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الجزائية المحاكمات أصول قانون تعريف: 

 ٌجب التً اإلجراءات تبٌن التً القانونٌة القواعد مجموعة هو

 وتنفٌذ والتحقٌق التحري كل الجرٌمة وقوع حالة فً أتباعها

 ذلك. تتولى التً والسلطات فٌها والطعن األحكام

 ؟الجزائية المحاكمات اصول قانون يهدف ماذا س/ 

الى يهدف: 

1- والمجتمع الفرد حقوق ضمان. 

۲- ًالجرائم عن السرٌع الكشف فً ٌساعد حٌث من المجتمع ٌحم 

 التحقٌق. فً أعتمدها التً العلمٌة الوسائل خالل من وذلك

۳ - االنسان كرامة أن فً الدستور علٌه نص التً المبادئ ٌؤمن 

 أو )جسدي التعذٌب انوع من نوع أي ممارسة ٌجوز وال مصونه

 .قانونا المحددة الصٌغة األوفق تفتٌش او نفسً(

 

تحدٌد تتولى التً القانونٌة القواعد مجموعة: الجنائي القانون 

 فً المتخذة واالجراءات علٌها المنصوص والعقوبات الجرائم

 و الحكم وتنفٌذ والحكم والمحاكمة والتحقٌق األدلة جمٌع و التحري

 .ذلك تتولى التً السلطات اختصاص

 

؟ الجنائي القانون يتضمنها التي القواعد هي ما/ س 

ونجدها والعقوبات الجرائم وتتضمن: الموضوعية القواعد: أوال 

 .العقوبات قانون فً
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الجزائٌة المحاكمات اصول قانون أن.  الشكلية القواعد: ثانيا 

 الجزائٌة الدعوى تحرٌك كٌفٌة مثل الشكلٌة القواعد دراسة ٌتضمن

 قانون ألن الجزائٌة المحاكمات أصول قانون أهمٌة تظهر هنا ومن

 ذي ٌكون ال القانون هذا لكن والعقوبة الجرٌمة ٌحدد العقوبات

 األساسٌة القانونٌة االجراءات بٌن قانون ٌوجد أو تحدد لم اذا أهمٌة

 .والطعون أحكام وتنفٌذ وتحقٌق تحرى من

 

 ؟الجزائية األصول قانون س/ ماهي مميزات

ال أي العام النظام من أنها فً الجزائٌة األصول قواعد تمتاز -:أوال 

 موضوع فً سٌما وال فٌها الصلح أو بها التعامل أو التنازل ٌجوز

 . االختصاص

عدم على الخصم مع ٌتفق أن ٌستطٌع ال مثال العام فاالدعاء 

 . الطعن طرق ممارسة

العامة الحرٌات لحماٌة وجدت القانون هذا قواعد أن -:ثانيا 

 الحرٌات انتهاك على القٌود فرض خالل من وذلك والشخصٌة

 التعسفٌة االجراءات اتخاذ دون للحٌلولة للمواطن الحماٌة وتوفٌر

 دون أمواله حجز أو منزلة حرمة وانتهاك والتفتٌش كالقبض ضدة

 .حق وجه

الدولة فً الجمٌع على وتسري عامة بأنه توصف قواعده -:ثالثا 

 فً استثنائهم كان سواء ، قانونا منهم استثنى ما اال أصدرته التً

 . الدولً القانون فً أو الداخلٌة القوانٌن

لتمتعهم الداخلٌة القوانٌن إلى الخضوع من معفون أشخاص هناك 

 القوات أي امن وأٌضا الدولٌة والهٌئات الدولٌة كرؤساء بالحصانة
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۳ 

 لهم الحدود حرس وقوات الداخلً األمن وقوى الجٌش من المسلحة

 . تحكمهم قوانٌن

المحاكمات اصول قانون تسمية: 

الجزائٌة المحاكمات أصول قانون تسمٌة األصح 

(الجزائٌة الدعوى اجراءات بقانون  )ٌحتوي ال القانون هذا ألن 

 الدعوى فً المتخذة االجراءات تباٌن تتولى التً القواعد سوى

 عملٌات خالل من الجرٌمة فاعل الى والوصول الحقٌقة لمعرفة

 هذا ٌقتصر وال العقوبة وتنفٌذ والحكم والمحاكمة والتحقٌق التحري

 الدعوى اجراءات كل بل فقط الجزائٌة المحاكمة على القانون

 .الجزائٌة

الجزائية المحاكمات أصول قانون سريان: 

قبل حصلت التً الوقائع على تسري أنها القواعد بهذه األصل أن 

 ألن والتحقٌق األدلة وجمع التحري بإجراءات متعلقة دامت ما نفاذة

 ال أنها كما بالجرٌمة عالقة له ما معرفة منها الغاٌة االجراءات هذه

 خالل براءته اظهار ٌستطٌع فأنه العكس بل المتهم بمصلحة تضر

 المحاكم بتشكٌل المتعلقة القواعد كذلك عالقته وعدم المرحلة هذه

 الماضً على تسري فإنها

 

 :االختصاص قواعد -: اوال

فً عملها تمارس قائمة محكمة تشكٌل ٌلغً جدٌد قانون ٌأتً قد 

 الدعاوى جمٌع على ٌسري الذي هو الجدٌد االجراء القانون ظل

 محل اختصاصها فً حلت التً المحكمة أمام نفاذة بعد ترفع التً

 هو لإلجراءات الجدٌد القانون وكذلك الملغٌة القدٌمة المحكمة
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 أمام مرفوعة كانت التً الدعاوى جمٌع على التطبٌق الواجب

 .فاصل قرار أو حكم بها ٌصدر لم والتً القدٌمة المحكمة

 األحكام في الطعن بطرق المتعلقة القواعد -: ثانيا

 :ومواعيدها

ٌجز لم أو الطعن طرق على ٌحتوي ال القدٌم القانون كان اذا 

 من عدل أو للطعن جدٌدة طرق وأوجد جدٌد قانون وجاء الطعن

 قانون ٌكون ذلك عند القدٌم القانون من أفضل بشكل شروطها

 الحال كذلك للمتهم ٌصلح ال ألنه التطبٌق واجب هو الجدٌد األجراء

 قصر اذا أما للطعن المحددة المدة مدد لو فٌما الجدٌد القانون ٌطبق

 اصدر إذا ما حال فً التطبٌق الواجب هو القدٌم القانون فأن المدة

 القدٌم القانون ضل فً فٌها النظر سبقت التً الدعوى فً حكم

 مدد احتساب حاله فً للتهم األصلح القانون قاعدة تراعً كذلك

 .الطعن

 :( بالتقادم المتعلقة القواعد): ثالثا

الجزائٌة الدعوى تباشر لم أذا الزمن من فترة مرور ٌعنً التقادم 

 محدد نطاق االفً التقادم ٌعالج لم العراقً المشرع أن علما خاللها

 سنوات عشر واعتبر وللجناٌات للجنح التقادم بمبدأ اخذ وقد

 للدعوى المسقط التقادم اخذ وقد للجنح سنوات وخمس للجناٌات

 .اوالعقوبة
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 :المحاكمات أصول لقانون التاريخية األصول

العثمانً االحتالل سبقت التً الفترة هً.  األولى المرحلة -:أوال 

 . اإلسالمٌة الشرعٌة أحكام ٌطبق العراق كان

الشرعٌة بقت العثمانً االحتالل بعد. الثانية المرحلة -:ثانيا 

 ذلك بعد عشر التاسع القرن حتى العراق فً مطبقة اإلسالمٌة

 الجزائٌة المحاكمات أصول قانون( العثمانٌة الدولة أصدرت

 . البرٌطانً االحتالل الى به معمول وبقً 1781 عام(  العثمانٌة

االحتالل بدخول بدأت التً هً.  الثالثة المرحلة -:ثالثا 

 صدر االحتالل دخول عند 1118 عام العراق الى البرٌطانً

 الثانً تشرٌن فً(  البغدادي الجزائٌة المحاكمات أصول قانون(

 منه الهدف كان 1111 األول كانون فً نافذ وأصبح 1117 عام

 المواطن ٌرتكب عندما القواعد هً وما االجراءات توضٌح

 العربٌة الى وترجم االنكلٌزٌة بالغة القانون هذا وضع.  الجرٌمة

 فقط بغداد مدٌنة على كان وضعه من الهدف ألن البغدادي وسمً

 نوع للقاضً القانون هذا وٌعطً. أخرى مناطق على طبق بعدما

 . الحرٌة من

قانون) علٌة الحالً القانون نجد ما هً. األخيرة المرحلة -:رابعا 

 قانون أن 1181 لسنة ۲۳ رقم(  الجزائٌة المحاكمات اصول

 وكان األحداث ظل فً وضع قد البغدادي المحاكمات أصول

 لهذه تعدٌالت عدة علٌة طرأت و االنكلٌزٌة باللغة موضوعا

 التطور هذا ٌكفل جدٌد قانون اصدار البد كان وغٌرها األسباب

 وهو 1181 لسنة ۲۳ رقم الجزائٌة المحاكمات اصول صدر لذلك

 .الحالً نافذال قانونلا
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 م.م كرار ماهر كاظم                                                              

 م.م حيدر عبد السادة                                                            

 

  :الجريمة عن تنشأ التي الدعوى

 وسالمة أمن ييدد أن شأنو من خطير إنساني سموك بطبيعتيا تمثل الجريمة أن
 المجرم السموك ذلك تحديد الى بالمشرع حدا مما لالنتياك مصالحو ويعرض المجتمع

 أن غير.  العقوبات قانون ىو بالتنظيم يتواله الذي والقانون عميو والمعاقبة اجتماعية
 بل الجاني لردع تكفي ال المجرم سموك خطورة مع بشدتو يتناسب الذي العقاب تحديد
 ىو العقاب توقيع من المجتمع يستطيع خاللو من التي والوسيمة معاقبتو من البد

 عميو والحكم لمحاكمتو المختصة الجية أمام تقام أن يجب التيو  , الجزائية الدعوى
 أو مالية غرامة أو لمحرية سالبة العقوبة تمك كانت سواء عمييا المنصوص بالعقوبة

 .  العقوبة أشكال من ذلك غير أو احترازي اجراء

  ۔: ابتداء عنها تنشأ جريمة كل فأن وعميه

 والتي العامة بالدعوى وتسمى المجتمع باسم الجاني معاقبة إلى تيدف جزائية دعوى
 . واستقراره أمنو وتحقيق المجتمع مصالح ضمان ىي منيا الغاية تكون

 الخاصة الدعوى وىي أخرى دعوى العامة الدعوى جانب الى الجريمة عن تنشأ قد
 .  المدينة الدعوىب وتسمى
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 فاعل محاسبة المجتمع يستطيع خالليا من الوسيمة ىي -:الجزائية الدعوىتعريف 
 بشكوى تبدأ الوسيمة وىذه لمخطر مصالحو وعرض وسالمة أمنو عكر الذي الجريمة
 .  بالعقوبة وتنتيي

 

 الدعوى تحريك في الحق لها التي الجهات

 . الجريمة عميو وقعت من -1

 . بوقوعيا عمم من -٢ 

 .  العام االدعاء -٣ 

 . االدارة -٤

 .  لمدعوى المحكمة نظر اثناء ترتكب التي الجرائم في المحكمة -٥ 

 ؟ الجزائية الدعوى خصائص ماهي بين/ س

 . العام الحق تمارس عامة دعوى -1 

 . شرط أو قيد عمى معمقة غير دعوی -۲ 

 .  عنيا التنازل يجوز ال الجزائية الدعوى -٣ 

 :  الجزائية الدعوى تحريك كيفية

 المختصة الجيات أمام مباشرتيا أو تيسيرىا في البدء الجزائية الدعوى بتحريك يقصد
 أقامتيا الجزائية لمدعوى تحريكا يعد, و  ليا استعمال أول ىو الدعوى تحريك ويعتبر

 . شكوى تقديم طريق عن المحقق أو التحقيق قاضي ماما
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 :  الشكوى

 والذي المختصة الجية الى المجني أو الجريمة من المتضرر يرفعو الذي التظمم ىي
 تكون المعنى ىذا وفي الجريمة فاعل ضد القانونية االجراءات اتخاذ فيو يطمب

 أو شفوية بصورة الشكوى ىذه تكون وقد الجزائي بالحق المطالبة تمثلو  الشكوى
 مطالبتو في اقتصر المشتكي أن فمعناه شفوية بصورة كان وأن.  أخبار أو تحريرية

 من تحريرية كانت أذا أما, صراحو يطالب مالم المدني دون الجزائي الجانب عمى
من  القانوني السند( ۹) ادةمال ذلك بخالف صرح أذا اال المدني و الجزائي الجاني

 .  قانون األصول الجزائية

 ؟ المدنية الدعوى هي ما /س

 سواء الخاص الضرر اصالح الى ترمي التي الدعوى تمك ىي -: مدنيةال دعوىال
 .  جريمةال وسببت الذي معنوي أو مادي كان

 .  خاص ضرر سببت قد جريمةال تكون ال عندما ليا الوجود الدعوى ىذه فأن وعميو

 ؟ المدنية والدعوى الجزائية الدعوى بين العالقة هي ما/س

 بالحاالت يتمثل االرتباط ىذا و المدنية والدعوى الجزائية الدعوى بين ارتباط يوجد 
 :.  اآلتية

 . مختمفين أشخاص ضد مباشرتيا يمكن كالىمافي  الفاعل شخصية -1 

 الدعوى في تنظر أن ويمكن الجزائية الدعوى في تنتظر الجزائية المحكمة -٢ 
 الجزائية المحاكم امام رفعيا يمكن والمدنية الجزائية الدعويين كال أن أي.  المدنية

  لكن اليجوز اقامة الدعوى الجزائية امام المحاكم المدنية.وال .
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  الشكوى اليها تقدم التي الجهات

 .  والمشيودة العادية الجريمة بين التفريق يجب

 :: العادية الجريمة في الشكوى الييا تقدم التي فالجية

  ۔:التحقيق قاضي -1 

 أو بنفسو أما طرق ثالث في التحقيق يمارس الذي القضائية السمطة أعضاء أحد
 .  التحقيق ضباط أحد أو اشرافو تحت يعممون الذين المتحققين أحد تكميف

  ۔:المحقق -٢

 تكون أن ويجب العدل وزارة جية من ويعينيا التحقيق تمارس التي الثانية الجية ىي
 .  الدبموم أو القانون في البكالوريوس لشيادة حامال

 :.  الشرطة مركز في المسؤول. ٣

 أقوال بتدوين يقوم حيث.  الخفر الضباط أو المركز مأمور أو الشرطة ضباط وىم
 .  التحقيق قاضي الى تقرير أرسال و المخبر

 : بطريقتين التحقيق يمارس الشرطة مركز في المسؤول* 

 . التحقيق قاضي من األمر صدور -1 

 أدلة ضياع الى يؤدي سوف التحقيق قاضي الى المخبر احالة أن أعتقد أذا -۲ 
 .  الجريمة



 كلية الكوت الجامعة                                                                                                                  
 لقانون()قسم ا                                                                                                                     

 
5 

 القاضي أمر بدون الجريمة موقع إلى االنتقال الشرطة مركز في المسؤول حق فمن
  (.  استثنائية حاالت في

 

  ۔: القضائي الضبط اعضاء-٤

 . الخفر وضباط المركز مأمور وىو -1

 . المحمة أو القرية مختار -۲ 

 .فييا تقع التي الجرائم في المؤسسة أو الحكومية المصمحة أو الدائرة رئيس -۳ 

 . فييا تقع التي الجرائم في السفينة ربان - ٤ 

 . عامة بخدمة المكمفون -٥ 

 في الشكوى اليها تقدم التي الجهات هي ما و المشهود الجريمة هي ما /س
 ؟ المشهودة الجريمة

 ىي أو بيا التمبس حال تضبط التي الجريمة ىي بيا يقصد -: المشهودة الجريمة
 .  يسيره ببرىة ارتكابيا عقب أو ارتكابيا حال شوىدت التي الجريمة تمك

,  الخمسة المشيودة الجريمة حاالت في يتوضح.  واعتباري حقيقي نوعين والتمبس
 أما.  حقيقي التمبس(  ارتكابيا حال الجريمة مشاىدة)  وىي األولى الحالةفي ف

 سبيل عمى وردت حاالت أن عمما اعتباري بيا فالتمبس األخرى األربعة الحاالت
 . .  جديدة تمبس حاالت خمق القاضي يستطيع وال الحصر

 :: المشهودة الجريمة حاالت

  ۔(:حقيقي تمبس) أرتكبها حال الجريمة مشاهدة -1 
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 المجني يطعن وىو القاتل كمشاىدة الرؤية طريق عن الحقيقية المشاىدة بيا ويقصد
  أن غير لمموظف المال يقدم وىو الراشي مشاىدة أو يسرق السارق مشاىدة أو عميو

 من أيضا أدراكيا باإلمكان ألنو التمبس حالة كشف في شرط ليس بالعين الرؤية
 کشم الشم أو.  فييا الشروع أو القتل جريمة في النارية الطمقات كسماع السمع خالل
 .  الخانق الغاز أو المخدر رائحة

 نفسيا الجريمة الزم وصف ألن الجريمة لمرتكب وليس الجريمة بمشاىدة والمقصود
 . مرتكبيا شخص عن النظر بغض

  ۔: يسيرة ببرهة أرتكبها عقب الجريمة مشاهدة -۲ 

 يشاىد كمن لوقوعيا الوقت تعني عقب و مباشرة أرتكبيا عقب الجريمة مشاىدة أن
 أن أي دما ينزف وىو عميو المجني مشاىدة أو الفاعل قبل من وضعيا عقب النار

 بي المسروقات مشاىدة بادية زالت ال أثارىا ولكن لحظات منذ وقعت قد الجريمة
 .المسروقات واقعة رؤية دون المص

 :  الجريمة وقوع أثر الجاني تتبع -٣.  

 وقوع بعد الجميور قبل من أو عميو المجني قبل من الجريمة مرتكب تتبع يعني
 الجميور أو عميو المجني قبل من الجريمة مرتكب أثر اختفاء يعني والتتبع.  الجريمة
 قرينو يعتبر الجريمة مرتكب تتبع أن و باأليدي اليو االشارة أو الصياح فيو ويكفي
 الفترة وبالتالي المدة تقدر التي ىي الموضوع محكمة وأن ىذا التمبس حالة قيام عمى
 .  صياح مع الجميور تبعة أو وقوعيا أثر بالكممة عنو عبر الذي الزمن من

 :  قريب بوقت وقوعها بعد الجريمة أدلة مشاهدة. ٤

  أو اسمحة حامال قريب بوقت وقوعيا بعد الجريمة مرتكب مع وجدت أذا
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 ىذه وجود أن كما.  فييا الشريك أو الجريمة في فاعل أنو عمى منيا يستدل أمتعة
 الميم أنما و الجريمة ارتكاب في ليا استعماليا بالضرورة يعني ال المتيم مع األشياء

  . المرتكبة بالجريمة عالقة المواد أو األدوات أو األشياء ليذه تكون أن

 ::  التهم عمى عالمات أو آثار وجود -٥

 أذا سيما وال الجريمة وقوع من قريب وقت بعد المتيم عمى والعالمات اآلثار وجود أن
 وجود فمثال فييا شريك أو لمجريمة فاعل أنو عمى منيا يستدل فأنو حديثة كانت

 عمى دموية بقع وجود أو مالبسو تمزق أو المتيم جسم في الجروح أو الكدمات
 أبدى قد عميو المجني أن أو مشادة حدثت أنو عمى منيا يستدل المتيم مالبس
 . مقاومة

  أو األثار تمك تكون أن معو تمليح ال الذي الزمن بو يقصد -: القريب الوقت* 

 جميع وفي ىذا المرتكبة الجريمة غير آخر مصدر من لممتيم أتت قد العالمات
 .  مشروع طريق عن حصمت قد المشاىدة تكون أن يجب السابقة التمبس حالالت

 

 



 كلية الكوت الجامعة 

 قسم القانون  

 : اصول المحاكمات الجزائية المادة 

 مدرس المادة :م. م كرار ماهر  

 م. م حيدر عبد السادة  

 :المحاضرة الثالثة 

الجرائم التي ال تحرك الدعوى الجزائية فيها إال بشكوى المجني عليه أو بناًء على  

 طلب من جهة مختصة أو بإذن خاص: 

أو من يمثله    فيها المشرع حق االدعاء العام في تحريكها واشترط شكوى المجني عليه  بعض الجرائم التي قيدهنالك 

قانوناً )كجريمة زنا الزوجية أو تعدد الزوجات( خالفاً لقانون األحوال شخصية وجرائم) القذف أو السب أو إفشاء األسرار 

لخفيف( إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو اإلخبار الكاذب أو التهديد بالقول اإليذاء ا

قيامه بواجبه أو بسبب ذلك كذلك الحال بالنسبة لجرائم) السرقة أو االغتصاب أو خيانة األمانة أو االحتيال أو حيازة  

لم تكن تلك األشياء محجوز عليها  األشياء المتحصلة منها( إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد اصوله أو فروعه و

قضائيا أو إداريا أو متثقلة بحق لشخص آخر وجرائم )إتالف األموال أو تخريبها( عدا أموال الدولة إذا كانت الجريمة غير 

مقترنة بظرف مشدد وجرائم )انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو المرور في أرض مزروعة أو مهيأة للزرع أو رض فيها  

ك الحيوانات تدخل فيها أو رمي األحجار أو األشياء على وسائل النقل أو البيوت أو المباني أو البساتين أو  حصول أو تر

الحظائر( لقد توخي المشرع في حصر تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه أو من قبل ممثله القانوني )بتوكيل خاص 

 وصريح بإقامة الدعوى( أمور منها صيانة أواصر األسرة 

بقاء على الروابط العائلية من عدم التفكك واالنهيار وصيانة سمعة العائلة كما في حالة جرائم الزنا وتعدد الزوجات  واإل

خالقا للقانون حيث أعطى هذا الحق للزوج المجني عليه وكذلك الحال في جرائم السرقة واالغتصاب وخيانة األمانة 

قذف والسب وإنشاء االسرار واألخبار الكاذبة والتهديد وإتالف األموال أو  واالحتيال بين األصول والفروع أما في جرائم ال

عليها قضائيا أو إداريا فقد توخي المشرع  محجوزاً  تكنتخريبها عدا أموال الدولة وفي حالة عدم تعلق حق الغير بها أو لم 

نها علما بأن مثل هذه األفعال متعلقة من وراء ذلك تسهيل األمور على المواطنين في تسوية مشاكلهم وال سيما البسيطة م

بالحقوق الخاصة أكثر مما هي متعلقة بالحق العام لذلك جعل أمر تحريك الدعوى فيها من حق المجني عليه أو من يمثله 

قانون كما أن هناك جرائم أخرى أوجب المشرع الحصول على إذن خاص من جهة مختصه من أجل إمكانية إقامة 

ال بالنسبية للدعاوى االنضباطية التي تقام ضد عضو االدعاء العام فإن المشرع لم يجوز إقامتها إال  هو الح کما   الدعوى

بناء على قرار من وزير العدل وكذلك الحال بالنسبة لإلجراءات الجزائية المواد اتخاذها ضده في حالة غير ارتكابه جناية  

ذلك الحال فعل قانون التنظيم الفضائي بالنسبة الدعاوى  مشهودة هند امر القانون باستحصال إذن من وزير العدل ك

مثل هذه الدعوى اال بناًء على قرار من وزير العدل وكذلك   تقاماالنضباطية التي تقام ضد القضاة حيث أوجب أن ال 

 الحصول على إذن منه في حالة ما اذا اريد اتخاذ

الواقعة خارج   كذلك الحال بالنسبة للجرائم  ة غير مشهودةاإلجراءات الجزائية ضد أحد القضاة في حالة ارتكابه لجناي

الحصول على إذن من وزير العدل من اجل تحريك الدعاوی    العراق حيث اشترط قانون اصول المحاكمات الجزائية

ا من وزير العدل في الجرائم المرتكبة بأحدى طرق   العقوبات حيث أوجب حصول اذن تحريري  كذلك فعل قانون

ية او ضد دولة أجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او أهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او أهان علمها او  العالن

 . شعارها الوطني متى ما كان مستعملين على وجه ال يخالف قوانين العراق

للجرائم   لجنائية بالنسبةفقد أشار إلى عدم جواز اقامة الدعوى ا ۱۹۳۹( لسنة  3اما قانون المشروبات الروحية رقم ) 

من سلطة المكوس وعليه فإن االدعاء العام ال يستطيع تحريك الدعوى و مباشرتها    المخالفة ألحكام هذا القانون اال بطلب

موافقة دائرة )الكمارك و المكوس( وقانون الطيران المدني هوه اآلخر قد اشار إلى أن    فيها اال بعد   أي إجراء  أو اتخاذ

ال تحرك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون اال بناًء على طلب من سلطات الطيران المدني اما قانون  الدعوى 

المطبوعات فقد منع على االدعاء العام تحريك الدعوى بالنسبة لجرائم الصحافة كالقذف والسب وافشاء األسرار وغيرها 



من    االدعاء العام تحريك اية دعوى جزائية بخصوص اية جريمة من الجرائم اال بطلب من وزير اإلعالم وعليه فأن أراد

 جرائم الصحافة ال بد وان يتم هذا األمر من خالل وزير اإلعالم  

التي أشار إليها قانون العقوبات قد أجاز إلى وقف إجراءات الدعوى   (للواط وهتك العرض واالغتصاب)أما جرائم ا

على الزواج بالمجني عليها وأعني بوقف الدعوى وقف تحريكها والتحقيق فيها  الجزائية في حالة موافقة مرتكب الجريمة

واإلجراءات األخرى وحتی وقف تنفيذ الحكم بحقه إن كان قد صدر حكم في الدعوى غير أن إجراءات الدعوي الموقوفة 

ألسباب متعلقة بخطأ  تستأنف إذا انتهى الزواج بطالق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطالق حکمت به المحكمة

 . الزوج أو سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثالث سنوات على وقف اإلجراءات

فإن عقد مرتكب الجريمة زوجاً صحياً   (بالقبض والخطف والحجز)كذلك الحال بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالجرائم الخاصة 

مع المخطوفة أو المقبوض عليها أو المحجوزة يترتب عليه وقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها وبقية اإلجراءات األخرى  

وهذا الوقت لتحريك الدعوى وبقية اإلجراءات األخرى أراد بها المشرع إتاحة الفرصة أمام المجني عليها لتعويضها عما  

وستر ما أثارته هذه الجريمة فإن طلبت المخطوفة عدم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الخاطف لوقوع الزواج عند أصابها 

ذلك يعد قرينة على موافقة المجني عليها لتسوية المشكلة وإتاحة الفرصة أمام الزوجين في إقامة عالقة زواج طبيعية  

لسير في اإلجراءات القانونية ضد الزوج لكن إذا حدث الطالق قبل  بينهما لذلك فإن المحكمة تقرر سقوط الدعوى وعدم ا

انتهاء ثالث سنوات على قيام الزاوج وكان الطالق صادرا من الزوج وبغير سبب مشروع أو بطالن حکمت به المحكمة  

ون طلب  األسباب متعلقة بخطأ الزوج أو سوء تصرفه فإن إجراءات الدعوى أو التنفيذ فإنها تستأنف ضد الزوج ويك

 استئناف السير في الدعوى حق لكل من االدعاء العام والمجني عليه ولكل ذي عالقة في ذلك .  

 : الشكوى في حالة تعدد المجنى عليهم وتعدد المتهمين

من قبل فرد واحد وقد تكون من مجموعة من االفراد وقد يكون المجني عليه واحداً وقد يكون المجني    قد تكون الجريمة

ثر من شخص واحد في الجرائم التي أشرنا إليها لذلك فإن تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم في حالة تعددهم  عليه أك

يكفي لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم كما أن تحريك الدعوى ضد أحد المتهمين يؤدي إلى تحريك الدعوى ضد  

عليهم يعني إثارة الموضوع أمام القضاء وأن معرفته المتهمين اآلخرين. ذلك ألن تحريك الدعوى من قبل أحد المجني 

الحقيقة يتطلب بحث المشكلة من جميع جوانبها لذلك يصبح من الضروري أن يصار إلى جلب المتهم للتحقيق معه و 

محاكمته، وإصدار الحكم المناسب بحقه كذلك الحال في حالة تعدد المتهمين؛ ألن إثارة الدعوى ضد أحدهم يتطلب 

ة معرفة أدوار اآلخرين في القضية مما دفع المشرع إلى اعتبار الشكوى مقدمة ضد اآلخرين غير أنه استثنى من  بالضرور

تلك الجرائم جريمة زنا الزوجية إنه لم يجوز تحريك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني أو 

حق للمجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية فإنه يقصد من الزوجة الثانية والسبب يعود إلى أن المشرع عندما أعطى ال

وراء ذلك حماية سمعة المجني عليه واإلبقاء على أواصر العالقة بين الزوجين قائمة والتستر عليه من التشهير غير أن  

 المجني عليه إذا أراد تحريك الدعوى ضد الشريك فهذا يعني: أنه لم يعد بالي. 

ع سوف يعرض على القضاء يقدم الدعوى ضد زوجة اآلخر غير أنه في حاالت كثيرة قد يكون  بسمعته طالما أن الموضو

للمجني عليه مصلحة في تحريك الدعوى الجزائية وليس لديه من يمثله كان يكون قاصرا مثال ففي هذه الحالة تعين  

خير تتعارض ومصلحة المجني عليه كأن  المحكمة من يمثله أو قد يكون للمجني عليه ممثالً قانونياً غير أن مصلحة هذا األ

يكون له فائدة من عدم إقامة الدعوى؛ ألن فيه إضراراً له وقد يكون طرفاً في الجريمةعند ذلك فعلى المحكمة أن تعين  

 ممثالً للمجني عليه

 حاالت عدم قبول الشكوى )مرور الزمان(:

مجني عليه او من يمثله فإن اإلجراءات القانونية ال تتخذ إذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى من ال

( من   3بحق المتهم بارتكاب الجريمة إال بعد تقديم الشكوى ولكن هذه الشكوى ال تقبل في الجرائم المبينة في المادة ) 

لمجني عليه  األصول الجزائية بعد مضي ثالث أشهر من يوم علم المجني عليه أو زوال العذر القهري الذي حال بين ا

وبين تقديم شكواه وهذا ما ذهبت إليه محكمة تمييز العراق في قرار لها بنقض قرار محكمة بداءة بغداد القاضي بالزام 

إضافة إلى وظيفته    شركة التأمين الوطنية بالتعويض عن الضرر وملخص القضية أن مدير شركة مونيرك ووثرسون

رات شركة وذدلتر االنشائية اإلنشائية قد صدمت إحدى السيارات العائدة  ادعي لدى محكمة بداءة بغداد بأن إحدى سيا

لشركته وسببت لها أضرار جسيمة علماً بأن سيارات الشركة المدعى عليها مؤمنة لدى شركة التأمين الوطنية لذلك طالب  

دينار تحملها   ٦٠٠ه بمبلغ بدعوة الشركة المذكورة وشركة التأمين الوطنية وإلزامها بمبلغ الضرر وقد حكمت المحكمة ل

شركة التأمين الوطنية باعتبارها الجهة المؤمن لديها على سيارات المدعي عليه إال أن محكمة التميز قررت نقض هذا 

القرار نتيجة للتمييز الذي تقدم به المدير العام لشركة التأمين الوطنية لعدم صحته وذلك ألن الحادث کما صورته عريضة 

باحكام المادة    االً من قانون العقوبات وإعم 447وآن الفعل ينطبق على أحكام المادة    اصطدام سيارتين  الدعوى هو حادث

 السادسة من األصول يلزم تسجيل الشكوى وذلك ليتسنى له الرجوع على شركة التأمين الوطنية بالتعويض المدني. 



أن يثبت فور الحادث بمحضر رسمي  الناجم عن ذلك الحادث كما أن الضرر المطالب بالتعويض فيه يجب 

للمحكمة تقدير التعويض على ضوئه بمعرفة الخبراء المختصين وحيث أن المميزة قد أثارت هذا الدفع أثناء    ليتسنى

المحاكمة لنا كان على المحكمة إجراء التحقيق المقتضي )مالحظة لقد رفضت شركة التأمين الوطنية الدفع واشترطت 

 إقامة دعوی ويبدو أن

الشركة صاحبة السيارة المصدومة لم تقم الدعوى عند الحادث( لذلك تكون محكمة البداءة قد خالفت أحكام القانون  

وحکمت بالتعويض دون مالحظة ما ذكر سابقاً. إن حق تقديم الشكوى ليس مطلقاً يستطيع المجنى عليه القيام به متى ما 

 من يوم العلم بالجريمة اوزوال العذر القهري  شاء بل ان المشرع قيد هذا الحق بمدة ثالثة أشهر

 



 كلية الكوت الجامعة  

 قسم القانون  

 المادة اصول المحاكمات الجزائية  

 المحاضرة الرابعة  

 :م. م كرار ماهر  مدرس المادة 

 م. م حيدر عبد السادة  

 

 :   الشكوى عن لتنازلا

 

  شفوية بصورة أو تحريرية بصورة المختصة الجهات إلى المقدمة شكواه عن يتنازل إن في الحق للمشتكي إن األصل

  أن غير( عليه العقوبة وفرض الجريمة مرتكب ضد الجزائية اإلجراءات  بأتخاذ المختصة الجهات مطالبة) معناه  والشكوى

  قد ولكن المدني بالحق أيضا المطالبة متضمنة تعتبر فإنها ذلك عند تحريرية بصورة قدمت قد كانت  متى الشكوى  هذه

 .  الشكوى  تكون

  يكون قد إذ عليه المجني هو بالضرورة ليس الشاكي إن كما  الجزائي الحق دون المدني بالحق بالمطالبة فقط محصورة

 الجزائي الحق عن يكون أن إما الشكوى  عن التنازل فإن لذلك. فقط ماليا   اضرته الجريمة حيث  المدني بالحق المدعي

 حقه دون المدني حقه  عن يتنازل بالعكس أو المدني الحق دون الجزائي حقه عن يتنازل الشاكي   أن أو معا   المدني والحق

  أو  المشتكون يتعدد عندما نظر  محل تكون المسألة أن  إال صحيحا   كونه  رغم المشتكي قبل من التنازل هذا ولكن الجزائي

  عن التنازل أن كما اآلخرين المشتكين حقوق على تأثير له شكواه عن   المشتركين أحد تنازل إن فهل  المتهمون يتعدد

  اآلخرين؟ المتهمين حق على تأثير من له هل تعددهم حالة في المتهمين بعض

  المشتكين احد تنازل أن كما  جائز ضمنا   أو صراحة كان  سواء  المشتكي تنازل أن  من األمر هذا عن  المشرع  أجاب لقد

  عن التنازل هذا أكان سواء اآلخرين المشتكين حقوق  على التنازل يؤثر ال جميعا   قبلهم أو   المشتركين  أحد قبل شكواه عن

 بالمطالبة االستمرار من  يمنعه ال المتهمين بعض عن تنازله أن  كما الحقين كال عن أم المدني حقه أم الجزئي حقه

 وإياه تربطهم هؤالء لكون يتنازل فإن تقديرها إليه يعود شخصية مسألة حقه عن التنازل  الن اآلخرين المتهمين  قبل

 لذلك  المتهمين بقية من انسانية  اكثر معاملة  عاملوه قد أنهم أو قرابة رابطة

 تحريك فإن الحظنا کما أخرى جرائم هناك ولكن التنازل هذا رغم الجزائية الدعوى وتستمر قائما   يبقى العام الحق فإن

 .  شكواه  عن لتنازلا يستطيع الذي عليه المجني بشكوى محصور الدعوى

 

  بالحق أو الجزائي بالحق المطالبة هذه أكانت المطالبة في باالستمرار اآلخرين المشتكين يمنع ال المشتكين أحد تنازل إن

  وإذا هذا ذلك  خالف  على القانون ينص لم ما  عنهم أحدهم تنازل الذين أولئك حتى المتهمين قبل الحق  كال في أو المدني

 أو جزائية محكمة أية أمام دعواه تجديد عليه يمنع التنازل هذا فإن معا   المدني وحقه الجزائي  حقه  عن المشتكي تنازل

 غير من فإنه تحريرية أو شفوية بصورة أكان  سواء المطالبة في حقه عن تنازل قد أنه فطالما منطقي أمر هذا. مدنية

  من وليس الجريمة في للمتهمين مستمر تهديد وفيه للمحاكم إشغال فيه ألنه المطالبة تجديد في الحق إعطاءه  المعقول

  عن  يمنعه ال الجزاء محاكم  أمام الجزائي حقه عن  المشتكي تنازل أن غير الشخصية هال هواء  األمر يترك أن المعقول

  عليه يمنع صراحة الجزائية المحاكم أمام المدني حقه عن تنازله أن كما المدني بحقه للمطالبة المدنية المحاكم مراجعة

 المدني حقه عن التنازل يتبع ال الجزائي حقه  عن  المشتكي تنازل إن القول يمكن لذلك المدنية المحاكم أمام الدعوى إقامة

 .  المشتكى به صرح أو  ذلك على القانون نص  إذا إال الجزائي حقه عن التنازل يتبع ال المدني حقه عن تنازله أن كما

 

  له من توفي فإذا الجزائي بالحق االدعاء هنا  قصده والذي  الورثة إلى ينتقل ال شخصي حق الشكوى في الحق وإن هذا

