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أكدت املحكمة املتخصصة بدعاوى النشر واإلعالم 
رّدها عش��������رات الدعاوى من السياسيني واملسؤولني 
ض��������د صحفيني خالل العام املاضي، وفيما أش��������ارت 
إحص��������اءات قضائية إلى أن عدد تلك الدعاوى يصل 
إلى نحو 80 قضي��������ة، عّبر قضاة املحكمة عن حرص 
القضاء العراقي عل��������ى ضمان حرية الرأي والتعبير 
املنص��������وص عليهم��������ا في الدس��������تور، مش��������يرين إلى 
أن القرارات وفرت مس��������احة كبي��������رة ملقدمي البرامج 

التلفزيونية في طرح أسئلتهم.
ويقول القاضي محمد حبيب املوس��������وي في حديث 
مع "القضاء"، إن "محكمة النش��������ر هي تجربة عراقية 
فري��������دة"، الفتًا إل��������ى "إصدارها ق��������رارات تخدم العمل 

ز الحري��������ات"، ورأى أن "توجه��������ات 
ّ
الصحف��������ي وتع��������ز

القضاء العراق��������ي في هذا الجانب تفوق من الناحية 
القانوني��������ة والواقعي��������ة عّم��������ا موج��������ود ف��������ي املنطقة 

العربية".
وتابع املوس��������وي، ال��������ذي نظر الدع��������اوى التحقيقية 
واملدنية لإلع��������الم طيلة العام املاض��������ي، أن "قراراتنا 
حصن��������ت االعالم��������ي إلى ح��������د كبي��������ر"، ويح��������ّدد أهم 
التوجه��������ات الت��������ي ص��������درت ب�"عدم مس��������ؤولية مقدم 
البرام��������ج عّما يرد على لس��������ان ضيوفه في الحوارات 

التلفزيونية أو اإلذاعية".
وبموج��������ب أحد قرارات املحكمة املصدق تمييزًا  فأن 
"حري��������ة الرأي والتعبير هي اس��������اس الحقوق املدنية 
والسياس��������ية ال��������واردة في الدس��������تور، حي��������ث تعتبر 

الزاوية واملرتكز لغيرها من الحقوق والحريات".

ويؤكد القرار أحقية "نقد مؤسسات الدولة بموجب 
الدس��������تور والقوانني النافذة"، وعد ه��������ذه الواجبات 
م��������ن "قبي��������ل الرقابة الدائمة واملس��������تمرة ط��������وال مدة 
حكم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة في مؤسسات 

الدولة ومنهم الوزير".
وش��������ّدد القرار القضائي على أن "االنتقاد من صميم 
العمل اإلعالم��������ي"، وذهب إل��������ى أن "الجهور من حقه 
االط��������الع عل��������ى م��������ا يجري ف��������ي محيط��������ه املحلي من 
حوادث".ويعود القاضي املوسوي ليقول إن "قرارات 
قليلة جدًا صدرت م��������ن املحكمة ضّد صحفيني تكاد 
ال تتجاوز اصاب��������ع اليد الواحدة رغم وجود دعاوى 
كثي��������رة". وأش��������ار إل��������ى أن "املحكم��������ة اعطت مس��������احة 
كبيرة من الحرية لإلعالمي ش��������رط أن ال يتجاوزها 
 الصحفي بالتعدي على الحرية الش��������خصية لآلخر 

أو النيل من سمعته".
وذكر القاضي الس��������ابق مللفات االع��������الم أن "املحكمة 
قامت برد العديد من الدع��������اوى ضّد صحفيني بعد 
م��������رور املدة القانونية املنص��������وص عليها في قانون 

املطبوعات رقم 206 لسنة 1968 البالغة 3 أشهر".
من جانبه، ذكر قاضي تحقيق االعالم محمد سلمان 
في تعليقه إلى "القضاء"، إن "املحكمة تعّد الصحفي 

حّر في ما يطرحه من أسئلة إلى ضيوفه".
وتابع س��������لمان أن "طرح االسئلة قد يتضمن عبارات 
يجده��������ا املدعي قذف��������ًا، لكن الصحفي غير مس��������ؤول 
عنه��������ا بوصف��������ه ينق��������ل ما ي��������رد خواطر الش��������ارع من 

استفهام حول عمل املسؤول".
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الق�ساء يرد دعاوى نح� 80 �سيا�سيا وم�س�ؤوال 
�سد �سحفيني العام املا�سي

بغداد/ سيف محمد

يس��������تغل أش��������خاص مزورون هجرة مواطنني إلى الخارج ليتم االنقضاض 
عل��������ى عقاراتهم، إال أن عملية التالعب بقيود العق��������ارات هذه ،غالبًا ما تتم 
بتواطؤ م��������ع بعض موظفي التس��������جيل العقاري، بحس��������ب قضاة ينظرون 
الدعاوى املدني��������ة. وأكد القضاة أن ثبوت واقع��������ة التزوير يؤدي إلى إحالة 
املتهمني عل��������ى محكمة التحقيق ومن ثم الجنايات، عل��������ى أن يقّرر القضاء 

إعادة العقار إلى مالكه األصلي حتى وان انتقل إلى أكثر من شخص. 
ويقول القاضي استبرق حمادي في حديث مع "القضاء"، "املحكمة سجلت 
الكثير من دعاوى إبطال قيد العقار ومفادها أن شخصًا يدعي بان عقاره 

انتقلت ملكيته أو سجل باسم شخص آخر".
وتاب��������ع أن "هذه العملية جرت دون أن يقوم املالك االصلي بالبيع، أو يوكل 
ش��������خصًا آخ��������ر، ولم يحضر إل��������ى دائرة التس��������جيل العق��������اري، أي انه يدعي 

بوقوع التزوير ويطلب إبطال قيد العقار وإعادته إليه".
وافاد بان "املزورين يس��������تهدفون العق��������ارات التي غالبا ما يكون أصحابها 
مقيم��������ني خارج العراق مما يس��������هل عملي��������ة التزوير وانتقالها بأس��������مائهم 
وبالتالي بيعها إلى عدة أش��������خاص". م��������ن جانبه قال القاضي جبار جمعة 
الالم��������ي تعليق��������ًا على املوضوع أن "للش��������خص الذي انتقل عق��������اره إلى اخر 
بالتزوير الحق بإقامة الدعوى أمام محكمة البداءة يطلب فيها إبطال قيد 

العقار وكافة القيود الالحقة وإعادته إليه".
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بغداد/ سحر حسين

ذك��������رت املحكمة التجارية أن بعض الش��������ركات 
والتجار يعم��������دون إلى وضع عالمات تجارية 
ش��������بيهة بامل��������اركات العاملية الش��������هيرة لخداع 
املس��������تهلك، بينما أكدت أن املش��������ّرع يحاس��������ب 
املعت��������دي عل��������ى العالم��������ات التجاري��������ة، وفيما 
لفتت إلى إمكانية حذفها عن الذي يقلدها أو 
يسرقها، أش��������ارت إلى أحقية الشركة األصلية 
ف��������ي املطالب��������ة بالتعويض عن األض��������رار التي 
لحق��������ت به��������ا نتيجة إيه��������ام الش��������ارع بوجود 

بضاعة أخرى ال تعود لها. 

ويقول أمير الشمري القاضي األول للمحكمة 
املتخصص��������ة بالدع��������اوى التجارية في حديث 
مع "القضاء"، إن "املشّرع العراقي يحاسب من 
يحاول االعتداء على العالمات التجارية منعًا 

لحصول أي خلط لدى املواطن".
وتابع الش��������مري أن "قس��������مًا من هذه الشركات 
تتخذ صورة ش��������تى في س��������بيل التحايل على 
القان��������ون"، مبين��������ًا أن "الغرض من��������ه هو إيهام 
الش��������ارع بأن الش��������ركة تحمل عالمات تجارية 
مش��������هورة من خالل اعتماد أس��������ماء قد تكون 

مشابهة إلى حد كبير".
ولف��������ت إل��������ى أن "ذلك يفض��������ي إلى لّب��������س لدى 

املستهلك"، وأضاف "أنه قَد يعتقد بأنه يقتني 
من األسواق السلعة ذات العالمة املعروفة".

ويرى الشمري أن "تعامل املحاكم املتخصصة 
يك��������ون بح��������ذر أكثر ف��������ي ما يخ��������ص العالمات 

التجارية املشهورة لوجود جمهور لها".
وفيما نبّه إلى أن "الحماية القانونية موجودة 
لجميع أنواع العالمات س��������واء كانت الرائجة 
أو غير املعروفة"، شّدد على أن "الحماية تأتي 
بنح��������و أكب��������ر عل��������ى العالمات املش��������هورة دون 

اشتراط إتمام عملية التسجيل".
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�سبط مزّورين ا�ست�ل�ا على 
عقارات م�اطنني مهاجرين

جتار يراوغ�ن امل�ستهلك بعالمات �سناعية م�سابهة للماركات ال�سهرية 
بغداد/ عدنان صبيح

أشادت محكمة قوى االمن الداخلي 
التابعة لوزارة الداخلية، بالس��������لطة 
القضائي��������ة االتحادي��������ة، مؤك��������دة أن 
خب��������رات القضاة س��������اهمت في دعم 
طواقمه��������ا التي تتك��������ون من ضباط، 
فيم��������ا أش��������ارت إل��������ى ان إجراءاتها ال 
تختل��������ف كثي��������رًا عم��������ا موج��������ود في 

محاكم القضاء االعتيادي. 
وق��������ال الل��������واء ص��������ادق ف��������رج رئيس 
محكم��������ة التميي��������ز ف��������ي محاكم قوى 

األم��������ن الداخل��������ي ف��������ي حدي��������ث م��������ع 
"القضاء"، إن "عملنا يأتي بدياًل عن 
املحاكم العس��������كرية الت��������ي كانت في 

العراق قبل العام 2003".
االم��������ن  "محاك��������م  أن  ف��������رج  وتاب��������ع 
بموجب  ش��������كلت  الس��������تة  الداخل��������ي 
قانون��������ني ص��������درا ف��������ي الع��������ام 2008، 
االول للعقوب��������ات واآلخ��������ر ألص��������ول 

املحاكمات الجزائية".
وأوض��������ح أن "االختص��������اص املكاني 
اقليم كردس��������تان  االولى  للمحكم��������ة 
لكنه��������ا ألغيت، فيما تختص الثانية 

باملحافظات الشمالية، وهي: نينوى 
وصالح الدين وكركوك".

وأوضح أن "املحكمة الثالثة تخضع 
لها بغداد/ جانب الرصافة، إضافة 
إلى ديالى وواس��������ط"، فيما أشار إلى 
أن "بغ��������داد/ جانب الك��������رخ واألنبار 
وقوات الش��������رطة االتحادية تخضع 

إلى املحكمة الرابعة".
واستطرد أن "والية املحكمة الخامسة 
عل��������ى مناط��������ق الفرات األوس��������ط، أما 
املحافظ��������ات الجنوبية فهي تخضع 

إلى املحكمة السادسة".

اما ع��������ن محكمة تمييز ق��������وى االمن 
الداخلي، أجاب فرج بأنها "تختص 
بالنظر في القضايا التي ترسل إلى 

محاكمنا لغرض التدقيق".
وع��������ن آلية اج��������راءات التمييز مللفات 
قوى االم��������ن الداخل��������ي، رّد فرج "أننا 
نس��������تقبل اللوائح التمييزية، ونقوم 
بإرسال كتاب إلى املحكمة املختصة  
لجلب إضبارة الدعوى، ويمكن ألي 

طرف فيها اللجوء إلى هذا الحق". 

التفاصيل ص5

حماكم ق�ى االأمن: نرتبط بالداخلية.. وال�سلطة الق�سائية تدعمنا

بغداد/ دعاء آزاد

أخذت مش��������كالت برام��������ج التواصل 
الحديثة تتصاعد في العراق على 
نطاق واسع، ففيما تشهد محاكم 
األحوال الشخصية يوميًا عشرات 
ه��������ذه  تس��������ببها  الت��������ي  الدع��������اوى 
البرامج، أخ��������ذت املحاكم الجنائية 
أيضًا تستقبل جرائم قتل ارتكبت 
ه��������ذه  بوس��������اطة  التواص��������ل  بع��������د 

املواقع.
ننش��������رها  مرّوع��������ة  حادث��������ة  وف��������ي 
ف��������ي هذا الع��������دد تتش��������كل الجريمة 
في العاصم��������ة بغداد عب��������ر برامج 
ابت��������داًء  االجتماع��������ي  التواص��������ل 
بالخيانة الزوجية وانتهاء بالقتل، 
وهو أس��������وأ مصير متخّيل ألسرة 

كانت تعيش باستقرار.
وتقول أوراق الدع��������وى أن )حيدر( 

الذي يعمل ش��������رطيًا في الكاظمية 
تلق��������ى وهو نائ��������م في س��������ريره في 
الطاب��������ق األرضي ب��������داره إطالقتني 
في ال��������رأس، هرع��������ت زوجت��������ه إليه 

وهو يلفظ آخر أنفاسه. 
وتروي الزوجة التي شاهدت فتحة 
الرصاص��������ة في جبهته أنه أمس��������ك 
بيدها ونظر إليها فنطق باسمها 
ول��������م يكم��������ل، كان قد فق��������د حياته، 
فأس��������رعت الزوج��������ة إل��������ى الهات��������ف 
وكان  وأخبرته،  بشقيقه  واتصلت 
أن حضر بصحبة رجال الش��������رطة، 
فأخبرتهم بأن القاتل كان مجهواًل، 
ولم تستطع التعرف على مالمحه 

ألنه كان سريعًا، كما وصفت.
قب��������ل ي��������وم الحادثة بأش��������هر كانت 
تقضي الزوجة ليلة مبيت زوجها 
مخف��������رًا في عمل��������ه، س��������هرات على 
هاتفه��������ا ال��������ذي جلب لها عش��������يقًا 

ويطف��������ئ  اللي��������ل  وحش��������ة  يؤن��������س 
فراغها، إال أن هذه العالقة ما لبثت 
أن تحولت جدية بس��������رعة، فهي لم 
تراع كثي��������رًا إنها ام��������رأة متزوجة، 
فقد كان كل ش��������يء مختلفًا مع هذا 
تبادلت  الذي  االلكتروني  العشيق 
والص��������ور  الرس��������ائل  آالف  مع��������ه 
والفيديوه��������ات، ب��������دا له��������ا بش��������كل 

يوحي أنه أقرب من زوجها إليها.
كان متن��������زه ال��������زوراء ش��������اهدًا على 
أول لقاء حدث بينهما غير أن هذا 
اللق��������اء كان األخي��������ر أيض��������ًا خارج 
الدار، فقد اتفقا على كل شيء عبر 
الشاش��������ات الصغيرة، وأعدا خطة 
لرس��������م خارطة املستقبل بعيدًا عن 
كل م��������ا يحيطهما حتى لو كلفهما 

ذلك حياة إنسان وتهديم أسرة.
ف��������ي اليوم التالي للق��������اء، وهو يوم 
اس��������تراحة زوجها، حضر العشيق 

إل��������ى الدار بع��������د أن اس��������تدل عليها 
بواس��������طة الزوج��������ة فصع��������دت ب��������ه 
إلى الطاب��������ق الثان��������ي فاختليا في 
الغرف��������ة، حتى أنه��������ا كانت تحضر 
لها الطعام والش��������راب إلى الغرفة، 
وح��������ال حض��������ور ال��������زوج، كانت قد 
خبأت قرينته عش��������يقها في خزانة 

املالبس.
لم تشوش له ظلمة "الخزانة" أفكاره 
وخططت��������ه التي اتخذها مس��������بقًا، 
كان يحمل مسدسا وينتظر ساعة 
الصفر، ويوهم نفس��������ه ب��������أن حياة 
ش��������اعرية تقب��������ع بع��������د رصاصتني 

فقط.
تلقى العشيق الخبر بأن الشرطي 
ق��������د خلد إلى النوم في إحدى غرف 
الطاب��������ق األرض��������ي، كانت الس��������اعة 
تش��������ير إلى الثالثة والنصف فجرًا 
ف��������ي ي��������وم ش��������تائي بش��������هر كانون 

األول. اس��������تجمع ق��������واه وهبط من 
السلم على أطراف أصابعه فوجد 
الضحي��������ة منتظ��������رًا بن��������وم عميق، 
وبحرك��������ة قاتل غي��������ر خبير ضغط 
أعلى جبهة الزوج النائم ضغطتني 

على الزناد، وهرب مسرعًا.
ج��������اءت الزوج��������ة بس��������رعة لتتفقد 
زوجه��������ا فوجدته في آخ��������ر لحظة 
من الحياة، عاينها ولفظ اس��������مها 
فلم يكمل، فقد كان موته أسرع من 
أن يقول ش��������يئًا. وبع��������د أن اتصلت 
بشقيقه وحضرت الشرطة سجلت 
أن الجريم��������ة ض��������د مجهول إلخفاء 
وطم��������س معاملها، إال أن ش��������يئا ما 
تحرك داخلها عندما شهدت هول 
املوقف وبعد االستجواب اعترفت 

سريعًا بكل شيء.

 التفاصيل ص 4

جنايات الرصافة: اإلعدام لقاتلة اشتركت مع مدان آخر بقتل زوجها

ع�سيق يف خزانة املالب�س: امراأة ت�سرع زوجها ب�ا�سطة رجل اأغرم بها عرب "في�سب�ك"

في بدء كل س��������نة جدي��������دة تحرص الس��������لطة القضائية االتحادية 
على إيضاح إستراتيجيتها العامة ملسيرة العطاء والتطوير في 
مؤتم��������ر عام تحضره وس��������ائل اإلعالم ويتم ع��������رض ما تم انجازه 
م��������ن خطط القضاء وما قدمته األجه��������زة واملحاكم املرتبطة به من 

خدمات للمواطن في انجاز الدعاوى واملعامالت.
كان الع��������ام املاض��������ي عامًا مليئًا بالنش��������اط والعمل ال��������دؤوب، فقد 
أنجزت املحكمة الجنائية املركزية 27545 دعوى في دور التحقيق 
و6364 دعوى في دور املحاكمة أما املحكمة املتخصصة بقضايا 
النزاه��������ة فقد أنجزت 3298 دعوى ف��������ي دور التحقيق و642 أخرى 
في دور املحاكمة إضافة إلى ما تّم انجازه من دعاوى ومعامالت 

في رئاسات االستئناف في املحافظات واملحاكم املرتبطة بها. 
أما في مس��������يرة التطوير القضائي فقد تم انجاز مدونة الس��������لطة 
القضائية التي تتضمن القوانني املنظمة للعمل القضائي وأخذت 
طريقها للتش��������ريع وحس��������ب السياقات الدس��������تورية, كما تم إقرار 
إجراءات جديدة في تفعيل دور االدعاء العام في متابعة الدعاوى 
الجزائية في دوري التحقيق واملحاكمة السيما املتعلقة بالنزاهة 
واإلرهاب وتش��������كيل شعبة في رئاسة االدعاء العام ملتابعة تنفيذ 

ملفات االسترداد للمتهمني الهاربني.
كان��������ت هن��������اك أيضًا وقف��������ة لتطوير أس��������لوب اإلش��������راف القضائي 
على املحاكم وذلك بقيام رؤس��������اء االس��������تئناف شخصيا بجوالت 
إشرافية على املحاكم كافة في املنطقة االستئنافية للوقوف على 
سير العمل فيها ومعالجة معوقاته مع ما تقوم به هيئة اإلشراف 
القضائي بواسطة منتسبيها من مهام وفقا للقانون, إضافة إلى 
وجوب اجتماع مجالس االستئناف في أول خميس من كل شهر 
الستعراض مسيرة املنطقة االس��������تئنافية وتشخيص السلبيات 
إن وج��������دت ووضع الحلول ملعالجتها واتخاذ التوصيات بش��������أن 
تغيي��������ر مواقع القض��������اة في املنطق��������ة االس��������تئنافية والتعاون مع 

وسائل اإلعالم في املناطق االستئنافية إلظهار الحقائق. 
إن ما تقدم من انجازات وتطوير – وغيرها لم يتس��������ن لنا ذكرها- 
تحققت بفض��������ل تضحيات وتفان��������ي وتكاتف أعض��������اء وموظفي 
الس��������لطة القضائية االتحادي��������ة مع بعضهم وجه��������ود املخلصني 
الذي��������ن بذلوا طاقاته��������م لتقديم الخدمة القضائي��������ة للمواطن رغم 
التحدي��������ات الت��������ي يواجهونه��������ا.. اال أنه مازال هن��������اك الكثير الذي 
يش��������كل -بال شك- دافعًا للقائمني على السلطة القضائية ملزيد من 

االنجازات والتطوير.

ال�سلطة الق�سائية االحتادية 
اإجنازات وتط�ير

satar_bayrkdar@yahoo.com
قصور القضاء .. الوجه المشرق للعدالة في العراق/ عدسة فالح المالكي 

4 ماليني دينار حدًا أعلى للتعويض عن القذف.. ومحكمة النشر متنح مقدمي البرامج حرية أكبر  

الحماية القانونية للحق 
في الخصوصية

المشّرع يتيح للمرأة فسخ 
عقد زواجها قبل الزفاف 

مقابل إرجاعها لـ"النيشان"

األعراف وحياء النساء وراء 
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باحة المحكمة التجارية في بغداد.. ارشيف

بغداد/ سيف محمد

ويقول القاضي استبرق حمادي في 
حديث مع "القضاء"، "املحكمة سجلت 
الكثير م��������ن دعاوى إبطال قيد العقار 
ومفاده��������ا أن ش��������خصًا يدع��������ي ب��������ان 
عقاره انتقلت ملكيته أو سجل باسم 

شخص آخر".
وتابع أن "هذه العملية جرت دون أن 
يقوم املالك االصلي بالبيع، أو يوكل 
ش��������خصًا آخر، ولم يحضر إلى دائرة 
التس��������جيل العق��������اري، أي ان��������ه يدعي 
بوق��������وع التزوير ويطل��������ب إبطال قيد 

العقار وإعادته إليه".
أوض��������ح  املحكم��������ة  إج��������راءات  وع��������ن 
حم��������ادي "عند إقام��������ة الدعوى نطلب 
صورة طب��������ق األصل إلضبارة العقار 
والتصرف��������ات  قي��������د  ص��������ورة  وآخ��������ر 

الجارية عليه".
وتاب��������ع "كم��������ا نطل��������ب م��������ن املدعي أن 
يق��������دم مقاييس أخرى، كأي س��������ندات 
تحم��������ل توقيعه او بصمت��������ه في فترة 
سابقة او على األقل معاصرة وقريبة 
لعملي��������ة البي��������ع"، عازيا ذل��������ك إلى "ان 
املالك األصل��������ي قد يك��������ون بعدها قد 
باع وق��������ام بتغيير توقيعه"، مش��������يرا 
الى ان "املحكمة أيض��������ا تطلب خبراء 
من مديري��������ة األدلة الجنائية للتحقق 

من واقعة التزوير".

