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تقبل االحكام القضائية

نصف الناس أع��������داء للقاضي.. هذا ان ع��������دل... هذه املقولة 
أضح��������ت قناعة راس��������خة في أذهان كل م��������ن يتولى القضاء 
ويص��������در األحكام للفص��������ل في منازعات الن��������اس... فكل من 
يصدر الحك��������م ضده وأهله وذويه وأصحاب��������ه لن يتقبلوا 
حكم القضاء وهذا األمر يتماش��������ى مع الفطرة اإلنس��������انية 
والجبل��������ة التي جبل عليها بني البش��������ر فليس مطلوبا من 
ش��������خص يخس��������ر أمواله أو حريته بس��������بب حك��������م قضائي 
ان يش��������عر بالود تجاه املحكمة والرض��������ا تجاه حكمها بل 
العك��������س ان من املتوق��������ع ان يوجه س��������هام النق��������د للقاضي 
ولحكمه القضائ��������ي.... كذلك فإن أغل��������ب القضاة قد وطنوا 
 عن 

ٔ
أنفس��������هم عل��������ى تحمل التبع��������ات الثقيل��������ة التي تنش��������ا

ممارس��������ة أعمالهم القضائية... فكلهم يعلمون ان أحكامهم 
غير مقدسة وال أدل على ذلك شيء أكثر من وجود محاكم 
التمييز التي تنقض القرارات املشوبة بمخالفة القانون أو 
بالخطأ  في اإلجراءات القانونية.... التعليق على القرارات 
طبيعي جدا ونقدها كذلك لكن نقصد به ذلك النقد العلمي 
املهني الذي يصدر من املتخصصني ممن يمتلكون األدوات 
القانونية والعلمية لتحليل القرارات ومعرفة أس��������انيدها، 
أما اإلس��������اءة للمؤسس��������ة القضائية بطريق��������ة تنتقص من 
هيبتها ف��������إن ذلك يلقي بظالله الس��������لبية على عموم نظام 
التقاضي ومنظومة العدالة في البلد ألن القضاء هو الركن 
الذي يرتكز عليه البن��������اء القانوني واإلداري للدولة اضف 
ال��������ى ذلك فإن القض��������اة يطبقون القوان��������ني وال يصنعونها 
وربم��������ا كانت هناك أحكام��������ا صدرت تطبيقا لتش��������ريعات 
مشوهة أو معيبة بعيوب تشريعية كثيرة اال ان القضاة ال 
يملكون س��������لطة عدم تطبيقها وان مسؤولية تعديلها تقع 
على عاتق مجلس النواب وهو السلطة املختصة بتشريع 
القوان��������ني وس��������نها وه��������ذا هو األس��������اس الذي تق��������وم عليه 
ال��������دول التي تفصل االختصاصات بني س��������لطاتها الثالث، 
التش��������ريعية والتنفيذية والقضائية، وم��������ع اننا ال نطالب 
عامة الناس بهذا الفهم الدقيق لحدود صالحيات املحاكم 
والقضاة االن ان هذا الفهم يجب أن تعكسه النخب املثقفة 
الت��������ي تمتلك قدرة عل��������ى صناعة الرأي الع��������ام والتأثير به 
في أن تمارس دورها لترس��������يخ ثقافة دعم القضاء وتفهم 
م��������ا يصدر عنه من أحكام وان القضاة غير مس��������ؤولون عن 
القصور الذي يرافق بعض التشريعات ويجعلها سببًا في 

بعض التعقيدات واملشاكل التي يشهدها واقع الناس.

بغداد / سحر حسني 
 أكدت محكم��������ة تحقيق الرصافة املختصة 
بقضايا النزاهة وغسل األموال والجريمة 
الرقابي��������ة  الجه��������ات  ق��������درة  االقتصادي��������ة 
والقضائية على الحد من جريمة مكافحة 
غس��������ل األموال، محذرة من "ظاهرة جديدة 
طرأت على القط��������اع املالي في العراق وهي 
ظاه��������رة النق��������ود االفتراضي��������ة او الرقمي��������ة 
Virtual money الت��������ي لي��������س له��������ا وج��������ود 
ضابط��������ة  أي  دون  ودخوله��������ا  حقيق��������ي، 
قانوني��������ة او رس��������مية والتي م��������ن املمكن أن 

تكون ممرًا مواتيًا لعملية غسل األموال. 

وعن مدى املس��������توى الرقابي على األموال 
ق��������ال القاض��������ي منجد  وآلي��������ة متابعته��������ا، 
غ��������ازي فيصل ف��������ي تصري��������ح ل�"القضاء" أن 
"التحوي��������الت الت��������ي تقوم بها املؤسس��������ات 
املالي��������ة داخلي��������ا وخارجي��������ا كاف��������ة تخضع 
إل��������ى نظام )املقس��������م الوطني( الذي أنش��������أه 
البنك املركزي كمك��������ون من مكونات البنية 
التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق 
والذي كان احد أهداف��������ه إيجاد )قاعدة من 
البيان��������ات( لتل��������ك التحوي��������الت"، فضال عن 
"املعلومات املتحصلة من نظام التس��������وية 
اإلجمالية اآلني��������ة )RTGS( الذي يوفر آلية 

يت��������م م��������ن خالله��������ا الحصول عل��������ى كل من 
املعالج��������ة والتس��������وية ألوام��������ر الدفع عالية 

القيمة واية معلومات عن ذلك ". 
كم��������ا ان القاضي غازي يلفت الى أن قانون 
مكافحة غس��������ل االم��������وال في مادت��������ه ١٤ قد 
اش��������ترط عل��������ى جمي��������ع املؤسس��������ات املالية 
الحكومية واالهلية س��������واء ما يتعلق منها 
باملصارف او ش��������ركات الدف��������ع االلي ايجاد 
قسم ملكافحة غس��������ل االموال وذلك لتفعيل 
اجراءات الحوكمة في تلك املؤسس��������ات اال 
ان "عم��������ل ه��������ذا القس��������م تش��������وبه مالحظات 
عل��������ى الصعيد العمل��������ي وتحدي��������دا في ما 

يتعلق باملؤسسات املالية الخاصة في انه 
ال يتمتع باالس��������تقاللية الالزمة ملمارس��������ة 
عمل��������ه الرقابي كون ما يس��������تحق للعاملني 
فيه م��������ن أجور يدفع عبر املؤسس��������ة ذاتها" 
وهو ما يحتاج لتنظيم ادق من قبل البنك 

املركزي.
ومن جهة أخ��������رى، تطرق غ��������ازي ل�"ظاهرة 
جديدة بدأت تطرأ عل��������ى القطاع املالي في 
العراق وه��������ي ظاهرة النق��������ود االفتراضية 
او الرقمي��������ة Virtual money التي ال تتمتع 
بوج��������ود حقيقي ويتم تداوله��������ا فقط عبر 
خوارزميات رياضية في االنترنيت وتعمل 

رس��������مية"،  او  قانوني��������ة  اي ضابط��������ة  دون 
مح��������ذرا من مغب��������ة أن "تكون مم��������رًا مواتيًا 
لعملية غسل االموال والتهرب الضريبي"، 
مش��������يرا إلى أن "ه��������ذه النق��������ود تختلف عن 
 )electronic money( النق��������ود االلكتروني��������ة
 ألنظمة الدفع اآللي وهي 

ً
التي تكون محال

نقود ش��������رعية تش��������ير الى النقد الحقيقي"، 
مهيب��������ا باملش��������رع معالجة ه��������ذه الظاهرة 
عبر إصدار التش��������ريعات املالئمة للتعامل 
معها خصوصًا مع ما شهدناه مؤخرًا من 

انهيار تاريخي لقيمتها.
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القضاء يحذر من "النقود الرقمية" 
ويكشف أساليب غسل األموال في العراق

بغداد / عالء محمد

أحصت صحيف��������ة "القضاء" دعاوى تهري��������ب اآلثار في 
العراق، فوجدت أن محاكم االستئناف التابعة ملجلس 
القضاء األعلى عدا إقليم كردس��������تان سجلت منذ بداية 
العام الحالي وحتى هذه اللحظة )118( دعوى، محكمة 
استئناف الكرخ كانت لها الحصة االكبر ب� )23( دعوى، 
ثم محكمة اس��������تئناف بابل ب� )21( دعوى، تأتي بعدها 
محكمة اس��������تئناف الرصافة ب� )14( دعوى، فيما خلت 
محاك��������م ديالى وذي قار وميس��������ان والقادس��������ية من اية 

دعاوى خالل هذا العام. 
يؤكد قاض��������ي أول محكمة تحقيق الك��������رخ األولى علي 
حس��������ني جفات أن "البلد مازال يعاني من تهريب اآلثار 
واملتاجرة بها س��������واء داخل العراق أو خارجه، وازدادت 
ه��������ذه الجريمة بعد عام 2014، الس��������يما أثناء س��������يطرة 
الجماع��������ات اإلرهابي��������ة لعصاب��������ات داع��������ش اإلرهابية 
عل��������ى محافظ��������ة نين��������وى بالنتيجة كان اس��������تحواذهم 
عل��������ى املواقع األثرية، اذ اس��������تخدمت ه��������ذه العصابات 
 جريم��������ة تهري��������ب اآلث��������ار واملتاج��������رة به��������ا كج��������زء م��������ن 

تمويلها".
وأضاف القاض��������ي االول ملحكمة تحقي��������ق الكرخ: "تقف 
خلف تهريب اآلثار عصابات منظمة اعتادت التهريب 
واملتاجرة بالقطع األثرية حيث تتركز هذه العصابات 
في محافظات بابل وذي ق��������ار وبغداد ونينوى واقليم 

كردستان". 
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تسجيل 118 دعوى 
تهريب اآلثار 
خالل 8 أشهر

بغداد / مروان الفتالوي
كش��������فت إحصائية رس��������مية حصل��������ت عليها "القضاء" تس��������جيل 
املحاكم العراقية 4092 حالة طالق لنس��������اء لم يبلغن الخامس��������ة 
عشرة خالل عامي )2020-2021(، فيما ذكر قضاة متخصصون 
بقضاي��������ا األح��������وال الش��������خصية أن الزواج املبكر احد األس��������باب 

الرئيسية التي تضاعف نسب الطالق في العراق.
وذك��������رت اإلحصائية أن الع��������ام 2020 س��������جل 1498 حالة، بينما 

ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021.
ومن بني 16 محافظة أحصتها "القضاء" احتلت املوصل املرتبة 
األولى بتس��������جيلها 1155 حالة طالق، إذ انفصلت 442 فتاة عن 
زوجه��������ا في عام 2020، وتضاعفت هذه النس��������بة في العام 2021 

حتى بلغت 713 حالة طالق لفتاة شابة.
ويق��������ول قاضي األحوال الش��������خصية في املوصل حس��������ن جلوب 
"مع تط��������ور املجتمعات، ال يزال العراق يعان��������ي من وجود زواج 
القاصرات بس��������بب األعراف والتقالي��������د املتوارثة، إذ يرى الكثير 
أن الزواج ستر املرأة ومس��������تقبلها املعهود، وهذه الخطأ شائع 

في املجتمع".
وبشأن العوامل األكثر تس��������ببا باالنفصال يعرج القاضي على 
"الوضع االقتصادي الذي يس��������اهم بشكل مباشر في الخالفات 
بني األزواج، وكذلك املس��������توى الثقافي وعدم االنسجام الفكري 

ب��������ني الزوجني بس��������بب صغ��������ر أعماره��������م إضافة إلى األس��������باب 
املباش��������رة في توت��������ر العالق��������ات ومنها تطور املجتم��������ع ومواقع 

التواصل االجتماعي والخيانة الزوجية االلكترونية".
وع��������ن خصوصية املوصل ذك��������ر أن "االنفت��������اح االجتماعي الذي 
حدث بعد تحرر املدينة من تنظيم داعش اإلرهابي ساهم أيضًا 

في زيادة الحاالت".
وأض��������اف أن "الرابط��������ة الزوجية ل��������م تعد كانت، حتى أن أبس��������ط 
األس��������باب تؤدي إلى الط��������الق"، الفتا إلى ان "الكثير من أس��������باب 
الطالق تبدو غريبة مثال أن أس��������تاذة جامعية ارتبطت بس��������ائق 
تاكس��������ي ال يمتلك مس��������توى علميا وانفصلت ع��������ن زوجها الذي 

يعمل تدريسيا في الجامعة نفسها".
وع��������ن دور القضاء للحد م��������ن حاالت الطالق يذك��������ر أن "القضاة 
يبذلون ما وس��������عهم عن��������د حضور زوجني ل��������م ينفصال بعد، إذ 
تقوم املحكمة بإحالة الزوجني إل��������ى مكاتب البحث االجتماعي 
لغرض الوقوف على أس��������باب الخالف ومحاولة تقريب وجهات 
النظ��������ر بينهم��������ا وبعد ذل��������ك يتم تحدي��������د موع��������د للمرافعة أمام 
املحكمة حيث تق��������وم املحكمة متمثلة بالقاضي بتقديم النصح 

واإلرشاد لغرض إصالح ذات البني".
لكن كل ذلك يبدو غير كاف للحد من حاالت الطالق، فقد سجلت 
رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف الرصافة 621 حال��������ة طالق للفتيات 

دون ال�15، كانت النس��������بة األكبر في مدين��������ة الصدر ذات الكثافة 
السكانية العالية.

ويق��������ول القاضي جعف��������ر املالكي ال��������ذي ينظر قضاي��������ا األحوال 
الش��������خصية في مدين��������ة الصدر، إن "املادة 8 م��������ن قانون األحوال 

الشخصية رقم 188 لسنة 1959 املعدل نصت على: 
 1 - إذا طل��������ب م��������ن أكمل الخامس��������ة عش��������رة م��������ن العم��������ر الزواج 
فللقاض��������ي ان ي��������أذن به اذا ثبتت ل��������ه أهليته وقابليت��������ه البدنية 
بعد موافقة وليه الش��������رعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه 
موافقته خالل مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه 

غير جدير باالعتبار اذن القاضي بالزواج.
2 - للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامس��������ة عش��������رة من العمر 
اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط إلعطاء األذن 

تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
ويفس��������ر القاضي هذه املادة بأنها "أج��������ازت زواج القاصر بإذن 
م��������ن القاضي او اذن من الولي الش��������رعي، فاملش��������رع عند اجازته 
هذا الزواج اراد ان يكون ذلك منس��������جما مع الشريعة اإلسالمية 
الت��������ي اقتصرت البلوغ على املظاهر الفس��������يولوجية عند الرجل 

او املرأة".
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طالق أكثر من 4000 امرأة دون سن الـ15 خالل عامين

بغداد / القضاء
ش��������هدت محكمة التحقيق املركزية في رئاسة 
استئناف بغداد الرصافة حملة إعمار واسعة 
في بنايتها إلظهارها بحلة جديدة، بناء على 
توجيهات مباش��������رة من قب��������ل مجلس القضاء 
األعل��������ى باالهتم��������ام باملبان��������ي ودور القضاء 
كونه��������ا تمث��������ل صروحا للعدال��������ة تليق بهيبة 
القضاء العراقي وتس��������هم ف��������ي تقديم الخدمة 

القضائية للمواطنني. 
وقال املهن��������دس األقدم في محكم��������ة التحقيق 
املركزية عبد الهادي علي إنه "بتوجيه مباشر 
من قبل قاضي أول محكمة التحقيق املركزية 
الس��������يد جبار عبد دلي بض��������رورة إظهار هذه 
املحكمة بأبهى ص��������ورة من الناحية الخدمية 
و العمراني��������ة ق��������ام كادر الصيان��������ة ف��������ي ه��������ذه 
املحكم��������ة بالب��������دء بأعم��������ال التأهيل الش��������املة 

ابت��������داء من خ��������ارج املحكمة وص��������وال إلى آخر 
طابق للبناية مس��������تعينا بالجه��������ات املانحة 
 وه��������ي هيئ��������ة الحش��������د الش��������عبي وعملي��������ات 

بغداد".
وأض��������اف أن "بناي��������ة املحكمة ش��������هدت تأهيل 
الحدائق األمامية بالكامل كما تضمن نصب 
ناف��������ورات، وإضاف��������ة ديك��������ورات للحدائق مع 
زراع��������ة أنواع متع��������ددة من األش��������جار"، مبينا 

أن "الترميم ش��������هد اس��������تبدال الباب الرئيسية 
للمحكمة واستبدالها بأخرى حديد تحتوي 
على زجاج مقس��������ى سمك )١٠( ملم مع تجهيز 
وتثبي��������ت ش��������عار مجلس القض��������اء االعلى في 
املنطق��������ة العلوية للباب وت��������م عمله عن طريق 

.")cnc( ماكنة الحفر
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حملة إعمار واسعة في محكمة التحقيق المركزية
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كربالء.. السجن 15 سنة لتاجر 

خمدرات يحوز )1140( حبة
مراهق يقتل معلمة متقاعدة 

من أجل دراجة ناريّة !
كيف يتعامل القانون العراقي مع 

اخليانة الزوجية عرب الهاتف؟

بغداد / ساهرة رمضان
أعلن��������ت املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا 
عن حس��������م 22 من الدعاوى والطلبات 

الدستورية لشهر تموز املاضي.
وذكرت مراس��������لة "القضاء" ان املحكمة 
أصدرت قرارات ع��������دة في تموز منها؛ 
قرارها ب��������رد الدع��������وى املرقم��������ة )50/

اتحادي��������ة/2022( الخاص��������ة باملدع��������ي 
س��������عد كمبش في طلب الغ��������اء الفقرة 
)1( م��������ن االمر الديوان��������ي املرقم )450( 
املتضمن )إنهاء تكليف الس��������يد سعد 
حمي��������د كمبش م��������ن مهمات تس��������يير 
شؤون الوقف الس��������ي وكالة( واعتبار 
انه��������اء تكليفه صحيحا وكذلك الحكم 
بع��������دم صحة ما ج��������اء بالفقرة )2( من 

االمر الديواني )450(".
واضاف��������ت ان "املحكم��������ة قض��������ت ب��������رد 
)90/اتحادية/2022(  املرقمة  الدعوى 
لعدم وج��������ود س��������ند قانون��������ي فيه��ا"، 
الفتة إلى "حسم الدعوى املرقمة )94/

اتحادية/2022( الخاصة بطلب الحكم 
بعدم صحة عضوية النائبة )هه ريم 
كمال خورش��������يد( عن الدائ��������رة الثالثة 
ف��������ي محافظة اربيل واعادة املقعد الى 
املدعي��������ة". وبين��������ت ان "املحكم��������ة ردت 

)73/اتحادية/2022( املرقمة  الدعوى 
املتضمنة طلب املدعية الحكم ببطالن 
عضوية النائب )حيدر علي ش��������يخان 
بربون��������ي( وبأحقية ش��������غلها للمقعد 

النيابي ضمن دائرتها االنتخابية".
اص��������درت  املحكم��������ة  ان  وتابع��������ت 
قرارها ب��������رد الدع��������وى املرقم��������ة )91/

بطل��������ب  الخاص��������ة  اتحادي��������ة/2022( 
الحكم بعدم دستورية وعدم قانونية 
رفض الطع��������ن املقدم من املدعية )ثناء 
ف��������رج عثم��������ان الربيعي( ال��������ى مجلس 
الن��������واب بتاري��������خ 2022/2/7 والحكم 
بعدم صحة وعدم دس��������تورية النائب 
)غص��������ون حميد عطية الفرطوس��������ي( 
املرشحة عن محافظة ميسان الدائرة 

االولى واستبدالها باملدعية. 
واكدت ان املحكمة ردت دعوى املدعية 
املرقمة )137/اتحادية/2022( الخاصة 
بطل��������ب املدعية ) فاطمة عباس فاضل 
والي( املرش��������حة النتخاب��������ات مجلس 
النواب عن الدائرة االولى في محافظة 
البص��������رة ال��������زام املدعى علي��������ه باعمال 
امل��������ادة )52( والتمكني م��������ن الحصول 
عل��������ى املقعد النيابي ب��������دال من النائب 

)عالء صباح مرعي الحيدري(.

المحكمة االتحادية العليا 
تحسم 22 دعوى

السيد رئيس مجلس القضاء األعلى يستقبل السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
األح��������د المواف��������ق 28 / 8 / 2022. حيث أش��������اد الس��������يد الكاظمي بأداء القضاء وأبدى اس��������تعداد 
الحكومة لتقديم كل ما من ش��������أنه دعم القضاة لتمكينهم م��������ن أداء واجبهم الوطني في أفضل 

الظروف.. عدسة/ حيدر الدليمي

https://www.hjc.iq/view.70037/
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الدليل الرقمي 
في االبتزاز االلكتروني

ف��������ي ظل التق��������دم التقني في العص��������ر الحالي ظه��������رت صور من 
االجرام ترتب��������ط بالتقنيات وقد تزايدت مع��������دالت هذه الجرائم 
في اآلونة االخيرة وان تفاقم الجرائم االلكترونية يشكل تهديدا 
مباش��������را ألكث��������ر املرافق العلمي��������ة واملصال��������ح الخاصة ويقوض 
األم��������ن االجتماع��������ي ويمثل عدوان��������ا على حقوق األف��������راد ويعد 
االثبات من اه��������م التحديات التي تواج��������ه الجريمة االلكترونية 
وخصوص��������ا جريم��������ة االبت��������زاز االلكتروني حيث ان اكتش��������اف 
الجريمة االلكترونية ليس باألمر الس��������هل حيث ان اثباتها امر 
يحيط به الكثير من الصعاب فجريمة االبتزاز االلكتروني تقع 
خ��������ارج اطار الواقع املادي امللموس لكونها ترتكب باس��������تخدام 

االنترنت واجهزة االتصال الذكية.
 وان االدل��������ة االلكتروني��������ة التي ظهرت حديثا تقوم على اس��������س 
علمي��������ة بحتة تتضمن حقائق ثابتة تس��������اعد في اثبات نس��������بة 
الجريم��������ة واالثبات في الجرائم التقليدي��������ة يختلف عن االثبات 
ف��������ي الجرائ��������م االلكترونية وه��������ذه الخصوصي��������ة تتجلى في ان 
الدلي��������ل الرقمي يميز الجريمة االلكترونية مما يلقي بالعراقيل 
والصعوبات امام السلطات املختصة باإلثبات ويعتبر البحث 

عن االدلة هو الهدف الذي تسعى اليه انظمة العدالة.
 ومع ارتفاع معدالت جرائم االبتزاز االلكتروني فان على املواطن 
ان يتعام��������ل بحذر مع االجهزة االلكترونية الحديثة ومنها عدم 
ارس��������ال الصور الش��������خصية ألي ش��������خص ومهما كان��������ت الثقة 
خوفا من س��������رقة حس��������ابه وعدم االحتفاظ بالصور الشخصية 
في برامج الدردشة وضرورة اختيار كلمة مرور صعبة تتكون 
من ارقام وحروف وعدم قبول صداقة من أش��������خاص مجهولني 
وعدم فتح الرس��������ائل التي تمثل روابط اذ تتضمن تلك الرسائل 
فايروس��������ات الختراق الحس��������اب والتهكير وع��������دم الدخول على 
املواق��������ع غير املعروف��������ة ومواق��������ع االعالنات املش��������بوهة ومواقع 
التعي��������ني والوظائف وهي مواقع وهمي��������ة ونجد من الضروري 
تحدي��������ث املعلوم��������ات وتغيير الرقم الس��������ري بني فت��������رة واخرى 
ووض��������ع الحماية الكافية ل��������ه باألرقام والح��������روف وعدم تداول 
البيانات الشخصية والسرية الخاصة باألسرة وكذلك بيانات 
البطاقة االئتمانية وعدم تقديم املستمسكات الرسمية والصور 
الش��������خصية اال التأك��������د من الجهات الرس��������مية حي��������ث ان الكثير 
من حاالت االبت��������زاز االلكتروني يعود لألخط��������اء التي يرتكبها 
الضحية ناجمة عن الجهل وقلة الخبرة باس��������تخدام التقنيات 
والدليل الرقمي هو الدليل املأخوذ من اجهزة الحاس��������وب وهو 
يكون على ش��������كل مجاالت مغناطيس��������ية او نبض��������ات كهربائية 
ممك��������ن تجميعه��������ا وتحليله��������ا باس��������تخدام برام��������ج وتطبيقات 
وتكنولوجي��������ا خاص��������ة وان ه��������ذه البيان��������ات او املعلومات التي 
تتمكن م��������ن ان تثبت بان جريمة ما وقع��������ت او وجود صلة بني 

الجريمة والجاني.
 ويرجع السبب الى تسمية الدليل الرقمي الى ان البيانات داخل 
وس��������ط الجريمة االفتراضي س��������واء كانت صور او تس��������جيالت 
تأخذ ش��������كل أرقام داخل اجهزة الحاس��������وب بتش��������فير معني وان 
الدلي��������ل الرقم��������ي يتم التوص��������ل اليه من قبل الجه��������ات املختصة 
وتقديمه للقضاء فالدليل الرقمي له بيئته الخاصة التي يوجد 
فيه��������ا وهي بيئ��������ة افتراضية حيث انه يتمي��������ز بالطبيعة الفنية 
ويتم استنس��������اخ الدليل الرقمي من العالم االفتراضي ويتم ذلك 
بوس��������ائل علمية عن طريق املعامل املعلوماتية ويتميز الدليل 
الناتج عن االجهزة االلكترونية بالس��������رعة العالية عند حركتها 
في شبكة االتصال ويستطيع الخبير نسخ الدليل الرقمي عدة 
نس��������خ بحيث تكون مطابق��������ة لألصل وتتمت��������ع بحجية االثبات 
والقيمة العلمية كاألصل نفس��������ه وهذا م��������ا يميز الدليل الرقمي 
عن االدل��������ة التقليدية وهذه الطريقة فيه��������ا ضمانة من التالعب 
والعبث والتحريف باألصلي وعن طريق الدليل الرقمي يسهل 
عل��������ى الجهات املختصة مراقبة املجرم االلكتروني والبحث عنه 

ومعرفة معلوماته الشخصية والدليل 
الرقم��������ي ال يرى ع��������ن طري��������ق الحواس 
الطبيعي��������ة لإلنس��������ان ألن��������ه يتكون من 
نبض��������ات كهربائي��������ة ال يمك��������ن ملس��������ها 
فهو دليل غير ملم��������وس أي غير مادي 
وهن��������اك صعوب��������ات تواجه الس��������لطات 
باإلثب��������ات عن طري��������ق الدلي��������ل الرقمي 
منه��������ا س��������هولة مح��������و الدلي��������ل وعرقلة 
الوصول ال��������ى الدلي��������ل والضخامة في 

القاضي كاظم عبد جاسم الزيديحجم املعلومات.