  صاحب وفاة أن غير - وفاته بعد الدعوى إقامة في الحق  لورثته فليس الحق هذا يستعمل  ولم الشكوى تقديم في الحق



  تعلقت الذي  المالي الجانب يمس الحق هذا ألن المدني  بالحق االدعاء في حقهم وبين الورثة بين يحول ال  الشكوى في الحق

(  ۱۳۷۹) المادة نصت حيث الزنا جرائم بأستثناء دعواهم إلقامة المدنية المحاكم إلى التوجه يستطيعون لذلك فيه حقوقهم

  الزوج محاكمة عن تنازله أو الثاني و الزوج بوفاة المدني الحق ويسقط  تنقضي الزنا  دعوى أن على العقوبات قانون من

  محاكمة عن الزوج تنازل ويعتبر الدعوى في نهائي حكم صدور قبل الزاني الزوج معاشرة إلى بالعودة ويرضى الزاني

  المجني بالزوج الشكوى حق حصر المشرع إن فطالما منطقي وهذا بها زنا من محاكمة عن منه تنازال   الزانية زوجته

 له وما الزوجية العالقة على مباشر تأثير وله وشرفه عليه المجني بسمعة مساس فيه الجرائم  من النوع هذا مثل ألن عليه

  توخي أنه طالما الشريك على الدعوى إقامة حق يعطيه إن المعقول غير فمن العائلة وكيان  األوالد حياة على تأثير من

  أن كما  الفضيحة وعدم الستر توخى انه طالما الشريك على الدعوى  اقامة حق تمنع الوفاة  أن كما الفضيحة وعدم الستر

  المدنية الدعوى اقامة من الورثة تمنع الوفاة

  قبل وإنها اآلخر زوجة قبل ليس المدني بالحق المطالبة عليه يمنع فإنه الزاني الزوج محاكمة  عن تنازل إذا الحال وكذلك

  أيضا   المشرع أعطى فقد والشريك اآلخر الزوج قبل الحكم وصدور التنازل  وعدم الشكوى حالة في ولكن. أيضا الشريك

  من ألوالده  أيضا الحق هذا المشرع أعطى كما  الزوجة على الصادر الحكم تنفيذ في السير يمنع أن في الحق للشاكي

 . الحكم تنفيذ في السير يمنع أن عليهم  الوصي في صغارا   كانوا وإن وفاته حالة في منه  المشكو الزوج

 

 الثاني الفصل                                                               

 

 المدنية:  الدعوى

 

 الجزائية المحاكمات أصول قانون في العراقي المشرع عالجها والتي الجريمة عن الناشئة المدنية بالدعوى هنا والمقصود

 أن له جريمة أية من  أدبي أو مادي مباشر  ضرر لحقه من أن  بينت قد العاشرة فالمادة منه( ۲۹  - ۱۰) من المواد في

 ضد المدني بالحق يدعي أن له  جريمة أية)   من أدبي أو مادي  مباشر ضرر لحق من أن بينت قد المدني بالحق يدعي

  جمع  أثناء المحضر في مثبت شفوي طلب أو بعريضة التاسعة بالمادة ورد ما مراعاة مع فعله عن مدنيا    والمسؤول المتهم

 القرار صدور حتى عليها كانت حالة أية في الجزائية الدعوى تنظر التي المحكمة أمام أو االبتدائي التحقيق أثناء أو األدلة

  بأن لنا  يوحي المذكور المادة نص إن. تميزا   الطعن  عند مرة ألول  المطالب المدني بالحق المدعي من ذلك يقبل وال فيها

  للدعوى تبعا   المدنية الدعوى أقيمت ما متى يكون التحقيق أو األدلة جمع.  مرحلة أثناء شفوي بطلب أو بعريضة المطالبة

  أمام  المدني بالحق المطالبة حالة في الشكوى تقديم الضروري من هل) هنا يثار أن يمكن  الذي السؤال ولكن الجزائية

 التفسير هذا عکس إلى ذهبت التمييز محكمة أن غير التفسير هذا مثل  إلى يوحي ال النص ظاهر إن( . المدنية  المحاكم

  يثبت إن يجب الضرر أن إلى قرارها في أشارت فقد سيارتين تصادم عن الناشئ الضرر عن بالتعويض المطالبة بشأن

 المدنية الدعوى إقامة حالة وفي هذا. بغداد بداءة  محكمة أمام دعواه أقام قد كان  المدعي بأن علما   الحادث فور بمحضر

  الواجب القانون هو الجزائية المحاكمات أصول قانون يكون الجزاء محاكم أمام الجزائية للدعوى تبعا   الجريمة عن الناشئة

  المدني القانون فإن المدنية  المحاكم أمام الجريمة عن  الناشئ الضرر عن  التعويض دعوى أقيمت إذا أما التطبيق

 قانون فإن الجزائية  المحاكمات أصول قانون في نص وجود عدم حالة في بأنه علما   تطبق التي هي المدنية المرافعاتو

  من ضرر لحقه من إن التي الجزائية المحاكمات أصول قانون ويشترط هذا عليه المعول القانون هو المدنية المرافعات

  أو التحقيق قاضي یفعل يوجد لم وإذا قانونا يمثله من عنه ينوب أن يجب ذلك  عند للنقاض أهل غير كان إذا الجريمة

  الدعوى ترفع ذلك عند لتفاضي ل أهل غير المتهم كان  إذا أما عنه نيابة المدني بالحق االدعاء يتولى من  تعين أن المحكمة

 قانونا يمثله من  عين وإال  وجد إن قانونا يمثله من على

 المدنية الدعاوى بعض في الحضور يستطيع ولكنه المدني بالحق يدعي أن العراق في عندنا يستطيع ال العام  االدعاء إلى

 المدنية الدعاوى في الحضور أعطته قد منه(  157  فالمادة  ۱۹۷۹ لسنة۱٥۹ رقم العام  االدعاء قانون إليها أشار التي

 تقديم او أقوال من لديه ما الن جزائية دعاوى من للدولة بحقوق متعلقة  تكون التي تلك أو فيها طرفا الدولة تكون التي

  سواء  الجريمة من المتضرر هو  المدني بالحق المطالبة يتولى الذي أن يعني وهذا الطعن، طرق ومراجعة المطالعات

 .  اإلدارة جهة أو  العادي المواطن أكان

 

 :األول المبحث



 

 : المدني  بالحق العام االدعاء من الغاية

 

  الحق هذا أن كما الجريمة سببته الذي الضرر عن التعويض على  الحصول هو المدنية بالحقوق االدعاء من الغاية إن

  يرفع أن يستطيع أنه كما الجزائية الدعوى تنظر  التي الجزائية المحاكم أمام  دعواه يرفع أن يستطيع فالمدعي شخصيا  

  أمام سوى دعواه يقيم أن يستطيع الذي العادية المدنية الدعوى في للمدعي بالنسبة الحال بعكس المدنية المحاكم أمام دعواه

 جريمة يعد ال   الذي الضار الفعل  مصدره یالدعاو من  األخير النوع هذا مثل في الناشئ القرار الن ذلك المدنية المحكمة

  عن بالتعويض الحكم في يقتصر المحكمة هذه اختصاص فإن الجزائية المحكمة أمام لدعواه  المدعي إقامة حالة وفي هذا

  وقعت التي األشياء رد  يشمل قد الجريمة من  المتضرر به يطالب الذي التعويض إن فقط الجريمة عن ئالضرر الناش

  قد تكن لم التي األشياء رد طلب أو التحقيق أثناء المختصة السلطة ضبطتها التي تلك أو  منها المتحصلة أو الجريمة عليها

  خسارة من الجريمة له  سببته ما  أو کسب  من  فاته عما بالتعويض المطالبة  يستطيع کما  تنها أورد المتهم من  ضبطت

 نشر. وطلب الدعوى بمصاريف المطالبة وكذلك

 

 في تقديرية سلطة وللمحكمة والسب كالقذف واالعتبار الشرف تمس التي للجرائم بالنسبة سيما وال الصحف في الحكم

  في السبب هو المدني بالحق المدعي أن وجدت ما إذا به تحكم ال قد أو بعضه أو كله به المطالب بالتعويض المتهم إلزام

 المتضرر فإن لذلك البتات درجة واكتسابه الحكم صدور بعد كثيرة حاالت في الضرر ازداد وقد هذا الضرر ذلك  إحداث

 المدنية  المحاكم أمام وإنما الجزائية  المحاكم أمام ليس  ولكن بالتعويض المطالبة في الحق بعده من لورثته او حي  كان إن

 في الحكم صدور وبعد للجريمة نتيجة المتضرر تحملها التي الجديدة النفقات عن بالتعويض المطالبة تعني هنا والمطالبة

 الدعاوی.  

 

 الثاني  المبحث

 

 : الجريمة عن الناشئ الضرر

 

  بالحق المدعي يطالب أن يمكن التي الجريمة عن الناشئ الضرر نوعية الجزائية األصول  من(  ۱۰)   المادة حددت لقد

 به االدعاء يمكن  ال المباشر الغير الضرر أن يعني وهذا معنويا    أم كان ماذا المباشر الضرر بأنه عنه بالتعويض المدني

 الضرر  عن بالتعويض احد ادعي وإن حدث  وإن الجريمة عن ناشئا   الضرر  ذلك كان وإن حتى الجزائية المحاكم أمام

  لتنفيذ مباشرة نتيجة وجدته فإن الضرر هذا  من تتأكد أن المحكمة تلك على الجزائية المحكمة أمام الجريمة عن الناشئ

 سابق بدين المدني بالحق المدعي أدعي فلو بعضه أو كله الضرر هذا عن  بالتعويض تحكم أن المحكمة هذه فعلى الجريمة

  الدين هذا أصل في بالنظر اختصاصها بعدم تحكم أن  عليها  الجزاء محكمة فإن رصيد بدون شيك إعطاء جريمة على

  عند  الجريمة هذه  سببته الذي الضرر عن بالتعويض  طالب  لو ولكن الشيك هذا تسليم بجريمة له عالقة ال الذي المدني

  جرائم هنالك أن كما األخرى الجرائم وبقية القتل لجريمة بالنسبة الحال كذلك به وتحکم الطلب هذا في المحكمة تنظر إذن

 بين القتل یدعاو عن الناشئة اإلرث یدعاو  أو  الطالق دعوى عنها تنشأ التي الزنا كجريمة مدنية یدعاو عنها تنشأ قد

  الجهة وإنما الجزائية  المحاكم قبل من نظرها يمكن ال واإلرث الطالق وأعنى المدنية الدعاوى هذه ففي والفروع األصول

  عنها ينشأ ال قد التي الجرائم بعض  هنالك وإن هذا الشخصية واألحوال - الحقوقية المدنية المحاكم في بنظرها المختصة

  مباشر الضرر کون المدني بالحق المطالبة لقبول يكفي ال أنه غير ترخيص بدون السالح حمل  كجريمة خاص ضرر

  هنالك تكون أن  يجب كما احتماليا ، ضررا   وليس حاال   الضرر هذا وأن شخصيا   المتضرر أصاب قد يكون أن  يجب وإنما

  يطالب الذي الضرر يكون  أن يجب كما للتعين قابال   أو  معين الضرر يكون وأن والجريمة الحاصل الضرر بين عالقة

  فرنسا في االتجاه هو وهذا. أخالقي غير به يكون ال وأن قانونا   محمية مشروعة مصلحة أصاب قد بإصالحه المدعي

 المطالبة) الضرر بإصالح المطالبة يستطيع شخصا الجريمة من المتضرر أن إلى يذهب عموما والقضاء فالفقه

 (بالتعويض
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 م.م كرار ماهر كاظم

 م.م حيدر عبد السادة

 

 والمدنية الجزئية الدعوى أنقضاء حاالت

 

الجزائية الدعوى النقضاء العامة الطرق -: أوال 

1- الجزابٌة الدعوى النقضاء االعتٌادي الطرٌق هو وهذا :فٌه المحكوم الشا قوة 

 الشا قوة حاز أي ، البتات درجة الحكم هذا واكتسب بحقه حكم صدر من النه

 نفس عن الشخص ذلك لمحاكمة مجددا العوده بالمقدور لٌس فانه فٌه المحكوم

 .التهمة

 الدعوى النقضاء ٌؤدي المتهم وفاة فان العقوبة شخصٌة لمبدأ طبقا :المتهم وفاة -2

 قد كانت اذا اما ، الوفاة قبل تحرٌكها ٌتم لم الجزابٌة الدعوى كانت ما متى الجزابٌة

 فً اكان سواء فٌها المتخذة اإلجراءات وقف ٌجب الحالة هذه فً وفاته قبل حرکت

 ، مخالفة ام جنحة أم جناٌة الجرٌمة أكانت وسواء المحاكمة فً او التحقٌق مرحلة

 ولكن بحقه حكم صدور سبق وأن حتى المتهم بوفاة قضًنت الجزابٌة الدعوى أن كما

 . اتالبت درجة بسٌكت لم الحكم هذا

 الوفاة حدثت ثم ومن القطٌعة الدرجة اكتسب و حكم صدر قد كان ما متى أن بٌد

 اما ، تنفذ فانها المصارٌف وكذلك الرد او بالمصادرة المتعلقة األحكام انف بذفعند

 موت فان ٌنالمتهم من عدد ضد مقامة الجزابٌة الدعوى كانت اذا اما حالة فً

 ما هنالك لٌس فانه بالتالً و للباقٌن بالنسبة الدعوى انقضاء الى ٌؤدي ال احدهم

 او الزانً الزوج وتم فان الزنا جرٌمة عدى المتهمٌن ضد االستمرار من ٌمنع

 ٌؤدي بالتالً و الشرٌك ضد الجزابٌة االستمرارالدعوى ٌمنع انهف انٌةالز الزوجة

 .الواقعة تجزبة الى تؤدي الوفاة الن كوذل نهابٌا فٌها االجراءات وقف الى

 من الجرٌمة عن العفو أن الى الجزابٌة األصول من (3۳۳ )دةاالم اشارت: العفو -3

 مرحلة فً الزالت الدعوى كانت اذا الجزابٌة الدعوى فٌها تنقضً التً الطرق نٌب

 االجراءات وقف الى ٌؤدي العام بالعفو العفو قانون صدور فان المحاكمة أو التحقٌق

 .نهابٌا   ا  وقف المتهم ضد
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 الحكم صدر اذا اما المحكمة مراجعة فً الحق له الجرٌمة من المتضرر أن غٌر

 العفو فان نهابً حكم صدور بعد ٌصدر العفو أن أذ الغالب فً ٌحدث ما هذا و بات

 جمٌع وسقوط باإلدانة الحكم محو و الصادر الحكم سقوط علٌه ٌترتب الحالة هذه فً

 من قسم نفذ قد كان إذا أما ، االحترازٌة التدابٌر و التبعٌة و األصلٌة العقوبات

 ٌنص لم ما العقوبه تلك من تنفٌذه سبق ما على اثر له الٌكون العفو فان العقوبه

 بها المحكوم العقوبة من جزء عن صدر قد العام العفو كان لماذا ، ذلك غٌر القانون

 .احكامه علٌه وسرت الخاص العفو حكم فً العفو هذا اعتبر

 وٌؤدي بقانون وٌصدر للغٌر الشخصٌة الحقوق سٌمال العام العفو أن بالذكر وجدٌر

 بعد او المحاكمة او التحقٌق طور فً الدعوى أكانت سواء ىالدعو ضاءانق الى

 وٌترتب جمهوري بمرسوم ٌصدر الذي الخاص العفو بعكس البات الحكم صدور

 منها اخف بعقوبه ابدالها او بعضها أو كلها نهابٌا بها المحكوم العقوبة سقوط علٌة

 العقوبات سقوط علٌه ٌترتب ال الخاص العفو أن كما ، المقررة العقوبات ومن

 لٌس كذلك و االحترازٌة التدابٌر وال األخرى ٌةالجزاب االثار وال التكمٌلٌة و التبعٌة

 لكذ خالف على العفو مرسوم ٌنص لم ما العقوبات من تنفٌذه سبق ما على اثر له

 من( 3۳6)  المادة أن غٌر العقوبات قانون من(  154)  المادة الٌه ذهبت ما وهذا

 الٌه اشارة لما قضا  نام جاء 1۷۹1 لسنة 23 رقم الجزابٌة المحاكمات اصول قانون

 ةالمترتب باآلثار ٌتعلقبما  1۷6۷ لسنة111 رقم العقوبات قانون من 154 المادة

 أن حٌت االحترازٌة والتدابٌر والتبعٌة التكمٌلٌة العقوباتب اي الخاص العفو على

 خاص جمهوري صدورمرسوم على ٌترتب انه الى اشار قد (3۳6) ادةالم نص

 قانون من 154 المادة  من ب الفقرة حٌن وفً الفرعٌة و االصلٌة العقوبات سقوط

 و التبعٌة العقوبات سقوط علٌه بالٌترت الخاص والعف آن یلا اشاره دق العقوبات

 ب /3۹1 المادة كانت ولما ، االحترازٌة التدابٌر ال الجزابٌة االثار ال و التكمٌلٌة

 فً نص كل معا بوجه ٌلغً انه الى اشارة دق الجزابٌة المحاكمات أصول قانون من

 التطبٌق فً علٌة المعول فان لكلذ القانون هذا حكاما و ٌتعارض اخر قانون أي

 .الجزابٌة األصول من (3۳6)دةاالم نص الخاص العفوٌخص  فٌما حالٌا  

 بل فحسب األصلٌة العقوبات لٌس الخاص العفو جةٌتن ٌسقط الذي فان علٌه

 . االحترازٌة التدابٌر التكمٌلٌة و التبعٌة العقوبات

 على صٌن نكا قانون ٌلغً عندما :الجرٌمة على ٌعاقب الذي القانون الغاء - 4

 مع تتعارض جدٌدة نصوص ثرأ على ضمنا   او خرأ قانون بواسطة صراحا   هالعقوب

 لالقاب للمبدء طبقا مباشرتها بالمقدور لٌس بٌةاالجز الدعوى نفإ ذلك عند قدٌم نص

 تلك حتى الوقابع على التطبٌق واجب ٌكون العقوبة ٌلغً الذي الجدٌد القانون ان
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 بدون هو للمتهم األصلح القانون برجعٌة ٌقضً المبدأ هذا و.  اصداره قبل المرتكبة

 وهً القاعدة وهذه االجماع فً علٌه متفق و مقبول المبدأ وهذا أهمٌة األكثر شك

 المبادئ اعتبرهامن و والقضاء القانون بها أخذ قد للمتهم األصلح القانون قاعدة

 تصبح العقوبة الغاء بعد السٌما و التجرٌح و االتهام ان الى ٌعود السبب و الثابتة

 .المجتمع حٌث من فابدة ذات غٌر

 تلك نفإ محدده فتره خالل الجزابٌة الدعوى تباشر لم اذا ومعناه : التقادم - 5

 ذا هو يذال العقوبه تقادم بعكس موضوعٌه طبٌعة ذو التقادم و ،تنقضً الدعوي

 ٌبدأ للشرٌك بالنسبة ولكنه والشرٌك الفاعل بحق ٌسري أنه كما ، شخصٌه طبٌعة

 ٌسمى كما او األصلً الفعل فٌه ارتكب الذي للٌوم التالى الٌوم من المدة سرٌان

 . الربٌسً الفعل

 كانوا معلومٌن بالجرٌمه المساهمٌن جمٌع الى ٌنصرف الدعوى انقضاء اثار أن كما

 به ٌأخذ لم الزمن من مدة مرور جةٌتن الجزابٌة الدعوى انقضاء و ، مجهولٌن أو

 .بالقانون علٌها المنصوص الحاالت بعض عدا العراقً التشرٌع

 

 الجزائية الدعوى النقضاء الخاصة الطرق:  ثانيا

 الدعوى تحرك ال التً الجرابم فً الصلح قبل القانون العراق فً:  الصلح-1

 المادة فً الواردة و قانونا مقامه ٌقوم من أو علٌة المجنً بشكوى اال  فٌها الجزابٌة

 ، المحكمة او التحقٌق قاضً من  بقرار اال ٌقبل ال الصلح بان اشترط وقد ،( 3) 

 علٌة هو كما فاألصل العام االدعاء اما قانونا، المبٌنة الحدود فً اال ٌجوز ال انه كما

 ، المتهم مع الصلح اجراء طرٌق عن بالدعوى التصرف الٌستطٌع فرنسا فً الحال

 جرابم وفً خاص طرٌق اال هو ما الصلح طرٌق عن الجزابٌة الدعوى فانقضاء

 . القانون حددها معٌنة

 بشكوى فٌها الجزابٌة عوىالد تحرك ابمالجر بعض هناك ان وقلنا سبق:  التنازل-2

 وهذا شكواه عن ٌتنازل نأ الشكوى قدم لمن القانون أجاز لذلك ، علٌه المجنًمن 

 المدنٌة الدعوى عن التنازل أو معا المدنٌة و الجزابٌة للدعوى بالنسبة ٌجوز التنازل

 س.أوالعك الجزابٌة دون
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 المدنية الدعوى انقضاء

 

 ٌستطٌع خاللها من وسٌلة هً التً الجرٌمة عن الناشبة المدنٌة الدعوى تنقضً

 بأحد الخاص الضرر عن تعوٌض على للحصول حقه حماٌة ًالمدن بالحق المدعً

 االلتزامات انقضاء بطرق قضًنت فهً المدنٌة للدعاوى العادٌة االنقضاء طرق

 . البتات درجة الحكم هذا وٌكتسب العادٌة

 ترك طرٌق عن اٌضا قضًنت كما ، مةالذ واتحاد الدٌن سدادب فعدبال قضًنفت 

 أن كما ، صراحا   اصابة الذي الضرر عن التعوٌض طلب فً دعواه المدعً

 الجرٌمة من المتضرر بٌن االتفاق ٌتم كان أٌضا بالصلح تنقضً المدنٌة الدعوى

 فً المختصة هً الجزابٌة الدعوى تنظر التً الجزاء محكمة تكون وهنا ، والجانً

 دعواه عن المدعً بتنازل المدنٌة الدعوى تنقضً كذلك ، الصلح بهذا الفصل

 عندما وذلك دماالتق طرٌق عن المدنٌة الدعوى تقضً اخٌرا   و ، ضمنا   أو صراحا  

 فً والسٌما الجزابٌة الدعوى دمالتق خاضع غٌر المدنٌة الدعوى قادمت ٌكون

 فان العراق فً أما ، مثال رنساکف للدعوی المسقط بالتقادم تاخذ التً التشرٌعات

 بالعمل الخاصة المدنٌة الدعوى بالنسبة التقادم حاالت الى اشار قد المدنً القانون

 المتضر علم ٌوم من سنوات ثالثة مرور بعد الدعوى التسمع حٌث المشروع غٌر

 بعد التسمع الحاالت جمٌع وفً  بذلك الضرر محدث اعتراف او الضرر حدوثب

 القوانٌن بعض هناك و المشروع غٌر الفعل وقوع ٌوم من سنة عشر خمسة مرور

 .أشهر ثالثة مرور بعد الدعوى  انقضاء على نصت
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 ار ماهر كاظمم.م كر

 م.م حيدر عبد السادة

 االدلة وجمع الجرائم عن التحري

 

 :االبتدائي التحقيق

 جمع بهدف المختصة السلطة بها تقوم التً اإلجراءات مجموعة به ٌقصد

 بها ٌقوم و المتهم عن التهمة نفً او اثبات سبٌل فً األدلة من قدر اكبر

 عدلً محقق بها ٌقوم واحٌانا ، الشرطة مركز فً التحقٌق عن لومسؤ

 . العام المدعً و التحقٌق قاضً رقابة و اشراف تحت

 تقوم التً التحقٌق هو الثانً الجزء فً سندرسه الذي القضائً التحقٌق أما

 .التحقٌق قاضً قبل من الٌها الدعوى احالة بعد مختصة محكمة بة

 

 االبتدائي التحقيق خصائص

 حٌث ، مكتوباا  ٌكون أن التحقٌق فً األصل: التحقٌق اجراءات تدوٌن: اولا 

 افادة و والمشتكً الشهود شهادات مثل ، عدة مواضع فً القانون أوجبه

 ، تعدٌل او اضافة او حك او شطب دون ٌجري عادة والتدوٌن ، المتهم

 توقٌع وكذلك ، الصبع ببصمة أو بالتواقٌع المدونة الفادات كافة وتذٌل

 .الدائرة بختم وتختم بالتحقٌق القائم

 

 ؟ التحقٌق اجراءات تدوٌن القانون أوجب لماذا/  س

 من اتخاذه تم ما لمعرفة بالتحقٌق القائمٌن قبل من الٌها الرجوع لسهولة. 1

 . األدلة وجمع اجراءات

 الجهات من بها القائمٌن وعلى علٌها الشراف أمر تٌسٌر لتسهٌل. ٢

 .العالقة ذات القضائٌة



 الكوت الجامعةكلية 
 القانون(قسم )

 
٢ 

 

 ٌجوز ،ول العكس أو الثبات فً سواء حجة الجراءات تلك لعتماد. ٣

 حصلت واذا الفادة شطب او باضافة التحقٌق ضابط او التحقٌق لقاضً

 او الشطب مكان على التوقٌع بالتحقٌق القائم على اضافة او الشطب حالة

 ولالطمئنان ، تزوٌر أو تالعب حالة حصول لعدم لالطمئنان ، الضافة

 فان ، بالتحقٌق القائم توقٌع جانب الى توقٌعهم ٌحبذ العالقة ذوي من اكثر

 التعدٌل فً ماورد عد بالتحقٌق القائم بتوقٌع الضافة أو الشطب ٌذٌل لم

 .باطالا 

 فً الفرد مصلحة تقتضٌه مبدأ: الدعوى ألطراف التحقٌق عالنٌة: ثانٌاا 

 للتصدي مهٌا ٌكن لم بادلة الطراف ٌفاجا ل وحتی ، حقوقه عن الدفاع

 .لها

 

 ؟ الدعوى ألطراف التحقٌق عالنٌة القانون أوجب لماذا|  س

 .الفرد مصلحة تقتضٌها التً المبادئ من عدٌألن عالنٌة التحقٌق . 1

 . التحقٌق جراءاتإ فً التالعب لعدم ضمانا تعتبر. ٢

 .اآلخر الطرف الى اسئلة توجٌه الدعوى اطراف من طرف لكل تسمح. ٣

 باتخاذ التحقٌق قاضً الى التماس تقدٌم الدعوى لطراف تعطً. ٤

 .ناقصة اجراءات استكمال او معٌنة اجراءات

 .منها صورا وطلب الدعوى اوراق على الطالع لألطراف تتٌح. ٥

 التحقٌق حضور الطراف لغٌر ٌجوز ل: للجمهور التحقٌق سرٌة: ثالثاا 

 اذا ال ووكالئهما مدنٌا والمسؤول المدنً والمدعً والمتهم المشتكً وهم

 .بذلك القاضً أذن
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٣ 

 :القضائي الضبط اعضاء

 : بالتً ائٌةالجز المحاكمات اصول ق من(  ٣3)  المادة حددتهم وقد

 .والمفوضون المراكز مأموروا و الشرطة ضباط. 1

 .المحلة او القرٌة مختار. ٢

 والمسؤول القطار سٌر مامور و معاونه و الحدٌدٌة السكك محطة مدٌر. ٣

 . ومعاونه الطائرة أو السفٌنة وربان الجوي أو البحري المٌناء ادارة عن

 .الحكومٌة الدائرة رئٌس.٤

 .( الجرائم عن التحري بمهمة)  عامة بخدمة المكلفون األشخاص. ه

 

 ؟ المشهودة غٌر الجرائم فً القضائً ضبط اعضاء واجبات ما/ س

 .المرتكبة الجرٌمة عن معلومات من قدر اكبر جمع. 1

 .بةالمرتك الجرٌمة عن شكاوى و اخبارات تلقً. ٢

 التحقٌقٌة للسلطات المساعدة من قدر اكبر تقدٌم. ٣

 .المتخذة األجراءات كل فٌة ٌدون محضر تنظٌم. ٤

 

 ؟ المشهودة الجرائم فً القضائً ضبط أعضاء واجبات ما/ س

 العام المدعً و التحقٌق بقاضً التصال. 1

 .الحادث محل الى النتقال. ٢

 .المرتكبة بالجرٌمة عالقة له ما كل ضبط. ٣

 . باإلجراءات محضر تنظٌم. ٤
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 جهات من الرقابة و لالشراف القضائً الضبط اعضاء ٌخضع هل/ س

 ؟ معٌنة

 ، التحقٌق قاضً لرقابة و العام المدعً لشراف ٌخضعوا نعم: الجواب

 عن بالكشف ٌتعلق عمل باي تكلٌفهم التحقٌق وقاضً العام للمدعً وٌجوز

 مخالفة أو عمله فً القضائً الضابط تقصٌر حالة وفً مرتكبها و الجرٌمة

 ٌنتسب التً الجهة مفاتحة التحقٌق وقاضً العام الدعاء من لكل واجباته

 ٌحول ل ذلك أن غٌر انضباطٌا، لمساءلته القضائً الضبط عضو الٌها

 بحقه التحقٌقٌة الجراءات لتخاذ التحقٌقٌة السلطة إلى احالته امكانٌة دون

 .جرٌمة ٌشكل منه وقع ما كان اذا جزانٌا ومحاكمته

 

 الجرائم عن االخبار

 

 القانون علٌها ٌعاقب جرٌمة بوقوع المختصة السلطات ابالغ هو -: االخبار

 المحاكمات اصول قانون من (٤4 ، ٤4) المادتان حددت وقد ، الجنائً

 واألخبار ، ودورهم والمبلغٌن وشروطه لألخبار القانونٌة الطبٌعة الجزائٌة

 المحقق على ٌتعٌن المشهودة الجرائم وفً تحرٌرٌا أو شفوٌا ٌكون اما

 .الحادث مكان على المحافظة مع المختصة بالجهة ٌتصلاو بالتحقٌق القٌام

 ، العام الدعاء ، المحقق ، القاضً هم الخبار الٌها ٌقدم التً والجهة

 الشرطة ضباط لهم وٌضاف المشهودة غٌر الجرائم فً الشرطة مركز

 .المشهودة الجرائم فً ومفوضٌها

 ، النفس عن ومخبر ، الغٌر عن مخبر فهنالك انواع فهم المخبرٌن اما

 بنٌة أو حقٌقٌا ٌكون قد الغٌر عن والمخبر ، والغٌر النفس عن ومخبر

 والكراهٌة والحسد والغٌرة كالحقد انانٌة لدوافع كاذبا ٌكون وقد حسنة

 . نفسٌة او عقلٌة بامراض مصابٌن قبل من ٌقدم وقد والنتقام
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٥ 

 نفسٌة دراسة خالل من األخبار كذب معرفة ٌستطٌع الخبرة ذو المحقق و

 بها المصابٌن األمراض اصحاب تالزم التً األعراض خالل من المخبر

 لتهام المخبر تدفع نفسٌة امراض الحالت غلبأف النفس عن ،واألخبار

 األخرٌن من النتقام بسبب ٌحصل الغٌرو النفس عن األخبار اما ، نفسه

 إلضفاء والخرٌن انفسهم فٌتهمون ضدهم لكراهٌة أو نفوسهم فً لحقد

 لمعرفة خبرته توظٌف ٌستطٌع الجٌد والمحقق األخبار على المصداقٌة

 . بعمق القضٌة ظروف ودراسة وماضٌه ونفسٌته المخبر اخالق

 الجرائم فً برللمخ أن على نصت(٤4) المادة أن بالذكر الجدٌر ومن

 فً و القتصادي التخرٌب وجرائم الخارجً او الداخلً الدولة بامن الماسة

 أن المؤقت او المؤبد السجن او بالعدام علٌها المعاقب األخرى الجرائم

 .شاهداا  اعتباره وعدم هوٌته عن الكشف عدم ٌطلب

 

 

 

 



 كلية الكوت الجامعة  

 قسم القانون 

 المحاضرة السابعة  

 مدرس المادة:م.م كرار ماهر

 م. م حيدر عبد السادة  

  الفصل الثالث

 إن ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون من بين أعضاء الضبط القضائي التي التحقيق الذي تقوم به الشرطة

( في جهات اختصاصهم ومهمة أعضاء الضبط القضائي كما رأينا تنحصر في االستقصاء والبحث   ۳۹حددتهم المادة ) 

عن األدلة وجمع المعلومات عند حدوث جريمة وتنتهي مهمة هؤالء بحضور قاضي التحقيق أو المحقق ما لم يطلب إليهم  

ها. غير أن أعمالهم ال ترقي من حيث القيمة القانونية االستمرار أو تكليفهم بعض المهام التي تخص الجريمة ذات

لإلجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أو المحقق ذلك ألن في التحقيق تتخذ فيه بعض اإلجراءات التي من شأنها  

المساس بحريات األفراد وحرمة مساكنهم لذلك خص المشرع بها قاضي التحقيق والمحقق الذين هم أكثر من غيرهم 

والوعي القانوني ويحتاج إلى   النصحفة بخطورة اإلجراءات المتخذة في هذه المرحلة كما أن التحقيق يتطلب نوع من معر

مؤهالت يجب توافرها بالمحقق والتي ال تتوافر بعضو الضبط القضائي السبب أو آلخر ألن أغلبهم يمارسون أعماال بعيدة  

الشرطة والمسؤولون في مراكز الشرطة لذلك نجد أن المشرع قد ضباط  عداعن مجال الجريمة واإلجراءات المتخذة 

هؤالء من بين أعضاء الضبط القضائي فقد أعطاهم سلطة محقق بالنسبة لإلجراءات التي يتخذونها في حاالت   استثنى

 الضرورةمعينة وعند 

 المبحث األول: 

وتعني بأي مسؤول في مركز الشرطة  مةإخبار عن جري اإلجراءات التي يتخذها أي مسؤول مركز الشرطة عند تلقيه

. فعند تلقي أي من هؤالء إخبار عن وقوع جريمة فإذا لم  المركز إدارة  ضابط ومأمور المركز ومفوض الشرطة ساعة .

عند وصول اإلخبار إليه بارتكاب جناية أو جنحة عليه أن يدون  –عليه أن يتخذ اإلجراءات التالية  توجبتكن لديه سلطة 

 ذلك إلى قاضي التحقيق أو المحقق .  ب تقريرا  توقيعه ثم يرسل  ويأخذ المخبرل قورا أقوا

أما إذا كان اإلخبار عن الجريمة من نوع المخالفات فإن على المسؤول في مرائر الشرطة في هذه الحالة تقديم تقرير  -۲

موجز عنها الى قاضي التحقيق أو تحقق وهذا التقرير يتضمن اسم المخبر واسماء الشهود إن وجدوا والمادة القانونية  

على   فأنمخالفة سواء أكانت الجريمة المخبر عنها جناية أو جنحة أو   جميع األحوال الواقعة هذا وفيعلى  المنطقة 

 . فيه اإلخبار الذي وقع اإلخبار عن تلك الجريمة و الوقت  خالصة المسؤول في مركز الشرطة أن يدون في دفتر المركز 

قاضي التحقيق بذلك  عند تلقي المسؤول في مركز الشرطة إخبار عن وقوع جناية أو جنحة مشهودة من عليه أن يخبر  3

في تدوين إفادة المجني عليه   يسرعفورا إلى محل الحادث حيث  ن ينتقل بوقوع الجريمة وأن عليه أ أيضا  واالدعاء العام 

األسلحة وكل ما له عالقة بالجريمة أو استعمل في ارتكابها كما أن  ويضبط شفويا    المسندةويسال المتهم عن التهمة المدة 

األماكن وكل ما يفيد في  كذلكحالة األشخاص و   يثبتثار المادية للجريمة ويعمل في المحافظة عليه وأن عليه . يعاين اآل

الكشف عن الجريمة كما أنه يتولى سماع أقوال من كان حاضرا أو أي من األشخاص الذين يعتقد أنه يمكن الحصول منه 

وعليه أن ينظم محضر بذلك يقدم إلى قاضي التحقيق على معلومات من شأنها معرفة ظروف الجريمة وأشخاص مرتكبيها 

 .  أو عضو االدعاء العام عند حضور أي منهم إلى محل الحادث  المحققأو 

 المبحث الثاني: 

( أعطت المادة   44الحاالت التي يكون للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق استثناء ما أوردته الفقرة )أ( من المادة ) 

ز الشرطة سلطة محقق في التحقيق بأية جريمة عندما يصدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو ( للمسؤول في مرك ٥٠) 

المحقق ويحدث هذا عندما يكون القاضي أو المحقق لديه أعمال كأن يكون مشغول في التحقيق بجريمة على درجة كبيرة 

وفي هذه الحالة فإن التحقيق الذي يجريه  من الخطورة قياسا للجريمة التي طلب من المسؤول في مركز الشرطة القيام بها، 

المسؤول في مركز الشرطة يكون له نفس القوة القانونية بالنسبة للتحقيق الذي يجريه المحقق كما أنه يستطيع تعدد  

أقوال الشهود واستدعاء شهود أو أشخاص   وسماعاإلجراءات الالزمة االنتقال إلى عمل الحادث تدوين إفادة المجني عليه 

وضبط األسلحة واآلالت واألدوات والوثائق  الجريمةعلى أدلة  ووضع اليد الخبراءلسماع أقوالهم واستدعاء وندب  آخرين

أو المستندات الهامة واستجواب المتهم إن كان معروفا أو تفتيش األماكن التي قد يلجا إليها متى ما كانت الجريمة جناية أو  

التي يراها  و غيرها من اإلجراءات الحادثعليه ومنع دخول األشخاص وخروجهم من حمل  للقبض  عمدية  جنحة



ضرورية إن اإلجراءات التي يتوالها المسؤول في مركز الشرطة هي لبست نفس اإلجراءات التي يتوالها قاضي التحقيق 

القيام بعض تلك اإلجراءات   وإنها قاصرة على بعض اإلجراءات فقط ذلك ألن القانون قد يوجب على قاضي التحقيق

انتقاله إلى محل الحادث وال س ي الجنايات المشهودة كلما كان ذلك مكا إلجراء الكشف على ما كان الحادث واخاذ  

( من األصول ووصف اآلثار المادية للجريمة واألضرار الحاصلة بالمجني  ٥۳اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ) 

هرة للوفاة إن وجدت وتنظيم مرتسم للمكان هذا وقد يتولى المسؤول في مركز الشرطة التحقيق  عليه وبيان األسباب الظا

 في الجريمة ودون إحالة الخبر على

 

   قاضي التحقيق أو المحقق وذلك في الحاالت التالية

ق حتى ال يضيع الوقت إذا خيف أن في إحالة الخير على القاضي او المحقق يؤخر إجراء التحقيق كان له القيام بالتحقي  - ١

 .  يكن القاضي موجودا وقت وقوع الجريمة متى ما كان اعتقاده مبني على أسباب معقولة: كان لم

إذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة أن في إحالة المخبر على قاضي التحقيق أو المحقق سوف يؤدي إلى ضياع   -۲

مخبر أمام قاضي التحقيق أو المحقق وقت كاف إلزالة معالم الجريمة  معالم الجريمة ألن الفترة بين وقوع اإلخبار ومثول ال

كآثار األقدام أو البقع الدموية أو المنوية في مكان الحادث أو المواد أو المالبس أو آثار العجالت للمركبة المستعملة  

عالم الجريمة وقد تكون والسالح الذي تركه الجاني في موقع الجريمة فإن أي تأخير سوف يساعد الجاني على إزالة م

الوقت مساء على وشك هبوط  أيضا الظروف الطبيعية غير مالئمة كأن ينذر الجو بهبوب عاصفة أو سقوط أمطار أو إن

إذا اعتقد المسؤول بأن إحالة المخبر على القاضي أو   -3الظالم مما يتعذر معه المحافظة على تلك المعالم الجريمة. 

