
بغداد/  مصطفى الزبيدي

أصدرت محكمة الجناي��������ات املركزية في بغداد حكمًا 
باإلعدام شنقًا حتى املوت على مدان منتٍم إلى تنظيم 
داعش االرهابي تم القبض علي��������ه قبل تنفيذه عملية 
انتحارية بي��������وم واحد. ويقول ناصر البالغ من العمر 
20 عام��������ًا في حديث مع "القضاء، إن "دخولي إلى دولة 
الخالف��������ة )تنظيم داعش اإلرهابي( ج��������اء بعد تعرفي 

على املتهم سامر كوننا زمالء في جامعة ديالى".
وتابع "كنت طالبًا في كلية الهندس��������ة، ولم اقترب من 

زمالئ��������ي كوني ملتزما ديني��������ًا وال ارغب في التواصل 
معهم فحديثهم منصّب على األمور الحياتية ومواقع 

التواصل االجتماعي واملوسيقى واالغاني".
وأش��������ار ناص��������ر إل��������ى أن "كتابًا اس��������تعرته م��������ن زميلي  
سامر انطوى على األفكار الجهادية وضرورة نصرة 

االسالم بالضد من الكفار واملشركني واملرتدين".
وأوضح أن "س��������امر طلب مني انش��������اء حس��������اب وهمي 
على موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك(، لغرض 
التواصل معه والتحدث في أمور تخص فلسفة الدين 
والجهاد، ش��������ريطة أال أضيف صديقًا أو انشر كتابات 

إال بعد موافقته".
وأورد أن "صديقي كلفني بتحميل املقاطع الفيديوية 
الحماس��������ية ذات الدقة العالية واألناش��������يد ومش��������اهد 
العملي��������ات التعرضي��������ة ض��������د الق��������وات العراقي��������ة على 
حاسوبي وإرسالها له بغية إيصالها إلى املسؤولني 

اإلعالميني في تنظيم داعش".
ويسترسل ناصر أن "طلبًا قدمته لغرض تقديم البيعة 
إل��������ى دولة الخالفة كون��������ي داعما له��������ا الكترونية منذ 
قرابة الس��������نة"، موضحًا ان "احد املسؤولني الشرعيني 
في التنظي��������م اتصل بي هاتفيًا وابلغني بأنه س��������وف 

يلبي رغبت��������ي بالبيعة". وأك��������د أن "رغبة حصلت لدي 
بتنفيذ عملية انتحارية نتيجة اش��������تداد املعارك ضد 
القوات العراقية وابلغت مس��������ؤولي في التنظيم بذلك 
فوعدني بأنه س��������يحقق لي أمنية مالقاة ربي شهيدًا 

والحصول على موقع في الجنة".
ومض��������ى إل��������ى أن "اتفاق��������ًا حص��������ل ب��������أن أنف��������ذ هجوما 
بواس��������طة حزام ناس��������ف على مقهى في سوق بعقوبة 

تحت ذريعة أن مرتاديه فاسقون وفاجرون".
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القاضي عبد الستار بيرقدار

تعد الحقوق اإلنس��������انية للم��������رأة بأبعادها 
االجتماعي��������ة واالقتصادي��������ة والسياس��������ية 
والثقافي��������ة أح���������د املح��������اور األساس��������ية في 
تطبي��������ق املبادئ العام�ة لحق�وق اإلنس���������ان، 
كم���������ا يع���������د الت�أثي��������ر اإليج�ابي ف��������ي رصد 
مؤشرات التطور والتنمي�ة في أي مجتم�ع، 
وتطوير حالتها في كل هذه الزوايا مدخال 

هاما.
له���������ذه  القانون��������ي  التطبي��������ق  كان  وق��������د   
الحق�وق ح�ني ي�نص عليه�ا في الدس���������اتير 
والتش���������ريعات الوطني���������ة ه��������و مس��������ؤولية 
القض��������اء بكاف���������ة أنواع���������ه � إذ يظ���������ل الح���������ق 
الدس��������توري أو القانوني مج�رد ن�ص يق�رأ 
في وثيقة دستورية أو قانون إلى أن يتحول 
عب��������ر التطبيق العملي لك�ائن حي يمش���������ي 
عل�ى ق�دم��������ني، يطالعنا في مف��������ردات تحيا 
بها املرأة في كرامة وعزة ، وشعور حقيقي 
بأنها م�واطن كام�ل األهلي�ة ل��يس منق��وص 
الحق����������وق ، كم����������ا أن التطبي����������ق القض��ائ��������ي 
س����������واء ف����������ي مج����������ال القض��اء الدس����������توري 
أو القض����������اء الع����������ادي ومح��اك��������م األس����������رة ، 
ين��تظ��������م بالض��رورة التطبيقي��ة النص��وص 
القانوني���������ة والتنظيمي�ة الت���������ي ت�ؤثر عل�ى 
حي���������اة امل�رأة ف�ي ك�ل مراحله�ا س���������واء وه�ى 
طفل�ة أو ام�رأة ناضج��ة أو مس���������نة ، وس��واء 
كان�ت ام�رأة عامل�ة ف�ي املج��ال الرس���������مي أو 
قطاع�ات العم�ل غي�ر الرسمي أو ربة منزل، 
وس��������واء كانت أم��������ا أو زوج��������ة أو أمرأة غير 

متزوجة. 
 إن القانون في النهاية ه�و اإلط��ار الج��امع 
لك����������ل الحق����������وق الت��������ي تحم����������ى وتص����������ون، 
وتجليات����������ه العملي����������ة هي ف��������ي التطبيق��ات 
القضائية، التي تق�وم ب�دور ه�ام في تعزي�ز 
تل���������ك الحق�وق � س���������واء "بال�دور اإلنش��������ائي 
للقض�اء" حني ينبه لثغرات القانون فيؤثر 
في تعديله أو إلغائه أو في ضمان حس���������ن 
تطبيق�ه عل�ى مس�توى الواقع العملي. وهذا 
ه��������و الدور املؤثر للقض��������اء في حقوق املرأة 

اإلنسانية.

القضاء وحقوق المرأة

االش���������راف ال���ع���ام
القاضي

اإلفتتاحية

بغداد/ رائد العلي

اثم��������ر جهد مش��������ترك عن اإلطاح��������ة بواحدة 
من اخطر )مافيات( تزييف العملة يمارس 
افرادها نشاطهم مع شركاء لهم في لبنان، 
بعد القبض على س��������يدة وابنتها في مطار 
بغداد الدول��������ي ومعهما مبال��������غ كبيرة من 

الدينار العراقي والدوالر األميركي.
وبحسب االوراق التحقيقية فأن املتهمتني 
اقرت��������ا ف��������ي اقوالهم��������ا بممارس��������تهما ه��������ذا 
النش��������اط ألكثر من م��������رة، وبالطريقة ذاتها 

قبل كشفهما.
وتقول مص��������ادر تحقيقية إلى "القضاء"، إن 
"معلوم��������ات وردت إلى جهاز املخابرات عن 

أشخاص يعملون لصالح )مافيا( خطيرة 
مختص��������ة بتزييف العملة وغس��������ل األموال 

متواجدين ببغداد".
وتابع��������ت املص��������ادر أن "القاض��������ي املختص 
اصدر مذك��������رة قبض بح��������ق املتهمني وامر 

مفرزة بالتحرك والقبض عليهم".
وأش��������ارت إل��������ى أن "املتهم��������ني أدل��������وا أم��������ام 
القاض��������ي باعتراف��������ات مهم��������ة وخطيرة عن 
ش��������بكة كبيرة تمارس نش��������اطها بني بغداد 

والعاصمة اللبنانية بيروت".
ولفت��������ت  املصادر إلى أن "االعترافات جاءت 
على س��������يدة وابنتها على وش��������ك الوصول 
إل��������ى بغ��������داد ومعهم مبالغ تص��������ل إلى 100 
مليون دينار عراقي فئ��������ة )50 ألف( إضافة 

إلى 100 ألف دوالر".
وأوردت املص��������ادر أن "مذكرة قبض صدرت 
بحق الس��������يدة وابنتها اللت��������ني وصلتا إلى 
مطار بغ��������داد الدولي وضب��������ط بحوزتهما 
مبال��������غ أكبر مما ادلى ب��������ه املتهم في اقواله 

وضعت في الحقيبة اليدوية لكل منهما".
ويق��������ول أحد املتهمني الرئيس��������يني إن "عدة 
عمليات لبي��������ع العملة املزيف��������ة تحصل من 
مجموع��������ة إل��������ى اخرى، حيث كن��������ا نبيع كل 
مليون دينار مزيف بمعدل 300 الف دينار، 
أم��������ا 1000 دوالر فقد كان ثمنها بنحو 300 

دوالر".
وتاب��������ع أن "البيع يس��������تمر بنحو تصاعدي 
حتى تذوب العملة املزيفة في الس��������وق لدى 

اشخاص ال يعرفون حقيقتها".
م��������ن جانبها، أف��������ادت املتهمة ف��������ي حديثها 
م��������ع "القضاء"، ب��������أن "س��������فرتي االولى كانت 
م��������ع والدت��������ي، وقد جه��������زت تقاري��������ر طبية 
عالجية مزورة لكي اس��������تطيع املغادرة إلى 
لبنان والعودة منها بتكرار من دون انتباه 

الجهات االمنية واالستخبارية".
وأضافت أن "سكني كان في فندق بمنطقة 
شارع الحمرة وس��������ط بيروت حيث تلقيت 
مبلغا من ش��������خص لبنان��������ي يدعي )املعلم( 

قدره 60 الف دوالر".
وترى أن "العملية االولى كانت على سبيل 
التجرب��������ة للتأكد من نجاحه��������ا وقد دخلت 
إلى مط��������ار بغداد الدول��������ي ووضعت املبلغ 

داخل ثيابي".
وتسترسل املصادر أن "التحقيقات اظهرت 
وجود عصابة خطيرة اخرى لديها مطبعة 
كبيرة في العاصمة ضبط مع املس��������ؤولني 
عنه��������ا مبلغ ملي��������ار ونصف امللي��������ار دينار 
جميعه��������ا م��������ن فئ��������ة )25 ألف��������ًا( جميعه��������ا 

مزيفة".
وأكملت املص��������ادر بالقول إن "عدد املتهمني 
في ه��������ذه القضي��������ة وصل إلى أكث��������ر من 23 
شخصًا، جرى تصديق اعترافاتهم قضائيًا 
القانونية  اإلجراءات  استكمال  وينتظرون 

لحني إحالتهم على محكمة املوضوع".
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اإلطاحة بـ"مافيا" تستخدم نساء بإدخال أموال مزيفة إلى العراق
جهد استثنائي يفكك شبكة متارس نشاطها بني بغداد وبريوت

بغداد/ دعاء آزاد

أف��������اد قضاة بأن القانون العراقي يس��������مح 
للم��������رأة املطالب��������ة بالتعوي��������ض ع��������ن تفرد 
زوجها بطالقها دون مبرر، الفتني إلى أن 

مقداره يخضع لعوامل عدة.

ويقول القاضي فارس رش��������يد في حديث 
إل��������ى "القض��������اء"، إن "الط��������الق ح��������ق منحه 
املش��������رع للزوج بموجب رخصة تستخدم 

عند الضرورة".
وتاب��������ع أن "املحكمة وعن��������د معرفتها بأن 
الزوج اس��������تعمل لفظة الط��������الق دون وجه 

حق ألجل االضرار باملرأة فهنا نكون أمام 
حالة تعسف وتلزمه بالتعويض".

م��������ن جانبه، ذكر القاضي مرتضى س��������ليم 
إن "الطالق التعس��������في يمكن تعريفه بأنه 
إنهاء العالقة الزوجية من الرجل بإرادته 
املنفردة دون رغبة املرأة أو بغية اإلضرار 

به��������ا". وأضاف س��������ليم إلى "القض��������اء"، أن 
"التعوي��������ض يك��������ون عل��������ى أس��������اس النفقة 
الزوجية بما ال يزيد عن س��������نتني"، ووجد 
أن "الغاي��������ة منه لجبر الض��������رر الذي لحق 

باملرأة".
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القانون يمنح المرأة تعويضا عن تطليقها "دون مبرر"

بابل/ مروان الفتالوي

ابتع��������دت مدين��������ة الكف��������ل ع��������ن جرائم 
بس��������بب طول  ومش��������كالتها  املدين��������ة 
املس��������افة الت��������ي تفصله��������ا ع��������ن مركز 
محافظ��������ة باب��������ل، وعل��������ى الرغ��������م من 
الهدوء الذي تتمتع به، لكن مشكالت 
أخرى تعكر صفوها عندما تنش��������ب 
النزاع��������ات ب��������ني الفالح��������ني م��������ع بدء 

املوسم الزراعي.
وق��������ال قاض��������ي أول دار القض��������اء في 
الكفل القاضي تحسني علي خميس 
دين��������ي  بطاب��������ع  تتمي��������ز  "مدين��������ة  إن 
تاريخي لوجود آثار فيها منها مرقد 
النبي ذي الكفل، وتعتمد الزراعة في 

أعماله��������ا وتتمي��������ز أيض��������ا بطابعها 
العش��������ائري اذ تحمل عادات وتقاليد 
وس��������ط وجنوب الع��������راق". ولفت إلى 
أن "املش��������كالت التي تعصف باملدينة 
ال تتع��������دى مش��������كالت الن��������زاع عل��������ى 
األراض��������ي ومياه الري وكل ما يتعلق 
بالزراعة وتربية املواشي السيما في 
موس��������م الربيع وبداية الصيف حيث 
يبدأ املوسم الزراعي الصيفي ويبدأ 

الجفاف وقلة املياه".
وأكد خمي��������س أن "الزراعة تعد املهنة 
األولى ألغلب س��������كان الكفل ومصدر 
دخله��������م الرئيس اذ تنش��������ب خالفات 
على املي��������اه بني الفالحني حتى تصل 

إلى القتول في بعض األحيان".

وفيم��������ا لف��������ت إل��������ى "مش��������كالت أخرى 
تنج��������م نتيجة الخالفات على امليراث 
والبيع والش��������راء قد تصل الى درجة 
االعتداء بس��������الح ن��������اري"، أش��������ار الى 
"قلة وانعدام جرائم الس��������رقة س��������وى 
حاالت نادرة تس��������تهدف املواشي من 
أبقار وأغنام". وردا على سؤال حول 
الجرائ��������م التي تلحق اآلثار الس��������يما 
ان املدين��������ة تحتوي على معالم أثرية 
أف��������اد خميس ب��������أن "هناك مش��������كالت 
ال تع��������دو أن تك��������ون مخالف��������ات تأتي 
نتيج��������ة الجه��������ل ال التعم��������د، كفت��������ح 
س��������اقية أو رمي نفايات بالقرب رمن 

املواقع االثرية".
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الموسم الزراعي يصّعد الدعاوى 
التحقيقية في الكفل

خلل كهربائي يبطل تفجريا كاد أن 
يودي بحياة الكثريين يف الكوفة

"التصحيح".. آخر الطعون على قرارات 
245التمييز "املصدقة"

جنح الشعب: إجراءات قضائية تطال 
حمتالني بالتعيينات ولوحات السيارات

كتاب العدد

القاضي علي كمال
غسل االموال

■ اختبار مهني ملوظفي ادارة بعض املحاكم/ عدسة حيدر الدليمي

بغداد/ سحر حسين

تشير الوقائع القضائية إلى أن 
اغلب حاالت التهديد واالبتزاز 
فتي��������ات  طال��������ت  االلكترون��������ي 
جرى الحص��������ول على صورهن 
أو  باس��������تدراجهن  الش��������خصية 
اختراق حساباتهن على مواقع 
التواص��������ل االجتماعي،  ويضع 
عقوب��������ات  العراق��������ي  املش��������رع 
م��������ع  الجرائ��������م  ه��������ذه  ملرتكب��������ي 
دعوات لتش��������ديدها عبر املنافذ 

التشريعية لتكون أكثر ردعًا.
التحقي��������ق  قاض��������ي  ويق��������ول 
محمد س��������لمان ف��������ي حديث مع 
"القض��������اء"، إن "ح��������االت االبتزاز 
االلكتروني في تصاعد وبدأت 
تأخذ معدالت ليس��������ت بالقليلة 
ودوافعها بحسب ما معروض 
العراق��������ي عديدة  أمام القض��������اء 
منه��������ا يحم��������ل أس��������بابا مادي��������ة 

وأخرى عاطفية".
وأض��������اف س��������لمان أن "الجان��������ي 
وه��������و ف��������ي الغال��������ب متمكن من 
الجوان��������ب االلكتروني��������ة يق��������وم 
بإكراه ضحيته على دفع مبالغ 

مالية أو تقديم تنازالت معنوية 
لق��������اء عدم نش��������ر معلوم��������ات أو 
صور تحصل عليها باستخدام 
إمكانيات��������ه في اخت��������راق املواقع 
االلكتروني��������ة والحص��������ول على 

معلومات الحسابات".
وأشار س��������لمان إلى أن "الجميع 
بات يع��������رف بإمكاني��������ة اختراق 
االجتماعي  التواص��������ل  مواق��������ع 
الذكي��������ة  الهوات��������ف  وكذل��������ك 
البيان��������ات  إل��������ى  والوص��������ول 
الش��������خصية كالصور واملقاطع 

الفيديوية".
يس��������تدرج  "البع��������ض  ان  وأورد 
الضحي��������ة للحص��������ول على تلك 
م��������ن خ��������الل عالقات  البيان��������ات 
عاطفية وم��������ن ثم تب��������دأ عملية 

االبتزاز".
ويؤّك��������د أن "الجن��������اة وفق��������ًا مل��������ا 
العراقي  القضاء  أمام  معروض 
ليس��������وا محلي��������ني م��������ن الداخ��������ل 
فحس��������ب، بل هناك آخ��������رون من 
دول  وم��������ن  أخ��������رى  جنس��������يات 

مختلفة".

التفاصيل ص2

"االنترنت" يضع الفتيات 
في مصيدة االبتزاز

بغداد/ محمد سامي

أعلن��������ت جمعي��������ة القض��������اء العراقي 
ع��������ن تنظيمها حمل��������ة لجمع الكتب 
والبح��������وث لغ��������رض إرس��������الها إلى 
جامع��������ة املوص��������ل بالتع��������اون م��������ع 
رئاسة محكمة اس��������تئناف البصرة 

االتحادي��������ة، مبين��������ة أن ذل��������ك يأتي 
دعم��������ًا لالنتص��������ارات املتحققة ضد 

تنظيم داعش اإلرهابي.
الجمعي��������ة  رئي��������س  نائ��������ب  وق��������ال 
القاض��������ي محس��������ن جمي��������ل جري��������ح 
إن "نش��������اطات عدي��������دة لدينا ضمن 
جدول اعمالنا وخطتنا س��������تنطلق 

قريب��������ًا عل��������ى مختلف املس��������تويات 
القضائية واالجتماعية".

وتاب��������ع جري��������ح ف��������ي تصري��������ح إلى 
"القض��������اء"، أن "اتفاق��������ًا حص��������ل م��������ع 
لجنة العمل التطوعي في رئاس��������ة 
اس��������تئناف البص��������رة االتحادية من 

أجل تعزيز تلك األنشطة".

وأش��������ار إل��������ى أن "أولى النش��������اطات 
الكت��������ب  لجم��������ع  بحمل��������ة  يتعل��������ق 
الدوري��������ة  واملج��������الت  والبح��������وث 
وارس��������الها إلى املؤسسات العلمية 

في جامعة املوصل".
ولف��������ت جري��������ح إل��������ى أن "التع��������اون 
االخ��������ر حص��������ل على صعي��������د حملة 

للتب��������رع بالدم حمل��������ت عنوان )بكم 
ننتصر(".

وأكمل جريح بالقول ان "ذلك يأتي 
دعمًا النتصارات القوات العسكرية 
صنوفه��������ا  بمختل��������ف  واألمني��������ة 
املشاركة في معركة تحرير املوصل 

من دنس تنظيم داعش االرهابي".

جمعية القضاء: حملة جمع كتب وبحوث إلى جامعة الموصل

القاضي عماد عبد اهلل
احرتام القانون

صفحة 
حوار خاص

أعدنا 28 ألف عقار إىل 
أصحابها ووثقنا 3000 جرمية 

لداعش

رئيس استئناف النجف:
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قراءة في قانون األسلحة رقم 51 
لسنة 2017

إضاءات
قضائية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لغ��������رض وضع قانون يس��������توعب التطورات التي ط��������رأت ووضع ضوابط 
جديدة لحيازة وحمل السالح الناري وتأهيل املواطن فنيا لحمل السالح 
وتحديد عمر الش��������خص املخول بحيازة  او حمل السالح و تنظيم أيلولة 
الس��������الح الذي تقرر املحكمة مصادرته شرع قانون االسلحة رقم 51 لسنة 
2017 و الذي اعتبر نافذا من تاريخ نش��������ره في الجريدة الرسمية بتاريخ 
2017/3/20 وحدد القانون انواع االس��������لحة بالس��������الح الناري و الس��������الح 

الحربي و العتاد الناري و الحربي.
 و حدد املش��������رع العراقي انواع االجازات لحمل و حيازة الس��������الح و لفتح 
مح��������الت لتصليح االس��������لحة  و س��������لطة االصدار بوزي��������ر الداخلية  وحدد 
القانون ش��������روط حي��������ازة وحمل الس��������الح ب��������ان يكون الش��������خص قد اكمل 
الخامسة و العش��������رين من عمره وان يكون حسن السيرة والسلوك  وغير 
محك��������وم بجناية او جنحة مخلة بالش��������رف و غير مصاب بعوق بدني او 
مرض عقلي او نفس��������ي  يمنعانه من اس��������تعمال السالح على ان يؤيد ذلك 
بتقري��������ر م��������ن لجنة طبية رس��������مية، و ان يكون مؤهال فنيا ملل الس��������الح او 
ممارس��������ة مهنة البيع او االصالح بموج��������ب اختبار تجريه  جهة االصدار  
و نص املش��������رع العراقي على عقوبة الس��������جن على كل من هرب اسلحة او 
اجزاءه��������ا او عتادها و االتج��������ار بها بدون اجازة  و تكون العقوبة االعدام 
او الس��������جن املؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اش��������اعة االرهاب او االخالل 
باألم��������ن العام او دعم اي تمرد مس��������لح ضد الدول��������ة  والحبس مدة ال تزيد 
على 3 س��������نوات  و بغرامة ال تقل عن مليون و ال تزيد على خمسة ماليني 
كل من مجازا بحمل الس��������الح الناري  و حمله اثناء اشتراكه في تظاهرات 
و تجمعات ضد الحكومة و تكون العقوبة الس��������جن اذا كان حمل الس��������الح 
ب��������دون اجازة  وبالحبس مدة ال تتزيد على س��������نة واح��������دة كل من حمل او 
باع او اصلح اس��������لحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة االصدار و 
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن مئة الف دينار و ال تزيد على مئتني 
و خمس��������ني الف دين��������ار او بإحدى هاتني العقوبت��������ني كل من خالف احكام 
هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير االحوال 
االخرى املنصوص عليها ويتم مصادرة الس��������الح و عتاده وس��������ائل النقل 
التي اس��������تخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب الس��������يارة 

حس النية.
 واس��������تثنى القانون رئي��������س الجمهورية ونوابه ورئي��������س مجلس النواب 
ونواب��������ه و رئيس مجلس ال��������وزراء و نوابه و القض��������اة و االدعاء العام من 
اجازة حيازة و حمل السالح و اجاز لرؤساء الوحدات االدارية  و املحققني 
القضائيني و منفذي العدول و مدراء املصارف و املوظفني من درجة مدير 
ع��������ام فما فوق حيازة و حمل الس��������الح بوثيقة ص��������ادرة من وزير الداخلية  
ويجوز لالجنبي حمل السالح الناري و عتاده وفق  قاعدة املقابلة باملثل 
و لوزي��������ر  الداخلية اع��������ارة االس��������لحة  الحكومية الى غي��������ر املوظفني عند 
تحقق الضرورة و املصلحة العامة وتس��������ترجع منهم عند زوال االس��������باب 
املب��������ررة لذل��������ك و اجاز لضباط الجيش و قوى االمن الداخلي و منتس��������بي 
جهاز مكافحة االرهاب و االمن الوطني و هيئة الحش��������د الشعبي و جهاز 

املخابرات و البيشمركة  حمل السالح بوثيقة من الجهة املختصة. 
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بغداد/ محمد سامي

التميي��������ز  محكم��������ة  تع��������ّد 
االتحادية ه��������ي حلقة الفصل 
األخي��������رة التي تس��������تقر إليها 
املحاك��������م، حيث يكون  قرارات 
نهائي��������ا  التميي��������زي  الق��������رار 
واج��������ب اإلتب��������اع وغي��������ر قابل 
العراقي  القانون  لكن  للطعن، 
رسم طريقًا استثنائية إلعادة 
النظر بقرارات ه��������ذه املحكمة 
الطع��������ن لتصحيح  عن طريق 
الق��������رار التميي��������زي م��������ن خالل 
طلب يقدم إل��������ى املحكمة، لكن 
وفق ظروف وش��������روط معينة، 

بحسب قضاة.
وق��������ال القاضي صباح العاني 
إن "الق��������رار التمييزي هو نوع 
من أن��������واع الطع��������ن بالقرارات 

التي ترد من املحاكم".
ف��������ي حديثه  العاني  وأض��������اف 
إلى "القض��������اء" أن "القرار الذي 
التميي��������ز  محكم��������ة  تص��������دره 
االتحادية غير قابل للطعن إال 
بطريقة واحدة هي حق الطعن 
التمييزي  الق��������رار  لتصحي��������ح 
محكم��������ة  أم��������ام  يق��������دم  ال��������ذي 

التمييز نفسها".
وتاب��������ع العان��������ي أن "هذا الحق 
يشمل القرارات التي تصدقها 
محكم��������ة التميي��������ز فق��������ط أم��������ا 
ف��������ال  املنقوض��������ة  الق��������رارات 
يش��������ملها، ألنه��������ا س��������تعاد إلى 
محاك��������م املوض��������وع األصلي��������ة 
بقرار تميي��������زي واجب اإلتباع 

إلعادة النظر فيها".
ولف��������ت إل��������ى أن "ه��������ذا الطع��������ن 
يقدم��������ه  بطل��������ب  يتلخ��������ص 
الشخص إلى محكمة التمييز 
إلعادة النظ��������ر في قراراها لكن 
استنادا إلى مجموعة أسباب 
حدده��������ا القان��������ون وخالل مدة 

زمنية محددة".
وع��������ن هذه امل��������دة أف��������اد العاني 
ب��������أن "امل��������ادة 221 م��������ن قان��������ون 
املرافعات املدنية حددت الطعن 
التمييزي  الق��������رار  لتصحي��������ح 
بمدة أقصاها س��������بعة أيام من 
تاري��������خ تبّلغ الخص��������م بالقرار 
التميي��������زي تب��������دأ م��������ن الي��������وم 

التالي لتاريخ التبليغ".

