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 رئيس التحرير

القاضي 
فائق زيدان

نينوى / إيناس جبار  
"

أدان القض��������اء العراق��������ي ام��������رأة من املوص��������ل تعد كبرى 
القيادات النس��������وية في تنظيم داعش اإلرهابي  وأصدر 
حكما باإلعدام ش��������نقا حتى املوت بحقها بعد الكشف 

عن تورطها بعمليات إرهابية ضد  القوات األمنية. 
وتكش��������ف اعترافاتها عن تاريخه��������ا اإلرهابي وكيفية 
تنفيذ املهام املناطة بها والتنقل بني صفوف  اإلرهاب 
منذ االنتماء لتنظيم القاعدة اإلرهابي مرورا بمبايعة 
البغدادي حتى وصلت أخيرا إلى  القضاء العراقي الذي 

وثق جرائمها وأدانها وفق قانون مكافحة اإلرهاب.  
املوص��������ل  مدين��������ة  موالي��������د  م��������ن  ط(  )ص.  اإلرهابي��������ة 
وس��������اكنيها، تنتم��������ي إلى عائلة إرهابية مع أش��������قائها 
 وأبنائه��������ا املنضوين في التنظيمات املس��������لحة، تروي 
في اعترافاتها كيفية انتمائها منذ سنوات إلى  تنظيم 
القاعدة اإلرهابية عن طريق ش��������قيقيها وهم من أفراد 
تنظي��������م القاعدة ف��������ي منطقة الرش��������يدية  إحدى مناطق 
املوصل.  وقالت اإلرهابية في معرض اعترافاتها التي 
اطلع��������ت عليها "القضاء" إن "عمله��������ا كان نقل  العبوات 
الناسفة مع ابن ش��������قيقها والذي كان ينتمي للتنظيم 

اإلرهاب��������ي"، الفت��������ة ال��������ى ان "العملية  األول��������ى كانت نقل 
عبوة ناس��������فة وتس��������ليمها إلى ابن ش��������قيقها الذي قام 
بلصقه��������ا بعجل��������ة احد األش��������خاص  والعجل��������ة الثانية 
كانت بعد ستة أشهر من العملية األولى والثالثة عام 
2013 حيث أخذت العبوة  من شقيقها وسلمتها البنه 
وتم زرعها بالقرب من مدرسة ابتدائية وتم تفجيرها 

على القوات  األمنية". 
وتذكر "بعده��������ا توالت العمليات وكان��������ت مهمتها في 
الرابع��������ة زراع��������ة عبوة ناس��������فة بواس��������طة س��������يارة  نوع 
برازيل��������ي في الجزرة الوس��������طية للطري��������ق العام للحي 

العرب��������ي ف��������ي املوص��������ل حي��������ث كان ابن  ش��������قيقها يزرع 
العبوات وهي تقوم باملراجعة". 

وأف��������ادت املتهمة انه "بعد دخول داعش الى املدينة عام 
2014 قامت املتهمة مع أش��������قائها وابنها  بالذهاب إلى 
إح��������دى املضاف��������ات في منطقة الرش��������يدية خالل ش��������هر 
تموز وانتموا إلى التنظيم  وعمدوا إلى مبايعة زعيمة 
اإلرهابي أبو بكر البغدادي على الس��������مع والطاعة وتم 

تنسيبها للعمل  بما يسمى ديوان األمنية". 

التفاصيل ص 5

اإلعدام المرأة من أبرز قيادات داعش اإلرهابي في الموصل

القاضي غالب عامر الغريباوي /
رئيس محكمة استئناف واسط 

االتحادية /رئيس جمعية 
القضاء العراقي

بغداد / محمد سامي

بعد دحر تنظيم داعش اإلرهابي وتحرير 
األراضي من قبضته، يتعامل القضاء مع 
مصائر أكثر من ألف طفل أجنبي ألبوين 
انتميا إلى التنظيم وخلفاهم في العراق.

وتع��������ود أصول أغلب ه��������ؤالء األطفال إلى 
دول ش��������رق أوربا، الس��������يما طاجاكستان 
وروس��������يا وتركيا، فيما تتول��������ى  املحكمة 
الجنائي��������ة املركزية في بغداد تس��������ليمهم، 
كال إلى بلده األم بع��������د إجراءات قانونية 
دقيق��������ة، الفت��������ة إل��������ى أن  دواًل تطال��������ب بهم 
وأخرى تتنصل عن تسلمهم، فيما كشفت 
عن أعداد األطف��������ال الذين جرى ترحيلهم 

حتى  وقت إعداد هذا التقرير. 

املحكم��������ة  تحقي��������ق  قاض��������ي  ويتح��������دث 
الجنائية املركزية املختصة بنظر قضايا 
اإلرهاب عن "متابعة القضاء  ملفات أكثر 
من 1000 طفل أجنبي مودعني في دوائر 
اإلص��������الح العراقية من أبوي��������ن ينتميان 

لتنظيم داعش  اإلرهابي". 
وق��������ال القاضي الذي لم يش��������أ ذكر اس��������مه 
ف��������ي مقابل��������ة م��������ع "القض��������اء" إن "ه��������ؤالء 
األطفال منهم من يمتل��������ك أوراقا  ثبوتية 
كون��������ه دخل الى البالد مع ذويه من بلدان 
مختلف��������ة، ومنهم م��������ن ال يحمل أية أوراق 
لعدة أس��������باب منه��������ا أنه  ولد ف��������ي طريق 
الق��������دوم الى الع��������راق في بل��������دان مجاورة 
مث��������ل س��������وريا ومنهم أيضا م��������ن ولد في 
املحافظ��������ات العراقي��������ة  الت��������ي كانت تحت 

سيطرة داعش"، الفتا إلى "والدات أخرى 
حصل��������ت داخ��������ل دور االص��������الح التابعة 

لوزارة  العدل". 
وأض��������اف القاضي املختص بنظر قضايا 
األجانب وملف أطف��������ال داعش أن "أعمار 
األطف��������ال تت��������راوح ب��������ني  حديث��������ي الوالدة 
)أق��������ل من عام( الى عمر 16 س��������نة"، مؤكدا 
أنهم "مودعون حالي��������ا في دور اإلصالح 
العراقية مع  أمهاتهم املحكومات بأحكام 
تص��������ل ال��������ى االع��������دام واملؤب��������د او اقل من 
ذل��������ك ع��������ن جرائ��������م انتمائهن ال��������ى تنظيم 
داعش  اإلرهابي واملشاركة في العمليات 

اإلرهابية وارتكاب جرائم أخرى". 
وعن إجراءات القضاء في التعامل معهم، 
بني القاض��������ي أن "مجلس القضاء األعلى 

اتخ��������ذ خطوة اولى بأخ��������ذ  عينات دم من 
جميع النس��������اء األجانب وجميع األطفال 
وإرس��������الها ال��������ى وزارة الصح��������ة إلج��������راء 
) DNA (  للمضاه��������اة ومعرفة  تحلي��������ل ال���������
ما إذا كان ه��������ؤالء األطفال يعودون فعال 
إلى النس��������اء الالتي يدع��������ني أمومتهم من 
عدمها، مع  إجراء تحقيق كامل مع جميع 
األطراف للتثبت".  ولفت قاضي التحقيق 
إل��������ى أن "مجلس القض��������اء االعلى يتعامل 
مع هذا امللف بموج��������ب القوانني الدولية 
 واالتفاقي��������ات إذ يت��������م اب��������الغ الس��������فارات 
لحضور ممثليها جلسات املحاكمة التي 
تجرى لرعاياهم من قبل املحاكم  العراقية 
الس��������فارات  جمي��������ع  مفاتح��������ة  ج��������رت  اذ 
والقنصلي��������ات املوج��������ودة بالع��������راق ممن 

تع��������ود أص��������ول ه��������ؤالء األطف��������ال  إليه��������ا 
للمراجعة من أجل تس��������ّلم األطفال الذين 

يعودون إليهم بعد إكمال اإلجراءات". 
وأك��������د القاضي أن "أغلب الس��������فارات التي 
خوطبت هّمت باملراجع��������ة واخذت االذن 
من املحكم��������ة ملقابل��������ة النس��������اء  واألطفال 
وج��������رى ذل��������ك داخ��������ل املحكمة بإش��������راف 
مباش��������ر من مجلس القضاء االعلى الذي 
تولى أخذ بع��������ض  املعلومات والتأكد من 
اجراء الفحوصات"، مشيرا إلى أن "هناك 
دوال ش��������رعت فعليا بتس��������لم أطفال تعود 
 أصولهم اليها بعد ان جهزت كل األوراق 

الثبوتية وأكملت متطلبات االستالم". 
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القضاء يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم "داعش" 

بغداد/ عالء محمد

قال��������ت نائب م��������دع عام في 
الع��������ام  االدع��������اء  رئاس��������ة 
ببغ��������داد أن الع��������راق ممثال 
بالقض��������اء واالدع��������اء العام 
عل��������ى  يعم��������ل  باس��������تمرار 
املتهمني  اس��������ترداد  قضية 
الهاربني، إال أن االستجابة 
م��������ن ال��������دول األخ��������رى غير 
كافي��������ة، الفتة إل��������ى  أن 542 
قضية فساد بحق متهمني 

في الخارج منذ 2003. 
هن��������اء  القاض��������ي  وع��������دت 
"اس��������ترداد  أن  فياض  علي 
م��������ن  مظه��������ر  املجرم��������ني 
مظاهر التعاون بني الدول 
ملكافحة  الجرائم والحد من 
انتش��������ارها، تقوم بموجبه 
ش��������خص  بتس��������ليم  دول��������ة 
يقيم في إقليمها إلى دولة 
أخرى تطلبه  ملحاكمته عن 
جريمة ارتكابها أو لتنفيذ 

حكم صادر بحقه". 

ف��������ي  في��������اض  وأضاف��������ت 
أن  "القض��������اء"  إل��������ى  حديث 
"املشرع العراقي عالج هذا 
قانون  املوضوع من خالل 
أصول  املحاكمات الجزائية 
العراقي رقم 23 لسنة 1971 
وتعديالته والذي نص في 
املادة 352 على انه يتبع في 
وتسليم  القضائية   اإلنابة 
املتهم��������ني  األش��������خاص 
إل��������ى  عليه��������م  واملحك��������وم 
األحكام  األجنبي��������ة،  الدول 
املنص��������وص  عليها في هذا 
القان��������ون مع مراعاة أحكام 
واالتفاقي��������ات  املعاه��������دات 
القانون  وقواع��������د  الدولية 
املعامل��������ة  ومب��������دأ  الع��������ام 

 باملثل". 
تس��������ليم  إج��������راءات  وع��������ن 
البل��������دان،  ب��������ني  املتهم��������ني 
تابع��������ت أن "الفصل الثاني 
م��������ن الب��������اب الس��������ابع م��������ن 
القانون أش��������ار الى  شروط 
وإج��������راءات  وضواب��������ط 

ق��������رار  إص��������دار  وكيفي��������ة 
التس��������ليم في امل��������واد )357-

368( منه وعم��������ال بأحكام 
ه��������ذه  امل��������ادة ف��������أن النظ��������ر 
في طل��������ب التس��������ليم يكون 
او  للمعاه��������دة  اس��������تنادًا 
االتفاقي��������ة املعق��������ودة ب��������ني 
طالب��������ة  والدول��������ة  الع��������راق 
 التس��������ليم وف��������ي حالة عدم 
وج��������ود تل��������ك املعاه��������دة او 
االتفاقية فيكون اس��������تنادا 

ملبدأ املعاملة باملثل". 
وأش��������ارت إل��������ى أن "تنفي��������ذ 
القان��������ون  ه��������ذا  أح��������كام 
من  تقدي��������م طلب  يتطل��������ب 
الجه��������ات القضائي��������ة ف��������ي 
الدول الطالبة الى  الجهات 
الدول��������ة  ف��������ي  القضائي��������ة 
املطل��������وب منه��������ا التس��������ليم 
الدبلوماس��������ي  بالطري��������ق 
وبواسطة وزارة الخارجية 

في كلتا  الدولتني". 

التفاصيل ص 2 

بغداد / مروان الفتالوي

أكد رئيس الهيئة االستئنافية الثانية 
في محكمة اس��������تئناف الكرخ القاضي 
أمي��������ر كاظ��������م الش��������مري إن "ما يش��������غل 
 محاكم البداءة والهيئات االستئنافية 
وإبط��������ال  العق��������ارات  تزوي��������ر  دع��������اوى 
القي��������ود"، وفيما أكد أن "ه��������ذا التزوير 
 زع��������زع الثقة بس��������وق العق��������ارات وقلل 
م��������ن فرص االس��������تثمار"، أش��������ار إلى أن 
"تحويل األراضي الزراعية الى  سكنية 
يت��������م خارج إطار التعامل الرس��������مي ما 
يس��������بب مش��������اكل كثيرة منها التجاوز 
بني الش��������ركاء ودع��������اوى بط��������الن  عقد 

البيع الخارجي"،  
م��������ع  ف��������ي ح��������وار  الش��������مري  وأض��������اف 

"القض��������اء" أن "أكث��������ر من 69 س��������نة مرت 
على تش��������ريع القانون املدني  ومازالت 
اغلب مواده تطب��������ق في الوقت الحالي 
وه��������و دليل على رصانة ه��������ذا القانون 
وش��������موليته"، لكنه نوه بأن��������ه  يحتاج 
ال��������ى تعديالت للعديد م��������ن املواد التي 

أصبحت ال تعالج الوقائع الحالية". 
وكش��������ف أن "محكمة اس��������تئناف الكرخ 
بصفته��������ا االصلية في حس��������مت العام 
املاضي بحدود )1600( دعوى  وكانت 
نسبة الحسم بحدود )%98( وسجلت 
خالل الخمس��������ة اش��������هر االولى من هذا 
العام بح��������دود )900 (  دعوى ونس��������بة 

الحسم حتى االن بحدود )70%(". 

التفاصيل ص4

 542 قضية فساد بحق متهمين 
هاربين في الخارج

قاض: التزوير زعزع الثقة 
بسوق العقارات

ُكتاب العدد

القاضي عماد عبد اهلل شكور
بعد ان عرفته بهويتي 

كوين قاضي التحقيق

بغداد/ القضاء

تعد دار القضاء في الكرادة من أهّم وأوسع املحاكم 
املوج��������ودة ف��������ي الب��������الد من ناحي��������ة قيم��������ة القضايا 
ونوعيته��������ا،  كونها تنظر في الدع��������اوى والنزاعات 
الت��������ي تخص كبرى الش��������ركات التجارية واملصارف 
املؤسس��������ات  ال��������ى  واألهلي��������ة  إضاف��������ة  الحكومي��������ة 
الحكومية املوجودة والتي تقع ضمن االختصاص 

املكاني والنوعي لهذه املحكمة. 
يقول رئيس مجمع دار القضاء في الكرادة القاضي 

خالد حكي��������م إن   "أكثر من مليوني نس��������مة يقع على 
عات��������ق  دار القض��������اء انج��������از دعاواه��������م واملعام��������الت 
الخاص��������ة بهم ف��������ي جمي��������ع  محاكم املجم��������ع والذي 
يتكون من الب��������داءة  واالحوال الش��������خصية والجنح 

والتحقيق". 
وأض��������اف حكيم في مقابل��������ة مع "القض��������اء" أن "عدد 
القضاة وصل إل��������ى 18 قاضيا، موزعني على جميع 
املحاك��������م  وبواق��������ع 4 قض��������اة ف��������ي  محكم��������ة  األحوال 
الش��������خصية و6 في محكم��������ة التحقيق و6 قضاة في 
محكمة الب��������داءة فضال  عن قاضي��������ني اثنني  ملحكمة 

الجنح وأربعة من أعضاء في جهاز االدعاء العام". 
 وب��������ني أن "للمحكم��������ة أهمية كبي��������رة باعتبارها تقع 
ضمن منطقة تجارية ه��������ي األهم في البالد تقريبا، 
وتنظر في  الدع��������اوى والنزاعات التي تخص كبرى 
الش��������ركات التجارية واملصارف الحكومية واالهلية 
اضافة الى  املؤسس��������ات الحكومية املوجودة والتي 

تقع ضمن االختصاص املكاني". 

التفاصيل ص6

بغداد / القضاء  

تفاقمت في اآلون��������ة األخيرة ببغداد وبعض املدن 
جرائم س��������رقة رواتب حملة بطاقات الصرف اآللي 
من  املوظفني واملتقاعدين )الكي كارد( ومثيالتها، 
في ظاهرة تكش��������ف بعض التحقيق��������ات فيها أنها 

منظمة  وأخرى تتم بعشوائية. 
العصاب��������ات التي ترتكب هذه الجريمة تس��������تخدم 
وس��������ائل مختلف��������ة لالحتي��������ال عل��������ى الضحاي��������ا، 
مس��������تغلني تق��������دم أعم��������ار  املتقاعدي��������ن وصعوب��������ة 
حركتهم، فيما يقول قض��������اة تحقيق تحدثوا إلى 

"القضاء" أن ه��������ذه العصابات لديهم علم  مس��������بق 
بتاريخ تسليم الرواتب عن طريق منافذ الصرف.  
يقول قاضي أول محكمة تحقيق البياع إحس��������ان 
مجيد حنون إن "انتشار عصابات لسرقة األموال 
املتحصل��������ة  من منافذ تس��������ليم البطاق��������ات الذكية 
لصرف الروات��������ب التي تم توطينها تفاقم بالوقت 
الحالي لكثرة مكاتب ومنافذ  التسليم واستخدام 
املتقاعدين واغلب موظفي الدولة لهذه البطاقات 

الذكية السيما بطاقة الكي كارد". 
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دار قضاء الكرادة.. أوسع محاكم العاصمة وأكثرها تنوعا

لصوص يستهدفون المتقاعدين أمام منافذ صرف الرواتب

  القاضي أريج خليل

فراغ دستوري بقرار القضاء 
الدستوري

بتاري��������خ 2019/5/21 اصدر رئيس املحكمة االتحادية القرار املرقم )37/
اتحادي��������ة/2019( والذي تضم��������ن )الحكم بعدم دس��������تورية املادة )3( من 
قان��������ون املحكمة االتحادية رقم 30 لس��������نة 2005 بقدر تعل��������ق االمر منها 
بصالحي��������ة مجلس القضاء االعلى لترش��������يح رئيس واعض��������اء املحكمة 
االتحادي��������ة والغاءه وذلك ملخالفته الح��������كام املادتني )91/ثانيًا و92( من 

دستور جمهورية العراق لسنة 2005( .
وبالنظ��������ر ملا تضمن��������ه هذا الق��������رار من مخالف��������ات دس��������تورية وقانونية 
واضحة وما انتجه من اثار س��������لبية على اس��������تقالل القضاء وما تس��������بب 
ب��������ه من فوضى دس��������تورية . ولكوني رئيس��������ًا لجمعية القض��������اء العراقي 
والت��������ي تعتبر الرابطة القضائية املنتخب��������ة والوحيدة في العراق والتي 
نش��������أت من اجل دعم مس��������يرة اس��������تقالل القضاء ومن اه��������م اهدافها وفقًا 
لنظامه��������ا الداخلي العمل على مبدأ اس��������تقالل القضاء وعدم التدخل في 
شؤونه وتعزيز الوالية العامة له وابداء الرأي بالتشريعات ذات العالقة 
بالقض��������اء وكذلك ابداء الرأي بالعمل القضائي بش��������كل عام ، انطالقًا من 
ذلك س��������وف اناقش القرار مناقش��������ة موضوعية بعيدة ع��������ن كل املؤثرات 

وبعيدة عن شخصنة االمور واملصالح الشخصية .
ال ش��������ك ان مبدأ اس��������تقالل الس��������لطة القضائية لم يظهر لنفع ش��������خصي 
يحققه القضاة النفس��������هم وانما هو نت��������اج نظرية عاملية مفادها الفصل 
ب��������ني الس��������لطات لحماية الحق��������وق والحريات من التج��������اوز ، وفي الوقت 
نفس��������ه يرتب التزام��������ًا قانونية واخالقي��������ًا على جميع القض��������اة في ان ال 
يتصرفوا بشكل كيفي عند النظر في الدعاوى او املنازعات التي تعرض 
امامهم ، بل ان يسعوا الى الى تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا بعيدًا عن 
كل االه��������واء واملؤثرات وان ال يحابوا وال يداهنوا في اعالء كلمة القانون 
ومبدأ سيادته ، وال ش��������ك ان انشاء املحكمة االتحادية في العراق يعتبر 
خطوة هامة وكبيرة في مسيرة استقالل القضاء ملا لها من دور مهم في 
تعزيز الديمقراطية وترسيخ سيادة الدستور والقانون ، ويعتبر انشاء 
محكمة تحمل س��������لطة الرقابة الدستورية عنصرًا هامًا من عناصر بناء 
الديمقراطي��������ة في جميع البلدان ولذلك ف��������ال بد لها من ان تصدر احكامًا 

وقرارات موثوقًا بها من اجل تحقيق تلك االهداف .
ان الدع��������وى التي تقام ام��������ام املحكمة االتحادية ليس��������ت لها خصوصية 
معين��������ة من حيث الش��������كلية القانونية لقبولها ، ولك��������ون قانون املحكمة 
االتحادية النافذ لم يتضمن االجراءات الشكلية القامة الدعوى وقبولها 
فال بد من الرج��������وع الى القانون االجرائي الع��������ام بهذا الخصوص وهو 
قان��������ون املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 ، كم��������ا ان النظام الداخلي 
للمحكم��������ة االتحادية والذي حمل الرقم 1 لس��������نة 2005 قد تضمن بعض 
القواع��������د االجرائي��������ة الخاصة به��������ا والذي اكد ف��������ي امل��������ادة )5( منه على 
وجوب ان تكون الدعوى التي تقام امام تلك املحكمة مستوفية للشروط 
املنصوص عليها ف��������ي قانون املرافعات املدنية واضاف ش��������روطًا اخرى 

تضمنتها تلك املادة سيتم تناولها بشكل مفصل .
اذا كان حق رفع الدعوى امام القضاء مكفواًل للجميع اال ان املشرع قيده 
بش��������روط معينة تفاديًا لرفع دعاوى تعس��������فية او كيدي��������ة يكون الغرض 
منه��������ا االضرار باالفراد او باملجتمع بش��������كل عام ، فمن الش��������روط العامة 
التي يج��������ب ان تتوافر لقب��������ول النظر في الدعوى والت��������ي يجب توافرها 
ف��������ي جميع الدع��������اوى هي ما نصت عليه امل��������واد )3 ، 4 ، 5 ، 6( من قانون 
املرافع��������ات املدني��������ة والتي يج��������ب على القاض��������ي او املحكم��������ة التأكد من 
توافره��������ا قبل الخوض ف��������ي موضوع الدعوى ويترت��������ب على تخلفها او 

غياب احداها الحكم برد الدعوى .
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أكد أن دوال عربية تتملص عن تسلم رعاياها

■ مدخلو بيانات خاصة بالشكاوى في إحدى محاكم العاصمة.. عدسة/ حيدر الدليمي

االيزو والعمل القضائي
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بغداد/ عالء محمد

قالت نائب مدع عام في رئاسة االدعاء 
العام ببغداد أن العراق ممثال بالقضاء 
واالدعاء العام  يعمل باس��������تمرار على 
قضية اس��������ترداد املتهمني الهاربني، إال 
أن االس��������تجابة من الدول األخرى  غير 
كافية، الفتة إلى أن 542 قضية فس��������اد 

بحق متهمني في الخارج منذ 2003. 
وع��������دت القاضي هناء عل��������ي فياض أن 
"اس��������ترداد املجرمني مظهر من مظاهر 
التع��������اون بني الدول  ملكافح��������ة الجرائم 
والح��������د من انتش��������ارها، تقوم بموجبه 
دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها 
إل��������ى دولة  أخرى تطلب��������ه ملحاكمته عن 
جريمة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر 

بحقه". 
وأضاف��������ت في��������اض ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 
"القض��������اء" أن "املش��������رع العراق��������ي عالج 
هذا املوضوع م��������ن خالل  قانون أصول 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة العراقي رقم 23 
لس��������نة 1971 وتعديالت��������ه والذي نص 
في  املادة 352 على انه يتبع في اإلنابة 
القضائية وتسليم األشخاص املتهمني 
واملحك��������وم عليهم إلى  الدول األجنبية، 
األح��������كام املنص��������وص عليها ف��������ي هذا 
القانون مع مراعاة أح��������كام املعاهدات 
 واالتفاقي��������ات الدولية وقواعد القانون 

العام ومبدأ املعاملة باملثل". 
وع��������ن إج��������راءات تس��������ليم املتهمني بني 
البلدان، تابع��������ت أن "الفصل الثاني من 
الباب الس��������ابع من  القانون أش��������ار الى 
ش��������روط وضوابط وإج��������راءات وكيفية 
إصدار قرار التس��������ليم في املواد )-357

  368( منه وعمال بأحكام هذه املادة فأن 
النظر في طلب التسليم يكون استنادًا 
للمعاه��������دة او  االتفاقي��������ة املعقودة بني 
الع��������راق والدولة طالبة التس��������ليم وفي 
حال��������ة ع��������دم وجود تل��������ك املعاه��������دة او 
 االتفاقية فيكون استنادا ملبدأ املعاملة 

