
بغداد/ محمد سامي

أطاح إنزال جوي أحد املسؤولني املاليني في تنظيم 
داع��������ش اإلرهاب��������ي، املتهم ال��������ذي مثل أم��������ام محكمة 
التحقيق املركزية أفاد بمعلومات عن تلقي التنظيم 
دعما من منظمات في دول عربية وأجنبية من خالل 

حواالت مالية كان يتسلمها.
وعلى نقط��������ة حدودية بني العراق وس��������وريا هبطت 
طائرة مروحية وألقت القبض على أحد املس��������ؤولني 
ع��������ن التحويالت املالي��������ة لتنظيم داع��������ش اإلرهابي، 

الذي كش��������ف عن آلية وصول املبالغ من ش��������خصيات 
ومنظم��������ات تقع مقراتها في بل��������دان عربية أوروبية 
على شكل ش��������حنات غذائية يجري تصريفها داخل 
م��������ا يع��������رف بأراضي التمك��������ني ومن خالله��������ا يغذي 
التنظيم عملياته باالموال. أبو ياس��������ر وهو سوري، 
كما هي كنيت��������ه في التنظيم اإلرهاب��������ي، من مواليد 
1992، كان يأم��������ل أن يعمل محامي��������ًا، وكاد الحلم أن 
يتحق��������ق بدخول��������ه كلية الحقوق جامع��������ة حلب، لكن 
الحال تغّير بعد 2014، باتس��������اع نف��������وذ اإلرهابيني 
وإعالنهم ما يسمى بدولة "الخالفة". في تلك السنة 

تحّول��������ت مدينته "املنبج"، إل��������ى ارض للتمكني، وهو 
مصطل��������ح يطلق عل��������ى األراض��������ي التابع��������ة لتنظيم 

داعش، وانتهى الحلم التعليمي إلى غير رجعة.
كان االرهابي��������ون يت��������رّددون عل��������ى ابو ياس��������ر كونه 
صاحب مح��������ل لبيع املواد الغذائية ويش��������ترون منه 
احتياجاته��������م اليومية، ويجبرونه على دفع الجزية 
تح��������ت عنوان "ال��������زكاة"، كونهم تحول��������وا إلى الجهة 
املس��������يطرة على املنطقة واحتلوا املباني الرس��������مية 
وبالتالي أصبحت الخالفة املزعومة صاحبة القرار 

االول على جميع األصعدة الحياتية للسكان.

عندما شاهد السالح، والسلطة في اتخاذ القرارات، 
اخ��������ذ يفك��������ر اب��������و ياس��������ر باالنضمام إل��������ى عصابات 
داعش، يأتي ذلك بالتزامن مع اش��������ارات صدرت من 
بعض مقاتليه��������م بأنهم يرحبون بالتحاق ش��������باب 
املدين��������ة. وبعد أي��������ام دخل عليه احد املس��������ؤولني في 
التنظيم وعرض عليه صراحة االلتحاق بما يسمى 
"دولة الخالفة االسالمية"، كونه واجبا دينيا يتحتم 
عل��������ى املس��������لم اإليفاء به واملس��������اهمة ب��������� "الجهاد في 

سبيل الله".
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القاضي عبد الستار بيرقدار

ال يمك��������ن بناء دولة مس��������تقرة م��������ن دون عدل وال 
يمك��������ن إقام��������ة الع��������دل دون تبني فلس��������فة العدل، 
وفلسفة العدل هذه ال تعرف تقديس األشخاص 
و ال تقديس املال. و م��������ن ثم تعد املهمة املوكولة 
للقضاء من أصعب املهام ألن من شأنها أن تكون 

منبعا لإلستقرار أو للفوضى داخل املجتمع. 
كم��������ا يعد القضاء أداة للنهوض باالس��������تثمار و 
النماء االقتص��������ادي، إذا ما عزز مناخ الثقة التي 
تع��������د حجر الزاوية لإلقتص��������اد. وهذا يجعل من 
القضاء أداة لضمان اإلستقرار الضروري للرقي 
االقتص��������ادي  وأداة لتوفير مناخ تس��������وده الثقة 
لجل��������ب اإلس��������تثمار األجنبي و حاف��������زا حقيقيا 

للمبادرة و اإلستثمار الوطني. 
و بن��������اء علي��������ه يش��������ترط ف��������ي القاض��������ي صف��������ات 
متع��������ددة تؤهل��������ه للمه��������ام الت��������ي ينيط��������ه إياها 
املجتم��������ع. فباإلضاف��������ة إل��������ى التف��������وق األكاديمي 
والتدريب الضروري، فإنه يش��������ترط في القاضي 
ملكة البديهة والذكاء و قوة الش��������خصية و قوة 
االحتمال والتجرد والحياد إلى جانب الصفات 
األخالقية املعروفة كالشرف والنزاهة والشجاعة 

واحترام كرامة اآلخر... الخ.
لذا فإن ضرورة انتقاء املرشح للقضاء وفق هذه 
املعايير الدقيقة، إلى جانب دراس��������ة البيئة التي 
نشأ بها بجوانبها املختلفة و سلوكياته بكافة 
أبعادها س��������تجعل منه قاضيا يمكن اإلطمئنان 
إلي��������ه ألن الصف��������ات الت��������ي يتحل��������ى به��������ا تجعله 
ملتزم��������ا بالخط��������وط الحمراء التي ال يس��������مح له 

بتجاوزها. 
و نظرا لخطورة مه��������ام القاضي و الدور الفعال 
الذي يؤديه في املجتمع سواء أكان في تنظيمه 
للحياة االجتماعية بفصله ف��������ي النزاعات فيما 
ب��������ني األف��������راد من جه��������ة او ب��������ني أجه��������زة الدولة  
م��������ن جه��������ة ثاني��������ة فإن��������ه تق��������رر اعتب��������ار القضاء 
مستقال عن الس��������لطة التش��������ريعية و التنفيذية، 
ألن طغي��������ان س��������لطة على س��������لطة أخ��������رى يؤدي 
 إل��������ى قت��������ل الديمقراطي��������ة و من ثم إل��������ى التخلف 

و االنحطاط.

صفة القاضي

satar_bayrkdar@yahoo.com

رئ����ي����س ال���ت���ح���ري���ر
القاضي

اإلفتتاحية

بغداد/ سيف محمد

تس��������ّجل محاك��������م الرصاف��������ة ف��������ي بغ��������داد 
الس��������يما األحي��������اء الفقيرة منه��������ا حوالي 
نحو خمس��������ني دع��������وى مخ��������درات يوميا 
على صعيد التعاطي أو املتاجرة، حسب 
ما كش��������ف قضاة متخصصون لصحيفة 
"القض��������اء"، فيما نبهوا إل��������ى خطورة هذا 

امللف الذي يؤشر ارتفاعا غير مسبوق.
ان تج��������ارا  إل��������ى  القض��������اة  لف��������ت  وفيم��������ا 
يسعون حاليًا لنقل تجربة صناعة مادة 
الكريس��������تال املحظورة إلى العراق، أكدوا 
ورود معلوم��������ات ع��������ن نّيتهم اس��������تحداث 

مصانع لهذا الشأن بعضها قيد اإلنشاء، 
داع��������ني في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة 
عل��������ى املناف��������ذ الحدودي��������ة ملن��������ع عمليات 

التهريب املتكّررة للمواد املخدرة.
املتخصص  التحقي��������ق  قاض��������ي  ويق��������ول 
بدع��������اوى املخدرات علي حس��������ن كامل إن 
"عدد قضايا املخدرات ف��������ي عموم البالد 
تش��������هد تزايدًا مس��������تمرًا ينبغي الوقوف 
علي��������ه وإيجاد املعالج��������ات الالزمة له من 

قبل جميع الجهات ذات العالقة".
وأضاف كامل في حديث مع "القضاء"، أن 
"املعدالت على جانب الرصافة من بغداد 
فقط بلغت بحدود خمسني قضية خالل 

اليوم الواحد".

وأوض��������ح أن "الوقائ��������ع املعروضة امامنا 
تفي��������د بأن اغل��������ب املتعاط��������ني يتواجدون 
ف��������ي املناطق الش��������عبية الفقي��������رة املكتظة 

بالسكان".
وأك��������د كام��������ل أن "اغلب الدع��������اوى تتعلق 
بتعاط��������ي الكريس��������تال املخ��������درة"، مبينًا 
أن "ه��������ذه املادة انتش��������رت بنحو كبير في 

عموم البالد مؤخرًا".
وأورد أن "املش��������رع العراق��������ي تعام��������ل مع 
املخدرات ووضعها في قانون واحد ومن 
بينها نبات القم، وحبة الكوكة، واألفيون 
الطبي، والخشخاش والحشيشة، إضافة 

إلى الكريستال وغيرها".
وأف��������اد كامل بأن "ش��������حنات الكريس��������تال 

تدخ��������ل العراق من دول الجوار بواس��������طة 
تجار متخصصني بتهريب املخدرات".

واس��������تطرد "إنها مادة صناعية وليست 
زراعي��������ة يت��������م اعدادها قب��������ل دخولها إلى 
العراق"، وفيما تحّدث عن أن "التحقيقات 
القضائية توصل��������ت إلى تجار يحاولون 
حاليًا نقل التجربة إلى الداخل من خالل 
اطالعهم على كيفية تكوين الكريستال"، 
كشف عن "معلومات مؤكدة تفيد بوجود 
معام��������ل قيد االنش��������اء س��������تخصص لهذا 

الغرض".
وأش��������ار قاضي املخدرات إلى أن "التجار 
يس��������تغلون في ادخال الكريستال سهول 
نقلها، وكذلك ضعف االجراءات الرقابية 

في بعض املنافذ الحدودية".
كما لفت كامل إلى مواد اخرى لها سوق 
في مدننا منها "الحشيش والهيرويني"، 
لكنه اقّر بأن "نس��������ب تعاطيها قليلة جدًا 
مقارن��������ة بالكريس��������تال ك��������ون تل��������ك املواد 
موج��������ودة ف��������ي بل��������دان بعي��������دة ويصعب 

نقلها إلى العراق".
وعلى صعيد متصل، ذكر كامل "عددًا من 
الصيدليات تم كشفها بجهود تحقيقية 
وه��������ي تبي��������ع امل��������واد املخ��������درة وحب��������وب 
الهلوسة وأغلقت وأحيل اصحابها على 
املحاكم املختصة وصدرت بحقهم احكام 

مختلفة".
التفاصيل ص3

أحياء الرصافة الفقيرة تسجل 50 قضية مخدرات يوميا
جتار ينقلون جتربة صناعة "الكريستال" إىل العراق

ديالى/ علي البياتي

ق��������ّررت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ديالى 
االتحادي��������ة إبق��������اء العم��������ل في محكم��������ة أبو 
صي��������دا، مؤك��������دة أن ذلك يأت��������ي بالتزامن مع 

استقرار األوضاع األمنية في الناحية. 

كما أعلنت االس��������تئناف عن إج��������راء زيارتني 
ميدانيت��������ني ش��������ملت محكم��������ة األح��������داث في 
بعقوب��������ة،  تحقي��������ق  ومحكم��������ة  املحافظ��������ة، 
موضحة أن نس��������ب الحس��������م فيهما مرتفعة، 
وفيم��������ا أك��������دت أن قضاتها يعمل��������ون بنحو 
جي��������د، تحّدثت عن توجيه��������ات صدرت لبذل 

املزيد من الجهود خدمة للمواطن في ديالى. 
وقال رئيس االستئناف القاضي هادي عبد 
الوه��������اب أحمد في تصريح إلى "القضاء"، إن 
"اجتماع��������ًا عقد مع قاضي محكمة بداءة أبو 
صيدا للوقوف على األوضاع العامة ومدى 
تأثيرها عل��������ى عمل املحكم��������ة". وتابع أحمد 

أن "اللق��������اء حصل بناًء عل��������ى ما اقّره مجلس 
القضاء األعلى في جلسته املنعقدة منتصف 
ش��������هر تش��������رين الثاني"، الفتًا إل��������ى أنه "كان 

بحضور نواب رئيس محكمة االستئناف".

التفاصيل ص5

بغداد/ عدنان صبيح

أكد مجلس القض��������اء االعلى، تمديد عم��������ل قضاة التحقيق 
الخافرين حتى الصباح، وفيما أشار إلى أنهم يستخدمون 
صالحياته��������م الكاملة بدون اس��������تثناء، أفاد بأنهم ينظرون 

مختلف الجرائم حتى اإلرهابية منها.

وقال عضو مجلس القضاء االعلى القاضي جاس��������م محمد 
عبود في حديث مع "القض��������اء"، إن "عمل القاضي الخفر قد 
زادت أوقاته بعد أن أصبح يبدأ مع انتهاء الدوام الرس��������مي 

االعتيادي وحتى الساعة السادسة صباحًا".
وأض��������اف عبود، رئي��������س محكم��������ة اس��������تئناف الرصافة، أن 
"الزيادة جاءت بمقترح من استئناف الرصافة ليكون هناك 

قاض خف��������ر ينظر دعاوى املواطنني على مدار الس��������اعة وال 
ينتهي دوامه عند الس��������اعة الثانية عشر لياًل". وشّدد على 
"وجود قضاي��������ا ال تتحمل التأخير وبالتالي تم تخصيص 
ق��������اض خفر ل��������كل منطقة اس��������تئنافية بعد الدوام الرس��������مي 

ويشمل ذلك ايام العطل الرسمية".
التفاصيل ص2

استمرار العمل في محكمة أبو صيدا بعد استقرار الناحية

القضاة الخافرون يمارسون مهامهم حتى الصباح بصالحيات كاملة

بغداد/ إياس الساموك

أجبرت إج��������راءات قضائية مصارف 
أهلية على تس��������ديد غرامات وفوائد 
نتيجة  بذمتها  تأخيرية مس��������تحقة 
بي��������ع  ناف��������ذة  اج��������راءات  مخالفته��������ا 

العملة االجنبية.
وق��������ال قاضي جن��������ح غس��������ل األموال 
راض��������ي الفرطوس��������ي إل��������ى "القضاء" 
إن " تقاري��������ر لديوان الرقاب��������ة املالية 
أّش��������رت مخالف��������ات عل��������ى املص��������ارف 
االهلي��������ة تخ��������ص نافذة بيع وش��������راء 
العملة األجنبية )الدوالر("، وأضاف 

الفرطوس��������ي أن "ذل��������ك ج��������اء نتيج��������ة 
قيام تلك املص��������ارف بتحويل خارج 
العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك 
املرك��������زي وع��������دم تقديمهم م��������ا يؤيد 
إدخال البضائع مقابل تلك األموال، 

أو عدم كفاية املستندات املقدمة".
وأوضح أن "املحكم��������ة قامت باتخاذ 
القانونية بعد ش��������كوى  اإلج��������راءات 
قدمها البن��������ك املرك��������زي"، منبهًا إلى 
املخالف��������ة  األهلي��������ة  "املص��������ارف  أن 
بدأت بتس��������ديد الغرام��������ات والفوائد 
التأخيري��������ة املس��������ّجلة عليه��������م بداية 
من 2012"، مش��������يرًا إلى أن "مقدار ما 

تم اإليفاء به وصل إلى )245( مليار 
دينار"، بدوره، ذكر املدعي العام في 
القاضي حيدر  اس��������تئناف الرصافة 
هش��������ام، في تصريح إل��������ى "القضاء"، 
أن "محكمة غس��������ل األموال والجريمة 
االقتصادي��������ة هي املختص��������ة بالنظر 

في دعاوى املصارف األهلية".
ولفت هشام إلى أن "هناك سوء فهم 
كون البعض يعتقد أنها التعامل مع 
تل��������ك القضايا م��������ن اختصاص هيئة 

النزاهة وهو غير صحيح".

التفاصيل ص2

اجراءات قضائية تجبر مصارف اهلية 
"مخالفة" على دفع 245 مليار دينار

"التمييز" توّجه مبراعاة ظروف البالد 
قبل البت بطلبات إبطال الدعاوى

خشية من الفضيحة.. طرقوا رأس 
قريبهم باحلديد وحشروه يف برميل

القانون يكفل للمتضرر إعالميا حق 
5الرد إذا مل يشكل الرد جرمية 24

صفحة 
حوار خاص

حماسبة وحماكمة القضاة 
تتوفر فيها الضمانات وغالبية 

الشكاوى بحقهم ترد

رئيس هيئة اإلشراف القضائي: 

كتاب العدد
القاضي ناصر عمران

القاضي علي كمال

اآلثار القانونية املرتتبة على 
تطبيق قانون العفو العام رقم 27 

لسنة 2016

أبغض احلالل

قاعات املرافعات في البصرة تشهد عمليات تطوير مستمرة .. عدسة/ القضاء

بابل/ مروان الفتالوي

على الرغم م��������ن تنوع الجرائم 
األح��������داث  يرتكبه��������ا  الت��������ي 
واختالفه��������ا، غي��������ر أن الالف��������ت 
ه��������و أن معظ��������م القضايا التي 
األح��������داث  محكم��������ة  نظرته��������ا 
ف��������ي باب��������ل من��������ذ 2011 تتعلق 
باإلره��������اب، كم��������ا يؤكد قاضي 
املحكم��������ة وائل ثاب��������ت الطائي 
قضاي��������ا  نظ��������ر  تول��������ى  ال��������ذي 
األحداث قب��������ل أكثر من خمس 

سنوات.
وع��������زا الطائي الس��������بب إلى أن 
"التنظيمات اإلرهابية غالبًا ما 
تضم األحداث لسهولة كسبهم 
الجوامع  بع��������ض  خ��������الل  م��������ن 
واملراك��������ز الديني��������ة، والعالقات 
الفتا  العائلي��������ة"،  الش��������خصية 
إل��������ى أن "العائل��������ة التي يعيش 
ف��������ي كنفها الصبي ق��������د تكون 

إرهابية بالكامل". 
إل��������ى  حدي��������ث  ف��������ي  وأض��������اف 
"التنظيم��������ات  أن  "القض��������اء" 
اإلرهابية تحم��������ل دهاًء كبيرًا 
وه��������ي عل��������ى اط��������الع وخب��������رة 

بالقوانني النافذة وغير بعيدة 
عن التشريعات العراقية التي 
منع��������ت حك��������م اإلع��������دام عل��������ى 
األحداث، حت��������ى أنه في إحدى 
الس��������نوات وردت إلى املحكمة 
40 دعوى إرهابية ارتكب فيها 

الجرائم صبيان".
وق��������رر قانون رعاي��������ة األحداث 
العراق��������ي أن يودع الحدث مدة 
15 س��������نة في مدرسة تأهيلية 
إذا ارتك��������ب جناي��������ة عقوبته��������ا 

اإلعدام.
ويسبب هذا التشريع إحراجًا 
أم��������ام أهل  للقاض��������ي أحيان��������ًا 
عليه��������م  املجن��������ى  الضحاي��������ا 
ق��������د  الح��������دث  يك��������ون  عندم��������ا 
ارتكب جريمة إرهابية كبيرة، 
ويشير الطائي إلى أن "عائالت 
م��������ا تنتظر  ع��������ادة  الضحاي��������ا 
قصاص��������ا ع��������ادال ويفاج��������أون 
بحبس املتهم 15 عامًا، السيما 
أن عام��������ة الن��������اس ال يمتلكون 
واملعرفة  القانوني��������ة  الثقاف��������ة 

الكافية بالتشريعات".

التفاصيل ص2

االرهاب يستحوذ على اغلب 
جرائم االحداث في بابل
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ظاهرة الطالق.. األسباب 
والنتائج

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

جع��������ل الله س��������بحانه وتعال��������ى الزواج عالق��������ة متينة وميثاق��������ا غليظا 
مبني��������ة على امل��������ؤدة والرحمة وااللفة واالنس��������جام  وقد عرف املش��������رع 
العراق��������ي ال��������زواج في املادة الثالثة بانه عقد ب��������ني رجل وامرأة  تحل له 
شرعا غايته انش��������اء الحياة املشتركة والنسل وتنهي الحياة الزوجية 
بالط��������الق حرص��������ا على اس��������تمرارية الحي��������اة الزوجية وع��������دم تحطيم 
مؤسس��������ة االسرة  فقد تدرجت الش��������ريعة االسالمية  في مراحل تسبق 
الطالق وهي املوعظة و الهجر في املضاجع  والصلح  و تتعدد أسباب 
الط��������الق  منها عدم االنس��������جام وعدم تحم��������ل اعباء الحي��������اة الزوجية 
والس��������كن املش��������ترك مع اهل الزوج او اهل الزوجة والبطالة وقلة فرص 
العمل والزواج في سن مبكرة و كثرة املشاكل املستحكمة التي تصبح 
الحياة الزوجية مس��������تحيلة والخالفات املس��������تمرة بني الزوجني وعدم 
احترام الحياة الزوجية  وضرب الزوج لزوجته ضربا مبرحا وحصول 
املش��������اكل بني اهل الزوج و اهل الزوجة والخيانة الزوجية وخصوصا 
في ظل اساءة استعمال وس��������ائل االتصال الحديثة كالهاتف الخلوي 
)املوباي��������ل( واالنترنت و وس��������ائل التواصل االجتماع��������ي و الفارق في 
العمر و الفارق في املس��������توى الثقافي واالقتصادي والضرر الجس��������يم 
الذي يلحقه احد الزوجني باألخر والذي يتعذر معه ان تستمر الحياة 
الزوجية املش��������تركة   كاإلدمان على الخمر و املخدرات وس��������وء العشرة 
و ع��������دم االحترام ب��������ني الزوجني وزواج القاصرات حي��������ث ان الزواج في 
س��������ن مبكرة يترتب عليه ع��������دم تحمل املس��������ؤولية الزوجية في تكوين 
األس��������رة وتربي��������ة األطفال  وعدم اإلنفاق وال��������زواج بزوجة ثانية و عدم 
العدل بني الزوجات  والعقم وإصابة الزوج بمرض يمنعه من ممارسة 
الحياة الزوجية و في الكثير من االحيان يلجا الزوج الى ايقاع الطالق 
الرجعي خارجيا امام رجل الدين متوقعا بان ذلك يش��������كل تخلصا من 
أعباء الحي��������اة الزوجية بس��������بب الجهل بالقانون حي��������ث تقيم الزوجة 
املطلقة عددا من الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الطالق التعس��������في 
و نفق��������ة العدة واملطالبة بامله��������ر املؤجل مقوما بالذهب  و حق الزوجة 
املطلقة في السكنى في دار الزوجية و ان الطالق يعتبر ابغض الحالل 

عند الله  عز وجل.
 ان اثار الطالق ال تقتصر على الزوج و الزوجة و انما يمتد اثرها الى 
عموم املجتمع الس��������يما في حالة وجود االطفال حيث يصبح االطفال 
ضحي��������ة صراعات بني الزوجني في حضان��������ة األطفال والنفقة و يؤدي 
الى تشرد االطفال ويكون سببا رئيسا في وقوع الجريمة في املجتمع 
و ان الط��������الق تعتب��������ر ظاهره يج��������ب الوقوف عندها ويج��������ب ان يكون 
للباحث االجتماعي الدور املهم في تقريب وجهات النظر بني الزوجني 
واص��������الح ذات الب��������ني بينهما  والعمل على االصالح االس��������ري و يجب 
حث رجال الدين ممن يقومون بإجراء صيغة الطالق بعدم التس��������رع و 
العمل بالنصح واإلرش��������اد بني الزوجني لكي ال يقع الطالق وان يكون 
هناك تنظيم قانوني لعمل املأذون الش��������رعي لضمان حقوق الزوجني 
و ض��������رورة ان يك��������ون لإلعالم دور في توعية ابن��������اء املجتمع  بمخاطر 
وقوع الطالق وان يكون ملنظمات املجتمع املدني دور في عقد الندوات 

واملوترات لغرض إيجاد املعالجة لظاهرة الطالق.
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أف��������ادت محكم��������ة النش��������ر واإلع��������الم 
بأحقي��������ة األف��������راد واملؤسس��������ات في 
الرد على كل ما يس��������يء إليهم عبر 
التواصل  اإلعالم ومواقع  وس��������ائل 
املعلوم��������ات  إيض��������اح  ع��������ن طري��������ق 
وبي��������ان الوقائع، على أن يكون الرد 

إيضاحًا ال يمثل جريمة.
وفيم��������ا لفت��������ت إل��������ى أن القضاء هو 
م��������ن يتول��������ى تحديد فيم��������ا إذا كان 
الفعل ورّده يش��������كالن جريمة أم ال، 
أش��������ارت إلى وجود طرق عدة للرد 
على املنشورات املس��������يئة وهي إما 
بالرد املقالي أو تحريك الش��������كاوى، 

أو كالهما معًا.
ويؤكد قاض متخصص في قضايا 
النشر واإلعالم وهو محمد سلمان 
"تزايد دع��������اوى القذف والتش��������هير 
الس��������يما بع��������د االنفت��������اح اإلعالمي 
وزيادة استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي".
م��������ع  ف��������ي حدي��������ث  س��������لمان  وق��������ال 
صحيفة "القض��������اء" إن "حرية الرأي 
لم تعد امتيازا للصحفي�ني وحدهم 
كونهم يمتلكون األدوات اإلعالمية، 
فق��������د أصبحت هناك أداة ووس��������يلة 
لجميع فئات املجتم��������ع للدفاع عن 
حقوقه��������ا، فللجمي��������ع ح��������ق ال��������كالم 

وحق الرّد".
وأض��������اف القاضي س��������لمان إن "من 
يج��������د وس��������ائل اإلع��������الم أو مواق��������ع 
التواص��������ل ما يس��������يء إلي��������ه، فهناك 

طريق��������ني لل��������رد؛ إما ال��������رد بإيضاح 
أو مقال بنفس املكان الذي نش��������رت 
فيه املعلوم��������ة أو عن طريق تحريك 
الشكوى أمام القضاء ضد املسيء". 
وأكد أن "الطريق األخير ال يمنع من 
س��������لك األول أي أن للمتع��������رض إلى 
إس��������اءة في اإلعالم أن يرّد بإيضاح 
ويحرك شكوى أيضا ضد املسيء". 
وع��������ّرف س��������لمان ح��������ق ال��������رد بأن��������ه 
"إيض��������اح للوقائ��������ع الت��������ي نس��������بت 
لش��������خص م��������ا بغ��������ض النظ��������ر ع��������ن 
صحتها من عدمها، شرط أن يكون 
الرد بإيضاح مقالي وليس بصورة 

تشكل جريمة أخرى".
وب��������ني أن "ه��������ذا ال��������رد مكف��������ول ف��������ي 
الصحاف��������ة بحس��������ب القوان��������ني ألن 
نش��������ر بع��������ض األم��������ور في وس��������ائل 
اإلع��������الم قد يش��������كل جرائ��������م أحيانا 
تكون جنائية وذلك بس��������بب إساءة 
استعمال حرية التعبير عن الرأي، 
األمر الذي دفع املش��������رع إلى حماية 
تلك الحق��������وق واملصال��������ح وتجريم 

تلك املمارسات".
ونوه س��������لمان إلى "عدم وجود مدة 
 الرد، بحسب القانون 

ّ
محددة لحق

الذي ألزم في الوقت نفس��������ه تحريك 
جرائ��������م  ف��������ي  الجزائي��������ة  الش��������كوى 
التهدي��������د والس��������ب والق��������ذف بم��������دة 

ثالثة أشهر".
لك��������ن قاضي��������ا آخر ي��������رى أن اللجوء 
إلى القضاء طريق أس��������لم للرد قبل 
الوقوع في خطأ آخر.ويحذر نائب 
املدعي العام أم��������ام محكمة تحقيق 

النشر واإلعالم القاضي نعمان ادم 
م��������ن "إس��������اءة اس��������تعمال حرية حق 
النش��������ر ف��������ي التجاوز عل��������ى الغير"، 
داعيًا "الجهات املعنية إلى تشديد 
الرقابة على وسائل االتصال للحد 

من التجاوزات واإلساءات". 
ويوصي اإلعالمي��������ني باللجوء إلى 
"القضاء قبل التشهير باألشخاص 
أو املؤسس��������ات عبر وسائل اإلعالم 
في حالة توفر األدلة واملس��������تندات 
التي تثبت فس��������ادهم قبل نش��������رها 
لة  ألن ذل��������ك يوقفه��������م أم��������ام املس��������اء

القضائية". 
وقال آدم إلى "القضاء" ان "النشر إذا 
كان متعلقا بوقائع عامة وال يوجد 
مانع قانوني من نش��������رها فمن حق 
الجهة التي تعرضت لإلس��������اءة إما 
تحريك شكوى جزائية او الرد على 
املعلومات  بإيضاح  اإلس��������اءة  هذه 

وبيان الحقائق". 
وأوضح ادم "إذا كان الناشر موظفا 
فان��������ه يخض��������ع لقان��������ون انضب��������اط 
موظف��������ي الدول��������ة ويمكن��������ه الطعن 
بالقرار في محكمة القضاء اإلداري، 
مع أن العقوبة اإلدارية ال تمنع من 
محاسبة الشخص جزائيًا".  وفيما 
إلى  التش��������ريعية  الجه��������ات  يدع��������و 
"تش��������ريع قانون جديد يتناسب مع 
الوض��������ع الراهن للبالد ويتماش��������ى 
م��������ع االنفت��������اح اإلعالم��������ي والثورة 
التكنولوجي��������ة" يق��������ر ادم بصعوبة 
"إثبات الجريمة وخاصة تلك التي 

تحدث في الوسائل اإللكترونية". 

