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 الكتاب االول
 الدعوى امام المحاكم الجزائٌة

 الدعوى الجزائٌة

 1مادة 
ٌة او تحرٌرٌة تقدم الى حاكم التحقٌق او المحقق او أي مسإول تحرك الدعوى الجزابٌة بشكوى شفو –أ 

فً مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضابً من المتضرر من الجرٌمة او من ٌقوم مقامه قانوناً 
او أي شخص علم بوقوعها او بإخبار ٌقدم الى أي منهم من االدعاء العام ما لم ٌنص القانون على خالؾ 

ٌم الشكوى فً حالة الجرم المشهود الى من ٌكون حاضراً من ضباط الشرطة ذلك. وٌجوز تقد
 .ومفوضٌها

تكون الجرٌمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسٌرة او اذا تبع المجنً  –ب 
ٌب علٌه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قر

حامالً آالت او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشٌاء اخرى ٌستدل منها على انه فاعل او شرٌك فٌها او اذا 
 .وجدت به فً ذلك الوقت آثار او عالمات تدل على ذلك

 3مادة 
ال ٌجوز وقؾ الدعوى او تعطٌل سٌرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فٌها او وقؾ تنفٌذه اال فً 

 .حوال المبٌنة فً القانوناال

 2مادة 
ال ٌجوز تحرٌك الدعوى الجزابٌة اال بناء على شكوى من المجنً علٌه او من ٌقوم مقامه قانوناً فً  –أ 

 – : الجرابم اآلتٌة
 .زنا الزوجٌة او تعدد الزوجات خالفاً لقانون االحوال الشخصٌة – 1
لكاذب او التهدٌد بالقول او باالٌذاء الخفٌؾ اذا لم تكن القذؾ او السب او افشاء االسرار او االخبار ا – 2

 .الجرٌمة وقعت على مكلؾ بخدمة عامة اثناء قٌامه بواجبه او بسببه
السرقة او االؼتصاب او خٌانة االمانة او االحتٌال او حٌازة االشٌاء المتحصلة منها اذا كان المجنً  – 3

م تكن هذه االشٌاء محجوزاً علٌها قضابٌاً او ادارٌاً او علٌه زوجاً للجانً او احد اصوله او فروعه ول
 .مثقلة بحق لشخص آخر

 .اتالؾ االموال او تخرٌبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجرٌمة ؼٌر مقترنة بظرؾ مشدد – 4
انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور فً ارض مزروعة او مهٌؤة للزرع او ارض فٌها  – 5

 .لحٌوانات تدخل فٌهامحصول او ترك ا
 .رمً االحجار او االشٌاء االخرى على وسابط نقل او بٌوت او مبان او بساتٌن او حظابر – 6
 .الجرابم االخرى التً ٌنص القانون على عدم تحرٌكها اال بناء على شكوى من المتضرر منها – 7

ٌة العراقٌة اال بإذن من وزٌر ال ٌجوز تحرٌك الدعوى الجزابٌة فً الجرابم الواقعة خارج الجمهور –ب 
 .العدل
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 0مادة 
 .اذا تعدد المجنً علٌهم فً الجرابم المشار الٌها فً المادة السابقة فٌكفً ان تقدم الشكوى من احدهم –أ 

اذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمٌن اآلخرٌن اال فً  –ب 
رك الدعوى ضد الشرٌك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزانً او الزوجة جرٌمة زنا الزوجٌة فال تح

 .الزانٌة

 5مادة 
اذا تعارضت مصلحة المجنً علٌه مع مصلحة من ٌمثله او لم ٌكن له من ٌمثله فعلى حاكم التحقٌق او 

 .المحكمة تعٌٌن ممثل له

 6مادة 
القانون بعد مضً ثالثة اشهر من ٌوم علم  ال تقبل الشكوى فً الجرابم المبٌنة بالمادة الثالثة من هذا

المجنً علٌه بالجرٌمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقدٌم الشكوى وٌسقط الحق فً الشكوى 
 .بموت المجنً علٌه ما لمً نص القانون على خالؾ ذلك

 9مادة 
 .اذا توفى المجنى علٌه بعد تقدٌم الشكوى فال ٌكون للوفاة اثر على سٌر الدعوى

 8مادة 
اذا اشترط القانون لتحرٌك الدعوى الجزابٌة تقدٌم شكوى فال ٌتخذ أي اجراء ضد مرتكب الجرٌمة اال 

 .بعد تقدٌم الشكوى

 7مادة 
تقدٌم الشكوى ٌتضمن الدعوى بالحق الجزابً وهو طلب اتخاذ االجراءات الجزابٌة ضد مرتكب  –أ 

رٌرٌة الدعوى بالحق المدنً ما لم ٌصرح المشتكً الجرٌمة وفرض العقوبة علٌه. وتتضمن الشكوى التح
 .بخالؾ ذل

 .ال تنظر المحكمة الجزابٌة فً الدعوى بالحق المدنً اال تبعاً للحق الجزابً –ب 
ٌحق لمن قدم الشكوى ان ٌتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم ال ٌسري فً  –جـ 

 .حق اآلخرٌن
 .قدٌم الشكوى فال ٌنتقل الى ورثته حقه فً تقدٌمهااذا توفى من له حق ت –د 

اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم ال ٌشمل المتهمٌن اآلخرٌن ما لم ٌنص القانون على  –هـ 
 .خالؾ ذلك

التنازل عن الشكوى ٌستتبع تنازل المشتكً عن حقه الجزابً وال ٌستتبع تنازله عن الحق المدنً ما  –و 
 .لم ٌصرح بذلك

التنازل عن الحق المدنً ال ٌستتبع التنازل عن الحق الجزابً اال فً االحوال التً ٌنص علٌها  –ز 
 .القانون او اذا صرح المشتكً بذلك، وهو ال ٌإثر على دعوى الحق العام بؤي حال

التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدنً ٌمنع من تجدٌد الحق المتنازل عنه امام اٌة  –ح 
 .حكمة مدنٌة او جزابٌةم

تنازل المشتكً عن الشكوى ٌمنع المحكمة الجزابٌة من النظر فً الدعوى المدنٌة وهو ال ٌمنع  –ط 
 .المشتكً من مراجعة المحكمة المدنٌة للمطالبة بالحق المدنً اال اذا صرح بتنازله عنه

 1المحتوى 
 الباب الثانً

 الدعوى المدنٌة
 الفصل االول

 لحق المدنً والمسؤول مدنٌا  تدخل المدعً با
 عن فعل المتهم

 12مادة 
لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبً من اٌة جرٌمة ان ٌدعً بالحق المدنً ضد المتهم والمسإول مدنٌاً 



عن فعله مع مراعاة ما ورد فً المادة التاسعة بعرٌضة او طلب شفوي ٌثبت فً المحضر اثناء جمع 
دابً او امام المحكمة التً تنظر الدعوى الجزابٌة فً اٌة حالة كانت علٌها االدلة او اثناء التحقق االبت

 .حتى صدور القرار فٌها وال ٌقبل ذلك منه ألول مرة عند الطعن تمٌٌزاً 

 11مادة 
اذا كان من لحقه ضرر من الجرٌمة ؼٌر اهل للتقاضً مدنٌاً فٌنوب عنه من ٌمثله قانوناً واذا لم ٌوجد 

 .او المحكمة تعٌٌن من ٌتولى االدعاء بالحق المدنً نٌابة عنهفعلى حاكم التحقٌق 

 13مادة 
اذا كان المتهم ؼٌر اهل للتقاضً مدنٌاً رفعت الدعوى المدنٌة على من ٌمثله قانوناً ان وجد واال عٌن من 

 .(11ٌمثله طبقاً للمادة )

 12مادة 
 .احدهم تبعاً للدعوى الجزابٌة ٌجوز رفع الدعوى المدنٌة على المسبولٌن مدنٌاً مجتمعٌن او على

 10مادة 
للمسإول مدنٌاً عن فعل المتهم ان ٌتدخل فً الدعوى الجزابٌة فً أي وقت قبل صدور القرار فٌها ولو لم 

 .ٌكن فٌها مدع بحق مدنً

 15مادة 
للمتهم وللمسإول مدنٌاً االعتراض امام المحكمة الجزابٌة على تدخل المدعً بالحق المدنً فً  –أ 
 .دعوى الجزابٌةال

 .للمدعى بالحق المدنً االعتراض على تدخل المسإول مدنٌاً فً الدعوى الجزابٌة –ب 

 16مادة 
 .( بعد سماع اقوال الخصوم15تفصل المحكمة فً االعتراضات المقدمة وفق المادة ) –أ 

فً الدعوى للمحكمة اصدار القرار بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدنً او المسإول مدنٌاً  –ب 
 .الجزابٌة اذا لم تتوفر شروط القبول ولو لم ٌقدم اعتراض بذلك

اذا ابدٌت هذه االعتراضات امام حاكم التحقٌق فٌحٌلها على المحكمة المختصة لتنظر فٌها مع  –جـ 
 .الدعوى الجزابٌة

 19مادة 
 .مراجعة المحاكم المدنٌة ال ٌمنع القرار الصادر بعدم تدخل المدعى بالحق المدنً او المسإول مدنٌاً من

 18مادة 
للمدعى بالحق المدنً مراجعة المحكمة المدنٌة للحكم بالتعوٌض عما زاد من ضرر استجد بعد صدور 

 .الحكم الجزابً الذي حاز درجة البتات

 17مادة 
اذا رأت المحكمة ان الفصل فً الدعوى المدنٌة ٌقتضً اجراء تحقٌق ٌإخر الفصل فً الدعوى الجزابٌة 

 .فترفض المحكمة الدعوى المدنٌة على ان ٌكون للطالب الحق فً مراجعة المحاكم المدنٌة

 32مادة 
 .ٌتبع فً الفصل فً الدعوى المدنٌة التً ترفع امام المحكمة الجزابٌة االجراءات المقررة بهذا القانون

 الفصل الثانً
 ترك الدعوى المدنٌة ووقفها وانقضاإها

 31مادة 
مدنً ان ٌترك دعواه المدنٌة فً اٌة حالة كانت علٌها الدعوى، وال ٌكون لهذا الترك للمدعى بالحق ال

 .تؤثٌر على الدعوى الجزابٌة اال فً االحوال التً ٌنص علٌها القانون



 33مادة 
ٌعتبر تركاً للدعوى المدنٌة عدم حضور المدعً بنفسه او بوكٌل عنه بؽٌر عذر مقبول فً اول جلسة 

 .ٌؽه بها قانوناً للمحاكمة بعد تبل

 32مادة 
اذا ترك المدعى بالحق المدنً دعواه المرفوعة امام المحكمة الجزابٌة جاز له ان ٌرفعها امام المحكمة 

 .المدنٌة ما لم ٌكن قد صرح بتنازله عن الحق المدنً ذاته

 30مادة 
هم من الدعوى اذا كان ٌترتب على ترك المدعى بالحق المدنً دعواه استبعاد المسإول مدنٌاً عن فعل المت

 .دخوله فٌها قم تم بناء على طلب المدعً المدنً

 2المحتوى 

 
 35مادة 

اذا رفع المدعً المدنً دعواه الى المحكمة المدنٌة قبل رفع الدعوى الجزابٌة جاز له ان ٌدعً بالحق  –أ 
واه. ولٌس له فً المدنً امام المحكمة الجزابٌة بشرط ان ٌطلب من المحكمة المدنٌة ابطال عرٌضة دع

هذه الحالة تجدٌد دعواه امام المحكمة المدنٌة اال اذا قررت المحكمة الجزابٌة ان له الحق فً الرجوع الى 
 .المحكمة المدنٌة ما لم ٌكن قد صرح بتنازله عن الحق المدنً ذاته

ٌجوز له ان  اذا رفع المدعى المدنى دعواه الى المحكمة المدنٌة بعد رفع الدعوى الجزابٌة فال –ب 
 .ٌرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجزابٌة اال اذا طلب ابطال عرٌضة دعواه امام المحكمة المدنٌة

 36مادة 
على المحكمة المدنٌة وقؾ الفصل فً الدعوى حتى ٌكتسب القرار الصادر فً الدعوى الجزابٌة المقامة 

حكمة المدنٌة ان تقرر ما تراه من بشؤن الفعل الذي اسست علٌه الدعوى المدنٌة درجة البتات وللم
 .االجراءات االحتٌاطٌة والمستعجلة

 39مادة 
( ثم انقضت الدعوى الجزابٌة وجب على المحكمة 36اذا اوقؾ الفصل فً الدعوى المدنٌة وفقاً للمادة )

 .المدنٌة السٌر فً الدعوى المدنٌة والفصل فٌها

 38مادة 
ب قانونً قبل الفصل فٌها للمدعى المدنً الحق فً مراجعة اذا انقضت الدعوى الجزابٌة او اوقفت لسب

 .المحكمة المدنٌة

 37مادة 
 .ال تسمع الدعوى المدنٌة اذا رفعت امام المحاكم الجزابٌة بعد مضً المدة المقررة فً القانون

 الباب الثالث
 االدعاء العام

 22مادة 
كاؾ من المدعٌن العامٌن ونوابهم وٌمارسون  ٌتولى االدعاء بالحق العام ربٌس االدعاء العام ٌعاونه عدد

واجباتهم تحت رقابة وتوجٌه ربٌس االدعاء العام واشراؾ وزٌر العدل وٌوزع العمل بٌنهم بؤوامر من 
 .ربٌس االدعاء العام

 21مادة 
لوزٌر العدل بناء على اقتراح من ربٌس االدعاء العام ام ٌمنح ضباط الشرطة من خرٌجً كلٌة  –أ 

و كلٌة الشرطة وموظفً وزارة العدل الحقوقٌٌن سلطة نابب مدع عام لممارسة السلطات الحقوق ا
 .المقررة قانوناً 



ٌحلؾ نابب المدعً العام عند ممارسته اعماله ألول مرة امام ربٌس محكمة االستبناؾ الٌمٌن  –ب 
 .(اآلتٌة : )اقسم باهلل ان اإدي اعمال وظٌفتً بالعدل واطبق القوانٌن بؤمانة

 23ادة م
على مراكز الشرطة والسلطات القابمة بالتحقٌق اخبار االدعاء العام بالجناٌات والجنح الهامة فور العلم 
بها، وعلى الدوابر كافة اخباره فوراً بحدوث اٌة جرٌمة فٌها تتعلق بالحق العام وكذلك اخباره بتشكٌل 

 .اللجان او الهٌبات القابمة بالتحقٌق والمحاكمة

 22مادة 
دعاء العام ان ٌطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقٌبها واالشراؾ على اعمال المحققٌن واعضاء لال

الضبط القضابً وتفتٌش المواقؾ والسجون والمعتقالت وتقدٌم التوصٌات الالزمة للمراجع المختصة 
 .وؼٌر ذلك مما نص علٌه فً القانون

 20مادة 
ي عن الجرابم التً ال تتوقؾ اقامة الدعوى فٌها على شكوى واتخاذ ٌقوم االدعاء العام بمراقبة التحر –أ 

االجراءات القانونٌة بشؤنها وٌقوم بوضع الٌد على كل ما ٌتعلق بالجرٌمة وٌؤمر بالقبض على المتهم 
وٌستجوبه وٌدون افادات الشهود وذوي العالقة وٌتخذ كل ما ٌراه مناسباً للتوصل الى الحقٌقة وٌخبر 

 .ق بما اتخذ من اجراءات وذلك قبل ان تقوم سلطات التحقٌق بؤعمالهاحاكم التحقٌ
ٌنظم االدعاء العام محاضر بجمٌع ما اتخذ من اجراءات بمقتضى الفقرة )أ( وٌسلمها الى حاكم  –ب 

 .التحقٌق او المحقق مع جمٌع ما وضع ٌده علٌه مما له عالقة بالجرٌمة فور وصول أي منهما

 25مادة 
ٌن العامٌن ونوابهم فً خدود اختصاصهم حال علمهم بوقوع جناٌة او جنحة هامة ان على المدع –أ 

ٌخبروا بها ربٌس االدعاء العام ولهم ان ٌحضروا محل وقوعها وٌضعوا الٌد على القضٌة وٌتسلموها 
( حتى ٌحضر 20ممن حضر قبلهم من اعضاء الضبط القضابً وٌتخذوا االجراءات المبٌنة فً المادة )

 .لتحقٌق او المحقق فٌتسلمها منهم وٌباشر التحقٌق فٌهاحاكم ا
( بحكم 20تكون اجراءات التحقٌق التً ٌتخذها االدعاء العام بمقتضى هذه المادة والمادة ) –ب 

االجراءات التً ٌتخذها حاكم التحقٌق اذا قام بها ربٌس االدعاء العام او ناببه الذي قام بها من صنؾ 
 .ظفاً مدنٌاً فتكون اجراءاته بحكم االجراءات التً ٌقوم بها المحققالحكام، اما اذا كان مو

 3المحتوى 

 
 26مادة 

على االدعاء العام الحضور فً ادوار التحقٌق والمحاكمة وابداء ملحوظاته وطلباته فً االدانة او البراءة 
فً االحكام او االفراج او عدم المسإولٌة وؼٌر ذلك من الطلبات القانونٌة ومراجعة طرق الطعن 

 .والقرارات ومتابعة تنفٌذها

 29مادة 
( الحضور امام 22لربٌس االدعاء العام وللمدعٌن العامٌن ونوابهم المنصوص علٌهم فً المادة ) –أ 

مجلس القضاء ومجلس االنضباط العام ولجان االنضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضابٌة فً البنك 
ة هٌبة او لجنة مخولة سلطة جزابٌة او انضباطٌة لالدعاء بالحق العام المركزي وادارة انحصار التبػ واٌ

امامها ومتابعة القضاٌا التً تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونٌة ومراجعة طرق الطعن 
 .فً القرارات الصادرة من اٌة سلطة جزابٌة او انضباطٌة

ر االدعاء العام فً منطقتها بالقضاٌا التً ستنظرها قبل على الجهات المذكورة فً الفقرة )أ( اخبا –ب 
 .موعد المحاكمة فٌها بمدة مناسبة وان تزوده بصورة من القرارات التً تصدرها

 28مادة 
لالدعاء العام بناء على اذن من وزٌر العدل ان ٌطلب وقؾ االجراءات القانونٌة فً الجرابم وفق احكام 

 .هذا القانون



 الكتاب الثانً
 تحري عن الجرائم وجمع االدلة والتحقٌق االبتدائًال

 الباب االول
 اعضاء الضبط القضائً

 27مادة 
 – : اعضاء الضبط القضابً هم االشخاص اآلتً بٌانهم فً جهات اختصاصهم

 .ضباط الشرطة ومؤمورو المراكز والمفوضون – 1
فظ االشخاص الذٌن تجب المحافظة مختار القرٌة والمحلة فً التبلٌػ عن الجرابم وضبط المتهم وح – 2
 .علٌهم
مدٌر محطة السكك الحدٌدٌة ومعاونه ومؤمور سٌر القطار والمسإول عن ادارة المٌناء البحري او  – 3

 .الجوي وربان السفٌنة او الطابرة ومعاونه فً الجرابم التً تقع فٌها
 .رسمٌة الجرابم التً تقع فٌهاربٌس الدابرة او المصلحة الحكومٌة او المإسسة الرسمٌة وشبه ال – 4
االشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرابم واتخاذ االجراءات بشؤنها  – 5

 .فً حدود ما خولوا به بمقتضى القوانٌن الخاصة

 02مادة 
 ٌقوم اعضاء الضبط القضابً بؤعمالهم كل فً حدود اختصاصه تحت اشراؾ االدعاء العام وطبقاً  –أ 

 .ألحكام القانون
ٌخضع اعضاء الضبط القضابً لرقابة حاكم التحقٌق وله ان ٌطلب من الجهة التابعٌن لها النظر فً  –ب 

امر من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصٌر فً عمله ومحاكمته انضباطٌاً وال ٌخل ذلك بمحاكمتهم جزابٌاً 
 .اذا وقع منهم ما ٌشكل جرٌمة

 01مادة 
لقضابً مكلفون فً جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرابم وقبول االخبارات اعضاء الضبط ا

والشكاوى التً ترد الٌهم بشؤنها وعلٌهم تقدٌم المساعدة لحكام التحقٌق والمحققٌن وضباط الشرطة 
ومفوضٌها وتزوٌدهم بما ٌصل الٌهم من المعلومات عن الجرابم وضبط مرتكبٌها وتسلٌمهم الى السلطات 

وعلٌهم ان ٌثبتوا جمٌع االجراءات التً ٌقومون بها فً محاضر موقعة منهم ومن الحاضرٌن المختصة، 
ٌبٌن فٌها الوقت الذي اتخذت فٌه االجراءات ومكانها وٌرسلوا االخبارات والشكاوى والمحاضر 

 .واالوراق االخرى والمواد المضبوطة الى حاكم التحقٌق فوراً 

 03مادة 
 .ن ٌتخذوا جمٌع الوسابل التً تكفل المحافظة على ادلة الجرٌمةعلى اعضاء الضبط القضابً ا

 02مادة 
( اذا اخبر عن جرٌمة مشهودة او 27على عضو الضبط القضابً فً حدود اختصاصه المبٌن فً المادة )

اتصل علمه بها ان ٌخبر حاكم التحقٌق واالدعاء العام بوقوعها وٌنتقل فوراً الى محل الحادثة وٌدون افادة 
محنى علٌه وٌسؤل المتهم عن التهمة المسندة الٌه شفوٌاً وٌضبط االسلحة وكل ما ٌظهر انه استعمل فً ال

ارتكاب الجرٌمة وٌعاٌن اثارها المادٌة وٌحافظ علٌها وٌثبت حالة االشخاص واالماكن وكل ما ٌفٌد فً 
احات فً شؤن اكتشاؾ الجرٌمة وٌسمع اقوال من كان حاضراً او من ٌمكن الحصول منه على اٌض

 .الحادثة ومرتكبها وٌنظم محضراً بذلك

 00مادة 
لعضو الضبط القضابً عند انتقاله الى محل الجرٌمة المشهودة ان ٌمنع الحاضرٌن من مبارحة المحل 
الواقعة او االبتعاد عنه حتى ٌتم تحرٌر المحضر. وله ان ٌحضر فً الحال كل شخص ٌمكن الحصول 

 .ذا خالؾ احد هذا االمر فٌدون ذلك فً المحضرمنه على اٌضاحات بشؤنها وا

 05مادة 
 .ألعضاء الضبط القضابً ان ٌطلبوا عند الضرورة معاونة الشرطة



 06مادة 
تنتهً مهمة عضو الضبط القضابً بحضور حاكم التحقٌق او المحقق او ممثل االدعاء العام اال فً ما 

 .ٌكلفه به هإالء

 4المحتوى 
 الباب الثانً

 الجرائم االخبار عن

 09مادة 
لمن وقعت علٌه جرٌمة ولكل من علم بوقوع جرٌمة تحرك الدعوى فٌها بال شكوى او علم بوقوع موت 

 .مشتبه به ان ٌخبر حاكم التحقٌق او المحقق او االدعاء العام او احد مراكز الشرطة

 08مادة 
او اشبته فً وقوع جرٌمة  كل مكلؾ بخدمة عامة علم اثناء تؤدٌة عمله او بسبب تؤدٌته بوقوع جرٌمة

تحرك الدعوى فٌها بال شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبٌة فً حالة ٌشتبه معها بوقوع 
 .(09جرٌمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناٌة علٌهم ان ٌخبروا فوراً احداً ممن ذكروا فً المادة )

 الباب الثالث
 التحقٌق الذي تقوم به الشرطة

 07مادة 
على أي مسإول فً مركز الشرطة عند وصول اخبار الٌه بارتكاب جناٌة او جنحة ان ٌدون على  –أ 

الفور اقوال المخبر وٌؤخذ توقٌعه علٌها وٌرسل تقرٌراً بذلك الى حاكم التحقٌق او المحقق واذا كان 
 .(02االخبار واقعاً عن جناٌة او مشهودة فعلٌه ان ٌتخذ االجراءات المبٌنة فً المادة )

اذا كان االخبار واقعاً عن مخالفة فعلٌه تقدٌم تقرٌر موجز عنها الى المحقق او حاكم التحقٌق  –ب 
 .ٌتضمن اسم المخبر واسماء الشهود والمادة القانونٌة المنطبقة على الواقعة

ٌجب على المسإول فً مركز الشرطة فً جمٌع االحوال ان ٌدون فً دفتر المركز خالصة  –جـ 
 .كل جرٌمة والوقت الذي وقع فٌه االخباراالخبار عن 

 52مادة 
( ٌقوم المسإول فً مركز الشرطة بالتحقٌق فً اٌة جرٌمة 07استثناء من الفقرة االولى من المادة ) –أ 

اذا صدر الٌه امر من حاكم التحقٌق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على الحاكم او المحقق تإخر 
إدي الى ضٌاع معالم الجرٌمة او االضرار بسٌر التحقٌق او هرب المتهم على ان به االجراءات مما ٌ

 .ٌعرض االوراق التحقٌقٌة على الحاكم او المحقق حال فراؼه منها
 .( سلطة محقق07ٌكون للمسإول فً مركز الشرطة فً االحوال المبٌنة فً هذه المادة والمادة ) –ب 

 الباب الرابع
 التحقٌق االبتدائً

 ل االولالفص
 احكام عامة

 51مادة 
 .ٌتولى التحقٌق االبتدابً حكام التحقٌق وكذلك المحققون تحت اشراؾ حكام التحقٌق –أ 

اذا اقتضت الضرورة اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري فً اثناء التحقٌق فً جناٌة او جنحة ولم  –ب 
على أي حاكم فً منطقة اختصاص  ٌكن حاكم التحقٌق موجوداً فعلى المسإول عن التحقٌق عرض االمر

 .حاكم التحقٌق او أي منطقة قرٌبة منها للنظر فً اتخاذ ما ٌلزم
ألي حاكم ان ٌجري التحقٌق فً اٌة جناٌة او جنحة وقعت بحضوره ولم ٌكن حاكم التحقٌق  –حـ 

 .موجوداً 
مختص بؤسرع ما تعرض االوراق فً الحاالت المذكورة فً الفقرتٌن ب، جـ على حاكم التحقٌق ال –د 

ٌمكن وتكون القرارات واالجراءات المنصوص علٌها فٌهما بحكم القرارات واالجراءات المتخذة من 
 .حاكم التحقٌق



ٌعٌن المحقق بؤمر من وزٌر العدل على ان ٌكون حاصالً على شهادة فً الحقوق معترؾ بها.  –هـ 
قٌٌن سلطة محقق بؤمر من وزٌر وٌجوز منح ضباط الشرطة ومفوضٌها وموظفً وزارة العدل الحقو

 .العدل
 : ال ٌمارس المحقق اعمال وظٌفته ألول مرة اال اذا حلؾ امام ربٌس محكمة االستبناؾ الٌمٌن اآلتٌة –و 
– 
 (اقسم باهلل ان اإدي اعمال وظٌفتً بالعدل واطبق القوانٌن بؤمانة)

 53مادة 
او بواسطة المحققٌن وله ان ٌنٌب احد اعضاء  ٌقوم حاكم التحقٌق بالتحقٌق فً جمٌع الجرابم بنفسه –أ 

 .الضبط القضابً التخاذ اجراء معٌن
ٌجرى الكشؾ من قبل المحقق او الحاكم على مكان وقوع الحادثة التخاذ االجراءات المنصوص  –ب 

( ووصؾ اآلثار المادٌة للجرٌمة واالضرار الحاصلة بالمجنً علٌه وبٌان السبب 02علٌها فً المادة )
 .هر للوفاة ان وجدت وتنظٌم مرتسم للمكانالظا
اذا اخبر حاكم التحقٌق بجناٌة مشهودة وجب علٌه ان ٌبادل باالنتقال الى محل الحادثة كلما كان  –جـ 

 .ذلك ممكناً التخاذ االجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة )ب( وان ٌخبر االدعاء العام بذلك

 52مادة 
ن الذي وقعت فٌه الجرٌمة كلها او جزء منها او أي فعل متمم لها او ٌحدد اختصاص التحقٌق بالمكا –أ 

اٌة نتٌجة ترتبت علٌها او فعل ٌكون جزءاً من جرٌمة مركبة او مستمرة او متتابعة او من جرابم العادة 
 كما ٌحدد بالمكان الذي وجد المجنً علٌه فٌه او وجد فٌه المال الذي ارتكبت الجرٌمة بشؤنه بعد نقله الٌه

 .بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها
اذا وقعت الجرٌمة خارج العراق فٌجرى التحقٌق فٌها من قبل احد حكام التحقٌق ٌندبه لذلك وزٌر  –ب 

 .العدل
اذا تبٌن لحاكم التحقٌق انه ؼٌر مختص بالتحقٌق فً الجرٌمة فله ان ٌحٌل االوراق التحقٌقٌة الى  –جـ 

 .(فقرة )أحاكم التحقٌق المختص بمقتضى ال
اذا تراءى لحاكم التحقٌق الذي احٌلت الٌه االوراق انه ؼٌر مختص بالتحقٌق فٌها فعلٌه ان ٌعرض  –د 

االمر على محكمة التمٌٌز مع بٌان االسباب لتصدر قرارها بتعٌٌن الحاكم المختص على وجه االستعجال. 
 .وعلٌه ان ٌستمر فً التحقٌق حتى تفصل محكمة التمٌٌز فً الموضوع

 .(ال تكون اجراءات حاكم التحقٌق وال قراراته باطلة بسبب صدورها خالفاً ألحكام الفقرة )أ –هـ 

 5المحتوى 

 
 50مادة 

اذا قدمت شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتٌن مختصتٌن او اكثر من جهات التحقٌق وجب احالة  –أ 
 .ر اوالً االوراق التحقٌقٌة الى الجهة التً قدمت الٌها الشكوى او االخبا

اذا تعدد المتهمون فً جرٌمة وقدمت الشكوى او االخبار ضد بعضهم الى جهة تحقٌق مختصة  –ب 
وقدمت ضد اآلخرٌن الى جهة تحقٌق مختصة اخرى وجب احالة االوراق التحقٌقٌة الى الجهة التً قدمت 

 .الٌها الشكوى او االخبار اوالً 

 55مادة 
جهتٌن او اكثر من جهات التحقٌق فٌحال هذا التنازع الى محكمة اذا وقع تنازع فً االختصاص بٌن  –أ 

 .التمٌٌز لتصدر قراراً بتعٌٌن الجهة المختصة
ٌجوز نقل الدعوى من اختصاص حاكم تحقٌق الى اختصاص حاكم تحقٌق آخر بؤمر من وزٌر  –ب 

تضت ذلك ظروؾ العدل او قرار من محكمة التمٌٌز او من محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اق
 .االمن او كان النقل ٌساعد على ظهور الحقٌقة

 56مادة 
لحاكم التحقٌق ان ٌنتقل الى أي مكان تقتضً مصلحة التحقٌق االنتقال الٌه داخل منطقة اختصاصه  –أ 

التخاذ أي اجراء من اجراءات التحقٌق. وله ان ٌنتقل الى أي مكان خارج منطقة اختصاصه اذا اقتضت 



قٌق ذلك. وٌكون له فً هذه الحالة سلطة القبض والتوقٌؾ والتفتٌش وسماع الشهود ضرورة التح
واستجواب المتهمٌن وذوي العالقة واالفراج واطالق السراح بكفالة او بدونها على ان ٌخبر حاكم 

 .التحقٌق فً المنطقة بما اتخذ من اجراءات فٌها
تحقٌق خارج منطقة اختصاص الحاكم فله ان اذا دعت الضرورة الى اتخاذ اجراء من اجراءات ال –ب 

ٌنٌب عنه حاكم التحقٌق فً تلك المنطقة للقٌام بهذا االجراء على ان ٌبٌن فً قرار االنابة االمور 
 .المطلوب القٌام بها

للحاكم المناب اذا خشً فوات الوقت ان ٌتخذ أي اجراء ٌتصل بما انٌب فٌه او ٌراه الزماً لظهور  –جـ 
 .الحقٌقة

 59ة ماد
للمتهم وللمشتكً وللمدعً بالحق المدنً وللمسإول مدنٌاً عن فعل المتهم ومكالبهم ان ٌحضروا  –أ 

اجراءات التحقٌق. وللحاكم او المحقق ان ٌمنع اٌاً منهم من الحضور اذا اقتضى االمر ذلك ألسباب 
رورة وال ٌجوز لهم ٌدونها فً المحضر على ان ٌبٌح لهم االطالع على التحقٌق بمجرد زوال هذه الض

 .الكالم اال اذا اذن لهم، واذا لم ٌؤذن وجب تدوٌن ذلك فً المحضر
ألي ممن تقدم تقدم ذكرهم ان ٌطلب على نفقته صوراً من االوراق واالفادات اال اذا رأي الحاكم ان  –ب 

 .اعطاءها ٌإثر على سٌر التحقٌق او سرٌته
 .ٌق اال اذا اذن الحاكم بذلكال ٌجوز لؽٌر من تقدم ذكرهم حضور التحق –جـ 

 الفصل الثانً
 الشهود سماع

 58مادة 
ٌشرع فً التحقٌق بتدوٌن افادة المشتكً او المخبر ثم شهادة المجنً علٌه وشهود االثبات اآلخرٌن ومن 
ٌطلب الخصوم سماع شهاداتهم. وكذلك شهادة من ٌتقدم من تلقاء نفسه لالدالء بمعلوماته اذا كانت تفٌد 

 .وشهادة االشخاص الذٌن ٌصل الى علم الحاكم او المحقق ان لهم معلومات تتعلق بالحادث التحقٌق

 57مادة 
ٌدعى الشهود من قبل الحاكم او المحقق للحضور اثناء التحقٌق بورقة تكلٌؾ بالحضور تبلػ الٌهم  –أ 

آخر ٌكلؾ بذلك  بواسطة الشرطة او احد المستخدمٌن فً الدارة التً اصدرتها او المختار او أي شخص
 .طبقاً للقانون. وٌجوز تبلٌػ منتسبً المصالح الحكومٌة والدوابر الرسمٌة وشبه الرسمٌة بواسطة دوابرهم

 .ٌجوز فً الجرابم المشهودة دعوة الشهود شفوٌاً  –ب 
لحاكم التحقٌق ان ٌصدر امراً بالقبض على الشاهد المتخلؾ عن الحضور واحضاره جبراً ألداء  –جـ 

 .ةالشهاد

 62مادة 
ٌسؤل الشاهد عن اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعالقته بالمتهم والمجنً علٌه والمشتكً  –أ 

 .والمدعً بالحق المدنً
ٌحلؾ الشاهد الذي اتم الخامسة عشرة قبل اداء شهادته ٌمٌناً بان ٌشهد بالحق. اما من لم ٌتم السن  –ب 