لك��������ن العاني أك��������د أن "املحكمة 
وضعت ستة أشهر من تاريخ 
ص��������دور الق��������رار حتى يس��������قط 
القرار  حق الطعن بتصحي��������ح 
التمييزي سواء وصل التبليغ 

إلى الخصم أم لم يصل".
ويعتبر العاني "القرارات التي 
تص��������در من الهيئ��������ة العامة في 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة 
قرارات ال يج��������وز الطعن بها"، 
لكنه يرى أن "الطعن بتصحيح 
طري��������ق  التميي��������زي  الق��������رار 
القان��������ون  كفله��������ا  اس��������تثنائية 

ضمانا وترسيخا للعدالة".
وع��������ن الدع��������اوى الت��������ي تقب��������ل 
التميي��������زي  الق��������رار  تصحي��������ح 

يؤكد املحامي أحمد الساعدي 
"جمي��������ع  أن  "القض��������اء"،  إل��������ى 
الدع��������اوى املدني��������ة تقب��������ل هذا 
التصحيح ما لم يرد بالقانون 

نص خاص يمنع ذلك".
 1198 ب�"الق��������رار  ويستش��������هد 
ال��������ذي يخص دع��������وى التمليك 
وفرق البدلني"، مش��������يرا إلى أن 
"ن��������ص القرار يؤك��������د عدم قبول 
الطعن لذلك ف��������أن دعاواه غير 
الق��������رارات  لتصحي��������ح  قابل��������ة 

التمييزية".
ويشرح إجراءات تقديم الطعن 
ب���������"أن يقدم طال��������ب التصحيح 
عريض��������ة إلى املحكم��������ة يطلب 
الق��������رار بعد  فيه��������ا تصحي��������ح 

أن يؤم��������ن مبلغ��������ا معين��������ا في 
صندوق املحكم��������ة عند تقديم 

العريضة".
قب��������ل  "إذا  الس��������اعدي  وأكم��������ل 
الطعن وصدر ق��������رار بصالحه 
يعاد املبلغ ل��������ه، فيما إذا رّدت 
الدعوى ض��������ده يؤخ��������ذ املبلغ 

إيرادا للخزينة".
وقال الس��������اعدي إن "املادة 221 
من قان��������ون املرافع��������ات املدنية 
ح��������ددت جمل��������ة من األس��������باب 
يصلح معه��������ا تصحيح القرار 
يك��������ون  أن  منه��������ا  التميي��������زي؛ 
ف��������ي  قانون��������ي  س��������بب  هن��������اك 
عريض��������ة الطعن ربم��������ا يؤدي 
الحك��������م وأغفلت  نق��������ض  إل��������ى 

محكمة التمييز تدقيقه".
وأض��������اف "ق��������د يك��������ون هن��������اك 
ل��������رد الدعوى ش��������كليا  س��������بب 
كأن تص��������در محكم��������ة التمييز 
ق��������رارا ف��������ي دعوى م��������ن غير أن 
تنظ��������ر إل��������ى طعن مق��������دم على 
أس��������اس الخصوم��������ة مث��������اًل أي 
أن املدع��������ى عليه ليس خصما 
في الدع��������وى، ففي هذه الحالة 
ممكن أن يقبل تصحيح القرار 
التمييزي ألن الدعوى مردودة 

شكال".
وكذلك يقبل التصحيح بحسب 
الس��������اعدي "إذا ما خالف قرار 
التمييز نصا قانونيا، وكذلك 
إذا ناقض قرار التمييز نفسه، 
أي أن فق��������رة فيه ناقضت فقرة 
أخرى، أو ناقض قرارا س��������ابقا 

في الدعوى نفسها".

تهديد بنشر صورهن الشخصية بعد اخرتاق حساباتهن

أغلب ضحايا االبتزاز االلكتروني "فتيات" 
والجناة غرضهم "األموال"

  

ويقول قاضي التحقيق محمد س��������لمان 
ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن "حاالت 
االبتزاز االلكترون��������ي في تصاعد وبدأت 
تأخذ معدالت ليست بالقليلة ودوافعها 
بحس��������ب م��������ا مع��������روض أم��������ام القض��������اء 
العراق��������ي عدي��������دة منه��������ا يحمل أس��������بابا 

مادية واخرى عاطفية".
وأض��������اف س��������لمان أن "الجان��������ي وهو في 
الغالب متمكن من الجوانب االلكترونية 
يقوم بإك��������راه ضحيته عل��������ى دفع مبالغ 
مالي��������ة أو تقديم تن��������ازالت معنوية لقاء 
ع��������دم نش��������ر معلومات أو ص��������ور تحصل 
عليها باستخدام إمكانياته في اختراق 
املواق��������ع االلكتروني��������ة والحص��������ول على 

معلومات الحسابات".
وأش��������ار س��������لمان إل��������ى أن "الجمي��������ع بات 
يعرف بإمكانية اختراق مواقع التواصل 
االجتماع��������ي وكذل��������ك الهوات��������ف الذكي��������ة 
الش��������خصية  البيانات  إل��������ى  والوص��������ول 

كالصور واملقاطع الفيديوية".
وأورد ان "البع��������ض يس��������تدرج الضحي��������ة 

للحص��������ول على تل��������ك البيانات من خالل 
عالق��������ات عاطفية وم��������ن ثم تب��������دأ عملية 

االبتزاز".
وأك��������د أن "قان��������ون العقوب��������ات العراق��������ي 
رقم )111( لس��������نة 1969 عقوب��������ة لجرائم 
التش��������هير"، لكن��������ه دع��������ا إلى "تش��������ديدها 
كونه��������ا أخ��������ذت نطاقًا أوس��������ع من خالل 

استغالل مواقع التواصل االجتماعي".
ويؤّك��������د أن "الجن��������اة وفق��������ًا مل��������ا معروض 
أم��������ام القض��������اء العراقي ليس��������وا محليني 
من الداخل فحسب، بل هناك آخرون من 

جنسيات أخرى ومن دول مختلفة".
ون��������ّوه قاض��������ي التحقيق إل��������ى أن "بعض 
ش��������خصيات  طال��������ت  االبت��������زاز  ح��������االت 
عامة على مختل��������ف األصعدة، من خالل 
تهديدهم بكش��������ف أس��������رارهم الشخصية 
املوجودة على حس��������ابات االلكترونية أو 
أجهزة اتصاالته��������م بغية الحصول على 

منافع مالية".
وشدد س��������لمان على أن "التهديد جريمة 
يعاق��������ب عليها القان��������ون، وأن اإلجراءات 

تتخ��������ذ بح��������ق الجاني بغ��������ض النظر عن 
تحقق ما هدد به ضحيته".

ت��������رى باحث��������ة اجتماعي��������ة أن  بدوره��������ا، 
"ظاه��������رة جرائ��������م االبت��������زاز عب��������ر مواقع 
االنترنت ب��������دأت تأخذ منح��������ى خطيرا"، 
وحذرت من "تهديد تلك الجرائم للنسيج 
األس��������ري في نطاق العائل��������ة الواحدة أو 
املجتمع بكامله". وتق��������ول الباحثة وئام 
مصطفى ف��������ي تعليق إل��������ى "القضاء"، أن 
"اغل��������ب الجرائم ومن خ��������الل ما معروض 
أمامنا تطال النس��������اء بالدرجة األساس 
وينت��������ج عنها انفصال ب��������ني األزواج امام 

محاكم األحوال الشخصية".
وأضاف��������ت أن "العديد م��������ن الفتيات ومن 
خالل عملنا يتبني أن لديهن خش��������ية من 
تقديم ش��������كوى لدى املحاك��������م عن جريمة 

االبتزاز خوفًا من نظرة املجتمع إليها".
ولفت��������ت الباحث��������ة إل��������ى "ازدي��������اد مواقع 
التواص��������ل االجتماع��������ي وغي��������اب الرقابة 

العائلية عن سلوكيات بعض الشباب".
ودع��������ت مصطفى "الجه��������ات ذات العالقة 

الس��������يما الجهات املس��������ؤولة ع��������ن الوعي 
الثقافي والتربوي لش��������رح خطورة هذه 
الح��������االت وأن يحص��������ن الجميع نفس��������ه 
على مختلف األصعدة من جميع أشكال 

الخروق االلكترونية".
يش��������ار إلى أن القضاء قد كشف في وقت 
س��������ابق عن إصدار مذك��������رات قبض بحق 
متهمني عراقيني ومن جنس��������يات أخرى 
يبتزون فتيات لقاء الحصول على مبالغ 

مالية.
م��������ن جانبه أكد قاضي التحقيق حس��������ني 
مبدر حداوي أن "موقع الفيس بوك أحد 
أكثر وسائل التواصل شعبية في البالد 
ما جعله في طليعة البرامج التي ترتكب 

بواسطتها جرائم التهديد واالبتزاز".
وأورد حداوي في حدي��������ث إلى "القضاء" 
أمثلة كثيرة لصور االبتزاز عبر التواصل 

االلكتروني.
ويضي��������ف أن "من ص��������ور ه��������ذه الجرائم 
انتح��������ال ش��������خصية بحس��������اب مزيف أو 
عبر )تهكير( حس��������اب آخر والدخول إلى 

قائم��������ة أصدقائ��������ه وطل��������ب مبال��������غ مالية 
وأرصدة هواتف، وهذه جريمة يحاسب 
عليها القانون بتهمة االس��������تحواذ على 

مال الغير".
وتابع ح��������داوي أن "الجرائم التي ترتكب 
عبر مواقع التواصل إما تكون احتيالية 
أو عب��������ر ب��������اب التهدي��������د أو تكي��������ف على 
التش��������هير وتشويه الس��������معة"، الفتا إلى 
أن "الطمع في كس��������ب األم��������وال في مقدمة 

الدوافع لهذه الجرائم".
وأف��������اد قاض��������ي التحقي��������ق أن "الفتي��������ات 
ف��������ي الغالب يق��������ع ضحية له��������ذه الجرائم 
الس��������يما ممن كانت له��������ن عالقة تواصل 
الكتروني مع شبان"، وأشار إلى "حاالت 
عديدة وقع��������ت فيها الفتي��������ات في ورطة 
بع��������د انته��������اء عالقاتهن مع الش��������بان ألن 
صورهن الش��������خصية أصبح��������ت مهددة 
بالنش��������ر، فتضط��������ر أغلب الفتي��������ات إلى 
التن��������ازل ع��������ن أش��������ياء كثيرة خش��������ية من 

الفضيحة".
وأوض��������ح ح��������داوي أن "قلي��������ال م��������ن ه��������ذه 
الدعاوى تصل الى القضاء على الرغم من 
كثرتها وش��������يوعها في الشارع العراقي، 
ألنها مس��������ائل تتعلق بالشرف والسمعة 
الس��������يما إذا ما تعل��������ق األمر بنس��������اء، إذ 
تضطر أغلب النس��������اء أو ذووهن إلى حل 
الخالف خارج أس��������وار املحاكم وبسرية 

تامة".
وتطال جرائم االبتزاز االلكتروني أيضًا 
املترف��������ني والش��������خصيات املعروفة بدافع 
التحصيل املالي، وعن ذلك يقول حداوي 
إن "املحتال��������ني غالب��������ا يس��������تخدمون هنا 
برنامج التعديل الصوري أو ما يس��������مى 
بالفوتوش��������وب لغ��������رض تركي��������ب وجوه 

الضحايا على مشاهد فاضحة".
وع��������ن إجراءات املحاكم ووس��������ائل إثبات 
هذه الجرائم، أشار قاضي التحقيق إلى 
أن "املحكمة تنظر إلى كل واقعة بحس��������ب 
وصفه��������ا القانوني فقد تك��������ون الجريمة 
االلكتروني��������ة التي ارتكبت جريمة نصب 
واحتيال او قد تك��������ون جريمة تهديد أو 
تش��������هير، وكل من الجرائم لها عقوبتها 
العراق��������ي  العقوب��������ات  قان��������ون  بحس��������ب 
الناف��������ذ"، لكن��������ه أق��������ر ب�"صعوب��������ة تكتنف 
إثب��������ات الجريمة بس��������بب س��������هولة عمل 
حس��������اب الفي��������س ب��������وك وإمكاني��������ة عمل 

حساب وهمي".

بغداد/ سحر حسين

تتلقى املحاكم العراقية 
باستمرار العديد من 

دعاوى التهديد واالبتزاز 
االلكتروني، فيما تشير 

الوقائع القضائية إلى أن 
اغلب الضحايا فتيات جرى 

الحصول على صورهن 
الشخصية باستدراجهن 

أو اختراق حساباتهن على 
مواقع التواصل االجتماعي،  

ويضع املشرع العراقي 
عقوبات ملرتكبي هذه الجرائم 

مع دعوات لتشديدها عبر 
املنافذ التشريعية لتكون 

أكثر ردعًا.

طريق استثنائي لضمان ترسيخ العدالة يستخدم لـ "مرة واحدة"

بغداد/ إيناس العبيدي

يتعامل القضاء العراقي باستمرار 
املدونة  واملس��������تندات  الوثائق  مع 
بلغات غير عربية، وكذلك ش��������هود 
صعي��������د  عل��������ى  الس��������يما  أجان��������ب 
الدع��������اوى التجاري��������ة ذات الطابع 
االس��������تثماري، فيم��������ا يؤكد قضاة 
أن التعاط��������ي معه��������ا يك��������ون وفقًا 
للقان��������ون من خالل انتخاب خبراء 
يتول��������ون ترجم��������ة تل��������ك الوثائ��������ق 
غي��������ر  الدع��������وى  أط��������راف  وأق��������وال 

الناطقني باللغة العربية.
ويقول قاضي البداءة جبار جمعة 
الالمي في حديث مع "القضاء"، إن 
"املحاكم العراقي��������ة تتعامل بنحو 
مس��������تمر مع الوثائق واملستندات 
غي��������ر العربي��������ة املقدم��������ة إليها من 
خالل ترجمتها واملصادقة عليها 

رسميًا من الجهات ذات العالقة".
"الترجم��������ة  أن  الالم��������ي  وأض��������اف 
تحصل بواس��������طة خبي��������ر تنتخبه 
أمامه��������ا  املعروض��������ة  املحكم��������ة 
الدعوى، بالتنس��������يق م��������ع جمعية 

املترجمني العراقيني".
وأش��������ار إل��������ى أن "محكم��������ة البداءة 
املتخصص��������ة بالدعاوى التجارية 
تع��������د م��������ن أكث��������ر محاك��������م الب��������الد 
ف��������ي مج��������ال التعامل م��������ع الوثائق 

واملستندات غير العربية، كون أحد 
أطرافها في الغالب غير عراقي أو 
شركات استثمار أجنبية، كما ترد 
اليها أوراق تسجيل أو اعتماد أو 
ضمانات مستندية مدونة بلغات 

أخرى".
لكن هذا ال يعني وبحسب الالمي 
بمختل��������ف  املحاك��������م  "باق��������ي  أن 
االختصاص��������ات في عم��������وم البالد 
ال تستقبل أدلة ومس��������تندات غير 
عربية"، متابع��������ًا أن "هناك العديد 
م��������ن الدع��������اوى تخص الب��������داءة أو 
األح��������وال الش��������خصية، أو ملف��������ات 
جنائي��������ة تكون االدلة املقدمة فيها 
غي��������ر عربي��������ة، أو أطرافه��������ا اجانب 

ايضًا".
أن  إل��������ى  ة  الب��������داء قاض��������ي  ون��������ّوه 
"قان��������ون االثبات رقم )107( لس��������نة 
1979 كفيل بالتعامل مع وس��������ائل 
االثب��������ات كافة حتى غي��������ر العربية 
منها، حي��������ث يتطرق إلى الترجمة 
إل��������ى  واالس��������تماع  والتصدي��������ق 
بانتخ��������اب  واملطالب��������ة  البيان��������ات 
الخبراء س��������واء في مجال الترجمة 
األط��������راف  م��������ن  وألي  غيره��������ا  أو 
االعت��������راض عل��������ى تقري��������ر الخبير 
املترج��������م واملطالب��������ة بزي��������ادة عدد 

الخبراء".
 وأورد الالمي أن "املحاكم لها حق 
االستماع أيضًا إلى اقوال الشهود 
غير املتحدثني بالعربية من خالل 

انتخاب مترجمني أيضًا".

م��������ن جانب��������ه، ذكر قاض��������ي البداءة 
االخ��������ر عقي��������ل ط��������ارق محم��������د إلى 
"القض��������اء"، إن "املحاك��������م العراقي��������ة 
لديها طرق اثبات عدة السيما في 
الدعاوى الت��������ي تتعلق بالعالقات 
والط��������الق  كال��������زواج  االنس��������انية 

واثبات النسب والتصديقات".
وأضاف محمد أن "القضاء العراقي 
ترده بكثرة دعاوى مختلفة فيها 
مس��������تندات وأدلة مكتوبة وموثقة 
بلغة غير العربية يجري التعامل 
معه��������ا وفق��������ًا للقان��������ون م��������ن خالل 

ترجمتها".
وأشار إلى أن "العديد من الدعاوى 
تتعل��������ق بال��������زواج م��������ن أش��������خاص 
اجانب ليس��������وا عراقيي الجنسية 
وحينها يت��������م التعامل معها طبقًا 
مل��������ا ن��������ص علي��������ه املش��������رع العراقي 
الن��������زوح  موج��������ة  م��������ع  بالتزام��������ن 
واقتران مهاجرين بنساء بعضهن 

أوروبيات".
ومض��������ى محم��������د إل��������ى أن "املحاكم 
العراقي��������ة وب��������كل اختصاصاته��������ا 
تكفل حق املتخاصم في التقاضي 
وتقدي��������م األدل��������ة املعتب��������رة ومنها 
جمعي��������ة  م��������ن  مترج��������م  توفي��������ر 
املترجم��������ني العراقي��������ني مل��������ن يدلي 
بأقوال��������ه وهو غير عرب��������ي وكذلك 
إفهام الخصم األجنبي بإجراءات 
املحكمة وتسليمه نسخة مترجمة 
من القرار القضائي في حال طلب 

ذلك".

العديد منها يخص دعاوى احملكمة التجارية

قضاة: الخبراء يتولون ترجمة اإلفادات 
والمستندات غير العربية

"التصحيح".. آخر الطعون على قرارات التمييز "المصدقة"

■ محتالون يصطادون ضحاياهم عبر التواصل االلكتروني

■ مدخل محكمة التمييز االتحادية



القانون العراقي يمنح المرأة تعويضا 
عن تفرد الزوج بطالقها "دون مبرر"

بغداد/ دعاء آزاد

ال��ق��ان��ون العراقي  ذك��ر ق��ض��اة أن 
ي������س������م������ح ل��������ل��������م��������رأة امل�����ط�����ال�����ب�����ة 
ت���ف���رد زوجها  ع���ن  ب��ال��ت��ع��وي��ض 
إلى  م��ب��رر، الفتني  دون  بطالقها 
أن مقدار هذا التعويض يخضع 
الحالة  أب�����رزه�����ا  ع������دة  ل����ع����وام����ل 
امل�����ادي�����ة وم�����ق�����دار ت���م���س���ك امل������رأة 
بالعالقة الزوجية، التي يشترط 
أن تطالب بها علنًا أمام املحكمة 

املختصة.
ويقول القاضي فارس رشيد في 
حديث إلى "القضاء"، إن "الطالق 
ح�������ق م����ن����ح����ه امل�������ش�������رع ل�����ل�����زوج 
رخ��ص��ة تستخدم عند  ب��م��وج��ب 

الضرورة".
وتابع رشيد أن "اضرارًا يجب أن 
تلحق ب��ال��زوج س���واء م��ن سلوك 
ال��ق��ول يدفعه  أو  ال��زوج��ة بالفعل 

إلى استخدام هذا الحق".
"امل��ح��ك��م��ة وعند  أن  إل����ى  وأش������ار 
استعمل  ال������زوج  ب����أن  م��ع��رف��ت��ه��ا 
لفظة الطالق دون وجه حق ألجل 
االض���رار ب��امل��رأة فهنا نكون أمام 
استعمال  ف����ي  ال���ت���ع���س���ف  ح����ال����ة 

الحق".
وأوضح رشيد أن "التسعف يسفر 
املختصة  املحكمة  م��ن  ق���رار  ع��ن��ه 
بتعويض امل���رأة ع��ن اض���رار قرار 
املبرر،  غ��ي��ر  ب���االن���ف���ص���ال  ال������زوج 

وهو ما نص عليه قانون االحوال 
الشخصية النافذ".

وأس����ت����ط����رد ال���ق���اض���ي رش����ي����د أن 
التعويض  وض����ع  ح���ني  "امل����ش����رع 
ال��زوج��ة م��ن تعسف  ه��و لحماية 
الرجل عند ايقاف الطالق ويكون 
م��ن��اس��ب��ًا ل��ل��ض��رر ال����ذي ل��ح��ق لها 

فضاًل عن أنه يحفظ كرامتها".
ون��وه إلى أن "الحكم بالتعويض 
ال����زوج����ة وال  ي���ك���ون اال ب��ط��ل��ب  ال 

تخوض املحكمة بهذه التفاصيل 
من تلقاء نفسها".

اختلفوا  "الفقهاء  أن  رشيد  وأك��د 
من  هناك  التعويض  شرعية  ف��ي 
اي������ده واخ��������رون اع���ت���رض���وا عليه 
لكن القانون العراقي استقر على 

استحقاقه".
وي��س��ت��رس��ل ان "امل���ش���رع ل��م يفرق 
أو  الثانية  أو  االول���ى  الطلقة  ب��ني 
الثالثة، فلكل واحدة ظروفها وهو 

أمر يخضع لتقدير املحكمة".
وت��اب��ع  رش��ي��د أن "امل��ش��رع وضع 
الحالة  وه��ي  للتعويض  معايير 
ل��ل��زوج ودرج����ة التعسف  امل���ادي���ة 
املحكمة  ت��س��ت��ن��ت��ج��ه  أم������ر  وه������و 
ك��ل قضية معروضة  م��ن ظ���روف 
وكذلك  وم���الب���س���ات���ه���ا  أم����ام����ه����ا 
تقرير البحث االجتماعي وشهود 
ال���ط���رف���ني ب���وج���ود ال��ت��ع��س��ف من 

عدمه".

من جانبه، ذكر القاضي مرتضى 
التعسفي  "ال������ط������الق  إن  س���ل���ي���م 
يمكن تعريفه بأنه انهاء العالقة 
ال����زوج����ي����ة م�����ن ال�����رج�����ل ب�����إرادت�����ه 
املنفردة دون رغبة املرأة أو بغية 

االضرار بها دون وجه حق".
"التعويض  أن  س��ل��ي��م  وأض�������اف 
النفقة  اس������������اس  ع�����ل�����ى  ي������ك������ون 
الزوجية بما ال يزيد عن سنتني"، 
"الغاية منه ه��و لجبر  أن  ووج��د 
الضرر الذي لحق باملرأة نتيجة 
تعسف زوجها في استخدام حقه 

بالطالق".
وأردف أنه  "في حال اعادة الرجل 
املحكمة ال تقضي  ف���أن  ل��زوج��ت��ه 
بالتعويض"، ورأى في ذلك "درءًا 
الستمرار  وال��س��ع��ي  ل��ل��م��ش��ك��الت 
باستئنافها  ال���زوج���ي���ة  ال��ع��الق��ة 

مرة أخرى".
"مقدار  أن  بالقول  وخلص سليم 
ال���ت���ع���وي���ض ي��خ��ض��ع اي���ض���ًا إلى 
رغ�����ب�����ة امل������������رأة ف������ي االس�����ت�����م�����رار 
بالعالقة الزوجية مع زوجها من 
عدمه، وكل ذلك يكون من تقدير 
املحكمة وفقًا لظروف كل دعوى 

منظورة من قبلها".
ويشهد ال��ع��راق ت��زاي��دًا ف��ي نسب 
ال���ط���الق م���ق���ارن���ة ب��م��ا ك����ان عليه 
املعدالت  ح���ي���ث وص���ل���ت  س���اب���ق���ًا 
رسمية  اح�������ص�������اءات  وب����ح����س����ب 
العام  ال�����ف ح���ال���ة  م����ن 56  ألك���ث���ر 

املاضي.

