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ذك��������ر مس��������ؤولون ماليون ف��������ي الس��������لطة القضائية 
االتحادية أن مؤسس��������تهم وضع��������ت نحو 30 مليار 
دين��������ار عراقي في خزين��������ة الدولة، وه��������ي حصيلة 
إيراداتها للعام املاضي عن رسوم دعاوى وغرامات 

وأمانات.
ويع��������د القضاء إلى جانب قطاع��������ات أخرى كالنفط 
ناف��������ذة مهم��������ة لتموي��������ل خزين��������ة الدول��������ة، إذ يضع 
إيرادات��������ه العامة من دون أن ينفق منها ش��������يئًا في 
الصن��������دوق املالي العراق��������ي، فيما اتّبع ه��������ذا العام 
سياس��������ة تقش��������فية مراع��������اة للوض��������ع االقتصادي 

وهبوط أسعار النفط.
وأفاد املس��������ؤولون بعدم زيادة األمانات والرسوم 
الس��������يادية التي يفرضها القض��������اء بحكم القانون 
مراع��������اة للمواطنني، ولفتوا إلى أن إجراءات كثيرة 

كانت في السابق تكلف امليزانية أمواال اختصرها 
منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي. 

وقالت مدير عام الدائرة املالية في مجلس القضاء 
األعلى رمزية كاظم إن "إيرادات القضاء للعام 2015 
بلغ��������ت أكث��������ر من 29 ملي��������ارا و822 ملي��������ون دينار"، 
مبين��������ة أن "هذه املبالغ ج��������رى تحصليها من أقيام 
رس��������وم الدعاوى، والغرامات، إضاف��������ة إلى أمانات 

الصندوق".
وتابعت كاظم في حديث مع "القضاء"، أن "السلطة 
القضائي��������ة لم تلجأ إل��������ى تطبيق نص املادة 25 من 
املوازنة الذي يعطي الضوء األخضر لفرض رسوم 

إضافية لغرض تغطية النفقات".
ولفتت إلى أن "ما يتم جبايته هي رس��������وم سيادية 
مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل تغيير عليها 

بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي".
وع��������ّدت مدير ع��������ام املالية "القضاء من مؤسس��������ات 

الدول��������ة الت��������ي تمّول الخزين��������ة العام��������ة"، وزادت أن 
"إيراداتنا ال ننفق منها ش��������يئًا، بل تذهب جميعها 

إلى خزينة الدولة".
من جانبه��������ا، أفادت مدير قس��������م املوازنة منى عبد 
الحس��������ني، بأن "القض��������اء ملتزم بتطبيق سياس��������ة 

التقشف املعتمدة من قبل الدولة".
وتابعت عبد الحس��������ني في تعليقها إلى "القضاء"، 
أن "التقش��������ف خط��������وة مؤقت��������ة تمض��������ي بالوض��������ع 
االقتصادي إلى األمام، وتسهم في معالجة األزمة 
املالي��������ة التي تواج��������ه العراق بما يحق��������ق املصلحة 

العامة".
وأك��������دت أن "الس��������لطة القضائي��������ة حرص��������ت عل��������ى 
إع��������ادة تنظي��������م املوازن��������ة الخاصة بالع��������ام الحالي 
بما يتناس��������ب م��������ع الوض��������ع الراه��������ن"، الفت��������ة إلى 
الضب��������ط  ملش��������اريع  الص��������رف  أولوي��������ة  "إعط��������اء 
 االلكترون��������ي ونق��������ل جميع م��������ا يتعل��������ق بالدعاوى

إلى أنظمة الحاسوب".
واستطردت عبد الحسني أن "موازنة العام الحالي 
وصلت قيمتها إلى 541 مليار دينار على ش��������قيها 

االستثماري والتشغيلي".
وتحّدثت املس��������ؤولة املالية ع��������ن "تغييرات جديدة 
طالت ع��������ددا من أب��������واب املوازنة الحالية بحس��������ب 
توجيهات رئيس الس��������لطة القضائي��������ة االتحادية 
القاض��������ي مدح��������ت املحمود بتقلي��������ل االعتماد على 
النفقات واللج��������وء إلى الجه��������ود الذاتية واألعمال 

الطوعية للموظفني".
وجزمت بأن "رواتب منتس��������بي السلطة القضائية 
مش��������مولة  لكنه��������ا  مؤمن��������ة،  الع��������ام  ه��������ذا  خ��������ال 
باالس��������تقطاعات البالغة %3 وفق الس��������ياق العامة 

للدولة العراقية".

 التفاصيل ص5

الق�ضاء مينح الدولة نحو 30 مليار دينار خالل عام واحد

بغداد/ دعاء آزاد

أفادت محكمة بداءة متخصصة بأن األزمة االقتصادية الناتجة عن االنهيار العاملي ألسعار النفط 
أدت إلى زيادة الدعاوى املرفوعة من قبل الش��������ركات األهلية ضد وزارات بسبب عدم توفر السيولة 
النقدي��������ة الكافية. وفيما نّوهت إلى أن تراخي مؤسس��������ات الدولة في طلب فس��������خ عقود نتيجة عدم 
مطابقة املنتج للمواصفات افقدها الكثير من حقوقها، دعت هذه املؤسسات إلى التأكد من قدرتها 

املالية قبل الخوض في املشاريع لتافي الوقوع في فخ التعويضات.
وق��������ال قاضي محكمة البداءة املتخصصة بالدع��������اوى التجارية في بغداد، علي الناجي، إن "نوعية 
بعض الدعاوى املعروضة أمامنا تتعلق بالعقود ذات الطابع الحكومي"، مبّينًا أن "طرفي الدعوى 

يكون احدهما جهة رسمية حكومية، واآلخر شركة أهلية".
وأض��������اف الناجي في حديث مع "القض��������اء" أن "نوع العقود الحكومية التي تث��������ار حولها النزاعات 
ويعرض حسمها أمام املحكمة يتعلق بتجهيز معدات واليات ومكائن لوزارات الدولة". واشار الى 
ان "األزمة االقتصادية أثرت بشكل كبير على العقود وااللتزام بها"، موضحًا أن "العام الحالي شهد 

 باالتفاق".
ّ

رفع كثير من املقاولني دعاوى لعدم تسديد مستحقاتهم؛ الن الطرف الحكومي يخل
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بابل/ مروان الفتالوي

أصبح��������ت مواق��������ع التواص��������ل االجتماع��������ي أداة 
البت��������زاز العائ��������ات واالنتقام ج��������راء الخافات 
الشخصية وكذلك وسيلة تهديد فاعلة، السيما 
إنها انتشرت بشكل واسع وغطت حتى البيوت 
الفقي��������رة، فنادرًا ما تجد بني العائات العراقية 
ش��������خصًا بالغًا ال يمتلك حسابًا شخصيًا على 

فيس��������بوك أو تويتر وانس��������تغرام. وقال قاضي 
الجنح ف��������ي محكمة تحقيق الحل��������ة مظهر بدر 
الطرفة إن "العش��������رات من الدعاوى التي تخص 
مواقع التواصل االجتماعي حسمت وأخرى ما 
زالت قيد املحاكمة"، ولفت في حديث ل�"القضاء" 
إل��������ى أن "أغلبها ما يتعل��������ق بالتهديد واالبتزاز 
والس��������ب والش��������تم". ومن الص��������ور الكثيرة لهذه 
الجرائم "ابت��������زاز الفتيات بص��������ور يحتفظ بها 

أصحاب محال صيانة الهواتف أو أش��������خاص 
كان��������وا عل��������ى عاق��������ة س��������ابقة به��������ن حي��������ث تتم 
مساومتهن للقبول بممارسة أعمال ال أخاقية 
مقابل عدم نش��������ر الصور على الفيسبوك" يقول 
الطرفة، ويضي��������ف "يحدث أن يقوم أش��������خاص 
بابتزاز موظفني في دوائرهم بتلفيق تهم فساد 
وغيرها". وأف��������اد قاضي جنح الحلة بأن "أغلب 
مرتكب��������ي ه��������ذه الجرائم يتلبس��������ون ش��������خصية 

وهمية أو قد تكون ش��������خصية حقيقية لإليقاع 
بينها وب��������ني الضحي��������ة، وفي بع��������ض األحيان 
يقومون قبل البدء بالنش��������ر بإشعار السلطات 
واملتابع��������ني في مواقع التواص��������ل بأن هواتفهم 
سرقت أو حساباتهم مهكرة لكي يتهربون من 

املساءلة".
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بغداد/ سيف محمد 

وض��������ع قضاة جنايات مجموعة ش��������روط إلمكاني��������ة االعتداد 
باعتراف��������ات املتهمني، فيما ذك��������روا أن التش��������ريعات الحديثة 
اتفق��������ت على اعتبار االعتراف في امل��������واد الجزائية ليس دليًا 
كافي��������ًا إلثبات الجريم��������ة، خافًا للم��������واد املدني��������ة التي يكون 

اإلقرار فيها حاسمًا.
وفيم��������ا تحدث القضاة عن حاالت كثيرة أهدرت املحاكم فيها 

االعتراف، أفادوا ب��������أن كثيرًا من املتهمني ينكرون اعترافاتهم 
االبتدائية أمام محاكم املوضوع تهربًا من العقوبة.

وي��������رى رئي��������س الهيئ��������ة الثانية ف��������ي جنايات باب��������ل القاضي 
د.حبي��������ب إبراهي��������م أن "الواق��������ع العملي وإفرازات��������ه يحتم عدم 

إمكانية االكتفاء باالعتراف لوحده دليًا للدعوى".
ويتح��������دث إبراهيم عن مثال تطبيقي إلح��������دى الدعاوى التي 
نظرتها محكم��������ة األحداث "عندما اعت��������رف فتى بجريمة قتل 
لدف��������ع التهم��������ة عن وال��������ده، لك��������ن املحكمة بخبرته��������ا توصلت 

إلى الجان��������ي الحقيقي وهو والده، فأه��������درت اعتراف الحدث 
وأحالت القضية على الجنايات التي قضت حكمًا بالس��������جن 
املؤبد بحق��������ه". وأفاد القاضي إبراهيم ب��������أن "محكمة التمييز 
االتحادية اس��������تقرت عل��������ى األخذ باالعتراف كأح��������د األدلة إذا 
لم يكن مش��������وبا بأحد العيوب ومنها تعرض املتهم للضغط 

واإلكراه أي أن يكون للمتهم حرية تامة في تدوين أقواله".
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الأزمة املالية تفاقم منازعات 
ال�ضركات الأهلية والوزارات

الفي�ضبوك يدخل املحاكم بق�ضايا الت�ضهري والبتزاز

 اجلنايات حتّدد �ضروط القبول باعرتافات املتهمني

بغداد/ ضحى كريم

ح��������ّدد قض��������اة ينظ��������رون امللفات 
الجنائي��������ة اب��������رز أس��������باب ارتفاع 
املجتمع،  ف��������ي  االنتحار  ح��������االت 
مؤكدي��������ن أن تزايد النس��������ب يأتي 
عل��������ى الصعي��������د العامل��������ي وليس 
املحلي فحسب، وذكروا أن اغلب 
املقدم��������ني عل��������ى الجرائ��������م هم من 
املرض��������ى النفس��������يني أو متعاطي 
الكحول واملخدرات مّمن وصلوا 
مرحل��������ة ال تمّكنه��������م م��������ن تلبي��������ة 
إدمانه��������م، داعني في  متطلب��������ات 
الوق��������ت ذاته إل��������ى تضافر جهود 
العاق��������ة  ذات  الجه��������ات  جمي��������ع 

ملواجهة أخطار هذه الظاهرة.
وفيما اشار القضاة إلى مشكات 
أخرى نتجت عن سيطرة تنظيم 

داع��������ش اإلرهاب��������ي عل��������ى بعض 
املناط��������ق ف��������ي الع��������راق م��������ا فاقم 
من ح��������االت االنتح��������ار، بّينوا أن 
املش��������ّرع العراق��������ي ال ُيس��������ائل من 
يح��������اول إنه��������اء حياته بنفس��������ه، 
لكنه يحاسب املحّرض واملساعد 
ف��������ي عقوب��������ات تكون ف��������ي بعض 
األحيان شبيهة بتلك التي تطال 

من يرتكب جريمة القتل العمد.
ويق��������ول قاضي تحقي��������ق محكمة 
البي��������اع باه��������ر نج��������م عب��������د الل��������ه 
ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن 
"االنتح��������ار واحدة م��������ن الظواهر 
الس��������لبية والخطيرة التي تظهر 
البش��������رية"،  املجتمع��������ات  ف��������ي 
وعزاها إلى "أس��������باب اقتصادية 

واجتماعية ونفسية".
وأض��������اف عب��������د الل��������ه أن "البعض 

بس��������بب  االنتح��������ار  إل��������ى  يلج��������أ 
ممثل��������ة  االقتصادي��������ة  الظ��������روف 
بضن��������ك العي��������ش ووصول��������ه إلى 
مرحل��������ة ال يس��������تطيع املواصل��������ة 
وتوفير متطلبات حياته بسبب 

قلة أو انعدام موارده املالية".
وأش��������ار إل��������ى أن "اآلخ��������ر ينتحر 
نتيجة ظروف اجتماعية ال يمكن 
التخلص منها كطريقة التعامل 
مع��������ه دون��������ًا ع��������ن غي��������ره"، منبهًا 
إل��������ى أن "هن��������اك من ه��������و مصاب 
بأمراض نفسيه نتيجة تراكمات 
عديدة منذ طفولت��������ه حتى يكبر 
أو نتيج��������ة صدم��������ة عاطفية أملت 
به نتيج��������ة عاقته م��������ع الجنس 

اآلخر".
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اأغلب املنتحرين يعانون اأمرا�ضًا نف�ضية 

البصرة/ محمد سامي

ل��������م تنط��������ل حيل��������ة محم��������د عل��������ى القوات 
العراقي��������ة املتمرك��������زة ف��������ي منفذ س��������فوان 
الح��������دودي، بعدم��������ا ت��������م كش��������فه نتيج��������ة 
تدقيق��������ات ج��������رت على عجلت��������ه، وكان قد 
حاول إيهام تلك القوات بأنه يحمل مادة 
الثرمستون ألغراض أدعى إنها مرتبطة 

بالتجارة.
الس��������ائق كان قادم��������ًا من دول��������ة الكويت، 
ويخبئ في عجلت��������ه الحمل )تريلة( ذات 
اللوحة الكويتية مبال��������غ كبيرة من املال 
على وش��������ك ادخالها إلى جن��������وب الباد 

خافًا للقانون.
وبمج��������رد وصوله إلى أول ق��������وة عراقية، 
وكإجراء احت��������رازي بالتزامن مع أخطار 
امني��������ة تواجه الباد، بادر رجال الحدود 

بتفتيش العجلة تفتيشًا دقيقًا والتحقق 
م��������ن وثائ��������ق الس��������ائق لكي يتأك��������دوا من 
س��������امتها. وبع��������د مدة قصي��������رة تفاجئ 
عناص��������ر املف��������رزة بوج��������ود نح��������و نصف 
ملي��������ون دوالر اميرك��������ي، إضافة إلى 500 
مليون دين��������ار عراقي، وقاموا مباش��������رة 

بضبطها والقبض على املتهم.
 رف��������ض محمد ف��������ي بداي��������ة التحقيق في 
موقع الحادث االعت��������راف بعائدية املبلغ 
ل��������ه، إال أن��������ه بع��������د م��������رور بع��������ض الوقت 
وشعوره  بأن امره قد كشف عرض على 
املفرزة رش��������وة لعله يفلت من املحاسبة، 

لكن دون جدوى.
وبعد وقوف��������ه أمام الجه��������ات التحقيقية 
بمابس��������ات  محم��������د  أق��������ّر  القضائي��������ة، 
الجريم��������ة بني البلدين، وذك��������ر في افادته 
أن املبل��������غ تحصل عليه م��������ن رجل عراقي 

يدعى ع��������ادل وه��������و صاحب ش��������ركة لها 
نشاطات تجارية مقيم في الكويت، تملك 

فرعًا في قضاء الزبير.
وبحس��������ب االعتراف��������ات فأن ع��������ادل طلب 
م��������ن محم��������د إيص��������ال املبالغ عل��������ى وجه 
الس��������رعة إل��������ى أش��������قائه املتواجدي��������ن في 
البص��������رة بعجلة كويتية تحمل ش��������حنة 
الثرمس��������تون لكي يتجنب كشفه من قبل 
الق��������وات الحدودي��������ة، لق��������اء حصوله على 
أجرة نق��������ل ال تتجاوز 300 دوالر أميركي 

فقط.
ويؤّكد محمد في مع��������رض افادته ايضًا 
بأن ثاث��������ة من رجال املباح��������ث الكويتية 
س��������محوا ل��������ه بامل��������رور تج��������اه االراض��������ي 
العراقية بع��������د تدقيق اوراق��������ه، وأنهم لم 

يعثروا على االموال التي بحوزته.
وبموجب املشّرع العراقي فأن املتهم مع 

شريكه جريمة غسيل االموال عن طريق 
تهري��������ب مبالغ بني البلدي��������ن، إضافة إلى 
عملي��������ات تهري��������ب اخرى ج��������رت باتجاه 
االراض��������ي االردنية، طبقًا الق��������وال املتهم 

املصّدقة قضائيًا.
وتنق��������ل أوراق تحقيقي��������ة اطلع��������ت عليها 
"القض��������اء"، ع��������ن املمثل القانون��������ي للبنك 
املركزي قول��������ه إن "املبلغ املضبوط تفوق 
قيمت��������ه ع��������ن املح��������دد بحس��������ب تعليمات 
العم��������ات األجنبية الصادرة ف��������ي العام 

."2007
وبموجب ه��������ذه التعليمات فأن للعراقي 
واألجنب��������ي ادخ��������ال مبل��������غ ال يتجاوز 10 
آالف دوالر أميرك��������ي، أو ما يعادلها نقدًا 

ومئتي الف دينار نقدًا إلى الباد".
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اأمن منفذ �ضفوان يحبط حماولة اإدخال مبالغ كبرية من الكويت 

القضاء مهنة ش��������ريفة، لكّنها ش��������اقة ومضنية. أن تكون قاضيًا فأنك أمام 
أن تتعامل مع نوعي��������ات مختلفة من فئات املجتمع؛ فهذا عجول، والثاني 
سريع الغضب، والثالث ال يتحمل االنتظار واآلخر جاهل، ما يتطلب قدرًا 
كبيرًا من الصبر وس��������عة الصدر، فا بد للقاضي أن يتحلى بقدر كبير من 
الصبر والحل��������م واألناة، فيتحمل تصرفات الناس، وال يقابل األذى بمثله 
كأن يمتن��������ع عن مقابلة م��������ن أغلظ القول مثًا، أو يقص��������ر في إعطائه حقه 

الكامل ممن ظلمه.
 ويج��������ب أن توجه هذه املعايير األخاقية والقيم الس��������امية أصحاب املهن 

القضائية في حياتهم الخاصة والعامة وكذلك أثناء أدائهم ألعمالهم.
هذه األخاقيات توجب عليهم توقير الناس على حد س��������واء، كما توجب 

عليهم التواضع والبساطة واللطف والرحمة والصبر وتحمل اآلخر. 
وفي ش��������أن الس��������لوك القضائي نفس��������ه، يقتض��������ي التمييز بني اس��������تقالية 
 

ّ
القضاء واس��������تقال القاضي، فعلى القاضي أاّل يكتفي بالقول إّنه مستقل
ب��������ل أن يعم��������ل بطريقة تؤكد ذل��������ك فعليًا، وأن القاضي يكون مس��������تّقًا إزاء 
املجتم��������ع بوجه عام وإزاء فرقاء النزاع بوجه خاص. في ضوء ذلك يمتنع 
القاضي عن إقامة أية عاقة غير مائمة مع السلطة التشريعية والسلطة 

 تأثير آٍت من جانبهما. 
ّ

التنفيذية ويحمي نفسه من كل
 ومن الوجوه التطبيقية ملبدأ االستقال ممارسة القاضي مهماته معتمدًا 
على تقديره املهني للوقائع واألس��������باب القانونية املائمة، بمنأى عن أّي 
تأثي��������ر خارج��������ي أو تحريض أو ضغط أو تهديد او تدّخل مباش��������ر او غير 
مباش��������ر من قبل أيٍّ كان وأليِّ س��������بب كان. ومن الوج��������وه التطبيقية أيضًا: 
اس��������تقال القاضي إزاء زمائه القضاة س��������واء خ��������ال املذاكرة التي تمنحه 
ملء الحرية في التعبير عن الرأي او لدى ممارس��������ة مهّماته القضائية في 

أّي موقع آخر. 
و بم��������ا أن مجل��������س القضاء االعلى م��������اض في تطوير القض��������اء و تحديثه، 
وتعزيز اس��������تقاله ورفع كفاءته وقدراته وتحسني أدائه وإنجازاته وذلك 
من خال أن يلم كل قاض بالصفات واملزايا والقدرات واملكنات التي يجب 
أن يتحل��������ى به��������ا، وأن يحيط علما باملب��������ادئ والقيم واألع��������راف والتقاليد 
التي يجب أن يلتزم بها و يطبقها، لتكون دستورا له في سلوكه وحياته 
الخاصة و العامة و نبراس��������ا يهتدي به في مس��������يرته القضائية و سلوكه 
االجتماع��������ي، لذا فان مجلس القضاء األعلى قرر في جلس��������ته )الس��������ابعة( 
لس��������نة ٢٠١٦ إلزام القائمني عل��������ى املعهد القضائي، التابع ل��������وزارة العدل، 
بتدريس طاب املعهد مادة حول اس��������تقالية القضاء والسلوك القضائي 

في منهاجه املعتمدة قواعده في القوانني الوطنية والدولية.

ال�ضلوك الق�ضائي

satar_bayrkdar@yahoo.com دار القضاء في األعظمية يكتسي حلة جديدة بعد حملة تطوير واسعة/ تصوير: حيدر الدليمي

السلطة القضائية ملتزمة بالتقشف.. ولم تفرض رسومًا جديدة مراعاة للمواطن

خمسون ألف دينار فقط 
لتفجير باص مليئ بالركاب

رئيس استئناف بابل:
محاكمنا عاقبت 

المفسدين مهما 
كانت مناصبهم
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ال عقوبة ملن يحاول إنهاء حياته 
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ح��������ّدد قضاة ينظرون امللف��������ات الجنائية 
ابرز أس��������باب ارتفاع حاالت االنتحار في 
املجتمع، مؤكدين أن تزايد النسب يأتي 
عل��������ى الصعي��������د العاملي ولي��������س املحلي 
فحس��������ب، وذكروا أن اغلب املقدمني على 
الجرائ��������م ه��������م م��������ن املرض��������ى النفس��������يني 
أو متعاط��������ي الكح��������ول واملخ��������درات مّمن 
وصل��������وا مرحل��������ة ال تمّكنهم م��������ن تلبية 
متطلبات إدمانهم، داعني في الوقت ذاته 
إلى تضافر جه��������ود جميع الجهات ذات 

العاقة ملواجهة أخطار هذه الظاهرة.
وفيم��������ا اش��������ار القض��������اة إل��������ى مش��������كات 
أخرى نتجت عن س��������يطرة تنظيم داعش 
اإلرهابي على بعض املناطق في العراق 
ما فاق��������م من حاالت االنتح��������ار، بّينوا أن 
املش��������ّرع العراقي ال ُيس��������ائل م��������ن يحاول 
إنه��������اء حيات��������ه بنفس��������ه، لكنه يحاس��������ب 
املحّرض واملس��������اعد ف��������ي عقوبات تكون 
في بع��������ض األحيان ش��������بيهة بتلك التي 

تطال من يرتكب جريمة القتل العمد.
ويق��������ول قاضي تحقيق محكم��������ة البياع 
باه��������ر نج��������م عب��������د الل��������ه في حدي��������ث مع 
م��������ن  واح��������دة  "االنتح��������ار  إن  "القض��������اء"، 
الت��������ي  والخطي��������رة  الس��������لبية  الظواه��������ر 
تظهر في املجتمعات البشرية"، وعزاها 
إل��������ى "أس��������باب اقتصادي��������ة واجتماعي��������ة 

ونفسية".
وأضاف عبد الل��������ه أن "البعض يلجأ إلى 
االنتحار بس��������بب الظ��������روف االقتصادية 
ممثل��������ة بضن��������ك العيش ووصول��������ه إلى 
مرحلة ال يس��������تطيع املواصل��������ة وتوفير 
متطلبات حياته بس��������بب قل��������ة أو انعدام 

موارده املالية".
وأش��������ار إل��������ى أن "اآلخ��������ر ينتح��������ر نتيجة 
ظ��������روف اجتماعي��������ة ال يمك��������ن التخلص 
منه��������ا كطريق��������ة التعامل مع��������ه دونًا عن 
غي��������ره"، منبه��������ًا إل��������ى أن "هن��������اك من هو 
مصاب بأمراض نفسيه نتيجة تراكمات 
عديدة منذ طفولته حتى يكبر أو نتيجة 
صدم��������ة عاطفية أملت ب��������ه نتيجة عاقته 

مع الجنس اآلخر".
كما ن��������ّوه عب��������د الل��������ه إل��������ى أن "متناولي 

الكحول واملخدرات ق��������د يصل بهم األمر 
إل��������ى االنتح��������ار نتيج��������ة وصوله��������م إلى 
مرحل��������ة تجت��������از االدمان ف��������ي خطورتها 
وعدم مقدرته��������م على تلبي��������ة متطلبات 

إدمانهم".
وتح��������ّدث قاض��������ي تحقيق البي��������اع أيضًا 
عن عوامل خارجية قد تدفع الش��������خص 
إل��������ى ارت��������كاب ه��������ذه الجريمة م��������ن خال 
"تعرضه إلى تحريض أو املس��������اعدة من 
أج��������ل االنتحار ب��������داًل من مده ي��������د العون 
لعودت��������ه إلى رش��������ده". ويس��������رد عبد الله 
أن "لانتح��������ار طرق��������ًا ع��������دة م��������ن بينه��������ا 
تناول أدوية وعقاقير بجرعات إضافية 
األس��������لحة  اس��������تخدام  أو  ومضاعف��������ة، 
النارية، أو األدوات الجارحة، أو السقوط 
من مرتفعات أو في األنهر، أو استنشاق 
غازات سامة، أو إضرام النار في الجسد، 

أو االرتماء أمام عجلة مسرعة".