ير التحقيق. كان يكون الجاني ذو نفوذ اجتماعي أو سياسي في المنطقة فإن أي تأخير المحقق من شأنه سوف يضر بس

 كيفية .بأية على الجهة التي تتولى التحقيق  التأثيرعليه الفرصة للتأثير على الشهود أو على المجني عليه أو 

محقق سوف يسهل  إذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة أن في إحالة المخبر على قاضي التحقيق أو ال_ ۳ -

هروب المتهم وذلك بإتاحة الوقت الكافي له في مغادرة مكان الجريمة وبالتالي يصبح عسيرا في معرفة هوية  

الفاعل. لكل من هذه األسباب التي ذكرناها يستطيع أن يتولى المسؤول في مركز الشرطة القيام بالتحقيق بنفسه  

ولكن يجب عليه أن يعرض األوراق التحقيقية حال الفراغ  ودون إحالة المخبر على قاضي التحقيق أو المحقق

 منها على القاضي أو المحقق

يبدو لنا أن ما ذهب إليه المشرع العراقي في إعطاء المسؤول في مركز الشرطة سلطة عتق يدعو إلى االستغراب رغم 

واجدهم وقت ارتکاب بعض الجرائم. وجاهة الحجج التي قيلت أو قد تقال عن كثرة أعمال التحقيق أو المحققين أو عدم ت

كما أننا نرى أن فسح المجال لضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون المسؤولين عن إدارة المراکز بإجراء  

من األصول فيه شيء من اإلضعاف لسلطة المحقق   50،  49التحقيق في أية جريمة ومن خالل زاوية نص المادة 

لطة قاضي التحقيق أيضا . إذ كثير ما يلجأ ضباط الشرطة أو أي مسؤول في المركز  بالدرجة األولى وكذلك إضعاف لس

وعند تلقيه إخبار بوقوع جريمة ينتقل إلى محل الحادث ويتخذ كافة اإلجراءات التي يستطيع أن يقوم بها المحقق دون  

 (  50جج التي أوردتها المادة )  حاجة إلحالة المخير على قاضي التحقيق أو المحقق مدعيا و مستندا على واحد من الح

 : الفصل األول

   التحقيق: القواعد األساسية في  

قاضي التحقيق والمحقق حيث تم في هذه المرحلة فحص األدلة وإعدادها فهي مرحلة  يتواله إن التحقيق كما هو معروف 

تأكد فيما إذا كانت األدلة المتوفرة كافية إلحالة المنهم علی المحكمة المختصة أو أن األدلة غير كافية  واحالة أو أنه ال 

االت يتخذ قاضي التحقيق قراره المناسب  توجد جريمة لكون الواقعة غير معاقب عليها قانونا فعندئذ وفي جميع الح

أو رفض الشكوى وغلق التحقيق ويكون لذوي العالقة بها فيهم االدعاء العام حق   فورا  باإلحالة أو إطالق سراح المتهم 

االعتراض على تلك القرارات التي يتخذها ضمن الصيغ التي يحددها القانون. ولما كان التحقيق على درجة من األهمية  

ه بحريات الناس وأرواحهم لذلك يجب اإلسراع في إنجازه قدر اإلمكان ألن في ذلك حماية الفرد وضان لمصالح  لتعلق

التأخير مبني على أسباب   المجتمع غير أنه إذا كانت هنالك أمور تدعوا للتريث في التحقيق فال مانع من ذلك متى ما كان

 التحقيق تحكمه بعض الضوابط التي يجب مراعاتها وهي   معقولة وفيه حماية للصالح العام وتحقيق العدالة إن

وهذا يعني أن جميع أعمال التحقيق وكذلك كل القرارات التي تتخذ خالل مرحلة التحقيق  تدوين إجراءات التحقيق – ١

فيه تدوين إفادة المشتكي أو   يتمللدعوی  محضرالقضية وبدا التحقيق بفتح   اضبارةيجب أن تكون مكتوبة وتوضع عادة في 

قانون والتنوين مجري عادة دون شطب أو  المخير ثم شهادة المجني عليه ثم شهادات الشهود وفقا للتدرج الذي حدده ال

تعديل أو إضافة على ما هو مكتوب ويتم توقيع الشاهد أو المشتكي أو المنهم بعد قراءة ما ورده من قبله أو تالوتها عليه  



الغات  في حالة عدم إجادته للقراءة على أن توقع من قبل من تولى التحقيق أيضا وتختم بختم الدائرة كما يتم تدوين كافة الب

حيث يوجب القانون ذلك في بعض  نفسه التدوين قاضي التحقيق  يتولىالكشف وقد  كإجراءاتواإلجراءات المتخذة 

من قبل كاتب يستعين به قاضي التحقيق أو المحقق عند قيامه بالتحقيق وهو الذي   التدويناألحيان ولكن في الغالب يجري 

أوراق التحقيق حتى  ترقيمإلى ذلك وأن  يشارانتهاء التحقيق يجب إن  يتولى تدوين أقوال الخصوم في الدعوى هذا وعند

 يسهل الرجوع إليها. والغاية من التدوين هو إمكانية الرجوع إلى تلك اإلجراءات أو األمور التي اتخذت لفحص 

 إجراءات التحقيقالنتائج كما أنها تعتبر حجة. كما أن التدوين كوسيلة إلثبات اإلجراءات كتابة معتمد من أغلب سرية 

 . التشريعات بها فيها التشريع العراقي

 

( من قانون اإلجراءات الفرنسي  11وهذا المبدأ معتمد في أغلب الدول حيث أكدته المادة )  _ سرية إجراءات التحقيق :۲

من   3( و   1فقرة )  ۳۸كما أن له وجوده الشرعي في بعض النصوص الخاصة التي اليزال معمول بها في فرنسا كالمادة 

/    ۲ ل النظام  ذ ۱4والمادة  ١۹۳١/ تموز/  ۲( من قانون   ۲الخاص بالمطبوعات والمادة )  ١۸۸١/ تموز/  ۲۹قانون 

حول األحداث من هذا يتبين أن األصول الجنائية الفرنسي قد أكد على أن األشخاص الذين يحصلون على   1945شباط/ 

( المنصوص عليها في المادة  1ية تلك اإلجراءات وإال تعرضوا للعقوبات )معلومات بحكم مهنهم عليهم المحافظة على سر

من قانون العقوبات الفرنسي کما أن القانون المصري هو اآلخر يعاقب على إنشاء المعلومات من قبل القائمين   ۳۷۸(

الخبراء وغيرهم من  وأعضاء الضبط القضائي أو أعضاء النيابة العامة والكتاب و والمحققينبالتحقيق قضاة التحقيق 

من   ۳١٠يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظائفهم أو مهنهم وإال تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

قانون العقوبات المصري والقانون العراقي هو اآلخر يعاقب على إفشاء المعلومات من قبل الموظف الذي يفشي أمر  

من قانون   437فشاء فيه ضرر لمصلحة الحكومة وهذا ما أشارت إليه المادة وصل إلى علمه بمقتضي وظيفته أو كان إ

إن علنية التحقيق بالنسبة للخصوم  بالنسبة إلفشاء أسرار التحقيق ۲۳۹العقوبات وكذلك الحال بالنسبة لنص المادة 

ووكالئهم تعطيهم حق المناقشة والسؤال وإبداء المالحظات والطلبات منهم أو من وكالئهم غير أن السؤال أو المناقشة ال  

تتم إال إذا أذن قاضي التحقيق أو المحقق بذلك وله أن يرفض الطلب على أن يدون ذلك بالمحضر وكالء الخصوم  

الع على األوراق التحقيقية إال إذا وجد قاضي کيا ان التحقيق هذا وتعتبر إجراءات التحقيق سرية أيضا باستطاعتهم االط

 بالنسبة للجمهور وحتى الشهود كذلك القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق تكون بحضور الخصوم في  

اء المالحظات والطلبات منهم أو من  إن علنية التحقيق بالنسبة للخصوم ووكالئهم تعطيهم حق المناقشة والسؤال وإبد

وكالئهم غير أن السؤال أو المناقشة ال تتم إال إذا أذن قاضي التحقيق أو المحقق بذلك وله أن يرفض الطلب على أن يدون  

 ذلك بالمحضر كما أن وكالء الخصوم باستطاعتهم االطالع على األوراق التحقيقية إال إذا وجد قاضي التحقيق

رية فله أن يمنع من االطالع عليها للفترة التي يراها مناسبة على أن يدون ذلك في المحضر. هذا  ضرورة بقائها س

ويستطيع ذوي العالقة من مشتكي ومتهم والمدعي بالحق المدني او المسؤول منا الحصول على صور من األوراق  

ر على سير التحقيق أو سريته كان له أن يمنع التحقيقية واإلفادات وعلى نفقته إال إذا وجد قاضي التحقيق أن في ذلك تأثي

 ذلك".

ال توجد أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي مرافعات حضورية تجري  المبذأمن حيث :  عدم وجود مرافعات حضورية -۳ 

أمام قاضي التحقيق أو المحقق كما هو الحال في المرافعات أثناء المحاكمة أمام محكمة الموضوع وكل ما هنالك هو  

ور وكالء أطراف الدعوى من المحامين كمحامي المتهم أو محامي األطراف المدنية وهؤالء الوكالء لهم حق السؤال  حض

بعض اإلجراءات النافعة وأن قاضي التحقيق هو الذي يقدر ضرورة اإلجابة عليها أو عدم  العباس أو طلب اإليضاح أو 

 طلبات هؤالء الوكالء المعقولة.  ال يرفض االستجابة للطلب وفي جميع األحوال فإن قاضي التحقيق
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 الفصل الثاني                                                         

 

 من يتولى التحقيق االبتدائي                               

 

التحقيق االبتدائي يتواله قاضي التحقيق والمحققون الذين يعملون تحت إشرافه واستثناء يتولى عضو  كقاعدة أساسية إن 

االدعاء العام التحقيق في مكان الحادث عند غياب قاضي التحقيق واي قاضي في منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو 

وع جناية أو جنحة وعليه يمكن القول إن  المنطقة القريبة في حالة عدم وجود قاضي التحقيق والقاضي الذي حضر وق

هنالك طائفتين من الموظفين يتولون التحقيق األولى عملها التحقيق وهم مخصصين لهذه الغاية والثانية يمارسون التحقيق 

 بصفة عارضة وهي في حالة غياب قاضي التحقيق والمحقق المختص

ويمثل هذه الطائفة كما قلنا قضاة التحقيق والمحققون، الطائفة التي تمارس التحقيق وهم مخصصين لهذه الغاية: _ ١

تحقيق يكون قاضي محكمة    وقاضي التحقيق هو الذي يعين للقيام بالتحقيق وفق أحكام القانون وفي حالة عدم تعيين قاضي

جاً من المعهد  للتحقيق ويشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون متزوجا ًوعراقيا ًبالوالدة ومتخر  البداءة في المنطقة قاضيا

إال بعد صدور المرسوم الجمهوري. كما أنه ال   القضائي وال يعين خريجي المعهد القضائي بوظائفهم كقضاة

  ١۹۷۷لسنة  ١۰١عمله كقاضي إال بعد حلفه اليمين أمام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقم   يمارس

 كاآلتي:   وصبغة القسم

ن الناس بالعدل وأطيق القوانين بأمانة وبها يتفق مع أهدافها في بناء المجتمع االشتراكي )أقسم باهلل أن أقضي بي

الديمقراطي الموحد( هذا ويحدد وزير العدل عادة المحكمة التي يباشر القاضي فيها عمله كما أن له الحق أيضا وبناء على  

واع معينة من الجرائم كما يستطيع أن يؤلف اقتراح من رئيس محكمة االستئناف أن يخصص محكمة تحقيق لنوع أو أن

 هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة أو جرائم معينة ويكون لها سلطة قاضي تحقيق. 

في كل محكمة تحقيق  ويكون و   أما المحققون فهم يعملون تحت إشراف قاضي التحقيق و ضمن دائرة اختصاصهم عادة 

التحقيق کما يتولى تحديد اختصاصهم هذا ويتم تعيين المحقق بأمر   أمر من قاضيعدد كاف من المحققين يتم توزيعهم ب

من وزير العدل على أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في القانون کما يجوز لوزير العدل و عند الضرورة منح  

محقق ال يمارس عمله إال بعد  صالحية تحقيق إلى ضابط الشرطة وبناء على اقتراح من قاضي التحقيق المختص كما أن ال

وظيفتي    باهلل أن أؤدي أعمال مالتالي: أقسالمنطقة ويكون اليمين عادة على النحو  استئنافأداء اليمين أمام رئيس محكمة 

على أعمال قضاة التحقيق والمحققون ضمن مثل   االستئنافبالعدل وأطبق القوانين بأمانة«، هذا ويشرف رئيس محكمة 

 ضاء الضبط القضائي.  هذا ويساعد أع

قاضي التحقيق يستطيع أن يتولى    في الجنايات ويتولى المحقق التحقيق بالجنح كما أن التحقيققاضي التحقيق   هذا ويتولى

التحقيق بنفسه في الجنح إذا وجد أن الضرورة تستدعي ذلك. هذا وإذا تولى قاضي التحقيق بنفسه التحقيق في جريمة ما 

 نده اتخاذ أي إجراء فيها أو بأمر منه ما دام قد اختص في التحقيق فيها. عند ذلك يكون له وع

 

 الطائفة التي تمارس التحقيق عند غياب قاضي التحقيق المختص:  -１

وهم أي قاصي في منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو أي قاضي من منطقة قريبة وهو ال يتولى التحقيق عادة إال عند 

صدار قراراً واتخاذ إجراء فوري في التحقيق في جناية أو جنحة ولم يكن قاضي التحقيق الضرورة وعندما يتطلب األمر ا



المختص موجود فعندئذ على المسؤول عن التحقيق عرض األمر على أي قاضي في نفس المنطقة أو المنطقة القريبة  

يتولى التحقيق ريثما يحضر إلجراء الالزم كما أن القاضي الذي وقعت بحضوره جريمة جناية كانت أم جنحة عليه أن 

قاضي التحقيق أو المحقق المختص وال يشترط بهذا القاضي أن يكون يعمل ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق بل إن 

هذا القاضي قد يكون وجوده بطريق الصدفة في تلك المنطقة ووقعت الجريمة بحضوره فله أن يرى بنفسه كما ال يشترط 

قيق قد يكون قافي بداءة أو جزاء فال يمنع ذلك. هذا وسواء تولى أي قاضي التحقيق في هذا القاضي أن يكون قاضي تح

منطقة اختصاص قاضي التحقيق أو أي قاضي حضر وقوع الجريمة فإن األوراق التحقيقية يجب أن تعرض وبأسرع ما  

مثابة القرارات واإلجراءات يمكن على قاضي التحقيق المختص وتكون اإلجراءات التي اتخذها هؤالء وكذلك القرارات ب

المتخذة من قبل قاضي التحقيق المختص كما يتولى عضو االدعاء العام هو اآلخر كما أشرنا التحقيق ويكون له بذلك 

سلطة قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب األخير وعند حضور قاضي التحقيق فعلى عضو االدعاء العام أن يسلم  

ليه قاضي التحقيق االستمرار بالتحقيق كله أو جزءاً منه وتكون اإلجراءات والقرارات التي التحقيق إليه ما لم يطلب إ

 اتخذها بحكم القرارات واالجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق المختص

 الفصل الثالث                                                              

 

 االختصاص ونقل الدعوى                                                        

 

 بالنسبة لالختصاص في التحقيق:_ ١

لقد بين القانون أن االختصاص في التحقيق يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو جزء منها أو أي فعل متم لها أو أية 

متابعة أو جزء من جرائم العادة كما يحدد بالمكان  نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون جزء من جريمة مركبة أو مستمرة أو  

الذي وجد المجني عليه فيه أو وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله إليه بواسطة مرتكبها أو شخص علم بها  

ونة وهذا يعني أن الجهة التي تمتلك االختصاص في التحقيق كل سلطة تحقيق وقعت ضمن اختصاصها كل األفعال المك

للجريمة أو جزء منها أو وجد المجني عليه فيها أو وجد المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه وفي حالة التنازع بين جهتين 

 أو أكثر في ادعائها بأنها هي المختصة عند ذلك يحال هذا النزاع إلى محكمة التمييز 

 لتصدر قرارا بتعيين الجهة المختصة.  

غير أن األخبار أو الشكوى ضد المتهم أو المتهمين في الجريمة إذا قدمت إلى جهتين من جهات التحقيق وكال الجهتين  

 المختصتين، ففي هذه الحالة وجب إحالة أوراق التحقيق إلى الجهة التي قدم إليها األخبار أو قدمت إليها الشكوى أوالً 

للجرائم التي ترتكب داخل العراق أما الجرائم التي ترتكب خارج العراق فال يجري التحقيق بشأنها إال بإذن    النسبةهذا ب

 من وزير العدل حيث يتم انتداب أحد قضاة التحقيق لهذه المهمة. 

قيق آخر بالنسبة لنقل الدعوى: فإنه يجوز أن تنقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق إلى اختصاص قاضي تح _  ۲ 

 سواء أكان ذلك النقل ضمن دائرة اختصاص منطقة استئنافية  

فالوزير وأعني به وزير العدل يستطيع أن ينقل أية قضية من اختصاص قاضي تحقيق إلى اختصاص قاضي التحقيق آخر  

ن تنقل القضية من وفي جميع أنحاء الجمهورية العراقية وكذلك تستطيع محكمة التمييز ذلك أما محكمة الجنايات فتستطيع أ

 اختصاص قاضي تحقيق إلى اختصاص قاضي تحقيق آخر ولكن ضمن منطقتها. 



 الكوت الجامعةكلية 
 القانون(قسم )

 
1 

 م.م كرار ماهر كاظم

 م.م حيدر عبد السادة رزوقي

 

 :األدلة وجمع التحقيق إجراءات

 منطقة داخل االنتقال التحقٌق لقاضً القانون اجاز:  األنتقال -أولا 

 .خارجها االنتقال له أجاز كما اختصاصه

 

 ؟ الحادث محل إلى األنتقال أهمٌة ما/ س

 .األدلة من قدر اكبر لجمع. 1

 االجراءات الى النفوس اطمئنان على ٌبعث مما القضاء هٌبة اظهار. ۲

 ٌقدرها مسألة االنتقال تستوجب التً التحقٌق وضرورة القضٌة فً المتخذة

 .التحقٌق فاضً

 وقت من ارتكبت انها او مشهودة الجرٌمة كانت اذا واجب االنتقال أن غٌر

 .المشهودة غٌر الجرائم فً جائز ولكنها ,قرٌب

 ٌقرر أن التحقٌق قاضً صالحٌة من -: النتداب عن النتقال تمييز

 کانابته.  معٌن باجراء القٌام المكان ذلك فً الموجود التحقٌق قاضً انابة

 الموقوف المتهم استجواب أو المستشفً فً الراقد علٌه المجنً اقوال فً

 أن المناب القاضً وعلى , السٌارة على الكشف اجراء او منطقته فً

 باجراءات القٌام وله , ممكنا اإلجراء ذلك باتخاذ القٌام كان طالما ٌستجٌب

 تفتٌشی او آخرٌن متهمٌن على بالقبض امر كاصدار بالقضٌة تتصل اخرى

 .منه بامر آخری اماکم

 



 الكوت الجامعةكلية 
 القانون(قسم )

 
۲ 

 الحادث محل مشاهدة معناه الكشف: الحادث محل على الكشف - ثانياا 

 ٌنظم أن وٌجب للحادثة شامال وصفا ٌتضمن محضر وتنظٌم ,عٌانا

 :كاألتً المحظر

 

 علٌه والمجنً المتهم األشخاص حالة فٌها تثبت محضر تنظٌم -1

 التً واألدوات األشٌاء تثبٌت و الجرٌمة ارتكاب اثناء والحاضرٌن

 سرقتها أراد التً کالمواد الجرٌمة علٌها ولت أو الجرٌمة فً استخدمت

 .الجرٌمة فٌها وقعت التً األماكن وتثبٌت

 .الحادث لمكان مخطط-۲

 .فوتوغرافٌا الحادث مكان تصوٌر -٣

 علٌه المجنً خاص محضر فٌنظم األشخاص على االعتداء جرائم فً أما

 الظاهرة األمور وتثبٌت علٌه المجنً او المتوفً بجثة خاص محضر ثم

 . الوفاة سبب لمعرفة الخبراء بواسطة

 

 عن ادركها معٌنة جرٌمة عن المعلومات أعطاء به ٌقصد -: الشهود سماع

 .ذلك انكروا وان حتى اآلخرٌن عن سمعها أو الحواس احدی طرٌق

 

 : الشهادات تسلسل

 .ربالمخ أو المشتكً شهادة

 .علٌه المجنً شهادة

 .ثباتاإل ادةشه

 .النفً شهادة

 



 الكوت الجامعةكلية 
 القانون(قسم )

 
٣ 

 

 :قبل من يكون الشهود واستدعاء

 .نفسه تلقاء من الشاهد

 .التحقٌق قاضً

 .الدعوى اطراف

 تبلغ بالحضور تكلٌف بورقة المحقق أو القاضً قبل من مكون واالستدعاء

 أو اصدرتها التً الدائرة فً المستخدمٌن أحد أو الشرطة بواسطة الٌهم

 تحرٌرٌا التبلٌغ ٌكون ان ٌجب المشهودة غٌر الم الجر وفً , المختار

 .مشهودة جرائم فً شفهٌا ٌكون أن وجائز

 , الشهادة نع امتنع اذا علٌه القبض القاء بأمر لالستدعاء الشاهدوٌجبر 

 اقامته محل إلى االنتقال التحقٌق قاضً على ٌجب المرض حالة وفً

 .شهادته لتدوٌن

 واسمة هوٌته عن ٌسال شهادته أداء الشاهد حضور عند:  الشهادة تدوٌن

 , الدعوى بأطراف وعاللته اقامته ومحل وصناعته|  ولقبه وعمره الثالئً

 الخامسة اكمل فان , عالمه من للٌمٌن الشاهد حلف فً تكمن العمر وأهمٌة

 وعلى ٌمٌن غٌر من سماعه ٌجوز وبعكسه تحلٌفه وجب عمره من عشرة

 .االستدالل سبٌل

 ٌؤمن لم وان , الشاهد بدٌانة الخاصة االوضاع بحسب الٌمٌن وطبٌعة

 الشهادة وتؤدي , لدٌه مقدما ٌعد ما وفق الحقٌقة قول منه طلب باحدها

 بأمور الشهادة تعلقت اذا اال مكتوبة مذكرات الى الرجوع ٌمنع لذلك شفاها  

 وٌكلف , توارٌخ او علمٌة عبارات او الحسابٌة كاالمور حفظها ٌصعب

 بال الشهادة تدوٌن وٌجب , بابهامه بصمها او شهادته على بالتوقٌع الشاهد

 التً الضرورٌة ونفقاته السفر ومصارٌف , اضافة أو تعدٌل أو شطب

 منها حرم التً األجور وكذلك اقامته محل عن بعٌدا وجوده استلزمها

 .الدولة خزٌنة تتحملها



 الكوت الجامعةكلية 
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4 

 

 :الشهادة موانع

 الزوج شخص على االعتداء و الزنا جرٌمة باستثناء االزواج شهادة. 1

 .ولده أو امواله أو علٌه المجنً

 .  الدفاع شهادة بأستثناء البعض بعضهم ضد والفروع األصول شهادة. ۲

 مشتملة األسرار هذه كانت اذا باستثناء المهنة اسرار بحفظ المكلفون. ٣

 .بارتكابه ٌشتبه او جرٌمة ارتكاب على

 

 , للمتهم الشاهد تشخٌص بالشهادة المتعلقة األمور من :المتهم تشخيص

 تحلٌف وٌنبغً , الفاعل هوٌة إلى للتوصل الشهادة مستلزمات من فهً

 تعرف واذا , وأمانة والصدق بالحق ٌشهد بأن القانونٌة الٌمٌن الشاهد

 المحكمة قناعة وٌعزز ضده شهادته من ٌعزز فذلك المتهم على الشاهد

 اذا او المتهم على الشاهد ٌتعرف لو اذا اما اإلثبات, ادلة من كدلٌل بشهادته

 . الشهادة على سلبا   ٌؤثر فذلك خاطئ بتشخٌص ادلى



 كلية الكوت الجامعة 

 قسم القانون  

 المادة :اصول المحاكمات الجزائية 

 ( ندب الخبراء١٠المحاضرة رقم)

 مدرس المادة :م. م كرار ماهر  

 م. م حيدر عبد السادة  

 

 ماهية الخبرة  –الفرع األول 

يمكن أن تعرف الخبرة )بأنها التقدير المادي أو الذهني الذي يبديه أصحاب الفن أو االختصاص في مسألة فنية ال يستطيع  

القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها وبمعلومات الخاصة سواء أكانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو بجسم  

ها أو آثارها، فالخبرة إذن تمثل معلومات فنية يريد القائم بالتحقيق معرفتها من أحد الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكاب

أو الميكانيكيين أو الكهربائيين أو أحد أصحاب االختصاص كالمهندسين واألطباء والصيادلة   كالحدادين  أرباب الفنون(

التي ال يستطيع حلها من خالل معلوماته  وهذ المعلومات تساعد القائم بالتحقيق في توضيح بعض األمور  والكيماويين

الخاصة ألن مثل هذه المعرفة ال يمكن الحصول عليها إال من خالل ممارسة مهنة معينة أو الحصول على اختصاص  

علمي فمثالً عندما يريد القائم بالتحقيق معرفة كفاءة المادة السامة التي استعملها الجاني في أحداث الوفاة نجده يتوجه إلى  

لمعرفة ذلك أو معرفة السبب ل فقدان سيطرة السائق على السيارة وما أدى إلى حدوث الواقعة فإنه يتوجه   الكيماويين أحد

إلى ميكانيكي و مهندس مختص لمعرفة ذلك أو في معرفة سبب الوفاة هل هي اإلصابة أو الضرب الذي أصاب المجني  

سبة لمعرفة آثار األقدام أو آثار عجالت السيارة أو الدراجة التي نحو الطبيب وهكذا كذلك الحال بالن يتوجه  نجدهعليه 

استعملت في الجريمة أو في فج البقع الدموية أو المنوية أو اإلفرازات التي وجدها في محل الجريمة فإنه يلجأ إلى شخص  

  اكتسبيمكن أنه  في معرفتها هنا وال يشترط كما هو معلوم في الخبير أن يكون حاصل على شهادة علمية بل مختص

طبيعة الجريمة. أو أنه قد يحتاج   تفتضيهخبرته ومعرفته خالل التجربة كما أن للقائم بالتحقيق أن يستعين بخبير أو أكثر 

إلى رأي عدة أشخاص وفي اختصاصات مختلفة كخبير لألسلحة مثالً وطبيب في تحديد اإلصابة وميكانيكي لمعرفة سبب  

 هنالك شك في أن وراء حادث االنقالب عمال إجراميا اکمانقالب السيارة إن  

 : كيفية انتداب الخبير – الفرع الثاني 

لم يبين قانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري انتداب الخبير بواسطتها غير أن المحاكم تلجأ عادة لالستعانة  

أو أي قانون يحل   ١٩٧٤لسنة  ٦٣راء أمام القضاء رقم بأحد الخبراء المقيدين في الجدول المعد وفق أحكام قانون الخب

محله أو من بين خبراء دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية أو من بين مؤسسات القطاع االشتراكي أو  

همة. علماً  المنظمات المهنية كما أنها إن احتاجت إلى خبير من غير هؤالء الذين أشرنا إليهم فإنها تستطيع وتكليفه بهذه الم

بأن الخبراء المسجلين في الجدول ال يمارسون أعمالهم ألول مرة إال بعد حلفهم اليمين بأن يؤدوا خبرتهم بأمانة وإخالص.  

 أما الخبير الذي يستعين به القائم بالتحقيق من غير المسجلين في الجدول فإنه حلف اليمين في كل مرة يكلف بها في قضية

حضور قاضي التحقيق أو المحقق وبإشرافه ومن المستحسن أن يكون أيضا بحضور ذوي العالقة إن الخبير يباشر عمله ب

 إال إذا كانت طبيعة العمل تفضي خالف ذلك، هذا وأن 

إذ يستطيع عدم الحضور وهذا ال يحول في استمرار  جوازيهحضور القائم بالتحقيق وإشرافه على عمل الخير مسألة 

 ما متىالقائم بالتحقيق استبدال الخير الخبير بعمله، هذا ويستطيع 

وجد أن األمر يستدعي ذلك كما يستطيع القائم بالتحقيق مناقشته وتوجيه األسئلة إليه بحضور ذوي العالقة كما أنه يستطيع 

 ما  متىرفض طلبات الخشوع في انتداب خبير أو أكثر 

رأي الخبر على ما يبدو أنه غير ملزم طالما يستطيع  وجد أن األمر ال يستدعي ذلك على أن يبين ذلك في المحضر كما أن 

القائم بالتحقيق استبداله، هذا ويعتبر رأي الخبر مجرد معلومات ألن الخبير كما يرى بعض الكتاب أنه ال يدرك الواقعة 



برة ضرورية  بأحد حواسه وإنا جی به بعد الجريمة المعرفة رأيه في مسألة مهنية. غير أن الحقيقة والواقع يثبت بأن الخ

وهامة وبالتالي فإنه ليس بصحيح القول بأن رأي الخبير مجرد معلومات وأنه غير ملزم وذلك ألن تقارير الخبراء تمثل 

 خالصة النتائج التي تم التوصل إليها والتي ال تقل من حيث األهمية عن الشهادة في اإلثبات. 

وع انتداب الخبراء حيث أنه في حاالت نجده ال يلتزم بطلب أما بالنسبة للقضاء العراقي فليس له موقف ثابت حول موض

أحد الخصوم بإحالة الموضوع على خبير ألنه يرى عدم ضرورة ذلك في حين يعود في حاالت أخرى ويؤكد على  

 ضرورة إحالة الموضوع إلى أصحاب الخبرة وااللتزام بتقاريرهم.  

 فحص المتهم أو المجني عليه:  –الفرع الثالث 

( من األصول إلى أن القائم بالتحقيق سواء أكان قاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتهم   ٧٠رت المادة ) لقد أشا

بجريمة من عداد الجنايات أو الجنح وكذلك المجني عليه في الكشف على جسمه وأخذ تصويره الشمسي أو طبع أصابعه 

. وإن امتنع عن ذلك فسوف يعرض نفسه للعقوبات  أو فحص دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق

( يبدو لنا أنه جاء حشر ألن معالجة إجبار المتهم في الكشف على جسمه  ٧٠المنصوص عليها قانونا( أن نص المادة ) 

بالتحقيق ضد المتهم وليس مكانه ندب   المكلفةيجب أن يتم في الكالم عن اإلجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الجهة 

لخبراء. كما يرى البعض أنه إجراء من إجراءات التفتيش. ومها يكن من أمر فإن الغاية من اإلجراء الكشف عل الجسم  ا

أو فحص الدم بصمات األصابع وغيرها هو الوصول إلى الحقيقة كما أن مسألة فحص المتهم أو المجني عليه مسالة  

بواسطة أنثى قدر اإلمكان وإال   األنثى( إنه يجب أن يجري  ٧٠دة ) اشترطت الما اکميعود تقديرها للقائم بالتحقيق  جوازيه

ففي حالة تعذر ذلك يجري الكشف على جسمها بواسطة رجل. على جها بواسطة رجل. كما أن الحدث معفي من أخذ بتات  

 لغرض التحقيقأصابعه 

أن يأذن بفتح القبر للكشف على جثة ( من تفسير القانون القاضي التحقيق دون غيره الحق في  ٧١کما اجازت المادة ) 

ميت بواسطة طبيب مختص عند حصول الشك في سبب الوفاة أو أخذ عينة من جسمه أو إعادة تصويره أو غيرها األمور  

إن اقتضى األمر إلى   المتوفيعلى أن يجري ذلك بحضور من يمكن حضوره من ذوي العالقة هذا وقد تنتقل جثة 

الغاية ما هو   کما بينا انإلجراء الفحص والتشخيص عليها ثم إعادة دفنها كل هذه اإلجراءات  المؤسسة الطبية أو العدلية 

 معرفة سبب الوفاة 

 :رد الخبير –الفرع الرابع 

إنه من الممكن رد الخبير بما يرد به القاضي وهذا يعني أن لذوي العالقة في الدعوى سواء أكان االدعاء العام أو المتهم  

أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني أو وكالهما الحق في االعتراض على الخبير كأن  

في تلك االعتراضات متى ما    إنه غير نزيه هذا وعلى القائم بالتحقيق أن يبتتوجد له قرابة مع أحد اطراف الدعوى أو 

كان الخبير قد اختاره قاضي التحقيق أو المحقق من تلقاء نفسه أما إذا كان الخصوم هم الذين اختاروا الخبير فعند ذلك ال  

قائم بالتحقيق إجباره على ذلك كما أنه في يجوز االعتراض عليه هذا ويجوز للخبير االعتذار عن تقديم الخبرة وال يجوز ال

حالة عدم حضور القائم بالتحقيق أثناء قيام الخبير بعله جاز له أن يرسل التقرير إلى القائم بالتحقيق أو يحضر إلى الدائرة 

إليها   لتسليمه هذا ويجوز النفس الخبير أن يستعين برأي شخص آخر حتى يستطيع التوصل إلى النتيجة التي يريد الوصول

أجرا مناسبا على أن يدفع له من   للخبيرعلما بأن هذا الشخص ال يلزم على حلف اليمين لغرض تقديم مشورته. هذا ويدفع 

  .خزينة الدولة
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 التفتيش

 

التً إن حرٌات الناس وحرمة مساكنهم كانت وال تزال من بٌن الحقوق األساسٌة 

ٌحرص اإلنسان على ضمانها وعدم المساس بها إال فً حدود معٌنة وضمن صٌغ 

 ٌحددها القانون.

والتفتٌش هو من بٌن اإلجراءات التً ٌبٌحها القانون وفً حاالت معٌنة والتً ٌبغً 

من وراءها إما حفظ األمن والسالمة لألشخاص أو للتؤكد من تنفٌذ األوامر والنواهً 

طة التنفٌذٌة أو للبحث عن أدلة الجرٌمة. والتفتٌش الذي نحن الصادرة عن السل

بصدد الكالم عنه هو من بٌن اإلجراءات التً قد ٌؤمر بها قاضً التحقٌق أو من 

ٌخوله القانون إجراءه والذي ٌهدف من وراء البحث عن أدلة للجرٌمة، التً ٌتولى 

دف من إجراء التوقً من التحقٌق فٌها فهو ٌختلف إذن عن التفتٌش الوقائً الذي ٌه

ضرورات األمن وحفظ السالم وهو غٌر  تقتضٌهالجرٌمة قبل وقوعها والذي 

التفتٌش اإلداري الذي ٌهدف إلى تنفٌذ أوامر ونواهً السلطة أو التفتٌش التنفٌذي 

الذي ٌهدف للبحث عن أدلة الجرٌمة والذي تؤمر به السلطة فً الظروف االستثنائٌة 

 . ئ مثالكإعالن حالة الطوار

إلٌه الجهة القائمة بالتحقٌق عند  وتلجؤفالتفتٌش للمنازل إذن عمل من أعمال التحقٌق 

وقوع الجرٌمة أو بعد وقوعها وإن هنالك قرائن على أن هنالك أشٌاء داخل المحل 

أو المكان تتعلق بالجرٌمة هذا وٌعود للقائم بالتحقٌق تقدٌر القرائن التً تبرر له 

د أن ٌباشر عمله فً التحقٌق فً الجرٌمة الواقعة وفً أغلب إجراء التفتٌش بع

التشرٌعات ال ٌجري التفتٌش عادة للحصول على أدلة الجرٌمة إال فً الجناٌات 

التفتٌش لضآلة شؤنها وعدم خطورته. أما  بشؤنهاوالجنح أما المخالفات فال ٌجري 

تٌش بشؤنها لذلك ٌمكن المشرع العراقً فلم ٌحدد نوع الجرٌمة التً ٌمكن إجراء التف

 القول بؤن التفتٌش جائز حتى فً المخالفات .



