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الدعاوى الكيدية وسيلة ابتزاز أخرى تلقي باألبرياء على أبواب المحاكم
بغداد  -الجورنال

يقف عدد غري قليل من املواطنني الأبرياء
على �أبواب املحاكم بتهم االختطاف والإرهاب
وحيازة الأ�سلحة وغريها من اجلرائم ب�سبب
الإخبارات الكاذبة �أو ما ت�سمى بـ"الدعاوى
الكيدية".
وي�ؤكد ق�ضاة متخ�ص�صون �أن املخربين يحركون
هذه الدعاوى لغايات االبتزاز والعداوات
ال�شخ�صية ،لكنهم �أفادوا ب�أن البحث عن احلقيقة
هو ما ي�ضعه القا�ضي عند وروده �أية دعوى،
الفتني �إىل �أن جمل�س الق�ضاء الأعلى يو�صي يف
�إعماماته امل�ستمرة بالتحري والت�أين قبل�إ�صدار
�أوامر القب�ض.
وب�ش�أن ما هية الإخبار الكاذب قال رئي�س
جنايات الكرخ القا�ضي �سعد حممد عبد الكرمي
بح�سب تقرير ملجل�س الق�ضاء االعلى " �أن"املادة
 243من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم
 111ل�سنة � 1969أ�شارت �إىل �أن املخربالكاذب
هو كل من اخرب كذبا �إحدى ال�سلطات الق�ضائية
او الإدارية عن جرمية يعلم �أنها مل تقع واخرب

احدى هاتني ال�سلطتني ب�سوء نية بارتكاب
�شخ�ص جلرمية مع علمه بكذب �إخباره اواختلق
ادلة مادية على ارتكاب �شخ�ص ما جرمية خالفا
للواقع �أو ت�سبب باتخاذ �إجراءات قانونية �ضد
�شخ�ص يعرف براءته وكل من اخرب ال�سلطات
املخت�صة ب�أمور يعلم �أنها كاذبة عن جرمية مل
تقع".
و�أ�ضاف عبد الكرمي " �أن "غاية الكثري من
هذه الدعاوى الكيدية قد تكون عداوة �شخ�صية
مع امل�شكو منه �سواء كانت متعلقة باملال او
امل�صالح الأخرى او نتيجة �ضغينة" ,الفتا �إىل
�أنه "الحظ الكثري من الدعاوى التي حتتوي
�إخبارا كاذبا منها ما يتعلقباخلطف والإرهاب
وحيازة الأ�سلحة واملواد املتفجرة".
وبني �أنه "عند القاء القب�ض على ال�شخ�ص الذي
اتهم ب�إحدى الدعاوى ال يكمن �إطالق �رساحه
حتى تثبت براءته ،وهذه ت�شكل مع�ضلة كون من
القي القب�ض عليه متهما واملخرب اح�رض �شهودا
واختلق �أدلة مادية فمحكمة التحقيق م�ضطرة