وعاد ليؤّك��������د أن "قان��������ون العقوبات رقم 
111 لس��������نة 1969 املعدل، لم يحاسب من 
يح��������اول االنتحار، لك��������ن عاقب املحرض 
أو املس��������اعد حتى لو لم تنجح العملية"، 
ورأى أن "ذلك خروج عن القواعد العامة، 
وهو امر جيد"، نافيًا الحاجة إلى "تدخل 

تشريعي على هذا الصعيد".
وأوضح عب��������د الل��������ه أن "عقوبة املحّرض 
أو املساعد هي الس��������جن ملدة ال تتجاوز 
السبع سنوات في حال نجحت العملية، 
والحب��������س ما دون الخمس س��������نوات في 

حال الفشل ولم يمت املنتحر".
ويسترس��������ل إن "املحاسبة تكون مشددة 
وتصل بمق��������دار من يقتل عم��������دًا إذا كان 
املنتحر ناقص اإلدراك واإلرادة أو أنه لم 

يبلغ الثماني عشرة سنة".
وأكم��������ل عبد الله بالق��������ول أن "التحريض 
على االنتحار ال يعّد س��������ببًا للمحاسبة 

س��������واء  فعلي��������ًا  الجريم��������ة  تم��������ت  إذا  إال 
بالنجاح أو الفشل".

من جانبه، ذك��������ر قاضي تحقيق محكمة 
الكرادة فاضل شاكر رسن في تعليقه إلى 
"القضاء، أن "زيادة معدالت االنتحار في 
اآلونة األخيرة ل��������م تقتصر على النطاق 
املحلي، بل إن التقارير الرس��������مية تشير 
إل��������ى ارتفاع في النس��������ب على مس��������توى 

العالم".
وحذر رس��������ن من أن "هذه الظاهرة باتت 
خطيرة على املجتمع"، مشددًا على أنها 
"محرم��������ة في جميع األديان الس��������ماوية، 

وأن اإلسام يعّدها من كبائر الذنوب".
وال يختلف رس��������ن عن القاضي عبد الله 
في شرح أسباب زيادة حاالت االنتحار، 
لكنه صّنفها إلى "خارجية تشترك فيها 
جميع املجتمع��������ات، وإضافة إلى أخرى 
داخلي��������ة تخت��������ص بالع��������راق وم��������ا رافقه 

من مش��������كات مس��������تحدثة عل��������ى جميع 
األصعدة". ويرى رسن أن "اسباب ارتكاب 
ه��������ذه الجريم��������ة تنوع��������ت بع��������د أن كانت 
بالدرجة األساس االضطرابات النفسية 
خاصة االكتئاب واالضطرابات الناتجة 

عن اإلدمان على املخدرات والكحول".
وف��������ي مقابل ذل��������ك، رأى "أن حاالت أخرى 
تحصل فجأة في لحظات األزمة نتيجة 
انهي��������ار القدرة على التعامل مع ضغوط 
الحياة مثل "املش��������كات املالية أو انهيار 
عاقة م��������ا أو غيرها من اآلالم واألمراض 

املزمنة".
كم��������ا يج��������د قاض��������ي تحقيق الك��������رادة أن 
"النزاع��������ات والك��������وارث والعنف وس��������وء 
املعاملة أو الفقدان، أو الش��������عور بالعزلة 
تقترن بقوة بالسلوك االنتحاري وترفع 
من نس��������به"، الفتًا إل��������ى أن "هناك حاالت 
تصيب املس��������تضعفني أيضًا كالاجئني 
واملهاجري��������ن والس��������حاقيات واملثلي��������ني 

واملتحولني جنسيًا وثنائيي الجنس".
وعل��������ى الصعيد الداخلي، يذهب رس��������ن 
إل��������ى "ابرز عوامل املس��������اعدة على ارتفاع 
مع��������دالت االنتحار هي املش��������كات التي 
ظه��������رت بع��������د احت��������ال داع��������ش لبع��������ض 
املناط��������ق عل��������ى األصع��������دة االجتماعي��������ة 

واالقتصادية".
وأع��������رب عن اس��������فه ك��������ون "ه��������ذه املناطق 
خ��������ارج الس��������يطرة الرس��������مية وبالتال��������ي 
ال نمتل��������ك إحص��������اءات توض��������ح معدالت 
االنتح��������ار فيه��������ا نتيجة سياس��������ات هذا 

التنظيم االرهابي".
وافاد بأن "هذه القضايا تعد من املسائل 
املعق��������دة ج��������دًا وتتطلب جه��������ودًا مكثفة 
للوقاية بالتنسيق والتعاون بني جهات 
عديدة من قطاعات املجتمع بما في ذلك 
القط��������اع الصحي والتعليمي والقانوني 
والعم��������ل والزراع��������ة والع��������دل والجه��������ات 
األمنية والسياس��������ية إضافة إلى وسائل 

اإلعام".
ونّص��������ح رس��������ن في الوق��������ت ذات��������ه، ببذل 
جهود شاملة ومتكاملة، وقال "ال يمكن 
ألي نه��������ج التأثي��������ر بمف��������رده على قضية 
معق��������دة مثل االنتحار من دون دعم بقية 

األطراف ذات العاقة".

احملاسبة تقتصر على املساعد واحملّرض

اأغلب املنتحرين يعانون اأمرا�ضا نف�ضية
ول عقوبة ملن يحاول اإنهاء حياته

حق املطلقة يف ال�ضكن ي�ضطدم بالع�ضوائيات الأزمة القت�ضادية تزيد غّلة منازعات ال�ضركات الأهلية والوزارات
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ب�����داءة متخصصة  أف�����ادت م��ح��ك��م��ة 
بأن األزمة االقتصادية الناتجة عن 
االنهيار العاملي ألسعار النفط أدت 
إل���ى زي�����ادة ال���دع���اوى امل��رف��وع��ة من 
وزارات  ض��د  األهلية  الشركات  قبل 
النقدية  السيولة  توفر  ع��دم  بسبب 

الكافية.
ت����راخ����ي  أن  إل��������ى  ن������ّوه������ت  وف����ي����م����ا 
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة ف���ي ط��ل��ب فسخ 
املنتج  م��ط��اب��ق��ة  ع���دم  نتيجة  ع��ق��ود 
ل���ل���م���واص���ف���ات اف���ق���ده���ا ال��ك��ث��ي��ر من 
املؤسسات  ه�����ذه  دع�����ت  ح���ق���وق���ه���ا، 
إل��ى ال��ت��أك��د م��ن ق��درت��ه��ا امل��ال��ي��ة قبل 
لتافي  امل�����ش�����اري�����ع  ف�����ي  ال�����خ�����وض 

الوقوع في فخ التعويضات.
وق����������ال ق�����اض�����ي م���ح���ك���م���ة ال������ب������داءة 
التجارية  ب���ال���دع���اوى  امل��ت��خ��ص��ص��ة 
في بغداد، علي الناجي، إن "نوعية 
أمامنا  امل��ع��روض��ة  ال��دع��اوى  بعض 
الطابع  ذات  ب����ال����ع����ق����ود  ت���ت���ع���ل���ق 
"طرفي  أن  م����ب����ّي����ن����ًا  ال�����ح�����ك�����وم�����ي"، 
الدعوى يكون احدهما جهة رسمية 

حكومية، واآلخر شركة أهلية".
وأض��������اف ال���ن���اج���ي ف����ي ح����دي����ث مع 
"القضاء" أن "نوع العقود الحكومية 
التي تثار حولها النزاعات ويعرض 
يتعلق  امل���ح���ك���م���ة  أم���������ام  ح���س���م���ه���ا 
م���ع���دات وال���ي���ات ومكائن  ب��ت��ج��ه��ي��ز 

لوزارات الدولة".
"األزم����ة االقتصادية  ان  ال��ى  واش���ار 
العقود  ع���ل���ى  ك���ب���ي���ر  ب���ش���ك���ل  أث�������رت 
واالل���ت���زام ب��ه��ا"، م��وض��ح��ًا أن "العام 
الحالي شهد رفع كثير من املقاولني 
لعدم تسديد مستحقاتهم؛  دع��اوى 
 

ّ
ي����خ����ل ال�����ح�����ك�����وم�����ي  ال��������ط��������رف  الن 

باالتفاق".
يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة 
االنهيار  ب��س��ب��ب  ح����ادة  اق��ت��ص��ادي��ة 
ال���ع���امل���ي ألس���ع���ار ال��ن��ف��ط إل����ى ادنى 
وقّرر  ع��ام��ني،  نحو  منذ  املستويات 
اتخاذ عدد من اإلجراءات التقشفية 
من بينها إيقاف العديد من املشاريع 

االستثمارية.
"الشركات األهلية  ان  الناجي  وذك��ر 
أق������ام������ت ع������ش������رات ال��������دع��������اوى ضد 
شركات من بينها املتعلقة بتجهيز 
البعض منها  ان  اذ  الغذائية  امل��واد 

لم يتسلم مستحقاته". 
املحكمة  "اج������������������راءات  ان  وت������اب������ع 
إل���ى أن أس��ب��اب القضايا  أوص��ل��ت��ن��ا 
املعروضة إما أن الجهات الحكومية 
الشركات  م����ع  ال���ت���زام���ه���ا  ت��ن��ف��ذ  ل����م 

االه��ل��ي��ة بسبب ن��ق��ص ال��س��ي��ول��ة، او 
للمواصفات  مطابق  غير  املنتج  ان 

املتفق عليها مسبقًا".
التجارية  امل��ح��ك��م��ة  ق���اض���ي  وي�����رى 
ان "ب���ع���ض ال���������وزارات ت���ت���راخ���ى في 
ت���ق���دي���م ط���ل���ب ف���س���خ ال���ع���ق���د بسبب 
عدم مطابقة املنتج للمواصفات ما 

يؤدي إلى ضياع حقوقها".
"إح���دى مؤسسات  الناجي أن  وأك��د 
ال���دول���ة ك��ّل��ف��ت ال��خ��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة 28 
مواد  تسلمها  ل��ع��دم  دوالر،  مليون 
تم تجهيزها من دون مبّرر ما دفع 
ال��ج��ه��ة امل���ت���ع���اق���دة إل����ى ط��ل��ب فسخ 

العقد، واملطالبة بالتعويض".
اخرى  "وزارة  ان  أي���ض���ًا  وأوض�������ح 
دينار  م���ل���ي���ار   38 ال���خ���زي���ن���ة  ك���ّل���ف���ت 
بسبب تعاقدها على بناء مجمعات 

س��ك��ن��ي��ة ف���ي ث����اث م��ح��اف��ظ��ات، ولم 
ب��ال��ت��زام��ه��ا نتيجة ع���دم وجود  ت��ف 

سيولة".
ونّصح الناجي مؤسسات الدولة ب� 
السمعة  الشركات ذات  إلى  "اللجوء 
الرصينة وع��دم إب��رام العقود معها 
الخلفيات  م����ن  ال���ت���ح���ق���ق  دون  م����ن 
امل���ال���ي���ة، ودع����اه����ا إل����ى "ال���ت���أك���د من 
يؤمن  بما  لديها  املوجودة  املوازنة 
ت���ك���ل���ف���ة امل��������ش��������روع"، وح������ذره������ا في 
ال����وق����ت ذات������ه م����ن "ال�����وق�����وع ف����ي فخ 

التعويضات".
وم���������ن ب�������ني ال���������دع���������اوى امل�����رف�����وع�����ة 
الحكومية،  ال����ع����ق����ود  ب���خ���ص���وص 
ال��ت��ج��اري��ة إن "بعضها  ق��اض��ي  ق���ال 
ت��م رفعها م��ن قبل ام��ان��ة ب��غ��داد عن 
م��ش��اري��ع تعبيد ش���وارع ول��م تنجز 
حتى االن، فيما يتذرع املقاولون بأن 
توقفهم عن العمل جاء بسبب كثرة 
أرجعوها  األم��ط��ار، كما  أو  ال��ع��ط��ل، 
إلى التظاهرات التي شهدتها بغداد 

مؤخرًا". 
إن  بالقول  الناجي  القاضي  وأكمل 
"امل��ح��ك��م��ة ال��ت��ج��اري��ة ت��ن��ظ��ر للطرف 
الن  حياد؛  على  واألجنبي  العراقي 

هذا فيه تشجيعًا لاستثمار".
يذكر أن مجلس القضاء االعلى كانت 
قّرر في العام 2010، تشكيل محكمة 
الدعاوى  ف���ي  ب��ال��ن��ظ��ر  م��ت��خ��ّص��ص��ة 
والنجف  ب�����غ�����داد  ف�����ي  ال����ت����ج����اري����ة 
والبصرة، استنادًا إلى أحكام املادة 
القضائي  التنظيم  قانون  من   )22(
رق��م )60( لسنة 1979 بداللة أحكام 
)القسم السابع( من األم��ر رقم )12( 
قانون  ب��س��ب��ب  وذل�����ك   ،2004 ل��س��ن��ة 
االستثمار وكثرة القضايا والحاجة 

إلى محكمة تنظرها.

بغداد/ سحر حسين

يمنح املشرع النساء املطلقات سكنًا بعد 
االنفصال عن أزواجهن وفق قانون منّظم، 
منها  ع��دة  بعوائق  تطبيقه يصطدم  لكن 
ال����دور ال��ع��ش��وائ��ي��ة امل��ش��ّي��دة ت��ج��اوزًا على 
األزواج  ت���اع���ب  وك����ذل����ك  ل���ل���دول���ة،  أراض 
التمييز  ب��م��ح��ك��م��ة  م���ا ح����دا  ب���ال���ع���ق���ارات، 
يمّكن  مشروطًا  ح��اً  تطرح  أن  االتحادية 

املطلقات من استحقاقهن في السكن.
وقال قاضي األحوال الشخصية في مدينة 
ال��دي��ن املرسومي إن "قانون  ال��ص��در ع��اء 
حق السكنى ذو طابع إنساني نبيل، ألنه 
السكن  املطلقات طاقًا خلعيًا حق  يمنح 

بعد االنفصال عن الزوج".
ل��ك��ن امل���رس���وم���ي أض�����اف ف���ي ح���دي���ث إلى 
لهذا  ال���ع���م���ل���ي  "ال���ت���ط���ب���ي���ق  إن  "ال����ق����ض����اء" 
ن����ط����اق م��ح��ك��م��ة مدينة  ال����ق����ان����ون ض���م���ن 
الصدر ومناطق أخرى في الباد يصطدم 
بعراقيل عدة منها إذا ما كان السكن في 

الدور العشوائية )الحواسم(". 
الحالية  ال��س��ك��ن  "ب��ع��ض دور  ب���أن  وأف�����اد 
للدولة  أراض  ع����ل����ى  ت������ج������اوزًا  م����ش����ي����دة 
ب��ط��ري��ق��ة ع��ش��وائ��ي��ة، ب��س��ب��ب أزم����ة السكن 
"هذه  أن  إل��ى  ال��ب��اد"، الفتًا  التي تعانيها 
ال���ت���ج���اوزات أح���دث���ت ت��ب��اي��ن��ًا ف���ي ق�����رارات 
ال��ق��ض��اة ال��ت��ي ت��ع��ال��ج ح��ق س��ك��ن الزوجة 
"القضاة  أن  املرسومي  وأوض���ح  املطلقة". 
أم��ام التساؤل عن حق القضاء في  وقفوا 
إع���ط���اء م����ال م��م��ل��وك ل���ل���دول���ة، األم����ر الذي 
ج��ع��ل ع�����ددًا م���ن ال��ق��ض��اة ي���ذه���ب باتجاه 
املبدأ العام وهو عدم إعطاء حق خاص أو 
حق عام إال بموافقة السلطة العامة التي 
ق��اض��ي األحوال  امل�����ال". وت��اب��ع  تملك ه���ذا 

ال��ج��ه��ات صاحبة  "اغ���ل���ب  أن  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ت���واف���ق على  ال  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ج���اوز  األرض 
ال��ت��ص��رف ب��ه��ذه األراض����ي أو منحها ألي 
الزوجة  الفرصة على  ي��ف��ّوت  م��ا  ش��خ��ص، 

في استحصال حقها بالسكنى".
 وفيما لفت املرسومي إلى أن "العشوائيات 
أو الحواسم تشكل أهم عائق أمام تطبيق 
ق���ان���ون ح���ق ال��س��ك��ن��ى" أف����اد ب���أن "محكمة 
اتجاهًا  اخ���ت���ط���ت  االت����ح����ادي����ة  ال���ت���م���ي���ي���ز 

إنسانيًا خاصًا لتفادي هذه املشكلة".
التمييزي  "ال��ت��وج��ه  إن  امل��رس��وم��ي  وق����ال 
ال��ج��دي��د ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون ذو ط��اب��ع إنساني 
وي���خ���دم ال���ه���دف األس����اس����ي ل���ه م���ن خال 
إعطاء حق السكنى للمطلقة بدار التجاوز 

في العشوائيات نفسها".
وارت�������أت م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ع��ل��ى محاكم 
األح��������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة ع�����دم ال���ل���ج���وء إلى 
م��ف��ات��ح��ة ال��ج��ه��ات األص��ل��ي��ة امل��ال��ك��ة لهذه 
ال���دور ط��امل��ا أن ال��زوج��ة ك��ان��ت ساكنة مع 
زوجها قبل وقوع الطاق فيها، ما دام أن 
الدولة لم تزل هذه الدور بعد، كما يوضح 

املرسومي.
الشخصية عاد  األح�����وال  ق��اض��ي  أن  غ��ي��ر 
التمييز اشترطت هذا  "محكمة  إن  ليقول 
اإلج��راء ب��أن تكون ه��ذه ال��دور مشيدة من 
للدولة،  تعود  أراٍض  على  املواطنني  قبل 
بناية  أو  دائ������رة  ف���ي  ال��س��ك��ن  ي���ك���ون  أن  ال 
مهجورة تعود للدولة ومشغولة من قبل 

مواطنني".
عائقًا  العشوائيات  دور  مشكلة  تقف  وال 
السكنى،  قانون حق  أم��ام تطبيق  وحيدًا 
فمشكلة الدور املستأجرة وتاعب األزواج 
ب��ال��ع��ق��ارات ع��وائ��ق أخ���رى ف��ي ط��ري��ق هذا 
العكيلي  عماد  القاضي  ويتفق  ال��ق��ان��ون. 

مع املرسومي في معرقات حق السكنى، 
ال������زوج بالعقار  ت���اع���ب  إل��ي��ه��ا  وي��ض��ي��ف 
ق��ب��ل او ب��ع��د ال��ط��اق ل��غ��رض ال��ت��ه��رب من 

التزاماته الزوجية.
"مسألة  إن  "القضاء"  إل��ى  العكيلي  ويقول 
الدار املستأجرة أحدثت نوعًا من الخاف 
ب��االت��ج��اه ول��ي��س ب��ال��ق��ان��ون"، م��ش��ي��رًا الى 
بانتقال  ي���ج���ري  ال��س��اب��ق  ف���ي  "ال��ع��م��ل  أن 
الزوجة بعد  إلى  عقد اإليجار والتزاماته 
ط���اق���ه���ا ف����ي ح���ال���ة ح��ص��ول��ه��ا ع���ل���ى حق 

السكنى".
ويستدرك "لكن محكمة التمييز االتحادية 
بالتركيز على  ال��زوج��ة  إلن��ص��اف  تدخلت 
القانون  ل��ه��ذا  األس��اس��ي��ة  ال��غ��اي��ة  تطبيق 
وه���ي ع���دم اإلث���ق���ال ع��ل��ى ك��اه��ل امل�����رأة من 
اإليجار  بانتقال عقد  ق���رار  إص���دار  خ��ال 
بالتزاماته إلى الزوجة ماعدا بدل اإليجار 
ف���ي���ل���ت���زم ب����ه ال��������زوج ل���ح���ني ان���ت���ه���اء فترة 

السكنى املحددة ب�3 سنوات".
وف����ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��س��أل��ة ت���اع���ب الزوج 
"بعض  أن  ال���ع���ك���ي���ل���ي  ي����وض����ح  ب���ال���ع���ق���ار 
األزواج يحاولون التملص من االلتزامات 
ال��زوج��ي��ة واالض������رار ب��ال��زوج��ة م���ن خال 
او  التاعب بالعقار وذل��ك ببيعه صوريا 

استئجاره لشخص آخر". 
وأض����اف ان "ال��ق��ان��ون اوج���ب ع��ل��ى الزوج 
خال  بالعقار  التاعب  او  التصرف  ع��دم 
الطاق لحني  الستة ما بعد  م��دة األشهر 

حسم دعوى حق السكنى للمطلقة".
الفقرة  "ه�����ذه  أن  ي����رى  ال��ع��ك��ي��ل��ي  أن  غ��ي��ر 
تحتاج إلى تعديل تشريعي وذلك بتمديد 
املدة من اجل تقييد الزوج بعدم التاعب 
بالعقار قبل الطاق أيضًا في حال إثبات 
نية الطاق قبل وقوعه بشهادة الشهود".

"التمييز" تتوصل إلى حلول مشروطة ذات طابع إنساني احملكمة التجارية تدعو مؤسسات الدولة للتأكد من موازنتها قبل إبرام العقود

امل�ضوؤولية القانونية 
عن اجلراحة التجميلية 

قضائيةإضاءات

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

من املسائل التي ثار الجدل حولها كثيرا عمليات التجميل والتي يقصد 
بها إصاح تشويه قد ال يضر بصحة الشخص وبتطور العصر.

 فقد ارتفعت جراحة التجميل وش��������اعت في جميع أنحاء العالم واتسع 
ميدانها لتش��������مل جميع انواع التش��������وهات الخلقية و املكتس��������بة، اذ ان 
احراز التقدم العلمي وتطور الفكر االنس��������اني و رغبة االنس��������ان الدائبة 

في البحث عن االفضل ادى الى ازدياد عمليات التجميل.
 وان عملي��������ات التجميل اصبحت مش��������روعة وله��������ا اطباء متخصصون 
وم��������ع ذل��������ك فيجب ان تك��������ون هناك موازنة ب��������ني االلم وأخط��������ار العملية 
والفائ��������دة املرجوة منه��������ا فجراحة التجميل ال تم��������ارس من حيث املبدأ 
ألهداف عاجية ومن ثم يجب ان تتناس��������ب االضرار واملخاطر املحتملة 

وراءها من الهدف الكمالي التحسيني املنتظر منها.
 وفض��������ا ع��������ن أنها تج��������ري في ظ��������روف متأنية فليس هناك ما يس��������وغ 
العجلة و التس��������رع او ضعف  اإلمكانيات ويكون املريض في حالة تامة 
من اليقظة والتبصر ما يس��������تدعي ش��������روطا خاصة في رضائه وتبنيه 
لجوان��������ب العملية و بناًء على ذلك يجب عد الطبيب الذي يجري عملية 
جراحية تعرض  س��������امة جس��������م اإلنس��������ان الى خطر بقصد ازالة قبح ال 
يتناس��������ب  ضرره مع فوائده مخطأ مسؤوال عن خطئه حتى لو حصل 
عل��������ى موافقة  من أجراه له مقدما وحتى ل��������و قام بها طبقا لقواعد الفن 

الطبي.
 وقد قضت محكمة باريس بان النتيجة فقط هي التي تس��������وغ التدخل 
الجراح��������ي به��������دف التجمي��������ل والن تل��������ك الجراحة ال تس��������تلزمها صحة 
املري��������ض فان عل��������ى الطبيب ان يمتنع ع��������ن التدخل اذا م��������ا قامت هناك 
مخاط��������ر حادة للفش��������ل اذ ينبغي للطبيب عدم القي��������ام  بالعملية اال اذا 
كان واثق��������ا من نجاحه��������ا الن االمر ليس على درجة م��������ن الحيوية التي 

تتعلق  بها حياة املريض او صحته.
 وقد قضت محكمة النقض املصرية في احد قراراتها )...وجراح التجميل 
وان كان كغيره من األطباء ال يضمن نجاح العملية التي يجريها اال ان 
العناية املطلوبة منه أكثر منها في احوال الجراحة االخرى اعتبارا بان 
جراحة التجميل ال يقصد بها ش��������فاء املريض من علة في جسمه وإنما 

إصاح تشويه ال يعرض حياته ألي خطر...(.
 وان الت��������زام الطبي��������ب في اع��������ام املريض  والحصول عل��������ى رضائه هذا 
االلت��������زام وان كان عاما بصدد كل ان��������واع العاج و الجراحة اال انه يبدو 
اكثر شدة بالنسبة  لجراحة التجميل فإذا كان الطبيب ال يلتزم كقاعدة 
عامة بإع��������ام املريض باألخطار التي تعد نادرة الحدوث اال انه بصدد 
جراح��������ة التجميل ينبغي ل��������ه ان يوجه نظر املريض ال��������ى املخاطر كافة 
س��������واء أكانت عامة ام ثانوية ام نادرة الح��������دوث وهذا االلتزام يمتد في 
الزمان فا يكفي فقط الحصول على رضاء املريض بالجراحة بل يمتد 
ال��������ى ما بعد ذلك في مراح��������ل العاج كافة وال ينته��������ي بانتهاء العملية 
الجراحي��������ة وعلى اي��������ة حال وعلى الرغم من كل م��������ا قيل بصدد عمليات 
التجميل فقد اصبحت من العمليات املعترف بها في جميع الدول وتعد 
من العمليات املشروعة وال يترتب على القيام بها سوى مسؤولية غير 

عمدية إذا أخطا الطبيب الجراح في مباشرتها.

أمراض نفسية وضغوط اجتماعية تفاقم حاالت االنتحار

المحاكم استقبلت دعاوى كثيرة لشركات ضد الوزارات/ عدسة حيدر الدليمي



تقارير
www.iraqja.iq
 Monthly Newspaper
AL Qadaa3

بابل/ مروان الفتالوي

بعد شهرين من زواجها، 
تنتظر الفتاة العشرينية اآلن 

نتيجة شكوى حركتها ضد 
شريكها الذي فاجأها بورقة 

الطالق ما أن قضيا شهر عسل 
مثلت أيامه أجمل أحالمها.

انقطعت "دنيا" مع زوجها عن 
كل ما يحيطهما لقضاء شهر 

عسل بعيد عن املنغصات، 
فأغلقا الهواتف ووسائل 
التواصل االجتماعي إلى 
أن انتهى الشهر وعادا إلى 

حياتيهما السابقة بأمل حياة 
جديدة ملؤها االستقرار 

والدفء.

