
بغداد/  مصطفى الزبيدي

كش��������ف مس��������ؤول نقط��������ة اعالمي��������ة في تنظي��������م داعش 
االرهابي، موقوف على ذمة محكمة التحقيق املركزية 
ف��������ي بغداد، عن مراحل التوثيق واإلنتاج التلفزيوني 
للمؤسس��������ات التابعة للتنظيم، مبينًا أن العرض إلى 
الجمهور كان يحصل من خالل شاشات كبيرة توجد 
في املناطق التي تحت سيطرته، موضحًا أن نشاطه 

يمتد أيضًا إلى توزيع مطبوعات داعش مجانًا.
وقال أبو اس��������الم في حديث م��������ع "القضاء"، إن "تنظيم 

داعش س��������يطر في منتصف العام 2014 على مدينتي 
في قضاء الحويجة".

وأضاف "كانت الس��������اعة الحادية عشرة ظهرًا عندما 
انس��������حبت الق��������وات العراقي��������ة، وبدأ انتش��������ار عناصر 
تنظيم داعش، الوضع بدا مرتبكًا، والشوارع متوترة 

والعجالت مسرعة".
وأش��������ار أبو اسالم إلى أن "تس��������ارع االحداث أجبرني 
على الع��������ودة إلى منزل��������ي، وفي الطري��������ق صادفتني 
عجلة لش��������خص ملث��������م طلب من��������ي الرك��������وب لغرض 
إيصالي". ولفت أبو اس��������الم إلى "سؤال طرحته عليه 

عما جرى، فقال ال وجود للقوات العراقية بعد اليوم، 
فالحويجة االن تحت سيطرة املجاهدين"، في اشارة 

إلى عناصر تنظيم داعش.
وأورد أن "الش��������خص أخذني إل��������ى منزلي وهو يعرف 
مكانه بالضبط، دون أن أرشده، حتى تبني أنه جاري، 
بع��������د أن أماط اللثام عن وجهه طالبًا مني تلبية نداء 

زعيم التنظيم وااللتحاق بركب املقاتلني سريعًا".
واس��������تطرد أبو أس��������الم أن "ميولي الدينية ساعدتني 
على تلبية الطلب بعد مدة من التفكير، حينها أبلغته 

باستعدادي لالنخراط في صفوف التنظيم".

وأردف أن "االلتحاق كان على مرحلتني، األولى دورة 
عقائدي��������ة اطلعنا فيها على كتب ذات طابع متش��������دد 
تتحدث ع��������ن الجهاد وحور الع��������ني، واألخرى مرحلة 
تأهي��������ل بدن��������ي ورياض��������ي وعس��������كري وتدري��������ب على 

اسلحة الكالشينكوف".
واستطرد أبو إسالم أن "التنظيم أخذ منا البيعة إلى 
الخليف��������ة على ثالث مرات بدأت من��������ذ التحاقنا بأول 

دورة وآخرها ملا تخرجنا أمام الوالي الشرعي".

التفاصيل ص4

إعالمي لداعش: أعرض إصدارات القتل في الشوارع وتمنيت أن أكون العدناني
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القاضي عبد الستار بيرقدار

ل��������م يبتعد القض��������اء العراقي يومًا عن نبض الش��������ارع وهمومه، 
فقد حرص على البقاء دائما على تماس معه طوال الس��������نوات، 

وعالج مشكالته بنحو مباشر، قانونية كانت أم اجتماعية.
فالتواصل مع املجتمع يأتي من خالل عمليات الرصد واملتابعة 
وإيج��������اد الحلول وتطبيقها وق��������د يتعدى ذلك إلى حث الجهات 
ذات العالقة على تس��������وية املش��������كالت س��������واء ف��������ي االجتماعات 

املباشرة أو عبر وسائل اإلعالم.
في امل��������دة االخيرة، كثر الحديث عن عقارات العراقيني الس��������يما 
العائدة ألبناء املكون املسيحي، مع وجود اتهامات باالستيالء 

على منازلهم وهم خارج البالد من قبل عصابات.
القض��������اء ومن خ��������الل محاكمه س��������عى للتثقيف باللج��������وء إليه، 
فأبوابه مفتوحة أمام الجميع، ورغم أن مش��������كلة االستيالء على 
العقارات تحص��������ل في البداية لدى جهات أخ��������رى، لكن القضاء 

اته كفيل بحلها وإعادة الحقوق ألصحابها. بإجراء
وهن��������اك العديد من الدعاوى املعروض��������ة أمام املحاكم املختصة 
س��������واء ف��������ي بغ��������داد أو املحافظات تخص هذه املش��������كلة، س��������واء 
ألبناء املكّون املس��������يحي أو غيرهم، تم حس��������مها وذلك من خالل 
عملية مضاهاة لتوقيع املدعي بأن عقاره قد تم االستيالء على 

سنده.
وما يبعث على االطمئنان أن هذه العقارات حتى وأن تم بيعها 
إلى أكثر من ش��������خص فأن القرار القضائي كفيل بإعادة ملكيته 

إلى صاحبه األصلي.
مجلس القض��������اء األعلى عزز متابعة املحاكم لهذا امللف بإعمام 
أصدره في 7/ 9/ 2016، وفيما كرر مناقش��������ة هذا املوضوع في 
جلسته املنعقدة في 20 من الشهر املاضي، اصدر إعمامًا الحقًا 

اكد من خالله على اعمامه األول.
االعمام األخي��������ر كرر توجيه املحاكم بب��������ذل العناية البالغة في 
دعاوى تملي��������ك العقارات العائ��������دة للمواطنني، لكن��������ه ركز على 
املسيحيني ليأتي متناغمًا مع ما يثار في الشارع بأن االستيالء 

يحصل على عقارات أبناء هذا املكون على وجه التحديد.
ثمة إجراءات أخ��������رى جاء بها باإلعم��������ام، للحيلولة دون وقوع 
عمليات االس��������تيالء بأي ش��������كل من أش��������كاله بضمنه��������ا التقيد 
بقواع��������د االختصاص املكاني للمحاك��������م واجراء املضاهاة التي 
تثب��������ت على وجه اليقني صح��������ة عقد البيع، وه��������ذا يعد بمنزلة 
املعالجة االس��������تباقية، ومنع حصول التالعب واس��������تغالل حق 

التقاضي كوسيلة للتجاوز على حقوق اآلخرين.
ما يأمله القضاء أكثر أن يلجأ املواطنون السيما ممن تعرضت 
أمالكهم إلى االس��������تيالء إل��������ى القضاء فه��������و الضمانة الوحيدة 

لتطبيق العدالة وإعادة الحقوق ألصحابها.

القضاء وعقارات المسيحيين

االش���������راف ال���ع���ام
القاضي

اإلفتتاحية

بغداد / دعاء ازاد

تحترف مصانع غي��������ر مرخصة في أطراف 
العاصم��������ة غ��������ش األغذية بواس��������طة تزوير 
العالم��������ات التجاري��������ة أو التالع��������ب بتاريخ 
املخالف��������ات  ه��������ذه  وتمث��������ل  الصالحي��������ة، 
بمجمله��������ا أبرز ص��������ور الغش في الس��������وق 
العراقي��������ة، وق��������ال قاضي تحقي��������ق املحكمة 
االقتصادية إياد محس��������ن ضمد إن "الدولة 
العراقي��������ة ضاعف��������ت من اهتمامه��������ا مؤخرًا 
بملف األغذية كونه��������ا تمس حياة املواطن 
وتمس صحته وسالمته الجسدية إضافة 
إلى ان فس��������اد األغذية جريمة ذات مس��������اس 
باقتص��������اد الدولة وبدأت بتش��������ريع قوانني 

لحماية املستهلك والصحة العامة".
ومن هذه القوانني وال��������كالم لضمد "قانون 
حماية املستهلك الذي عّد جريمة املتاجرة 
باألغذي��������ة الفاس��������دة جنح��������ة وف��������ق امل��������ادة 
العاشرة منه". وأوضح ضمد في حديث إلى 
"القضاء" أن "املش��������ّرع العراق��������ي عّد التعامل 
لالس��������تخدام  الصالح��������ة  غي��������ر  باألغذي��������ة 
البش��������ري جريم��������ة اقتصادي��������ة؛ ألنها تؤثر 
س��������لبًا في االقتصاد الوطني وتفضي إلى 
زي��������ادة الضغط على املؤسس��������ات الصحية 
والرقابي��������ة وزيادة إنفاقها وتدخل في باب 

املنافسة غير القانونية وغير املشروعة".
وعل��������ى الرغ��������م م��������ن التش��������ريعات املوجودة 
الجرائ��������م  م��������ن  املواط��������ن والح��������د  لحماي��������ة 

االقتصادي��������ة، لكن ضمد ش��������كا ف��������ي الوقت 
ذاته من وجود ما أس��������ماه "ترهال تشريعيًا 
في التعامل مع ملفات األغذية س��������ببه عدم 

وجود قانون موحد".
ولفت قاضي التحقيق إلى "وجود تشريعات 
عدة تخص املوض��������وع منها قانون حماية 
املس��������تهلك وقانون الصحة العامة وقانون 
حماي��������ة املنتج املحل��������ي فضاًل ع��������ن قانون 
العالم��������ات التجاري��������ة ومجموعة نصوص 
متفرقة وردت في قانون العقوبات العراقي 
وقوان��������ني أخ��������رى"، داعي��������ًا إل��������ى "توحيدها 
بمدونة قانونية خاصة بحماية املستهلك 
ومنع الغش الصناعي والتجاري لكي يتم 

التعاطي معها بايجابية أكثر".

وانتقد قاضي تحقيق الجريمة االقتصادية 
إجراءات الحصول على إجازة إنشاء معمل 
وعّدها "قاس��������ية وتس��������تغرق وقتا طويال"، 
مضيف��������ًا أن "اإلج��������راءات الروتيني��������ة الت��������ي 
تس��������تغرق س��������نوات تجبر األش��������خاص الى 
العمل دون رخص��������ة وبالتالي يتم تصنيع 

أغذية منافية للشروط".
ويلح��������ظ ضمد ع��������دم "وجود آلي��������ة محددة 
تضم��������ن ع��������دم دخ��������ول بضائع غي��������ر مقّلدة 
إلى العراق"، موضحًا ان "املحكمة س��������جلت 
دعاوى عدة رفعه��������ا وكالء ملاركات غذائية 
معروف��������ة بحق مقلدي��������ن لهم س��������واء داخل 

البالد أو خارجها".
م��������ن جانبها ذك��������رت نائ��������ب املدع��������ي العام 

للمحكمة س��������ناء عب��������د اللطي��������ف ان "قانون 
حماي��������ة املس��������تهلك الزم املس��������تورد واملعلن 
ان يتأك��������د من بيانات البضاع��������ة ابتداء من 
تاري��������خ الصالحي��������ة وانتهاء ببلد املنش��������أ 
ويش��������ترط كتابتها باللغة العربية، وبغير 

ذلك يعتبر مخالفا للقانون".
ولفت��������ت عب��������د اللطي��������ف ف��������ي تصري��������ح إلى 
اإلج��������راءات  "بع��������ض  أن  ال��������ى  "القض��������اء"، 
الروتيني��������ة في املناف��������ذ الكمركية قد تؤدي 
إلى تل��������ف البضائع، وبالتال��������ي نكون أمام 
بضاعة مس��������توفية للش��������روط لكنها تلفت 

عند وصولها إلى البالد".

التفاصيل ص3

مصانع غير مرخصة في أطراف العاصمة تحترف الغش الغذائي
إجازة إنشاء معمل تستغرق وقتًا .. ودعوات للتأكد من صالحية البضائع

بغداد/ محمد سامي

أعلن��������ت محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد/ الكرخ 
االتحادي��������ة، ع��������ن اتخاذها سلس��������لة إجراءات 
لتخفي��������ف الزخم ع��������ن مجمع محاك��������م البياع 
الس��������يما عل��������ى صعي��������د دع��������اوى ومعامالت 

األحوال الشخصية.
وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف القاض��������ي موفق 
العبي��������دي في حديث مع "القض��������اء"، إن "زيارة 
أجريته��������ا قبل أي��������ام إلى مق��������ر دار القضاء في 
منطق��������ة البي��������اع لإلط��������الع على واق��������ع العمل 
فيها وبغي��������ة تخفيف الضغ��������ط والزخم على 

طواقمها السيما على صعيد محكمة األحوال 
الشخصية".

وأض��������اف أن "الجهود الحالي��������ة جاءت تنفيذًا 
لق��������رارات مجلس القضاء األعلى في جلس��������ته 
الس��������ابعة املنعق��������دة خ��������الل الش��������هر املاض��������ي 
الت��������ي تتضم��������ن تقريب القض��������اء والعدالة من 

املواطن��������ني". وتابع العبيدي أن "سلس��������لة من 
اإلجراءات تم اتخاذها له��������ذا الغرض"، مبينًا 
أن "توس��������يعًا سوف يحصل في مكان محكمة 
االحوال الشخصية بغية استيعاب أكبر قدر 

من املراجعني".
التفاصيل ص2

إجراءات مستعجلة لتخفيف زخم "األحوال الشخصية" في البياع

كربالء/ مروان الفتالوي

كرب��������الء  تحقي��������ق  محكم��������ة  صّدق��������ت 
اعترافات نحو سبع عصابات خطيرة 
تحترف السطو وجرائم املخدرات في 
املحافظة، وفيما أفصحت عن أساليب 
أكثر العصابات خطورة، أش��������ارت إلى 
أن جهدا امنيا بإشراف القضاء ساهم 
في ضبط هذه املجاميع بعد أو أثناء 

أول عملية إجرامية.
ويعم��������ل مكت��������ب املكافحة ف��������ي كربالء 
بش��������عبتي اإلج��������رام واملخ��������درات على 
قدم وس��������اق لضمان األمن في املدينة 
التي تش��������هد زخما بش��������ريا مستمرا، 

ففي املدة األخيرة ساهم جهد املكتب 
"القضائي – األمني" في إلقاء القبض 
على مجاميع إجرامية بشكل خاطف 
وس��������ريع وبع��������د أول عملي��������ة إجرامية 
وحصل على اعترافات مهمة ساهمت 
في الكش��������ف عن أس��������اليب العصابات 

وطرق تنفيذها للجرائم.
وقال قاضي التحقي��������ق علي عزيز إن 
القبض  ش��������هدا  املاضيني  "الش��������هرين 
على عصابات عدة مارس��������ت مختلف 
الجرائم كالس��������طو املسلح واملخدرات 
والس��������رقات"، الفت��������ا إل��������ى أن "جه��������ود 
القض��������اء والق��������وات األمني��������ة أدت إلى 
ه��������ذه  أف��������راد  معظ��������م  عل��������ى  القب��������ض 

العصابات بع��������د أول عملية إجرامية 
مارسوها".

وأضاف عزيز في مقابلة مع "القضاء" 
إن "مكت��������ب مكافحة اإلج��������رام في حي 
عل��������ى  القب��������ض  اس��������تطاع  الحس��������ني 
عصاب��������ة تتك��������ون م��������ن 5 أف��������راد، وهي 
أخطر هذه العصابات"، وفيما أش��������ار 
إلى أن "أفرادها اعترفوا بممارس��������تهم 
السطو املسلح على الدور"، أوضح أن 
"العملي��������ة األخيرة للعصابة أس��������فرت 
عن سرقة أحد املنازل مبلغا يصل إلى 
50 مليون دينار مع مخشالت ذهبية 

وهواتف".
التفاصيل ص3

"تحقيق كربالء" تصدق اعترافات 7 
عصابات خطيرة للسطو والمخدرات

اإلعدام لعشيق وزوجة خائنة قتال زوجا
بعد تنوميه باملهدئات

احملكمة التجارية: للخبري القضائي 
245دور مهم يف اجناز دعاوانا

سبع شاشات رقمية دليل املراجع يف 
استئناف بابل

كتاب العدد

القاضي حيدر علي نوري
اخلطأ الفاحش بني 

العقوبة والتنبيه) 1 - 2(

■ عودة الحياة الى مجمع محاكم الفلوجة/ عدسة القضاء

بغداد/ عدنان صبيح

متخصص��������ون  قض��������اة  ذك��������ر 
باألح��������وال الش��������خصية أن حق 
تأديب الرجل لزوجته ال يخوله 
تعنيفها، الفتني إلى أن الضرب 
يعاقب  يش��������كل جريم��������ة  املبرح 
عليها القانون حتى وأن حصل 

داخل نطاق األسرة الواحدة.
وق��������ال قاضي محكم��������ة األحوال 
الش��������خصية في الك��������رادة احمد 
جاس��������ب إن "التأدي��������ب في اآلراء 
الض��������رب  م��������ن  ه��������و  الفقهي��������ة 
بالسواك الى الضرب بالسوط".
وأض��������اف جاس��������ب ف��������ي حديث 
م��������ع "القض��������اء"، أن "ه��������ذا الحق 
موج��������ود في قان��������ون العقوبات 
وفق امل��������ادة 41 التي تنص على 
أن التأديب يأتي بحدود ما هو 
مقرر ش��������رعا او قانونا او عرفا، 

ويعتبر استعماال للحق".
وأض��������اف إن "للرج��������ل حق��������ا في 
تأدي��������ب زوجته، واألس��������تاذ في 
طالبه، واألب ف��������ي أوالده، وكما 
ينطبق ذلك عل��������ى الضابط في 

الجندي وغيرهم".

ولكن جاس��������ب نبه إلى "ضرورة 
التفري��������ق او التميي��������ز بني حق 
التأديب وبني العنف، فان هناك 
من يستغل هذا الحق ويتمادى 
ان  البع��������ض  يعتق��������د  إذ  في��������ه، 
القانون مبرر للعنف"، وقال "لو 
كانت هناك شعرة بني التأديب 
والعن��������ف ف��������ان القان��������ون يمي��������ز 

بينهما".
وع��������ن كيفي��������ة نظ��������ر مث��������ل هذه 
الدعاوى يشير إلى أن "القاضي 
ينظ��������ر إلى الظ��������رف االجتماعي 
في طريق��������ة ح��������ق التأديب؛ الن 
هناك م��������ن تكون عن��������ده الكلمة 
بمثاب��������ة عن��������ف، بينم��������ا آخرون 
يكون التلوي��������ح بالضرب ليس 

عنفا".
أم��������ا إذا ما وصل ح��������ق التأديب 
إل��������ى العن��������ف فيرى جاس��������ب أن 
"القانون يعتبره جريمة ويرتب 
اخ��������رى  وآث��������ارا  علي��������ه عقوب��������ة 
ومنه��������ا التعويض، وبالنس��������بة 
للزوجة ف��������ان العنف ضدها قد 

يقابله حق التفريق".

التفاصيل ص3

قضاة: حق التأديب جريمة 
إذا تحول إلى تعنيف

بغداد / إيناس العبيدي

يكم��������ن وج��������ه االخت��������الف ف��������ي عمل 
محكمة تحقيق األعظمية عن باقي 
املحاك��������م كونها تنظر ف��������ي دعاوى 
اغلبه��������ا يخص الجان��������ب الحكومي 
واملديريات  واملؤسسات  كالوزارات 

التابع��������ة للدولة بس��������بب وقوع تلك 
املؤسسات ضمن الرقعة الجغرافية 

التي تخص املحكمة.
ويؤكد هذا مصطفى سامي قاضي 
أول محكمة تحقيق األعظمية، قائال 
إن "املحكم��������ة تقع ضمن التخصص 
املكان��������ي ألغل��������ب ال��������وزارات الواقعة 

شمال مدينة بغداد".
 وأض��������اف س��������امي في حدي��������ث إلى 
"القضاء" إن "أكثر املؤسس��������ات التي 
ترد دعاواها إلى محكمة األعظمية 
ه��������ي وزارة الصحة التي تقع ضمن 
اختصاصن��������ا املكاني"، مش��������يرا إلى 
أنها "تعتبر مجمعا لعدة مؤسسات 

حكومي��������ة أكبرها مدينة الطب التي 
تمثل الجزء األوسع كونها تحتوي 

على عدة مستشفيات وأقسام".
 وبش��������أن القضاي��������ا الت��������ي ت��������رد من 
املؤسسات الصحية يوضح سامي 
أن "الدع��������اوى الت��������ي ت��������رد متنوع��������ة 
وتتعل��������ق بكل م��������ا يخ��������ص األطباء 

والعامل��������ني ف��������ي املج��������ال الصحي"،، 
موضحًا ان "بعضها يرد من معهد 
الطب العدلي، وهو تش��������كيل ملحق 

بمدينة الطب".

 التفاصيل ص5

دعاوى المؤسسات الحكومية توسع أعمال محكمة األعظمية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعدد الزوجات يف القانون 

العراقي 

بغداد/ القضاء
بدأت املحكمة االتحادية العليا بنش��������ر قراراتها باللغ��������ة االنكليزية كجزء من 

مساعي وصولها إلى امليدان العاملي.
وق��������ال مصدر في املحكمة إل��������ى "القضاء"، إن "املحكم��������ة االتحادية العليا بدأت 

بشكل تدريجي بنشر قراراتها باللغة االنكليزية".
وتابع املصدر أن "النش��������ر يأتي جزء من خطة املحكم��������ة للوصول إلى العاملية 
وعدم اكتفائها باملتابعني املحليني". وأشار إلى أن "عرض هذه القرارات سوف 

يكون على املوقع االلكتروني ملجلس القضاء االعلى".

قرارات المحكمة االتحادية العليا 
باالنكليزية
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تعدد الزوجات في القانون العراقي 

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

الش��������ك أن الزواج رابطة روحية مقدسة يسكن فيها كل من الزوجني إلى 
اآلخر فتنش��������أ بينهما املودة والرحمة  وهو اس��������اس تكوين األسرة في 
املجتم��������ع  وقد اثبت الباحثون ان الش��������عوب البدائية كانت تعرف نظام 
تع��������دد الزوجات وبدون أي ضابط او قيد إلى أن جاء اإلس��������الم فوضع 
ضواب��������ط وقيودا ملث��������ل هذا التعدد ال يمكن امليل عنه��������ا  وجاء في قوله 
تعالى ) ... فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ..( اال ان 
هذه االباحة مقيدة بالقدرة على العدل وهو ش��������رط عسير التحقق عند 
أول��������ي األلباب وهذا يتفق مع ما قرره املش��������رع العراقي بنصه )ال يجوز 
الزواج باكثر من واحدة اال بأذن القاضي ويشترط إلعطاء اإلذن تحقق 

الشرطني التالني:
1.تك��������ون للزوج كفاية مالية إلعالة اكثر من زوجة واحدة ويمكن اثبات 
الكف��������اءة هذه بطرق اإلثب��������ات كافة لذا وجب عل��������ى املحكمة التثبت من 

القدرة املالية لطالب االذن بالزواج قبل منحه.
2. أن تك��������ون هن��������اك مصلحة مش��������روعة  كان تكون الزوج��������ة مريضة أو 
عقيم��������ة وال يعتبر إعادة املطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر 
من واحدة  مع مالحظة انه يجوز الزواج بأكثر من واحدة اذا كان املراد 
الزواج بها ارملة  اس��������تثناء من اح��������كام الفقرتني )5،4( من املادة الثالثة 
م��������ن قانون االح��������وال الش��������خصية العراقي رقم 188 لس��������نة 1959 املعدل  
ووفق��������ا للمادة )3( من قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية العراقي  رقم 
23 لسنة 1971 فقد تطلب شكوى الزوجة لتحريك الدعوى الجزائية في 

حالة تعدد الزوجات خالفا لقانون االحوال الشخصية.
كم��������ا ان قانون األحوال الش��������خصية ق��������د عاقب على حال��������ة زواج الرجل 
بام��������رأة ثاني��������ة مع قي��������ام الزوجي��������ة بامرأة اول��������ى وان ما يج��������ري عليه 
العم��������ل في القض��������اء العراقي عن��������د تقديم الطلب لل��������زواج بزوجة ثانية 
هو طل��������ب االذن الى االدعاء العام والبح��������ث االجتماعي كما يتم تبليغ 
الزوج��������ة للحض��������ور امام املحكمة البداء رأيها اال ان القرار الحاس��������م في 
اعط��������اء االذن بالزواج من زوج��������ة ثانية يكون للقاضي بعد اس��������تكمال 
التحقيقات املقتضي��������ة ووفقا للقانون و ان للزوجة حق الطعن بطريق 
التظلم  وتفصل املحكمة بالتظلم على وجه االس��������تعجال بتأييد االمر 
او الغائ��������ه او تعديل��������ه ويكون قراره��������ا قابال للتميي��������ز وال تنفذ الحجة 
اال بع��������د تبليغ الزوجة  وق��������د اصدرت املحكمة االتحادي��������ة العليا قرارا 
يتضمن مش��������روعية اس��������تحصال االذن بالزواج من زوجة ثانية بعد ان 
ت��������م الطعن م��������ن كون تلك امل��������ادة تخالف أحكام الدس��������تور العراقي على 
اعتبار ان الش��������ريعة اإلس��������المية قد اباحت تع��������دد الزوجات  وعلية فان 
تعدد الزوجات وإقراره في الشريعة االسالمية بهذه الشروط و القيود 

كان لهدف االصالح االجتماعي و االنساني.
   لذا فان املشرع العراقي قد سار كعادته على نهج الشريعة االسالمية 
الس��������محاء ولم يخالفها فكان موفقا في ذلك كل التوفيق كما ان املشرع 
العراقي اجاز للزوجة  طلب التفريق القضائي اذا تزوج زوجها بزوجة 
ثانية بدون اس��������تحصال االذن م��������ن املحكمة املختصة لل��������زواج بزوجة 
ثاني��������ة  و ان الله س��������بحانه وتعالى قد اش��������ترط العدال��������ة  لقوله تعالى 
)فان خفتم اال تعدلوا فواحدة( فالعدل شرط إلباحة التعدد وان املشرع 

العراقي اقر نظام تعدد الزوجات.
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بغداد/ سحر حسين

ة  الب��������داء محكم��������ة  اف��������ادت 
املتخصص��������ة بالتج��������ارة ف��������ي 
بغداد، بأهمي��������ة دور الخبراء 
املعروض��������ة  الدع��������اوى  ف��������ي 
أمامها، الفتة إل��������ى أن دورهم 
يكون بالدرجة األس��������اس على 
تنفيذ  نس��������بة  صعيد تحديد 
العقود املبرم��������ة بني املقاولني 
ونس��������بة  الدولة  ومؤسس��������ات 

العجز وتحديد الخسائر.
املحكم��������ة  قاض��������ي  وق��������ال 
التجاري��������ة مهن��������د صال��������ح في 
حديث م��������ع "القضاء إن "اغلب 
بعق��������ود  تتعل��������ق  دعاوان��������ا 
املقاوالت، وطلب املس��������تحقات 
لتقري��������ر  يخض��������ع  أحيان��������ًا 
الخبراء القضائيني، الفتًا الى 
ان "اتج��������اه محكم��������ة التميي��������ز 
مؤخرًا الى ادخال عقود النقل 
والتجهي��������ز ضمن اختصاص 

املحكمة".
وأضاف صال��������ح أن "تصاعدًا 
كبي��������رًا ش��������هد ف��������ي الدع��������اوى 
لكث��������رة  مؤخ��������رًا  التجاري��������ة 
مبين��������ًا  الدول��������ة"،  مش��������اريع 
أن "اغل��������ب الدع��������اوى تتعل��������ق 
بعق��������ود املق��������اوالت املبرمة مع 

املؤسسات الرسمية".
وش��������دد عل��������ى أن "طبيعة تلك 
العقود تتطلب انتداب خبراء 
ألج��������ل  وهندس��������يني  فني��������ني 

تقدي��������م تقاريرهم بخصوص 
املنجزة  واألعم��������ال  الذرع��������ات 
وفسخ العقد"، مؤكدًا "ال يجوز 
ابداء هؤالء الخبراء رأيهم في 

املسائل القانونية".
ولف��������ت صال��������ح إل��������ى أن "دور 
الخبير في الدعاوى التجارية 
يك��������ون بتحديد نس��������بة الجزء 
وأقي��������ام  العق��������د  م��������ن  املنف��������ذ 
االنش��������اءات، ونس��������بة العج��������ز 
للمش��������روع  الدائم  أو  املؤق��������ت 
الخسارة لدى  وتحديد حجم 

الشركة".
وفي ما يتعل��������ق بدور الخبير 

ف��������ي مس��������ألة س��������حب العم��������ل 
أجاب صال��������ح  "ينحصر فقط 
عندما تكلفه املحكمة بدراسة 
موضوع الدعوى واملستندات 
التوصل  املربوطة فيها بغية 
الى النتائج التي تؤيد صحة 
اج��������راءات س��������حب العم��������ل من 

عدمه فقط".
أن  بالق��������ول  صال��������ح  وأكم��������ل 
"القان��������ون اجاز الطعن بتقرير 
احال��������ة  لغ��������رض  الخب��������راء، 
الدع��������اوى إلى خب��������راء اخرين 
يك��������ون عدده��������م تصاعديًا من 
خبير واحد، إل��������ى ثالثة، وقد 

يص��������ل عددهم إل��������ى 11 خبيرًا  
بحس��������ب الحاج��������ة، ش��������رط أن 
يقدم الطاعن بالتقرير اسباب 

منطقية".
الخبي��������ر  ي��������رى  جانب��������ه  م��������ن 
القضائ��������ي حمي��������د لطيف في 
تصري��������ح إل��������ى "القض��������اء"، ان 
"قيام القاضي  بتعيني الخبير 
في مهمة معينة يعد تفويضًا 
جزئي��������ًا منه لبح��������ث موضوع 
مح��������دد ذي طاب��������ع فني كنوع 
م��������ن الع��������ون له للوص��������ول الى 
حكم عادل" ، وعّد الغرض منه 
"التفريق بني املس��������ائل الفنية 

واملسائل القانونية".
وأض��������اف أن  "القض��������اء يأخذ 
ب��������رأي الخبير اذ كان مس��������ببًا 
او معلاًل ومس��������توفيًا للمهمة 
الت��������ي كلفت��������ه به��������ا املحكم��������ة 
اس��������تنادًا الى املادة 140 / اواًل 
من قانون االثبات التي أجازت 
للمحكم��������ة أن تتخذ من تقرير 

الخبير سببًا لحكمها".
وش��������دد على أن "عمل الخبير 
التهمي��������د  بمنزل��������ة  يع��������د  ال 
وال  الحك��������م،  إص��������دار  ف��������ي 
يقي��������د املحكم��������ة به ف��������ي البت 
باملوض��������وع ألن القاض��������ي هو 

خبير الخبراء".
لكن��������ه افاد ب��������أن املحكم��������ة اذا 
قض��������ت حكمها بخ��������الف رأي 
الخبي��������ر عليه��������ا ان "تتضمن 
االس��������باب الت��������ي أوجبت عدم 
األخ��������ذ ب��������رأي الخبي��������ر كاًل او 
جزءًا حس��������ب ما نصه البند /
ثانيًا من املادة 140 من قانون 

اإلثبات".
املش��������رع  لطي��������ف  ويوص��������ي 
ب�"ضرورة النص صراحة على 
املحكمة س��������لطة لغرض  منح 
رقابته��������ا عل��������ى عم��������ل الخبير 
ف��������ي  القضائ��������ي وخصوص��������ًا 
الفت��������رة الواقعة ب��������ني انتخاب 
الخبير ولغاية إيداعه لتقرير 
الج��������زاءات  وف��������رض  الخب��������رة 
االنضباطي��������ة عل��������ى من يثبت 

إخالله باملهمة املكلف بها".