 وغالبا تبدأ املحكم��������ة بثالثة خبراء 
وان لم يقتنع الطرفان باإلمكان طلب 
خمسة خبراء أو سبعة حتى يتحقق 

اإلقناع، كما يقول حمادي.
وزاد "عن��������د ثب��������وت واقع��������ة التزوي��������ر 
يح��������ال املته��������م ومن تع��������اون معه إلى 
محكمة التحقيق ومن ثم إلى محكمة 
الجنايات عن جريمة التزوير"، الفتا 
إل��������ى أن "محكم��������ة البداءة تس��������تأخر 
الدعوى البدائية لحني حسم الدعوى 
الجزائي��������ة وص��������دور ق��������رار به��������ا ليتم 
االس��������تناد علي��������ه عند نظ��������ر الدعوى 

البدائية ".
وأوضح حم��������ادي أن "املحكمة تصدر 
بعده��������ا ق��������رارا بإبط��������ال قي��������د العقار 
وكاف��������ة القيود الالحق��������ة وإعادته إلى 
مالك��������ه األصلي حت��������ى وان انتقل إلى 

أكثر من شخص".
وكش��������ف عن ط��������رق عدي��������دة للتزوير 
"منه��������ا انتحال صف��������ة املالك األصلي 
بقيام شخص من خالل االطالع على 
إضب��������ارة العقار والت��������ي يوجد فيها 
مستمس��������كات صاحب العق��������ار ورقم 
العقار"، مبينا ان "هذه الطريقة ال تتم 
إال بالتعاون م��������ع احد موظفي دائرة 

التسجيل العقاري".
بتصوي��������ر  امل��������زور  "يق��������وم  وزاد 
أخ��������رى  املستمس��������كات، واس��������تصدار 
جدي��������دة )ب��������دل ضائ��������ع( باس��������م مالك 

العق��������ار األصلي ثم يق��������وم بفتح بيان 
بدائرة التسجيل العقاري وبيعه إلى 

شخص آخر".
واس��������تكمل حمادي أن "هناك طريقة 
تزوير أخرى تتم عبر قيام ش��������خص 
بتزوير وكالة عامة مطلقة أو خاصة 
بالعق��������ار من خ��������الل قيام الش��������خص 
املنتحل صفة املالك األصلي بالتزوير 
بإعط��������اء وكال��������ة عامة لش��������خص آخر 

ليقوم بالبيع بموجب هذه الوكالة".
واف��������اد ب��������ان "املزوري��������ن يس��������تهدفون 
العق��������ارات الت��������ي غالب��������ا م��������ا يك��������ون 
العراق  أصحابه��������ا مقيم��������ني خ��������ارج 
مما يسهل عملية التزوير وانتقالها 
بأسمائهم وبالتالي بيعها إلى عدة 

أشخاص".
من جانب��������ه قال القاضي جبار جمعة 
الالم��������ي تعليق��������ًا عل��������ى املوض��������وع أن 
"للشخص الذي انتقل عقاره إلى اخر 
بالتزوير الح��������ق بإقامة الدعوى أمام 
محكم��������ة البداءة يطل��������ب فيها إبطال 
قي��������د العق��������ار وكافة القي��������ود الالحقة 

وإعادته إليه".
إل��������ى  ف��������ي تصري��������ح  الالم��������ي  ودع��������ا 
"القض��������اء"، إل��������ى "إقامة دع��������وى أمام 
محكم��������ة التحقي��������ق أواًل عن��������د وقوع 
التزوي��������ر عل��������ى م��������ن ق��������ام بالتزوي��������ر 
واملتعاونني معه حتى يس��������تند على 
ق��������رار الحك��������م الجزائ��������ي أثن��������اء نظ��������ر 

الدعوى البدائية ".
ونب��������ه الى ان "اغل��������ب املدعني يقيمون 
الدع��������وى أم��������ام محكمة الب��������داءة وال 
يح��������ال املدع��������ى علي��������ه إل��������ى محكم��������ة 
التحقي��������ق اال بطلب م��������ن املدعي على 
ان يجد قرائن تثب��������ت صحة ادعائه"، 
فيم��������ا أش��������ار ال��������ى ان "املحكم��������ة تلزم 
املدع��������ي بتقديم كفالة ش��������خصية او 

نقدية ضمانًا لحق الطرف اآلخر".
وفي ح��������ال انتق��������ال العق��������ار إلى عدة 
أش��������خاص حس��������ني النية ال يعلمون 
بالتزوير وقد يقسم العقار او يتوفى 
املش��������ترون ويصار الى ورثتهم، يبني 
الالم��������ي أنه "ف��������ي هذه الحال��������ة تبطل 
جميع القيود الالحقة لعملية التزوير 

ويرجع العقار إلى مالكه األصلي".
واس��������تدرك ب��������ان "جميع األش��������خاص 
يج��������ب أن يمثل��������وا ف��������ي الدع��������وى إلى 
جان��������ب املدعى علي��������ه، كمدعى عليهم 
وان كل ش��������خص من ه��������ؤالء له الحق 
بإقام��������ة دعوى على من اش��������ترى منه 

العقار يطلب فيها إعادة البدل".
 وزاد "قد يكون الضرر كبيرا بالنسبة 
لهؤالء الن من قام بالتزوير محترف 
قد ابرز عنوان س��������كن مزيف��������ًا او غير 

محل سكنه".
وذك��������ر الالمي "إحدى حاالت التالعب 
بالعقارات، وهي عندما يتوفى مالك 
العقار وبطمع م��������ن احد الورثة يقدم 

إل��������ى محكم��������ة األح��������وال الش��������خصية 
ش��������هادة نف��������وس بج��������زء م��������ن الورثة 

وليس جميعهم".
ويوض��������ح أن "املدع��������ى علي��������ه يخف��������ي 
بعض اس��������ماء اخوت��������ه او زوجة األب 
وينقل العقار باس��������م بع��������ض الورثة 

فقط تعمدا وطمعا".
 واس��������تكمل قائ��������اًل "عند عل��������م الورثة 
اآلخرين يقيم��������ون دعوى ابطال قيد، 
لكن ف��������ي هذه الحالة بما أن القس��������ام 
ه��������و صحيح لكن في��������ه إخفاء لبعض 
األس��������ماء فيصار الى التعويض الن 

املدعي مالك لحصته".
الحال��������ة  "ه��������ذه  الالم��������ي  يعتب��������ر  وال 
تزويرا ألن الذي حضر هو مالك فعاًل 
للعقار لكن تجاوز على حصة الورثة 
االخري��������ن"، مش��������يرا ال��������ى ان "من حق 
الورث��������ة االخرين الرج��������وع الى البائع 
لحصصهم بالتعويض ويبقى القيد 
باس��������م من انتقل ل��������ه العقار صحيحا 

تالفيا للضرر واستقرار املعامالت".
وأّك��������د ان "املحكم��������ة تتخ��������ذ إجراءات 
شديدة للحد من هذه الجريمة"، فيما 
دعا وزارة العدل الى اتخاذ إجراءات 
أكثر ش��������دة وصرامة وإتب��������اع الطرق 
الرسمية الس��������ليمة ومنع أي شخص 
ع��������دا املال��������ك باالط��������الع عل��������ى أوليات 

العقارات وسجالتها".
وعن اج��������راءات محكمة التحقيق افاد 
قاض��������ي التحقي��������ق قتيب��������ة بديع في 
إل��������ى "القض��������اء"، ان "املحكمة  تعليقه 
تدون اقوال املشتكي وتطلب اضبارة 
العقار وكافة أولياته، بعد ذلك إجراء 
املضاه��������اة والتطبيق على عقد البيع 

والسند".
وأشار بديع إلى أنه "بثبوت التالعب 
يح��������ال املتهم ومن معه م��������ن موظفي 
التس��������جيل عل��������ى محكم��������ة الجنايات 

إلجراء محاكمتهم".
ون��������ّوه قتيبة بأن "موظف التس��������جيل 
العق��������اري ق��������د يح��������ال كمس��������اهم ف��������ي 
جريمة تزوير إذا ما ثبت تواطؤه مع 
املزور، اما اذا ثبت ان الجريمة وقعت 
نتيجة خط��������أ او إهمال منه فتفرد له 
دعوى وفق املواد الت��������ي تعاقب على 

اإلهمال الوظيفي".

أغلب الضحايا خارج العراق.. ومضاهاة التواقيع حتسم النزاع

مزّورون ي�ستغل�ن "البدل ال�سائع" وت�اط�ؤ م�ظفني 
يف اال�ستيالء على العقارات

�سة حتا�سب مقلدي العالمات التجارية  حماكم متخ�سّ
تالفيًا لغ�س امل�ستهلكني

االأعراف وحياء الن�ساء وراء انخفا�س 
ق�سايا التحّر�س

بغداد/ سحر حسين

أك�����دْت م��ح��ك��م��ة م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ب���غ���داد أن 
امل���ش���ّرع ي��ح��اس��ب امل��ع��ت��دي ع��ل��ى العالمات 
التجارية، وفيما لفتت إلى إمكانية حذفها 
ع����ن ال������ذي ي���ق���ل���ده���ا أو ي���س���رق���ه���ا، أش�����ارت 
إل���ى أح��ق��ي��ة ال��ش��رك��ة األص��ل��ي��ة ف��ي املطالبة 
بها  لحقت  التي  األض���رار  ع��ن  بالتعويض 
ال����ش����ارع ب����وج����ود بضاعة  ن��ت��ي��ج��ة إي����ه����ام 

أخرى ال تعود لها. 
ال����ق����اض����ي األول  ال����ش����م����ري  وي�����ق�����ول أم����ي����ر 
للمحكمة املتخصصة بالدعاوى التجارية 
في حديث مع "القضاء"، إن "املشّرع العراقي 
يحاسب من يحاول االعتداء على العالمات 
ال���ت���ج���اري���ة م��ن��ع��ًا ل��ح��ص��ول أي خ��ل��ط لدى 

املواطن".
وتابع الشمري أن "قسمًا من هذه الشركات 
تتخذ صورة شتى في سبيل التحايل على 
القانون"، مبينًا أن "الغرض منه هو إيهام 
الشارع بأن الشركة تحمل عالمات تجارية 
مشهورة من خالل اعتماد أسماء قد تكون 

مشابهة إلى حد كبير".
ول��ف��ت إل��ى أن "ذل���ك يفضي إل��ى ل��ّب��س لدى 
ق���َد يعتقد بأنه  "أن����ه  امل��س��ت��ه��ل��ك"، وأض����اف 
العالمة  ذات  السلعة  األس����واق  م��ن  يقتني 

املعروفة".
املحاكم  "ت�����ع�����ام�����ل  أن  ال�����ش�����م�����ري  وي����������رى 
املتخصصة يكون بحذر أكثر في ما يخص 
امل���ش���ه���ورة لوجود  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���الم���ات 

جمهور لها".
القانونية  "ال��ح��م��اي��ة  أن  إل����ى  ن���ب���ّه  وف��ي��م��ا 
م���وج���ودة ل��ج��م��ي��ع أن�����واع ال��ع��الم��ات سواء 

امل����ع����روف����ة"، شّدد  ال���رائ���ج���ة أو غ��ي��ر  ك���ان���ت 
ع��ل��ى أن "ال��ح��م��اي��ة ت��أت��ي بنحو أك��ب��ر على 
إتمام  اش���ت���راط  امل��ش��ه��ورة دون  ال��ع��الم��ات 

عملية التسجيل".
معايير  التجارية  املحكمة  قاضي  ويحّدد 
الشهرة للعالمة التجارية في ان "انتشارها 
ال���ب���الد"، مسترسل "أي أن  ي��ت��ج��اوز ح���دود 

لها جمهور في عدد من دول العالم".
التي تتخذ املحكمة  ال��ق��رارات  وع��ن نوعية 
ع���ن ه����ذه ال����دع����اوى، أج�����اب ال��ش��م��ري إنها 
املشابهة  ال��ع��الم��ة  ح���ذف  ع��ل��ى  تقتصر  "ال 
االم  امل��ش��ه��ورة"، وذك��ر "يحق للشركة  لتلك 
التي  األض����رار  ع��ن  بالتعويض  ت��ط��ال��ب  أن 
ل��ح��ق��ت ب��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة وق����وع ج��م��ه��وره��ا في 

لبس قد يؤدي إلى أضعاف الثقة بها".

التجارية  العالمات  ذكر خبير  من جانبه، 
س��ل��م��ان ح��م��ي��دي دوش����ان ف��ي تعليقه إلى 
"القضاء"، إن "حسم هذا النوع من الدعاوى 
ب��ن��ح��و ع����ام االس��ت��ع��ان��ة بالخبرة  ي��ت��ط��ل��ب 

الفنية املتخصصة".
وأضاف أن "الخبير يباشر اعماله بتقدير 
التشابه واالختالف بني العالمتني"، منوهًا 
إلى "أننا ننظر إلى الشكل العام لكل منهما، 
البسيطة  أو االختالفات  الجزئيات  وليس 
السلعة  وصنف  العالمة  شهرة  عن  فضاًل 

املسجلة عالمتها".
ويّشير دوشان إلى نوعني من الخرق الذي 
يحصل على هذا الصعيد، متابعًا أن "لكل 
ال��ت��ي فرضها  منهما ش��روط��ه وال��ع��ق��وب��ات 

القانون على املخالف".

وب���نّي أن "ال��ن��وع األول م��ن ال��ل��ب��س يحصل 
ب���رغ���م ال��ت��س��ج��ي��ل ال���رس���م���ي ل��ل��ع��الم��ة، لكن 
املوظف املختص يقع في خطأ بتشخيص 

التشابه".
وقال إن "صاحب العالقة االصلي له الحق 
ف��ي االع���ت���راض م��ن خ���الل رف���ع دع���وى أمام 

املحكمة لشطب العالمة املشابهة".
وأورد دوشان أن "النوع االخر الذي يحصل 
من  تجارية مشابهة  استحداث عالمة  في 
إلى  منوهًا  التسجيل"،  عملية  انجاز  دون 
"اح��ق��ي��ة ص��اح��ب ال��ع��الق��ة ف���ي ه���ذه الحالة 

املطالبة بالتعويض أيضًا".
"الخطأ  أن  ال����ق����ض����ائ����ي  ال���خ���ب���ي���ر  وي�����ج�����ّد 
العالمة  على  االع��ت��داء  أن���واع  يمثل جميع 
التجارية ملشهورة سواء كان عبر التزوير 
أو التقليد أو استعمالها بسوء نية لغرض 

ايهام الشارع عن منتجات معينة".
 واف��اد ب��أن "امل��ش��ّرع ال يفّرق بني الضّررين 
يوجب  ف����ك����اله����م����ا  وامل�������ع�������ن�������وي،  امل�������������ادي 
التعويض في حال اثباته بجميع الوسائل 

التي نص عليها القانون".
 وأستطرد دوشان أن "املحكمة تتخذ كافة 
االج���راءات ملنع املعتدي من االستمرار في 
عالمته، وإزالة الضرر عن صاحب العالقة، 
يعيد  بما  ل��ه  املناسب  التعويض  وإي��ج��اد 

الحق ألصحابه".
يشار إلى أن السلطة القضائية االتحادية 
املتخصصة  امل����ح����ك����م����ة  اس����ت����ح����دث����ت  ق������د 
بالدعاوى التجارية في العام 2010، اسهم 
ذلك في ايصال رسائل اطمئنان وثقة لدى 
جميع الشركات بوجود قضاء متخصص 

ينظر منازعاتهم.

بغداد/ عدنان صبيح

الجرائم  ف��ي  بالنظر  متخصصون  ق��ض��اة  ي��رب��ط 
انخفاض شكاوى التحرش باألعراف املجتمعية 
وال����ع����ش����ائ����ري����ة وخ����ش����ي����ة ب����ع����ض ال����ن����س����اء على 
القضايا  م��ن  ن��وع  ع��رض هكذا  سمعتهن بسبب 
اشاروا  وفيما  امل��ح��اك��م،  على  الخصوصية  ذات 
الظاهرة  تبلغ مستوى  ل��م  الجريمة  ه��ذه  أن  إل��ى 
ال��ع��راق��ي يعاقب مرتكبها  امل��ش��ّرع  أك���دوا أن  بعد، 
بالحبس ملدة سنة أو الغرامة املالية، بغض النظر 

عن جنسه أو قربه من الضحية.
النساء  "أغلب  أن  الجابري  عماد  القاضي  وي��رى 
ال ي��ق��م��ن ب��ت��ح��ري��ك ش���ك���وى ع����ن ج����رائ����م تحرش 
تطالهن"، وأرجع خشيتهن إلى "ارتباط املوضوع 

بجوانب عشائرية".
وف���ي م��ق��اب��ل ذل���ك ي��ق��ول ال��ج��اب��ري ف��ي ح��دي��ث مع 
"ال��ق��ض��اء"، إن "ال��ح��اح م��رت��ك��ب ه���ذه ال��ج��ري��م��ة في 
م��ض��اي��ق��ة امل������رأة ق���د ي��ج��ع��ل��ه��ا ت���خ���رج م���ن دائ����رة 
الصمت وتلجأ مباشرة إلى اإلجراءات القانونية 

ألخذ حقها".
واوض��ح أن "املشّرع العراقي تطرق إلى التحرش 
في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، وأفرد 
بالجرائم  ع��ن��وان  تحت   )402،401،400( امل���واد  ل��ه 
تزيد  م��دة ال  الحبس  بالحياء، وعقوبتها  املخلة 

عن سنة أو غرامة مالية". 
وأشار الجابري إلى أن "الواقعة بحاجة إلى أدلة 
لكي يتم تجريم مرتكبها وفي مقدمة تلك األدلة 
الشهود"، مشيرًا إلى أن "التحرش يتضمن الكالم 
املخل بالحياء الذي ال ينسجم وطبيعة األعراف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة". وش����ّدد ع��ل��ى "وج����ود أف����راد تابعني 
ل��ل��ش��رط��ة ي��ن��ت��ش��رون ف���ي األم���اك���ن ال��ع��ام��ة لرصد 
تلك الحاالت وإلقاء القبض على املتحرش بغية 
أن  إل��ى  القانونية بحقه"، الفتًا  اتخاذ اإلج���راءات 

امام  ش��اه��دة  ت��ع��ّد  املتهم  على  القابضة  "امل��ف��رزة 
القضاء على الواقعة".

ال�����ج�����اب�����ري- بني  -ب����ح����س����ب  امل������ش������ّرع  ي�����ف�����رق  وال 
"شخصية املتحرش سواء كان على عالقة عائلية 
باملرأة ام ال"، الفتًا إلى "أننا أمام جريمة وننظرها 
وفق القانون، وبالتالي يصدر القرار من محكمة 

املوضوع بحسب األدلة املتوفرة".
لكن الجابري يشير إلى أن "صدور بعض الكلمات 
ن��س��اء يختلف تفسيره بني  ت��ج��اه  م��ن أش��خ��اص 
بيئة واخرى"، متابعًا "ليس كل ما يعتبر تحرشًا 

في االماكن الريفية يعّد كذلك في املدن".
وع��ّرف القاضي الجابري امل��واد القانونية املخلة 
أن��ه��ا "أي ك��الم ي��ص��در م��ن شخص  بالحياء على 
أو فعل س���واء ك��ان ذك���را أو ان��ث��ى"، منبهًا إل��ى أن 
التفصيل  وت��رك  العموميات  إل��ى  "القانون تطرق 

إلى املحكمة وفق بيئة اطراف الدعوى".
من جانبه، أفاد القاضي الثاني علي حسني نجم 
ف��ي تصريح إل��ى "ال��ق��ض��اء" ب��أن جريمة التحرش 
أنها  إل��ى  "متواجدة على مستوى ضيق"، منبهًا 
الظاهرة"، وعّدها "حاالت  تبلغ بعد مستوى  "لم 
فردية تتم بني الحني واالخ��ر في مناطق متفرقة 

من العاصمة".
ان���خ���ف���اض دعاوى  "ارت����ب����اط  ن��ج��م  ي��س��ت��ب��ع��د  وال 
املجتمعية،  ب����األع����راف  ال���ن���س���اء  ع��ل��ى  ال���ت���ح���رش 
وخشيتهن على سمعتهن من طرح هكذا شكاوى 

أمام املحاكم".
وت���ح���ّدث ع���ن "دع�����اوى وردت إل���ى ال��ق��ض��اء بهذا 
الشأن، في بعضها نتوصل إلى ان الرجل لم يكن 

يقصد فيها اإلساءة او خدش حياء املشتكية".
 وأكمل بالقول "في حاالت يتطلب منا اللجوء إلى 
خبير يقدر تقريره إلى املحكمة وفقًا للقانون من 
أجل حسم الخالف حول الكالم الذي يعّد خدشًا 

بالحياء من عدمه".

القاضي قتيبة بديع القاضي جبار الالمي القاضي استبرق حمادي

العقوبة تطال مرتكبها ذكرًا كان أم أنثى  الشركات العاملية بإمكانها إقامة الدعوى بغض النظر عن إجراءات التسجيل

جرمية مت�يل االرهاب 
قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

يس��������عى املشرع دائمًا إلى سن التش��������ريعات التي تتماشى والظروف 
االقتصادي��������ة واالجتماعي��������ة والسياس��������ية للبلد وملواجه��������ة جريمة 
تموي��������ل اإلرهاب، فقد اصدر املش��������رع قانون مكافحة غس��������يل األموال 
وتموي��������ل اإلره��������اب املرقم 39 لس��������نة 2015 والذي نش��������ر ف��������ي جريدة 
الوقائع العراقية 4387 ف��������ي 2015/11/16 وقد عرف تمويل اإلرهاب 
كل فع��������ل يرتكبه اي ش��������خص يقوم بأية وس��������يلة كانت مباش��������رة أو 
مباش��������رة بإرادته بتوفير األموال أو جمعها أو الش��������روع في ذلك من 
مصدر ش��������رعي أو غير شرعي بقصد استخدامها مع علمه بأن تلك 
األموال ستس��������تخدم كلي��������ا أو جزئيا في تنفيذ عمل إرهابي س��������واء 
وقع��������ت الجريمة ام لم تقع وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها 

هذا الفعل او يتواجد فيها اإلرهابي أو املنظمة اإلرهابية.
 وبموج��������ب القان��������ون الجديد أس��������س مكتب ملكافحة جريمة غس��������يل 
األم��������وال وتموي��������ل اإلرهاب في البن��������ك املركزي العراق��������ي وان تمويل 
اإلره��������اب وفق��������ا لتعريف التفاقي��������ة العربية ملكافحة غس��������يل األموال 
وتموي��������ل اإلرهاب والذي انضم له��������ا العراق بموجب القانون رقم 62 
لس��������نة 2012 )جمع او تقديم او نقل االموال بوسيلة مباشرة أو غير 

مباشرة الستخدامها كليا او جزئيا لتمويل اإلرهاب(.
 وتش��������كل ف��������ي االمان��������ة العامة ملجلس ال��������وزراء لجن��������ة تجميد اموال 
االرهابني ولقاضي التحقيق بناء على طلب االدعاء العام او محافظ 
البنك املرك��������زي العراقي حجز االموال املنقولة وغير املنقولة للمتهم 
بارت��������كاب جريمة تمويل االرهاب ويج��������وز وضع حجز على األموال 
املنقول��������ة وغير املنقولة للمتهم قب��������ل التحقيق في الدعوى الجزائية 
وف��������ي اي مرحل��������ة م��������ن مراحل الش��������كوى ويت��������م وضع الحج��������ز على 

متحصالت الجريمة والوسائل التي استخدمت في ارتكابها.  
 وتعد جريمة تمويل اإلرهاب من الجرائم الدولية وهي من الجرائم 
التي يجوز فيها اإلنابة القضائية واملس��������اعدة القانونية والتنسيق 
والتعاون وتس��������ليم املجرم��������ني وفقا ألحكام االتفاقي��������ات التي تكون 
جمهوري��������ة الع��������راق طرفا فيه��������ا وقد نص��������ت املادة )37( م��������ن قانون 
مكافحة غس��������يل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 39 لسنة 2015 والتي 
نصت على أن )يعاقب بالس��������جن املؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل 
اإلرهاب( وتموي��������ل اإلرهاب من أهم التهديدات التي تواجه املجتمع 
وه��������و من الجرائم املنظم��������ة العابرة للح��������دود الوطنية وهي جريمة 
قائم��������ة بذاتها ويتمث��������ل تمويل اإلرهاب باملس��������اندة املالية أو تقديم 
الدعم املالي بأي شكل من االشكال من خالل مرحلة االحالل لالموال 
والتغطية وتوزيع االموال على االرهابيني وتنظيماتهم واستغالل 

الجمعيات الخيرية لهذا الغرض.
 وجريم��������ة تمويل اإلره��������اب جريمة مالزمة لجريمة غس��������يل األموال 
ومرتبط��������ة به��������ا ووفقا للقان��������ون رق��������م 39 لس��������نة 2015 واذا ارتابت 
املؤسس��������ات املالية م��������ن ان االموال له��������ا صلة أو مزمع اس��������تخدامها 
في االرهاب يتعني عليها االبالغ عن ش��������كوكها فورا الى الس��������لطات 
املختصة وان صدور تش��������ريع جديد ملكافحة جريمة تمويل اإلرهاب 
والتش��������ديد في عقوبة ه��������ذه الجريمة وتفعي��������ل دور القضاء والبنك 
املرك��������زي العراق��������ي ف��������ي متابعة ام��������وال ممولي االرهاب يس��������اهم في 

مكافحة هذه الجريمة الخطرة.

