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 االهـداء
 

 
  أمني اهلل يف أرضه اىل

 -واىل ِٓ ٍِه ِمبٌُذ اٌؼٍىَ وأظهش ػجبئت األِىس

 اىل أثٍ  اٌغجطني احلغٓ واحلغني ) ػٍُهُ مجُؼب ً أفضً اٌصالح واٌغالَ ( 

واىل وً ِٓ عبس ػًٍ هنج أِري املؤِنني ػٍٍ ثٓ أثٍ طبٌت )ع( يف أظهبس احلك 

 ني ألذَ هزا اجلهذ املزىاضغ وحىُ ثبٌؼذي واىل وً املخٍصني واملزم

 

 

 

 حمّذ ػٍٍ ججبس ػٍُخ

 بصشَخـاٌن  –ؼشاق ـاٌ

3102َ 
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 شـكــر  و تــقـدٌـر
                                                  

 

اتقدم بالشكر والتقدٌر لكل من أسهم فً هذا البحث وشجعنا على كتابته         

ورفدنا بالمعلومات ومراجعتُه وطبعة من السادة ربٌس محكمة استبناؾ ذي قار 

د صالح هادي شنان وما كلمتهُ  التً تصدرت البحث األ حافزاً ومشجع القاضً فرق

 ودعم مشكور نعتز به .

والى جمٌع نواب ربٌس االستبناؾ الذٌن كانوا عونا لنا فً تسلٌط الضوء على 

الجانب القضابً والمفاهٌم القانونٌة فضال ً عن جمٌع قضاة محاكم مدٌنة الناصرٌة 

 ً فً يٌضا  مهمات المحاكم وعمل القضاة والمهمات الذٌن ساهموا أسهاما ً فاعال

الملقاة على عاتقهم ونذكر أسهام قضاة اإلدعاء العام الذٌن سماهم هللا بالخلق الرفٌع 

وتعاونهم الجاد وتسهٌل مهمتنا كذلك شكرنا الخاص للقاضً المتقاعد سمٌر عبد 

البحث وتحدٌث  الحسن علوان والقاضً ناظم حمٌد علك الذٌن تحمال أزر مراجعة

 وتصحٌح معلوماته ..

وشكرنا للمـوظفٌن الذٌن ساهموا بـبعض المعلومات وتقـدٌم اإلحصابٌات وشكرنا 

لألستاذ .د . حامد علً ؼٌالن . لمراجعتهُ  اللؽوٌة لهذا البحث وللجمٌع الذٌن أثبتوا 

مٌة واالخالق فعال ً أنهم أحفاد أجدادهم العظام الذٌن نهلوا الكثٌر من الرسالة اإلسال

العربٌة الحمٌدة والذٌن تمٌزوا بالوعً الثقافً والقانونً لهم جمٌعا ً شكرنا وتقدٌرنا 

 وهللا ناصرهم وهو السمٌع المجٌب .

  
 مقدم البحث 

 د علي جبار عليخمحم

 م62/5/6102الناصرية  / 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ما أن تقع ذاكرة المرء على مدٌنة الناصرٌة حتى تتبلور فً الذاكرة نشأة         

رٌدو وبدأت تتوالى ة من زمن أتلك المدٌنة العتٌد لى للحضارة فًالباكورة األو

م وسرعان ما 9661األحداث حتى تأسست تلك المدٌنة ) مدٌنة الناصرٌة ( فً عام 

توالت األحداث فٌها حتى قدر لها أن تكون صاحبة القرار لٌست على المستوى 

لمدٌنة عدد من الباحثٌن تارٌخ هذه ا قد ؼطىالمحلً فحسب بل أقلٌمٌا ً ودولٌا ًو

سٌاسٌا ً ويدارٌا ً وتارٌخٌا ً األ أنه ولألسؾ لم تتطرق األقالم الى تارٌخ القضاء فً 

مدٌنة وانه وبؽض النظر عما سلط الباحث من ضوء فً بحثه من األحداث فً الهذه 

ال بأس أن تكون اللبنة األولى وخطوة  لقضاء فً مدٌنة الناصرٌة األ أنهتارٌخ ا

 يذما قدمتُه السلطة القضابٌة من خدمات جلٌلة لهذه المدٌنة الشروع نحو االنفتا  ع

ٌمكن أن ٌتصور وجود مدٌنة كمدٌنة الناصرٌة بهذا التارٌخ العرٌق من دون  أنه ال

, أننً ألشد ُ على ٌد الباحث على هذه الخطوه متمنٌا ً له ُ  اً فاعالً وممٌز اً قضاء

 التوفٌق فً انجاز المزٌد من ذلك ...

 

 

 

 

 اٌمبضٍ 

 هبدٌ شنبْ فشلذ صبحل 

  االحتبدَخسئُظ حمىّخ اعزئنبف رٌ لبس  

36/5/3102 
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 مةاملقد

 

سطعت فً ساحة القضاء فً مدٌنة الناصرٌة نجوم زاهرة من قضاة          

الخلٌل علٌه  يبراهٌمومحامٌٌن وموظفٌن المعٌن ثبتوا العدل فً هذه المدٌنة )مدٌنة 

وعلى رسولنا األعظم أفضل الصالة والسالم ( المدٌنة التً تؽنى بها أؼلب الشعراء 

لقٌم العلٌا فسماهم المدٌنة التً تجلت بأبنابها اباء دالكتاب واألوكتب عنها الكثٌر من 

من أجدادهم العظماء  ق الرفٌع حٌث استمدوا مجدهم التلٌد( بالخل هللا )جل وعلى

 .ومن حضارتهم وتارٌخهم العرٌق والمشرق

طاقاتهم  وٌستثمرونمجد ٌمتلكون كل عوامل النهوض أبناء ذي قار هم صناع 

نشود لبناء مجتمعهم المدنً الفاعل والمتطور أملنا ً أن والنهوض والتقدم الملإلبداع 

) ذي قار المجد والقانون والتارٌخ  -ٌفٌض العطاء على أدٌم محافظة ذي قار

 والحضارة واألدب والفنون واإلبداع ( .

فً مدٌنة حاولنا فً هذا البحث جمع المعلومات القٌمة عن الجانب القضابً 

االستطالع عن كثب وتسلٌط الضوء على بعض لتقصً الحثٌث ووبعد االناصرٌة 

طعنا والحمد هللا من توثٌق بعض األسماء التً لمعت من قضاة وموظفٌن تاسالزواٌا 

تزال فً  ومحامٌٌن وبعض حٌثٌات الدعاوى النادرة وبعض المعلومات التً ال

من أبناء المدٌنة وتشكٌالت المحاكم األولى عند تأسٌس المدٌنة ذاكرة الطٌبٌن 

 ثمٌناً  ًتارٌخٌاززنا هذا البحث باإلحصابٌات والصور الشخصٌة لٌكون أرشٌفاً وع

 ٌفٌد األسرة القانونٌة والعدلٌة والمتتبعٌن فً هذا المجال .

سماء عدم ذكر جمٌع من عمل فً هذا المجال وعدم تسلسل االونعتذر مقدما ًعن 

من الجهات  حسب الحقب التارٌخٌة لعدم حصولنا على أدق المعلومات عنهم

أو ؼٌرها وينما عن طرٌق التقصً الحثٌث وما أفاد به القضاة  القضابٌة الرسمٌة

ال والموظفٌن القدامى وؼٌرهم ونأمل من الذٌن لدٌهم معلومات تفٌدنا فً هذا المج

 ها مستقبالً .من يضافة أو تصحٌح بؽٌة تثبٌت
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  -جاء هذا البحث فً عدة فصول منها:

عرٌؾ القضاء ومعنى القضاء وأهمٌته ُ والقضاء قدٌما ً وقبل وبه ت – الفصل األول

اإلسالم وفً الدولة اإلسالمٌة وأهم القضاة وفً الدولة األموٌة والعباسٌة والفترات 

 الالحقة ..

أحتوى على القانون وأهم القوانٌن التً عملت علٌها المحاكم فً  –الثانً الفصل    

 .العراق 

بداٌة تشكٌل المحاكم فً مدٌنة الناصرٌة وأسماء  ٌحتوي على –الثالث الفصل 

 العام . واإلدعاءالقضاة القدامى والجدد وأنواع المحاكم 

 دابرة تنفٌذ الناصرٌة –كتاب العدول  –العدل  –الرابع الفصل 

الحاسبة  األعالم القضابً , -شمل هذا البحث االجتماعً –لخامس الفصل ا

 الوظٌفٌة.االلكترونٌة , اإلحصاء , الكوادر 

الواردات والمصروفات  –الشهرٌة والسنوٌة  –اإلحصابٌات  .–سادس الفصل ال

 وؼٌرها.

ة بالفراض ذكر به القانون العشابري وأسماء بعض الذٌن اختصوا –سابع الفصل ال

 الدعاوى النادرة فً محاكم المدٌنة .فً مدٌنة الناصرٌة ومن 

 مثلً نقابة المحامٌٌن فً المحافظة .المحامون القدامى والجدد وم –ثامن الفصل ال

به بعض القوانٌن المهمة التً اعتمدنا علٌها فً و –حق تاسع وأخٌراً المالالفصل ال

 هذا البحث وبعض الصور .

عرفان للذٌن أناروا طرٌق العدل فً مدٌنة الناصرٌة الوبهذا نكون قد أوفٌنا جزء من 

 أنشاء هللا . دهذه المدٌنة الى سلم المجالتً نأمل أن ترتقً 
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 الفصل األول

 حمتويات الفصل
 انقضبء .   تعرٌف -1

 انقضبء .      يعنى -2

 انقضبء .   أمهٍت -3

 قدميب ً .   انقضبء -4

 اإلسالو .   قبم  انقضبء -5

 اندونت اإلساليٍت(.       ساليٍت ) أهى انقضبة يفاندونت انعربٍت اال     انقضبء يف  -6

 انعهد األيىي .        انقضبء يف -7

 انعهد انعببسً .       يف  انقضبء -8

 .                انقضبئً  وحركبث اإلصالح   –االحتالل انعثًبًَ  -9

 انقضبء انعراقً يف ضم االحتالل انربٌطبًَ -11
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   -:   انقضبء

والجمع القضاٌا والقضٌة مثله  هو الحكم والجمع األقضٌة -تعرٌف انقضبء يف     انهغت :

ي َحَكَم ومنه قوله تعالى ) وقضى ربك األ ( ٌقضً بالكسر )قضاًء( أ) وقضى 

 تعبدوا األ يٌاه (
9
 

 القضٌة  واالسمٌقضً قضاء وقضٌة  هوقضى علٌ

 ً فالن : أي جعل قاضٌا ً ٌحكم بٌن الناس وأستقض

َر  أمٌراً   وقضى األمٌر قاضٌا ً : كما تقول أمَّ

 وتقول قضى بٌنهم قضٌة وقضاٌا 

 والقضاٌا : األحكام واحدتها قضٌة 

 حكم وفصل  يذاٌقال قضى ٌقضً قضاء فهو قاض ٍ 

الشًء : أحكامه ويمضاؤه والفراغ منه ُ فٌكون بمعنى الخلق وقضاء 
2
 

وكل ما أحكم  والقضاء فً اللؽة على وجوه مرجحها الى انقطاع الشًء وتمامه

 تم أو اُدي أداء ً أو أوجب أو أُعلم أو أنفذ أو أمضً فقد قضً قالعمله ُ أو أُتم أو خ

                                                           
9
 . 975ص  سورٌة  –حمص  –للنشر  اإلرشاددار  –عربً  –محمد ابو بكر الرازي ) مختار الصحا  ( ,معجم عربً  

 هى بعٌون, المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ,د النبوي , الدكتورة سضاء فً العهنظام الق  2

 99بٌروت , ص  

, الطبعة الثالثة , لبنان ,.بٌروت , دار صادر 95لسان العرب , األمام أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم بن علً , الجزء   3

 .    966-967,ص 9114و
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وجاءت هذه الوجوه كلها فً الحدٌث وقضى القاضً بٌن الخصوم : اي قطع .بٌنهم 

 فً الحكم .

  3ورجل قضً  : سرٌع القضاء 

وٌىال وٍّخ ٌ عجمذ ِٓ سثه اىل أجً  ))والقضاء الفصل فً الحكم ومنهُ  قوله تعالى      

وم أي قطع أي لفصل الحكم بٌنهم ومنه قضى القاضً بٌن الخص ((ِغًّ ٌمضٍ ثُنهُ 

 بٌنهم فً الحكم .

 وقضى علٌه عهدا ً : أوصاه وأنفذه ومضاه الوصٌة وبه تفسٌر قوله تعالى 

  9أي عهدنا  (( ولضُنب اىل ثين إعشائًُ يف اٌىزبة ))

 وفً قضاء الحكومة الذي هو أحكامها ويمضاؤها ,

 والقاضً هو القاطع لألمور المحكم لها والجمع قضاة ,  

 قضٌة , جمع القضٌة : قضاٌا ضاء : أوجمع الق

 2 والمقاضاة مفاعلة من القضاء بمعنى الفصل والحكم وقاضاه رافعة الى القاضً  .

 

 

                                                           
9
 (4سورة االسراء االٌة ) 

2
 .   217-216تاج العروس , الجزء العاشر , بنؽازي , دار لٌبٌا  للنشر والتوزٌع ,ص  –السٌد محمد مرتضى  –الزبٌدي    
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أما  –هو أبرام األمر والفراغ منه ُ  –القضاء كما ورد فً اللؽة  -يعنى        انقضبء :

ى قال تعال –فً االصطال  فأن الكلمة المذكورة ترد ) لفصل الحكم بٌن الناس 

 [ثُنهُ جً ِغًّ ٌمضًوٌىال وٍّخ ٌ عجمذ ِٓ سثه اىل أ]
9
 

 الحكم ثل ذلك قواهم قضى القاضً بٌن الخصوم أي قد قطعمأي الفصل بٌنهم و

بٌنهم فهو قاضً 
2
 

ثُنهُ  فال وسثه ال َؤِنىْ حزً حيىّىن فُّب شجش]وقد ورد ذكر القضاة فً اآلٌة الكرٌمة 

[ضُذ وَغٍّىا رغٍُّب ب ً ممب لثُ ال جيذوا يف أٔفغهُ حشج
3
 

جاءت تلك االختالفات  يذوظهرت اختالفات حول تعرٌؾ محدد لكلمة )القضاء ( 

نتٌجة لورود الكلمة فً كتاب هللا المجٌد بمعان متعددة فقد جاءت بمعنى )الحكم ( 

 [فألضٍ ِب أٔذ لبضٍ ]كما فً قوله تعالى 
4

    

 [ّب لضً صَذ ِنهب وطشا ً فٍ] -كما فً قوله تعالىوجاءت بمعنى )االكتفاء( 
5
 

أما بخصوص تعرٌؾ  وفً اللؽة ذكرت بعض المعاجم أن القضاء هو )الحكم ( ))

( م9405هـ / 606 تفقد أوجزها المؤر  أبن خلدون ) ً اصطالحاكلمة القضاء 

للتداعً  الخصومات حسما ً للنزاع وقطعا ً هً منقب الفصل بٌن الناس فً] بقوله

 [ستندة على الكتاب والسنة وهو من الوظابؾ التابعة للخالفةباألحكام الشرعٌة  الم
6
 

                                                           
9
 94اآلٌة  –سورة الشورى   

2
 .  63,ص 2099, الطبعة الثالثون , سنة  اإلسالمٌةلجنة فً وزارة التربٌة , تارٌخ الحضارة العربٌة  

3
 65سورة النساء  اآلٌة   

4
 72سورة طه  اآلٌة    

5
  37سورة األحزاب  اآلٌة   

6
دراسة استعراضٌة للتشرٌعات القضابٌة فً العراق (  –) القضاء العراقً  ربٌس مجلس القضاء األعلى –القاضً مدحت المحمود  

 بحث منشور فً موقع االنترنت  .
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 أمهيت انقضبء
 

       

القضاء أمر الزم لقٌام األمم وحٌاتها حٌاة طٌبة ولنصرة المظلوم وقمع           

عن  ألمر بالمعروؾ والنهًاالظالم وقطع الخصومات وأداء الحقوق الى مستحقٌها و

ٌن واهل الفساد كً ٌسود النظام فً المجتمع فٌأمن ثالمنكر وللضرب على اٌدي العاب

كل  فرد على نفسه وماله وعرضُه وحرٌتهُ  فتنهض البلدان وٌتحقق العمران 

 ٌصلح دٌنهم ولو أنصؾ الناس أسترا  قضاتهم . وٌتفرغ الناس بما

سقط الوجوب عن أتفق الفقهاء على أن القضاء فرض كفاٌة أذ قام به بعض األمة 

ذا لم ٌقم به أحد منهم أثمت األمة جمٌعها اما كونه فرضا ًفلقوله تعالى          الباقٌن وأ

(  كونوا قوايني ببنقسط) 
9
 

وأما كونه على الكفاٌة وألن أمر الناس ال ٌستقٌم بدون القضاء فكان واجب علٌهم 

كالجهاد واإلقامة . 
2
  

 

 

 

 

                                                           
9
 .  935 اآلٌة–سورة النساء  

2
 البحث ) القضاء فً اإلسالم ( بحث منشور على اإلنترنت .–لجامع النوري فً السعودٌة أمام ا –علً عبد الرحمن الخرٌفً   
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 قدميب ً انقضبء
 

 

حضارات عرٌقة مازالت أثارها قابمة لحد  فً أرض مابٌن النهرٌن أتـشـن        

اآلن ومن تلك الحضارات ) الحضارة السومرٌة( فً جنوب العراق قبل اكثر من 

اإلنسان فً سبعة آالؾ سنة قد تمٌزت بتشرٌع العدٌد من القوانٌن التً نظمت حٌاة 

 العراق القدٌم وعالقاته بالدولة وبٌان حقوق الفرد وواجباته وضمان الحرٌات ...

وكذلك الحضارات البابلٌة التً نشأة فً وسط العراق فً مدٌنة الحلة ) محافظة 

بابل( التً كان أحد ملوكها )حمورابً ( الذي تمٌز بتشرٌعاته العدٌدة للقوانٌن ,وقد 

نقش على المسلة الشهٌرة التً عرفت بـ ) مسلة حمورابً ( فقد دونت علٌها  وّجد

واعتُبرت )الدستور (  ن العراقً بالمجتمع وبالدولةالقوانٌن التً نظمت عالقة اإلنسا

 الذي سارت علٌه الدولة فً ذلك الوقت .

كما شهدت الرقعة الجؽرافٌة التً تشؽلها ) ذي قار ( الٌوم وما جاورها مٌالد وأكبر 

حضارة فً العالم ومهد أولى أنتاجات البشرٌة التً أصبحت نواة لكل تقدم وتطور 

من  –أور نمو  –متخللة لساللة  أور وماتركتة ُ لنا سالالت , فً العالم منذ فجر ال

كورة التشرٌعات القانونٌة فً العالم , حٌث لم ٌحدثنا التارٌخ انتاجات ينسانٌة تعد ب

 يرساءعن أي مشرع وفً أٌة بقعة من بقاع العالم سبق ) أور نمو ( بتشرٌعاته أو 

ا ) مران وتؤكد ذالك مدٌنتٌة والعنصرو  المد وينشاءدعابم اولى الحضارات 

ب أثار و أور ( ومعالمها الشاخصة للعٌان الى وقتنا الحاضر هذا الى جان أرٌدو...

لكش  –راً ترصع صدر وبطابح العراق وسهوله ومنها المدن االخرى التً تعد در

وؼٌرها ( –الجوفً –السنكرة –
9
 

                                                           
9
 م .9165,مطبعة المٌناء  فً بؽداد ,سنة 2ل من مجموعة باحثٌن ذي قار بٌن الماضً والحاضر , صنق 
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 -صالحا  االتتمايٌ  والووانٌن  اال

ملوك كثٌراً بتنظٌم حٌاة المجتمع وحماٌة الحقوق وذلك عن أهتم الحكام وال       

طرٌق تشرٌع القوانٌن التً تحدد واجبات المواطن وتحقٌق نشر العدل بٌن أبناء 

 الشعب كافة بحٌث ال ٌستؽل القوي الضعٌؾ وال ٌعتدي الؽنً على حقوق الفقٌر.

سالالت فً أن أولى االصالحات االجتماعٌة فً العالم جاءتنا من عصر فجر ال

وثٌقة سومرٌة تعود الى أخر أمراء ساللة لكش االولى )أوروانٌمٌكٌن ( الذي حكم 

ق م ( أذ نجد فً هذه الوثٌقة تفاصٌل كثٌرة عن االحوال  2400)فً حدود سنة 

حكم وٌذكر هذا االمٌر السومري واطنٌن فً دوٌلة لكش قبل تسلمها الاالجتماعٌة للم

بشتى أنواع الضرابب والتً فرضها االمراء من قبله و أت هذا المواطن كان مثقالً 

الذٌن أستولوا بصورة ؼٌر شرعٌة على الكثٌر من االراضً الزراعٌة والممتلكات 

فرٌسة بأٌدي االؼنٌاء والجشعٌن , وٌذكر أنه  االتابعة للمعبد وأن المواطنٌن وقعو

ة الضرابب وفصل جبا على أٌدي المتنفذٌنضرب بشدة  عندما تسلم زمام الحكم

الى  وأعادالمسٌبٌن والؽى كثٌراً من الضرابب التً فرضها من سبقه من الحكام 

 الفقراء حقوقهم المشروعة ...

وتعد هذه المنجزات أقدم االصالحات االجتماعٌة التً عرفها التارٌخ
(9)

 .     

 

                                                           
9
 

 )
 .65, ص 2003نة د. فاضل عبد الواحد علً وآخرون ـ التأرٌخ القدٌم للوطن العربً ـ الطبعة الثالثة عشر س
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 ألذَ اٌمىأني املنظّخ املىزشفخ حلذ اِْ يف ثالد وادٌ اٌشافذَٓ

 

 

 ؽة السومرٌة .لمؤسس ساللة اور الثالثة وهو مدون بال –نمو أورقانون  - أ

خامس ملوك ساللة أٌسن التً أسسها اآلمورٌون فً  –قانون لبت عشتار  - ب

 ة السومرٌة أٌضا .من العراق وهو مدون باللؽالقسم الجنوبً 

الذي )الواقعة خراببها فً تل اسمر فً منطقة دٌالى (  –قانون مملكة أشتونا  - ت

فً تل حرمل فً منطقة بؽداد الجدٌدة وهذا القانون مدون باللؽة ُعثر علٌه 

 البابلٌة .

سادس ملوك ساللة بابل األولى وهو مدون باللؽة البابلٌة  –قانون حمورابً  - ث

على مسلة مجربة )موجودة اآلن فً متحؾ اللوفر فً بارٌس التً نهبها 

من أطول العٌالمٌون وحاولوا تحرٌفها وتعرؾ بمسلة حمورابً ( وٌعد 

 . اآلنوأكمل القوانٌن القدٌمة المعروفة لحد 

لقد نقش هذا القانون على مسلة من الحجر األسود وطولها ثمانً أقدام ٌظهر 

أمام آله العدل )شمس( ٌتسلم الشرٌعة منهُ  فً أعالها الملك حمورابً واقفا ً 

 من ثالثة أقسام ربٌسٌة هً  ٌتألؾوهذا القانون 

  ته ُ الى تشرٌع هذا كر حمورابً األسباب التً دفعفٌها ٌذو –المقدمة

فٌها القانون وأهمها تحقٌق العدالة االجتماعٌة بٌن أفراد الشعب وٌذكر 

 اإلصالحٌة التً قام بها .المدن المختلفة التابعة له ُ وأهم األعمال 
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  ( مادة تنظم شؤون المحاكم والقضاة 262المواد القانونٌة وعددها )

الجرابم الخاصة باألموال ويحكام األراضً والعقار وتتناول قضاٌا 

 االعتداءات وأحكاماً ووالمعامالت التجارٌة واألحوال الشخصٌة 

ا متفرقة فً شؤون الزراعة خاصة بذوي المهن األخرى وأحكام

 اٌا األجور واألسعار وؼٌرها .والثروة الحٌوانٌة وقض

  لقانونٌة المنظمة ٌؤكد فٌها حمورابً على أهمٌة األحكام ا –الخاتمة

س الى التً شرعها فً نشر العدل بٌن المواطنٌن كافة وٌدعو النا

   حرؾ أو ٌزٌل نصوصها .التمسك بها واللعنات لمن 

*أما بالد النٌل فلم تظهر القوانٌن المنظمة األ فً وقت متأخر قٌاسا ً 

لبالد وادي الرافدٌن , وكانت عبارة عن وثابق قانونٌة متفرقة وجدت 

كتابات القبور والمسالت تتعلق بمعاقبة الجناة والموظفٌن الذٌن فً 

ٌعملون وفق أهوابهم وقانون الضرابب ومن الجدٌر بالذكر أن 

الفرعون المصري هو المشرع الوحٌد ومصدر القانون .
9
 

 

 

 

 

 

                                                           
9
م , ص 2003نقل من ) د. فاضل عبد الواحد وأخرون ( , التارٌخ القدٌم لوطن العرب , وزارة التربٌة , الطبعة الثالثة عشر , سنة   

 )نقل(   . 65-66
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 انقضبء قبم  اإلسالم 
 

 

  

ٌن بالمعنى أن العرب قبل اإلسالم  لم ٌعرفوا سلطة تشرٌعٌة تسن لهم القوان   

 الحدٌث .

فكان شٌخ القبٌلة ) قاضٌها ( ٌحكم بٌن افرادها على وفق العرؾ والتقالٌد المستمدة 

 من التجارب والمعتقدات .

عاٌشهم من ومن  –والروم  –وكذلك كانت الشعوب المجاورة للعرب ) كالفرس 

م هناك من الرجال الذٌن تمٌزوا بالحكمة والعقل ٌت الٌهود والنصارى ( كان

اختٌارهم  كمحكمٌن لٌفصلوا فً الخالفات بٌن القبابل وؼالبا ً ما كانت أحكامهم 

مستندة على األعراؾ والتقالٌد والمأثور فكان العرؾ والتقالٌد بمثابة نصوص 

قانونٌة ؼٌر معروفة ورؼم ذلك نستطٌع القول أن القضاء فً ذلك الوقت كان 

تفرض تنفٌذ ٌستند الى سلطة  ال نهألطوعٌا ً ٌلجأ الٌه الناس أذا رؼبوا بذلك 

أحكامها .
9
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 المصدر السابق   –مدحت المحمود . بحث منشور فً االنترنت    
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 ء يف اندونت انعربيت االسالميتانقضب
 

 

األنبٌاء والرسل  ً مسٌرة طوٌلة وتضحٌات جسام وجهود مضنٌة تحملهاــف        

النضج ( ومن ناصرهم حتى بلؽت تلك الحركة اإللهٌة مرحلة )علٌهم السالم

حمد بن عبد هللا )ص( عندما أشرؾ اإلسالم والكمال على ٌدي الرسول األعظم م

 المحمدي دخلت البشرٌة مرحلة على ربوع الجزٌرة العربٌة وسطع النجم النبوي 

الحاملة  اإلسالمٌةحاسمة من التارٌخ تمٌزت بوجود الرسالة السماوٌة جدٌدة وحقبة 

 السماوٌةت الكمال والخاتمة لكل الرساالت لصفا
9
  

بٌن مٌة اهتماماً خاصا ً واستثنابٌاً ) بالقضاء لتحقٌق العدالة وقد أولت الرسالة اإلسال

بالقسط الرعٌة( ولقد وردت عدة آٌات قرآنٌة كرٌمة بخصوص القضاء والحكم 

)علٌهم السالم( كما جاء فً االٌة  أذ أنٌطت مهمة القضاء بالرسل و األنبٌاءوالحق .

 [بط مبب أسان اهلل والرىٓ ٌٍخبئنني خصُّبأٔب أٔضٌنب اٌُه اٌىزبة ثبحلك ٌزحىُ ثني اٌن]الكرٌمة
2
   

أٔب أٔضٌنب اٌُه اٌزىساح فُهب هذي ؤىس حيىُ هبب اٌنجُىْ اٌزَٓ أعٍّىا ]الكرٌمة  باآلٌةكما جاء 

[ٌٍزَٓ هبدوا واٌشثبُٔىْ واألحجبس مبب أعزحفظىا ِٓ وزبة اهلل 
3
 

وال رزجغ اهلىي فُظٍه ٌنبط ثبحلك ني اب جؼٍنبن خٍُفخ يف األسض فأحىُ ثَب داوود أٔ]وقوله تعالى 

[  ػٓ عجًُ اهلل 
4
 

                                                           
9
تبلٌػ اإلسالمً,النجؾ اآلشرؾ, , صدر عن مؤسسة شهٌد المحراب لل 3عظم , صالرسول األ –أٌة هللا السٌد محمد باقر الحكٌم  

 هــ  . 9424سنة 

2
 .  905سورة النساء , اآلٌة   

3
 . 44سورة المابدة , اآلٌة   

4
 26سورة ص , اآلٌة   
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واْ حىّذ ])ص(وقال سبحانه ُ وتعالى لرسوله العظٌم محمد بن عبد هللا 

[فأحىُ ثُنهُ ثبٌمغط اْ اهلل حيت املمغطني 
9
 

حزً حيىّىن ثُنهُ فُّب شجش ثُنهُ ثُ ال جيذوا يف فال وسثه ال َؤِنىْ ]وقوله تعالى 

 2[  ضُذ وَغٍّىا رغٍُّب ًأٔفغهُ حشجب ً ممب ل

أن مثل هذه الدالبل الربانٌة تشٌر الى أهمٌة القضاء , علٌه كان الرسول الخاتم 

محمد بن عبد هللا )ص( ٌقضً بٌن الناس وظهرت اهتماماته الواضحة عندما قلد 

أمٌر المؤمنٌن علً بن ابً طالب )ع( ومعاذ بن جبل القضاء فً الٌمن لٌعلموهم 

 الحالل والحرام وٌقضون بٌنهم بأحكام القرآن . ا لهماألحكام وٌبٌنو

 مصادر التشريع يف الدولة العربية اإلسالمية
  -:   أحكبيهى ببنرجىع اىل      اندونت انعربٍت اإلساليٍت يف      انتزو انقضبة يف

 الورآن الكرٌم .  .1

 . السن  النبوٌ  الشرٌف  .2

 . أتماع األم  .3

 . االتتهاد .4

د ان ورد للرسول األكرم )ص( قضاء أمٌر المؤمنٌن بع ] – سنن األولٌن .5

فٌمن وقعوا على جارٌة فً طهر واحد(  –) منه علً بن أبً طالب )ع( 

نا أهل البٌت من الحمد هلل الذي جعل فٌ –فأمضاه وأقر الحكم به وقال )ص( 

. [ٌعنً القضاء باإللهام –وسبٌله فً القضاء   (ع)ود ٌقضً على سنن دا
3
  

                                                           
9
 . 42سورة المابدة , اآلٌة   

2
 65سورة النساء , اآلٌة  

3
 . 36-35)قدس( عجابب أحكام أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب )ع( ص  السٌد محسن األمٌنً العاملً العالمة  
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الن الخلفاء حرصوا  فً العهد الراشدي ظهر استقالل القضاء - ضاء الواستوالل 

فً شؤونه من قبل الوالة لتحقٌق العدالة والدلٌل على تجنب التأثٌر علٌه أو التدخل 

سر فٌها الخلفاء األمور حسمت لصالح أصحاب الحق وخ على ذلك أن الكثٌر من

األمارة فً عهد عمر بن  كطرؾ فٌها , وقد أستقل القضاء عنواألمراء والوزراء 

الخطاب
9
. 

 من انقضبة يف اندونت اإلسالميت وزمن تىنيتهم املهمت

الناس فً الدولة الرسول األعظم محمد بن عبد هللا )ص( أول من قضى بٌن  .9

 العربٌة اإلسالمٌة .

أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب )ع( تقلد القضاء فً حٌاة الرسول محمد   .2

لٌمن وأشار الرسول الخاتم )ص( بقوله )أقضاكم بٌن عبد هللا )ص( فً ا

( كما قال فٌه الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب )اقضانا علً(لًع
2
فضالً عن  

فً أمارة الخلٌفة أبً بكر وفً أمارة الخلٌفة عمر بن الخطاب وفً  قضاءه

 أمارة الخلٌفة الثالث عثمان بن عفان وفً امارته أٌضا ً .

 ضاء فً حٌاة الرسول األكرم فً الٌمن .تقلد الق –معاذ بن جبل  .3

 تقلد القضاء فً أمارة الخلٌفة أبً بكر . –عمر بن الخطاب  .4

كان أمٌر اإلقلٌم ٌباشر القضاء بنفسه فً عمر بن الخطاب  الخلٌفة فً أمارة .5

أن توسعت حدود الدولة اإلسالمٌة عٌن الخلٌفة قضاة على وبعد  أول األمر

                                                           
9
 .  64م , ص 2099لجنة فً وزارة التربٌة , تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة , الطبعة الثالثون , سنة  

2
 65نفس المصدر, ص  
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.) مستقلٌن بسلطاتهم عن القضاء بٌن الناس  م ٌمارسون مهمةمختلؾ األقالٌ

 األمٌر( .

 (.ً عٌنه عمر بن الخطاب على الكوفة)أول قاض –سلمان بن ربٌعة الباهلً  .6

ٌعتبر أول قاضً معٌن لقاء أجر من قبل السلطة فً زمن عمر بن  -شرٌحا ً  .7

ٌتحاكم الخطاب عندما عندما عٌنه ُ قاضٌا ًعلى الٌمن ومرت ستة أشهر ولم 

ُه خصمان عاد الى الخلٌفة وقال ) أن الناس تناصفوا ولم ٌتخاصموا أمام

أمامً فطوٌت بساطً فعدة (
9
 . 

 استقضاه عمر بن الخطاب على البصره . -كعب بن سور   .6

 استقضاه عمر بن الخطاب على البحرٌن . -أبا هرٌرة  .1

 استقضاه عمر بن الخطاب على دمشق . -أبو الدرداء  .90

 قضاه عمر بن الخطاب على مصر .است -قٌس بن أبً العاص  .99

فقد أستمر حال القضاة  –أما فً عهد الخلٌفة الثالث عثمان بن عفان  .92

 على ما كان علٌه زمن الخلٌفة الثانً .

عٌنت الدولة أما زمن خالفة أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب )ع(  .93

التزموا فٌها بتطبٌق قواعد العدل والقضاء قضاة على جمٌع األمصار 

خ قٌم العدالة فً القضاء .وترسٌ
2

 

 

                                                           
9
 . 7/5/2093فً أفادنً بهذه المعلومة القاضً جلٌل عدنان الهاللً : قاض محكمة بداءة الناصرٌة  

2
 .  64م , ص 2099لجنة فً وزارة التربٌة , تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة , الطبعة الثالثون , سنة  
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 اٌمضبح يف اٌذوٌخ اإلعالُِخ 
 

حٌث كان الرسول األكرم محمد بن عبد هللا )ص( القاضً األول فً اإلسالم       

ٌتولى السلطة القضابٌة وٌتلقى وحً السماء وٌبٌن شرع هللا وعٌن بعض الصحابة 

 -والة وقضاة والذٌن تولوا القضاء من الصحابة :

 ؤمنٌن علً بن أبً طالب )ع( .أمٌر الم  .9

 معاذ بن جبل . .2

 أبو موسى األشعري . .3

 زٌاد بن لبٌد . .4

 العالء بن الحضرمً . .5

 عتاب بن أسٌد . .6

 عمرو بن العاص . .7

 معقل بن ٌسار . .6

 عقبة بن عامر . .1

 حذٌفة بن الٌمان . .90

 عمر بن الخطاب . .99

 زٌد بن ثابت .  .92

 9عبد هللا بن مسعود . .93

 

                                                           
9
 المدعً العام السابق فً رباسة استبناؾ ذي قار . –أفادنً بهذه المعلومة األستاذ سمٌر عبد الحسن علوان   
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بتت قدرة العرب المسلمٌن عن تسٌر القضاء وبشكل أث -تطور األجهزة القضابٌة : 

 -وهً :فاعل ومتطور من خالل الوظابؾ القضابٌة التً استحدثوها 

استحدثت لتطبٌق أسس العدالة  الحسبة كوظٌفة المدعً العام -: احلسبت  .9

وتنفٌذ مبدأ ) األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ( من هنا فً المجتمع 

تتوسط بٌن القضاء  ( ذات ارتباط بالقضاءكانت كوظٌفة ) الحسبة 

أساسً فً تنظٌم  اختصت بشكل والمظالم , فأن الحسبة كوظٌفة أدارٌة

احوال السوق , وفً أحادٌث الرسول األعظم محمد بن عبد هللا )ص( 

من ]أهتمام واضح بالسوق ومعامالت البٌع والشراء فٌه ومنه ُحدٌثه )ص( 

لصحابٌات ) الشفاء بنت عبد هللا العدوٌه( وقد ولٌت أحد ا [ؼشنا فلٌس منا 

 –طالب ع  ًعلى أسواق المدٌنة المنورة , كذلك كان األمام علً بن أب

سواق وٌنهً عن الؽش فً الكٌل والمٌزان وٌوصً أصحاب السلع ٌمر باال

بأخذ الحق ويعطاء الحق )وفً بداٌة العصر العباسً أولى المنصور 

أبو زكرٌا ٌحٌى  –اد وعٌن علٌها محتسبا ً اهتماماً بأسواق بؽد –العباسً 

بن عبد هللا(
9
  

وهو الذي ٌنظر فً كل حكم ٌعجز عنه ُ القاضً وهً  -: نبظس املظبمل .2

وظٌفة قضابٌة رفٌعة المستوى تنظر فً مظالم الناس المسببة من موظفً 

الدولة أو أجهزتها وقد ظهرت فً العهد الراشدي وتقلدها اناس ذو مكانه 

سالمٌة وفً اعلى المراتب مثل ) األمام علً بن ابً الدولة االرفٌعة فً 

مهمة تروى فٌه الظالمات وقد حظٌت هذه المؤسسة طالب ع( وقد اتخذ 

انوا القضابٌة بأهمٌة استثنابٌة واهتمام خاص من قبل الخلفاء أنفسهم وك

 رون بعض جلساتها ...  ٌتابعون تنفٌذ قراراتها وٌحض

                                                           
9
 .  61ص لجنة فً وزارة التربٌة , المصدر السابق ,   
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 يانقضبء يف انعهذ األيو
 

 

ن القضاة وعزلهم فً مختلؾ األقالٌم صار من سلطة الوالة حتى ٌان تعٌ        

رواتب القضاة حددها الوالة أنفسهم وذلك الن الدولة العربٌة اإلسالمٌة فً العصر 

فً أدارة أقالٌم الدولة األموي كانت قد اتسعت فأخذ الخلفاء بالنظام الالمركزي 

 ..ومن قضاة هذا العهد ..

 زمن الخلٌفة األموي عبد الملك بن مروان . –س األودي أدرٌ  .9

 

وفً العهد العباسً أدخلوا تطورا ً أساسٌا ً فً السلطة    -انعهد انعببسي  :انقضبة يف  

لخلفاء وحدهم فقوى مركز القاضً ٌن القضاة باٌعندما حصروا سلطة تع القضابٌة

الٌه من العاصمة  ترد فتُه عن األمٌر وصارت رواتبهفً األقالٌم واستقل بوظٌ

مباشرة , ولم ٌكتؾ العباسٌون بذلك بل طوروا اإلدارة القضابٌة بشكل دقٌق ومنظم 

 واستحدثوا الوظابؾ التالٌة .

( وهو الذي ٌشرؾ على قضاة الدولة كلها وٌراقب سٌرتهم فً  قاضً الوضاة)  -9

 ) القاضً أبو ٌوسؾ ( –قضاة فً العهد العباسً القضاء وكان أول قاضً 

 الرشٌد هارون –زمن الخلٌفة العباسً 
9

 

) أقضى القضاة ( وهو منصب قضابً أستحدث األ أنه أقل مكانه من منصب  -2

 قاضً القضاة .

                                                           
9
 .  66 -64لجنة فً وزارة التربٌة , المصدر السابق , ص  
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 يف اجلبنب انقضبئي     –ثمبني وحركت اإلصالحبث األحتالل انع

2-  

هــ قٌادة حملة  9636د أن أستطاع السلطان العثمانً مراد الرابع عام ـبع        

بعد انسحاب قوات الشاه منها والذي تعهد  –كبٌرة تمكن بها من احتالل بؽداد 

ن ( بعدم التدخل فً الشؤوم 9631/ ماٌس 97بموجب ) معاهدة زهاب فــً 

الداخلٌة للعراق وعدم التعرض للقالع والحصون الحدودٌة وعدم تشجٌع الحركات 

المناوبة للعثمانٌٌن فً شمال العراق وقد وضعت هذه المعاهدة األساس لكل 

وبالد فارس (المعاهدات الحدودٌة بٌن العراق 
9
 

أنجز السلطان محمود الثانً برنامج يصالحات وضعت فٌه الخطوط الربٌسٌة التً 

سار علٌها مصلحوا الدولة خالل القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرٌن 

المٌالدي ومنها ) اسس مدرسة للحقوق وظهرت فً عهدة جرٌدة الحكومة الرسمٌة ) 

تقرٌر وقابع ( كما أسس مجلس ) أحكام عدلً ( منح وظابؾ شبه قضابٌة معتمدة 

(  على القوانٌن الفرنسٌة و )أصدر قانونا ً للعقوبات
2
  

م خلفه السلطان عبد المجٌد األول ,  9631وبعد وفاة السلطان محمود الثانً سنة 

اإلصالحات فً الدولة العثمانٌة امتدت حتى سنة مرحلة جدٌدة من حركة  بدأتوقد 

) التنظٌمات ( وقد بدأت هذه الحركة بإعالن السلطان م ( عرفت باسم 9677 )

 لخانه ( . المسمى )خط شرٌؾ كو اإلصالحًالبٌان 

 

 
                                                           

هـ , الموافق 9430الحدٌث والمعاصر للوطن العربً , الطبعة الثامنة عشر , سنة د. مظفر األدهمً وآخرون , التارٌخ   9

 .  23م ,ص 2001

2
لطبعة السادسة والعشرون , لسنة الحدٌـث والمعاصر للوطن العربً , امظفر األدهـمً وآخرون , التارٌخ د.   

 .  40-31م , ص 2090
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لقد كان الهدؾ منه ُضمان حقوق جمٌع افراد الدولة العثمانٌة بصرؾ النظر عن 

معتقدهم الدٌنً أو اختالفهم القومً ومما جاء فٌه أن الحكومة ستقؾ ضد اي تهدٌد 

 ٌقع على حٌاة أو كرامة أو ملكٌة األفراد العثمانٌٌن .

 . علنٌةسٌحاكمون بصوره ن ٌٌوأن المتهمٌن سواء كانوا مجرمٌن عادٌٌن أو سٌاس

( ك مرسوم اصالحً أخر باسم )همابونكما صدر فً عهد السلطان عبد المجٌد كذل

ان القوانٌن  الى فٌه مجددا ً على المساواة بٌن األفراد وأشارم أكد 9656فــــً سنة 

 ٌن او اللؽة أو العنصر .فً الد االختالؾستطبق ضد الذٌن ٌمٌزون بسبب 

بحاجة الدولة الى اصالحات شاملة وأكد أن الخطوات الفعلٌة  وأعترؾ البٌان

ستتخذ إلعادة تنظٌم ) الشرطة والمحاكم ويدارة الوالٌات وجمع الضرابب ويصال  

التجارة الداخلٌة والمواصالت وتنظٌم األحوال المالٌة بواسطة مٌزانٌة سنوٌة 

من أنحاء الدولة  فً كثٌروكذلك تأسٌس المصارؾ (أال أنها بقت حبراً على ورق 

 العثمانٌة .

ٌز الذي صدر فً فه أخوه عبد العزم خل9669وبعد وفاة السلطان عبد المجٌد سنة 

ة الدولة وقد أكد حاج 9604هده مرسوم االصالحات والتنظٌمات الجدٌدة سنة ع

االستمرار فً حركة االصال  وخاصة فٌما ٌتعلق )بتأمٌن حقوق االهالً الى 

وقد  معاملة جمٌع الرعاٌا بدون استثناء وتنظٌم أدارة الحكومة( فً والتزام العدل

ة ( السلط اء ) السخرة ويساءة استعمالأكد المرسوم الجدٌد على الؽ
9
 

أثار حركة اإلصال  العثمانً فً العراق بشكل ونود اإلشارة الٌه بأن لم تظهر 

عراق بٌن واضح األ فً عهد الوالً العثمانً ) مدحت باشا ( الذي تولى حكم ال

اإلدارة الحكومٌة وٌعتبر م ( بدأ أعمالُه فً العراق بإصال  9672 -9661سنتً ) 

مدحت باشا فً طلٌعة )نظام الطابو ( أبرز يعماله اإلدارٌة واالقتصادٌة ولقد كان 

                                                           
9
 .   49د.محمد مظفر األدهمً وآخرون , المصدر السابق , ص    
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الوالة العثمانٌٌن الذٌن اهتموا بأمور ) الطباعة والصحافة ( فقد أسس مطبعة 

أول صحٌفة ظهرت فً العراق التً أستمر   راء (وأصدر ) جرٌدة الزوحكومٌة 

م وفً عهد مدحت باشا تم 9197صدورها حتى األحتالل البرٌطانً لبؽداد سنة 

والرمادي ( –بناء مدٌنتً ) الناصرٌة 
9
 

فً الوطن العربً حتى نهاٌة الحرب العالمٌة األولى عام  أستمر الحكم العثمانً

رة العثمانٌة أهتم العثمانٌون بتثبٌت دعابم م وخالل القرون األربعة من السٌط9196

حكمهم فقط ومنع العرب من أقامة كٌان سٌاسً مستقل لهم ومن أجل تسهٌل حكمهم 

 ات ومتصرفٌات مستقلة ومن أبرز هذهقَسَم العثمانٌون الوطن العربً الى والٌ

 –والٌة الجزابر  –والٌة الموصل  –والٌة البصرة  –) والٌة بؽداد  -الوالٌات :

 حلب ( .والٌة تونس و والٌة  –والٌة مصر 

وترتبط هذه  متصرفٌة جبل لبنان ( –والمتصرفٌات مثل ) متصرفٌة القدس 

( , أن محاوالت العثمانٌٌن  استانبول بالعاصمة )  ًارتباطاالوالٌات والمتصرفٌات 

سالٌب األوربٌة والجٌش والبلدٌات والمحاكم ( وفق األ – اإلدارةفً أصال  ) 

حدٌثة وقد وجد قبوالً  فً بعض البلدان العربٌة وخاصة العراق وبالد الشام ال

واضحا ً بعد ومصر مما كان له ُ أثره فً تصاعد النهضة العربٌة الحدٌثة وقد ظهر 

م  (9106اإلعالن عن أعادة العمل ) بالدستور العثمانً فً عام 
2
 . 