■ بغداد / مروان الفتالوي

كش��������فت إحصائي��������ة رس��������مية حصلت 
عليه��������ا "القض��������اء" تس��������جيل املحاك��������م 
العراقي��������ة 4092 حال��������ة طالق لنس��������اء 
ل��������م يبلغ��������ن الخامس��������ة عش��������رة خالل 
عام��������ي )2020-2021(، فيما ذكر قضاة 
األح��������وال  بقضاي��������ا  متخصص��������ون 
الش��������خصية أن ال��������زواج املبك��������ر اح��������د 
األس��������باب الرئيس��������ية الت��������ي تضاعف 

نسب الطالق في العراق.
وذك��������رت اإلحصائي��������ة أن الع��������ام 2020 
س��������جل 1498 حالة، بينما ازداد العدد 

إلى 2594 في عام 2021.
أحصته��������ا  محافظ��������ة   16 ب��������ني  وم��������ن 
"القض��������اء" احتل��������ت املوص��������ل املرتب��������ة 
األولى بتس��������جيلها 1155 حالة طالق، 
إذ انفصلت 442 فت��������اة عن زوجها في 
ع��������ام 2020، وتضاعفت هذه النس��������بة 
ف��������ي العام 2021 حتى بلغت 713 حالة 

طالق لفتاة شابة.
ويق��������ول قاض��������ي األحوال الش��������خصية 
في املوصل حس��������ن جل��������وب "مع تطور 
املجتمعات، ال يزال العراق يعاني من 
وجود زواج القاصرات بسبب األعراف 
والتقاليد املتوارثة، إذ يرى الكثير أن 
الزواج ستر املرأة ومستقبلها املعهود، 

وهذه الخطأ شائع في املجتمع".
تس��������ببا  األكث��������ر  العوام��������ل  وبش��������أن 
عل��������ى  القاض��������ي  يع��������رج  باالنفص��������ال 
"الوض��������ع االقتص��������ادي الذي يس��������اهم 
بش��������كل مباش��������ر ف��������ي الخالف��������ات بني 
الثقاف��������ي  املس��������توى  األزواج، وكذل��������ك 
وعدم االنسجام الفكري بني الزوجني 
بس��������بب صغ��������ر أعماره��������م إضافة إلى 
األس��������باب املباشرة في توتر العالقات 
ومواق��������ع  املجتم��������ع  تط��������ور  ومنه��������ا 
والخيان��������ة  االجتماع��������ي  التواص��������ل 

الزوجية االلكترونية".
وع��������ن خصوصي��������ة املوص��������ل ذك��������ر أن 
"االنفت��������اح االجتماع��������ي ال��������ذي ح��������دث 
بع��������د تحرر املدينة م��������ن تنظيم داعش 

اإلرهاب��������ي س��������اهم أيض��������ًا ف��������ي زيادة 
الحاالت".

وأض��������اف أن "الرابطة الزوجية لم تعد 
كانت، حتى أن أبس��������ط األسباب تؤدي 
إلى الطالق"، الفت��������ا إلى ان "الكثير من 
أس��������باب الطالق تب��������دو غريبة مثال أن 
بس��������ائق  ارتبطت  أس��������تاذة جامعي��������ة 
تاكس��������ي ال يمتل��������ك مس��������توى علمي��������ا 
وانفصل��������ت ع��������ن زوجها ال��������ذي يعمل 

تدريسيا في الجامعة نفسها".
وع��������ن دور القض��������اء للحد م��������ن حاالت 
الط��������الق يذك��������ر أن "القض��������اة يبذل��������ون 
م��������ا وس��������عهم عن��������د حض��������ور زوجني 
ل��������م ينفصال بع��������د، إذ تق��������وم املحكمة 
بإحال��������ة الزوجني إل��������ى مكاتب البحث 
االجتماع��������ي لغ��������رض الوق��������وف عل��������ى 
تقريب  الخ��������الف ومحاول��������ة  أس��������باب 
وجهات النظر بينهما وبعد ذلك يتم 
تحديد موع��������د للمرافعة أمام املحكمة 
حيث تقوم املحكمة متمثلة بالقاضي 
النص��������ح واإلرش��������اد لغرض  بتقدي��������م 

إصالح ذات البني".
لكن كل ذل��������ك يبدو غير كاف للحد من 
حاالت الطالق، فقد س��������جلت رئاس��������ة 
 621 الرصاف��������ة  اس��������تئناف  محكم��������ة 
حالة ط��������الق للفتيات دون ال�15، كانت 
النس��������بة األكبر في مدينة الصدر ذات 

الكثافة السكانية العالية.
ويق��������ول القاضي جعف��������ر املالكي الذي 
ينظر قضايا األحوال الش��������خصية في 
مدينة الص��������در، إن "املادة 8 من قانون 
األح��������وال الش��������خصية رقم 188 لس��������نة 

1959 املعدل نصت على: 
 1 - إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة 
من العمر الزواج فللقاضي ان يأذن به 
اذا ثبتت ل��������ه أهليته وقابليته البدنية 
بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع 
الول��������ي طل��������ب القاضي من��������ه موافقته 
خالل مدة يحددها له فان لم يعترض 
او كان اعتراضه غير جدير باالعتبار 

اذن القاضي بالزواج.
2 - للقاض��������ي ان يأذن ب��������زواج من بلغ 

الخامس��������ة عش��������رة من العمر اذا وجد 
ض��������رورة قص��������وى تدع��������و ال��������ى ذل��������ك, 
ويش��������ترط إلعطاء األذن تحقق البلوغ 

الشرعي والقابلية البدنية".
ويفس��������ر القاضي ه��������ذه امل��������ادة بأنها 
م��������ن  ب��������إذن  القاص��������ر  زواج  "أج��������ازت 
القاض��������ي او اذن من الولي الش��������رعي، 
فاملش��������رع عند اجازته هذا الزواج اراد 
ان يكون ذلك منس��������جما مع الش��������ريعة 
اإلسالمية التي اقتصرت البلوغ على 
املظاهر الفس��������يولوجية عند الرجل او 

املرأة".
لكن القاضي املالكي ال يرى "الظروف 
االجتماعية مهيأة لزواج القاصر اآلن، 
فمعظ��������م األزواج القص��������ر يعانون من 
الضع��������ف بامل��������وارد االقتصادية ألنهم 
غي��������ر مؤهلني للحصول عل��������ى للعمل 
بس��������بب صغ��������ر س��������نهم و ال يمك��������ن ان 
تغطي إيراداته��������م نفقات العائلة، كما 
ان الظ��������روف االجتماعي��������ة ايضا تدفع 
ال��������ى زواج القصر الناش��������ئة عن زواج 

األق��������ارب وكذلك العيش ف��������ي الطبقات 
االجتماعي��������ة الفقي��������رة حي��������ث ته��������رب 
العائل��������ة احيان��������ا من الفق��������ر من خالل 
زواج القاص��������ر خصوصا م��������ا يتعلق 
بزواج االناث وف��������ي كثير من االحيان 
والوع��������ي  اإلدراك  ضع��������ف  بس��������بب  و 
وعدم وج��������ود فرصة كافي��������ة للتعليم 
ينتهي هذا الزواج س��������ريعا بالطالق، 
امل��������أذون  مكات��������ب  وان  خصوص��������ا 
عل��������ى مصراعيها  الش��������رعي مفتوحة 
من اجل إطالق طلقة الرحمة على هذا 
الن��������وع من ال��������زواج النه��������ا جاهزة  من 
اجل الحص��������ول على املنافع املالية من 
دون إعطاء فرصة للزوجني بمراجعة 

نفسهما قبل الطالق".
وبش��������أن بعض الحاالت التي شهدها، 
يروي القاض��������ي "مرت علي العديد من 
الوقائع اذ حضرت امامي فتاة قاصر 
في دعوى ط��������الق كان الفارق بينها و 
بني زوجها 37 س��������نة وعندما سألتها 
ع��������ن س��������بب موافقتها عل��������ى مثل هذا 
ال��������زواج، كان الجواب ه��������و الندم، وفي 
كثير من االحيان يكون هناك اطفال و 
يقع عبء تربيتهم والعناية بهم على 

الجد والجدة".
ويجد القاضي ان "الوقت قد حان الى 
املذكورة  القانونية  النصوص  تعديل 
وإنه��������اء موض��������وع زواج القاص��������ر من 
خ��������الل اقت��������ران ال��������زواج بس��������ن البلوغ 
حصرا، اضاف��������ة إلى ض��������رورة تفعيل 
وجعل��������ه  االجتماع��������ي  الباح��������ث  دور 
مؤثرا في موض��������وع إصالح الزوجني 

قبل إيقاع الطالق".
العام��������ني املاضيني س��������جلت  وخ��������الل 
رئاس��������ة اس��������تئناف الك��������رخ 254 حالة 
ط��������الق لفتاة دون الخامس��������ة عش��������رة، 
وديالى 532، باب��������ل 405، النجف 138، 
ق��������ار 7، االنب��������ار 109،  كرك��������وك 7، ذي 
البصرة 195، واسط 79، صالح الدين 
23، املثن��������ى س��������جلت حالت��������ني اثنتني، 
ميس��������ان 235، كربالء 242، والقادسية 
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طالق أكثر من 4000 امرأة دون سن الـ15 خالل عامين

■ بغداد / غسان مرزة

الخيانة الزوجية كجريمة ينبغي 
أن تتوفر فيها بعض الشروط 
الشرعية لكي تكتمل أركانها 
وهذه الشروط هي العناصر 

املادية الذي ينبغي توافرها في 
أي جريمة كالعمل وكذلك توفر 

النية املسبقة للخيانة ، وتوفر أداة 
الجريمة، وكذلك وجود اإلثبات 

املادي للجريمة كوضع التلبس أو 
األحاديث املسجلة أو ما إلى ذلك 

فإذا اكتملت األركان املادية اكتملت 
بالبينة واإلقرار اكتملت أركان 
الجريمة. وباملقابل فليس أمام 

الزوجة أو الزوج سوى أن تطلب 
التفريق للضرر الحاصل جراء هذه 

الخيانة.

إن  القاض��������ي س��������تار ورور عيس��������ى  يق��������ول 
مفهوم الخيانة بش��������كل ع��������ام يعني اإلخالل 
بوعد الوفاء واإلخالص كقيمة تبنى عليها 
العالقة الشخصية، أما مفهوم الخيانة في 
العالقة الزوجية فتعني ممارس��������ة الجنس 
مع ش��������خص آخر غير الش��������ريك. ولم ترد في 
قانون األحوال الش��������خصية رقم 188 لس��������نة 
1959 النافذ واملعدل الخيانة الزوجية عبر 
الهات��������ف وإنما اخ��������ذ من القان��������ون الخيانة 

سببًا للتفريق بني األزواج إذا ثبتت.
أما في حالة رضا الزوج باستئناف الحياة 
الزوجي��������ة رغ��������م علم��������ه بح��������دوث الخيان��������ة 
الزوجي��������ة عب��������ر الهات��������ف، يذكر عيس��������ى أن 
"املش��������رع العراق��������ي ذك��������ر في امل��������ادة 378 من 
قان��������ون العقوبات ف��������ي الفق��������رة األولى منه 
)ال يج��������وز تحريك دع��������وى الزنا ضد أي من 
الزوج��������ني أو اتخاذ أي إج��������راء فيها إال بناء 
على شكوى الزوج اآلخر(، وهنا يمكننا إن 
نقول انه في حالة رضا الزوج باس��������تئناف 
الحي��������اة الزوجي��������ة ال يحق ل��������ه إقامة دعوى 

الزنا ضد زوجته.
وأوضح عيسى انه في حالة ثبوت الخيانة 
الزوجي��������ة عب��������ر الهاتف وحص��������ول التفريق 
فان��������ه يعد س��������ببًا إلس��������قاط الحضانة إال أن 

القان��������ون العراق��������ي لم يعالج ذل��������ك في نص 
واض��������ح وإنم��������ا نس��������تنبط ذل��������ك م��������ن نص 
الفق��������رة )2( امل��������ادة 57 م��������ن قان��������ون األحوال 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي نصت 
على ان "يش��������ترط أن تكون الحاضنة بالغة 
عاقلة أمين��������ة قادرة عل��������ى تربية املحضون 
وصيانت��������ه" وهنا دلي��������ل واضح على إن االم 
الزاني��������ة قد فق��������دت احد ش��������روط الحضانة 
أال وه��������ي األمان��������ة عل��������ى تربي��������ة املحضون 
وصيانته فقد يش��������اهد الطفل م��������ا ال يقبله 
العق��������ل واملنطق على والدته مما يس��������تحيل 

معه تربيته تربية صحيحة.
م��������ن جانبه، يق��������ول القاضي جاس��������م محمد 
بغ��������داد  كاظ��������م قاض��������ي تحقي��������ق محكم��������ة 
الجديدة "ل��������م يرد تعريف خ��������اص بجريمة 
الخيانة الزوجية عب��������ر الهاتف في القانون 
العراق��������ي ألن اغل��������ب التش��������ريعات وضع��������ت 
قبل انتش��������ار أجهزة الهاتف الس��������يما منها 
األجه��������زة الحديثة في الع��������راق إذ أن قانون 
العقوب��������ات العراق��������ي رق��������م 111 ش��������رع ع��������ام 
1969 في حني انتش��������رت األجه��������زة الحديثة 

والهواتف النقالة بعد عام 2003".
وأش��������ار كاظم إلى انه "من الناحية الجزائية 
ال يوج��������د نص عقابي  صري��������ح عالج الفعل 

املذك��������ور  في حالة وق��������وع الخيانة الزوجية 
عبر الهاتف ب��������ل أن التوجه��������ات القضائية 
اختلفت في معالج��������ة هذه الحالة واتجهت 
في اتجاهني بني األول بأنه ال توجد جريمة 
اس��������مها الخيانة الزوجية عبر الهاتف وأن 
األم��������ر يتعلق بحق املتض��������رر من هذا الفعل 
أن يطلب التفريق للضرر وفق مفهوم املادة 
41 من قانون األحوال الش��������خصية رقم 188 
لس��������نة 1959 املعدل عل��������ى اعتبار وقوع هذا 
الفعل اض��������ر  بالعالقة الزوجي��������ة وبالتالي 
ف��������إن محكم��������ة التحقي��������ق ترفض الش��������كوى 
وتغل��������ق الدعوى نهائيًا لع��������دم وجود نص 
عقابي اس��������تنادا إلى أحكام امل��������ادة 130 / أ  
من قانون أص��������ول املحاكمات الجزائية رقم 
23 لس��������نة 1971 لع��������دم وجود فع��������ل يعاقب 

عليه القانون".
 وأضاف كاظم إن "مفهوم الخيانة الزوجية 
عبر الهاتف يختلف عن مفهوم زنا الزوجية 
الت��������ي يعاقب املش��������رع مرتكبه��������ا بالحبس 
اس��������تنادا إلى أحكام امل��������ادة 377 من قانون 

العقوبات والتي نصت على أن: 
1 -"يعاق��������ب بالحبس الزوج��������ة الزانية ومن 
زن��������ا به��������ا ويفت��������رض عل��������م الجان��������ي بقيام 
الزوجية م��������ا لم يثبت من جانبه انه لم يكن 

في مقدوره بحال العلم بها".
2 - "يعاق��������ب بالعقوبة ذاته��������ا الزوج إذا زنا 

في منزل الزوجية ".
وي��������رى كاظ��������م أن االتجاه الثان��������ي قد اعتبر 
الخيان��������ة الزوجية عبر الهاتف جريمة فعٍل 
مخ��������ٍل بالحياء وفق مفهوم امل��������ادة 401 من 
قان��������ون العقوب��������ات التي عاقب��������ت مرتكبها 
بالحب��������س وبالغرام��������ة أو بإح��������دى هات��������ني 
العقوبتني على اعتبار أن الخيانة الزوجية 
عبر الهاتف وما يلحق به من إرسال الصور 
ومقاط��������ع الفيديو يقترن بفعل فاضح مخل 

بالحياء ويستوجب معاقبة مرتكبها".
وتابع كاظم "يتطلب مراجعة الزوج إلقامة 
الش��������كوى  في حال وقوع زن��������ا الزوجية ألن 
ه��������ذه الجرائ��������م ال يمكن تحريكه��������ا إال ممن 
وقعت عليه أو من يقوم مقامه استنادا إلى 
أحكام املادة 3 من قانون أصول املحاكمات 
الجزائية رقم 23 لس��������نة 1971 والتي أشارت 
ان��������ه ) أ -ال يجوز تحري��������ك الدعوى الجزائية 
إال بناء على شكوى من املجني عليه أو من 
يق��������وم مقامه قانونا في جرائم زنا الزوجية 

 .")
ولف��������ت كاظ��������م إل��������ى إن "املش��������تكي يج��������ب أن 
يق��������وم بمراجع��������ة املحكمة لطلب الش��������كوى 

أو مراجع��������ة مركز الش��������رطة ثم فتح محضر 
باإلجراءات وتدوي��������ن أقواله وربط ما لديه 
من أدل��������ة وإحضاره أم��������ام املحكمة لتدوين 
أقواله وضبط املبارز الجرمية مثل الصور 
واملحادثات التي بحوزته ويجب التثبت من 
حقيقة هذه املراس��������الت التي يمكن أن تكون 
مصطنع��������ة بأن يت��������م دمج الص��������ور بأخرى 
فاضح��������ة أو عمل فيديوهات أو مراس��������الت 
غي��������ر حقيقية ونس��������بها للمتهم ويرجع في 
تحدي��������د ذلك إلى الجه��������ات الفنية املختصة 
مثل مديرية األدلة الجنائية قس��������م الجرائم 
اإللكترونية، ويتطلب إرسال جهاز الهاتف 
ليت��������م تفريغ��������ه واالطالع عل��������ى محتوياتها 
وبيان هوية املرس��������ل ورقم الهاتف لكي يتم 
رب��������ط عائديه الهواتف و معرفة الفاعل وقد 
تس��������تعني املحكمة بتدوين أقوال الش��������هود 
ثم تص��������در قرارها بعد ربط م��������ا يؤيد قيام 
الزوجية إحض��������ار املتهمني بورقة التكليف 
بالحض��������ور أو بإص��������دار أم��������ر قب��������ض وفق 
ظروف وأدلة الدعوى و س��������ماع أقوالهم ثم 
تص��������در قرارها بضوء األدل��������ة املحصلة إما 
باإلف��������راج عن املته��������م أو إحالته إلى محكمة 
الجنح إلج��������راء محاكمته وف��������رض العقوبة 

املناسبة بحقه.

كيف يتعامل القانون العراقي مع الخيانة الزوجية عبر الهاتف؟

■ محكمة استئناف نينوى سجلت أكثر الحاالت

■ بغداد/ إيناس جبار

ترتب��������ط دعاوى املطاوعة والنش��������وز دوما مع بعضيهما رغم أن 
لكل دعوى اس��������تقاللية عن األخ��������رى، ألن القان��������ون اوجب إقامة 
دعوى النشوز بعد دعوى املطاوعة وصدور حكم وعدم تنفيذه 

من قبل الزوجة.
 وينتشر مصطلحا املطاوعة والنشوز بني األزواج املتخاصمني، 
ولغياب الفهم القانوني للحاالت فالكثير يقع في لبس التفسير 

السيما انها كانت تعتبر من الدعاوى النادرة سابقا. 
وعن الفرق بني املطاوعة والنشوز يتحدث القاضي علي رسمي 
الس��������اعدي قاضي أول محكمة األحوال الش��������خصية في العمارة 
قائال: املطاوعة ه��������ي طلب الزوج للزوج��������ة الخارجة عن طاعته 
إلى الدار الزوجية إذا كان امتناعها بغير حق بعد تهيئة الزوج 
للزوجة بيتًا ش��������رعيًا يتناس��������ب مع حالة الزوجني االجتماعية 
واالقتصادي��������ة وان  ال يكون متعس��������فًا في طلب املطاوعة قاصدا 

األضرار بها.
 اما "النش��������وز" فه��������و الحكم الذي يصدر بح��������ق الزوجة املمتنعة 
عن تنفيذ حكم املطاوعة والذي يس��������قط حقها باملطالبة بالنفقة 
املس��������تمرة ملدة سنتني ويس��������قط نصف مهرها إذا طلقها الزوج 

املدخول بها، بحسب الساعدي.
 ويضي��������ف "يح��������ق للزوج رفع دع��������وى املطاوع��������ة اذا  غادرت دار 
الزوجي��������ة بدون وجه حق، ويطلب الزوج نش��������وزها إذا امتنعت 
ع��������ن تنفيذ حكم املطاوع��������ة بدون وجه حق واس��������تنفاد املحكمة 

جميع مساعيها في إزالة األسباب التي تحول دون املطاوعة".

ويوض��������ح القاضي ان "ال��������زوج إذا طلق زوجت��������ه أو أخل بواجبه 
تج��������اه الزوج��������ة  ال يحق لل��������زوج الحكم بنش��������وز الزوجة إذا كان 
متعس��������فًا في طلب املطاوعة قاصدا اإلض��������رار بها أو التضييق 
عليه��������ا وعلى املحكمة أن تتحقق من هذه األس��������باب قبل الحكم  

بالنشوز .
إما عن اللبس وفهم  املجتمع للنشوز كونه سوء او تمرد من قبل 
الزوج��������ة يلفت القاضي إلى ان��������ه "ال يفهم غالبية املجتمع ماهية 
النشوز وتقتصر حاالت فهمه على الوقائع التي تحصل اآلنية 
واجتهاد املحامني حولها، مش��������يرا إلى كيفية  تتعامل املرأة مع 
الزوج الذي يهددها دومًا باملطاوعة والنش��������وز بان "القانون قد 
وفر للم��������رأة الضمانة الكافي��������ة وفقا للمواد ال��������واردة في قانون 
األحوال الش��������خصية ف��������ي امل��������واد )الثالثة والعش��������رين والرابعة 
والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين( والتي 
ضمن��������ت للمرأة حقوقه��������ا مقابل طلب املطاوعة والنش��������وز  بيد 
الزوج حيث أن ش��������روط تهيئة البيت الش��������رعي وفق مواصفات 

تجعل املرأة ضامنة لحقها تجاه طلبات الزوج.
وينوه إلى أن "هناك ح��������االت موجبة إلقامة هكذا دعاوى كتمرد 
الزوجة على الزوج وعدم االنس��������جام ب��������ني الزوج والزوجة وعدم 

اإلنفاق من قبل الزوج وعدم االستقاللية في العيش".
ويف��������رق من جهته قاض��������ي أول محكمة األحوال الش��������خصية في 
املوصل حس��������ن جلوب بني املطاوعة والنشوز قائال أن "املطاوعة 
ه��������ي إلزام الزوج��������ة بالعودة إلى الدار الزوجي��������ة أمام القضاء إذا 
تركت زوجها بال إذن وبغير وجه شرعي، إما النشوز وهو طلب 
ال��������زوج إصدار الحكم ضد الزوجة بنش��������وزها أم��������ام القضاء بعد 

الحصول على ق��������رار الحكم باملطاوعة واكتس��������ابه درجة البتات 
وان تترك الزوجة كاملعلقة ملدة س��������نتني مما يؤدي إلى خس��������ارة 
كاف��������ة حقوقها الزوجية بعد طلب الزوج التفريق منها او طلبها 
ه��������ي التفريق بع��������د مرور مدة س��������نتني على صدور ق��������رار الحكم 

بالنشوز".
وينوه بأن "لل��������زوج طلب الزوجة للمطاوعة في حال تركها بيت 
زوجه��������ا ب��������ال إذن، وبغير وجه ش��������رعي، وكذل��������ك إذا امتنعت عن 
السفر مع زوجها بدون عذر شرعی في حني يحق له طلب الحكم 
بنشوز الزوجة بعد صدور قرار حكم بإلزامها بمطاوعة زوجها 
واكتس��������ابه درج��������ة الثبات وتنفيذه ف��������ي دائرة التنفي��������ذ وتبليغ 

الزوجة به وعدم مطاوعتها زوجها على أساس ذلك القرار". 
وعن حالة قيام الزوج بطرد زوجته أو اخل بواجباته هل يحق له 
تنشيز الزوجة موضحا انه "ال يحق للزوج طلب تنشير الزوجة 

في هذه الحاالت وأن القانون كفل لها الكثير من الحقوق".
ويعتبر القاضي إن "النش��������وز حق قانوني أعطاه القانون للزوج 
في حالة صدور حكم باملطاوعة ضد الزوجة وردع قانوني أراد 
به املشرع تأديب الزوجة لعلها تعود إلى رشدها واالنسجام في 

الحياة الزوجية مع الزوج" .
وعن ال��������زوج الذي يتعامل مع امل��������رأة بتهديدها دومًا باملطاوعة 
والنش��������وز يرى القاضي انه "ال يوجد شيء اسمه تهديد الزوجة 
باملطاوعة والنش��������وز، وإنما هناك قضاء وهو س��������احة مفتوحة 
لتلق��������ي طلبات الخصوم وإحقاق الحق والذي يتذيل في النهاية 
بق��������رار حك��������م قضائي يخض��������ع لجميع ط��������رق الطع��������ن القانونية 

وبالنهاية واجب اإلتباع وملزم للجميع".