كشف قضاة عن حاالت تالعب 
بقيود العقارات انتقلت مبوجبها 

إلى أشخاص آخرين بالتزوير، 
وفيما ذكروا أن بعض هذه اجلرائم 

يتم بتواطؤ موظفي دائرة 
التسجيل العقاري، أكدوا أن أغلب 

الضحايا مقيمون خارج البالد.
ولفت القضاة إلى ان ثبوت واقعة 
التزوير يؤدي إلى إحالة املتهمني 

على محكمة التحقيق ومن ثم 
اجلنايات، على أن يقّرر القضاء 

إعادة العقار إلى مالكه األصلي 
حتى وان انتقل إلى أكثر من 

شخص. 
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بغداد/ إياس حسام الساموك

النش��������ر  بدع��������اوى  املتخصص��������ة  املحكم��������ة  رّدت 
واإلع��������الم عش��������رات الدع��������اوى م��������ن السياس��������يني 
واملس��������ؤولني ضد صحفيني خالل العام املاضي، 
فيما يش��������ير قضاته��������ا إلى أن ذل��������ك يؤكد حرص 
القض��������اء العراق��������ي عل��������ى ضم��������ان حري��������ة ال��������رأي 
والتعبي��������ر املنص��������وص عليهم��������ا في الدس��������تور، 
مش��������يرين إلى أن القرارات وفرت مس��������احة كبيرة 
ملقدمي البرامج التلفزيونية في طرح أس��������ئلتهم، 
الفت��������ني إل��������ى أن التوجه��������ات التمييزي��������ة حددت 

السقف األعلى للتعويض ب�4 ماليني دينار.
وبموج��������ب احص��������اءات تقريبية حصل��������ت عليها 
"القضاء"، فأن محكمة النشر واإلعالم رّدت خالل 
العام املاضي دعاوى نحو 80 سياسيًا ومسؤواًل 
ضّد صحفي��������ني ومقدمي برامج تلفزيونية وهي 
بنسبة %98 مما ورد إلى املحكمة، سواء كان ذلك 
على الجانب املدني، أو خالل مرحلة التحقيق أو 

بعد احالة القضية على محكمة الجنح.

قرارات تحصين لإلعالمي
ويق��������ول القاض��������ي محمد حبيب املوس��������وي في 
حدي��������ث مع "القض��������اء"، إن "محكمة النش��������ر هي 
تجرب��������ة عراقية فري��������دة"، الفتًا إل��������ى "إصدارها 
ز الحريات"، 

ّ
قرارات تخدم العمل الصحفي وتعز

ورأى أن "توجه��������ات القض��������اء العراق��������ي في هذا 
الجانب تفوق من الناحية القانونية والواقعية 

عّما موجود في املنطقة العربية".
وتابع املوسوي، الذي نظر الدعاوى التحقيقية 
واملدنية لإلعالم طيلة العام املاضي، أن "قراراتنا 
حصنت االعالمي إلى ح��������د كبير"، ويحّدد أهم 
التوجه��������ات الت��������ي ص��������درت ب�"عدم مس��������ؤولية 
مقدم البرامج عّما يرد على لس��������ان ضيوفه في 

الحوارات التلفزيونية أو اإلذاعية".
وبموجب أحد قرارات املحكمة املصدق تمييزًا  
فأن "حرية الرأي والتعبير هي اساس الحقوق 
املدنية والسياسية الواردة في الدستور، حيث 
تعتبر الزاوي��������ة واملرتكز لغيره��������ا من الحقوق 

والحريات".

أحقية النقد
ويؤك��������د الق��������رار أحقية "نقد مؤسس��������ات الدولة 

بموجب الدستور والقوانني النافذة"، وعد هذه 
الواجبات من "قبيل الرقابة الدائمة واملستمرة 
طوال م��������دة حك��������م املوظفني واملكلف��������ني بخدمة 

عامة في مؤسسات الدولة ومنهم الوزير".
وش��������ّدد القرار القضائي عل��������ى أن "االنتقاد من 
صميم العمل اإلعالمي"، وذهب إلى أن "الجهور 
م��������ن حقه االط��������الع على ما يج��������ري في محيطه 

املحلي من حوادث".
ويعود القاضي املوس��������وي ليق��������ول إن "قرارات 

قليلة جدًا صدرت م��������ن املحكمة ضّد صحفيني 
ت��������كاد ال تتج��������اوز اصاب��������ع اليد الواح��������دة رغم 

وجود دعاوى كثيرة".
وأش��������ار إلى أن "املحكمة اعطت مس��������احة كبيرة 
من الحري��������ة لإلعالمي ش��������رط أن ال يتجاوزها 
الصحفي بالتع��������دي على الحرية الش��������خصية 

لآلخر أو النيل من سمعته".
وأّك��������د املوس��������وي أن "توجيه الصحف��������ي اتهامًا 
ملسؤول معني، قّد يتطلب منه اثباته بعد اقامة 

الدعوى عليه".
وأوّض��������ح أن "اح��������د الصحفيني زعم ب��������أن نائبًا 
س��������ابقًا حص��������ل عل��������ى ام��������وال كبيرة م��������ن دولة 
اوروبية لشراء عقارات وأراض تعود إلى يهود 
ف��������ي بغ��������داد"، الفتًا إل��������ى ان "الصحفي عجز عن 
اثبات هذا االدعاء وبالتالي جاء الحكم ضده".

االنتقاد ال يعني القذف
لكنه نّوه إلى أن "أحد املس��������ؤولني رفعت بحقه 

دعوى التهامه زميل له باالنتماء الس��������ابق إلى 
حزب البع��������ث املنحل عب��������ر فضائي��������ة عراقية"، 
مش��������يرًا إلى أن "الدع��������وى ردت الن املتهم اثبت 

ذلك باملستمسكات والوقائع".
وأفاد املوس��������وي ب��������أن "توجيه االنتق��������اد لعمل 
مؤسس��������ة مهما كان ال��������كالم جارحًا ال يش��������كل 
جريم��������ة ق��������ذف"، مس��������تطردا "أم��������ا إذا وجه��������ت 
الجريمة ضد املس��������ؤول فتقتصر أحقيته على 
اقامة الدع��������وى الجزائية، اما التعويض املدني 
ف��������ال يج��������وز ل��������ه املطالبة ب��������ه؛ ألنه يمث��������ل جهة 

رسمية بوظيفته وليس بشخصه".
وذك��������ر القاض��������ي الس��������ابق مللف��������ات االع��������الم أن 
"املحكم��������ة قامت برد العديد م��������ن الدعاوى ضّد 
صحفيني بعد مرور املدة القانونية املنصوص 
عليه��������ا في قان��������ون املطبوعات رقم 206 لس��������نة 

1968 البالغة 3 أشهر".
 وعن مبالغ التعويض التي يطلبها املسؤولني 
في دعاواهم ضد إعالميني، رد املوسوي "يرغب 
بعضه��������م بأم��������وال كبي��������رة تصل إل��������ى مليارات 

الدنانير بحجة رفع الضّرر عنهم".

غرامة الصحفي ال تتجاوز 4 
ماليين

وأضاف املوس��������وي أن "املحكمة غير ملزمة بما 
يح��������دده املدعي"، كاش��������فًا عن "ق��������رارات ملحكمة 
اعل��������ى  س��������قفًا  االتحادي��������ة وضع��������ت  التميي��������ز 
لتعوي��������ض جرائ��������م النش��������ر واإلع��������الم بمبلغ ال 

يتجاوز 4 ماليني دينار".
وعزا الس��������بب إلى أن "القضاء العراقي يجد في 
التعويض جب��������رًا للخواطر، ولي��������س اثراء احد 

اطراف القضية على حساب اآلخر".
وفي الس��������ياق ذاته تحّدث املوسوي عن احدى 
القضاي��������ا الغريبة التي عرض��������ت أمامه بالقول 
إن "قن��������اة فضائية رفعت دع��������وى على فضائية 
اخرى بتهمة القذف طلبت من خاللها تعويض 

قدره ألف دينار فقط".
وتاب��������ع أن "وكي��������ل القن��������اة املدعية أك��������د رغبته 
بالحص��������ول على قرار لرد االعتب��������ار، وأنه غير 
مهتم ملبلغ التعويض"، مبينًا أن "املحكمة غير 
مسؤولة عن تنفيذ القرارات ألنها تصدر القرار، 

وغير ذلك يقع خارج اختصاصها القانوني".
ويعّلق املوس��������وي أن "القضاء العراقي يستقبل 

الدعاوى ويصدر قراراته وفقًا للقانون واألدلة 
املقدم��������ة، ول��������ن يك��������ون جس��������رًا للحص��������ول على 

املكاسب الشخصية في أي ظرف".
ويج��������زم ب�"أننا ل��������م نصدر أي ق��������رار ضّد عضو 
مجل��������س محافظة يوج��������ه انتق��������ادات للحكومة 
املحلي��������ة أو االتحادية"، ويسترس��������ل بالقول إن 
"ذلك يؤكد حرص املحكم��������ة على احترام الدور 

الرقابي".

أغلب الدعاوى حسمت لصالح 
الصحفيين

من جانبه، ذكر قاض��������ي تحقيق االعالم محمد 
س��������لمان في تعليقه إلى "القضاء"، إن "املحكمة 
تعّد الصحفي حّر في ما يطرحه من اسئلة إلى 

ضيوفه".
وتاب��������ع س��������لمان أن "طرح االس��������ئلة قد يتضمن 
عب��������ارات يجده��������ا املدعي قذفًا، لك��������ن الصحفي 
غير مسؤول عنها بوصفه ينقل ما يرد خواطر 

الشارع من استفهام حول عمل املسؤول".
وأش��������ار إلى أن "القض��������اء العراقي نجح إلى حد 
كبي��������ر في حماي��������ة عم��������ل الصحفي م��������ن خالل 
العدي��������د من القرارات الت��������ي صدرت عن محكمة 

النشر واالعالم".
بدوره يؤك��������د القاضي راضي الفرطوس��������ي في 
تصريح إلى "القضاء"، أن "محكمة جنح االعالم 
نظرت حس��������مت 97 دع��������وى، كان من بينها أحد 

اطرافها وكالهما صحفيني".
وتابع الفرطوسي أن "جميع الدعاوى حسمت 
لصال��������ح الصحفيني، وذلك يثب��������ت بأن القضاء 

العراقي يدعم العمل اإلعالمي".
ونّوه إل��������ى "أننا نحيل الدعاوى قبل حس��������مها 
على خب��������راء قانونيني وإعالميني لغرض بيان 
الض��������رر وتقدير حجمه"، لكنه ق��������ال إن "تقارير 

الخبراء ليس ملزمة لنا".
ويواصل قاضي جنح االعالم أن "احد التقارير 
تح��������ّدث عن اس��������اءة الصحف��������ي ملس��������ؤول، لكن 

املحكمة لم تأخذ به وأفرجت عنه".
يذك��������ر أن مجل��������س القضاء االعل��������ى أعلن نهاية 
العام 2010 عن اس��������تحداث محكمة متخصصة 
لدع��������اوى النش��������ر واإلع��������الم، وقد جع��������ل مقرها 
داخل رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف الرصافة في 

بغداد.

القضاء العراقي مينح مقدمي البرامج مساحة كبيرة من احلرية في أسئلتهم

"التمييز" تضع سقفا أعلى للتعويض عن جرائم القذف عبر اإلعالم بـ 4 ماليني دينار

حمكمة الن�سر ترّد دعاوى نح� 80 �سيا�سيا وم�س�ؤوال �سد �سحفيني العام املا�سي

تستحق الفتاة تعويضا ماديًا عن أضرار مرحلة اخلطوبة

عقوبة مخّففة ملن يتراجع عن أقواله الكاذبة قبل إحالة القضية

امل�سّرع يتيح للمراأة ف�سخ عقد زواجها قبل الزفاف مقابل اإرجاعها لـ"الني�سان"

ع�سابات متتهن االإدالء بـ"�سهادات الزور" يف ع�س�ائيات بغداد

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ دعاء آزاد

تنتشر عصابات خاصة بشهادات الزور في 
بعض العشوائيات داخل بغداد مقابل مبالغ 
مالي��������ة تختل��������ف بحس��������ب خط��������ورة الدعاوى 
املعروضة أمام املحاكم، ويشير قضاة إلى أن 
هذا النوع من الجرائم يكون قلياًل بالنس��������بة 
مللفات اإلره��������اب، الن املتورطني بها قد تصل 

عقوبتهم إلى اإلعدام.
ويق��������ول القاض��������ي عمر خليل ف��������ي حديث مع 
"القض��������اء"، إن "الوقائع املعروضة أمام بعض 
املحاكم تشير إلى وجود عصابات متخصصة 

ل��������إلدالء بش��������هادات ال��������زور ويتواج��������دون في 
مناطق عشوائية داخل بغداد".

وتابع خليل أن "تكلفة الش��������هادة الزور تكون 
بحس��������ب القضية وحجمه��������ا"، الفت��������ًا إلى أن 
"زبون هذه العصابات ق��������د يمنح 100 دوالر 
ع��������ن قضايا األحوال الش��������خصية وتتصاعد 

املبالغ كلما ازداد نوع الدعوى وأهميتها".
ويس��������تبعد أن "يدلي احدهم بش��������هادة كاذبة 
أمام القضاء ف��������ي دعاوى ذات طابع إرهابي، 
وذلك لخطورتها الكبيرة عليه؛ ألن العقوبة 

قد تصل هنا إلى اإلعدام".
ون��������ّوه خلي��������ل إلى أن "ص��������ورًا أخ��������رى تظهر 

أم��������ام هذه الحالة املتعلق��������ة باإلخبار الكاذب 
وتضليل القضاء، وق��������د تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق الكثير م��������ن املتورطني بهذه 

األفعال".
كما ذكر أن "اغلب الجرائم اإلرهابية ال يكون 
إثباته��������ا بموج��������ب إف��������ادات الش��������هود، ألنها 
ف��������ي العادة تفجي��������رات واغتياالت س��������ريعة"، 
وتحّدث عن "امتالك القاضي وس��������ائل تمكنه 

من معرفة مصداقية الشهادة".
أما بخصوص ش��������هادة النساء، رّد خليل أن 
"املش��������رع في القضاي��������ا الجزائية ال يفرق بني 
الذك��������ر واألنثى، قد صدرت ق��������رارات باإلعدام 

اس��������تنادًا إل��������ى أقوال ام��������رأة كان��������ت في محل 
الحادث"، مس��������تدركًا "أما في قضايا األحوال 
الش��������خصية فأن ش��������هادة يجب أن تكون من 

امرأتني".
م��������ن جانبه، أف��������اد القاضي مه��������دي عبود في 
تصريح إلى "القضاء"، بأن "القانون العراقي 
يعاقب شاهد الزور بعقوبة الجريمة نفسها 

التي يدلي بأقواله عنها".
وتابع عبود "أما القضايا املدنية والشرعية 
واإلداري��������ة والتأديبية أو تل��������ك التي تعرض 
أمام س��������لطة رس��������مية مخول��������ة التحقيق في 
غير الجرائم، فأن العقوبة تكون بالحبس أو 

الغرامة أو كلتا العقوبتني معًا".
واس��������تطرد أن "أع��������ذارًا قد تمنح إلى ش��������اهد 
ال��������زور إذا تراج��������ع خ��������الل مرحل��������ة التحقيق 
ع��������ن أقواله قبل إحال��������ة القضية على محكمة 

املوضوع".
وذك��������ر أن "هذه الحال��������ة تنطب��������ق أيضًا على 
الش��������اهد الذي ت��������ؤدي أقوال��������ه الحقيقية إلى 
خطر جسيم يمس حريته او شرفه او زوجه 
او اقاربه من الدرجة االولى والثانية"، منّبهًا 
إلى أن "أحكام ش��������هادة الزور ال تسري بنحو 
عام على من ال تس��������مع ش��������هادتهم كاألزواج 

واألب واالبن أحدهم ضّد اآلخر".

وفيما افاد بأن "حلف اليمني من مستلزمات 
تدوين الشهادة ويمنح االطمئنان للمحكمة"، 
رأى أن "عدم أداء الش��������اهد له��������ا قد يفهم منه 

امتناعه عن ذكر الحقيقة كاملة".
واستطرد عبود أن "اداء اليمني يكون بحسب 
معتقد الشاهد"، مسترساًل أن "املحكمة تملك 

الكتب املقدسة لكل األديان".
ويجد أن "كش��������ف كذب الش��������هادة يكون خالل 
وق��������وف صاحبه��������ا أم��������ام املحكم��������ة ويظه��������ر 
واضحًا التناقض في الكالم"، مشّددًا على أن 
"عقوبة الش��������اهد الزور تكون مشّددة إذا كّرر 

فعله ألكثر من مرة".

السلطة القضائية االتحادية تولي اهتماما خاصا  بالعمل االعالمي.. ارشيف
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بابل/ مروان الفتالوي

يتيح املشّرع العراقي للمرأة طلب فسخ 
عقد زواجها عن الرجل قبل الزفاف 

بغض النظر عن موقفه، لكن تقع عليها 
مسؤولية إرجاع كافة االموال التي تلقتها 

ومن بينها املصوغات الذهبية املعروفة بـ 
)النيشان(، وفيما يؤكد قضاة استطاعتها 

املطالبة بالتعويض عن أي ضّرر قد يلحق 
بها خالل مرحلة اخلطوبة، أشاروا إلى 

وجود تداخل قانوني بني عمل محكمتي 
االحوال الشخصية واملدنية في حسم هذا.. 

وق��������ال القاض��������ي في اس��������تئناف بابل قاس��������م فخري إن 
"قان��������ون األح��������وال الش��������خصية العراقي الناف��������ذ قانون 
رصني من حيث معالجته للكثير من الثغرات املوجودة 

في الحياة االجتماعية".
وأضاف في حديث إلى "القضاء"  أن "بعض املش��������كالت 
االجتماعي��������ة كانت وقت تش��������ريعه قليل��������ة التطبيق أو 
ن��������ادرة لكنها كثرت حالي��������ا، وكأن القانون يتنبأ بهذه 

املشاكل فوضع معالجات مستقبلية لها". 
ولف��������ت قاض��������ي األحوال الش��������خصية إل��������ى أن "من هذه 
املش��������كالت س��������ابقا التفريق قبل الدخول ال��������ذي كانت 
ص��������ورة قليلة ج��������دا لكن��������ه ازداد في هذا العق��������د بكثرة 

لظروف عديدة منها تقدم املرأة اجتماعيا أواًل".
وأوضح أن "املش��������رع العراق��������ي أعطى الزوجة الحق في 
طلب التفريق بمجرد إبدائها عدم الرغبة واالستمرار 
بهذا الزواج شرط أن يكون الزواج عبر املحكمة، وإن لم 
يكن هناك دخول ش��������رعي، فربما تتكشف أشياء كانت 
مخفية بالنس��������بة للزوجة في فت��������رة الخطوبة تمنعها 

من إكمال حياتها معه أو تحدث خالفات".
وأك��������د فخري أن "املحكمة ملزم��������ة بإجراء التفريق، لكن 
بشرط أن تعمل الزوجة على إرجاع كل ما تسلمته من 

أموال أو أغراض أو مخشالت ذهبية إلى الزوج".
وعل��������ى الرغم من قبول أو رفض األزواج إال أن املحكمة 
تذه��������ب مع التفريق بعد اتخاذ اإلج��������راءات القانونية، 
وق��������ال قاض��������ي األحوال الش��������خصية "نلم��������س غالبًا أن 
األزواج ال يعارض��������ون طل��������ب التفري��������ق ربم��������ا لكونهم 

مس��������ّلمني الى األس��������باب التي انتهت إليها الزوجة في 
إنهاء عالقة الزوجية، وف��������ي هذه  الحالة تكون عملية 

التفريق سهلة الحسم وسريعة بالنسبة للمحكمة".
وأفاد فخري ب��������أن "هناك أزواجا يب��������دون معارضتهم 
ربما ألس��������باب عش��������ائرية أو ذاتية، لكن الش��������يء املهم 
للمحكمة ه��������و التصديق على األموال واألغراض التي 
تس��������لمتها الزوجة فهي ملزمة بإرجاعها"، مشيرًا إلى 
أن "امل��������رأة املخطوب��������ة هنا يكون محله��������ا القانوني في 
الدع��������وى )مدعية( وه��������ي التي عليها إثبات تس��������لمها 
املهر أو النيشان، وتؤدي اليمني أمام القاضي والزوج 

يصدق على ما أقرت بوجوده لديها".
والتفريق قبل الدخول يتم قضائيا عندما يكون هناك 
قرار زواج رس��������مي من املحكمة، أم��������ا فيما اذا كان عقد 
الزواج شرعيا لدى رجال الدين فقط، ففي هذه الحالة 
يجب إثب��������ات الزواج أواًل والتأكد م��������ن الدخول قبل أن 
يتم التفريق وتش��������رع الزوجة بإرج��������اع حقوق الزوج، 

كما يقول.
وبالنس��������بة للهدايا التي تعطى في فترة الخطوبة إلى 
الزوج��������ة ومصيرها بعد التفريق، فقد أفاد فخري بأن 
"تلك الحاجيات تس��������ري عليها أحكام الهبة"، مش��������يرًا 
إل��������ى أن "القانون املدني العراقي عالجها وفق ش��������روط 

وضعها املشرع العراقي".

وتن��������ص املادة 612 م��������ن القانون املدن��������ي العراقي على 
أن "الهب��������ات والهداي��������ا التي تقدم ف��������ي الخطبة من احد 
الخطيبني لآلخ��������ر أو من أجنبي عنهم��������ا ألحدهما أو 
لهم��������ا معًا، يج��������ب أن يردهما املوهوب ل��������ه للواهب إذا 
فس��������خت الخطبة وطلب الواهب ال��������رد ما دام املوهوب 

قائمًا وممكنًا رده بالذات". 
وفي حال إت��������الف هذه املواد ، فعل��������ى الزوجة أن تدفع 
أقيامه��������ا بحس��������ب س��������عرها املوجود في الس��������وق، كما 

يشير فخري.
وخلص إل��������ى أن "قضايا التفريق قب��������ل الدخول أخذت 
تتس��������ع في املدة األخيرة"، عازيًا أس��������بابها إلى "تطور 
الحي��������اة االجتماعي��������ة وع��������دم تكافؤ الزوج��������ني ثقافيًا 

وتدخالت ذوي الزوجني السلبية".
وتعليقًا على املوضوع يقول القاضي حسن الحميري 
في تصريح إلى "القضاء" إن "الخطبة هي باب لدخول 
الحي��������اة الزوجي��������ة وه��������ي مش��������روع مفاوض��������ات ليقف 
الشركاء على أطباع بعضهم البعض، فقد يتم التفريق 

بينهما أثناء هذه املدة".
وأفاد الحميري وهو من اس��������تئناف بابل بأن "حدوث 
الطالق بينهما قد يترك آثارًا أو أضرارًا على الزوجني، 
لذا فأن من الحق إقامة دعوى للتعويض عّما أصابهما 

من ضرر وفق مقدار ذلك الضرر".