عقوبة األحداث البسيطة تدفع اجملرمني لتقدميهم اىل احملاكمة بدال عنهم

اإلرهاب يطغى على جرائم األحداث 
خالل الخمس سنوات الماضية في بابل

  

وعزا الطائي الس��������بب إلى أن "التنظيمات 
اإلرهابية غالبًا ما تضم األحداث لسهولة 
كسبهم من خالل بعض الجوامع واملراكز 
الدينية، والعالقات الشخصية العائلية"، 
الفتا إلى أن "العائلة التي يعيش في كنفها 

الصبي قد تكون إرهابية بالكامل". 
وأض��������اف ف��������ي حديث إل��������ى "القض��������اء" أن 
"التنظيمات اإلرهابية تحمل دهاًء كبيرًا 
وهي على اطالع وخبرة بالقوانني النافذة 
وغي��������ر بعيدة ع��������ن التش��������ريعات العراقية 
الت��������ي منعت حكم اإلع��������دام على األحداث، 
حتى أنه في إحدى الس��������نوات وردت إلى 
املحكمة 40 دع��������وى إرهابية ارتكب فيها 

الجرائم صبيان".
وق��������رر قانون رعاية األح��������داث العراقي أن 
ي��������ودع الحدث مدة 15 س��������نة في مدرس��������ة 
تأهيلي��������ة إذا ارتك��������ب جناي��������ة عقوبته��������ا 
اإلعدام. ويس��������بب هذا التش��������ريع إحراجًا 
للقاض��������ي أحيان��������ًا أم��������ام أه��������ل الضحايا 
املجنى عليه��������م عندما يك��������ون الحدث قد 
ارتكب جريم��������ة إرهابية كبيرة، ويش��������ير 
الطائي إلى أن "عائالت الضحايا عادة ما 

تنتظر قصاصا عادال ويفاجأون بحبس 
املته��������م 15 عامًا، الس��������يما أن عامة الناس 
ال يمتلك��������ون الثقاف��������ة القانونية واملعرفة 

الكافية بالتشريعات".
تعدي��������ل  إل��������ى  "نحت��������اج  الطائ��������ي  يق��������ول 
تش��������ريعي في هذا الجانب، وقد س��������بقنا 
إلى ذلك املصريون فقبل أن يسنوا قانونًا 
خاصًا بالطف��������ل توقفوا عن��������د موضوعة 
ارت��������كاب الح��������دث جرائم إرهابي��������ة كبرى، 
وتوصل��������وا إل��������ى أن يحاك��������م مرتكبو هذه 
الجرائم إذا ما بلغوا 15 عاما في املحاكم 
الجزائي��������ة للبالغ��������ني، ألن آث��������ار الجرائ��������م 
اإلرهابية كبيرة فقد تتسبب في قتل أكثر 
من شخص وتدمير بنى تحتية وخسائر 

مالية كبيرة".
باب��������ل  ش��������مال  مناط��������ق  تحري��������ر  وبع��������د 
ومحافظ��������ة األنبار الس��������يما األجزاء التي 
تحادد املحافظة أخذت الجرائم اإلرهابية 
باالنخف��������اض م��������ا انعك��������س أيض��������ا عل��������ى 
دع��������اوى األح��������داث، لكن ما ه��������ي الدعاوى 

األخرى التي ترد إلى املحكمة؟
"ف��������ي الوق��������ت الحاض��������ر  يق��������ول الطائ��������ي 

اغل��������ب القضاي��������ا تت��������راوح ب��������ني دع��������اوى 
املرور وحيازة األس��������لحة كالس��������كاكني أو 
املسدسات الصوتية املحورة واملخدرات".

 وع��������ن قضاي��������ا املخدرات يكش��������ف قاضي 
األحداث أنه "من خالل البحث االجتماعي 
واالس��������تجوابات الت��������ي نجريه��������ا وأوراق 
التحقيق ظهر أن معظم األحداث يتعاطون 
املخ��������درات ف��������ي املقاه��������ي والكافيهات من 
خالل تدخني األركيلة وفي مناطق معينة 
في الحلة"، مش��������يرا إلى أن "هذه الظاهرة 
حديث��������ة فبع��������د إن كان الع��������راق بلد مرور 
للمخ��������درات وبحج��������م صغي��������ر ومحدود 

أصبح مستهلكًا".
أما بش��������أن قضايا املرور فيرى أن "الدولة 
تتحمل بع��������ض مس��������ؤوليتها فهي تتيح 
استيراد الدراجات النارية مثال وتعاقب 
عل��������ى حيازتها، وكذل��������ك الخطأ يتكرر مع 
القضايا األخرى منها اس��������تيراد املسدس 
الصوت��������ي والس��������كني فالس��������بب يعود إلى 

عدم التنسيق بني وزارات الدولة".
ويعزو الطائي األسباب التي تدفع الحدث 
ال��������ى ارتكاب الجرائم إلى "التفكك العائلي 

الذي ق��������د يحصل نتيجة الط��������الق ووفاة 
األب وع��������دم الرعاي��������ة، أو قد تك��������ون هناك 
أس��������باب أخرى كالبيئة التي يعيش فيها 
كالصداق��������ة واملحلة، وهن��������اك حالة مهمة 
يعانيها الش��������اب العراقي وهي متطلبات 
املعيش��������ة والعوز ورؤية األقران يتنعمون 
بمص��������روف وملبس جي��������د، والحاجة قد 

تدفع بالنهاية إلى ارتكاب جريمة".
ويرى أيضا أن "عدم تفعيل قوانني الرقابة 
على عمال��������ة األطفال دور ف��������ي انحرافهم، 
الس��������يما األطفال العاملون في األس��������واق 
والش��������وارع كبائعي اكياس النايلون في 
األسواق وماس��������حي زجاج السيارات في 
الزحام��������ات وهذه مهن ت��������ؤدي الى بداية 
االنحراف وتجعل منهم مشاريع جرمية 
الس��������يما أن قضاي��������ا النش��������ل والس��������رقات 

يرتكبها بعض منهم".
وفيما يج��������د الطائ��������ي أن الحل��������ول تكمن 
في "تجفي��������ف عوامل وأس��������باب الجريمة 
التعلي��������م ومكافح��������ة  كالفق��������ر وتحس��������ني 
التس��������رب م��������ن امل��������دارس"، يدع��������و إل��������ى أن 
"تك��������ون هيئ��������ة محكم��������ة األح��������داث هيئة 

قضائي��������ة كاملة بثالثة قض��������اة وأن يكون 
البحث االجتماعي ميدانيا بتوفير كافة 

املستلزمات التي يحتاجها".
من جانبه يتحدث القاضي حس��������ني مبدر 
حداوي عن حيل��������ة يتبعها البعض وهي 
تقديم األحداث إل��������ى املحاكمة على الرغم 
م��������ن أنهم ل��������م يرتكبوا جرم��������ًا، بغية اتقاء 

عقوبة اإلعدام واملؤبد.
وق��������ال حداوي في حديث إلى "القضاء" إن 
"هناك جرائم قتل منسوبة لألحداث لكن 
خلفها يقف قاتل آخر"، مشيرا إلى أن "هذه 
الحال��������ة موجودة في الجرائ��������م اإلرهابية 
والجرائ��������م الجنائي��������ة األخ��������رى الس��������يما 
في جرائم الش��������رف وغس��������ل العار عندما 
يدف��������ع الع��������رف االجتماع��������ي الرج��������ال إلى 
قتل الزوجة أو االبن��������ة واألم تحت ضغط 
الع��������رف االجتماع��������ي، فالبالغ��������ون هم من 
يقدمون على ارتكاب القتل، لكن يقدمون 
الطف��������ل الحدث على أنه هو الجاني ألنهم 

على دراية بأنه عقوبته خفيفة".
ولف��������ت إل��������ى أن "األخي��������ر يق��������وم بتقدي��������م 
اعتراف تفصيلي، وهنا تكمن مس��������ؤولية 
قاضي التحقيق واملحقق في التحقق من 
االعت��������راف إذا كان مطابق��������ا للحقيقة من 
عدمه". وأضاف أن "الطفل قد يساق سوقا 
لهذا االعت��������راف وقد يس��������تدرون عواطفه 
مثال االب كبير السن واألخ معيل العائلة 
والحدث أحيانًا يتحم��������ل قبول مثل هذه 

املسؤولية".
ويح��������دد حم��������زة منع��������م قاض��������ي تحقيق 
األح��������داث ف��������ي باب��������ل الجرائم ف��������ي الوقت 
ب��������ني  "تت��������راوح  أنه��������ا  مؤك��������دا  الحال��������ي، 
املش��������اجرات ودعاوى امل��������رور التي يغلب 
الناري��������ة  الدراج��������ة  اس��������تخدام  عليه��������ا 
والس��������رقات الصغيرة الت��������ي ال تعدو عن 
كونها جرائم نش��������ل"، الفتا إل��������ى أن "هذه 
الس��������رقات غالبا ماتكون فردي��������ة"، إال أنه 
لم ينف وجود عصابات أحيانَا"، مش��������يرا 
إل��������ى أن "هناك دعاوى تخص املتس��������ولني 

في الطرقات".
وعن نس��������ب الدع��������اوى الت��������ي يحيلها عن 
تلك التي تنتهي بالصلح يؤكد أن "أغلب 
القضاي��������ا الت��������ي تحصل ف��������ي مراكز املدن 
تح��������ال عل��������ى محكم��������ة األح��������داث وال يتم 
التن��������ازل، بينما في القرى واألرياف يؤثر 
الطاب��������ع االجتماعي والعش��������ائري فغالب 

هذه القضايا تنتهي بالصلح".

بابل/ مروان الفتالوي

على الرغم من تنوع 
الجرائم التي يرتكبها 

األحداث واختالفها، 
يبقى الالفت أن معظم 
القضايا التي نظرتها 

محكمة األحداث في بابل 
منذ 2011 تتعلق بجرائم 
إرهابية إلى درجة تفوق 

دعاوى محكمة الجنايات 
أحيانًا، كما يقول قاضي 

املحكمة وائل ثابت الطائي 
الذي تولى نظر قضايا 

األحداث قبل أكثر من 
خمس سنوات.

■ مخلفات احد تفجيرات تنظيم داعش االرهابي

اإلجراء ال مينع تقدمي شكوى ضد املسيئني

بغداد/ إياس الساموك

أجب��������رت إج��������راءات قضائية 
مصارف أهلية على تسديد 
غرام��������ات وفوائ��������د تأخيرية 
نتيجة  بذمته��������ا  مس��������تحقة 
مخالفته��������ا اج��������راءات نافذة 
بيع العملة االجنبية، وفيما 
لفت��������ت محكم��������ة متخصصة 
ت��������م  م��������ا  مجم��������وع  أن  إل��������ى 
اس��������تيفاؤه حتى اآلن وصل 
إل��������ى 245 مليار دينار، أكدت 
أن ذلك حصل نتيجة شكوى 
املرك��������زي  البن��������ك  حركه��������ا 

العراقي.
وق��������ال قاض��������ي جنح غس��������ل 
الفرطوس��������ي  األموال راضي 
ف��������ي حديث مع "القضاء" إن " 
تقارير لديوان الرقابة املالية 
أّش��������رت نهاي��������ة الع��������ام 2014 
مخالف��������ات عل��������ى املص��������ارف 
االهلي��������ة تخص ناف��������ذة بيع 
األجنبي��������ة  العمل��������ة  وش��������راء 

)الدوالر(".
أن  الفرطوس��������ي  وأض��������اف 
"ذل��������ك جاء نتيج��������ة قيام تلك 
خارج  بتحوي��������ل  املص��������ارف 
الع��������راق مبال��������غ مالي��������ة عبر 
البن��������ك املركزي وعدم  نافذة 
تقديمه��������م ما يؤي��������د إدخال 
البضائع مقابل تلك األموال، 
أو ع��������دم كفاي��������ة املس��������تندات 

املقدمة".
وأوض��������ح أن "املحكمة قامت 
باتخاذ اإلجراءات القانونية 
بعد ش��������كوى قدمه��������ا البنك 
أن  إل��������ى  منبه��������ًا  املرك��������زي"، 
"املصارف األهلي��������ة املخالفة 
ب��������دأت بتس��������ديد الغرام��������ات 
والفوائد التأخيرية املسّجلة 

عليهم بداية من 2012".
وأش��������ار إل��������ى أن "مق��������دار ما 
ت��������م اإليف��������اء ب��������ه وص��������ل إلى 
)245( ملي��������ار دينار"، مؤكدًا 
أن "آخ��������ر دفع��������ة كان��������ت ف��������ي 
أيلول املاض��������ي بمقدار )10( 

مليارات دينار".
واستطرد قاضي جنح غسل 
األم��������وال أن "املحكمة اتخذت 
زبائ��������ن  بح��������ق  اإلج��������راءات 
الذي��������ن  األهلي��������ة  املص��������ارف 
م��������زّورة  تصاري��������ح  قدم��������وا 
ش��������كاوى  تحري��������ك  نتيج��������ة 

بحقهم".
إل��������ى  ومض��������ى الفرطوس��������ي 
أن "تل��������ك املص��������ارف تعهدت 
والفوائد  الغرامات  بتسديد 
اقصاها  مدة  في  التأخيرية 
الع��������ام  م��������ن  االول  النص��������ف 
إج��������راءات  وأن  املقب��������ل، 
التسديد مس��������تمرة شهريًا"، 
"رئي��������س  أن  عل��������ى  مش��������ددًا 
الس��������لطة القضائية القاضي 
مدحت املحم��������ود يؤكد على 

متابعة جميع ملفات غس��������ل 
االم��������وال م��������ن أجل حس��������مها 
باسرع وقت وفقًا الجراءات 
بتذليل  ويوص��������ي  للقانون، 
جميع العقبات التي تعترض 

عملنا في املحكمة".
بدوره، ذكر املدعي العام في 
اس��������تئناف  رئاس��������ة محكمة 
الرصاف��������ة القاض��������ي حي��������در 
هش��������ام، ف��������ي تصري��������ح إل��������ى 
"محكم��������ة  أن  "القض��������اء"، 
غس��������ل األم��������وال والجريم��������ة 
املختصة  ه��������ي  االقتصادية 
بالنظر في دعاوى املصارف 

األهلية".
وتاب��������ع هش��������ام أن "القض��������اء 
نج��������ح في اس��������ترجاع مبالغ 
دفع��������ة  م��������ن  بأكث��������ر  طائل��������ة 

عل��������ى ه��������ذا الصعي��������د"، الفتًا 
إل��������ى أن "هن��������اك س��������وء فه��������م 
أنها  يعتق��������د  البع��������ض  كون 
التعام��������ل مع تل��������ك القضايا 
من اختصاص هيئة النزاهة 

وهو غير صحيح".
وأورد املدعي العام أن "املادة 
األول��������ى م��������ن قان��������ون هيئ��������ة 
النزاهة رقم 30 لس��������نة 2011 
حّددت على س��������بيل الحصر 
الجرائ��������م الت��������ي تختص بها 
ولي��������س م��������ن بينه��������ا غس��������ل 

االموال".
وأك��������د أن "القض��������اء ممث��������اًل، 
االم��������وال،  غس��������ل  بمحكم��������ة 
ذات  الجه��������ات  م��������ع  ي��������ؤدي 
ف��������ي  كبي��������ر  دورا  العالق��������ة 
محاسبة ومتابعة موضوع 

بيع العمل��������ة من خالل نافذة 
البن��������ك املركزي واس��������هم في 
رصد العدي��������د من املخالفات 

ومعالجتها بشكل نهائي".
ويرى هشام أن "غسل األموال 
تعد بنح��������و عام من الجرائم 
املجتمع  وأول��������ى  الحديث��������ة، 
الدولي تعاماًل خاص معها 
بما فيه القضاء العراقي من 
خالل املحكمة املتخصصة".

وتعّرف ه��������ذه الجريمة على 
أنها إضفاء الصفة الشرعية 
عل��������ى أم��������وال مصدرها غير 
مش��������روع، بش��������كل يجعله��������ا 
تب��������دو في صورة مش��������روعة 
عدة،  أس��������اليب  باس��������تخدام 
ومن أهم صورها في العراق 
للقي��������ام بعمليات اس��������تيراد 
وهمي��������ة وتحوي��������ل ال��������دوالر 
ال��������ى الخ��������ارج واالس��������تعانة 
بأشخاص آخرين، ذلك يكون 
م��������ن خ��������الل فتح حس��������ابات 
وتوزيع  بأسمائهم  صغيرة 
هذه املبالغ على حساباتهم 
م��������ن اج��������ل تجزئ��������ة املبال��������غ 
وجعلها تبدو صغيرة ومن 
ثم تجميعها في حساب آخر 
واج��������راء مختلف التعامالت 
من خاللها او تحويلها الى 
خارج الب��������الد، دون ان يكون 
التحوي��������الت أغراض  له��������ذه 

تجارية مشروعة.

تعهدت أمام القضاء بدفع كامل املستحقات خالل العام املقبل

مصارف أهلية تسّدد غرامات مالية 
تصل إلى 245 مليار دينار

القانون يكفل للمتضرر إعالميا حق 
الرد إذا لم يشكل الرد جريمة

القاضي حيدر هشامالقاضي راضي الفرطوسي



الرجال يحركون 80 % من شكاوى جرائم خيانة األمانة بين الزوجين

العنف  ق�����اض�����ي�����ة  وق��������ال��������ت 
األس���������ري خ�����ال�����دة ك����ول����ي إن 
"م��ح��ك��م��ت��ه��ا م��خ��ت��ص��ة بنظر 
دعاوى خيانة األمانة إذا ما 
كانت بني األزواج"، الفتة إلى 
األمانة  خ��ي��ان��ة  "دع������اوى  أن 
من   453 امل���������ادة  ع���ال���ج���ت���ه���ا 

قانون العقوبات العراقي".
وأض���اف���ت ك��ول��ي ف���ي حديث 
"أحكام  أن  "ال�����ق�����ض�����اء"  إل������ى 
األص����ول����ي����ة نصت   3 امل��������ادة 
ع���ل���ى أن������ه ف����ي ح������ال ح����دوث 
خ��ي��ان��ة األم���ان���ة ب��ني األزواج 
فأن دعوى يفترض أن تحرك 
وتغلق  ع���ل���ي���ه  امل���ج���ن���ى  م�����ن 
ح������ال ح����ص����ول ال���ص���ل���ح بني 

الطرفني". 

ت��ت��ع��ل��ق خيانة  م����ا  وغ���ال���ب���ا 
املالية  ب����امل����ب����ال����غ  األم�������ان�������ة 
الزوجني،  اح��د  امل��ودع��ة عند 
التي تشير  كولي  تؤكد  كما 
إل��ى أن "ال��ن��ص ال��ق��ان��ون��ي لم 
للمال  مقدار معني  أّي  يضع 

وإنما تركه مطلقًا".
الحديث  ف���ي  ك���ول���ي  وف���رق���ت 
التي  ل����ل����ح����االت  ب���ال���ن���س���ب���ة 
ت��رد إل��ى املحاكم، وذك��رت أن 
"ال��زوج��ة ح��ني تأخذ األموال 
إت���م���ام مسؤوليات  اج���ل  م���ن 
عن  تختلف  واألس���رة  البيت 
اخ���ذ أم����وال ك��ب��ي��رة ق��د تكون 
البيت  احتياجات  عن  زائ��دة 

واألسرة".
"ل��ك��ل قضية  ال����ى ان  ول��ف��ت��ت 
ظروفها كما ان املبلغ املالي 
ال����زوج����ة  ك����ان����ت  اذا  ي����ح����دد 
اإلنفاق  ح����ق  ت�����ج�����اوزت  ق����د 
م�����ن ع����دم����ه وت���س���ت���ث���ن���ى من 
ذل��ك ال��ح��االت امل��رض��ي��ة التي 

تتطلب إنفاقا اكبر". 
واوضحت كولي ان "للزوجة 
زوجها  ع����ل����ى  ال���ن���ف���ق���ة  ح�����ق 
والقانون"،  ال����ش����رع  ح���س���ب 
مستدركة ان "النفقة تختلف 
عن األمانة الن االخيرة شيء 
م��ح��دد وت��ك��ون ال��زوج��ة على 
ان  علم به لكن االمانة يجب 
تعود كما هي دون نقصان". 
وبينت ان "االمانة ال تقتصر 
وإنما  ف���ق���ط  االم����������وال  ع���ل���ى 
ممكن أن تكون أمواال منقولة 

مثل السيارات او غيرها".   
القانون  "ف���ي  ك��ول��ي  وذك����رت 
هناك  ي�����ك�����ون  ان  ي����ف����ت����رض 
اس��ت��ق��الل ل��ل��ذم��ة امل��ال��ي��ة بني 
األزواج ولكن طبيعة األسرة 

وطبيعة التعامل بني األزواج 
تحتم  امل���ال���ي���ة  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 
بينهم"،  واملشاركة  املساعدة 
"العالقات  ان  ال������ى  م��ن��ب��ه��ة 
األسرية ال يمكن النظر إليها 
م��ن منظور واح���د إذ أن لكل 

اسرة ظرفها وطبيعتها".  
استيالء  ي����خ����ص  م�����ا  وف�������ي 
ال���رج���ل ع��ل��ى أم������وال زوجته 
كولي  أف������ادت  رض���اه���ا  دون 
يختلف  ال  "امل�����وض�����وع  ب�����أن 
األمانة  خيانة  ع��ن  قانونيا 
ال��زوج��ة"، مبينة أن  م��ن قبل 
ال��زوج في  "املحكمة ال تعذر 
ح��ال اخ��ذ أم���واال م��ن زوجته 
بحجة انه احتاجها ألمر ما 

وانما تعده خيانة أمانة". 
وترى القاضية أنه "في حال 
األم����وال مشتركة بني  ك��ان��ت 
ال���زوج���ني م���ن ال��ص��ع��ب جدا 
الفصل بينها عند اتهام احد 
االمانة،  ب��خ��ي��ان��ة  ال����زوج����ني 
وت����ع����زو ذل�����ك "ألن����ه����ا ام�����وال 
امواال  وليست  النفقة  تحت 
معزولة اذ ان االمانة تتطلب 
الطرفني  اح�������د  ي���ت���ع���ه���د  ان 

بحفظ امانة شيء". 
وعن العقوبات افادت كولي 
ب������ان "خ����ي����ان����ة األم������ان������ة هي 
مرتكبها  وي���ع���اق���ب  ج��ن��ح��ة 

بالحبس او الغرامة". 
"كثيرا  ان  ال��ى  كولي  ولفتت 
م���ن دع�����اوى خ��ي��ان��ة األمانة 
لها أوجه كالدين واالقتراض 
ك���������������أن ت������ع������ط������ي ال���������زوج���������ة 
الى  ال���ذه���ب���ي���ة  م���خ���ش���الت���ه���ا 
الزوج او تمنحه أمواال على 
شكل دين على امل ارجاعها 

ولكنه يتنصل بوعده". 

العنف  ق�����اض�����ي�����ة  وت�������ذك�������ر 
االس��ري نوعا اخر للقضايا 
املحاكم  ف����ي  ت���ع���رض  ال���ت���ي 
بالقول "في حال وضع الزوج 
امواال عند احد ما وأخذتها 
ليست جريمة  فهنا  الزوجة 
خ����ي����ان����ة ام�����ان�����ة وان�����م�����ا هي 
واالحتيال  النصب  م��ارس��ت 
ع����ل����ى امل�����ؤت�����م�����ن واخ����ذت����ه����ا 

بطريقة غير مشروعة". 
"املحكمة  ان  ك���ول���ي  وب��ي��ن��ت 
ت����س����ج����ل دع������������اوى م������ن ه����ذا 
ال��ن��وع ول��ك��ن ف��ي األص���ل هي 
مشكالت زوجية على إثرها 
بتوجيه  ال�����ط�����رف�����ان  ي�����ق�����وم 

االتهامات لبعضهما".  
العنف  ق�����اض�����ي�����ة  وع�������������زت 
هذه  م���ث���ل  ورود  األس���������ري 
القضايا إلى "ضعف الحالة 
املادية، لكن في حاالت أخرى 
يكون الغنى الفاحش سببا 
اذ أن كال من الطرفني يحاول 

السيطرة على اآلخر".
نائب  ي����ش����ي����ر  ج����ان����ب����ه  م������ن 
املدعي العام عمر عادل إلى 
العنف  م���ح���ك���م���ة  ت���س���ج���ي���ل 
األس������������ري ه��������ذا ال������ن������وع من 

الدعاوى لكنه يؤكد قلتها.
"القضاء"  إل���ى  تعليقه  وف���ي 
"األم��������ان��������ة  أن  ع������������ادل  ب��������ني 
او  أوالدًا  تتضمن  ان  ممكن 
أش��خ��اص��ًا ي��وض��ع��ون تحت 
أمانة احد الزوجني"، مشيرا 
إلى ان "هذا النوع من خيانة 
األمانة قليل جدا في املحاكم 
تكون  ال����دع����وى  اك���ث���ر  ان  اذ 

على املال".  
وع��������ن اج���������������راءات ال�����دع�����وى 
"املحكمة  ان  ع����������ادل  ذك��������ر 

باإلثبات"،  امل��ش��ت��ك��ي  ت��ك��ل��ف 
الصعب  "م����ن  ان  م��س��ت��درك��ا 
يثبت  ان  امل����ش����ت����ك����ي  ع����ل����ى 
الفصل بني  ألن��ه ال يستطع 
امواله واموال الطرف اآلخر 

في كثير من األحيان". 
"حسب  ان  ال����������ى  واش���������������ار 
التي تعرض على  ال��دع��اوى 
االزواج  ف���اغ���ل���ب  امل���ح���ك���م���ة 
شكاوى  ي����ق����دم����ون  ال�����ذي�����ن 
ضد زوجاتهم يشيرون إلى 
بمعنى  كبيرة  أم���وال  سرقة 
حّد  ت�����ج�����اوزت  ال�����زوج�����ة  ان 
"غالبية  ان  مبينا  اإلن��ف��اق"، 
تنتهي  ال����������دع����������اوى  ه����������ذه 

بالصلح".    
األمانة  "خ���ي���ان���ة  ان  وذك�������ر 
ساعدت  اذا  ف��ي��م��ا  ت��خ��ت��ل��ف 
ال���زوج���ة ش��خ��ص��ا آخ���ر على 
موضحا  زوج�����ه�����ا"،  س����رق����ة 
جريمة  ت����ع����د  "ه�����ن�����ا  ان�����ه�����ا 
شريكه  وال�������زوج�������ة  س�����رق�����ة 
قانون  وف�����ق  ال���ج���ري���م���ة  ف����ي 

العقوبات". 
وت��اب��ع "ام��ا ه��روب امل���رأة مع 
عشيقها مع اختالس اموال 
من البيت هنا تكون خيانة 

زوجية". 
واش��ار عادل الى ان "غالبية 
ه�����ذه ال�����دع�����اوى ت����ك����ون بني 
ان  مشيرا  الشباب"،  االزواج 
"الطمع وكذلك ضعف الحالة 
في  رئيسان  سببان  امل��ادي��ة 

هذه الجرائم". 
وخلص ع��ادل ال��ى ان "80% 
م���ن دع�����اوى خ��ي��ان��ة األمانة 
ال��ت��ي ت��ع��رض ع��ل��ى املحكمة 
تكون من قبل ال��زوج وليس 

الزوجة".

