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قــضــايــا جــديـدة تــكــشّــفت تــشــيـر إلى
إمكانـية أن يكـون مسؤوال عن وفاة 62
نهورست و35 آخرين في مستشفى د
في مــســتـشــفى أولــدنـبــرغ حــيث كـان

يعمل ب العام  1999و.2005
ـانيا وكانت الـسلـطات الـقضائـية في أ
وصفت هذه الـقضيـة بأنها “فريدة في
تـاريخ اجلـمهـوريـة االحتـادية ”بـسبب

العدد الكبير للضحايا.
وبـحـسب الـبيـان االتـهامـي حقن نـيـلز
ـرضى الضـحـايا ومـعظـمهم هـوغيل ا
سنّ بجـرعات زائدة من عقاقير من ا
وت. طبية جلعلهم يصلون إلى حافة ا
ـتـهم كان ـثـلـو االدعـاء أن ا وأضـاف 
يـــعــلم بـــأن األدويــة الـــتي يـــعــطـــيــهــا
للمرضى قد تسبب أمراضا تتراوح من
احـتـمــال عـدم انـتـظـام ضــربـات الـقـلب
والــرجــفـان الــبــطـيــني إلى انــخــفـاض
ضــغط الـدم. وكـان يـفـعل ذلك لـسـبـبـ

ــطـــاف. ولم يــتم نـــفــسه فـي نــهــايـــة ا
الكشف عن الدافع وراء ذلك.
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ـاني نـيــلـز هـوغـيل ـمــرض األ ـثل ا  
الـــذي أقـــرّ بـــاإلجـــهــــاز عـــلى عـــدد من
ـلل أمــام الـقــضـاء ــرضى بــسـبب “ا ا
ة قتل بحسب بتهمة ارتكاب  97جر
ما أعـلنت النـيابة الـعامة في أولـدنبرغ

انيا. شمال أ
وفي حـال إدانــته سـيــصـبح الــشـخص
الـذي قتل أكـبـر عدد من األشـخاص في

انيا. أ
ـديـنـة وقـال مـتــحـدث بـاسم مـحـكــمـة ا
: لـــــوكـــــالــــة “فـــرانـس بـــرس االثــــنـــ
“ســنــحــاول أن تــبــدأ احملــاكــمــة خالل

العام احلالي.”
ـــمـــرض وســـبـق أن حُـــكم عـــلى هـــذا ا
الــبـالغ من الــعـمـر  41عــامـا بــالـسـجن
مـدى احلـيـاة لـقـتـله سـتّـة مـرضى لـكن

{ رومــا - (د ب أ) - قـتـل رجل زوجـته
في جـنـوب إيـطـالـيـا ثم أطـلق الـنار من
مــســـدسه في شــرفــة شـــــــقــته قــبل أن
يردي نفسه قتيال حسبما ذكرت وكالة
األنـــبــــاء اإليـــطــــالـــيــــة (أنـــســــا) يـــوم

. االثـــــــن
 وقـــــتـل الـــــرجل  48عـــــامــــــا زوجـــــته
بـالرصـاص في بلـدة بـيلـونا الـصغـيرة
شـمـالي نـابـولي ثم انـتـحـر في شـقته.
وذكـرت أنسـا أن الرجل قـبل أن يـنتـحر
ا أطـلـق الـنـار من شـرفـته عـشـوائـيـا 
تــــــســــــبب فـي إصــــــابــــــة خــــــمــــــســـــة

أشـــــــــخاص. 
وتـمـكـنت ابـنة الـرجل وهي فـتـاة تـبلغ
من العمر  14عاما من الـهرب وأبلغت
ـقـتل والـدتـها. ورغم أن ـارة  بـعض ا
السلطات حاولت حتى وقت متأخر من
مــــــســـــاء االثـــــنــــــ إقـــــنــــــاع الـــــرجل
بــاالسـتــسالم لــكـنـه أطـلق الــنــار عـلى