ب��������ادر الزوج��������ان الجدي��������دان إلى فتح 
حساباتهما في "فيسبوك" ليرّدا على 
تهاني األهل واألصدقاء، لكن الرجل 
تفاجأ بصورة زوجته وهي بفستان 
حفل عق��������د القران تتص��������ّدر صفحته 
الشخصية، فما كان منه إال أن وضع 

ورقة الطاق أمامها.
أصبحت مواقع التواصل االجتماعي 
أداة البتزاز العائات واالنتقام جراء 
الخافات الش��������خصية وكذلك وسيلة 
تهديد فاعلة، الس��������يما إنها انتشرت 
بش��������كل واس��������ع وغطت حتى البيوت 
الفقيرة، فنادرًا ما تجد بني العائات 
العراقي��������ة ش��������خصًا بالغ��������ًا ال يمتلك 
حس��������ابًا ش��������خصيًا على فيسبوك أو 

تويتر وانستغرام.
وق��������ال قاض��������ي الجن��������ح ف��������ي محكمة 
تحقيق الحلة مظه��������ر بدر الطرفة إن 
"الفت��������اة العش��������رينية حرك��������ت دعوى 
بح��������ق زوجها أو طليقه��������ا ظنًا منها 
أنه قام بتس��������ريب صورتها وحّرض  
البعض على نشرها ليتخذها حجًة 
إلنه��������اء حياته��������ا الزوجية بش��������كل ال 

يجعله مذنبًا".
ف��������ي حدي��������ث إلى  وأض��������اف الطرف��������ة 
"القضاء" أن "الزوج يظن من جانبه أن 

أقاربها قاموا بنشر الصورة تنكيًا 
بها إلش��������عال مش��������كلة"، الفتا إلى أنه 
"ف��������ي النهاية حدثت املش��������كلة بالفعل 

وانفصل الزوجان".
وفي إشارة إلى زيادة نسبة الجرائم 
التي ترتكب إلكترونيًا، كشف الطرفة 
أن "العشرات من هذه الدعاوى حسمت 
وأخرى ما زالت قيد املحاكمة"، الفتا 
إل��������ى أن "أغلبها م��������ا يتعلق بالتهديد 

واالبتزاز والسب والشتم".
وم��������ن الصور الكثيرة له��������ذه الجرائم 
"ابتزاز الفتيات بص��������ور يحتفظ بها 
أصحاب محال صيان��������ة الهواتف أو 
أش��������خاص كانوا على عاقة س��������ابقة 
به��������ن حيث تتم مس��������اومتهن للقبول 
بممارس��������ة أعم��������ال ال أخاقية مقابل 
عدم نش��������ر الصور على الفيس��������بوك"، 
يق��������ول الطرف��������ة ويضي��������ف "يحدث أن 
بابت��������زاز موظفني  أش��������خاص  يق��������وم 
ف��������ي دوائره��������م بتلفي��������ق تهم فس��������اد 

وغيرها".
وأفاد قاضي جن��������ح الحلة بأن "أغلب 
مرتكب��������ي ه��������ذه الجرائ��������م يتلبس��������ون 
تك��������ون  ق��������د  أو  وهمي��������ة  ش��������خصية 
ش��������خصية حقيقي��������ة لإليق��������اع بينها 
وبني الضحي��������ة، وفي بعض األحيان 

يقومون قبل البدء بالنش��������ر بإشعار 
الس��������لطات واملتابع��������ني ف��������ي مواق��������ع 
التواص��������ل ب��������أن هواتفهم س��������رقت أو 
حس��������اباتهم مهك��������رة لك��������ي يتهربون 
لة"، مش��������يرا إلى أن بعض  من املس��������اء
"الجرائم التي ترتكب عبر رس��������ائل ال�
sms ترج��������ع عائدي��������ة خطوطه��������ا إلى 

أشخاص آخرين".
وأك��������د أن "املحكمة تس��������تعني بخبراء 
األدلة الجنائية في مثل هذه الدعاوى 
لتفريغ املحادثات إن وجدت وللتأكد 
من حقيقة الص��������ور إذا ما طرأ عليها 
تغييرات في برامج التعديل الصوري 

والفوتوشوب".
ولف��������ت الطرفة إلى أن "ه��������ذه الجرائم 
تعتبر جن��������ح وتك��������ون عقوباتها إما 
الس��������جن أو الغرام��������ة بحس��������ب أحكام 
املواد 435 أو 363 من قانون العقوبات 

العراقي".
قان��������ون  م��������ن   435 امل��������ادة  وتعاق��������ب 
العقوب��������ات بالس��������جن أو الغرامة "إذا 
وق��������ع القذف أو الس��������ب ف��������ي مواجهة 
املجن��������ى عليه من غي��������ر عانية أو في 
حدي��������ث تلفوني مع��������ه أو في مكتوب 
بعث به إليه أو أبلغه بذلك بواس��������طة 
أخرى"، والواسطة األخرى قد يكيفها 

القض��������اة مواقع التواص��������ل، كما يرى 
الطرف��������ة. بينم��������ا تعاق��������ب امل��������ادة 363 
بالحبس أو الغرامة أو كليهما كل من 
"تس��������بب عمدا بإزعاج غيره بإساءة 
السلكية  االتصال  أجهزة  اس��������تعمال 

والاسلكية"، بحسب القانون.
ويتمن��������ى الطرف��������ة إيج��������اد "وس��������ائل 
حديثة أو آليات أخرى ملعرفة عائدية 
الجغرافي  املوقع  الحسابات بحسب 

وغيرها".
إلى ذلك عّد قاضي التحقيق حس��������ني 
مب��������در ح��������داوي ه��������ذه القضاي��������ا من 
الدع��������اوى العصري��������ة الت��������ي ي��������رى أن 
سوء االستخدام للتكنولوجيا سبب 
مباش��������ر فيها، ولفت إل��������ى أن أغلبها 

يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة.
وأكد أن "الكثير من هذه الجرائم التي 
تتعلق باملس��������ائل األخاقية والشرف 
تبقى حبيس��������ة البيوت وال تصل إلى 

القضاء خوفًا على السمعة".
وفّرق حداوي بني قضايا التش��������هير 
التي تنظرها محكمة النشر واإلعام 
ونظيراته��������ا الت��������ي تنظره��������ا املحاكم 
االعتيادي��������ة، الفت��������ا إل��������ى أن "األول��������ى 
تنظ��������ر ه��������ذه القضاي��������ا إذا كانت بني 
أخذ  عام��������ة وموضوعًا  ش��������خصيات 

انتشارًا واس��������عًا وأصبح متداوال في 
الرأي العام".

بينما يب��������نّي أن "القضايا التي تكون 
بني فردين وعلى مس��������توى شخصي 
تنظرها املحاك��������م االعتيادية، وهناك 
تنظره��������ا  األزواج  تخ��������ص  قضاي��������ا 

محكمة األسرة".
وق��������ال إن "الدع��������اوى بع��������د ان ت��������دون 
األقوال وتجمع األدلة يصبح واضحًا 
إذا م��������ا كانت قضية فردي��������ة تنظرها 
املحاكم االعتيادية أو قضية رأي عام 
فتتم إحالته��������ا على محكمة النش��������ر 

واإلعام".
"م��������ن  هن��������اك  ب��������أن  ح��������داوي  وأف��������اد 
يس��������تخدمون الفيس��������بوك للتش��������هير 
وابتزاز موظفي الدولة بنشر ملفات 
فساد غير س��������ليمة أو إلقاء التهم من 
دون أدلة بغية التسقيط السياسي"، 
داعي��������ا "من يمتلك أدل��������ة تثبت تورط 
إل��������ى  يلج��������أ  أن  بالفس��������اد  موظف��������ني 
القض��������اء ال أن يش��������هر باآلخرين عبر 

الفيسبوك".
الذي��������ن  املوظف��������ني  "أحقي��������ة  وأك��������د 
يتعرضون إلى مث��������ل هذه االبتزازات 
تحريك شكاوى ضد خصومهم، ألن 

املتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وفي م��������ا يخ��������ص إج��������راءات الدعوى 
أوض��������ح ح��������داوي ف��������ي حدي��������ث إل��������ى 
"القض��������اء" أن "أحدا م��������ا عندما يطلب 
الش��������كوى ضد خصمه نقوم بتدوين 
أقوال��������ه، ويكلف باإلثب��������ات من خال 
تنزي��������ل الص��������ور ع��������ن املنش��������ور عبر 
قرص مدم��������ج أو ذاكرة إلكترونية، ثم 
تبعث إلى األدلة الجنائية لتفريغها 

والتأكد من صحتها".
وكانت الهيئة التمييزية في محكمة 
اس��������تئناف الرصاف��������ة ع��������ّدت في أحد 
التواصل االجتماعي  قراراتها موقع 
)فيس��������بوك( هو أحد وسائل اإلعام، 
الفتة إل��������ى أن نش��������ر عب��������ارات القذف 

والسب عبرها يعّد ظرفًا مشدّدًا.
الهيئ��������ة دع��������وى  وس��������بق أن نظ��������رت 
تتضم��������ن قي��������ام مدان بنش��������ر عبارات 
قذف وس��������ب بحق املشتكي، ووجدت 
أن األدل��������ة املتحصل��������ة كافي��������ة إلدانته 

وفق قانون العقوبات العراقي.
عب��������ر  التج��������اوز  أن  رأت  املحكم��������ة 
)فيس��������بوك( في ه��������ذه الدعوى أوجب 
العق��������اب والتحقي��������ر للمش��������تكي ف��������ي 
الوس��������ط االجتماعي واملهني، ولذلك 
قررت تصديق حك��������م اإلدانة، إال أنها 
اعتبرت��������ه ظرف��������ًا مش��������دّدًا، فاملحكم��������ة 
وج��������دت ان )فيس��������بوك( من وس��������ائل 
اإلعام؛ ألنه متاح ويصل إلى الجميع 

ويوفر عنصر العانية للفعل.

إجراءات التحقيق تواجه صعوبة في كشف عائدية احلسابات املسيئة

ابتزاز الفتيات والتهديد نافذة دخول الفي�ضبوك اإىل املحاكم

ال ميكن الركون لإلقرار وحده في املواد اجلنائية

أكدوا أنه يصح في عقود البيع أو االيجار

اجلنايات حتّدد �ضروط القبول بالعرتاف كدليل على اجلرمية 

ق�ضاة ي�ضرحون اإجراءات دفع "العربون" واللتزامات املرتتبة عليه

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ عدنان صبيح

يعّد العربون تنفيذًا جزئيًا لاتفاق 
املبرم بني طرفني س��������واء كان بيعًا أو 
إيجارًا، وبحس��������ب قضاة فأنه تأكيد 
عل��������ى وجود إب��������رام العق��������د، في حال 
اخل املش��������تري فأنه يخس��������ره، أما إذا 
كان البائ��������ع هو من تخلف عن تنفيذ 
التزامات��������ه فيرده إل��������ى الطرف اآلخر 

مضاعفًا.
ويقول القاض��������ي خضير البدري في 
حدي��������ث م��������ع  "القض��������اء، إن "العربون 
يص��������ّح في عق��������ود البي��������ع أو اإليجار 
وهو تنفي��������ذ جزئي لالت��������زام املبرم 

بني الطرفني".
وتابع البدري أن "املحكمة التي تنظر 
الن��������زاع عليه��������ا أن تس��������تخلص ني��������ة 
وإرادة املتعاقدين في أن االتفاق وما 
لحقه من دفع ملبلغ العربون بأن العقد 
أصبح باتًا لتنفذ أحكامه"، مستدركًا 
 على أن العقد 

ّ
أن "القواعد العامة تدل

بعد العربون ال يجوز العدول عنه إال 
إذا اقتضى االتفاق خاف ذلك".

وزاد "اذا عدل املشتري عن العقد فأنه 
يفقد قيم��������ة العربون، أم��������ا اذا تراجع 

البائع فعليه رّده مضاعفًا".
"التش��������ريعات  ب��������أن  الب��������دري  وأف��������اد 
اختلفت في تفس��������ير طبيعته، فمنها 

من عّد العرب��������ون حفظًا لحق العدول 
عن العقد، فيما اعتبرته أخرى تأكيدًا 
وتنفي��������ذًا له ومن بينها التش��������ريعات 

"الش��������ارع  أن  إل��������ى  العراقي��������ة"، الفت��������ًا 
العراق��������ي يتعام��������ل معه وف��������ق هاتني 
الصورتني"، مش��������ددًا عل��������ى أن "العرف 

لم يفرز صوره ثالثة".
ون��������ّوه الب��������دري إل��������ى أن "املش��������رع ل��������م 
يحّدد سقفًا زمنيًا لتنفيذ العقد بعد 
العرب��������ون، بوصفه نافذًا م��������ن تاريخ 
دفع��������ه"، مش��������يرًا إل��������ى أن "اس��������تكمال 
االلتزام��������ات بني الطرفني من تس��������ليم 
املبلغ أو املأجور فه��������و متروك إلرادة 
املتعاقدي��������ن وف��������ي جمي��������ع األح��������وال 

محكوم بالقواعد العامة للتعامل".
من جانبه، ذكر القاضي حسني هاشم 
في تعليق إلى "القضاء"، إن "العربون 
يك��������ون في العادة مبلغ��������ًا من النقود"، 
ا من الثمن املتفق  موضحًا أنه "ج��������زء
علي��������ه للبي��������ع". ويعرب ع��������ن اعتقاده 

ب�"إمكاني��������ة أن يكون م��������ن غير النقود، 
اذا كان��������ت العملية ه��������ي مقايضة عني 
بع��������ني اخرى"، لكنه عاد ليش��������ّدد على 
أن "الثم��������ن في البي��������ع املطلق يجب أن 
يكون نقدًا وفق ما نص عليه القانون 

املدني العراقي".
أم��������ا ع��������ن مق��������داره، فيؤكد هاش��������م أن 
"يح��������دد باتفاق الطرف��������ني"، فيما أفاد 
بأن��������ه "في حال كانت هناك داللة على 
أن العق��������د أصب��������ح باتًا ف��������ا يجوز أن 

يتخطى مقداره ثمن عقد البيع".
وأشار إلى حالة أخرى وهي إمكانية 
العدول عن العق��������د بالقول "يترك أمر 
تحديده هنا ألط��������راف العقد من دون 

التقيد بقيمته".
واس��������تطرد هاش��������م أن "العربون يذكر 
ع��������ادة ف��������ي عق��������د العق��������د املب��������رم بني 
الطرف��������ني"، موضحًا "كما يمكن درجه 

في اتفاق الحق على العقد".
ام��������ا عن اثباته فيؤك��������د أن "ذلك ممكن 
بجميع طرق إثبات العقد وهي الدليل 
الكتاب��������ي واإلق��������رار واليم��������ني وبين��������ة 
الشخصية املعتبرة في االحوال التي 

يجيزها القانون".
ون��������ّوه إلى أن "للمحكمة صاحية في 
الحكم بالعربون أو إنقاصه في حال 
ثب��������ت للمحكمة وجود عي��������ب اعترى 

عقد البيع املبرم".

بغداد/ سيف محمد 

وض��������ع قض��������اة جناي��������ات مجموعة ش��������روط 
إلمكانية االعتداد باعترافات املتهمني، فيما 
ذك��������روا أن التش��������ريعات الحديثة اتفقت على 
اعتب��������ار االعتراف في امل��������واد الجزائية ليس 
دليًا كافيًا إلثب��������ات الجريمة، خافًا للمواد 

املدنية التي يكون اإلقرار فيها حاسمًا.
وفيم��������ا تحدث القض��������اة عن ح��������االت كثيرة 
أه��������درت املحاكم فيها االعت��������راف، أفادوا بأن 
كثي��������رًا م��������ن املتهم��������ني ينك��������رون اعترافاتهم 
االبتدائية أم��������ام محاكم املوضوع تهربًا من 

العقوبة.
وي��������رى رئي��������س الهيئة الثانية ف��������ي جنايات 
باب��������ل القاضي د.حبيب إبراهي��������م أن "الواقع 
العمل��������ي وإفرازات��������ه يحت��������م ع��������دم إمكاني��������ة 

االكتفاء باالعتراف لوحده دليًا للدعوى".
ويتحدث إبراهيم عن مثال تطبيقي إلحدى 
الدع��������اوى الت��������ي نظرتها محكم��������ة األحداث 
"عندم��������ا اعت��������رف فت��������ى بجريمة قت��������ل لدفع 
التهم��������ة عن وال��������ده، لكن املحكم��������ة بخبرتها 
توصلت إلى الجان��������ي الحقيقي وهو والده، 
فأه��������درت اعتراف الح��������دث وأحالت القضية 
على الجنايات التي قضت حكمًا بالس��������جن 

املؤبد بحقه".
وأفاد القاضي إبراهيم بأن "محكمة التمييز 
االتحادية اس��������تقرت عل��������ى األخذ باالعتراف 

كأحد األدلة إذا لم يكن مشوبا بأحد العيوب 
ومنها تعرض املتهم للضغط واإلكراه أي أن 
يكون للمتهم حرية تامة في تدوين أقواله".

وأش��������ار إلى أن "االعتراف ال يمكن إهداره إذا 
كان مطابقًا ألدلة اإلثبات في حال وجودها 

كالتقارير الطبية وكتب األدلة الجنائية".
ويع��������رف قان��������ون اإلثب��������ات العراق��������ي اإلقرار 
القضائ��������ي بأنه "اإلق��������رار  بواقعة, عند  نظر 
الدع��������وى املتعلقة بها أمام املحكمة  أو أثناء 
أج��������راء متعلق بالدعوى أمام قاٍض , أو أمام 

أي جهة شبه قضائية".
وال يعتبر اإلقرار أمام أي جهة شبه قضائية 
إقرارًا  قضائيًا في املسائل الجنائية، بحسب 

القانون.
من جانبه يضع قاض��������ي جنايات آخر وهو 

ش��������رف املعموي "ش��������روطًا يج��������ب أن تتوافر 
باالعت��������راف لك��������ي يعتّد ب��������ه دليًا م��������ن أدلة 

اإلثبات في الدعوى الجزائية".
وقال املعموري في مقابل��������ة مع "القضاء" إن 
"من هذه الش��������روط أن يك��������ون االعتراف أمام 
جهة قضائية مختصة بقبوله حتى يكتسب 
قيمته القانونية وأن يكون صادرًا عن متهم 
متمتعًا باألهلية الجزائية الكاملة من حيث 

اإلدراك والتمييز وحرية االختيار".
وأضاف قاضي الهيئ��������ة األولى في جنايات 
باب��������ل "يج��������ب أن يك��������ون االعت��������راف صريحًا 
وواضح��������ًا لكي يعّول علي��������ه ويلزم به املتهم 
وتعتم��������ده املحكم��������ة ف��������ي اإلدان��������ة والحك��������م 
باإلضاف��������ة إل��������ى كون��������ه مطابق��������ًا للحقيق��������ة 
ووقائع القضي��������ة من حيث الزم��������ان واملكان 

وآلية تنفيذ الجريمة".
وال يج��������د املعم��������وري فرق��������ًا ب��������ني أن "يك��������ون 
االعتراف ش��������فهيًا أو مكتوب��������ًا"، الفتا إلى أن 
"حجّي��������ة االعتراف قاصرة عل��������ى املتهم فقط 

دون غيره".
وأكد أن "من الحاالت الكثيرة التي تشهدها 
املحاكم إن��������كار املتهم أمام محكمة املوضوع 
بعد اعترافه في مرحلة التحقيق االبتدائي، 
وغالب��������ا ما تك��������ون هذه وس��������يلة للتهرب من 
العقوب��������ة العادل��������ة"، مش��������يرا إل��������ى أن "ادعاء 
تعرض��������ه للتعذي��������ب وانتزاع االعت��������راف منه 
بالقوة ال بد أن يعززه تقرير طبي يؤيد ذلك، 
وإال ف��������أن االعتراف األق��������رب لتاريخ الحادث 

هو االعتراف املعّول عليه".
املأث��������ورة  باملقول��������ة  املعم��������وري  يؤم��������ن  وال 

"االعتراف س��������ّيد األدلة" وي��������رى أن "االعتراف 
إن كان مج��������ردًا ومنفردًا ولم يعزز بأي دليل 
قانوني أو قرين��������ة معتبرة ال يمكن أن يكون 
أساس��������ًا لبناء حكم قضائي س��������ليم ومدعاة 

لهدره وعدم االعتداد به".
اتفق��������ت  الحديث��������ة  "التش��������ريعات  أن  وذك��������ر 
على اعتب��������ار االعتراف في امل��������واد الجزائية 
-وبخ��������اف املواد املدنية- لي��������س دليًا كافيًا 
لترتيب األدلة بل على القاضي أن يبحث في 
مدى صحته وس��������امته ومشروعيته شأنه 

شأن أدلة اإلثبات األخرى".
وف��������ي ما يخ��������ص الدع��������اوى املدني��������ة خلص 
املعموري إلى أن "اإلقرار يكون أساس��������يا في 
الدع��������اوى املدنية ويمكن االعت��������داد به دليًا 

حاسمًا".

القضاء العراقي يتصدى للجرائم المرتكبة عبر الفيسبوك

بني العدل والقانون
للمناقشةموضوع

فتحي الجواري 

اليمكن لصاحب أي ضمير حي أن ينسى ذلك املوقف بني 
)غان��������دي( وذلك القاض��������ي االنكليزي ، عندم��������ا مثل أمامه 
)غان��������دي( متهم��������ا بالتحريض على مقاومة االس��������تعمار 
االنكليزي . وقف )غان��������دي( في قفص االتهام ليقول كلمة 
خلده��������ا التاري��������خ ))... أن��������ا أقف هن��������ا ألتقبل ، اي��������ة عقوبة 
تفرضونها ، وإني الأطل��������ب الرحمة ، وال تخفيف العقاب 
عن��������ي ، إنني هنا أرض��������ى بذلك ألنه أس��������مى مايجب علي 

كمواطن اداؤه(( . 
كان )غاندي( محاميا ، يعرف الفرق بني )العدل والقانون( 
، وج��������اء دور القاض��������ي االنكلي��������زي فنط��������ق بالحك��������م عليه 
بعقوبة الس��������جن . ثم وق��������ف إحتراما ل�� )غان��������دي( ، مبديًا 
اسفه ألنه أضطر للحكم بسجن رجل وطني وقائد عظيم 
لشعبه ، رجل قديس بمُثله وشرفه ، فتوجه إلى )غاندي( 
قائًا : ))إغفر لي سيد غاندي ، أنا أحكم بالقانون ، وليس 
بالع��������دل(( . وقد اضاف القاضي : ))إذا ه��������دأت الخواطر ، 
وقررت الحكومة تخفيض العقوبة عنك أو إلغاءها ، فلن 

يكون هناك من هو أسعد مني(( .
هذا املوقف يرس��������ل إلينا رس��������الة واضحة املعالم من جهة 
، ويجس��������د من جهة أخرى ، قضية إش��������كالية تشير إلى أن 
العدل فكرة مس��������تقرة في عقل األنس��������ان وضميره . بينما 
القان��������ون ما هو إال نصوص ووقائ��������ع . فالفرق بني العدل 
والقان��������ون هو الفرق بني املثال والواقع  . فالقاضي يحكم 
بموج��������ب القان��������ون ، الذي ق��������د اليتطابق دائم��������ًا مع فكرة 
العدل  ، الت��������ي تتناقض مع القوة التي يملكها من بيدهم 
األم��������ر . فالقانون معصوب العينني ، اليميز بني املصلحة 

والقوة. 
القاضي حني يجل��������س الى منصة القضاء ، يبدأ باملوازنة 
ب��������ني مثالي��������ة )الع��������دل( ، و)واقعي��������ة( القانون ال��������ذي عليه 
تطبيقه على الواقع��������ة املعروضة عليه . فعلى القاضي أن 
ينطلق في حكمه من نقطة التناقض بني هذين املتازمني 
، فيمعن ف��������ي التدقيق ، واملوازنة بني جوانب ذلك التنازع 
ب��������ني الع��������دل والقانون ، فيجل��������ي ويوضح تل��������ك الجوانب 

الشائكة . 
على القاضي أن يتوقف عن حيرته ، ويتخذ موقفًا كاشفًا 
بني حدود العدل ، وحدود القانون . فعلى س��������بيل املثال : 
عل��������ى القاضي أن يفصل بني )طل��������ب االصاح والتغيير( ، 
وبني )الفتنة( . فالرس��������ل ، واألنبي��������اء ، خرجوا ل�� )الصاح 
والتغيي��������ر( ، فأحدثوا النهضة ف��������ي مجتمعاتهم . بينما 
األش��������رار خرج��������وا ليحدث��������وا )الفتن��������ة( ، وبالتالي خراب 
مجتمعاته��������م . هنا القاضي الينظرملوضوع نية الخروج، 
ب��������ل ينظر ال��������ى الخ��������روج نفس��������ه ، بإعتباره يمث��������ل خرقًا 

للقانون. 
هن��������اك امثل��������ة اخرى ق��������د تكون موض��������ع تس��������اؤل من قبل 
القاضي، إنطاقًا من فكرة العدل ، وواقعية القانون . مثًا 
من احق باألرض  : مالكها ، أم معمرها ؟ ثم هل حق التملك 
حق مطلق ، يتس��������اوى فيه طريقا الحق والش��������ر ، إستنادا 
الى العقد ؟ ثم ما هو أساس عملية البيع والشراء ، الثمن 
، أم القيمة ؟ وهل السلعة بمدى كلفتها وما يجنيه البائع 

من ربح منها ، أم قيمتها ، ومدى حاجة املشتري لها؟ 

حسين هاشم خضير البدري
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أجرى الحوار/ مروان الفتالوي

ويطالب القاضي النائلي في مقابلة موسعة 
م��������ع "القض��������اء" األجه��������زة األمني��������ة بتفعيل 
الجهد االستخباري بالشكل املطلوب، فيما 
ال يتوقع رئيس االس��������تئناف حدوث أعمال 
انتقامية عند عودة النازحني إلى مناطقهم 

في شمالي املحافظة.
أهال��������ي  امتث��������ال  أن  النائل��������ي  أك��������د  وفيم��������ا 
املحافظ��������ة للقضاء في اس��������ترجاع حقوقهم 
مثالي، تحدث عن ملفات قضائية أخرى في 

سياق هذه املقابلة.

■ �ساهدنا اهتمامًا مبلف ا�ستحداث 
مكاتب التحقيق الق�سائي يف 

املحافظة، ما هو ال�سبب وراء ذلك، 
واإىل اأي حد جنحت هذه التجربة يف 

اإي�سال العدالة اإىل املواطن؟
- تجربة مكات��������ب التحقيق القضائي حققت 
نجاح��������ًا باه��������رًا عل��������ى مس��������توى الب��������اد، ال 
محافظة بابل فحس��������ب، وأسهمت في حسم 
الكثي��������ر من الدعاوى بوقت قياس��������ي مقارنة 
بم��������ا كان العم��������ل س��������ابقًا، ووف��������رت الوق��������ت 
والجه��������د للمحاك��������م واملواطن��������ني عل��������ى حد 
س��������واء، وان اإلحصائي��������ات الخاص��������ة بعمل 
هذه املكاتب ما هي إال خير دليل على ذلك.

■ ما هي املكاتب التي افتتحت 
حديثًا يف املحافظة، وهل هناك نية 

ال�ستحداث املزيد؟
- آخ��������ر املكات��������ب التي ت��������م افتتاحه��������ا كانت 
في ناحية اإلس��������كندرية وقض��������اء املحاويل 
ش��������مالي بابل وقضاء املدحتي��������ة جنوبيها، 
وهناك نية جدية الستحداث مكتب تحقيق 
قضائي في قضاء القاسم بعدما تمت تهيئة 
مستلزماته ومفاتحة مجلس القضاء بهذا 

الخصوص.