 خالفات عائلية تتحول إىل اتهامات بالسرقات

الطب العدلي وميزان العدالة )2( 

قضية
للمناقشة

م��������ا زال يظهر املزيد من تقنيات الطب العدلي ومنها أجهزة التصوير املقطعي 
)CT scanners( التي تتيح لألطباء اجراء تشريح افتراضي لسبر خفايا الجسم 
البشري بحثا عن أدلة جنائية ال يكشفها التشريح التقليدي. ويدرس الباحثون 
إمكانية االعتماد على البكتيريا التي تعلو الجثث لتحديد ساعة الوفاة بدقة 
أكبر. بل يدرس��������ون إمكانية تحديد هوية الجناة من خالل البصمة الجرثومية 
التي يخلفها املجرمون وراءهم على مسرح الجريمة، دون االعتماد على عينات 
الحمض النووي فقط.  فلتقنيات الطب العدلي تاريخ طويل، فمنذ عام )1910( 
أصبح )توماس جينينغس( اول أميركي يدان بجريمة قتل بناء على بصمات 
االصاب��������ع، وكان هذا الرج��������ل قد اتهم باطالق النار عل��������ى رجل يدعى )كالرنس 
هيلر( اثناء عملية س��������طو فاشلة، ترك الجاني بصماته على حافة نافذة كانت 
قد صبغت حديثا، حيث أدين بناًء على شهادة اربعة خبراء ببصمات األصابع 
وحكم عليه باإلعدام.  وتحججت محكمة التمييز برد طعنه على الحكم بسرد 
تاريخ��������ي عن االس��������تناد لبصمات االصاب��������ع لتحديد ش��������خصية الجناة، )منذ 
استخدام الفراعنة لبصمة االبهام كتوقيع معتمد(، كما اوردت املحكمة عرضا 
للنج��������اح الذي القته تل��������ك التقنية في انكلترا اذ اس��������تخدمت في آالف القضايا 
بنجاح منذ عام )1891(. وهكذا تم تأييد الحكم االبتدائي واعدم الرجل ش��������نقا. 
اذ اعتب��������رت املحكمة ان تلك األدلة تخرج عن إمكانية معرفة الش��������خص العادي 
وبالتالي يجب االستناد الى خبراء بهذا املجال. بيد أن ما حدث بعدئٍذ أن ادلة 
نهض��������ت تدلل ان تلك الخبرات تقوم على طرق وتفس��������يرات تميل الى التحليل 
الذاتي اكثر من ميلها الى العلم. فعلى سبيل املثال ان محاميا من والية اوريغون 
يدعى )براندون ميفيلد( كان قد اعتقله مكتب التحقيقات الفدرالي حني كان في 
مكتبه في ش��������هر أيار عام 2004، وكان احد املحققني يتلفظ بكلمات نابية أثناء 
اعتقاله، كما لم يش��������رحوا له سبب اعتقاله، وقد اضطر ان يقرأ مذكرة االعتقال 
ويداه مقيدتان خلف ظهره، وقد ظهرت بصماته في نتائج بحث بنظام تحديد 
بصم��������ات االصابع، فقال خبيران ان تلك البصمات تطابق بصمات عثر عليها 
على كيس بالس��������تيكي يحوي مواد متفجرة اس��������تعملت ف��������ي تفجيرات مدريد 
التي اودت بحياة )191( ش��������خصا. اال ان السلطات االسبانية اخبرت السلطات 
األميركية بعد اس��������بوعني من اعتقال ذل��������ك املحامي انها عثرت على تطابق مع 

بصمات رجل جزائري هارب ويعد من ابرز مدبري تلك الهجمات. 
لذل��������ك اصبحت مصداقي��������ة طبعات االصاب��������ع كقرائن موضع ش��������ك. خاصة ان 
البصمات املتروكة في مسرح الجريمة يشوبها التشوه غالبا. فأمر مطابقتها 
يقوم على رأي الخبراء الذي يظل ذاتيا مهما بلغت خبرتهم. وقد بينت دراسة 

ان خبراء البصمات ال تتطابق آراؤهم بشأن البصمة نفسها أحيانا. 
فالقاس��������م املشترك ان كل تلك الخبرات تميل الى التحليل الذاتي اكثر من ميلها 
ال��������ى العلم، فيق��������ر مكتب التحقيقات الفدرالي )على س��������بيل املث��������ال( ان خبراءه 

ارتكبوا أخطاء في أكثر من %90 من مقارنات الشعر املعروضة عليهم. 
س��������أعرض لكم في العدد القادم مجموعة م��������ن القضايا التي تم فيها زج أبرياء 
في غياهب السجون استنادا الدلة جنائية تستند الى تحليل طبعات االصابع، 
وآث��������ار الع��������ض، وآثار الدماء، وأنس��������جة األقمش��������ة، وخط اليد، وآث��������ار الطلقات، 
ووس��������ائل أخرى تعد الى اليوم من دعامات الطب العدلي، واألدلة الجنائية، اال 
انه ثبت عدم وجود طريقة علمية يمكن االعتماد عليها الى درجة اليقني إلثبات 
الصل��������ة بني تلك األدلة وش��������خص م��������ا... اللهم إال طريقة وحي��������دة وهي )تحليل 

الحمض النووي(.
)املق��������ال بقل��������م )فيروني��������ك غرينوود( – منش��������ور باللغ��������ة االنكليزي��������ة في مجلة 
)NATIONAL GEOGRAPHIC( – املجلد 18 – العدد 70 – ش��������هر تموز 2016 – 

للبحث تتمة في االعداد القادمة من صحيفة القضاء االلكترونية(.

ويق��������ول قاضي التحقي��������ق املتخصص 
بدعاوى املخدرات علي حسن كامل إن 
"عدد قضايا املخدرات في عموم البالد 
تش��������هد تزايدًا مستمرًا ينبغي الوقوف 
عليه وإيجاد املعالجات الالزمة له من 

قبل جميع الجهات ذات العالقة".
وأضاف كامل في حديث مع "القضاء"، 
أن "املعدالت عل��������ى جانب الرصافة من 
بغ��������داد فقط بلغ��������ت بحدود خمس��������ني 

قضية خالل اليوم الواحد".
وأوضح أن "الوقائع املعروضة امامنا 
تفيد بأن اغل��������ب املتعاطني يتواجدون 
في املناطق الش��������عبية الفقيرة املكتظة 

بالسكان".
وأكد كامل أن "اغل��������ب الدعاوى تتعلق 
بتعاطي الكريس��������تال املخ��������درة"، مبينًا 
أن "هذه املادة انتشرت بنحو كبير في 

عموم البالد مؤخرًا".
تعام��������ل  العراق��������ي  "املش��������رع  أن  وأورد 
م��������ع املخ��������درات ووضعه��������ا ف��������ي قانون 
واح��������د ومن بينه��������ا نبات الق��������م، وحبة 
الكوكة، واألفيون الطبي، والخشخاش 
والحشيش��������ة، إضافة إلى الكريس��������تال 

وغيرها".
وأفاد كامل بأن "ش��������حنات الكريستال 
تدخل العراق من دول الجوار بواسطة 
تجار متخصصني بتهريب املخدرات".
واستطرد "إنها مادة صناعية وليست 
زراعي��������ة يت��������م اعداده��������ا قب��������ل دخولها 
إل��������ى الع��������راق"، وفيم��������ا تح��������ّدث عن أن 
"التحقيق��������ات القضائي��������ة توصلت إلى 
تج��������ار يحاولون حاليًا نق��������ل التجربة 
إلى الداخ��������ل من خ��������الل اطالعهم على 
كيفية تكوين الكريس��������تال"، كش��������ف عن 
"معلومات مؤكدة تفيد بوجود معامل 
قيد االنشاء ستخصص لهذا الغرض". 

وأشار قاضي املخدرات إلى أن "التجار 
الكريس��������تال  ادخ��������ال  ف��������ي  يس��������تغلون 
سهول نقلها، وكذلك ضعف االجراءات 

الرقابية في بعض املنافذ الحدودية".
كم��������ا لفت كام��������ل إلى مواد اخ��������رى لها 
س��������وق ف��������ي مدنن��������ا منها "الحش��������يش 
والهيروي��������ني"، لكن��������ه اق��������ّر بأن "نس��������ب 
مقارن��������ة  ج��������دًا  قليل��������ة  تعاطيه��������ا 
بالكريس��������تال كون تلك املواد موجودة 
ف��������ي بلدان بعيدة ويصع��������ب نقلها إلى 

العراق".

وعل��������ى صعيد متصل، ذكر كامل "عددًا 
م��������ن الصيدلي��������ات تم كش��������فها بجهود 
تحقيقي��������ة وه��������ي تبيع امل��������واد املخدرة 
الهلوس��������ة وأغلق��������ت وأحيل  وحب��������وب 
اصحابه��������ا عل��������ى املحاك��������م املختص��������ة 

وصدرت بحقهم احكام مختلفة".
وأش��������ار إل��������ى "عمليات تحص��������ل ببيع 
ادوي��������ة ذات مؤثرات عقلية دون وصفة 
طبي��������ة"، مبينًا ان "هن��������اك من يلجأ إلى 
تن��������اول عالجات ألم��������راض مزمنة لكن 
الغ��������رض الحقيق��������ي هو اس��������تخدامها 
للهلوس��������ة وبالتالي يأتي دور وواجب 
وف��������ق  بإعطائه��������ا  هن��������ا  الصيدلي��������ات 

وصفات طبية وألصحابها حصرًا".
واس��������تطرد كام��������ل أن "املش��������ّرع ف��������رض 
عقوب��������ات على من��������ا يتعاط��������ى حبوبًا 
وعالج��������ات بعيدًا ع��������ن موافقة الطبيب 
املختص"، الفتًا إل��������ى أن "املحكمة التي 
تنظر الدعاوى وتتخذ كافة االجراءات 
ملعرفة حقيقة ه��������ذه الوصفة والغرض 

من تعاطي املادة العالجية".
تش��������مل  ال  "العقوب��������ات  أن  وأورد 
املتعاطني فقط، إنما تمتد إلى اصحاب 
الصيدلي��������ات الذين يبيعون هذا النوع 

من العالجات دون وصفة طبية".

ونبه كامل إلى أن "تصنيف املواد على 
أنه��������ا مخدرة ولها تأثي��������ر عقلي يكون 
بموج��������ب ج��������دول رس��������مي، مردف��������ًا أن" 
املشرع خّول وزير الصحة صالحيات 
بإصدار ملحق لهذا الجدول يخصص 
إلضاف��������ة أي مادة يت��������م التعرف عليها 

الحقًا على أنها مخدرة أيضًا".
وع��������ن العقوب��������ات املق��������ّرة للمتورط��������ني 
بجريمة املخدرات، ذك��������ر أنها مختلفة 
بحس��������ب الفعل املنس��������وب إل��������ى املتهم 
س��������واء كان تعاطي أو املتجارة، وتابع 
أن "الجزاء يصل بالنس��������بة للمتعاطي 
إلى السجن ملدة 15 سنة، وقد يتراجع 
إل��������ى الحب��������س مل��������دة ال تق��������ل ع��������ن ثالث 
سنوات بحسب ما معروض والظروف 

املحيطة".
وق��������ال "اما اذا كان التعاطي في املعركة 
وأثن��������اء مواجه��������ة الع��������دو ف��������أن عقوبة 
املدان هنا الس��������جن املؤبد"، مضيفًا أن 
"العقوبة قد تصل إلى االعدام بالنسبة 

ملن يتاجر باملخدرات".
من جانب��������ه رأى نائب املدعي العام في 
قضايا املخدرات القاضي فؤاد فاضل 
أن "تعاط��������ي املخدرات أصبحت ظاهرة 
أخذت باالنتشار بني اوساط الشباب".

وأضاف ف��������ي تعليق إل��������ى "القضاء" أن 
"اعداد الدعاوى عل��������ى جانب الرصافة 
اخذت باالرتفاع ووصلت إلى العشرات 

خالل اليوم الواحد".
ويتف��������ق فاضل مع القاض��������ي كامل بأن 
"االحياء الس��������كنية املكتظة باملواطنني 
تعد البيئة االكثر انتشارًا للمخدرات"، 
فيم��������ا ذكر ان "عددًا م��������ن العصابات تم 
القبض عليهم في )الكراجات( الرئيسة 
في بغ��������داد كالنهضة والعالوي كونها 
مكانًا الستقبال املسافرين من مختلف 

املحافظات".
وقال إن "عددًا م��������ن الصعوبات تواجه 
عمل االجهزة القضائية املكلفة بمتابعة 
هذا امللف اهمها اجراء التحليل الطبي 
للمتهمني وإرس��������اله إلى املستشفيات 

القتفاء حقيقة التعاطي من عدمه".
وش��������ّدد نائ��������ب املدع��������ي الع��������ام على أن 
"عملية ارس��������ال املتهم والحصول على 
نتيجة التحليل الطبي يجب أن تحصل 
خ��������الل ثالثة أي��������ام؛ ألن بانقضائها قد 

يفضي إلى ضياع معالم الجريمة".
ويجد أن "اهم اسباب تعاطي املخدرات 
وفق��������ًا للدع��������اوى املعروض��������ة تكمن في 
الس��������وء  واصدق��������اء  االس��������ري  التف��������كك 
والفق��������ر واالنحراف وحب االس��������تطالع 
لدى املراهق��������ني املقترن بع��������دم متابعة 

االهالي لهم".
وأكد فاضل أن "املحاكم املختصة تفّرق 
في توجي��������ه العقوبة بني م��������ن تعاطى 
املخدرات ألول م��������رة ومن أدمن عليها، 
كم��������ا أنها تف��������ّرق ب��������ني متناولها وهو 
يع��������رف طبيعتها وآخرين قد يجهلون 
بأنه��������ا تت��������رك مؤثرات عقلية الس��������يما 
املصابني بأمراض تستوجب الحصول 

على ادوية معينة".
وحذر فاضل من "انتشار هذه الظاهرة 
الش��������بابية، خصوصًا  ف��������ي االوس��������اط 
وان بع��������ض املدمن��������ني يتورط��������ون ف��������ي 
وقت الحق بعملي��������ات ارهابية نتيجة 
للمؤث��������رات العقلي��������ة ألن املدم��������ن تكون 
لديه رغبة في ارتكاب الجريمة"، داعيًا 
إل��������ى "تكثيف رقابة املناف��������ذ الحدودية 
لتقلي��������ل فرض دخ��������ول املخ��������درات إلى 

العراق".
يش��������ار إلى أن مجل��������س القضاء االعلى 
سبق أن قّرر منح اختصاص النظر في 
دعاوى املخدرات بعد اكتمال التحقيق 
فيه��������ا إلى املحكم��������ة الجنائية املركزية 

ألهميتها.

جتار تعلموا صناعة "الكريستال" خارج العراق يفتتحون معامل إلنتاجه

50 قضية مخدرات يوميا في الرصافة أغلبها 
في األحياء الفقيرة

بغداد/ سيف محمد

كشف قضاة متخصصون عن تزايد خطير في ملفات املخدرات، 
مؤكدين أن جانب الرصافة في بغداد يسّجل يوميًا نحو خمسني 

دعوى على صعيد التعاطي أو املتاجرة.
وفيما اشار القضاة إلى تجار يسعون حاليًا لنقل تجربة صناعة 

مادة الكريستال املحظورة إلى العراق، لفتوا إلى ورود معلومات عن 
نّيتهم استحداث مصانع لهذا الشأن بعضها قيد اإلنشاء، داعني في 

الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة على املنافذ الحدودية ملنع عمليات 
التهريب املتكّررة للمواد املخدرة.

ترجمه بتصرف/ فتحي الجواري *■ "الكريستال" تلقى سوقا رائجة لدى املدمنني في العراق
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بغداد/ عدنان صبيح

أعل��������ن مجلس القض��������اء االعلى، عن تمدي��������د عمل قضاة 
التحقي��������ق الخافري��������ن حتى الصباح، وفيما أش��������ار إلى 
أنهم يستخدمون صالحياتهم الكاملة بدون استثناء، 
أف��������اد بأنهم ينظرون مختل��������ف الجرائم حتى اإلرهابية 

منها.
وق��������ال عضو مجل��������س القضاء االعلى القاضي جاس��������م 
محمد عبود في حديث مع "القضاء"، إن "عمل القاضي 
الخف��������ر قد زادت أوقاته بعد أن أصب��������ح يبدأ مع انتهاء 
الدوام الرس��������مي االعتيادي وحتى الس��������اعة السادس��������ة 

صباحًا".
وأضاف عبود، رئيس محكمة اس��������تئناف الرصافة، أن 
"الزيادة جاءت بمقترح من اس��������تئناف الرصافة ليكون 
هن��������اك قاض خفر ينظ��������ر دعاوى املواطن��������ني على مدار 
الساعة وال ينتهي دوامه عند الساعة الثانية عشر لياًل". 
وشّدد على "وجود قضايا ال تتحمل التأخير وبالتالي 
ت��������م تخصيص قاض خفر لكل منطقة اس��������تئنافية بعد 

الدوام الرسمي ويشمل ذلك ايام العطل الرسمية".
وأشار جاسم إلى أن "رئاسة االستئناف تصدر جداول 
ألدوار القض��������اة الخفر"، مؤكدًا  أن "الجميع مش��������مولون 
باس��������تثناء م��������ن لديه��������م مهام ن��������واب ورئي��������س محكمة 

االستئناف".
وأكد عض��������و مجلس القضاء االعلى أن "القاضي الخفر 
له جميع صالحيات القاضي الطبيعي بموجب قانون 
اصول املحاكمات الجزائي��������ة وال يوجد هناك أي تقليل 
منه��������ا بحجة أنه يم��������ارس عمله خارج س��������اعات الدوام 

الرسمي".
وأش��������ار إلى أن "هذا القاض��������ي حاضر في جميع مراحل 
القضية خ��������الل مدة عرضها عليه س��������واء كانت تدوين 
األقوال واالس��������تماع الى الشهود وربط كل ما تحتاجه 
القضية التحقيقية، أو اطالق سراح بكفالة أو التوقيف 
بحسب القانون".  وأستطرد أن "العديد من التفجيرات 
اإلرهابي��������ة تحص��������ل ف��������ي س��������اعات متأخ��������رة كم��������ا هو 
استهداف بغداد الجديدة مؤخرًا فقد تم تدوين االقوال 

من قبل القاضي الخفر". ونفى جاسم "وجود مشكالت 
تعترض عمل القاضي خارج الدوام الرس��������مي والعمل 
يسير بانسيابية عالية ولديه طاقم متكامل معه نائب 
م��������دع عام وكذلك محقق وينظرون جميع الجرائم".  من 
جانبه ذكر قاضي التحقيق أحمد فائق أن عمله خارج 
الدوام الرسمي ال يشمل انواعا معينة من الدعاوى بل 
تعرض عليه مختلف الجرائم س��������واء كانت ارهابية أو 

مشاجرات أو قتول وسرقات وحتى املرورية منها.
وأض��������اف فائق ف��������ي تصريح إلى "القض��������اء"، أن "االبالغ 
عن الجريمة خارج الدوام الرس��������مي يكون إما من خالل 
املحكمة أو مركز الش��������رطة الذي تحصل الواقعة ضمن 

رقعته الجغرافية وكالهما مقبول ونسير فيها".
وأش��������ار إلى أن "بعض القضاي��������ا ال يحضر فيها محام 
وهن��������ا ال نس��������تطيع تدوين اق��������وال املته��������م اال بوجوده 

استنادًا إلى القانون".
وأستردك فائق بالقول إن "الشارع بدأ يدرك ذلك ويأتي 
أطراف القضية بوكالئهم حتى عند الساعات املتأخرة 
من الليل". إلى ذلك، ذكرت القاضية باسمة الساعدي في 
تعليق إل��������ى "القضاء"، إن "مجلس القضاء االعلى راعى 
النساء في تحديد مواعيد القضاة الخفر ومنحهن أيام 

العطل الرسمية لكي يتواجدن في املحكمة صباحًا".
وأضافت الساعدي أن "املحاكم ليست لديها مشكلة في 
التعامل مع الدع��������وى التحقيقية املعروضة بعد الدوام 
الرس��������مي ويمارس القاضي فيها جمي��������ع صالحياته". 
ومض��������ت إل��������ى "أننا نق��������وم بانته��������اء كامل اإلج��������راءات 
القانوني��������ة التي يمكن انجازها خ��������الل عرض الدعاوى 

عليها عند الخفر".
وافادت الس��������اعدي بأن "الس��������لطة القضائية االتحادية 
توفر لنا كامل الدعم واملستلزمات النجاح اي تجربها 

من بينها القضاة الخافرين".
يش��������ار إلى أن الس��������لطة القضائية تولي اهتمامًا بالغًا 
بمل��������ف القض��������اة الخافري��������ن، وخّصصت واح��������د منهم 
ل��������كل منطقة اس��������تئنافية ينظ��������ر دعاواه��������ا وكان لذلك 
اث��������ر ايجابي عل��������ى صعي��������د امتصاص زخ��������م الدعاوى 
التحقيقي��������ة وكش��������ف العديد من الجرائ��������م املرتكبة بعد 

مدة زمنية قصيرة من وقوعها.

يستقبلون البالغ املباشر عن خمتلف اجلرائم

القضاة الخافرون يعملون حتى الصباح 
بصالحيات كاملة

بغداد/ دعاء آزاد

تنظر محكمة العنف 
األسري دعاوى خيانة 

األمانة إذا كانت بني 
األزواج، ومع قلة هذه 
القضايا إال أن قضاة 
املحكمة يالحظون أن 
الخالفات العائلية قد 

تدفع بعض الرجال إلى 
تحريك مثل هكذا دعاوى، 

وأرجعوا أسباب هذه 
الدعاوى إلى دوافع أخرى 

كالطمع وضعف الوضع 
املادي.
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حوار خاص

حاوره/ إياس الساموك

تصوير/  فالح المالكي

* كيف لك اأن تعّرف هيئة الإ�شراف 
الق�شائي؟

- يمكن تعريف هيئة اإلشراف القضائي إن 
ج��������از التعبير بأنها احد مكونات الس��������لطة 
القضائي��������ة املنص��������وص عليها في دس��������تور 
جمهوري��������ة الع��������راق والتي تم��������ارس الرقابة 
واإلش��������راف على جميع املحاك��������م في العراق 
ع��������دا املحكم��������ة االتحادية العلي��������ا ومحكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وتتأل��������ف م��������ن رئيس 
الهيئة ونائب للرئيس وعدد من املش��������رفني 

واملوظفني.

* ما الهيكلية التنظيمية اأو الإدارية لهذا 
اجلهاز، وهل له عمق تاريخي اأم من 

�شمن الت�شكيالت التي ا�شتحدثت م�ؤخرًا 
بعد العام 2003؟.

- باإلضافة الى املنتس��������بني, هناك أقسام في 
الهيئة هي قس��������م الدراس��������ات وقسم املتابعة 
وقس��������م التحقيق والشكاوى وقسم التدقيق 

املالي.
أم��������ا بخصوص الش��������ق الثاني ف��������ان الهيئة 
ليس��������ت من الهيئات املس��������تحدثة مؤخرًا بل 
كانت موجودة ضم��������ن هيكلية وزارة العدل 
قب��������ل ع��������ام 2003 وكانت موج��������ودة قبل ذلك 
بعشرات السنني وأرشيف الهيئة يشير الى 

ذلك.

* اإىل ماذا ت�شتند هيئة الإ�شراف يف 
عملها؟ هل من ا�شا�س قان�ين يخ�لها 

ممار�شة مهامها؟
- بالنسبة لألساس القانوني لعمل الهيئة 
فان دس��������تور جمهورية العراق لعام 2005 
نص ف��������ي املادة )89( من��������ه صراحًة على ان 
هيئة االشراف القضائي هي احد مكونات 
الس��������لطة القضائي��������ة, فيما ص��������در مؤخرًا 
قانون هيئة االش��������راف القضائي رقم )29( 
لس��������نة 2016 الذي أصبح نافذًا بنشره في 
جري��������دة الوقائع العراقي��������ة بالعدد )4418( 
ف��������ي 3 تش��������رين األول 2016 م وال��������ذي الغي 
بموجبه قانون هيئة االش��������راف القضائي 
الس��������ابق رق��������م )124( لس��������نة 1979 املع��������دل 
وكانت الهيئة قبل ذلك قد شكلت بموجب 
قان��������ون هيئ��������ة التفتي��������ش العدل��������ي املرق��������م 
 )115( لس��������نة 1966م املع��������دل وال��������ذي الغي 

أيضًا.

* هل يقت�شر عملها على الق�شاة اأم 
لها اي�شًا حق الرقابة على امل�ظفني 

وحما�شبتهم؟.
-  ال يقتص��������ر عم��������ل الهيئ��������ة عل��������ى الس��������ادة 
القض��������اة فقط بل يش��������مل جميع منتس��������بي 
املحاك��������م وجه��������از االدع��������اء الع��������ام م��������ن غير 
القض��������اة )باعتبار ان الس��������ادة نواب االدعاء 
العام واملدعني العامني هم قضاة( والى ذلك 
أش��������ارت صراحة امل��������ادة )3( من قانون هيئة 
اإلشراف القضائي رقم )29( لسنة 2016 في 

البند سادسًا منها.

* على ماذا يعتمد ت�زيع امل�شرفني 
الق�شائيني، وكيف يك�ن ذلك، هل لكل 

منطقة ا�شتئنافية م�شرف اأو اأكرث؟
-  لدينا في الوقت الحاضر س��������تة مشرفني 
قضائيني في مقر الهيئة في بغداد ومشرف 
قضائ��������ي يتول��������ى اإلش��������راف عل��������ى محاكم 
البص��������رة وميس��������ان وليس هنالك تقس��������يم 
للمش��������رفني حس��������ب رئاسات االس��������تئناف 
فالهيئ��������ة تق��������وم بإرس��������ال أي مش��������رف ألي 
محكم��������ة تدع��������و الحاج��������ة إل��������ى تفتيش��������ها 
أو اإلش��������راف عليه��������ا وتس��������عى الهيئة إلى 

زيادة عدد املش��������رفني القضائيني في العام 
املقبل وقدمت دراسة ملعالي السيد رئيس 
الخص��������وص  به��������ذا  القضائي��������ة  الس��������لطة 

وحصلت املوافقة عليها.