بغداد 

انيا في احملكمة الشخص األكثر دموية بأ
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“إظـهار قـدراته عـلى إنعـاشـهم لزمالئه
ــــــلل ”وفــــــقــــــا ورؤســـــــائه وطـــــــرد ا
العـــتــرافـــاته. تـــكـــشّــفت خـــيـــوط هــذه
الـقـضـيـة في الـعـام 2005ح فـاجأته
زمـيلـة له وهو يـحقن مـريضـا بعـقار لم
يصفه له األطباء. وحكم عليه في العام
 2008بـالـسجن سـبع سـنـوات ونصف

السنة بتهمة الشروع في القتل.
وأثـنــاء مـكــوثه وراء الـقــضـبــان صـار
ـعاجلـيـه الـنفـسـيـ في ـمـرض يـقـرّ  ا
الـــســجن عـن جــرائــمـه مــتــحـــدثــا عن
ـرضى أودى بـحـيـاتـهم خـمـسـ من ا
األمـر الـذي جـعل السـلـطـات تعـيـد فتح

التحقيق.
وفي  26شباط/فبراير من العام 2015
صــدر عـلـيه حـكم جـديـد وهـو الـسـجن
مدى احلياة بعدما أسفرت التحقيقات

. اجلديدة عن إدانته بقتل مريض
ـانـي نـيــلـز هــوغـيل خالل ـمــرض األ ا

إحدى جلسات محاكمته في 2015
تـلقي هـذه القـضية الـضوء عـلى اخللل
ــؤســســات الــصــحــيــة الـتـي كـان في ا
ـــمــرض يـــعــمل فـــيــهـــا إذ لم يالحظ ا
الـنـظام في أي مـنـها وجـود مـشكـلـة ما

في هذه الوفيات.
ـــاثـــلــة وســـبق أن أثـــارت قـــضـــايـــا 
ـانيـا واحـتـلت اهـتـمـاما واسـعـا فـي أ
رة ـشـهـد اإلعالمـي لـكـنـهـا ا صـدارة ا
األولى الـتي يصل فـيهـا عدد الـضحـايا

إلى هذا احلد.
فـفي الـعـام  2006حـكـم عـلى سـتـيـفـان
لـيتـير بـالسـجن مدى احلـياة لقـتله 28
مـريــضـا وقــبل ذلك بــعـام واحــد حـكم
ـرضة بـالـسجن خـمس سـنوات عـلى 
ألنـهـا أعــطت خـمـســة مـرضى جـرعـات

زائدة من أدوية أودت بحياتهم.
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اعــتــقــلت الــشــرطــة امــرأة اســتــرالــيـة
ووجـهت لــهـا اتـهـامــات بـقـتل ابــنـيـهـا
الـبـالـغ الـلـذين يـعانـيـان من إعـاقات
شــديـدة بــاالضــافـة إلـى تـعــذيب ابــنـة
ـرأة ( 51عـامـا) أخــرى. و اعـتــقـال ا
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النفاذ هو تطبيقه وتنفيذه حاال .
عجل هو تَمَّ تَنْفِيذُهُ عَلَى عَجَلٍ وَقَبْلَ الوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لِتَنْفِيذِه . ا

اصطالحـا: هـو جـواز تـنفـيـذ احلـكم او الـقرار او االمـر قـبل اكـتـسابه
الدرجـة الـقـطـعـية  وعدم تـأخـيـر تـنفـيـذه اذا مـا طـعن به اخلـصم باي
طريق من طـرق الـطعن الـقـانونـية  وهو اسـتثـناء من االصل الـقاضي
بعـدم جواز الـتـنفـيذ اال بـعـد اكتـساب الـدرجـة القـطعـية  ويعـد النـفاذ

ترتبة على الفصل في الطلب القضائي . عجل من اهم االثار ا ا
ــمـاطـلـة ــنع اخلـصم من ا ــعـجل هـو  واحلـكـمــة من تـشـريع الــنـفـاذ ا
وتاخيـر التنـفيذ بـاتباع طـرق الطعـن القانـونية رغم قـناعته بـحقانـية ما