توسيع يف املبنى وتخصيص قاض لنظر عقود الزواج واملعامالت

إجراءات مستعجلة لتخفيف الزخم 
عن "األحوال الشخصية" في البياع

  

وقال رئيس االستئناف القاضي موفق 
العبيدي ف��������ي حديث م��������ع "القضاء"، إن 
"زي��������ارة أجريتها قبل أي��������ام إلى مقر دار 
القضاء في منطقة البياع لإلطالع على 
واقع العمل فيها وبغية تخفيف الضغط 
والزخ��������م عل��������ى طواقمها الس��������يما على 

صعيد محكمة األحوال الشخصية".
وأض��������اف أن "الجه��������ود الحالي��������ة جاءت 
تنفيذًا لق��������رارات مجلس القضاء األعلى 
في جلس��������ته الس��������ابعة املنعق��������دة خالل 
الش��������هر املاض��������ي التي تتضم��������ن تقريب 

القضاء والعدالة من املواطنني".
م��������ن  "سلس��������لة  أن  العبي��������دي  وتاب��������ع 
اإلج��������راءات تم اتخاذها له��������ذا الغرض"، 
مبينًا أن "توس��������يعًا س��������وف يحصل في 
مكان محكمة االحوال الشخصية بغية 

استيعاب أكبر قدر من املراجعني".
ولف��������ت إل��������ى "تخصي��������ص ق��������اض يكون 
متفرغًا لنظ��������ر عقود الزواج واملعامالت 
فق��������ط دون النظ��������ر ف��������ي دع��������اوى اخرى 

اضافة إلى تعزيز الطاقم الحسابي".
"توجيه��������ات  عل��������ى  العبي��������دي  وش��������دد 
صدرت إلى املوظفني الس��������يما املعنيني 
لتوزيع االعمال  الحس��������ابية  بالجوانب 
بينهم بنحو يس��������هل تمش��������ية اكبر قدر 

من املعامالت اختزااًل للجهد والوقت".
ويواص��������ل أن "زياراتن��������ا تأت��������ي بنح��������و 
دوري اس��������بوعي إل��������ى محاك��������م الك��������رخ 
التي تمتد على مس��������احة واس��������عة تصل 
م��������ن الطارمية إل��������ى اللطيفي��������ة للوقوف 
على س��������ير العمل ومش��������كالت املواطنني 
وتذليل العقبات الت��������ي تعترض طريق 

دعاواهم ومعامالتهم". 
وافاد ب��������أن  "نتائج الزي��������ارات واملواقف 
داخل املحاكم نقوم برفعها إلى مجلس 
القضاء االعلى لنطلع��������ه على مجريات 
الخدم��������ات القضائي��������ة الت��������ي تق��������دم إلى 

املواطنني".
وأكم��������ل العبي��������دي بالق��������ول أن "مجلس 
القض��������اء االعلى يح��������رص وبنحو كبير 

على تجاوز الروتني االداري واستيعاب 
ضغط مراجع��������ي املحاكم ف��������ي مختلف 

رئاسات االستئناف".
يذكر أن رئي��������س مجلس القضاء االعلى 
فائق زيدان قد اجرى قبل ايام زيارة إلى 
مجمع محاكم البي��������اع والتقى قضاتها 
ضمن سلسلة زياراته إلى قصور ودور 
القضاء، وأطلع عل��������ى واقع العمل فيها 
فيما دعا إلى تس��������ريع تمش��������ية دعاوى 

ومعامالت املواطنني وفقًا للقانون.
م��������ن جانب��������ه ذك��������ر قاض��������ي أول االحوال 
الش��������خصية للمحكمة أحم��������د الحريثي 
ف��������ي تصريح إل��������ى "القض��������اء"، إن "زيارة 
رئيس االس��������تئناف إل��������ى مجمع محاكم 
البياع كانت ايجابية وخرجت بنتائج 

تخدم املواطن واملصلحة العامة".
وأضاف الحريثي أن "توجيهات صدرت 
بخصوص تخفيف الزخم عن املواطنني 
وتوزي��������ع القض��������اة على أكث��������ر من مكان 

بغية امتصاص عدد املراجعني".

ولف��������ت الحريث��������ي ال��������ى "تخصيص احد 
اجنحة محكمة البداءة لصالح االحوال 
الشخصية كون املبنى الرئيس صغيرا 
وال يمكن له اس��������تيعاب الكم الكبير من 

املراجعني".
 وأش��������ار إلى "انهاء مش��������كلة الحسابات 
بتنظيمها خدمة للمراجعني س��������واء من 
املواطنني أو املحامني"، الفتًا إلى "وجود 
نية بتخصيص موظف مس��������تقل يعمل 
عل��������ى الجوانب الحس��������ابية ملواجهة اي 

زخم قد يحصل مستقباًل".
االح��������وال  "محكم��������ة  الحريث��������ي  وع��������ّد 
الش��������خصية في البياع م��������ن أهم محاكم 
بغ��������داد كونه��������ا تمت��������د عل��������ى مس��������احة 

واسعة".
وفيم��������ا وتح��������دث ع��������ن "زخ��������م س��������كاني 
أضيفت عليه اعداد كبيرة من النازحني 
الس��������اخنة"،  م��������ن املحافظات  القادم��������ني 
ش��������دد على أن "ذلك ضاعف من معدالت 
املعام��������الت والدع��������اوى الس��������يما عقود 

الزواج والقسامات الشرعية".
وزاد الحريثي أن "الزخم لم يثن املحكمة 
عل��������ى اداء مهامها بالش��������كل الصحيح"، 
متوقعًا أن "تشهد االيام املقبلة تغييرات 
على مستوى تقديم الخدمة للمواطنني 

نحو األفضل".
الش��������خصية  االح��������وال  وكش��������ف قاضي 
االول ف��������ي البياع عن "اج��������راءات اتخذت 
لتس��������هيل بعض الش��������كليات التي ليس 
لها ضرورة في الدعاوى من أجل تجاوز 
الروتني وتس��������ريع حس��������م م��������ا معروض 

على املحكمة".
االح��������وال  "قض��������اة  أن  إل��������ى  ومض��������ى  
الش��������خصية في البياع يس��������تقبلون 30 
عق��������د زواج يوميًا على اق��������ل تقدير، وقد 
تتصاعد النس��������بة إلى 70 عقدًا في ايام 

الزخم".
وختم الحريثي بالق��������ول إن "الخطيبني 
ال يحض��������ران املحكم��������ة ف��������ي الع��������ادة اال 
ومعهم ذووهم، وهذا يؤدي إلى حدوث 
زخ��������م كبير نأم��������ل معالجت��������ه من خالل 

االجراءات االخيرة".
إل��������ى ذلك، ع��������د املحامي أحمد الش��������مري 
في تعليق إلى "القضاء"، محكمة البياع 
واحدة من املجمعات القضائية الجيدة، 
لكنه شكا من "زخم تعانيه بسبب كثرة 

اعداد املراجعني".
ويأمل الش��������مري بأن "تحق��������ق اجراءات 
القض��������اء االخيرة نتائجه��������ا قريبًا على 
مس��������توى تقلي��������ل ه��������ذا الزخم تمش��������ية 

معامالت املواطنني بوقت قياسي".
وأشاد "بتوسعة مكان محكمة االحوال 
اع��������داد  س��������يمتص  كون��������ه  الش��������خصية 
املراجعني ويوزعهم على اماكن أوسع".

ويع��������د مجم��������ع محاك��������م البي��������اع واحدا 
من االبني��������ة املؤهلة حديث��������ًا ويضم في 
اروقت��������ه محكمت��������ي الب��������داءة واالح��������وال 
الش��������خصية وفيه كم كبي��������ر من القضاة 
ونواب االدعاء العام واملوظفني ملواجهة 
زخم املراجعني، ك��������ون رقعة هذا املجمع 
الجغرافية ال تش��������مل الح��������دود االدارية 
ملنطق��������ة البياع فحس��������ب ب��������ل تمتد إلى 
مناط��������ق مج��������اورة كأحياء ال��������دورة، أما 
محكم��������ة التحقي��������ق فق��������د خصصت لها 
بناية اخرى داخل املنطقة نفسها وبذات 
الرقع��������ة الجغرافي��������ة للب��������داءة واالحوال 

الشخصية.

بغداد/ محمد سامي

أعلنت محكمة استئناف 
بغداد/ الكرخ االتحادية، عن 

اتخاذها سلسلة اجراءات 
لتخفيف الزخم عن مجمع 
محاكم البياع السيما على 
صعيد دعاوى ومعامالت 

األحوال الشخصية، مؤكدة 
أن ذلك جاء على خلفية 

توجيهات صدرت من مجلس 
القضاء األعلى.

وفيما كشفت عن تخصيص 
قاض فيها للنظر في عقود 

الزواج واملعامالت فقط، 
اشارت إلى توسيع املبنى 

ليشمل أحد أجنحة محكمة 
البداءة من أجل امتصاص 

كثرة املراجعني.

يربز حضوره يف حتديد مستوى تنفيذ العقود ونسبة اخلسائر

ميسان/ أحمد محمد

ش��������كت رئاس��������ة اس��������تئناف ميس��������ان 
وقضاته��������ا م��������ن عدم وج��������ود جهات 
تشريحية في املحافظات، الفتة إلى 
أن املحاكم تضطر إلى إرسال الجثث 
واملواد املخدرة إلى بغداد، مش��������ددة 
عل��������ى أن ذلك يؤدي إلى تأخر حس��������م 
الدعاوى التحقيقية املعروضة حتى 
ورود التقارير من الجهات الصحية 

املختصة.
وق��������ال رئي��������س االس��������تئناف القاضي 
محم��������د حي��������در ف��������ي حديث م��������ع إلى 
التحقيقية  "العملي��������ة  إن  "القض��������اء"، 
تعتمد بالدرجة االساس على سرعة 
حس��������م الدعاوى وملف��������ات املوقوفني 

فيها".
لكن��������ه تحدث عن "تأخ��������ر يحصل في 
الطبية  الوقع��������ات  الدع��������اوى نتيجة 
العدلي��������ة  الطباب��������ة  إل��������ى  املرس��������لة 
وخاصة فيما يتعلق بفحص البنوة 
أو عالمات الل��������واط واالبنة وفحص 

السائل املنوي".
وأش��������ار حيدر إل��������ى أن "معهد الطب 
العدل��������ي يتع��������ذر بعدم وج��������ود املادة 
الطبي��������ة الخاص��������ة بفحص الس��������ائل 

املنوي".
ولفت إلى أن "بع��������ض دوائر الطبابة 
العدلي��������ة تعتذر ع��������ن اج��������راء عملية 

التشريح للجثث بس��������بب عدم توفر 
املواد الالزمة التمام عملية الفحص"، 
مبينًا ان "ذلك يجعلنا نرسل الجثث 
إلى معهد الطب العدلي في بغداد ما 
يسبب تأخير انجاز التحقيق حيث 
تتم عملي��������ة النقل بعد اس��������تحصال 

موافقة محكمة الجنايات".
واس��������تطرد رئيس استئناف ميسان 
أن "عملية النق��������ل باهظة الثمن، كما 
أن اطب��������اء الطب العدل��������ي يتعرضون 
إل��������ى تهدي��������دات مس��������تمرة م��������ن ذوي 
املجن��������ي عليهم نتيجة ع��������دم الوعي 
القانوني وسلوكيات غير منضبطة 
من قبل االشخاص املتواجدين قرب 

الجثة".
وأش��������ار حيدر إلى أن "فحص البنوة 
الزوج��������ني  ارس��������ال  ايض��������ًا  يتطل��������ب 
املختلف��������ني إلى معه��������د الطب العدلي 

في بغداد".
ودعا إلى "فتح اقسام في كل محافظة 
للقي��������ام بعملية فحص تلك الحاالت، 
وكذل��������ك الح��������ال بالنس��������بة للس��������موم 
وامل��������واد املخدرة كون جميعها يكون 

فحصها في بغداد".
وش��������دد عل��������ى ض��������رورة "اس��������تحداث 
وحدات طبية عدلية واس��������عة العمل 
م��������ن أج��������ل تس��������ريع حس��������م الدعاوى 

املعروضة على القضاء".
م��������ن جانب��������ه، ذك��������ر قاض��������ي محكمة 
تحقي��������ق العم��������ارة االول حي��������در عبد 
الجب��������ار أن "القض��������اء يحس��������م جميع 
الدعاوى التحقيقية املعروضة امامه 

متى ما كانت مستكملة لالجراءات".
وأض��������اف عب��������د الجبار ف��������ي تصريح 
إل��������ى "القضاء"، أن "هناك اس��������تمارات 
تشريحية للمجني عليهم في بعض 
االحي��������ان تق��������وم الطباب��������ة العدلي��������ة 
بتش��������ريح جثثهم لغ��������رض الوصول 

إلى اسباب الوفاة".
وبني ان "االجراء يتطلب من محكمة 
الجنايات لغرض  التحقيق مفاتحة 
اس��������تحصال اذن باحال��������ة الجثة إلى 

معهد الطب العدلي في بغداد".
وأك��������د عبد الجبار أن "اجابة الطبابة 
بربط التقرير الطبي التش��������ريحي ال 
تق��������ل مدتها عن ش��������هر"، موضحًا أن 
"التأخير يحص��������ل نتيجة االجراءات 

الخاصة باللجنة الطبية العدلية".
بدوره، ذكر قاض��������ي محكمة تحقيق 
العم��������ارة االولى س��������عدون خلف في 
تعلي��������ق إل��������ى "القض��������اء"، أن "س��������بب 
تأخير القضايا التحقيقية الخاصة 
بالط��������ب العدل��������ي عدم وج��������ود لجنة 

طبية عدلية في محافظة ميسان".
إل��������ى  وتاب��������ع أن "املحكم��������ة تضط��������ر 
اصدار قرار بإرس��������الها إل��������ى بغداد، 
وأن ذلك يستغرق وقتًا ليس بالقليل 
على حس��������اب سرعة حس��������م الدعوى 

املعروضة".
وأوض��������ح أن "ه��������ذا ال يش��������مل الجثث 
فق��������ط، أنم��������ا يمتد اث��������ره إل��������ى املواد 
املخ��������درة الت��������ي ترس��������ل إل��������ى بغداد، 
وبالتالي يحص��������ل تأخير في ورود 

اإلجابة".

إرسال اجلثث إىل بغداد يؤّخر حسم القضايا التحقيقية

ميسان تشكو عدم وجود لجان طبية 
تشريحية في المحافظات

المحكمة التجارية: للخبير القضائي 
دور مهم في انجاز دعاوانا

■ باحة االنتظار في محكمة االحوال الشخصية/ عدسة حيدر الدليمي

■ الخبراء يضطلعون بدور كبير في تقييمات محاكم البداءة 



سبع عصابات خطيرة للسطو والمخدرات تواجه "تحقيق كربالء"

كربالء  تحقيق  محكمة  أف��ص��ح��ت 
العصابات  اك�����ث�����ر  اس����ال����ي����ب  ع�����ن 
خ���ط���ورة ف���ي امل��ح��اف��ظ��ة ب��ع��د أن تم 
ال���ق���ب���ض ع���ل���ي���ه���ا، م���ش���ي���رًا إل������ى أن 
بالسطو  م��ت��خ��ص��ص��ون  اف�����راده�����ا 

واملخدرات.
املكافحة في كربالء  ويعمل مكتب 
بشعبتي اإلج���رام وامل��خ��درات على 
ق�������دم وس���������اق ل����ض����م����ان األم���������ن في 
ال��ت��ي تشهد زخ��م��ا بشريا  امل��دي��ن��ة 
امل��دة األخيرة ساهم  مستمرا، ففي 
األمني"   – "القضائي  املكتب  جهد 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى مجاميع  إل���ق���اء  ف���ي 
ب��ش��ك��ل خ���اط���ف وسريع  إج���رام���ي���ة 
وبعد أول عملية إجرامية وحصل 
اع��ت��راف��ات مهمة ساهمت في  على 
العصابات  أس���ال���ي���ب  ع���ن  ال��ك��ش��ف 

وطرق تنفيذها للجرائم.
الحرب على العصابات

عزيز  علي  التحقيق  ق��اض��ي  وق���ال 
شهدا  امل����اض����ي����ني  "ال����ش����ه����ري����ن  إن 
القبض على عصابات عدة مارست 
املسلح  كالسطو  الجرائم  مختلف 
وامل���خ���درات وال��س��رق��ات"، الف��ت��ا إلى 
أن "جهود القضاء والقوات األمنية 
أفراد  القبض على معظم  إل��ى  أدت 
أول عملية  ب��ع��د  ال��ع��ص��اب��ات  ه���ذه 

إجرامية مارسوها".
وأض����������اف ع����زي����ز ف�����ي م���ق���اب���ل���ة مع 
مكافحة  "م����ك����ت����ب  إن  "ال�����ق�����ض�����اء" 
الحسني استطاع  اإلج���رام في حي 

 5 القبض على عصابة تتكون من 
أفراد، وهي أخطر هذه العصابات"، 
"أف������راده������ا  إل�������ى أن  وف����ي����م����ا أش��������ار 
السطو  ب���م���م���ارس���ت���ه���م  اع�����ت�����رف�����وا 
امل���س���ل���ح ع���ل���ى ال����������دور"، أوض������ح أن 
"العملية األخيرة للعصابة أسفرت 
عن سرقة أحد املنازل مبلغا يصل 
إلى 50 مليون دينار مع مخشالت 

ذهبية وهواتف".
وك����ش����ف ق����اض����ي ال���ت���ح���ق���ي���ق ال����ذي 
ينظر أيضًا دعاوى مكتب مكافحة 
املخدرات في مركز املدينة أن "معظم 
في  يشتركون  امل��خ��درات  متعاطي 
ارت��ك��اب ج��رائ��م أخ���رى إض��اف��ة إلى 
جريمة التعاطي والتداول للحبوب 

املمنوعة".

مخدرات وسطو!
وأف��اد بأن إح��دى "العصابات التي 
القبض عليها مؤخرًا بتهمة  ألقي 
ح�����ي�����ازة امل�������خ�������درات اع�����ت�����رف أحد 
أفرادها بارتكابهم ثماني سرقات"، 
مشيرا إلى أن "هذه السرقات تقدر 
م��ل��ي��ون دينار  ب��خ��م��س��ني  ق��ي��م��ت��ه��ا 
نوع  ج����������وااًل  ه����ات����ف����ًا   70 اح�����ت�����وت 
غالكسي إضافة إلى أرصدة شحن 

هواتف".
"عصابة  إن  التحقيق  قاضي  وزاد 
أخ����رى ت��ت��ك��ون م���ن ث��الث��ة متهمني 
ضبطت بحوزتهم مخدرات اعترف 
التحقيق  م��ح��ك��م��ة  أم������ام  أف�����راده�����ا 
 

ّ
بارتكاب جرائم سرقة أيضًا"، وبني
عزيز أن "العصابة أدلت باعترافات 

اثنني"،  ت���ؤك���د س��رق��ت��ه��ا س��ي��ارت��ني 
أف�������راد هذه  إل�����ى أن "أح������د  م���ش���ي���رًا 
ف���ي محافظة  م���وق���وف  امل��ج��م��وع��ة 

املثنى بتهم تتعّلق باإلرهاب".
املخدرات  ح����ول  س����ؤال  ع��ل��ى  وردا 
أف�������اد ب������أن "أغ�����ل�����ب امل����وق����وف����ني من 
املحافظات الجنوبية وكذلك هناك 
أج��ان��ب"، وح���ول أن��واع��ه��ا ي��ؤك��د أن 
الكريستال  هي  الشائعة  "الحبوب 

والبراكيدول وكذلك الترياق".
وت����������ح����������دث ع��������زي��������ز ع����������ن "ض�����ب�����ط 
رجلني  م��ن  متكونة  سطو  عصابة 
ل��ل��ت��م��وي��ه يدخلون  وام�������رأة  اث���ن���ني 
ال���������دور"، مشيرًا  ال�����ى  ب���واس���ط���ت���ه���ا 
"ه���ن���اك ع��ص��اب��ات صغيرة  أن  إل���ى 
ي��ت��م ض��ب��ط��ه��ا ب��اس��ت��م��رار تمارس 

عمليات النشل".

استهداف القابالت
من  امل������دي������ن������ة  م������رك������ز  ي����خ����ل����و  وال 
كانت  وإن  العصابات  ه��ذه  ن��ش��اط 
األخيرة  امل���دة  ف��ف��ي  أق���ل،  بمستوى 
على  القبض  األمنية  ال��ق��وات  ألقت 
ع���ص���اب���ة م���ت���ك���ون���ة خ���م���س���ة أف������راد 
ت���س���ت���ه���دف ال����ق����اب����الت امل�����أذون�����ات، 
ك��م��ا ي���ق���ول ال��ق��اض��ي ع��ب��د الرحيم 

الفتالوي.
وقال القاضي الفتالوي في حديث 
العصابة  "ه����ذه  إن  "ال���ق���ض���اء"  إل���ى 
تصطحب امرأة إلى القابلة املأذونة 
أن  إال  والدة  عملية  إج����راء  ب��ح��ج��ة 
هذه القابلة تتعرض لعملية سرقة 

وقد تكون تحت تهديد السالح".

عصابات النشل
وع�����ن ع���ص���اب���ات ال���ن���ش���ل ف����ي هذه 
ال����ت����ي غ���ال���ب���ًا م�����ا تشهد  امل���ن���ط���ق���ة 
اكتظاظا يضيف الفتالوي أن هذه 
ال���ع���ص���اب���ات غ��ال��ب��ا م���ا ت��ن��ش��ط في 
أنها  إال  بكثرة  ال��ن��اس  اي���ام تجمع 
سرعان ما تقع بيد القوات االمنية 
ع��ن ط��ري��ق ض��ب��ط��ه��م"، م��وض��ح��ا أن 
ي��ق��وم��ون ب��س��رق��ة الهواتف  "ه����ؤالء 

واملحفظات والحقائب النسائية".
"القبض على عصابة  أي��ض��ا  وأك���د 
وطفل  امرأتني  من  تتكون  صغيرة 
"النساء  أن  إل���ى  م��ش��ي��را  ل��ل��س��رق��ة"، 
والتمويه  ال��ط��ف��ل  ب��ت��غ��ط��ي��ة  ي��ق��م��ن 
عليه وهو من ينفذ عملية النشل، 
اعترفتا  ال����ن����س����اء  ض����ب����ط  وع�����ن�����د 
بأنهما من سكنة بغداد ويمارسن 

هذه الجرائم أوقات االكتظاظ".

