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بابل/ مروان الفتالوي

رفع��������ت مكاتب التحقي��������ق القضائي ثق��������ًا كبيرًا 
ع��������ن كاه��������ل املحاك��������م العراقية، فقد ش��������كلت منذ 
تأسيسها رافدًا مهمًا لحسم الدعاوى، نّفس عن 
دور القضاء وسحب بساط التحقيق من معظم 

مراكز الشرطة.
ومّثلت هذه املكاتب تجرب��������ة ريادية في املنطقة 
الس��������يما في تعزيز التخصص القضائي، ففيما 
انش��������غلت بعض املحاكم بالتحقيق في اإلرهاب 
والجرائ��������م املنظم��������ة والنزاه��������ة وغيره��������ا، قامت 
ه��������ذه املكاتب بفتح مطب��������خ تحقيقي كبير ينظر 
كل الجرائ��������م املحلية األخرى ال��������واردة في قانون 

العقوبات.
وتنتش��������ر مكاتب التحقيق في عموم محافظات 

الب��������اد، إال أن باب��������ل بقي��������ت معقا رئيس��������يا لها 
كونه��������ا تتص��������در نظيراته��������ا باحتضانه��������ا 12 
مكتبًا تحقيقيًا حققت معدالت عالية في نس��������ب 

اإلنجاز.
ويقول رئيس محكمة اس��������تئناف بابل القاضي 
حس��������ن عبي��������د كاظ��������م، ملراس��������ل "القض��������اء"، "في 
زياراتنا املستمرة ملكاتب التحقيق نلمس تفاعل 

املواطنن وارتياحهم وتقبلهم لها".
وأضاف رئيس االستئناف أن "محكمتنا تمتلك 
12 مكت��������ب تحقي��������ق قضائي فهي تف��������وق جميع 
املحاكم ف��������ي الباد بهذه التجربة"، مش��������يرا إلى 
أنها "في األش��������هر الخمسة األولى فقط من العام 

الحالي أنجزت 18.696 قضية".
إل��������ى ذلك، قال القاضي حس��������ن مبدر حداوي إن 
"املواط��������ن تلمس إيجابيات هذه املكاتب بش��������كل 

كبير، وق��������د الحظ أنها توفر ل��������ه الوقت والجهد 
كثيرا عما سبق".

وأضاف ملراس��������ل "القض��������اء" أن "مكاتب التحقيق 
اختزل��������ت كل إجراءات الدعوى بأن يقدم املواطن 
طلبا مباش��������را إلى القاضي الذي بدوره يهمش 
عل��������ى ملفه الذي تتواجد أوراقه في غرفة املحقق 

جواره". 
وأكد حداوي أنه "في ظل زخم املراجعن هذا قد 
ينظر القاضي من 100 – 150 دعوى في اليوم الواحد 
 لبساطة اإلجراءات وإذا تكررت بعض الدعاوى 

فيكون العدد أكبر".
وأش��������ار ح��������داوي إل��������ى أن "مكات��������ب التحقيق في 
بابل تنظر جميع الجرائ��������م واملخالفات الواردة 
في قان��������ون العقوبات العراقي، س��������وى اإلرهاب 
والجريمة املنظمة ودع��������اوى النزاهة فتنظر في 

املحاكم املوجودة في مقر االستئناف".
من جانب��������ه، ق��������ال القاضي عاء جودت جاس��������م 
مراك��������ز  ف��������ي  التحقي��������ق  إج��������راءات  "اغل��������ب  إن 
 الش��������رطة س��������ابقًا ق��������د تاش��������ت بوج��������ود ه��������ذه

املكاتب".
وف��������ي املقارن��������ة ب��������ن مراك��������ز الش��������رطة ومكاتب 
التحقيق القضائي، أوضح جاسم ل�"القضاء" انه 
"عند إقامة احد املواطنن ش��������كوى في الس��������ابق 
لدى مراكز الش��������رطة ربما تتواص��������ل إجراءاتها 
م��������ن 4 – 5 أيام، اآلن مكاتب التحقيق تختصرها 
ف��������ي نصف س��������اعة، ألن هذه مهمتها األس��������اس، 
بعك��������س مراكز الش��������رطة التي تقع عل��������ى عاتقها 

مهام أكثر".
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جتربة يابانية نقلها القضاء العراقي لتشكل رافدًا مهمًا حلسم الدعاوى

مكاتب التحقيق متنح املحاكم جرعات هواء
 والقا�ضي فيها ينظر نحو 100 دعوى يوميا

الصرح القضائي األكبر الوجه المشرق للقضاء العراقي/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ عدنان صبيح

فاقمت موجات الهج��������رة الداخلية والخارجية من 
ح��������االت الطاق في الباد، وق��������ال قضاة وباحثون 
إن املناط��������ق التي لجأ إليها النازحون كانت األكثر 
بالنس��������بة ل��������ورود دع��������اوى الطاق بس��������بب تردي 
األوضاع االقتصادية التي سببها التدهور األمني 

في املحافظات الساخنة.
وبموجب اإلحصاءات الرسمية فأن حاالت الطاق 
ازدادت خال الشهرين األخيرين وتجاوزت ال�9500 
حالة، فيما وصلت من��������ذ بداية العام الحالي نحو 

41250 طاقًا.
ويؤش��������ر القاضي س��������عد عبد الكريم، نائب رئيس 
اس��������تئناف الك��������رخ، "زي��������ادة ف��������ي مع��������دالت الطاق 
خال األش��������هر األخيرة الس��������يما في مناطق إيواء 

واستقبال النازحن".
ويعلل ذلك في حديث مع "القضاء"، بأن "الهجرتن 
الداخلي��������ة والخارجي��������ة أدتا إلى ارتف��������اع املعدالت، 
إضاف��������ة إل��������ى العوامل األخ��������رى املتعلق��������ة بالحالة 

االقتصادية".
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موجات الهجرة 
تفاقم الطالق

بغداد/ دعاء آزاد

دع��������ا قضاة أحوال ش��������خصية إل��������ى ضرورة 
إيجاد تعديل تشريعي يمنح املرأة إمكانية 
اصطحاب أطفالها القاصرين عند السفر في 
حالة انفصال الزوجن، مؤكدين أن املش��������رع 
العراقي حصر الوالية على القاصرين باألب، 
في وقت تتزايد معاناة النس��������اء ممن يرغنب 
باصطح��������اب أطفالهن الس��������يما في الحاالت 

اإلنسانية التي تتطلب وجود األم.
وق��������ال قاض��������ي محكمة األحوال الش��������خصية 
إي��������اد كاظ��������م رش��������اد إن ""دائ��������رة الج��������وازات 

تشترط موافقة األب للسماح بسفر القاصر 
حتى وان كانت الحضانة للزوجة".

وزاد أن "هن��������اك تأيي��������د حضان��������ة يتيح لألم 
مراجعة مؤسس��������ات الدولة كافة باس��������تثناء 
دائ��������رة الج��������وازات"، وي��������رى أن "ذل��������ك س��������بب 
مش��������اكل عديدة لنس��������اء يعانن ف��������ي حاالت 

ملحة تتطلب سفرهن مع أطفالهن".
ولف��������ت الى "تك��������رار ه��������ذه القضايا الس��������يما 
لنس��������اء فق��������دن أزواجه��������ن وال يملك��������ن حجة 
مفقود"، ويفّسر على أن ذلك "يعني استحالة 

استحصال موافقة األب".
من جانبه، افاد قاضي األحوال الش��������خصية 

اآلخر عبد الرحمن شال فرحان بأن "املحكمة 
مقيدة بنصوص القانون املدني التي تؤكد 

أن األب الولي الجبري ألبنه القاصر".
ويدع��������و قاض��������ي األح��������وال الش��������خصية إلى 
"تدخ��������ل تش��������ريعي يفت��������ح املجال ام��������ام األم 
للس��������فر في الح��������االت االنس��������انية فقد تكون 
هي مريضة وال تس��������تطيع ت��������رك أبنها الذي 
قد يتطلب عاج��������ه مغادرة الباد"، مبينًا أن 
"هذه التعديات تأتي كأحد حلول مواجهة 

تزايد حاالت الطاق".
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دعوات لتعديل ت�ضريعي يتيح للمراأة ال�ضفر مع اأطفالها القا�ضرين

البصرة/ القضاء

أصدرت محكم��������ة جنايات البصرة 
حكم��������ًا باإلع��������دام لخلي��������ة إرهابي��������ة 
خطيرة مارست عمليات قتل ألفراد 

شرطة وصحوات في بغداد.
ووفق��������ًا العتراف��������ات الجن��������اة فأنهم 
كانوا يقومون بدهم دور العناصر 
أزياء عس��������كرية  األمني��������ة مرتدي��������ن 
وينف��������ذون  الضحاي��������ا،  إليه��������ام 
عملياته��������م بالتع��������اون م��������ع جيوب 

إرهابية من أهالي املنطقة.
وأف��������ادت االعتراف��������ات ب��������أن إح��������دى 
العملي��������ات كان ضحيتها عنصرين 
اثنن من الق��������وات األمنية وهما من 
س��������كان قرية العريفي��������ة، حيث جاء 

إل��������ى العصاب��������ة أم��������ر بتصفيتهما، 
فتحركوا على ش��������كل مفرزة أمنية، 
مرتدي��������ن لثام��������ًا عل��������ى وجوهه��������م، 
أب��������واب دار الضحيت��������ن،  وطرق��������وا 
وزعم��������وا أن دخوله��������م ه��������و لغرض 
التفتي��������ش الروتين��������ي والبحث عن 

األسلحة غير املرخصة.
واعت��������رف املجرم��������ون بأنهم اطلعوا 
الرس��������مية  املستمس��������كات  عل��������ى 
العائل��������ة  رب  أن  فتب��������ّن  للعائل��������ة، 
وول��������ده املقصودان، وإنهم ينتميان 

إلى قوات الشرطة.
وتشير اعترافاتهم إلى أنهم بعد أن 
ابلغوا األب وأبن��������ه بأنهما "مرتدان 
وعقوبتهم��������ا اله��������اك"، أطل��������ق احد 
املجرم��������ن النار عليهم��������ا فارداهما 

قتلى في الحال وانس��������حبا بسرعة 
من موقع الحادث.

أم��������ا العملية األخ��������رى فخلفت أربع 
ضحاي��������ا من إح��������دى العائات التي 
تعمل لصال��������ح مجالس الصحوات 

في جسر ديالى.
وتفيد االعترافات بأنهم دخلوا دار 
الضحايا ليًا بالس��������يناريو نفسه، 
فأس��������فر التفتيش عن التعرف على 
أف��������راد الصح��������وات وه��������م ش��������قيقان 
ونجل احدهم��������ا وقريب��������ه، ففتحوا 
الني��������ران عل��������ى الضحايا م��������ا أوقع 
اثنن منه��������م قتا في الح��������ال، فيما 
أصيب اآلخ��������ران لكنهما توفيا بعد 

ذلك متأثرين بجروحهم.
ولتك��������رار الح��������ادث، أول��������ت الجهات 

بملف��������ات  املختص��������ة  التحقيقي��������ة 
اإلرهاب والجريم��������ة املنظمة أهمية 
ف��������ي اقتف��������اء اث��������ر ه��������ذه املجموع��������ة 

والقبض عليها.
أسهم االس��������تماع إلى إفادات سكان 
املنطقة وذوي الضحايا في التعرف 
عل��������ى املام��������ح األولي��������ة للجريمتن 

وتشخيص املتورطن فيها.
واس��������تمر البح��������ث عن الجن��������اة ملدة 
من الزمن، وم��������ن بعدها تم القبض 
على ثاثة منهم في البصرة نتيجة 
دقيق��������ة  اس��������تخبارية  معلوم��������ات 

وبحوزتهم عجلة من طراز 1994.
وقف املتهمون أمام القضاء ووجهت 
إليه��������م ته��������م ع��������ن جريم��������ة االنتماء 
إل��������ى تنظي��������م إرهاب��������ي وتنفيذه��������م 

عمليات قتل، واعترفوا بما نس��������ب 
إليهم وجاءت هذه األقوال مطابقة 
للوقائ��������ع وبقي��������ة األدلة بم��������ا فيها 

إفادات الشهود.
وغالب��������ًا م��������ا يب��������ث تنظي��������م داع��������ش 
ع��������ن  مص��������ورة  أفام��������ا  اإلرهاب��������ي 
عمليات إرهابية كجزء  من فلس��������فة 
دموية هدفها ب��������ث الرعب والخوف 
في نف��������وس املواطن��������ن، حيث يقوم 
بها متنكرا بأزياء عسكرية لتمويه 
ضحاي��������اه، حتى أنه يق��������وم أحيانا، 
الفيديوهات بنصب  بحس��������ب هذه 
سيطرات وهمية متنكرا بزي القوات 

األمنية الصطياد الضحايا.
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العصابة أوهمت الضحايا بلباس عسكري واقتحمت منازل بغية تفتيشها

جنايات الب�ضرة: الإعدام خللية اإرهابية قتلت �ضرطة و�ضحوات فـي بغداد

على أنظمة
السلطة القضائية االتحادية

حّمل 
تطبيق 

اندرويد وأبل ستور

ال يختلف اثنان في مقدرة وس��������ائل اإلعام على تشكيل 
الرأي العام نحو مختلف القضايا ومنها اإلعام الجديد 

الذي أضحى يلقى قبوال متزايدا ومتناميا.
ولعل زيادة العبء على اإلعام في واقعنا الحاضر ترجع 
الى ان��������ه تتجاذبه جهتان: مؤسس��������ات األمس بكوادرها 
ومهنيته��������ا وخلفيته��������ا اإلعامية، واملواط��������ن الذي غدا 
الي��������وم بأدواته الصغيرة مؤسس��������ة إعامي��������ة متكاملة، 
يوجه��������ه الرأي الع��������ام نحو قضية ويصرف��������ه عن أخرى، 
وش��������واهد الواقع أكثر من الحصر، لذا فإنه من الطبيعي 
أن تصاح��������ب هذه الفوضى العارمة في إبحارات اإلعام 
الجديد مغالطات وتش��������ويه للحقائق ال سيما إذا كانت 
هناك نوايا س��������يئة ودس��������ائس هي في ح��������د ذاتها تربة 
خصبة للشائعات وانتش��������ارها والترويج لها على أنها 
حقائق مس��������لمة. هذه الحتمية اإلعامية التي نعيشها 
كان ال بد من مواجهته��������ا بمهنية تزيل الضبابية عنها 
وتصح��������ح م��������ا فيها م��������ن مغالط��������ات، وإن كان ذلك ليس 

باليسير إال أن ما ال يدرك كله ال يترك جله. 
لذا تبلورت فكرة ضرورة وجود املركز االعامي للسلطة 
القضائي��������ة لتكون مهمته التواصل مع وس��������ائل اإلعام 
س��������واء مرئي��������ة أو مق��������روءة أو مس��������موعة أو إلكترونية ؛ 
لتمثيل جهته في كل ما يتعلق بشؤونها، وفكرة ضرورة 
وجود املركز االعامي ، وهي فكرة مطبقة في الكثير من 
دول العالم التي فطنت إلى حتمية اس��������تحداثها بسبب 

التطورات الهائلة في مجال تدفق املعلومات.  
ثم كان��������ت هذه الصحيف��������ة االلكترونية اح��������دى نتاجات 
املركز االعامي وهي احد ادواته للتواصل مع الجمهور 
لبي��������ان الوجه الحقيقي للقض��������اء وطبيعة عمل االجهزة 
القضائية واملحاكم لتقديم الخدمة القضائية للمواطن 
واشاعة الثقافة والوعي القانوني والقضائي للجمهور 
من خال االخبار والتحقيقات واملقاالت التي ستنش��������ر 
ف��������ي ه��������ذه الصحيف��������ة االلكتروني��������ة لتك��������ون م��������ع املوقع 
االلكترون��������ي للس��������لطة القضائي��������ة راف��������دا مهم��������ا للوعي 

القضائي للجمهور.

الإعالم الق�ضائي ودوره 
يف توعية اجلمهور

بغداد/ سحر حسين

أفاد مس��������ؤول قضائي بعدم إمكانية اإلدانة 
على أساس الوثائق املنشورة عبر اإلنترنت 
ووس��������ائل اإلع��������ام، مش��������يرًا إلى أنه��������ا قرينة 

يمكن االستدالل بها عن الجريمة.
وقال نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة 
القاضي س��������الم روض��������ان إن "مهم��������ة اإلعام 
هي نش��������ر الحقيقة وإيصالها إلى الجمهور، 
والكش��������ف عّما يدور من نشاطات السلطات 
بما ال يتعارض والجانب األمني أو الخطط 
العس��������كرية املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي قانون 

العقوبات". ويؤكد ف��������ي حديث إلى "القضاء" 
أحقي��������ة املتض��������رر م��������ن وس��������ائل اإلع��������ام في 

"اللجوء إلى القضاء حال تجاوزت دورها".
وينتق��������د روضان املش��������ّرع العراق��������ي؛ ألنه "لم 
يصدر قوان��������ن تنظم الجرائ��������م االلكترونية 
برغم وجود عقول عراقية"، داعيًا إلى "إفادة 
القضاء بالخبرات املوجودة في املؤسس��������ات 

األكاديمية املتخصصة بهذا املجال". 
وذكر إن "القانون ال يعّد نش��������ر الوثائق عبر 
وس��������ائل اإلع��������ام أدلة لإلثب��������ات وإنما قرائن 
يمكن االس��������تدالل بها"، منوه��������ًا إلى "الحاجة 
إل��������ى أدل��������ة اخ��������رى تؤك��������د وج��������ود املخالف��������ة 

القانوني��������ة م��������ن خ��������ال تحري��������ات تجريه��������ا 
الجه��������ات املختصة". من جانبه، يقول قاضي 
محكمة النش��������ر واألعام راضي الفرطوسي، 
إن "اللج��������وء إلى ع��������رض الوثائ��������ق من خال 
وس��������ائل التواص��������ل االجتماع��������ي بعي��������دا عن 

القضاء ال يعد تحريكًا للدعوى". 
ويأسف الفرطوسي في حديث مع "القضاء"، 
الن البعض "يستغل مواقع التواصل لفضح 
األش��������خاص كأن يدعي أنه��������ا توثق عمليات 

فساد".
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بغداد/ سحر حسين 

يعّرف نائب رئيس محكمة استئناف 
الرصاف��������ة القاض��������ي س��������الم روضان 
مهمة اإلعام في أنها "نشر الحقيقة 
وإيصالها إلى الجمهور، والكش��������ف 
عّما يدور من نش��������اطات الس��������لطات 
بما ال يتعارض والجانب األمني أو 
الخطط العسكرية املنصوص عليها 

في قانون العقوبات".
ويؤكد ف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القضاء" 
أحقية املتضرر من وس��������ائل اإلعام 
ف��������ي "اللج��������وء إل��������ى القض��������اء ح��������ال 

تجاوزت دورها".
ويتح��������ّدث روض��������ان ع��������ن "قضايا ال 
تح��������رك إال بطل��������ب من املجن��������ى عليه 
)املتض��������رر(، كما في نش��������ر وس��������ائل 
اإلعام وثائ��������ق تدخل ضمن الحياة 

الشخصية للمواطن".
وفيم��������ا يتعل��������ق باملوق��������ف القانوني 
لنش��������ر هذه الوثائق، ي��������رى "أنها قد 
تدخ��������ل ف��������ي مفه��������وم النظ��������ام العام 
للدول��������ة، اذا أس��������همت ف��������ي ح��������دوث 

إرباك اقتصادي، أو تعلقت بملفات 
أمنية".

ويدعو "السلطات إلى إخبار رئاسة 
االّدعاء الع��������ام، أو قاضي التحقيق، 
أو السلطة التحقيقية املختصة، في 
حال سجلت مثل هكذا خروق، ألجل 
دراستها ومنحها الوصف القانوني 
املناس��������ب".  وردًا على س��������ؤال يتعلق 
بنش��������ر الوثائق املالي��������ة، أجاب نائب 
رئي��������س اس��������تئناف الرصاف��������ة "يحق 
للمواطن الحص��������ول على املعلومات 
املالي��������ة بش��������فافية، كالتي تش��������خص 

خروقًا في املؤسسات الرسمية".
"بع��������ض  ب��������ان  روض��������ان  ويس��������تدل 
التش��������ريعات تّوج��������ب عل��������ى الدوائر 
نش��������ر وثائقه��������ا في وس��������ائل اإلعام 
وم��������ن بينها دي��������وان الرقاب��������ة املالية 

وهيئة النزاهة".
وفيما ش��������دد على أن "ح��������ق التعبير 
ع��������ن الرأي مكفول"، أك��������د ان "القانون 

النافذ يرسم مامح هذا الحق".
 وفي مقابل ذلك، أشار إلى "عدم جواز 
تس��������ريب معلوم��������ات حص��������ل عليها 

املوظ��������ف من خ��������ال عمله الرس��������مي 
تخص الدائرة التي ينتس��������ب إليها"، 
متطرقًا إلى "نصوص عقابية تمنع 
هذه االفعال"، لكنه عاد ليجزم "ما لم 

يجد به نص فهو مباح".
بحس��������ب روضان-  القضاء-  والتفت 
إلى "أهمية اإلعام، بوصفه وس��������يلة 
العّلة  لارتقاء باملجتمع"، ويلخص 
من انشاء محكمة متخصصة للنشر 
في الع��������ام 2010 بأنها "تحفظ كرامة 

اإلعام وتّدعم نشاطه".
ويسترسل "منذ تشكيل املحكمة لم 
يصدر س��������وى حكم أو اثنن بعقوبة 
ش��������خص نش��������ر وثائق عبر اإلعام"، 
وارج��������ع ه��������ذا التّوج��������ه إل��������ى "ح��������ق 
املواط��������ن في الحصول على املعلومة 
القضاء  الدستور، وحرص  بموجب 
عل��������ى تطبي��������ق املب��������ادئ اإلنس��������انية 

والدستورية".
"التقاض��������ي ح��������ق  وبرغ��������م قول��������ه أن 
مكف��������ول ل��������كل مواط��������ن"، اف��������اد ب��������أن 
"تحريك ش��������كوى ض��������د صحفين أو 
مؤسس��������ات إعامية ال تعني اإلدانة؛ 

ألن األم��������ر لم يتخط مرحل��������ة االتهام 
الذي سيتحقق منه القاضي من أجل 

الوصول إلى الحقيقة".
الت��������ي  التس��������اؤالت  وبخص��������وص 
يطرحها الراي العام عن مهام االّدعاء 
العام ف��������ي تحريك دع��������اوى الوثائق 
املس��������ربة إعاميًا، يعّل��������ق روضان أن 
"الجه��������از ي��������ؤدي دوره مت��������ى يصله 
إخبار ع��������ن وجود جريم��������ة، وتحرك 

الشكوى بشأنها".
ويواصل بالقول إن "الجهات املكلفة 
باإلخب��������ار له��������ا الح��������ق أن تطلب من 
االدعاء العام تحريك الش��������كوى، ومن 
بينه��������ا االجه��������زة االمني��������ة كوزارتي 
الداخلي��������ة والدفاع، اذا تبن أن الفعل 
يشكل خرقا لقواعد السرية او لألمن 

الوطني للبلد".
لكنه عاد ليوضح أن "نشر وتسريب 
وثائق ال تتعلق باألسرار العسكرية، 
انما عن مبال��������غ مالية لصفقة تحوم 
حوله��������ا تهم فس��������اد ال يع��������ّد جريمة، 
انما نوعًا من الشفافية أكدت عليها 

قوانن النزاهة والرقابة املالية".

