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SPLI – Quarterly Update – 1 Apr 18 to 30 Jun 18

1.Executive Summary

1.1 This is the fourth quarterly report of Service Police Legacy Investigations (SPLI). It 

covers the period from 1 Apr 18 to 30 Jun 18 and completes one year since it inherited the 

caseload after the closure of the Iraq Historic Allegations Team (IHAT).

1.2. The aim of this document is to ensure the public have access to relevant information 

that details the progress made by SPLI.

1.3 Since SPLI took on the remaining legacy cases on 1 Jul 17, it has disposed of 

88% of its caseload in 12 months’ operation – closing, or in the process of closing, 1115 

allegations. At present, it still has 7 allegations that remain in case assessment.

1.4 SPLI currently has 27 Full Investigations and 24 Directed Lines of Enquiry, 

which account for 143 allegations. An individual investigation or a directed line can be made 

up of multiple allegations. It is important to note that one allegation does not always equate 

to a single investigation or a directed line.

1.5 SPLI is performing as anticipated and expects to complete the majority of its 

public-facing investigations around the end of 2018. 

2. Caseload

2.1 SPLI inherited the caseload when remaining Iraq legacy allegations were 

reintegrated into the Service Police system.

2.2 Table 1: Inherited number of allegations under case assessment, investigation or 

closed.

Allegations 
received/ 
identified

Allegations 
remaining in 

Case 
Assessment

Allegations 
under 

Investigation

Allegations: 
Closed or To Be 

Closed

1 Jul 17 1262 1145 117 0

30 Sep 17 1262 737 116 409

31 Dec 17 1263 471 127 665

31 Mar 18 1265 192 1481 925

30 Jun 18 1265 7 143 1115

2.3. SPLI currently has 27 Full Investigations and 24 Directed Lines of Enquiry at 30 Jun 

18.

1 Due to a recording error this figure was originally annotated as 147 in the 31 Mar 18 quarterly update on the 
SPLI website.  However, one of these allegations should have been recorded as remaining under investigation.



Table 2: Number of investigations between 1 Jul 17 and 30 Jun 18.

Allegations under 
Investigation

Number of Investigations

Total Full
Directed Lines of 

Enquiry

1 Jul 17 117 43 28 15

31 Dec 17 127 51 26 25

31 Mar 18 148 55 26 29

30 Jun 18 143 51 27 24

2.4. Between1 Jul 17 and 30 Sep 17, 409 allegations were closed, or were the in process 

of being closed. This equated to 32% of the inherited caseload being processed. Allegations 

can be closed at various stages of the process.

2.5 Between 1 Oct 17 and 31 Dec 17, a further 256 allegations have been closed or are 

in the process of being closed. In total, SPLI has closed, or is in the process of closing, 665 

allegations. SPLI has processed around 52% of its caseload in six months’ operation.

2.6 Between 1 Jan 18 and 31 Mar 18, a further 260 allegations have been closed or are 

in the process of being closed. In total, SPLI has closed, or is in the process of closing, 925 

allegations. SPLI has processed 73% of the allegations in nine months’ operation.

2.7 Between 1 Apr and 30 Jun 18, a further 190 allegations have been closed or are in 

the process of being closed. In total, SPLI has closed or is in the process of closing, 1115 

allegations. SPLI has processed 88% of the allegations in 12 months’ operation.

3. Referrals

3.1 SPLI inherited one referral from IHAT to the Service Prosecuting Authority (SPA). It 

has since been discontinued by the SPA.
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2018حزيران  30الى  2018 نيسان 1من  –لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية  الفصلي

. ملخص إداري1

، و هو2018حزيران  30الى  2018 نيسان 1و يشمل الفترة لخدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية تقرير فصلي  رابعهذا  1.1

التاريخية حجم القضايا بعد إغالق فريق الشكاوى التاريخية العراقيةورثت خدمات الشرطة للتحقيقات يكمل عام واحد منذ أن

 )آيهات(.

الغرض من هذه الوثيقة هو التأكد من حصول العامة على المعلومات ذات الصلة و ذلك فيما يتعلق بالتفاصيل التي تجريها 1.2

خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية.