الكشف عن عمل هذه اجملاميع وأساليب تنفيذها للجرائم

الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات

قضية
للمناقشة

تعد الوس��������اطة من ابرز الوسائل البديلة لحل املنازعات، وهي نظام 
قديم لتس��������وية املنازعات عرفته البشرية منذ زمن بعيد، وقد عرفه 
العرب قبل اإلس��������الم بما س��������مي )حلف الفضول(، وأرس��������ت قواعده، 
وحثت عليه الش��������ريعة اإلس��������المية الغراء. وقد أخذت به العديد من 
ال��������دول خاصة ف��������ي اوربا الش��������مالية والواليات املتح��������دة االميركية 
واململك��������ة املتحدة وفرنس��������ا واالردن واملغرب والجزائر والس��������ودان. 
حتى اصبح االخذ بنظام الوساطة نهج دولي تهتم به التشريعات، 
واملنظمات الدولية، واالقليمية، وتنص عليه االتفاقات واملعاهدات 
الدولية، ما س��������اهم في تأطير هذه الوس��������يلة، وازدياد العاملني في 
مجاله��������ا في ظل االهتمام بما عرف ب� )العدالة اللينة(. وهذا ما دفع 
الجهات الدولية الى رعاية هذه الوسيلة، وتقنينها، وتطبيقها على 

نطاق واسع يتسع يوما بعد يوم. 
فالوس��������اطة هي تدخل في نزاع، او عملية تفاوض يقبل بها أطراف 
النزاع، يق��������وم بها طرف ثالث بهدف مس��������اعدتهم بطريقة تطوعية 

على الوصول الى اتفاقية خاصة بهم ومقبولة منهم.
وقد ش��������هدت الوس��������اطة مع تأس��������يس منظمة التجارة العاملية عام 
)1995( استحداث نظام متكامل لتسوية النزاعات الدولية التجارية 
ع��������ن طري��������ق اللجوء ال��������ى املفاوض��������ات الدبلوماس��������ية التي تش��������مل 
املش��������اورات، واملس��������اعي الحمي��������دة، والتوفيق، والوس��������اطة. وكانت 
قبلها قد تولت املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( تأس��������يس 
)مركز الويبو للتحكيم والوساطة(، وهو هيئة محايدة دولية تقدم 
خدمات غير ربحية لتس��������وية املنازعات، حيث تعمل على تس��������وية 
منازعات اطراف املنظمة في مجالي امللكية الفكرية والتكنولوجيا 

بفعالية دون اللجوء الى املحاكم. 
كما اشار )القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدولي( الذي اعدته 
لجن��������ة االمم املتحدة للقانون التج��������اري الدولي واصدرته الجمعية 
العامة لالم��������م املتحدة في 2002/11/9 الى هذه الوس��������يلة في املادة 
االولى منه : )... بأن يطلب الطرفان الى ش��������خص آخر مس��������اعدتهما 
في س��������عيهما الى التوصل الى تس��������وية ودية لنزاعهما الناشئ عن 
عالقة تعاقدية او عالقة قانونية وال يكون لذلك الشخص الصالحية 

لفرض حل للنزاع على الطرفني.(. 
ان الوس��������اطة كوس��������يلة بديلة لتس��������وية النزاعات تتوقف على ارادة 
اط��������راف الن��������زاع، ويتوقف نجاحها عل��������ى رغبتهم ف��������ي ذلك،وتوافر 
حسن النية لديهم، وعلى دور الوسيط الذي يجب ان يكون متمتعا 

بالعديد من الصفات واملهارات للقيام بهذه املهمة النبيلة. 
وقد توافر للوس��������اطة مميزات عديدة كالسرعة، واملرونة، والسرية، 
واملحافظة على العالقات، بحيث اصبحت منافس��������ا قويا للتحكيم، 
الذي بدا متراجعا بعد ان اثرت عليه العوامل البش��������رية التي تتفنن 
في استغالل الثغرات، اضافة الى اتعابه املبالغ فيها، والتي جعلت 
من��������ه قض��������اًء لألغنياء، كم��������ا ان اقت��������راب التحكيم م��������ن القضاء اضر 
بخصوصيته ما ادى الى التخلي عنه تدريجيا، واللجوء الى الطرق 
الودي��������ة االخرى لتس��������وية النزاعات كالصلح، والوس��������اطة وغيرها، 
وهكذا اصبحت الوس��������اطة وس��������يلة مرنة لحل وتسوية العديد من 

النزاعات. 
وتعتمد الوساطة على اتاحة الفرصة لطرفي النزاع لفحص املشكلة 
في اجتماعات خاصة ومشتركة، بهدف ايجاد حل للنزاع بمساعدة 
الوس��������يط، إذ ق��������د يتع��������ذر عليهم التوص��������ل للحل اذا اعتم��������دوا على 
جهودهم الفردية . اذ يباشر الوساطة شخص توافرت فيه الشروط 
التي تؤهله للقيام بهذه املهمة، ولديه االهلية القانونية للقيام لهذا 
الدور، وبأن يكون محايدا، ونزيها، ومؤتمنا على ما يطلع عليه من 

اس��������رار، وخصوصيات، ومعلومات عن 
طرفي النزاع. 

لضي��������ق املج��������ال )هن��������ا( ف��������ال يمكنن��������ي 
التوس��������ع أكثر ف��������ي أن ابني للق��������ارئ ما 
يميز الوساطة عن القضاء، والتحكيم، 
والصلح، والتوفيق، واملساعي الحميدة، 
والشفاعة، وغيرها من الوسائل البديلة 
لف��������ض املنازعات، فلربما س��������يكون ذلك 

في موضع آخر.

وقال قاضي تحقيق املحكمة االقتصادية 
إياد محس��������ن ضمد إن "الدول��������ة العراقية 
ضاعف��������ت م��������ن اهتمامها مؤخ��������رًا بملف 
األغذي��������ة كونه��������ا تخ��������ّص حي��������اة املواطن 
الجس��������دية  وس��������المته  وتم��������س صحت��������ه 
إضاف��������ة إلى كون فس��������اد األغذي��������ة جريمة 
ذات مس��������اس باقتص��������اد الدول��������ة وب��������دأت 
املس��������تهلك  لحماي��������ة   قوان��������ني  بتش��������ريع 

والصحة العامة".
القوان��������ني وال��������كالم لضم��������د  وم��������ن ه��������ذه 
"قانون حماية املستهلك الذي عّد جريمة 
املتاج��������رة باألغذية الفاس��������دة جنحة وفق 

املادة العاشرة منه".
وأوضح ضمد في حديث إلى "القضاء" أن 
"املشّرع العراقي عّد التعامل باألغذية غير 
البش��������ري جريمة  الصالحة لالس��������تخدام 
اقتصادية؛ ألنها تؤثر سلبًا في االقتصاد 
الوطني وتفضي إلى زيادة الضغط على 
املؤسس��������ات الصحية والرقابي��������ة وزيادة 
إنفاقه��������ا وتدخ��������ل في باب املنافس��������ة غير 

القانونية وغير املشروعة".
وعلى الرغ��������م من التش��������ريعات املوجودة 
لحماي��������ة املواط��������ن والح��������د م��������ن الجرائم 
االقتصادي��������ة، لكن ضمد ش��������كا في الوقت 
ذاته من وجود ما أسماه "ترهال تشريعيًا 
في التعامل مع ملفات األغذية سببه عدم 

وجود قانون موحد".
ولف��������ت قاض��������ي التحقي��������ق إل��������ى "وج��������ود 
تش��������ريعات ع��������دة تخص املوض��������وع منها 
قانون حماية املس��������تهلك وقانون الصحة 
العام��������ة وقان��������ون حماية املنت��������ج املحلي 
فض��������اًل ع��������ن قان��������ون العالم��������ات التجارية 
ومجموع��������ة نصوص متفرق��������ة وردت في 
قانون العقوبات العراقي وقوانني أخرى"، 
داعيًا إل��������ى "توحيدها بمدون��������ة قانونية 
خاص��������ة بحماية املس��������تهلك ومنع الغش 
الصناعي والتجاري لك��������ي يتم التعاطي 

معها بايجابية أكثر".
وع��������رج ضمد على العقوبات مش��������يرا الى 
أن "بعضه��������ا أصب��������ح بحاجة إل��������ى اعادة 
النظر بالتزام��������ن مع ازدياد ظاهرة الغش 

الصناعي".
وأش��������ار إل��������ى "ش��������روط اوجبه��������ا القانون 
على كل مس��������توردي ومصنف��������ي وبائعي 
البضائ��������ع"، مؤك��������دا "وج��������وب توفرها في 
كل س��������علة لكي تعد صالحة لالس��������تهالك 

البشري".
وم��������ن ه��������ذه الش��������روط -والق��������ول لضم��������د- 
"معلوم��������ات عن مكونات البضاعة واملواد 
الداخل��������ة ف��������ي تركيبها وتاري��������خ صنعها 
وتاريخ انتهاء صالحيتها وبلد املنش��������أ، 
والعالمة التجارية التي تحملها السلعة 
والتي يجب تس��������جيلها في  دائرة مسجل 

العالمات التجارية".

وتحدث ع��������ن "وجود جهات ش��������ريكة في 
العم��������ل الرقاب��������ي باإلضافة إل��������ى القضاء 
تس��������هم ف��������ي رص��������د الخروق��������ات واألفعال 
التقيي��������س  بجه��������از  ممثل��������ة  الجرمي��������ة 
والس��������يطرة النوعية ومس��������جل العالمات 
وف��������رق وزارة الصح��������ة باإلضافة الى فرق 
املفارز املرتبط��������ة باملحكمة ومفارز وزارة 

الداخلية".
الجريم��������ة  تحقي��������ق  قاض��������ي  وانتق��������د 
االقتصادي��������ة إج��������راءات الحص��������ول عل��������ى 
إج��������ازة إنش��������اء معم��������ل وعّده��������ا "قاس��������ية 
وتس��������تغرق وقت��������ا طوي��������ال"، مضيف��������ًا أن 
تس��������تغرق  التي  الروتيني��������ة  "اإلج��������راءات 
س��������نوات تجب��������ر األش��������خاص ال��������ى العمل 
دون رخصة وبالتالي يتم تصنيع أغذية 

منافية للشروط".
ويلح��������ظ ضمد عدم "وج��������ود آلية محددة 
تضمن ع��������دم دخول بضائع غي��������ر مقّلدة 
إلى العراق"، موضحًا ان "املحكمة سجلت 
دعاوى عدة رفعها وكالء ملاركات غذائية 
معروفة بح��������ق مقلدين لهم س��������واء داخل 

البالد أو خارجها".
وم��������ن ه��������ذه القضاي��������ا، يعل��������ق قائ��������اًل أن 
"املحكم��������ة س��������جلت قريبًا ش��������كوى وكيل 
حصري إلحدى شركات الحليب املعروفة 

في العراق ضد ش��������خص آخر قلد منتجه، 
وكذلك ش��������كاوى تقدم بها وكيل حصري 
لعالمة معروفة في تصنيع حديد تسليح 
البناء ضد أشخاص قاموا بتقليد منتجه 
وعالمت��������ه التجارية ما أس��������اء إلى املنتج 

األصلي".
اٍت قضائية اتخذت  وذكر ضمد أن "إجراء
ومنها تشكيل مفرزة ضبطت كميات من 
الحليب املقّلد في منطقة تجارية ببغداد 
يقوم أصحابها باالتفاق مع ش��������ركاء لهم 
ف��������ي محافظة صالح الدي��������ن بوضع املواد 
املقل��������دة في أكياس كتل��������ك التي تعود إلى 

املاركة العاملية".
ويح��������دد ضم��������د طرق��������ًا مختلف��������ة للغ��������ش 
ف��������ي األغذي��������ة، منه��������ا "التالع��������ب بتاري��������خ 
إنت��������اج البضائ��������ع لبيعه��������ا خ��������ارج م��������دة 

صالحيتها".
وقال إن "العام املاضي شهد القبض على 
عصاب��������ة تتاج��������ر بأطنان كبيرة الش��������اي 
منته��������ي الصالحية، حيث يق��������وم افرداها 
بتعبئته في أكياس اخرى عليها مواعيد 

تدل على أنها مازالت نافذة".
ويقترح قاض��������ي الجريمة االقتصادية أن 
"يكون الح��������ل لظاهرة التالعب بصالحية 
االس��������تهالك م��������ن خالل نش��������ر ف��������رق رقابة 

صحي��������ة وكمركي��������ة ف��������ي جمي��������ع املناف��������ذ 
الحدودية لضم��������ان فحص البضائع قبل 

دخولها إلى االسواق".
واس��������تطرد أن "هذه الفرق مهمتها ايضًا 
ضم��������ان تس��������جيل العالم��������ات التجاري��������ة 
الواف��������دة إلى العراق ف��������ي بلدنها بموجب 
القانون لكي ال نضطر إلى مكافحتها في 

االسواق املحلية".
وش��������دد ضمد على أن "العم��������ل التحقيقي 
يؤك��������د أن الغش الغذائي ما زال مس��������تمرًا 
وفي معام��������ل غير مرخصة عل��������ى اطراف 
العاصم��������ة الس��������يما ف��������ي مناط��������ق جرف 
الن��������داف أو عوريج و جميل��������ة الصناعية، 
إضاف��������ة إلى علوة الرش��������يد ومنطقة بوب 

الشام".
م��������ن جانبها ذك��������رت نائب املدع��������ي العام 
للمحكمة س��������ناء عبد اللطي��������ف ان "قانون 
حماية املس��������تهلك الزم املستورد واملعلن 
ان يتأك��������د من بيانات البضاعة ابتداء من 
تاري��������خ الصالحية وانتهاء ببلد املنش��������أ 
ويشترط كتابتها باللغة العربية، وبغير 

ذلك يعتبر مخالفا للقانون".
ولفت��������ت عبد اللطي��������ف ف��������ي تصريح إلى 
االج��������راءات  "بع��������ض  أن  ال��������ى  "القض��������اء"، 
الروتيني��������ة في املنافذ الكمركية قد تؤدي 
إلى تل��������ف البضائع، بالتال��������ي نكون أمام 
بضاعة مستوفية للش��������روط لكنها تلفت 
عن��������د وصولها إلى البالد بس��������بب بقائها 
في الحدود مدة طويلة خارج الس��������ياقات 

العامة للخزن".
ومضت إلى أن "العديد من املواد الغذائية 
س��������ريعة التلف وبقاءها في الكمارك مدة 
طويل��������ة يؤث��������ر ف��������ي جودته��������ا"، مطالبة ب� 
"تس��������ريع اس��������تكمال اإلج��������راءات الخاصة 
بإدخ��������ال تل��������ك البضائ��������ع للحف��������اظ على 

سالمتها". 
كما افادت بأن "قسمًا من موظفي الكمارك 
يطابق��������ون م��������ا مكت��������وب ف��������ي التصاريح 
الرس��������مية للحموالت م��������ع كمية البضاعة 

وال يعيرون أهمية للنوعية أو الجودة".
وأك��������دت أن "اغل��������ب األغذية الفاس��������دة يتم 
ضبطها بع��������د دخولها إلى البالد"، مبينًا 
أن "احيان اخرى تبقى البضاعة في املحل 
التجاري دون بيعها خالل املوعد املثبت 

عليها". 
وفيم��������ا وجه��������ت الل��������وم إل��������ى "العديد من 
املواطنني الذين ال يمتلكون ثقافة االنتباه 
إلى صالحية اس��������تهالك البضائع أو عدم 
تقديم الش��������كوى بحق بائعه��������ا"، أكدت أن 
"اصحاب محال تجارية أيضا يتالعبون 
بتاري��������خ الصالحي��������ة بنح��������و يجعله غير 
واض��������ح، وه��������ذه جريمة يحاس��������ب عليها 

القانون".

احلصول على إجازة انشاء معمل يستغرق وقتًا طوياًل

مصانع غير مرخصة في اطراف العاصمة 
تحترف الغش الغذائي

بغداد/ دعاء آزاد

حددت محكمة في بغداد اماكن انتشار املعامل غير املرخصة، 
مؤكدة أن التالعب بتاريخ الصالحية وتوزير العالمات وإعادة 
التغليف تمثل بمجملها أبرز صور الغش في السوق العراقية، 

داعية املواطنني إلى التأكد من املعلومات املوجود على وعاء 
االغذية قبل شرائها.

■ األغذية الفاسدة تجتاح األسواق بسبب المعامل غير المرخصة

■ كمية من المخدرات ضبطتها القوات األمنية
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بغداد/ عدنان صبيح

ذكر قضاة متخصصون باالحوال الش��������خصية 
أن حق تأديب الرجل لزوجته ال يخوله تعنيفها، 
الفت��������ني إل��������ى أن الض��������رب املبرح يش��������كل جريمة 
يعاق��������ب عليها القانون حت��������ى وأن حصل داخل 

نطاق االسرة الواحدة.
وق��������ال قاضي محكم��������ة األحوال الش��������خصية في 
الك��������رادة احم��������د جاس��������ب إن "التأديب ف��������ي اآلراء 
الفقهية ه��������و من الضرب بالس��������واك الى الضرب 

بالسوط".
وأضاف جاسب في حديث مع "القضاء"، أن "هذا 
الح��������ق موجود في قان��������ون العقوبات وفق املادة 
41 الت��������ي تن��������ص على أن التأدي��������ب يأتي بحدود 
ما هو مقرر ش��������رعا او قانون��������ا او عرفا، ويعتبر 

استعماال للحق".
وأض��������اف إن "للرج��������ل حق��������ا في تأدي��������ب زوجته، 
واألس��������تاذ في طالب��������ه، واألب ف��������ي أوالده، وكما 
الجن��������دي  ف��������ي  الضاب��������ط  عل��������ى  ذل��������ك  ينطب��������ق 

وغيرهم".
ولكن جاس��������ب نب��������ه إل��������ى "ض��������رورة التفريق او 
التميي��������ز ب��������ني حق التأدي��������ب وبني العن��������ف، فان 
هناك من يس��������تغل هذا الحق ويتم��������ادى فيه، إذ 
يعتقد البعض ان القان��������ون مبرر للعنف"، وقال 
"لو كانت هناك شعرة بني التأديب والعنف فان 

القانون يميز بينهما".
وع��������ن كيفية نظر مثل هذه الدعاوى يش��������ير إلى 
أن "القاض��������ي ينظ��������ر إل��������ى الظ��������رف االجتماع��������ي 
ف��������ي طريقة ح��������ق التأديب؛ الن هن��������اك من تكون 
عنده الكلمة بمثاب��������ة عنف، بينما آخرون يكون 

التلويح بالضرب ليس عنفا".
وأس��������تدرك قاضي االحوال الشخصية أن "كثيرا 

من الضحاي��������ا يعتب��������رون الضرب املب��������رح مثاًل 
لي��������س عنفا بل حقا للتأدي��������ب ولذلك ال يجرأون 
على مخالفة األعراف االجتماعية ورفع دعاوى 

ضد معنفيهم".
وبني جاس��������ب أن "هناك حاالت كثي��������را ممكن ان 
تصبح أمثلة في هذا املوضوع فهناك من النساء 
 جس��������مها من شدة ضرب الزوج، لكنها 

ّ
من ازرق

ال تعط��������ي املحكم��������ة الحق في محاس��������بة الرجل 
وتعتبره حقًا".

بينما أخريات من النس��������اء يقول جاس��������ب إنهم 
"يرفعن دعاوى ضد أزواجهن ملجرد رفع صوته 
عليه��������ن ام��������ام اآلخري��������ن"،  الفتا إل��������ى أن "تقدير 
األش��������خاص أنفس��������هم ه��������و م��������ا يميز ب��������ني حق 

التأديب والعنف".
أما إذا ما وصل ح��������ق التأديب إلى العنف فيرى 
جاس��������ب أن "القان��������ون يعتب��������ره جريم��������ة ويرتب 
علي��������ه عقوبة وآث��������ارا اخرى ومنه��������ا التعويض، 
وبالنسبة للزوجة فان العنف ضدها قد يقابله 

حق التفريق".
م��������ن جانبه عرج قاض آخر وهو علي ابو رغيف 
على نص��������وص التي وضعها قان��������ون العقوبات 
العراق��������ي وس��������ماها أس��������باب االباح��������ة التي من 
ضمنه��������ا أيضا حق ممارس��������ة العنف في بعض 
واملصارع��������ة  كاملالكم��������ة  الرياضي��������ة  األعم��������ال 
مثال الت��������ي خصص لها باب خ��������اص من قانون 

العقوبات.
وأك��������د أبو رغي��������ف أن "حق التأديب له ش��������روطه، 
والح��������اق الض��������رر ينقل��������ه م��������ن حق ال��������ى جريمة 

يحاسب عليها القانون".
وبني أن "حقوق التأديب جاءت بنصوص والتي 
ال تصل إلى مرحلة االنتقام أو التعنيف، فهناك 
فرق بس��������يط بني التأدي��������ب والعن��������ف، والتقدير 

لسلطة املحاكم العراقية".

قضاة: "حق التأديب" ال يخول الرجل 
ممارسة العنف ضد زوجته

كربالء/ مروان الفتالوي
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حاوره/ عدنان صبيح

عدسة: حيدر الدليمي

وفي مقابلة مع "القض��������اء" قال رئيس جمعية 
القض��������اء العراق��������ي القاضي جاس��������م محمد ان 
الجمعية ه��������ي منظمة من منظم��������ات املجتمع 
املدن��������ي تس��������عى إل��������ى ان يك��������ون هن��������اك قانون 
خاص به��������ا، والكثير م��������ن املقترح��������ات قدمت 
من الجمعي��������ة بهذا الخصوص بغية اخذ دور 
اكب��������ر، فضال عن كونها الجمعية الوحيدة في 
العراق التي تعنى بش��������ؤون القاضي العراقي 

وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجة مشكالته. 
وفي ما يأتي نص الحوار مع رئيس الجمعية 

القاضي جاسم محمد.

* بداية ممن تتكون جمعية الق�ضاء 
العراقي؟

- ف��������ي ما يتعلق ب��������األدوار الت��������ي تضطلع بها 
جمعي��������ة القض��������اء العراق��������ي، فالجمعية تضم 
القض��������اة الراغب��������ني باالنضمام اليها،  س��������واء 

ضمن املؤسسة القضائية او املتقاعدين. 
ويت��������م اختي��������ار رئي��������س الجمعية ع��������ن طريق 
االنتخاب��������ات الت��������ي تج��������رى م��������ن قب��������ل جميع 
القضاة ف��������ي جمعية القض��������اء العراقي، وهذه 
االنتخاب��������ات تجرى في موعده��������ا بعد انتهاء 

فترة رئيس الجمعية املقرر بصورة مباشرة.

* ممن تتكون اجلمعية؟
- تتكون الجمعية من جميع الس��������ادة القضاة 
املنتم��������ني ال��������ى مجل��������س القض��������اء االعل��������ى أي 
املس��������تمرون ف��������ي الخدمة وكذل��������ك املتقاعدين. 
وهن��������اك مجلس للجمعية ويتكون من أعضاء 
دائم��������ني واحتي��������اط، وهن��������اك ايض��������ا اعض��������اء 
ارتباط بني الجمعية وبني محاكم االستئناف 
بالنسبة للمحاكم التي ال يوجد فيها اعضاء 

دائمني او احتياط في الجمعية.

* كيف هي طبيعة اجتماعات املجل�س 
ودوريتها، وهل هناك اجتماعات 
طارئة، ويف اي املوا�ضيع تكون؟

- االجتماع��������ات يح��������دد لها وق��������ت معني وكل 
ش��������هر هناك اجتماع، يحدد م��������ن قبل رئيس 
الجمعي��������ة او اعض��������اء مجل��������س االدارة وتتم 
بص��������ورة دوري��������ة. وهناك اجتماع��������ات طارئة 
مرتبط��������ة بالظ��������روف التي تتطل��������ب ان يكون 
هناك اجتماع لتدارس قضايا تمس القاضي 
العراق��������ي وطبيع��������ة عمله بما يتناس��������ب مع 
ض��������رورات املرحلة التي تس��������توجب الوقوف 
عنده��������ا، وآن��������ذاك يصبح االجتم��������اع الطارئ 
واحدا م��������ن القضايا التي تضاف الى مهامه. 
فض��������ال ع��������ن  مواضي��������ع االجتماع��������ات الت��������ي 
تناقش ما مطلوب منها وفق ما قدمه السادة 
القضاة املنتمون الى الجمعية وكيفية ايجاد 
الحل��������ول الالزمة له��������ذه املقترح��������ات وإيجاد 
آليات الحل، ويتم التعامل مع ما يتم طرحه 
من قبل الس��������ادة القضاة م��������ن مطالب تخص 
القاضي العراقي التي يمكن للجمعية القيام 
به��������ا بالتنس��������يق العالي جدا ب��������ني الجمعية 

وبني مجلس القضاء االعلى.

* ما هو دور اجلمعية؟
- دور الجمعي��������ة ه��������و مكم��������ل ل��������دور جمي��������ع 
الس��������ادة القضاة في دعم العملية القضائية، 
وم��������ا يتطلب��������ه منه��������ا للنهوض بذل��������ك الدور  
وال يمك��������ن القيام بذلك م��������ن دون التعاون مع 
املؤسس��������ة القضائي��������ة، فضال ع��������ن ان مجلس 
القض��������اء االعل��������ى دائم��������ا م��������ا كان ويكون هو 
صمام االم��������ن واملرجع للس��������ادة القضاة وان 
كل مطال��������ب القضاة داخ��������ل الجمعية تعرض 
عل��������ى مجلس القضاء االعل��������ى. وبالتالي فان 
الجمعي��������ة دورها للقيام ببع��������ض املهام التي 
تخص مطالب القضاة والتي يرتئي مجلس 

القضاء األعلى القيام بها.
* رئي�س الإ�ضراف الق�ضائي ورئي�س 

جمعية الق�ضاء العراقي، ماذا يعني 
ذلك، وما هي امل�ضرتكات يف العمل، 
وهل هناك ت�ضارب بينهما من ناحية 

الأدوار؟
- اإلش��������راف القضائي ش��������يء وجمعية القضاة 
العراق��������ي ش��������يء آخ��������ر، فالجمعي��������ة ه��������ي م��������ن 
منظم��������ات املجتم��������ع املدني وهيئة اإلش��������راف 
القضائ��������ي مؤسس��������ة م��������ن مؤسس��������ات الدولة 
العراقي��������ة، وج��������زء م��������ن املؤسس��������ات الخاصة  
بمجل��������س القضاء األعل��������ى. وال اعتقد ان هناك 
تعارضا بني االشراف القضائي وبني جمعية 

القضاة العراقي.

 * �ضف لنا كيفية النت�ضاب اىل 
اجلمعية، وعم يتحدث نظامها 

الداخلي؟
- كل ق��������اض س��������واء أكان منتمي��������ا الى مجلس 
القضاء األعلى ومازال ي��������زاول املهنة، او كان 
م��������ن املتقاعدي��������ن، ل��������ه الحق ف��������ي االنتماء الى 
الجمعية عن طريق تقدي��������م الطلب باالنتماء 
إلى الجمعية، وتتم املوافقة من خالل مجلس 
إدارة الجمعي��������ة وال توجد ش��������روط تفرضها 
جمعي��������ة القض��������اء العراقي من اج��������ل االنتماء 
اليه��������ا، اذ تعتق��������د الجمعي��������ة ووف��������ق نظامها 
الداخلي بان كل من وصل الى مرتبة القاضي 
ا من املؤسسة القضائية،  فان ذلك يعني جزء
وال يوج��������د هن��������اك تفريق بني ق��������اض وقاض 

اخر. 

* هناك ترقية يف اأع�ضاء اجلمعية ؟ 
وفق اي اآلية؟

- الجمعي��������ة تعد منظمة من منظمات املجتمع 
املدن��������ي وال توجد هناك ترقي��������ة داخل اعضاء 
الجمعية، فكل اعض��������اء الجمعية هم أصحاب 
امتياز بالنس��������بة لن��������ا، وكل مس��������ائل الترقية، 
تأتي عن طريق االنتخ��������اب الذي بدوره يكون 
مجل��������س إدارة للجمعي��������ة ويوفر أج��������واًء حرة 
للتنافس م��������ن اجل خدمة القض��������اة العراقيني 
وبذل��������ك ال يمكن اعتباره��������ا ترقية ألنها اجواء 
انتخابية للكل مس��������موح باملشاركة بها وغير 

مقتصرة على احد.

* جمعية الق�ضاء ، هي مبثابة ماذا؟ 
هل هي نقابة للق�ضاة ؟ ام منظمات 

جمتمع مدين؟ 
- الجمعي��������ة ليس��������ت نقابة، ب��������ل منظمة مدنية 
وال تقوم بم��������ا تقوم به النقابة اال انه ال يوجد 
هن��������اك من املنظمات تمثل القض��������اة العراقيني 

سوى جمعية القضاء العراقي.

* وهل هناك قانون ينظم عملها؟
- هناك نظام داخلي للجمعية وال يوجد لديها 
قان��������ون ينظم عملها، ويترك��������ز تنظيمها فقط 
على نظامها الداخلي، وهناك مقترح قدم من 
قبل البعض من اعضاء الجمعية، هو تشريع 
البرمل��������ان العراقي قانونا خاص��������ا بالجمعية، 
وهو من املواضيع قيد الدراس��������ة، ونتمنى من  
السلطة التشريعية ان تأخذ املوضوع بجدية، 
وذل��������ك لل��������دور الكبير ال��������ذي تقوم ب��������ه جمعية 
القضاء العراقي والدور التكاملي بينها وبني 

مجلس القضاء األعلى. 