وإذا كان النشر عبر االنترنت يشير 
روض��������ان إلى أن "القضاء يتعامل مع 
أدوات الحي��������اة الحديث��������ة، ول��������م يعّد 
التكنولوجيا نوعًا م��������ن الجرم، أنما 
واحدة من مفردات تكوين الجريمة".

ويؤك��������د أن "اغلب الجرائم منصوص 
عليها ف��������ي قان��������ون العقوبات ضمن 
الجرائم العامة من الناحية املبدئية، 
بالوس��������ائل  نف��������ذت  لكونها  ولي��������س 
االلكتروني��������ة، كالق��������ذف او الس��������ب أو 

تسريب املعلومة".
وينتق��������د روض��������ان املش��������ّرع العراقي؛ 
ألنه "لم يصدر قوانن تنظم الجرائم 
االلكتروني��������ة برغ��������م وج��������ود عق��������ول 
عراقي��������ة"، داعيًا إلى "إف��������ادة القضاء 
بالخبرات املوجودة في املؤسس��������ات 
به��������ذا  املتخصص��������ة  األكاديمي��������ة 

املجال". 

وذكر إن "القانون ال يعّد نشر الوثائق 
عب��������ر وس��������ائل اإلعام أدل��������ة لإلثبات 
وإنما قرائن يمكن االس��������تدالل بها"، 
منوهًا إل��������ى "الحاجة إلى أدلة اخرى 
تؤكد وج��������ود املخالفة القانونية من 
خ��������ال تحري��������ات تجريه��������ا الجهات 

املختصة".
م��������ن جانبه، يق��������ول قاض��������ي محكمة 
النش��������ر واألعام راضي الفرطوسي، 
إن "اللج��������وء إلى ع��������رض الوثائق من 
خال وس��������ائل التواصل االجتماعي 
بعيدا ع��������ن القضاء ال يع��������د تحريكًا 

للدعوى".
 ويأس��������ف الفرطوسي في حديث مع 
"القضاء"، الن البعض "يستغل مواقع 
التواص��������ل لفض��������ح األش��������خاص كأن 

يدعي أنها توثق عمليات فساد".
"هن��������اك  أن  الفرطوس��������ي  وأوض��������ح 

ملفات يقوم بتحريكها اإلدعاء العام 
الدعاوى بصددها بعد نش��������رها في 
وسائل التوصل االجتماعي، السيما 
القضايا الكب��������رى كالتي تخص امن 

البلد وسامة مواطنيه".
ودع��������ا الفرطوس��������ي "اإلعامين إلى 
التعامل مع محكمة النشر بجدية في 
أنها املس��������ؤولة ع��������ن البت في قضايا 
اإلع��������ام"، مش��������ددًا عل��������ى أن "املحكمة 
أس��������همت كثيرا في إنصاف الوس��������ط 
الصحفي وحافظت على حرية الرأي 

والتعبير".
ويجزم قاض��������ي املحكمة ب�أن "العراق 
ه��������و الدول��������ة الوحي��������دة إضاف��������ة إلى 
لبنان في الوطن العربي التي توجد 
فيه��������ا محكمة متخصص��������ة بقضايا 

النشر واإلعام".
وش��������هد الع��������راق انفتاح��������ًا إعامي��������ًا 
بع��������د الع��������ام 2003، واخ��������ذت بع��������ض 
تنش��������ر  والصح��������ف  الفضائي��������ات 
وثائ��������ق عن مؤسس��������ات ف��������ي الدولة 
تتعل��������ق بتهم فس��������اد مال��������ي واداري، 
أو معلوم��������ات أخرى في صميم عمل 

الجهات الرسمية.
وتعّد محكمة النشر واإلعام واحدة 
من املحاكم املتخصص��������ة في العراق 
وتأسست في العام 2010، وقد القى 
الوس��������ط  اس��������تحداثها ترحيب��������ًا من 
اإلعام��������ي، وتش��������ير اإلحصاءات عن 
قراراته��������ا إل��������ى أكثر م��������ن %90 كانت 
لصالح األس��������رة الصحفي��������ة، وتنظر 
هذه املحكم��������ة في الجانبن الجزائي 

واملدني.

بغداد/ محمد سامي

افتتحت السلطة القضائية 
االحتادية دار القضاء ببغداد 
اجلديدة في مبنى مجاور 
لرئاسة استئناف الرصافة 
االحتادية، فيما أنشأت 
مكتب حتقيق قضائي داخل 
اجملمع القضائي اجلديد 
الذي يضم 4 محاكم، وهو 
ما رحبت به هيئة انتداب 
احملامني هناك وأكدت أنه 
يتناسب ومكانة القضاء بني 
املواطنني.

والحظ مراس��������ل "القضاء" خال 
تجواله في أروقة املبنى الجديد 
طريقة توزيع املحاكم مؤكدا أن 
"الطابق األرضي خصص لعقود 
ال��������زواج وفق نظ��������ام الكاونترات 
البواب��������ة االلكترونية وهناك  أو 
ق��������اض مخت��������ص فق��������ط لعق��������ود 

الزواج".
أما الطابق األول فكان من نصيب 
محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية 
بينم��������ا الثاني ملحكم��������ة البداءة،  
وفيما خص��������ص الطابق الثالث 
ملحكم��������ة التحقي��������ق، كان الرابع 
التحقي��������ق  ملكت��������ب  مخصص��������ا 
القضائ��������ي الذي تتولى رئاس��������ة 
االستئناف اإلشراف عليه بشكل 

مباشر؛ ألنه قريب منها.
ويق��������ول القاض��������ي عبد الس��������تار 
الرس��������مي  املتح��������دث  بيرق��������دار 
للس��������لطة القضائي��������ة في حديث 
"الس��������لطة  إن  "القض��������اء"  إل��������ى 
القضائي��������ة االتحادي��������ة افتتحت 
مق��������را جدي��������دا ل��������دار القضاء في 
بغداد الجديدة، بدال عن البناية 
السابقة التي كانت مستأجرة"، 
الس��������لطة  "رئاس��������ة  أن  مضيف��������ا 
القضائية تحرص دائمًا على أن 

تكون األبنية الئقة بالقضاء".
 وأض��������اف أن "املق��������ر الجديد كان 

إل��������ى وزارة الع��������دل ولكن  تابعا 
نتيج��������ة تنازلن��������ا ع��������ن حصتنا 
في ال��������وزارة حصلن��������ا على هذه 
البناية"، متابعا أنه "مقر حديث 
التش��������ييد ول��������م يش��������غل س��������ابقا 
ويحت��������وي على 4 طوابق مكيفة 

مركزيا".
وأشار إلى أن "رئاسة االستئناف 
نقلت جميع محاكم دار القضاء 
في بغداد الجديدة إلى هذا املقر؛ 
وهي محاكم الب��������داءة واألحوال 
الشخصية فضا عن محكمتي 
التحقي��������ق والجنح اللتن كانتا 
ملحقت��������ن ب��������دار القض��������اء ف��������ي 

مدينة الصدر".
ولفت بيرق��������دار إل��������ى أن "انتقال 
املحكم��������ة إلى البناي��������ة الجديدة 
كن��������ا  إذ  للدول��������ة  أم��������واال  وف��������ر 
نستأجر بنايتن بمبالغ ليست 
بالقليلة فضا عن وجود حراس 
للبنايتن  ش��������خصين وحراس 
إضافة إل��������ى الطاقة الكهربائية، 
اختصر  الجدي��������د  املق��������ر  ولك��������ن 

املصروفات في مكان واحد".
الجدي��������دة  البناي��������ة  وس��������اعدت 

اس��������تحداث مكتب تحقيق  على 
قضائي ونقلت له قضايا خمسة 
مراكز ش��������رطة ليتولى التحقيق 
أكفاء  فيه محققون قضائي��������ون 
بدال عن ضباط التحقيق، علما 
أن ه��������ذا املكت��������ب يتك��������ون م��������ن 3 

قضاة و11 محققًا.
وأورد بيرق��������دار ان "دار القضاء 
لبغ��������داد الجديدة ليس��������ت ضمن 
مقر رئاس��������ة استئناف الرصافة 

إنما هي في مبنى مجاور".
ونّوه املتحدث الرسمي للسلطة 
القضائية إل��������ى أن "توفير املكان 
املناسب للقضاة واملوظفن اثر 
في سرعة حس��������م الدعاوى، كما 
أن للق��������رب املكاني بن املحققن 
اث��������رًا ايجابيًا  التحقيق  وقضاة 
اذ اختصرنا املسافة والوقت في 

انجاز العمل".
وخلص املتحدث الرس��������مي إلى 
أن "الس��������لطة القضائي��������ة تول��������ي 
اهتماما كبيرا بامللف العمراني 
لها  التابع��������ة  املبان��������ي  واظه��������ار 
القضاء  وهيب��������ة  يلي��������ق  بنح��������و 

العراقي ومكانته".

م��������ن جانب��������ه، ذكر رئي��������س غرفة 
االنت��������داب ف��������ي محكم��������ة بغ��������داد 
س��������عيد  املحام��������ي  الجدي��������دة 
السعيد في حديث مع "القضاء" 
أن "املحاك��������م ف��������ي البناي��������ة كانت 
مش��������تتة وخ��������ارج االختص��������اص 

املكاني".
وشدد على أن "البناية الجديدة 
وفرت قربًا للمحامن بن املحاكم 
خاص��������ة انها قريبة من رئاس��������ة 
الجنايات  ومحكمة  االستئناف 
فضا ع��������ن ان البناي��������ة الجديدة 

هيأت غرفتن للمحامن".
وأك��������د مواطن��������ون التق��������ت به��������م 
الجدي��������د  "امل��������كان  أن  "القض��������اء" 
يخفف عن عاتقنا ويوفر الوقت 
املعام��������ات"،  إلنج��������از  والجه��������د 
وأكدوا أن "املكان واسع ونظيف 
ومب��������رد وه��������و م��������ا كن��������ا نفتق��������ر 
إلي��������ه في املبنى الس��������ابق إضافة 
إل��������ى االس��������تعامات النموذجية 
املتط��������ورة الت��������ي يحتويها وفق 
نظ��������ام الكابينات وه��������ي تجربة 
نادرة وقليلة بالنسبة ملؤسسات 

الدولة".

قضاة: محكمة النشر حافظت على حرية التعبير والعمل الصحفي

الوثائق فـي الإعالم والنرتنت "قرينة" حتتاج لأدلة اأخرى تثبت اجلرمية

املقر اجلديد يحتوي استعالمات متطورة.. ويشهد ترحيبا من املراجعني دعوات لتعديل تشريعي يخّول الزوجة مرافقتهم في "احلاالت اإلنسانية"

ال�ضلطة الق�ضائية جتمع حماكم بغداد اجلديدة 
مببنى من 4 طوابق

�ضفر القا�ضرين يتطلب موافقة الأب
وح�ضانة الأم غري كافية
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بغداد/ دعاء آزاد

يتحّدث قض��������اة متخصصون بالدعاوى 
الش��������رعية عن عدم إمكانية س��������فر األوالد 
القاصري��������ن من دون موافق��������ة األب، داعن 
إل��������ى تدخ��������ل تش��������ريعي يخ��������ّول الزوجة 
مرافقتهم في الحاالت اإلنس��������انية، بعيدًا 

عن هذه املوافقة.
وأش��������اروا إلى أن حضان��������ة األم البنها ال 
يمنحها حق التفرد بمغادرة الباد معه، 
إال األرمل��������ة الحاصل��������ة على حج��������ة بذلك، 
ش��������ارحن إمكانية تدخ��������ل ذوي الزوجن 

في هذا امللف إذا كان أحدهما متوفى.
ويقول قاضي محكمة األحوال الشخصية 
إياد كاظم رشاد ان "املشّرع حصر مبدئيًا 
الوالية الجبرية عل��������ى القاصرين باألب، 
وأن ل��������ه الرعاي��������ة واإلش��������راف حت��������ى بعد 

الفرقة  بن الزوجن".
وأضاف رش��������اد ف��������ي حدي��������ث ل��"القضاء"، 
أن "دائ��������رة الج��������وازات تش��������ترط موافقته 
للسماح بس��������فر القاصر حتى وان كانت 

الحضانة للزوجة".
وزاد أن "هن��������اك تأييد حضانة يتيح لألم 
مراجعة مؤسسات الدولة كافة باستثناء 
دائ��������رة الج��������وازات"، ويرى أن "ذلك س��������بب 
مش��������اكل عديدة لنساء يعانن في حاالت 

ملحة تتطلب سفرهن مع أطفالهن".
ولف��������ت الى "تكرار هذه القضايا الس��������يما 
لنس��������اء فقدن أزواجه��������ن وال يملكن حجة 
مفق��������ود"، ويفّس��������ر عل��������ى أن ذل��������ك "يعني 

استحالة استحصال موافقة األب".
ويروي قاضي االحوال الشخصية قصة 
ام��������رأة هجرها زوجها من��������ذ اكثر من عام 
بالقول إن "سيدة قدمت طلبًا إلى املحكمة 
للحصول على حجة سفر مع ذويها إلى 

أحدى الدول ويرافقهم أبنها القاصر".
وذكر رش��������اد أن "امل��������رأة فق��������دت االتصال 
بزوجه��������ا بع��������د ان هجره��������ا وتركه��������ا من 
دون معي��������ل"، مش��������يرًا إلى أن "الس��������ياقات 
القانوني��������ة الت��������ي تف��������رض موافق��������ة األب 
الصطح��������اب االب��������ن حرمتها م��������ن فرصة 

السفر".
وعن حق أهل ال��������زوج املتوفى االعتراض 
على سفر األم مع أبنها رّد قاضي األحوال 
الشخصية أن "األرملة تأخذ مكان الولي 
الجب��������ري وتص��������در حج��������ة وصاي��������ة على 

االوالد واالموال بعد وفاة زوجها".
وأورد أن "املحكم��������ة تبح��������ث عن مصلحة 
االبن في الس��������فر، فأن تحققت تأذن لهما 

بمغ��������ادرة الباد، وأن وج��������دت ضررًا في 
ذلك تأخذ باعتراض ذوي األب".

 لكن رش��������اد ال يرى ضيرًا في س��������فر االبن 
م��������ع والدت��������ه األرملة، وعّده "غير مس��������قط 
لحضانتها؛ ألنه ف��������ي الغالب أما للعاج 

أو السياحة".
ويدعو في الوق��������ت ذاته، محكمة التمييز 
إلى "تفعيل قراره��������ا املرقم 3078 الصادر 
م��������ن الهيئ��������ة االح��������وال الش��������خصية الذي 
ينص على ان طلب املدعية لحجة السفر 
ال يكون بدعوى تقام امام القضاء، وإنما 
حج��������ة تتوالها املحكم��������ة وتتحقق منها 
بعد تّوفر الش��������روط، على أن  تتعهد األم 

بإعادة االوالد وتقدم الكفيل الضامن".
وتابع رش��������اد "وفق القرار أعطي الضوء 
األخضر لألم بالس��������فر مع طفلها، إال أنه 
تّوقف ف��������ي وقت الحق"، معرب��������ًا عن امله 
ب�"اعادة العمل، إلس��������هامه في حل العديد 
من املش��������كات خاصة ملن فق��������دت زوجها 

وال تملك حجة بذلك".
وعك��������س هذه الحال��������ة تمام��������ًا يوضح أن 
"لألب الس��������فر مع أطفال��������ه، في حن يحق 
الزوجة إقامة دعوى مش��������اهدتهم فقط"، 
مش��������يرًا إلى "ع��������دم جواز اعت��������راض ذوي 
الزوج��������ة املتوفاة على س��������فر اطفالها مع 

أبيهم". من جانبه، اف��������اد قاضي األحوال 
الش��������خصية اآلخ��������ر عبد الرحمن ش��������ال 
فرحان ب��������أن "املحكمة مقي��������دة بنصوص 
القان��������ون املدني التي تؤكد أن األب الولي 

الجبري ألبنه القاصر".
إل��������ى  تصري��������ح  ف��������ي  فرح��������ان  وأض��������اف 
"القض��������اء"، أن "قان��������ون الج��������وازات النافذ 
يمنع اصدار ج��������واز ملن يقل عمره عن 18 
عام��������ًا إال بموافقة أبي��������ه، وأن كان متوفى 

تنتقل الوالية إلى االم". 
ويدع��������و قاضي األحوال الش��������خصية إلى 
"تدخل تش��������ريعي يفتح املج��������ال امام األم 
للس��������فر في الحاالت االنسانية فقد تكون 
هي مريضة وال تستطيع ترك أبنها الذي 
ق��������د يتطلب عاجه مغادرة الباد"، مبينًا 
أن "ه��������ذه التعديات تأت��������ي كأحد حلول 

مواجهة تزايد حاالت الطاق".
ويعرب فرحان عن أسفه ل� "ورود عشرات 
طلب��������ات الس��������فر منه��������ا حاالت إنس��������انية 
مؤث��������رة يرفضها االباء بقرار ش��������خصي 

غير مراٍع لظروف االبناء".
ويذهب إلى أبعد م��������ن ذلك بالقول "حتى 
ل��������و كان االب فاقدًا لألهلي��������ة فأن القانون 
أش��������ترط موافقته وهذا ما يشجعنا أكثر 

لطلب اجراء التعديل".

القاضي سالم روضانالقاضي راضي الفرطوسي

المطلقات يعانين من عدم اصطحاب أطفالهن أثناء السفر/ عدسة القضاء

إستعالمات محكمة بغداد الجديدة امتصت زخم المراجعين / عدسة القضاء

انتهت آراء قضاة إلى عدم إمكانية إدانة املتهمني على أساس الوثائق املنشورة عبر شبكة املعلومات )االنترنت( 
ووسائل اإلعالم، وأفادوا بأنها قرينة استدالل حتتاج إلى أدلة معتبرة تدعمها إلثبات اجلرمية.