 .من ؼٌر ٌمٌن المذكورة فٌجوز سماعه على سبٌل االستدالل
 .ٌجوز سماع المشتكً والمدعً بالحق المدنً كشاهد وتحلٌفه الٌمٌن –جـ 

 61مادة 
تإدى الشهادة شفاهاً وٌجوز االذن للشاهد باالستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبٌعة الشهادة  –أ 

 .ذلك
 .دة ان كان ال ٌستطٌع الكتابةلمن ال قدرة له على الكالم ان ٌدلً بشهادته كتابة او باالشارة المعهو –ب 
اذا كان الشاهد ال ٌفهم اللؽة التً ٌجرى بها التحقٌق او كان اصم او ابكم جاز تعٌٌن من ٌترجم  –جـ 

 .اقواله او اشاراته بعد تحلٌفه الٌمٌن بانً ترجم بصدق وامانة
 .ٌدون الحاكم الشهادات المهمة فً الجناٌات –د 

 



 6المحتوى 

 
 63مادة 

 .كل شاهد على انفراد وتجوز مواجهو الشهود ببعضهم وبالمتهمتسمع شهادة 

 62مادة 
تدون اقوال الشاهد فً محضر التحقٌق دون شطب فً الكتابة او تعدٌل او اضافة وٌوقع الشاهد  –أ 

علٌها عند االنتهاء منها بعد قراءتها من قبله او تالوتها علٌه فً حالة جهله القراءة ثم توقع ممن قام 
 .ا وال ٌعتد بؤي تصحٌح او تؽٌٌر فٌها اال اذا وقع علٌه الحاكم او المحقق والشاهدبتدوٌنه

للمتهم وباقً الخصوم ابداء مالحظاتهم على الشهادة، ولهم ان ٌطلبوا اعادة سإال الشاهد او سماع  –ب 
لى تؤخٌر شهود آخرٌن عن وقابع اخرى ٌذكرونها اال اذا رأى الحاكم ان الطلب تتعذر اجابته او ٌإدي ا

 .التحقٌق بال مبرر او تضلٌل العدالة

 60مادة 
ال ٌجوز توجٌه أي سإال الى الشاهد اال باذن الحاكم او المحقق وال ٌجوز توجٌه اسبلة الٌه ؼٌر  –أ 

متعلقة بالدعوى او اسبلة فٌها مساس بالؽٌر وال توجٌه كالم الى الشاهد تصرٌحاً او تلمٌحاً او توجٌه 
 .علٌه تخوٌفه او اضطراب افكارهاشارة مما ٌنبنً 

ال ٌجوز منع الشاهد من االدالء بالشهادة التً ٌرؼب فٌها وال مقاطعته اثناء ادابها اال اذا استرسل  –ب 
 .فً ذكر وقابع ؼٌر متعلقة بالدعوى او وقابع فٌها مساس بالؽٌر او مخلفة باآلداب او االمن

 65مادة 
ر التحقٌق ما ٌالحظه على الشاهد مما ٌإثر على اهلٌته ألداء على الحاكم او المحقق ان ٌثبت فً محض

 .الشهادة او تحملها بسبب سنه او حالته الجسمٌة او العقلٌة او النفسٌة

 66مادة 
ٌقدر الحاكم بناء على طلب الشاهد مصارٌؾ سفره والنفقات الضرورٌة التً استلزمها وجوده بعٌداً عن 

 .بسبب ذلك وٌؤمر بصرفها على حساب الخزٌنة محل اقامته واالجور التً حرم منها

 69مادة 
اذا كان الشاهد مرٌضاً او كان لدٌه ما ٌمنعه من الحضور فعلى الحاكم او المحقق االنتقال الى محله 

 .لتدوٌن شهادته

 68مادة 
 ال ٌكون احد الزوجٌن شاهداً على الزوج اآلخر ما لم ٌكن متهماً بالزنا او بجرٌمة ضد شخصه او –أ 

 .ماله او ضد ولد احدهما
ال ٌكون الاصل شاهداً على فرعه وال الفرع شاهداً على اصله ما لم ٌكن متهماً بجرٌمة ضد  –ب 

 .شخصه او ماله
ٌجوز ان ٌكون احد االشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع لآلخر وٌهدر من الشهادة الجزء الذي  –جـ 

 .ٌإدي الى ادانة المتهم

 الفصل الثالث
 براءندب الخ

 67مادة 
ٌجوز للحاكم او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان ٌندب خبٌراً او اكثر البداء  –أ 

 .الرأي فً ما له صلة بالجرٌمة التً ٌجرى التحقٌق فٌها
 .لحاكم التحقٌق او المحقق ان ٌحضر عند مباشرة الخبٌر عمله –ب 
 .لها الخزٌنة على ان ال ٌؽالى فً مقدارهاللحاكم ان ٌقدر اجوراً للخبٌر تتحم –جـ 



 92مادة 
لحاكم التحقٌق او المحقق ان ٌرؼم المتهم او المجنً علٌه فً جناٌة او جنحة على التمكٌن من الكشؾ 
على جسمه واخذ تصوٌره الشمسً او بصمة اصابعه او قلٌل من دمه او شعره او اظافره او ؼٌر ذلك 

الالزم علٌها ٌجب بقدر االمكان ان ٌكون الكشؾ على جسم األنثى  مما ٌفٌد التحقٌق الجراء الفحص
 ,بواسطة أنثى كذلك

 91مادة 
لحاكم التحقٌق اذا اقتضى الحال ان ٌؤذن بفتح قبر للكشؾ على جثة مٌت بواسطة خبٌر او طبٌب مختص 

 .بحضور من ٌمكن حضوره من ذوي العالقة لمعرفة سبب الوفاة

 الفصل الرابع
 التفتٌش

 93مادة 
ال ٌجوز تفتٌش أي شخص او دخول او تفتٌش منزله او أي محل تحت حٌازته اال فً االحوال  –أ 

 .المبٌنة فً القانون
ٌقوم بالتفتٌش حاكم التحقٌق او المحقق او عضو الضبط القضابً بؤمر من الحاكم او منً خوله  –ب 

 .القانون اجراءه

 92مادة 
تفتٌش منزله او أي مكان تحت حٌازته اال بناء على امر ال ٌجوز تفتٌش أي شخص او دخول او  –أ 

 .صادر من سلطة مختصة قانوناً 
ٌجوز تفتٌش أي مكان دون مراعاة الشروط السابقة فً حالة طلب المساعدة ممن ٌكون فً داخله  –ب 

 .او حدوث حرٌق او ؼرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة

 9المحتوى 
 90مادة 

تحقٌق وجود اشٌاء او اوراق تفٌد التحقٌق لدى شخص فله ان ٌؤمره كتابة بتقدٌمها فً اذا تراءى لحاكم ال
مٌعاد معٌن واذا اعتقد انه لن ٌمتثل لهذا االمر او انه ٌخشى تهرٌبها فله ان ٌقرر اجراء التفتٌش وفقاً 

 .للمواد التالٌة

 95مادة 
خر فً حٌازته اذا كان متهماً بارتكاب لحاكم التحقٌق ان ٌقرر تفتٌش أي شخص او منزله او أي مكان آ

جرٌمة وكان من المحتمل ان ٌسفر التفتٌش عن وجود اوراق او اسلحة او آالت او وجود اشخاص 
 .اشتركوا فً الجرٌمة او حجزوا بؽٌر حق

 96مادة 
وق اذا تراءى لحاكم التحقٌق بناء على اخبار او قرٌنة ان مسكناً او أي مكان آخر ٌستعمل لحفظ مال مسر

او بٌعه او توجد فٌه اشٌاء ارتكبت بها او علٌها جرٌمة او ٌوجد فٌها شخص محجوز بؽٌر حق او 
شخص ارتكب جرٌمة فله ان ٌقرر تفتٌش ذلك المكان وٌتخذ االجراءات القانونٌة بشؤن تلك االموال 

 .واالشخاص سواء كان المكان تحت حٌازة المتهم ام حٌازة ؼٌره

 99مادة 
ش ان ٌفتش أي شخص موجود فً المكان ٌشتبه به فً انه ٌخفً شٌباً ٌجرى من اجله للقابم بالتفتٌ

 .التفتٌش

 98مادة 
ال ٌجوز التفتٌش اال بحثاً عن االشٌاء التً اجرى التفتٌش من اجلها فإذا ظهر عرضاً اثناء التفتٌش وجود 

 .اً ما ٌشكل فً ذاته جرٌمة او ما ٌفٌد فً الكشؾ عن جرٌمة اخرى جاز ضبطه اٌض



 97مادة 
للمحقق او لعضو الضبط القضابً ان ٌفتش المقبوض علٌه فً االحوال التً ٌجوز له فٌها القبض علٌه 

قانوناً. وٌجوز له فً حالة وقوع جناٌة او جنحة عمدٌة مشهودة ان ٌفتش منزل المتهم او أي مكان تحت 
شؾ الحقٌقة اذا اتضح له من قرٌنة حٌازته وٌضبط فٌه االشخاص او االوراق او االشٌاء التً تفٌد فً ك

 .قوٌة انها موجودة فٌها

 82مادة 
اذا كان المراد تفتٌشه انثى فال ٌجوز تفتٌشها اال بواسطة انثى ٌندبها لذلك القابم بالتفتٌش بعد تدوٌن 

 .هوٌتها فً المحضر

 81مادة 
بالتفتٌش من اداء واجبه واذا على الشخص المطلوب تفتٌشه او تفتٌش مكانه طبقاً للقانون ان ٌمكن للقابم 

 .امتنع عن ذلك للقابم بالتفتٌش ان ٌجرى التفتٌش عنوة او ٌطلب مساعدة الشرطة

 83مادة 
ٌجرى التفتٌش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل ان وجد وبحضور شاهدٌن مع المختار او من 

مان التفتٌش ومكانه واالشٌاء ٌقوم مقامه. وٌنظم القابم بالتفتٌش محضراً ٌدون فٌه اجراءاته وز
المضبوطة واوصافها واسماء االشخاص الموجودٌن فً المحل ومالحظات المتهم وذوي العالقة بشؤن 

كل ذلك واسماء الشهود وٌوقع علٌه المتهم وصاحب المكان والشخص الذي جرى تفتٌشه والحاضرون. 
ورة من المحضر الى المتهم وذوي وٌذكر فً المحضر امتناع من لم ٌوقع منهم وٌعطى عند الطلب ص

 .العالقة كما تعطى صور من الرسابل او االوراق الى اصحابها اذا لم ٌكن فً ذلك ضرر بالتحقٌق

 82مادة 
على القابم بالتفتٌش ان ٌضع االختام على االماكن واالشٌاء التً ٌكون فٌها آثار تفٌد فً كشؾ الحقٌقة 

هذه االختام اال بقرار من الحاكم وبحضور المتهم وحابز المكان وان ٌقٌم حراساً علٌها. وال ٌجوز فض 
 .ومن ضبطت عنده هذه االشٌاء فإذا دعً احدهم ولم ٌحضر هو او من ٌنوب عنه جاز فضها فً ؼٌابه

 80مادة 
اذا كان بٌن االشٌاء فً المكان الذي جرى تفتٌشه رسابل او اوراق او اشٌاء شخصٌة اخرى فال  –أ 

 .علٌها ؼٌر من قام بالتفتٌش والحاكم والمحقق وممثل االدعاء العامٌجوز ان ٌطلع 
اذا كانت االشٌاء المضبوطة اوراقاً مختومة او مؽلقة بؤٌة طرٌقة كانت فال ٌجب لؽٌر حاكم التحقٌق  –ب 

او المحقق فضها واالطالع علٌها على ان ٌكون ذلك بحضور المتهم وذوي العالقة بها قدر االمكان. وله 
 .عٌدها الى صاحبها ان لم تظهر لها عالقة بالدعوىان ٌ

 85مادة 
على من ٌنفذ امراً بالتفتٌش خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره ان ٌراجع قبل تنفٌذه حاكم 

التحقٌق الذي ٌراد تنفٌذ االمر فً منطقة اختصاصه وان ٌعمل بإرشاده. وله فً الحاالت المستعجلة ان 
 .ثم ٌخبر حاكم التحقٌق فً المنطق ٌنفذ االمر على الفور

 86مادة 
تقدم االعتراضات على اجراءات التفتٌش لدى حاكم التحقٌق. وعلى الحاكم ان ٌفصل فٌها على وجه 

 .السرعة

 8المحتوى 
 الباب الخامس

 طرق االجبار على الحضور
 الفصل االول

 التكلٌف بالحضور

 89مادة 
مسإول فً مركز الشرطة ان ٌصدر ورقة تكلٌؾ بالحضور للمحكمة ولحاكم التحقٌق او المحقق او ال



للمتهم او الشاهد او أي ذي عالقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختٌن ٌبٌن فٌهما الجهة التً 
اصدرتها واسم المكلؾ بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فٌهما ونوع 

 .ومادتها القانونٌةالجرٌمة التً ٌجرى التحقٌق فٌها 

 88مادة 
ٌفهم المكلؾ بالحضور بمضمون ورقة التكلٌؾ وٌإخذ توقٌعه على النسخة االصلٌة بإمضابه او بصمة 

إبهامه وتسلم الٌه النسخة االخرى وٌإشر على اصل الورقة بحصول التبلٌػ مع بٌان تارٌخه وساعته 
ه عن تسلم ورقة التكلٌؾ او كان ؼٌر قادر وٌوقها القابم بالتبلٌػ واذا امتنع الشخص المطلوب حضور

على التوقٌع فعلى القابم بالتبلٌػ ان ٌفهمه بمضمونها بحضور شاهدٌن وٌترك له النسخة االخرى بعد ان 
 .ٌشرح ذلك فً النسختٌن وٌوقعها مع الشاهدٌن

 87مادة 
التبلٌػ متسلم ورقة اذا تعذر تبلٌػ المكلؾ بالحضور فً محل سكنه او عمله وتحقق وجوده فً بلد  –أ 

التكلٌؾ بالحضور الى زوجه او من ٌكون ساكناً معه من اقاربه او اصهاره او الى من ٌعمل فً خدمته 
من البالؽٌن او الى احد المستخدمٌن فً محل عمله وٌوقع على النسخة االصلٌة من احد هإالء وتسلم له 

 .(88جراءات المبٌنة فً المادة )الصورة فؤن امتنع عن التوقٌع او كان عاجزاً عنه تتبع اال
اذا لم ٌجد القابم بالتبلٌػ احداً من هإالء فٌعلق نسخة من هذه الورقة على محل ظاهر من المسكن  –ب 

او محل العمل بعد التوقٌع علٌها منه ومن شاهدٌن على ان ٌشرح فً االصل والصورة ما اتخذ من 
 .اجراءات

 72مادة 
ن خارج العراق واالشخاص المعنوٌة بورقة التكلٌؾ بالحضور طبقا ٌجرى تبلٌػ االشخاص الموجودٌ

 .لالجراءات المبٌنة فً قانون المرافعات المدنٌة

 71مادة 
ترسل ورقة التكلٌؾ بالحضور لمن ٌكون خارج دابرة اختصاص الجهة التً اصدرتها الى الجهة التً 

 .ٌوجد فٌها لتبلٌؽها الٌه وفق القواعد المتقدمة

 نًالفصل الثا
 القبض

 73مادة 
ال ٌجوز القبض على أي شخص او توقٌفه اال بمقتضى امر صادر من حاكم او محكمة او فً االحوال 

 .التً ٌجٌز فٌها القانون ذلك

 72مادة 
ٌشتمل االمر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهوٌته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته 

ادة القانون المنطبقة علٌها وتارٌخ االمر وتوقٌع من اصدره وختم المحكمة ونوع الجرٌمة المسندة الٌه وم
وٌجب اضافة الى البٌانات المتقدمة ان ٌشتمل امر القبض على تكلٌؾ اعضاء الضبط القضابً وافراد 

 .الشرطة بالقبض على المتهم وارؼامه على الحضور فً الحال اذا رفض ذلك طوعاً 

 70مادة 
نافذ المفعول فً جمٌع انحاء العراق وواجب التنفٌذ ممن وجه الٌه وٌظل سارٌاً  ٌكون امر القبض –أ 

 .حتى ٌتم تنفٌذه او الؽاإه ممن اصدره او من سلطة اعلى منه مخولة قانوناً 
ٌجب اطالع الشخص المطلوب على االمر الصادر بالقبض علٌه ثم احضاره بعد التنفٌذ الى من  –ب 

 .اصدر االمر

 75مادة 
الذي اصدر امر القبض انً دون فٌه وجوب اطالق سراح المقبوض علٌه اذا قدم تعهداً كتابٌاً  للحاكم

بالحضور فً الوقت المعٌن مقترناً بكفالة ٌعٌنها الحاكم او بدون كفالة او تعهداً مقترناً باٌداع صندوق 



ع المال لزم اطالق سراحه. الدابرة المبلػ الذي ٌعٌنه الحاكم. ومتى قدم المقبوض علٌه هذا التعهد او اود
 .وعلى من وجه الٌه امر القبض ان ٌخبر الحاكم بما اتخذ من اجراءات

 76مادة 
اذا حضر امام الحاكم او المحقق شخص كان ٌنبؽً ان تصدر الٌه ورقة تكلٌؾ بالحضور او امر بالقبض 

المطلوب فإذا لم ٌحضر فللحاكم ان ٌطلب منه تحرٌر تعهد بكفٌل او بدونه بؤن ٌحضر امامه فً الوقت 
 .بدون عذر مشروع فللحاكم ان ٌصدر امراً بالقبض علٌه

 9المحتوى 

 
 79مادة 

اذا لم ٌحضر الشخص بعد تبلٌؽه بورقة التكلٌؾ بالحضور دون عذر مشروع او اذا خٌؾ هربه او تؤثٌره 
 .لٌهعلى سٌر التحقٌق او لم ٌكن له محل سكنى معٌن جاز للحاكم ان ٌصدر امراً بالقبض ع

 78مادة 
 .لكل حاكم ان ٌؤمر بالقبض على أي شخص ارتكب جرٌمة فً حضوره

 77مادة 
ٌحضر المتهم باصدار امر بالقبض اذا كانت الجرٌمة معاقباً علٌها بالحبس مدة تزٌد على سنة اال اذا 

ا استصوب الحاكم احضاره بورقة تكلٌؾ بالحضور، ؼٌر انه ال ٌجوز اصدار ورقة تكلٌؾ بالحضور اذ
 .كانت الجرٌمة معاقباً علٌها باالعدام او السجن المإبد

 122مادة 
اذا اقتضى تنفٌذ امر القبض خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره فعلى الشخص المكلؾ بتنفٌذه 

ان ٌقدمه الى الحاكم الذي ٌنفذ االمر فً منطقته للتؤشٌر علٌه بالتنفٌذ اال اذا اعتقد ان ذلك ٌفوت علٌه 
 .القبض على الشخص المطلوبفرصة 

 121مادة 
اذا نفذ االمر بالقبض خارج منطقة اختصاص الحاكم الذي اصدره وكان االمر خالٌاً من جواز  –أ 

( فعلى الحاكم توقٌفه وارساله مخفوراً 75اطالق سراح المتهم بتعهد او بكفالة مما نص علٌه فً المادة )
 .الى الحاكم الذي اصدر ذلك االمر

( 75لم تقبل الكفالة التً قدمها المتهم او عجز عن تقدٌم التعهد حسب ما نص علٌه فً المادة ) اذا –ب 
 .فعلى الحاكم توقٌفه وارساله مخفوراً الى الحاكم الذي اصدر امر القبض

 123مادة 
لكل شخص ولو بؽٌر امر من السلطات المختصة ان ٌقبض على أي متهم بجناٌة او جنحة فً احدى  –أ 

 – : ت اآلتٌةالحاال
 .اذا كانت الجرٌمة مشهودة – 1
 .اذا كان قد فر بعض القبض علٌه قانوناً  – 2
 .اذا كان قد حكم علٌه ؼٌاباً بعقوبة مقٌدة للحرٌة – 3

لكل شخص ولو بؽٌر امر من السلطات المختصة ان ٌقبض على كل من وجد فً محل عام ؾ  –ب 
 .فاقداً صوابهٌحالة سكر بٌن واختال واحدث شؽباً او كان 

 122مادة 
على كل فرد من افراد الشرطة او عضو من اعضاء الضبط القضابً ان ٌقبض على أي من االشخاص 

 – : اآلتً بٌانهم
 .كل شخص صدر امر بالقبض علٌه من سلطة مختصة – 1
 .كل من كان حامالً سالحاً ظاهراً او مخبؤ خالفاً ألحكام القانون – 2
 .معقولة انه ارتكب جناٌة او جنحة عمدٌة ولم ٌكن له محل اقامة معٌنكل شخص ظن ألسباب  – 3
 .كل من تعرض ألحد اعضاء الضبط القضابً او أي مكلؾ بخدمة عامة فً اداء واجبه – 4



 120مادة 
على كل شخص ان ٌعاون السلطات المختصة فً القبض على من ٌجٌز القانون القبض علٌه متى طلب 

 .ان قادراً علٌهامنه بذل هذه المعونة وك

 125مادة 
على من وجه الٌه امر بالقبض وعلى كل شخص مكلؾ بالقبض فً الجرٌمة المشهودة ان ٌالحق المتهم 
فً سبٌل القبض علٌه واذا اشتبه فً وجوده او اختفابه فً مكان ما طلب ممن ٌكون فً هذا المكان ان 

لقبض علٌه، واذا امتنع جاز له ان ٌدخل المكان ٌسلمه الٌه او ٌقدم له كافة التسهٌالت التً تمكنه من ا
 .عنوة واي مكان لجؤ الٌه المتهم اثناء مطاردته لؽرض القبض علٌه

 126مادة 
( ان ٌحضر المقبوض علٌه الى اقرب 122( و)123على كل من قبض على شخص وفق المادتٌن )

القضابً ان ٌسلمه الى مركز للشرطة او ٌسلمه الى احد اعضاء الضبط القضابً وعلى عضو الضبط 
مركز الشرطة واذا تبٌن للمسإول فً مركز الشرطة ان امراً بالقبض سبق صدوره على الشخص 

المذكور فعلٌه ان ٌحضره امام من اصدر االمر اما اذا تبٌن انه ارتكب جرٌمة فعلٌه اتخاذ االجراءات 
 .جراءات فعلٌه اخالء سبٌله حاالً القانونٌة بشؤنه واذا تبٌن انه لم ٌرتكب ما ٌستوجب اتخاذ هذه اال

 129مادة 
لكل من قبض قانوناً على شخص ان ٌجرده من االسلحة التً ٌحملها وعلٌه ان ٌسلمها فً الحال الى من 

 .اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى أي فرد من افراد الشرطة

 128مادة 
وز لمن كان مؤذوناً بالقبض علٌه قانوناً ان ٌستعمل القوة اذا قاوم المتهم القبض علٌه او حاول الهرب فٌج

المناسبة التً تمكنه من القبض علٌه وتحول دون هربه على ان ال ٌإدي ذلك بؤٌة حال الى موته ما لم 
 .ٌكن متهماً بجرٌمة معاقب علٌها باالعدام او بالسجن المإبد

 11المحتوى 
 الفصل الثالث

 توقٌف المتهم واخالء سبٌله

 127دة ما
اذا كان الشخص المقبوض علٌه متهماً بجرٌمة معاقب علٌها بالحبس مدة تزٌد على ثالث سنوات او  –أ 

بالسجن المإقت او المإبد فللحاكم ان ٌؤمر بتوقٌفه مدة ال تزٌد على خمسة عشر ٌوماً ؾ ٌكل مرة او 
ى طلب منه ذلك اذا ٌقرر اطالق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بؤن ٌحضر مت
 .وجد الحاكم ان اطالق سراح المتهم ال ٌإدي الى هروبه وال ٌضر بسٌر التحقٌق

ٌجب توقٌؾ المقبوض علٌه اذا كان متهماً بجرٌمة معاقب علٌها باالعدام وتمدٌد توقٌفه كلما  –ب 
قرار فاصل اقتضت ذلك ضرورة التحقٌق مع مراعاة المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( حتى ٌصدر 

 .بشؤنه من حاكم التحقٌق او المحكمة الجزابٌة بعد انتهاء التحقٌق االبتدابً او القضابً او المحاكمة
ال ٌجوز ان ٌزٌد مجموع مدد التوقٌؾ على ربع الحد االقصى للعقوبة وال ٌزٌد بؤٌة حال على ستة  –جـ 

الحاكم عرض االمر على محكمة اشهر واذا اقتضى الحال تمدٌد التوقٌؾ اكثر من ستة اشهر فعلى 
الجزاء الكبرى لتؤذن له بتمدٌد التوقٌؾ مدة مناسبة على ان ال تتجاوز ربع الحد االقصى للعقوبة او تقر 

 .(اطالق سراحه بكفالة او بونها مع مراعاة الفقرة )ب

 112مادة 
اقل او بالؽرامة فعلى اذا كان المقبوض علٌه متهماً بجرٌمة معاقب علٌها بالحبس مدة ثالث سنوات  –أ 

الحاكم ان ٌطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها ما لم ٌر ان اطالق سراحه ٌضر بسٌر التحقٌق او 
 .ٌإدي الى هروبه

 .اذا كان المقبوض علٌه متهماً بمخالفة فال ٌجوز توقٌفه اال اذا لم ٌكن له محل اقامة معٌن –ب 

 111مادة 
لتوقٌؾ ان ٌقرر اطالق سراح المتهم بتعهد مقرون بكفالة او بدونها قبل للحاكم الذي اصدر القرار با



( كما ان له اعادة توقٌفه اذا اقتضت ضرورة 127انتهاء مدة التوقٌؾ مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة )
 .التحقٌق ذلك

 113مادة 
ٌات. اما الجنح فعلٌه ان على المحقق فً االماكن النابٌة عن مركز دارة الحاكم ان ٌوقؾ المتهم فً الجنا

ٌطلق سراح المتهم فٌها بكفالة وعلٌه فً جمٌع االحوال ان ٌعرض االمر على الحاكم بؤسرع وسٌلة 
 .ممكنة وٌنفذ ما ٌقرره فً ذلك

 112مادة 
ٌشتمل االمر بالتوقٌؾ على اسم الشخص الموقوؾ وشهرته ولقبه والمادة الموقوؾ بمقتضاها وتارٌخ 

 .رٌخ انتهابه وٌوقع علٌه الحاكم الذي اصدره وٌختم بختم المحكمةابتداء التوقٌؾ وتا

 110مادة 
 .ٌحدد مبلػ التعهد او الكفالة تبعاً لظروؾ كل قضٌة على ان ٌكون مناسباً لنوع الجرٌمة وحالة المتهم –أ 

ى دفع تقبل الكفالة اذا اقتنع الحاكم او المحقق او المسإول فً مركز الشرطة باقتدار الكفٌل عل –ب 
 .مبلؽها

 .ٌقبل من المتهم او الكفٌل مبلػ التعهد او الكفالة نقداً وٌودع فً صندوق المحكمة او مركز الشرطة –جـ 

 115مادة 
متى قدم التعهد او الكفالة او المبلػ النقدي اخلً سبٌل المتهم فً الحال ما لم ٌكن موقوفاً عن جرٌمة 

 .اخرى

 116مادة 
الكفالة بظهور ضعؾ فً اقتدار الكفٌل او ؼش منه او ظهور خطؤ فً الكفالة  اذا توفً الكفٌل او اختلت

او ؼٌر ذلك مما ٌخل بصحتها او اصبح الكفٌل ؼٌر قادر على الوفاء بها فللحاكم ان ٌصدر امراً بالقبض 
 .على المتهم او ٌكلفه بتقدٌم كفالة اخرى فان لم ٌقدمها قرر توقٌفه

 119مادة 
ه من الكفاءة على ان ٌحصر مكفوله امام الحاكم او ٌسلمه الى مركز الشرطة للكفٌل ان ٌطلب اعفاء

 .وعندبذ ٌصدر الحاكم قراراً بالؽاء الكفالة وله ان ٌقرر توقٌؾ المتهم ما لم ٌقدم كفالة اخرى

 118مادة 
 .ٌعفى التعهد والكفالة من رسم الطابع والمصارٌؾ االخرى

 117مادة 
و الكفٌل بكفالته فٌحال على محكمة الجزاء بقرار من حاكم التحقٌق او اذا اخل المتهم بتعهده ا –أ 

المحكمة الجزابٌة لتحصٌل المبلػ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصٌل المبلػ كله او بعضه 
حسب ظروؾ كل قضٌة او ان تعفٌه منه اذا كان االخالل لسبب اضطراري او تقرر تحصٌله مقسطاً 

( او حجز امواله وبٌعها وفق 110نة واحدة او حز المبلػ المودع نقداً بمقتضى المادة )لمدة ال تتجاوز س
قانون التنفٌذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى ربٌس التنفٌذ الستٌفاء المبلػ المحكوم به من ثمنها مع 

 .مراعاة احكام القوانٌن االخرى فً ما ال ٌجوز حجزه وبٌعه منها
لثمن المتحصل من بٌع االموال لسداد المبلػ او اذا لم توجد اموال ٌجوز حجزها او اذا اذا لم ٌكؾ ا –ب 

امتنع من صدر القرار بتحصٌل المبلػ منه عن بٌان تسوٌة مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة ال 
 .تتجاوز ستة اشهر

 .ٌصادر المبلػ المحجوز او المحصل وٌقٌد اٌراداً للخزٌنة –جـ 
صادر المبلػ المودع بسبب عدم االخالل بالتعهد او الكفالة فٌرد الى صاحبه بعد اكتساب اذا لم ٌ –د 

 .القرار ببراءة المتهم او عدم مسإولٌته او االفراج او رفض الشكوى عند درجة البتات

 132مادة 
 .اذا توفى المتهم تقؾ االجراءات ضده وضد كفٌله عن االخالل بالتعهد او الكفالة –أ 

 .توفى الكفٌل تقؾ االجراءات ضده عن االخالل بالكفالةاذا  –ب 



تقؾ اجراءات الحجز والبٌع وتحصٌل االقساط الباقً فً االحوال المذكورة فً الفقرتٌن السابقتٌن  –جـ 
 .وتبرأ الذمة من المبالػ التً لم ٌتم تحصٌلها

 11المحتوى 
 الفصل الرابع

 حجز اموال المتهم الهارب

 131مادة 
ر امر بالقبض على متهم بارتكاب جناٌة وتعذر تنفٌذه فلحاكم التحقٌق وللمحكمة الجزابٌة اذا صد –أ 

اصدار قرار بحجز امواله المنقولة وؼٌر المنقولة. وبعد تنفٌذه ترسل االوراق الى محكمة الجزاء الكبرى 
اعة طرق النشر فورا فإذا اٌدته تصدر السلطة التً قررت الحجز بٌاناً ٌنشر فً الصحؾ المحلٌة واالذ

حسب ما تنسبه ٌذكر فٌه اسم المتهم والجرٌمة المسندة الٌه واالموال المحجوزة وٌطلب الٌه تسلٌم نفسه 
الى اقرب مركز للسلطة خالل ثالثٌن ٌوماً، كما ٌطلب الى كل من علم بوجود المتهم ان ٌخبر عنه اقرب 

 .جزاء الكبرىمركز للشرطة وٌرفع الحجز فً حالة عدم تؤٌٌده من محكمة ال
واذا كان قرار الحجز صادراً من محكمة الجزاء الكبرى فٌنفذ وٌصدر البٌان دون حاجة لتؤٌٌد الحجز من 

 .مرجع آخر
اذا لم ٌسلم المتهم نفسه خالل المدة المذكورة تقرر السلطة التً اصدرت قرار الحجز اٌداع االموال  –ب 

اشرافها وتسلٌم االموال ؼٌر المنقولة الى مدٌرٌة  المنقولة لدى حارس قضابً لحفظها وادارتها تحت
اموال القاصرٌن لتدٌرها باعتبارها ماالً عابداً لؽابب. وتبقى االموال المحجوزة بهذه الصفة حتى ٌثبت 
موت المتهم حقٌقة او حكماً او ٌكتسب القرار ببراءته او عدم مسإولٌته او االفراج او رفض الشكوى 

 .بذ ترد الٌه او الى من ٌستحق ملكٌتها من بعدهعنه درجة البتات، وعند
اذا كان المال المحجوز مما ٌتسارع الٌه الفساد او كانت نفقة حفظه كثٌرة او رأت السلطة التً  –جـ 

اصدرت قرار الحجز ان بٌعه انفع لصاحبه فٌباع وفق قانون التنفٌذ بناء على مذكرة تحررها الى ربٌس 
 .التنفٌذ

م نفسه او قبض علٌه ردت الٌه امواله المحجوزة وصافً رٌعها او الثمن الصافً لما اذا سلم المته –د 
 .بٌع منها

ٌعطى لمن كان المتهم الهارب مكلفاً باالنفاق علٌه شرعاً او قانوناً نفقة شهرٌة من امواله المحجوزة  –هـ 
 .صدرت قرار الحجزتتناسب مع النفقة التً كانت تكفٌه قبل الحجز وذلك بقرار من السلطة الٌت ا

 133مادة 
اذا راجع شخص السلطة التً اصدرت قرار الحجز مدعٌاً ملكٌته لمال محجوز وقدم ادلة كافٌة الثبات 

ذلك تقرر السلطة تسلٌم المال واذا ردت طلبه فان له الحق فً اقامة دعوى االستحقاق فً المحكمة 
 .لردالمدنٌة ولو لم ٌراجع طرق الطعن القانونٌة على قرار ا

 الفصل الخامس
 استجواب المتهم

 132مادة 
على حاكم التحقٌق او المحقق ان ٌستجوب المتهم خالل اربع وعشرٌن ساعة من حضوره بعد التثبت من 
شخصٌته واحاطته علماً بالجرٌمة المنسوبة الٌه. وٌدون اقواله بشؤنها مع بٌان ما لدٌه من ادلة لنفٌها عنه 

 .م فٌما ٌراه الزماً الستجالء الحقٌقةوله ان ٌعٌد استجواب المته

 130مادة 
للمتهم الحق فً ان ٌبدي اقواله فً أي وقت بعد سماع اقوال أي شاهد وان ٌناقشه او ٌطلب استدعاءه 

 .لهذا الؽرض

 135مادة 
 .اذا تبٌن ان للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما



 136مادة 
 .الٌمٌن اال اذا كان فً مقام الشهادة على ؼٌره من المتهمٌن ال ٌحلؾ المتهم –أ 

 .ال ٌجبر المتهم على االجابة على االسبلة التً توجه الٌه –ب 

 139مادة 
ال ٌجوز استعمال اٌة وسٌلة ؼٌر مشروعة للتؤثٌر على المتهم للحصول على اقراره. وٌعتبر من الوسابل 

باالٌذاء واالؼراء والوعد والوعٌد والتؤثٌر النفسً واستعمال ؼٌر المشروعة اساءة المعاملة والتهدٌد 
 .المخدرات والمسكرات والعقاقٌر