قضت به احملكمة .
انواعه /

عجل على نوع هما : النفاذ ا
ادة 164 مرافـعـات مـدنـيـة على ( أ. اذا  .1قضـائـي : حيـث نصـت ا
دعى به  دعى علـيه باحلق ا بني احلكم عـلى سند رسمـي او أقرار ا
دعـى علـيه عن حـلف اليـم  وجب على احملـكـمة ان تـقرر او نكـول ا
عـجل ب. للـمحـكمة ان دعي شـمول احلـكم بالـنفـاذ ا بنـاء على طـلب ا
عـجل بشـرط الكـفالـة في احلاالت االخرى اذا تشمـل احلكم بالـنفـاذ ا
ــا يـســتـلــزم الـتــصـدي لــلـتــنـفــيـذ عــاجال كـاالشــيـاء ــدعى به  كـان ا
تسـارعة الفـساد او القـابلة لـلتـلف وفي هذه احلالـة يجب اخذ كـفالة ا
دعى عليه دعي بالشيء احملكـوم به واالضرار التي قد تـصيب ا من ا
ويقدمها عند تنـفيذ احلكم في دائرة التنـفيذ ). ومن هذا النص يتضح
ان هـذا الـنوع مـن النـفـاذ مـخـتص بـاالحـكـام الـتي يـصـدرهـا الـقـضاء
الـعــادي وال يـشـمـل الـقــرارات وال االوامـر عـلـى الـعـرائـض وان هـنـاك
عـجل وهذه حالـت يـجوز فـيـها لـلمـحكـمـة ان تشـمل احلكم بـالـنفـاذ ا

احلالت هي :
دعى 1- اذا كان الـدلـيل الثبـات الـدعوى هـو سـند رسـمي او اقـرار ا

دعى عليه عن حلف اليم  دعى به او نكول ا عليه با
ا يستلزم التصدي للتنفيذ عاجال  دعى به  2- اذا كان ا

عجل شرط هما : ويشترط في هذا النوع من النفاذ ا
عجل . دعي شمول احلكم بالنفاذ ا أ -طلب ا

ـدعى عـلـيه من الـضرر من ب -تقـد كـفـالـة لـضـمان مـا قـد يـصـيب ا
جراء الـتنـفيـذ في حالـة ابطـال احلكم او فـسخه او نـقضه من مـحكـمة

اعلى وهو مختص باحلالة الثانية.
ادة 165 مرافـعـات مـدنـيـة عـلى ( الـنـفاذ 2- قانـونـي: حيـث نصـت ا
عجـل واجب بقـوة القانـون الحكـام النـفقـات والقـرارات الصادرة في ا
سـتعـجلة  واألوامر الصـادره على العـرائض وتقوم  احملـكمة واد ا ا
مبـاشرة بـتنـفـيذ قـرارها ويـجوز تـنـفيـذها بـواسطـة دائـرة التـنفـيذ عـند
االقـتضـاء ) ومن هـذا الـنص يـتـضح ان هـذا الـنـوع من الـنـفـاذ شامل
الحـكـام الـنـفـقـات والـقـرارات واالوامـر عـلى الـعـرائض وغـيـر مـخـتص
ـثال فال ـسـائل جـاءت عـلى سبـيل احلـصـر ال ا بواحـدة مـنـهـا وهذه ا
ـعجل ـسائل مـشمـولة بـالنـفاذ ا يجـوز التـوسع في تـطبـيقـها  وهذه ا
بــحـكـم الـقــانــون ســواء نــصت عــلى ذلك احملــكــمـة ام لـم تـنـص وهـذه

سائل وهي :  ا
أ -احكام النفقات 

ستعجل  ب -القرارات الصادرة من القضاء ا
ت -االوامر على العرائض 

عجل / اثار النفاذ ا
ان مراجـعة طـريق من طرق الـطعـن القـانونـية ال يـؤخر تـنفـيذ مـا شمل
رفوع اليها الطعن بتأخير التنفيذ عجل ما لم تقرر احملكمة ا بالنفاذ ا
ادة 165 مرافعات مدنية والتي تنص نطوق الفقرة  2 من ا استنادا 
قررة في الـقانون ما لم ( ال يؤخر هذا الـتنفـيذ مراجعـة طرق الطـعن ا

