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خارطة طريق إصالح القضاء
( تعديل قوانين نافذة و تشريع قوانين جديدة لضمان نزاهة و إستقالل القضاء )
أصبح جليا ً بأن القضاء مصاب بالفساد فالجميع بإستثناء الفاسدين يشكون من عدم نزاهة القضاء و حتى المرجعية
الدينية أعلنت ذلك و دعت إلى إصالح القضاء .فلقد بلغ األمر بالقضاء أن يحكم على المتنفذين الذين يسرقون المليارات
بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ مقابل تأمينات مقدارها  200دينار و الحكم على طفل بعمر  8سنوات سرق  4علب
مناديل ورقية بالسجن لمدة سنة.
و من األسباب الرئيسية لفساد القضاء تبعية اإلدعاء العام و هيأة اإلشراف القضائي لمجلس القضاء األعلى و القيود
القانونية على مقاضاة الفاسدين و التشريع القانوني الذي يبيح إصدار القرارات القضائية بشكل سري.
و أدناه اإلجراءات الالزمة إلصالح القضاء و ضمان نزاهته و إستقالله .و هذه اإلجراءات تستند لقوله سبحانه و تعالى
" َو َما كَانَ َربُّكَ ِليُ ْه ِلكَ ا ْلقُ َر ٰى ِب ُ
ص ِل ُحونَ " (هود  )117و قول الرسول األعظم صلى ال ّلـــه عليه و على آله
ظ ْل ٍم َوأ َ ْهلُ َها ُم ْ
و صحبه و سلم "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا
عليه الحد ،وأيم اللّـــه ،لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ،و كذلك هي تستند بما جاء في الدستور في
المادة  5بأن الشعب مصدر السلطات و المادة  19بأن التقاضي حق مصون و مكفول للجميع و أن جلسات المحاكم
علنية و المادة  20بأن للمواطنين رجاال ً و نساء ً حق المشاركة في الشؤون العامة و المادة  87بأن السلطة القضائية
تتوالها المحاكم على إختالف أنواعها و درجاتها و المادة  128بأن القوانين و األحكام القضائية تصدر بإسم الشعب.
و اإلجراءات الالزمة إلصالح القضاء و ضمان نزاهته و إستقالله:
 -1تعديل المواد  61و  89و  91من دستور جمهورية العراق و المادتين  2و  3من قانون مجلس القضاء األعلى
لغرض:
أ -فصل اإلدعاء العام عن مجلس القضاء األعلى و إلحاقه برئيس الوزراء بإعتباره المسؤول التنفيذي األول للدولة
ليستطيع أن يقوم بتطبيق القانون و إقامة العدل و أن يكون عين الشعب على نزاهة القضاء .فاإلدعاء العام يمثل
الشعب و الشعب هو سيد القضاء و ليس تابعا ً له.
ب -فصل هيأة اإلشراف القضائي عن مجلس القضاء األعلى و إلحاقها بمجلس النواب لمراقبة حسن قيام القضاة و
أعضاء اإلدعاء العام بواجباتهم و تطبيق القانون.
 -2تعديل المادتين  209و  223من قانون المرافعات المدنية لتحويل جلسات محاكم التمييز من سرية إلى علنية.
 -3تعديل المادة  219و إلغاء المادة  220من قانون المرافعات المدنية ليكون باإلمكان الطعن بكافة قرارات محكمة
التمييز.
 -4تعديل المادة  7من قانون اإلدعاء العام ليستطيع اإلدعاء العام الطعن بكافة قرارات المحاكم المخالفة للقانون.
 -5إلغاء المادة  130من قانون أصول المحاكمات الجزائية ألنها تبيح لقاضي التحقيق أن يغلق أي دعوى بدون
محاكمة علنية و بشكل سري حتى لو كان المتهم سرق مليار دوالر.
 -6إلغاء المادتان  199و  200من قانون أصول المحاكمات الجزائية و المادة  - 7ثالثا ً من قانون اإلدعاء العام ألنها
تبيح لرئيس اإلدعاء العام أن يطلب من محكمة التمييز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة مؤقتا ً أو نهائيا ً حتى لو
كان المتهم سرق مليار دوالر.
 -7إلغاء المادة  136من قانون أصول المحاكمات الجزائية ألنها تضع قيودا ً على مقاضاة الفاسدين.
 -8إلغاء المادتين  286و  290من قانون المرافعات المدنية ألنهما تجعالن من المستحيل مقاضاة القضاة الذين
يخالفون القانون.
 -9تشريع قانون هيئة المحلفين من أبناء الشعب لتمارس عملها في محاكم الجنايات و اإلستئناف و التمييز و المحكمة
اإلتحادية العليا ليكون القرار بيد الشعب.
 -10تعديل المادة  222من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتفرض أن يقوم المشتكي و المتهم بالتوقيع على محضر
المحاكمة لمنع القاضي أن يكتب في المحضر أشياء غير حقيقية إنحيازا ً لطرف على حساب الطرف اآلخر.
 -11تعديل المادة  60من قانون التنظيم القضائي لتحويل محاكمة القضاة المخالفين للقانون من سرية إلى علنية.
 -12تعديل المواد  11و  12و  16من قانون التنظيم القضائي و المادة  1و  3من قانون اإلدعاء العام إلستحداث
محكمة إستئناف و تمييز و رئاسة إدعاء عام و هيئة إشراف قضائي في كل محافظة و إلستحداث محكمة التمييز العليا
و رئاسة اإلدعاء العام العامة و هيئة اإلشراف القضائي العامة لمنع إحتكار السلطة القضائية بيد فئة محدودة ،الذي
يؤدي للفساد ،و لتيسير إقرار الحقوق.
 -13تعديل المادة  91من دستور جمهورية العراق و المادة  3من قانون مجلس القضاء األعلى ألنها تجعل رئيس و
قضاة محكمة التمييز اإلتحادية و رئيس اإلدعاء العام و رئيس هيئة اإلشراف القضائي ،الذين يشكلون مجلس القضاء
األعلى ،هم وحدهم المسئولون عن ترشيح أنفسهم لمناصبهم ،و هذا يؤدي إلحتكار السلطة القضائية بيد فئة محدودة،
و الذي يؤدي للفساد ،و هو غير موجود إالّ في العراق ،و ليكون التعيين لهذه المناصب من قبل الشعب (مجلس
النواب).