 138مادة 
تدون فً المحضر اقوال المتهم من قبل الحاكم او المحقق وٌوقعها المتهم والحاكم او المحقق واذا  –أ 

 .امتنع المتهم عن التوقٌع فٌثبت ذلك فً المحضر
المتهم اقراراً بارتكابه الجرٌمة فعلى الحاكم تدوٌنها بنفسه وتالوتها علٌه بعد اذا تضمنت افادة  –ب 

الفراغ منها، ثم ٌوقعها الحاكم والمتهم. واذا رؼب المتهم فً تدوٌن افادته بخطه فعلى الحاكم ان ٌمكنه 
 .المحضر من تدوٌنها على ان ٌتم ذلك بحضور الحاكم، ثم ٌوقعها الحاكم والمتهم بعد ان ٌثبت ذلك فً

تدون فً المحضر الشهادات التً طلب المتهم استماعها لنفً الجرٌمة عنه وٌحقق فً االدلة  –جـ 
االخرى التً قدمها اال اذا ظهر للحاكم ان طلب المتهم ٌتعذر تنفٌذه او انه ٌقصد به تؤخٌر سٌر التحقٌق 

 .بال مبرر او تضلٌل القضاء

 137مادة 
عفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى ألسباب ٌدونها فً المحضر على أي لحاكم التحقٌق ان ٌعرض ال –أ 

متهم بجناٌة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبٌها اآلخرٌن بشرط ان ٌقدم المتهم بٌاناً صحٌحاً كامالً 
 .عنها، فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهماً حتى ٌصدر القرار فً الدعوى

المتهم البٌان الصحٌح الكامل سواء كان ذلك باخفابه عمداً أي امر ذي اهمٌة او بادالبه  اذا لم ٌقدم –ب 
بؤقوال كاذبة ٌسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجزاء الكبرى وتتخذ ضده االجراءات عن الجرٌمة 

 .لٌالً عنهالتً عرض علٌه العفو عنها او اٌة جرٌمة اخرى مرتبطة بها. وتعتبر اقواله التً ابداها د
اذا وجدت المحكمة الكبرى ان البٌان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو علٌه صحٌح كامل  –جـ 

 .فتقرر وقؾ االجراءات القانونٌة ضده نهابٌاً واخالء سبٌله

 12المحتوى 
 الفصل السادس
 التحقٌق قرارات الحاكم بعد انتهاء

 122مادة 
ال ٌعاقب علٌه القانون او ان المشتكً تنازل عن شواه وكانت اذا وجد حاكم التحقٌق ان الفعل  –أ 

الجرٌمة مما ٌجوز الصلح عنها دون موافقة الحاكم او ان المتهم ؼٌر مسإول قانوناً بسبب صؽر سنه 
 .فٌصدر الحاكم قراراً برفض الشكوى وؼلق الدعوى نهابٌاً 

لمحاكمة المتهم فٌصدر قراراً باحالته على  اذا كان الفعل معاقباً علٌه ووجد الحاكم ان االدلة تكفً –ب 
المحكمة المختصة. اما اذا كانت االدلة ال تكفً الحالته فٌصدر قراراً باالفراج عنه وؼلق الدعوى مإقتاً 

 .مع بٌان اسباب ذلك
اذا وجد الحاكم ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدراً فٌصدر قراراً بؽلق الدعوى  –جـ 

 .مإقتاً 
 .ٌخلى سبٌل المتهم الموقوؾ عند صدور القرار برفض الشكوى او االفراج عنه –د 

 .ٌخبر الحاكم االدعاء العام بالقرارات التً ٌصدرها بمقتضى هذه المادة –هـ 

 121مادة 
ٌبٌن فً قرار االحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجرٌمة المسندة الٌه ومكان وزمان 

دة القانون المنطبقة علٌها واسم المجنً علٌه واالدلة المتحصلة مع تارٌخ القرار وامضاء وقوعها وما
 .الحاكم وختم المحكمة



 123مادة 
 : اذا نسب الى متهم ارتكاب جرابم متعددة فتتخذ االجراءات ضده بدعوى واحدة فً االحوال اآلتٌة –أ 
– 

 .اذا كانت الجرابم ناتجة من فعل واحد – 1
 .كانت الجرابم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها ٌجمع بٌنها ؼرض واحداذا  – 2
اذا كانت الجرابم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنً علٌه نفسه ولو فً ازمان  – 3

 .مختلفة
اذا كانت الجرابم من نوع واحد ووقعت خالل سنة واحدة على مجنً علٌهم متعددٌن بشرط ان ال  – 4

 .ا على ثالث فً كل دعوىٌزٌد عدده
تعتبر الجرابم من نوع واحد اذا كانت معاقباً علٌها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من  –ب 

 .قانون واحد

 122مادة 
( فً دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلٌن ام 123تتخذ االجراءات بمقتضى المادة )

 .شركاء

 120مادة 
هم فً جناٌة على محكمة الجزاء الكبرى بدعوى ؼٌر موجزة وٌحال المتهم فً جنحة على ٌحال المت –أ 

محكمة الجزاء بدعوى ؼٌر موجزة ان كانت معاقباً علٌها بالحبس مدة تزٌد على ثالث سنوات وبدعوى 
 .موجزة او ؼٌر موجزة فً االحوال االخرى

 .الحاكم او امر من المحقق بدعوى موجزةٌحال المتهم فً مخالفة على محكمة الجزاء بقرار من  –ب 
ٌجب تدوٌن افادة المتهم قبل صدور القرار باالحالة بمقتضى الفقرة )ب( كما ٌجب اجراء التحقٌق  –جـ 

 .فً المخالفة اذا قرر الحاكم ذلك

 125مادة 
جبار على اذا لم ٌحضر المتهم امام حاكم التحقٌق او المحقق ولم ٌتسن القبض علٌه رؼم استنفاذ طرق اال

الحضور المنصوص علٌها فً هذا القانون او فر بعد القبض علٌه او توقٌفه وكانت االدلة تكفً الحالته 
 .على المحاكمة فٌصدر حاكم التحقٌق قراراً باحالته على المحكمة المختصة الجراء محاكمته ؼٌابٌاً 

 126مادة 
جزابٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون اال باذن ال تجوز احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم ال –أ 

من وزٌر العدل فً الجرابم الماسة بؤمن الدلة الخارجً او الداخلً وفً جرابم اهانة الحكومة او 
الوزارات او الهٌبات النٌابٌة او القوات المسلحة او شعار الدولة او علمها او الدول االجنبٌة او المنظمات 

ممثلٌها او علمها او شعارها الوطنً والجرابم الواقعة خارج العراق التً ٌعاقب  الدولٌة او رإسابها او
 .علٌها القانون العراقً

 

 13المحتوى 
 الكتاب الثالث
 المحاكمة
 الباب االول

 هاانواع المحاكم الجزائٌة واختصاصات

 129مادة 
المحاكم الجزابٌة هً محكمة الجزاء ومحكمة الجزاء الكبرى ومحكمة التمٌٌز وتختص هذه المحاكم  –أ 

 .بالنظر فً جمٌع الدعاوى الجزابٌة اال ما استثنً بنص خاص
ٌجوز منح الموظفٌن المدنٌٌن من ؼٌر الحكام سلطة حاكم جزاء بقرار من وزٌر العدل بناء على  –ب 

الوزٌر المختص لممارسة السلطات الجزابٌة المنصوص علٌها فً القوانٌن الخاصة التً  اقتراح من
 .تخول منحهم ذلك



 128مادة 
تختص محكمة الجزاء بالفصل فً دعاوى الجنح والمخالفات وٌجوز تخصٌصها بالفصل فً دعاوى  –أ 

 .الجنح وحدها او فً المخالفات وحدها
صل فً دعاوى الجناٌات وبالنظر فً دعاوى الجرابم االخرى تختص محكمة الجزاء الكبرى بالف –ب 

 .التً ٌنص علٌها القانون
تختص محكمة التمٌٌز بالنظر فً االحكام والقرارات الصادرة فً الجناٌات والجنح وفً القضاٌا  –جـ 

 .االخرى التً ٌنص علٌها القانون

 127مادة 
القضابً او المحاكمة فً الدعاوى المحالة بصورة اذا تراءى لمحكمة الجزاء بعد اجراءها التحقٌق  –أ 

ؼٌر موجزة او قبل ذلك بناء على تدقٌقها االوراق ان الفصل فً الدعوى الجزابٌة ٌخرج عن اختصاصها 
وٌدخل فً اختصاص محكمة الجزاء الكبرى فتقرر احالة المتهم علهٌا. واذا وجدت محكمة الجزاء 

ختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فٌها او تعٌدها الى الكبرى ان الفصل فً الدعوى داخل فً ا
 .محكمة الجزاء

اذا وجدت محكمة الجزاء الكبرى ان الفصل فً الدعوى المحالة علٌها من حاكم التحقٌق داخل فً  –ب 
 .اختصاص محكمة الجزاء فلها ان تفصل فٌها او تحٌل المتهم على محكمة الجزاء

 .كبرى باالحالة او االعادة واجب االتباعٌكون قرار محكمة الجزاء ال –جـ 

 102مادة 
اذا تبٌن لمحكمة الجزاء ان الجرٌمة التً تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجرٌمة اخرى تجرى 

محاكمة المتهم عنها فً محكمة جزابٌة اخرى فعلٌها ان تحٌل المتهم على تلك المحكمة قبل توجٌه التهمة 
بم المرتبطة. وٌتبع ذلك فً االحالة من محكمة جزاء كبرى الى محكمة او بعدها لمحاكمته عن الجرا

 .جزاء كبرى ؼٌرها

 101مادة 
( فً تحدٌد االختصاص المكانً فً المحاكمة وفً تنازع 55( و)50( و)52تطبق احكام المواد )

 .االختصاص المكانً بٌن المحاكم الجزابٌة

 103مادة 
ٌة الى اختصاص محكمة جزابٌة اخرى بنفس درجتها ٌجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزاب

بؤمر من وزٌر العدل او بقرار من محكمة التمٌٌز او محكمة الجزاء الكبرى ضمن منطقتها اذا اقتضت 
 .ذلك ظروؾ االمن او كان النقل ٌساعد على ظهور الحقٌقة

 الباب الثانً
 حضور المتهم وباقً الخصوم الى المحكمة

 102مادة 
حكمة عند ورود اضبارة الدعوى الٌها ان تعٌن ٌوماً للمحاكمة فٌها تخبر به االدعاء العام على الم –أ 

وتبلػ به المتهم وذوي العالقة ومن ترى سماع شهادته من الشهود بورقة تكلٌؾ بالحضور قبل موعد 
قل وال ٌؽنً تبلٌػ المحاكمة بٌوم واحد فً المخالفة وثالثة اٌام فً الجنح وثمانٌة اٌام فً الجناٌات على اال

 .وكٌل المتهم بورقة التكلٌؾ بالحضور عن تبلٌػ المتهم بها
تشتمل ورقة التكلٌؾ بالحضور على اسم المطلوب تبلٌؽه وصفته فً الدعوى واسم المتهم والمجنً  –ب 

علٌه والمحكمة ورقم الدعوى ونوع الجرٌمة والمادة القانونٌة المنطبقة علٌها والوقت الذي ٌجب فٌه 
 .لحضور الى المحكمةا

اذا تبٌن بنتٌجة التبلٌػ ان المتهم هارب تعلق ورقة التكلٌؾ بالحضور او امر القبض فً محل اقامته  –جـ 
ان كان معلوماً وتنشر فً صحٌفتٌن محلٌتٌن وتذاع باالذاعة او التلفزٌون فً الجناٌات والجنح الهامة 

ل مدته عن شهر فً الجنح والمخالفات وشهرٌن فً حسبما تقرره المحكمة، وٌحدد موعد لمحاكمته ال تق
 .الجناٌات من تارٌخ آخر نشر فً الصحؾ



 100مادة 
ٌندب ربٌس محكمة الجزاء الكبرى محامٌاً للمتهم فً الجناٌات ان لم ٌكن وكل محامٌاً عنه وتحدد  –أ 

تزٌد على خمسٌن  المحكمة اتعاب المحامً عند الفصل فً الدعوى على ان ال تقل عن عشرة دنانٌر وال
دٌناراً تتحملها خزٌنة الدولة وٌعتبر قرار الندب بحكم الوكالة واذا ابدى المحامً عذراً مشروعا لعدم 

 .قبوله التوكل فعلى الربٌس ان ٌندب محامٌاً ؼٌره
على المحامً المنتدب ان ٌحضر المرافعة وٌدافع عن المتهم او ٌنٌب عنه من ٌقوم مقامه من  –ب 

اال فرضت المحكمة علٌه ؼرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌناراً تحصل منه تنفٌذاً بمذكرة ٌحررها المحامٌن و
ربٌس المحكمة الى رباسة التنفٌذ مع عدم االخالل بمحاكمته انضباطٌاً وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفٌه 

 .او ٌنٌب عنه ؼٌره من الؽرامة فً أي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر علٌه ان ٌحضر الجلسة بنفسه

 105مادة 
 .ٌجب حضور المتهم فً المحاكمة الوجاهٌة وال ٌؽنى عن ذلك حضور وكٌله

 14المحتوى 

 
 106مادة 

للمتهم ان ٌبدي كتابة عذره فً عدم الحضور وٌجوز ان ٌحضر وكٌله او احد اقاربه لٌبدي هذا العذر فإذا 
 .تهم وذوي العالقة والشهودقبلته المحكمة عٌنت موعداً آخر للمحاكمة وبلؽت الم

 109مادة 
تجرى محاكمة المتهم الحاضر وجاهاً اما المتهم الهارب والمتهم الذي تؽٌب بؽٌر عذر مشروع رؼم  –أ 

 .تبلؽه فتجرى محاكمته ؼٌاباً 
 .اذا لم ٌحضر المتهم ولم ٌكن مبلؽاً بشخصه فال تجرى محاكمته اال بعد تبلٌؽه –ب 

 108مادة 
ون وكان بٌنهم هارب او ؼابب فتجرى محاكمة الحاضرٌن وجاهاً ومحاكمة اآلخرٌن اذا تعدد المتهم

 .ؼٌاباً او تفرق دعوى الحاضرٌن عن الؽاببٌن

 107مادة 
 .تجرى محاكمة المتهم الؽابب والهارب وفق القواعد التً تجرى فٌها محاكمة المتهم الحاضر –أ 

لقانون، فإذا كان المتهم هارباً عند التبلٌػ فٌجرى ٌبلػ الحكم الؽٌاب لمن صدر علٌه وفق احكام ا –ب 
 .(102تبلٌؽه بالحكم طبقاً لما هو مبٌن فً المادة )

 .تصدر المحكمة امراً بالقبض على المحكوم علٌه ؼٌاباً بعقوبة مقٌدة لحرٌة فً جناٌة او جنحة –جـ 

 152مادة 
( او بطلب ٌقدمه للمحكمة فٌعتبر 33ادة )اذا ترك المدعً المدنً دعواه سواء بتؽٌبه وفق ما ذكر فً الم

متنازالً عن حقه فً نظر دعواه المدنٌة امام المحكمة الجزابٌة وتمضً المحكمة فً نظر الدعوى 
 .الجزابٌة. ولها ان تستنتج من ؼٌابه انه متنازل عن شكواه طبقاً للمادة التاسعة

 151مادة 
دار القرار دون ان ٌخبر المحكمة بمعذرته المشروعة ٌعتبر المتهم الذي تؽٌب بعد تقدٌم دفاعه وقبل اص

 .بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدارها القرار ان تؤمر بالقبض على المتهم واحضاره امامها الفهامه به

 الباب الثالث
 اجراءات المحاكمة
 الفصل االول

 قواعد عامة فً المحاكمة

 153مادة 
تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرٌة ال ٌحضرها  ٌجب ان تكون جلسات المحاكمة علنٌة ما لم



ؼٌر ذوي العالقة بالدعوى مراعاة لالمن او المحافظة على اآلداب ولها ان تمنع من حضورها فبات 
 .معٌنة من الناس

 152مادة 
ضبط المحاكمة وادارتها منوطان بربٌسها وله فً سبٌل ذلك ان ٌمنع أي شخص من مؽادرة قاعة 

وان ٌخرج منها كل من ٌخل بنظامها فان لم ٌمتثل جاز للمحكمة ان تحكم فوراً بحسبه بسٌطاً المحاكمة 
اربعاً وعشرٌن ساعة او بؽرامة ال تتجاوز ثالثة دنانٌر وال ٌجوز للمحكوم علٌه الطعن فً هذا الحكم 

جع عن الحكم وانما ٌجوز للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة التً صدر فٌها الحكم ان تصفح عنه وتر
 .الذي اصدرته

 150مادة 
للمحكمة ان تمنع الخصوم ووكالءهم من االسترسال فً الكالم اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او 

كرروا اقوالهم او اخلوا بالنظام او وجه احدهم الى اآلخر او الى شخص اجنبً عن الدعوى سباً او طعناً 
 .ال ٌقتضٌه الدفاع

 155مادة 
 .مة ؼٌر المتهم الذي احٌل على المحاكمةال تجوز محاك –أ 

اذا تبٌن للمحكمة قبل الفصل فً الدعوى ان هناك اشخاصاً آخرٌن لهم صلة بالجرٌمة بصفتهم  –ب 
فاعلٌن او شركاء ولم تتخذ االجراءات ضدهم فلها ان تنظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال علٌها وتطلب 

انونٌة ضد االشخاص اآلخرٌن او ان تقرر اعادة الدعوى برمتها الى سلطات التحقٌق اتخاذ االجراءات الق
 .الٌها الستكمال التحقٌق فٌها

 156مادة 
ٌحضر المتهم الى قاعد المحكمة بؽٌر قٌود وال اؼالل، وللمحكمة ان تتخذ الوسابل الالزمة لحفظ االمن 

 .فً القاعة

 159مادة 
ق سراح المتهم الموقوؾ بكفالة او بدونها ما لم للمحكمة فً أي وقت اثناء نظر الدعوى ان تقرر اطال

ٌكن متهماً بجرٌمة معاقب علٌها باالعدام. ولها ان تقرر القبض علٌه وتوقٌفه ولو كان قد سبق صدور 
 .قرار باطالق سراحه على ان تبٌن فً القرار الذي تصدره االسباب التً استندت الٌها فً توقٌفه

 15المحتوى 
 158مادة 

اد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى اال اذا وقع منه ما ٌخل بنظام المحاكمة ال ٌجوز ابع
 ًً وتستمر االجراءات فً هذه الحالة الى ان ٌمكن السٌر فٌها بحضوره. وعلى المحكمة ان تحٌطه علماَ

 .بما تم فً ؼٌابه من هذه االجراءات

 157مادة 
نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقٌم  اذا ارتكب شخص فً قاعة المحاكمة اثناء –أ 

الدعوى علٌه فً الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فٌها بعد سماع اقوال ممثل االدعاء العام 
 .ان كان موجوداً ودفاع الشخص المذكور او تحٌله مخفوراً على حاكم التحقٌق بعد تنظٌم محضر بذلك

نظم المحكمة محضراً بما حدث وتحٌل الجانً مخفوراً على حاكم التحقٌق اما اذا ارتكب جناٌة فت –ب 
 .الجراء الالزم قانوناً 

 162مادة 
اذا كان الفصل فً الدعوى الجزابٌة ٌتوقؾ على نتٌجة الفصل فً دعوى جزابٌة اخرى فٌجب وقؾ 

 .الفصل فً االولى حتى ٌتم الفصل فً الثانٌة

 161مادة 
محله حاكم آخر قبل اصدار القرار فٌها كان للحاكم الخلؾ ان ٌستند فً اذا نظر الدعوى حاكم وحل 

 .حكمه الى االجراءات والتحقٌقات التً قام بها سلفه او ان ٌعٌد تلك االجراءات والتحقٌقات بنفسه



 163مادة 
 للمحكمة ان تقرر تؤجٌل الدعوى مدة مناسبة اذا اقتضت الظروؾ ذلك وعلٌها ان تبلػ المتهم وؼٌره من
الخصوم والشهود الحاضرٌن الذٌن لم تسمع شهادتهم امامها بالحضور فً الجلسة التً اجلت الٌها وان 

 .تعٌد تكلٌؾ المتهمٌن والشهود الؽاببٌن بالحضور فٌها

 162مادة 
للمحكمة ان تؤمر باتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقٌق او تكلؾ أي شخص بتقدٌم ما لدٌه من معلومات 

اشٌاء اذا رأت ان ذلك ٌفٌد فً كشؾ الحقٌقة، واذا امتنع من تقدٌم ما كلؾ به جاز للمحكمة او اوراق او 
 .ان تحٌله على حاكم التحقٌق التخاذ االجراءات القانونٌة ضده

 160مادة 
تؤمر المحكمة باحضار االشٌاء المضبوطة الى قاعة المحاكمة كلما امكن ذلك وتمكن المتهم وباقً 

 .وابداء مالحظاتهم علٌهاالخصوم من رإٌتها 

 165مادة 
للمحكمة ان تنتقل الجراء الكشؾ او التحقٌق اذا تراءى لها ان ذلك ٌساعد فً كشؾ الحقٌقة وعلٌها ان 

 .تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشؾ

 166مادة 
وتتحملها  للمحكمة ان تعٌن خبٌراً او اكثر فً المسابل التً تحتاج الى رأي وان تقدر اجوره بال مؽاالة

 .الخزٌنة

 الفصل الثانً
 اجراءات المحاكمة فً الدعوى غٌر الموجزة

 169مادة 
تبدأ المحاكمة بالمناداة على المتهم وباقً الخصوم ثم تدون هوٌة المتهم وٌتلقى قرار االحالة وتسمع 

التقارٌر  المحكمة شهادة المشتكً واقوال المدعً المدنً ثم شهود االثبات على انفراد وتؤمر بتالوة
والكشوؾ والمستندات االخرى ثم تسمع افادة المتهم واقوال وطلبات المشتكً والمدعً المدنً والمسإول 

 .مدنٌاً واالدعاء العام

 168مادة 
عند البدء باستماع افادة الشهود ٌسؤل كل منهم عن اسمه وشهرته وصناعته وعمره ومحل اقامته  –أ 

 .هادته ٌمٌناً بان ٌشهد بالصدق كله وال ٌقول اال الحقوعالقته بالخصوم وٌحلؾ قبل اداء ش
ٌإدي الشاهد شهادته شفاهاً وال تجوز مقاطعته اثناء ادابها واذا تعذر علٌه الكالم لعلة فتؤذن له  –ب 

المحكمة بكتابة شهادته، وللمحكمة ان توجه الٌه بعد الفراغ من شهادته ما تراه من االسبلة الزما لظهور 
 .الحقٌقة

جوز لالدعاء العام والمشتكً والمدعً المدنً والمسإول مدنٌاً والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة وٌ
 .المحكمة وتوجٌه االسبلة واالستٌضاحات الالزمة الظهار الحقٌقة

 .ٌجوز ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد آخر وتجوز مواجهة شاهد بآخر اثناء اداء الشهادة –جـ 

 167مادة 
 .شهادة على الوقابع التً ٌستطٌع الشاهد ادراكها باحدى حواسهٌجب ان تنصب ال

 192مادة 
للمحكمة ان تؤمر بتالوة الشهادة التً سبق ان ادلى بها الشاهد فً محضر جمع االدلة او اثناء التحقٌق 

ا او االبتدابً او امامها او امام محكمة جزابٌة اخرى اذا ادعى انه ال ٌتذكر وقابع الحادثة التً شهد فٌه
 .بعضها او اذا تباٌنت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم مناقشته فً كل ذلك



 191مادة 
للمحكمة ان تسمع شهادة أي شخص ٌحضر امامها ولو من تلقاء نفسه لالدالء بمعلوماته ولها ان تكلؾ 

 .فً كشؾ الحقٌقة أي شخص بالحضور امامها لتؤدٌة شهادته متى رأت ان شهادته تفٌد

 16المحتوى 

 
 193مادة 

اذا لم ٌحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكالم او فقده اهلٌة الشهادة او 
جهالة محل اقامته او كان ال ٌمكن احضاره امام المحكمة بدون تؤخٌر او مصارٌؾ باهظة فللمحكمة ان 

بها فً محضر جمع االدلة او اثناء التحقٌق االبتدابً او امامها او  تقرر تالوة الشهادة التً سبق ان ادلى
 .امام محكمة جزابٌة اخرى فً نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادٌت امامها

 192مادة 
اذا اعتذر الشاهد بمرضه او بؤي عذر آخر عن عدم امكان الحضور ألداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل 

دته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنٌب احد اعضابها او حاكم التحقٌق او حاكم الى محله وتسمع شها
 .الجزاء فً منطقة الشاهد بؤن ٌستمع شهادته وٌرسل محضر استماعها الى المحكمة

وللخصوم ان ٌحضروا بؤنفسهم او بوكالبهم وٌوجهوا ما ٌرونه من االسبلة واذا تبٌن للمحكمة بعد انتقالها 
اكم الى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها ان تحكم علٌه بالعقوبة المقررة قانوناً او انتقال الح

 .لالمتناع عن الحضور

 190مادة 
اذا لم ٌحضر الشاهد للمحكمة رؼم تبلٌؽه جاز لها اعادة تكلٌفه بالحضور او اصدار امر بالقبض  –أ 

لٌه بالعقوبة المقررة قانوناً بسبب تخلفه عن علٌه وتوقٌفه واحضاره امامها ألداء الشهادة، ولها ان تحكم ع
 .الحضور

اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى عذراً مقبوالً لتخلفه جاز للمحكمة ان  –ب 
 .ترجع عن الحكم الصادر علٌه

 195مادة 
االستٌضاح منه للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعٌد مناقشته و

 .عما ادلى به فً شهادته للتثبت من الوقابع التً اوردها

 196مادة 
اذا امتنع الشاهد عن حلؾ الٌمٌن او امتنع عن اداء الشهادة فً ؼٌر االحوال التً ٌجٌز له القانون فٌها 

ؤمر بتالوة شهادته ذلك جاز للمحكمة ان تحكم علٌه بالعقوبة المقررة قانوناً لالمتناع عن الشهادة ولها ان ت
 .السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة ادٌت امامها

 199مادة 
ٌجوز الطعن تمٌٌزاً لدى محكمة الجزاء الكبرى فً االحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجزاء 
طبقاً للقواعد المقررة قانوناً وٌكون قرارها باتاً كما ٌجوز الطعن تمٌٌزاً فً هذه االحكام لدى محكمة 
التمٌٌز اذا صدرت من محكمة الجزاء الكبرى، وٌكون قرار محكمة التمٌٌز فٌها باتاً وٌكتفً فً هذه 

 .االحوال بارسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن

 198مادة 
شهادة الشهود فً تراعى احكام الفصل الثانً من الباب الرابع من الكتاب الثانً بقدر ما له عالقة بسماع 

 .المحاكمة

 197مادة 
للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من االسبلة لكشؾ الحقٌقة قبل توجٌه التهمة الٌه او بعدها وال ٌعد 

 .امتناعه عن االجابة دلٌالً ضده



 182مادة 
اقواله اذا امتنع المتهم عن االجابة على االسبلة الموجهة الٌه او كانت اجوبته تخالؾ او تتعارض مع 

 .السابقة فللمحكمة ان تؤمر بتالوتها وتسمع تعقٌبه علٌها

 181مادة 
( وكانت 152اذا تنازل المشتكً عن شكواه او اعتبرته المحكمة متنازالً عنها بمقتضى المادة ) –أ 

 .الجرٌمة مما ٌجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة فتقرر رفض الشكوى
ا االجراءات المبٌنة فً المواد السابقة ان االدلة ال تدعو الى الظن بؤن اذا تبٌن للمحكمة بعد اتخاذه –ب 

 .المتهم ارتكب الجرٌمة المسندة الٌه فتقرر االفراج عنه
اذا تراءى للمحكمة بعد اتخاذها االجراءات المذكورة ان االدلة تدعو الى الظن بؤن المتهم ارتكب  –جـ 

التهمة التً تراها منطبقة علٌها ثم تقرإها علٌه وتوضحها  جرٌمة من اختصاصها النظر فٌها فتوجه الٌه
 .له وتسؤله ان كان ٌعترؾ بها او ٌنكرها

اذا اعترؾ المتهم بالتهمة الموجهة الٌه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبؤنه ٌقدر نتابجه فتستمع  –د 
كر التهمة او لم ٌبد دفاعاً او الى دفاعه وتصدر حكمها فً الدعوى بال حاجة الى دالبل اخرى. اما اذا ان

انه طلب محاكمته او رأت المحكمة ان اعترافه مشوب او انه ال ٌقدر نتابجه او ان الجرٌمة معاقب علٌها 
باالعدام فتجرى محاكمته عنها وتسمع شهود دفاعه وباقً االدلة التً طلب استماعها لنفً التهمة عنه اال 

ه ٌقصد منه تؤخٌر الفصل فً الدعوى بال مبرر او تضلٌل القضاء. اذا وجدت ان طلبه ٌتعذر تنفٌذه او ان
وعند فراؼها من كل ذلك تستمع الى تعقٌب الخصوم واالدعاء العام ودفاع المتهم. ثم تعلن ختام المحاكمة 

 .وتصدر حكمها فً نفس الجلسة او فً جلسة تعٌنها فً موعد قرٌب
 .ضابً او محاكمةٌكون المتهم آخر من ٌتكلم فً كل تحقٌق ق –هـ 

 183مادة 
اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر  –أ 

 .حكمها بإدانته وبالعقوبة التً تفرضها علٌه
 اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم ٌرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اله ال ٌقع تحت أي –ب 

 .نص عقابً فتصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة الٌه
 .اذا تبٌن للمحكمة ان االدلة ال تكفً الدانة المتهم فتصدر قراراً بالؽاء التهمة واالفراج عنه –جـ 
اذا تبٌن للمحكمة ان المتهم ؼٌر مسإول عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسإولٌته مع اتخاذ التدابٌر  –د 

 .القانون التً ٌنص علٌها
ٌخلى سبٌل المتهم الموقوؾ عند صدور القرار ببراءته او عدم مسإولٌته او االفراج او رفض  –هـ 

 .الشكوى عنه ان لم ٌكن موقوفاً عن سبب آخر

 11لمحتوى 
 الفصل الثالث

 حجز اموال المتهم

 182مادة 
وقعت على مال منقول او لحاكم التحقٌق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناٌة  –أ 

ؼٌر منقول. وٌشمل الحجز كل مال تحولت الٌه هذه االموال او ابدل بها. وٌستثنى من ذلك ما ال ٌجوز 
 .حجزه قانوناً اال اذا تبٌن انه اقتنً بمال تحصل من الجرٌمة

رسمٌة اذا كان المال الذي وقعت علٌه الجناٌة عابداً لمصلحة حكومٌة او دابرة رسمٌة او شبه  –ب 
فٌجوز حجزه لدى أي شخص بناء على طلب من االدعاء العام اذا ظن ألسباب معقولة ان هذا الشخص 

تلقاه من المتهم بسوء نٌة. وٌقٌم االدعاء العام فً هذه الحالة الدعوى بعدم نفاذ التصرؾ الصادر من 
 .المتهم بشؤن تلك االموال

 180مادة 
( وفً االدعاء 182ادارة االموال المحجوزة بموجب المادة )( فً 133( و)131تطبق احكام المادتٌن )

 .باستحقاقها



 185مادة 
تسلم االموال المحجوزة ورٌعها او الثمن المتحصل منها بعد طرح المصارٌؾ الى المتهم عند  –أ 

 .اكتساب القرار ببراءته او عدم مسإولٌته او االفراج او رفض الشكوى عند درجة البتات
الدعوى الجزابٌة بوفاة المتهم قبل صدور القرار من المحكمة المدنٌة فً دعوى عدم اذا انقضت  –ب 

نفاذ التصرؾ فٌبقى الحجز قابماً حتى ٌرد اشعار من المحكمة المدنٌة بشؤن مصٌر االموال المحجوزة 
 .وٌرفع الحجز اذا مضت ثالثة اشهر دون ان ٌرد االشعار المذكور

هم فٌبقى الحجز على االموال قابماً وٌنفذ علٌها الحكم بالرد والتعوٌض اذا صدر الحكم بادانة المت –جـ 
 .وفق احكام القانون

 186مادة 
للمحكمة عند اصدارها حكماً ؼٌابٌاً على المتهم فً جناٌة ان تقرر وضع الحجز على امواله ان لم ٌسبق 

 .وضع الحجز علٌها من قبل. وتطبق علٌها احكام المواد السابقة

 ابعالفصل الر
 التهمة

 189مادة 
تحرر التهمة فً ورقة خاصة ٌتصدرها اسم الحاكم ووظٌفته وتتضمن اسم المتهم وهوٌته ومكان  –أ 

وقوع الجرٌمة وزمانه ووصفها القانونً واسم المجنً علٌه والشًء الذي وقعت علٌه الجرٌمة والوسٌلة 
 .وقعها ربٌس المحكمة او الحاكمالتً ارتكبت بها والمواد القانونٌة المنطبقة علٌها وتإرخ وٌ

ال تتقٌد المحكمة فً تحدٌد الوصؾ القانونً للجرٌمة بالوصؾ الوارد فً امر القبض او ورقة  –ب 
 .التكلٌؾ بالحضور او قرار االحالة

 188مادة 
 .توجه تهمة واحدة عن كل جرٌمة اسندت الى شخص معٌن –أ 

 .1/  123صوص علٌها فً المادة توجه تهمة واحدة فً الجرابم المتعددة المن –ب 
 .3/  123توجه تهمة عن كل جرٌمة من الجرابم المرتبطة المنصوص علٌها فً المادة  –جـ 
 .ٌجوز توجٌه تهمة واحدة الى المساهمٌن فً جرٌمة واحدة –د 

 .تجرى المحاكمة عن كل تهمة –هـ 
مراعاة ما نصت علٌه المادتان تجرى المحاكمة فً دعوى واحدة ولو تعددت التهم المذكورة مع  –و 
 .(122( و)123)

 187مادة 
اذا كانت الجرٌمة المسندة الى المتهم خٌانة االمانة او اختالس االموال العامة فٌكفً ان ٌذكر فً  –أ 

 .التهمة جملة المبالػ التً وقعت علٌها الجرٌمة دون ذكر تفاصٌلها او توارٌخ االستٌالء علٌها
 .ذكورة الواقعة خالل سنة واحدة جرٌمة واحدةتعتبر االفعال الم –ب 

 172مادة 
اذا تبٌن ان الجرٌمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجرٌمة التً وجهت الٌه التهمة عنها او كانت  –آ 

 .تختلؾ عنها فً الوصؾ فعلٌها سحب التهمة وتوجٌه تهمة جدٌدة تحاكمه عنها
او تعدٌل تجرٌه فً التهمة بمقتضى الفقرة )آ( وتمنحه مهلة تنبه المحكمة المتهم الى كل تؽٌٌر  –ب 