 الوضاء العراقً فً ظل االحتالل البرٌطانً

تجهت برٌطانٌا مع قٌام الحرب العالمٌة األولى الى احتالل العراق الذي وبعد ان ا

كان تحت السٌطرة العثمانٌة بسبب موقعة السوقً بالنسبة لمنطقة الخلٌج العربً 

والهند وألهمٌته ُ التجارٌة واالقتصادٌة فقد نزلت القوات البرٌطانٌة مٌناء الفاو فً 

                                                           
9
 . ) نقل (  45د.محمد مظفر األدهمً وآخرون , المصدر السابق , ص  

2
هـ , الموافق 9430سنة  الحدٌث والمعاصر للوطن العربً , الطبعة الثامنة عشر ,د. مظفر األدهمً وآخرون , التارٌخ  

 .  26م ,ص 2001
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م ( 9195تموز  /25دٌنة الناصرٌة ٌوم )م ( ثم احتلت م9194تشرٌن الثانً  6) 

م ( ثم دخلت القوات البرٌطانٌة الموصل دون 9197-/ أذار 99واحتلت بؽداد فً ) 

م( 9196حرب فً )تشرٌن الثانً /
9
 

ونظرا ً لمجمل هذه األحداث فأن من الطبٌعً أن تكون القوانٌن التً تسٌٌر عمل 

ه ُ وتخضع ألرادتها فضال ً من ان لالمحاكم فً العراق هً قوانٌن الدول المحتلة 

 فتح أي نوع من المحاكم ٌخضع أٌضا ً لموافقة تلك الدول .

ففً العهد العثمانً مثالً  كانت قرارات المحاكم فً العراق تخضع أٌضا للتعدٌل أو 

 اعادة النظر من قبل محكمة التمٌٌز فً استانبول .

البرٌطانٌة كانت تشكل المحاكم  ) وأبان الحقبة الزمنٌة التً خضع العراق للسٌطرة

فً العراق من ربٌس برٌطانً وحاكمٌن عراقٌٌن مثل محكمة بداءة الموصل 

فضال ً عن تعٌٌن )مستر بونهام كارتر ( لمنصب )ناظر العدلٌة( وهذا المنصب 

ٌعادل وزٌر العدل ( . 
2
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 .  46المصدر السابق , ص   

2
 نقل من بحث المحامٌة رشا أنور , من كتاب تارٌخ المحاماة فً العراق , نشر على االنترنت  .   



 حمًذ عهي جببر عهيخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                        27

 

 

ى

ىالغصلىالثاني

ى
 محتوٌا  الفصل

 الوانون -1

 يلٌها المحاكم فً العراقاهم الووانٌن التً يمل   -2

 المراحل الدستورٌ  فً العراق -3
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ىىالػانون

القانون هو التشرٌع المنظم لحقوق االفراد وواجباتهم وسلوكهم ونشاطهم وله قوة االلزام االدبً 

والمادي عند الضرورة فهو العنصر الفعال بعد ] العقٌدة [ فً تنظٌم المجتمع وتماسكه بتنظٌم 

د وواجباتهم وما ٌصدر عنهم من سلوك ونشاط و ال ٌستطٌع القانون ان ٌؤدي دوره حقوق االفرا

 -المدنً اال أذا قام على اسس ثالثة هً :

ومعنى العلمٌة هو ان ٌقوم القانون على اسس علمٌة اي ان ٌكون جعله وتشرٌعه  -العلمٌة : -أ

سالمً هو ) هللا ( سبحانه صادرا عن العلم بموضوعات الحكم ومتعلقاته وان مصدر التشرٌع اال

 العالم بما خلق .

 قال االمام الصادق )علٌه السالم ( ] ما من شًء اال وفٌه كتاب او سنة [ 

اي االنفتا  والمرونة التشرٌعٌة واستٌعاب حركة التطور  -المرونة واالستٌعاب : -ب

 در التشرٌع [والتحوالت فً المجتمع ومن عناصر المرونة واالجتهاد ] االستنباط من مصا

مما امتاز به القانون االسالمً والفكر القانونً فً االسالم هو ] سمو  -سٌادة القانون : -ج

 (9)القانون فوق االفراد والهٌبات والمؤسسات والسلطة والدولة [ 

 

أن مصطلح المجتمع المدنً بشكله المحدد والدعوة الى اقامته نشأت فً  -المجتمع المدنً :

ن السابع عشر ] كما ٌفٌد الباحثون والمؤرخون[ لهذا المصطلح وبالشكل الذي اوربا فً القر

ٌناسب ظروؾ النشأة وفلسفتها النظرٌة فالمعروؾ ان اوربا كانت تعٌش فً عصر الظالم 

واالضطهاد السٌاسً والفكري الذي تمارسه الكنٌسة واالقطاع والنبالء واالباطرة وكانت 

لحاكم المستبد وارادته هً ]القانون فً االمجتمع[ والسلطة فً المجتمعات حٌنها تخضع الرادة ا

وان وجد فال سٌادة له وهو تعبٌر عن ارادة الحاكم  –ذلك الحٌز التارٌخً ال ٌنظم سلوكها قانون 

واالنسان خاضع الرادة هذا الطاؼوت وال حرٌة وال حقوق اال ما تفضل بها الحاكم علٌه . 

لمناداة بحقوق االنسان فً اوربا التً كانت تصادرها الكنٌسة وحٌن بدأت النهضة السٌاسٌة وا
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)
 اب.]الهدى للثقافة واالعالم[ منتدى الشب 44و43و42م ص2006هـ 9421المجتمع المدنً سنة الطبع  –مؤسسة البالغ  
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وتضع حظرا على الفكر والتفكٌر ونشاط الفرد والجماعة . حٌنذاك تقدم رواد الفكر و النهضة 

وروسو  –االوربٌة الحدٌثة بنظرٌة المجتمع المدنً ونشأ هذا المصطلح فكتب فً ذلك ] هوبز 

ؼٌرهم من مفكري اوربا ورواد نهضتها الحدٌثة كل  وماركس [ واخرون –وهٌؽل  –ولوك  –

فً مرحلته ونظروا لهذا المجتمع وقد تعددت االراء والتعارٌؾ لهذا المصطلح وتباٌنت منذ 

 نشأته ال سٌما فً اطار المدرستٌن ]الماركسٌة والرأسمالٌة [ 

بنً على وجدٌر ذكره ان المسلمٌن لم تعرؾ شرٌعتهم فترة ؼٌاب االسس والمبادىء التً 

اساسها المجتمع االنسانً بكل عناصر االنسانٌة السامٌة والتً دعا اصحاب فكرة المجتمع 

المدنً الى بعضها . مثل سٌادة القانون واحترام ارادة االنسان وحقوقه فً حقول الفكر والسٌاسة 

وصنع القرار واالنتاج وتحدٌد دور السلطة واعطاء االمة )المجتمع( الدور الكبٌر فً بناء الحٌاة 

السٌاسً وارساء الحٌاة على اساس التعاون )المؤسسات( والتسامح وقبول النقد والرأي 

 (9)االخر.

وجدٌر ذكره اٌضا ان االنسان بعقٌدته وقوانٌنه وقٌمه االخالقٌة ومفاهٌمه عن الحٌاة المدنٌة 

م . لذا تجب تبربة ٌختلؾ عن الحالة التارٌخٌة التً مارسها حكام وفقهاء ومتكلمون باسم االسال

االسالم من صورة المجتمعات التً مورست فٌها الحٌاة المشوهة لالسالم ونسبت الٌه ظلما 

وتزوٌرا فهذا القران الكرٌم ٌثبت االسس والمبادى التً ٌبنى علٌها المجتمع االنسانً قال تعالى 

ون . انهم لن ٌؽنوا عنك )ثم جعلناك على شرٌعة من االمر فأتبعها وال تتبع اهواء الذٌن ال ٌعلم

علٌه ان الرسالة االسالمٌة  (2)من هللا شٌبا وان الظالمٌن بعضهم اولٌاء بعض وهللا ولً المتقٌن (

 مصدر قوة للمجتمع العربً االسالمً .

ى]ىأهمىالػوانونىالتيىنظمتىصملىالمحاكمىفيىالطراقى[

لقوانٌن العثمانٌة كما ٌطبق فً عندما كان العراق جزءا من الدولة العثمانٌة كانت تطبق فٌه ا

هـ[ وبعد ما صدر 9266/ شوال /5االعمال التنفٌذٌة قانون االجراء العثمانً الصادر فً ] 

هـ[ نفذت بموجبه االحكام التنفٌذٌة وقانون 9212/ رجب/ 2أصول المحاكمات الحقوقٌة فً ]

لمحاكم فً العراق هـ[ كما نظمت عمل ا9332/ جمادى االخر /  95االجراء العثمانً فً ] 
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)
 .1-7المجتمع المدنً ص من  –مؤسسة البالغ  –نقل من المصدر السابق  

2
 
)
 .91 – 96اآلٌة  –سورة الجاثٌة  
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م [ 9196/شباط/ 22المؤر   4)مثل تشكٌل الحكومة الوطنٌة فً العراق( نظام المحاكم رقم ] 

 م[ صدرت القوانٌن التالٌة :9120وفً عام ] 9196وشكلت محاكم الصلح فً العراق عام 

 م 9120أصول المحاكمات الحقوقٌة لسنة  -9

 م[ )ملؽى(22/4/9120القانون الوقتً للمرافعات الشرعٌة ]  -2

 ندرج التشرٌع الحالً

 قانون –نوع التشرٌع 

 الٌوجد –رقم التشرٌع 

  66 –عدد مواد التشرٌع 

  9129 –التارٌخ 

  960رقم الصحفة  – 96عدد الصفحات  –الوقابع العراقٌة 

 مجموعة القوانٌن واالنظمة  –المصدر 

 ومن مواده 

عد الحاكم المنفرد وٌنحصر اصدار تجري فً المحاكم الشرعٌة قوا –المادة االولى منه 

الحكم بالقاضً فٌما ٌنظر فٌه من الدعاوى وحده وله ان ٌنٌب احد كتاب المحكمة فً 

واستماع الشهود  –الخصوصٌات التً ٌجب اجراءها خارج المحكمة ] كاالستحالؾ 

 والكشؾ[ 

والمشاور ٌكون فً المحكمة مشاور واحد او اكثر بحسب الحاجة  –منه  –المادة الثانٌة 

ٌنظر وٌحكم فٌما ٌحله علٌه القاضً عند حضوره وفً جمٌع الدعاوى والخصوصٌات 

 الشرعٌة عند ؼٌابه .

اذا ؼاب القاضً ولم ٌكن للمحكمة مشاور فان كاتبها االول ٌتوكل  -المادة الثالثة منه :

 عنه 

 م[ ووافق علٌه9122/كانون الثانً/90] صدق علٌه مجلس الوزراء فً جلسته فً 

 ] المصادق علٌه من المٌجر االنكلٌزي الجنرال كوكس[ جاللة الملك المعظم و

 م 6/7/9129بناء على السلطة التً زودتها بصفته السامً البرٌطانً بالعراق اعلن فً 

 بٌان  –نوع التشرٌع 

 الٌوجد –رقم التشرٌع 

 اصول المحاكمات الجزابٌة  –التصنٌؾ 
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  1لصفحات عدد ا –نشر فً الوقابع العراقٌة 

 [ 921م رقم الصفحة 9129] مجموعة القوانٌن واالنظمة بتارٌخ 

كما عملت المحاكم العراقٌة على وفق ] القانون االساسً العراقً والقضابً [ الذي 

 م .9125ٌعتبر اول دستور عراقً شرع عام 

 وصدرت قوانٌن اخرى تنظم عمل المحاكم فً العراق ومنها  

 م[ 9132الحقوقٌة بموجب التعدٌل لسنة  ] قانون أصول المحاكمات

ثم استمرت التعدٌالت على القوانٌن  واصدار قوانٌن جدٌدة اخرى فً نهاٌة شهر كانون الثانً 

وبناء على اقترا  مستر بوهنام كارتر اصدر القابد العام لقوات االحتالل بٌانا  9196من عام 

وفً االماكن  محاكم بداٌة فٌها نص فٌه على تشكٌل محكمة استبناؾ فً بؽداد الى جانب

االخرى التً ٌتطلب االمر تشكٌلها وقد الؽى البٌان حق التمٌٌز فً محكمة تمٌٌز استانبول وبدال 

من ذلك خول محكمة االستبناؾ المذكورة آنفا والضابط العدلً االقدم صالحٌة تشبه صالحٌة 

 ضى لها تمٌٌز .المحكمة العلٌا الهندٌة للنظر تمٌٌزا فً القضاٌا التً ٌقت

ومن ناحٌة اخرى صادق على استمرار العمل فً محكمة الصلح والمحكمة الشرعٌة التً كانت 

قد تأسست فً شهر تموز على ان تؤسس محاكم مشابهة لهما حٌث تدعو الحاجة , وبعد مدة 

اصبحت المحكمة الشرعٌة ذات شقٌن محكمة شرعٌة سنٌة , ومحكمة شرعٌة جعفرٌة , 

االحوال الشخصٌة التً تعود للطوابؾ ؼٌر المسلمة الى محاكم البداءة على ان  واودعت امور

ٌستعٌن بحكامها عند الحاجة بخبراء روحانٌٌن من تلك الطوابؾ , وتستمر المحاكم على تطبٌق 

بصورة عامة على ان تخضع  –وهً القانون المدنً التركً  –احكام مجلة االحكام العدلٌة 

ها بٌان القابد العام , وكذلك ٌبقى العمل مستمرا بقانون اصول المرافعات للتعدٌالت التً جاء ب

 المدنٌة التركً مع خضوعه للتعدٌالت التً طرأت علٌه .

اما المحاكم المدنٌة التً تحل محل ما كانت تمارسه المحاكم النظامٌة التركٌة مع سلطة مدنٌة 

تً تقع ضمن صالحٌات المحاكم الشرعٌة وتجارٌة , فلها سلطة قضابٌة عامة اال فً القضاٌا ال

 , وتكون على ثالثة انواع هً محكمة استبناؾ بؽداد , محاكم البداٌة , ومحاكم الصلح . 
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ىمحكم  االستئناف  

ان محكمة االستبناؾ التً تعمل فً بؽداد هً محكمة االستبناؾ العلٌا لجمٌع المناطق المحتلة . 

ٌة الثالث فً والٌات بؽداد والبصرة والموصل , ؼٌر ان وتحل محل محاكم االستبناؾ العثمان

بٌنما كانت قرارات تلك المحاكم خاضعة للتعدٌل واعادة النظر فٌها من قبل محكمة التمٌٌز فً 

استانبول , فان قرارات محكمة استبناؾ بؽداد , هذه تعتبر نهابٌة , وتتألؾ هذه من ربٌس 

كمة االستبناؾ العثمانٌة تتألؾ من ربٌس تركً برٌطانً وحاكمٌن عراقٌٌن بٌنما كانت مح

 . واربعة حكام عرب

ىمحاكمىالبداءةى:

كانت هناك فً العهد العثمانً محكمة بداءة فً مقر كل لواء من االلوٌة ومقر كل قضاء من 

االقضٌة , وكانت المحكمة فً مقرات االلوٌة ومقرات االقضٌة المهمة تتألؾ من ربٌس 

للشؤون المدنٌة واخرى للشؤون التجارٌة , وفً  هٌبة داءة بؽداد ففٌهاوعضوٌن , اما محكمة ب

محكمة بداءة االقضٌة ؼٌر المهمة فان قاضً الشرع هو الذي ٌرأس هذه المحكمة وٌشترك معه 

لتالٌفها عضوان من االهالً المحلٌٌن ؼٌر المدربٌن على العمل القانونً وكانا ٌتقاضٌان شٌبا 

 فٌها . من المخصصات عن عملهما 

وبٌنما كان مجموع محاكم البداٌة فً العهد العثمانً فً بؽداد والبصرة والموصل عشر محاكم 

 الوٌة واربعٌن محكمة قضاء فقد استبدلت هذه المحاكم بالمحاكم الجدٌدة التالٌة :

 محكمة بداٌة بؽداد وتتألؾ من ربٌس برٌطانً ونابب ربٌس عراقً واربعة اعضاء . -9

ٌة فً الحلة وتتألؾ من ربٌس برٌطانً وحاكم عراقً ومعهما احد قضاة المحاكم محكمة بدا -2

 الشرعٌة , وٌعمل الربٌس فً عدة اماكن اخرى فٌترأس المحكمة فً النجؾ , وكربالء اٌضا .

محكمة بداٌة فً بعقوبة وتتألؾ من ربٌس برٌطانً وحاكم عراقً وقاضً محكمة الشرع  -3

 السنً .

 البصرة وتتألؾ من ربٌس برٌطانً وحاكمٌٌن عراقٌٌن . محكمة بداٌة فً -4
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محكمة بداٌة فً الموصل وتتألؾ من ربٌس برٌطانً وحاكمٌن عراقٌٌن , وٌترأس المحكمة  -5

 فً اربٌل اٌضا .

واذا كان عدد محاكم البداٌة ؼٌر كاؾ فمن الضروري ان ٌزداد كلما امكن الحصول على حكام 

 ذوي أهلٌة من العراقٌٌن .

ىاكمىالصلحى:مح

اما محاكم الصلح فكانت فً العهد العثمانً قد تأسست قبٌل الحرب العامة فً مكانٌن او ثالثة 

 فقط . وبعد االحتالل تأسست هذه المحاكم فً بؽداد والبصرة والموصل والعمارة وكركوك .

 

ىالمحاكمىالشرصوظى:

نحاء العراق وفً بؽداد تم تاسٌس ثالثٌن محكمة شرعٌة فً ا 9120منذ االحتالل حتى عام 

 تأسست محكمة التمٌٌز الشرعً مؤلفة من ثالثة قضاة .

ىىنظامىدصاوىىالطشائرىالمدنوظىوالجزائوظ

بعد احتالل البصرة والتقدم الى مناطق العمارة والناصرٌة المأهولة بالقبابل العربٌة وافراد 

ً البصرة االنؾ الذكر ال ٌمكن العشابر استبان للسلطات المحتلة ان )القانون العراقً( المطبق ف

تطبٌقه تماما فً المناطق العشابرٌة وان الحكام السٌاسٌٌن كانوا فً مناطقهم بحاجة الى 

صالحٌات للبت بسرعة فً القضاٌا الحقوقٌة والجزابٌة ولتالفً هذا النقص كان مستر هنري 

ٌاسٌٌن سلطة م ومنح فٌه الحكام الس9196دوبس قد وضع نصوص هذا النظام فً شباط عام

تشكٌل مجلس عشابري او اٌة محكمة عشابرٌة اخرى للنظر فً جمٌع القضاٌا التً ٌكون فٌها 

 احد الطرفٌن المتنازعٌن من ابناء العشابر , وذلك بموجب القواعد والعادات العشابرٌة .

ت وقد ضهر اثناء تطبٌق هذا النظام بانه ٌتفق ورؼبات العشابر النه ٌسر لهم حسم المنازعا

 بالطرق المألوفة لدٌهم منذ مدة طوٌلة .
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اما فٌما ٌخص محاكم الجزاء التركٌة وتطبٌق قانون الجزاء التركً , فكان راي سر ٌونهام 

كارتر انه بالرؼم من نظرٌات القانون الدولً القابلة بانه عندما ٌتم االستٌالء على البالد المعادٌة 

المحلً لتلك البالد اذ كان ذلك ممكنا , واذا ما اتفق  اثناء الحروب ٌنبؽً تطبٌق قانون العقوبات

 ذلك مع مصلحة الجٌش المحتل , فكان من ؼٌر الممكن تطبٌقه فً العراق لعدة اسباب .

منها ان قانون الجزاء العثمانً مكتوب باللؽة التركٌة وان قلة من الضباط البرٌطانٌٌن كانوا 

ذا القانون ٌتطلب وجود عدد ؼٌر ٌسٌر من المحاكم ملمٌن باللؽة التركٌة من جهة والن تطبٌق ه

وحكام التحقٌق والمدعٌن العامٌن اكثر بكثٌر مما كان ٌمكن تهٌاتهم سواء اكان ذلك من الجٌش 

او من موظفً الحكومة السابقة من جهة اخرى , كما ان القانون هذا ٌعد ؼٌر مرتب وؼٌر 

محاكمات الجزابٌة التركً هو االخر مهما مكتمل وصعب التفسٌر , بٌنما ٌكون قانون اصول ال

 وؼٌر قابل للتطبٌق بٌن سكان اهل الرٌؾ والبدو الرحل فً بالد ما بٌن النهرٌن .

ولهذا والجل تبدٌل قانون الجزاء التركً , وقانون اصول المحاكمات الجزابٌة التركً فقد تم 

قانون اصول المحاكمات الجزابٌة اصدار قانونٌٌن جدٌدٌٌن باسم ) قانون العقوبات البؽدادي( و )

البؽدادي( وقد وضع هذان القانونان معا لٌناسبا االحوال التً تدار البالد بمقتضاها اثناء 

االحتالل وٌقصد بهما ان ٌكونا قانونٌٌن مؤقتٌن وسوؾ ٌستبدالن بطبٌعة الحال , بعد عقد 

 الصلح بتشرٌعات اكثر اٌفاء بالمرام .

ي , ٌستند الى قانون الجزاء التركً الذي كان معموال به فً العراق فقانون العقوبات البؽداد

وسابر انحاء االمبراطورٌة العثمانٌة فً وقت االحتالل . والقانون التركً هذا ٌستند بدوره على 

, فقد ادخلت علٌه  9651قانون العقوبات الفرنسً , وحٌث ان القانون التركً قد نشر منذ عام 

تقنة عادة فكانت النتٌجة ان اصبح قانونا ؼٌر عملً , وؼٌر مرتب تعدٌالت كثٌرة ؼٌر م

وناقصا ولهذا كان من الضروري ادخال تعدٌالت واضافات علٌه اخذت فً الؽالب من قانون 

العقوبات المصري لتشابه كثٌر من االحوال المحلٌة فً مصر والعراق فٌكون بهذا اسهل تطبٌقا 

 واكثر مالبمة للحالة فً العراق .

اما قانون اصول المحاكمات الجزابٌة البؽدادي فقد اعتمد على قانون اصول المحاكمات الجزابٌة 

السودانً , والقانون السودانً هذا ٌعتمد فً الدرجة االولى على القانون الهندي . هذا وتم 

تشكٌل محاكم الجزاء فً بؽداد وانحاء العراق , بموجب اصول المحاكمات البؽدادي على اربعة 
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اصناؾ هً المحاكم الكبرى , ومحاكم الجزاء من الدرجة االولى , ومحاكم الجزاء من الدرجة 

 الثانٌة , ومحاكم الجزاء من الدرجة الثالثة .

 وتتطلب االحكام الصادرة من المحاكم الكبرى مصادقة الحاكم الملكً العام علٌها .

ىىتأسوسىاولىمحكمظىبداءةىفيىبعداد

ر ناظر العدلٌة بٌانا بافتتا  اول محكمة بداءة فً بؽداد وفً اصد 91/92/9197بتارٌخ 

صدر نظام المحاكم المدنٌة فً بؽداد على ان ٌطبق فً محاكم الصلح ودوابر  9196شباط 22

كتاب العدول , ان اهم فترة فً هذا النظام هً نصه فً مادته الثالثة على ان تجري جمٌع 

 المعامالت فً اللؽة العربٌة .

اول تطور فً العراق اذ ان اللؽة التركٌة كانت هً اللؽة الرسمٌة للمحاكم الى حد كان هذا 

ومنذ االحتالل كانت االمور ؼٌر منسقة وكان بعضها ٌكتب باللؽة  9197/ 3/ 99تارٌخ 

االنكلٌزٌة , اما هذا النظام فقد وضع حدا لكل ما كان ٌجري فً محاكم بؽداد قبل تارٌخ 

ادت اللؽة العربٌة الجهاز القضابً الجدٌد لؽة ابناء البالد , ٌتألؾ ومنذ حٌنبذ س 96/4/9196

من قانون اصول المحاكمات  266منه الؽت المادة  39مادة وان المادة  39هذا النظام من 

 الحقوقٌة العثمانً .

 شباط صدر نظام محاكم الصلح . 23وفً 

ىىتأسوسىاولىمحكمظىجزاءىفيىبعداد

ان تاسٌس محكمة الجزاء فً بؽداد وعٌن لها عضوان عراقٌان صدر بٌ 9196اب  9فً تارٌخ 

هما المحامً الحاج عزت وروبٌن افندي , اما كاتب الضبط عبد الحمٌد عبادة والكاتب الثانً 

 احمد سامً 

ىتاسوسىمجلسىالتمووزىالشرصي

انشىء مجلس التمٌٌز الشرعً وعٌن له محمد سعٌد الزهاوي المفتً  9196اب عام  94بتارٌخ 

 السابق ربٌسا , وكل من عبد الملك الشواؾ , والسٌد خضر اعضاء .
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ىىتوحودىالمحاكمىواحداثىالدائرةىالطدلوظ

ان االعتبارات السٌاسٌة واالدارٌة التً ادت الى توحٌد االدارة فً والٌتً بؽداد والبصرة فً 

اتٌن الوالٌتٌن كانت هً نفسها التً دفعت بالمسؤولٌن الى توحٌد القضاء فً ه 9196اٌلول عام 

م تم التوحٌد نهابٌا فالؽى )قانون المناطق 9191ففً الٌوم االول من شهر كانون الثانً عام 

المحتلة( وجمٌع القوانٌن الهندٌة والبرٌطانٌة المعمول بها بموجبه عدا تسعة قوانٌن هندٌة وقانون 

ب به السكان انكلٌزي واحد وضعت فً جدول خاص وقد نفذ هذا التبدٌل بدون صعوبة ورح

النه ابدل نظاما قضابٌا اجنبٌا بنظام قضابً مألوؾ لدٌهم . وكذلك ادمج النظام القضابً فً 

الموصل , الذي كانت ترؼب حكومة برٌطانٌا فً ادارته على حدة توقعها لتخصٌص والٌة 

 الموصل الى فرنسا فً )مؤتمر الصلح( بالقضاء الذي طبق فً جمٌع المناطق المحتلة .

لوقت نفسه تأسست ادارة عدلٌة ٌراسها )السكرتٌر العدلً( المسؤول تجاه الحاكم الملكً وفً ا

العام عن ادارة شؤون العدلٌة فً البالد من دون ان ٌقوم بواجبات ادارٌة فعٌن مستر ٌونهام 

كارتر لهذا المنصب واصبح عنوانه فً اللؽة العربٌة )ناظر العدلٌة (  ولما كان هذا المنصب 

ان بعض السبب لهذا ’’ منصب وزٌر العدل فقد كتب مستر بوهام بهذا الصدد ٌقول ٌعادل 

قد ٌلفت النظر فان فً برٌطانٌا العظمى , من دون سابر الدول االوروبٌة , لم تكن ‘‘ التبدٌل 

فٌها وزارة للعدل فً ٌوم من االٌام , وال ٌمكن تبرٌر عدم وجود وزارة مثل هذه باسباب منطقٌة 

لك ٌرجع الى اسباب تارٌخٌة , كانت الطرٌقة االنكلٌزٌة هذه قد اتبعت فً معظم , اذ ان ذ

المستعمرات البرٌطانٌة وتوابعها , من دون تبرٌر االسباب التارٌخٌة الموجودة فً برٌطانٌا 

نفسها . ومن الممكن ان ٌناقش المرء بان تأسٌس وزارة للعدل ٌمكن ان ٌكون شٌبا مفٌدا الدارة 

ة حتى فً برٌطانٌا . ومهما ٌكن من امر فان هناك فوابد ؼٌر مشكوك فبها عند شؤون العدلٌ

اقامة نظام قضابً فً البالد , فً وضع المحاكم بعهدة ربٌس اداري بصفته جزءا من الجهاز 

االداري المركزي , مطلع على سٌاسة الحكومة واتجاهات المحاكم معا , وعرضة لنقد زمالبه 

 تعتمد االدارة الكؾء للشؤون العدلٌة على االحكام الصحٌحة التً وجمهور المواطنٌن . وال

تنفرد بها المحاكم والتً ٌجب ان ٌكون الحكام فٌها مستقلٌن تمام االستقالل فحسب . وانما تعتمد 

 اٌضا على الشؤون االدارٌة كذلك .
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مجموعتان وٌنطبق هذا على االخص حٌث توجد جنبا الى جنب , كما فً هذه البالد )العراق( 

من المحاكم نظامٌة المدنٌة وشرعٌة وحٌث توجد مناطق ؼٌر قابلة ٌكون السكان فٌها على 

 درجة ؼٌر كافٌة من التقدم الذي ٌتطلبه وجود نظام عدلً راق ٌتصؾ بالصالبة ...

تسلم سر ٌونهام كارتر عمله هذا فً الوقت الذي كان ٌعتقد بحق الرعاٌا البرٌطانٌٌن الموجودٌن 

 رض المحتلة .فً اال

  ديوة المحامٌن للتستٌل

كان هناك عدة محامٌن ٌمارسون المحاماة  39/92/9197خالل االشهر السبعة التً انتهت فً 

فً محاكم الصلح والشرعٌة فقط دون ان ٌكونوا مسجلٌن لدى العدلٌة ولهذا فقد اصدر ناظر 

 االعالن التالً . 96/9/9196العدلٌة بتارٌخ 

 محامٌنايالن ٌتعلق بال

لٌكن معلوما عند جمٌع المحامٌن )االفوكاتٌة( ان من ٌرؼب ممارسة مهنته فً محكمتً البداءة 

واالستبناؾ علٌه ان ٌستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلٌة , وعلٌه ٌجب ان ٌقدم 

م عرٌضة ) استدعاء الى الدابرة المذكورة تتضمن البراهٌن الكافٌة التً تدل على كفاءته والقٌا

بوظٌفة المحاماة احسن القٌام , وتكون هذه البراهٌن مما ٌتبٌن منها ان صاحب العرٌضة حابز 

على شهادة من مكتب حقوق او رخصة من نظارة العدلٌة التركٌة . وٌجب اٌضا الحاق الشهادة 

بالعرٌضة مضمومة الٌها , وبعد بضعة اٌام ٌنشر قانون المحامٌة الذي سنه ناظر العدلٌة وقد 

 ق علٌه الحاكم الملكً.  صد

م[ 9156لسنة  56البد من االشارة ان القضاء العراقً ومنذ بدأ تشرٌع ] الخدمة القضابٌة رقم 

الذي كان ٌنص بالحٌادٌة التامة واالستقاللٌة الكاملة عن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وقد صدر 

م( 9163لسنة  95ان رقم )م [ بموجب الب9163ٌلسنة  26قانون ] السلطة القضابٌة رقم 

تتكون المحاكم  –منه  1الصادر من المجلس الوطنً لقٌادة الثورة والذي جاء به حسب المادة 

 المدنٌة على الوجه التالً :

 محكمة التمٌٌز -9

 محاكم االستبناؾ  -2

 محاكم البداءة والصلح -3
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 المحاكم الشرعٌة -4

 محاكم الجزاء  -5

  –االستبناؾ على الوجه التالً  تتوزع محاكم –منه  93واستنادا الى المادة 

وتشمل الوٌة بؽداد والكوت والرمادي ودٌالى ومركزها  –منطقة استبناؾ بؽداد  -9

 بؽداد

العمارة  –الناصرٌة  –وتشمل على الوٌة البصرة  –منطقة استبناؾ البصرة  -2

 ومركزها البصرة 

 وتشمل لواء الموصل فقط ومركزها مدٌنة الموصل –منطقة استبناؾ الموصل  -3

ومركزها  –الدٌوانٌة  –كربالء  –وتشمل على الوٌة الحلة  –منطقة استبناؾ الحلة  -4

 الحلة 

وتشمل على الوٌة كركوك والسلٌمانٌة واربٌل ومركزها  –منطقة استبناؾ كركوك  -5

 كركوك 

من القانون المذكور ]قانون السلطة القضابٌة[ كانت تشكل ] محكمة كبرى [  24وحسب المادة 

استبنافٌة وتؤلؾ المحكمة الكبرى من ثالث حكام ٌربسها ربٌس محكمة االستبناؾ فً كل منطقة 

او احد نوابه وتختص بالنظر فً الدعاوى الجزابٌة على وفق )قانون اصول المحاكمات 

 الجزابٌة والقوانٌن االخرى (.

ى]قانونىالتنظومىالػضائي[

لسنة  960القضابً رقم م صدر قانون التنظٌم 90/92/9171فً  9724بموجب القرار رقم 

من قانون التنظٌم القضابً المعمول به حالٌا تشكل فً مركز كل  21م . واستنادا للمادة 9171

محافظة ] محكمة جناٌات [ تنظر فً الدعاوى الجزابٌة المعنٌة لها وفقا الحكام القانون والتً 

اء مستقل ال سلطان علٌه منه ) القض 3تسمى سابقا ] محكمة الجزاء الكبرى [ وما جاء بالمادة 

بؽٌر القانون ( ونود االشارة الٌه بان القانون المعمول به فً وقت سابق ٌسمى )قانون العقوبات 

م تم تشرٌع 9171م( فً عام 9161لسنة  999البؽدادي( الؽً بموجب قانون العقوبات رقم )

 االدعاء العام -2التنظٌم القضابً  و  -9قانونً :   
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ىىاءىاالصلىىفيىالطراقتشكولىمجلسىالػض

م صدر االمر 1/4/2003بعد االحداث المهمة التً جرت فً العراق وتؽٌٌر النظام السابق فً 

( باعادة تأسٌس )مجلس القضاء االعلى ( واعطً فً هذا االمر 96/1/2003فً  35المرقم )

قل من استقاللٌة المجلس فقد نص على ان مجلس القضاء ٌمارس مهامه ومسؤولٌاته بشكل مست

اي رقابة او اشراؾ من وزارة العدل وتعلٌق كل نص فً اي قانون ٌتعارض مع هذا االستقالل 

وان ٌحل )مجلس القضاء( محل )مجلس العدل( الذي كان قد جرى تشكٌله بموجب قانون وزارة 

م( وبذلك اصبح القاضً وعضو االدعاء العام ٌمارس مهماته 9177لسنة  909العدل رقم )

عن السلطة التنفٌذٌة دون تأثٌر من اي جهة ودون خوؾ من ان ٌنقل او ٌؤخر ترفٌعه باستقاللٌة 

 (9)او ٌعاقب او ٌعزل او ٌسجن دون وجه حق .

ٌرأس مجلس القضاء االعلى والمحكمة االتحادٌة العلٌا القاضً مدحت المحمود ثم حل محله  

جلس القضاء االعلى بعد القاضً حسن الحمٌري ثم اعٌد القاضً مدحت المحمود الى رباسة م

ان تم الطعن بقانون مجلس القضاء االعلى وبموجبه الؽً قانون مجلس القضاء االعلى رقم 

اصبحت وزارة العدل  96/1/2003فً  35وان االمر المشار الٌه اعاله  2092لسنة  992

ن لٌس لها االشراؾ على المحاكم كما كان سابقا واصبحت السلطة القضابٌة سلطة مستقلة ع

السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة . وان مهمة وزارة العدل االشراؾ على دوابر التسجٌل العقاري 

وكتاب العدول ورعاٌة القاصرٌن ودوابر االصال  ودوابر التنفٌذ وجرٌدة الوقابع العراقٌة 

 اضافة الى عملها الخاص بها .  

ىىالمراحلىالدستوروظىفيىالطراق

 مر خالل تطوره الدستوري بثالث مراحل هً : نود االشارة الٌه بان العراق

فترة الحكم العثمانً : حٌث بدات ان بعض التطبٌقات الدستورٌة الؽربٌة المحدودة خاصة بعد 

 م( 9101عام )

 م(9125فترة العهد الملكً : التً شهدت صدور القانون االساسً للمملكة العراقٌة فً عام )

                                                           
9
 
)
 بحث منشور على االنترنت )المصدر السابق(. –ربٌس مجلس القضاء االعلى السابق  –القاضً مدحت المحمود  
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م وشهدت صدور الدستور المؤقت  9156/تموز / 94رة حقبة العهد الجمهوري : التً بدات بثو

م والؽاء النظام الملكً واعالن الجمهورٌة وقد شهدت المرحلة الجمهورٌة 9156/تموز/27فً 

م/ 9156حالة من عدم االستقرار الدستوري فقد صدر خاللها خمسة دساتٌر عراقٌة فً االعوام 

 م 9170وفً عام  9166م/ و9163م / وتشرٌن الثانً /نوفمبر 9163وشباط 

م فرؼم ما ٌحمل من 2003قانون ادارة الدولة المؤقت : اما قانون ادارة الدولة المؤقت فً عام 

فقرات دستورٌة ضرورٌة على المستوى النظري فً االنفتا  والشفافٌة ومنح الحرٌات وفرص 

تجمعات المتنوعة الدٌمقراطٌة والمساواة والحركة والسفر والتملك والتجنس والعمل والمال وال

وعدم الزام المواطن ما ال رؼبة له به اال ان الكثٌر من القوى الدٌنٌة والسٌاسٌة ال سٌما 

 (9)االسالمٌة والوطنٌة ابدت تحفظات جدٌرة بالعناٌة .

م والتً جرت علٌه عملٌة االستفتاء من قبل ابناء  2005واخٌرا جاء الدستور العراقً عام 

 واب من المقدمة الى االحكام االنتقالٌة.العراق الذي جاء بست اب

حٌث ٌعد هذا الدستور موافقا علٌه الن اكثرٌة االصوات اتجهت الى التصوٌت ] بنعم [ علٌه 

 وهذا الدستور هو المعمول به حالٌا . 

 م2005وقد نص دستور العراق الجدٌد لعام 

ها ودرجاتها وتصدر احكامها بان السلطة القضابٌة مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالؾ انواع

 وفقا للقانون 

وبهذا بٌن استقالل القضاء الوظٌفً من ناحٌة ممارسته لوظٌفته واكد مبدأ استقالل القضاء بعدم 

جواز الضؽط على القضاء من اي جهة كانت تنفٌذٌة او تشرٌعٌة لؽرض اصدار قرارات 

 قضابٌة معٌنة او االمتناع عن اصدار قرارات أخرى .

 بان السلطة القضابٌة االتحادٌة تتكون من :واشار 

 مجلس القضاء االعلى 

 والمحكمة االتحادٌة 
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)
 .36-37ابات فً العراق الفرص والتحدٌات ص للدراسات والبحوث / االنتخ –مركز االمام الشٌرازي  
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 ومحكمة التمٌٌز االتحادٌة 

 وجهاز االدعاء العام 

 وهٌبة االشراؾ القضابً

 والمحاكم االتحادٌة االخرى 

 كما نص الدستور على حظر انشاء محاكم خاصة او استثبنابٌة وان هذه المحاكم سابقا ٌتم

انشابها لجرابم معٌنة او لقرارات معٌنة او الشخاص معٌنٌن وتعطى صالحٌات مختلفة تمتاز 

 .بالشدة وتنظم عملها وقراراتها قوانٌن مختلفة عن باقً المحاكم 
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 ثبٌثـفصً اٌـاٌ
 

 

 

 رأعُظ ِذَنخ اٌنبصشَخ  -0

ثذاَخ  رشىًُ احملبوُ يف ِذَنخ اٌنبصشَخ  وأمسبء  -3

 َ 0116خ ـبَـغـٌو َ   0661ب اٌىظُفخ  ِٓ  هلضبهتب ووىادس

 َ  3102ٌغبَخ و ضٍ بأمسبء اٌمضبح ِٓ ثالثُنُبد اٌمشْ امل -2

سئبعخ حمىّخ اعزئنبف رٌ لبس االحتبدَخ  و احملبوُ   -4

 لضبهتب امسبءَ و 3102ؼبَ ـاٌزبثؼخ هلب ٌ

 بَـؼـاٌ اإلدػبء -5
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 تأسيس مدينة الناصرية

 

 

حاضرة فً  بإنشاءا ( ـاشـت بـدحـثمانً )مـالعر الوالً ـأمدور ـد صـعن        

واختٌار الموقع ؼٌر المناسب ألسباب جؽرافٌة أذ أنه ُ ٌقع أرض المنتفك )المنتفق ( 

فً أرض منخفضة تعلوها )بحٌرة أبً جداحة ( المتاخمة للموقع والمتسلطة على 

 تلك األراضً المزمع أنشاء المدٌنة علٌها .

الشٌخ منصور وحضور الوفد الذي قدم من بؽداد فً خٌه وبحضور الشٌخ ناصر وأ

 هــ9266/جمادي األول سنة 22
9
  . 

مدٌنة بعدها قام المهندس لتم وضع حجر األساس لم 9661الموافق فً حزٌران 

األساسً الذي أعده ُ لهذه المدٌنة وتثبٌت )جولس تلً ( بتطبٌق التصمٌم البلجٌكً 

ق ومواقع األحٌاء السكنٌة , شرع فً بناء الشوارع الربٌسٌة وتقاطعاتها واألسوا

المحافظة وعلٌه سمً أول  –موقع الحكومة ) السراي ( أي بناٌة المتصرفٌة 

األحٌاء السكنٌة ب )محلة السراي ( ثـم دور العـبادة وهـما جـامع فـالح بـاشا الكبٌر 

وٌج () والذي سمٌت علٌه محلة الجامع ( وجامع فالح باشا الصؽٌر فً ) محلة الس
2
 

على ضفاؾ شاطا الفرات الجمٌل فً  لٌنالمسؤوثم شٌدت دور حكومٌة لكبار 

ا هفً األحٌاء السكنٌة وقد تمٌز فٌدورهم  بإنشاءوبعدها شرع األهالً محلة السراي 

السكن فكانت محلتً ) السراي والجامع ( للوجهاء والتجار ومنهم الٌهود والنصارى 

) سٌؾ الطعام (* الذي سمٌت المحلة باسمه ومحلة السٌؾ وؼالبٌتهم من أصحاب 

لة السوٌج سكنها ؼالبٌة أصحاب حوسكنها بعض أصحاب الحرؾ األخرى وم

الذي جاء أسمها  – ةلشرقٌاوأصحاب المهن األخرى , ومحلة المحالت التجارٌة 
                                                           

9
 هــ9266, سنة 9تارٌخ المنتفقك ,الجزء لثانً , نشر فً جرٌدة الزوراء العدد  –لؽة العرب   

2
 كلمة سوٌج تصؽٌر لكلمة سوق   

 الحنطة والشعٌر وؼٌرها( –* سٌؾ الطعام هو )محالت وعالوي بٌع وشراء الحبوب 
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هن والحرؾ ومن ذوي من موقعها الجؽرافً للمدٌنة سكنها أصحاب بعض الم

ة الصاببة المطلة على شاطا الفرات والتً كانت جنوب أما محلالدخل المحدود 

المدٌنة اتخذت لسكن طابفة الصاببة المندابٌٌن لٌتسنى لهم أجراء طقوسهم الدٌنٌة فً 

شاطا الفرات وبعد أن ظهرت مدٌنة الناصرٌة )مركز المدٌنة ( حاضرة تكون 

رٌا ً مهما  ومرسى بعد أن كانت موقعا ً تجامدٌنة العرجاء قد لفظت أنفاسها األخٌرة 

 ..لمحملة بأنواع السلع والبضابع اللعدٌد من السفن التجارٌة 

لكثٌر من أصحاب الحرؾ ا استهوتمدٌنة الناصرٌة حاضرة جمٌلة  وظهرت

فً بنابها ففضلوا البقاء والسكن فٌها وبناء على قرار والمهن من الذٌن عملوا 

 ..مناطق المتاخمة للسكن فٌها حكومً أرتحل قسم من أبناء مدٌنة سوق الشٌو  وال

نطقة الشمالٌة من ممن الكما وفدها من ابناء المدن والقصبات العراقٌة وخاصة 

التركمان واألكراد والمسٌحٌٌن كما وفد الٌها من أبناء الدول العربٌة المتاخمة 

 .بل وحتى من أفؽانستان  يٌرانللعراق فضال عن الكثٌر من دولة 

 ..المدٌنة ونموها  انتعاشجمٌل لمكوناتها من أسباب وكان هذا الموزابٌك ال

 السعدون راشدناصر بن ولما صدر ) الفرمان العثمانً ( الذي ٌقضً بتعٌٌن الشٌخ 

الناصرٌة( و )ناصرٌة المركز( ) باسمهلها والتً سمٌت (  أول متصرؾ ) محافظ

الرسمٌة فتم  الحاجة الماسة والضرورٌة لتشكٌل نواة للدولة فٌها من الدوابر جبتو

الباخرة  الوفد الذٌن قدموا من بؽداد وسالكٌن نهر دجلة بواسطة تعٌٌن أعضاء

النهرٌة حتى وصلوا البصرة ثم الى المنتفك )قصبة الناصرٌة(
9
منهم عبد الرحمن  

لذي عٌن معاونا للمتصرؾ والحاج سعٌد أفندي محاسبا ً وعبد القادر أفندي ابٌك 

دوابر الدولة حضروا مع الوفد على  نالموظفون الذٌ قاضٌا ً كما توزع –األلوسً 

طٌلة متصرفٌة ناصر باشا , وفً زمن فالح القاضً عبد القادر األلوسً  أستمر, 

باشا كان القاضً علً بن عرفج وبعد وفاته خلفه يبراهٌم بن جابر وأستقدم ناصر 

ر الناصرٌة باشا معهُ  من الحج الشٌخ أحمد المؽربً لٌكون قاضٌا ً له قبل تمصٌ

                                                           
9
 م2005, الطبعة األولى , دار ومكتبة المتنبً , سنة 2/259علً الوردي , لمحات  0د 
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ومن بقاٌاه اآلن ممن ٌتلقب بالعانً سواء فً مدٌنة الناصرٌة او فً قضاء سوق 

.الشٌو  
9
 

 اٌنبصشَخ  رشىًُ أوي حمىّخ يف ِذَنخ
 

 

 

بعد تشكٌل نواة الدولة فً مدٌنة الناصرٌة صدرت التعٌٌنات الخاصة بذلك فبدأ 

( ومن المتصرفٌة  –عمل الدوابر الحكومٌة جمٌعها فً بناٌة ) سراي الحكومة 

 ضمنها المحكمة .

القاضً  هوم و 9661وقد كان أول ربٌس محكمة  فً الناصرٌة أبان تأسٌسها عام 

) عبد القادر أفندي األلوسً ( 
2
 

 علما ً أن متصرؾ اللواء هو ناصر باشا بن راشد السعدون 

 محكمة البداٌة على الوجة التالً م كانت9669فً عام 

 ثمان أفنديعربٌس المحكمة وكان 

 حسن تحسٌن أفندي  –ومعاون المدعً العام 

 ؼالب الماجد أفندي و خطاب افندي  –حقوق 

 علً افندي و عبد الرزاق افندي  –الجزاء 

 تب أمٌن افندي االباش ك –قلم المحكمة 

 نوري أفندي ونجٌب أفندي وبكري افندي  -كاتب الضبط 

سلٌمان أفندي . –ومعاون مأمور الجر 
3
 

 مراء سعٌد بٌك .م هو امٌر اال9669بأن متصرؾ لواء الناصرٌة فً عام علما  

 انذاكم  كان ربٌس محكمة الناصرٌة ) سعٌد افندي ( وقد كان 9619وفً عام 

ناببا لربٌس مجلس اللواء 
4
 
                                                           

9
   266,267حسن علً خلؾ , المفصل فً تأرٌخ مدٌنة الناصرٌة , الجزء الثانً , ص  

 

2
 المصدر السابق  –علً الوردي , لمحات  0د   

ستاذ ومٌض ( زودنً بهذه المعلومات  اال907ص  –الوثابق ) سالنانه  –بول اسطن –المكتبة لعثمانٌة    3

 سرحان ذٌاب ماجستٌر تأرٌخ الذي ٌحتفظ بنسخ من هذه الوثابق ..

 ( المصدر السابق  .594ص  –)سالنانه  –الوثابق العثمانٌة  4
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 مراء محمد مهدي باشا م هو امٌر اال9619علما ً بان متصرؾ لواء الناصرٌة سنة 

محكمة الناصرٌة ) عبد القادر أفندي (كان ربٌس   م 9106وفً عام 
9
 

أما متصرؾ لواء الناصرٌة فً تلك الفترة فهو أمٌر األمراء نجٌب بٌك ومما تجدر 

الزمنٌة اعاله ثالث نواب وعلى الوجه األتً  اإلشارة الٌه أن للمتصرؾ فً الحقب

:- 

 ٌكون ربٌس محكمة الناصرٌة  –النابب األول للمتصرؾ 

 ٌكون ربٌس المحاسبة  –رؾ النابب الثانً للمتص

 ٌكون ربٌس دفتر التحرٌرات  –النابب الثالث للمتصرؾ 

 وهوالء ٌسمونهم أركان اللواء .