قضاة يشرحون دعاوى المطاوعة والنشوز ويفرقون بينها

https://www.hjc.iq/view.70033/
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الباعث على الجريمة

إن الجريم��������ة هي من الظواهر االجتماعية امللموس��������ة في 
كل مجتمع وعلى مر العصور، وقد عالجت التش��������ريعات 
القديمة والحديثة هذه الظاهرة ووضعت لها العقوبات 
املناس��������بة إال أن ظروف الجريمة تتغي��������ر من مجتمع إلى 
آخ��������ر ومن وقت إل��������ى آخر كم��������ا أن الدافع عل��������ى ارتكابها 
مختلف أيضًا، إن السلوك اإلجرامي سببه اإلنسان ويعد 
مرض��������ا خطي��������را مخالفا لإلنس��������انية وتعالي��������م الديانات 

السماوية.
من الواضح أن املشرع حدد نوع العقوبة واجبة التطبيق 
ل��������كل جريمة مرتكبة بش��������رط أن يتمت��������ع مرتكبها بكامل 
اإلرادة دون أن يشوبها أي نقص لكي تتحقق املسؤولية 
الجنائية بحقه كما يجب أن تكون الجريمة كاملة األركان 

بركنيها املادي واملعنوي.
إن التشريعات الجنائية تأخذ بنظر االعتبار عند فرض 
العقوبة ش��������خص املجرم والظروف املحيطة به التي أدت 
إلى ارتكاب الفعل الجرمي بغية إصدار العقوبة املناسبة 
وهو يعيش تلك الظروف. وم��������ن أهم الظروف التي تؤثر 

في وصف الفعل وتحديد العقاب املناسب له هو )الباعث( 
على الجريمة. إن مفهوم الباعث لغة هو: السبب، الداعي، 
وجمع��������ه بواعث، أم��������ا تعريفه الفقهي، فل��������ه عدة تعاريف 
منه��������ا بأنه "القوة الدافعة" التي تؤدي الى اقتراف الجرم، 
وس��������مي أيضا بالغاية التي يس��������عى املجرم الى تحقيقها 
عند ارتكاب��������ه للجريم��������ة، وعرفه البعض بأنه )الس��������بب( 
الذي يدفع اإلنس��������ان الرت��������كاب الفعل الجرم��������ي كما ذكره 
آخرون بأنه املصلحة التي تحرك الجاني للجريمة، وجاء 
أيضا بأنه )العامل النفس��������ي( الذي يحمل اإلنس��������ان على 
فعل معني من الس��������لوك اإلجرامي. هناك من التش��������ريعات 
الجنائي��������ة مثل قانون العقوبات الس��������وري واللبناني عد 
الباع��������ث بأنه )الغاية الت��������ي يتوخاها الفاعل( في حني أن 
القان��������ون املصري ل��������م ينص على تعري��������ف الباعث وكذلك 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته، 
ل��������م يورد تعريفا للباعث بل ت��������رك تقديره للقضاء بحيث 
يس��������تخلصه م��������ن ظ��������روف الجريمة وش��������خصية الجاني 
واملجنى عليه ألن مفهوم الباعث يتغير حسب كل جريمة 

وربما يتغير بظرفي الزمان واملكان.
إال أن مصطل��������ح الباع��������ث ورد في املادت��������ني 128 و135 من 
قان��������ون العقوب��������ات، فقد نصت امل��������ادة 1/128 "األعذار إما 
تك��������ون معفية من العقوبة أو مخفف��������ة لها وال عذر إال في 
األحوال التي يعنيها القان��������ون وفي ما عدا هذه األحوال 
يكون ع��������ذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث ش��������ريفة أو 
بن��������اء على اس��������تفزاز خطير من املجنى علي��������ه بغير حق". 
كما ورد في نص املادة 135 من القانون "مع عدم اإلخالل 
باألحوال الخاصة التي ينص عليها القانون على تشديد 
العقوبة يعتبر من الظروف املش��������ددة م��������ا يلي: 1. ارتكاب 

الجريم��������ة بباعث دنيء". وبعد االطالع على نص املادتني 
أع��������اله فأن قان��������ون العقوبات العراقي ق��������د ذكر نوعني من 
البواع��������ث وهم��������ا )الباعث الش��������ريف( و)الباع��������ث الدنيء( 
ا بن��������اء على وصف فع��������ل الجاني  وه��������ذان النوعان ج��������اء

املرتكب.
وبذل��������ك فأن املش��������رع العراقي عد الباعث الش��������ريف عذرا 
مخففا للعقوبة عند ارتكاب الفعل الجرمي وهذا ما ورد 
في نص املادة 1/128، ولم نجد تعريفا للباعث الشريف 
ف��������ي نص القان��������ون إال أن القض��������اء العراقي ف��������ي أحكامه 
الص��������ادرة بهذا الخصوص فأنه أخذ من القيم الس��������ائدة 
ف��������ي املجتمع والقواعد األخالقية واألعراف معيارا مهما 
لتشخيص وتعريف الباعث الش��������ريف. ومن التطبيقات 
العملي��������ة والقضائي��������ة على ذلك ه��������و جريم��������ة القتل من 
أجل الثأر للش��������رف املهدور حيث استقر القضاء املتمثل 
بمحكمة املوضوع ومحكمة التمييز اعتبار القتل غسال 
للع��������ار هو باعث ش��������ريف حس��������ب ما تقتضي��������ه العادات 
السائدة في املجتمع على اعتبار أن الشرف يعد من أهم 
األمور الوجدانية التي يج��������ب الحفاظ عليها األمر الذي 
يؤدي بالنتيجة الى تخفيف العقوبة بحق الجاني عند 
ادانت��������ه وهنا ال يمكن االعتماد عل��������ى ادعاء الجاني فقط 
بأن س��������بب القتل هو غس��������ل للعار وبباعث ش��������ريف بعد 
قتل املجني عليها التي ارتكبت فعل الزنا فقد يكون هذا 
االدعاء كاذبا لكي يفلت الجاني من العقوبة املنصوص 
عليها في املادة العقابية ب��������ل أن هذا النوع من الدعاوى 
يوجب على محكم��������ة املوضوع وقضاة التحقيق البحث 
والتح��������ري عن س��������بب القت��������ل واالجتهاد في اس��������تنباط 
الباعث على ارتكاب الفعل الجرمي وتحديد كونه باعثا 

ش��������ريفا من عدمه من خالل دراسة الظروف االجتماعية 
والنفس��������ية املحيطة بالجاني واملجنى عليه وعالقتهما 
ببعض وس��������لوكهما والظ��������روف البيئية لهما والس��������بب 
ال��������ذي أدى إلى ارتكاب الجريمة وذل��������ك ألن فكرة الباعث 
الش��������ريف تختلف من بلد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر 
ومن شخص إلى آخر ومن زمن إلى آخر حيث أن ما بعد 
أخالقا س��������امية وش��������ريفة في مجتمع م��������ا فأنها ال يمكن 
أن تع��������د كذلك ف��������ي مجتمع آخر واخت��������الف الفكرة أيضا 
باخت��������الف الزمان ومت��������ى ما تحقق الش��������رف في الباعث 
عل��������ى الجريمة هن��������ا تصدر املحاك��������م قراراتها بش��������مول 
الجاني بالعذر املخفف وبخالف��������ه تطبق املادة العقابية 

بحقه وفق النص املعمول به قانونا.
وتناول املش��������رع العراقي ما يس��������مى بالباعث الدنيء في 
املادة 1/135 من قان��������ون العقوبات الذي جعل منه ظرفا 
مش��������ددا عند ارتكاب الجريمة، ولم ي��������رد أي تعريف لهذا 
الن��������وع بل جاء الوصف في األح��������كام القضائية الصدارة 
بهذا الش��������أن بأن��������ه الباعث غير االجتماع��������ي في كل فعل 
مس��������تقبح يخال��������ف القيم الحمي��������دة واألخالق الس��������امية 
الس��������ائدة في املجتمع التي ترتكب في��������ه الجريمة وبذلك 
فأن قانون العقوبات جعل من جريمة القتل بباعث دنيء 
ظرفا مش��������ددا يوجب عقوبة اإلع��������دام بحق الجاني وفق 
أح��������كام املادة 1/406/ج )يعاقب باإلعدام من قتل نفس��������ا 
عم��������دا في إحدى الحاالت التالية : ج. إذا كان القتل لدافع 
دنيء... ال��������خ(، ومن األمثلة على ذلك قي��������ام الجاني بقتل 
املجن��������ي عليها لعدم موافقته��������ا ومطاوعته على ارتكاب 
الفع��������ل الجنس��������ي معها أو قي��������ام الجاني بس��������رقة أموال 
املجنى عليه بعد قتله وهذه األمثلة وجدناها في األحكام 

الص��������ادرة من محاكم املوضوع وف��������ي كل األحوال يتعني 
على املحكمة ايضا استنباط وكشف الباعث الدنيء من 
خالل دراس��������ة ظ��������روف الدعوى والجان��������ي واملجنى عليه 
وطريقة ارتكاب الفعل، وه��������ل توفرت فيها صفة الدناءة 
وعدم الش��������رف في الجريمة من عدم��������ه وفي حالة تحقق 
ذلك تطبق ظروف التش��������ديد بحق الجان��������ي عند إصدار 
العقوبة ولدى البحث فقد تبني وجود أنواع من البواعث 
ومنها الباع��������ث الوطني وهو أن يرتك��������ب الجاني الفعل 
الجرم��������ي بدافع املصلحة العامة وأداًء للواجب، والباعث 
العاطفي ويك��������ون الفعل صادرا م��������ن الفاعل تحت تأثير 
العاطفة كأن يقوم الجاني بارتكاب جريمة قتل املريض 
ش��������فقة عليه، وهذا ما يس��������مى بالقتل الرحيم في بعض 
التش��������ريعات، ويوج��������د ما يس��������مى بالباع��������ث االنتقامي 
وترتكب الجريم��������ة فيه بدافع االنتقام م��������ن املجنى عليه 
وهذه التس��������ميات وجدناها في قرارات املحاكم وقرارات 
محكم��������ة التمييز عند إص��������دار أحكامه��������ا، حيث وصفت 
الباع��������ث بهذه الصفات املذكورة إال أن ما يهمنا من األمر 
ه��������و ما ذكرناه آنف��������ا وهو )الباعث الش��������ريف( و)الباعث 
الدن��������يء( املنصوص عليهما في قانون العقوبات ومدى 
تأثيرهم��������ا في تخفي��������ف العقوبة أو تش��������ديدها وفي كل 
األح��������وال ف��������أن الباعث عل��������ى الجريمة ليس م��������ن األموال 
الس��������هلة ألنه من كوامن النفس البش��������رية لذا فقد أصبح 
لزاما عل��������ى املحاكم دراس��������ة الظروف املادي��������ة واملعنوية 
التي رافق ارتكاب الجريمة ملعرفة الباعث على ارتكابها 
لتقف على نوعه وس��������ببه لتحدد كونه س��������ببا لتخفيف 
 العقوبة أو تش��������ديدها عن��������د إصدار األح��������كام القضائية 

في الدعاوى املنظورة.

القاضي وليد لطيف حسين

القضاء يحذر من "النقود الرقمية" ويكشف أساليب غسل األموال في العراق

■ بغداد / عالء محمد

العراق مهد الحضارات اإلنس��������انية منذ 
فجر التاري��������خ، فقد كانت حضارة وادي 
الرافدي��������ن في مقدمة الروافد الرئيس��������ية 
فالحض��������ارات  اإلنس��������اني،  للت��������راث 
واالكدي��������ة  والبابلي��������ة  الس��������ومرية 
واالش��������ورية كانت منابع غزيرة لنشوء 
وترع��������رع وتطور بقية حضارات العالم، 
وم��������ا ترك��������ت ه��������ذه الحضارات م��������ن آثار 
تع��������د اليوم كنوزا ثمينة للبش��������رية. لكن 
هذه اآلثار الس��������يما في الع��������راق مازالت 
تتعرض للسرقة والتهريب الذي الزمها 

على مر العصور والحقب.
أحص��������ت صحيف��������ة "القض��������اء" دع��������اوى 
تهريب اآلث��������ار في الع��������راق، فوجدت أن 
محاك��������م االس��������تئناف التابع��������ة ملجلس 
القض��������اء األعلى ع��������دا إقليم كردس��������تان 
سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى 
ه��������ذه اللحظ��������ة )118( دع��������وى، محكمة 
اس��������تئناف الك��������رخ كان��������ت له��������ا الحصة 
االكب��������ر ب��������� )23( دع��������وى، ث��������م محكم��������ة 
اس��������تئناف بابل ب��������� )21( دع��������وى، تأتي 
بعده��������ا محكمة اس��������تئناف الرصافة ب� 
)14( دعوى، فيما خل��������ت محاكم ديالى 
وذي قار وميس��������ان والقادس��������ية من اية 

دعاوى خالل هذا العام. 

مازال العراق يعاني تهريب اآلثار
تحقي��������ق  محكم��������ة  أول  قاض��������ي  يؤك��������د 
الك��������رخ األول��������ى علي حس��������ني جف��������ات أن 

"البلد م��������ازال يعاني م��������ن تهريب اآلثار 
واملتاج��������رة بها س��������واء داخ��������ل العراق أو 
خارجه، وازدادت هذه الجريمة بعد عام 

2014، السيما أثناء سيطرة الجماعات 
اإلرهابية  داع��������ش  اإلرهابية لعصابات 
عل��������ى محافظ��������ة نين��������وى بالنتيجة كان 

اس��������تحواذهم عل��������ى املواق��������ع األثرية، اذ 
العصاب��������ات جريمة  ه��������ذه  اس��������تخدمت 
تهريب اآلثار واملتاج��������رة بها كجزء من 

تمويلها".
وأض��������اف القاضي االول ملحكمة تحقيق 
الك��������رخ: "تق��������ف خل��������ف تهري��������ب اآلث��������ار 

عصاب��������ات منظم��������ة اعت��������ادت التهري��������ب 
واملتاجرة بالقط��������ع األثرية حيث تتركز 
ه��������ذه العصاب��������ات في محافظ��������ات بابل 
واقلي��������م  ونين��������وى  وبغ��������داد  ق��������ار  وذي 
كردس��������تان"، مبين��������ا أن "ل��������دى محكمتنا 
مؤش��������رات كبيرة على ه��������ذه العصابات 
في هذه املحافظات بحكم وجود مواقع 
أثرية فيها وفي األغلب تهرب اآلثار عبر 
اقلي��������م كردس��������تان والش��������ريط الحدودي 
بني س��������وريا والع��������راق لوج��������ود جهات 
أو منظم��������ات خارجي��������ة تتاج��������ر بالقطع 

االثرية".
وع��������ن الجهة املعني��������ة بمراقب��������ة تهريب 
اآلثار، أشار إلى أن "الجهات املعنية هي 
املديري��������ة العامة للجريم��������ة املنظمة في 
وزارة الداخلي��������ة وال يمنع القانون قيام 
أي جه��������از أمن��������ي آخر بمتابع��������ة ورصد 
ح��������االت التهريب واملتاج��������رة باآلثار إذ 
يؤدي جهاز املخابرات الوطني وجهاز 
االم��������ن الوطن��������ي دورا مهم��������ا م��������ن تل��������ك 

الجرائم".
فيم��������ا يق��������ول القاض��������ي س��������عد حس��������ني 
شحيتان إن "العراق صدر فيه اول قانون 
وطن��������ي لالثار ع��������ام 1924 وه��������و قانون 
اآلث��������ار القديمة وهو يح��������وي على )33( 
م��������ادة قانونية وقد أعط��������ى هذا القانون 
مب��������دأ عاما يقض��������ي بملكي��������ة الحكومة 
العراقي��������ة لكاف��������ة اآلثار املوج��������ودة على 
س��������طح االرض أو في باطنه��������ا وواجب 
على مكتشف املادة األثرية اخبار دائرة 
االثار بهذا االكتشاف ودفع مكافأة مالية 

للمكتشف وقد نظم هذا القانون عملية 
التداول لالثار بالبيع والش��������راء وسمح 
باملتاجرة باالثار بشرط الحصول على 
رخص��������ة ولكنه أوجب عل��������ى كل مالك أن 
ال يقوم بإب��������رام أي تصرف قانوني دون 

ابالغ السلطات الرسمية".

ضياع نفائس أثرية
وأض��������اف أن��������ه "ُس��������مح بتصدي��������ر االثار 
بشرط الحصول على رخصة مع اعطاء 
حق الحكومة العراقية باس��������تمالك االثر 
امل��������راد تصديره إذا وجدت��������ه ذات اهمية 
كبي��������رة، كم��������ا لوح��������ظ أن هن��������اك اخطاء 
فادحة في ه��������ذا التش��������ريع حيث أعطت 
مخرج��������ا قانونيا لتهري��������ب آالف القطع 
االثري��������ة العراقية إل��������ى اوروبا وخاصة 
تح��������ت  الع��������راق  كان  بعدم��������ا  انكلت��������را 
االنت��������داب البريطان��������ي م��������ا أدى ذلك إلى 
غياب نفائس اآلثار العراقية املعروضة 
حاليا في أفخم املتاحف العاملية". وتابع 
أنه "في عام 1926 أصدر املشرع العراقي 
قانون )منع تهريب اآلثار القديمة( وقد 
ظل ه��������ذا القان��������ون نافذا لغاي��������ة صدور 
قان��������ون االث��������ار الحال��������ي رقم 55 لس��������نة 
2002، في ما يتعلق بالتهريب وفحوى 
هذا القانون يتضمن محاربة االستيراد 
لالثار االجنبية التي دخلت إلى العراق 
دون أن تحم��������ل رخصة وف��������ي حالة عدم 
توافر هذا املبدأ فعلى الحكومة العراقية 
 مص��������ادرة ه��������ذه االث��������ار وتحتف��������ظ بها 

لنفسها".

تشريع قدمي ساهم يف ضياع نفائس أثرية 

المحاكم تسجل 118 دعوى خاصة بتهريب اآلثار خالل 8 أشهر

■ بغداد / سحر حسين 

 أك��������دت محكم��������ة تحقي��������ق الرصاف��������ة املختص��������ة 
بقضاي��������ا النزاه��������ة وغس��������ل األم��������وال والجريمة 
االقتصادية ق��������درة الجهات الرقابية والقضائية 
عل��������ى الحد من جريم��������ة مكافحة غس��������ل األموال، 
مح��������ذرة من "ظاهرة جديدة ط��������رأت على القطاع 
املالي في العراق وهي ظاهرة النقود االفتراضية 
او الرقمية Virtual money التي ليس لها وجود 
حقيقي، ودخوله��������ا دون أي ضابطة قانونية او 
رس��������مية والتي من املمك��������ن أن تكون ممرًا مواتيًا 

لعملية غسل األموال. 
وعن مدى املس��������توى الرقابي على األموال وآلية 
متابعته��������ا، قال القاضي منجد غازي فيصل في 
تصريح ل�"القضاء" أن "التحويالت التي تقوم بها 
املؤسسات املالية داخليا وخارجيا كافة تخضع 
إلى نظام )املقس��������م الوطني( الذي أنش��������أه البنك 
املرك��������زي كمكون م��������ن مكونات البني��������ة التحتية 
لنظ��������ام الدف��������ع بالتجزئة في الع��������راق والذي كان 
احد أهداف��������ه إيجاد )قاعدة م��������ن البيانات( لتلك 
التحوي��������الت"، فضال عن "املعلوم��������ات املتحصلة 
 )RTGS( من نظ��������ام التس��������وية اإلجمالية اآلني��������ة
ال��������ذي يوفر آلية يتم من خالله��������ا الحصول على 
كل من املعالجة والتس��������وية ألوام��������ر الدفع عالية 

القيمة واية معلومات عن ذلك ". 
كم��������ا ان القاض��������ي غ��������ازي يلف��������ت ال��������ى أن قانون 
مكافحة غس��������ل االموال في مادته ١٤ قد اش��������ترط 
الحكومي��������ة  املالي��������ة  املؤسس��������ات  عل��������ى جمي��������ع 
واالهلية س��������واء م��������ا يتعلق منه��������ا باملصارف او 
ش��������ركات الدفع االلي ايجاد قس��������م ملكافحة غسل 
االم��������وال وذلك لتفعي��������ل اج��������راءات الحوكمة في 
تلك املؤسس��������ات اال ان "عمل هذا القس��������م تشوبه 

مالحظ��������ات على الصعيد العمل��������ي وتحديدا في 
ما يتعلق باملؤسس��������ات املالي��������ة الخاصة في انه 
ال يتمتع باالس��������تقاللية الالزمة ملمارس��������ة عمله 
الرقاب��������ي كون م��������ا يس��������تحق للعامل��������ني فيه من 
أجور يدفع عبر املؤسسة ذاتها" وهو ما يحتاج 

لتنظيم ادق من قبل البنك املركزي.
ومن جهة أخ��������رى، تطرق غازي ل�"ظاهرة جديدة 
بدأت تطرأ على القط��������اع املالي في العراق وهي 
 Virtual ظاه��������رة النقود االفتراضي��������ة او الرقمية
money الت��������ي ال تتمت��������ع بوج��������ود حقيقي ويتم 
تداوله��������ا فق��������ط عب��������ر خوارزمي��������ات رياضية في 
االنترنيت وتعم��������ل دون اي ضابطة قانونية او 
رسمية"، محذرا من مغبة أن "تكون ممرًا مواتيًا 
لعملي��������ة غس��������ل االم��������وال والته��������رب الضريبي"، 
مش��������يرا إلى أن "هذه النق��������ود تختلف عن النقود 
االلكتروني��������ة )electronic money( الت��������ي تك��������ون 
محاًل ألنظم��������ة الدفع اآللي وهي نقود ش��������رعية 
تش��������ير الى النق��������د الحقيق��������ي"، مهيبا باملش��������رع 
معالجة هذه الظاهرة عبر إصدار التش��������ريعات 
املالئمة للتعامل معها خصوصًا مع ما شهدناه 

مؤخرًا من انهيار تاريخي لقيمتها
وعد جريمة غس��������ل األموال من اخط��������ر الجرائم، 
مبينًا أن "أس��������باب الخط��������ورة تكمن في تأثيرها 
الس��������لبي البالغ على االقتصاد الوطني وأيضا 
كونها جريمة منظمة عابرة للحدود باإلضافة 
إلى ان األموال املتحصلة منها تس��������تخدم غالبًا 
ف��������ي تموي��������ل جرائم خطي��������رة أخ��������رى كاإلرهاب 
واملخ��������درات"، الفتًا الى ان "خطورة هذا الجريمة 
تأت��������ي أيضا م��������ن اس��������تخدام املجرمني وس��������ائل 
عالية التقنية التي تحاول بشكل ذكي ومدروس 
االلتفاف ح��������ول النص��������وص القانونية الوطنية 
والدولية التي تجرمها"، مؤكدا أن "هذه األسباب 

دفعت العالم إلى الس��������عي ملجابهتها سواء على 
مستوى التعاون الدولي او من خالل تشريعات 

وطنية تقوم بها الدول كال على حدة". 
وزاد القاضي ان " من أبرز صور التعاون الدولي 
ملجابهة هذه الجريمة هو انشاء منظمة الفاتف 
FATF ( Financial Action Task Force( )مجموعة 
العم��������ل املال��������ي( وه��������ي منظمة دولية تأسس��������ت 
في باري��������س وتعمل على س��������ن املعايير الدولية 
ملكافحة غس��������ل األموال وتموي��������ل اإلرهاب وكما 
تقوم بإجراء تقييمات دائمة لتقييم مدى التزام 
الدول بتلك املعايير القانونية والتنظيمية وقد 
وضعت هذه املجموعة سلس��������لة من التوصيات 
الت��������ي أصبح��������ت تعتبر معايير دولي��������ة ملكافحة 
هذه الجريمة وتعمل أيض��������ا على تحديد نقاط 
الضعف على املس��������توى الدول��������ي بهدف حماية 

النظام املالي الدولي".
وأضاف: "نتيجة لجهود قضائية مهمة قام بها 
مجلس القضاء األعل��������ى عبر اعماماته املتعددة 
وجهود املحاكم املختصة ومنها محكمة تحقيق 
النزاهة وغس��������ل االموال والجريمة االقتصادية 
باإلضاف��������ة الى جه��������ات أخرى كالبن��������ك املركزي 
العراق��������ي ومديري��������ة مكافحة الجريم��������ة املنظمة 
وغيرها، والتي كان أساسها العمل على تطبيق 
توصيات مجموعة العم��������ل املالي، كل ذلك اثمر 
مؤخ��������را ع��������ن قي��������ام االتح��������اد األورب��������ي بإصدار 
قرار برفع اس��������م العراق من الئح��������ة الدول عالية 
املخاط��������ر االمر الذي زاد من عامل االطمئنان في 
النظام املصرفي العراقي تجاه العالم وتشجيع 

فتح فروع ملصارف اجنبية داخل البلد".
وأكد "س��������عي العراق الحثيث لالنضمام الى تلك 
املؤسس��������ات كمجموعة )ايجمونت( وهي شبكة 
غير رسمية من وحدات املعلومات املالية تهدف 

الى تعزيز التعاون الدول��������ي وتبادل املعلومات 
وتوفر هذه املجموعة قاعدة لوحدات املعلومات 
املالية في الدول االعضاء، كما ان مجلس القضاء 
االعل��������ى وإدراكًا من��������ه الهمي��������ة وخط��������ورة هذه 
الجريم��������ة فقد اص��������در مجموعة م��������ن االعمامات 
تؤكد على اجراء )التحقيق املالي املوازي( املعني 
أساس��������ًا بمالحقة املتحصالت املالية للجريمة"، 
مشيرا إلى ان "جريمة غسل االموال هي جريمة 
تبعية تنهض بعد وقوع جريمة أصلية تتحقق 
منها أم��������وال غير مش��������روعة، فاملحاكم أصبحت 
تالحق األموال غير املشروعة في أي مكان حتى 
لو انتقل��������ت عبر عدة أش��������خاص وعبر منظومة 