ويضرب القاضي مثااًل بأن "الفتاة املخطوبة قد تضطر 
إلى ت��������رك الدراس��������ة أو الوظيفة امتثااًل لش��������رط فرضه 
ال��������زوج، ثم انفض هذا ال��������زواج وترك ضررا على الفتاة 
إضافة إلى الضرر النفسي في حال ذاع خبر الخطوبة 
في الوس��������ط االجتماعي ثم ذاع خبر العدول عنها وما 
يرافق ذلك من التشهير والنيل من السمعة، فلها الحق 

باملطالبة بالتعويض أمام املحاكم املدنية".
ولم يخف الحميري أن هناك تداخل في عمل محكمتي 
األحوال الش��������خصية والبداءة في بعض هذه القضايا 
"منه��������ا دعوى األثاث الزوجية التي كانت س��������ابقا تقام 

في البداءة ثم انتهت إلى األحوال الشخصية".
وفي ما يخص الهداي��������ا والهبات أثناء الخطبة فيورد 
القاضي الحمي��������ري "رأيًا فقهيًا لبعض القضاة يعطي 
الحق للم��������رأة في االحتف��������اظ بها كتعوي��������ض معنوي 
جراء فس��������خ هذه العالقة"، الفتًا إلى أن "هناك رأيا آخر 

يقضي بإرجاعها".
وف��������ي تصري��������ح مقتض��������ب من قاض��������ي البداءة باس��������م 
العارض��������ي عن مس��������ألة التعويض من عدم��������ه، فقال إن 
"التعويض يدور وجودًا أو عدما مع الضرر"، وأش��������ار 
إل��������ى أنه "مت��������ى ما يقع ض��������رر على الزوج��������ة فبمقداره 

يكون التعويض".

ًً
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بدت اآلثار الس��������لبية لبرام��������ج التواصل 
الحديثة تتصاعد في العراق على نطاق 
واس��������ع، ففيما تش��������هد محاك��������م األحوال 
الشخصية يوميًا عشرات الدعاوى التي 
تس��������ببها هذه البرامج، أخ��������ذت املحاكم 
الجنائي��������ة أيض��������ًا تس��������تقبل جرائم قتل 
ارتكب��������ت بع��������د التواصل بوس��������اطة هذه 

املواقع.
وكان��������ت قد نش��������رت صحيف��������ة )القضاء( 
ف��������ي العدد الس��������ابق قصة إلح��������دى هذه 
الجرائ��������م الت��������ي انتهت إل��������ى إنهاء حياة 
إنس��������ان بعد التن��������ازع عل��������ى فتيات في 
)الفيس��������بوك(، حيث جّر ش��������جار كالمي 
في املسيب شمالي بابل أحدهم ليكتب 
حت��������ف صديق��������ه بعد إطالق الن��������ار عليه 

بدم بارد أمام مرأى الناس.
وف��������ي حادث��������ة مرّوع��������ة أخرى ننش��������رها 
ف��������ي ه��������ذا الع��������دد تتش��������كل الجريمة في 
العاصم��������ة بغداد عبر برام��������ج التواصل 
االجتماع��������ي ابت��������داًء بالخيانة الزوجية 
وانته��������اء بالقت��������ل، وه��������و أس��������وأ مصير 

متخّيل ألسرة كانت تعيش باستقرار.

جريمة ضد مجهول 
بع��������د أن انته��������ى واجبه كش��������رطي يعمل 
ف��������ي الكاظمي��������ة، تلقى حي��������در وهو نائم 
في س��������ريره في الطاب��������ق األرضي بداره 
إطالقتني في الرأس، هرعت زوجته إليه 

وهو يلفظ آخر أنفاسه. 
وت��������روي الزوج��������ة التي ش��������اهدت فتحة 
الرصاصة في جبهته أنه أمس��������ك بيدها 
ونظر إليها فنطق باس��������مها ولم يكمل، 
كان قد فق��������د حياته، فأس��������رعت الزوجة 
الى الهاتف واتصلت بشقيقه وأخبرته، 
وكان أن حضر بصحبة رجال الشرطة، 
فأخبرتهم بأن القاتل كان مجهواًل، ولم 
تس��������تطع التعرف على مالمحه ألنه كان 

سريعًا، كما وصفت.

فالش باك
قبل يوم الحادثة بأش��������هر كانت تقضي 
الزوج��������ة ليل��������ة مبي��������ت زوجه��������ا مخفرًا 
ف��������ي عمله، س��������هرات عل��������ى هاتفها الذي 
جلب لها عش��������يقًا يؤنس وحش��������ة الليل 
ويطف��������ئ فراغها، إال أن ه��������ذه العالقة ما 
لبث��������ت أن تحولت جدية بس��������رعة، فهي 

لم تراع كثيرًا إنه��������ا امرأة متزوجة، فقد 
كان كل ش��������يء مختلفًا مع هذا العشيق 
االلكترون��������ي ال��������ذي تبادل��������ت مع��������ه آالف 
الرس��������ائل والص��������ور والفيديوهات، بدا 
لها بش��������كل يوحي أنه أقرب من زوجها 

إليها.

لقاء أول 
كان متنزه الزوراء شاهدًا على أول لقاء 
ح��������دث بينهما غي��������ر أن ه��������ذا اللقاء كان 
األخير أيضًا خارج الدار، فقد اتفقا على 
كل شيء عبر الشاشات الصغيرة، وأعدا 
خطة لرس��������م خارطة املستقبل بعيدًا عن 
كل م��������ا يحيطهما حتى ل��������و كلفهما ذلك 

حياة إنسان وتهديم أسرة.

عشيق في خزانة المالبس
ف��������ي الي��������وم التال��������ي للق��������اء، وه��������و يوم 
اس��������تراحة زوجها، حضر العشيق إلى 
ال��������دار بعد أن اس��������تدل عليها بواس��������طة 
الزوجة فصعدت به إلى الطابق الثاني 
فاختلي��������ا في الغرفة، حت��������ى أنها كانت 
تحضر لها الطعام والشراب إلى الغرفة، 
وح��������ال حضور ال��������زوج، كانت قد خبأت 

قرينته عشيقها في خزانة املالبس.
لم تش��������وش ل��������ه ظلمة "الخزان��������ة" أفكاره 
وخططت��������ه الت��������ي اتخذها مس��������بقًا، كان 
يحمل مسدس��������ا وينتظر ساعة الصفر، 
ويوهم نفس��������ه بأن حياة شاعرية تقبع 

بعد رصاصتني فقط.
تلقى العش��������يق الخبر بأن الش��������رطي قد 

خل��������د إلى النوم في إحدى غرف الطابق 
األرض��������ي، كان��������ت الس��������اعة تش��������ير إلى 
الثالثة والنصف فجرًا في يوم ش��������تائي 

بشهر كانون األول.

إطالقتان
اس��������تجمع قواه وهبط من الس��������لم على 
أطراف أصابعه فوجد الضحية منتظرًا 
بنوم عميق، وبحرك��������ة قاتل غير خبير 
ضغ��������ط أعل��������ى جبه��������ة ال��������زوج النائ��������م 

ضغطتني على الزناد، وهرب مسرعًا.
جاءت الزوجة بس��������رعة لتتفقد زوجها 
فوجدت��������ه في آخ��������ر لحظة م��������ن الحياة، 
عاينها ولفظ اسمها فلم يكمل، فقد كان 
موته أس��������رع من أن يقول ش��������يئًا. وبعد 

أن اتصلت بش��������قيقه وحضرت الشرطة 
سجلت أن الجريمة ضد مجهول إلخفاء 
وطمس معاملها، إال أن ش��������يئا ما تحرك 
داخله��������ا عندما ش��������هدت ه��������ول املوقف 
 وبعد االستجواب اعترفت سريعًا بكل 

شيء.

كمين أمني
اصطحبتها املف��������رزة األمنية إلى مطعم 
ش��������عبي معروف في األعظمية، فقرروا 
من هن��������اك املن��������اورة بخدع��������ة الجتذاب 
القاتل، س��������لموها الهات��������ف لتتصل به، 
فم��������ا كان منها إال أن تخب��������ره بأن عليه 
الع��������ودة إلى املن��������زل ألن زوجه��������ا مازال 
على قيد الحياة وقد انكش��������ف كل شيء 
وهو يمتلك إمكانية القدرة على كش��������ف 
كل التفاصيل التي حدثت، فاس��������تدعته 

لينهي حياته مرة أخرى.
حض��������ر القاتل بالفعل وكانت املفرزة قد 
نصب��������ت كمينا قريبا من الدار فتم إلقاء 

القبض عليه حال وصوله.
ت��������م ضب��������ط املس��������دس ال��������ذي نف��������ذ ف��������ي 
الجريمة بحوزته، واعترف املدان بشكل 
تفصيلي بالحادث، كما اطلعت املحكمة 
على كش��������ف الداللة الج��������اري للمتهمني 
ومح��������ل الح��������ادث ومرتس��������مه والتقرير 
الطبي التش��������ريحي للمجنى عليه ومع 
االعت��������راف التفصيل��������ي للمتهمني كانت 
األدل��������ة كافية إلدانتهم��������ا بموجب املادة 
406 م��������ن قانون العقوبات وبداللة مواد 

االشتراك 47 – 48 – 49.

قرار المحكمة
إلى ذلك أصدرت الهيئة األولى ملحكمة 
جناي��������ات الرصافة حكم��������ا على املدانني 
باإلعدام شنقًا حتى املوت، وأفهمتهما 
بأن أوراقهما سترس��������ل تلقائيا ملحكمة 
إج��������راء  لغ��������رض  االتحادي��������ة  التميي��������ز 

التدقيقات التمييزية.
االحتف��������اظ  املحكم��������ة  ق��������ررت  وفيم��������ا 
للمطالبة  الش��������خصي  بالحق  للمدعني 
بالتعويض أمام املحاكم املدنية، قررت 
إرسال املسدس الذي ارتكبت بواسطته 
حس��������ب  الدف��������اع  وزارة  إل��������ى  الحادث��������ة 

العائدية.
وصدر الحكم باالتفاق استنادًا ألحكام 
امل��������ادة 182/أ األصولي��������ة وجاهيا قابال 

للتمييز والتمييز الوجوبي.

ع�سيق يف خزانة املالب�س: 

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بابل/ القضاء

قض��������ت محكمة جناي��������ات بابل حكمًا 
باإلعدام شنقا حتى املوت بحق أحد 
عناص��������ر تنظي��������م داع��������ش اإلرهابي، 
ولفت��������ت إل��������ى أن امل��������دان مت��������ورط مع 
آخري��������ن مفرقة قضاياه��������م بعمليات 

تفجير في املحافظة.
وتقول األوراق التحقيقية للدعوى إن 
تفجيرًا وقع في منطق��������ة النيل وهي 
أحد مداخل محافظ��������ة بابل من جهة 
الذي  السريع  الس��������تراتيجي  الطريق 
الوس��������طى  باملحافظات  بغداد  يربط 
والجنوبي��������ة، وكان ق��������د خل��������ف ه��������ذا 
التفجي��������ر الذي تم بواس��������طة س��������يارة 
ن��������وع هينو حمل أكثر من 7 ش��������هداء 
و34 جريح��������ًا والحق أض��������رارا مادية 
واملمتلكات  السيارات  بمجموعة من 

األخرى.
غي��������ر أن القب��������ض عل��������ى املته��������م م��������ع 
شقيقيه تم في أعقاب حصول تفجير 
آخر لسيارتني مفخختني في منطقة 
النزيزة )سوق شعبي في مركز مدينة 
الحل��������ة( بع��������د 11 يومًا م��������ن الحادثة 

األولى، واعترف املتهم بالجريمتني.
ويق��������ول املدان أثن��������اء االعترافات أمام 
قاضي التحقيق أنه انتمى إلى تنظيم 
داع��������ش اإلرهابي عندم��������ا كان يرتاد 
أحد الجوامع، ولفت إلى أن شخصني 
تكفال بإقناعه إلى االنتماء بواس��������طة 

وسائل ترغيبية وترهيبية.
ويذك��������ر املته��������م أن��������ه ذهب م��������ع هؤالء 
إلى الفلوج��������ة وهناك التقى مع متهم 
)أبو حس��������ني( ف��������ي داره  آخ��������ر يلقب ب�
كما التقى بمجموعة من األش��������خاص 
ش��������كلوا مف��������رزة لتفخي��������خ العجالت، 
ت��������درب فيه��������ا عل��������ى التفخي��������خ وزرع 

العبوات وتصنيعها.
وي��������روي أنه قبل يوم واحد من عملية 

التفجير التي حدثت في ناحية النيل 
تم��������ت دعوت��������ه إل��������ى مدين��������ة الفلوجة 
ومن ثم تسلم س��������يارة نوع كيا حمل 
وطلب منه املتهم )أبو حسني( قيادته 
وانتظ��������اره ف��������ي صباح الي��������وم التالي 
عند قاعدة كالس��������و )قاعدة عس��������كرية 
تقع على الطريق السريع قرب مدخل 

النيل(.
وأفاد بأنه بحدود الس��������اعة الثامنة 
صباح��������ًا التق��������ى برفيقه ال��������ذي جلب 
معه سيارة نوع هينو حمل بيضاء 
وطلب منه أن يس��������ير خلفه بمس��������افة 
مدخ��������ل  وعن��������د وصولهم��������ا  قريب��������ة 
ناحية النيل ش��������مالي بابل طلب منه 
االنتظار في ذلك املكان على الطريق 

السريع.
ويروي أن املتهم )ابو حس��������ني( دخل 
بصحبة الس��������يارة الهينو في ناحية 
النيل وبعد حوالي 20 دقيقة س��������مع 

دوّي انفج��������ار ثم حض��������ر املتهم إليه 
بسيارة أجرة وصعد معه وطلب منه 
التوجه إلى مدين��������ة الفلوجة مخبرًا 
إي��������اه بتفجير الس��������يارة في الش��������ارع 
العام لعدم اس��������تطاعته الدخول إلى 

مدينة الحلة.
وتحدث ع��������ن عملية أخ��������رى نفذتها 
س��������يارتي  إرس��������الها  بع��������د  املف��������رزة 
صال��������ون، كما أش��������ار إل��������ى أن الغاية 
م��������ن التفجي��������رات الت��������ي نفذوها بث 
الرعب في نفوس املواطنني وإسقاط 
الحكومة وإقامة ما يس��������مى بالدولة 
اإلس��������المية املزعوم��������ة، وتح��������دث عن 
ع��������دم معرف��������ة مصير املف��������رزة ما عدا 
أن أحد أش��������قائه تزوج بفتاة سورية 

ومنذ مدة طويلة انقطعت أخباره.
م��������ن جانبه��������ا، الحظ��������ت املحكمة أن 
املته��������م مطل��������وب وفق امل��������ادة الرابعة 
من قان��������ون مكافحة اإلرهاب عن تهم 

نس��������بت إلي��������ه م��������ع أش��������قائه تخصب 
نصب وتفجير عبوات ناس��������فة، ومع 
واالعتراف ومحاضر كش��������ف الداللة 
وجدت املحكمة ان األدلة كانت كافية 

لتجريمه والحم عليه.
إلى ذلك، أص��������درت الهيئة األولى في 
املحكمة حكمًا باالعدام ش��������نقا حتى 
املوت بح��������ق املدان اس��������تنادا ألحكام 
املادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة 
اإلره��������اب بداللة املادة الثانية  / 1و3 
و7، الفت��������ة إلى أن املحك��������وم أفهم بأن 
إضبارة الدعوى سترسل إلى محكمة 
التمييز االتحادية إلجراء التدقيقات 
التمييزية وأن الحكم صدر وجاهيا 

قابال للتمييز.
وأفادت املحكمة بأن للمدعني بالحق 
الش��������خصي واملصابني حق املطالبة 
بالتعويض في املحاكم املدنية حال 

اكتساب  الحكم الدرجة القطعية.

جنايات بابل: االإعدام الأحد عنا�سر "داع�س" 
قام بعمليات تفجري يف املحافظة

جنايات الرصافة: اإلعدام المرأة اشتركت مع مدان آخر بقتل زوجها

ق�سة قاتلني اأنهيا حياة �سرطي بعد اتفاق يف الفي�سب�ك

 بع�س من احكام املحكمة العليا 
لدولة االحتاد العراقي االردين

طارق حرب

 جميع م��������ن كتب في الدس��������تور والقانون والعدالة والقض��������اء والتاريخ 
تجاهل مرحلة دس��������تورية مهمة من تاريخ العراق وهي مرحلة دستور 
االتحاد العربي االردني العراقي وتتحدد باالش��������هر الخمس��������ة االخيرة 
من العهد امللكي ونعني بذلك الفترة من ش��������هر شباط 1958 حيث بدات 
االجراءات الخاصة باقامة االتحاد العربي بني العراق واالردن كموافقات 
برملان العراق وبرمل��������ان االردن ومجالس الوزراء فيهما وانتهت ليلة 14 
تم��������وز 1958 حيث تمت االطاح��������ة بالنظام امللكي في الع��������راق واالتحاد 
العربي بني االردن والعراق ومن التشريعات االتحادية التي صدرت عند 
قيام االتحاد دس��������تور االتحاد العربي الذي اق��������ام اتحادا )كونفيدرالي( 
بني الدولتني ونظم الس��������لطات الثالث للدول��������ة االتحادية وحددت املواد 
)58 – 61( من الدس��������تور االتحادي للمحكمة العليا االتحادية حيث قرر 
تالي��������ف محكمة عليا من رئيس وس��������تة قضاة ثالث��������ة منهم من محكمة 
التميي��������ز في كل من دولت��������ي االتحاد او من كان في مس��������تواهم من كبار 
رجال القانون ويتحقق نصاب جلس��������ة املحكمة بحضور خمسة قضاة 
بما فيهم الرئيس وتعقد جلس��������ات املحكمة في مقر حكومة االتحاد اي 
ف��������ي بغداد كم��������ا قرر الدس��������تور االتحادي ذلك وتصدر ق��������رارات املحكمة 
باالكثرية وتك��������ون قراراتها قطعية وملزمة وحدد الدس��������تور االتحادي 
اختصاص��������ات هذه املحكم��������ة في محاكم��������ة اعضاء البرمل��������ان االتحادي 
ووزراء االتحاد والفصل في الخالفات التي تقع بني الحكومة االتحادية 
وال��������دول اعضاء االتح��������اد او التي تقع  بني هذه الدول واعطاء املش��������ورة 
القانوني��������ة في املس��������ائل الت��������ي يحيلها رئيس برملان االتح��������اد او رئيس 
وزراء االتحاد وتفس��������ير دستور االتحاد والقوانني االتحادية بناء على 
طل��������ب من رئيس مجلس وزراء االتحاد او رئيس مجلس الوزراء في اية 
دولة من دول االتحاد وتكون املحكمة العليا االتحادية جهة اس��������تئناف 
ف��������ي االح��������كام الصادرة م��������ن محاكم ال��������دول االعض��������اء اذا تضمنت هذه 
االح��������كام الفصل في نزاع ذا مس��������اس بالدس��������تور او القوانني االتحادية 
وكذل��������ك االحكام الصادرة م��������ن املحاكم االتحادية في اي��������ة دولة من دول 
االتح��������اد واناط الدس��������تور االتحادي برئيس االتح��������اد وهو ملك العراق 
املرحوم فيصل الثاني وبموافقة مجلس الوزراء تعيني رئيس واعضاء 
املحكم��������ة االتحادية وترك الدس��������تور للقانون تحدي��������د مؤهالت اعضاء 
املحكمة وس��������ائر ما يتعل��������ق بخدمتهم ولكن هذه املحكم��������ة لم تر النور 
حي��������ث لم يتم تش��������كيلها الن مجلس وزراء االتحاد العربي تم تش��������كيله 
ي��������وم 1958/5/19 واالطاحة بالنظام امللكي كانت ي��������وم 1958/7/14 اي 
ة  ان الحكومة االتحادية اس��������تمرت لش��������هر واحد وعدة ايام فقط وبقراء
بسيطة لدستور االتحاد نجد انه جعل من االردن دولة تابعة للعراق وان 
احتفظت االردن بشخصيتها الدولية طبقا للمادة الثانية من الدستور 
االتحادي وهذا يؤثر في تعيني رئيس واعضاء املحكمة االتحادية ذلك 
ان رئيس االتحاد عراقي هو املرحوم امللك فيصل االول ورئيس مجلس 
ال��������وزراء االتحادي عراقي هو نوري باش��������ا الس��������عيد وضمت الحكومة 
االتحادية ثالثة وزراء عراقيني هم رجل الدس��������تور املش��������هور والقانوني 
املع��������روف توفيق الس��������ويدي ورجل امل��������ال املعروف عب��������د الكريم االزري 
لوزارة املالية وقائد القوة الجوية الس��������ابق س��������ليمان فتاح باشا وزيرا 
لش��������ؤون الدف��������اع وثالثة وزراء م��������ن االردن ابراهيم باش��������ا نائبا لرئيس 
الوزراء وس��������ليمان طوقان وزيرا لشؤون الخارجية وخلوصي الخيري 
وزي��������را للدفاع وهكذا كانت االكثري��������ة العددية للعراق في مجلس وزراء، 
االتحاد في شكله اخذ شكل االتحاد الكونفيدرالي فانه في حقيقته غير 

ذلك بدليل ان املادة )62( من الدستور التي 
حددت اختصاصات الحكومة االتحادية لم 
تترك شيئا اال وجعلته للحكومة االتحادية 
في بغداد وحتى التعليم ونظمه ومناهجه 
م��������ن اختص��������اص الحكوم��������ة االتحادية كما 
قرر الدس��������تور ذلك وليس م��������ن اختصاص 
كل دول��������ة من دول االتح��������اد او كل اقليم كما 
هو معروف في  دول االتحاد الكونفيدرالي 

ودول االتحاد الفيدرالي .

بغداد/ سحر حسين 

أصدرت محكم��������ة جنايات الرصافة 
حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق مدان 
بسرقة مخشالت ذهبية بعد دخوله 
إحدى الدور في بغداد أثناء خروج 
صاحبه إلى العمل وتواجد زوجته، 
إال أنه لم يفلح بالهرب بعدما ألقي 

القبض عليه سريعًا.
وتب��������دأ تفاصي��������ل الحادث��������ة عندما 
ش��������اهد مصطف��������ى )صاح��������ب الدار( 
أثن��������اء عودته م��������ن عمل��������ه وبالقرب 
م��������ن داره خ��������روج ش��������خص راكضًا 
وبحوزته صندوق خشبي صغير، 
وفي اليد األخرى حاماًل مسدس��������ًا، 
ث��������م ما لب��������ث مصطفى إال أن أس��������رع 
راكضًا وراء ذلك الش��������خص بعد أن 
س��������مع صراخ زوجت��������ه وأطفاله من 
داخ��������ل بيت��������ه دون أن يع��������رف م��������اذا 

حدث. 
وتذكر األوراق التحقيقية بحس��������ب 
إف��������ادة مصطف��������ى أن��������ه ظ��������ل يركض 
خلفه حتى حاول السارق استئجار 
س��������يارة أج��������رة، إال أن الس��������ائق ل��������م 
يتوقف حني مش��������اهدته هذا املشهد 
ففر خائفًا. وصادف ان مرت سيارة 
اخرى كانت مسرعة تجاه الشخص 
الهارب لتدهس��������ه وتوق��������ع به أرضًا، 
لكن الصدمة لم تكن قوية كما يذكر 
صاح��������ب الدار، بل إنه��������ا تركت آثارًا 
خفيف��������ة فقط على جس��������ده حتى أنه 
لم يتوقف عن الجري فحاول الفرار 

مرة أخرى.
وتقول أوراق الدعوى أن أهل املنطقة 
ومصطفى لحقوا بالرجل وتمكنوا 
من االمس��������اك ب��������ه واخ��������ذ مصطفى 
الصن��������دوق  وفت��������ح  باس��������تجوابه 
وتبني ان��������ه يحتوي على املصوغات 
الذهبية العائ��������دة لزوجته وانه كان 

ينوي سرقتها. 