وفيما الحظوا تقصير املشرع العراقي في ما يخص اجلرائم االلكترونية، أكدوا أن القضاء يقوم بدوره متى ما 
مت طلب حتريك شكوى من اجلهات املتضررة من هذه الوثائق، وحتّدثوا عن جناح جتربة احملكمة املتخصصة 

بدعاوى النشر واإلعالم في دعم حرية الرأي والتعبير.
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بابل/ مروان الفتالوي

منحت مكات��������ب التحقي��������ق القضائي 
كميات كبي��������رة من اله��������واء للمحاكم، 
فق��������د ش��������كلت من��������ذ العمل به��������ا رافدًا 
كبي��������رًا لحس��������م الدع��������اوى، نّف��������س عن 
دور القضاء ومراكز الشرطة وساهم 
في خل��������ق قضاء متخص��������ص، ففيما 
انش��������غلت بعض املحاك��������م بالتحقيق 
املنظم��������ة  والجرائ��������م  اإلره��������اب  ف��������ي 
والنزاهة وغيرها، قامت هذه املكاتب 
بفتح مطبخ تحقيقي كبير ينظر كل 
الجرائم املحلية األخ��������رى الواردة في 

قانون العقوبات.
وتعتب��������ر محافظة باب��������ل أحد املعاقل 
الرئيسة لهذه املكاتب كونها تتصدر 
املحافظ��������ات باحتضانه��������ا 12 مكتبًا 
تحقيقيا ساهمت في تخفيف الزخم 
على مراكز الش��������رطة وحققت معدالت 
كبيرة في نسب اإلنجاز، ففي األشهر 
الخمسة األولى فقط من العام الحالي 
أنجزت 18.696 قضي��������ة تحقيقية في 

بابل.
ووس��������ط مجموعة م��������ن املواطنن في 
مق��������ر مكات��������ب التحقي��������ق القضائ��������ي، 
يقف رئيس محكمة اس��������تئناف بابل 
االتحادية القاضي حسن عبيد كاظم 
الذي يزور املجمع القضائي املعروف 

شعبيًا ب�«محكمة الحلة القديمة«.
يق��������ول القاضي حس��������ن عبي��������د كاظم 
ف��������ي حديث م��������ع »القض��������اء«، إنه »في 
التحقيق  ملكاتب  املس��������تمرة  زياراتنا 
نلمس تفاعل املواطن��������ن وارتياحهم 

وتقبلهم لها«.
وأضاف رئيس االس��������تئناف أن »بابل 
تمتل��������ك 12 مكت��������ب تحقي��������ق قضائي 
فهي تفوق جمي��������ع املحاكم في الباد 
بهذه التجربة«، مشيرا إلى أنها »في 
األش��������هر الخمس��������ة األولى م��������ن العام 

الحالي أنجزت 18.696 قضية«.
إل��������ى ذلك، قال القاضي حس��������ن مبدر 
حداوي إن »املواطن تلمس إيجابيات 

هذه املكاتب بش��������كل كبير، وقد الحظ 
أنها توف��������ر له الوق��������ت والجهد كثيرا 

عما سبق«.
وأضاف في تصريح إل��������ى »القضاء« 
أن »مكات��������ب التحقي��������ق اختزل��������ت كل 
إج��������راءات الدعوى ب��������أن يقدم املواطن 
طلب��������ا مباش��������را إل��������ى القاض��������ي الذي 
بدوره يهمش على ملفه الذي تتواجد 

أوراقه في غرفة املحقق جواره«.
وأك��������د ح��������داوي أن��������ه »ف��������ي ظ��������ل زخم 
املراجعن هذا ق��������د ينظر القاضي من 
100 – 150 دع��������وى ف��������ي اليوم الواحد 
لبساطة اإلجراءات وإذا تكررت بعض 

الدعاوى فيكون العدد أكبر«.
وفيم��������ا أفاد ب��������أن »املحقق��������ن هم من 
يقودون عملية التحقيق يس��������اعدهم 
أفراد من الشرطة القضائية املنسبن 
بصف��������ة كت��������اب ومبلغ��������ن«، ذك��������ر أن 
»املكت��������ب الواح��������د يتكون م��������ن قاض 
وعضو االّدعاء الع��������ام ومحقق و5-4 

أفراد من الشرطة القضائية«.
ينظ��������ر  ق��������د  »القاض��������ي  أن  وتاب��������ع 
دع��������اوى مكتب��������ن أو ثاث��������ة حس��������ب 
الرقع��������ة الجغرافية التي ت��������وزع هذه 
املكاتب«، الفتا إلى أن »القاضي عادة 
ي��������دون أق��������وال املتقاضن ف��������ي الجنح 
والجناي��������ات املهم��������ة بينم��������ا يتول��������ى 

املحقق الجنح البسيطة«.
»مكات��������ب  أن  إل��������ى  ح��������داوي  وأش��������ار 
التحقي��������ق ف��������ي باب��������ل تنظ��������ر جمي��������ع 
الجرائ��������م واملخالف��������ات ال��������واردة ف��������ي 
س��������وى  العراقي،  العقوب��������ات  قان��������ون 
اإلره��������اب والجريمة املنظمة ودعاوى 
النزاهة فتنظر في املحاكم املوجودة 

في مقر االستئناف«.
التحقي��������ق  »مكات��������ب  إن  وأوض��������ح 
القضائ��������ي موزعة حس��������ب التقس��������يم 
الجغراف��������ي للمحافظ��������ة، ولدين��������ا في 
بابل مكتب متخصص وهو )حماية 
األس��������رة والطفل( الذي ينظر قضايا 
العائل��������ة والعنف األس��������ري، وهو من 
أكث��������ر املكات��������ب الت��������ي تش��������هد إقباال 

وزخمًا«.
م��������ع  التحقي��������ق  ضب��������اط  دور  وع��������ن 
وجود هذه املكاتب املتخصصة، رأى 
حداوي إن »دور ضابط الشرطة يكاد 
يكون معدوما بالنسبة للتحقيق، إذ 
يكتفي الضباط بتنفيذ أوامر القبض 
وإجراء الكش��������ف أحيان��������ا باعتبارهم 

يمتلكون صفات محققن«.
لكن��������ه أش��������ار إل��������ى أن »دور الضب��������اط 
يبقى مهما وقت الخفارات والقضايا 
مح��������ات  إل��������ى  والذه��������اب  العاجل��������ة 

الحوادث«.
وفي شأن آخر، أكد حداوي »ضرورة 
زج املحقق��������ن القضائي��������ن في دورات 
تطويري��������ة لغ��������رض رف��������ع مس��������تواهم 
العلمي«، فيما أشار إلى »حاجة هذه 
املكاتب إلى عدد أكبر من املحققن، ألن 
عددا منه��������م تم قبوله في دورة معهد 
التطوير القضائي لتخريجهم قضاة، 
وهم من أكف��������أ املحقق��������ن املوجودين 
لدينا ولم يعوضوا ببديل، ما ضاعف 

الزخم على أقرانهم«.

وق��������ال إن »ه��������ذا األمر ينس��������حب على 
الواحد  فالقاض��������ي  أيض��������ًا،  القض��������اة 
ينظر دعاوى أكثر م��������ن مكتب بجهد 

استثنائي«.
م��������ن جانب��������ه، يتح��������دث القاضي عاء 
جودت جاسم عن »تجربة جديدة في 
العمل القضائ��������ي والقانوني خلقتها 
مكاتب التحقيق«، مؤكدا أن »املواطن 
هو املس��������تفيد األول من هذه التجربة 
الت��������ي أزالت عبئا كبيرا ع��������ن كاهله«، 

كما يعبر.

وقال جاسم في حديث مع »القضاء«، 
إن »اغل��������ب إج��������راءات التحقي��������ق ف��������ي 
مراكز الش��������رطة س��������ابقًا قد تاش��������ت 
بوجود هذه املكاتب«، مش��������يرا إلى أن 
»التحقيق س��������ابقا تكتنفه الكثير من 
الس��������لبيات، إضافة إلى أن أبواب هذه 
املكات��������ب مفتوح��������ة أم��������ام املواطن من 

الساعة السابعة إلى الثانية ظهرًا«.
وف��������ي املقارنة ب��������ن املكات��������ب ومراكز 
الش��������رطة يوضح جاس��������م ان��������ه »عند 
إقام��������ة اح��������د املواطن��������ن ش��������كوى في 

الس��������ابق ل��������دى مراكز الش��������رطة ربما 
اتها م��������ن 4 – 5 أيام،  تتواص��������ل إجراء
اآلن مكات��������ب التحقي��������ق تختصره��������ا 
في نصف س��������اعة، ألن ه��������ذه مهمتها 
األساس، بعكس مراكز الشرطة التي 

تقع على عاتقها مهام أكثر«.
وعن إجراءات س��������ير الدعوى أضاف 
القاض��������ي جاس��������م أن��������ه »ف��������ي البداية 
تدون أقوال املشتكي من قبل املحقق 
القضائ��������ي ثم تع��������رض الدعوى على 
القاض��������ي الذي يس��������تمع أيض��������ا إلى 
ش��������هود الح��������ادث واملش��������تكي وبع��������د 
تحليف اليمن يصدر القاضي القرار 

مباشرة«.
وتاب��������ع »ثم يكون االرتباط بالجهات 
التنفيذية إذا ص��������در أمر قبض أو ما 
ش��������ابه، ثم ينظ��������ر القاض��������ي الدعوى 
املحكم��������ة  إل��������ى  إحالته��������ا  ويق��������رر 
املختص��������ة أو غلقها«، ولف��������ت إلى أن 
أغل��������ب الح��������االت الت��������ي ينظره��������ا في 
مكتبه تنتهي بالصلح والتنازل ألن 
أغل��������ب الجرائم محلية كاملش��������اجرات 

وغيرها.
لكنه ذكر أن »تنوعًا كبيرا في الجرائم 
التي ترد للمكاتب بحيث تتدرج من 

القتل إلى املشاجرات البسيطة«.
وب��������ن أن »رج��������ال قان��������ون يتعاملون 
بمنته��������ى األدب وال��������ذوق مع املواطن 
عن��������د لجوئه إل��������ى املكات��������ب، وهذا ما 
أح��������دث فارقا ل��������دى نفس��������ية املواطن 

وثقافته القانونية«.
وتع��������د مكات��������ب التحقي��������ق القضائي 
تجربة متطورة اقتبس��������ت من النظام 
القضائ��������ي في الياب��������ان تعرف عليها 
العراق في العام 1978، ولم يس��������تطع 
نقله��������ا إل��������ى املحاك��������م بس��������بب بعض 
املعرق��������ات حتى نهاي��������ة العام 2010، 
حيث بدأت نواتها في بغداد بمكتبن 
عل��������ى جانبي الك��������رخ والرصافة ومن 
ثم توس��������عت اعمالها لتشمل جميع 
رئاس��������ات محاكم االستئناف تجاوز 

عددها 36 مكتبًا.

بغداد/ سيف محمد

أفاد قض��������اة تحقيق بأن القانون 
يحاسب مطلق العيارات النارية 
بالحبس البس��������يط، فيما أشاروا 
إل��������ى أن اإلطاق��������ات إذا تس��������ببت 
بموت ش��������خص فأن ه��������ذا الفعل 
وع��������زوا  جناي��������ة،  إل��������ى  يتح��������ول 
استفحال هذه الظاهرة السلبية 
إلى ضعف املحاسبة وعدم تقديم 

مرتكبي هذه األفعال للقضاء.
ويكثر في املناسبات االجتماعية 
الن��������ار  إط��������اق  والرياضي��������ة 
عشوائيا، وغالبا ما يتسبب ذلك 
بوفيات وإصابات خطيرة، على 
املس��������تمرة  التحذيرات  الرغم من 
األمنية  الجه��������ات  التي تطلقه��������ا 

والناشطن املدنين.
وف��������ي حديث إل��������ى »القضاء« أكد 
قاضي التحقيق مجبل حسن أن 
إطاق العيارات النارية »جريمة 

يحاسب عليها القانون«.
وق��������ال حس��������ن »إن ه��������ذا الفع��������ل 
يعتبر جنح��������ة ويعاقب مرتكبها 
بالحب��������س م��������دة ال تقل عن س��������نة 
واح��������دة وال تزيد على ثاث وفقا 
ألحكام القرار 570 لسنة  1982«.

ويف��������رق حس��������ن بن م��������ن يطلق 
العيارات النارية في الهواء فرحًا 
أو حزن��������ًا، وم��������ن يطلقه��������ا بقصد 
إحداث الرعب وإشاعة الفوضى، 
ويوضح أن »األخير يعاقب وفق 
عليه��������ا  املنص��������وص  العقوب��������ات 
باملصلح��������ة  املض��������رة  بالجرائ��������م 
العام��������ة/ املاس��������ة بأم��������ن الدول��������ة 
الداخلي«، الفتا إلى أنها قد تصل 

إلى »السجن املؤبد او املؤقت«.
وعّم��������ا إذا كان هن��������اك تماي��������ز في 
القانون إن أطلقها مواطن عادي 
أو منتس��������ب في األجهزة األمنية 
يجي��������ب حس��������ن ان »القان��������ون لم 
العي��������ارات  إط��������اق  عن��������د  يف��������رق 
الناري��������ة بن االثن��������ن عند فرض 

العقوبة«.
التحقي��������ق  قاض��������ي  ويضي��������ف 
ش��������ارحًا أن »ه��������ذه العي��������ارات إذا 
تس��������ببت بموت احد األشخاص 
او إصابته فيت��������م التعامل معها 
كجريمة من الجرائم غير العمدية 

القانون«،  التي يحاس��������ب عليها 
الفتا إلى أن »العقوبة تكون وفق 
املادة 1/411 من قانون العقوبات 

العراقي وبداللة املادة 35«.
»العقوب��������ة  أن  إل��������ى  وأش��������ار 
تك��������ون وف��������ق امل��������ادة 412 من هذا 
القان��������ون إذا تس��������ببت العي��������ارات 
النارية بإصاب��������ة بالغة او عاهة 

مستديمة«.
األس��������لحة  ن��������وع  بش��������أن  أم��������ا 
املس��������تخدمة ف��������ي اإلط��������اق، ق��������ال 
»القان��������ون  إن  حس��������ن  القاض��������ي 
اعتب��������ر العقوب��������ة واح��������دة س��������واء 
كان الس��������اح ناريا )مس��������دس أو 
بندقية( أم حربيا )بي كي سي أو 
أحادية وغيرها(، إذ أن ما يسري 
على األولى يصح على األخيرة«.

واح��������دة  »العقوب��������ة  أن  وأض��������اف 
أيضًا سواء كان الساح مرخصًا 
او غير مرخ��������ص، ويتم مصادرة 
الس��������اح املضبوط غير املرخص 
وتتم إحالته إلى وزارة الداخلية 

او الدفاع حسب نوعه«.
وع��������زا اس��������تفحال ه��������ذه الظاهرة 
إلى »انتشار الساح بن صفوف 

املواطنن وضعف املحاس��������بة من 
قب��������ل األجه��������زة األمني��������ة وتقديم 
بالرغم من  للقض��������اء  مرتكبيه��������ا 
أنها ظاهرة غير حضارية وتعكر 

حياة املواطنن«.
وكان��������ت محكم��������ة جن��������ح البصرة 
ق��������د أص��������درت حكم��������ا ه��������ذا العام 
بالحبس البسيط ملدة سنة بحق 
مطلق عيارات نارية داخل املدينة 
وف��������ق أح��������كام الق��������رار 570 لس��������نة 
1982، وت��������م بموجب��������ه مص��������ادرة 
الساح، فيما أكد قضاة أن »مثل 
ه��������ذه القرارات تش��������كل رادعًا أمام 
الناري��������ة با  العي��������ارات  مطلق��������ي 
طائل السيما من يمارسون هكذا 
أفعال في املناس��������بات الشخصية 

ويعكرون الحياة املدنية«.
وم��������ن جانبه، يس��������تبعد القاضي 
خضي��������ر س��������لمان إمكانية دخول 
هذا الفع��������ل في مج��������ال اإلرهاب، 
إذ ي��������رى أن »مواد قانون مكافحة 
الجرائ��������م  ح��������ددت  اإلره��������اب 
اإلرهابية وهي واضحة، ولم يرد 
ما يش��������ير الى ان رم��������ي العيارات 
في املناس��������بات من ضم��������ن مواد 

هذا القانون«.
ف��������ي تصريح  ويضي��������ف خضير 
»باإلم��������كان  أن��������ه  ل�«القض��������اء«، 
إخ��������اء س��������بيل املته��������م ف��������ي هذه 
الجرائم بكفالة مالية في مرحلة 
التحقيق«، موضحًا أن »القانون 
أعطى س��������لطة تقديرية للقاضي 
بإخاء س��������بيل املته��������م وفق نص 

املادة 109 األصولية«.
ويش��������ير القاضي خضير الى ان 
»هذه الجريمة م��������ن الجنح التي 
يتطلب القان��������ون ان يتوافر فيها 
قصد املتهم بارتكابها، وهو ركن 
من أركانها، وان العقوبة املقررة 
لها اما الحبس او الغرامة املالية 

ومصادرة الساح املستخدم«.
وع��������ن دور االدع��������اء الع��������ام اك��������د 
خضي��������ر ان دوره »يتمحور حول 
تحريك الش��������كاوى بحق مرتكبي 
هذه الجرائم ومراقبة مشروعية 
الق��������رارات الص��������ادرة م��������ن قاضي 
التحقي��������ق والطعن به��������ا إذا كان 
مخالفة للقانون وتقديم الطلبات 
التي يرى انها ضرورية لس��������رعة 

انجاز القضية«.

بغداد/ عدنان صبيح

س��������ّجلت محاك��������م األح��������وال 
الب��������اد  ف��������ي  الش��������خصية 
ارتفاع��������ًا ملحوظ��������ًا في عدد 
مؤخ��������رًا  الط��������اق  ح��������االت 
تت��������راوح  ش��������هرية  بنس��������ب 
ب��������ن )10-%20(، فيما أرجع 
أن  إل��������ى  األس��������باب  قض��������اة 
موج��������ة الن��������زوح الداخلي��������ة 
والخارجي��������ة، جعلت بعض 
النس��������اء يطلنب التفريق من 
أزواجهن نتيجة مش��������كات 
الهجرة وع��������دم وجود منزل 
يجم��������ع األس��������رة التي تركت 
ديارها تحت تأثير الظروف 

األمنية واالقتصادية. 
والح��������ظ القض��������اة أن أعل��������ى 
النس��������ب كان��������ت ف��������ي جانب 
الك��������رخ من بغ��������داد، بوصفه 
إي��������واء  مراك��������ز  اب��������رز  أح��������د 
م��������ن  النازح��������ة  العائ��������ات 

املحافظات الساخنة.
اإلحص��������اءات  وبموج��������ب 
مع��������دالت  ف��������أن  الرس��������مية 
خ��������ال  ازدادت  الط��������اق 
األخيري��������ن  الش��������هرين 
حالة،  ال���������9500  وتج��������اوزت 
فيم��������ا وصل��������ت من��������ذ بداية 
العام الحال��������ي نحو 41250 

طاقًا.
األح��������وال  قاض��������ي  ويق��������ول 
الشخصية سعد عبد الكريم 
في حديث م��������ع "القضاء"، إن 
"محاكم األحوال الشخصية 
األس��������رة  بش��������ؤون  مهتم��������ة 
القضايا  وكل  ع��������ام  بش��������كل 

املرتبطة بذلك".
الكريم، نائب  ويؤش��������ر عبد 
رئي��������س اس��������تئناف الك��������رخ، 
"زيادة في مع��������دالت الطاق 
األخي��������رة  األش��������هر  خ��������ال 
الس��������يما في مناط��������ق إيواء 

واستقبال النازحن".
ويعلل ذلك ب��������أن "الهجرتن 
الداخلية والخارجية أدتا إلى 
ارتفاع املعدالت، إضافة إلى 

املتعلقة  األخ��������رى  العوام��������ل 
بالحالة االقتصادية".

"الع��������راق  أن  عل��������ى  وش��������دد 
عاش بس��������بب هذه األوضاع 
أثرت سلبيًا  ظروفًا مرتبكة 
على الجوان��������ب االجتماعية 

والنطاق العائلي".
وأوضح أن "املرأة تلجأ بعد 
هج��������رة زوجه��������ا إل��������ى إقامة 
دع��������وى تفريق عن��������ه"، مبينًا 
أن "تركها وحيدة يؤدي في 
الغالب إلى معاناة نفس��������ية 

ومادية"
األح��������وال  قاض��������ي  ويتف��������ق 
الش��������خصية ف��������ي الرصاف��������ة 
مصطف��������ى س��������امي، مع عبد 
"املحاك��������م  أن  ف��������ي  الكري��������م، 
أش��������رت زي��������ادة ملحوظة في 
أع��������داد حاالت الط��������اق بعد 
الهجرت��������ن  نط��������اق  اتس��������اع 

الداخلية والخارجية".
ف��������ي  س��������امي  ويتاب��������ع   
تصريحات إلى "القضاء"، أن 
"اغلب حاالت الطاق املثبتة 
رسميًا تقع خارج املحكمة".

وأك��������د أن "القاض��������ي ب��������دوره 
يبح��������ث في الوقائ��������ع للتأكد 
من هجرة الزوج ومن بعدها 
الط��������اق  بتصدي��������ق  يق��������وم 

الخارجي".
ويج��������د س��������امي أن "موج��������ة 
املناطق  لعائ��������ات  الن��������زوح 
الساخنة أسهمت أيضًا في 

ازدياد معدالت الطاق".
ويش��������ير قاض��������ي الرصاف��������ة 
لألحوال الش��������خصية إلى أن 
"ذلك ب��������دأ واضحًا في بغداد 
الكرخ  الس��������يما على جانب 
حي��������ث مرك��������ز إي��������واء أغل��������ب 

املهجرين".
وف��������ي ما يتعلق باألس��������باب 
التي أدت إلى ازدياد حاالت 
الط��������اق وإذا كان��������ت فع��������ًا 
مرتبط��������ة بقضاي��������ا الهجرة، 
أشارت الباحثة االجتماعية 
م��������ن  ياس��������ن  ع��������ادل  زين��������ة 
محكمة استئناف الكرخ إلى 
أن "العام الحالي شهد طفرة 

نوعية في حاالت الطاق".
وتلّوح ياس��������ن في تعليقها 

ل�"القض��������اء"، ب��������أن "القصص 
كثي��������رة الس��������يما تل��������ك التي 
تتعلق بالنزوح واغلبها من 
نس��������اء يواجهن مصيرا غير 
معل��������وم بهج��������رة أزواجه��������ن 
ويلجأن إلى القضاء لحسم 

مصيرهن".
وذكرت الباحثة االجتماعية 
س��������كن  وج��������ود  "ع��������دم  أن 
منفص��������ل للعائات النازحة 
فاقم ح��������االت االنفصال بن 
األزواج، يأتي ذلك بالتزامن 
م��������ع ت��������ردي الحال��������ة املادية 
االقتصادي��������ة  والظ��������روف 

الصعبة".
اإلحص��������اءات  أن  يذك��������ر 
ح��������االت  لع��������دد  الرس��������مية 
الط��������اق من��������ذ 2004 حت��������ى 
نهاية الع��������ام املاضي بنحو 
513 ألف حالة، كانت بغداد 
في مقدمتها تلتها محافظة 
تذيل��������ت  فيم��������ا  البص��������رة، 
الترتيب  املثن��������ى  محافظ��������ة 
بأدنى الطاقات خال املدة 

ذاتها.

القاضي الواحد ينظر من 100 - 150 دعوى خالل يوم فقط
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البصرة/ القضاء

ينتظر حبل املشنقة خلية 
اغتياالت ترتبط بتنظيم القاعدة 

اإلرهابي، أو ما يعرف حاليًا 
بـ)داعش(، نفذت عمليات قتل 
منظمة باألسلحة اخلفيفة في 

مناطق شرق العاصمة بغداد.
بحثت هذه اجملموعة فور تشكيلها 
عن آلية إلجناز عملياتها اإلجرامية 

متكنها من اقتحام املنازل من دون 
عناء، حتى يصطاد عناصرها 
أهدافهم وينسحبون وال يتم 

كشفهم من قبل القوات األمنية إال 
بعد مرور وقت يكونون بعيدين 

عن مسرح احلادث بال دليل ضدهم.