رفوع اليها الطعن خالف ذلك ).  تقرر احملكمة ا
رقم 45 لسنة 1980 ادة 53 من قانـون التـنفيـذ ا كما وقـد نصت ا
على (( اوال/ يـجـوز تـنفـيـذ احلكـم خالل مدد الـطـعن الـقانـونـية اال ان
التنفيذ يؤخر اذا ابرز احملكوم عليه باستشهاد بوقوع االعتراض على
احلكم الغيابي او االستئناف او بوقوع الـتمييز اذا كان احلكم متعلقا
عجل اذا ـشمـول بالـنفـاذ ا بعـقار . ثانـيا/ أ. ال يـوقف تنـفيـذ احلكم ا
كان متعـلقا بـالنفـقة عند الـطعن به امام احملـكمة اخملـتصة . ب. يوقف
الـتـنــفـيـذ فـي جـمـيع االحــوال اذا صـدر قـرار من احملــكـمـة اخملــتـصـة
ادة جـاءت بـاحـكـام بعـضـهـا يـتفق مع بذلك..)) وهـذا يـعـني ان هـذه ا
ادة 165 مرافعات والبعض االخر يـختلف معها وهذه الفقرة 2 من ا

االحكام هي:
تفق عليها : 1- االحكام ا

أ -تنفيذ حكم النفقة ال يتأخر عند الطعن به امام احملكمة اخملتصة .
ب -صدور قـرار بـتأخـير الـتـنفـيـذ من احملكـمة اخملـتـصة بـنـظر الـطعن
طـعون به حـكما او سيؤدي الى تـأخيـر تنفـيذ مـا طعن به سـواء كان ا

قرارا مستعجال او اوامر على العرائض .
ـادة 53 تـنــفـيـذ ولـم تـأت بـحــكم يـخـص الـقـرارات ت -لـقــد سـكــتت ا
ستـعجـلة واالوامـر على العـرائض وهذا يـعني انـها مـشمولـة بالـنفاذ ا

ادة 165 مرافعات . وجب ا عجل  ا
2- االحكام اخملتلف عليها :

ـادة 164 ـوجب ا ـعــجل  ـشــمـولـة بــالـنـفــاذ ا ان تـنـفــيـذ االحــكـام ا
مرافعات ال يتأخر عند الـطعن به بطرق الطعن باالحكام  في ح انه
ادة 53 تنفيـذ يتاخـر تنفيـذ االحكام عنـد الطعن بـها بطريق وجب ا
ال االعتـراض عـلى احلـكم الـغيـابي او االسـتـئنـاف ان كـان مـتعـلـقـا 
منـقول والتـميـيز ان كـان متـعلـقا بـعقار  وحيث ان قانـون التـنفـيذ هو
عمول رافعات فحكم قانون التنفيذ هو ا قانون خاص والحق لقانون ا

به الن اخلاص يقيد العام  والن الالحق ينسخ السابق. 

لـلـمـحـكـمـة..... وان كـان لـيس من الـنـظـام
العام

2- الـتاكـد من تـوفر شـروط الـدعوى وهي
مرافعات ادة   5   \       4 اخلصـومة ......ا
واالهـلـيـة وفـقا لـقـانـون رعايـة الـقـاصرين
صـلحـة . اي الفـائدة من الـدعوى ...... وا
ــــادة  6وعــــدم وجــــود شــــرط .....مــــادة ا
130مـدني او اجل او حتـكـيم او مـشـارطـة
الــتــحـــكــيم....كــمــا اشـــار الــيــهــا قــانــون

رافعات  ا
توفرة في 3- مالحظة السنـدات واالدلة ا
الـدعـوى وتقـدير قـيـمتـها الـقـانونـية وفـقا
للقانون االثبات رقم  107لسنة ........,1979
دعى عليهم 4- تعد الئحة الدعوى بعدد ا
ـصورة ومـرفقـة بهـا نـسخ من السـندات ا