بع��������د أن اقتادوا املج��������رم الى إحدى 
اق��������وال  دون��������ت  االمني��������ة،  املف��������ارز 
املش��������تكية التي  ذك��������رت بانها كانت 
ف��������ي دارها م��������ع أوالدها وق��������د ُطرق 
الباب وبعد فتحه دخل املتهم وهو 
املصوغات  فطل��������ب  س��������الحا  يحمل 
الذهبية تحت تهديد الس��������الح وقد 
قام��������ت باعطائ��������ه صن��������دوق الذهب 

العائد لها مع مبالغ مالية.
كم��������ا دونت اقوال الش��������اهد صاحب 
س��������يارة االجرة الذي لم يتوقف عند 
مشاهدته املتهم بشكل مريب يدعو 

للشك وهو يركض وبيده سالح.
املحكمة من جانبها وجدت ان األدلة 
املتحصلة في هذه القضية املتمثلة 
باقوال املشتكي وزوجته باالضافة 
الى اقوال الش��������هود واف��������راد املفرزة 

والتي تع��������ززت بمحاضر التحقيق 
والت��������ي وج��������دت املحكمة انه��������ا ادلة 
كافية ومقنعة لتجريم املتهم املحال 
وهي ادلة ترقى الى مستوى الدليل 

القاطع عليه.
 ولكفاي��������ة االدل��������ة املتحصل��������ة ض��������د 
املتهم ق��������ررت املحكمة تجريمه وفق 
اح��������كام املادة 443/ثاني��������ا ورابعا / 
عقوبات املعدلة بالقرار 1631 لسنة 
1980 الص��������ادر ع��������ن مجل��������س قيادة 
الث��������ورة املنح��������ل وتحدي��������د عقوبته 
والحك��������م علي��������ه بالس��������جن خمس��������ة 
عش��������ر عامًا مع االس��������تدالل باحكام 
املادة 1/132 عقوبات وصدر القرار 
باالتفاق حضوريا استنادا الحكام 
املادة 182/أ االصولية قابل للتمييز 

والتمييز التلقائي. 

ال�سجن 15 �سنة ملدان حاول �سرقة 
خم�سالت ذهبية يف بغداد
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بغداد/ عدنان صبيح

ــن  االم قـــوى  محكمة  أشــــادت 
ــــوزارة  ــتــابــعــة ل الــداخــلــي ال
القضائية  بالسلطة  الداخلية، 
خبرات  أن  مؤكدة  االحتــاديــة، 
ــاة ســاهــمــت فـــي دعــم  ــض ــق ال
طواقمها التي تتكون من ضباط، 
ال  اجراءاتها  ان  إلى  اشارت  فيما 
تختلف كثيرًا عما موجود في 

محاكم القضاء االعتيادي. 

وق��������ال الل��������واء ص��������ادق ف��������رج رئي��������س 
محكمة التمييز في محاكم قوى االمن 
الداخل��������ي في حدي��������ث م��������ع "القضاء"، 
إن "عملن��������ا يأت��������ي بدياًل ع��������ن املحاكم 
العس��������كرية التي كانت في العراق قبل 

العام 2003".
وتاب��������ع فرج أن "محاكم االمن الداخلي 
الستة شكلت بموجب قانونني صدرا 
للعقوب��������ات  االول   ،2008 الع��������ام  ف��������ي 

واآلخر ألصول املحاكمات الجزائية".
املكان��������ي  "االختص��������اص  أن  وأوض��������ح 
للمحكم��������ة االول��������ى اقلي��������م كردس��������تان 
لكنه��������ا ألغيت، فيما تخت��������ص الثانية 
باملحافظات الش��������مالية، وهي: نينوى 

وصالح الدين وكركوك".
وأوضح أن "املحكم��������ة الثالثة تخضع 
لها بغداد/ جان��������ب الرصافة، إضافة 
إلى ديالى وواس��������ط"، فيما أش��������ار إلى 
أن "بغ��������داد/ جان��������ب الك��������رخ واألنبار 
وقوات الشرطة االتحادية تخضع إلى 

املحكمة الرابعة".
واستطرد أن "والية املحكمة الخامسة 
عل��������ى مناط��������ق الف��������رات األوس��������ط، أما 
املحافظ��������ات الجنوبي��������ة فهي تخضع 

إلى املحكمة السادسة".
اما ع��������ن محكم��������ة تمييز ق��������وى االمن 
الداخل��������ي، أجاب ف��������رج بأنها "تختص 
بالنظر في القضايا التي ترس��������ل إلى 

محاكمنا لغرض التدقيق".
وع��������ن آلية اج��������راءات التميي��������ز مللفات 
ق��������وى االمن الداخل��������ي، رّد ف��������رج "أننا 
نس��������تقبل اللوائ��������ح التمييزية، ونقوم 
بإرس��������ال كتاب إلى املحكمة املختصة  
لجلب إضبارة الدع��������وى، ويمكن ألي 

طرف فيها اللجوء إلى هذا الحق". 
وأش��������ار إل��������ى أن "بع��������ض القضايا قد 
 

ّ
ترفع على ش��������عبة أكمله��������ا"، لكنه بني

أن "التحقي��������ق فيها يحص��������ل بصورة 
مف��������ردة ف��������ال تص��������در م��������ن محاكمن��������ا 

عقوبات جماعية".
وفيم��������ا اف��������اد ب��������ان "وزي��������ر الداخلي��������ة 
سبق أن ش��������كل محكمة ضبط تتعلق 
بالعقوب��������ات اإلدارية"، ش��������ّدد على أن 
"العقوب��������ات الصادرة من محاكم قوى 
االم��������ن الداخلي تك��������ون بالحبس مدة 

سنة واحدة وصواًل إلى اإلعدام".
وأردف أن "محاكمنا تجمع الجنايات 
مع الجن��������ح، عكس املحاك��������م املرتبطة 

بمجلس القض��������اء االعلى التي تفصل 
بني االثنني".

واس��������تطرد أن "ع��������ددا م��������ن الق��������رارات 
صدرت من محاكم قوى االمن الداخلي 
ت��������م نقضه��������ا تمييزي��������ًا؛ لع��������دم وجود 
االختص��������اص ومن ب��������ني القضايا تلك 
املتعلقة بالصكوك والكمارك، برغم أن 

مرتكب الجريمة منتسب أمني".
ولف��������ت إلى "وج��������ود تنس��������يق عال مع 
مجلس القضاء االعلى في موضوعات 
االستش��������ارات  رأس��������ها  عل��������ى  ع��������دة 
القانونية وتدريب وتأهيل مالكاتنا، 
واإلفادة من خبرات القضاة التابعني 

للسلطة القضائية االتحادية".
ام��������ا بخص��������وص آلي��������ة تعي��������ني قضاة 
محاك��������م ق��������وى األم��������ن، يعّلق ف��������رج أن 
"ذلك م��������ن صالحي��������ة وزي��������ر الداخلية 
وفق معايير الخبرة والنزاهة، فضاًل 
عن امتالك القاضي ش��������هادة القانون، 

وليس محكومًا".
وق��������ال إن "رؤس��������اء محاكمن��������ا لديهم 
خبرات كبيرة؛ بسبب عملهم السابق 
ضباط��������ًا للتحقي��������ق كما أنه��������م تلقوا 
دورات في معه��������د التطوير القضائي 
التاب��������ع ملجلس القض��������اء األعلى، إذ ال 
يمك��������ن من��������ح املنصب مل��������ن رتبته دون 

العقيد".
ب��������دوره، ذك��������ر عض��������و محكم��������ة ق��������وى 
االم��������ن ماج��������د عب��������د علي ح��������ردان في 
تصري��������ح إلى "القض��������اء"، أن "املش��������ّرع 
وض��������ع م��������ن اختصاصان��������ا النظر في 
الجرائم املرتكبة بني رجال الش��������رطة، 
أو الت��������ي يك��������ون املش��������تكي فيها الحق 
الع��������ام ومتعلقة بوظيفة ق��������وى االمن 

الداخلي".
وتاب��������ع ح��������ردان إل��������ى أن "محاكمنا ال 
يمك��������ن عّده��������ا خاص��������ة، كم��������ا أن وزير 
الداخلية مس��������ؤول عن احالة الدعاوى 
عليها، أو م��������ن يخوله، وهم اما مدراء 
ش��������رطة املحافظات او وكالء الوزارة، 
بال��������وزارة  الخاص��������ة  التش��������كيالت  او 
آم��������ري اإلحال��������ة بالنس��������بة  فيكون��������وا 

ملنتسبي دوائرهم".
وأّك��������د  ان "محاكم قوى األمن الداخلي 
تتك��������ون من ضب��������اط ش��������رطة يعّينون 
رئيس��������ًا وعض��������و أيم��������ن وآخر أيس��������ر، 
اس��������تنادا إل��������ى اح��������كام امل��������ادة 28 من 
الجزائية  املحاكم��������ات  اص��������ول  قانون 

لقوى االمن الداخلي".
م��������ن جانب��������ه، اف��������اد املّدعي الع��������ام في 
املحكمة س��������لمان حس��������ني في تعلقيه 
إل��������ى "القض��������اء"، أن "املحكمة ال تنعقد 

من دون حضور االدعاء العام".
وأض��������اف حس��������ني أن "دورن��������ا يمت��������د 
إلى االش��������راف عل��������ى س��������ير املرافعات 
وإمكانية الطعن في القرارات في حال 
عدم توفر القناعة لدينا" ، مس��������تطردًا 
"أننا نج��������ري أيضًا زي��������ارات منتظمة 

إلى السجون".
ويرى أن "محاكم قوى االمن الداخلي 
معتم��������دة ف��������ي اغل��������ب دول العالم، وال 
تختلف عن محاكم القضاء االعتيادي 
من ناحية انت��������داب املحامني وغيرها 

من اإلجراءات".
ونوه املدع��������ي العام ال��������ى ان "القرارات 
تص��������در من املحكمة أم��������ا باإلجماع أو 
بأغلبية اعضائها وال يوجد تفضيل 

لرأي رئيس املحكمة على البقية".

جتمع بني اجلنايات واجلنح ويرأسها ضابط ال تقل رتبته عن العقيد

حماكم ق�ى االأمن: نرتبط ب�زارة الداخلية.. وال�سلطة الق�سائية دعمت خرباتنا

بغداد/ محمد سامي

أعلنت رئاسة استئناف الرصافة االتحادية عن اعادة تشكيل الهيئات 
التمييزي��������ة على املس��������تويني الجزائ��������ي واملدني إضافة إل��������ى الهيئات 
الجنائية، وفيما أّكدت أن ذلك ينس��������جم مع وثيقة التطوير للس��������لطة 
القضائي��������ة االتحادي��������ة، افادت ب��������أن محاكمها تش��������هد حاليًا عمليات 

اعمار على مختلف االصعدة.
ويقول رئيس االس��������تئناف القاضي جاس��������م محم��������د عبود في حديث 
م��������ع "القضاء"، إن "قرارات عدة اتخذت مؤخرًا من أجل االرتقاء بالعمل 
ف��������ي املحاك��������م"، الفتًا إلى أن "ذلك يأتي انس��������جامًا م��������ع وثيقة التطوير 

القضائ��������ي التي اعلن عنه��������ا مجلس القضاء االعلى ف��������ي آب من العام 
املاضي".

وتاب��������ع عبود أنه "تقّرر اعادة تش��������كيل الهيئت��������ني التمييزية الجزائية 
واملدني��������ة التابعة الس��������تئناف الرصاف��������ة"، منّوهًا إلى "إعادة تش��������كيل 

الهيئات االربعة التابعة ملحكمة الجنايات".
وأرج��������ع الغرض من اتخاذ ه��������ذه القرارات إلى "رغبة االس��������تئناف في 
س��������رعة حس��������م الدعاوى، وتوزيع االعم��������ال على القض��������اة كافة خدمة 

للمصلحة العامة".
وزاد عبود أن "محاكم االستئناف كانت حصتها من تعيينات السلطة 
القضائية االتحادية االخي��������رة 83 درجة من مختلف االختصاصات"، 

مبينًا أن "هذا العدد كاٍف للطواقم الوظيفية"، مس��������تدركًا "نحتاج فقط 
لزيادة املحققني في املحاكم".

وع��������ن امللف العمران��������ي وتطوير مباني قصور القض��������اء في الرصافة، 
أجاب رئيس االس��������تئناف بأن "خطة عملنا ش��������ملت ترميم العديد من 

املحاكم وأضافت بعض املنشات عليها".
واس��������تطرد عبود "اجرينا بع��������ض التعديالت على قص��������ر القضاء في 
الرصافة"، الفتًا إلى "افتتاح منفذ آخر للمبنى لتسهيل دخول وخروج 

املراجعني إليه، كما دعمنا مجمع املحاكم بعدد من املنشآت".
وأوضح أن "املحكمة خصصت مقار جديدة لعمل املحققني وللقاضي 
الخف��������ر، وأماكن جدي��������دة لحفظ ملف��������ات محاكم الجناي��������ات والنزاهة 

والجوازات".
وش��������ّدد عب��������ود على أن "عملي��������ات الصيانة في قصر الرصافة س��������وف 
تنته��������ي مع بداية ش��������هر نيس��������ان، وس��������تكون هناك نقل��������ة نوعية على 

مستوى األبنية". 
وعل��������ى الصعيد ذات��������ه، يعّل��������ق أن "دار املدائ��������ن للقضاء ش��������هد عملية 
تطوير على جميع املس��������تويات، وكذلك الحال بالنس��������بة لدور الزهور 

واالعظمية والصدر للقضاء".
 رئيس االس��������تئناف ان "مجلس القضاء 

ّ
وع��������ن املخصصات املالية بني

االعلى تول��������ى الصرف على عملية الترميم ضم��������ن موازنته الخاصة، 
باستثناء محكمة االعظمية التي مّولت من محافظة بغداد". 

قرارات جديدة لتسهيل اجراءات املواطنني

اإعادة ت�سكيل الهيئات اال�ستئنافية واجلنايات يف الر�سافة
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صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بابل/ مروان الفتالوي
ش��������ّرع املوظفون الجدد في محكمة استئناف بابل االتحادية بدورة حاسوب 
أجرتها الرئاس��������ة إلطالعهم على آليات العمل، فيم��������ا أبدى املوظفون ارتياحا 
لآللي��������ة التي اتخذتها الس��������لطة القضائية في التعي��������ني، مؤكدين بذل الجهود 

لخدمة الوطن واملواطنني.
وقال املحاضر علي س��������عدي من شعبة الحاس��������بة االلكترونية في االستئناف 
إن��������ه "تم إجراء دورة مكثفة حول آلية العمل الخاصة بكتاب الضبط الس��������يما 
موظفي س��������جل االعالمات لكي تتم طباعة كافة املحاضر والقرارات الكترونيا 

وعدم إتباع األساليب التقليدية".
وأضاف س��������عدي بأن "الدورة استمرت أس��������بوعًا وجرى اختبار املتدربني في 
الي��������وم األخير، فكانت النتائج جيدة ج��������دا"، الفتا إلى "حرص املوظفني الجدد 
على تطبيق مش��������روع الضبط االلكتروني وأبدوا استعدادًا تامًا لذلك، وقد تم 

تجهيزهم مسبقًا بالحاسبات وكافة امللحقات الخاصة بها".
وقالت زهراء حليم عمران من محكمة األحوال الشخصية في بابل إن "الدورة 
ساهمت في تطوير خبراتي بالعمل على الحاسبة االلكترونية"، الفتة إلى أن 
"أس��������لوب املحاضر كان جيدًا من حيث طرح املعلومات وطريقة إيصالها إلى 

املتدربني".
فيم��������ا قالت حنني علي حس��������ون إن "ال��������دروس كانت مختص��������رة لكنها مركزة 
وتدخ��������ل في صلب العم��������ل القانوني في املحاكم"، مش��������يرة إلى أن "اس��������تقبال 
األسئلة من املحاضرين س��������مح لنا بمعرفة كافة املعلومات التي كانت خافية 

عنا في ما يخص عمل الحاسوب".
ومن جانبه، قال حارث عادل ش��������هيد من الهيئة االس��������تئنافية "علمتنا الدورة 
برامج الحاس��������وب، وأجرينا تطبيق��������ات عملية على برنامج املايكروس��������وفت 
وورد، وبرام��������ج أخرى لتس��������ريع عملية الكتابة على الكيب��������ورد"، ولفت إلى أن 

"أسلوب املحاضر كان جيدا وفتح بابا واسعا لألسئلة".
وس��������ألت صحيفة )القضاء( املش��������اركني ع��������ن آرائهم حول اآللي��������ة التي تم بها 

تعيينهم، فلم يخفوا ارتياحهم للطريقة التي اعتمدها القضاء.
وأفاد املش��������اركون في الدورة بأنهم لم يقوموا س��������وى بتحميل مستمسكاتهم 
على االنترنت وإرس��������الها عبر صفحة التعيينات في موقع السلطة القضائية 
الت��������ي اعتمدت أخيرًا أصح��������اب املعدالت العالية ثم ج��������رى اختبار العمل على 

الحاسبة.
وقال��������وا إن الس��������لطة القضائي��������ة اختصرت الوق��������ت والجه��������د للمتقدمني على 
التعي��������ني، واعتمدت أس��������لوبًا متطورًا في طريقة التقدي��������م، وانتهوا إلى القول 

بأنهم لن يدخروا جهدًا لخدمة الوطن واملواطنني.

أكدوا أنهم لن يدخروا جهدًا خلدمة املواطنني

م�ظف�ن ق�سائي�ن جدد ي�سرع�ن 
بدورة حا�س�ب ويبدون ارتياحًا 

الآلية تعيينهم
القادسية/ ضحى كريم

اس��������تئناف  محكم��������ة  رئاس��������ة  رجح��������ت 
القادس��������ية انجاز قصرها للقضاء خالل 
العام الحالي، وفيما أكدت أن نسب انجاز 
محاكمتها بلغت أكث��������ر من %98، حذرت 
من استمرار تعاطي املدمنني في املحافظة 
مادة كريس��������تال املخدرة، داعية الجهات 
التنفيذية لب��������ذل املزيد من الجهود للحد 
م��������ن عصابات االتجار باملخ��������درات، التي 
ذكرت أن الغرض من عملها ال يس��������تهدف 
فقط الجوانب الربحية، إنما يريد تهديم 

املجتمع.
وق��������ال رئي��������س املحكم��������ة القاض��������ي حيدر 
حن��������ون ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن 
"االستئناف ماضية في تنفيذ توجيهات 
مجل��������س القض��������اء االعل��������ى ال��������ذي أوصى 
بمراع��������اة القوانني وإيص��������ال العدالة الى 

املواطن بأيسر الطرق وأسهلها".
وأضاف حنون أن "القضاء في القادسية 
اختزل الكثير من االجراءات للمواطن من 
خالل مكاتب التحقيق القضائي"، مشيرًا 
إلى "انشاء دور قضاء في مختلف اقضية 

ونواحي املحافظة".
وتحّدث رئيس اس��������تئناف القادسية عن 
انجازات محكمته لتسريع حسم القضايا 
"م��������ن خ��������الل طب��������ع الق��������رارات القضائي��������ة 
الكتروني��������ًا؛ لتمك��������ني محاك��������م الطعن من 
االط��������الع عليه��������ا، للوص��������ول ال��������ى القرار 
العادل"، مؤشرًا أن "نسب انجاز محاكمنا 
خالل العام املنصرم وصلت إلى %98 من 

الدعاوى املعروضة أمامها".
مجل��������س  "تع��������اون  إل��������ى  حن��������ون  ولف��������ْت 
القضاء االعلى بإشراف القاضي مدحت 
املحمود  مع محكمة استئناف القادسية 
إلكم��������ال اجراءات بناء قص��������ر القضاء في 

املحافظة".
وفيما أّكد القاضي حنون "أهمية وجود  
قصر للقضاء في املحافظة"، رجح "انجاز 

مبناه خالل العام الحالي".
وفي م��������ا يخص الجان��������ب العمراني عّلق 
رئيس االس��������تئناف، أن "هذا امللف ش��������هد 
تطورًا كبي��������رًا، حيث تم انجاز مش��������اريع 
عدة من بينها صيانة 3 دور للقضاء في 

املحافظة".
وأش��������اد حن��������ون ب��������دور مجل��������س القضاء 
االعلى من خالل رفد االستئناف باملبالغ 
املالي��������ة الكافي��������ة، "لكي تظه��������ر محاكمنا 

بنحو يليق وهيبة القضاء العراقي".
وتعليق��������ًا عل��������ى دور مكات��������ب التحقي��������ق 
القضائ��������ي التي ح��������ّدد عددها بخمس��������ة 
مكاتب، اف��������اد ب�"تحقيقها انجازات جيدة 

ملسها املواطن".
وركز حنون على اهمية وجود املكاتب في 
أنها "تعمل على تس��������ريع حسم الدعاوى، 
وإصدار القرارات القضائية خالل سقف 

زمني ال يتجاوز 24 س��������اعة وفق ما نص 
عليه املشّرع العراقي".

وبحس��������ب حنون ف��������ان املكاتب له��������ا آثار 
ايجابية على املستوى املالي في اختزال 
النفق��������ات، كم��������ا يلح��������ظ هو "تع��������اون من 
املحام��������ني م��������ع الطواق��������م القضائي��������ة في 

مكاتب التحقيق".
وصّنف حن��������ون الجرائم التي تش��������هدها 
املحافظة على أن اولها "السرقة بالدرجة 
األس��������اس، يليه��������ا القتل ومن ث��������م تعاطي 

املخدرات وصواًل إلى قضايا النزاهة".
وش��������ّدد على "وج��������ود متابعة مس��������تمرة 
مع الجهات األمني��������ة، التي تمكنت خالل 
امل��������دة االخيرة م��������ن القبض عل��������ى العديد 
م��������ن العصابات املنظم��������ة املرتكبة ألنواع 

مختلفة من الجرائم".
املال��������ي  الفس��������اد  دع��������اوى  وبخص��������وص 

واالداري، كشف املس��������ؤول القضائي "عن 
قضاي��������ا مفتوحة بحق ع��������دد من اعضاء 
مجلس املحافظة والحكومة املحلية، وأن 
التحقيقات مستمرة للوصول إلى القرار 

العادل".
وع��������ّرج عل��������ى ح��������االت تعاط��������ي مدمن��������ي 
الديوانية على مخدرات نوع "كريستال"، 
وعّدها "مادة خط��������رة يصعب تمييزها؛ 
ألنها تش��������به السكر"، وقال إن "خطورتها 
تتجل��������ى بس��������رعة االدم��������ان عليه��������ا م��������ن 

الجرعة الثالثة".
وانتقد حنون دور بعض املنتسبني إلى 
الجهات التنفيذية املسؤولة عن متابعة 
املخدرات في املحافظة، مستداًل ب� "تزايد 

اعداد املتعاطني والتجار".
لكن��������ه ذكر ف��������ي الوقت ذات��������ه أن "عددًا من 
مثل��������وا  الصغ��������ار  والتج��������ار  املتعاط��������ني 
أم��������ام العدالة وص��������درت بحقه��������م احكام 

مختلفة".
وعن كيفي��������ة وصول امل��������واد املخدرة إلى 
املحافظ��������ة، أج��������اب حن��������ون أن "املوزعني 
الرئيس��������يني هم م��������ن خ��������ارج املحافظة"، 
مس��������تدركًا "لدينا ف��������ي الديوانية واملدن 
التابعة لها تجار يبيعون بشكل مفرد".

