بعد أن 
اطلعوا عل��������ى آلي��������ات تنظيم ورش 
العمل في معهد التطوير القضائي 
واملواضي��������ع الت��������ي يتم مناقش��������تها 
واملتعلقة بالقوانني الخاصة بمنع 
اس��������تراتيجية  وتطبي��������ق  العن��������ف 
مجل��������س القضاء األعل��������ى املصادق 
عليها لعام ٢٠٢٢ بمكافحة التطرف 

العنيف".
الجان��������ب  "بخص��������وص  ويتاب��������ع 
والحص��������ول  وأهميت��������ه  اإلعالم��������ي 
على املعلومة ونقل رس��������الة مجلس 
القض��������اء إلى ال��������رأي العام تم اطالع 
الجان��������ب األملاني على عم��������ل املركز 
اإلعالم��������ي الذي يش��������كل نافذة يطل 
من خالله��������ا عمل مجل��������س القضاء 
األعلى على الرأي العام، فقد احتوت 
الواجهة االلكتروني��������ة للمركز على 
املتعلق��������ة  والنش��������اطات  األخب��������ار 
باملجل��������س وأهمها نش���������ر ق���������رارات 
املحاكم وبخاص�ة ق��������رارات محكمة 
التمييز واملح�اكم األخرى وبخاصة 
محاك��������م الجزاء املختص��������ة بقضايا 
والدراس��������ات  والفس��������اد  اإلره��������اب 
الت��������ي تعده��������ا محكمة  والبح��������وث 
التمييز وهيئة اإلشراف القضائي، 
إضافة إلى اإلحصائيات الش��������هرية 
والفصلية والسنوية والتي شكلت 
معينا ومجس��������ات تقيي��������م وتقويم 
واالجتماعية  اإلجرامي��������ة  للظواهر 

وهي بمتناول الجميع".

الوكال��������ة  عب��������رت  جانبه��������ا،  م��������ن 
األملاني��������ة الدولية خالل ه��������ذا اللقاء 
م��������ن خ��������الل ممثليها عن ش��������كرهم 
وتقديرهم ملجل��������س القضاء األعلى 
إلتاحت��������ه فرص��������ة اللقاء وم��������ا أبداه 
س��������تكون  مهم��������ة  معلوم��������ات  م��������ن 
القادمة  أعمالهم  مش��������اريع  بلحاظ 
ف��������ي مختل��������ف املج��������االت وبخاصة 
مكافح��������ة التطرف العنيف والعدالة 
الرغبة في  االنتقالي��������ة وتحدوه��������م 

دعم مجلس القضاء األعلى.
مبينة أنهم اطلعوا على الدور الذي 
يمارسه القضاء العراقي في إرساء 
قواعد العدالة وحماية املش��������روعية 
للدول��������ة واألف��������راد على حد س��������واء 
تحت مظلة مجلس القضاء األعلى 
التمييز االتحادية، الفتة  ومحكم�ة 
ع��������ن رغبة ممثلي الوكال��������ة األملانية 
في تنفيذ املش��������اريع التي تنس��������جم 
م��������ع عمل مجل��������س القض��������اء األعلى 
املس��������تقبلي  مش��������روعهم  وبخاصة 
في دعم االستقرار ومنع العنف في 

العراق. 

اجتماع تنسيقي بين القضاء والوكالة األلمانية 
للتعاون الدولي لمكافحة التطرف

العتبة العلوية تكرم قضاة 
بابل وتشيد بأدوارهم 

في خدمة المجتمع

استئناف ديالى تناقش الخبرة 
أمام القضاء خالل ندوة علمية

■ بابل / مروان الفتالوي

زار وف��������د رس��������مي م��������ن العتب��������ة 
العلوية املقدسة رئاسة محكمة 
االتحادي��������ة،  باب��������ل  اس��������تئناف 
وفيما رحب رئيس االستئناف 
أثنى  زيارت��������ه،  بالوف��������د مثمنا 
األخي��������ر عل��������ى عم��������ل القض��������اء 
العراقي شاكرا حسن الضيافة 

واالستقبال.
االس��������تئناف  رئي��������س  وذك��������ر 
القاضي باسم العارضي خالل 
لقائه بالوفد "تش��������رفنا بزيارة 
وفد العتبة العلوية املقدس��������ة"، 
مؤك��������دا أن "ه��������ذه الزي��������ارة من 
ش��������أنها تعزيز أواصر التعاون 
القضائي��������ة  املؤسس��������ة  ب��������ني 
والعتبات املقدس��������ة بما يخدم 
اله��������دف األس��������مى وه��������و خدمة 

الشعب".

م��������ن جانبه، نق��������ل رئيس الوفد 
الس��������يد علي العام��������ري تحيات 
العامل��������ني في العتب��������ة العلوية 
األم��������ني  وبخاص��������ة  املقدس��������ة 
العام س��������ماحة الس��������يد عيسى 
الخرس��������ان للقض��������اة، الفتا إلى 
أن "عم��������ل القاضي ومجهوداته 
ف��������ي خدم��������ة املجتم��������ع يحت��������م 
علين��������ا زيارت��������ه وش��������كره على 
خدمات��������ه الجليلة التي يقدمها 

للمجتمع".
وق��������دم الوف��������د هداي��������ا تذكارية 
م��������ن بركات ح��������رم اإلم��������ام علي 
للقض��������اة  الس��������الم(  )علي��������ه 
بحضور الس��������ادة نواب رئيس 

االستئناف.
وفي السياق نفس��������ه زار الوفد 
ملحاك��������م  القضائ��������ي  املجم��������ع 
التحقي��������ق في الحل��������ة والهيئة 
الثالثة ف��������ي محكمة الجنايات, 

مقدم��������ا الهداي��������ا التذكارية من 
بركات ح��������رم اإلمام علي )عليه 

السالم(.
وعب��������ر الس��������يد رئي��������س الهيئة 
الثالث��������ة في محكم��������ة جنايات 
القاضي شرف املعموري  بابل 
ع��������ن ش��������كره الجزي��������ل للعتب��������ة 
املتمثل��������ة  املقدس��������ة  العلوي��������ة 
والعامل��������ني  الع��������ام  بأمينه��������ا 
فيها ج��������راء التس��������هيالت التي 

يقدمونها للمواطنني.
بدورهم تس��������لم الس��������ادة قضاة 
هيئة الجنايات الثالثة في بابل  
هدايا العتبة، مؤكدين أن هذه 
الزي��������ارة تضيف زخما معنويا 
للعمل القضائي وس��������عيا أكبر 
ملواصل��������ة الجه��������ود م��������ن أج��������ل 
والسير بخطى  املواطن  خدمة 
الح��������ق والعدال��������ة عل��������ى طريق 

اإلمام علي "عليه السالم".

■ بغداد/ إعالم القضاء

عقدت محكمة 
استئناف ديالى ندوة 

شهرية بحضور رئيس 
االستئناف ونوابه 
ونخبة من القضاة 

وأعضاء االدعاء العام 
في املحكمة، وناقشت 

الندوة موضوعة 
"الخبرة" أمام القضاء 

وأهميتها ومدى 
اعتمادها كدليل في 

األحكام القضائية.