من المتصرؾ ربٌسا ً واألعضاء المعٌنٌن من الدولة حٌث أن مجلس اللواء ٌتكون 

 ) الطبٌعٌة ( –أركان اللواء واألعضاء المنتخبون  –وهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظ  
ٌفٌاً  صل على كل المعلومات المطلوب توثٌقها لعدم وجود معلومات موثقة رسمٌاً  أو أرشلم اح    

أمل أكمال ذلك الحقا ً عند توفر ذلك أمن مكاتب هذه المحاكم أو من مصادر اخرى  اة بهٌمكن االستعان

هذا الجانب رخٌن وقسم التارٌخ فً الكلٌات التبحر فً ب والمؤاوكلً امل وثـقـة من أصحا الشأن والكت

ون هذه المعلومات كمكمل لتارٌخ مدٌنة الناصرٌة كً تالجانب القضابً  المهم ويعطاءه األهمٌة ألن

 .وفً المستقبل  اآلنما فاتنا لؽرض الرجوع الٌه  ويكمال وأوسعأدق 

                                                           
 ( المصدر السابق  .792ص  –)سالنانه  –الوثابق العثمانٌة    9
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ن ـت هـبصسٌـنت النـدٌـً حمبكن هـهن القضبة الرٌن عولوا ف
 القداهى واملعبصسٌن

 
من القضاة فً محاكم مدٌنة الناصرٌة منذ بداٌة تشكٌل أول ر عمل الكثٌ        

 م . 2093محكمة فٌها ولؽاٌة عام 

أن عمل القضاة لٌس سهال ً وينما هو عمل شاق ومضنً ٌنالون به حسنة من هللا 

 ورضوانا ً .

بوافر رحمته ُ فً قوافل العدالة والحق  فقدناهمنسال هللا العلً القدٌر ان ٌتؽمد الذٌن 

  سمٌع مجٌب ُأنه

ٌعتز  ات جمٌلة  لنا أرثاً قضابٌاً وسٌرة طٌبة تتحدث بها االجٌال وذكرٌفقد تركوا 

 0بها أبناء المدٌنة 

ونشد على أٌدي رجال القضاء الذٌن ٌعملون حالٌاً والذٌن سماهم هللا بالخلق الرفٌع 

الى سلم لمواصلة مسٌرتهم الحافلة بالنجا  والتقدم لالرتقاء بالمسٌرة القضابٌة 

  0المجد حفظهم هللا من كل مكروه وسدد خطاهم وعال شأنهم أنه سمٌع مجٌب 

 

 

 

 

 

لعدم حصولنا على أرشٌؾ موثق بأسماء السادة القضاة الذٌن عملوا فً محاكم مدٌنة الناصرٌة كان  -مالحظة 

ً هذا المجال ولم نوفق سبٌلنا الوحٌد التقصً والبحث وما تختزن به ذاكرة الطٌبٌن من العاملٌن السابقٌن ف

بأسماء جمٌع القضاة كما جاءت االسماء بدون ذكر التوارٌخ خشٌة عدم الدقة فً ذلك وبودنا الحصول على أٌة 

معلومات أو صورة شخصٌة لهم ٌمكن أضافتها لهذا البحث اآلن وفً المستقبل لذا نعتذر سلفاً عن ذلك مع 

 وافر شكرنا واحترامنا للجمٌع .



 حمًذ عهي جببر عهيخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                        48

 

 ا ٌوضاة من ثالثٌنأسماء بعض ال

 م 2113الورن الماضً ولغاٌ  

 
 

 

 أول األمر وظٌفة قاضً فً مدٌنة  شؽل   – صالح تبر يلٌوي –القاضً 

محافظ( لواء البصره وفً أحداث عام شؽل منصب متصرؾ )ثم الناصرٌة 

م ساعد العابلة المالكة والوصً عبد األله على سفرهم االضطراري 9149

م الى عرش العراق واستتباب األمن ُكلؾ بعد ذلك الى مصر , وعند عودته

ها .األمة فً وقتحزب  بتشكٌل أحد الوزارات , علما ً بأنه من قٌادًٌ
9
   

 

   خسـروشٌ –القاضً 

 سامً يبد الحمٌد  –القاضً 

 بد الحمٌد مدح ـي –القاضً 

 أبراهٌم المدرس –القاضً 

 الناصرٌة من أبناء مدٌنة –محسن يبود مال أبراهٌم  –القاضً 

  – سوق الشٌو ذي قار/من أبناء  -الهداوي  راتً الحاج ٌونس –القاضً 

 )عمل قاضً تحقٌق (      

 قاضً تحقٌق  –قاضً صلح –األعظمٌة –من أبناء بؽداد –حسن معروف  –القاضً

 محافظة دٌالىمن أبناء  –صفاء يارف  –القاضً 

 فاضل البغدادي  –القاضً

  من أبناء محافظة بؽداد –ف أحمد حامد الصرا –القاضً

 عمل  –من ابناء مدٌنة النجؾ األشرؾ  –الشٌخ يمار سمٌسم  –القاضً

 قاضً شرعٌة الناصرٌة       

 ب حاكم بداءة من الصنؾ األول تولى منص    - يبد البارئ توفٌق –القاضً

 منصب م  ثم نقل الى البصرة لٌشؽل 9151عام      

 . بناؾنابب ربٌس محكمة االست      

                                                           
9
 م6/90/2092أفادنً بهذه المعلومة المعلم زكً كرٌم كردي  فً لقاء معه  بتارٌخ  
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  بتولى منص -من أبناء مدٌنة البصرة  –عضب لرزاق اليبد ا –القاضً

 م .9151وحاكم صلح سنة  –حاكم بداءة       

تولى منصب ربٌس المحكمة  –من أبناء مدٌنة الموصل  –يبد الوادر طه  –القاضً

 الكبرى فً مدٌنة الناصرٌة .      

حاكم استبناؾ اإلصال   – من أبناء الخالص –يبد البصٌر سعٌد  –القاضً

وشؽل منصب حاكم صلح وحاكم       الزراعً 

ربٌس المحكمة الكبرى       بداءة ثم تولى منصب 

 فً الناصرٌة .

شؽل منصب  – من أبناء مدٌنة الناصرٌة –خضر يبد الرزاق العضاض  –القاضً

 قاضً بداءة اول ثم تولى منصب رباسة المحكمة الكبرى فً الناصرٌة .

 .  قاضً تحقٌق الناصرٌة –الغزيواثق حسٌن  –ًالقاض

 شؽل  -سوق الشٌو  –من ـ أبناء ذي قار  –الهداوي ٌونس كاظم  –القاضً

م 9176الناصرٌة عام  ةقاضً شرعٌ       منصب

 ثم نابب لربٌس المحكمة .      وحاكم صلح 

 شؽل منصب قاضً  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –تمٌل يبد الباقً  –القاضً

 .بداءة وعضوا ً فً المحكمة الكبرى       

شؽل منصب حاكم بداءة وعمل  –المسٌب  من أبناء –كاظم الشٌخ تاسم –القاضً

فً محاكم مدٌنة الناصرٌة لثالث فترات زمنٌة       

 منصب ربٌس المحكمة الكبرى .      وتولى 

 أستبناؾ من أبناء مدٌنة السلٌمانٌة شؽل منصب حاكم  –شوك  بابان  –القاضً

وعضو فً المحكمة  –صال  الزراعً اال      

 الكبرى .

 شؽل منصب حاكم االستبناؾ  -من أبناء الرمادي –يبد هللا الناصري  –القاضً

 االصال  الزراعً .       

 

 قاضً محكمة األحوال الشخصٌة . –محمد رتب مصطفى  –القاضً

ى منصب ربٌس المحكمة تول –من أبناء دٌالى  –يبد الحمٌد الكروي  –القاضً

 الكبرى .
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شؽل منصب  –من أبناء مدٌنة القابم  –يبد التبار محٌسن مشعان  –القاضً

ضً تحقٌق وعضواً فً المحكمة اوق –شرعً       قاضً

 الكبرى .

شؽل منصب قاضً شرعٌة  –من أبناء مدٌنة الحلة  –مهدي الوزوٌنً  –القاضً

 الناصرٌة .

تدرج حتى  –سوق الشٌو  / من أبناء ذي قار – يبد هللا محمد العرب –القاضً

 منصب ربٌس المحكمة الكبرى        تولى

 . 

شؽل منصب قاضً األحوال  – التمٌمً منصورمصطفى كنعان  –القاضً

 وقاضً تحقٌق . –الشخصٌة 

شؽل منصب حاكم  –من أبناء مدٌنة بؽداد  –يبد الوادر محمد كاظم   –القاضً

 بداءة وحاكم صلح .

 شؽل منصب قاضً بداءة. –يبد التبار هادي   –ًالقاض

 من أبناء الحلة . –نعمان مهدي حسن   –القاضً

 من أبناء بؽداد . –محمد سعٌد رشٌد   –القاضً

 شؽل منصب قاضً تحقٌق وعضو فً المحكمة الكبرى . –زكً التادر  –القاضً

 من أبناء مدٌنة بؽداد . –صفاء صادق أحمد   –القاضً

 من أبناء بغداد. –لكعبً يلً ا القاضً

 -خلؾ معسكر الرشٌد –من أبناء مدٌنة بؽداد  –يبد الهادي الربٌعً   –القاضً

 شؽل منصب حاكم بداءة وعضو فً المحكمة الكبرى .

قضابً حتى ترقى فً سلم عمل أوالً م. –يلً يباس محمد يلً   –القاضً

 وأصبح قاضً تحقٌق وقاضً االحوال الشخصٌة . القضاء

ى منصب ربٌس محكمة أستبناؾ ذي قار لتو –حسٌن شنشول الرماحً  –ًالقاض

 محكمة ذي قار . م عند أول أفتتا  استبناؾ فً 9169-9160فً عام 

عمل أوالً م.قضابً حتى –من أبناء ذي قار  –محسن رٌسان الكاصد   –القاضً

ر ألسباب سٌاسٌة ثم أطلق سراحه وهاج 9160فً السلم القضابً وسجن عام ترقى 

 فً زمن النظام السابق . من العراق بعد أن أعدم زمالؤه 

وأجبر على  –شؽل منصب قاضً بداءة الناصرٌة  –يلً رشٌد مانع  –القاضً

 .ل منصب ربٌس محكمة أستبناؾ مٌسانؽم ش 2003ام عام وبعد تؽٌٌر النظ التقاعد
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شؽل منصب قاضً محكمة  –من أبناء البصرة  –حسن راشد يلً  –القاضً

 حوال الشخصٌة وقاضً تحقٌق .األ 

 شؽل منصب قاضً شرعٌة .  –رؤوف الحسٌنً  –القاضً

شؽل منصب ربٌس من أبناء محافظة النجؾ األشرؾ  –حسون سمٌسم   –القاضً

 .استبناؾ

شؽل منصب قاضً بداءة صنؾ  –من أبناء الموصل   –أسحاق بٌثون  –القاضً

 اول .

 ضً محكمة العمل .شؽل منصب قا –هاشم بهاء الدٌن  –القاضً

شؽل منصب عضو فً المحكمة  –من أبناء الموصل  –البٌر قسطو  –القاضً

 الكبرى .

شؽل منصب حاكم تحقٌق  –من أبناء البصرة  – ناتً حبش الشاوي –القاضً

 مختص.

      منصب ربٌس محكمة أستنباؾ تولى  –يبد الحسٌن محمد الواسم  –القاضً

 ذي قار.

شؽل منصب قاضً  -لشمال العزٌزمن ابناء ا  –حمن تالل يبد الر –القاضً 

 .جنح

ؽل منصب قاضً بداءة ش –من أبناء البصرة   –كنعان تودة الحسٌنً  ألقاضً

 وقاضً تحقٌق.

شؽل  –سوق الشٌو   –من محافظة ذي قار   –راضً يباس البلداوي  –القاضً

 منصب قاضً جنح وقاضً صلح وقاضً بداءة .

 من محافظ  البصرة شغل منصب قاضً تحوٌق –يلً خضٌر نعٌم  –القاضً

 شؽل منصب قاضً األحوال الشخصٌة . – حمد شٌ  محمد سعٌدم –القاضً

 قاضً محكمة األحوال الشخصٌة . –طه هادي مرهون  –القاضً

قاضً األحوال الشخصٌة ثم  –من أبناء مدٌنة كركوك  –تلٌل خلٌل شكر  –القاضً

 ختٌر لمحكمة التمٌٌزنقل الى رباسة أستبناؾ كركوك ثم ا

عمل كاتب عدل  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –يبد الهادي يبد الصاحب  –القاضً

 محكمة أستبناؾ ذي قار . ثم شؽل منصب كاتب بداءة ثم تولى منصب ربٌس

شؽل  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –محمد يلً الحاج حسن الحتاج   –القاضً

 الكبرى. الجزاء محكمة ربٌسقاضً بداءة وقاضً صلح ثم تولى  منصب
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تولى منصب ربٌس  –ناء مدٌنة البصرة بمن أ  –وائل يبد اللطٌف  –القاضً

السابق سلطات زمن النظام الثم أعتقل ألسباب كٌدٌه من قبل  الكبرى   المحكمة 

 ووزٌر سابق .وشؽل منصب نابب برلمان 

شرعٌة ثم  شؽل منصب قاضً بداءة ثم قاضً – ناظم حبٌب البدٌري –القاضً 

 تولى منصب ربٌس محكمة الجناٌات 

 الواضً يبد الرضا 

 قاضً بداءة وربٌس جناٌات محافظة واسط حالٌاً.ـ  الواضً يبد االمٌر زغٌر

 قاضً بداءة.ـ  الواضً يبد مشحن

محكمة قلعة  عمل فً –من ابناء مدٌنة الناصرٌة   –يلٌوي  تمع  تعاز –القاضً 

وشؽل منصب نابب ربٌس  م اعٌد الى الخدمة 2003سكر وبعد تؽٌر النظام عام 

 .حالٌا تقاعدماالستبناؾ و

من أبناء الناصرٌة تولى منصب ربٌس أستبناؾ  –خضٌر تبوري  ٌاس –القاضً

الى هٌبة االشراؾ القضابً ,ثم انتقل الى جوار  م ونقل9116-9113ذي قار من 

 . ربه رحمه هللا

بب ربٌس محكمة أستبناؾ ذي قار ثم شؽل منصب نا  –مفٌد محمد يلً   –القاضً

 .من ابناء مدٌنة البصرةنقل الى رباسة استبناؾ البصرة 

شؽل منصب قاضً  –من أبناء الشمال  –تمال الحاج شرٌف حسٌن  –القاضً

 تحقٌق .

شؽل منصب نابب  –من أبناء مدٌنة البصرة  –قرطاس يبد الوهاب   –القاضً

 رباسة أستبناؾ البصرة . لربٌس االستبناؾ ونقل بنفس منصبه الى

شؽل منصب  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –صادق خضٌر العكٌلً   –القاضً

 .ومتقاعد حالٌاقاضً بداءة وعضو فً المحكمة الكبرى ونقل الى بؽداد 

شؽل منصب قاضً تحقٌق منفرد وقاضً محكمة  –لطٌف طه محمود  –القاضً

 . من ابناء شمالنا العزٌز الجنح

 .عمل نابب مدعً عام –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –ري هادي أحمد تبو –القاضً

كان عضواً فً  –االعظمٌة  –من أبناء مدٌنة بؽداد  –بهت    يامر –القاضً

 محكمة الجناٌات وٌنظر المحكمة االدارٌة ومحكمة التجارة .

تولى  –الجباٌش  –من أبناء محافظة ذي قار   –أحسان ستار خضٌر   –القاضً

 م .2002-9116ربٌس محكمة أستبناؾ ذي قار سنة منصب 

 قاضً تحقٌق . –من أبناء بؽداد   –سالم  ٌفنمحمد م –القاضً
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شؽل منصب قاضً محكمة  – من أبناء البصرة  –يباس صابر يباس  –القاضً

 . وقاضً تحقٌق الجنح

شؽل منصب ربٌس  –من أبناء مدٌنة البصرة   –تعفر محمد خضٌر  –القاضً

 ناٌات .محكمة الج

شؽل منصب نابب  –الشطرة  -من أبناء ذي قار  –محسن ثوٌنً العلً  –القاضً

 م وأحٌل على التقاعد .2003ربٌس األستبناؾ بعد تؽٌر النظام فً 

الشٌو  شؽل منصب سوق  -من أبناء مدٌنة ذي قار  –محمد كاظم الشاهر –القاضً

 نابب ربٌس محكمة أستبناؾ ذي قار واحٌل على التقاعد.

تولى منصب ربٌس محكمة  –من أبناء مدٌنة البصرة  –طه ٌاسٌن األمٌر –القاضً

م ونقل الى منصب نابب ربٌس أستبناؾ البصرة )وأؼتٌل 2002األستبناؾ سنة 

 . م2003هناك( بعد التؽٌر فً سنة 

عمل نابب مدعً  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –سمٌر يبد الحسن يلوان  –القاضً

 0 متقاعد حالٌا  –ثم قاضً محكمة جناٌات ثم مدعً عام  عام

شؽل  –الرفاعً  -من أبناء ذي قار –ٌونس شالك  مزيل الركابً  –القاضً

 .وقاضً تحقٌقمنصب قاضً بداءة 

ذي  استبناؾمن أبناء البصرة تولى ربٌس محكمة   –نوري أحمد منصور  –القاضً

 .م 2006قار سنة 

شؽل منصب نابب ربٌس محكمة  –ة من أبناء البصر –خلٌل الدوسري  –القاضً

 االستبناؾ وأحٌل على التقاعد.

من أبناء مدٌنة البصرة شؽل منصب نابب  –يبد التبار يلً تعفر  –القاضً

ربٌس محكمة أستبناؾ ذي قار ثم نقل ربٌسا ً الى رباسة محكمة أستبناؾ المثنى 

 .بحادث دهس رحمه هللاوتوفً 

 استبناؾواسط تولى منصب ربٌس محكمة من أبناء  –تعفر محسن يلً  –القاضً

 الرصافة.–ذي قار ونقل ربٌسا ً الى محكمة أستبناؾ بؽداد 

شؽل منصب ربٌس جناٌات   –من أبناء ذي قار  – سامً شرٌف محمد  –القاضً

ذي قار  ستبناؾا محكمة ٌسبم عضو الهٌبة التمٌٌزٌة وناببا ً لر2001 -2006من 

 .االتحادٌة 

شؽل منصب عضو  –من أبناء مدٌنة البصرة  –لمنذر يثمانحٌدر يبد ا –القاضً

 محكمة الجناٌات ونقل قاضٌا ً فً رباسة محكمة أستبناؾ المثنى .
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وقاضً  –شؽل منصب قاضً تحقٌق  –حسٌن حسن مصطفى العبٌدي  –القاضً

ثم نقل الى رباسة محكمة  بداءة ثم نقل الى رباسة محكمة أستبناؾ بؽداد الرصافة

 . لىاستبناؾ دٌا

شؽل منصب قاضً تحقٌق وقاضً بداءة ثم نقل الى   –ستار ورور  –القاضً

 رباسة أستبناؾ بؽداد .

الشطرة تولى منصب ربٌس  –من أبناء ذي قار  –محمد ثوٌنً العلً  –القاضً

 . حالٌا تقاعدجناٌات ذي قار وم

تولى منصب ربٌس محكمة  –من أبناء بؽداد  –نتم يبد هللا محمد  –القاضً

 محكمة بؽداد الكر . الستبناؾونقل الى بؽداد ربٌس  ستبناؾاال

تولى منصب  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –فرقد صالح هادي شنان  –القاضً

 ذي قار . استبناؾربٌس 

وربٌس  – االستبناؾنابب ربٌس  –من أبناء الناصرٌة  –يادل هالل يبد  –القاضً

 ٌة .ستبنافة االالهٌأ

شؽل منصب نابب  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –ً نوري حٌدر يلد.  –القاضً 

 ذي قار . استبناؾمحكمة ربٌس 

شؽل منصب عضو  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –حسن يبد يلً حتاي  –القاضً

 فً محكمة الجناٌات .

من أبناء ذي قار نابب ربٌس  –محمد محسن تودة االبراهٌمً –القاضً 

 ت .االستبناؾ وعضو فً محكمة الجناٌا

من أبناء مدٌنة الناصرٌة شؽل منصب قاضً  –امد الكنانً  فراس ح –القاضً

 محكمة االحوال الشخصٌة .

من أبناء مدٌنة الناصرٌة شؽل  –غسان سمٌر يبد الحسن يلوان   –القاضً

 منصب قاضً تحقٌق .

شؽل منصب قاضً  -من أبناء مدٌنة الناصرٌة –رافد مركز حمد كرٌدي   –القاضً

 تحقٌق .

شؽل منصب قاضً  -من أبناء مدٌنة الناصرٌة   –س محسن مطرود رفا –القاضً

 تحقٌق.

شؽل منصب قاضً  -من أبناء مدٌنة الناصرٌة –حسٌن يلً صٌهود  –القاضً

 .وقاضً محكمة العمل وقاضً نزاهة تحقٌق
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شؽل منصب قاضً -من أبناء مدٌنة الناصرٌة –كرٌم شرٌف خضٌر   –القاضً

 .وقاضً العمل تحقٌق

شؽل منصب -من أبناء مدٌنة الناصرٌة –حسٌن يبد حاتم الركابً   –القاضً

 قاضً تحقٌق.

شؽل  -سوق الشٌو  -من محافظة ذي قار  –حسٌن سعدون السواد  –القاضً

 منصب قاضً تحقٌق.

 شؽل منصب قاضً تحقٌق. -من ابنا الناصرٌة –مرتضى سلٌم خصاف  –القاضً

ٌشؽل منصب قاضً   -محافظة ذي قارمن  –ضٌاء قاسم الهاللً –القاضً 

 .البداءة

 .ٌشؽل منصب قاضً البداءة  -من محافظة ذي قار –تلٌل يدنان الهاللً –القاضً

 . الجنحٌشؽل منصب قاضً  -من محافظة ذي قار –موفق يلً نوري –القاضً

 ٌشؽل منصب قاضً الجنح .  -من محافظة ذي قار –يلً خضٌر النعٌم  –القاضً

ٌشؽل منصب قاضً محكمة   -من محافظة ذي قار –حٌم  حسنحسن ر –القاضً

 األحداث .

 الواضً تواد حسٌن ناٌف

 الواضً يبدهللا شالل

 الواضً حسٌن شبٌب

قاضً  ٌشؽل منصب -من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –محمد تاسم دبٌان –القاضً

 .محكمة األحوال الشخصٌة

ٌشؽل منصب  الشطرة - من أبناء مدٌنة الناصرٌة –لك ـناظم حمٌد ي –القاضً

قاضً محكمة األحوال الشخصٌة
9
. 

 .ٌشؽل منصب قاضً لجنة التعوٌضات –سلمان مكطوف الثاب   –القاضً

حاكم بداءة العقود  –من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –يادل خلف تاسم  –القاضً

 والمقاوالت.

                                                           
9
       -أفادنً بجمٌع أسماء القضاة كل من :  

 22/5/2093م. قضابً متقاعد  فــــً   –صالح رحٌم عبد الحسٌن 

 22/5/2093موظؾ مقاعد         فــــً    -مطشر جعاز 

 22/5/2093موظؾ           فــــً   –ناجً مرتضى 

    22/5/2093موظؾ      فــــً   -عبد األمٌر عبد صخً  
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 ٌشؽل منصب -الزبٌدٌة  -دٌنة واسط من أبناء م –يواد كاظم محمد  –القاضً

 عام .مدعً 

ٌشؽل منصب  -دٌنة الناصرٌة من أبناء م –الب العتابً چيدنان حمٌد  –القاضً

 عام .مدعً 

 عام .مدعً نابب ٌشؽل منصب  -من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –كامل رشاد  –القاضً

ٌشؽل منصب  -من أبناء مدٌنة الناصرٌة  –محمد كشٌمش كزار العتابً  –القاضً

 عام .نابب مدعً 

ٌشؽل منصب نابب  -الناصرٌة من أبناء مدٌنة  –سم يوٌد سات  اق –ًالقاض

 عام .مدعً 

 -محافظة ذي قار  –من أبناء مدٌنة سوق الشٌو   –يلً محمد سلمان  –القاضً

 عام .ٌشؽل منصب نابب مدعً 

ٌشؽل منصب نابب  -اصرٌة من أبناء مدٌنة الن –يبد الهادي حمٌد يبد  –القاضً

 عام .مدعً 

ٌشؽل منصب نابب مدعً  -الناصرٌة من أبناء مدٌنة  –أحسان يلً يبد  –القاضً

 عام .

ٌشؽل منصب نابب مدعً  - من ابناء سوق الشٌو  –يلً مطر حسن  –القاضً

 عام .

 نابب مدعً عام –حازم علً عبٌد  –الواضً 
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 سبء احملكمت انكربيورؤ
 

 
ما كانت المحكمة الكبرى فً وأنمة كبرى فً الناصرٌة كلم تكن هناك مح       

البصرة والتً عقدت لمرات عدٌدة فً الناصرٌة ثم شكلت المحكمة الكبرى فً 

  -م وممن تولى رباستها : 9166الناصرٌة فً عام 

 القاضً عبد القادر طه -9

 القاضً عبد البصٌر سعٌد -2

 القاضً خضر العضاض  -3

 القاضً كاظم الشٌخ جاسم  -4

 القاضً عبد الحمٌد الكروي  -5

 ضً عبد هللا محمد العرب القا -6

 ري ٌالقاضً ناظم حبٌب البد -7

 محمد علً الحاج حسن الحجاجالقاضً  -6

  القاضً وابل عبد اللطٌؾ -1

 ر محمد خضٌر القاضً جعف -90

 القاضً محمد ثوٌنً العلً -99

 القاضً سامً شرٌؾ الصالح -92

 القاضً فرقد صالح الشنان -93
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 القاضً عزٌز شنته الجابري -94

 اٌضا  ممن تولى رئاس  محكم  التناٌا 

 عبد الهادي عبد الصاحب -9

 ٌاس خضٌر جبوري -2

 احسان ستار االسدي -3
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 رئبست حمكمت استئنبف  منطقت ذي قبر
 

ذي قار وعلٌه تم  م تشكلت رباسة استبناؾ منطقة9169 – 9160ً عام ــــف       
 ارتبطتكما  الجنوبٌة )فً البصرة(فك ارتباط محاكم ذي قار عن استبناؾ المنطقة 

  .ة محاكم المثنى ومحاكم محافظة واسط بهذه الرباس

 

 َ( 3102هُىٍُخ حمبوُ ِذَنخ اٌنبصشَخ وأمسبء لضبهتب ) ٌغنخ      
 

 

 

متلس 
الوضاء 
 األيلى 

 ↓  

الواضً 
مدح  
 المحمود

رئاس  محكم  استئناف 
 ذي قار االتحادٌ 

القاضً فرقد صالح 
 هادي 

 )نواب الربٌس (

 القاضً عادل هالل 

 القاضً سامً شرٌؾ

 القاضً عزٌز شنته 

 القاضً حٌدر علً
  نوري

 القاضً محمد محسن
 االبراهٌمً

فً ٌ  الهٌأة التمٌٌز
رباسة استبناؾ ذي 

 قار االتحادٌة

ة األستئنافٌ  الهٌأ
فً رئاس  محكم  
 استئناف ذي قار

 القاضً فرقد صالح هادي الشنان

 القاضً عزٌز شنته الجابري

 القاضً حٌدر علً نوري

 ربٌسا ً –هالل القاضً عادل 

 عضواً  -سامً شرٌؾ  القاضً 

 عضواً  -حٌدر علً   القاضً 

 ربٌساً  -الجابري القاضً عزٌز محكم  التناٌا  

 عضواً  -حسن عبد علً  القاضً 

 عضواً -سن جودة محمد محالقاضً 

 القاضً موفق نوري جاسم محكم  التنح 

 حسٌن شبٌب القاضً 

 

 

 محكم  البداءة 

 ل عدنان الهاللًالقاضً جلٌ

 ضٌاء قاسم الهاللً القاضً 

 عادل خلؾ جاسم القاضً 
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 محكم  التحوٌق

و مكتب التحوٌق 
 الوضائً

 

 القاضً فارس محسن مطرود

 حسٌن علً صٌهود القاضً 

 كرٌم شرٌؾ خضٌر القاضً 

 حسٌن عبد حاتم القاضً 

 رافد مركز حمد كرٌدي القاضً 

 ؼسان سمٌر عبد الحسن القاضً 

 المكتب األول(حسٌن سعدون)لقاضً ا

)مكتب صاؾخمرتضى سلٌم  القاضً 

 التحوٌق الثانً(

محكم  األحوال 
 الشخصٌ 

 محمد جاسم دبٌان-األولالقاضً 

 القاضً ناظم حمٌد علك

 القاضً فراس حامد الكنانً

 القاضً حسن رحٌمة حسن محكم  األحداث

 علالقاضً ٌونس شالكه مز محكم  بداءة العوود

 القاضً حسٌن علً صٌهود محكم  العمل

 القاضً سلمان مكطوؾ الثابت ضا ٌلتن  التعو
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 م  20/01/1100م  ونـغبيت  0890-0891استئنبف ذي قبر مـن رؤسبء 
 

 

الصور  فترة الرباسة االســم ت
 الشخصٌة

  م 9162 9160 القاضً حسٌن شنشول الرماحً 9

  م 9163 9162 لقاسمالقاضً عبد الحسٌن محمد ا 2

عبد الصاحب القاضً عبد الهادي  3
 حمود

 م 9163 9163

 وكالة

 

  م 9165 9163 القاضً حسون سمٌسم  4

القاضً عبد الهادي عبد الصاحب  5
 حمود

  م 9119 9165

  م 9113 9119 القاضً سلمان عبٌد عبد هللا  6

  م 9116 9113 القاضً ٌاس خضٌر جبوري  7

ان ستار خضٌر القاضً أحس 6
 األسدي 

  م 2002 9116

  م 2005 2002 القاضً طه ٌاسٌن األمٌر  1

  م 2006 2005 القاضً نوري أحمد منصور  90

  م 2006 2006 القاضً جعفر محسن علً  99

/6 القاضً نجم عبد هللا أحمد  92
2006 

6/99/
2090 

 

/7/99 القاضً فرقد صالح هادي شنان  93
2090 
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واحملبكى انتببعت هلب  االحتبدٌتقبر    ذي استئنبفكًت رئبست حم

 و  3102نسنت  بصرٌتـنـنت انـدٌـهب يف يـضبتـوق
 

 ئبست حمكًت أستئننبف ري قبر االحتبديت ر  -1

 اهليأة انتًيزيت يف رئبست استئنبف ري قبر  -2

 يف رئبست حمكًت أستئنبف ري قبر األستئنبفيت اهليأة   -3

 حمكًت اجلنبيبث  -4

 نححمكًت اجل  -5

 حمكًت انبذاءة   -6

 حمكًت انتحقيق   -7

 يكبتب انتحقيق  -8

 حمكًت األحوال انشخصيت   -9

 م انعً حمكًت  -11

 حمكًت األحذاث -11

  حمكًت انتجبرة -12

 االدعبء انعبو -13
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 حمكوت استئنبف ذي قبز االحتبدٌت
 

رباسة السٌد ربٌس محكمة بتشكل محكمة االستبناؾ بصفتها التمٌٌزٌة        

 ن نوابه .وعضوٌه أثنٌن م االستبناؾ

 لمقدمة من ذوي العالقة بالقرارات الصادرة من محاكم البداءة التابعةاتنظر بالطعون 

 -مكانٌا ً وهً : االستبناؾالى رباسة 

 المأجور مهما بلػ مقدار األجر . لتخلٌة عوىد -9

 دعوى ازالة الشٌوع فً العقار والمنقول . -2

لها بالتبعٌة ولم تتجاوز قٌمة  رفعت يذاوطلب التعوٌض عنها  هدعاوى الحٌاز -3

 التعوٌض خمسمابة دٌنار .

دعوى األقساط المستحقة من لدٌون المقسطة على أن ال ٌزٌد مقدارها على  -4

 ن خمسمابة دٌنار أو أقل .اخمسمابة دٌنار وكذلك المتبقً من الدٌن أذا ك

 دعاوى األستمالك  . - 5

 لً .قرارات المنفذ العد -6

 اصرٌن  .قرارات مدٌر رعاٌة الق -7

 /من قانون المرافعات المدنٌة( .296)القرارات المحددة فً المادة  -6

 م . 9165لسنة  527القرار  هاالطعن بالقرارات الصادرة ومن -1

 الطعن بالقرارات الجزابٌة الصادرة من محكمة الجنح .  -90
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 رئبست حمكًت استئنبف ذي      قبر   اهلٍئت األستئنبفٍت يف    
 

 

 

باسة أحد نواب ربٌس محكمة االستبناؾ وعضوٌه أثنيٌن مين القضياة تتكون بر        

علقية بقيرارات محياكم تمن نواب الربٌس أو قضياة اسيتبناؾ , وتنظير فيً الطعيون الم

 -البداءة الصادره بدرجة أولى وهً :

 الدعاوى التً تزٌد قٌمتها عن الؾ دٌنار . -9

 صفٌة الشركات .دعاوى ت -2

 مهما كانت قٌمة الدعوى . ةفلٌسلتاعن  وما ٌتفرع اإلفالسدعوى   -3

 كمٌن .كمة البداءة المتعلقة بقرار المحبقرار محالطعن  -4

 .ضاةالشكوى من الق -5

وتكون قراراتها قابلية للتمٌٌيز أميام محكمية التمٌٌيز االتحادٌية خيالل ثالثيٌن ٌومياً مين 

الٌوم التالً لصدور القرار
9
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 . 23/5/2093ٌوم الخمٌس الموافق لقاء مع القاضً عادل هالل نابب ربٌس محكمة استبناؾ ذي قار االتحادٌة  
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 حمىّخ اجلنبَبد
 

 

 

.وبعد صدور محكمة الجزاء الكبرى كانت تسمى سابقاً  -: محكمة الجناٌات        

( جاءت تسمٌتها محكمة م المعدل9171لسنة  960قانون لتنظٌم القضابً المرقم )

 الجناٌات 

هً أحدى تشكٌالت رباسة محكمة استبناؾ ذي قار االتحادٌة و  –ومحكمة الجناٌات 

ر من خمس سنوات الى بالجرابم التً تزٌد عقوبتها السجن اكثهذه المحكمة وتختص 

من قبل ربٌس وأعضاء اثنان ال ٌقل صنفهما عن عقوبة االعدام وتشكل المحكمة 

 الصنؾ الثانً على أن ٌكون الربٌس نابب لربٌس االستبناؾ .

  23تمارس هذه المحكمة صالحٌتها وفق قانون أصول المحاكمات الجزابٌة المرقم 

م المعدل أو  9161لسنة  999قم العقوبات المرم  المعدل وقانون  9179لسنة 

 –م  2004لسنة  66من قانون المرور المرقم  24القوانٌن ذات الصلة مثل ) قسم 

أو أي قوانٌن أخرى  –وقانون اإلرهاب  –وقانون المخدرات  –وقانون اآلثار 

 متعلقة بمحكمة الجناٌات ( .

ً تصدر من قضاة كذلك تنظر بالدعاوى التحقٌقٌة بصفتها التمٌٌزٌة والقرارات الت

 لقانون أصول المحاكمات الجزابٌة ... 265إلحكام الماده التحقٌق استناداً 

وتشكل فً مركز كل محافظة محكمة جناٌات تنظر فً الدعاوى الجزابٌة المعٌنة لها 

تشكل محكمة أخرى ببٌان ٌصدر من مجلس القضاء وفق أحكام القانون وٌجوز أن 

وعً والمكانً ومركز انعقادها استناداً الى نص األعلى ٌحدد فٌه اختصاصها الن
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وكذلك ٌجوز أن تنعقد محكمة الجناٌات خارج مركز المحافظة بٌان  21/9المادة 

ربٌس محكمة االستبناؾ االتحادٌة بناءا ًعلى اقترا  من ربٌس محكمة الجناٌات 
9
 . 

 رئاس  محكم  تناٌا  ذي قار 

 محكمة الجناٌات بصفتها االصلٌة .9

 جناٌات بصفتها التمٌٌزٌة.محكمة ال .2

 ونتكلم عنها تفصٌالً :

محكمة الجناٌات بصفتها االصلٌة : ان الصفة االصلٌة لمحكمة الجناٌات هو  -9

عملها كمحكمة موضوع بالنسبة للدعاوى الجزابٌة التً تحال علٌها من محاكم 

ٌها اما التحقٌق بعد اكتمال التحقٌق فٌها وهً الدعاوى التً تكون عقوبة الجرابم ف

االعدام او السجن مدى الحٌاة او السجن المؤبد او السجن المؤقت , فبعد احالة 

الدعوى من محكمة التحقٌق الى نٌابة االدعاء العام لمحكمة الجناٌات وتدقٌقها من 

قبل السٌد المدعً العام تحال الى محكمة الجناٌات ولدى ورودها واستالمها من قبل 

جل االساس وٌتم درجها برقم معٌن وحسب التسلسل موظفً المحكمة تسجل فً س

وٌتم عرضها على هٌبة المحكمة لؽرض التدقٌق ومن ثم تعاد الى قلم المحكمة 

لؽرض تنظٌم اوراق التكلٌؾ بالحضور المتضمنة تبلٌػ اطراؾ الدعوى بالحضور 

فً موعد المحاكمة المعٌن وتأمٌن احضار المتهم اذا كان موقوفاً وتسلم اوراق 

تبلٌػ الى معقبً الدعاوى التابعٌن الى مراكز الشرطة وٌتم التسجٌل بموجب سجل ال

 ذمة معد لهذا الؽرض.

مة الجناٌات بصفتها االصلٌة تتألؾ من ربٌس محكمة ونو قاضً من ك* هٌبة مح

الصنؾ االول او الثانً من صفوؾ القضاة وعضوٌة قاضٌٌن هما عضو الٌمٌن 

 وعضو الٌسار.

: جرى االعتٌاد ان تكون مواعٌد المحاكمات الساعة التاسعة  * موعد المحاكمة

 صباحاً من كل ٌوم ما عدا اٌام العطل الرسمٌة.

                                                           

م فً  7/5/2093لقاء مع نابب ربٌس محكمة استبناؾ ذي قار االتحادٌة القاضً  سامً شرٌؾ ٌوم االثنٌن   9 

 المحكمة  . 
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جلسات المحاكمة : االصل هو ان جلسات المحاكمة تكون علنٌة ٌحق للجمٌع 

باالضافة الى اطراؾ الدعوى حضورها وقد تقرر المحكمة ان تجعلها سرٌة فً 

وؾ االمن او اذا كان هناك حرج للحضور فً حال ظروؾ معٌنة تستدعٌها ظر

كانت علنٌة وهو امر نادر الحدوث, وان ادارة الجلسة منوطة بربٌس المحكمة فهو 

الذي ٌدٌر جلسة المحاكمة وٌتولى ضبطها وله بحكم القانون ان ٌأمر باخراج اي 

شخص ٌخل بأدب الجلسة ونظامها كما له ان ٌحٌل اي شخص على الجهات 

ٌة فً حال ارتكاب جرٌمة اثناء الجلسة وان ٌحٌله مخفوراً اذا تطلب االمر التحقٌق

ذلك واجازت له النصوص القانونٌة ان ٌمنع اي من الخصوم من االسترسال فً 

 ذكر امور خارجة عن موضوع الدعوى المنظورة.

 * اتراءا  المحاكم   

بالقضاء باسم  تتشكل المحكمة برباسة القاضً ربٌس المحكمة وعضوٌة المأذونٌن

الشعب وكما مر ذكره سابقاً وبحضور المدعً العام ووكٌل المتهم وهو محامً 

ٌتولى الدفاع عن المتهم اما ان ٌكون وكٌالً عن المتهم بموجب وكالة جزابٌة مصدقة 

من ربٌس المحكمة او منتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم كضمانة من 

لقانون وبعد حضور اطراؾ الدعوى واحضار المتهم ضمانات المتهم التً كفلها له ا

تباشر المحكمة بالمحاكمة الوجاهٌة العلنٌة وتشرع بتدوٌن ما ٌتم فً الجلسة فً 

محاضر بواسطة كاتب الضبط وٌمكن حصر االجراءات التً ٌتم تدوٌنها اثناء جلسة 

 المحاكمة كاآلتً :

 تدوٌن هوٌة المتهم. . أ

محكمة التحقٌق علنا وافهام المتهم تالوة قرار االحالة الصادر من  . ب

 والحاضرٌن مضمونه.

سماع وتدوٌن اقوال المشتكً او المدعً بالحق الشخصً او ممثلً دوابر  . ت

 الدولة.

سماع وتدوٌن اقوال شهود االثبات ومن تطلب المحكمة االستماع الى  . ث

 شهاداتهم لالٌضا .

والكشوفات  تالوة كافة محاضر جمع االدلة من تقارٌر الفنٌٌن والخبراء . ج

 الرسمٌة والكتب والبرقٌات الرسمٌة.

 وٌن اقواله دون تحلٌفه الٌمٌن.داستجواب المتهم وت .  

توجٌه التهمة للمتهم وفق المواد القانونٌة الواردة فً النصوص العقابٌة والتً  .  

 تنطبق والواقعة موضوع الدعوى المنظورة وسماع جوابه عنها.
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 سماع وتدوٌن اقول شهود دفاع المتهم. . د

االستماع الى مطالعة وكٌل المشتكً او المدعً بالحق الشخصً وربطها مع  . ذ

 اوراق الدعوى.

 االستماع الى مطالعة المدعً العام وربطها مع اوراق الدعوى. . ر

 االستماع الى مطالعة المحامً وكٌل المتهم وربطها مع اوراق الدعوى. . ز

ما ٌضٌفه على االستماع الى آخر اقول المتهم وتدوٌنها فً حال كان لدٌه  . س

 اقواله السابقة .

 افهام ختام المحاكمة. . ش

 

 * الورارا  التً تصدرها المحكم   

بعد ان تفهم المحكمة ختام المحاكمة تختلً هٌبة المحكمة للمداولة ولؽرض اصدار 

القرار العادل بعد المام بكافة مجرٌات التحقٌق االبتدابً والقضابً وتكون قرارات 

 المحكمة كاآلتً :

بوت قٌام التمهم بارتكاب الجرٌمة المسندة الٌه وكفاٌة االدلة حال ثفً  .9

المتحصلة ضده فً الدعوى تقرر المحكمة الحكم بإدانته وفرض العقوبة 

 ( االصولٌة(.962المناسبة بحقه )القرة ـ أ ـ من المادة )

فً حال ثبوت ان المتهم لم ٌرتكب ما اسند الٌه قانوناً او كان الفعل ؼٌر  .2

علٌه فتقرر المحكمة الحكم ببراءته من الجرٌمة المسندة الٌه )الفقرة معاقب 

 االصولٌة(. 962)ب( من المادة 

فً حال كانت االدلة المتحصلة ضد المتهم فً الدعوى ؼٌر كافٌة الدانته  .3

 االصولٌة(. 962تقرر المحكمة االفراج عنه )الفقرة )جـ( من المادة 

عن الجرٌمة المسندة الٌه لتوافر مانع من اذا كان المتهم ؼٌر مسؤول قانوناً  .4

موانع المسؤولٌة الجزابٌة المنصوص علٌها فً قانون العقوبات النافذ رقم 

المعدل فتقرر المحكمة الحكم بعدم مسؤولٌته )الفقرة )د(  9161لسنة  999

 االصولٌة(. 962من المادة 

المتهم او االفراج  فً حال صدور قرار المحكمة ببراءة انه ومن الجدٌر بالذكر هنا

عنه او الحكم بعدم مسؤولٌته فعلى المحكمة ان تقرر اخالء سبٌله من التوقٌؾ حاالً 

 /هـ االصولٌة(.962اذا كان موقوفاً )المادة 
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مالحظة : قد ٌحدث واثناء نظر الدعوى من قبل هٌبة المحكمة ان تجد نقصاً 

لى محكمة التحقٌق عندها جوهرٌاً فً التحقٌق االبتدابً ٌستوجب اعادة الدعوى ا

تقرر هٌبة المحكمة التدخل تمٌٌزاً بقرار االحالة ونقضه واعادة الدعوى الى 

محكمتها الكمال التحقٌق فٌها ومن ثم احالتها على محكمة الجناٌات بقرار احالة 

 جدٌد بما ٌكفل التطبٌق السلٌم لمبادئ القانون وصوالً للحقٌقة والحكم العادل.

رات الفاصلة الصادرة من محكمة الجناٌات : لالدعاء العام والخصوم * الطعن بالقرا

ان ٌطعنوا تمٌٌزاً بالقرارات الصادرة من محكمة الجناٌات امام محكمة التمٌٌز 

االتحادٌة وخالل ثالثٌن ٌوماً تبدأ من الٌوم التالً لصدور القرار مع العرض ان 

لعقوبة فٌها الى االعدام او الدعاوى الجزابٌة التً ٌكون موضوعها جرابم تصل ا

السجن المؤبد او السجن مدى الحٌاة فترسل تلقابٌاً الى محكمة التمٌٌز االتحادٌة وان 

/اوالً من قانون االدعاء العام 96لم ٌقع علٌها طعن تمٌٌزي عمالً بأحكام المادة 

 النافذ.

 : * سجالت المحكمة : للمحكمة العدٌد من السجالت التً تنظم عملها اهمها

 سجالت الدعاوى الواردة. .9
 سجل االساس. .2
 سجل التبلٌؽات القضابٌة. .3
 سجل المداخالت التمٌٌزٌة. .4
 سجل حسم الدعاوى. .5
 سجل الموقوفٌن. .6
 سجل الصادرة والواردة. .7
 سجل االثاث. .6
 سجل الذمة. .1
 سجل مذكرات االمر بالعقوبة. .90
 سجل الدعاوى المرسلة الى محكمة التمٌٌز االتحادٌة. .99
 سجل الٌومٌة. .92
 الدعاوى التمٌٌز. سجل .93
 سجل النقل .94
 سجل تحدٌد االختصاص. .95
 سجل تاٌٌد الحجز .96
 سجل تمدٌد الموقوفٌة .97
 سجل الذمة. .96
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* القرار التمٌٌز الصادر من محكمة الجناٌات بصفتها التمٌٌزٌة ال ٌجوز الطعن به 

 265بأي من طرق الطعن حٌث انه قرار بات بمقتضى الفقرة )د( من المادة 

 جب االتباع بحق من صدر علٌه.االصولٌة واٌضاً وا

* تنظر محكمة الجناٌات بصفتها التمٌٌزٌة فً طلبات تحدٌد االختصاص التً ترد 

من محاكم التحقٌق فً حال حصول تنازع بٌنها حول المحكمة المختصة مكانٌاً 

 بنظر الدعوى بٌن محاكم التحقٌق التابعة للمنطقة االستبنافٌة فً المحافظة.

ناٌات بصفتها التمٌٌزٌة فً طلبات النقل التً ٌقدمها الخصوم * تنظر محكمة الج

للمحكمة التً ٌكون مضمونها طلب نقل الدعوى من محكمة تحقٌق الى محكمة 

تحقٌق اخرى وحسب االسباب التً ٌتضمنها الطلب وتصدر المحكمة قرارها اما 

واعادة بنقل الدعوى اذ كان هناك مبرر قانونً ٌستوجب ذلك وام برد طلب النقل 

الدعوى الى محكمتها اذا لم ٌكن هناك سبب من االسباب القانونٌة التً تستوجب 

 نقلها.