حصل اتفاق على ارتداء مابس عس��������كرية، 
تم ش��������راؤها من احد األس��������واق املتخصصة 
ببيع هذا النوع من األزياء وسط العاصمة 

بغداد.
كل  وإحض��������ار  األول��������ى  املهم��������ة  وبانته��������اء 
مس��������تلزمات ما يوهم االنتم��������اء إلى القوات 
األمني��������ة التي م��������ن بينها الهوي��������ات املزورة، 
ب��������دأت مرحل��������ة انتق��������اء األهداف م��������ن خال 
بع��������ض املتواطئن مع اإلره��������اب في منطقة 

جسر ديالى.
وج��������اءت األنباء بأن اثنن من س��������كان قرية 
العريفي��������ة يعمان لصالح الق��������وات األمنية، 
وصدرت األوامر من أمراء القتل بتصفيتهما 

على وجه السرعة.
تح��������رك املجرم��������ون في إحدى ليالي ش��������باط 
الباردة على شكل مفرزة أمنية، مرتدين لثامًا 
عل��������ى وجوههم كي ال يت��������م التعرف عليهم، 
وطرقوا اب��������واب دار الضحيتن، وزعموا أن 
دخولهم هو لغ��������رض التفتي��������ش الروتيني 

والبحث عن األس��������لحة غير املرخصة. أبدى 
س��������كان ال��������دار تعاونًا م��������ع املف��������رزة املزيفة، 
وفتحوا أبواب املن��������زل وادخلوا الجناة إلى 
جمي��������ع الغرف، وم��������ن هنا انطلق��������ت عملية 

البحث عن املطلوبن.
بع��������د التأكد م��������ن املستمس��������كات الرس��������مية 
لس��������كان ال��������دار، تب��������ّن أن رب العائلة وولده 

املقصودان، فهم ينتميان إلى قوات الشرطة 
العراقية، هك��������ذا اثبت��������ت االوراق التعريفية 

لكل منهما.
كشر املجرمون عن انيابهم وبادروا بسحب 
الضحيت��������ن، بعد تقيي��������د ذويهم، إلى احدى 
زوايا الدار البعيدة لكي تتم العملية بصمت 

وال تثير انتباه أهالي البيوت املجاورة.

وبعد أن ابلغ��������وا األب وأبنه بأنهما مرتدان 
وعقوبتهم��������ا اله��������اك، أطلق اح��������د املجرمن 
الن��������ار عليهم��������ا وارداهم��������ا قتلى ف��������ي الحال 

وانسحبا بسرعة من موقع الحادث.
توقفْت املجموعة عن نش��������اطها لنحو شهر، 
وم��������ن ث��������م وردت إليها معلوم��������ات تفيد بأن 
احد عائات القرية تعم��������ل لصالح مجالس 

الصحوات في جسر ديالى.
وتحركت املجموعة عند الس��������اعة العاش��������رة 
ليًا، على ش��������كل مفرزة أمنية أيضًا ودخلت 

الدار بذات السيناريو السابق.
اس��������فرت الجولة التفتيشية داخل املنزل عن 
التعرف على افراد الصحوات وهم شقيقان 

ونجل احدهما وقريبه.

عل��������ى  الني��������ران  لفت��������ح  املهاجم��������ون  س��������ارع 
الضحايا فوقع اثن��������ن قتا في الحال، فيما 
أصيب االخران ونقًا إلى املستشفى القريبة 
لكنهما توفيا بعد ذلك متأثرين بجروحهم.
ولتكرار الح��������ادث، أولت الجهات التحقيقية 
والجريم��������ة  اإلره��������اب  بملف��������ات  املختص��������ة 
املنظمة أهمية في اقتفاء اثر هذه املجموعة 

والقبض عليها.
أسهم االس��������تماع إلى إفادات سكان املنطقة 
وذوي الضحاي��������ا في التع��������رف على املامح 
األولي��������ة للجريمتن وتش��������خيص املتورطن 

فيها.
أس��������تمر البحث ع��������ن الجناة ملدة م��������ن الزمن، 
وم��������ن بعدها ت��������م القبض عل��������ى ثاثة منهم 
ف��������ي محافظ��������ة البص��������رة نتيج��������ة معلومات 
اس��������تخبارية دقيق��������ة وبحوزته��������م عجلة من 

طراز 1994.
ومن خ��������ال تدقي��������ق العجلة بالتع��������اون مع 
الجه��������ات املروري��������ة الرس��������مية ظه��������ر أنه��������ا 
مس��������روقة، وتم اعادتها إلى ماكها االصلي 

بعد التيقن من عدم تورطه في الجريمة.
كما ضبط مع هذه املجموعة، أسلحة خفيفة 
تم��������ت مصادرتها وإرس��������الها إل��������ى الجهات 

املتخصصة للتصرف بها وفقًا للقانون.
وقف املتهمون، أمام القضاء، ووجهت إليهم 
تهم عن جريمة االنتماء إلى تنظيم ارهابي 
وتنفيذهم عمليات قتل، واعترفوا بما نسب 
إليهم وجاءت هذه األقوال مطابقة للوقائع 

وبقية االدلة بما فيها إفادات الشهود.
أصدرت محكمة الجنايات التابعة لرئاس��������ة 
قراراه��������ا  االتحادي��������ة  البص��������رة  اس��������تئناف 
بإعدامهم جميعًا ش��������نقًا حت��������ى املوت، وفق 
امل��������ادة الرابعة من قان��������ون مكافحة اإلرهاب، 
ومنح��������ت الحق ل��������ذوي الضحاي��������ا بالعودة 

عليهم بالتعويض املالي.
وغالب��������ًا م��������ا يبث تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي 
أفاما مصورة عن عملي��������ات إرهابية كجزء  
من فلسفة دموية هدفها بث الرعب والخوف 
في نفوس املواطنن، حيث يقوم بها متنكرا 
بأزي��������اء عس��������كرية لتمويه ضحاي��������اه، حتى 
أنه يقوم أحيانا، بحس��������ب هذه الفيديوهات 
بنصب سيطرات وهمية متنكرا بزي القوات 

األمنية الصطياد الضحايا.

أوهموا الضحايا بأنهم قوة عسكرية تفتش عن أسلحة غير مرخصة

ال�ضنق لـ "مفرزة مزيفة" اقتحمت منازل اأفراد �ضرطة و�ضحوات وقتلتهم

بغداد/ القضاء

ثاثة رج��������ال رابعتهم ام��������رأة، عصابة الس��������تدراج رجال األعمال 
واختطافهم في بغ��������داد، أصبح مصيرها اإلعدام بعدما أصدرت 
الهيئ��������ة األولى ف��������ي محكمة جنايات الرصاف��������ة حكمها باالتفاق 

وفق األدلة املتحصلة.
وكانت آخر عملي��������ة ضبطوا فيها عندم��������ا اتصلت املتهمة وهي 
ش��������قيقة أحد أف��������راد العصابة بصاحب معرض لبيع الس��������يارات، 

ولكن لم تكن النهاية سعيدة، ال للمجرم وال الضحية!
يق��������ول مص��������در قضائ��������ي مطل��������ع ل�"القض��������اء" إن "أحد أف��������راد هذه 
العصاب��������ة مكلف بجلب أرقام وعناوين الضحايا، وهو من جلب 

رقم الهاتف العائد إلى صاحب املعرض".
وأض��������اف املصدر أن "املجن��������ى عليه، صاحب معرض الس��������يارات 
والذي يس��������كن بغداد الجديدة اس��������تقبل مكاملة من املتهمة تطلب 
املس��������اعدة لشراء سيارة، إال أن هذه املكاملة تحولت تدريجيا إلى 

عاقة ووعد بلقاء ملمارسة الجنس".
وفي بي��������ت، في أحد أحياء بغ��������داد اس��������تأجرته العصابة لتنفيذ 
عملياتها واعدت املتهمة، الضحي��������َة، وما أن دخلوا حتى تفاجأ 

صاحب املعرض بدخول بقية أفراد العصابة.
ويتاب��������ع املصدر أن "املتهمن قيدوا الضحية وس��������لبوا س��������يارته 
وتركوها في منطقة الزعفرانية وس��������اوموا ذويه على مبلغ 150 

ألف دوالر".

ولف��������ت املص��������در إلى أن "أحد أف��������راد العصابة حدد مكانًا لتس��������لم 
الفدية، وقام بعد ذلك بأخذ مبلغ 30 ألف دوالر من ذوي الضحية، 

لكن املفاجأة أن الضحية كان قد قتل".
وأوضح أن "العصابة قامت فور تسلم الفدية بقتل املجنى عليه، 
وه��������و ما أكده اعتراف املتهمة مع كش��������ف الداللة"، مش��������يرا إلى أن 
"جميع املتهمن اعترف��������وا بتفاصيل كامل العملية منذ التوصل 
إل��������ى رقم هاتف الضحية وحتى اس��������تام الفدي��������ة وقتله، وكانت 

االعترافات مطابقة لكشف الداللة".
وأف��������اد املصدر بأن "األدل��������ة املتحصلة في أق��������وال املدعن بالحق 
الش��������خصي واعترافات املتهمن ومحضر ضب��������ط جهاز الهاتف 
للمجن��������ى عليه ل��������دى املتهم��������ة إضافة ال��������ى اعتراف��������ات املتهمن 
بمحاض��������ر كش��������ف الدالل��������ة وعملية تش��������ريح الجثة، كان��������ت أدلة 
يمك��������ن الركون لها، إذ كانت كافية ومقنع��������ة للمحكمة كي تنطق 

بالحكم".
وب��������ن أن "املحكم��������ة قررت تجري��������م املتهمن األربع��������ة وفق أحكام 
امل��������ادة الرابعة /1 وبداللة املادة الثانية 1 و 8 من قانون مكافحة 
اإلره��������اب رقم 13 لس��������نة 2005 وتحدي��������د عقوبته��������م بمقتضاها 
واالحتفاظ للمشتكن للمطالبة بالتعويض أمام املحاكم املدنية 

بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وخل��������ص إلى أن "ق��������رار اإلع��������دام بحق املتهمن ص��������در حضوريا 
وباالتفاق قاب��������ا للتميي��������ز والتمييز التلقائي اس��������تناد ألحكام 

املادة 182/ أ األصولية وأفهم علنا".

وكانت قد أعلنت محكمة التحقيق املركزية املتخصصة باإلرهاب 
والجريمة املنظمة، في ش��������باط املاضي انحسار معدالت الخطف 
في بغداد ألدنى مس��������توياتها بنس��������بة %98، مؤكدة اعتقال أكثر 

من 15 عصابة للخطف في بغداد.
وأك��������دت إن "مع��������دالت الخط��������ف في بغداد انحس��������رت إل��������ى أدنى 

مستوياتها بنسب تتراوح بن )95-%98( عن السابق".
وأفادت املحكمة التي تنظ��������ر الجرائم املنظمة واإلرهاب بأنه "تم 
إلقاء القبض في األش��������هر املاضية على 234 متهمًا بهذه الجرائم 
موزعن على 15 عصابة"، الفتا إلى "وجود 6 نساء بن املتهمن 
كان دوره��������ن يتعل��������ق باس��������تدراج الضحاي��������ا بواس��������طة الهاتف 

املحمول".
وأش��������ارت إلى أن "نح��������و 70 مذكرة قبض ص��������درت بحق متهمن 
هارب��������ن"، مش��������ددًا على "حس��������م مل��������ف الجريمة وبش��������كل نهائي 
عل��������ى جانب الكرخ وبقاء بع��������ض الحاالت في الرصافة وهي قيد 

املتابعة".
ولفت��������ت املحكمة إلى أن "معالج��������ة جرائم الخطف األخيرة جاءت 
بتوجيه��������ات من رئيس الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية القاضي 
مدحت املحمود الذي يتابع بش��������كل مستمر هذا امللف وكذلك كل 

القضايا التي تهم حريات املواطنن وحقوقهم".
وأكدت "وجود إش��������راف ودعم كبير منه��������ا لقيادة عمليات بغداد 
والس��������يما الهيئ��������ة التحقيقية املش��������كلة في مقر القي��������ادة ملتابعة 

الجريمة".

بغداد/ سحر حسين 

لم يش��������فع للمتهم عدوله أثناء املحاكمة عّما أقر 
به عند التحقيق، في تخليصه من حبل املشنقة 
الذي يستحقه قانونًا وعرفًا، وهو الذي لم يبال 
ب��������أرواح الن��������اس بعدما أزهق نف��������س رجل كبير 
بالس��������ن عمدا مع سبق اإلصرار والترصد لدافع 

مادي دنيء. 
تبتدئ خي��������وط الجريمة عندما يتفق املتهم مع 
متهمن آخرين مفرقة قضاياهم على استدراج 
املجنى علي��������ه، وهو رجل طاعن في الس��������ن، إلى 
الدار التي يش��������غلها املتهم موهمن إياه ببيعها 

له. 
ج��������رت األمور وفق ما خطط ل��������ه املجرمون، بعد 
أن تعامل أحدهم مع الرجل واتفقوا على س��������عر 

البيع، ولم يبق إال تسديد األموال.
ول��������دى دخ��������ول املجن��������ى علي��������ه لل��������دار املفترض 
بيعها ومع��������ه مبلغ من املال ق��������ام املتهم بتكتيم 
فمه باس��������تخدام شريط الصق ثم باغته أحدهم 
بإطاق��������ة في كتفه قبل أن يجه��������ز عليه بإطاقة 
اخ��������رى في عنقه كما ضربه بالفأس على رأس��������ه 
أيضا إمعانا في الجرم، حتى لفظ املسن أنفاسه 

األخيرة. 
ولغرض طم��������س معالم جريمتهم قام املجرمون 

الثاثة بحفر حفرتن داخل الدار ودفنوا الجثة 
في إحداها وبقيت األخرى ملابس��������ه ومقتنياته 
الشخصية، ثم قاموا بردم الحفرتن باإلسمنت 
واقتسموا املبلغ الذي كان بحوزة املجنى عليه.     
وف��������ي الجان��������ب املقابل من هذه املأس��������اة لم يهدأ 

لذوي املجنى عليه بال، فقد اس��������تمروا بالبحث 
ع��������ن فقيده��������م، حت��������ى وصلته��������م األخب��������ار ع��������ن 
مش��������اهدته يدخل مع الجناة إلى الدار املذكورة 
ولم يخرج منها، وبعد قيام الش��������رطة بتفتيش 
الدار تم العثور على جثة املجنى عليه فيها وتم 

القبض ع��لى ش��������اغليها والتي كانت تشغل من 
قبل شقيقات املتهم.

وبعد التحري واالس��������تجواب حضر األخير من 
تلقاء نفس��������ه الى مركز شرطة الجعيفر واعترف 
ام��������ام املحقق وقاضي التحقي��������ق بحضور نائب 
املدع��������ي الع��������ام واملحام��������ي املنت��������دب بالح��������ادث 
تفصيا وتعزز اعترافه بمحضر كش��������ف الداللة 
ومحضر الكش��������ف عن مح��������ل الحادث ومخططه 
ومحضر ضب��������ط مقتنيات املجن��������ى عليه داخل 
الحف��������رة وإف��������ادات املدع��������ن بالحق الش��������خصي 
والتقرير الطبي العدلي التش��������ريحي وهي ادلة 
تراها املحكم��������ة كافية ومقنع��������ة إلدانته وإيقاع 

العقوبة التي قررها القانون ألمثاله.
أوراق  املركزي��������ة  الجناي��������ات  محكم��������ة  أرس��������لت 
الدعوى إلى محكمة التميي��������ز االتحادية والتي 
صدقت قرار املحكمة اس��������تنادا إلى املادة )259/أ 

�1( من قانون أصول املحاكمات الجزائية.
 واعتب��������رت محكم��������ة التمييز االتحادي��������ة القرار 
محكم��������ة  وان  للقان��������ون  وموافق��������ا  صحيح��������ا 
الجناي��������ات الت��������ي نظرت القضي��������ة راعت تطبيق 
أح��������كام القان��������ون تطبيق��������ا س��������ليما م��������ن خ��������ال 
إدانته��������ا للمتهم، وفق املادة 406/أ � ج من قانون 
العقوبات بداللة مواد االش��������تراك وحكمت عليه 

باإلعدام شنقا حتى املوت.

بابل / القضاء

في قرية املناكيش )وس��������ط بابل( س��������معت والدة املجنى عليه 
صراخ اس��������تنجاد، ثم إطاقة، لم ت��������در أن الضحية كان نجلها 
بس��������بب خاف عائل��������ي لها مع أحد أبن��������اء املنطقة الذي يعمل 

شرطيا.
وف��������ي صباح ربيع��������ي بنيس��������ان 2012 كان الضحية متوجها 
إلى داره بس��������يارته، وعلى رواية الشاهدتن شقيقتي املجنى 
عليه أنه في أعقاب سماع أصوات صياح أخيهما وهو يطلب 
من املتهم عدم ضربه س��������معتا صوت إطاق نار من مس��������دس 

يحمله املتهم صوب أخيهما.
حضرت الش��������اهدتان إلى محل الحادث وهما ترقبان أخاهما 

مضرجا بالدماء بعد إصابة بالرأس، وهروب املتهم.
بعد الحادثة، دونت املحكمة أقوال املتهم املحال لكنه اّدعى أن 
"املجنى عليه دهسه بواسطة سيارته نوع )اسبرو( ثم ترجل 
منه��������ا وح��������اول ضربه وأخذ س��������احه، لكن نتيجة التماس��������ك 
والش��������جار انطلقت اطاقة من املس��������دس فأصابت��������ه بالرأس"، 
وق��������ام بالتوجه إلى مديري��������ة إجرام البلدة ف��������ي الحلة وهناك 
تم تس��������ليمه إل��������ى مركز الش��������رطة واتخذت اإلج��������راءات بحقه. 
لك��������ن املحكمة بعد التحقيق والتحري توصلت إلى أن س��������بب 
الح��������ادث يعود إلى خاف عائلي قديم مع والدة املجنى عليه 

نتيجة املصاهرة، وأنه غير محكوم.
وف��������ي مرحلة املحاكم��������ة دونت إفادة املدعن والش��������هود حيث 
أفادت املدعية والدته وش��������قيقته الش��������اهدة بأنهما ش��������اهدتا 
املتهم يطلق الن��������ار على الضحية وأيدتا أقوالهما في مرحلة 
التحقي��������ق، وأن الح��������ادث حصل على مس��������افة قريبة من محل 
وجودهم��������ا، وأكدتا أن س��������بب الح��������ادث وجود خ��������اف قديم 
ب��������ن املتهم ووال��������دة املجنى عليه وأنه قام س��������ابقا بتهديدها 

وسجلت شكوى ضده.
إل��������ى ذلك، وج��������دت محكمة جنايات بابل بعد اس��������تنفاد كامل 
اإلج��������راءات إن األدلة مقنعة وكافي��������ة، فأصدرت قرارها الحكم 
بالس��������جن املؤب��������د على املته��������م وفق أحكام امل��������ادة 405 وصدر 
قراره��������ا باالتفاق اس��������تنادا ألح��������كام امل��������ادة 182/أ من أصول 
املحاكم��������ات الجزائية، حكم��������ا وجاهيا قاب��������ا للتمييز العام 

املاضي.
من جانبه��������ا، ق��������ررت محكمة التميي��������ز االتحادي��������ة املصادقة 
عل��������ى القرار ووجدت أن ق��������رارات املحكم��������ة الجنائية في بابل 
بش��������أن هذه الدعوى راعت القانون وطبق��������ت أحكامه تطبيقا 

صحيحا.
ورأت أن محكم��������ة الجناي��������ات اعتم��������دت األدل��������ة الكافي��������ة التي 
أظهرته��������ا وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة، واملتمثلة بإقرار 
املته��������م تحقيق��������ًا، ومحاكم��������ة بحض��������ور عضو االدع��������اء العام 

واملحامي املنتدب.
وأف��������ادت بأن الحكم تأي��������د بأقوال املدعي بالحق الش��������خصي 
وأقوال الش��������هود ومحضر كش��������ف الداللة والكشف على محل 
الح��������ادث ومخطط��������ه ومحض��������ر ضب��������ط املس��������دس والظروف 

الفارغة.
ولفتت محكمة التمييز إلى أنه "لألسباب التي استندت إليها 
املحكم��������ة فأن قراراته��������ا الصادرة في الدع��������وى صحيحة قرر 
تصديقها ملوافقتها القانون اس��������تنادًا للمادة )259/ أ/ 1( من 

قانون أصول املحاكمات الجزائية وصدر القرار باالتفاق.

املوؤبد ل�ضرطي ارتكب جرمية ا�ضطياد ع�ضابة ت�ضتدرج رجال اأعمال بوا�ضطة امراأة يف بغداد
قتل خلالفات عائلية يف بابل

اإلعدام ملدان قتل ُمسنًا وسرق أمواله

جاء لي�ضرتي الدار.. فدفنوه فـي حديقته!

المدان استخدم المسدس في تنفيذ جريمته/  ارشيف

تستخدم العصابات اإلجرامية أحيانًا أزياء عسكرية إليهام الضحايا/  ارشيف

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة
السنة االولى/ العدد )صفر( تشرين االول 2015
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ميسان/ القضاء

تسعى محكمة استئناف ميسان االتحادية 
إلى إنش��������اء قصر القضاء في املحافظة الذي 
يضم رئاس��������ة املحكمة وأهم املحاكم التابعة 
لها، واضعة ضم��������ن خططها القريبة تعزيز 
كادرها القضائي، وإكمال مس��������يرة »الضبط 
االلكتروني« املش��������روع الذي س��������اهم إلى حد 
كبير في سرعة إنجاز الدعاوى وتنظيمها.