باملثل". 
وأش��������ارت إل��������ى أن "تنفيذ أح��������كام هذا 

القانون يتطلب تقديم طلبا من الجهات 
ال��������دول  الطالب��������ة الى  ف��������ي  القضائي��������ة 
الجهات القضائية في الدولة املطلوب 
منها التس��������ليم بالطريق الدبلوماسي 
وبواس��������طة  وزارة الخارجي��������ة في كلتا 
الدولت��������ني على ان يك��������ون الطلب كتابة 
مرفق��������ا ب��������ه بي��������ان واف عن الش��������خص 
 املطلوب تس��������ليمه واوصافه واالوراق 

املثبت��������ة لجنس��������يته اذا كان م��������ن رعايا 
الدولة الطالبة وصورة  رسمية من امر 
القبض مع الوصف القانوني للجريمة 
وامل��������ادة القضائية مع صورة رس��������مية 
من  اوراق التحقيق ومن قرار الحكم اذا 

كان قد صدر عليه". 
وتحدث��������ت نائ��������ب املدع��������ي الع��������ام ع��������ن 
دور وموق��������ف ش��������رطة )االنتربول( من 

اس��������ترداد املجرمني،  مؤكدة أن "العراق 
 1967 ع��������ام  عضويته��������ا  ال��������ى  انض��������م 
ومقرها في مدينة باريس الفرنس��������ية 
ال��������دول  ف��������ي عواص��������م  وله��������ا  مكات��������ب 
األعض��������اء كافة وتهدف ال��������ى مزيد من 
التع��������اون الدولي في س��������بيل مكافحة 
 الجريم��������ة ومالحق��������ة مرتكبيها والحد 
من انتش��������ارها"، مبينة أن "دور مديرية 
الش��������رطة العربية  الدولي��������ة واملرتبطة 
ب��������وزارة الداخلي��������ة فعال ف��������ي اجراءات 

تسليم املجرمني واستردادهم". 
لكن القاضية أكدت أن "اكثر الدول غير 
متعاونة في استرداد املجرمني الهاربني 
خ��������ارج العراق  الس��������يما عندم��������ا يكون 
تواجدهم ف��������ي دول األردن وبريطانيا 
وأمي��������ركا"، الفت��������ة إل��������ى أن "هن��������اك 542 
 قضية فساد بحقهم وفقا الحكام املواد 
 /307/318/316/315/331/341/340(
والق��������رار 160  لس��������نة 1983( اعتبارا من 

عام 2003 ولغاية اآلن". 
املختص��������ة  "الجه��������ات  أن  وتابع��������ت 
املجرمني  اس��������ترداد  عل��������ى  باملوافق��������ة 
والهارب��������ني خارج العراق هي  رئاس��������ة 
االدع��������اء الع��������ام والتي تتول��������ى تنظيم 
املتهمني  اس��������ترداد  ملف��������ات  ومتابعة 
واملحكوم��������ني الهاربني  خ��������ارج العراق 
بناء عل��������ى توصي��������ات رئيس مجلس 
القض��������اء األعل��������ى فضال ع��������ن محكمة 
الجنايات  التي يعينها رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى عمال بأح��������كام املادة 
361/أ االصولي��������ة فبعد صدور  القرار 
من محكمة الجنايات املختصة ترسل 
األوراق من قبلها الى مجلس القضاء 
االعل��������ى عم��������ال  بأحكام امل��������ادة 362/ج 

األصولية. 
كم��������ا أك��������دت أن "القانون ف��������رض نقاط 
وه��������ي  املجرم��������ني  الس��������ترداد  هام��������ة 
ان تك��������ون هن��������اك جريمة ق��������د  ارتكبت 
وان مرتكبه��������ا هرب م��������ن الدولة التي 
وقعت فيه��������ا الجريمة الى دولة اخرى 
كان يك��������ون  املطلوب تس��������ليمه متهما 
بارت��������كاب جريمة وقع��������ت داخل ارض 
الدول��������ة طالب��������ة التس��������ليم او خارجها 
 وكانت قوانني الدولة الطالبة وقوانني 
الع��������راق تعاق��������ب عليه��������ا  جمهوري��������ة 
بالس��������جن او الحب��������س م��������دة  التقل عن 
س��������نتني او اية عقوبة اش��������د او صادر 
عليه حك��������م من محاك��������م الدولة طالب 
التسليم بالحبس  مدة التقل عن ستة 

اشهر او اية عقوبة اشد". 
وتابع��������ت أن "امل��������ادة 40 م��������ن اتفاقي��������ة 
الرياض للتعاون القانوني والقضائي 
واملصادق عليه��������ا  بالقانون رقم 110 
لس��������نة 1983 نص��������ت عل��������ى ان تك��������ون 
العقوبة مدتها سنة او اشد او صادر 
بحقه  حك��������م غياب��������ي او حضوري من 
محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة 

للحرية مدتها سنة او اشد". 
ونوهت نائب املدعي العام في رئاسة 
االدع��������اء الع��������ام القاض��������ي هن��������اء علي 
فياض أنه "يجوز التس��������ليم  في جميع 
املرتكب��������ة املخالف��������ة لقواعد  الجرائ��������م 
التش��������ريعات الجنائي��������ة لل��������دول ولكن 
يس��������تثنى منها بع��������ض  الجرائم وهذا 
االستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع 
وطني او انتهاك للعرف الدولي ومن 
السياس��������ية  الجريمة  ه��������ذه  الجرائ��������م 

والجريمة العسكرية". 

وأف��������اد القضاة ف��������ي أحاديث الى 
"القضاء" بأن الشريعة اإلسالمية 
لم تش��������ر نص��������ا الى آلية تقس��������يم 
األحف��������اد  يخ��������ص  بم��������ا   الترك��������ة 
املتوفى والده��������م او والدتهم قبل 
الترك��������ة، حيث  جده��������م صاح��������ب 
توجه  املشرع العراقي الى اصدار 
امل��������ادة الرابع��������ة والس��������بعني ف��������ي 
تعديل��������ه الثالث لقان��������ون األحوال 
 الشخصية رقم )188( لسنة 1959 
والتي نصت ف��������ي فقرتها االولى 
)اذا مات الول��������د ذكرا كان  ام انثى 
قب��������ل وفاة ابيه او امه فأنه يعتبر 
بحك��������م الحي عند وفاة اي منهما 
وينتق��������ل اس��������تحقاقه م��������ن  االرث 
الى اوالده ذك��������ورا أكانوا ام اناثا 

حسب االحكام الشرعية(. 

إنصاف
وبص��������دور ه��������ذه امل��������ادة أنص��������ف 
القان��������ون العراق��������ي األحفاد الذين 
يتوف��������ى والده��������م او والدتهم قبل 
 جدهم ومنحهم حصة والدهم او 
والدته��������م من تركة الجد او الجدة 
بم��������ا ال يتجاوز الثلث  مجتمعني، 
على خ��������الف بعض التش��������ريعات 
العربية الت��������ي منحت أبناء االبن 
فق��������ط حصة من الترك��������ة  بموجب 

الوصية الواجبة". 
وبالرغم من الجه��������ود القضائية 
املبذول��������ة في تفس��������ير النصوص 
القضائي��������ة  املب��������ادئ  وإص��������دار 
 املكملة للتش��������ريع املذك��������ور اال ان 
امل��������ادة املختصة بتوزيع الوصية 
الواجبة والية تطبيقها  تشوبها 
والنق��������اط  املالحظ��������ات  بع��������ض 
املفصلية التي يجب على املشرع 
االلتفات له��������ا وتعديلها  تطبيقا 
ملب��������ادئ العدالة وإنصافا لحقوق 

األحفاد.  
وفي تعليقه إلى "القضاء" يعّرف 
عضو محكمة التمييز االتحادية 
القاضي عصام الشعالن  الوصية 
الواجبة بأنها "انتقال ما يستحقه 
الول��������د ذك��������را كان أم انثى فيما لو 
كان حيا ف��������ي تركة أي  من والديه 
في حال��������ة وفاته قب��������ل أي منهما 
بحكم القانون الى أوالده على أن 

ال تزيد على ثلث  التركة". 
العراق��������ي  "املش��������رع  أن  وأض��������اف 
الواجبة بموجب  الوصية  تناول 
احكام املادة )الرابعة والسبعني( 
 من قان��������ون االحوال الش��������خصية 
رق��������م )188( لس��������نة 1959 املضافة 
ال��������ى نص��������وص القان��������ون  املذكور 
الثالث  التعديل  قان��������ون  بموجب 

رقم 72 لسنة 1979". 

العطاء خير من المنع
وأكد الش��������عالن أن "سبب تشريع 
املادة الخاصة بالوصية الواجبة 
لألحف��������اد ه��������و إنص��������اف االحفاد 
 الذين حرم��������وا من ترك��������ة جدهم، 
واملش��������رع العراقي اش��������تق احكام 
الفق��������ه  م��������ن  الواجب��������ة  الوصي��������ة 
القوانني  ش��������أن  ش��������أنه   الظاهري 
ان  الفت��������ا  االخ��������رى"،  العربي��������ة 
الذي  الثال��������ث  التعدي��������ل  "قان��������ون 
اضي��������ف  بموجبه الن��������ص الحالي 

للم��������ادة )الرابعة والس��������بعني( من 
قان��������ون االح��������وال الش��������خصية لم 
يشر الى  االس��������باب املوجبة التي 
املذكور،  القان��������ون  ش��������رع ألجلها 
إال انه يمكن الق��������ول ان الغاية من 
األحفاد   التشريعات هو إنصاف 
الذي��������ن حرم��������وا من ترك��������ة جدهم 
او جدتهم بس��������بب وف��������اة والدهم 
او  والدتهم قب��������ل أي من جديهما 
م��������ا حال دون وصول اس��������تحقاق 
اي من والديه��������م من التركة إليهم 
 س��������يما وانهم كانوا سيتمتعون 
بترك��������ة اجدادهم ل��������و كان والدهم 
او والدتهم )الف��������رع الوارث( على 
 قيد الحياة، حيث جاء التش��������ريع 
املذك��������ور انس��������جاما م��������ع قاع��������دة 

)العطاء خير من املنع(". 
أما في حالة وفاة األب والجد معا 
فقد أغفلها املش��������رع لكن محكمة 
ل��������م تهمله��������ا. يوض��������ح  التميي��������ز 
 الش��������عالن أن "املش��������رع العراقي لم 
يتطرق الى ع��������دة حاالت ضمنها 
حالة وف��������اة األب والج��������د معا إال 
 أن محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
والقضاء العراق��������ي اخذ دوره في 
إصداره مبادئ قضائية وقرارات 
 أكملت آليات تطبيق مواد القانون 
املذكور وفقا للشريعة اإلسالمية 
اس��������تنادا ألحكام امل��������ادة   )األولى( 
فق��������رة )2( م��������ن قان��������ون األح��������وال 
الش��������خصية التي تنص على انه 
)اذا ل��������م يوج��������د ن��������ص  تش��������ريعي 
يمكن تطبيق��������ه فيحكم بمقتضى 
مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر 
مالءمة لنص��������وص هذا  القانون(، 
وكذل��������ك امل��������ادة )التس��������عون( م��������ن 
القانون املذكور التي نصت على 
)مع مراعاة ما تقدم  يجري توزيع 
عل��������ى  واالنصب��������ة  االس��������تحقاق 
الوارث��������ني بالقراب��������ة وفق االحكام 
الش��������رعية التي كانت  مرعية قبل 
تشريع قانون األحوال الشخصية 
رقم )188( لس��������نة 1959 كما تتبع 

فيما بقي من  احكام املواريث(. 
  وبالرجوع إلى الش��������ريعة بشأن 
املتوفني بح��������ادث واحد كالغرقى 
والحرقى والهدمى والقتلى،  يقول 
الش��������عال ن إن "للفقهاء املس��������لمني 
رأيان بهذا الش��������أن؛ أولهما وهو 
رأي األغلبي��������ة يرى ان��������ه ال  توارث 
بني املتوفني نتيجة حادث واحد 

ولم يثبت وفاة احدهم بعد اآلخر 
كحالة الغرقى  والحرقى والهدمى 
والقتل��������ى وينتق��������ل ارث كل منهم 

الى ورثته األحياء". 
"أما  التميي��������ز  قاض��������ي  وأض��������اف 
الثاني فه��������و رأي الجعفرية وهو 
على رأي االغلبية بشأن الحرقى 
الغرق��������ى  بش��������أن  ام��������ا   والقتل��������ى، 
والهدمى فيرون انه يرث بعضهم 
بعض��������ا في صل��������ب امل��������ال، اي في 
 أصل ماله وليس في طارئه الذي 
حصل علي��������ه من صاحبه الغريق 
أو املهدوم عليه، ما يقتضي  األخذ 
بأحد الرأيني املذكورين وحس��������ب 

الفقه الذي يتبعه املتوفون". 
وف��������ي ما يخ��������ص الجن��������ني، يكمل 
الش��������عالن أن "القض��������اء العراق��������ي 
يرى ان أحكام اإلرث على الجنني 
 تطبق نفسها في الوصية الواجبة 
له، حي��������ث كفل القان��������ون العراقي 
للجنني ف��������ي بطن أمه حقه،  وجاء 
ذلك استنادا ألحكام املادة )3( من 
قانون رعاية القاصرين رقم )78( 
لس��������نة 1980  املعدل، التي أشارت 
إلى اعتبار الجنني بحكم القاصر، 
واملادة )1195( من القانون املدني 
 رقم )40( لسنة 1951 التي اشارت 
ال��������ى تأخير حق االنتقال في حال 
وجود حم��������ل بني اصح��������اب  حق 
االنتق��������ال ال��������ى حني والدت��������ه، وان 
املتع��������ارف في حالة وف��������اة الزوج 
وت��������رك زوجه حام��������ل فأنه  يوقف 
للجن��������ني ف��������ي القس��������ام الش��������رعي 
حص��������ة ذكر، وي��������رى الجعفرية ان 
توقف له حص��������ة ذكرين  احتياطا 
واس��������تبيان جنس  الوالدة  وبعد 
املول��������ود وع��������دده ينظ��������ر إن كانت 
املسألة االرثية تحتاج الى  تعديل 

من عدمه". 

تزاحم الوصايا
وع��������ن حال��������ة تزاح��������م الوصاي��������ا 
تابع  االختياري��������ة  م��������ع  الواجبة 
القاض��������ي عضو محكمة التمييز 
االتحادية   "انها تحسم بالرجوع 
الح��������كام الفق��������رة )2( م��������ن امل��������ادة 
)الرابعة والس��������بعني( من قانون 
األحوال  الش��������خصية التي نصت 
عل��������ى )تق��������دم الوصي��������ة الواجبة 
بموج��������ب الفق��������رة أوال م��������ن هذه 
املادة على  غيره��������ا من الوصايا 

األخرى في االس��������تيفاء من ثلث 
التركة( وراعى املش��������رع العراقي 
الوصي��������ة  احتمالي��������ة  تزاح��������م 
اخ��������رى  م��������ع وصاي��������ا  الواجب��������ة 
فتك��������ون  امل��������ورث  م��������ن  ص��������ادرة 
االولوي��������ة للوصي��������ة الواجبة  في 

االستيفاء من ثلث التركة". 
وع��������ن موان��������ع تطبي��������ق الوصية 
يخل��������ص  لألحف��������اد  الواجب��������ة 
إلى  الش��������عالن  القاض��������ي عصام 
ان "الوصية  الواجبة لها طبيعة 
اإلرث من بع��������ض النواحي بذلك 
ف��������أن موان��������ع الوصي��������ة الواجبة 
ه��������ي ذاتها بع��������ض  موانع اإلرث 
وموان��������ع اخ��������رى خاص��������ة به��������ا، 
وحي��������ث أن املش��������رع العراق��������ي لم 
يذك��������ر موان��������ع اإلرث ف��������ي  قانون 
االح��������وال الش��������خصية فيقتضي 
الرج��������وع ال��������ى أحكام الش��������ريعة 
اإلس��������المية بهذا الشأن استنادا 
 ألحكام املادة )األولى /2( واملادة 
)التسعني( من القانون املذكور". 

الش��������ريعة  "أح��������كام  أن  وتاب��������ع 
أش��������ارت  الس��������محاء  اإلس��������المية 
إل��������ى أربع��������ة موانع ل��������إرث هي 
ال��������رق والقت��������ل  واخت��������الف الدين 
ان  ون��������رى  الداري��������ن،  واخت��������الف 
مانع الرق ال مجال لتطبيقه في 
الوق��������ت الحاضر،  كما ان القتل ال 
يمكن تصوره من جانب االب او 
االم للج��������د او الجدة اذ يش��������ترط 
لتطبيق الوصي��������ة  الواجبة وفاة 
االب او االم قب��������ل الجد او الجدة، 
اال في حالة تراخي نتيجة القتل 
بان يتوفى الج��������د  او الجدة بعد 
وف��������اة قاتلهما االب��������ن او البنت، 
ولك��������ن يمك��������ن تص��������ور ذل��������ك من 
قبل الحفيد املس��������تحق  للوصية 
الواجبة ففي حال قتله لجده فال 
يستحق التركة استنادا الحكام 
امل��������ادة )الثامن��������ة  والس��������تني( من 
التي  الشخصية  االحوال  قانون 
نصت على )ان ال يكون املوصى 

له قاتال  للموصى(" 
التميي��������ز  قاض��������ي  واس��������تطرد 
"ام��������ا ع��������ن اخت��������الف الدي��������ن فقد 
أش��������ارت أحكام امل��������ادة )الحادية 
والس��������بعني(  من قانون األحوال 
الش��������خصية الى ج��������واز الوصية 
باملنق��������ول م��������ع اخت��������الف الدي��������ن 
دون العق��������ار، كم��������ا  ان اخت��������الف 

الجنس��������ية لم يمنع امليراث وفقا 
ألحكام املادة )22/أ( من القانون 
املدني التي نصت  على )اختالف 
الجنسية غير مانع من االرث في 
االم��������وال املنقولة والعقارات غير 
ان العراقي  اليرث��������ه من االجانب 
اال من كان قان��������ون دولته يورث 

العراقي منه(". 
م��������ن جانب��������ه تح��������دث القاض��������ي 
محمد رجب من محكمة االحوال 
ل�"القضاء"  الكرخ  الشخصية في 
 عن الوصي��������ة الواجبة معتبرا ان 
"املش��������رع العراقي اق��������ر بالوصية 
الواجبة استنادا ألصله  الشرعي 
كما في االية املباركة من س��������ورة 
ِذي��������َن آَمُنوا  ��������ا الَّ َ

ه البق��������رة )ي��������ا َأيُّ
اَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر  َأَحَدُكُم 

َ
َش��������ه

��������ِة اْثَناِن َذَوا   اْلَوِصيَّ
َ
ْوُت ِح��������ني امْلَ

 َغْيِرُكْم( 
ْ

نُك��������ْم َأْو آَخَراِن ِمن َعْدٍل مِّ
فهنا جاءت االشارة الى  الوصية 

واخذ بها الفقه الظاهري". 
وأضاف "كما ان حرمان الحفيد 
املتوف��������ى وال��������ده من ترك��������ة الجد 
ال يتواف��������ق م��������ع مب��������ادئ الع��������دل 
 واإلحس��������ان الت��������ي أك��������دت عليها 
جميع الش��������رائع الس��������ماوية، وال 
العدال��������ة داخل  مب��������ادئ  تحق��������ق 
افراد  األسرة باعتبارهم أيتاما"، 
الفتا الى انه "في بعض األحيان 
ت��������رد إل��������ى املحكمة ع��������دة حاالت 
يكون  فيها األحفاد قد ساهموا 
مس��������اهمة جذرية في بناء تركة 
جده��������م فهن��������ا ال يمك��������ن تصور 

منعهم من  هذه التركة". 
واك��������د القاضي محم��������د رجب ان 
"املحكم��������ة تتوج��������ه ال��������ى اخ��������راج 
قيمة تكف��������ني املتوفى وما بذمته 
م��������ن  ديون لتت��������م بعده��������ا تنفيذ 
الوصي��������ة الواجبة بحق األحفاد 
وتقديمها عل��������ى باقي الوصايا 
وتكون  بمقدار ما كان يس��������تحقه 
أص��������ل كل منهم ميراث��������ا لو كان 
على قيد الحياة وقت وفاة الجد 
وفي  حدود الثلث، وان تزاحمت 
الوصاي��������ا مع الوصي��������ة الواجبة 
فباالم��������كان الجمع بني الوصايا 
ولكن  بتقدي��������م الواجبة اوال على 
االخرى  االختياري��������ة  الوصاي��������ا 
وعل��������ى ان ال تتج��������اوز الثلث من 
التركة،  وفي حال تجاوزها فهنا 
تجب موافق��������ة باقي الورثة على 

تنفيذ ه��������ذه الوصي��������ة"، الفتا ان 
"القانون  العراقي كفل حق احكام 
املفق��������ود والجنني ول��������و لم يولد 
فهم بحكم االحياء وتحسب لهم 
حصة  ذكر في القسام الشرعي". 

موانع التطبيق
وله��������ذه الوصي��������ة موان��������ع ع��������دة 
ف��������ي تطبيقها اش��������ار اليها رجب 
"في ح��������ال كان الحفيد وارثا من 
الج��������د  من جهة اخ��������رى، او يكون 
أص��������ل الحفيد وهو االب املتوفى 
محجوب��������ا، وق��������د يك��������ون أوصى 
الج��������د  للحفيد بمق��������دار حقه من 
الوصية فال حاج��������ة في تطبيق 
الوصية الواجبة، وفي حال قتل 

الحفيد  للجد". 
واختت��������م القاض��������ي محمد رجب 
باش��������ارته  لل�"القض��������اء"  حديث��������ه 
ال��������ى ع��������دد م��������ن املش��������كالت التي 
تواج��������ه  تطبيق اح��������كام الوصية 
مب��������ادئ  وتطبي��������ق  الواجب��������ة 
ان  مؤك��������دا  واالحس��������ان  الع��������دل 
"اكث��������ر املش��������كالت الت��������ي  تواج��������ه 
عم��������ل املحاكم به��������ذا الخصوص 
ه��������و اخفاء اف��������راد عائلة املتوفي 
املس��������تحقيني  للوصية  لالحفاد 
االوجبة وعدم تزويدنا ببيانات 
الجنس��������ية  دوائ��������ر  م��������ن  كامل��������ة 
املختصة لعدم توفرها او  انتقال 
ال��������زوج عن��������د زواج��������ه"، الفتا ان 
املادة القانون املختصة بتوزيع 
الوصية الواجبة والية  تطبيقها 
املالحظ��������ات  بع��������ض  تش��������وبها 
والنقاط املفصلية التي تتعارض 
مع تحقيق العدالة مثل  اختالف 
الدين بني الجد والحفيد، وعدم 
تج��������اوز ثل��������ث التركة ول��������و كان 
الوحيد  الوري��������ث  الحفي��������د ه��������و 
 للجد، وفي ح��������ال توفي الحفيد 
قب��������ل جده ول��������ه اب��������ن او بنت فال 
والده��������م،  حص��������ة  يس��������تحقون 
اضافة الى  حرمان ام االحفاد من 
حص��������ة زوجها ل��������و كان حيا من 
تركة والده واس��������تحقاق االحفاد 
فقط"،  مطالبا الجهات املختصة 
بيانات  بقاعدة  املحاكم  بتزويد 
كاملة عن اف��������راد عائلة املتوفى، 
الس��������ابق  التش��������ريع   وتعدي��������ل 
وتطبيق��������ا  االحف��������اد  النص��������اف 

ملبادئ العدل واالحسان. 