ق��������دوري  الس��������يد مهدي  وأك��������د 
كري��������م قاض��������ي محكم��������ة بداءة 
بعقوب��������ة ان "تقرير الخبير هو 
رأي غي��������ر مل��������زم ولي��������س له من 
الق��������وة ف��������ي اإلثب��������ات أكث��������ر من 
عنصر اإلقناع فإذا ما اقتنع به 
القاضي فان��������ه يؤخذ به كدليل 
من أدلة اإلثب��������ات"، الفتًا الى ان 
"رأي الخبي��������ر ال يقي��������د املحكمة 
وعليها إذا قضت بخالف رأيه 
ان يتضم��������ن حكمها االس��������باب 
التي اوجبت ع��������دم االخذ برأيه 
كال او بعضا )حس��������ب مانصته 
امل��������ادة )140/ ثانيًا( من قانون 
ذل��������ك خ��������الل  اإلثب��������ات("، ج��������اء 
التي قدمه��������ا قاضي  الدراس��������ة 
محكم��������ة ب��������داءة بعقوبة خالل 

الندوة.  
واوضح كري��������م ان "الخبرة هي 
اح��������د ادلة االثب��������ات املنصوص 
االثب��������ات  قان��������ون  ف��������ي  عليه��������ا 
العراق��������ي رقم 107 لس��������نة 1979 
وتناولته��������ا املواد )من 132 الى 
146(، ونتيج��������ة لتطور الحياة 
والتكنولوجي��������ا  االقتصادي��������ة 

أصبح الخبير من ادلة االثبات 
املهمة كون القاضي ليس لديه 
املعرفة بجميع العلوم واملسائل 
والهندس��������ية  والطبية  الفني��������ة 
الحاج��������ة  أصبح��������ت  وبذل��������ك 
ملح��������ة ال��������ى خب��������راء مختصني 
في األمور الفنية والهندس��������ية 

واالقتصادية".
وأش��������ار ال��������ى ان "اللج��������وء ال��������ى 
الى س��������لطة  الخب��������رة يخض��������ع 
املحكم��������ة التقديري��������ة فله��������ا ان 
تقرر عند الحاج��������ة واالقتضاء 
انتخاب الخبي��������ر اما بناًء على 
طل��������ب الخص��������وم او م��������ن تلقاء 
نفس��������ها"، داعي��������ًا  ال��������ى "تفعيل 
املادة خامس��������ا/ الفقرة )3( من 
املحاكم  ام��������ام  الخب��������راء  قانون 
وذل��������ك بقيام النقاب��������ات املهنية 
والدوائر  واملصال��������ح  والفني��������ة 
الحكومية والش��������ركات بارسال 
اعضائه��������ا  باس��������ماء  قوائ��������م 
تتوف��������ر  مم��������ن  وموظفيه��������ا 
فيه��������م االهلية الالزم��������ة للقيام 
باعمال الخبرة م��������ع بيان نوع 
الذي يقوم  التخصص والعمل 

به وكفاءته وأسلوبه". 
وع��������ن فئ��������ات الخب��������راء الذي��������ن 
يمكن ان تستعني بهم املحكمة 
يب��������ني كري��������م ان "الفئ��������ة االولى 
تتمثل بالخب��������راء الذين يجري 
اختياره��������م م��������ن قب��������ل اللجن��������ة 
املش��������كلة في رئاسة محكمة كل 
استئناف والذي يتم تسجيلهم 
في ج��������دول الخبرة، ام��������ا الفئة 
الثاني��������ة فهم ممن يتم ارس��������ال 
ال��������ى القض��������اة م��������ن  اس��������مائهم 
قبل النقاب��������ات املهنية والفنية 
الحكومية  والدوائر  واملصالح 
والش��������ركات ف��������ي ايل��������ول من كل 
س��������نة اس��������تنادا الح��������كام املادة 
الخبراء،  قانون  من  الخامس��������ة 
اما الفئة الثالث��������ة فهم الخبراء 
الذي��������ن تنتخبه��������م املحكمة من 
غير املقيدين في جدول الخبراء 
اس��������تنادا الحكام املادة الثانية 

عشر من قانون الخبراء". 
وعن االثار املترتبة على إخالل 
الخبير بالتزاماته اوضح كريم 
ان "للمحكم��������ة صالحي��������ة ع��������زل 
الخبي��������ر وتبديل��������ه بخبير آخر 

اذا تخل��������ف ع��������ن اداء مهنت��������ه او 
أظهر عجزه ع��������ن القيام بها او 
تحيز ألح��������د الخصوم او تأخر 
عن تقديم التقرير الى املحكمة 
او فقد شرطا من الشروط التي 
ف��������ي الخبير،  يج��������ب توافره��������ا 
وايض��������ًا ج��������از للجن��������ة خب��������راء 
ف��������ي االم��������ور  الج��������دول النظ��������ر 
الذين  للخب��������راء  االنضباطي��������ة 
يخلون بواجباتهم او يرتكبون 
خطا جس��������يما ان توق��������ع عليه 
احدى العقوب��������ات االنضباطية 
كالتنبي��������ه واالنذار والوقف عن 
العم��������ل مدة ال تزيد عن الس��������نة 
ق��������رار  ف��������ي  الطع��������ن  وللخبي��������ر 
اللجن��������ة امام محكم��������ة التمييز 

ويكون قرارها نهائيا". 
واكم��������ل ان "الخبي��������ر يتع��������رض 
في  الجزائية  املس��������ؤولية  ال��������ى 
حال ارتكابه جريمة الرشوة او 
افشاء االسرار او شهادة الزور 
وايضًا يتعرض الى املسؤولية 
التقصيري��������ة في ح��������ال ارتكابه 
خطأ متعم��������دا او إهماال فيلزم 

بتعويض املتضرر".

عقد مجلس القضاء األعلى اجتماعا تنسيقيا بممثلي الوكالة األملانية للتعاون الدولي )Q.I.Z( على قاعة معهد التطوير 
القضائي تضمن مناقشة األفكار واملقترحات ملكافحة التطرف العنيف.

وقال القاضي ناصر عمران الذي يمثل القضاء في اللجنة الوطنية ملكافحة التطرف العنيف املؤدي لإلرهاب إن "االجتماع 
يأتي للتنسيق وتبادل األفكار بعد رغبة الوكالة األملانية للتعاون الدولي باالطالع على عمل مجلس القضاء األعلى 

وبخاصة في ما يتعلق بمكافحة التطرف ومنع العنف وتبادل الخبرات مع مجلس القضاء األعلى كذلك دعم مشروعهم 
في تحقيق االستقرار ومنع العنف في العراق".

■ وفد من العتبة العلوية يزور استناف بابل
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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.

واملراد باملصلحة الفائدة العملية التي 
تعود على راف��������ع الدعوى متى حكم لُه 
بطلبه فحيث ال تعود من رفع الدعوى 
فائ��������دة على رفعه��������ا فال تقب��������ل دعواه، 
فاملصلح��������ة اذا ه��������ي الباع��������ث على رفع 
الدعوى وه��������ي من ناحية اخرى الغاية 
املقصودة منها، وإن اشتراط املصلحة 
بس��������مة الفائدة القانونية يس��������تند الى 
ان املصالح النظري��������ة ال تصلح بذاتها 
 لدعوى قضائية، وإذا 

ً
الن تك��������ون محال

كان ش��������رط املصلحة ف��������ي الدعوى كما 
كر، فالسؤال الذي يطرح هل أن شرط 

ُ
ذ

املصلحة في الطعن ُيعد تطبيقًا لشرط 
املصلحة ف��������ي الدعوى ؟ في ضوء نص 
امل��������ادة )٢/١٧٦( من القان��������ون ذاته بأنُه 
)ومع ذلك يس��������تفيد م��������ن تعديل الحكم 
بس��������بب الطعن من تكون ل��������ه مصلحة 
مس��������تمدة من حقوق م��������ن جرى تعديل 

الحكم لصالحه(.
ذهب بعض الفقهاء الى هذا االتجاه اذ 
عدوا شرط املصلحة في الطعن تطبيقًا 
لشرط املصلحة في الدعوى، ولكن هل 
لهذا االتج��������اه الفقهي م��������ا يؤيده على 
القانونية  الطبيع��������ة  وفق مقتضي��������ات 
ل��������كل م��������ن الدع��������وى والطعن ؟ ه��������ذا ما 
نتن��������اول بيانه، ان الطبيع��������ة القانونية 
لح��������ق الطعن ف��������ي الحك��������م بطريق من 
ط��������رق الطع��������ن املقررة قانون��������ًا هو حق 
اجرائي ينش��������أ عن مركز اجرائي معني 
ف��������ي الخصومة، ويكون للخاس��������ر ولو 
ل��������م يكن طرفًا في الدع��������وى مما يجعلُه 
 ع��������ن الحق ف��������ي الدعوى 

ً
حقًا مس��������تقال

ويس��������تلزم ليمت��������ع به ش��������خص معني، 
زي��������ادة عن ص��������دور حكم يقب��������ل الطعن 
في��������ه بأحد طرق الطع��������ن القانوني�����ة ان 
يك��������ون الش��������خص محكومًا علي��������ه – ال 

يقب��������ل الطع��������ن إال ف��������ي االح��������كام إال من 
خس��������ر الدع��������وى وال يقبل ممن اس��������قط 
حقه إس��������قاطًا صريحًا أمام املحكمة او 
بورقة مصدقة من الكاتب العدل املادة 
١٦9 مرافعات مدنية – فإذا توافر الحق 
في الطعن لش��������خص كانت لُه صفة في 
الطع��������ن وواضح من النص اعاله يجب 