* ن�شمع با�شتمرار عن زيارات اإ�شرافية 
جترى اإىل املحاكم، ما طبيعتها وهل من 

نتائج حتققها اأم اأنها جمرد زيارة روتينية 
تت�شم باملجامالت وغريها من الإجراءات 

التي ل تع�د بالنفع على طبيعة العمل 
الق�شائي؟

- الزيارات اإلشرافية للمحاكم ال يقوم بها 
مش��������رفو الهيئة فقط بل يقوم بها رؤس��������اء 
محاكم االستئناف االتحادية وكذلك نوابهم 
وترفع لهذا الهيئة أيضًا ويجب ان تشتمل 
الزيارة على حجم العم��������ل في املحكمة من 
حي��������ث أعداد الدعاوى واملعامالت ونس��������ب 
االنجاز وكذلك اعداد املوقوفني في املحكمة 
واالط��������الع على س��������جالت املحاكم وتدقيق 
حساباتها واالشراف على ادارة الجلسات 
فيه��������ا وتقييم كف��������اءة القض��������اة واملوظفني 
وذكر معوقات العم��������ل ومعالجتها وطاملا 
هنال��������ك أكثر من جهة تق��������وم بالزيارات فال 
يمكن ان تتس��������م هذه الزيارات اإلش��������رافية 

باملجامالت.

* هناك من يتحدث عن اأن يد القا�شي 
مب�ش�طة كل الب�شط يف عمله ول رقابة 

عليه كما ه� حال امل�ش�ؤول احلك�مي الذي 
يخ�شع لرقابة الربملان، ما ه� تعليقكم 

على تلك املزاعم؟
-  نع��������م كل ق��������اٍض هو حر في إص��������دار قراره 
وليس��������ت هناك جه��������ة تتدخل ف��������ي ذلك بما 
فيها هيئة االش��������راف القضائي وال يخضع 
الق��������رار القضائ��������ي لرقاب��������ة س��������وى الرقاب��������ة 
القانونية املتمثلة بالجهة املختصة قانونًا 
بنظر الطعن في القرار املذكور س��������واء كانت 
محكم��������ة االس��������تئناف بصفته��������ا التمييزية 
او محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة او محكمة 

الجنايات بصفتها التمييزية.

* وهناك حديث اآخر عن اأن هيئة 
ال�شراف الق�شائي �شيف م�شلط على 

رقبة القا�شي ل ي�شتطيع معها التعامل اأو 
اتخاذ قرارات بحرّية؛ لأنه يتخ�ف من 

املحا�شبة ال�شديدة؟
- هيئة اإلش��������راف القضائي ليس��������ت سيفا 
مس��������لطا على القاض��������ي بدلي��������ل ان رئيس 
الهيئة ومش��������رفيها هم من السادة القضاة 
وعملوا باملحاكم وتدرجوا الى ان وصلوا 
ال��������ى ه��������ذا امل��������كان وله��������م فه��������م ودراية في 
العم��������ل القضائ��������ي, لكن الهيئ��������ة تحقق في 
جميع م��������ا يرد اليه��������ا من إخب��������ارات تقدم 
م��������ن ذوي العالق��������ة وغيره��������م للتحقق من 
مدى صحتها وان أكث��������ر من %95 من هذه 
الش��������كاوى واإلخبارات يت��������م حفظها ألنها 
تتعلق بقرارات الس��������ادة القضاة وان مقدم 
الشكوى بإمكانه مراجعة طرق الطعن في 
تلك القرارات. كما أن هذه الهيئة تعمل على 
مساعدة القضاة أنفسهم في حسم الدعوى 
من خ��������الل التأكيد على الوزارات والجهات 
االخرى بإرسال ممثلها القانوني او إكمال 
التحقي��������ق االداري وارس��������اله ال��������ى املحكمة 
الت��������ي تطلب ذل��������ك او اكم��������ال تقارير ديوان 
الرقابة املالية او التأكيد على معهد الطب 
العدل��������ي الكم��������ال ما مطلوب ب��������ل ان بعض 
املحاكم هي من تطلب منا التدخل للتأكيد 

على هذه الجهات.

* كيف تتم حما�شبة القا�شي؟
- ع��������ادة يلجأ ذوي الش��������أن إلقامة الش��������كوى 
ام��������ام الهيئة ويت��������م التحقيق فيه��������ا, كما ان 
الجهات التي تقوم باإلش��������راف على املحاكم 
لها ان تفات��������ح الهيئة للتحقيق مع القاضي 
بش��������أن ما ينس��������ب له من مخالفات قانونية 

او س��������لوكية او أخالقية ويتم تدوين إفادات 
املش��������تكي والشهود وطلب مطالعة القاضي 
املش��������كو منه ونس��������خة من اضبارة الدعوى 
موض��������وع الش��������كوى واذا م��������ا ثبت��������ت صحة 

االدعاء فتت��������م إحالة القاض��������ي على اللجنة 
إلج��������راء  القض��������اة  لش��������ؤون  االنضباطي��������ة 
محاكمت��������ه واذا ل��������م يثبت ذل��������ك فيتم اتخاذ 

القرار بحفظ الشكوى وغلق التحقيق. 

* ن�شمع عن حماكمات اجريت لق�شاة، 
ما هي طبيعتها، هل تخ�شع لنف�س ق�اعد 

حماكمات املتهمني العتياديني، اأم لها 
�شكليات خا�شة؟.

- املحاكم��������ات ال تجريه��������ا هيئة اإلش��������راف 
القضائي بل تجريها اللجنة االنضباطية 
لش��������ؤون القض��������اة وأعضاء االدع��������اء العام 
والت��������ي تتألف م��������ن ثالثة رؤس��������اء محاكم 
اس��������تئناف وتج��������ري املحاكم��������ة بحض��������ور 
ممثل ع��������ن رئيس مجل��������س القضاء األعلى 
وممثل ع��������ن االدعاء العام وتكون املحاكمة 
اتها القواعد  سرية وتتبع اللجنة في إجراء
املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي قان��������ون أص��������ول 

املحاكمات الجزائية.

* ما هي الفعال التي قد جتعل القا�شي 
يف قف�س التهام؟

- ح��������ددت امل��������ادة )7( م��������ن قان��������ون التنظيم 
القضائ��������ي رق��������م )160( لس��������نة 1979 املعدل 
جملة من األم��������ور التي يجب على القاضي 
االلت��������زام بها ومنه��������ا االبتعاد ع��������ن كل ما 
يبعث الشك والريبة في استقامة القاضي 
واملحافظ��������ة عل��������ى كرامة القض��������اء وكتمان 
األم��������ور واملعلوم��������ات والوثائق التي يطلع 
عليه��������ا خالل عمله وع��������دم مزاولة التجارة 
واالقامة ف��������ي مركز الوح��������دة االدارية التي 
فيه��������ا مق��������ر عمله وكذل��������ك ارتداء الكس��������وة 
الخاص��������ة اثناء املرافع��������ة وكذلك يجب عدم 
ارت��������كاب األخطاء الجس��������يمة او ارتكاب أي 
أفعال من شأنها اإلساءة ملهنة القضاء وان 
اتيان مثل ه��������ذه األفعال وعدم االلتزام بها 
تفرضه املادة )7( املشار اليها أعاله يجعل 

لة القانونية. القاضي عرضه للمساء

* ما مدى تاأثري رئا�شة هيئة الإ�شراف 
الق�شائي، اأو اي من اجلهات الق�شائية 

العليا كمجل�س الق�شاء الأعلى على 
القرارات التي ت�شدر عن حماكمات 

الق�شاة؟
-  ليست هناك أي جهة ال في مجلس القضاء 
األعلى وال من خارجه تستطيع التأثير في 
القرارات الصادرة م��������ن اللجنة االنضباطية 
بح��������ق الس��������ادة القضاة حي��������ث أن دور هيئة 
االشراف القضائي ينتهي بإكمال التحقيق 

في الشكوى وإحالتها للجنة.

* ما ن�ع ال�شمانات املت�فرة للقا�شي عند 
تعر�شه اإىل املحاكمة؟

-  تتوف��������ر كل الضمان��������ات للقاض��������ي اثن��������اء 
املحاكمة ومنها حضور عضو االدعاء العام 
ف��������ي اللجن��������ة االنضباطي��������ة وإدالء القاضي 

بأقوال��������ه ب��������كل حري��������ة واالس��������تماع لطلباته 
واالط��������الع على ما لديه من مس��������تندات كما 
وله الحق بتوكيل محاٍم عنه وحضوره معه 

أمام اللجنة.

* من ه� امل�شتكي يف املحاكمات التي 
جترى للق�شاة، وهل للهيئة الق�شائية اأن 

ت�شتمع اإىل اإفادات �شه�د �ش�اء كان�ا من 
الق�شاة اأو غريهم؟

-  عادًة يكون املشتكون هم ذوو العالقة في 
الدع��������وى التي كان ينظرها القاضي س��������واء 
كان��������ت جزائي��������ة ام مدني��������ة ، كم��������ا ان بعض 
املحاكم��������ات ال يوج��������د فيها مش��������تك كما لو 
ثبت ارت��������كاب القاضي ألخطاء جس��������يمة او 
مخالفات ادارية او س��������لوكيات معينة فتتم 
احالت��������ه بن��������اًء على اخب��������ار م��������ن أي جهة او 
ش��������خص او بناًء على الزيارات االش��������رافية 
التي شخصت ذلك الخلل، وان الهيئة لها أن 
تتخذ أي إجراء او االس��������تماع إلى شهادات 

الشهود وغيرها.

* كيف هي طبيعة القرارات التي تخرج 
عنها املحاكمة، وهل هي عر�شة للطعن وما 

ال�شبيل اإىل ذلك؟
-  بموج��������ب املادة )58( من قان��������ون التنظيم 
القضائ��������ي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل فان 
اللجنة لها ان تص��������در قرارًا بتوجيه عقوبة 
االنذار للقاضي املشكو منه او انهاء خدماته 
من القضاء وان القرارات عرضة للطعن بها 
امام مجلس القضاء األعلى من قبل القاضي 
املش��������كو منه او ممثل االدعاء العام او ممثل 

رئيس مجلس القضاء األعلى.

* هل من اإدانات �شدرت فعاًل بحق 
ق�شاة؟.

-  نعم هنالك عقوبات صدرت باالنذار 
وانهاء الخدمة لبعض القضاة الذين ثبت 

ارتكابهم ملخالفات جسيمة أو قيامهم 
ببعض األفعال والسلوكيات التي ال تأتلف 

مع شرف وكرامة القضاء.

* متى ي�شبح القا�شي عر�شة لنهاء 
اخلدمات، وهل ي�شّرح من عمله مبجرد 

�شدور قرار ق�شائي بعزله؟.

- مس��������ألة انه��������اء خدم��������ات القاض��������ي يعود 
تقديرها للجنة االنضباطية اثناء املحاكمة 
وال يتم اللجوء النه��������اء خدمة القاضي اال 
ف��������ي حالة ارتكابه أفعاال مش��������ينة ال تأتلف 
مع ش��������رف وكرامة القضاء او اصراره على 
ارتكاب األخطاء الجسيمة التي تب�عث على 
الش��������ك والريبة في استقامته وعند اصدار 
القرار بانهاء خدمات القاضي يتم س��������حب 
يده من قبل رئيس مجلس القضاء األعلى 
ويكتب الى رئاس��������ة الجمهوري��������ة إلصدار 

مرسوم جمهوري بإنهاء خدماته.

* هناك اتهامات ت�شدر من البع�س باأن 
العق�بات اقت�شرت على �شخ�شيات 

ق�شائية معينة كردة فعل على م�اقفهم 
املنتقدة للم�ش�ؤولني عن هرم الق�شاء 

العراقي؟
- العقوب��������ات لم تقتصر على ش��������خصيات 
معينة بس��������بب مواقفهم, حيث أن القرارات 
تص��������در من اللجن��������ة االنضباطي��������ة وتكون 
مبنية على أس��������باب قانونية وتتم اإلشارة 
فيه��������ا لألدل��������ة التي اس��������تندت له��������ا اللجنة 
باص��������دار قرارها, كم��������ا ان هذا الق��������رار يتم 
الطع��������ن ب��������ه تميي��������زًا كم��������ا ذكرنا س��������ابقًا، 
ونؤك��������د ان مثل هذا االدعاء يلجأ له بعض 
الس��������ادة القض��������اة الذي��������ن ص��������درت بحقهم 
عقوب��������ات الرتكابه��������م مخالفات جس��������يمة 
او ارتكابه��������م أفع��������ااًل ال تأتلف مع ش��������رف 
وكرامة القضاء حتى يب��������رروا ما قاموا به 
من أفعال فاألضابي��������ر والقرارات الصادرة 
بحق هؤالء القضاة توضح بشكل جلي ما 
ارتكب��������ه كل منهم بحيث وجبت مس��������اءلته 

قانونًا وفرض العقوبة بحقه.

*  كثريًا ما ن�شمع اأن للقا�شي ح�شانة، ما 
ه� مفه�مها واإىل اأين تقف؟

-  الحصانة املمنوحة للقاضي هي حصانة 
قانونية نصت عليها املادة )64( من قانون 
التنظي��������م القضائي رقم )160( لس��������نة 1979 
املع��������دل التي أكدت على ع��������دم جواز توقيف 
القاضي او اتخاذ اإلجراءات الجزائية ضده, 
ف��������ي غير حالة ارتكابه جناية مش��������هودة, اال 
بع��������د اس��������تحصال إذن من رئي��������س مجلس 

القضاء األعلى. 

* هل �شدور قرار من املحاكمات التي 
جتري بحق الق�شاة حت�ل دون م�شاءلتهم 
جزائيًا عن جرائم ارتكب�ها خالل عملهم 

اأو ب�شببه؟.
لة القاضي انضباطيًا ال يحول  -   ان مس��������اء
دون مس��������اءلته جزائيًا ع��������ن جرائم ارتكبها 

خالل عمله أو بسببه.

* ما تعليقكم على ال�شجة التي اأثريت 
ح�ل قان�ن هيئة الإ�شراف الق�شائي املقّر 

حديثًا يف جمل�س الن�اب، وهل لكم اأن 
ت�جزوا القرار الذي �شدر من املحكمة 

الحتادية العليا ب�شدده؟
- كان��������ت هنالك بعض الفق��������رات في قانون 

 )29( رق��������م  القضائ��������ي  االش��������راف  هيئ��������ة 
لس��������نة 2016 الت��������ي أثير الج��������دل بصددها 
وموضوع تعارضها مع نصوص دستور 
جمهوري��������ة الع��������راق وقد قطع��������ت املحكمة 
االتحادي��������ة العليا هذا الج��������دل بإصدارها 
لقرارها بالع��������دد )85/اتحادية /2016( في 
2016/11/8 والتي قض��������ت بموجبه بعدم 
دس��������تورية املادة )2/ثانيًا( من��������ه املتعلقة 
بموافق��������ة مجلس النواب على تعيني نائب 
رئي��������س هيئة اإلش��������راف القضائ��������ي وكذلك 
املادة )3/أواًل( من��������ه املتعلقة برقابة هيئة 
اإلش��������راف القضائي على محكمة التمييز 
االتحادي��������ة وكذلك املادة )3/س��������ابعًا( منه 
املتعلقة بانج��������از ما يحيله رئيس مجلس 
القض��������اء األعلى على اح��������د أعضاء مجلس 

النواب.

* مبا اأن املحكمة الحتادية العليا قد األغت 
فقرات، هل �شيك�ن هناك فراغ ت�شريعي 

تعاين منه الهيئة يف ممار�شة مهامها؟
-  ال يوجد أي فراغ تشريعي تعاني منه وان 
ما تصدت له املحكمة االتحادية العليا كما 
ذكرنا هو بعض البنود ضمن مواد محددة 

وال توثر أصاًل على عمل الهيئة.

* هل من م�شكالت ما تزال م�ج�دة 
على القان�ن، واذا ما وجدت كيف يتم 

ازاحتها؟.
- من وجهة نظرنا نرى ان املشكلة الوحيدة 
الت��������ي بقي��������ت ف��������ي القانون ه��������ي امل��������ادة )1( 
من��������ه التي أش��������ارت ال��������ى ان الهيئ��������ة تتمتع 
بالش��������خصية املعنوية , ن��������رى بأنه ال يوجد 
مبرر لذلك حيث ان ذات املادة اش��������ارة الى ان 
الهيئة هي من مكونات الس��������لطة القضائية 
االتحادية وان الشخصية املعنوية يجب ان 
تكون للس��������لطة القضائية االتحادية فقط اذ 
ان ذلك من ش��������أنه ان ي��������ؤدي الى تجزئة تلك 
املكون��������ات كما انه يرت��������ب التزامات قانونية 

على الهيئة ولها , ال مبرر لترتيبها. 

*  ملاذا التخ�ف من ال�شتقالل املايل 
والداري للهيئة وانتم على راأ�شها، افال 

يعطيكم ذلك دافعًا و�شالحيات اأكرث 
للممار�شة العمل بعيدًا مما ميكن اعتباره 
مزاحمة بقية مك�نات ال�شلطة الق�شائية؟

-  ذكرت لك أعاله ما معنى منح الشخصية 
املعنوية للهيئة والذي من ش��������أنه ان يجزئ 
السلطة القضائية وأننا نسعى الى ان تكون 
الس��������لطة القضائية وحدة متماسكة بحيث 
تك��������ون قادرة عل��������ى تأدية مهامها بالش��������كل 

املطلوب .

* من له احلق يف الطعن يف الفقرة 
التي ت�شف�نها باأنها ت�شكل خرقًا للعمل 

الق�شائي؟.
-  ان عم��������ل القاضي األساس��������ي هو تطبيق 
القوانني النافذة كم��������ا هي, اما بخصوص 
الطعن بع��������دم دس��������تورية بعض نصوص 
القان��������ون فكان من قبل احد أعضاء مجلس 
النواب وقد بتت املحكمة االتحادية العليا 
بهذا الطعن وأصدرت قرارها الذي ذكرناه 
س��������ابقًا وال نعرف م��������ا اذا كان هنالك طعن 
آخر س��������يقدم بخصوص قانون الهيئة من 
عدمه وليس هنالك ما يمنع الطعن به من 
أي جهة كان��������ت او من قبل افراد كاملحامني 
مث��������اًل او الحقوقيني او حت��������ى عامة الناس 

فليس هنالك ما يمنع ذلك.
ختامًا نق��������ول ان الهيئة تعمل جاهدة على 
تأمني حسن سير العمل في جميع املحاكم 
وان يك��������ون دوره��������ا تطويري��������ا وتوجيهيا 
أكث��������ر مما ه��������و دور تحقيق��������ي وان الهيئة 
تتلق��������ى كل الدعم من لدن رئيس الس��������لطة 
القضائية املحترم، ونش��������كر لكم هذا اللقاء 
الذي سلط الضوء على عمل هيئة االشراف 

القضائي.       

يبدي القاضي حيدر النائلي قلقه مع سن قوانني تمنح مكونات السلطة القضائية االتحادية استقالال ماليا وإداريا عن بعضها 
خشية تجزئة النظام القضائي العراقي، داعيًا إلى تعزيز وحدة تلك السلطة وتماسكها.

النائلي الذي تسلم رئاسة هيئة االشراف القضائي مؤخرًا، أفاد في مقابلة خاصة ومطّولة مع "القضاء"، بأن السواد األعظم من 
الشكاوى ضد القضاة يتم حفظها؛ ألن موضوعها قرارات اتخذت وفق القانون، لكّنه اكد أن البعض منهم تعرض إلى محاكمات 

عن تهم مختلفة اجريت طبقًا للسياقات االوصولية وتوفرت فيها كامل الضمانات، موضحًا أن قراراتها وصلت في بعض 
االحيان إلى انهاء خدمات قضاة ثبت أن سلوكهم ال يأتلف مع طبيعة العمل القضائي.

رئيس هيئة اإلشراف القضائي: 

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
السنة الثانية/ العدد )14( كانون االول 2016
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في ما يلي نص المقابلة:

* ال يقتصر عمل الهيئة على مراقبة السادة القضاة فقط بل 
يشمل جميع منتسبي املحاكم وجهاز االدعاء العام.

* مسألة إنهاء خدمات القاضي يعود تقديرها للجنة 
االنضباطية اثناء املحاكمة وال يتم اللجوء إلنهاء خدمة 

القاضي اال في حالة ارتكابه أفعاال مشينة ال تأتلف مع شرف 
وكرامة القضاء.

*  هيئة اإلشراف القضائي ليست سيفا مسلطا على القاضي 
بدليل ان رئيس الهيئة ومشرفيها هم من السادة القضاة 

وعملوا باملحاكم.

* القاضي حر في إصدار قراره وال تتدخل هيئة االشراف 
القضائي وال يخضع القرار القضائي لرقابة سوى الرقابة 

القانونية املتمثلة بالجهة املختصة قانونًا بنظر الطعن.

وّجه انتقادات جديدة اىل قانون الهيئة وحذر من "جتزئة" السلطة القضائية

محاسبة ومحاكمة القضاة تتوفر فيها 
الضمانات وغالبية الشكاوى بحقهم ترد

■ القاضي حيدر النائلي
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التقادم في الجرائم والعقوبات

رؤية
قانونية

ي��������كاد يك��������ون نظامن��������ا القانون��������ي الخالي من أح��������كام التق��������ادم التي 
اعتمدتها األنظمة القانونية للدول األخرى منذ مدة طويلة.

وعل��������ى الرغم م��������ن مضي هذه امل��������دة ف��������ان نظامنا القانون��������ي اعتزل 
التقادم وتولى عنه على الرغم من ان التقادم في الش��������كوى والدعوى 
والجريم��������ة والتقادم ف��������ي العقوبة والحكم مس��������ألة مقررة في جميع 
االنظمة القانونية االخرى. وغالبا ما يكون تقادم الشكوى والدعوى 
والجريمة 15 سنة من تاريخ وقوع الجريمة وتقادم الحكم والعقوبة 
يكون بعد عش��������ر سنوات فقط. بمعنى انه ال يجوز اقامة الشكوى او 
الدعوى ام��������ام املحكمة الجزائية كمحاكم التحقيق طاملا مضى على 
وقوع الجريمة 15 س��������نة وال ينفذ الحكم الصادر والعقوبة الصادرة 

بعد مضي 10 سنوات من تاريخ صدور الحكم والعقوبة.
وه��������ذا املبدأ تجاهل��������ه النظام القانون��������ي العراق��������ي وان كانت هنالك 
تطبيقات لس��������قوط الحق في نظامنا القانون��������ي كما هو حاصل في 
املادة )232( بالنس��������بة لعدم س��������ماع الدعوى الناشئة عن العمل غير 
املش��������روع وحددت املدة بثالث س��������نوات او ما ورد ايضا في القانون 
املدني باملادة )429( من عدم سماع الدعوى بشكل عام بمرور الزمان 
املانع من س��������ماع الدعوى وحدده القانون املدني ب� 15 س��������نة واملادة 
السادس��������ة من قانون اصول املحاكمات الجزائية بالنسبة للشكاوى 
لبعض الجرائم كالتهديد والقذف والس��������باب التي حددت مدة ثالثة 
اشهر او تحديد مدة ايضا بالنسبة لتنفيذ االحكام بحيث تكون 15 

سنة للحكم و7 سنوات للقرار التنفيذي.
ولكن ذلك ال يعني اقامة نظرية متكاملة للتقادم في النظام القانوني 
العراق��������ي لعدم ذكر التق��������ادم تحرجا من الحديث املروي : ال يس��������قط 
حق امرء مسلم وان قدم او استعمال عبارة مانع من سماع الدعوى 
بدال من التقادم. لكن االولى ادخال مدد التقادم لكي نصل الى نفس 
املقاص��������د واالهداف الت��������ي قررتها االنظم��������ة القانوني��������ة ممن اخذت 
بالتقادم خاصة بالنس��������بة لتقادم الشكوى وتقادم الحكم وغير ذلك 

من مدد تقادم ال بد من تحديدها في ثنايا النظام القانوني.
كذلك ال بد من تعديل مدد التقادم الواردة حاليا فمن غير املقبول ان 
تكون مدة تقادم الحكم املنفذ لدى دائرة التنفيذ 7 س��������نوات في حني 

ان مدة تقادم الدعوى املدنية بشكل عام تكون 15 سنة.
وقد ذكر اصحاب االختصاص ان اعتماد التقادم يؤدي الى التقليل 
م��������ن الدعاوى والش��������كاوى بش��������كل كبي��������ر ويرفع ع��������ن املحكمة كاهل 
الدع��������اوى الكثيرة الت��������ي مضت عليها س��������نوات ط��������وال وصلت الى 
العق��������ود كم��������ا يقال في قان��������ون العقوبات ان مجرد ه��������روب املتهم او 

املحكوم طيلة فترة التقادم هي بمثابة عقوبة كافية له.
لذل��������ك كان م��������ن الالزم ومن املناس��������ب تعدي��������ل القوان��������ني ذات العالقة 
والذي نراه من الناحية الواقعية ان هذه القوانني كقانون العقوبات 
والقان��������ون املدني وقانون االصول وقان��������ون التنفيذ وغيرها قوانني 
ال تع��������ود الى جهة حكومية ترعاها ش��������ان القوان��������ني الخاصة بتلك 
الجه��������ات، لذلك فان االمر يدخ��������ل في اختصاص اللجن��������ة القانونية 
البرملاني��������ة الت��������ي نتمن��������ى عليها دراس��������ة موضوع التق��������ادم واالخذ 
باألح��������كام الجديدة للتق��������ادم وتعديل القوانني به��������ذا املآل وكما هو 

مقرر في االنظمة القانونية للدول األخرى.

أبو ياس��������ر، كما ه��������ي كنيته في 
التنظيم اإلرهابي، وهو سوري 
من موالي��������د 1992، كان يأمل أن 
يعمل محامي��������ًا، وكاد الحلم أن 
يتحقق بدخول��������ه كلية الحقوق 
جامعة حلب، لك��������ن الحال تغّير 
نف��������وذ  باتس��������اع   ،2014 بع��������د 
اإلرهابيني وإعالنهم ما يسمى 

بدولة "الخالفة".
في تلك الس��������نة تحّولت مدينته 
"املنب��������ج"، إل��������ى ارض للتمك��������ني، 
وه��������و مصطل��������ح يطل��������ق عل��������ى 
لتنظي��������م  التابع��������ة  األراض��������ي 
داعش، وانتهى الحلم التعليمي 

إلى غير رجعة.
كان االرهابي��������ون يترّددون على 
ابو ياس��������ر كون��������ه صاحب محل 
لبيع املواد الغذائية ويش��������ترون 
اليومي��������ة،  احتياجاته��������م  من��������ه 
الجزية  دف��������ع  على  ويجبرون��������ه 
"ال��������زكاة"، كونهم  تحت عن��������وان 
تحول��������وا إلى الجهة املس��������يطرة 
عل��������ى املنطقة واحتل��������وا املباني 
أصبحت  وبالتال��������ي  الرس��������مية 
الخالفة املزعومة صاحبة القرار 

األصع��������دة  جمي��������ع  عل��������ى  االول 
الحياتية للسكان.