االدعاء العام: أغلب الدول ال تتعاون في ملفات استرداد المتهمين الهاربين

قضاة متخصصون يشرحون عبر "القضاء" أحكام الوصية الواجبة
كيف يرث األحفاد املتوفى اصولهم من تركة أجدادهم؟

 542 قضية فساد بحق متهمني يف اخلارج  

بغداد / زيد األعرجي

تحدث قاضيان 
متخصصان في قوانني 
االحوال الشخصية عن 
أحكام الوصية الواجبة 
في تركة  الجد ألحفاده، 
وأوضحوا دور محكمة 

التمييز االتحادية 
الهام في هذا املوضوع 

من خالل سد  العجز 
التشريعي في القوانني 

النافذة وإصدارها مبادئ 
قضائية أدت إلى إنصاف 
األحفاد في  تركة أجدادهم 

بالوصية الواجبة. 
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3تقارير
المسؤولية الجزائية عن 
األخطاء في طب األعشاب  

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

بالرغ��������م من التق��������دم الكبير في مج��������ال الطب إال أن تعلق اإلنس��������ان بالطب 
الشعبي مازال موجودا ومنتشرا  مع أن األعشاب ال تمثل بديال عن األدوية 

الصناعية. 
واألعش��������اب الطبية ه��������ي دواء نباتي يتكون من مواد طبيعية تس��������تخلص 
بواس��������طة الجمع والتجفيف وحيث  ان الحق في س��������المة االنسان وسالمه 
جس��������ده من األخط��������اء الطبية ش��������غل اهتم��������ام القانونني إال ان  املس��������ؤولية 
الجزائي��������ة عن األخطاء الت��������ي يقع بها من يعمل في طب األعش��������اب لم تنل 
الدراس��������ة الوافية من  الفقه القانوني، وتتجس��������د هذه املشكلة بان من يقوم 
بمهنة العط��������ار يجمع بني مهمتني األولى في  تش��������خيص املرض وهو من 

يقوم بتركيب الدواء للمريض. 
  وألجل ضمان سالمة االنسان فالبد من وضع ضوابط قانونية من خالل 
مراقب��������ة متواصلة ملهنة  العاملني في مجال األعش��������اب عن األعمال املهنية 
الت��������ي يقوم بها من خالل بيعه األعش��������اب والنباتات  الطبية حيث يجب أن 
يكون له إملام بأصول ممارسة املهنة إذ قد يؤدي إلى تعريض حياة الناس 

 للخطر. 
  وي��������رى أنصار الطب الحديث ان التداوي باإلعش��������اب ال يعد حال ملش��������كلة 

املرض عند االنس��������ان بسبب  افتقار هذه األساليب إلى التشخيص الدقيق 
ملختلف الحاالت وهو ما يعتم��������د عليه الطب الحديث نتيجة  التقدم اآللي 
واكتشاف األجهزة الطبية واألدوات الحديثة التي تيسر سبل املعالجة مما 
يعطي الطبيب  الحديث فكرة دقيقة عن املرض، أما العطار فانه يعتمد في 
تش��������خيصه على خبرته الش��������خصية ومهارته  الخاصة فاحتماالت الخطأ 

لدى العطار أكبر. 
  وللمس��������ؤولية الجزائي��������ة للعاملني في العطارة او ما يس��������مى بالعطار أو 
الطب الشعبي عدة صور منها  ممارسة مهنة العطارة دون الحصول على 
إج��������ازة من الجهات الرس��������مية املختصة فيجب ان تتواف��������ر في  من يمارس 
مهنة طب األعش��������اب شروط وقد نص املش��������رع العراقي في قانون ممارسة 
مهنة الطب رقم   503 لسنة 1925 في الفقرة )1( من املادة )11( منه على )كل 
ش��������خص يمارس الط��������ب أو أي نوع  من فروعه أو يحاول ممارس��������ة ذلك أو 
ينتحل أي تسميه أو لقب أو عالمة  كانت تدل على انه مرخص  له ممارسة 
الط��������ب أو أي ن��������وع أخ��������ر من فروعه من غير س��������ابق تس��������جيل  أو ترخيص 
بموج��������ب هذا القان��������ون  يعاقب بالحب��������س والغرامة( ون��������ص أيضا قانون 
مزاولة مهنة الصيدلة رقم )40( لس��������نة 1970 املعدل  في الفقرتني )3،1( من 

املادة 51 منه على ان ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س��������نوات أو 
 بغرامة أو يهما معا كل من: 

  1. زاول مهن��������ة الصيدل��������ة بدون إج��������ازة أو حصل على إج��������ازة بفتح محل 
بطريقة التحايل مع الحكم ببطالن  اإلجازة  2 . شخص غير مجاز بمزاولة 
املهنة  يعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر اذا كان من شان  ذلك ان يحمل 

الجمهور على االعتقاد بان له الحق في مزاولتها. 
  ومن األمور العالجية هو العالج بالوخز باإلبر الصينية ونرى أن يصار 
ع��������دم ترك تلك املس��������ألة ب��������دون  تنظيم من قبل املش��������رع العراق��������ي ويجب ان 
يحصل من يقوم بممارسة مهنة بيع األعشاب الطبية على  إجازة من وزارة 
الصحة بعد إجراء االختبارات له س��������يما وان من يمارس هذا العمل يكون 
عرضه  للمس��������ؤولية القانونية عن األخطاء الت��������ي يرتكبها إثناء عمله في 
طب األعش��������اب حفاظا على صحة عم��������وم  املجتمع  وكذلك موضوع العالج 
بالقران الكريم والرقى واإلحراز حيث ان هناك العديد من ضعاف  النفوس 
الذين يس��������تغلون جهل الناس البسطاء وس��������ذاجتهم من اجل تحقيق ربح 
مادي باس��������م العالج  بالقران وهذا األمر يس��������يء إلى س��������معة اإلس��������الم ولم 

يعالج املشرع العراقي هذه الحاالت رغم خطورتها  على املجتمع . 

ورود العديد من اإلخبارات عن هذه السرقات يف الكرخ والرصافة

المتقاعدون فريسة لعصابات السرقة أمام منافذ صرف الرواتب
بغداد / إيناس جبار  

تفاقم��������ت في اآلون��������ة األخيرة ببغ��������داد وبعض املدن 
عصابات لسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف  اآللي 
من املوظفني واملتقاعدي��������ن )الكي كارد( ومثيالتها، 
في ظاهرة تكش��������ف بعض التحقيقات  في جرائمها 

أنها منظمة وأخرى تمت بعشوائية. 
العصاب��������ات التي ترتك��������ب هذه الجريمة تس��������تخدم 
وسائل مختلفة لالحتيال على الضحايا، مستغلني 
 تق��������دم اعم��������ار املتقاعدين وصعوب��������ة حركتهم، فيما 
يق��������ول قض��������اة تحقي��������ق تحدثوا إل��������ى "القض��������اء" أن 
هذه  العصابات لديهم علم مس��������بق بتاريخ تس��������ليم 

الرواتب عن طريق منافذ الصرف. 
يق��������ول قاض��������ي أول محكمة تحقيق البياع إحس��������ان 
مجيد حنون إن "انتش��������ار عصابات لس��������رقة األموال 

 املتحصل��������ة م��������ن مناف��������ذ تس��������ليم البطاق��������ات الذكية 
لصرف الروات��������ب التي تم توطينه��������ا تفاقم بالوقت 
 الحالي لكثرة مكاتب ومنافذ التس��������ليم واس��������تخدام 
املتقاعدي��������ن واغلب موظفي الدول��������ة لهذه البطاقات 

 الذكية السيما بطاقة الكي كارد". 
وعن طبيعة هذه الجرائم يلفت إحس��������ان في حديث 
ل�"القضاء" إلى أنه "لم ترد إلى محكمة تحقيق  البياع 
قضاي��������ا من ه��������ذا النوع تصن��������ف على أنه��������ا جرائم 
منظمة سوى ورود العديد من االخبارات  حول سرقة 
الرواتب بعد استالمها من هذه املكاتب وبطرق عدة 
ت��������دل اغلبها على كون الضحية  كان مس��������تهدفا وأن 
هن��������اك ترتيب��������ا من قبل الس��������راق للقي��������ام بجرائمهم 
لتتبعه��������م الضحية أو أن تكون  هناك مراقبة ملكاتب 
صرف الرواتب"، مش��������يرا إلى أن "اغلب هذه الجرائم 
تق��������ع بالقرب من ه��������ذه  النوافذ لكنه ل��������م يتم القبض 

عل��������ى عصابة منظمة تقوم بهذه الس��������رقات، س��������وى 
أفراد متفرقني".  

ويذك��������ر قاض��������ي التحقي��������ق أن "املحكم��������ة وردت إليه��������ا 
قضاي��������ا عدي��������دة منه��������ا قي��������ام ش��������خصني باس��������تخدام 
 س��������يارتهم العمومية )كيا( بس��������رقة رواتب متقاعدين 
اس��������تقلوا س��������يارتهم بعد اس��������تالمهم املبالغ من  منفذ 
ص��������رف البطاق��������ات الذكي��������ة"، الفت��������ا إل��������ى أن "الضحايا 
قدم��������وا إخبارا عن الحادثة وبع��������د التحري  والتحقيق 
تمكنت املحكم��������ة وبالتعاون مع األجه��������زة األمنية من 
إلقاء القبض عليهما وإتمام كافة  اإلجراءات القانونية 
بحقهم وصدق��������ت أقوالهم باالعتراف بهذه الس��������رقات 
وقد أحالتهم املحكمة  بدوره��������ا إلى محكمة الجنايات 
املختصة إلصدار ق��������رار العقوبة وفق قانون العقوبات 

العراقي". 
وأوضح إحس��������ان أن "أي منفذ لألموال معرض للسرقة 

ألن هن��������اك أوق��������ات ومواعي��������د للصرف وه��������ذه  املكاتب 
واملناف��������ذ ليس��������ت مؤمن��������ة كاملص��������ارف وبالتال��������ي من 
السهولة مراقبتها وتتبع روادها السيما  املتقاعدين". 

ب��������دوره، بني القاضي محمد س��������لمان قاض��������ي تحقيق 
محكم��������ة الكرخ إن "امل��������ادة القانونية الت��������ي يحال  فيها 
املتهمون بس��������رقة الرواتب املصروفة ع��������ن طريق الكي 
كارد يكيفه��������ا القان��������ون حس��������ب وقائع  القضي��������ة التي 
تحدده��������ا مجرياتها وظروف الجريمة وال يوجد نص 
ثاب��������ت في تحديد العقوبة،  ولكون وصف هذه الجرائم 
في األغلب جريمة منظمة انتش��������رت في الفترة األخيرة 
وليست مفردة  كونها  تتطلب تعاون أكثر من شخص 
وتك��������ون باتفاق مس��������بق واختيار امل��������كان والزمان فان 
 التكيي��������ف القانون��������ي لها يكون حس��������ب امل��������ادة 440 من 
قان��������ون العقوب��������ات العراقي وال��������ذي يعتبره��������ا  جناية 
وليس��������ت جنحة وتت��������راوح األحكام فيها من الس��������جن 

املؤبد إلى املؤقت الرتكابها من قبل  ش��������خصني أو أكثر 
وللحد من انتشارها فتكون العقوبة مشددة فيها". 

ويلفت س��������لمان إلى أن��������ه "لدى محكم��������ة تحقيق الكرخ 
الكثي��������ر م��������ن هذه القضاي��������ا التي يلق��������ى القبض  عليها 
بش��������كل مس��������تمر كون هذه العصاب��������ات تتواجد دائما 
بالق��������رب من مناف��������ذ صرف رواتب  املوظفني والس��������يما 
املتقاعدين إذ يس��������تغلون كبر سنهم وبطرق احتيالية 
كثيرة ال تخلو من  االعتياد والخبرة في ممارسة هذه 

الجريمة". 
ويؤكد القاضي انه "ال يكاد يمر أس��������بوع على املحكمة 
دون أن ترد جريمة من هذا النوع ،  مشيرا إلى انتشارها 
في املناطق التجارية والتي يكثر فيها االزدحام وتكون 
منافذ الصرف على  الشارع العام لتسهيل هروبهم ومع 
ذلك يتم الكش��������ف عن الكثير من املتهمني وإلقاء القبض 

 عليهم والحكم على البعض اآلخر". 

أطفال أوربا الشرقية يحتلون احلصة األكرب

   األوربيون يطالبون مبن تعود أصوله لهم.. والعرب "يتملصون" عن تسلمهم

القضاء يقرر مصير أكثر من 1000 طفل أجنبي خلفهم "داعش" 

ويتح��������دث قاضي تحقي��������ق املحكمة 
الجنائي��������ة املركزي��������ة املختصة بنظر 
قضايا اإلرهاب عن "متابعة القضاء 
 ملف��������ات أكثر م��������ن 1000 طفل أجنبي 
مودعني في دوائر اإلصالح العراقية 
من أبوين ينتمي��������ان لتنظيم داعش 

 اإلرهابي". 
بنظ��������ر  املخت��������ص  القاض��������ي  وق��������ال 
قضايا األجانب وملف أطفال داعش 
ف��������ي مقابلة مع "القض��������اء" إن "هؤالء 
 األطف��������ال منه��������م م��������ن يمتل��������ك أوراقا 
ثبوتي��������ة كون��������ه دخل ال��������ى البالد مع 
ذويه م��������ن بلدان مختلفة، ومنهم من 
ال يحمل  أية أوراق لعدة أسباب منها 
أنه ولد في طريق القدوم الى العراق 
ف��������ي بل��������دان مج��������اورة مثل س��������وريا 
ومنهم أيضا  من ولد في املحافظات 
العراقي��������ة التي كانت تحت س��������يطرة 
داع��������ش"، الفت��������ا إل��������ى "والدات أخرى 

حصلت داخل  دور االصالح التابعة 
لوزارة العدل". 

في دور اإلصالح
وأضاف قاضي التحقيق أن "أعمار 
األطفال تتراوح بني حديثي الوالدة 
)أقل من ع��������ام( الى عمر 16 س��������نة"، 
 مؤكدا أنه��������م "مودع��������ون حاليا في 
دور اإلصالح العراقية مع أمهاتهم 
املحكوم��������ات بأح��������كام تص��������ل ال��������ى 
االعدام  واملؤب��������د او اقل من ذلك عن 
جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش 
اإلرهابي واملش��������اركة في العمليات 

اإلرهابية  وارتكاب جرائم أخرى". 
وعن إجراءات القضاء في التعامل 
معه��������م، ب��������ني القاض��������ي أن "مجلس 
القضاء األعلى اتخ��������ذ خطوة اولى 
بأخذ  عينات دم من جميع النس��������اء 
األجانب وجميع األطفال وإرسالها 

ال��������ى وزارة الصحة إلج��������راء تحليل 
) DNA (  للمضاهاة ومعرفة ما إذا  ال�
كان ه��������ؤالء األطف��������ال يعودون فعال 
إلى النساء الالتي يدعني أمومتهم 
من عدمها، مع  إجراء تحقيق كامل 

مع جميع األطراف للتثبت". 
ولف��������ت قاض��������ي التحقي��������ق إل��������ى أن 
"مجل��������س القضاء االعل��������ى يتعامل 
مع ه��������ذا املل��������ف بموج��������ب القوانني 
الدولية  واالتفاقي��������ات إذ يتم ابالغ 
ممثليه��������ا  لحض��������ور  الس��������فارات 
جلس��������ات املحاكم��������ة الت��������ي تج��������رى 
لرعاياهم من قبل املحاكم  العراقية 
اذ جرت مفاتحة جميع الس��������فارات 
املوج��������ودة بالعراق  والقنصلي��������ات 
مم��������ن تعود أصول ه��������ؤالء األطفال 
 إليه��������ا للمراجع��������ة من أجل تس��������ّلم 
األطفال الذي��������ن يعودون إليهم بعد 

إكمال االجراءات". 

سفارات تتملص
وأك��������د القاضي أن "أغلب الس��������فارات 
الت��������ي خوطب��������ت هّم��������ت باملراجع��������ة 
واخ��������ذت االذن من املحكم��������ة ملقابلة 
ذل��������ك  وج��������رى  النس��������اء  واألطف��������ال 
داخل املحكمة بإش��������راف مباشر من 
مجلس القضاء االعل��������ى الذي تولى 
أخ��������ذ بعض  املعلوم��������ات والتأكد من 
اج��������راء الفحوصات"، مش��������يرا إلى أن 
"هن��������اك دوال ش��������رعت فعليا بتس��������لم 
أطفال تع��������ود  أصولهم اليها بعد ان 
جهزت كل األوراق الثبوتية وأكملت 

متطلبات االستالم". 
أن  التحقي��������ق  قاض��������ي  ويكش��������ف 
"بعض الس��������فارات طالبت باألطفال 
وتسلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه الحالة 
ليس��������ت  ش��������ائعة، فهن��������اك س��������فارات 
تس��������لمهم  ع��������ن  التمل��������ص  تح��������اول 
وإعادته��������م الى بلدانهم، واغلب هذه 

الس��������فارات تابعة لبلدان  عربية مثل 
األردن وسوريا ومصر". 

الجنائية  املحكم��������ة  وأف��������اد قاض��������ي 
"ال��������دول  ب��������أن  باإلره��������اب  املعني��������ة 
االوربية وبلدان ش��������رق آسيا تعتمد 
) DNA ( ل��������الم والطفل، فإن  تحليل  ال�
ثبت انه طفلها تعتبره من رعاياها 
وتقدم على املطالبة به"، الفتا إلى أن 
"دوال  أخرى الس��������يما العربية تطلب 
نس��������بة الطفل ال��������ى االب مثل االردن، 
ومن الصعوبة بم��������كان تحقيق هذا 
ألن  آباءه��������م اإلرهابي��������ون منه��������م من 

قتل ومنهم من هرب". 

إجراءات مختلفة
وعن اختالف اإلج��������راءات بني دولة 
وأخرى في قضية تسلم األطفال أكد 
أنها مختلفة، الفت��������ا إلى أن "بعض 
 ال��������دول تطل��������ب موافق��������ة االم حت��������ى 

تق��������وم بأخذ الطفل ال��������ى بلده وذلك 
م��������ن خالل توقيع األم على مس��������تند 
بموجبه  ُيس��������مح لهذه الدولة بنقله 
الى بل��������ده ومن ثم تج��������ري مراجعة 
ذوي املتهمة هناك لتحميلهم كافة 
االمور املالية  وأال تتحمل الحكومة 
أي مبلغ س��������واء كان النقل او غيرها 

ومن هذه الدول فرنسا وأملانيا". 
وثم��������ة دول أخرى كروس��������يا، يقول 
القاض��������ي إنها "ال تأخ��������ذ رأي والدة 
الطف��������ل، ب��������ل تق��������وم بتقدي��������م طل��������ب 
مباشر  للقضاء العراقي الذي يقدر 
الطفل ومس��������ألة  ب��������دوره مصلح��������ة 
حضانت��������ه بمكان أفض��������ل من بقائه 

في السجن". 
إل��������ى أن "القض��������اء ب��������دوره  وأش��������ار 
يتعامل مع هذا الطلب وفق القوانني 
الدولي��������ة وتعليمات األم��������م املتحدة 
تس��������ليم  ويج��������ري   واليونيس��������يف 
الطف��������ل بع��������د عمر 3 س��������نوات لبلده 
وتصدر ل��������ه أوراق ثبوتية وتتحمل 
الدول��������ة املعنية  كافة مصاريف نقله 
ورعايته كونه بحاجة ماس��������ة لهذه 

الرعاية". 

دور شامل للقضاء
وأك��������د قاضي التحقي��������ق أن "القضاء 
العراقي ه��������و املس��������ؤول الوحيد عن 
ملف تس��������ليم األطفال ال��������ى بلدانهم 
بعد  إكم��������ال اإلج��������راءات الت��������ي تبدأ 
بتقديم طل��������ب الى املحكمة املختصة 
مرفق ب��������ه جمي��������ع االوراق الثبوتية 
الت��������ي  يجري تدقيقه��������ا مليا ومن ثم 
إصدار موافق��������ة بتس��������ليمهم"، الفتا 
إل��������ى أن "دور القضاء يس��������تمر حتى 
ف��������ي طريق��������ة  تس��������ليمهم إذ ترافقهم 
ق��������وة امني��������ة بإش��������راف مباش��������ر من 
جه��������از االدعاء العام ال��������ى ان يصلوا 
الى داخل الطائرة، ألن  هؤالء أطفال 
وهم في النهاية ضحية من ضحايا 

التنظيم االرهابي". 

أوربيون
وع��������ن أع��������داد األطفال الذي��������ن جرى 
تس��������ليمهم، كش��������ف انه "بعد إكمال 
االجراءات ج��������رت عملية ترحيل 90 
طفال  طاجاكس��������تانيا م��������ن مختلف 

االعمار ومن كال الجنسني". 
"التس��������ليم  أن  القاض��������ي  وأض��������اف 
ش��������مل أيض��������ا 252 طف��������ال، منهم 77 
روس��������يا و35 تركيا، وه��������م يمثلون 

االعداد  الكبيرة م��������ن االطفال الذين 
تم ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم 
يأتي بعده��������م أطفال عائ��������دون إلى 
اذربيجان ب�22  طفال، وكذلك 10 من 
املانيا، اما االطفال الفرنسيون فقد 

تم تسليم 5 منهم". 
الس��������ويدية  "الحكوم��������ة  أن  واك��������د 
تسلمت أيضا 3 من رعاياها االطفال 
وجورجي��������ا وبيالروس��������يا تس��������لما 
ثالث��������ة ايضا  والحكوم��������ة الفنلندية 
اثنني  تس��������لمت  بالس��������فارة  متمثلة 
وكل من سويسرا وأوكرانيا تسلما 
طفال واحدا"، الفت��������ا إلى  أن "كل هذا 
االعداد سلمت باشراف مباشر من 
القض��������اء العراق��������ي بع��������د التأكد من 

االجراءات واالوراق الثبوتية  لهم". 
وأف��������اد ب��������أن "أغلب املرحل��������ني كانوا 
بموافقة االم وإرادتها، ومن ضمنها 
حالت��������ان ل��������م توافق االمه��������ات فيها 
وكل ام  لديها 3 اطفال، إذ تم ترحيل 
حالت��������ني منه��������م كونه��������م تج��������اوزوا 
س��������نوات وبحاج��������ة  الث��������الث  عم��������ر 
ماس��������ة للرعاي��������ة وترك  طف��������ل واحد 
الن��������ه في مقتبل العمر ال يقوى على 

الذهاب". 

االدعاء العام
من جانب��������ه، أوض��������ح نائ��������ب املدعي 
العام ف��������ي محكمة التحقيق املركزية 
ان "العدد املتبقي من هؤالء األطفال 
 كبي��������ر، يق��������در ب���������600 طف��������ل بع��������د ان 
تم تس��������ليم ع��������دد منه��������م ومؤخرا تم 
تس��������ليم م��������ا يق��������ارب 188 طف��������ال من 
حملة  الجنسية التركية الى بلدانهم 
واالج��������راءات مس��������تمرة للتدقيق في 
االوراق الخاص��������ة بهم وم��������ن املؤمل 
تس��������ليمهم  في االيام املقبلة من هذا 

الشهر". 
  وع��������ن رعاي��������ة ه��������ؤالء األطف��������ال قال 
إن "مجل��������س القض��������اء االعلى يتكفل 
بها وتش��������ترك مع��������ه وزارة العدل في 
 موض��������وع إيداعهم كل حس��������ب التهم 
املوجه��������ة المهات االطفال"، الفتا الى 
أن "معاملتهم تجري وفق الش��������روط 
االم��������م  م��������ع  املوقع��������ة   واملعاه��������دات 
املتحدة ومنظمات حقوق االنس��������ان 
ويعامل��������ون كالبالغ��������ني م��������ن ناحية 
الصحية  والرعاية  املأكل  واملش��������رب 
املوكلة ال��������ى وزارة الصحة العراقية 
وكل هذا يتم باشراف جهاز االدعاء 

 العام". 

بغداد / محمد سامي

بعد دحر تنظيم داعش 
اإلرهابي وتحرير األراضي 

من قبضته، يتعامل القضاء 
مع مصائر أكثر من ألف 

طفل أجنبي ألبوين انتميا 
إلى التنظيم وخلفاهم في 

العراق.
وتعود أصول أغلب هؤالء 

األطفال إلى دول شرق 
أوربا، السيما طاجاكستان 

وروسيا وتركيا، وتتولى 
 املحكمة الجنائية املركزية 

في بغداد تسليمهم كل 
إلى بلده األم بعد إجراءات 

قانونية دقيقة، الفتة إلى 
أن  دواًل تطالب بهم وأخرى 
تتنصل عن تسلمهم، فيما 

كشفت عن أعداد األطفال 
الذين جرى ترحيلهم حتى 

 وقت إعداد هذا التقرير. 

■ المحكمة الجنائية المركزية المسؤول المباشر عن تسليم األطفال الى سفاراتهم.. عدسة/ حيدر الدليمي
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 * كيف حتدثنا عن عمل �لهيئة و�آلية نظر 
�لدعاوى؟

إح��������دى  ه��������ي  االس��������تئنافية  الهيئ��������ة   - 
التشكيالت القضائية التي تنعقد برئاسة 
نائ��������ب االس��������تئناف وعضوي��������ة نائبني من 
 نواب الرئي��������س أو احدهم وقاضي محكمة 
االستئناف، وتنظر بالطعون املقدمة على 
أح��������كام محاكم الب��������داءة  الص��������ادرة بدرجة 
اولى والتي تتجاوز قيمتها املليون دينار 
واالح��������كام الص��������ادرة في قضاي��������ا االفالس 
وتصفية  الشركات، ويقدم الطعن بعريضة 
الى محكم��������ة االس��������تئناف او املحكمة التي 
أص��������درت الحك��������م وبعد اس��������تيفاء  الرس��������م 
يع��������نّي موع��������د للمرافع��������ة ويبل��������غ الطرفان. 
وفي الجلس��������ة االولى تتأكد الهيأة من كون 
الطعن قدم ضمن املدة  القانونية ومن كونه 
مش��������تمال على أسبابه وبعد ان تقرر قبوله 

شكال تنظر في اسباب االستئناف.   
واذا وج��������دت نواقص او أخطاء في الش��������كل 
او املوضوع تقوم بإصالحها واذا رأت بأن 
إصالح األخط��������اء  واكمال النواقص ال يؤثر 
على صح��������ة الحكم تقضي بتأيي��������ده، وإذا 
كانت ذات تأثير ف��������ي نتيجة الحكم او كان 
 الحكم ذاته مخالفا للقانون تقضي بفسخه 
كله او بعضه وتصدر حكما جديدا دون أن 

تع��������اد الدع��������وى ال��������ى  محكم��������ة الب��������داءة.  