 :أغراض التفتيش

إن الغاٌة من تفتٌش األشخاص أو األماكن أو المحالت هو وضع الٌد على األشٌاء 

التً تفٌد فً التحقٌق وفً إظهار الحقٌقة وهو إجراء ٌتخذه القائم بالتحقٌق متى ما 

تدعً ذلك وٌقوم بالتفتٌش عادة قاضً التحقٌق أو المحقق أو عضو وجد أن األمر ٌس

الضٌط القضائً بؤمر من قاضً التحقٌق أو من ٌخوله القانون إجراءه. وعلٌه فإن 

التفتٌش ال ٌمكن إجراء إال بؤمر من السلطة المختصة قانونا وٌجب أن ٌنصب 

تلك األشٌاء قد تإدي إلى التفتٌش على األشٌاء التً لها عالقة بالجرٌمة سواء أكانت 

إدانة المتهم أو التً تإدي إلى براءته فإن وضع الٌد على كل ما له عالقة بالجرٌمة 

والذي من شؤنه كشف الحقٌقة. وهذه األشٌاء التً له عالقة بالجرٌمة قد تكون تلك 

من الجرٌمة أو ما  استحصلتالتً استعملت فً ارتكابها أو تلك التً أعدت لها أو 

 منقولأو  تخلف عنها وقد تكون هذه األشٌاء التً ٌراد تفتٌشها عقارا

 

 :المنقولة األشياء تفتيش

 واآلالت واألسلحة والمستندات واألوراق الرسائل المنقولة باألشٌاء قصدٌو

 هذه عن التفتٌش ٌتم أن ٌجب التحقٌق فً ٌفٌد من ما وكل واألدوات والمالبس

 ٌجوز ال فإنه لذلك عنها التحقٌق الجاري بالجرٌمة عالقة لها التً غٌره و األشٌاء

 الموجودة والمستندات الوثائق على االطالع أو الرسائل االطالع على بالتفتٌش للقائم

 الجرٌمة فً استعمل الذي السالح عن البحث به التفتٌش ٌجري الذي المنزل فً

 حٌازتها عدٌ التً األشٌاء بعض عرضا وجد ما متى بالتفتٌش القائم أن غٌر. مثال

 ٌفٌد األشٌاء تلك طبض كان لو فً وكذلك علٌه الٌد وضع له جاز بذاتها قائمة جرٌمة

 بضبط قام ما متى بالتفتٌش للقائم ٌجوز وال هذا. یأخر جرٌمة عن الكشف فً

 ٌعتبر ألنه بحثه فً ٌستمر أن مثال كمسدس عنه للبحث جاء الذي الشًء

 الٌد بوضع بالتفتٌش القائم لحق القانونً األساس أما. القانون ٌقره ال حقاالتفتٌشا ً

 تفتٌش ولٌس" التلبس حالة توفر هً بذاتها جرٌمة حٌازتها تعد التً األشٌاء عل

 عن مثال التفتٌش أثناء الهٌروٌن مادة على بالتفتٌش القائم ثورعك الجرٌمة عل سابق

 المادة هذه وجد فتحه وعندما كٌس أو علبة فً خبؤةم أنها ٌعتقد مسروقة نقود

 جرٌمة حٌازتها تعد ال والتً اضعر بالتفتٌش القائم ٌجدها التً اءٌشاأل أما. المخدرة

 فً استخدم سالحاً  بالتفتٌش القائم مثال ٌجد كؤن أخرى بجرٌمة متعلقة ولكنها بذاتها

 التحقٌق ٌجري التً الجرٌمة كشف فً تفٌد أوراق على تفتٌشه أثناء جرٌمة ارتكاب

 ٌؤمر أن التحقٌق لقاضً القانون أجاز وان هذا ضبطها له المشرع أجاز فقد فٌها

 أن وهو معٌن مٌعاد فً تقدٌمها قٌقالتح ٌدفت أوراق أو أشٌاء لدٌهم الذٌن األشخاص

 الشخص هذا أن بالتحقٌق القائم خشً وإذا هذا كتابة ٌكون واألمر طواعٌة وهامٌقد

 تهرٌب خشً أو لألمر ٌمتثلوا ال قد األوراق هذه تقدٌم منهم المراد األشخاص أو



 الحائز بالشخص ٌقصدو هذا  التفتٌش إجراء ٌقرر أن فله األوراق أو األشٌاء تلك

 األشٌاء لهذه الحائز ٌكون أن فً فرق ال ک. المتهم غٌر من األشٌاء أو لألوراق

امتناعه عن تسلٌمها متى ما  للعقوبة نفسه وٌعرض هذا مستعٌر أو مستؤجر أو  مالكا

كان القانون ٌلزمه بتنفٌذ ما أمر به أما إذا كان القانون ٌطلب منه کتمان السر وعدم 

أسرار  كتمانإفشائه جاز لهذا الشخص االمتناع كحالة الموظف الذي ألزمه القانون 

بالتحقٌق وأعنً به غٌر أن ذلك ال ٌمنع القائم  للعقوبةوظٌفه وإال عرض نفسه  

 قاضً التحقٌق إصدار أمر بالتفتٌش لضبط تلك األشٌاء.
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 : تفتيش األشياء العقارية   –المطلب الثاني 

والعقار يكون عادةً أما عقاراً بطبيعته أو عقاراً بالتخصيص. فيشمل المنازل والشقق والمحالت والدكاكين والمكاتب  

وملحقات الدار کالكراج والحدائق المسيجة والزوار في المخصصة للسكن وكذلك السيارات الكرفانات متى استعملت  

عادة إال بأمر من قاضي التحقيق أو من يخوله   مال يتنازل والمحالت كمكان للسكن فيها وإجراء التفتيش هذه األماكن والم

القانون إجراء وبحضور المتهم وصاحب المنزل أو المحل وسواء أكان مالكاً له أو ماجراً أو مستعيراً له وبحضور 

ل هاربا إن كان  شاهدين مع المختار أو من يقوم مقامه هذا وإن حضور المنزل ليس أمراً وجوبيا فقد يكون صاحب المح

هو المتهم مثال أو مسافراً فال يمنع من إجراء التفتيش بغيابه. هذا والغاية من إجراء التفتيش على هذه األماكن هو البحث  

عن األشياء التي فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة كالبقع الدموية أو اإلفرازات التي خلفها المجرم أو آثار األقدام أو بصمات  

فيه إجراءاته وزمان التفتيش  يدونيرها هذا وعلى القائم بالتحقيق عند إجراء التفتيش أن ينظم محضراً األصابع وغ

ومكانه. واألشياء التي تم ضبطها وأوصافها وأسماء األشخاص الموجودين في المحل ومالحظات المتهم وذوي العالقة 

لمتهم وصاحب المكان والحاضرون ثم جري وضع  وأسماء الشهود و على أن يوقع القائم على هذا المحضر من قبل ا

حارساً عليها خشية إزالتها حتى يتسنى للجهة     األختام على تلك األماكن التي فيها من اآلثار التي ال يمكن نقلها وأن يقيم

لتحقيق القائمة بالتحقيق من فحصها والتأكد ماله عالقة بالجريمة هذا وال يجوز فض تلك األختام إال بقرار من قاضي ا

وبحضور المتهم وجائز الكان إن كان غير المتهم ومن ضبطت عنده هذه األشياء فإذا دعي أي من هؤالء الذين أشرنا 

إليهم ولم يحضروا ولم يرسل من ينوب عنه لحضور فض األختام جاز للمكلف فضها في غيابه، هذا ويجوز لمالك المحل  

أن يعترض لدى قاضي التحقيق على إجراءات التفتيش وعلى هذا األخير  أو مستعيرا. مستأجراً أو الحائز له سواء أكان 

أن ينظر في أمر هذه االعتراضات فوراً هذا ويجوز أن يشمل التفتيش أيها المحالت التي يرتادها الجمهور كالسيئات  

ضي ذلك كما إنه ال  والمقاهي والبارات والمالهي والمراقص وغيرها متى وجد القائم بالتحقيق أن ضرورات التحقيق تقت

يجوز تفتيشها إال بأمر صادر من قاضي التحقيق في حين أن المزارع والطرقات واألماكن العامة األخرى ال يحتاج للقائم  

بالتفتيش إصدار أمر في تفتيشها بل يستطيع ذلك دون حاجة إلى أمر مسبق. هذا وقد يكون أمر قاضي التحقيق تحريرياً  

مل عادة إال أنه يمكن أن يأمر شفوياً بإجراء، وال سيما في الجرائم المشهودة. هذا وعلى  وهذا هو الجاري عليه الع

مكانه أن يمكن القائم به من أداء واجبه وإذا امتنع عن تمكين القائم بالتفتيش بإجراء التفتيش على  تفتيشالشخص المطلوب 

أو بطلب مساعدة الشرطة هذا وال يجوز إجراء التفتيش  أو دكانه فالقائم بالتفتيش أن يجرب التفتيش عنوة مسكنهمحله أو 

دون تحديد المكان أو المحل المراد نقشه فمثالً ال يجوز األمر بإجراء التفتيش لمنطقة كاملة في بغداد وإنما يجوز األمر 

أو مساكن المتهم   بإجراء التفتيش على منزل أو عدة منازل بأرقامها وعناوينها أو بمحالت محددة أو األمر بتفتيش محالت 

متى ما كان له أكثر من محل لكن أو أكثر من مكان للعمل ولكن قد يحدث أن األمر الصادر في تفتيش محل معين وقد 

يتنبه القائم بالتفتيش. أثناء إجراء التفتيش بأنه ليس المحل المقصود وإنما المحل المجاور ففي هذه الحالة يجوز إجراء  

ر دون حاجة إلصدار أمر جديد للتفتيش لذلك المحل هذا ويعتبر ضابط التفتيش الذي يتم إجراه التفتيش على المحل المذكو

خالفاً للشروط التي نص عليها القانون ويستطيع أن يتمسك به كل من كانت له مصلحة بذلك هذا وقد يكون القائم بالتفتيش  

كن صاحب المنزل وبرضاه يفسح المجال له بإجراء  ليس لديه أمر يخوله بإجراء التفتيش على المنزل أو على المكان ول

التفتيش ففي هذه الحالة ال يستطيع هذا األخير أن يدعي بطالن التفتيش وال اآلثار التي تترتب على ذلك. هذا وقد جوزت  

دوث  / فقرة ب تفتيش أي مكان دون مراعاة الشروط المسابقة في حالة طلب المساعدة من يكون في داخله أو ح ۷۳المادة 

 .  حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة

 : ضبط الرسائل والمكالمات الهاتفية  – المطلب الثالث 

األصل أن اإلنسان له الحق في االحتفاظ بأسراره الخاصة التي تمثل حياته وحياة اسرته وعالقاته الخاصة لذلك ال يجوز 

الهاتفية ألن القانون يحمي حياة المواطنين الخاصة كما إنه ال يجوز  إفشاء ما يرد في مراسالته من أسرار وكذلك مكالمات 

مصادرتها أو االطالع عليها أو رقابتها غير أن هذا الحق الذي حماه القانون ليس حقاً معلقاً ال يجوز اختراقه في حاالت  

في االطالع عليها أو إفشائها  ضرورات العدالة أو األمن متى ما كان  تقتضيهاتقتضيها مصلحة المجتمع هذه المصلحة قد 

فائدة في إظهار الحقيقة، متى ما كانت تلك الرسائل أو الطرود أو المكالمات تعمل على تسهيل أو إخفاء الجريمة أو  



آثارها، لذلك نجد أن الدستور العرافي وإن كان يكفل حرية المراسالت البريدية والبرقية إال أنه أجاز كشفها لضرورات  

من النص عل ضبط  خالياً كذلك فعل المشرع المصري غير أن قانون األصول الجزائية النافذ جاء    نالعدالة واألم

المراسالت والمكالمات الهاتفية وهذا يعني أنه في حالة ما إذا كانت ضرورات األمن أو العدالة تقتضي بمراقبة المكالمات  

الهاتفية أو االطالع على الرسائل والطرود التي تخص المتهم في الجريمة أو بقية ذوي العالقة فال نجد ما يمنع ذلك طالما  

أعلى قانون أجاز إنشاء أسرار المراسالت البريدية والبرقية والهاتفية متى ما كانت ضرورة العدالة  أن الدستور وهو 

لقاضي التحقيق الحق في أن يأمر كتابة بتقديم األشياء أو  أعطىمن األصول   74واألمن تقتضي ذلك كما أن نص المادة 

وهذا بي إن هذه المراسالت إن لم تقدم طوعاً يجوز  األوراق الموجودة لدى الشخص والتي تفيد التحقيق في معاد معين

إجباره على تقديمها لذلك فمن باب أولى إمكانية اطالع قاضي التحقيق على تلك األوراق والمراسالت أو يأمر بمراقبة 

مة:  المكالمات الهاتفية لذلك الشخص متی ما وجد أن في ذلك فائدة للتحقيق و تسهيل عملية الكشف عن مالبسات الجري

إفشاء أسرارها   نال يمكعلماً بأن المكالمات الهاتفية تعتبر من قبيل الرسائل الشفوية غير أن هنالك بعض المراسالت 

 واالطالع على ما ورد فيها حتى وإن كانت تفيد التحقيق الرسائل بين الطبيب واحد مرضاه أو المحامي وموكله أو بين

افظة على أسرار المهنة حتى بعد إنهاء المعالجة مثالً أو انتهاء القضية وزوال الزوجين ألن الطبيب والمحامي ملزم بالمح 

صفة المحامي أو الزواج انتهى بالطالق ولكن األسرار تفيد في تحت الزوجين في الفترة التي سبقت فترة الطالق، كذلك  

ها حماية المجتمع وكذلك تسجيل  يجوز باإلضافة إلى مراقبة المكالمات الهاتفية تسجيلها طالما كان الهدف من ورائ

األحاديث الشخصية للمتهم على أن الجهة القائمة بالتحقيق يجب أن ال نلجأ إلى هذه الوسيلة إال في الجرائم الخطيرة ألننا  

 لو أبحنا هذا األمر في الجنح البسيطة مثالً أو المخالفات فإنه سوف يؤدي إلى مضايقة الناس في حياتهم الخاصة كما إنه قد

 . يساء استخدام هذا الطريق كوسيلة للكشف عن حقيقة الجريمة

 : التصرف باألشياء المضبوطة – الفرع الثاني 

قلنا إن الغاية من التفتيش هو البحث عن أدلة للجريمة بينما يعتقد القائم بالتحقيق أن هنالك في المكان أو المحل أوراق أو  

أو أدوات أو آالت أو آثار أو غير ذلك من األمور التي لها عالقة بالجريمة  مستندات أو وثائق أو رسائل أو تقود أو أسلحة

وقد يجد من بين األمور أشياء لبت لها عالقة بالجريمة ولكن حيازتها ممنوعة كاألسلحة غير المرخص حملها وحيازتها أو  

يستطيع القائم بالتفتيش ضبط هذه  مواد مخدرة كالحشيش أو الهيروين أو بضاعة مهربة أو أموال مسروقة ففي هذه الحالة

األشياء أو إنه قد يجد أشياء تعد حيازتها وامتالكها أمر مسموح به قانوناً إال هذه األشياء يمكن االستفادة منها في التحقيق 

ا وقد  أو أن لها عالقة بالجريمة كاآلالت أو األدوات أو األوراق أو المستندات ففي هذه الحالة كان له أن يضع اليد عليه

يكون من بين تلك األشياء ما استعمل في ارتكاب الجريمة أو سهل تنفيذها هذا وقد يكتفي القائم بالتحقيق باالطالع على  

تلك األشياء وإعادتها إلى أصحابها وأعتني بذلك من كان جائراً لها أو إنه يقدر االحتفاظ بها حتى تنتهي إجراءات التحقيق 

تها لحائزها، وفي حالة ما إذا صدر قرار بإعادة تلك األشياء المضبوطة ولم يتقدم أحد  حيث يقرر قاضي التحقيق إعاد

يدعي بها واستالمها خالل خمسة سنوات عند ذلك تصبح ملكاً للدولة، غير أن تلك األشياء التي يقرر قاضي التحقيق  

الحائز لها وقت وقوع الجريمة مالكاً  إعادتها قد يدعي ملكيتها أو بحق عليه عدة أشخاص إذ ليس من الضروري إن يكون 

 لها إذ لربما يكون مستعيراً أو مستأجرا أو مشتري حسن النية بجهل بأن تلك األموال مسروقة عند ذلك بخبر هؤالء

المتنازعين الذهاب للمحكمة المدنية المختصة للفصل في نزاعهم أما إذا قرر قاضي التحقيق االحتفاظ بتلك األشياء وأحال  

إلى محكمة الجزاء المختصة فإن قرار إعادة األشياء المضبوطة أثناء التفتيش يعود لتلك المحكمة إال إذا كانت تلك   القضية

الجريمة أو استعملت أجرا في ارتكابها عندئذ تقرر المحكمة   ارتكابالمواد كما قلنا حيازتها ممنوعة بذاته أو استعملت في 

اء التي يقرر القائم بالتحقيق االحتفاظ بها ريثما ينتهي التحقيق أو تقرر المحكمة المختصة بمصادرة تلك األنباء إن األشي

المختصة االحتفاظ بها حتى نهاية الدعوى إما إن نكون من األشياء التي يمكن حفظها وال بتسرب لها التلف ففي هذه الحالة  

فظها يتطلب مبالغ باهظة عند ذلك تقرر الجهة  جاز تعيين حارتنا عليها وإما أن تكون من األشياء السريعة التلف وإن ح

المختصة بيعها بالمزاد العلني ووفق قانون التنفيذ وعليه فإن ما يعاد للشخص هو المال إن كان باقيا وإال فيرد قيمته أو ما 

 اريف منها. آل إليه وطبعا عند بيع الشيء بالمزاد العلني يعاد لمن آلت له ملكية الشيء قيمة ذلك الشيء بعد ختم المص

 



 التفتيش خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق: 

قد يتم التفتيش ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر أمر التفتيش وفي هذه الحالة فإن القائم به يستطيع أن 

يجريه وفق األصول المحددة وله أن يطلع على األوراق والمستندات أو األشياء التي في المحل وينحصر البحث عن  

رسائل أو وثائق مغلقة أو مختومة وكان القائم بالتفتيش هو قاض  األمور التي لها عالقة بالجريمة . فإن وجد مظروف أو

التحقيق أو المحقق جاز له فضها واالطالع على محتواها. أما إذا كان القائم بالتفتيش من غير هؤالء فليس له الحق في 

دائرة اختصاص قاضي   فضها وإنما يعود ذلك كما بينا لقاضي التحقيق أو المحق ق هذا وقد يتم إجراء التفتيش في خارج

التحقيق الذي أصدر األمر وفي هذه الحالة على المكلف بالقيام به أن يراجع قاضي تحقيق تلك المنطقة التي يراد إجراء  

التفتيش فيها وأن يعمل بإرشاداته غير أن األمور قد تمر بسرعة ويجد المكلف بالتفتيش ليس لديه الوقت. اإلخبار قاضي  

 طيع إجراء ومن ثم يخبر قاضي تحقيق تلك المنطقة.  التحقيق عند ذلك يست

 : األشياء المضبوطة بعائديه حالة عدم ادعاء أحد 

التحقيق متى ما قرر إعادة تلك   – قد يصدر األمر بأعادة األشياء المضبوطة أثناء التفتيش سواء أكان بقرار من قاضي 

الجزاء المختصة في النظر في الدعوى الجزائية فعند ذلك فإن  األشياء أثناء التحقيق أو بعده أما إذا أحيلت القضية لمحكية

هذه المحكمة هي التي يعود لها القرار بإعادة تلك األشياء، فإن صدر القرار بإعادتها فعند ذلك يكون لمن يدعي الحق بها  

ة ولم يظهر أحد ليدعي تسلمها. غير إنه قد يحصل إن القرار الصادر بإعادتها سواء أكان قرار قاضي التحقيق أو المحكم

ملكيته هذه األشياء ما تضطر المحكمة في نشر إعالن في لوحة إعالنات المحكمة ومركز الشرطة لمدة ستة أشهر تعلن  

فيه عن تلك األشياء ومن له حق يستطيع تسلمها بعد أن يثبت ذلك. وقد تكون األشياء ثمينة فعند ذلك باالضافة إلى تلك  

بالصحف المحلية عنها ولمن له حق يستطيع إثباته خالل تلك الفترة فإن تقدم أحد جاز تسليمه تلك   اإلعالنات تعلن المحكمة

 األشياء وإال فتباع بأمر من قاضي التحقيق أو المحكمة وفقا لقانون التنفيذ ويسجل ثمنها إيرادا للخزينة .

 

 الفصل الخامس                                                 

 طرق إجبار المتهم على الحضور:                          

 

معناه أن تصدر المحكمة أو قاضي التحقيق   التكليف بالحضور ) استقدام المتهم( إن التکليف بالحضور  – المبحث األول 

التحقيق في أو المسؤول في مركز الشرطة أمراً بحضور المتهم أو الشاهد أو أي من ذوي العالقة في الدعوى أمام سلطة 

اصدرت األمر واسم المكلف    موعد معين ويكون أمر التكليف بالحضور بورقة من نسختين ببين فيها الجهة التي

بالحضور وشهرته ومحل إقامته والمكان والزمان الذي نشر فيه ونوع الجريمة التي تجري التحقيق فيها ومادتها القانونية  

تكليف المتهم بالحضور في جميع الجرائم عدا تلك المعاقب عليها باالعدام أو   هذا ويستطيع القائم بالتحقيق اصدار امر

بالحضور بدر متى ما كانت    سجن المؤبد حيث القانون إصدار أمر القبض ابتداًء . غير أن العادة جرت على أن التكليف

دار أمر بالتكليف بالحضور بالنسبة الجريمة يعاقب عليها بعقوبة الحبس مدة سنة فما دون، ولكن کما بينا ال يمنع من إص

( من األصول التي تقول يحضر المتهم   94ويستدل على ذلك من منطوق المادة )   للجرائم التي عقوبتها تزيد على سنة

بأصدار أمر القبض إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة إال إذا استصوب القاضي إحضاره بورقة  

 ... إلخ  تكليف بالحضور

 : إجراءات تبليغ المكلف بالحضور –الفرع األول 

إن الذي يتولى تبليغ المكلف بالحضور بورقة التكليف عادة أحد موظفي الدائرة التي أصدرت األمر أو أحد أفراد الشرطة 

يستعمل القوة عند غير أن ذلك ال يمنع من أن يكلف شخص آخر من غير هؤالء بإجراء التبليغ وعلى القائم بالتبليغ أن ال 

تنفيذه لعمله سواء أكان المراد تبليغه بالحضور هو المتهم أو الشاهد أو أي من ذوي العالقة بل إن دوره ينحصر في أفهام  

المكلف بالحضور بمضمون ورقة التكليف بالحضور وأعطاءه النسخة الثانية على أن يؤخذ توقيعه على النسخة األصلية  

بليغ تاريخ ساعة إجراء التبليغ و من ثم يوقع على الورقة. غير أن هذه بالحضور قد يمتنع عن على أن يؤشر القائم بالت

تسلم ورقة التكليف أو قد يكون غير قادر على التوقيع فني  المكلف بالتبليغ وبحضور شاهدين أفهام المكلف بمضمون  

 الورقة ويترك له النسخة. 

 



به ويوقعها مع الشاهدين إن المكلف بالحضور رغم تبلغه باألمر الصادر إليه  الثانية على أن يشرح على النسختين ما قام

بالحضور أمام سلطة التحقيق في معين قد ال يستطيع الحضور لمرض ألم به أو أن أعماله في الدائرة ال تسمح له ترك  

بالحضور أما إذا لم يكن للمكلف    مكانه عادی تلك الفترة، فإذا اقتنعت بهذا العذر سلطة التحقيق كان لها إصدار أمر آخر

بالحضور عذر مشروع فعند ذلك تستطيع سلطة التحقيق إصدار أمر القبض بحقه غير أن ذلك ال يحول من أن تصدر مرة  

أخرى أما بالتكليف بالحضور متى ما كان الشخص معروفا وليس هنالك ما يخشي عليه من تأثير على التحقيق هذا وقد 

وب بالحضور أمام سلطة التحقيق لسماع أقواله من أشخاص آخرين ولم يبلغ بصفة رسمية عند ذلك يعلم الشخص بأنه مطل

يستطيع عدم الحضور غير إنه إذا حضر من تلقاء نفسه بالموعد المحدد فال مانع من إن تتولى سلطة التحقيق سماع أقواله.  

الذي جري تبليغه ولم يحضر حتى وإن كانت   هذا وقد يجوز لسلطة التحقيق إصدار أمر القبض على المكلف بالحضور

الجريمة بسيطة وإن عقوبتها الغرامة فقط هذا وقد يكون المراد تبليغه موظفا أو عامال في أحد مؤسسات الولة أو القطاع 

 االشتراكي

ية بعد أخذ توقيعه هذه الحالة يتم تبليغه بإرسال ورقة التبليغ لدائرته التي تتولى هي بدورها تبليغه وإعادة النسخة األصل

عليها إلى الجهة التي أصدرتها. كذلك الحال بالنسبة لألشخاص المعنوية حيث يجري تبليغ المسؤول عنها كالمدير او أي  

مسؤوال آخر فيها ويتم إرسال الورقة إلى مركزها الرئيسي أو أحد فروعها(. كما أن قانون المرافعات المدنية قد أشار إلى  

ص المعنوية حيث أجازت تبليغ المسؤول عنها في مركز عمله أو بشخصه أو في منزله غير أنه قد  كيفية تبليغ األشخا

يذهب القائم بالتبليغ إلى محل إقامة المتهم أو الشاهد أو إلى محل عمله لتبليغه إال أنه لم يعثر عليه رغم تحق ق وجود في  

يستطيع القائم بالتبليغ أن يسلم ورقة التكليف بالحضور إلى  بلد التبليغ فعند ذلك وبعد تعذر تبليغ المكلف نفسه بالحضور

الساكنين معه أو إلى من يعمل في خدمته من البالغين أو إلى   هوالءزوجته أو أحد أوالده أو أحد إخوته أو أقاربه أو أحد 

فإن امتنع عن تسلم   في محل عمله توقع على النسخة األصلية من أحد هؤالء وتسلم له النسخة الثانية المستخدمينأحد 

ورقة التبليغ أو كان غير قادر على التوقيع عند ذلك يقوم القائم بالتبليغ بإفهامه بمضمون ورقة التكليف بالحضور 

وبحضور شاهدين على إن يترك النسخة الثانية له بعد أن يشرح تلك اإلجراءات على النسختين ويوقعها مع الشاهدين.أما  

فإنه يستطيع أن يلصق نسخة من ورقة  ساكنهيغ أحد ممن ذكرناهم ال في محل عمله وال في محل  إذا لم يجد القائم بالتبل

التكليف بالحضور على مكان ظاهر من محل سكناه أو محل عمله بعد أن يوقع عليها ومن شاهدين على أن يشرح في  

 األصل والصورة ما اتخذ من إجراءات.  

 



 كلية الكوت الجامعة 

 ١٤المحاضرة قسم القانون 

 مدرس المادة :م. م كرار ماهر  

 م. م حيدر عبد السادة 

 

: تبليغ األشخاص الموجودين خارج العراق أو خارج دائرة  اختصاص القاضي أو المحقق الذي أصدر  الفرع الثاني

 أمر التكليف بالحضور.

اليس دائما أن يكون المتهم أو الشاهد أو أي من ذوي العالقة في الدعوى المراد حضوره أمام سلطة التحقيق أن يكون 

مقيماً ضمن دائرة اختصاص قاضي التحقيق أو المحقق الذي أصدر أمر التكليف بالحضور بل قد يكون مقياً في خارج  

ورقة التكليف بالحضور إلى قاضي التحقيق تلك الجهة التي  ل بإرسادائرة اختصاصه فعند ذلك يتم تبليغ هذا الشخص 

 يوجد فيها حيث يتم تبليغه من قبل تلك الجهة ومن ثم تعاد إلى الجهة المختصة وفقاً للقواعد المتبعة. 

أما إذا كان الشخص المراد تبليغه موجوداً خارج العراق فإنه يتبع في تبليغه بأمر التكليف بالحضور اإلجراءات  

 ( ٢٠منصوص عليها في قانون المرافعات المدنية المادة )ال

 المبحث الثاني: القبض

 ماهية أمر القبض  –الفرع األول 

إن القبض معناه اإلمساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن تمهيداً  

 أنه إلحضاره أمام سلطة التحقيق الستجوابه والتصرف بش

التي قد تتخذ في مرحلة التحقيق النه يمس الحرية الشخصية  لذلك نجد أن القبض على   الخطيرةوهو من اإلجراءات 

األشخاص ال تبيحه التشريعات إال في الحدود المقرة قانوناً ، والدستور العراقي شأنه شأن أغلب دساتير العالم قد كفل  

منازلهم إال وفق القانون) كذلك  تفتيششخاص أو توقيفهم أو حجزهم أو الحرية الشخصية حيث لم تجيز القبض على األ

( حيث ال يجوز القبض على األشخاص إال وفق الحدود التي يقررها القانون لذلك  ۹٢فعل األصول الجزائية في المادة ) 

بالتالي إلى العقوبة  فإن القبض في غير األحوال التي يقررها القانون يعرض القائم به إلى المسؤولية الجزائية و 

من قانون العقوبات. إن القبض الذي نحن بصدده هو إجراء احتياطي يتخذ من قبل    ٤٢١المنصوص عليها في المادة 

سلطة التحقيق ضد المتهم لذلك فهو يختلف عن االستيقاف الذي هو إجراء إداري قد يلجأ إليه أفراد الشرطة أو األمن و 

من األشخاص في وضع يدعوا إلى الريبة والشك كان يكون هنالك شخص سائر في   متر ما وجدوا شخصاً أو مجموعة

االعتيادي ففي هذه الحالة يستطيع أفراد الشرطة   سيرهطريق حالما شاهد أفراد الشرطة الذ بالفرار أو انحرف عن خطی 

تأكد لهم بأن هذا الشخص  استيقاف هذا الشخص والسؤال منه  و حتى يمكن البحث عن السالح الذي قد يحمله ومتى ما 

 ليس له عالقة به بأية جريمة يتركونه فاالستيقاف إذن إجراء من إجراءات االستدالل.  

 

 :  جهة إصدار أمر القبض ١

( من األصول إلى أنه ال يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه بمقتضى أمر صادر من قاضي أو   ۹٢لقد بينت المادة ) 

ق هو الجهة ذات االختصاص في مرحلة التحقيق في إصدار أمر القبض أو أي قاضي آخر  حكمة وعليه فإن قاضي التحقي

يقوم بهذه المهمة أو أي شخص آخر أو هيئة لما له صالحية قاضي تحقيق وكذلك المحكمة وقاضي التحقيق ال يلجأ عادة  

رة مشروعة او خشی قراراً أو إلى اصدار أمر القبض على المتهم إال إذا لم يحضر رغم تبليغه على الحضور دون معذ

 وجد قاضي التحقيق وال سيما في الجرائم الخطيرة كالجنايات أن المتهم ممن ليس

له محل إقامة معلوم أو محل عمل معلوم أو كانت الجريمة من الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد فإنه 

المفعول في جميع أنحاء القطر وواجب التنفيذ من كلف به من   يصدر أمرا بالقبض على المتهم. ويكون هذا األمر نافذ

أعضاء الضبط القضائي أو أفراد الشرطة أو أية جهة أخرى كلفت بتنفيذ ذلك األمر ويبقى هذا األمر ساري المفعول حتى 



الطرق القانونية. يتم تنفيذه أو يتقرر إلغاؤه من الجهة التي أصدرته أو من جهة أعلى من الجهة التي أصدرته أو نقضه ب

هذا ويستحسن لو أنه تم تحديد مدة سنة مثالً يتم خاللها تنفيذ أمر القبض وفي حالة انتهاء المدة ولم يتم تنفيذ أمر القبض 

بحق المتهم يعد الغياً ما لم يصدر قبل انتهاء المدة من الجهة التي أصدرته أو الجهة التي حلت محلها ما يؤكد استمرار 

 نفاذه. 
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 ٥١ المحاضرة

 :القبض أمر علٌه ٌشتمل ما•

 

 

 وأوصافه ولقبه المتهم اسم هو القبض أمر علٌه ٌشتمل ما األصول من(  ۳۹)  المادة بٌنت لقد

 علٌها طلقة القانونٌة والمادة إلٌه المسندة الجرٌمة ونوع ومهنته إقامته ومحل معروفة كانت إن

 القضائً ضبط أعضاء إلى وٌوجه للدائرة الرسمً الختم مع أصدره من وتوقٌع األمر وتارٌخ

 إذا الحضور على ارغامه المتهم على القبض طلب متضمنا الشرطة أفراد) الداخلً األمن وقوى

 بحقه الصادر األمر فعل علٌه القبض المراد الشخص إطالع وٌجري هذا. طوعا ذلك رفض

 إطالق وجوب فٌه ٌدون قد القبض أمر أن غٌر األمر أصدر الذي القاضى أمام إحضاره ثم ومن

 والمكان الزمان فً بالحضور ٌا تحرٌر تعهدا قدم إذا علٌه المقبوض الشخص أو المتهم سراح

 القاضً ٌحدد كفالة بتقدٌم مقترنا التعهد ٌكون وقد األمر أصدرت التً الجهة أمام المخصصٌن

 مبلغ بإٌداع التعهد ٌقترن وقد كفالة بتقدٌم مقترن غٌر التعهد ٌكون وقد مبلغها األمر أصدر الذي

 الذي الشخص على فإن الكفالة قدم أو المبلغ علٌه المقبوض قدم فإن. الدائرة صندوق المال من

 ٌطلق أن القبض أمر إلٌه وجه

 

 ٌحضر وقد هذا. اتخذها التً اإلجراءات بكافة األمر أصدرت التً الجهة ٌخبر أن على سراحه

 أمر أو بالحضور تكلٌف إلٌه ٌصدر أن المفروض من كان شخص المحقق أو القاضً أمام

 بكفالة مقرون تحرٌري تعهد تقدٌم منه تطلب أن المذكورة للجهة ٌجوز الحالة هذه ففً. بالقبض

 هذا ٌحضر لم فإذا المطلوب الوقت فً أمامها ٌحضر بأن وذلك بدونها أو

 

 ٌجوز كما علٌه بالقٌض أمرا ٌصدر أن للقاضً جاز مشروعا عذرا ٌقدم أن ودون الشخص

 و حضورلبا التكلٌف بورقة ٌبلغ الذي الشخص على بالقبض أمرا ٌصدر أن التحقٌق لقاضً

 الى ٌؤدي قد طلٌقا المذكور الشخص ترك أن وجد ما متى مشروعا عذرا ٌقدم ولم ٌحضر

۔ ماکان متی علٌه بالقبض أمرا ٌصدر أن أٌضا ٌجوز کے التحقٌق سٌر على تأثٌره أو هروبه

  ذلك

 

 سواء بحضوره الجرٌمة ترتكب الذي للقاضً وٌجوز هذا. معلوم إقامة محل له لٌس الشخص

 آخر شخص أي أو المتهم على بالقبض أمرا ٌصدر أن عمله خارج آم لواحباته تأدٌته أثناء أكان

 القاضً هذا ٌكون أن ٌهم وال. ذلك تقتضً التحقٌق ضرورات أن أو بالجرٌمة عالقة له أن ٌجد

 ٌكون قد إذ الجرٌمة فٌها وقعت التً االختصاص دائرة ضمن ٌعمل أنه أو تحقٌق قاضً هو

 قاضً ٌكون أن الٌهم کٌا أخرى منطقة فً عمله ٌكون وقد الصدفة بطرٌق موجود القاضً



 ٌعرض أن على التحقٌق ٌمارس فً الحق فله التمٌٌز محكمة فً عضو أم بداءة أم جزاء

 ٌحكم اتخذها التً اإلجراءات وتعتبر ممكن وقت بأسرع المختص التحقٌق قاضً على األوراق

 التحقٌق قاضً قبل من المتحدة اإلجراءات

 

 

 (٥11) ص القاضً اختصاص خارج القبض امر تنفٌذ ٌتم كٌف/ 

 

 وذلك االمر اصدر الذي القاضً اختصاص دائرة  داخل تنفٌذه ٌتعرض قد بالقبض االمر ان -٥

  اخرى منطقة فً ٌتواجد علٌه القبض الغاء المراد الشخص او المتهم الن

 علٌه لالطالع المنطقة تلك فً المختص القاضً الى ٌقدمه ان القبض امر بتنفٌذ القائم على -2