عندما شاهد السالح، والسلطة 
ف��������ي اتخاذ الق��������رارات، اخذ يفكر 
إل��������ى  باالنضم��������ام  ياس��������ر  اب��������و 
عصاب��������ات داع��������ش، يأت��������ي ذلك 
بالتزامن مع اشارات صدرت من 
بعض مقاتليهم بأنهم يرحبون 

بالتحاق شباب املدينة.
وبع��������د أي��������ام دخ��������ل علي��������ه احد 
التنظيم وعرض  املسؤولني في 
االلتح��������اق  صراح��������ة  علي��������ه 
الخالف��������ة  "دول��������ة  يس��������مى  بم��������ا 
االس��������المية"، كونه واجبا دينيا 
يتحت��������م على املس��������لم اإليفاء به 
واملساهمة ب� "الجهاد في سبيل 

الله".
ترّدد أبو ياس��������ر في بداية االمر 
ولم يب��������د موقفًا واضحًا، وطلب 
مهل��������ة للتفكي��������ر، وبع��������د اقل من 
اس��������بوع رّد عليه��������م باملوافق��������ة، 
لكنه أبدى تخوفه من املش��������اركة 
في العمليات العس��������كرية؛ كونه 
الس��������الح  اس��������تخدام  يجي��������د  ال 
ويخشى أن يفقد حياته، بخالف 

ش��������قيقه الذي يعمل مسؤول في 
احدى القواط��������ع االمنية لداعش 

في املنطقة ذاتها.
بدأ هذا الش��������اب بالحضور إلى 
مس��������جد املنبج، حيث يس��������تمع 
إلى خط��������ب التنظي��������م االرهابي 
على لس��������ان املس��������ؤول الشرعي 
وهو تونس��������ي الجنس��������ية الذي 
كان يح��������ّرض الحاضري��������ن على 
للق��������وات  العس��������كرية  املواجه��������ة 
الس��������ورية املعروف��������ة لديه��������م ب��������� 
"النظامي��������ة"، كونه��������ا وبحس��������ب 
تعبيرهم تمثل السلطان الظالم 
ومصيره��������م جنه��������م وبالتال��������ي 

يستوجب قتلهم اينما حّلوا.
اضطر ابو ياس��������ر بعد مبايعته 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 
إلى القي��������ام ببع��������ض الواجبات 
العس��������كرية، والتح��������ق بمف��������زرة 
ذات مهام امنية تقوم بحراس��������ة 
الط��������رق، اضاف��������ة إل��������ى هجمات 
تعرضية ضّد الجيش السوري، 
وش��������ارك في اطالق الن��������ار على 
ثكن��������ات وقافالت عس��������كرية في 
عمليات اس��������فرت عن قتل بعض 

الجنود وإصابة اخرين.
العسكري،  ابلغ مس��������ؤوله  لكّنه 
بأن��������ه غير قادر على اس��������تكمال 
وت��������ذرع  األمني��������ة،  الواجب��������ات 
بتعرض��������ه إل��������ى ح��������ادث مروري 
عندم��������ا كان صبي��������ًا، وأن قطعة 
"بالت��������ني" وضع��������ت ف��������ي س��������اقه 
تمنع��������ه م��������ن التح��������رك بس��������رعة 
وحري��������ة، الس��������يما مع اش��������تداد 
التي أصبح��������ت بنحو  املع��������ارك 

شبه يومي.
اس��������تجاب مس��������ؤولو التنظي��������م 
االرهاب��������ي لطل��������ب أب��������و ياس��������ر، 
ادارية مختلفة  بمه��������ام  وكلفوه 
الرواتب الشهرية  أولها، توزيع 
للمقاتلني املعروفة ب� "الكفاالت"، 
وإج��������راء عمليات جرد واس��������عة 
على مصروفات التنظيم لغرض 
إرسالها إلى املسؤول اإلداري ملا 
يعرف ب� "والي��������ة حلب"، وإبالغه 

بحجم االحتياجات النقدية.
ونظ��������رًا العتم��������اد التنظيم على 
التمويل الخارجي من منظمات 
أت��������ت الحاجة إلى  وأش��������خاص، 
اس��������تخدام ش��������خص يمك��������ن ل��������ه 

تأمني إحضار املبالغ من بلدان 
العال��������م املختلف��������ة لس��������د نفقات 
"داع��������ش" على جمي��������ع األصعدة 

إدارية كانت أم حربية.
وتشير املعلومات إلى أن اغلب 
مدينة  في  املوجودين  املقاتلني 
املنب��������ج م��������ن الجنس��������يات غي��������ر 
األوروبية،  الس��������يما  الس��������ورية 
وأنه��������م يتخوف��������ون من إرس��������ال 
أسمائهم لغرض تحويل املبالغ 
النقدية اليه��������م، وجاء الحل من 

خالل متجر أبو ياسر.
االرهاب��������ي فاتح ش��������قيقه  ه��������ذا 
الثان��������ي وهو يعم��������ل تاجرًا في 
تركيا منذ سنوات، وابلغه بأنه 
يحتاج إلى تأمني ايصال مبالغ 
نقدية إلى املنب��������ج عبر الحدود 

مع سورية.
وجرى االتفاق عل��������ى الية وهي 
أن يرس��������ل املقاتل اس��������م التاجر 
كاماًل إل��������ى الجه��������ة املانحة مع 
نس��������خة من جواز س��������فره، لكي 
تص��������ل األموال إل��������ى تركيا ومن 
بعدها تدخل إلى س��������ورية على 
شكل ش��������حنات بضاعة اغلبها 

غذائية. تحصل ابو ياسر على 
فائدة كبيرة م��������ن هذه العملية، 
كونه ادخل بضاع��������ة من تركيا 
مجانًا وبحراس��������ة مش��������ددة من 
االرهابيني وقام ببيعها وإيداع 
التنظيم كمصدر  إلى  عوائدها 
للتمويل مقاب��������ل حصوله على 
هام��������ش م��������ن الربح اس��������هم في 

زيادة دخله بشكل واضح.
هذه الحواالت تزايدت مع مرور 
الوقت بداية من 2015، ووصلت 
مبال��������غ كبي��������رة م��������ن منظم��������ات 
وشخصيات في بلدان مختلفة 
من بينه��������ا فرنس��������ا، والنرويج، 
وروسيا، وسويسرا، والبوسنة، 
وتركمانس��������تان،  والدنم��������ارك، 
والس��������عودية،  وقطر،  وتركي��������ا، 
افريقية،  ش��������مال  ومص��������ر، دول 
وعلى أكثر م��������ن دفعة جميعها 
يق��������وم  إل��������ى بضائ��������ع  تتح��������ول 
بإرسالها إلى املنبج شقيق ابو 

ياسر لغرض تصريفها.
مهم��������ة اخرى اضيف��������ت إلى ابو 
ياس��������ر ال��������ذي س��������طع نجمه في 
اصب��������ح  بعدم��������ا  والي��������ة حل��������ب 
مس��������ؤواًل اداريًا لقاط��������ع املنبج، 
فق��������د كّلف بإرس��������ال أم��������وال إلى 
م��������ا يع��������رف بوالية نين��������وى في 

العراق.
نج��������ح ف��������ي م��������رات ع��������دة بعبور 
كان��������ت  بوصفه��������ا  الح��������دود 
خاضع��������ة لس��������يطرة التنظي��������م، 
وف��������ي إح��������دى املرات ق��������ام جهاز 
املخابرات بمتابعته وبناء على 
ذل��������ك هبطت طائ��������رة هليكوبتر 
وألقت القب��������ض عليه وبحوزته 
جواز غير مختوم، يؤّكد دخوله 

غير الشرعي إلى العراق.
أبو ياس��������ر تم نقله إلى الجهات 
التحقيقي��������ة واعت��������رف بكيفي��������ة 
انضمامه إل��������ى "داعش" واملهام 
املوكلة له وصدقت تلك االقوال 

من محكمة التحقيق املركزية.
املخت��������ص  القاض��������ي  ويتول��������ى 
حالي��������ًا تهيئ��������ة اوراق��������ه تمهيدًا 
إلحالته على محكمة الجنايات 
املركزي��������ة للنظ��������ر ف��������ي دعوت��������ه 
وفق امل��������ادة الرابع��������ة من قانون 
مكافح��������ة االرهاب ع��������ن جريمة 

تصل عقوبتها إلى االعدام.

اعرتافات تكشف عن تلقي التنظيم دعمًا من منظمات يف دول عربية وغربية

إنزال جوي يطيح بأحد مسؤولي تحويالت 
داعش المالية مع أوروبا

بغداد/ محمد سامي

هبطت طائرة مروحية على 
نقطة حدودية بني العراق 

وسوريا- بعد معلومات 
لجهاز املخابرات العراقي- 

وألقت القبض على أحد 
املسؤولني عن التحويالت 

املالية لتنظيم داعش 
اإلرهابي، الذي كشف في 

أقواله عن آلية وصول 
املبالغ من شخصيات 

ومنظمات تقع مقراتها 
في بلدان عربية أوروبية 

على شكل شحنات غذائية 
يجري تصريفها داخل ما 

يعرف بأراضي التمكني 
ومن خالل العوائد النقدية 

يغذي التنظيم عملياته.
■ القوات العسكرية باتت تعتمد على العمليات النوعية في مالحقة املطلوبني 

خشية من الفضيحة.. طرقوا رأس قريبهم 
بالحديد وحشروه في برميل

الشك يدفع رجال لقتل زوجته 
بسكين المطبخ

كربالء/ مروان الفتالوي

إذا ما استثنينا الجرائم 
اإلرهابية فأن أغلب الدوافع 

التي تؤدي إلى حوادث 
القتل في املجتمع قد تكون 
الخالفات على املال والثأر، 

والخالفات على النساء 
إحدى أكثر الدوافع أيضًا 

السيما إذا ما دخل االبتزاز 
االلكتروني كعامل مضاعف 
في املدة األخيرة، قصة هذا 
العدد من محافظة كربالء 

مثال جديد على ذلك.

يمكن أن يكون الخالف بني حيدر 
للقصة  ال����ب����داي����ة  ه�����و  وع���ائ���ل���ت���ه 
املأساوية التي انتهت بقتله، فقد 
أشعل ال��ش��اب ش��ج��ارا م��ع والديه 
ل��ي��ت��رك ع��ل��ى إث�����ره ال������دار ويرحل 
ف����ي منطقة  م����ع خ����ال����ه  ل����إلق����ام����ة 

أخرى بمحافظة كربالء.
ظل يعيش مع خاله بهدوء ويتردد 
االثنان  يسكن  حيث  خالته  على 
ابتدأت قصة  أن  إل��ى  متجاورين، 
أخرى أدت إلى نهاية حياته، فقد 
ك��ان��ت ع��الق��ة غ��ي��ر ش��رع��ي��ة تنشأ 
خلف ظهر الجميع بني ابنة خاله 
خالته  وزوج  معها  يسكن  ال��ت��ي 

الذي يجاورهم املسكن.
م������ع ه�������ذا ال������ظ������رف امل����ل����ت����ب����س لم 
السيما  السكوت  ح��ي��در  يستطع 
أثناء ما كان يراهما مختليني أو 
يتحادثان ليال عبر االنترنت بعد 
أن وج��د ص��ور ابنة خاله وصور 
صديقاتها جميعا في الحاسوب 

ل�����زوج خ���ال���ت���ه، وقام  ال��ش��خ��ص��ي 
الشخصي،  ه��ات��ف��ه  ف��ي  بحفظها 
األخ���ي���ر ك����ان ي��ط��ل��ب م��ن��ه اإلبقاء 
ع��ل��ى ال���س���ر ق��ي��د ال��ك��ت��م��ان إال أن 

حيدر كان يفضل االبتزاز.
كان على الدوام يقوم بابتزاز ابنة 
خاله التي تعشق جارها وقريبها 
املتزوج من عمتها، يريها صورها 
ف���ي أوض������اع فاضحة  وب��ع��ض��ه��ا 
وي���ه���دده���ا ب��ال��ن��ش��ر، وه����ي كانت 
تحبس األنفاس وترفض أن تلبي 
طلباته، ثم يقوم بتكرار التهديد 
والفتاة تشتكي لحبيبها واألخير 

ي��ق��وم ب��ال��ح��دي��ث م��ع��ه ب��غ��ي��ة ترك 
املوضوع وحذف الصور، استمر 
ه��ذا ال��ش��د وال��ج��ذب ط��وي��اًل حتى 
وصل العاشقان إلى نفاد الصبر 

وحان وقت املؤامرة.
الخالة بدعوته وعرض  قام زوج 
له  يتيح  ب��أن  عليه عرضًا مغريًا 
فرصة ممارسة الجنس مع شابة 
السكوت،  أخ��ري��ات مقابل  م��ع  ث��م 
القبول  غ����ي����ر  ح����ي����در  ي����ج����د  ف����ل����م 

بالعرض.
وف��ي صباح شتائي جديد ذهبا 
م��ع��ًا إل���ى دار ق��ي��د اإلن���ش���اء يعود 

بستان  ف������ي  خ����ال����ت����ه  زوج  إل�������ى 
عن  قليلة  ليست  ب��م��س��اف��ة  يبعد 
م��س��ك��ن��ه��م��ا، وط���ل���ب األخ���ي���ر منه 
ال��دخ��ول إل��ى ال���دار حيث ستكون 
ح���س���ن���اء ب���ان���ت���ظ���اره ع���ل���ى شرط 
أن ي��ك��ون ه��ات��ف��ه م��ع��ه ل��ك��ي يقوم 

بحذف الصور.
دخال إلى الدار فكان فارغًا إال من 
مطرقة حديدية تستخدم لتهديم 
ال���ب���ن���اء، ق����ام ح���ي���در ب��ال��ب��ح��ث في 
نواحي ال��دار عن ام��رأة لكنه غفل 
ف��ي رأسه،  ال��ض��رب��ة  ف����دّوت  قليال 
سقط أرضًا ولم يَر شيئًا بعدها، 

لم يَر الحياة.
ب���ض���رب���ه على  ال���خ���ال���ة  زوج  ق�����ام 
أدت  ثقيلة  ح��دي��د  بمطرقة  رأس���ه 
إلى كسر الجمجمة ونزف دماغي 
شديد بفعل ضربة أرضية أخرى 
ع��ل��ى م���ؤخ���رة ال������رأس، ك��م��ا أشار 

التقرير الطبي فيما بعد.
عمد القاتل إلى وضع القتيل في 
ب��رم��ي��ل ث��م أص��ع��د ال��ب��رم��ي��ل الذي 
يسع ل���200 لتر فقط إلى السيارة 
وان���ط���ل���ق ب���ه���ا إل�����ى م���ب���زل مائي 
ع���ل���ى م���ب���ع���دة م����ن ال��������دار يسمى 
"ال����خ����اي����س" ف���رم���ى ال���ج���ث���ة هناك 
ونفض يديه بنشوة القاتل وعاد 
املؤامرة،  بنهاية  حبيبته  ليبشر 
ف��أخ��ب��ره��ا ب��ك��ل م��ا ف��ع��ل وأن���ه قام 
ب��ع��د ذل����ك ب���أخ���ذ ال��ه��ات��ف النقال 
للمجنى عليه وحاسوبه ومسح 
كل الصور التي كان يبتزها بها، 
ثم ذهبا إلى دار والدتها املطلقة 

وأودعوا األجهزة في دارها.
الحادث  م�����ن  أي��������ام  ع����ش����رة  ب���ع���د 
وج�����دت ال��ج��ث��ة ب��ع��د إخ���ب���ار إلى 
م��رك��ز ال��ش��رط��ة ب����أن ح��ي��در خرج 
املدعون  ال�����������دار.  إل������ى  ي���ع���د  ول������م 
ال��ش��خ��ص��ي وال����د ووالدة  ب��ال��ح��ق 
املجنى عليه لم تكن لهم شهادة 

عيانية على الحادث.
وجهت أصابع االتهام إلى القاتل 
مباشرة كونه يعيش بقربه وعلى 
اح��ت��ك��اك دائ����م ب���ه، اع��ت��رف املتهم 
اعترافا مفصال بالحادث، وقامت 
املحكمة بجمع كل األدلة لتصدر 
جنايات كربالء في النهاية حكمًا 
ب��اإلع��دام شنقًا حتى امل��وت بحق 
املتهم  وفق أحكام املادة 1/406/أ 
العراقي،  ال��ع��ق��وب��ات  ق���ان���ون  م���ن 
ابتدائي  ال�����ق�����رار  أن  إل������ى  الف����ت����ة 

خاضع للطعن التمييزي.

بغداد/ إيناس العبيدي

املخبر  ل������دى  م���ع���ل���وم���ات  ت����وف����رت 
ال��س��ري تفيد ب��وق��وع ج��ري��م��ة قتل 
كانا  زوج�����ان،  يسكنها  دار  داخ����ل 
مهجورة  حكومية  بناية  يسكنان 
تجاوزا مع مجموعة من العائالت 
القوات  فيها بعد خ��روج  استقرت 

األميركية من البالد.
وتيرة  أن  ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات  ت���������روي 
املشاكل بني الزوجني تزايدت بعد 
التي  الرجل يشك بزوجته  ك��ان  أن 
كانت قد طلبت الطالق منه مرارًا، 
م���ا دف����ع ب����ال����زوج مل���راق���ب���ة زوجته 
ع��ن��د خ��روج��ه��ا، إال ان���ه ل���م يلمس 
م��ص��رة على  ال��زوج��ة  شيئًا, بقيت 
ق����رار ال���ط���الق وه���و م��ت��ع��ن��ت برأيه 

بإبقائها معه.
وف���ي إح����دى ال��ل��ي��ال��ي ع���اد متأخرًا 
ال���ى امل���ن���زل، وف���ي ح���وال���ي الساعة 
الواحدة بعد منتصف الليل شاهد 
ال�����زوج رج���ال غ��ري��ب��ا داخ����ل منزله 

لكنه لم يتمكن من القبض عليه.
ومع أن ال��زوج لم يشاهد أي شيء 
م���خ���ال���ف ل�����ألخ�����الق، ل���ك���ن ذل������ك لم 
الشكوك  ف��ال��ت��ب��اس  ي��م��ن��ع غ��ض��ب��ه 
لديه دفعه إلى فقدان إدراكه تماما 

وبدت ثورة تغلي تحته. 
سريعا وبال أدنى رأفة نحر زوجته 
بواسطة سكني تناوله من املطبخ 
نايلون وسلك  بكيس  بلفها  وق��ام 
كهربائي ودفنها في إحدى زوايا 

املنزل.
ع���ن���دم���ا ت����وف����رت م���ع���ل���وم���ات لدى 
السلطات  بها  ابلغ  السري  املخبر 
معلوماته  ع��ل��ى  وب���ن���اء  امل��خ��ت��ص��ة 
استحصلت موافقة قاضي تحقيق 
بغداد  إج����������رام  م���ك���اف���ح���ة  م���ك���ت���ب 
ال��ج��دي��دة فشكلت م��ف��رزة  للذهاب 

التحري  ب����ع����د  امل����ت����ه����م.  دار  ال�������ى 
االص���ول���ي ف���ي دار امل��ت��ه��م م���ن قبل 
عناصر مكافحة االجرام تم العثور 
ام�������رأة ملفوفة  ع���ل���ى ج���ث���ة  ف��ع��ل��ي��ا 
ن����اي����ل����ون وق���ط���ع���ة قماش  ب���ك���ي���س 
استخراجها  وتم  كهربائي  وسلك 

من إحدى زوايا الدار.
ب���ع���د إج��������راء ال���ك���ش���ف ع���ل���ى محل 
الحادث ومرتسمه واجراء الكشف 
ع����ل����ى ال����ج����ث����ة ال����ت����ي أرس�����ل�����ت الى 
معهد الطب العدلي اعترف املتهم 
قتل  بقيامه  التحقيق  ادوار  بكافة 
زوج��ت��ه )ن ه����( وذب��ح��ه��ا بواسطة 
سكني وتوجيه طعنات الى منطقة 
ال��خ��ص��ر م���ا ادى ال����ى وف��ات��ه��ا في 

الحال.
عند تأكده من موتها لفها بكيس 
ثم  القماش ومن  النايلون وقطعة 
)ستاليت(  ج���ه���از  ب��س��ل��ك  رب��ط��ه��ا 
وقام بحفر حفرة داخل فناء الدار 
ال��ج��ري��م��ة ستختفي  ان  م��ن��ه  ض��ن��ًا 

لألبد.
 امل��ح��ك��م��ة م���ن ج��ان��ب��ه��ا وج����دت ان 
األدل��ة املتحصلة في هذه القضية 
السري  امل���خ���ب���ر  ب����اق����وال  امل��ت��م��ث��ل��ة 
باالضافة  امل����ت����ه����م   واع�����ت�����راف�����ات 
ال��ى ت��ح��ري��ات اف���راد امل��ف��رزة والتي 
تعززت بمحاضر التحقيق وتقرير 
ومقنعة  كافية  أدل��ة  العدلي  الطب 
ل��ت��ج��ري��م امل��ت��ه��م امل��ح��ال وه���ي ادلة 
القاطع  الدليل  مستوى  ال��ى  ترقى 
ع��ل��ي��ه.  ول��ك��ف��اي��ة األدل����ة املتحصلة 
إدانته  املحكمة  ق���ررت  املتهم  ض��د 
من  406/-1أ  امل�������ادة  اح����ك����ام  وف�����ق 
ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات واح��ت��س��اب مدة 
عقوبته  وت����ح����دي����د  م����وق����وف����ي����ت����ه 
ث���م ح��ك��م��ت املحكمة  ب��م��ق��ت��ض��اه��ا، 
ع��ل��ى امل����دان  ب���اإلع���دام شنقأ حتى 
امل����وت الف��ت��ة إل���ى أن ق���راره���ا قابل 

للتمييز والتمييز التلقائي .
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

استمرار العمل في محكمة أبو صيدا بعد استقرار األوضاع في الناحية

قضاة يكشفون آلية شمول المزورين بالعفو العام

ديالى/ علي البياتي

ق�����ّررت رئ���اس���ة م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف دي���ال���ى االت���ح���ادي���ة إب���ق���اء العمل 
ف��ي محكمة أب��و ص��ي��دا، م��ؤك��دة أن ذل��ك يأتي بالتزامن م��ع استقرار 

األوضاع األمنية في الناحية. 
كما أعلنت االستئناف عن إجراء زيارتني ميدانيتني شملت محكمة 
األحداث في املحافظة، ومحكمة تحقيق بعقوبة، موضحة أن نسب 
ال��ح��س��م فيهما م��رت��ف��ع��ة، وف��ي��م��ا أك���دت أن ق��ض��ات��ه��ا ي��ع��م��ل��ون بنحو 
جيد، تحّدثت عن توجيهات صدرت لبذل املزيد من الجهود خدمة 

للمواطن في ديالى.
وق����ال رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف ال��ق��اض��ي ه����ادي ع��ب��د ال���وه���اب أح��م��د في 
بداءة  "اجتماعًا عقد مع قاضي محكمة  إن  "ال��ق��ض��اء"،  إل��ى  تصريح 

أبو صيدا للوقوف على األوض��اع العامة ومدى تأثيرها على عمل 
اق���ّره مجلس  م��ا  ب��ن��اًء على  "اللقاء حصل  أن  املحكمة". وت��اب��ع أحمد 
القضاء األعلى في جلسته املنعقدة منتصف شهر تشرين الثاني"، 

الفتًا إلى أنه "كان بحضور نواب رئيس محكمة االستئناف".
وأوضح أن "القاضي ابلغنا بأن مدير ناحية أبو صيدا أطلق وعودًا 
مشددًا  وموظفيها"،  وقضاتها  للمحكمة  ال��الزم��ة  الحماية  بتوفير 

على أن "العمل في املحكمة مستمر".
وش��ّدد أحمد على ض��رورة "تثقيف الناس بالقانون واخذ حقوقهم 
م��ن خ��الل ال��ق��ض��اء"، منوهًا إل��ى أن "زي���ارة حصلت إل��ى املحكمة في 
وقت سابق برفقة املدعي العام في ديالى ورئيس محكمة الجنايات 

للوقوف ميدانيًا على العمل فيها".
واستطرد القاضي أحمد أن "االستئناف أوصت ببقاء عمل املحكمة 

واخ�����ذ ال��ت��داب��ي��ر ال���الزم���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ح���ي���اة ال��ق��ض��اة واملوظفني 
تشهد  "الناحية  أن  إلى  منبهًا  العشائرية"،  النزاعات  عن  وإبعادهم 

استقرارا امنيا في الوقت الحالي".
وف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه، أف���اد رئ��ي��س االس��ت��ئ��ن��اف أن "زي����ارة أج��راه��ا وفد 
القضائي  العمل  ملتابعة  دي��ال��ى  أح���داث  إل��ى محكمة  رف��ي��ع  قضائي 

واإلداري فيها".
املحكمة ولوحظ  "اط��الع��ًا حصل لجميع س��ج��الت  أن  أح��م��د  وت��اب��ع 

بأنها منظمة بنحو جيد وموقعة من قبل القاضي املختص".
وأكد أحمد أن "إحصاءات معدالت حسم املحكمة جاءت مرتفعة على 

صعيد الحسم الذي بنحو %85 من الدعاوى املعروضة".
وع��ل��ى صعيد ال���زي���ارات أي��ض��ًا، ذك���ر ن��ائ��ب رئ��ي��س اس��ت��ئ��ن��اف ديالى 
القاضي حسني حسن مصطفى في تعليق إلى "القضاء"، أن "جولة 

ميدانية أجريتها برفقة وفد قضائي لإلطالع على العمل في محكمة 
تحقيق بعقوبة".

ال��زي��ارة بقضاة هذه  وأض��اف مصطفى أن "اجتماعًا جمعني خ��الل 
املحكمة ملتابعة كيفية توزيع االعمال في ما بينهم، وكذلك لإلطالع 
ع��ل��ى ج���ه���ود ال���ط���واق���م ال��وظ��ي��ف��ي��ة ف���ي ت��م��ش��ي��ة دع������اوى ومعامالت 
امل��واط��ن��ني". وأش����ار إل���ى أن "ال���زي���ارة تضمنت أي��ض��ًا ج��ول��ة تفقدية 
ملبنى املحكمة وأثاثها فضاًل عن سجالتها ومدى تنظيمها من قبل 

املشرفني عليها".
رفع  ب��ض��رورة  قبلنا  م��ن  "توصيات ص���ّدرت  أن  واستطرد مصطفى 
معدالت الحسم وبذل جهود أكبر على صعيد الدعاوى التحقيقية، 
واس��ت��م��رار ال��ق��ض��اة وامل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ال��ج��ه��د وال��ن��ش��اط ال��ع��ال��ي لهم 

والسعي ملضاعفته في ضوء أحكام القانون".