 * مم تتكون �لهيئة وكم هيئة يف حمكمة 
�ال�ستئناف؟  

 - تتك��������ون الهيئ��������ة االس��������تئنافية م��������ن احد 
نواب رئيس االستئناف رئيسا وعضوية 
نائبني أو احدهم وقاضي  اس��������تئناف تتم 
تس��������ميتهم ببيان يص��������دره رئيس مجلس 
القضاء األعلى بناًء على اقتراح من رئيس 
تش��������كيل  ويج��������وز  محكم��������ة  االس��������تئناف، 
أكثر من هيئة اس��������تئنافية وحس��������ب حجم 
العم��������ل، وحاليا توجد هيئتان في محكمة 

 استئناف بغداد الكرخ / االتحادية.  

 * كيف تطلع �لقارئ على نوع �لق�سايا 
�لتي تنظرها هيئتكم؟

� الدعاوى التي تنظرها الهيئة االستئنافية 
تتضمن مواضيع متنوعة منها ما يتعلق 
بالقضاي��������ا التجاري��������ة وعق��������ود  املق��������اوالت 
والتعامالت املصرفي��������ة ودعاوى اجر املثل 
ومن��������ع املعارض��������ة وجميع الدع��������اوى التي 
تنظره��������ا محاكم  البداءة بدرجة أولى التي 

تزيد قيمتها عن مليون دينار.  

 * هل حكم �لهيئة �ال�ستئنافية نهائي 
وقطعي، وهل من �سبيل للطعن فيه؟

  - االحكام الصادرة من الهيئة االستئنافية 
غي��������ر نهائية، وقابلة للطع��������ن امام محكمة 

التمييز االتحادية اس��������تنادا  ألحكام املادة 
203 / م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية خالل 

ثالثني يوما. 

 * حدثنا عن مدة �لطعن �مام �لهيئات 
�ال�ستئنافية فيما �إذ� كان �حلكم غيابيا �و 

ح�سوريا؟  
� م��������دة الطع��������ن امام الهي��������أة االس��������تئنافية 
خمس��������ة عش��������ر يوما تبدأ من اليوم التالي 
لتبليغ الحك��������م او اعتباره مبلغا، فإذا  كان 
الحكم حضوريا يعتب��������ر الطرفان مبلغني 
بيوم ص��������دوره، ام��������ا اذا كان الحكم غيابيا 
فتحتس��������ب مدة الطع��������ن من  الي��������وم التالي 
لتاري��������خ تبليغ الحك��������م الغياب��������ي وجميع 
االحكام الصادرة من محاكم االس��������تئناف 
قابل��������ة للطعن تمييزا  امام محكمة التمييز 

االتحادية.   

 * ما هي �مللفات �لتي ت�سغل حماكم 
�لبد�ءة حاليا ؟

 - اهم ما يش��������غل محاكم البداءة حاليا هي 
دع��������اوى إبطال قيود العق��������ارات التي نقلت 
ملكيته��������ا عن طريق التزوي��������ر  وخصوصا 
بالنس��������بة لالش��������خاص الذين قاموا بشراء 
العقار بحسن نية وتبني بعد انتقال العقار 
لع��������دة أش��������خاص  وجود تزوي��������ر في احدى 
معامالت االنتقال ما يؤدي الى ابطال كافة 
القيود ويتعرض املشتري حسن النية  الى 

خسارة بدل البيع الذي دفعه للبائع.  
ومن الدع��������اوى األخرى التي تش��������غل عمل 
محاك��������م الب��������داءة الدع��������اوى الناتج��������ة عن 
تطبيق اح��������كام القان��������ون رقم )72(  لس��������نة 
2017 )قانون حجز ومصادرة اموال أركان 
النظام السابق( والتي تتعلق برفع الحجز 
ع��������ن بعض  العقارات العائدة للمش��������مولني 
بأحكام القان��������ون او دعاوى منع املعارضة 
بالنس��������بة للمحجوزة أموالهم وفق القرار 
  88 لس��������نة 2004 الذي��������ن لم ترد أس��������ماؤهم 
ضمن القوائم املعدة وف��������ق احكام القانون 

72 لسنة 2017. 

 * هل نظرمت ق�سايا كانت موؤ�س�سات 
�لدولة طرفا فيها، ما نوع هذه �لق�سايا؟

 - الهي��������أة تنظر ف��������ي العديد م��������ن الدعاوى 
التي تكون مؤسس��������ات الدول��������ة طرفا فيها 
ومنها دع��������اوى اجر املث��������ل  املقامة من قبل 
اش��������خاص ض��������د مؤسس��������ات الدول��������ة التي 
وضع��������ت اليد عل��������ى عقاراته��������ا او جزء من 
االراضي  اململوكة لها وكذلك دعاوى عقود 
املقاوالت الحكومية التي تنظرها املحكمة 
التجارية ويك��������ون الطعن فيها  أمام الهيأة 

االستئنافية.   

 * ما هي دعاوى �لق�ساء �مل�ستعجل؟
 - القضاء املستعجل من اختصاص محكمة 
البداءة او محكمة املوضوع اذا رفعت اليها 
بطري��������ق التبعي��������ة  اثناء الس��������ير في دعوى 
املوضوع واملس��������ائل املس��������تعجلة هي التي 
يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم 
 املس��������اس ب�أصل الحق ومنها منع الس��������فر 

واعادة املياه او تي��������ار الكهرباء ملن قطعت 
عنه والكش��������ف املس��������تعجل  لتثبي��������ت واقع 
الحال، اضافة الى االقرار بالس��������ند العادي 
او س��������ماع شاهد ملن يخش��������ى فوات فرصة 
االستش��������هاد ب��������ه  وكذلك وضع م��������ال تحت 

الحراسة.   

 * ما نوع �ملخالفات �لتي تكتنف �أعمال 
�ل�سركات يف �لبالد؟

 - ال اع��������رف املقص��������ود باملخالف��������ات ال��������وارد 
بس��������ؤالكم ولكن م��������ا يعرض ام��������ام املحاكم 
ه��������و اخالل بع��������ض الش��������ركات  بالتزاماتها 
التعاقدي��������ة مما يعط��������ي الح��������ق للمتعاقد 
معها ان يطلب فس��������خ العقد مع التعويض 

ان كان له مقتضى.  
   

 * ما �مل�سكالت �لتي تكتنف �لعقار�ت 
حاليًا؟

 - من اهم املش��������اكل التي تكتن��������ف العقارات 
حاليا ه��������ي التزوير حيث يت��������م نقل ملكية 
العق��������ار بمستمس��������كات م��������زورة  او وكال��������ة 
م��������زورة ومن ثم يتم بيع العق��������ار ألكثر من 
ش��������خص حس��������ن النية وبعد ان يعلم مالك 
العق��������ار بعملية  التزوير يقيم الدعوى امام 
املحاكم وتص��������در األح��������كام بابطال جميع 
القي��������ود باعتب��������ار )م��������ا بني عل��������ى الباطل 
باطل(  وهذه املش��������كلة تزعزع الثقة بسوق 
العق��������ارات وتترتب عليها خس��������ائر كبرى 

لالشخاص حسني النية.  

 * كيف تتحدث عن حتويل �الأر��سي 
�لزر�عية �إىل �سكنية وما �إذ� �سببت هذه 

�لظاهرة من م�سكالت؟
 - تحوي��������ل األراضي الزراعية الى س��������كنية 
يتم حاليا خارج دوائر التسجيل العقاري 
حيث تتم بيع مس��������احات  معينة على شكل 
أس��������هم ويدخل املشتري ش��������ريكا باألسهم 
مع عدد من الش��������ركاء، وهذا يسبب مشاكل 

كثيرة  منها التجاوز بني الشركاء ودعاوى 
بط��������الن عقد البيع الخارجي واعادة الحال 
ال��������ى ما كان عليه قب��������ل البيع في  حالة عدم 
تس��������جيل األس��������هم ف��������ي دوائر التس��������جيل 

العقاري.  

 * �إذ� حتدثنا عن �لقو�نني، كيف ترى 
�لقانون �ملدين �لعر�قي، وهل يحتاج هذ� 

�لقانون �إىل تعديالت  ت�سريعية �أم �إىل 
ت�سريعات جديدة؟

 - القان��������ون املدن��������ي العراق��������ي ن��������ص عل��������ى 
تش��������ريعه أكثر من 69 س��������نة ومازالت اغلب 
مواده تطب��������ق على الوقائ��������ع  التي تحصل 
ف��������ي الوق��������ت الحالي وهذا بح��������د ذاته دليل 
على رصانة هذا القانون وشموليته اال ان 
هذا ال يعني  بأن��������ه ال يحتاج الى تعديالت 
للعديد من املواد الت��������ي أصبحت ال تعالج 
الوقائ��������ع الحالية ومن الصعوبة تش��������ريع 
 قانون جديد في الوقت الحاضر، تم اعداد 
مش��������روع قان��������ون جدي��������د في التس��������عينات 

ولكنه لم ير الضوء حتى اآلن. 
   

 * ما هي �لدعاوى �ملهمة �لتي نظرتها 
�ملحكمة خالل �لفرتة �الأخرية؟

 - املحكمة نظرت العديد من الدعاوى املهمة 
وخصوص��������ا الدع��������اوى الخاص��������ة بعق��������ود 
املق��������اوالت الحكومية  واملش��������اريع املتلكئة 

والدعاوى املتعلقة باألعمال املصرفية. 
   

 * هل تتوفر �إح�سائية عن عملكم خالل 
عام ون�سف؟

 - نظ��������رت محكم��������ة االس��������تئناف بصفته��������ا 
االصلية في العام املاضي بحدود ) 1600 ( 
دعوى وكانت نسبة  الحسم بحدود )98%( 
وسجلت خالل الخمس��������ة اشهر االولى من 
هذا الع��������ام بحدود )900 ( دعوى ونس��������بة 

 الحسم حتى االن بحدود )70%(.  

قال رئيس الهيئة االستئنافية الثانية في رئاسة محكمة استئناف الكرخ القاضي أمير كاظم الشمري إن   "أكثر 
من 69 سنة م��رت على تشريع القانون املدني وم��ازال��ت اغلب م��واده تطبق في الوقت الحالي وه��و  دليل على 
رصانة هذا القانون وشموليته"، لكنه نوه بأنه يحتاج الى تعديالت للعديد من املواد التي أصبحت  ال تعالج 

الوقائع الحالية. 
ال��ب��داءة والهيئات االستئنافية دع��اوى تزوير  "م��ا يشغل محاكم  أن  "القضاء"  الشمري في ح��وار مع  وأض��اف 
 العقارات وإبطال القيود"، مشيرا إلى أن "تحويل األراضي الزراعية الى سكنية يتم خارج إطار التعامل  الرسمي 

ما يسبب مشاكل كثيرة منها التجاوز بني الشركاء ودعاوى بطالن عقد البيع الخارجي". 

رئيس الهيئة االستئنافية في الكرخ: التزوير زعزع 
الثقة بسوق العقارات

* نظرت محكمة االستئناف بصفتها االصلية في العام املاضي 
بحدود ) 1600 ( دعوى وكانت  نسبة الحسم بحدود )%98( وسجلت 

خالل الخمسة اشهر االولى من هذا العام بحدود )900 (  دعوى

القانون املدين رصني لكنه يحتاج إىل حتديث

■ القاضي أمير كاظم الشمري.. عدسة/ حيدر الدليمي

الحوار كامال في ما يلي:

أجرى الحوار / مروان الفتالوي

القاضي عامر حسن شنتة

إنكار العدالة
يع��������د إن��������كار العدالة جريمة يعاق��������ب عليها القان��������ون، وقد عرف 
البع��������ض تلك الجريمة بأنها "رف��������ض القاضي  صراحة أو ضمنًا 
الفص��������ل ف��������ي الدع��������وى، أو تأخير الفص��������ل فيها عل��������ى الرغم من 
صالحيتها للفصل. أو  رفضه أو تأخيره، البت في إصدار األمر 

املطلوب على عريضة، دون مبرر قانوني". 
وقد تطرق املش��������رع العراقي إلى بعض ص��������ور تلك الجريمة، في 
باب )الش��������كوى من القضاة(،  املنص��������وص عليها في املواد )286-

292( من قانون املرافعات املدنية وعد تلك الصور أس��������بابًا تبيح 
 مخاصم��������ة القضاة. وف��������ي حال ثبوته��������ا، يحكم عل��������ى القاضي 
بتعويض الضرر الذي حل باملش��������تكي. وإبالغ  األمر إلى مجلس 

القضاء األعلى، التخاذ اإلجراءات القانونية املقتضاة. 
وُتتخذ تل��������ك اإلجراءات عل��������ى وفق األح��������كام املنصوص عليها 
ف��������ي قانون التنظي��������م القضائي والت��������ي تتدرج  فيه��������ا العقوبات 
االنضباطي��������ة م��������ن اإلن��������ذار، إلى إنه��������اء الخدمة، حس��������ب طبيعة 
املخالف��������ة فضاًل عن املس��������ؤولية  الجزائية التي ق��������د تترتب على 
منك��������ر العدال��������ة، طبق��������ًا للحكم الوارد ف��������ي نص امل��������ادة )234(من 
قان��������ون  العقوبات والتي نصت على عقوبة الحبس والغرامة أو 
إحداهم��������ا، بحق كل قاض اصدر حكم��������ًا ثبت أنه  غير حق، وكان 
ذل��������ك نتيجة التوس��������ط لديه. والتي تعد ه��������ي األخرى صورة من 

صور إنكار العدالة. 
وقد نصت العديد من الدول في تش��������ريعاتها على تلك األحكام، 
ومنه��������ا فرنس��������ا، ومصر، واملغ��������رب،  وبلجيكا، الت��������ي تصل فيها 
العقوبة إلى العزل من القضاء.وبذلك نجد أن املزاج التش��������ريعي 
ل��������دى غالبي��������ة  ال��������دول، يميل إلى تغلي��������ظ العقاب عل��������ى مرتكبي 
جريم��������ة إن��������كار العدال��������ة من القض��������اة. ولعل مرد ذل��������ك األمر  إلى 
مايتمت��������ع ب��������ه القضاء من مكانة س��������امية ف��������ي املجتمعات كافة، 
فقد قيل في تعريف القض��������اء "بأنه ليس  وظيفة وال مرفقًا، إنما 
القض��������اء والية"، والية عل��������ى النفس واملال. وتل��������ك املكانة تجعل 
الن��������اس يطمئن��������ون  إلى عدال��������ة القض��������اء ومهنيته، ف��������ي الفصل 
بالخصوم��������ات وقطع املنازعات. فإذا ماب��������در من أوالئك القضاة 
 املؤتمنون، مايجرح هذه الثقة، ويضر بتلك املسؤولية. تحققت 

جريمة إنكار العدالة، ووجب معاقبة  مرتكبها.  
وتتن��������وع ص��������ور تل��������ك الجريمة بش��������كل يأب��������ى الحص��������ر. فمنها 
التأجي��������الت املتكررة للدعاوى، وإطالة أم��������د  الخصومة بداًل من 
حس��������مها، تحت ذريعة زخم العمل وكث��������رة عدد الدعاوى.ومنها 
ع��������دم الب��������ت في  الطلب��������ات، أو تأخي��������ر البت فيها دونما مس��������وغ 
قانوني. وعلى العموم كل مايندرج تحت مس��������مى التعسف  في 
اس��������تعمال الحق، والش��������طط في تطبيقه. ففي فرنسا مثاًل، أقام 

س��������بعة وعشرون مواطنًا فرنس��������يًا دعوى  ضد الدولة )للتأخير 
املف��������رط( ف��������ي فصل النزاع��������ات، وإصدار األحكام م��������ن قبل قضاة 
الشؤون األسرية  في محكمة لوبيني.وفي مصر تمت مخاصمة 
احد القضاة بداعي إنكار العدالة، ألنه حدد موعدًا لنظر  الجلسة 
الخاصة بدعوى عزل مس��������ؤولي لجن��������ة االنتخابات، بعد تاريخ 
إج��������راء االنتخاب��������ات. كل تل��������ك  الصور تمثل تعديًا على قدس��������ية 
الوقت وأهميته بالنسبة للمتخاصمني، وإطالة ألمد الخصومة 
التي قد  تتس��������ع وتلحق أض��������رارًا اليمكن جبرها. ولنا أن نتخيل 
األض��������رار الناش��������ئة ع��������ن تأخي��������ر الفصل ف��������ي دع��������اوى  النفقات 
والحضان��������ة، عل��������ى الرغم من كونه��������ا من الدعاوى املس��������تعجلة. 
أو تغيي��������ر أقوال الخص��������وم، أو إخفاء  الس��������ندات، أو املحاباة، أو 
التوس��������ط. ومات��������ؤدي أليه من ضي��������اع الحقوق. غي��������ر أن األمور 
الس��������ابقة اليجب  أن تؤخذ على إطالقها. والبد من إقامة الدليل 
عليه��������ا. الن توفي��������ر الحماية للقضاة بمناس��������بة أدائهم  ملهامهم 
أم��������ر في غاية األهمية كونه يخلق مناخًا وبيئة مريحة، تس��������هم 
لة  القضاة ع��������ن حاالت )اإلغفال  في تحقيق العدل. وعدم مس��������اء
غير املقصود(. وس��������لوك طرق الطعن املقررة قانونًا في األحكام 
 والقرارات الصادرة عنهم، س��������دًا لطريق الشكاوى الكيدية التي 

قد يلجأ إليها البعض للتأثير على  قرارات القضاة. 
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أدان القض��������اء العراقي امرأة م��������ن املوصل تعد 
كب��������رى القيادات النس��������وية ف��������ي تنظيم داعش 
اإلرهاب��������ي وأص��������در  حكم��������ا باإلع��������دام ش��������نقا 
حت��������ى املوت بحقها بعد الكش��������ف عن تورطها 

بعمليات إرهابية ضد القوات األمنية. 
وتكش��������ف اعترافاتها ع��������ن تاريخها اإلرهابي 
وكيفي��������ة تنفي��������ذ امله��������ام املناطة به��������ا والتنقل 
ب��������ني صفوف اإلره��������اب منذ  االنتم��������اء لتنظيم 
القاع��������دة اإلرهابي م��������رورا بمبايعة البغدادي 
حتى وصلت أخيرا إلى القضاء العراقي الذي 
وث��������ق  جرائمها وأدانها وف��������ق قانون مكافحة 

اإلرهاب.  
اإلرهابي��������ة )ص. ط( من مواليد مدينة املوصل 
وس��������اكنيها، تنتم��������ي إلى عائل��������ة إرهابية مع 
أش��������قائها وأبنائها  املنضوين في التنظيمات 
املسلحة، تروي في اعترافاتها كيفية انتمائها 
منذ سنوات إلى تنظيم القاعدة  اإلرهابية عن 
طريق شقيقيها وهم من أفراد تنظيم القاعدة 

في منطقة الرشيدية إحدى مناطق املوصل. 
وقال��������ت اإلرهابي��������ة ف��������ي مع��������رض اعترافاتها 
الت��������ي اطلعت عليها "القض��������اء" إن "عملها كان 
نقل العبوات الناس��������فة  مع ابن شقيقها والذي 
كان ينتم��������ي للتنظي��������م اإلرهاب��������ي"، الفتة الى 
ان "العملي��������ة األول��������ى كانت نقل عبوة ناس��������فة 
 وتسليمها إلى ابن شقيقها الذي قام بلصقها 
بعجلة احد األشخاص والعجلة الثانية كانت 
بعد س��������تة أش��������هر من  العملية األولى والثالثة 
ع��������ام 2013 حي��������ث أخذت العبوة من ش��������قيقها 
وسلمتها البنه وتم زرعها بالقرب من  مدرسة 

ابتدائية وتم تفجيرها على القوات األمنية". 
وتذك��������ر "بعده��������ا توال��������ت العملي��������ات وكان��������ت 
مهمته��������ا ف��������ي الرابع��������ة زراع��������ة عبوة ناس��������فة 
بواس��������طة س��������يارة ن��������وع برازيلي  ف��������ي الجزرة 
الوس��������طية للطري��������ق العام للح��������ي العربي في 
املوصل حيث كان ابن شقيقها يزرع العبوات 

وهي  تقوم باملراجعة". 
وأف��������ادت املتهم��������ة انه "بعد دخ��������ول داعش الى 
املدين��������ة عام 2014 قامت املتهمة مع أش��������قائها 
وابنه��������ا بالذهاب  إل��������ى إح��������دى املضافات في 
منطقة الرش��������يدية خالل ش��������هر تموز وانتموا 
إل��������ى التنظي��������م وعمدوا إل��������ى مبايع��������ة زعيمة 

 اإلرهاب��������ي أبو بك��������ر البغ��������دادي على الس��������مع 
والطاع��������ة وتم تنس��������يبها للعمل بما يس��������مى 
دي��������وان األمنية بعد اس��������تالمها  م��������ن التنظيم 
س��������الحا نوع كالش��������نكوف مع جعب��������ة وأربعة 
مخازن ومس��������دس وكانت هن��������ا مهمتها إبالغ 
عناصر  داعش اإلرهابي عن منتسبي األجهزة 

األمنية وعوائل املسيحيني". 
تدرج��������ت املتهم��������ة وت��������م تنس��������يبها إل��������ى م��������ا 
يس��������مى ديوان الحس��������بة وكانت مسؤولة عن 
مجموعتها وألجل تطويرها  تم إدخالها دورة 
ش��������رعية مل��������دة 30 يوما تلقت خاللها دروس��������ا 
ش��������رعية تدعو إلى قتال "الروافض واملرتدين" 
- بحس��������ب تعبيرها- ودروسا ش��������رعية أخرى 
حول كيفي��������ة ارتداء الخم��������ار والنقاب وكيفية 

معاقبة املخالفات لتلك  األحكام. 
وتش��������ير إلى أنها " كلف��������ت بالعمل بعد انتهاء 

تل��������ك ال��������دورات في دي��������وان الحس��������بة بمنطقة 
الرش��������يدية ومارس��������ت  مهامه��������ا بالتجوال في 
األسواق ومحاسبة املخالفات لتعاليم داعش 
اإلرهاب��������ي من النس��������اء وكانت تلقي دروس��������ا 
 ش��������رعية ف��������ي اح��������د جوام��������ع الرش��������يدية على 
النساء وكانت أيضا تمارس عمليات الضرب 

للمخالفات. 
أصبحت املتهمة م��������ن القياديات البارزات في 
التنظي��������م وقامت بتنفيذ حك��������م اإلعدام بأحد 
املعتقل��������ني ل��������دى التنظيم  اإلرهابي بواس��������طة 

بندقية الكالشينكوف التي تحملها. 
وواصل��������ت املتهم��������ة عملها ف��������ي تفتيش الدور 
والعوائ��������ل بع��������د ان كان��������ت تخت��������ص بتفتيش 
األس��������واق وذكرت من  ضم��������ن اعترافاتها أنها 
اوكل��������ت له��������ا مهمة خت��������ان فتي��������ات االزيديات 
ف��������ي إحدى املضاف��������ات وذلك بع��������د مقتل أوالد 

 ش��������قيقها وبلغ عدد الفتي��������ات املختونات على 
يدها عشر فتيات، كما تروي. 

وبع��������د اصابة ولدها نتيج��������ة قصف مقره في 
منطقة حي سومر رقدت معه مدة ثالثة أشهر 
ثم عاودت بعدها  العمل وش��������اركت بعمليات 
قتال ضد القوات األمني��������ة في املدينة القديمة 
والتي هربت منها بعد تحريرها إلى  الساحل 

األيمن متسللة مع النازحني. 
وخ��������الل ذل��������ك الق��������ي القب��������ض عليها م��������ن قبل 
الق��������وات األمنية، الفتا الى كونها كانت تتلقى 
مرتب��������ا م��������ن التنظي��������م يبل��������غ   350 دوالرا وقد 
اعترفت صراح��������ة بجميع ملراح��������ل بانتمائها 
ومش��������اركتها العمليات وكان��������ت جميع األدلة 
للمحكم��������ة  مقنع��������ة  والش��������هود   والعتراف��������ات 
إلصدار حكم اإلعدام ش��������نقا وف��������ق إحكام املاد 

لرابعة من قانون مكافحة  اإلرهاب. 

اإلعدام المرأة من أبرز قيادات داعش اإلرهابي في الموصل

بغداد / القضاء  

وس��������ط  الس��������عدون  منطق��������ة  ش��������هدت 
العاصم��������ة بغداد ح��������ادث قتل غامض 
أحيل��������ت قضيته ال��������ى محكمة تحقيق 

الكرادة  بحسب االختصاص املكاني. 
بجمع  باش��������رت  املختص��������ة  املحكم��������ة 
مرتكب��������ي  ع��������ن  واألدل��������ة  املعلوم��������ات 
ه��������ذا الح��������ادث م��������ن خ��������الل الحصول 
عل��������ى  مقاطع تصوير توض��������ح كيفية 
ارتكاب الجريمة التي تم الكش��������ف عن 

مالبساتها في فترة زمنية قياسية. 
وتفي��������د األوراق التحقيقية املعروضة 
أمام أنظ��������ار قاضي التحقي��������ق والتي 
حصل��������ت عليه��������ا "القض��������اء" بأن��������ه تم 

 التوصل الى املتهمني بالتنس��������يق مع 
املصادر السرية وتم التعرف إلى اسم 
املتهم الذي قام باالش��������تراك في  عملية 
قتل املجن��������ى عليه والذي يدعى )م.ع(، 
وهذه االعترافات دونت الحقا ألقوال 
املش��������تكي )م س( ال��������ذي  طل��������ب بدوره 

الشكوى ضد املتهم. 
وق��������رر قاض��������ي التحقيق إص��������دار أمر 
قب��������ض وتحر وفق أحكام املادة )406/

ق.ع( وعل��������ى الف��������ور تم تش��������كيل فريق 
 عم��������ل بعضوية ضب��������اط تحقيق وثلة 
من منتسبي مكتب مكافحة السعدون 
وتم تنفي��������ذ أمر القب��������ض بحق املتهم 
 الهارب وتب��������ني انه تولد 1982 ويعمل 

كاسبا ودونت أقواله ابتدائيا. 