* هناك قرارات تصدرها المحكمة بالصفة االدارٌة كقرار تأٌٌد حجز االموال 

المنقولة وؼٌر المنقولة للمتهم الهارب وقرار تمدٌد الموقوفٌة وقرار االحالة الى 

ؼٌر فاصلة فً الدعوى ٌترك للطالب المتدرب  محكمة الجنح وقرارات اخرى

 معرفها من خالل التدرٌب العملً وتمنٌاتنا لكم بالتوفٌق.

 

 –وان محكمة جناٌات ذي قار مشكلة حالٌا ً من قبل القاضً عزٌز شنته الجابري 

نابب ربٌس استبناؾ محكمة ذي قار االتحادٌة وعضوٌه القاضً محمد محسن 

 ط ونابب لربٌس االستبناؾ والقاضً حسن عبد علً  .ربٌس أحتٌا –األبراهٌمً 
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 اجلـنـحت ـًـكـحم
 

 

تشكل محكمة الجنح من قاضً منفرد ولم ٌشترط القانون أنه ٌحدد أي صنؾ         

ة ومنها إلحكام القانون وتشكل ٌنمن أصناؾ القضاة وتختص بالنظر بالدعاوي المع

الدعاوى التً تنظرها وستبناؾ فً كل محكمة من المحاكم التابعة لمركز اال

كما فً المخالفات أو ؼٌر موجزة فً الدعوى التً  المعٌنة لها وفق القانون دعوىالب

قاً ـوفالمحكمة  ثة أشهر الى خمسة سنوات تعمل هذهمن ثالبالحبس تزٌد عقوبتها 

انون أصول المحاكمات الجزابٌة المعدل وق 9161 لسنة 999قانون العقوبات رقم ـل

من قانون \23أن الجرابم المنصوص علٌها من حٌث جسامتها وفق المادة  . حٌث

من قانون \26العقوبات هً الجناٌات والجنح والمخالفات حٌث نصت المادة 

 العقوبات الجنحة هً الجرٌمة المعاقب علٌها بأحدى العقوبتٌن التالٌتٌن :

 ت الحبس الشدٌد أو البسٌط أكثر من ثالثة أشهر الى خمس سنوا (9

المخالفة هً الجرٌمة المعاقب علٌها بأحدى  منه 27ونصت المادة  –الؽرامة  (2
 العقوبتٌن التالٌتٌن:

 ساعة الى ثالثة أشهر  24أ( الحبس البسٌط لمدة  

 ب( الؽرامة التً الٌزٌد مقدارها على خمسٌن الؾ دٌنار 

 الناصرٌة  المكانً لقضاء نح مشكلة من قاضً منفرد وفق الحدوحالٌاً محكمة الج

وهم كل من القاضٌٌن 
9
 

 ( القاضً موفق نوري جاسم 9

 ( القاضً حسٌن شبٌب 2

                                                           
9
 . 7/5/2093ً سامً شرٌؾ بتارٌخ لقاء مع نابب ربٌس أستبناؾ محكمة ذي قار القاض 
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 حمكًت انبذاءة
 

 

ذي قار االتحادٌة التً  استبناؾأحدى تشكٌالت رباسة محكمة هً  -حمكوت البداءة:

قة فً العقود وباقً االلتزامات وفق القانون المدنً لالمدنٌة المتعتنظر فً المسابل 

 (* وباقً القوانٌن ذات الصلة . واإلثبات)المرافعات المدنٌة وقانونً 

ٌازة والدعاوى الصلحٌة ) الدٌن والعٌن والح وقد أقام الكثٌر من المواطنٌن دعاوى

الشٌوع وتخلٌة المأجور ودعوة الحٌازة  يزالةبدرجة أخٌرة كدعوى  هاالتً تنظر

سطة التً التزٌد عن وطلب التعوٌض ودعوى االقساط المستحقة من الدٌون المق

خمسمابة دٌنار ( علماً أن مثل هذه الدعاوى كانت تنظر بها سابقاً المحاكم الصلحٌة 

 م  . 9161التً الؽٌت عام 

سبة تشكل من قاضً منفرد وتكون المحكمة األم بالن ومحكمة بداءة الناصرٌة

 للمحاكم فً األقضٌة والنواحً التً ال تحتوي على رباسة جناٌات .

 وتوجٌهلمعاون القضابً األول فٌها ٌتولى األمور اإلدارٌة  تحت أشراؾ وأن ا

قاضً اول المحكمة ٌساعده ُ مجموعة من الموظفٌن ٌختصون بالضبط وتسجٌل 

 الدعاوى وتسجٌل القرارات الصادرة فٌها .

 (9)كما ٌمكن أن تشكل أكثر من محكمة بداءة واحدة فً منطقة واحدة 

 فً الناصرٌة حالٌا ً.ومن قضاة محكمة البداءة 

 القاضً جلٌل عدنان الهاللً

 القاضً ٌونس شالكة مزعل الركابً 

 القاضً ضٌاء قاسم الهاللً

 
                                                           

9
 
)
 فً المحكمة 7/5/2093ٌوم االثنٌن الموافق  –لقاء مع القاضً جلٌل عدنان الهاللً  

 م 9171لسنة  907اإلثبات المرقم  وقانون -م  9161/لسنة 63رقم  ةقانون المرافعات المدنٌ* 
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 أيمال محكم  البداءة 
 ان محاكم البداءة مختصة بدعاوى المدنٌة وان انواع الدعاوى منها:

 دعاوى التملٌك . .9
 دعاوى ازالة الشٌوع. .2
 لٌة .خدعاوى الن .3
 دعاوى الدٌن. .4
 وى قٌمة المشٌدات.دعا .5
 دعاوى التعوٌض .6
 دعوى االعالة  .7

 والمعامال 
 النظامً القسام .9
 حجة اذن بالسفر .2
 منع السفر .3
 الكشوفات المستعجلة. .4

 منها : لصاببةلدعاوى المواد الشخصٌة بوان قاضً البداءة مختص بالنظر 
 النفقة .9
 المطاولة  .2
 الطالق .3

ستدعاء اذا أكملت وحٌث ان الدعوى تقدم الى القاضً االول وٌشر  على اال
مستمسكاتها للرسم والتسجٌل . وترسل الدعوى الى الموظؾ المختص العطابها 
رقماً ارسالها الى الرسم. واعطابها موعد مرافعة وفً ٌوم المرافعة ٌبلػ المدعً 

ى علٌه بالحضور امام القاضً لؽرض المرافعة وان اكملت مستمسكاتها عوالمد
 صدر فٌها قرار من قبل القاضً.وتهٌأ للحسم. تحسم الدعوى وٌ

وان القرار ٌصدر قابالً للتمٌٌز.. وبعض الدعاوى قابلة لالستبناؾ والتمٌٌز
9
. 

 حمىّخ اٌجذاءح يف اٌنبصشَخ إجنبصاد
( الفً 2000م ) 2092بلػ عدد الدعاوى المقدمة الى هذه المحكمة خالل سنة 

 معاملة تقرٌبا ً .
 
 
 

                                                           
9
( بتارٌخ ناهً عاون القضابً )احمد عبد الصاحب عودة( والمخضٌر محمد افادنً بهذه المعلومة المعاون القضابً )شرٌؾ  

23/90/2093. 
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 حمكمت حتقيق اننبصريت 
 

ً أحدى المحاكم التً تقع ضمن رباسة محكمة استبناؾ ذي قار االتحادٌة ه       

جسر النصر وتتشكل من قاضً منفرد جوار فً مجمع دار العدالة فً الناصرٌة 

بنظر دعاوى التحقٌق وٌوجد فً هذه المحكمة حالٌاً ستة قضاة تحقٌق ٌقومون 

هذه المحكمة المعروضة من مراكز الشرطة فً قضاء الناصرٌة كافة وتتولى 

التحقٌق فً جمٌع الجرابم المرتكبة والمنصوص علٌها فً القوانٌن العقابٌة العراقٌة 

. 

تحقٌق وقد استحدثت رباسة محكمة استبناؾ ذي قار فً الوقت الحاضر مكاتب 

 بواقع قاضً واحد قضابٌة تختص بجرابم معٌنة ٌتولى التحقٌق فٌها قضاة تحقٌق 

د من المحققٌن القضابٌٌن والموظفٌن وهناك خطة لكل مكتب قضابً وبمعٌته عد

مكاتب تحقٌق أخرى لما  استحداثفً  االتحادٌةذي قار  استبناؾلدى رباسة محكمة 

وجدتُه من حسن سٌر العمل فً سرعة انجاز الدعاوى التحقٌقٌة ضمنت عدم التأخٌر 

 فً وصول الحق الى أصحابه .

جرابم الواقعة المنظورة أمام محكمة أن هناك تزاٌد فً عدد ال لالنتباهوالملفت 

 يضافةالتحقٌق وذلك ٌعود الى عدة أسباب منها : السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

على البلد الى قلة الوعً القانونً لدى عموم المواطنٌن األمر الذي ٌنعكس سلباً 

الل والمواطنٌن وٌعمل السادة قضاة محكمة التحقٌق على تقلٌل هذه الجرابم من خ

العقابٌة وتنفٌذ العقوبات بما ٌتناسب مع الجرابم  عدم التهاون فً تطبٌق النصوص

 الواقعة أخذٌن بنظر االعتبار رو  العدالة الموجودة فً تلك النصوص العقابٌة ....

 -ون فً محكمة التحقٌق :لممن القضاة الذٌن ٌع
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)قاضً اول محكمة تحقٌق القاضً فارس محسن مطرود  -9
 .الناصرٌة(

 لقاضً حسٌن علً صهٌود  .ا -2
 القاضً كرٌم شرٌؾ خضٌر . -3
 القاضً حسٌن عبد حاتم  . -4
 فد مركز حمد  .االقاضً ر -5
 القاضً ؼسان سمٌرعبد الحسن . -6
 القاضً حسٌن سعدون   . -7
 القاضً مرتضى سلٌم خصاؾ  . -6

          

    

 احملققوٌ انقضبئيوٌ يف حمبكى اننبصريت
 

 

 -كل من السادة  

ٌّن فً الثمانٌنٌات من القرن الماضً وأصبح مح –علً كاظم محمد  -9 قا ً قتع
 . محقق قضابً اقدمفً التسعٌنٌات  

 م   . 9112 تعٌن سنة -علً محمد مانع   -2

 م .  9112 تعٌن سنة -أحمد عبد األمٌر دوٌش   -3

 م   . 9113 تعٌن سنة –نافع محمد رحم  -4

 م  . 2005  تعٌن سنة -معتز سعٌد مهدي  -5

 .  2007 تعٌن سنة –حسٌن كاظم عطشان  -6

 م . 2007 تعٌن سنة –علً بلهان شراد  -7

 م. 2007 تعٌن سنة –ٌن عبد رٌسان نحس -6

 م . 2007 تعٌن سنة -علً نعمة خضٌر  -1

 م . 2007تعٌن سنة  –وضا  قنبة عادل  -90
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 عقٌل صالح  .  -99

 قصً علً محسن . -92

 علً عبد الحسٌن  . -93

حسٌن جاسم عسكر  . -94
9

 

 وسام صبحً   . -95

 .  خلٌل عطٌهمحمود  -96

 ـعـد عـبود  .س -97

 ر .اجبعــدي  -96

 عبد الخالق خٌون  . -91

 حٌدر سامً  . -20

 .  2006 تعٌن سنة -قصً علً حسون  -29

 قحطان زٌاد  -22

 حسن علً خزعل -23

 2006  تعٌن سنة - عدي حبٌب عودة -24

 ٌحٌى عبد الرضا  -25

 فال  عبد الرحمن -26
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 م   . 22/5/2093أفادنً بهذه المعلومة المحقق العدلً علً كاظم محمد فً  
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 األوي يف ِذَنخ اٌنبصشَخ ِىزت اٌزحمُك اٌمضبئٍ
 

 

 

ستحداث مكتب التحقٌق القضابً األول فً مدٌنة م تم ا 3/90/2090بتارٌخ     

 الناصرٌة فً )صوب الشامٌة( .

وٌختص هذا المكتب مكانٌاً النظر بالقضاٌا التحقٌقٌة لصوب الشامٌة فً مدٌنة 

الجزٌرة فتختص محكمة تحقٌق الناصرٌة  -أما صوب المدٌنة القدٌمالناصرٌة )

 بالنظر بالقضاٌا الخاصة به( .

لقضاء األعلى بؽٌة تخفٌؾ ب بموجب تعلٌمات صادرة من مجلس اوٌعمل هذا المكت

 الستكمال يجراءات تحرٌك الشكوى الجزابٌة .عن المواطنٌن  المعاناة

با ً الى حٌث كان سابقاً عند رؼبة المواطن تحرٌك الدعوى الجزابٌة أن ٌقدم طل

اضً فٌه ماهٌة االتهام الموجه الى المتهم وأن ق السٌد قاضً التحقٌق ٌوضح

التحقٌق بدوره ٌقوم بإحالة الطلب الى ضابط التحقٌق فً مركز الشرطة المعنً 

 لتدوٌن أقوال المشتكً ومن ثم تسٌره الى قاضً التحقٌق .

لتحقٌق فً االتجربة الجدٌدة لمكتب لتحقٌق القضابً تم االستؽناء عن وبموجب 

المكتب المهمة الى المحققٌن القضابٌٌن فً هذا مراكز الشرطة ويناطة 
9

    

لدقة فً العمل اومن ممٌزات هذه اإلجراءات الجدٌدة هً السرعة فً االنجاز و

واالهتمام المباشر بشكاوى المواطنٌن واألشراؾ المباشر من قبل أدارة المكتب 

 وٌقوم بإدارة هذا المكتب القاضً حسٌن سعدون السواد    .

                                                           
9
 .    6/5/2093أفادنً بهذ المعلومة القاضً حسٌن سعدون السواد بتارٌخ   
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 مكتب التحقيق القضائي األول

  39/92/2099 – 2/9/2099ن ـلفترة ممال المكتب األول لـاع

     39/92/2092 – 2/9/2092ن ـوم                              

موع ـمت روض ـضاٌا المعـوـال بـتـم المكـأس االستئناف  

 المعروض

موع ـمت ومـسحالم

 سومحلما

ور المر

للسن  

 وادم ـال
الـوارد  وررالـمـ

 خالل السن 

 اإلحال  ـلـقالمغ

مكتب التحقٌق  ذي قار 2099

 القضابً األول

992 4772 4664 3666 113 4671 5 

مكتب التحقٌق  ذي قار 2092

 القضابً األول

5 5027 5032 3661 9334 5023 1 

                           

 ِىزت اٌزحمُك اٌمضبئٍ اٌثبٍٔ يف ِذَنخ اٌنبصشَخ
 

 

    

التحقٌق القضابً الثانً فً مدٌنة  مكتب افتتا م تم  9/2/2099بتارٌخ         

القضابً األول فً مدٌنة الناصرٌة  الناصرٌة بعد النجا  الذي حققه مكتب التحقٌق

ٌختص نوعٌا بجرابم العنؾ األسري وقضاٌا  –ومكتب التحقٌق القضابً الثانً 

الكمارك وقضاٌا البٌبة وقضاٌا الشؤون الداخلٌة وقضاٌا الري والكهرباء وقضاٌا 

 ر .المرو
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التً تحققت كبٌرة  انجازاتهالبسٌطة المتاحة لهذا المكتب األ ان  اإلمكانٌاتورؼم 

جاز نتحققت نسبة أ يذم  2092لسنة  األحصاء استمارةجدا ً وٌتضح ذلك من خالل 

 %    . 15-10أعماله بٌن 

القاضً مرتضى سلٌم خصاؾ  . ٌقوم بأعمال هذا المكتب 
9
 

  األشراف

 يصدارول والثانً فً مدٌنة الناصرٌة ومراقبة مشروعٌة ٌشرؾ على المكتب األ

فٌما ٌمثل االدعاء العام فً القرارات نابب المدعً العام القاضً علً مطر حسن 

  . القاضً نابب المدعً العام احمد حسن هلٌل المكتب الثانً

                                               

 املكتب الثاني  –القضائي استمارة أعمال مكاتب التحقيق  

 م 31/12/2112 - 2/1/2112للفرتة من  

 

 

متـموع  الـوـضاٌا المعـروض  أسـم المكـتـب االستئناف   

 المعروض

متـموع  المحسـوم

 المحسوم

المرور 

للسن  

 الـوادم 
الـوارد خالل  الـمـرور

 السن 

 اإلحال  المغـلـق

مكتب التحقٌق  ذي قار 2099

 الثانًالقضابً 

4 2349 2345 9227 9016 2325 20 

                                 

 
                                                           

9
 .    6/5/2093بتارٌخ القاضً مرتضى سلٌم خصاؾ   –أفادنً بهذه المعلومة    
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 اإلحصبءاد اٌزفصٍُُخ ٌٍذػبوي احملغىِخ  ملىزت اٌزحمُك اٌمضبئٍ اٌثبٍٔ 

 21/03/3100وٌغبَخ   0/3/3100ِٓ اٌفرتح 
 

 

  

  99القـتـل العـمـد / -9

 6الشروع بالقتل / -2

 4القتل الخطأ بسبب حوادث المرور/ -3

 32/ والسطو المسلح والمحال التجارٌة نقة المساكسر   -4

 29لشروع بالسرقة /ا -5

 571اإلٌـذاء الـشـدٌد / -6

 419اإلٌذاء البسٌط / -7

 21االعتداء على الموظفٌن والمكلفٌن بخدمة عامة / -6

 964القذؾ والسب / -1

 92االؼتصاب واللواط وهتك العرض /-90

 42جرابم الفعل الفاضح والمخل بالحٌاء /-99

 926التهدٌد /-92

 6لرشوة /ا-93

 392األخبار الكاذب واألحجام عن األخبار /-94

 31/ التسول  -95

 59اإلرهاب /-96

  23الكمارك( / 954)-97

  77مخالفات قانون األسلحة /-96

 606جرابم متفرقة /-91

 (3134)     المتموع الكلً             

 

عندما تم افتتا  مكتب التحقٌق القضابً األول فً مدٌنة الناصرٌة فً صوب الشامٌة 

م كان المزمع أن تكون فترة اختبار له ُ مدة ستة أشهر تقٌم  3/5/2090رٌخ بتا

قد فاقت حد التصور بعدها هذه التجربة , وبعد مضً المدة كانت النتابج االٌجابٌة 

الناس لخدماته الجلٌلة ألبناء المنطقة رؼم اإلمكانٌات  بالنجا  من خالل يقبال 



 حمًذ عهي جببر عهيخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                        81

 

ذي قار ا المكتب مما شجع رباسة استبناؾ البسٌطة والمتواضعة التً ٌتمتع بها هذ

مشكورة بفتح مكتب التحقٌق القضابً الثانً لتخفٌؾ الزخم الحاصل على المكتب 

األول الذي القى استحسان الجمٌع وٌالحظ من خالل اإلحصابٌات السنوٌة لعمل هذه 

ٌكن الواردة الٌها كبٌر جدا ً فضالً من أن أؼلبها أن لم المكاتب أن عدد القضاٌا 

لى مراكز الشرطة لمتابعة اجمٌعها قد حسم , بعد أن كان المواطنون ٌلجبون 

ة المتكررقضاٌاهم والتً ٌتحملوا من جراءها أعباًء ثقٌلة من خالل المراجعات 

هذه المكاتب لم ٌأت اعتباطاً وينما والؽٌر موقفة اؼلبها بسبب أو ألخر ونجا  عمل 

عة المستمرة من قبل مسؤولً هذه المكاتب من جاء نتٌجة الجهود والمثابرة والمتاب

ٌن والذٌن سماهم هللا بالخلق الرفٌع والكوادر الوظٌفٌة الجٌدة الذٌن رقضاة المقتدال

حققوا هذه االنجازات الجٌدة خدمة ألبناء المدٌنة وٌمكن أن ٌتعزز الدور االٌجابً 

قضابٌة العلٌا لهذه المكاتب من خالل الدعم المنشود السرٌع من لدن الجهات ال

لتً تواكب التطور الرابدة الٌتمكنوا من أداء هذا العمل المضنً وينجا  هذه الخطوة 

 .ً ٌتطلع لها ابناء ذي قار المٌامٌنتالحاصل فً االجهزة القضابٌة ال

 م يف ذي قبر ـمـعـت انـحمكم
 

 

 

ة بناء هدؾ حماٌة العامل وتوظٌؾ العمل فً خدمة عملٌبجاء قانون العمل  لقد      

لرفاهٌة وتحسٌن ظروؾ الحٌاة كما أنهُ  ٌضمن حق ااالقتصاد الوطنً ومن اجل 

ودون العمل لكل مواطن قادر علٌه بشروط وفرص متكافبة بٌن المواطنٌن جمٌعا ً 

تمٌٌز كما انه ٌُكفل للعامل أن ٌحصل على أجر ٌكفً لسد حاجاته االساسٌة وٌمكنه 

ل فً هذا المجال هو كل من ٌؤدي عمال ً لقاء من اعالة أسرته ُ والمقصود بالعام

أجر وٌكون تابعا ً فً عمله ُ إلدارة وتوجٌه صاحب العمل الذي ٌقصد به كل شخص 



 حمًذ عهي جببر عهيخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                        82

 

طبٌعً أو معنوي ٌستخدم عامال أو أكثر لقاء أجر ومن أجل هذا جاء تشكٌل محاكم 

 لؽرض الفصل فً القضاٌا 9167لســـنة  79العمل بموجب قانون العمل المرقم 

لعمل المذكور أعاله اوالمنازعات المدنٌة والجزابٌة الناشبة عن تطبٌق أحكام قانون 

م وتختص محكمة العمل 9179لســـنة  31وقانون التقاعد والضمان االجتماعً رقم 

لعمل فٌما ٌتعلق لتً تحصل بٌن العمال وأصحاب اابالفصل فً المنازعات والقضاٌا 

ل , اا من المنازعات األخرى الخاصة بالعمالعمل وؼٌره اتاببأجور العمل وأص

المحكمة أنها تختص بنظر نوعٌن من الدعاوى فهً تختص بالفصل هذه وما ٌمٌز 

فً الدعاوى المدنٌة الخاصة بالعمال باعتبارها محكمة مدنٌة كما انها تختص بالنظر 

فً الدعاوى الجزابٌة الخاصة بالعمال وعدم التزام أصحاب العمل بالشروط 

 مة جزاء محكعمل الخاص بتشؽٌل العمال بأعتبارها صوص علٌها فً قانون الالمن
9
 

ان قاضً محكمة العمل فً محافظة ذي قار هو القاضً حسٌن علً صٌهود الذي 

 .كان قبله القاضً موفق نوري جاسم م حٌث97/5/2090تسلم هذه المحكمة بتارٌخ 

 

  -ة :من القضاة الذٌن تناوبوا على محكمة العمل هم الساد

 القاضً هاشم بهاء الدٌن -9

 .القاضً صادق خضٌر العكٌلً  -2

 .لقاضً موفق نوري جاسم ا -3

 القاضً حسٌن علً صٌهود -4

                                                           
9
 فً المحكمة . 1/5/2093قاضً محكمة العمل فً محافظة  ذي قار ٌوم الخمٌس الموافق   –لقاء مع القاضً حسٌن علً صٌهود   
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 ـساهـت ـنـمــحكـمـت تـحقــيـق انـ
 
 

تص محكمة تحقٌق النزاهة بالتحقٌق فً قضاٌا الفساد المالً واإلداري ـتخ     

تم تجدٌد اختصاصها بالنظر الخاصة بموظفً الدولة والمكلفٌن بخدمة عامة حٌث 

لسنـــة  30المرقم ة النزاهة ( من قانون هٌأ9ٌدها فً المادة )دفً القضاٌا التً تم تح

هً دعوى جزابٌة ٌجري  -م حٌث عرفت المادة المذكورة قضٌة الفساد :2099

التحقٌق فٌها بشأن جرٌمة من الجرابم المخلة بواجبات الوظٌفة وهً الرشوة 

ز الموظفٌن حدود وظابفهم وأٌة جرٌمة من الجرابم المنصوص واالختالس وتجاو

, 216, 213,  210,  276,  275,  272, 279,  234, 233علٌها فً المواد 

 المعدل . 9161لسنـــة  999من قانون العقوبات رقم 

ٌا الفساد بواسطة محققٌن تابعٌن الى هٌبة النزاهة وتحت التحقٌق فً قضاوٌجري   

تحقٌق المختص ووفقا ً ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزابٌة , أشراؾ قاضً ال

وبعد اكتمال لتحقٌق فً القضٌة فإذا كانت األدلة المتوفرة فٌها ؼٌر كافٌة إلحالة 

المتهم الذي ٌجري التحقٌق معه يلى المحكمة المختصة فٌتخذ قاضً التحقٌق قراراً 

من قانون  /ب930وفقاً ألحكام المادة وؼلق الدعوى بحقه مؤقتا ً عن المتهم  باإلفراج

م . أما اذا كانت األدلة المتوفرة فً 9179لسنة  23أصول المحاكمات الجزابٌة رقم 

لى المحكمة المختصة فٌتم يصدار قرار من قاضً المتهم االقضٌة كافٌة إلحالة 

أو التحقٌق بإحالته ُ الى المحكمة المذكورة وهً هنا أما أن تكون محكمة الجناٌات 

محكمة الجنح , فإذا كان الفعل الجرمً المنسوب الى المتهم بشكل جناٌة ٌتم أحالته ُ 

المنسوب الى المتهم بشكل جنحة فٌتم الجرمً أما يذا كان الفعل الى محكمة الجناٌات 

أحالته ُ الى محكمة الجنح
9
. 

                                                           
9
 م  فً المحكمة  .1/5/2093ة ٌوم الخمٌس هلقاء مع القاضً حسٌن علً صٌهود . قاضً تحقٌق النزا   
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ان قاضً محكمة النزاهة فً الوقت الحاضر هو القاضً حسٌن علً صٌهود الذي 

م خلفا للقاضً ضٌاء قاسم 5/92/2090اشر فً عمله فً هذه المحكمة بتارٌخ ب

 .الهاللً

 

  -النزاهة هم السادة : -القضاة الذٌن تناوبوا على محكمة التحقٌق 

 القاضً ضٌاء قاسم الهاللً   . -9

 , والزال مستمر بعمله. 5/92/2090القاضً حسٌن علً صٌهود من  -2
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  حمكمـت أحداث ذي قبر
 

 

ؾ ذي قار االتحادٌة , أحدى تشكٌالت رباسة استبناهً  -محكم  أحداث ذي قار  

فً الجناٌات والجنح بموجب قانون برباسة قاضً وعضوٌن وتنظر  تتشكل المحكمة

فٌما لم ٌرد به نص الجزابٌة عاٌة األحداث وقانونً العقوبات وأصول المحاكمات ر

ث احدالصؽٌر واالنح وعلى الجافً القانون األول الذي ٌسري على الحدث 

المعرضٌن للجنو  وعلى اولٌابهم وهً ذات اختصاص شامل فً قضاٌا األحداث 

كما ٌنظر قاضً األحداث فً الجنح وقضاٌا المشردٌن ومنحرفً السلوك وٌنظر 

فً الوحدات اإلدارٌة التً ال ٌوجد فٌها محكمة أحداث فً المخالفات  اضً الجنحق

ا بالحبس مدة ال تزٌد عن ثالث سنوات , ٌجوز لها محاكمة لمعاقب علٌهاوالجنح 

فً دعوى واحدة ومحاكمة الحدث تجري بصورة سرٌة  عن أكثر من جرٌمةالحدث 

الذي تقضً به  ة القصوى للتدبٌر السالب للحرٌةها تسمى تدبٌرا ً والمدوالعقوبة فٌ

ري علٌها فً الجناٌات ٌسال ٌزٌد على خمسة عشرة سنة وأحكامها على الحدث 

االرسال التلقابً الى محكمة التمٌٌز ألجراء التدقٌقات التمٌٌزٌة علٌها . وأحكامها 

ولٌه لقاء تعهد بحسن سلوكه الى الحكم بالؽرامة الى  تتدرج من تسلٌم الحدث الى

لتأهٌل للمدة المقضً بها وضع الحدث تحت مراقبة السلوك الى يٌداعه فً مدرسة ا

ا أن تحكم بوقؾ تنفٌذ التدبٌر بحق الحدث المدان ومن العمرٌة وله وحسب فبته

اختصاصها يصدار قرارات اإلفراج الشرطً عن الحدث المودع ولها حق األشراؾ 

على دابرة اصال  األحداث لتً تتولى أدارة الدور ومدارس التأهٌل وفق المادة 

 التاسعة من قانون رعاٌة األحداث
9
سن رحٌمة برباسة القاضً حوهً مشكلة حالٌا ً 

 لفته وفاطمة صاحب مهدي  .أحمد حسٌن السٌدٌن حسن وعضوٌة 

                                                           
9
 فً المحكمة  .  6/5/2093رٌخ لقاء مع القاضً حسن رحٌمة بتا 
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 حكمت األحىال انشخصيت  
 

 

محكم  األحوال الشخصٌ  فً الناصرٌ  هً أحدى تشكٌال  محكم  استئناف        

ذي قار االتحادٌ  وتخضع أدارٌا ً لها . وتشكل محكم  األحوال الشخصٌ  من قاٍض 

ر منها خاضع  الى رقاب  محكم  التمٌٌز. وأن محكم  واحد والورارا  التً تصد

األحوال الشخصٌ  يموماً تطبق من حٌث الموضوع قانون األحوال الشخصٌ  رقم 

لمتخذه أثناء نظر الديوى م ومن حٌث إتراءا  الترافع ا1151لسن   111

الوقائع  إلثبا وسٌرها هو قانون المرافعا  المدنٌ  وكذلك تطبق قانون اإلثبا  

 لمنظوره امامها .ا

م تسري أحكامه ُ يلى 1151لسن   111أن قانون االحوال الشخصٌ  المرقم  -

العراقٌٌن األمن أستثنى بوانون خاص وهم المسٌحٌون وطائف  األرمن 

أما بخصوص األتانب فهناك قانون األحوال األرثوذكس والطائف  اإلسرائٌلٌ  

 م .1131لسن   81الشخصٌ  الخاص بهم رقم 

األحوال الشخصٌ  هو من المصطلحا  الوانونٌ  الحدٌث  وتنضوي طلح أن مص -

من نفوه ونسب وأحكام الطالق وأحكام الموارٌث واثاره تحته ُ أحكام الزواج 

 وأحكام الوصٌ .
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 ومن قضاة حممكة الأحوال الشخصية يف النارصية حاليًا مه السادة

 الواضً االول محمد تاسم دبٌان    -1

         يلك مٌدناظم ح  الواضً  -2

       حامد الكنانً فراس الواضً  -3

 3103َاإلحصبئُخ اٌؼذدَخ ألػّبي حمىّخ األحىاي اٌشخصُخ يف اٌنبصشَخ ٌغنخ 

 ( .6166يدد الدياوى المودم      ) -1

 ( .11518يدد المعامال  المودم   ) -2

 (  . 5113معامال  الزواج      )  -3

( معامال  التفرٌق 311( منها )1535)معامال  الطالق والتفرٌق  -4

معامال  طالق والباقً 
1
. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 فً المحكمة  . -م  6/5/2093لقاء مع  القاضً فراس حامد الكنانً بتارٌخ    
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 محكم  التتارة فً محافظ  ذي قار

 وتعدٌالته. 9170لسنة  20وفق قانون تنظٌم التجارة رقم على تعمل محكمة التجارة

وتختص هذه المحكمة بفرض العقوبات الجزابٌة بموجب المادة السابعة والثامنة 

ثانً عشر والخامس عشر من القانون آنؾ والتاسعة والعاشرة والحادي عشر وال

الذكر لؽرض تنظٌم دخول السلع التجارٌة للعراق بموجب شروط التصدٌر 

واالستٌراد وحماٌة االنتاج الزراعً والصناعً والحٌوانً والطبٌعً خالفاً الحكام 

 القانون وشروط اعمالها.

قعة على وثابق او المادة التاسعة اوالً ـ من القانون المذكور على الجرابم الوا

شهادات االجازة او تلؾ او تعطٌل وسابل االنتاج او السلع او الخدمات المقررة 

وضع الٌد علٌها وجعلها ؼٌر صالحة لالستعمال وتكون العقوبات المنصوص علٌها 

هذا القانون )من الحبس البسٌط او السجن المؤقت او المؤبد وتصل بعض  وفق

عن افعال تستبٌح تخرٌب االقتصاد القومً والضرر احكامها الى عقوبة االعدام( 

 البالػ فً المصلحة العامة.

وتشكل هذه المحكمة بناءاً على تسمٌة صادرة من مجلس القضاء األعلى ومن 

قاضً ال ٌقل صنفه من الصنؾ الثانً من القضاة للنظر فً الجرابم المرتكبة ضد 

احكام هذا القانون
9
. 

علة فً الوقت الحاضر من قبل الرقابة التجارٌة من ومحكمة تجارة ذي قار ؼٌر مف

عرض المخالفٌن لقانون تنظٌم التجارة المذكورة رؼم وجود تشكٌالتها فً كل 

 . ؟(مخالفات تجارٌة فً اسواقنا التجارٌة حالٌاً  توجد الفهل )منطقة استبنافٌة  

 مة التجارة فً ذي قار من قبل القاضً )سامً شرٌؾ الصالح(كتدار مح

  ابب المدعً العام فٌها القاضً )علً محمد سلمان(.ون

 

 

                                                           
9
 م. 2006هـ  9427وتعدٌالته الطبعة الثانٌة سنة  9170لسنة  20ٌنظر الى قانون التجارة رقم  
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 اإلدعبء الـعـبم
 

 

 نظرة الى االدياء العام 

ان النظرة السابدة لدى الكثٌرٌن هو ان االدعاء العام جهاز ٌعمل الدانة اي متهم فً 

اي قضٌة حٌث ٌطلب المدعً العام االدانة فً الدعوى وهذه النظرة جاءت انعكاساً 

من افالم سٌنمابٌة او مسلسالت تلفزٌونٌة حٌث ٌعمد وكٌل النٌابة  اسالنلما ٌشاهده 

الى طلب الحكم على المتهمٌن.. هذه النظرة هً خالؾ الواقع فً العراق فاالدعاء 

العام ما هو اال مراقب لمشروعٌة تطبٌق القانون والقول المأثور لدى رجال االدعاء 

ان ٌجمع االدلة ضد المتهم علٌه فً نفس العام هو انه كما ان على االدعاء العام 

الوقت ان ٌجمع األدلة  لتبرأة المتهم ذلك الن المتهم ما هو اال فرد من افراد الهٌبة 

ٌمثلها المدعً العام ونوابه وتشهد ساحات القضاء الكثٌر الكثٌر من  ًاالجتماعٌة الت

 لمتهم.القضاٌا التً طلب فٌها االدعاء العام البراءة او االفراج عن ا

ان االدعاء العام ٌعمل على وفق ) قانون أصول المحاكمات الجزابٌة ( ك       

 وندرج فً أدناه أهم القوانٌن التً عمل علٌها االدعاء العام فً العراق .

وتعدٌالته  9171( لسنة 951قانون االدعاء العام رقم) - أ
9
  

 م9167\9\91ً فــ  3933م  الوقــابع العراقٌة   9167لسنة  5   -9

 م9166\2\6فــً   3966م الوقــابع العراقٌة  9166لسنة  95   -2

 م2000\2\7فــً   3692 م  الوقابــع العراقٌة 2000لسنة  7   -3

 م2000\4\3فــً   3620م  الوقــابع العراقٌة 2000لسنة  91  -4

 م2009\6\93فـــً  3691م  الوقــابع العراقٌة 2009لسنة  70  -5

                                                           
9
 . وتعدٌالته 9171لسنة  951قانون اإلدعاء العام رقم  –صبا  صادق جعفر   



 حمًذ عهي جببر عهيخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                        91

 

دٌدة بالنسبة لإلدعاء العام فوسع من اختصاصاته جاء القانون أعاله بمبادئ ج

القانونٌة , بحٌث شملت أضافه الى اختصاصاته فً األمور الجزابٌة دفاعه عن الحق 

العام فً الدعاوى المدنٌة التً تكون الدولة طرفا ً فٌها وفً بعض دعاوى األحوال 

 الشخصٌة لحماٌة األسرة والطفولة .

العام ٌدة تؤمن القٌام بالواجبات المناطة باإلدعاء  كما استحدث القانون مناصب جد

 وتنظٌم سٌر أعماله ُ بشكل أفضل .

ومٌز القانون فً مجال الخدمة بٌن ترقٌة عضو اإلدعاء العام وترفٌعه ُ متوخٌا ً فً 

ذلك تطور مستواه القانونً والثقافً حٌث ربط أمر ترقٌته ُ ببلوؼه مستوى معٌنا ً فً 

ذ مبدأ تفرغ عضو االدعاء العام للقٌام بدراسات تتصل هذا المجال كما أخ

 باالختصاصات القضابٌة والعدلٌة ...

 

 اإلدعبء انعبو    قبَىٌ         أسبسٍت يٍ     يببدئ
 

 

 

 -ٌهدؾ هذا القانون الى تنظٌم جهاز اإلدعاء العام لتحقٌق ماٌلً : -9مادة ال

حرص على الدٌمقراطٌة والمصالح حماٌة نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها وال -أوالً 

 العلٌا للشعب والحفاظ على أموال الدولة .

 احترامدعم النظام الدٌمقراطً االتحادي وحماٌة اسسه ومفاهٌمه فً أطار  –ثانٌا ً 

 المشروعٌة واحترام تطبٌق القانون .

المختصة فً الكشؾ السرٌع عن األفعال بدون اإلسهام مع القضاة والجهات  –ثالثا ً 

 مبرر السٌما الجرابم التً تمسى امن الدولة ونظامها الدٌمقراطً األحادي .

 مراقبة تنفٌذ القرارات واألحكام والعقوبات وفق القانون . –ربعا ً 

 اإلسهام فً تقٌٌم التشرٌعات النافذة لعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور . -خامسا ً

منازعات وتقدٌم المقترحات العملٌة جرام والاإلسهام فً رصد ظاهرة اال –سادسا ً 

 لمعالجتها وتقلٌصها .
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حماٌة األسرة والطفولةسابعا ً األسهام فً 
9
. 

 

  : [ يـهـبو اإلدعـبء انـعـبو] 

 التحري وتمع األدل  والتحوٌق 

 لإلدعاء العام أضافه الى الجهات األخرى التً ٌعٌنها القانون . -2منها المادة  

من  مرجع  شكوى أو أذناً ما لم  ٌتطلب تحرٌكها  -الحق العام أقامة الدعوى ب –أوالً 

 مختص .

واتخاذ  – امراقبة التحرٌات عن الجرابم وجمع األدلة التً تلزم للتحقٌق فٌه –ثانٌا ً 

 كل ما من شانه التوصل الى كشؾ معالم الجرٌمة .

ادث صالحٌة قاضً تحقٌق فً مكان الح –ٌمارس عضو اإلدعاء العام  – 3المادة 

لمختص ما لم اعند ؼٌابه وتزول تلك الصالحٌة عنه عند حضور قاضً التحقٌق 

 فٌما تولى القٌام به . ٌه مواصلة التحقٌق كال ً أو بعضاً ٌطلب ال

لالدعاء العام حق األشراؾ على أعمال المحققٌن وأعضاء  – 5المادة  ومنه ُ  

تحقٌق وسرعة ينجازها قاضً القرارات القضابً بما ٌكفل مراعاة تنفٌذ الضبط 

ولإلدعاء العام اإلطالع على األوراق التحقٌقٌة وتقدٌم الطلبات بشأنها وعلى قاضً 

دها الٌه . والتحقٌق البت بهذه الطلبات خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أٌام من تارٌخ ور
2
 

                                                           
 م  .2006-قوانٌن السلطة القضابٌة  –القاضً نبٌل عبد الرحمن حٌاوي    9

2
عدد  97/92/9171فــً  2746م فً جرٌدة الوقابع العراقٌة بالعدد 90/92/9171والمؤر  فً  951نشر القانون المرقم    

 م .9171مجموعة القوانٌن واألمظمة لسنة -2رقم الجزء  645رقم الصفحة  92صفحاته 



 حمًذ عهي جببر عهيخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                        92

 

كل القضاٌا والدعاوى ومن هذا ٌتضح عمل المدعً العام ودورة البارز والمهم فً 

ا والبت فٌها فضال ً عن األعمال المناطة باإلدعاء العام األخرى التً نص وحسمه

علٌها هذا القانون
9
 . 

 

  - األسباب الموتب  

م قد صدر فً وقت 9171لسنة  951العام رقم  اإلدعاءنظرا ً لكون قانون        

م العا اإلدعاءاء عٌدا ً عن أسس ومفاهٌم النظام وبؽٌة أعطالنظام السابق وكان ب

ظل الدستور دورهم القانونً ومساواتهم فً العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون فً 

م الذي نص على التماثل 9171لسنة  960الدابم وقانون التنظٌم القضابً رقم 

دعاء العام وحٌث أن الكفاءة متوفرة فً كل منهما للقٌام ٌن القاضً واالبوالمساواة 

 بما الى األخر .

ناصب القضابٌة معضاء اإلدعاء العام المستمرٌن فً خدمة الأشؽال أولؽرض 

النصوص علٌها فً قانون التنظٌم القضابً حٌث ٌتمتعون بالكفاءة العلمٌة والقانونٌة 

حسب الحاجة وهذا ما هو  نٌٌنولؽرض أن ٌكون كل منهما مهٌأ لتولً أي من المه

 معمول به فً كثٌر من الدول العربٌة ولؽرض تحقٌق ذلك .

 رع هذا القانون .ش

 ندرج فً أدناه أسماء بعض الذٌن شؽلوا منصب اإلدعاء العام فً مدٌنة الناصرٌة .

                                                           
9
 م فً الملحق .9171لسنة  951ٌنظر الى القانون     
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م ( اي 2003فً اإلدعاء العام أذ أن بعد عام )وكذلك من السادة القضاة الذي عملوا 

 35بعد تؽٌٌر النظام السابق وحسب ماجاء بأمر تشكٌل مجلس القضاء األعلى رقم 

م جاء العنوان العام هو) قاضً ( وٌنسب للعمل 96/1/2003ـــً م   فـ2003لسنة 

بمنصب )نابب مدعً عام ( اذ لم ٌعد العمل كما كان سابقا ً من ان العنوان الوظٌفً 

 مدعً عام وٌختص حصرٌا ً )باألدعاء العام (. –بأسم 

 -السادة هم :

 خالد عبود السامرابً . -9

       محسن خزعل المحسن . -2

     ن علوان .سمٌر عبد الحس -3

 جبوري هادي أحمد  . -4

 علً عبد الكرٌم نجٌدي . -5

    نوري اٌدام شجر الطوكً . -6

ذي قار لؽاٌة عام  استبناؾفً رباسة القضاة الذٌن ٌعملون حالٌا ً فً اإلدعاء العام 

( عضو ادعاء عام . منهم ٌعملون حالٌا ً فً محاكم االقضٌة 29م هم )2092

قار وعمل رباسة محكمة استبناؾ ذي قار وثمانٌة  والنواحً لتابعة لمحافظة ذي

 يذصاص تأعضاء أدعاء عام ٌعملون فً مدٌنة الناصرٌة وتمٌز عملهم حالٌاً باألخ

 بٌن فتره وأخرى , وعلٌه ندرج  ل االختصاصٌتم تبدٌ

 -الء السادة واختصاصه الحالً :ؤأسماء ه

 . حكمة جناٌات ذي قار مدعً عام أمام م -القاضً المدعً العام عواد كاظم محمد  -9

  فً الناصرٌةالتحقٌق  عام أمام محاكممدعً  -دنان حمٌد جالبعالقاضً المدعً العام  -2

أمام محاكم تحقٌق مدعً عام نابب  -كامل رشاد فلٌحالمدعً العام نابب  القاضً -3

 الناصرٌة .

 أمام النزاهة واألحداث .عام مدعً  -محمد كشٌمش كزارالمدعً العام  القاضً -4

 محاكم تحقٌق الناصرٌة مدعً عام نابب  -قاسم عوٌد ساجتالمدعً العام نابب  اضًالق -5
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 محكمة جنح الناصرٌة مدعً عام نابب  –علً محمد سلمان المدعً العام نابب  القاضً -6

محكمة جنح مدعً عام نابب  –عبد الهادي حمٌد عبد المدعً العام نابب  القاضً -7

 الناصرٌة .

محاكم تحقٌق الناصرٌة مدعً عام نابب  –أحسان علً عبد  المدعً العامنابب  القاضً -6

 والمشرؾ على السجون اإلصالحٌة .

 .القاضً نابب مدعً عام حازم علً عبٌد تحقٌق الناصرٌة -1
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 الفصل الرابع

 العدل وكتاب العدول -1

  دائرة تنفٌذ الناصرٌة -2
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  الطدل

وهو فً االصل مصدر وقوم )عدل( و)عدول( اٌضا وهو  [ضد الجور  –العدل  ]

جمع عدل 
(1)

  

من  اكبر صفات هللا جل وعلى )العدل( الذي ٌجري فً الطبٌعة حٌث ٌسن للحٌاة 

سننا ٌجرٌها بقدرته وسلطانه فال ٌدع جانبا منها ٌطغً على الجانب االخر واالنسان 

هو المخلوق الوحٌد الذي اكرمه هللا بالحرٌة ولكنه حدد حرٌته بوقت فبعده ٌعٌده الى 

بالهداٌة ومن اولى بتطبٌق العدالة فً الحٌاة من العزٌز حدوده بالقوة ان لم ٌعد الٌها 

المقتدر الحكٌم )الخبٌر باالمور( ؟ قال سبحانه وتعالى )) شهد هللا انه ال اله اال هو 

والمالئكة واولوا العلم قائما بالقسط ال اله اال هو العزٌز الحكٌم ((
(2)

 

لو بمقدار ذرة فهو ٌجازي ومن ابرز تجلٌات عدالة هللا تعالى انه ال ٌظلم ابدا و

بالضبط وبكل دقة قال تعالى ) فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌرا ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة 

شره ٌره(
(3)

وقال تعالى ) ان هللا ال ٌظلم الناس شٌئا ولكن الناس انفسهم ٌظلمون  

)
(4)

فعندما ٌغلق االنسان سمعه وبصره عن امواج الهداٌة الربانٌة ال ٌجوز له ان  

بان هللا سبحانه وتعالى قد ظلمه  ٌزعم
(5)

  

كما وردت كلمة العدل فً عدة اٌات قرانٌة كرٌمة . قال تعالى ) ان هللا ٌامركم ان 

تودوا االمانات الى اهلها واذا حكمتم بٌن الناس ان تحكموا بالعدل (
(6)

  

اكتبوه وقوله سبحانه وتعالى ) ٌا اٌها الذٌن امنوا اذا تداٌنتم بدٌن الى اجل مسمى ف

ولٌكتب بٌنكم كاتب بالعدل (
(7)

 

                                                           
1
 

)
 137سورٌة ص –حمص  –دار االرشاد للنشر  –مختار الصحاح  –محمد بن ابو بكر الرازي  

2
 

)
 .11االٌة  –سورة ال عمران  

3
 

)
 .1 -7االٌة  –سورة الزلزلة  

4
 

)
 44االٌة  –سورة ٌونس  

5
 

)
 .12و11احكام االسالم ص  –اٌة هللا العظمى السٌد محمد تقً المدرسً  

6
 

)
 .51االٌة  –سورة النساء  

7
 

)
 .212االٌة  –سورة البقرة  
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كما وردت كلمة العدل بقول الرسول االعظم محمد بن عبدهللا )ص( ) أعدلكم علً( 

وقال امٌر المؤمنٌن علً بن ابً طالب )ع( ] رحم هللا امرا احٌا حقا وامات باطال 

ن وادحض الجور واقام العدل [ وقوله )العدل فضٌلة السلطان والعدل راس االٌما

وجامع االحسان واعلى مراتب االٌمان ( ووصٌته اٌضا )ع( لنا )لٌكن مركبك العدل 

فمن ركبه ملك( كما وضع اسس هذا العدل بعد ان مارسه ودعا الٌه من خالل 

 احادٌثه فضال عن عهده لمالك االشتر عندما واله على مصر

 لذا فان العدل هو الحق والعدل اساس الملك 

الشًء فً موضعه وهً اشرف الفضائل وافضلها وقدر هللا  وضع –وتعنً العدالة 

جل وعلى االرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضٌق والسعة فعدل فٌها لٌبلً من 

اراد بمٌسورها ولٌختبر بذلك الشكر والصبر من غنٌها وفقٌرها .
(1)

 

 ] والعدل ثالث اقسام [ 

 ما ٌجري بٌن العباد وبٌن الخالق سبحانه وتعالى -1

 ٌجري بٌن الناس بعضهم لبعض  ما -2

ما ٌجري بٌن االحٌاء وذوي حقوقهم من االموات من اداء دٌونهم وانفاذ  -3

وصاٌاهم والترحم علٌهم بالصدقة والدعاء (
(2) 

 وقد اشار خاتم الرساالت السماوٌة الرسول االعظم محمد بن عبدهللا )ص(

) العدالة هً التعظٌم ألمر هللا والشفقة على خلق هللا(
(3)

. 