* ومبن ترتبط هذه اجلمعية ؟ هل هي 
م�ضتقلة - ام  ان هناك ارتباطا بينها 

وبني ال�ضتئنافات؟
- طبع��������ا، هن��������اك ارتب��������اط ب��������ني الجمعية وبني 
كافة االس��������تئنافات غير مانع الس��������تقالليتها، 
ان  يمن��������ع  ال  ان��������ه  اال   ، مس��������تقلة  فالجمعي��������ة 
يك��������ون هناك دور تكامل��������ي بينها وبني جميع 
االستئنافات وكما اشرنا ان هناك ممثلني من 
كافة املحاكم العراقية داخل الجمعية، ملعالجة 
الكثي��������ر م��������ن االم��������ور خاصة ف��������ي م��������ا يتعلق 

بالسادة القضاة.

* حامل هوية جمعية الق�ضاء العراقي 
يتمتع باحل�ضانة )ح�ضب النظام 

الداخلي( هل ذلك ينطبق على الق�ضاة 
املتقاعدين  اي�ضا ام فقط على من هم 

موجودون داخل اخلدمة؟ 
-  حام��������ل هوية جمعية القض��������اة العراقي هو 
حتم��������ا يتمت��������ع بالحصانة وفي رأي��������ي ان ذلك 

ال ينطبق عل��������ى القضاة املوجودين في العمل 
القضائ��������ي او مجلس القضاء االعلى فحس��������ب 
ب��������ل حتى  على القض��������اة املتقاعدين الحاملني 

لهوية جمعية القضاء العراقي. 

* وما هي الفائدة التي تعطيها 
اجلمعية للقا�ضي العراقي؟

جاه��������دة  تح��������اول  الجمعي��������ة  ان  حقيق��������ة   -
بالتع��������اون مع مجلس القضاء  االعلى ايجاد 
بعض الحلول وتس��������تمع إلى مطالب القضاة 
العراقي��������ني. اي ان هناك بع��������ض االمور ممكن 
ان تعرض على الجمعية. والجمعية تناقش 
تل��������ك املطالب في اجتماعاته��������ا، و تعمل على 
إيج��������اد الحل��������ول واملس��������تلزمات الضروري��������ة 
ملعالجة املشكالت، وهناك تكامل بني مجلس 
القض��������اء االعلى والجمعية  في معالجة امور 
القض��������اة، لدع��������م املس��������توى القضائي، وهدف 
الجميع طبعا هو دعم املؤسس��������ة القضائية، 
وال يختلف في ذلك سواء أكان قاضي صنف 
اول او ثان��������ي او ثال��������ث او راب��������ع. والجمي��������ع 
واجبه��������م هو تعزي��������ز وجود وق��������وة القاضي 
العراقي، عن طريق ثقة القاضي بنفس��������ه من 
خالل اعط��������اء القاضي الدور الكبير من خالل 
اس��������تقالل ق��������راره ومعالج��������ة املعوق��������ات التي 
تظه��������ر للقاض��������ي أثن��������اء اداء عمل��������ه، وإيمانه 
الحقيق��������ي بالدور املطلوب من صاحب املهنة 
املهمة التي تعتبر أساسا يبنى على املجتمع 
ويحق��������ق تطلعاته ويضمن له العيش بعدالة 

تسود الجميع.

* هل هناك �ضوابط معينة ت�ضعها 
جمعية الق�ضاة العراقيني متنح من 

خاللها امتيازات للق�ضاة مقارنة 
بالدور املهم والقوي الذي يقومون 

به؟.
- جمعي��������ة القضاء العراقي من خالل ما عرفت 
به في نظامه��������ا الداخلي وهي رابطة قضائية 
الغرض منها تعزيز اواصر التضامن واالخاء 
بني القض��������اة واعضاء االدعاء الع��������ام ورعاية 
مصالحهم ودعم مسيرة استقالل القضاء، اذن 
الغاية هي تعزيز اواصر التعاون واالخاء بني 
القضاة العراقيني كافة، سواء أكان بني قضاة 
مجلس القضاء العراقي في كافة االستئنافات 
او قضاة اقليم كردس��������تان ورعاية مصالحهم 
اي انجاز امور القضاة بالتعاون مع الجهات 
داخ��������ل مجلس القضاء االعل��������ى.  وايضا هناك 
دور مه��������م م��������ن ادوار ومه��������ام الجمعي��������ة ه��������و 
دعم واس��������تقالل القضاء من خ��������الل تعزيز ثقة 
القاضي بنفس��������ه، وتلك اهداف ايضا يس��������عى 

لها مجلس القضاء االعلى.

* هل من اهداف اأخرى للجمعية ؟
- اكي��������د فان النظام الداخل��������ي للجمعية  لعام 
2007حدد مجموعة م��������ن االهداف  للجمعية 
ف��������ي مادت��������ه الرابعة ومنه��������ا كم��������ا ذكرنا هو 
العم��������ل على تعزي��������ز مبدأ اس��������تقالل القضاء 
وع��������دم التدخل في ش��������ؤونه، وتعزيز الوالية 

العامة )للقضاء( على االش��������خاص الطبيعية 
واملعنوي��������ة كافة، وكذلك التأكي��������د على تمتع 
القاضي وعض��������و االدعاء الع��������ام بالحصانة 
القضائية، والس��������عي الى دع��������م القدرة املالية 
للقض��������اة وجعل رواتبهم مجزية وتتناس��������ب 

مع املتغي��������رات االقتصادية، وتوفير الس��������كن 
املناس��������ب للقض��������اة، فضال عن نش��������ر الثقافة  
القانونية من خالل عق��������د اللقاءات والندوات 
واملؤتمرات، وهناك هدف مهم ايضا تضطلع 
به الجمعية وهو توثيق اواصر التعاون مع 
دول العالم من اجل تبادل الخبرة واملعلومات 

من خالل املؤتمرات والندوات.

 - وهل هناك دور للجمعية يف عملية 
متابعة الق�ضاة ملا يجري يف العامل 

واأي حتديثات او تغيريات جترى على 
القوانني؟

- نع��������م ، ف��������أن احد م��������ن اه��������داف الجمعية هي 
نش��������ر الثقافة القانوني��������ة، وذلك يتم من خالل 
الن��������دوات واملؤتمرات املش��������تركة، وتش��������جيع 
القضاة أفرادا او مجاميع باعداد الدراس��������ات 
والبحوث التي تعالج مشكالت العمل وتطور 
العمل القضائ��������ي، باالضافة الى التعاون مع 
اس��������اتذة القانون في كليات القانون العراقية 
والعربية واالجنبية م��������ن اجل تقريب الواقع 
األكاديمي الى الواقع العلمي. وال ننس��������ى ان 
يكون م��������ن مهامنا التنس��������يق م��������ع املنظمات 
الثقافي��������ة والدولية املهتم��������ة بقضايا حقوق 
االنس��������ان وقضايا الصكوك بغية االستفادة 
م��������ن خبرته��������ا ومعلوماته��������ا، طبع��������ا وهناك 
مش��������روع إلصدار مجلة قضائية متخصصة 

خاصة بالجمعية.

* هل هناك اأطراف او جهات تدعم 
اجلمعية؟

- الجمعية تتمتع باستقالل مالي وإداري، فان 
له��������ا مالية خاصة تتأتى من الس��������ادة القضاة 
املنتم��������ني ال��������ى الجمعي��������ة وهذه االش��������تراكات 
مح��������ددة تدف��������ع بش��������كل دوري، وأيض��������ا ف��������ي 
أمورها اإلدارية هي مستقلة، ولها ايضا حق 
تملك األموال املنقول��������ة وغير املنقولة بصورة 

مستقلة لتنفيذ أهدافها.

* هل اإن جميع الق�ضاة العراقيني 
منتمون اىل اجلمعية؟

- ليس جميع القض��������اة العراقيني منتمني الى 
الجمعية فهناك قس��������م منتمون وقس��������م ال، وال 
يوج��������د فرض باالنتم��������اء الن الف��������رض يمحي 
أهدافه��������ا،  ويع��������ارض  الجمعي��������ة  اس��������تقاللية 
وهن��������اك قض��������اة تابعون الى إقليم كردس��������تان 
ايضا منتمون ال��������ى الجمعية والجميع مخير 

بذلك.

* هل كون رئي�س جمعية الق�ضاء 
العراقي رئي�ضا لالإ�ضراف الق�ضائي 

يجعل ذلك �ضاغطا على الق�ضاة 
لالنتماء اىل اجلمعية؟

- أب��������دًا ال يوج��������د هن��������اك إجبار ف��������ي موضوع 
االنتم��������اء ، فالقاض��������ي يطب��������ق القان��������ون وهو 
االدرى واالعل��������م بما يعني اس��������تقالل القضاء 
وهدف مجلس القضاء األعلى هو االستقالل.

* هل من رادع ت�ضتعمله اجلمعية للحد 
من حالت معينة يقوم بها البع�س؟  

- ه��������دف الجمعية كم��������ا بّيّنا ه��������و العمل على 
تعزي��������ز اس��������تقالل القضاء وع��������دم التدخل في 
ش��������ؤونه واالصل في الجمعية هو ذلك وهذه 
املس��������ائل هي خاصة بمجلس القضاء االعلى 
واي خلل في الس��������لوك املهني للقاضي يخص 
مجلس القضاء االعلى والجمعية ليست جهة 
رقابي��������ة بق��������در ماه��������ي منظمة تس��������عى الى ان 
تتكامل مع القضاة لتعزيز وجودهم وإيضاح 
دوره��������م. واص��������ل الرقاب��������ة يعود الى الس��������لطة 

القضائية ومجلس القضاء األعلى.

* ماذا عن هيكليتها؟
- للجمعي��������ة بحس��������ب امل��������ادة الس��������ابعة م��������ن 
قانونه��������ا هيئ��������ة عامة وه��������ذه الهيئ��������ة تضم 
جمي��������ع أعضائه��������ا املنتمني لها واملس��������جلني 
في س��������جالتها، وتختص هذه الهيئة العامة 
بمناقش��������ة اعم��������ال مجل��������س ادارة الجمعي��������ة 
وتصديق الحساب النهائي للميزانية واقرار 
ميزاني��������ة جدي��������دة يعدها املجلس للس��������نتني 
املقبلتني، والنظر في شؤون االعضاء والبت 
فيه��������ا، وانتخ��������اب أعض��������اء مجل��������س اإلدارة. 
ويتأل��������ف مجل��������س االدارة من رئيس وس��������تة 
أعض��������اء أصليني وثالث��������ة اعض��������اء احتياط، 
ويتم انتخاب املجلس باالقتراع العام السري 
كل سنتني ويتم انتخاب الرئيس ونائبه من 

قبل أعضاء املجلس.
وتعق��������د الهيئة العام��������ة للجمعي��������ة اجتماعا 
واحدا كل س��������نتني، فضال عن االيام العش��������رة 
األول��������ى من ش��������هر آذار من كل س��������نة، ويجوز 
له��������ا كذلك ان تعق��������د اجتماعا غي��������ر اعتيادي 
ف��������ي حالتني وهما طلب من مجلس اإلدارة او 
باتفاق عش��������رة من أعضائها على ان يتم ذكر 

سبب دعوة الهيئة العامة لالجتماع. 

* ما هي ال�ضروط الواجب توفرها 
برئي�س جمل�س الإدارة؟

- يش��������ترط في من ينتخب رئيسا للمجلس ان 
يكون عضوا أصلي��������ا في املجلس وأمضى في 
القضاء او االدعاء العام مدة ال تقل عن خمس 
عش��������رة س��������نة، علما ان رئيس مجلس القضاء 

االعلى هو رئس فخري للجمعية.

 * هل تتم ا�ضت�ضارة جمعية الق�ضاء 
العراقي يف امور معينة او طلب 

خربتها  ؟
- العم��������ل ب��������ني الجمعي��������ة ومجل��������س القض��������اء 
العراقي كما قلنا هو عمل تكاملي ومن املمكن 
ان يك��������ون هذا موجود اال انه لم يطرح بعد الن 
الجمعي��������ة في طور تكوينه��������ا وبنائها كونها 
تأسس��������ت ع��������ام 2007 وتحتاج ال��������ى وقت اكثر 

إلتمام مشروعها الذي أسست من اجله.

* هل هناك �ضعي اإىل اأن تكون تلك 
املوؤ�ض�ضة معرتفا بها من قبل الدولة 

العراقية؟
- هن��������اك س��������عي الن يك��������ون لها قان��������ون خاص 
بها وتقدم��������ت من اجل ذل��������ك مقترحات كثيرة 
حالها ح��������ال الجمعيات االخرى وتصبح مثل 
باق��������ي الجمعي��������ات املعت��������رف به��������ا ، ولكن هي 
حالي��������ا موافق عليها من قبل رئاس��������ة الوزراء 

باعتباره��������ا منظم��������ة م��������ن منظم��������ات املجتمع 
املدني.

* هل هناك بناية خا�ضة بجمعية 
الق�ضاء العراقي؟

- حاليًا ال توجد هناك بناية مستقلة للجمعية 
لك��������ن اآلن هن��������اك مقر له��������ا مس���������تأجر من قبل 
مجلس القضاء األعلى، ونس��������تثمر ذلك املكان 

باعتباره قريبًا من عمل القضاة.

* هل هناك اأفرع لها يف باقي 
املحافظات العراقية؟ وكيف يتم 

التن�ضيق ؟
ف��������ي املحافظ��������ات  ف��������روع  - ال توج��������د لديه��������ا 
والتنس��������يق يت��������م من خ��������الل أعض��������اء مجلس 
الجمعية الذي��������ن ينتمون الى كافة املحافظات 
العراقية وجميع االس��������تئنافات، ويتم تحديد 
اختي��������ار اح��������د القض��������اة عض��������و ارتب��������اط م��������ع 
الجمعية في االستئنافات التي ال تملك ممثال 

لها في الجمعية.

* كيف يتم الرتتيب مع الق�ضاة يف 
اقليم كرد�ضتان؟

- هناك قس��������م م��������ن قض��������اة اقليم كردس��������تان 
منتمون ال��������ى الجمعية فاذا حصل هناك امر 
وجب التنس��������يق مع قضاة اقليم كردس��������تان، 
ويتم ع��������ن طريق اولئك القض��������اة املوجودين 
داخ��������ل الجمعية، وذلك يعبر عن ش��������يء مهم 
وه��������ي وح��������دة القض��������اء العراق��������ي وتطلعات 
القض��������اة بص��������ورة عام��������ة ال��������ى دع��������م العمل 

القضائي.

* كيف وجدت تعاون جمل�س الق�ضاء 
العلى مع جمعية الق�ضاء العراقي؟

- التع��������اون ممت��������از ج��������دا ونس��������عى ان يك��������ون 
للجمعي��������ة دور كبي��������ر في معالجة  املش��������كالت 
الت��������ي يعاني منه��������ا القضاة، وكذل��������ك تحقيق 

اهداف الجمعية.

* كانت يف الفرتة املا�ضية هجمة على 
الق�ضاة العراقيني وح�ضل هناك خلط 

يف و�ضائل العالم واتهام لبع�س 
الق�ضاة، كيف كان دور اجلمعية يف 

رد تلك الهجمة التي مت�س القا�ضي 
العراقي ؟

- جمعية القضاء العراقي تتكون من مجموعة 
كبي��������رة م��������ن القض��������اة العراقي��������ني وكل ق��������اض 
حري��������ص عل��������ى س��������معة القض��������اء العراقي، بل 
ودعم دور القضاء العراقي املعروف بتاريخه 
املش��������رف وهو م��������ن أفضل األنظم��������ة القضائية 
في اغلب الدول العربي��������ة فالقضاة العراقيون 
مس��������تقلون وكل قاض عراق��������ي هدفه املحافظة 
على س��������معة القضاء، وال ننس��������ى التضحيات 
الكبيرة التي قدمها القاضي العراقي من اجل 
مهنته، واملحاوالت التي تريد اإلخالل بسمعة 
القض��������اء ال تأخ��������ذ مناله��������ا للتاريخ املش��������رف 

للقضاء العراقي.

وف��������ي الخت��������ام م��������اذا تقول بح��������ق القاضي 
العراقي؟

العراقي��������ني  القض��������اة  ان  اق��������ول  ان  اري��������د   -
يتفوقون على القضاة ف��������ي الدول االخرى 
بسبب الخبرة التي اكتسبوها من القضايا 
التي م��������رت على الع��������راق الس��������يما قضايا 
اإلرهاب وغس��������يل االموال وقضايا الفساد 
االخ��������رى، وقد ش��������ارك القض��������اة العراقيون 
املختصني بقضايا غسيل االموال بدورات 
ف��������ي فرنس��������ا، وبع��������د رجوعه��������م اوضحوا 
لنا ب��������ان القاضي العراق��������ي يمتلك الخبرة 
الجي��������دة في ذلك املجال ي��������وازي الكثير من 
هذه ال��������دول املتقدم��������ة. وقد ن��������ال االهتمام 
ما طرح��������وه امام القضاة الفرنس��������يني وقد 
بينوا لنا بان القضاة الفرنسيني اوضحوا 
للقضاة العراقي��������ني بانهم يمتلكون خبرة 
عالي��������ة بقضايا غس��������يل االموال والفس��������اد 

املالي.

من أهداف جمعية القضاء العراقي تعزيز استقالل القضاء نشر الثقافة القانونية، وذلك يتم من خالل الندوات واملؤتمرات 
املشتركة، وتشجيع القضاة بإعداد الدراسات والبحوث التي تعالج مشكالت العمل وتطوير العمل القضائي، باإلضافة الى 

التعاون مع أساتذة القانون في كليات القانون العراقية والعربية واألجنبية من اجل تقريب الواقع األكاديمي الى الواقع 
العلمي. وكذلك العمل التكاملي مع مجلس القضاء األعلى لتعزيز ثقة القاضي بقدراته ودعم استقالل القضاء.

رئيس جمعية القضاء العراقي:

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
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2nd Year  Issue (18) April 2017 

* دور الجمعية مكمل لدور جميع القضاة في دعم العملية القضائية، 
وال يمكن القيام بذلك من دون التعاون مع املؤسسة القضائية، وان كل 

مطالب القضاة داخل الجمعية تعرض على مجلس القضاء كونه صمام 
األمان ومرجع القضاة.

* القضاة العراقيون يتفوقون على قضاة املنطقة بسبب الخبرة 
التي اكتسبوها من القضايا التي مرت على البالد السيما قضايا 

اإلرهاب وغسيل األموال وغيرها.

* ليس جميع القضاة منتمني الى الجمعية، وال يوجد فرض 
باالنتماء الن الفرض يمحي استقاللية الجمعية ويعارض أهدافها، 

وهناك قضاة تابعون إلى إقليم كردستان منتمون لها.

قال إن "أعضاءنا مستمرون يف العمل ومتقاعدون"

تعزيز استقالل القضاء في طليعة 
أهدافنا.. وال شروط لالنتماء

■ القاضي جاسم محمد عبود
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
4ملفات جنائية
..

الخطأ الفاحش بين العقوبة 
والتنبيه 

رؤية
قانونية

مما ال ش��������ك فيه، إن الخط��������أ الفاحش يختلف ف��������ي مفهومه عن الخطأ 
بمعناه العام الوارد في القانون املدني رقم 40 لسنة 1951 املعدل وقانون 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل، إذ  يختلف في صوره عن صور 
الخطأ القائمة على اإلهم��������ال والرعونة وعدم االحتياط وعدم االنتباه 

وعدم مراعاة القوانني واألنظمة.
 فالخطأ الفاحش، ال هو بالخطأ اليس��������ير وال بالجس��������يم، وسندنا في 
ذلك عدم تحقق املسؤولية بنوعيها  الجزائية أو املدنية على من ينسب 
إلية، بخالف ما يترتب على الخطأ بمفهومه الجنائي واملدني من أثار، 
ولعل الحكمة في ذلك تكمن بما يتمتع به القاضي من حصانة وضمانة 
وحماية عند ممارس��������ته لعمل��������ه القضائي، ناتجة من مبدأ اس��������تقالل  
القاضي والقضاء )القضاء مس��������تقل ال س��������لطان عليه لغي��������ر القانون(، 
الذي يعد من املبادئ  لدستورية والقانونية، أكد عليه قانون التنظيم 
القضائي رقم 160 لسنة 1979 املعدل وقانون مجلس القضاء االعلى رقم 
45 لس��������نة 2017 في صلب أحكامه، إضافة الى أن الحكم الصادر من أي 
محكمة جزائية أو مدنية قابل للطعن وفقا ألحكام القانون أمام الجهة 
املختصة بنظر الطعن وعلى رأسها  محكمة التمييز االتحادية املوقرة، 
مما يعني إمكاني��������ة معالجة ما تضمنه من خط��������أ،  والخطأ الفاحش 
بمعناه اللغوي ناتج عن كل أمر ال يكون موافقا للحق والعدل، والفحش 
ضرب��������ا من ض��������روب الجهل ونقصا للحلم، وعلى أس��������اس ما تقدم فأن 
الخطأ الفاحش هو حصيلة الجهل باملبادئ القانونية األولية س��������واء 
أكانت شكلية أم موضوعية، أو نتيجة إلغفال الوقائع وعدم فهمها أو 
تكيفه��������ا التكيف القانوني الصحيح، وهذا ما أكدته امل��������ادة )56 / أواًل(

من قانون التنظيم القضائي انف الذكر، وان الجهة التي تتولى توجيه 
للقاضي إذا ما توافرت مس��������بباته، جهات الطع��������ن باألحكام والقرارات 
)الهيئة التمييزية( كمحكمة التمييز االتحادية ومحكمة االس��������تئناف 
والجناي��������ات بصفتيهم��������ا التمييزية، وتحفظ نس��������خة منه في س��������جل 
األخطاء الفاحشة وفي االضبارة الشخصية، ألخذه بنظر االعتبار عند 
الترقية أو عند تولي أحد املناصب القضائية، ولذا فان الخطأ الفاحش 
يقترب في مفهومه من التنبيه الذي يتم فرضه )بس��������بب خطأ قانوني 
يظه��������ر أثناء التدقيقات التمييزية أو خطأ إداري أو بس��������بب مخالفات 

واجبات ومقتضيات الوظيفة( من قبل السيد رئيس مجلس
القض��������اء االعلى أو من قبل رئيس محكمة التمييز االتحادية أو رئيس 
االستئناف وفقا للتفصيل الوارد ذكره باملادة )57( من قانون التنظيم 

القضائي املذكور أنفًا.
كما يقترب الخطأ الفاحش في مفهومه من التوجيه الذي يتولى رئيس 
هيأة اإلشراف القضائي صالحية توجيه استنادا ألحكام املادة )10( من 
قانون اإلشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016، ويكون التنبيه أو التوجيه 
بكتاب يوجه الى القاضي وتودع نسخة منه في االضبارة الشخصية، 
ويترت��������ب على التنبيه أو التوجي��������ه ما يترتب على الخطأ الفاحش من 
أثار، ويثار التساؤل بشأن التكييف القانوني للخطأ الفاحش والتنبيه 
والتوجي��������ه فيما اذا كان اي منهم��������ا يمثل عقوبة انضباطية من عدمه، 
وكيفية معالجة االثار املترتبة على الخطأ الفاحش وهذا ما سنتناوله 

في العدد القادم.

وق��������ال أب��������و اس��������الم ف��������ي حديث مع 
"القضاء"، إن "تنظيم داعش سيطر 
ف��������ي منتص��������ف الع��������ام 2014 عل��������ى 

مدينتي في قضاء الحويجة".
وأض��������اف "كانت الس��������اعة الحادية 
عشر ظهرًا عندما انسحبت القوات 
العراقي��������ة، وب��������دأ انتش��������ار عناصر 
تنظيم داعش، الوضع بدا مرتبكًا، 
والعج��������الت  متوت��������رة  والش��������وارع 

مسرعة".
وأش��������ار أبو اس��������الم إلى أن "تسارع 
االح��������داث أجبرني على العودة إلى 
منزلي، وف��������ي الطري��������ق صادفتني 
عجل��������ة لش��������خص ملثم طل��������ب مني 

الركوب لغرض إيصالي".
ولف��������ت أب��������و اس��������الم إل��������ى "س��������ؤال 
طرحته علي��������ه عما ج��������رى، فقال ال 
وجود للقوات العراقية بعد اليوم، 
س��������يطرة  تح��������ت  االن  فالحويج��������ة 
املجاهدين"، في اشارة إلى عناصر 

تنظيم داعش.
وأورد أن "الش��������خص أخذن��������ي إل��������ى 
منزلي وهو يعرف مكانه بالضبط، 

دون أن أرش��������ده، حت��������ى تب��������ني أن��������ه 
ج��������اري، بع��������د أن أماط اللث��������ام عن 
وجهه طالبًا مني تلبية نداء زعيم 
التنظيم وااللتحاق بركب املقاتلني 
س��������ريعًا". واس��������تطرد أبو أسالم أن 
"ميول��������ي الدينية س��������اعدتني على 
تلبية الطلب بعد مدة من التفكير، 
باس��������تعدادي  أبلغت��������ه  حينه��������ا 

لالنخراط في صفوف التنظيم".
عل��������ى  كان  "االلتح��������اق  أن  وأردف 
مرحلت��������ني، األول��������ى دورة عقائدية 
اطلعنا فيها عل��������ى كتب ذات طابع 
متشدد تتحدث عن الجهاد وحور 
الع��������ني، واألخ��������رى مرحل��������ة تأهيل 
بدني ورياضي وعسكري وتدريب 

على اسلحة الكالشينكوف".
واستطرد أبو إس��������الم أن "التنظيم 
أخذ منا البيع��������ة إلى الخليفة على 
ث��������الث مرات ب��������دأت من��������ذ التحاقنا 
ب��������أول دورة وآخرها مل��������ا تخرجنا 

أمام الوالي الشرعي".
وأف��������اد ب��������ان "اس��������تمارة تلقيناه��������ا 
لغ��������رض ملئه��������ا، حي��������ث طل��������ب منا 

ترش��������يح ثالثة دواوين نعمل فيها 
يق��������وم التنظيم باختي��������ار احداها، 
وأن��������ا ق��������د اخت��������رت اإلع��������الم كوني 
مصاب��������ا بم��������رض )الرب��������و( ال اقوى 
على القتال، كما لدّي مهارات على 
القيام  على  تس��������اعدني  الحاسوب 

بواجبي".
واستطرد أن "اهتماماتي االعالمية 
تع��������ود مل��������ا قب��������ل تأس��������يس تنظيم 
داعش، حيث كنت اشاهد اصدارات 
تنظي��������م القاعدة من خ��������الل مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي وتحدي��������دًا 
"ولع��������ي  أن  مؤك��������دا  )تويت��������ر("، 
بالتنظي��������م س��������اعدني عل��������ى حفظ 
العدي��������د م��������ن االص��������دارات البو بكر 
البغ��������دادي وابو محم��������د العدناني 

عن ظهر قلب".
عل��������ى  واف��������ق  "التنظي��������م  أن  وأورد 
ف��������ي مج��������ال اهتماماتي  انخراطي 
وقام بتنس��������يبي إلى نقطة إعالمية 
تابع��������ة لوالي��������ة دجلة ف��������ي منطقة 
الزاب". وش��������رح أبو اس��������الم النقطة 
االعالمية بأنها "عبارة عن )كرفان( 

يوجد فيها مكتب وجهاز حاسوب، 
مرتبط بشاشة عمالقة في الخارج، 
يعرض فيه��������ا نش��������اطات الواليات 
وخطاب��������ات  للتنظي��������م  التابع��������ة 
مقتله،  قبل  والعدنان��������ي  البغدادي 
ومجهزة بخط كهربائي استثنائي 

غير مشمول بالقطع املبرمج".
واشار إلى أن "العرض كان لساعات 
الي��������وم،  ط��������وال  مس��������تمرًا  ولي��������س 
لكن��������ه غالبًا بع��������د املس��������اء، وتوجد 
للجلوس  كراس��������ي  النقط��������ة  خارج 
يتجمه��������ر  كان  حي��������ث  واملتابع��������ة، 
بعض االشخاص يصل عددهم في 
اإلصدارات املهمة إلى أكثر من مئة 
البع��������ض منهم اعضاء في التنظيم 