■ ما زال احلديث يجري عن ملف 
مدينة جرف الن�سر، ما هو دور 

الق�ساء على م�ستوى حما�سبة املتهمني 
بالعمليات االإرهابية يف تلك املنطقة، 

وما هو دوره اأي�سًا يف مو�سوع اإعادة 
النازحني اإليها؟

- بخصوص مدينة جرف النصر املحّررة من 
الزمر اإلرهابية، ف��������أن العديد من اإلخبارات 
س��������جلت بخصوص الجرائم اإلرهابية التي 
حصلت فيها، وهي منظورة من قبل محكمة 
تحقي��������ق الحلة املختص��������ة بقضايا اإلرهاب 
وصدرت أوام��������ر قبض بحق بعض املتهمني 
وهنالك موقوفون أيضًا ع��������ن هذه القضايا 

واإلجراءات القانونية مستمرة فيها.
 أما ف��������ي ما يتعل��������ق بالنازح��������ني وإعادتهم 
فان ذل��������ك يخضع لتقديرات األجهزة األمنية 
والحكوم��������ة املحلية من حي��������ث رفع العبوات 
الناسفة وإنهاء املش��������كات التي قد تحصل 
بني النازحني أنفسهم عند إعادتهم للمنطقة 
باإلج��������راءات  ينحص��������ر  القض��������اء  دور  وان 
القانونية ذات الصلة بهذا املوضوع ونحن 

على أتّم االستعداد لذلك.

■ بعد ا�ستقرار االأو�ساع االأمنية 
ملناطق �سمايل بابل اإىل حّد ما، هل 

يتوقع الق�ساء ح�سول اأعمال انتقامية 
كما حدث بعد العام 2007، وكيف 

�سيتعامل معها؟
- ال نتوق��������ع حص��������ول أعم��������ال انتقامية على 
غرار ما حصل عام 2007 في هذه املناطق إذا 
ما تّم وضع خطة من قب��������ل األجهزة األمنية 
والجهات التنفيذية إلعادة النازحني بشكل 

تدريجي ومدروس.

■ ت�سكل بابل مركزا مهما الإدارة ما 

ت�سمى بوالية اجلنوب لداع�ش، هل 
االأجهزة التحقيقية كافية ملواجهة 
اأخطارها، كما هو احلال بالن�سبة 

للطاقم الق�سائي على م�ستوى حماكم 
التحقيق اأو اجلنايات؟

- نعم األجهزة األمنية ف��������ي بابل قادرة على 
مواجهة خطر اإلرهاب داخل محافظة بابل 
حت��������ى أن تش��������كيات كثيرة منه��������ا تقوم اآلن 

بماحقة الزمر اإلرهابية خارجها.

■  إىل اأي االأ�سباب تعزو حدوث 
خروقات كبرية للملف االأمني يف 
بابل، حدثت انتكا�سات يف املدة 

املا�سية راح �سحيتها الع�سرات من 
االأبرياء كما الحظنا يف تفجري �سيطرة 

االآثار، وحادثة ملعب االإ�سكندرية؟
- نع��������زو ذلك إل��������ى اندفاع األجه��������زة األمنية 
بماحق��������ة الزم��������ر اإلرهابية باتج��������اه مدينة 
الرم��������ادي إلبعاد الخطر ع��������ن محافظة بابل، 
م��������ا حدا ببعض الخايا النائمة الس��������تغال 
ذل��������ك، كم��������ا ان العمليات الت��������ي حصلت هي 
عمليات انتحارية، فهي إن دلت على ش��������يء 
فإنما تكش��������ف  عن وصول الزم��������ر اإلرهابية 

إل��������ى حال��������ة م��������ن اليأس، 
لكنن��������ا ن��������رى أن الجانب 
بحاج��������ة  االس��������تخباري 

إلى تفعيل بشكل أكبر. 

■ هل هناك تن�سيق 
مع اجلهات 

اال�ستخبارية واالأمنية 
بخ�سو�ش تنقالت 

االإرهابيني بني االأنبار 
وبغداد و�سواًل اإىل 

كربالء؟
موج��������ود  التنس��������يق   -
األمني��������ة  الجه��������ات  م��������ع 
ية  ر س��������تخبا ال ا و
تنق��������ات  بخص��������وص 
وهنال��������ك  اإلرهابي��������ني 
لقاءات تعقد من قبلنا مع 
قائد عمليات بابل وقائد 
ومس��������ؤولي  ش��������رطتها 

االجه��������زة األمني��������ة األخرى كاالس��������تخبارات 
العسكرية وجهاز األمن الوطني.

■ اإىل اأي مدى للق�ساء له دور يف 
مواجهة اأي حاالت قب�ش خالف 

القانون بحق النازحني ال�سيما واأن 
هناك اأحاديث من قبل البع�ش عن اأن 

بع�ش املراتب الع�سكرية تقوم بهذه 
العمليات لغر�ش ابتزاز املواطنني.

- ال يس��������مح القض��������اء في باب��������ل بأية حاالت 
قبض خاف القان��������ون بحق النازحني أو أي 
ش��������خص آخر وال يتم إلق��������اء القبض على أي 
فرد، إال بمذكرة قب��������ض أصولية صادرة من 
قاضي التحقي��������ق املختص وأبوابنا وأبواب 
الس��������ادة القض��������اة مفتوح��������ة ل��������ذوي ه��������ؤالء 
األش��������خاص إذا ما كانت فعا هنالك حاالت 
مماثلة، وقد راجعنا العديد منهم وتم طلب 
األوراق التحقيقي��������ة ووجد بأنهم موقوفون 
بناء على إخبارات أصولية ومذكرات قبض 

سليمة.

■ هل و�سعت حمكمة ا�ستئناف بابل 
خطة لت�سريع ح�سم ق�سايا املوقوفني 
وفق القانون، وهل توجد اإح�ساءات 

تدل على حر�ش حمكمتهم على اجناز 
هذا امللف؟

- نعم هن��������اك متابعة دقيقة م��������ن قبل رئيس 
لقضاي��������ا  ونواب��������ه  االس��������تئناف  محكم��������ة 
املوقوفني من خال الزيارات الش��������هرية التي 
يقومون بها وقوائم املوقوفني التي ترد لهذه 

الرئاسة وترسل إلى مجلس القضاء األعلى 
الذي يتابع ذلك أيضًا باإلضافة إلى زيارات 
االدعاء العام املس��������تمرة للمواقف والسجون 
وان الجمي��������ع يؤك��������د عل��������ى أن األولوي��������ة في 

الحسم تكون لقضايا املوقوفني. 
أع��������دت  الرئاس��������ة  ف��������ي  اإلحص��������اء  وش��������عبة 
إحصائية تش��������ير إلى أن ع��������دد املوقوفني في 
بابل حتى نهاية ش��������هر نيس��������ان املاضي من 
هذا العام بل��������غ )5497( من بينهم املوقوفون 
امل��������دورة قضاياه��������م م��������ن ع��������ام 2015 وقد تم 

إطاق سراح 3238 منهم.

■ ما هي اأبرز االأحكام التي �سدرت 
بحق م�سوؤولني حمليني ومدراء عامني 

اأدينوا بالف�ساد يف املحافظة؟
- صدرت العديد من األحكام بحق مسؤولني 
وم��������دراء بدرجات مختلفة تتعلق بالفس��������اد 
وقد تفاوتت ه��������ذه األحكام بني الحبس ملدد 
مختلف��������ة والحبس والغرام��������ة أيضًا وهنالك 
قضايا أخ��������رى رهن التحقي��������ق منظورة من 
قب��������ل محكم��������ة التحقيق املختص��������ة بقضايا 
النزاه��������ة بانتظ��������ار إكم��������ال التحقي��������ق فيها 
وإحال��������ة املتهمني فيه��������ا للمحكمة املختصة 

إلجراء محاكمتهم.

لكن بع�ش هذه   ■
القرارات نق�ست 
بعد و�سولها اإىل 

مرحلة التمييز، كيف 
تف�سرون ذلك؟

التميي��������ز  إن محكم��������ة   -
أعل��������ى  ه��������ي  االتحادي��������ة 
وله��������ا  قضائي��������ة  هيئ��������ة 
األحكام  تدقي��������ق  س��������لطة 
والق��������رارات الص��������ادرة من 
محاك��������م املوض��������وع ولها 
ف��������ي هذا  الفصل  الكلم��������ة 
املج��������ال وم��������ع ذل��������ك ف��������ان 
العديد من ه��������ذه األحكام 
قد ت��������م تصديقها من قبل 
وان  املذك��������ورة  املحكم��������ة 
نقض بعض األحكام هو 

أمر طبيعي.

■ اآخر ما تداوله االإعالم بخ�سو�ش 
ملفات الف�ساد، اأن ال�سبهات طالت 

بح�سب ت�سريحات امل�سوؤولني املحليني 
جامعة بابل، ودائرة الت�سجيل 

العقاري اإىل اأين و�سل التحقيق يف 
هذين امللفني؟

- أعلمتنا محكمة تحقيق النزاهة بان هناك 
)12( دع��������وى يج��������رى التحقي��������ق فيها حاليا 

وقد وصل��������ت الى مراحل متقدم��������ة وان هذه 
الدعاوى تخص أس��������اتذة وموظفي ولجان 
في الجامعة مع التأكيد على ان املتهم بريء 
حتى تثبت إدانت��������ه بموجب محاكمة عادلة 
تتوفر فيها كافة الضمانات من قبل محكمة 

مختصة.

■ ما هو مدى التن�سيق مع املحاكم 
االأخرى بخ�سو�ش تبادل املوقوفني، 
هل جرى ذلك مع حماكم ا�ستئنافية 

اأخرى؟
- التنس��������يق جاٍر بشكل مس��������تمر بني جميع 
محاكم االستئناف بهذا الخصوص، فهناك 

للموقوف��������ني  إحض��������ار 
واملحكوم��������ني لديها وفق 
الرقعة الجغرافية، كما أن 
مجل��������س القض��������اء األعلى 
دأب عل��������ى نق��������ل دع��������اوى 
باإلع��������دام  املحكوم��������ني 
ص��������درت  م��������ن  وبع��������ض 
الس��������جن بحقهم  أح��������كام 
إلى املحاك��������م القريبة من 
الس��������جون املودعني فيها 
اختصارًا للوقت ومراعاًة 

للوضع األمني للبلد.

■ ماذا عن بقاء 
املحتجزين مدة طويلة 

دون عر�سهم على 
الق�ساء، هل متت 

متابعة الق�سية، ما هي 
االأ�سباب التي تعيق 

و�سولهم اإىل الق�ساء؟
- س��������بق أن ذك��������رت أن األش��������خاص الذي��������ن ال 
تس��������تطيع الجهات األمنية تأمني وصولهم 
يتم نقل قضاياه��������م إلى املحاكم القريبة من 
جهة إيداعهم، ويتم حسم دعاواهم، وتم نقل 
العشرات من هذه الدعاوى لهذا الغرض إلى 
محاكم القادس��������ية وبغداد، وم��������ن الدعاوى 
التي أتذكره��������ا هذا العام أن أحد املحكومني 
املنق��������وض قرار الحك��������م الص��������ادر بحقه من 
قبل محكمة التمييز االتحادية واملودع في 

أحد الس��������جون ضمن إقليم كردستان كانت 
محاكمت��������ه متأخرة لعدم إحض��������اره، لكن تم 
إحض��������اره عبر طائرة بالتنس��������يق مع قيادة 
العملي��������ات وبمتابع��������ة ش��������خصية م��������ن قبل 
رئي��������س مجلس القضاء األعل��������ى ومن قبلنا 
وتم إكمال التحقيق في القضايا املس��������جلة 
ضده وإحالتها على محكمة الجنايات وتم 

تحديد موعد محاكمته.

■ هل هناك نزاعات على املياه بني 
اأ�سحاب االأرا�سي، ما هي اإجراءات 
الق�ساء يف متابعة مثل هذه الق�سايا؟

- ل��������م تس��������جل محاكمنا مثل ه��������ذا النوع من 
هن��������اك  لك��������ن  القضاي��������ا، 
بعض التج��������اوزات التي 
بع��������ض  م��������ن  تحص��������ل 
أصح��������اب األراضي على 
املي��������اه، وقد تم تش��������كيل 
واح��������دة  محكمت��������ني 
للتحقيق وأخرى للجنح 
بالنظر  متخصصت��������ني 
ف��������ي مثل ه��������ذه الدعاوى 
مدينة  مرك��������ز  ومقرهما 

الحلة.

■ بخ�سو�ش ملف 
البناء واالإن�ساءات، 

ما هي االأبنية 
الق�سائية التي مت 
ت�سييدها حديثًا، 

واالأخرى التي 
�سهدت ترميمات؟

- سعت السلطة القضائية 
في الس��������نوات املاضية إلنشاء قصر القضاء 
في بابل بمس��������احة تقدر بحوالي )25( دونم 
كما أنشأت دورا جديدة للقضاء في ناحية 
اإلس��������كندرية وقض��������اء املحاوي��������ل وناحي��������ة 
الهاش��������مية وقضاء املدحتي��������ة وناحية أبي 
غرق، وكانت بمس��������احات جي��������دة وتصاميم 
حديثة، ام��������ا في الوقت الحاضر فان الظرف 
املال��������ي للبلد ال يس��������مح باس��������تحداث أبنية 
جديدة واقتصر األمر هذا العام على ترميم 

جمي��������ع املحاك��������م دون اس��������تثناء إلظهاره��������ا 
بمظهر الئق وبمبلغ بسيطة مراعاة للظرف 
املالي، كما أن الس��������لطة القضائية سبق لها 
وان اس��������تملكت العدي��������د م��������ن األراض��������ي في 
األقضية والنواحي في بابل وتم تسجيلها 
باس��������م الس��������لطة القضائية على أمل إنشاء 
دور للقضاء فيها عند تحسن الوضع املالي 

للبلد.

■ غالبًا ما يوؤكد الق�ساء على م�سروع 
ال�سبط االلكرتوين، اأين تكمن اأهميته 

يف العمل الق�سائي، واأين و�سلت 
ا�ستئناف بابل يف مراحله؟

- الضبط االلكتروني في محاكم اس��������تئناف 
بابل كان بنس��������بة %100 لجميع املحاكم ما 
عدا محاك��������م التحقيق التي ل��������م تصل لهذه 
النس��������بة، ونأمل ان تصل إليه��������ا عند نهاية 
هذا العام، ونبذل جه��������ودا حثيثة من قبلنا 
ومن قبل الس��������ادة القضاة وشعبة الحاسبة 
ف��������ي ه��������ذه الرئاس��������ة وال��������كادر الوظيفي في 

متابعة هذا املشروع املتميز.

■ تعترب حماكم االأحوال ال�سخ�سية 
نافذة مهمة مطّلة على املجتمع واحلياة 
االأ�سرية، هل تت�ساعد ن�سب الطالق، 

وما هي اأبرز االأ�سباب؟
- نع��������م، تعتب��������ر نس��������ب الط��������اق ف��������ي تزايد 
مستمر، وهناك عوامل عديدة لهذه املشكلة 
أهمه��������ا األس��������باب املالية ومش��������كلة الس��������كن 
وع��������دم نض��������وج بع��������ض األزواج والزوجات 

وعدم أهليتهم ملثل هذه الرابطة املقدسة.

■ هل اأن مثول اأهايل بابل للق�ساء 
مثايل، اإىل اأي مدى يعتمد املجتمع 

احللي على املحاكم يف حل م�سكالته، 
وما هي ن�سبة تدخل الع�سائر بف�ش 

النزاعات، بعبارة اأخرى: املواطن 
احللي يعود اإىل املحكمة اأم اإىل 

الع�سرية يف حل م�سكالته؟
- نعم مثول أهالي بابل امام القضاء يعتبر 
مثالي��������ا، ونرى ان املواطن في محافظة بابل 
يلجأ ال��������ى القضاء في ح��������ل املنازعات أكثر 
م��������ن لجوئه للعش��������ائر، انطاقًا من حضرية 

املدينة وتاريخها.

■ بعيدا عن االإرهاب، ما هي طبيعة 
اجلرائم واأ�سكالها يف حمافظة بابل؟

- إذا ما اس��������تثنينا اإلره��������اب فأننا نرى بان 
جرائم املادة )3( من قانون أصول املحاكمات 
الجزائية هي األكثر شيوعا وهي املشاجرات 
والسب والش��������تم وهي عادة جرائم بسيطة 
يتم غلق معظمها إذا ما حصل الصلح بني 

الطرفني.

■ ما هي الدعاوى وامل�سكالت التي 
ت�سغل حماكم البداءة يف بابل؟

- ال توجد مشكلة بمعنى املشكلة الحقيقية 
تش��������غل محاكم البداءة في بابل لكن هنالك 
بعض الدعاوى الت��������ي قد يكون النزاع فيها 
معقدا بعض الشيء كالتجاوزات الحاصلة 
على عقارات الدولة واألفراد، وكذلك املطالبة 
ببعض املبالغ الكبيرة نوعًا ما والتي تكون 
ع��������ادة عن فوائد ربوية، إال ان قضاة محكمة 
ب��������داءة باب��������ل قضاة متميزون وتش��������هد لهم 

القرارات التمييزية بذلك.

■ هل من كلمة اأخرية؟
- تحظ��������ى رئاس��������ة محكمة اس��������تئناف بابل 
االتحادية بدعم ال محدود من قبل الس��������لطة 
القضائي��������ة وعل��������ى رأس��������ها القاضي مدحت 
املحمود رئيس السلطة القضائية، ويتمثل 
ه��������ذا بالدع��������م املعن��������وي وامل��������ادي ال��������ذي من 
خاله ت��������م صيان��������ة جميع مبان��������ي املحاكم 
التابعة لهذه الرئاسة وكذلك شراء األجهزة 
الضروري��������ة ألعم��������ال الضب��������ط االلكترون��������ي 
وأجهزة االستنس��������اخ واألث��������اث األخرى وان 
محكمتنا تش��������كر جميع الجه��������ود املبذولة 
إلنج��������اح املس��������يرة القضائية ف��������ي محافظة 
بابل، كما نتقدم بالشكر الجزيل لجريدتكم 

على هذه االستضافة. 

النائلي يرى أن أهالي احللة ميتثلون للقضاء أكثر من جلوئهم للعشائر

رئي�س ا�ضتئناف بابل:

تكاد محكمة استئناف بابل تطوي صفحة امللفات اإلرهابية بعد أن تنهي الدعاوى اخلاصة بها، السيما بعد حترير مدينة 
جرف النصر والهدوء النسبي في شمالي احملافظة الذي كان ساخنًا خالل األعوام املاضية.

لكن ماذا عن اخلروقات الكبيرة التي حتصل بني الفينة واألخرى في املدينة؟
يقول القاضي حيدر عبد الزهرة النائلي، رئيس محكمة استئناف بابل االحتادية إن اندفاع القوات األمنية إلى الرمادي 

ملالحقة اإلرهاب رمبا يخلف فراغًا أمنيًا تستغله خاليا نائمة يدفعها يأٌس حاّد إلى االنتحار بالناس.

السيد رئيس استئناف بابل مع الزميل المحرر

   تفاصيل مهمة أخرى في هذا الحوار:

ت�ضّلمنا اإخبارات كثرية عن جرائم داع�س يف جرف الن�ضر 
وحماكمنا عاقبت املف�ضدين مهما كانت منا�ضبهم

 )12( دعوى فساد تخص 
أساتذة وموظفين 
ولجانا في جامعة 

بابل يجري التحقيق 
فيها حاليا وقد وصلت 

إلى مراحل متقدمة 
مع التأكيد على أن 
المتهم بريء حتى 

تثبت إدانته

األجهزة األمنية في 
بابل قادرة على 

مواجهة خطر اإلرهاب 
داخل محافظة بابل 
حتى أن تشكيالت 

كثيرة منها تقوم اآلن 
بمالحقة الزمر اإلرهابية 

خارجها

العديد من اإلخبارات سجلت بخصوص الجرائم اإلرهابية التي 
حصلت في جرف النصر، وهي منظورة من قبل محكمة تحقيق 

الحلة المختصة بقضايا اإلرهاب وصدرت أوامر قبض بحق بعض 
المتهمين وهنالك موقوفون أيضًا عن هذه القضايا

مثول أهالي بابل امام القضاء يعتبر مثاليا، ونرى ان المواطن 
في محافظة بابل يلجأ الى القضاء في حل المنازعات أكثر من 

لجوئه للعشائر
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البصرة/ محمد سامي

لم تنطل حيلة محمد على 
القوات العراقية املتمركزة في 
منفذ سفوان احلدودي، بعدما 

مت كشفه نتيجة تدقيقات 
جرت على عجلته، وكان 

قد حاول إيهام تلك القوات 
بأنه يحمل مادة الثرمستون 
ألغراض أدعى انها مرتبطة 

بالتجارة.
السائق كان قادمًا من دولة 

الكويت، ويخبئ في عجلته 
احلمل )تريلة( ذات اللوحة 

الكويتية مبالغ كبيرة من املال 
على وشك ادخالها إلى جنوب 

البالد خالفًا للقانون.

نقطة تفتيش
وبمجرد وصوله إلى أول قوة عراقية، 
وكإجراء احترازي بالتزامن مع أخطار 
امني��������ة تواج��������ه الب��������اد، ب��������ادر رج��������ال 
الح��������دود بتفتي��������ش العجل��������ة تفتيش��������ًا 
دقيقًا والتحقق من وثائق السائق لكي 

يتأكدوا من سامتها.
وبع��������د مدة قصي��������رة تفاج��������ئ عناصر 
املف��������رزة بوج��������ود نحو نص��������ف مليون 
 500 إل��������ى  إضاف��������ة  اميرك��������ي،  دوالر 
مليون دينار عراقي، وقاموا مباش��������رة 

بضبطها والقبض على املتهم.
 رف��������ض محمد في بداي��������ة التحقيق في 
موقع الحادث االعتراف بعائدية املبلغ 
ل��������ه، إال أن��������ه بعد م��������رور بع��������ض الوقت 
وش��������عوره  بأن امره قد كش��������ف عرض 
عل��������ى املف��������رزة رش��������وة لعل��������ه يفلت من 

املحاسبة، لكن دون جدوى.

اعتراف بالجريمة
وبعد وقوفه أم��������ام الجهات التحقيقية 
القضائي��������ة، أق��������ّر محم��������د بمابس��������ات 
الجريمة بني البلدين، وذكر في افادته 
أن املبلغ تحصل عليه من رجل عراقي 
يدع��������ى عادل وهو صاحب ش��������ركة لها 
نش��������اطات تجارية مقيم ف��������ي الكويت، 

تملك فرعًا في قضاء الزبير.
وبحس��������ب االعترافات ف��������أن عادل طلب 
م��������ن محمد إيص��������ال املبال��������غ على وجه 
الس��������رعة إلى أش��������قائه املتواجدين في 
البصرة بعجلة كويتية تحمل ش��������حنة 

الثرمس��������تون لك��������ي يتجنب كش��������فه من 
قب��������ل القوات الحدودي��������ة، لقاء حصوله 
عل��������ى أجرة نقل ال تتج��������اوز 300 دوالر 

أميركي فقط.

الكويت لم تضبط الجريمة
ويؤّكد محمد في معرض افادته ايضًا 
ب��������أن ثاثة من رجال املباحث الكويتية 
س��������محوا له بامل��������رور تج��������اه االراضي 
العراقية بعد تدقي��������ق اوراقه، وأنهم لم 

يعثروا على االموال التي بحوزته.
وبموجب املش��������ّرع العراق��������ي فأن املتهم 
مع ش��������ريكه جريمة غسيل االموال عن 
طري��������ق تهري��������ب مبال��������غ ب��������ني البلدين، 
إضاف��������ة إلى عملي��������ات تهري��������ب اخرى 
ج��������رت باتجاه االراضي االردنية، طبقًا 

القوال املتهم املصّدقة قضائيًا.
وتنقل أوراق تحقيقي��������ة اطلعت عليها 
"القض��������اء"، عن املمث��������ل القانوني للبنك 
املركزي قوله إن "املبلغ املضبوط تفوق 
قيمته ع��������ن املحدد بحس��������ب تعليمات 
العمات األجنبي��������ة الصادرة في العام 

."2007
وبموجب هذه التعليمات فأن للعراقي 
واألجنبي ادخال مبل��������غ ال يتجاوز 10 
آالف دوالر أميركي، أو ما يعادلها نقدًا 

ومئتي الف دينار نقدًا إلى الباد".
وما يزيد عن هذا املبلغ فأن التعليمات 
توجب "ادخاله إلى العراق عبر الجهاز 
املصرفي من خ��������ال تحويله أو ايداعه 
عن طريق املصارف العاملة في املنافذ 
الحدودية وباس��������ماء االشخاص ذوي 
العاقة م��������ع االلتزام بقان��������ون مكافحة 

غسيل االموال".

حاالت فردية
م��������ن جانبه، يرى القاض��������ي في محكمة 
البص��������رة جاس��������م محم��������د  اس��������تئناف 
املوس��������وي في تعليقه إلى "القضاء"، أن 
"هذه الحالة فردية"، لكنه ال يس��������تبعد 
"وج��������ود ح��������االت اخرى م��������رت من دون 
أن يت��������م كش��������فها م��������ن قب��������ل الجه��������ات 

املختصة".
وأرج��������ع املوس��������وي ذل��������ك إل��������ى "ضعف 
اإلجراءات الرقابية في مواجهة ظاهرة 
غس��������يل األموال وعدم وج��������ود الكوادر 
املتخصص��������ة ملعالج��������ة ه��������ذا النوع من 

الخروق".
واش��������ار إلى وجود "مخاوف إزاء تجار 
لتهري��������ب العملة دخواًل وخروجًا االمر 
الذي يس��������توجب من األجه��������زة األمنية 
والرقابية أخذ كام��������ل الحيطة والحذر 

في مواجهة تلك التحديات".

مكافحة غسيل األموال
وأض��������اف قاض��������ي اس��������تئناف البصرة 
أن "القض��������اء العراق��������ي يتعامل مع هذا 
النوع م��������ن الجرائ��������م بتطبي��������ق احكام 
قانون مكافحة غسيل األموال وتمويل 
اإلرهاب رقم 39 لسنة 2015 ) املواد من 
36 – 44 (، كم��������ا أن��������ه يول��������ي ذلك أهمية 
كبي��������رة ف��������ي جم��������ع األدل��������ة والتحقيق 
وصوال الى إحالة املتهمني الى محاكم 

الجنايات املختصة".
الرقابية  "الجهات  املوس��������وي  وينّصح 
ب��������أن تعم��������ل عل��������ى تطوير اإلج��������راءات 
املتخذة في عمليات التفتيش ووسائل 
ومعايي��������ر متابع��������ة التزام املؤسس��������ات 
املالي��������ة واعم��������ال امله��������ن غي��������ر املالي��������ة 
املح��������ددة بالتزام��������ات مكافحة غس��������يل 
األم��������وال ومكافحة اإلره��������اب وفق ورد 

في القوانني ذات العاقة".
كما دع��������ا تلك الجهات إلى "اس��������تخدام 
س��������لطاتها املق��������ررة لها قانونا بش��������كل 
تب��������ادل  اط��������ار  ف��������ي  فاع��������ل والتع��������اون 
املختص��������ة  الجه��������ات  م��������ع  املعلوم��������ات 
بتطبيق  احكام القانون رقم 39 لس��������نة 
2015 مع الجه��������ات األجنبية املختصة 

بمكافحة غسيل األموال".