إجراءات مستقلة". 
وتاب��������ع القاض��������ي "اما عل��������ى الصعي��������د الوطني 
ف��������ان العراق م��������اض بإكمال البنية التش��������ريعية 
ملكافح��������ة ه��������ذه الجريم��������ة فضال ع��������ن مجموعة 
التش��������ريعات واألنظم��������ة التي ص��������درت الى اآلن 
اذ اوج��������ب قانون مكافحة غس��������ل األموال رقم 39 
لس��������نة 2015 على املؤسس��������ات املالي��������ة مجموعة 
إجراءات تتعلق ببذل العناية الواجبة للتحقق 
من مصادر األموال ومدى ش��������رعيتها وهويات 
العم��������الء ومعرفة طبيعة العم��������ل وكذلك مراقبة 
التحوي��������الت املالي��������ة و االحتف��������اظ بالس��������جالت 
الالزمة لتقييد هذه العمليات املالية وعدم فتح 

حسابات ملجهولي الهوية". 
ودعا ال��������ى "وجوب ابالغ مكتب مكافحة غس��������ل 
األموال فورا باي عملية يش��������تبه بانها تتضمن 
غسل اموال او تمويل إرهاب والذي بدوره يعمل 
على دراس��������ة جميع ه��������ذه البالغ��������ات وتحليلها 
ويق��������وم بإعداد تقارير االش��������تباه املرس��������لة اليه 
م��������ع مالحظة ان لهذا املكت��������ب تواصال دائما مع 
جهات اخرى الكمال منظومة االجراءات كدائرة 

الوقاي��������ة في هيئ��������ة النزاهة اذا كان املش��������تبه به 
موظفا او ان متحصالت الجريمة تتعلق باملال 

العام".
ولتعزي��������ز ه��������ذه االجراءات أيضا لف��������ت القاضي 
الى "إخض��������اع مكاتب الصيرف��������ة باعتبارها من 
املؤسس��������ات املالية املش��������مولة بقان��������ون مكافحة 
غس��������ل األم��������وال إل��������ى االج��������راءات املس��������تمرة من 
محكمة النزاهة ومكافحة الجريمة االقتصادية 
وغس��������ل االموال بش��������كل دائم للحد م��������ن ظاهرة 
الصيرفات غير املج��������ازة وكذلك التأكد من مدى 
التزام الصيرفات املج��������ازة بتعليمات وضوابط 
البن��������ك املرك��������زي حي��������ث يت��������م اتخاذ اإلج��������راءات 
القانوني��������ة بحق املخالف��������ني واحالتهم للمحاكم 
املختصة وف��������ق املواد )57 م��������ن قانون املصارف 
رقم 94 لس��������نة 2004( وكذلك املواد )36 و 39 و40 
و41 وغيره��������ا م��������ن قانون مكافحة غس��������ل اموال 

وتمويل االرهاب رقم 39 لسنة 2015".
وتح��������دث ع��������ن "ح��������االت تتعل��������ق بمبال��������غ مالية 
يحوله��������ا مواطنون بش��������كل مش��������روع لكن تقوم 
احيان��������ًا بع��������ض الصيرفات باالس��������تيالء عليها 
وعدم تحويلها للجهة املرسلة اليها"، مشيرا إلى 
أن "املحكمة تق��������وم باتخاذ االجراءات القانونية 
وفق للمادة )453 من قان��������ون العقوبات النافذ( 
بح��������ق اصحاب تل��������ك الصيرف��������ات"، مؤك��������دا أنه 
"لي��������س كل تحويل مالي الى الخارج عبر مكاتب 
الصيرف��������ة يع��������د جريم��������ة فاحيانًا يت��������م تحويل 
مبلغ مالي عبر مكاتب الصيرفة يكون مصدره 
مش��������روعًا لكن تش��������وب هذا التحويل مخالفات 
تتعل��������ق بالصالحي��������ة القانوني��������ة للصيرفة في 
التحويل الخارج��������ي فيختلف عند ذاك الوصف 
القانون��������ي، اما املبالغ املالي��������ة التي تهرب خارج 
الع��������راق كونها من متحصالت الجريمة فهذا ما 

ينطبق عليه وصف جريمة غسل اموال".
ويح��������دد غازي أه��������م العقبات الت��������ي تواجه عمل 
املحكمة والجهات الرقابية األخرى في مكافحة 
ه��������ذه الجريمة، وفي مقدمته��������ا "ضعف التعاون 
الدول��������ي وع��������دم ورود إجاب��������ات م��������ن الوح��������دات 
النظيرة ملكاتب مكافحة غسل االموال في الدول 
االخ��������رى وخصوص��������ا تل��������ك التي تع��������د مالذات 
آمنة لألموال املهربة اضاف��������ة الى عدم التطبيق 
الكامل ألنظمة األتمتة في بعض الدوائر املهمة 
كدائرة التس��������جيل العقاري"، موضحًا ان "اغلب 
مرتكبي جرائم غس��������ل األموال يقومون بش��������راء 
عقارات بمبالغ ضخمة إلخف��������اء تلك األموال أو 
التمويه عن مصادر دخلهم وكذلك لشرعنة تلك 
األموال عبر بيع تل��������ك العقارات الحقًا وتحويل 
تلك األموال الى الخ��������ارج لاليهام بانها متأتية 
من مصادر مش��������روعة او اس��������تخدامها لتمويل 
مش��������اريع واس��������تثمارات في الداخ��������ل لصعوبة 
تحويلها بسبب االجراءات الرقابية او بسبب ما 
يش��������هده املحيط االقليمي من تدهور اقتصادي 
وانخفاض ف��������ي قيمة العملة لتل��������ك الدول االمر 
ال��������ذي س��������اهم في ارتفاع أس��������عار العق��������ارات في 
العراق بش��������كل كبير". وان وجود قاعدة بيانات 
الكترونية تبوب العقارات باالسماء وليس فقط 
بارقام العقارات تتيح للجهات الرقابية معرفة 
مجم��������وع ما يملكه كل متهم بغس��������ل االموال من 
عق��������ارات كذلك سيس��������اهم ادخال نظ��������ام االتمتة 
ف��������ي هيئ��������ة الكمارك بش��������كل كامل ف��������ي دوائرها 
وجميع اجراءاتها بتزويد املؤسس��������ات الرقابية 
والقضائية بكافة مستندات الشراء واالستيراد 
واالدخ��������ال الحقيقية لكل ما يس��������تورد وهذا من 
ش��������أنه لو تحقق فانه يقلل من عمليات الش��������راء 

الوهمية للدوالر في مزاد العملة".
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ما هو سبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل مهول؟
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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 

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

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

إن هذه الدراسة التي نشرت في ظل املنعطف التاريخي الذي يعيشه العراق جاءت كمحاكاة لتطبيق مبدأ فصل السلطات السيما في العراق، وتوجها املؤلف بجملة من 
املقترحات التي قد تسهم وفقًا لوجهة نظره في تدعيم مبدأ فصل السلطات سعيًا للقدرة على تحقيق األهداف التي وضعت منذ بداية تكوين األنظمة السياسية.

ونظرًا ألهمية الكتاب وتناغمه مع الوضع العراقي الذي قدم حلوال الشكالياته الدستورية آثرت )القضاء( أن تقدم لقرائها اقتباسات منه لتكون مصدرًا للمطلعني على رؤى 
وأفكار الهرم األعلى للسلطة القضائية في العراق ومرجعًا للباحثني في املستقبل.

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

لمؤلفه القاضي الدكتور فائق زيدان

■  إعداد: سحر حسني

املطل��������ب الثان��������ي: م��������دى تواف��������ر ش��������روط 
نظام دولة القانون إعم��������ااًل ملبدأ الحدود 

الدستورية

ظهر مصطلح الدولة في العهود التي ش��������هدت 
تنظيم��������ا سياس��������يا تج��������اوز مس��������توى القبيلة 
ليكون بناًء جامعًا ومنتظمًا وهو أمر يختلف 
بش��������أن بدايت��������ه، اال ان العه��������ود الروماني��������ة قد 
ش��������هدت بناءات فيها تنظيم مقبول ومتفق مع 
بعض االسس املتعارف عليها في كيان الدولة 

القائم حاليا.
هناك من يذهب الى ان الحاكم قد اصبح ممثال 
مفوضا للدولة وليس اداة يستمد شرعيته من 
الشعب الذي تجسده الدولة. فالدولة في افضل 
تعريف لها، هي التشخيص القانوني لالمة او 
ملجموعة من االفراد الذين يعيشون على ارض 
معت��������رف بها ويخضعون لس��������لطة يختارونها 

باالنتخاب. 
تباشر الدولة حقوق الس��������يادة والعنف املادي 
على نحو تعبر من خالله عن وجود س��������لطات 
قانونية ف��������ي مواجهة امة مس��������تقرة على وجه 
االس��������تمرار على اقليم محدد وهي بهذا عليها 
ان تس��������توفي عدة اركان هي الش��������عب واالقليم 
والنظام السياس��������ي واعتراف املجتمع الدولي 
بكي��������ان يعزز ش��������رعيتها حتى يمك��������ن الحديث 
ع��������ن دولة بالفقه القانون��������ي الدولي يقابل هذه 
األركان، ان للدولة عدة خصائص تستحضرها 
عند مواجهتها االشخاص االخرين في القانون 
الدولي ووجودها هو ما يمهد ملوضوع مفاده 
ان هن��������اك دولة قان��������ون من عدم��������ه. وتكمن اهم 
خصائص الدولة االساسية بوجود شخصية 
قانونية لدولة تمتلك س��������يادة وتخضع لحكم 
القان��������ون. وبن��������اًء على م��������ا تقدم س��������نوزع هذا 

املطلب على فرعني وفق اآلتي: 

الف��������رع االول : القواع��������د التي تق��������وم عليها دولة 
القانون. 

الف��������رع الثاني : آلية تكريس الحدود الدس��������تورية 
بني السلطات. 

الفرع االول 
القواعد التي تقوم عليها دولة القانون 

تتك��������ون دولة القانون من مقوم��������ات عدة اختلف 
الباحث��������ون ف��������ي تحديدها ولك��������ن هنالك مبادئ 
حاكم��������ة ال يمكن بغيابها الحديث عن وجودها، 
هذه املقوم��������ات او املبادئ هي وجود الدس��������تور 
وس��������موه وتدرج القواع��������د القانوني��������ة والرقابة 
على دس��������تورية القوانني وعليه يمكننا تقس��������يم 
البحث في هذا الفرع عل��������ى اربع فقرات لنتناول 
م��������ن خاللها اهم املبادئ الت��������ي تقوم عليها دولة 

القانون وهي:

أوال : سمو القاعدة الدستورية 
يذه��������ب البعض الى عد الدس��������تور انعكاس��������ا 
للفلس��������فة السياسية للدولة املس��������يطرة على 
شكل قواعد ومبادئ تحدد اوصاف املجتمع 
السياس��������ي وهذه القواعد واملبادئ هي التي 
تحدد الحقوق والحريات املتبادلة بني الفرد 
والدولة وتحدد هوية الكيان السياس��������ي ككل 

ويظهر التزام الدولة به. 
استنادا لذلك تنفرد الدولة بصناعة القانون 
من خ��������الل رعايتها للعملية التش��������ريعية كما 
وتخت��������ار مجاالت صنع��������ه والقان��������ون ال يعد 
ش��������رعيا ما لم تتنب ه��������ي صناعت��������ه واملؤهل 
الشرعي لهذا الصناعة هو الدستور وهو في 

الوقت نفسه املبرر لتقبل الرعية له. 
يجد مبدأ الس��������مو تبريره ف��������ي انه يصدر عن 
هيئ��������ة تأسيس��������ية تس��������بق وجود الس��������لطات 
الث��������الث في الدولة ي��������وكل اليها ام��������ر اقرار ما 
يتضمنه الدس��������تور من قواعد آم��������رة لجميع 
السلطات، او من خالل وسيلة اخرى اال وهي 
االس��������تفتاء الش��������عبي، وفي كل االح��������وال تعد 
الهيئة املكلفة باقرار النص الدس��������توري اعلى 
من البرملان، وهذا التبرير مبني على تفس��������ير 

عضوي.
ايض��������ا هن��������اك تفس��������ير يتعل��������ق باملؤسس��������ات 
ويستند الى ان القاعدة الدستورية تعد قاعدة 
أساس��������ية في انتظ��������ام العمل املؤسس��������اتي في 
الدولة، فهي التي تمنح الحقوق والصالحيات، 
وهي تحدد فقط أصول اللعبة السياس��������ية في 
الدولة بصورة ديمقراطية، بل انها تعد قواعد 
أساسية تسمح لهذه اللعبة بالتحرك، وهناك 
تفس��������ير ثالث يتعلق بفكرة العقد االجتماعي 
او الحق الطبيعي إذ أن الشعب قد توافق على 
عقد اجتماعي بني أفراده وجس��������د ذلك التوافق 

في النص الدستوري. 
من هن��������ا يأتي تأصيل مبدأ س��������مو الدس��������تور 
الذي أصبح من املبادئ املس��������تقرة واملسلم بها 
على صعي��������د الفق��������ه القانوني وبغ��������ض النظر 
فيما اذا جاء النص على ذلك أم ال فمبدأ س��������مو 
الدس��������تور نات��������ج بص��������ورة حكمية ع��������ن كونه 
القاع��������دة األساس��������ية التي تبن��������ى عليها جميع 

القواعد القانونية في الدولة. 
إن القاعدة الدس��������تورية تسمو على غيرها من 
الناحيتني املوضوعية والش��������كلية فمن ناحية 
الس��������مو املوضوعي تعد القواعد الدس��������تورية 
األس��������اس ف��������ي املنظوم��������ة الحقوقي��������ة الداخلية 
لكل بلد ولهذا الس��������بب عد الس��������مو املوضوعي 

عقيدة سياس��������ية وحقوقية واس��������عة االنتشار. 
الس��������مو املوضوع��������ي يحد من ص��������دور قوانني 
تخالف الدستور اما الس��������مو الشكلي فيتعلق 
بطريقة وضع القاعدة الدس��������تورية التي يجب 
صدوره��������ا عن هيئ��������ة معينة بطريق��������ة محددة 
وبق��������در صعوبة اص��������دار القاعدة الدس��������تورية 
وتعديله��������ا او س��������هولتهما يتحق��������ق او يفتقد 

السمو الشكلي.
ان الدس��������تور هو الذي يقي��������م نظاما في الدولة 
ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة 
ويح��������دد من ل��������ه حق التص��������رف باس��������م الدولة 
ويحدد ايضا وس��������ائل ممارس��������ة الس��������لطة كما 
يب��������ني آلية اختي��������ار الحكام وحدود س��������لطتهم 
واختصاصاته��������م فه��������و ال��������ذي يقيد الس��������لطة 
ويحي��������ط هيئاتها بنطاق قانون��������ي ال يمكنها 
الخروج عليه واال فانها تفقد صفتها القانونية 
او الصفة الشرعية عن تصرفاتها واستحالت 

الى اجراءات قهر مادية. 
ومن هذه الزاوية تظهر اهمية وعلوية الحدود 
الدس��������تورية بني الس��������لطات بوصفها أساس��������ا 
ملزما وحاكما وس��������اميا لتقييد السلطات في 

الدولة.
وه��������ذا ما حرص��������ت عليه املحكمة الدس��������تورية 
العليا في مصر باكثر من مناسبة اذ قضت ان 
"الدس��������تور هو القانون االساسي االعلى الذي 
يرس��������ي القواع��������د واالصول التي يق��������وم عليها 
نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، 
ويرت��������ب الضمان��������ات االساس��������ية لحمايته��������ا" 
ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية 
والقضائي��������ة وظائفه��������ا وصالحياتها ويضع 
الح��������دود والقي��������ود الضابط��������ة لنش��������اطها فانه 
بذل��������ك يك��������ون ق��������د ع��������ني ل��������كل منه��������ا التخ��������وم 
والقي��������ود الضابطة لواليته��������ا، بما يحول دون 

تدخ��������ل احداها في اعمال الس��������لطة االخرى، او 
مزاحمته��������ا ف��������ي اختصاصاتها الت��������ي ناطها 
الدس��������تور بها"، ولقد اختص��������ت املادة )33( من 
اإلعالن الدس��������توري الس��������لطة التشريعية بسن 
القوان��������ني، كما اختص��������ت املادة )٤6( الس��������لطة 
القضائية بالفصل في املنازعات والخصومات 
وان اختص��������اص الس��������لطة التش��������ريعية بس��������ن 
القوانني ال يخولها التدخل في اعمال أسندها 
ال��������ى الس��������لطة القضائية  االعالن الدس��������توري 
وقصره��������ا عليه��������ا، واال كان ذل��������ك افتئاتًا على 
عمله��������ا، واخالال بمبدأ الفصل بني الس��������لطتني 
التش��������ريعية والقضائية وانتحاال من املش��������رع 
الختصاص هو من صميم اختصاص السلطة 

القضائية. 
وحيث ان الدستور اختص السلطة التشريعية 
بس��������ن القوانني وفقا ألحكام��������ه فنص في املادة 
)86( منه على ان يتولى مجلس الشعب سلطة 
التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة 
االقتصادي��������ة واالجتماعية  للتنمي��������ة  العام��������ة 
واملوازن��������ة العامة للدولة، كم��������ا يمارس الرقابة 
على اعمال الس��������لطة التنفيذية وذلك كله على 
الوجه املبني في الدستور. كما اختص السلطة 
القضائية بالفصل في املنازعات والخصومات 
على النحو املبني في الدستور فنص في املادة 
)١65( منه على ان الس��������لطة القضائية مستقلة 
وتتواله��������ا املحاك��������م عل��������ى اخت��������الف انواعه��������ا 
ودرجاته��������ا وتص��������در احكامها وف��������ق القانون 
وحي��������ث ان اختص��������اص الس��������لطة التش��������ريعية 
بس��������ن القوانني ال يخولها التدخ��������ل في اعمال 
اس��������ندها الدس��������تور ال��������ى الس��������لطة القضائية 
وقصره��������ا عليه��������ا، واال كان ه��������ذا افتئاتًا على 
عمله��������ا واخالال بمبدأ الفصل بني الس��������لطتني 

التشريعية والقضائية.

الطلبة ــات  ــان ــح ــت ام فـــي  االلــكــتــرونــي  الــغــش 

القاضي حبيب إبراهيم حمادة

ظهرت في السنوات املاضية العديد من الظواهر السلبية املؤثرة على سير 
العملي��������ة التربوية في العراق، في كافة املراحل املتوس��������طة او اإلعدادية او 
الجامعية عمومًا وفي املراحل املنتهية خصوصًا، ومن ذلك ظاهرة تسريب 
االس��������ئلة االمتحانية عب��������ر مواقع التواص��������ل االجتماع��������ي، وايضا ظاهرة 
الغش االلكترون��������ي اثناء تأدية االمتحانات العامة للطلبة، والذي يعد من 
الس��������لوكيات الال أخالقية واملنافية لنزاهة العملي��������ة التربوية وما يترتب 
على ذلك من آثار سلبية على الفرد واملجتمع بوقت واحد، والتي قد ينجم 
عنها قب��������ول الطلبة في العديد من الكليات كالطب والصيدلة والهندس��������ة 
وغيره��������ا، ومن ثم تخرجهم كأطب��������اء او صيادلة او مهندس��������ني دون وجه 
ح��������ق، إضافة ال��������ى ان وجودهم في تلك الوظائف س��������وف يصبح عالة على 
املجتم��������ع يعتم��������دون على غيره��������م دون االتصاف باالب��������داع او االنتاج وال 
يمكن ان يتم خدمة اية مؤسس��������ة عاملني فيها م��������ن جهة، ومن جهة اخرى 
فأن اتباع هذا الطريق انما يعرقل مسيرة العملية التربوية ويمثل اعتداًء 
جس��������يمًا على حقوق غيرهم من الطلبة املجتهدين اثناء الدراسة للوصول 
الى اس��������تحقاقهم في القبول بالكليات التي تناسب قدراتهم العلمية، كما 

انه يقتل روح املنافسة بينهم في هذا املجال.
شًا وِغشًا وهو الخداع او االحتيال، بمعنى اظهر 

َ
والغش لغة غش يغش غ

ل��������ه حب��������ًا ونصيحة وهو يضمر ل��������ه الباطل، او هو خلط االش��������ياء بغيرها 
وبم��������ا هو اقل ثمن منها مث��������ل خلط اللنب باملاء اي خل��������ط الرديء بالجيد، 
كما عرف بانه نقيض النصح كونه اخفاء للواقع وإظهار خالفه بحيث ال 
ينطبق عليه او هو اخفاء عيب او اظهار غير الحق او نيل شيء دون وجه 
حق واصطالحًا يعرف الغش بانه سلوك َمَرضي يهدف الى تغيير الواقع 
لتحقيق هدف مادي او معنوي او اشياع الحاجات او الرغبات بطرق غير 
مش��������روعة، اما الغ��������ش االلكتروني في االمتحان فه��������و محاولة الطالب في 
الحصول على اجابات االس��������ئلة التي ال يعرفها او التي لم يقم بدراس��������تها 
بكل الطرق غير املش��������روعة من خالل استخدام الوسائل االلكترونية او هو 
حصول الطالب على درجات النجاح بدون بذل مجهوده الشخصي اعتمادًا 

على وسائل التطور التكنولوجي وعبر وسائل التواصل االجتماعي.
ويقع الغش في االمتحانات من قبل بعض الطلبة الس��������باب متعددة، منها 

ما يتعلق بالطالب نفسه, اذ ان ضعف امللكة العلمية للطالب وعدم رغبته 
في الدراس��������ة والتعليم واضاعته للوقت بأمور اخرى غير الدراس��������ة وعدم 
تحمله املس��������ؤولية، وعدم ثقته بمؤهالته العلمية والذهنية بسبب ضعف 
ش��������خصيته، وضعف الوازع الديني واالخالق��������ي لديه وتعرضه للضغوط 
العائلية او االجتماعية او الخوف والخشية من عدم النجاح في االمتحان 
او الرغبة من التفوق فيه بكافة الطرق املش��������روعة وغير املش��������روعة ومنها 
ما يتعلق باالس��������رة، ومن ذلك عدم املتابعة الجدية للطالب من قبل والديه 
او س��������وء التربية او املش��������اكل العائلية بني الزوجني او بني االباء واالبناء، 
او س��������وء الوضع امل��������ادي للعائلة، او الضغوط املادي��������ة او املعنوية من قبل 
اف��������راد العائلة للحصول على الش��������هادة بكافة الط��������رق، اضافة الى ذلك فان 
النظام التربوي املطبق قد يكون س��������ببًا لدفع الطلبة الى الغش، فعدم قيام 
الهيئ��������ات التدريس��������ية الحكومية ب��������أداء مهامها على اكم��������ل وجه قد يدفع 
بعض الطلبة الى التدريس الخصوصي، وعدم قدرة البعض اآلخر املادية 
يكون دافع��������ًا إلتباع هذا الطري��������ق, اضافة الى ان تس��������اهل بعض املراقبني 
ب��������اداء واجبهم داخ��������ل القاعة االمتحانية او صعوبة االس��������ئلة االمتحانية 
التي قد ال تتناسب مع القدرات الذهنية للطلبة او عدم تناسبها مع الوقت 
املخص��������ص الداء االمتحان او عدم القدرة عل��������ى ايصال املعلومة للطلبة او 

ضعف الشخصية لدى بعض املدرسني وغيرها، 
واذا كان��������ت أس��������اليب الغش التقليدي��������ة مثل حمل القصاص��������ات الورقية او 
الكتابة على اليد او القدم او املقعد الدراس��������ي او التحدث بني الطلبة اثناء 
االمتح��������ان ق��������د انتهت الى حد م��������ا في الوقت الحاضر فقد ظهرت وس��������ائل 
جديدة مس��������ايرة للتط��������ور العلمي في االجه��������زة االلكتروني��������ة ومن اهمها 
اس��������تخدام الهات��������ف النق��������ال او اس��������تعمال س��������ماعة االذن الالس��������لكية التي 
تعمل بخاصية البلوتوث او اس��������تخدام الس��������اعات االلكترونية التي يمكن 
من خاللها تصوير االس��������ئلة االمتحانية او النظ��������ارات الطبية التي تكون 
مزودة بتقنية متطورة من خالل وجود كاميرا فيديو في منتصفها والتي 
يمكن من خاللها ارس��������ال االسئلة الى اش��������خاص خارج القاعة االمتحانية 

والحصول على اإلجابة بذات الطريق.
وقدر تعلق االمر باملس��������ؤولية الجزائية الناشئة عن الغش االلكتروني في 

االمتحانات، وتطبيقا لقاعدة ال جريمة وال عقوبة اال بنص، فانه ال يمكن 
اثارة املسؤولية الجزائية للطالب عند ارتكابه ذلك الفعل حيث يتم االكتفاء 
بالعقوب��������ة االنضباطية التي ورد النص عليه��������ا في املادة )١7/اوال/١( من 
نظ��������ام االمتحانات العامة رقم )١8( لس��������نة ١987 بنصه��������ا )يعتبر الطالب 
راسبًا:-أ-اذا غش او حاول الغش في االمتحان واقتنع املراقب ومدير املركز 
بذلك( حيث ال يجوز اتخاذ االجراءات القانونية بحق الطالب اال في حالة 
قيام��������ه باالعتداء على احد اعض��������اء املراكز االمتحاني��������ة او مراكز الفحص 
 س��������الحًا معه في القاع��������ة االمتحانية او اذا تضمن دفتره 

ً
او اذا كان حامال

 بأحكام 
ً
االمتحاني قذفًا او س��������بًا او مخالفة للنظام الع��������ام او االداب عمال

الفقرة )ثانيًا( من املادة اعاله.
ام��������ا املس��������ؤولية الجزائية للغير عن فع��������ل الغش املرتكب م��������ن قبل الطالب 
واملتمث��������ل ببي��������ع االدوات املس��������تخدمة في الغ��������ش االلكتروني كالس��������ماعة 
او الس��������اعة او النظ��������ارات الطبية او االقالم الذكية او االوراق الش��������فافة فان 
التص��������رف بتلك املواد بيعًا او إيجارًا او حيازتها، غير معاقب عليه قانونًا 
ف��������اذا ما ثبت القص��������د الجنائي من التصرف بها بأن يتم اس��������تخدامها من 
قب��������ل الطلبة لغرض الغش في االمتح��������ان فانه ال يوجد ما يمنع من اتخاذ 
االجراءات القانونية عن ذلك الفعل وكونه يش��������كل جريمة وفق احكام قرار 
مجل��������س قي��������ادة الثورة املنحل ١32 لس��������نة ١996، اذ ورد الن��������ص في الفقرة 
)ثانيًا/١( منه على ان )) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على 
ثالث س��������نوات كل من ساعد على الغش في االمتحانات املدرسية النهائية 
او االمتحانات العامة او س��������هل القيام به. 2- ال تسري احكام الفقرة )١( من 
هذا البند على الطالب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة االمتحانية, 
وتطب��������ق بحقهم احكام األنظمة املدرس��������ية (( س��������يما ان االعالن عن بيعها 
عب��������ر مواقع التواصل االجتماعي، يتضمن صراحة اس��������تخدامها للغرض 
اعاله، ولكون مثل تلك االفعال تش��������كل جرائم حديثة وغير معروفة سابقًا 
وللحفاظ على حس��������ن س��������ير العملي��������ة التربوية وللحيلولة دون االس��������اءة 
اليها، فان االمر يس��������توجب من املش��������رع تجريم هك��������ذا افعال بنص عقابي 
صريح وفرض العقوبة املناس��������بة له��������ا للحد من ظاهرة الغش لدى الطلبة 

في االمتحانات. 