اشرتط املطالبة به.. ومقداره يخضع للحالة املادية

تاثير تطور مجاالت االتصاالت في طلب  
تسليم واسترداد المجرمين

قضية
للمناقشة

)القسم االول( 
استقر فقه القانون الدولي على اعتبار تسليم املجرمني شكال من اشكال 
التعاون الدولي في مكافح��������ة الجريمة واملجرمني ، وحماية املجتمعات 
من املخلني بامنها واستقرارها ، وحتى اليبقى  هؤالء العابثني بمنأى 
عن العقاب يعيثون في االرض فسادا . ان هذا النوع من التعاون الدولي 
ه��������و نتيجة طبيعية للتط��������ورات التي حدثت في املج��������االت كافة ومنها 
مج��������ال االتصاالت وتقنية املعلومات ، حيث لم تعد الحدود القائمة بني 
الدول تشكل حاجزا امام مرتكبي الجرائم ، كما ان نشاطهم االجرامي لم 
يع��������د قاصرا على اقليم معني بل امتد ال��������ى اكثر من اقليم  ، حيث اصبح 
املج��������رم يش��������رع في التحضير لجريمته في بل��������د ، وينفذها في بلد ثان ، 
ثم يفر الى بلد ثالث . فالجريمة اصبح لها طابعا دوليا واملجرم نفس��������ه 
اصب��������ح مجرما دوليا . وهذا ينطبق عل��������ى الجرائم املتعلقة باالنترنيت 
بش��������كل خاص وبالجرائم العابرة للحدود بشكل عام . وحيث ان اجهزة 
انفاذ القانون التس��������تطيع تجاوز حدودها االقليمية ملمارس��������ة االعمال 
التنفيذية على املجرمني الفارين ، كان البد من ايجاد آلية معينة للتعاون 
مع الدولة التي ينبغي اتخاذ بعض تلك االعمال فوق اقليمها ، ولكي يتم 
ذلك ويكون هناك تعاون دولي ناجح في مجال تحقيق العدالة كان لزاما 
تنظي��������م مجاالت هذا التعاون الدولي تش��������ريعيا ، وقضائيا ، وتنفيذيا . 
فالدولة اذ هي من اعضاء املجتمع الدولي البد لها من الوفاء بالتزاماتها 
املترتبة على عالقاتها الدولية من خالل املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
والثنائية التي تتعلق بتس��������ليم واس��������ترداد املجرمني . ولو رجعنا لتلك 
االتفاقي��������ات نجد ان الدولة التي يتواج��������د املتهم بارتكاب احدى الجرائم 
العابرة للحدود )ومن بينها الجرائم املتعلقة باالنترنيت( على اقليمها 
ملزمة بمحاكمته اذا كان تش��������ريعها يتضمن تجري��������م تلك االفعال ، واال 
فعليها تس��������ليمه الى الدول��������ة الطالبة لكي تقوم بمحاكمت��������ه ، او تنفيذ 
العقوب��������ة بحق��������ه ان كان قد حوكم م��������ن قبلها على وفق اح��������كام قانونها 
الوطن��������ي . فه��������ذا التس��������ليم يحقق مصال��������ح الدولتني ، فالدول��������ة الطالبة 
تضمن معاقبة م��������ن اخل بقوانينها وتش��������ريعاتها ، اما الدولة املطلوب 
منها التس��������ليم فان ذلك يس��������اعدها عل��������ى تطهير اقليمها من ش��������خص 
خارج عن القانون وابعاده عن اقليمها مما يساعدها على ضمان امنها 
واس��������تقرارها . ولذل��������ك حرصت الدول عل��������ى عقد االتفاقي��������ات الثنائية ، 
واالقليمية ، والدولية التي تنضم موضوع تسليم املجرمني . اضافة الى 
تضمني تشريعاتها الوطنية شروط وضوابط التسليم واالسترداد ومن 
ه��������ذه الدول كان الع��������راق فقد تضمن قانون اص��������ول املحاكمات الجزائية 
رقم )23( لس��������نة 1971 في املواد من 352 الى 368 منه ش��������روط وضوابط 
االنابة القضائية وتس��������ليم املجرمني والتعاون الدولي في هذه املجاالت 
. كم��������ا ارتبط العراق باتفاقية الرياض للتع��������اون القضائي العربي لعام 
1983،  اضافة للعديد من االتفاقيات الثنائية ، والدولية املتعلقة بتسليم 

املجرمني ، ونقل املحكومني . 
ان تس��������ليم املجرمني يعني قيام الدولة املطلوب منها التسليم ، بتسليم 
ش��������خصا موجودا عل��������ى اراضيها ال��������ى دولة اخرى وه��������ي الدولة طالبة 
التس��������ليم لغرض محاكمته عن جريمة نس��������ب اليه ارتكابها ، او لتنفيذ 
حكم صادر ضده من محاكمها . ففكرة نظام التس��������ليم تقوم على وجود 
عالقة بني دولتني االولى تطالب بان يس��������لم لها مرتكب الجريمة لتتخذ 
بحق��������ه االجراءات الالزم��������ة اليقاع العقاب الالزم بحق��������ه ، والثانية يوجه 
اليها طلب التس��������ليم لتقرر بعد ذلك اما االستجابة للطلب اذا كان متفقا 
مع تش��������ريعاتها النافذة ، او مع معاه��������دة ، او اتفاق يربط بينهما ، واما 

الرفض . 
)يتبع( 

املتهمتان اقرتا في اقوالهما بممارستهما 
هذا النش��������اط ألكثر من م��������رة، وبالطريقة 

ذاتها قبل كشفهما.
خي��������وط الجريمة أدت إل��������ى القبض على 
ش��������بكة كبيرة من املتهمني وصل عددهم 
أكث��������ر م��������ن عش��������رين ش��������خصًا وب��������أدوار 
متع��������ددة. وتقول مص��������ادر تحقيقية إلى 
"القضاء"، إن "معلومات وردت إلى جهاز 
املخابرات عن أشخاص يعملون لصالح 
)مافيا( خطيرة مختصة بتزييف العملة 

وغسل االموال متواجدين ببغداد".
وتابعت املص��������ادر أن "القاضي املختص 

اصدر مذك��������رة قبض بحق املتهمني وامر 
مفرزة بالتحرك والقبض عليهم".

وأش��������ارت إل��������ى أن "املتهم��������ني أدل��������وا أمام 
القاضي باعتراف��������ات مهمة وخطيرة عن 
شبكة كبيرة تمارس نشاطها بني بغداد 

والعاصمة اللبنانية بيروت".
ولفتت  املصادر إلى أن "االعترافات جاءت 
على س��������يدة وابنتها على وشك الوصول 
إلى بغداد ومعه��������م مبالغ تصل إلى 100 
مليون دينار عراقي فئة )50 ألف( إضافة 

إلى 100 ألف دوالر".
وأوردت املصادر أن "مذكرة قبض صدرت 

بحق السيدة وابنتها اللتني وصلتا إلى 
مطار بغ��������داد الدولي وضبط بحوزتهما 
مبال��������غ أكب��������ر مم��������ا ادلى ب��������ه املته��������م في 
اقواله وضع��������ت في الحقيبة اليدوية لكل 

منهما".
ويسترسل أن "التحقيقات اظهرت وجود 
عصاب��������ة خطيرة اخ��������رى لديه��������ا مطبعة 
كبيرة في العاصمة ضبط مع املسؤولني 
عنه��������ا مبلغ مليار ونص��������ف املليار دينار 
جميعه��������ا م��������ن فئ��������ة )25 ألف��������ًا( جميعها 
مزيف��������ة". ويقول أحد املتهمني الرئيس��������ني 
إن "شقيقه قد سبقه بالعمل في العصابة 
من��������ذ س��������نوات وكان مع ش��������ركائه يأتون 
بمبال��������غ مزورة كبيرة من بيروت برًا عبر 

األراضي السورية".
وتاب��������ع ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، أن 
"االحداث في س��������وريا أجب��������رت العصابة 
عل��������ى ت��������رك عمله��������ا وممارس��������ة التزوير 

داخليًا للعملة العراقية فقط".
وزاد "كن��������ت حينه��������ا خارج الب��������الد أكمل 
دراسة املاجستير بتخصص القانون في 

جامعة الشارقة بدولة االمارات".
ولف��������ت إل��������ى أن "الق��������وات االمني��������ة الق��������ت 
القبض على ش��������قيقي في شباط املاضي، 
أم��������ا أنا فقد عدت إلى البالد وعلمت بأنه 
قد تزوج من فتاة عشرينية العمر تعرف 

عليها في جلس��������ة للعش��������اء مع اصدقاء، 
لكن الزواج كان سّريًا ولم تعلم به زوجته 

االولى التي لديه منها اطفال".
ويواص��������ل املته��������م أن "ش��������ركاء ش��������قيقي 
الذين لم يتم القبض عليهم كانت لديهم 
معرف��������ة بزوجت��������ه الثاني��������ة ويتواصلون 
معه��������ا ووالدته��������ا ويقدم��������ون لها بعض 

الخدمات".
وأس��������تطرد أن "تواص��������ال حص��������ل لي مع 
ه��������ؤالء االش��������خاص، الذين طلب��������وا مني 
وبع��������د أن تعرف��������ت عل��������ى زوجة ش��������قيقي 
الثاني��������ة بأن اكلفها بعملية ادخال مبالغ 
مالي��������ة مزيف��������ة م��������ن العاصم��������ة اللبنانية 

بيروت عبر مطار بغداد الدولي".
ولف��������ت املته��������م إل��������ى أن "الزوج��������ة، رحبت 
بالفك��������رة بعد م��������دة قصيرة م��������ن التفكير 
وأبدت استعدادها بأن تذهب إلى بيروت 

وتأتي باملبالغ املزيفة".
واورد أن "ع��������دة عملي��������ات لبي��������ع العمل��������ة 
املزيفة تحصل من مجموعة إلى اخرها، 
حي��������ث كنا نبيع كل ملي��������ون دينار مزيف 
بمع��������دل 300 الف دين��������ار، أما 1000 دوالر 

فقد كان ثمنها بنحو 300 دوالر".
وتابع أن "البيع يستمر بنحو تصاعدي 
حت��������ى ت��������ذوب العملة املزيفة في الس��������وق 

لدى اشخاص ال يعرفون حقيقتها".

من جانبها، أف��������ادت املتهمة في حديثها 
مع "القضاء"، بأن "س��������فرتي االولى كانت 
م��������ع والدتي، وق��������د جه��������زت تقارير طبية 
عالجية م��������زورة لكي اس��������تطيع املغادرة 
إلى لبنان والعودة منها بتكرار من دون 

انتباه الجهات االمنية واالستخبارية".
فن��������دق  ف��������ي  كان  "س��������كني  أن  وأضاف��������ت 
بمنطق��������ة ش��������ارع الحمرة وس��������ط بيروت 
حيث تلقيت مبلغا من ش��������خص لبناني 

يدعي )املعلم( قدره 60 الف دوالر".
وت��������رى أن "العملي��������ة االول��������ى كان��������ت على 
س��������بيل التجربة للتأكد من نجاحها وقد 
دخلت إلى مطار بغداد الدولي ووضعت 
املبلغ داخل ثيابي وأوصلته إلى ش��������قيق 
زوج��������ي الذي كان��������ت ينتظرن��������ي في احد 

احياء العاصمة".
وأوضح��������ت املتهمة أن "ش��������ركائي كانوا 
يقدمون ل��������ي بطاقات الطائ��������رة والحجز 
الفندقي، فضاًل ع��������ن مكافأة مالية بنحو 
"نج��������اح  أن  واس��������تطردت  دوالر".   700
التجرب��������ة االول��������ى ش��������جعنا عل��������ى القيام 
بعملية اخ��������رى بمبالغ اكب��������ر"، الفتة إلى 
أن "العملية الثالثة انحصرت على مبالغ 
عراقي��������ة م��������ن فئ��������ة 50 الف دين��������ار، حيث 
نجحنا في ادخال ما يقارب 60 مليونًا".

وش��������ددت املتهم��������ة عل��������ى أن "س��������فري إلى 
لبن��������ان كان يحصل احيان��������ًا بمفردي من 
دون والدت��������ي"، منوهة إل��������ى أن "املدة بني 
مغادرة بغ��������داد والعودة اليها ال تتجاوز 

ثالثة أو اربعة ايام فقط".
أم��������ا العملية الرابعة، ذك��������رت أن ")املعلم( 
أرس��������ل مع��������ي مبال��������غ بالعمل��������ة العراقية، 
والدوالر وجميعها مزيف��������ة، لكني وبعد 
وصولي إلى مطار بغ��������داد الدولي وقبل 

مغادرتي له تم القبض علي".
وتؤك��������د املص��������ادر التحقيقي��������ة أن "عالقة 
جمع��������ت )املعل��������م( اللبناني مع الس��������يدة 
وابنتها، وقد بادرتا بالعمل لحسابهما 
الخاص حيث زادت املبالغ املضبوط عما 
تم االتفاق عليه مع شركائهما في بغداد 
ب� 65 مليون دينار عراقي، إضافة إلى 70 

الف دوالر".
وتابعت أن "التوصل إلى السيدة وابنتها 
وم��������ن قبلهما املته��������م االول ق��������اد القضاء 
وجه��������از املخاب��������رات إل��������ى القب��������ض على 
ش��������ركاء معهم يمارس��������ون عملية ترويج 

العملة املزيفة القادمة من لبنان".
وأكمل��������ت املصادر إن "ع��������دد املتهمني في 
ه��������ذه القضي��������ة وصل إل��������ى أكث��������ر من 23 
ش��������خصًا، ج��������رى تصدي��������ق اعترافاته��������م 
قضائيًا وينتظرون استكمال االجراءات 
القانوني��������ة لحني احالته��������م على محكمة 

املوضوع".

جهد القضاء واخملابرات يطيح بشبكة متارس نشاطها بني بغداد وبريوت

"مافيا" تستخدم سيدة وابنتها في إدخال 
مبالغ مزيفة طائلة إلى العراق

بغداد/ رائد العلي

اطاح جهد مشترك بني مكتب التحقيق القضائي في محكمة 
التحقيق املركزية وجهاز املخابرات بواحدة من اخطر )مافيات( 

تزييف العملة يمارس افرادها نشاطهم مع شركاء لهم في 
لبنان، بعد القبض على سيدة وابنتها في مطار بغداد الدولي 

ومعهما مبالغ كبيرة من الدينار العراقي والدوالر االميركي.

■ المبالغ المزيفة المضبوطة في مطار بغداد وداخل مطبعة وسط العاصمة

■ أحد قضاة محكمة االحوال الشخصية يمارس عمله/ عدسة حيدر الدليمي
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بغداد/ عدنان صبيح

تحدث قضاة متخصص��������ون بامللفات املدنية عن 
ض��������رورة توثي��������ق جميع العق��������ود لضمان حقوق 
أطرافه��������ا، وفيما أكدوا أن االتفاقات الش��������فهية ال 
يمك��������ن إثباته��������ا إال باليمني الحاس��������م، لفتوا إلى 
امكاني��������ة زوال املان��������ع االدب��������ي بني االق��������ارب حال 
وجود خالف��������ات كبيرة، مبين��������ني أن ذلك يخضع 

لتقدير املحكمة املختصة.
ويق��������ول قاضي الب��������داءة أحمد نعم��������ة في حديث 
مع "القض��������اء"، إن "العديد من املواطنني يجهلون 
الجنب��������ة القانونية لبعض االتفاق��������ات وبالتالي 

يبرمون عقودًا غير صحيحة".
ويف��������رق نعم��������ة بني نوعني م��������ن العق��������ود املبرمة، 
بالقول إن "االول باطل ال يترك آثارًا س��������وى إعادة 
البدل )الثمن(، كبيع العجلة خارج مديرية املرور 
العام��������ة، أو بيع العقار خارج مديرية التس��������جيل 

العقاري )الطابو(".
وأشار إلى أن "حجة البعض بأن لديه مكاتبة أو 
ورقه��������ا تؤيد تنازل البائع ال يؤخذ بها حتى مع 
وجود الش��������هود فالعقد ال أساس قانونيا له من 

الناحية املبدئية".
ولف��������ت نعمة إلى أن "العبرة في تلك العقود تكمن 
ل��������دى الدوائ��������ر املختص��������ة، وحكمها  بتوثيقه��������ا 
بإعادة الحال عل��������ى ما كان عليه االتفاق بإرجاع 
البدل وهو االموال املدفوعة أمام مكتب )الداللية( 

بالنسبة للعجلة أو العقار".
أما عن العقد الش��������فاهي، يؤكد نعم��������ة أنه "اتفاق 

ال يرتقي ملس��������توى العقد وإثباته يكون باليمني 
الحاسم"، مش��������يرًا إلى أن "هذا العقد يجد مجاله 
التطبيق��������ي في دعاوى تخلية العقار وغيرها من 

التي يترتب عليها اموال في الذمة".
وأورد قاضي البداءة أن "اثبات العقد الش��������فاهي 
لي��������س بالس��������هل وبالتال��������ي فأن املش��������رع لجأ إلى 

اليمني الحاسم لفض النزاع".
لكن تل��������ك اليم��������ني ال تصلح مع جمي��������ع الحاالت 
بحس��������ب نعمة، معل��������اًل ذلك ب�"وج��������ود مانع ادبي 
ب��������ني االقارب وبالتالي يمك��������ن اللجوء إلى البينة 

الشخصية في االثبات كأقوال الشهود".
وأوض��������ح نعم��������ة أن "القاض��������ي ق��������د يزي��������ل املانع 
االدبي لكي يتجه إلى اليمني الحاس��������م بحس��������ب 
تقدير القاضي عند وجود مش��������كالت كبيرة بني 

األقارب".
من جانبه، أكد نائب املدعي العام القاضي ناصر 
عمران ف��������ي تعليق إلى "القض��������اء"، إن "انواعًا من 
العقود تتطلب شكلية معينة حددها القانون ال 

يجوز مخالفتها". 
ونّوه عمران إلى ان "اكبر املش��������كالت التي تحصل 
في االتفاقات الش��������فهية تلك املتعلقة باملديونية 
ب��������ني املواطنني حيث اش��������ترط املش��������رع توثيقها 

رسميًا ملا زاد على 5 آالف دينار".
وأوض��������ح عم��������ران أن "عدم وجود اتف��������اق مكتوب 
بتحق��������ق املديونية، ال يبقي أمام املحكمة س��������وى 
اللجوء إلى اليمن الحاس��������م كون ه��������ذا النوع من 

النزاعات ال يجري اثباته بالشهود".
وبموجب القان��������ون فأن للمدين قس��������ما باليمني 
على ع��������دم وجود دين ف��������ي ذمت��������ه، أو ردها على 

الدائن والطلب منه القسم بداًل عنه.
وف��������ي الحالة األخيرة، فأن ادى الدائن قس��������ما مع 
رفض املدي��������ن ذلك يثبت حقه، أم��������ا اذا امتنع هو 

االخر تقضي املحكمة برد الدعوى.

"البداءة" تطالب بتوثيق جميع 
االتفاقات لضمان حقوق أطرافها
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أكدت أن العقود الشفاهية ميكن اثباتها باليمني احلاسم



حوار خاص

النجف/ مروان الفتالوي

* بداية لنتعرف على درجة ت�أثري الو�ضع 
الأمني يف املح�فظة على عمل املحكمة 

ومدى احلرية يف اإ�ضدار القرارات؟
- الوضع األمني في محافظة النجف مستقر، 
ويمكن أن يمّيز بعالمة جيد جدًا، ما ينعكس 
إيجابًا عل��������ى العمل القضائ��������ي من حيث عدد 
الدع��������اوى التحقيقي��������ة وانخف��������اض مس��������توى 
ارتكاب الجرائم، واستقرار األمن بالطبع ناتج 
عن تكاتف جهات عديدة منها القضاء والقوات 
األمنية، وللقضاء دور مهم في تحس��������ني األمن 

من خالل قراراته الحازمة والرادعة.

* م� هي املح�كم الت�بعة اإىل حمكمة ا�ضتئن�ف 
النجف وحدود اخت�ض��ضه� املك�ين؟

- يحتضن مبنى االستئناف الرئيسي مجموعة 
محاكم منه��������ا الهيئات االس��������تئنافية ومحاكم 
والب��������داءة  الش��������خصية  واألح��������وال  األح��������داث 
والجنح والتحقيق والجنايات، وتنظر معظم 
هذه املحاكم دعاوى مرك��������ز مدينة النجف، أما 
املحاك��������م الخارجية فهي محكم��������ة الكوفة وهي 
إحدى أكبر دور القضاء في املحافظة، ومحكمة 
املناذرة ومحاكم العباسية واملشخاب وناحية 
القادس��������ية والحيدرية، أما الحدود الجغرافية 
فم��������ن جهة الش��������مال يصل اختص��������اص محاكم 
النج��������ف املكاني إلى محافظت��������ي بابل وكربالء 
وم��������ن جه��������ة الش��������رق يص��������ل إل��������ى محافظت��������ي 

القادسية واملثنى.

* وم�ذا عن مك�تب التحقيق الق�ض�ئي، كم 
عدده�؟ وم� هي ن�ضب الجن�ز فيه�؟

- لدين��������ا ثالث��������ة مكات��������ب تحقي��������ق في رئاس��������ة 
االس��������تئناف وه��������ي؛ مكاتب تحقي��������ق النجف 
والكوفة واملناذرة، ونسبة اإلنجاز فيها جيدة 
جدا خالل هذا الفصل، وهي كافية ويتناسب 
عدده��������ا مع حجم العم��������ل واألوراق التحقيقية 

املوجودة فيها.

* هل املح�كم املوجودة يف النجف ك�فية 
وم�ضتوعبة لكل امل�ض�حة اجلغرافية للمح�فظة؟

- املحاكم كافية من حيث املبدأ، لكنها تحتاج 
إلى توس��������عة، وقمنا ببعض هذه األعمال بعد 
أن خص��������ص مجلس القض��������اء األعل��������ى مبالغ 
لذل��������ك، منها 197 مليون دينار لترميم محكمة 
الكوفة، وكذلك طلبنا إنشاء مخزن في رئاسة 
االس��������تئناف ونح��������ن بانتظ��������ار املوافق��������ة ليتم 

الشروع بتشييده.

* وهل حتت�ج املح�كم الت�بعة اإىل ا�ضتئن�ف 
النجف اإىل اإ�ض�ف�ت معينة وهل البن�ي�ت 

ك�فية؟
- نعم، نحتاج ال��������ى بعض اإلضافات، خاصة أن 
العمل توقف في قصر القضاء في النجف بسبب 
األزمة املالية، وكان املفروض أن يتم تسلم املبنى 

في حزيران م��������ن العام املاضي لكن األزمة حالت 
دون ذلك، وصلت نسبة اإلنجاز في العمل إلى 10 
% فقط وان الش��������ركة التي تقوم بتنفيذ املشروع 
حصلت على 18 ملي��������ارا و800 مليون بناء على 
ق��������رار من مجلس الوزراء وحاليا ال يمكن إكماله 
في ظ��������ل الظرف الراه��������ن، لكن نحت��������اج إلى بناء 
مالحق ضم��������ن املنطقة االس��������تئنافية للمحكمة 
مثال مكان خاص باملش��������اهدة لكننا تدبرنا ذلك 
بكرفان تم تجهيزها بكافة املستلزمات لغرض 

إجراء املشاهدة.

* اإلَم تعود ملكية البن�ي�ت التي ت�ضغله� 
املح�كم؟

- أغل��������ب البنايات غير تابع��������ة ملجلس القضاء 
األعل��������ى، فمبنى الرئاس��������ة س��������ندها يعود الى 
وزارة املالية وقسم من الدور العائدة للقضاة 
باس��������م وزارة العدل ومديري��������ة بلدية النجف، 
وقد تم التحرك لحلحل��������ة هذا املوضوع ونقل 
ملكي��������ة ه��������ذه العق��������ارات إلى مجل��������س القضاء 
األعل��������ى ألنه��������ا في األص��������ل تعود له وش��������يدت 
ف��������ي الس��������بعينيات قب��������ل أن تنفصل الس��������لطة 
القضائي��������ة عن الس��������لطة التنفيذية بعد 2003. 
وتم تش��������كيل لجنة برئاسة رئيس االستئناف 
ونائ��������ب م��������دع عام ومهندس��������ني في الرئاس��������ة 

لغرض إكمال إثبات العائدية.

* م� هي ابرز الق�ض�ي� يف حم�كم النجف 
واأكرثه� انت�ض�را؟ هل جغرافية املح�فظة 

وارتب�طه� كحلقة و�ضط بني املح�فظ�ت 
جنوبية وو�ضطى يفر�ض عليه� ق�ض�ي� معينة؟

- ف��������ي مدينة النجف هناك كم ونوع للدعاوى، 
فأغلب القضايا املسجلة في ما يتعلق بالجزاء 
هي قضايا املرور ومشكالت الصكوك وجرائم 
االحتي��������ال والقت��������ول واملخ��������درات وحيازته��������ا 
واملش��������اجرات والتهدي��������د، ومختل��������ف الجرائم 
األخ��������رى، أما بالنس��������بة ملوق��������ع النجف كحلقة 
وص��������ل بني املحافظات فلذل��������ك أثر في تصاعد 

الدعاوى املرورية كحوادث االصطدام.

* هل هن�ك ن�ضب معينة لدع�وى التهريب 
واملخدرات واملت�جرة ب�ل�ضالح يف 

املح�فظة؟ وم� هي تلك الن�ضب؟
- لدين��������ا 122 قضي��������ة مخ��������درات ف��������ي محاك��������م 
تحقي��������ق النجف خ��������الل هذا العام قس��������م منها 
محس��������وم وآخ��������ر قي��������د التحقي��������ق، وال توج��������د 
دعاوى للمتاجرة بالسالح في املحافظة، كما 

أن هناك ندرة في قضايا التهريب أيضًا.

* كيف تتع�مل املحكمة مع ق�ض�ي� الإره�ب، 
وهل هن�ك اإح�ض�ئية لأعداد الإره�بيني الذين 

حوكموا يف املحكمة خالل ع�م من الآن؟
- حس��������مت محاكم النجف قضايا 126 متهما 
باإلرهاب خالل العام املاضي� وصدرت أحكام 
مختلف��������ة بحقه��������م س��������واء باإلف��������راج أو اإلدانة 

والتجريم.

أما عن كيفية تعامل املحكمة مع هذه القضايا، 
ففي النجف إما أن يكون هناك حادث إرهابي 
ف��������ي املدينة ويت��������م القبض عل��������ى اإلرهابي أو 
الش��������بكة، أو أن ت��������رد معلوم��������ات أو إخبار عن 
طريق مخبر، واملحكم��������ة تدقق في املعلومات 

قبل إصدار قرار بالقب��������ض على املتهم وأغلب 
الدع��������اوى الت��������ي كانت به��������ا إخبارات س��������رية 
انتهت باإلفراج لعدم كفاية األدلة، ولم تسجل 
دعاوى إرهاب خالل األش��������هر الثالثة املاضية 
باس��������تثناء القضية الخاصة بتس��������لل عناصر 
داع��������ش اإلرهابي الى جنوبي النجف في رأس 
الس��������نة الحالي��������ة وانته��������ت بقت��������ل اإلرهابيني، 
وتعتب��������ر القضي��������ة محس��������ومة م��������ن الناحي��������ة 

القانونية إال إذا توفر دليل جديد.

* هل �ضجلت املح�فظة �ضك�وى متعلقة 
بتهم حول تورط البع�ض من اأبن�ء املح�فظة 

بعملي�ت اإره�بية؟ �ضواء ك�نت خ�رج 
املح�فظة ام داخله�؟ 

- م��������ن خ��������الل املعلوم��������ات التي نس��������تقيها من 
قضاة التحقيق، لم تس��������جل ف��������ي املحافظة أي 
ش��������كوى تتعلق بتهم حول تورط البعض من 
أبن��������اء املحافظة بأعمال إرهابية س��������واء كانت 

خارج املحافظة أم داخلها.

* هل هن�ك اإح�ض�ئية يف عدد ال�ضك�وى 
�ضد اأ�ضخ��ض م�ضوؤولني يف املح�فظة 

بجه�ت تنفيذية او ت�ضريعية؟
- ال.. لم تس��������جل خالل العام الحالي أي قضية 
ضد أي مس��������ؤول ينتمي إلى جهات تشريعية 

أو تنفيذية.

* م�ذا عن موا�ضيع الث�أر الع�ض�ئري يف 
املح�فظة؟

- ال وجود لقضايا الثأرات في النجف األشرف 
س��������واء في مرك��������ز املحافظ��������ة أم ف��������ي األقضية 

والنواحي.