األضرار باالقتصاد الوطني
وغسيل االموال بحسب قرار الستئناف 
البصرة االتحادية بصفتها التمييزية 
هو "اصطاح عصري بديل لاقتصاد 
الس��������وداء  واالقتصادي��������ات  الخف��������ي 
والظ��������ل". ويضيف أن "ه��������ذه الجريمة 
تنط��������وي عل��������ى "كس��������ب االم��������وال م��������ن 
مص��������ادر غير مش��������روعة"� وأرجعه إلى 
قصد "االض��������رار باالقتص��������اد الوطني 

وبحقوق االخرين".
كم��������ا ته��������دف الجريم��������ة وفق��������ًا للق��������رار 
القضائ��������ي إل��������ى "خل��������ط ام��������وال غي��������ر 
مش��������روعة  باخ��������رى  مش��������روعة 
واستثمارها في انشطة مباحة شرعًا 
وقانونًا الخف��������اء مصادرها والخروج 
لة القانوني��������ة بعد تضليل  من املس��������اء

الجهات االمنية والرقابية".
يذكر أن مجلس الن��������ّواب العراقي كان 
قد صوت في وقت س��������ابق على قانون 
ملكافحة غس��������يل االموال ش��������ّدد عقوبة 
مرتك��������ب الجريم��������ة وعّده��������ا م��������ن طور 
 بديًا عن التش��������ريع 

ّ
الجناي��������ات، ح��������ل

الس��������ابق الذي واجه انتق��������ادات كبيرة 
لضعفه في محاسبة املتورطني.

صحيفة الكترونية شهرية متخصصة

بغداد/ القضاء

وصل إخب��������ار إلى أحد مكاتب اإلجرام في 
العاصمة بغداد بوجود حادث قتل رجل 
خمسيني في ش��������قته، كان اإلخبار مقدمًا 
من زوجت��������ه التي كانت خارج البيت وقت 
وق��������وع الح��������ادث. قام��������ت الق��������وات األمنية 
بإجراء الكش��������ف والتح�ري ث��������م تم تدوين 
اإلف��������ادات وتب��������ني أن حادثة القت��������ل كانت 
جريمة مخطط لها مس��������بقًا باتفاق زوجة 

املجنى عليه مع عشيقها.

موعد
تعرفت الزوجة على عشيقها قبل الحادثة 
بثمانية أشهر فقط، كان ذلك خال حفلة 
مي��������اد ابنتها الت��������ي أقامتها ف��������ي إحدى 
القاعات التي يعمل فيها عشيقها حارسًا 

لوجستيا.
س��������ريعًا، وبا مقدمات، تط��������ور اإلعجاب 
بينهما فتبادال أرقام الهواتف وانفتحت 
عاق��������ة منفلت��������ة ال محدودة وص��������وال إلى 
ممارس��������ة العاقة الجنسية، فقد كان هذا 
االقتراب غير املشروع خاصة خافاتها 

مع زوجها. 
ج��������اء الوقت ليطلب منها ال��������زواج بعد ان 
يت��������م التخلص م��������ن زوجها ال��������ذي اصبح 
عائق��������ًا ام��������ام زواجهم��������ا، في ب��������ادئ األمر 
رفضت الزوجة األمر اال ان عش��������يقها قام 
بتهديدها بفضح عاقتهما فاستسلمت 

لألمر ووافقت فيما بعد. 

تنفيذ الجريمة
كخط��������ة لتنفي��������ذ الجريم��������ة، طلب عش��������يق 
الزوجة خروجها من الشقة وبقاء زوجها 
وح��������ده لينفذ جريمت��������ه ويتخلص منه. لم 
تجد الزوج��������ة املنس��������اقة وراء ضياعها إال 
أن تلب��������ي، فطلبت من زوجه��������ا الذهاب الى 

بي��������ت اهلها مع أوالدها وبحدود الس��������اعة 
العاش��������رة مس��������اًء ق��������د ق��������ام املجن��������ى عليه 
بإيصالها إلى دار أهله��������ا وعندما تأكدت 
من وصول زوجها إلى البيت قامت بإخبار 
املته��������م بذل��������ك ع��������ن طريق إرس��������ال رس��������الة 
نصي��������ة. وبحس��������ب الخط��������ة امُلع��������ّدة حضر 
العشيق إلى الشقة مع صديقه، فتحا باب 
الشقة بواس��������طة املفتاح الذي كانت املتهة 
ق��������د تركته له في مكان متف��������ق عليه، وعند 
دخوله��������م فقد قام��������ا بضربه عل��������ى وجهه 
بواسطة مقبض حديدي )بوكس( واخبره 
احدهم بأنه عشيق زوجته  وتربطه معها 
عاقة غير ش��������رعية به��������ا وإنها حامل منه 

وقد أرسلته لقتله.
بع��������د ذلك فقد الوعي ومن ثم قاموا بحمله 
ووضعه على السرير وقبل ذلك إلى الحمام 
لغسل وجهه ومن ثم أعيد الى السرير مرة 
أخرى وكان ينزف دمًا وأملًا متوس��������ًا تركه 

وعدم ضربه مرة أخرى، واعدًا بتطليقها.

لكنه تلقى ضربًة وحشية أخرى، فخّر إلى 
األرض قائا انه سوف يقوم بتطليقها اذا 
عاش وإذا توفي أوصاهم بإيصال سامه 

لها.
 بع��������د ذلك تم االتص��������ال بزوجته واخبرها 
العش��������يق بما جرى وقد طلب منها شريط 
الص��������ق وقد قام��������ت بداللته عل��������ى الاصق 
وذل��������ك لوضع��������ه على فمه بعده��������ا خرجوا 
من الشقة في الس��������اعة الرابعة عصرا بعد 
استبدال مابسهم ووضعها في كيس مع 
مقبض الحديد في حاوي��������ة النفايات عند 

باب العمارة.
 علم��������ا أن تلك املابس قد اخذت من خزانة 
املجن��������ى عليه وعن��������د خروجه��������م وضعوا 
اللثام على وجوههم ث��������م ذهبا الى امللهى 
ال��������ذي يعمان فيه بينما بقي الزوج ينزف 
إلى أن فارق الحياة. وعند الساعة العاشرة 
صباحا كان قد ذهب العشيق الى دار اهل 
الزوج��������ة وقام برم��������ي مفتاح الش��������قة على 

سطح الدار بناء على االتفاق مع املتهمة. 

قرار المحكمة
م������������ن خ����ال اس��������تعراض االدلة املتحصلة 
وم��������ا اظهرت��������ه حيثيات ووقائ��������ع القضية 
وجدت املحكمة ان االدلة املتمثلة   باعتراف 
املتهم خال املحاكمة ال يقتصر عليه فقط 
ب��������ل يتعدى ذلك الى الزوج��������ة وعلى الرغم 
من انكارها خ��������ال املحاكمة والتي ذكرت 
فيها بانه قد مارس معها الفعل الجنسي 
ولعدة مرات وهو بداية خيانتها لزوجها 
وصوال الى طلبها من املتهم واالتفاق على 
قتله ومن ث��������م ادعائها بانها التس��������تطيع 
الدفاع عن نفسها ملرضها وألحالتها الى 

اللجنة الطبية النفسية العدلية االولية.
لك��������ن اللجنة الطبية لم تج��������د ما يدل على 
انه��������ا مصاب��������ة ب��������أي م��������رض عقل��������ي اثناء 
الحادث وتس��������تطيع املثول ام��������ام املحكمة 
والدف��������اع ع��������ن نفس��������ها كم��������ا وانه��������ا تقدر 
مس��������ؤوليتها كاما وقت وق��������وع الحادث، 
هذه االدلة تثب��������ت بمجملها وبما ال يقبل 
الش��������ك قي��������ام املتهمني بارت��������كاب الجريمة 

التي نسبت لهم.
ورأت املحكم��������ة األدل��������ة مقنع��������ة تؤي��������د من 
خالها حصول الفعل مع س��������بق االصرار 
وبعيدا عن ث��������ورة الغضب اآلني وبدوافع 
دنيئة ومنها االتفاق على الزواج بعد قتل 
املجن��������ى عليه، وه��������ي ادلة كافي��������ة لتجريم 
املتهمني وفق م��������ادة التهمة املوجهة ومن 
كل م��������ا تقدم من اس��������باب ق��������ررت املحكمة 
تجري��������م املتهم��������ني وفق احكام امل��������ادة 406 
/ 1/أ وج م��������ن قانون العقوب��������ات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل.
لذا فأن قرار محكمة الجنايات جاء باإلعدام 
ش��������نقا حتى املوت بحقها وش��������ريكها في 
الجريم��������ة، حكما قابا للطع��������ن والتمييز 

في محكمة التمييز االتحادية..

مات بلكمة مقب�س حديدي من زوجته وع�ضيقها

املتهم عرض رشوة على قوات احلدود لإلفالت من احملاسبة

اإحباط حماولة اإدخال مبالغ كبرية اإىل الب�ضرة عرب حدود الكويت النا�س يف نعماء ما عظموا 
القانون والق�ضاء

طارق حرب

عنوان هذا العمود ش��������يء مما قيل في القض��������اء والقانون من غرر 
الحكم ودرر الكلم وفضيل التعبير  وجميل التصوير إذ قالوا :-

طوبا ملن كان بالقانون شغوفا وعن مخالفته مصروفا
وقال��������وا : م��������ن ال يكون له القضاء والقان��������ون واعظ ال تنفعه جميع 

املواعظ
وقالوا : ان من اتخذ القانون لجاما سيده الناس إماما

وقال��������وا :للمحام��������ي الق��������ول وللقاض��������ي الفصل واملحام��������ي يتولى 
العرض والقاضي يتولى الف��������رض وللمحامي االدعاء وللمحكمة 

القضاء
وقالوا : ان من يجهل القانون يبقى طفا. وقد اختلس أهل التاريخ 
ه��������ذه الحكمة من أهل القانون وقالوا : ان من يجهل التاريخ يبقى 
طفا وليس من يجهل القانون وبطان هذا القول واضح الن هذه 
الحكمة قالها الفقيه الروماني )سيسرو( أو ما يسمى )شيشرون( 
وهو فقيه قانون وليس مؤرخ او رجل تاريخ فاألحق أن من يجهل 

القانون يبقى طفا
وقالوا : كيف أصبحت يا قاض فأجابهم أصبحت ونصف الناس 

غضبى علي. ويقصد بذلك من قضى وحكم عليهم.
وقالوا: ال ش��������رف بع��������د الخافة إال للقضاء. وذل��������ك يعني ان مكانة 

القاضي ال تسبقها اال مكانة الخليفة فقط .
وقالوا هو ق��������اض تجمل بالعلم وتطيل��������س بالفهم وتأنق بالحق 

وتألق بالعدل وتألأل بالقسط وتوشح باإلنصاف
وقال��������وا : القاضي املخرمي )نس��������بة إلى محلة املخ��������رم في رصافة 
بغداد( هو من أجاز للش��������يخ عبد القادر الكياني الفتوى وهو من 

ألبسه خرقة التصوف .
وقال��������وا: القاضي يقضي بالظواهر والله يتولى الس��������رائر وقضاء 

القاضي ال يحل حراما وال يحرم حاال
وقالوا: أعطني قاضيا عادال حتى ولو كان قانونك جائرا

وقال��������وا القضاء ألط��������اف إلهية ومقام��������ات نبوية لقوله س��������بحانه 
:)والل��������ه يقض��������ي بالحق( وقوله س��������بحانه )والل��������ه يحكم ال معقب 
لحكم��������ه( وقول��������ه س��������بحانه )و داوود وس��������ليمان إذ يحكم��������ان في 
الحرث( وقوله س��������بحانه )يا داوود إنا جعلناك خليفة في األرض 
فاحكم بني الناس بالحق( ومن ذلك فان التسلسل الثالث بعد الله 

وأنبيائه هو القاضي الحاكم .
وقلنا ان افضل فترة حكم شهدها العراق هي فترة رئاسة الوزراء 
م��������ن القاضي عبد الرحم��������ن البزاز في س��������نتي 65 و66 حيث كانت 
افضل الفت��������رات السياس��������ية ديمقراطي��������ا واجتماعي��������ا منذ اعان 

الجمهورية في 14 تموز 1958 .
وقلنا ان القاضي ابن رش��������د هو اشهر فاس��������فة العرب واملسلمني 
لحد االن وال يكاد يخلو كتاب فلس��������في يصدر في اوربا او امريكا 
من ذكره باعتباره الفيلس��������وف العربي املسلم االكثر شهرة ودراية 
في علم الفلس��������فة وهو ابو الوليد محمد بن ابي القاس��������م بن رشد 
قاضي مدينة قرطبة في باد االندلس املتوفى عام 598 ه� ويعتبر 
كتاب��������ه )البداية والنهاية( من الفاضات في كتب الفقه االس��������امي 
)الخلع( وليس اسما واحدا  املقارن فمثا انه يحدد اربعة اسماء ل�
هو الخلع فقط كما يقول ذلك ارباب االحوال الشخصية اما كتابه 
)فصل املقال فيما بني الفلسفة والشريعة من اتصال( فهو الكتاب 

االكمل واالفضل فلسفة .
وقلنا ان القاضي منير القاضي الذي كان قاضيا في بغداد س��������نة 

1932 كان رئيس��������ا الكبر واش��������هر تجمع 
ثقاف��������ي معرف��������ي ادبي في الع��������راق وهو 
رئاسة املجمع العلمي العراقي من سنة 
1949 حتى س��������نة 1961 اذ يعتبر املثقف 

واالديب االول في العراق .
وقلنا ان القاض��������ي عبد الوهاب مرجان 
والقاضي صالح جبر وغيرهم كثيرون 
من الوزراء القضاة توليا رئاس��������ة وزراء 

العراق في العهد امللكي الكثر من مرة .

وذك��������رت األوراق التحقيقي��������ة التي حصلت 
عليه��������ا "القض��������اء" إن املتهمني أف��������ادوا بأن 
العبوة الناس��������فة قاموا بتصنيعها محليًا 
وتق��������در بمئتي غ��������رام م��������ن الديناميت، كما 

اشار إلى ذلك مكتب مكافحة املتفجرات.
األوراق  خ��������ال  م��������ن  املتهم��������ون  يق��������ول 
التحقيقي��������ة إنهم كانوا يس��������تهدفون نقطة 
عسكرية للجيش العراقي، ولفتوا إلى أنهم 
ركبوا مع املواطنني م��������ن املرآب ثم وضعوا 
العبوة التي كانوا يحملونها من دون لفت 
انتباه أحد ث��������م طلبوا النزول في منتصف 

الطريق.
وقام أحد املتهمني الثاثة بتفجير العبوة 
في الس��������يارة بواس��������طة جه��������از التحكم عن 
بع��������د، واعترف األخي��������ر بتقاضيه 150 ألف 
دين��������ار بينما قال املتهم��������ان اآلخران إنهما 

تقاضيا 50 ألفًا فقط.
وأف��������ادوا بانتمائه��������م إل��������ى تنظي��������م داعش 
اإلرهابي، وذك��������روا أن املنطقة التي فجروا 
فيه��������ا كان أغل��������ب س��������اكنيها م��������ن الطائفة 
األخرى الت��������ي يضعونها ضم��������ن أهدافهم 

إلى جانب الجيش والشرطة.
إلى ذلك، وجدت الهيئة الثانية في محكمة 
جناي��������ات باب��������ل أن األدلة املتمثل��������ة بأقوال 
املصابني واعترافات املتهمني والكشوفات 
والتقاري��������ر عن محل الحادث والكش��������وفات 

الطبي��������ة كانت كافية إلدان��������ة املتهمني وفق 
املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب.

وف��������ي ضوء ه��������ذه االدلة املعتب��������رة اصدرت 
املحكم��������ة قراراها باالجماع وكان  باإلعدام 
ش��������نقا حتى امل��������وت بحق املدان��������ني الثاثة، 
م��������ع االحتفاظ للمش��������تكني بح��������ق املطالبة 
بالتعوي��������ض أم��������ام املحاك��������م املدني��������ة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وهذا القرار هو ابتدائي وقابل وس��������تذهب 
أوراق الدعوى مباشرة إلى محكمة التمييز 
االتحادي��������ة لك��������ي تخ��������ض إل��������ى التدقيقات 
التمييزي��������ة الوجوبية اس��������تنادًا ملا ورد في 

قانون اصول املحاكمات الجزائية النافذ.
وغالب��������ًا ما يؤكد القض��������اة أن اإلغراء املالي 
للجماعات اإلرهابية يكاد ينحصر بالقادة 
الكب��������ار فقط، فيم��������ا يمّني ه��������ؤالء أتباعهم 
الش��������باب بغايات أخروية جذابة ويدفعون 
لهم مبالغ زهي��������دة جدًا تتراوح أحيانًا بني 
50 – 100 ألف دينار عن تفجير س��������يارة أو 

عبوة مثًا.
وأكدوا أن س��������احات القضاء لم تشهد ثمنًا 
عالي��������ًا لعملية إرهابية، ألن القادة يقومون 
بعملي��������ات غس��������يل أدمغة للش��������باب بعيدا 
ع��������ن امل��������ال فيما يس��������تأثرون ه��������م باألموال 
واالمتي��������ازات الكبي��������رة الت��������ي تصله��������م من 

املمّولني الرئيسني لإلرهاب.

خم�ضون األف دينار فقط لتفجري 
با�س مليئ بالركاب

قانونيةرؤية

منفذ سفوان الحدودي

الجنايات أصدرت حكما باالعدام بحق الزوجة وعشيقها

بابل/ القضاء 

اعترف متهمون بتفجير عبوة ناسفة داخل باص )سيارة كيا( في ناحية 
اإلسكندرية شمالي بابل مقابل تقاضيهم خمسني ألف دينار.

وخّلف انفجار العبوة الناسفة الذي وقع بالقرب من مجمع حطني وسط مدينة 
االسكندرية عددا من الشهداء واجلرحى إضافة إلى أضرار مادية باملمتلكات 

اخلاصة والسيارات.

القاتالن اتفقا على قتل الزوج ألنه يعيق ارتباطهما
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منحت السلطة القضائية 
االحتادية خزينة الدولة نحو 

30 مليار دينار عراقي، جاءت 
حصيلة إيراداتها للعام املاضي عن 

رسوم دعاوى وغرامات وأمانات.
ويعد القضاء إلى جانب قطاعات 

أخرى كالنفط نافذة مهمة 
لتمويل خزينة الدولة، إذ يضع 
إيراداته العامة من دون أن ينفق 

منها شيئًا في الصندوق املالي 
العراقي.

وذكر مسؤولون ماليون وإداريون في 
املؤسسة القضائية أن القضاء اتبع هذا 
العام سياسة تقشفية مراعاة للوضع 
االقتص��������ادي وهب��������وط أس��������عار النفط، 
وفيم��������ا لفت��������وا إلى أن إج��������راءات كثيرة 
كانت في السابق تكلف امليزانية أمواال 
اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات 
العمل التطوعي، أفاد املسؤولون بعدم 
زي��������ادة األمانات والرس��������وم الس��������يادية 
التي يفرضها القض��������اء بحكم القانون 

مراعاة للمواطنني.
وقال��������ت مدي��������ر ع��������ام الدائ��������رة املالية في 
مجل��������س القض��������اء األعلى رمزي��������ة كاظم 
إن "إي��������رادات القضاء للع��������ام 2015 بلغت 
أكث��������ر من 29 مليارا و822 مليون دينار"، 
مبينة أن "ه��������ذه املبالغ جرى تحصليها 
من اقيام رس��������وم الدع��������اوى، والغرامات، 

إضافة إلى امانات الصندوق".
وتابعت كاظ��������م في حديث مع "القضاء"، 
أن "الس��������لطة القضائي��������ة ل��������م تلج��������أ إلى 
تطبيق ن��������ص املادة 25 من املوازنة الذي 
يعط��������ي الضوء األخضر لفرض رس��������وم 

اضافية لغرض تغطية النفقات".
ولفتت إلى أن "ما يتم جبايته هي رسوم 
س��������يادية مفروضة بحك��������م القانون، ولم 
يحصل تغيير عليه��������ا بالزيادة مراعاة 

للمواطن العراقي".
وع��������ّدت مدير ع��������ام املالي��������ة "القضاء من 
مؤسس��������ات الدولة التي تم��������ّول الخزينة 
العام��������ة"، وزادت أن "ايراداتن��������ا ال ننف��������ق 
منها ش��������يئًا، ب��������ل تذه��������ب جميعها إلى 

خزينة الدولة".
واسترس��������لت إن "ديوان الرقاب��������ة املالية 
للع��������ام  الختامي��������ة  حس��������اباتنا  تس��������لم 
املاض��������ي ضمن امل��������دة املقّررة، وبنس��������ب 
انجاز عالي��������ة"، فيما قدرت بأن "الجانب 
االس��������تثماري من املوازنة بلغت نس��������ب 

انج��������ازه %100، أما الجانب التش��������غيلي 
فقد وصل إلى 97.3 %". 

وعن النس��������ب املتبقي��������ة، أجابت كاظم أن 
"ع��������دم انفاقها كان بس��������بب االزمة املالية 
التي تعاني منها الباد بنحو عام وقلة 

السيولة".
م��������ن جانبها، افادت مدير قس��������م املوازنة 
منى عبد الحس��������ني، بأن "القضاء ملتزم 
بتطبيق سياس��������ة التقشف املعتمدة من 

قبل الدولة".
وتابعت عبد الحس��������ني في تعليقها إلى 
"القض��������اء"، أن "التقش��������ف خط��������وة مؤقتة 
تمضي بالوضع االقتصادي إلى األمام، 
وتس��������هم في معالجة االزمة املالية التي 
تواج��������ه الع��������راق بم��������ا يحق��������ق املصلحة 

العامة".
وأكدت أن "الس��������لطة القضائية حرصت 
على اع��������ادة تنظي��������م املوازن��������ة الخاصة 
بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع 
الراه��������ن"، الفت��������ة إل��������ى "اعط��������اء اولوي��������ة 
الصرف ملش��������اريع الضب��������ط االلكتروني 
ونق��������ل جميع ما يتعل��������ق بالدعاوى إلى 

انظمة الحاسوب".
واس��������تطردت عبد الحس��������ني أن "موازنة 
العام الحالي وصل��������ت قيمتها إلى 541 
مليار دينار على ش��������قيها االستثماري 

والتشغيلي".

وتحّدثت املسؤولة املالية عن "تغييرات 
جدي��������دة طالت عددا من اب��������واب املوازنة 
الحالي��������ة بحس��������ب توجيه��������ات رئي��������س 
القاضي  القضائية االتحادية  الس��������لطة 
مدحت املحمود بتقلي��������ل االعتماد على 
النفق��������ات واللجوء إل��������ى الجهود الذاتية 

واألعمال الطوعية للموظفني".
وجزمت بأن "رواتب منتس��������بي السلطة 
القضائية خال هذا العام مؤمنة، لكنها 
مش��������مولة باالس��������تقطاعات البالغة 3% 
وفق الس��������ياق العامة للدول��������ة العراقية"، 
الفتة إلى أن "الرواتب معدة على اساس 
الدرج��������ات الوظيفية املش��������غولة من قبل 

املوظفني أو تلك املستحدثة".
وذهب��������ت عب��������د الحس��������ني إل��������ى أن "اعداد 
املوازن��������ة بالنس��������بة للس��������لطة القضائية 
يمر بمراحل عدة بوصفها مستقلة عن 
بقية الس��������لطات، ومن ث��������م يجرى رفعها 
إل��������ى مجل��������س الن��������واب لغ��������رض املوافقة 
عليه��������ا وفق��������ًا للس��������ياقات الدس��������تورية 
ويأتي دور التصديق قبل أن تذهب إلى 
وزارة املالية التي تتولى بدورها عملية 

صرف املستحقات لنا".
كما افادت عبد الحس��������ني ب��������أن "الرواتب 
القض��������اة وأعض��������اء االدعاء  التقاعدي��������ة 
العام يتم توزيعها من موازنتا الخاصة 
ولي��������س من صندوق التقاع��������د، وهو امر 

ننفرد به عن باقي مؤسسات الدولة".
إلى ذلك، يعرب مدير القس��������م الهندسي 
ملجلس القضاء االعل��������ى زيد فاضل عن 
أس��������فه للوضع املالي الح��������رج الذي تمر 
به الدولة العراقية ألسباب منها انهيار 

أسعار النفط العاملية.
وتابع فاضل في تصريح إلى "القضاء"، 
أن "بق��������اء الوضع بما ه��������و عليه افضى 
إليقاف العديد من املشاريع التي كانت 
مقرة في وقت سابق"، لكنه عاد ليقول إن 
"الياتن��������ا املتبعة حاليًا ركزت باالعتماد 
على االموال املتاحة والجهود الذاتية".

وأش��������ار إلى "توفير الس��������لطة القضائية 
وفقًا لخطت��������ه للتعامل مع االزمة املالية 
على مبالغ كبيرة تم توظيفها لجوانب 
اكثر اهمي��������ة مما انت مرص��������ودة له في 

السابق".
ونب��������ّه فاض��������ل منبه��������ًا إل��������ى أن "الطاقم 
الهندس��������ي للقض��������اء تمك��������ن مؤخرًا من 
توفير 11 مليون دينار كانت مخصصة 
كأج��������ور تدفع ملقاول��������ني يتولون عملية 
تنظي��������ف وتأهيل التبري��������د املركزي ملقر 

السلطة القضائية االتحادية".
كواحدة م��������ن اج��������راءات مواجه��������ة ازمة 
قلة املوارد، ذكر املس��������ؤول الهندسي أن 
"القضاء افتتح ورشًا للنجارة والحدادة 
في رئاسات محاكم االستئناف تتولى 
عملية اصاح االثاث التالف، وتصنيع 

اثاث جديد".
وعل��������ى صعي��������د ذي صل��������ة تق��������ول مدير 
رواتب القضاء هيفاء صالح صاحب إلى 
"القضاء"، إن "الس��������لطة القضائية تلتزم 
ب��������أي تغيير يطرأ عل��������ى رواتب موظفي 

الدولة وفقًا للسياقات القانونية".
وتابعت صاحب أن "اولى االستقطاعات 
الت��������ي التزمن��������ا به��������ا ش��������ملت تخفيض 
رواتب الدرجات من الدرجة الرابعة إلى 
م��������ا فوقه��������ا، إضافة إلى ما نس��������بته 3% 
من جميع املوظفني دعمًا لهيئة الحشد 

الشعبي والنازحني".
ومضت إلى أن "استقطاعات اخرى جرت 
بنسب متفاوتة للموظفني تدفع بحسب 
القانونية لصندوق الحماية  السياقات 

االجتماعية والضريبة والتقاعد".
وس��������بق للس��������لطة القضائي��������ة أن اعلنت 
قان��������ون  اع��������داد مش��������روع  ع��������ن  مؤخ��������رًا 
بتخفي��������ض روات��������ب القض��������اة وأعض��������اء 
االدع��������اء الع��������ام كاف��������ة بم��������ا يت��������وازن مع 
املرحل��������ة املالية الراهنة للدولة وأرس��������ل 
املش��������روع الى مجل��������س ال��������وزراء التخاذ 
م��������ا يلزم لتش��������ريعه وفقا ألح��������كام املادة 
)60/ أواًل( من الدس��������تور، وأرجعت ذلك 
إلى الوضع املالي الراهن بعد تخفيض 

اسعار النفط.