ويواص��������ل بالقول "تب��������ني لدينا أن دوافع 
موردي املخدرات إل��������ى مدننا ال تقتصر 
على الجوانب الربحية، بل تمتد احيانًا 
إل��������ى اغ��������راض اخرى م��������ن بينه��������ا تهديم 
املجتمع من خالل بيعها بأسعار زهيدة 

ال تتجاوز ال�5 دوالرات".
وع��������اد حن��������ون ليش��������يد ب��������دور "طواق��������م 
الشرطة"، مؤكدا "تنفيذها أوامر القضاء 

اجمعها بأسرع وقت".
وع��������ن ملف النزاع��������ات العش��������ائرية الذي 
ظهر للس��������احة العراقية مؤخ��������رًا وبقوة، 
رّد حن��������ون أن "الديواني��������ة ل��������م تتأثر بما 
ش��������هدته محافظات اخرى من مواجهات 
ذات طابع قبلي، بل أن عش��������ائرنا تحترم 

القانون وملتزمة بقرارات القضاء".

اجناز ق�سر القاد�سية للق�ساء يف 2016.. وحماكمها حت�سم 98 % من الدعاوى
االستئناف تدعو اجلهات التنفيذية ملواجهة خطر حبوب "كريستال" 
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واذا كان الحق في اللغ��������ة يعني: الثبوت والوجوب و 
العدل وهو نقيض الباطل، ف��������ان الخصوصية تعني 
نقي��������ض العموم وحال��������ة خص به الش��������يء أو اختص 
به او اختص��������ه به، وفي املعن��������ى االصطالحي فالحق 
مصلح��������ة والتي تك��������ون مادية ومعنوي��������ة، وباملجمل 
تعن��������ي الح��������ق ف��������ي الخصوصي��������ة، ان يم��������ارس الفرد 
ش��������ؤونه الخاص��������ة بمنأى ع��������ن تدخ��������ل اآلخرين، وما 
يمي��������ز الح��������ق ف��������ي الخصوصي��������ة انه جوه��������ر الحرية 
ومرادفًا ملفهومه��������ا باعتبار الحرية مكنة تحول دون 
تدخل االخرين في حياة االنس��������ان الخاصة، وهي من 
قبيل الحقوق اللصيقة بالشخصية وأساس الحماية 
القانونية لها ليست احكام املسؤولية املدنية )الضرر 
والخط��������أ والعالقة الس��������ببية ( وانما ه��������و الحق غير 
املال��������ي، واذا كانت هناك موضوعة تس��������تأثر بحقوق 
االنس��������ان والحريات العامة ف��������ان الخصوصية قطب 
الرح��������ى  فيها، ت��������دور معها حيثما وجدت تش��������ريعًا 
وتطبيقًا ، مكانًا وموضوعًا، وتعني الحياة الخاصة  
مسار حياة الفرد، وباألخص عندما ينظر إليها على 
أنها مجموع االختيارات الشخصية التي تساهم في 
تحديد الهوية الشخصية للفرد، وهو مفهوم مشترك 
ضم��������ن الفهم املعاصر لكنه يتجذر في الدول املتقدمة 
التي غادرت عقدها املاضوي��������ة وانطلقت من مفاهيم 
البق��������اء واملجابه��������ة وأهمية الفرد املقترن��������ة بارتباطه 
الجماعي الى التركيز على بناء الفرد ذاتيا باعتباره 
االساس السليم ألي بناء اجتماعي او مؤسسي لذلك 
قس��������مت حياة الفرد الشخصية الى مجاالت )األسرة، 
العمل، الس��������لوك االجتماع��������ي والتأثي��������رات الخاصة، 
الحياة اليومية(  وتم اعتماد ذلك كأساس في تشريع 
القوانني وكان الحق في الحياة الخاصة محط رعاية 
وحماية التش��������ريعات واملعاهدات الدولية فضاًل عن 
التشريع الداخلي، وصارت عناصر الحياة الشخصية 
محط انظار املش��������رع فكانت الحماية القانونية مظلة 
له��������ا وهذه العناص��������ر ابرزها )حرمة املس��������كن واملكان 
الخاص ،الحق في اسرار املحادثات الشخصية، الحياة 
العاطفي��������ة والزوجية واألس��������رية والحال��������ة الصحية 
والرعاية الطبية والحق في املراس��������الت ومحل اقامة 
الشخص ورقم تليفونه واآلراء السياسية واملعتقدات 
الدينية والذمة املالية للش��������خص ( كل هذه العناصر 

ش��������كلت منظومة من الخصوصية ف��������ي حياة كل فرد 
ضم��������ن االطار القانوني الذي يق��������دس الحرية الفردية 
والخصوصي��������ة بالقدر الذي ال تش��������كل اعت��������داءً  على 

خصوصية وحرية اآلخرين.
 وبالتأكيد ان مس��������يرة الحياة وتجربتها وما رافقها 
من اخفاقات ونجاحات هي س��������جل ماضوي لكل فرد 
له الحق بإحاطته بالكتمان باعتباره حقا ش��������خصيا 
ول��������ه الحق ف��������ي نش��������ره وإحاط��������ة االخرين علم��������ًا به، 
ب��������ل ان كتابة املذك��������رات لكل فرد هي واح��������دة من هذه 
الخصوصي��������ة الت��������ي تضخمت بمرور الوق��������ت ثقافيًا 
لتشكل اسلوبا ادبيا يتعلق بسيرة االشخاص الذين 
يش��������كل تاريخه��������م حلقة مهم��������ة من حلق��������ات صناعة 

التاريخ وبالتالي سيكون ارثاً  انسانيًا.
ان حق الدخول في طي النس��������يان هو حق االشخاص 
في ابق��������اء ماضيهم في خانات الذاكرة وعدم خروجه 
بعد فت��������رة زمنية وقد اثير موض��������وع حق االفراد في 
دخول ماضيهم بطي النسيان بمناسبات كثيرة كلما 
اقترب الحديث عن نش��������ر مذكرات او سيرة شخصية 
او عمل فني الشخاص كانت حياتهم مرتبطة بمجال 
حيات��������ي مع��������ني او ح��������دث اجتماع��������ي او سياس��������ي او 
اقتص��������ادي او ثقافي او علمي، وقد اثير النقاش حول 
هذا املبدأ بمناس��������بة فيلم سينمائي في فرنسا )حول 
حياة احد كبار املجرمني بعد وفاته بعشرات السنني 
وكش��������ف الفيل��������م عن عالق��������ة غرامية للمج��������رم بإحدى 
الس��������يدات التي كانت عل��������ى قيد الحي��������اة ولجأت الى 
املحاك��������م للمطالبة بالتعويض ك��������ون الفيلم أعاد الى 
األذهان ماضي هذه السيدة وشكل اعتداًء على حقها 
في طي صفحة املاضي، وانتهت القضية بان السيدة 
ال تستحق التعويض حيث ثبت للمحكمة ان السيدة 
لم تكن حريصة على اس��������دال ستار النسيان على تلك 
الحقبة من تاريخها كونها كانت تس��������عى لدى إحدى 
دور النشر لنشر  مذكرات عن حياتها مع املجرم الذي 

دار الفيلم عن حياته(. 
وقد أث��������ارت القضية ج��������دال فقهيًا تمخ��������ض عن رؤى 
قانونية انتجت مذهب��������ني قانونيني اتفقا في العموم 
واختلف��������ا في التقس��������يم س��������نوضح رؤاهم��������ا الفقهية 
والقانوني��������ة، بالتفصيل إغن��������اًء للموضوع في العدد 

القادم.

 الخصوصية ه��������ي التجلي 
اإلنس��������ان,  لحق��������وق  االب��������رز 
وهي أجدر الحقوق وأكثرها 
فان تحفظ  للحماية,  حاجة 
خصوصية االنس��������ان يعني 
انك تحف��������ظ كرامته, والبيئة 
والسياس��������ية  االجتماعي��������ة 
الت��������ي تنته��������ك خصوصي��������ة 
امن��������ه  تنته��������ك  ه��������ي  الف��������رد 
والقانون��������ي,  الش��������خصي 
وحني ال يش��������عر الفرد بأمنه 
الشخصي فانه ال يعبأ بعد 
ذل��������ك بالنظ��������ام الديمقراطي 
ف��������ي نظره  تغ��������دو  وس��������وف 
التش��������ريعات الت��������ي تتحدث 
عن حقوق االنسان ليست إال 
الجدوى  تش��������ريعات عديمة 
كونها ال تم��������ت للبيئة التي 

يعيش فيها بصلة.
ف��������ي الخصوصي��������ة  الح��������ق   
الجس��������د  في  الح��������ق  يعن��������ي 
املس��������كن  ف��������ي حرمة  والحق 
والسمعة والشرف واالعتبار 
في  الحق  الشخصي وكذلك 
س��������رية املكاملات واملراسالت 
ف��������ي  والح��������ق  والص��������ورة 
الحي��������اة الحميمية, القانون 
الدولي وف��������ر الحماية للحق 
ويتجلى  الخصوصي��������ة  في 
ذلك في  ن��������ص املادة 12  من 
االع��������الن  العامل��������ي لحق��������وق 
االنس��������ان والت��������ي تضمن��������ت 
ب��������ان )ال يعرض أحد لتدخل 
تعسفي في حياته الخاصة 
أو  مس��������كنه  أو  أس��������رته  أو 
مراس��������الته أو لحمالت على 
ول��������كل  وس��������معته،  ش��������رفه 
ف��������ي حماية  ش��������خص الحق 
ه��������ذا  مث��������ل  م��������ن  القان��������ون 
التدخ��������ل أو تل��������ك الحمالت( 
العراقي  الدستور  كذلك فان 
اقر الحق ف��������ي الخصوصية 
ووفر ل��������ه الحماية القانونية 
حني  نصت امل��������ادة )17( من 
دس��������تور العراق الدائم لسنة 
2005 عل��������ى ان��������ه  )اواًل : لكل 
فرد الح��������ق في الخصوصية 
الش��������خصية ، بما ال يتنافى 
مع حقوق االخرين ، واالداب 
العامة . ثانيًا : حرمة املساكن 
مصونة ، وال يجوز دخولها 
او تفتيشها او التعرض لها 
اال بق��������رار قضائ��������ي ، ووفقًا 
للقانون ( ورغم كل ما توفره 
القوانني من حماية للحق في 
الخصوصي��������ة اال ان الكثي��������ر 
من االنتهاكات تطال االفراد 
وتنته��������ك خصوصيتهم في 
ش��������تى صورها مما يتطلب 
توفير الحمايتني القانونية 

والقضائية بهذا الشأن.
في فرنسا فأن عنوان املسكن 
يندرج ضم��������ن حرمة الحياة 
الخاصة وان نشر عنوان او 
مح��������ل اقامة ش��������خص معني 
دون الحص��������ول عل��������ى اذن��������ه 
بحيات��������ه  مساس��������ا  يعتب��������ر 
الخاصة وقد عاقبت محكمة 
 1970 الع��������ام  ف��������ي  باري��������س 
الصحيفة التي نشرت االسم 

الحقيقي للمطرب جان فيرا 
وعنوانه اثر تعرضه لعملية 
س��������طو, كذل��������ك ف��������ان القضاء 
الحماي��������ة  وف��������ر  املص��������ري 
للصورة التي ت��������م التقاطها 
في املس��������كن او قرب��������ه والتي 
يمكن ان تس��������هم في تحديد 
موقع املس��������كن او ت��������دل على 
هوية صاحبه, اما في العراق 
فق��������د اق��������رت املحاك��������م الكثير 
من املب��������ادئ القضائية التي 
الخصوصية  ح��������ق  تحف��������ظ 
واالنته��������اك،  التط��������اول  م��������ن 
فمحكم��������ة اس��������تئناف بغداد 
الرصافة االتحادية بصفتها 
قراره��������ا  وف��������ي  التمييزي��������ة 
املرقم 165/ج��������زاء/2004 في 
عل��������ى  اك��������دت   2004  /7/10
حرم��������ة املس��������كن: والذي جاء 
في مضمون��������ه انها صادقت 
ق��������رار محكمة جن��������ح الكرادة 
بإدانة وعقوب��������ة املتهم وفق 
املادة 1/428/أ ذلك ان املتهم 
ق��������د انته��������ك حرم��������ة مس��������كن 
املش��������تكية بدخول��������ه الش��������قة 
دون  لس��������كنها  املخصص��������ة 
رضاه��������ا وان��������ه لم يس��������تطع 
ان يثبت مش��������روعية س��������كنه 
فيه��������ا , وقد ذهب��������ت محكمة 
اس��������تئناف باب��������ل االتحادية 
بصفتها التمييزية بقرارها 
املرق��������م بالع��������دد 445/ 456/
ابع��������د  ال��������ى  جزائي��������ة/2012 
م��������ن ذلك ف��������ي املحافظة على 
االنس��������ان  مس��������كن  حرم��������ة 
وخصوصيته حيث تضمن 
بس��������وء  النظر  اعتبار  القرار 
ني��������ة واالطالع عل��������ى الحياة 
الشخصية ألصحاب املسكن 
والنظ��������ر بريبة الى عوراتهم  
املس��������كن  لحرم��������ة  انته��������اكا 
يكون  بالنظر  املسكن  فوطء 
لحرم��������ة  حكمي��������ا  انته��������اكا 
املس��������كن وهو ال يختلف عن 
وطء املس��������كن بالق��������دم كذلك 
ف��������ان تس��������لق املته��������م للجدار 
ودار  داره  ب��������ني  الفاص��������ل 
املش��������تكي واس��������تراقه النظر 
يش��������كل ركنا ماديا لجريمة 
انتهاك املنزل وتأسيسا على 
ذلك فان محكمة اس��������تئناف 
التمييزية  بصفته��������ا  باب��������ل 
ق��������رار محكمة  صادقت على 
املتهم  بإدان��������ة  الحل��������ة  جنح 
بانتهاك حرم��������ة املنزل وفقا 

للمادة 428 عقوبات. 
 الح��������ق ف��������ي الخصوصية ال 
يقف عند حدود من انتهكت 
خصوصيته ب��������ل قد يتعدى 
اثره الس��������لبي الى بقية افراد 
العائلة وهذا ما حدا ببعض 
الفقهاء الفرنسيني الى القول 
بالحقوق الشخصية للعائلة 
وق��������د اكدت محكم��������ة النقض 
الفرنس��������ية في احد قراراتها 
االعت��������داء  أن   ،1975 للع��������ام 
على الحياة الخاصة لزوجة 
للحي��������اة  انته��������اكا  يش��������كل 
وي��������رى  لزوجه��������ا  الخاص��������ة 
اتجاه م��������ن الفقه الفرنس��������ي 

أن انته��������اك س��������معة املتوفى 
بخصوصيات��������ه إذا أدى الى 
املساس بخصوصية العائلة 
ككل وانته��������اك خصوصي��������ة 
الورثة  ف��������ان من حق الورثة 
للمطالبة  الدع��������اوى  اقام��������ة 
يقولون  فهم��������م  بالتعويض 
بوج��������وب انتق��������ال الحق في 
املتوفى  م��������ن  الخصوصي��������ة 
)السلف( الى الورثة )الخلف( 
الن حق الخصوصية يهدف 
الى حماي��������ة الكيان املعنوي 
التي  واالعتب��������اري للعائل��������ة 
كان ينتم��������ي اليه��������ا املتوفى 
وال زال ينتمي اليها االحياء 
الفرنس��������ية  املحاكم  واق��������رت 
مب��������ادئ اعط��������ت للورثة حق 
املطالبة بالتعويض في حال 

املساس بسمعة مورثهم .
 ام��������ا ف��������ي الع��������راق فقد نحت 
النش��������ر  قضاي��������ا  محكم��������ة   ,
واالعالم في رئاسة استئناف 
ف��������ي  االتحادي��������ة  الرصاف��������ة 
53/نش��������ر- املرق��������م  قراره��������ا 
ال��������ى مثل هذا  مدني/2012, 
املنح��������ى الحمي��������د وذلك في 
الق��������رار ال��������ذي اصدرت��������ه في 
القضية التي اقيمت من قبل 
ابن عال��������م االجتماع العراقي 
املعروف عل��������ي الوردي ضد 
االنت��������اج  ش��������ركات  اح��������دى 
وال��������ذي طالب  التلفزيون��������ي 
فيه��������ا بالزام الش��������ركة بمنع 
عرض املسلسل الذي انتجته 
عن حياة والده املتوفى النه 
ال يتطابق مع وقائع س��������يرة 
وكان  الفكرية  الوردي  حياة 
وقد  الحقيق��������ة  ع��������ن  مبتعدا 
وجدت محكمة قضايا النشر 
ان سير االشخاص املعروفة 
ادبي��������ا وتاريخي��������ا وعلمي��������ا 
وموروثه��������م وفكرهم االدبي 
والعلمي وكل ما يتعلق بهم 
هو حق شخصي لهم وهذا 
لعائالته��������م  ينتق��������ل  الح��������ق 
بع��������د وفاته��������م وبالتالي فال 
يملك اي ش��������خص مهما كان 
ان يس��������تخدم وقائ��������ع ه��������ذه 
الس��������ير دون ارادة وموافق��������ة 
عائلته  او موافق��������ة  صاحبه 
من بعده الن في ذلك س��������لبا 
للموروثات املعنوية لهؤالء 
اذا  الس��������يما  األش��������خاص 
كان اعت��������راض اصحابها او 
عوائله��������م عل��������ى مناقضتها 
للحقيق��������ة والواقع ومفردات 
حياة اصحابها عليه قررت 
املحكم��������ة ال��������زام املدعى عليه 
االنتاجي��������ة  الش��������ركة  مدي��������ر 
اضاف��������ة الى وظيفت��������ه بمنع 
عرض مسلسل الدكتور علي 
القرار  ه��������ذا  الوردي, وبمثل 
فان القض��������اء العراقي قد اقر 
الش��������خصية  الحقوق  مب��������دأ 
للعائل��������ة وانتقاله��������ا للورثة 
وإقامة  رف��������ع  في  وأحقيتهم 
الدع��������اوى ض��������د م��������ن ينتهك 
ألنه  مورثه��������م  خصوصي��������ة 
الحياة  سينتهك بالضرورة 

الخاصة لعائلتهم. 

احلماية القان�نية للحياة اخلا�سة 
وحق الدخ�ل يف طّي الن�سيان 

احلماية القان�نية للحق يف اخل�س��سية

اهميــة تكتســب احلمايــة القانونية  اخلاصــة  للحيــاة 
فــي  تتســع  كونهــا  االنســانية كبيــرة  مفاهيمها  مديــات 
عــن  الدالليــة  حدود الفهم والــردع اجملتمعي ومنظوماتهــا 

جغرافية، تبتنــي على امتداد املرتكز باألســاس على مساحة 
التنظيــم  قواعــد  والتحكــم دون اخلــروج عن طوق حدودهــا 

تكن املادة )17( من الدستور العراقي  مشــروعيتها القانونية ، لذلك لم 
انطلقت مــن البــاب الثانــي منه وحتت بعيدة عن التراتبية الدســتورية التي 

عنوان )احلقوق واحلريات( والتي ابتدأت باملســاواة امام القانون دون متييز بسبب اجلنس او 
العــرق او القومية او االصل او اللون او الدين او املذهــب او املعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي 
او االجتماعــي وفــي املادة )14(  باحلق فــي احلياة واالمن واحلرية في املــادة )15( ثم تكافؤ 
الفــرص كحق مكفول للجميع تضمنه الدولة وتتخذ االجــراءات الالزمة لتحقيقه في املادة 
)16( حتى تصل الى اخلصوصية الشــخصية التي تنص عليها كحق لكل فرد مبا ال يتنافى 

مع حقوق االخرين واالداب العامة.

القاضي إياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران

تعتب��������ر الخصومة من أهم مس��������ائل 
اإلج��������راءات في الدع��������وى وهي التي 
تخ��������ول الحق في التقاضي لتحقيق 
الغاية املنش��������ودة منها وهي الفصل 
فيما تطرحه م��������ن نزاع حول حق أو 
مرك��������ز قانوني معني بحكم يحس��������م 
ه��������ذا الن��������زاع ويح��������ول دون طرح��������ه 
م��������ن جديد أم��������ام القض��������اء. وتعرف 
الخصومة في االصطالح القانوني 
بأنها وس��������يلة التعبي��������ر عن عرض 
الن��������زاع عل��������ى القض��������اء كم��������ا عرفت 
أيضا بأنها مجموعة من اإلجراءات 
القضائي��������ة املتتابعة التي يقوم بها 
الخص��������وم أو ممثلوه��������م والقاضي 
وأعوانه وفقا لنظام معني يرس��������مه 
قان��������ون املرافع��������ات املدني��������ة وتب��������دأ 
باملطالبة القضائية وتسير بغرض 
الحص��������ول عل��������ى حك��������م فاص��������ل في 
موض��������وع الدعوى, وُيبنى على ذلك 
إن الخصومة تمت��������از بالخصائص 

اآلتية:
1 - إنه��������ا مجموع��������ة م��������ن اإلجراءات 

املتتابعة.
2 - تعدد أشخاصها.

3 - قانوني��������ة إج��������راءات الخصوم��������ة 
وق��������د احت��������دم النق��������اش ب��������ني فقهاء 
قانون املرافعات املدنية على تحديد 
للخصوم��������ة  القانوني��������ة  الطبيع��������ة 
املدنية فق��������د كيفها البع��������ض بأنها 
عقد قضائي بني الخصوم أو ش��������به 
عق��������د قضائ��������ي، ينعق��������د ه��������ذا العقد 
الخص��������وم تطبيق  ح��������ني يرتض��������ي 
نزاعه��������م  عل��������ى  القان��������ون  أح��������كام 
بواس��������طة القضاء طبقا لإلجراءات 
الت��������ي يفرضها القان��������ون وقد قوبل 
ه��������ذا التكيي��������ف بالرف��������ض الش��������ديد 
الن الخصوم��������ة ال تق��������وم على إرادة 
املتعاقدين ورضاهم فاملدعي يلجأ 
مضطرا إل��������ى القضاء بع��������د أن أنكر 
حق��������ه واملدع��������ى علي��������ه توج��������ه إليه 

الخصومة بغض النظر عن رضاه. 
ويرى البع��������ض اآلخر إن الخصومة 
عم��������ل قانون��������ي مرك��������ب يتك��������ون من 

مجموعة من األعمال القانونية 
تتج��������ه  الت��������ي  اإلجرائي��������ة 

جميعا إلى غاية نهائية 
إظه��������ار  ه��������ي  واح��������دة 
بش��������أن  الحقيق��������ة 
ن��������زاع مع��������ني فض��������ال 
ع��������ن تسلس��������ل ه��������ذه 
األعم��������ال وارتباطها 
ارتباطا  بينها  فيما 

وثيقا. 
ه��������ذه  تجم��������ع  أم��������ام 

ووحدته��������ا  األعم��������ال 
الخصوم��������ة  ع��������د  يمك��������ن 

واحدا مركبا  قانونيا  عمال 
م��������ن الناحي��������ة الش��������خصية ألنها 

تتخذ من أشخاص مختلفني, ومن 
الناحية املوضوعية تتكون من عدة 

أعمال. وقد تعرض هذا الرأي للنقد 
على أساس إن الخصومة مجموعة 
من األعم��������ال القانونية وليس عمال 
قانوني��������ا واحدا كم��������ا إن العمل 
القانوني املركب ينبغي أن 
يتك��������ون من ع��������دة أعمال 
متكاملة  أو  متجانسة 
فيما بينها واملالحظ 
إن الخصومة تتكون 
أعم��������ال مختلفة  من 
م��������ن  ومتناقض��������ة 
أش��������خاصها  حي��������ث 
ف��������ال  ومضمونه��������ا 
مث��������ال  الق��������ول  يمك��������ن 
الدعوى  عريض��������ة  بان 
والدفع ببطالنها والحكم 
بردها عم��������ل قانوني واحد 
وانما هي وسائل متنوعة تسعى 
إلى تحقيق غاية واحدة هي صدور 
العمل القضائ��������ي صحيحا وعادال. 