.وموقع على كل نسخة
ادة 5- تـتاكـد احملكـمـة من الوكـاالت .....ا

 52مرافعات
 وعــمــا اذا  اكـمــال الــتـبــلــيـغــات وفــقـا
لـلـمـادة 13مـرافـقـعـات ومــا بـعـدهـا وعـلى
احملـامي مالحـظـة صـحـة الـتبـلـيـغـات ولة
احلق بــالـطــعن بــهـا بــالــتـزويــر اذا وجـد
واد الـقانونيـة التي اشرنا سببـا خالف ا

اليها
6- يشرع الـقاضي بسمـاع اقوال الطرف
واول من تــوجــة لــة واقـعــة الــدعــوى هـو
ــــدعي ا...... الــــبـــيــــنــــة عـــلـى من ادعى ا
دعي في واليـم عـلى من انكـر النه هو ا
دعواه وعـليه اثـبات مـايدعيه والن االصل
في نــطــاق احلــقـوق الــشــخــصــيـة االصل

البراءة للذمة من كل التزام
7- عـلى احملـامـي ان يـحـدد نــقـاط الـنـزاع
ويـهـيئ لـلدفـوع .......سـواء كـانت شكـلـية
ا......و مـوضـوعـيـة..... وضـرورة هـضـمـة
لـوقــائع الـدعـوى الـتي وكل بـهـا ......وهل
هي دعوى احوال شـخصية .وفـقا لقانون
االحـــوال الــشـــخــصـــيــة رقم  188لـــســـنــة
ادة  168مدني ..1959ام مسوؤلية عقدية ا

ن ـــكن االداء اال  هـــو فن وخـــطـــابـــة وال 
ـوضـوعـهـا ووفق مـا اسـتـعـد لـهـا وخـطط 

يلي :
1-  االســتـعــداد الـكــامل لــلـمــحــامي شـكال
ومـوضـوعــا وهـنـدامـا ......امــا. مـوضـوعـا
بـالـنسـبة لـلـمحـامي هو االسـتـعداد الـكامل
لــلــخـــوض في الــواقـــعــة ....واالســـتــعــداد
ذاكـرة .... اناء الـليل واطـراف النـهار .. بـا
ـلف للـوصـول  الى احلق بـاسهل وقـراءة ا
الــــطـــرق الــــقـــانــــونـــيــــة وقـــبل الــــوقـــوف
واالسـتـعداد امـام الـقضـاء بـروحيـة مـهنـية

عالية .
2- احملـــامي ســـفـــيـــر احلق الى الـــقـــضــاء
واالبــداع ...فــعـلـى احملــامي االحــاطـة بــكل
وكل الـيه ....وهضـمها تفـاصيل الـقضـية ا
ـرافـعات شـكال ومـوضـوعـا وفـقـا لقـانـون ا
ــعـدل .... مع ـدني رقم  83لــســنـة  1969ا ا
مالحظة اراء الـفقهاء ......وقـرارات محكمة

التميز
ــرافــعــة الـنــاجــحــة .....هي ان تــكـون 3- ا
سهلة اي بعيدة عن التكليف والتشنج لكي
ـكن الـوصـول الى احلق...... بـدون  جدل
امـــام احملــكــمــة ......بــدون ســـنــد قــانــوني
ووبــصــوت هــاد .....وبــنـفس مــطــمــئــنـة
......قـوامــهـا االسـتــعـداد خلــوض الـتـرافع

ثابة خطابة. فهي اذا 
ـرافـعــة واضـحــة في اقـنـاع 4- ان تـكــون ا

احملكمة على ضوء االدلة واالقناع 
5- ان تـــكــون صـــحــيـــحــة مـــســتـــنــدة الى
القوان  والدلة ال مجرد كالم ال معنى له.
تـعـة قـوال وفعال وتـصـرفا 6- وان تـكـون 

ستمع . .تعجب  ا
ثــانـــيــا ...  يـــجب عــلـى احملــامي مـــراعــاة
الشـكـليـة القـانـونيـة التـي يتـطلـبـها قـانون
ــرافـــعــات الـــذي اشــرنـــا الــيه عـــنــد رفع ا
الــدعـــوى كـــالــعـــنــوان.... ومـــحل االقـــامــة
....ومــــحل االمــــوال مـــوضــــوعـــة الــــنـــزاع
ـــكــاني .....والــتـــاكـــد من االخـــتــصـــاص ا

في ضـاحــيـة بـريــسـبـان جــنـوب الـبالد
االربعاء.