وآخرين من املواطنني العاديني".
واس��������تطرد أن "املواد الفيلمية كنت 
اتلقاه��������ا م��������ن مس��������ؤول االعالم في 
قاطع الزاب على حافظة الكترونية 
اس��������بوعيًا،  ميم��������وري(،  )ف��������الش 
طولها قد يصل في بعض االحيان 
عل��������ى  مصنف��������ة  س��������اعة   25 إل��������ى 
الواليات بحس��������ب جه��������ات االنتاج، 

فهن��������اك م��������ا يصلنا عبر مؤسس��������ة 
االعالم املركزي��������ة )الفرقان( واخرى 
م��������ن وكال��������ة اعم��������اق، ومؤسس��������ات 
احفاد الصحابة، وتجمع االسالم، 
واالعتص��������ام إضافة إلى مؤسس��������ة 
دابق". ويسترس��������ل أن "معرضًا كان 
لدي بالقرب من الشاشة، فيه علب ل� 
)املسواك( ومجلة دابق، وإصدارات 
النب��������أ، ومطبوعات أخرى جميعها 
ت��������روج لنش��������اطات التنظي��������م توزع 

مجانا".
ولف��������ت أب��������و اس��������الم إلى أن "قس��������مًا 
من األش��������خاص كانوا يقبلون علّي 
لغ��������رض الحص��������ول عل��������ى اق��������راص 
مدمجة لعمليات جديدة تم عرضها 
على الشاشة، حيث أعطيهم نسخًا 
مجانًا أو اقوم بتحوليها لهم على 

حواسيبهم الخاصة".
وأكد أن "نشاطاتي ال تقتصر على 
العرض ملرة واحدة، بل أس��������اعد من 
لم تتح له فرصة مش��������اهدة املقاطع 

واعيدها له مرة اخرى".
ويواصل "في اح��������دى املرات حصل 

نزاع ب��������ني عناصر تابعني للتنظيم 
طل��������ب كل واح��������د منه��������م مش��������اهدة 
مقاط��������ع من االرش��������يف حي��������ث أدى 
ذلك إلى اش��������تباك بااليدي على من 
يش��������اهد طلب��������ه أواًل، وقته��������ا قمت 

باطفاء الشاشة وعدم التدخل".
وافاد أبو اسالم أن "اصدارات مهمة 
قم��������ت بعرضه��������ا، م��������ن بينه��������ا قتل 
الطي��������ار االردني معاذ الكساس��������بة 
االقب��������اط  قت��������ل  وح��������ادث  حرق��������ًا، 
املصري��������ني عل��������ى الس��������احل الليبي، 
وجنود سوريني، واخرين عراقيني 
قتلوا باملوصل على ثالث وجبات 
والثانية  باالقف��������اص،  غرقًا  االولى 
قصف��������ًا بقذيف��������ة )ار بي ج��������ي( بعد 
وضعهم في عجلة، واألخير صعقًا 

بحبل متفجرات".
وقال ايض��������ًا أن "تصوير العمليات 
تك��������ون  أن  يج��������ب  والتعرض��������ات 
بكاميرات حديثة ومتطورة، حيث 
تس��������تخدم أكثر من واحدة لغرض 

توثيق املشاهد كاملة".
واضاف ان "هذه املش��������اهد التي قد 
تكون من ارب��������ع أو خمس كاميرات 
في بع��������ض االحيان يتم ارس��������الها 
عبر مس��������ؤول الخدمات في القاطع 

إلى املؤسسة االعالمية".
وافاد مسؤول نقطة الزاب االعالمية 
ب��������أن "اغلب امل��������واد كان��������ت لصالح 
مؤسسة الفرقان في والية املوصل 
حيث تتم دبلجتها وتقطيعها في 
فيلم موحد وتضمنيها ش��������عارات 
حماس��������ية  واناش��������يد  وخطاب��������ات 
قب��������ل ارس��������الها إلى جمي��������ع النقاط 

االعالمية".
التوثي��������ق  "عملي��������ة  أن  واس��������تطرد 
التلفزيون��������ي تم��������ر بث��������الث مراحل، 
وهي التصوي��������ر من قبل مصورين 
امل��������واد الفيلمية  محترفني، واعداد 
م��������ن الجهة املنتج��������ة، والعرض من 

خالل النقاط االعالمية".
وأكم��������ل ابو اس��������الم بالق��������ول "كنت 
اتمن��������ى أن اصبح مث��������ل العدناني، 
ناطقًا رسميًا باس��������م التنظيم، فله 
نبرت��������ه الخاصة، واس��������لوبه املؤثر 
ف��������ي مس��������امع املتلقي، الس��������يما في 
خطابت��������ه الت��������ي حمل��������ت عنواي��������ن 
)الع��������راق العراق، موت��������وا بغيظكم، 
يح��������ي من حي ع��������ن البينة، أن دولة 

االسالم باقية( ".

تصوير متعدد اجلهات وتقطيع متطور وعرض على شاشات كبرية للجمهور

مسؤول نقطة إعالمية لداعش: فيديوهاتنا 
تمر بثالث مراحل وتمنيت أن أكون العدناني

بغداد/  مصطفى الزبيدي

كشف مسؤول نقطة 
اعالمية في تنظيم 
داعش االرهابي، 
موقوف على ذمة 
محكمة التحقيق 
املركزية في بغداد، 
عن مراحل التوثيق 
واإلنتاج التلفزيوني 
للمؤسسات التابعة 
للتنظيم، مبينًا أن 
العرض إلى الجمهور 
كان يحصل من خالل 
شاشات كبيرة توجد 
في املناطق التي تحت 
سيطرته، موضحًا أن 
نشاطه يمتد أيضًا 
إلى توزيع مطبوعات 
داعش مجانًا.

■ نقطة اعالمية يتخذها التنظيم االرهابي مركزا لبث جرائمه على انصاره

اإلعدام لعشيق وزوجة خائنة قتال زوجا
بعد تنويمه بالمهدئات

احترقت في المطبخ فرفض الزوج 
عالجها.. ماذا قررت المحكمة؟

القضية  تفاصيل  وت��ذك��ر 
عليها  اط�����ل�����ع�����ت  ال�������ت�������ي 
"ال��������ق��������ض��������اء" ف��������ي إح��������دى 
محاكم الجنايات إن املرأة 
)ص��اح��ب��ة ال���دع���وى( التي 
تعيش حياة مستقرة مع 
زوجها وأطفالها، طمعت 
ف������ي ع�����الق�����ة غ����رام����ي����ة من 
صديق زوجها الذي تنكر 
يمارس  وظ�����ل  ل���ص���داق���ت���ه 
دار صديقه  ع��ل��ى  ال���ت���ردد 
بعالقة  ح�����ف�����ال  أن  إل���������ى 
غرامية دامت سنة كاملة.

ارتباطهما  ع��ام من  وبعد 
مشروع،  غ���ي���ر  ارت����ب����اط����ًا 
العشيقان  ي���ح���ت���م���ل  ل������م 
وج����ود ال�����زوج ع��ق��ب��ة أمام 
تطورت  ال���ت���ي  ع��الق��ت��ه��م��ا 
العالقات  ب�����دأت  س���ري���ع���ًا، 
ت���أخ���ذ ح��ج��م��ًا ك��ب��ي��رًا بني 
ال���زوج���ة وال�����زوج إل���ى حد 
ال يمكن للزوجة أن تطيقه 
يعدها  ع���ش���ي���ق  ب�����وج�����ود 
ب��ال��ك��ث��ي��ر وق���ف���ا ع��ل��ى باب 

االنتظار.
أن  القضية  أوراق  وت��ذك��ر 
اتفقا  وعشيقها  "ال��زوج��ة 
ال������������زوج بعد  ق����ت����ل  ع����ل����ى 
تفكير طويل ووعدها بأن 

يتزوجها بعد م��رور سنة 
على قتل زوجها".

احتاج العشيق إلى طرف 
ث��ال��ث ي��س��اع��ده ف���ي إتمام 
ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ط��ل��ب من 
ص��دي��ق��ه ات��م��ام األم����ر معه 
يبد  ل�������م  األخ�������ي�������ر  أن  إال 
رغ��ب��ة ب��ال��ق��ت��ل وخ��ش��ي من 
باملماطلة،  وأخ��ذ  مصيره 
الزوجة  ب��ع��ش��ي��ق  دف����ع  م���ا 
على أن يعتمد على نفسه 
وص��دي��ق��ت��ه ال��خ��ائ��ن��ة على 

تدبير امر قتل الزوج.
أح���ض���ر امل���ت���ه���م ك��م��ي��ة من 
الحبوب املخدرة واعطاها 
الضحية  زوج�������������ة  إل�����������ى 
ل���ت���ذوب ب��ع��ض��ا م��ن��ه��ا في 
ال���ش���اي، وف����ي اليوم  ق����دح 
نفسه انتظرت الزوجة نوم 
لزوجها  وأع�����دت  األط���ف���ال 
بالحبوب  محشودا  شايًا 
فلم يلبث ساعة حتى غط 

الزوج في نوم عميق.
جرى االتصال بني الزوجة 
والعشيق بعد ان تركت له 
ليحضر  م��ف��ت��وح��ًا  ال����ب����اب 
األخير إلى الدار حامال معه 
قطعة  م��ع  ح��رب��ة عسكرية 
حديدية )شيش( وفور ما 
ش���اه���د ال������زوج خ���ال���دا إلى 
ق��ام بتوجيه ضربة  ال��ن��وم 
ق��اض��ي��ة ب��واس��ط��ة الشيش 
إلى رأسها أتبعها طعنات 
بالحربة التي يحملها في 

ج��س��د امل��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه حتى 
يتأكد من خالصه تمامًا.

بعدها قام القاتل بتوثيق 
ي����������دي وأرج��������������ل ال������زوج������ة 
ب���واس���ط���ة شريط  امل��ت��ه��م��ة 
الصق إليهام اآلخرين بأن 
إل��ى عملية  ال���دار تعرضت 
سطو حتى أنه قام ببعثرة 
أث����������اث امل������ن������زل وأغ����������راض 
الزوجة واخذ سالحًا نوع 
ك��الش��ي��ن��ك��وف ع����ائ����دا الى 
ال�����زوج ث���م ذه���ب إل���ى داره 
ب��رم��ي الحربة  ق��ام  بعد أن 
مع بنطاله في خزان املياه 
بسبب  امل��ن��زل  ف��ي  الثقيلة 

تلوثها بالدماء.
ع���ن���د ض���ب���ط امل���ت���ه���م ادعى 
ب�����ان�����ه ب��������اع ال������س������الح ال����ى 
اعترف  األخ����ي����ر  ص���دي���ق���ه، 
املجنى  قتل  على  باتفاقه 
ع��ل��ي��ه أم����ام امل��ح��ك��م��ة لكنه 
بالحادث  اش���ت���راك���ه  أن���ك���ر 

ورف��������ض ذل�������ك ع����ن����دم����ا تم 
عرض األمر عليه.

قامت املحكمة باإلجراءات 
كشف  وإج����راء  التحقيقية 
الحادث  الداللة على محل 
نتائجه  ج������������اءت  ال������������ذي 
م������ط������اب������ق������ة الع�������ت�������راف�������ات 
املتهمني وكذلك الكشوفات 
املجنى  ج��ث��ة  ع��ل��ى  الطبية 

عليه.
م��������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا وض����ع����ت 
محكمة الجنايات القضية 
ووجدت  التدقيق  موضع 
باملتهم  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  ف�����ي 
اشتراكه  أنكر  فقد  الثالث 
ف�����ي ال������ح������ادث وح����ي����ث لم 
بعملية  دور  أي  ل���ه  ي��ذك��ر 
ال�����ق�����ت�����ل ف��������ي اع������ت������راف������ات 
انه  اال  وعشيقها  ال��زوج��ة 
ع��ل��م ب��االت��ف��اق ع��ل��ى القتل 
السلطات  ي����خ����ب����ر  ول���������م 
ارتكب  ق�����د  ي����ك����ون  ب����ذل����ك 
ف����ع����ال ي���ن���ط���ب���ق وأح�����ك�����ام 
قانون  م������ن   247 امل�����������ادة 
وتمت  العراقي  العقوبات 
إدانته بموجبها وتحديد 
ال���ح���ب���س خمس  ع��ق��وب��ت��ه 

سنوات بمقتضاها.
يتعلق  م�����������ا  ف�����������ي  أم��������������ا 
ب��امل��ت��ه��م��ني اآلخ����ري����ن فقد 
الجنايات  محكمة  ق����ررت 
قرار  إدان���ت���ه���م���ا وإص��������دار 
املوت  اإلع���دام شنقا حتى 
 406 امل����ادة  وف���ق  بحقهما 
العقوبات،  ق�����ان�����ون  م�����ن 
ول���ف���ت���ت امل��ح��ك��م��ة إل�����ى أن 
إض��ب��ارت��ه��م��ا أرس���ل���ت إلى 
محكمة التمييز االتحادية 

لتدقيق القرار.

بغداد/ سحر حسين 

ب���خ���ط���وات م��ث��ق��ل��ة وب���وج���ه مشوه 
تترنح س��ع��اد م��ع وال��ده��ا الطاعن 
املحاكم   أروق������������ة  ف������ي  ال�����س�����ن  ف������ي 
عالجها  م���ص���اري���ف  ل��ت��س��ت��ح��ص��ل 
من زوجها املمتنع عن دفعها بعد 
ت��ع��رض زوج��ت��ه إل��ى االح��ت��راق في 
بجروح  وأص���ي���ب���ت  ال���زوج���ي���ة  دار 
أهلية  بالغة وأدخلت مستشفيات 

داخل وخارج العراق.
أربعينية  سعاد،  حديث  وبحسب 
حادثة  ف������ان  أوالد،  ل���ث���الث���ة  وأم 
أث���ن���اء قيامها  االح����ت����راق ح��ص��ل��ت 
ب���ط���ه���ي ال���ط���ع���ام ول�����م ت����ع����رف بان 
أنبوبة ال��غ��از ق��د س��رب��ت ال��غ��از في 
املطبخ ما أدى إل��ى اح��ت��راق املكان 
وم��ا فيه وبضمنه هي التي كانت 

بني الحياة واملوت. 
وم�����ن�����ذ ذل��������ك ال�����ح�����ني ومل���������دة ستة 
املستشفيات  ت��راج��ع  وه���ي  أش��ه��ر 
م���ع والدها  ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله���ل���ي���ة 
ل������غ������رض ال�������ع�������الج ول���������م ي���������در في 
اس���ت���غ���ن���اء زوجها  ي���وم���ا  خ���ل���ده���ا 
ع��ن��ه��ا ب��ه��ذه ال��س��ه��ول��ة، وم���ا جعل 
ال���ي���أس واإلح����ب����اط ي��ت��س��ل��الن الى 
قلبها ه��و ع���دم ت��وف��ر ع��الج��ه��ا في 
بالسفر  األط��ب��اء  ال��ع��راق ونصائح 
إل��ى خ��ارج ال��ع��راق لتوفر األجهزة 
ال��ط��ب��ي��ة امل���ت���ط���ورة وك����ذل����ك تهرب 
ال�����زوج م���ن اإلن���ف���اق ع��ل��ى عالجها 
ع���دم مسؤوليته  ب��ح��ج��ة  وال���ت���ذرع 
ع��ن دف��ع م��ص��اري��ف ال��ع��الج مدعيا 
يتحملها  زوج��ت��ه  ع��الج  نفقات  ان 
ن�����ف�����ق�����ات غير  ك�����ون�����ه�����ا  وال��������ده��������ا 

اعتيادية. 
وم�����������ا ب���������ني آالم���������ه���������ا ال�����ج�����س�����دي�����ة 
والدها  ع���ج���ز  وب����ع����د  وال���ن���ف���س���ي���ة 
ع��ن دف���ع م��ص��اري��ف ال��ع��الج ارتأت 
التخلص من هذه الحيرة باللجوء 

القانونية الستحصال  الطرق  الى 
حقوقها املشروعة . 

ال����������زوج اص�������ر ع����ل����ى م����وق����ف����ه ام�����ام 
القاضي بعد تبلغه بموعد مرافعة 
ال��س��ب��ب ع���ن االمتناع  ال����ى  وأش�����ار 
هو عدم حاجة زوجته الى العالج 
خ����ارج ال���ع���راق وان����ه غ��ي��ر مسؤول 
ع���ن اإلن���ف���اق ع���ن ت��ك��ال��ي��ف سفرها 

الى الخارج. 
ات����ه����ا من  امل��ح��ك��م��ة أك���م���ل���ت إج����راء
أضابير  ع����ل����ى  اط�����الع�����ه�����ا  خ��������الل 
املستشفيات  ف����ي  ال����زوج����ة  رق������ود 
االه��ل��ي��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة ك��م��ا اطلعت 
الطب  على تقارير مستشفى كلية 
تكلفة  امل���ت���ض���م���ن  اس���ط���ن���ب���ول  ف����ي 
والبالغة  امل��س��ت��ش��ف��ى  ف���ي  ال���ع���الج 
م��ا ي��ق��ارب الخمسة وع��ش��رون الف 
دوالر أميركي، كما قامت بتحليف 
ق��دم شرحا  ال���ذي  الخبير  الطبيب 
ال��زوج��ة وبني  تفصيليا ع��ن ح��ال��ة 
ب������ان االج�����ه�����زة غ���ي���ر م����ت����وف����رة في 
ال����ع����راق وي��ت��ط��ل��ب ع��الج��ه��ا املبلغ 

نفسه تقريبا. 

محكمة  اع����ت����ب����رت  ج���ان���ب���ه���ا  م������ن 
الزوجة  نفقة  الشخصية  األح���وال 
وبضمنها  ال��������زوج  ع���ل���ى  واج����ب����ة 
امل�������رض ح���س���ب م����ا ن����ص����ت  امل������ادة 
قانون  م����ن  وال����ع����ش����رون  ال����راب����ع����ة 
اعتبرت  ك���م���ا  ال����ع����راق����ي،  األح��������وال 
ادع��������اء ال��������زوج ب�����ان ن���ف���ق���ات عالج 
الزوجة خارج البلد غير اعتيادية 

ال سند لها من القانون.
حكمها  امل�����ح�����ك�����م�����ة  وأص������������������درت 
حضوريا الذي يقضي بإلزام الزوج 
البالغة  ال���ع���الج  ت��ك��ال��ي��ف  ب��ت��أدي��ة 

عشرون ألف دوالر أميركي.
لم يمتثل الزوج لقرار املحكمة فقدم 
طعنا بقرارها امام محكمة التمييز 
االت���ح���ادي���ة ووج�����دت ه���ي االخرى 
ق���رارا صحيحا  ق���رار املحكمة  ب��ان 
وم���واف���ق���ا ل��ل��ش��رع وال���ق���ان���ون بعد 
التحقيق  م��ج��ري��ات  على  اط��الع��ه��ا 
الخبير  وت��ق��ري��ر  القضية  ووق��ائ��ع 
ب���ال���ص���رف ع��ل��ى زوجته  وال���زم���ت���ه 
القرار  ل��ح��ي��ات��ه��ا وص���دق���ت  إن���ق���اذًا 

وردت الطعن.

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■ إحدى محاكم الجنايات في البالد

■ جدل بني زوجني حول نفقات العالج

بابل/ مروان الفتالوي

العشيق يقتل الزوج ويفر مع الزوجة الخائنة 
ليكمال حياتيهما معًا، هي إحدى أكثر قصص 

القتل الجنائية التي تحدث في املجتمعات، لكن 
ما هو مبتكر وجديد تبقى الحيل واألساليب التي 

يتبعها القتلة في تنفيذ جرائمهم.
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

"التطوير القضائي" ينظم ورشة عن حقوق المتهمين األحداث والنساء

سبع شاشات رقمية دليل المراجع في استئناف بابل

بغداد/ دعاء آزاد

ن���ظ���م م��ع��ه��د ال���ت���ط���وي���ر ال���ق���ض���ائ���ي ال���ت���اب���ع ملجلس 
ال��ق��ض��اء األع��ل��ى ورش����ة ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة 
الدولية ش��ارك بها 15 نائب مدع  هارتالند االينس 
الكرخ  الستئنافي  التابعني  ب��غ��داد  محاكم  م��ن  ع��ام 

والرصافة.
وناقشت الورشة موضوع القواعد اإلجرائية املتعلقة 
واملحاكمة  التحقيق  م��راح��ل  ف��ي  امل��ت��ه��م��ني  ب��ح��ق��وق 
واليات الرقابة من قبل االدع��اء العام على إجراءات 

املحاكمة، السيما ما يتعلق بالنساء واألحداث.

 وق����ال امل��ح��اض��ر خ��ال��د ال��ع��ب��ي��دي إل���ى "ال���ق���ض���اء"، إن 
"الورشة ناقشت موضوع جرائم األحداث ومعالجة 
هذه الشريحة السيما من مرتكبي الجرائم اإلرهابية 
والتعامل مع هؤالء الذين انزلقوا عن املسار الصحيح 

باتجاه أن يكونوا ضمن تنظيم داعش اإلرهابي".
وت��اب��ع ال��ع��ب��ي��دي وه���و أس��ت��اذ ف��ي ال��ق��ان��ون الدولي 
الجنائي أن "الورشة ناقشت أيضًا دور االدعاء العام 
في تطبيق املشروعية، بما يتفق مع توفير الرعاية 

واألماكن التي تعالج جنوح األحداث". 
ول��ف��ت إل���ى أن "ال��ت��رك��ي��ز ح��ص��ل ع��ل��ى م��وض��وع املرأة 
املتهمة في اإلرهاب، كما أن القضاء يعطي شيئا من 

الخصوصية لهذا الجانب".
وأك�����د أن "ج���ن���وح االح�������داث ظ���اه���رة خ��ط��ي��رة تهدد 
وكبيرا  تستلزم جهدا شامال  وه��ي مسألة  املجتمع 
القضاء  قبل  املجتمع وليس من  قبل مؤسسات  من 

الذي يعتبر الحلقة األخيرة في التصدي".   
وتابع العبيدي ان "الورشة تجسد التطبيق العملي 
الفعلي إلحساس القضاء في خطورة هذا املوضوع 

الذي يتطلب مواجهته من قبل الجميع". 
الى ذلك قال نائب املدعي العام عمار باسل الذي كان 
اح��د امل��ش��ارك��ني ان "ال��ورش��ة ك��ان��ت ج��ي��دة وفائدتها 
االراء  وت��ب��ادل  القانوني  الفكري  ال��ت��ب��ادل  ف��ي  كبيرة 

بني الحاضرين". 
ورأى باسل في حديثه إلى "القضاء"، أن "الدورة تمثل 
امل����رأة وال��ط��ف��ل وتوفير  ب��م��وض��وع  ف��رص��ة للنهوض 

الضمانات وتفعيل االتفاقيات الدولية.
وف���ي���م���ا ع���ده���ا "ف����رص����ة ل��ن��ش��ر امل���ع���رف���ة ب����ني أعضاء 
االدعاء العام الذي سينعكس على التطبيق العملي"، 
يسترسل أن "املشاركني تطرقوا إلى تفعيل االتفاقيات 

الدولية بخصوص املراة".
بدوره، افاد نائب املدعي العام حسن عبد الجبار إلى 
"الحوارات كانت ناجحة جدا ومثمرة  "القضاء" بان 
بني  والتفاعل  عالية  وتحقيقية  علمية  قيمة  وذات 

العمل  ال��ى تطوير  ك��ان جيدا وس��ي��ؤدي  الحاضرين 
التحقيقي". 

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ن��ائ��ب امل��دع��ي ال��ع��ام اي��ف��ان عبد 
السادة ان "الورشة كانت ناجحة جدا وساعدت على 

توسيع املدارك الفكرية للمشاركني فيها".
"النقاشات  "ال���ق���ض���اء" أن  إل���ى  ال���س���ادة  وذك�����رت ع��ب��د 
تطرقت إلى القوانني اإلجرائية وحقوق املتهمني في 

ما يخص املرأة والطفل".  
وطالبت ب� "بتشريع قانون يحمي املرأة"، موضحة ان 
"هناك حاالت كثيرة يقوم الولي باملتاجرة بالنساء 

أو اعضائها أو اوالدها".

بابل / مروان الفتالوي

اس��ت��ئ��ن��اف بابل  رئ��اس��ة محكمة  وض��ع��ت 
وضوئية  رق���م���ي���ة  ش����اش����ات  االت����ح����ادي����ة 
ف����ي أروق��������ة م���ب���ن���ى االس���ت���ئ���ن���اف إلرش������اد 
العمل  ت��ط��ب��ي��ق��ًا إلج���������راءات  م���راج���ع���ي���ه���ا، 
املحكمة  موظفي  ع��ن  وتخفيفا  العصري 

وتجنيبًا للمواطن عناء السؤال.
وبعد عام على وضعها القت هذه التجربة 
على  تمنوا  وفيما  امل��واط��ن��ني،  استحسان 
مؤسسات الدولة العمل وفق هذا النظام، 
أش�����ادوا ب��اس��ت��ئ��ن��اف ب��اب��ل ك����أول محكمة 

ُتقدم على هذه الخطوة.
وقال القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي، 
االتحادية  بابل  استئناف  رئيس محكمة 
ب��ني رئاسات  األول���ى  ك��ان��ت  إن "محكمتنا 
محاكم االستئناف االتحادية التي عملت 

على وضع شاشات بالزما في أروقتها".
وأض��اف النائلي في حديث إلى "القضاء" 
أن "هذه الخطوة من شأنها تسيير العمل 
التقنيات  م����ع  وت���م���اش���ي���ًا  أس�������رع  ب���ش���ك���ل 
دول  أغلب  في  املتبعة  واألنظمة  الحديثة 

العالم".
وأف�����اد رئ��ي��س اس��ت��ئ��ن��اف ب��اب��ل ب���أن "هذه 
ال��ش��اش��ات ت��ت��ي��ح ل��ل��م��واط��ن االط����الع على 
اإلجراءات الواجبة اإلتباع واملستمسكات 
املطلوبة في املعامالت السيما في قضايا 
للدعاوى  بالنسبة  أم��ا  الشرعية  املحاكم 
فقط ك��ان��ت ال��غ��اي��ة أن ت��ق��وم م��ق��ام السجل 
اليومي للدعاوى بحيث يكون في محتوى 
ع��رض��ه��ا أرق����ام ال���دع���اوى واس��م��اء أطراف 

الدعوى واسم القاضي الذي ينظرها".
وتابع النائلي أنه "من خالل مشاهدة هذه 
ال��ش��اش��ات ي��ح��ت��اط امل���واط���ن ع��ل��م��ا بمكان 
وج�����ود دع�����واه وال���ق���اض���ي ال�����ذي ينظرها 
ف��ي��ذه��ب إل���ى ق��اع��ة امل��راف��ع��ة دون مراجعة 
لالستدالل،  امل��ح��ك��م��ة  داخ�����ل  م���وظ���ف  أي 
ففي وقت خففت هذه الشاشات عن كاهل 
امل��واط��ن وأزال���ت عنه عناء ال��س��ؤال أعانت 

أيضا قلم املحكمة".
وأكد أن "بعض االستئنافات أخذت بهذه 
الفكرة بعد ذل��ك وه��ي تجربة مفيدة جدا 
وف��ع��ال��ة م��ق��ارن��ة ب��ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا ال���ت���ي ال تعّد 
ب���اه���ظ���ة"، م���ش���ي���را إل�����ى أن "امل���وظ���ف���ني في 

على  عملوا  االلكترونية  الحاسبة  شعبة 
ُكّتاب  تحديثها  يتولى  بينما  تنصيبها 

الطابعة في املحاكم".
ق��ال علي س��ع��دي، مبرمج في  م��ن جانبه، 
ق��س��م ال��ح��اس��ب��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ل��ل��رئ��اس��ة إن 

"الشاشات مّوزعة في كافة أروقة املحكمة 
وبحسب توزيع املحاكم".