 .لتقدٌم دفاعه عن التهمة الجدٌدة ان طلب ذلك
 .ٌترتب على القرار بسحب التهمة نفس االثر المترتب على الحكم بالبراءة منها –جـ 

 171مادة 
بسٌطة من الجرابم  اذا وجهت التهمة عن جرٌمة مركبة من عدة افعال ثم ظهر ان المتهم ارتكب جرٌمة

 .المكونة لها فتمضً المحكمة فً محاكمته عنها وتصدر حكماً فٌها دون حاجة لتوجٌه تهمة جدٌدة

 173مادة 
اذا ظهر ان المتهم ارتكب جرٌمة صؽرى بالنظر الى الجرٌمة التً وجهت الٌه التهمة عنها فتمضً 



جدٌدة الٌه. وٌعتبر الشروع فً الجرٌمة  المحكمة فً محاكمته وتصدر حكماً فٌها ون حاجة لتوجٌه تهمة
 .جرٌمة صؽرى

 172مادة 
ال ٌخل بالتهمة السهو او الخطؤ المادي الذي ال ٌخرج الواقعة عن وصفها القانونً وال ٌإثر فً دفاع 

 .المتهم

 18المحتوى 
 الفصل الخامس

 الصلح

 170مادة 
نً علٌه او من ٌقوم مقامته قانوناً فً ٌقبل الصلح بقرار من حاكم التحقٌق او المحكمة اذا طلبه المج

 .الدعاوى التً ٌتوقؾ تحرٌكها على شكوى المجنً علٌه وفق االحكام المبنٌة فً المواد التالٌة

 175مادة 
( معاقباً علٌها بالحبس مدة سنة فؤقل او بالؽرامة 170اذا كانت الجرٌمة المشار الٌها فً المادة ) –أ 

 .كم او المحكمةفٌقبل الصلح دون موافقة الحا
اذا كانت الجرٌمة معاقباً علٌها بالحبس مدة تزٌد على سنة فال ٌقبل الصلح اال بموافقة الحاكم او  –ب 

 .المحكمة
ٌقبل الصلح بموافقة الحاكم او المحكمة فً جرابم التهدٌد واالٌذاء واتالؾ االموال او تخرٌبها ولو  –جـ 

 .لى سنةكان معاقباً علٌها بالحبس مدة ال تزٌد ع

 176مادة 
 .طلب الصلح مع متهم ال ٌسري الى متهم آخر –أ 

 .ال ٌقبل الصلح اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً علٌه –ب 

 179مادة 
 .ٌقبل طلب الصلح فً جمٌع مراحل التحقٌق والمحاكمة حتى صدور القرار فً الدعوى –أ 

كم التحقٌق او المحكمة قراراً بقبوله اذا توافرت الشروط القانونٌة فً طلب الصلح فٌصدر حا –ب 
 .واخالء سبٌل المتهم ان كان موقوفاً 

 178مادة 
 .ٌترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس االثر المترتب على الحكم بالبراءة

 الفصل السادس
 وقف االجراءات القانونٌة

 177مادة 
لب الى محكمة التمٌٌز وقؾ اجراءات لربٌس االدعاء العام بناء على اذن من وزٌر العدل ان ٌط –أ 

التحقٌق او المحاكمة مإقتاً او نهابٌاً فً اٌة حال كانت علٌها الدعوى حتى صدور القرار فٌها اذا وجد 
 .سبب ٌبرر ذلك

ٌجب ان ٌشتمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده الى محكمة التمٌٌز تطلب اوراق  –ب 
 .محكمة ارسالها الٌها مع بٌان المطالعة حول الطلبالدعوى وعلى حاكم التحقٌق او ال

تدقق محكمة التمٌٌز الطلب وتقرر قبوله ووقؾ االجراءات نهابٌاً او مإقتاً لمدة ال تزٌد على ثالث  –جـ 
 .سنوات اذا وجدت ما ٌبرر ذلك واال قررت رد الطلب

رارها الى رباسة االدعاء بعد ان تصدر محكمة التمٌٌز قرارها تعٌد الدعوى وترسل صورة من ق –د 
 .العام
اذا كان القرار ٌتضمن وقؾ االجراءات فعلى حاكم التحقٌق او المحكمة اخالء سبٌل المتهم اذا كان  –هـ 

موقوفاً وال ٌخل ذلك بسلطة الحاكم او المحكمة فً اصدار القرار بمصادرة االشٌاء الممنوعة حٌازتها 
 .قانوناً 



لالجراءات الى وقؾ نهابً وفق االحكام المنصوص علٌها فً هذا ٌجوز تبدٌل الوقؾ المإقت  –و 
 .الفصل

 322مادة 
 .تستمر اجراءات التحقٌق والمحاكمة عند انتهاء مدة الوقؾ المإقت من النقطة التً وقفت عندها –أ 
نه ٌكون للقرار الصادر بوقؾ االجراءات نهابٌاً نفس اآلثار التً تترتب على الحكم بالبراءة ؼٌر ا – ب

 .ال ٌمنع المتضرر من مراجعة المحكمة المدنٌة للمطالبة بالرد او التعوٌض

 الفصل السابع
 المحاكمة فً الدعوى الموجزة

 الفرع االول
 المحاكمة والحكم

 321مادة 
تتبع احكام واجراءات المحاكمة فً الدعاوى ؼٌر الموجزة عند المحاكمة فً الدعاوى الموجزة كلما 

 .المواد التالٌة امكن ذلك مع مراعاة

 323مادة 
اذا تبٌن لمحكمة الجزاء ان المخالفة مما ٌوجب القانون الحكم فٌها بالحبس او ان طلباً بالتعوٌض او برد 
 .المال قدم فٌها فعلٌها ان تحدد جلسة لنظر الدؼوى وتبلٌػ المتهم وباقً الخصوم والشهود بالحضور فٌها

 322مادة 
دة المشتكً او المدعً بالحق المدنً والشهود وتالوة التقارٌر ثم سماع تجري المحاكمة بسماع شها –أ 

افادة المتهم اذا حضر، دون توجٌه تهمة الٌه وتدون ملخص ذلك كله فً المحضر ولها ان تستكمل ما 
 .تراه من نواقص فً الدعوى

م ارتكب الجرٌمة المسندة اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها االجراءات المبٌنة فً الفقرة )أ( بؤن المته –ب 
 .الٌه فتصدر حكماً بإدانته وبالعقوبة التً تفرضها علٌه

اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم ٌرتكب الجرٌمة المسندة الٌه او االدلة ال تكفً الدانته عنها او ان  –جـ 
 .الفعل الذي ارتكبه ال ٌقع تحت أي نص عقابً فتصدر قراراً باالفراج عنه

 320مادة 
اذا وجدت المحكمة فً دعوى المخالفة المحالة علٌها بصورة موجزة ان الجرٌمة المسندة الى المتهم  –أ 

( او 120جنحة فلها ان تنظر الدعوى بصورة موجزة او ؼٌر موجزة مع مراعاة الفقرة )أ( من المادة )
واذا وجدت انها جناٌة تقرر اعادتها الى حاكم التحقٌق الجراء التحقٌق االبتدابً فٌها وفق االصول. 

 .فعلٌها اعادة الدعوى الى حاكم التحقٌق الجراء التحقٌق وفق ما ذكر
للمحكمة ان تنظر بصورة ؼٌر موجزة دعوى الجنحة المحالة علٌها بصورة موجزة او ان تنظر  –ب 

مادة بصورة موجزة دعوى الجنحة المحالة علٌها بصورة ؼٌر موجزة مع مراعاة احكام الفقرة )أ( من ال
(120). 

اذا نظرت المحكمة دعوى الجنحة بصورة موجزة فلٌس لها ان تحكم فٌها بما ٌزٌد عن الحد االعلى  –جـ 
 .لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات

 19المحتوى 
 الفرع الثانً
 االمر الجنائً

 325مادة 
لقانون الحكم فٌها بالحبس او ان اذا وجدت المحكمة من تدقٌق اوراق الدعوى ان المخالفة ال ٌوجب ا –أ 

طلباً بالتعوٌض او برد المال لم ٌقدم فٌها وان الفعل ثابت على المتهم فتصدر امراً جزابٌاً بالؽرامة 
 .وبالعقوبات الفرعٌة دون تحدٌد جلسة لمحاكمة المتهم

ان القانون ال ٌعاقب  اذا تبٌن للمحكمة ان االدلة ال تكفً لثبوت ارتكاب المتهم الفعل المسند الٌه او –ب 
 .علٌه فتصدر امراً باالفراج عنه



 326مادة 
 .ٌصدر االمر الجنابً واالمر باالفراج كتابة على االوراق وٌبلػ المتهم باالمر الجزابً وفق االصول

 329مادة 
للمتهم االعتراض على االمر الجزابً بعرٌضة ٌقدمها للمحكمة خالل سبعة اٌام من تارٌخ التبلػ به 

 .ٌن المحكمة ٌوماً للمحاكمة تبلػ به المتهم وفص االصولوتع

 328مادة 
اذا حضر المعترض فً الجلسة وكان االعتراض مقدماً فً مدته القانونٌة فتنظر المحكمة فٌه  –أ 

وتجري المحاكمة طبقاً للمواد السابقة وتصدر قراراً فً الدعوى وفق احكام القانون على ان ال تشدد 
 .تهم ٌكون قرارها تابعاً للطعن وبالطرق القانونٌةالعقوبة على الم

اذا لم ٌحضر المعترض فً الجلسة او تبٌن ان اعتراضه مقدم بعد مدته القانونٌة فتقرر المحكمة  –ب 
 .رده

 327مادة 
اذا تعدد من صدر علٌهم االمر الجزابً واعترض بعضهم فتطبق احكام االعتراض بشؤن المعترض 

 .فقط

 312مادة 
( فٌكون االمر 328ٌقدم اعتراض على االمر الجزابً او قرر رده بمقتضى الفقرة )ب( من المادة ) اذا لم

 .الجزابً باتاً 

 311مادة 
اذا دفع المتهم عند تنفٌذ االمر علٌه بؤن حقه فً االعتراض ال ٌزال قابماً لعدم تبلؽه به وفق االصول 

اذا وجدت ان االسباب التً استند الٌها ؼٌر  فٌقدم هذا الدفع بعرٌضة الى المحكمة ولها ان ترفضه
 .صحٌحة، فإذا قبلته ترجا تنفٌذ االمر وتحدد جلسة النظر الدعوى طبقاً لالجراءات السابقة

 الفصل الثامن
 الحكم واسبابه
 الفرع االول
 االسباب

 313مادة 
فً الجلسة وال الى  ال ٌجوز للمحكمة ان تستند فً حكمها الى دلٌل لم ٌطرح للمناقشة او لم ٌشر الٌه

ورقة قدمها احد الخصوم دون ان ٌمكن باقً الخصوم من االطالع علٌها. ولٌس للحاكم ان ٌحكم فً 
 .الدعوى بناء على علمه الشخصً

 312مادة 
تحكم المحكمة فً الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لدٌها من االدلة المقدمة فً أي دور من  –أ 

حاكمة وهً االقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقٌق والمحاضر والكشوؾ ادوار التحقٌق او الم
 .الرسمٌة االخرى وتقارٌر الخبراء والفنٌٌن والقرابن واالدلة االخرى المقررة قانوناً 

ال تكفً الشهادة الواحدة سبباً للحكم ما لم تإٌد بقرٌنة او ادلة اخرى مقنعة او بإقرار من المتهم اال  –ب 
 .قانون طرٌقاً معٌناً لالثبات فٌجب التقٌد بهاذا رسم ال

 .للمحكمة ان تؤخذ باالقرار وخده اذا ما اطمؤنت الٌه ولمً ثبت كذبه بدلٌل آخر –جـ 

 310مادة 
للمحكمة ان تقرر عدم اهلٌة الشاهد للشهادة اذا تبٌن لها انه ؼٌر قادر على تذكر تفاصٌل الواقعة او 

 .ا بسبب سنه او حالته العقلٌة او الجسمٌةادراكه قٌمة الشهادة التً ٌإدٌه

 315مادة 
للمحكمة سلطة مطلقة فً تقدٌر الشهادة فلها ان تؤخذ بها كلها او بعضها او تطرحها او ان تؤخذ باالقوال 



التً ادلى بها الشاهد فً محضر التحقٌق الذي قامت به الشرطة او محضر التحقٌق االبتدابً او امام 
 .ى ذاتها او ان ال تؤخذ بؤقواله جمٌعهامحكمة اخرى فً الدعو

 316مادة 
للمحكمة سلطة مطلقة فً تقدٌر اقرار المتهم واالخذ به سوا صدر امامها او امام حاكم التحقٌق او  –أ 

محكمة اخرى فً الدعوى ذاتها او فً دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها ان تؤخذ بإقراره امام 
 .ل المقنع انها لم ٌكن للمحقق وقت كاؾ الحضاره امام الحاكم لتدوٌن اقرارهالمحقق اذا ثبت لها بالدلٌ

 .(ال ٌجوز االخذ باالقرار فً ؼٌر االحوال المذكورة فً الفقرة )آ –ب 

 318مادة 
ٌشترط فً االقرار ان ال ٌكون قد صدر نتٌجة اكراه مادي او ادبً او وعد او وعٌد. ومع ذلك اذا انتفت 

نها وبٌن االقرار او كان االقرار قد اٌد بؤدلة اخرى تقتنع معها المحكمة بصحة مطابقته رابطة السببٌة بٌ
 .للواقع او ادى الى اكتشاؾ حقٌقة ما جاز للمحكمة ان تؤخذ به

 317مادة 
ٌجوز تجزبة االقرار واالخذ بما تراه المحكمة منه صحٌحاً واطراح ما عداه ؼٌر انه ال ٌجوز تؤوٌله او 

 .ان هو الدلٌل الوحٌد فً الدعوىتجزبته اذا ك

 332مادة 
تعتبر محاضر التحقٌق ومحاضر جمع االدلة ما تحوٌه من اجراءات الكشؾ والتفتٌش والمحاضر  –أ 

الرسمٌة االخرى من عناصر االثبات التً تخضع لتقدٌر المحكمة. وللخصوم ان ٌناقشوها او ٌثبتوا عكس 
 .ما ورد فٌها

ابع التً ٌدونها الموظفون فً تقارٌرهم تنفٌذاً لواجباتهم الرسمٌة دلٌالً مإٌداً للمحكمة ان تعتبر الوق –ب 
 .لشهادتهم اذا كانوا قد دونوا هذه الوقابع وقت حدوثها او فً وقت قرٌب منه

 331مادة 
تعتبر المحاضر والتقارٌر والكتب الرسمٌة التً ٌحررها الموظفون والمستخدمون المختصون فً 

النسبة للوقابع التً اشتملت علٌها وللمحكمة ان تتخذها سبباً للحكم فً المخالفة دون ان المخالفات حجة ب
 .ت كون ملزمة بالتحقٌق عن صحتها، ومع ذلك فللخصوم ان ٌثبتوا عكس ما ورد فٌها

 21المحتوى 
 الفرع الثانً

 الحكم

 333مادة 
ٌع صفحاته وٌجب ان ٌشتمل ٌحرر ما ٌجري فً المحاكمة محضر ٌوقع الحاكم او ربٌس المحكمة جم

على تارٌخ كل جلسة وما اذا كانت علنٌة ام سرٌة واسم الحاكم او الحكام الذٌن نظروا الدعوى والكاتب 
وممثل االدعاء العام واسماء المتهمٌن وباقً الخصوم ووكالبهم واسماء الشهود وبٌان االوراق التً تلٌت 

صة القرارات التً صدرت وؼٌر ذلك مما ٌكون قد والطلبات التً قدمت واالجراءات التً تمت وخال
 .جرى فً المحاكمة

 332مادة 
تختلً المحكمة لوضع صٌؽة الحكم او القرار فً الجلسات المعٌة الصداره وبعد الفراغ من وضعه  –آ 

 .تستؤنؾ الجلسة علناً وتتلى صٌؽته على المتهم او ٌفهم بمضمونه
المحكمة ان تصدر حكماً آخر بالعقوبة فً نفس الجلسة  اذا كان الحكم ٌقضً باالدانة فعلى –ب 

 .وتفهمهما معاً 

 330مادة 
ٌشتمل الحكم او القرار على اسم الحاكم او الحكام الذٌن اصدروه واسم المتهم وباقً الخصوم وممثل  –آ 

ٌها المحكمة االدعاء العام ووصؾ الجرٌمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونٌة واالسباب التً استندت ال
فً اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفٌؾ العقوبة او تشدٌدها وان ٌشتمل الحكم بالعقوبة على 



العقوبات االصلٌة والفرعٌة التً فرضتها المحكمة ومقدار التعوٌض الذي حكمت به على المتهم 
وال واالشٌاء التً قررت والمسإول مدنٌاً عنه ان وجد او قرارها برد الطلب فٌه كما ٌبٌن فً الحكم االم

ردها او مصادرتها او اتالفها وٌوقع الحاكم او هٌبة المحكمة على كل حكم او قرار مع تدوٌن تارٌخ 
 .صدوره وٌختم بختم المحكمة

تصدر االحكام والقرارات باتفاق اآلراء او اكثرٌتها وعلى العضو المخالؾ من الهٌبة ان ٌشرح  –ب 
 .رأٌه تحرٌراً 

خالؾ فً الحكم باالدانة ان ٌشترك فً ابداء الرأي فً العقوبة المناسبة للجرٌمة التً على من ٌ –ج 
 .صدر قرار االدانة فٌها

اذا اصدرت المحكمة حكماً باالعدام فعلٌها افهام المحكوم علٌه بان اوراق دعواه سترسل تلقابٌاً الى  –د 
فً الحكم الصادر علٌه لدى محكمة التمٌٌز محكمة التمٌٌز للنظر فً الحكم تمٌٌزاً كما ان له ان ٌطعن 

 .خالل ثالثٌن ٌوماً تبدأ من الٌوم التالً لتارٌخ صدور الحكم علٌه
ٌقصد بالعقوبات الفرعٌة الواردة فً هذا القانون العقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة  –هـ 

 .المنصوص علٌها فً قانون العقوبات

 335مادة 
كمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تؽٌر او تبدل فٌه اال لتصحٌح خطا ال ٌجوز للمح

 .مادي على ان ٌدون ذلك حاشٌة له وٌعتبر جزءاً منه

 336مادة 
ٌرفق باضبارة الدعوى اصل الحكم او القرار الصادر فٌها وتعطى عند الطلب صورة منه الى المتهم 

 .بؽٌر رسم

 الفصل التاسع
 ام والقراراتحجٌة االحك

 339مادة 
ٌكون الحكم الجزابً البات باالدانة او البراءة حجة فً ما ٌتعلق بتعٌٌن الواقعة المكونة للجرٌمة  –آ 

 .ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانونً
ٌكون لقرار االفراج الصادر من المحكمة الجزابٌة او حاكم التحقٌق قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه  –ب 

 .ة النهابٌةالدرج
ال ترتبط المحكمة المدنٌة بالحكم او القرار الجزابً البات او النهابً فً المسابل والوقابع التً لم  –جـ 

 .,ٌفصل فٌها او التً فصل فٌها دون ضرورة

 338مادة 
 .( على االمر الجزاب339ًٌسري حكم المادة )

 337مادة 
جة امام المحكمة الجزابٌة فً ما ٌتعلق بصحة ال ٌكون الحكم الصادر من ؼٌر المحكمة الجزابٌة ح

 .الواقعة المكونة للجرٌمة او وصفها القانونً او ثبوت ارتكاب المتهم اٌاها

 الباب الرابع
 محاكمة ناقصً االهلٌة

 الفصل االول
 المعتوهون

 322مادة 
ته بعاهة فً عقله او اذا تبٌن اثناء التحقٌق او المحاكمة ان المتهم ؼٌر قادر على الدفاع عن نفسه الصاب

اقتضى االمر فحص حالته العقلٌة لتحدٌد مسإولٌته الجزابٌة فٌوقؾ التحقٌق او المحاكمة بقرار من حاكم 
التحقٌق او المحكمة وٌوضع تحت الحراسة فً احدى المإسسات الصحٌة الحكومٌة المعدة لالمراض 

بكفالة. اما فً الجرابم االخرى فٌوضع فً العقلٌة اذا كان متهماً بجرٌمة ال ٌجوز اطالق السراح فٌها 



مإسسة صحٌة حكومٌة او ؼٌر حكومٌة على نفقته بطلب ممن ٌمثله قانوناً او على نفقة ذوٌه بكفالة 
 .شخص ضامن وتكلؾ هٌبة طبٌة رسمٌة مختصة بفحصه وتقدٌم تقرٌر عن حالته العقلٌة

 321مادة 
( ان المتهم ؼٌر قادر على الدفاع عن نفسه فٌإجل 322دة )اذا تبٌن من تقرٌر اللجنة المشار الٌها فً الما

التحقٌق او المحاكمة الى الوقت الذي ٌعود الٌه فٌه من الرشد ما ٌكفً للدفاع عن نفسه وٌوضع تحت 
الحراسة فً مإسسة صحٌة حكومٌة اذا كان متهماً بجرٌمة ال ٌجوز اطالق السراح فٌها بكفالة. اما فً 

تسلٌمه الى احد ذوٌه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعالجه داخل  الجرابم االخرى فٌجوز
 .العراق او خارجه

 323مادة 
اذا تبٌن من تقرٌر اللجنة الطبٌة ان المتهم ؼٌر مسإول جزابٌاً الصابته وقت ارتكاب الجرٌمة بعاهة ؾ 

تخاذ أي اجراء مناسب فً ٌعقله فٌقرر الحاكم عدم مسإولٌته وتصدر المحكمة حكماً بعدم مسإولٌته مع ا
 .تسلٌمه الى احد ذوٌه لقاء ضمان لبذل العناٌة الواجبة له

 21المحتوى 
 الفصل الثانً
 االحداث

 322مادة 
 .ال تحرك الدعوى الجزابٌة على الصؽٌر الذي لم ٌتم السابعة من عمره –آ 

 .محاكمتهٌكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجرٌمة اساساً لتعٌٌن المحكمة المختصة ب –ب 
اذا تم الحدث اثناء التحقٌق الثامنة عشرة من عمره فٌحال على محكمة الجزاء او محكمة الجزاء  –جـ 

 .الكبرى اما اذا اتمها بعد احالته على محكمة االحداث فتمضً هذه المحكمة فً نظر الدعوى

 320مادة 
 .مة تسند الى حدثٌتولى حاكم التحقٌق او المحقق التحقٌق وجمٌع االدلة فً كل جرٌ –آ 

ٌجوز ان ٌخصص للتحقٌق فً جرابم االحداث حاكم او اكثر او محقق او اكثر بؤمر من وزٌر  –ب 
 .العدل فً االماكن التً ٌعٌنها

 325مادة 
اذا اتهم حدث ورشٌد بارتكاب جرٌمة فعلى حاكم التحقٌق تفرٌق الدعوى واحالة كل منهما على  –آ 

 .المحكمة المختصة
لمحكمة االحداث ان احد المتهمٌن قد اتم الثامنة عشرة من عمره قبل االحالة فعلٌها ان  اذا ظهر –ب 

تمضً فً نظر دعوى الحدث وتفرق دعوى المتهم الرشٌد وتعٌد اوراق دعواه الى حاكم التحقٌق 
 .الحالته على المحكمة المختصة

 326مادة 
فً دعاوى الجنح والجناٌات بمنظمات  لحاكم التحقٌق وللمحكمة التً تنظر دعوى الحدث ان تستعٌن

الخدمة االجتماعٌة والصحٌة الرسمٌة وؼٌرها وبالخبراء واالطباء للتحقٌق فً حالة الحدث االجتماعٌة 
والصحٌة والعقلٌة والنفسٌة والبٌبة التً نشؤ فٌها واالسباب التً دعته الى ارتكاب الجرٌمة مع مراعاة 

 .التً توجب احالة الحدث الى جهات معٌنة للؽرض المذكور النصوص الواردة فً القوانٌن االخرى

 329مادة 
ال ٌوقؾ الحدث المتهم بمخالفة وٌجوز توقٌفه فً جنحة او جناٌة لؽرض فحصه ودراسة شخصٌته  –آ 

او لتعذر وجود كفٌل له امام اذا كان متهماً بجناٌة معاقب علٌها باالعدام وكان عمره قد تجاوز عشر 
 .قٌفه واجباً سنوات فٌكون تو

ٌنفذ القرار الصادر بتوقٌؾ الحدث فً احدى دور المالحظة وعند تعذر وجودها فٌجب اتخاذ ما  –ب 
 .ٌلزم لمنع اختالطه مع الموقوفٌن البالؽٌن سن الرشد



 328مادة 
تجرى محاكمة الحدث فً جلسة سرٌة ال ٌحضرها ؼٌر اعضاء المحكمة وموظفٌها او ذوي العالقة  –أ 

اقارب الحدث والمدافع عنه والشهود والمتهمٌن اآلخرٌن وموظفً المإسسات التً تقوم بالدعوى و
 .بالخدمة االجتماعٌة والصحٌة ومندوبً الجمعٌات المعنٌة بشإون االحداث

للمحكمة اخراج الحدث من المحاكمة بعد استجوابه فً الجرابم المخالفة لآلداب على ان تحضره  –ب 
 .ما تم فً ؼٌابه من اجراءاتبعد ذلك امامها وتفهمه ب

 تسمى العقوبة التً تصدر على الحدث تدبٌراً  –جـ 

 327مادة 
للمحكمة عند اصدارها حكماً على حدث بدفع ؼرامة ان تقرر تحصٌلها بواسطة دابرة التنفٌذ وفق قانون 

الجانحٌن حسب  التنفٌذ او ان تقرر حجزه بدالً عنها فً المدرسة االصالحٌة او اٌداعه فً مدرسة الفتٌان
 .االحوال مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على سنة واحدة

 302مادة 
كل اجراء او قرار او حكم ٌوجب القانون تبلٌؽه الى الحدث ٌبلػ بقدر االمكان الى احد والدٌه او الى من 

ق فً له الوالٌة على نفسه وألي من هإالء ان ٌراجع السلطات المختصة عن كل ما ٌتعلق بالتحقٌ
 .الجرٌمة المسندة الى الحدث او محاكمته عنها او بالحكم او القرار الصادر علٌه او الطعن فٌه او تنفٌذه

 301مادة 
( ان ٌطعن فً الحكم الصادر بتسلٌم الحدث الى 302ال ٌجوز للحدث وال ألي ممن ذكروا فً المادة )

 .احد والدٌه او الى من ٌقوم بتربٌته

 303مادة 
كام قانون االحداث فً اجراءات التحقٌق والمحاكمة والحكم والطعن والتنفٌذ مع مراعاة تتبع اح –أ 

 .االحكام الواردة فً المواد المتقدمة
 .(92ٌعفى الحدث من اخذ بصمة اصابعه لؽرض التحقٌق المنصوص علٌه فً المادة ) –ب 

 22المحتوى 
 الكتاب الرابع

 طرق الطعن فً االحكام
 الباب االول

 اض على الحكم الغٌابًاالعتر

 302مادة 
( فإذا 302ٌبلػ المحكوم علٌه ؼٌاباً بالحكم الصادر علٌه طبقاً لما هو منصوص علٌه فً المادة ) –أ 

انقضى ثالثون ٌوماً على تبلٌػ بالحكم الصادر فً المخالفة وثالثة اشهر على تبلٌؽه بالحكم الصادر فً 
دم نفسه الى المحكمة التً اصدرت الحكم او الى أي مركز الجنحة وستة اشهر فً الجناٌة ودون ان ٌق

للشرطة ودون ان ٌعترض علٌه خالل المدة المذكورة اصبح الحكم باالدانة والعقوبات االصلٌة والفرعٌة 
 .بمنزلة الحكم الوجاهً

ٌكون االعتراض بعرٌضة ٌقدمها المحكوم علٌه الى المحكمة رأساً او الى أي مركز للشرطة او  –ب 
محضر ٌنظم فً المحكمة او فً مركز الشرطة بعد السإال من المحكوم علٌه حال القبض علٌه او ب

تسلٌمه نفسه عما اذا كان ٌرؼب فً االعتراض على الحكم فإذا رؼب تدون فً المحضر اسباب 
 .اعتراضه واذا لم ٌرؼب فٌثبت ذلك فً المحضر

 300مادة 
قبض علٌه وتمت اجراءات اعتراضه خالل المدة المبٌنة فً اذا قدم المحكوم علٌه نفسه او القى ال –آ 

( تقرر المحكمة توقٌفه وتعٌن موعداً للنظر فً اعتراضه ٌبلػ به مع ذوي العالقة وفق 302المادة )
االصول ولها ان تقرر اطالق سراحه بكفالة الى نتٌجة المحاكمة اال اذا كانت الجرٌمة المحكوم عنها ال 

 .ٌها بكفالةٌجوز اطالق السراح ف
 .تحسب للمحكوم علٌه المدة التً ٌمضٌها فً التوقٌؾ –ب 



اذا كان الحكم صادراً بالؽرامة ودفعها المحكوم علٌه الى المحكمة او الى مركز الشرطة فٌخلى  –جـ 
 .سبٌله وٌتبع فً تقدٌم اعتراضه االحكام السالفة الذكر

 305مادة 
م ٌحضر المعترض فً اٌة جلسة من جلسات المحاكمة اذا كان االعتراض مقدماً ضمن مدته ول –آ 

االعتراضٌة دون معذرة مشروعة رؼم تبلٌؽه وفق االصول او اذا هرب من التوقٌؾ، تقرر المحكمة رد 
االعتراض وٌعتبر الحكم الؽٌابً المعترض علٌه بعد تبلٌػ قرار الرد وفق االصول بمنزلة الحكم 

 .ق القانونٌة االخرىالوجاهً ال ٌقبل الطعن فٌه اال بالطر
اذا كان االعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكالً دون حاجة لتبلٌؽه بقرار الرد  –ب 

 .وٌعتبر الحكم الؽٌابً بمنزلة الحكم الوجاهً ال ٌقبل الطعن فٌه اال بالطرق القانونٌة االخرى
قانونٌة تقرر المحكمة قبوله وتنظر الدعوى اذا حضر المعترض وكان االعتراض مقدما فً مدته ال –جـ 

مجدداً بالنسبة للمعترض وتصدر حكمها بتؤٌٌد الحكم الؽٌابً او تعدٌله او الؽابه على ان ال تحكم بؤشد 
 .مما قضى به الحكم الؽٌابً

 .(ٌستثنى الحكم باالعدام او بالسجن المإبد او المإقت من احكام الفقرتٌن )آ( و)ب –د 

 306مادة 
ٌترتب على تقدٌم االعتراض وقؾ النظر فً الطعن تمٌٌزاً فً الحكم الؽٌابً المقدم الى محكمة  –آ 

الجزاء الكبرى او الى محكمة التمٌٌز من االدعاء العام او من المتهمٌن اآلخرٌن او أي ذي عالقة 
 .بالدعوى الى نتٌجة الحكم الذي ٌصدر فً المحاكمة االعتراضٌة

م الصادر بنتٌجة المحاكمة االعتراضٌة بطرق الطعن االخرى المقررة ٌجوز الطعن فً الحك –ب 
 .بالقانون

( فٌشمل الطعن 305اذا طعن تمٌٌزاً فً القرار الصادر برد االعتراض وفق الفقرة )آ( من المادة ) –جـ 
 هذا القرار والحكم الؽٌابً المعترض علٌه ولو لم ٌبٌن ذلك فً عرٌضة الطعن. اما الطعن فً القرار

 .الصادر وفق الفقرة )ب( فال ٌشمل ؼٌر قرار رد االعتراض

 309مادة 
متى قبض على محكوم علٌه ؼٌاباً باالعدام او بالسجن المإبد او المإقت او سلم نفسه الى المحكمة او  –آ 

أي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجدداً وللمحكمة ان تصدر علٌه أي حكم ٌجٌزه القانون وٌكون 
 .عاً للطعن فٌه بالطرق القانونٌة االخرىقراراها تاب

اذا هرب مجدداً محكوم علٌه ؼٌاباً باالعدام او السجن المإبد او المإقت فتطبق علٌه الحاكم المادة  –ب 
 .جـ( فقط –ب  –( بفقراتها )أ 305)

 308مادة 
 – : ٌستتبع اعتبار الحكم الؽٌابً بمنزلة الحكم الوجاهً ما ٌؤتً

 .ت االصلٌة والفرعٌة عدا احكام االعدامتنفٌذ العقوبا – 1
 .لزوم اصدار المحكمة الجزابٌة امراً بالقبض على المحكوم علٌه – 2
تنفٌذ الحكم بالرد والتعوٌض وفق قانون التنفٌذ على ان ٌقدم المحكوم له كفٌالً ضامناً بمبلػ تنسبه  – 3

 .ث سنواتالمحكمة اذا وجدت ضرورة لذلك. وتسقط هذه الكفالة بعد مضً ثال
منع المحكوم علٌه باالعدام او بالسجن المإبد او المإقت ما دام هارباً من ادارة امواله والتصرؾ  – 4

فٌها ولزوم وضع المحكمة الحجز علٌها وادارتها وفق قواعد ادارة االموال المحجوزة بمقتضى احكام 
دعوى باسمه واعتبار كل تصرؾ هذا القانون ان لم ٌسبق وضع الحجز علٌها وكذلك منعه من رفع اٌة 

 .او التزام بتعهد به باطالً بحكم القانون

 الباب الثانً
 التمٌٌز

 307مادة 
لكل من االدعاء العام والمتهم والمشتكً والمدعً المدنً والمسإول مدنٌاً ان ٌطعن لدى محكمة  –آ 

التمٌٌز فً االحكام والقرارات والتدابٌر الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى فً جنحة 
او اذا وقع خطؤ جوهري فً  او جناٌة اذا كانت قد بنٌت على مخالفة للقانون او خطؤ فً تطبٌقه او تؤوٌله



 .االجراءات االصولٌة او فً تقدٌر االدلة او تقدٌر العقوبة وكان الخطؤ مإثراً فً الحكم
 .ال ٌعتد بالخطؤ فً االجراءات اذا لم ٌكن ضاراً بدفاع المتهم –ب 
 ال ٌقبل الطعن تمٌٌزاً على انفراد فً القرارات الصادرة فً مسابل االختصاص والقرارات –جـ 

االعدادٌة واالدارٌة واي قرار آخر ؼٌر فاصل فً الدعوى اال اذا ترتب علٌها منع السٌر فً الدعوى 
 .وٌستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقٌؾ واطالق السراح بكفالة او بدونها

 23المحتوى 

 352مادة 
رارات التً سبقت ٌترتب على الطعن فً الحكم او القرار الفاصل فً الدعوى شموله جمٌع االحكام والق

 .صدوره اذا كانت ذات عالقة به

 351مادة 
ٌقتصر طعن االدعاء العام على الدعوى الجزابٌة وٌقتصر طعن المدعً المدنً والمسإول مدنٌاً  –آ 

على الدعوى المدنٌة وٌقتصر طعن المشتكً على الحق الذي طلبه اما طعن المتهم فٌشمل الدعوٌٌن 
 .قصره على احداهماالجزابٌة والمدنٌة اال اذا 

اذا كان الطعن مقدماً من االدعاء العام جاز نقض الحكم بالنسبة الى جمٌع المحكوم علٌهم اما اذا  –ب 
قدمه احد المحكوم علٌهم فال ٌنقض الحكم اال بالنسبة لمن قدمه ما لم تكن االسباب التً بنً علٌها الطعن 

 .بالنسبة الٌهم جمٌعاً  تتصل بؽٌره من المحكوم علٌهم فٌنقض الحكم عندبذ
ٌراعى عند النظر تمٌٌزاً فً الطعن ان ال ٌضار الطاعن بطعنه ما لم ٌكن الحكم المطعون فٌه مبنٌاً  –جـ 

 .على مخالفة للقانون

 353مادة 
ٌحل الطعن بعرٌضة تقدم من الممٌز او من ٌنوب عنه قانوناً الى المحكمة الجزابٌة التً اصدرت  –آ 

محكمة جزابٌة اخرى او الى محكمة التمٌٌز رأساً خالل ثالثٌن ٌوماً تبدأ من الٌوم التالً الحكم او الى أي 
 .لتارٌخ النطق بالحكم اذا كان وجاهٌاً او من تارٌخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاهً ان كان ؼٌابٌاً 

ل عن ادارة اذا كان الممٌز سجٌناً او موقوفاً او محجوزاً جاز تقدٌم العرٌضة بواسطة المسإو –ب 
 .السجن او الموقؾ او محل الحجز

تشتمل عرٌضة الطعن على اسم الممٌز والممٌز علٌه وخالصة الحكم وتارٌخه واسم المحكمة التً  –جـ 
 .اصدرته واالسباب التً ٌستند الٌها فً الطعن ونتٌجة المطالب

جدٌدة الى ما قبل الفصل فٌه  ٌجوز للممٌز ان ٌبدي اسباب الطعن فً عرٌضة مستقلة او ٌقدم اسباباً  –د 
 .ولجمٌع الخصوم ان ٌقدموا لوابح بؤقوالهم وطلباتهم

 352مادة 
على المحكمة التً اصدرت الحكم او القرار الممٌز ان ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمٌٌز فور 

)جـ( من المادة  تقدٌم عرٌضة الطعن الٌها او فور طلب محكمة التمٌٌز ذلك منها مع مراعاة احكام الفقرة
(107). 