* كيف ترى املجتمع النجفي، هل هن�ك 

توجه من قبل الأه�يل اإىل الق�ض�ء لأخذ 
حقوقهم بدل عن الث�رات الع�ض�ئرية؟

- نعم، حسب ما نالحظه فأن كل فئات املجتمع 
بمختلف أطيافهم ومستوياتهم الثقافية في 
النجف يطرقون باب القضاء في حالة حصول 

اعتداء أو أية جريمة أخرى دون اللجوء للثأر 
العشائري، بل إن للعشائر دورا في حل بعض 
املنازع��������ات إذ تكون س��������ببا في غل��������ق القضايا 
التحقيقية إذا ما تم الصلح والتراضي السيما 
الجرائم التي أجاز القانون فيها قبول الصلح 
والتراضي وممك��������ن للمحكمة أن تطبق املواد 
194 و195 و197 م��������ن قانون أصول املحاكمات 
الجزائية وتقرر قب��������ول الصلح وغلق الدعوى 
نهائي��������ا، مع مالحظ��������ة أن حك��������م الصلح حكم 

البراءة.

* ومل�ذا تعد حم�فظة النجف من املح�فظ�ت 
القليلة ب�نت�ض�ر موا�ضيع النزاع الع�ض�ئري 
والث�رات على الرغم من اأن ع�داته� تقرتب 

من املح�فظ�ت اجلنوبية؟
- أرى أن نح��������و 60 % أو أكث��������ر م��������ن النجفي��������ني 
يتمتعون بالثقاف��������ة القانونية لذلك فأن أغلب 
الناس تلجأ إلى القضاء لتس��������جيل الشكاوى 
أو جزائي��������ة،  دع��������اوى مدني��������ة  كان��������ت  س��������واء 
والش��������كوى او اإلخبار يصبح وديعة القضاء 
الذي يتخذ جانب الحياد في تطبيق القانون 
وإعطاء كل ذي حق حقه، ما رسخ ثقة األهالي 
به، صحيح أن املجتمع عش��������ائري لكن إيمانه 
بالقض��������اء وحياديته يجعل��������ه بمنأى عن حل 

مشكالته عشائريًا.

* املجتمع النجفي هو جمتمع ديني اىل 
اأي مدى ي�ض�عد ذلك املحكمة يف اجن�ز 

مه�مه�، وهل ك�ن ذلك ع�مال م�ض�عدا 
للمحكمة؟

- نع��������م املجتمع الدين��������ي والتزام��������ه بالتعاليم 
اث��������ر إيجاب��������ا في تقلي��������ل حجم الش��������كاوى في 
املحكم��������ة والدعاوى الكيدي��������ة، وكثرة املبلغني 
ف��������ي أي مجتمع تع��������زز الدعوة ال��������ى اإلصالح 
وع��������دم س��������لوك طريق غير قانوني أو ش��������رعي 
ألخذ الحقوق والكف عن املش��������اجرات واألذى 
واحترام اآلخر، والتوجيه��������ات الدينية تدخل 
أيضًا ضمن أس��������باب انخف��������اض الجريمة في 

النجف.

* كيف تتع�مل املح�فظة مع الق�ض�ي� 
املتعلقة بحقوق الإن�ض�ن ؟ وكذلك الق�ض�ي� 

املرتبطة بهذا امللف منه� ق�ض�ي� الأ�ضرة 
والطفل، والتعر�ض�ت التي يتعر�ضون له�؟

- كقض��������اء ف��������ي مدين��������ة النجف بادرن��������ا في عام 
2014 لتس��������جيل أكثر من 3000 إخبار بالنسبة 
للنازح��������ني وثقنا به��������ا الجرائم الت��������ي ارتكبها 
تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي ض��������د أبناء الش��������عب 
العراق��������ي من نازح��������ي مدينة املوص��������ل وتلعفر 
خصوصا، كانت مبادرة رائعة بشهادة الجميع 
بع��������د االتفاق م��������ع األخوة املحام��������ني في النجف 
األش��������رف وقمنا بتوفير س��������يارات خاصة لنقل 
املخبري��������ن من محالت س��������كناهم إل��������ى املحكمة 
ودون��������ت جمي��������ع ه��������ذه اإلخب��������ارات ف��������ي مكتب 
التحقيق القضائي في النجف، ولم يتم إرس��������ال 
أي مخبر الى مركز الش��������رطة لغرض التخفيف 
ع��������ن كاه��������ل النازح��������ني وتوفيرا للجه��������د، وبعد 

إكمال اإلخبار يعاد النازح الى محل إقامته.
 وقد حضر إلينا ممثل إحدى املنظمات األممية 
لحقوق اإلنس��������ان وطل��������ب تزويده بنس��������خة من 
االخبارات، ووجدنا حاالت تس��������تدعي الوقوف 
والرأفة والرحمة فأغلب العائالت فقدت أبناءها 
ومعيليها ولم يبق لها سوى النساء واألطفال، 
وبع��������د أن تم فتح محاكم تحقي��������ق نينوى تمت 
إحالة كافة القضايا التحقيقية إليها بحس��������ب 
االختص��������اص املكان��������ي، لك��������ن ه��������ذه اإلخبارات 
وثقت م��������ا ارتكبه داعش اإلرهابي ضد املدنيني 

واألجهزة األمنية.

* غ�لب� م� جتري حتقيق�ت يف ق�ض�ي� 
تزوير الأرا�ضي يف النجف، هل م�زالت 
هن�ك ق�ض�ي� يف تزوير �ضندات عق�رات؟

- ال توجد مثل هذه القضايا حاليا، لكن كانت 
هناك قضية أحيلت إلى محكمة تحقيق الحلة 
عام 2014 تتعلق بتزوير مجموعة من العقارات 
إال أن القضية بقيت هناك مدة عش��������رين شهرا 
ولم تحس��������م لظروف تتعلق باإلجراءات وبعد 
مدينة الحلة عن دائرة التس��������جيل العقاري في 
النجف، بعدها اتخ��������ذ مجلس القضاء األعلى 
ق��������رارا بنقلها الى محكمة تحقيق النجف وقد 
ت��������م تخصيص ق��������اض للمهمة وتف��������رغ للعمل 
ف��������ي تلك القضية ألهميته��������ا وتعلقها بحقوق 
الن��������اس كم��������ا تم تخصي��������ص مدع ع��������ام أيضا 

ومحقق قضائي.
ب��������ذل هذا الكادر جهود كبيرة إلى أن تم انجاز 
كاف��������ة القضايا التحقيقية بتزوي��������ر العقارات، 
وتم تقدي��������م مطالعة فيها على رئاس��������ة جهاز 
االدع��������اء الع��������ام وقدم��������ت ال��������ى معال��������ي رئيس 
مجلس القضاء األعلى الذي أثنى بدوره على 
الجه��������ود املبذولة م��������ن قبل قاض��������ي التحقيق 
ومتابع��������ة الرئاس��������ة الش��������خصية ووجه كتاب 
شكر الى القاضي ونائب املدعي العام واملحقق 
القضائ��������ي بعدما اس��������تطاعوا رفع الحجز عن 
27800 عق��������ار وأعيدت ال��������ى أصحابها وأحيل 
املتهم��������ون إلى محاكم املوضوع ومنهم من تم 
اإلفراج عنه لع��������دم توفر أدلة بإدانتهم ومنهم 
من ش��������مل بقان��������ون عفو، إضافة إل��������ى ذلك فأن 
امل��������دة التي ت��������م إنجاز ه��������ذه القضي��������ة فيها ال 
تصل إلى أربعة أشهر حتى أن الوقت لم يصل 

السقف الزمني املحدد إلنجاز هذه القضايا.

* م�ذا عن ق�ض�ي� تزوير ال�ضندات، هل 
من م�ضوؤولني كب�ر متورطون بهكذا 

ق�ض�ي�؟
- علمنا من بعض وسائل اإلعالم أن مسؤولني 

لهم عالقة بتزوير السندات في النجف، ونود 
أن  نؤكد أنه ال يوجد أي مس��������ؤول متورط في 
تزوير س��������ندات عقارات النج��������ف هذا ما أثبته 
التحقيق، بل على العكس ان بعض املسؤولني 
هم م��������ن ب��������ادروا باإلخب��������ار بوجود ش��������بهات 

تزوير حول عقارات.
 

* يف �ض�أن الأحوال ال�ضخ�ضية، هن�ك 
اإح�ض�ئية ت�ضري اإىل اأن ق�ض�ي� الطالق 

تت�ض�عد بن�ضبة كبرية ب�ضبب املك�تب 
اخل�رجية، كيف تتع�مل املحكمة معه�؟

- نعم هناك نس��������بة عالية ج��������دا في ما يخص 
قضايا الطالق خاصة عندما يتم الزواج بعقد 
خارجي ولم يتم توثيقه أمام املحكمة، في هذه 
الحالة تق��������وم املحكمة ابتداء بتصديق الزواج 
بعده��������ا يتم تصدي��������ق الطالق بعده��������ا تتخذ 
اإلج��������راءات القانونية بح��������ق املخالف ألحكام 
امل��������ادة 10 / 5 من قانون األحوال الش��������خصية 

لكونه عقد زواجه خارج املحكمة.

* كيف تخت�ضر اأ�ضب�ب الطالق يف 
املح�فظة؟

- أس��������باب الطالق متعددة وتدور حول الحالة 
االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة، وكذل��������ك دخل��������ت 
التكنولوجي��������ا ومواقع التواص��������ل لتفتح بابا 
واس��������عا لزيادة الطالق، فق��������د أجرينا إحصاء 
لحص��������ر هذه الحاالت فوصلت نس��������بة الطالق 
بسبب مواقع التواصل الى 37 % من الحاالت 

في النجف.

* ق�ضية يف حمكمة جن�ي�ت النزاهة 
تتعلق بح�لت ف�ض�د ط�لت م�ضرف م�ضلم 

بن عقيل، اأين و�ضلت التحقيق�ت به�؟
- ه��������ذه القضية تم حس��������مها م��������ن قبل محكمة 
جناي��������ات النج��������ف املختص��������ة بنظ��������ر قضاي��������ا 
النزاهة وفيه��������ا حوالي خمس��������ة متهمني وتم 
حس��������م جميع القضايا الخاص��������ة بهم باإلدانة 
وتراوحت األحكام الصادرة بحقهم بالسجن 
م��������ن 15 س��������نة إل��������ى ث��������الث س��������نوات وإح��������دى 
املتهمات تم الحكم عليها بعقوبتني بالتعاقب 
بالسجن ملدة ثالثني سنة إضافة الى عقوبات 
أخ��������رى مع دف��������ع مبال��������غ مالية طائل��������ة ترتبت 
بذمتهم لحس��������اب املواطن��������ني والدولة وال يتم 
إخالء سبيلهم إال بعد تسديد املبالغ املذكورة 
حتى لو انتهت مدة محكوميتهم استنادا الى 

أحكام القرار120  لسنة 1994.

* م� هو دور املحكمة يف ق�ض�ي� الف�ض�د 
التي حتدث يف ال�ضتثم�ر، وم�ض�ريع 

اعم�ر البنى التحتية للمح�فظة؟
- ال توج��������د أي��������ة قضاي��������ا تخ��������ص الفس��������اد في 
االس��������تثمار، اثي��������رت اتهام��������ات في ع��������ام 2014 
وانته��������ت بغلق أغل��������ب القضايا لع��������دم وجود 

تقصير أو ضرر باملال العام.

 * وهل هن�ك ق�ض�ي� متعلقة ب�ضرك�ت 
اجنبية ام�م حم�كم النجف؟ 

- س��������جلت في محكمة بداءة النجف واملحكمة 
الخاص��������ة بالعق��������ود التجاري��������ة ث��������الث قضايا 
تتعل��������ق بالش��������ركات األجنبية ح��������ول مقاوالت 
أو اس��������تثمارات أجنبية في املدين��������ة، وأحيانا 
تحدث نزاع��������ات حول تنفيذ فق��������رات العقد او 
تس��������ليم املباني في حالة عدم ح��������ل النزاع يتم 

اللجوء الى القضاء.

* هل هن�ك اإح�ض�ئية للم�ضمولني ب�لعفو 
الع�م ، وم� هي ابرز ق�ض�ي�هم؟

- بل��������غ عدد املش��������مولني بالعف��������و 3524 متهما 
حتى اآلن، واتبعت املحكمة آلية معينة إلخالء 
س��������بيل املتهم��������ني في م��������ا يتعل��������ق بالدعاوى 
املعروض��������ة ام��������ام محاكم التحقي��������ق أو الجنح 
والجناي��������ات فبع��������د ش��������مول املته��������م بأح��������كام 
القان��������ون يت��������م إحض��������اره اذا كان موقوفا الى 
املحكم��������ة وافهامه بالقرار ال��������ذي يصدر بحقه 
تالفيا لالبتزاز من أي جهة ويتم إخالء سبيله 

فورا من املحكمة. 

أعادت محكمة استئناف النجف حوالي 28 ألف عقار تم تزوير سنداتها إلى أصحابها األصليني سواء املواطنني أو الدولة بعد 
حسمها إحدى اكبر قضايا تزوير العقارات في البالد. وفيما تسجل االستئناف انخفاضا في نسبة الجرائم، تعزو ذلك إلى 

الوضع األمني املستقر الذي تمر به املحافظة إضافة إلى الثقافة القانونية التي بدأ يتمتع بها املواطن النجفي.
وفي ما يتعلق بقضايا النزاهة، أكد رئيس االستئناف القاضي مسلم متعب في حوار موسع مع "القضاء" أن "محكمة الجنايات 

أدانت مجموعة من املتهمني بقضايا فساد طالت مصرف مسلم بن عقيل الحكومي".
وأجاب القاضي متعب عن تساؤالت عديدة تخص القضاء النجفي عبر هذا الحوار:

رئيس استئناف النجف:

صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
السنة الثانية/ العدد )19( ايار 2017

2nd Year  Issue (19) May 2017

* لدينا 122 قضية مخدرات في محاكم تحقيق النجف خالل هذا العام 
قسم منها محسوم وآخر قيد التحقيق، وال توجد دعاوى للمتاجرة 
بالسالح في املحافظة، كما أن هناك ندرة في قضايا التهريب أيضًا

*بادرنا في عام 2014 لتسجيل أكثر من 3000 إخبار بالنسبة 
للنازحني وثقنا بها الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش اإلرهابي 

ضد أبناء الشعب العراقي من نازحي مدينة املوصل

*دخلت التكنولوجيا ومواقع التواصل لتفتح بابا واسعا لزيادة 
الطالق، فقد أجرينا إحصاء لحصر هذه الحاالت فوصلت نسبة 
الطالق بسبب مواقع التواصل الى 37 % من الحاالت في النجف

* كل فئات املجتمع بمختلف أطيافهم ومستوياتهم الثقافية في 
النجف يطرقون باب القضاء في حالة حصول اعتداء أو أية جريمة 

أخرى دون اللجوء للثأر العشائري، بل إن للعشائر دورا في حل 
بعض املنازعات إذ تكون سببا في غلق القضايا التحقيقية إذا ما تم 

الصلح والتراضي

إحصائية رسمية: ثلث حاالت الطالق يف احملافظة بسبب "التواصل االلكرتوين"

أعدنا 28 ألف عقار إلى أصحابها 
ووثقنا 3000 جريمة لداعش

■ القاضي مسلم متعب

■ مبنى محكمة استئناف النجف
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الخطأ الفاحش بين العقوبة 
والتنبيه

رؤية
قانونية

تناولنا في العدد الس��������ابق مفهوم الخط��������أ الفاحش واملعنى اللغوي 
والفقهي له، وكيفي��������ة اقترابه من التنبيه والتوجيه، من حيث املعنى 
واآلث��������ار، وم��������ا اثير بخصوصهما من تس��������اؤالت تعلق��������ت بالتكييف 

القانوني للخطأ الفاحش، وهل يمثل عقوبة من عدمه.
 وبغي��������ة االجابة على التس��������اؤالت أنفة الذكر واكم��������ال املوضوع الذي 
تناولناه سابقًا نرى أن الخطاء الفاحش و)التنبيه والتوجيه(  ال يعد 
ايا منهما عقوبة انضباطية،  لعدم إمكانية الطعن بهما بالطرق املقررة 
قانونا ولعدم صدورهما  من الجهة املختصة قانونا بفرض العقوبة 
)لجنة شؤون القضاة وأعضاء االدعاء العام (،  ولعدم ذكرهما ضمن 
العقوبات االنضباطية املنصوص عليها على سبيل الحصر في املادة 
)58( من قانون التنظيم القضائي التي أكدت ان لجنة شؤون القضاة 

تصدر في الدعاوى االنضباطية احد العقوبات االنضباطية التالية:
 )1/ االنذار- ويترتب عليه تأخير عالوة القاضي وترفيعه ملدة س��������تة 
أشهر، 2/ تأخير الترفيع أو العالوة أو كليهما مدة ال تقل عن سنة وال 
تزيد على ثالث سنوات من تأخير القرار اذا كان اكمل املدة القانونية 
للترفيع وإال من تاريخ أكمالهما، 3/ انهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة 
على القاض��������ي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة 
عن فعل ال يأتلف وش��������رف الوظيفة القضائية أو اذا ثبت عن محاكمة 
تجريها اللجنة عدم اهلية القاضي لالستمرار بالخدمة القضائية(،  
والقول بخالف ذلك يعني هدر مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص بال 
مبرر الوارد ذكره باملادة )1( من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل، إال إن عرفا قضائيا استقر على عد توجيه الخطاء الفاحش أو 
التنبيه أو التوجيه من شأنه تأخير ترقية القاضي ملدة ال تقل عن ستة 
أش��������هر تطبيقا ألحكام املادة 46 / ثالثا من قانون التنظيم القضائي 
وبداللة املادة )45 / ثالثًا( منه، على أن يكون قرار تأخير الترقية مسببا 
استنادا لتقييم كفاءة القاضي العلمية واإلدارية والشخصية ومقدار 
م��������ا بذل من جهد عند إصداره للق��������رارات وما تضمنته من اجتهاد أو 
أراء فقهية يستدل من خاللها على متابعته للجانب الفقهي والعلمي 
القانوني والقضائي من عدمه، وما رفع عنه من تقارير وما وجه له من 
عقوبة، وهذا ما اقره مجلس القضاء االعلى بجلسته املنعقدة بتاريخ 
20 / 3 / 2017، ولذا فان الخطاء الفاحش يترتب علية أثرا من الناحية 
الواقعية، على الرغم من تكييفه من الناحية القانونية تكييفا وسطيا 
بني العقوبة والتوجيه أو التنبيه، وباإلمكان إزالة ما يترتب علية من 
اث��������ار إذ ما تم التماس الس��������يد رئيس مجلس القض��������اء االعلى بعد أن 
يثبت أن القاضي أو نائب املدعي العام بقراراته املسببة الرصينة التي 
ال تخلو من االجتهاد والفقه وبتقييم رئيسه املباشر وبتقييم رئيس 
هيأة اإلشراف القضائي وبتقارير املشرفني القضائيني فيها، استطاع 
النهوض بفكره القانوني السليم الى أعلى مستوى مستفيدا مما وجه 
إلي��������ه من تنبيه أو توجيه أو خطاء وصف بالفاحش، بغية تش��������جيع 
القض��������اة وأعضاء االدعاء العام على تصحيح مس��������يرتهم القضائية،  

لتجاوز العقبات، وتطوير العمل القضائي.

أك��������د  مهن��������دس  وه��������و  امل��������دان 
اس��������تخدامه تقنيات��������ه ف��������ي دعم 
أعم��������ال العن��������ف، الفت��������ًا ال��������ى أن 
صديقه ش��������جعه عل��������ى االنتماء 
إل��������ى تنظي��������م داع��������ش االرهابي 
بالتزام��������ن مع أح��������داث حزيران 
في ع��������ام 2014، مبينًا أن رغبته 
"بالوصول إل��������ى الجنة" جعلته 
عملي��������ة  تنفي��������ذ  عل��������ى  يص��������ر 
انتحارية، وتحدث عن توجيهه 
لومًا متكررًا إلى مس��������ؤوليه في 
تلبية  ف��������ي  لتأخرهم  التنظي��������م 

رغبته.
ويقول ناص��������ر البالغ من العمر 
20 عامًا في حديث مع "القضاء، 
إن "دخول��������ي إل��������ى دولة الخالفة 
)تنظيم داع��������ش اإلرهابي( جاء 
بعد تعرفي على املتهم س��������امر 
كوننا زمالء في جامعة ديالى".

وتاب��������ع "كن��������ت طالبًا ف��������ي كلية 
الهندسة، ولم أقترب عن زمالئي 
كوني ملتزم��������ا دينيًا وال ارغب 

التواصل معه��������م فحديثهم  في 
الحياتية  األم��������ور  منصّب على 
االجتماعي  التواص��������ل  ومواقع 

واملوسيقى واالغاني".
أن  ذك��������ر  ذل��������ك،  مقاب��������ل  وف��������ي 
اس��������تندت  بس��������امر  "معرفت��������ي 
إل��������ى ثقافت��������ه الديني��������ة وإدراكه 

للمسائل الفقهية والعقائدية".
وأش��������ار ناص��������ر إل��������ى أن "كتابًا 
اس��������تعرته م��������ن زميل��������ي انطوى 
على االفكار الجهادية وضرورة 
نص��������رة االس��������الم بالض��������د م��������ن 
واملرتدين،  واملش��������ركني  الكف��������ار 
وقد تأثرت به كثيرًا، وشجعني 
على قراءة املزيد من الكتب التي 
تحم��������ل األف��������كار ذاته��������ا وبأكثر 

تعمقًا".
وأوض��������ح أن "س��������امر طلب مني 
انش��������اء حس��������اب وهم��������ي عل��������ى 
موق��������ع التواص��������ل االجتماع��������ي 
)فيس ب��������وك(، لغرض التواصل 
معه والتحدث في أمور تخص 

فلسفة الدين والجهاد، شريطة 
أال أضي��������ف صديق��������ًا أو انش��������ر 

كتابات إال بعد موافقته".
إن  الق��������ول  زميل��������ه  ع��������ن  ونق��������ل 
"مساعدة املجاهدين ال تقتصر 
على العمل العسكري، بل يمكن 
أن تأتي من خالل ادوار إعالمية 
التطور  واستغالل  والكترونية 

التكنولوجي".
وأكد ناصر أن "نش��������اطاتنا في 
دعم الجه��������اد ازدادت مع فرض 
س��������يطرتها  الخالف��������ة(  )دول��������ة 
عل��������ى   2014 ع��������ام  منتص��������ف 
م��������ن بينه��������ا  ع��������دة  محافظ��������ات 
مناط��������ق:  وتحدي��������دًا  ديال��������ى 
والكاطون،  والسعدية،  جلوالء، 
وحمرين، وامام ويس، وحينها 
ش��������عرنا بأن الفرصة قد جاءت 

لتطبيق شريعة الله".
كلفن��������ي  "س��������امر  أن  وأورد 
بتحمي��������ل املقاط��������ع الفيديوي��������ة 
الحماس��������ية ذات الدق��������ة العالية 

واألناش��������يد ومشاهد العمليات 
التعرضية ضد القوات العراقية 
له  على حاس��������وبي وإرس��������الها 
بغية إيصالها إلى املس��������ؤولني 

اإلعالميني في تنظيم داعش".
وتابع ناص��������ر أن "تطورًا حصل 
في نشاطاتي أدى إلى التعرف 
اإلعالمي  املوقع  على مس��������ؤول 
املعروف لداعش )محب الخير( 
مع��������ه  تواص��������ل  عل��������ى  وبقي��������ت 

ولساعات طويلة".
لكنه استدرك بحديثه "انقطعت 
ع��������ن االتص��������ال ب��������ه مل��������دة زمنية 
بعد القبض على س��������امر، حتى 
تأك��������دت بأن��������ي غي��������ر مطل��������وب 

للقوات االمنية".
واس��������تطرد أن "مس��������ؤول موقع 
من��������ي  طل��������ب  الخي��������ر(  )مح��������ب 
توفي��������ر برام��������ج حماي��������ة عالية 
خش��������ية  االلكترونية  ملنظومته 
م��������ن اختراقه��������ا"، مضيف��������ًا "كما 
طلب مني مطلع 2015، استمالة 

مم��������ن  الكلي��������ة  طلب��������ة  بع��������ض 
لديه��������م مي��������ول عقائدي��������ة تجاه 
تنظيم داع��������ش ودعم العمليات 

الجهادية، لكنني فشلت".
"طلب��������ًا  أن  ناص��������ر  ويسترس��������ل 
قدمته لغرض تقديم البيعة إلى 
دولة الخالف��������ة كوني داعما لها 
الكتروني��������ة منذ قرابة الس��������نة"، 
موضح��������ًا ان "اح��������د املس��������ؤولني 
الش��������رعيني ف��������ي التنظيم اتصل 
بي هاتفيًا وابلغني بأنه سوف 

يلبي رغبتي بالبيعة".
وزاد ناص��������ر أن "لق��������اء جمعن��������ا 
قرب سوق بعقوبة القديم حيث 
رددت البيعة أمام هذا املسؤول 
الش��������رعي البالغ م��������ن العمر 30 
عام��������ًا وبعدها ب��������ارك لي وطلب 
مني الثب��������ات عل��������ى املوقف في 
دع��������م دول��������ة الخالف��������ة، وتقديم 
ما هو ممك��������ن لتحفيز عناصر 
القوات  التنظي��������م على مقاتل��������ة 

العراقية اينما كانت".

وأك��������د أن "رغب��������ة حصل��������ت لدي 
بتنفيذ عملية انتحارية نتيجة 
اش��������تداد املع��������ارك ض��������د القوات 
العراقية وابلغت مس��������ؤولي في 
بأنه  التنظي��������م بذلك فوعدن��������ي 
س��������يحقق لي أمنية مالقاة ربي 
ش��������هيدًا والحصول على موقع 

في الجنة".
"اوام��������ر  أن  ناص��������ر  وذك��������ر 
إلى مضافة  صدرت بانتقال��������ي 
منطق��������ة  ف��������ي  لالنتحاري��������ني 
م��������ن  ع��������دد  فيه��������ا  الكاط��������ون 
االنتحاريني ال يتجاوز عمرهم 

20 عامًا".
ولفت إلى أن "مشاهدتي إحدى 
الت��������ي  االنتحاري��������ة  العملي��������ات 
أوجه  التنظي��������م جعلني  نفذها 
الل��������وم والعت��������ب إلى مس��������ؤولي 
بأنه تأخ��������ر في تكليفي باملهمة 

ذاتها".
ومض��������ى إل��������ى أن "اتفاقًا حصل 
بأن أنفذ هجوما بواسطة حزام 
ناس��������ف على مقهى في س��������وق 
بعقوبة تحت ذريعة أن مرتاديه 

فاسقون وفاجرون".
وأكمل ناصر بالقول أن "القوات 
االمنية القت القبض علّي عشية 
قيامي باستطالع الهدف بغية 
تحدي��������د املدخ��������ل املناس��������ب ل��������ه 

ومكان تنفيذ العملية".
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة 
إل��������ى "القض��������اء"، إن "املته��������م اقّر 
به��������ذه التفصيالت امام محكمة 
التحقي��������ق املركزية"، مضيفة أن 
"اعترافاته ق��������د جرى تصديقها 
قضائيًا ومطابقة لجميع االدلة 

املتوفرة عن الحادث".
وتابع��������ت املص��������ادر أن "املحكمة 
القانونية  اإلجراءات  استكملت 
بإحالته  املته��������م وقام��������ت  بحق 
الجناي��������ات  محكم��������ة  عل��������ى 

املركزية".
إل��������ى  املص��������ادر  وأش��������ارت 
محكم��������ة  واج��������ه  "االنتح��������اري 
الجنايات املركزي��������ة عن التهمة 
الت��������ي اس��������ندت ل��������ه وف��������ق املادة 
الرابع��������ة م��������ن قان��������ون مكافح��������ة 
االره��������اب وأنها اص��������درت عليه 
االدلة  وف��������ق  باالع��������دام  الحك��������م 

املتوفرة".