السلطة القضائية ملتزمة بالتقشف.. ولم تفرض رسوم جديدة مراعاة للمواطن

اإيرادات املحاكم وفرت خلزينة الدولة نحو 30 مليار دينار العام املا�ضي

بغداد/ زهراء الشمري

ال���دائ���م���ة للعمل  ال��ل��ج��ن��ة  رع����ت 
ال�������ت�������ط�������وع�������ي ف����������ي ال����س����ل����ط����ة 
دورة  االت����ح����ادي����ة  ال���ق���ض���ائ���ي���ة 
التطوير  م���ع���ه���د  ارض  ع���ل���ى 
األولية  ل��إلس��ع��اف��ات  القضائي 
اشتركت فيها عدد من الطواقم 
القضاء  مجلس  ف��ي  الوظيفية 
موضوعات  وط��رح��ت  األع���ل���ى، 
ت������خ������ص اس���������ع���������اف امل������ص������اب 
إضافة  وال�����ح�����روج  وال�����ح�����روق 
الكسور ضمن محاضرات  إل��ى 
ع��م��ل��ي��ة، ب����إش����راف م���درب���ني من 
ف����ي جامعة  ال���ت���م���ري���ض  ك��ل��ي��ة 

بغداد.
التطوير  م��ه��د  م���دي���رة  وق���ال���ت 
نهلة ح��م��ادي ف��ي تصريح إلى 
الدائمة  "ال��ل��ج��ن��ة  إن  "ال��ق��ض��اء"، 
التابعة  ال����ت����ط����وع����ي  ل���ل���ع���م���ل 
اقامت  ال���ق���ض���ائ���ي���ة  ل���ل���س���ل���ط���ة 
القواعد  ح���ول  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 
األساسية لإلسعافات األولية".

وت���اب���ع���ت ح���م���ادي ان "ال������دورة 
ال����ت����ي اس����ت����م����رت ل���ث���اث���ة أي�����ام 
اش��ت��رك فيها ع��دد م��ن موظفي 
االتحادية"،  القضائية  السلطة 
منبهة أن "املحاضرات انصبت 
حول بعض املتعلقات الخاصة 
باإلسعافات عن الحوادث التي 
ق�����د ت���ص���ي���ب اإلن�����س�����ان ف�����ي أي 

لحظة".
الدورة  "م��ن��ه��اج  أن  وأوض��ح��ت 

العملية  ال��ت��دري��ب��ات  رك���ز ع��ل��ى 
اك����ث����ر م����ن ال���ب���ح���ث ف����ي االم�����ور 
ال������ن������ظ������ري������ة"، وأرج��������ع��������ت ذل�����ك 
املشتركني  إلى  الفائدة  "إلعمام 
وحتى يكونون على مقربة من 

الحاالت التي قد تواجههم".
ون���������ّوه���������ت ح�������م�������ادي إل����������ى أن 
"املحاضرات تطرقت إلى كيفية 
الحراري،  امل��ق��ي��اس  اس���ت���خ���دام 
وكيفية  ال�����ض�����غ�����ط،  وج������ه������از 
ال��ك��س��ور وال���ج���روح"، مبينة أن 
"املشاركني تعلموا أيضًا كيفية 

التعامل مع لسعات األفاعي".
أن  املعهد  م��دي��رة  أك���دت  وفيما 
"ه��ذه ال��دورة حصلت بتنسيق 
مع كلية التمريض في جامعة 
ب���غ���داد ح��ي��ث ت���م ت��رش��ي��ح أحد 
افادت  ال���ت���دري���س���ي���ة"،  ال���ط���واق���م 
امل��ح��اض��رات كانت  "نتائج  ب��أن 
ج��ي��دة وف���ق االس��ت��ب��ي��ان املقدم 

إلى املشاركني فيها".
واستطردت أن "دورة اإلسعافات 
األول���ي���ة ل��ي��س��ت ال��وح��ي��دة التي 
اح��ت��ض��ن��ه��ا امل��ع��ه��د خ����ال املدة 
االخ����ي����رة، أن���م���ا ح��ص��ل��ت هناك 
م��وض��وع��ات عدة  ورش تخص 
تخص الحياة اليومية لإلنسان 
وكذلك فيما يتعلق بالحراسات 

الشخصية".
التطوعي  العمل  لجنة  وك��ان��ت 
ق��د ب��اش��رت اع��م��ال��ه��ا م��ن��ذ مدة، 
م�����ؤخ�����رًا حملة  ن���ظ���م���ت  ح����ي����ث 
ب���ال���دم دع���م���ًا لجرحى  ل��ل��ت��ب��رع 
والحشد  االم�����ن�����ي�����ة  ال��������ق��������وات 
من  ع��دد  فيها  ش���ارك  الشعبي، 

القضاة واملوظفني.
من جانبها ذكرت أستاذة كلية 

وامل����ح����اض����رة وداد  ال���ت���م���ري���ض 
كامل في تعليقها إلى "القضاء"، 
الطبية  التدريسية  "الطواقم  أن 
ب���دأت ت���درك ج��ي��دًا ال��ح��اج��ة إلى 
لدوائر  إقامة مثل هكذا دورات 

الدولة كافة".
"عملنا  أن  ك�����ام�����ل  وأض������اف������ت 
املشكات  ت���ف���ادي  ف���ي  ي��ن��ص��ب 
ال���ت���ي ق����د ت���ق���ع ب���إي���ج���اد حلول 
ل��ح��ني وص�����ول املصاب  م��ؤق��ت��ة 

إلى املستشفى".
"املحاضرات  أن  إل���ى  وأش������ارت 
خ��ال ال���دورة أت��ت على تعريف 
املسعف وكيفية القيام بواجبه 
وإط��اع املشاركني على حقيبة 
اإلسعاف وآلية التعامل معها".

أن  التمريض  أس��ت��اذة  وأردف����ت 
كيفية  على  أطلعوا  "املشاركني 
للشخص  ال�����خ�����دم�����ات  ت����ق����دي����م 
وحالة  ف�����ي  ك������ان  اذا  امل�����ص�����اب 
الوعي أو فقدانه، وكذلك كيفية 
والحروق  الجروح  مع  التعامل 
واسعاف النزيف والتعاطي مع 

الكوارث الطبيعية".
وختمت كامل حديثها باالعراب 
ب������ "ادام�����������ة جسور  ع�����ن أم���ل���ه���ا 
ال��ت��واص��ل م��ع م��ج��ل��س القضاء 
مؤسسات  وم��خ��ت��ل��ف  االع����ل����ى، 
ال���دول���ة ل��ل��ق��ي��ام ب������دورات اخرى 
على مختلف االصعدة الطبية".

وكان معهد التطوير القضائي 
وق����������ت سابق  ف�������ي  اع������ل������ن  ق�������د 
إح��ص��ائ��ي��ة ت��ف��ي��د ب��إق��ام��ت��ه منذ 
بداية العام الحالي أكثر من 14 
األصعدة  م��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى  دورة 
انضم  واملعلوماتية  القانونية 

إليها أكثر من 300 مشارك.

القضاء/ المثنى

أعّدْت رئاس��������ة اس��������تئناف املثنى االتحادية خطة 
ته��������دف إلى ط��������ي آخر صفحات الكتاب��������ة الورقية 
للدعاوى املعروض��������ة أمام محاكمه��������ا واالنتقال 
بنح��������و ت��������ام إلى الضب��������ط االلكتروني م��������ع بداية 

العام املقبل.
وفيما أش��������ارت إلى إجرائها زي��������ارة ميدانية إلى 
دار الخض��������ر للقض��������اء في املحافظ��������ة، افادت بأن 
نس��������ب انجاز املحاك��������م التابعة له��������ذا الدار خال 
امل��������دة املاضية كانت عالي��������ة، وتحّدثت في الوقت 
ذاته عن توجيهات صدرت إلى القضاة بضرورة 
حس��������م جميع الدعاوى باس��������رع وقت، والس��������عي 

إليصال الحقوق إلى املواطنني وفقًا للقانون.
وقال رئيس االس��������تئناف القاضي طالب حس��������ن 
حرب��������ي ف��������ي حدي��������ث م��������ع "القض��������اء"، إن "زي��������ارة 
أجريناها مؤخ��������رًا إلى دار القض��������اء في الخضر 
للوقوف على طبيعة العم��������ل، وبيان احتياجات 
املحكم��������ة بغي��������ة الوص��������ول إل��������ى افض��������ل الط��������رق 
القانونية لحس��������م الدعاوى، وانجازها وايصال 

الحقوق ألصحابها".
وتابع حرب��������ي أن "الجولة ج��������اءت أيضًا ملتابعة 

التوجيه��������ات املس��������تمرة ملجلس القض��������اء االعلى 
بتطبي��������ق آلي��������ة الضب��������ط االلكترون��������ي للدعاوى 
املعروض��������ة أمام املحاك��������م، وااللت��������زام االعمامات 
الخاصة املتعلقة ملذكرات القبض، والرقابة على 
األمانات واملضبوطات وضرورة تسجيل جميع 

الدعاوى".
وعل��������ى الصعيد العمراني، أش��������ار إل��������ى أن "مبنى 
دار القضاء في الخضر مش��������يد حديث��������ًا"، وفيما 
ع��������ّد "موقعه الجغرافي مناس��������بًا"، ذك��������ر أنه "يقع 
عند مدخل املدينة وعلى الش��������ارع العام وبإمكان 

جميع املواطنني الوصول إليه بسهولة".
ونب��������ّه رئيس االس��������تئناف إل��������ى "اطاعن��������ا على 
أضابي��������ر الدع��������اوى واألوراق الخاص��������ة بها وما 
موجود ف��������ي مخ��������زن املحكم��������ة، ووجدناها أنها 
منظمة بش��������كل صحيح يسهل العودة إليها عند 

الحاجة".
وافاد ب�ان "متابعتنا خال الزيارة شملت أيضًا 
مل��������ف حراس��������ات املحكم��������ة ووجدناه ه��������و اآلخر 
جيد"، مش��������ددًا على أن "الحراس القضائيني لدار 

القضاء في الخضر ملتزمون بالتعليمات".
وأكد حربي أن "نس��������ب حس��������م املحاك��������م التابعة 
ل��������دار القضاء مقارنة بني الوارد واملحس��������وم من 

الدع��������اوى كانت عالي��������ة وجيدة"، مس��������تطردًا أن 
"محكم��������ة البداءة أنجزت ما نس��������بته %84، فيما 
حس��������مت محكمة التحقي��������ق %94 مما معروض 

امامها خال املدة املاضية".
وأضاف رئيس االس��������تئناف أن "محكمة الجنح 
وصلت نس��������ب انجازها %75، في حني حس��������مت 
محكمة االحوال الش��������خصية %83 مما معروض 

أمامها".
وزاد أن "املباحث��������ات م��������ع القض��������اة اس��������فرت عن 
التأكيد عليه��������م بااللتزام باح��������كام املادة 93 من 
قان��������ون اص��������ول املحاكم��������ات الجزائي��������ة املتعلقة 
بالبيان��������ات الواجب ذكرها ف��������ي مذكرة القبض، 
واعمامات مجلس القضاء االعلى الخاصة بذلك 
االمر". وتح��������ّدث حربي ع��������ن "توجيهات صدرت 
بمراعاة الوضع املالي للدولة في مجال االنفاق 
وااللتزام بالتعليمات املالية بكل دقة وترش��������يد 
االستهاك في القرطاس��������ية والوقود واملحافظة 

على االثاث".
وقال "اطلعنا على تقسيم االعمال بني املوظفني 
والتزامه��������م بال��������دوام الرس��������مي وش��������ّددنا عل��������ى 
ض��������رورة انجاز االعمال املكلف��������ني بها بكل امانة 

وتفان واخاص".
وعلى صعيد تس��������ريع حس��������م الدعاوى، كش��������ف 
حرب��������ي ع��������ن "خطة لجع��������ل العام الحال��������ي نهاية 
للضبط اليدوي للدع��������اوى واالنتقال بنحو تام 
إلى الضب��������ط االلكتروني ويكون ذلك باش��������راف 

قاضي املحكمة".
يذك��������ر أن مجل��������س القضاء االعل��������ى كان قد اعلن 
ع��������ن خطة نهاية الع��������ام 2013 تنجز على مراحل 
ع��������دة للتخلص م��������ن الكتابة الورقي��������ة للدعاوى 
ملواكب��������ة  االلكترون��������ي  بالضب��������ط  واس��������تبدالها 
التطور، وتشير اإلحصاءات إلى أن العمل بهذه 
التجربة قد بلغ نس��������ب متقدمة جدًا وفي جميع 
انحاء الباد بعد تجهيز املحاكم بالحواس��������يب 

الازمة إلنجاح املشروع.
وخلص حربي بالقول إلى إن "زيارة دار الخضر 
للقضاء انتهت إلى التأكيد على ضرورة حس��������م 
القضاي��������ا بنحو س��������ريع وتطبي��������ق القانون بكل 
أمان��������ة وحي��������اد واملحافظ��������ة على هيب��������ة القضاء 
واالبتع��������اد ع��������ن كل ما بيعت الش��������ك والريبة في 

العمل القضائي".

اللجنة التطوعية الق�ضائية توا�ضل 
ن�ضاطاتها باإقامة دورة لالإ�ضعافات الأولية

املثنى تنهي مرحلة ال�ضبط الورقي للدعاوى بداية 2017 

ا�ضتقالل الق�ضاء

القاضي عماد عبد اهلل

اليمك��������ن تصور دولة اليوجد فيها س��������لطة قضائية . او حكام 
يتول��������ون الفصل في املنازعات املختلف��������ة التي تحدث في تلك 
الدولة . فوجود الدولة يدور وجوداوعدما مع وجود القضاء 
.عليه فالقضاء يعتبر عماد الدولةواملرتكز االساسي لقيامها 
بغض النظر عن طبيعة النظام السياس��������ي لتلك الدولة .عليه 
اجته��������دت جميع الدول عل��������ى ايجاد قضاء يضمن اس��������تقرار 
املجتمع ويحافظ على مصلحة املواطن واملجتمع فاملجتمعات 
املتقدمة اعطت للقضاء مكانة مهمة وحافظت على اس��������تقال 
القضاء كي يتمكن القاضي من اتخاذ قراراته واصدار احكامه 
بحرية تامة بعيدا عن كل الضغوط .ووفرت للقضاء كل السبل 
التي تؤدي الى نف��������اذ تلك القرارات عبر وجود جهاز تنفيذي 
يتول��������ى احترام تلك القرارات واالحكام وتنفيذها وكذلك نجد 
املواط��������ن في تلك املجتمعات املتقدمة يحت��������رم قرارات املحاكم 
وان كانت ليس��������ت ف��������ي مصلحته الن املواط��������ن فيها يعرف ان 
استقال القضاء واس��������تقراره واحترام قراراته يعني استقرار 
املجتم��������ع واملحافظة على امنه وس��������امته . وه��������ذا االمر يبدو 
واضحا في دول االتحاد االوربي التي وصلت مراحل متقدمة 
في مجال القضاء عبر وجود محاكم متطورة ومستقلة تطبق 
التقنية الحديثة في كافة املجاالت وبشكل علمي صحيح . اما 
في دول العالم الثالث نجد القاضي يعاني من تسلط السلطة 
التنفيذية ومحاولتها الس��������يطرة على جهاز القضاء لتتمكن 
من خال ذلك السيطرة على الدولة ككل .ان قيام قضاء مستقل 
يعني الجميع س��������يكونون متساوون امام القضاء وان تبدلت 
فيما بع��������د صفاتهم الوظيفية النهم يعلمون انهم س��������يقفون 
ام��������ام قضاء عادل ومس��������تقل ينظر الى الواقع��������ة وال ينظر الى 
الخصوم هدفه ايص��������ال الحق الى اصحابه واقامة العدل بني 
الناس . ورغ��������م كل ماذكرناه انفا االانه يبقى القاضي نفس��������ه 
هو االساس في استقال القضاء عبر حياديته دون ان يتأثر 
المادي��������ا والمعنويا بالضغ��������وط التي تم��������ارس عليه من قبل 
اطراف القضي��������ة املعروضة امامه وعلي��������ه ان يتذكر دائما انه 
يمارس وظيفة االنبياء والرسل عليهم الصاة والسام وهذا 
االم��������ر يقتضي ان اليجامل واليداهن على حس��������اب الحق وان 
يتحم��������ل الجل احقاق الحق فانه مس��������ؤول امام الله واملجتمع 
ق��������ال تعالى )يا داود إن��������ا جعلناك خليفة ف��������ي األرض فاحكم 
بني الن��������اس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن س��������بيل الّله(
ص��������دق الله العظيم هذه وصية الل��������ه عز وجل الى الحكام بان 
يقض��������وا بني الناس بالحق . ،ان اس��������تقال القضاء يعني عدم 
ج��������واز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من 
إج��������راءات وقرارات وأح��������كام . ويدخل في نط��������اق املمنوع من 
التدخل ،منع الس��������لطة التنفيذية والس��������لطة التش��������ريعية ،من 
التدخ��������ل باعمال القض��������اء . إن املتطلب��������ات الواقعية لتحقيق 
عدال��������ة األح��������كام والق��������رارات القضائي��������ة تقتضي م��������ن بني ما 
تقتضيه ، باإلضافة إلى تحقيق استقال القضاة ، نزاهتهم  و 
كفاءتهم ، وشعورهم باملسؤولية وباألمانة التي يتحملونها 

واستعدادهم وقدرتهم على استقالهم.

القاضيقلم

بغداد/ سحر حسين

زيارة ميدانية إلى دار اخلضر للقضاء أثبتت نسبًا عالية في احلسممحاضرات للطواقم الوظيفية بإشراف أساتذة من كلية التمريض

القضاء ماض في إعمام التكنولوجيا على جميع مفاصله
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الزواج عقد بني رجل وامرأة تحل له شرعا 
غايت��������ه إنش��������اء رابط��������ة للحياة املش��������تركة 
والنس��������ل، وهذا التعريف هو الذي جاءت 
به املادة )3( من قانون األحوال الشخصية 
العراق��������ي رق��������م 188 لس��������نة 1959 وال��������ذي 
بمقتضاه يتحقق انعقاد الرابطة الزوجية 
مع إلزام طرفيها بأحكامه، ولعل التعريف 
الذي ج��������اء به قانون األحوال الش��������خصية 
وأعطى للم��������رأة دورا مهم��������ا وفعاال حيث 
ا مهما وطرف��������ا حيويا في  اعتبره��������ا ج��������زء
الحياة املشتركة وديمومة النوع البشري 
ولغ��������رض اس��������تكمال الترتي��������ب التنظيمي 
والش��������كلية  الرس��������مية  ومنح��������ه  للعق��������د 
أش��������ارت املادة العاشرة من قانون األحوال 
الشخصية العراقي، التي تضمنت تسجيل 
العق��������د في املحكمة املختصة وهي محكمة 
األح��������وال الش��������خصية او محكم��������ة امل��������واد 
الش��������خصية وبدون رس��������م وفقا لش��������روط 
ذكرته��������ا امل��������ادة ف��������ي فق��������رات)1،2،3( وفي 
الفقرة الرابع��������ة من املادة املذكورة اعتبرت 
الحجة ذات ق��������وة تنفيذية دون حاجة الى 
حك��������م يؤيده��������ا حي��������ث تس��������تطيع الزوجة 
املطلق��������ة او املتوفى عنها زوجها  مراجعة 
دوائر التنفيذ مباش��������رة ،هي حالة ال نجد 
له��������ا نظير ف��������ي القوانني االخ��������رى العربية 
او اإلس��������امية، وزي��������ادة عل��������ى ذلك تضمن 
القانون نصا جزائيًا على من يعقد زواجه 

خارج املحكمة.
الزواج خارج املحكمة

تنص املادة 10 فقرة )5( من قانون االحوال 
الشخصية العراقي  )يعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة او 
بغرامة ال تقل عن ثاثمائة دينار وال تزيد 
على الف دينار كل رجل عقد زواجه خارج 
املحكم��������ة، وتكون العقوب��������ة الحبس مدة ال 
تقل عن ثاث سنوات وال تزيد على خمس 
سنوات اذا عقد خارج املحكمة زواجا آخر 
م��������ع قيام الزوجي��������ة( وهذه الفق��������رة دخلت 
عل��������ى املادة العاش��������رة بناء عل��������ى التعديل 
الراب��������ع م��������ن التعديل الثاني رقم 21لس��������نة 
1978، والحقيق��������ة ان هذه املادة حملت في 

داخلها ومنذ تش��������ريعها أمورا عديدة في 
الرؤى التش��������ريعية والتطبي��������ق القضائي 

والتي تمثلت : 
1_ان هذه املادة جاءت برؤى الدولة املدنية 
الت��������ي تح��������اول تنظيم الس��������لوك املجتمعي  
العرف��������ي والعقائدي ضمن اط��������ار التنظيم 
القانون��������ي وه��������ي محاول��������ة للقض��������اء على 
ال��������زواج العرفي ملصلحة الزواج الرس��������مي 
املثبت ف��������ي س��������جات املحاكم واملكتس��������ب 
االل��������زام وااللتزام في الحق��������وق والواجبات 
واعتبار ابرام عقد ال��������زواج خارج املحكمة  
جريمة يعاقب عليها القانون هذا االعتبار 
ال��������ذي  أثار جدال حول من��������ع القانون لعقد 
زواج تحق��������ق جانب��������ه الش��������رعي وتخلف��������ت 
رس��������ميته واعتب��������اره جريم��������ة االم��������ر الذي 
اجاب��������ت عنه ق��������رارات املحاك��������م والتي ترى 
بان جريمة ال��������زواج خارج املحكمة جريمة 
تنظيمية ال تمس كي��������ان الواقعة الزوجية 

املرتبطة بالجوانب الشرعية .
2_ان وجود النص العقابي ضمن س��������ياق 
القانوني��������ة  للم��������واد  الرقم��������ي  التسلس��������ل 
ف��������ي القان��������ون املدن��������ي يهز تقس��������يما مهما 
وحيويا بني النصوص الجزائية العقابية 
والنص��������وص القانوني��������ة املدني��������ة وكل ل��������ه 
غايت��������ه وهدف��������ه املختلف ف��������ي طريقة الحل 
والتنظيم ووجود مواد عقابية جزائية في 
صلب مواد قانون االحوال الشخصية مثل 
هذه املادة واملواد )9( و )3( فقرة )6( وكان 
األولى باملش��������رع ذكر مثل هك��������ذا مواد في 
القان��������ون املختص وهو قان��������ون العقوبات 
وقد أثبتت التج��������ارب اختافًا وتباينا في 
التطبيق ومثاله في  تطبيق قانون تعديل 
الغرامات رقم 8 لسنة 2006_الذي يعاني من 
عوار تشريعي في تعديل الغرامات الواردة 
في قانون العقوبات والقوانني األخرى، ما 
انعك��������س على وحدة األحكام القضائية في 
محاكم الجنح وقرارات محاكم االستئناف 

بصفتها التميزية .
3_ان الن��������ص العقاب��������ي في امل��������ادة املذكورة 
هد بشكل كبير محتوى املادة الثالثة آنفة 
الذك��������ر التي اعتبرت ال��������زواج عقد بني رجل 

وام��������رأة وليس من ب��������اب العدال��������ة والرؤية 
القانوني��������ة ف��������رض العقوب��������ة عل��������ى الرجل 
دون املرأة مع تحقق املس��������ؤولية عن واقعة 
الزواج  لكليهما اضافة الى اجراء تلجأ له 
املحاك��������م عند التحقيق ف��������ي جريمة الزواج 
خارج املحكمة وه��������و تدوين اقوال الزوجة 
الطرف اآلخر والش��������ريك شاهدًا على الزوج 
مع غ��������ض الطرف عن نص امل��������ادة )68( من 
قانون األص��������ول الجزائي��������ة العراقي املرقم 
23لس��������نة1971 والتي تنص فقرتها )1( )ال 
يك��������ون احد الزوجني ش��������اهدا عل��������ى الزوج 
االخر م��������ا لم يكن متهما بالزنا او بجريمة 

ضد شخصه وماله اوضد ولد احدهما(.
4_ ان التطبي��������ق القضائ��������ي لنص املادة 10 
فقرة 5 من قانون االحوال الشخصية اثبت 
عدم جدواه في تحقيق الغاية املرجوة من 
التشريع وان اإلحصائيات  لوقائع الزواج 
املس��������جلة في املحاكم تؤكد ذلك اضافة الى 
ان االج��������راءات القانونية للن��������ص العقابي  
تش��������كل عبئا ثقيا على املحاكم في الوقت 
والجه��������د واالنج��������از . ون��������رى للقضاء على 

هذه الجريمة ما يلي :
أ- القيام بتنفيذ مش��������روع وطن��������ي للثقافة 
القانونية يأخذ على عاتقه القيام بترسيخ 
قي��������م املفاهيم القانوني��������ة واحترام القانون 
قبل الخوف منه وبناء آلية تسعى للتركيز 
عل��������ى ان محور التقدم والنهوض في البلد 
يرتبط بمدى احترام واس��������تيعاب القانون 
كس��������لوك وطريق��������ة وعقيدة كون��������ه الخالق 
للنظام وفي ظل��������ه تتحدد مديات الحريات 
وااللزام وااللتزام والحق��������وق التي يعرفها 
املواطن ووج��������ود مثل هكذا مش��������روع يقع 
على عاتق أواًل السلطة التنفيذية  بتبنيها 
لحملة الوعي القانوني وكذلك ملؤسس��������ات 
املجتم��������ع املدن��������ي وبخاص��������ة الت��������ي تهت��������م 
بحقوق امل��������رأة ونش��������ر الثقاف��������ة القانونية 
وفاعلية وزارة العدل والدور الكبير ملجلس 
القضاء االعلى عبر تفعيل املركز القانوني 
واإلع��������ام القانوني للمجل��������س، وقد خطى 
مجل��������س القض��������اء العراق��������ي خط��������وة رائعة 
عب��������ر مركزه الخ��������اص بالتوثيق القضائي 
وظهرت للنور الكترونيا صحيفة القضاًء 
الت��������ي ش��������كلت حلقة وص��������ل ب��������ني القضاء 
واإلعام في املس��������تجد من الرؤى واألفكار 

واألحكام القضائية .
ب _ ضم��������ن عوامل الضغط على هجر عقد 
الزواج الذي يتم خارج املحكمة  نرى فرض 
رس��������م مالي كبي��������ر والغاء الن��������ص العقابي 
وهذا األج��������راء يحقق: اوال وف��������ورات مالية 
للدولة من خال الرسوم املتحصلة وثانيا 
ايجاد بديل مال��������ي للضغط والقضاء على 
ظاه��������رة ال��������زواج خ��������ارج املحكم��������ة وثالثاً  
االبتعاد ع��������ن العقوبة الجزائي��������ة التي لها 
آثارها وبضمنها السابقة الجنائية  وبذلك 
ينتهي ما يصطلح عليه في اروقة املحاكم 

املادة )10( فقرة )5( احوال شخصية. 