وح���ول ع��دده��ا وم��ح��ت��وى امل��ع��روض فيها 
أض���اف س��ع��دي ف��ي ح��دي��ث إل���ى "القضاء" 
أن "ع����دد ال��ش��اش��ات س��ب��ع��ة، ل��ك��ل محكمة 

موجودة في الرئاسة شاشة، فقد احتوت 
كل من محاكم الجنح والبداءة واألحداث 
والهيئات االستئنافية على شاشة رقمية 
الشخصية  األح�����وال  محكمة  أم���ا  واح����دة 
فقد احتوت على شاشتني واح��دة رقمية 

وأخرى ضوئية".
محكمة  ف��ي  الضوئية  الشاشة  وتحتوي 
م�����ا تعرضه  ف�����ي  ال���ش���خ���ص���ي���ة  األح������������وال 
"املستمسكات  ع��ل��ى  ل���س���ع���دي-  –وال����ك����الم 
الخاصة  امل����ع����ام����الت  إلن����ج����از  امل���ط���ل���وب���ة 
باملحكمة كمعاملة عقد الزواج والقسامات 
ال���ش���رع���ي���ة وال���ح���ج���ج ك����اف����ة، ف���ق���ط أصبح 
دون  بها من  االسترشاد  امل��واط��ن  بإمكان 

استشارة أحد".
وت���اب���ع أن "ال���ش���اش���ات ال��رق��م��ي��ة األخ����رى 
فيتعلق  املحاكم  بقية  على  ت��وزع��ت  ال��ت��ي 
ال��دع��اوى لكل  ب��ع��دد  امل��ع��روض  محتواها 
قاض مع بيان أرقامها في سجل األساس 
وتحتوي أيضا على اسم املدعى واملدعى 
ع��ل��ي��ه، وي��ت��م ال��ع��رض ع��ل��ى ش��ك��ل شرائح، 

ولكل قاض شريحة خاصة به".
وأش���������ار امل����ب����رم����ج س����ع����دي إل������ى أن "ه�����ذه 

عن  يعرف  أن  للمراجع  أت��اح��ت  الشاشات 
املرافعات والقاضي الذي ينظر دعواه".

وخ��ل��ص إل���ى أن "امل���وظ���ف ك��ات��ب الطابعة 
ف���ي امل��ح��ك��م��ة ه���و م���ن ي��ت��ول��ى إع������ادة ملء 

املعلومات الخاصة بالدعاوى كل يوم".
الضوئية  الشاشة  م��ن  مترين  بعد  وعلى 
املحكمة  ف��ي ص��ال��ة  ال��ت��ي نصبت  الكبيرة 
الرئيسية التي تؤدي إلى محكمة األحوال 
املواطن  ي���ق���ف  ال����ح����ل����ة،  ف�����ي  ال���ش���خ���ص���ي���ة 
ع��م��ار ال��ك��الب��ي مل��ط��ال��ع��ة امل��ح��ت��وي��ات التي 

تعرضها.
وردا على سؤال يتعلق بغايته من مطالعة 
"الشاشة تعرض  إن  الكالبي  قال  الشاشة 
معاملتي  إلن��ج��از  املطلوبة  املستمسكات 

في األحوال الشخصية".
 وأضاف في حديث إلى "القضاء" أن "هذه 
ال��ش��اش��ات ت��ج��رب��ة م��ه��م��ة ل���م أع��ه��ده��ا في 
بقية دوائر الدولة كما انها ترشدني بيسر 
إلكمال املعاملة دون الحاجة إلى سؤال أو 
استشارة"، متمنيا على "مؤسسات الدولة 
العمل بهذه الخطوة التي تتماشى ونظام 

العمل العصري".

الحماية القانونية لألحداث

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

بالرغم من ان الحدث ال تكون لديه العقلية املناسبة ملعرفة خطورة 
الجرائ��������م واثره��������ا عل��������ى املجتم��������ع اال ان افعاله املخالف��������ة للقانون 
اخضعها املش��������رع للعقوبات املناس��������بة لعمره وغاية املش��������رع في 
ذل��������ك اصالحه واع��������ادة تأهيله في املجتمع وقد عن��������ت االتفاقيات 
الدولي��������ة لالم��������م املتح��������دة بحماية الطف��������ل الحدث وذل��������ك في إطار 
االهتم��������ام الدولي بحق��������وق الطفل بصفة عام��������ة، خاصة وأن حالة 
األحداث تمثل في الغالب مس��������ؤولية املجتمع الذي دفع الطفل إلى 

الجريمة. 
وترتيب��������ًا عل��������ى ذلك، ف��������إن األمم املتح��������دة قد أصدرت ع��������دة وثائق 
حقوقي��������ة اتخ��������ذت من الح��������دث موضوعًا لها، ألزم��������ت بمقتضاها 
الدول األعضاء بحماية النشء وإتباع سياس��������ات علمية ملواجهة 

الجوانب النفسية لألحداث . 
وفي العراق، فان املتتبع لقانون االحداث العراقي املرقم 76 لس��������نة 
1983 يج��������د انه اش��������ار الى العديد م��������ن االمور املهم��������ة التي تعالج 

موضوع الحدث من الناحية الجزائية ومن الناحية املدنية.
والحدث هو من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ويهدف 
القانون املذكور الى الحد من ظاهرة جنوح االحداث من خالل وقاية 
الح��������دث من الجنوح واعادة تكييفيه في املجتمع واعتمد القانون 
املذكور االكتش��������اف املبكر للحدث املعرض للجنوح ملعالجته قبل 
ان يجنح ومس��������ؤولية الولي عن اخالل��������ه بواجباته تجاه الصغير 
او الحدث وكذلك انتزاع الس��������لطة االبوية اذا اقتضت ذلك مصلحة 
الصغي��������ر او الحدث ومعالجة الحدث الجانح وفق اس��������س علمية 
ومن منظور انساني والرعاية الالحقة للحدث كوسيلة لالندماج 
ف��������ي املجتمع والوقاية من العود وقد انش��������أت في هذا الخصوص 
دور املالحظني وم��������دارس التأهيل وفق أنظمة خاصة بها ويكون 
ملحكمة األحداث حق اإلشراف عليها كما اشار القانون املذكور الى 
مكتب دراسة الشخصية والذي يرتبط بمحكمة األحداث ويتكون 
من طبيب مختص وكذلك اختصاصي بالتحليل النفس��������ي وعدد 
من الباحثني االجتماعيني ويتولى املكتب املذكور اجراء الفحص 
الطبي والنفسي والبحث االجتماعي بطلب من محكمة التحقيق 
او محكم��������ة االحداث او اي جهة اخرى وكذلك يقوم بدراس��������ة حالة 
الحدث االجتماعية ودراس��������ة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى 
عالقتها بالجريمة املرتكبة ويقوم باعداد تقرير مفصل عن حالة 
الحدث البدنية والعقلية والنفس��������ية واالجتماعية واألسباب التي 

دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير املقترح ملعالجته.
 كذلك اوجد املش��������رع العراقي في القانون حماية قانونية للصغير 
تتمثل في حالتي الضم او االقرار ملجهول النس��������ب حيث اشار في 
حالة الضم يتوجب  على الزوجني تقديم طلب لضم الصغير يتيم 
االبوي��������ن او مجهول النس��������ب وعلى املحكم��������ة ان تتحقق من انهما 
عراقيان ومعروفان بحس��������ن الس��������يرة وقادران على اعالة الصغير 
وإلزامهم��������ا بااليص��������اء ل��������ه بحصة اق��������ل وارث لتركتهم��������ا على ان 
التتجاوز ثلث التركة .ومن خالل كل ما تقدم نجد ان املشرع اوجد 
حماي��������ة قانونية للحدث تتمث��������ل في ضمان��������ات قانونية بطريقة 
التعام��������ل معه  من الناحية الجزائية وكذلك املحافظة علي حقوقه 

في حالة الضم من الناحية املدنية .

بغداد / إيناس العبيدي

تقع مدينة األعظمية ش��������مالي 
بغ��������داد على الجانب الش��������رقي 
لنهر دجل��������ة، لذا فهي تش��������غل 
مهم��������ا  اس��������تراتيجيا  موقع��������ا 
ف��������ي العاصم��������ة وذل��������ك لقربها 
م��������ن قلبه��������ا حي��������ث ترب��������ط بني 
ش��������رق بغداد وغربها، وتتمتع 
بثراء س��������كاني ووجود العديد 
الحكومي��������ة  املؤسس��������ات  م��������ن 
والوزارات التي جعلت من عمل 
القض��������اء فيها تحدي��������دا يتميز 
عن عمل باقي املحاكم التابعة 

للمناطق االستئنافية كافة.
ويكم��������ن وجه االخت��������الف لدى 
محكم��������ة تحقيق األعظمية في 
عملها عن باقي املحاكم كونها 
تنظر في دعاوى اغلبها يخص 
الجانب الحكوم��������ي كالوزارات 
واملديري��������ات  واملؤسس��������ات 

التابعة للدولة.

ويؤك��������د هذا الس��������يد مصطفى 
س��������امي قاض��������ي أول محكم��������ة 
إن  قائال  األعظمي��������ة،  تحقي��������ق 
"املحكمة تقع ضمن التخصص 
املكاني ألغلب الوزارات الواقعة 

شمال مدينة بغداد".
 وأض��������اف س��������امي ف��������ي حديث 
"أكث��������ر  إن  "القض��������اء"  إل��������ى 
املؤسس��������ات التي ترد دعاواها 
إل��������ى محكم��������ة األعظمي��������ة هي 
وزارة الصحة التي تقع ضمن 
اختصاصنا املكاني"، مش��������يرا 
إل��������ى أنها "تعتبر مجمعا لعدة 
أكبرها  حكومي��������ة  مؤسس��������ات 
مدينة الطب التي تمثل الجزء 
األوس��������ع كونه��������ا تحتوي على 

عدة مستشفيات وأقسام".
 وبشأن القضايا التي ترد من 
املؤسس��������ات الصحي��������ة يوضح 
س��������امي أن "الدعاوى التي ترد 
م��������ن وزارة الصح��������ة متنوع��������ة 
يخ��������ص  م��������ا  ب��������كل  وتتعل��������ق 

األطباء والعامل��������ني في املجال 
الصح��������ي"، مؤك��������دا أن "هن��������اك 
دائرة مهمة اس��������مها )الش��������ركة 
األدوي��������ة  لصناع��������ة  العام��������ة 
الطبية(  املستلزمات  وتسويق 
نظ��������رت املحكم��������ة العدي��������د من 
الدع��������اوى الت��������ي تخصها مثل 
تقديم ضمانات خطاب مزورة 
وش��������هادات تأس��������يس مزورة"، 
الفت��������ا إل��������ى أن "ه��������ذه الدعاوى 
غالبا م��������ا تحال عل��������ى محاكم 

النزاهة".
وال يغف��������ل قاض��������ي األعظمية 
م��������ن  ت��������رد  الت��������ي  الدع��������اوى 
معه��������د الط��������ب العدل��������ي، وهو 
تش��������كيل ملحق بمدينة الطب، 
عازي��������ا ورود ه��������ذه الدع��������اوى 
إل��������ى املحكم��������ة إل��������ى "الرقع��������ة 
الجغرافي��������ة الت��������ي يق��������ع فيها 
كونه مرتكزا وسط بغداد لذا 
فان دعاواه تقع ضمن محيط 

جغرافيتنا".

وبش��������أن نوعية الدعاوى التي 
ت��������رد من معهد الط��������ب العدلي 
ذكر س��������امي أن "أغلبها يتعلق 
التي تخص  الوفيات  بحاالت 
الح��������وادث وح��������االت التس��������مم 
القتل"، واس��������تثنى  أو حوادث 
ألس��������باب  امل��������وت  "ح��������االت 
طبيعي��������ة"، مؤك��������دا أن "حاالت 
الوف��������اة التي تح��������ال من معهد 
الط��������ب العدلي تكون غالبا في 
الدعاوى التي تحوي حوادث 
عرضي��������ة أو ح��������وادث إرهابية 
او  الس��������يارات  تص��������ادم  أو 

املشاجرات والقتل والتسمم".
وفي ما يخص دعاوى الفساد 
ينوه القاضي س��������امي إلى أن 
"أغل��������ب هذه الدع��������اوى تتعلق 
باألدوية داخل وزارة الصحة"، 
مؤكدا أن "أكثر قضايا النزاهة 
تتعلق بصفقات فساد شابت 
عمل الش��������ركة العامة لصناعة 
امل��������واد  وتس��������ويق  األدوي��������ة 

الطبية كيماديا، وتحوي هذا 
الدعاوى العديد من املشكالت 
الضم��������ان  خطاب��������ات  مث��������ل 

املزورة".
وأف��������اد ب��������أن "املحكم��������ة نظرت 
جميع هذه الدعاوى واتخذت 
وأحالت  القانونية  اإلجراءات 
محاك��������م  إل��������ى  منه��������ا  قس��������ما 
فيه��������ا  وص��������درت  الجناي��������ات 
تلك  عقابية الس��������يما  أح��������كام 
التي تتعلق بهدر املال العام".

إلى ذلك، يتفق القاضي فارس 
الش��������ريفي مع القاضي سامي 
ب��������أن "أهمية محكم��������ة تحقيق 
االعظمية تكم��������ن في القضايا 
النوعية الت��������ي تنظرها بحكم 
جغرافيتها في مركز العاصمة 
وق��������رب العدي��������د من ال��������وزارات 
والدوائ��������ر الحكومي��������ة إضافة 
املجتمعي��������ة  الطبيع��������ة  إل��������ى 

لسكان املدينة".
وف��������ي حدي��������ث إل��������ى "القض��������اء" 

"الكثي��������ر  أن  الش��������ريفي  يؤك��������د 
االعتيادي��������ة  الدع��������اوى  م��������ن 
الت��������ي تع��������رض عل��������ى محاك��������م 
التحقي��������ق األخ��������رى تنتهي في 
محكمتنا بالصلح والتراضي 
بس��������بب الطبيع��������ة االجتماعية 
املتس��������امحة لس��������كان املنطق��������ة 
ال��������ذي  الثقاف��������ة  ومس��������توى 

يتمتعون به".
التي  الدعاوى  وباإلضافة إلى 
ف��������ان  الصح��������ة  وزارة  تخ��������ص 
املحكم��������ة كما يقول الش��������ريفي 
تردها دع��������اوى تخص وزارات 
أخرى تقع ضمن االختصاص 
املكاني لها ومنها وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية.
وأش��������ار إلى أن "الدعاوى التي 
ال��������وزارة غالبا ما  تخص هذه 
تتعلق بأبن��������اء الطبقة الفقيرة 
ف��������ي املجتم��������ع بش��������أن الرعاية 
الت��������ي  واملن��������ح  االجتماعي��������ة 
ترصدها الدولة لهذه الشريحة 
والت��������ي تك��������ون فيه��������ا بع��������ض 
الوثائ��������ق  او  املقدم��������ة  األوراق 

مزورة وغير قانونية".
 ويضيف القاضي الشريفي أن 
"املحكمة تنظر أيضا الدعاوى 
ال��������واردة م��������ن مجم��������ع الكليات 
في ب��������اب املعظ��������م وكلية اإلمام 
املفتوحة في  والكلية  الصادق 
س��������بع أبكار"، مؤكدا أن "ديوان 
الوق��������ف الس��������ني ووزارة املالية 
ودوائ��������ر أخ��������رى تق��������ع ضم��������ن 

اختصاصها املكاني أيضا".
وأفاد الش��������ريفي بأن "القضايا 
الواردة من هذه الدوائر غالبا 
ما تتعلق بالوثائق املزورة أو 
تزوير الش��������هادات وقليل منها 
يتعل��������ق بحاالت املش��������اجرة او 

التحرش".
أن  إل��������ى  الش��������ريفي  وخل��������ص 
"دع��������اوى محكم��������ة األعظمي��������ة 
ترتف��������ع نس��������بتها ع��������ن محاكم 
كونه��������ا  األخ��������رى  التحقي��������ق 
أيضا من مواطنني  تستقبلها 
من ع��������دة أماك��������ن أو محافظات 
أحيان��������ا، كونه��������م يعملون في 
وزارات ومؤسس��������ات حكومية 
تقع ضمن الرقع��������ة الجغرافية 

الختصاصنا املكاني".

أكرث القضايا تتعلق بتزوير الوثائق والشهادات والفساد اإلداري

دعاوى المؤسسات الحكومية تستحوذ 
على أعمال دار القضاء في األعظمية

■ دار القضاء في االعظمية/ عدسة حيدر الدليمي

■ مراجعان أمام إحدى الشاشات في االستئناف
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شارك فيها أعضاء ادعاء عام من الكرخ والرصافة



فاملش��������رع العراق��������ي ن��������ص على تحديد س��������ن 
الرش��������د وه��������و الس��������ن القانون��������ي ف��������ي املادة 
)106( م��������ن القان��������ون املدني رقم )40( لس��������نة 
1950 املعدل )س��������ن الرش��������د هي ثماني عشر 
س��������نة كاملة ( واملادة )93( من��������ه اعتبرت كل 
ش��������خص اهال للتعاق��������د مالم يق��������رر القانون 
ع��������دم اهليته او يحد منها والصغير املأذون 
ف��������ي التصرفات الداخلة تح��������ت االذن بمنزلة 
البالغ س��������ن الرشد حسب املادة )99( واحكام 
االذن حس��������ب املادة )98( مدني اشترطت : ان 
يكون من قبل الولي وبترخيص من املحكمة 
ويس��������لم مال مقدر على س��������بيل التجربة في 
العمل التج��������اري باذن مطل��������ق او مقيد على 
ان يك��������ون الصغير املميز قد اكمل الخامس��������ة 
عش��������رة من العمر. كم��������ا أن للمحكمة إصدار 
اإلذن عن��������د امتن��������اع الول��������ي ع��������ن االذن املادة 

)1/101 ( مدني. 
ان م��������ا تم ذكره هي صور للحماية القانونية 
الخاصة بتأهي��������ل الصغير املميز الذي اكمل 
الخامسة عش��������ر واصبح على ابواب مرحلة 

سن الرشد وهذا التأهيل هو املرحلة األخيرة 
للقاصر الذي سبقتها مراحل متعددة تبتدئ 
من سن التمييز سبع سنوات كاملة )97 /2( 
واعتبار تصرفات الصغير غير مميز باطلة 
املادة )96 ( وحتى مرحلة الصغير املميز ما 
قبل بلوغ سن الرشد، ان هذه املرحلة العمرية 
محكومة بأطر الحماية القانونية لتصرفات 
القاص��������ر التي تنصب على تحقيق املصلحة 
املطلق��������ة له ووقايت��������ه من الض��������رر عبر خلق 
وضع قانوني ساند وداعم ملصلحة الصغير 
كل ذلك ضمن أهلي��������ة معينة، فاألهلية : هي 
صالحية الش��������خص ليكون له حقوق وعليه 
التزامات، وهي تنقس��������م إل��������ى أهلية وجوب 
وأهلية أداء، ويعرف الفقهاء أهلية الوجوب 
) أنها صالحية الش��������خص لوجوب الحقوق 
املش��������روعة له وعليه ( أم��������ا أهلية األداء فهي 
)صالحي��������ة الش��������خص الس��������تعمال الحقوق 
الت��������ي يتمت��������ع بها( وبهذا فه��������ي تختلف عن 
أهلي��������ة الوج��������وب، ألن أهلي��������ة الوج��������وب هي 
لثب��������وت الحقوق له وعليه، أم��������ا أهلية األداء 

فه��������ي صالحيته الس��������تعمال الحق��������وق التي 
يتمتع بها.و املس��������ؤولية تقت��������رن بتصرفات 
البالغ س��������ن الرش��������د وهو املبدأ العام بمعنى 
-كما ذكرنا- صالحيته في اجراء التصرفات 
جميعها س��������واء اكان��������ت نافع��������ة ام ضارة او 
دائرة بني النفع والضرر، اال ان قانون رعاية 
القاصري��������ن رق��������م )78 ( لس��������نة 1980 قد جاء 
في املادة )3/ أواًل/ أ( في الش��������ق الثاني منه 
بحالة جدي��������دة وهي كما ج��������اء بالنص )… 
ويعتبر من أكمل الخامس��������ة عش��������رة وتزوج 
بإذن من املحكمة كامل األهلية..( وعليه فان 
من اكمل خمس��������ة عش��������ر عاما وت��������زوج باذن 
املحكم��������ة يصبح كامل االهلية اس��������تثناًء من 
معيار الس��������ن القانوني س��������ن الرش��������د املحدد 
بإكم��������ال الثامن��������ة عش��������رة من العم��������ر ويكون 
بمواجهة املس��������ؤولية املدني��������ة وخارجا عن 
الحماية القانونية للقاصر وال تنطبق عليه 
احكام قانون رعاي��������ة القاصرين وان منحته 
جواز االهلية الكاملة التي يتمتع بها اقرانه 
البالغني س��������ن الرش��������د طبقا للقانون املدني، 

بي��������د ان م��������ا ذكرن��������اه ل��������م يجد ف��������ي التطبيق 
القضائ��������ي طريق��������ا واضح��������ًا فق��������د اختط��������ت 
محاكم التمييز رؤي��������ة جديدة متماهية بني 
الحص��������ول على الحماي��������ة القانونية الكاملة 
لتصرفات من أكمل الخامس��������ة عشر وتزوج 
ب��������أذن املحكمة واملس��������ؤولية املدنية التي تم 
اختصاره��������ا بالقضايا الخاص��������ة باألحوال 
الش��������خصية مثاله ما جاء بالقرار التمييزي 
ملحكمة استئناف بغداد/الرصافة بصفتها 
التمييزي��������ة واملرق��������م 1609 /ه���������.أ./ 2000 في 
2000/9/6 ال��������ذي قض��������ى في��������ه )…. أن املميز 
)آ( في الخامسة عشر من عمره يعتبر بالغًا 
فيما يتعلق باألحوال الش��������خصية، أما فيما 
يتعل��������ق بالقضاي��������ا املالي��������ة والتجارية فإنه 

يعتبر ما زال قاصرًا …(.
ونرى أن هذه الرؤية وهي محل تقدير لم تكن 
تطبيق��������ا لرؤية املش��������رع الواضحة ومخالفة 
لنص��������وص القوان��������ني النافذة وه��������ي اجتهاد 
في مورد النص الذي كان صريحًا وواضحًا 
فقانون رعاية القاصرين الصادر عام 1980 

ه��������و قانون خ��������اص للقانون املدن��������ي العام و 
الصادر عام 1950 وطبقا للقاعدة القانونية 
)الخاص يقي��������د العام( تكون االهلية الكاملة 
للقاصر الذي اكمل الخامس��������ة عش��������ر وتزوج 
ب��������أذن املحكمة ف��������ي التصرف��������ات جميعا بما 
فيها التصرف��������ات الدائرة بني النفع والضرر 
والتصرف��������ات الض��������ارة هذا م��������ن جانب ومن 
جانب اخ��������ر ان ما ذهب��������ت اليه رؤي��������ة القرار 
التميي��������زي يتعارض م��������ع مرحل��������ة التأهيل 
الخاصة بالتصرفات املحكومة بأذن املحكمة 
بمقدار معني من املال وبترخيص من الولي 
وبدونه احيانا في االعمال التجارية اضافة 
ال��������ى ان اعتباره بالغا في ما يتعلق بقضايا 
األحوال الشخصية ال يقيه فهناك تصرفات 
ضارة ضررا محضا متعلقة الجوانب املالية 
املرتبطة باألحوال الشخصية مثالها مقدار 
املخالع��������ة في الطالق الخلع��������ي والتنازل عن 
االثاث الزوجية والهبات بني الزوجني وذلك 
ال يس��������تقيم مع رؤية الق��������رار التمييزي التي 
حافظ��������ت على مظلة الحماية القانونية على 

حساب املسؤولية املدنية.
ان مناقش��������ة ن��������ص امل��������ادة ورؤيتن��������ا اليه��������ا 
انتهاكا  باعتباره��������ا  ومالحظاتن��������ا عليه��������ا 
للحماي��������ة القانونية للقاص��������ر املتزوج الذي 
اكمل سن الخامسة عش��������رة شيء والتطبيق 
القانوني للنص شيء اخر، ونرى ان املشرع 
في صياغة هذه املادة كان متأثرًا باالتفاقية 
الدولية الخاصة بالتوصية بالرضا والسن 
الدني��������ا وتس��������جيل عقد ال��������زواج ع��������ام 1965 
والت��������ي تضمنت هذه التوصية ثالثة مبادئ 
أهمه��������ا م��������ا أورده املب��������دأ الثان��������ي الذي حدد 
سن الخامسة عشرة س��������نا دنيا للزواج ولم 

يتطرق إلى جنس املتزوج.
إن رؤي��������ة األهلي��������ة الكامل��������ة ف��������ي التصرفات 
القانوني��������ة املطلقة للقاصر الذي تزوج بأذن 
املحكمة هي اقرب للتطبيق القانوني ونرى 
إم��������ا أن يكون هناك تدخل تش��������ريعي إلعادة 
الحماي��������ة القانونية للقاصر املت��������زوج او ان 
تكون هن��������اك رؤية جديدة تطبيقية قضائية 

تعتبره بمواجهة املسؤولية املدنية.

القاصر المتزوج بأذن المحكمة بين الحماية 
القانونية والمسؤولية المدنية

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

املش��������رعون باختالف مش��������اربهم الفكرية والسياس��������ية على ايجاد معايير مهمة إزاء صياغة التشريعات القانونية لتكون اساس��������ًا في تحديد املسؤولية املدنية 
والجزائية، ويعتبر معيار الس��������ن القانوني من املعايير املهمة الذي على اساس��������ه ابتنت النصوص القانونية احكامها وهو مرحلة عمرية حس��������ابية لم تأت من 
فراغ وانما ضمن اس��������س معتمدة مرتبطة بالبيئة والنظام االجتماعي ولذلك اختلف املش��������رعون في تحديد السن العمري للمسؤولية وبالتالي االهلية الالزمة 

للقيام بالتصرفات القانونية.
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املعلوم��������ات  اصبح��������ت  لق��������د 
وصناعتها ضرورة من ضروريات 
واملح��������رك  الحدي��������ث  العص��������ر 
االساس��������ي ألي تقدم انس��������اني في 
مختلف مجاالت الحياة ومنذ ان 
لبس العصر لباس التقانة واآللية 
الذي تفننت الثورة التكنولوجية 
التعامل  ف��������ي صناعت��������ه، أصب��������ح 
م��������ع منجزاتها يحت��������اج من الفرد 
مجه��������ودا ضخم��������ا ووقت��������ا كبيرا 
الجديدة  اس��������رار منتجاتها  لفهم 
وتس��������خيرها لتس��������هيل وتس��������يير 

شؤون حياته.
عل��������ى  كثي��������رة  ش��������واهد  فهن��������اك 
ايجابية التسهيالت التي اتاحها 
التق��������دم العلم��������ي والتكنولوج��������ي 
جدي��������دة  افاق��������ا  فتح��������ت  والت��������ي 
وفرصا متزايدة لتحس��������ني أحوال 
معيشة الشعوب واألفراد وتيسير 
حياتهم وممارستهم ملهام الحياة 
املختلف��������ة وقد ظه��������رت العديد من 
االختراع��������ات واالبت��������كارات الت��������ي 
تخدم االنسان وتقدم له الرفاهية 

واالمان  والوق��������ت  الجه��������د  وتوفر 
وبهجة  راحة  والسالمة وتضيف 
وقيم��������ة لحياته، غي��������ر ان انحراف 
والصناع��������ات  الوس��������ائل  ه��������ذه 
ع��������ن  الحديث��������ة  التكنولوجي��������ة 
مس��������ارها تجع��������ل االنس��������ان يدفع 

ضريبتها.
مخترع��������ي  م��������ن  اح��������د  يك��������ن  ل��������م 
االنترني��������ت يعل��������م ان��������ه ف��������ي ي��������وم 
م��������ن االي��������ام س��������وف تس��������تغل هذه 
الوس��������يلة االتصالية في االجرام، 
لكن مع م��������رور الزمن وتزايد عدد 
املرتبط��������ني به��������ذه الش��������بكة، ظهر 
ه��������ذا الن��������وع الجديد م��������ن االجرام 
"جرائم الكمبيوتر واالنترنت"، او 
ما يس��������مى "Cyber Crimes"، الذي 
يرجع��������ه املختصون ال��������ى التباين 
املوجود بني مستويات املشتركني 

في خدماتها.
املتزايدة  الظواهر االجرامية  هذه 
لتنبي��������ه  الخط��������ر  ناق��������وس  ت��������دق 
مجتمعاتن��������ا عن حج��������م املخاطر 
ان  يمك��������ن  الت��������ي  والخس��������ائر 

تخلفها، خاصة انها جرائم ذكية 
تنش��������أ وتحدث في بيئ��������ة خاصة 
)الكتروني��������ة رقمي��������ة( ويقترفه��������ا 
)اذكي��������اء  متمي��������زون  اش��������خاص 
ويمتلكون ادوات املعرفة التقنية( 
مما يس��������بب خس��������ائر كبيرة على 
االقتصادية  املس��������تويات  جمي��������ع 
واالجتماعية والثقافية واالمنية.