لنشأة الطعن توافر شرطني :-
أواًل: - صف��������ة الط��������رف ف��������ي الخصومة 
في الحكم محل الطعن ويس��������توي هذا 
الطرف ان كان مدعيا أم مدعى عليه أم 
ممن ادخلوا في الخصومة، ومعلوم ان 
صفة الخصم تثبت للشخص الطبيعي 
ال��������ذي على قي��������د الحياة او الش��������خص 
املعنوي مالم تنقِض ش��������خصيته قبل 
رف��������ع الطعن، وما ينبني عل��������ى ذلك اذا 
كان طرف الخصومة شخصًا طبيعيًا 
وصدر في تلك الخصومة حكمًا وطعن 
فيه وتبني ان ذلك الش��������خص قد توفي 
قب��������ل رفع الطع��������ن فأن��������ُه اختصامه في 

الطعن يكون غير جائز.
ثانيًا:- الخس��������ارة : فال يتقرر الحق في 
الطع��������ن إال ملن حك��������م عليه بش��������يء في 
عد خسارة 

ُ
خصومة، مع مالحظة أنُه ت

للدعوى اذا انعدم التطابق بني منطوق 
الحك��������م وطلب��������ات أحد الخص��������وم التي 
عرضها على املحكم��������ة على أنُه ال يعد 
خطأ يخول الخصم حق الطعن الخطأ 

في االسباب او التزيد عليها.
فهذا الش��������رطان متى توافرا تقرر الحق 
في الطعن، ويكون للخصم الذي خسر 
الدع��������وى صفة الخصم ف��������ي الطعن اما 
الطرف الس��������لبي ف��������ي ه��������ذا الحق فهو 
الخصم في الدعوى ال��������ذي صدر فيها 
الحكم مح��������ل الطعن،يتبني مما ذكر ان 
بتوافر صفة الطرف في الخصومة التي 

قرر 
ُ
صدر الحكم فيها وشرط الخسارة ت

املصلحة في الطعن في الحكم ويقرها 
القانون للطرف الخاس��������ر في مواجهة 
املحكوم ل��������ه، ويطلق عليه��������ا الحق في 
الطع��������ن، أي بمعن��������ى ان املصلح��������ة في 
الطعن مضمون الح��������ق في الطعن، أي 
بتوافر الحق ف��������ي الطعن تتوافر حتمًا 

املصلحة في الطعن.
ام��������ا الطبيعة القانونية للدعوى فأنُه 
امر مختلف عن الطبيع��������ة القانونية 
لح��������ق الطع��������ن ذل��������ك ان الدع��������وى حق 
موضوعي ينشأ قبل بدء الخصومة، 
وبذل��������ك فأن املصلحة ف��������ي الطعن هو 
اج��������راء غي��������ر املصلح��������ة ف��������ي الدعوى 
التي تتصل دائم��������ًا بموضوعها مما 
يستوجب تجنب الخلط بني املفاهيم 
القانوني��������ة ولتحقي��������ق ه��������ذا اله��������دف 
بش��������أن املصلحة ف��������ي الطعن يتوجب 
قصر اصط��������الح "املعنى ف��������ي الطعن" 
عل��������ى املعنى املتقدم ذك��������ره وبأعتبار 
املصلحة شرطًا لقبول الطعن وليس 
ش��������رطًا لنش��������أة الحق في الطعن، وال 
يقب��������ل الطعن بوصفه عم��������ال إجرائيا 
ما لم يكن ملقدمه مصلحة في صدور 
الحك��������م، أي ان نقض الحكم ملصلحته 
يؤدي ال��������ى تحقيق حماي��������ة قضائية 
ل��������ُه او يس��������اعده عل��������ى تحقي��������ق هذه 
الحماية بمعن��������ى ان الطعن اذا كان ال 
يحقق س��������وى مصلحة نظرية بحته 
فال يقبل رغم توافر الحق فيه، وبذلك 
ف��������أن املصلح��������ة ف��������ي الطعن تش��������ترك 
م��������ع املصلح��������ة في الدع��������وى بوجوب 
اش��������تراط ان الفائدة عملية من الطعن 
كم��������ا تش��������ترط تل��������ك في الدع��������وى مع 
اختالف طبيع��������ة تلك املصلحة – كما 

ذكرت.

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

شرط المصلحة في الطعن

تتف��������ق معظ��������م التش��������ريعات ومنها التش��������ريعات 
العراقي��������ة بالرج��������وع الى املبادئ العام��������ة للقانون 
حينما يغيب او يس��������تعصي النص القانوني عن 
ايجاد الحلول ف��������ي النزاع املعروض امام القضاء، 
فال يمكن احاطة الثابت ملجريات املتغير فالقانون 
ثاب��������ت والوقائع متغي��������رة، االمر الذي يس��������تدعي 
ايج��������اد ضوابط حاكمة تس��������تطيع التماهي حينًا 
والتمازج احيانًا بني الواقعة القانونية او املادية 
والنص القانوني، واذا كان املجال متس��������عًا بشكل 
كبي��������ر في الجانب املدني ف��������ان االمر يضيق كثيرا 
وينعدم في الجان��������ب الجزائي القائم على مصدر 
واحد ه��������و التش��������ريع وتحديدا الن��������ص القانوني 
)ال جريم��������ة وال عقوبة اال بن��������ص ( وهو ما يعرف 
بمبدأ )الشرعية( او قانونية الجرائم والعقوبات، 
واذا كان الجميع يعترف بالحيوية التي تمنحها 
املبادئ العامة للنظام القانوني والتي من خاللها 
يتنامى ويتط��������ور، فان الفقه ال يتفق على تعريف 
مح��������دد للمبادئ العامة للقان��������ون من جانب ومن 
جانب اخر أيضًا ال يمكن حصرها في اطار محدد 
الن طبيعته��������ا تتأب��������ى ذل��������ك ملقدرته��������ا وقابليتها 

الخالق��������ة املتط��������ورة عل��������ى امت��������داد الزم��������ن، ولكن 
الوص��������ف القانوني للمبدأ غير بعيد عن التعريف 
والذي يراه البعض بانه : قاعدة القواعد القانونية 
بمعنى قابليته على االنطباق على قواعد قانونية 
أخرى بحيث تكون االخيرة تطبيقاً  للمبدأ العام، 
وبذلك يمكننا على ض��������وء هذا املعنى ان نقول ان 
املب��������دأ العام هو فك��������رة فنية املقص��������ود بها وضع 
بناء منطقي متماس��������ك للقواعد القانونية، فاملبدأ 
بمعناه اللغوي ُيجمع عل��������ى )مبادئ( وهو ظرف 
من )ب��������دأ( واالصل مكان الب��������داءة وزمانها،فمبدأ 
الش��������يء اول��������ه او محت��������واه كما ي��������راه ال��������رازي في 
)معج��������م مقاييس اللغ��������ة (، او الت��������ي يتركب منها 
كما نق��������ول: الحروف مبدأ الكالم ومبادئ العلم أو 
القانون : قواعده االساس��������ية التي يقوم عليها وال 
يخرج عنها بحسب )القاموس املحيط ( للفيروز 
ابادي، ام في املعنى االصطالحي فاملبادئ العامة 
للقانون هي : االف��������كار التي تصدر عن رؤية عامه 
للوجود بشكل عام او التصورات الذهنية للحياة 
او ملجتم��������ع مع��������ني، والتي ت��������ؤدي الى اس��������تنباط 
مجموع��������ة من القواعد القانوني��������ة الوضعية التي 

تنظم سلوك االش��������خاص في هذا املجتمع، وعلى 
ذلك س��������ارت االمور بهذا النحو فاستقرت في علم 
القانون , ونجد انفس��������نا ملزمني هنا للتمييز بني 