والق��������ذف كم��������ا عرفت��������ه امل��������ادة 433 من 
قانون العقوبات العراقي هو إس��������ناد 
واقع��������ة معين��������ة ال��������ى الغي��������ر بإح��������دى 
ط��������رق العانية من ش��������أنها لو صحت 
ان توج��������ب عق��������اب من أس��������ندت اليه او 
احتق��������اره عند أه��������ل وطنه اما الس��������ب 
فقد عرفته املادة 434 من ذات القانون 
بأن��������ه رمي الغي��������ر بما يخدش ش��������رفه 
او اعتب��������اره او يجرح ش��������عوره وان لم 

يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.
وبسبب انتقال املجتمعات من العوالم 
الواقعي��������ة إل��������ى العوال��������م الرقمية فقد 
ازدادت جرائم القذف والسب وازدادت 
تبعا لذلك أفعال املساس بشرف األفراد 
الش��������خصي  واعتباره��������م  وس��������معتهم 
االجتماعي هي  التواص��������ل  ووس��������ائل 
الت��������ي  الحديث��������ة  التقني���������ة  الوس��������ائل 
يس��������تخدمها األش��������خاص فيما بينهم 
لتحقيق التواصل االجتماعي املش��������اع 
عب��������ر ش��������بكة االنترن��������ت  كالفيس بوك 
وتويت��������ر، وقد كث��������رت هذه الوس��������ائل 
حتى أنه أصبح من العسير حصرها.

 ويعتبر موق��������ع التواصل االجتماعي 
الفيس ب��������وك في الوق��������ت الحاضر من 
أهم برامج التواص��������ل االجتماعي بني 
االفراد ورغم م��������ا يوفره هذا البرنامج 
لافراد من تبادل املعلومات واالخبار 
ويتيحه من إبداء االراء ونش��������ر األفكار 
بخص��������وص مختلف مج��������االت الحياة 
لكنه كثيرا ما يستخدم من قبل بعض 
املس��������تخدمني في س��������لوكيات س��������لبية 
تمثل إساءة لآلخرين وقد ترتكب من 
خاله جرائم القذف والسب باستخدام 
بع��������ض األلف��������اظ واملف��������ردات والصور 
الخارج��������ة عن الذوق الع��������ام واألخاق 
املس��������تخدمني  بع��������ض  يق��������وم  حي��������ث 
باملس��������اس بس��������معة وش��������رف واعتبار 
أشخاص آخرين من خال منشوراتهم 
وتعليقاته��������م  ويع��������رف الش��������رف بانه 
مجموع��������ة م��������ن الصف��������ات األدبية مثل 
األمان��������ة و  الش��������جاعة و  الفضيل��������ة و 
اآلداب واإلخ��������اص الت��������ي تحدد مدى 
تقدير الف��������رد في البيئ��������ة التي يعيش 
فيه��������ا , أم��������ا االعتب��������ار فيتضمن غير 
ذلك م��������ن الصفات العقلي��������ة واملعنوية 
, ويس��������توي ان يك��������ون ق��������ذف الغير او 
س��������به من تعبير وانشاء مرتكب الفعل 
او هو نقل لعب��������ارات وجمل وأوصاف 
تش��������تمل على معان وعبارات مس��������يئة 
ومش��������ينة كذل��������ك ال فرق فيم��������ا اذا كان 
االسناد بعبارات صريحة او ضمنية 
كاالس��������تعارة او التوري��������ة واملعيار في 
كل ذل��������ك ه��������و ان ت��������ؤدي العب��������ارات او 
االشارات او الرسوم الى تشكيل صورة 
ذهنية  سيئة لدى االشخاص املتلقني 
ع��������ن الش��������خص ال��������ذي اس��������تهدفه فعل 
القذف او الس��������ب ما يدفعهم الحتقاره 
وازدرائ��������ه اجتماعيا كاته��������ام فتاة من 
خال منش��������ور بانها فاق��������دة للعذرية 

او تركي��������ب صورها على مقاطع مخلة 
بالحياء, ونظرًا للطابع الخاص الذي 
تتميز به الجرائم املرتكبة عبر الفيس 
ب��������وك، ف��������إن إثباتها يحيط ب��������ه الكثير 
من العقبات الت��������ي تتمثل في صعوبة 
اكتش��������افها ألنها ال تترك أثرًا خارجيا 
فا توج��������د اثار مادية ظاه��������رة كالتي 
تتركها جرائم القتل وااليذاء الجسدي 
املس��������اس بالس��������معة  وتختلف طريقة 
والش��������رف عب��������ر الفيس ب��������وك فقد تتم 
عب��������ر حس��������اب واضح باس��������م وصورة 
تدل على ش��������خص معروف ويستخدم 
الحساب بصورة صريحة وهنا يمكن 
االس��������تدالل عل��������ى صاح��������ب الحس��������اب 
وادانته وفق��������ا لألدلة املتوافرة بإثبات 
عائدي��������ة الصفح��������ة ل��������ه لك��������ن الجريمة 
ق��������د ترتك��������ب بصفحة وهمية وباس��������م 
مس��������تعار ال يدل على شخص معروف 
وفي ه��������ذه الحالة فان اإلثبات س��������وف 
تعتري��������ه الكثير م��������ن الصعوبات حتى 
ف��������ي حالة إحالة املوض��������وع الى خبراء 
ف��������ي الجرائ��������م االلكتروني��������ة لصعوبة 
عائدي��������ة  واثب��������ات  الحس��������اب  تعق��������ب 
الحس��������اب للمش��������كو منه ما يؤدي إلى 

إفات مرتكب الفعل من العقاب.
في فرنسا ترجع حماية شرف واعتبار 
الش��������خص لقانون الصحافة الفرنسي 
و   1881 جويلي��������ة    29 ف��������ي  الص��������ادر 
املعمول به حتى اآلن  حيث أن املادة 29  
منه تنص على فع��������ل االعتداء املتمثل 
ف��������ي  الق��������ذف وتحم��������ي الفرد ال��������ذي تم 
قذفه سواء كان ما أسند إليه صحيحًا 
أو كاذبًا بش��������رط أن يكون الفعل ماسًا 
بش��������رف أو اعتب��������ار الف��������رد وعل��������ى هذا 
األس��������اس ذهب��������ت املحاك��������م الفرنس��������ية 
إلى أن القول ع��������ن املدعي أنه فقد عقله 
نتيج��������ة لآلالم النفس��������ية الت��������ي يعاني 
منها ف��������ي حياته العاطفية يعد اعتداًء 

على السمعة واالعتبار في آن واحد.
وفي العراق فان اغل��������ب القضايا التي 
تعرض عل��������ى محكمة قضايا النش��������ر 
واإلع��������ام والت��������ي تتعل��������ق باملس��������اس 
بسمعة األفراد وشرفهم تكون وسيلة 
ارتكابه��������ا الفي��������س ب��������وك وف��������ي  ق��������رار 
ملحكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد الرصافة 
االتحادية بصفتها التمييزية  بالرقم 
989 / ج��������زاء / 2014  اعتب��������رت في��������ه 
الفيس  التواصل االجتماع��������ي  موق��������ع 
ب��������وك من وس��������ائل العانية وان نش��������ر 
عب��������ارات القذف من خاله يعد نش��������را 
بإحدى وس��������ائل العاني��������ة ما يوجب 
تش��������ديد العقوبة على مرتك��������ب الفعل 
ك��������ون صفح��������ات الفيس ب��������وك متاحة 
للعام��������ة وقد اقر القض��������اء العراقي في 
ه��������ذا القرار مبدأ مهما حني عد الفيس 
ب��������وك وس��������يلة عانية ورغ��������م اختاف 
اآلراء الت��������ي أثاره��������ا هذا الق��������رار اال انه 
يشكل حكما رادعا ملرتكبي هذا النوع 

من الجرائم.

روؤى الت�ضريع ونتائج التطبيق يف املادة )10 فقرة 5( 
من قانون الأحوال ال�ضخ�ضية رقم 188 ل�ضنة 1959 املعدل

القذف وال�ضب عرب موقع 
التوا�ضل الجتماعي "الفي�س بوك"

القاضي إياد محسن ضمد

القاضي ناصر عمران

 

ولس��������عة الحقوق الرتباطها باإلنس��������ان منذ 
لحظ��������ة تكوينه جنينيا ف��������ي بطن أمه وحتى 
وفاته وأحيانا قبل والدته والى ما بعد وفاته 
ومع سعة عاقاته االجتماعية واالقتصادية 
وس��������واها ، وه��������ذه الس��������عة الب��������د م��������ن تنظيم 
إطاره��������ا القضائ��������ي الذي ُيمِكن اإلنس��������ان من 
االنتفاع بهذه الحق��������وق، مما أدى إلى وجود 
التخص��������ص القضائي فكان القضاء الجزائي 
واملدن��������ي ثم ظهر قضاء األحوال الش��������خصية 
والقض��������اء اإلداري والعم��������ل وغي��������ر ذل��������ك من 

التخصص القضائي.
 والقضاء في جمي��������ع أنواعه عندما يتصدى 
للدعاوى املرفوعة إليه يتعامل مع النصوص 
القانونية النافذ وال عاقة للقاضي باألحكام 
املعطل��������ة دس��������توريا،  أو  امللغ��������اة  القانوني��������ة 
باستثناء قاعدة القانون األصلح للمتهم في 
القض��������اء الجزائي، كذلك ف��������ي القضاء املدني 
بالنس��������بة للقوان��������ني امللغ��������اة املتعلق��������ة بأدلة 
اإلثب��������ات الت��������ي تع��������د مقدما ف��������ان النصوص 
املعمول بها في الوق��������ت الذي اعد فيه الدليل 
ه��������ي الت��������ي تراعى حت��������ى وان ت��������م إلغائها أو 
تعطيله��������ا عل��������ى وفق حك��������م امل��������ادة )12( من 
قانون اإلثب��������ات رقم 107 لس��������نة 1979 املعدل 
، حت��������ى هذا االس��������تثناء يتعل��������ق بالنصوص 
القانوني��������ة التي تتصف باإلل��������زام والصادرة 
ع��������ن الجهة املخول��������ة بإصدارها دس��������توريًا ، 
والقض��������اء غير ملزم بالبح��������ث خارجها، لكن 
في قضاء األحوال الش��������خصية الذي يتناول 

اإلنس��������ان منذ أن كان ماًء دافقًا في صلب أبيه 
ثم يصبح نطفًة أمش��������اجًا ثم جنينًا في رحم 
أمه وعند والدته وأثناء حياته وحتى مماته 

وف��������ي مرحلة ما بعد الوفاة ومابني هذه 
املحطات في مسيرة اإلنسان توجد 

الكثير من العاقات التي يتعامل 
معها.

 وهذه كلها يتصدى لها قضاء 
الش��������خصية ويكون  األحوال 
الش��������خصية  األحوال  قانون 
رقم 188 لس��������نة 1959 املعدل 
صاح��������ب ال��������دور الفاعل في 
ومجم��������ل  القضاي��������ا  ه��������ذه 

أحكامُه تحي��������ل القاضي إلى 
فقه الش��������ريعة اإلسامية الذي 

اغل��������ب األحكام  اس��������تمد منه��������ا 
القانوني��������ة، الن قان��������ون األح��������وال 

الش��������خصية في��������ه الكثير م��������ن أحوال 
األس��������رة الت��������ي تبنى بموج��������ب عق��������د الزواج 
ومن خصائص عق��������د الزواج بأنه ميثاق بني 
الزوجني مصدره الس��������ماء بمعنى أن مصدره 
الش��������ريعة وهذا الوصف منح��������ه خصوصية 

القداسة واالرتباط بالفقه الشرعي.
 وعند الذهاب إلى هذا األفق الشرعي الواسع 
يك��������ون عل��������ى القاض��������ي البحث ف��������ي األحكام 
الش��������رعية وفتاوى فقهاء املسلمني منذ صدر 
الرس��������الة اإلس��������امية قبل ألف وأربعمئة عام 
وحت��������ى الوقت الراه��������ن، ما يجع��������ل من األمر 

صعب��������ًا وإن ل��������م يك��������ن مس��������تحيًا، الن ه��������ذه 
األحكام والفتاوى لم تقنن أو تجمع بتشريع 
واح��������د وإنما مبعثرة في كت��������ب الفقه والكتب 
اإلس��������امية األخرى، والب��������د للقاضي أن 
يك��������ون متوف��������رًا على املعرف��������ة التي 
تؤهله للوصول إلى هذه األحكام 
والفتاوى، حت��������ى يكون حكمه 
على وفق الوجهة الش��������رعية، 
الن أث��������ار هذا الحكم ال يمكن 
إزالتها إن أخطأت وصدرت 
على خاف الحكم الشرعي، 
ت��������زوج اثن��������ان وبينهم  فإذا 
حرمة مؤبدة أو مؤقتة أو إن 
الزوجة لم تكن محا للزواج 
الش��������رعي ف��������ان العق��������د باطا 
وآثاره َصعٌب إزالتها خصوصًا 
إذا أثم��������ر ال��������زواج ع��������ن أوالد فان 
هؤالء من آثار وطئ الش��������بهة وليس 
من فراٍش صحي��������ح، أو قد يكون الحكم أخطأ 
بطاق غير ش��������رعي وتتزوج امل��������رأة املطلقة، 
فان زواجها زنا وحملها س��������فاح وهذه اآلثار 
ستبقى مؤثرة في نفس االبن الذي كان ثمرة 
هذا الزواج الباط��������ل، وال يمكن إزالتها بينما 
الخط��������أ في األح��������كام القضائية ف��������ي القضاء 
املدني أو اإلداري ممكن تداركه بإبطال الحكم 

القضائي وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
 كذلك في الوقف فان القضاء يتناول األحكام 
التي حددت اختصاصه ف��������ي النظر بقضايا 

الوقف عند إنش��������اء الوقف وفي مجال اإلدارة 
في التولية ) الترش��������يح ، التعيني ( وحمايته 
من االعتداء بالنسبة لألعيان املوقوفة وكذلك 
في مرحلة انتهاء الوقف بالتصفية او رجوع 
الواقف في األبواب التي يس��������مح بها القانون 
وفي الوق��������ف جوانب عقائدي��������ة وعبادية الن 
الوقف ويرى البعض انه وس��������يلة من وسائل 
التقرب ال��������ى الله )عز وجل(  الن الوقف بذاته 
ليس عبادة وان كان يش��������ترط فيه القربة الى 
الل��������ه تعال��������ى بينما ي��������رى آخ��������رون إن الوقف 
بذات��������ه عبادة الن العبادة تش��������مل كل األعمال 
الصالحة وإنم��������ا تنظمها فقط وهذا التمييز 
بني األمرين بحاجة إلى دراية ومعرفة فقهية 
لم يوفرها القانون النافذ وإنما آراء وفتاوى 
الفقهاء ، وه��������ذا هو مكمن خصوصية العمل 
القضائ��������ي ف��������ي األح��������وال الش��������خصية، مم��������ا 
يدعونا إل��������ى العناية األكبر به��������ذا النوع من 
القضاء من خال تكثي��������ف التأهيل للعاملني 
في��������ه مثلما نحت��������اج إلى االهتم��������ام بالتأهيل 
عند اإلعداد إلش��������غال املناصب القضائية الن 
قض��������اء األحوال الش��������خصية ل��������ه خصوصية 
تختلف عن غيره من التخصصات القضائية 
عل��������ى وفق ما تقدم ذكره، فضا عن املؤهات 
األخ��������رى التي يج��������ب أن يتوف��������ر عليها الذي 
يتصدى للعمل القضائي ومنها القدرة على 
االس��������تقراء واالس��������تنباط واالجتهاد وإدراك 
روح النص��������وص القانوني��������ة عب��������ر التفس��������ير 

املتطور لألحكام القانونية.

اجتهت اغلب التشريعات 
لتوفير احلماية القانونية 

لسمعة وشرف اإلنسان 
واعتباره االجتماعي من 

خالل النص على جترمي فعل 
القذف والسب في قوانينها 

العقابية إليجاد حالة من 
الردع القانوني ملن يفكر في 

ارتكاب مثل هذه اجلرائم ايا 
كانت وسيلة ارتكابها سواء 

من خالل الصحف او البرامج 
التلفزيونية او من خالل 

شبكة االنترنت ومواقع 
تواصلها االجتماعية كالفيس 

بوك.

القاضي سالم روضان الموسوي

خ�ضو�ضية العمل يف ق�ضاء الأحوال ال�ضخ�ضية

للقضاء أهمية كبيرة أضفت عليه 
القداسة والتبجيل ألنه مثّبت احلقوق 

وضامن ممارستها، وال يوجد مفصل 
قضائي له أهمية اكبر من املفصل 

اآلخر، الن كل حق مقرر لألفراد محل 
تقديس دستوري على وفق أحكام 

الفصل األول من الباب األول من الدستور 
النافذ، كما منع تعديلها أو املساس بها 

إال بالطريق الذي جعل من الدستور 
جامدًا وعلى وفق حكم املاد )126( من 

الدستور النافذ.
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لدى التدقي��������ق واملداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مق��������دم ضمن املدة القانونية 
قرر قبوله ش��������كا وعند عطف النظر على الق��������رار املميز وجد ان االدلة املتحصلة 
من وقائع الدعوى تكف��������ي الدالانة املتهم )ي( وفق احكام املادة )3/ب( من قانون 
غس��������يل االموال رقم 93 لس��������نة 2004 لذا قرر تصديق قرار االدانة اما بش��������ان قرار 
العقوب��������ة فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون مما يس��������توجب نقضه اذ 
ان املادة املذكورة من قانون غس��������يل االموال تعاق��������ب بغرامة ال تزيد على اربعني 
ملي��������ون دينار عراقي او ضعف قيمة املال املس��������تعمل ف��������ي التعامل ايهما اكثر او 
الحب��������س مدة ال تزيد على اربع س��������نوات او كاهما وبالتالي فان املحكمة ملزمة 
عن��������د الحكم بعقوبة الغرامة ان تحكم بضعف قيمة املال املس��������تعمل في التعامل 

وال يجوز لها ان تحكم باقل من ذلك اذا وجدت ان املال املذكور يزيد على اربعني 
مليون دينار وملا كانت قيمة املال املس��������تعمل في التعامل بلغ مجموعه )مائتان 
وواح��������د وس��������بعون مليون( دوالر امريكي ت��������م تحويلها خ��������ارج البلد دون جلب 
بضاعة مقابلها مما يقتضي ان تكون الغرامة املحكوم بها ضعف املبلغ املذكور 
وليس عش��������رة مايني دينار كما جاء بالقرار املميز ل��������ذا قرر نقض قرار العقوبة 
واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها التباع ما تقدم وتشديد العقوبة املفروضة 
بالغرامة وفقا لنص املادة )3( انفة الذكر من قانون غس��������يل االموالوصدر القرار 
باالتفاق استنادا الحكام املادة )259/أ/4( االصولية في 17/ربيع االول/1437ه� 

املواف�ق 2015/12/28م.   .

املبدأ

القرار

املحكمة ملزمة عند الحكم بعقوبة الغرامة ان تحكم بضعف قيمة املال املستعمل في التعامل وال يجوز لها ان تحكم باقل من ذلك اذا ما 
وجدت ان املال املذكور يزيد عن اربعني مليون دينار وفق احكام املادة )3/ب( من قانون غسيل االموال املرقم 93لسنة 2004 .

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئ��������ة 
املوس��������عة الجزائية في محكمة التمييز 
جن��������ح  محكم��������ة  أن  وج��������د  االتحادي��������ة 
النزاه��������ة ق��������ررت بتاري��������خ 2015/10/13 
أحالة الدعوى الخاصة باملتهم الهارب 
)ع ج ح( إل��������ى محكم��������ة جن��������ح مدين��������ة 
الص��������در حس��������ب االختص��������اص النوعي 
ق��������ررت األخي��������رة عرض املوض��������وع على 
محكم��������ة اس��������تئناف بغ��������داد/ الرصافة 
االتحادية/ الهيئ��������ة التمييزية لتحديد 
الدع��������وى  بنظ��������ر  املختص��������ة  املحكم��������ة 
وأصدرت األخيرة قرارها بالعدد 922/
ج��������زاء/2015 ف��������ي 2015/12/30 بإحالة 
الدعوى إلى محكمة التمييز االتحادية 
للبت ف��������ي تحدي��������د املحكم��������ة املختصة 
نوعي��������ًا بنظ��������ر الدع��������وى، ول��������دى النظر 
ب��������أوراق الدع��������وى من لدن ه��������ذه الهيئة 
يتضح ب��������ان التحقيق مع املتهم املذكور 
جرى وفق أح��������كام امل��������ادة 459 عقوبات 

وقد تم إحالته إلى محكمة جنح النزاهة 
وف��������ق تل��������ك امل��������ادة وان املته��������م ليس من 
املوظفني عليه وحي��������ث ان الجرائم التي 
تخص هيئة النزاهة بالتحقيق فيها تم 
تحديده��������ا بموجب املادة )1( من قانون 
هيئ��������ة النزاهة رقم 30 لس��������نة 2011 وان 
جريمة س��������حب الصك ب��������دون رصيد لم 
تك��������ن من بني تلك الجرائ��������م لذا فان نظر 
الدع��������وى يكون م��������ن اختصاص محكمة 
جنح الص��������در ويخرج م��������ن اختصاص 
محكم��������ة جنح النزاهة علي��������ه قرر إحالة 
الدع��������وى الخاصة باملته��������م املذكور إلى 
محكم��������ة جن��������ح الص��������در لنظره��������ا وفق 
القانون وإش��������عار محكمة جنح النزاهة 
بذلك وص��������در القرار باالتفاق اس��������تنادًا 
ألحكام املادة )13/أواًل-ب/2( من قانون 
التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 
املعدل في 20/جم��������ادي األولى/1437ه� 

املواف�ق 2016/2/29م.

القرار

الجرائ��������م التي تخص هيئة النزاهة بالتحقيق فيها تم تحديد بموجب املادة )1( 
من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وان جريمة سحب الصك بدون رصيد 

لم تكن من بني تلك الجرائم.

املبدأ

لدى التدقيق واملداولة من قبل الهيئة املوسعة 
الجزائي��������ة ملحكمة التميي��������ز االتحادية وجد أن 
محكم��������ة التحقي��������ق املركزية ق��������د طلبت تحديد 
املحكم��������ة املختص��������ة بنظ��������ر األوراق التحقيقية 
الخاص��������ة باملته��������م )م م ط ع( املحالة عليها من 
وزارة الدفاع/ دائرة املش��������اور القانوني العام/ 
مديري��������ة االدع��������اء الع��������ام العس��������كري بكتابه��������ا 
بالعدد )7/ادعاء/108938/10( في 2015/12/2 
وحيث ان هذه الهيئة تختص بالنظر بالنزاع 
الحاص��������ل ح��������ول تعيني االختص��������اص في نظر 
الدعوى الذي يقع ب��������ني محكمتني جزائيتني م 
13/أواًل/ب/3 م��������ن قانون التنظي��������م القضائي 
رقم 160 لس��������نة 1979 املعدل. وحيث ان التنازع 

الحاصل بني محكم��������ة التحقيق املركزية وبني 
جهة تحقيقيه من غير املحاكم وحيث إذا وقع 
تنازع في االختصاص بني جهتني أو أكثر من 
جه��������ات التحقيق فيحال التن��������ازع إلى محكمة 
التمييز االتحادية لتصدر قرار بتعيني الجهة 
املختصة م 55/أ م��������ن قانون أصول املحاكمات 
الجزائية لذا تكون الهيئة الجزائية في محكمة 
التميي��������ز االتحادي��������ة ه��������ي املختص��������ة بالنظ��������ر 
ف��������ي التنازع الحاص��������ل لذا قرر إحال��������ة األوراق 
التحقيقي��������ة إليه��������ا إلص��������دار الق��������رار املناس��������ب 
فيها واإلش��������عار إلى محكمة التحقيق املركزية 
بذلك وص��������در القرار باالتف��������اق في 20/جمادي 

األولى/1437ه� املواف�ق 2016/2/29م.

ل��������دى التدقي��������ق واملداول��������ة م��������ن الهيئة 
محكم��������ة  ف��������ي  الجزائي��������ة  املوس��������عة 
التميي��������ز االتحادي��������ة وج��������د أن قاضي 
محكم��������ة تحقيق الكرادة ق��������رر بتاريخ 
2015/12/27 أحالة األوراق التحقيقية 
إل��������ى  ع(  ع  )م  باملش��������تكي  الخاص��������ة 
محكم��������ة التحقيق املختص��������ة بقضايا 
حقوق اإلنس��������ان في الرصاف��������ة إلكمال 
التحقيق فيها اس��������تنادًا ألحكام املادة 
املحاكم��������ات  أص��������ول  قان��������ون  م��������ن   53
الجزائية وبتاري��������خ 2016/1/19 قررت 
املحكم��������ة األخيرة ع��������رض األوراق على 
محكم��������ة التميي��������ز االتحادي��������ة لتعيني 
القاضي املختص ول��������دى عطف النظر 
على األوراق وجد ان املش��������تكي املذكور 
ادعى تعرضه للتعذيب من قبل ضابط 
تحقي��������ق ويدعى )عمي��������د م( ومن خال 

ما تقدم يتض��������ح ان األوراق التحقيقية 
من الش��������كاوى املتعلقة بقضايا حقوق 
اإلنس��������ان وحس��������ب البيان الصادر من 
مجل��������س القضاء األعل��������ى املرقم 5/ق/أ 
واملؤرخ في 2014/1/11 لذا قرر تعيني 
قاض��������ي محكم��������ة التحقي��������ق املختصة 
بقضايا حقوق اإلنس��������ان في الرصافة 
للنظ��������ر ب��������األوراق التحقيقي��������ة وإكمال 
التحقي��������ق فيه��������ا حس��������ب االختصاص 
النوع��������ي وإي��������داع األوراق التحقيقي��������ة 
لديه وإش��������عار محكمة تحقيق الكرادة 
بذلك اس��������تنادًا لنص املادة )13/أواًل/
ب/2( من قان��������ون التنظي��������م القضائي 
رق��������م 160 لس��������نة 1979 املع��������دل وصدر 
20/جم��������ادي  ف��������ي  باالتف��������اق  الق��������رار 

األولى/1437ه� املواف�ق 2016/2/29م. 