ومن هذا الوصف العام اطلق هذا االسم على )وزارة العدل( وكذلك  اطلق على 

 من ٌوثق العقود باسم )كاتب العدل (

                                                           
1
 

)
 .141ص 5بحار االنوار ج 

2
 

)
 .72الجزء االول والثانً والثالث  ص –جامع السعادات  –الشٌخ محمد مهدي النراقً  

3
 

)
 .75المصدر السابق ص –الشٌخ محمد مهدي النراقً  
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علٌه ٌعتبر القضاء امرا حٌوٌا ٌخص حماٌة حقوق الدولة والناس وان غاٌة 

النظام القضائً ٌقوم على اساس )العدالة ( وٌنفذها القضاة العدول ذوي المعرفة 

االحكام والواجب الحفاظ على بنٌته العقائدٌة وتجنب االنحرافات الواسعة ب

الجانبٌة والعالئق والظروف غٌر السلٌمة الن هدفه اسمى من اي اعتبار اخر 

وبما نص علٌه القران الكرٌم بقوله تعالى )) واذا حكمتم بٌن الناس ان تحكموا 

 بالعدل ((
(1)

   

 ] كتاب الطدول في مدينظ الناصريظ [

 [القوانٌن التً نظمت عمل كتاب العدول ] 

ان اوائل القوانٌن التً كانت تنظم عمل كتاب العدول فً العراق هو ] قانون كتاب 

م ثم 1377لسنة  27م[ كما صدر قانون كتاب العدول رقم 1331العدول لسنة 

لسنة  133اجري علٌه تعدٌل ب ) قانون التعدٌل االول لقانون كتاب العدول رقم 

 م ومن اهم مواده هً :1331لسنة  33ثم صدر قانون كتاب العدول رقم  م(1311

 ٌرتبط كتاب العدول فً مراكز المحافظات بدائرة الكتاب العدول  –اوال  – 2المادة 

ٌرتبط الكتاب العدول ضمن المحافظة بكاتب العدل فً مركزها  –ثانٌا             

 وفً حالة تعددهم ٌحدد ارتباطهم بواحد منها من قبل وزٌر العدل ...

تحدد تشكٌالت دائرة الكتاب العدول وتقسٌماتها فً مختلف الوحدات  – 3المادة 

 االدارٌة بموجب نظام 

مام رئٌس دائرة الكتاب العدول قبل ٌحلف الكاتب العدل الٌمٌن التالً ا – 5المادة 

 ممارسته العمل 

] اقسم باهلل ان اودي اعمال وظٌفتً بالعدل واطبق القوانٌن بامانة [   
(2)

 

                                                           
1
 

)
 .51سورة النساء االٌة  

2
 

)
 م فً الملحق.1331لسنة  33انظر لقانون كتاب العدول رقم  
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 فضال عن باقً المواد التً نص بها شروط التعٌٌن وغٌرها ...

كانت المحاكم والدوائر العدلٌة تتبع وزارة العدل  –دائرة كاتب العدل فً الناصرٌة 

 35د ان تبعت جمٌع المحاكم الى مجلس القضاء االعلى بموجب االمر المرقم وبع

م بقت الدوائر العدلٌة تتبع وزارة العدل ومنها دائرة كتاب العدول 11/3/2113فً 

 ودائرة التنفٌذ ومدٌرٌة رعاٌة القاصرٌن ومدٌرٌة التسجٌل العقاري وغٌرها 

 

 ) كتاب الطدول في مدينظ الناصريظ (

ادة القضاة سابقا )اعمال كتاب العدول( اضافة للعمل المناط بهم كقضاة اما تولى الس

فً اآلونة االخٌرة فانه من ٌشغل هذا المنصب هو عنوان وظٌفته )كاتب عدل( 

واصبحت دائرة كاتب العدل مختصة بعملها لها كادرها الوظٌفً وجناحها الخاص 

 بها فً بناٌة المحاكم وتتبع حالٌا وزارة العدل ..

 ومن السادة القضاة الذٌن عملوا سابقا بمنصب كاتب عدل منهم 

 اضافة لوظٌفته قاضً –القاضً عبد الهادي عبد الصاحب 

 اضافة لوظٌفته قاضً كما عمل اٌضا مأمور تنفٌذ  –القاضً جمٌل عبد الباقً 

 اضافة لوظٌفته قاضً  –القاضً محً عبدهللا حمٌدي 

 قاضًاضافة لوظٌفته  –القاضً الحمٌري 

 اضافة لوظٌفته قاضً  –القاضً الخضٌري 

 

 اما السادة الذٌن عملوا بصفتهم ) كاتب عدل ( هم

 قصً عبد الغنً الجوهر -1
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 عبد العظٌم نعمه الشبٌب -2

 محسن رٌسان -3

 علً حسٌن خٌون -4

 ثم استلم منصب مدٌر رعاٌة القاصرٌن –مؤٌد خلف  -5

 حبٌب نور مهدي  -6

 راشد حسٌن ناصر -7

 مدٌر تنفٌذ –علً سعدي خصاف  -1

 حسٌن صعٌصع -3

اول امراة تعٌن بهذا المنصب فً  –هناء عبد الكرٌم فرحان  -11

 م1/1/2114

 سحر عبد االمٌر  -11

 كاظم ماجد بدر الخوٌلدي -12

 عدنان حسٌن الزهٌري -13

 حسٌن صعٌصع الزهٌري -14

 مهند عبد الحسن جعاز الحسن -15

 هناء عبد الكرٌم البٌاتً -16

 زٌنب هاشم عبد الحسن  -17

 اهٌمًخالد حنون وداعه االبر -11

 ] التطور الحاصل [

 م 2112توسٌع عدد الموظفٌن وكتاب العدول خالل السنة السابقة 

 موظف  32موظف واالن  17حٌث كانت دائرة المركز 

 كتاب عدول  7كتاب عدول واالن  3  
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 3وكذلك االقضٌة والنواحً حٌث كان واحد فقط فً اغلب االقضٌة واالن اقل عدد 

 بط فً دائرة المركز )الناصرٌة(فً كل قضاء علما انها ترت

معاملة وان عدد المراجعٌن فً  351* تصل عدد المعامالت الٌومٌة الى اكثر من 

  2المعاملة الواحدة على االقل 

* استحدثت دوائر جدٌدة فً االقضٌة والنواحً فً عموم المحافظة وذلك للتخفٌف 

ت وزارة العدل دائرة من الزخم الحاصل على المركز وفً األونة االخٌرة استحدث

الكاتب العدل المسائً لتقوم باعمال الدائرة بعد اوقات الدوام الرسمً حٌث تباشر 

 عملها حالٌا فً بناٌة مستقلة  

 االحصائٌات الخاصة بدائرة كتاب العدول فً مدٌنة الناصرٌة

 41275/  2111عدد المعامالت المقدمة خالل سنة 

2112 /41653    

   

  التنفيذ في مدينظ الناصريظ [] دائرة 

 التنفٌذ سابقا 

كانت دائرة التنفٌذ سابقا تعمل على وفق االجراءات العثمانٌة عندما كان العراق 

جزءا من الدولة العثمانٌة فكانت تطبق فٌه القوانٌن العثمانٌة وما ٌخص االعمال 

هـ (  1211شوال  5التنفٌذٌة كان ٌطبق ) قانون االجراء العثمانً ( الصادر فً )

هـ( الذي  1232رجب  2ثم صدر بعد ذلك قانون اصول المحاكمات الحقوقٌة فً ) 

 تضمن عدة احكام تنفٌذٌة . وقد صدرت له عدة ذٌول وتعدٌالت .

هـ( الذي الغً  1332جمادي االخر  15ثم صدر قانون االجراء العثمانً فً )

حتى بعد االحتالل البرٌطانً  هـ[ وظل نافذا 1211بموجبه قانون االجراء ] لسنة 
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لسنة   31للعراق وصدرت علٌه عدة تعدٌالت ثم الغً بموجب قانون التنفٌذ رقم ] 

م1311لسنة  45م[ الملغً بالقانون النافذ رقم 1357
(1)

. 

 

  دائرة التنفيذ

دائرة التنفٌذ هً احدى الدوائر التابعة الى وزارة العدل تعمل بموجب القانون المرقم 

م[ وتسعى الى تحقٌق العدل والمساواة وتحقٌق التوازن بٌن 1311نة لس 45] 

 مصلحة الدائن ومصلحة المدٌن ..

وقد وضع المشرع العراقً احدث المبادىء عند تشرٌع القانون انف الذكر وقد 

حرص على تامٌن مراعاة هذه المبادى التً احتوتها المادة االولى منه اذ بٌنت 

تساعد وتعٌن المطبق الحكام القانون على الفهم الواعً  اهداف قانون التنفٌذ التً

حٌث ٌجد التفسٌر السلٌم لنصوص المواد من خالل معرفته الهداف هذا القانون 

 وهً..

 صٌانة حقوق الدولة  -1

 صٌانة حقوق االفراد -2

 تٌسٌر اجراءات التنفٌذ -3

 تربٌة المواطن بالقٌام بالتنفٌذ الرضائً . -4

 قانون التنفٌذ فأن هذا القانون ٌسري على :اما ما ٌتعلق بنطاق سرٌان 

االحكام الصادرة من المحاكم العراقٌة والمحررات التنفٌذٌة التً نص القانون  -1

 على قبول تنفٌذها ...

االحكام االجنبٌة القابلة للتنفٌذ فً العراق وفقا الحكام قانون التنفٌذ االحكام  -2

 االجنبٌة فً العراق ووفقا لالتفاقٌات الدولٌة .
                                                           

1
 

)
نشر بالوقائع  1311لسنة  45علما بان القانون  1)القاضً عبد الهادي العالق( ص 1311لسنة  45احكام قانون التنفٌذ رقم  

 اعتبر نافذا بعد ستٌن ٌوما من تارٌخ نشره بالجرٌدة الرسمٌة .م الذي 17/3/1311فً  2762العراقٌة العدد 
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االحكام الصادرة من محاكم الدول العربٌة التً ترتبط بالعراق باتفاقٌات  -3

ثنائٌة او وفق اتفاقٌة تنفٌذ االحكام الموقعة بٌن دول الجامعة العربٌة او وفق 

 اتفاقٌات الرٌاض للتعاون القضائً و القانونً

 المسائل االخرى التً تنص القوانٌن على سرٌان قانون التنفٌذ علٌها  -4

مالت التنفٌذٌة القائمة قبل نفاذ قانون التنفٌذ النافذ ومن المرحلة التً المعا -5

 ( من قانون التنفٌذ .125وصلت الٌها استنادا الحكام المادة )

حٌث ان قواعد التنفٌذ هً قواعد اجرائٌة واجبة التطبٌق من قبل مدٌرٌات التنفٌذ 

من قانون  – 3ام المادة ]مهما كانت هوٌة االحكام والمحررات المنفذة استنادا الحك

 التنفٌذ[ 

  انواع التنفيذ

والتنفٌذ اما ان ٌكون رضائً وٌتم بمجرد تبلٌغ المدٌن بالحضور امام  -1

 المدٌرٌة بموجب مذكرة االخبار بالتنفٌذ او بورقة التكلٌف بالحضور 

التنفٌذ الجبري . والتنفٌذ الجبري ٌبدأ بمذكرة االحضار الجبري وتستمر  -2

التنفٌذ الى حجز وبٌع االموال المنقولة وغٌر المنقولة والى غٌرها اجراءات 

من حجز سهام التركة وحجز االموال والودائع النقدٌة والعٌنٌة الموجودة فً 

 المصارف ...

  انجازات تنفيذ الناصريظ

م ولغاٌة 2111بلغت عدد االضابٌر التنفٌذٌة فً مدٌرٌة تنفٌذ الناصرٌة منذ عام 

[ ثالثة االف وخمسمائة اضبارة تنفٌذٌة تقرٌبا حسمت منها ما 3511]  1/5/2113

[ الف اضبارة اما ما تبقى فهً اضابٌر متعلقة بالنفقات اذ ٌبقى 1111ٌقارب ] 

م فقد بلغت 2111العمل بها مدور ومستمر لحٌن انتهاء تلك النفقة اما ما ٌخص سنة 

المنجز والمحسوم منها ( الف وخمسمائة اضبارة 1511عدد االضابٌر التنفٌذٌة )
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( خمسمائة اضبارة اما ما تبقى منها فمتعلق بالنفقات اذ تبقى مدورة لحٌن 511)

( 2111م فان عدد االضابٌر التنفٌذٌة التً فتحت فهً )2112انتهائها اما احصائٌة 

( سبعمائة وخمسون اضبارة اما المتبقً منها 751الفً اضبارة حسمت منها )

 ت الرسمٌة .فمستمرة بها االجراءا

ونود االشارة الٌه بان دائرة المنفذ العدل تتبع وزارة العدل وتشغل جناح فً بناٌة 

 محاكم ذي قار 

 من السادة الذٌن تولوا سابقا منصب المنفذ العدل منهم 

 القاضً جمٌل عبد الباقً 

 القاضً سامً شرٌف 

 ومن السادة الذٌن عملوا مأموري تنفٌذ هم:

  نوري اٌدام الطوكً

 نوري جاسم محمد 

 م هم 2113اما منفذي العدل منذ عام 

 ثامر عبدهللا –م 2114 – 2113من سنة 

 حسٌن شبٌب –م 2116 – 2114من سنة 

 فراس جابر –م 2111 – 2116من سنة 

قاسم ضٌاء  –)تناوب على هذه الدائرة كل من القضاة ٌونس شالكه  2111 – 2111من 

 موفق نوري (

           والزال مستمرا بعمله علً سعدي خصاف   – 2111من 
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 الخامسالفصل 

 

 البحث االجتماري -1

 وذطبظ االرالم القضائي  –االرالم القانوني  -2

 الحادبظ االلكترونيظ  -3

 ذطبظ االحصاء  -4

 الكوادر الوظيفيظ القدامى -5

مدراء االدارة ومدراء الحدابات القدامى في رئادظ محكمظ  -6

 االتحاديظادتئناف ذي قار 

لدنظ  الناصريظداء الذطب في محاكم ؤمدراء االدارة ور -7

 م2113
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 البحث االجتماري

لمواكبة التطور القضائً فً العراق نص قانون االحوال الشخصٌة على استحداث 

)البحث االجتماعً( لتأمٌن حسن سٌر العمل فً محاكم االحوال الشخصٌة وفً 

 محكمة االحداث وغٌرها ....

االستحداث نتٌجة تزاٌد حاالت الطالق بسبب الحالة االقتصادٌة او وجاء هذا 

االجتماعٌة التً تحدث فً االسر وهذه ظاهرة خطٌرة تؤدي الى التفكك االسري 

والذي ٌنسحب مباشرة على االطفال نتٌجة انفصال االبوٌن عن بعضهما وٌكون 

االجتماعً لهم  التأثٌر سلبٌا على وضعهم االقتصادي والدراسً فضال عن الجانب

 لغٌاب الدور الرقابً والتوجٌهً والعاطفً فً بنائهم ونشأتهم .

  دور الباحث االجتماري

للباحث االجتماعً دور مهم وضروري فً حاالت عدم االنسجام بٌن الزوجٌن 

والشروع بالطالق او لجنوح االحداث . علٌه ٌقوم الباحث االجتماعً وبقدر 

الطالق ومعالجة المشاكل االجتماعٌة من خالل لقاءاته  المستطاع بالتقلٌل من حاالت

مع هذه االطراف الزوج والزوجة واالبناء بالتوجٌه واالرشاد والتذكٌر بالجوانب 

السلبٌة التً تنجم عن حاالت الطالق مما ٌكون اكثر المتضررٌن من هذه الحاالت 

 هم االبناء .

االٌجابً فً هذا المجال من وٌتضح من خالل عمل الباحثٌن االجتماعٌٌن الدور 

تفادي الكثٌر من حاالت الطالق فً مدٌنة الناصرٌة ونود االشارة الٌه بان كثرة 

الدعاوى وضٌق الوقت ٌحد من نشاط الباحثٌن االجتماعٌٌن فً تدخلهم الرضاء 

 اطراف هذه المعادلة .

حداث فضال عما ٌقوم به الباحث االجتماعً بدراسة شخصٌة االحداث فً محكمة اال

واالطالع على امورهم االجتماعٌة واالقتصادٌة التً ادت بهم الى االنحراف 
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ومعرفة اسبابها لغرض وضع الحلول المناسبة ولتفادي مشاكل االنحراف لدٌهم 

.وٌعد هذا الجانب من االمور الحسنة التً تؤدي الى اصالح ذات البٌن وانتشال 

ً المجتمع .ابنائهم من اي انحراف ٌكون تاثٌره واضحا ف
1

 

تم تعٌٌن العدٌد من الباحثٌن االجتماعٌٌن فً محاكم استئناف ذي قار االتحادٌة ومن 

 ابرز من عمل فً هذا القسم فً محاكم مدٌنة الناصرٌة هم :

 المالحظات                     تارٌخ التعٌٌن    االسم         ت

حالٌا تعمل فً محكمة قضاء  م1317 فاتن ناصرحسن 1

 الشطرة

 –حالٌا تعمل فً محكمة بغداد  م1313 سمٌرة فارس 2

 الرصافة 

مسؤولة البحث االجتماعً فً  م1332 فاطمة صاحب مهدي 3

 الناصرٌة حالٌا 

 ٌعمل ضمن هذا القسم حالٌا م17/3/2111 هانً حربً كاظم 4

 تعمل ضمن هذا القسم حالٌا م17/3/2111 روى عبد الصمد حسن 5

 

 القانوني [] االرالم 

االعالم القانونً فً جمٌع شعبة فً مطلع الثمانٌنات من القرن الماضً استحدثت 

دوائر وزارة العدل ومنها رئاسة محكمة استئناف ذي قار الغرض منها استقبال 

المواطنٌن وتوجٌههم وارشادهم ومتابعة طلباتهم وكان لهذا االجراء نتائج اٌجابٌة فً 

تسهٌل وتذلٌل الصعوبات التً ٌواجهها المراجعون لهذه المحاكم دون ابتزازهم او 

بالمراجعات المتكررة اال ان عمل هذه الشعبة لم ٌدم طوٌال حتى اوقف اجهادهم 

 العمل به 

                                                           
1
 

) 
 الباحثة االجتماعٌة فً رئاسة استئناف ذي قار بتارٌخ –لقاء مع السٌدة فاطمة صاحب مهدي 
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 ومن ابرز من عمل بهذه الشعبة فً تلك الحقبة الزمنٌة كل من :

 جنان العضاض -1

 حلٌمة خشان -2

 ساهرة غضبان -3

 سلطان جابر  -4

 واخرون .

 ذطبظ االرالم القضائي

االعلى / دائرة العالقات  استنادا الى االمر االداري الصادر من مجلس القضاء

وما جاء  7/1/2113قسم التخطٌط واالحصاء المؤرخ  –العامة والشؤون القانونٌة 

 2113/ع/21بالكتاب الثانً لدائرة العالقات العامة والشؤون القانونٌة المرقم 

م حول ابداء بعض المقترحات الهامة ومنها العمل بنظام 7/1/2113والمؤرخ 

ة وتخصٌص موظف ٌنسب الستعالمات المحكمة ٌتولى االستعالمات القضائٌ

استقبال المراجعٌن وتوجٌههم التوجٌه الصحٌح فضال عن تنظٌم لوحة اعالنات 

تشتمل على المستمسكات واالجراءات المطلوبة فً كل معاملة لٌكون المراجع على 

قدمة بٌنة من امره بصددها ابتداءا وتوزع نماذج مطبوعة وجاهزة مجانا للطلبات الم

من قبل المراجعٌن لغرض تسهٌل مراجعتهم وزٌادة تفاعلهم مع المحاكم المعنٌة 

ومن مهام هذه الشعبة اٌضا التواصل مع الجهات االعالمٌة مما ٌعزز فً اسهام 

نشر الثقافة القانونٌة فضال عن عقد الندوات وتنظٌم الكراسات والبوسترات 

اٌجابً فً نشر التوعٌة الثقافٌة وتعمٌق االرشادٌة للمعامالت . مما ٌكون لهذا دور 

اواصر الثقة بٌن المواطنٌن والجهات القضائٌة وتطوٌر العمل القضائً بالوسائل 

المتطورة كما عملت رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة من خالل شعبة 

 االعالم القضائً ] بالبرٌد االلكترونً الخاص بشكوى المواطنٌن وعلى العنوان:

JMthiqar@yahoo.com           
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تعمل هذه الشعبة تحت اشراف القاضً ناظم حمٌد علك 
(1)

اما العاملٌن فً هذه  

 الشعبة كل من 

 م23/1/2113تارٌخ المباشرة  –آمان كاظم عبود  -1

 م11/3/2113تارٌخ المباشرة  –روى رٌاض محسن  -2

 ] الحادبظ االلكترونيظ [

ادخل عمل الحاسبة االلكترونٌة فً عمل مجلس القضاء االعلى ومنه رئاسة محكمة 

م وٌرتبط عمل اجهزة الحاسبة االلكترونٌة 2111استئناف ذي قار االتحادٌة سنة 

بعمل هذه المحكمة من خالل الحكومة االلكترونٌة المصغرة )سٌرفر مركزي( 

حتوي على شبكة مكونة من عدة [ والتً تdata baseمنصب علٌه قاعدة البٌانات ] 

( وقد بدأ العمل الفعلً oracleحاسبات ومنصب علٌها احدث البرامج الشبكٌة )

وبهذا االجراء تكون محكمة استئناف ذي قار  2111بموجبه اٌضا فً عام 

 االتحادٌة قد واكبت التطور الدولً فً عملها ...

بالجانب الجزائً  وطبٌعة هذا العمل تتلخص فً خزن جمٌع الدعاوى الخاصة

)برنامج ٌتبع سٌر الدعوى الجزائٌة( وتحدٌثها مما ٌسهل عملٌة الوصول الى كافة 

معلومات الدعاوى عندما ٌتطلب األمر الحصول علٌها من قبل القاضً او من قبل 

 اي طرف مخول بذلك رسمٌا .

وكذلك ٌتم خزن كافة عقود الزواج وارشفتها والذي ٌسهل على الموظف المختص 

والمواطن كافة االجراءات الخاصة بالعقود من تصدٌق وغٌرها بأقل جهود 

 وبالسرعة الممكنة .

وكذلك تم تنصٌب برنامج خاص بشعبة البرٌد المركزي وقد بوشر به والذي ٌسمى 

)الصادر والوارد( حٌث تم ربطه بالبرٌد المركزي وفٌه ٌتم خزن كافة الكتب 

                                                           
1
 

)
 م.3/6/2113مسؤولة شعبة االعالم القضائً بتارٌخ  –لقاء مع امان كاظم عبود  



 حممد علي جبار عليخالقضاء في مدينة الناصرية /  تاريخ                                      000

 
 

هل عمل الوصول الى اي كتاب خاص بهذه الرسمٌة الصادرة والواردة والذي ٌس

 المحكمة .

م تحت قاعدة البٌانات )الشبكة المركزٌة( فضال الى استخدامه 2111هذا وبدأ سنة 

فً جوانب عدٌدة منها خزن جمٌع المعلومات الخاصة بالموظفٌن )أضبارة 

 الكترونٌة( وكذلك ارشفة وخزن السجالت والوثائق المهمة .

جمٌع االعمال الخاصة باألمور المالٌة )من رواتب وسلف  كما ٌتم استخدامه فً

وغٌرها( وكذلك ٌستخدم فً المراسالت االلكترونٌة حٌث ٌتم ارسال واستالم الكتب 

الرسمٌة المهمة مع الوزارات والدوائر االخرى عبر البرٌد االلكترونً الخاص 

بالمحكمة فضال عن استخدامه فً طباعة الكتب الرسمٌة .
(1)

 

 سؤول شعبة الحاسوب فً هذه الرئاسة وان م

 العنوان مبرمج –وجدان عزٌز عودة 

 ماجد لطٌف مكطوف –ومسؤول السٌرفر 

 وسن ورور عبد –والمسؤول عن االنترنت والمخاطبات الرسمٌة 

 ذطبظ االحصاء

شعبة االحصاء من الشعب المهمة المستحدثة فً رئاسة محكمة استئناف ذي قار 

 وتقوم هذه الشعبة بأعمال جلٌلة منها 

تنظٌم الجداول واالحصاءات الشهرٌة والفصلٌة والسنوٌة عن مجمل اعمال المحاكم 

التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار وعن مختلف الدعاوى المقدمة والدعاوى 

 ة والمتأخرة والمدورة وغٌرها .المحسوم

 انواع االحصائٌات والجداول التً تنجزها شعبة االحصاء .
                                                           

1
 

)
وجدان عزٌز عودة مسؤولة شعبة الحاسوب فً رئاسة محكمة االستئناف فً ذي قار بتارٌخ افادنً بهذه المعلومات السٌدة  

 م.5/5/2113
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 والذي ٌشمل  –االحصاء الشهري  - أ

مكتب الناصرٌة االول والثانً ومكتب  –اعمال مكاتب التحقٌق القضائً  -1

 قضاء الجباٌش

احصائٌة الموقوفٌن لمحاكم التحقٌق ومحاكم الموضوع التابعة لرئاسة  -2

 استئناف ذي قار

 لجنة قانون العفو -3

 جدول بالمادة القانونٌة الخاصة بالموقوفٌن الذٌن ال زالو فً التوقٌف -4

 حركة القوى العاملة -5

 االحصاء الفصلً وٌشمل ]ثالث اشهر[ لالعمال التالٌة  - ب

 اعمال السادة القضاة خالل الفصل -1

 اعمال المحققٌن القضائٌٌن -2

 المعامالت المنجزة  –ٌة اعمال المحاكم ومنها االحوال الشخص -3

 احداث  –بداءة  –جنح  –جناٌات  –الدعاوى التً تحسمها المحاكم بانواعها  -4

 –جنح  –جناٌات  –االحكام الصادرة والتً تصدرها محاكم الموضوع  -5

 احداث 

الناصرٌة االول والثانً  –مكاتب التحقٌق القضائً الفصلً لثالث مكاتب  -6

 ومكتب الجباٌش

م وفٌه اعمال فصلٌة 2111لسنة  13العفو المرقم  احصاء لجنة قانون -7

 وشهرٌة

 )الموقف  السنوي( وتشمل –االحصاء السنوي  - أ

كافة االعمال الواردة فً االحصاءات الشهرٌة والفصلٌة التً ذكرت فضال   -1

 عن :

 استمارة احصائٌة باعمال المكاتب  - أ

 جدول احصائً سنوي عن اعمال كافة المحاكم فً ذي قار - ب

 المتأخرة غٌر المحسومة والمدورة الى السنة القادمةالدعاوى  - ت
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 احصائٌة عن الجرائم الخاصة باالرهاب خالل السنة - ث

 احصائٌة عن الجرائم المرتكبة على النساء ]العنف النسوي[ - ج

 احصائٌة عن حاالت التحرش بالنساء - ح

 احصائٌة مجاالت تعاطً الحبوب المخدرة والمتاجرة بها - خ

والمعروضة على محاكم النزاهة  احصائٌة بالدعاوى المحسومة - د
(1) 

 

 من الذٌن عملوا فً شعبة االحصاء 

 السنة الدرجة الوظٌفٌة  االسم ت

 م1311 م . قضائً عنٌدة جاسم علٌوي 1

 م1331 م . قضائً عبد االمٌر عزٌز عطشان 2

 م2113 امٌنة صندوق نوال عباس مزبان 3

 م2111 م .قضائً شعاع كامل عباس 4

 م2111 م . قضائً االمٌر عزٌز عطشانعبد  5

 كادر شعبة االحصاء الحالً ٌتكون من :

 رئٌسا للشعبة م . قضائً فٌصل غازي عبود 1

 كاتب طابعة  علً طالب 2

 حاسبةمبرمج   ماجد لطٌف 3

 

 ]] من قدامى الكادر الوظٌفً الذٌن عملوا فً محاكم مدٌنة الناصرٌة [[

 م 1363من ثالثٌنات القرن الماضً لغاٌة 

                                                           
1
 

)
 .1/5/2113لقاء مع فٌصل غازي عبود رئٌس شعبة االحصاء فً  
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عمل الكثٌر فً محاكم مدٌنة الناصرٌة ولعدم وجود ارشٌف ٌمكن الرجوع الٌه 

 لمعرفتهم اعتمدنا على ذاكرة الموظفٌن السابقٌن لتدوٌن اسماء بعضهم منهم

كاتب اول )الباش كاتب –حسٌن الحران  -1
(1)

 ( فً ثالثٌنات القرن الماضً

 كاتب اول )الباش كاتب( فً ثالثٌنات القرن الماضً –سٌد عبد المولى  -2

عٌن كاتبا فً  –الناصرٌة  1322من موالٌد  –طالب احمد محمد االمٌن  -3

م واحٌل على التقاعد فً 16/6/1343محكمة مدٌنة الناصرٌة بتارٌخ 

 م بدرجة م.قضائً 24/5/1312

 كاتب اول محكمة الناصرٌة )باش كاتب( –محمد بٌك  -4

 م1352عٌن كاتبا فً محكمة الناصرٌة عام  –ر خلف مكطوف عسك -5

 م1353عٌن كاتبا فً محكمة الناصرٌة عام  –جبار مكطوف عسكر  -6

م 1354عٌن كاتبا فً محكمة الناصرٌة سنة  –صالح عبد الرحٌم الشٌخلً  -7

م بدرجة م. قضائً ٌعمل 1331م واحٌل على التقاعد عام 1333من موالٌد 

 له مكتب للعرائض حالٌا[ –] خبٌر قضائً 

اكرم هاتف عبد اللطٌف ترقى بعمله حتى وصل الى منصب )مدٌر ادارة(  -1

 واحٌل على التقاعد

م بعد ان كان 1356عٌن مبلغا فً المحكمة سنة  –ناصر علً الصالح  -3

 منتسبا الى سلك الشرطة 

 م وتقاعد22/5/1353عٌن فً  –قاسم الحاج اسد  -11

م ثم 1353فً محكمة قلعة سكر سنة  عٌن مبلغا –مطشر جعاز فرحان  -11

نقل الى محكمة سوق الشٌوخ وبعدها نقل الى محكمة مدٌنة الناصرٌة 

وتقاعد
(2)

 . 

 عبد الجبار جخٌم -12
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)
 كان ٌسمى )الباش كاتب( –الكاتب االول  

2
 

)
 الموظف المتقاعد –افادنً ببعض هذه المعلومات مطشر جعاز فرحان  
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عٌن مبلغا فً محكمة مدٌنة الناصرٌة . ثم كاتب فً  –سبتً علً الخابط  -13

 محكمة الصلح 

ٌات عمل كاتبا فً محكمة االحوال الشخصٌة فً ستٌن –ابراهٌم شبٌب  -14

 حتى وفاته رحمه هللا  –القرن الماضً 

محمد حسن مكطوف عسكر )الملقب ابو عبلة( عٌن كاتبا فً محكمة  -15

 عمل مصور شمسً بعد تقاعده  –م وتقاعد 1367الناصرٌة سنة 

كان مدرسا ونقل الى محكمة الناصرٌة لٌشغل  –نوري جاسم محمد  -16

 اضً حالٌاثم اعٌد الى سلك التدرٌس ولده ق –منصب مدٌر تنفٌذ 

 عٌن موظفا فً محكمة الجنح  –اسماعٌل الكنانً  -17

 عمل رزاما فً المحكمة  –محسن كرٌم  -11

عمل كاتبا فً محكمة االستئناف حتى وافاه  –مقداد حشٌش حسب صفوك  -13

 االجل رحمه هللا

  7/5/2113بتارٌخ  –ناجً مرتضى العالمة  -21

 

م ولغاٌة 1371ة من عام ]] من الكادر الوظٌفً المعٌنٌن فً محاكم مدٌنة الناصرٌ

 م منهم [[1311

1371عٌن محقق عدلً سنة  –داخل جعاز علٌوي  -1
1
  

م وٌشغل حالٌا منصب 1371عٌن معاون قضائً سنة  –ثوٌنً عبد الرزاق  -2

 )مدٌر ادارة االستئناف(

 اول امرأة تتعٌن فً محكمة مدٌنة الناصرٌة م. قضائٌة  –ولٌدة صبر  -3

م وهً أول موظفة تحمل شهادة 1377تعٌنت سنة  –شعاع كامل عباس  -4

 جامعٌة 
                                                           

  7/5/2113رحٌم عبد الحسٌن الشٌخلً م. قضائً بتارٌخ عبد القاء مع صالح ل (1

 7/5/2113لقاء مع ناجً مرتضى العالمة موظف فً محكمة االحوال الشخصٌة فً الناصرٌة بتارٌخ 
به حكم عٌن محقق عدلً فً سبعٌنٌات القرن الماضً واعتقل ألسباب سٌاسٌة بانتمائه الى صفوف حزب الدعوة االسالمً ونفذ 

االعدام زمن النظام السابق.
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 عٌن سائق  –توٌنً ٌاسٌن عٌدي  -5

 عٌن رزام –صباح ناٌف عاصً  -6

 م امٌنة صندوق1377عٌنت سنة  –فوزٌة جواد  -7

 كاتب فً المحكمة الشرعٌة –كامل عبود حسن  -1

 م1373عٌن مبلغا عام  –قحطان حسٌن عبد الصمد  -3

 كاتب طابعة  –غنٌة ٌاسر  -11

 كاتب محكمة استئناف االصالح الزراعً –الوهاب عبد اللطٌف عبد  -11

 م قلم االستئناف1373عٌنت سنة  –انتصار عبد الرزاق  -12

 العقاري التسجٌل مدٌرٌة الى ونقلت 1373 سنة كاتبة عٌنت – كاظم ناهدة -13

 التنفٌذ الى نقلت ثم

 م . محاسب –سعدٌة عبدهللا  -14

عمل مدقق حسابً ]ٌحمل شهادة الماجستٌر[ ونقل  –حٌاوي طعمه رسوح  -15

 الى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

تعٌن كاتبا فً محكمة سوق الشٌوخ ونقل الى  –سلطان جابر صبار  -16

 محكمة الناصرٌة وتقاعد

 عٌن مبلغا فً المحكمة  –مهدي السٌد غالً الدخٌلً  -17

 عٌن مبلغا فً المحكمة –جعفر حمٌد  -11

 م امٌن صندوق1373عٌن سنة  –ر علً مزهر ٌاس -13

م ونقلت 1311عٌنت محاسبا فً المحكمة سنة  –نضال حمٌد العضاض  -21

بدرجة  –الى مدٌرٌة التسجٌل العقاري وحالٌا نقلت الى السجن االصالحً 

 محاسب.

 فتحٌة حسن زغٌر  -21

 كاتبة جنح  –اقبال عبد اللطٌف  -22

 كاتبة –آمنة ٌاسر  -23
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م مدٌر مكتب رئاسة 1311عٌن عام  –عبد االمٌر عزٌز عطشان  -24

 االستئناف

كاتب حتى اخذت منصب )مدٌر  1311عٌنت سنة  –عنٌده جاسم علٌوي  -25

 ادارة(

 شغل منصب محقق عدلً –حمٌد تاٌه النواس  -26

 مالحظ –حمود ثامر المناع  -27

 ٌوسف حنون العضاض عٌن كاتبا فً المحكمة ابتداءا ثم عٌن حاكما -21

 م.مدٌر فً مكتب الرئاسةم 1311عٌنت  –ذكرى علً محمد  -23

 م1311عٌنت كاتبة  –اقبال فاضل عبد الرزاق  -31

 كاتبة –اقبال صبري  -31

 عٌن مبلغا فً المحكمة –صعب حمود ثامر  -32

 مدقق فً التنفٌذ –ناصر شهاب احمد الشٌخلً  -33

 كاتبة فً التنفٌذ -فضٌلة سالم   -34

 كاتبة فً التنفٌذ –امل نعٌم الغرباوي  -35

ل منصب )مدٌر رعاٌة القاصرٌن فً تدرج حتى شغ –مؤٌد خلف ثامر  -36

 الناصرٌة(

 كاتبة فً الشرعٌة ثم نقلت الى دائرة كاتب العدل –منى عبد الرزاق عجة  -37

 كاتبة جناٌات  –لمٌاء جبار رومً  -31

 م . قضائً فً الجناٌات  –علً خٌون زوٌر  -33

 كاتبة فً الجناٌات –نجاح علً حسٌن وٌس  -41

 كاتبة فً الجنح –ناجحة كاظم  -41

 امٌنة صندوق –زبان نوال عباس م -42

 امٌنة صندوق –نوال عبد الشرٌف جالب  -43

 حسابات حالٌا فً دائرة كاتب العدل –زهرة عبد سوادي  -44

 كاتبة طابعة وانتقلت الى دائرة كاتب العدل –نوال حسن خزعل  -45
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 كاتبة طابعة واستقالت  –زكٌه مهدي علً  -46

 حسابات وحالٌا خارج العراق –جمهورٌة جهاد طه  -47

 عبد االمٌر عبد جخً -41

 عٌن مبلغ  –عبد الحسن عبد جخً  -43

 الكادر الوظٌفً من الحقوقٌٌن فً محاكم مدٌنة الناصرٌة القدامى هم السادة 

 ٌوسف حنون العضاض  -1

 سمٌر عبد الحسن علوان -2

 محسن خزعل المحسن -3

 داخل جعاز علٌوي ] عٌن محققا عدلٌا فً سبعٌنٌات القرن الماضً[ -4

 ]] السادة مدراء االدارة فً رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة [[ 

 اكرم هاتف عبد اللطٌف  -1

 طالب احمد محمد االمٌن -2

 شعاع كامل عباس -3

 عنٌده جاسم علٌوي -4

 )شغل هذا المنصب( –عبد االمٌر عزٌز عطشان  -5

 حمٌد تاٌه النواس -6

 مستمر بعمله حالٌا –ثوٌنً عبد الرزاق ثوٌنً  -7

 بات فً محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة مدراء الحسا

 م1315 -1311من  –سعدٌة عبدهللا  -1

 م1331-1315 –اكرم هاتف عبد اللطٌف  -2

م )حامل شهادة الماجستٌر فً 1334 -1331 –حٌاوي طعمه سرسوح  -3

 االقتصاد نقل الى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً(

 مستمر بعمله حالٌا – 1334من  –ٌوسف محمد كرٌم  -4
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 م2113مدراء االدارة وروساء الشعب واالقسام فً محاكم مدٌنة الناصرٌة سنة 

 هم السادة 

 مدٌر ادارة رئاسة االستئناف –ثوٌنً عبد الرزاق  -1

 مدٌر مكتب رئاسة االستئناف –عبد االمٌر عزٌز عطشان  -2

 مدٌر حسابات رئاسة االستئناف –ٌوسف محمد كرٌم  -3

 رئٌس شعبة االحصاء فً رئاسة االستئناف –فٌصل غازي عبود  -4

 رئٌس قسم االحوال الشخصٌة  –كاظم رٌسان  -5

 رئٌس قسم محكمة بداءة الناصرٌة –احمد عبد الهادي  -6

 رئٌس قسم محكمة االحداث  –احمد حسٌن لفته  -7

 رئٌس قسم محكمة تحقٌق الناصرٌة –علً احمد  -1

 رئٌس قسم االعالم القانونً  –آمال كاظم  -3

 شعبة الرسوم القانونٌة  –ٌاسر علً مزهر  -11

 رئٌس قسم محكمة جناٌات الناصرٌة –حٌدر خلوف  -11

 رئٌس قسم محكمة الجنح فً الناصرٌة  –عالء حسٌن عالء  -12

 رئٌس قسم محكمة العقود التجارٌة  –انمار عبد العزٌز العرب  -13

 قسم االدعاء العام –احسان سمٌر عبد الحسن  -14

 االدعاء العام  –غضبان بجاي  هرةسا -15

 رئٌسة قسم التنفٌذ –امل نعٌم الغرباوي  -16

رئٌس شعبة االعالم القانونً م . قضائً فً دائرة كاتب  –سالم حاتم  -17

 العدل 

 محاسب كتاب العدول فً الناصرٌة  –فاطمة مطر  -11

 موظفً محكمة البداءة

 مسؤول القلم : احمد عبد الهادي عودة ناهً -1
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 شرٌف خضٌر محمد : معاون قضائً -2

 عبدهللا : معاون قضائًقاسم نعٌم  -3

 حازم حبٌب وارد : معاون قضائً -4

 قصً عاصً ضهد : معاون قضائً -5
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 الدادسالفصل 

 

 

 االحصائيات             -1

 الواقع والطموح -2
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 المجمــــــــــــــــــــوع المصروف الشهري المصروف السابق العنوان 5م 4م 3م 2م 1م

 دٌنار              دٌنار          دٌنار         

 126,626662556 16426362331 1252127612226 الرواتب 1 1 1 1 1

 ,12153225,211 12126612565 1213122662453 مخصصات الخطورة 1 2 1 1 1

 1621112111 221112111 1421112111 مخصصات استثئنائٌة 5 2 1 1 1

 356215,2163 312,242666 32,23332167 نفقات خطورة امنٌة 6 2 1 1 1

 3221521122767 31627522,61 22,6523562,76 المجمـــــــــــوع        

 621512111 122752111 72,752111 اجور حراسات لٌلٌة 2 11 1 2 2

 1121122111 121112111 1121122111 تنظٌف الدائرة 7 13 1 2 2

 36621642,47 3124662663 334266,21,4 اجور حماٌة المنشأت 14 13 1 2 2

 5112111 1         5112111 طوابع برٌدٌة   1 , 1 2 2

 5212,2111  1         5212,2111 وقود       1 5 1 2 2

 6652111 1752111 5212111   لٌلٌة       1 2 1 2 2

 126712111 1        126712111 وسائط نقل   2 2 1 2 2

 121412111 1        121412111 نفقات سفر   3 2 1 2 2

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة
 هـ 64محاسبة 

 11الباب                     الخزٌنة    محافظة ذي قار                                                       
  2القسم                                                                                       2117السنة      

 الشهر  كانون االول                                                                         محافظة ذي قار
 نوع االستمارة المصروفات الشهرٌة                              رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة 

 مجموع التدقٌق         جدول المصروفات النهائٌة على الموازنة الجارٌة
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 126522111 1        126522111 نشر      1 4 1 2 2

 326612111 125112111 224612111 مطبوعات   2 1 1 2 2

 6623412111 1        6623412111 اجور محاماة 4 1 1 2 2

 526242151 1        526242151 قرطاسٌة 1 1 1 2 2

 1612111 1512111 112111 اٌجاروسائط نقل 2 1 1 2 2

 4512511 4512511 1           اجورالمكالمات الهاتفٌة 1 6 1 2 2

 1112111 1112111  1           نصب ونقل اجهزة اتصاالت 2 6 1 2 2

 4762,672467 36224,2163 44126462334 المجمــــــــــــــــــــــــوع

 612111, 1         612111, صٌانة سٌارات 3 3 1 3 2

 123112421 1         123112421 تاسٌسات كهربائٌةصٌانة  2 2 1 3 2

  122112111 1         122112111 صٌانة اجهزة 3 5 1 3 2

 152,432111 1          152,432111 صٌانة مبانً 2 5 1 3 2

 1112111 1112111 1         صٌانة اثاث 1 5 1 3 2

 1623142421 1112111 1622142421 المجمـــــــــــــــــــــــــوع 

 623442111 1         623442111 شراء اجهزة 5 2 2 1 2

 623442111 1         623442111 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

              1          1               1 

 32717266,26,4 35621112154 3236125672631 المجمــــــــــــــــــــــــوع
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 هـ 64رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة               محاسبة  
  11الخزٌنة  ذي قار                                         الباب           

  2السنة                                                     القسم            
 المحافظة       ذي قار                            2116الشهر كانون االول / 

 نوع االستمارة       المصروفات الشهرٌة      الدائرة رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة
 مجموع التدقٌق                                  مجموع التدقٌق

 الموازنة الجارٌةجدول المصروفات النهائٌة على 

صل
ف

 

دة
ما

 

ع
نو

 

 
 العنوان

 
 المصروف السابق

المصروف الشهري        
 الحالً

التخصٌصات  المجموع
 السنوٌة

 دٌنار  دٌنار        دٌنار      

  1311413363 1152,6,75 ,11,612651 الرواتب  1 1

  722,12625 6111,,61 661613625 م. خطورة 1 2 1

  12111111 1111111 11111111 م.استثئنائٌة 5 2 1

  24511111 - 24511111 مكافئات تشجٌعٌة  3 1

  2,3,44232 2565,326 25,1,5616 نفقات خطورة  6 1

  2,1644276 2611,326 255,35653 اجور حراس حماٌة منشات  11 1

  2626514526 226642527 2366562112 مجموع الفصل االول   

  15111, 61111 745111 لٌلٌهم .  1 1 2

  1553111 61111 1463111 م. وسائط نقل  2 1 2

  74,111 61111 65,111 م.نفقلت سفر 3 1 2

  3116111 241111 2,66111 (1مجموع المادة )   

  411111 -        411111 طوابع برٌدٌة  12 2

  146,125  146,125 اجور هاتف 1 13 2
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  225111  - 225111 باالنترنتاالشتراك  5 13 2

  235111  - 235111 اٌجار وسائط نقل  15 2

  7111111 17275111 52725111 اجور محامٌن  17 2

  11425111 2162511 362511, اجور تنظٌف  26 2

  612,111 1751111 727,111 اجور حراسة لٌلٌه 2 33 2

  3161411  3161411 متنوعة  35 2

  6,267426 21616511 766,1625 الثانًمجموع الفصل    

  4666351 4666351  - قرطاسٌة 1 1 3

  2311111 2311111  - مطبوعات 2 1 3

  1111111  - 1111111 اجور كهرباء  3 3

  1154751  - 1154751 وقود  4 3

  6464111 7316351  2154751 مجموع الفصل الثالث   

     المجمـــــــــــــــوع
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 هـ 64رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة               محاسبة 
  11الخزٌنة  ذي قار                                         الباب           