 350مادة 
اذا اصدرت محكمة الجزاء الكبرى حكماً او قراراً فً الدعوى بصفة اصلٌة فعلٌها ان ترسل اضبارة  –آ 

 .الدعوى خالل عشرة اٌام الى محكمة التمٌٌز للنظر فٌها تمٌٌزاً ولو لم ٌقدم طعن فٌها
ذوي العالقة الى ما قبل اصدار قرارها فً تقبل محكمة التمٌٌز اللوابح المقدمة من المتهم و –ب 

 .الدعوى

 355مادة 
( الى رباسة االدعاء 350ترسل محكمة التمٌٌز اضبارة الدعوى فور وصولها الٌها بمقتضى المادة )

العام مرفقاً بها اسباب الطعن والعرابض واللوابح المقدمة من الخصوم لتقدٌم مطالعتها وطلباتها حول 
 .ل عشرٌن ٌوماً من تارٌخ وروده الٌهاالحكم او القرار خال

 356مادة 
 .ال ٌترتب على الطعن تمٌٌزاً فً االحكام والقرارات وقؾ تنفٌذها اال اذا نص القانون على ذلك



 359مادة 
 – : مع مراعاة احكام قانون السلطة القضابٌة

الجزاء الكبرى  تختص بنظر الطعن فً االحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجزاء ومحكمة –آ 
 .هٌبة الجزاء فً محكمة التمٌٌز

تختص الهٌبة العامة فً محكمة التمٌٌز بالنظر تمٌٌزاً فً الدعاوى المحكوم فٌها باالعدام والدعاوى  –ب 
التً ٌقرر ربٌس محكمة التمٌٌز مباشرة او بناء على اقتراح من الهٌبة المنصوص علٌها فً الفقرة )آ( 

 .لنظر تمٌٌزا فً الدعاوى االخرى المنصوص علٌها فً القانوناحالتها علٌها وكذلك ا

 358مادة 
اذا تبٌن لمحكمة التمٌٌز ان الطعن فً حكم او قرار صادر من المحكمة الجزابٌة لم ٌقدم فً مدته  –آ 

 .القانونٌة فتقرر رده شكالً 
مدنٌاً او وكالبهم او لمحكمة التمٌٌز احضار المتهم او المشتكً او المدعً المدنً او المسإول  –ب 

 .ممثل االدعاء العام لالستماع الى اقوالهم او ألي ؼرض ٌقتضٌه التوصل الى الحقٌقة

 357مادة 
 – : لمحكمة التمٌٌز بعد تدقٌق اوراق الدعوى ان تصدر قرارها فٌها على احد الوجوه اآلتٌة –أ 

 ة حكمٌة اخرىتصدٌق الحكم باالدانة والعقوبات االصلٌة والفرعٌة واٌة فقر – 1
تصدٌق الحكم بالبراءة او الصلح او عدم المسإولٌة او القرار باالفراج او أي حكم او قرار آخر فً  – 2

 .الدعوى
 .تصدٌق الحكم باالدانة مع تخفٌؾ العقوبة – 3
 .تصدٌق الحكم باالدانة مع اعادة االوراق العادة النظر مرة واحدة فً العقوبة بؽٌة تشدٌدها – 4
 .دة االوراق الى المحكمة مرة واحدة العادة النظر فً الحكم بالبراءة بؽٌة ادانة المتهماعا – 5
نقض الحكم الصادر باالدانة والعقوبات االصلٌة والفرعٌة واٌة فقرة حكمٌة اخرى وبراءة المتهم او  – 6

 .الؽاء التهمة واالفراج عنه واخالء سبٌله
واعادة االوراق الى المحكمة الجراء المحاكمة مجدداً كالً او  نقض الحكم الصادر باالدانة والعقوبة – 7
 .جزءاً 
نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسإولٌة او القرار باالفراج او اي حكم او قرار  – 8

 .آخر فً الدعوى واعادة االوراق الجراء المحاكمة او التحقٌق القضابً مجدداً 
الدعوى المدنٌة او نقضه كالً او جزءاً او تخفٌض المبلػ المحكوم به او  تصدٌق الحكم الصادر فً – 9

 .اعادة الحكم الى المحكمة الستكمال التحقٌق فٌه او العادة النظر فٌه بؽٌة زٌادة المبلػ المحكوم به
 .تبٌن محكمة التمٌٌز فً قرارها االسباب التً استندت الٌها فً اصداره –ب 

 30المحتوى 
 362مادة 
كمة التمٌٌز ان تبدل الوصؾ القانونً للجرٌمة التً صدر الحكم بادانة المتهم فٌها الى وصؾ اخر لمح

ٌتفق مع طبٌعة الفعل الذي ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة القانونٌة التً ٌنطبق علٌها هذا الفعل وان 
 .تصدق العقوبة اذا وجدتها مناسبة للفعل او تخففها

 361مادة 
مة التمٌٌز الحكم لصدوره من محكمة ؼٌر مختصة فتحٌل الدعوى الى المحكمة المختصة اذا انقضت محك

 .وتخبر بذلك المحكمة التً اصدرت الحكم

 363مادة 
اذا نقض الحكم واعٌد الجراء المحاكمة مجدداً فتجري المحكمة المحاكمة مجدداً فً الدعوى كلها او فً 

ً قرار النقض دون مساس بالقرارات واالجراءات التً لم الجزء المنقوض منها وٌتبع فً ذلك ما ورد ف
 .ٌتناولها قرار النقض وتصدر حكماً جدٌداً فً الدعوى او الجزء المنقوض منها فقط

 362مادة 
اذا اعٌدت الدعوى العادة النظر فً الحكم فٌجب ان تنظر من نفس الحاكم او هٌبة المحكمة التً  –آ 

 .اصدرت الحكم اال اذا تعذر ذلك



اذا اصدرت ا لمحكمة حكماً بعد اعادة النظر ثم رفعت الدعوى الى محكمة التمٌٌز فلهٌبة الجزاء  –ب 
فٌها ان تصدق الحكم اذا وجدته موافقاً للقانون او تخفؾ العقوبة اما اذا تراءى لها لزوم صدور قرار 

حٌل الدعوى على الهٌبة العامة بادانة المتهم الذي برأته المحكمة او زٌادة العقوبة التً فرضتها علٌه فت
لمحكمة التمٌٌز ولهذه الهٌبة اصدار القرار باالدانة وبالعقوبة التً تفرضها او تصدٌق الحكم الصادر من 

 .محكمة الموضوع

 360مادة 
اضافة الى االحكام المتقدمة ٌجوز لمحكمة التمٌٌز ان تطلب اٌة دعوى جزابٌة لتدقٌق ما صدر فٌها  -آ

رات وتدابٌر واوامر من تلقاء نفسها او بناء على طلب االدعاء العام او أي ذي عالقة من احكام وقرا
وٌكون لها فً هذه الحالة السلطات التمٌٌزٌة المنصوص علٌها فً هذا الفصل، ؼٌر انه لٌس لها ان تقرر 

ن تارٌخ صدور اعادة اوراق الدعوى الدانة المتهم او تشدٌد عقوبته اال اذا طلبتها خالل ثالثٌن ٌوماً م
 .القرار او الحكم

لمحكمة التمٌٌز سلطة التدخل تمٌٌزاً بموجب الفقرة )آ( اذا قررت رد الطعن بموجب الفقرة )آ( من  –ب 
 .(358المادة )

ال ٌجوز لمحكمة التمٌٌز ان تمارس سلطتها بموجب هذه المادة فً الدعاوى التً سبق ان نظرتها  –جـ 
 .(لفقرة )بتمٌٌزاً عدا ما نص علٌه فً ا

 365مادة 
( 307ٌجوز الطعن تمٌٌزاً امام محكمة الجزاء الكبرى من ذوي العالقة المنصوص علٌهم فً المادة ) –آ 

فً االحكام والقرارات والتدابٌر الصادرة من محكمة الجزاء فً دعاوى المخالفات وفً القرارات 
 .التالً لتارٌخ صدورهاالصادرة من حاكم التحقٌق خالل ثالثٌن ٌوماً تبدأ من الٌوم 

اضافة الى احكام الفقرة )آ( ٌجوز لمحكمة الجزاء الكبرى ان تجلب اٌة دعوى مما ذكر فً الفقرة  –ب 
 .(360المذكورة او أي محضر تحقٌق فً جرٌمة وفق االحكام المنصوص علٌها فً المادة )

فٌه تمٌٌزاً على انفراد من احكام ( فً ما ال ٌجوز الطعن 307تراعى احكام الفقرة)جـ( من المادة ) –جـ 
 .وقرارات محكمة الجزاء وحاكم التحقٌق

ٌكون لمحكمة الجزاء الكبرى فً الحاالت المبٌنة فً هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمٌٌز  –د 
 .بما ٌتالءم مع هذه االحكام والقرارات وتكون قراراتها فً ذلك باتة

 الباب الثالث
 ٌٌزيتصحٌح القرار التم

 366مادة 
لالعداء العام وللمحكوم علٌه ولبقٌة ذوي العالقة بالدعوى الجزابٌة طلب تصحٌح الخطؤ القانونً فً  –آ 

القرار الصادر من محكمة التمٌٌز اذا قدم الطلب خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تبلٌػ المحكوم علٌه 
راق الدعوى من محكمة التمٌٌز الى المسجون او المحجوز بالقرار التمٌٌزي او من تارٌخ وصول او

 .محكمة الموضوع فً االحوال االخرى
ٌقدم الطلب الى محكمة التمٌٌز رأساً او بواسطة المحكمة او ادارة السجن او المإسسة اذا كان  –ب 

 .الطالب مسجوناً او مجوزاً 

 369مادة 
 – ال ٌقبل طلب التصحٌح فً القرارات التالٌة

 .ض واجراء المحاكمة او التحقٌق القضابً مجدداً القرار الصادر بالنق – 1
 .القرار الصادر باعادة اوراق الدعوى العادة النظر فً الحكم – 2

 368مادة 
تنظر الهٌبة العامة لمحكمة التمٌٌز طلب تصحٌح القرار الصادر منها اما طلب تصحٌح القرار  –آ 

ربٌس محكمة التمٌٌز رإٌته من قبل الهٌبة  الصادر من هٌبة الجزاء فٌنظر من هذه الهٌبة اال اذا قرر
 .العامة

اذا وجدت الهٌبة التً تنظر طلب التصحٌح ان الطلب ؼٌر مستوؾ لشروطه القانونٌة قررت رده  –ب 
 .واال قررت قبوله وصححت القرار التمٌٌزي كالً او جزءاً 



 367مادة 
 .ال ٌقبل طلب التصحٌح اال مرة واحدة –آ 

 .د طلب التصحٌح والقرار الصادر بنتٌجة قبوله ال ٌقبالن التصحٌحالقرار الصادر بر –ب 
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 الباب الرابع

 اعادة المحاكمة

 392مادة 
ٌجوز طلب اعادة المحاكمة فً الدعاوى التً صدر فٌها حكم بات بعقوبة او تدبٌر فً جناٌة او جنحة فً 

 – : االحوال اآلتٌة
 .م وجد المدعى بقتله حٌاً اذا حكم على المتهم بجرٌمة قتل ث – 1
اذا كان قد حكم على شخص الرتكابه جرٌمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر الرتكابه الجرٌمة  – 2

 .نفسها وكان بٌن الحكمٌن تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم علٌهما
ى الشاهد اذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبٌر او سند ثم صدر حكم بات عل – 3

 .او الخبٌر بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوٌر السند
اذا ظهرت بعد الحكم وقابع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شؤنها ثبوت  – 4

 .براءة المحكوم علٌه
 .طرق المقررة قانوناً اذا كان الحكم مبنٌاً على حكم نقض او الؽً بعد ذلك بال – 5
اذا كان قد صدر حكم باالدانة او البراءة او قرار نهابً باالفراج او ما فً حكمهما عن الفعل نفسه  – 6

 .سواء كون الفعل جرٌمة مستقلة او ظرفاً لها
 .اذا كانت قد سقطت الجرٌمة او العقوبة عن المتهم ألي سبب قانونً – 7

 391مادة 
ة الى االدعاء العام من المحكوم علٌه او من ٌمثله قانوناً واذا كان المحكوم علٌه ٌقدم طلب اعادة المحاكم

متوفى فٌقدم الطلب من زوجه او احد اقاربه على ان ٌبٌن فً الطلب موضوعه واالسباب التً ٌستند الٌها 
 .وٌرفق به المستندات التً تإٌده

 393مادة 
لتً استند الٌها الطلب وٌدقق اوراق الدعوى ثم ٌقدم ٌقوم االدعاء العام بالتحقٌق فً صحة االسباب ا

 .مطالعته مع االوراق الى محكمة التمٌٌز بؤسرع وقت

 392مادة 
 .ال ٌترتب على طلب اعادة المحاكمة وقؾ تنفٌذ الحكم اال اذا كان صادراً باالعدام

 390مادة 
ها ان تتخذ ما ٌلزم من التحقٌقات تنظر محكمة التمٌٌز فً الطلب بإجرابها التدقٌق على اوراق الدعوى ول

 .وتسمع اقوال الخصوم

 395مادة 
اذا وجدت محكمة التمٌٌز ان طلب اعادة المحاكمة لم ٌستوؾ شروطه القانونٌة فتقرر رده واذا وجدته 

مستوفٌاً لها فتقرر احالته مع االوراق الى المحكمة التً اصدرت الحكم او الى المحكمة التً حلت محلها، 
 .بقرارها باعادة المحاكمةمرفقاً 

 396مادة 
تجرى المحكمة التً احٌل الٌها الطلب المحاكمة مجدداً فإذا تبٌن لها بالنتٌجة عدم وجود سبب قانونً 

للتدخل فً الحكم السابق تقرر عدم التدخل فٌه واال قررت الؽاءه كالً او جزءاً وبراءة المحكوم علٌه او 
 .شد من الحكم السابق وٌكون حكمها تابعاً للطرق القانونٌةاصدار حكم جدٌد على ان ال ٌكون ا

 399مادة 
اذا كان المحكوم علٌه متوفى او اذا توفى بعد تقدٌم الطلب فتمضً المحكمة فً اجراءات اعادة المحاكمة 



وتعٌن من ٌتولى الدفاع عنه اذا لم ٌعٌن الشخص الذي قدم طلب اعادة المحاكمة من ٌتولى الدفاع عنه، 
صدر قرارها بعدم التدخل فً الحكم السابق او بالؽابه كالً او جزءاً او براءة المتوفى مما اتهم به ثم ت

 .وٌكون حكمها تابعا للطرق القانونٌة

 398مادة 
ٌترتب على الؽاء الحكم زوال آثاره الجزابٌة والمدنٌة كالً او جزءاً ورد الؽرامة والتعوٌض واالشٌاء 

ادرة عٌناً ان وجدت او دفع قٌمتها ان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واالموال المسلمة او المص
 .واجبة قانوناً 

 397مادة 
اذا رد طلب اعادة المحاكمة او صدر القرار بعد التدخل فً الحكم السابق فال ٌجوز تقدٌم الطلب مرة 

 .اخرى استناداً الى االسباب ذاتها التً بنً علٌها الطلب االول

 مسالكتاب الخا
 التنفٌذ

 الباب االول
 احكام عامة

 382مادة 
ال ٌجوز تنفٌذ العقوبات والتدابٌر المقررة بالقانون ألٌة جرٌمة اال بمقتضى حكم واجب التنفٌذ صادر من 

 .محكمة مختصة

 381مادة 
على المحكمة ان تصدر حكماً بعقوبة او تدبٌر سالب للحرٌة ان ترسل المحكوم علٌه الى المإسسة او 

ن الذي قررت اٌداعه فٌه ومعه مذكرة الحجز او السجن متضمنة التدبٌر او العقوبة المحكوم بها السج
وبدء تنفٌذها والمادة القانونٌة المحكوم بمقتضاها والمدة التً قضاها المحكوم علٌه مقبوضاً علٌه او 

ما هو منصوص علٌه موقوفاً وترسل صورة من المذكرة الى االدعاء العام لٌتابع تنفٌذ الحكم وفقاً ل
 .بالقانون

 36المحتوى 
 383مادة 

تنفذ االحكام الجزابٌة فور صدورها وجاهاً او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهً وٌستثنى من ذلك احكام 
االعدام فال تنفٌذ اال وفق القواعد المنصوص علٌها فً الباب الخاص بها من هذا القانون وكذلك احكام 

الفات فال تنفذ اال بعد اكتسابها درجة البتات على ان ٌقدم المحكوم علٌه فٌها الحبس الصادرة فً المخ
 .كفٌالً ضامناً بالحضور لتنفٌذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك واال نفذت علٌه العقوبة فوراً 

 382مادة 
ى المدة ال ٌجوز فً ؼٌر االحوال التً ٌنص علٌها القانون اخالء سبٌل المحكوم علٌه قبل ان ٌستوف –آ 

 .المحكوم بها
متى تم تنفٌذ الحكم فعلى ادارة المإسسة او السجن الذي نفذ فٌه الحكم اخبار المحكمة واالدعاء  –ب 

 .العام بذلك
اذا ثبت بتقرٌر من لجنة طبٌة مختصة ان المحكوم علٌه مصاب بعاهة عقلٌة تقرر المحكمة وضعه  –جـ 

ومٌة المعدة لالمراض العقلٌة حتى تنتهً مدة العقوبة. تحت الحراسة فً احدى المإسسات الصحٌة الحك
واذا شفى قبل انتهاء مدة العقوبة فٌعاد الى السجن او المإسسة الكمال ما بقً من مدة عقوبته وتنزل المدة 

 .التً قضاها تحت الحراسة فً المإسسة الصحٌة من مدة عقوبته

 380مادة 
دراً بالبراءة او الصلح او االفراج او عدم المسإولٌة او ٌخلى سبٌل المتهم الموقوؾ اذا كان الحكم صا

 .بعقوبة ؼٌر سالبة للحرٌة او اذا كان قد قضى فً القبض والتوقٌؾ مدة العقوبة المحكوم بها



 الباب الثانً
 تنفٌذ عقوبة االعدام

 385مادة 
 .ٌودع المحكوم علٌه باالعدام فً السجن حتى تتم اجراءات تنفٌذ الحكم –آ 

 .ٌنفذ حكم االعدام اال بمرسوم جمهوري وفق احكام المواد التالٌة ال –ب 

 386مادة 
اذا صدقت محكمة التمٌٌز الحكم الصادر باالعدام فعلٌها ارسال اضبارة الدعوى الى وزٌر العدل لٌتولى 

 .ارسالها الى ربٌس الجمهورٌة الستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفٌذ
جمهورٌاً بتنفٌذ الحكم او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم علٌه  وٌصدر ربٌس الجمهورٌة مرسوماً 

وعند صدور المرسوم بالتنفٌذ ٌصدر وزٌر العدل امراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهورٌة واستٌفاء 
 .االجراءات القانونٌة

 389مادة 
ة السجن اخبار ربٌس االدعاء اذا وجدت المحكوم علٌها حامالً عند ورود االمر بالتنفٌذ فعلى ادار –آ 

العام لٌقدم مطالعته الى وزٌر العدل بتؤجٌل تنفٌذ الحكم او تخفٌفه وٌقوم وزٌر العدل برفع هذه المطالعة 
الى ربٌس الجمهورٌة. وٌإخر تنفٌذ الحكم حتى ٌصدر امر مجدد من الوزٌر استناداً الى ما ٌقرره ربٌس 

بتنفٌذ عقوبة االعدام فال تنفٌذ اال بعد مضً اربعة اشهر على  الجمهورٌة. واذا كان االمر المجدد ٌقضً
 .تارٌخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا االمر ام بعده

ٌطبق حكم الفقرة )آ( على المحكوم علٌها التً وضعت حملها قبل ورود االمر بالتنفٌذ ولم تمض  –ب 
اربعة اشهر على تارٌخ وضعها ولو ورد اربعة اشهر على تارٌخ وضعها. وال تنفذ العقوبة قبل مضً 

 .االمر المجدد بالتنفٌذ

 388مادة 
تنفذ عقوبة االعدام شنقاً داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون بعد مضً مدة ال تقل عن ثالثٌن 

ٌوماً على تارٌخ صدورها من المحكمة الجزابٌة المختصة. وٌجرى التنفٌذ بحضور هٌبة التنفٌذ المكونة 
احد حكام الجزاء واحد اعضاء االدعاء العام عند تٌسر حضوره ومندوب عن وزارة الداخلٌة ومدٌر  من

السجن وطبٌب السجن او أي طبٌب آخر تندبه وزارة الصحة وٌإذن لمحامً المحكوم علٌه بالحضور اذا 
 .طلب ذلك

 387مادة 
ه فً مكان التنفٌذ على مسمع من ٌتلو مدٌر السجن المرسوم الجمهوري بالتنفٌذ على المحكوم علٌ –آ 

 .الحاضرٌن
 .اذا رؼب المحكوم علٌه فً ابداء اقوال فٌحرر الحاكم محضراً بها توقعه هٌبة التنفٌذ –ب 
عند تمام التنفٌذ ٌحرر مدٌر السجن محضراً ٌثبت فٌه شهادة الطبٌب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع  –جـ 

 .علٌه هٌبة التنفٌذ

 372مادة 
 .فٌذ عقوبة االعدام فً اٌام العطالت الرسمٌة واالعٌاد الخاصة بدٌانة المحكوم علٌهال ٌجوز تن

 371مادة 
ألقارب المحكوم علٌه ان ٌزوروه فً الٌوم السابق على الٌوم المعٌن لتنفٌذ عقوبة االعدام وعلى ادارة 

 .السجن اخبارهم بذلك

 373مادة 
اض او ؼٌره من الفروض الدٌنٌة قبل الموت وجب اذا كانت دٌانة المحكوم علٌه تفرض علٌه االعتر

 .اجراء التسهٌالت الالزمة لتمكٌن احد رجال الدٌن من مقابلته



 372مادة 
تسلم جثة المحكوم علٌه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك واال قامت ادارة السجن بدفنه على نفقة الحكومة وٌجب 

 .على اٌة حال ان ٌكون الدفن بؽٌر احتفال

 لثالباب الثا
 تنفٌذ العقوبات والتدابٌر السالبة للحرٌة والؽرامات

 370مادة 
ٌحسب الٌوم الذي ٌبدأ فٌه التنفٌذ على المحكوم علٌه من مدة العقوبة او التدبٌر وٌخلى سبٌله ظهر  –آ 

 .الٌوم المقرر النتهابها
محكوم علٌه فً اذا كانت مدة الحبس او الحجز اربعاً وعشرٌن ساعة فقط فال ٌجوز ان ٌبقى ال –ب 

 .السجن اكثر من هذه المادة

 375مادة 
تنزل مدة التوقٌؾ من مدة العقوبة او التدبٌر السالب للحرٌة الصادر على المحكوم علٌه فً نفس الجرٌمة 

 .واذا تعددت العقوبات فً نفس الدعوى فتنزل من العقوبة االخؾ

 376مادة 
مدة ال تزٌد على سنة ولو عن جرابم مختلفة ولم ٌكونا اذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرٌة ل

مسجونٌن من قبل جاز تؤجٌل التنفٌذ على احدهما حتى ٌخلى سبٌل اآلخر اذا كانا ٌكفالن صؽٌراً لم ٌتم 
 .الثانٌة عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معٌن

 39المحتوى 
 379مادة 

( من المحكمة التً اصدرت الحكم بناء على 376ة )ٌصدر القرار بتؤجٌل تنفٌذ العقوبة بمقتضى الماد
طلب المحكوم علٌه ولها ان تطلب تقدٌم كفٌل ضامن بانً حضر لتنفٌذ العقوبة عند زوال سبب التؤجٌل. 

وتقدر المحكمة مبلػ الكفالة فً القرار الصادر بالتؤجٌل ولها ان تشترط لتؤجٌل التنفٌذ ما تراه من 
 .محكوم علٌه من الهرباالحتٌاطات الكفٌلة بمنع ال

 378مادة 
اذا حكم على شخص بالؽرامة وحدها وكان قد سبق توقٌفه من اجل الجرٌمة المحكوم عنها وجب ان 

ٌنقص من الؽرامة عند التنفٌذ نصؾ دٌنار عن كل ٌوم من اٌام التوقٌؾ واذا حكم علٌه بالحبس والؽرامة 
مدة الحبس المحكوم به وجب ان ٌنقص من الؽرامة  معاً وكانت المدة التً قضاها فً التوقٌؾ تزٌد على

نصؾ دٌنار عن كل ٌوم من االٌام الزابدة واذا استنفدت مدة التوقٌؾ المدة المحكوم بها بدالً عن الؽرامة 
 .تقرر المحكمة اخالء سبٌله

 377مادة 
ه عند عدم اذا حكم على شخص بالؽرامة سواء كانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضً بحبس –آ 

دفعه الؽرامة مدة معٌنة ال تزٌد على نصؾ الحد االقصى المقرر للجرٌمة اذا كانت معاقباً علٌها بالحبس 
 .والؽرامة

اذا كانت الجرٌمة معاقباً علٌها بالؽرامة فقط فتكون مدة الحبس التً تقضً بها المحكمة فً حالة  –ب 
 .لى ان ال تزٌد مدة الحبس فً هذه الحالة على سنتٌنعدم دفع الؽرامة ٌوماً واحداً عن كل نصؾ دٌنار ع

ٌنتهً الحبس المحكوم به فً حالة عدم دفع الؽرامة عند استٌفابها او جزء نسبً منها ٌعادل الجزء  –جـ 
 .النسبً الباقً من العقوبة

 ٌجوز دفع الؽرامة او الجزء النسبً منها الى المحكمة او مركز الشرطة او ادارة السجن او –د 
 .المإسسة وعندبذ ٌخلى سبٌل المحكوم علٌه حاالً 

 

 



 الكتاب السادس
 متفرقات
 الباب االول

 انقضاء الدعوى الجزائٌة

 222مادة 
تنقضً الدعوى الجزابٌة بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم 

فراج عنه او بالعفو عن الجرٌمة او بوقؾ مسإولٌته عن الجرٌمة المسندة الٌه او قرار نهابً باال
 .االجراءات فٌها وقفاً نهابٌاً او فً االحوال االخرى التً ٌنص علٌها القانون

 221مادة 
ال تجوز العودة الى اجراءات التحقٌق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزابٌة عنه اال فً 

 .االحوال التً ٌنص علٌها القانون

 223مادة 
( والقرار البات الصادر 122القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة )آ( من المادة ) – آ

( بسبب تنازل المشتكً عن شكواه ٌمنعان من استمرار 181برفض الشكوى وفق الفقرة )آ( من المادة )
 .االجراءات ضد المتهم

تجدٌد الشكوى مرة واحدة اذا القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تؽٌب المشتكً ال ٌمنع من  –ب 
 .اثبت المشتكً ان تؽٌبه كان لمعذرة مشروعة

( او الفقرة )ب( من 122القرار البات الصادر باالفراج عن المتهم وفق الفقرة )ب( من المادة ) –جـ 
( ال ٌمنعان من استمرار االجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جدٌدة تستوجب ذلك. ؼٌر 181المادة )

ٌجوز اتخاذ أي اجراء اذا مضت سنة على قرار االفراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار  انه ال
الصادر من حاكم التحقٌق، وٌكون كل من هذٌن القرارٌن نهابٌاً تترتب علٌه اآلثار المنصوص علٌها فً 

 .(222المادة )
تحقٌق فٌها اما القرار البات بؽلقها القرار البات بؽلق الدعوى نهابٌاً ٌمنع من استمرار اجراءات ال –د 

 .مإقتاً فال ٌمنع من ذلك عند ظهور ادلة جدٌدة

 222مادة 
تجوز العودة الى اجراءات التحقٌق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزابٌة عنه اذا ظهر 

رٌمة التً حوكم او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهابً فٌها فعل او نتٌجة تجعل الج
المتهم عنها او اتخذت االجراءات ضده بشؤنها مختلفة فً جسامتها بضم هذا الفعل او النتٌجة الٌها على 

 .ان ٌسحب له عند الحكم علٌه ما سبه ان حكم علٌه به من عقوبة

 220مادة 
نهابٌاً وتوقؾ الدعوى  اذا توفى المتهم اثناء التحقٌق او المحاكمة فٌصدر القرار باٌقاؾ االجراءات اٌقافاً 

 .المدنٌة تبعاً لذلك وٌكون للمدعً المدنً فً هذه الحالة الحق فً مراجعة المحكمة المدنٌة

 225مادة 
اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقؾ اجراءات التحقٌق والمحاكمة ضد المتهم اٌقافاً نهابٌاً وٌكون للمتضرر 

 .من الجرٌمة الحق فً مراجعة المحكمة المدنٌة

 226مادة 
ٌترتب على صدور مرسوم جمهورٌة بالعفو الخاص سقوط العقوبات االصلٌة والفرعٌة دون مساس 

 .بالحكم بالرد او التعوٌض او المصادرة

 229مادة 
 .ال ٌمنع انقضاء الدعوى ألي سبب قانونً من مصادرة االشٌاء الممنوع حٌازتها قانونا



 28المحتوى 
 الباب الثانً

 ٌاء المضبوطةالتصرف فً االش

 228مادة 
لحاكم التحقٌق او المحكمة اصدار قرار بشؤن المستندات او االموال او االشٌاء المضبوطة او التً 

ارتكبت جرٌمة بها او علٌها فً أي مرحلة من مراحل التحقٌق او المحاكمة طبقاً لالحكام المنصوص 
 .علٌها فً المواد التالٌة

 227مادة 
شٌاء المحكوم بمصادرتها الى اقرب مركز للشرطة لتطبق بشؤنها احكام القوانٌن تسلم االسلحة واال –آ 

 .المختصة وبقٌد ثمن ما بٌع منها اٌراداً للخزنٌة
 .تطبق احكام الفقرة )آ( على االسلحة واالشٌاء المحكوم بمصادرتها قبل العمل بهذا القانون –ب 

 212مادة 
ازته وقت ضبطها اال اذا كانت قد وقعت علٌها الجرٌمة تسلم المضبوطات االخرى الى من كانت فً حٌ

 .او كانت متحصلة منها فترد الى من سلبت منه حٌازتها

 211مادة 
ٌعتبر فً حكم الشًء كل مال تحول الٌه او ابدل به وكل شًء اقتنى بسبب ذلك التحوٌل او تلك المبادلة 

 .بطرٌقة مباشرة او ؼٌر مباشرة

 213مادة 
بالتسلٌم اال بعد صٌرورته باتاً وال ٌنفذ القرار باتالؾ المخطوطات او المطبوعات ونحوها ال ٌنفذ القرار 

 .اال بعد انقضاء الدعوى الجزابٌة عن جمٌع المتهمٌن

 212مادة 
ال ٌمنع قرار الحاكم او المحكمة بتسلٌم المضبوطات من مراجعة المحكمة المدنٌة من قبل من ٌدعى  –آ 

 .حقاً فٌها
م نزاع على ملكٌة الشًء المضبوط او حٌازته وطلب ذوو العالقة ارجاء اصدار القرار اذا قا –ب 

بتسلٌمه فٌجوز ارجاء التسلٌم حتى ٌبت فً النزاع من المحكمة المدنٌة وٌمضً الحاكم او المحكمة فً 
 .اجراءات التحقٌق او المحاكمة

ٌه الفساد او كان حفظها بكلؾ نفقات اذا كانت االشٌاء المذكورة فً الفقرة )ب( مما ٌتسارع ال –جـ 
باهظة فٌجوز لحاكم التحقٌق او المحكمة الجزابٌة بٌعها وفق قانون التنفٌذ وحفظ ثمنها حتى نتٌجة 

 .الدعوى المدنٌة

 210مادة 
اذا لم ٌدع احد بعابدٌة الشًء المضبوط فلحاكم التحقٌق او المحكمة نشر اعالن بدعوة ذوي العالقة  –آ 

فٌه خالل ستة اشهر من تارٌخه. وٌعلق االعالن فً لوحة االعالنات فً المحكمة ومركز  الثبات حقهم
 .الشرطة. واذا كان المال المضبوط ثمٌناً فٌنشر االعالن فً الصحؾ المحلٌة باالضافة الى ذلك