 بالتنفٌذ والذن

 فً التاخٌر شأنه من ماكان من المنطقة تلك فً المختص القاضً على االمر عرض ان -۹

  المتهم على القبض فً الفرصة ٌفوت قد او التنفٌذ

 على  المنطقة تلك فً المختص القاضً اطالع ثم ومن القبض امر التنفٌذ جائز حالة هذه فً

 مصٌر لٌقرر علٌه المقبض وتقدم فورا اتخذت التً االجراءات

 على ٌجب كفالة او لتعهد تقدٌمه بعد المتهم سراح اطالق جواز من خالٌا القبض امر كان اذا -1

  االمر اصدر الذي القاضً الى مخفورا وارساله المتهم توقٌف المنطقة تلك التحقٌق قاضً

 او تقدٌمها المتهم ٌستطٌع ولم لكفالة تقدٌمه بعد المتهم سراح اطالق ٌتضمن االمر كان اذا -١

 امر اصدر الذي القاضً الى محضورا ارساله ٌجب اٌضا الحالة هذه حق تقبل لم الكفالة ان

  القبض

 القاضً جاز ذلك ٌتضمن القبض امر كان اذا بكفالة المقرون التعهد المتهم اقدم اذا اما -6

  سراحه اطالق منطقة فً االمر تنفٌذ تم الذي التحقٌق

 

  االفراد قبل من قبض امر بدون المتهم على القبض ٌتم كٌف/ 

      

   جنحة او جناٌة المشهودة الجرٌمة كانت اذا -٥

 قانونا علٌه القبض بعد فر قد كان اذا -2   



 اٌضا فرد لكل الحق المادة نفس اعطت كما للحرٌة مقٌدة بعقوبة غٌابا علٌه حكم قد كان اذا -۹

 حالة فً وهو عام محل فٌه وجد من كل على القبض مختصة سلطة من صادر امر بغٌر ولو

 لصوابه فاقد كان أو شغبا واحداث واختالل بٌن سكر

 

  

 (٥16) ص القضائً الضبط عضو او الشرطة قبل من االشخاص على القبض ٌتم كٌف/ 

 

   مختصة سلطة من علٌه بالقبض أمر صدر شخص كل -٥

 للقانون خالفا مخبا أو ظاهرا سالحا حامال كان من كل -2  

 ولم العمدٌة الجنح او الجناٌات عداد من جرٌمة ارتكب انه معقولة ألسباب ظن شخص كل -۹

 معٌن اقامة محل له ٌكن

 واجبه اداء فً عامة بخدمة مكلف اي او القضائً الضبط أعضاء ألحد تعرض من كل -1

 ان القضائً الضبط اعضاء بٌن من او الشرطة أفراد من كان سواء بالقبض المكلف وعلى

 المسؤول وعلى شرطة مركز اقرب الى ٌسلمه وأن وجد ان السالح من علٌه المقبوض ٌجرد

 به مسموح ماهو ضوء على به ٌتصرف ان المركز ذلك فً

 

 

 :سبٌلة واخالء المتهم توقٌف•

 

 تقدٌم خصمه وعلى طلٌقا ٌبقى جرٌمة بارتكاب فإن التوقٌف نظام القدٌمة التشرٌعات  تكن لم

  -حجج على ٌطلع إن بعد القاضً وعلى األدلة

 لم إلٌه أشرنا الذي االتهامً للنظام ووفقا وعلٌه وٌقرره ٌراه بما ٌحكم أن علٌه كان الخصوم

 تمارس هً الدولة أصبحت الدولة بٌد السلطة وتركز للتطور نتٌجة ولكنه معروفا التوقٌف ٌكن

 عن والمعلومات األدلة جمع ٌتولى األخٌر هذا وكان ٌمثلها من طرٌق عن وذلك االتهام حق

 القاضً هدف أن النظام هذا بموجب وأصبح سرٌة وبصورة الخصوم عن بعٌدا الجرٌمة

 القبض خالل من إال ذلك ٌتم وال إلٌه المنسوبة للجرٌمة بارتكابه المتهم اعتراف على الحصول

 . والتنقٌب التحري نظام بظل عرف التوقٌف فإن وعلٌه وتوقٌفه المتهم على

 



 التهمة من برٌئا ٌكون إن فإما للمتهم بالنسبة ثالث بٌن تفرق كانت فقد اإلسالمٌة الشرٌعة أما

 المتهم ٌكون إن وأما. حبسه ٌجوز ال ذلك عند بها له عالقة ال فإنه علٌه وشهد إلٌه المسندة

 لحماٌة تتخذ تعزٌرٌة عقوبة الحبس وهنا توبته حتى ٌحبس ذلك عند به اتهم بها معروفا و فاجرا

 من برٌئا كان إذا فٌما ٌعرف ال فهو القاضً عند مجهول المتهم حال كان إذا أما. الجماعة أمن

 نظام عرفت قد اإلسالمٌة الشرٌعة فإن وعلٌه أمره ٌنكشف حتى ٌحبس ذلك عند ال أم التهمة

 مكان له ٌكن لم التوفٌق أن غٌر الفاعل إلى الفعل نسبة فً المشكوك لحاالت ل بالنسبة التوقٌف

 وجعلها دار اتباع عمر الخلٌفة زمن فً ولكن بكر أبً زمن فً وال الرسول زمن فً معٌن

 الشرٌعة خالل من التوقٌف نظام عرف قد العراق فإن وعلٌه. األشخاص لتوقٌف مكانا

 هذا منح حٌث العثمانً الجزائٌة المحاكمات أصول قانون خالل من عرفه وكذلك اإلسالمٌة

 ةمعنٌ غٌر المتهمٌن بحق التوقٌف أوامر إصدار صالحٌة العمومً المدعً القانون



 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون
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٦١ المحاضرة  

 

• التوقٌف مبررات : 

 

 أو التحقٌق مصلحة تقضٌه ما منها المتهم توقٌف تستدعً التً المبررات من العدٌد هنالك

 إذا خاصة الناس هٌاج من والتخفٌف نفسه للمتهم وحماٌة خطره و المجتمع وحماٌة األمن ضرورات

التوقٌف ٌعتبر وكذلك علٌه المجنً أهل بطش من وحماٌته تأثٌر ذات الجرٌمة كانت  

 

بحقه الصادر الحكم لتنفٌذ ضمانة  . 

 

إصداره وجهة التوقٌف أمر - : 

 

 ٌصدر يالذ هو التحقٌق قاضً أن واألصل علٌه الحكم صدور قبل حجزه ٌعنً المتهم توقٌف إن

 األماكن فً للمحقق استثناء التوقٌف حق أعطى القانون أن غٌر توقٌفه أو المتهم على القبض أمر

 قاضً على األمر ٌعرض أن على فقط الجناٌات وفً التحقٌق قاضً دائرة مركز عن النائٌة

ممكنة وسٌلة بأسرع التحقٌق ).  

المتهم حضور بعد إال المتهم توقٌف ٌتم وال  

 

 

 

 علٌها المعاقب الجرائم فً إال المتهم بتوقٌف أمر التحقٌق قاضً ٌصدر وال هذا التحقٌق قاضً أمام

 سراحه إطالق ٌقرر أن من التحقٌق قاضً ٌمنع ال أن غٌر. سنوات ثالث على تزٌد مدة بالحبس

 بأنه بدونها أو ضامن شخص بكفالة مقرون بتعهد المتهم سراح إطالق أن وجد ما متى بكفالة

التحقٌق  ٌضر ال أو المتهم هروب إلى ٌؤدي ال قد ذلك منه طلب ما متى ٌحضر .  
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 قاضً على فإن بالغرامة أو فأقل سنوات ثالث مدة بالحبس علٌها المعاقب للجرائم بالنسبة أما

 إذا إال ذلك منه طلب متى ٌحضر بأنه بدونها أو بكفالة مقرون بتعهد المتهم سراح ٌطلق أن التحقٌق

 له جاز هروبه) ۳( إلى ٌؤدي أو التحقٌق بسٌر ٌضر المتهم سراح إطالق أن التحقٌق قاضً وجد

 علٌه المقبوض توقٌف أوجب القانون فإن باإلعدام علٌها المعاقب الجرائم بالنسبة أما بتوقٌفه ٌأمر أن

( أ) الفقرة فً علٌها المنصوص المدة مراعاة مع التحقٌق ضرورة ذلك اقتضت كلما توقٌفه وتمدٌد

متها علٌه المقبوض كان إذا تقول التً(  ٦۰۱)  المادة من  

 

 

• التوقٌف امر علٌه ٌشتمل ما  : 

 للشروط مستوفٌا    ٌكون أن البد الحجز أو الموقف سلطة قبل من تنفٌذه. اجل من. التوقٌف امر إن

للموقوف الثالثً االسم على  ٌشتمل وأن مختصة سلطة من صادر كونه ومن القانونٌة  

 

 أن على انتهائه وتارٌخ التوقٌف ابتداء وتارٌخ بمقتضاها الموقوف القانونٌة والمادة ولقبه وشهرته

 بالنسبة ضرورٌة المعلومات هذه ألن الدائرة؛ بخاتم ٌختم وأن أصدره الذي القاضً قبل من برقع

 السلطة مامأ إحضاره ٌتم ومتى المتهم توقٌف تنهً التً المدة معرفة تستطٌع حٌث المنفذة للجهة

 سراحه إطالق تقرر أن أو توقٌفه تمدٌد أما لتقرر اإلجراءات على لالطالع األمر بإصدار المختصة

 من والسؤال والسجون المواقف على التفتٌش إجرائه عند العام االدعاء مثل أن كما بدونها أو كفالة

 طوٌلة مدة منذ فاموقو الشخص كان إذا فٌما ٌعرف سوف قضاٌاهم على االطالع أو الموقوفٌن

 التحقٌق فً لإلسراع الالزمة اإلجراءات اتخاذ ثم ومن قضٌته فً التحقٌق ٌجر ولم الموقف داخل

التحقٌق ذمة على وهو الزمن من طوٌلة فترة الموقوف ترك ٌجوز ال بٌنا کٌا ألننا . 

 

بدونها أو بكفالة المتهم سبٌل إخالء - : 

 

 سنوات ثالث من عقوبتها التً الجرائم فً المتهم بتوقٌف ٌأمر أن فً الحق التحقٌق لقاضً إن قلنا 

 شأنه من المتهم سراح إطالق أن القاضً وجد ما متى المتهم سراح إطالق هو األصل أن رغم فأقل

 لدٌه ٌكن لم إذا التحقٌق قاضً أن غٌر المتهم بهروب قوٌا احتماال هنالك أن أو بالتحقٌق اإلضرار

 ٌتقدم الذي السراح إطالق طلب رفض له ٌجوز ال فأنه ذكرناها التً األسباب بٌن ومن معقول سبب

 أن رغم سنوات ثالث على العقوبة فٌها تزٌد التً للجرائم بالنسبة الحال كذلك وكٌله أو المتهم به

 من معقولة أسباب لدٌه كانت ما متى التحقٌق قاضً أن غٌر المتهم سراح إطالق جواز عدم األصل
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 سراح إطالق جاز هروبه احتمال أو التحقٌق سٌر على التأثٌر شأنه من لٌس طلقا المتهم بقاء أن

 إلٌه استند الذي السبب كان إذا أما وكٌله أو المتهم به ٌتقدم طلب على بناء أو نفسه تلقاء من المتهم

 انتهاء الن  صحٌح غٌر ٌكون هذا السراح اطالق قرار فإن مثال    التحقٌقات كانتهاء معقول غٌر

المتهم سبٌل إخالء ٌستوجب قانونٌا   سببا   الٌعتبر  التحقٌق  

 

التوقٌف إعادة -  : 

 

 تمتلك - هٌئة أي أو المحكمة أو التحقٌق قاضً هو أصال التوقٌف سلطة ٌملك من سابقا قلنا

 سراح إطالق حالة فً وكذلك اختصاصها من ٌكون التوقٌف إنهاء فإن لذلك تحقٌق قاضً صالحٌة

 قاضً تدعو التً األسباب أعاله إلٌها المشار الجهات نفس هً توقٌفه إعادة حق له من فإن المتهم

 المتهم كمحاولة المحاكمة أو التحقٌق مقتضٌات منها كثٌرة المتهم توقٌف إعادة المحكمة أو التحقٌق

محل مجهول أنه أو باألدلة العبث أو الشهود على التأثٌر  

 

 أو حٌاته ع الخشبٌه أو اإلجرامٌة المتهم خطورة أو المتهم هروب من التحقٌق سلطة وتخشً اإلقامة

 تعتبر للمتهم التوقٌف علة احساب حال وفً هذا. األسباب من ذلك وغٌر المجتمع أمن على تأثٌره

 حالة وفً. القضٌة نفس عن بها حلم العضوٌة مدة من تخصم حٌث األولى للمدة مكملة الثانٌة المدة

 دعوى فً عقوبات عدة بحقه صدر إذا خفاأل العقوٌة من تخصم التوقٌف مدة فإن العقوبات تعدد

 عند وتحتسب التوقٌف مدة من علٌه القبض بعد المستشفى تتماه التً المدة تعتبر الحال كذلك. واحدة

 فٌما التوقٌف وإعادة التوقٌف بشأن ٌثار أن ٌمكن الذي السؤال ولكن با المحكوم المدة من استقطاعها

 بري أنه ظهر ثم التوقٌف فً مدة قضى أنه أو الحكم مدة على تزٌد مدة التوقٌف و المتهم قضى لو

 المشرع أن القول ٌمكن ذلك على لإلجابة بالتعوٌض؟ المطالبة ٌستطٌع هل الشخص هذا ةمالته من

 بالتعوٌض الرجو بإمكانه القول ٌمكن ولكن سراحه؛ أطلق الذي المتهم بتعوٌض ٌسمح لم العراقً

 ٌستفٌد قد التعوٌض الحق ألن السهولة بهذه لٌس األمر فإن ذلك ومع توقٌفه فً سببا كان من على

 بٌن ٌحول قد التعوٌض إن ثم  كافٌةغٌر ضدهم المتوفرة األدلة تكون الذٌن المجرمٌن من الكثٌر منه

 فٌكونون مرتكبٌها ضد النتٌجة شبت لم التً الجرائم عن اإلخبار وبٌن المواطنٌن من العدٌد

 إلى تذهب التشرٌعات بعض هنالك آن غٌر العدالة خدمة هو هدفهم أن رغم تعوٌضهم عن مسؤولٌن

 بسبب أو جرٌمة وقوع عدم أو األدلة نقص سراحهم إطالق ٌتم الذٌن الموقوفٌن لبعض التعوٌض

 منح الدولة على فرض حٌنها ٦۱۹۰ عام تعدٌل فً الفرنسً الشرع إلٌه ذهب ما وهذا القاضً خطأ

 قانون وكذلك ذكرناها التً لألسباب سراحهم ٌطلق ثم ومن ٌوقفون الذٌن ألشخاص ل التعوٌض

 عام روما فً المنعقد العقوبات لقانون السادس الدولً المؤتمر ناقش وقد هذا. االتحادٌة ألمانٌا
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 الدولة مسؤولٌة تقرر توصٌة أصدرت وقد العدالة ضحاٌا تعوٌض فً الدولة مسؤولٌة مبدأ ٦۱٩۳

 تعسفٌا كان التوقٌف أن تبٌن إذا المتهم لصالح التوقٌف فً الظاهر عن



 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول المحاكمات الجزائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.م علي راضي 

 م.م ضياء عاتي
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 االستجواب

 

سماع اقوال المتهم ومناقشته تفصيلياً عن وقائع التهمة المسندة اليه ومجابهته بأالدلة 

يه من دفوع  لنفي تلك التهمة والبحث عن حقيقة الحادث وبيان درجة المختلفة وسماع مالد

م  االدلة قييمسؤولية المتهم فيها واثبات براءته من التهمة المسندة اليه وذلك عن طريق ت

 . المحيطة بالجريمة والظروف

ة لتي تهدف الى جمع االدلاالجراءات التحقيقية ااحد  المعنى يعتبر وان االستجواب بهذا

الدانة المتهم او الثبات براءته من خالل تعريف المتهم  بالتهمة المسندة اليه ومناقشته بها  

فسه بأنه اً على نفارا للتهمة الموجه اليه او اعترالتقديم مالديه من ادلة للدفاع عن نفسه انك

 . قام بارتكاب الجريمة

اجراءات التحقيقات اآلبتدائي يكمن في طبيعة  ان اهميه استجواب المتهم كأجراء من

االزدواجية حيث انه اتهام ودفاع في وقت واحد الن االستجواب يهدف الى الوصول الى 

 . الحقيقة فهو ال يهدف الى ادانة المتهم فقط

فالمتهم يستطيع ان يفند التهمة الموجهة اليه ان كان بريئا او يعترف بها ان كان مذنبا 

حقق ان اليكتفي باالعتراف عند االستجواب ان حدث بل البد من استكمال وان على الم

باً، كن اعترافه كاذكثير من االحيان يعترف المتهم ولاالجراءات التحقيقية االخرى الن 

لذلك فأن االعتراف او االنكار يدخالن في اطار االستجواب وعلى المحقق ان يعطي 

عن نفسه لذلك اليجوز استعمال اي وسيلة غير للمتهم الحرية الكافية في رد التهمة 

 مشروعة كالتعذيب الجسدي او التهديد او الوعيد للتأثير عليه النتزاع االعتراف منه

 

 :_مضمـون االسـتجواب*

إن أهم ما  يتميز به هذا اإلجراء أنه يتضمن مناقشة تفصيلية مع المتهم  ومواجهته   

موضعه يتمثل في أسئلة  المحقق وأجوبة  من  باألدلة القائمة ضده في الدعوى، أي أن

المتهم في شكل المحادثة بين الطرفين، فالمناقشة التفصيلية  تكون العنصر  الجوهري 

 .الذي ينفرد به االستجواب عن باقي إجراءات جمع األدلة

وعلى  هذا فاالستجواب يجب أن يتضمن عنصرين جوهرين حتى يمكن االعتراف  

بوجوده  وهما  المناقشة التفصيلية والمواجهة باألدلة، فإذا تخلف أحدهما أنها ركن  هام  
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،أصبح إجراء آخر ال يتمتع بالشكليات أو الضمانات. مع مالحظة أن صمت  المتهم  

التي توجه إليه أو يمتنع عن  مناقشتها ال  يؤثر على وعدم الرد على األسئلة أو األدلة 

صحة قيام االستجواب من الناحية القانونية، ويكون في  حكم  االستجواب المواجهة 

وإعادة تمثيل الجريمة بمعرفة المتهم وادالئه  بمعلوماته  أثناء ذلك وأخذه لمكان الحادث 

وطة عليه للتأكد من حقيقتها لحضور معاينة وتعليقه عليها وعرض  األشياء  المضب

سماع مالحظته عليها وتعرف الشهود  عليه،  كل هذه اإلجراءات تعتبر من قبيل و

 .االستجواب

 

 :_عرض العفو على المتهم اثناء استجوابه*

وقد ال تتوافر سوى قرائن بسيطة ضد بعض المتهمين ة ضقد تكون الجريمة غام

عن الجناة الحقيقين وادوارهم فيها ، فقد سمح  المشتركين بارتكابهما ، وبهدف الكشف

القانون لقاضي التحقيق ان يعرض العفو على اي متهم بعد استحصال موافقة محكمة 

الجنايات ألسباب يدونها في المحضر ، على ان تكون الجريمة من الجنايات ، وذلك بقصد 

امال بيانا صحيحا كالحصول على شهادته ضد مرتكبيها االخرين ، بشرط ان يقدم المتهم 

عنها ، فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في 

  الدعوى

اما استحقاق المتهم للعفو فيتوقف على صحة المعلومات التي قدمها في شهادته واكتمالها 

اهمية  ذي ، فإذا لم يقدم المتهم البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك بإخفائه عمدا اي امر

او بأدالئه بأقوال كاذبه يسقط حق العفو عنه بقرار من محكمة الجنايات ، وتتخذ ضده 

االجراءات عن الجريمة التي عرض عليه العفو  عنها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها 

 .. وتعد اقواله لتي ابداها دليال عليه

 لذي عرض للعفو عليه صحيحفاذا وجدت محكمة الجنايات ان البيان الذي ادلى به المتهم ا

وتجدر االشارة  وكامل تتقرر حينها وقف االجراءات القانونية ضده نهائيا واخالء سبيله

الى ان التطبيق العملي لهذه الوسيلة قليل بل نادر ، وهو ال يحصل اال في الجرائم الخطيرة 

 . والغامضة من الجنايات
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 جمهورية العراق                                             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

 اصول المحاكمات الجزائية

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

   ضياء عاتي م.م

  م.م علي راضي
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 ٩١ المحاضزة

 

 

 :التحقيق انتهاء بعذ الذعىي في التصزف

 

 افة وجدها فإن المتهم ضد المتوفرة األدلة ٌفحص أن التحقٌق انتهاء بعد التحقٌق قاضً على

 كافٌة غٌر األدلة أن وجد وإن. المختصة المحكمة على المتهم بإحالة قرارا ٌصدر ذلك عند لحاكمته

 ٌصدر ذلك عد موقوقا كان وإن حرا كان إن المتهم على واإلفراج الدعوى بغلق قرارا ٌصدر فإنه

 بٌنا کا التحقٌق قاضً دور وأن هذا أخرى جرٌمة بسبب موقوفا ٌكن لم ما فوًرا سبٌله بإخالء قراًرا

 مدى ومعرفة األدلة مناقشة ألن ٌناقشها أن دون القضٌة فً لدٌه المتوفرة األدلة فحص فً ٌنحصر

 ٌكون قراره فإن ذلك التحقٌق قاضً فعل وإن. الموضوع محكمة إلى ٌعود وتقدٌرها للحكم كفاٌتها

 إلٌها أشارت التحقٌق انتهاء بعد التحقٌق قاضً من تصدر التً القرارات إن) ۱( للنقض عرضة

 تباعا القرارات هذه بحث نتولى سوف لذلك الجزائٌة األصول من ۱۳۱ المادة

 

 نهائيا أو مؤقتة بصىرة الذعىي غلق:  اولا 

 

  .المتهم عن واإلفراج مؤقتا الدعوى غلق -أ

 كأن المتهم لمحاكمة كافٌة غٌر أمامه المعروضة األدلة أن وجد ما متى التحقٌق قاضً إن

 التحقٌق قاضً ٌصدر ذلك عند قرائن أو أخرى أدلة وجود وعدم معدومة أو ضعٌفة الشهادات تكون

 صدور تارٌخ من سنتٌن خالل ظهر فإذا مؤقتة بصورة الدعوى وغلق المتهم عن باإلفراج قرارا

 كافٌة األدلة هذه كانت ما متى التحقٌق فتح ٌجوز ذلك عند جدٌدة أدلة الدعوى وغلق اإلفراج قرار

 عند المدة  بمضً نهائٌا التحقٌق قاضً من الصادر اإلفراج قرار أصبح إذا وعلٌه. المتهم لمحاكمة

 التحقٌق إجراءات إلى بها العودة ٌجوز وال منقضٌة الجزائٌة الدعوى تعتبر ذلك

 

 . نهائٌا التحقٌق وغلق الشكوى رفض -ب
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 أن أو قانونا علٌها معاقب غٌر المتهم إلى المنسوبة الواقعة أن وجد ما متى التحقٌق قاضً إن

 ضد دعواه عن تنازل المشتكً وأن علٌه المجنً بشكوى فٌها الدعوى تحرك المرتكبة الجرٌمة

 ألنها فٌها الصلح ٌجوز الجرٌمة وأن. علٌه والمجنً المتهم بٌن تمت قد المصالحة أن أو المتهم

 لموافقة حاجة دون ٌتم فٌها الصلح أن كما بالغرامة أو فأقل سنة مدة بالحبس علٌها معاقب

 

 ٌكون كأن سنة صغر ب بسب قانونا مسؤول غٌر المتهم أن وجد القاضً أن أو المحكمة أو القاضً

 نهائٌا التحقٌق وغلق الشکوی رفض ٌقرر ذلك عند العمر من التاسعة سن دون

 

 

 .مؤقتاً  الدعوى غلق۔ ج

 

 قذر و قضاء الحادث أن وجد أو مجهول الفاعل ولكن علٌه معاقب الفعل أن التحقٌق قاضً وجد إذا

 أو وقدر قضاء ٌكن الحادث بأن تثبت أدلة ذلك بعد ظهرت فإن. مؤقتا الدعوى غلق ٌقرر ذلك عند

 بفتح قرارا التحقٌق قاضً ٌصدر ذلك عند المتهم لمحاكمة كافٌة األدلة وأن مجهوال بعد لم المتهم أن

 مجددا التحقٌق

 

 .المختصة المحكمة علً المتهم إحالة - ثانياا 

 

 بإحالة قرارا ٌصدر ذلك عند لمحاكمته تكفً المتهم ضد المتوفرة األدلة أن التحقٌق قاضً وجد إذا

 علٌها معقب كان إذا فٌها ٌنظر ذلك عند جنحة الجرٌمة كانت فإن المختصة المحكمة على المتهم

 الجنح محكمة على موجزة غٌر بدعوى المتهم ٌحال ذلك عند سنوات ثالث على تزٌد مدة بالحبس

 محكمة على المتهم بحال ذلك عند فأقل سنوات ثالثة مدة بالحبس علٌها معاقب الجرٌمة كانت وإن

 الجناٌات محكمة على المتهم ٌحال ذلك عند جناٌة الجرٌمة كانت إذا أما. موجزة بدعوى الجنح

 بدعوى الجنح محكمة على فٌها.  ٌحال المتهم فإن المخالفات لجرائم بالنسبة أما موجزة غٌر بدعوى

 وعمره إقامته ومحل وصناعته للمتهم الثالثً االسم ٌتضمن أن ٌجب اإلحالة قرار إن موجزة

 

 و علٌه المجنً واسم علٌها المنطبقة القانونٌة والمادة وقوعها وزمان ومكان إلٌه المنسوبة وجرٌمة

 ال قد حاالت الكهن أن كما  المحكمة وختم القاضً وتوقٌع اإلحالة قرار تارٌخ مع المتحصلة األدلة
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 القبض تعذر او بالحضور التكلٌف بورقة تبلغه رغم المحقق أو التحقٌق قاضً أمام المتهم ٌحضر

 أجاز الحالة هذه ففً أمواله حجز أو توقٌفه أو علٌه القبض بعد فر ولكنه علٌه القبض تم أو علٌه

 األدلة كانت ما متى المختصة المحكمة على المتهم بإحالة قرارا ٌصدر أن التحقٌق لقاضً القانون

 أخرى حاالت فً القانون أن غٌر. غٌابٌا محاكمته تجري ذلك وعند لمحاكمته كافٌة ضده المتوفرة

 فً المتهم ضد األدلة توفر ورغم

 

  بعد إال المحكمة على المتهم إحالة التحقٌق لقاضً ٌجٌز لم أنه إال ارتكابها إلٌه المنسوب الجرائم

 المختصة مختصة جهة من إذن على الحصول

 

 

 أو الوزارات الحكومة إهانة وجرائم الخارجً أو الداخلً الدولة بأمن الماسة للجرائم بالنسبة-۱ 

 أو الدولٌة المنظمات أو األج الدول أو علمها أو الدولة شعار أو المسلحة القوات أو النٌابٌة الهٌئات

 مع أجري قد التحقٌق أن رغم الجرائم هذه جمٌع فً الوطنً شعارها أو علمها أو مثلٌها أو رؤسائها

 من بدل إال المختصة المحكمة على الته إحالة فً التحقٌق لقاضً ٌجٌز ال القانون أن إال المتهم

 خارح المرتكبة لجرائم ل بالنسبة الحال وكذلك العدل وزٌر

 

  .العراق فً علٌها معاقب كان ما متى العراق

 

 لم القانون فإن بسها أو وظٌفتهم لواجبات تأدٌتهم أثناء الموظفٌن قبل من المرتكبة للجرائم بالنسبة -۲

 له التابع الوزٌر من بإذن إال المختصة الجزاء محكمة على المتهم إحالة فً التحقٌق لقاضً ٌجٌر

 بموجب علٌها المعاقب المخالفات عدا فٌما األمر هذا طبقا.  القضٌة تلك فً المتهم الموظف ذلك

 ۱۷۹۱ لسنة ۴4 رقم المرور قانون

 

 أو اإلخبار عن االحجام أو الكاذٌة األخبار أو الكاذب الٌمٌن أو الزور کشهادة للجراثم بالنسبة-۳

 اال الجرائم هذه من جرٌمة أٌة فً المتهم إحالة حٌز له القانون فإن صحٌحة غٌر معلومات اإلدالء

 لها تبع عامة خدمة مکن أمام أو أمامها الجرٌمة هذه وقعت التً الحاكمٌة أو المحكمة من بإذن

 أٌام ثالثة مدة خالل التمٌٌز محكمة لدى فٌه التمعن قبل عدمة أو باإلذن المحكمة قرار وٌكون
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 ممارسة الدعوى أطراف مصلحة دي لكل وٌكون عدمه أو اإلذن لصدور التالً الٌوم من اعتبارا

 كان ما متى عدمه أو اإلذن أن غٌر الطرٌق هذا

 

 ٌصدرها التً القرارات وأن هذا. فٌه الطعن ٌجوز وال باتاً  ٌكون ذلك عند التمٌٌز محكمة من صادر

 بكفالة المتهم سبٌل وإخالء التوقٌف تمدٌد و والتوقٌف كالقٌض التحقٌق مرحلة أثناء التحقٌق قاضً

 أو الدعوى غلق أو اإلفراج قرار أو رفضها أو المصالحة كقول النهائٌة القرارات وكذلك بدونها أو

 أو العام االدعاء أو المتهم قبل من فٌها الطعن ٌجوز القرارات هذه كل اإلحالة عدم أو اإلحالة قرار

 أن كما. ٌزٌة التمً بصفتها الجناٌات محكمة أمام الطعن وٌكون الدعوى فً العالقة أطراف من أي

 الشكوى برفض القرار أكان سواء ٌتخذها التً بالقرارات العام االدعاء بحر آن التحقٌق قاضً على

  الدعوى وغلق

 

 المختصة المحكمة على المتهم بإحالة القرار أو الدعوى وغلق باإلفراج القرار أو نهائٌاً 

 

  .المتعذدة الجزائم في المتهم ضذ المتخذة اإلجزاءات-ثالثاا 

 عدة رغم واحدة بدعوى المتهم ضد اإلجراءات تتخذ التً األحوال بعض القانون بٌن د ارتكابه

 ضد اإلجراءات مخزن واجهة ٌهشم كمن واحد فعل عن ناتجة الجرائم تلك كانت ما متى جرائم

 بدعوى المتهم تتخذ الحالة هذه ففً المارة بعض وتصٌب الزجاج شظاٌا تتطاٌر ذلك ونتٌجة بحجر

 بٌنها ٌجمع مرتبطة أفعال عن نه المتهم ارتكبها التً الجرائم كانت إذا فٌما الحال وكذلك واحدة

 القتل جرٌمة فً استعمله الذي السالح لشراء الزم ال المال توفٌر لغرض ٌسرق كمن واحد غرض

 المتهم نفس قبل من المرتكبة الجرائم كانت إذا فٌما كذلك أعدائه أحد ٌدهس سٌارة ٌسرق لمن أو

 عدة الشخص نفس ٌسرق كمن مختلفة أزمان فً كانت ولو حتى علٌه المجنً نفس على وواقعة

 الحال كذلك مختلفة أزمنة وفً مرات عدة المالك نفس دار ٌحرق أو مختلفة أزمان فً ولكن مرات

 خالل متعددٌن علٌهم مجنً على واحد نوع من جرائم عدة ارتكب إذا واحدة بدعوى المتهم ٌحال

 عمر دار ٌسرق کمن دعوى كل فً جرائم ثالثة على الجرائم هذه عدد ٌزٌد ال أن بشرط واحدة سنة

 هذه ولكن مختلفة أوقات وفً أشخاص ثالثة على بالضرب ٌعتدي كان أو. محمد ودار زٌد ودار

 خالل وقعت االعتداءات

 ذلك على أجاب قد القانون أن. واحد نوع من المرتكبة الجرائم هذه أن معرفة كٌفٌة أما واحد سنة

 مادة  وبمقتضی العقاب من واحد بنوع علٌها معاقب كان إذا واحد نوع من الجرائم تعتبر بالقول

 التعدد هذا فإن إلٌها أشرنا والتً المرتكبة الجرائم فً المتهمون تعدد وإذا هذا واحد قانون من واحدة
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 تلك فً شركاء أو فاعلٌن أكانوا سواء واحدة بدعوى لمتهمونا هوالء   مٌحال حٌث شٌا ٌغٌر ال

 مالجرائ
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 :  خ           �              أ   ع

 

 المحاكم أنواع على منه الثانً الباب فً 0۱۹۱ لسنة(  061)  رقم القضائً التنظٌم قانون جاء

 :ٌلً كما المحاكم أنواع بأن منه، 00 المادة فً وبٌن واختصاصاتها

 

 التمٌٌز محكمة -

 

 .االستئناف محكمة -۲

 

 .البداءة الى محاكم -3

 

 رقم القانون بموجب المحاكم من النوع هذا إلغاء تم وقد. اإلدارٌة المحاكم - 4

 ۲113 عام بعد مجددا   بها العمل تم وقد.  0۱۱۱ لسنة ۲1

 

 .الشخصٌة األحوال محاكم -5

 

 .الجناٌات محاكم -

 

 الجنح محاكم -۹

 



 .األحداث محاكم -۱

 

 .العمل محاكم -۱

 

 .التحقٌق محاكم -01

 

 النظام علٌها ٌنص التً المحـاكم أنواع من نوع هً الجزائٌة المحاكم بأن لنا ٌتبٌن هذا ومن

 فً نمهد أن ودرجاتها المحاكم هذه أنواع تفصٌل فً ندخل أن قبل ونود العراق فً القضائً

 .العراق فً الجزائً القضاء نظام ممٌزات على الكالم

 :منها ممٌزات بعدة العراقً الجزائً القضاء النظام ٌتمٌز 

 

 أن هو العراقً القضائً النظام تمٌزات أولى إن المحاكم أنواع من نوع الجزائً القضاء – 0

 بأن ٌقرر الذي المصري النظام بعكس المتعددة المحاكم أنواع می نوعا تعتبر. الجزائٌة المحاكم

 المدنٌة، الدعاوى فً وتقضً مدنٌة رئٌسٌن، نوعٌن من تشكل الفضائً نظام فً المحاكم

 وجزائٌة

 الجنائٌة التعاون فً وتفضً

 

 كالقضاء أنه هو العراقً القضاء نظام فً آخر تمٌز و الجزائً القضاء تخصص عدم -۲

 نظام ٌعرف لم العربٌة البلدان قضاء وأغلب واألمرٌكً واإلنجلٌزي والفرنسً مصريال

 قد ٌعٌن الذي فالقاضً. األخرى المحاكم أنواع عن استقالله وضرورة الجنائً الفضاء تخصص

 فً عضو أو جنح، قاضً بصفة ٌجلس الشخصٌة واألحوال البداءة قضاٌا فً النظر مجلس

 القضائً التنظٌم قانون من(  35، 33 ، ۲۱ ، 3»  المواد ذلك قررت وقد الجناٌات، محكمة

 نوابه أحد أو االستئناف حكمة رئٌس برئاسة قضاة ثالثة من الجناٌات محاكم تشكٌل فأجازت

 عضوا بداءة محكمة قاضً كل ٌكون أن ٌجوز وكذلك لها، المعٌنة الجزائٌة الدعاوى فً للنظر

 ٌعٌن لم إن منطقته فً الجنح محكمة قاضً البداءة محكمة قاضً وٌكون الجناٌات، محكمة فً

 من قاضً أي الوظٌفة هذه ٌعٌن حٌث التحقٌق قضاة فً الحال وكذلك فٌها، مختص قاضً

 قاضً ٌعٌن لم إن الفضاء، فً البداءة قاضً بٌد التحقٌق تولى اي بهار وقد. االستثنافٌة المنطقة

 المدرسة تشترطه گما الجنائٌة بالقضاٌا تختص قاضً هناك فلٌس ذلك وعلى خاص تحقٌق

 فٌها تخصص من إال الجزائٌة القضاٌا فً النظر جواز عدم أوجبت والتً الوضعٌة، اإلٌطالٌة



 فً التخصص نظام جزئٌة وبصورة القضائى نظامنا قبل وقد األحداث محاكمة فً التخصص

 أتم من وهو الحدث محاكمة جواز عدم وأوجب األحداث، قانون شرع عندما وذلك المحاكمة

 متخصص و األحداث بمحاكمة خبرة له قاضً أمام إال عشرة، الثامنة ٌتم ولم عمره من التاسعة

 النفس وعلم التربٌة علم فً المختصٌن الموظفٌن من جماعة وهم المحكمٌن وباشتراك. فٌها

 مكتب إشراك ضرورة كذلك وأجاز النساء، أو الرجال من اثنٌن عن عددهم ٌقل وال الجنائً،

 البحث إجراء طلب التحقٌق قاضً على وأوجب الحدث، مع التحقٌق عند االجتماعٌة الخدمة

 مع ـة،المحاكم فً االجتماعً الباحث حضور وضرورة. السلوك مراقب قبل من االجتماعً

 ٌأخذ طبٌعة اقتضتها. أخرى وإجراءات الحدث، مع اتخاذه باٌری مفصل التقرٌر تقدٌمه وجوب