بغداد/ إيناس العبيدي

ش��������مل قانون العفو العام الذي أقره مؤخرًا 
مجل��������س الن��������واب العراق��������ي وب��������دأت تنفيذه 
بجرائ��������م  املتهم��������ني  املختص��������ة  الس��������لطات 
مل��������زوري  بالنس��������بة  م��������اذا  لك��������ن  التزوي��������ر، 
الش��������هادات الدراسية السيما تلك التي تبوأ 
بواس��������طتها أصحابها مناص��������ب إدارية في 

دوائر الدولة؟
ويق��������ول قاض��������ي محكم��������ة تحقي��������ق البياع 
إحس��������ان مجي��������د حن��������ون إن "قان��������ون العفو 
العام )رقم 27 لس��������نة 2016( ش��������مل مرتكبي 
جريم��������ة تزوير املحررات الرس��������مية املؤدية 
إلى حص��������ول املزور على وظيف��������ة في دوائر 
الدولة"، لكنه لفت إلى أن "هناك استثناءات 

وشروطًا قبل أن يعفى عن هؤالء".
وأض��������اف حنون ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء" 
أن "القان��������ون يفت��������رض قبل العف��������و أن يكون 

املوظ��������ف املزّور دون درج��������ة مدير عام أو ما 
فوقه��������ا أي أن ال يكون وكيل وزارة أو وزيرا 
أو م��������ن الدرجات املوجودة ف��������ي التعليمات 

الصادرة من مجلس الوزراء".
وأش��������ار حنون إلى "ضرورة مراع��������اة املادة 
الثالث��������ة من القان��������ون التي تش��������ترط تنازل 
املش��������تكي عن حقه وتس��������ديد م��������ا بذمته من 
إيرادات مالية مترتبة عليه ملصلحة الدولة 
واألش��������خاص، قبل ش��������مول املته��������م بقانون 
العفو". وأكد حنون "وجوب تنازل املشتكي 
عن املوظف س��������واء أكان املشتكي أشخاصا 
أم مؤسس��������ات"، مبين��������ا أن��������ه "ف��������ي الغال��������ب 
تأخذ املؤسس��������ات الحكومية دور املشتكي 
متمثل��������ة بإحدى دوائره��������ا التي تكون جهة 

متضررة".
وبش��������أن األم��������وال املترتب��������ة عل��������ى املوظ��������ف 
امل��������زّور يعل��������ق قاض��������ي أول محكم��������ة البياع 
بأن��������ه "إذا كان��������ت درجته الوظيفي��������ة بدرجة 

البكالوريوس لكن ش��������هادته م��������زورة، وهو 
بش��������هادة اقل، ف��������ان عليه إعادة ف��������رق املبلغ 
بني الش��������هادتني، ويبقى الح��������ق لدائرته في 
أن تعفيه او تس��������ترد املبل��������غ منه كونها هي 
الجهة املتضررة وحس��������ب الطرق القانونية 
املتبع��������ة ف��������ي الدائ��������رة"، لكن��������ه ب��������ني "أنه في 
الغالب تس��������ترد هذه املبال��������غ".  وأفاد حنون 
بأن "بق��������اء املوظف في وظيفته بعد س��������داد 
املبال��������غ املترتب��������ة بذمته وش��������موله بقانون 
العفو العام يكون حس��������ب توصيات اللجنة 

التحقيقية املشكلة في الوزارة".
دورًا  اإلداري  "للتحقي��������ق  أن  إل��������ى  وأش��������ار 
أيض��������ًا فقد يوصي بجمل��������ة توصيات منها 
ع��������زل املوظ��������ف او فصله او توجي��������ه عقوبة 
إداري��������ة له كإنذار او توبيخ بعد تس��������ديد ما 
بذمت��������ه إضافة الى تحرير ش��������كوى جزائية 
وبذلك فأن عودته تكون مرهونة بإجراءات 
الدائ��������رة وليس لها عالقة بقانون العفو ألن 

توصياتها سبقت مرحلة التحقيق وقانون 
العفو".

وال يس��������تبعد حنون "إمكانية عودة املوظف 
امل��������زور إل��������ى دائرت��������ه بع��������د التظلم وحس��������ب 

التحقيق االداري للدائرة الحكومية". 
وعن إجراءات العودة يوضح أنه "بعد صدور 
القان��������ون وش��������مول املوظف امل��������زور  بقانون 
العف��������و بإمكان املوظف أن يق��������دم طلب إعادة 
أو يق��������دم مظلم��������ة او طعنا من اج��������ل إعادته 
الى الوظيفة"، مش��������يرا إل��������ى طريق آخر وهو 
"تحريك دعوى الى محكمة املوظفني التابعة 
ملجل��������س ش��������ورى الدول��������ة لكن ه��������ذه اإلجراء 
منفص��������ل ع��������ن إج��������راءات املحاك��������م املختصة 

التابعة للسلطة القضائية".
في الجانب املقابل يلفت القاضي حنون إلى 
"أحقية املتضررين كاألشخاص واملؤسسات 
باملطالب��������ة بالتعوي��������ض امل��������ادي او املعنوي 
بس��������بب األضرار التي سببها املوظف املزور 

أثناء إش��������غاله الوظيفة، ك��������ون قانون العفو 
العام حكما شبيها بالبراءة لكنه لم يثبتها، 
املنفصل��������ة  األخ��������رى  الدع��������اوى  يس��������قط  وال 
ع��������ن تهمة التزوي��������ر والتي تق��������ام في محاكم 

الجزاء".
وع��������ن األح��������كام الص��������ادرة عل��������ى املوظف��������ني 
املشمولني بالقانون ذكر حنون أنها "أحكام 
ال تخص جريمة التزوير ألنه معفي بموجب 
القان��������ون، لكنه��������ا أح��������كام عن جرائ��������م أخرى 
مترتبة جراء إشغالهم الوظيفة". لكن قانون 
العفو الحالي ال يعفو عن املشمولني بقوانني 
عفو سابقة، فإذا كان أحد املوظفني املزورين 
بني من تم شمولهم سابقا، تتم إدانته سواء 
صغرت درجته الوظيفية أم كبرت، كما يقول 

قاضي محكمة تحقيق الرصافة الثانية.
 ويوضح القاض��������ي مهدي عبود أن "املوظف 
املزور إذا كان مش��������موال بقانون عفو س��������ابق 
ك�القان��������ون )رق��������م 19 لس��������نة 2008( أو بعفو 

خ��������اص، ال يش��������مله قانون العف��������و العام ألنه 
س��������ُيعّد مستمرا بالجريمة وال يمكن شموله 

بعفو مرتني".
ويؤك��������د عب��������ود أن "أي مته��������م تنطب��������ق عليه 
شروط العفو العام من املوظفني يتم شموله  
إذا لم يكن في السابق مشموال بعفو خاص 
او ع��������ام بغض النظ��������ر عن ماهي��������ة الجريمة 
طاملا كانت في إط��������ار التزوير غير أنه يبقى 

خاضعا للتبعات القانونية". 
م��������زوري  "اس��������تثناء   ويؤك��������د عب��������ود عل��������ى 
الش��������هادات م��������ن هم بدرج��������ة مدير ع��������ام فما 
فوق من الش��������مول بقانون العف��������و العام، لكن 
املوظف بدرجة أقل يش��������مل غير أن العقوبات 
االنضباطية ال تس��������قط عنه، ثم تقرر اللجنة 

عزله عن الوظيفة أو بقاءه".
أما األضرار املتسببة للغير من املزور فيرى 
عب��������ود أن "املتهم يحاكم عليه��������ا وفق قانون 

العقوبات".

جرائم الفساد

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

الفس��������اد آفة خطيرة تعن��������ي االنحالل والتعفن وه��������ي تعني برأينا 
الخاص ان الفاس��������د هو انس��������ان ميت ظهرت رائحت��������ه الكريهة الى 
املأل واصبحت تزكم االنوف الن االنسان الحي ذو الفطرة السليمة 
واالخ��������الق الصحيحة ال يرضى ان يس��������لك طريق الف����س��������اد ليحقق 

مكاسب نفعية ضيقة على حساب املجتمع باسره.
وتتعدد صور الفساد منها الرشوة واالختالس والسرقة واستغالل 
النفوذ وغس��������ل االم��������وال وجرائم التهريب بمختل��������ف انواعها على 
س��������بيل املث��������ال وقب��������ول العموالت عن��������د عقد صفق��������ات ومناقصات 
حكومية واالثراء من الوظيفة العامة واالثراء على حساب املواطنني 
واستغالل الوساطة واملحسوبية واالرتباط العائلي والحزبي في 
الوظيفة العامة على حس��������اب املؤهالت والخبرة واعطاء الوظائف 
الحكومية املهمة مقابل مبالغ مالية يؤدي الى ش��������خص يرغب في 
التربح من الوظيفة العامة النه بالتأكيد يريد ان يستعيد ما دفعه 

مقابل تولي تلك الوظيفة.
أما اس��������باب الفس��������اد فهي عديدة تعود الى ضعف القيم االخالقية 
في املجتمع وضعف ال��������وازع الديني لدى البعض حيث ال يراعون 
ح��������ق الله في عملهم والفس��������اد نفس��������ه ه��������و وباء ينتق��������ل بالعدوى 
فالفاس��������دون ينقلون الفس��������اد اينما انتقلوا، ام��������ا النتائج املترتبة 
على الفس��������اد فهي كثيرة منها انهيار النظام االقتصادي في البلد 
و انهيار املنظومة االخالقية في املجتمع و تدني مستوى التعليم 
والخب��������رات ف��������ي البلد وط��������رد رؤوس االم��������وال االجنبي��������ة وخروج 
العمالت الصعبة خارج البلد وضعف املنظومة االمنية وس��������هولة 
اخت��������راق االجهزة االمنية في الدولة وضعف قيمة الدولة بني بقية 

الدولة وعدم الثقة بها.
ونرى م��������ن الضروري وضع حلول لظاهرة الفس��������اد تتمثل بوضع 
املوظف املناس��������ب في امل��������كان املناس��������ب واالعتماد عل��������ى الكفاءات 
املتخصص��������ة في مجال عملهم الن ذلك س��������يوفر على الدولة الكثير 
من الخس��������ائر وتنفيذ املعامالت الحكومية ع��������ن طريق االنترنيت 
وإبع��������اد املوظف ق��������در اإلمكان ع��������ن املواطن والتركي��������ز على انجاز 
املناقصات واملزايدات الحكومية عن طريق اش��������خاص مشهود لهم 
بالنزاهة وجعل استالم املبالغ النقدية عن طريق جهة اخرى ليس 
له��������ا اتصال بالجهة التي نظمت املزاي��������دة واملناقصة والتركيز في 
املوازن��������ة العامة للدولة عل��������ى عدم ترك أي مبلغ زائ��������د عن الحاجة 
مع محاسبة الوزارة اذا صرفت املبالغ في غير االبواب املخصصة 
لها  والتشديد على مراقبة املصارف الحكومية واالهلية وشركات 
التحوي��������ل املالي كونها هي الجهات التي تش��������كل الجزء الكبير من 
الفس��������اد ف��������ي الدولة عن طريق س��������رقة اموال الدول��������ة عبر الصكوك 
الطيارة او  االختالس بصورة مباش��������رة او بصورة غير مب��اش��������رة 
عبر جرائم غس��������يل االموال وتهري��������ب العملة الى الخارج و التركيز 
على اصحاب الدرجات العليا في الوظيفة ورصد ما يمتلكون من 
اموال وهل يش��������كل كسبا غير مش��������روع من عدمه وإشراك املفتشني 
العمومي��������ون ف��������ي العق��������ود الحكومية لضم��������ان املراقبة املباش��������رة 
واضاف��������ة درس الى املنهاج التربوي من الصف االول االبتدائي الى 
التدري��������س األكاديمي بعنوان درس االخ��������الق لزرع القيم االخالقية 

وروح واملواطنة لدى الجيل القادم.

وبينم��������ا يفّرق قض��������اة ب��������ني رد الدعوى 
وإبطاله��������ا، ويوضحون آلي��������ات اإلبطال 
وأسبابه، لفتوا إلى أن اإلجراء األخير ال 
يعني سبق فصل في الدعوى فباإلمكان 

تحريكها مرة أخرى.
ويحّدد القاضي استبرق حمادي حاالت 
ع��������دة إلبط��������ال عريض��������ة الدع��������وى منها 
"إذا وج��������د نق��������ص أو خطأ ف��������ي البيانات 
اوج��������ب  الت��������ي  )اإللزامي��������ة(  الجوهري��������ة 
القانون أن تتضمنها عريضة الدعوى"، 
مؤك��������دا أن "عل��������ى املدع��������ي إصالحه��������ا أو 
إكماله��������ا خ��������الل م��������دة تنته��������ي بموع��������د 

الجلسة األولى للمرافعة". 
وإذا ل��������م يت��������م تصحيح الخط��������أ او إكمال 
النقص، ف��������أن للمحكمة أن تق��������رر إبطال 
عريض��������ة الدعوى من تلقاء نفس��������ها، كما 
يوض��������ح حم��������ادي قاض��������ي أول محكم��������ة 
ب��������داءة البي��������اع. وبحس��������ب حم��������ادي فأن 
هذه البيانات هي "اس��������م املدعي الرباعي 
وش��������هرته ولقب��������ه ومحل إقامت��������ه وكذلك 
الح��������ال بالنس��������بة للمدعى علي��������ه وجهة 

الدعوى أي الحق املطالب".
وأضاف حمادي أن "حال��������ة أخرى تبطل 
بموجبه��������ا الدع��������وى وهي ع��������دم حضور 
طرفيه��������ا )املدع��������ى واملدع��������ى علي��������ه( في 
اليوم املحدد للمرافع��������ة، فتترك الدعوى 
للمراجع��������ة مل��������دة 10 أيام وبعده��������ا تقرر 
املحكم��������ة إبط��������ال عريض��������ة الدع��������وى من 

تلقاء نفسها".
وفي حالة حض��������ور الطرفني واتفقا على 
تركها للمراجعة وبعد انقضاء املدة ولم 

يحضروا يتم االبطال بموجب محضرين 
األول باملراجعة والثاني محضر اإلبطال، 

كما يقول قاضي البداءة.
وتحدث القاضي حمادي عن حالة أخرى 
وهي "طلب املدعي أو وكيله عند املرافعة 
إبط��������ال عريض��������ة الدعوى وه��������ذا خاضع 

للطعن وغالبا ما يكون الدافع الصلح".
لكن��������ه نبه إل��������ى أن "ه��������ذا اإلج��������راء ال يتم 
إذا كان��������ت الدعوى مهيأة للحس��������م اي ان 
املحكمة انتهت من إجراءاتها وأوش��������كت 
على إصدار ق��������رار، فهنا املحكمة ترفض 
طل��������ب اإلبط��������ال"، الفت��������ا ال��������ى أن  "املدعي 
أحيانًا يستشف بان املحكمة سوف ترد 
الدع��������وى لذلك يقوم بإبط��������ال عريضتها 
حتى ال يكون هناك سبق فصل بالدعوى 

ومن أجل حق اقامتها مرة اخرى" . 
وتبط��������ل الدعوى أيضًا بحس��������ب حمادي 
"ف��������ي حال عدم حض��������ور املدعي دون عذر 
مش��������روع او اب��������الغ املحكم��������ة وانتظرت��������ه 
املحكم��������ة لحني انتهاء الدوام الرس��������مي"، 
مؤك��������دا أن "للمدعى عليه او وكيله الحق 
أن يطل��������ب إبط��������ال عريض��������ة الدع��������وى او 

االس��������تمرار ف��������ي نظره��������ا"، الفت��������ا إلى أن 
"الطعن بقرار اإلبطال يكون أمام محكمة 
االس��������تئناف بصفتها التمييزية ومدته 

10 أيام".
وبش��������أن الفرق بني رد الدعوى وإبطالها 
يرى حمادي أن "ال��������رد يعني ان املحكمة 
قد فصلت في موض��������وع النزاع وأحيانا 
وأس��������باب  ش��������كلية  ألس��������باب  يك��������ون 
موضوعية" منوها الى ان "الرد ألسباب 
شكلية يسمح بإقامة الدعوى مرة أخرى 
إذا اكتم��������ل النق��������ص الحاص��������ل فيها وقد 

يكون لعدم توجه الخصومة".
وأف��������اد بأن "ال��������رد إذا كان موضوعيا فأن 
الدعوى قد حس��������مت وال يمكن تحريكها 
مرة أخ��������رى، عكس اإلبط��������ال الذي يجّوز 

إعادة تحريك الدعوى نفسها".
وف��������ي الس��������ياق ذات��������ه، ق��������ال ق��������اض آخ��������ر 
وهو جب��������ار جمعة الالم��������ي إن "محامني 
يس��������تغلون حالة عدم حضور املدعي أو 
وكيل��������ه أو تأخره��������م عن موع��������د املرافعة 
فيسارعوا في تقديم طلب إبطال عريضة 
الدعوى". واش��������ار الالمي إل��������ى أن "النص 

القانوني جاء بش��������كل مطل��������ق ولم يحدد 
وقت��������ا معين��������ا لطل��������ب اإلبطال وه��������ذا قد 
يخلق إش��������كاالت عديدة للمحكمة فبعد 
تحدي��������د ي��������وم للمرافعة يحض��������ر املدعى 
علي��������ه او وكيله في الوقت املحدد لكن قد 

يتأخر املدعي او وكيله عن الحضور".
وأكم��������ل الالمي ان "املدع��������ي قد يكون أقام 
الدعوى ودف��������ع الرس��������وم وتحمل جميع 
املصروف��������ات، وق��������د تك��������ون الدع��������وى قد 
بلغت ش��������وطا من املرافعات وجمع األدلة 
وس��������ماع البين��������ات، إال أنه��������ا تبط��������ل في 

النهاية نتيجة عدم انتظار املدعي".
وأفاد بأن "هذا اإلبطال قد يسبب إحراجًا 
للمحكم��������ة لجهة انه ح��������ق لوكيل املدعي 
ولكن من ناحية أخرى ليس للمحكمة ان 
ترفض الطلب"،  داعيا "املحامني التروي 
ف��������ي ه��������ذه الطلب��������ات خصوص��������ا إذا كان 

تأخير زمالئهم لعذر مشروع"  .
ال  "االبط��������ال  أن  الالم��������ي  القاض��������ي  وزاد 
ي��������ؤدي الى س��������بق فص��������ل ف��������ي موضوع 
الح��������ق املتن��������ازع في��������ه ويمك��������ن للمدعي 
إقامته��������ا مج��������ددا"، فيم��������ا اش��������ار الى ان 

"اإلبطال يسبب ضررا كبيرا من الجانب 
الشكلي بالنسبة لدعاوى املدد كدعاوى 
التجارية  العالم��������ات  التضمني ودعاوى 
والدع��������اوى األخرى التي ن��������ص القانون 

على إقامتها خالل مدة معينة".  
وقال الالم��������ي ان "هن��������اك توجها ملحكمة 
التميي��������ز بالطل��������ب م��������ن املحاك��������م بع��������دم 
االس��������تعجال في إبطال عريضة الدعوى 
والطل��������ب م��������ن وكي��������ل املته��������م االنتظ��������ار 
ومراع��������اة ظروف البل��������د واالنتظار حتى 

نهاية الدوام الرسمي ليوم املرافعة".
واستطرد الالمي ان "املدعي قد يلجأ الى 
إبطال عريض��������ة الدعوى بموافقة املدعى 

عليه نتيجة الصلح بني الطرفني".
وفيما اذا لم يواف��������ق املدعى عليه وطلب 
رد الدع��������وى لكونه دفع دفوعا تؤدي الى 
رده��������ا، يؤكد الالم��������ي أن "طل��������ب اإلبطال 
هن��������ا بمثابة تهرب م��������ن الدعوى"، مؤكدا 
ان "املحكم��������ة في هذه الحال��������ة إذا وجدت 
أن دف��������وع وكي��������ل املدع��������ى علي��������ه منتجة 
ومجزية ف��������ي الدعوى تقرر رفض الطلب 

واالستمرار بنظرها" .

"البداءة" تتحّدث عن ابرز احلاالت املعروضة أمامها

"التمييز" توّجه بمراعاة ظروف البالد 
قبل البت بطلبات إبطال الدعاوى

■ واجهة محكمة  التمييز  االتحادية في بغداد.. عدسة / حيدر الدليمي

بغداد/  سيف محمد 

تؤكد وقائع قضائية أن 
كثيرا من املدعى عليهم أو 

وكالئهم يلجؤون إلى إبطال 
عريضة الدعوى نتيجة 

تأخر املدعني عن مواعيد 
املرافعات، فيما توصي 

محكمة التمييز بانتظار 
إبطالها حتى نهاية الدوام 

الرسمي مراعاة للظروف 
األمنية وزحامات الشوارع.
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وقان��������ون العفو اجراء ال تلجأ اليه الدول اال 
بحدود ضيقة وفي ظروف استثنائية لذلك 
كثيرًا ما يمتعض املجتمع من قانون العفو 
كونه يشمل باحكامه من لم يحاكموا او من 
ل��������م يمضوا في الس��������جن او الحبس اال مدة 
قصي��������رة وهناك من لم يحض��������ر أصال امام 
املحكمة او يعيد للحرية من ال يس��������تحقها 
والحقيق��������ة ان التجارب قد اثبتت ان قانون 
العفو الع��������ام بمفرده غير قادر على إحداث 
تغيير ايجابي يتمثل بالتهدئة االجتماعية 
وتحقيق املصالحة واملسامحة الوطنية بل 
انه أدى في بعض قوان��������ني العفو الصادرة 
ال��������ى إفالت الكثير م��������ن املجرمني من قبضة 
العدال��������ة وش��������كلوا فيم��������ا بع��������د تنظيم��������ات 
إرهابي��������ة احرق��������ت البالد والعب��������اد، لذلك ال 
ب��������د ان يك��������ون قانون العفو الع��������ام هو جزء 
من منظومة املصالحة الوطنية التي تأتي 
بع��������د إح��������داث مناخ��������ات اجتماعي��������ة قادرة 
على تفعي��������ل اثار قانون العف��������و اجتماعيا 
)االعتذار واملس��������امحة(  بثنائية  وتتمث��������ل: 
بغية خلق اجواء نفسية قادرة على تجاوز 
ذاكرة املاضي بمراراتها وآالمها النفس��������ية 
والنظر بعني الراهن الجديد الى املستقبل. 

ولقان��������ون العفو العام ش��������رائطه القانونية 
التي نص عليها قانون العقوبات في املادة 
)1/153( والت��������ي نصت )على صدور العفو 
العام بقانون( وصدور هذا القانون يدخل 
ضمن اختصاصات الس��������لطة التش��������ريعية 
كما نص الدستور على ذلك في املادة )61( 
منه ، ومتعلق بقواع��������د النظام العام وهذا 
يعن��������ي ان املحكم��������ة تقض��������ي به م��������ن تلقاء 
نفس��������ها ولو لم يطلب منه��������ا ذلك، وللمتهم 
م��������ن جانب اخر التمس��������ك به ط��������وال مراحل 
التحقي��������ق واملحاكم��������ة ،كما ان��������ه قانون  ذو 
طبيع��������ة موضوعية عام��������ة ال يفرق بني فئة 
واخ��������رى فهو حني يش��������مل باحكامه جرائم 
معينة ال يحدد األش��������خاص الذين يشملهم 

القانون.
ومثلما للقان��������ون ش��������رائطه القانونية فان 
لقان��������ون العفو الع��������ام رقم 27 لس��������نة 2016 
شرائطه، منها  ان ال يكون مشموال بأحكام 
قانون العف��������و العام رقم )19( لس��������نة 2008 
او عفو خ��������اص كما جاء في امل��������ادة )6( من 
القان��������ون املذكور، وقد حاول ه��������ذا القانون 
تج��������اوز التناقضات والتباي��������ن في االلفاظ 
التي  القانونية  والعب��������ارات  واملصطلحات 

منّي بها قانون العفو العام رقم )19( لسنة 
2008 اال انه اخفق في التعافي من ذلك مما 
حدا بمجل��������س القضاء االعل��������ى الى تفعيل 
املادة )15( من القانون والتي منحت رئيس 
مجلس القضاء االعل��������ى اصدار التعليمات 
لتس��������هيل تنفيذ احكام ه��������ذا القانون . وقد 
جاءت التعليمات باالضافة لتشكيل لجان 
تنفي��������ذ قانون العفو لتجاوز حالة االخفاق 
ف��������ي الصياغة القانونية التي لم يخل منها 
القانون مثاله: اخالء سبيل املتهم املشمول 
باحكام قانون العف��������و في دور التحقيق او 
املحاكم��������ة بقرار م��������ن اللجان املش��������ار اليها 
في امل��������ادة )8( بعد اكتس��������اب القرار الدرجة 

القطعية.
 وقد جاءت املادة على اطالقها وبخاصة ان 
الفقرة رابعا من املادة )8( اشارت الى اشعار 
الجهة امل��������ودع لديها املحك��������وم او املوقوف 
بالقرار الصادر بعد اكتساب القرار الدرجة 
القطعي��������ة . وهو امر احت��������اج الى تعميم في 
التطبيق القضائ��������ي ليختصر عبارة )بعد 
اكتس��������اب القرار الدرجة القطعية ( بقرارات 
اللج��������ان وليس ق��������رار قاض��������ي التحقيق او 
املحاك��������م املختصة املش��������ار اليه��������ا في املادة 

)8/ اوال ( م��������ن القانون .كم��������ا ان القانون لم 
يش��������ر الى جهة الطعن في جرائم املخالفات 
و ل��������م يوض��������ح بش��������كل دقيق في امل��������ادة )4(  
مفهوم املش��������تكي اذا كان ش��������خصا معنويًا 
او دوائ��������ر الدولة وماهو مصي��������ر املتهم اذا 
كان قد سدد التزاماته املالية لدوائر الدولة 
او االش��������خاص من ش��������موله بالقانون التي 
توح��������ي العبارة ال��������واردة ف��������ي النص بذلك 
من عدمها. وللتأكي��������د على ذلك فان قانون 
العفو العام يتم تداركها بتعديالت جديدة 
مقدم��������ة ال��������ى مجل��������س النواب من الس��������لطة 
التنفيذي��������ة ك��������ون القان��������ون ش��������مل جرائ��������م 
خطيرة منها جرائم الفساد املالي واإلداري 
وجرائم التزوير وجرائم اخرى اكثر خطرا 
من الجرائم املس��������تثناة الت��������ي نصت عليها 

املادة )5( من القانون.
ام��������ا اآلث��������ار القانونية لقان��������ون العفو العام 
على الدعوى الجزائية واملدنية، فقد اش��������ار 
قانون اصول املحاكم��������ات الجزائية رقم 23 
لسنة 1971 املعدل الى اثار قانون العفو في 
الدع��������وى الجزائية فنص في امل��������ادة )300( 
منه )تنقض��������ي الدع��������وى الجزائي��������ة بوفاة 
املتهم وصدور قرار حكم بادانته أو براءته..