 

من %88، قامت بحسم 2017تموز  1قيقات التاريخية القضايا التاريخية المتبقية بتاريخ منذ ان إستلمت خدمات الشرطة للتح 1.3

وى ماادع 7دعوى. في الوقت الراهن هناك  1115، إغالق أو في إجراءات إغالق ا  شهر 12ال خالل عمليةحجم قضاياها في

زالت تحت التقييم.

دعوى. 143خطوط موجهة للتحقيق و التي تمثل  42تحقيق كامل، و  72د لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حاليا  عد 1.4

أو فرديا يمكن ان تشمل قضايا متعددة. من المهم معرفة أن دعوى واحدة ال تعني دائما  تحقيقا   للتحقيق التحقيقات الفردية أو الموجهة

موجها .

.2018يتوقع ان تكمل غالبية تحقيقاتها حوالي نهاية عام  تعمل خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية كما هو مرجوا ، و 1.5

. حجم القضايا2

2.1

2017126211451170تموز  1

20171262737611094أيلول  30

ورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حجم القضايا عنددما تم إعادة دمج القضايا المتبقية لنظام خدمات الشرطة.

: حجم القضايا الموروثة تحت التقييم أو التحقيق أو اإلغالق.1جدول رقم2.2

 دعاوى تم إستالمها
او التعرف عليها

دعاوى باقية تحت
التقييم

دعاوى: تم إغالقها اودعاوى تحت التحقيق
سوف تغلق

   

 

----------------------------------------------------------------------------

20171263471712566كانون األول  31

201812651921481925آذار  31

2018126571431115حزيران  30

في موقع انترنت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية. و لكن، أحد هذه الدعاوى كان 2018آذار  31في تحديث التقرير الفصلي ل  147، هذا الرقم كتب مطبعي. نسبة إلي خطأ 1

تحت التحقيق.تدرجمن المفترض أن



2.3

 

حزيران 30خطوط موجهة للتحقيق بتاريخ  42تحقيق كامل، و  26لدى خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية حاليا  عدد  

2018 

 

30تموز و  1ما بين : عدد التحقيقات 2جدول رقم

دعاوى تحت التحقيق

 

2018حزيران  

 

عدد التحقيقات

خطوطكاملة المجموع
موجهة
للتحقيق

2017117432815تموز  1

2017127512625كانون االول  31

2018148552692آذار  31

 

  

   

  

 

   

 

  

  

 

 

2018حزيران  30
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نسبة يمثلدعوى تم إغالقها أو في طريقها لإلغالق، و هذا  409، هناك عدد 2017أيلول  30و  2017تموز  1ما بين  2.4

األولى. يمكن إغالق الدعاوى في مراحل مختلفة أشهرالثالث  عملية من حجم الدعاوى الموروثة و التي تم النظر فيها خالل 32%

من العملية.

دعوى إضافية تم إغالقها أو في إجراءات  256مجموع ، هناك 2017 كانون األول 31 و  2017تشرين األول  1 ما بين 2.5

دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة 566قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغالق أو في إجراءات إغالق  ،اإلغالق

أشهر. 6خالل عملية ال من الدعاوى في  %52حوالي في للتحقيقات التاريخية

دعوى إضافية تم إغالقها أو في إجراءات اإلغالق،  260، هناك مجموع 2018آذار  31و   2018كانون الثاني  1ما بين  2.6

دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات 925التاريخية بإغالق أو في إجراءات إغالق قامت خدمات الشرطة للتحقيقات

. أشهر 9 ال الل عمليةمن الدعاوى في خ %73حوالي في التاريخية

دعوى إضافية تم إغالقها أو في إجراءات اإلغالق،  190، هناك مجموع 2018حزيران  30و   2018 نيسان 1ما بين  2.7

دعوى. لقد نظرت خدمات الشرطة للتحقيقات 1115قامت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية بإغالق أو في إجراءات إغالق

شهرا . 12من الدعاوى في خالل عملية ال %88 في حواليالتاريخية

. اإلحاالت3

اورثت خدمات الشرطة للتحقيقات التاريخية إحالة واحدة من فريق الشكاوى التاريخية العراقية الى النيابة العامة، و قد تم إيقافه 3.1

.منذ ذلك الوقت من قبل النيابة العامة