القانون وعل��������م القانون فال تطابق بينهما فاألول 
من صنع الس��������لطة التش��������ريعية اما عل��������م القانون 
فه��������و العلم الذي يبح��������ث الظاه��������رة القانونية في 
ماضيه��������ا وحاضرها ومس��������تقبلها للوصول الى 
حقائق جديدة يقدمها للس��������لطة التشريعية فاذا 
اقرتها اصبحت قانونا، وبدون هذا التدخل فانه 
مهما قدم علم القانون م��������ن نتائج جديدة توجب 
تطوير القانون،فان هذه النتائج ال تضيف شيئا 
ً للمواد القانونية املطبقة، ولذلك اس��������تقرت جملة 
من املبادئ العليا في علم القانون، يس��������تند عليها 
دونما حاجة لنص تش��������ريعي ينص عليها وهي 
ال تقع تحت الحصر فهي متسعه وقابلة للتطور، 
ومنها على سبيل املثال : مبدأ حسن النية ومبدأ 
املس��������اواة امام القان��������ون، ومبدأ الجه��������ل بالقانون 
ال يع��������د ع��������ذراً ، ومبدأ حياد القاضي، مبدأ س��������مو 
الدستور وهذه املصطلحات القانونية والتي تعد 
مبادئ قانونية ال تحظى بتعريفات الن تعريفها 
يواج��������ه صعوبات كثي��������رة حيث ان ه��������ذه املبادئ 
بعضه��������ا مكتوب وبعضه��������ا غير مكت��������وب، اال ان 
ذلك لم يمن��������ع الفقهاء بان يدل��������و بدلوهم في هذا 

املضم��������ار فالبعض يراها : مجموع��������ة من املبادئ 
الت��������ي تس��������تخدم ف��������ي توجي��������ه النظ��������ام القانوني 
من حي��������ث تطبيقه وتنميته ولو ل��������م يكن لها دقة 
القواع��������د القانونية وانضباطها كما يراها الفقيه 
) بيكاتور ( اما الفقيه )اندريه دي لو بادير( فيرى 
بانها: عدد من املبادئ التي ال تظهر في نصوص 
مكتوب��������ة ولكن يعت��������رف بها القض��������اء باعتبارها 
واجب��������ة االتب��������اع وان مخالفته��������ا تمث��������ل انتهاكا ً 
للمش��������روعية، ومن خ��������الل ذلك يس��������تنتج ان هذه 
املبادئ تس��������تنبط من روح التش��������ريعات السابقة 
وم��������ن ضمي��������ر الجماع��������ة والظ��������روف املوضوعية 
املحيطة وتس��������اهم في حماية الحقوق والحريات 
العام��������ة وتعد مصدرا من مص��������ادر القانون، ومن 
الجدير بالذك��������ر ان لجوء القاضي الى اس��������تنتاج 
املب��������ادئ العامة للقانون من اجل الوصول الى حل 
عادل يكون في حالتني : غياب النص التش��������ريعي 
وع��������دم كفاية النص كون ه��������ذه املبادئ عامة ولها 
القدرة على انارة طريق القاضي في اصدار الحكم 
حينما يعتقد ان االستناد الى القوانني او االعراف 

ال يحقق العدالة واالنصاف.

الوظيفة السلوكية لمبادئ القانون العامة
والقدرة على إيجاد الحلول القضائية

القاضي ناصر عمران 

التكييف القانوني لجريمة االبتزاز 
االلكتروني في التشريع العراقي

وم��������ن ص��������ور تل��������ك الجرائ��������م جريم��������ة االبت��������زاز 
االلكترون��������ي والت��������ي اخترقت كاف��������ة املجتمعات 
عموم��������ا ومنه��������ا املجتمع العراق��������ي ووفقًا الخر 
االحصائي��������ات فقد س��������جلت املحاك��������م العراقية 
)٢٤٥٢( ش��������كوى ام��������ام محاك��������م التحقي��������ق ع��������ن 
ارت��������كاب جريم��������ة االبت��������زاز االلكترون��������ي للفترة 
من ٢٠٢٢/١/٢ ولغاي��������ة ٢٠٢٢/3/3١ االمر الذي 
يشير الى ازدياد ارتكاب هذه الجريمة بصورة 
الفتة للنظر مما يؤكد الخشية منها في تهديد 
دعائ��������م املجتم��������ع بس��������بب نتائجه��������ا الس��������لبية 
وانتهاكها للحي��������اة الخاصة ألفراده االمر الذي 
يوجب بيان الحلول املناسبة للحد من ارتكاب 
مث��������ل هك��������ذا جرائم ف��������ي كافة املج��������االت عموما 
وفي الجانب التش��������ريعي والقضائي على وجه 
الخصوص من خالل التكييف القانوني السليم 
لفعل املرتكب لها بغية فرض العقوبة املناسبة 

له بش��������كل يحق��������ق الغاية منها في ال��������ردع العام 
والخاص واالصالح.

وحي��������ث ان املش��������رع العراق��������ي لم يض��������ع تعريفا 
مح��������ددًا لجريمة االبت��������زاز االلكترون��������ي كما لم 
تتضم��������ن اح��������كام القض��������اء تعريفا مح��������ددا لها 
لذا فق��������د تكفل الفقه القانون��������ي بتعريفها بعدة 
تعريفات اذ عرفت بانها كل سلوك غير قانوني 
يت��������م باس��������تخدام االجه��������زة االلكترونية وينتج 
عنه��������ا حص��������ول الفاعل عل��������ى فوائ��������د مادية او 
معنوية كما عرفت بانها مخالفات ترتكب ضد 
االف��������راد او املجموع��������ات بقص��������د الحصول على 
منافع مادي��������ة او معنوية عن طريق اس��������تخدام 
ش��������بكات االتصال املختلف��������ة. ولجريمة االبتزاز 
االلكترون��������ي عدة مميزات تنف��������رد بها عن بقية 
الجرائم اذ انها تعد من الجرائم عابرة للحدود 
حيث ان ارتكابها ال يقتصر داخل حدود الدولة 
الواح��������دة ب��������ل ال يوجد م��������ا يمنع م��������ن ارتكابها 
عندما يك��������ون املتهم ف��������ي دول��������ة واملجنى عليه 
ف��������ي دولة اخرى لذلك فان ه��������ذه الجريمة تعتبر 
م��������ن الجرائم الدولية حالها في ذلك حال جرائم 
االتجار بالنساء او الرقيق او املخدرات وغيرها 
وان كان��������ت تختلف عنها من ع��������دم الحاجة عند 
ارتكابها في التنقل من دولة واخرى اضافة الى 
ذلك ف��������ان ارتكاب هذه الجريم��������ة انما يكون عن 
طريق وس��������ائل االتصال كالحاسوب او الهاتف 
النقال لذا فان وس��������يلة ارتكابها هو ما يميزها 
عن ارتكاب الجرائم االخرى كالقتل او الس��������رقة 
وغيرهم��������ا ل��������ذا توص��������ف ه��������ذه الجريم��������ة طبقًا 
لذل��������ك بالجريمة الصامت��������ة او الهادئة باعتبار 
ان ارتكابه��������ا ال يتطل��������ب جهد عضل��������ي يمكن ان 
يب��������ذل من قبل الفاعل بل ان االمر يتطلب مجرد 
اس��������تخدام التقنيات االلكتروني��������ة في اي مكان 

يختاره الفاعل.
وتتميز جريمة االبت��������زاز االلكتروني بصعوبة 
اثباتها بطرق االثبات املقررة قانونًا س��������يما ان 
ارتكابه��������ا ال يمك��������ن ان يرتب اث��������ارا مادية يمكن 
االس��������تناد اليها ف��������ي االثبات مقارن��������ة عما هو 
عليه الحال بالنس��������بة للجرائ��������م االخرى خاصة 
وان الفاع��������ل عادة ما يتمتع بامله��������ارة والخبرة 
في مجال استخدام التقنيات االلكترونية االمر 
ال��������ذي يكون له عامال مس��������اعدًا ف��������ي إخفاء آثار 
الجريمة بس��������رعة مما يزيد م��������ن صعوبة اثبات 
ارتكاب��������ه لها كم��������ا ان اإلحجام ع��������ن اإلخبار عن 
ارت��������كاب جريمة االبت��������زاز االلكترون��������ي من قبل 
املجنى عليه خوفًا م��������ن النتائج املترتبة عليها 
يعد م��������ن مميزات ه��������ذه الجريم��������ة اذ ان املجنى 
عليه قد يحج��������م عن اإلخبار عنه��������ا خاصة في 
املجتمع��������ات املحافظة على الع��������ادات والتقاليد 