وكان هناك فـاصل زمني خمس سنوات
ب مقـتل االبنة ( 18عاما) واالبن (26
عـاما). و الـتعـامل في بـاد االمر مع
االثن على أنهما أقدما على االنتحار.
وقالت صحـيفة “ذا استـراليان ”إنهما

كانا يعانيان من إعاقات شديدة.
ـــرأة وأكــــدت الــــشــــرطــــة اعــــتــــقــــال ا
االسـتراليـة لكـنهـا لم تؤكـد تقـارير بأن

رأة هي والدتهم. ا
وقالت شرطـة والية كوينـزالند في بيان
ــرأة اعــتـدت بــشــكل خــطــيــر عـلى إن ا
ابــــنــــتــــهــــا ( 25عــــامــــا) فـي عــــدد من

ناسبات “على مدار عدة سنوات.” ا
و العـثور على جـثة االبن في مـنزلهم

ـاضي بـيــنـمـا  في تـمــوز/ يـولـيــو ا
ـراهـقـة في الـعـثـور عـلى جـثـة االبـنـة ا
مـنـزلهـمـا السـابق في أيـلول/ سـبـتمـبر
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ـانـية صـبـاح الـيوم أعـلـنت الـشرطـة األ
الثالثاء أنه  إلقاء القبض على تلميذ
يــشــتـــبه أنه قـــتل زمـــيــله فـي مــدرســة
ـديـنــة لـونـ بـواليــة شـمـال الـراين-

انيا. فيستفاليا غربي أ
وأوضــحـت الــشــرطـــة واالدعــاء الــعــام
صـبـاح الـيـوم أنه  تــوقـيف الـتـلـمـيـذ

القاصر للتحقيق معه .
ــة الـتي ولم تــتــضح خــلــفـيــات اجلــر
ـــدرســة “كــاتـه-كــولـــفـــيــتس وقـــعت 

الشاملة حتى اآلن.
ـبـاحث اجلـنـائـيـة مـسـؤولـيـة وتـولت ا

التحقيقات.
ة اليوم وبحسب بيانات وقعت اجلر
بـعـد الــسـاعـة الـثـامـنــة صـبـاحـا بـوقت

قليل .
انـيـة على وذكـرت صحـيـفة “بيـلد ”األ
مـوقـعهـا علـى اإلنتـرنت أن تـلمـيذا /14
عــامـــا/ طـــعن زمـــيــله  /15عـــامــا/ في
ــدرسـة الــواقـعـة بــالـقــرب من مــديـنـة ا

دورتموند.
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ـصـادفــة أو يـصـنـعــهم الـقـدر  وكل مـا هـنـاك أشـخــاص قـد تـصـنــعـهم ا
يحتاجه هذا النوع من األشخاص هو القليل من احلظ .

ولـكن أن تصنع القدر بـيدك فهذا يـحتاج إلى الكثـير من اجلهد واإلصرار
ثابرة  فالقدر اكبر من اإلنسان  ومن السهل على الكبير ان والـصبر وا
يـتحـكم بـالصـغـير ولـكن الـعـكس أمر صـعب جـدا  فاإلنـسـان يبـدأ حـياته
ضعـيفا ويـنهيهـا ضعيفـا .. وما ب الضـعف توجـد مرحلة الـشباب التي

هي عنفوان احلياة لديه وعليه استغاللها ليصنع قدره .
ـئـات من احملـامـ الـشـبـاب الذين هـذه األفـكـار راودتـني وأنا انـظـر إلى ا
ـلكـون أمامـها سالحـا سوى أصـبحت احلـياة أمـامهم صـخرة صـماء ال 
األظـافـر لـيحـفـروا طـريـقـهم وسـطـهـا  وقـد يـقـول قـائل إنـنـا مـررنـا بنـفس