نونٌة ٌجوز للحاكم او المحكمة تسلٌم الشًء المذكور الى من ٌتقدم الثبات حقه فٌه خالل المدة القا –ب 
 .واال فٌباع بقرار من الحاكم او المحكمة وفق قانون التنفٌذ وٌقٌد الثمن اٌراداً للخزٌنة

 215مادة 
اذا وجد احد لقطة او ماالً ظن انه متحصل من جرٌمة فعلٌه اخبار حاكم التحقٌق او اقرب مركز للشرطة 

 .وعلى الحاكم اتخاذ االجراءات المنصوص علٌها فً المواد السابقة

 216دة ما
ٌسقط كل حق فً االدعاء بعابدٌة االشٌاء التً سلمت او بٌعت بمقتضى المواد السابقة اذا انقضت خمس 

 .سنوات على صدور القرار بتسلٌمها او قٌد ثمنها اٌراداً للخزٌنة



 الباب الثالث
 التعهد بحفظ السالم وحسن السلوك

 الفصل االول
 التعهد بحفظ السالم

 219مادة 
م او حاكم التحقٌق ان ٌبلػ حاكم الجزاء عن االشخاص الذٌن ٌخشى ان تقع منهم جناٌة او لالدعاء العا

 .فعل ٌرجح معه االخالل بالسالم وٌرفق بالبالغ التحرٌات والدالبل التً تعزز ذلك

 218مادة 
ه بتقدٌم اذا ورد البالغ لحاكم الجزاء على الوجه المتقدم فعلٌه اتخاذ االجراءات لتكلٌؾ الشخص المبلػ عن

تعهد بالمحافظة على السالم مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد على سنة لقاء تعهد بكفالة او بدونها على 
 .الوجه المبٌن فً المواد التالٌة

 217مادة 
ٌوجه الحاكم ورقة تكلٌؾ بالحضور الى الشخص المبلػ عنه ٌطلب فٌها ان ٌحضر امامه فً ٌوم معٌن 

دفاع او ما ٌنفً به صحة البالغ على ان ٌذكر فً الورقة مضمون البالغ ومبلػ وٌقدم ما لٌه من اوجه 
 .التعهد ومدته

 232مادة 
ٌقوم الحاكم فً الٌوم المعٌن بالتحقٌق فً صحة البالغ وسماع دفاع الشخص المبلػ عنه وعند تمام 

السالم او ٌقرر قبوله التحقٌق ٌصدر قراراً برد الطلب اذا لم ٌتؤٌد له ما ٌبرر اتخاذ اجراءات لحفظ 
وتكلٌؾ الشخص المذكور بتقدٌم تعهد مقرون بكفالة كفٌل او اكثر او بدونها بان ٌدفع مبلػ ضمان ال ٌقل 
عن عشرٌن دٌناراً وال ٌزٌد على مابتً دٌنار خالل المدة التً ٌحددها اذا ارتكب فعالً مما نص علٌه فً 

 .(219المادة )

 29المحتوى 
 الفصل الثانً

 بحسن السلوك التعهد

 231مادة 
لالدعاء العام او حاكم التحقٌق ان ٌبلػ حاكم الجزاء عن االشخاص اآلتً بٌانهم اذا كان ٌخشى من 

 – : ارتكابهم فعالً مخالً باالمن وٌرفق ببالؼه التحرٌات او الدالبل التً تعززه
 .كل شخص لٌست له وسٌلة جلٌة للتعٌش – 1
كثر فً جرٌمة من جرابم االعتداء على النفس او المال او اٌواء كل شخص حكم علٌه مرتٌن او ا – 2

اللصوص او الهاربٌن من محكوم علٌهم او متهمٌن، او فً الجرابم المخلة باآلداب العامة او الماسة 
بوسابل المواصالت العامة او تزٌٌؾ او تقلٌد او تزوٌر الطوابع والعملة الورقٌة والمعدنٌة المتداولة 

 .عرفاً قانوناً او 

 233مادة 
اذا ورد البالغ لحاكم الجزاء على الوجه المتقدم فعلٌه اتخاذ االجراءات لتكلٌؾ الشخص المبلػ عنه بتقدٌم 

تعهد بحسن السلوك مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على ثالث سنوات لقاء تعهد بكفالة او بدونها على 
 .الوجه المبٌن فً المواد التالٌة

 232مادة 
م ورقة تكلٌؾ بالحضور الى الشخص المبلػ عنه ٌذكر فٌه مضمون البالغ وٌطلب الٌه فٌها ٌوجه الحاك

ان ٌحضر امامه فً ٌوم معٌن وٌقدم ما لدٌه من اوجه دفاع او ما ٌنفً به صحة البالغ على ان ٌذكر فً 
 .ورقة التكلٌؾ مبلػ التعهد ومدته

 230مادة 
ة البالغ وسماع دفاع الشخص المبلػ عنه وعند اتمام ٌقوم الحاكم فً الٌوم المعٌن بالتحقٌق فً صح



التحقٌق ٌصدر قراراً برد الطلب ا ذا لم ٌتؤٌد له ما ٌبرر اتخاذ اجراءات ضد الشخص المبلػ عنه او 
ٌقرر قبوله وتكلٌؾ الشخص المذكور بتقدٌم تعهد مقترن بكفالة كفٌل او اكثر او بدونها بان ٌدفع مبلػ 

ٌناراً وال ٌزٌد على خمسمابة دٌنار خالل المدة التً ٌحددها اذا ارتكب فعالً ضمان ال ٌقل عن خمسٌن د
 .(231مما هو منصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة )

 الفصل الثالث
 احكام مشتركة لحفظ السالم وحسن السلوك

 235مادة 
حاكم ان ٌقرر القبض اذا لم ٌحضر الشخص المبلػ عنه بال معذرة مشروعة رؼم تبلٌؽه وفق االصول فلل

 .(127علٌه وتوقٌفه مع مراعاة احكام المادة )

 236مادة 
 .ٌقبل من الشخص المذكور مبلػ الضمان نقداً عوضاً عن الكفالة –آ 

اذا قدم الشخص المذكور التعهد المطلوب مع مبلػ الضمان او مع الكفالة فٌخلى سبٌله واال فٌقرر  –ب 
 .تهً المدة المحددة فً القرار واذا قدمها خالل هذه المدة فٌخلى سبٌلهالحاكم حجزه فً السجن الى ان تن

 .ٌسمى قرار الحاكم بالحجز تدبٌراً  –جـ 

 239مادة 
اذا لم ٌرتكب الشخص الذي قدم التعهد جرٌمة مما نص علٌه فً الفصلٌن السابقٌن خلال المدة  –آ 

 .اةالمحددة فٌه ٌرد له المبلػ الذي دفعه وتعتبر الكفالة ملؽ
اذا ثبت اخالل الشخص المذكور بتعهده استناداً الى حكم بات صادر علٌه فٌحصل مبلػ التعهد  –ب 

والضمان منه ومن كفٌله وفق قانون التنفٌذ بناء على مذكرة ٌقدمها الحاكم الى ربٌس التنفٌذ وٌقٌد هذا 
 .المبلػ او مبلػ الضمان المدفوع نقداً اٌراداً للخزٌنة

 238مادة 
ان ٌكلؾ الشخص الذي قدم التعهد بتقدٌم كفٌل ؼٌر كفٌله فً االحوال المنصوص علٌها فً  للحاكم

 .( واذا امتنع فٌحجز بالسجن حتى تنتهً مدة التعهد او ٌقدم الكفٌل المطلوب119( و)116المادتٌن )

 237مادة 
ٌن ٌوما تبدأ من الٌوم ٌجوز الطعن لدى محكمة التمٌٌز فً التدابٌر الصادرة بمقتضى هذا الباب خالل ثالث

التالً لتارٌخ صدورها، ولمحكمة التمٌٌز ان تقرر تصدٌق القرار او نقضه او تعدٌل التعهد او مبلػ 
الضمان او مدته او تبدٌل الكفٌل او اعادة االوراق الجراء التحقٌق القضابً مجددا واصدار أي قرار مما 

 .نص علٌه فً الباب الثانً من الكتاب الرابع

 222مادة 
تجب العقوبة المقٌدة للحرٌة الصادرة قبل قرار الحجز او التً تصدر خالل مدة الحجز ما ٌعادلها من 

 .هذه المدة

 الباب الرابع
 االفراج الشرطً

 221مادة 
للمحكمة التً اصدرت الحكم او المحكمة التً حلت محلها ان تقرر االفراج عن المحكوم علٌه  –آ 

اذا امضى ثالثة ارباع مدتها او ثلثٌها اذا كان حدثاً وتبٌن للمحكمة انه قد  بعقوبة اصلٌة مقٌدة للحرٌة
استقام سٌره وحسن سلوكه على ان ال تقل المدة التً امضاها منها عن ستة اشهر وال تزٌد المدة الباقٌة 

 .منها على خمس سنوات
 .اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها –ب 

 223ادة م
ٌقدم الطلب الى المحكمة من المحكوم علٌه واذا كان حدثاً فمن احد والدٌه او ولٌه او وصٌه او مربٌه  –آ 



وتطلب المحكمة المحكمة من المسإول عن ادارة السجن او المدرسة االصالحٌة او مدرسة الفتٌان 
ً الطلب ولها ان تجرى أي تحقٌق الجانحٌن بٌاناً عن سلوك المحكوم علٌه وتستطلع رأي االدعاء العام ف

 .تراه بهذا الشؤن ثم تصدر قرارها برد الطلب او االفراج عن المحكوم علٌه
اذا اصدرت المحكمة قرارها باالفراج وفق الفقرة )آ( فٌخلى سبٌل المحكوم علٌه وٌوقؾ تنفٌذ ما  –ب 

والسالبة للحقوق والتدابٌر  بقً من مدة العقوبات االصلٌة وكذلك العقوبات الفرعٌة المقٌدة للحرٌة
 .االحترازٌة المادٌة عدا المصادرة

ٌبلػ تحرٌراً من صدر قرار االفراج عه بمقتضى هذه المادة من قبل ادارة السجن او المدرسة قبل  –جـ 
اخالء سبٌله بؤنه اذا ارتكب جناٌة او جنحة عمدٌة خالل المدة التً اوقؾ تنفٌذها من العقوبة فان قرار 

 .ٌلؽى االفراج
اذا كان المفرج عنه لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره فٌسلم الى احد ممن ذكروا فً الفقرة )آ( بعد اخذ  –د 

تعهد منه بضمان تقدره المحكمة بلزوم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسٌرته خالل المدة المذكورة 
 .(فً الفقرة )ج

 222مادة 
ة او مدداً ال تقل عن ثالثٌن ٌوما فً جناٌة او جنحة عمدٌة اذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مد

ارتكبها خالل المدة التً اوقؾ تنفٌذها من العقوبة االصلٌة تصدر المحكمة التً اصدرت قرار االفراج 
عنه اكتساب الحكم الصادر بادانته فٌها درجة البتات قراراً بالؽاء االفراج عنه وبالقاء القبض علٌه 

 .او المدرسة التً اخلً سبٌله منها لتفنٌذ ما اوقؾ تنفٌذه من العقوبات بمقتضى هذا الباب واٌداعه السجن

 220مادة 
اذا مضت المدة التً اوقؾ تنفٌذها من العقوبة االصلٌة دون ان ٌرتكب الشخص المفرج عنه جرٌمة مما 

 .( سقطت عنه العقوبات التً اوقؾ تنفٌذها222ذكر فً المادة )

 225مادة 
درت على الشخص المفرج عنه خالل مدة وقؾ تنفٌذ العقوبة االصلٌة عقوبة مقٌدة للحرٌة ال تقل اذا ص

عن سنتٌن فً جناٌة او جنحة عمدٌة ارتكبها قبل صدور القرار باالفراج عنه بمقتضى هذا الباب 
 .فللمحكمة ان تقرر الؽاء االفراج والقاء القبض علٌه وتنفٌذ العقوبات التً اوقؾ تنفٌذها

 226مادة 
 .ال ٌجوز اصدار قرار باالفراج بمقتضى هذا الباب عمن الؽً قرار االفراج عنه

 229مادة 
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خالل عشرة اٌام من تارٌخ اصدارها القرار فٌها بمقتضى هذا الباب الى 

لقرار او نقضه واعادة محكمة التمٌٌز للنظر تمٌٌزاً فً القرار. ولمحكمة التمٌٌز فً هذه الحال تصدٌق ا
 .االوراق الى محكمتها الجراء أي تحقٌق او استكمال أي اجراء او ان تفصل هً فً الموضوع

 31المحتوى 
 الباب الخامس

 صفح المجنً علٌه

 228مادة 
للمحكمة التً اصدرت الحكم او المحكمة التً حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر علٌه حكم 

ة للحرٌة فً جرٌمة ٌجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فٌها درجة البتات بعقوبة اصلٌة مقٌد
 .ام لم ٌكتسبها

 227مادة 
 .ٌقدم طلب الصفح الى المحكمة من المجنً علٌه او من ٌقوم مقامه قانوناً  –آ 

 .اذا ان المجنً علٌهم متعددٌن فال ٌقبل الطلب اال اذا قدم منهم جمٌعاً  –ب 
 .المحكوم علٌهم متعددٌن فال ٌسرى طلب الصفح عن بعضهم الى اآلخرٌن اذا كان –جـ 
تقبل المحكمة الصفح اذا كانت الجرٌمة مما ٌجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله  –د 



 .فً االحوال االخرى
 .ال ٌجوز الرجوع عن طلب الصفح وال ٌقبل اذا كان مقترناً بشرط او معلقاً على شرط –هـ 

 202مادة 
تقرر المحكمة عند قبولها الصفح الؽاء ما بقً من العقوبات االصلٌة وكذلك العقوبات الفرعٌة عدا 

 .المصادرة وتقرر اخالء سبٌل المحكوم علٌه حاالً 

 201مادة 
ترسل المحكمة اوراق الدعوى خالل عشرة اٌام من اصدارها القرار لٌها محكمة التمٌٌز للنظر تمٌٌزاً فً 

 .(229ر ولمحكمة التمٌٌز فً هذه الحال السلطات المنصوص علٌها فً المادة )القرا

 الباب السادس
 رد االعتبار

 203مادة 
كل من حرم من بعض الحقوق والمزاٌا بمقتضى احكام قانون العقوبات بسبب الحكم علٌه فً جناٌة او 

 .جنحة ٌرد اعتباره وفق االحكام المنصوص علٌها فً هذا الباب

 202مادة 
 – ٌشترط لرد االعتبار ما ٌؤتً –آ 

ان تكون العقوبة االصلٌة والعقوبات الفرعٌة السالبة للحرٌة والمقٌدة لها قد انقضت بتنفٌذها او  – 1
 .سقوطها ألي سبب قانونً

 .ان ٌكون المحكوم علٌه قد نفذ ما علٌه من التزامات مالٌة او اجرى تسوٌة عنها – 2
 .ه التجاري اذا كان الحكم علٌه عن جرٌمة افالسان ٌكون قد رد اعتبار – 3
ان ٌكون قد احسن سلوكه داخل السجن وخارجه مدة ال تقل عن ثالث سنوات فً الجناٌات وسنتٌن  – 4

 .فً الجنح وتضاعؾ هذه المدة فً حالة العود
 .( من تارٌخ انقضاء العقوبة االصلٌة0 –تبدأ المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )آ  –ب 
اذا كانت قد صدرت عدة عقوبات فٌجب ان تتوفر الشروط المذكورة فً كل منها على ان ٌراعى  – جـ

 .فً حساب ابتداء المدة المنصوص علٌها فً الفقرة )ب( تارٌخ انقضاء احدث العقوبات

 200مادة 
الطالب ٌقدم طلب رد االعتبار الى االدعاء العام على ان ٌذكر فٌه البٌانات الالزمة لتعٌٌن شخصٌة 

والمحكمة التً اصدرت الحكم علٌه وتارٌخه ونوع العقوبة ومدتها والسجن الذي امضى فٌه عقوبته 
 .واالماكن التً اقام فٌها بعد ذلك وٌرفق بالطلب الوثابق المإٌدة له

 205مادة 
 ٌحقق االدعاء العام عن سلوك طالب رد االعتبار داخل السجن وخارجه وفً االماكن التً اقام فٌها

وٌرسل الطلب مع اوراق التحقٌق ورأٌه فٌه الى محكمة الجزاء الكبرى التً ٌقع محل اقامة الطالب 
 .ضمن منطقتها على ان ٌتم ذلك خالل مدة ال تتجاوز ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب

 206مادة 
الب رد االعتبار تنظر محكمة الجزاء الكبرى فً الطلب ولها ان تسمع اقوال ممثل االدعاء العام وط –آ 

وتجرى او تؤمر باجراء أي تحقٌق ترتبٌه او تطلب اٌة معلومات من اٌة جهة وتصدر قرارها برد اعتبار 
 .الطالب اذا ثبت لها توفر الشروط القانونٌة فٌه او برفض طلبه

تبلػ المحكمة قرارها الصادر برد االعتبار او برفض الطلب الى الطالب والى االدعاء العام  –ب 
ترسل صورة من قرارها برد االعتبار الى الدابرة التً كان ٌنتمً الٌها الطالب والى دابرة تسجٌل و

 .السوابق والى المحكمة التً اصدرت العقوبة لتإشر ذلك فً سجالتها وفً اضبارة الدعوى

 209مادة 
علٌه احكام لم ٌلؽى قرار رد االعتبار بطلب من االدعاء العام اذا ظهر ان طالب الرد قد صدرت  –آ 

تكن معلومة وللمحكمة التً اصدرت القرار برده او اذا حكم علٌه فً جناٌة او جنحة وقعت قبل صدور 



 .القرار برده
ٌصدر قرار االلؽاء من محكمة الجزاء الكبرى التً قررت رد االعتبار او المحكمة الكبرى التً  –ب 

عام وٌرسل الى الجهات االخرى المنصوص علٌها حلت محلها وٌبلػ القرار الى الطالب والى االدعاء ال
 .(206فً المادة )

 208مادة 
ٌكون القرار برد االعتبار او الؽابه تابعاً للطعن فٌه لدى محكمة التمٌٌز من قبل االدعاء العام وطالب رد 

الشروط االعتبار خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ التبلٌػ به ولمحكمة التمٌٌز تصدٌقه او نقضه لعدم توفر 
 .القانونٌة فٌه او نقضه الستكمال التحقٌق وٌكون قرارها باتا

 207مادة 
ال ٌجوز تجدٌد طلب رد االعتبار قبل ستة اشهر على القرار البات برفضه اذا كان سبب الرفض ٌتعلق 

 .بسلوك الطلب امام فً الحاالت االخرى فٌجوز تجدٌده عند زوال سبب الرفض

 252مادة 
ر بحكم القانون بعد مضً خمس سنوات على انقضاء العقوبة االصلٌة فً الجناٌات ٌرد االعتبا –آ 

 .وثالث سنوات فً الجنح
اذا كانت العقوبات متعددة فال ٌطبق حكم الفقرة )آ( اال اذا تحققت فً كل منها الشروط المنصوص  –ب 

 .اء احدث العقوباتعلٌها فً الفقرة المذكورة على ان ٌراعى فً حساب ابتداء المدة تارٌخ انقض
 .ٌزود االدعاء العام من رد اعتباره بمقتضى هذه المادة بشهادة تإٌد ذلك –جـ 

 251مادة 
ٌترتب على رد االعتبار زوال اآلثار الجزابٌة للعقوبة وتمتع من رد اعتباره بالحقوق والمزاٌا التً حرم 

 .منها دون ان ٌخل ذلك بما للؽٌر من حقوق مالٌة ناشبة من الحكم

 31المحتوى 
 الباب السابع

 االنابة القضائٌة وتسلٌم المجرمٌن

 253مادة 
تتبع فً االنابة القضابٌة وتسلٌم االشخاص المتهمٌن والمحكوم علٌهم الى الدول االجنبٌة االحكام 

المنصوص علٌها فً هذا الباب مع مراعاة احكام المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة وقواعد القانون الدولً 
 .ام ومبدأ المعاملة بالمثلالع

 الفصل االول
 االنابة القضائٌة

 252مادة 
اذا رؼبت احدى الدول االجنبٌة فً اتخاذ اجراء من اجراءات التحقٌق فً جرٌمة ما بواسطة السلطات 
القضابٌة فً العراق فعلٌها ان ترسل طلباً بذلك بالطرق الدبلوماسٌة الى وزارة العدل وٌجب ان ٌكون 

وباً ببٌان واؾ عن ظروؾ الجرٌمة وادلة االتهام فٌها والنصوص القانونٌة المنطبقة علٌها الطلب مصح
 .وتحدٌد دقٌق لالجراء المطلوب اتخاذه

 250مادة 
اذا رأت وزارة العدل ان الطلب مستوؾ شروطه القانونٌة وان تنفٌذه ال ٌخالؾ النظام العام فً  –آ 

قع تنفٌذ االجراء فً منطقته النجاز االجراء المطلوب وٌجوز العراق احالته الى حاكم التحقٌق الذي ٌ
 .حضور ممثل عن الدولة طالبة االنابة عند القٌام به

لوزارة العدل ان تطلب الى ممثل الدولة طالبة االنابة اٌداع مبلػ مناسب لحساب مصارٌؾ الشهود  –ب 
 .واتعاب الخبراء والرسوم المقررة على االوراق وؼٌر ذلك

 .ذا تم القٌام باالجراء المطلوب فٌقدم الحاكم االوراق الى وزارة العدل الرسالها الى الدولة االجنبٌةا –جـ 



 255مادة 
اذا طلبت السلطات القضابٌة العراقٌة انابة السلطات القضابٌة فً دولة اخرى التخاذ اجراء معٌن 

سلطات القضابٌة فً تلك الدولة فٌعرض الطلب على وزارة العدل الرساله بالطرق الدبلوماسٌة الى ال
وٌكون لالجراء القضابً الذي تم بمقتضى هذه االنابة نفس االثر القانونً الذي ٌكون له لو تم بواسطة 

 .السلطات القضابٌة فً العراق

 256مادة 
لحاكم التحقٌق او المحكمة الطلب من القنصل العراقً تدوٌن افادة او شهادة أي شخص عراقً فً 

دم الطلب بواسطة وزارة العدل مبٌناً فٌه االمور المطلوب السإال عنها وتعتبر االفادة او الخارج وٌق
 .الشهادة المدونة من قبله بحكم االفادة او الشهادة المدونة من قبل محقق

 الفصل الثانً
 تسلٌم المجرمٌن

 259مادة 
 – : ٌشترط فً طلب التسلٌم ان ٌكون المطلوب تسلٌمه –آ 

تكاب جرٌمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسلٌم او خارجها وكانت قوانٌن الدولة متهماً بار – 1
الطالبة وقوانٌن الجمهورٌة العراقٌة تعاقب علٌها بالسجن او الحبس مدة ال تقل عن سنتٌن او اٌة عقوبة 

 .اشد
شهر او اٌة عقوبة او صادراً علٌه حكم من محاكم الدولة طالبة التسلٌم بالحبس مدة ال تقل عن ستة ا – 2

 .اشد
 .اذا تعدد الجرابم المطلوب التسلٌم عنها فٌعتبر طلب التسلٌم صحٌحاً اذا توفرت الشروط فً احداها –ب 

 258مادة 
 – : ال ٌجوز التسلٌم فً الحاالت اآلتٌة

 .ةاذا كانت الجرٌمة المطلوب التسلٌم من اجلها جرٌمة سٌاسٌة او عسكرٌة وفقاً للقوانٌن العراقٌ – 1
 .اذا كانت الجرٌمة تجوز المحاكمة عنها امام المحاكم العراقٌة رؼم وقوعها فً الخارج – 2
اذا كان الشخص المطلوب تسلٌمه رهن التحقٌق او المحاكمة داخل العراق عن نفس الجرٌمة او  – 3

اكم التحقٌق كان قد صدر فٌها حكم بادانته او براءته او قرار باالفراج عنه من محكمة عراقٌة او من ح
 .او كانت الدعوى الجزابٌة قد انقضت وفقاً ألحكام القانون العراقً او قانون الدولة طالبة التسلٌم

 .اذا كان الشخص المطلوب عراقً الجنسٌة – 4

 257مادة 
اذا كان الشخص المطلوب تسلٌمه رهن التحقٌق او المحاكمة فً العراق عن جرٌمة ؼٌر المطلوب 

 .ل النظر فً تسلٌمه حتى ٌصدر قرار باالفراج او البراءة او االدانة وٌتم تنفٌذ العقوبةالتسلٌم عنها فٌإج

 262مادة 
 – : ٌقدم طلب التسلٌم كتابة بالطرق الدبلوماسٌة الى وزارة العدل مرفقاً به الوثابق اآلتٌة بقدر االمكان

وراق المثبتة لجنسٌته اذا بٌان واؾ عن الشخص المطلوب تسلٌمه واوصافه وصورته الشمسٌة واال – 1
 .كان من رعاٌا الدولة الطالبة

صورة رسمٌة من امر القبض مبٌناً فٌها الوصؾ القانونً للجرٌمة والمادة العقابٌة المنطبقة علٌها  – 2
وصورة رسمٌة من اوراق التحقٌق ومن الحكم ان كان قد صدر علٌه. وٌجوز فً حالة االستعجال توجٌه 

 .او الهاتؾ او بالبرٌد دون مرفقاتالطلب بطرٌق البرق 

 23المحتوى 
 261مادة 

تحٌل وزارة العدل طلب التسلٌم اذا كان مستوفٌاً الشرط القانونٌة الى محكمة الجزاء الكبرى التً  –آ 
 .ٌعٌنها الوزٌر

تكلؾ المحكمة الشخص المطلوب بالحضور امامها فً الجلسة التً تحددها لسماع اقواله وتتلو  –ب 
لمرفقات وتستمع الى اقوال ممثل الدولة الطالبة او من ٌنوب عنه ان وجد أي منهما ثم تستمع الى علٌه ا



 .شهود دفاع الشخص المطلوب واالدلة التً ٌقدمها فً نفً الجرٌمة عنه
للمطلوب تسلٌمه ان ٌوكل محامٌاً عنه واذا كانت الجرٌمة جناٌة بمقتضى القوانٌن العراقٌة فعلى  –جـ 

 .ن تندب محامٌاً للدفاع عنهالمحكمة ا
بعد ان تستمع المحكمة الى دفاع الشخص المطلوب تفصل فً الطلب قبوالً او رداً بناء على مدى  –د 

كفاٌة االدلة المطروحة امامها. اما اذا كان الطلب مستنداً الى حكم باالدانة فال تستمع الى ادلة المتهم فً 
 .نفً الجرٌمة

 .اً فً قرار المحكمة بقبول طلب التسلٌم او ردهال ٌجوز الطعن تمٌٌز –هـ 

 263مادة 
للمحكمة توقٌؾ الشخص المطلوب تسلٌمه حتى تنتهً من اجراءاتها مع مراعاة احكام المادة  –آ 
(127). 

اذا صدر القرار برد الطلب فٌخلى سبٌل الشخص المذكور على الفور وتخبر وزارة العدل بذلك.  –ب 
 .ن الجرٌمة ذاتهاوال ٌجوز اعادة الطلب ع

اذا صدر القرار بقبول طلب التسلٌم فترسل االوراق مع القرار الى وزارة العدل لعرض االمر على  –جـ 
 .ربٌس الجمهورٌة او من ٌخوله

لربٌس الجمهورٌة او من ٌخوله الخٌار فً تسلٌم الشخص المطلوب او عدم تسلٌمه وله ان ٌشترط  –د 
 .ن ؼٌر الجرٌمة التً سلم من اجلها وٌكون قراره فً كل ذلك نهابٌاً فً قرار التسلٌم عدم محاكمته ع

 262مادة 
لوزٌر العدل ان ٌطلب من المحكمة اٌقاؾ النظر فً الطلب وفً هذه الحالة توقؾ المحكمة االجراءات 

 .وٌخلى سبٌل الشخص المطلوب وتعاد االوراق الى وزارة العدل

 260مادة 
ات العراقٌة مراقبة الشخص المطلوب تسلٌمه حتى ترد جمٌع الوثابق لوزٌر العدل ان ٌطلب الى السلط

المطلوبة او حتى تجرى احالة االوراق الى المحكمة وعلى السلطات العراقٌة فً هذه الحالة ان تتخذ 
االحتٌاطات الكفٌلة بمراقبة الشخص المطلوب تسلٌمه او تعرض االمر على حاكم التحقٌق الذي ٌقع محل 

ب فً منطقة اختصاصه لٌصدر قراراً بتوقٌفه او اطالق سراحه الى ان ٌفصل فً الشخص المطلو
 .(127الطلب مع مراعاة احكام المادة )

 265مادة 
اذا تعددت طلبات التسلٌم عن جرٌمة واحدة فٌقدم طلب الدولة التً اضرت الجرٌمة بؤمنها او  –آ 

 .دولة التً ٌكون الشخص المطلوب من رعاٌاهابمصالحها ثم الدولة التً وقعت الجرٌمة فً اقلٌمها ثم ال
 .اذا اتحدت الظروؾ فتقدم الدولة االسبق فً طلب التسلٌم –ب 
 .اذا كان طلب التسلٌم عن جرابم متعددة فٌكون الترجٌح بٌنها حسب ظروؾ الجرٌمة وخطورتها –جـ 

 266مادة 
سلٌم ما ٌوجد فً حٌازة الشخص على المحكمة عند اصدارها القرار بقبول طلب التسلٌم ان تفصل فً ت

المطلوب من االشٌاء المتحصلة من الجرٌمة او التً استعملت فً ارتكابها او التً ٌمكن اتخاذها دلٌالً 
 .علٌه مع عدم االخالل بحقوق الؽٌر الحسن النٌة

 269مادة 
ؤنه مهٌؤ للتسلٌم اذا لم تتسلم الدولة الشخص الذي صدر القرار بتسلٌمه خالل شهرٌن من تارٌخ اخبارها ب

 .الٌها فٌخلى سبٌله فوراً. وال ٌجوز تسلٌمه بعد ذلك عن الجرٌمة ذاتها

 268مادة 
اذا طلبت السلطات العراقٌة متهماً او مجرماً فً الخارج لمحاكمته عن جرٌمة وقعت منه او لتنفٌذ حكم 

( التخاذ 262ة بالمادة )صادر علٌه وجب ان تعرض هذا الطلب على وزارة العدل مرفقا بالوثابق المبٌن
 .الخطوات الالزمة لطلب تسلٌمه بالطرق الدبلوماسٌة

 



 الباب الثامن
 االحكام االنتقالٌة

 267مادة 
تنظر محكمة التمٌٌز فً االحكام والقرارات والتدابٌر التً نص القانون على تمٌٌزها لدى محكمة  –آ 

 .ز قبل العمل بهذا القانونالجزاء الكبرى اذا كان التمٌٌز مقدما الى محكمة التمٌٌ
تحٌل محكمة الجزاء الكبرى دعاوى الجناٌات والجنح المستؤنفة والممٌزة لدٌها قبل العمل بهذا  –ب 

 .القانون الى محكمة التمٌٌز للنظر فٌها تمٌٌزاً 
تحٌل محكمة الجزاء دعاوى الجناٌات المحالة الٌها قبل العمل بهذا القانون الى محكمة الجزاء  –جـ 

 .لكبرى المختصة للنظر فٌهاا

 292مادة 
ال ٌسري حكم الباب الثالث من الكتاب الرابع فً تصحٌح القرار التمٌٌزي على القرارات التمٌٌزٌة  –آ 

 .الصادرة قبل العمل بهذا القانون
 .( على القرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون223د( من المادة ) –ٌسري حكم الفقرتٌن )جـ  –ب 

 اب التاسعالب
 المواد الختامٌة

 291مادة 
ٌلؽى قانون اصول المحاكمات الجزابٌة البؽدادي وذٌوله وتعدٌالته وقانون اعادة المجرمٌن لسنة  –أ 

المعدل ما ٌتعارض مع احكام هذا  1769لسنة  2وتعدٌالته وٌلؽى من قانون رد االعتبار رقم  1732
 .القانون

 .نون آخر ٌتعارض مع احكام هذا القانونٌلؽى بوجه عام كل نص فً أي قا –ب 

 293مادة 
 .ٌعمل بهذا القانون بعد مضً ثالثٌن ٌوماً على تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة

 292مادة 
 .على الوزراء تنفٌذ احكام هذا القانون

هـ المصادؾ للٌوم الرابع من شهر شباط  1272كتب ببؽداد فً الٌوم الثامن من شهر ذي الحجة لسنة 
 .م 1791سنة ل

 احمد حسن البكر
 ربٌس مجلس قٌادة الثورة

 1791 – 5 – 21فً  3220نشر فً الوقابع العراقٌة عدد 

 33المحتوى 
 مذكرة اٌضاحٌة

 لقانون
 اصول المحاكمات الجزابٌة

وضع قانون اصول المحاكمات الجزابٌة البؽدادي من قبل القابد العام لقوات االحتالل البرٌطانً  –آ 
لٌحل محل قانون اصول المحاكمات الجزابٌة العثمانً وؼدا  1718شهر تشرٌن الثانً سنة وصدر فً 

. وكانت الؽاٌة من وضعه حسب ما ورد فً مذكرته 1717نافذاً المفعول فً اول كانون االول سنة 
االٌضاحٌة )وضع نظام وخطة للسٌر بمقتضاها فً المحاكم الجزابٌة عند نظر الجرابم ذات الصبؽة 

نٌة أي الجرابم التً ٌرتكبها احد سكان البالد ضد آخر والجرابم االخرى التً ٌرتكبها فرد من سكان المد
وقد وضع هذا القانون للعمل به فً وقت الحرب … البالد وال ٌكون لها مساس بطمؤنٌنة الجٌش وسالمته

ى القانون المذكور ومن المؤمول ان ٌشرع فً تحضٌر قانون دابم بعد ان تضع الحرب اوزارها(. وقد بن
على اساس قانون تحقٌق الجناٌات السودانً )الذي ثبتت صالحٌته لتلك البالد( كما اخذت بعض مواده 

من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة العثمانً الذي ٌرجع مؤخذه الى قانون اصول المحاكمات الجزابٌة 
مناطق التً كانت تحت احتالل الجٌش الفرنسً وقد سمً بالبؽدادي النه وضع لٌطبق اول االمر فً ال



البرٌطانً، ثم طبق بعد ذلك على دولة العراق بؤسرها وبناء على صدوره باللؽة االنكلٌزٌة فان نصه 
االنكلٌزي هو المعول علٌه مع ان ترجمة له باللؽة العربٌة نشرت معه قام بها االستاذ احمد حلمً ابو 

 .العدلٌة( اول تشكٌلهاشادي المعاون القضابً المصري فً )نظارة 
/  62حسبما ورد فً المذكرة االٌضاحٌة لقانون تعدٌله المرقم ” قد سن على عجل“ ومع ان القانون 

)فقد ثبت من تطبٌقه انه قانون عملً خلو من التشكٌالت ٌتٌح للحاكم ان ٌتصرؾ بحرٌة تامة  1752
ومع ذلك فقد عدل مراراً كثٌرة اكماال  دون ان ٌعتور اجراءاته بطالت بشرط عدم االخالل بحق المتهم(.