العشائرية.
وترتك��������ب جريمة االبت��������زاز االلكتروني لتحقيق 
العدي��������د م��������ن الغاي��������ات او الدوافع وم��������ن اهمها 
الدواف��������ع املادية او املالية، وهي االكثر ش��������يوعا 
ف��������ي الجانب العملي اذ عادة ما يكون الدافع من 
ارتكاب جريمة االبتزاز االلكتروني هو الحصول 
على مبالغ مالية او أشياء ذات طابع مادي من 
املجنى عليه وبخالف ذلك تهديده بنشر ما لديه 
من معلومات سرية تتعلق بالحياة الخاصة به 
او بعائلته او بعمله او غير ذلك، ويس��������توي في 
ذلك ان يكون املجنى عليه شخصا طبيعيًا ذات 

مركز وظيفي او اجتماعي او ش��������خص معنوي 
كالش��������ركات التجارية كما يمكن ان ترتكب هذه 
الجريمة لدوافع غير اخالقية او جنس��������ية وهو 
ما يعرف فقها باالبتزاز الجنس��������ي االلكتروني 
وذلك م��������ا يقع عادة عندما يك��������ون املجنى عليه 
انثى او حدث��������ًا اذ ان الغاية في مثل هذه الحالة 
هو اقامة عالقة غير مش��������روعة باملجنى عليها، 
وممارس��������ة فعل الزنا معها او فع��������ل اللواط مع 
املجنى عليه الحدث ليتم الحقا تصوير املجنى 
عليه��������ا او عليه والتهديد بها بغية االس��������تمرار 
في ارتكاب تل��������ك االفعال وقد يك��������ون الدافع من 
ارتكاب جريمة االبت��������زاز االلكتروني هو الدافع 
النفع��������ي، اذ ان املته��������م بارتكاب ه��������ذه الجريمة 
ق��������د يهدف ال��������ى تحقي��������ق غاية تحق��������ق النفع له 
وم��������ن ذلك على س��������بيل املثال طلب��������ه من املجنى 
عليه ارتكاب افعال غير مش��������روعة بالس��������رقة او 
املتاج��������رة باملخ��������درات او املطالب��������ة باحالة احد 
العق��������ود االدارية عليه او على ش��������ركته في حالة 
ما اذا كان املجنى عليه يعمل مس��������ؤوال في احد 
الدوائر الحكومية وقد يحصل احيانًا ان يكون 
الداف��������ع االنتقامي هو الغاية من ارتكاب جريمة 
االبت��������زاز االلكترون��������ي خاص��������ة في حال��������ة ما اذا 
كانت هنالك خالفات سابقة بني املتهم واملجنى 

عليه او ذويه.
وقدر تعلق االمر بالتكييف القانوني لفعل املتهم 
املرتكب لجريمة االبتزاز االلكتروني فان مشروع 
قانون الجرائ��������م االلكترونية املقت��������رح عام ٢٠١١ 
والذي لم يتم تش��������ريعه حتى الوقت الحاضر قد 
تضمن في املادة )١١/اوال /ب( منه فرض عقوبة 
السجن ملدة ال تزيد عن سبع سنوات وبغرامة ال 
تقل عن ثالثة ماليني دينار وال تزيد عن خمس��������ة 
ماليني دينار ملرتكب جريمة االبتزاز االلكتروني 
وإزاء عدم تش��������ريع القانون املذكور فقد اختلفت 
التطبيقات القضائية بش��������أن التكييف القانوني 
لجريم��������ة االبتزاز االلكترون��������ي اذ اتجهت بعض 
املحاكم الى تكييف فعل املتهم وفق احكام املادة 
٤3٢/م��������ن قانون العقوبات رقم ١١١لس��������نة١9٦9، 
باعتب��������ار ان فع��������ل املته��������م يعد من قبي��������ل جرائم 
التهديد في غير الحاالت املشار اليها في املادتني 
٤3٠و٤3١ /عقوب��������ات االم��������ر ال��������ذي يجعل الحكم 
الص��������ادر منها عرضه للنق��������ض للخطا الحاصل 
بتكيي��������ف ذلك الفعل كما اتجه��������ت بعض محاكم 
املوض��������وع الى تكيي��������ف فعل املتهم وف��������ق احكام 
امل��������ادة ٤٥٢ /١/عقوبات كون فع��������ل املتهم يتمثل 
بحم��������ل غيره على تس��������ليم نقود واش��������ياء اخرى 
بطري��������ق التهديد ونعتقد بان التكييف الس��������ليم 
لفع��������ل املتهم ف��������ي جريم��������ة االبت��������زاز االلكتروني 
ينطب��������ق واحكام امل��������ادة ٤3٠/عقوب��������ات حيث ان 
فعل التهديد الصادر عن املتهم في الجريمة كان 
مصحوبا بطل��������ب او بتكليف بام��������ر او االمتناع 
ع��������ن فعل، وذلك ما أش��������ار اليه الش��������ق االخير من 
 ال 

ً
املادة اعاله بالنص ) ١- يعاقب بالس��������جن مدة

تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد 
آخر.... بإسناد أمور مخدشة للشرف او إنشائها 
وكان ذل��������ك مصحوبا بطل��������ب او بتكليف بأمر او 
االمتناع عن فع��������ل او مقصودا به ذلك ( وذلك ما 
س��������ارت عليه اغل��������ب محاكم الجناي��������ات حيث تم 
تصديق األحكام الصادرة منها بهذا الش��������أن من 

قبل محكمة التمييز االتحادية املوقرة. 

●  7th Year  Issue (76) June 2022السنة السابعة/ العدد )76( حزيران  2022

إن املشرع العراقي قّيد قبول الدعوى باملصلحة أسوة بباقي التشريعات العربية واألجنبية 
وعّدها شرطًا أساسيًا فال دعوى دون مصلحة قانونية، وتكون املصلحة قانونية اذا كان 
موضوع الدعوى مستندا الى حق مادي او ادبي سواء تمثل بالقيام بعمل او امتناع عن 
عمل، فاملصلحة مناط الدعوى وهذا ما قررتُه املادة )6( من قانون املرافعات املدنية رقم 

83 لسنة 1969 بنصها على ان )يشترط في الدعوى ان يكون املدعى به مصلحة معلومة 
وحالة وممكنة ومحققة، ومع ذلك فاملصلحة املتحصلة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى 
التخوف من إلحاق ضرر بذوي الشأن، ويجوز كذلك االدعاء بحق مؤجل على ان يراعى 

االجل عند الحكم به, وفي هذه الحالة يتحمل املدعي مصاريف الدعوى( 

القاضي حبيب إبراهيم حمادة

نتيجة للتطورات العلمية 
والتكنولوجية التي شهدها العالم 

في اواخر القرن املاضي فقد ظهرت 
وسائل اتصال جديدة لم تكن 

معروفة من قبل حققت نتائجها 
االيجابية في التواصل بني افراد 

املجتمع بسهولة ويسر وخدمتهم 
في العديد من املجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية ونظرا ملا 
تحتويه تلك الوسائل من معلومات 

تتعلق بالحياة الخاصة لالفراد 
وحقوقهم وحرياتهم الشخصية فقد 

برز الجانب السلبي في االستخدام 
غير القانوني لها االمر الذي نتج عنه 

ظهور جرائم حديثة تختلف باركانها 
ووسائلها وغاياتها عن الجرائم 

التقليدية التي كانت معروفة سابقًا 
وهو مايعرف بالجرائم االلكترونية.

https://www.hjc.iq/view.69771/
https://www.hjc.iq/view.69774/
https://www.hjc.iq/view.69769/
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العم��������ل الطب��������ي: هو نش��������اط يتفق ف��������ي كيفيت��������ه وأصول 
مباش��������رته مع القواعد املقررة في عل��������م الطب ويهدف إلى 
شفاء املريض، واألصل في العمل الطبي أن يكون عالجيا 
أي يهدف إلى تخليص الش��������خص م��������ن مرضه أو تخفيف 
حدت��������ه أو تخفي��������ف آالمه، ولك��������ن الفقه يميل إل��������ى اعتبار 
املمارس��������ات التي ترمي إلى الكش��������ف عن أسباب املرض أو 
الوقاية منه وكل نش��������اط أو وسيلة تتصل بالعمل الطبي 
كاستخدام الكهرباء واألشعة من األعمال الطبية، ويعرف 
العم��������ل الطبي م��������ن قبل البعض بانه كل نش��������اط يرد على 
جسم االنسان او نفس��������ه ويتفق في طبيعته وكيفيته مع 
االصول العلمية والقواعد املتعارف عليها نظريا وعمليا 
ف��������ي علم الطب ويق��������وم به طبي��������ب مصرح ل��������ه قانونا به، 
بقصد الكش��������ف عن املرض وتشخيصه وعالجه، لتحقيق 
الشفاء او تخفيف آالم املرض او الحد منها او منع املرض، 
او يه��������دف الى املحافظة عل��������ى صحة األف��������راد، او تحقيق 
مصلحة اجتماعية بش��������رط تواف��������ر رضاء من يجري عليه 