وفيم��������ا يواص��������ل رئي��������س املحكم��������ة القاضي 
حيدر حن��������ون زياراته إلى املحاك��������م التابعة 
لاس��������تئناف لاط��������اع ميدانيا على س��������ير 
العم��������ل، فأن��������ه لم يخ��������ف تطلعه إلى إنش��������اء 
مكات��������ب أخرى للتحقي��������ق القضائي، وزيادة 

أعداد الشرطة القضائية.
وكش��������ف عن تس��������لم إخبارات من مؤسسات 
الدول��������ة بخص��������وص أماكها التي تس��������يطر 
عليه��������ا أح��������زاب ومنظمات مجتم��������ع مدني، 
موضح��������ًا اآللي��������ة الت��������ي يعتمده��������ا القضاء 

للتنسيق مع هيئة النزاهة.
وأك��������د رئيس االس��������تئناف القاض��������ي حنون 
»الس��������عي إلنش��������اء بناي��������ة رئاس��������ة محكم��������ة 

استئناف ميس��������ان االتحادية، والتنسيق مع 
املحافظ��������ة لغ��������رض ش��������مولها بتخصيصات 
تنمي��������ة األقاليم في املحافظة، مع االس��������تمرار 
ببذل الجهود إلكمال أعم��������ال الترميم لبناية 

الرئاسة الحالية«.
وق��������ال حن��������ون إلى »القض��������اء«، »أننا نس��������عى 
أيضا إل��������ى تأمن املبالغ املالية للش��������روع في 
بناء دور القضاء املزمع إنشاؤها في األقضية 
والنواح��������ي التابع��������ة للمحافظ��������ة وه��������ي دور 
القضاء في نواحي العزير وكميت واملش��������رح 
والع��������دل بع��������د أن الحصول عل��������ى قطع أراض 

بالتنسيق مع دوائر البلدية هناك«. 
باس��������تمرار  تتاب��������ع  »املحكم��������ة  أن  وأض��������اف 
تسجيل العقارات املسجلة باسم وزارة العدل 

واملس��������تغلة من قبل املحاكم والدوائر العدلية 
وف��������ق القانون، وكذلك الدور املس��������جلة لوزارة 
العدل واملس��������تغلة م��������ن قبل الس��������ادة القضاة 
وأعض��������اء االدعاء العام ومنتس��������بي الس��������لطة 

القضائية«.
وأضاف »م��������ن الخطط املعدة أيضًا هي س��������د 
النقص الحاصل في ال��������كادر الوظيفي، كذلك 
تفعيل برنامج الضب��������ط االلكتروني في كافة 
املحاكم املدنية والجزائي��������ة واملحاكم التابعة 
لها«، مشيرا إلى أن »طباعة محاضر الضبط 
االلكتروني تسهم في سرعة إنجاز الدعاوى، 
مع بذل الجهود لتوفير األجهزة واملستلزمات 

املتعلقة بهذه العملية«.
وذكر رئيس االس��������تئناف أن »املحكمة تتطلع 

للتوس��������ع في فتح مكاتب التحقيق القضائي 
ف��������ي املحافظة تدريجيا حتى يتم اس��������تيعاب 
وس��������حب التحقي��������ق الجنائ��������ي وم��������ا يتعل��������ق 
به م��������ن مراكز الش��������رطة«، الفتا إل��������ى »وجوب 
التنس��������يق مع وزارة الداخلية لغرض تنسيب 
الع��������دد الكافي والائ��������ق م��������ن عناصرها إلى 
ماك الش��������رطة القضائية الت��������ي تقوم مكاتب 

التحقيق الفضائي باإلشراف عليها«.
وأش��������ار حنون إلى »قيامه شخصيا بأعمال 
الرقابة والتفتيش وتوجيه الكادر القضائي 
والوظيف��������ي في هذه الرئاس��������ة لضمان س��������ير 
العمل وإيص��������ال الحقوق ألصحابها بيس��������ر 
وسرعة«.ش��������دد عل��������ى »تس��������هيل مهم��������ة عمل 
هيئ��������ة النزاهة في املحافظ��������ة وذلك من خال 

تزويدهم بقرارات الحكم واإلدانة التي تتعلق 
بالقضاي��������ا الذي يتولى مكتبهم في ميس��������ان 
التحقي��������ق فيه��������ا واملحالة م��������ن القاضي الذي 

يتولى التحقيق في قضايا النزاهة«.
الش��������كاوى  »تس��������لم  حن��������ون  أك��������د  وفيم��������ا 
الدول��������ة  دوائ��������ر  م��������ن  العام��������ة  واالخب��������ارات 
الت��������ي  اماكه��������ا  بخص��������وص  ومؤسس��������اتها 
اس��������تولت عليها األحزاب ومنظمات املجتمع 
املدني«، أوضح أن محكمته »قامت باتخاذ ما 
يقتض��������ي بصددها وفق القانون، وبما يؤمن 
اس��������تعادتها وتحميل املتجاوزي��������ن األضرار 

التي وقعت عليها«.
في غضون ذلك، يواصل رئيس االس��������تئناف 
اته األسبوعية بالس��������ادة القضاة مؤكدا  لقاء
أنه ناق��������ش جوانب مهمة في العمل القضائي 
الس��������يما في ما يتعلق بالقضايا التحقيقية 
والح��������ث عل��������ى اإلس��������راع ف��������ي انج��������از قضايا 

املوقوفن.
وأف��������اد حن��������ون بأنه ق��������ام مؤخرا بزي��������ارة إلى 
محكم��������ة ب��������داءة الع��������دل والتق��������ى بقضاتها، 
ومحاك��������م أخرى لحثه��������م على ب��������ذل الجهود 
وتحمل مس��������ؤولياتهم اإلدارية، مش��������يرا إلى 
أنه أج��������رى اجتماعات أخرى بم��������دراء اإلدارة 
وأخرى م��������ع موظف��������ي املحاك��������م، متطرقا إلى 
ض��������رورة االهتمام املس��������تمر باألعم��������ال التي 

يكلف بها املوظف خدمة للصالح العام.
إل��������ى ذل��������ك، زار رئي��������س االس��������تئناف محكمة 
األحوال الش��������خصية في العمارة واطلع على 
س��������ير العم��������ل وتباحث م��������ع قضاته��������ا حول 
عمل املحكمة والس��������بل الكفيلة لتقديم أفضل 
الخدم��������ات للمراجع��������ن، بم��������ا يؤم��������ن حس��������م 
الدعاوى ضمن الس��������قف الزمن��������ي املحدد لها 
وكذل��������ك إنج��������از املعامات بالس��������رعة املمكنة 
حرص��������ًا عل��������ى إيص��������ال الحق��������وق ألصحابها 
بأقصر الطرق، مع التأكيد املستمر على بذل 
أقصى الجهود لتحقيق نسبة إنجاز عالية«.

تتطلع الفتتاح مكاتب حتقيق قضائي.. وتسعى إلنشاء القصر القضائي للرئاسة

ا�ضتئناف مي�ضان: اإجراءات قانونية بحق اأحزاب 
ومنظمات ا�ضتغلت اأمالك موؤ�ض�ضات حكومية

المثنى/ القضاء

أعلنت رئاس��������ة اس��������تئناف املثنى االتحادي��������ة عن تخصيص قطع��������ة ارض لغرض 
تش��������ييد مبنى جديد ملحكمة الهال التابعة لها والتي حسمت  95 % من دعاواها 
خال خمس��������ة أش��������هر من العام الحالي، بينما أنجز مكتب التحقيق القضائي في 
الس��������ماوة %92 مما معروض أمامه، بحس��������ب رئيس االستئناف الذي زار املبنين 

مؤخرًا.
وقال رئيس محكمة اس��������تئناف املثنى االتحادية القاضي طالب حس��������ن حربي إنه 
»تنفي��������ذا إلعمامات مجل��������س القضاء األعلى وتوجيهات الس��������يد رئيس الس��������لطة 
القضائي��������ة القاضي مدح��������ت املحمود وهيئة اإلش��������راف القضائي نق��������وم بزيارات 

دورية إلى املحاكم التابعة لاستئناف«.
وأضاف القاضي حربي في حديث إلى »القضاء« أن »الزيارة األولى الشهر الفائت 
كانت ملحكمة الهال وهي محكمة بعيدة نس��������بية من حيث املس��������افة على رئاس��������ة 

االستئناف ومركز املدينة إذ تبعد حوالي 30 كم«.
وتاب��������ع حربي أن »املحكم��������ة عبارة عن جناح يعود ملركز ش��������رطة الهال ولها باب 
مس��������تقل«، مش��������يرا إلى أن »مكانها هذا مؤقت فقد تم تخصيص قطعة أرض لبناء 
دار القضاء في ناحية الهال تقع وس��������ط املدين��������ة وقد تعاقد مجلس املحافظة مع 

إحدى الشركات لفحص التربة والشروع بتشييدها«.
ولفت إلى أنه »تم اللقاء بالقاضي القائم بأعمال املحكمة واملدعي العام واملوظفن، 
وتم التأكيد على ضرورة حس��������م القضايا بالسرعة املمكنة وخاصة في ما يتعلق 
بقضاي��������ا املوقوفن م��������ع مراعاة تطبيق أحكام القانون لتطبي��������ق العدالة والحفاظ 

على هيبة القضاء«.
وب��������ّن القاضي حربي أن »نس��������بة حس��������م محكمة ب��������داءة الهال منذ بداية الس��������نة 
الحالية حتى الش��������هر الخامس 94 %، ومحكمة األحوال الش��������خصية 91 % بينما 
كان حس��������م محكمة الجنح 99 % ومحكمة التحقيق %96، بمعدل حس��������م بلغ 95 % 

مما معروض أمامها«.
وفيما الحظ رئيس االس��������تئناف أن »جميع سجات املحكمة كانت مرتبة وموقعة 

ومختومة بختم املحكمة«،<
وأكد أن »املخزن كان مرتبا بش��������كل جيد ويمكن الرجوع الى األوليات بكل سهولة 

ويسر«.
وفي زيارة أخرى، اطلع رئيس استئناف املثنى القاضي حربي على سير األعمال 

في مكتب التحقيق القضائي في السماوة.
وق��������ال حربي إن »املكتب يقوم بأعماله بش��������كل منتظم وجميع الس��������جات منظمة 
ومختومة بختم املكتب«، مش��������يرا إلى أنه »يس��������تقر على دار تقع في وسط املدينة 

مملوكة من مجلس القضاء األعلى«.
وفيم��������ا أكد أن »املكتب يتكون م��������ن قاض ومدع عام وخمس محقق��������ن«، أفاد بأنه 
»ينظر اضافة إلى أعماله دعاوى مركز ش��������رطة الس��������كك ومديرية ش��������رطة األحداث 

ومركز شرطة السجن«.
وأضاف رئيس االس��������تئناف أنه »من خال اللقاء بالقاضي القائم باألعمال ونائب 
املدعي العام واملحققن القضائين واملوظفن تم التأكيد على على ضرورة حس��������م 
القضاي��������ا املتعلق��������ة باملوقوفن وإعطائه��������ا األولوية واألهمية م��������ع مراعاة العدالة 

واملساواة«.
ولف��������ت حربي الى  أن »مكتب تحقيق الس��������ماوة حس��������م 1285 دعوى خال خمس��������ة 

أشهر وبنسبة حسم بلغت %92 مما معروض أمامه من الدعاوى«.

مبنى جديد ملحكمة »الهالل« يف املثنى

رئيس استئناف ميسان / عدسة القضاء

ذي قار/ القضاء

»اجتماع��������ًا  أن  جاب��������ر  وأض��������اف 
عق��������د مع قض��������اة ون��������ّواب االدعاء 
الع��������ام التابعن ل��������دار القضاء تم 
في��������ه مناقش��������ة ما يخ��������ص العمل 

القضائي في هذه املحاكم«.
ويتكون دار قضاء سوق الشيوخ 
ب��������داءة، وتحقيق،  م��������ن محاك��������م: 
وأحوال شخصية، وجنح، ويتبع 
رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ذي 

قار.
وتابع جابر »إطلعنا على بعض 
املش��������كات الت��������ي تعت��������رض عمل 
املحاك��������م م��������ن أج��������ل تس��������ويتها«، 
الفتًا إلى أنه »تم االس��������تماع إلى 
مناش��������دات الطواق��������م القضائي��������ة 

هناك«.
وأكد رئيس االستئناف »وجهنا 
بزيادة االهتمام بمشروع الضبط 
االلكتروني بوصفه تجربة مهمة 
وزي��������ادة املنضوين للدورات التي 

تقام في رئاسة االستئناف«.
 وب��������ّن أنه »ج��������رى االتف��������اق على 
تهيئة املزيد من الحواسيب لهذا 
الغ��������رض بالتعاون م��������ع الجهات 

ذات العاقة«.
االلكترون��������ي  الضب��������ط  أن  يذك��������ر 
هو مش��������روع أعلنت عنه السلطة 
القضائي��������ة االتحادي��������ة منذ أكثر 
من عام الس��������تخدام الحواس��������يب 
ب��������داًل من الكتاب��������ة الورقية لكتاب 
الضب��������ط، وقد ت��������م تنفي��������ذه على 
دورات  ع��������دة، وخصصت  مراحل 
لهذا الش��������أن في معه��������د التطوير 
القضائ��������ي التابع ملجلس القضاء 
األعل��������ى ببغ��������داد، ودورات أخرى 
لرئاس��������ات االس��������تئناف بالنسبة 

ملوظفي املحافظات.
ون��������ّوه رئيس اس��������تئناف ذي قار 
إلى أن »حجم العم��������ل في محاكم 
سوق الشيوخ يعّد األكثر من بن 
دور القضاء في املحافظة من بعد 

دار القضاء في الناصرية«.
وأش��������ار إل��������ى أن »تخصيص قطع 
أراض ف��������ي جمي��������ع نواحي قضاء 
سوق الشيوخ ومن بينها ناحبة 
كرمة بني سعد وتسجيلها باسم 
مجلس القضاء األعلى«، فيما أكد 
أن »املتابعة مستمرة لتخصيص 

املزيد من األراضي«.
وشدّد جابر على أن »نسب حسم 
املحاكم التابعة لدور القضاء منذ 
بداية العام الحالي كانت مرتفعة 
بلغ��������ت بنح��������و %90«، متّوقعًا أن 
»تشهد املدة املقبلة زيادة في هذه 

املعدالت«.
وأس��������تطرد أنه »تم االطاع أيضًا 
على س��������جات األساس للمحكمة 
أي أخطاء  والتوصية بمعالج��������ة 

قد تحصل بنحو مباشر«.
وذه��������ب جاب��������ر إل��������ى أن »العم��������ل 
في دار القضاء يس��������ير بس��������هولة 
وانس��������يابية«، موضحًا أن »املاك 
الفعلية  الوظيفي يغطي الحاجة 
وان املبنى متكامل الس��������يما وأن 
املحاك��������م انتقلت حديث��������ًا له وهي 
مكون��������ة م��������ن 3 طواب��������ق وتتس��������ع 

ملتطلبات العمل كافة«.
وافاد بأنه »تم االنتقال إلى غرفة 
املحام��������ن التي تق��������ع ضمن مبنى 
املحكم��������ة لغ��������رض االط��������اع على 
امل��������كان املخصص له��������م«، مضيفًا 

أنه »تم االجتماع ب� 72 محاميًا«.
أن  االس��������تئناف  رئي��������س  واردف 
»الغرف��������ة املخصص��������ة لهم حديثة 
ومكيف��������ة ومجهزة بمس��������تلزمات 

كافية«، وقال »طلبن��������ا بأن يكون 
املحامن  ب��������ن  متكام��������ا  العم��������ل 

وموظفي دار القضاء«.
ونق��������ل ع��������ن »املحام��������ن تأكيدهم 
وج��������ود تع��������اون كبير ف��������ي العمل 
مع الطاق��������م القضائي في املحاكم 
التابعة لس��������وق الشيوخ«، مشيرًا 
إلى أنهم »طلبوا تخصيص غرفة 
أخ��������رى وس��������ط املحكم��������ة لغرض 

االستراحة اثناء املرافعات«.
وأكمل جابر قائ��������ًا »إنهم طلبوا 
وتس��������هيل  املس��������تلزمات  بع��������ض 
مهامهم في موضوع دفع الرسوم، 
ووعدنا بدراس��������ة ه��������ذه الطلبات 
وتنفي��������ذ م��������ا يمك��������ن منه��������ا وذلك 
بالتنسيق مع القاضي األول لدار 

القضاء في سوق الشيوخ«.

حسمت 90 % من دعاواها منذ مطلع 2015

ا�ضتمرار ت�ضجيل املزيد من الأرا�ضي 
ملجمع حماكم �ضوق ال�ضيوخ

البصرة/ القضاء

اختتم��������ت محكمة اس��������تئناف البص��������رة االتحادي��������ة فعاليات 
بطولة الشهيد )مصطفى العذاري( بكرة القدم وسط متابعة 
الفتة وحضور رفيع املس��������توى، فيما انتهت املباراة النهائية 
الت��������ي أقيم��������ت منتصف تم��������وز وش��������هدت فعالي��������ات متنوعة 

بتتويج فريق دار القضاء في أبي الخصيب بالكأس.
وقال مراس��������ل "القض��������اء" إن "البطولة التي تنظمها وتش��������رف 
عليها رئاس��������ة اس��������تئناف البصرة أقيمت عل��������ى ملعب قصر 
القض��������اء وضمت 12 فريقا من منتس��������بي الس��������لطة القضائية 
واملحامن قس��������مت عل��������ى مجموعتن لعبتا بنظ��������ام الدوري 

بمباراة واحدة".
وأض��������اف أن "املجموع��������ة األولى ضمت فريق قص��������ر القضاء، 
فريق دار القضاء في الدير، فريق دار القضاء في الزبير، فريق 
نقابة املحامن، وفريق محكمة قوى األمن الداخلي"، مش��������يرا 
إلى ان "املجموعة الثانية شملت فريق الحراسات الشخصية، 
دار القضاء في أب��������ي الخصيب، دار القضاء في املدينة، فريق 
جناي��������ات البصرة، نقاب��������ة محامي العش��������ار، محكمة تحقيق 

النزاهة".
ولف��������ت إل��������ى أن "املباريات جميعها ش��������هدت إثارة وتنافس��������ا 
كبيرين وأفصحت عن تأهل فريق محكمة قوى األمن الداخلي 
وفريق قصر القضاء ع��������ن املجموعة األولى فيما تأهل فريقا 
دار القضاء في أبي الخصيب ومحامو العشار عن املجموعة 

الثانية".
وأش��������ار إلى أن "اللقاءات أسفرت عن تأهل فريقي دار القضاء 
ف��������ي أبي الخصيب ومحكمة قوى األم��������ن الداخلي إلى املباراة 
النهائية، فيما تنافس فريقا قصر القضاء ومحامي العشار 

على املركزين الثالث والرابع".

وأكد أن "حفل الختام الذي كان منتصف الشهر املاضي شهد 
حضورا الفتا، حي��������ث حضر املباراة النهائية الس��������يد رئيس 
االس��������تئناف ونوابه وعدد من القض��������اة واملوظفن"، موضحا 
أن "بن الحضور أيضا الس��������يد عضو مجلس النواب العراقي 
النائب جبار عبد الخالق العبادي، ورئيس مجلس محافظة 
البصرة الحقوق��������ي صباح البزوني وعدد من أعضاء مجلس 

املحافظة".
كم��������ا حضر حف��������ل الختام الس��������ادة نائ��������ب محاف��������ظ البصرة 
للشؤون اإلدارية والعميد رئيس محكمة قوى األمن الداخلي 
الجنوبية والس��������يد مدي��������ر رياضة وش��������باب البصرة ورئيس 
اللجن��������ة األوملبية في البصرة ومعاون مدير الش��������ركة العامة 
ملوانئ الع��������راق وعدد من العبي املنتخب الوطني الس��������ابقن 

ومدربي أندية البصرة.
وتابع املراس��������ل أن "أج��������واء رائعة أحاطت حف��������ل الختام الذي 
انته��������ى بتتوي��������ج فريق دار القضاء في أب��������ي الخصيب، حيث 
عزف النش��������يط الوطني من قب��������ل الجوق املوس��������يقي ملديرية 
ش��������رطة البصرة وقراءة س��������ورة الفاتحة على أرواح ش��������هداء 

العراق وشهداء السلطة القضائية".
وأكمل أن "البطولة التي نظمتها رئاس��������ة اس��������تئناف البصرة 
حملت اس��������م )بطولة الشهيد مصطفى العذاري( حيث عرض 
في حفل الختام فيلم قصير عن الشهيد ثم أقيم تشييع رمزي 

له والقت اللجنة املنظمة كلمة لها".
وخلص إلى القول أنه "ت��������م توزيع الجوائز وكؤوس البطولة 
عل��������ى الفرق الفائزة حي��������ث حصل فري��������ق دار القضاء في أبي 
الخصيب على املركز األول وفريق محكمة قوى األمن الداخلي 
على املرك��������ز الثاني بينم��������ا حصل فريق قص��������ر القضاء على 
املركز الثالث"، مش��������يرا إلى أنه "تم توزيع ال��������دروع التذكارية 

للحاضرين".

مهرجان شهد فعاليات منوعة وحضورًا رفيعًا

ا�ضتئناف الب�ضرة تختتم بطولة كرة القدم 
بتتويج فريق »دار الق�ضاء يف اأبي اخل�ضيب«

القضاء يولي اهتماما بملف العمران / ارشيف

احد مالعب البصرة / ارشيف

أكدت رئاسة استئناف ذي قار املضي مبشروع الضبط االلكتروني وتهيئة مستلزمات إجناحه، موضحة أن 
نسب اجناز دار القضاء في سوق الشيوخ بلغت نحو %90 منذ بداية العام احلالي.

وفيما أشارت إلى تخصيص أراض حملاكم هذه املدينة، أصدرت توجيهات ملتابعة تسجيل املزيد من 
األراضي باسم مجلس القضاء األعلى هناك، ووعدت بتذليل العقبات التي تعترض عمل احملامني.