من جانبه، اعترف املتهم وأفاد بأن له 
"عالقة صداقة باملتهمني الهاربني كل 
من )ح ( و) أ( يجهل  أسمائهم الكاملة 
من��������ذ حوالي س��������نة وبحدود الس��������اعة 
الواح��������دة بع��������د منتص��������ف اللي��������ل من 
أواخر الش��������هر العاشر للعام  املنصرم 
وإثناء تواجده في الش��������قة العائدة له 
ف��������ي منطق��������ة الس��������عدون وكان حينها 
يحتسي املش��������روبات الكحولية  حيث 
س��������مع صوت شجار في الشارع أسفل 
العمارة وق��������ام بالن��������زول وكان يحمل 

بيده )سكني(. 
وتابع انه عند نزوله ش��������اهد املتهمني 
املذكوري��������ن يتش��������اجران م��������ع املجن��������ى 
علي��������ه )ن م( وكان املته��������م )ح أ( يحمل 

 بيده سكني واملتهم اآلخر يحمل بيده 
زجاجة مش��������روب كحولي فارغة حيث 
ق��������ام بالتدخل بالش��������جار بينهم وقام 
 بطعن املجنى عليه بواس��������طة السكني 
في منطقة الكتف عدة طعنات وكذلك 
ق��������ام املته��������م )ح( بطعن��������ه أيض��������ا، وال 
 يعلم عدد الطعنات التي قام بطعنها 
كونه��������م كان��������وا بحالة س��������كر وبعدها 
قام املته��������م بالصعود إلى ش��������قته وال 
يعلم  فيم��������ا إذا كان املجنى عليه فارق 

الحياة من عدمه. 
املتهم أوضح انه "قد علم فيما بعد إن 
سبب الش��������جار فيما بينهم إن املجنى 
عليه قام بوضع دراجته نوع  ستوتة 
في مقدمة الشارع وان املتهمني قاموا 

بمنع��������ه كونهم لديهم عج��������الت أجرة 
يقوم��������ون بركنه��������ا ف��������ي املكان  نفس��������ه 
وفي الي��������وم التالي اخب��������ره املتهم )ح( 
ب��������ان املجنى علي��������ه قد ف��������ارق الحياة 
مما سبب هروب املتهم والتخفي  عن 

انظار الشرطة".  
  بعد أن تم التوصل إليه وإلقاء القبض 
بالتعاون املشترك بني محكمة تحقيق 
األمني��������ة  صدق��������ت  واملف��������ارز  الك��������رادة 
أقوال املته��������م قضائيا باالعتراف وتم 
إجراء كش��������ف الداللة للمتهم املعترف 
وجاء مطاب��������ق للحقيقة  والواقع وقرر 
القاض��������ي توقيف املتهم وف��������ق إحكام 
املادة )406/ ق.ع( إلحالته إلى املحكمة 

املختصة. 

مخمورون يقتلون صاحب "ستوتة" بالسكاكين في السعدون

)1(
 24/الهيئة املوسعة الجزائية/2019 

املبدأ:

اعت��������راف املتهم��������ني ف��������ي مرحل��������ة التحقي��������ق االبتدائي 
وبتوف��������ر كاف��������ة الضمان��������ات القانونية املع��������زز باالدلة 
 الكافية واملقنع��������ة للتجريم ال يدحظه تراجع املتهمني 
ع��������ن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير  املعزز 
بدف��������وع وادلة نف��������ي قانونية والتي تك��������ون الغاية منه 

التخلص والتهرب من العقاب عن  جريمتهم . 

القرار:

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة الجزائية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة. وج��������د  أن محكم��������ة 
جنايات بابل/ه�1 أصدرت قرارها بتاريخ 2016/4/11 
بالدعوى املرقمة   339/ج/2016 بالغاء التهمة واالفراج 
ع��������ن   املتهم��������ني )خ. ك. خ( و)ط. ش. م( لعدم كفاية  االدلة 
والذي نقض بقرار محكمة التمييز االتحادية/ الهيئة 
الجزائي��������ة بالعدد 8424/هيئة  جزائي��������ة/2016 بتاريخ 
2016/12/6 ك��������ون األدل��������ة املتوفرة ف��������ي الدعوى كانت 
كافية للتجري��������م  اال ان محكمة الجناي��������ات اصرت على 
قرارها الس��������ابق واص��������درت بتاري��������خ 2018/3/14 قرارًا 
 يقض��������ي بالغ��������اء التهمة واالف��������راج عن املتهم��������ني انفي 
الذك��������ر لع��������دم كفاية االدل��������ة معللة قرارها ب��������ان  اعتراف 

املتهمني في مرحل��������ة التحقيق جاء منفردًا وغير معزز 
بدلي��������ل قانوني وبعد وضع  الدع��������وى موضع التدقيق 
والتأم��������ل من ل��������دن الهيئة املوس��������عة الجزائي��������ة لوحظ 
اعت��������راف املتهم��������ني   )ط. ش. م( و)خ. ك. خ( ف��������ي مرحل��������ة 
التحقيق االبتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية 
 باملساهمة مع املتهمني املفرقة دعواهم بنصب وتفجير 
عبوتني ناس��������فتني في منطقة  املس��������يب/ تقاطع املتنزه 
على دورية للجيش العراق��������ي اعقبها تفجير اخر على 
دورية للشرطة  نتج عن ذلك استشهاد واصابة العديد 
من افراد الجيش والش��������رطة والحاق ضرر بالعجلتني 
 املرقمتني )26815( ش��������وفرليت العائدة ملديرية الشرطة 
و )57107( ش��������وفرليت العائ��������دة  للجيش العراقي وكان 
الداف��������ع والغاية من ارتكابهما الفع��������ل هو االرهاب ذلك 
االقرار تعزز باق��������وال  املتهمني املفرقة دعواهم واملدونة 
بصفة ش��������هود في هذه الدع��������وى )ط. م( و )ر. ف( و )ح. 
 ط( ومحاض��������ر كش��������ف الدالل��������ة وأقوال املدع��������ني بالحق 
الشخصي واملصابني والتقارير الطبية  وشهادة وفاة 
املجن��������ى عليهم ومحضر الكش��������ف واملخطط على محل 
الح��������ادث وتقارير االدلة  الجنائي��������ة جميعها كانت ادلة 
كافي��������ة ومقنع��������ة للتجريم وال يمك��������ن دحضها بتراجع 
املتهمني عن  اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير 
املعزز بدفوع وادلة نفي قانونية تؤيده ولم تكن  الغاية 
من��������ه اال التخلص والتهرب من العقاب عما ارتكباه من 
جريمة كان لها االثر في زعزعة  امن واس��������تقرار الدولة 
وازهاق ارواح االجهزة االمنية واضعاف قدراتها وبث 
الرع��������ب ف��������ي  نفوس املواطن��������ني عليه وملا تق��������دم ولكون 
اص��������رار محكمة الجنايات ل��������م يكن في محله قرر نقض 
 الق��������رار الصادر بالغ��������اء التهمة واالف��������راج عن املتهمني 
واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء  املحاكمة مجددًا 
وفق ما تقدم استنادًا ألحكام املادة )259/أ8-( من قانون 

اص��������ول املحاكمات  الجزائية وصدر القرار باالتفاق في 
22/جمادي الثاني/1440ه� املواف�����ق 2019/2/27م. 

)2(
 67/الهيئة املوسعة املدنية/2019 

املبدأ: 
حيث ان الخصومة من النظ��������ام العام فيجب توافرها 
ف��������ي الدعوى البدائي��������ة ويقتضي اس��������تمرارها بذاتها 
 في الدعوى االس��������تئنافية ألنه��������ا وحدة واحدة في كال 

املرحلتني . 

القرار: 

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة املدنية 
ملحكمة التمييز االتحادية لوحظ بأن  الطعن التمييزي 
مق��������دم ف��������ي مدت��������ه القانونية ق��������رر قبوله ش��������كاًل. ولدى 
عط��������ف النظر على الحكم  املميز وجد بانه غير صحيح 
ومخالف ألحكام القانون. ألن الثابت من أوراق الدعوى 
ب��������أن  املدعية قد أقام��������ت دعواها البدائي��������ة ضد املدعى 
عليه��������م اضافة الى ترك��������ة مورثتهم املتوفي��������ة )ك.  م. م( 
وطلب��������ت بموجبها الزامهم اضاف��������ة الى تركة مورثتهم 
بتس��������ديد مبل��������غ الره��������ن الواق��������ع عل��������ى  عقاره��������ا املرقم 
291/11 م 16 س��������بع ابكار مع الفوائ��������د البالغ ثالثمائة 
وثالث��������ة واربعون مليون  ومائتان وتس��������عة وس��������بعون 

الف ومائت��������ان وثمانية واربعون دين��������ارًا الى املصرف 
التجاري  العراقي وقد اصدرت محكمة بداءة االعظمية 
حكمها برد دعوى املدعية والتي طعنت استئنافًا  بهذا 
الحكم امام محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية 
بصفها االصلية بموجب الئحتها  االستئنافية املؤرخة 
2018/9/2 وقد لوحظ بأن املستأنفة قد اقامت دعواها 
االس��������تئنافية ضد  املس��������تأنف عليهم/ املدعى عليهم/ 
بصفتهم الشخصية وليس اضافة الى تركة مورثتهم، 
وبهذا  ف��������ان الخصومة ق��������د اختلفت عليه ف��������ي املرحلة 
البدائية ع��������ن املرحل��������ة االس��������تئنافية، والن الخصومة 
 يج��������ب توافرها ف��������ي الدعوى البدائي��������ة وكذلك يقتضي 
استمرارها ذاتها في الدعوى االستئنافية  النها وحدة 
واح��������دة ف��������ي كال املرحلتني م��������ا كان على املس��������تأنفة ان 
تقدم طعنها االستئنافي ضد  املستأنف عليهم اضافة 
ال��������ى ترك��������ة مورثهم ولي��������س بصفتهم الش��������خصية الن 
الخصوم��������ة اضافة  الى التركة ش��������يء والخصومة ضد 
املس��������تأنف عليهم بصفتهم الش��������خصية شيء اخر الن 
الدائنية  او املديونية تتركز في تركة املتوفي وليس في 
ذمة ورثته والن الخصومة من النظام العام  واذا كانت 
غير متوجهة تحكم املحكمة ولو من تلقاء نفسها برد 
الدعوى دون الدخول في  اساس��������ها )م 1/80( مرافعات 
مدنية. فكان على محكمة االستئناف ان تصدر حكمها 
برد  الالئحة االس��������تئنافية ش��������كاًل من جهة الخصومة 
قبل الدخول باس��������اس موضوع الدعوى  االس��������تئنافية. 
ومل��������ا كان الحك��������م املميز قد صدر خالف ذل��������ك مما اخل 
بصحته وتأسيس��������ًا على ما  تقدم قررت املحكمة نقض 
الحكم املمي��������ز واعادة اضبارة الدع��������وى الى محكمتها 
للس��������ير فيها  وفقًا للمنوال املتقدم شرحه على ان يبقى 
رس��������م التمييز تابعًا للنتيجة. وص��������در القرار باالتفاق 
 في 13/جمادي الثاني/1440ه� املواف��ق 2019/2/18م  . 

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية الصادرة من محكمة التمييز 
االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(

■ اإلرهابية ابتدأت أعمالها اإلجرامية بزرع العبوات الناسفة في الموصل

 االيزو هو مصطلح يشير الى املنظمة العاملية للجودة والتي 
تعتبر من اهم املنظمات التابعة لألمم  املتحدة والتي تهدف 
الى وضع انظمة موحدة للجودة في املؤسس��������ات الصناعية 

والخدمية. 
  وق��������د يظن البعض ان مصطلح االيزو لصيقًا باملؤسس��������ات 
االقتصادية والتجارية والصناعية فقط،  كونه يتعلق بقياس 
ق��������درة هذه املؤسس��������ات على إرضاء رغب��������ة الزبون من خالل 
تقديم السلع ذات الجودة  العالية التي تتبع هذه املؤسسات 
في انتاجها معايير دولية ومواصفات قياسية ، اال ان األمر 
لم يتوقف  على الس��������لع بل تعداه الى سعي كافة املؤسسات 
ال��������ى تقديم الخدمات بمواصفات قياس��������ية وكذلك تحس��������ني 
 األداء الوظيفي من خالل إتباع اإلجراءات التي نصت عليها 
املعايير الدولية العاملية للوصول الى  رضا املتعاملني معها 
بغي��������ة تجويد العمل وكف��������اءة االداء خاصة بعد ان أصبحت 
الجودة الش��������املة هدفًا  منش��������ودًا لكل املؤسس��������ات ملا لها من 
أهمية في تحس��������ني واقع العمل وجعله��������ا تنافس مثيالتها 
ف��������ي الدول  املتقدمة، ولعل ابرز م��������ا يتضمنه مفهوم الجودة 
هو تقديم الخدمة بأس��������رع وقت وأق��������ل كلفة وبكفاءة  عالية، 
وان اتباع ذلك على صعيد املؤسسة القضائية سينتج عنه 
قضاًء ناجعًا فعااًل يحقق العدال��������ة  بمهنية عالية وبأقصى 
س��������رعة ممكنة كون ان العدالة ق��������د تفقد معناها وقيمتها أن 

لم تتحقق بالوقت  املطلوب.  
 وم��������ن جانب آخر يجب ان ننظر ال��������ى جودة العمل القضائي 
من خالل الهدف املطلوب الوصول  اليه وهو العدالة الناجزة 
لذا من أهم أساليب تحقيق الهدف تنمية فكرة وضع سقف 
زمن��������ي للدع��������اوى او  م��������ا يمكن التعبي��������ر عن��������ه " أقصى مدة 
زمني��������ة يمكن ان تأخ��������ذه الدعوى للفصل فيه��������ا " ويتم ذلك 
عن طري��������ق  تحديد العوامل التي تكون الس��������بب في حصول 
العبء القضائي في كافة انواع املحاكم ومن ثم تقييم  اعباء 
العمل امللقى على عاتق القضاة وتقديم دراس��������ة بش��������أن ذلك 
ممكن ان تكون مؤشرًا مهمًا ومساندًا  لإدارة القضائية في 
توزيع القضاة لتغطية هذا العبء ويكون ذلك بمساندة من 
القضاة كون ال يمكن  تحقيق هذا الغرض دون دراسة دقيقة 
ملختل��������ف الدعاوى املدنية والجزائية للخروج بتصور دقيق 
يبني  عدد الساعات الفعلية التي يستغرقها القاضي للنظر 
بمختلف القضايا وتعتبر هذه الدراس��������ات من أهم  أساليب 
تجوي��������د العمل القضائي هذا فضال الى اهمية هذا األمر من 
قبل الجهة املشرفة على العمل  القضائي ألنه سيسهل تقييم 
عمل ومهنية القاضي بالنسبة لكل قضية ويمكنها ذلك من 

الوقوف على  أسباب تأخر الفصل في القضايا بسهولة .  
   إن تحقيق املفهوم الشامل لجودة العمل القضائي يجب أن 
ال يقتص��������ر على تلك اإلجراءات املتبعة في  جلس��������ات املحاكم 
فحسب، بل يجب ان يمتد ليشمل قدر تعلق األمر بالناحية 
الجزائية كافة اإلجراءات  القانونية املتبعة منذ لحظة وقوع 
الجريم��������ة الى حني تنفيذ الحكم الجزائي ، كما ويش��������مل من 
الناحية  املدني��������ة جميع اإلجراءات القانونية منذ تس��������جيل 
الدع��������وى املدنية من املدع��������ي أو وكيله الى حني تنفيذ  الحكم 

املدني.  
 ان الوصول الى الهدف املنش��������ود واملتمثل بتحقيق الجودة 
القضائي��������ة املثل��������ى بأس��������رع وقت مت��������اح  وباقص��������ى مهنية 
متوف��������رة يتطلب تضاف��������ر الجهود من خ��������الل تنمية املوارد 
البش��������رية ، من قضاة وموظفني  وان تحقيق الهدف يتم من 
وجهة نظرنا من خالل رفد القضاء بإصالحات تش��������ريعية 
تقلص م��������ن  الصعوب��������ات التي تحد م��������ن فاعلي��������ة القضاء ، 
وبما ان اإلصالح التش��������ريعي اصبح اليوم من املسائل التي 
 تحت��������اج ال��������ى وقت طويل الن ذلك ال يت��������م اال من خالل اتباع 
اجراءات معينة نصت عليها القوانني  للوصول الى تعديل 

اي تشريع، لذا نجد ان الطريق األمثل 
ه��������و التعاق��������د م��������ع جه��������ات معتمدة 
تمنح شهادة  االيزو من اجل تطبيق 
املعايي��������ر القياس��������ية املعتم��������دة على 
اإلجراءات القضائية، وتطوير كفاءة 
املؤسس��������ة  القضائية في هذا الجانب 
الى الدرجة الت��������ي يمكن ان تكون من 
الجه��������ات املانحة لش��������هادات الجودة 

 مستقبال واملعتمدة دوليا. 
  القاضي أريج خليل

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة

االيزو والعمل القضائينفذت إعدامات ضد أسرى بسالحها وختنت عشرا من الفتيات االيزيديات
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
6 ..شؤون قضائية

يقول رئيس مجم��������ع دار القضاء 
في الك��������رادة القاضي خالد حكيم 
إن   "أكثر من مليوني نس��������مة يقع 
عل��������ى  عات��������ق دار القض��������اء انجاز 
دعاواهم واملعامالت الخاصة بهم 
في جمي��������ع  محاكم املجمع والذي 
يتك��������ون  م��������ن الب��������داءة واالح��������وال 

الشخصية والجنح والتحقيق". 
وأض��������اف حكي��������م ف��������ي مقابلة مع 

"القضاء" أن "ع��������دد القضاة وصل 
إل��������ى 18 قاضي��������ا، موزع��������ني على 
جمي��������ع  املحاكم وبواق��������ع 4 قضاة 
الش��������خصية  في  محكمة  األحوال 
و6  التحقي��������ق  محكم��������ة  ف��������ي  و6 
قضاة ف��������ي  محكمة البداءة فضال 
عن قاضيني اثنني  ملحكمة الجنح 
وأربع��������ة م��������ن أعضاء ف��������ي جهاز 

االدعاء  العام". 

وتاب��������ع حكي��������م أن "املناط��������ق التي 
تق��������ع ضم��������ن الرقع��������ة الجغرافية 
ل��������دار  املكان��������ي  واالختص��������اص 
القضاء في  الكرادة تبدأ من منطقة 
الجادري��������ة ومن ضمنه��������ا املجمع 
الرئاسي والكرادة داخل والخارج 
وشارع  عرصات الهندية وشارع 
املس��������بح ومجمع املشن التجاري 
ومنطقة الصناعة وكراج األمانة 

وكمب  سارة وش��������ارع 62 وشارع 
52 وش��������ارع 42 وصوال الى بارك 
الس��������عدون  الس��������عدون ومنطق��������ة 
والبتاوين  ومنطقة الباب الشرقي 
معس��������كر  مناط��������ق  تش��������مل  كم��������ا 

الرشيد ومنطقة الزعفرانية". 
 وب��������ني أن "للمحكمة أهمية كبيرة 
باعتباره��������ا تق��������ع ضم��������ن منطقة 
تجاري��������ة ه��������ي األه��������م ف��������ي البالد 

تقريب��������ا،  وتنظ��������ر ف��������ي الدع��������اوى 
والنزاع��������ات الت��������ي تخ��������ص كبرى 
التجاري��������ة واملصارف  الش��������ركات 
الحكومي��������ة  واالهلي��������ة اضافة الى 
املؤسس��������ات الحكومية املوجودة 
والت��������ي تقع ضم��������ن االختصاص 
املكان��������ي"، الفت��������ا  إل��������ى أن "مجلس 
القض��������اء األعل��������ى أول��������ى اهتماما 
كبي��������را بها من خ��������الل تخصيص 

الس��������ادة القضاة إذ وصل  عددهم 
كادر  وكذل��������ك  قاضي��������ا   18 إل��������ى 
اختياره  ت��������م  وظيفي متخصص 
بما يتالءم وحجم العمل في هذه 

 املحكمة". 

إحصاءات  
واملعامالت  "الدع��������اوى  أن  وأكمل 
املنج��������زة واملحس��������ومة م��������ن قب��������ل 
محاكم املجمع حتى شهر نيسان 
 املاضي وله��������ذا العام بلغ )1028( 
دع��������وى حس��������م منه��������ا )620(  ف��������ي 
الش��������خصية،  االح��������وال   محكم��������ة 
فض��������ال  ع��������ن )245( عق��������دا للزواج 
و)107( قس��������امات ش��������رعية، فيما 
استقبلت محكمة البداءة  )1234( 
دعوى  حس��������م منها )779( دعوى، 
فيما وصل الع��������دد الى )193( في 
محكم��������ة  الجن��������ح حس��������مت منها 
)126(،  كم��������ا اس��������تقبلت محكم��������ة 
التحقي��������ق )1712( حس��������م منه��������ا 

)1469( دعوى". 
وب��������ني رئيس مجم��������ع دار القضاء 
أن  حكي��������م  خال��������د  الك��������رادة  ف��������ي 
واألح��������وال  الب��������داءة  "محاك��������م 
 الش��������خصية  والتحقي��������ق والجنح 
تش��������هد زخما كبي��������را باملراجعني 
م��������ع مالحظ��������ة تن��������وع الدع��������اوى 
والت��������ي تش��������مل  خط��������اب الضمان 
املمنوحة  والق��������روض  والصكوك 
الت��������ي تخص  الدع��������اوى  وكذل��������ك 
الش��������هداء  والس��������جناء  مؤسس��������ة 
السياس��������يني، كما تشمل دعاوى 
النس��������ب ودعاوى  واثبات  االثاث 
واص��������دار  والط��������الق  التفري��������ق 
مؤك��������دًا  الش��������رعية"،   القس��������امات 
أن "محكم��������ة التحقي��������ق تس��������تقبل 

الدعاوى الخاصة بجرائم السرقة 
وجرائ��������م  والخط��������ف  والتزوي��������ر 
تحري��������ر الصك��������وك ب��������دون رصيد 
وكذلك دع��������اوى مديري��������ة االقامة 
ومكتب س��������رقة  السيارات ومكتب 
بالبشر ومكتب مكافحة  االتجار 
الدعاوى  م��������ن  والعديد  املخدرات 

االخرى". 
م��������ن جانب��������ه، ق��������ال مدي��������ر إدارة 
دار القضاء في الكرادة س��������هيل 
أدوارًا  "ل��������إدارة  إن  ابراهي��������م 
متفرع��������ة  مرتبطة بنقطة ارتكاز 
واح��������دة تب��������دأ بتنس��������يق اعمال 
السادة القضاة وأعمال املوظفني 
لغرض  واس��������تقبال  املواطن��������ني 
إرشادهم وتوجيههم"، الفتا إلى 
أن "املجم��������ع بدأ بعمليات إعمار 
كبيرة انطلقت من  ش��������هر شباط  
لع��������ام 2018 وحت��������ى االن والتي 
ش��������ملت وض��������ع مادة االس��������فلت 
الكراج وتوس��������يعه  ارض  عل��������ى 
 وكذلك صيانة الحمامات وبناء 
رف��������ع  اس��������يجة خارجي��������ة بع��������د 
وتبليط  الكونكريتية  الحواجز 
املم��������رات  الخارجي��������ة للمحكم��������ة 
الذي  القديم  الكاشي  واستبدال 
يع��������ود ال��������ى س��������بعينيات القرن 

املاضي". 
فيم��������ا اش��������اد ابراهي��������م ب�"العمل 
بنظام عقد الزواج االلكتروني"، 
مش��������يرًا إلى أن "محكمة االحوال 
 الش��������خصية في الكرادة هي اول 
م��������ن عملت به��������ذا النظ��������ام الذي 
وفر الكثير م��������ن الوقت والجهد 
املواطن��������ني  عل��������ى   واملصاري��������ف 
و إبعادهم عن التعقيد واإلطالة 

وتوفير الجهد والوقت". 