  2السنة                                                     القسم            
 المحافظة       ذي قار                            2116الشهر كانون االول / 

 نوع االستمارة       المصروفات الشهرٌة      الدائرة رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة
 مجموع التدقٌق                                  مجموع التدقٌق

 الموازنة الجارٌةجدول المصروفات النهائٌة على 

صل
ف

 

دة
ما

 

ع
نو

 

 
 العنوان

المصروف الشهري         المصروف السابق
 الحالً

 التخصٌصات السنوٌة المجموع

 دٌنار  دٌنار        دٌنار      

  337,111 317,111 311111 صٌانة مبانً  2 4

  116111 116111 - تاسٌسات مائٌة 1 4 4

  415111 - 415111 صٌانة اجهزة  5 4

  714111 144111 571111 صٌانة سٌارات العمل 3 6 4

  5162225 332,111 1764125 مجموع الفصل الرابع   

        

  3421111 3421111 - اثاث خشبٌة 1 1 5

  6131111 2331111 3,11111 اثاث معدنٌة 2 1 5

  625111 625111 - مكاتب واجهزة واالت 2 4 5

        

  11475111 6675111 32,11111 الفصل الخامسمجموع    

               

  2746,33276 71477,,26 24,1661,12 المجموع الكلً   

     المجمـــــــــــــــوع
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 المستوى   

 5م      4م   3م     2م   1م

 اسم الحسابات             

 

المصروفات الى 
نهاٌة الشهر 

 السابق

مصروف الشهر 
 االحالً

 التخصٌصات المجموع

 1     53765567, 2,1317167 57245,411 رواتب الموظفٌن 1 1 1 1 1

 1 1 1 1 مكافات المنتسبٌن 2 1 1 1 1

 1 1 1 1 اجور المتقاعدٌن 3 1 1 1 1

 1 1 1 1 اجور المحاضرات 4 2 1 1 1

 1 416536,64 ,13634626 2,1161566 مخصصات الخطورة 1 2 1 1 1

 1 1 1 1 االعمال االضافٌة 2 2 1 1 1

 1 1 1 1 مخصصات الضٌاقة 4 2 1 1 1

 1 1 1 1 المخصصات االستثئنائٌة 5 2 1 1 1

 1 5564251 1631411 3632,51 مخصصات المنصب 7 2 1 1 1

 1 1 1 1 نفقات بدل خطورة امنٌة 6 2 1 1 1

 1 31267325 11313335 1663661 مخصصات الموقع الجغرافً 13 2 1 1 1

 1 14226,446 ,4663675 ,,6562,6 مخصصات الشهادة 15 2 1 1 1

 1 12111645 3,36411 275245, مخصصات الحرفة 16 2 1 1 1

 1 41451111 13,51111 27611111 مخصصات االعالة 17 2 1 1 1

 1 1,671111 6241111 12431111 مخصصات االطفال ,1 2 1 1 1

 1 624171664 217667134 416513561 المخصصات المهنٌة 16 2 1 1 1

 1 716,11 236611 473211 المخصصات الهندسٌة 21 2 1 1 1

 1 36731,1 1 36731,1 مساهمات التقاعد الحكومٌة 1 1 1 2 1

 1 1 1 1 الرواتب التقاعدٌة )المدنٌة( 1 1 2 2 1

 1 1 1 1 المكافات التقاعدٌة )المدنٌة( 2 1 2 2 1

 1 2152221671 7111611162 1441156576 الموظفٌنمجموع تعوٌضات 

 1 1566111 1323111 273111 القرطاسٌة 1 1 1 1 2

 1 1 1 1 المطبوعات 2 1 1 1 2
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 1 1 1 1 الكتب 1 2 1 1 2

 1 1 1 1 المجالت 2 2 1 1 2

 1 1 1 1 اجور الماء 1 3 1 1 2

 1 1 1 1 اجور المجاري 2 3 1 1 2

 1 1 1 1 الكهرباءاجور  1 4 1 1 2

 1 1216611 352111 57611, الوقود 1 5 1 1 2

 1 1 1 1 المالبس االخرى 4 6 1 1 2

 1 1 1 1 االغذٌة االخرى 4 7 1 1 2

 1 1 1 1 مواد المكافحة 1 , 1 1 2

 1 1 1 1 اللوازم االخرى 6 6 1 1 2

 1 1 1 1 االالت الحاسبة 11 11 1 1 2

 1 1 1 1 الطابعة االالت 12 11 1 1 2

 1 1 1 1 اجهزة التصوٌر والماٌكروفلم 13 11 1 1 2

 1 1 1 1 اجهزة مكتبٌة صغٌرة 14 11 1 1 2

 1 2,15611 1675111 1131611 مجموع المستلزمات السلعٌة

 1 2155126571 712736162 1442261476 مجموع الصفحة
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 المستوى
 5م     4م      3م       2م        1م

المصروفات الى نهاٌة  اسم الحسابات
 الشهر السابق

مصروف 
 الشهر الحالً

 التخصٌصات المجموع

 1 1241111 441111 11111, المخصصات اللٌلٌة 1 1 1 2 2

 1 112111 1 112111 وسائط النقل 2 1 1 2 2

 1 1,61111 661111 1211111 نفقات السفر 3 1 1 2 2

 1 1 1 1 االخرىالنفقات  4 1 1 2 2

 1 1 1 1 نفقات النشر 1 4 1 2 2

 1 1 1 1 نفقات االعالم 2 4 1 2 2

 1 1 1 1 االشتراك بالصحف 3 4 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار المبانً 1 5 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجارات اخرى 3 5 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار مكائن ومعدات 1 6 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجارات اخرى 4 6 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار وسائط النقل 5 6 1 2 2

 1 1 1 1 الضٌاقة والوقود 1 7 1 2 2

 1 1 1 1 االحتفاالت 2 7 1 2 2

 1 1 1 1 الطوابع البرٌدٌة 1 , 1 2 2

 1 1 1 1 اجور المكالمات الهاتفٌة 1 6 1 2 2

 1 1 1 1 نصب ونقل اجهزة االتصاالت  2 6 1 2 2

 1 321111 271111 51111 خدمات شبكة المعلومات 5 6 1 2 2

 1 1 1 1 اجور المحامٌن 4 11 1 2 2

 1 1 1 1 االستشارات االخرى 5 11 1 2 2
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 1 1 1 1 اجور حراسة االفراد 1 11 1 2 2

 1 1 1 1 اجور الحراس اللٌلٌن 2 11 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار الصنادٌق لدى المصارف 1 13 1 2 2

 1 1 1 1 المؤتمرات والندوات 2 13 1 2 2

 1 1 1 1 الطبع 3 13 1 2 2

 1 1 1 1 االشتراك فً الدورات التدرٌبٌة 4 13 1 2 2

 1 1 1 1 نقل الشهود 6 13 1 2 2

 1 7656111 3,2,111 3,2,111 تنظٌف الدائرة 7 13 1 2 2

 1 1 1 1 التعضٌد والترجمة والتالٌف , 13 1 2 2

 1 1 1 1 اجور الخدمات المصرفٌة 6 13 1 2 2

 1 1 1 1 اجور حراس حماٌة المنشات 14 13 1 2 2

 1 1 1 1 خدمات اخرى )المتنوعة( 61 13 1 2 2

 1 111,,111 516,111 5661111 مجموع المستلزمات الخدمٌة

 1 1 1 1 صٌانة التاسٌسات المائٌة 1 2 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة التاسٌسات الكهربائٌة 2 2 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة سٌارات الصالون 1 3 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة سٌارات العمل 3 3 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة وسائط النقل االخرى 6 3 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة االثاث 1 5 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة المبانً 2 5 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة المكائن واالجهزة 3 5 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة الكتب 11 5 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة السجالت 11 5 1 3 2

 1 1 1 1 مجموع الصٌانة

 1 1 1 1 مكافات لغٌر المنتسبٌن 1 1 1 2 ,



 عليخحممد علي جبار ارٌخ القضاء فً مدٌنة الناصرٌة / ت                                                                                         242

 

 

  

 1 1 1 1 تامٌن المسوولٌة الشخصٌة 1 3 1 2 ,

 1 1 1 1 مجموع النفقات االخرى المتنوعة 

 1 1 1 1 االثاث الخشبً 1 2 2 1 1

  1 1 1 االثاث المعدنً 2 2 2 1 1

  1 1 1 االثاث االخرى 3 2 2 1 1

  1 1 1 االجهزة 5 2 2 1 1

  1 1 1 اجهزة االستنساخ 6 2 2 1 1

  1 1 1 االت االتصال 7 2 2 1 1

 1 1 1 1 الحاسبات االلكترونٌة , 2 2 1 1

 1 1 1 1 مجموع الموجودات غٌر المالٌة

 1 111,,111 516,111 5661111 مجموع الصفحة

7176341 144,2,1476 المجموع الكلً للفصول
62 

21662145
71 

1 
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 2112جدول اٌرادات شهر كانون االول لسنة 

 المجموع ضرٌبة الدخل رسم الطابع التمٌٌز الغرامات احوال شخصٌة البداءة اسم المحكمة ت

 57733341 5377,61 1116451 661211 4,623111 266211 176,611 الناصرٌة 1

 56,1543 626763 163551 51511 4375511 46111 211,,3 الرفاعً 2

 216,7,6 6,,256 1611, 511 1,16111 11,,2 26111 الجباٌش 3

 ,116,14 ,42764 116711 67511 521211 6611 66111 قلعة سكر 4

 2117,44 316444 3,711 2111 1331511 66511 247711 النصر 5

 3217414 2,6,14 611,, 124511 2511111 1 217511 الفجر 6

سوق  7

 الشٌوخ

1261611 416151 1461,,51 1 1 645763 17561263 

 4264271 1116475 114111 65611 1631,51 454611 6,6346 الشطرة ,

 ,65312 ,,2157 46211 1511 4131111 14,51 271661 االصالح 6

 1337521 331221 115111 2111 726111 23211 141111 الغراف 11

 2463613 25,663 52,11 251 2161111 5211 117111 البطحاء 11

761,361 1334311 5253736 المجموع

1 

1116551 1,32,11 111656,4 6,676671 
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 المستوى

 5م     4م     3م    2م    1م

المصروفات الى  اسم الحسابات
 نهاٌة الشهر السابق

مصروف الشهر 
 الحالً

 التخصٌصات المجموع

 1 1241111 441111 11111, المخصصات اللٌلٌة 1 1 1 2 2

 1 112111 1 112111 وسائط النقل 2 1 1 2 2

 1 1,61111 661111 1211111 نفقات السفر 3 1 1 2 2

 1 1 1 1 النفقات االخرى 4 1 1 2 2

 1 1 1 1 نفقات النشر 1 4 1 2 2

 1 1 1 1 نفقات االعالم 2 4 1 2 2

 1 1 1 1 االشتراك بالصحف 3 4 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار المبانً 1 5 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجارات اخرى 3 5 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار مكائن ومعدات 1 6 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجارات اخرى 4 6 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار وسائط النقل 5 6 1 2 2

 1 1 1 1 الضٌاقة والوقود 1 7 1 2 2

 1 1 1 1 االحتفاالت 2 7 1 2 2

 1 1 1 1 الطوابع البرٌدٌة 1 , 1 2 2

 1 1 1 1 المكالمات الهاتفٌةاجور  1 6 1 2 2

 1 1 1 1 نصب ونقل اجهزة االتصاالت  2 6 1 2 2
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 1 321111 271111 51111 خدمات شبكة المعلومات 5 6 1 2 2

 1 1 1 1 اجور المحامٌن 4 11 1 2 2

 1 1 1 1 االستشارات االخرى 5 11 1 2 2

 1 1 1 1 اجور حراسة االفراد 1 11 1 2 2

 1 1 1 1 الحراس اللٌلٌناجور  2 11 1 2 2

 1 1 1 1 اٌجار الصنادٌق لدى المصارف 1 13 1 2 2

 1 1 1 1 المؤتمرات والندوات 2 13 1 2 2

 1 1 1 1 الطبع 3 13 1 2 2

 1 1 1 1 االشتراك فً الدورات التدرٌبٌة 4 13 1 2 2

 1 1 1 1 نقل الشهود 6 13 1 2 2

 1 7656111 3,2,111 3,2,111 تنظٌف الدائرة 7 13 1 2 2

 1 1 1 1 التعضٌد والترجمة والتالٌف , 13 1 2 2

 1 1 1 1 اجور الخدمات المصرفٌة 6 13 1 2 2

 1 1 1 1 اجور حراس حماٌة المنشات 14 13 1 2 2

 1 1 1 1 خدمات اخرى )المتنوعة( 61 13 1 2 2

 1 111,,111 516,111 5661111 مجموع المستلزمات الخدمٌة

 1 1 1 1 صٌانة التاسٌسات المائٌة 1 2 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة التاسٌسات الكهربائٌة 2 2 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة سٌارات الصالون 1 3 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة سٌارات العمل 3 3 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة وسائط النقل االخرى 6 3 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة االثاث 1 5 1 3 2

 1 1 1 1 المبانًصٌانة  2 5 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة المكائن واالجهزة 3 5 1 3 2

 1 1 1 1 صٌانة الكتب 11 5 1 3 2
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 1 1 1 1 صٌانة السجالت 11 5 1 3 2

 1 1 1 1 مجموع الصٌانة

 1 1 1 1 مكافات لغٌر المنتسبٌن 1 1 1 2 ,

 1 1 1 1 ولٌة الشخصٌةؤتامٌن المس 1 3 1 2 ,

 1 1 1 1 مجموع النفقات االخرى المتنوعة 

 1 1 1 1 االثاث الخشبً 1 2 2 1 1

  1 1 1 االثاث المعدنً 2 2 2 1 1

  1 1 1 االثاث االخرى 3 2 2 1 1

  1 1 1 االجهزة 5 2 2 1 1

  1 1 1 اجهزة االستنساخ 6 2 2 1 1

  1 1 1 االت االتصال 7 2 2 1 1

 1 1 1 1 االلكترونٌةالحاسبات  , 2 2 1 1

 1 1 1 1 مجموع الموجودات غٌر المالٌة

 1 111,,111 516,111 5661111 مجموع الصفحة

 1 2166214571 717634162 144,2,1476 المجموع الكلً للفصول
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 3111جدول ايرادات شهر تشرين الثاني          لسنة 

 المجموع      رسم الطابع    التمييز       الغرامات     الشخصية     البداءة       اسم المحكمة  
 

 21641371 674611 313611 1141671 513611 2411311 الناصرية

 3176261 331311 7111 2312411 15611 667261 الرفاعي

 314311 75111 1 1 51411 11111 الجبايش

 722113 71261 3611 74711 11511 411443 قلعة سكر

 562761 47761 2111 361611 21111 246111 النصر

 657611 214211 57611 21111 7311 411111 الفجر

 2611111 1 1 11411 555761 2147161 سوق الشيوخ

 2511171 1 63111 31641 613511 145241 الشطرة

 466351 11111 21111 1 211111 257651 االصالح

 21152753 2266311 412511 1515111 2147761 5114713 المجموع
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 3123جدول ايرادات شهر كانون االول لسنة 

 المجموع ضرٌبة الدخل رسم الطابع التمٌٌز الغرامات احوال شخصٌة البداءة اسم المحكمة ت

 57733341 5377,61 1116451 661211 4,623111 266211 176,611 الناصرٌة 1

 56,1543 626763 163551 51511 4375511 46111 211,,3 الرفاعً 2

 216,7,6 6,,256 1611, 511 1,16111 11,,2 26111 الجباٌش 3

 ,116,14 ,42764 116711 67511 521211 6611 66111 قلعة سكر 4

 2117,44 316444 3,711 2111 1331511 66511 247711 النصر 5

 3217414 2,6,14 611,, 124511 2511111 1 217511 الفجر 6

سوق  7

 الشٌوخ

1261611 416151 1461,,51 1 1 645763 17561263 

 4264271 1116475 114111 65611 1631,51 454611 6,6346 الشطرة ,

 ,65312 ,,2157 46211 1511 4131111 14,51 271661 االصالح 6

 1337521 331221 115111 2111 726111 23211 141111 الغراف 11

 2463613 25,663 52,11 251 2161111 5211 117111 البطحاء 11

761,361 1334311 5253736 المجموع

1 

1116551 1,32,11 111656,4 6,676671 
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 3122جدول ايرادات شهر كانون االول / لسنة 

 المجموع ضريبة الدخل رسم الطابع التمييز الغرامات احوال شخصية البداءة اسم المحكمة ت

 62141132 6121732 125711 511111 55271611 212611 651,111 الناصرية 2

 2617471 671221 264761 51111 711111 51711 215111 الرفاعي 3

 2212552 361512 256561 611 765111 27111 31111 الجبايش 4

 6163434 411314 31461 33611 6251611 31311 254511 قلعة سكر 5

 3111673 447173 17561 7611 2557611 25111 231561 النصر 6

 621375 362515 75511 2111 75511 21111 221111 الفجر 7

 26153541 112341 1 1 24544161 612311 2177361 سوق الشيوخ 1

 24613113 2134263 11611 225611 22721611 532461 337111 الشطرة 1
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 3122جدول ايرادات شهر كانون االول / 

المستوى  القسم
 االول

المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع

المستوى 
 الخامس

 المحموع الشهر الحالً الشهر السابق الشرح

رسم  11 11 12 12 14 1
 الطابع

26726,51 1431,51 31161215 

رسوم  13 11 12 12 14 1
 المحاكم

124454166 453,131 12,662226 

 1145111551 1,36151, 672275411 غرامات 14 11 11 13 14 1

ضرٌبة  12 11 11 11 11 1
 الدخل

66243575 6226,,1 115471455 

* * * * * * *******    

 1316735446 67132611 1222712536 المجمــــــــــــــــــــوع

 

 3111جدول ايرادات شهر تشرين الثاني / 

 المجموع   الشهر الحالي     متراكم االشهر السابقة   التفاصيل      نوع مادة عدد ت

 23413751 2266311 22331551 رسم الطابع     1 2 2 2

 13117316 1322763   75115734 رسوم المحاكم    2 3 4 3

 11617126 1515111 11233136 غرامات قضائية  5 2 1 4

 214116141 21152753 267255111 المجموع
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 االتحادية للسنوات المطلوبةاستمارة االحصائية المطلوبة لمحاكم استئناف ذي قار 

 اسم رئيس االستئناف نسبة الحسم المحسوم المعروض السنة

 القاضي طه ياسين االمير 13% 32333 34273 3114

 القاضي طه ياسين االمير 11% 41135 42352 3115

 القاضي نوري احمد منصور 11% 32531 32114 3116

 القاضي نوري احمد منصور  11% 37551 37141 3117

 القاضي نوري احمد منصور 11% 36351 36144 3111

 القاضي نجم عبدهللا احمد 13% 45216 45111 3111

 القاضي جعفر محسن علي

 القاضي نجم عبدهللا احمد 16% 54274 56116 3111

 القاضي فرقد صالح هادي 11,4% 55731 56151 3121

 فرقد صالح هادي القاضي 11% 11122 11771 3122

 القاضي فرقد صالح هادي 11,36% 14212 14114 3123
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 اهم السجالت في دوائر المحاكم

 المالحظات العدد / النموذج نوع السجل ت

   سجل الصادر والوارد 1

   سجل الذمة 2

   سجل تصدٌق عقد زواج خارجً 3

   سجل اساس البداءة 4

   سجل عقد زواج حدٌث 5

   سجل حجة حجر وقٌمومة 6

   سجل حجة وصاٌا 7

   سجل اعالمات محاكم االحوال الشخصٌة ,

   سجل المخزنً 6

   سجل االحالة 11

   سجل اساس الجناٌات والجنح 11

   سجل اساس التحقٌق 12

   سجل الطوابع البرٌدٌة 13

   سجل اعالمات محاكم الجنح والبداءة 14

   التحقٌقٌة الواردة الى محاكم التحقٌقسجل االوراق  15

   سجل االثاث 16

   سجل الدعاوى الٌومٌة 17

   71سند ادخال مخزنً م/ ,1

   71سند اخراج محزنً م/ 16

   سجل الغلق 21
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   ٌخص الدعاوى االستئنافٌة –سجل االستئناف  21

   سجل الدعاوى الموجزة 22

   سجل اساس الدعاوى 23

   والسجالت الحسابٌة –سجل التخصٌصات  24

   سجل الرواتب 25

   سجل الرسوم 26

   سجل االمانات 27

 فً المحاكم محاسبة  الحكومة المستعملة ومن اهم وصوالت القبض الٌرادات 

  فً المحاكم  أ ٌمسك من قبل امانة الصندوق37 
 

 

 3123جدول ايرادات شهر كانون االول لسنة 

المستوى  القسم
 االول

المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع

المستوى 
 الخامس

 المحموع الشهر الحالً الشهر السابق الشرح

 27366112 1,32,11 25533212 رسم الطابع 1 1 2 2 4 1

 163562163 75645,6 155667477 رسوم المحاكم 3 1 2 2 4 1

 652677161 761,3611 73763261, غرامات 4 1 1 1 4 1

 116167371 111656,4 1161316,6 ضرٌبة الدخل 2 1 1 1 1 1

* * * * * * ******* ********** ********** ********** 

 1261132615 6,676671 1161455635 المجمــــــــــــــــــــوع
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 3124ولغاية سنة  3114احصاء السادة القضاة والموظفين من سنة 

السادة احصاء  السنة ت

 القضاة

احصاء السادة 

 الموظفين

المجموع 

 الكلي

نسبة القضاة 

 للموظفين

2 3115 51 277 325 31% 

3 3116 54 216 331 34% 

4 3117 62 311 371 35% 

5 3111 61 411 476 21% 

6 3111 71 431 417 31% 

7 3111 71 431 411 33% 

1 3121 13 431 512 33% 

1 3122 15 416 551 31% 

1 3123 15 531 613 21% 

21 3124 11 535 612 21% 

 1 325 4,116 4,113 744 المحمـوع

 

  



 عليخحممد علي جبار ارٌخ القضاء فً مدٌنة الناصرٌة / ت                                                                                         255
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ىىالتطورىوالنموىالحاصلىفيىرئادظىمحكمظىادتئنافىذيىقارىاالتحادوظ

ٌتضح من خالل الجداول االحصائٌة السنوٌة لرئاسة محكمة استئناؾ ذي قار 

المنظمة من قبل رئٌس محكمة االستئناؾ مدى التطور والنمو الحاصل فٌها ولدى 

 تتبع االحصائٌة لوحظ ما ٌلً :

 عدد السادة القضاة  -1

 قاضٌا[ 44م كان عدد القضاة ] 2004 ففً سنة

 قاضٌا[ 77م فبلػ عدد القضاة ] 2013اما فً سنة 

 [ قاضٌا22اي بزٌادة قدرها ]

 اما احصاء عدد الموظفٌن  -2

 موظفا[ 166م كان عدد الموظفٌن ]2004ففً سنة 

موظفا[ اي بزٌادة واضحة  424م( فبلػ عدد الموظفٌن ] 2013اما فً سنة )

 موظفا[ 304قدرها ]

 

 الواقع والطموح 

 التشكٌل القضائً

لدى تتبع تارٌخ الجهاز القضائً فً مدٌنة الناصرٌة نرى بوضوح مدى التطور 

 الحاصل فً هذا الجانب الحٌوي والركن المهم من اركان محافظة ذي قار .

من خالل االطالع عن كثب على سٌر العملٌة القضائٌة فً المدٌنة على ضوء 

حصائٌات السنوٌة لمجمل عمل رئاسة محكمة استئناؾ ذي الجداول الشهرٌة واال

قار والمحاكم التابعة لها فً مدٌنة الناصرٌة . نرى بوضوح ارثا كبٌرا من 

االنجازات نعتز به وهذا نتٌجة حتمٌة للعمل الجاد والمخلص والدوؤب والتخطٌط 

ذوي السلٌم الذي تمٌزت به رئاسة االستئناؾ ومحاكمها ومن كفاءة قضاتها من 
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الخبرة المتراكمة فً ساحات القضاء وموظفٌها العاملٌن الذٌن صقلتهم تجارب 

 السنٌن العجاؾ ...

وٌمكن تأشٌر التطور الحاصل من خالل تعدد وتنوع المحاكم العاملة حالٌا فً مدٌنة 

الناصرٌة وعدد القضاة القائمٌن على ادارة دفة هذه المحاكم بعد ان تأسست اول 

ة من قاضً واحد وعدد قلٌل من الكتاب ٌدٌرون جمٌع االعمال محكمة فً المدٌن

 المناطة بهم .

كما ٌالحظ التطور الحاصل من خالل تنامً االٌرادات السنوٌة المثبتة فً 

الموازنات والجداول الحسابٌة . كما اثبتت المعطٌات االحصائٌة المرفقة قسم منها 

المحسومة والمعامالت والطلبات بهذا البحث الزخم الهائل من الدعاوى المقدمة و

المقدمة التً ؼالبٌتها أنجزت والتً بلؽت ارقاما تصاعدٌة كبٌرة ال ٌستهان بها ولم 

 تكن هذه االرقام قد حصلت او ارتفعت لمثلها سابقا .

ومن مٌزات العمل الحالً استخدام الحاسوب واالجهزة الحدٌثة واالنظمة المتطورة 

وؼٌرها من وسائل تقنٌة ادخلت فً عمل المحاكم كً مثل )الحكومة االلكترونٌة( 

تكون عامال مساعدا إلعطاء السرعة فً االنجاز والدقة فً العمل واالطمئنان على 

الحفظ الجٌد للدعاوى والمعلومات المتنوعة الواجب الحفاظ علٌها من الضٌاع او 

مها فضال عن التلؾ اما البناٌة الحالٌة المشؽولة من قبل رئاسة االستئناؾ ومحاك

الدوائر العدلٌة االخرى منها . رؼم استٌعابها حالٌا اال ان طموح العاملٌن على قٌادة 

العملٌة القضائٌة فً المحافظة وابناء المدٌنة الطٌبون اكبر النهم ٌستحقون االفضل 

 دائما النهم صناع مجد وحملة رسالة .

تقال الٌه المشٌد على وان صرح العدالة المستمر العمل به حالٌا المزمع االن

عشرٌن دونما قد ٌلبً هذا الطموح فً هذا  20الجزٌرة وبمساحة  110/53246

 الوقت .
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اما الكادر الوظٌفً الحالً رؼم تمٌز بعضهم وتراكم خبرتهم اال ان الموظفٌن الجدد 

ٌمكن ان ٌتعزز دورهم االٌجابً فً العمل بادخالهم دورات تاهٌلٌة محلٌة قانونٌة 

كً ٌتبؤا الصدارة فً العمل وٌواكبوا المسٌرة القضائٌة التً تتصاعد وادارٌة 

وتٌرتها بالتقدم ٌوما بعد آخر ونكون قد أمنا لهم وضعا وظٌفٌا ؼٌر مقلق بعد اكمال 

 زمالئهم السن القانونً للتقاعد ..

ٌبقى مؤشرا ٌمكن معالجته وهو حفظ المعلومات القدٌمة التً ٌمكن ان تطلب االن 

مستقبل او الرجوع الٌها عند الحاجة فً الحاسوب وادخال المعلومات او فً ال

المستجدة فٌه بؽٌة عدم الرجوع الى الموظفٌن المخضرمٌن او لالضابٌر التً قد 

 تتلؾ او ان تتعرض للضٌاع نتٌجة الخزن ؼٌر الحدٌث .

كما نأمل ان ٌكون لالعالم دور فاعل من خالل اصدار نشرة فصلٌة ٌمكن االطالع 

 لٌها واجهزة اعالمٌة صوتٌة ومرئٌة تعزز العمل القضائً .ع

وبودنا ان نشٌر بان رئاسة استئناؾ ذي قار وقضاتها المٌامٌن وكوادرها الوظٌفٌة 

ٌمتلكون كل مقومات النجاح وعناصر االقتدار ما ٌجعلهم فً الطلٌعة بٌن المؤسسات 

دم واالرتقاء المستند على القضائٌة ولدٌهم القدرة على امتالك زمام المبادرة للتق

 اسس علمٌة وقضائٌة ٌمكنهم من تحقٌق نجاحات اخرى اضافٌة ..

املنا كبٌر من لدن الجمٌع وخاصة الجهات القضائٌة العلٌا ومن الحكومة بدعم 

المسٌرة القضائٌة والعدلٌة فً محافظة ذي قار وكلنا امل من ان تكون ذي قار 

 قرٌبا انشاء هللا ومن هللا التوفٌقعاصمة للثقافة القضائٌة والعدلٌة 

ى  
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ى

ى

ىابعدالغصلىال

ى

 نظامىدراوىىالطذائرىالملعى -1

 والغراضظى–االررافىالػبلوظى -2

 الملعىى–قانونىالطػوباتىالبعداديى -3

 المحاكمىالصلحوظىدابػا -4

 مطلوماتىقضائوظى -5

ىبطضىالدراوىىالنادرةى–منىالدجلىالػضائيىالػدومى -6

 .ىدابػًا

ى
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ى)ىالملعىى(]ىنظامىدراوىىالطذائرى[ى

م[ حتى تأسٌس الدولة 1214 – 1214ابان االحتالل البرٌطانً للعراق من ]

م وتعاقب 1221/أب/23العراقٌة وتنصٌب فٌصل االول ملكا على العراق فً ٌوم 

م صدرت عدة قوانٌن فرضتها سلطات 1254/تموز/14الحكومات حتى قٌام ثورة 

ملكً ومن بٌن تلك القوانٌن هو االحتالل واالنتداب وبعض الحكومات فً العهد ال

]القانون العشائري[ الذي ٌعد من القوانٌن االستعمارٌة الجائرة الذي خلق تذمرا و 

استٌاءا من قبل ابناء العراق والذي كان من بٌن اهم اسباب اندالع ثورة العراق 

م حٌث ثار الشعب العراقً ضد االستعمار 1220/حزٌران/30االولى فً 

نه (البرٌطانً واعوا
(1)

. 

وما نود االشارة الٌه بان بعد احتالل البصرة من قبل القوات البرٌطانٌة والتقدم الى 

مناطق ] العمارة والناصرٌة [ المأهولة بالقبائل العربٌة ] أستبان[ للسلطات المحتلة 

ان ] القانون العراقً[ المطبق فً البصرة ال ٌمكن تطبٌقه تماما فً المناطق 

حكام السٌاسٌٌن كانوا فً مناطقهم بحاجة الى صالحٌات للبت العشائرٌة وان ال

بسرعة فً القضاٌا ) الحقوقٌة و الجزائٌة ( ولتالفً هذا النقص كان )مستر هنري 

المدنٌة والجزائٌة فً شباط عام  –دوبس( قد وضع نصوص نظام دعاوى العشائر 

و اي محكمة م ومنح فٌه الحكام السٌاسٌٌن سلطة تشكٌل )مجلس عشائري( ا1216

عشائرٌة اخرى للنظر فً جمٌع القضاٌا التً ٌكون فٌها احد الطرفٌن المتنازعٌن 

من ابناء العشائر وذلك بموجب القواعد والعادات العشائرٌة وقد أظهر اثناء تطبٌق 

هذا النظام بانه ٌتفق ورؼبات العشائر ألنه ٌسر لهم حسم المنازعات بالطرق 

لةالمألوفة لدٌهم منذ مدة طوٌ
(2)

. 

م كما جرى علٌه 1214وقد جرى تعدٌل لبعض بنود نظام دعاوى العشائر سنة 

تحت عنوانه التشرٌعً ]قانون التعدٌل  22م برقم 5/3/1251التعدٌل الثانً بتارٌخ 

                                                           
1
 

)
من  -2010الطبعة السادسة والعشرون لسنة  –د. محمد مظفر االدهمً وآخرون . التارٌخ الحدٌث والمعاصر للوطن العربً  

42– 46 
2
 

)
 بحث نشر على االنترنت. 
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الثانً لنظام دعاوى العشائر [ استنادا الى موافقة مجلس االعٌان والنواب ومصادقة 

وري سعٌد ووزٌر الداخلٌة عمر نظمً ووزٌر الوصً عبد االله ورئٌس الوزراء ن

بتارٌخ  2275العدلٌة حسن سامً تاتار ونشر فً الوقائع العراقٌة بالعدد ] 

م([1251)مجموعة القوانٌن واالنظمة لسنة  153م رقم الصفحة 12/5/1251
(1)

 

ونود االشارة الٌه بان عدد كبٌر من النواب وبعض نواب العشائر كانوا ٌدعون الى 

هذا القانون فً عهد وزارة الهاشمً وموافقة وزٌر العدل محمد زكً على  الؽاء

تألٌؾ لجنة من بعض رجال القانون والنواب لدراسته وتعدٌله او الؽائه وعند مجًء 

العالمة عبد الرزاق السنهوري الى العراق تم االستعانة به مع اللجنة المشكلة وعلى 

اال انها رفضت بحجة )ان الصٌؽة ضوء ذلك تم تعدٌله بصٌؽة معدلة وجدٌدة 

الجدٌدة تضعؾ من قوة الحكومة االنضباطٌة( وقد استمر العمل بتطبٌق هذا القانون 

بعد وزارة الهاشمً والوزارات الالحقة رؼم المطالبة بإلؽائه وكانت هناك محاولة 

لتعدٌل هذا القانون بصٌؽة اخرى تحت اسم )ادارة القرى( والتً القت هذه الالئحة 

نتقادات كثٌرة من شخصٌات مهمة منهم الشٌخ محمد رضا الشبٌبً حٌث تبٌن ان ا

هذه الالئحة تثقل على ابناء القرى واالرٌاؾ بتبعات ال ٌمكن تحملها ولم ٌتخلصوا 

م على العهد الملكً 1254/تموز/ 14من القانون والالئحة اال بعد قٌام ثورة 

واعالن الحكم الجمهوري فً العراق .
(2)

 

ى)الػانونىالطذائري(ى–الدناونىى–االررافىالػبلوظىى

القانون العشائري او االعراؾ القبلٌة او السناٌن او اي مسمى اخر ٌعد من اقدم 

التنظٌمات االجتماعٌة التً عرفت بها القبائل العربٌة المنتشرة فً عموم رقعة شبه 

ت اخرى تمتثل لقانونٌٌن الجزٌرة العربٌة فجمٌع الدول العربٌة الناطقة بالعربٌة ولؽا

القانون الوضعً إلدارة الدولة والقانون العشائري الذي تراه ٌطؽً  –رئٌسٌٌن هما 

على االول فً بعض الدول ومحدد فً مجتمعات اخرى والقانون العشائري الذي 

وصل حد االلزام مؤخرا بسبب ما ٌراه البعض ضعفا فً القانون الوضعً وقناعة 
                                                           

1
 

)
 م فً الملحق.1251انظر لقانون التعدٌل الثانً لنظام دعاوى العشائر عام  

2
 

)
 بحث منشور على االنترنت. –المصدر السابق  
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انون العشائر هو القادر على أخذ حقه من ؼرمائه وهذا ما ٌعجز الفرد العراقً بان ق

عنه قانون الدولة (( 
(1)

 

ومفردها )فرٌضة( وهم من سادات القوم او من بعض شٌوخ العشائر او  -الفراضة :

من وجهاء المجتمع من ذوي العقول الراجحة واصحاب الخبرة المتراكمة والدراٌة 

الكافٌة فً مجال الفصل بٌن المتخاصمٌن وهم ٌحضون باحترام المجتمع وثقته من 

زعات ؼاٌتهم االصالح بٌن االطراؾ ذوي السمعة الجٌدة الذٌن تطوعوا لفض المنا

المتنازعة وفرض الحقوق او )الدٌة( بالقضاٌا التً تعرض علٌهم بعد سماع 

الطرفٌن المتخاصمٌن وٌعطون رأٌهم السدٌد بتلك القضاٌا او ان ٌتم احالتهم الى ) 

اي الحد المرجعٌات الدٌنٌة ( بالقضاٌا التً ٌؽلب علٌها الجانب  –الشرع االسالمً 

عً وفً حالة قبول الطرفٌن لما ابداه الفرٌضة ٌقوم الطرؾ المدان بالتحوٌل الشر

عند الطرؾ االخر بمشٌة محترمة تضم سادات القوم وشٌوخ العشائر ووجهاء 

بضمنهم المدانٌن لتقدٌم الدٌة المفروضة علٌهم إلرضاء ذلك الطرؾ وٌتم تسوٌة 

راضً واالسراع بحسم االمور وهذا الجانب ٌسهل عملٌة القضاء فً حالة الت

 القضاٌا وعلى ضوء القاعدة كل شًء جائز باالتفاق عدا الحق العام .

السٌد عبد الستار البٌرقدار . ان  –وقال المتحدث باسم مجلس القضاء االعلى 

القانون العراقً ال عالقة له بقانون العشائر ولٌس هناك ربط بٌن االثنٌن . الن 

القانون ال ؼٌر وٌطلق حكمه بحسب ما متوفر القاضً ٌنظر للقضٌة وفق نصوص 

من ادلة وان موضوع الفصل العشائري وتنازل اهل الضحٌة لٌس له اي عالقة 

بالحق العام أذ ٌأخذ القانون مجراه وتبقى االحكام على ما هً علٌه دون اي تؽٌٌر 

الن اهل الضحٌة ٌتنازلون عن حقهم الشخصً ولٌس الحق العام . فالحق الشخصً 

حقهم التنازل عنه .من 
(2)

 

وأكد الخبٌر القانونً العراقً صفاء الدٌن الحجامً انه ولألسؾ هناك خطأ كبٌر ٌقع 

فٌه اؼلب المواطنٌن بان تنازل شخص عن شخص اقام علٌه دعوى ٌعنً سقوط 
                                                           

1
 

)
 21و20ص 2011/تشرٌن االول / 15مقال نشر فً مجلة الرسا العدد  –الفصل العشائري  –احمد نصٌر  

2
 

 )
.21و20)الفصل العشائري( احمد نصٌر ص –نقل من مجلة الرسا  3و2و1
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القضٌة او ؼلقها وهذا خطا اذ ان بعض انواع القضاٌا تسمى )الصلحٌة( وال تحرك 

االعتداء  –الضرب  –المشاجرة  –المجنً علٌه ومنها االٌذاء الشكوى اال بعد طلب 

 16االعتداء على وسائط النقل وتبلػ  –الخٌانة الزوجٌة  –على حرمة المساكن 

التسلٌب تسمى دعاوى  –االؼتصاب  –جرٌمة تؽلق بالتنازل اما بقٌة الدعاوى القتل 

اي عالقة باالحكام  الحق العام وتنازل المجنى علٌه لن ٌخفؾ االحكام ولٌس لها

والتأثٌر الوحٌد علٌها هو مدى توفر االدلة والشهود كما ان هذه الدعاوى ال تؽلق 

وال تصلح فٌها تنازالت فهناك حق بالحٌاة مكفول من القانون .((
(2)

كما اشار  

الخبٌر القانونً العراقً طارق حرب ان هذه االمور ٌعتمد على مدى احترام الفرد 

هنا هو التثقٌؾ على احترام القانون والتأكٌد علٌه واشار نحن  للقانون والعبرة

نرفض وجود اشخاص فوق القانون او تطبٌق شًء ؼٌر القانون سواء سنة عرفٌة 

او عشائرٌة او شرعٌة ونجدها االساس هو القانون الذي ال ٌختلؾ مع جوهر الدٌن 

والعشائرٌة الصحٌحة التً تقوم على اساس المحبة والتسامح .(
(3)

. 

كما عرؾ الباحثون ان الفصل العشائري هو الدٌة او الحكم الذي تفرضه العشٌرة 

على الشخص الذي ٌخل بكرامة وحرمة احد ابنائها والتً تسمى بالمنظور االسالمً 

)الجزٌة( او )الدٌة( وتدفع ألهل الضحٌة كنوع من المساعدة خاصة اذا كان للضحٌة 

 اطفال.

شبه ؼائبة فً اؼلب المدن العراقٌة او مسدول الستار عنها وكانت االمور العشائرٌة 

م وبتشجٌع حكومً فً 1221نوعا ما ولكنها ظهرت فً احداث العراق بعد عام 

ظل النظام السابق لتنظٌم الشجٌرات لكل العشائر العراقٌة لذا لجأ المواطنون الى 

لتؽٌٌر للنظام اي التمحور مرة اخرى حول العشائر او القبائل وتفاقمت بعد احداث ا

م طلبا للحماٌة الشخصٌة لالنفالت االمنً الذي مر على البالد 2003بعد عام 

 بوقتها.
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وقد برز اشخاص فً محافظة ذي قار كان لهم الفضل الكبٌر فً حسم الخصومات 

بٌن العشائر وان القانون العشائري براي العاملٌن علٌه ٌتمم القانون الرسمً وفً 

 وٌسرع تطبٌق القانون الرسمً . اؼلب االحٌان ٌسهل

 ومن هؤالء االفذاذ :

ىمنىالغراضظىفيىمحافظظىذيىقار

 من عشٌرة ال ازٌرج –وباسم ال نٌاز ومزهر ال نٌاز  –محسن ال نٌاز  -1

من عشٌرة  –الحاج لطٌؾ الحاج شرٌؾ والحاج عبد الحسٌن الحاج شرٌؾ  -2

 عبادة

عشائر  –من ال شمٌس  –سفاح والحاج سالم ال  –مصٌت ال مطوس ال فزٌع  -3

 خٌكان 

 من ال حول من عشائر خٌكان –منصور مزعل  -4

من عشٌرة  –الشٌخ شبرم خلٌؾ دوخً سعد والحاج مري مشرؾ كسار  -5

 العساجرة / عشائر خٌكان

 الشٌخ نعٌم الحاج محمد عشٌرة ال حسن -6

 ر حجاممن عشائ –والحاج ظاهر حاتم العجلً  –الشٌخ ٌحٌى الحاج ٌاسٌن  -7

 من الحسٌنات –وفٌصل ال عجٌل  –الشٌخ كرٌم ال عجٌل  -4

 من عشٌرة النواشً  –الشٌخ ساجت هاشم وهاشم دوخً الناشً  -2

 الشحالوٌة –من ال حسن  –الشٌخ ادرٌس ال محسن  -10

 من خفاجة  –الشٌخ مطشر ال شطب وؼالب ال مطشر ال شطب  -11

 من خفاجة –الحاج مطشر الشطب 
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 من عشائر ال ؼزي –حاجم ال حبٌب وثامر دحام ال حبٌب  الشٌخ -12

 من عشٌرة المواجد –الشٌخ مرٌوح ال نزال والحاج جاسم جشاؾ  -13

 من البو صالح  –الشٌخ سلٌمان النصرهللا والشٌخ حمد سلٌمان النصرهللا  -14

 الحسٌنات -الشٌخ حزام الزعٌل عشٌرة الزعٌالت 

 من ال عباس بنً اسد  –الحاج سمٌر االسدي   -15

 الجباٌش –سعٌد ال جوال  -16

 عشائر البدور  –الشٌخ فهد ال شرشاب  -17

  –ال شكبان  –شعٌب  -14

  –شعالن ال صبار  -12

 من المواجد –جالب والً  -20

 عشٌرة ال ماجد   0راضً الماجد 

 واخرون  -21

لٌس االسماء المذكورة اعاله هم جمٌع رجال الفراضة فً محافظة ذي  –مالحظة 

قار / حٌث لم نحصل على جمٌع اسمائهم ودرج االسماء اعاله للداللة علٌهم ولٌس 

الحصر وبودنا ذكرهم جمٌعا عند توفر المعلومات الكافٌة عنهم ونعتذر سلفا عن 

 ذلك

ى]ىقانونىالطػوباتىالبعداديى[

البؽدادي صدر ببٌان من ولٌم مارشال ك . س . ب ك سً . أس  ان قانون العقوبات

أي بمقتضى السلطة المخولة له بصفته قائد عام لجٌوش ملك برٌطانٌا العظمى فً 

م وجاء بنص 1212العراق وقتها وسرى مفعول هذا القانون ابتداءا من ٌناٌر سنة 
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نوفمبر سنة البٌان الذي صدر فً بؽداد فً الٌوم الحادي والعشرٌن من شهر 

م ٌعاقب على الجرائم التً ترتكب ضد افراد او تابعً الجٌوش البرٌطانٌة او 1214

ضد أٌة هٌئة اخرى انشأت بأمر السلطات البرٌطانٌة اما حسب نصوص قانون 

العقوبات البؽدادي او نصوص قانون العقوبات الهندي وٌسري مفعول هذا القانون 

العسكري لالقالٌم التً ٌطبق علٌها ومراعاة وٌطبع مع مراعاة مقتضٌات االحتالل 

وعادات الحروب
(1)

 

 

ىالمذكرةىاالوضاحوظىلػانونىالطػوباتىالبعدادي

وضع قانون العقوبات البؽدادي كقانون وقتً للعمل به فً المحاكم التً انشاتها 

القاضً باستمرار  السلطات العسكرٌة فً الوالٌات العثمانٌة االخرى عمال بالمبدا

نفوذ القانون المحلً كما كان فً تارٌخ االحتالل بفدر المستطاع واساس قانون 

العقوبات العثمانً ذاته هو )قانون العقوبات الفرنسً( وان كان ٌختلؾ عنه فً 

م( 1452بعض مسائل ذات اهمٌة . وقد نشر قانون العقوبات العثمانً فً سنة )

تعدٌالت كثٌرة كانت فً الؽالب ردٌئة الوضع ولم ومنذ ذلك الحٌن ادخلت علٌه 

 ٌشرع قط فً اعادة ترتٌبه وتنسٌقه .

لذلك كان من الضروري ادخال تعدٌالت واضافات علٌه استند فً معظمها الى 

]قانون العقوبات المصري[ وهً مأخوذة من ]قانون العقوبات الفرنسً[ والى 

كثٌرا فً القطر المصري )مراجع مصرٌة اخرى( وحٌث ان االحوال تتشابه 

والعراقً فمن المرجح ان النصوص التً ظهرت فوائد العمل بها فً مصر تالئم 

 حالة هذه البالد ومع ما ادخل من التعدٌالت واالضافات الكثٌرة على هذا القانون .

هذا ومن المعتقد ان الضباط العارفٌن بالقانون البرٌطانً او قانون العقوبات الهندي 

صعوبات تذكر عند تطبٌق هذا القانون وٌجب ان الٌبرح الذهن عند ال ٌجدون 

                                                           
1
 

)
 بؽداد. –مكتبة عبد الكرٌم زاهد  –م 1242هـ 1362الحكومة العراقٌة / قانون العقوبات البؽدادي /  –فاضل محمود  
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تطبٌق هذا القانون ان جمٌع الجرائم المعاقب علٌها بمقتضاه خاضعة لتطبٌق القواعد 

العمومٌة علٌها من حٌث المسؤولٌة الجنائٌة وظروؾ االباحة وموانع المنصوص 

 علٌها فً الباب الرابع من هذا القانون .