هذا العمل.
 والتش��������ريع العراقي لم يش��������أ أن يورد تعريف��������ا او مفهوما 
محددا للعمل الطبي إنما أورد اإلستراتيجية التي يسعى 
إليها العمل الطبي في العراق والتي أشار إليها قانون وزارة 
الصحة رقم 10 لس��������نة 1983 والتي تشمل العناية بخدمات 
الرعاية الصحية والوقائية والعالجية ومكافحة األمراض 
االنتقالية والسيطرة عليها ومراقبتها والعناية بالصحة 
النفسية والعقلية للمواطن، وكذلك ما أوردته املادة الثالثة 
م��������ن قانون نقابة األطباء رقم 81 لس��������نة 1984 والتي نصت 
عل��������ى انه: ال يجوز للطبيب ممارس��������ة املهن��������ة في العراق إال 
بعد انتمائه الى النقابة وحصوله على ش��������هادة التسجيل 
واجازة ممارس��������ة املهنة. واذا كانت القاعدة العامة تقضي 
ب��������أن الطبيب هو وحده الذي له الح��������ق في فحص املريض 
ووصف العالج املناسب له فأن ذلك مقرون بالحصول على 
رضا املريض بمباش��������رة العمل الطبي على جسده وفي كل 
األح��������وال يجب ان يك��������ون الطبيب لدي��������ه ترخيص قانوني 
بمزاول��������ة مهنة الط��������ب وانتفاء القص��������د الجنائي لديه. وقد 
وضعت عدة نظريات في أساس اباحة العمل الطبي منها 
رضا املريض واس��������اس اعفاء الطبيب وفق��������ا لهذه النظرية 
ه��������و رضا املريض او رضا من يمثل��������ه وهو ما نصت عليه 
امل��������ادة )41( الفقرة )2( من قان��������ون العقوبات العراقي املرقم 
111لسنة 1969 على انه ال جريمة اذا وقع الفعل استعماال 
لحق مق��������رر بمقتضى القان��������ون ويعتبر اس��������تعماال للحق 
)عمليات الجراحة والعالج عل��������ى أصول الفن متى أجريت 
برض��������اء املريض وهناك م��������ن يرى أن تبري��������ر العمل الطبي 

يرجع الى حالة الضرورة العالجية 
فالعمل الذي يق��������وم به الطبيب من 
أجل ش��������فاء املريض يكون مصدره 
ض��������رورة العم��������ل الطب��������ي, ويذهب 
جان��������ب من الفقه ال��������ى ان االصل في 
عدم مس��������ؤولية االطباء هو انتفاء 
القص��������د الجنائي لدى الطبيب ألنه 
ال ينوي االض��������رار باملريض وإنما 
يهدف من عمله إلى عالجه وإنقاذ 

حياته.

مشروعية العمل الطبي

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي
ثقافة قانونية

اورد الدس��������تور العراقي لع��������ام ٢٠٠٥ كافة الحق��������وق والحريات 
األساسية التي نصت عليها املواثيق الدولية واإلعالن العاملي 
لحقوق االنس��������ان كالح��������ق في الحياة واألم��������ن والحرية وتكافؤ 
الف��������رص والح��������ق ف��������ي الخصوصي��������ة الش��������خصية والح��������ق في 
الجنس��������ية وحق التقاضي وحق الدفاع والحق في العمل وحق 
امللكي��������ة واالنتق��������ال والحق ف��������ي العيش بظروف بيئية س��������ليمة 
والح��������ق في التعليم وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة 
واالعالن والطباعة والنشر وحرية العقيدة وغيرها من الحقوق 

والحريات الدستورية. 
وقد نصت املادة ٤٦ من الدس��������تور "ال يكون تقييد ممارس��������ة اي 
م��������ن الحقوق والحري��������ات الواردة في الدس��������تور او تحديدها اال 
بقان��������ون او بن��������اء عليه على ان ال يمس ذل��������ك التقييد والتحديد 
جوهر الحق والحرية"، لذلك فان القول بان الحقوق والحريات 
الدس��������تورية غير قابلة للتحديد كونها قد نص عليها القانون 
األس��������مى الذي يعل��������و على كل القوانني يعتب��������ر قوال يتنافى مع 
طبيعة هذه الحقوق والحريات ذاتها الن ممارسة هذه الحقوق 
والحريات دون ضوابط من ش��������أنه ان يخلق فوضى اجتماعية 
ك��������ون ان طبيعة التعايش ب��������ني افراد املجتمع تس��������تلزم تحديد 
وتقييد هذه الحق��������وق والحريات النها في حالة جعلها مطلقة 
لكاف��������ة اف��������راد املجتمع س��������يؤدي ذلك الى التع��������ارض والتصادم 

بينها ويؤدي ذلك لفوضى اجتماعية كبيرة.
 فكي��������ف نوازن ب��������ني حق الفرد املطلق في النش��������ر والحق املطلق 
الخر في الخصوصية الش��������خصية، فاذا كان حق النشر مطلقا 
ولم ينظ��������م بقان��������ون واذا كان الحق بالخصوصي��������ة مطلقا وال 
يرد عليه اس��������تثناء يحدده القانون فسنكون امام خرق لحقوق 
وحري��������ات اآلخري��������ن في حالة تم��������ت حماية ح��������ق دون اخر، وان 
االط��������الق وع��������دم التقييد ي��������ؤدي الى اف��������راغ الحق م��������ن محتواه 
القانون��������ي واالجتماعي كون ان تنظيم هذه الحقوق والحريات 
الغرض من��������ه حماية حق��������وق االخرين وحماي��������ة االمن الوطني 
والصح��������ة العام��������ة واالداب العامة، كما ان التنظيم التش��������ريعي 
لهذه الحقوق والحريات يدعم العدالة االجتماعية ويوازن بني 
الحق��������وق والحريات خاصة تلك الحري��������ات املؤثرة في املجتمع 
كحري��������ة التعبي��������ر عن ال��������رأي وحري��������ة الصحاف��������ة والتي نصت 
عليها املادة 3٨ من الدس��������تور، حيث ان ه��������ذه الحريات ال يمكن 
ان تت��������رك دون تنظيم ك��������ون ان الحرية املطلقة ف��������ي التعبير عن 
ال��������رأي تقوض س��������لطة الدولة وتش��������جع الفوض��������ى والفتنة في 
املجتم��������ع، وان املنادي��������ن بهذه الحقوق والحري��������ات ذاتهم يجب 
ان ينادوا بتنظيمها على اس��������س الضرورة والتناسب والعدالة 
االجتماعية بحيث ال يمس التقييد جوهر الحق، الس��������يما وان 
املادة ٤٦ من الدستور قيدت كافة الحقوق والحريات بالتنظيم 

بموجب القانون على ان ال يمس ذلك جوهر الحق او الحرية. 
ان االس��������راع بتش��������ريع القوانني املنظمة للحقوق والحريات هو 
الس��������بيل الوحيد لحمايتها من التعسف في استعمالها وان ما 
يقوم به القضاء الدس��������توري لضمان التطبيق السليم للحقوق 
والحري��������ات اصبح حاليا هو طري��������ق تنظيمها في حني ان هذه 

الحق��������وق والحريات يج��������ب ان تنظم بقانون، 
وان الحاج��������ة االساس��������ية ه��������ي تتمث��������ل في 
التش��������ريع واالصالح التش��������ريعي للقوانني 
التي ال تتناس��������ب مع طبيع��������ة هذه الحقوق 
والحري��������ات بغية جع��������ل الضوابط الخاصة 
باس��������تعمال كل ح��������ق وكل حرية ف��������ي اطار 
تش��������ريعي محدد بعي��������دا ع��������ن االجتهادات 
الت��������ي تطل��������ق من جه��������ات له��������ا مصلحة في 
 االس��������تعمال الغي��������ر س��������ليم له��������ذه الحقوق 

والحريات.