كان ينوي استهداف مقهى شعبي يف سوق بعقوبة

مهندس دعم "داعش" الكترونيا ينتهي 
إلى اإلعدام قبل تنفيذه هجوما انتحاريا

بغداد/  مصطفى الزبيدي

أصدرت محكمة 
الجنايات املركزية في 
بغداد حكمًا باإلعدام 
شنقًا حتى املوت على 
مدان منتٍم إلى تنظيم 
داعش االرهابي تم 
القبض عليه قبل 
تنفيذه عملية انتحارية 
بيوم واحد، كان ينوي 
استهداف مقهى شعبي 
مكتظ باملواطنني في 
محافظة ديالى.

■ سوق بعقوبة

جريمة مرّوعة بحق طفل خطفه أقاربه 
ولم يتسلموا فدية!

خلل في الدائرة الكهربائية يبطل تفجيرا 
كاد أن يودي بحياة الكثيرين في الكوفة

بغداد/ سحر حسين

س���ج���ل���ت ك�����رك�����وك إح�����دى 
أكثر الجرائم ترويعًا بحق 
استدرجته  ب��ع��دم��ا  ط��ف��ل 
ام��رأة من أق��ارب��ه وزوجها 
أقدموا  ث����م  ال���خ���ط���ف  إل�����ى 
على قتله بطريقة وحشية 

غريبة.
الطفل  وال�����������دة  اع�������ت�������ادت 
تصطحب  أن  "رام����������������ي" 
الخمس  ذا  الوحيد  ابنها 
ذهبت  أي����ن����م����ا  س������ن������وات 
ال������ش������دي������د به  ل���ت���ع���ل���ق���ه���ا 
وخشيتها عليه، وهذا ما 
كان عندما اصطحب األب 
لحضور  وابنهما  زوجته 
حفل زفاف في إحدى قرى 
مدينة كركوك قرب دارهم.

إلى  ع��ائ��ل��ت��ه  األب  أوص�����ل 
م��ك��ان ال��ح��ف��ل ث��م ع���اد إلى 
ع��م��ل��ه وب���ع���د م������رور فترة 
اتصاال  ت���ل���ق���ى  ق����ص����ي����رة 
ق���ب���ل زوج����ت����ه حامال  م����ن 
"رامي"   خبر تعرض ول��ده 
قاموا  أن  ب��ع��د  ل��ل��خ��ط��ف، 
بالبحث عنه لكن من دون 

جدوى.
القضائية  األوراق  وف����ي 
عليها  ت���ح���ص���ل���ت  ال�����ت�����ي 
شاهدة  تتحدث  "القضاء" 
على حادثة الخطف حيث 
كانت متواجدة عند الباب 
املقابل  ل����داره����ا  ال���رئ���ي���س 
ل���������دار أص������ح������اب ال�����زف�����اف 
ع���ن أن���ه���ا ش���اه���دت عجلة 
ن����������وع س�����اي�����ب�����ا ورج�����ل�����ني 
اح��ده��م��ا ك���ان ج��ال��س��ا في 
السيارة واآلخر كان واقفا 

ب��ق��رب��ه��ا وش����اه����دت ام����رأة 
ق��ام��ت ب��ال��خ��روج م��ن الدار 
األطفال  اح��د  مستصحبة 
إقناعه  ت�����ح�����اول  وك�����ان�����ت 
هاتف  ج����ه����از  ب����إع����ط����ائ����ه 

وتبتسم في وجهه.
املرأة  أن  الشاهدة  وت��روي 
استطاعت أن تدخل الطفل 
وانطلقت  ال����س����ي����ارة  ف�����ي 
ب����ه ص��ح��ب��ة ث���الث���ة رج�����ال، 
مواصفات  اخ��������ذ  وب�����ع�����د 
امل��رأة املذكورة من شاهدة 
إحدى  بأنها  تبني  العيان 
أقارب والدة الطفل، بعدها 
ال��ق��ب��ض عليها وجرى  ت��م 
االجهزة  قبل  التوصل من 
االمنية الى بقية املتهمني 
والقبض عليهم باستثناء 

زوج املتهمة الهارب. 
أخ���������������������ذت اإلج������������������������������راءات 
ال����ت����ح����ق����ي����ق����ي����ة م�����ج�����راه�����ا 
واع������������ت������������رف امل�����ت�����ه�����م�����ون 

محقق  أم�������������ام  ص��������راح��������ة 
الشرطة وقاضي التحقيق 
إليهم  امل���س���ن���دة  ب��ال��ت��ه��م��ة 
بقيامهم  واع���������ت���������رف���������وا 
باالتفاق والتخطيط أثناء 
ت��ن��اول��ه��م ال���غ���داء ف���ي احد 
املطاعم بيوم الحادث على 
ال����ط����ف����ل خالل  اخ����ت����ط����اف 
حضوره حفلة الزفاف بعد 
ال���ت���أك���د م����ن ح����ض����وره مع 
وال���دت���ه م��ن خ���الل املتهمة 
كونها  اس���ت���درج���ت���ه  ال���ت���ي 
مع  ق��راب��ة  بصلة  مرتبطة 

والدة الطفل.
الحادث  ي����وم  وف����ي ع��ص��ر 
بسيارة  امل��ت��ه��م��ون  ت��وج��ه 
الحادث  مكان  ال��ى  سايبا 
وقامت املتهمة باستدراج 
الطفل وأخذه الى السيارة 
يقودها زوجها  ك��ان  التي 
املتهمني  صديقيه  ب��رف��ق��ة 
اآلخ�������ري�������ن وال�����ت�����وج�����ه به 

وزوجته  امل��ت��ه��م  دار  ال����ى 
واحتجازه فيه.

   وف����ي ال���ي���وم ال��ت��ال��ي من 
اح��ت��ج��از ال��ط��ف��ل ق����ام أحد 
بوالد  باالتصال  املتهمني 
ال��ط��ف��ل وم��س��اوم��ت��ه��م على 
م���ال���ي���ة قدرها  ف���دي���ة  دف�����ع 
مائتا الف دوالر أميركي. 

الخاطفون  ي��ن��ت��ظ��ر  ل����م    
ج��������واب أه������ل ال���ط���ف���ل ولم 
قاموا  ب��ل  بخطفه  يكتفوا 
بعد إنهاء االتصال بجلب 
س����ي����ارة ن�����وع ب��ي��ك��ب دبل 
مؤخرة  وإدخ���������ال  ق����م����ارة 
ال��س��ي��ارة إل���ى داخ����ل كراج 
ك�����ان  ال�����������ذي  امل�����ت�����ه�����م  دار 
سجنا للطفل وكان بودي 
ال��س��ي��ارة امل���ذك���ورة يحمل 
متوسط  ف����ارغ����ا  ب���رم���ي���ال 
عامر  املتهم  وق���ام  الحجم 
ب������م������لء ال�����ب�����رم�����ي�����ل ب�����امل�����اء 
املخطوف  ال��ط��ف��ل  ووض����ع 

ب����ع����د وض�������ع شريط  ف����ي����ه 
أيديه وأرجله  الصق على 
وإغالق فمه وبعدها توجه 
أح�����د امل��ت��ه��م��ني إل�����ى محل 
لبيع الجص وق��ام بوضع 
الجص  م��������ادة  م�����ن  ك���م���ي���ة 
البرميل  ف���ي  ال��ط��ف��ل  ف����وق 
الطفل  برمي  ق��ام  وبعدها 
في إحدى فوهات مشروع 
م��ج��اري ال��ص��رف الصحي 
ف�����ي م���ن���ط���ق���ة دوم�����ي�����ز في 
كركوك ولم يعرف مصيره 

حتى اآلن. 
على  امل����ح����ك����م����ة  اط����ل����ع����ت 
م����ح����ض����ر ك����ش����ف ال�����دالل�����ة 
الجريمة  م���س���ارح  وع���ل���ى 
وق����������د ج�������������اءت ال����ن����ت����ائ����ج 
م������ط������اب������ق������ة الع�������ت�������راف�������ات 
اطلعت  ك�����م�����ا  امل����ت����ه����م����ني 
محضر  ع����ل����ى  امل����ح����ك����م����ة 
ت�����ش�����خ�����ي�����ص ال�������ش�������اه�������دة 
التدقيق  ولدى  للمتهمني، 
املحكمة  رأت  وال�����ت�����أم�����ل 
املتحصلة  االدل������������ة  ب��������ان 
واملتمثلة  ال���ق���ض���ي���ة  ف�����ي 
املتهمني  ب������اع������ت������راف������ات 
واملفصلة  ال�����ص�����ري�����ح�����ة 
ام������������ام م����ح����ق����ق ال����ش����رط����ة 
بتوفر  التحقيق  وق��اض��ي 
القانونية  ال����ض����م����ان����ات 
بمحاضر  ت���ع���ززت  وال���ت���ي 
كشف الداللة والتشخيص 
ملحل  امل�����خ�����ط�����ط  وك������ش������ف 
املدعني  واق�������وال  ال����ح����ادث 
وشهود  امل����دن����ي  ب���ال���ح���ق 
تلك  ك���ل  أن  رأت  اإلث����ب����ات، 
ومقنعة  ك����اف����ي����ة  األدل�����������ة 
لينالوا  امل��ت��ه��م��ني  إلدان������ة 

جزاءهم العادل.

النجف / مروان الفتالوي

أن��ص��ف ال��ح��ي��اة ه��ذه امل���رة خلل في 
ال���دائ���رة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة مل����واد تفجير 
س���ي���ارة م��ل��غ��ّم��ة ب��ال��ك��ام��ل ك����ادت أن 
ت�����ودي ب��ح��ي��اة ال��ك��ث��ي��ر ف���ي مدينة 

الكوفة.
وضبطت مفارز قاطع مرور البلدة 
"أوبل"  النجف سيارة  الشمالي في 
م���رك���ون���ة ع��ل��ى ج���ان���ب ال���ط���ري���ق في 
ال��ك��وف��ة، إال أن ه��ذه ال��س��ي��ارة بقيت 
ل��دى مديرية  مل��دة طويلة محجوزة 

املرور من دون مراجعة أحد.
وبعد مضي ه��ذه امل��دة وب��ن��اًء على 
م��ع��ل��وم��ات وردت إل���ى امل��دي��ري��ة من 
استخبارات ذي قار فقد تمت إعادة 
فحص السيارة مرة أخرى من قبل 
قسم مكافحة املتفجرات في النجف 
أن��ه��ا مفخخة ب��م��ادة نترات  وت��ب��نّي 
األمونيوم مع برادة األملنيوم تقدر 
بحوالي )35 كغم( موضوعة داخل 
خزان وقود العجلة الذي تم إمالؤه 
بالكامل مع فتيل، وهذه املتفجرات 

ل��ك��ي يتم  ب��ج��ه��از م��وب��اي��ل  مرتبطة 
التفجير عن بعد.

الخبراء من  قبل  العجلة من  فككت 
دون حصول خسائر، وبعد القبض 
معه  التحقيق  وإج����راء  املتهم  على 
ف������ي م���ح���ك���م���ة م����ك����اف����ح����ة اإلره���������اب 
اع���ت���رف ب��ان��ت��م��ائ��ه إل����ى م���ا يسمى 
"دولة العراق اإلسالمية"، الفتا إلى 
أن��ه س��اه��م ف��ي ال��ع��دي��د م��ن األعمال 
املحافظات  مختلف  ف��ي  اإلره��اب��ي��ة 
العراقية منها قيامه باالشتراك في 

تفخيخ هذه السيارة.
ويقول املتهم في معرض اعترافاته 
أم������ام ق���اض���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ان�����ه ذهب 
برفقة املدعو أبو محمد إلى مدينة 
الفلوجة وهناك التقى بهم مسؤول 
ف���ي ال��ت��ن��ظ��ي��م اإلره����اب����ي ف���ي معمل 
بتفخيخ  وق����ام����وا  م���ه���ج���ور  ج����ص 
سيارة وتركها داخل املعمل وعادا 

إلى بغداد.
ويكمل املتهم حديثه بأنه في اليوم 
مسؤولهما  ب��ه��م��ا  ات���ص���ل  ال���ت���ال���ي 
اإلرهابي وطلب لقاءهما على اطراف 

والرضوانية  اليوسفية  بني  بغداد 
ول���دى ذه��اب��ه��م��ا إل���ى ه��ن��اك وجداه 
وق���د ج��ل��ب م��ع��ه ال��س��ي��ارة املفخخة 
وق����ام ه��و ب��ق��ي��ادت��ه��ا وال��ت��وج��ه بها 
إلى مدينة النجف وحضر معه أبو 
محمد الذي كان يقود سيارة أخرى 
املرور  وبعد  املتفجرات،  من  خالية 
من كافة السيطرات واملفارز األمنية 
طلب  الكوفة  إل��ى  وصولهما  وعند 
منه أبو محمد التوقف وقام األخير 
بقيادة السيارة املفخخة بينما قام 

هو بقيادة األخرى.
ويتابع املتهم أن املدعو ابو محمد 
الفرعية  ال����ش����وارع  إل����ى أح����د  دخ����ل 
الكهربائية  ال�������دائ�������رة  ل���ت���وص���ي���ل 
إل����ى الشارع  ب��امل��ت��ف��ج��رات ث���م ع����اد 
وركن  ال��ك��وف��ة  مدينة  ف��ي  الرئيسي 
ال��س��ي��ارة امل��ف��خ��خ��ة، وم���ن ث��م صعد 
معه في السيارة األخ��رى التي كان 

يقودها.
 وحاول تفجير السيارة عن بعد اال 
أنها لم تنفجر على الرغم من تكرار 
املحاولة ألكثر من مرة بسبب خلل 
في الدائرة الكهربائية لم يستطيعا 
إص���الح���ه م���ا دف��ع��ه��م��ا إل����ى تركها 

والرجوع إلى بغداد.
وقد تعززت أقوال املتهم باعترافات 
أخ��رى وأدل��ة ومحاضر وكشوفات، 
لتجريم  ومقنعة  كافية  أدل���ة  وه��ي 
الرابعة  امل���ادة  املتهم وإدان��ت��ه وف��ق 

من قانون مكافحة اإلرهاب.
إل���ى ذل����ك، ق��ض��ت م��ح��ك��م��ة جنايات 
ال��ن��ج��ف ح��ض��وري��ا ب���اإلع���دام شنقا 
امل��ت��ه��م استنادا  امل�����وت ع��ل��ى  ح��ت��ى 
إل����ى اح���ك���ام امل�����ادة ال���راب���ع���ة /1 من 
ق�����ان�����ون م���ك���اف���ح���ة اإلره�������������اب، وتم 
الدعوى  أوراق  ب��أن  املحكوم  إف��ه��ام 
سيتم إرسالها تلقائيا إلى محكمة 
إجراء  ل��غ��رض  االت��ح��ادي��ة  التمييز 

التدقيقات التمييزية. 

                                                                     
القاضي حيدر علي نوري

■ العديد من الجرائم تطال االطفال

■ سيارة مفككة من املتفجرات
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صحيفة الكرتونية شهرية متخصصة
5شؤون قضائية
..

دورة في قانون المرافعات لقضاة األحوال الشخصية والبداءة

الموسم الزراعي يصعد الدعاوى التحقيقية في الكفل

بغداد/ دعاء آزاد

نظم معهد التطوير القضائي التابع ملجلس القضاء 
قانون  اح���ك���ام  ف���ي  ون��ظ��ري��ة  تطبيقية  دورة  االع���ل���ى، 
امل��ع��دل، شارك  رق��م 83 لسنة 1969  املدنية  امل��راف��ع��ات 
فيها ع��دد م��ن ال��ق��ض��اة م��ن مختلف رئ��اس��ات محاكم 
النقاشات  اس��ت��م��رت  ف��ي��م��ا  االت���ح���ادي���ة،  االس��ت��ئ��ن��اف 
ال��س��ادة قضاة محكمة  ل��ق��اءات مع  15 يومًا تخللتها 

التمييز االتحادية وهيئة اإلشراف القضائي.
وقالت مديرة معهد التطوير القضائي نهلة حمادي 

ف���ي ت��ص��ري��ح إل���ى "ال���ق���ض���اء"، إن "دورة ت��ط��وي��ري��ة تم 
العامة  ب��األح��ك��ام  تختص  املعهد  قبل  م��ن  تنظيمها 

لقانون املرافعات املدنية النافذ".
وت��اب��ع��ت ح��م��ادي ان "ال������دورة اش��ت��رك ف��ي��ه��ا ع���دد من 

قضاة محاكم البداءة، ومحاكم االحوال الشخصية".
بغداد  على  يقتصرون  ال  فيها  "املشاركني  أن  وزادت 
ب��ل ه��م م��ن مختلف رئ���اس���ات االس��ت��ئ��ن��اف ف��ي عموم 

محافظات البالد".
وأش������ارت م���دي���رة م��ع��ه��د ال��ت��ط��وي��ر ال��ق��ض��ائ��ي إل����ى أن 
"املحاضرين في الدورة قدموا شروحًا نظرية وعملية 

في موضوعات قانون املرافعات وقد القت اثرًا ايجابيًا 
"امل��ح��اض��رات استمرت  أن  ل��ه��ا"، مبينًا  املنظمني  ل��دى 

على مدار خمسة عشر يومًا".
وأوردت حمادي أن "معهد التطوير القضائي التابع 
ملجلس القضاء االعلى حريص وبشكل مستمر على 
القانونية والقضائية للقضاة وكذلك  ال��دورات  اقامة 

الطواقم التحقيقية والوظيفية".
من جانبه، ذكر قاضي محكمة االحوال الشخصية في 
ك��رك��وك محرم محمود ف��ي حديث إل��ى "ال��ق��ض��اء"،  أن 
"الدورة كانت جديدة جدا وتطرقت الى موضوع قانون 

املرافعات وجوانب اخرى تخص هذا املوضوع".
الخبرات  "ت������ب������ادل  ع�����ن  ت����ح����دث  ذل��������ك،  م���ق���اب���ل  وف������ي 
واملعلومات قد حصل مع زمالئنا القضاة من املحاكم 
االخرى". وأضاف محمود أن "ابرز ما يميز الدورة هو 
ع��دم اق��ت��ص��اره��ا على ال��ج��ان��ب ال��ن��ظ��ري، ب��ل تضمنت 
ج���وان���ب ع��م��ل��ي��ة ت��س��اع��د ف���ي ت��ن��ش��ط ق�����درات القاضي 

القانونية املوضوعية واالجرائية".
ل��ق��اء م��ع السادة  "ال���ورش���ة تخللها  وأك���د م��ح��م��ود أن 
القضاة في محكمة التمييز االتحادية وهيئة االشراف 
القضائي بخصوص املبادئ الجديدة ملحكمة التمييز 

وتطبيق القرارات الصادرة عنها".
بدوره، ذكر القاضي االخر مرتضى سليم، في تعليق 
إلى "القضاء"، أن "املحاضرات التي تم االطالع عليها 

في الدورة والنقاشات كانت ايجابية".
ويعرب سليم عن أمله ب� "تكرار تلك االنشطة ولجميع 
ال��ق��ض��اة مل���ا ف��ي��ه��ا م���ن م��ع��ل��وم��ات ي���ج���ري االستفادة 

منها".
ومضى إلى أن "الدورات القضائية والورش تساعد في 
االطالع على تجارب مختلف املحاكم بوصفها روافد 

مهمة تزيد من غلة املعرفة القضائية للقاضي".

بابل / مروان الفتالوي

ظ��ل��ت م��دي��ن��ة ال��ك��ف��ل ب��ع��ي��دة ع���ن جرائم 
امل��دي��ن��ة وم��ش��ك��الت��ه��ا ب��س��ب��ب ُب��ع��ده��ا عن 
مركز محافظة بابل ومساحتها الكبيرة، 
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ال����ه����دوء ال�����ذي تتمتع 
ب���ه، ل��ك��ن م��ش��ك��الت أخ���رى تعكر صفوها 
عندما تنشب النزاعات بني الفالحني مع 

بدء املوسم الزراعي.
في  ال���ق���ض���اء  دار  أول  ق����اض����ي  وي����ح����دد 
ال���ك���ف���ل ال���ق���اض���ي ت��ح��س��ني ع���ل���ي خميس 
للمحكمة بمساحة  املكاني  االختصاص 
كبيرة، قائال إن "الكفل تحادد مركز الحلة 
ال���ك���وف���ة وتحادد  ال���ش���م���ال وج���ن���وب���ًا  م���ن 
القاسم املجاورة للقادسية شرقا  مدينة 

والحيدرية في النجف غربًا".
إلى  ال��ك��ف��ل أض���اف خميس  وع���ن طبيعة 
"ال���ق���ض���اء" ب��أن��ه��ا "م��دي��ن��ة ت��ت��م��ي��ز بطابع 
دي��ن��ي ت��اري��خ��ي ل��وج��ود آث���ار فيها منها 
الزراعة  وتعتمد  الكفل،  ذي  النبي  مرقد 

أي���ض���ا بطابعها  أع��م��ال��ه��ا وت��ت��م��ي��ز  ف���ي 
وتقاليد  ع������ادات  ت��ح��م��ل  اذ  ال���ع���ش���ائ���ري 

وسط وجنوب العراق".
ول��ف��ت إل����ى أن "امل���ش���ك���الت ال��ت��ي تعصف 
النزاع على  باملدينة ال تتعدى مشكالت 
األراض�������ي وم���ي���اه ال�����ري وك����ل م���ا يتعلق 
ب��ال��زراع��ة وت��رب��ي��ة امل���واش���ي الس��ي��م��ا في 
موسم الربيع وبداية الصيف حيث يبدأ 
املوسم الزراعي الصيفي وويبدأ الجفاف 

وقلة املياه".
املهنة  ت��ع��د  "ال�����زراع�����ة  أن  وأك�����د خ��م��ي��س 
ال���ك���ف���ل ومصدر  األول��������ى ألغ���ل���ب س���ك���ان 
على  خالفات  تنشب  اذ  الرئيس  دخلهم 
امل����ي����اه ب����ني ال���ف���الح���ني ح���ت���ى ت���ص���ل إلى 

القتول في بعض األحيان".
وف��ي��م��ا ل��ف��ت إل���ى "م��ش��ك��الت أخ���رى تنجم 
والبيع  امل���ي���راث  ع��ل��ى  ال��خ��الف��ات  نتيجة 
وال����ش����راء ق���د ت��ص��ل ال����ى درج�����ة االعتداء 
ب��س��الح ن�����اري"، أش����ار ال���ى "ق��ل��ة وانعدام 
ج�����رائ�����م ال����س����رق����ة س������وى ح�������االت ن������ادرة 

تستهدف املواشي من أبقار وأغنام".
التي  ال���ج���رائ���م  ح�����ول  س������ؤال  ع���ل���ى  وردا 
املدينة تحتوي  ان  اآلث��ار السيما  تلحق 

على معالم أثرية أفاد خميس بأن "هناك 
مخالفات  ت���ك���ون  أن  ت���ع���دو  ال  م��ش��ك��الت 
ت��أت��ي ن��ت��ي��ج��ة ال��ج��ه��ل ال ال��ت��ع��م��د، كفتح 

س���اق���ي���ة أو رم�����ي ن���ف���اي���ات ب���ال���ق���رب رمن 
املواقع االثرية".

متعاونون  ال��ش��رط��ة  "م���راك���ز  أن  وأض����اف 
ال��ق��ب��ض إال أنهم  أوام����ر  ف��ي تنفيذ  م��ع��ن��ا 
لكن عن قريب  العدد  قلة في  يعانون من 

ستكون هناك حلول بفتح مراكز أكثر".
العائلة  االجتماعي ووض��ع  الوضع  وعن 
واستقرارها في الكفل، بدوره أكد قاضي 
األح�����وال ال��ش��خ��ص��ي��ة راف����د ع��ب��د العباس 
الطالق في  كريم وج��ود تصاعد بحاالت 

املدينة.
وي���رج���ع ك��ري��م ف���ي ح��دي��ث إل���ى "القضاء" 
تصاعد ح��االت ال��ط��الق إل��ى "ت��دخ��ل ذوي 
ال��زوج��ني ف��ي ح��ي��اة ابنائهما"، م��ؤك��دا أن 
"حوالي %90 من حاالت االنفصال باملدينة 
تأتي نتيجة هذا التدخل السلبي، السيما 
املنفصلني ال  األزواج  أعمار  أن 75 % من 

تتجاوز العشرينات".
وعن تزايد هذه النسب في الريف قال إن 
"أزمة السكن تؤدي دورا كبيرا في حاالت 

للعيش  ال����ش����اب  ي���ض���ط���ر  اذ  االن����ف����ص����ال 
م���ع ذوي�����ه ف��ت��ك��ث��ر امل��ش��ك��الت إض���اف���ة إلى 
التي  امل���رأة  على  للرجل  القبلية  السلطة 
تعتبر النساء خادمات في دور أزواجهن 
فالكثير من فتيات املدينة تصعب عليهن 

املعيشة في األرياف".
ال����ري����ف قاسية  "ح����ي����اة  أن  ك���ري���م  وأك����م����ل 
تتضاعف،  واج��ب��ات��ه��ا  أن  إذ  امل�����رأة  ع��ل��ى 
امل��ن��زل عليها  أع��م��ال  فهي إذ تقوم بكافة 
ال����زراع����ة وتربية  ف���ي  ال���رج���ل  ت��س��اع��د  أن 
املواشي، ما يدفع الكثير من الفتيات إلى 
ال��ق��ي��ام بهذه  ال��ع��ج��ز ع��ن  ال��ط��الق نتيجة 

الواجبات".
وأش����ار ك��ري��م إل���ى "ت��ع��دد أس��ب��اب الطالق 
ل��ه وغرابتها،  ت����ؤدي  ال��ت��ي  امل��ش��ك��الت  أو 
هجران  من  يشتكني  النساء  من  فالكثير 
الحاالت  "ه���ذه  أن  ل��ه��ن"، موضحا  ال���زوج 
ت��ح��ت��اج إل����ى م��ع��ال��ج��ات ن��ف��س��ي��ة السيما 
يعمقون  وذووه�������م  ال����زوج����ني ص���غ���ار  ان 

الفجوة بينهم بدل رأب الصدع". 