الحلقة الثانية عشرة: موقف الدساتير املقارنة من مبدأ الفصل بني السلطات
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■  بغداد/ إيناس جبار 

الكثي��������ر من أخبار جرائم القتل التي 
تنش��������ر عبر السوشيال ميديا وتلك 
الت��������ي تنظر ف��������ي املحاك��������م العراقية 
تحت عناوين قتل أب او اخ أو زوجة، 
إذ أن جرائم القتل العائلي منذ مدة 
ليست بالقليلة بدأت ترتفع وتشكل 
خطرا على بنية األس��������رة واملجتمع، 
مادي��������ة  أس��������باب  الجرائ��������م  وله��������ذه 
ونفس��������ية أيضا يتضمنها الصراع 
عل��������ى اإلرث او أحيانا املفاضلة بني 
األش��������قاء م��������ا يول��������د دوافع نفس��������ية 

الرتكابها.
ملف القضية التي ترويها "القضاء" 
ه��������ي جريمة قتل حدث��������ت في قضاء 
يث��������رب التابع إل��������ى محافظة صالح 
الدين خ��������الل نزهة لصي��������د الطيور 

والحيوانات تحولت إلى مأتم.
وتوضح األوراق التحقيقية للدعوى 
إنه "من خ��������الل مجري��������ات التحقيق 
وس��������ير  والقضائ��������ي  االبتدائ��������ي 
املحاكم��������ة إن وقائ��������ع ه��������ذه الدعوى 
تتلخص بقيام املتهم بقتل ش��������قيقه 
املجنى عليه بواسطة بندقية صيد 
)كسرية( على اثر مشاجرة حصلت 
بينهم��������ا ف��������ي منطقة صي��������د واقعة 
بالق��������رب م��������ن داره��������م املش��������يدة في 

ناحية يثرب منطقة بني سعد، وقد 
دونت محكم��������ة تحقيق يثرب إفادة 
املدع��������ني بالحق الش��������خصي والدي 
املجنى عليه وبعد تدوين أقوالهما 
قاما بالتنازل عن حقهما الشخصي 

كون القاتل والضحية ابنيهما".
وكذلك بينت إف��������ادة املتهم )القاتل( 
خالل التحقيق ال��������ذي دونت أقواله 
)اعت��������رف صراح��������ة( بقت��������ل ش��������قيقه 
املجنى عليه اثر مش��������اجرة حصلت 
بينهم��������ا، عازي��������ا ذل��������ك إلى س��������رعة 
الغضب الت��������ي انتابته لحظة وقوع 
الجريم��������ة وتراكم وتوالي الخالفات 
وان  بينهم��������ا  فيم��������ا  واملش��������احنات 
عالقته��������م األخوية لم تك��������ن على ما 

يرام وشابها الكثير من البغضاء.
وم��������ن ثم كرر اعتراف��������ه صراحة أمام 
ه��������ذه املحكمة وم��������ن خ��������الل التأمل 
باألدل��������ة املتحصلة ض��������د املتهم في 
الدع��������وى واملتمثل��������ة باعتراف  هذه 
املته��������م الصريح في دوري التحقيق 
واملحاكم��������ة وال��������ذي تع��������زز بإف��������ادة 
والديهم��������ا )املجنى علي��������ه والقاتل( 
والش��������هود املتواجدين في الحادثة 
املدع��������ني  الس��������يما  وعائلتهم��������ا 
بالح��������ق الش��������خصي أيض��������ا وجود 
محض��������ر ضبط بندقية الصيد التي 
استعملها املتهم بارتكاب الجريمة 
باإلضاف��������ة إل��������ى اس��������تبيان التقرير 
التش��������ريحي لجث��������ة املجن��������ى علي��������ه 

الص��������ادر من دائ��������رة الط��������ب العدلي 
مم��������ا اعتبرتها املحكم��������ة أدلة كافية 
ومقنع��������ة لتجريم املته��������م وفق مادة 

االتهام. 
وملا ورد في اضب��������ارة دعوى جريمة 
الش��������قيقني  ب��������ني  الحاصل��������ة  القت��������ل 
ولكفايتها كأدلة متحصلة وش��������هود 
ض��������د املتهم ق��������ررت املحكم��������ة الحكم 
بإدانته وف��������ق أحكام امل��������ادة 405 من 
قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١969 
املعدل وتحديد عقوبته، بمقتضاها 
عن جريمة قتل ش��������قيقه املجني عليه 
)س ف( ف��������ي ناحية يث��������رب /منطقة 
بني سعد بتاريخ الحادث"،  أصدرت 
محكمة جنايات صالح الدين قراراها 
بالحكم على املجرم  بالسجن خمسة 
عش��������ر س��������نة  اس��������تنادا ألحكام املادة 
405 من قان��������ون العقوب��������ات العراقي  
رقم 111 لس��������نة 1969واحتساب مدة 
توقيفه على خالل إجراءات التحقيق 
واملحاكمة، ولتنازل والدي الضحية 
عن الح��������ق الع��������ام بالتعويض قررت 
املحكم��������ة ع��������دم االحتف��������اظ للمدعني 
بالحق الشخصي ذوي املجنى عليه 
أع��������اله بح��������ق املطالب��������ة بالتعويض 
وص��������در الق��������رار باالتف��������اق اس��������تنادا 
ألحكام املادة 182/أ من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية.
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تسعى الدول إلى تطوير النظام القضائي فيها 
بش��������كل دائم ومس��������تمر، لدوره في الحفاظ على 
امن األش��������خاص وحماية األس��������رة واالس��������تقرار 
السياسي واالجتماعي في البلد. ومنذ استقالل 
الس��������لطة القضائي��������ة عام 2003 يس��������عى مجلس 
القض��������اء األعلى لتعزيز دور القضاء في الدولة، 
وتطوير ك��������وادره القضائي��������ة واإلدارية وإدخال 
التقني��������ات الحديثة في العم��������ل القضائي، ومن 
جهة أخرى أنجز املجلس العديد من دور القضاء 
واملراف��������ق املكمل��������ة له��������ا لتحقيق رؤي��������ة مجلس 
القض��������اء بوجود أماكن تحق��������ق عدالة قريبة من 

املواطن وتليق به وبسمو القضاء العراقي.
 وبازدي��������اد عدد القض��������اة واملحقق��������ني والكوادر 
القانوني��������ة  كفاءته��������م  وتطوي��������ر   ، الوظيفي��������ة 
واإلداري��������ة، في اقس��������ام املجل��������س التدريبية عزز 
هذا ال��������دور وزاد من كف��������اءة النظ��������ام القضائي. 
ويتي��������ح مجل��������س القض��������اء األعلى عب��������ر عالنية 
الجلس��������ات وماينش��������ره املوقع الرسمي للسلطة 
القضائية )www.hjc.iq( للجمهور االطالع على 
القرارات والبيانات ورؤية مجلس القضاء حول 
مايدور على الس��������احة العراقي��������ة. عالوة على ما 
تنشره الدولة عبر الجريدة الرسمية ووسائلها 
اإلعالمي��������ة م��������ا يصدر م��������ن قوان��������ني وتعليمات 

وغيرها.
 ان ح��������رص الدولة على ان يك��������ون املجتمع على 
علم ودراية واحاطة بكل القوانني والتشريعات 
يس��������هم ف��������ي زي��������ادة الوع��������ي القانون��������ي لألفراد، 
وينعكس إيجاب��������ا على كفاءة النظام القانوني. 
وتتجل��������ى أهمية ذلك في تعزي��������ز مبادئ حقوق 
االقتصادي��������ة  والتنمي��������ة  والنزاه��������ة  االنس��������ان 
والبش��������رية وغيرها. وكل ذلك يتحقق بتعاضد 
الفعالي��������ات الرس��������مية واالجتماعي��������ة الدولي��������ة 
واملحلية في نش��������ر الثقاف��������ة القانونية وتعريف 
األش��������خاص بحقوقهم وواجباتهم، يتخلل ذلك 

اإلعالمية  املؤسسات  قيام 
بتخصيص جزء ومساحة 
م��������ن تغطياتها له��������ذا األمر 
بأس��������لوب مبسط ومشوق، 
وااله��������م م��������ن ذل��������ك إفه��������ام 
املواطن��������ني بأخ��������ذ األخبار 
وما يتعل��������ق بالقوانني من 

مصادرها الرسمية.

النظام القانوني 
الكفء

القاضي جاسم محمد الموسوي

مراهق يقتل معلمة متقاعدة 
! 

ّ
من أجل دراجة نارية

■  بغداد / سحر حسني 

يشكل انتشار الجريمة 
في اآلونة األخيرة بني 

صفوف املراهقني خطرا 
كبيرا يهدد املجتمع، 

وتكمن الخطورة في األمر 
أنهم باتوا يرتكبون جرائم 
كبرى مثل القتل والسرقة، 

وذلك ألسباب ودوافع 
مختلفة، اذ ان معظم هؤالء 
األطفال الجانحني يقومون 

بارتكاب الجرائم بسبب 
ضغوط من أقرانهم.. وهذا 
ما جرى مع الحدث )والء( 

الذي رفض فكرة عدم 
امتالكه دراجة نارية اسوة 

بأصدقائه فاخذ يفكر 
بطريقة ما لشراء دراجة 

نارية على الرغم من عدم 
امتالكه النقود.

واثن��������اء ت��������ردده ال��������ى دار خاله في 
احد أقضي��������ة تكريت اس��������تمع من 
أهالي املنطق��������ة بان جارته معلمة 
متقاعدة تسكن وحدها في البيت 
وهي من ميسوري الحال فأخذت 
تراوده فكرة شيطانية للحصول 
عل��������ى املال. وف��������ي الرابع م��������ن ايار 
توجه ال��������ى بيت خال��������ه وتحديدا 
في الرابعة والنصف عصرا ذهب 
ال��������ى دار الضحي��������ة وط��������رق بابها 
فخرج��������ت وس��������لم عليه��������ا وطلب 
منه��������ا امل��������اء فاس��������تجابت لطلب��������ه 
ودخلت لتجلب امل��������اء له فتتبعها 
وعن��������د وصولها الى مدخل البيت 
وقام  عليه��������ا  )الكلي��������دور( هج��������م 

بخنقها بواس��������طة يديه فسقطت 
أرضا، ول��������م يكتف بذلك فاس��������رع 
كهربائي(  )س��������يار  واحضر سلك 
ولف��������ه عل��������ى رقبته��������ا ليتأك��������د من 

موتها.
وبع��������د التأك��������د م��������ن موته��������ا ق��������ام 
بالبحث عن املال وعثر على مبالغ 
مالي��������ة في خزان��������ة املالبس قدرها 
مليون وس��������تمائة وخمسون ألف 
دينار وأيضا عثر على مخشالت 
ذهبي��������ة ف��������ي اح��������د املج��������رات فقام 
بأخذه��������ا وه��������رب مس��������رعا تاركا 
)الكلي��������دور( مفتوحا جزئيا  باب 

والتوجه إلى داره. 
وف��������ي الي��������وم الثان��������ي اتص��������ل ابن 

ش��������قيق املجن��������ى عليه��������ا )عم��������ار( 
على عمت��������ه املجن��������ى عليها وكان 
هاتفها مغلق��������ا وتوجه الى دارها 
مع ش��������قيقه )حس��������ام( وبعد طرق 
الباب الخارجي ل��������م تخرج اليهم 
وقام��������وا بفت��������ح الب��������اب الخارجي 
والدخ��������ول إل��������ى ال��������دار ووج��������دوا 
املجن��������ى عليها ملقاة على االرض 
بإخب��������ار  وق��������ام  الغرف��������ة  داخ��������ل 
مركز الش��������رطة بذل��������ك، وبعد نقل 
الجث��������ة ال��������ى املستش��������فى وتتب��������ع 
الكامي��������رات املراقب��������ة ف��������ي املنطقة 
من قب��������ل الجهات التحقيقية تمت 
مشاهدة ش��������خص يرتدي مالبس 
س��������وداء قام بالدخ��������ول عصرا الى 

دار املجنى عليه��������ا وبعد التعرف 
عليه تب��������ني انه املتهم )و( الذي تم 
الق��������اء القبض عليه عص��������ر اليوم 
الثان��������ي م��������ن تنفي��������ذ جريمته من 
قبل الش��������رطة وقام بإرشادهم الى 
م��������كان إخفاء املواد املس��������روقة في 
داخل غرفته وتم ضبطها من قبل 

الجهات التحقيقية.
تم تدوي��������ن إفادة املدع��������ني بالحق 
الش��������خصي إخوة املجن��������ى عليها 
وبين��������وا أنه��������م ال ش��������هادة عيانية 
لهم عل��������ى الحادث وت��������م اخبارهم 
بتع��������رض ش��������قيقتهم ال��������ى حادث 
قتل وس��������رقة مصوغاتها الذهبية 
ومبال��������غ مالية وعلم��������وا باعتراف 

املتهم عل��������ى الحادث وبينوا بانها 
تس��������كن ف��������ي ال��������دار لوحده��������ا كون 
زوجه��������ا متوف��������ى وال يوجد لديها 
أوالد وطلبوا الشكوى ضد املتهم. 
وم��������ن س��������ير التحقي��������ق واملحاكمة 
األدل��������ة  ب��������ان  للمحكم��������ة  تب��������ني 
املتحصلة في القضية هي اعتراف 
املتهم الصري��������ح واملفصل في دور 
التحقي��������ق وأم��������ام ه��������ذه املحكم��������ة 
بقيامه بقتل املجنى عليه وسرقة 
النقود واملخشالت الذهبية معززا 
املخب��������ر  باق��������وال  االعت��������راف  ذل��������ك 
واملدع��������ني بالحق الش��������خصي وان 
لم تك��������ن لهم ش��������هادة عيانية على 
ذلك وكذلك تعززت االدلة بالتقرير 
الطبي التش��������ريحي ال��������ذي تضمن 
بان س��������بب الوفاة هو املوت خنقا 
وكذل��������ك تع��������ززت االدلة بالكش��������ف 
واملخطط ملح��������ل الحادث ومحضر 
ضب��������ط املواد املس��������روقة في حوزة 
املته��������م املاث��������ل ام��������ام املحكمة بعد 
ان أرش��������دهم ال��������ى م��������كان إخفائها 
ف��������ي داره وكذلك بمحض��������ر تفريغ 
الكاميرات ال��������ذي اظهر فيه خروج 
املتهم م��������ن دار املجن��������ى عليها في 
وقت حصول الحادث وبذلك تأيد 
للمحكمة بان املته��������م كان ارتكابه 
للجريم��������ة ع��������ن تخطي��������ط وس��������بق 
اص��������رار ولغرض داف��������ع دنيء وهو 
الحص��������ول على األم��������وال وملا تقدم 
فان األدل��������ة كافية لتجري��������م املتهم 
وفق م��������ادة التهمة املوجه��������ة اليه، 
قررت املحكم��������ة الحكم على املجرم 
بالس��������جن املؤبد وفق احكام املادة 
1/406/أ� ج من قان��������ون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل بداللة 
امر مجل��������س الوزراء لس��������نة 2004 
واستدالال بأحكام املادة 132/ من 

قانون العقوبات.

■ بغداد / عالء محمد

أحال قاضي محكمة تحقيق الش��������عب 
امل��������دان )ح. ك( إلج��������راء محاكمته وفقا 
ألحكام املادة 406 من قانون العقوبات 
عن جريمة قتل حارس ليلي، وبدورها 
أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات الرصافة 
حكما باإلعدام بحقه، بعد ثبوت األدلة 
واعترافه بقتل شخص من أجل سرقة 
كاب��������الت كهرباء من احد مخازن املواد 
الكهربائية التي يعمل فيها الضحية 

حارسا.
املج��������رم  بقي��������ام  الدع��������وى  تتلخ��������ص 
بقتل املجنى عليه مع س��������بق االصرار 
والترصد تس��������هيال وتنفي��������ذا الرتكاب 
جريم��������ة الس��������رقة )كاب��������الت كهرب��������اء( 
قيمتها املالية س��������تون ملي��������ون دينار 
عراقي بعد طعن��������ه في مناطق متفرقة 
كان  س��������كني  بواس��������طة  جس��������مه  م��������ن 
يحمله��������ا، أدت إلى موته والهروب إلى 
جه��������ة مجهولة بع��������د اتف��������اق رتب بني 
املج��������رم ومتهمني آخري��������ن على دخول 
مخ��������زن للمواد الكهربائية، حيث تمت 
ه��������ذه العملي��������ة عن��������د الس��������اعة الرابعة 

فجرا.
املج��������رم خ��������الل اعترافاته ب��������ني انه قام 
بطعن املجنى عليه بواس��������طة س��������كني 
في ص��������دره ثم ق��������ام بتركه ف��������ي احدى 
الغ��������رف التابعة للمخ��������زن وتم اقفالها 
من الخارج بواسطة سلسلة حديدية، 
ليق��������وم بعده��������ا بنق��������ل الكاب��������الت بعد 
سرقتها إلى منطقة كسرة وعطش، اذ 
تم بيعها إلى احد االش��������خاص بمبلغ 
مق��������داره ثالث��������ون ال��������ف دوالر اميركي، 
مدعيا في اعترافاته أنه لم يكن ينوي 
قتل��������ه وإنم��������ا كان قص��������ده الدف��������اع عن 

نفسه على حد قوله. 
 من جهتها املحكمة املختصة اطلعت 
عل��������ى إفادة املش��������تكي )صاحب مخزن 
لبي��������ع االدوات واالس��������الك الكهربائية( 
قائال إنه تم ابالغه بقتل املجنى عليه 
مع س��������رقة بكرات كيب��������الت كهربائية، 
الفت��������ا إلى أن الجه��������ات االمنية أبلغته 
بالعث��������ور عل��������ى الكيب��������الت ف��������ي اح��������د 
املخازن التابعة ملنطقة كسرة وعطش 
فضال ع��������ن القبض عل��������ى املجرم الذي 

اعترف بالسرقة والقتل.
الش��������عب  تحقي��������ق  بدوره��������ا محكم��������ة 

اج��������رت الكش��������ف واملخط��������ط على محل 
الح��������ادث وعلى محضر كش��������ف ورفع 
االثار م��������ن مس��������رح الجريمة ومحضر 
الكش��������ف على الجث��������ة ومحضر ضبط 
املس��������روقات وكذل��������ك محض��������ر ضب��������ط 
بالح��������ادث  املس��������تخدمة  الس��������يارات 
للح��������ادث  الفوتوغرافي��������ة  والص��������ور 
وعل��������ى التقرير الطب��������ي للمجنى عليه 
واملتضمن ان س��������بب موته هو الكسور 
اث��������ر اصابت��������ه  والتمزق��������ات واالنزف��������ة 
بج��������روح طعنية وقطعي��������ة بالة حادة، 
اذ بلغ عدد الجروح )51( انتش��������رت في 
الوج��������ه واالذن وايمن وايس��������ر الصدر 
وفي منطقة الكف االيس��������ر وكسور في 

االضالع، بسحب التقرير الطبي. 
وبعد االطالع على حيثيات وتفاصيل 
ه��������ذه الجريم��������ة وج��������دت املحكم��������ة أن 
األدل��������ة كافية ومقنع��������ة لتجريم املجرم 
ولكفاية االدلة املتحصلة بحقه قررت 
تجريم��������ه بالتهمة املوجه��������ة اليه وفق 
احكام املادة 406 / 1/ أ / ح من قانون 
العقوب��������ات حي��������ث أص��������درت محكم��������ة 
باالعدام  الرصافة حكمه��������ا  جناي��������ات 

بحق املجرم )ح. ك(.

قتل الحارس من أجل سرقة 
كابالت كهرباء!

قضى على شقيقه ببندقية صيد!

■ السجن المؤبد للمتهم
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■ بغداد/ غسان مرزة

يق��������ع ضحي��������ة تعاط��������ي امل��������واد املخ��������درة يوميًا 
العدي��������د م��������ن الش��������باب نتيج��������ة لتأثيرها على 
الجان��������ب الصح��������ي وامل��������ادي للمتعاط��������ي الذي 
يس��������عى لصرف آخر ما يملك م��������ن مال لغرض 

شرائها غير مبال ملا يحدث.  
ويشكل انتشار املخدرات األثر األكبر في ارتفاع 
مس��������تويات الجريم��������ة مل��������ا لها من تأثي��������ر كبير 
عل��������ى املجتمع وكذلك تأثيرها على األمن العام 
وذلك عن طريق ازدياد حاالت السلب والسطو 
املس��������لح والقت��������ل والس��������رقة حي��������ث يلجأ بعض 
املتعاط��������ني إلى ارت��������كاب ه��������ذه الجرائم لغرض 
ش��������راء احتياجهم من املواد املخدرة، ما اضطر 
الس��������لطات األمنية إلى التكثي��������ف ف��ي عمليات 

مالحقتهم وإلقاء القبض عليهم. 
وأظهرت وقائ��������ع إحدى الدعاوى التي تابعتها 
"القض��������اء" أنه في أيلول من ع��������ام 2021 تم إلقاء 
القب��������ض عل��������ى املته��������م ) ع ( ال��������ذي كان يق��������ود 

س��������يارته نوع النترا صفراء اللون في محافظة 
كرب��������الء وضب��������ط بحوزت��������ه كمية م��������ن الحبوب 
املخ��������درة تبلغ )1140( حبة يق��������در وزنها )180( 
غرام��������ا، وهي صفراء اللون دائرية الش��������كل غير 
معلم��������ات بش��������ريط، )470( منه��������ا تحمل عالمة 
القوس��������ني املتقابل��������ني والبقي��������ة منه��������ا تحم��������ل 
عالم��������ة الجم��������ل وكذلك ضبطت بح��������وزة املتهم 
)50( أمبولة زجاجية تس��������تعمل لتعاطي مادة 
الكريس��������تال كما ضبط بحوزة املتهم مس��������دس 

صوتي وسكينة. 
بينت التقارير الطبية الصادرة من دائرة صحة 
كرب��������الء بع��������د إن أرس��������لت الحب��������وب املضبوطة 
للفح��������ص بأنه��������ا من امل��������واد املخ��������درة بموجب 
نتيجة الفحص الواردة من دائرة الطب العدلي 
وتبني إن امل��������واد املخدرة ه���ي م�����������ن نوع )املثيل 
امفيتامني( املش��������ار إلي��������ه في قان��������ون املخدرات 
واملؤث��������رات العقلية رقم 50 لس��������نة 2017 كما تم 
فحص االمب��������والت الزجاجية املضبوطة والتي 
 على وجود املواد املخدرة كما ثبت 

ً
أعطت دليال

تلوثها بنفس املادة املخدرة، كما وردت نتيجة 
فحص ال��������دم وإدرار املتهم بموجب تقرير الطب 
 عل��������ى وجود مادة 

ً
العدل��������ي والت��������ي أعطت دليال

االمفينامني املخدرة. 
دون��������ت أق��������وال متهم��������ني آخرين بصفة ش��������هود 
أق��������روا بدورهم أمام القائم بالتحقيق بأنهم من 

املتعاطني واملتاجرين للمواد والحبوب املخدرة 
وان املته��������م )ك( هو من يق��������وم ببيعهم الحبوب 
من نوع صفر واحد وكذلك املواد املخدرة وإنهم 

يقومون ببيعها إلى األشخاص املتعاطني.
ولدى تدوين أقوال الش��������اهد )س( وهو شرطي 
منس��������وب إل��������ى تلك الس��������يطرة بأن��������ه كان مكلفا 

بواجب في السيطرة حضر املتهم )ع( الذي كان 
يقود س��������يارته نوع النترا صف��������راء اللون والذي 
ضبط بحوزته حبوب ومواد مخدرة وتم إلقاء 

القبض عليه.
لكل ما تقدم ولدى التدقي��������ق واملداولة ولكفاية 
األدل��������ة املتحصل��������ة وج��������دت املحكم��������ة أن األدلة 
املتحصل��������ة بالدع��������وى ض��������د املته��������م )ع( ه��������ي 
أدل��������ة قانونية تس��������اند بعضه��������ا البعض وهي 
إق��������راره أم��������ام القائ��������م بالتحقيق وأمام الس��������يد 
قاض��������ي التحقي��������ق والذي عزز بأقوال الش��������هود 
ومحاضر الضب��������ط وتقرير دائرة الطب العدلي 
املتهمني املفرقة دعواهم كونهما من املتاجرين 
باملخ��������درات لهما قرينة على عل��������م املتهم بنقله 
امل��������واد املخدرة وهي أدلة تجدها املحكمة كافية 
لتجريم املتهم وف��������ق القانون لذا قررت املحكمة 
إدانت��������ه ع��������ن التهم��������ة املوجه��������ة إلي��������ه وتحديد 
عقوبت��������ه بمقتضاها وصدر الحك��������م حضوريًا 
وباالتف��������اق. حكم��������ت املحكم��������ة وجاهي��������ًا عل��������ى 
املدان ) ع ( بالس��������جن املؤقت ملدة عش��������ر سنوات 

وبغرام��������ة مالية مقدارها ثالث��������ون مليون دينار 
وفي حال عدم دفع الغرامة حبس��������ًا ش��������ديدًا ملدة 
ثالث س��������نوات اس��������تنادًا ألح��������كام امل��������ادة  28 / 
أواًل م��������ن قانون املخ��������درات واملؤث��������رات العقلية 
وبداللة املواد 47 و 48 و49 من قانون العقوبات 

واحتساب مدة موقوفيته. 
كما قضت بحجز األموال املنقولة وغير املنقولة 
العائدة للم��������دان )ع ( على أن يج��������ري التحقيق 
والتحري بعد اكتس��������اب القرار الدرجة القطعية 
ع��������ن املص��������ادر الحقيقي��������ة لألم��������وال املحج��������وزة 
العائ��������دة له ولزوجت��������ه وأوالده املوجودة داخل 
الع��������راق وخارجه بغية مصادرتها أذا ثبت أنها 
متحصله من تجارة املخدرات اس��������تنادا ألحكام 
امل��������ادة 34/ أوال من قانون املخ��������درات واملؤثرات 

العقلية رقم 50 لسنة 2011.
مصادرة س��������يارة األجرة نوع دوج موديل 2013 
وحس��������ب محضر ضبطها وإيداعها لدى وزارة 
املالية للتصرف بها وفق القانون بعد اكتساب 

القرار الدرجة القطعية.