 اب االول فً تطبٌق القانون . تعارٌؾوجاء فً الب

 اسم القانون . -1

 نطاق سرٌانه -2

 الحقوق الشرعٌة ال تمس -3

 تطبٌق القانون على جرائم القوانٌن الخاصة  -4

 بعض التعارٌؾ  -5

 –اما الباب الثانً 

 جاء به انواع الجرائم 

 انواع الجرائم -1

 الجناٌة -2

 الجنحة -3

 المخالفة -4

والمتعاقبة  –فهً العقوبات االصلٌة والتبعٌة  –اما ما جاء به الفصل الثالث 

 والمتقارنة 

ى]ىالمحاكمىالصلحوظى[

كانت محاكم البداٌة مؤلفة من هٌئة قوامها رئٌس وعضوان من الحكام وٌشمل 

اختصاصاتها كافة انواع الدعاوى المدنٌة )جزئٌة كانت او جسٌمة( مهما بلؽت 

ضى ] أصول المحاكمات الجزائٌة [ قٌمتها وتجري المرافعات فً هذه المحاكم بمقت

فاالحكام الصادرة من محاكم البداٌة بدرجة اخٌرة وبصورة قطعٌة وكذلك احكام 
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محاكم االستئناؾ الصادرة على الوجه المذكور كالهما قابل ) للتمٌٌز ( أذ أن 

محكمة التمٌٌز لٌست درجة من درجات المحاكم فكل حكم قطعً صادر بدرجة 

 ز .اخٌرة ٌقبل التمٌٌ

 فالمحاكم والحالة هذه تكون على درجتٌن 

 وهً محاكم البداٌة –درجة اولى 

 وهً محاكم االستئناؾ –ودرجة ثانٌة 

والؽرض االصلً من تأسٌس محاكم البداٌة كما تدل علٌه تسمٌنها هو ان ترى 

الدعاوى فٌها بداٌة اي بدرجة اولى وان تكون قرارتها قابلة لالستئناؾ للنظر فٌها 

بدرجة ثانٌة واخٌرة اما رؤٌة الدعاوى وحسمها من قبل محاكم البداٌة بدرجة واحدة 

االصل المذكور بعدم وجود تشكٌالت اخرى  واخٌرة فقد جاء بمثابة االستثناء على

.فال بد اذن من احداث تشكٌالت جدٌدة وتعٌٌن مرجع خاص لرؤٌة الدعاوى 

الصؽٌرة والدعاوى التً تتطلب االستعجال بحسب طبٌعتها وذلك بدرجة واحدة 

وبمقتضى )أصول مرافعات بسٌطة وسهلة( وضامنة للسرعة بقدر االمكان اذ ان 

تعد تفً بالحاجة بالنظر لتزاٌد عدد الدعاوى فً مراكزها هذا ما محاكم البداٌة لم 

حدى بالمشرع الى تأسٌس المحاكم الصلحٌة.
(1)

 

ىىتأدوسىالمحاكمىالصلحوظ

تأسست المحاكم الصلحٌة فً العراق واناطة حسم الدعاوى الصؽٌرة والمستعجلة 

رى والدعاوى بها بصورة قطعٌة وكانت فً بداٌة تأسٌسها )محاكم سٌارة( تجوب الق

وتنظر فً الدعاوى التً ٌقٌمها االهلون بصورة )شفوٌة( وبدون استدعاء تحرٌري 

.وتبت فٌها صلحا او قضاء بعد مرافعة قصٌرة وكانت هذه المحاكم مؤلفة من حاكم 

واحد ٌسمى )حاكم الصلح( وكان اختصاصها واصول المرافعة فٌها معٌنٌن بموجب 

/جمادى االول سنة 17العهد العثمانً بتارٌخ ] قانون حكام الصلح الصادر فً 
                                                           

1
 

)
 .6و3قانون المحاكم الصلحٌة( ص –نقل من )عبد الجبار  
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هجرٌة[ ولم تكن وظائؾ حكام الصلح مقصورة على الدعاوى الحقوقٌة فقط  1331

بل كان لهم ان ٌنظروا فً بعض القضاٌا الجزائٌة بمقتضى هذا القانون الذي اشتما 

م على احكام خاصة تتعلق بتنفٌذ االعالمات الصلحٌة اٌضا ] أعٌدت تشكٌالت محاك

م [ جرى العمل فٌها بمقتضى القانون المذكور 1214الصلح فً العراق عام 

باستثناء احكامه بالمسائل الجزائٌة التً باتت ؼٌر مطبقة بالنظر للتشرٌعات الخاصة 

/ 24باالمور الجزائٌة الصادرة حٌنذاك وقد استمر العمل بالقانون المذكور بتارٌخ 

 م .1234نٌسان /عام 

ان اهم ما تتمٌز به محاكم الصلح هو ان تنظر فً  -الصلحٌة :اختصاص المحاكم 

الدعامى الداخلة ضمن اختصاصها بدرجة واحدة واخٌرة وتصدر احكامها بصٌؽة 

قطعٌة ال تقبل االستئناؾ بخالؾ محاكم البداٌة المؤسسة فً االصل لرؤٌة الدعاوى 

 لطرٌق االستئناؾ .بدرجة ابتدائٌة فان احكامها فً هذه الحالة ؼٌر قطعٌة تابعة 

واستنادا الى المادة االولى من قانون المحاكم الصلحٌة فان الدعاوى الداخلة ضمن 

 اختصاص المحاكم الصلحٌة على الوجه االتً :

 دعاوى الدٌن والعٌن المنقول عندما ال تزٌد قٌمتها على مائة دٌنار - أ

منقولة دعاوى حق المسٌل والشرب والمرور وازالة الشٌوع فً االموال ال - ب

 وؼٌر المنقولة بالقسمة او البٌع او رفع الٌد وتخلٌة المأجور .

 الدعاوى المتقابلة مهما بلؽت قٌمتها - ت

دعاوى الفائدة والنفع والضرر والنفقات وذلك عندما تكون متفرعة عن  - ث

 الدعاوى االصلٌة

دعاوى االقساط المستحقة من الدٌون المقسطة على ان التزٌد مقدارها عن  - ج

 رمائة دٌنا

الدعاوى التً نص او ٌنص فً قانون ما على انها من اختصاص المحاكم  - ح

 الصلحٌة مع مراعاة االحكام الخاصة فً تلك القوانٌن .
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م واخذت محكمة البداءة بالنظر 1262هذا وتم الؽاء المحاكم الصلحٌة عام 

بالدعاوى الداخلة فً اختصاصها بدرجة اخٌرة حٌث ان محكمة البداءة تنظر حالٌا 

 لدعاوى الصلحٌة المنصوص علٌها فً المادة ][ المحاكم الصلحٌةا

 من ابرز القضاة الذٌن عملوا فً المحاكم الصلحٌة فً مدٌنة الناصرٌة هم السادة .

 القاضً حسن معروؾ -1

 القاضً عبد الجبار محٌسن -2

 القاضً عبد الرزاق العضب  -3

 القاضً محمد علً الحاج حسن الحجاج -4

 جمٌل عبد الباقً القاضً -5

 القاضً عبد الهادي عبد الصاحب حمود -6

 القاضً عبدهللا محمد العرب -7

 القاضً عبد البصٌر سعٌد -4

 وآخرون.

 

ى]قانونىاصولىالمحاكماتىالجزائوظ[

 التصنٌؾ / اصول محاكمات جزائٌة / عقوبات

 الجهة المصدرة / العراق / اتحادي

 نوع التشرٌع / قانون 

 23رقم التشرٌع / 

  1271/ 2/4تارٌخ التشرٌع / 

  1271لسنة  23عنوان التشرٌع / قانون اصول المحاكمات الجزائٌة رقم 
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 المصدر / الوقائع العراقٌة 

  31/5/1271بتارٌخ  2004رقم العدد 

  144صفحة  1271مجموعة القوانٌن واالنظمة تارٌخ 

 

ىىىىمطلوماتىقضائوظ

عشر  زمن العهد الملكً كان القاضً المعٌن حدٌثا ٌبقى )معاون حاكم( لمدة -1

 سنوات والقرارات توقع باسم الحاكم

م  شرع القانون المدنً الذي حدد الحقوق والواجبات فً 1251فً سنة  -2

م 1251الخصومات المالٌة وكل النزاعات على الحقوق ؼٌر الشرعٌة قبل 

ٌرجع فٌها الى احكام الشرٌعة االسالمٌة مع العلم ان العثمانٌٌن فرضوا فقه 

كافة المحاكم فً المواضٌع المدنٌة عندما كان العراق  ]االمام ابو حنٌفة [ فً

تحت السٌطرة العثمانٌة وٌمكن االطالع على مجلة االحكام المدنٌة التً كانت 

 تنظم عمل المحاكم فً ظل تلك الفترة .

محكمة الجنح كانت تسمى سابقا محكمة الجزاء ومحكمة الجناٌات كانت  -3

 تسمى محكمة الجزاء الكبرى .

مة الصلح تنظرها االن محكمة البداءة بنفس شروط محكمة اختصاص مح -4

 عشرة اٌام ولٌس ثالثٌن ٌوما  10الصلح ومدة الطعن فٌها 

 مصادر التشرٌع العراقً هً -5

 النص القانونً - أ

 الشرٌعة - ب

 العرؾ - ت
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احكام المحاكم العربٌة - ث
(1)

  

م وكان ٌسمى 1204الدولة العثمانٌة عرفت الدستور اول مرة عام  -6

 ]المشروطٌة[

فً العهد الملكً كان استئناؾ بالجزاء اٌضا وفً ظل النظام الجمهوري  -7

 اختصر االستئناؾ على الدعاوى المهمة من ناحٌة القٌمة 

ان رشٌد عالً الكٌالنً احد رؤساء الوزارات فً العهد الملكً فً  -4

اربعٌنٌات القرن الماضً كان ٌلقً محاضرات فً قانون اصول المحاكمات 

 الحقوق فً بؽداد. الجزائٌة فً كلٌة

المحامً شاكر عبد االمٌر الؽرباوي كان ٌلقً محاضرات فً قانون اصول  

 المحاكمات الجزائٌة فً بؽداد.

توقٌؾ النساء فً حاالت قلٌلة جدا تستوجب توقٌؾ امرأة ولعدم وجود سجن  -2

او محل توقٌؾ للنساء فً مدٌنة الناصرٌة كانت تحجز المرأة فً دار 

تار احد رجال الضبط القضائً حسب ق . اصول المختار الن المخ

 المحاكمات الجزائٌة.

بالدستور الملكً العراقً لكل مواطن الحق ان ٌتظلم  –دٌوان المظالم  -10

لدى جاللة الملك من اي مظلمة لحقت به وكان الملك ٌعٌن مجموعة من 

القضاة )الحكام( لدراسة الموضوع ومن ثم اصدار  ارادة ملكٌة بالؽاء الحكم 

او العفو الخاص وهذه الحالة تكون بعد ان تكون االحكام القضائٌة قد 

استنفذت كل طرق الطعن لمعالجة الخطأ القضائً اما قرارات المحاكم حالٌا 

كلها خاضعة للطعن وال ٌوجد قرار قضائً او قرار اداري محصن من 

الطعن
(2)

. 

 :مدد الطعن حالٌا 

 لؽٌابًعشرة اٌام مدة االعتراض على الحكم ا 10

                                                           
1  )

 م فً قاعة المحامٌن.21/5/2013افادنً بها المحامً نجم عبٌد ابو الهٌل فً  5 – 1الفقرات 
 فً قاعة المحامٌن فً الناصرٌة . 21/5/2013افادنً بها المحامً نجم عبٌد ابو الهٌل فً  11 – 6الفقرات من  ( 2
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 عشرة اٌام مدة التمٌٌز للدعاوى الصلحٌة  10

 عشرة اٌام مدة التمٌٌز للدعوى الشرعٌة  10

ثالثون ٌوما مدة التمٌٌز لقرارات قاضً التحقٌق وقرارات المحاكم  30

 الجزائٌة 

 اٌام مدة التمٌٌز لقرار منفذ العدل 7

خمسة عشر ٌوما مدة استئناؾ قرار محكمة البداءة امام محكمة  15

    االستئناؾ 

ىىىىىىىىىىىىىمنىالدجلىالػضائيىالػدومىفيىمدونظىالناصروظ

 )بعض الدعاوى النادرة (

 جاره و القاضً  -1

 واالحكام –مقتل القائد االنكلٌزي جفرسون   -2

 دعوى السبانغ   -3

 اصرار المحامً ونباهة القاضً  -4

 شكوى كٌدٌة  -5

 فهد متهما   -6

 

ى(1]ىابرزىالػضاواى[ىالػضوظىرقمى)

ىالػاضيىوجاره

االستاذ الفاضل المرحوم ) صالح جبر علٌوي ( من ابناء مدٌنة الناصرٌة القدامى 

رقم الباب القدٌم المدرج  126فً الدار ذات تسلسل ]  سكن وعائلته محلة السوٌج

 –[ المطل على شارع الهوا سابقا  25/7م هو 1224فً خارطة القصبة لسنة 
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المتخذ مخازن وعٌادات طبٌة وصٌدلٌة مازن الحمدانً فً الطابق  –الحبوبً حالٌا 

مرات االرضً ومكاتب المحامٌن وؼٌرها فً الطابق العلوي بٌع هذا العقار عدة 

عاش هذا الرجل فً كنؾ والده الذي عمل نجارا والذي سماه هللا بالخلق الرفٌع من 

عائلة محترمة ومعروفة فً المدٌنة بعد اكمال دراسته عٌن قاضٌا فً مدٌنة 

الناصرٌة من ضمن الدعاوى التً قدمت له دعوى كان فٌها المدعى علٌه )أحد 

مهنتك (   -عمرك  –دعى علٌه )اسمك جٌرانه( وعند بدأ المرافعة سال القاضً الم

فاستؽرب المدعى علٌه اشد االستؽراب وتملكته الدهشة وقال له ) ٌا ابا سعد وٌقصد 

اال تعرفنً حق المعرفة نحن ابناء محلة واحدة وانً جارك وال  –به السٌد القاضً 

ان هذه  –خص من القصب والبواري ( فرد علٌه القاضً  –ٌفصل بٌن بٌتٌنا سوى 

فقال المدعى علٌه  –جراءات رسمٌة ومتبعة فً كل المحاكم الواجب علٌك قبولها اال

الحمد هلل على كل حال وبامتعاض هذه الواقعة سببت للقاضً السٌد صالح جبر 

احراجا شدٌدا وخاصة فً محلته وقال لخاصته بان العمل لً فً مدٌنة الناصرٌة 

نقله وفعال نقل الى بؽداد وانتقلت سٌكون صعبا ألنً ابن مدٌنة وعلى اثر ذلك طلب 

عائلته معه وبرز فً العاصمة بؽداد اذ انه ٌمتاز بشخصٌة متمٌزة ٌحظى باحترام 

وتقدٌر كبار الموظفٌن والوجهاء دخل المعترك السٌاسً وأسس ] حزب االمة [ 

ونال تأٌٌد اؼلب شٌوخ ووجهاء المنطقة الجنوبٌة وكان حزبه منافسا قوٌا لحزب 

ري السعٌد )حزب االتحاد الدستوري( عٌن محافظا لمدٌنة البصرة وسهل الباشا نو

سفر العائلة المالكة مع الوصً عبد االله الى خارج القطر عن طرٌق مٌناء البصرة 

م وعند استتاب االمن واالستقرار 1241اثناء احداث ثورة رشٌد عالً الكٌالنً عام 

راق مرة اخرى تم تكلٌفه بتشكٌل فً العراق وعودة العائلة المالكة الى عرش الع

الوزارة بعدها استوزر عدة مرات لمقدرته وعلو شأنه رحم هللا ابا سعد ورحم هللا 

جاره الذي كان احد اسباب انتقاله من مدٌنة الناصرٌة لٌتبوأ المناصب العلٌا فً 

الدولة فً ذلك الوقت 
(1)

. 

 

                                                           
1
 

)
 م.2004فً لقاء سابق فً  –فٌصل جبار دهلة الركابً  
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ى(ىدروىىالدبانغى2الػضوظىرقمى)

القرن الماضً حصلت زٌادة طفٌفة فً اسعار بعض  فً مطلع الخمسٌنٌات من

الخضروات ومنها )السبانػ( فً االسواق المحلٌة وفً مدٌنة الناصرٌة اٌضا بزٌادة 

)فلس واحد( عن سعره القدٌم مما اثار حفٌظة المواطن )شاكر طوبٌا( الذي كان 

رٌة بانه وقتها متعهد اطعام الموقوفٌن فً سجن الناصرٌة حٌث دلت حساباته التقدٌ

سٌتعرض الى خسارة مادٌة خالل سنة التعهد نتٌجة هذه الزٌادة المفاجئة علٌه فقدم 

دعوى قضائٌة لدى محكمة الناصرٌة ضد المدعى علٌه )وزٌر العمل والشؤون 

التابعة لوزارة الداخلٌة ( بؽٌة تعوٌضه عن  –مدٌرٌة السجون العامة  –االجتماعٌة 

ه كاتب العرائض المعروؾ سابقا )عبد الكرٌم خسارته المرتقبة كتب الدعوى ل

 الكٌزرونً( الذي امتاز بخطه الرشٌق واسلوبه الجمٌل فً الكتابة .

وبما ان دولة رئٌس الوزراء فً ذلك الوقت الباشا )نوري سعٌد( الذي كان ٌشؽل 

وزارة الداخلٌة وكالة فقد تبلػ بمضمون هذه الدعوى اضافة لوظٌفته مما دفع الباشا 

صال بالسٌد )مشكور السٌد محسن ابو طبٌخ ( متصرؾ الناصرٌة )المحافظ( االت

طالبا تدخله لتسوٌة القضٌة رضائٌا وفعال تم احضار المدعً الى دٌوان المحافظة 

وطلب منه المتصرؾ احتساب المبلػ المتوقع خسارته جراء تلك الزٌادة كً ٌدفعه 

عر المدعً بحراجة الموقؾ المتصرؾ له مباشرة وٌتنازل عن دعوته . وعندما ش

اعتذر ووافق على التنازل عن الدعوى دون استالم اي مبلػ وفعال تم ذلك بمحض 

ارادته وبهذه الواقعة ضمن رئٌس الوزراء عدم تدخله بالقضاء وجنوحه للتسوٌة 

واحترام ادعاء المدعً لكونه مارس حقه القانونً بكل دٌمقراطٌة التً ضمنها له 

الدستور العراقً .
(1)

 

                                                           
1
 

)
 .5/1/2011لقاء مع السٌد مطشر جعاز الموظؾ المتقاعد  
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مع العرض بان هذه الدعوى قد اتلفت ضمن اضابٌر الدعوى التً مضى علٌها اكثر 

من عشرٌن سنة حسب التعلٌمات المعمول بها من وزارة العدل فً وقتها 
(1)

 

ى(3الػضوظىرقمى)

على اثر مقتل القائد االنكلٌزي )المٌجر جٌفرسون / الملقب جفرد( فً سوق 

االعتقاالت العشوائٌة حتى بلػ عدد المعتقلٌن م بدأت 1241الناصرٌة الكبٌر عام 

( رجال جمٌعهم من ابناء مدٌنة الناصرٌة اؼلبهم اصحاب المتاجر لموقع 32)

 الحادثة ومن هؤالء المعتقلٌن السادة .

 خٌاط وبائع اقمشة –عبدهللا حسن فتاح  -1

 وٌعلم الصبٌة القران الكرٌم –مؤذن  –المال عبٌد النجدي  -2

 موظؾ فً المالٌة –احمد مطر الركابً  -3

 موظؾ وصاحب متجر –جبار دهلة الركابً  -4

 تنكجً –علً باقرالتركً  -5

 جمٌل التنكجً -6

 حالق –اسطة بكر  -7

 احمد ابو الفحم -4

 بناء –جهاد حسون  -2

 ثامر العطار -10

 صاحب مطعم   –حبٌب النصر هللا  -11

 دالل سٌارات  –جهاد سحٌب  -12

 محمد علً والد االستاذ زكً الحاج مكً -13

 كهربائً –خضر القٌسً  -14

 ؼافل ملوح النجدي  -15

                                                           
1
 

 )
تحت عنوان )السبانػ والدٌمقراطٌة(. 2011السنة الخامسة لسنة  41الهوى بالعدد  نشرت هذه المقالة فً جرٌدة عكد
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 مزارع  –محمد العضاض  -16

 عبد حسن الحالق      ........ واخرون -17

 س ابو طبٌخ ثم انتدبت السلطة لجنةاجرى التحقٌق االولً المحقق السٌد ادرٌ

فً القضٌة برئاسة القاضً المرحوم حسٌن جمٌل الذي كان ٌعمل حاكما تحقٌق لل

ٌن واالخرٌن ضباط الشرطة حٌث تولت )قاضٌا فً الدٌوانٌة ( وعضوٌة شخص

 وبحضور ممثل الحكومة البرٌطانٌة . التحقٌق فً القضٌة 

ثم تشكلت المحكمة المختصة لهذا الؽرض فً الجناح المطل على شارع الجمهورٌة 

ت المحكمة من الصباح حتى اذان ( فً بناٌة المحافظة القدٌمة وبدأ) السوق الكبٌر 

 ٌلً . المؽرب وصدرت االحكام كما

السجن لمدة اربعة عشر سنة على كل من ] عبدهللا حسن فتاح واسطة  - أ

 بكر الحالق والسٌد احمد ابو الفحم ومال عبٌد [ واخرون 

فصل الموظفٌن الحكومٌٌن من وظائفهم منهم السٌد احمد مطر الركابً  - ب

 والسٌد جبار دهلة الركابً 

ؼٌر قصٌرة فً  االفراج عن جمٌع المعتقلٌن االخرٌن الذٌن مضوا مدة - ت

 التوقٌؾ بعد ان نالوا من العذاب القسط االكبر

 رفٌقه العسكريالحكم ؼٌابٌا باعدام البطلٌن حسٌن رخٌص و  - ث

هذا مع العرض بان اؼلب اهالً المدٌنة قد تركوا بٌوتهم وتوجهوا نحو المناطق 

الرٌفٌة كً ٌكون لهم مالذ امن من سخط الحكومة وقد اؼلقت جمٌع الدوائر 

والمدارس وابوابها فً ذلك الٌوم وللحدٌث بقٌة حٌث تم تلخٌصها بهذا الشكل .
(1)

 

ى

ى

                                                           
1
 

)
 .م10/2/2004لقاء سابق عام  –فٌصل جبار دهلة الركابً  
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        ىىىى)اصرارىالمحاميىونباهظىالػاضيى(ى(4)الدروى

فً السبعٌنٌات من القرن الماضً كتبت جرٌدة )طرٌق الشعب( عن جرٌمة حدثت 

عرب المشهود له فً مدٌنة الناصرٌة كان رئٌس المحكمة الكبرى القاضً عبدهللا ال

بكفاءته واخالصه لم ٌعترؾ المدعى علٌه بجرٌمته التً قتل فٌها احد االشخاص فً 

اجرام ذي قار التً شكلت فً ذلك الوقت وكذلك لم ٌعترؾ فً الدوائر االمنٌة 

 االخرى 

وفً ٌوم المرافعة إلصدار الحكم طلب شخصٌا المحامً من السٌد القاضً قبل 

بركة لٌكون مطبا للمتهم المحامً احمد السواد وكٌل المدعى اصدار الحكم ان ٌتخذ ف

علٌه وفعال تم وضع المبارز الجرمٌة امام السٌد القاضً وعندها قال السٌد القاضً 

كل االدلة تفٌد بانك طٌب وال ٌصدر منك مثل هذا التهمة فأخذ سالحك  –للمتهم 

عاما الذي  25نه وانصرؾ فأخذ المبرز الجرمً وعلٌه نطق القاضً بالحكم بسج

كان القرار ٌنتظره 
(1)

. 

ى(5))ىذكوىىكودوظى(

كان المرحوم المحامً شاكر الؽرباوي من حزب االمة الذي أسسه صالح جبر 

رئٌس الوزراء وبؽٌة االنتقام من المرحوم شاكر ... الذي استعمل ورقة بٌضاء 

عادٌة مكتوب علٌها )شعار( الدولة كعرٌضة فحرك قاضً التحقٌق شكوى ضد 

ون الطالق سراحهالؽرباوي باعتبار ذلك هدر الموال الدولة !! فتوسط المحام
(2)

 

فرفض الخروج من التوقٌؾ وبقً فً التوقٌؾ اربع اٌام ثم اخٌرا امر القاضً 

م فً ظل اعالن حالة الطوارى تعطل كل 1244باطالق سراحه كان ذلك عام 

القوانٌن والنصوص الدستورٌة كحاالت الحرب والكوارث الطبٌعٌة . والقرارات 

                                                           
1
 

)
 2/5/2013أفادنً بهذه المعلومة ناجً السٌد مرتضى العالمة  

2
 

)
 أخبرنً بذلك المحامً حٌدر عبد علً الوائلً نقال عن المرحوم شاكر الؽرباوي. 
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ابلة للطعن كما ٌمكن انشاء محاكم خاصة التً تصدرها السلطات االدارٌة ؼٌر ق

 قراراتها قطعٌة كقرارات المجالس العرفٌة سابقا . 

فً فترات االحتالل السلطات المحتلة ملزمة بتنفٌذ القوانٌن السابقة لالحتالل كما 

م حٌث ابقوا على القوانٌن النافذة 1217كان ذلك فً ظل االحتالل البرٌطانً عام 

م عند احتالل 2003السابقة . وفعل ذلك االمرٌكان سنة  زمن السلطة العثمانٌة

 العراق .

 (6)قضٌة وجٌه من مدٌنة الناصرٌة

زمن متصرؾ للواء الناصرٌة )المحافظ( عبد الوهاب مصطفى الدباغ من 

 (.12/11/1242ـ لؽاٌة  27/2/1244)

م بحق الوجٌه السٌد عبد الهادي  1242صدرت مذكرة توقٌؾ فً سنة فً سنة 

وفعالً تم توقٌفه على ضوء نظام دعاوى العشائر الساري المفعول وقتها  الدهش

وحٌث ان هذا القانون ال ٌشمل ساكنً المدن وطبق على هذا الوجٌه بقرار تعسفً 

مما أثار حفٌظة كبار رجال المدٌنة ووجهائها وشٌوخها تم تكلٌؾ الشٌخ الجلٌل 

الشٌخ مواجهة  وطلبومة النائب زامل المناع بمتابعة هذا الموضوع مع الحك

الوصً على عرش العراق عبد االله ونقل تذمر اهالً مدٌنة الناصرٌة وشجبها لهذا 

التصرؾ الذي ٌخلق فوضى فً هذه المدٌنة من هكذا قرارات وطلب تدخل الوصً 

شخصٌاً وفعالً تم اطالق سراح الوجٌه السٌد عبد الهادي الدهش ونقل متصرؾ 

م 12/11/1242فً اللواء الى مدٌنة الكوت 
1
. 

م بعنوان قانون  5/3/1251فً  22وعلى ضوء مثل هذه الحوادث صدر القانون 

 2275التعدٌل الثانً لنظام دعاوى العشائر والذي نشر فً الوقائع العراقٌة العدد 

 ونص بالمادة االولى منه : 153رقم الصفحة  1251لسنة 

العشائر المدنٌة والجزائٌة من المادة االولى من نظام دعاوى  3تلؽى الفقرة 

 وٌستعاض عنها بما ٌلً :

ـ ال تطبق احكام هذا النظام وتعدٌالته على الجرائم التً تقع ضمن حدود البلدٌات 3

فً مركز األلوٌة واالقضٌة وكذلك مراكز النواحً التً ٌقررها وزٌر الداخلٌة بٌان 

نشر من وقت آلخر فً الجرٌدة الرسمٌة وهذا ال ٌمنع الموظفٌن االدارٌٌن عن رؤٌة 

                                                           
(
 
1

 ق.افادنً بهذه المعلومة االستاذ ستار مالحظ سلمان ـ مدي رالمصرؾ الزراعً فً محافظة ذي قار االسب 
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لجرائم المذكورة التً ٌقتضٌها عرؾ العشٌرة الحقوق الشخصٌة المنبعثة من ا

 وعاداتها حسب النظام .

                              (7)افهد متهم

احٌل مؤسس الحزب الشٌوعً العراقً )ٌوسؾ سلمان ٌوسؾ ـ الملقب فهد( 

وكان قاضً  1236/1237للتحقٌق بتهمة انتمائه للحزب الشٌوعً وكان ذلك عام 

وقتها القاضً )احمد حامد الصراؾ( وبعد التأكد من اسمه  التحقٌق فً الناصرٌة

وعنوانه سأل القاضً فهد عن التهمة . هل انت شٌوعً اجاب فهد نعم والتحقٌق 

 كان ٌتكون من ورقة واحدة فقط.

والسؤال االخٌر من القاضً الى فهد عن موقؾ الشٌوعٌة من الدٌن اجاب فهد ـ 

ل تتعارض مع رجال الدٌن الذٌن ال ٌدافعون الشٌوعٌة ال تتعارض مع الدٌن كدٌن ب

عن حقوق المظلومٌن. فً وقتها لم ٌكن االنتماء الى الحزب الشٌوعً محضوراً. 

م بعد التحالؾ بٌن االتحاد السوفٌتً  1241وان نشاط الحزب الشٌوعً حظر بعد 

والمانٌا النازٌة وعلى اثر ذلك صدر قانون حظر النشاطات الهدامة واضٌؾ هذا 

/أ من الدستور الملكً 42ص الى قانون العقوبات البؽدادي فضالً عن نص المادة الن

 العراقً التً اجٌزت ذلك.

وان االضبارة التحقٌقٌة هذه عثر علٌها الباش كاتب احد موظفً محكمة الناصرٌة 

م فً مخزن االضابٌر وهو من اهالً بؽداد ومتعاطؾ مع الحزب  1255سنة 

سلمان مدٌر المصرؾ الزراعً االسبق خضر  ستار مال الشٌوعً وسلمها لالستاذ

المحال على التقاعد حالٌاً وعضو مجلس نٌابً سابق الذي سلمها بدوره الى مسؤول 

الحزب الشٌوعً فً وقتها االستاذ بعد الرزاق مسلم مدرس اللؽة العربٌة فً ثانوٌة 

الناصرٌة واصبحت تلك االضبارة من ارشٌؾ الحزب الشٌوعً العراقً
1
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 فً داره فً محلة السراي ـ الناصرٌة. 1/12/2013افادنً بهذه المعلومة ستار مالحظ سلمان بتارٌخ  



 حممد علي جبار عليختاريخ القضاء في مدينة الناصرية /                                        616

 
 

 

 

 

 

ىالثامنالغصلى

 

ىالمحامون

ممثلً نقابة المحامً وهٌئة انتداب نقابة المحامٌن فً ذي قار   -1

 . فً المحافظة وسٌرهم الذاتٌة

 . من المحامٌن القدامى فً مدٌنة الناصرٌة  -2

مارسوا مهنة المحامون الذٌن شغلوا مناصب حكومٌة ثم   -3

 . المحاماة

 ونواحً محافظة ذي قار .اقضٌة من المحامٌن القدامى فً   -4

   2013و  2004لسنة  انتخابات نقابة المحامٌن   -5

 ممثلو نقابة المحامٌن فً المحافظة  -6

 من سٌرة بعض المحامٌن القدامى فً مدٌنة الناصرٌة   -7
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المحامون المنتدبون لؽرفة المحامٌن فً الناصرٌة لنقابة المحامٌن التً تأسست سنة 

 م1233

  الفترة االسم المهنة ت

 الى من الحظاتـــالم

عبد الستار حسٌن  المحامً 1

 الحران

 11/2 

1552 

 عاد الى السعودٌة وتوفً هناك

غالب الحاج فلٌح  المحامً 2

 المدو

11/2 

1552 

3/4/

1595 

 37استمر ممثال لنقابة المحامٌن اكثر من 

 1رحمه هللا 2012سنة توفً  

شاكر عبد الصاحب  المحامً 3

 الصافً

3/4/

1595 

4/5/

2003 

 14استمر ممثال لنقابة المحامٌن اكثر من 

 سنة

/4/7 محمد سلٌم الدراجً المحامً 4

2003 

15/

12/

2003 

 

15/12 صالح حسن الشمري المحامً 5

/2003 

20/3/

2004 

 

محمد قاسم حسن  المحامً  6

 الحسٌناوي

20/3/

2004 

عضو مجلس نقابة المحامٌن العراقٌٌن ونود  

االشارة الٌه بان النقابة ومنذ تاسٌسها عام 

لم ٌشترك بمجلسها  2012ولغاٌة  1533

احد المحامٌن من نقابة المحامٌن فً 

محافظة ذي قار وٌعتبر المحامً محمد قاسم 

حسن اول محامً من ذي قار ٌشترك 

 بمجلسها

/5/5 الزهٌريصالح خلٌوي  المحامً 7

2013 

عضو نقابة المحامٌن فً محافظة ذي قار  

 لدورتٌن متتالتٌن

 

ى

ى

                                                           
1
 

)
 م.10/10/2011افادنً بهذه المعلومة المحامً ؼالب الحاج فلٌح المدو فً 
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ىالموجزىرنىالمحاماةىفيىالطراق

م كان هناك عدة محامٌن ٌمارسون 31/12/1217قبل سبعة اشهر من تارٌخ 

المحاماة فً محاكم )الصلح والشرعٌة( فقط دون ان ٌكونوا مسجلٌن لدى العدلٌة 

م اعالن ٌتعلق بالمحامٌن ممن 16/1/1214العدلٌة( بتارٌخ ولهذا فقد اصدر )ناضر 

ٌرؼب بممارسة مهنة المحاماة فً محكمتً )البداءة واالستئناؾ( علٌه ان ٌستخرج 

لنفسه )رخصة( العمل من نظارة العدلٌة . ومن هذا ٌتضح ان ممارسة مهنة 

المحاماة كانت تمارس فقط فً محكمتً الصلح والشرعٌة وبموجب االعالن 

المذكور أتسع نطاق عمل المحاماة فً محاكم العراق . فضال عن نشر ]قانون 

المحامٌن[ الذي سنه ناظر العدلٌة وصدق علٌه الحاكم المدنً فً العراق بعد ذلك
(1)

 

عد ان اصبح لهم قانون ٌنظم وعلى ما جاء اعاله بدأ تسجٌل اسماء المحامٌن ب

 .عملهم

 م .1533م أسست )نقابة المحامٌن( فً العراق عا

وٌمكن االشارة له ان فً الدعاوى الصلحٌة والشرعٌة ٌمكن ان ٌكون االب او االخ 

او الزوجة او اي قرٌب ضمن الدرجة الرابعة بالقرابة ان ٌتوكل من قرٌبه فً 

 )محكمة الصلح او الشرعٌة( وال ٌشترط ان ٌكون القرٌب الوكٌل )محامٌا(.

ر الخصوم بأنفسهم او المحامون الموكلون اما فً محاكم البداءة واالستئناؾ ٌحض

 عنهم حصرا وال ٌقبل االقارب كوكالء هذا ما اوضحه قانون المحاماة .

والمحامً ٌحل محل االصل فً كل الحقوق . اال فً الحقوق التً تستوجب تفوٌضا 

خاصا من الموكل )كحق القبض والصلح واالبراء( والمحامً ٌحضر عن الوكٌل 

المحاكم المدنٌة والجزائٌة والشرعٌة والمحاكم الخاصة وحتى الدوائر امام كافة 

الرسمٌة ومنها التسجٌل العقاري والمرور وؼٌرها ...
(2)

 

                                                           
1
 

)
 كان ٌسمى )الباش كاتب(. –الكاتب االول  

2
 

)
 فً ؼرفة المحاماة. 21/5/2013هٌل فً افادنً بهذه المعلومة المحامً نجم عبٌد ابو ال 
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ونود االشارة الٌه بان قبل افتتاح كلٌات الحقوق وكلٌات الشرٌعة كان ٌمارس وظٌفة 

)الوكالء(  )المحاماة( رجال ال ٌشترط منهم الحصول على شهادة القانون وبسمونهم

     قبل العهد العثمانً وحتى فً اوائل العهد العثمانً . 

    

ىىمنىالمحامونىالػدامىىفيىمدونظىالناصروظ

ندرج فً ادناه بعضا من اوائل المحامٌن الذٌن سكنوا مدٌنة الناصرٌة او من ابنائها 

 الذي ٌكن لهم ابناء مدٌنة الناصرٌة الحب والوفاء .

 من هوالء السادة .

 المحامً ٌحٌى نزهت

 المحامً عبد الستار الحران فً اربعٌنٌات القرن الماضً

 المحامً فرٌد فتٌان

 المحامً حسٌن حمٌد حداد 

 المحامً محمد حسن جواد العضاض فً اربعٌنٌات القرن الماضً

 وشؽل منصب مدٌر ناحٌة سدٌناوٌة –المحامً علً االسٌر 

 المحامً بشٌر ٌونس

 من اهالً الموصلالمحامً سلٌم ٌونس  

 المحامً ؼالب الحاج فلٌح المدو

 المحامً ضٌاء علوان حسٌن أؼا

 المحامً محمد حسن العضاض
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 المحامً عادل عبد الؽنً الحمادي

 المحامً محمد عبد الؽنً الحمادي

 المحامً شاكر عبد االمٌر الؽرباوي

س عضو انصار السالم فً مجل –ماجستٌر قانون  –المحامً هادي محً عجام 

 وقتها –السلم العالمً 

شؽل منصب مدٌر مصرؾ الرهون فً  –المحامً مال هللا عبد الرزاق الحداد 

 الناصرٌة

 المحامً علً العطار

 شؽل منصب قاضً وٌسمى شعبٌاً )محسن الحاكم( –المحامً محسن عبود 

 المحامً رزاق عبود الجازع

 المحامً صالح عبد المهدي / العلوان

 الحاج واديالمحامً احمد كامل 

 المحامً حامد الكنانً 

 المحامً فٌصل زامل المناع

 المحامً طالب االسدي

 شؽل منصب ]رئٌس محكمة العمل فً ذي قار[ –المحامً ذٌبان محً صالح عجام 

]شؽل منصب قاضً فً محكمة قلعة سكر ثم فً  –المحامً جمعه جعاز 

 الناصرٌة[

 م 1264/ 10/2سنة  مارس مهنة المحاماة –المحامً حسٌن الؽالبً 
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المحامً حسون السٌد عبد الرزاق محمود الطالقانً كان عضو اللجنة المحلٌة 

 للحزب الشٌوعً العراقً فً الناصرٌة سابقا 

عمل بالمحاماة بعد احالته على التقاعد حٌث كان  –المحامً جاسم محمد جدوع 

 فً مدٌرٌة الطابو )التسجٌل العقاري(  ٌراً دٌعمل م

مد عبد علً الحمادي / فً الستٌنٌات من القرن الماضً عمل محامٌا المحامً مح

فً الناصرٌة وفً الثمانٌنات من القرن الماضً عٌن قاضً تحقٌق المعقل فً 

التسعٌنٌات عٌن رئٌس محكمة استئناؾ البصرة ثم نقل الى بؽداد ثم فً البصرة و

 احٌل على التقاعد 

 د. المحامً عبد االمٌر حسن جنٌح

 محمد عبودي نؽٌمش حامًالم د.

م وذلك لمرور 1262القائمة اعاله حدد اسماء السادة المحامٌن لؽاٌة  -مالحظة :

 م1462مائة عام على تاسٌس مدٌنة الناصرٌة فً 

 من اوائل النساء اللواتً عملن فً مهنة المحاماة

فرٌضة ان االسالم ال ٌمنع من التعلم وال من تعلم المرأة بل ٌؤكد على ذلك وٌعتبره 

كما قال )ص( ] طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة [ للمرآة من الحقوق 

والواجبات مثل ما للرجل من الحقوق والواجبات . وقد دخلت المرأة فً مهنة 

 المحاماة مؤخرا ومن اوائل تلك النسوة .

  1242وان تارٌخ انتمائها لنقابة المحامٌن  –المحامٌة بتول الحسٌنً  -1

وان تارٌخ انتمائها لنقابة المحامٌن  –ٌنب محمد حسن الصرٌفً المحامٌة ز -2

 ولحد االن 

 1221وان تارٌخ انتمائها لنقابة المحامٌن  –المحامٌة زٌنب نعٌم مهدي  -3

 ولحد االن
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 ]] المحامون الذٌن شغلوا مناصب حكومٌة ثم مارسوا مهنة المحاماة [[

أن اؼلب المحامٌن البارزٌن فً ساحة القضاء فً محاكم ذي قار االن كانوا 

موظفون فً عدة دوائر حكومٌة واؼلبهم شؽل مناصب حكومٌة رفٌعة ثم مارسوا 

 مهنة المحاماة ومن هوالء السادة .

المحامً شاكر عبد االمٌر الؽرباوي ]مارس المحاماة ثم عٌن رئٌسا لبلدٌة  -1

 ارسة مهنة المحاماة حتى وافاه االجل[ رحمه هللاالناصرٌة ثم عاد لمم

 رحمه هللا –مهنته السابقة مدرس  –المحامً عادل عطٌه عبود  -2

 منصبه السابق مدٌر شرطة المرور –المحامً عادل عباس طارش  -3

 منصبه السابق مدٌر ناحٌة –المحامً قاسم حسن عناد  -4

 منصبه السابق مدٌر شرطة  –المحامً مهدي عبد الرزاق محمد  -5

 شؽل منصب مدٌر مكتب العمل  –المحامً شاكر عبد الصاحب الصافً  -6

 موظؾ سابق فً شركة المواد االنشائٌة –المحامً عبد المحسن حسن منشد  -7

 مشرؾ تربوي سابق –المحامً ٌاسر احمد المحمود  -4

 مدٌر عام شركة اور[ –موظؾ اداري ]م  –المحامً محمد سلٌم الدراجً  -2

وكٌل مدٌر تربٌة ذي قار مشرؾ  –المحامً جبار ؼالً الكنانً  -10

 تربوي رحمه هللا

 شؽل منصب محقق عدلً –المحامً علً خٌون زوٌر  -11

شؽل منصب مشاور قانونً فً  –المحامً ستار جبار دهلة الركابً  -12

 مدٌرٌة الطرق والجسور / ذي قار

 شؽل منصب محقق عدلً –المحامً حبٌب نور  -13

 وظٌفته السابقة مساح –ضا عبد الحسٌن الحفاظً المحامً عبد الر -14

سبق له ان كان ضابط عسكري ثم  –المحامً نجم عبٌد ابو الهٌل  -15

 موظؾ مدنً

 شؽل منصب عقٌد شرطة  –المحامً مجٌد شرٌؾ بانً  -16
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ىالمحامونىالػدامىىفيىاقضوظىمحافظظىذيىقارى

برز فً اقضٌة محافظة ذي قار رجال كان لهم دور فاعل فً ساحات القضاء 

 وتحقٌق العدالة ومن هؤالء الوجهاء فً قضاء سوق الشٌوخ هم السادة 

 وقاضً وعضو استئناؾ فً بؽداد –محامً  –كاظم الهداوي  -1

 قاضً فً المثنى سابقا  –راضً البلداوي  -2

 محامً –احمد السواد  -3

 محامً –عبد الحسٌن الشاهر  -4

 محامً –هداوي الهداوي  -5

 محامً –سعد الدلً  -6

 محامً –عبد العزٌز محمد العرب  -7

 محامً –قٌصر فارس الحسناوي  -4

 محامً ثم نائب رئٌس محكمة استئناؾ ذي قار –محمد كاظم الشاهر  -2

ثم مدعً  –ثم مدٌر تنفٌذ فً بؽداد / الرصافة  –محامً  –لطفً الدلً  -10

 عام لمحكمة سوق الشٌوخ

 محامً ثم قاضً هٌئة دعاوى الملكٌة فً ذي قار  –حسٌن العٌد  -11

 ثم مدعً عام  –محامً  –علً مطر  -12

 حسٌن عاٌد -13

 عبد العالً شلٌبه -14

 عبد الحسن هاشم الدوخً -15

 كاظم عبد الجلٌل الدلً  -16

 محسن الرٌسان -17

 اول امراة محامٌة فً قضاء سوق الشٌوخ –هٌفاء جاسم  -14

 منى محمد بستان -12
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 فً قضاء الجباٌش

 يالمحامً طالب االسد

 هم السادة  –فً قضاء الرفاعً 

 المحامً علً باقر  -1

 المحامً علً جلوب -2

 فً ناحٌة قلعة سكر هم السادة 

 المحامً اسماعٌل الٌاسري -1

 المحامً محمد عكله -2

 فً قضاء الشطرة هم السادة 

 محسن ثوٌنً -1

 محمد ثوٌنً -2

 المحامون القدامى فً الشطرة

 اصبح رئٌس استئناؾ –عبد الجبار هادي الخفاجً  -1

 كاظم سعدون -2

 ثم اصبح قاضً –محسن سلمان ثوٌنً  -3

 سٌد ؼنً الهاللً -4

 كاظم ناهً الكنانً -5

 محمود عبد علً -6

 القضاة 

 محمد ثوٌنً العلً -1

 محسن سلمان ثوٌنً -2
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 م. 2007انتخابات هٌئة االنتداب لغرفة محامً محافظة ذي قار لسنة 

 الفائزون

 المحامً محمد قاسم حسن الحسٌناوي .1

 المحامً علً جلوب .2

 المحامً نبٌل محمد شٌال .3

 المحامً صالح خلٌوي الزهٌري .4

 المحامٌة السٌدة رؼد جلٌل .5
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ىاالنتخاباتىاالخورةىلؼوأةىاالنتدابىلنػابظىالمحامونىفيىمحافظظىذيىقار

ٌعتبر فوز المحامً محمد قاسم حسن الحسٌناوي رئٌس ؼرفة نقابة المحامٌن فً 

م . اول محامً من 20/3/2004تبوءا هذا المنصب منذ عام محافظة ذي قار الذي 

نقابة محامٌن محافظة ذي قار ٌفوز بعضوٌة مجلس نقابة المحامٌن العراقٌة عام 

م .أذ ان االستاذ عادل عبد الؽنً الحمادي كان عضوا فً الهٌئة االدارٌة 2012

من نقابة محامٌن  لنقابة المحامٌن العراقٌة المركز العام لسنوات عدٌدة سابقا مرشح

 بؽداد فضال عن انه من ابناء مدٌنة الناصرٌة .

م 1233حٌث لم ٌشترك اي محامً من ؼرفة محامٌن محافظة ذي قار منذ عام 

 بعضوٌة نقابة المحامٌن العراقٌة .