وتنظم بقانون...

  القاضية أريج خليل

موجز المحاكم
ندوة

أقامت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الك��������رخ االتحادية ندوة ع��������ن )املخدرات 
واثارها على الفرد واملجتمع( ترأسها 
القاضي أحمد الجواري رئيس محكمة 
االول��������ى،  الهيئ��������ة  الك��������رخ–  جناي��������ات 
جاب��������ر  الس��������يد  القاض��������ي  وبحض��������ور 
الجابري رئيس محكمة جنايات الكرخ- 
الهيئة الثانية، والقاضي الس��������يد احمد 
عبد الس��������تار قاضي التحقيق املختص 
بنظر القضايا الخاصة باملخدرات في 

محكمة تحقيق الكرخ االولى.
وق��������ال مراس��������ل "القض��������اء" إن "الن��������دوة 
حضره��������ا  ع��������دد م��������ن ضب��������اط مكافحة 
ومنظم��������ات  وإعالمي��������ون  املخ��������درات 
مجتمع مدني وناش��������طون, ونوقش��������ت 
فيه��������ا ظاه��������رة امل��������واد املخ��������درة ومدى 
تأثيرها على الف��������رد واملجتمع بصورة 
عامة فضاًل عن اسباب تفشيها"، الفتا 
إل��������ى اش��������ادة الحاضرين بال��������دور املهم 
الذي يقدم��������ه القضاء واالجهزة االمنية 

النهاء تلك الظاهرة.

مؤتمر
ش��������ارك مجل��������س القض��������اء األعل��������ى في 
املؤتم��������ر االقليم��������ي للس��������ادة القض��������اة 
العامل��������ني على قضاي��������ا حرية التعبير 
ال��������رأي وس��������المة الصحفيني في  ع��������ن 
ف��������ي  أقي��������م  ال��������ذي  العربي��������ة،  املنطق��������ة 
برعاية  الرب��������اط  املغربي��������ة  العاصم��������ة 
منظمة االمم املتحدة للتربية والثقافة 
والعل��������وم )اليونس��������كو(. وذك��������ر ممثل 
مجلس القضاء االعلى القاضي حاتم 
جبار عودة خ��������الل املؤتمر إن "مجلس 
القضاء االعل��������ى يدافع عن حرية الرأي 
وسالمة الصحفيني، لكنه أكد على أن 
االس��������اءة والتش��������هير التعد تعبير عن 
حري��������ة الرأي حيث يج��������ب التمييز بني 
ذل��������ك، وهذا م��������ا معمول ب��������ه في جميع 

الدول العربية املشاركة في املؤتمر".
كما اس��������تعرض التجربة العراقية في 
ه��������ذا املج��������ال بوصفها م��������ن التجارب 
القض��������اء  النموذجي��������ة ودور مجل��������س 
االعل��������ى في تعزيز حري��������ة التعبير عن 

الرأي.

سجن 15 سنة
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات ديالى، 
أحكاما بالس��������جن ملدة خمس عشرة 
سنة، بحق ثالثة مجرمني عن جريمة 

املتاجرة باملواد املخدرة.
وذكر مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعل��������ى أن "محكمة جنايات 
ديالى نظرت قضي��������ة ثالثة مجرمني 
أدينوا بتجارة املواد املخدرة"، ولفت 
إل��������ى أن "الق��������وات األمني��������ة ضبط��������ت 
ثالث��������ة  الثالث��������ة،  املتهم��������ني  بح��������وزة 
كيلوغرام��������ات م��������ن مادة الكرس��������تال 
املخدرة مع ضبط )5( آالف حبة نوع 

صفر – واحد".
وتاب��������ع أن املحكمة أصدرت احكامها 
بالس��������جن ملدة خمس عش��������رة س��������نة 
على كل واحد منهم��������ا"، الفتا إلى أن 
"األحكام التي صدرت بحق املجرمني 
ألح��������كام  اس��������تنادا  تأت��������ي  الثالث��������ة 
امل��������ادة 28/ أوال م��������ن قانون املخدرات 
واملؤث��������رات العقلي��������ة رق��������م 50 لس��������نة 

."2017

■ عالء محمد

الفرع االول: أحكام عامة
نصت املادة 103 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 :
1 - ال يج��������وز أن يوق��������ع تدبي��������ر م��������ن 
ن��������ص  الت��������ي  االحترازي��������ة  التدابي��������ر 
عليها القانون في حق شخص دون 
 يعده 

ً
أن يك��������ون قد ثبت ارتكابه فعال

القان��������ون جريم��������ة وأن حالته تعتبر 
خطرة على سالمة املجتمع.

وتعتب��������ر حال��������ة املجرم خط��������رة على 
س��������المة املجتمع إذا تبني من أحواله 
وماضي��������ه وس��������لوكه وم��������ن ظ��������روف 
الجريمة وبواعثها أن هناك احتمااًل 
جدي��������ًا إلقدامه على اقت��������راف جريمة 

أخرى.
2 – ال يج��������وز توقيع تدبير احترازي 
إال في األحوال وبالشروط املنصوص 

عليها في القانون.
نصت املادة 104 من قانون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 :
التدابي��������ر االحترازي��������ة أم��������ا س��������البة 
للحري��������ة أو مقي��������دة له��������ا أو س��������البة 

للحقوق أو مادية.
الف��������رع الثاني: التدابي��������ر االحترازية 

السالبة للحرية أو املقيدة لها
1 – الحجز في مأوى عالجي:

نصت املادة 105 من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 :

يوض��������ع املحكوم علي��������ه بالحجز في 

م��������أوى عالج��������ي ف��������ي مستش��������فى أو 
مص��������ح لألمراض العقلي��������ة أو في أي 
محل معد من الحكومة لهذا الغرض 
– حس��������ب األحوال التي ينص عليها 
القانون – مدة تقل عن س��������تة أشهر، 

وذلك لرعايته والعناية به.
وعل��������ى القائمني ب��������إدارة امل��������أوى أن 
يرفع��������وا إلى املحكم��������ة التي أصدرت 
الحكم تقارير عن حالة املحكوم عليه 
ف��������ي فت��������رات دورية ال تزي��������د أي فترة 
منها على س��������تة أش��������هر وللمحكمة 
بعد أخذ رأي الجهة الطبية املختصة 
أن تقرر اخالء سبيله أو تسليمه إلى 
أحد والدي��������ه او أحد أقارب��������ه ليرعاه 
الت��������ي  بالش��������روط  علي��������ه  ويحاف��������ظ 
تنسبها املحكمة حس��������بما تقتضيه 
حالته. وله��������ا بناء على طلب اإلدعاء 
العام أو كل ذي ش��������أن وبعد أخذ رأي 
الجهة الطبي��������ة املختصة إعادته إلى 

املأوى اذا اقتضى األمر ذلك.
2 – حظر ارتياد الحانات

نصت املادة 106 من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969:

أ – حظ��������ر ارتياد الحان��������ات هو منع 
املحك��������وم علي��������ه م��������ن تعاطي ش��������رب 
مسكر في حانة او أي محل آخر معد 
لهذا الغرض املدة املقررة في الحكم.

ب – إذا حك��������م عل��������ى ش��������خص أكث��������ر 
من م��������رة الرتكابه جريمة الس��������كر أو 
الرتكاب��������ه جناي��������ة أو جنح��������ة أخرى 
وقعت أثناء س��������كره، ج��������از للمحكمة 

وق��������ت إص��������دار الحك��������م باإلدان��������ة أن 
تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها 
من محال ش��������رب الخمر مدة ال تزيد 

على ثالث سنوات.
3 – منع االقامة

نصت املادة 107 من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 :

أ - منع اإلقامة ه��������و حرمان املحكوم 
عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة 
عقوبته مكانًا معينا أو أماكن معينة 
مل��������دة ال تقل عن س��������نة وال تزيد على 
م��������دة العقوبة املحكوم بها على أن ال 

تزيد بأي حال على خمس سنوات.
وتراع��������ي املحكم��������ة في ذل��������ك ظروف 
املحكوم عليه الصحية والشخصية 

واالجتماعية.
ب – للمحكمة أن تفرض منع اإلقامة 
عل��������ى كل محك��������وم عليه ف��������ي جناية 
عادية أو في جنحة مخلة بالش��������رف 
ولها في أي وق��������ت أن تأمر بناء على 
طلب املحك��������وم عليه أو اإلدعاء العام 
بإعفائه من كل أو بعض املدة املقررة 
في الحك��������م ملنع االقام��������ة أو بتعديل 

املكان أو األمكنة التي ينفذ فيها.
4 – مراقبة الشرطة

نصت املادة 108 من قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 :

مراقبة الش��������رطة هي مراقبة س��������لوك 
املحك��������وم علي��������ه بع��������د خروج��������ه من 
الس��������جن للتثبت من صالح حاله أو 

استقامة سيرته.