 المخالفات کمحكمة خطورتها، ناحٌة من تبّعالها المحاكم وبشكل للجرائم، التقلٌدي بالتقسٌم

 وغٌرها والسوري والمصري الفرنسً القانون فعل کا للجنح الجنح ومحـاكم المخالفات لجرائم

 .القوانٌن من

 

 .حٌنها فً عنها نتكلم األحداث، محاكمة فً التخصص

 

 العراقً القضائً النظام فً الثالث والمٌز االعتٌادي الجرائم تقسٌم حسب المحاكم تقسٌم عدم -3

 لم فإنه المحاكم صنف حٌنها أنه، هو

 

 من وغٌرها والسوري والمصري الفرنسً القانون خصص فقد الجناٌات أما

 

 هو منفرد وقاض األحٌان، أغلب فً قضاة ثالثة من تشكل لها محاكم كاللٌبً، األخرى القوانٌن

  الجناٌات فً للنظر الجناٌات محكمة هٌئة إلى باإلضافة المصري القانون فً الفرد المستشار

 

 

 

 : القضاة وهٌئة الفرد القاضً بٌن الجمع-4

 المخالفات جرائم فً للنظر »المنفرد القاضً« بفكرة أخذ قد العراقً القانون إن

 

 والغرامة والبسٌط الشدٌد الحبس ىعل تقتصر ٌصدرها التً والعقوبات، والجنح،

 



 ال أن على «قضاة هٌئة بطرٌقة وأخذ. والرد والتعوٌض الفرعٌة والعقوبات أصلٌة، کعقوبات

 أو اإلعدام هً تنظرها، التً للجرائم العقوبات وتكون( الجناٌات فً للنظر ثالثة عن عددهم ٌقل

 المؤبد، السجن

 

 .والرد والتعوٌض الفرعٌة والعقوبات والحبس المؤقت وسجن

 

 الشرٌعة بها أخذت التً المنفرد القاضً بٌد كال القضاء حصر فكرة عن المشرع خرج وبذلك

 من باإلعدام علٌها المعاقب الجناٌات محاكمة جواز على سارت فقد انكلترا وكذلك اإلسالمٌة،

 فً للنظر قضاة هٌئة تشكٌل ضرورة على نص فقد الفرنسً القانون أما. واحد قاضً قبل

 الشرطة محكمة فً الحال هو كما المخالفات قضاٌا فً للنظر واحد وقاض والجنح، الجناٌات

 كذلك مختلط بنظام أخذ قد المصرى والقانون البسٌطة

 

 :القضاة لغٌر الجنائً القضاء سلطة تحوٌل-5

 

 القضاء، رجال غٌر من األحكام بعض إصدار إناطة جواز البارزة القضائً نظامنا معالم ومن

 مدراء و مقامٌٌن والقائم المحافظٌن اإلدارة، رجال بتخوٌل وذلك. الممتهنٌن القضاة غٌر من أي

 الثورة قٌادة مجلس من ٌصدر بقرار جزاء قاضً صالحٌة الموظفٌن من وغٌرهم النواحً

 على بناء(. حالٌا   االعلى القضاء مجلس من ٌصدر)العدل وزٌر من ٌصدر بقرار أو(  سابقا  )

 القوانٌن فً علٌها المنصوص الجزائٌة السلطات مارسة لم المختص الوزٌر من اقتراح

 

 

 القضائٌة الصالحٌات مختلف بٌن الجمع جواز -6

 

 جمع جواز وهر الجزائٌة المحاكم تشكٌل فً العراقً القضائً للنظام ممٌزا ٌعتبر قد آخر وأمر

 - األخرى بالواجبات ٌقوم من وجود وعدم الضرورة وبحكم الوقت ولبعض – ٌدٌه فً القاضً

 الجمع وتحرٌم الجنائٌة، اإلجراءات لقواعد ذلك المخالفة بٌنها الجمع عدم ٌجب سلطات عدة بٌن

 البالد قوانٌن وأغلب واللبنانً والسوري والفرنسی، المـصري، كالقانون القوانٌن أغلب فً بٌنها

. الخاصة الحاالت بعض وفً تقبله فإنها إنجلترا عدا. الحاضر الوقت فً واألجنبٌة العربٌة

 الطعن وهٌئات والحكم التحقٌق سلطة بٌن الحاضر الوقت فً الجمع أجاز قد العراقً فالقانون

 والمتناقضة المختلفة الصالحٌات بٌن الجمع منع الالزم من كان بٌنا والقرارات، األحكام فً



(. مشروعٌته وعدم بل االجراء بذلك االعتداد وعدم البطالن، ٌوجب أمر جمعها واعتبار أحٌانا

 بعض فً ومتداخلة واألحكام النصوص ومتشعبة متعددة الجزائٌة المحاكم كانت ولما

 عن األول الفصل فً تبحث حٌث واف بتفصٌل شرحها الضروري من كان لذا االختصاصات،

 فً االختصاص موضوع عن سنبحث الثانً الفصل وفً والعادٌة االستثنائٌة الجزائٌة المحاكم

 ذلك شروط و أخرى إلى محكمة من ونقلها الجزائٌة الدعوى



 الفصل الثاني

 االختصاص ونقل الدعوى

االختصاص :المبحث األول  

يعرف االختصاص عموماً بأنه مدى السلطة التي خولها القانون لجهة أو محكمة. والحكومة ال يجوز لها 

النظر في قضية قدمت إليها إذا لم تكن هذه القضية داخلة في اختصاصها، وكذلك ال يجوز للمحكمة أن 

تتنازع محكمتان على  ااختصها القانون بها، والتنازع على االختصاص قد يكون إيجابياً حينه یترفض دعو

النظر في قضية معينة، وقد يكون االختصاص المتنازع فيه سلبياً حينما ترفض كل محكمة النظر في قضية 

.یمقدمة إليها باعتبار أن القضية تعود إلى المحكمة األخر . 

الختصاص قد يتعلق بوالية القضاء وهو ما نسميه باالختصاص الوظيفي :وااالختصاص الوظيفي -1 -١

من قانون (  ١۲( من قانون التنظيم القضائي والمادة ) ٥٣_١١ذلك االختصاص الذي نصت عليه المواد )

المرافعات المدنية النافذ التي اعتبرت أن والية المحاكم المدنية في العراق تسري على جميع األشخاص 

والمعنوية بها في ذلك الحكومة. وأن تختص هذه المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إال الطبيعية 

ما استثني بنص خاص. وبموجب قانون المرافعات المدنية ينظر في الدعاوى المدنية التي تخرج عن 

في الجرائم، وخاصية. هي التي تنظر  ةاختصاص المحاكم الجزائية. ومحاكم الجزاء من عادية واستثنائي

وفي الدعوى المدنية، عن الضرر الناشئ عن الجريمة، وإن قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الذي 

يحدد سلطة المحاكم الجزائية ونوع الجرائم واألشخاص الذين يحاكمون أمامها. وهذا النوع من االختصاص 

رد الدعوى من نفسها إن ظهر لها عدم يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحاكم كافة أن تلتزم به وأن ت

  .اختصاصها لعدم واليتها

على االختصاص الوظيفي يرد في كل مرحلة من مراحل الدعوى العامة وتطبيقاً لذلك فقد  واالعتراض

امتنعت المحكمة الكبرى ، لمنطقة الرصافة األولى بصفتها التمييزية عن تصديق قرار  حاکم جزاء المرور 

عليه الثاني بدفع  محكوماج عن أحد المتهمين في قضية، وألزمه بالتكافل والتضامن مع الحينما قرر اإلفر

التعويض إن  یكتعويض إلى المشتكي، وعللت قرارها بعدم جواز نظر حاكم الجزاء بدعو ناريد ١٤١مبلغ 

عوى تبعية، قرر اإلفراج عن المتهم، وإن الدعوى المدنية التي يجوز أن تنظر من قبل محاكم الجزاء هي د

وقد انتهت عالقة التبعية باإلفراج عن المتهم ا. . . وما كان لمحكمة الجزاء أن تنظر أية دعوى مدنية وإن 

تفرعت من الجريمة ونشأت بسبب ارتكابها فعالً ضاراً وعمال غير مشروع يلتزم و فاعله بنعريف 

المحكمة مع مباشرة هذه الدعوى  األضرار الناجمة عنه وعند الرجوع إلى هذه النصوص تجد أن اختصاص

عقوبات إذ قالت... أن تلزم المتهم ... إلخ، وال يجوز  ٥١بذلك المادة  حتيقتصر على المتهم وحده کما صر

التوسع في تأويل هذا النص وتفسيره لمن يمكن أن يسأل بالتعويض.. وقد أصدرت المحكمة هذا القرار أبقاء 

لعام ومن حق القانونباعتباره، أن االختصاص من النظام ا  . 

عدم  ٥٣١۲ -۸-٥۳قررت محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة الرصافة ببغداد بصفتها التمييزية بتاريخ  وقد

من قانون السالمة الوطنية ال  ۲اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر قضية أودعت إليها بداعي أن المادة 

 تشملها، وأن القضية من

واعد االختصاص من النظام العامالمحاكم العادية، وإن ق اختصاص .  



:االختصاص الموضوعي أو النوعي-2  

بتحديد المحكمة المختصة في نظام قضائي واحد كأختصاص محكمة الجنح بين المحاكم الجزائية  ويتعلق

العادية، أو اختصاص محكمة الثورة بين المحاكم االستثنائية، أو اختصاص إحداهما في النظام القضائي 

عراقي وهو من النظام العام. ويثار في كل مرحلة، وقد تثيره المحكمة من نفسهاالجزائي ال .  

االختصاص الموضوعي او النوعي: -3  

بهذا النوع من االختصاص، هو تحديد سلطة المحكمة بالنظر للحدود ويراد  

التي تحدد المنطقة القضائية الخاصة بها. وهذا النوع من االختصاص لصالح اإلدراية  

وال يثار إال في أول مرحلة من المحاكمة، وال يجوز وللمحكمة أن تثيره إن رضي به أصحاب  مينالمتخاص

  .العالقة، ألنه ليس من النظام العام

٤_ إن اختصاص بصورة عامة في اإلجراءات الجنائية قد يكون  :االختصاص في اإلجراءات الجنائية-٤ 

ن ناحية المكان الذي وقعت فيه الجريمة ومحل إقامة أو بنوع الجريمة المرتكبة، أو م المتهم، متعلقا بشخص

المتهم، أو مكان إلقاء القبض عليه، وفيما يلي سنتكلم عن كل نوع من أنواع االختصاص المذكورة وبصورة 

 .مختصرة



 أوال: االختصاص من حيث األشخاص

ومؤدى هذا النوع من االختصاص هو أن لكل دولة الحق في أن تحاكم کل شخص يرتكب الجريمة في 
األجنبي والوطني عن كل جريمة إقليمها أما محاكمها المختصة، ولكن هذه الناحية وهي جواز محاكمة 

اعد في القانون الداخلي يرتكبها داخل اإلقليم، قد يرد عليها بعض االستثناءات، وقد يكون مرد االستثناء قو 
والحكام والقضاة ال يخضعون  بعض األشخاص للمحاكمة أما محاكم الجزاء. فالموظفين مثلا  تمنع خضوع

 -المواطنين، وإنما يجب اتخاذ اإلجراءات التي نصت عليها بعض القوانين  للقضاء الجنائي العادي كباقي
 يشملهم االختصاص العام الجزائي

ء على هذه الحالة بموجب قواعد القانون الدولي العام أو االتفاقيات الدولية، فيخرج بموجبها وقد يرد االستثنا
ة في اإلقليم، كرؤساء الدول األجنبية ورؤساء الهيئات صض األشخاص من نطاق المحاكم المختبع

مالدولي العا لقانون نون بموجب اثمن يست أولئكالدبلوماسية وزوجاتهم وعائلتهم وأفراد القوات األجنبية وغير   

 نص دستوري، أو بموجب أحكام استثنائية وردت بقانون استثنائي من ذلك مثلا  ءاالستثناوقد يكون مرد 
استثناء أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس وأعضاء المجلس الوطني من 

ة خاصة بموجب قانون خاص عن أعمال مناصبهم أمام محكم محاكمتهمالمحاكمة أمام المحاكم العادية و 
.من الدستور المؤقت الحالي 95/59/ ۸۳إن كانت من جرائم المواد  . 

و محاكم األحداث ال تحاكم إال األحداث وال تطبق عليهم إال قانون األحداث يضاف إلى ذلك استثناء رجال 
انت خاصة بواجباتهم العسكرية الجيش إن كانت الجريمة مرتكبة من قبل عسكري ضد عسكري آخر أو ك

المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري والتي يحاكمون عنها أمام المحاكم العسكرية. وكذلك الحال 
فيما يتعلق بمنتسبي خدمة الشرطة أو األمن أو الجنسية وقوة حرس الحدود فإنهم يحاكمون أمام المحاكم 

وبات العسكري، والقوانين المرعية األخرى. وكذلك الجرائم التي العسكرية وفق األصول العسكرية وقانون العق
من المادة الثامنة المعدلة من قانون معاقبة المتآمرين، أو المادة التاسعة من قانون (  ۲نصت عليها الفقرة ) 

من أو الجرائم التي يرى رئيس الوزراء ضرورة نظرها ». السلمة الوطنية المعدل المعطلة في الوقت الحاضر
قبل محكمة الثورة او من قبل محاكم أمن الدولة العطلة حالياا والتي تخرج عادة عن نطاق المحاكمة الجزائية 

 العادية كمحاكم الجنايات او محاكم الجنح

 



واالختصاص من حيث الشخص يعتبر كذلك من النظام العام فل تجوز مخالفته ويمكن أيضا االعتراض 
الدعوى العامة. وال يجوز للخصوم االتفاق على عكسه، وعلى المحكمة أن عليه في كل مرحلة من مراحل 

 تدقه ولو لم يطلب ذلك من قبل الخصوم

: االختصاص من حيث نوع الجريمةثانيا     

ة عامة إن بعض المحاكم تختص بالجنايات والبعض اآلخر بالجنح والقسم الثالث بالمخالفات وذلك بصور 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبصورة خاصة قد يجيز القانون لبعض المحاكم أن «  ۸۸۳المادة »

المارة  ۸۸۳أ من المادة «ح، أو الجنح والمخالفات الفقرة نمن أنواع الجرائم كالجنايات والجتحكم في نوعين 
اع الجرائم الجنايات والجنح والمخالفات الذكر أو قد يسمح القانون لبعض المحاكم بأن تحكم في جميع أنو 

من قانون األصول الجزائية البغدادي الملغية. (  ۸۸الملغية، والمادة )  ۸۳۸۸من ذلك سنة  55المادة 
وكذلك المحاكم االستثنائية كمحاكم أمن الدولة، أو محكمة الثورة أو المحكمة العسكرية للطوارئ، فقد يعهد 

وخصوصا الجنايات المهمة الواردة في األبواب األول والثاني والثالث من  إليها النظر في بعض الجرائم
المضرة بأمن الدولة من الداخل او الخارج أو تلك التي ترد في  كالجرائمالكتاب الثاني من قانون العقوبات 

أو  قوانين أخرى خاصة. لذا فإن نوع الجريمة هو الذي يحدد اختصاصها، أو صدور قرار من رئيس الوزراء
.من يخوله القانون االستثنائي ذلك ويسمي البعض هذا النوع من االختصاص باالختصاص المادي . 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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 الثالثة المحاضرة

 

 العامة الدعوى فً النظر عن وردهم القضاة منع

 :العراق فً ومخاصمتهم

 

«  ٤٨٢»  المادة إن من العدٌد الحكام منع تستوجب التً الحاالت من

 بما جـاءت قـد كانت الملغى، البغدادي الجزائٌة األصول قانون من

 الجزائٌة القضاٌا فً الفصل عن وردهم «القضاة» الحكام منع ٌفٌد

 من العدٌد  من فقط حالتٌن على نصت إذ جدا قلٌلة حـاالت فً ولكـن

 القضاٌا فً النظر من «القضاة» الحكام منع تستوجب التً الحاالت

 :هنا الحالتان مخاصمتهم أو ردهم

 

 

 

  .القضٌة فً خصماا  «القاضً» الحاكم ٌكون أن - أوالا 

 .فٌها شخصً صالح له ٌكون أن – ثانٌا

 

 وال القـضٌة، تلـك فً الـفـصـل عـن ٌتنحـى أن علٌه فإن ذلك وبموجب

 ٌكون أن من ٌمتنع أن أٌضا وعلٌه. كذلك المحكمة على بإحالتها ٌقـوم

 رئٌس رضً إذا إال «الجناٌات محكمة» الكبرى المحكمة فً عضوا



3 
 

 قضٌة فً للفصل ٌجلس ال أن علٌه ٌجب وكذلك الكبرى، المحكمة

 محكمة فً أعاله المذكورتٌن الحالتٌن إحدى فٌها توفرت

. ذلك على التمٌٌز محكمة رئٌس وافق إذا إال رئٌسها هو ٌكون جناٌات

 عـلى التمٌٌـز محكمة رئٌس أو الجناٌات محكمة رئٌس رضاء أمر إن

 الدعوى فً فٌها شخصً صالح له الذي أو الخصم القـاضً اشـتراك

 عـدم وٌجـب مستساغ غٌر أمر فٌهـا، ٌفـصـل أن الخصومة، ثبوت أو

 الشخصً الـدافع تـوفر أو الخصومة وجـود مجـرد ألن استعماله،

 بصرف المحاكم فً المفروض الحٌاد وانتقاء التحٌز إلى سٌؤدي

 نسمٌه ما منها ٌستثنى قد المادة هذه ولكن وعدمه، الرضـا عـن النظر

 أو المحكمة ضد ارتكبت إن الجرٌمـة أن حٌث ،(الجلسات بجرائم

 نجوزان وحرمتهـا المحكمـة هٌبـة فـإن بواجباتـه، قٌامه أثناء القاضً

 هـذه ألن القاضً، نفس قبل ومن الجرٌمة ارتكب من على الحكم

 الدقٌق بالمعنى فٌها خصها القاضً ٌعتبر أن من بعٌـدة الجرٌمـة

 تتعلق ألنها شخصٌا، صـالحا لـه أن كذلك ٌعتبر وال للخصومة،

 هٌبتـه أو القـاضً بـشخص ال وحرمتـه، وهٌبتـه القـضاء بوظٌفـة

 ٌعتبر ال القاضً بأن فأوضحت جاءت المادة هذه بأن علما الفردٌة،

 جاءت قد العالقة كانت إن فٌها شخص صالح ذا أو القضٌة فً خصها

 القانونٌة اإلجراءات باتخاذ ٌأذن الذي فالقاضً فقط، الوظٌفة بسبب

 حٌـنها ٌحاكمـه أن لـه ٌجوز زور، بشهادة أمامه شهد شاهد ضد

 فـإن وكـذلك المختصة الجهة من القضٌة إلٌه وتقدم جنح قاضً ٌكون

 أن له ٌجوز بداءة محكمة كقاضً علٌه اعتدى الذي القـاضً شـخـص

 قاضً وأن. للجنح قاضٌا ذلك بعـد أصـبح إن علٌه، اعتدى من ٌحاكم

 ارتكاب مـكـان عـاٌـن أو المـتهم بـحـق اإلجراءات اتخذ إن التحقٌق

 إجراءاتـه فإن المختصة المحكمة إلى اإلحالة بإجراء قام أو الجرٌمة

 قدمت إن الجزائٌة الدعوي فً النظر حق من تمنعه ال المـتهم ضـد

 لمحكمة رئٌسا أو عضوا أو الجـنح محـاكـم فً قـاضً بـصـفته إلٌه
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 قـام إن القـاضً اشتراط جواز من ذكرناه ما أن ومفهوم الجناٌات

 نفـس فً بالفصل اإلحالة أو االبتدائً التحقٌق فً اإلجراءات باتخاذ

 البغدادي الجزائٌة األصول من ، ٤٨٢٢ المادة فً والـواردة القـضٌة

 والمصري الفرنسً القانون منعه أمر الملغً،

 النظـام مـن أخـذت التً القوانٌن وأغلب واللبنانً والسوري واللٌبً

 من فٌها لما آنفا، ذكرناها التً النصوص بصرٌح وذلـك الفرنسً،

 ،( ٤٢٢)  المادة على الكالم حٌن شرحناهـا أن سـبق وعٌـوب مأخذ

 أصـول قـانـون عـن امـا المصري، اإلجراءات قانون من وغٌرها

 رد موضـوع إلى نهائٌا ٌتطـرق لم فإنه الحالً، الجزائٌة المحاكمات

 أجازهـا فقد الدعوى نقل حالة عدا منهم، الشكوى إلى وال القـضـاة

 إلى تحٌزه أو للقاضً زحـٌـا عـدم منهـا ٌكـون قـد كثـٌـرة ألسباب

 المحاكمات أصول قانون من(  ٢٢٤)المادة. أخرى دون جهة

 المرافعات قانون أحكام إلى الرجوع فٌجب ذلك وعلى الجزائٌـة

 المرافعات قوانٌن لكافة المرجع باعتبـاره حالٌا النافذ المدنٌة

 فً مـنهم والـشـكـوى القـضـاة رد أحكـام تطبٌـق بغٌة واإلجراءات

«  المدنٌة المرافعات قانون من األولى المادة» الجزائٌة القضاٌا

 .منه ٢٦٤ - ٢٢٥ المواد الحـالً القضائً التنظٌم وقانون

 

 المرافعات وقانون القضائً التنظٌم قانون مواد فإن ولهذا

 رد أو منع موضوع فً إلٌها، ٌحتكم التً هً النافذ المدنٌة

 محكمة وأعـضـاء رئٌس أو الجـنـح حـاكـمم فً القـضاة

 أن ٌجـب هؤالء جمٌع أن إذ)"( الخبراء إلٌها ٌضاف الجناٌات،

 .المتهم مع أو ضد جماواالند التحٌز فكرة عن بعٌـدٌن ٌكـونـوا



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  محاكمات جزائٌةاصول 
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 القـاضً الحـاكم،» منع بوجوب جاءت مدنٌةال المرافعات قانون من(  ١٩)  المادة إن

 هذه كذلك ومنعت الجنح، كقاضً المنفردٌن، القضاة من كان إن الدعوى نظر من

 مـن عـضـو وكل الجناٌات محكمة فرئٌس. المحاكم هٌئات أعضاء القضاة المان

 القـاضً كـان إن الجناٌـات محكمـة فً االشتراك علٌهم ٌمتنع اآلخرٌن الهٌن أعـضاء

 لـذلك صـهـا كـان أو الرابعـة الدرجة إلى الخصوم ألحد قرٌبا أو زوجا المنة عـضو أو

 حتى الخـصم

 الدرجـة أدخلـت قـد الفقـرة وبهذه المذكورة المادة بأن العلم مع كذلك، الرابعة الدرجة

 وٌمكـن العضو أو القاضً امتناع ٌتناولها التً الدرجات من باعتبارها الرابعة،

 القرابة أحكام لتفسٌر العراقً المدنً القانون من«  ٩١»  المادة إلى الرجـوع

 بٌن ما الرابطة وهً الحواشً وقرابة والفروع، األصول بٌن الصلة وهً المباشرة

 أن ذلك إلى ٌضاف لآلخر، فرعا أحدهم ٌكون أن دون مشترك أصل ٌجمعهم أشخاص

( لآلخر بالنسبة والدرجة القرابة نفس فً القانون ٌعتـبره الـزوجٌن أحـد أقـارب

 والنـسب. اآلخـر للزوج صهرا الزوجٌن من كـل ٌـصبح أن المصاهرة على وٌترتب

 الزوجٌن أقارب إلى ٌتعدى وال اآلخر للزوج بالنسبة زوج كـل أقـارب عـلى مقـصـور

 هناك ٌكن لم وإن لنفسه، الحاكم من ٌحصل أن ٌجـب الـرد فـإن الفقرة هذه وبموجب

 أن أو الدعوى فً ٌنظر أن من القاضً فٌمنع ٌأتً نفسه واألمر(.  ٩ ف) بذلك طلب

 أو ألزواجهم أو الهٌئة فً العضو أو القاضً لنفس كان إذا الهٌئة فً كعـضـو ٌشترك

 أو الرضاء فعدم الحقٌقٌة، بالخصومة إال ٌعتد وال خصومة، أبوٌه ألحـد أو ألوالدهم

 تعتـبـر ال الـدعوى أطـراف وأحـد القـاضً بٌن موجودة كانت إن االستساغة عـدم

 لم أنها أي باقٌة تكون أن ٌجب الخصومة هذه فإن ذلك إلى باإلضافة الـغـرض، لهـذا
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 القاضً جهة من الخصومة تكون ال وقد قانونٌة إجراءات بموجبها حصلت وقد تنته

 أحد أو وزوجته

 

 

  به المتعلقة القانونٌة واالحكام الدعوى نظر عن القاضً منع اسباب بٌن/ س

 الى قرٌب الدعوى اطراف احد كان او الدعوى اطراف الحد زوجا القاضً كان اذا.1

 زوجة والى ا الرابعة الدرجة حتى القاضً

 قرٌب الدعوى اطراف احد ٌكون وان ا الدعوى اطراف الحد صهرا ال ٌكون ان.2

 الرابعة الدرجة الى القاضً اصهار الحد

 هذه تكون ان على الدعوى اطراف احد مع خصومة زوجة او للقاضً كان اذا .3

 وغٌر باقٌة تكون ان وعلى االستساغة عدم لمجرد ولٌس وفعلٌة حقٌقٌة الخصومة

 منتهٌة

 على وصٌا او قٌما او ولٌا او عنها وكٌال او الشركة فً مساهما القاضً كان اذا.4

 فٌها المساهمٌن احد

 المعروضة الدعوى فً مصلحة للقاضً ٌكون ال ان على .5

 سبق فٌما الدعوى فً افتى قد القاضً ٌكون ال ان على.6

 مراحل جمٌع فً وتثار مخالفتها ٌجوز ال العام النظام من هً القواعد هذه ان.7

 تلقاء من تثٌرها ان المحكمة او ٌثٌرها ان منفردا كان اذا القاضً وٌستطٌع الدعوى

 نفسها

 من مانع توفر بعد القاضً هذا فً الصادرة والقرارات المتخذة االجراءات حكم اما .8

 ألثارها منتجة وغٌر باطلة تكون السابقة الدعوى هذه فً النظر موانع

 الموانع احد توافرت التً القاضً قبل من الدعوى فً الصادر الحكم فسخ ٌتم .9

 اخر قاضً من الدعوى فً النظر اعادة وٌتم السابقة
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 بة المتعلقة القانونٌة واالحكام الدعوى نظر عن القاضً رد اسباب بٌن/ 6س

 القاضً عند مستخدما الدعوى اطراف احد كان اذا .1

 مساكنته او بٌنهم التزاور وجود او الدعوى اطراف احد موكلة القاضً اعتاد اذا .2

 التهادي وجود .3

 هذه تكون ال ان على الدعوى اطراف واحد القاضً بٌن صداقة او عداوة وجود .4

 الفعلً النزاع حالة تصل لم العداوة

 بالدعوى الراي القاضً ابدا وان سبق .5

 :القانونٌة االحكام

 الدعوى أساسب البدء وقبل الدعوى اطراف احد قبل من الرد طلب تقدٌم ٌتم .1

 الجزائٌة الدعوى فً المضً بعد القاضً رد اسباب استجدت اذا اال الجزائٌة

 مطالعة بتقدٌم القاضً ٌقوم ان الرد طلب تقدٌم من اٌام ثالثة خالل ٌتم ان ٌجب .2

 التمٌز محكمة الى الرد بطلب مشفوعة

 جمٌع كانت واال فٌها ردة المطلوب بالدعوى االستمرار عدم القاضً على ٌجب.3

 باطلة وإجراءاته قراراته

 ذلك عند الرد طلب قبول التمٌز محكمة تقرر التمٌز محكمة الى الرد طلب تقدم ٌعد.4

 القاضً فٌقوم الرد طلب رفضت اذا اما الدعوى نضر عن التنحً القاضً على ٌجب

 الدعوى نظر فً باستمرار

 الغرامة عقوبة علٌة تفرض الرد موجبات اثبات تقدٌم فً الرد طالب خفق اذا.5

 المخالفة صنف من جرٌمة وهذه دٌنار الف 055555 -05555

 اخر طلب بتقدٌم الحق له والٌكون الطلب هذا عن التنازل الرد طلب قدم لمن ٌكون .6

 نفسة تلقاء من التنحً الحق فلة الدعوى نظر من الحرج ٌستشعر الذي للقاضً .7

 فرض ٌتم اٌضا ورفض الدعوى نفس فً اخر طلب تقدٌم وتم ورفض طلب قدم اذا .8

 هو االدنى الحد وتكون االعلى بالحد ملزمة المحكمة تكون ال ان على الغرامة عقوبة
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 االدنى الحد ٌكون اي مفتوحا ٌكون االعلى والحد االولى للغرامة االعلى الحد ضعف

 دٌنار الف055555 هو

 

 

  العراقً القانون فً القاضً مخاصمة اجراءات بٌن/ س

 العراق فً والقضاة المحاكم على االشراف

 العراق فً والقضاة المحاكم جمٌع على االشراف حق له وٌكون( سابقا  )العدل وزٌر.1

 هٌئة رئٌس او التمٌٌز محكمة اعضاء احد االختصاص هذا فً عنه ٌنٌب ان وله

 ٌنٌط اخر قاضً اي او العدلً االشراف هٌئة الى منتمً قاضً اي او العدلً االشراف

 5 الصالحٌة هذه الوزٌر به

 فً القضاة جمٌع على االشراف هو اختصاصه وٌكون التمٌٌز محكمة رئٌس-2

 العدل وزٌر الى اعمالهم عن سنوي تقرٌر بتقدٌم وٌقوم التمٌٌز محكمة

 دائرة ضمن والقضاة المحاكم على االشراف حق له ٌكون االستئناف محكمة رئٌس-٩

 العدل وزٌر الى سنوٌا  اعمالهم حول تقرٌر وٌقدم االستئناف
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فيما يتعلق بأعضاء مجلس إدارة شركة إن كانت هذه الشركة طرقـا في الـدعوى أحد مديريها فإن الفقرة     

جاءت فمنعت القاضي أو عضو الهيئة من النظـر في دعـوى كان فيها نفس القاضي أو العضو وكياًل  «3»

را، كما وإن صلة القرابة أو من أحد الخصوم أو وصيا أو على أحد الطرفين أو أن يكون فيها أو وارثا ظاه

المصاهرة حتى الدرجة الرابعـة إن توفرت بين القاضي وبين أعضاء مجلس إدارة الشركة فإنها تكون، موجبة 

 للمنع، ألن هذه الحالة وتجاه المصلحة الواضحة والتي قد يتأثر بهـا القـاضي بطريـق مبـاشر أو غير

 عدم اطمئنان الخصم على ذلك. مباشر تؤدي كذلك إلى الشك في حيادة و  أو

وكذلك فإن وجود مصلحة في الدعوى لمن سـنذكرهم فـيـا ب ، أمـر يـوجـب أن يمتنع القاضي عن النظر    ـــــــــ 

( فقالت: إذا  ٤في الدعوى المتقدمة إليه بسببها وكذلك عضو الهيئـة ورئيسها، وقد أشارت إلى هؤالء الفقرة ) 

رئيس أو عضو الهيئة التي تفصل فيها مصلحة واضحة كأن يكـون  كـان للقـاضي الـذي ينظـر الـدعوى، أو

شريـكـا أو كـفـيـال أو وكياًل أو دائنا، وهذه المصلحة قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، والمصلحة المطلـوب فيهـا 

 لاالمتناع عن الفصل في الدعوى القائمة قد تخص القاضي وزوجتـه أو أحـد أصـوله، أو أزواج هؤالء األصو 

أو فروعـه أزواج فروعـه، يـضـاف إلى ذلـك الـوكـيـل أو الـوصي والقيم، كل هؤالء إن كانت لهم مصلحة في 

الدعوى القائمة فال يجوز لهـم أن يتصدوا للحكم فيها أو االشتراك في هيئة محكمـة للفـصـل فيهـا، وقـد منعـت 

ي يها إن سبق له أن كان قد أفتى لصالح جهـة فالفقـرة الخامسة القاضي الذي يفصل في القضية من النظر ف

الدعوى أو كان قد ترافع في المحكمة عنه، أو سبق أن استدعي الستماع رأيـه كـخـبـير، أو لسؤاله كشاهد، أو 

سبق له النظر كقاضي وسببها ظاهر وهو احتمال ميله إلى من شـهد ألجله، أو من طلبه كخبير أو محكم أو 

 عنه(.من سبق له أن ترافع 



3 
 

والقانون حينها منع القاضي من النظر في الدعوى المقدمة إليه ومنعه كـذلك مـن أن يكون عضوا للحكم    ــــــــ 

هيئة في دعـوى أمـامـهـم جـاء فأبطـل اإلجـراءات المتخـذة مـن قبلهم، وكذلك حكم بفسخ الحكم الصادر  في

ن نفسه من الفصل في الدعوى بالرغم مـ يمتنع:منهم أو نقضه وهذه نتيجـة مبـاشرة لعمـل القاضي الذي لم 

ت في الـدعوى. وقـد سـبق أن قلنـا بـأن تـوفـر حـاالت وجـوب االمتناع عن الحكم أو اتخـاذ بـعـض اإلجـراءا

من قانون المرافعات المدنيـة تـوجـب االمتنـاع عـن النظر في الدعوى  «١٩»الحاالت التي وردت في المادة 

حتى وإن لم يتقدم أحد من الخصوم بطلب االمتناع. وجميع قواعد هذه المادة تعتبر من النظام العام فال يجوز 

ـاكـم االعتراض أن تقـر إلـغـاء اإلجراءات والحكم الصادر إن وضح لديها وجود المواقع مخالفتها، وعـلى مح

المشار إليهـا، ويمكـن إثـارة هذه المواقع، وموجبات امتناع القـاضي في كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى 

كم الجنايـات، أو في االعتراض على الجنائيـة كـالتحقيق االبتـدائي أو اإلحالـة. أو أمـام مـحـاكـم الجـنـح أو محـا

 .االستثنائيةالحكم النيابي أو التمييز. وكذلك في المحاكات 

 رد القضاة عن النظر في الدعوى الجزائية:  - ۲

والنوع اآلخر آخر مـن حـاالت رد القـضـاة عـن الحـكـم الـتـي نـص عليهـا قـانـون المرافعات المدنية هو ما      

 «١٩»من القانون المذكور والتـي جـاءت عـلى سبيل الجواز بعكس ما ورد في المادة  (١3)ورد في المادة 

 النظر في الدعوى.  . منالقـاضي المشار إليها سابقا والتي منعـت

وأحوال هذه المادة ذكرها القانون لعالقتها كذلك بحياد القاضي أو تـأثره بـالروابط التي ذكرها، كأن يكون أحد 

فين مستخدما عنـده، أو اعتـاد القـاضي مواكلتـه أو السكن الدائمي معه، أو كانت هناك هدايا قبلها الطر 

    ــــــ .(٩ف)قبيل إقامة الدعوى أو بعدها.  القاضي أو ال يزال مستمرا عـلى قبولهـا، وال فرق بين أن يكون ذلك

شار القانون كذلك وفي هذه المادة أيضا إلى العداوة أو الصداقة التي ربما تؤثر في صحة اإلجراءات أو وأ
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تميـل بالقـاضي إلى غـير جـهـة الحـق، فالعـداوة المستديمة، والصداقة الحقيقيـة قـد تميـل بأصحابها لمراعـاة 

هم العداوة ضدهم. ولكن القانون لم يعتـبـر مـصالح الـصديق، أو تـدفعهم إلى وجوب اإلضرار بمن تحكمت في

هـاتين الحالتين مما يوجب على القاضي االمتناع عن الحكم، بـل أجـاز األخـذ بهـا إن أثبـت ذلك من يدعي 

وجودها وأنها ستميل بالقاضي إلى غـيـر جهـة العدالـة. ومعلـوم أن إثبات هذه األمور تحتاج إلى تحديد لوقائع 

داقة، وظروفها، وموضوعها وبعكس ذلك في الخالفات البسيطة بين طرف من أطراف الدعوة العداوة أو الص

. ويضاف إلى ذلك  ٤٤ف »والقـاضي فيهـا، أو اللقاءات بين أحد أطراف قاضي الموضوع أمور ال يؤبه لها. 