كربالء.. السجن 15 سنة لتاجر مخدرات يحوز )1140( حبة

https://www.hjc.iq/view.70035/
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صحيفة شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

■ بغداد / عالء محمد

شهدت محكمة التحقيق 
املركزية في رئاسة 

استئناف بغداد الرصافة 
حملة إعمار واسعة 

في بنايتها إلظهارها 
بحلة جديدة، بناء على 
توجيهات مباشرة من 

قبل مجلس القضاء 
األعلى باالهتمام 

باملباني ودور القضاء 
كونها تمثل صروحا 

للعدالة تليق بهيبة 
القضاء العراقي وتسهم 

في تقديم الخدمة 
القضائية للمواطنني. 

ف��������ي  األق��������دم  املهن��������دس  وق��������ال 
املركزي��������ة  التحقي��������ق  محكم��������ة 
عب��������د الهادي علي إنه "بتوجيه 
مباش��������ر م��������ن قبل قاض��������ي أول 
املركزي��������ة  التحقي��������ق  محكم��������ة 
السيد جبار عبد دلي بضرورة 
إظه��������ار ه��������ذه املحكم��������ة بأبهى 
ص��������ورة من الناحي��������ة الخدمية 
و العمرانية قام كادر الصيانة 

في هذه املحكمة بالبدء بأعمال 
التأهي��������ل الش��������املة ابت��������داء من 
خ��������ارج املحكم��������ة وص��������وال إلى 
آخ��������ر طابق للبناية مس��������تعينا 
املانح��������ة وهي هيئة  بالجهات 
وعملي��������ات  الش��������عبي  الحش��������د 

بغداد".
وأض��������اف أن "بناي��������ة املحكم��������ة 
الحدائ��������ق  تأهي��������ل  ش��������هدت 

األمامي��������ة بالكامل كما تضمن 
وإضاف��������ة  ناف��������ورات،  نص��������ب 
زراعة  مع  للحدائ��������ق  ديكورات 
أن��������واع متعددة من األش��������جار"، 
ش��������هد  "الترمي��������م  أن  مبين��������ا 
الرئيس��������ية  الب��������اب  اس��������تبدال 
بأخرى  واستبدالها  للمحكمة 
حدي��������د تحت��������وي عل��������ى زجاج 
مقس��������ى س��������مك )١٠( مل��������م م��������ع 

تجهيز وتثبيت شعار مجلس 
القض��������اء االعل��������ى ف��������ي املنطقة 
العلوي��������ة للباب وت��������م عمله عن 

.")cnc( طريق ماكنة الحفر
وتاب��������ع أن "محكم��������ة التحقيق 
املركزي��������ة تم تغلي��������ف مدخلها 
قل��������م  إل��������ى  بالكام��������ل وص��������وال 
الحائط،  بم��������ادة ورق  املحكمة 
األركان  تغلي��������ف  ع��������ن  فض��������ال 

والزوايا بمادة بديل الخش��������ب 
مع وضع شعار ميزان العدالة 
في منتص��������ف العامود ووضع 
شعار خاص بمسلة حمورابي 

في مدخل املحكمة".
وأش��������ار إلى أنه "تم عمل رفوف 
لسجالت األساس بعد تبديلها 
الحديد  اللوك��������رات  ع��������ن  ب��������دال 
بطريق��������ة  س��������ابقا  املوج��������ودة 

حديث��������ة وهي عم��������ل قاطع من 
األملني��������وم والخش��������ب والزجاج 
فيم��������ا تم تصني��������ع الرفوف من 
مادة الخشب وبأبعاد مناسبة 
للس��������جل"، الفت��������ا إل��������ى "تغليف 
منطقة الصعود واالس��������تراحة 
لل��������درج ولكل الطواب��������ق بمادة 
ورق الحائط م��������ع وضع زوايا 
من مادة بديل الخشب ألطراف 

الجدران مع وضع شعار ميزان 
العدالة في منتصف الجدران".

ف��������ي  وب��������ني املهن��������دس االق��������دم 
املركزي��������ة  التحقي��������ق  محكم��������ة 
أن "اعم��������ال التطوي��������ر تضمنت 
تغليف نهايات املمرات، اضافة 
إل��������ى تغلي��������ف ج��������دران مكاتب 
الس��������ادة القض��������اة بم��������ادة ورق 
الحائط ومادة بديل الخش��������ب 
م��������ع اس��������تبدال االث��������اث القديم 
بآخ��������ر جدي��������د للمكات��������ب م��������ع 
صبغ جميع األبواب الخشبية 
للمكاتب من قبل كادر الصيانة 

في املحكمة".
ونوه الى أنه "بتوجيه مباشر 
من قبل السيدة مدير عام دائرة 
الش��������ؤون املالي��������ة و االدارية تم 
انشاء محطة رفع ملياه األمطار 
بع��������د   )2X3X2( وبأبع��������اد 
االنته��������اء من تنفيذها بش��������كل 

كامل".
وخت��������م أن "الس��������احة الجانبية 
للمحكم��������ة ت��������م تعبيدها بمادة 
الطابوق املقرنص الستخدامها 
العج��������الت  لوق��������وف  كس��������احة 
حيث م��������ا زال العمل مس��������تمرا 
لغرض االرتقاء بواقع املحكمة 
العمراني من قبل كادر الصيانة 
في محكم��������ة التحقيق املركزية 
املؤل��������ف م��������ن املهن��������دس االقدم 
عبد اله��������ادي عل��������ي واملهندس 
األقدم س��������يف عام��������ر والحراس 
القضائيني ضياء صباح وعبد 

العظيم عبد األمير".

محكمة التحقيق المركزية تظهر برونق 
جديد بعد حملة تأهيل واسعة

البحث االجتماعي ينشر 
إحصائيته الفصلية 
الثانية خالل 2022

■  بغداد / سحر حسين 
 

العامة  العالقات  دائ���رة  كشفت 
ال��ق��ان��ون��ي��ة / قسم  وال����ش����ؤون 
االج�������ت�������م�������اع�������ي عن  ال������ب������ح������ث 
االحصائية الفصلية للدعاوى 
البحث  مكاتب  على  املعروضة 
االجتماعي خالل اشهر )نيسان 

وايار وحزيران(.
وقالت مدير عام دائرة العالقات 
القانونية  وال����ش����ؤون  ال���ع���ام���ة 
احمد  ع��دن��ان  ال��س��ي��دة ميسون 
في تصريح لجريدة القضاء ان 
املعروضة  ال���دع���اوى  "م��ج��م��وع 
على مكاتب البحث االجتماعي 
الشخصية  االح���������وال  مل���ح���اك���م 
بلغت  قد  الثاني  الفصل  خ��الل 
منها  ح���س���م  دع������وى   )37197(
وج����������اءت  دع������������وى   )29984(
)النجف  اس��ت��ئ��ن��اف  رئ����اس����ات 
وواس������ط  ق������ار  وذي  وك�����رك�����وك 
االتحادية(  وك���رب���الء  وامل��ث��ن��ى 
بنسبة حسم 100 % فيما تلتها 
القادسية  اس���ت���ئ���ن���اف  رئ����اس����ة 
بنسبة حسم )97 %( اما املرتبة 
لرئاسة  ك����ان����ت  ف���ق���د  ال���ث���ال���ث���ة 
االتحادية  ال��ب��ص��رة  اس��ت��ئ��ن��اف 

بنسبة حسم )94 %(". 
وفي ما يتعلق بدعاوى الصلح 

ف��ي رئ��اس��ات محاكم 
االستئناف كافة 

الفصل  خ����الل 
لعام  ال��ث��ان��ي 
فقد   2022
اوض������������ح������������ت 

ان  م�������ي�������س�������ون 
"م������������ج������������م������������وع 

الصلح  دع��������اوى 
 )2012( ب�����ل�����غ 

دع���وى فيما 
ب�����ل�����غ�����ت 

 ،")4893( االب�������ط�������ال  دع�����������اوى 
البحث  "مكاتب  ان  ال��ى  منوهة 
االجتماعي في رئاسة محكمة 
االتحادية  الرصافة  استئناف 
قد احتلت املرتبة االول��ى بعدد 
دعاوى الصلح بمجموع )427( 
رئاسة  ت���ل���ت���ه���ا  ف���ي���م���ا  دع��������وى 
االتحادية  االن�����ب�����ار  اس���ت���ئ���اف 
اما  دع�������وى   )259( ب���م���ج���م���وع 
احتلتها  ف��ق��د  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رت��ب��ة 
استئناف  م���ح���ك���م���ة  رئ������اس������ة 
دع�����وى.   )218( ب���ع���دد  ن���ي���ن���وى 
وب��ي��ن��ت م��ي��س��ون ان " اك��ث��ر من 
50 % م��ن دع���اوى االب��ط��ال هي 
دع��اوى صلح وذل��ك عند اقامة 
ال����دع����وى واج�������راء ال��ت��ب��ل��ي��غ في 
مكتب البحث االجتماعي يقوم 
بمعرفة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ب��اح��ث 
امل�����ش�����اك�����ل ال������ت������ي اق�����ي�����م�����ت من 
وفي  تذليلها  وي��ح��اول  اج��ل��ه��ا 
امل���ح���دد الج������راء البحث  ال���ي���وم 

االجتماعي".
اما حجج االذن بالزواج الثاني 
ان "عدد  فقد اوضحت ميسون 
حجة االذن بالزواج الثاني في 
االستئناف  م��ح��اك��م  رئ���اس���ات 
االشهر  بلغت خالل  االتحادية 
الثالث من الفصل الثاني لعام 
ج�����اءت  ح���ج���ة   )1886(  2022
رئاسة محكمة استئناف 
ن�����ي�����ن�����وى االت�����ح�����ادي�����ة 
ب������امل������رت������ب������ة االول������������ى 
بمجموع )325( حجة 
ف��ي��م��ا ج����اءت رئاسة 
استئناف  م���ح���ك���م���ة 
ص���������������������الح ال�����������دي�����������ن 
 )224( ب����م����ج����م����وع 
ام���ا املرتبة  ح��ج��ة 
فكانت  ال���ث���ال���ث���ة 
لرئاسة محكمة 
اس������ت������ئ������ن������اف 
ال�����������ب�����������ص�����������رة 
االت���������ح���������ادي���������ة 
ع  بمجمو
 )2 0 2 (

حجة".

■ حملة إعمار وتأهيل كبيرة شهدتها محكمة التحقيق المركزية

استئناف ديالى تعقد ورشة عن دور االدعاء العام

■ بغداد / إيناس جبار 

وأوضح مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى أن "الورشة التي عقدت 
ف��������ي مق��������ر محكم��������ة اس��������تئناف ديالى 
كان موضوعه��������ا )دور االدع��������اء الع��������ام 
ف��������ي الدع��������وى املدنية( وق��������ام بإعدادها 
االدع��������اء  عض��������و  القاض��������ي  وإلقائه��������ا 
العام الس��������يد س��������لمان حمادي عبدالله 
بحض��������ور رئي��������س محكمة اس��������تئناف 
ديالى والسادة نواب الرئيس والسادة 
القض��������اة وأعض��������اء االدع��������اء الع��������ام في 

الرئاسة". 
وب��������ني املدع��������ي العام الس��������يد س��������لمان 
حم��������ادي ماهي��������ة عم��������ل االدع��������اء العام 
ودوره قائ��������ال إن "قان��������ون االدعاء العام 
الناف��������ذ رق��������م 49 لس��������نة 2017 صدر في 
2017/2/12 وألغى القانون السابق رقم 
159 لسنة 1979 بموجب املادة 17 منه، 
ولكنه أش��������ار الى ان )تبقى التعليمات 
الصادر بموجبه نافذة إلى حني صدور 

ما يحل محلها او يلغيها(".
وأشار حمادي الى أن "األسباب املوجبة 
له، للمتغيرات التي حصلت بعد صدور 
قان��������ون االدع��������اء الع��������ام رقم 59 لس��������نة 
1979 ولغ��������رض مواكبة هذه املتغيرات 
والنواق��������ص مع التش��������ريعات الجديدة 
ولغ��������رض حس��������ن األداء ف��������ي مكون��������ات 
السلطة القضائية ش��������رع هذا القانون. 
وب��������ني القان��������ون الجدي��������د دور االدع��������اء 
العام في مواده القانونية بالنسبة إلى 
تأسيس��������ه وأهدافه وتكوينه وواجباته 
وامله��������ام التي يتوالها وحق اإلش��������راف 
وكذل��������ك  وأعض��������اءه  النياب��������ات  عل��������ى 
إش��������راف هيئة اإلشراف القضائي عليه 
وصالحي��������ات رئيس االدعاء العام على 
أعض��������اء االدع��������اء الع��������ام وق��������د احتوى 
القانون النافذ على ثمانية عش��������ر مادة 
قانوني��������ة تتف��������رع اغلبها إل��������ى عدد من 

البنود". 
أو  الع��������ام  االدع��������اء  "دور  أن  وأض��������اف 
أن مفه��������وم كلم��������ة )دور( تعن��������ي املهمة 
والوظيف��������ة التي يت��������م القي��������ام بها من 
قبل أعض��������اء االدعاء العام وهي عبارة 
عن مجموع األنش��������طة واملس��������ؤوليات 
املمنوح��������ة لعضوا االدع��������اء العام وفي 
مج��������ال الدعوى املدني��������ة بتمثيل دوره 
ف��������ي حدود الدعوى من��������ذ إقامتها أمام 
املحكم��������ة املختصة وحتى صدور حكم 

فيها وممارسة طرق الطعن فيها".

وتط��������رق ال��������ى املصطل��������ح ش��������ارحا أن 
"كلمة االدعاء ج��������اءت من كلمة دعوى، 
وتعن��������ي ادعاء أم��������ام القض��������اء من قبل 
احد األش��������خاص ضد آخ��������ر، وهو هنا 
بصفته ممثال للنظ��������ام العام ومدافعا 
عن حقوق املجتمع وبذلك فان االدعاء 
الع��������ام هو من يدعي بش��������يء نيابة عن 
األف��������راد كاف��������ة والصالح الع��������ام بغض 
النظ��������ر، عم��������ا اذا كانت ه��������ذه املصلحة 
لعموم املجتمع او الدولة ومؤسساتها 
وسواء كان االدعاء يصب في مصلحة 
جهة رس��������مية معينة ام ال وهو في ذلك 
يعتم��������د على األس��������اس القانوني الذي 
يس��������تمده من الس��������ند القان��������ون الوارد 
في قان��������ون االدعاء الع��������ام او القوانني 

األخرى".

وبش��������أن املركز القانوني لالدعاء العام 
ف��������ي الدعوى املدنية ذك��������ر أن "املعروف 
قانونا ب��������ان الدعوى املدني��������ة تقام من 
املتض��������رر او من ش��������خص يدعي بذمة 
شخص آخر س��������واء كان هذا الشخص 
طبيعي��������ا أو معنوي��������ا فاحدهم��������ا مدع 
واآلخر مدعى عليه وهو خصمه بذلك 
فان لكل واح��������د منهم مرك��������زا قانونيا 
وه��������ي صفته بالدعوى وهما خصمان 
وقد يطل��������ب احد الخص��������وم املذكورين 
انضمام شخص آخر إلى جانبه يحكم 
ل��������ه أو علي��������ه وه��������و الش��������خص الثالث 
وأحيانا تقوم املحكمة بإدخال شخص 
لغرض االس��������تيضاح من��������ه بأمر معني 
وبع��������د ذلك يت��������م إخراجه م��������ن الدعوى 
وه��������و ليس خصما، أما بالنس��������بة إلى 

عضو االدعاء الع��������ام فانه ال يدخل مع 
أي طرف من أطراف الدعوى وال يمكن 
اعتباره خصما وال شخصا ثالثا فيها 
وكذلك ال يمكن اعتباره من ضمن هيئة 
املحكم��������ة وال يأخذ هن��������ا دور القاضي 
الذي ينظر الدعوى وليس له صالحية 
إص��������دار ق��������رار فيها. وم��������ن كل ذلك فان 
االدع��������اء الع��������ام ل��������ه مرك��������زه القانوني 
الخ��������اص بوصفه طرفا محايدا واجبه 
ه��������و البح��������ث ع��������ن التطبي��������ق الس��������ليم 
ألح��������كام القان��������ون ويجعله ف��������ي مركز 
ينس��������جم مع طبيعة عمله في الحفاظ 
ين��������وب  باعتب��������اره  املش��������روعية  عل��������ى 
عن الهيئ��������ة االجتماعي��������ة التي خولته 
الحضور أمام القضاء وتمثيلها أمامه 
في سبيل الوصول إلى تحقيق العدالة 
وإحقاق الحق والذي هو في األس��������اس 
هدف ومسؤولية القاضي أثناء نظره 

الدعوى املعروضة أمامه.
وعرج في ورقة بحثه على دور االدعاء 
العام في ممارس��������ة ط��������رق الطعن حيث 
ب��������ني أن "لعضو االدعاء العام أن يطعن 
في األحكام الصادرة من املحاكم املدنية 
في دعوى تك��������ون الدولة طرفا فيها أو 
الت��������ي تمس األس��������رة والطفولة بطريق 
طع��������ن واحد وه��������و التمييز وتصحيح 
الق��������رار التميي��������زي ذاته إما بالنس��������بة 
لبقي��������ة ط��������رق الطعن كاالس��������تئناف او 
إعادة املحاكم��������ة وا غيرها فال يحق له 
ذلك كونها تخص الطرف الذي خس��������ر 
الدع��������وى والذي منح ل��������ه لكون أطراف 

الدعوى هم خصوم". 
ولف��������ت إلى أن "نائب املدع��������ي العام هو 
ليس خصما في الدعوى البدائية ولم 
يخس��������ر أي ش��������يء في الحك��������م الذي تم 
الطعن به اس��������تئنافا مما يكون طعنه 
في هذه الحالة واجب الرد من الناحية 
الش��������كلية من جه��������ة الخصومة وبذلك 
يخرج الطعن بطريق االس��������تئناف من 
مه��������ام االدعاء الع��������ام باالس��������تناد الى 
طبيعة تفس��������ير النص الوارد في املادة 
5 من القانون، وان املادة 7 من القانون 
أعطت لرئيس االدعاء العام حق الطعن 
ملصلحة القانون اذا كان الحكم الصادر 
بالدع��������وى املدنية قد اكتس��������ب الدرجة 
القطعية بفوات امل��������دة او تم رد الطعن 
من الناحية الش��������كلية إذا ش��������كل الحكم 
خرق��������ا واضح��������ا يترتب علي��������ه إلحاق 
ضرر بأم��������وال الدول��������ة ومصالحها أو 

بالنظام العام".
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عقدت رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية ورشة عمل تدريبية للسادة القضاة وأعضاء 
االدعاء العام حول دور االدعاء العام وواجبات العمل القضائي، وجاء ذلك وفقا لقرارات مجلس 
القضاء األعلى في جلسته السابعة عشر واملتضمنة عقد ورش عمل للسادة القضاة من شأنها 

زيادة قدرات السادة القضاة وأعضاء االدعاء العام.
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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.

 
ً
وللدليل الجنائي صورًا, فهو اما ان يكون دليال

ماديًا او قوليًا او فنيًا. 
الصورة االولى ) االدل��������ة املادية(, واالدلة املادية 
هي اش��������ياء وم��������واد ذات وجود م��������ادي ملموس 
لها اثرها في قناعة القاضي مباش��������رة -كضبط 
الش��������يء املس��������روق بحيازة املته��������م-, ويبدو لها 
عالق��������ة بالتحقيق وه��������ي التي تس��������اعد املحقق 
في اثب��������ات ش��������خصية الفاعل, او الظ��������رف الذي 
ارتكب��������ت في��������ه الجريمة م��������ا يوج��������ب العناية في 
مراعاة االج��������راءات القانونية والط��������رق العلمية 
في املحافظ��������ة على القيم��������ة الثبوتي��������ة باكملها 
الت��������ي تتضمنها االدل��������ة املادية. وام��������ام املحقق 
قواعد بس��������يطة يمكنه اتباعها او االسترش��������اد 
به��������ا للمحافظة على هذه االدلة من وقت العثور 
عليه��������ا ولح��������ني عرضها على املحكم��������ة الن عدم 
اتباع ه��������ذه القواعد ق��������د يؤدي ال��������ى فقدان هذه 
االدل��������ة لقيمتها مما له اث��������ره في ضياع القضية 
, ويعد اس��������تبيان االدل��������ة املادية وحفظها 

ً
كاملة

وتحديد ماهيتها العمل االس��������اس في التحقيق 
 عن ان تحديد ماهية االدلة التي 

ً
الجنائي فضال

يحتمل ان تكون مفقودة. 
وع��������ادة تب��������دأ عملية اس��������تبيان االدل��������ة بمراقبة 
مس��������رح الجريم��������ة, واس��������تنادًا ال��������ى املالحظات 
االولي��������ة له بما يتفق وطبيع��������ة الحادثة وهو ما 
يش��������مل البحث بالع��������ني املجردة او االس��������تعانة 
بالعدس��������ات املكب��������رة ب��������ل يقتضي االم��������ر اتباع 
اجراءات اساسية تكشف االدلة كاستعمال املواد 
الكيمياوي��������ة لرؤيا اث��������ار الدم, وحاملا تس��������تبان 
االدلة تستعمل الوس��������ائل الالزمة الستخراجها 
كاالش��������رطة الالصقة واملالقي��������ط ويمكن جمعها 
وحفظه��������ا ف��������ي صنادي��������ق او اكياس وبحس��������ب 
طبيع��������ة الدلي��������ل. وتحقق االدل��������ة املادية اغراض 
عديدة فلربما تكون جزءًا من موضوع الجريمة 
او تربط املتهم بمكان الجريمة, وقد تثبت هوية 
الفاعل, وال تعد هذه االدلة حاس��������مة بالرغم من 
تمتعها بثقة في االثبات النها بحاجة الى دليل 
تقديري الثباتها وتأكيدها, وعند توافر الدليل 
التقديري مع الدليل امل��������ادي يكون عندئذ دليال 
كافيًا الثبات الواقع��������ة, ولكن مع ذلك يجب على 
املحقق ان يعزز قابليته على تمييز االدلة املادية 

وجمعها من خالل االجراءات الصحيحة لكيفية 
العناي��������ة وصيانته��������ا ويت��������م ذلك من خ��������الل:١- 
تش��������خيص املادة بص��������ورة صحيح��������ة. 2- اثبات 
سلس��������لة املحافظة عليه��������ا وصيانتها. 3- اثبات 
اهمية الدليل وعالقته بالقضية. وان اتباع ذلك 
, من احتمال حدوث تغيير على مواد 

ً
يقلل, عادة

االدلة الن االهمال في املحافظة عليها قد يؤدي 
    .