الظروف في بداياتنا  فأجيبه :
هـنة مـتسـلحـون بشئ من الـثقـافة الـقانـونية الـتي كانت إنـنا دخلـنا عـالم ا
تـمنحها لنا كليات القانون باألمس وتـنصلت عنها اليوم  في بداياتنا كان
ـهنـة مـن خاللـنا هـنـاك جـيل من احملـامـ الـذين يـنـظـرون إلى مـسـتـقـبل ا
هنة لنـقف على أقدامنا فـقدموا لنا الدعـم والنصيحة وعـلمونا أخالقيـات ا
نـافـسـة على بـثبـات  أمـا الـيوم فـاجلـمـيع يـنظـر إلـيك بـع اخلـصـومـة وا
الـرزق اليسير ويتمنون ان تـزل قدمك ليشطبوا اسمـا من قائمة منافسيهم

 وشتان ماب النظرت .
وإذا أردنـا أن نستعـ بأفكـار علمـاء االقتصاد ونـظريتـهم حول ( العرض
ـشـكـلة  فـأعـداد احملـامـ تـزايدت والـطـلب ) سـنضع يـدنـا عـلى صـلب ا
ـعـقـبـ  –ضــبـاط بـشــكل مـهـول  يــشـاركـهـم في عـمـلــهم ( الـداللـ  –ا
الـشـرطة  –أصـحاب الـعالقـات والـنفـوذ ) يـقابـل ذلك محـدوديـة القـضـايا
وفـرص العمل . وهذا األمر كان شغلنا الشاغل في مجلس النقابة ((نقيباً
ومـجلـساً )) ألنـنا مـسؤولـون عن رعايـة زمالئنـا احملامـ وخاصـة أبنـاءنا
اجلـدد منهم  وألننا رجال القـانون فيجب أن تكون حلـولنا قانونية  وهذا
شروع قـانون احملـاماة اجلديـد الذي يـفتح آفاق مـا تمخض عـنه أعدادنـا 
الـعمل أمام احملامـ  بشكل يـسع اجلميع  وجـعلناه وسـيلة من وسـائلنا
لـتغيـير قدرنـا وقدر مهنـة احملاماة  فـمن أراد أن يغـير مصيـره ومستـقبله

نـحـو األفضل
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واستمـرت الدورة يومـ حيث قدمَ
فــيـهــا أســاتـذة أكــفــاء مـحــاضـرات

مكثفة .
فـــقـــد اخـــتـــارت الـــنـــقــابـــة رئـــيس
الـدورات الـتـدريبـيـة و عـضو هـيـئة
اإلنـتـداب حملاميّ مـحـافـظة مـيـسان
احملـامي  ســتـار الــربـيــعي لــيـكـون
ــرافــعــات مـــحــاضــراً في قـــانــون ا
ــدنــيـة كــمـا قــدم كـبــيــر مـحــقـقي ا
مــحــكــمــة الــرصـافــة  عــبــد الــكـر
عــجـالن مــحـــاضــراته في (غـــســيل
األموال) كـونها تـعتبـر مادة ساندة

لعمل احملام ... 
يــــجـــدر اإلشـــــــارة إلى أن هــــنـــالك
جــدوالً مــعــدا ســلــفــاً ألســتــضــافــة
مـــــحـــــاميّ الـــــعـــــراق من جـــــمـــــيع
احملـــافـــظـــات حـــسـب الـــدور الــذي
رسمته نقابـة احملام العراقي و
سـتتـكفـل النـقابـة بسـائر الـتكـاليف
الـــضــــروريـــة إلجنـــــاح مــــثل هـــذه

الدورات.
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اقـامت نـقـابـة احملـامـ الـعـراقـيـ
دورة تــطـويـريـة  حملـاميّ مـحـافـظـة
بـابل و ذلك عـلى قـاعة الـنـقـابة  في