محكمة الكرادة .. أوسع محاكم العاصمة وأكثرها تنوعا في الدعاوى

التهمة وقانون مكافحة تهريب النفط في ندوتين الستئناف المثنى
المثنى/ ضحى كريم وغسان مرزة

تمر مف��������ردة "التهمة" على ألس��������نة الناس 
م��������رور الك��������رام، ولكن ل��������دى أه��������ل القانون 
تفاصيل  مسهبة عن هذه املفردة والحاالت 
املتعلقة به��������ا في املحاكم وكيفية التعامل 

مع كل حالة  وفقا للقوانني النافذة. 
وق��������د عقدت ن��������دوة ش��������هرية بهذا الش��������أن 
في مقر رئاس��������ة محكمة استئناف املثنى 
االتحادي��������ة  برئاس��������ة رئيس االس��������تئناف 
وحضور رئيس وأعضاء محكمة جنايات 
املثنى ورئيس  محكم��������ة األحداث وقضاة 
محاكم الجن��������ح وأعضاء االدعاء العام في 

هذه الرئاسة. 
وتناول��������ت الن��������دوة تعريف التهم��������ة الذي 
ل��������م يتطرق ل��������ه قانون أص��������ول املحاكمات 
الجزائية رقم   23 لسنة 1971 املعدل، إال أن 
بع��������ض الفقهاء والكت��������اب أوردوا تعاريف 
مختلف��������ة له��������ا  ومنه��������ا )هي الورق��������ة التي 
تحرره��������ا محكم��������ة املوضوع تب��������ني فيها 
طبيعة الجريم��������ة أو الجرائم  التي يحاكم 
عنه��������ا املتهم وامل��������ادة القانوني��������ة وتكون 
مستوفية للشروط الشكلية واملوضوعية 
 وتس��������مع ج��������واب املتهم عنه��������ا باالعتراف 

واالنكار(. 
كم��������ا تناول��������ت الن��������دوة ش��������روط صحي��������ة 
التهمة التي تتوزع بني الشروط الشكلية 
الش��������روط  واملوضوعي��������ة،  وبخص��������وص 
الش��������كلية يج��������ب أن تحت��������وي ورق��������ة على 
ش��������روط منصوص عليها في  املادة )187( 
م��������ن قانون أص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
وه��������ي )اس��������م القاض��������ي ووظيفته واس��������م 
 املته��������م وهويت��������ه وم��������كان وزم��������ان وق��������وع 
الجريم��������ة والوصف القانوني والوس��������يلة 
التي ارتكبت  بها الجريمة وتاريخ تحرير 

التهمة وتوقيعها(. 
فتتضم��������ن  املوضوعي��������ة  الش��������روط  أم��������ا 
وج��������وب أن ال توجه التهم��������ة الى املتهم إال 
بع��������د اس��������تكمال  اإلج��������راءات والتحقيقات 
املنص��������وص عليها ف��������ي امل��������ادة )167( من 
قان��������ون أص��������ول املحاكم��������ات  الجزائية ألن 
ذل��������ك يجع��������ل الق��������رارات عرض��������ة للنق��������ض 
ويجب أن تكون التهمة مختصرة  وخالية 
م��������ن التفصي��������الت الزائ��������دة الت��������ي ال تؤثر 
في موض��������وع الدعوى وعل��������ى املحكمة أن 
 توض��������ح التهمة بش��������كل قريب م��������ن إدراك 

املتهم وتكون باللغة الرسمية. 
وتطرق املش��������اركون في الندوة إلى سلطة 
املحكم��������ة في تغيي��������ر الوص��������ف القانوني 
للواقعة،  إذ ينبغي على املحكمة أن تعطي 
الواقع��������ة الوصف ال��������ذي ت��������راه صحيحا، 
املادي��������ة  تك��������ون  الواقع��������ة  أن  ويش��������ترط 
املثبت��������ة في ق��������رار اإلحال��������ة والت��������ي كانت 
مطروحة بالجلس��������ة هي نفس��������ها الواقعة 

 الت��������ي اتخذتها املحكمة أساس��������ا للوصف 
الجديد، وإذا لم تقم املحكمة بإعطاء الفعل 
الجرمي  وصفه القانوني الصحيح فإنها 
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وإن 

قرارات املحكمة  تكون عرضة للنقض. 
وأيضا تم التطرق الى سلطة املحكمة في 
تغيي��������ر التهمة بإضافة ظ��������رف أو ظروف 
مش��������ددة  إليه��������ا، إذ تكون ملزم��������ة بإضافة 
الظ��������روف املش��������ددة الت��������ي تظه��������ر لها من 
وقائع الدعوى أثن��������اء  التحقيق القضائي 
أو املحكمة، فإن من العدل أن يحاكم املتهم 

على ما وقع منه حقيقة. 
ومن مح��������اور الندوة س��������لطة املحكمة في 
تصحيح الخط��������أ املادي والس��������هو الوارد 
في التهمة،  وجاء في شرح هذا املحور أن 
الخطأ املادي هو الخطأ في الكتابة، وأما 
الس��������هو مثال  عدم ذكر مواد االشتراك مع 
املادة القانونية، وق��������د نصت املادة )193( 
م��������ن قانون أص��������ول  املحاكم��������ات الجزائية 
)ال يخ��������ل بالتهم��������ة أو الس��������هو أو الخط��������أ 
امل��������ادي الذي ال يخرج الواقعة  عن وصفها 
القانون��������ي وال يؤثر في دفاع املتهم( ويتم 
تصحي��������ح الخطأ املادي ف��������ي ورقة  التهمة 
ذاته��������ا وتق��������وم املحكم��������ة بتحري��������ر تهمة 
جديدة على أن تهمل التهمة التي شابها 

الخطأ. 
وتناول��������ت الن��������دوة حاالت س��������حب التهمة 
وإلغائها، وفصلوا س��������حبها في حالتني، 
أما في ما  يتعلق بإلغاء التهمة، فإذا ثبت 
للمحكمة أن األدل��������ة ال تكفي إلدانة املتهم 
فتصدر قرارا  بإلغاء التهمة واإلفراج عنه، 
وه��������ذا ما نصت عليه امل��������ادة )182/ج( من 
قانون أص��������ول  املحاكم��������ات الجزائية، في 
حني اذا أص��������درت املحكمة حكم��������ا ببراءة 
املتهم فال يتطلب األمر  إلغاء التهمة وذلك 
ألن حك��������م الب��������راءة يصدر عندم��������ا تقتنع 
املحكمة بأن ما اتهم ب��������ه املتهم لم  يرتكب 
وإن فعل��������ه ال يقع تحت أي نص عقابي في 
حني أن قرار اإلف��������راج والذي ينبغي  إلغاء 
التهم��������ة معه ال يعد حكما باتا فقد يتوفر 
الدليل على املتهم لكن املحكمة تقرر إلغاء 
 التهم��������ة واإلفراج عن��������ه ألن الدليل لم يكن 

كافيا للحكم. 
وم��������ن محاور الن��������دوة، أثر تع��������دد الجرائم 
على توجي��������ه التهم��������ة، ولتع��������دد الجرائم 
هن��������ا وجهان،  التعدد الصوري الذي يتبع 
للجرائم اذا ارتكب الش��������خص فعال واحدا 
يمكن أن يوصف تبعا  لنتائجه بأكثر من 
وص��������ف قانوني عليه ف��������إن الفعل الجرمي 
الواح��������د ال يمكن أن ترتك��������ب به  إال جريمة 
واح��������دة وإن تعدد النص��������وص القانونية 
وتعدد النتائج الجرمية التي ترتبت عليه 

 تكون تعددا صوريا أو غير حقيقي. 
إن املش��������رع العراقي أخذ بالوصف األشد 

ف��������ي التع��������دد الص��������وري للجرائم ل��������ذا يتم 
توجي��������ه تهمة  واحدة في التعدد الصوري 
للجرائ��������م وتوقي��������ع عقوبة واح��������دة وهذا 
ما نص��������ت عليه امل��������ادة   )141( م��������ن قانون 

العقوبات. 
والوج��������ه الثان��������ي التع��������دد الحقيقي الذي 

بدوره له صورتان وهي: 
أوال التع��������دد الحقيقي البس��������يط للجرائم، 
والذي ورد تفس��������يره في املادة )43/أ( من 
قانون  العقوبات ويعني أن يرتكب املتهم 
ع��������دة جرائ��������م مس��������تقلة ع��������ن بعضها وال 
ته��������دف الى تحقيق  غرض مش��������ترك واحد 
مثل قيام الجاني بس��������رقة دارين، في هذه 
الحال��������ة توجه تهمة عن كل  جريمة وتنفذ 

العقوبات بالتعاقب. 
أما بالنس��������بة لقانون رعاية األحداث رقم 
76 لسنة 1983 فقد أجازت املادة )67( منه 
 محاكمة الحدث بدع��������وى واحدة والحكم 
علي��������ه بالتدبير املقرر ل��������كل جريمة واألمر 
بتنفي��������ذ  التدبير األش��������د اذا اتهم بارتكاب 
أكثر م��������ن جريمة يضمها ب��������اب واحد من 
قانون العقوبات  حيث توجه املحكمة عند 
املحاكمة تهم��������ة واحدة عن كل جريمة من 
الجرائم املتعددة  واألم��������ر بتنفيذ التدبير 
األش��������د وهي مس��������ألة جوازي��������ة للمحكمة 
فلها أن تقرر تفري��������ق الدعوى  الى دعاوى 

متعددة وعدم االلتزام بما تقدم. 
ثانيا: التعدد الحقيقي للجرائم املرتبطة 
ارتباط��������ا ال يقب��������ل التجزئ��������ة ويجمعه��������ا 
غ��������رض واحد  فتح��������ال مثل ه��������ذه الجرائم 
لدع��������وى واح��������دة وتوج��������ه تهم��������ة عن كل 
جريم��������ة وتنف��������ذ العقوب��������ة األش��������د،  أما اذا 
كان��������ت الجريمة املس��������ندة للمته��������م خيانة 
األمانة او االختالس فيكفي توجيه تهمة 
 واحدة عن مجموع املبالغ التي يختلسها 
وخالل الس��������نة الواحدة اس��������تنادا ألحكام 
املادة   )189( م��������ن قانون أصول املحاكمات 

الجزائية. 
أم��������ا اذا تعددت الس��������نوات الت��������ي ارتكبت 
خالله��������ا األفع��������ال املتع��������ددة للته��������م التي 
يحاك��������م عنه��������ا  املته��������م في دع��������وى واحدة 
ويص��������در بحق��������ه عقوبة ع��������ن كل تهمة من 
الته��������م، كذلك أجاز  القان��������ون توجيه تهمة 
واحدة عن املس��������اهمني في جريمة واحدة 
استنادا ألحكام املادة   )188/ب( من قانون 
أص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة حيث تنظم 
ل��������ه تهمة واحدة تضم  أس��������ماءهم جميعا 
وال تتعدد أوراق التهم بتعدد أش��������خاص 

املتهمني. 

ندوة أخرى
وعق��������دت محكمة اس��������تئناف املثن��������ى ندوة 
ش��������هرية قانوني��������ة أخرى برئاس��������ة رئيس 
االستئناف  وبحضور كافة قضاة التحقيق 

ونواب االدعاء العام املنسبني أمام محاكم 
 التحقي��������ق  ومكاتب التحقي��������ق وخصصت 
ملناقش��������ة موضوع "قانون مكافحة تهريب 
النف��������ط  ومش��������تقاته رقم   )41( لس��������نة 2008 

واليات تطبيقه". 
وقال رئي��������س االس��������تئناف القاضي طالب 
حسن حربي إن "أس��������باب تشريع  القانون 
تأت��������ي من  كون النفط ث��������روة يعتمد عليها 
االقتص��������اد العراق��������ي علي��������ه بش��������كل كبير 
ولذلك يحتاج إلى  حماي��������ة  قانونية تمنع 
أو تحد من عملي��������ات التهريب التي تطال 
هذه الثروة، وللتأثير السلبي  الذي  تشكله 
عملي��������ات التهريب على االقتصاد العراقي 
من اج��������ل توفي��������ر حماي��������ة أكب��������ر للثروات 
 النفطي��������ة  ووضع ح��������د لألزم��������ات النفطية 

وشحة الوقود". 
وأض��������اف حربي أن "جريم��������ة التهريب هي 
جريم��������ة خاصة كان��������ت خاضع��������ة لقانون 
الكمارك  رقم 23  لسنة 1984 أما بعد صدور 
قانون خاص بالنسبة لهذه الجريمة وهو 
قانون  مكافحة تهريب  النفط ومش��������تقاته 
رق��������م41 لس��������نة 2008 الذي ش��������رع ملعالجة 
جريم��������ة  التهري��������ب فأصب��������ح ه��������و القانون 

 الواجب التطبيق". 
وأوض��������ح حربي أن "هن��������اك صورًا مختلفة 
كتحوي��������ر  ومش��������تقاته  النف��������ط  لتهري��������ب 
خزان��������ات  الوق��������ود ف��������ي  املركب��������ات ودخول 
املركب��������ات ذات الخ��������زان املح��������ور للعراق او 
نق��������ل النف��������ط  ومش��������تقاته ب��������دون تصريح 
 رسمي وتخريب املنشآت النفطية لغرض 

التهريب حي��������ث  اعتبرها املش��������رع جريمة 
إرهابية  يعاق��������ب مرتكبها بموجب قانون 

مكافحة اإلرهاب". 
وأش��������ار الى ان املش��������رع لم يخ��������ص جريمة 
تهريب النفط ومش��������تقاته باحكام خاصة 
ف��������ي  التحقي��������ق  ويمك��������ن التحقي��������ق فيه��������ا 
وف��������ق األحكام ال��������واردة في قان��������ون أصول 
املحاكم��������ات الجزائية  رقم 23 لس��������نة   1971 
املع��������دل، وكان��������ت صالحي��������ة التحقيق من 
الكم��������ارك  وتطب��������ق  اختص��������اص محكم��������ة 
قانون أصول  املحاكمات الجزائية إضافة 
الى قانون الكمارك رقم 23لسنة   1984 لكن 
صدور التعمي��������م املرق��������م   1590 في 2/20/ 
2012 م��������ن مجلس القض��������اء األعلى  أعطى 
بموجب��������ه )قي��������ام قاضي تحقي��������ق املنطقة 
بالتحقيق كامال بالقضية الكمركية  وفي 
حال  توف��������ر األدل��������ة الجنائية يج��������ب عليه 
إحالتها على املحكمة الكمركية املختصة( 
 وأصب��������ح  التحقيق م��������ن اختصاص قضاة 
التحقي��������ق كل حس��������ب منطقت��������ه وحس��������ب 
وت��������ودع  األوراق  االختص��������اص  املكان��������ي 
التحقيقي��������ة ل��������دى مركز ش��������رطة النفط إن 
وج��������د أو في مكاتب  مكافحة الجريمة عند 

عدم  وجوده. 
واستدرك حربي أن دور االدعاء العام مهم 
في الدعوى الجزائي��������ة ألنه يمثل املجتمع 
 ويحمي  الحقوق ويصون الحريات وكذلك 
مراقب��������ة التحريات وجم��������ع األدلة واتخاذ 
كل م��������ن  ش��������أنه التوصل  الى كش��������ف معالم 
الجريمة وممارس��������ة طرق الطعن بقرارات 

قاضي  التحقيق. 
وأكمل رئيس االستئناف انه "تمت مناقشة 
موض��������وع ع��������دم إطالق س��������راح املتهم ومن 
 اش��������ترك معه  بكفالة ف��������ي مرحلة التحقيق 
واملحاكمة كون قان��������ون أصول املحاكمات 
 الجزائي��������ة رق��������م 23 لس��������نة   1971 املعدل قد 
نظم موض��������وع التوقيف وأخالء الس��������بيل 
ف��������ي  امل��������واد )109 و110( ت��������اركا  تقدير ذلك 
لقاضي املوضوع ف��������ي مرحلتي التحقيق 
ال��������ذي يق��������در خط��������ورة   واملحاكم��������ة فه��������و 
الجريمة  املسندة الى املتهم ومدى تأثيره 

على سير  التحقيق. 
وأكد حربي باإلضافة الى عقوبة الس��������جن 
أو الحب��������س او الغرامة ن��������ص القانون على 
 عقوبة  املصادرة في جريمة تهريب النفط 
م��������ن العقوب��������ات  ومش��������تقاته باعتباره��������ا 
التكميلي��������ة  املنصوص  عليه��������ا في قانون 
العقوبات رقم 111لس��������نة 1969 املعدل، في 
املادة )4/أ  اوال"( من القانون  رقم 41 لسنة 

2008 وكذلك املادة )3/أ( منه . 
وخل��������ص حرب��������ي ف��������ي نهاي��������ة االجتم��������اع 
ال��������ى التأكيد على س��������رعة إنجاز وحس��������م 
الدعاوى  وضرورة تطبيق أحكام القانون 

بكل  حياد. 

بغداد/ عالء محمد

تعد دار القضاء في 
الكرادة من أهّم وأوسع 

املحاكم املوجودة في 
البالد من ناحية قيمة 

القضايا  ونوعيتها، 
كونها تنظر في الدعاوى 

والنزاعات التي تخص 
كبرى الشركات التجارية 

واملصارف  الحكومية 
واألهلية إضافة الى 

املؤسسات الحكومية 
املوجودة والتي تقع 
ضمن االختصاص 

املكاني  والنوعي لهذه 
املحكمة. 

■ دار القضاء في الكرادة إحدى المحاكم العريقة في العاصمة

تنظر قضايا أكرب املراكز احليوية التجارية يف البالد  
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■ واجهة مبنى رئاسة استئناف المثنى
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
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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.
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القاضي اياد محسن ضمد

بتل��������ك العبارة الرس��������مية يفتت��������ح املحضر 
م��������ع املتهم ف��������ي رحلت��������ه لكش��������ف الجريمة 
معرفا املتهم  بش��������خصه فم��������ن  هو قاضي 

التحقيق؟
ه��������و فرد نصب بمرس��������وم جمهوري وزود 
بس��������لطات واسعة واس��������تقاللية كبيرة في 
إصدار  القرارات  واتخ��������اذ إجراءات فورية، 
يملك وس��������ائل القه��������ر واإلجب��������ار وله حق 
اصدار ام��������ر  القبض، التوقي��������ف، التفتيش 
 والحجز على األموال سواء بحيازة املتهم 

وتحت تصرفه ام  انتقلت للغير. 
  قرارات��������ه س��������ريعة ذات وق��������ع صاعق ألنها 
تمس الحرية وتضع املتهم خلف القضبان، 
 يملك صالحية  الولوج في اسرار املتهمني 
وتفتي��������ش منازلهم وهواتفه��������م واالطالع 
على  خصوصيتهم كل ذلك من اجل  البحث 

عن الحقيقة مرجحا كفة الظن واالتهام. 
       منح مكانة مهمة في الجسد القضائي 
من خالل مهمتني انيطت به األولى البحث 
 والتح��������ري لجم��������ع  األدل��������ة والثانية وقوفه 
حائال أمام إنش��������اء قضايا غير مؤسس��������ة 
تأسيس��������ا  قانوني��������ا س��������ليما ك��������ي يجن��������ب 

العدالة  تضييع الوقت. 
مهمته تكون أكثر كفاءة اذ ما كان مهنيا، 
ملم��������ا باملعلومات القانوني��������ة، مع قدر من 

 الثقاف��������ة العامة، مؤمنا  برس��������الة القضاء، 
حياديا، متصفا بالعدل والبعد عن الهوى 

وعن  أي مؤثر خارجي. 
 باملقابل ه��������و الضمانة األول��������ى للمتهمني 
م��������ن أي عن��������ف او خوف او ش��������بهة، هو من 
 يشكل جو العدالة  األول واملطمئن ألطراف 
الش��������كوى م��������ن أي انحراف ف��������ي التحقيق، 
 مستقل وحر يمارس سلطته وفق  قناعته 
دون تحكم او اس��������تبداد ملا يكتنف سلطته 

من  تنظيم قانوني سليم. 

بعد ان عرفته بهويتي 
كوني قاضي التحقيق

زينب كانت طالبة دراس��������ات عليا في الجامعة املستنصرية. 
تق��������ول في احد التقارير الصحفية املنش��������ورة في موقع دنيا 
وط��������ن، إنها اس��������تعانت  بأح��������د األدب��������اء ليكتب لها رس��������الة 
املاجس��������تير لقاء مبل��������غ مالي. ثم اطروح��������ة الدكتوراه ايضا 
وبنفس الطريقة. ويومًا ما ذهبت اليه حيث يسكن  ووجدته 
ف��������ي احدى الغرف البائس��������ة ف��������ي منطقة املي��������دان، تحيط به 
مجموعة كبيرة من الكتب والقناني الفارغة، وحني حاولت 
ان ترتب له  غرفته الفوضوية منعها قائال: اتركيها فمن هذه 
الفوضى نال الكثير من االس��������تاذة واملس��������ؤولني شهاداتهم 
العلي��������ا والكثي��������ر منه��������م اآلن  تدريس��������يون ف��������ي الجامع��������ات 

واصحاب قرار في الدولة. 
هن��������ا نحن  امام حالة من االنهي��������ار القيمي واالخالقي، ففي 
سبيل الحصول على القاب علمية وشهادات عليا، ال يكلف 
الباحث نفس��������ه في  كتابتها اي جه��������د او رجوع الى مصدر، 
وانم��������ا يكتفي بدفع مبل��������غ مالي الحد االش��������خاص ليتكفل 

بالكتابة والبحث.  
انتح��������ال الرس��������ائل العلمية هو اس��������تخدام النت��������اج الفكري 
لشخص ما من قبل شخص آخر ونسبته الى نفسه. يحدث 
ذل��������ك حني يتفق طالب مع  صاحب مكتب��������ة او باحث على ان 
يع��������د له بحثا او رس��������الة لقاء مبلغ مالي يضع عليها اس��������م 
دافع املال، او يقوم بتجميع رسالة او بحث  مقتبس بالكامل 
م��������ن مجموع��������ة مؤلفني دون االش��������ارة اليهم، ونس��������بتها الى 
ش��������خص آخر، ومثل هذا الفعل ممكن ان يشمل باملسؤولية 
 الجزائية الباحث لقاء مبلغ مالي، والطالب. فالباحث يمكن 

ان ينطبق عليه وصف جريمة التزوير.  
والتزوي��������ر بحس��������ب ما نص��������ت عليه امل��������ادة 286 م��������ن قانون 
العقوبات العراقي هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند 

او وثيق��������ة او محرر  آخر، باحدى الط��������رق املادية او املعنوية 
الت��������ي بينه��������ا القان��������ون، تغيي��������را من ش��������أنه اح��������داث الضرر 
باملصلح��������ة العامة او ش��������خص من االش��������خاص،  وهنا وفي 
حالة انتحال الرس��������ائل العلمية ف��������ان الكاتب يغير الحقيقة 
بنس��������بة األفكار والجمل الواردة في البحث او الدراس��������ة الى 
غير صاحبها  الحقيق��������ي، وان هذا التغيير في الحقيقة يقع 
في الرس��������الة او البحث والتي يمكن اعتبارها محررا عاديا؛ 
النها استخدمت وعاًء الفراغ  وتثبيت االفكار الواردة فيها، 
وممكن ان تس��������تخدم حالها حال بقية املح��������ررات في اثبات 
واقعة اس��������تحقاق نيل ش��������هادة عليا او درجة دراس��������ية  وان 
من ش��������ان هذا التغيير ان يحدث ضررا بمصلحة الش��������خص 
الحقيقي ال��������ذي تعود له تلك االف��������كار  والكتابات كذلك فان 
الضرر يلحق  باملصلحة العامة والتي تتمثل باختالل الثقة 
العامة للمواطنني باملؤسسات العلمية والبحثية وحصول 

اشخاص غير مستحقني لشهادات  عليا. 
  واذا كانت املادة 286 عقوبات قد اش��������ترطت ان يتم التزوير 
باح��������دى الطرق التي يبينها القان��������ون، فقد بينت املادة 287 
عقوب��������ات، ان  التزوي��������ر يقع بعدة طرق، وج��������اء في الفقرة )ه( 
من املادة؛ ان احد هذه الطرق هي اصطناع محرر  او تقليده 
وس��������واء اصطنعت الرس��������الة  بالكامل ونسبت لشخص اخر 
او تم اقتباس اجزاء منها دون االشارة الى مصدرها، فاننا 
نكون امام جريمة تزوير وفق ما تم ذكره  بالنس��������بة للكاتب 

او الباحث لقاء مبلغ مالي. 
  ام��������ا الطالب ال��������ذي يدفع املال فيمكن ان ين��������درج فعله تحت 
طائل��������ة العق��������اب للمادة 298 عقوبات الس��������تعماله الرس��������الة 
املزورة وتقديمها  ونش��������رها باس��������مه، كذلك يمكن ان يندرج 
فع��������ل اقتباس االف��������كار والكتاب��������ات من كت��������ب وبحوث دون 

اإلشارة الى اصحابها او استئذانهم تحت  التكييف القانون 
للم��������ادة 45 من قانون حماية حق املؤلف رقم 3 لس��������نة 1971 
املع��������دل، والت��������ي عاقب��������ت بالغرامة كل من اس��������تخدم مصنفا 
 منقوال او نس��������خا منها بان باعه��������ا او نقلها للجمهور باي 
وس��������يلة، واستخدمه ملصلحة مادية وايا كان توجه املحاكم 
في توصيف فعل  انتحال الرس��������ائل والبحوث العلمية، فان 
هذه الظاهرة التي انتش��������رت في الع��������راق والكثير من الدول 
تحتاج الى وقفة حقيقية لصدها وتحجيم  اثرها السلبي من 
خالل وضع نص خاص ملعالجتها على مس��������توى التعريف 
والعق��������اب كجريمة مكتمل��������ة االركان فظاهرة س��������رقة االفكار 
 البحثية هي تجلي واضح لالزمة التي تعيشها املؤسسات 
التعليمية على مس��������توى مراقبة اعداد البحث املسروق ومن 
ث��������م قبول��������ه وهي من  زاوي��������ة اخرى تعبر ع��������ن افالس معرفي 

وفكري لكل شخص يقدم على ارتكابها. 