وهن��������ا البد من تعري��������ف الجريمة 
االلكترونية )بانها الجريمة التي 
الحاسوبية  البيانات  فيها  تلعب 
دورا  املعلوماتي��������ة  والبرام��������ج 
رئيس��������يا( وكذلك عرفتها منظمة 
والتنمية  االقتص��������ادي  التع��������اون 
)بانها كل س��������لوك غير مشروع او 
غير اخالق��������ي او غي��������ر مصرح به 
يتعلق باملعالجة االلية للبيانات 
او نقله��������ا( وب��������ات م��������ن الضروري 
وجود قان��������ون مكافح��������ة الجرائم 
التط��������ور  يواك��������ب  املعلوماتي��������ة 
اعط��������اء  ع��������دم  الحاص��������ل وكذل��������ك 
الفرصة لهذا النوع من الجرائم ان 

تكون بمنأى عن العقاب.

القاضي علي كمال

الجريمة االلكترونية

العالم اليوم أزهى عصوره العلمية والتكنولوجية والتي يعود 
الفض��������ل فيها للثورة املعلوماتية الت��������ي حققت طفرة ملحوظة 
في مس��������تويات التقدم التقني والعلمي ش��������ملت معظم نواحي 
الحياة خاصة التط��������ور الهائل في مج��������ال االتصاالت وانظمة 
املعلومات واضحى العصر عصر املعلومات بامتياز الس��������يما 
وقد اصبحت س��������لعة تباع وتش��������ترى، ترتبط بمختلف نواحي 
الحياة ومصدر قوة اقتصادية وسياس��������ية وعس��������كرية تسعى 
البل��������دان للتناف��������س عل��������ى امتالكها وص��������ار الوع��������ي باهميتها 

وقيمتها مظهرا من مظاهر رقي الشعوب واالمم وتحضرها.

يعيش

وتبعًا لذلك عدت الجرائم التي تقع على املال 
العام من الجرائم التي تشدد املشرع والقضاء 
ف��������ي معالجتها عن طريق التش��������دد في فرض 
العقوبات عل��������ى مرتكبيها، غي��������ر أن مرتكبي 
تل��������ك الجرائم غالبا م��������ا يفلتون م��������ن العقاب 
نتيج��������ة ألس��������باب متع��������ددة منها م��������ا يتعلق 
بضعف إجراءات الرقابة والتدقيق، ومنها ما 

يتعلق بتأخر الكشف عن تلك الجرائم.
وقد يقع��������ون تحت طائلة العق��������اب، غير أنهم 
ينجحون في تهريب األموال التي اس��������تولوا 
عليها إل��������ى الخ��������ارج، أو يدخلونها في دورة 
االقتصاد واملال بش��������تى الوس��������ائل عن طريق 
غس��������ل تل��������ك األم��������وال وبأس��������اليب متط��������ورة 
ومتنوع��������ة، عجزت معه��������ا الكثير م��������ن الدول 
ع��������ن تعقبها ومعرفة مصيرها. ونتيجة لذلك 
ضاع��������ت أموال طائل��������ة للدول��������ة كان يمكن أن 

توظف لخدمة املجتمع.
وإزاء ذل��������ك العجز ظهرت ف��������ي كثير من الدول 

فكرة التصالح مع مرتكب��������ي الجرائم الواقعة 
عل��������ى امل��������ال العام،والتي ي��������رى مؤيدوها أنها 
الطريق األضمن واألسرع إلعادة تلك األموال، 
واملصلح��������ة األول��������ى بالرعاي��������ة م��������ن املصلحة 
بفرض العقاب. فيما ي��������رى معارضوها إنها 
تس��������هم في تش��������جيع االعتداء على املال العام 
وال تحقق النتائ��������ج املرجوة منها إذ نادرا ما 

يقوم مرتكبو تلك الجرائم بإعادة األموال.
وأيا كان فقد شهد العام 2016 تجربتني بهذا 
الصدد في كل من مص��������ر والعراق.ففي مصر 
أقر مجل��������س الش��������عب املصري تعدي��������ل املادة 
)18 مكرر/ب( من قانون اإلجراءات الجنائية 
والتي تسمح بالتصالح مع مرتكبي الجرائم 
الواقعة عل��������ى املال العام، عن طريق تس��������وية 
تتوالها لجن��������ة من الخبراء تؤل��������ف بقرار من 
رئيس الوزراء وتعرض نتائجها على مجلس 
الوزراء، الذي يقوم باملصادقة عليها وإشعار 
النائب الع��������ام بإيقاف اإلج��������راءات القانونية 

وفق��������ًا للتفاصي��������ل ال��������واردة بالتعدي��������ل. وقد 
نجحت تلك اللجنة وفي إطار تسوية واحدة 
باس��������ترداد )%75( م��������ن ث��������روة رج��������ل األعمال 
املصري املعروف )حس��������ني س��������الم( وأس��������رته، 
واملتهم بقضايا استيالء على األموال العامة.
وبأصول تقدر بنصف مليار دوالر أمريكي.

أما ف��������ي الع��������راق فقد ش��������رع مجل��������س النواب 
قان��������ون العفو العام رقم 27 لس��������نة 2016 الذي 
نص على ش��������مول مرتكبي جرائم )االختالس 
وس��������رقة أموال الدولة وهدر املال العام عمدًا( 
بالعفو العام شريطة أن يسددوا املبالغ التي 
ترتبت بذمته��������م. وباملقارنة ب��������ني التجربتني 
نالح��������ظ أن املش��������رع املص��������ري ق��������د نج��������ح في 
معالجة األمر بش��������كل أكب��������ر، بعد أن أناط ذلك 
بلجنة تتول��������ى عرض التس��������وية وعن مجمل 
ثروة املتهم. ولم يجعل ذلك منوطا بتس��������ديد 
قيمة األموال التي وقعت عليها الجريمة كما 
فع��������ل املش��������رع العراقي. حي��������ث أن مرتكب تلك 

الجرائ��������م يتحصل على عائ��������دات املبالغ التي 
قام بس��������رقتها أو اختالس��������ها والتي قد تزيد 
كثيرا ع��������ن قيمة املبلغ املختلس أو املس��������روق 

املطالب بتسديده.
صحيح أن قان��������ون العفو العام ل��������م يمنع من 
إقام��������ة الدعوى املدنية بحق املتهم املش��������مول 
بالعفو، أو مالحقته جزائيًا عن جريمة غسل 
األموال.غير أن إثبات ذلك أمر عس��������ير جدا في 
ظل التطور الكبير في أساليب إخفاء األموال 
وتهريبها.وكان األجدر باملش��������رع العراقي أن 
يس��������لك الطريق الذي س��������لكه املش��������رع املصري 
ب��������أن يجعل التصالح م��������ع املتهم رهنًا بإعادة 
تل��������ك األموال ومتحصالته��������ا وعوائدها التي 
تقدره��������ا لجن��������ة الخبراء وعن مجم��������ل ثروته.
تحقيق��������ا للغاية من ش��������مول املتهمني بقانون 
العف��������و العام والتي ه��������ي إع��������ادة املبالغ التي 
اس��������تولوا عليه��������ا واث��������روا بها على حس��������اب 

الشعب.

القاضي عامر حسن شنتة

التصالح على المال العام

تخصيص املال للمنفعة العامة 
يعد من أهم املعايير التي 

قيلت في تمييز املال العام عن 
غيره من األموال، فأن االعتداء 

عليه يعتبر مساسًا بحقوق 
املجتمع في االستفادة من 

املنفعة العامة التي خصص 
املال ألجلها، وما يؤدي اليه 

من نتائج وخيمة تطال فرص 
التنمية والخدمات.

إذا كان

عقوبة المراقبة االلكترونية

دأب

ميكن للسادة القضاة والباحثني يف الشأن القانوين ارسال مقاالتهم عرب الربيد االلكرتوين 
)JAMC( للمركز االعالمي جمللس القضاء االعلى

علمًا أن أراء الكتاب ال تعرب بالضرورة عن املوقف الرسمي للقضاء العراقي.

مجتمعات قائمة بذاتها من حيث الثقافة والسلوك، وثقافة السجن 
وحسب ما يسميها البعض ثقافة سفلية بسبب الطبيعة الجرمية 

لألشخاص املتواجدين في السجون واألفكار التي يحملونها، ألجل 
ذلك فان املؤسسات السجنية لم تعد قادرة على تحقيق اهدافها االصالحية التي 

وجدت من اجلها والتي أبرزها إصالح املحكومني واعادة تأهيلهم لتسهيل إعادة 
إدماجهم في املجتمع على انهم افراد صالحني

في السجون

فالواقع يثبت ان الس��������جن اح��������د العوامل التي 
تنم��������ي الغرائ��������ز الجرمي��������ة فهو من ب��������اب غير 
قادر على ازال��������ة امليول الجرمية املتأصلة لدى 
املجرم��������ني املعتادي��������ن وفي الوقت ذاته يفس��������د 
املجرم��������ني املبتدئني من خالل اكتس��������اب ثقافة 
الس��������جن وثقاف��������ة الجريم��������ة حت��������ى ان بع��������ض 
الدراس��������ات اش��������ارت الى ان الكثير من مرتكبي 
جرائم الصدفة تحولوا الى مجرمني محترفني 
فم��������ن مرتك��������ب لجنح��������ة اخالقية ال��������ى مرتكب 
لجناية س��������رقة ومن متاجر بالحبوب املخدرة 
الى مرتك��������ب لجرائم قتل اضافة الى ما يترتب 
على زيادة اعداد املسجونني واملحبوسني من 
نفقات باهظة تثقل ميزانيات الدول، ليزيد من 
عبئ العدالة الجنائي��������ة برمتها، والتي تعاني 
أصال من قلة املوارد املادية والبشرية املؤهلة.

 وقد اوردت صحيفة الدايلي تليغراف في احد 
أعداده��������ا الص��������ادر في الع��������ام 1989 ان هولندا 
استأجرت س��������جنا لدى دولة بلجيكا ملعالجة 
مش��������كلة اكتظاظ الس��������جناء لديها م��������ا زاد في 
إنفاقه��������ا العام وازاء كل ذلك فق��������د ذهب فقهاء 
السياسة العقابية الى إيجاد بدائل للعقوبات 
الس��������البة للحرية تالئم طبيعة املجرم وتسهل 
عملي��������ة إع��������ادة ادماجه في املجتم��������ع من جهة 
وتقل��������ل التكاليف املالية عل��������ى الدولة من جهة 
اخرى وبما يتالءم مع الهدف الجديد للعدالة 

الجنائي��������ة املعاص��������رة املتمثل بإع��������ادة تأهيل 
املحكوم عليه دون س��������لب حريته الس��������يما وان 
اغل��������ب العقوب��������ات املحكوم بها ه��������ي عقوبات 
قصيرة املدة ال تتجاوز الس��������نة الواحدة وهي 
ل��������ن تكفي إلص��������الح املحك��������وم علي��������ه ومن بني 
ما توص��������ل اليه الفق��������ه الجنائ��������ي الحديث من 
عقوبات بديلة هي عقوبة املراقبة االلكترونية 
وهي اجراء تتخ��������ذه املحكمة بحق املجرم بعد 
إدانته اذ تأمر بإطالق س��������راحه تحت ش��������روط 
محددة وتخضع��������ه لرقابة هيئة او مؤسس��������ة 
معينة وتأم��������ر بمراقبته الكترونيا و هي نوع 
من انواع املعاملة اإلصالحية خارج املؤسسة 
الس��������جنية تهدف ال��������ى اعادة بناء ش��������خصية 
املج��������رم بالغ��������ا كان ام حدثا ومس��������اعدته على 
اع��������ادة تعديل مس��������يرة حياته وه��������ذه العقوبة 
البديلة تقوم على اساس فكرة الحبس املنزلي 
حيث يصار الى اطالق سراحه وتحديد إقامته 
وبما يت��������الءم وتوجهات السياس��������ة الجنائية 
املعاص��������رة القائمة على التأهي��������ل االجتماعي 
للمحكوم عليه دون س��������لب الحرية وقد اخذت 
العدي��������د م��������ن ال��������دول به��������ذه العقوبة كفرنس��������ا 

واميركا.
املراقبة االلكترونية من بدائل عقوبة الس��������جن 
او الحب��������س حي��������ث يت��������م اط��������الق س��������راح املدان 
بع��������د محاكمته تحت ش��������روط اهمه��������ا االقامة 

املقي��������دة والتردد على اماكن محددة عن طريق 
اس��������تخدام الكومبيوت��������ر ال��������ذي يعم��������ل عل��������ى 
اختزان املعلومات واإلش��������ارات التي يرس��������لها 
عن مح��������ل تواج��������د املحكوم ويت��������م تفعيل هذا 
النظ��������ام العقاب��������ي بوضع اس��������وار على معصم 
املدان ش��������بيه بالس��������اعة يقوم بإرسال إشارات 
للجه��������ة الرقابية اال ان تش��������ريعات الدول التي 
أخذت بهذه العقوبة اش��������ترطت جملة شروط 
لتطبيقه��������ا أهمها ان تك��������ون الجريمة املرتكبة 
من الجرائم الوس��������طية األثر او البس��������يطة وان 
يكون للمتهم محل س��������كن معل��������وم وان يوافق 
م��������ن يش��������ارك املتهم في الس��������كن على خضوعه 
له��������ذه العقوبة ألنها بأي حال س��������تنتهك حقه 
ف��������ي الخصوصية كذلك من ش��������روط تطبيقها 
ان يوافق املدان عليها فهي ال يمكن ان تفرض 
دون إرادت��������ه وموافقته وإزاء ه��������ذا التطور في 
الفك��������ر الجنائ��������ي العقابي الحدي��������ث فال بد من 
مراجعة السياسة العقابية في العراق السيما 
وان الدول��������ة تعان��������ي من ازمة مالي��������ة واكتظاظ 
ف��������ي مؤسس��������اتها الس��������جنية بان يص��������ار إلى 
اجراء تعديل في قانون العقوبات للنص على 
مثل ه��������ذا النوع من العقوبات البديلة لس��������لب 
الحرية ووض��������ع اآلليات املناس��������بة لتطبيقها 
وبما يتالءم وطبيعة وواقع املجتمع العراقي 

ونظامه القانوني.
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)تنشر صحيفة القضاء االلكترونية دوريا أبرز المبادئ القضائية للقرارات التمييزية 
الصادرة من محكمة التمييز االتحادية ورئاسات محاكم االستئناف االتحادية(
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

االباحة التي يتمس��������ك به��������ا املميز قد انته��������ت باملطالبة 
القضائية .

القرار:
لدى التدقيق واملداول��������ة من الهيئة العامة ملحكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة، وج��������د ان الطع��������ن التمييزي 
مق��������دم ضمن املدة القانونية، لذا قرر قبوله ش��������كاًل 
ول��������دى عطف النظر عل��������ى الحكم املمي��������ز وجد انه 
صحيح وموافق الح��������كام القانون، ذلك ان محكمة 
املوض��������وع اتبع��������ت ق��������رار النقض االخي��������ر الصادر 
عن ه��������ذه املحكمة بالع��������دد 419/الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة/2015 ف��������ي 2015/12/14 وان التحقيقات 
الجارية م��������ن قبلها تبني ان العق��������ار املرقم )1348( 
الشيوخ وحسب صورة قيده العقاري هو مسجد 
ومرقد االمام الكاظم )ع( وان املالك فيه هو املدعي 
)املمي��������ز عليه( مس��������جل بالقيد املرق��������م )1( وتاريخ 
تش��������رين االول 2011 مجل��������د 1048 وان الثابت من 
محض��������ر املعاينة الجاري من قبل املحكمة بتاريخ 
2016/3/15 بان الحجرة املرقمة )35( اشير اليها 
بانه��������ا )مقبرة أس��������رة الس��������ادة املوس��������ويني من آل 
الواعظ( وكذلك ما ورد بتقرير الخبيره املس��������احة 
املؤرخ في 2016/3/20 وت��������رى اكثرية هذه الهيئة 
بان ما تمس��������ك به املميز بشأن ان الغرفة موضوع 
الدعوى املطال��������ب بمنع معارضته الى املميز عليه 
هي مقبرة ال س��������ند لها من القانون، ذلك ان الصفة 
الغالبة لالس��������تعمال للعقار موضوع الدعوى هو 
مسجد ومرقد االمام الكاظم )ع( ويعد من االوقاف 
العامة ومن العتبات املقدسة ولم يكن مقبرة عامة 
حت��������ى ولو دفن فيها رفات بع��������ض املوتى، وحيث 
ان العتبة املقدس��������ة ورد تعريفها في املادة االولى 
من نظام العتبات املقدس��������ة رقم )21( لس��������نة 1969 
املع��������دل وه��������ي التي تض��������م اضرحة االئم��������ة عليهم 
السالم بما تدور عليه اسوار الصحن في الروضة 
الحيدري��������ة ف��������ي النج��������ف االش��������رف والروضت��������ني 
الحس��������ينية والعباس��������ية ف��������ي كرب��������الء والروض��������ة 
الكاظمية والروضة العسكرية في سامراء ومراقد 
االئمة م��������ن ال البيت التابعة لتلك الرياض س��������واء 
كانت داخل الس��������ور او خارجه، هذا من جهة ومن 
جه��������ة ثانية فان احكام املادة )14( من نظام املقابر 
رقم 18 لسنة 1935 قد منعت الدفن داخل الجوامع 
والكنائ��������س واماكن العبادة والهي��������اكل العمومية 
او املعدودة م��������ن االثار القديمة اال بإذن خاص من 
اكب��������ر موظ��������ف اداري... وان امل��������ادة )19( من قانون 
إدارة العتب��������ات املقدس��������ة واملزارات الش��������يعية رقم 
19 لس��������نة 2005 قد منعت دفن املوتى في العتبات 
املقدس��������ة واملزارات الش��������ريفة اال في حاالت خاصة 
وبمرافق��������ة االم��������ني الع��������ام ورئيس دي��������وان الوقف 
الش��������يعي، وحيث ان قيام املمي��������ز بوضع يده على 
الحجرة موضوع الدعوى داخل الصحن الكاظمي 
الشريف ال يس��������تند الى أي سند قانوني او رابطة 
عقدية او موافقة تحريرية صادرة عن دائرة املميز 
عليه تبيح له ذلك وان االباحة التي يتمسك بها قد 
انتهت باملطالب��������ة القضائية، وحيث ان املغصوب 
ان كان عقارًا فيلزم الغاصب برده الى صاحبه مع 
اجر مثله تطبيقًا لنص املادة )197 مدني( وحيث 
ان��������ه يجوز للمحكمة ان تتخ��������ذ من تقرير الخبيرة 
املس��������احه س��������ببًا للحكم طبقًا ملا نصت عليه املادة 
)140/أواًل( م��������ن قانون االثبات، ل��������ذا قرر تصديق 
الحكم املميز ورد العريضة التمييزية مع تحميل 
املميز رس��������م التمييز، وص��������در القرار باالكثرية في 

25/ذي الحجة/1437ه� املوافق 2016/9/27م.

)2(
املبدأ:

القرار املع��������دوم ال يرتب اي اث��������ر قانوني وال تلحقه 
الحصان��������ة وال ي��������زول عيبه بفوات م��������دد الطعن وال 

يغلق بصصده اي سبيل للتمسك بانعدامه .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئ��������ة العامة في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د ان الطع��������ن 
التميي��������زي انصب على الق��������رار الصادر من الهيئة 
القضائي��������ة االقليمية في محافظ��������ة البصرة بعدد 
)00485036( ف��������ي 2005/5/22 القاض��������ي بابط��������ال 
تسجيل حق التصرف في العقار املرقم 7 مقاطعة 
12 التنوم��������ة من اس��������م املدعى علي��������ه/ املميز )ز. ي. 
ع( واعادة تس��������جيله باس��������م املدعي/ مورث املميز 
عليهم/ املتوفى )م. و. ح( واشعار دائرة التسجيل 
العقاري املختصة بتنفيذ ذلك بعد اكتساب القرار 
الدرج��������ة القطعية والت��������ي عللت قراره��������ا املميز ان 
الغنب الذي حصل في موضوع بيع حصة املدعي/ 
مورث املميز عليهم من ح��������ق التصرف في العقار 
اعاله واض��������ح وحصل نتيجة تأثي��������ر والد املدعى 
علي��������ه/ املميز املتوف��������ى )ي. ع.ا( باعتباره من كبار 
املس��������ؤولني في الحكومة العراقية السابقة )عضو 
قي��������ادة ف��������ي ح��������زب البعث املنح��������ل( فيك��������ون البيع 
مش��������وبًا بعي��������ب يجعل م��������ن عملية االف��������راع باطلة 
واس��������تندت في ذلك الى احكام املواد 3 و7 و9 و15 
من الالئح��������ة التنظيمية لهيئة دعاوي امللكية رقم 
12 لس��������نة 2004 امللغى بالقانون رقم 2 لسنة 2006 
وحي��������ث ان الثابت من وقائع الدع��������وى وادلتها ان 
العقار موضوع الدعوى كان مسجاًل باسم وزارة 
املالية وحق التصرف باعتباره ستة اسهم موزعة 
عل��������ى الش��������ركاء منها س��������همني الى م��������ورث املميز 

عليه��������م )م. و. ح( بموج��������ب القي��������د 171/آب/1993 
مجلد 729 دائم��������ي وقد افرغ الش��������ريك املذكور )م. 
و. ح( حصت��������ه الش��������ائعة م��������ن حق التص��������رف الى 
املش��������تري )ز. ي. ع(/ املميز في 2002/4/1 واستلم 
بدل البي��������ع البالغ مليون وخمس��������مائة الف دينار 
وس��������جلت املعاملة بالعدد 1/نيسان/2002 مجلد 
1031 دائمي واكتسب التس��������جيل الشكل النهائي 
ولم يرد في معامل��������ة البيع املذكور انه تم باالكراه 
وتح��������ت تأثير املش��������تري او حصل غ��������نب في الثمن 
وانما حصل بحضور البائع امام دائرة التسجيل 
العقاري املختصة واقرار بالبيع واس��������تالم الثمن 
وحيث نصت املادة )1/10( من قانون التس��������جيل 
العق��������اري رقم 43 لس��������نة 1971 املعدل على )تعتمد 
السجالت العقارية وصورها املصدقة وسنداتها 
اساس��������ًا الثبات ح��������ق امللكية والحق��������وق العقارية 
االخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما مدون 
فيه��������ا ما لم يطعن فيها بالتزوير وال يقبل الطعن 
بالصورية في التصرفات املس��������جلة فيها( وحيث 
ان اللجنة القضائية اس��������تندت ف��������ي قرارها املميز 
عل��������ى ان البيع املذكور تم عن طريق الغنب واالكراه 
وحي��������ث ان الفقرة )3( من امل��������ادة )22( من الالئحة 
التنظيمي��������ة لهيئة دع��������اوى امللكية رقم 12 لس��������نة 
2004 امللغي ش��������ملت عمليات املص��������ادرة والحجز 
واالستيالء واالستمالك باقل من القيمة الحقيقية. 
ولم يرد فيها البيع بالقوة واالكراه لذا فان موضوع 
الدعوى والحالة هذه يخرج برمته عن اختصاص 
اللجن��������ة القضائية االقليمية ويكون قرارها املميز 
الص��������ادر بع��������دد )00485036( ف��������ي 2005/5/22 قد 
صدر خالفًا لقواع��������د االختصاص الوظيفي الذي 
يعد م��������ن النظام العام وال يجوز تخطيه باي حال 
م��������ن االح��������وال وان مس��������ألة البت في صح��������ة ادعاء 
املدعي ببيع حصته الشائعة من حق التصرف في 
العق��������ار موضوع الدعوى باالكراه من عدمه يدخل 
في والية املحاكم املدني��������ة صاحبة الوالية العامة 
بالقضاء ف��������ي كافة املنازعات عم��������اًل باحكام املدة 
29 من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 
املعدل فيك��������ون القرار موضوع الطع��������ن التمييزي 
معدومًا لصدوره من هيئة قضائية غير مختصة 
وظيفيًا باصداره وحيث ان القرار املعدوم ال يرتب 
أي اث��������ر قانون��������ي وال تلحقه الحصان��������ة وال يزول 
عيبه بف��������وات م��������دد الطعن وال يغل��������ق بصدده أي 
سبيل للتمسك بانعدامه وعلى ذلك نظرت الهيئة 
العامة في الطعن التمييزي املقدم املذكور وهذا ما 
اس��������تقر عليه قضاء هذه املحكمة في قرارها املرقم 
229/هيئة عامة/2014 في 2014/9/15 وحيث ان 
كل دعوى يجب ان تنتهي بحكم حاس��������م والنعدام 
قرار اللجن��������ة القضائية االقليمية في البصرة كما 
وردت االش��������ارة الي��������ه آنفًا وحي��������ث ان موضوعها 
صال��������ح للفصل فيه وعماًل بأح��������كام املادة 214 من 
قان��������ون املرافع��������ات املدنية قرر الحك��������م برد دعوى 
املدع��������ي )م. و. ح( وتحميله الرس��������وم واملصاريف 
وصدر القرار باالتفاق في 25/ذي الحجة/1437ه� 

املواف�ق 2016/9/27م.