بغداد 
واكــــــدت نــــــقـــــيــــــبـــــة احملــــــامـــــ
الــعــراقــيــــــــ احالم الالمي خالل
الـــدورة أهـــمـــيـــة الــدور الـــعـــلـــمي
عـرفي الذي يـجب أن يتـسلح به وا

احملامي العراقي.
 مــشــيـــرة إلى ضــرورة أن (يــعــرف
احملامي دوره األساس ليعمل طبقاً
ـــهــنـــة و الــعـــدالــة له في خـــدمــة ا
ـشاكـل التي تـسعى مـبيـنـة حجم ا
النـقابة لـتذليـلها وبـاخلصوص مع
الـتدفق الـهـائل ألعداد احملـام في
كل عـام). وخـالل حـديــثــهــا عـرجتْ
الالمي عـلى الـصـياغـة الـتـشريـعـية
لـقـواعـد الـسـلـوك الـتي تـنـظم عـمل

نقيب احملام تتحدث في الدورة التدريبيةاحملامي العراقي .

قاعة احملكمة مكان مهني في سوح القضاء

.........او مديونية .......او واقـعة قانونية
كـعـمل غيـر مـشروع وفـقـا للـمواد  186وما
ادة  233مدني بعدها او اثراء بال سبب..ا
او دعــوى عــيـــنــيـــة او تــصــرف قـــانــوني
كــوصـــيــة او مــيـــراث ....ومن االفــضل ان
يـعــتــمـد احملــامي .......عــلى اجلـواب......

وااليضاح بلوائح حتريرية
ـدد الـقـانـونـيـة الـواردة في 6- مـالحـظـة ا
ـادة  429ومـا ــدني الـتــقــادم ا الــقـانــون ا
بـعــدهـا و فـيـمــا يـخص رفع الــتـغـريـر مع
الغ او خياراالجـازة وايضا مدد التقادم
ـــســوؤلــيــة الــتـــقــصــيــريــة الــواردة في ا
ادة  232مدني ومالحظة مدد التقادم .....ا

كسب. سقط او ا ا

7- مالحـظـة احلاالت الـتي تـتـطلب تـوجـية
االنـــذار الــواردة فـي الــقــانـــون مــثـال عــنــد
الـفــسخ و بــخــضــوص الــتـنــفــيــذ بــطـريق
الــتــعــويض وضـمــان ة الــعــيـوب اخلــفــيـة

وفيما يخص االيجار...
ظهر االئق والواثق من حقة 8- الظهور با
والــشــجــاعــة الــقــانــونــيــة النــة يــدافع عن
العدالـة وعدم افساح اجملال الطـالة الفصل
في الدعوى اال اذا وجد مسوغ قانوني
9- يـجب ان يـكـون احملامي مـهـيـئا لـتـقد
ا فـيها قـامة  لوائح ايـضاحـية للـدعوى ا
الالئــــحـــة اجلــــوابـــيــــة وبـــامــــكــــان طـــلب
االستمهال لهذا السبب وان يكون احملامي

متوشحا برداء احملاماة

10- واخــيـرا ولــيس اخــرا هـو الــتــعـامل
ـهني واالخـوي بـ احملامـ ويجب ان ا
يكون تـعاونا اساس بسـط العدل واعطاء
كل ذي حـقـا حق بـصدور واسـعـة وعقـلـية
قــانــونـيــة تـعــلــو فـوق الــشـبــهـات .... اذا
ـظـلومـامـام مـنـصة احملـامـاة هي نـصـرة ا
الــــعــــدالــــة ....فـــهـي فن وعــــلم ....وان من
ارسهـا ان يكون مـلما باالطـار القانوني
والدستوري والدولي ...فـهو احسن سفير
ـــرافـــعـــة الـــنـــاجـــحـــة هي من لـــلـــحـق وا
اســتــجــمـعـت خــصــائص الــنــجــاح وفــقـا
لشروطها االربعة التي اشرنا اليها .....ان
تـكـون سـهـلـة ....وواضـحـة ....وصـحـيـحة

تعة في االسلوب واالداء . ....و
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