لنواقصه او الؽاء لقواعد ثبت عدم صالحها او احداثاً لقواعد جدٌد. ؼٌر ان كثرة التعدٌالت ادت الى 
تشتت احكامه وصعوبة مراجعة نصوصه فضالً عما ثبت للقضاء العراقً من لزوم الؽاء بعض احكامه 

ئ جدٌدة اقتضتها قواعد تحقٌق العدالة فاتجهت النٌة الى تٌسٌراً للفصل فً الدعاوى ولزم ادخال مباد
وضع قانون موحد ٌحقق هذه االؼراض فشكلت لجان فً اوقات مختلفة اعدت لوابح متعددة آخرها هذه 
الالبحة التً اعتمدت اللجنة فً وضعها على ما ثبت صالحه من احكام القانون النافذ وعلى تراث الفقه 

اقً وفقهاء القانون واقتبست كثٌراً من احكامها من البحة اعدت فً وزارة الجزابً لدى القضاء العر
ومن القوانٌن الجزابٌة السورٌة واللٌبٌة والكوٌتٌة والصومالٌة والبحة قانون  1759العدل سنة 

االجراءات الجنابٌة )المصري(، قاصدة فً ما وضعت او اقتبست تحقٌق العدل بؤبسط الطرق واسرعها 
القانونً وقواعد العدالة والضرورة العملٌة للفصل فً الدعاوى وعدم االبتعاد جهد  متخذة المنطق

ًً لكل ذلك وقد استبقت الالبحة ما اخذ به القانون النافذ من  َ االمكان عما الفه الناس من قواعد مقٌاسا
كما استبقت اناطة سلطة التحقٌق وتعقٌب الحق العام وتوجٌه التهم ومراقبة تنفٌذ العقوبات بالمحاكم، 

التمٌٌز التلقابً ألحكام المحكمة الكبرى وسلطة محكمة التمٌٌز فً التدخل فً القرارات ولو لم ٌطعن بها 
تمٌٌزاً وقواعد ؼٌرها ثبت صالحها واعادت تنظٌم كثٌر من فصول القانون وابوابه واستحدثت مبادئ 

 – : جدٌدة منها
ً ٌجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خالل ثالثة اشهر من سقوط الحق فً تقدٌم الشكوى فً الجرابم الت – 1

علم المجنً علٌه بالجرٌمة او زوال عذره القهري الذي حال دون تقدٌمها، وسقوطه اٌضاً بوفاة المجنً 
/ د( وذلك لبال ٌبقى المتهم مهدداً امداً ؼٌر محدود عن جرٌمة  7و 96علٌه فً اكثر هذه الجرابم )م / 

جمٌع مراحل الدعوى اذ ان عدم تقدٌم الشكوى طٌلة المدة المذكورة قرٌنة قانونٌة ٌجوز الصلح عنها فً 
 .على تنازله عنها

( 11الزام حاكم التحقٌق والمحكمة بتعٌٌن من ٌمثل مصلحة المجنً علٌه اذا لم ٌكن له من ٌمثله )م  – 2
وى المدنٌة المقامة علٌه ( وكذلك تعٌٌن من ٌمثل مصلحة المتهم فً الدع5او اذا تعارضت مصلحتهما )م 
( اختصاراً إلجراءات تعٌٌن الوصً المإقت او القٌم من المحكمة 13اذا كان ؼٌر اهل للتقاضً )م 

الشرعٌة او اٌة محكمة مدنٌة الن الدعوى الجزابٌة ال تحتمل تؤخٌرا. وهذا الممثل القانونً شبٌه بالوكٌل 
( من 1820، 1971مدعى علٌه فً مواجهته )م المسخر الذي كانت تعٌنه المحكمة لمحافظة حقوق ال

مجلة االحكام العدلٌة )الملؽاة( ؼٌر ان سلطته اوسع النه ٌدافع عن حقوق المجنً علٌه او المتهم حسب 
 .االحوال

جواز اقامة الدعوى المدنٌة من قبل المتضرر من الجرٌمة على المسإول مدنٌا عن فعل المتهم تبعا  – 3
(. وهذه 10( وجواز تدخل المسإول مدنٌا فً الدعوى )م 12مة على المتهم )م للدعوى الجزابٌة المقا

النصوص قطعت الخالؾ فً اجتهاد المحاكم ما بٌن مجٌز لدخوله فً الدعوى الجزابٌة بحجة ان القانون 
 المدنً رتب علٌه مسإولٌة مدنٌة وبٌن مانع له بحجة انه ال ٌحكم بالتعوٌض اال تبعاً لعقوبة اصلٌة تصدر

 .على الشخص نفسه وهو ما لم ٌتوفر فً حالة المسإول مدنٌا
( بالحضور امام مجلس القضاء مجلس 2الجواز لممثلً االدعاء العام المنصوص علٌهم فً )م /  – 4

االنضباط العام ولجان االنضباط وسلطات الكمارك واللجنة القضابٌة فً البنك المركزي او ادارة 
و لجنة مخولة سلطة جزابٌة او انضباطٌة لالدعاء بالحق العام امامها ومتابعة انحصار التبػ او اٌة هٌبة ا

القضاٌا التً تنظرها وابداء المطالعات والطلبات والدفوع القانونٌة ومراجعة طرق الطعن فً قراراتها. 
 .وهذا الحكم تقتضٌه حماٌة الحق العام وقد اكمل به النقص فً القوانٌن النافذة

ألشخاص مكلفٌن بخدمة عامة دعوا )اعضاء الضبط القضابً( ٌمارسونها فً  احداث سلطات – 5
وما بعدها( فٌتسنى لهم بذلك التحري عن الجرابم والمبادرة  27احوال معٌنة تقتضٌها طبٌعة عملهم )م / 

الى حفظ آثارها ودالبلها من الضٌاع وتثبٌت الخطوات االولى فً التحقٌق حتى ٌحضر المسإول عنه 
 .قانوناً 
( وهو مؤمور المركز 52،07منح قٌمة قانونٌة للتحقٌق الذي ٌقوم به المسإول فً مركز الشرطة )م – 6

أو مفوض الخفر او أي ضابط شرطة او مفوض تناط به ادارة المركز واعتبار إجراءاتهم فً احوال 



وات التحقٌق ولبال معٌنة بحكم االجراءات التً ٌقوم بها المحقق نظرا ألهمٌة هذه االجراءات فً اول خط
 .تكون اجراءاته بدون جدوى من ؼٌر هذا النص

 . (102050تفادى تجزبة الدعوى الجزابٌة )م  – 7
( وإهدار الجزء الذي ٌإدي الى إدانتهم من الشهادة 68منع شهادة بعض األقارب على بعضهم )م – 8

 .التً ادلوا بها دفاعا عنهم صونا للعابلة من التمزق
المتهم فً سبٌل القبض علٌه او منعه من الفرار اال اذا كان متهماً بجرٌمة عقوبتها االعدام منع اماتة  – 9

( فً حٌن ان القانون النافذ اجاز االماتة فً جرٌمة قد تمتد عقوبة الحبس فٌها 128او السجن المإبد )م 
 .(. وفً الحكم الذي اتت به الالبحة صٌانة لحٌاة الناس3/  38الى عشر سنوات )م 

 ./ ب( اال اذا لم ٌكن للمتهم محل اقامة معٌن 112عدم جواز التوقٌؾ فً مخالفة )م  – 10
/ حـ(  127منع تجاوز مدة التوقٌؾ ربع الحد االقصى للعقوبة او تجاوزه لمدة ستة اشهر )م  – 11

 .ولزوم عرض االمر على محكمة الجزاء الكبرى اذا اقتضى التمدٌد مدة اطول
لمحكمة او الحاكم بالحجز على اموال المتهم الهارب قبل عرض القرار على المحكمة تنفٌذ قرار ا – 12

 .( منعاً لتهرٌب امواله اذا اتبعت القواعد المنصوص علٌها فً القانون النافذ131الكبرى للتؤٌٌد )م 

 20المحتوى 
اراً بالجرٌمة وكذلك الزام حاكم التحقٌق بان ٌدون نفسه افادة المتهم اذا كانت افادته تتضمن اقر – 13

( توفٌر الجو من الحرٌة للمتهم فً ان ٌدلً بإقراره 138تمكٌن المتهم من تدوٌنها بخطه اذا رؼب )م 
 .ولتثبٌت اقراره بصورة دقٌقة ال ٌتطرق الٌها الشك

لزوم تدوٌن افادة المتهم فً المخالفات قبل احالته على المحاكمة لٌتسنى استماع ادلته فً دفع  – 14
 .رٌمة عنه مما قد ٌإدي الى االفراج عنه دون محاكمةالج

جواز احالة المتهم على المحاكمة ؼٌاباً فً حالة تؽٌبه اثناء التحقٌق وعدم القبض علٌه رؼم  – 15
 .(125استنفاد طرق االجبار على الحضور )م 

/ آ( بوزٌر  126حصر الموافقة على االحالة على المحكمة فً الجرابم المنصوص علٌها فً )م  – 16
 .العدل بعد ان كان ٌشاركه فٌها ربٌس المحكمة الكبرى

الؽاء اشتراط االذن المسبق من المحكمة او أي مرجع آخر التخاذ االجراءات القانونٌة فً جرٌمة  – 17
شهادة الزور وما اشبهها وقصر االذن على االحالة على المحكمة الجزابٌة واعتبار هذا القرار تابعا 

 .انونٌةللطرق الق
عدم منح سلطات جزابٌة للحكم فً الجرابم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات للموظفٌن من  – 18

/ ب( التً تخول منحهم  129ؼٌر الحكام واقتصار جواز منحهم سلطات بموجب القوانٌن الخاصة )م 
 .ذلك

باختالؾ الدرجة الؽاء درجات حكام الجزاء لما فٌها من تعقٌد سببه اختالؾ سلطة الحكم  – 19
واختالؾ الدعوى موجزة او ؼٌر موجزة فضالً عن عدم مبرر لهذه الدرجات ما دام الحكام ال ٌعٌنون اال 

 .بعد ان ٌمضوا خدمة قضابٌة كافٌة
قصر سلطة محكمة الجزاء على الفصل فً دعاوى الجنح والمخالفات بعد ان زادت اهمٌة الجنح  – 20

الحبس فٌها الى خمس سنوات، والجواز لحاكم الجزاء بان ٌحكم بالحد حٌن زاد قانون العقوبات عقوبة 
االقصى لعقوبة الجنحة فً حٌن ان سلطته اذا كان حاكم جزاء من الدرجة االولى بمقتضى القانون النافذ 

ال تتجاوز سنتٌن فً الجنحة او الجناٌة التً ٌجوز له نظرها. وقد الؽٌت سلطة الحاكم فً النظر فً 
ٌات لما فً ذلك من تطوٌل فً االجراءات فً حالة استحقاق المتهم عقوبة للحبس تتجاوز بعض الجنا

 .سلطة الحاكم واضطرار الحاكم الى االحالة على المحكمة الكبرى
/ آ( تتحمل الخزٌنة اتعابهم. والزام  100انتداب محامٌن للدفاع عن المتهمٌن فً الجناٌات )م  – 21

 .(/ ب 100مشروعاً لعدم توكله بالدفاع واال عرض نفسه للعقاب )م المحامً الذي لم ٌبد عذراً 
جواز الحكم على من ٌخل بنظام جلسة المحاكمة من قبل المحكمة نفسها ومنع الطعن فٌه ؼٌر ان  – 22

 .(152للمحكمة ان تصفح عن المحكوم قبل انتهاء الجلسة )م 
( 157نحة او مخالفة فً قاعة المحاكمة )م جواز الحكم من قبل المحكمة نفسها على من ٌرتكب ج – 23

 .وهو حكم وضع للمحافظة على هٌبة المحكمة
 .(190جواز صفح المحكمة عن الشاهد الذي حكمت علٌه بسبب تخلفه عن الحضور )م  – 24
جواز حجز اموال المتهم بجناٌة االعتداء على مال منقول او عقار وشمول الحجز كل مال تحول  – 25

به هذا المال، وكذلك الحجز على المال العابد للحكومة الذي وقعت علٌه جناٌة سواء كان  الٌه او ابدل



( وفً هذا الحكم ضمان لتنفٌذ 182لدى المتهم او آل الى شخص آخر تلقاه من المتهم بسوء نٌة )م 
 .التعوٌض او الرد

ة وتمحٌصها بنتٌجة التحقٌق وفً هذه المحاكمة مزاٌا مهمة منها تنسٌق االدل –المحاكمة الؽٌابٌة  – 26
القضابً وتعٌٌن الجرٌمة التً ارتكبها المتهم فضالً عن جواز الحجز على امواله بعد صدور الحكم 

( فإذا لم ٌعترض علٌه او اذا قدم اعتراضه بعد انتهاء المدة القانونٌة فانتهى بالرد )م 186الؽٌابً )م 
( فاعتبر الحكم بمنزلة الحكم الوجاهً ترتبت علٌه 151( او تؽٌب بال معذرة بعد تقدٌم دفاعه )م 305

( وهً آثار ذات جدوى واضحة فً اكراه المحكوم علٌه 308اآلثار المهمة المنصوص علٌها فً المادة )
 .على تسلٌم نفسه وفً صٌانة حقوق المتضررٌن من الجرٌمة

( 325ل المحددة بالمادة )جواز اصدار المحكمة امراً جزابٌاً بفرض عقوبة الؽرامة فً االحوا – 27
وفً هذا المبدأ اعفاء لمرتكبً بعض المخالفات البسٌطة من حضور المحاكمة فإذا رضوا بالؽرامة 

 .دفعوها واال طلبوا محاكمتهم
الؽاء استبناؾ االحكام الصادرة من محكمة الجزاء الن االخذ باالستبناؾ ؼٌر منطقً خاصة بعد  – 28

النظر فً الجناٌات النه ٌجعل الحكم الصادر فً جنحة فً حال افضل من  الؽاء سلطة محكمة الجزاء فً
الحكم الصادر فً جناٌة. ذلك ان االستبناؾ ٌقع لدى المحكمة الكبرى وال بد ان ٌكون قرارها تابعا 

للتمٌٌز اذ ال ٌعقل ان ٌكون نهابٌا فً جرٌمة قد ٌعاقب علٌها بالحبس خمس سنوات، ؾ ٌحٌن ان الحكم 
ن محكمة كبرى فً جناٌة قد ٌفرض فٌها اشد العقوبات ال ٌكون تابعا للطعن فٌه اال تمٌٌزا لدى الصادر م

محكمة التمٌٌز اذ لٌس مٌسورا ان ٌناط بمحكمة التمٌٌز النظر فً استبناؾ االحكام. وبذلك ٌكون للحكم 
 .المصلحةفً الجنحة طرٌقان وللحكم فً الجناٌة طرٌق واحد. وهو امر مرفوض عقال وال تبرره 

منع التمٌٌز على انفراد للقرارات الفرعٌة ؼٌر الفاصلة فً الدعوى اال مع القرار الفاصل فٌها عدا  – 29
/ جـ( منعا لتعمد الخصوم تمٌٌز القرارات  307قرارات القبض والتوقٌؾ واطالق السراح بكفالة )م 
 .الفرعٌة تؤخٌرا للدعوى وإضراراً بالمتهم الموقوؾ

ن فً قرارات حاكم التحقٌق وقرارات حاكم الجزاء فً المخالفات لدى المحكمة الكبرى قصر الطع – 30
( الن هذه القرارات لٌست ذات اهمٌة 365دون ان ٌكون قرارها فٌها تابعا للتمٌٌز لدى محكمة التمٌٌز )م 

ال تشؽل بالؽة خاصة بعد ان خفض قانون العقوبات مدة الحبس فً المخالفات الى ثالثة اشهر فٌجب ان 
 .محكمة التمٌٌز بها

منح محكمة التمٌٌز سلطة الفصل فً الموضوع بان ٌكون لها الحق فً ادانة المتهم الذي اصرت  – 31
محكمة الموضوع على براءته وان ٌكون لها الحق فً تشدٌد عقوبته فً حالة اصرار محكمة الموضوع 

مجرمٌن. ؼٌر ان هذه السلطة عهد بها الى الهٌبة على عدم تشدٌدها. ولهذا المبدأ فوابد جلى تمنع افالت ال
/ ب( زٌادة فً ضمان حسن تطبٌق القانون. وقد منحت محكمة التمٌٌز سلطة تبدٌل  362العامة )م 

الوصؾ القانونً للجرٌمة التً صدر الحكم بادانة المتهم فٌها الى وصؾ آخر ٌتفق مع طبٌعة الفعل الذي 
التً ٌنطبق علٌها فعله وان تصدق العقوبة التً فرضتها محكمة ارتكبه وتقرر ادانته وفق المادة 

( ولٌس لها تشدٌدها. وهذا المبدأ مهم النه ٌإدي الى االسراع فً الفصل فً 362الموضوع او تخففها )م 
الدعاوى. وهذا المبدأ مهم النه ٌإدي الى االسراع فً الفصل فً الدعاوى. فإذا صدر حكم من محكمة 

المتهم عن حٌازة مال مسروق او خٌانة امانة فلمحكمة التمٌٌز ان تدٌنه عن السرقة او الموضوع بادانة 
فلها ان تدٌنه عن االؼتصاب وفق المادة  1/  002بالعكس واذا حكم عن السرقة بإكراه وفق المادة 

ون ان ( )عقوبات( وبالعكس وهكذا. ؼٌر انه لٌس لمحكمة التمٌٌز ان تشدد عقوبته لبال ٌفاجؤ بها د053)
ٌسمع دفاعه ولمحكمة التمٌٌز فً هذه الحالة ان تنقض القرار وتعٌد االوراق الى المحكمة الجراء 

 .المحاكمة مجددا وتطبٌق المادة الصحٌحة
تصحٌح الخطؤ القانونً فً القرار التمٌٌزي : وهذا المبدأ اقتضت الضرورة االخذ به، فما دام  – 32

ارات التمٌٌزٌة الصادرة فً الدعاوى المدنٌة مهما ضإلت قٌمتها القانون اجاز تصحٌح الخطؤ فً القر
فمن باب اولى ان ٌقبل هذا التصحٌح فً القرارات الجزابٌة وهً ذات اثر على المحكوم علٌه خاصة 

 .وبقٌة ذوي العالقة ال ٌدانٌه اثر االحكام المدنٌة

 25المحتوى 
اآلثار التً تترتب على الؽاء الحكم السابق تمس  اعادة محاكمة المحكوم علٌه حتى بعد وفاته، الن – 33

 .ورثته فً رد المال والتعوٌض والمصادرة فضالً عن الفوابد المعنوٌة فً تنقٌة صفحة مورثهم
تؤجٌل تنفٌذ االعدام بالحامل او الحدٌثة الوالدة الى نتٌجة قرار ربٌس الجمهورٌة بالتوصٌة التً  – 34

( وعدم جواز 389فٌذ او التخفٌؾ او مضً اربعة اشهر على الوالدة )م ٌرفعها وزٌر العدل بتؤجٌل التن



تنفٌذ أي حكم باالعدام قبل مضً مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ صدوره من المحكمة الجزابٌة 
 .(388المختصة )م 

لحكم ما بٌن منع تنفٌذ الحبس الصادر فً المخالفات اال بعد تصدٌق الحكم تمٌٌزا لبال تنقضً مدة ا – 35
 .(383ارسال االوراق وصدور القرار التمٌٌزي )م 

جواز تؤخٌر تنفٌذ العقوبة عن احد الزوجٌن حتى ٌخلى سبٌل اآلخر اذا كانا ٌكفالن صؽٌراً )م  – 36
 .( وفً ذلك فوابد اجتماعٌة ظاهرة376

فراج الصادر من منع استمرار االجراءات ضد المتهم المفرج عنه بعد مضً سنتٌن على قرار اال – 37
/ جـ( لبال ٌبقى المتهم مهدداً باستبناؾ  223حاكم التحقٌق وسنة على القرار الصادر من المحكوم )م 

االجراءات ضده امداً ؼٌر محدود وقد فرق بٌن المدتٌن الن التحقٌق االبتدابً ٌجب ان ال ٌؽلق بابه 
من الوقت. وقد نص سرٌان هذا الحكم على  بسرعة وهو بطبٌعته قد ٌكون مترٌثاً لما ٌقتضٌه جمع االدلة

 .القرارات السابقة للعمل بهذا القانون لتكون فابدته شاملة
( اثناء التحقٌق اذ ال تكاد تختلؾ حال اللقطة عن 215شمول اللقطة بؤحكام االموال المضبوطة )م  – 38

 .حال تلك االموال
قرر االفراج عن المحكوم علٌه اذا امضى االفراج الشرطً : للمحكمة التً اصدرت الحكم ان ت – 39

الشطر االكبر من مدة عقوبته وتبٌن انه استقام سٌره وحسن سلوكه وتقرر تؤجٌل تنفٌذ ما بقً منها على 
ان تعود الى تنفٌذها اذا ارتكب خالل مدة التؤجٌل جناٌة او جنحة عمدٌة واال سقطت عنه العقوبة 

 .المإجلة
ً اصالح المحكوم علٌهم النه ٌفتح لهم باب االمل فً العودة اعضاء وهذا المبدأ ذو اهمٌة قصوى ف

 .صالحٌن منسجمٌن مع الهٌبة االجتماعٌة
صفح المجنً علٌه : وهو الصلح عن الجرٌمة بعد صدور الحكم فٌها، ولهذا المبدأ مزٌته فً فتح  – 40

 .الطرٌق الى الوبام ونزع االحقاد
 .ام خاصة تنسجم مع هذا القانونرد االعتبار : وقد وضعت له احك – 41
االنابة القضابٌة : وقد نظمت فٌها االجراءات التً تقوم بها السلطات القضابٌة العراقٌة بناء على  – 42

 .طلب الدول االجنبٌة وبالعكس
تسلٌم المجرمٌن : وضعت احكام للتسلٌم نص فٌها على ان القرار النهابً فً التسلٌم ٌكون لربٌس  – 43

ة او من ٌخوله الربٌس وٌكون له الحق فً ان ٌشترط فً قرار التسلٌم عدم محاكمة الشخص الجمهورٌ
اال عن الجرٌمة التً سلم من اجلها فإذا حنثت الدولة بوعدها فان المسؤلة تحل كما تحل اٌة مسؤلة 

 .دبلوماسٌة
 – : القانون –ب 

ات وهً كتاب الدعوى امام المحاكم قسم هذا القانون الى ستة كتب بمقتضى التسلسل الطبٌعً لالجراء
الجزابٌة وكتاب التحري عن الجرابم وجمع االدلة والتحقٌق االبتدابً وكتاب المحاكمة وكتاب طرق 

 .الطعن فً االحكام وكتاب التنفٌذ وكتاب المتفرقات
 الدعوى امام المحاكم الجزابٌة –الكتاب االول 

ٌة فنص على تحرٌكها بشكوى تقدم الى المراجع المبٌنة الباب االول من الكتاب تكلم عن الدعوى الجزاب
( من المتضرر من الجرٌمة او بإخبار من أي شخص علم بوقوعها او من 1فً الفقرة )آ( من المادة )

( ما تتضمنه الشكوى. فإذا قدمت تحركت الدعوى 7االدعاء العام. وقد بٌنت الفقرة )آ( من المادة )
الشخصً اما الدعوى ذات الحق العام سواء كان حقا عاما صرفا ام  الجزابٌة فً الدعاوى ذات الحق

مختلطا مع الحق الشخصً فإنها تحرك بمجرد االخبار. واذا تحركت الدعوى شرعت سلطات التحقٌق 
 .فً اتخاذ اجراءاتها القانونٌة

خاذ ان دعاوى الحق الشخصً تتضمن حقٌن اولهما الحق الجزابً الذي تتضمنه الشكوى وهو طلب ات
االجراءات الجزابٌة ضد مرتكب الجرٌمة وفرض العقوبة علٌه وثانٌهما الحق المدنً. فهذان الحقان 

مستقالن، فقد ٌكتفً المشتكً بطلب العقوبة وقد ٌطلب معها التعوٌض اما اذا طلب التعوٌض وحده فعلٌه 
/ ب(.  7للحق الجزابً )م  مراجعة المحكمة المدنٌة الن المحكمة الجزابٌة ال تحكم بالتعوٌض اال تبعاً 

وكثٌرا ما ٌكون الحق الجزابً هو الباعث الوحٌد للشكوى حٌن ال ٌبؽً المشتكً اال تؤدٌب مرتكب 
/  7الجرٌمة، فإذا لم ٌطلب التعوٌض او اذا تنازل عنه فان ذلك ال ٌإثر على حقه فً طلب العقوبة )م 

 .(ز
جاز رفعها على المتهم والمسإول مدنٌاً عن فعل المتهم الباب الثانً نظم قواعد تقدٌم الدعوى المدنٌة وا

( وما بعدها من القانون المدنً على مسإولٌته عن 318(. وهذا المسإول هو من نصت المادة )12)م 



( الن من 10فعل ؼٌره. واجٌز لهذا المسإول ان ٌتدخل فً الدعوى ولو لم ٌكن فٌها مدع مدنً )م 
مسإولٌته فً االحوال التً نصت علٌها المواد المذكورة من القانون مصلحته ان ٌدخل فٌها لٌثبت عدم 

المدنً او لٌعاون المتهم فً تقدٌم ادلة نفً التهمة عنه لٌستفٌد هو من براءة المتهم بالنتٌجة وال تنظر 
( اال تبعاً للدعوى الجزابٌة فإذا قدمت الى 16المحكمة الجزابٌة فً االعتراضات المقدمة وفق المادة )

اكم التحقٌق وانتهت الدعوى باالفراج او ما أشبه فال حاجة الصدار قرار بها. اما القرار الفاصل او ح
)القرار( اذا ورد بهذه اللفظة المجردة فٌقصد به القرار الذي تحسم به الدعوى كقرار االفراج واالدانة 

وى المدنٌة وبٌن اآلثار التً والبراءة وما اشبهها، وهو اعم من )الحكم( وتكلم هذا الباب عن ترك الدع
تترتب على تركها، هذا مع ان التنازل عن الدعوى المدنٌة ال تؤثٌر له على الحق الجزابً اال فً االحوال 

/ ز( ونظم هذا الباب رفع الدعوى المدنٌة امام المحكمة الجزابٌة والعالقة ما بٌنها وبٌن  7المبٌنة فً )م 
سماع الدعوى المدنٌة امام المحكمة الجزابٌة اذا انقضت علٌها مدة  37المحكمة المدنٌة. وقد منعت )م 

التقادم المنصوص علٌها فً القوانٌن المرعٌة. اذ ال ٌصح ان تحكم المحكمة الجزابٌة بحق مدنً ال ٌجوز 
 .ان تحكم به المحكمة المدنٌة وهً المختصة اصالً بالنظر فٌه

واجباته فً اقامة الدعوى بالحق العام امام المحاكم والهٌبات  الباب الثالث : تكلم عن االدعاء العام وعٌن
ذات السلطات لجزابٌة او االنضباطٌة وتعقٌبها واالشراؾ على اعمال المحققٌن واعضاء الضبط 

القضابً وفً اجراء التحقٌق وفً تفتٌش المواقؾ والسجون والحضور فً المحاكمة ومراجعة طرق 
 .الطعن حول القرارات التً تصدر

 الكتاب الثانً : فً التحري عن الجرابم وجمع االدلة والتحقٌق االبتدابً
( وعٌن واجباتهم فً التحري عن الجرابم وفً 27تكلم الباب االول منه عن اعضاء الضبط القضابً )م 

 .(06التحقٌق ونص على انها تنتهً بحضور حاكم التحقٌق او المحقق او ممثل االدعاء العام )م 
الثانً عن االخبار عن الجرابم والباب الثالث عن التحقٌق الذي ٌقوم به ضباط الشرطة  وتكلم الباب

وؼٌرهم من المسبولٌن عن ادارة مركز الشرطة اذا لم ٌكونوا ممنوحٌن سلطة محقق ومع ذلك فقد نص 
م عبثاً مع / ب( لبال تكون إجراءاته 52القانون على ان تحقٌقاتهم واجراءاتهم بحكم ما ٌقوم به المحقق )م 
( من القانون النافذ الذي افقد 2/  122اهمٌتها فً الخطوات االولى للتحقٌق وهذا النص ٌخالؾ نص )م 

 .القٌمة القانونٌة لما ٌقومون به
الباب الرابع تكلم عن التحقٌق االبتدابً وقد نص الفصل االول منه على ان التحقٌق االبتدابً ٌقوم به 

/ آ( كما ان للحاكم ان ٌنٌب احد  51ون تحت اشراؾ حكام التحقٌق )م حكام التحقٌق وكذلك المحقق
( االختصاص المكانً 52/ آ( وحددت المادة ) 53اعضاء الضبط القضابً للقٌام باجراء معٌن )م 

/ هـ(  52للتحقٌق فً الجرابم وهو نص تنظٌمً لٌس اال ال ٌنبنً على مخالفته بطالن االجراءات )م 
( للحاكم ان ٌنتقل الى 56حٌد التحقٌق فً حالة قٌام عدة جهات به واجازت )م ( على تو50ونصت )م 

مكان لؽرض التحقٌق ولو فً منطقة حاكم آخر الن التؤخٌر حتى ٌنتدب حاكم المنطقة قد ٌإدي الى 
 .االضرار بالتحقٌق

 26المحتوى 
صل الثالث عن ندب الخبراء وتكلم الفصل الثانً عن كٌفٌة سماع الشهود مبٌناً ذلك بالتفصٌل وتكلم الف

/ جـ( للحاكم تقدٌر اجور للخبٌر تتحملها الخزٌنة.  67البداء الرأي فً ما له صلة بالجرٌمة واجازت )م 
( للحاكم والمحقق ارؼام المتهم او المجنً علٌه فً جناٌة او 92على ان ال ٌؽالى فً تقدٌرها واجازت )م 

تصوٌره الشمسً واشٌاء اخرى لؽرض التحقٌق ؼٌر  جنحة على التمكٌن من الكشؾ على جسمه واخذ
/ ب( اعفت المتهم الحدث من اخذ بصمة اصابعه الن ذلك ٌنتج آثاراً سٌبة على نفسٌته فضالً  303ان )م 

 .(عقوبات 98عن عدم جدواها الن احكام العود ال تسري علٌه )م 
على تقدٌم االعتراضات على  (86الفصل الرابع تكلم عن التفتٌش ونظم احكامه تفصٌالً ونصت )م 

 .اجراءات التفتٌش لدى حاكم التحقٌق
الباب الخامس تكلم عن طرق االجبار على الحضور وبٌن الفصل االول منه قواعد اصدار ورقة التكلٌؾ 

( 87، 88( وكٌفٌة تبلٌؽها للمخاطب )م 89بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي عالقة بالدعوى )م 
احكام القبض ونص على عدم جواز القبض اال بناء على امر صادر من حاكم او  وبٌن الفصل الثانً

( 122، 123( ومن هذه االحوال ما نص علٌه فً )م 73محكمة او فً االحوال التً ٌجٌزها القانون )م 
( ما ٌجب ان ٌقوم به من ٌقبض على شخص دون امر من حاكم او محكمة واجازت )م 126وبٌنت )م 

لقوة الالزمة للقبض او لمنعه من الهرب ؼٌر انها منعت امانته اال فً االحوال المبٌنة ( استعمال ا128
 .فٌها



( واوجبت الفقرة )ب( توقٌؾ 127الفصل الثالث تكلم عن توقٌؾ المقبوض علٌه او اخالء سبٌله )م 
ل مرة حتى المتهم بجرٌمة معاقب علٌها باالعدام وتمدٌد توقٌفه مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوماً فً ك

ٌصدر قرار باالفراج من حاكم التحقٌق او حكم باالدانة او البراءة وؼٌرها من القرارات الفاصلة من 
 .المحكمة الجزابٌة حٌنبذ اما ان ٌخلى سبٌله من التوقٌؾ او ٌصدر علٌه الحكم باالدانة فٌؽدو سجٌناً 

م كمراكز الحدود مثالً، ان ٌوقؾ ( للمحقق فً االماكن النابٌة عن مركز دابرة الحاك113واوجبت )م 
المتهم فً الجناٌات وٌعرض االمر على الحاكم بؤسرع وسٌلة ممكنة حتى هاتفٌاً او السلكٌاً اما فً الجنح 

فعلٌه اطالق السراح بكفالة وعلى المحقق فً جمٌع االحوال ان ٌعرض االمر على الحاكم وٌنفذ ما ٌقرره 
للمحقق تقتضٌها ظروؾ المواصالت. وهً تمنع االفالت من  فً كل ذلك. وهذه السلطة االستثنابٌة

 .الجرابم او ضٌاع مدة القبض على المتهم دون ان تحسب له
 .وتكلمت المواد االخرى عن الكفالة واختالل صحتها او االخالل بها واآلثار التً تترتب على ذلك

!( وقد سبق بٌان 13بض علٌه )م تكلم الفصل الرابع عن حجز اموال المتهم بجناٌة اذا هرب وتعذر الق
ذلك واجاز للسلطة التً قررت الحجز فرض نفقة من واردات االموال المحجوزة لمن كان المتهم مكلفاً 

 .باالنفاق علٌهم شرعاً او قانونا وفً هذا تسهٌل واضح لمستحقً النفقة
قق استجوابه خالل ( على الحاكم او المح132وتكلم الفصل الخامس عن استجواب المتهم واوجبت )م 

اربع وعشرٌن ساعة من احضاره لٌتسنى له معرفة ما اسند الٌه وتقدٌم ادلته فً نفٌها عنه ومنعت )م 
/ ب( على الحاكم ان  138( استعمال وسٌلة ؼٌر مشروعة للحصول على اقرار منه واوجبت )م 139

 .ٌدون بنفسه اقرار المتهم وان ٌسمح له بتدوٌنه بخطه اذا رؼب
( عرض العفو على المتهم بجناٌة بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبٌها اآلخرٌن 137)م  واجازت

وعٌنت النتابج التً تترتب على ذلك. وهذا ال ٌقع بطبٌعة الحال اال فً الجرابم الؽامضة المهمة. وقد 
د بان تقدٌر انتقده البعض بحجة انه ٌؽري باتهام االبرٌاء تخلٌصا لنفس المتهم ؼٌر ان هذا الرأي مردو

 .قٌمة اقوال المتهم وصحتها متروك للمحكمة، وكذب المتهم ال ٌنجٌه
( القرارات التً ٌصدرها 122الفصل السادس تكلم عن قرارات الحاكم بعد انتهاء التحقٌق فبٌنت )م 