�أمام اتخاذ االجراءات باعتبار امل�شتكي قدم
ال�شهود او غريها من االدلة".
و�شدد القا�ضي على �أن "دور الق�ضاء كبري يف
البحث عن احلقيقة ،حتى لو مت اللجوء �إىل�إعادة
املحاكمة والإفراج عن املتهم"  ،م�شريا اىل �أن
"املحكمة ت�ستند اىل الأدلة التي قدمها (املخرب)
يف الدعوى الأ�صليةوبعد ذلك �إذا ثبت �أن �إخباره
كان كاذبا بعد تقدميه لأدلة غري �صحيحة
فب�إمكان طلب اعادة املحاكمة مرة �أخرى حتى
وان اكت�سب القرار الدرجة القطعية" ،الفتا �إىل �أن
"ال�رشط يف اعادةاملحاكمة ان يكون احلكم باتا
مبعنى ان حمكمة التمييز نظرته و�صادقت عليه
وبالنتيجة ال ميكن امل�سا�س به اال عن طريق
اعادة املحاكمة".
�أما اذا كان احلكم �صادرا ومل مت�ض عليه ثالثون
يوما فان حمكمة التمييز تنق�ض هذا القرار
باال�ستناد اىل هذه الوقائع التي ظهرت وتلغى
ويفرج عن املتهم ،واذا كان يف مرحلة
التهمة ُ
التحقيق فيمكن ان يغلق التحقيق باعتبار وجود
�أدلة جديدة والإخبار كان كاذبا ،بح�سب قا�ضي
اجلنايات.
وعن العقوبة التي كيفها القانون لهذه اجلرمية
�أ�ضاف القا�ضي عبد الكرمي �أن "عقوبة الإخبار
الكاذب كانت احلب�س والغرامة او �إحدى هاتني
العقوبتني لكن مبوجب التعديل الأخري للقانون
رقم  15ل�سنة � 2009أ�صبحت باحلد الأق�صى
�إذا ثبت كذب �إخبار املخرب ،ويف كل االحوال �أن
العقوبة ال تزيد عن ال�سجن ملدة � 10سنوات"،
الفتا �إىل �أن "املخرب اذا كان اخباره كاذبا فانه
يعاقب باجلرمية التي اتهم فيها الغري او مبدة ال
تزيد عن ال�سجن ملدة ع�رش �سنوات".
من جانبه ،يرى القا�ضي الأول ملحكمة التحقيق
املخت�صة بق�ضايا الإرهاب عمار ر�شيد جبار �أن
"الإخبار الكاذب هو طريقة للإيقاع ب�شخ�ص
بريء له عداوة �أو م�صلحة مع املخرب وهو من
املوا�ضيع الهامة التي مرت على حماكم التحقيق
بكرثة".
و�أ�شار جبار �إىل �أن "جمل�س الق�ضاء الأعلى �أكد
يف تعاميم كثريةوم�ستمرة على �رضورة التحري
عن �صحة الإخبار قبل �إ�صدار �أي �أمر قب�ض �ضد
املتهمنيوعلى قا�ضي التحقيق الت�أكد من �صحة
املعلومة التي يقدمها املخرب قبل اتخاذ اي
اجراء وبالأدلة مت توقيف الكثري من املخربين
ومتت �إحالتهم اىل حمكمة اجلنايات لغر�ض
اجراءاحلكم العادل بحقهم".
وتابع �أن "هناك ق�ص�صا كثرية ترد �إىل املحاكم
منها �أن زوجة ح�رضت ب�صفة خمربة وادعت
ان زوجها يتعامل ببيع اال�سلحة واملتفجرات
ولكون هذا االخبار مهما ،فقد مت ت�سجيله
وتدوين اقوالها بعدها قامت قوة امنية وبناء

على اوامر ق�ضائية بالتوجه اىل بيت زوجها
وفعال مت العثور على كي�س يحتوي  5رمانات
كانت خمفية خلف (الثالجة) ومت القاء القب�ض
علىزوجها".
و�أكمل قا�ضي التحقيق �أنه "عند تدوين اقوال
الزوج املتهم ودون ان يعرف ان زوجته هي
من اخربت عنه �أكد انه لي�س لديه اي علم بهذه
الأ�سلحة وتبني من خالل جمع الأدلة �صدق
�أقوال (الزوج) واثناء الكالم معه بني انه لديه
م�شكالت مع زوجته وانها تطلب التفريق ومن
خالل ذلك ،طلبت املحكمة �إح�ضار املخربة
(الزوجة) لغر�ض اال�ستماع اىل اقوالها واثناء
م�شاهدتها اىل زوجها انهارت وذكرت بانها
وع�شيقها قاما ب�رشاء هذه (الرمانات) وو�ضعها
خلف الثالجةلغر�ض االيقاع بزوجها حتى تقوم
بطلب الطالق وبعدها الزواج من ع�شيقها وقد مت
ت�أييد ذلك �أي�ضا من خالل جهازها اخلا�ص بها
من خالل املرا�سالت ما بينها ومابني ع�شيقها
بوجود اتفاقلغر�ض الإيقاع بزوجها ومت �إ�صدار

�أمر قب�ض بحق ع�شيقها الذي اعرتف بتفا�صيل
تلك احلادثةوبعدها قررت املحكمة الإفراج عن
الزوج فيما دونت اقوال املتهمني وهم املخربة
الكاذبة وع�شيقها و�صدقت اقوالهم ومتت
احالتهم اىل حمكمة جنايات الكرخ".
و�أكد قا�ضي الإرهاب �رضورة توعية "النا�س
بهذه اجلرمية وخطورتها على املجتمع وعلى
املواطن نف�سه الذي يخرب اخبارا كاذبا ،لأن
هناك جهال يف القانون والعواقب التي ترتتب
�أثرهاعلى املخرب حالة ثبوت كذبه" ،مقرتحا
�أن "يكون هناك تن�سيق بني جمل�س الق�ضاء
االعلىوبني املنظمات املدنية واالجتماعية
ودور الإعالم لغر�ض التخل�ص من هذه
الآفة �إ�ضافة �إىل اختيار الدعاوى التي
�سجلت بالإخبار الكاذب وعر�ضها
على و�سائل الإعالم".