او بالعفو عن الجريمة ..( كما اشارت املادة 
)305( منه على ايقاف االجراءات القانونية 
فنص��������ت : )اذا ص��������در قانون بالعف��������و العام 
فتوقف اج��������راءات التحقيق واملحاكمة ضد 
املته��������م ايقافاً  نهائيًا ويكون للمتضرر من 

الجريمة الحق بمراجعة املحاكم املدنية(.
اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 
1969 املع��������دل فق��������د اعتبر في امل��������ادة )150( 
منه العفو العام احد االس��������باب التي تسقط 

الجريمة.
اما من حيث العقوبة ف��������ان اثر العفو العام 
يؤدي الى سقوط جميع العقوبات االصلية 
والتبعية والتكميلية والتدابير االحترازية 
فاذا كان الحكم في مرحلة التنفيذ فيوقف 
تنفيذ العقوب��������ة بحق املعفو عن��������ه، وال اثر 
لقانون العف��������و العام على ما تم تنفيذه من 
عقوبة قبل شموله بقانون العفو اذا كانت 
العقوبة مقيدة للحرية اما اذا كانت العقوبة 
) الغرام��������ة ( فان االم��������ر يرتبط بالنص على 
ذلك ف��������ي القانون ،فاذا ن��������ص القانون على 
اعادته��������ا يتم ذلك اما اذا لم ينص على ذلك 
فاليعاد مقدار الغرام��������ة ، ولم ينص قانون 
العفو العام رقم  27لس��������نة 2016 على اعادة 

مبلغ الغرامة ب��������ل جاء وفي املادة )7/ اواًل( 
بش��������مول النزي��������ل او املودع الص��������ادر بحقه 
حك��������م بات وامضى ماال يق��������ل عن ثلث املدة 
بإخالء س��������بيله حال قيامه بطلب استبدال 
املدة املتبقية من العقوبة ودفعه مبلغ البدل 
ويك��������ون مبلغ الب��������دل )عش��������رة آالف دينار( 
ع��������ن كل يوم من مدة الس��������جن او الحبس او 
االيداع . على ان اليخل االس��������تبدال بتنفيذ 
العقوب��������ات التبعي��������ة والتكميلية والتدابير 
االحترازي��������ة وطلبات التعوي��������ض ،علما ان 
قانون العف��������و العام رقم )27( لس��������نة 2016 
استثنى من احكامه املس��������ؤولية املدنية او 
التأديبية او االنضباطية في املادة )1( من 

القانون.
اما اآلثار القانونية على الدعوى املدنية فقد 
نصت امل��������ادة )3/153( من قانون العقوبات 
)ال يمس العفو العام الحقوق الش��������خصية 
للغير ( والدع��������وى املدنية هي الطلب الذي 
يرفعه من لحقه ضرر من الجريمة ويطالب 
بتعويض��������ه . مالم يكن قد تن��������ازل عن حقه 
بالتعويض ايضا اضاف��������ة الى التنازل عن 
املتهم الذي نصت عليه املادة )4( من قانون 

العفو العام.

وكثي��������ر منهم ينس��������ى االوالد وكأنهم 
لم يكونوا وتبدأ دوامة من املش��������كالت 
التي ال حصر لها وهذه املش��������كالت ال 
تكون وليدة اللحظة وتنتهي ولكنها 
تزداد البيوت وتمتلئ املحاكم برجال 
أفاضل ونس��������اء فضليات قد يسر الله 
لهم م��������ن قبل بيت الس��������ترة فكش��������فوا 
الحجاب لكل من يريد انه يسمع ويرى 
واألطفال ليس لهم اال الله يشكون له 
حالهم فهذا أبوه��������م ال يطيقون كلمة 
عليه فكيف واملشكلة امهم وهذه امهم 
يريدون ان يفيدوها بأرواحهم فكيف 
والج��������ارح له��������ل أبوه��������م ام��������ر ال بد ان 
يكون الله س��������بحانه وتعالى قد وجد 
له��������ه حال ف��������ي كتابه الكري��������م اال وهو 
قول��������ه تعالى )يا أيها النبي اذا طلقتم 
النس��������اء فطلقوهن لعدتهم واحصوا 
العدة واتق��������وا الله ربكم وال تخرجون 
من بيوته��������ن وال يخرجن اال ان ياتني 

بفاحشة مبينة وتلك امر(.
 وهن��������اك م��������ن يس��������أل: هل امل��������رأة التي 
يطلقه��������ا زوجه��������ا ال ب��������د ان تمكث في 
بي��������ت الزوجية مدة الع��������دة؟ بالرجوع 
ال��������ى اآلية الكريمة اع��������اله نجد ان الله 
س��������بحانه وتعال��������ى اعطى ه��������ذا األمر 
وذل��������ك لع��������ل وج��������ود الزوجة ف��������ي دار 
واحدة بعيدا عن تدخل االهل وليجمع 
بينهم��������ا بالخي��������ر حي��������ث ان خ��������روج 
الزوجة م��������ن دار الزوجي��������ة يؤدي الى 
اش��������تعال فتيل يتس��������بب بجرح قلوب 
الجميع فالشيطان في اجواء الغضب 
والشكوى والخالف يتربع في النفس 
ويصبح هو املس��������يطر اآلم��������ر الناهي 

وغالبا ما يؤدي الى الفراق فيتسبب 
نهاية االس��������رة ذل��������ك الكي��������ان املقدس 
الت��������ي وصفه الله س��������بحانه وتعالى ) 

وجعلنا بينكم مودة ورحمة(.
 وما نج��������ده اليوم في س��������وح املحاكم 
بعي��������د كل البعد عن مفهوم االية مدار 
بحث فنج��������د الزوجني يصب��������ان جام 
غضبه��������م وكأنهم في معركة شرس��������ة 
ال يس��������لم منها احد بل قد يزداد االمر 
ا وتمتد الى اطراف كلتا العائلتني  سوء
الت��������ي كان م��������ن املفت��������رض ان تق��������وي 
الرابط��������ة بينهما بفضل ذل��������ك الزواج 
ال��������ذي ينقل��������ب الى وب��������ال وخصوصا 
هن��������ا ب��������ني االق��������ارب واالصدق��������اء هنا 
واالش��������ارة السابقة ليس القصد منها 
التخويف م��������ن الطالق او الدعوى الى 
منعه ولكن االش��������ارة ال��������ى حكم قرائي 
اغف��������ل اكثر الناس ول��������م يلتجئوا اليه 
بل ما ان حدثت مش��������كلة بني الزوجني 
حت��������ى ترك��������ت الزوج��������ة دار الزوجي��������ة 
دون مكترث��������ة الى هذا األم��������ر القرآني 
ال��������ذي وجب عليها وعلى زوجها عدم 

الخروج هذا من جهة.
 ومن جهة أخرى ال بد من التعريج على 
دليل ش��������رعية الطالق من القران حيث 
ورد التعبي��������ر القرآني للطالق بالفاظ 
ثالث )الطالق ، والفراق ،---- والسراح 
---- ( وق��������د دلت ايات كثيرة في القران 
الكريم على جواز اللجوء الى الطالق 
عندما تدعوا الحاجة ملحة اليه منها 
قوله تعالى )ال جناح عليكم ان طلقتم 
النس��������اء ما لم تمس��������وهن او تفرضوا 
لهن فريضة( وقول��������ه تعالى ) يا ايها 

النب��������ي اذا طلقتم النس��������اء فطلقوهن 
لعدتهن( وكذلك قوله تعالى )الطالق 
مرتان فامس��������اك بمعروف او تسريح 
باحس��������ان( حيث كان الرجل في صدر 
االس��������الم يطلق ما يش��������اء ويراجع في 
الع��������دة ال��������ى ان نزلت االية اع��������اله، اما 
دليل مشروعية من السنة ما ثبت عن 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
س��������واء باقوال��������ه او افعال��������ه الت��������ي هي 
تأييد ملا جاء في الق��������ران الكريم وانه 
محمد صلى الله عليه وسلم قد فعله 
عندما طلق زوجته حفصة ثم راجعها 
وكذل��������ك من اقواله )ابغض الحالل الى 
الله الط��������الق( وعن ابي عبدالله )عليه 
الس��������الم( قال رسول الله )ص( )ما من 
شيء ابغض الى الله عز وجل من بيت 
يخرب في االس��������الم بالفرق��������ة )يعني( 
الطالق فالزواج عقد ال يش��������به اي عقد 
آخر من حيث طبيعة املحل والحقوق 
وااللتزامات املترتب��������ة عليه من حيث 
الغاية املتوخاة من إنش��������ائه فمحمل 
عق��������د ال��������زواج ليس حقا مالي��������ا وانما 
هو حق تمتع كل من الزوجني باآلخر 
وان اآلثار املترتبة عليه ليست حقوقا 
مادي��������ة وانم��������ا ه��������ي رحمة ومس��������كنة 
ووئام وانسجام وش��������راكة في السراء 
والضراء واملقصود ليس الربح وانما 
التناس��������ل لغرض استمرار حياة بني 

االنسان.
 وقد يطرأ على هذا الزواج امر خارج 
عن ارادة الطرفني فيكدر صفو الحياة 
والتنافر  الش��������قاء  الزوجية ويح��������دث 
والتباع��������د فتنقلب القل��������وب ويتحول 

الح��������ب ال��������ى البغ��������ض والوئ��������ام ال��������ى 
الشقاق واملودة والسكينة الى الخوف 
وانع��������دام الثقة ولي��������س ذلك حكمة من 
إرغاب طرف في قبول واستمرار هذا 
الكي��������ان الزوجي الذي ق��������د يؤدي الى 
س��������لوك اجرامي او انح��������راف اخالقي 
لذل��������ك اقرته االمم القديم��������ة والحديثة 
واصبح الطالق امرا ضروريا فاخذت 
به القوان��������ني الوضعية وان االس��������الم 
بحك��������م كون��������ه دين��������ا فطريا اق��������ر هذه 
النظ��������ام ملا يحق��������ق مصلحة االس��������رة 

واملجتمع.
 كم��������ا ان الحكمة من تش��������ريع الطالق 
دفع مفس��������دة محققة وض��������رر واضح 
يس��������تلزم زوال الرابط��������ة الزوجية وقد 
شرعه االس��������الم ليكون وسيلة فضلى 
تفضل بني الزوجني حيث قال تعالى 
)وان يتفرقا يغن كال من سعته وكان 
الل��������ه واس��������عا حكيما( وقول��������ه تعالى 
)ف��������ان خفتم اال يقيما ح��������دود الله فال 
جن��������اح عليهم��������ا فيما افت��������دت به تلك 
ح��������دود الله فال يتعدوه��������ا ومن يتعد 

حدود الله فاولئك  هم الظاملون(.
ومن هذا نجد ان الله سبحانه وتعالى 
قد شرع الطالق من اجل الحفاظ على 
ه��������دف اس��������مى وه��������و الذي ش��������رع من 
اجله النكاح وقد اورد قانون االحوال 
الش��������خصية العراقي رقم 188 لس��������نة 
1959 في املادة 34 منه بان الطالق هو 
رفع قيد الزواج بإيق��������اع من الزوج او 
من الزوجة ان وكلت او فوضت او من 
القاضي وال يقع الطالق اال بالصيغة 

املخصوصة له شرعا. 

اآلثار القانونية المترتبة على تطبيق 
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016

القاضي ناصر عمران

القاضي علي كمال

القاضي  اياد محسن ضمد

نظام قانوني تلجأ اليه الدولة عن طريق االجراء التش��������ريعي باعتبارها صاحبة الس��������يادة بهدف  رفع الصفة الجرمية عن الفعل 
املخال��������ف للقانون ومحو العقوبات االصلية والتبعية والتكميلية والتدابير االحترازية، واس��������بابها املوجبة في اللجوء الى هذا 
االجراء هو )بغية إتاحة الفرصة ملن جنح من العراقيني في العودة واالندماج في الحياة العامة واشاعة روح التسامح واإلصالح 

في املجتمع شرع هذا القانون( بحسب ماجاء باألسباب املوجبة لقانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016.
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أبغض الحالل
من املش��������كالت الخطيرة التي تعصف باألس��������رة املس��������تقرة اآلمنة وتت��������رك في املجتمع 
بصمات س��������وداء من زوجة أس��������يرة لهواجس وآالم فمش��������كلتها الس��������ابقة حاضرة في 
فكره��������ا دوما واطف��������ال حيارى وان كانوا مع اي من الوالدي��������ن فقد فقداهما معا وزوج 
متألم متخبط ال يدري من امره ش��������يئا يسأل نفسه دوما هل يسرع بالزواج ام يتريث 

قليال؟

الطالق

ب��������ني نف��������س القاض��������ي  ان الفص��������ل 
وضمي��������ره لي��������س باألم��������ر الهني او 
املمكن اال ملن كان خبيرا بأمور ذاته 
الوجداني��������ة وميولها  وخلجاته��������ا 
الفطري��������ة، ومن اج��������ل ان يكون حكم 
القاضي مج��������ردا وحياديا وخاليا 
م��������ن ضغ��������وط ميول��������ه الش��������خصية 
اإلنسانية فال بد من تحصينه من 
هذه امليول وف��������ي كثير من االحيان 
يتدخل املشرع بهذا االتجاه فيمنع 
القاضي من نظر الدعوى في احوال 
محددة قانونا ويترك له املجال في 
التنحي عن نظر الدعوى في احوال 
اخرى يستشعر خاللها الحرج دون 
ان تحدد تل��������ك الحاالت تاركا االمر 
املرافعات  القاضي وقانون  لتقدير 
املدني��������ة العراق��������ي حاله ح��������ال بقية 
القوانني املدنية ووضع النصوص 
القانونية التي تنظم حاالت يمنع 
فيه��������ا القاض��������ي من نظ��������ر الدعوى 
وه��������ي الحاالت التي يخش��������ى فيها 
من عدم قدرة القاضي على الفصل 
ب��������ني جانب��������ه النفس��������ي والوجداني 
وبني ضميره املهن��������ي وما يتطلبه 
عمله من تطبيق للقانون وتحقيق 

للعدالة.
 وه��������ذه االحكام وردت في املادة 91 
من قان��������ون املرافعات املدنية والتي 
منعت القاضي من نظر الدعوى في 
اح��������وال عديدة منه��������ا ان يكون احد 
أبوي��������ه او زوجت��������ه او اح��������د اقربائه 
للدرجة الرابعة خصما في الدعوى 
او ل��������ه مصلحة فيه��������ا او اذا كان قد 
افتى او ترافع عن احد الطرفني في 
الدعوى او كان قد س��������بق له نظرها 
حاكم��������ا او خبيرا او محكما او كان 

قد ادى شهادة فيها باالضافة الى 
ح��������االت اخرى نص��������ت عليها املادة 

املذكورة آنفًا.
 وتناولت امل��������ادة 93 الحاالت التي 
يجوز فيه��������ا رد القاضي ومنها إذا 
كان احد الطرفني مستخدما عنده 
او كان ق��������د اعتاد عل��������ى مواكلته او 
مس��������اكنته او اذا كان ق��������د تلقى منه 
هدي��������ة قبل اقامة الدعوى او بعدها 
او اذا كان بين��������ه وبني احد الطرفني 
ع��������داوة او صداقة يرجح معها عدم 
استطاعته الحكم بغير ميل  او اذا 
كان قد ابدى رأي��������ًا فيها قبل االوان 
ام��������ا امل��������ادة 94 فقد تناول��������ت حالة 
استشعار القاضي للحرج من نظر 
الدعوى ألي سبب كان بان يعرض 
االم��������ر على رئي��������س املحكمة للنظر 
بطلب التنح��������ي وتعيني قاض آخر 
لنظره��������ا وتقدي��������ر ما أش��������ارت اليه 
املادة 94 يعود للقاضي ألنه األعرف 
بخلجات نفس��������ه وميولها الفطرية 
وه��������و األقدر عل��������ى تحديد الحاالت 
التي يك��������ون فيها محرجا في حالة 
استمراره في نظر الدعوى السباب 
ق��������د ال تك��������ون ظاه��������رة ف��������ي االوراق 

واملستندات.
 وق��������د ذهب��������ت بعض التش��������ريعات 
املدنية الى تحديد صور لألسباب 
التي قد تدفع القاضي الستش��������عار 
الحرج ح��������ني اخذت بمب��������دأ اقصاء 
القاضي لنفسه فيما يعرف بحاالت 
االندماج او املشاطرة وهي الحالة 
التي يكون فيها للقاضي او لزوجه 
دعوى ش��������خصية مماثلة للدعوى 
الت��������ي ينظره��������ا ولكنه��������ا تنظر من 
قبل محكمة أخ��������رى وفي مثل هذه 

القاض��������ي  يتعاط��������ف  ق��������د  الحال��������ة 
م��������ع الخص��������م ال��������ذي يك��������ون موقفه 
القانون��������ي مماثال ملوق��������ف القاضي 
ف��������ي الدع��������وى الخاص��������ة ب��������ه ما قد 
يدفعه  للتعاط��������ف مع هذا الخصم 
ال ش��������عوريا فيصدر حكم��������ا له بما 
يتمنى ان يصدر له أي للقاضي في 
الدعوى املماثل��������ة الخاصة به كون 
موقف هذا الخصم يش��������به ويماثل 
موقف القاضي في دعواه املنظورة 
م��������ن قب��������ل محكم��������ة اخ��������رى م��������ا قد 
يدفعه للتعاطف الالش��������عوري معه 
وهنا تف��������رض بعض التش��������ريعات 
على القاضي ان يقصي نفس��������ه من 
نظر مثل هذه الدعوى استش��������عارا 
للحرج ومنعا من ان تؤثر املؤثرات 
الذاتية  س��������لبا ف��������ي حيادية قراراه 
في الدع��������وى الت��������ي ينظرها والتي 
تتطلب تجردا وحيادا ومهنية في 
تقيي��������م االدلة واص��������دار القرار وفي 
قانون املرافعات املدنية والتجارية 
الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 فقد 
اعطي ح��������ق طل��������ب رد القاضي في 
مثل هذه الحاالت الطراف الدعوى 
في املادة 134 / 1 والتي نصت على 
ان يج��������وز ألي م��������ن الخصوم طلب 
رد القاض��������ي إذا كان للقاض��������ي أو 
لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي 
ينظرها وايا كانت االس��������باب التي 
تدف��������ع القاضي لطل��������ب التنحي عن 
الدعوى فانها ستصب في النهاية 
لصالح تحقي��������ق العدالة ومن اجل 
ان يتمتع اط��������راف الدعوى بأجواء 
مناس��������بة للتقاضي بعي��������دا عن أي 
تأثي��������رات وجداني��������ة للقاضي الذي 

ينظر الدعوى.

تنحي القضاة وردهم

العفو العام 

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي للسلطة القضائية

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للسلطة القضائية االحتادية.

حاله حال أي إنسان, نفس ذات طبيعة بشرية فيها نزعات وشهوات ذاتية، وله 
في الوقت ذاته ضمير يجعله يميز من خالله فعله فيما اذا كان حقا ام باطال ما 

يدفعه للشعور بالندم ان كانت افعاله تتعارض مع القيم األخالقية السامية.

للقاضي
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)تنشر صحيفة القضاء االلكرتونية بنحو دوري أبرز املبادئ التمييزية للقرارات الصادرة 
من حمكمة التمييز االحتادية وخمتلف رئاسات حماكم االستئناف(

واجهة الدخول اىل االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز االحتادية

راجع االستعالمات االلكترونية لمحكمة التمييز 
في الموقع االلكتروني للسلطة القضائية 

The Federal Judicial Authority
Republic Of Iraq
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

المبــدأ:

موضوع الشكوى ال يتعلق بقضايا فساد مايل او 
اداري ويخرج من االختصاص النوعي حملكمة 

اجلنايات اخملتصة بقضايا النزاهة وتكون حمكمة 
اجلنايات هي اخملتصة نوعيًا بنظر الدعوى.

المبــدأ:

ال يجوز للمميز / املدعي جتديد املنازعة طبقا 
لقاعدة حجية االحكام وال يجوز قبول دليل ينقض 

حجية االحكام الباته عمال باحكام املادتني ) 105 
و106( من قانون االثبات.

المبــدأ:

على احملكمة عند اصدارها احلكم بعد االعرتاض 
واجراء حماكمة املتهم وجاها وعلنا ان تصدر 

حكمها بتاييد احلكم الغيابي او تعديله او الغائه 
على ان ال حتكم بأشد مما قضى به احلكم الغيابي 

استنادا الحكام املادة 245/ج من قانون اصول 
احملاكمات اجلزائية.

المبــدأ:

الظروف الشخصية واملادية املتعلقة 
باحملكوم عليهما تدعو اىل تخفيف عقوبة 

االعدام .

●  2nd Year  Issue (14) December 2016السنة الثانية/ العدد )14( كانون االول 2016

القــرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة من الهيئة املوس��������عة 
الجزائية في محكمة التمييز االتحادية وجد ان 
محكمة قضايا النش��������ر واالعالم طلبت من هذه 
املحكمة تحديد املحكمة املختصة نوعيًا بنظر 
القضية الخاصة باملش��������تكني )ص.د.ع(و)أ.د.ع( 
للتنازع الحاصل بينه��������ا وبني محكمة تحقيق 

سوق الشيوخ، ولدى النظر بأوراق القضية من 
لدن هذه الهيئة يتضح بان موضوع الش��������كوى 
يتعل��������ق بقيام املتهم )ح.ع.ح( بإرس��������ال رس��������ائل 
تهديد إلى املش��������تكني بواس��������طة جه��������از الهاتف 
النقال وبذلك فان وصف الحادث يشكل جريمة 
تهديد وان النظر فيها يدخل ضمن اختصاص 
محاكم التحقيق العادية ويخرج من اختصاص 
محكم��������ة قضاي��������ا النش��������ر واالعالم علي��������ه قررت 

ه��������ذه الهيئة إحالة القضية الى محكمة تحقيق 
سوق الشيوخ لنظرها وفق القانون باعتبارها 
مختص��������ة نوعي��������ًا بنظره��������ا وإش��������عار محكمة 
قضاي��������ا النش��������ر واإلع��������الم بذلك وص��������در القرار 
باالتفاق استنادًا ألحكام املادة )13/أواًل-ب/2( 
م��������ن قانون التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 املع��������دل ف��������ي 22/رمضان/1437ه� املواف�ق 

2016/6/27م.

القــرار:
لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة ملحكم��������ة التميي��������ز االتحادية وجد ان 
محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة قد 
طلب��������ت تحديد املحكمة املختصة نوعيًا بالنظر 
بالدع��������وى 1672/ج/2016 والخاصة باملتهمني 
)ح.ع.ب(و)ع.ع.ش ( واملحال��������ة عليها من محكمة 
جناي��������ات الرصاف��������ة/ الهيئ��������ة الثالث��������ة. ول��������دى 
امعان النظر بالدع��������وى وجد ان قاضي تحقيق 
الرصاف��������ة الثانية وبموجب ق��������رار اإلحالة املرقم 

503 في 2016/5/11 ق��������رر إحالة املتهمني أعاله 
عن دعوى املش��������تكي )ع.ح.أ( إلجراء محاكمتهما 
وف��������ق أحكام امل��������ادة )333( عقوبات على محكمة 
جناي��������ات الرصاف��������ة وان األخي��������رة بقراره��������ا في 
2016/5/18 ق��������ررت إحالة الدع��������وى إلى محكمة 
الجنايات املختصة بالنظر في قضايا النزاهة. 
وال��������ذي تراه ه��������ذه الهيئة بان الش��������كوى تتعلق 
بقي��������ام املتهمني بتعذيب املش��������تكي وان فعلهما 
ان صح ثبوته ينطب��������ق وأحكام املادة )333( من 
قانون العقوبات وحيث ان موضوع الشكوى ال 
يتعلق بقضايا فساد مالي أو إداري فانه يخرج 

من االختص��������اص النوع��������ي ملحكم��������ة الجنايات 
املختص��������ة بقضاي��������ا النزاه��������ة وتك��������ون محكمة 
جنايات الرصافة/ الهيئة الثالثة هي املختصة 
نوعيًا بالنظر بالدعوى ل��������ذا قرر ايداع القضية 
اليها للنظر فيها حس��������ب االختصاص النوعي 
واإلش��������عار إل��������ى محكم��������ة الجناي��������ات املختصة 
بالنظر في قضايا النزاه��������ة بذلك وصدر القرار 
باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة )13/أواًل-ب/2( 
م��������ن قانون التنظي��������م القضائي رقم 160 لس��������نة 
1979 املعدل ف��������ي 22/رمضان/1437ه��������� املواف�ق 

2016/6/27م.

القــرار:
لدى التدقيق واملداولة من الهيئة العامة في محكمة 
التمييز االتحادية، وجد أن الطعن التمييزي مقدم 
ضمن املدة القانونية ولش��������موله على اس��������بابه قرر 
قبوله ش��������كال ولدى النظر في الحكم االس��������تئنافي 
املمي��������ز فقد وج��������د انه صحي��������ح ومواف��������ق للقانون 
ذل��������ك أن املميز/املدعي قد ادع��������ى ان الهيئة العامة 
للضرائب التابعة للمميز عليه/املدعى عليه وزير 
املالية/اضافة لوظيفته قد طالبته بتس��������ديد مبلغ 
قدره مائتان وتسعة عشر مليارًا وخمسة واربعون 
مليون دينار عراقي عن االلتزامات الضريبية التي 
تحققت بذمة ش��������ركة أوراس��������كوم تيليك��������وم املالكة 

لش��������ركة عراقنا س��������ابقا الناش��������ئة عن بيع اسهمها 
لشركة املدعي. وأنه سبق أن اقام الدعوى عدد 1598/ 
ب/2012 الت��������ي طلب بموجبها عدم مطالبة املدعى 
عليه لها باملبلغ املذكور انتهت بالرد وبعد صدور 
القان��������ون رقم 3 لس��������نة 2015 اصبح نظ��������ر الدعوى 
من اختص��������اص القضاء العادي وملا كانت ش��������ركة 
أوراس��������كوم تيليك��������وم قد أقرت قضائي��������ًا بالدعوى 
1598/ب/2012 بعملي��������ة البيع ومس��������ؤوليتها عن 
كافة االلتزامات الضريبية املترتبه بذمتها وحيث 
ان البائع هو املكلف قانونًا بتس��������ديد الضريبة عن 
املبيع وليست شركة املدعي لذا طلب دعوة املدعى 
عليه للمرافع��������ة والحكم بالزام��������ه بمنع معارضته 
من مطالب��������ة املدعي بمبلغ الضريب��������ة املذكور انفًا. 
وحيث ان محكمة االستئناف قد اجرت التحقيق�ات 

القضائي��ة وتبي�ن له�ا ان املمي�ز /املدع�ي س��������بق أن 
أق�ام الدع�وى رق��م 1079/ب/2014 على املدعى عليه 
نفسه وباملوضوع نفس��������ه وانتهت بالرد واكتسب 
الحكم املذك��������ور درجة البتات بعد اس��������تنفاد طرق 
الطعن القانونية وبذل��������ك ال يجوز للمميز/املدعي 
تجدي��������د املنازعة طبقا لقاع��������دة حجية االحكام وال 
يج��������وز قبول دلي��������ل ينقض حجية االح��������كام الباته 
عمال باحكام املادتني 105 و106 من قانون االثبات 
وهذا ما قضت به محكمة االس��������تئناف في حكمها 
املمي��������ز فق��������رر تصديق��������ه ورد الطع��������ون التمييزيه 
وتحمي��������ل املميز اضاف��������ة لوظيفته رس��������م التمييز 
وصدر الق��������رار باالتفاق ف��������ي 21/رمضان/1437 ه� 

املوافق 2016/6/26 م.

القــرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن قب��������ل الهيئة املوس��������عة 
الجزائية ملحكمة التميي��������ز االتحادية، وجد ان محكمة 
جنايات كربالء قررت بالدعوى 918/ج/2012 وبتاريخ 
2012/10/17 تجري��������م املتهمني )ع ك م( و)ن ص ط( عن 
ثالث تهم االولى وفق اح��������كام املادة الرابعة/1 وبداللة 
امل��������ادة الثانية/3/2 م��������ن قانون مكافح��������ة االرهاب عن 
جريمة قتل جماعة في منطقة الخنافسة لم يتم التوصل 
الس��������مائهم، والثاني��������ة وف��������ق اح��������كام امل��������ادة الرابعة/1 
وبداللة املادة الثانية/3/1 من قانون مكافحة اإلرهاب 
النتمائهم��������ا الى تنظيم القاع��������دة، والثالثة وفق احكام 
امل��������ادة الرابع��������ة/1 وبداللة املادة الثاني��������ة/2 من قانون 
مكافحة االرهاب رقم 13 لس��������نة 2005 وذلك عن جريمة 
اش��������تراكهما باحداث اض��������رار باالنب��������وب الناقل للنفط 
في منطقة الون��������د وحكمت على كل واحد منهما غيابًا 

باالعدام ش��������نقًا حتى املوت عن كل جريمة من الجرائم 
الث��������الث. وقد تم القب��������ض على املته��������م )ع ك م( ودونت 
اقواله من قبل القائم بالتحقيق يوم 2014/3/25 وامام 
قاضي التحقيق يوم 2014/3/25 واعترض على الحكم 
الغيابي واجرت محكمة الجنايات بتاريخ 2015/1/18 
محاكمت��������ه مجددًا اس��������تنادًا الح��������كام امل��������ادة 247/أ من 
قانون أص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة وبالدعوى ذاتها 
أص��������درت حكمه��������ا القاض��������ي بتجريم املته��������م عن تهمة 
االنتم��������اء ال��������ى تنظيم القاع��������دة االرهابي وف��������ق احكام 
املادة الرابع��������ة/1 وبداللة املادة الثانية/3/1 من قانون 
مكافح��������ة االره��������اب وحكمت علي��������ه )بالس��������جن املؤبد( 
اس��������تدالاًل بامل��������ادة 1/132 عقوب��������ات كما ق��������ررت ولعدم 
كفاية االدل��������ة ضد املته��������م الغاء التهمت��������ني املوجهتني 
ل��������ه عن جريمتي قت��������ل عدد من االش��������خاص في منطقة 
الخنافس��������ة وجريمة تفجير انبوب النف��������ط في منطقة 
الوند واالفراج عنه اس��������تنادًا ألحكام املادة 182/ج من 

قانون اصول املحاكمات الجزائية حكمًا وجاهيًا اال ان 
املحكم��������ة قد اخطأت في االجراءات القانونية واصدرت 
حكمه��������ا خالفًا الحكام امل��������ادة 245/ج من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية التي اش��������ترطت على املحكمة عند 
اصدارها الحكم بعد االعتراض واجراء محاكمة املتهم 
وجاهًا وعلنًا ان تصدر حكمها بتأييد الحكم الغيابي 
او تعديله او الغائه على ان ال تحكم بأش��������د مما قضى 
به الحكم الغيابي. كما لم تجد الهيئة محاضر جلسات 
املحاكم��������ة كاملة االج��������راءات املتخذة بش��������أنها وهل تم 
تبليغ املش��������تكني والش��������هود من عدمه علي��������ه وملا تقدم 
قرر نقض كاف��������ة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها 
إل��������ى محكمتها الجراء محاكمة املته��������م مجددًا وفق ما 
تقدم وص��������در القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألح��������كام املادة  
259/أ/8/7 م��������ن قانون أصول املحاكمات الجزائية رقم 
23 لس��������نة 1971 املعدل في 21/رمضان/1437ه� املواف�ق 

2016/6/26م.

القــرار:
لدى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة الجزائية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة، وج��������د أن محكمة 
الجناي��������ات املركزية/ه���������1 قضت بتاري���������خ 2015/3/11 
بالدع��������وى املرقم��������ة 1660/ج2014/1 بتجري�م املتهمني 
)ي ع ج( و)م ه غ( وف��������ق أحكام امل��������ادة الرابعة/1 بداللة 
امل��������ادة الثاني��������ة/1، 3 ، 7 م��������ن قانون مكافح��������ة االرهاب 
الشتراكهما بزرع وتفجير عبوه الصقه ادى انفجارها 
الى اصابة املشتكي )ا س ح( وبتر ساقه وحكمت على 
كل واحد منهما بالسجن املؤبد، قررت محكمة التمييز 
االتحادي����������ة بالع�دد 5099/الهيئ��������ة الجزائية/2015 في 
2015/5/19 تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى 

باس��������تثناء قرار الحكم بالعقوبة وقررت نقضه ذلك ان 
املحكم��������ة نزل��������ت بالعقوبة دون بيان الس��������ند القانوني 
او اس��������باب نزوله��������ا بالعقوب��������ة فقررت اع��������ادة الدعوى 
الى محكمته��������ا لغرض فرض العقوبة وف��������ق القانون ، 
واتباع��������ًا للقرار التمييزي املش��������ار اليه ق��������ررت محكمة 
الجنايات بتاريخ 2015/8/30 وبالعدد نفس��������ه الحكم 
عل��������ى كل واحد من املتهمني املذكورين باالعدام ش��������نقًا 
حتى امل��������وت وفق أحكام املادة الرابع��������ة/1 بداللة املادة 
الثانية/1، 3 م��������ن القانون املذكور، ولدى النظر بأوراق 
الدعوى من لدن هذه الهيئة وجد بان محكمة الجنايات 
املركزية ول��������و اتبعت ماجاء بالق��������رار التمييزي اال ان���ه 
لوحظ ب��������ان هناك ظروف ش��������خصية تتعلق باملحكوم 
عليهما وظروف ماديه تتعلق بارتكاب الجريمة تدعو 

ال��������ى تخفيف عقوبة املحكوم عليهما قررت هذه الهيئة 
تخفي��������ف عقوب��������ة االعدام ش��������نقًا حتى امل��������وت املقضي 
بها عل��������ى املجرمني املذكورين الى الس��������جن املؤبد لكل 
واحد منهما اس��������تدالاًل بأحكام امل��������ادة 1/132 عقوبات 
تعدياًل باضافة الفقرة )7( الى املادة الثانية من قانون 
مكافحة االرهاب املش��������ار اليها بق��������رار املحكمة وتنظيم 
مذكرة سجن جديدة واشعار إدارة سجنهما بذلك ورد 
الطع��������ن التمييزي والتنويه للمحكمة بتصحيح اس��������م 
جد املته��������م )م ه( وجعله غزاي بداًل من عزاي في القرار 
املذك��������ور وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا الحكام املادة 
259/أ- 3 م��������ن قان��������ون اصول املحاكم��������ات الجزائية رقم 
23 لس��������نة 1971 املعدل في 22/شعبان/1437 ه� املوافق 

2016/5/29 م  

المبــدأ:

موضوع الشكوى يتعلق بارسال رسائل تهديد اىل 
املشتكني بواسطة جهاز الهاتف النقال وان النظر 

فيها يدخل ضمن اختصاص حماكم التحقيق العادية 
ويخرج من اختصاص حمكمة قضايا النشر واالعالم .
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في التخصص القضائي

موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 

ح��������ددت املادة 1 من القانون املدني العراقي رقم 40 لس��������نة 1951 مصادر 
القانون حيث قس��������مت ه��������ذه املصادر الى نوعني هي مصادر أساس��������ية 

مباشرة ومصادر غير مباشرة حيث نصت املادة على أن:
1 - تس��������ري النصوص التش��������ريعية على جميع املس��������ائل التي تتناولها 

هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
 2 - ف��������إذا ل��������م يوج��������د ن��������ص تش��������ريعي يمك��������ن تطبيقه حكم��������ت املحكمة 
بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الش��������ريعة اإلسالمية 
األكث��������ر مالءمة لنصوص هذا القانون دون التقي��������د بمبدأ معني فإذا لم 

يوجد فبمقتضى قواعد العدالة 
 3 - وتسترش��������د املحاكم في كل ذلك باإلحكام التي اقرها القضاء والفقه 
في الع��������راق كما في البالد األخرى التي تتق��������ارب قوانينها مع القوانني 
العراقي��������ة". ويظهر من خالل قراءة النص أعاله ان التش��������ريع هو املصدر 
األس��������اس واألول للقانون ثم يأتي من بعده العرف ثم مبادئ الش��������ريعة 
اإلس��������المية واملصدر الرابع ه��������و قواعد العدالة. ولكن م��������ا هو املقصود 
بقواع��������د العدال��������ة ؟ ومتى يلجأ القضاء إلى األخ��������ذ بقواعد العدالة دون 
املض��������ي إلى القواع��������د األخرى التي نص��������ت عليها الفق��������رة )3( من املادة 
أع��������اله ؟ وملاذا وضع املش��������رع قواعد العدالة باعتبارها مصدر أس��������اس 

للتشريع؟ 
لقد عرف فقهاء القانون قواعد العدالة بأنها "ش��������عور في النفس يوحي 
به الضمير اإلنساني ويهدف إلى تحقيق املساواة بني الحاالت املتماثلة 
مع مراع��������اة ظروفها ومالبس��������اتها" كم��������ا عرف بعض فقهاء الش��������ريعة 
اإلس��������المية بمبادئ العدالة بأنها "هي التوس��������ط بني اإلفراط والتفريط 
, في رؤوس الفضائل وهي الحكمة والعفة والش��������جاعة وان العدالة هي 
مزيج منها اخذين باآلية الكريمة " وجعلناكم امة وسطا "  (( كما نص 
القانون االنكليزي )) العدالة تسيل من ضمير امللك  (( ويمكن القول ان 
العدالة ليست شيئا محسوس��������ا بل هي أمر معنوي تختلف  باختالف 
وجهات النظر. ويذهب فقهاء القانون إلى ان اصطالح العدالة جديد على 
التش��������ريع في العراق فلم يكن نص يأمر القضاء بتطبيق قواعد العدالة 
في حالة عدم وجود تشريع يعالج الواقعة القانونية ولكن من الواضح 
ان القضاء ال يستطيع االمتناع عن الفصل في النزاع بحجة عدم وجود 
النص النه يعتبر ) منكر للعدالة ( كما يقال في التش��������ريعات األجنبية 
. حيث كانت الش��������ريعة اإلس��������المية هي القانون العام في العراق ومنها 
اس��������تقت املجلة أحكامها والشريعة اإلسالمية تلزم القاضي في الفصل 
بكل نزاع وان انعدم النص، لذلك عالج املش��������رع العراقي هذا النقص من 
خ��������الل جملة من التطبيقات التي أصبحت مثاال ملبادئ العدالة أال وهي 
نظرية الظروف الطارئ��������ة وامللكية الفنية واألدبية ونظرية الخطأ تحت 
س��������تار الحقوق ونظرية تحمل التبعة لكن هل توصل الى االكتفاء لكي 

يمتنع على القاضي اللجوء الى قواعد العدالة؟
 فالج��������واب م��������ا زال بالنفي ب��������ل إن القاضي ملزم بتطبي��������ق هذه القواعد 
وتغليبه��������ا على غيرها ف��������ي حالة عدم وجود النص��������وص وان القاضي 
مل��������زم بتطبيق هذه القواع��������د عند تحقق الش��������روط الواجبة في تطبيق 
قواعد العدالة لذلك وضع املشرع هذه القواعد باعتبارها املصدر الرابع 
للتش��������ريع وان القاضي ملزم بتطبي��������ق قواعد العدالة لس��������د الثغرة في 

النصوص القانونية عند غيابها . 

المصدر الرابع للقانون 
نوافذ العدالة 

سالم مكي

االس��������اس القانوني للمش��������اهدة هو ن��������ص الفقرة 4 من امل��������ادة 57 التي 
تن��������ص: لألب النظر في ش��������ؤون املحض��������ون وتربيته وتعليم��������ه.. فهنا، 
يفترض ان أحكام املشاهدة، تحقق الحد األقصى من املادة أعاله، وهي 
مهمة ليس��������ت س��������هلة ال للطرفني وال للمحكم��������ة، فالصغير الذي يكون 
محضون��������ا من قبل األم، بالتالي، فم��������ن الصعوبة ان يقوم االب بالنظر 
في شؤونه وتعليمه وهو في بيت غير بيته. لذا، اوجد الفقه القضائي 
أحكام املش��������اهدة، لتوازن بني النص القانوني والواقع. فأجاز القانون 
لألب إقامة دعوى املشاهدة على مطلقته، يطلب منها مشاهدة اطفاله. 
ومدة املش��������اهدة امر تقدي��������ري للمحكمة الغرض من��������ه مراعاة الظروف 
الخاصة لكل حال��������ة. والزمن املحدد بموجب مب��������ادئ وقرارات محكمة 

التمييز االتحادية هو ساعتان كل اسبوعني، مرتان في الشهر.
 ويمك��������ن ل��������ألب، اس��������تصحاب املحض��������ون خالل م��������دة املش��������اهدة فقط، 
ون��������ص القانون على عدم جواز ان يبي��������ت املحضون في بيت غير بيت 
حاضنته. الس��������ؤال ال��������ذي يرد هنا: هل ان س��������اعتني كل 14 يومًا تحقق 
الغاية من املش��������اهدة؟ هل س��������يتمكن األب من رعاية ولده واقامة عالقة 
عائلية س��������ليمة وهو مقيد بوقت قصير؟ ملاذا هناك اصرار على تقييد 
س��������اعات املش��������اهدة، وبنفس الوقت هنالك نصوص تؤكد على اهمية 
ترس��������يخ العالقات العائلية واالنس��������انية؟  املادة 29 اوال من الدس��������تور 
نصت على ان االس��������رة اس��������اس املجتمع، ل��������ذا، يفترض ايج��������اد طرائق 
وصي��������غ قانونية تكفل ضمان حس��������ن بناء االس��������رة، واال تؤثر خالفات 
األهل وطالقهم بنش��������وء اس��������رة سليمة. لألسف تفش��������ي ظاهرة الطالق 
والتفري��������ق واملخالعة، وغياب النصوص القانوني��������ة التي تنظم وضع 
األبن��������اء بش��������كل كامل، من ناحي��������ة العاطفة واالب��������وة او االمومة، مثلما 
نظمت الجانب املالي من خالل فرض نفقة لألطفال حتى بلوغهم س��������ن 
معني، تس��������بب بش��������كل كبير في خلق فجوة بني االبناء وآبائهم، فكثير 
من األمهات، يحاولن شحن االبناء على آبائهم، وتربيته على كره أبيه 

وجعله املتسبب الوحيد في انهاء العالقة الزوجية.
 االس��������رة جعلها املش��������رع بأهمية النظام العام واالم��������ن العام للبلد، في 
قان��������ون االدعاء العام، عندما جعل من اهم واجبات جهاز االدعاء العام 
هو الحفاظ على االس��������رة وكيانها من الهدم الفكري واألخالقي. لذا من 
غير االنصاف ابقاء حال االسرة بال قانون يؤسس لها، في ظل الظروف 
واالوضاع املتوقعة حدوثها. القضاء يمارس س��������لطته التقديرية وفقا 
للنص القانوني وال يمكنه ان يتوس��������ع في مس��������ألة ل��������م يرد فيها نص 
واضح وصريح، خصوصا وان املش��������اهدة أص��������ال، هو مصطلح عملي 
ابتك��������ره القض��������اء ملواجهة النقص التش��������ريعي الحاصل في مش��������اهدة 
األطفال الذين يعيش��������ون مع حاضنتهم بعد طالقها من أبيهم. النقص 
القانوني يفترض ان يجد ما يمأله من خالل تعديل نصوص القانون 
عب��������ر إضافة نص صريح يتناس��������ب مع الدس��������تور والقان��������ون، ويعطي 
لألس��������رة أهميتها الحقيقية، ال ان يورد نصا عابرا. اما مسألة ساعات 
املشاهدة فال نتصور ان ثمة مانعا قانونيا، من زيادتها او زيادة مرات 
املش��������اهدة، لتكون أكثر من مرتني في الشهر، ألن تلك الزيادة بالنهاية 
ستس��������اهم بتآلف وتماس��������ك األبناء مع أبيهم، وتخلق حالة من املودة 

والتواصل بني األب وأبنائه. 

إشكاالت احكام المشاهدة
عين قانونية

�س/ ما ه� ال�شا�س القان�ين ملحكمة 
متخ�ش�شة بالنظر يف �شك�ى الطباء؟ 

ج/ ان قرار تش��������كيل ه��������ذه املحكمة جاء 
بناءًا  على ما عرضت��������ه وزارة الصحة، 
واس��������تنادا إلى أحكام امل��������ادة 35 ثانيا 

م��������ن قان��������ون التنظيم القضائ��������ي املرقم 
أح��������كام  وبدالل��������ة   1979 لس��������نة   )160(
القسم السابع من األمر رقم )12( لسنة 
2014 ت��������م اس��������تحداث محكم��������ة تحقيق 
مختصة  بالنظر في ش��������كاوى االطباء 

ويك��������ون مق��������ر املحكم��������ة بموج��������ب قرار 
السلطة القضائية في قصر القضاء في 
الرصاف��������ة، بالنس��������بة للعاصمة بغداد، 
اما بقية املحافظ��������ات فتكون في مراكز 

املناطق االستئنافية.
�س/ ما الغر�س من ا�شتحداثها؟ 

ج/  أنها جاءت لحماية هذه الشريحة من 
االعتداءات السيما ذات الطابع العشائري 
بوصفه��������ا أفع��������ال ال تتفق م��������ع القانون . 
وكذلك لتشجع الطواقم الصحية املهاجرة 
خ��������ارج البالد، على العودة إلى العراق من 
أجل ممارس��������ة عملهم وتوفي��������ر الضمانة 

لنجاح مهامهم.
�س/ هل جنحت املحكمة يف حتقيق 

الهداف املرج�ة منها ام انها اخفقت 
يف ذلك ؟

ج/ ان ثقة االوس��������اط الطبية بما تصدره 
املحكمة من قرارات ادى الى تزايد في اعداد 
املراجع��������ني اليها وهذا دلي��������ل على نجاح 
املحكم��������ة في تحقيق االهداف املرجوة من 
تش��������كيلها، كما ان املكاسب التي حققتها 
املحكمة لصالح الطبيب اسهمت في خلق 
بيئ��������ة امنة للعم��������ل الصحفي بنحو يتفق 

مع كرامته.
�س/ ما الطابع العام لدعاوى 

املحكمة؟ 
ح/ أنه��������ا ش��������كاوى تخص اعت��������داءات او 
مطالبات عشائرية ألش��������خاص في حالة 

تعرض ذويهم لحاالت الوفاة او االعاقة .
�س/  ماهي العق�بة التي فر�شها 
القان�ن كل من يعتدي على طبيب 

اثناء تادية وظيفته ؟ 
ج/ ان الطبي��������ب املعتدى عليه اثناء تادية 
مهامه يعتبر موظفا مكلفا بخدمة عامة 
وان التكييف القانوني له على املادة 229 
من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها 
القص��������وى الى الحبس بم��������دة ال تزيد عن 
س��������نتني  في حال��������ة تعرض��������ه  لالهانة او 

التهديد دون الحاق اضرار جسدية.
 اما في حالة الحاق الضرر الجس��������دي من 
خ��������الل الضرب ف��������ان العقوبة تش��������دد وقد 

تصل إلى الحبس خمس سنوات.

بغداد/ محمد سامي

ل��������م ينته أث��������ر خالف ب��������ني زوجني إلى 
انفصالهما فحس��������ب، ب��������ل أخذ منحًى 
آخر بن��������زاع مس��������لح ب��������ني عائلتيهما 

أفضى لضحايا بني قتيل وجريح!
ه��������ذه إحدى القصص التي س��������جلتها 
العاصمة بغداد داخ��������ل عائلة مكّونة 
م��������ن زوج��������ني وابنهم��������ا الرضي��������ع ذي 

األشهر القليلة من العمر.
البداي��������ة كان��������ت خالف��������ا بس��������يطا على 
قضاي��������ا ذات طاب��������ع اس��������ري وهو أمر 
مألوف ل��������دى جميع العائ��������الت يمكن 
تس��������ويته بالحوار بني طرفي العالقة 

من دون تدخل أهليهما.
لك��������ن النقاش تط��������ور، وش��������عر الرجل 
بأن كرامت��������ه قد أهينت ب��������كالم جارح 

من زوجت��������ه، فقام بضربه��������ا وإطالق 
الشتائم عليها.

ل��������م تحتم��������ل، وأقس��������مت بااّل  الزوجة 
تمكث ف��������ي البيت، واتصل��������ت بذويها 
تبلغه��������م بم��������ا حص��������ل، وعند املس��������اء 
حض��������ر والده��������ا وق��������ام بأخذه��������ا إلى 
منزله، وسط معارضة من الزوج بأن 

تصطحب معها طفلها.
في اليوم التالي، أرسلت الزوجة أباها 
وأش��������قاءها إلى الزوج لك��������ي يأخذوا 
منه الطف��������ل، كونه رضيع��������ًا وبحاجة 

إلى رعاية خاصة من األم.
الزوج أبى أن يس��������لم الطفل، واس��������تمر 
النق��������اش لنحو س��������اعة وتح��������ول إلى 
صياح وعراك باألي��������دي، وهنا تدخل 
أش��������قاء الزوج، واخذ الس��������جال طابعا 
جدي��������دا. أس��������لحة خفيفة، وس��������كاكني، 

هي التي اس��������تخدمها الطرف��������ان أماًل 
وكان��������ت  الطف��������ل،  عل��������ى  بالحص��������ول 
اإلطالقات النارية تصوب نحو السماء 
لكي تروع كل مجموعة األخرى، حتى 
أصابت رصاصة طائشة من مسدس 
ش��������قيق الزوج، جسد ش��������قيق الزوجة 

فأردته قتياًل في الحال.
جاء الرد باألسلحة البيضاء، وأصيب 
نحو ش��������خصني من ذوي الزوج، لكن 
القاتل فّر مباش��������رة من محل الحادث 
وال يزال البحث عنه مستمرًا، وفتحت 
دع��������وى جزائي��������ة بحقه أم��������ام املحاكم 

املختصة.
أم��������ا مصي��������ر الزوجني فكان ق��������رارًا من 
محكمة األحوال الشخصية بالتفريق، 
بطل��������ب م��������ن امل��������رأة التي ال تس��������تطيع 

العيش مع شقيق من قتل شقيقها.

■ محاكم الفجر

أجرى رئيس استئناف ذي قار االتحادية 
القاضي فاضل جابر حلبوص زيارة إلى 

دار القضاء في الفجر.
وذكر حلبوص في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "لق��������اء جمعني بقضاة املحاكم التابعة 
ل��������دار القض��������اء س��������واء م��������ن التحقي��������ق أو 
األح��������وال الش��������خصية أو الب��������داءة وكذلك 

الجنح".
وأش��������ار إل��������ى أن��������ه "اطل��������ع على س��������جالت 
املحكم��������ة"، الفتًا إلى أنه��������ا "كانت منظمة 

بنحو تام وال توجد فيها إشكاالت".
وأورد أن "دار القض��������اء يع��������د م��������ن املباني 
الجديدة املش��������ّيدة بع��������د العام 2003 وهي 
مؤهل��������ة للعم��������ل"، مس��������تطردًا أن "جولتي 
القضائي��������ني  الح��������راس  أيض��������ًا  ش��������ملت 

القائمني على حماية املبنى".
وأك��������د أن "توصيات أبلغت به��������ا القضاة 
بضرورة انجاز حس��������م الدعاوى بأس��������رع 

وقت وفقًا للقانون".

■ ندوة قضائية

عق��������دت رئاس��������ة اس��������تئناف املثن��������ى ن��������دوة 
شهرية برئاسة رئيس االستئناف القاضي 
طالب حسن حربي وحضور نوابه وقضاة 

محكمة األحوال الشخصية.
وقال حربي في تصري��������ح إلى "القضاء"، إن 
"الندوة ناقش��������ت ح��������ق الزوج��������ة املطلقة في 

السكن وتطبيقاته القانونية".
وأشار إلى "اطالع املجتمعني على األسباب 
املوجب��������ة لقان��������ون حق الزوج��������ة املطلقة في 
الس��������كنى املعدل"، مبينًا أن "صدوره يرجع 

إلى اعتبارات عدة".
وزاد أن "العدي��������د م��������ن الزوج��������ات يبقني بال 
مأوى بعد طالقه��������ن أو تفريقهن وهذا فيه 

إجحاف كبير".
وشّدد حربي على أن "العدالة تقتضي بأن 
تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطالقها أو 
تفريقها حق البقاء في الدار أو الشقة التي 
تس��������كنها مع زوجها مدة تكفيه��������ا لتهيئة 

مسكن يؤويها".

■ جهود مضاعفة 

خالل اجتماع قضائي حّث رئيس محكمة 
اس��������تئناف باب��������ل القاض��������ي حي��������در جاب��������ر 
الخليفاوي قض��������اة محكمته على ضرورة 
ب��������ذل مزيد م��������ن الجهود لحس��������م الدعاوى 
املنظورة م��������ن قبلهم والتعمي��������م على كافة 
املحاكم. وقال القاضي الخليفاوي إن "هذا 
التوجيه يأتي لحس��������م أكبر عدد ممكن من 
الدعاوى الس��������يما أن العام الحالي أوش��������ك 
عل��������ى النهاي��������ة"، الفتا إلى أن "ن��������دوة أخرى 
تقرر عقدها مع جميع قضاة التحقيق في 
بابل للت��������داول في أعماله��������م". وأضاف "تم 
التوجيه بضرورة إل��������زام املحققني بعرض 
الدعاوى خالل فترة مناسبة ومتابعة ذلك 
من خالل قضاة التحقيق ألداء املحققني مع 
التقييم املستمر ألعمالهم وإجراء الزيارات 
القضائ��������ي  التحقي��������ق  ملكات��������ب  املس��������تمرة 
من قب��������ل القضاة لتدوين أق��������وال املصابني 
خصوصا في ح��������وادث الحرق واإلصابات 

املهمة".

خالف بسيط ينتهي بانفصال زوجين وخسائر بشرية
حّدد املش��������ّرع العراق��������ي في قانون 
الجزائي��������ة  املحاكم��������ات  أص��������ول 
قواع��������د   1971 لس��������نة   )23( رق��������م 
عام��������ة للمحكم��������ة اهمه��������ا وجوب 
أن تك��������ون الجلس��������ات علنية ما لم 
تق��������رر املحكمة ان تك��������ون كلها او 
بعضه��������ا س��������رية، كم��������ا أن ضبط 
منوط��������ان  وإدارته��������ا  الجلس��������ات 
برئيس��������ها، وله في سبيل ذلك ان 
يمنع اي شخص من مغادرة قاعة 
املحاكم��������ة وان يخرج منها كل من 

يخل بنظامها.
ويحق للمحكمة أن تمنع الخصوم 
ووكالءه��������م م��������ن االسترس��������ال في 
الكالم ألسباب من بينها الخروج 
عن موض��������وع الدع��������وى او تكرير 

األقوال أو اإلخالل بالنظام.
أيض��������ًا  العام��������ة  القواع��������د  وم��������ن 
ال تج��������وز محاكم��������ة غي��������ر املته��������م 
ال��������ذي احيل عل��������ى املحاكم��������ة، أما 
بخصوص املتهم فيكون حضوره 
إلى قاعة املحاكمة بغير قيود وال 
اغ��������الل، وال يج��������وز ابع��������اده اثناء 
نظ��������ر الدع��������وى اال اذا وقع منه ما 
يخل بنظام املحاكمة، وللمحكمة 
ان تتخذ الوس��������ائل الالزمة لحفظ 

االمن في القاعة.
وللمحكمة في اي وقت اثناء نظر 
الدع��������وى ان تق��������رر اطالق س��������راح 
املتهم املوقوف بكفالة او بدونها 
ما لم يكن متهما بجريمة معاقب 

عليها باالعدام.

ابرز القواعد العامة للمحاكمات الجزائية
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قاضــي االطباء: محكمتنا وفرت الحماية القانونية للعمل الصحي 

ُتش��������كل املحكمة املتخصصة بالنظر في االعت��������داءات الواقعة على 
االطب��������اء واحدة من الضمانات القضائية للعمل الصحي، كما أنها 
تشجع على عودة الطاقات الطبية املهاجرة خارج العراق. صحيفة 
"القض��������اء" كانت لها وقفة مع قاض��������ي املحكمة في بغداد بيدر عبد 

الستار ضمن هذا الحوار السريع.

بغداد/ سحر حسين
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