    ـــــــــ«.  ۳ فسيجلس القاضي للفصل في ا سبق إبداء الرأي في موضوع الدعوى قبل أونها القـانوني، التـي

وهذا واضح إذ أن بيان الرأي في موضوع أمر يجعل مـن الـصـعب لمـن حـدد في رأيه شيئا معينا أن يتنازل 

عنه كليا أو جزئيـا كـا وأن مـن طبيعـة األشخاص وفي بعض الحاالت اإلصرار على الرأي حتى وإن ثبت 

غير  ن يقال عنه بإنه متسرع في رأيه أوعدم الدقة والتسرع فيـه. ومـرد ذلك أن الشخص ال يقبل على نفسه أ

منطقي فيها أبداه، أو إن القواعد العامة أو القانون ال يساعده فيها ذهب إليه. وقد يستنى مـن ذلك إبداء الرأي 

في موضوع قانوني أو في مذكرة كتبها أحد األشخاص وفي موضوع بعيد عن الموضوع الذي سيجلس فيه 

إن هـذه الناحيـة مهمة كل األهمية في موضوع رد القضاة في المحاكم الجزائية. باعتباره قاضيا، وعلى ذلك فـ

ولذلك فـإن مـا ورد في القانون الفرنسي والمصري والليبي حول منع القضاة الذين قاموا في الدعوى بـأعال 

لك عوى. وكذالتحقيق أو النيابة عن الخصوم أو أداء الشهادة أو الخبرة من أن يشتركوا في النظـر في الد

اإلحالة على محكمة الموضوع والطعن في ذلك، أمور تمنع القـاضي في العراق إن قام بها من أن يجلس بعد 

العراق ان يقوم بكل هذه األمور ويجلس بعد ذلك للحكم في  ذلك كقاضي موضوع وعليه فليس لقاضي في

 .نفس الموضوع
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القانون على وجوب القيام بها قبل الدخول في أساس الدعوى وإال إن إجراءات تقديم طلب الرد، نص        
سقط حـق طـالـب الـرد في ذلـك، إال إذا استجدت تلـك األسباب بعد ذلك، أو كان طالب الرد لم يعلم بها في 

حينها، والذي يجب أن يقدم إلى القاضي ليدون مطالعته عليه وذلك خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ تقديم 
لب مع وجوب عدم استمراره في الدعوى، وهذه المطالعة مشفوعة بطـلـب الـرد تـقـدم إلى محكمة تمييز الط

العراق لكي تنظر فيها فإن كان طلب الرد قد قبل فعلى القاضي المطلوب رده أن يتنحى وعلى محكمة 
لى من يخفق في تقـديـم التمييز أن تعلن من سيقوم مقامه لنظـر تلـك الـدعوى، وقد أوجب القانون عقوبة ع

إثبـات موجبـات الـرد، وذلـك بتغريمه مبلغا ال يقل عن عشرة دنانير وال يزيد عن مئة دينـار، والغـرض مـن هـذه 
العقوبة هو منع طلبات الرد التافهة، واالعتداء على القضاة بهذه الوسيلة أو تهديدهم باستعمالها، ومنعا كذلك 

ور قـد ال تصل إلى مستوى إلشغال محكمة التمييـز بـأم  

من قانون المرافعات المدنية. هذا ويمكن من طلب الرد أن  (٣٩)الحاالت التي أجازت الرد بموجب المادة 
مـن نـفـس  (٣٩)إعادة طلب الرد بعد ذلك. وقد جـاءت المـادة  يتنازل عنه وهذا التنازل يسقط حـق الـرد" في

لـرئيس المحكمة القـانون فأجـازت للقاضي إن أحس بحرج مهما كان السبب في ذلك، أن يقدم طلبـا    

آخر لرد القاضي  للتنحي عن النظر في الدعوى مع وجوب إقرار الرئيس لذلك الطلب. وإذا قدم المردود طلبا  
بالطلب إلى محكمة  رسال جوابه مرفقا  نفسه في الدعوى عينها فيستمع القـاضي في نظر الدعوى مع وجوب إ

.التمييز، وعند رد الطلب، يغرم بما ال يقل عن ضعف الغرامة، دون التقيد بالحد األعلى . 

 :مخاصمة القضاة في القانون العراقي - ۲

 ( ٠٦١أما موضوع مخاصمة القضاة في العراق فقد نص المشرع عليه في قانون التنظيم القضائي رقم )  
وبموجبه يجوز لوزير العدل أن يشرف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية  ٠٣9٣لسنة 

مـن مـوظفين وهيئـات ولجـان، وهـذا اإلشراف يتم بواسطة الوزير نفسه أو أن ينيب لهذا الغرض أحد القضاة 
.من أعـضاء  

محكمة التمييز أو أن ينتدب رئيس هيئـة اإلشراف العـدلي أو أي قـاض منتـدب إلى اإلشراف العدلي أو أي 
منهقاض آخر لكي يقوم بها يطلبه الوزير  . 
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فيتم من قبل رئيس محكمة التمييز وبشرط أن يقدم أما أعمال محكمة التمييز واإلشراف على القضاة فيها، 
وقد أجاز القانون كذلك لرئيس محكمة االستئناف  العدل.إلى وزير العدل ومجلس  سنويا   رئيس المحكمة تقريرا  

 االستئنافحـق اإلشراف على جميع القضاة أو أن ينتدب أحد نوابه لتفتيش محكمة من المحاكم وعلى رئيس 
من  ٥٥ م»أن يقدم التقرير السنوي إلى وزير العدل عن القضاة وسلوكهم وكفاءتهم والتـزامهم بواجباتهم 

ا ولوزير العدل ولرئيس محكمة التمييز ولرئيس االستئناف أن ينبه القضاة إلى ما يقع منهم من مک«. القانون 
مـن القـانـون فـإن الـقـضـاة يمكـن محاسـبتـهـم عـن  (٦٩- ٥٨١مخالفات لواجباتهم الوظيفية. وبموجب المواد 

التي تشكل بموجب  شـؤون،لجنة »سلوكهم بواسطة المخالفات االنضباطية وتتم المحاسبة أو التحقق من 
وذلك عن ثالثة أعضاء يختارهم مجلـس  ٠٣99لسنة  (۱۰۱»من قانون وزارة العـدل رقـم « ثالثا ٩)المادة 

العـدل مـن بـيـن القـضـاة مـن أعضائه في بداية كل سنة، للنظر في األمور االنضباطية للقضاة وكـذلك 
لمنصوص عليها في قانون التنظيم القضائيالـدعاوى الناشئة عنها وا . 

والذي يتشكل من وزير العدل رئيسا ورئيس محكمة التمييـز نائب للرئيس، وأعضاء آخرين « مجلس العدل»إن 
هم رئيس االدعاء العام، ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة اإلشراف العدلي، ورؤساء محـاكـم 

مركز الوزارة وأجهزة العدل. علما بأن المدراء العامين ال يشتركون في االستئناف والمديرين العـامين لـدى 
النظر في ترفيع أو نقل أو إقالة القضاة أو التحقيق من سـلوكهم وكفـاءتهم العدل عند  مجلس.اجتماعات 

من قانون وزارة العدل المشار إليها أعاله ٠٩/ أوال  والمادة  ٩المادة / » . 

 التي تصدرها لجنة شؤون القضاة هي:إن العقوبات االنضباطية 

 .اإلنذار- 1 

تأخير الترفيع أو العالوة.-2  

.من قانون التنظيم القضائي ٨٥م/ »إنهاء الخدمة  - 3   

والدعاوى االنضباطية التي تحرك ضد القاضي ثانيـا تـتـم بإحالـة القـاضي إلى لجنـة شؤون القضاة، بقرار 
يصدر من وزير العدل يبين فيه الواقعـة المسندة واألدلـة المؤيـدة ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي واالدعاء 

در عنها علنـا. وتكـون المحاكمـة بـحـضـور مثـل العام والمحاكات أمام اللجنة تكون سريـة، أما القرار الصا
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وزيـر الـعـدل ورئيس االدعاء العام أو من يمثله من المدعين العامين، ويجوز للقاضي أن يحضر محاميا 
معه. ولهذه اللجنة أن تجري بنفسها ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيـق ولهـا بعـد إكمال التحقيق وسماع 

ودفاع القاضي عن نفسه أو محاميه عنـه أن تصدر قرارها في الموضوع، وأن تبلغ قرارها  أقوال ذوي العالقة
إلى وزير العدل ورئيس االدعـاء الـعـام والقـاضي. علـا بـأن عليهـا أن تتبـع في إجـراءات التحقيق والمحاكمـة 

 القواعـد

إن واجبات القاضي التي قد «. رمن القانون المذكو  ٦١م »المنصوص عليها في قانون األصول الجزائية 
من قانون التنظيم القضائي. كما ونص في  «9»يحاكم عنها انضباطا قد نص المشرع عليها في المادة 

المادة الثامنة من نفس القانون على منع القاضي من أن يشترك في هيئة قضائية واحدة مع قضاة بينهم وبينه 
عالقة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة. كا وحرمت هذه المادة على القـاضي أن يجلـس للنظـر في 

ر مرتبط به بنفس العالقة بالمصاهرة أو القرابة لحد الدرجة الرابعة موضوع طعن بحكم أصدره قاض آخ
.أيضا    



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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الدعوى نظر المحاكم تولً   

 

( الجزائٌة الدعوى وأطراف المتهم حضور (

 

 أهمٌـة فبٌنـت الجزائٌة المحاكمات أصول قانون من(  ٣٥٣ - ٣٤١)  المواد جاءت

 ذكـرت حٌـث العدالـة، وجه من هروبه أو عنها غٌابه أو المحكمة إلى المتهم حضور

 الخاصة العبارة تسلمها عند عمله المحكمة على ٌجب ما منها ، ٣٤١»  المادة

ومنها الجزائٌة بالـدعوى : 

 

 كون بأن أوجبت المذكورة المادة من «أ» الفقرة أن: ٣

 والـشهود، العالقـة وذوي المتهم تبلٌغ بعد المحكمة قبل من معٌن تارٌخ فً المحاكمة

 واحـد بٌـوم المحاكمـة موعد قبل بالحضور التكلٌف ورقة تسلٌم موعد ٌكـون وأن

 وسبب الجناٌات، فً أٌام وثمانٌة الجنح، فً أٌام وثالثة المخالفات، فً األقـل عـلى

 الكافً الوقت إعطاء وضرورة الفورٌة، المحاكات إجراء جواز عـدم هو التحدٌد هذا

 الـدفاع ٌوجبـه ما أو شهادات أو مستندات من ٌلزمهم ما تهٌئة العالقة ولذوي للمتهم،

 وقـد. المحاكمة وبٌوم بالحضور أعلن قد كذلك العام االدعاء ٌكـون وأن اإلثبـات، أو

 التكلٌف بورقة وكٌله تبلٌغ أن حٌث بنفسه المتهم تبلٌغ ضرورة القـانون أوجـب

 حـضـور أن هـو ذلـك القـانون اشتراط فً والسبب ذلـك، عـن ٌغنـً ال بالحـضور

 هذه فً علٌه أو وماله المتهم دور للمحكمة ٌوضح العالقة ذوي مـع المـتهـم

ٌعـد كـذلك الخصوم حضور وأن. المحاكمة  

المحاكم فً اإلجراءات لقانونٌة ضمانا  
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 مـن «ب» الفقـرة جاءت وقد2

 ٌعتبر بٌانـات عـلى بالحضور التكلٌف ورقة تشتمل أن وجبت انفا إلٌها المشار المادة

 المـادة مـن إلٌهـا المشار الفقرة أوجبت فقد. ككل بالمحاكمة ٌضر أمر وجودها عدم

 هـذا ٌـكـون كـأن وصـفته حـضـوره المطلـوب الشخص اسم درج ضرورة المذكورة

 ٌكـون وأن مـدنٌا المسؤول أو الشخصً المـدعً أو الشاهد أو المتهم هو الشخص

 تـكـلٌـف عـدم بغٌـة أمكـن، إن والعائلـة الجد أو األب اسم فٌه مبٌنا واضحا االسم

 من التبلٌغ إجـراءات إلعـادة منعا أو بالمحاكمة عالقة لهم تكون ال بالحضور أشخاص

 بصورة وذلـك المتهمٌن أو المـتهم اسـم بالحضور التكلٌف ورقة فً كذلك وٌبٌن جدٌد

 مع تعددوا إن أسماؤهم أو علٌـه المجنـً اسـم كذلك الورقة هذه فً وٌضاف. واضحة

 فً المدون الجزائٌـة الـدعوى رقم ذكر كذلك وضروري ونوعها المحكمة اسم ذكر

 غٌر أو اخـتالس أو قتـل أو سرقة تكون كأن الجرٌمة نوع إلى إشارة مع. المحكمة

 عنها سـٌحاكم التـً القانونٌـة المـادة ذكر ذلك إلى ٌضاف. الجرائم أنواع من ذلك

 وقائع من ذلك بعد ٌثبت لما تماما مطابقة المادة تكون أن بذلك ٌقصد ال وطبعا المتهم،

 ابتـداء عنـد أو اإلحالـة مرحلـة فً المنطبقـة المـادة بهـا ٌراد وإنما المحاكمة، فً

 أمكـن إن المحاكمة وقت تحدٌد وٌجب كما. المختصة المحكمة أمام القضائً التحقٌق

 هـً البٌانـات هذه وأهمٌة. بالحضور كلفوا ممن األقل على الشهود وقت لضٌاع تجنبا

. الجزائٌـة الـدعوى فً دوره أداء مـن ٌـمكـنـه مـا بكافة بالحضور كلف من تحٌط أنها

 مـن العدٌـد ضـده ٌـكـون وقـد سٌحاكم، جرٌمة أٌة عن علم على سٌكون فالمتهم

. عنهـا بـشهادته سـٌدلً حـادثـة أٌـة عـن كذلك سٌعلم والشاهد. الجزائٌة الدعاوى

 ٌنفٌهـا أو المدنٌـة المسؤولٌة ٌثبـت مـا مـدنـٌـا والمسؤول المدنً المدعً وسٌحضر

 أو التهـمـة بـه ٌدفع ما تهٌئة بغٌة المتهم لوكٌل التفصٌالت هذه أهمٌة لذكر حاجة وال

المتهم من صدر الذي العمل وشرعٌة ارتكابها جواز به ٌثبت مـا . 

 

 القضاٌا وغلق. مادٌة أضرار أو بدنٌة إصابات ووقوع القوة استعمال إلى اضطرارهم

.السابقة  



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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 محاكمته موعد وتحدٌد الهارب المتهم تبلٌغ

 

 ومجـرد. غٌابٌا محاكمته إلى ٌصار وحٌنئذ هارب المتهم أن التبلٌغ بنتٌجة ٌنظر قد

 فـحـدر القـانـون جـاء وإنـا الغٌـاب، بطـرٌـق محاكمتـه جـواز ٌعنً ال المتهم هروب

 تـتم لم وإن الهـارب، المتهم محاكمة جاز القانون اشترطها كا تمت إن معٌنة إجراءات

 وكانت فٌها المحكمة سارت وإن تستمر، أال ٌجب الغٌابٌة المحاكمة فإن اإلجراءات

 تكون المحكمة فإن سنذكره ما بغٌر اإلجراءات

 فً إلٌها المشار المادة من «ج» الفقرة حددته مـا اإلجـراءات هـذه ومـن. باطلـة 

 محل فً القبض أمر أو بالحضور التكلٌف ورقة تعلٌـق أوجبـت حٌـث السابق، الفصل

 األماكن أو عادة فٌها ٌسكن التً داره المتهم إقامـة بمحـل والمقصود. المتهم إقامة

 تتمكن ال قد ولكن. معروفا المتهم إقامة محل كـان إن هـذا فٌهـا، ٌبٌت أن اعتاد التً

 المتهم، إقامة محل معرفة من بالتبلٌغ، للقٌام المحكمة تنتدبه من أو التحقٌق سلطات

 فً سـابقا إلٌـه أشرنا الذي بالتفصٌل التكلٌـف ورقـة نـشر إلى ٌـصار وحٌنئذ

 التلٌفزٌون أو باإلذاعة هذه التكلٌف ورقـة تـذاع وأن. أكثـر أو محلٌتٌن صحٌفتٌن

 ورقة إلذاعة موجب ال أن ٌعنً وذلك. الهامـة والجـنـح الجناٌات جـرائم فً وذلك

 أو المخالفة نوع من الجرٌمة كانت إن والتلٌفزٌون اإلذاعة فً بالحضور التكلٌف

 التً المدد غٌر أخرى مددا. المادة مـن الفقـرة هـذه حـددت وقـد. المهمة غٌر الجنحة

 أشارت كما المدد وهذه الهارب المتهم حـضـور لـوجـوب وذلـك أعـاله، فً ذكرناها

 فً وشهرٌن والمخالفات الجـنح فً واحـد شـهـر عـن تقـل ال الفقـرة هـذه إلٌها

 ذلك فعل کا داخله، أو العـراق، خارج المتهم كون بٌن القانون ٌفرق ولم. الجناٌات

 األشخاص بٌن التفرٌـق على منه«  ٣٢»  المادة نصت حٌث المدنٌة المرافعات قانون

  وتركٌـا العـربً الوطن فً المقٌمٌن األشخاص أو العراق، فً المقٌمٌن
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 معرفة عدم سبٌه، هذا التفرقة عدم ولعل. األخرى البالد فً المقٌمٌن أو وإٌران،

 فً أو القطر داخل المتهم وجود عن - بها اثٌةزجال القضاٌا فً المختصة السلطات

 الصحف، فً نشر تارٌخ آخر من تبتدئ الفقرة فً إلٌها المشار والمدد خارجه،

 التلفزٌون أو اإلذاعة بطرٌق الهارب المتهم بالحضور التكلٌف ورقة إذاعة فإن وعلٌه

 إجراءات على حتى ٌؤثر بل المذكورة، المدد دٌجد ال الصحف فً النشر دوران

 الصحف فً النشر بعٌر تمت إن أو ٌبطلها المحاكمة
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                     جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون 

 المادة: أصول المحاكمات الجزائية

 المرحلة الثالثة

 تاسعةالمحاضرة ال

 مدرس المادة م.م ضياء عاتي حمود

 م.م حيدر عبد السادة
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 الفصل الثالث

المحامي في جرائم الجناياتوجوب حضور   
 

إن انتداب محامي للحضور في جرائم الجنايـات الـتـي يحـاكـم عنـهـا المـتـهـم أمـام محاكم الجنايات، أمر     

 وجوبأوجبه قانون األصول الجزائيـة. وتـنص عليـه بعـض القـوانين االستثنائية كقانون السالمة الوطنية. مع 

أن المحامي المنتدب يجب عليه القيام بالدفاع عن المتهم الـذي  ابه، ومعلومأتعتحصل خزينة الدولة ان 

انتـدب لـه، وبعكـس ذلك فإن تقاعس عن ذلك أو كـان دفعـه، أو دفاعـه بـشكل ال يتفعـل مـع واجـب المحاماة 

يه المحكمة. مع تفرضها عل فإنه يتعرض للعقاب من الناحية الجزائية، وذلك بغرامة ال تتجـاوز خمسين دينارا  

ما ينص عليه قانون المحاماة من عقوبة انضباطية. وأجرة المحامي تقدرها المحكمة حسب جسامة ونـوع 

. وبوسع المحامي إن انتدبته المحكمة أن الـدعوى الجزائيـة وتـتراوح أجرته بين عشرة دنانير وخمسين دينارا  

. بدله ذلك االعتذار. وحينئذ فإن عليها أن تنتدب محاميا   يعتذر وللمحكمة أن تقبل اعتذاره إن قدم لها ما يبرر

وللمحكمة إن قررت فرض الغرامـة عـلى المحامي المتغيـب أن ترجع عن قرارها بعد ذلك وتعفيه من تلك 

الغرامة إن أثبت لها وبأسباب مقنعة أنـه كان من المتعذر عليه حضور الجلسة أو انتداب محام آخر عنه 

موضوع حضور المحامي في محاكمة الجنايات أمر نـصـت عليـه أغـلـب التـشريعات في و «  ٤١١المادة »

البالد العربية والبلدان األجنبية األخرى وسببه هو أن المتهم أو المتهمين في الغالـب قـد ال يتمكنوا من الدفاع 

من  المؤقت، خصوصا  عن أنفسهم وفي جرائم قد تكون العقوبة فيها اإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن 

الناحية القانونية حيث ال يتمكن المتهـم مـن أن يحده مركزه القانوني في وقائع زعمت أنها صادرة منه. أو 
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بها. أو كان عنده من الجرأة ما يخاطب به المحكمة أو يناقش به الـشهـود أو  ا  ميناقش إجراءات لم يكـن مل

فإن ندب المحامي ال يصار إليه إن كان المتهم وطبعا  يـدفع به المسؤوليتين الجنائية والمدنية.   

ا وال حاجة للقول بأن حضور المحـامـي عـن المـتهم الزم حتى وإن كان معنه ك قد سبق له أن وكل محاميا  

بوسع المتهم الدفاع عن نفسه أو كان ممن مارس مهنة المحاماة أو القضاء. وألهمية هذا الموضوع نـرى 

عـلى حـالـة وجـوب انـتـداب المحامي أو ضرورة حضوره عند إجراء محاكمة المتهمين ص نالدساتير تـ

.بالجنايات. وقـد نـص عـلى ذلك الدستور السابق، أما الدستور الحالي فإنه لم يشر إلى ذلك  

 

 الفصل الرابع

 وجوب حضور المتهم في المحاكمة الوجاهية

 «٤٥١»لمتهم في المحاكمة. وأكثـر مـن ذلك فإن المادة إن األصل في اإلجراءات هو وجوب حـضـور ا     

من القانون قد بينت بأن حضور الوكيل ال يغني عن حضور المتهم ولكن عدم حضور المتهم يمكن أن 

بالتعويض أو برد المال لم  يصار إليـه في المحـاكـات الـتـي ال يوجـب القانون فيها الحكم بالحبس، أو أن طلبا  

ي نص عليه المشرع في المـواد تيقن المحكمة من ثبوت الفعل تجاه ذلك المتهم هذا األمر الذ يقدم فيها، مع

أن يـصـار إلى إجـراء المحاكمـة وبـدون وجوب حضور المتهم، في  من القانون. ويمكـن أيـضـا   (٥٤٤- ٥٠٥)

بأن للمتهم الحق في أن يعتذر عـن  المحاكمات الغيابية التي أجازها قانون أصـول المحاكات الجزائية. علما  
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الحـضور جلسة أو جلسات عنـد إجراء محاكمته بعد تبليغه، لمرض ألم به أو ألمر يمنعه من الحضور، على 

 أن يبدي هذا العذر للمحكمة وكيله أو أحد أقاربه، فإن قبلت المحكمة عذره أجلت المحاكمة إلى

. والمحكمة تجري المحاكمة لشهود حسب أحكام القانون مجددا  يوم آخر على أن يتم التبليغ لذوي العالقة وا

عند عدم حضور المتهم المبلغ، أو عند تأكدها  عند حضور المتهم وجاها وعليها أن تجـري المحاكمة غيابيا  

من هروبه. وعلى هذا فال يشترط للمحاكمة الغيابية في القضايا الجزائية وجوب التأكد من هروب المتهم، وإنـا 

 ا قلنا بمجرد عدم حضور المتهم المبلـغ في موعـد إجـراء المحاكمة. وطبعا  موز إجراء المحاكمة الغيابية كيجـ

بشخصه فال تجري محاكمته إال بعد  لم يكن من حاجة للنص على أن المتهم إذا لم يحضر ولم يكـن مبلغـا  

تحصيل الحاصل. وقد أجاز القـانون تبليغه، وذلك لوضوح األحكـام الـسابقة؛ وألن النص على هذا من باب 

 للمحكمـة عـنـد تعـدد المتهمين وكان بينهم من هرب أو من غاب بعد تبليغه، أن تجري محاكمـة مـن حـضر

، أي أنها بمحاكمة واحدة تجري المحاكمتين، بطريق المحاكمة الوجاهية، وأن تجري محاكمة اآلخرين غيابيا  

اب ولها أن تفرق دعوى الحاضرين فتحاكمهم حضوريا، وترجي الحضورية لمن حضر، والغيابية من غ

من  (٤١١ ،٤١١ ،٤١١المواد »محاكمة من قد عاب إلى وقت آخر حيث تجري فيه محاكمتهم غيابيا، 

.ٍ القانون   



 

                     جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون 

 المادة: أصول المحاكمات الجزائية

 المرحلة الثالثة

 العاشرةالمحاضرة 

 مدرس المادة م.م ضياء عاتي حمود

 م.م حيدر عبد السادة
 

 

 



 الفصل الخامس

 المتهم الغائب والهاربإجراءات محاكمة 
منه على إجـراء محاكمة المتهم الغائب والهارب بنفس  (941)إجراءات المحاكمة: أكد القانون في المادة 

إجراءات محاكمة المتهم الحاضر، أي باستماع شهادات شهود اإلثبات وطلبات االدعاء العام واالدعاء 
المدني، وسماع دفاع وكيل المتهم الحـاضر أو المتهم الغائب، وهذا أمر لم تقبـل بـه بـعـض القـوانين 

السالمة الوطنية وقانون معاقبة المتآمرين حيـث منـع الـدفاع عـن المـتهـم الهـارب في حالـة  االستثنائية كقـانـون 
المحاكمة الغيابية، وهو أمر غير مقبول؛ ألن توفير الدفاع عن المتهم حتى في حالـة غيابه أو هروبه أمر 

 ييسر للمحكمة إصدار حكمها بشكل يتفق مع العدالة.

ما أوجب القانون تبليغ المتهم الهارب بـالتكليف بالحضور، فقـد أوجب القانون وك تبليغ الحكم الغيابي:
نفسه تبليغه بالحكم الغيابي، وعليه فإن هذا الحكم يبلغ لمن صدر عليه بطـرق التبليغ االعتيادية كما هو 

اكمة اهية إلى محالحال في المتهم المبلـغ والـذي لم يحـضـر ولم يبـد مـعـذرة مشروعة، وتغيرت محاكمته الوج
غيابية، أما إن كان المتهم هاربا فإن تبليغ الحكم الغيـابي يكون إما بتعليق صورة الحكـم في محـل إقامتـه إن 

كـان معلومـا، أو ينـشـر ذلـك الحكـم في صحيفتين محليتين أو أكثر مع وجوب إذاعته باإلذاعة أو التلفزيون إن 
حكم عليه غيابيا، من الجنايات أو الجنح المهمة، ويجب أن يحدد الحكم كانـت الجريمـة التـي حوكم عنها، و 

المنشور للمحكوم عليه موعدا لتسليم نفسه، ال تتجاوز مدته شـهرا واحـدا في الجـنح والمخالفات. وشهرين في 
من  «94١»الجنايات، وذلك من تاريخ آخر نشر في الصحف وكل ذلك يجب أن يتم حسب أحكام المادة 

ون. وهذا النشر مهم حفظا لحق المحكوم عليـه في االعتراض على الحكم الغيابي كطريق طعن فيه، القان
 .القانون(من  «٢4٢- ٢4٢»وذلك وفق أحكام المواد 

 إصدار األمر بإلقاء القبض على المحكوم عليه غيابيا:

در أمرا عـلى المحكمة أن تص وكنتيجة لصدور الحكم الغيابي بعقوبة مقيدة للحرية في الجناية أو الجنحة. فإن
بالقبض على المحكـوم عليـه، وطبعـا فـال داعـي إلصـدار أمـر القبض هذا إن كان الحكم قد صـدر غيابيا في 
جريمة المخالفة أو بعقوبـة غـير مقيـدة للحرية كالغرامة مثاًل. وبمناسبة الكالم عن عدم حضور المتهم، فإن 

ر المدعي المدني بعد تبليغه قانونـا بمـوعـد المحاكمة، أو عـدم حـضـور المشرع قد تعـرض لحالة عدم حضو 



وكيل عنه، أو عدم تقديمهم معذرة مقبولة، واعتبر ذلك تركا للدعوى المدنية، إن طلب المدعي المدني ترك 
حكمة الدعوى المدنية أمام المحكمة يؤدي إلى اعتباره متنـازاًل عـن وجـوب استمرار النظر فيها أمام الم

الجزائية. وكذلك فإن غياب المدعي المدني في الشكوى المقدمة منه وفق المادة التاسعة من األصول الجزائية 
في الجرائم التي ال تحـرك فيها الدعوى الجزائية إال بناء على شكوى من المجني عليه، أو من  أي-الحالي 

ـا شكواه، وحينئذ فإن للمحكمة أن تستمر في إجراءاته تنازاًل من المدعي المدني عن يعتبر-يقـوم مقامـه قانونـا 
من قانون األصول الجزائيـة  (9٥9). وهناك أمر أوردته المادة (9٥١»« المادة»في المحاكمة الجزائية فقط 

 وهـو أن المتهم في

 نالمحاكمات الوجاهية إذا تغيب بعد أن قدم دفاعه، وقبل أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى، ولم يك
الغياب نتيجة عذر ملخ أو بسبب يبرر بـه عـدم حـضوره لساع القرار، فإن للمحكمة الحق بمعاملته معاملـة 

المتهم الحاضر. ولهـا قبـل أن تـصـدر حكمها في دعواه أن تصدر أمرا بإلقاء القبض عليه وتوجب في األمر 
يكون  ي هذه المادة، بين القـضـايـا التـي قدإحضاره أمامها لكي تفهمه الحكم الصادر ضده، ولم يفرق القانون ف

مصيرها البراءة أو تلك التي يكون مصيرها اإلدانة أو اإلفراج، وإنها أجـاز الدعاوى، إذ المهم هنا هو حضور 
 عليه.المتهم لتلقي الحكم الصادر 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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 عشر الحادية المحاضرة

 

 المحاكمة فً عامة قواعد

 

 الجلسات علنٌة

 

 الجزائٌـة المحـاكـم عـلى ٌجـب عـامـة قواعـد فوضع الجزائٌة األصول قانون جاء

 نـص متـى االنضباطٌة واللجان واالستثنائٌة الخاصة المحاكم أمام وحتى مراعاتها،

 أن ضرورة المحاكمـة إجـراء فً العامة القواعد أهم ومن ذلك، على الخاص القانون

 نص حٌن الدستور أكده أمر وأهمٌتها الجلسة وعلنٌة. علنٌة المحاكمة جلسات تكون

 علنٌـة مـن والغاٌـة. واالستثنائٌة العادٌة المحاكمات جمٌع فً توفرها وأوجب علٌها

 االدعـاء انحراف وعدم الجزائٌة الدعوى أطراف قلوب فً الطمأنٌنة، بث الجلسات

 علنٌـة فً أن كـا. محاكات من ٌجري بما العام الرأي وتعرٌف العدالة، عن فٌها العام

 على ٌترتب الذي والجزاء القانون مخالفة مغبة ٌعلمهم ما الجمهور وتثقٌف الجلسات

 أو القانون عن الحاكم انحراف دون تحول العلنٌة أن إلى باإلضافة هذا المخالفة هذه

 بـسبب العدالـة، بـه تقـضـً ما بغٌر القرارات إصدار أو الدعوى أطراف على التأثٌر

 من( ج) الفقرة نصت فقد وعلٌه المحاكم، سوح فً ٌجري لما العام الرأي مراقبة

 إذا إال علـنٌـة المحـاكـم جلسات» أن على الحالً المؤقت الدستور من( ٩١)المادة

 الجزائٌـة األصول قانون من( ٩٥١) المادة جاءت كما. «سرٌة جعلها حكمة قررت

 وجود عند السرٌة إلى اللجوء أو. المحاكمة علنٌة توفٌر ضرورة على بصت الحـالً

 إال ذلك ٌتم وال السرٌة بالطرٌقة المحاكمة إجراء تقرر قد المحكمة إن ذلك ٌـبرر مـا

 هـذه ومـن الـقـرار هـذا اتحـاذ علٌها أملت التً الضرورات فٌه تبٌن منها بقـرار

 أو هـور،الجم قبـل من الدعوى أطراف على التأثٌر أو العام، األمن رابطضا الحاالت

 أو عائلٌة فضٌحة تشكل قد قضٌة فً اآلداب على المحافظة فً المحكمة رغبـة

 أو كالسٌدات معٌنة شخصٌات تصور وٌمكننا األشخاص، بعض بشرف مساسا
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 على التحفظ آداب مـن ٌـكـون وقـد عبر.  المحكمة فً وجودهم ٌكون الـذٌن األحداث

 الـشـؤون مـع إثـارة إلى تـؤدي التً ٌاالقضا أو للجواسٌس، كشفا أو الدولة، أسرار

 فً السرٌة الجلسة عقـد إلى ٌصار وقد سرٌة، بصورة المحاكمات تجري أن األخرى

 المحكمة تعـده وقد. سرٌة جلسة تكون أن أو المحاكم، مراحل من معٌنة مرحلة

 الـذي لالضطراب عنها بالبطاقة الجلسات حضور فقط، المحاكمات تنظٌم ولعرض

 ٌعنً ال سرٌة الجلسة ا جعل ومفهوم. الجلسة بدخول شخص ألي السماح من ٌحدث

 المتهم حـضورا فٌـجـب وعلٌـه حضورها من الجزائٌة الدعوى فً الخصوم منع

 ذكرناه من ووكالء مدنٌا والمسؤول المدنً والمدعً العام االدعاء

 

 

 

 



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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 عشر يةنلثاا المحاضرة

 

 وإدارتها الجلسة ضبط

 

 الخاصة اإلجراءات على فنصت الجزائٌة األصول قانون من( ٣٥١) المادة جاءت

 هـو أنـه إذ. فقط الجلسة رئٌس اإلجراءات بتلك وخصت وإدارتها المحاكمة بضبط

 هذا وبموجب. عدمه أو وجوده ٌرى من إخراج أو بإدخال وٌأمر الجلسات، ٌدٌر الذي

 المحكمة مغادرة من شخص أي منع حق الجلسة رئٌس القانون منح فقد القانون

 الخٌم أو اآلخرٌن، الشهود شهادات سماع بعد إال مغادرته عدم ٌجب الذي کالشاهد

 ٌصار ال حتى القاعة مغادرة من منعه الضروري من أن المحكمة رئٌس ٌرى الذي

 وقـضـت ـامك. المحاكمـة فً آراء من أبداه ما وفق واإلفادات الشهادات تعدٌل إلى

 خروجـه المحكمـة رئٌس أو القـاضً ٌـرى شـخـص أي خروج بوجوب المادة هـذه

. المشاهدٌن من أو الدعوى أطراف من الشخص هذا كان إن ٌهم وال. الجلسة مـن

 ٌوجب الذي وهو المتهم حتى إخراج جواز النص وبصرٌح ذلك بعد سنرى حٌث

 هذا ٌمتنع وقد. المحكمة بنظام أخل قد كان إن جلسة، كل فً حضوره القانون

 أربعـا البسٌط بـالحبس علـٌـه تحكـم أن للمحكمـة ٌجوز وحٌنئذ الخروج من الشخص

 اعتراض ال قطعً الحكم وهذا دنانٌر، ثالثة تتجاوز ال بغرامة أو ساعة، وعـشرٌن

 أبـدى إن عنـه ٌـصفح أن القاضً أو للمحكمة أجاز القانون ولكن. فٌه علٌه للمحكـوم

 هـذا عـن ترجـع أن فللمحكمة ذلـك وبموجب. المحكمة تقبلها معذرة الشخص ذلـك

 

 وسبب. الحكم ذلك فٌها صدر التً الجلسة انتهاء قبل ذلك ٌتم أن بشرط ولكن الحكم،

 الذي والهـدوء المحكمـة لهٌبة حفظه هو الخاصة الجرٌمة هذه على المشرع نص

 بضبط إخـالالا  وٌعتـبر بواجباتهـا، القٌام مـن المحكمـة لتتمكن فٌها، ٌتوفر أن ٌجب

 فالضحك. للمحكمة الـالزم االحـترام تنـافً حركـة أو وضـع كل وإدارتها، المحاكمة

 االحترام، عـلى تدل ال التً واإلشارات واالستهجان واالستهزاء العالً
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 ووكالئهم الخـصـوم منع فً للمحكمة القـانون إعطاء الذي الجواز هو ذلك من وقرٌب

 تنظرها التً الـدعوى موضـوع خـارج ٌكون قد كالم فً واالسترسال االستمرار من

 إلى حاجة مـن ولـٌـس سابقا بها أدلوا ألمور تكرار كالمهم فً ٌكون أو المحكمة،

 الدعوى فً الخصوم أحد بحق طعنا أو سبا ٌعتبر ما هؤالء كالم فً كان أو. إعادتها

 الجلسة بنظـام إخـالل وكـل المحكمـة، أعـضاء أو الخبراء أو الشهود أو الجزائٌة،

 (٣٥١ المادة. )بمنعها تأمر أن للمحكمة ذكرنا مما وبوقائع

 .المحكمة قبل من للعقوبة معرضة تكون كلها

 ذلـك كـان إن عندهم، امب ٌدلوا أن من الدعوى أطراف ٌمنع ال آنفا ذكرناه ما إن

 مـوضـوع ٌوجـب معٌن أمر لنفس أو الدعوى، تحتاجها معٌنة واقعة إلثبات ضرورٌا

 أو الفاضـح، الفعـل أو الجنسً االعتداء وقائع تشكل التً فالعبارات رفعه، الدعوى

 أو لـألدب مخالفـة أمـور مـن علٌـه تشتمل ما وبجمٌع ذكرها ٌجب القذف، أو السب

 الدعوى أن أو الجزائٌة، الدعوى موضوع هً العبارات هذه كانت إن الكالم، لقواعد

 تأتً قانون من( ١١4) المادة تجد ولهذا. العبارات تلك بإٌراد إال تثبت ال الجزائٌة

 أو شفاها اآلخر إلى عنهم ٌنوب من أو الخصوم أحد ٌسنده فٌها الجرٌمة صفة لترفع

 أو التحقٌـق، وسـلطات المحـاكـم، أمـام حقـه دفاعـه أثناء وسب قذف من كتابة

 مـن المـادة هـذه ذكرتـه ما فإن وعلٌه(  الدفاع ذلك حدود فً وذلك األخرى، الهٌئـات

 ضـبط أو المحكمـة بهٌبـة اإلخالل وقائع من إخراجها إلى ٌؤدي أمر العقوبات قـانـون

 إلى ٌؤدي قـد إٌرادهـا عـدم أن إذ الـصحٌح هـو العكس ٌكون وقد الجلسة، وإدارة

 منعـت ـامب وسمعت سمحت لو تتبٌنها أن السهل من كان أمور فً المحكمة تـورط

  عن الخـصـوم

 .إٌراده من

 