م بوشر بالعملٌة االنتخابٌة 2/5/2013وعلٌه وفً صباح ٌوم الخمٌس الموافق 

 اب[ لؽرفة محامً محافظة ذي قارالخامسة النتداب ]هٌأة االنتد

( ناخب كانت النسبة 344( ناخب كان عدد الحضور )643اشترك باالنتخابات )

 %[ بلػ عدد المرشحٌن خمسة 56المئوٌة للمشاركة ]

 صوت[ 146فاز المحامً ]صالح خلٌوي الزهٌري ب  (1)

صوت والمحامً  146كما فاز كل من المحامً السٌد حازم جبار ؼالً ب   (2)

صوت لٌكونوا اعضاء لهٌئة االنتداب لنقابة  130محسن خزعل ب سامر 

المحامٌن فً ذي قار
(1)

 

ى))ىالمحضرىالختاميى((

( بوشر 2/5/2013عند الساعة التاسعة صباحا من هذا الٌوم الخمٌس الموافق )

بالعملٌة االنتخابٌة الخاصة باالشراؾ على انتخاب هٌئة االنتداب فً ؼرفة محامً 

                                                           
1
 

)
 .المصادق من قبل اللجنة المشرفة على االنتخابات  2/5/2003انظر المحضر الختامً المؤرخ  

 المصادق علٌه من قبل اللجنة المشرفة على االنتخابات. 2/5/2003انظر المحضر الختامً المؤرخ 
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ام الساعة الثالثة مساءا بعد انتهاء الوقت المحدد لالنتخابات تم فتح ذي قار وفً تم

صنادٌق االقتراع علنا من قبل اللجنة المشكلة لهذا الؽرض وبحضور المحامً السٌد 

مكً عبد الواحد عضو مجلس نقابة المحامٌٌن العراقٌٌن وعدد من السادة المحامٌن 

وشر االصوات وكانت النتٌجة وبوشر بفرز البطاقات الباطلة والصحٌحة ثم ب

 كاالتً:

 ( ناخب 643عدد الناخبٌن المسموح لهم باالشتراك باالنتخابات ) -اوال :

 ( ناخب .344عدد الحاضرٌن ) -ثانٌا :

 %( .56النسبة المئوٌة للمشاركة ) -ثالثا :

 نتائج المرشحون النتخابات النقٌب : -رابعا :

  344عدد الناخبٌن : - أ

 بطاقة  374عدد البطاقات الصحٌحة :  - ب

 بطاقة  6عدد البطاقات الباطلة :  - ت

 ترتٌب االصوات للمرشحٌن كاالتً : - ث

 

 الفائز المحامً         

 السٌد صالح خلٌوي شالل الزهٌري

      

 

 القاضً                                القاضً                              القاضً    

 محمدحٌدر علً نوري                عادل هالل عبد                        سامً شرٌؾ 

  عضو                                 عضو                              رئٌس اللجنة  

 عدد االصوات اسم المرشح ت

 /صوت174 صالح خلٌوي شالل الزهٌري 1

 / صوت103 احمد عباس حسن عبد الؽالبً 2

 57 محسن كاظم طوكان الوائلً 3

  27 حٌدر عبد علً حسٌن الوائلً 4

 13 عبد المحسن حسن منشد 5
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 المحامً                            المحامً                                المحامً

 نبٌل محمد شٌال                  عبد الستار راضً                   علً حسٌن الحمامً

 ضو  اللجنة التحضٌرٌة           عضو اللجنة التحضٌرٌة        عضو اللجنة التحضٌرٌةع

 

 خامسا : نتائج المرشحون لعضوٌة النقابة :

  344عدد الناخبٌن :  - أ

 / بطاقة 374عدد البطاقات الصحٌحة :  - ب

 / بطاقة  6عدد البطاقات الباطلة :  - ت

 كل مرشح وكاالتً :ترتٌب المرشحٌن حسب عدد االصوات التً حصل علٌها  - ث

 -الفائزٌن كل من:

ا -1

 المحامً السٌد حازم جبار ؼالً

ا -2

 المحامً السٌد سامر محسن خزعل

 

 ((2/5/2013ختام ووقع بتارٌخ  ))وحٌث لم ٌبق ما ٌقال أفهم

 

 

 

 عدد االصوات اسم المرشح ت

  146 حازم جبار ؼالً 1

  130 سامر محسن خزعل 2

  20 احمد حسٌن جعفر 3

  74 جبار هاشم حالوب 4

  76 احمد عبد الرزاق الؽالبً 5

  51 حسٌن مطشر ٌاسر  6

  46 حسٌن فٌاض جودة 7

  25 بٌداء كزار لفته 4

  25 عباس علً جبار 2

  12 حسٌن كرٌم روٌضً 10

 17 احمد عكار مرٌح 11

  17 جاسم علً خزٌعل 12

  2 عبد الحسٌن فاضل سعٌد  13

  5 عبد االمٌر عبد الجبار صالح 14

 2 ماجد جبر كاطع 15
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 نٌاحصائٌة المحام

 محامً 144 2011سنة 

 محامً 351 2012سنة 

 محامً 132 2013سنة 

  631 المجموع

 العدد الكلً فً ذي قار 464 

 فً المركز فقط اي فً ]مدٌنة الناصرٌة[ 631 

 

 عن نشاطات ومبادرات نقابة المحامٌن فرع ذي قار

فرع ذي قار نشاطات ومبادرات مشرقة نالت اؼلبها رضا المجتمع  لنقابة المحامٌن

فضالً عن ان هذه الناشطات والمبادرات  حصلت على تشكرات وتقدٌرات جهات 

 مسؤولة مهمة. ومن هذه النشاطات والمبادرات ما ٌلً :

اصدرت نقابة المحامٌن فرع ذي قار بٌانها المهم حول االعتداء اآلثم على  .1

 .2007ٌن علً الهادي والحسن العسكري )علٌهما السالم( عام مرقدٌن االمام

اعطاء الرأي القانونً للجهات التً تطلب تفسٌر بعض مواد القوانٌن او  .2

التعلٌمات المركزٌة ومنها الرأي القانونً لنقابة المحامٌن فرع ذي قار بكتابها 

الحٌة فً الموجه الى االتحاد المحلً للجمعٌات الف 17/4/2002فً  22المرقم 

فً  171محافظة ذي قار رداً على استفسار االتحاد بكتابه المرقم 

10/4/2002. 

م بتفعٌل مبدأ الفصل بٌن  2002طالبت نقابة المحامٌن فرع ذي قار عام  .3

السلطات وتحسٌن اوضاعهم المعٌشٌة. وذلك فً الندوة المفتوحة التً عقدتها 

لبرلمان العراقً واحمد الشٌخ النقابة والتً استضافت بها حسن السنٌد عضو ا

علً نائب محافظ ذي قار السابق وتم مناقشة واقع القضاء فً محافظة ذي قار 

 وسبل معالجته وتجاوز العقبات التً تواجه عمل القضاة المحامٌن.

طلبت ؼرفة نقابة المحامٌن فً ذي قار من رئٌس االدعاء العام فً محكمة  .4

وى جزائٌة بحق رئٌس جمهورٌة العراق استئناؾ ذي قار االتحادٌة تحرٌك شك

جالل الطالبانً ورئٌس اقلٌم كوردستان مسعود البرزانً على وفق احكام المادة 

من قانون العقوبات انطالقاً من مبدأ سٌادة القانون ومبدأ المساواة فً  273
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المثول امام القضاء ألٌوائهم المتهم طارق الهاشمً النه مطلوب امام القضاء 

 من قانون مكافحة االرهاب. 4على وفق احكام المادة العراقً 

بموجب كتابً نقابة المحامٌن فرع ذي قار الموجهٌن للسٌد محافظ ذي قار  .5

والسٌد رئٌس مجلس المحافظة بتشكٌل هٌئة من المحامٌن المتطوعٌن مجاناً 

 وهم كل من :

 المحامً محمد قاسم حسن رئٌس الهٌئة وعضوٌة كل من : . أ

 له بعد الرزاق عضواً المحامً عبد اال . ب

 المحامً صالح خلٌوي الزهٌري عضواً  . ت

 المحامً حازم جبار ؼالً عضواً  . ث

 المحامً حٌدر عبد علً الوائلً عضواً  . ج

للدفاع عن المدعٌن بالحق الشخصً دفاعاً عن دماء الشهداء االبرار والمصابٌن 

رٌٌن استهدفتهم فئة ضالة من التكفٌ ًبتفجٌرات البطحاء الٌ 5/1/2012 بأحداث

التً خرجت عن طرٌق االسالم واالنسانٌة لزوار االمام الحسٌن بن علً )علٌهما 

السالم(. كما اعلنت النقابة فً وسائل االعالم كافة بعدم توكٌل اي محامً للدفاع 

 عن هؤالء القتلة الجبناء وفعالً تم ذلك.

جٌه كتاب ولنشاط نقابة المحامٌن فً ذي قار وجهودها المتمٌزة والمبذولة تم تو .6

بتارٌخ  1127شكر وتقدٌر لها من دٌوان محافظة ذي قار ـ االدارة العامة برقم 

 م. 15/3/2012

ولحضور اعضاء نقابة المحامٌن فرع ذي قار المتمٌز ولمشاركتهم الفاعلة فً  .7

م تم توجٌه شكر وتقدٌر لهم من لدن رئٌس  7/3/2013العرس االنتخابً ٌوم 

م ونالت  24/3/2013فً  134كتابه المرقم نقابة المحامٌن العراقٌٌن ب

 تشكرات اخرى من جهات مختلفة تثمٌناً لجهودها وعملها الدؤوب.
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ىنبذةىمختصرةىرنىدورةىكلىمنىالدادةىالمحامونىالمنتدبونىلنػابظىالمحامونىفيىالناصروظ

الناصرٌة انتدب  1217من موالٌد  –المحامً عبد الستار حسٌن الحران  -1

م ثم 11/5/1252ولؽاٌة  1250ممثال لنقابة المحامٌن فً الناصرٌة سنة 

 هاجر الى المملكة العربٌة السعودٌة ووافته المنٌة وتوفً هناك رحمه هللا

الناصرٌة وتخرج من كلٌة  1220تولد  –المحامً ؼالب الحاج فلٌح المدو  -2

اشرته بالمحاماة اجتمع المحامٌن فً بناٌة وفً اول مب 1252القانون سنة 

المحكمة فً شارع النٌل الحالً فً دار مستأجرة وانتخبوه ممثال عن نقابة 

ثم ارتحل الى  3/4/1242م ولؽاٌة 11/2/1252المحامٌن فً الناصرٌة فً 

م له اوالد اكبرهم علً 1253بؽداد وال زال ٌسكن فً العاصمة تزوج عام 

ب عبد الكرٌم ؼالب عٌادته فً الناصرٌة مطلة على واالخر زٌدون والطبٌ

 رحمه هللا 2012كورنٌش النهر لألشعة والسونار توفً 

م فً قضاء الرفاعً 1241تولد  –المحامً شاكر عبد الصاحب الصافً  -3

م ومارس 1267 – 1266محافظة ذي قار تخرج من كلٌة القانون سنة 

عمل والشؤون االجتماعٌة م عٌن مدٌرا لدائرة ال1267مهنة المحاماة سنة 

م كما عمل مدعً عام فً محكمة العمل استقال من الوظٌفة عام 1264سنة 

م انتدب ممثال لنقابة المحامٌن فً 4/1240م عاد للمحاماة فً الشهر 1240

 م وال زال ٌمارس مهنة المحاماة4/5/2003لؽاٌة  3/4/1242الناصرٌة فً 

م فً محافظة مٌسان شؽل 1240 من موالٌد –المحامً محمد سلٌم الدراجً  -4

منصب معاون مدٌر عام منشأة اور فً الناصرٌة مارس مهنة المحاماة عام 

لؽاٌة  4/7/2003م اصبح نقٌبا للمحامٌن فً ذي قار فً 1246

وال زال ٌمارس مهنة المحاماة . متزوج ولده االكبر علً  15/12/2003

 قاضً فً محكمة سوق الشٌوخ .

الناصرٌة  24/2/1262تولد عام  –ب الشمري المحامً صالح حسن ؼضٌ -5

م تارٌخ انتماؤه لنقابة المحامٌن 1244تخرج من كلٌة القانون والسٌاسة سنة 
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م وبه مارس مهنة المحاماة لدى محكمة استئناؾ منطقة ذي 24/4/1244

م 20/3/2004لؽاٌة  5/2/2003قار انتدب لؽرفة المحامٌن فً ذي قار من 

 محافظة ذي قار حالٌا ٌزاول مهنة المحاماة . كما شؽل منصب رئٌس مجلس

م الناصرٌة مارس 1267تولد عام  –المحامً محمد قاسم حسن الحسٌناوي  -6

م ولحد االن ٌشؽل منصب رئٌس منظمة حقوق 1227مهنة المحاماة منذ عام 

ذي قار ونقٌب المحامٌن فً المحافظة منذ عام  –االنسان فً العراق 

مٌالدي فاز بعضوٌة مجلس نقابة المحامٌن  2012وفً سنة م 20/3/2004

 العراقٌٌن .

 

 المحامً صالح خلٌوي الزهٌري

 1272تولد  -

  1226خرٌج كلٌة القانون / جامعة البصرة  -

 وال زلت امارس مهنة المحاماة  1227الى نقابة المحامٌن  ىانتم -

 عضو نقابة المحامٌن لدورتٌن متتالٌتٌن -

  2013 انتخب رئٌس هٌئة انتداب ذي قار عام -

 

 2013الفائزون لعضوٌة نقابة المحامٌن فً ذي قار لعام 

 المحامً حازم جبار ؼالً الكنانً -

 / ناصرٌة 1277تولد  -

 القانون 2001/2002خرٌج كلٌة شط العرب / جامعة البصرة  -

  2003الى نقابة المحامٌن سنة  ىانتم -

 عضو نقابة المحامٌن لدورتٌن متتالٌتٌن -

 لدورتٌن متتالٌتٌنحاصل على اعلى االصوات  -
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 المحامً / سامر محسن خزعل المحسن -

 / ذي قار  1274تولد  -

م كلٌة القانون جامعة البصرة 2002/  2001الشهادة بكالورٌوس قانون سنة  -

 م2002كلٌة شط العرب الجامعة / مارس المحاماة سنة 

 عضو نقابة المحامٌن فً ذي قار الدورة الحالٌة -

 العراقٌٌن / فرع ذي قار نائب رئٌس اتحاد الحقوقٌٌن -

 

 من سٌرة بعض المحامٌن القدامى فً الناصرٌة

)المحامً واالدٌب والمؤرخ والصحفً الراحل : شاكر عبد االمٌر حسٌن 

 الغرباوي(

شاكر عبد االمٌر حسٌن بن عٌسى بن موسى الؽرباوي ولد فً مدٌنة الناصرٌة 

من عائلة محترمة ومن وجهاء المدٌنة وتجارها فً محلة السوٌج  1223عام 

درس فً الماللً )المال ام فاضل( ختم القران عدة مرات اكمل دراسته الجامعٌة 

فً كلٌة الحقوق فتح ثانوٌة المنتفك االهلٌة  1245فً بؽداد وتخرج عام 

المسائٌة ودرس فٌها عمل مالحظ تدقٌق وتفتٌش فً مدٌرٌة البلدٌات العامة فً 

استقال ثم مارس المحاماة عٌن معاون رئٌس تسوٌة االراضً فً محافظة  بؽداد

استقال ثم عٌن رئٌسا للبلدٌة  1255مٌسان ثم عٌن مدٌر كهرباء وماء الناصرٌة 

له عدة مخطوطات ادبٌة وتارٌخٌة  1264 – 1261فً مدٌنة الناصرٌة 

ربعٌنٌات فً وقانونٌة لم تر النور فً النشر والطبع نشر نتاجه االدبً منذ اال

مجالت وصحؾ عراقٌة مختلفة فً بؽداد والنجؾ االشرؾ اصدر مجلة 

 عدد منها . 16حٌث أصدر  1246البطحاء عام 

 لٌال 11الساعة  17/3/2002توفً رحمه هللا ٌوم 
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 ابن السٌد محمد الموسوي المحامً علً سٌد حسٌن العطار

ً من م فً مسقط رأسه الناصرٌة من اب عراق 1222ولد فً عام 

 من عراقٌة ام ومنالناصرٌة هو سٌد حسٌن العطار الذ ي امتهن العطارة  

وله ثالثة اوالد . الحلة مدٌنة بابل محافظة فً المعروفة المولى بٌت عائلة

 وثالث بنات .

واعتزازا بمهنة والده جاء لقبه العطار ، سكن فً مدٌنة الناصرٌة  التً 

والمتوسطة واالعدادٌة وكان طالبا متفوقا فً درس فٌها المرحلة االبتدائٌة 

النه لم  ٌؤهلهلم  ادراسته حٌث اكمل االعدادٌة فً عمر السابعة عشرة وهذ

ٌقبل فً كلٌة الحقوق اال بعد ان اكمل الثامنة عشرة من العمر حٌث عمل 

فً التعلٌم فً هذه السنة وبعدها التحق فً كلٌة الحقوق التً تخرج منها 

وهً نفس سنة انتمائه الى  1244-1243فً سنة  جٌد جداً  بتفوق وبتقدٌر

 نقابة المحامٌن حٌث عمل فً مهنة المحاماة . 

 المحامً ضٌاء علون حسٌن محمد اغا 

 م2013توفى نهاٌة عام  م1255تخرج من الحقوق م 1224تولد 

وتجارها لهم  محافظة ذي قارمن وجهاء وجده لده اوومن عائله محترمة 

دٌوان ٌرتاده وجهاء المدٌنة واالهالً فً دارهم المطل على شارع عگد 

 )شارع الحبوبً(الهوا 

 المحامً عادل عبد الغنً الحمادي

محترمة ومن وجهاء المدٌنة من عائله  الناصرٌة 10/2/1222تارٌخ الوالدة 

رسة المركزٌة االبتدائٌة الدراسة االبتدائٌة فً المداكمل   ومن تجارها

 وحصل على  المتوسطة واالعدادٌة فً ثانوٌة الناصرٌة للبنٌنالدراسة 

ؼرفة تجارة  مرئٌس1251بكالورٌوس قانون  سنة التخرج الشهادة 

شؽل منصب محافظ المثنى من عام 1262لؽاٌة  1267الناصرٌة من 

 م1270الى منتصؾ  1262

 م1243الى عام  1275م نقٌب المحامٌن العراقٌٌن من عانائب 
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ى

ى]البناواتىالتيىذعلتؼاىالمحاكمىفيىمدونظىالناصروظ[

 شـهذ انًذبكى كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ يُز رشكٛهٓب ٔنذذ اٌٜ ػذح ايبكٍ يُٓب :

خظض جُبح كٙ ثُبٚخ عشا٘ انذكٕيخ ػُذ رشكٛم انًذكًخ ]ثُبٚخ انًزظشكٛخ  -1

 انًذبكظخ [ –االٔل 

انذاس انزٙ كبٌ عكُٓب انوبئذ االَكهٛض٘ )ثشههٙ( انًطهخ ػهٗ شبؽٗ انلشاد  شـهذ -2

 )هشة كُذم انجُٕة انذبنٙ( 

هشة يطؼى انٓذاٚب  –ػهٗ شبسع انُٛم انذبنٙ  –اعزأجشد داس يذًٕد انكشد٘  -3

 كٙ ثذاٚخ انخًغُٛٛبد يٍ انوشٌ انًبػٙ –انذبنٙ 

دبنٛب  –شٛذد يكبَٓب كبصُٕٚ شجؼبد ) انزٙ  –شـهذ ثُبٚخ يذسعخ انلٛظهٛخ عبثوب  -4

 يوبثم يظشف انُبطشٚخ انوذٚى( –اعزأجشد 

رذبدد َبد٘ انلزٛبٌ  –ػهٗ جضء يٍ يغبدخ انجُبٚخ انذبنٛخ  –شـهذ ثُبٚخ هذًٚخ  -5

 عبثوب 

رى ػى انًغبدخ انًزخزح عبثوب انُبد٘ انشٚبػٙ انز٘ اطجخ اعًّ َبد٘ انجضائش  -6

و اششف ػهٗ انجُبٚخ 1966و ٔاَجضد ػبو 1964ٔشٛذد انجُبٚخ يٍ ؽبثوٍٛ ػبو 

انًُٓذط ثشْبٌ انذَٙ ٔانًُٓذط دغٍٛ انذجٛهٙ انزٙ كبَذ ثؼٓذح انًوبٔل انذبط 

 نؼذل ثٕهزٓب انغٛذ كبيم انخطٛت .ػٕع انذبط دغٍ اكززذذ انجُبٚخ يٍ هجم ٔصٚش ا

صى اػٛق نٓب جُبح يٍ ؽبثوٍٛ شـم انطبثن االسػٙ يذٚشٚخ سػبٚخ انوبطشٍٚ  -7

 انزٙ شٛذد انجُبٚخ ػهٗ َلوزٓب ٔانطبثن انؼهٕ٘ ٚشـهّ دبنٛب سئبعخ اعزئُبف ر٘ هبس .

 اػٛق نٓب جُبح خبص نهغبدح انًذبيٍٛ . -8
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 العزئُبف .اػٛق نٓب جُبح اخٛشا يهذن نشئبعخ ا -9

انؼًم عٛششف ػهٗ االَزٓبء يٍ انجُبٚخ انجذٚذح انزٙ ششع ثجُبئٓب يجهظ  – 11

 انوؼبء االػهٗ نشئبعخ اعزئُبف ر٘ هبس .

 

ى]منىاالوائلىفيىمحاكمىمدونظىالناصروظى[

 انوبػٙ ػجذ انوبدس اكُذ٘ االنٕعٙ –أل هبػٙ كٙ يذكًخ انُبطشٚخ  -1

 انًذبيٙ ٚذٛٗ َضْذ –أل يذبيٙ كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ  -2

يذغٍ خضػم انًذغٍ  –أل يٕظق ٚؼٍٛ ٔٚذًم شٓبدح جبيؼٛخ ػذا انوؼبح  -3

 ٔعًٛش ػجذ انذغٍ ػهٕاٌ ٔيذًذ ػهٙ انذبط دغٍ ٕٔٚعق دٌُٕ انؼؼبع

 شؼبع كبيم ػجبط –أل يٕظلخ رؼٍٛ رذًم شٓبدح جبيؼٛخ ػذا انوؼبح  -4

 ٔنٛذح انذبط طجش –أل ايشأح رؼٍٛ كٙ يذبكى انُبطشٚخ  -5

انًذبيٛخ ثزٕل  –ل يذبيٛخ رؼًم كٙ عبدخ انوؼبء كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ أ -6

 و1989انذغُٛٙ / ػبو 

ُْبء ػجذ انكشٚى  –أل ايشأح رشـم يُظت كبرت ػذل كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ  -7

 كشدبٌ

 انوبػٙ ػجذ انوبدس ؽّ –أل سئٛظ يذكًخ كجشٖ كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ  -8

انوبػٙ دغٍٛ شُشٕل  –أل سئٛظ يذكًخ اعزئُبف كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ  -9

 انشيبدٙ

يذغٍ خضػم انًذغٍ ٔعًٛش ػجذ انذغٍ  –أل َبئت أل يذػٙ ػبو -11

 ػهٕاٌ

 َجٛت –أل يذون ػذنٙ كٙ يذُٚخ انُبطشٚخ  -11
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  الولد على سر ابيه [ –]من اللطائف 

االخٛشح ثؼغ انهطبئق ٔانزٙ رؼذ يٛضح جًٛهخ رذهذ ثٓب االعشح  ثشصد كٙ االَٔخ

 انؼذنٛخ اٌ ٚظٓش انٕنذ ػهٗ عش اثّٛ ٔيُٓى 

 ٔنذِ انوبػٙ ؿغبٌ عًٛش ػجذ انذغٍ ػهٕاٌ  –انوبػٙ عًٛش ػجذ انذغٍ ػهٕاٌ  -1

 ٔنذِ انوبػٙ ػهٙ يذًذ عهٛى انذساجٙ  –انًذبيٙ يذًذ عهٛى انذساجٙ  -2

 ٔنذِ انوبػٙ كشاط دبيذ انكُبَٙ –كُبَٙ انًذبيٙ دبيذ ػجذ انذغٍ ان -3

يشبٔس  –] ٔنذِ ػبيش يذغٍ خضػم  –انًذػٙ انؼبو يذغٍ خضػم انًذغٍ  -4

 يذبيٙ[ -هبََٕٙ ٔٔنذِ عبيش يذغٍ خضػم 

َوٛت  –ٔنذِ انًذبيٙ يذًذ هبعى دغٍ ػُبد  –انًذبيٙ هبعى دغٍ ػُبد  -5

 انًذبيٍٛ كٙ ر٘ هبس انغبثن 

 ٔنذِ انًذبيٙ ػهٙ دغٍٛ انـبنجٙ –انًذبيٙ دغٍٛ انـبنجٙ  -6

 ٔنذِ انًذبيٙ دبصو ججبس ؿبنٙ –انًذبيٙ ججبس ؿبنٙ  -7

 ٔنذِ انوبػٙ يٕكن َٕس٘ جبعى يذًذ –يذٚش انزُلٛز االعجن َٕس٘ جبعى يذًذ  -8

 اثُزّ انًذبيٛخ إَاس َجى ػجٛذ اثٕ انٓٛم –انًذبيٙ َجى ػجٛذ اثٕ انٓٛم  -9

ٔنذِ انًذبيٙ ادًذ  –و انطٕكٙ َبئت انًذػٙ انؼبو ٔانًذبيٙ َٕس٘ اٚذا-11

 َٕس٘ اٚذاو انطٕكٙ 

اٌ اؿهت انًذبيٍٛ انجبسصٍٚ كٙ عبدخ انوؼبء االٌ كبَٕا يٕظلٌٕ كٙ ػذح دٔائش 

 .سعًٛخ ًٚبسعٌٕ دبنٛب يُٓخ انًذبيبح ثؼذ اٌ ادٛهٕا ػهٗ انزوبػذ ٔيٍ ْٕالء انغبدح

 يذسط عبثوب –انًذبيٙ ػبدل ػطّٛ ػجٕد  -1

 يذٚش يشٔس عبثوب – انًذبيٙ ػبدل ػجبط ؽبسػ -2

 يذٚش َبدٛخ عبثوب –انًذبيٙ هبعى دغٍ ػُبد  -3

 يذٚش ششؽخ عبثوب  –انًذبيٙ يٓذ٘ ػجذ انشصام يذًذ  -4

 يذٚش يكزت انؼًم –انًذبيٙ شبكش ػجذ انظبدت انظبكٙ  -5

 يٕظق كٙ انًٕاد االَشبئٛخ  –انًذبيٙ يذغٍ يُشذ  -6
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 يششف رشثٕ٘ –انًذبيٙ ٚبعش ادًذ  -7

 يٕظق اداس٘ –انًذبيٙ يذًذ عهٛى انذساجٙ  -8

 يذون ػذنٙ –انًذبيٙ ػهٙ خٌٕٛ  -9

يشبٔس دوٕهٙ كٙ يذٚشٚخ انطشم  –انًذبيٙ عزبس ججبس دْهخ انشكبثٙ  -11

 ٔانجغٕس

 يذون ػذنٙ –انًذبيٙ دجٛت َٕس  -11

 يغبح -انًذبيٙ ػجذ انشػب ػجذ انذغٍٛ انذلبظٙ  -12

 ػبثع / ػغكش٘ / يٕظق يذَٙ –انًذبيٙ َجى ػجٛذ اثٕ انٓٛم  -13

 ػوٛذ ششؽخ –انًذبيٙ يجٛذ ششٚق ثبَٙ  -14

ىى

ى

ى

ى

ىالمصادر
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 انوشاٌ انكشٚى  -1

انًؤعغخ انجبيؼٛخ نهذساعبد  –َظبو انوؼبء كٙ انؼٓذ انُجٕ٘  –د. عٓٗ ثؼٌٕٛ  -2

 ثٛشٔد –ٔانُشش ٔانزٕصٚغ 

انجضء  –نغبٌ انؼشة  –االيبو اثٙ انلؼم جًبل انذٍٚ يذًذ ثٍ يكشو ثٍ ػهٙ  -3

 و1994 –نجُبٌ ثٛشٔد  –انطجؼخ انضبنضخ  – 15

نٛجٛب  –ثُـبص٘  –انجضء انؼبشش  –ربط انؼشٔط  –انضثٛذ٘ انغٛذ يذًذ يشرؼٗ  -4

 نهُشش ٔانزٕصٚغ

انطجؼخ انضالصٌٕ  –ربسٚخ انذؼبسح انؼشثٛخ االعاليٛخ  –نجُخ يٍ ٔصاسح انزشثٛخ  -5

 و2111نغُخ 

ء االػهٗ  انوؼبء انؼشاهٙ دساعخ سئٛظ يجهظ انوؼب –انوبػٙ يذدذ انًذًٕد  -6

 ثذش يُشٕس ػهٗ االَزشَذ  –اعزؼشاػٛخ نهزششٚؼبد انوؼبئٛخ كٙ انؼشام 

انوؼبء كٙ  –ايبو انجبيغ انُجٕ٘ كٙ انغؼٕدٚخ  –ػهٙ ػجذ انشدًٍ انخشٚلٙ  -7

 ثذش يُشٕس ػهٗ االَزشَذ  –االعالو 

 ر٘ هبس ثٍٛ انًبػٙ ٔانذبػش –يجًٕػخ ثبدضٍٛ  -8

 –ٔصاسح انزشثٛخ  -انزأسٚخ انوذٚى نهٕؽٍ انؼشثٙ  –ادذ ٔاخشٌٔ د . كبػم ػجذ انٕ -9

 و 2113انطجؼخ انضبنضخ ػشش عُخ 

طبدس ػٍ يؤعغخ  –انشعٕل االػظى  –آٚخ هللا انغٛذ يذًذ ثبهش انذكٛى  -11

 ْـ 1424عُخ  –انُجق االششف  –شٓٛذ انًذشاة نهزجهٛؾ االعاليٙ 

انؼاليخ انغٛذ يذغٍ االيُٛٙ انؼبيهٙ )هذط( ػجبئت ادكبو ايٛش انًؤيٍُٛ  -11

 ػهٙ اثٍ اثٙ ؽبنت )ع( 

انزأسٚخ انذذٚش ٔانًؼبطش نهٕؽٍ  –د. يذًذ يظلش االدًْٙ ٔاخشٌٔ  -12

 و2119 -ْـ 1431انطجؼخ انضبيُخ ػشش عُخ  –انؼشثٙ 

ًؼبطش نهٕؽٍ انزبسٚخ انذذٚش ٔان –د. يذًذ يظلش االدًْٙ ٔاخشٌٔ  -13

 و2111انطجؼخ انغبدعخ ٔانؼششٌٔ نغُخ  –انؼشثٙ 
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 ثذش يُشٕس ػهٗ االَزشَذ –ربسٚخ انًذبيبح كٙ انؼشام  –سشب إَس  -14

يُزذٖ انشجبة  –انٓذٖ نهضوبكخ ٔاالػالو  –انًجزًغ انًذَٙ  –يؤعغخ انجالؽ  -15

  2118ؽجغ عُخ 

 –َزخبثبد كٙ انؼشام اال –يشكض االيبو انشٛشاص٘ نهذساعبد ٔانجذٕس  -16

 انلشص ٔانزذذٚبد 

َشش كٙ جشٚذح انضٔساء انؼذد  –انجضء انضبَٙ  –ربسٚخ انًُزلك  –نـخ انؼشة  -17

 ْـ1826نغُخ  1

/ انطجؼخ  2/251 –نًذبد اجزًبػٛخ يٍ ربسٚخ انؼشام   –د. ػهٙ انٕسد٘  -18

 و 2115داس يكزجخ انًزُجٙ عُخ  –االٔنٗ 

 عبنلبَّ[ -]ٔصبئن  –اعزبَجٕل  –رشكٛب  –انًكزجخ انؼضًبَٛخ  -19

و 1979نغُخ  159هبٌَٕ االدػبء انؼبو سهى  –طجبح طبدم جؼلش  -21

 ٔرؼذٚالرّ

 و1981نغُخ  45ادكبو هبٌَٕ انزُلٛز سهى  –انوبػٙ ػجذ انٓبد٘ انؼالم  -21

 ادكبو االعالو  –أٚخ هللا انؼظًٗ يذًذ روٙ انًذسعٙ  -22

  5ثذبس االَٕاس ط  -23

 انجضء االٔل  –جبيغ انغؼبداد  –انشٛخ يذًذ يٓذ٘ انُشاهٙ  -24

 و 2118هٕاٍَٛ انغهطخ انوؼبئٛخ  –انوبػٙ َجٛم ػجذ انشدًٍ دٛبٔ٘  -25

 ثذش يُشٕس ػهٗ االَزشَذ  –انوبٌَٕ انؼشبئش٘   - 26   

 و15/2111َشش كٙ يجهخ السعب انؼذد  –انلظم انؼشبئش٘  –ادًذ َظٛش  -27
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هبٌَٕ انؼوٕثبد انجـذاد٘ طبدس عُخ  –انذكٕيخ انؼشاهٛخ  –كبػم يذًٕد  -28

 و1949

 هبٌَٕ انًذبكى انظهذٛخ –ػجذ انججبس  -29

ىاللػاءات

 و1/2/2113نوبء يغ انوبػٙ انًزوبػذ عًٛش ػجذ انذغٍ ػهٕاٌ ثزبسٚخ  -1

هبػٙ يذكًخ ثذاءح انُبطشٚخ ثزبسٚخ  –نوبء يغ انوبػٙ جهٛم ػذَبٌ انٓالنٙ  -2

 و7/5/2113

 و27/5/2113كٙ  –نوبء يغ االعزبر ٔيٛغ عشدبٌ رٚبة  -3

 و6/11/2112نوبء يغ انغٛذ صكٙ كشٚى كشد٘ ثزبسٚخ  -4

و ٔنوبء كٙ 5/1/2113نوبء يغ انًٕظق انًزوبػذ يطشش جؼبص ثزبسٚخ  -5

 و22/5/2113

نذغٍٛ ثزبسٚخ نوبء يغ و انوؼبئٙ انًزوبػذ طبنخ ػجذانشدٛى ػجذ ا -6

 و22/5/2113

 و22/5/2113نوبء يغ انًٕظق َبجٙ انغٛذ يشرؼٗ ثزبسٚخ  -7

نوبء يغ انوبػٙ ػبدل ْالل َبئت سئٛظ يذكًخ اعزئُبف ر٘ هبس االرذبدٚخ  -8

 و23/5/2113ثزبسٚخ 

نوبء يغ انوبػٙ عبيٙ ششٚق َبئت سئٛظ يذكًخ اعزئُبف ر٘ هبس االرذبدٚخ  -9

 و 7/5/2113ثزبسٚخ 

 و22/5/2113ًذون انؼذنٙ ػهٙ كبظى يذًذ ثزبسٚخ نوبء يغ ان -11

هبػٙ رذوٛن انُضاْخ ٔهبػٙ  –نوبء يغ انوبػٙ دغٍٛ ػهٙ انظٕٛٓد  -11

 و 9/5/2113يذكًخ انؼًم ثزبسٚخ 

هبػٙ يذكًخ االدذاس ثزبسٚخ  –نوبء يغ انوبػٙ دغٍ سدًّٛ  -12

 و 6/5/2113
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هبػٙ يذكًخ االدٕال انشخظٛخ  –نوبء يغ انوبػٙ كشاط دبيذ انكُبَٙ  -13

 و 8/5/2113ثزبسٚخ 

 و2113نوبء يغ كبرت ػذل انُبطشٚخ ػذَبٌ دغٍٛ انضْٛش٘ ثزبسٚخ   /  / -14

نوبء يغ انوبػٙ دغٍٛ عؼذٌٔ انغٕاد يكزت انزذوٛن انوؼبئٙ االٔل ثزبسٚخ  -15

 و 8/5/2113

ضبَٙ يكزت انزذوٛن انوؼبئٙ ان –نوبء يغ انوبػٙ يشرؼٗ عهٛى خظبف  -16

 و 8/5/2113ثزبسٚخ 

 و 6/6/2113ثزبسٚخ  –نوبء يغ انجبدضخ االجزًبػٛخ كبؽًخ طبدت يٓذ٘  -17

نوبء يغ انغٛذح ايبٌ كبظى ػجٕد يغؤٔنخ شؼجخ االػالو انوبََٕٙ ثزبسٚخ  -18

 و 9/6/2113

نوبء يغ انغٛذح ٔجذاٌ ػضٚض ػٕدح يغؤٔنخ شؼجخ انذبعٕة كٙ  -19

 و 5/5/2113

سئٛظ شؼجخ االدظبء ثزبسٚخ  –ذ كٛظم ؿبص٘ ػجٕد نوبء يغ انغٛ -21

 و 8/5/2113

 و21/5/2113نوبء يغ انًذبيٙ َجى ػجٛذ اثٕ انٓٛم ثزبسٚخ  -21

 و11/2/2118نوبء عبثن يغ انًشدٕو كٛظم ججبس دْهخ انشكبثٙ ثزبسٚخ  -22

 و 21/5/2113نوبء يغ انًذبيٙ دٛذس ػجذ ػهٙ انٕائهٙ ثزبسٚخ  -23

يغؤٔل رُلٛز يذُٚخ انُبطشٚخ كٙ  –ػهٙ عؼذ٘ خظبف نوبء يغ انغٛذ  -24

 .و 19/5/2113

 . يٕظق كٙ يذكًخ ثذاءح انُبطشٚخ –نوبء يغ انغٛذ ششٚق خؼٛش يذًذ  -25

 يٕظق كٙ يذكًخ ثذاءح انُبطشٚخ . -نلبء يغ انغٛذ ادًذ ػجذ انؼٕدح َبْٙ  -26

 . 7/5/2113يغ انوبػٙ عًٛش ػجذ انذغٍ ثزأسٚخ  نوبء -27
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 القاضً عبد الهادي عبد الصاحب
 رئٌس محكمة استئناف ذي قار     

 
 
 
 
 
 

 
 القاضً ٌاس خضٌر جبوري

 رئٌس محكمة استئناف ذي قار سابقا       

 

 القاضً
 فرقد صالح هادي شنان

رئٌس محكمة استئناف محافظة 

 ذي قار االتحادٌة

 القاضً فرقد صالح هادي شنان
رئٌس محكمة استئناف محافظة ذي قار 

 االتحادٌة
والقاضً عزٌز شنته الجابري رئٌس محكمة 

 الجناٌات
مع النائب القاضً عادل هالل والمدعً العام 
القاضً عدنان حمٌد العتابً والى ٌساره 

 النائب القاضً حٌدر علً نوري 
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 القاضً احسان ستار خضٌر     

 رئٌس محكمة استئناف ذي قار االسبق   

 

 

 

 

 القاضً محمد كاظم الشاهر    

 نائب رئٌس محكمة استئناف ذي قار االسبق

 

 

       

 

 القاضً جعفر محمد خضٌر  

 رئٌس محكمة جناٌات ذي قار 

 

 

 

  

 القاضً محمد منٌف سالم

 



 حممد علي جبار عليخالقضاء في مدينة الناصرية / تاريخ                                        020

 

 عادل هالل  القاضً
نائب رئٌس محكمة استئناف 

 محافظة ذي قار االتحادٌة

 القاضً
 سامً شرٌف الصالح

 نائب رئٌس محكمة استئناف

 محافظة ذي قار االتحادٌة

 القاضً
 حٌدر علً نوري

محكمة استئناف نائب رئٌس 

 محافظة ذي قار االتحادٌة
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أحدى المرافعات فً محكمة 

 جناٌات ذي قار

 القاضً عزٌز شنته الجابري

 رئٌس محكمة جناٌات ذي قار 

القاضً عزٌز شنته الجابري رئٌس 
 محكمة جناٌات ذي قار

حسن عبد علً  ٌتوسط  القاضً 
 عضو محكمة الجناٌات

والقاضً محمد محسن جودة عضو 

 محكمة الجناٌات
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القاضً جلٌل عدنان الهاللً قاضً 

 الناصرٌة  محكمة البداءة فً

 القاضً

 موفق نوري جاسم

 القاضً
 جواد حسٌن ناٌف

 نقل الى محكمة بداءة سوق الشٌوخ
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القاضً ٌونس شالكة  مزعل  
 الركابً  

قاضً محكمة البداءة فً 

 الناصرٌة 

 ضٌاء قاسم الهاللًالقاضً 
قاضً محكمة البداءة فً 

 الناصرٌة 

   فارس مطرودالقاضً 
 التحقٌق قاضً محكمة 

 فً الناصرٌة 

  كرٌم شرٌف خضٌرالقاضً 
فً  التحقٌق قاضً محكمة 

 الناصرٌة 
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  حسٌن عبد حاتمالقاضً 
فً  التحقٌققاضً محكمة 

 الناصرٌة 

سمٌر عبد  غسانالقاضً 
قاضً محكمة   الحسن

 فً الناصرٌة  التحقٌق

 القاضً حسٌن سعدون السواد
أدارة مكتب التحقٌق القضائً 
األول فً صوب الشامٌة فً 

 مدٌنة الناصرٌة

المشرف   علً مطر حسنالقاضً 
على مكتب  التحقٌق القضائً 

 فً الناصرٌة األول  و الثانً 
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  مرتضى سلٌم خصافالقاضً 
أدارة  مكتب  التحقٌق القضائً  

 فً الناصرٌة الثانً 

 القاضً
 حسٌن علً صٌهود

 قاضً محكمة النزاهة

لمحكمة األحوال  األول  القاضً
  الشخصٌة  فً الناصرٌة

 ٌان دبمحمد جاسم 

محكمة األحوال  قاضً
  الشخصٌة  فً الناصرٌة

 ناظم حمٌـد  
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محكمة األحوال  قاضً
  الشخصٌة  فً الناصرٌة
 فراس حامد الكنانً

 

   حسن رحٌمة  حسنالقاضً 

 رئٌس محكمة أحداث  ذي قار 

محسن خزعل  المدعً العام

 المحسن

 

سمٌر عبد الحسن القاضً 

 علوان
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 /المدعً العامقاضًال
 عواد كاظم محمد

 

 المدعً العام  قاضًال

 عدنان حمٌد چالب 

كامل   /المدعً العامقاضًال
 رشاد فلٌح

 

 / نائب المدعً العامقاضًال
 محمد كشٌمش  كزار  
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علً   /نائب المدعً العامقاضًال
 محمد سلمان  فلٌح

 

 / نائب المدعً العامقاضًال
 قاسم عوٌد ساچت

 

 المدعً العام/ نائب قاضًال

 عبد الهادي حمٌد عبد

 

 / نائب المدعً العام قاضًال
 أحسان علً عبد

 



 حممد علي جبار عليخالقضاء في مدينة الناصرية / تاريخ                                        099

 

  

 الناصرٌة اة اإلدعاء العام فًقض

 

/ نائب المدعً العام قاضًال
 حازم علً عبٌد
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 المحامً
شاكر عبد الصاحب 

 الصافً

 المحامً

 هادي محً عجام

صورة تجمع المحامً هادي محً 
عجام مع القاضً محسن عبود 

 الملقب محسن الحاكم

 صوة تجمع محامً مدٌنة الناصرٌة
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المحامً محمد قاسم 
 الحسٌناوي

عضو مجلس نقابة 
 المحامٌن العراقٌة

 المحامً
 صالح خلٌوي الزهٌري

رئٌس هٌئة االنتداب لغرفة 

 محامً محافظة ذي قار

 المحامً
 سامر محسن خزعل

عضو هٌئة االنتداب لنقابة 
 المحامٌن فً ذي قار
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المحامً واالدٌب والمؤرخ 
 الصحفً الراحل

شاكر عبد االمٌر حسٌن 

 الغرباوي

 المحامً
 عادل عبد الغنً الحمادي

عضو الهٌئة االدارٌة لنقابة 
 المحامٌن / المركز العام
 محافظ المثنى االسبق

رئٌس غرفة تجارة الناصرٌة 
 االسبق

 المحامً
 صالح حسن الشمري

رئٌس هٌئة االنتداب لغرفة 
 المحامٌن فً ذي قار

 االسبق

 المحامً
 محمد سلٌم الدراجً

رئٌس هٌئة االنتداب لغرفة 
 المحامٌن فً ذي قار

 االسبق

 المحامً
 غالب الحاج فلٌح المدو

رئٌس هٌئة االنتداب لغرفة 
 المحامٌن فً ذي قار

 االسبق
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المحققون 

القضائٌون فً 

 مدٌنة الناصرٌة
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 كاتب العدل

كاظم ماجد بدر 

 الخوٌلدي

 سعد عبود عودة

 جاسم عطشانحسٌن 

كاتب العدل عدنان 

 حسٌن الزهٌري

وكاتب العدل حسٌن 

 صعٌصع الخفاجً
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 صباح ناٌف

 ناجً مرتضى

 حٌاوي طعمة سرسوح

 قحطان حسٌن حمد

 28/4/1981أخذت هذه الصورة بتارٌخ 

 ذكرى تودٌع القاضً حسٌن الرماحً

وٌظهر بالصورة صور القاضً عامر بهجت والقاضً محمد 
علً الحاج حسن والقاضً لطٌف طه محمود والقاضً عبد هللا 

 عرب

 االدارة طالب االمٌن وبعض الموظفٌن ومدٌر
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 محمد حسن مكطوف  و  ناجً مرتضى العالمة  و  صالح عبد الرحٌم الشٌخلً

المعاونٌن القضائٌٌن فً 
 محكمة بداءة الناصرٌة

 قاسم نجم عبد هللا
 شرٌف خضٌر محمد

 ناهًاحمد عبد الهادي عودة 

 نعٌم جاٌد كاطع

28/4/1981 

 
 طالب االمٌن
 مقداد حنٌش

 ناجً مرتضى حسٌن
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 ٌوسف محمد كرٌم

 مدٌر حسابات محكمة استئناف ذي قار

 قلم االدعاء العام

 علً نوري اٌدام شجر

 ثوٌنً عبد الرزاق عبد االمٌر عزٌز عطشان

 القاضً ناجً حبش

 مع موظفً التحقٌق

 االمٌنطالب احمد محمد 
مدٌر ادارة رئاسة استئناف 

 ذي قار االسبق
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 شهادة تخرج المحامً 

 المرحوم علً العطار

 ةصورة تجمع القضا
والمحامٌن والكادر 
الوظٌفً فً محاكم 

 الناصرٌة

صورة تجمع محامً مدٌنة 
  وهم  الناصرٌة القدامى

 ضٌاء علوان حسٌن اغا
  وغالب الحاج فلٌح

 وعلً حسٌن العطار 

  وشاكر الغرباوي



 
 

 الفهرست

 الصفحة الموضوع  
 1 االهداء

 2 شكر وتقدٌر 

 3 كلمة القاضً فرقد هادي صالح الشنان رئٌس محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة

 4 المقدمة

 6 الفصل االول

 7 تعرٌف القضاء

 9 معنى القضاء

 11 اهمٌة القضاء

 11 القضاء قدٌما

 16 القضاة فٌها القضاء فً الدولة العربٌة االسالمٌة واهم

 22 القضاء فً العهد االموي

 22 القضاء فً العهد العباسً

 23 وحركات االصالح –االحتالل العثمانً 

 25 القضاء العراقً فً ظل االحتالل البرٌطانً

 27 الفصل الثانً

 22 القانون

 29 المحاكم فً العراق نظمت عملاهم القوانٌن التً 

 39 العراقالمراحل الدستورٌة فً 

 42 الفصل الثالث

 43 تأسٌس مدٌنة الناصرٌة  -1

 45 فً مدٌنة الناصرٌة ةمحكماول تشكٌل  -2

 46 م1912-1269اسماء القضاة من سنة  -3

 42 م2113 – 1931اسماء القضاة من  -4

 59 رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادٌة  -5

 65 الهٌئة األستئنافٌة فً رئاسة محكمة استئناف ذي قار -6

 66 محكمة الجناٌات  -7

 72 محكمة الجنح -2

 73 محكمة البداءة -9

 75 محكمة التحقٌق  -11

 72 مكاتب التحقٌق -11

 23 محكمة العمل  -13

 91 االدعاء العام  -14

 96 الفصل الرابع

 97 العدل  -1

 99 كتاب العدول -2

 112 دائرة تنفٌذ الناصرٌة -3

 116 الفصل الخامس



 
 

 117 البحث االجتماعً

 112 االعالم القانونً

 111 الحاسبة االلكترونٌة 

 111 شعبة االحصاء

 113 الكوادر الوظٌفٌة القدامى

 112 مدراء االدارة والحسابات وروساء الشعب

 121 السادسالفصل 

 122 االحصائٌات

 146 الواقع والطموح

 149 السابعالفصل 

 151 نظام دعاوى العشائر الملغى  -1

 151 القبلٌة والفراضة فً مدٌنة الناصرٌةاالعراف  -2
 155 قانون العقوبات البغدادي  -3

 157 المحاكم الصلحٌة  -4

 161 معلومات قضائٌة -5

 163 بعض الدعاوى النادرة –من السجل القضائً القدٌم  -6

 171 الفصل الثامن

 174 المحامون القدامى فً مدٌنة الناصرٌة

 122 لنقابة المحامٌن فً محافظة ذي قاراالنتخابات االخٌرة لهٌأة االنتداب 

 127 هٌئة انتداب نقابة المحامٌن 

 191 والصور المالحق

 

 

   

 

 

 