التدابير االحترازية

غسان مرزة

ص��������در عن مكتبة صب��������اح في بغ��������داد 2018 الكتاب 
املوس��������وم )قاعدة اس��������تنفاذ والي��������ة القاضي املدني 
على النزاع دراسة قانونية مقارنة( للقاضي )أريج 

خليل حمزة( بمائة وواحد وأربعون صفحة.
الكتاب مكون من خمسة مباحث ابتداء من املبحث 

األول وانتهاء باملبحث الخامس.
وتناول��������ت الباحث��������ة ف��������ي مقدم��������ة كتابه��������ا ان��������ه في 
املجتمعات البدائي��������ة كان رئيس العائلة أو القبيلة 
يحتكر لنفس��������ه السيادة املطلقة على أفراد جماعته 
فيفصل بني منازعاتهم املدنية كيف يهوى ويشاء 

دون االلت��������زام بقواعد ثابت��������ة، وكذلك امللوك القدماء 
الذي��������ن لهم الوالية املطلقة على كافة النزاعات التي 
تحدث ويس��������تعينون في ذلك بأعوانهم من الطبقة 
األرس��������تقراطية أو الكهن��������ة، م��������ع ذل��������ك ال تخ��������ل تلك 
العصور من ملوك شرعوا قوانني محددة لوضع حد 
للظلم والتعسف، إلى إن ظهرت القوانني الوضعية 
التي منحت القضاة س��������لطة تقديرية واس��������عة جدًا 
في تحديد العقوبات، أما الش��������ريعة اإلسالمية فقد 
اعتمدت نظام الس��������لطة القضائية املقيدة بالنسبة 
الى للعقوبات املحددة و نظام الس��������لطة القضائية 

املطلقة بالنسبة للعقوبات غير املحددة.  
 كما تناول��������ت الباحثة في املبحث األول من كتابها 

)مفه��������وم قاع��������دة اس��������تنفاذ والية القاض��������ي املدني 
عل��������ى النزاع املعروض إمامه(، وتطرقت الكاتبة في 
املبحث الثاني منه إلى خطاب )تطبيقات استنفاذ 
والي��������ة القاضي عل��������ى األح��������كام القضائي��������ة(، وفي 
املبحث الثالث منه أش��������ارت الكاتبة إلى )اس��������تنفاذ 
والية القاضي في فترة ما بني إعالن ختام املرافعة 
وحتى صدور الحكم(. إضاف��������ة لذلك بينت الكتابة 
ف��������ي املبحث الرابع منه )ح��������ق القاضي في مراجعة 
األحكام بغير طرق الطعن املقررة قانونًا(. وختمت 
)مجال  الكتابة كتابها وفي املبحث الخامس منة ب�
تطبيق قاعدة اس��������تنفاذ والية القاضي بعد صدور 

الحكم واكتسابه الدرجة القطعية(.

وبين��������ت ان��������ه وفق��������ًا لقان��������ون اإلثب��������ات العراقي فان 
للقاضي سلطة واسعة في توجيه الدعوى واتخاذ 
أي أجراء من إجراءات اإلثبات يراه مناس��������بًا لكشف 
الحقيقة، حيث تبدأ هذه الس��������لطة من لحظة دخول 
الن��������زاع في ظل واليت��������ه فتكون الوالي��������ة مطلقة في 
توجبه الخصومة وأدارتها ثم تضيق هذه السلطة 
ف��������ي الفترة م��������ا بعد إع��������الن ختام املرافع��������ة وحتى 
النطق بالحكم وقد تتس��������ع مرة أخرى فيما لو قرر 
القاض��������ي إعادة إدخال الدع��������وى إلى واليته بعد إن 
يق��������رر فتح باب املرافعة، وفي مرحلة ما بعد النطق 
بالحكم فال يح��������ق للقاضي بعده��������ا إصدار الحكم 

خالف ما نطق به.

قاعدة استنفاذ والية القاضي المدني على النزاع

 ■ غالف الكتاب

■ بابل / مروان الفتالوي

 لم يكن يعلم )ر. و( الذي يبلغ من العمر 
خمس��������ني عام��������ا أن الح��������ادي عش��������ر من 
كان��������ون الثاني ع��������ام 2022 هو آخر يوم 
في حياته، فبعد انتهائه من عمله عاد 
في الس��������اعة الواحدة ظه��������را، لكن وهو 
يهم بالدخول إلى داره بعد نهار ش��������اق 
من العمل سمع جلبة مشاجرة وصراخ 
على مقربة من��������ه فأخذ يراقب من بعيد 
حت��������ى تطورت املش��������اجرة إل��������ى معركة 

بالعصي والسكاكني والهراوات.
الضحية لم يأخذ وقتا طويال للتفكير 
حتى ب��������دأ يتقدم نحو املش��������اجرة كون 
طرف��������ي الن��������زاع م��������ن منطقت��������ه ويتمتع 
بعالق��������ة طيب��������ة معه��������م بس��������بب رابطة 
الج��������وار لفت��������رة طويل��������ة، فعندما دخل 
وس��������ط املناوشات تلقى طعنة بواسطة 

حربة عل��������ى كتفه األيس��������ر ث��������م تبعتها 
طعنة أعمق في املكان نفس��������ه بواسطة 

سكني فوقع مغشيا عليه.
كان��������ت مش��������اجرة دامية، تختل��������ط فيها 
الضرب��������ات والطعنات، وض��������ع فيها )ر( 
نفس��������ه في الوس��������ط بغية فض الشجار 
فكان على ما يبدو أن هذه املهمة تفوق 
قدرته، حتى تلقى الطعنتني ولم يعرف 
الطاعن��������ون أنفس��������هم إن كان��������وا قام��������وا 
ه��������م بذلك أم ال، وقع مغش��������يا عليه فنال 
منه النزي��������ف ولم يس��������عفه الذهاب الى 

املستشفى فقد كان خسر حياته.
العائلت��������ان املتخاصمت��������ان املجاورتان 
ملنزله نش��������بت خالفات بينهما بس��������بب 
عالق��������ة غرامية كونها ش��������اب من إحدى 
العائلتني مع فت��������اة في العائلة األخرى 
حتى تطورت هذه الخالفات الى معركة 
كانت حصيلتها مقت��������ل الجار الذي لم 

يكن طرفا في املوضوع.
االجراءات  التحقي��������ق  اتخذت محكم��������ة 
ودون��������ت  املتهم��������ني  بح��������ق  القانوني��������ة 
األمني��������ة  واملف��������رزة  الش��������هود  إف��������ادات 
بالح��������ق  املدع��������ني  وأق��������وال  القابض��������ة 
الش��������خصي وجاءت إف��������ادة املخبر بأنه 
ش��������اهد املتهمني )م( و)ا( عندما وجها 

الطعنتني للمجنى عليها.
وجاءت إفادة الشهود مطابقة مع ما 
جاء ف��������ي التقرير الطبي التش��������ريحي 
عميقت��������ني  طعنت��������ني  أن  أورد  ال��������ذي 
س��������ببتا نزفا ش��������ديدا أدى إلى وفاته، 
ووجدت محكم��������ة الجنايات / الهيئة 
الثانية في باب��������ل أن األدلة املتحصلة 
ف��������ي الدع��������وى وأقوال الش��������هود كافية 
للحكم على املتهمني بالس��������جن املؤبد 
اس��������تنادا إلى أح��������كام امل��������ادة 405 من 

قانون العقوبات.

دخ��ل لفض الن��زاع.. فتلق��ى طعنتين س��لبتا حياته!
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