وقال القاضي فاضل جابر، رئيس االستئناف في حديث مع »القضاء« أنه أجرى زيارة ميدانية إلى دار 
القضاء في سوق الشيوخ لإلطالع على الواقع امليداني للمحاكم التابعة له.
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القاضي ناصر عمران

تشكل املبادئ األساسية لقانون االدعاء العام 
رقم 159 لس��������نة 1979املعدل بموجب القانون 
رق��������م )10( لس��������نة 2006  حج��������ر الزاوي��������ة ف��������ي 
املحافظة على اسس وكيان الدولة فاألهداف 
الواردة في املادة )1( بفقراتها املتعددة تشكل 
منظومة هيكلية فاعلة تبتدئ بحماية نظام 
الدولة وامنها ومؤسس��������اتها والحرص على 
الديمقراطية ومصالح الش��������عب العليا واملال 
العام ودع��������م النظ��������ام الديمقراطي االتحادي 
في اطار احترام املشروعية وتطبيق القانون 
ويتم ذلك عبر االسهام مع القضاء والجهات 
املختصة في الكش��������ف الس��������ريع ع��������ن االفعال 
الجرمية وس��������رعة حس��������م القضايا ال س��������يما 
ف��������ي الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها 
الديمقراطي وتراقب تنفيذ القرارات واالحكام 
وال تقف عن ذلك بل هي بمراجعة مس��������تمرة 
لفاعلية التش��������ريعات الناف��������ذة ومعرفة مدى 
مطابقته��������ا للواق��������ع املتط��������ور واالس��������هام في 
رصد الظاهرة الجرمي��������ة وتقديم املقترحات 
ملعالجتها وتقليص  اخطارها مع االس��������هام 
في حماية االس��������رة والطفولة وتعزيز متانة 
النس��������يج االجتماعي باعتب��������ار االدعاء العام 

املمثل الشرعي للحق العام.  
وهو مايش��������ير له النص اما الحقيقة فان هذا 
ال��������دور املهم لادعاء العام وفاعليته الرقابية 
ل��������م يح��������ًظ باالهتمام ب��������ل حرصت الس��������لطة 
الحاكم��������ة عل��������ى تحيي��������د دوره واركانه على 
هام��������ش االحداث ما يؤكد ان اهدافه العظيمة 
لم تجد حاضنة اجرائية يستطيع  من خالها 
ا من السلطة  تلمس انتاجية عمله  فكان جزء
التنفيذية الخاضعة الرادة السلطة الحاكمة 
املس��������تبدة في مرحلة النظام الس��������ابق، االمر 
الذي جعله حبيس دور اجرائي قضائي هو 
للجم��������ود اكثر منه للحركة مع ان له بصمات 
واضحة في مراقبة املش��������روعية ضمن العمل 
القضائ��������ي، ولم يكن التغيير النيس��������اني وان 
ُتوج باستقال السلطة القضائية عن السلطة 
التنفيذية فأاًل حسنا على كينونته وفاعلية 
عمله يؤكد ذلك عدم االش��������ارة اليه في قانون 
ادارة الدول��������ة للمرحل��������ة االنتقالي��������ة  وصدور 
قان��������ون املفوضية املعني��������ة بالنزاهة بموجب 
امر سلطة االئتاف املؤقتة رقم 55 لسنة 2004 
الذي اغتص��������ب الكثير من صاحيات االدعاء 
الع��������ام واهمه��������ا دوره الرقابي ف��������ي املحافظة 
عل��������ى امل��������ال الع��������ام، فمفوضي��������ة النزاهة هي 
املسؤولة عن تطبيق اس��������تراتيجية مكافحة 
الفس��������اد باعتبارها جهازا مستقًا مسؤوال 
عن تطبيق قوانن مكافحة الفساد ومعايير 
الخدم��������ة العام��������ة اضاف��������ة ال��������ى صاحياتها 
باقتراح تش��������ريعات اضافية عن��������د الضرورة 
وتنفي��������ذ مب��������ادرة لتوعية وتثقيف الش��������عب 
العراق��������ي وعن��������د الول��������وج ال��������ى الصاحيات 
والواجبات في القسم )4( نرى بان املفوضية 
تتمت��������ع بصاحي��������ة التحقي��������ق ف��������ي قضي��������ة 
الفس��������اد بواس��������طة محقق من الدرجة االولى 
وتع��������رض التحقي��������ق على قاض��������ي التحقيق 
وتك��������ون املفوضي��������ة طرف��������ا فيه��������ا اضافة الى 
اس��������تامها مزاعم الفساد والتحقيق فيها بل 
ان الصاحيات وفي الفقرة )5( من القسم )4( 
و التي تنص عندما يستهل قاضي التحقيق 

اج��������راء التحقيق بقضية فس��������اد يقوم باباغ 
مدير الش��������ؤون القانونية ف��������ي املفوضية مع 
اطاع املفوضية عل��������ى االجراءات التحقيقية 
اول ب��������اول مع صاحيتها عند اختيار تحمل 
املس��������ؤولية ان يقوم القاض��������ي بتحويل ملف 
القضي��������ة اليه��������ا والحقيق��������ة ان االم��������ر رقم 55 
لس��������نة 2004 صدر في ظروف غير مس��������تقرة 
ول��������م تكن هن��������اك رؤية ل��������دى الحاك��������م املدني 
ومعيت��������ه الت��������ي ادارت ش��������ؤون الب��������اد ُبعيد 
االحتال وظل االمر كما هو عليه بالرغم من 
صدور الدستور الذي ينص على الفصل بن 
الس��������لطات وان عمل الهيئة والتحقيق اآلتي 
تجري��������ه يفتقد ال��������ى الدعم الدس��������توري كون 
الهيئة ليس��������ت هيئ��������ة قضائي��������ة  وان عملها 
تع��������د عل��������ى صاحي��������ات الس��������لطة القضائية 
التي نص الدس��������تور على اس��������تقاليتها عن 
عمل الس��������لطات االخرى، كما ان  تجربة  عمل 
هيئ��������ة النزاه��������ة لم تك��������ن منتجة ف��������ي تطبيق 
اس��������تراتيجية مكافحة الفس��������اد ال��������ذي تفاقم 
وتغول في ارجاء مؤسس��������ات الدولة العراقية 
مع انه��������ا تتمت��������ع بإمكانات مادية وبش��������رية 
وصاحي��������ات واس��������عة تش��������ريعية واجرائية 
وآن االوان لوج��������ود تقيي��������م حقيق��������ي لعملها 
ونتمنى ان ال تك��������ون اإلصاحات الحكومية 
بعيدة عن هيئة النزاه��������ة التي نرى إلغاءها 
واع��������ادة صاحياتها الى جهاز االدعاء العام 
م��������ع تفعي��������ل دوره االجرائ��������ي لين��������داح خارج 
الرقابة القضائية ويحقق أهدافه في حماية 
نظام الدولة وامنها ومؤسساتها واملحافظة 
عل��������ى امل��������ال الع��������ام. ان دور االدع��������اء العام في 
مكافحة الفساد املالي واالداري مقيد بوجود 
اجه��������زة رقابي��������ة حلت محله ووج��������ود قانون 
ال يلب��������ي طموح��������ات وفاعلية جه��������از االدعاء 
الع��������ام ليأخذ دوره في تحقيق اهدافه فإقامة 
الدع��������وى بالح��������ق الع��������ام والقي��������ام باملراقبة 
والتحري ع��������ن الجرائم وجم��������ع االدلة مقيدة 
بوج��������ود جهات اخرى خول��������ت صاحية اداء 
العمل ذاته والحاجة الى اخذ االذن من بعض 
الجهات مما جعل عمل االدعاء العام مرتبطًا 
بمساحة ضيقة وهي مراقبة قرارات واحكام 
القضاء في حن ال نجد اي منظومة اجرائية 
او تش��������ريعية تمن��������ح االدع��������اء الع��������ام ال��������دور 

املطلوب وهو تطبيق املش��������روعية واملحافظة 
على الدولة ونظامها الديمقراطي.

ان جه��������از االدعاء العام وحس��������ب الدس��������تور 
احد مكونات الس��������لطة القضائية املادة )89( 
ويج��������ب ان يحظى ب��������دور مه��������م وحيوي في 
ظل استش��������راء الفس��������اد في مؤسسات الدولة 
وذلك يتم عبر تش��������ريع قان��������ون لادعاء العام 
اليكتف��������ي بذكر االهداف واملب��������ادئ العامة بل 
يمنحه��������ا الية وصاحي��������ات تطبيقية وان ال 
يستأثر الجانب الرقابي على قرارات واحكام 
القض��������اء بل يتعداها الى ابعد من ذلك فنظام 
النيابة العامة صار س��������مة مميزة لجأت اليه 
معظم االنظم��������ة القضائية التي تأخذ بنظام 
االدع��������اء الع��������ام او احدثت اصاح��������ات كبيرة 

على هذا النظام بشكل عزز فاعليته.
 ومنها على س��������بيل املث��������ال النظام القضائي 
االس��������باني فتجرب��������ة جه��������از )س��������باك( الذي 
يراق��������ب حرك��������ة االم��������وال الداخل��������ة والخارجة 
للمص��������ارف والبنوك االس��������بانية اضافة الى 
ارصدة املسؤولن في الدولة واجراء التحري 
ومس��������اءلته ع��������ن الزي��������ادة غير املعت��������ادة في 
رصيده الحس��������ابي وهو قريب ملش��������روع )من 

اين لك هذا؟( االصاحي لرئيس الوزراء.
  ان ارتب��������اط االدعاء العام الحيوي مع اجهزة 
الدولة التنفيذية والتشريعية يعد عامل فاعل 
في املرحلة الراهنة تستدعي ان يكون هوعلى 
رأس الهرم الرقابي ففش��������ل االجهزة الرقابية 
وهي هيئ��������ة النزاهة واملفتش��������ن العمومين 
ودي��������وان الرقاب��������ة املالية اضاف��������ة الى قصور 
رقابي ملجلس الن��������واب كلها ادت الى وصول 
الباد الى ما وصلت اليه ،ان معالجة الفساد 
تأتي ع��������ن طريق جهاز مس��������تقل متخصص 
قضائي يستطيع بمعية القضاء من مكافحة 
الفس��������اد وان االصاحات الضرورية تقتضي 
الغاء هيئة النزاهة وتش��������ريع قانون النيابة 
العامة وتش��������كيل جهاز رقابي فاعل ملكافحة 
الفساد املالي وغسيل االموال يمثل االجهزة 
الرقابية العاملة ويقدم تقريرنصف س��������نوي 
يعاض��������د التقارير الرقابي��������ة االخرى ويحيل 
ال��������ى املحاك��������م املختص��������ة حت��������ى  املخالف��������ن 
نس��������تطيع وضع اس��������س صحيحة ف��������ي بناء 

دولة املواطن ومؤسساتها الدستورية .

اهتم��������ت الس��������لطة القضائي��������ة باإلع��������ام القضائي منذ 
أن نالت اس��������تقالها عن الس��������لطة التنفيذي��������ة بعد عام 
2003 ، وذل��������ك االهتمام نابع من إيم��������ان القائمن على 
ش��������ؤونها بان اإلعام يعد من أهم وس��������ائل تعزيز ثقة 
الجماهير في القضاء ، وتجس��������د هذا االهتمام بوضع 
إس��������تراتيجية لإلع��������ام القضائي أثمرت عن تأس��������يس 
املركز اإلعامي للسلطة القضائية يتولى نشر نشاطها 
وأخب��������ار املحاكم بمختلف درجاتها ، كما اهتم بنش��������ر 
الثقاف��������ة القضائي��������ة والقانوني��������ة للقض��������اة والباحثن 
واملختصن في الش��������أن القضائي والقانوني ، ثم امتد 
نش��������اط املركز الى تقديم الخدمات االلكترونية لعموم 
املواطنن عبر موقعه االلكتروني في الش��������بكة الدولية 
للمعلومات )االنترنيت( لاستعام عن الدعاوى التي 
تنظرها محكمة التمييز االتحادية ، مما يخفف العبء 
ع��������ن أصحاب العاقة وتقليص حلق��������ات الروتن وذلك 
بتمكن املواط��������ن من معرفة نتيج��������ة الطعن التمييزي 

من خال املوق��������ع االلكتروني والحص��������ول على صورة 
من الحكم الصادر في الدعوى دون عناء الحضور الى 

مقر محكمة التمييز في بغداد.
 كما تضم��������ن املوق��������ع االلكتروني قاعدة التش��������ريعات 
العراقي��������ة الت��������ي تعد أوس��������ع واهم موس��������وعة قانونية 
عراقي��������ة ألنه��������ا تضم كاف��������ة التش��������ريعات العراقية منذ 
تأسيس الدولة العراقية ولغاية اآلن بمختلف أنواعها 
) الدس��������اتير، القوانن األنظمة ، املراسيم ، التعليمات ، 
البيانات واالوامر( معززة بتطبيقات القضاء العراقي 
تج��������اه األحكام ال��������وارد في ه��������ذه القوانن وبأس��������لوب 
بس��������يط غي��������ر معق��������د يتي��������ح للمواط��������ن غي��������ر املختص 
باالط��������اع عليه��������ا ، ويتول��������ى املوق��������ع اإلعام��������ي الذي 
يش��������رف عليه املركز اإلعامي للسلطة القضائية ، نشر 
احكام املحكم��������ة االتحادية العليا التي تعنى بالقضاء 
الدس��������توري ف��������ي العراق ، فض��������ا عن إس��������هامه بادامة 
التواصل مع الفعاليات االجتماعية من خال اس��������تام 
الرس��������ائل االلكتروني��������ة واالجاب��������ة عنها كذل��������ك تولى 
تش��������كيل وحدة للرصد الصحفي تتابع ما ينش��������ر في 
وسائل االعام كافة ، وماحظة ما يكتب في تشخيص 
سلبيات العمل اليومي في مختلف املحاكم، ان وجدت ، 
واحالتها الى الجهات القضائية املختصة للمعالجة ، 
ولم يتوقف النشاط عند هذا الحد بل تطور الى ايجاد 
وس��������ائل اتصال عبر االعام مع الجمهور منها اصدار 
صحيفة الكترونية دورية تتضمن االخبار القضائية 
والتحقيقات واالحكام واملقاالت القانونية والقضائية، 
من اجل ايصال املعلومة القانونية الى املواطن بايسر 
السبل والسلطة القضائية وفرت لهذه النشرة اسباب 
النجاح بوجود كادر من املشتغلن في الصحافة ولهم 
إملام بالش��������أن القضائي والقانوني فضا عن اإلشراف 
املباشر من السلطة القضائية ممثلة برئيسها القاضي 
مدحت املحمود الذي تول��������ى رعاية ودعم هذا االتجاه 
في تطوير وس��������ائل االتصال الجماهيري ، وبمناسبة 
صدور العدد االول م��������ن الصحيفة ابارك الجهود التي 
اظهرت هذا املنجز في االع��������ام القضائي واتمنى لهم 

دوام التوفيق والنجاح.

القاضي إياد محسن ضمد
  

  يقول احد املختصن بشؤون النزاهة والشفافية ان اخطر 
ما يمكن ان يصنعه الفس��������اد انه يش��������كل حال��������ة يقينية لدى 
أبن��������اء املجتمع بأن��������ه ال يمك��������ن محاربته او القض��������اء عليه 
حينها س��������يصاب املجتمع باإلحباط وتتش��������كل لدى الرأي 
العام حالة م��������ن النكوص واليأس من ان صناع الفس��������اد ال 
يمكن مواجهتهم والحد م��������ن اثار جرائمهم على االقتصاد 

الوطني ألي دولة.
في العراق ورغم ما نش��������هده من كثرة ارتكاب جرائم الفساد 
املالي واإلداري من قبل مس��������ؤولن وموظفن في مؤسسات 
الدولة ورغ��������م ان مقدار الضرر باملال العام قد وصل مديات 
كبي��������رة اال ان هن��������اك  ثق��������ة بامكاني��������ة ماحق��������ة املفس��������دين 
ومحاس��������بتهم لدى الرأي العام، واآلمال معقودة على هيئة 
النزاهة وعلى القضاء العراقي لتهيئة امللفات التي تتضمن 
االدل��������ة على ارتكابهم للجرائم ومن ثم احالتهم الى املحاكم 
لف��������رض العقوب��������ات القانونية وفق��������ا ملا نص علي��������ه قانون 

العقوبات العراقي والقوانن النافذة األخرى.  
الكثير من جرائم الفس��������اد املالي واإلداري هي جرائم مخلة 
بالشرف بحس��������ب التوصيف القانوني لها والشرف مرتبة 
رفيع��������ة... وربما هو نات��������ج لجمع عدد من القيم الس��������امية, 
كالصدق واألمانة والنزاهة, وهو وان توافر في ذات إنسان, 
يجعله أه��������ا للثقة ومحا لألمانة وتحمل املس��������ؤولية في 
ادارة الوظائف العامة , واإلخال بالشرف هو إخال بالقيم 
النبيلة التي تصنع بمجموعها مكانة االنس��������ان واعتباره 
االجتماعي, واالس��������تهانة به هي استهانة بكل ما من شانه 
ان يدفع بذات اإلنس��������ان إلى منطق��������ة األمانة والصدق, وهو 
ال يأت��������ي إال عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع, لذلك 
ح��������ددت القوان��������ن جرائم أس��������متها جرائم مخلة بالش��������رف, 
ومنع��������ت ف��������ي ذات الوق��������ت مرتكبه��������ا م��������ن تس��������نم املناصب 
والوظائ��������ف املهم��������ة والحساس��������ة, واملش��������رع العراقي, وفي 
قان��������ون العقوبات رقم 111 لس��������نة 1969 حدد مجموعة من 
ه��������ذه الجرائم التي تخل بالش��������رف ذكرها في املادة 21 على 
سبيل املثال ال الحصر وهي )السرقة واالختاس والتزوير 
وخيانة األمانة واالحتيال والرش��������وة ...( فالسرقة وبحسب 
م��������ا عرفته امل��������ادة 439 من قان��������ون العقوب��������ات العراقي  هي 
اختاس مال منقول ممل��������وك لغير الجاني عمدا, والتزوير 
وبحس��������ب نص املادة 286 هو تغيير الحقيقة بقصد الغش 
ف��������ي س��������ند او وثيق��������ة او أي محرر بإح��������دى الط��������رق املادية 
واملعنوي��������ة التي بينه��������ا القانون تغييرا من ش��������أنه إحداث 
ضرر يضر باملصلحة العامة او بش��������خص من االشخاص, 
والرش��������وة وبحس��������ب ن��������ص امل��������ادة 307 هي طل��������ب او قبول 
املوظ��������ف لعطية او منفعة او ميزة ألداء أعماله الوظيفية او 
لإلخال بها واالختاس بحسب املادة 315 هو اختاس او 
اخف��������اء ماال او متاعا او ورقة مثبت��������ة لحق او غير ذلك مما 

وجد في حيازة املوظف.  
 وحن تطلع على متون القوانن العراقية املتعلقة بشروط 
تولي وظائف معينة كثيرا ما تجد شرط مفاده )أن ال يكون 
املتق��������دم للوظيفة ق��������د ارتكب جريمة مخلة بالش��������رف( ففي 
املادة 68 من الدس��������تور العراقي اش��������ترط املشرع في املرشح 
لرئاس��������ة الجمهوري��������ة أن ال يكون محكوم��������ا بجريمة مخلة 
بالشرف, وأشارت املادة 77 من نفس الدستور بأنه يشترط 

في رئيس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية. 
لي��������س ذلك فحس��������ب بل إن قان��������ون الخدمة املدني��������ة وقانون 
مجالس املحافظات واالقضية اشترطا في املوظف وعضو 
املجالس عدم ارتكاب الجرم املخل بالشرف  والى هذا النحو 
نحت القوانن املنظمة لعمل املؤسسات والهيئات املستقلة 
حن تناولت ش��������روط من يترأس او يدير هذه املؤسس��������ات  
ا يكون قد تجاوز  فمن يقدم على ارتكاب هذه الجرائم ابتدء
ح��������دود قيم النزاهة والص��������دق واألمانة أو باالحرى  لم تعد 
هذه القيم , واملوجودة في ذاته كانسان, فعالة وقادرة على 
منعه من اقتراف الجرائم التي تتنافى معها, وهو بارتكابه 

له��������ذه الجرائم يكون قد س��������حق أنبل القيم واس��������ماها وما 
من ش��������يء يحد من س��������لوكه اإلجرامي , وال يمكن بأي حال 
الوث��������وق به وائتمانه على وظائ��������ف تتعلق برعاية مصالح 
الناس وخدمتهم وإدارة  أموالهم العامة الن القيام بكل ذلك 
يستلزم قدرا كافيا من الصدق واإلخاص , فاملشرع يسعى 
دائم��������ا إلى حماية الوظائف املهمة والحساس��������ة من أن تدار 
بضمائ��������ر مختلة القيم أصحابها مهيئون س��������لفا للس��������رقة 

والرشوة والتزوير واالختاس. 
املزور واملرتش��������ي والس��������ارق  إن أصبح عض��������وا في مجلس 
نيابي س��������وف ل��������ن يكون مهنيا وهو يش��������رع قوانن تعاقب 
عل��������ى ارتكاب ه��������ذا النوع م��������ن الجرائم ألن��������ه يؤمن بوجود 
مب��������ررات تدف��������ع اإلنس��������ان الرتكابه��������ا كما دفعت��������ه هو لذلك 
وس��������وف لن يكون امينا في وضع التشريع وال حياديا في 
ف��������رض العقوب��������ة وان اصبح مديرا عاما ف��������ي احدى الدوائر 
فس��������وف لن يكون امينا على املال العام ولن يرعى مصالح 
الدولة ويحفظ حقوقها وس��������وف يتح��������ن الفرص الرتكاب 
جرائم الفساد املالي واإلداري والتي تزيد من رصيده املالي 

وتسبب ضررا للمال العام. 
في العراق هناك العديد من مرتكبي الجرائم املخلة بالشرف 
تولوا ويتولون مناصب مهمة وحساسة والن قيم النزاهة 
واألمانة غائبة ف��������ي ذواتهم وصل العراق إلى ما وصله من 
س��������رقات واختاس��������ات للمال العام وأول الجهات التي تقع 
عليها مس��������ؤولية ضي��������اع املال العام هي الكتل السياس��������ية 
املس��������ؤولة عن ترشيح مثل هذه الشخصيات لعدم التدقيق 
في س��������جات املرش��������حن قب��������ل منحه��������م الثقة وقد كش��������فت 
الس��������نوات املاضية  عن عمق املأساة العراقية حيث ان عدد 
من املسئولن  قاموا بتزوير شهاداتهم الدراسية والبعض 
األخر حكم بجرائم الرش��������وة واالختاس وسرقة املال العام 
ما ادى الى اختال الثقة العامة بالدولة ومؤسساتها وهدر 
ام��������وال عامة طائلة في الوقت الذي بقي فيه الواقع الخدمي 
غي��������ر ملبي��������ا لطم��������وح املواطن واس��������تحقاقه االنس��������اني ما 
يس��������تلزم ابعاد مثل هذه الشخصيات عن مواقع املسئولية 
ومتابعة ملفات فس��������ادهم واحالته��������ا الى املحاكم وادانتهم 
والحكم عليهم وفقا للقانون بما يش��������كل رادعا لسواهم من 

االخال بواجباتهم الوظيفية.