ً
الى افساد قيمتها الثبوتية بوصفها دليال

ومن املفي��������د ونحن بصدد الدليل املادي ان نبنينّ 
الفرق بينه وبني االثر املادي املتحصل من مسرح 
الجريمة, فاالثر املادي هو تلك االشياء او املواد 
التي تخلفت عن الجاني س��������واء منه شخصيًا ام 
من االدوات التي اس��������تعملها في اثناء دخوله او 
خروجه من والى مس��������رح الجريمة في حني يعد 
الدليل املادي هو استمرار لالثر املادي في حالة 
ما اذا نس��������ب ال��������ى فاعل معني, فاالث��������ر املادي ما 
تخلف عن ارتكاب الجريمة من الجاني واملجنى 
عليه وتدركه الحواس وكذلك االالت املستخدمة 
ف��������ي الواقع��������ة, ف��������ي ح��������ني ان الدليل امل��������ادي هو 
حال��������ة قانونية تنش��������أ م��������ن ضبط االث��������ر املادي 
ومضاهاته مع وجود صلة او رابطة بينه وبني 
املتهم بارتكاب الجريمة, وقد تكون هذه الصلة 
ايجابية فتثبت الواقعة او تكون س��������لبية عندما 
تنف��������ي عالق��������ة املته��������م بالجريمة, فقط��������رات الدم 
املتحصلة من مسرح الجريمة قبل فحصها تعد 
اث��������رًا ماديًا ولكن بعد الفح��������ص والتحليل تكون 
ذات مدل��������ول ايجابي او س��������لبي عل��������ى خروجها 
من جس��������م معني, وكذلك البصمة تعد اثرًا ماديًا 
عند اكتشافها, وعند مضاهاتها على بصمات 
املش��������تبه ب��������ه فم��������ا ان تطابقت او وج��������دت عالقة 
 
ً
بينهم��������ا وبني ارت��������كاب الجريمة تصب��������ح دليال
ماديًا على ارتكابه للجريمة.اما الصورة الثانية 
فهي )االدلة القولي��������ة او كما يطلق عليها االدلة 
التقديرية(, والدليل القولي اما ان يكون شهادة, 
او ان يك��������ون اعترافًا, والش��������هادة وس��������يلة اثبات 
شفوي يتقدم بها الشهود الى املحكمة وتنصب 
على الوقائع املكونة للجريمة, وتعد الش��������هادة 
 تقديري��������ًا, الن املحكمة تنزلها املنزلة التي 

ً
دليال

تراها وتخضعه��������ا لتقديرها الذي تطمئن اليه. 
والش��������هادة من طرق االثب��������ات الجنائي العادية 

كونه��������ا تنصب في الغالب على ح��������وادث عابرة 
تقع انيًا من دون س��������ابق ت��������راٍض او اتفاق اذ ان 
الجرائم ترتك��������ب مخالفة للقان��������ون وال يتصور 
اثباته��������ا س��������لفًا واقامة الدليل عليه��������ا وان الذي 
يفعل��������ه مرتكبها الهروب وازال��������ة كل ما يمكن ان 
تتركه من اثار وادلة, وتلعب الصدفة دورًا كبيرًا 
في اختيار الش��������اهد, ويعد االس��������تدالل بشهادة 
الش��������هود من االمور التي ال يس��������تغنى عنها في 
االثبات الن الشهادة من ادلة االثبات املهمة امام 
املحكم��������ة من حيث الواق��������ع, اذ ان اغلب القضايا 
الجنائية يركن في اثباتها على ش��������هادة شهود 
لذل��������ك غالبًا ما تق��������وم بدور الدلي��������ل في الدعوى 
الجنائي��������ة بمفرده��������ا م��������ن دون ان يدعمها دليل 
اخر كما ان الش��������هادة الصادق��������ة هي خير معني 
للمحكمة على تكوين عقيدتها الصدار حكمها, 
كونها التعبير الصادق الذي يصدر في مجلس 
القضاء من ش��������خص ُيقبل قوله بعد اداء اليمني 

في شأن واقعة عاينها بحاسة من حواسه.
ومن االدلة القولي��������ة االعتراف, وهو اقرار املتهم 
 او جزًء, 

ً
على نفس��������ه بالوقائع املنسوبة اليه كال

بمعنى اخر هو شهادة الشخص على نفسه بما 
يضرها وحيث ان اقرار املتهم اقرب الى الصدق 
من شهادته على غيره لذا ُعدنّ االعتراف اقوى من 
الش��������هادة, بالرغم من ذلك فانه خاضع في املواد 
الجنائية كغيره من االدلة لتقدير القاضي على 
ان االعتراف املنتزع باإلكراه املادي او االدبي من 

املتهم ال قيمة قانونية له. 
واالعت��������راف بوصفه م��������ن االدل��������ة التقديرية مما 
يجب ع��������دم املغاالة ف��������ي حجيت��������ه, فلربما تكون 
الدواف��������ع م��������ن ورائه لي��������س القصد منه��������ا الرغبة 
في ق��������ول الحقيق��������ة, ويخضع االعتراف لس��������لطة 
املحكمة التقديرية كدليل اثبات ش��������أنه شأن ادلة 
االثبات االخرى وهي غير ملزمة بالحكم بادانة 
املعترف بل عليها إعمال سلطتها في تقدير هذا 
االعتراف بقصد التحقق من صحته من الناحية 
 اذا كان مطابقًا للحقيقة 

نّ
الواقعية اذ ال تأخذ به إال

وتوافرت ش��������روط صحت��������ه. وللمحكم��������ة تجزئة 
االقرار واالخذ بما تراه منه صحيحًا وإطراح ما 
ع��������داه غير انه ال يجوز تأويله او تجزئته اذا كان 

هو الدليل الوحيد في الدعوى. 

القاضي عبد الستار ناهي عبد عون

 الدليل الجنائي وصوره 

ألهمية وجود س��������لطة قضائية مختصة ومستقلة 
ومحايدة لحماية حقوق االنسان وتحقيق العدالة 
واملس��������اواة وألن وج��������ود القضاء املس��������تقل يضمن 
االلتزام بالدس��������تور وس��������يادة القان��������ون، وحيث ان 
الثق��������ة بالقضاء وس��������لطته يعد أم��������را جوهريا في 
النظ��������ام الديمقراطي واسترش��������ادًا بم��������ا جاءت به 
مبادئ )بانجلور( للسلوك القضائي وما اوجبته 
اتفاقية االم��������م املتحدة ملكافحة الفس��������اد في املادة 
)11( من ض��������رورة دعم ونزاهة الجه��������از القضائي 
ووض��������ع قواع��������د س��������لوك ألعضائ��������ه، وألن نزاه��������ة 
واس��������تقالل القضاء والعاملني في��������ه تفرض التقيد 
بأخالقيات وسلوكيات يستوجبها هذا االستقالل 
وتستلزمها قدسية الوظيفة القضائية.. لذا تبنى 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى بالتعاون م��������ع جمعية 
القضاء العراقي اعداد مدونة سلوك يكون االلتزام 
بها وسيلة لتوثيق القيم والسلوكيات التي تحكم 
اداء القض��������اة واعض��������اء االدع��������اء الع��������ام. وقد اقرت 
املدون��������ة في الجلس��������ة السادس��������ة ملجل��������س القضاء 
االعل��������ى العراقي لعام 2022 وبانتظار نش��������رها في 
الجريدة الرس��������مية لتدخل حيز التنفيذ حس��������بما 
نص��������ت علي��������ه الفقرة )6( م��������ن االح��������كام العامة في 

الباب الرابع من املدونة. 
وبق��������راءة ملا تضمنت��������ه املدونة، يمكنن��������ا القول ان 
مدونة السلوك القضائي هي: استراتيجية عملية 
شكلت بمجمل وما ورد فيها منظومة عمل متكاملة 
للس��������لوك املهني للقاض��������ي وعضو االدع��������اء العام 
داخل وخارج نطاق عملهما باعتبارهما الواجهة 
القانوني��������ة االولى للدع��������اوى والش��������كاوى املقامة، 
اضاف��������ة للنص القانون��������ي بمعالجة الس��������لوكيات 
املجرمة، وتقويم سلوك الهرم القانونية في العمل 
القضائي ينعكس ايجابا على القاعدة التي تعمل 

معه ونقصد املنتسبني االخرين للسلطة القضائية 
من غير القضاة واعضاء االدعاء العام إضافة الى 
املوظف��������ني واملنتس��������بني اآلخرين الذي��������ن يرتبطون 
م��������ع القضاة وأعضاء االدعاء العام بالعمل وتكون 
للقضاة وأعضاء االدعاء العام س��������لطة االش��������راف 
والرقاب��������ة واملعاقبة بح��������دود معينة، ه��������ذا اضافة 
الى الرؤية املهني��������ة والحيادية املطلوبة في النظر 
بالقضاي��������ا املعروض��������ة عليه��������م، فه��������م بتطبيقهم 
للقانون واصدار االحكام يحققون فلس��������فة العقاب 
من خالل تجريم وادانة السلوك ويحققون الرؤية 
العادل��������ة في االفراج عن املته��������م التي تقول القاعدة 
القانوني��������ة انه: ب��������ريء حتى تثب��������ت ادانته من قبل 
محكم��������ة جزائية مختصة، إن ما جاء باملدونة ركز 
بش��������كل كبير على النأي بالقضاء عن أدنى شبهة 

تحيط به بسبب خصوصية املهمة املوكلة إليه. 
وقد جاء اعداد وتنظيم مدونة الس��������لوك القضائي 
متأخرًا عن بقية الدول العربية ويبدو ان الس��������بب 
هو التبعي��������ة الوظيفية للقاض��������ي وعضو االدعاء 
العام قبل استقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية 
كونه��������م موظفني ويتبع��������ون اداريًا ل��������وزارة العدل 
ويخضعون لقان��������ون انضباط موظفي الدولة رقم 
14 لس��������نة 1991 املعدل، ويأتي إصدارها استكمااًل 
ملنظوم��������ة العم��������ل القضائ��������ي وس��������تكون بالتأكيد 
بع��������د صدوره��������ا س��������ندا قانونيا يت��������م اعتماده في 
التحقيقات القضائية واللجان الخاصة بمساءلة 

القضاة وأعضاء االدعاء العام.
 تضمن��������ت الهيكلي��������ة الش��������كلية ملدون��������ة الس��������لوك 
القضائ��������ي: اعتم��������اد املدون��������ة ف��������ي تنظيمه��������ا على 
التقس��������يم التقلي��������دي لتش��������ريع القوان��������ني األبواب 
والفصول، وجاء ذلك ملنح املدونة مزيد من تنظيم 
التفاصي��������ل ومن��������ح كل جزئية فيه��������ا ذات االهمية 

لألج��������زاء االخرى بحيث تحاش��������ت دمج املواضيع 
املماثلة في فصل واحد وخروج، كما احتوت على 
عدد من املبادئ األساس��������ية والواجبات االخالقية 
لسلوك القاضي وعضو االدعاء العام على اختالف 
صنوفه��������م ومناصبه��������م وجه��������ات عمله��������م س��������واء 
في العم��������ل التنفيذي القضائ��������ي )القضاء العادي 
اإلش��������رافي )محكم��������ة  الرقاب��������ي  او  والدس��������توري( 
التمييز وهيئة االشراف القضائي وجهاز االدعاء 
الع��������ام( ولجمي��������ع مكون��������ات الس��������لطة القضائي��������ة، 
انتهج��������ت املدونة صيغة التعه��������دات التي يحررها 
القضاة وأعضاء االدعاء العام وهي صيغة منحت 
املدونة س��������ندًا قانونيا بمواجهة السلوك املرتكب 
املتخذ من قبل القاضي وعضو االدعاء العام الذي 
ال يأتل��������ف والس��������لوك املهني القضائ��������ي واضافت 
لجه��������ات الرقاب��������ة واالش��������راف تحدي��������دا معياري��������ًا 
للسلوك وباملقابل وضعت القاضي وعضو االدعاء 

العام امام الدراية واملعرفة بطبيعة س��������لوكه التي 
قد يلتبس في احيانا كثيرة على الجميع التمييز 
بينها وبني حريته الش��������خصية او مس��������احة عمله 

املهنية.
ج��������اءت املدونة في تقس��������يماتها: بأربع��������ة أبواب : 
تضمن الباب األول للمدونة: بعد املقدمة )االهداف 
والس��������ريان( واحتوى على مادت��������ني، املادة األولى: 
ونصت عل��������ى اهداف املدونة املادة األولى / الفقرة 
)5( ما يأتي : تهدف املدونة الى )املساهمة في جعل 
البيئ��������ة القضائية ش��������فافية وبناءة بالنس��������بة الى 
كاف��������ة العاملني في الس��������لطة القضائية واملجتمع( 
وجاءت )بخم��������س فقرات( وامل��������ادة الثانية: نصت 
على س��������ريان ه��������ذه املدونة على القض��������اة واعضاء 
االدع��������اء الع��������ام العامل��������ني ف��������ي مختل��������ف مكونات 

السلطة القضائية.
وجاء الباب الثاني  بعشرة فصول جاءت كاالتي: 
الفص��������ل االول تن��������اول )التقي��������د بمبادئ اس��������تقالل 
القض��������اء( وج��������اء ف��������ي امل��������ادة الثالثة م��������ن املدونة 
و)باثنتي عش��������رة فقرة( حملت تعه��������دات القضاة 
واعضاء االدع��������اء العام ( اما الفصل الثاني والذي 
جاء بعن��������وان ) التقيد بمب��������ادئ الحياد والتجرد( 
ونظمته: املادة الرابعة وتكونت من )تس��������ع فقرات( 
نصت على اهم االلتزامات الخاصة بمبادئ الحياد 
والتج��������رد من خ��������الل تعهد يقدم من قب��������ل القضاة 
واعض��������اء االدع��������اء الع��������ام وس��������ار الفص��������ل الثالث: 
على ذات املنوال من خ��������الل التعهد املقدم لاللتزام 
)بمبادئ النزاهة والش��������فافية( والتي نظمته املادة 
الخامسة : )بفقراتها التسع( تلتها املادة السابعة: 
لتنظم الفص��������ل الخامس: والذي جاء تحت عنوان: 
)التقي��������د بمبادئ الكف��������اءة واالجته��������اد( وبإحدى 
عش��������رة فق��������رة ونظم��������ت امل��������ادة الثامن��������ة: بفقراتها 

العشر )الفصل السادس( والذي جاء تحت عنوان 
)االلتزام بالقانون ومعايير حقوق االنسان( وجاء 
الفصل الس��������ابع من املدونة تح��������ت عنوان: )التقيد 
بمبادئ املس��������اواة( وق��������د نظمته املادة التاس��������عة : 
بفقراته��������ا الثالث وجاء )التقي��������د بمبادئ الحفاظ 
عل��������ى هيبة القض��������اء وكرامة القض��������اء( في الفصل 
الثام��������ن: ونظمت��������ه امل��������ادة )العاش��������رة ( بفقراته��������ا 
االربع وبخصوص الفصل التاس��������ع : نصت مواده 
القانونية على )التقيد بمبادئ االلتزام الوظيفي( 
عش��������ر(  الحادي��������ة  )امل��������ادة  بالتنظي��������م  وتناولت��������ه 
بفقراته��������ا الثمان، وجاء الفصل العاش��������ر واالخير 
من الباب الثاني الذي نظمته املادة الثانية عش��������ر 
بفقراتها التسع، اما الباب الثالث والذي نص على 
)حق��������وق القضاء واعض��������اء االدعاء الع��������ام( والذي 
تك��������ون من فصل واحد نظمته املادة الثالثة عش��������ر 
بفقراتها عش��������ر وتحت عنوان )الحق��������وق املتعلقة 
باستقالل القضاء( وجاءت بثالث فصول الفصل 
االول: تح��������ت عنوان )الحقوق املتعلقة باس��������تقالل 
القضاة بفقراته الثالث( وفي الفصل الثاني تناول 
)الحقوق املتعلقة باإلجراءات االنضباطية( وكانت 
موضوعة: الحق��������وق املتعلقة )بحرية التعبير( من 
نصي��������ب الفصل الثال��������ث: من هذا الب��������اب ونظمته 
املادة )الخامس��������ة عشر بفقراتها الثالث( اما الباب 
الراب��������ع فقد تضم��������ن )احكام عامة( وبس��������ت فقرات 
اردفت بأنموذج للتعهد باإلل��������زام بأحكام املدونة 
ج��������اء في مقدمته )اني القاضي.... أقر باني اطلعت 
على مدونة الس��������لوك القضائ��������ي املقرة من مجلس 
القض��������اء االعلى في الع��������راق وادرك��������ت وفهمت ما 
فيه��������ا، وانني التزم تماما بجميع ما ورد فيها من 
احكام، واضع نفس��������ي في موقع املساءلة في حالة 

مخالفتي ألحكامها... وألجله وقعت.....(

قراءة في مدونة السلوك القضائي

القاضي ناصر عمران 

الرأي والرأي اآلخر عند إصدار األحكام

إن الحوار وطرح الرأي والرأي اآلخر 
وس��������يلة عقالئية وعلمية تلعب دورًا 
مهم��������ًا ف��������ي تالق��������ح العقول وش��������حذ 
األذه��������ان وزي��������ادة الوع��������ي وتكريس 
اإلفهام، وهذه الوسيلة تزداد فائدتها 
إذا كانت في دائرة االختصاص وإن 
القائ��������م بها مم��������ن يمتل��������ك ناصيتها 
وله القدرة واإلمكانية على اإلحاطة 
باملوضوع محل البحث، فهذه اآلراء 
املطروح��������ة بتوافقه��������ا أو اختالفه��������ا 
تساهم إيجابيًا في ديمومة الحركة 
الفكرية والعلمية وتأتي ثمارها في 
الواق��������ع حيث تع��������ود بالفائ��������دة على 

املجتمع وأشخاصه.
إن تفعي��������ل الح��������وار وإب��������داء الرأي ال 
يقتص��������ر على جان��������ب أو اختصاص 
العل��������وم  ل��������كل  ش��������امل  فه��������و  مع��������ني 
والتطبيقي��������ة،  النظري��������ة  واملع��������ارف 
بم��������ا في ذلك علم القان��������ون وتطبيقه 
م��������ن خ��������الل القض��������اء حي��������ث الوقائع 
املعروضة في املحاكم، ويظهر جليًا 
أهمية إب��������داء الرأي عن��������د الفصل في 
الوقائع املتنازع فيها والوصول إلى 
مرحل��������ة إص��������دار الحكم، فه��������ذا الرأي 
ُيمث��������ل خالص��������ة الفه��������م الش��������خصي 
القانوني  للن��������ص  للوقائع وتطبيقًا 
املتعل��������ق به��������ا وص��������واًل إل��������ى الحكم 

القضائي الفاصل في الدعوى.
إن عم��������ل القاضي هو نش��������اط ذهني 
يستند إلى محصلة علمية ومعرفية 
نالها من خالل الدراس��������ة األكاديمية 
ف��������ي املعه��������د  التأهيلي��������ة  والدراس��������ة 
املطالع��������ة  خ��������الل  وم��������ن  القضائ��������ي 
الش��������خصية في الحصول  والجهود 
عل��������ى املعلوم��������ة الجديدة ف��������ي مجال 
اختصاص��������ه أو أي اختصاص آخر، 
وم��������ن كل ذل��������ك تكون��������ت لدي��������ه ثروة 
فكري��������ة وعلمي��������ة قادرة عل��������ى إعطاء 
النتائ��������ج الصحيح��������ة عن��������د تطبيق 

القان��������ون، فه��������و يس��������تطيع من خالل 
املعلومات التي حص��������ل عليها أثناء 
الجلسات ومن خالل قراءة االضبارة 
واالس��������تماع إل��������ى إفادة األش��������خاص 
الدع��������وى والوق��������وف عل��������ى املحررات 
واملس��������تندات املقدم��������ة فيه��������ا وصواًل 
إلى ختام الجلس��������ات حي��������ث التهيؤ 
إل��������ى إصدار الحك��������م عندها يكون قد 
تكونت لديه املحصل��������ة النهائية عن 

موضوع الدعوى.
وهذه املس��������يرة قد تب��������دو ألول وهلٍة 
بس��������يطة وال تحتاج إلى جهد وعناء 
ولكنها ف��������ي الحقيقة غي��������ر ذلك، ألن 
الرأي ال��������ذي يطرحه القاضي لم يكن 
ق��������د توصل إليه إال بع��������د ُجهٍد طويل 
م��������ازج بني ما يمتلكه م��������ن معلومات 
وفه��������م للن��������ص القانوني م��������ع وقائع 
الدع��������وى وم��������ن خ��������الل ه��������ذه العالقة 
الثنائية بني الن��������ص والوقائع خرج 
لنا الرأي العلمي في الدعوى والذي 

ُيمثل رأي القاضي فيها.
ف��������ي  وتحدي��������دًا  املحاك��������م،  عم��������ل  إن 
أو  الجزائي��������ة  القضائي��������ة  الهيئ��������ات 
املدني��������ة، يعتمُد على املداولة وتباُدل 
اآلراء داخل تشكيلة املحكمة، فعندما 
تختم املحاكمة في الدعوى الجزائية 
أو تختم املرافعة في الدعوى املدنية 
تهي��������أ الدعوى إلص��������دار الحكم فيها، 
فتنعق��������د الجلس��������ة إلج��������راء املداولة، 
وبشكل س��������ري، من تشكيلة املحكمة 
املكونة من الرئيس والعضو األيمن 
والعضو األيس��������ر ملناقش��������ة موضوع 
فيه��������ا  املقدم��������ة  والدف��������وع  الدع��������وى 
لغرض الوص��������ول إلى الحك��������م، وفي 
ه��������ذه الجلس��������ة يت��������م ط��������رح وجهات 
النظ��������ر، فكل عض��������و علي��������ه أن يبدي 
رأي��������ه مع األس��������باب الت��������ي يعتمدها، 
وفي النهائية قد تتفق اآلراء ويصدر 
الحكم باالتفاق وقد تختلف ويصدر 
الحكم باألكثرية، وعند املخالفة على 
العضو املخال��������ف أن يكتب مخالفته 

وأسبابها.
قدم أثناء املداولة ينبغي 

ُ
إن ال��������رأي امل

أن ال يخ��������رج عن الضواب��������ط الواجب 
مراعاته��������ا في العم��������ل القضائي، ألن 
هذه الضوابط تحقق التوازن العلمي 
والرصانة وتحق��������ق املقبولية، وهذه 

الضوابط نوجزها بما يلي :
١- معرف��������ة القاضي بأهداف وغايات 
التش��������ريع واألس��������س التي قام عليها 
عام��������ة  س��������تراتيجية  مث��������ل 

ُ
ت والت��������ي 

س��������بيل  فعلى  لتطبي��������ق نصوص��������ه، 
ريد هيأة الجنايات/ 

ُ
املثال عندم��������ا ت

األح��������داث أن تصدر حك��������م في دعوى 
محال��������ة إليها ينبغ��������ي أن تضع أمام 
أنظارها هدف قانون رعاية األحداث 
الذي يس��������عى إل��������ى معالج��������ة الحدث 
الجانح والعمل عل��������ى إعادة تكييفه 
اجتماعيًا وفقًا ألس��������س تعتمد على 

القي��������م والقواعد األخالقية للمجتمع 
وتعتمد على اعتبار الحكم وس��������يلة 
إلع��������ادة اندماج الح��������دث الجانح في 
الحي��������اة االعتيادي��������ة ووقايت��������ه م��������ن 

العودة إلى الجريمة.
واألح��������داث  الدع��������وى  وقائ��������ع  إن   -2
املكونة لها والظ��������روف املحيطة بها، 
وكذلك الظروف الش��������خصية للمتهم 
نسب إليه الواقعة اإلجرامية، 

ُ
الذي ت

وهذا العمل س��������وف ُيساعد القاضي 
عل��������ى تطبي��������ق وغاي��������ات السياس��������ة 
الجنائي��������ة للعم��������ل القضائ��������ي الت��������ي 
تس��������عى إلى تطبي��������ق حك��������م القانون 
وتكريس العدالة اإلنسانية، فمعرفة 
الوقائ��������ع بكل ما تحوي��������ه من ظروف 
ُيحقق ل��������دى القاضي إملامًا بالدوافع 
الت��������ي كان��������ت وراء الجريم��������ة وعل��������ى 
ض��������وء ذل��������ك ُيمكن��������ه إيق��������اع العقوبة 
حقق التوازن لطرفي 

ُ
املناسبة التي ت

الخصوم��������ة، فعلى س��������بيل املثال في 
جريم��������ة س��������رقة إذا ظه��������ر للمحكمة 
ب��������أن املتهم املاث��������ل أمامها مس��������ؤول 
ع��������ن عائل��������ة كبيرة ويعان��������ي من عدم 
توافر العمل املس��������تمر بم��������ا يؤمن له 
مصدر املعيشة وأنه يعيش في مكان 
يصعب الحص��������ول على مهنة دائمة، 
من هذه الظروف تستخلص املحكمة 
الدواف��������ع الت��������ي كان��������ت وراء ارت��������كاب 
حدد 

ُ
الجريم��������ة والتي من خالله��������ا ت

املحكمة نوع العقوبة ومقدارها على 
الفاعل.

3- معرف��������ة الن��������ص القانوني الواجب 
التطبي��������ق، فالنص��������وص القانوني��������ة 
تختل��������ف في مق��������دار العقوبة في ذات 
الجريمة تبعًا للظروف التي حصلت 
فيها، وكذل��������ك تختلف ع��������ن العقوبة 
في جرائ��������م أخرى لهذا عند دراس��������ة 
االضب��������ارة ال ب��������د من معرف��������ة النص 
الواقع��������ة  عل��������ى  التطبي��������ق  الواج��������ب 

اإلجرامية.
إن العمل املش��������ترك للهيئة القضائية 
ُيحق��������ق املمازج��������ة ب��������ني اآلراء ويدفع 
عناصر ه��������ذه الهيئ��������ة إل��������ى املثابرة 
والجهد ف��������ي دراس��������ة القضية وعدم 
إيكال هذا األم��������ر إلى عضو واحد أو 
إلى الرئيس بل الجميع س��������يقومون 
 
ً
بدراس��������ة وتدقيق اإلضبارة، إضافة
ش��������ترك 

ُ
إل��������ى ذل��������ك إن ه��������ذا العم��������ل امل

وتب��������ادل اآلراء س��������يولد الثقة بصحة 
م��������ا يطرحه أح��������د األعض��������اء من رأي 
في الدعوى عندم��������ا يكون هذا الرأي 
يس��������تند إلى أسباب رصينة تتطابق 
م��������ع الوقائ��������ع، وحتى عن��������د حصول 
الخ��������الف ف��������إن اإلطالع عل��������ى مجمل 
اآلراء ومعرف��������ة الس��������ند الذي يعتمده 
كل طرف س��������يولد، مع م��������رور الزمن، 
زيادة في اإلمكانية العلمية ألعضاء 
الهيئ��������ة وزي��������ادة ف��������ي خبرته��������م في 

إصدار األحكام. 