كم��������ا إن الخصوم��������ة ال ترتب بذاتها 
أث��������را قانونيا وإنم��������ا القانون يرتب 
على العمل القضائي آثارا قانونية 
الخصوم��������ة  انته��������ت  ف��������إذا  معين��������ة 
بص��������دور الحك��������م ف��������ان اآلث��������ار التي 
تترتب على هذا الحكم ليس��������ت آثارا 
للخصومة بل آث��������ارا رتبها القانون 
للعم��������ل القضائ��������ي الذي ص��������در عن 
طري��������ق الخصوم��������ة، والخصومة ال 
ترد عليها حالتا الصحة والبطالن 
وإنما تردان على االجراء القضائي 
وبالتال��������ي ال يترت��������ب عل��������ى بطالن 
كلها  الخصوم��������ة  بط��������الن  اإلج��������راء 
وإنم��������ا يلح��������ق البط��������الن اإلجراءات 

الالحقة املترتبة عليها. 
وأخيرا هناك رأي يكيف الخصومة 
عل��������ى أنها الش��������كل القانوني للعمل 
القضائي فالخصومة هي مجموعة 
م��������ن األعمال الت��������ي ينظمها القانون 
ألداء العم��������ل القضائ��������ي, له��������ذا نرى 

أن املش��������رع يف��������رض عل��������ى القاضي 
أن يراع��������ي إج��������راءات الخصومة في 
أداء اإلج��������راء القضائ��������ي ويضي��������ف 
أصحاب ه��������ذا ال��������رأي إن الخصومة 
ليس��������ت الش��������كل الوحي��������د لإلج��������راء 
القضائي إال أنها الش��������كل القانوني 
إتباعه��������ا  الع��������ام للقض��������اء ويج��������ب 
ف��������ي الح��������االت الت��������ي ين��������ص فيه��������ا 
إج��������راءات إتب��������اع  عل��������ى   القان��������ون 

أخرى. 
وه��������ذا الرأي جدي��������ر بالتأييد إذ انه 
يوض��������ح إن وظيف��������ة القض��������اء ه��������ي 
حماي��������ة الحقوق ع��������ن طريق الفصل 
ف��������ي الن��������زاع وحت��������ى يضم��������ن عدالة 
عم��������ل القض��������اء فأن��������ه يحي��������ط ه��������ذا 
العم��������ل بضمان��������ات ش��������كليه عديدة 
والخصومة وإجراءاتها هي إحدى 
ه��������ذه الضمان��������ات ألنه��������ا الوس��������يلة 
للعم��������ل  القان��������ون  ينظمه��������ا   الت��������ي 

القضائي. 

2 - 1

احلق في اخلصوصية هو حق 
الفرد في أن يترك وشأنه،  أن 
ينسحب انســحابا  اختياريا  
بجســمه أو فكره مــن احلياة 
هــي  ورمبــا   , االجتماعيــة 
كمــا عرفهــا الفقيه ميشــال 
mischeal   حــق االنســان 
في اخللوة والتخفي بعيدا عن 
تطفــل االخريــن وفضولهم, 
لــدى  اخلصوصيــة  مفهــوم 
اقتــرن  الفرنســي  القضــاء 
هــذا  واقــر  االلفــة,  مبعنــى 
القضــاء فــي بعــض قراراته 
مبدأ مفــاده ان ليس ألحد ان 
يقتحــم غيره عالم اســراره 
وان يدعه في سكينته ينعم 

باأللفة دون تطفل. 
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القاضي عبد الرزاق محسن صالح

املدنيــة  الدعــ�ى  يف  للخ�س�مــة  القان�نيــة  الطبيعــة 
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للحصول على القرارات 
التمييزية مباشرة 

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د ان املحكم��������ة 
وبتاري��������خ  الغربي��������ة  للمنطق��������ة  الكمركي��������ة 
/18 املرقم��������ة  بالدع��������وى   2013/10/28

كمركي��������ة/2013 ق��������ررت االف��������راج عن الس��������يارة 
املرقمة 435608/ بغداد نوع مارس��������يدس براد 
والتي كان يقودها املتهم )ر( وتس��������ليمها الى 
صاحبها ولدى التامل في القرار املذكور وجد 
انه بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا 
صحيحا ذلك ان املته��������م لم يحال الى املحكمة 
بقرار احالة صحيح من قبل محكمة التحقيق 
يبني فيه مادة التهمة ونوع الجريمة كي يعاد 
ال��������ى اج��������راء محاكمته ولم نالح��������ظ ان قاضي 
التحقي��������ق ق��������رر مصي��������ر املتهم ع��������ن البضاعة 
والس��������يارة وانم��������ا وجدت مخالف��������ات قانونية 
فق��������ام بتجزأة امل��������واد املضبوطة عن الس��������يارة 
واحال��������ة كل واح��������د منه��������ا على جه��������ة وان ما 
اج��������راه قاضي التحقيق ه��������و مخالفة قانونية 
صريح��������ة والتف��������اف على القانون ف��������كان عليه 

مالحظة ذلك مستقبال ومالحظة عند القبض 
عل��������ى متهم خالف اح��������كام القانون احالته عن 
كل م��������ا ضب��������ط بحوزته ال��������ى املحكم��������ة بقرار 
احالة قانوني وهي التي تقرر اذا كانت هناك 
جريم��������ة من عدم��������ه وفق القان��������ون وما تظهره 
وقائ��������ع الدع��������وى تحقي��������ق ومحاكم��������ة وحيث 
ان املحكم��������ة خالف��������ت وجه��������ة النظ��������ر املتقدمة 
ق��������رر نقض كافة القرارات الص��������ادرة بالدعوى 
والتدخ��������ل تميي��������ز بق��������رار االحال��������ة املنظم من 
قب��������ل الكمرك )ال��������ذي ال صالحية ل��������ه( ونقضه 
ال��������ى محكمتها للتاش��������ير  واع��������ادة االضبارة 
وايداعه��������ا ال��������ى محكم��������ة التحقي��������ق املختصة 
الجراء التحقيق في املوض��������وع واحالة املتهم 
مع املضبوطات بقرار احالة صحيح وموافق 
للقانون استنادا الحكام املادة 259 /أ7- و 264 
م��������ن قانون اصول املحاكمات الجزائية وصدر 
القرار باالتفاق في 11/ربيع الثاني/ 1435 ه� 

املوافق 2014/2/11م. 

املبدأ

القرار

ق��������رار االحال��������ة املنظم م��������ن مدي��������ر الكمارك عل��������ى املحكمة 
الكمركية ال قيمة له قانونيا .

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة 
املوس��������عة املدنية في محكمة التمييز 
األتحادي��������ة وجد أن طلبي التصحيح 
مقدمان ضم��������ن امل��������دة القانونية قرر 
قبولها ش��������كال ولتعلقهما بموضوع 
واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا 
.ول��������دى عطف النظر عل��������ى موضوعه 
وجد ان دعوى املدعي تضمنت طلب 
الحك��������م بابط��������ال قي��������د العق��������ار املرقم 
633/3188 حي السعد املسجل باسم 
املدعي عليهما األول والثاني واعادة 
تس��������جيله باس��������مه وان محكمة بداءة 
بالدعوى  اص��������درت حكمه��������ا  النجف 
 2011/12/19 117/ب/2011ف��������ي 
يقضي ب��������رد دع��������وى املدع��������ي والذي 
كان ق��������د طعن بذلك الحكم اس��������تئنافا 
وأن محكمة أس��������تئناف النجف كانت 
قد أص��������درت حكمه��������ا بالدع��������وى 68 
يقض��������ي   2014/6/5 /س/2012ف��������ي 
والحك��������م  البدائ��������ي  الحك��������م  بفس��������خ 
بأبطال قي��������د العقار املرقم 633/3188 
حي السعد واملس��������جل بالقيد 96/ك2 
2003 مجل��������د 1981 باس��������م )ع.ع.ش( 
و)و.ف.م( مناصف��������ه والقيد املرقم 8/
ك2002/2 مجل��������د496 باس��������م )ع.م.ه�( 
واعتب��������ار القي��������د املرق��������م 26حزي��������ران 
1963مجلد 100 باس��������م )ق.أ.ع( ثابت 
الحك��������م وتاش��������ير ذلك في الس��������جالت 
العقاري��������ة املختص��������ة عن��������د أكتس��������اب 
الحك��������م الدرجة القطعي��������ة وان الحكم 
املذكور تم تصديقه بالقرار 314/313 
الهيئة األس��������تئنافية عقار/2015 في 
2015/1/20 وم��������ن أمع��������ان النظر في 
موض��������وع الدع��������وى وج��������د أن العقار 
املذك��������ور كان مس��������جال باس��������م املدعي 
املرق��������م26  القي��������د  وبموج��������ب  )ق.أ.ع( 
حزيران 1963 مجلد 100 والذي تم نقل 
ملكيته الى املش��������ترية )ع.م.ه�( والذي 
ادخلته��������ا محكم��������ة البداءة ش��������خصا 
ثالثا في الدع��������وى الى جانب املدعي 
عليهم��������ا وس��������جل باس��������مهما بالقيد 
8ك2 2002 ممجلد 496 وان املش��������ترية 
املذكورة تصرفت بالعقار الى املدعي 
عليهم��������ا)ع.ع.ش( و)و.ف.م( وس��������جل 
باسميهما بالقيد 96ك 2 2003 مجلد 
1981 وان اضب��������ارة العق��������ار كانت قد 
تعرضت للحرق والتلف اثناء احداث 
ع��������ام 2003 وان محكمة البداءة كانت 
قد اجرت تحقيقاتها في الدعوى بعد 
ان انكر املدع��������ي واقعة البيع وبصمة 
األبه��������ام املنس��������وبة الي��������ه ف��������ي ش��������رح 
الق��������رار وان خب��������راء األدل��������ة الجنائية 
الذين اس��������تعانت بهم املحكمة ألجراء 
املضاهاة على بصمة األبهام والذين 
اوضحوا في تقرير خبرتهم ) يتعذر 
عليهم معرفة عائدية البصمة كونها 
غير واضح��������ة املعال��������م ( وعلى ضوء 
ذلك التقرير فان محكمة األس��������تئناف 
وف��������ي حكمه��������ا املميز قضت بفس��������خ 
الحك��������م البدائي وابطل��������ت قيد العقار 
موض��������وع الدع��������وى من اس��������م املدعي 

باس��������م  تس��������جيله  واع��������ادة  عليهم��������ا 
املدع��������ي الن خبراء األدلة الجنائية لم 
يتوصلوا الى عائدية بصمة االبهام 
)املس��������تأنف(  املنس��������وبة للمدعي الن 
وم��������ن االخي��������ر كان ق��������د دخ��������ل العراق 
بتاري��������خ 2007/5/1 بموج��������ب س��������مة 
دخول من س��������فارة جمهورية العراق 
ف��������ي طهران ولغ��������رض الوص��������ول الى 
الحك��������م العادل والس��������ليم يتعني على 
تحقيقات مستفيضة  اجراء  املحكمة 
بالدع��������وى اذ عليها تتحقق من جهة 
رس��������مية مختصة عن صحة الوثيقة 
املبرزة وس��������بب صدورها الن املواطن 
العراق��������ي ف��������ي الخارج اليحت��������اج الى 
موافقة الس��������فارة عندما يروم دخول 
الع��������راق كم��������ا يتع��������ني التحق��������ق ع��������ن 
الخاصة  املستمسكات  صحة صدور 
باملدعي والتي ابرزت عند نقل ملكية 
العق��������ار الى املش��������ترية )ع.م.ه�( كما ان 
املدع��������ي عليهم��������ا كانا ق��������د دفعا امام 
محكمة االستئناف من ان املدعي كان 
قد نظ��������م وكالة الحد املحامني الكمال 
معامل��������ة نق��������ل ملكية العق��������ار ومن ان 
هن��������اك وكال��������ة ممنوح��������ة م��������ن املدعي 
ال��������ى املحامي��������ة )ش( يتع��������ني التحقق 
وتاري��������خ صدوره��������ا  ع��������ن صحته��������ا 
ومن ان املدع��������ي كان يعمل في معمل 
للصياغة وان��������ه كان متواجدا عندما 
تم نق��������ل ملكية العق��������ار ويتعني على 
املحكم��������ة التوس��������ع ف��������ي تحقيقاته��������ا 
بش��������أن تلك الدفوع ومناقشة املدعي 
عن تاريخ س��������فره الى اي��������ران وعودته 
ال��������ى العراق وهل انه كان مس��������فرا في 
ظل النظام السابق واحظارالشخص 
الثال��������ث )ع.م.ه���������( واس��������تجوابها عن 
كيفي��������ة ش��������رائها العق��������ار وهل حصل 
الش��������راء مباش��������رة من املدع��������ي او عن 
طريق وس��������يط وهل انه��������ا تفاوضت 
معه على الش��������راء وهل سددت له بدل 
البيع مباشرة وهل ان املدعي كان قد 
حضر فع��������ال امام مديرية التس��������جيل 
العق��������اري وقام بالتوقيع على ش��������رح 
االق��������رار من عدم��������ه س��������يما ان ما ورد 
بع��������دم عائدي��������ة البصمة ل��������ه وملا كان 
الق��������رار التمييزي املطلوب تصحيحه 
قد صدق الحكم املميز دون ان يطلب 
اجراء ه��������ذه التحقيقات وبذلك يكون 
قد توفر سبب من اسباب التصحيح 
املنص��������وص عليه��������ا في امل��������ادة )219 
/أ( م��������ن قانون املرافع��������ات املدنية رقم 
83 لس��������نة 1969 املعدل ل��������ذا قرر قبول 
طل��������ب تصحي��������ح الق��������رار التميي��������زي 
املرقم 314/313/ الهيئة االستئنافية 
عقار /2015 في 2015/1/20 ونقض  
الص��������ادر بالدع��������وى  املمي��������ز  الحك��������م 
68/س/2012 ف��������ي 2014/6/5 واعادة 
اضبارة الدعوى الى محكمتها التباع 
املستوفاة  التامينات  ماتقدم واعادة 
ال��������ى طالبي التصحيح ص��������در القرار 
10/رجب/1436ه���������  ف��������ي  باالتف��������اق 

املوافق 2015/4/28 م . 

القرار

 مل��������ا كان القرار التميي��������زي املطلوب تصحيحه قد ص��������دق الحكم املميز دون 
أن يطل��������ب أجراء التحقيق��������ات املذكورة أعاله وبذا يكون قد توفر س��������بب من 
أس��������باب التصحيح املنصوص عليها في املادة )219/أ( من قانون املرافعات 
املدنية لذا قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر بالدعوى 168/

س/2012 في 2014/6/5.

التدقي��������ق واملداولة وجد  لدى 
بتاري��������خ  الص��������ادر  الق��������رار  ان 
الدع��������وى  ف��������ي   2013/5/30
املرقم��������ة 105/كمركي��������ة/2013 
م��������ن قب��������ل املحكم��������ة الكمركية 
القاضي  الوسطى(  )للمنطقة 
بالغ��������اء التهم��������ة واالفارج عن 
الت��������ي  املته��������م )ت( لالس��������باب 
املتمثلة  املحكم��������ة  اعتمدته��������ا 
بانكار املتهم التهمة املنسوبة 
الي��������ه تحقيق��������ا ومحاكمة ولم 
يدح��������ض ان��������كاره اي دلي��������ل او 

قرينة ولم يضبط بحوزته ما 
له مس��������اس بالجريمة وبقيت 
الس��������ري منفردة  املخبر  اقوال 
اليه��������ا  الرك��������ون  يمك��������ن  وال 
واصدار حكم قضائي سليم . 
صحيح وموافق للقانون لذلك 
قرر تصديقه استنادا الحكام 
امل��������ادة 259 /أ2- م��������ن قان��������ون 
اص��������ول املحاكم��������ات الجزائية 
وص��������در الق��������رار باالتف��������اق في 
20/جم��������ادي االخرة/ 1435 ه� 

املوافق 2014/4/20م. 

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة وج��������د أن املحكم��������ة الكمركية 
للمنطق��������ة الغريب��������ة وبتاري��������خ 2013/7/15 بالدع��������وى 

املرقمة 3/ كمركية /2013 قررت أدانة املتهم )ر.ن.م(
وفقا ألحكام املادة 194/اوال /أ.ب.ج من قانون الكمارك 

املعدلة بالقرار 76 لسنة 
1994 وبداللة املواد 49/48/47 عقوبات وحكمت عليه 
بالحبس البس��������يط ملدة عش��������رة أش��������هر وف��������رض غرامة 
قدرها خمس��������ة وستون مليون وس��������بعمائة وخمسون 
الف دينار كتعويض ألدارة الكمارك عن قيمة البضاعة 
للس��������يارات الثالث ول��������دى التأم��������ل في الق��������رار املذكور 
وجد ان��������ه بني على خطأ في تطبي��������ق القانون تطبيقا 
صحيحا ذلك أن ق��������رار األدانة والعقوبة املكتوب بخط 
اليد لم يربط مع أضبارة الدعوى كما لم تربط جزء من 
محاضر جلسات املحكمة وبتسلسالتها كما لوحظ أن 
ورقة التهمة جاءت خالية من تأريخ اصدارها وتاريخ 
وق��������وع الجريمة ومكان��������ه على وجه الدقة مل��������ا تتطلبه 
أحكام امل��������ادة 187 م��������ن األصول الجزائي��������ة كما لوحظ 

أن املحكم��������ة انتدب��������ت املحامي )ر.م( للدف��������اع عن املتهم 
ولم يتضمن ق��������رار فرض غرامة كمركية بنس��������بة 25% 
م��������ن قيمة البضاع��������ة وأن املحكمة اتج��������اه غير صحيح 
ذل��������ك أن البضاعة الضبوطة ه��������ي مادة الدجاج املجمد 
وهي خاضعة ألجازة استيراد وفحص وبالتالي فهي 
بضاع��������ة موقوفة فكان عل��������ى املحكم��������ة تطبيق أحكام 
الفق��������رة أوال/ب/2 م��������ن املادة 194 بف��������رض غرامة ثالثة 
أمثال القيمة والرسوم كما لوحظ أن املحكمة لم تصادر 
البضاعة موضوع جريمة التهريب طبقا ألحكام املادة 
194 ف4 كم��������ا أن املحكم��������ة لم تحك��������م بالعقوبة البديلة 
في حالة عدم دفع املحكوم للغرامة املفروضة استنادا 
ألحكام املادة 257 من قانون الكمارك وحيث من ماتقدم 
اخل بصحة القرارات الصادرة قرر نقض كافة القرارات 
الصادرة بالدعوى وأعادة األضبارة ملحكمتها ألجراء 
محاكمة املتهم مجددا استنادا ألحكام املادة 259 /أ7- 
من قانون أص��������ول املحاكمات الجزائي��������ة وصدر القرار 
باألتفاق في 13/صفر/1435ه� املوافق 2013/12/17.م

املبدأ

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

اذا انكر املتهم التهمة املنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض 
انكاره اي دليل او قرينه ولم يضبط بحوزته ما له مساس بالجريمة 
وبقي��������ت اقوال املخبر الس��������ري منف��������ردة فال يمكن الرك��������ون اليها في 

اصدار حكم قضائي سليم.

اذا كانت البضاعة املهربة هي مادة الدجاج املجمدة فأنها خاضعة ألجازة األستيراد والفحص .
ل��������دى التدقيق واملداول��������ة وجد ان املحكم��������ة الكمركية للمنطقة 
الوسطى وبتاريخ 2014/3/23 بالدعوى املرقمة 80/ ك/2014 
ق��������ررت ادانة املتهم )د( وفقا الحكام املادة 194 / اوال من قانون 
الكم��������ارك وحكمت عليه بالحبس البس��������يط ملدة س��������نة واحدة 
اس��������تدالال باملادة 3/132 من قانون العقوب��������ات وايقاف تنفيذ 
العقوبة بحقه ومصادرة الس��������يارة والحكم عليه بغرامة مالية 
قدرها مليون ومائتان وخمسون الف دينار كتعويض مدني 
الدارة الكم��������ارك ولدة التامل في الق��������رار املذكور وجد ان املتهم 
اعترف بالتهمة املنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة بشان حيازة 
الس��������يارة املرقمة بال نوع واز غير مس��������جلة ف��������ي دوائر خالفا 
للقان��������ون وتعزز اعترافه باقوال املمثل القانوني ملديرية مرور 
واسط واملمثل القانوني للكمارك فتكون االدلة كافية ومقنعة 
الدانته وفق��������ا الحكام املادة 194/ اوال بداللة املادة 193/ ثانيا 
املعدلة بالقرار 76 لس��������نة 1994 وليس كما ورد بالقرار املذكور 
هذا م��������ن جهة اضافة الى ان املحكمة لم تع��������زز ادانة املتهم في 
ق��������رار االدانة وق��������ررت عقوبته خالفا للقان��������ون اضافة الى انها 
نزلت بالعقوبة اس��������تدالال باملادة 3/132 من قانون العقوبات 
دون ان تب��������ني س��������بب النزول اضافة الى عدم ربط نس��������خة قرار 
االدانة والعقوبة املطبوع  بااللة الكاتبة وحيث ان ما تقدم اخل 
بصحة القرارات الصادرة  ق��������رر نقض كافة القرارات الصادرة 
بالدعوى واعادة االضبارة ملحكمته��������ا الجراء محاكمة املتهم 
مجددا وفق ما تقدم بيانه استنادا الحكام املادة 259 /أ7- من 
قانون اصول املحاكم��������ات الجزائية وصدر القرار باالتفاق في 

شعبان/ 1435 ه� املوافق 2014/6/17م. 