انتحال الرسائل العلمية

القاضي عماد عبد اهلل شكور

بتاريخ 2019/5/21 اصدر رئيس املحكمة االتحادية 
الق��������رار املرق��������م )37/اتحادي��������ة/2019( وال��������ذي تضمن 
)الحكم بعدم دس��������تورية املادة )3( من قانون املحكمة 
االتحادية رقم 30 لس��������نة 2005 بقدر تعلق االمر منها 
بصالحية مجل��������س القضاء االعلى لترش��������يح رئيس 
واعضاء املحكمة االتحادي��������ة والغاءه وذلك ملخالفته 
الحكام املادتني )91/ثانيًا و92( من دستور جمهورية 

العراق لسنة 2005( .
وبالنظر ملا تضمنه هذا القرار من مخالفات دستورية 
وقانوني��������ة واضحة وما انتجه من اثار س��������لبية على 
استقالل القضاء وما تسبب به من فوضى دستورية 
. ولكوني رئيس��������ًا لجمعي��������ة القض��������اء العراقي والتي 
تعتب��������ر الرابط��������ة القضائية املنتخب��������ة والوحيدة في 
العراق والتي نش��������أت من اجل دعم مس��������يرة استقالل 
القض��������اء ومن اه��������م اهدافها وفقًا لنظامه��������ا الداخلي 
العم��������ل على مب��������دأ اس��������تقالل القضاء وع��������دم التدخل 
في ش��������ؤونه وتعزيز الوالية العامة ل��������ه وابداء الرأي 
بالتش��������ريعات ذات العالق��������ة بالقض��������اء وكذل��������ك ابداء 
الرأي بالعمل القضائي بش��������كل عام ، انطالقًا من ذلك 
س��������وف اناقش القرار مناقش��������ة موضوعية بعيدة عن 
كل املؤثرات وبعيدة عن ش��������خصنة االمور واملصالح 

الشخصية .
ال شك ان مبدأ استقالل الس��������لطة القضائية لم يظهر 
لنفع ش��������خصي يحقق��������ه القضاة النفس��������هم وانما هو 
نت��������اج نظرية عاملي��������ة مفادها الفصل بني الس��������لطات 
لحماية الحقوق والحريات من التجاوز ، وفي الوقت 
نفس��������ه يرت��������ب التزامًا قانونية واخالقي��������ًا على جميع 
القض��������اة في ان ال يتصرفوا بش��������كل كيفي عند النظر 
في الدعاوى او املنازعات التي تعرض امامهم ، بل ان 
يسعوا الى الى تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا بعيدًا 
عن كل االه��������واء واملؤثرات وان ال يحابوا وال يداهنوا 
في اعالء كلمة القانون ومبدأ س��������يادته ، وال ش��������ك ان 
انش��������اء املحكمة االتحادية في الع��������راق يعتبر خطوة 
هامة وكبيرة في مس��������يرة استقالل القضاء ملا لها من 
دور مه��������م في تعزيز الديمقراطية وترس��������يخ س��������يادة 
الدس��������تور والقانون ، ويعتبر انش��������اء محكمة تحمل 
سلطة الرقابة الدس��������تورية عنصرًا هامًا من عناصر 
بناء الديمقراطية في جميع البلدان ولذلك فال بد لها 
م��������ن ان تصدر احكامًا وق��������رارات موثوقًا بها من اجل 

تحقيق تلك االهداف .
ان الدعوى التي تقام امام املحكمة االتحادية ليس��������ت 
لها خصوصية معينة من حيث الش��������كلية القانونية 
لقبوله��������ا ، ولكون قانون املحكمة االتحادية النافذ لم 
يتضمن االجراءات الشكلية القامة الدعوى وقبولها 
فال بد من الرجوع ال��������ى القانون االجرائي العام بهذا 
الخصوص وهو قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 
1969 ، كم��������ا ان النظام الداخل��������ي للمحكمة االتحادية 
وال��������ذي حمل الرقم 1 لس��������نة 2005 ق��������د تضمن بعض 
القواعد االجرائي��������ة الخاصة بها والذي اكد في املادة 
)5( من��������ه على وجوب ان تكون الدعوى التي تقام امام 
تلك املحكمة مس��������توفية للش��������روط املنصوص عليها 
ف��������ي قانون املرافعات املدنية واضاف ش��������روطًا اخرى 

تضمنتها تلك املادة سيتم تناولها بشكل مفصل .
اذا كان حق رفع الدعوى امام القضاء مكفواًل للجميع 
اال ان املشرع قيده بشروط معينة تفاديًا لرفع دعاوى 
تعس��������فية او كيدي��������ة يك��������ون الغ��������رض منه��������ا االضرار 
باالفراد او باملجتمع بشكل عام ، فمن الشروط العامة 
التي يجب ان تتوافر لقبول النظر في الدعوى والتي 
يجب توافرها في جميع الدعاوى هي ما نصت عليه 
املواد )3 ، 4 ، 5 ، 6( من قانون املرافعات املدنية والتي 

يجب عل��������ى القاضي او املحكمة التأك��������د من توافرها 
قبل الخ��������وض في موض��������وع الدع��������وى ويترتب على 

تخلفها او غياب احداها الحكم برد الدعوى .
كم��������ا يجب عل��������ى كل من يرغب باللج��������وء الى القضاء 
بدعوى معينة ان تتوافر فيه ش��������روط محددة قانونًا 
الب��������د من توافرها جملة وفي ان واحد وهي االهلية – 

الصفة او الخصومة – املصلحة .
بالنس��������بة لالهلية وهي قدرة الش��������خص على تحمل 
االلتزامات واكتس��������اب الحقوق ومباشرتها ، فان لكل 
ش��������خص بلغ س��������ن الرش��������د القانوني املح��������دد ب )18( 
سنة كاملة دون عارض من عوارض االهلية مباشرة 

اجراءات التقاضي بنفسه .
اما الش��������رط الثاني وهو الصف��������ة او الخصومة والتي 
يقصد بها املركز القانوني للش��������خص الذي يمنح له 
الحق في املطالبة بحق معني ، اذ اش��������ترطت املادة )4( 
من قان��������ون املرافعات املدني��������ة ان الخصم في الدعوى 
يش��������ترط ان يترتب على اق��������راره حكم في حال صدور 
اقرار من��������ه ، واملادة املذكورة وان كانت قد اش��������ترطت 
ذل��������ك صراحة بالنس��������بة للمدع��������ى علي��������ه اال ان اغلب 
الفقهاء يش��������ترطون توافر الصفة في املدعي واملدعى 
عليه على حد س��������واء مؤكدي��������ن على ان الدعوى يجب 
ان ترف��������ع من ذي صفة وهنا وردت املخالفة القانونية 
االولى لقرار املحكمة االتحادية اذ انها قبلت الدعوى 
من ش��������خص طبيع��������ي )مواط��������ن( دون ان تتحقق من 
تواف��������ر تلك الصف��������ة فيه وق��������د ناقضت بذل��������ك الفقرة 
االولى من قرارها عندما قررت رد الدعوى عن رئيس 
الجمهوري��������ة اضاف��������ة لوظيفته ، فكان عل��������ى املحكمة 
ومن ب��������اب اولى ان تدق��������ق في توافر تل��������ك الصفة في 
املدع��������ي قبل مباش��������رتها بنظر الدعوى م��������ن الناحية 

املوضوعية .
اما الشرط الثالث وهو االهم في القرار محل النقاش 
ه��������و )املصلح��������ة( ويقص��������د به��������ا الفائ��������دة الحقيقي��������ة 
والفعلي��������ة الت��������ي تع��������ود على راف��������ع الدع��������وى نتيجة 
اللج��������وء الى القضاء ، والت��������ي بتخلفها تعتبر دعواه 
م��������ن الدعاوى الكيدية او التعس��������فية ، فال دعوى دون 
مصلحة ، فهي حماية لحق ش��������خصي اعتدي عليه ، 
اساسها الحق املباشر الثابت املعتدى عليه ، فيكون 
اله��������دف من اقام��������ة الدعوى هو حماية ذل��������ك الحق او 

استرداده .
ويش��������ترط ف��������ي ه��������ذه املصلح��������ة ان تكون ش��������خصية 
ومباشرة لتنطبع بطابع الحقيقية والعملية ولتبعد 

القضاء عن النظر في املصالح النظرية .
ان شرط املصلحة من الشروط الواجب توافرها لقبول 
الدعوى الدس��������تورية وان مخالف��������ة النص املطعون به 
للدس��������تور )على فرض ذل��������ك( ال يكف��������ي لتحقيق تلك 
املصلحة وانما يجب ان يطبق ذلك النص على املدعي 
على النحو الذي يلحق ضررًا مباش��������رًا فيه , فان كان 
املدع��������ي غير مخاطب لذلك الن��������ص وان االخالل الذي 
يترتب على مخالفة النص للدستور ال يقع عليه وال 
يلحق ضررًا مباش��������رًا فيه فال يتحقق شرط املصلحة 
فيه , ذلك الن الدعوى الدس��������تورية ليست من دعاوى 
الحسبة املعروفة في الفقه االسالمي . وهذا ما قصده 
املش��������رع في املادة )4( من قانون املرافعات املدنية وما 
نص��������ت عليه املادة )4( من قان��������ون املحكمة االتحادية 
النافذ في الفقرة )ثانيًا( منها الخاصة بمهام املحكمة 
)الفصل في املنازعات املتعلقة بشرعية القوانني ......... 
ويكون ذلك بناًء على طلب من محكمة او جهة رسمية 
او م��������دٍع ذي مصلحة( اي ان قان��������ون املحكمة قد اجاز 
للمحاكم والجهات الرس��������مية اقامة الدعوى املتعلقة 
بالطع��������ن بش��������رعية القوانني دون اش��������تراط املصلحة 

املباش��������رة واكد على وج��������وب توافرها في كل مدٍع من 
غير تلك الجهات ، وهذا ليس��������ت اال تفس��������يرًا قانونيًا 
اكده النظام الداخلي للمحكمة االتحادية ذاتها الذي 
اشترط في املادة )6( منه اضافة الى استيفاء الدعوى 
للش��������روط املنص��������وص عليها ف��������ي قان��������ون املرافعات 

املدنية ان تتوافر فيها الشروط التالية :-

اواًل : ان تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة 
حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او املالي 

او االجتماعي.
ثاني��������ًا : ان يقدم املدعي الدليل عل��������ى ان ضررًا واقعيًا 

لحق به من جراء التشريع املطلوب الغاءه .
ثالثًا : ان يكون الضرر مباش��������رًا ومستقاًل بعناصره 
ويمك��������ن ازالته اذا م��������ا صدر حكم بعدم ش��������رعية ذلك 

التشريع والغاءه .
رابعًا : ان ال يكون الضرر نظريًا .

خامس��������ًا : ان ال يك��������ون املدعي قد اس��������تفاد بجانب من 
النص املطلوب الغاءه .

سادسًا : ان يكون النص املطلوب الغاءه قد طبق على 
املدعي فعاًل او يراد تطبيقه عليه .

وم��������ن مطالع��������ة بس��������يطة حت��������ى م��������ن غي��������ر املختصني 
بالقانون لش��������روط املصلح��������ة التي تضمنه��������ا قانون 
املرافعات او التي اشترطها قانون املحكمة االتحادية 
ونظامها الداخلي ، يتضح جليًا وبما ال يقبل الش��������ك 
القانوني املخالفة القانوني��������ة الواضحة وعدم صحة 
ما ذهبت اليه املحكمة االتحادية باعترافها للمواطن 
)املدعي ف��������ي هذه الدعوى( باملصلح��������ة في رفعها ، اذ 
ان ما تضمنه قراره��������ا من الرد على دفع وكيل املدعي 
عليه الثاني )رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته( 
بخصوص عدم توافر املصلحة الالزمة القامة الدعوى 
ف��������ي املدعي والذي جاء في��������ه )ان النص املذكور يتعلق 
بعدم املشروعية بوجود هذه املادة ملخالفتها الحكام 
الدس��������تور والنه��������ا تتعلق بش��������أن من ش��������ؤون العدالة 
والعدال��������ة هاج��������س كل مواط��������ن( ان ذل��������ك ال��������رد خالف 
وبشكل جلي قانون املرافعات املدنية وقانون املحكمة 
االتحادية ونظامها الداخل��������ي الن مصلحة املدعي لم 
تكن س��������وى مصلحة نظرية مج��������ردة ال تتوافق مع اي 
ش��������رط من الشروط التي اشترطتها املحكمة ذاتها في 
نظامها الداخلي ، فاين هي املصلحة الحالة املباشرة 
واملؤث��������رة على مرك��������ز املدع��������ي القانون��������ي او املالي او 
االجتماع��������ي ؟ وما هو الدلي��������ل الذي قدمه املدعي على 
الضرر ال��������ذي لحق به من جراء التش��������ريع الذي طالب 
بالغاءه ؟ وهل كان ذلك الضرر )الذي ال يوجد اصاًل( 
مباشرًا ومس��������تقاًل بعناصره ؟ واخيرًا هل تم تطبيق 

النص املطلوب الغاءه او حتى اريد تطبيقه عليه ؟!
تلك هي الش��������روط التي اشترطتها املحكمة االتحادية 
الت��������ي اوجبت توافرها في كل م��������دِع والتي يجب على 
قضاته��������ا التأك��������د م��������ن توافره��������ا قبل الدخ��������ول بنظر 
الدعوى من الناحية املوضوعية ، الن شرط املصلحة 
من الش��������روط الش��������كلية التي يجب ان تتحقق املحكمة 
من توافرها من تلقاء نفس��������ها والتي يجب عليها في 
حال عدم توافرها جميعًا او غياب احدها رد الدعوى 

من الناحية الشكلية .
واذا ما ناقشنا القرار من الناحية املوضوعية فقد جاء 
مخالفًا وبش��������كل صريح الحكام القانون والدس��������تور 
ول��������م يتضمن تس��������بيبًا قانونيًا مقنع��������ًا اذ ورد فيه ان 
املحكمة االتحادية سبق لها وان قضت بشكل ضمني 
بعدم دس��������تورية النص املطعون فيه وذلك بمناس��������بة 
الدعوى الت��������ي اقامها رئيس مجل��������س القضاء االعلى 
بالع��������دد )19/اتحادية/2017( ، وقد ف��������ات املحكمة ان 

الطع��������ن املذكور لم يكن بس��������بب اق��������رار رئيس مجلس 
القض��������اء االعلى بع��������دم دس��������تورية الن��������ص وانما من 
اجل الغاء التكرار في النصوص في اكثر من تش��������ريع 
وه��������و امر غي��������ر مقبول ف��������ي التش��������ريعات اذ ان النص 
على اختص��������اص مجل��������س القضاء االعلى بترش��������يح 
رئي��������س املحكمة االتحادية واعضاءه��������ا كان موجودًا 
في تش��������ريعني اولهما قانون املحكم��������ة االتحادية رقم 
30 لس��������نة 2005 وثانيهم��������ا قان��������ون مجل��������س القضاء 
االعل��������ى رقم 45 لس��������نة 2017 فاراد بذل��������ك الطلب الغاء 
النص من قانون مجل��������س القضاء االعلى وابقاءه في 
قانون املحكم��������ة االتحادية باعتباره النص االس��������بق 
واالكثر تخصصًا في هذا املوضوع . كما ان مش��������روع 
قان��������ون مجلس القضاء االعلى الذي كان يتضمن تلك 
الصالحية ق��������د رفع من قبل رئيس املحكمة االتحادية 
الذي كان رئيس��������ًا للمجلس ، فهل يعقل ان يقوم برفع 
مش��������روع القان��������ون وهومخالف الحكام الدس��������تور ثم 
يصدر حكمًا بعدم دس��������توريته النه لم يعد يجمع بني 
رئاس��������ة املجلس ورئاسة املحكمة االتحادية؟ وهذا ما 
جاء صريحًا في منت القرار اذ تضمن ان ال اش��������كال في 
االم��������ر عندما كان رئيس املحكم��������ة االتحادية هو ذاته 
رئيس مجلس القضاء االعلى ! وهذا يعني ان موافقة 
ن��������ص القانون للدس��������تور من عدمه يتعلق بش��������خص 

الرئيس وليس بموضوع القانون .
هذا م��������ن جانب ومن جانب اخر فقد اقتصر تس��������بيب 
الحك��������م الصادر ع��������ن املحكمة االتحادية بان دس��������تور 
جمهوري��������ة العراق ق��������د نص في امل��������ادة )92/اواًل( منه 
ان املحكم��������ة االتحادية هيئة قضائية مس��������تقلة ماليًا 
واداريًا عن بقية مكونات السلطة القضائية و بالتالي 
فان النص القاضي بصالحية مجلس القضاء االعلى 
لترش��������يح رئيس��������ها واعضاءه��������ا قد اصب��������ح مخالفًا 
للدس��������تور ، مم��������ا يعني ان ترش��������يح مجل��������س النواب 
لرؤس��������اء واعضاء الهيئات املستقلة لم يكن دستوريًا 
اص��������اًل الن تل��������ك الهيئ��������ات مس��������تقلة ع��������ن املجلس من 
الناحيت��������ني االداري��������ة واملالية ايضًا ، وهذا ينس��������حب 
على جميع املناصب الحكومية في جميع املؤسسات 

املستقلة ماليًا واداريًا .
ذكرن��������ا في مطلع مناقش��������تنا ان ق��������رار رئيس املحكمة 
االتحادية قد تضمن مخالفات قانونية واضحة وهذا 
ما تأيد خالل الس��������طور السابقة ، كما ذكرنا انه انتج 
اثارًا سلبية على استقالل القضاء . نعم ان هذا القرار 
سيؤدي الى تراجع كبير في مسيرة استقالل القضاء 
بع��������د ان اصبح مب��������دأ جليًا بنفاذ دس��������تور جمهورية 
الع��������راق وقانون املحكم��������ة االتحادية واصب��������ح واقعًا 
فعلي��������ًا بعد نف��������اذ قانون مجلس القض��������اء االعلى وان 
الغاء النص الخاص بترشيح رئيس واعضاء املحكمة 
االتحادية من قبل مجلس القضاء االعلى يفتح الباب 
للعدي��������د من الخيارات ال يكون افضلها اال تراجعًا في 

مبدأ استقالل القضاء والفصل بني السلطات .
فمن هي الجهة او السلطة التي سيكون لها الحق في 

ترشيح رئيس واعضاء املحكمة االتحادية ؟
ه��������ل هي الس��������لطة التنفيذية متمثلة بش��������قيها رئيس 
الجمهوري��������ة ومجلس الوزراء او اي��������ًا منهما ؟ ام انها 
السلطة التشريعية املتمثلة بمجلس النواب ؟ ام انها 
لجنة تشترك فيها جميع الس��������لطات ؟ فكل الخيارات 
تعتبر تدخاًل سافرًا في شؤون القضاء وخرقًا واضحًا 
ملبدأ اس��������تقالله وملبدأ الفصل بني السلطات وهذا هو 
التراج��������ع الذي قد يكون ق��������د اعادنا الى ما قبل صدور 
ش��������ريعة حمورابي والتي احتوت عل��������ى قدر كبير من 

استقالل القضاء والقضاة في احكامهم .
م��������ن جهة اخرى ذكرت ان القرار محل النقاش قد يولد 

فوضى دس��������تورية ، نع��������م انه ولد فوضى دس��������تورية 
حقيقي��������ة ق��������د تخفى عل��������ى غي��������ر املختص��������ني ولكنها 
بالتأكيد ليس��������ت خفية على القض��������اة وفقهاء القانون 
، اذ تضمن القرار ان ترش��������يح رئيس واعضاء املحكمة 
االتحادية قد اصبح خارج اختصاص مجلس القضاء 
االعل��������ى اعتبارًا من صدور دس��������تور جمهورية العراق 
ونف��������اذه عام 2005 ، ولذل��������ك وفقًا للحكم املذكور تكون 
عضوية بعض اعض��������اء املحكمة االتحادي��������ة الحالية 
فض��������اًل عن اعضاءها االحتياط عضوية غير قانونية 
النهم رش��������حوا م��������ن قبل مجلس القض��������اء االعلى بعد 
نفاذ الدستور . وحيث ان املادة )5( من قانون املحكمة 
االتحادية الناف��������ذ وفي الفق��������رة )اواًل( منها قد نصت 
عل��������ى بطالن انعقاد املحكمة اال بجميع اعضاءها واذ 
ان الق��������رار الصادر عن املحكم��������ة االتحادية قد تضمن 
حكم��������ًا ببطالن عضوية ع��������دد من اعضاءه��������ا لذا فأن 
انعق��������اد املحكمة طيلة الفترة املاضية بحضور اي من 
االعضاء املذكورين كان باطاًل وتكون جميع القرارات 
الصادرة عنها بتلك التشكيلة قرارات معدومة ال ترتب 
اث��������رًا ، وان كانت قد ترتبت اثرًا فيج��������ب ازالته , وهذه 
هي الفوضى الدس��������تورية التي ادخلها القرار املذكور 
على البلد بش��������كل عام الن املحكمة سبق وان اصدرت 
العديد من القرارات التي تتعلق بالحياة السياس��������ية 
واالجتماعية ورتبت العديد من املراكز القانونية التي 
اصبحت غير قانونية منذ نش��������أتها النها جاءت اثرًا 
لق��������رارات معدومة من الناحي��������ة القانونية ، فضاًل عن 
تع��������ذر انعقاد املحكمة لعدم صحة عضوية اعضاءها 
مم��������ن رش��������حهم مجل��������س القض��������اء االعلى بع��������د نفاذ 
الدس��������تور او عند حدوث ش��������اغر في عضوية املحكمة 
الن العضوي��������ن االحتي��������اط فيه��������ا هما ممن رش��������حهم 
مجل��������س القضاء االعلى بعد نفاذ دس��������تور جمهورية 

العراق .
لذا فانن��������ا ندعو جميع الس��������لطات ابتداًء من الس��������يد 
رئيس الجمهورية باعتب��������اره رمز وحدة الوطن وهو 
الذي يسهر على ضمان االلتزام بالدستور . والسلطة 
التشريعية التي تمثل مصالح الشعب العراقي وكذلك 
الس��������لطة القضائية التي مثل القرار املذكور مساس��������ًا 
باستقاللها ، الى العمل بشكل وطني وجدي وقانوني 
من اجل الخروج من االثار الس��������لبية التي ولدها قرار 
رئيس املحكمة االتحادية املش��������ار اليه واملباش��������رة في 
اق��������رار التعديل املقترح في قان��������ون املحكمة االتحادية 
الناف��������ذ بخص��������وص تحديد ح��������دًا اعلى لعم��������ر رئيس 
املحكم��������ة واعضاءه��������ا ملا لذل��������ك من اث��������ر واضح على 

القرارات التي صدرت عنها .
كم��������ا ويتحتم على مجلس النواب تحمل مس��������ؤوليته 
التشريعية لتالفي الفراغ في القضاء الدستوري الذي 
ول��������ده قرار املحكم��������ة االتحادية املذك��������ور ، اذ ال يوجد 
في الوقت الحاضر اي نص في الدس��������تور او القانون 
يبني الية ترش��������يح وتعيني رئيس املحكمة االتحادية 
واعضاءها او ايج��������اد البديل في حال وفاة احدهم او 

طلبه االحالة على التقاعد .
ل��������ذا يتحت��������م على مجل��������س الن��������واب التدخ��������ل الفوري 
والسريع القرار قانون املحكمة االتحادية املنصوص 
علي��������ه في املادة )92( من الدس��������تور والذي يحتاج الى 
اغلبي��������ة ثلثي اعض��������اء املجلس ، وان تع��������ذر ذلك وهو 
االحتمال االقرب الى الواقع فيجب اللجوء الى الخيار 
االخ��������ر وهو اقرار تعدي��������ل قانون املحكم��������ة االتحادية 
الحال��������ي بالعدد )30( لس��������نة 2005 وال��������ذي ال يحتاج 
سوى الى االغلبية البسيطة على ان ال يشكل التعديل 

مساسًا جديدًا باستقالل القضاء .
ومن الله التوفيق

فراغ دستوري بقرار القضاء الدستوري
القاضي غالب عامر الغريباوي /رئيس محكمة استئناف واسط االتحادية /رئيس جمعية القضاء العراقي
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سرقة

صدقت محكم��������ة تحقيق الحمدانية في 
رئاس��������ة اس��������تئناف نين��������وى االتحادية 
اعتراف��������ات متهم��������ني اثنني ع��������ن جريمة 
 س��������رقة منزل في ح��������ي التحرير بناحية 

برطلة. 
وقال مراس��������ل املرك��������ز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األعلى إن "املتهمني وهم أشقاء 
اثنان اعترفا بتفاصي��������ل  الجريمة أمام 
قاضي التحقي��������ق"، الفتا إل��������ى أن "إلقاء 

القبض عليهم تم خالل 72 ساعة". 
وأضاف املراس��������ل أن "املتهم��������ني دخلوا 
املن��������زل وقاموا بضرب امرأتني بس��������الح 
نوع كالشنكوف ومن ثم  سرقة مخشل 
ذهبي تم ضبطه فيما بعد وإعادته الى 

احدى املشتكيات". 
وتاب��������ع أن "محكمة تحقي��������ق الحمدانية 
صدق��������ت اعترافاته��������م واتخ��������ذت كاف��������ة 
اإلج��������راءات بحقهم وفقًا ألح��������كام املادة 
  443 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي 
وبصدد إحالتهم على املحكمة املختصة 

لينالوا جزاءهم العادل". 