احترام القانون

قلم 
القاضي

القاضي عماد عبد اهلل

بعد س��������نني من عصور كانت ش��������ريعة الغاب هي السائدة فوجد 
االنس��������ان انه البد من وجود قانون ينظم حياة افراد املجتمع مع 
بعضهم ومع السلطة الحاكمة وعلى مستوى الدول فيما بينها. 
ذلك ان االنسان فضله الله سبحانه وتعالى على بقية املخلوقات 
بالعقل، مما يقتضي معه ان يمتاز س��������لوكه بالنظام عبر قوانني 
تنظ��������م حي��������اة املجتمعات كي ال  يس��������تفرد القوي مس��������تغاًل قوته 

وتضيع حقوق الضعيف.
ولذل��������ك نج��������د ان القوان��������ني كان��������ت محف��������ورة ف��������ي ذاك��������رة االقوام 
الت��������ي س��������بقتنا واصبح القانون هو االس��������اس ال��������ذي ينظم حياة 
املجتمعات املختلفة بغض النظر عن طبيعة تلك القوانني. ولكي 
تأتي القوانني ثمارها في اس��������تقامة الحياة العامة للشعوب البد 

من احترامها.
 وان ما يرس��������خ ثقاف��������ة احترام االنظمة  والقوان��������ني ان تكون لدى 
االنس��������ان القناعة الكامل��������ة بان النظام هو اس��������اس الحياة والذي 
يضبط س��������لوك الفرد  داخل املجتمع ف��������ي كافة تصرفاته اليومية 
املختلف��������ة وان احت��������رام القانون يحتاج الى وع��������ي كبير بضرورة 
االلت��������زام به وان تس��������ود ثقاف��������ة احت��������رام القانون  على مس��������توى 
االس��������رة واملؤسس��������ات التعليمة والتربوية والجه��������ات التنفيذية 
املختلفة حت��������ى تصبح حالة صحية تأخذ املجتمع الى بر االمان 
واالستقرار ذلك ان بتطبيق القانون سوف يأخذ كل ذي حق حقه 
وتتحق��������ق املس��������اواة والعدالة بني افراد املجتم��������ع ويجب ان يكون 
القانون مقنعا كي يحظ��������ى بالتطبيق واالحترام مراعيا االعراف 
االجتماعي��������ة وثقاف��������ة املواطن��������ني املتمثل��������ة بالع��������ادات والتقاليد 
والدي��������ن  والبد ان تكون تلك القوان��������ني عادلة الن احترام القوانني 

رهني عدالتها.
 ومع ذلك نجد ان ايقاع املشرع العقوبات املناسبة لكل من يخالف 
القانون، له دور اساس��������ي في اجبار البعض على احترام القانون، 
الن ذل��������ك يمنعه من الع��������ودة مجددا الى مخالف��������ة القانون ويردع 
غيره في ارتكاب ما يخالف القانون.  الن الناس ليسوا متساوين 
ف��������ي التفكي��������ر والوع��������ي بااللت��������زام بتطبي��������ق القان��������ون واحترامه 
فالبعض منهم ال يعرف س��������وى منط��������ق القوة فيكون مكرهًا على 
تطبيق القانون ملصلحة املجتمع وكي تسود حالة من االستقرار 
ف��������ي املجتمع وكما مع��������روف فان الدول بمختل��������ف انظمتها فيها 
مختصون يضعون القوانني وتتولى الجهات التنفيذية تطبيق 
القان��������ون اما دور القضاء يأت��������ي عندما تثار مش��������كلة يلجأ فيها 
الخصوم ال��������ى القضاء ليقول كلمته الفصل الت��������ي تحقق العدالة 
مراعية تطبي��������ق القوانني املختصة في مج��������ال النزاع وبما يؤكد 
احترامها للقانون وال��������ذي تفرضه على اطراف النزاع عبر احكام 
تراعي الدقة في تطبيق النصوص القانونية محققة للعدالة التي 

يبغيها الجميع. 
ويأت��������ي دور املؤسس��������ات الحكومي��������ة ف��������ي احت��������رام القوان��������ني من 
خ��������الل الجهات التي تنف��������ذ القوانني بأن يمتاز املس��������ؤولون فيها 
ع��������ن تطبيق القان��������ون بالكف��������اءة والنزاهة حتى تطب��������ق القوانني 
بصورة صحيحة وتنعكس بشكل ايجابي على احترام القوانني 

واألنظمة. 

بغداد/ عدنان صبيح

قضائي��������ة  إج��������راءات  طال��������ت 
مختلف��������ة،  احتي��������ال  عصاب��������ات 
يبطش��������ون  ألش��������خاص  أبرزه��������ا 
منه��������م  ويأخ��������ذون  بمواطن��������ني 
مبال��������غ مالية بحجة تعيينهم في 
دوائر الدول��������ة، أو منحهم لوحات 
تس��������جيل عجالت ال تحمل أرقامًا 
رس��������مية في منطقة الشعب، فيما 
دع��������ا قض��������اة محكم��������ة الجنح في 
املدينة منظم��������ات املجتمع املدني 
والجه��������ات ذات العالقة ملمارس��������ة 
دوره��������م ف��������ي مواجه��������ة األع��������راف 
العش��������ائرية سيئة الصيت ومنها 
م��������ا ب��������ات يع��������رف ف��������ي األوس��������اط 

الشعبية ب� "الدكة".
وتتمي��������ز محكم��������ة جنح الش��������عب 
بطاقم نس��������ائي مكون من قاضية 
ونائبة مدع عام، وتعاون وتكامل 
اسهم في استصدار قرارات تتفق 

مع القانون.
وقال��������ت قاضي��������ة املحكم��������ة بتول 

جاسم إن "منطقة الشعب شمالي 
بغداد تش��������هد تسجيل العديد من 
بملف��������ات مختلفة منها  الدعاوى 
الس��������رقة واالحتي��������ال فض��������اًل عّما 
بات يعرف في االوس��������اط املحلية 
)الدَكة العش��������ائرية(، وغيرها من 

القضايا".
وت��������رى جاس��������م ف��������ي حدي��������ث مع 
"القض��������اء" أن "الرقع��������ة الجغرافية 
للمحكم��������ة تتمي��������ز ب��������أن الجريمة 
فيها معقدة ما يؤدي الى صعوبة 
في إتمام عملي��������ة الصلح مقارنة 

بباقي أحياء العاصمة بغداد".
وأك��������دت أن "املحكم��������ة دائم��������ا م��������ا 
تس��������عى إلى الصل��������ح؛ ألن جرائم 
الجنح ف��������ي العادة تكون أبس��������ط 
من الجنايات ويمكن حلها لكننا 

نواجه صعوبة في الصلح".
وتجد أن "اب��������رز مميزات املجتمع 
تركيبت��������ه  ه��������و  الش��������عب  ف��������ي 
العشائرية ومن طبقات مختلفة"، 
مؤش��������رة "تراجع��������ًا ف��������ي دع��������اوى 
الجنح املعروضة أمامنا بس��������بب 

قان��������ون العف��������و، حيث ل��������م يتخط 
عدده��������ا 20 دعوى خالل االش��������هر 
الث��������الث االول��������ى من هذه الس��������نة، 
بينما وصلت خالل العام املاضي 
بجميع اشهره نحو 500 دعوى".

وشددت جاسم على أن "في 2016 
س��������جلت املحكم��������ة أعل��������ى نس��������بة 
للدعاوى مقارن��������ة باملاضي، التي 
كان��������ت ال تتج��������اوز 90  دعوى في 
الواحدة". واستطردت أن  الس��������نة 
"محكم��������ة جن��������ح الش��������عب تتكون 
من قاض واح��������د ونائب مدع عام 
وع��������دد م��������ن املوظف��������ني، والطاق��������م 
كاف بالنظر للدعاوى املعروضة 
حيث تختص الجنح بش��������كل عام 
املحالة من  والجن��������ح  باملخالفات 
قضاة التحقيق في الجرائم التي 
ال تزي��������د عقوبتها عل��������ى الحبس 

ملدة خمس سنوات".
ولفتت جاس��������م إلى "كثرة قضايا 
الس��������رقات في املناط��������ق التجارية 
التي تكث��������ر فيها املحالت وعرض 
البضائ��������ع حي��������ث الكثاف��������ة كبيرة 

للمشترين".
كما تحدثت عن "انتش��������ار سرقات 
النس��������ائية في االسواق  الحقائب 
الش��������عبية للمدينة والتي تنفذها 
عصابات بسيطة يستقل أفرادها 

درجات نارية".
رغم ذلك، تقول جاس��������م إن "سرقة 
م��������ن  تع��������د  النس��������ائية  الحقائ��������ب 
الجرائم الخطي��������رة، ملا تلحقه من 
اذى يط��������ال الضحية س��������واء على 

الصعيد الجسماني أو النفسي".
كم��������ا كش��������فت قاض��������ي الجنح عن 
"القب��������ض على عصاب��������ات تحتال 
على املواطن��������ني بحجة تعيينهم، 
كم��������ا هن��������اك دعاوى تخ��������ص بيع 
لوحات السيارات، يقوم املتهمون 
به��������ا بأخذ ام��������وال م��������ن املواطنني 

ومن ثم يفرون".
ولفتت الى "جرائم النصب وهذه 
تكثر ف��������ي منطقة الش��������عب، حيث 
يحت��������رف املتهمون االحتيال على 

املواطنني بطرق مختلفة".
ودعت جاس��������م "منظمات املجتمع 

املدن��������ي والجه��������ات ذات العالق��������ة 
بمخاط��������ر  املواطن��������ني  لتثقي��������ف 
تنتشر  التي  العش��������ائرية(  )الدكة 
بكثرة في منطقة الش��������عب مقارنة 

بباقي ارجاء العاصمة بغداد".
والدك��������ة ه��������ي اش��������عار عش��������ائري 
بوج��������ود حق عل��������ى الطرف االخر. 
اذ يق��������وم اق��������ارب من يعتق��������د بانه 
ضحية بإط��������الق نار عل��������ى منزل 
م��������ن يعتقدون بأنه جان او معتد، 
إلشعاره بان عليه حق وضرورة 
الفص��������ل   خيم��������ة  ف��������ي  الجل��������وس 
العشائري. وبينت قاضية الجنح 
أن "املواط��������ن علي��������ه ادراك حقيق��������ة 
بأنه حقوقه يحص��������ل عليها عبر 
القان��������ون واملحاكم املختصة، وأن 
اللج��������وء إل��������ى االعراف قد يش��������كل 

مخاطر على املجتمع".
ومضت جاس��������م إل��������ى أن "مناطق 
ف��������ي  املتواج��������دة  العش��������وائيات 
الش��������عب واطرافه��������ا تكث��������ر فيه��������ا 
الجرائم سواء على صعيد الجنح 
أو الجناي��������ات وبعضه��������ا جرائ��������م 

خطيرة". من جانبها، افادت نائب 
املدعي الع��������ام نضال املاجدي بأن 
"دور االدعاء ف��������ي محكمة الجنح 
ضامن��������ا  كون��������ه  ج��������دًا  ض��������روري 

الستكمال الدعوى".
وأضافت املاجدي في تعليق إلى 
"القض��������اء"، أن "الدع��������اوى تتطلب 
تدقيق��������ًا، وه��������و يؤث��������ر في حس��������م 
الدعوى وقد يغير في مس��������اراتها 
بحس��������ب م��������ا نتوص��������ل إلي��������ه من 

حقائق".
 ولفتت إلى أن "دور االدعاء العام 
ف��������ي الجن��������ح تمك��������ن خصوصيته 
ف��������ي ان ه��������ذه املحكم��������ة ال تتمت��������ع 
القضائ��������ي  التميي��������ز  بصالحي��������ة 
كم��������ا هو حال محكم��������ة الجنايات 
وبالتال��������ي تأتي مهمتنا في س��������د 

أي نقص يرد على الدعاوى".
جن��������ح  "محكم��������ة  أن  وتواص��������ل 
الشعب تش��������هد تكاماًل في العمل 
املدع��������ي  ونائ��������ب  القاض��������ي  ب��������ني 
الع��������ام"، متابعة أن "ه��������ذا التكامل 
سهل حس��������م العديد من الدعاوى 
في ق��������رارات صحيحة وخالية من 

املشكالت القانونية".
ونبهت إلى أن "نائب املدعي العام 
ف��������ي الجن��������ح متواجد ف��������ي جميع 
دوره  الدع��������وى، ويمارس  مراحل 
بالطري��������ق ال��������ذي رس��������مه القانون 
وله العديد من الصالحيات منها 

مناقشة الشهود".
قاضي��������ة  م��������ع  املاج��������دي  وتتف��������ق 
املحكم��������ة ب��������أن "الش��������عب تش��������هد 
تعقيدًا في املنطقة كونها خليطا 
بني مجتمع ش��������عبي وعش��������ائري 
ومدن��������ي وذل��������ك اث��������ر ف��������ي نوعية 

الدعاوى املعروضة امامنا".
وتق��������ع منطقة الش��������عب في الجزء 
الشمال الشرقي للعاصمة بغداد، 
)ش��������رق خط سريع قناة الجيش(، 
وتع��������د م��������ن األحي��������اء ذات الطبقة 
ف��������ي مدين��������ة  املتوس��������طة الدخ��������ل 
بغداد، ومن أهم شوارعها: )شارع 
املدارس، شارع األسواق املركزية، 
شارع عدن حيث يقع سوق شالل 
وس��������وق املدينة، وشارع الصحة، 
وش��������ارع الجزائ��������ر(، وتحدها من 
الش��������مال س��������دة ترابي��������ة أنش��������أت 
لغرض حماية بغداد من الفيضان 

ومن الجنوب مدينة الصدر.

دعوات لتثقيف اجملتمع مبخاطر "الدكة العشائرية"

جنح الشعب: إجراءات قضائية تطال 
محتالين بالتعيينات ولوحات السيارات

■ املراجعون في محكمة الشعب في بغداد/ عدسة حيدر الدليمي

■ مدخل محكمة الكفل/ عدسة القضاء

تخللتها لقاءات مع  أعضاء حمكمة التمييز واإلشراف القضائي

ُبعد املدينة ومساحتها أبقتها بعيدة عن جرائم املدينة
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فقد حقق القضاء اس��������تقالليته عن الس��������لطة 
املكون��������ة  الس��������لطات  ورس��������مت  التنفيذي��������ة 
لهرمية الدولة تجذرات س��������لطاتها املختصة 
والتي اس��������تقرت  بعد ذلك في صلب الوثيقة  
الدس��������تورية الت��������ي ص��������وت عليها الش��������عب 
العراقي  في عام 2005 والذي على أساسه تم 
تقسيم الس��������لطات االتحادية املكونة للدولة 
الى س��������لطة تش��������ريعية وتنفيذية وقضائية 
تم��������ارس س��������لطاتها وفقًا ملب��������دأ الفصل بني 
الس��������لطات حس��������ب املادة )47( من الدس��������تور 
الدائم  ومبدأ الفصل بني السلطات هو: أحد 
املب��������ادئ الدس��������تورية األساس��������ية التي تقوم 

عليها األنظمة الديمقراطية.
الفيلس��������وف  باس��������م  املب��������دأ  ه��������ذا  وارتب��������ط   
السياس��������ي الفرنس��������ي "مونتيس��������كيو" الذي 
كان ل��������ه الفضل في إب��������رازه كمبدأ أساس��������ي 

لتنظي��������م العالق��������ة بني الس��������لطات العامة في 
الدول��������ة وهذا املب��������دأ يعني: توزي��������ع وظائف 
الحك��������م الرئيس��������ية عل��������ى هيئات ث��������الث هي 
الس��������لطة التش��������ريعية والس��������لطة التنفيذية 
والس��������لطة القضائية، حيث تستقل كل منها 

في مباشرة وظيفتها.
 فالس��������لطة التش��������ريعية تش��������ّرع  القوان��������ني 
والس��������لطة التنفيذية تتولى الحكم واإلدارة 
وتس��������يير أم��������ور الدول��������ة ضمن ح��������دود تلك 
القوانني، أماالس��������لطة القضائية فتهدف إلى 
تحقيق العدل تبعًا للقانون. لكن هذا الفصل 
اليعني الفصل التام بني السلطات إنما البد 
من وجود توازن وتعاون بني هذه السلطات 
واحترام كل سلطة لالختصاصات الوظيفية 
املنوطة بالس��������لطة األخرى وم��������ن الضروري 
وجود رقابة متبادلة بني الس��������لطات الثالث 

بما يحقق حماية لحقوق وحريات األفراد.
اال ان املالحظ من خالل التشريعات املنظمة 
لعم��������ل الس��������لطة القضائية ان هناك مش��������كال 
حقيقيا ف��������ي صناع��������ة التش��������ريع القضائي، 
فمن��������ذ صدور االمر القضائ��������ي في عام 2003 
واس��������تقاللية القضاء عن السلطة التنفيذية  
ل��������م يص��������در اي قان��������ون ينظم عمل الس��������لطة 
القضائي��������ة حت��������ى ص��������دور قان��������ون مجلس 
القضاء االعلى رقم 112 لس��������نة 2012 والذي 
ت��������م نقض��������ه م��������ن قب��������ل املحكم��������ة االتحادي��������ة 
ملخالفته الدستور وبخاصة املادة )60( منه 
وف��������ي ع��������ام 2016 اقر مجلس الن��������واب قانون 
االش��������راف القضائ��������ي رقم  )29(لس��������نة 2016 
وال��������ذي تع��������رض للنق��������ض أيضًا ف��������ي بعض 

مواده القانونية ملخالفتها للدستور.
 ول��������م يكن قانون مجلس القضاء االعلى رقم 

)45( لسنة 2017 بأحسن حال من سابقه فقد 
تعرضت بعض م��������واده القانوني��������ة للنقض 
وربما ال يبتعد قانون االدعاء العام الجديد 
ع��������ن ذات املصير وهو يواج��������ه طلب النقض 
ام��������ام املحكم��������ة االتحادية  في ح��������ني ملا يزل  
قان��������ون املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا حبيس 
اروق��������ة مجل��������س النواب العراق��������ي بالرغم من 

مرور فترة زمنية طويلة. 
 ان ذل��������ك يؤك��������د وجود إش��������كالية و تعثر في 
اآلليات والرؤى املنتجة للتش��������ريع القضائي 
وبخاص��������ة ان مجل��������س القض��������اء االعلى اعد 
مش��������روعات القوانني املنظمة لعمل السلطة 
االتجاه��������ات  س��������ايرت  والت��������ي  القضائي��������ة 
الحديث��������ة ف��������ي توحي��������د القوان��������ني املنظم��������ة 
وعدم تجزئتها اطلق علي��������ه )مدونة قوانني 
السلطة القضائية ( لكنها اصطدمت بعقبة 

التغيي��������رات الجوهري��������ة من قبل الس��������لطتني 
التنفيذية والتشريعية عند احالتها اليهما 
تطبيقًا للمادة )60 /اوال ( من الدستور وهو 
الطريق الدس��������توري في إق��������رار القوانني مما 
افق��������د القوانني  الكثير من رؤى االختصاص 
القضائ��������ي وبالتالي  جعلها عرضه للنقض 
من املحكم��������ة االتحادية  والتي اكدت على ان 
مش��������روعات قوانني الس��������لطة القضائية يتم 
إعداده��������ا من قب��������ل الس��������لطة املختصة وهي 
القض��������اء، وه��������و ما تضمن��������ه قراره��������ا  املرقم 
 /  4/11 تاري��������خ  ف��������ي   2017/ 22/اتحادي��������ة 
2017 والذي رس��������م بش��������كل واض��������ح االليات 
الحقيقية للتش��������ريع القضائي وبخاصة في 
مرحل��������ة االع��������داد بل زاد من ذل��������ك في تأكيده 
عل��������ى االس��������تقاللية القضائي��������ة الفاعلة عبر 
ابرام االتفاقي��������ات القضائية من قبل مجلس 

القضاء االعلى كونها تعبر عن اس��������تقاللية 
القض��������اء مع��������ززة بالتفاع��������ل االيجاب��������ي مع 
الس��������لطة التنفيذية عبر التنسيق مع وزارة 

العدل.
 ان االع��������داد الس��������ليم للقوان��������ني التنظيمي��������ة 
املع��������دة م��������ن ذوي االختص��������اص واملتالقحة 
مع ال��������رؤى الفاعلة في تطوير العمل وضمن 
مس��������ارات جديدة تعتمد على آلي��������ات إنتاج 
ورش العمل  وترجمة ذلك بصياغة وقوالب 
قانونية س��������تكون بالتأكيد صناعة لقوانني 
س��������ليمة محقق��������ة الهدافها التي ش��������رعت من 
اجلها، وكلنا امل ان يكون التفاعل االيجابي 
بني القضاء والسلطات االخرى اكثر فاعلية 
في صناعة تش��������ريعات قضائية سليمة لها 
اثاره��������ا االيجابية في التطبيق العملي وهو 

امليدان الحقيقي للعمل القضائي .

صناعة التشريع القضائي 

القاضي ناصر عمران

القاضي اياد محسن ضمد

االم��������ر رق��������م )35( ف��������ي 18 / 9 / 2003 والذي تم بموجبه  )أعادة تش��������كيل مجلس القضاء( مفص��������ال مهما في املنظومة التغييرية الت��������ي ابتدأت بعد تاريخ 
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وهي تعني اس��������تخدام حيل ووس��������ائل 
واس��������اليب للتصرف في اموال مكتبية 
بطرق غير مش��������روعة إلضفاء الشرعية 
والقانوني��������ة عليه��������ا او بمعن��������ى تزوير 
االم��������وال الناتج��������ة ع��������ن االعم��������ال غي��������ر 
املشروعة في مجاالت وقنوات استثمار 
الحقيقي  املص��������در  مش��������روعة إلخف��������اء 
لهذه االموال كما لو كانت قد ولدت من 

مصدر مشروع.
 ويمك��������ن درج ظاه��������رة غس��������ل األم��������وال 
ضمن الظواهر الت��������ي أقلقت العالم في 
اآلون��������ة األخيرة لكونه��������ا جريمة دولية 
تفش��������ت ف��������ي عص��������ر العوملة وه��������ي من 
اخطر الجرائم التي تهدد األمن العاملي 
فض��������ال ع��������ن انعكاس��������اتها االقتصادية 

واالجتماعية املدمرة.
 وتأتي أهمية هذا املوضوع من ارتباط 
ما تقوم به جماعات اإلجرام املنظم من 
أنش��������طة مختلفة اخذت تؤرق مختلف 
ال��������دول واملنظمات والهيئ��������ات الدولية 
وتعتب��������ر ه��������ذه الظاهرة م��������ن الظواهر 
العاملي��������ة الت��������ي تراف��������ق ظهوره��������ا م��������ع 
ظاهرت��������ني عامليت��������ني م��������ن التفاعل بني 
الدول وس��������هل انتق��������ال رؤوس االموال 
بينهم��������ا توافق ذلك م��������ع تنافس حركة 
الجريم��������ة االقتصادي��������ة املنظم��������ة الذي 

املنظم��������ة  الجرائ��������م  لعصاب��������ات  ات��������اح 
ممارس��������ة انش��������طتها م��������ن خ��������الل جمع 
األم��������وال بطرق غير مش��������روعة والعمل 
الحق��������ا على تغيي��������ر حقيقته��������ا لتظهر 
وكأنه��������ا متول��������دة من مصدر مش��������روع 
في ظل ظ��������روف ال يوج��������د فيها تنظيم 
قانوني موحد على املستوى االقليمي 
والدولي ملعالجتها فاصبحت مش��������كلة 
غس��������ل االموال ظاهرة متطورة وبشكل 
مترابط وفعال مع املشكالت املثارة في 
الوقت الحاض��������ر والتي تمس امن كافة 
الدول ويستوي في هذا الدول املتقدمة 

او النامية.
السياس��������ة  ب��������ني  التواف��������ق  ف��������ان  ل��������ذا   
االقتصادي��������ة  والسياس��������ة  الجنائي��������ة 
تعتبر مقدمة طبيع��������ة لتحقيق نتائج 
ايجابي��������ة ف��������ي مكافح��������ة الجرائ��������م ذات 

البعد االقتصادي.
 وتعتب��������ر ظاه��������رة غس��������ل م��������ن الصور 
االجرامية املس��������تحدثة الت��������ي يجب ان 
االقتصادي  التش��������ريع  له��������ا  يتص��������دى 
والجنائي معا حيث تتزايد خطورتها 
نظ��������را لبعدها ال��������ذي يتخط��������ى حدود 
الدولة الواحدة حيث تتم بالطابع غير 
الوطني وال��������ذي يقتضي تعاونا دوليا 

فعاال.

 ونظ��������را لالثار الس��������لبية الت��������ي تترتب 
على عمليات غسل االموال على اعتبار 
انه��������ا ظاه��������رة تتج��������اوز ف��������ي تأثيرها 
العام الحدود الوطني��������ة الخاصة التي 
تمارس فيها تتجاوز كافة الحدود من 
املاض��������ي والحاضر وتمت��������د بتأثيرها 
الى املستقبل فهي لم تعد قاصرة على 
االجرام املحلي ب��������ل امتدت الى االجرام 
املنظ��������م الدولي بحي��������ث اصبحت تؤرق 
مختل��������ف دول العالم ما دف��������ع املجتمع 
الدول��������ي ملكافحة ه��������ذه الجريمة والحد 
م��������ن خطورتها وهنا الب��������د من تعريف 
الجريمة االلكتروني��������ة )بانها الجريمة 
التي تلعب فيها البيانات الحاسوبية 
والبرام��������ج املعلوماتية دورا رئيس��������يا( 
التع��������اون  منظم��������ة  عرفته��������ا  وكذل��������ك 
االقتصادي والتنمية )بانها كل سلوك 
غي��������ر مش��������روع او غير اخالق��������ي او غير 
مصرح ب��������ه يتعل��������ق باملعالج��������ة االلية 

للبيانات او نقلها(.
 وب��������ات من الض��������روري وج��������ود قانون 
ملكافح��������ة الجرائ��������م املعلوماتية يواكب 
التط��������ور الحاص��������ل وكذلك ع��������دم اعطاء 
الفرص��������ة لهذا الن��������وع م��������ن الجرائم ان 

تكون بمنأى عن العقاب.