)3(
املبدأ:

الحكم املعدوم هو ال��������ذي يكون فاقدا عنصرا هاما من 
عناص��������ر تكوينه وال يحت��������اج الى اع��������الن قضائي الن 

املعدوم ليس بحاجة الى من يعدمه .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة املدنية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د ان الطعنني 
التمييزيني مقدمان ضمن املدة القانونية قرر قبولهما 
ش��������كاًل ولتعلقهم��������ا بحك��������م واح��������د ق��������رر توحيدهم��������ا 
ونظرهما س��������وية ولدى عطف النظر في الحكم املميز 
وجد ان��������ه صحيح ومواف��������ق للقانون ذل��������ك ان املدعي/ 
املميز اقام دعواه طلب فيها الحكم بالكش��������ف عن حالة 
انعدام الحكم الصادر عن محكمة االحوال الش��������خصية 
ف��������ي الحل��������ة بع��������دد 3489/ش/2011 ف��������ي 2011/5/15 
وان املحكم��������ة اجرت تحقيقاته��������ا الالزمة في موضوع 
الدع��������وى واطلع��������ت عل��������ى اضب��������ارة الدع��������وى املرقم��������ة 
3489/ش/2011 املدع��������ي فيها ه��������و ذات املدعي/ املميز 
في هذه الدع��������وى واملدعى عليها فيها هي ذات املدعى 
عليه��������ا/ املميز عليها في هذه الدعوى التي طلب فيها 
املدع��������ي تصديق الط��������الق الخارجي ال��������ذي اوقعه على 
املدع��������ى عليها خارجيًا بغيابها امام رجل الدين وبعد 
اج��������راء املرافع��������ة الحضورية العلنية ف��������ي تلك الدعوى 
اص��������درت محكمة االحوال الش��������خصية حكمها بتاريخ 
2011/5/15 حضوري��������ًا قاباًل للتمييز قضى بتصديق 
الط��������الق الرجعي الواقع من املدع��������ي علىاملدعى عليها 
)ص. ع. ح( واعتب��������اره طالق��������ًا رجعيًا يج��������وز للمدعي 
اعادتها الى عصمته خالل العدة دون عقد جديد على 
ان تلتزم املدعى عليها بالعدة الش��������رعية البالغة ثالثة 
قروء... الخ، وحيث ان الدعوى هي طلب ش��������خص حقه 
من اخر امام القضاء عماًل بأحكام املادة )2( من قانون 
املرافعات املدنية رقم 83 لس��������نة 1969 املعدل، وحيث ان 
الحكم موضوع الدعوى املطلوب الكش��������ف عن انعدامه 
صدر من محكمة مختصة وبمواجهة الخصم القانوني 
بناء على طلب املدعي/ املميز لتصديق الطالق الواقع 
خ��������ارج املحكمة على املدعى عليها فانه بذلك يكون قد 
صدر من محكمة مش��������كلة تشكياًل صحيحًا ومختصة 
ف��������ي الخصوم��������ة موضوع الن��������زاع، اما الحك��������م املعدوم 
هو الحكم الذي يكون فاق��������دًا عنصرًا هامًا من عناصر 
تكوينه وال يحتاج الى اعالن قضائي الن املعدوم ليس 
بحاجة الى من يعدمه حيث يستطيع كل ذي مصلحة 
ان يتمسك بانعدام الحكم اذا كان قد صدر من محكمة 

غير مختصة او في حالة انعدام الخصومة مما تكون 
الدعوى وبالصيغة التي اقيمت فيها فاقدة لس��������ندها 
القانوني عليه قرر تصديق الحكم املميز ورد الطعنني 
التمييزي��������ني وتحمي��������ل املميز املدعى )م. ج . س( رس��������م 
التميي��������ز، وصدر القرار باالتفاق في 28/صفر/1438ه� 

املواف�ق 2016/11/28م. 

)4(
املبدأ:

حي��������ث ان الطرف��������ني تصادق��������ا على س��������ريان قانون 
املوجبات والعقود اللبنان��������ي على موضوع النزاع 

فيكون هو القانون الواجب التطبيق .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة م��������ن الهيئة املوس��������عة املدنية 
ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د ان الطع��������ن 
التميي��������زي واق��������ع ضم��������ن امل��������دة القانونية ق��������رر قبوله 
ش��������كاًل وبعد عطف النظر على الحك��������م املميز وجد انه 
صحي��������ح وموافق للقانون وج��������اء اتباعًا لقرار النقض 
الصادر عن هذه املحكمة بالعدد 79/الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة/2016 ف��������ي 2016/5/16 ذل��������ك ان الثاب��������ت بان 
القانون الواج��������ب التطبيق في هذه القضية هو قانون 
املوجبات والعقود اللبناني وانه يتوجب على املدعي 
عم��������اًل بالفقرة )13( من االتفاقي��������ة املبرمة بني الطرفني 
)العق��������د املؤرخ ف��������ي 2010/1/23( ان يطلب الغاء العقد 
م��������ع التعويض عماًل باحكام امل��������ادة )241( من القانون 
املش��������ار اليه وان نص املادة يقابله في القانون العراقي 
نص املادة )177( من القانون املدني وحيث ان القانون 
اللبنان��������ي هو القانون الواج��������ب التطبيق وان الطرفني 
تصادقا على س��������ريانه على موضوع النزاع وحيث ان 
املدعي لم يطلب الغاء العقد مما تكون الدعوى واجبة 
الرد ش��������كاًل وه��������ذا ما قضى ب��������ه الحكم املمي��������ز لذا قرر 
تصديق��������ه ورد الطعن التمييزي وتحميل املميز رس��������م 
التمييز، وصدر القرار باالكثرية في 28/صفر/1438ه� 

املواف�ق 2016/11/28م.

)5(
املبدأ:

تكون كافة القرارات بالدعوى غير صحيحة ومخالفة 
الح��������كام القان��������ون اذا اش��������ترك ذات القاض��������ي مع هيئة 
الجنايات عند اصدار قرارها بصفته عضوا فيها رغم 
انه س��������بق وان نظر الدعوى بصفت��������ه قاضيا للتحقيق 

واصدر فيها عدة قرارات .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة ف��������ي محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
وجد ان محكمة الجناي��������ات املركزية وبقرارها 
املرق��������م 2849/ج/2015 وامل��������ؤرخ 2015/10/13 
ق��������د اخطات ف��������ي االجراءات االصولي��������ة املتبعة 
حيث انها حس��������مت الدعوى على خالف احكام 
املادتني )5،92/19( من قانون املرافعات املدنية 
رق��������م 83 لس��������نة 1969 املعدل ك��������ون ان القاضي 
)س.خ.ج( كان قد اش��������ترك م��������ع هيئة الجنايات 
عند اصدارها قرارها املش��������ار اليه انفا بصفته 
عضوا فيه��������ا رغم انه س��������بق وان نظر الدعوى 
بصفته قاضي��������ا للتحقيق واص��������در فيها عدة 
قرارات وبذل��������ك تكون كافة الق��������رارات الصادرة 
بالدع��������وى غي��������ر صحيح��������ة ومخالف��������ة الحكام 
القان��������ون ل��������ذا ق��������رر نقضه��������ا واع��������ادة اضبارة 
الدعوى ال��������ى محكمتها لغرض اجراء محاكمة 
املتهم مجددا بدون اشتراك القاضي )س.خ.ج( 
مع هيئ��������ة الجنايات ، وصدر الق��������رار باالتفاق 
اس��������تنادا الح��������كام امل��������ادة 259/أ7- م��������ن قانون 
اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 
املع��������دل ف��������ي 28/ربي��������ع االول/1438ه��������� املواف�ق 

2016/12/27م. 
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موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 
يقصد بفكرة حياد القاضي هو أن يقف موقفا سلبيا من كال الخصمني 
في م��������ا يتعلق بإثبات الدعوى, فالقاضي ال يمكنه أن يؤس��������س قناعته 
إال عل��������ى عناص��������ر اإلثبات التي أدل��������ى بها األط��������راف وال يمكنه التدخل 
تلقائيا في البحث عن الحقيقة من دون دليل قدم من قبلهما اثناء نظر 

الدعوى.
حي��������ث نصت املادة 2 من قان��������ون االثبات على ))ال��������زام القاضي بتحري 
الوقائ��������ع الس��������تكمال قناعته(( ألن س��������ير الخصومة يخض��������ع لضوابط 
وقواع��������د معينة تحدد س��������لفا دور كل من القاضي واألط��������راف في إثارة 
وتس��������يير وإنهاء الخصومة و يتركز النزاع املدني أساس��������ا على حقوق 
الخصوم وبالتالي وجب على هؤالء إثبات ادعاءاتهم بالطرق القانونية 
كما يجب عليهم أن يوفروا للقاضي مادة النزاع وخاصة في ما يتعلق 
بجوانب��������ه املادية وهو ما يس��������مى مب��������دأ ))ملكية الدع��������وى للخصوم أو 
للمتقاض��������ني(( فمبدأ ملكية الدع��������وى للمتقاضني يفرض على القاضي 
أن يب��������ت في النزاع في حدود اإلط��������ار الذي حدده األطراف أي باالعتماد 
على الوقائع التي يس��������تندون إليها في طلباتهم ودفوعهم وهو ما يقع 

تفسيره عادة من خالل مبدأ حياد القاضي.
 فالقاضي يفصل بني املتقاضني على ضوء ما يدلون به من حجج وما 
يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي 
إلتمام م��������ا كان ناقصا منها مقتصرا على االكتف��������اء بما احتوته أوراق 
الدع��������وى من عناصر تجس��������يما ملب��������دأ حياد القاضي ف��������ي النزاع املدني 
وال��������ذي يعتبر من املبادئ األساس��������ية التي يرتكز عليه��������ا نظام اإلثبات 

في الدعوى املدنية. 
لقد حصل تغيير كبي��������ر في النظرة إلى دور القاضي في نطاق الدعوى 
املدنية هو أخرجه عن دوره الس��������لبي الذي كان يرس��������مه له فقه االثبات 
التقلي��������دي، الى ال��������دور االيجابي للقاضي في النزاع املدني أساس��������ا في 
الحد من س��������لطة األط��������راف على عناصر الدعوى املدني��������ة خاصة في ما 
يتعلق بضبط الجوانب املادية للنزاع وجوانبه القانونية وقد برز هذا 
االتجاه في املادة 17/ أوال من قانون االثبات التي نصت ))للمحكمة ان 
تقرر من تلقاء نفس��������ها, او بناء على طل�ب الخصم, اتخاذ أي إجراء من 
إجراءات اإلثبات تراه الزمًا لكشف الحقيقية(( والذي يمّكن املحكمة من 
الخ��������روج من الس��������لبية والقيام بدور مهم في البحث ع��������ن الحقيقة التي 
أصبح من أبرز اهتمامات املش��������رع فلم يع��������د دور القاضي يقتصر على 
الحقائق النس��������بية التي يقدمها املتقاضني بل أصبح يبحث بنفسه عن 

الحقيقة املوضوعية.
 وهناك جملة من الوس��������ائل املباشرة وغير املباشرة تمكن القاضي من 
الوق��������وف عل��������ى الحقيقة، والت��������ي يمكن حصرها في الدور االس��������تقرائي 
للقاض��������ي ودوره في تحديد وقائع النزاع , فاألعمال االس��������تقرائية كما 
تدل تسميتها تهدف أساسا إلى الكشف عن الحقيقة، و ليس للمحكمة 
أن تعتم��������د ف��������ي قضائها عل��������ى واقعة لم تعرض عليها ول��������م تتعهد بها 
ف��������ي نطاق إطار النزاع الذي حدده األطراف إال أنه يوجد اس��������تثناء لهذا 
املب��������دأ يتعلق بالوقائع املوجودة ضمن عناصر القضية املطروحة على 
املحكمة، فمثل هذه الوقائع يمكن للمحكمة إثارتها واعتمادها رغم أن 
األطراف لم يتمس��������كوا بها صراحة. وبالتالي فقد أصبح الدور املوكول 
للقاض��������ي، يقتضي منه تحقي��������ق املعادلة بني التزام الحي��������اد بمفهومه 

اإليجابي واالجتهاد في سبيل استجالء الحقيقة.

المفهوم المتطور لفكرة حياد 
القاضي

نوافذ العدالة 

سالم مكي

الزنا فعل محرم شرعا، بغض النظر عن الزمان واملكان. 
وسواء ارتكب من قبل شخص متزوج ام غير متزوج.

 ف��������ي القانون العراقي، هناك اختالف في حاالت تجريم 
الزن��������ا، باخت��������الف مرتكبه. فالزاني��������ة املتزوجة، تختلف 
حالتها بالنس��������بة لغير املتزوج��������ة، والزوج الزاني، حني 
يزني في بيت الزوجية يختلف عنه حني يزني في مكان 

آخر، بالغ سن الرشد يختلف عن الصبي او الفتى. 
وكثي��������را ما كنت اس��������أل: ملاذا لم يج��������رم القانون ارتكاب 
ال��������زوج فعل الزنا في م��������كان غير بي��������ت الزوجية بينما 
عاق��������ب الزوجة بكل الح��������االت. امل��������ادة 377 ثانيا تنص: 
يعاق��������ب الزوج بالحبس اذا زنا ف��������ي منزل الزوجية. في 
حني تن��������ص الفقرة االول��������ى: تعاقب بالحب��������س الزوجة 
الزاني��������ة وم��������ن زنا به��������ا ويفت��������رض علم الجان��������ي بقيام 
الزوجي��������ة ما لم يثب��������ت من جانبه انه ل��������م يكن بمقدوره 

بحال العلم بها.
 قبل ايام، اخبرني ش��������خص في املحكمة انه ينوي اقامة 
دعوى تفريق ضد زوج ابنته ألنه ضبطه متلبسا بالزنا 
 أن األمر طبيعي لو ش��������اهده 

ّ
داخ��������ل بيت الزوجية. وبني

في مكان آخر، ألنه اي املتحدث ش��������خصيا لديه عالقات 
خ��������ارج إطار الزوجي��������ة، لكنه يحترم بي��������ت الزوجية، وال 
يستخدمه ألغراض غير قانونية. عندها أدركت اإلجابة 

عن سؤالي اعاله.
 القان��������ون بطبيعت��������ه، يحاك��������ي العقلي��������ات واالعتقادات، 
ويس��������عى ال��������ى احتوائها ف��������ي اط��������ار قانون��������ي. فالعرف 
الس��������ائد، هو حرمة بيت الزوجية، وافتراض انه مقدس 
وال يجوز ان يدخله الفعل الفاحش، حتى لو كان الزوج 
. لكن بمجرد ان يدخل البيت 

ّ
يرتكبه خارجا، فاألمر هني

ذلك الفعل، فاألمر فيه جنبة كبيرة. ان معاقبة فعل الزنا 
املرتكب من قبل احد الزوجني، هو محاولة لرد االعتبار 
لل��������زوج املجنى عليه، حيث منح��������ه القانون حق تحريك 
الش��������كوى وخص��������ه بهذا الح��������ق لوحده، هو ك��������ي يرد له 
االعتبار، ويت��������م تعويضه معنويا، عب��������ر معاقبة الزوج 
ال��������ذي خدش العالق��������ة الزوجية بفعل ش��������ائن. والقانون، 
يفترض انه يعدل بني الناس، بغض النظر عن الجنس، 
فم��������ا يطب��������ق على الرج��������ل يطبق عل��������ى املرأة. لك��������ن هنا، 
القانون فرق بني الزوج والزوجة، وحاكى العرف السائد 
في املجتمع، في حني انه يفترض ان يحاكي العدل فقط. 
لو أخذنا املوضوع م��������ن زاوية ان ارتكاب الزنا في منزل 
الزوجية، اكثر فداحة واشد ضررا على املرأة من ارتكابه 
خارجه، لكن بالنهاية الفعل واحد، ونتائجه واحدة، مع 
اختالف نس��������بة تضرر املرأة منه، لكن هذا ال يعني إعفاء 

الزوج من العقاب ملجرد انه زنا خارج منزل الزوجية!

لماذا زنا الزوج في دار الزوجية؟

عين قانونية

■ جنايات المثنى

أنج��������زت محكم��������ة جناي��������ات املثن��������ى اغلب 
الدعاوى املعروضة أمامها منذ مطلع العام 
الحالي، فيما اس��������تكملت انجاز مش��������روع 

الضبط االلكتروني بنسبة 100%.
وق��������ال رئيس اس��������تئناف املثن��������ى القاضي 
طالب حربي في تصريح إلى "القضاء"، إن 
"محكمة الجنايات أنجزت اغلب الدعاوى 

منذ مطلع العام الحالي".
وتاب��������ع حربي أن "نس��������ب انج��������از املحكمة 
خ��������الل الع��������ام املاضي كان��������ت %100"، الفتًا 
إلى "عدم وجود دع��������اوى مدورة إلى العام 

الحالي من سابقه".
وأشار إلى أن "نس��������ب الضبط االلكتروني 
للمحكمة وصلت ايضًا الى %100"، مبينًا 
أن "االدع��������اء الع��������ام في الجناي��������ات يمارس 

دوره بكل جدية وتعاون مع املحكمة".
وأوضح حربي أن "توجيهات صدرت إلى 
املحكمة بضرورة تس��������ريع حس��������م الدعوى 

بكل أمانة وحياد".

■ عصابات سطو

س��������اهمت جهود قضائية ملحكم��������ة تحقيق 
الحلة في القبض على ثالث عصابات سطو 

خالل املدة األخيرة.
وق��������ال قاضي التحقيق صدام عبيد علي في 
حديث إل��������ى "القض��������اء" أن "محكمته صدقت 
اعترافات ثالث عصابات القي القبض عليها 
مؤخرًا ترتكب الس��������طو املس��������لح والسرقات 

الليلية".
وأضاف علي إن "إح��������دى العصابات تتكون 
من ثالثة أفراد ومارس��������ت عملياتها في حي 
الصح��������ة في مرك��������ز مدينة الحل��������ة واعترفت 
بتنفي��������ذ 16 جريم��������ة". وتاب��������ع أن "عصاب��������ة 
أخرى اعترفت بارتكاب عدة س��������رقات ليلية 
تحت تهديد السالح في مناطق متفرقة في 
الحلة"، الفتا إلى أن "الس��������رقات تركزت على 

املخشالت الذهبية واألموال".
وأفاد بأن "املحكمة أجرت كش��������وفات الداللة 
عل��������ى مح��������الت الح��������وادث وج��������اءت النتائج 

مطابقة لالعترافات".

■ اجتماع قضاة الخالص

عقد رئيس استئناف ديالى القاضي حسني 
كاظم وس��������مي اجتماعًا مع قضاة الخالص 
في املحافظة، مش��������ددًا على ض��������رورة ادامة 
التواص��������ل مع املحامني بما يخدم املصلحة 
العامة. وقال القاضي حسني كاظم وسمي 
إلى "القض��������اء"، إن "اجتماعًا عقد مع قضاة 
الخالص للتباحث ف��������ي بعض األمور التي 

تخص عملهم".
وتاب��������ع وس��������مي أن "االجتم��������اع ج��������اء على 
هام��������ش زي��������ارة أجريتها بصحب��������ة املدعي 
العام في االس��������تئناف إل��������ى دار القضاء في 

الخالص".
وأورد أن "اللق��������اء ناق��������ش ض��������رورة توثيق 
كام��������ل دعاوى محكمة التحقيق في س��������جل 
األس��������اس وإدخ��������ال بياناته��������ا ف��������ي نظ��������ام 

الحاسوب لسهولة الرجوع اليها".
اب��������دوا  "القض��������اة  أن  وس��������مي  واس��������تطرد 
استعدادهم لرفع مستوى االنجاز والتعاون 

مع املحامني من أجل تعزيز العدالة".

■ مسن يتابع دعواه في محكمة الكرادة.. عدسة/ حيدر الدليمي

كتاب قضائي

وقال فتحي الجواري في مقدمة الكتاب 
إن��������ه "في الع��������ام 2007 كن��������ت انتهيت من 
جم��������ع معلومات ومواد ع��������ن عدد قضاة 
الع��������راق ممن رحل معظمه��������م عن عاملنا 
إل��������ى عال��������م الخلود بع��������د أن ادوا االمانة 
الت��������ي وضعت ف��������ي اعناقهم"، متس��������اءاًل 

"وه��������ل هن��������اك امان��������ة توضع ف��������ي عنق 
االنس��������ان اعظم واج��������ل امانة م��������ن امانة 

القضاء؟"
وأض��������اف أن "مص��������ادر ه��������ذه املعلومات 
كان��������ت م��������ن بع��������ض الكت��������ب والصح��������ف 

والوثائق الشخصية واللقاءات".

وتحدث الج��������واري عن رغبت��������ه أن "ترى 
تل��������ك امل��������واد الت��������ي جمعتها ع��������ن اولئك 
القضاة بكتب يخلدهم بعد أن خلدتهم 

اعمال وسيرهم".
وأوضح أن "وجود مشكالت في الطباعة 
وللحصول على معلوم��������ات جديدة عن 
بعض من كتبت عنهم لم تكن تحت يدي 
يومه��������ا وألني كتبت ع��������ن قضاة اخرين 
لم ترد اس��������ماؤهم في الطبعة الس��������ابقة 
ونش��������رتها في مجلس التشيع والقضاء 
التي ارأس تحريرها ذلك دفعني إلى أن 

اعيد طبع الكتاب طبعة ثانية".
أن  إل��������ى  التنوي��������ه  الكات��������ب  يف��������ت  ول��������م 
"معظم املعلوم��������ات الجديدة عن الطبعة 

اس��������تقيتها من كتاب املرحوم االس��������تاذ 
جعفر الخليلي املوسوم )هكذا عرفتهم( 
باجزائ��������ه الس��������بعة املطب��������وع ف��������ي ايران 
م��������ن قب��������ل الناش��������ر )انتش��������ارات املكتبة 
الحيدرية(، ومن كتاب املرحوم املحامي 
املوس��������وم  الش��������الجي  عب��������ود  االس��������تاذ 
)موسوعة الكنايات العامية البغدادية( 
باجزائ��������ه الثالث��������ة املطبوع ف��������ي بيروت 
من قب��������ل مطبعة دار الكتب ع��������ام 1982، 
ومذكرات القاضي داود سمرة التي كان 
قد طبعها في عام 1953"، منوهًا إلى ان 
االخي��������رة "اعدت اطبعه��������ا كملحق ثاني 
من مجلة التش��������ريع والقضاء عام 2014 

ووزع مجانًا مع عدد املجلة".

ويسترسل الكاتب  أن املعلومات جاءت 
ايض��������ًا من "كت��������اب ذاك��������رة ال��������ورق الذي 
تضم مذكرات املرحوم القاضي محمود 

خالص املطبوع بجزئني".
وع��������ّد  الج��������واري ذل��������ك "بع��������ض الوف��������اء 
له��������ؤالء الرج��������ال الذين احس��������نت الظن 
بأنه��������م خدم��������وا بالده��������م ومواطنيه��������م 
بحس��������ن نس��������بة واخالص دون أن يكون 
لي بمعظمهم سابق صلة أو معرفة غير 

حسن الطن بهم وبسمعتهم الحسنة".
وخلص مقدمه بالقول "طيب الله ثراهم 
وتغمدهم برحمته الواس��������عة وجزائهم 
عن اه��������ل العراق وعن القض��������اء العراقي 

وقضاته خير الجزاء".

الطبعة الثانية لكتاب )اعالم القضاء العراقي( عن مجلة التشريع والقضاء

ص��������در عن مجل��������ة التش��������ريع القض��������اء، كتاب )اع��������الم القضاء 
ف��������ي العراق( م��������ن اعداد رئيس تحرير املجلة االس��������تاذ فتحي 

الجواري بطبعته الثانية املنقحة واملزيدة.

بغداد/ محمد سامي
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بغداد/ عدنان صبيح

سّجلت محكمة تحقيق الشعب 
حادثة غريب��������ة ومرّوعة تتعلق 
بتحري��������ض أم ابنه��������ا على قتل 
أبيه ملنعه من االقتران من امرأة 

أخرى.
ويسمح املشرع العراقي للرجل 
الزواج من أخرى مقابل شروط 
وضعه��������ا تتعل��������ق باإلمكاني��������ة 
املالية واملصلحة املشروعة من 

هذا الزواج.
الجريمة حصلت بعلم وسكوت 
األخ األصغ��������ر، ال��������ذي زعم بأنه 
إل��������ى املصير  يخش��������ى تعرضه 

نفسه، بحسب تهديد األم له.
وف��������ي تفاصيل الح��������ادث، أقدم 

االب��������ن البك��������ر لعائل��������ة تتك��������ون 
م��������ن ابن��������ني بطعن أبي��������ه بفأس 
مس��������تغال نوم��������ه في ال��������دار، ثم 
وارى الجث��������ة في حديقة املنزل، 
ف��������ي  برميه��������ا  يق��������وم  ان  قب��������ل 
مزبل��������ة مج��������اورة لعل��������ه يهرب 
من املس��������ؤولية، لتكون التهمة 
جاهزة ضد صاحب االب كآخر 
متصل به مس��������جل على هاتفه، 
لك��������ن التحقيق��������ات أظه��������رت في 

وقت الحق تفاصيل أخرى.
لم يكت��������ف اعت��������راف القاتل بان 
س��������بب القتل هو بس��������بب رغبة 
االب بالزواج عل��������ى امه، بل زاد 
علي��������ه حقيقة مفادها أن أمه قد 
دب��������رت العملي��������ة وخططت لها 
ووف��������رت جمي��������ع ظروفه��������ا قبل 

اعترافاته  ف��������ي  وتابع  التنفيذ. 
التي اطلعت عليه��������ا "القضاء"، 
أن "األم أقنعت��������ه ب��������ان مش��������روع 
االب  ينوي��������ه  ال��������ذي  ال��������زواج 
س��������تكون نتيجته رمي العائلة 
ف��������ي الش��������ارع بعد اخ��������ذ البيت 

منهم".
وقد اعترف الجاني بان صديق 
االب كان منسقا ملشروع الزواج 
ولذل��������ك ق��������د خطط��������ت االم بان 
يعاقب برمي تهمة القتل عليه.

ونوه إلى أن "األب كان صاحب 
مش��������اريع زواج كثي��������رة، كله��������ا 
باءت بالفشل بسبب املعوقات 
الكثيرة الت��������ي تضعها العائلة 
للح��������ؤول دون اقتران��������ه بامرأة 
االب��������ن  ق��������ال  بينم��������ا  أخ��������رى". 

االصغر ال��������ذي كان حاضرًا في 
يوم الجريمة بانه شاهد أخاه 
االكب��������ر يقت��������ل اباه، وقد س��������مع 

االم وه��������ي ترت��������ب كل العملي��������ة 
بتوجيه��������ات مباش��������رة، ومنها 
التهيئ��������ة لنوم الضحية ومكان 

الجريمة وطريقة الدفن.
االب��������ن االصغ��������ر  وق��������د س��������اعد 
ال��������ى  املحكم��������ة ف��������ي الوص��������ول 
عل��������ى  باإلخب��������ار  الحقيق��������ة 

الجريمة أثناء التحقيق.
وتابع في أقواله أنه اس��������تيقظ 
لي��������ال وق��������د اكتش��������ف الجريمة، 
لكنه تعرض إلى تهديدات األم 
له بأنه س��������يلحق أباه اذا تكلم، 
عل��������ى  مجب��������رًا  كان  وبالتال��������ي 

السكوت.
وق��������د صدق��������ت املحكم��������ة ه��������ذه 
بص��������دد  وه��������ي  االعتراف��������ات 
اإلج��������راءات تمهيدًا  اس��������تكمال 
إلحالة املتهمني املوقوفني على 
محكمة الجناي��������ات عن جريمة 

القتل العمد.

أم تحرض ابنها على قتل أبيه لمنعه الزواج من ثانية!!
عال��������ج قانون العقوبات موضوع إيقاف تنفيذ األحكام ووضع ش��������روط 

اتخاذ القرار به أو التراجع عنه.
وبحسب القانون فأن للمحكمة عند الحكم بجناية أو جنحة بالحبس 
مدة ال تزيد على س��������نة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة. 
ووضع القانون شروطًا أهمها عدم وجود حكم سابق بجريمة عمدية، 
حيث يكون الشمول اذا رأت املحكمة من اخالق املحكوم وماضيه وسنه 
وظ��������روف جريمت��������ه ما يبعث عل��������ى االعتقاد بأنه لن يع��������ود إلى ارتكاب 

جريمة جديدة.
وللمحكمة أن تقتصر ايقاف التنفيذ على العقوبة االصلية أو أن تجعله 

شاماًل للعقوبات التبعية والتكميلية واالحترازية.
أم��������ا اذا جاء الحكم بالحبس و الغرامة مع��������ًا للمحكمة أن تقصر ايقاف 
التنفيذ على عقوبة الحبس فقط، وعليها أن تبني اسباب ايقاف التنفيذ. 
وللمحكمة عند االمر يايقاف التنفيذ أن تلزم املحكوم عليه بأن يتعهد 
بحس��������ن الس��������لوك خالل مدة ايقاف التنفيذ وهي ثالث سنوات تبدأ من 
تاري��������خ الحكم. ويجوز إلغاء إيق��������اف التنفيذ، إذ لم يق��������م املحكوم عليه 
بتنفيذ الش��������روط املفروضة ، أو اذا ارتكب خالل مدة التجربة جنحة أو 

جناية عمدية، أو تبني أنه سبق أن حكم بهما بدون علم املحكمة.

متى يتوقف تنفيذ العقوبة؟
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