مخدرات

واس��������ط  أص��������درت محكم��������ة جناي��������ات 
أحكاما مختلفة على مدانني اثنني مع 
غرام��������ة مالية مقدارها عش��������رة ماليني 
 دينار ع��������ن جريم��������ة املتاج��������رة باملواد 
املخدرة واملؤث��������رات العقلية في مدينة 

الكوت. 
االعالم��������ي  املرك��������ز  مراس��������ل  وأوض��������ح 
ملجل��������س القض��������اء االعل��������ى أن "محكمة 
جنايات واس��������ط نظرت قضية مدانني 
 اثن��������ني وحكم��������ت على األول بالس��������جن 
ملدة عشر س��������نوات والثاني ملدة ثالث 
س��������نوات م��������ع غرام��������ة مالي��������ة مقدارها 

 عشرة ماليني دينار". 
وأض��������اف املراس��������ل أن"املدانني ضبطت 
بحوزته��������م كمي��������ات كبيرة م��������ن  املواد 
ف��������ي  العقلي��������ة  واملؤث��������رات  املخ��������درة 
 محافظة واسط مدينة الكوت"، مشيرا 
إل��������ى أن "االح��������كام بح��������ق املدانني تأتي 
وفقا الح��������كام املادة ٢٨/اوال من  قانون 
املخ��������درات واملؤثرات العقلي��������ة رقم ٥٠ 

لسنة ٢٠١٧". 

إرهاب

أص��������درت املحكم��������ة الجنائي��������ة املركزية 
حكمني باإلعدام بح��������ق إرهابيني اثنني 
عن جريمة تفجير سيارة مفخخة  قرب 

مدخل وزارة الداخلية. 
وأوضح مراسل املركز اإلعالمي ملجلس 
القض��������اء األعل��������ى أن "الهيئ��������ة الثاني��������ة 
نظ��������رت قضي��������ة مدان��������ني اثن��������ني  اعترفا 
بتفجي��������ر س��������يارة مفخخة ق��������رب مدخل 
وزارة الداخلية ما أس��������فر عن استشهاد 
ثالثة مواطنني وإصابة  اخرين تحقيقا 

لغايات إرهابية". 
وأضاف البي��������ان أن "اإلرهابيني اعترفا 
بتفخي��������خ الس��������يارة ع��������ن طري��������ق وضع 
عبوة سعة خمسة لترات داخل  دشبول 
الس��������يارة وداخل خ��������زان الوقود وداخل 
جوانب السيارة بمواد )نترات االمونيا( 

ومربوطة بداخلها  صواعق واسالك". 
وأش��������ار إلى أنه "بعد تجهيز الس��������يارة 
بهذه املواد تم ايصاله��������ا الى انتحاري 
في ك��������راج النهض��������ة والذي ب��������دوره قام 

 بقيادتها وتفجيرها". 

واسط / إيناس جبار  

مطلع ش��������هر آذار من الع��������ام الحالي ضبط��������ت املفارز 
األمنية في منطقة الحي بمحافظة واس��������ط وفي أحد 
املراقد  الدينية دمية حجرية على شكل حيوان مكسور 
األرجل ومغلف بالنحاس بحوزة أحد املتهمني الذي 

تم  توقيفه وفق أحكام قانون اآلثار والتراث. 
دون��������ت محكم��������ة تحقيق الح��������ي التابعة إلى رئاس��������ة 
اس��������تئناف واس��������ط االتحادية أقوال املتهم الذي أفاد 
خاللها بأنه   "يعمل في محل نجارة في قضاء الكوت 
وذهب مع الش��������اهد صاح��������ب املحل ال��������ذي يعمل فيه 
إلى املته��������م  الرئيس في القضي��������ة وهو صاحب محل 
في س��������وق الصياغ لبيع األحجار الكريمة"، الفتا الى 
ان األخي��������ر   "أعطاني حجر على ش��������كل حيوان كأمانة 
واخبرني بحمله لغرض جلب الرزق واملحبة وبدون 
مقابل على  سبيل التجربة ومن ثم بعد رؤية نتائجه 

يتم االتفاق على سعر الشراء". 
وأفاد املتهم الرئيس في هذه القضية معرفا عن نفسه 
بأنه "مدرس متقاعد يعمل في بيع وش��������راء األحجار 

 الكريم��������ة والفضي��������ات والقطع األثرية يس��������كن منطقة 
الح��������ي ولديه محل في س��������وق الصاغة ي��������زاول مهنته 
ويرد إليه  العديد من الزبائن من مختلف املحافظات 

لعرض بضاعتهم". 
وتاب��������ع إفادت��������ه أن "ل��������دي خب��������رة ف��������ي خت��������م األحجار 
الكريم��������ة والقطع األثرية واعمل في بيع وش��������راء تلك 
 املقتني��������ات"، مش��������يرا إلى معرفته الش��������خصية بعامل 
النج��������ارة املتهم الذي تم القبض عليه وبحوزته دمية 

 الحيوان الحجرية. 
يقول املتهم "حضر الى محلي قبل مدة شارحا ظروفه 
وطالبا حجرا للمحبة ملس��������اعدته في تيس��������ير شؤون 
 حياته، فكان لدي حجر على شكل حيوان )خنزير( لم 
أقم ببيعه له أعطيته له لحمله على س��������بيل التجربة 

وهو  ما كان يحمله أثناء إلقاء القبض عليه". 
وأوض��������ح املته��������م أن "م��������ا وجدت��������ه الق��������وات األمني��������ة 
بحوزت��������ه في محله ه��������ي مقتنيات قام بش��������رائها من 
احد األش��������خاص  خ��������الل فت��������رة املعارك ف��������ي محافظة 
االنبار وال يعرفه او عنوانه كونه من غير الس��������اكنني 
ملحافظة واسط أو  الكوت ولم يكن لديه علم عن كيفية 

حصول األخير على هذه املقتنيات والتي كانت دمية 
الحي��������وان الحجرية  من ضمنها، الفت��������ا إلى انه "ثمن 
قيمة املوجودات وقام بشرائها ألجل بيعها ملقتنيها 

فيما بعد". 
قس��������م مكافحة الجريم��������ة املنظمة في الح��������ي وتنفيذا 
لقرار قاضي التحقيق قام بإجراء التحري والتفتيش 
 األصولي ملح��������ل املتهم وتم ضب��������ط املقتنيات األثرية 
التالي��������ة وه��������ي عب��������ارة ع��������ن )حج��������ر س��������لطان مغلف 
بالنح��������اس  عدد اثنان، عرق بح��������ري مغلق بالنحاس 
ع��������دد اثن��������ان وتمثال بوذا ع��������دد ثالث��������ة وكذلك حجر 
مختل��������ف األحجام ع��������دد  ثماني��������ة وش��������معدان، حجر 
ملكاي��������ت س��������ام، قلة نحاس��������ية، علبة حجري��������ة، قطعة 

نحاسية مزخرفة وقلة فخار  مكسورة(.  
أرس��������لت محكمة تحقيق الحي املضبوطات إلى دائرة 
مفتش��������ية اآلثار في واس��������ط لبي��������ان قيمته��������ا األثرية 
وهي  بانتظ��������ار النتائج، أما املتهمان صدقت أقوالهم 
وأوقفوا وفق أحكام املادة 44 من قانون اآلثار والتراث 
ومن  ثم تحال قضيتهم إلى املحكمة املختصة إلصدار 

قرارها العادل. 

مدرس متقاعد في الكوت يتاجر بالقطع األثرية
امل��������ادة ) 109 ( م��������ن قان��������ون اص��������ول  نص��������ت 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة رقم ) 23( لس��������نة 1971 

على:�
أ – اذا كان الش��������خص املقب��������وض عليه متهما 
بجريمة معاق��������ب عليها بالحب��������س مدة تزيد 
عل��������ى ث��������الث  س��������نوات او بالس��������جن املؤقت او 
املؤبد فللقاضي ان يأمر بتوقيفه مدة ال تزيد 
على خمس��������ة عش��������ر يوما  في كل مرة او يقرر 
إطالق س��������راحه بتعهد مقرون بكفالة شخص 
ضامن او بدونها عل��������ى أن يحضر  متى طلب 
من��������ه ذلك اذا وج��������د القاضي ان اطالق س��������راح 
املته��������م ال ي��������ؤدي الى هروبه وال يضر بس��������ير 

 التحقيق . 
ب � يجب توقيف املقبوض عليه اذا كان متهما 
بجريم��������ة معاق��������ب عليه��������ا باالع��������دام وتمديد 
توقيف��������ه  كلما اقتضت ذلك ض��������رورة التحقيق 
مع مراعاة امل��������دة املنصوص عليها في الفقرة 
  – أ -   حتى يصدر  قرار فاصل بش��������أنه من حاكم 
التحقي��������ق او املحكم��������ة الجزائية بع��������د انتهاء 

التحقيق االبتدائي او  القضائي او املحاكمة.    
ج��������� - ال يجوز ان يزي��������د مجموع مدد التوقيف 
على رب��������ع الح��������د األقصى للعقوب��������ة وال يزيد 
بأية حال  على ستة اشهر واذا اقتضى الحال 
تمدي��������د التوقيف اكثر من س��������تة اش��������هر فعلى 
القاضي عرض االم��������ر  على محكمة الجنايات 
لتاذن له بتمديد التوقيف مدة مناس��������بة على 
ان ال تتج��������اوز رب��������ع الح��������د االقص��������ى  للعقوبة 
او تقر اطالق س��������راحه بكفال��������ة او بدونها مع 

مراعاة الفقرة ب .  
فيم��������ا نص��������ت امل��������ادة ) 110 ( من��������ه " اذا كان 
املقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها 
بالحبس  مدة ثالث سنوات او اقل او بالغرامة 
فعلى القاضي أن يطلق سراحه بتعهد مقرون 
بكفالة او  بدونها ما لم ير أن إطالق س��������راحه 
يضر بس��������ير التحقيق او ي��������ؤدي الى هروبه، 
أم��������ا إذا كان املقبوض  علي��������ه متهما بمخالفة 
فال يجوز توقيفه إال إذا لم يكن له محل إقامة 

معينة".  

توقيف المتهم وإخالء سبيله  
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هو الس��������يد )محمد امني السيد ضياء الدين 
من آل كمونة( األس��������رة العربية املعروفة، ولد 
ف��������ي النجف عام   1925 وفيها أكمل  الدراس��������ة 
الثانوية عام 1942 وتخرج من كلية الحقوق 

بامتياز عام 1947. 
عني في مناصب قضائية عديدة منها رئيس 
دي��������وان التدوي��������ن القانوني وعض��������و محكمة 
التميي��������ز  وكان قبله��������ا ق��������د  عم��������ل قاضيا في 
محاكم السماوة والشامية والنجف وكربالء 
والحل��������ة، حيث م��������ارس  القضاء ف��������ي محكمة 
 استئناف الحلة التي تشمل محافظات بابل 
وكربالء والقادسية، عمل ايضًا  رئيسا لهيئة 
التفتيش العدلي  ولخبرته القانونية الواسعة 

عني رئيسا ملجلس االنضباط العام. 
خ��������دم القض��������اء العراق��������ي زه��������اء 35 خمس��������ة 
وثالثني عام��������ا كان خاللها كما ورد عنه في 
إحدى  الوثائق الرسمية   ))متميزا في عدالته 

وضليع��������ا باس��������تنباطه لألح��������كام دقيقا في 
إصدار  القرارات((، أس��������هم وش��������ارك في لجان 
خاص��������ة  بصياغة التش��������ريعات مث��������ل قانون 
املحاكم اإلداري��������ة  وقانون املعه��������د القضائي 
وقان��������ون العقوبات وغيرها، كما  ش��������ارك في 
العديد م��������ن املؤتمرات القانوني��������ة  من بينها 
)مؤتمر مكافح��������ة املخدرات واملس��������كرات في 
دول��������ة  البحرين( ومؤتمرات أخرى في  األردن 

ومصر ويوغوسالفيا. 
انتدبت��������ه محكم��������ة الع��������دل الدولية ف��������ي الهاي 
عض��������وا استش��������اريا له��������ا ب��������ني األع��������وام 1975 
إلى 1982  وش��������ارك في  لجنة حقوق اإلنس��������ان 
التابع��������ة لألمم املتحدة وأش��������رف على عدد من 
األطاري��������ح  والرس��������ائل القانونية وأس��������هم في 
 تأسيس جمعية الحقوقيني العراقيني واتحاد 

الحقوقيني العرب. 
توفي رحمه الله عام 1986. 

قضاة عراقيون

محمد أمين كمونة

كتاب قضائي

كما تط��������رق الكاتب ف��������ي املبحث الثاني 
ال��������ى "كل ما يمنع ف��������ي القض��������اء ابتداء 
يمنع دوما .. كل ما يمنع االبتداء  يمنع 

البقاء". 
وي��������دون الكات��������ب ف��������ي املبح��������ث الثالث: 

القاض��������ي نصب ناظ��������را للمس������������لمني ال 
مبط��������ال لحقوقه�������������م ))القاض��������ي  مأمور 
بالقض��������اء بالح��������ق(( )) القاضي مامور 
بالع��������دل(( كم��������ا تط��������رق ال��������ى موضوع 
الحجر أي من��������ع املالك من  التصرف في 

ماله لسبب شرعي. 
الراب��������ع  املبح��������ث  ف��������ي  البيات��������ي  واورد 
"الش��������هادة على إبطال قض��������اء القاضي 
ال تقب��������ل م��������ن حيث ان��������ه ال يصح رجوع 
ف��������ي موض��������ع  ع��������ن قضائ��������ه   القاض��������ي 

االجتهاد اذا كان مع شرائط الصحة.  
وان ال يعمل القاضي في سجل من قبله 
برأيه فالحكم اذا صدر من قبل قاض فال 
يجوز للقاضي ال��������ذي يليه  أن يتصرف 
في س��������جالت القضاة الذين سبقوه، أو 
يهم��������ل أحكامه��������م، وان كان الحكم على 

خالف رأي األخير. 
كما تناول الكاتب في املبحث الخامس 
خط��������أ القاضي في بيت املال )) القاضي 
ال تلحقه العهدة بالخطا في  القضاء اذا 

لم يكن متعمدا" ((، )) اذا أخطا القاضي 
كان خط��������وه عل��������ى املقضي علي��������ه، وأن 
تعم��������د كان عليه ((   ) من ترك واجبا" في 

الصون ضمن(. 
وأورد القاض��������ي ف��������ي الفص��������ل الثان��������ي 
القواع��������د الفقهية في الدع��������اوى والتهم 
واص��������ول املرافعات اما في املبحث  األول 
منه فتن��������اول ال تصلح الدع��������وى اال من 
مطل��������ق التصرف، وفي املبح��������ث الثاني 
تطرق ال��������ى انه ينظر في  ب��������اب الدعوى 
الى حال املنكر ، او املدعي ال الى املمكن 

وأن كان على خالف الظاهر.  
فيم��������ا ورد في املبح��������ث الثالث الدعوى 
على الغالب بما هو سبب على الحاضر، 
اما في املبحث الرابع بانه  دفع الدعوى 

صحيح ، وكذا دفع الدفع. 
كم��������ا تط��������رق القاض��������ي ف��������ي املبحث��������ني 
الخامس والس��������ادس موض��������وع حقوق 
العب��������اد ال تبطل بالتقادم، والدعوى مع 

 التناقض ال تصح.  
أما موضوعي التس��������وية بني الخصوم 
إال من عذر، والصلح جائز بني املسلمني 
اال صلح��������ا ح��������رم حالال او أح��������ل  حراما 
فتناول��������ه الكاتب في املبحثني الس��������ابع 

والثامن. 
ويختم الكاتب مؤلفه ببعض التوصيات 
واملقترحات بضمنها االهتمام بدراسة 
القواع��������د والضواب��������ط الفقهية  الخاصة 
في القضاء وأص��������ول التقاضي والعمل 

على تطبيقها في األحكام القضائية. 

القواعد والضوابط الفقهية في أصول التقاضي

 ■ غالف 

الكتاب

صدر عن دار الكتب العلمية كتاب للقاضي عبد الغف����ور محمد إسماعيل 

البيات������������ي بعنوان )القواع��������د  والضوابط الفقهية في أص��������ول التقاضي(، 

ويس��������تفتح املؤلف كتابه بالفص��������ل األول عن القواع��������د الفقهية في والية 

 القاض��������ي وف��������ي املبح��������ث األول يتن��������اول "التص��������رف على الرعي��������ة منوط 

باملصلحة، منزلة األمام من الرعية  منزلة الولي من اليتيم". 

قلم القاضي

في قرار رائع ومهم ملحكمة استئناف بابل االتحادية 
بصفتها التمييزية، أس��������س ملبدأ تمييزي مهم وهو 
 طبيع��������ة العالقة ب��������ني العقوبة الجزائي��������ة والعقوبة 
االنضباطية، حيث ان بعض الجهات الرقابية، ترى 
أن  إيقاع العقوب��������ة اإلدارية بحق املوظف يعد قرينة 
على إحالت��������ه للقضاء كي يعاقب جزائيا على الفعل 

 املرتكب من قبله. 
  القرار املرق��������م 950/ت/جزائي��������ة/2018 نص على ... 
الفعل املرتكب من قبل املتهم وان استوجب  العقوبة 
انضباطي��������ة إال انه ال يس��������توجب العقوبة الجزائية 
بالضرورة... علما ان املته��������م محال الى الجنح  وفق 
امل��������ادة 341 عقوبات. وهذه املادة تعاقب من تس��������بب 
بخطئه الجس��������يم في الحاق ضرر بأموال  ومصالح 
الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته.. 
ان كان ذل��������ك ناش��������ئا عن اهم��������ال جس��������يم  بواجبات 
وظيفت��������ه.. ونالحظ ان هذه املادة اش��������ترطت ملعاقبة 
املوظف ان يكون فعله دااًل على خطأ  جسيم من قبله، 
وان هذا الفعل تس��������بب بضرر جسيم أصاب الدائرة 
الت��������ي يعمل به��������ا. وبخالفه فإن املوظ��������ف  يكون غير 
مشمول باملادة أعاله. ولو افترضنا صحة االجراءات 
املتخ��������ذة من قب��������ل اإلدارة في مرحل��������ة  التحقيق، فإن 
وقائع الدعوى تش��������ير ال��������ى ان اإلدارة رأت ان مجرد 
معاقب��������ة املوظف انضباطيا تعني  ضرورة معاقبته 
جزائيا م��������ن قبل املحكمة املختص��������ة. وهذا ال يصح 
قانون��������ا، اذ ان س��������ياق العقوب��������ات  اإلداري��������ة مختلف 
عن س��������ياق العقوبات الجزائية. كما ان هنالك طرقا 
للطع��������ن بالعقوبة اإلدارية، فكيف  تعالج حالة الغاء 
تلك العقوب��������ة مقابل بقاء احتم��������ال تعرض املوظف 
للعقوب��������ة الجزائية بس��������بب نفس القضي��������ة  التي تم 

الغاء التهمة عنه امام القضاء اإلداري؟  
كما ان املشرع، منح اإلدارة امتيازا في جبر الضرر 
الجس��������يم الذي تعرضت له جراء الفعل املنس��������وب 
 للمته��������م وهو التضم��������ني، أي ان اإلدارة يمكنها ان 
تق��������وم بتضمني املوظف اس��������تنادا ألح��������كام قانون 
التضمني  رقم 31 لس��������نة 2015 دون الحاجة للجوء 
الى القض��������اء، وهذا التضمني يقترن بوجود ضرر 
في املال  العام. وان القانون منح اإلدارة الصالحية 
ف��������ي إحال��������ة املوظف ال��������ى القضاء رغ��������م تضمينه. 

البح��������ث،  الق��������رار  موض��������وع 
الى مس��������ألة  االنتب��������اه  لف��������ت 
العقوب��������ة  ان  وه��������ي  مهم��������ة 
تك��������ون  ق��������د  االنضباطي��������ة 
بع��������ض  الحاالت   ف��������ي  قرينة 
عل��������ى تكوي��������ن قناع��������ة كافية 
لكنها  املختص��������ة،  للمحكمة 
ال تعني ابدا انها قرينة على 
ادانة املتهم،  كون انه تعرض 

لعقوبة انضباطية.  

العقوبة الجزائية والعقوبة 
االنضباطية

ان الش��������خصية القانوني��������ة تزول بوفاة الش��������خص الطبيعي 
وه��������ذا م��������ا أوردته امل��������ادة 34ف1 مدن��������ي )-1 تبدأ  ش��������خصية 
االنس��������ان بتمام والدته حيا وتنتهي بموته( لذا فاذا اقيمت 
دعوى باس��������م ش��������خص متوفى او في  مواجهة شخص ميت 
تك��������ون الخصومة منعدمة وبالتالي ينع��������دم الحكم الصادر 
فيه��������ا فال يحوز حجية  االمر املقضي فيه فإذا توفي الخصم 
بع��������د اقام��������ة الدعوى فان ذل��������ك يؤدي الى وق��������ف  الخصومة 

 وانقطاعها لحني حضور من ينوب عن املتوفى من ورثته. 
  والقض��������اء العراقي يفرق بني وفاة الخصم قبل رفع الدعوى  
وبعدها حيث ان وفاة الش��������خص قب��������ل اقامة  الدعوى يؤدي 
ال��������ى عدم توجه الخصومة النتفاء اح��������د اركانها وهو طرف 
الخصومة، ام��������ا وفاة الخصم  بعد رف��������ع الدعوى فانه يكون 
توف��������ى بعد نش��������وء املرك��������ز القانون��������ي للخص��������م وينتقل الى 
الورث��������ة ل��������ذا ف��������ان  الخصومة التنقض��������ي وانما تس��������تمر في 
مواجه��������ة الورثة وه��������ذا مااش��������ارت اليه امل��������ادة 84 مرافعات 
بقولها   )ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد 
الخصوم( وتس��������تأنف املحكمة السير في الدعوى اذا  حضر 

الجلسة وارث املتوفى. 
  وفي بعض االحيان تتخذ املحكمة قرارها بتأجيل املرافعة 
ويطلب الخصم التوس��������ط لدى محكمة  االحوال الش��������خصية 
الستصدار القسام الشرعي للمتوفى بغية السير في الدعوى 
وهنا نشير الى املادة   5 مرافعات مدنية التي اشارت الى انه 
) يصح ان يكون احد الورث��������ة خصما في الدعوى التي تقام 
عل��������ى  امليت او له  ولكن الخصم في عني من اعيان التركة هو 

الوارث الحائز لتلك العني(. 
  وهنا البد من التفريق بني ش��������خصية املتوفى وبني الوارث 
الن التركة منفصلة عن اش��������خاص الورثة  واموالهم الخاصة 
حيث وكما هو معروف ش��������رعا وقانون��������ا انه ال تركة اال بعد 
س��������داد الديون بمعن��������ى ان  الدائنني يتقاض��������ون حقوقهم من 
التركة قبل انتقالها الى الورثة لذا يجب اقامة الدعوى اضافة 
الى ترك��������ة  مورثهم اذا كان الحق يتعلق بتركة املتوفى حتى 
يك��������ون التنفيذ على أموال املورث ال عل��������ى أموال  الوريث الن 
ش��������خصية الوريث ليس امتدادا لشخصية املورث وان موت 
املورث بال تركة هو س��������بب  من اس��������باب انقضاء االلتزام واذا 
توف��������ي الخصم دون ان يكون له وارث ف��������ان امواله تؤول الى 
خزينة  الدولة ووزير املالي��������ة اضافة لوظيفته يكون خصما 
قانونيا في الدعوى املقامة على تركة  الخصم  املتوفى وكذلك 
الحال اذا حكم على شخص باالعدام وصادرت الدولة امواله 
املنقول��������ة وغير املنقولة  ف��������ان وزير املالي��������ة إضافة لوظيفته 
يك��������ون هو الخص��������م القانون��������ي اال انه يجب ان تك��������ون وزارة 

املالي��������ة قد  وضعت يدها على امواله 
املص��������ادرة حتى يمك��������ن خصومتها 
اخيرا فانه تنقطع الخصومة لوفاة 
أحد  أطرافها وذلك بغض النظر عن 
موقعه القانوني سواء كان مدعي أو 
مدعى عليه وسواء كان طرف  أصلي 
أو متدخ��������ل أو مختص��������م وتنقط��������ع 
الخصومة لوف��������اة أحد أطرافها ولو 
لم يك��������ن طرف��������ا فيها كالول��������ي الذي 

 ينوب عن القاصر. 

خصومة المتوفى
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