القاضي علي كمال

غسل األموال

ظهر الفس��������اد في عالم االقتصاد واخذ أشكاال متعددة واساليب متنوعة 
من التزييف واالختالس والسرقة واملتاجرة باملخدرات والسالح والزئبق 
األبي��������ض واملتاجرة بالبغاء والرش��������ى والغ��������ش التجاري وغي��������ر ذلك من 
الجرائم فكثرت األرصدة املش��������بوهة وهكذا بحي��������ث يصعب إدخالها الى 

البنوك ووضعها في حسابات سرية وباسماء نظيفة

لقد

غي��������ر إن الزير بقي على حاله وضج الناس من 
س��������وء الخدمة التي يقدمها وتعسف موظفيه، 
وكان الج��������واب على ال��������دوام أن التخصيصات 
ال تكف��������ي وإن اإلدارة بحاج��������ة إل��������ى مزي��������د من 

املوظفني واألموال.
الي��������وم وفي الع��������راق هناك مخ��������اوف جدية من 
أن تتح��������ول منظومة مكافحة الفس��������اد، بتعدد 
مؤسس��������اتها وتداخ��������ل صالحياتها في بعض 
األحيان إلى ما يش��������به )إدارة عم��������وم الزير(. إذ 
ُيعنى بمالحق��������ة تلك اآلف��������ة املجتمعية واعني 
بها الفس��������اد املال��������ي واإلداري، كل م��������ن )ديوان 
الرقابة املالية وهيئة النزاهة ومكاتب املفتشني 
العمومي��������ني وجهاز االدعاء الع��������ام( فضال عن 
لجن��������ة النزاه��������ة ف��������ي مجل��������س الن��������واب ولجان 
النزاه��������ة ف��������ي مجال��������س املحافظ��������ات واملجلس 
املش��������ترك ملكافحة الفس��������اد في األمان��������ة العامة 
ملجلس ال��������وزراء والذي يهتم بتنس��������يق جهود 

مكافحة الفساد في البالد.
 وذلك ما طبع تلك املؤسس��������ات بطابع الترهل 

ال��������ذي أدى إلى ضياع جهود مكافحة الفس��������اد 
وتش��������تتها،وهو مايمكن ان نلمس��������ه من خالل 
قياس حجم ونوعية امللفات التي تكشفها تلك 
املؤسسات مع املوازنات التشغيلية التي ترصد 

لها والتي لن تكون في صالحها بالتأكيد. 
وباإلضافة إلى مش��������كلة الترهل تبرز مش��������كلة 
التداخل في الصالحيات التي قد تش��������جر بني 
تلك املؤسس��������ات في بعض األحيان. فإذا كانت 
املادة )21( م��������ن قانون هيئة النزاهة، قد وزعت 
األدوار ب��������ني عدد منه��������ا. حني اعتب��������رت ديوان 
الرقاب��������ة املالي��������ة الجهة العلي��������ا للتدقيق املالي 
واملحاس��������بي والذي ي��������ودع جمي��������ع األدلة إلى 
املفت��������ش العام املخت��������ص، والذي يق��������وم بدوره 
بأعم��������ال التحري والتحقي��������ق اإلداري واعتبار 
هيئ��������ة النزاه��������ة الجه��������ة التحقيقي��������ة املختصة 
التخ��������اذ اإلج��������راءات الجزائي��������ة املناس��������بة .فأن 
الواق��������ع العمل��������ي يكش��������ف ضعف��������ًا واضحًا في 
التنس��������يق بني تلك الجهات وعدم التمييز بني 
املالحظ��������ات التقويمية التي يبديه��������ا الديوان 

لتقوي��������م عمل الوزارات، وبني تلك التي تش��������كل 
مخالف��������ات يطلب الديوان إجراء التحقيق فيها 
بموجب قانونه، والتي قد التشكل بالضرورة 
جرائم معاقب عليها بموجب قانون العقوبات.
ويمكن معالجتها من خ��������الل فرض العقوبات 
االنضباطية، ومايتبع ذلك من إرهاق للجهات 
القضائية بعدد كبير من الشكاوى التي التمثل 

في جوهرها أية جريمة.
وفضاًل عما سبق تثور مسألة آليات التنسيق 
ب��������ني مكات��������ب املفتش��������ني العمومي��������ني وهيئات 
الرقاب��������ة املالية العاملة ف��������ي الوزارات من جهة، 
وبني مكتب االدعاء العام املالي واإلداري املشار 
إلى تأسيس��������ه بموجب املادة )5/رابع عشر(من 
قان��������ون االدع��������اء العام من جهة أخ��������رى، والذي 
يمارس الصالحيات املنصوص عليها في البند 
)ثاني عشر( من املادة نفسها، فما هي الحدود 
الت��������ي تتح��������رك فيها كل جهة م��������ن تلك الجهات 
عن��������د التحقي��������ق في قضي��������ة فس��������اد؟ ومن هي 
الجهة املختصة في الفصل بالتنازع الناش��������ئ 

بينها؟ ال س��������يما في حالة التع��������ارض بنتائج 
التحقيق��������ات التي تجريه��������ا كل منها، وعلى أي 
منها يعول؟ وإذا ما باشر مكتب االدعاء العام 
في الوزارة التحقيق طبقًا لصالحيته. فأن تلك 
الصالحية يمكن أن تس��������لب منه في أية لحظة 
إذا اخت��������ارت هيئ��������ة النزاهة  إكم��������ال التحقيق 
، والت��������ي يرج��������ح اختصاصه��������ا التحقيقي في 
)قضايا الفس��������اد( عل��������ى اختص��������اص الجهات 
التحقيقية األخرى بموجب أحكام املادة )11/
ثانيا( من قانون هيئ��������ة النزاهة. خاصة إذا ما 
علمن��������ا ب��������أن التحقيقات الت��������ي يجريها مكتب 
االدعاء الع��������ام في الوزارة اليمك��������ن ان توصف 
بأنها تحقيقات إداري��������ة إذ أتاح قانون االدعاء 
العام للمكتب صالحية التحقيق طبقًا ألحكام 
قانون أصول املحاكمات الجزائية بما في ذلك 
التوقي��������ف؟ من كل ما س��������بق يتبني ان الجس��������د 
الرقاب��������ي يعاني م��������ن التخم��������ة والترهل والتي 
تحتاج إلى معالجات واقعي��������ة تتضمن آليات 

واضحة للعمل وصوال ملكافحة الفساد.

القاضي عامر حسن شنتة

تعدد األجهزة الرقابية

إن ملكًا مّر ذات يوم على )زير 
ماء( في مملكته، فراعه ما رأى 
من تزاحم الناس عليه. حينها 

أبلغه مستشاروه أن السبب 
يعود إلى عدم تخصيص إدارة 

تعنى بصيانة الزير وتنظيم 
شؤونه فأمر امللك بإنشاء إدارة 

)عموم الزير( ورصدت لها 
مبالغ ورواتب واحتلت بناية 

فخمة بجانب الزير.

يحكى

سلطات قاضي التحقيق

يشكل

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.

 
ّ

ارتكاب جريمة ما فأن حق الدولة ينشأ في تعقب مرتكبها كونه اخل
بالنظام االجتماعي واألمني لها وملواطنيها.

وحيث ان الدولة ال يمكنها إنزال العقاب مباشرة فهي تلجأ الى 
القضاء لتأكيد حقها في تعقب املجرمني ومعاقبتهم اال ان هذا الحق 

مرتبط ابتداًء بثبوت ارتكاب املتهم للجريمة بموجب أدلة معتبرة من 
الناحية القانونية وبخالفه فانه ال يجوز تعريض حرية األشخاص 

وأمنهم الشخصي ملخاطر االعتقال والحبس دون ادلة او مبررات 
قانونية ومعرفة إن كان املتهم قد ارتكب الجريمة من عدمه يمثل 

الحقيقة وان هذه الحقيقة ال يمكن بلوغها اال وفق اجراءات قانونية  
واصولية تجتمع في ما يسمى بالدعوى الجزائية.

بمجرد

حي��������ث ان حقيق��������ة ارت��������كاب الجريمة ال 
تظهر بس��������هولة وانما هي ثمرة جهود 
فكري��������ة وقانوني��������ة مضني��������ة تبذل في 
مرحلة التحقيق لكش��������ف الجناة وهو 
ما يقوم به قاضي التحقيق عند نظره 
القضاي��������ا املعروضة علي��������ه في مرحلة 
وه��������ي مرحل��������ة  االبتدائ��������ي  التحقي��������ق 
وس��������طية بني مرحلة االس��������تدالل الذي 
تق��������وم بها الش��������رطة ومرحلة التحقيق 
النهائي الذي تقوم به محكمة املوضوع 
ما حدا ببعض الشراح الى تسمية هذه 
املرحل��������ة لخطورتها وأهمية ما يجري 

فيها  ببوابة العدالة الجزائية.
 ووظيف��������ة قاض��������ي التحقي��������ق م��������ن اهم 
يمتل��������ك  كون��������ه  الوظائ��������ف  واخط��������ر 
بتقييد  الق��������رارات  إص��������دار  صالحيات 
والتوقيف على  الش��������خصية  الحريات 
ذمة التحقيق وإصدار القرارات املتعلقة 
بالتفتي��������ش  والول��������وج ال��������ى االس��������رار 
الش��������خصية لألف��������راد كاالط��������الع عل��������ى 
رسائلهم ومحتوى أجهزة حاسباتهم 

النقال��������ة وتكم��������ن خطورة  وهواتفه��������م 
وأهمية هذه الوظيفة في كونها تجمع 
بني س��������لطتي التحقي��������ق  وجمع األدلة 
وسلطة الحكم واصدار القرار النهائي 
ف��������ي بع��������ض الق��������رارات كاالف��������راج لعدم 
كفاي��������ة األدل��������ة ورفض الش��������كوى لعدم 
وجود الجريم��������ة وغلق الدعوى مؤقتا 
ملجهولي��������ة الفاع��������ل او لك��������ون الحادث 

قضاء وقدرا.
وكلم��������ا كان��������ت إج��������راءات التحقيق قد 
تمت بمهني��������ة ونزاهة وحيادية، تكون 
محاك��������م  تجريه��������ا  الت��������ي  املحاكم��������ات 
املوض��������وع اق��������رب الى تحقي��������ق العدالة 
كونها تس��������تند في كل م��������ا تصدره من 
اح��������كام ال��������ى االدل��������ة التي ق��������ام قاضي 
السلطات  التحقيق بجمعها وبجانب 
الواسعة لقضاة التحقيق واستقاللهم 
ف��������ي ممارس��������ة اعمالهم فان املس��������اطر 
القانوني��������ة لقوانني اص��������ول املحاكمات 
الجزائية  قد اخضعت قراراتهم للطعن 
امام محاكم اعلى من محاكم التحقيق 

كمحاكم الجنايات كوسيلة من وسائل 
قراراته��������م  عل��������ى  والتدقي��������ق  املراقب��������ة 
اته��������م القانونية وتعتبر النظم  واجراء
القانوني��������ة الت��������ي تأخذ بنظ��������ام قضاء 
التحقيق من النظم الناجحة في انجاز 
قضاياها التحقيقي��������ة حيث ان النظام 
االنجل��������و سكس��������وني اعط��������ى للنياب��������ة 
واالته��������ام  التحقي��������ق  س��������لطة  العام��������ة 
وال وج��������ود لقضاء التحقي��������ق كما هو 
معم��������ول في ايطالي��������ا واليابان ومصر 
في حني اخذت بعض النظم القانونية 
االوربي��������ة بنظام قض��������اء التحقيق كما 
ه��������و معمول ب��������ه في اس��������بانيا وبعض 
ال��������دول االخرى كالجزائ��������ر وكذلك اخذ 
بهذا النظام املشرع العراقي في قانون 
اص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة والذي 
اس��������ند مهمة التحقي��������ق االبتدائي الى 
قاض��������ي التحقي��������ق ومنح��������ه س��������لطات 
وصالحي��������ات واس��������عة على مس��������توى 
القبض والتفتي��������ش واالفراج واالحالة 

ورفض الشكوى.

)بيروقراطية الزير(

●  2nd Year  Issue (19) May 2017السنة الثانية/ العدد )19( ايار 2017



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

 Monthly Newspaper
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7قرارات تمييزية
..

)1(
املبدأ:

حيازة الطرفني للعقار غير مشروعة
املدعي ال يكتس��������ب حق��������ا علي��������ه وال يكافأ على 
غصبه وان كان املدع��������ى عليهم غاصبني ايضا 

الن الحقوق تعود للمالك )وزارة املالية( .

القرار:
ل��������دى التدقيق واملداول��������ة من الهيئة املوس��������عة 
املدنية في محكم��������ة التمييز االتحادية وجد ان 
الطع��������ن التمييزي واقع ضمن امل��������دة القانونية 
قرر قبوله شكاًل، وبعد عطف النظر على الحكم 
املميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وجاء 
اتباعًا لقرار النق��������ض الصادر عن هذه املحكمة 
بالع��������دد 541/الهيئ��������ة االس��������تئنافية/2016 في 
2016/8/14 حيث ان العقار املرقم 24 م 3 البدير 
يعود لوزارة املالي��������ة وان املحكمة ادخلت مدير 
عقارات الدولة في الديوانية/ إضافة لوظيفته 
ش��������خصًا ثالثًا في الدعوى لالس��������تيضاح كون 
دائرته ه��������ي الجهة املالكة للعق��������ار وذكر وكيله 
في جلس��������ة يوم 2016/3/17 بع��������دم صدور اية 
موافقة من دائرته الي طرف من اطراف الدعوى 
باس��������تغالل العقار املذكور مم��������ا يكون الطرفني 
متجاوزين وان رئيس لجنة االستيالء بمديرية 
زراع��������ة الديوانية اف��������اد بان كل ما مش��������يد على 
العقار املذك��������ور من ابنية او غراس دون موافقة 
الجهة املالكة )وزارة املالية( يعد تجاوزًا وان ما 
مثبت بس��������ند التسوية املتعلق باسكان جماعة 
غازي محم��������د البدر هو واقع ح��������ال وال تترتب 
علي��������ه اية حق��������وق وبذل��������ك فقد ثب��������ت للمحكمة 
ان طرف��������ي الدعوى ش��������يدو الدور عل��������ى العقار 
موضوع الدع��������وى تج��������اوزًا دون موافقة وزارة 
املالية مم��������ا يكونون غاصب��������ني ملنفعته وان ما 
ورد باملادة )1158( م��������ن القانون املدني تخص 
حيازة عقار غير مس��������جل في دائرة التس��������جيل 
العق��������اري وان حق��������وق االرتفاق تترت��������ب لعقار 
عل��������ى عقار اخر وان حيازة الطرفني للعقار غير 
مشروعة وبذلك فان املدعي ال يكتسب حقًا عليه 
وال يكاف��������أ على غصب��������ه وان كان املدعى عليهم 
غاصبني أيضًا الن الحقوق تعود للمالك )وزارة 
املالية( مما تكون الدعوى واجبة الرد لخلوها 
من الس��������ند القانوني، عليه قرر تصديق الحكم 
املمي��������ز ورد الطعن التميي��������زي وتحميل املميز 
رس��������م التمييز، وصدر القرار باالكثرية في 29/

جمادي األخر/1438ه� املواف�ق 2017/3/28م.

)2(
املبدأ:

ع��������دم احقي��������ة املحاك��������م بطلب تعي��������ني املحكمة 
املختصة مكانيا عند حص��������ول النزاع بينهما 
م��������ا دام الطرف��������ان او احدهما لم يطع��������ن بقرار 

االحالة .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
املدني��������ة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية وجد 
ان محكم��������ة ب��������داءة مدين��������ة الص��������در تطلب من 
هذه املحكم��������ة تعيني املحكمة املختصة مكانيًا 
بنظ��������ر الدعوى وترى هذه املحكمة ان املش��������رع 
عق��������د ف��������ي امل��������ادة )13/أواًل-ب/2( م��������ن قان��������ون 
التنظيم القضائي رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل 
للهيئ��������ة املوس��������عة املدني��������ة اختصاصها بنظر 
الن��������زاع الحاص��������ل بني محكمتني ح��������ول تعيني 
االختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين 
االختصاصني بالنظام العام، أما االختصاص 
املكاني فهو من ح��������ق الخصوم وألي منهم- ان 
ش��������اء ذلك-  الطعن تمييزًا بقرار رفض اإلحالة 
)م 79، 216( م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية وقد 
اس��������تقر قضاء ه��������ذه املحكمة على ع��������دم أحقية 
املحاكم بطلب تعيني املحكمة املختصة مكانيًا 
عن��������د حصول النزاع بينهما فكان متعينًا على 
املحكمة املضي بنظر الدعوى من النقطة التي 
وصل��������ت إليها م��������ادام الطرف��������ان او احدهما لم 
يطعن بقرار اإلحالة، لذا قرر إعادة الدعوى إلى 
محكمة ب��������داءة مدينة الصدر لنظرها والفصل 
فيها وفق أحكام القانون وإشعار محكمة بداءة 
الكاظمية بذلك، وصدر القرار باالتفاق في 28/

ربيع الثاني/1438ه� املواف�ق 2017/1/26م.

)3(
املبدأ:

الحوادث التي ترتكب على سكة القطارات اثناء 
م��������رور القطار لم تكن من الحوادث املرورية وال 
يعد القطار نوع من انواع املركبات كي يخضع 
الح��������كام قانون امل��������رور وان النظ��������ر بمثل هكذا 
دع��������اوى ال تدخل ضم��������ن االختصاص النوعي 
ملحكم��������ة جنح املرور املختص��������ة فقط بالجرائم 
املروري��������ة املنص��������وص عليها في قان��������ون ادارة 
امل��������رور رق��������م 86 لس��������نة 2004 وتدخ��������ل ضم��������ن 

االختصاص النوعي ملحكمة الجنح .

القرار:

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيأة املوسعة 
الجزائي��������ة ملحكمة التميي��������ز االتحادية وجد ان 
محكم��������ة جنح املرور قد طلبت تحديد املحكمة 
املختص��������ة بالنظر بالدع��������وى الخاصة باملتهم 
)م. ف. ج( واملحال��������ة عليه��������ا م��������ن محكمة جنح 
الك��������رخ. ولدى إمعان النظ��������ر بالدعوى وجد ان 
املتهم املذك��������ور قد تم احالته م��������ن قبل محكمة 
تحقي��������ق الكرخ على محكم��������ة جنح الكرخ وفق 
املادة )477( عقوبات لتسببه بحادث اصطدام 
عندما كان يقود القطار في منطقة القادسية/ 
بغ��������داد وان االخيرة ق��������ررت احالته الى محكمة 
جن��������ح املرور معتب��������رة الحادث م��������روري والذي 
ت��������راه هذه املحكم��������ة ان الح��������وادث التي ترتكب 
على س��������كة القطارات اثناء مرور القطار لم تكن 
من الح��������وادث املرورية وال يعد القطار نوع من 
انواع املركبات كي يخضع ألحكام قانون املرور 
وحي��������ث ان محكمة جنح امل��������رور مختصة فقط 
بالجرائم املرورية املنصوص عليها في قانون 
ادارة امل��������رور رقم 86 لس��������نة 2004 ل��������ذا فان فعل 
املته��������م ال يدخ��������ل ضمن اختصاصه��������ا النوعي 
عليه ومل��������ا تقدم قرر اعادة الدعوى الى محكمة 
جن��������ح الكرخ للنظر فيها حس��������ب االختصاص 
النوعي واالشعار الى محكمة جنح املرور بذلك 
وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادًا ألحكام املادة 
)13/أواًل/ب/3( م��������ن قانون التنظيم القضائي 
رق��������م 160 لس��������نة 1979 املعدل ف��������ي 29/جمادي 

األولى/1438ه� املواف�ق 2017/2/26م.

)4(
املبدأ:

املادة )7/ثالثا( من قانون العفو العام رقم )27 
لسنة 2016( قد منحت حق الطعن بقرار لجنة 
العفو للخص��������وم وان الخصوم قد تم تحديده 
م��������ن قب��������ل امل��������ادة )249/أ( م��������ن قان��������ون اصول 

املحاكمات الجزائية .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
املقدم م��������ن قبل وزير الع��������دل_ اضافة لوظيفته 
انصب على قرار لجنة العفو العام املرقم )338/
عفو/2017( في 2017/1/15 الصادر من اللجنة 
املركزية الثالث��������ة املختصة بنظر قضايا العفو 
العام وحيث ان املادة )249/أ( من قانون اصول 
املحاكم��������ات الجزائي��������ة رقم )23_لس��������نة 1971( 
وتعديالت��������ه قد نص��������ت على ان لالدع��������اء العام 
واملتهم واملش��������تكي واملدعي املدني واملس��������ؤول 
مدنيا الطعن ل��������دى محكمة التمييز االتحادية 
في االحكام والق��������رارات والتدابير الصادرة من 
محكم��������ة الجنح او محكمة الجن��������ح او محكمة 
الجناي��������ات في جنح��������ة او جناي��������ة اذا كانت قد 
بينت على مخالفة القانون او خطأ في تطبيق 
او تاويله وحيث ان املادة )7/ثالثا( من قانون 
العف��������و الع��������ام رقم 27 لس��������نة 2016 ق��������د منحت 
ح��������ق الطعن بق��������رار اللجنة للخص��������وم وبما ان 
الخصوم حددتها املادة اعاله من قانون اصول 
املحكمات الجزائية وحيث ان الطعن التمييزي 
مق��������دم من غير ما ذكروا اع��������اله وال توجد لديه 
صف��������ة قانوني��������ة بحق الطع��������ن ق��������رر رد الطعن 
التمييزي ش��������كال ، وصدر الق��������رار باالنفاق في 

28/رجب/1438ه� املواف�ق 2017/4/25م.

)5(
املبدأ:

ا ان تتحرى عن دس��������تورية  على املحكمة ابتداء
نص املادة )31( من قانون هيئة الس��������ياحة رقم 
14 لسنة 1996 وفيما اذا كان قد تم الطعن بها 

امام املحكمة االتحادية العليا من عدمه .

القرار:
الطع��������ن  ان  وج��������د  واملداول��������ة  التدقي��������ق  ل��������دى 
التميي��������زي مقدم ضم��������ن امل��������دة القانونية فقرر 
قبوله ش��������كال ول��������دى عطف النظر عل��������ى القرار 
املميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون 
اذ كان عل��������ى املحكم��������ة ابت��������داا ان تتح��������رى عن 
دس��������تورية نص امل��������ادة )31( من قان��������ون هياة 
الس��������ياحة رقم 14 لسنة 1996 وفيما اذا كان قد 
تم الطعن بذلك وفقا للفصل الثاني من قانون 
املحكمة االتحادي��������ة العليا من عدمه النه يبدو 
في ظاه��������ره يتعارض مع نص امل��������ادة )23( من 
دس��������تور جمهوري��������ة العراق لس��������نة 2005 الذي 
اعتب��������ر امللكي��������ة الخاص��������ة مصون��������ة وال يجوز 
نزعها اال مقابل تعويض عادل فاذا تحققت من 
دستوريته يجب السؤال من وكيل املستملك / 
املميز عن االلي��������ة التنفيذية التي انتزعت فيها 
بقية املرافق الس��������ياحية الواردة في نص املادة 
)31( اع��������اله ورب��������ط ما يؤيد ذل��������ك وبما ان عدم 
مراع��������اة ما تقدم اخل بالق��������رار املميز عليه قرر 
نقض��������ه واعادة االضبارة الى محكمتها التباع 
م��������ا تقدم على ان يبقى رس��������م التمييز خاضعا 
للنتيج��������ة ، وص��������در الق��������رار باالتفاق اس��������تنادا 
الح��������كام امل��������ادة )3/210( من قان��������ون املرافعات 
املدنية في 30/جمادى االولى/1438ه� املواف�ق 

2017/2/28م.

)6(
املبدأ:

ان دع��������وى الحي��������ازة تقتضي حص��������ول تعرض 
الحائز لم يبلغ حد نزع اليد اس��������تنادا الحكام 

املادة 2/11 من قانون املرافعات املدنية .

القرار:
لدى التدقيق واملداولة وجد ان الطعن التمييزي 
مقدم ضمن املدة القانونية فقرر قبوله ش��������كال 
ولدى عطف النظ��������ر على القرار املميز وجد انه 
صحيح وموافق للقانون ذلك ان دعوى املدعي 
هي من دع��������اوى الحيازة املنصوص عليها في 
املادة )2/11( من قانون املرافعات املدنية وهي 
تقتضي حصول تعرض الحائز لم يبلغ حد نزع 
الي��������د وقد ثبت ان املدعي حائز للعقار بموجب 
عقد االيج��������ار املبرم بينه وب��������ني مديرية بلدية 
الحلة وان املدعى عليها تتعرض له في منفعة 
جزء من العقار موضوع الدعوى دون سند من 
القانون وهذا ثابت من خالل الكش��������ف الجاري 
من قبل املحكمة والبينة الشخصية املستمعة 
موقعي��������ا وتقرير الخبير املس��������اح لذا تكون رد 
دعوى املدعي لها س��������ند من القانون وحيث ان 
القرار املميز قض��������ى بمنع تعرض املدعى عليه 
للمدعي فيكون الق��������رار صحيحا قرر تصديقه 
ورد الالئح��������ة التمييزية وتحميل املميز رس��������م 
التميي��������ز ، وص��������در الق��������رار باالتفاق اس��������تنادا 
الح��������كام امل��������ادة )2/210( من قان��������ون املرافعات 
املدنية في 28/جمادى االولى/1438ه� املواف�ق 

2017/3/27م.

)7(
املبدأ:

ملحكم��������ة التميي��������ز تبدي��������ل الوص��������ف القانوني 
للجريمة التي صدرت حك��������م بادانة املتهم الى 

وصف اخر يتفق مع طبيعة الفعل .

القرار:
ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان الطع��������ن 
التميي��������زي مقدم ضمن امل��������دة القانونية فقرر 
قبوله شكال ولدى عطف النظر على القرارات 
املميزة وج��������د ان املحكمة ادان��������ت املتهم وفق 
املادة )456( من قانون العقوبات وان املشتكي 
والش��������هود ذكروا بانهم ذهبوا الى املتهم في 
مح��������ل الصيرف��������ة وال��������ذي يعمل به وس��������لموا 
املبلغ موضوع الش��������كوى على امل بتحويله 
الى تركي��������ا ولم يذك��������روا ان املتهم اس��������تخدم 
ط��������رق احتيالي��������ة لذا فان فع��������ل املتهم ينطبق 
وفق املادة )453( من قانون العقوبات وحيث 
ان ملحكم��������ة التمييز تبديل الوصف القانوني 
للجريمة التي صدرت حكم بادانة املتهم الى 
وصف اخ��������ر يتفق مع طبيع��������ة الفعل لذا قرر 
تبدي��������ل الوص��������ف القانوني لفع��������ل املتهم من 
املادة )456( قانون العقوبات الى املادة )453( 
من ذات القانون وادانته بموجبها وتصديق 
ق��������رار فرض العقوبة النه جاء مناس��������با لفعل 
املته��������م ورد الالئح��������ة التمييزي��������ة ، وص��������در 
القرار باالتفاق اس��������تنادا الحكام املادة )260( 
االصولي��������ة ف��������ي 25/رجب/1438ه��������� املواف���������ق 

2017/4/23م.