املبدأ

القرار

املبدأ

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة وج��������د أن قاض��������ي محكمة 
تحقي��������ق املجر الكبير أحال املته��������م )م.ع.س( موقوفا 
على املحكم��������ة الكمركية للمنطق��������ة الجنوبية ألجراء 
محاكمت��������ه بدعوى غي��������ر موجزة وفق أح��������كام املادة 
1/194 من قان��������ون الكمارك طعن املدع��������ي العام أمام 
املحكم��������ة الكمركي��������ة بق��������رار األحال��������ة وق��������د أص��������درت 
املحكمة الكمركية للمنطق��������ة الجنوبية قرارها املرقم 
24/كمركي��������ة /2014 ف��������ي 2014/3/25 ول��������دى التأمل 
ف��������ي القرار في القرار املذكور وجد أنه بني على خطأ 
في تطبيق القانون تطبيق��������ا صحيحا ذلك أن املتهم 
تم القبض عليه وبحوزته س��������يارة نوع مارك سوداء 

الل��������ون وتحم��������ل رق��������م 15199/ فحص مؤق��������ت بصرة 
م��������زورة وتبني أن الس��������يارة غي��������ر أصولي��������ة ومهربة 

وحيث 
أن التهري��������ب البضائع الى األس��������واق أو اخراجها من 
على وجه مخالف ألحكام القانون دون دفع الرس��������وم 
الكمركي��������ة او الرس��������وم أو الضرائب األخ��������رى كلها او 
بعضه��������ا أو خالفا ألحكام املنع والتقييد الواردة في 
ه��������ذا القان��������ون والقوانني النافذة األخ��������رى وحيث أن 
دس��������تور جمهورية العراق في املادة )47( منه قد قرر 
الفصل بني الس��������لطات واليجوز تقرير مصير متهم 
من قبل جهة تنفيذي��������ة وحيث أن فعل املتهم ينطبق 

وأح��������كام امل��������ادة 194/أوال من قانون الكم��������ارك املعدا 
بالقرار 76 لس��������نة 1994 وبداللة املادة 193/ثانيا من 
قان��������ون الكمارك مم��������ا يكون قرار املحكم��������ة الكمركية 
للمنطق��������ة الجنوبي��������ة مخالف للقانون ق��������رر التدخل 
تمييزا بقرار املحكم��������ة الكمركية للمنطقة الجنوبية 
املرق��������م 24/كمركية /2014 ف��������ي 2014/3/25 ونقضه 
وأع��������ادة األضبارة ال��������ى محكمتها ألج��������راء محاكمة 
املته��������م مجددا وف��������ق ماتقدم بيانه أس��������تنادا ألحكام 
امل��������ادة 264 من قان��������ون أصول املحاكم��������ات الجزائية 
وص��������در الق��������رار باألتف��������اق ف��������ي 20 /جم��������ادي األخرة 

/1435 ه� املوافق 2014/4/20م .

اليجوز تقرير مصير متهم من قبل جهة تنفيذية أستنادا الى املادة 47من دستور جمهورية العراق املتعلقة بالفصل بني السلطات .

القرار

عل��������ى املحكمة عن��������د نزولها بالعقوبة اس��������تنادا 
بامل��������ادة 123/ 3 من قان��������ون العقوبات يجب ذكر 

سبب النزول .
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كتب

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

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

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

العام 1980.
أنتدب من القضاء مديرا عاما لدائرة رعاية 

القاصرين.
عن بمنصب نائب رئيس استئناف بغداد � 

رئيسًا للهيئة التمييزية املدنية.

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

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

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

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

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

القضاء.

أبرز محطات الكاتب

بغداد/ إياس حسام الساموك

ويتعّمق الكاتب في هذا الجزء، ليخوض في أحد ابرز 
مكونات السلطة القضائية االتحادية، شارحًا الحاجة 
امللّح��������ة لتش��������كيل محكم��������ة اتحادي��������ة علي��������ا تنظر في 
دس��������تورية القوانني والقرارات واألنظمة والتعليمات، 
واختصاصاته��������ا بموجب الدس��������تور، وكيفية اختيار 
األعض��������اء، وتكوينها الحال��������ي، وينتقل إلى أقس��������امها 
اإلداري��������ة، ومن ثم يخلص كيفي��������ة اعتمادها على نظام 
حديث في معامالته��������ا املالية، ويختم بالتحديات التي 

تواجه املحكمة، وكيف تعاملت معها.

الحاجة لتشكيل محكمة اتحادية
يق��������ول املحم��������ود إن "الب��������الد ظلت ومنذ تأس��������يس الدولة 
العراقية تفتقر إلى وج��������ود محكمة عليا تعنى بالفصل 
ف��������ي دس��������تورية القوانني والق��������رارات واألوام��������ر واألنظمة 
والتعليم��������ات الت��������ي تصدر عن الس��������لطتني التش��������ريعية 

والتنفيذية".
ورأى أن ذلك "ولد فراغًا قضائيًا انعكس سلبًا على حقوق 
الناس وعلى سيادة القانون"، الفتًا إلى أن "القضاء العادي 
ف��������ي العراق كان يصطدم بفكرة عدم جواز قيامه بالفصل 
ف��������ي دس��������تورية القوانني وش��������رعيتها بداعي أن��������ه قضاء 

ومهمته تطبيق القانون وليس البحث في شرعيتها".
وتاب��������ع املحمود أن "القض��������اء العادي في الع��������راق وكثيرًا 
ما أصطدم مع الس��������لطة التنفيذية في محاوالته املتكررة 
بمناقش��������ة عدم ش��������رعية بعض القوانني أو القرارات التي 

كان لها قوة القانون".
وش��������ّدد عل��������ى أهمية "إنش��������اء محكم��������ة علي��������ا تتولى هذه 
املهمة لضمان احترام مضامني الدس��������تور وترسيخ مبدأ 
س��������يادة القانون والحيلولة دون قيام السلطة التشريعية 
أو الس��������لطة التنفيذي��������ة بمخالف��������ة املبادئ األساس��������ية أو 
النصوص الواردة في الدس��������تور وللفص��������ل في املنازعات 

التي تنشأ بني السلطات".
ونّوه إلى إدراك "من ساهم في صياغة قانون إدارة الدولة 
العراقي��������ة للمرحل��������ة االنتقالي��������ة، وه��������و الدس��������تور املؤقت 
خ��������الل املرحل��������ة االنتقالية ف��������ي العراق وتأس��������يس النظام 

الديمقراطي االتحادي هذه الحقيقة".
ويشير إلى "نص املادة الرابعة واألربعني منه على تشكيل 
محكمة في العراق يتم تش��������كيلها بقانون تسمى املحكمة 

االتحادية العليا".
وق��������ال أنه "خط��������وة مباركة صدر القانون رقم )30( لس��������نة 
2005 ف��������ي 2005/2/24 تح��������ت عن��������وان )قان��������ون املحكم��������ة 

االتحادية العليا(".
وذكر أن "املادة االولى من هذا القانون تطرقت إلى أنش��������اء 
محكمة تس��������مى املحكمة االتحادية العليا، ويكون مقرها 
في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل ال سلطان عليها 

لغير القانون".
وزاد املحم��������ود أن "الفقرت��������ان )ب، ج( م��������ن امل��������ادة الرابع��������ة 
واألربع��������ني من قان��������ون إدارة الدول��������ة العراقي��������ة للمرحلة 
االنتقالي��������ة تضمنت��������ا اختصاص��������ات املحكم��������ة االتحادية 

العليا".
وأورد أن "ه��������ذه االختصاصات تكرس��������ت ف��������ي املادة 4 من 
قان��������ون املحكمة االتحادية العليا رقم  )30( لس��������نة 2005، 
وه��������ي الفصل ف��������ي املنازعات التي تحصل ب��������ني الحكومة 
االتحادي��������ة وحكوم��������ات األقاليم واملحافظ��������ات والبلديات 

واإلدارات املحلية".
وأض��������اف الكات��������ب "تتول��������ى املحكم��������ة ايض��������ًا الفص��������ل في 
املنازعات املتعلقة بش��������رعية القوانني والقرارات واألنظمة 
والتعليم��������ات واألوام��������ر الصادرة من أي��������ة جهة تملك حق 
إصداره��������ا وإلغاء التي تتعارض منها م��������ع أحكام قانون 
إدارة الدول��������ة العراقي��������ة للمرحلة االنتقالي��������ة ويكون ذلك 
بن��������اءًا على طل��������ب من محكمة او جهة رس��������مية أو من مدع 

ذي مصلحة".
وفيم��������ا يؤك��������د املحم��������ود أن للمحكمة النظر ف��������ي الطعون 
املقدم��������ة على اإلح��������كام والق��������رارات الصادرة م��������ن محكمة 
القضاء اإلداري"، أش��������ار إلى احقيتها في "حسم الدعاوى 
املقام��������ة أمامها بصفة أس��������تئنافية وينظ��������م اختصاصها 

بقانون اتحادي".

اختصاصات المحكمة بموجب الدستور
وبعد صدور دستور العراق للعام 2005، ذكر املحمود ان 
"اختصاصات املحكمة االتحادية العليا هي، الرقابة على 
دس��������تورية القوانني واألنظمة النافذة، وتفسير نصوص 

 ، ر س��������تو لد ا
والفص��������ل في القضايا 
التي تنش��������أ ع��������ن تطبي��������ق القوانني 
االتحادية والقرارات واألنظم��������ة والتعليمات واإلجراءات 
الصادرة ع��������ن الس��������لطة االتحادية ، ويكف��������ل القانون حق 
الطعن املباش��������ر ل��������دى املحكمة ل��������كل من مجل��������س الوزراء 

وذوي الشأن من اإلفراد وغيرهم".
كما تتولى املحكمة بموجب الدستور  الفصل في املنازعات 
التي تحصل بني الحكومة االتحادية، وحكومات األقاليم 
واملحافظ��������ات والبلدي��������ات واإلدارات املحلية ، والفصل في 
املنازع��������ات التي تحص��������ل فيما بني حكوم��������ات األقاليم أو 
املحافظ��������ات، والفصل في االتهام��������ات املوجهة إلى رئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء".
كما لها الحق، والقول للمحمود، "املصادقة على النتائج 
النهائي��������ة لالنتخابات العامة لعضوي��������ة مجلس النواب، 
والفصل ف��������ي تنازع االختصاص ب��������ني القضاء االتحادي 
والهيئات القضائي��������ة لألقاليم واملحافظات غير املنتظمة 
في إقلي��������م، إضافة إلى الفصل ف��������ي االختصاص للهيئات 

القضائية للمحافظات غير املنتظمة في إقليم".
ويواص��������ل املحمود أن "الفقرة )ثانيًا( م��������ن املادة )52(  من 
الدس��������تور تضمنت اختصاصًا آخر هو النظر في الطعن 
بق��������رار مجلس الن��������واب في صحة عضوي��������ة أعضائه أمام 
املحكم��������ة االتحادي��������ة العليا خ��������الل )30( يوم��������ًا من تاريخ 
صدوره". وقال إن "قانون الجنس��������ية رقم )26( لسنة 2006 
تضم��������ن أيض��������ًا اختصاصًا آخر ه��������و الطعن بق��������رار وزير 

الداخلية برفض طلب التجنس".
وأردف "ل��������م يعد النظر برفض طلب التجنس الذي يصدر 

م��������ن وزي��������ر الداخلية يق��������ع ضمن 
االتحادية  املحكم��������ة  اختص��������اص 
العليا بموجب التعديل الخامس 

لقانون مجلس شورى الدولة".
وأش��������ار الكاتب إل��������ى أنه "بصدور 
تش��������كيل  تحق��������ق  القان��������ون  ه��������ذا 
محكم�ة علي��������ا تحفظ املوازنة بني 
الس��������لطات ف��������ي الدول��������ة، وتتولى 
املخالف��������ة  التش��������ريعات  إلغ��������اء 
للدس��������تور ورفع املظالم التي تقع 

على األشخاص كاف�ة".
وع��������ّد املحمود املحكمة االتحادية 
العلي��������ا ف��������ي الع��������راق أعل��������ى جهة 
بالقض��������اء  تخت��������ص  قضائي��������ة 
الدس��������توري"، مضيف��������ًا ان��������ه "بهذا 
األول  املفص��������ل  تمث��������ل  الوص��������ف 

للسلطة القضائية".
وأشار إلى أن "السلطة القضائية 
بموج��������ب  تتك��������ون  االتحادي��������ة 
م��������ن مجل��������س القضاء  الدس��������تور 
االتحادي��������ة  واملحكم��������ة  األعل��������ى 
العلي��������ا وم��������ن محكم��������ة التميي��������ز 
العام  االدعاء  االتحادية وجه��������از 
وهيئة اإلشراف القضائي واملحاكم 

االتحادية األخرى التي تنظم وفقا للقانون".

المحكمة االتحادية.. المرجع القانوني
وذك��������ر املحم��������ود أن "املحكم��������ة االتحادي��������ة العلي��������ا تع��������ّد 
حس��������ب االختصاص��������ات املنص��������وص عليه��������ا ف��������ي امل��������ادة 
)93( م��������ن الدس��������تور املرج��������ع القانون��������ي ف��������ي الرقابة على 
دس��������تورية القوانني واألنظمة النافذة وتفسير النصوص 

الدستورية".
وأف��������اد الكاتب كم��������ا تش��������كل املحكمة "املرجع ف��������ي الفصل 
بالخالفات الحاصلة بني الحكومة االتحادية وحكومات 
األقاليم أو املحافظات غير املرتبطة بإقليم، وبني البلديات 

واإلدارات املحلية".
وأشار إلى "أنها تفصل في االتهامات املوجهة إلى رئيس 
الجمهوري��������ة أو رئيس الوزراء أو الوزراء وكذلك املصادقة 
عل��������ى النتائج النهائية لالنتخاب��������ات ، والفصل في تنازع 
االختصاص بني القض��������اء االتحادي والهيئات القضائية 

لألقاليم أو املحافظات غير املرتبطة بإقليم".
وتاب��������ع املحمود أن "املادة )94( من  الدس��������تور نصت على  
أن ق��������رارات هذه املحكمة بات��������ة وملزمة للس��������لطات كافة"، 
منوه��������ًا إلى ان "هذه الق��������وة القانونية تس��������تهدف صيانة 
النظام القانوني وس��������يادة حكم القانون بما يترتب عليه 

من حماية الحقوق والحريات".

تكوين المحكمة واليات اختيار األعضاء
وع��������ن تكوي��������ن املحكم��������ة االتحادي��������ة يعلق املحم��������ود أنها 
تتكون من "تس��������عة أعضاء ويقوم مجلس القضاء األعلى 
أوال بالتش��������اور مع املجالس القضائية لألقاليم بترشيح 
ما ال يقل عن ثمانية عش��������ر إلى س��������بعة وعش��������رين قاضيًا 

لغرض ملء الشواغر في املحكمة".

وحول آلية التعيني يوضح الكاتب "يقوم املجلس بالطريقة 
نفس��������ها فيم��������ا بعد بترش��������يح ثالث��������ة أعضاء لكل ش��������اغر 

بس��������بب  الح��������ق يحصل 
الوفاة أو االس��������تقالة أو 
العزل، ويق��������وم )مجلس 
س��������ابقًا،  الرئاس��������ة( 
الجمهوري��������ة  ورئاس��������ة 
أعضاء  بتعيني  )حاليًا( 
وتس��������مية  املحكمة  هذه 

احدهم رئيسا لها".
وق��������ال "في حال��������ة رفض 
يرش��������ح  تعي��������ني  أي 
مجل��������س القضاء األعلى 
جدي��������دة  مجموع��������ة 
م��������ن ثالث��������ة مرش��������حني، 
وه��������ذا م��������ا نص��������ت عليه 
الفق��������رة )ه�( م��������ن قانون 
العراقي��������ة  الدول��������ة  إدارة 
االنتقالي��������ة  للمرحل��������ة 

وامل��������ادة الثالثة من قانون املحكم��������ة االتحادية العليا رقم 
)30( لسنة 2005". 

 وي��������روي القاض��������ي املحم��������ود إن "مجلس القض��������اء األعلى 
وبناء على ذلك قام بجلسته املنعقدة بتاريخ 2004/7/21 
وفي اقتراع سري بترشيح ثالثة أضعاف العدد املطلوب 
من كبار القضاة املس��������تمرين في الخدم��������ة مراعيا الخبرة 

والتأري��������خ  والكف��������اءة 
الوظيفي".

مرسوم 
جمهوري 
بتعيينهم

ولف��������ت إل��������ى أن املجلس 
"أرس��������ل قائمة بأس��������ماء 
املرش��������حني واألص��������وات 
عليه��������ا  حص��������ل  الت��������ي 
والتاري��������خ  منه��������م  كل 

الوظيفي للمرشحني".
وب��������نّي الكات��������ب أنه "بعد 
بني  وتش��������اور  مداوالت 
أعضاء مجلس الرئاسة 
واملعنيني صدر املرسوم 
الجمهوري رقم )67( في 
بتعي��������ني   2005/3/30
رئيس وأعضاء املحكمة 

االتحادية العليا".
االعض��������اء  أن  وذك��������ر 
"مدح��������ت  القض��������اة  ه��������م 
حمودي املحمود رئيسا 
التميمي  وعبود صالح 
وجعف��������ر ناصر حس��������ني 

وأحمد الجليلي وفاروق محمد السامي وأكرم طه محمد 
وميخائيل شمش��������ون قس كوركيس وأك��������رم  أحمد بابان 

ومحمد صائب النقشبندي أعضاء".
ونب��������ّه املحم��������ود إلى صدور "الق��������رار الجمه��������وري رقم )2( 
ف��������ي 2005/6/1 بتصدي��������ق ق��������رار تعيني رئي��������س وأعضاء 
املحكمة االتحادية العليا الواردة أس��������ماؤهم في املرسوم 
الجمه��������وري رق��������م )67( لس��������نة 2005/3/30 بعد تش��������كيل 

الحكومة الوطنية".
وتاب��������ع "وبع��������د إحال��������ة احد أعض��������اء املحكم��������ة االتحادية 
العليا على التقاعد ألس��������باب صحية فقد صدر املرس��������وم 
الجمه��������وري رق��������م )3( ف��������ي 2007/2/19 بتعي��������ني القاضي 

حسني أبو التمن  بديال عنه".

قاضيا تمييز احتياط لقضاة االتحادية
 ولتامني س��������ير العمل في املحكمة وع��������دم تعطل أعمالها 
عن��������د غياب اح��������د أعضائها أو عند وجود س��������بب قانوني 
يحول دون اشتراكه في نظر دعوى معينة، يقول املحمود 
"فق��������د صدر األمر الجمه��������وري رقم )61( ف��������ي 2009/5/26 
بتس��������مية اثنني م��������ن قضاة محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
ليكون��������ا عضوي احتي��������اط في املحكم��������ة االتحادية العليا 
إضافة إل��������ى عملهما في محكمة التمييز االتحادية وهما 
القاض��������ي خليل إبراهي��������م خليف��������ة )أحيل عل��������ى التقاعد( 

والقاضي سامي حسني املعموري )أحيل على التقاعد(".
وأكد أن��������ه "بعد إحالتهما على التقاعد تم تس��������مية قضاة 
من محكمة التمييز االتحادية 
وهم الس��������ادة القضاة )محمد 
رجب الكبيس��������ي و عاد هاتف 
عب��������د  عبدالل��������ه  س��������ليمان  و 

الصمد (". 

مشروع قانون جديد 
"دستور  إلى  املحمود  ويشير 
لع��������ام  الع��������راق  جمهوري��������ة 
2005 وحي��������ث نص ف��������ي املادة 
)89( من��������ه عل��������ى أن املحكم��������ة 
االتحادية العليا من مكونات 
السلطة القضائية االتحادية، 
ونص ف��������ي  الفقرة )ثانيا( من 
امل��������ادة )92( عل��������ى أن )تتكون 
العليا من  املحكمة االتحادية 
عدد من القض��������اة وخبراء في 

الفقه اإلسالمي وفقهاء القانون(". 
ولغرض إعادة تش��������كيلة املحكمة بالشكل الوارد في املادة 
)95( من الدس��������تور، يق��������ول املحمود إن "مجل��������س القضاء 
األعل��������ى أعد بالتنس��������يق م��������ع أعضاء املحكم��������ة االتحادية 
العلي��������ا وخبراء في القانون الدس��������توري مش��������روع قانون 
للمحكم��������ة االتحادية يس��������توعب هذا املتغي��������ر وغيره من 
األم��������ور الت��������ي أفرزها تطبيق 
القانون رقم )30( لسنة 2005 
، وأرس��������ل إلى مجلس النواب 
العراقي لتشريعه، وبانتظار 

ذلك".

المكونات اإلدارية 
ويقس��������م املحم��������ود املكون��������ات 
اإلداري��������ة للمحكم��������ة بالق��������ول 
إنه��������ا "تتك��������ون م��������ن مديري��������ة 
اإلداري��������ة  للش��������ؤون  عام��������ة 
واملالي��������ة والقانوني��������ة يتولى 
إدارته��������ا مدي��������ر ع��������ام وتضم: 
قسم الدعاوى وقسم الشؤون 
وقس��������م  واملالي��������ة  اإلداري��������ة 

السكرتارية".
وأش��������ار إلى أنه "ت��������م تطبيق 
املالي��������ة  اإلدارة  نظ��������ام 
إلدخ��������ال   )IFIMS( العراق��������ي 
اإلنف��������اق  معام��������الت  كاف��������ة 
واإليرادات للموازنة في نظام 
املعلومات قبل تضمينها في 

السجالت".
ولف��������ت الكات��������ب إل��������ى "تدريب 
عل��������ى  املوظف��������ني  م��������ن  ع��������دد 
استخدام هذا النظام والعمل 
على عمليات إدخال بيان��������ات املعامالت وطباعة التقارير 

الضرورية".
وب��������نّي أن "املحكمة االتحادية العلي��������ا وتضم كذلك مكتبة 
تم تزويده��������ا  بمجموعة من الكتب واملص��������ادر القانونية 
والدستورية لتكون منهاًل للقضاة والدارسني وتم أرشفة 
الكتب على نظام الحاسبة لسهولة اإلعارة والوصول إلى 

الكتاب املقصود".

تحديات واجهتها المحكمة
لكن املحمود يذك��������ر أن "املحكمة االتحادية العليا جابهت 
مصاعب كبيرة وكثيرة مصدرها الصراعات السياس��������ية 
الت��������ي ال تريد اال ما يحق��������ق مصالحها من القرارات، وعدم 
إمل��������ام مراجعي املحكمة بمهامها وكيفي��������ة تقديم الطعون 

اليها".
غي��������ر أنه يقول "لكن إيمان قضاة املحكمة بدورهم الواعد، 
وإلصراره��������م عل��������ى إنج��������اح تجرب��������ة محكم��������ة الدس��������تور 
)املحكمة االتحادية العليا( في ترسيخ أحكامه و مبادئه 
وفي ترصني مؤسس��������اته و في وجوب س��������يادة القانون"، 
مشيرا إلى أنها "اس��������تطاعت بجهود استثنائية مشتركة 
ان تعب��������ر الصعاب جميعًا و أن تثبت أنها صورة ناصعة 

الستقالل القضاء".

الكاتب يلخص جتربة احملكمة االحتادية العليا وأبرز حتدياتها

القا�سي املحم�د ي�ثق اأ�سخم م��س�عة لتاريخ "الق�ساء يف العراق"
قضائيًا ــًا  ــراغ ف ـــد  وّل الــدســتــوريــة  املــلــفــات  ــي  ف الــفــصــل  تــتــولــى  محكمة  غــيــاب 

في محاولة لإلحاطة مبراحل تطور القضاء العراقي، بوصفه جتربة ريادية وذات عمق تاريخي في املنطقة، 
يوّثق القاضي مدحت احملمود هذه املسيرة في كتاب حمل عنوان )القضاء في العراق- دراسة استعراضية( 
صدرت طبعته الرابعة مؤخرًا عن دار السنهوري للطباعة والنشر في بغداد.

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

مدن وقصبات العراق.

القاضي المحمود يتصفح كتابه
الجزء الخامس

يتبع

 من بني مهام احملكمة االحتادية العليا  الفصل 
في املنازعات التي حتصل بني احلكومة 

االحتادية، وحكومات األقاليم واحملافظات 
والبلديات واإلدارات احمللية ، والفصل في 
املنازعات التي حتصل فيما بني حكومات 

األقاليم أو احملافظات، والفصل في االتهامات 
املوجهة إلى رئيس اجلمهورية ورئيس 

مجلس الوزراء والوزراء".

ّ

رئيس واعضاء المحكمة االتحادية العليا