( وبعدم 179كرفض الشكوى او االفراج او االحالة هذا مع ان له ان ٌصدر قراراً بقبول الصلح )م 
( 123/ حـ( وبٌنت )م  181( اما كفاٌة االدلة لالحالة فتنظر على ضوء )م 323ٌة المعتوه )م مسإول

االحوال التً ٌجرى فٌها التحقٌق ضد المتهم بدعوى واحدة وواضح ان التحقٌق ٌجرى بدعاوى متعددة 
وجزة ( االحوال التً تحال فٌها الدعوى بصورة موجزة او ؼٌر م120فً االحوال االخرى وبٌنت )م 

واجازت الفقرة )ب( منها للمحقق احالة المتهم فً مخالفة بدعوى موجزة وهو ما ٌجرى به العمل اآلن، 
واوجبت الفقرة )جـ( تدوٌن افادة المتهم قبل االحالة واجازت للحاكم اجراء التحقٌق فٌها أي ان ال ٌكتفً 

( احالة المتهم 125اجازت )م بمجرد تقرٌر من المحقق او من ؼٌره وذلك اذا وجد ضرورة للتحقٌق و
/ آ( الجرابم التً لها تجوز احالة المتهم فٌها اال باذن من وزٌر العدل  126الهارب ؼٌاباً وعٌنت )م 

وعٌنت الفقرة )ب( الجرابم التً ال بد لالحالة فٌها من اذن الوزٌر المختص مع مراعاة القوانٌن االخرى 
لعسكرٌة فً ما ٌتعلق بمحاكمة العسكرٌٌن. وواضح ان اشتراط كقانون انضباط موظفً الدولة والقوانٌن ا

االذن لالحالة ال ٌعنً اشتراطه للمباشرة بالتحقٌق بل ان التحقٌق ٌجرى بمجرد حصول االخبار بوقوع 
 .الجرٌمة وتتخذ جمٌع االجراءات القانونٌة فإذا انتهً التحقٌق ووجدت االدلة كافٌة ٌباشر باالستبذان

 الكتاب الثالث

 
تكلم الباب االول منه عن انواع المحاكم الجزابٌة واختصاصاتها واستبعد درجات حكام الجزاء وحددت 

( اختصاص المحاكم الجزابٌة فنصت الفقرة )آ( على ان اختصاص محكمة الجزاء الفصل فً 128)م 
ص القانون دعاوى الجنح والمخالفات أي ان لها سلطة الحكم بالحد االعلى لعقوبة كل منها بخالؾ نصو

( احالة الدعوى من محكمة جزابٌة الى محكمة اخرى لمحاكمة المتهم عن 102النافذ. واوجبت )م 
( نقل الدعوى من محكمة جزابٌة الى 103الجرابم المرتبطة منعاً لتجزبة الدعوى الجزابٌة واجازت )م 

مٌٌز بالشروط المعٌنة محكمة جزابٌة اخرى بنفس درجتها بؤمر من وزٌر العدل او قرار من محكمة الت
 .بالمادة

الباب الثانً تكلم عن حضور المتهم وباقً الخصوم الى جلسة المحاكمة واالحوال التً تجرى فٌها 
محاكمة المتهم وجاها واالحوال التً تجرى محاكمته فٌها ؼٌابا ثم تفرٌق دعوى المتهم الحاضر عن 

م الؽابب بحكم الحاضر ولٌس له االعتراض على ( الحالة التً ٌعتبر فٌها المته151الؽابب وبٌنت )م 
 .الحكم الؽٌابً بل الطعن تمٌٌزا لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمٌٌز حسب االحوال



 29المحتوى 
الباب الثالث تكلم عن اجراءات المحاكمة ووضع الفصل االول قواعد عامة فً المحاكمة واجازت )م 

ن الحضور فً بعض الدعاوى تجنباً لالحتكاك بٌنهم وبٌن ( للمحكمة ان تمنع فبات من الناس م153
( للمحكمة ان تحكم على من ال ٌمتثل امر ربٌسها بالخروج من 152ذوي العالقة فٌها واجازت )م 

/ آ( محاكمة شخص ؼٌر الشخص  155الجلسة حكما باتا ؼٌر انها اجازت لها الصفح عنه. ومنعت )م 
لزوم شمول شخص ؼٌر المتهم بالمحاكمة فعلٌها اتخاذ االجراءات المتهم المحال علٌها فإذا ظهر لها 

المنصوص علٌها فً الفقرة )ب( لبال ٌخسر المتهم مرحلة التحقٌق االبتدابً حٌث تجمع ادلة االتهام وادلة 
/ آ( للمحكمة ان  157النفً وٌحقق فً ما اسند للمتهم وقد ٌفرج عنه فً مرحلة التحقٌق. واجازت )م 

( وقؾ الفصل 162رتكب جنحة عند المحاكمة ولو كانت ال تحرك اال بشكوى. واوجبت )م تحكم على م
فً الدعوى الجزابٌة اذا كان الفصل فٌها ٌتوقؾ على الفصل فً دعوى جزابٌة اخرى، فمحاكمة شخص 

عن حٌازة مال تلقاه من شخص اتهم بسرقته ٌجب وقفها الى نتٌجة المحاكمة فً دعوى السرقة الن 
 .من السرقة قد تستتبع البراءة من الحٌازة بسوء نٌة البراءة

( خطوات التحقٌق 169وتكلم الفصل الثانً عن اجراءات المحاكمة فً الدعوى ؼٌر الموجزة فبٌنت )م 
القضابً فً الدعوى فإذا وجدت المحكمة بعد اتخاذها االجراءات المذكورة ان االدلة ال تكفً لمحاكمة 

هت التهمة الٌه وحاكمته. هذا مع ان القرارات االخرى التً تصدرها المحكمة المتهم افرجت عنه واال وج
قد ال تستدعً هذا التحقٌق القضابً كله كقرارات رفض الشكوى وقبول الصلح وعدم المسإولٌة بسبب 

( للمحكمة مناقشة الشاهد واعادة مناقشته من تلقاء نفسها او بطلب من المتهم 195العته. واجازت )م 
الخصوم سواء وجهت التهمة ام لم توجه. وهذا هو االسلوب الجاري علٌه العمل فً المحاكم وفٌه وبقٌة 

اختصار لالجراءات الن ترك المناقشة الى ما بعد التهمة قد ٌإدي الى دعوة الشهود مرة اخرى وتؤخٌر 
قبل التهمة او ( للمحكمة ان توجه الى المتهم ما تراه من االسبلة 197الفصل فً الدعوى، واجازة )م 

( 181بعدها دون ان ٌتخذ امتناعه عن الجواب دلٌالً ضده الن سكوته لٌس اال انكارا. وبٌنت )م 
الخطوات التً تسلكها المحكمة بعد انهابها التحقٌق القضابً فبٌنت الفقرة )آ( الحالة التً ٌصدر فٌها 

فراج اما )جـ( فبٌنت الحالة التً القرار برفض الشكوى والفقرة )ب( الحالة التً ٌصدر فٌها قرار اال
توجه فٌها التهمة وهً الحالة التً تتحصل فٌها ادلة تدعو الى الظن )وهو نفس التعبٌر الذي استعمله 

القانون النافذ( بارتكاب المتهم جرٌمة وان هذه االدلة تكفً لمحاكمته عنها أي تكلٌفه ببٌان اوجه دفاعه 
عن نفسه. ومما ٌجدر بٌانه ان هذه الخطوات تتبع فً المحاكمة امام  وتكلٌفه بتقدٌم ادلته لنفً التهمة

محكمة الجزاء او المحكمة الكبرى. فالمحكمة الكبرى لٌست ملزمة بتوجٌه التهمة فً اول خطوات 
التحقٌق القضابً ولٌست محكمة الجزاء مخٌرة فً تحقٌقها فً اول هذه الخطوات، وهو ما ٌقضً بها 

انها تإخر حتى انتهاء التحقٌق القضابً ووضوح االفعال المسندة الى المتهم وتحدٌد القانون النافذ، بل 
الجرٌمة التً ٌلزم ان ٌحاكم عنها فتوجه الٌه تهمة تنطبق الوقابع المبٌنة فٌها على مادتها العقابٌة فاما ان 

. وكل ذلك ٌستؽرق ٌدان عنها او ان ٌبرأ دون حاجة لتوجٌه تهمة على التردٌد او توجٌه تهمة ثم سحبها
زمناً وجهوداً. فً حٌن ان القواعد التً اتى بها القانون تٌسر الفصل فً الدعوى. ومع ذلك فإذا ظهر بعد 

توجٌه التهمة ومحاكمة المتهم واستماع افادته وادلته ان الجرٌمة التً ٌلزم ان ٌحاكم عنها اشد من مادة 
له التهمة عن سرقة بسٌطة فظهر انها مقترنة  التهمة او كانت تختلؾ عنها بالوصؾ )كما لو وجهت

بظرؾ مشدد او وجهت تهمة تهدٌد فظهر انها سرقة بإكراه(. فعلى المحكمة سحبها وتوجٌه تهمة جدٌدة. 
 .(/ جـ 172وسحب التهمة ٌترتب علٌه نفس االثر المترتب على البراءة منها )م 

لمحاكمة فبٌنت ا لفقرت )آ( ان المحكمة اذا ( على القرارات التً تصدر بعد ختام ا183ونصت المادة )
اقتنعت بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته وبالعقوبة التً تفرضها علٌه وبٌنت الفقرة 

)ب( ان المحكمة اذا اقتنعت بان المتهم لم ٌرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند الٌه ال ٌقع تحت 
ه اما اذا تبٌن لها ان االدلة ال تكفً الدانته فتقر الؽاء التهمة واالفراج عنه أي نص عقابً فتقرر براءت

واذا تبٌن انه ؼٌر مسإول قانوناً فتصدر حكمها بعدم مسإولٌته. والفرق بٌن هذا االفراج والبراءة ان 
نه كان بعٌداً عن المحكمة اذا اقتنعت ان المتهم لم ٌرتكب الفعل الذي اتهم به كؤن ٌثبت لها بالدلٌل المقنع ا

محل الحادث وان أي فعل لم ٌصدر منه او ان شخصاً آخر هو الذي ارتكب الجرٌمة دون ان تكون 
للمتهم صلة بها فتقرر براءته من التهمة. وهذا هو المعنى الحقٌقً للبراءة. ولكن اذا وجدت ان االدلة ال 

دة او شهادات متناقضة وهً ادلة وان تكفً لالقتناع بارتكابه للجرٌمة كان لم تتحصل اال شهادة واح
كانت ال تكفً لالقتناع بارتكابه الجرٌمة ؼٌر انها ال تنفً نفٌاً قاطعاً احتمال ارتكابه اٌاها فتقرر الؽاء 

التهمة واالفراج عنه وهذا هو المعنى الحقٌقً لالفراج النه ال ٌمنع من العودة الى االجراءات اذا ظهرت 
حول دون صدور القرار به وسد الطرٌق امام االدلة الجدٌدة مجرد توجٌه التهمة ادلة جدٌدة وٌجب ان ال ٌ



ما دامت المحكمة ؼٌر ملزمة بتوجٌهها فً اول خطوات التحقٌق القضابً وكان بامكانها اصدار القرار 
ة )م باالفراج دون توجٌه تهمة. هذا مع ان هذا االفراج ٌكون نهابٌاً بعد مضً سنة اذا لم تظهر ادلة جدٌد

 .(/ حـ 223
وقد ٌقال ان هذه القواعد تضر بالمتهم النها تحرمه الحكم بالبراءة والرد على ذلك ان المحكمة ؼٌر 
ممنوعة من اصدار قرار االفراج فً االصل النها ؼٌر ملزمة بتوجٌه التهمة فً كل دعوى لتكون 

دم توجٌه التهمة اال اذا وجدت البراءة حتمٌة عند عدم كفاٌة االدلة ولقد درجت محاكم الجزاء على ع
االدلة كافٌة للمحاكمة فٌعقبها الحكم باالدانة او البراءة اما اذا وجدتها ؼٌر كافٌة فتصدر القرار باالفراج 
وٌبقى معه المتهم مهدداً بالعودة لالجراءات مدة ؼٌر محدودة. فما نص علٌه القانون ال ٌخرج عما درج 

 . لحالة ظهور ان االدلة ؼٌر كافٌة بعد توجٌه التهمةعلٌه القضاء فضالً عن اٌجاده حالً 
( وهو 182الفصل الثالث تكلم عن حجز اموال المتهم بارتكاب جناٌة على مال منقول او ؼٌر منقول )م 

 .مبدأ ضروري لضمان الرد والتعوٌض عند الحكم باالدانة
كل جرٌمة وهو االصل ؼٌر انها  ( توجٌه تهمة واحدة عن188الفصل الرابع تكلم عن التهمة فؤوجبت )م 

نصت على توجٌه تهمة واحدة فً حالة التعدد الصوري للجرابم )الفقرة ب( وتهمة واحدة الى المساهمٌن 
من قانون العقوبات(، واوجبت  52فً جرٌمة واحدة )الفقرة د( ولفظة المساهم تشمل الفاعل والشرٌك )م 

ابم المرتبطة لتصدر حكماً فً كل منها ثم تؤمر بتنفٌذ الفقرة )جـ( توجٌه تهمة عن كل جرٌمة من الجر
( اجراء 188( من قانون العقوبات. واوجبت الفقرة )هـ( من المادة )103العقوبة االشد بمقتضى المادة )

محاكمة عن كل تهمة أي سإال المتهم عما اذا كان ٌعترؾ بها او ٌنكرها وسماع دفاعه عنه وادلته لنفٌها 
 .باالدانة او البراءة واصدار قرار فٌها

 .( على حالة سحب التهمة توجٌه تهمة جدٌدة وتمكٌنه من دفع التهمة الجدٌدة172ونصت المادة )
( على الحكم فً جرٌمة بسٌطة من تهمة مركبة كالحكم عن القتل العمد او الشروع 171ونصت المادة )

ز( من قانون العقوبات او  – 1/  026فٌه وحدهما من تهمة القتل المقترن بالشروع وفق المادة )
/ ثانٌاً(  003( و)3/  001المحاكمة عن السرقة وحدها او التهدٌد وحده فً التهمة المنطبقة على المادة )

( على الحكم فً جرٌمة صؽرى من تهمة وجهت عن جرٌمة اكبر 173)عقوبات( ونصت المادة )
 .ل ذلك ٌجرى دون حاجة لتوجٌه تهمة جدٌدةكالحكم عن جرٌمة اٌذاء فً تهمة الشروع بالقتل العمد، وك

 .( تؤثٌر السهو او الخطؤ المادي فً صحة التهمة172واستبعدت المادة )
 .تكلم الفصل الخامس عن الصلح فبٌن شروطه وآثاره

 28المحتوى 
( ذلك بمحكمة التمٌٌز بطلب من 177الفصل السادس تكلم عن وقؾ االجراءات القانونٌة وقد اناطت )م 

اء العام بناء على اذن من وزٌر العدل اذا وجد سبب ٌبرر ذلك كمقتضٌات االمن او المصلحة العلٌا االدع
للدولة، فإذا ورد الطلب الى محكمة التمٌٌز طلبت االوراق من حاكم التحقٌق او المحكمة مع بٌان 

اكمة ال بد قد كونت مطالعتها، وهذا ما اخذ به القانون النافذ الن السلطة التً تباشر التحقٌق او المح
مالحظات جدٌرة برفعها الى محكمة التمٌٌز. وهذه االجراءات اما ان توقؾ مإقتاً لمدة ال تتجاوز ثالث 

/ جـ( فإذا انتهت مدة الوقؾ المإقت استمرت االجراءات الجزابٌة من  177سنوات او وقفاً نهابٌاً )م 
/  322االجراءات نهابٌاً فحكمه حكم البراءة )م  / آ( اما القرار بوقؾ 322النقطة التً وقفت عندها )م 

 .(ب
الفصل السابع تكلم عن المحاكمة فً الدعوى الموجزة وبٌن الفرع االول المحاكمة والحكم فٌها دون 

( 320توجٌه تهمة فٌها ودون اصدار الحكم بالبراءة بطبٌعة الحال بل ٌحل االفراج محلها واجازت )م 
ؼٌر موجزة دون التقٌد بقرار االحالة مع مراعاة ان ال تنظر بصورة نظر دعوى الجنحة موجزة او 

موجزة دعوى الجرٌمة التً تزٌد مدة الحبس فٌها على ثالث سنوات ومنعت الفقرة)حـ( اصدار عقوبة 
فً الدعوى الموجزة تزٌد على الحد االعلى لعقوبة المخالفة المحددة بقانون العقوبات فإذا تراءى للمحكمة 

 .المتهم عقوبة اشد فعلٌها اجراء المحاكمة بصورة ؼٌر موجزةاستحقاق 
وتكلم الفرع الثانً عن االمر الجزابً الذي تصدره المحكمة على االوراق دون محاكمة ثم تبلؽه للمحكوم 

 .علٌه فإذا رضً به دفع الؽرامة وانتهى االمر واال كان له حق االعتراض علٌه واجراء المحاكمة
فً الحكم واسبابه وتكلم الفرع االول فً اسباب الحكم أي الدالبل التً تستند الٌها  الفصل الثامن تكلم

( التً منعت ان تكون الشهادة الواحدة سبباً للحكم 312المحكمة فً اصدار حكمها باالدانة وقد حددتها )م 
تستخلصها المحكمة  ما لم تإٌد بقرٌنة او دلٌل آخر والقرٌنة حسب ما اقره فقهاء القانون هً النتٌجة التً

( للمحكمة سلطة االقتناع بالشهادة فً أي دور 315من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة. وتركت )م 



من ادوار التحقٌق او المحاكمة ولو ادٌت امام محكمة اخرى فً الدعوى ذاتها، وهذه الحالة ترد اذا 
/ آ( او احالتها  127ى المحكمة الكبرى )م اجرت محكمة الجزاء تحقٌقا قضابٌا فً الدعوى ثم احالتها ال

( كما تركت للمحكمة سلطة االقتناع بإقرار المتهم وبٌنت )م 102الى محكمة جزاء اخرى لتوحٌدها )م 
( تجزبة االقرار واالخذ بالصحٌح منه ؼٌر انها منعت تجزبته او 317( شروط صحته واجازت )م 318

عوى فإذا اقر المتهم بارتكابه القتل دفاعا شرعٌا ولم ٌظهر دلٌل تؤوٌله اذا كان هو الدلٌل الوحٌد فً الد
 .ٌكذبه فٌجب ان ال ٌهدر الدفاع الشرعً من اقراره فٌحكم عن القتل العمد

( انه اذا كان الحكم ٌقضً باالدانة فٌجب 332وتكلم الفرع الثانً عن كٌفٌة تحرٌر الحكم وذكرت المادة )
ا المحكمة معا علنا فً نفس الجلسة. ولقد استعمل القانون لفظة ان ٌصدر حكم آخر بالعقوبة تفهمهم

)االدانة( النها اخؾ وقعا من التجرٌم خاصة فً الجنح والمخالفات. وال لزوم الستعمال وصؾ للمحكوم 
علٌه فً قرار المحكمة كؤن ٌذكر حكمت المحكمة على )المجرم او المدان فالن( بل ٌكتفً بذكر اسم 

 .ٌجري فً المحاكم المدنٌة دون ان ٌوصؾ المحكوم علٌه بؤنه مدٌن المحكوم علٌه كما
( على ان الحكم الجزابً البات باالدانة 339الفصل التاسع تكلم عن حجٌة االحكام والقرارات فنصت )م 

او البراءة حجة فً ما ٌتعلق بتعٌٌن الواقعة المكونة للجرٌمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانونً. وهذا 
طبٌعً الن المحكمة الجزابٌة هً ذات االختصاص فً الفصل فً دعاوى الجرابم فال بد ان ٌكون  امر

( وهذا التعرٌؾ ٌسري على 16قرارها حجة. ولقد عرؾ قانون العقوبات الحكم البات او النهابً )م 
/ ب،  131/ د و 117، 36االحكام والقرارات الباتة كاالحكام والقرارات المنصوص علٌها فً المواد 

من هذا القانون ومن القرارات الباتة القرارات التً ال  213/ ب و 223و 222/ آ و 339/ آ و 185
/ ب( فهً  339ٌوجد طرٌق للطعن فٌها قانوناً اما القرارات النهابٌة المنصوص علٌها فً المادة )

/ حـ( سواء  223دة )القرارات التً تنقضً بها الدعوى الجزابٌة بمضً المدة المنصوص علٌها فً الما
كانت قد اكتسبت درجة البتات بالتصدٌق تمٌٌزاً او مضً مدة الطعن فٌها، فقرار االفراج البات ال ٌمنع 
من استمرار االجراءات الجزابٌة ضد المتهم عند ظهور ادلة جدٌدة امام قرار االفراج البات ال ٌمنع من 

دلة جدٌدة اما قرار االفراج النهابً فٌمتنع معه ذلك استمرار االجراءات الجزابٌة ضد المتهم عند ظهور ا
( على ان لقرار االفراج المكتسب الدرجة 339/ ب(. ولقد نصت الفقرة )ب( من المادة ) 223)م 

النهابٌة قوة الحكم بالبراءة. وسبب ذلك ان االفراج نتٌجة تحقٌق ابتدابً او قضابً ٌعتبر فصالً فً 
ه االستمرار فً االجراءات الجزابٌة ضد المفرج عنه ولو ظهرت ادلة الدعوى الجزابٌة اذا امتنع مع

 .جدٌدة بعد انتهاء المدة
( على عدم ارتباط المحكمة المدنٌة بالحكم او القرار الجزابً البات 339ونصت الفقرة )جـ( من المادة )

، أي ان المحكمة او النهابً فً المسابل والوقابع التً لم ٌفصل فٌها او التً فصل فٌها دون ضرورة
المدنٌة ترتبط فً تعٌٌن الفعل الذي ارتكبه المحكوم علٌه او برئ منه وفً الحكم بمقدار التعوٌض وتعٌٌن 

من ٌستحقه وؼٌر ذلك مما ٌدخل فً اختصاص المحكمة الجزابٌة الفصل فً. اما االمور االخرى فال 
 1/  099بً فالجرٌمة المنطبقة على )م ترتبط المحكمة المدنٌة بها ولو وردت عرضاً فً القرار الجزا

/  038عقوبات( ٌكفً لتحققها ان ٌكون المال ؼٌر مملوك لمرتكب الجرٌمة والجرٌمة المنطبقة على )م 
أ عقوبات( لفظة الصاحب فٌها تشمل المالك وواضع الٌد بسبب قانونً كالمستؤجر وصاحب حق  – 1

فً هاتٌن الجرٌمتٌن فصالً ضرورٌاً بعكس الجرٌمة  االنتفاع والمستعٌر فال ٌكون تعٌٌن مالك المال
( فان من اركانها ان ٌكون المال المنقول مملوكاً لؽٌر الجانً فتعٌٌن الحكم 027المنطبقة على )م 

 .الجزابً للمالك ٌعتبر فصالً ضرورٌاً 
تعلق ( ان ٌكون الحكم الصادر من ؼٌر المحكمة الجزابٌة حجة امامها فً ما 337ٌومنعت المادة )

بصحة الواقعة المكونة للجرٌمة او وصفها القانونً او ثبوت ارتكاب المتهم اٌاها وهو امر طبٌعً الن 
المحكمة المدنٌة لٌست جهة اختصاص فً الفصل فً الجرابم فضالً عن كون اسباب الحكم فً الدعوى 

د حٌاة عقار فال ٌعنً ذلك المدنٌة قد تختلؾ عن اسبابه فً الدعوى الجزابٌة. فإذا صدر الحكم المدنً بر
ثبوت ارتكاب جرٌمة انتهاك حرمة الملك واذا وصؾ سبب التعوٌض انه عن اتالؾ اموال فان ذلك ال 

 .ٌثبت جرٌمة التخرٌب بؤركانها المعٌنة بقانون العقوبات
 الباب الرابع تكلم عن محاكمة ناقص االهلٌة وبٌن الفصل االول احكام التحقٌق والمحاكمة للمعتوهٌن

( لحاكم التحقٌق ان ٌصدر قراراً بعدم مسإولٌة المتهم الذي ثبتت اصابته وقت 323واجازت المادة )
ارتكابه الجرٌمة بعاهة فً عقله كما منحت هذا الحق للمحكمة الجزابٌة. وتكلم الفصل الثانً عن محاكمة 

دون احداث آثار سٌبة االحداث وقد اقتبست اكثر احكامه من قانون االحداث وهدفت الى اصالح الحدث 
 .فً نفسٌته

الكتاب الرابع تكلم عن طرق الطعن فً االحكام فبٌن الباب االول احكام االعتراض على الحكم الؽٌابً 



/ جـ( اصدار حكم بنتٌجة االعتراض اشد من الحكم الؽٌابً اذ لٌس من العدالة ان  305وقد منعت )م 
/ آ،  305ام ان ٌطعن تمٌٌزاً فً الحكم الؽٌابً ونصت )م ٌضار الطاعن بطعنه، مع العلم ان لالدعاء الع

ب( على االحوال التً ٌعتبر فٌها الحكم الؽٌابً بمنزلة الحكم الوجاهً ال ٌقبل الطعن اال بالطرق 
القانونٌة االخرى أي التمٌٌز لدى المحكمة الكبرى او محكمة التمٌٌز حسب االحوال وتصحٌح القرار 

لكبرى او محكمة التمٌٌز حسب االحوال وتصحٌح القرار التمٌٌزي واعادة التمٌٌزي لدى المحكمة ا
( اآلثار التً تستتبع اعتبار الحكم الؽٌابً بمنزلة الحكم الوجاهً. اما الحكم 308المحاكمة وبٌنت )م 

باالعدام او السجن المإبد او المإقت فهو مستثنى من هذه االحكام الن الحكم باالعدام ال ٌنفذ بؤي حال 
( ومثله الحكم بالسجن اال اذا هرب المحكوم علٌه فتطبق علٌه احكام 309دون محاكمة وجاهٌة )م 

 .(آ، ب، جـ 305)المادة 
/ آ( لذوي العالقة الطعن تمٌٌزاً بالقرارات  307الباب الثانً تكلم عن الطعن تمٌٌزاً فؤجازت )م 

فً القرارات الفرعٌة اال مع القرار  المنصوص علٌها فٌها ؼٌر ان الفقرة )جـ( منعت الطعن تمٌٌزاً 
الفاصل باستثناء القبض والتوقٌؾ والكفالة وهذا المنع ٌشمل ما ٌطعن فٌه تمٌٌزاً لدى المحكمة الكبرى )م 

( النقض على الطعن الذي ٌقدمه احد المحكوم علٌهم 351/ ب( وقصرت الفقرة )ب( من المادة ) 365
امه بالتعوٌض او فً اعتباره عابداً اما اذا كانت اسباب طعنه تتصل اذا كان متعلقاً به وحده كالطعن بالز

بؽٌره من المحكومٌن كالطعن فً تطبٌق المادة العقابٌة فٌنقض الحكم بالنسبة لهم جمٌعاً. واوجبت )م 
( ان ترسل المحكمة الكبرى الدعوى التً تنظرها بصفة اصلٌة الى محكمة التمٌٌز للنظر فٌها 350

م ٌقدم طعن فٌها وهذا المبدأ اخذ به القانون النفاذ وقد ثبت صالحه فً مراقبة االحكام تمٌٌزاً ولو ل
( منحت محكمة التمٌٌز سلطة التدخل تمٌٌزاً وهو نفس 360وتصحٌح الخطؤ فٌها ٌضاؾ الى ذلك ان )م 

 .الحكم الذي اخذ به القانون النافذ وقد ثبتت فابدته اٌضاً 
بعد اعادتها العادة النظر من نفس الحاكم او الهٌبة التً اصدرت  ( ان تنظر الدعوى362واوجبت )م 

الحكم، الن اعادة النظر مذاكرة بٌن المحكمتٌن فٌجب ان ٌشترك فٌها الحكام الذٌن اصدروا الحكم، اال اذا 
( المحكمة الكبرى المرجع التمٌٌزي لقرارات حاكم التحقٌق وقرار محكمة 365تعذر ذلك. وجعلت )م 

 .المخالفات الجزاء فً

 27المحتوى 
الباب الثالث تكلم عن تصحٌح القرار التمٌٌزي فبٌن شروط قبوله ونص على ان ٌكون النظر فٌه من 

الهٌبة التً اصدرته اال اذا قرر الربٌس مباشرة او بناء على اقتراح الهٌبة الخاصة ان ٌنظر الهٌبة 
 .(/ آ 292قبل العمل بهذا القانون )م  العامة. وهذا الباب ال ٌسري حكمه على القرارات الصادرة

( واوجب اجراءها من قبل المحكمة التً 392الباب الرابع تكلم عن اعادة المحاكمة وبٌن شروطها )م 
اصدرت الحكم وحدد القرارات التً تصدرها المحكمة بالنتٌجة ؼٌر انه منع ان تصدر حكماً اشد من 

 .(حكمها االول )لبال ٌضار الطاعن بطعنه
تاب الخامس : تكلم عن التنفٌذ وقد بٌن الباب االول االحكام العامة فً التنفٌذ والباب الثانً تنفٌذ عقوبة الك

( على تؤجٌل عقوبة احد 376االعدام والباب الثالث تنفٌذ العقوبات السالبة للحرٌة والؽرامات ونصت )م 
 .الزوجٌن بالشروط المبٌنة فٌها

( 222ات وقد تكلم الباب االول فً انقضاء الدعوى الجزابٌة فبٌنت )م الكتاب السادس : ٌتعلق بالمتفرق
االحوال التً تعتبر فٌها الدعوى منقضٌة ال تجوز العودة فٌها الى اجراءات التحقٌق القضابً وال 

( وان 222االبتدابً او اجراءات المحاكمة. وتوجد احوال اخرى النقضاء الدعوى لم تنص علٌها )م 
 .(/ آ 223نون فً تعٌٌنها منها ما نص علٌه فً )م احالت على القا

/ جـ(  137اما وقؾ االجراءات فٌشمل وقؾ االجراءات الصادرة من المحكمة الكبرى بموجب )م 
/ جـ(. وواضح ان هذه االحكام والقرارات تحدث  177والوقؾ الصادر من محكمة التمٌٌز بموجب )م 

 .اثرها ما دامت قابمة فإذا نقضت زال االثر
( العودة الى االجراءات بعد انقضاء الدعوى اذا حصل او ظهر فعل او نتٌجة تجعل 222وقد اجازت )م 

الجرٌمة التً حوكم المتهم عنها او اتخذت االجراءات بشؤنه عنها مختلفة فً جسامتها بضم هذا الفعل او 
نً علٌه بعد الحكم عن الفعل النتٌجة الٌها. فمن حوكم عن الشروع بالقتل ٌحاكم عن القتل اذا توفى المج

 .نفسه ومن حوكم عن السرقة ٌحاكم عن القتل المقترن بها اذا ظهر بعد الحكم انها كانت تقترن به
 .وبٌنت المواد االخرى احواالً اخرى لالنقضاء

الباب الثانً تكلم عن التصرؾ فً االشٌاء التً ضبطت اثناء التحقٌق وجعل احكامها شاملة للنقطة وبٌن 
 .ام االعالن عن هذه االموال وتسلٌمها لمستحقٌهااحك



الباب الثالث تكلم عن التعهد بحفظ السالم وحسن السلوك. وهذا الباب ذو اهمٌة قصوى النه احدى وسابل 
وقاٌة المجتمع من الجرٌمة وقد بٌن الفصل االول احكام التعهد بحفظ السالم فناط االخبار باالدعاء العام 

اناً للتثبت من صحة المعلومات قبل اٌصالها للحاكم ومثل ذلك التبلٌػ للحاكم عمن او حاكم التحقٌق ضم
 .ٌقتضً اخذ تعهد منه بحسن السلوك

الباب الرابع تكلم عن االفراج الشرطً وبٌن احكامه تفصٌالً كما تكلم الباب الخامس عن صفح المجنً 
در برده او رفض الطلب فٌه وكذلك علٌه والباب السادس عن رد االعتبار وشروطه والقرار الذي ٌص

رد االعتبار بحكم القانون بعد مضً مدة معٌنة على انقضاء العقوبة لبال ٌبقى المحكوم علٌه محروماً من 
 .حقوقه اذا لم ٌتٌسر له المراجعة خالل المدة

 .وتكلم الباب السابع عن االنابة القضابٌة وتسلٌم المجرمٌن فبٌن الفصل االول احكام االنابة
( الخٌار لربٌس الجمهورٌة او من ٌخوله 263والفصل الثانً احكام التسلٌم وتركت الفقرة )د( من المادة )

/ هـ( الطعن  261فً تسلٌم الشخص المطلوب او عدم تسلٌمه وٌكون قراره نهابٌاً. وقد منعت المادة )
لربٌس الجمهورٌة او من ٌخوله تمٌٌزاً فً قرار المحكمة الكبرى بالتسلٌم او عدمه ذلك ان الرأي االخٌر 

 .والدعوى لٌست قضابٌة صرفاً 
/ آ( على ان تنظر محكمة التمٌٌز فً االحكام  267تكلم الباب الثامن فً االحكام االنتقالٌة فنص فً )م 

والقرارات والتدابٌر التً نص القانون على تمٌٌزها لدى المحكمة الكبرى اذا كان التمٌٌز مقدماً قبل 
القانون، وان تمارس محكمة التمٌٌز فً ذلك سلطاتها المنصوص علٌها فً هذا القانون، اما العمل بهذا 

دعاوى الجناٌات والجنح المستؤنفة والممٌزة لدى المحكمة الكبرى قبل العمل بالقانون فتحٌلها الى محكمة 
كمة الجزاء قبل / ب( لتنظر فٌها وفق ما ذكر. واما دعاوى الجناٌات المحالة الى مح 267التمٌٌز )م 

/ جـ( اذا لم تكن قد اصدرت القرار  267العمل بهذا القانون فتحٌلها الى المحكمة الكبرى للنظر فٌها )م 
 .فٌها

( تصحٌح القرار التمٌٌزي على ما ٌصدر منها بعد العمل بالقانون، النها صدرت 292وقد قصرت )م 
كتساب قرار االفراج الدرجة النهابٌة بمضً فً ظل قانون لٌس فٌه تصحٌح للقرار التمٌٌزي، ؼٌر ان ا

/ جـ( ٌسري على القرارات الصادرة قبل العمل به، الن هذه  223المدد المنصوص علٌها فً )م 
 .القرارات بحكم النهابٌة فً الؽالب بسبب مضً هذه المدة وهً لٌست قصٌرة

 .اء العمل بالقانوناما الباب التاسع فٌتعلق بالمواد الختامٌة وبالموعد الذي عٌن البتد
 1791/  5/  21فً  320نشر فً الوقابع العراقٌة عدد 

 