اهتمام ال�ضلطة الق�ضائية 
فـي الإعالم الق�ضائي

اجلرائم املخلة بال�ضرفالدعاء العام والدور املطلوب يف مكافحة الف�ضاد  

القاضي سالم روضان الموسوي

ان جهاز االدعاء العام وحسب الدستور احد مكونات السلطة القضائية 
املادة )89( ويجب ان يحظى بدور مهم وحيوي في ظل استشراء الفساد 

في مؤسسات الدولة وذلك يتم عبر تشريع قانون لالدعاء العام اليكتفي 
بذكر االهداف واملبادئ العامة بل مينحها الية وصالحيات تطبيقية.

الكثير من جرائم الفساد املالي واإلداري هي 
جرائم مخلة بالشرف بحسب التوصيف 

القانوني لها والشرف مرتبة رفيعة... ورمبا 
هو ناجت جلمع عدد من القيم السامية, كالصدق 

واألمانة والنزاهة

ميكن للسادة القضاة والباحثني في الشأن القانوني ارسال مقاالتهم عبر البريد االلكتروني للمركز 
االعالمي للسلطة القضائية )JAMC(، علمًا أن أراء الكتاب ال تعبر بالضرورة عن املوقف الرسمي 

للسلطة القضائية االحتادية.

hjc.idep2013@gmail.com
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بع��������د التدقيق واملداولة تبن ان وكيلة 
املييز )املدعى عليه األول وزير البلديات 
واالش��������غال العامة إضاف��������ة لوظيفته( 
طعن��������ا بالحك��������م الصادر م��������ن محكمة 
بداءة البصرة بالع��������دد 894/ب/2013 
ف��������ي 2014/10/14 ال��������ذي قض��������ى ب��������رد 
الدعوى لصالح دائرة موكلها وحيث 
اليقبل الطعن اال ممن خس��������ر الدعوى 
علي��������ه ق��������رر رد الطعني��������ن التمييزين 
املذكورين شكا، اما الطعن التمييزي 
املقدم م��������ن وكيل املمي��������ز )املدعي( فقد 
لوحظ انه وقع ضم��������ن املدة القانونية 
قرر قبوله ش��������كا ول��������دى عطف النظر 
على الق��������رار املميز وج��������د انه صحيح 
وموافق للقانون لاسباب والحيثيات  
التي اس��������ند اليها الن ق��������رار التضمن 
صدر بشان واقعة تزوير حصلت عام 
2003 عندما قدم املميز شهادة دراسية 
مزورة ال��������ى مديري��������ة بلدي��������ة البصرة 
وحي��������ث ان قض��������اء محكم��������ة التميي��������ز 
االتحادية اس��������تقر بعدة قرارات منها 

الق��������رار الص��������ادر بالع��������دد 228/الهيئة 
املوس��������عة املدني��������ة االول��������ى /2012 في 
بالعدد  الصادر  والقرار   2012/11/21
97/هيئ��������ة الطعن ملصلح��������ة القانون/ 
2014 في 2014/7/9 بان احكام قانون 
التضم��������ن رق��������م 12 لس��������نة 2006 تعد 
نافذة من تاريخ نش��������ره ف��������ي الجريدة 
الرس��������مية  بتاري��������خ 2006/11/13، فا 
يملك من حق اقامة الدعوى لاعتراض 
على قرار تضمن  بشان واقعة حدثت 
قبل نفاذ القانون املذكور الن القانون 
اليس��������ري على ما س��������بق م��������ن الوقائع 
واليعم��������ل ب��������ه اال من وق��������ت صيرورته 
نافذا )امل��������ادة 10 من القان��������ون املدني( 
وحي��������ث ان الحكم  املميز  راعى  وجهة 
النظ��������ر القانونية املتقدم��������ة فيكون قد 
اص��������اب صحي��������ح القانون. علي��������ه قرر 
التمييزي��������ة  الطع��������ون  ورد  تصديق��������ه 
وتحميل املميز رس��������م التمييز وصدر 
القرار باالتفاق في 22/محرم/1436 ه� 

املوافق 2014/11/16 

املبدأ

القرار

أن أحكام قانون التضمن رقم  12 لس��������نة 2006  تعد نافذة من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2006/11/13 فا يملك  
املتضمن  حق إقامة الدع��������وى لاعتراض على قرار التضمن 

بشان واقعة حدثت قبل نفاذ القانون. 

لدى التدقيق واملداولة لوحظ ان الطعن 
مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله 
ش��������كا ولدى عطف النظ��������ر على القرار 
املميز وجد انه غير صحيح ومخالف 
للقان��������ون وذلك الن عق��������د االيجار ابرم 
بن املحام��������ي )ح غ( باعتب��������اره وكيا 
ع��������ن املاج��������ور )ح ع( وبن املس��������تاجر 
)خ ن ع( بتاري��������خ 2007/2/1 املتضمن 
استاجر املدعي عليه العقار في 8/87 
بريه��������ة 11/3 بريه��������ة وج��������زء الخلفي 
من العقار 89/10 العباس��������ي التخاذه 
مستش��������فى اهل��������ي باس��������م مستش��������فى 
الس��������عد االهل��������ي وق��������د ورد ف��������ي البند 
الثاني من العقد ان بدل االيجار املتفق 
عليه للش��������هر الواحد هو ستة ماين 
واثنان واربعون ال��������ف دينار وقد ورد 
ف��������ي البند التاس��������ع من العق��������د ان بدل 
االيجار الس��������نوي املتفق عليه ان يدفع 
ن��������ص املبل��������غ والبالغ س��������تة وثاثون 
ومئتان وخمس��������ون الف��������د دينار تدفع 
خال مدة اقصاها 2005/5/12 ويدفع 
النص��������ف الثان��������ي خال م��������دة اقصاها 
ثاثة اش��������هر من تاريخ الدفعة االولى 
وقد ورد في البند الحادي عشر اتفاق 
الطرفن عل��������ى ان تكون م��������دة االيجار 
هي لس��������تة س��������نوات ابتداء من تاريخ 
تحرير العقد ويجدد تلقائيا كل سنة 
باتفاق الطرف��������ن على ان يعتبر العقد 
س��������اري املفعول من تاريخ 2007/5/1 
وقد ذيل العق��������د بتوقيع وكيل املؤجر 
املحامي )ح غ( بموجب الوكالة املرفقة 
م��������ع العقد وبتوقيع املس��������تاجر خ ن ع 
وق��������د وردت في ظهر العق��������د املبرز من 
قب��������ل وكيل املدعى عليه اضافة موقعة 
من قب��������ل املحامي ح غ ش��������خصيا ولم 
يضفه��������ا ال��������ى وكالته ع��������ن املؤجر ولم 
توق��������ع من قب��������ل املس��������تاجر تفي��������د انه 
الحاقا بالفقرة الحادي عشر من العقد 
قرر الطرفان االتفاق على تمديد العقد 
عشر س��������نوات بدال من س��������تة سنوات 
وفق الش��������روط املرفقة في العقد ولدى 
الرجوع ال��������ى الوكالة العامة املمنوحة 
من قبل املدعي الى وكيله املحامي )ح 
غ( والصادرة عن كاتب العدل البصرة 
املس��������ائي بع��������دد عموم��������ي 3015 ف��������ي 
2005/2/27 نج��������د ان الوكيل لم يخول 
اب��������رام عقود االيجار وحيث ان الوكالة 
العامة ال تخول الوكيل بغير تفويض 
خ��������اص االقرار بح��������ق وال التنازل عنه 
وال الصل��������ح وال التحكي��������م وال البي��������ع 
او الره��������ن او االج��������ارة او غير ذلك من 
عق��������ود املعارض��������ة اال بالن��������ص عليها 
صراحة في س��������ند الوكالة املادة 52 /2 

م��������ن قانون املرافعات املدنية وحيث ان 
الوكي��������ل وبموجب وكالته ه��������ذه التي 
عزله املدعي بتاري��������خ تبليغه  بالعزل  
ف��������ي 2011/8/3 ال يحق له توقيع عقد 
ايجاره اال ان املدعي وباستامه اجرة 
املاجر لنهاية ش��������هر ميس��������ان2013 قد 
اجاز العقد للمدة البالغة ستة سنوات 
اما ما ورد في ظه��������ر العقد من تمديد 
العقد ملدة عشر سنوات واملوقع من قبل 
الوكيل بصفته الش��������خصية ولم يوقع 
من قبل املس��������تاجر فا يعتد به قانونا 
كون العق��������د ارتباط االيج��������ار الصادر 
من قبل اح��������د املعاقدين املقترن بقبول 
االخر اضافة الى ان الوكالة املمنوحة 
الى الوكيل ال تخول حق ابرام العقود 
كما ان صورة الورق��������ة العادية املبرزة 
من قب��������ل وكي��������ل املدعى علي��������ه والغير 
مؤرخة والتي يعزى توقيعها من قبل 
املحام��������ي ح غ املتضمن��������ة ان مدة عقد 
االيجار س��������بعة عش��������ر عاما من تاريخ 
ابرام العق��������د وقابليت��������ه للتجديد بعد 
انتهاء مدة العقد باالتفاق فا تصلح 
دليا لاثب��������ات وحيث ان عقد االيجار 
انتهى في 2013/5/1 وان املدعى عليه 
بقى منتفع��������ا باملاجور بعل��������م املؤجر 
دون اعتراض منه ل��������ذا يعتبر االيجار 
ق��������د تجدد بش��������روطه االولى ولكن ملدة 
غي��������ر مح��������ددة وبالتالي تس��������ري على 
االيج��������ار اذا تج��������دد على ه��������ذا الوجه 
اح��������كام املادة 741 م��������ن القانون املدني 
املادة 780 من القان��������ون املدني لذا فان 
عق��������د االيج��������ار والحال��������ة ه��������ذه يعتبر 
منعق��������د للم��������دة املحددة لدف��������ع االجرة 
ا  وتنته��������ي بانقض��������اء هذه امل��������دة بناء
عل��������ى طلب احد املعاقدي��������ن اذا هو نبه 
االخ��������ر باالخاء ف��������ي املواعيد املحددة 
في املادة 741 من القانون املدني حيث 
ان املدع��������ي وجه انذار الى املدعى عليه 
بواسطة كاتب عدل البصرة الصباحي 
بعدد عمومي 32108 في 2013/11/3 
يطلب في��������ه منه تخليه تخلية املاجور 
لع��������دم الرغبة ف��������ي تجدي��������د العقد وقد 
ت��������م تبليغ��������ه ف��������ي 2013/11/4 واق��������ام 
املدع��������ي الدع��������وى يطل��������ب التخلية في 
2013/12/1 فيك��������ون االن��������ذار والحالة 
هذه مجزي وحيث ان محكمة البداءة 
اصدرت قرارها برد الدعوى فيكون قد 

جانب الصواب . 
عليه قرر نقضه واع��������ادة الدعوى الى 
محكمته التباع ما تقدم على ان يبقى 
تابعا للنتيجة وصدر القرار باالتفاق 
املوافق  االول/1435ه���������  في 27/ربي��������ع 

. 2014/1/29

القرار

اذا انته��������ى عق��������د االيجار وبقي املس��������تاجر منتفعا باملاجور  بعل��������م املؤجر ودون 
اعت��������راض منه اعتبر االيجار قد تجدد بش��������روطه االولى ولك��������ن املدة غير محددة 
وتسري على االيجار اذا  تجدد على هذا الوجه احكام املادة 741 استنادا للمادة 

780 /1 من القانون املدني رقم 40 لسنة 1951 املعدل .

)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية بنحو دوري أبرز املبادئ التمييزية للقرارات 
الصادرة من مختلف رئاسات محاكم االستئناف(

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة تبن ان 
الطعن التمييزي واقع ضمن املدة 
القانونية قرر قبوله ش��������كا ولدى 
عط��������ف النظر عل��������ى الق��������رار املميز 
وجد انه صحيح وموافق للقانون 
التي استند  لاسباب والحيثيات 
اليها ذلك ان املميز )املدعي( قد اقام 
الدعوى على املميز عليهم )املدعى 
عليه��������م( اضاف��������ة لترك��������ة مورثتهم 
)ه�( خافا الح��������كام الفقرة )1( من 
امل��������ادة )1106( م��������ن القانون املدني 
التي تنص )يكسب الوارث بطريق 
والعق��������ارات  املنق��������والت  املي��������راث 
التركة(  ف��������ي  والحق��������وق املوجودة 
حي��������ث ان ملكية العق��������ار موضوع 
املدع��������ى  ال��������ى  انتقل��������ت  الدع��������وى 

عليه��������م بوفاة مورثته��������م املذكورة 
مم��������ا يس��������توجب اقام��������ة الدع��������وى 
عل��������ى املدع��������ى عليه��������م بصفاته��������م 
الش��������خصية وليس اضافة للتركة 
باعتباره��������م تملك��������وا العق��������ار عند 
الوفاة واصبحت التركة ال تصلح 
دع��������وى  ف��������ي  خصم��������ا  تك��������ون  ان 
التمليك مما يجعل الدعوى واجبة 
الرد لعدم توج��������ه الخصومة عما 
باح��������كام امل��������ادة )1/80( من قانون 
املرافع��������ات املدنية وه��������ذا ما قضى 
به الحكم املميز ل��������ذا قرر تصديقه 
ورد الطع��������ون التمييزية وتحميل 
املميز رس��������م التمييز وصدر القرار 
باالتفاق في 19/ش��������وال/ 1434 ه� 

املوافق 2013/8/26م. 

املبدأ

املبدأ

القرار

الدعوى تكون واجبة الرد لعدم توجه الخصومة عما باحكام املادة )1/80( 
م��������ن قانون املرافعات املدنية حيث ان ملكية العقار موضوع الدعوى انتقلت 
ال��������ى املدعى عليهم بوفاة مورثهم على ان احكام الفقرة )1( من املادة )1106( 
من القانون املدني مما يستوجب اقامة الدعوى على املدعى عليهم بصفاتهم 
الش��������خصية وليس اضافة الى التركة باعتبارهم تملكوا العقار عند الوفاة 

واصبحت التركة ال تصلح ان تكون خصما في دعوى التمليك .

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة تب��������ن ان الطعن 

التميي��������زي واقع ضمن امل��������دة القانونية قرر 

قبوله ش��������كا ولدى عطف النظر على القرار 

املمي��������ز وجد انه صحي��������ح وموافق للقانون 

ذل��������ك الن فع��������ل املتهم��������ن ينطب��������ق واحكام 

امل��������ادة 331 م��������ن قان��������ون العقوب��������ات ولوقع 

هذا الفع��������ل بتاري��������خ 2003/3/19 قبل نفاذ 

قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لذلك 

تسري احكامه على الفعل املذكور وال يقدح 

بصحة ذلك قيام الدائرة املشتكية بتحريك 

الشكوى الجزائية بتاريخ الحق لنفاذه ذلك 

الن قان��������ون العف��������و العام يرت��������د باثر رجعي 

الى وق��������ت ارتكاب الجريم��������ة ويخلع الصفة 

الجرمية عنها اعتب��������ارا من لحظة ارتكابها 

ويجعل الفع��������ل مباحا وال يمكن االحتجاج 

بان الش��������كوى حرك��������ت بعد ص��������دور قانون 

العف��������و الع��������ام . عليه ق��������رر تصدي��������ق القرار 

املميز ورد الطعون التمييزية وصدر القرار 

باالتفاق اس��������تنادا الى امل��������ادة 259/أ/1 من 

قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية في 26/

ذو القعدة/ 1435 ه� املوافق 9/22/ 2014م. 

املبدأ

القرار
ان قان��������ون العف��������و العام يرتد باثر رجعي ال��������ى وقت ارتكاب الجريمة ويخل��������ع الصفة الجرمية عنه��������ا اعتبارا من لحظة 

ارتكابها ويجعل الفعل مباحا وال يمكن االحتجاج  بان الشكوى حركت بعد صدور قانون العفو العام.

املبدأ

القرار
لدى التدقيق واملداولة تبن ان الطعن التمييزي  املقدم 
من رئيس هيئة النزاه��������ة اضافة لوظيفته غير مقبول 
قانون��������ا الن دائرت��������ه ال تعد طرف��������ا في الدع��������وى لقيام 
اح��������د محققيه��������ا للتحقيق في هذه الدع��������وى عليه قرر 
رد الطعن التمييزي ش��������كا اس��������تنادا للمادة 14/ثانيا 
م��������ن قانون هيئة النزاه��������ة ، ولدى امع��������ان النظر بقرار 
لجن��������ة العف��������و الصادر بالع��������دد 243/عف��������و /2014 في 
2014/9/7 وجد انه مش��������وب بخطأ قانوني يستوجب 
التدخل التمييزي  ذلك الن اللجنة القضائية املختصة 
بتنفي��������ذ قان��������ون العفو العام س��������بق ان اصدرت قرارها 

ف��������ي القضية بالع��������دد 4979 ف��������ي 2008/12/23 تضمن 
اعتب��������ار فعل املته��������م ج ع ت منطبقا وحك��������م املادة 341 
من قان��������ون العقوبات وش��������موله بقان��������ون العفو العام 
ولدى الطعن تمييزا بهذا الق��������رار اصدرت هذه الهيئة 
قراراه��������ا التميي��������زي بالع��������دد 4/ت/عف��������و/2010 ف��������ي 
2010/1/27 املتضمن نق��������ض القرار املذكور لكون فعل 
املته��������م منطبق وحكم املادة 340 م��������ن قانون العقوبات 
، اتباعا للق��������رار التمييزي اص��������درت اللجنة القضائية 
 2010/10/13 ف��������ي   5848 بالع��������دد  قراره��������ا  املذك��������ورة 
املتضمن عدم شمول املتهم بقانون العفو العام . لذلك 

ال يجوز للجنة القضائية املذكورة التصدي مرة اخرى 
له��������ذه القضية والفصل فيها مج��������ددا ملا يتعلق بمدى 
س��������ريان قان��������ون العفو الع��������ام على فعل املته��������م ، وكان 
عليها رد الطلب لس��������بق الفصل في��������ه . عليه قرر نقض 
قرار اللجنة القضائ��������ي املختصة بتنفيذ قانون العفو 
العام بالع��������دد 243 /عفو/2014 في 2014/9/7 واعادة 
الدعوى الى اللجنة القضائية املذكورة التباع ما تقدم 
وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادا للمادة 264 من قانون 
اصول املحكمات الجزائي��������ة في 9/صفر/1436 املوافق 

2014/12/2 م . 

ال يجوز للجنة القضائية املختصة بتنفيذ قانون العفو التصدي للقضية مرة اخرى والفصل فيها مجددا 
بما يتعلق بمدى سريان هذا القانون على فعل املتهم وكان عليها رد طلب لسبق الفصل فيه.

واجهة الدخول الى االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 
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بغداد/ إياس حسام الساموك

ويخص��������ص الكات��������ب الجزء األول م��������ن الكتاب 
لع��������رض تجرب��������ة القض��������اء العراق��������ي ف��������ي ظل 
االحت��������ال العثمان��������ي، وفقًا للمتغي��������رات التي 
حصل��������ت على مختل��������ف األصعدة السياس��������ية 

واالقتصادية إبان تلك الحقبة.
ويشرح الكاتب هنا شروط تعين قضاة الدولة 
العثماني��������ة، واقتص��������ار عملهم ف��������ي بداية األمر 
على املحاكم الشرعية، ومن ثم توسيع أعمالها 

 في مجال معن.
ٌ

إلى تخصصات أخرى، كل
وبعدها ينتقل إل��������ى دور مجلة االحكام العدلية 
في اص��������دار القرارات القضائية والحلول البديلة 
ام��������ام الحاكم اذا لم يجد نصًا يس��������تقيه من هذه 

املجلة.
ويذهب الكاتب إلى ابعد من ذلك بش��������رح نوع من 
املحاكم املس��������مى حينها )الس��������ّيارة( التي لم تزل 
ص��������ور منها موج��������ودة حت��������ى اآلن، ويختتم هذا 
الجزء بإيجاز تشكيل ومهام محاكم: االستئناف 

والتمييز العثمانية.