 ● للحصول على القرارات التمييزية 

مباشرة
راجع االستعالمات االلكرتونية حملكمة التمييز يف 
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موجز المحاكم

القاضي جعفر كاظم المالكي 
يتف��������ق اإلثب��������ات العلمي م��������ع اإلثب��������ات القضائي في ان��������ه يعتمد على 
املجهود االنس��������اني او العقلي الذي يهدف الى التحقق من واقعة غير 
معروف��������ة او متنازع فيها عن طريق مجموعة متناس��������قة من الوقائع 
املعروف��������ة، لكن هن��������اك فرق واضح ب��������ني اإلثبات القضائ��������ي واإلثبات 

العلمي يتعلق باألشخاص او املكان او الوسيلة او النتيجة.
ففي ما يتعلق باألش��������خاص فان االثبات القضائي يقوم به الخصوم 
انفس��������هم اما االثبات العلمي فيجوز ان يقوم به أي شخص تتوافر له 
وسائل البحث العلمي، وفي ما يتعلق باملكان فان االثبات القضائي 
يج��������ري كقاع��������دة عامة امام القض��������اء اما االثبات العلم��������ي فيجري في 

مكان اخر غير ساحة القضاء.
 وفي ما يتعلق بالوس��������ائل فان اإلثبات القضائي وفي نطاق املنازعة 
املدني��������ة بصفة خاصة يعتمد على ط��������رق حددها القانون اما اإلثبات 
العلمي فانه يعتمد على كل الوس��������ائل العلمية املعروفة كاملشاهدة و 
التجرب��������ة العلمية وغيرها, وكذلك األمر بالنس��������بة للنتائج فان املبدأ 
املتبع لدى القضاء  هو حجية الش��������يء املقض��������ي به والعكس من ذلك 
ف��������ان النتائج التي يصل اليها الباح��������ث العلمي تعتبر مجرد فروض 
راجح��������ة بصفة مؤقتة يجوز ألي باحث اخ��������ر ان دحضها او يتوصل 

الى ما يخالفها في أي وقت. 
وهنا البد من اإلش��������ارة الى الحقيقة القضائية والتي يعرفها الفقهاء 
بانه��������ا ما يثبته القاضي ف��������ي ح���كمه نتيجة لتحري��������ه حقيقة الواقع، 
وبالرغ��������م م��������ن ان الحقيقة القضائي��������ة ينبغي ان تك��������ون مطابقة بقدر 
االم��������كان للحقيقة الواقعي��������ة او العلمية فأنه ق��������د يحدث اختالف بني 
الحقيق��������ة القضائية والحقيقة  الواقعي��������ة او العلمية فالحق قد يكون 
موج��������ودا من حي��������ث الواقع لك��������ن ال يوجد دليل مقب��������ول على وجوده 
مم��������ا يؤدي الى عدم االعتراف به امام القضاء وهكذا فان الحق يكون 

موجودا في الواقع و لكن ينكر وجوده امام القضاء.
 وخير مثال على ذلك قرار الهيأة املوسعة املدنية في محكمة التمييز 
االتحادية بالعدد 17/الهيأة املوس��������عة املدنية/2011 في 2012/3/14 
و ال��������ذي  اعتمد الحقائق الش��������رعية )ف��������راش الزوجية وم��������دة الحمل( 
والقانوني��������ة في دعوى اثبات النس��������ب ولم يأخ��������ذ بالحقيقة العلمية 
املثبتة في تقري��������ر الطب العدلي الخاص بفح��������ص الحامض النووي 
الذي ج��������زم بعدم مطابقته مع الحمض الن��������ووي للمدعي والد الطفل 
بالرغ��������م من ان نتائج الحمض النووي تك��������ون قاطعة كحقيقة علمية 
طبي��������ة و بالرغ��������م م��������ن ان املفارق��������ة املحتملة ب��������ني الحقيق��������ة الواقعية 
والحقيق��������ة القضائي��������ة ت��������ؤدي الى ص��������دور حكم قضائ��������ي ظالم, على 
خ��������الف وظيفة القاضي وه��������ي ان يحكم بالعدل باعتباره هو نفس��������ه 
العدل املجس��������م على حد تعبير ارسطو, لكن هذه املفارقة ال ترجع الى 
عيب في النظام القضائي بل ترجع الى القصور املوجود في كل عمل 

انساني وهو قصور ال عالج له.
 ومهم��������ا بلغت وس��������ائل التقريب ب��������ني الحقيقة القضائي��������ة والحقيقة 
الواقعية او العلمية فان القضاء على احتمال تبينهما مس��������تحيل, و 
لذل��������ك اصبح لزاما اعتب��������ار الحقيقة القضائية هي حقيقة نس��������بية ال 
مطلق��������ة أي انها ال تعتبر حقيقة اال بالنس��������بة ال��������ى طرفي الخصومة 
الت��������ي فصل فيها الحك��������م و في ما يتعلق ب��������ذات املوضوع الن حجية 

الحكم ال تسري على غير املتخاصمني و ال تتعدى الى سواهما. 

اإلثبات العلمي واإلثبات 
القضائي

نوافذ العدالة 

سالم مكي

الفس��������اد، بوصفه ثاني أخطر ظاهرة بع��������د االرهاب، في عراق ما بعد 
التغيير، يحتاج الى حزمة قوانني، رادعة، قادرة عن مواجهته بشكل 
يناس��������ب س��������طوته على مؤسس��������ات الدول��������ة. لهذا، تم تش��������ريع قانون 
الستحداث هيئة النزاهة، ومكاتب املفتشني العموميني في الوزارات، 
ودي��������وان الرقاب��������ة املالي��������ة، وجلب ش��������ركات متخصصة ف��������ي مكافحة 

الفساد. 
كل تلك املؤسسات، والقوانني التي تدعم وجودها، اال ان الفساد مازال 
على حاله، يس��������تنزف املال العام، ويس��������اهم بخل��������ق فجوة كبيرة بني 
فئات املجتمع. األجهزة الرقابية كالنزاهة وغيرها، تؤدي دورا كبيرا 
في الحفاظ على املال العام، وعرقلة مش��������اريع الفساد، بما تملكه من 
س��������لطات قانونية وصالحيات محددة وفقا لقانونها والقوانني ذات 
الصلة. لكن ثمة الكثير من املؤاخذات على آليات محاس��������بة املوظفني 
ومعاقبته��������م وإحالتهم الى املحاكم املختصة م��������ن قبل املفتش العام 
ف��������ي الوزارات. اذ تش��������كل لجان تحقيقية من قب��������ل املفتش العام، الذي 
يقوم بالتحقيق في القضية املطروحة أمامه. وحني يجد ضررا باملال 
العام، فيوصي بإحالة املوظف الى املحاكم املختصة. علما ان املوظف 
ينتسب الى جهة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية املفتش 
الع��������ام. بعدها تتولى هيأة النزاه��������ة التحقيق في القضية ثم تحيلها 

الى محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة.
 ه��������ذه العملية تت��������م، عن طريق ثالث جهات كل واح��������دة تتبع مرجعا 
اداري��������ا مختلفا عن اآلخ��������ر، علما ان دائرة املوظ��������ف املحال ال رأي لها 
ف��������ي االحالة اال ما ندر. هذه العملية التي تش��������ترك بها اكثر من ثالث 
جهات، ال تؤدي الى االس��������هام بمكافحة الفس��������اد، بل تس��������اهم بخلق 
حالة من الفوضى االداري��������ة وعدم القدرة على مواجهة الحاالت التي 
تس��������تحق مواجهتها. وتؤدي الى اشغال القضاء بقضايا غير مهمة 
وال تش��������كل خطرا على املال العام. نتيج��������ة الختالف الرؤى والقوانني 
التي تحك��������م تلك الجهات. فكثيرا ما نس��������مع احالة عدد من املوظفني 
الى املحاكم املختصة واغل��������ب تلك االحاالت تنتهي الى غلق القضية 
بس��������بب قناعة القضاء بعدم وجود ه��������در باملال العام. في حني، يمكن 
ان نتخلص من هذا االرباك، ع��������ن طريق اختزال الجهات التي تتولى 
التحقيق واالحالة في قضايا الفساد الى جهة واحدة وهي القضاء.

 القض��������اء البد ان يكون املس��������ؤول األول واألخير عن اي جهد ملكافحة 
الفس��������اد والتحقيق مع املوظف. وهذا ال يحتاج الى تدخل تشريعي، 
فهن��������اك قانون االدع��������اء العام النافذ، الذي يمنح جه��������از االدعاء العام 
وهو جزء اس��������اس من الس��������لطة القضائية مهاما جس��������يمة وسلطات 
واس��������عة للتحقيق في اية قضية فساد او ش��������بهات بخرق القانون او 
التعليم��������ات. ان الضغط على القضاء عبر احالة موظفني الى املحاكم 
دون التقيد بإعمام مجلس القضاء الذي اش��������ار الى ضرورة ان يرفق 
م��������ع محضر التحقيق املتضمن احالة موظف الى املحاكم االدلة التي 
تؤكد وجود خرق في القانون، ال يخدم مكافحة الفس��������اد، بل يساهم 
بخل��������ق ارباك للعم��������ل القضائي. ل��������ذا، البد من وجود س��������لطة واحدة 

تتولى مسؤولية تطبيق قوانني النزاهة بدال من ثالث سلطات. 

من يطبق قوانين النزاهة؟

عين قانونية

■ نسب مرتفعة

أكدت رئاسة استئناف ذي قار حسم محاكم 
دار القض��������اء ف��������ي البطحاء معظ��������م الدعاوى 

املعروضة أمامه.
وق��������ال رئيس االس��������تئناف القاض��������ي فاضل 
جاب��������ر حلبوص ف��������ي حديث إل��������ى "القضاء"، 
إن "محاك��������م دار القضاء في البطحاء انجزت 
معظ��������م الدع��������اوى املعروض��������ة امامها خالل 

املدة املاضية".
وتابع حلبوص أن "محاكم البداءة واألحوال 
الش��������خصية والجن��������ح حس��������مت %100 م��������ن 
الدع��������اوى، فيما كانت نس��������بة انجاز محكمة 

التحقيق %96 من القضايا".
وأشار إلى ان "تأكيدات صدرت إلى القضاة 
باتخاذ االجراءات الالزمة من قبلهم مباشرة 
ملخاطبة كافة الجه��������ات ذات العالقة بإكمال 
متطلبات حسم االوراق التحقيقية باستثناء 
مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء 
ومجلس النواب ووزارة الخارجية فيتم من 

خالل رئاسة االستئناف".

■ تشابه االسماء

اتفق��������ت رئاس��������ة محكم��������ة اس��������تئناف ديالى 
االتحادي��������ة م��������ع مديري��������ة ش��������رطة املحافظة 
على اجراءات محكمة ملواجهة ازمة تش��������ابه 

االسماء.
وذك��������ر رئيس االس��������تئناف القاضي حس��������ني 
كاظم وس��������مي ف��������ي تصريح إل��������ى "القضاء"، 
إن "اتفاق��������ًا حصل مع مديرية ش��������رطة ديالى 
ملعالجة موضوع تش��������ابه االسماء من خالل 

الية واضحة".
وتابع وسمي أن "حصرًا سيحصل لألسماء 
املطلوبة باس��������م ثنائي أو ثالثي ش��������ائع من 
جمي��������ع االجهزة االمنية وعلى ش��������كل قوائم 

لغرض ارسالها إلى رئاسة االستئناف".
ولف��������ت إل��������ى ان "االجراءات تأت��������ي لحل ملف 
معان��������اة  ينه��������ي  بنح��������و  االس��������ماء  تش��������ابه 
املواطن��������ني، وبعدها س��������يتم تزويد الجهات 
االمنية بقرص مدمج موحد يتضمن اسماء 
املطلوب��������ني، على أن يجري تحديث مس��������تمر 

للقوائم الواردة فيه".

■ سامراء والدور

الدي��������ن  ص��������الح  اس��������تئناف  رئاس��������ة  انه��������ت 
االتحادي��������ة مؤخرًا زيارتني إل��������ى دار القضاء 
في س��������امراء، ودار القضاء في الدور لإلطالع 

على واقع العمل القضائي في محاكمها.
وأف��������اد رئي��������س االس��������تئناف القاض��������ي عبد 
مشحن حمدان إلى "القضاء"، بأن "توجيهات 
تصدر باس��������تمرار تتضمن تفعيل تنش��������يط 
إل��������ى املحاك��������م التابع��������ة لجمي��������ع  الزي��������ارات 

رئاسات االستئناف".
وتاب��������ع حم��������دان أن "ه��������ذه االج��������راءات تأتي 
ملتابع��������ة العم��������ل، والوق��������وف ميداني��������ًا عل��������ى 
املش��������كالت وما يعرق��������ل تقدي��������م الخدمة إلى 

املواطنني".
ونّوه إل��������ى أن "رئاس��������ة االس��������تئناف انجزت 
مؤخ��������رًا زيارت��������ني االول��������ى ل��������دار القضاء في 
سامراء، والثانية إلى دار القضاء في الدور".
واس��������تطرد حم��������دان أن "الزيارت��������ني ق��������ام بها 
وفدان قضائيان يرأس كل واحد نائب رئيس 

محكمة استئناف".

كتاب قضائي

احت��������وى الكت��������اب املوض��������وع عل��������ى عدد 
م��������ن الفصول، ش��������رح فيه��������ا الكاتب تلك 

اإلجراءات بالكامل.
وقال القاضي لفت��������ة هامل العجيلي في 

مقدمة كتاب��������ه إن "صحيفة الدعوى تعّد 
أحد أهم أوراق املرافع��������ات"، مضيفًا "بل 
ال يعتبر تجاوزا الق��������ول بأنها أهم هذه 

األوراق قاطبة".

وأض��������اف العجيل��������ي أن "املش��������رع أوالها 
عناي��������ة فائقة ف��������ي تحديد م��������ا يجب أن 

تشتمل عليه من بيانات ضرورية".
وأك��������د أن "عريض��������ة الدع��������وى ه��������ي التي 
تفتت��������ح بها الخصومة"، موضحًا انه "ال 
خصومة أمام القضاء من دون دعوى إذ 
أنها وسيلة االلتجاء إلى القضاء لحياة 
الحق��������وق املتن��������ازع عليه��������ا وال إلزام في 
بسط س��������لطة القضاء على هذه الواقعة 
املتنازع عليها أو تلك إال إذا اختار أحد 
أطرافه��������ا ذلك ولي��������س كالهم��������ا"، مبينًا 
"ألن املدع��������ى علي��������ه مجبرا غي��������ر مختار 
وللدع��������وى ش��������روطها، واذا م��������ا تخلف 

شرط منها فهي واجبة الرد".

وش��������دد على "وجوب أن تكون العريضة 
قد اس��������تجمعت بياناته��������ا التي أوردها 
املشرع"، مس��������تطردًا "وملا كانت موجهة 
أن  يقتض��������ي  فإن��������ه  آخ��������ر  ال��������ى خص��������م 
يحص��������ل العل��������م ل��������ه بإقامته��������ا واملدعي 
فيها واملحكمة الت��������ي تنظرها وطلبات 

املدعي".
وأورد العجيل��������ي "إذا كان املدع��������ي عليه 
مجب��������را على ج��������ره إلى س��������احة القضاء 
فإن��������ه ال يك��������ون مجب��������را عل��������ى الحضور 
وعل��������ى املحكمة ان تتحق��������ق من حضور 

الخصوم وغيابه في أول جلسة".
وذك��������ر القاض��������ي العجيل��������ي "اذا كان��������ت 
الدع��������وى قد ابتدأت بطرف��������ني فإنه ليس 

هن��������اك ما يمنع من توس��������يع الخصومة 
فيها بإدخال أشخاص آخرين".

كم��������ا لف��������ت العجيلي في م��������كان آخر من 
الكتاب إلى "الدفوع وأهميتها البالغة"، 
وتابع "أنها وسيلة الخصوم لرد دعوى 

خصومهم".
ومض��������ى في الوقت ذاته إلى أن "الدعوى 
قد تستمر دون انقطاع وقد تطرأ عليها 

أحوال توقف او تقطع السير فيها".
وخل��������ص العجيلي في مقدمت��������ه إلى أن 
"هذا هو ميدان بحث هذا الكتاب معززة 
بما استقر عليه القضاء من قرارات وهو 
كتاب جدير بالقراءة للقاضي واملحامي 

وحتى املواطن البسيط".

"التقاضي في الدعوى المدنية" كتاب جديد للقاضي لفتة هامل العجيلي

ص��������در عن مكتبة زي��������ن الحقوقية واألدبية -طباعة ونش��������ر 
وتوزي��������ع- كت��������اب ملؤلف��������ه القاضي لفت��������ة هام��������ل العجيلي، 
نائب رئيس محكمة اس��������تئناف واسط االتحادية، بعنوان 
إجراءات التقاضي في الدعوى املدنية )دارس��������ة مقارنة في 

ضوء آراء الفقه وتطبيقات القضاء(.

واسط/ سنان البديري 
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بابل/ مروان الفتالوي

أقدم رج��������ل أربعين��������ي على قتل 
خالف��������ات  إث��������ر  خنق��������ًا  زوجت��������ه 
زوجية بع��������د أن ق��������ام بتعليقها 
في سقف الغرفة إليهام الجميع 

بأنها انتحرت شنقًا.
وتذك��������ر تفاصيل ه��������ذه الحادثة 
املرّوع��������ة الت��������ي حصل��������ت عليها 
"القض��������اء" أن رج��������ال ف��������ي مدينة 
القاس��������م جنوبي محافظة بابل 
يعيش حياة مليئة باملش��������كالت 
والخالفات الزوجية مع زوجته 
األولى التي تعيش مع شريكتها 

في دار واحدة.
وأفادت التفاصيل بأن الرجل في 
أحد األيام عاد إلى الدار ليفتعل 

ش��������جارا م��������ع الزوج��������ة املجن��������ى 
عليها ث��������م لكمها بعن��������ف مالئًا 
وجهها بالدماء، وبعد س��������اعات 
من اله��������دوء عاد ال��������زوج مجددًا 
وقد تناول كمية من املشروبات 
الكحولية فوج��������د زوجته نائمة 
فأحك��������م على عنقه��������ا بقبضتيه 

خنقًا إلى أن فارقت الحياة.
بعدها قام الزوج بجلب )ش��������ال( 
فأقدم على لفه حول عنق زوجته 
التي لها منه طفالن وقام بربطه 
في السيخ الحديدي الذي تربط 
به مروحة الس��������قف، جالبا دلوا 
فارغ��������ًا "س��������طل" ووضع��������ه تحت 
قدميه��������ا، ث��������م أقف��������ل الب��������اب من 
الداخل بعد أن خرج ليوحي بأن 

الزوجة انتحرت شنقًا.

لكن هذه الحيل��������ة لم تنطل على 
الجه��������ات التحقيقية التي قامت 
باإلجراءات الالزمة منها تنظيم 
واملخط��������ط  بالكش��������ف  محض��������ر 
على محل الح��������ادث وقد توصل 
التحقي��������ق إلى مالحظ��������ة أن باب 
غرفة املجن��������ى عليها ال تحتوي 
على أقف��������ال وع��������دم مالحظة أي 
أث��������ر ملحاول��������ة كس��������ر الب��������اب أو 
فتحها م��������ن الخارج، إضافة إلى 
 وجود 

ّ
املحضر الطبي الذي بني

دم��������اء على ف��������م املجن��������ى عليها 
من آث��������ار الض��������رب إضاف��������ة إلى 
آث��������ار حول عنقه��������ا. وقال رئيس 
الهيئة األولى في جنايات بابل 
الش��������مري  القاضي ناصر ذياب 
بحس��������م  قام��������ت  "محكمت��������ه  إن 

القضية بعد أن استوفت جميع 
اتها القانونية". إجراء

وأض��������اف الش��������مري ف��������ي حديث 
إلى "القض��������اء" أن "الزوج حاول 

ب��������أن الحادثة  إيه��������ام الجمي��������ع 
كانت انتحارًا وليست جنائية"، 
مش��������ددا على أن "القضاء يحقق 
ملّيًا ف��������ي كافة حوادث االنتحار 

التي تحصل".
"املحكم��������ة  أن  إل��������ى  وخل��������ص 
أص��������درت حكمًا باإلع��������دام على 
املدان استنادا الى املادة 406 من 
قان��������ون العقوبات وس��������يخضع 
للتدقيق التميي��������زي"، الفتا إلى 
أن "مث��������ل ه��������ذه الجرائ��������م تلحق 
كبي��������را باملجتمع وتهدم  ضررا 
كيان األس��������رة الذي قدس��������ه الله 
الس��������ماوية  الش��������رائع  ون��������ادت 
والقوان��������ني الوضعي��������ة بحرمته 
ذلك أن كيان اإلنسان هو الغاية 
األس��������مى في الوجود، الس��������يما 
أن الجريم��������ة ارتكب��������ت بطريق��������ة 
وحش��������ية وقاس��������ية ل��������م تلتمس 
معها املحكم��������ة أي عذر مخفف 

للعقوبة".

رجل يقتل زوجته ويعلقها إليهام الشرطة بأنها انتحرت
نظ��������م قانون االحوال الش��������خصية أحكام الوصية م��������ن حيث املوصي، 

واملوصى له، واملوصى به.
وبحسب القانون "املوصى يشترط أن يكون أهاًل للتبرع قانونًا مالكًا 
ملا أوصى به"، كما للموصى ش��������روطًا وهي ان "يكون حيًا وحقيقة أو 
تقديرًا حني الوصية وحني موت املوصي، وتصح الوصية لألشخاص 
املعنوية والجهات الخيرية واملؤسسات ذات النفع العام، وأن ال يكون 

قاتاًل للموصي".
كما يش��������ترط القانون املوصى به أن يكون "قاب��������اًل للتمليك بعد موت 
املوص��������ي، وال يج��������وز الوصي��������ة بأكثر من الثل��������ث إال بأج��������ازة الورثة 
وتعتبر الدول��������ة وارثًا ملن ال وراث له"، وأجاز الوصية ب� "املنقولة فقط 
مع اختالف الدين وتصبح به مع اختالف الجنس��������ية بش��������رط املقابلة 

باملثل".
ويبطل القانون الوصية ب�"رج��������وع املوصى عما أوصى به وال يعتبر 
الرج��������وع اال بدلي��������ل يعدل قوة ما ثب��������ت به الوصي��������ة او بفقدان اهلية 
املوصى إلى حني موته، أو بتصرف املوصي باملوصى به تصرفًا يزيل 
اس��������م املوصى به أو معظم صفاته، أو هالك املوصى به أو اس��������تهالكه 

من قبل املوصي، أو برد املوصى له الوصية بعد موت املوصي".

بعض أحكام الوصية
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ه��������و صادق بن مهدي ب��������ن عبد الله ب��������ن الحاجة مهدي 
حي��������در، كان يس��������كن ف��������ي داره الواقعة ف��������ي منطقة باب 

الشيخ وسط بغداد.
ول��������د حيدر ف��������ي ع��������ام 1926، وتخرج من كلي��������ة الحقوق 
 نائب حاك��������م )نائب قاضي( خارج 

ّ
ف��������ي عام 1947، وعني

بغداد، قبل أن يتم ترقيته إلى قاض بعد ثالثة سنوات.
ف��������ي س��������نة 1954 نق��������ل إل��������ى عضوي��������ة املحكم��������ة الكبرى 
)الجناي��������ات( ف��������ي بغ��������داد وبعدها تنقل ب��������ني الوظائف 
القضائي��������ة حيث عمل قاضيًا ف��������ي محكمة بداءة بغداد 
الك��������رادة  ب��������داءة  االول ملحكم��������ة  والقاض��������ي  ملرحلت��������ني 
ملرحلت��������ني ايض��������ًا والقاضي االول ملحكمة ب��������داءة الكرخ 
ومدونًا قانونيًا في دي��������وان التدوين القانوني )مجلس 
ش��������ورى الدولة( ورئيس��������ًا للمحكمة الكب��������رى في بغداد 
)محكمة الجنايات( ورئيس��������ًا لهي��������ة الحقوق االولى في 

محكمة االستئناف.
 االس��������تاذ صادق مه��������دي حيدر 

ّ
وف��������ي 1971/9/18 عني

قاضيًا ف��������ي محكمة التمييز وبعدها في عام 1982 رقى 
إل��������ى منصب نائب رئي��������س محكمة التمييز وفي س��������نة 
1989 احيل على التقاعد لبلوغه الس��������ن القانونية، لكن 
اعيد مع زمالئه القضاة للعمل في محكمة التمييز ملدة 

سنتني في العام 1996.
ول��������دى القاضي حيدر واجب��������ات قضائي��������ة عديدة، فقد 

ش��������ارك في وضع مشاريع عدد من القوانني ومناقشتها 
م��������ع لجنة اص��������الح النظ��������ام القانوني فق��������د عمل عضوًا 
ف��������ي اللجن��������ة التي وضع��������ت مش��������روع قان��������ون التنظيم 
القضائي رقم )60( لس��������نة 1979، ولجنة مشروع قانون 
االجراءات املدني��������ة )املرافعات املدنية( ورئيس��������ًا للجنة 
)مش��������روع قانون االستمالك( رقم )12( لسنة 1981 الذي 
وضع اس��������س التعويض العادل لألراضي الزراعية عند 

استمالكها.
كم��������ا عمل رئيس��������ًا للجنة ف��������ي ضريبة العق��������ار ملدة تزيد 
على عشر س��������نوات ومثلها رئيس��������ًا للجنة االستئنافية 
في مديرية ضريبة الدخل العامة، وتولى رئاس��������ة هيئة 
صندوق تقاعد املحامني منذ تأسيس��������ه في س��������نة 1969 

وملدة اثنتي عشرة عامًا.
ولألستاذ حيدر العديد من البحوث واملقاالت التي نشرت 
ف��������ي الصحف واملجالت القانوني��������ة كما أنه قام بتدريس 
م��������ادة قانون املرافع��������ات املدنية لطلب��������ة املعهد القضائي 
لعدة س��������نوات وله مؤلف في شرح هذا القانون، وأشرف 
العديد من الرس��������ائل القانونية )املاجستير والدكتوراه( 
املقدمة في كليات القانون وش��������ارك عضوًا أو رئيسًا في 
لجان مناقشتها وشارك في عدد كبير من بحوث ترقية 
القض��������اة، وتدريس مادة القانون املدني، وله اس��������هامات 

ونشاطات اخرى في حقل القانون واالجتماع.

قضاة عراقيون

حيدر مهدي  صادق 