القاضي وائل ثابت الطائي
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)الجزء االول(

املقصود بالدليل أنه الوس��������يلة املبح��������وث عنها في التحقيقات لغرض إثبات صحة 
واقعة تهم الجريمة أو ظرف من ظروفها املادية والشخصية.

ومن التحليل املنطقي ملفهوم الدليل الجنائي نرى انه يؤس��������س الدليل على الواقعة, 
اذ ان الواقعة على وف��������ق هذا املفهوم تمثل العنصر املوضوعي بالقناعة القضائية 

وان االسلوب العقلي هو السبيل إلدراك معنى الواقعة. 
وف��������ي ضوء ما تقدم يمك��������ن القول بان الدليل الجنائي ه��������و معلومة يقبلها املنطق 
والعق��������ل ويتم الحصول عليها باجراءات قانونية ووس��������ائل فنية او مادية او قولية، 
وباالمكان اس��������تخدامها ف��������ي اي مرحلة من مراحل التحقي��������ق او املحاكمة إلثبات 

حقيقة فعل او شيء او شخص له عالقة بجريمة جاٍن او مجنى عليه. 

https://www.hjc.iq/view.70034/
https://www.hjc.iq/view.70036/
https://www.hjc.iq/view.70029/
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تمثل عقوبة املصادرة احدى العقوبات الفعالة التي تس��������هم 
ف��������ي تعزيز نظام العدال��������ة الجنائي وتحقيق ال��������ردع لكل من 
تسول له نفس��������ه املساس بأمن املجتمع ومقدراته. وفي الفقه 
تع��������رف املصادرة بأنه��������ا عقوب��������ة مادية أو عينية من ش��������أن 
الحكم بها أن ينقل الى جانب الحكومة ملكية االش��������ياء التي 
تحصلت من الجريم��������ة. وما يميز املصادرة عن الغرامة أنها 
تؤدى عينا الى الدولة بدون مقابل، وتعتبر املصادرة عقوبة 
تكميلي��������ة بعك��������س الغرامة التي تعتبر عقوب��������ة أصلية. كذلك 
فأنه في حالة عدم ضب��������ط املال محل الجريمة أو هالكه فأنه 
ال يمك��������ن الحكم بمصادرته وال يجوز إلزام الجاني بقيمة ما 

لم يتم ضبطه. 
وبالرجوع الى قانون غسل االموال وتمويل االرهاب رقم 39 
لسنة 2015 نجد أن املشرع نص على عقوبة املصادرة بشكل 
صري��������ح في املادة 38 صراحة وبالش��������كل التال��������ي:اوال:- يجب 
الحكم بمص��������ادرة االموال محل الجريم��������ة املنصوص عليها 
في هذا القانون، ومحصالتها أو األش��������ياء التي اس��������تعملت 
فيه��������ا أو ما يعادلها ف��������ي القيمة في حال تع��������ذر ضبطها أو 
التنفيذ عليها س��������واء أكانت في حوزة املتهم أم شخص آخر، 
دون االخ��������الل بحقوق الغير )حس��������ني النية(. ثانيا:- تخضع 
متحص��������الت الجريمة التي تختلط بممتلكات اكتس��������بت من 
مصادر مش��������روعة للمص��������ادرة املنصوص عليه��������ا في البند 
)اوال( من هذه املادة في ح��������دود القيمة املقدرة للمتحصالت 
وثمارها. وهنا قد يكون املال املغس��������ول قد تولدت منه اموال 
أخ��������رى كالفائدة من خالل إيداعه في املص��������ارف أو قد يكون 
فيه مخرجات من تحول املال املغسول الى عقارات أو شركات 
او مصان��������ع نتج عنها ام��������وال اخرى ولدت زي��������ادة اخرى في 
املال املغس��������ول. وهنا تقرر املحكمة حج��������ز ذلك بحدود قيمة 
املال املغس��������ول وتقرر في ق��������رار الحكم املص��������ادرة لذلك املال. 
ثالث��������ا:- ال يح��������ول انقض��������اء الدع��������وى الجزائي��������ة دون الحكم 
بمصادرة االم��������وال املتحصلة من عمليات غس��������ل االموال أو 
تموي��������ل االره��������اب قد تنته��������ي قبل صدور حك��������م نهائي فيها 
ألسباب شتى منها وفاة املتهم أو صدور قانون للعفو العام 
أو الخ��������اص. في هذه الحالة لن يك��������ون هناك حكم صادر من 
املحكمة باملصادرة حت��������ى يمكن تنفيذه. ويبقى مصير املال 
مح��������ل الجريمة غي��������ر معروف. رابعا:- يق��������ع باطال كل عقد أو 
أتف��������اق أو أي أداة قانوني��������ة أخرى، علم أطرافه��������ا أحدهم، أو 
كان لديه��������م ما يحملهم عل��������ى االعتقاد بأن الغرض منها هو 
الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو العائدات أو متحصالت 

جريم��������ة، املتعلقة بغس��������ل االموال أو 
تموي��������ل إره��������اب م��������ع ع��������دم االخالل 
بحق��������وق الغير )حس��������ني النية(. هنا 
رغبة من املش��������رع في قط��������ع الطريق 
امام اي معوقات قانونية تحول دون 
املص��������ادرة لالموال مح��������ل الجريمة.
وضع هذا النص ليش��������ير الى بطالن 
اي اتفاق يمنع مصادرة املال املذكور. 
خاص��������ة فيم��������ا يتعل��������ق بتعام��������الت 

املؤسسات املالية.

عقوبة المصادرة في جريمة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

القاضي عماد عبد اهلل

قلم القاضي ثقافة قانونية

تع��������رف الدع��������اوى الكيدية قانون��������ا بأنها الدع��������اوى الخالية من املصلحة املش��������روعة 
للمدعي او املش��������تكي والتي يقصد منه��������ا االضرار بالغير او بخصمه ليس اال، حيث 
ان املرافع��������ة او االجراءات التحقيقي��������ة في الدعاوى الكيدية تكون غير مس��������تندة الى 
سبب قانوني حقيقي وانما فقط الهدف منها ايذاء املدعى عليه او املشكو منه ماديا 
ونفس��������يا، وان اس��������باب لجوء البعض لهذه االساليب كثيرة اال انه يبقى السبب املهم 
ه��������و ضعف ال��������رادع الديني واالخالقي لدى م��������ن يقيم دعوى كيدي��������ة بهدف االضرار 

بالغير.
 قان��������ون العقوب��������ات العراقي قد كفل للمتضرر من الدع��������اوى الكيدية حقوقه كونه قد 
ن��������ص على املس��������ؤولية الجزائية عن هذا الفعل في امل��������ادة 2٤3 منه والتي نصت على 
أن "كل من اخبر كذبا احدى الس��������لطات القضائية او االدارية عن جريمة يعلم انها لم 
تقع او اخبر احدى الس��������لطات املذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه 
بكذب اخباره او اختلق ادلة مادية على ارتكاب ش��������خص ما جريمة خالف الواقع او 
تس��������بب باتخاذ اجراءات قانونية ضد ش��������خص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات 
املختص��������ة بامور يعلم انها كاذبة عن جريمة وقعت : يعاقب بالحد االقصى لعقوبة 
الجريم��������ة التي اته��������م بها املخبر عنه اذا ثبت كذب اخباره وف��������ي كل االحوال اال تزيد 

العقوبة بالسجن على عشر سنوات".
اما القانون املدني فقد ارتبطت املسؤولية فيه عن الدعاوى الكيدية بنظرية التعسف 
في استعمال الحق حيث ان من يرفع دعوى كيدية امام القضاء يكون بذلك قد تعسف 
في اس��������تعمال حق التقاضي فتثار املسؤولية املدنية عن التعسف في استعمال حق 
التقاضي اس��������تنادا للمادة الس��������ابعة من القانون املدني العراقي النافذ والتي نصت: 

"1 – من استعمل حقه استعماال غير جائز وجب عليه الضمان.
 2 – ويصبح اس��������تعمال الح��������ق غير جائز في االحوال االتي��������ة:  أ – اذا لم يقصد بهذا 
االستعمال سوى االضرار بالغير.  ب – اذا كانت املصالح التي يرمي هذا االستعمال 
الى تحقيقها قليلة االهمية بحيث ال تتناس��������ب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر 
بس��������ببها.  ج – اذا كان��������ت املصال��������ح التي يرمي هذا االس��������تعمال ال��������ى تحقيقها غير 

مشروعة".
 وبذلك فان استعمال اي حق من الحقوق يصبح استعماال غير جائز إذا كان يقصد 
من ورائه اإلضرار بالغير او كانت املصالح التي يرمي هذا االس��������تعمال ال تتناس��������ب 

مع مقدار الضرر املتحقق منها او اذا كانت مصالح غير مشروعة. 
فحق التقاضي ش��������أنه ش��������أن باقي الحقوق يجب ممارسته وفقا ملحتواه الدستوري 
والقانوني ووفقا للقواعد القانونية املنظمة له ويشترط فيه ان يكون هناك مصلحة 
مش��������روعة من اللجوء الى القضاء وان عدم وجود مصلحة يعتبر قرينة على وجود 
نية اإلضرار بالغير، لذلك يكون مصير الدعاوى الكيدية الرد الن القاضي س��������يبحث 
ابتداء في ش��������روط قبول الدعوى ومن اهمها املصلح��������ة التي يجب ان تكون قانونية 

ومشروعة ومباشرة. 
ان القضاء تصدى لهذه الدعاوى واصبح القضاة متمكنني من االستدالل على كيدية 
الدعاوى بس��������هولة من خالل ضعف األدلة او انعدامها وانعدام املصلحة او من خالل 
تك��������رار املطالبة بحق ولعدة مرات رغم صدور قرار فاصل مكتس��������ب الدرجة القطعية 
ورغم ذلك تبقى الدعاوى الكيدية تعكس جانبا س��������لبيا على املجتمع، وان أفضل رد 
اعتبار لضحايا هذه الدعاوى هو نظرية التعس��������ف في استعمال الحق التي ضمنت 
له��������م املطالبة بالتعويض في حالة التعس��������ف في اس��������تعمال اي ح��������ق في مواجهتهم 
ومنها حق التقاضي فالفاصل بني الحق وبني اس��������اءة اس��������تعماله هي نية اإلضرار 
بالغير السيما وان حق التقاضي شأنه شأن باقي الحقوق ليس حقا مطلقا بل مقيدا 
بوجود مصلحة جدية ومشروعة وال يجوز استعماله بهدف النكاية واملكيدة وعلى 

من يتعسف في استعماله ان يتحمل نتيجة فعله، فهو حق 
مش��������روع وال يجوز التعس��������ف فيه وان عدم جواز التعسف 
يط��������ال باقي الحق��������وق االخ��������رى املتفرعة من��������ه كالحق في 
الطعن باالحكام فاحيانا يتم اس��������تعماله في غير موضعه 
ومن ش��������خص يكون علمه بالقانون مفترض ويتم الطعن 
بقرارات يمنع القانون الطعن بها على انفراد وان الطاعن 
من رجال القانون الذين لديهم خبرة طويلة في ممارس��������ة 
عمل��������ه ومع ذل��������ك يلجأ الى هذا االس��������لوب بغي��������ة املماطلة 
باالجراءات وتأخير حسم الدعوى اضرارا بالخصم االخر 
فيكون الطعن كيديا يوجب املس��������ؤولية املدنية ان تمس��������ك 

الخصم بها ال سيما ان توفرت شروطها.

المسؤولية الناشئة 
عن رفع الدعاوى الكيدية

  القاضية أريج خليل

موجز المحاكم
إنجاز

اس��������تئناف  محكم��������ة  أنج��������زت 
تصدي��������ق  االتحادي��������ة  نين��������وى 
)47975( معاملة تعويض جراء 
األض��������رار باملمتلكات والعجالت 
العملي��������ات  م��������ن  للمواطن��������ني 
الحربي��������ة واألخطاء العس��������كرية 
ف��������ي  اإلرهابي��������ة  والعملي��������ات 

املحافظة.
وذكر مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي 
ملجلس القضاء األعلى أن "الهيئة 
التمييزي��������ة في رئاس��������ة محكمة 
استئناف نينوى صدقت 47975 
ألف اضبارة تعويض للمواطنني 
العملي��������ات  م��������ن  املتضرري��������ن 
الحربي��������ة واألخطاء العس��������كرية 

والعمليات اإلرهابية".
"معام��������الت  أن  إل��������ى  وأش��������ار 
التعويض كانت من تاريخ  14 / 
6 / 2020 لغاي��������ة 31/ 12 / 2020 
)5508( اضب��������ارة، ومن 2/ 1/  ب���������
2021 لغاي��������ة 31/ 12 / 2021  ب��������� 
)29017( اضبارة، فيما تم انجاز 
)13450( إضبارة من تاريخ  2/ 

1/ 2022 لغاية 15 / 8/ 2022".

ورشة
نظ��������م املعهد القضائي ورش��������ة عمل 
ح��������ول مكافح��������ة التط��������رف العنيف 
املؤدي إلى اإلره��������اب بالتعاون مع 
العلي��������ا ملتابعة  الوطني��������ة  اللجن��������ة 
مكافح��������ة  إس��������تراتيجية  تنفي��������ذ 
التطرف. وذكر مراس��������ل "القضاء" إن 
"الورشة أقيمت على قاعة املؤتمرات 
في املعهد القضائي وتضمنت ثالثة 
محاور هي )التعريف بإستراتيجية 
مكافح��������ة التطرف العني��������ف املؤدي 
إلى اإلره��������اب، املوقف القانوني من 
مكافحة التطرف العنيف املؤدي الى 
اإلرهاب، املزاوجة بني إستراتيجية 
مكافح��������ة التطرف العني��������ف املؤدي 
الس��������لوك  اإلره��������اب ومدون��������ة  ال��������ى 

القضائي(".
وأض��������اف إن "كلمة مجل��������س القضاء 
األعل��������ى ألقاها الس��������يد رئي��������س هيأة 
اإلشراف القضائي القاضي ليث جبر 
حمزة ثم كلم��������ة موجزة ألقاها ممثل 
مجل��������س القضاء األعلى ف��������ي اللجنة 
الوطني��������ة ملكافحة التط��������رف العنيف 
املؤدي إلى اإلرهاب املشرف القضائي 

القاضي السيد ناصر عمران".

عنف أسري
أعدته��������ا  إحصائي��������ة  أفصح��������ت 
ش��������عبة اإلحص��������اء ف��������ي رئاس��������ة 
باب��������ل  اس��������تئناف  محكم��������ة 
ع��������دد  إجمال��������ي  أن  االتحادي��������ة 
الدع��������اوى املعروضة في محاكم 
بالعن��������ف  الخاص��������ة  التحقي��������ق 
األس��������ري بل��������غ خالل ع��������ام 2021 
الس��������نة  م��������ن  األول  والنص��������ف 

الحالية )3495( دعوى.
وأف��������ادت اإلحصائية ب��������أن "عدد 
إلى  املحالة  املحسومة  الدعاوى 
محاك��������م الجنح بلغ 294 في عام 
2021 وخ��������الل العام الحالي 260 
دعوى"، الفتة إل��������ى أن "الدعاوى 
املحال��������ة إلى الجناي��������ات بلغت 4 

خالل الفترة نفسها".
وأش��������ارت إلى أن "ع��������دد األحكام 
الت��������ي تخ��������ص العنف األس��������ري 
الص��������ادرة م��������ن محاك��������م الجنح 
و269   2021 ف��������ي   547 بلغ��������ت 
أم��������ا  الحال��������ي"،  الع��������ام  خ��������الل 
محاكم الجناي��������ات فقد أصدرت 
الفت��������رة  خ��������الل  واح��������دا   حكم��������ا 

نفسها".

■ عالء محمد

1 - املصادرة:
قان��������ون  م��������ن   117 امل��������ادة  نص��������ت 
العقوب��������ات العراقي رقم 111لس��������نة 

1969 على ما يلي:
يج��������ب الحك��������م بمصادرة األش��������ياء 
املضبوط��������ة التي يع��������د صنعها أو 
حيازتها أو إحرازها أو استعمالها 
أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة 
ف��������ي ذات��������ه ول��������و ل��������م تك��������ن مملوكة 
للمتهم أو لم يحكم بادانته. وإذا لم 
تكن االش��������ياء املذكورة قد ضبطت 
فعال وقت املحاكمة وكانت معينة 
املحكم��������ة  تحك��������م  كافي��������ا  تعيين��������ا 

بمصادرتها عند ضبطها.
2 - التعهد بحسن السلوك:

ونص��������ت امل��������ادة 118 م��������ن قان��������ون 
العقوب��������ات العراقي رقم 111لس��������نة 

1969 على مايلي :
1 - التعه��������د بحس��������ن الس��������لوك هو 
ال��������زام املحك��������وم علي��������ه ب��������أن يحرر 
وقت صدور الحكم تعهدا بحس��������ن 
س��������لوكه مل��������دة ال تقل عن س��������نة وال 
تزي��������د على مدة العقوب��������ة املحكوم 

به��������ا عل��������ى ان ال تزي��������د بأي��������ة حال 
عل��������ى خم��������س س��������نوات تب��������دأ من 
تاري��������خ انتهاء تنفي��������ذ العقوبة أو 
انقضائها ألي س��������بب اخر. ويلزم 
املحكوم عليه ب��������ان يودع صندوق 
املحكمة مبلغا من املال أو ما يقوم 
مقامه تقدره املحكمة بما يتناسب 
مع حالت��������ه املادية عل��������ى أن ال يقل 
املبلغ عن عشرين دينارا وال يزيد 
على مائتي دينار ويجوز أن يدفع 
املبل��������غ عن املحكوم عليه ش��������خصا 

اخر.
2 - تح��������دد املحكمة في الحكم أجال 
لدف��������ع املبلغ أو ما يق��������وم مقامه ال 
تزي��������د مدته على ش��������هر من تاريخ 
انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها 
ألي سبب اخر. فاذا لم يدفع خالل 
هذا األجل أم��������رت بوضع املحكوم 
م��������دة ال  الش��������رطة  تح��������ت مراقب��������ة 
تقل عن س��������نة وال تزي��������د على املدة 
املح��������ددة ف��������ي التعه��������د. أو أن تأمر 
بأي تدبير إحترازي اخر مناس��������ب 
لحالته ويعف��������ى املحكوم عليه من 
ذلك في أي وق��������ت إذا دفع املبلغ أو 

ما يقوم مقامه.

وللمحكمة بناء على طلب املحكوم 
علي��������ه، أن تقرر تخفي��������ض املبلغ أو 
م��������دة التعه��������د إذا وجدت أس��������بابا 

تبرر ذلك.
ونص��������ت امل��������ادة 119 م��������ن قان��������ون 
العقوبات العراقي رقم 111لس��������نة 
1969 على ما يلي: يجوز للمحكمة 
عند إصدارها حكما على شخص 
في جناية أو جنحة ضد النفس أو 
ضد اآلداب العامة أن تلزم املحكوم 
عليه وقت اص��������دار الحكم باإلدانة 

أن يحرر تعهدا بحسن السلوك.
ونص��������ت امل��������ادة 120 م��������ن قان��������ون 
العقوبات العراقي رقم 111لس��������نة 
1969 عل��������ى ما يل��������ي: إذا لم يرتكب 
املحك��������وم علي��������ه جناي��������ة أو جنحة 
خالل مدة التعهد ق��������ررت املحكمة 
رد املبل��������غ املح��������دد ف��������ي التعهد أو 
ما يقوم مقامه مل��������ن أداه وإذا حكم 
نهائي��������ا بإدانت��������ه ف��������ي جناي��������ة أو 
جنحة عمدي��������ة ارتكبها خالل تلك 
املدة أصب��������ح مبلغ التعه��������د إيرادا 
للخزينة العام��������ة. وإذا كان قد قدم 
م��������ا يقوم مق��������ام النقد يس��������تحصل 

املبلغ تنفيذا.

الفرع الرابع: التدابير االحترازية المادية

غسان مرزة

صدر عن مكتبة القانون املقارن 2022 الكتاب 
املوس��������وم )دور االدع������اء الع�����ام ف�����ي القان������ون 
الع���راق������������ي( الطبع��������ة األول��������ى للقاضي نائب 

املدع��������ي العام ) كاظ��������م عبد جاس��������م الزيدي( 
بمائة وسبع وخمسني صفحة.

الكت��������اب مك��������ون من ثالث��������ة فص��������ول ابتدأ من 
الفصل األول وانتهاء بالفصل الثالث.

وتناول الباحث في مقدمة كتابه وفي  الفصل 
األول من��������ه )مفه��وم االدع�����������اء العام( بوصفه 
ا من الس��������لطة القضائي��������ة، ولتنظيم أي  ج��������زء
جهاز ال بد من وجود قانون ينظم هذا الجهاز 
ويح��������دد مهامه واختصاص��������ه والخصائص 

الت��������ي يتميز بها فاالدعاء الع��������ام هو الجهاز 
املكل��������ف بحماية مصالح املجتم��������ع والحفاظ 

على املشروعية واحترام تطبيق القانون.
كم��������ا تطرق الكاتب ف��������ي الفص��������ل الثاني منه 
إلى )مه���ام واختصاص������������ات االدع�����اء الع�ام(، 
وأش��������ار الكاتب في الفصل الثالث من الكتاب 
إلى )الطع��������ن ملصلحة القان��������ون وفقًا لقانون 

االدعاء العام رقم ) 49 ( لسنة 2017.  
وخت��������م الباحث كتاب��������ه ببع��������ض التوصيات 

أهمها م��������ع )صدور قرار املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا بخصوص ع��������دم دس��������تورية العديد 
م��������ن امل��������واد القانوني��������ة ف��������ي قان��������ون االدعاء 
الع��������ام رقم )49( لس��������نة  2017 وعليه نجد من 
الضروري تشريع قانون جديد لالدعاء العام 
يح��������دد بتفعيل دور االدع��������اء العام في جميع 
الدع��������اوى الجزائية واملدني��������ة بما يتالءم مع 
اعتب��������ار االدعاء العام احد مكونات الس��������لطة 

القضائية(.

الــعـــــراقــي ــون  ـــ ــان ــق ال ــي  ـــ ف الـــعـــام  االدعـــــــاء  دور 

 ■ غالف الكتاب

■ بغداد/ عالء محمد

األح��������وال  محكم��������ة  قاض��������ي  أبط��������ل 
الشخصية في العمارة عقد زواج قبل 
إبرامه بني زوجني بسبب إجبار )فتاة( 

على الزواج من ابن عمتها الضرير.
وين��������ص قان��������ون األحوال الش��������خصية 
اعتبار اإلكراه عل��������ى الزواج دون رضا 
الزوج أو الزوج��������ة جريمة، كما أن عقد 
ال��������زواج الواقع باإلك��������راه يعتبر باطال 
حس��������ب نص املادة التاسعة من قانون 

األحوال الشخصية.
وأق��������دم زوج على إكم��������ال معاملة عقد 
الزواج بعد ان ق��������دم طلبا لعقد زواجه 
ف��������ي محكم��������ة األحوال الش��������خصية في 
العم��������ارة، وقب��������ل إبرامه بين��������ت الفتاة 
املخطوب��������ة للقاض��������ي ردا على س��������ؤال 
وجه لها هل أن��������ت موافقة على زواجك 
من قبل السيد )ص(؟، قالت بأنها غير 
موافق��������ة على الزواج كون والدها وافق 

على زواجها من ابن ش��������قيقته الضرير 
ال��������ذي هو اب��������ن عمتها، حي��������ث رفضت 
املوافق��������ة على إتمام عق��������د الزواج على 
اثر ذلك، فيم��������ا وجه القاضي املختص 
بإبط��������ال عقد الزواج قب��������ل إبرامه كونه 
يشكل جريمة في نظر القانون والشرع 
وال يجوز إب��������رام العقد ب��������دون موافقة 
 ملخالفت��������ه 

ً
الزوج��������ة باعتب��������اره باط��������ال

القانون والشرع.
فيم��������ا يق��������ول قاضي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية في العمارة إن��������ه على إثر 
ذلك تدخلت املحكم��������ة بإفهام الطرفني 
على أن يتفقا على إبرام عقد الزواج أو 
العدول عن إتمامه، مبينا أن الزوجني 
طلب��������ا عدم إتم��������ام عق��������د ال��������زواج بعد 
إفهامه��������م من قبل املحكم��������ة بان إجراء 
العق��������د باإلكراه يعتبر باطال ويش��������كل 
جريم��������ة كم��������ا يتحمل الش��������خص الذي 

يقوم بذلك العقوبات القانونية.
 بدوره��������ا ل��������م تق��������رر املحكم��������ة احال��������ة 

اي منه��������م إل��������ى التحقي��������ق، وذلك لعدم 
ارتكابه��������م  )أطراف طل��������ب عقد الزواج( 
أي��������ة مخالفة أو جريم��������ة ومن ضمنهم 
وال��������د املخطوبة لعدم حص��������ول الزواج 
وألنه��������م قصدوا ه��������ذه املحكمة لغرض 
تس��������جيل عق��������د ال��������زواج وفق��������ا ألحكام 
امل��������ادة العاش��������رة م��������ن قان��������ون األحوال 
 1959 لس��������نة   188 رق��������م  الش��������خصية 
املع��������دل، بعد أن رفض��������ت الزوجة إتمام 
ه��������ذا العقد دون إجباره��������ا وحيث ذلك 
لم يحصل بسبب رفضها )املخطوبة( 
إجراء وتسجيل عقد الزواج وهو بحد 
ذاته يدل��������ل على عدم وجود مخالفة أو 
جريمة تستوجب احالة اية منهما إلى 

التحقيق.
يذك��������ر أن إبرام العقد ب��������ني طرفني دون 
القبول يتس��������بب مس��������تقبال بمش��������اكل 
وخالف��������ات عائلي��������ة ويحص��������ل الطالق 
التف��������كك  ويحص��������ل  االس��������رة  وتتأث��������ر 

األسري.

القضاء يبطل عقد زواج لفتاة أكرهت على االرتباط بقريبها
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