القضاء في الحكم اإلداري العثماني
ويقول املحمود انه في حقبة »االحتال العثماني 
للعراق بن )1532 – 1918م(، وألغراض سياس��������ية 
وإدارية قس��������م العراق لثاث والي��������ات هي املوصل 
وبغ��������داد والبص��������رة ، وبضمنه��������ا والية ش��������هرزور 
الكائنة ش��������رق دجلة، ووالية اإلحس��������اء جنوبا على 

الساحل الغربي للخليج العربي«. 
وتابع »تم حكم العراق بموجب هذا التقس��������يم بصورة 
غير مباشرة لتس��������هل عملية إدارته والسيطرة عليه«، 
موضحًا ان »الدول��������ة العثمانية كانت قد حاولت حكم 

العراق حكما مباشرا ومركزيا«.
 وبرغ��������م تأكي��������ده »من��������ح الواليات الثاث ف��������ي القرنن 
الس��������ابع عشر والثامن عش��������ر حكمًا ذاتيًا حيث ادارها 
حكام عثمانيون«، اس��������تردك أن  »الحك��������م املركزي عاد 

مرة أخرى في القرن التاسع عشر«.
وأستطرد املحمود أن »نظام الحكم اإلداري في العهد 
العثمان��������ي ُقس��������م إل��������ى ثاث هيئ��������ات وه��������ي: العلمية، 

والقلمية، والهيئة السيفية«. 
ويعرف الهيئة العلمية ب� »املش��������يخة اإلس��������امية وفئة 
العلم��������اء والقض��������اة وكل ما يتعلق بالش��������ؤون الدينية  
مثل التعلي��������م واملدارس وش��������ؤون املحاك��������م واألوقاف 
 الكاتب أن »ش��������يخ اإلس��������ام هو رأس 

ّ
وغيرها«.  وبن

الهيئة العلمية ومرجعها وهو كذلك مرجع القضاة«، 
الفت��������ًا إل��������ى ان »الدول��������ة العثمانية تع��������ّن القضاة في 
األماكن التي تتولى افتتاحها لتأمن العدل وتس��������اهم 

في استتباب األمن«.
وفيم��������ا أش��������ار إل��������ى أن »مؤسس��������ة القضاء ف��������ي الدولة 
العثمانية،  كغيرها من املؤسس��������ات،  كانت إس��������امية 
املنح��������ى«، اف��������اد ب��������أن »لها طابع��������ا خاصا«، مس��������تداًل 
بتعديلها مرارًا »من خال مراسيم أصدرها الساطن 

مراعاة للمتغيرات الحاصلة في العالم«.

فروع القضاء العثماني
ويقس��������م املحمود املؤسس��������ة القضائية في تلك الحقبة 
إلى 3 فروع هي: »قضاء عسكر الروملي، وقضاء عسكر 
األناضول وأضيف إليه قضاء عس��������كر العرب وقضاء 

عسكر العجم، إضافة إلى قضاء عسكر مصر« .
واس��������تطرد »كان قض��������اة مناط��������ق الدول��������ة الواقعة في 
أوروب��������ا يرتبطون بقاضي عس��������كر الرومل��������ي وقضاة 

األناضول ومصر تابعن لقاضي عسكر األناضول«.
ويسترسل املحمود أن »لقب قاضي العسكر قريب من 
قاض��������ي القضاة في اإلس��������ام«، لكنه ن��������ّوه إلى »تمتعه 
ب�طاب��������ع خاص في الدولة العثماني��������ة«، أرجع ذلك إلى 
إضاف��������ة كلمة عس��������كر »الت��������ي تعني الش��������ؤون الدينية 
للعسكر«. ويواصل بالقول إن »هذا القاضي كان يرافق 
الس��������لطان والجي��������ش عن��������د الفتوحات، وه��������و الرئيس 

الثاني للهيئة العلمية في الدولة العثمانية«.
ونبه إلى انه »يشارك في جلسات الديوان الهمايوني، 
ويعمل بشكل عام على حل مسائل العساكر الشرعية 
والحقوقية«.كما من صاحيات قاضي العسكر حسب 
املحم��������ود » تقديم أوراق املرش��������حن ملنص��������ب القضاء 
وذلك حتى عام 1574م«، منوهًا إلى »تحّول تلك املهمة 
بعد ذلك إلى شيخ اإلسام وبقي تحت تصرف قاضي 

العسكر 
القضاة  تعين 

واملدرسن في منطقته«.

البداية.. نوع واحد من المحاكم
وع��������ن املحاكم خال الحكم العثمان��������ي، أورد الكاتب أن 
»العراق عرف نوعًا واحدًا منها وهي املحاكم الشرعية 
التي كانت تعتمد في أحكامها على مبادئ الش��������ريعة 
اإلس��������امية - املذهب الحنف��������ي-  وتطبق قواعدها على 

النزاعات التي تعرض عليها«.
وأردف أن »قضاة هذه املحاكم يعينون من الس��������لطان 
في عاصمة الدول��������ة العثمانية )اس��������طنبول( بموجب 
أمر يصدر عنه يس��������مى  )البراءة الشريفة( وال يعزلهم 

غيره«. 
وقال »كانت القوانن واألنظمة التي تعالج أمور القضاة 
وكيفية تعيينهم وتحدي��������د امتيازاتهم في ذلك العهد 
هي: نظام انتخ��������اب الحكام الصادر ف��������ي 1329/4/11 
رومي وتعدياته، وقانون الحكام الش��������رعين الصادر 

في 1329/2/13 رومي وتعدياته«.
وزاد »إضاف��������ة إلى قانون أوصاف الحكام الش��������رعين 
والقض��������اة الص��������ادر ف��������ي 1320/5/17 روم��������ي، وآخ��������ر 
بأوص��������اف وامتي��������ازات ح��������كام الش��������رع الص��������ادر ف��������ي 

1330/5/17 رومي«.

شروط تعيين الحاكم )القاضي(
وعن أهم الش��������روط املطلوبة في م��������ن يعن حاكمًا ذكر 
املحمود أنه »قد أكمل الخامس��������ة والعشرين من عمره، 
ومس��������تثنى من كل معذرة قانونية تحول دون تعيينه 
حاكم��������ًا، وأال يكون محكوما علي��������ه بالحبس أكثر من 
أس��������بوع لجريم��������ة عادي��������ة، إضافة إلى أن يح��������وز عل��ى 
الش��������روط املنص��������وص عليها ف����������ي املادت��������ن )1729( و 

)1994( من مجلة األحكام العدلية«.
اما بخصوص ش��������روط املجلة يوضح الكاتب يجب ان 
يك��������ون املتقدم »حكيما فهيما مس��������تقيما أمينا مكينا، 
فا يج��������وز تولي الصغير واملعت��������وه واألعمى واألصم 
للقض��������اء، وأن يك��������ون مأذونًا من مدرس��������ة القضاة، أو 

يؤدي امتحانًا في املناهج التي تدرس فيها«.  
ويؤك��������د »إذا تواف��������رت ه��������ذه الش��������روط يع��������ن حائزها 
بموجب البراءة الشريفة قاضيًا استنادًا ألحكام املادة 

)18( من القانون األساسي العثماني«.
ويش��������به املحمود بن »القواع��������د االصولية التي كانت 
تج��������رى بموجبه��������ا املرافع��������ات واصدار االح��������كام وما 
موج��������ود حاليًا من قواع��������د مرافعات منصوص عليها 

في قوانن اإلجراءات املدنية والجزائية«.

توسع نطاق المحاكم 
بعد االصالحات

وأس��������تمر وجود نم��������ط واحد من املحاكم )الش��������رعية(، 
والق��������ول للمحم��������ود  »كما مر تطبيق أحكام الش��������ريعة 
اإلس��������امية على النزاع��������ات كافة حتى س��������نة 1856م«، 
موضحًا أن »السلطان عبد املجيد أصدر في هذا العام 

ما أطلق عليه )الخط الهمايوني(، وبموجبه 
أدخلت بعض اإلصاحات على أجهزة الدولة 
العثماني��������ة فج��������رى اقتباس بع��������ض القوانن 

الغربية«.
ويش��������ير إل��������ى أن »للمحاكم نصيب��������ا من هذه 
اإلصاح��������ات«، مضيف��������ا أنه »في س��������نة 1880 
وخ��������ال فت��������رة حكم الس��������لطان عب��������د الحميد 
الثان��������ي ع��������رف الع��������راق، كغيره م��������ن الواليات 
العثماني��������ة،  نوع��������ًا آخ��������ر م��������ن املحاك��������م ه��������ي 
)النظامية( التي أنيط لها النظر في الدعاوى 
الجزائية وبعض الدعاوى الحقوقية كدعاوى 

األراضي ودعاوى الحدود وغيرها«.
وش��������دّد  املحمود على أن »هذه املحاكم أخذت 
تطبق القوانن الجديدة التي أقتبسها املشرع 
العثماني من الغرب، كقانون الجزاء العثماني 
الذي اقتبس��������ت أكثر أحكامه من قانون الجزاء 

الفرنسي، وقانون األراضي وغيرها«.
واف��������اد بان »تش��������كيل املحاكم ف��������ي العراق كان 
تبعًا لتش��������كياته اإلدارية آنذاك، والتي كانت 
تب��������دأ بالقري��������ة ث��������م الناحي��������ة ثم القض��������اء ثم 

اللواء«.
ولف��������ت إل��������ى أن »املحاكم طبقت ف��������ي املجاالت 
املدنية )مجلة األح��������كام العدلية(، وهي مجموعة 
من القواعد املدنية مكونة من س��������تة عشر كتابا أولها 

كتاب البيوع وأخرها كتاب القضاء«.
ويؤك��������د الكات��������ب أن »آخ��������ر أعدادها ص��������درت في فترة 
الخافة العثمانية في العام 1882،  وإلى جانبها جرى 
تقنن ما يخص قضاء األحوال الشخصية في شؤون 
جمي��������ع األدي��������ان واملذاهب في الدول��������ة العثمانية، وعّد 
»مجلة األح��������كام العدلية أول تدوين للفقه اإلس��������امي 

في املجال املدني«.

دور مجلة االحكام العدلية 
في إصدار األحكام

ويرى الكاتب أن »حركة التقنن باملعنى املعاصر بدأت 
في أواخر العهد العثمان��������ي في مجال القانون املدني، 

بصدور مجلة األحكام العدلية«.
وزاد املحمود أن »هذه املجل��������ة اصبحت قانونًا مدنيًا 
عام��������ًا يض��������م أح��������كام املعام��������ات املدني��������ة والتجاري��������ة 
ومف��������ردات القان��������ون املدن��������ي  املعروفة أالن م��������ن بينها: 
البيوع، واإلجارة، والكفالة، والحوالة، والرهن، والهبة، 

والشركات، والوكالة«.
واف��������اد بان »هذه األحكام مس��������تقاة م��������ن اآلراء الفقهية 
الخاص��������ة باملعامات في املذهب الحنفي؛ ألنه املعتمد 
رس��������ميًا في الدولة العثمانية«، الفتًا إلى أنه »ال يعول 
عل��������ى م��������ا يخالفها من أح��������كام«، معلًا ذل��������ك ب�«اقتران 
صدور املجلة باألمر الس��������لطاني«، وأردف أن »القضاة 
يرجعون الى نصوص الفقه فيما ال نص عليه في هذه 

املدونة«. 
ويس��������رد الكات��������ب ان »مجل��������ة األح��������كام العدلي��������ة رتبت 
مباحثه��������ا عل��������ى الكتب واألب��������واب الفقهي��������ة املعهودة، 
ولكنها فصل��������ت األحكام بمواد ذات أرقام متسلس��������لة 
كالقوانن الحديثة لكي يسهل الرجوع اليها واإلحالة 

عليها. وكان مجموعها )1851( مادة«.
 وذكر أنه »سبق هذه املجلة تأسيس املحاكم النظامية 
في الدولة العثمانية، التي تمتعت باختصاص النظر 
في أنواع م��������ن الدعاوى التي كان��������ت تنظر من املحاكم 

الشرعية سابقًا«. 
إصدار  املحمود  ويربط 
مع  العدلي��������ة  »األح��������كام 
حرك��������ة إص��������اح الوضع 
الدول��������ة  ف��������ي  املتده��������ور 
إضاف��������ة  العثماني��������ة 
املس��������عى الذي ب��������ذل من 

اجل تحديث الدولة«.
ذل��������ك  يأت��������ي  وأورد 
»اتس��������اع  مع  بالتزام��������ن 
والتج��������ارة  االتص��������االت 
االقتصادية  والعاقات 
ب��������ن الدول��������ة العثمانية 
وال��������دول األوربي��������ة التي 
شهدت تطورات سريعة 
وكبي��������رة، وإط��������اع كبار 

موظفي الدولة العثمانية على التجربة األوروبية«.
 وزاد »كما لحاجة الدولة الى ربط التصرفات والعقود 
العقارية بنظم شكلية واجراءات منها تنظيم السجل 
العق��������اري، لكي تكون تحت مراقب��������ة الحكومة ألغراض 

مالية وحقوقية وسياسية«.
ومن األس��������باب األخ��������رى إلصدار املجل��������ة ضمن وجهة 
اإلص��������اح السياس��������ي واإلداري ف��������ي الدول��������ة ، أج��������اب 
املحمود أن »أحكام الفقه اإلسامي متوزعة  في الكتب 

الفقهية، وقد تتواجد في غير أماكن بحثها«.
واض��������اف أن »الكتب الفقهية متفاوتة في اس��������تيعابها 
لألح��������كام العملي��������ة، ومتفاوتة في لغته��������ا، اضافة الى 
وج��������ود آراء فقهية متعارضة ف��������ي الحكم على القضية 

الواحدة«.
ون��������ّوه إل��������ى أن »معرف��������ة ال��������رأي الراجح م��������ن الضعيف 
مسألة نسبية تحتاج إلى قدرة ومرونة فقهية يصعب 
توفره��������ا عند الكثيري��������ن بنفس الدرج��������ة«، منبها إلى 
أن��������ه »قد يرج��������ح مؤلف ما ال يرجحه آخ��������ر، مما يؤدي 
ال��������ى وضع القضاة في بحر من الفتاوى والتخريجات 

وأقوال مجتهدي املذهب بترجيحات متباينة ». 
ويع��������ود الكات��������ب إل��������ى تش��������ريعات الدول��������ة العثمانية، 
ويوضح أن »السلطان سليمان القانوني ّسن )القانون 
نام��������ه( الذي ضم أحكاما في العقوبات التعزيرية وفي 
حق��������وق األراضي وتحديد األراضي األميرية والخراج، 

وكذلك في املواضيع العسكرية واإلدارية«.
ويواص��������ل املحم��������ود »كما جرى تأس��������يس الس��������جات 
الش��������رعية التي ضمت ق��������رارات املحاك��������م الصادرة من 

املحاكم الشرعية«.

المحكمة السيارة
وفي س��������بيل تمكن املواطن من الوص��������ول الى القضاء 
بيس��������ر، يق��������ول املحم��������ود »ت��������م تأس��������يس محاك��������م في 
النواحي واألقضية  لحس��������م املنازعات بش��������كل مبسط 
تسمى )الدوائر الصلحية( 
ويتواله��������ا أعضاء مجلس 
الناحي��������ة وأعضاء مجلس 

شيوخ القرية«.
أن »هذه  الكات��������ب  واضاف 
حس��������م  تتول��������ى  املحاك��������م 
تخ��������ص  الت��������ي  النزاع��������ات 
أو  القري��������ة  ف��������ي  األف��������راد 

الناحية«.
وزاد »بع��������د نش��������ر قان��������ون 
ف��������ي   ) الصل��������ح  ح��������كام   (
مهم�ة  أودعت   1913/4/24
)الدوائ��������ر الصلحي��������ة ( الى 
والت��������ي  الصل��������ح  محاك��������م 
تسمى ب� ) املحاكم السيارة 

( أيضًا«.
وذك��������ر املحم��������ود ان  »القانون نص على تش��������كيل هذا 
النوع من املحاكم في مركز كل )ناحية( لرؤية الدعاوى 
فيه��������ا، على أن تنتقل ال��������ى القرى التي تتب��������ع الناحية 
أداريا لرؤية الدعاوى هناك بداًل من انتقال أهل القرية 

الى الناحية«.
ولف��������ت الكات��������ب الى ان »م��������ا نجده في بع��������ض املناطق 
النائية من العراق حاليًا صورة من صور تلك املحاكم 
الس��������يارة، إذ أن هذه املناطق يزوره��������ا  قاضي املنطقة 
 أوقات معينة ، 

ً
املجاورة لرؤي��������ة الدعاوى فيها خ��������ال

تيسيرا للناس في عرض قضاياها على القضاء«.
وأردف »كان املفروض ان تتشكل محاكم الصلح في كل 
ناحية تابعة للعراق بعد نشر قانون )حكام الصلح(«. 
لك��������ن الكاتب ي��������رى ان »الواقع لم يكن كذل��������ك، حيث تم 
تشكيلها  في مراكز النواحي املهمة فقط، وكان يتولى 
القض��������اء فيها قاض منفرد يعاون��������ه عدد من املوظفن 

يؤذن  لهم عن�د غيابه النظر في الدعاوى«.
أما في مرك��������ز )القضاء( ومركز )اللواء(، ذكر« ش��������كلت 
فيه��������ا محاكم الب��������داءة، تتألف من رئي��������س وعضوين، 
وتتولى مهام الصلح في النواحي، وتفصل  كذلك في 
دع��������اوى الجنح واملخالفات ، كما  تتولى التحقيق في 

الجنايات وتحيلها على محاكم الجزاء الكبرى«. 
ويجزم ب��������ان »ملحكمة بداءة بغداد التي تأسس��������ت في 
1917/12/19 أهمي��������ة خاص��������ة نظ��������رًا مل��������ا كان للمدينة 
م��������ن أهمية في الع��������راق«، متابعًا »تض��������م هذه املحكمة 
هيئت��������ن: تتولى احداهما النظر ف��������ي الدعاوى املدنية 

وتتولى األخرى النظر في الدعاوى التجارية«.

االستنئاف والتمييز 
في العهد العثماني

وش��������دد الكاتب على انه »الى جانب املحاكم الشرعية، 
والصل��������ح والبداءة عرف العراق ف��������ي العهد  العثماني 
)محاكم االس��������تئناف( إذ كانت تش��������كل في كل )قضاء( 

يتم اعتباره  مركزًا للوالية«.
ويفص��������ل محكمة االس��������تئناف على انه��������ا »تتكون من 
رئي��������س وأربع��������ة أعض��������اء، ومهامها النظر: اس��������تئنافًا 
في جمي��������ع األح��������كام الصادرة ف��������ي الدع��������اوى املدنية 

والتجارية القابلة لاستئناف«.
وبحس��������ب القاضي املحمود فأن ه��������ذه املحكمة »تنظر 
أيض��������ًا تمييزًا في األحكام الصادرة من محاكم البداءة 
في املواد الحقوقية وفي األحكام الصادرة في دعاوي 

الجنح«.
ومضى ال��������ى انه ف��������وق كل هذه املحاك��������م »كانت هناك 
محكمة التمييز ومقرها في إسطنبول وتتولى تدقيق 
األح��������كام الصادرة عن محاكم الواليات التابعة للدولة 

العثمانية ومنها العراق«.

احملاكم العثمانية بدأت »شرعية« وتوسعت بعد إصالحات السلطان

القا�ضي املحمود يّوثق اأ�ضخم مو�ضوعة لتاريخ »الق�ضاء فـي العراق«

كتب

القضاء في االحتالل العثماني: القرارات اعتمدت على مجلة األحكام العدلية.. ومحكمة متييز اسطنبول تراجع كل األحكام
في محاولة لإلحاطة مبراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه جتربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، 
يوّثق القاضي مدحت احملمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( 
صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.

وألهمية هذا الكتاب السيما للباحثني واملهتمني بالشأنني القضائي والقانوني، وإلطالع الرأي العام على ما 
يحتويه من معلومات غنية بعضها تاريخي يعرض للمرة األولى، تنشر صحيفة )القضاء( العرض الكامل له 
في سلسلة حلقات متتالية تبدأ منذ االحتالل العثماني، مرورًا باالحتالل البريطاني واحلكم الوطني، وتنتهي 
إلى ما وصلت إليه املؤسسة القضائية في الوقت احلالي باستقاللها عن بقية السلطات.
حيث سيتضمن هذا الكتاب شرحًا ملكونات السلطة القضائية بعد التغيير في العام 2003، وايجاز دور كل 
منها وما حققته من اجنازات طيلة املدة املاضية، ومن ثم التوّسع في نشاط القضاء بامتداد احملاكم حتى آخر 
مدن وقصبات العراق.

خارطة لواليات العراق في العهد العثماني/ ارشيف

من شروط تعيني القاضي في العهد العثماني 
أنه قد أكمل الـ 25 من عمره، ومستثنى من كل 
معذرة قانونية حتول دون تعيينه حاكمًا، وأال 
يكون محكوما عليه باحلبس أكثر من أسبوع 
جلرمية عادية، إضافة إلى أن يحوز علــى 
الشروط املنصوص عليها فــي املادتني )1729( 
و )1994( من مجلة األحكام العدلية

القاضي المحمود يتصفح كتابه/ عدسة فالح المالكي
الجزء االول

يتبع

 ع��������ن محققا قضائيا ف��������ي وزارة العدل عام 
.1960

ع��������ن بمنص��������ب حاكم )ق��������اض( ف��������ي العديد 
م��������ن املحاكم ف��������ي العراق م��������ن بينه��������ا محاكم 
قلعة س��������كر، الرفاعي، س��������دة الهندية، املسيب، 
الرم��������ادي، محكمة األحداث في بغداد، محكمة 

بداءة الكاظمية، ومحكمة بداءة بغداد.
أنت��������دب م��������ن القض��������اء  مدي��������را عام��������ا لدائرة 
التنفي��������ذ والت��������ي تم تأسيس��������ها عل��������ى يده في 

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

عن بمنصب مستش��������ار في مجلس شورى 
الدول��������ة م��������ع احتفاظ��������ه بصفت��������ه القضائي��������ة 
ورئيس��������ا ملحكمة القضاء االداري وفيما بعد 

عن رئيسا ملجلس شورى الدولة.
ع��������ن بمنص��������ب قاض ف��������ي محكم��������ة التمييز 
االتحادي��������ة من خالل ترش��������يح الهيئ��������ة العامة 

ملحكمة التمييز االتحادية باإلجماع.
 ع��������ن بمنصب مش��������رف عل��������ى وزارة العدل � 

)وزيرا( � في 12 حزيران 2003 . 
عن بمنصب نائب لرئيس محكمة التمييز.

عن في منصب رئيس ملحكمة التمييز. 
عن بمنصب رئيس للمحكمة االتحادية في 
2005/3/30 وبحكم القانون � رئيس��������ًا ملجلس 

القضاء.

أبرز محطات الكاتب