املبدأ

املبدأ

القرار

القرار

املبدأ

ل��������دى التدقي��������ق واملداولة لوح��������ظ ان الطعن التمييزي مق��������دم ضمن املدة 
القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كا وعند عطف النظر عل��������ى القرار املميز وجد 
انه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ان االفعال املنس��������وبة للمتهم )م( ال 
ينطبق عليها وصف الجرام التي تنطبق عليها احكام قانون العقوبات 
وتحدي��������دا امل��������ادة )331( منه وانم��������ا تتعلق بممارس��������ة املوظف لواجبات 
وظيفت��������ه وبالتالي ف��������ان االخال الحاص��������ل بواجب��������ات الوظيفة ان صح 
وقوع��������ه من املتهم املذكور وعلى ضوء ما نس��������ب ف��������ي هذه الدعوى يكون 

محكوم��������ا بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لس��������نة 
1994 املعدل ولعدم التزام الق��������رار املميز وجهة النظر القانونية املتقدمة 
ق��������رر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وكون الفعل املس��������ند اليه 
ال يق��������ع تحت طائلة اي ن��������ص عقابي لذا قرر الحك��������م ببرائته من التهمة 
املوجهة اليه وصدر القرار باالتفاق اس��������تنادا الح��������كام املادة )259/أ/6( 
وبدالل��������ة املادة )182/ب( االصوليتني ف��������ي 2/ربيع االول/1437ه� املواف�ق 

2015/12/13م.   

  ان االخال الصادر بواجبات الوظيفة ان صح وقوعه من التهم يكون محكوما بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لس��������نة 
1991 املعدل .

القرار

يح��������ال التنازع في االختصاص الحاص��������ل بني محكمة التحقيق وبني جهة تحقيقية من غير 
املحاك��������م الى الهيئ��������ة الجزائية في محكمة التميي��������ز االتحادية لتصدر ق��������رارا بتعيني الجهة 

املختصة م55/أ من قانون اصول املحاكمات الجزائية.

االوراق التحقيقي��������ة املتعلق��������ة بتعرض املش��������تكني للتعذيب م��������ن قبل ضباط 
التحقيق تنظر من قبل محكمة التحقيق املختصة بقضايا حقوق االنس��������ان 
وحس��������ب البيان الصادر من مجلس القضاء االعلى املرقم 5/ق/أ واملؤرخ في 

.2014/1/11

لدى التدقيق واملداولة لوح��������ظ ان الطعن التمييزي مقدم ضمن املدة 
القانوني��������ة قرر قبوله ش��������كا وعند عط��������ف النظر على الق��������رار املميز 
وجد انه صحيح وموافق للقانون لاسباب التي استند اليها وجاء 
منس��������جما مع احكام امل��������واد )10 و 44 و 1/46( من قانون حماية حق 
املؤل��������ف رقم 3 لس��������نة 1971 املع��������دل الت اعطت للمؤل��������ف حق مراجعة 
املحكمة املختص��������ة لدفع االعتداء الواقع عل��������ى حقوقه وبالتالي فان 
اقامة الش��������كوى م��������ن املميز اضافة لوظيفته ال س��������ند له م��������ن القانون 
خاص��������ة وانه قد م��������ارس حقه وفق اح��������كام قانون انضب��������اط موظفي 
الدول��������ة والقطاع العام رقم 14 لس��������نة 1991 املعدل وتم توجيه عقوبة 
)لف��������ت النظ��������ر( للمتهم املذك��������ور لذا ق��������رر تصديق الق��������رار املميز ورد 
الطعن املقدم بش��������انه و تحميل مقدمه الرس��������م املدفوع وصدر القرار 
باالتفاق اس��������تنادا الحكام امل��������ادة )259/أ/8( االصولية في 19/ربيع 

االول/1437ه� املواف�ق 2015/12/30م.   

املبدأ

القرار

ان املمي��������ز ق��������د مارس حقه وف��������ق احكام قان��������ون انضباط موظفي 
الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 املعدلوتم توجيه عقوبة 
لفت النظر للمتهم بالتالي فان اقامة الش��������كوى من املميز ال سند 

له من القانون .

لدى التدقيق واملداولة من الهيئة املوس��������عة 
الجزائي��������ة في محكم��������ة التميي��������ز االتحادية 
وجد أن محكمة جناي��������ات الكرخ/ه�1 قررت 
املرقمة  وبتاري��������خ 2015/8/23 وبالدع��������وى 
1037/ج2015/1 إلغاء التهمتني املوجهتني 
إل��������ى املتهم )ع ع ع( وفق أحكام املادة 1/440 
و2 و3 و4 من قانون العقوبات املعدلة بالقرار 
1631 لس��������نة 1980 واس��������تدالاًل باألمر رقم 7 
القسم 1/3 لس��������نة 2003 واإلفراج عنه لعدم 
كفاية األدلة عن جريمتي االشتراك مع متهم 
آخر مفرقة قضيته بس��������رقة داري املشتكيني 
كل م��������ن )ع( و )ر( والواقعت��������ني ف��������ي منطقة 
س��������بع البور. ول��������دى إمعان النظ��������ر في أدلة 
الدع��������وى وجد إنها تمثل��������ت باعتراف املتهم 
الصريح واملفص��������ل أمام القائ��������م بالتحقيق 

وقاضي التحقي��������ق وبتوفر كافة الضمانات 
القانونية وقد تعزز هذا االعتراف بمحضر 
كش��������ف الداللة والكشف واملخطط على محل 
الحادث وأقوال املش��������تكني والش��������اهدة وسن 
ه��������ادي باإلضاف��������ة إل��������ى القرائ��������ن القانونية 
األخرى وبذلك تكون وف��������ق الوصف املتقدم 
في أع��������اه كافية ومقنع��������ة للتجريم والحكم 
ويكون إصرار املحكمة على حكمها السابق 
لي��������س في محله لذا قرر نقض كافة القرارات 
الص��������ادرة بالدع��������وى وإعادة الدع��������وى إلى 
محكمته��������ا إلج��������راء محاكمة املته��������م مجددًا 
وف��������ق م��������ا تق��������دم وص��������در الق��������رار باالتف��������اق 
اس��������تنادًا ألحكام املادة )259/أ8-( من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية في 20/جمادي 

األولى/1437ه� املوافق 2016/2/29م. 

املبدأ

القرار

اعت��������راف املتهم الصريح واملفص��������ل امام القائ��������م بالتحقيق وقاضي التحقي��������ق وبتوفر كافة 
الضمانات القانونية واملعزز بمحضر كش��������ف الداللة والكش��������ف املخط��������ط على محل الحادث 

واقوال املشتكني والشهود اضافة الى القرائن القانونية تكون كافية ومقنعة للتجريم.
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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

ويّصل الكاتب في هذا الجزء إلى املكون األخير من 
مكونات الس��������لطة القضائية في العراق وهي هيئة 
االش��������راف القضائ��������ي، والتي كانت تس��������مى س��������ابقًا 
ب�"اإلشراف العدلي، وينطلق من النواة األولى لها في 
بيان تش��������كيل املحاكم الصادر بداية القرن املاضي، 
وكيف تش��������كلت بعد ذل��������ك دائرة تخت��������ص بتفتيش 
األمور العدلية، مرورًا بأول قانون للتفتيش العدلي 
الصادر في سنة 1960، والتشريعات الاحقة وصواًل 

إلى ما آل إليه الحال قبل العام 2003.
ويأتي بعدها على تش��������كيل هيئة اإلشراف القضائي 
بعد استقال القضاء عن السلطة التنفيذية في ضوء 
ما افرزه الدس��������تور العراقي النافذ وم��������ن قبله قانون 
ادارة الدولة العراقية املؤقت، مشيرًا إلى ابرز االسماء 
الت��������ي تولت هذه املهمة من القضاة وغيرهم، وش��������رح 
ايضًا اختصاصات الهيئة وأهدافها وأس��������س تحقيق 

هذه االهداف.

مراجعة لمكونات السلطة القضائية
وس��������بق للكاتب ان اس��������تعرض في الحلق��������ات األخيرة، 
تش��������كيات الس��������لطة القضائي��������ة االتحادي��������ة بداية من 
مجل��������س القضاء االعلى من خال ايجاز تش��������كيله ألول 
م��������رة في الع��������راق م��������رورًا بإلغائه وص��������واًل إلعادته إلى 

الواجهة مرة أخرى في العام 2003.
وانتقل املحمود بعد ذلك، إلى املحكمة االتحادية العليا 
بوصفها الهيئة القضائية األعلى في الباد املس��������ؤولة 
بالدرج��������ة األس��������اس عن النظ��������ر في دس��������تورية القوانني 
وبعض املس��������ائل األخ��������رى كالتنازع بني الس��������لطات في 
الباد واملصادقة نتائج االنتخابات وأجاب عن س��������ؤال 
جمع رئاستها ومجلس القضاء األعلى بشخص واحد، 
وم��������ن ثم انتقل إل��������ى محكمة التمييز االتحادية وس��������رد 

الهيئات املنضوية إليها.
 وبعده��������ا جاء ال��������دور على املحاك��������م االتحادية املرتبطة 
برئاس��������ات االس��������تئناف واملحاكم املتخصصة والسبب 
من وراء اس��������تحداثها، قبل أن يذهب إل��������ى االدعاء العام 
بوصف��������ه الجه��������ة املس��������ؤولة ع��������ن الرقاب��������ة على ق��������رارات 
القاضي، وش��������رح كيف اس��������تطاع القضاء العراقي، بعد 
استقاله في سلطة خاصة به، رفع الحيف والظلم الذي 
لحق بأعضاء االدعاء الس��������يما على صعيد املستحقات 

املالية ومساواتهم مع القضاة كًا حسب صنفه.

بيان 1917 لتشكيل المحاكم
ويع��������ّرج القاضي املحمود على نص الفقرة )1( من املادة 
الثاني��������ة والعش��������رين من بيان تش��������كيل املحاك��������م املؤرخ 
28/تش��������رين الثاني/1917، وذكر أن "ه��������ذه املادة ناطت 
مهمة )املش��������ارفة( على جميع املحاكم املدنية والشرعية 

ومراقبتها بوزير )العدلية(".
وفيم��������ا تحّدث الكاتب ع��������ن احقية محكم��������ة التمييز في 
")نظارة( عامة على ش��������غل جميع مادونها من االجهزة 
العدلي��������ة" خال تلك الحقبة، اس��������تدرك بالق��������ول "إن ذلك 

مقّيد ب�ما لوزير )العدلية(  من حق املراقبة".
وتابع املحم��������ود أن "على جميع ه��������ذه املحاكم التي هي 
دون محكم��������ة التميي��������ز أن تق��������دم إل��������ى االخي��������رة جميع 

البيانات التي تطلبها عن مجريات اشتغالها".
ون��������وّه إل��������ى أن ملحكم��������ة التمييز-آن��������ذاك- أن "تب��������دي الى 
وزي��������ر العدلي��������ة اقتراح��������ات ف��������ي جميع األم��������ور املتعلقة 

بالتنظيمات العدلية".

دائرة التفتيش لألمور العدلية
وأش��������ار املحمود إلى أن العام 1930 شهد " تشكيل دائرة 
التفتي��������ش لامور العدلية ف��������ي وزارة العدلية"، مردفًا أن 
"وزير العدلية أصدر بعد ذلك تعليمات تخص التفتيش 

العدلي وحملت الرقم )1( لسنة 1948".
ووفقًا له��������ذه التعليم��������ات، يقول الكاتب أنه تم تش��������كيل 
"هيئة تفتيش في دي��������وان وزارة العدل تتكون من ثاثة 

مفتشني".
وتاب��������ع أن "الوزير يتولى مس��������ؤولية اختيار املفتش��������ني 
من بني ح��������كام )قضاة( درجات الصنف االول أو الدرجة 
االولى من الصنف الثاني من أصناف الحكام"، مسترسًا 
أن "العراق تم تقس��������يمه إلى أرب��������ع مناطق لغرض أعمال 

التفتيش العدلي".
واعقب ذلك، بحسب القاضي املحمود "صدور تعليمات 

العدلي  التفتيش 
حملت الرقم )34( في العام 
1953"، مبين��������ًا أنه��������ا تضمن��������ت "توجيه 
املفتشني إلى وجوب ماحظة عدد الدعاوى املقامة، وما 

حسم منها خال السنة وأسباب عدم الحسم".
وافاد بأن "بقية املواد رس��������مت للمفت��������ش كيفية تفتيش 
اجه��������زة العدل االخ��������رى، والية التحقيق ف��������ي املخالفات 

املرتكبة من الحكام واملوظفني". 
ويسترس��������ل املحم��������ود أن��������ه "بعد نف��������اذ قان��������ون الخدمة 
القضائية رقم )27( لس��������نة 1945 ومرور أحد عشر عامًا 
على تطبيقه صدر القانون رقم )58( لسنة 1956 ) قانون 
الخدمة القضائية ( لتنظيم شؤون القضاء في العراق".

وأضاف أن "هيئة التفتيش العدلي تشكلت بموجب هذا 
القانون لتأخذ على عاتقها مس��������ؤولية مهمة التفتيش 

والرقابة على أداء القضاة والحكام في املحاكم.
ويلّخ��������ص الكاتب أهم االحكام املس��������تجدة ف��������ي القانون 
بأنه��������ا أع��������ادت "تألي��������ف لجن��������ة الح��������كام والقض��������اة وتم 

)لجنة أمور الحكام والقضاة(". تس��������ميتها ب�
ونبّه إل��������ى ادخال "رئيس هيئة  التفتيش العدلي عضوًا 
فيه��������ا الى جانب نائ��������ب رئيس محكم��������ة التمييز، وأحد 
كبار الح��������كام أو أحد كبار موظفي وزارة العدلية يعينه 

الوزير في مطلع كل سنة تقويمية".
وفق��������ًا للمحم��������ود فأن القان��������ون أبقى عل��������ى تولي رئيس 
محكمة التمييز للهيئة"، وذكر أنه "في حالة نظر اللجنة 
أمرًا من أمور القضاة يش��������ترك رئيس��������ا مجلس التمييز 

الشرعي عضوين في اللجنة".

أول قانون للتفتيش العدلي
واستطرد الكاتب أن "أول قانون للتفتيش العدلي صدر 
في الع��������ام 1960"، موضحًا أن "امل��������ادة األولى منه نصت 
على تأليف هيئ��������ة للتفتيش العدلي ف��������ي وزارة العدل"، 
مؤك��������دًا انه��������ا "تتألف م��������ن رئيس وعدد من املفتش��������ني ال 

يزيدون على تسعة".
وأض��������اف أن "ه��������ذه الهيئ��������ة تتول��������ى القي��������ام بالواجبات 
املنصوص عليها في القانون"، مبينًا في الوقت ذاته أن 
"وزي��������ر العدل هو املرجع املباش��������ر لرئيس وأعضاء هذه 

الهيئة بموجب القانون".
 لكن املحمود ش��������ّدد على أن "القانون ت��������م إلغاؤه في 18 
آب من س��������نة 1967"، وأفاد بأن "قان��������ون هيئة  التفتيش 

 بديا عنه".
ّ

العدلي  رقم )115( لسنة 1966 حل
وف��������ي مقابل ذلك ذه��������ب إلى أن "تط��������ور العمل القضائي 
وضمان��������ًا لتحقي��������ق العدالة في املحاك��������م واجهزة العدل 
االخرى بما ينسجم مع مواكبة تلك التطورات ووجوب 
وج��������ود رقابة واعي��������ة، صارت الحاجة ماس��������ة الى وضع 
تشريع جديد يتماشى مع تلك الضرورات فصدر قانون 

االشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979".

هيئة لاشراف القضائي بعد 2003
 وق��������ال املحم��������ود ايضًا إن��������ه "بالنظر 
ملرور فترة زمني��������ة غير قصيرة على 
وحص��������ول  القان��������ون،  ه��������ذا  ص��������دور 
وبني��������ة  هيكلي��������ة  ف��������ي  تغيي��������رات 
الس��������لطة القضائية، وخصوصا بعد 
االستقالية التي نص عليها دستور 
جمهورية العراق لسنة 2005 ، وبعد 
ان ألحق��������ت عدد م��������ن الدوائر العدلية 
ب��������وزارة الع��������دل، وتطوي��������ر أس��������لوب 
وضوابط العمل في هيئة اإلش��������راف 
القضائ��������ي بعد ان تغير اس��������مها من  
)هيئة األش��������راف العدلي(، الى )هيئة 

األشراف القضائي(".
واستند املحمود في معرض حديثه 
إلى "اح��������كام املادة )89( من دس��������تور 
 2005 لس��������نة  الع��������راق  جمهوري��������ة 
مجل��������س  دور  القتص��������ار  وبالنظ��������ر 
القضاء األعلى على  تنظيم ش��������ؤون 
القضاة وأعض��������اء اإلدعاء العام دون 

األجهزة العدلية األخرى".
وأشار إلى "حصر مهام هيئة األشراف 
القض��������اة وأعضاء  عل��������ى  القضائ��������ي 
اإلدع��������اء الع��������ام"، مش��������ددًا على"جوب أن 

يكون املشرف القضائي من القضاة".
وبع��������د أن تم إلحاق عدد من أجهزة العدل بوزارة العدل، 
ينبه الكاتب إلى ضرورة "إلغاء القانون السابق وإصدار 
قان��������ون جديد يتماش��������ى م��������ع دور اإلش��������راف القضائي 
باعتباره احد مكونات الس��������لطة القضائية وفقا للمادة 

)89( من الدستور".
واستطرد أن ذلك يأتي "وبما ينسجم مع املهمة والدور 
ال��������ذي يضطلع ب��������ه في تعزيز تلك االس��������تقالية،  ويعزز 

أسس بناء دولة القانون".

أبرز العاملين في هيئة التفتيش العدلي
ويس��������رد الكاتب بعض األسماء من القضاة الذين عملوا 
ف��������ي هيئ��������ة التفتيش العدل��������ي وهم: عب��������د الفتاح محمد 
سليم األورفلي، وعبد الحسني الطائي، وشوكت بابان، 
وكمال عمر نظمي، ورشيد باجان، وعبد الجبار القره 

غولي".
وإضافة إلى هذه األسماء عمل القضاة، بحسب املحمود، 
كل من "ومحمد زينل، وسامي عبد الحميد، وعبد القادر 
طه، وس��������اكن النوره جي، وخيري أمني الشماع، وطارق 

حسون املعموري، ومصطفى كاظم املدامغة".
ويش��������ير إل��������ى أن إلى كل م��������ن القضاة "حس��������ن عزيز عبد 
الرحمن، وفاروق ياسني العامر، وفاروق حمودة، وعبد 

الكريم الزهيري، وأحمد األعرجي، وحس��������ني أبو التمن، 
وناجي حبش، وعبد الحسني شندل، وقحطان الغريري، 

وسعدي صادق العبيدي" عملوا في الهيئة ذاتها. 
ويواصل بالقول إن "من بني املفتش��������ني العدليني من غير 
القضاة الذين كان��������وا يقومون بتفتيش الدوائر العدلية 
عدا املحاك��������م مثل دوائر التس��������جيل العقاري ومديريات 
أم��������وال القاصري��������ن الس��������ادة يون��������س املصل��������ح، وحام��������د 
الصكبان، وعبد العزيز الحساني،  ومحمد باقر محمد 

علي".
وتاب��������ع القاض��������ي املحمود أن "املادة 3/ خامس��������ا/ ب من 
قانون الهيئة أجازت تعيني عدد من املشرفني لإلشراف 
على أجه��������زة العدل – عدا املحاكم واإلدع��������اء العام – من 
بني موظفي ال��������وزارة من الدرجة األولى الحاصلني على 

شهادة البكالوريوس في القانون".
وأوضح الكاتب أن ذلك يكون شريطة ان يتمتع املشرف 
ب�"الكفاي��������ة القانوني��������ة واإلدارية عل��������ى أن ال تقل خدمته 

ف��������ي أجه��������زة ال��������وزارة عن 
عش��������ر س��������نوات متصل��������ة، 
ويت��������م تعيين��������ه بمرس��������وم 
جمهوري بناء على اقتراح 

من الوزير".
"هيئ��������ة  إن  ويسترس��������ل 
االش��������راف العدل��������ي كان��������ت 
قبل 2003/9/17  تختص 
على  واألش��������راف  بالرقابة 
أعم��������ال: املحاك��������م املرتبطة 
العدل عدا محكمة  بوزارة 
العام،  واإلدع��������اء  التمييز، 
األخرى  الع��������دل  وأجه��������زة 
عدا مركز الوزارة ومجلس 
شورى الدولة، إضافة إلى 
املوظفني املخولني س��������لطة 

قضائية". 

اختصاصات الهيئة وأهدافها 
وأسس تحقيقها

 املحمود أن "هيئة االشراف العدلي تألفت بموجب 
ّ

وبني
قانون االش��������راف العدلي رقم 124 لسنة 1979 من رئيس 
ونائبني للرئيس وعدد كاف من املشرفني العدليني، من 

القضاة ومقرها في بغداد".
وأك��������د أن "الهيئ��������ة تتولى بموج��������ب هذا القان��������ون مهمة 
الرقابة واألشراف على أعمال املحاكم كافة � عدا  محكمة 
التميي��������ز � وعل��������ى أعم��������ال املوظف��������ني املخولني س��������لطات 
قضائية كما تتولى التحقيق  في الش��������كاوى التي تقدم  

إليها وترفع تقاريرها الى مجلس القضاء".  
وتطرق الكاتب إلى أهداف القانون وفقًا للمادتني األولى 
والثانية منه وهي أن املادة األولى والثانية من القانون 

تضمنت  هذه األهداف".
وق��������ال إنه��������ا لضم��������ان "قي��������ام املحاك��������م وأجه��������زة العدل 
بواجباتها ف��������ي تطبيق القوانني واحت��������رام مضامينها 
لتحقي��������ق العدالة،  الوقوف على م��������دى مواظبة القضاة 
وموظف��������ي أجه��������زة العدل في حس��������م األم��������ور املعروضة 

عليهم من حيث حسن األداء والسرعة في االنجاز".
ومن بني اهدافه يحددها املحمود بأنها ل� " التعرف على 
ما يعترض املس��������يرة العدلية م��������ن معوقات وما يقع فيه 
منتسبو أجهزة العدل من أخطاء واقتراح الحلول الكفيلة 
بعاجه��������ا، متابع��������ة تنفيذ خطط وزارة الع��������دل لتطوير 
أجهزتها وإتاحة الفرصة لوقوفها على معوقات العمل 
وما يصادفه منتسبوها من صعوبات ومشاكل، فضًا 
عن تش��������خيص العناصر الكف��������وءة ذات الصفات املميزة 

تمهيدا إلحالها في املراكز التي تناسبها".
اما عن االس��������س التي يعتمدها القانون لتحقيق اهدافه، 
أورد املحمود أنها ب�"إرش��������اد وتوجيه القضاة وموظفي 
أجهزة العدل إلتباع أفضل 
الصيغ في أداء واجباتهم، 
الرقابة على حس��������ن األداء 
املؤدى،  الجه��������د  وتقيي��������م 
والتنبي��������ه ال��������ى األخط��������اء 
والس��������لبيات التي قد تقع 
واقت��������راح  العم��������ل،  أثن��������اء 
معالجتها وسبل  أسلوب 

تجنبها".
كما تتضمن االسس وفقًا 
على  "الوقوف  للمحم��������ود 
م��������دى ح��������رص منتس��������بي 
أجهزة العدل في املحافظة 
في  الت��������ي  األم��������وال  عل��������ى 
عهدتهم أو التي تقع تحت 
كفاية  وتقييم  إش��������رافهم، 
أجه��������زة العدل ف��������ي انجاز 
أعمالها، وتقديم املقترحات والتقارير التي تساعد على 
تطورها نحو األفضل، إضافة إلى عقد الندوات الدورية 
م��������ع منتس��������بي أجه��������زة العدل ملناقش��������ة أس��������لوب العمل 

وتذليل املعوقات".

ما جاء به قانون المرحلة االنتقالية 
والدستور

وأورد املحمود أن "الباب السادس من قانون ادارة الدولة 
العراقي��������ة للمرحل��������ة االنتقالية الصادر ف��������ي 2004/3/8 

نص على احكام السلطة القضائية".
وينقل م��������ا جاء في نص املادة الخامس��������ة واالربعني من 
القانون ب� "يتم إنش��������اء مجلس أعلى للقضاء يتولى دور 
مجلس القضاة. يش��������رف املجلس األعل��������ى للقضاء على 
القضاء االتحادي ويدير ميزانية املجلس، يتش��������كل هذا 
املجل��������س من رئي��������س املحكمة االتحادي��������ة العليا، رئيس 
ونواب محكم��������ة التميي��������ز االتحادية، ورؤس��������اء محاكم 
االس��������تئناف االتحادي��������ة، ورئيس كل محكم��������ة إقليمية 

للتمييز ونائبيه".
وبموج��������ب ه��������ذه امل��������ادة فأنه "يت��������رأس رئي��������س املحكمة 
االتحادية العليا املجلس األعلى للقضاء وفي حال غيابه 

يترأس املجلس رئيس محكمة التمييز االتحادية".
 وي��������رى الكاتب أن ذلك التش��������كيل عززه م��������ا نصت عليه 
مانصت عليه املادة )89( من دس��������تور جمهورية العراق 
لس��������نة 2005، التي تضمنت "تتكون الس��������لطة القضائية 
االتحادي��������ة م��������ن مجل��������س القض��������اء األعل��������ى، واملحكم��������ة 
االتحادية العليا، ومحكم��������ة التمييز االتحادية، وجهاز 
االدع��������اء الع��������ام، وهيئة األش��������راف القضائ��������ي، واملحاكم 

االتحادية األخرى".
تاري��������خ  إيج��������از  صفح��������ات  الكات��������ب  يط��������وى  وبه��������ذا 
واختصاص��������ات مكونات الس��������لطة القضائية االتحادية 

املنصوص عليها في الدستور النافذ.
وس��������يعّرج املحمود في ما بقي من كتاب��������ه على الدوائر 
االدارية واملالية املرتبطة بهذه السلطة، واملهام االعامية 
ودور كل منه��������ا وفقًا للرؤية الجدي��������دة التي يتمتع بها 

القضاء العراقي بعد العام 2003.
وبعد ذلك، ينطلق إلى س��������رد املكونات العدلية املرتبطة 
بالجه��������ات التنفيذي��������ة من خال ايجاز مه��������ام كل واحدة 

منها واهمية دورها في املجتمع العراقي.

الكاتب يستعرض "التفتيش العدلي".. وصواًل إلى تشكيل "اإلشراف القضائي"

القا�ضي املحمود يوثق اأ�ضخم مو�ضوعة لتاريخ "الق�ضاء يف العراق"
اس��تقاللية مكون��ات الس��لطة القضائي��ة االحتادي��ة الدس��تورية ع��ّززت وج��ود الهيئة

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 التاسع

يتبع

 أشار احملمود إلى أن العام 1930 شهد 
"تشكيل دائرة التفتيش لالمور العدلية 

في وزارة العدلية"، مردفًا أن "وزير 
العدلية أصدر بعد ذلك تعليمات تخص 

التفتيش العدلي وحملت الرقم )1( 
لسنة 1948".

ّ

مدخل هيئة االشراف القضائي