 



 

 

                     جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون 

 المادة: أصول المحاكمات الجزائية

 المرحلة الثالثة

 الثالثة عشر المحاضرة

 مدرس المادة م.م ضياء عاتي حمود

 م.م حيدر عبد السادة
 

 

 



 

 المبحث الثالث

 غير المتهم، ومنع عدم جواز محاكمة

 تكبيله، وإطالق سراحه بكفالة وإخراجه

 من الجلسة، وتطبيق قواعد التحقيق القضائي

من القواعد األساسية في اإلجـراءات الـجنائية، منـع الـمحـاكـم مـن مـحاكمة األشخاص الذين لم يحالوا عليها    
تحقيـق الخاصـة، أو األشخاص الـذين يخـولهم من قبل سلطات اإلحالة المختصة، كقضاة التحقيـق أو هيئات ال

هذا المنـع هـو أن الـدعوى الجزائيـة وخـصوصا في الجنايـات  وسبب.القـانـون سـلطة اإلحالـة إلى المحاكم. 
والجنح المهمة، يجب أن يسبق إحالتها إلى المحكمة المختصة إجراء التحقيق االبتدائي فيهـا. إذ أن مرحلة 

ئي وضرورة إجرائه، أمـر يـوجـب القـانون االلتـزام بـه. ولـربـا يترتب على التحقيق االبتدائي التحقيق االبتدا
اإلفراج عن المتهم أو تقرير عدم مسؤوليته، أو أن الفعـل المسند إليه قد ال يكون الجريمة الجنائية. وعليه فقد 

عدم جواز محاكمة أي شخص لم يكن ( مـن األصـول الجزائية، فقررت في فقرتها )أ( ٥١١جاءت المـادة )
محااًل إلى المحكمة. وعليه فإن رأت المحكمة أن هناك شخصا أو أشخاصـا آخـريـن كـان يـجـب إحـالتهم أو 

إجراء التحقيق معهم لعالقاتهم بالجريمة المنظـورة أمامهـا، فليـس لهـا والحـالـة هـذه أن تحاكمهم وإنا كل ما لها 
التحقيق اتخاذ ما يلـزم مـن إجـراءات تمهيدا لمحاكمة المتهم وشركائه الجدد أمامها،  هو أن تطلب إلى سلطات

ولها في هذا الشأن أن تقـرر استمرارها في محاكمة المتهم المحال إليها على انفراد. أو تقرر تأجيل محاكمته، 
ذين تخاذها بحق األشخاص الوعندئـذ تعيـد اإلضـبارة الخاصة به مع مالحظتها واإلجراءات التي ترى ضرورة ا

تبين أن لهم صلة في الجريمة المحالة عليهـا. كفـاعلين أصليين وشركـاء للمتهم الـذي أجلت محاكمته، وهذا 
سلطات الحكم، وفصل سلطة االتهـام عـن سـلطة  عـن.األمر يؤكد قاعدة ضرورة فصل سلطات التحقيق 

( من قانون أصـول المحاكمات الجزائيـة، أجـاز ذلـك ٥١١) المادة ا سـنرى فيمالمحكمـة. وإن كـان القـانون کـ
ولـكـن في جـرائم معينـة وشروط محددة ال يضيع معها حق المتهم في إجراء التحقيق االبتـدائي معـه قبـل 

إحالته على المحكمة المختصة وقد أجازت بعض القوانين ذلك وسمحت بمحاكمة المتهمين الذين لم يسبق 
معهم إن ظهر أثناء المحاكمة أن هنالـك مـتها أو متهمين يجب إدخالهم في الدعوى المحالـة، بـشرط  التحقيق

تهمين الجدد ، هذا هو القاعدة القديمة التـي كـانـت تعـتـر كـل مأال يكـون هـنـاك دعـوى أخـرى جرائيـة خاصـة بال



 

ما دام المتهم األول قد أجريـت بـشأنه  قـاض مـدعيا عاما، وأن المتهمين الجدد قد ال يلحقهم أي ضرر
التحقيقات االبتدائية الكاملة وأكثر من ذلك فإن الحاضرين إن رأوا أن هنـاك مـتهمين لم يشملهم التحقيق 

 حاكمتهم باكتفاء التحقيق القضائيـصـور متالشعور بالعدالـة، ومـع ذلـك يـ االبتدائي، فإن ذلك يـضعف

  عدم تكبيل المتهم:

المتهم الذي قد يحضر إلى المحاكمة وهو مقيـد بـأغالل حفظـا وتأمينـا لـعـدم هروبه، يجب أال يبقى إن    
مقيدا. وأن ترفع تلك القيود واألغالل ساعة محاكمتـه، وعلـة ذلك هو ضرورة توفير الحرية الالزمة له وتمكينه 

كمة من ذلك فإن خالف المتهم أوامر المح من الدفاع عن نفسه، وإفهامه أنه بـرئ حتى تثبت إدانته، بل، أكثر
وقام بـا يـؤدي إلى األخالل بالنظام فال يجوز للمحكمة أن تـأمر بتقييـده ووضـع األغـالل في يـده ساعة 

محاكمته، وإنا لها أن تقرر إخراجه من الجلسة واالستمرار في المحاكمـة بغيابـه مؤقتا حتى يعود إليه هدوؤه، 
لحراسة الالزمة لحفظ األمن في جلساتها وذلك بالشكل والقدر الذي تقدره المحكمة نفسها وللمحكمة أن تطلب ا

 (.٥١١)المادة 

 إطالق سراح المنهم بكفالة:

ومن القواعد، واإلجـراءات العامة والضرورية في المحاكمات جـواز إطـالق سراح المتهم بكفالة إذا تيقنت    
سـوف ال يـضر بالتحقيق القضائي الذي تجريه، أو أن ذلك سوف ال المحكمة من أن إطالق سراحه بكفالة 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة عـلى ذلك، ولكنهـا منعت ٥١١وقد نصت المادة ) يؤدي إلى هروبه
إطالق سراح من كان متهًما بجريمة عقوبتها اإلعدام، غير أن المحـاكم ال تمـارس عادة حق إطالق السراح 

في الجرائم المهمة وإن لم يكن معاقبا عليها باإلعـدام، إن كانت األدلة ثابتة ضد المتهم بارتكابه بكفالة 
الجريمة، أو كانت الجريمـة مـن الجنايـات المهمة كتلك التي يعاقب القانون عليها بالسجن المؤبد وحتى 

ق متهم كان قد أطلـق سراحـه المؤقت. وال مانع يمنع المحكمة بعد ذلك من أن تقرر القبض، والتوقيف بح
بكفالـة، إن رأت أن المحاكمة وإجراءات التحقيق االبتدائي ستتضرر من بقاء المتهم مطلـق الـسراح كأن يكون 

هذه  رات أن األوفق إعادة توقيفه. إن بكفالة ولكنها، أو أنها قررت إطالق سراحه المتهم قد احيل اليها مكفالً 
ها، لق السراح الذي أحيل عليسباب التي أدت بالمحكمة إلى توقيف المتهم المطالمادة قد اشترطت تبيان األ

والذي أطلقت هـي سراحـه بكفالة، فإذا كانت األسباب منطقية وموضوعية فإن القرار قد يبقى على  اً فموقو 
 حاله، وإال فإنه معرض لإللغاء إن كانت األسباب غير ذلك، عند الطعن فيه أمام الجهات المختصة



 

 إخراج المتهم من الجلسة: 

قد يحاول المتهم إثارة االضطراب في المحكمة بوسائل قد يكـون منهـا االعتـداء على أطراف الدعوى، أو   
تهديـدهـم، أو مقـاطعتهم أو عـدم امتثـال أوامـر المحكمة بالتزام حدود مركزه، وحق دفاعه، وحينئذ فيجوز 

ة تمليها ضرورة إعادة ضبط المحاكمة ويرجع بعدها المتهم إن كان قد للمحكمة إخراجه مـن الجلسة، ولكن لفتر 
على كل ما صدر من المحكمة من إجراءات خالل المدة التي أخرج  اطالعها صدر منه. مع وجوب مكف ع

 فيها من المحكمة.

 صوم قاعدة منوهذه الحالة ال يلجأ اليهـا إال عنـد الـضرورة إذ أن وجـود المتهم في المحاكمة وحضور الخ   
 (.٥١١إجراؤه قبل مرحلة المحاكمة )المادة  أهم قواعد التحقيق القضائي الذي يجب على المحكمة



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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 الرابعة عشرالمحاضرة 

 المحاكم جلسات اثناء ترتكب التً الجرائم

 

 والمخالفات الجنح جزائم االجراءات باتخاذ١51 المادة اجازت:  -١

 ضد الجزائٌة الدعوى بتحرٌك ئمالجرا ھذه فً مباشرة المحكمة من الالزمة

 للمحكمة واجازت شكوى على بناءا اال تحرك ال الدعوى لو حتى مرتكبٌها

 وكذلك بالجلسة موجودا كان ان العام االدعاء طلب سماع بعد فٌها تحكم ان

 ارتكب من دفاع سماع

 ان لمحكمة القانون واجاز المناسبة والعقوبة الحكم اصدار وثم الجرٌمة

 محضر تنظٌم بعد ٌلزم ما ألجراء التحقٌق محكمة الى الجرٌمة مرتكب تحٌل

 التً الضرورٌة والمعلومات امامها حدثت التً الجرٌمة فٌه ٌبٌن قبلها من

 قاضً الى المحضر وارسال والحاضرٌن الشهود من المحكمة علٌها حصلت

 ال قد والمحكمة موقوفا او مكفوال واحالته المتهم حالة تقرٌر مع التحقٌق

 غٌر االدلة كانت ان بحضورھا الجرٌمة ارتكب الذي المتهم على تحكم

 بعدم القول لخشٌة وذلك كالجنح فٌها ابتدائً تحقٌق الى الحاجة او واضحة

 والمحكمة القاضً حٌاد

 

:  الجناٌات تنظر ان امامها الجناٌة ارتكبت التً للمحكمة ٌجوز فال -٢ 

 وتصدر الدعوى

 المرتكبة الجرٌمة نوع فٌه وتبٌن محضر تنظم ان علٌها وانما فٌها الحكم

 من كونها
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 الشهود وتسمٌة الجرٌمة ارتكاب ودوافع الجناٌات

 وارسال الجرٌمة بارتكاب وادوات وسائل من استعمل وما علٌه والمجنً

 فا,  الٌه مخفورا المتهم احالة وجوب مع المختص التحقٌق قاضً الى ذلك

 فً والحكم واالتهام التحقٌق سلطات ٌدھا فً تجمق ان ٌجوز المحكمة

 ولضرورة الجناٌات اما والمخالفات الجنح حدود فً ولكن الجلسات جرائم

 ابتدائً تحقٌق بدون المتهم احالة وعدم فٌها االبتدائً التحقٌق اجراء

 باتخاذ تكتفً وانما فٌها الحكم اصدار جواز عدم اوجب فالقانون

 ارتكاب فً استعمل وما المتهم على والتحفظٌة الضرورٌة االجراءات

 الجرٌمة

 

 

 

 

 

  



 جمهورٌة العراق                                             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الكوت الجامعة

 قسم القانون

 

 

 

 

  اصول محاكمات جزائٌة

 المرحلة الثالثة

 

 

 إعداد 

  ضٌاء عاتً م.م

 م.م حٌدر عبد السادة
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 المحكمة فً العامة الضرورٌة اإلجراءات

 

:  الـمـحـاكـمـة وقــف اعمال من تكون امور الجزائٌة الدعوى تعترض قد-١

 االخرى المدنٌة المحاكم

 الزوجة منزل فً والزنا الزواج قضاٌا فً الشخصٌة االحوال ومحاكم البدائة كمحاكم

 فهً السرقة جرائم فً المال اثبات او الزوجٌة قٌام صحة الثبات الرجوع ٌحتم امر

 اختلسه من الى المال بعائدٌة حكمها اصدار من المحكمة تتمكن ال الحاالت بهذه

 دعوى فً الفصل نتٌجة على االصلٌة الجزائٌة الدعوى وتاجٌل الفصل وٌتوقف

 الجزائٌة االصول من ١٦1 بالمادة العراقً المشرع به واخذ اخرى جزائٌة

:  السـلـف الـحـاكـم اجـراءات الجزائٌة االصول قانون اجازھا التً القواعد من-٢

 نظر فً سبقه قاضً بها قام التً االجراءات الى حكمه فً القاضً اسناد جواز ھً

 لما المحكمة لقناعة االدانة او البراءة او النهائً كاالفراج بها قام تحقٌقات او الدعوى

 ٌعترض لم فان والموضوعٌة القانونٌة الناحٌة من مقبولة السلف القاضً بها قام

 الخلف القاضً ٌقوم او علٌها االعتماد من مانع اعادتهافال ٌطلبوا او الخصوم علٌها

 ١٦١ م سلفه بها قام التً جدٌد من االجراءات باعادة

: الـقضـائـً التـحـقـٌق قـواعــد وضرورة المحاكمات علنٌة االجراءات ھذه من-٣

 بحدود المحكمة تقٌد وضرورة المشافهه بطرق اجراءھا

 على مبنً المحكمة من الصادر الحكم الن تجاوزھا دموع الٌها المحالة الدعوى

 كسماع بها مسلم قاعدة الجزائٌة المسائل فً المرافعة وشفوٌة وضمٌرھا وجدانها

 وٌتم وضمنا صراحة عنه المدافع برضاء او وبرضاه المتهم ومواجهة الشهود

 من ولٌس الشفوي للتحقٌق تمهٌدا لٌكون االبتدائً بالتحقٌق االصل الى الرجوع
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 من اٌا ٌمنع ان للقاضً ٌجوز فال عقٌدته القاضً منها لٌكون الدعوى عناصر

 اخل ٌكون واال ٌطلبها بمذكرة اكتفاء الشفوٌة المرافعة ومن الشهود مناقشة الخصوم

 الدفاع فً بحقه

:  الـقـضائً الـتـحقٌق اجـراءات اجراءات من ٌلزم ما التخاذ ١٦٣ المادة-٤

 بوسعه ولٌس قبل من التحقٌق ٌستمعه لم شاھد الستماع التحقٌق

 وفاة حقٌقة الى للتوصل فتحه ضروري ٌكون قبر أوفتح المحاكمة الى الحضور

 اي المحكمة وتامر جنائٌة او اعتٌادٌة الوفاة وھل المقبور الشخص

 

 او االسلحة او مستندات او معلومات لدٌه كان اذا امامها بالحضور شخص

  تساعد اشٌاء او اوراق من وغٌرھا االدوات

 المعلومات منه طلب من بوسع من ولٌس المقدمة للدعوى الوقائع حقٌقة اظهار فً

 ٌعاقب جرٌمة ٌكون فعله فان رفض واذا ذلك من االمتناع االشٌاء او المستندات او

 العقوبات قانون علٌها

 

:  المـضبوطـة االشـٌاء احـضار تامر ان الجزائٌة االصول من ١٦٤ المادة-٥

 بالتحقٌق ضبط ما باحضار

 والمتفجرات والمستندات كاالسلحة اشٌاء من

 التً والطائرات المدافع اما المحكمة قاعة الى االخرى الجرٌمة ارتكاب ووسائل

 بٌن والتوفٌق عنها المقدمة التقارٌر بدراسة فٌكتفً الجرٌمة ارتكاب فً استخمت

 االخرى الدعوى واطراف المتهم واٌفادات الخبراء واراء الشهادات

 

:  المـحكـمـة انـتـقـال المحكمة انتقال اجازت الجزائٌة االصول من ١٦٥ المادة-٦

 الكشف الجراء نفسه القاضً او بنفسها
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 ضرورة مع الخصوم بحضور اخر مكان اي او الجرٌمة ارتكاب مكان فً والتحقٌق

 الحقٌقة معرفةل ٌؤدي الموقعً والكشف اعتراضاتهم او مالحظاتهم بٌان من تمكٌنهم

 الغامضة والوقائع التحقٌق خفاٌا على ٌساعد مما المحكمة او للحاكم وٌقدم

 

:  الـخـبراء احـضار او خبٌر تعٌن فللمحكمة الجزائٌة االصول من ١٦٦ المادة-٧

 فً وخصوصا اكثر

 الموضوع فً العلمً او الفنً الجانب على المحكمة اعتماد ووجوب الفنٌة القضاٌا

 االسلحة ھً القضاٌا وھذه الدقٌقة وغٌر المشوشة العامة المعلومات عن وابتعادھا

 وغٌرھا والسموم والمتفجرات

 مسموح وھو مناسب وبقدر الدولة خزٌنة تتحملها التً الخبٌر اتعاب المحكمة وتقرر

 الخبراء وجلب تعٌن على القانون ٌنص لم انه علما المحكمة من اجراءه
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                     جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 ون قسم القان

 المادة: أصول المحاكمات الجزائية

 المرحلة الثالثة

 عشر السادسة المحاضرة

 مدرس المادة م.م ضياء عاتي حمود

 م.م حيدر عبد السادة
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 الفصل الثاني

 إجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة

جاء قانون أصول المحاكمات الجزائيـة عـلى ذكـر إجـراءات التحقيـق الـقـضـائي والمحاكمة في الدعوى الموجزة 
( منه. إن المحاكمة التي تكون فيهـا الـدعوى غير مـوجزة هـي في جـرائم الجنايات، ٧٨١ـ  ٧٦١في المواد )

اكمات في الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة والجنح المعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثالث سنوات. أما المح
 ثالث سنوات فأقـل فإنهـا تجري حسب رأي المحكمـة إمـا بـصـورة مـوجزة، أو بـصورة غير مـوجزة، وذلـك

 وفي المخالفات، فإن الدعوى تكون موجزة في جميع هذه الجرائم. ، أهمية الجريمة وظروفها التحقيقية.

ـلـف وخشية التورط في حكـم قـد يـك عليهـا باإلعـدام أو بالسجن المؤبـد أو المؤقت،إن جرائم الجنايات قد يعاقب 
االجتماعي ومن يلحق به. جاءت األصول الجزائية فحددت ما  تنفيـذه حيـاة إنـسـان بـريء، أو تـدمير مركـزه

 النوع من المحاكات. يجب إجراؤه في هـذا

 المبحث األول

 الجزائية حضور المتهمين وأطراف الدعوى 

( من القانون فبينـت أن المحاكمـة في الـدعوى غير الموجزة تبدأ بالمناداة على المتهم ٧٦١جاءت المادة )
وباقي أطراف الدعوى العامة كممثل االدعاء العام والمشتكي والمدعي المدني وشهود اإلثبات والخبير أو 

 .الخبراء ومحامي المتهم إن كـانـوا مبلغين

إلى تدوين هوية المتهم فتسأله المحكمـة عـن اسـمـه وشـهرته وصـفته وعمره ومكان إقامته، ومن ثم يصار 
وكذلك يدون حضور باقي أطراف الدعوى العامة، فيسمى نائب المدعي العام أو المدعي العام الحاضر، 

 اء وكالء االدعاء الشخصي والدفاع.مويسجل حضور المشتكي ويسمى باسمه وكذلك أس
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 قرار اإلحالة:تالوة  

( ٧٣٧حسبما ورد في المادة ) فيـه.يتلى بعد ذلك قرار اإلحالة المنظم من قبل قـاضي التحقيـق والـذي يـبـيـن 
من األصول الجزائية ـ باإلضافة إلى هوية المتهم، الجريمة المسندة إليه، ومكان ارتكابها وزمان حدوثها، 

األدلة  عليه، وخالصة المجنيإليه اسم  ومادة قانون العقوبات أو القـانون ذو الصفة الجزائية الخاصة، مضافا  
، مع وجوب تحديد قرار اإلحالة، وإمضاء الحاكم، وختمـه بـخـتم المحكمة. التـي تحـصل التحقيق االبتدائي

وعند االنتهاء من تالوة قرار اإلحالة يصار إلى سـاع الشهادات وقـراءة التقارير والكشوف والمستندات وذلك 
لمتهم ا ا سنبحثه في المبحث الثاني. وسـبـب تـالوة قرار اإلحالة الصادر من محكمة التحقيق هو إفهاممك

وبـاقي أطـراف الـدعوى الجزائية الجريمة التي سيحاكم عنهـا المتهم والمـادة القانونيـة التـي تنطبـق عليهـا 
 واألضرار العامة والشخصية التي تخلفت عن الجريمة واألدلة إلثباتها.

 المبحث الثاني

 الشهادات أمام المحاكم

 ترتيب الشهادات:

اإلحالـة أن تقـوم باستماع الشهادات الالزمـة مبتدئـة بشهادة المشتكي ومن ثم على المحكمة بعد تالوة قرار 
المدعي المدني وبعد ذلك تـستمع إلى شهود اإلثبـات، والغـرض من هذا التحديد واستماع شهادة المشتكي أوال  

 والمدعي المدني ثانيا وأخيرا شهود اإلثبـات،

ن شاهدها. وذلك حسب أهمية شهادته، إذ أن المشتكي وهو راد وقائع الجريمة ومن تضرر منها وميهو إ
المجني عليه في الدعوى الجزائية قد تكون معرفته بالجريمـة وزمـان ومكـان ارتكابها أدق من غيره من الشهود. 

فإن ألحقت شهادته بشهادة مـن تـضـرر مـن ارتـكـاب الجريمة، فإن ما سيفيده هذا الشاهد الثاني سيعزز مـا 
ها فـيـا يـلي فإنهم وبالكيفية التي سنذكر  اآلخر،وأورده المشتكي في شهادته وياستماع شهود اإلثبات في  سـبق

( مـن قـانـون أصـول المحاكمات الجزائيـة، فـإن المحكمـة سـيكون بمقدورها ٧١٦ـ  ٧٦٨)ـا أوجيـت المـواد موك
أو تنقص ما ورد في شهادة المشتكي  أن تميز ما إذا كانت هذه الشهادات ستؤيد أو ستنقض أو ستزيد
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والمدعي المدني. وعليه فإن هذا الترتيب في استماع الـشهادات أمـر كان من الالزم على المشرع العراقي أن 
 يتبناه وحسنا ما فعل.

 إجراءات الشهادات: 

مه الشاهد بسؤاله عن اس شهادةبأستماع إن على المحكمة ممثلة في شخص رئيسها وعلى القاضي أن يبدأ 
وأن يقوم  ،وشهرته وصناعته وعمره ومحل إقامته وعالقته بالخصوم، كالمتهم والمدعي المدني والمسؤول مدنيا  

 ليفه قبل أدائه الشهادة، وعبارة اليمين تكون بأن يقول الشاهد: )والله العظيم أشهد بالصدق وأال أقـول إالحبت
اعها بأدائها شفاها من قبل الشاهد وال يجوز للشاهد أن يقرأ شهادته من مالحـق(. والشهادة يصار إلى است

ورقة يحملها. وكذلك فإن القاعدة في استماع الشهادة توجب استرسال ذلك الشاهد في شهادته، وذكر جميع 
د هما فيها حتى ينتهي منها، وال يجوز مقاطعته أثناء أدائها، غير أن القانون أباح للمحكمة أن تأذن للشا

بكتابة شهادته إن تعذر عليه أداؤها شفاها كما هو الحال في الشخص الذي ال يتمكن من الكالم لعلة فيه 
تمنعه من ذلك. وال يجوز كذلك توجيه األسئلة إلى هـذا الـشاهد قبـل انتهائـه مـن شـهادته، ويمكن توجيه 

تي يجوز توجيهها من جميع أطراف الدعوى األسئلة إليه بعد انتهائه من أداء تلك الشهادة. هذه األسئلة ال
العامة كاالدعاء العـام، أو المشتكي، أو المـدعي المدني، أو وكالء االدعاء الشخصي والدفاع. وقد يكون 

غير معقـول، إذ قـد يـبـدل شـهادته أو يحورهـا ليوفـق  حضور الشاهد أثناء استماع المحكمة لشاهد آخر أمرا  
اهد لذلك فقد أجـاز القـانون للمحكمة أن تبعد الش إليه من شهادة الشاهد اآلخر، وتفاديا  بين شهادته وما استمع 

أثناء استماعها لشاهدا آخر، ولكن ليـس هنـاك مـا يمنع المحكمة من مواجهة شاهد آخر إن رأت أن المواجهة 
 .ستؤدي إلى إزالـة التناقض في المعلومات التي كشفت عنها الشهادتان أو الشهادات

 درك بإحدى الحواس الخمس:الشهادة يجب أن ت   

وبديهي أن يقال بأن الشهادة يجب أن تنصب على وقائع أدركها الشاهد بإحـدى حواسه الخمس، كأن يكون 
قد رأى المتهم وهو يصوب مسدسه إلى المجني عليـه، أو بنفسه عبارات السب والقذف والتهديد التي صدرت 

أنه قد شم البارود من البندقيـة التـي تـركـهـا عـنـده مرتكـب الجريمة. أو  لىليشهد عمن المتهم، وقد يأتي الشاهد 
أنه قد لمس بيده الدماء التي سالت من المجني عليه ساعة إجهاز القاتـل على ضحيته. وأخيرا فقد يأتي 
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م المادة ني فلم يجد فيه طعالـشاهد ليقـول بـأنـه قـد تـذوق السائل الـذي قـدم أنه قد سمع للمجني عليه من الجا
التي زعم أنها قدمت إلى المجني عليه. لذا فال يجوز للشاهد أن يتقدم بشهادته عن وقائع لم يدركها بحواسه 

، وال تقبل شهادة من تقدم للشهادة فأفاد بأن معلوماته قد استقاها من شخص آخر أو من شائعة دارت في امک
 التحفظ.البلد، إال على سبيل االستئناس مع 

 اختالف شهادة الشاهد:

وفي التحقيق االبتدائي، وقبله في مرحلة جميع األدلة، قد يكون الشاهد الماثـل أمـام المحكمة قد أدى الشهادة  
وعند اختالف شهادته عـن الـشهادة التي أداها أمـام سـلطات جمع األدلـة والتحقيـق،  بها يخالف وما أفاده سابقا  

أو تلك التي أدلى بها الشاهد أمام محكمة جـزاء أخـرى  فبإمكـان المحكمـة تـالوة الشهادة المضبوطة سابقا  
 خيرة.ل عنها بإفادته األفقد يتذكر الشاهد وقائع نسبها ولم يد األخيرة.والتوفيـق بـيـنها وبين الشهادة 

أو قد يكمل الشاهد ما نقص من شهادته السابقة في الشهادة الجديـدة. وقـد ينفي الشهادة السابقة كلها أو 
بعضها مبينا سبب ذلـك، وفي هـذه الحالـة يجـوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في االختالف والتباين بين 

 بـه في جلسة المحكمة.شهادته في التحقيق االبتدائي ومـا أفـاد 

 استماع شهود جدد:

وقد يتصدى للشهادة أمام المحكمة أشخاص لم يستدعهم التحقيق ولم يستشهد بهم االدعاء العام أو أحد 
أطراف الدعوى الجزائية. والقـانـون قـد أجـاز للمحكمـة اسـتماع شهادة هؤالء الشهود إن حضروا أمامها من 

ثنـاء التحقيـق القضائي في المحاكمة أن هناك شهادات تفيد المحكمة ومن أشخاص تلقـاء أنفـسهم وقـد يظهـر أ
أهملهـم التحقيـق وأطراف الدعوى الجزائية، وأن لمعلوماتهم أهمية بالغة. لذا فبإمكان المحكمة أن تكلفهـم 

ا يورده أطراف و بمبالحضور، وعليه فإن المحكمة غير مقيدة بالشهود المسجلين في االضبارة الجزائيـة فقـط. أ
الدعوى الجزائية عـن الـشهود. ولهـا الحريـة المطلقـة في اسـتماع أي شهادة ترى أن فيها ما يفيد كـشف 

الحقيقـة. وقـد يحصل في العمـل أن الـشاهـد الـذي استمع إليه في التحقيق االبتدائي لم يتمكن من الحضور، 
دة بسبب جنونه الطارئ أو المرض النفسي الذي يمنعه من إعـادة لعجـزه عـن الـكـالم أو لفقـده أهلية الشها

شـهادته أو مناقشته أو سؤاله عنها. وقد يرتحل الـشاهـد الـذي أدلى بشهادته في التحقيـق إلى مكـان مجهول، 
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 اأو مكان بعيد يكون معه إحضاره أمام المحكمة مؤديا لتأخير المحاكمة أو مؤديـا إلنفاق مصاريف باهظة، لذ
فبوسع المحكمة أن تكتفي بتالوة شهادته السابقة، حيـث تعتبر بمثابة الشهادة التي تؤدى أمامها. وقد يكون 

سبب عدم إحضار الشاهد هو وفاتـه بعد إدالئه بشهادته في مرحلة جمع األدلـة أو التحقيـق أو المحكمـة 
 واالكتفاء بها كشهادة مؤداة أمام المحكمة. الجزائيـة األخـرى، وحينئذ يصار كذلك إلى تالوة شهادته السابقة

 انتقال المحكمة الستماع الشهادة: 

 عذرا تقبله المحكمة وبموجبه يحصل في العمل أن يمرض الشاهد فيعتذر عن حضور المحاكمـة، أو أن يقـدم
الة ال يحضر إلى المحاكمة، كأن يكون مكلـف بواجـب ال يتمكن معه من ترك مكان أدائه، وفي هذه الح

يجـوز للمحكمـة أو تنتقـل إلى محـل الشاهد الستماع شهادته، مع لزوم إحضار الخصوم، وللمحكمـة بـدال مـن 
انتقالهـا بكامل هيئتها أن تندب أحد أعـضـائها للقيـام بـذلك، أو أن تطلـب إلى أحـد قـضـاة التحقيق أو قضاة 

 محضر بها وإرسال ذلك المحضر إلى المحكمة.الجنح في منطقة ذلك الشاهد، استماع شـهادته وتحرير 

وألطراف الدعوى العامة الحضور شخصيا، أو إرسال من يمثلهم عنـد انتقـال المحكمة الستماع شهادة الشاهد 
الـذي اعتـذر عـن الحـضـور ولهـم أن يوجهـوا مـا يشاؤون من أسئلة وأن يناقشوا ذلك الشاهد عن أي شيء 

للمحكمة أن الشاهد كان بوسعه الحضور وأن العذر الذي قدمه ليس بالصحيح،  يرونه ضروريا. وإذا تبين
 الحضور أمام المحكمة. فلها أن تحكم عليه حسب قانون العقوبـات عـن جريمـة االمتنـاع عـن

 وجوب حضور الشاهد:

عذر إن حضور الشاهد في المحكمة ألداء الشهادة واجب عليه، لذا فإن عدم حضوره إن كان قد حصل ل 
مشروع، وكان قد تبلغ بالحضور بصورة قانونيـة، يجيـز للمحكمة إعادة تكليفه بالحضور وإن لم يكن عذره 

مشروعا وامتنع عمدا عن الحضور بعد أن تبلغ بذلك فإن للمحكمة أن تصدر أمرا بإلقاء القبض عليه وتوقيفـه 
لـك مناسـبا بالعقوبـة الالزمـة لالمتنـاع عـن بغيـة إحـضاره أمامهـا ألداء الشهادة، وقد تحكم عليه إن رأت ذ

الحضور، والقانون قد أجاز للمحكمة الرجوع عن قرار الحكم الصادر منها ضد الشاهد الممتنع عن الحضور، 
اقتنعت به، والغرض من قرار  مشروعا   إن جاء هذا الشاهد وقبل ختام المحاكمة، فأبدى للمحكمـة عـذرا  
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د على الحضور إذ في عدم حضورهم إهدار لصحة الوقائع وعدم تمكين المحاكم من العقوبة هو إجبار الشهو 
 أدائها لواجباتها. والقانون قد أجاز الطعن في األحكام التي تصدرها المحاكم على الشهود الممتنعين.

د ذلك أمام محكمة الجنايات إن كان الحكم قد صدر من قاضي الجنح، وإن كان الحكـم قـد صدر على الشاه
الممتنع عن محكمة الجنايات فيجوز فيه الطعن إمام محكمة التمييز. قد تكون شهادة الشاهد بسيطة 

ومختصرة وحينئذ فال موجب لتوجيـه أسـئلة إليـه. أو مناقشته عما ورد في ثناياها. ولكن الشهادات التي تستمع 
يلة وغامضة في بعض األحيان. مما إليها المحاكم وخصوصا في جرائم الجنايات والجنح المهمة قد تكون طو 

لقاء نفسها من تفيها. لذا نجد أن القانون يبيح ليستدعي للمحكمة أما األمر أن يناقش الشاهد لتوضيح ما ورد 
أو بناء على طلب من أطراف الدعوى الجزائية ـ أن تناقش ذلك الشاهد أو تستوضحه بغية تأكيد ما ورد في 

 به. شهادته والتثبت من صحة ما أدلى

 االمتناع عن حلف اليمين أو االمتناع عن أداء الشهادة: 

ويحصل كثيرا أن يأتي الشاهد المبلغ فيحضر المحاكمة، ولكنه يمتنع عـن حـلـف اليمين، أو يحلف اليمين 
ولكنه قد يمتنع عن إيراد جميع ما يعلمه عـن القـضية التي طلب ألداء شهادته فيها، واالمتناع عن حلف 

و عن أداء الشهادة، قد يكـون ألسباب مشروعة، فالديانة قد تمنع في بعض األحيان حلف اليمين. أو اليمين أ
أن الشاهد قد يكون من طائفة ال تعتقد بأي دين. وبذلك يمتنع عـن حـلـف الـيـمين. وقـد يـكـون االمتنـاع عـن 

الء بمعلوماته التي حصل عليها بواسطة مهنته الـشـهـادة قـد حـصـل بـسبب أن القـانون يمنـع الـشـاهـد مـن اإلد
كالمحامي الذي يمتنـع عـن أ أداء شـهادة تؤدي إلى إدانة موكله أو الطبيب الذي اطلع على المعلومات بسبب 

تطبيبـه لـشخص حضر كمتهم أمام المحكمة، أو الـصيدلي والقابلـة عـن المعلومـات التـي حـصـلوها بسبب 
قانون العقوبات بداللة قانون المحاماة وقانون ذوي المهن الطبية والقوانين  ( من7٣١ة ممارسة مهنتهم )الماد

المهنية األخـرى(. أو الـصغير الـذي ال يسمح القانون بتحليفه اليمين عند االستماع لشهادته وهو الذي لم يتم 
جـة أو القرابـة حـسبها ورد في الخامسة عشرة مـن عمـره. وكذلك من منعه القانون من أداء شهادته لرابطة الزو 

لقانون يث منع اح ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كـالزوجين واألصـول والفـروع،٦٨المادة )
ـات وفي جـرائـم وردت عـلى سـيل العصر في هذه المادة مع ا استثناءات عليها باالستشهاد بهـم كـشهود إث
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معهم،  ون الذين يعيشاسي وزوجاتهم وأقـاربهم األقربين السنين وردت أيضا. وكذلك يجوز لرجال السلك السي
 االمتناع عـن الحـضـور ألداء الشهادة، أمـام سـلطات التحقيـق أو الحاكم، لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية.

هذه األحوال ال يجوز الحكم على الشاهد الممتنع عن حلف اليمين أو المتع عن حلف الشهادة بعد  وفي مثل
في حالـة الشخص الذي يضع بسبب دينه أو بسبب عدم اعتقاده بدين، بأن  ه، وقد يكتفـي وخـصوصا  حلق

يطلب منه أن يقـسـم عـلى أن يقول الحقيقة وقسمه هذا قد يؤدي به ألن يقول الحقيقة، ويعكس ذلك فإن تبين 
ة بن تحكـم عليـه بالعقو ع المحكمة أأن االمتناع عن الخلف والشهادة كان ألسباب غير ما ذكرناها، فبوس

( من قانون العقوبات. مع جـواز االستفادة مـن شـهادته إلى كان قد أدلى ١٥١- ١٥٧المواد ) المقررة قانونا  
بها في مرحلة التحـري وجمع األدلـة أو في مرحلـة التحقيـق أو أمام محكمة الحليم وللمحكمة أن تعتبر الشهادة 

وهنا أيضا وفي موضوع أمامها، أن ترجع إلى ما ورد في موضوع استماع ابقة كشهادة مؤداء أمامها سالـ
الشهادة في التحقيق االبتدائي، وأن تستعين باألحكام الواردة هناك، كجواز االستعانة باإلشارة المعهودة إن 

عدد  مكان الشاهد أخرسا. أو الشهادة كتابة إن كان الشاهد ال يستطيع الكالم، مع جواز االستعانة بالمترج
د ترجم إشاراته بواسطة من نئوحي أبكما ،أو  ما  غـة المحكمة أو كـان أصعدم تمكن الشاهد من أداء الشهادة بل

ليف المترجم أو من يفهم إشارة األصم إليه، وأن يقول عند تحليفه حك اإلشارات. والقانون قد اشترط تيفهم تل
 بأنه سيترجم بصدق وأمانة

 توجيه األسئلة على الشاهد:

واألسئلة التي توجه للشاهد تكون بواسطة المحكمة أو بإذن منها، ويمتنع على مـن تريد توجيه السؤال إلى  
الشاهد أن يوجه ما يؤدي إلى موضوع غير متعلـق بالدعوى، أو ال ما فيه مساس بأشخاص آخرين، أو ما 

 يعتبر تهديدا أو تحويقا للشاهد، أو حتى إلى ما

أو تشويش أفكاره، ويجوز كذلك إعادة سؤال الشاهد من قبل المتهم أو باقي  يؤدي إلى اضطراب الشاهد
بأن المحكمـة اليست ملزمة بالموافق على الجواب على جميع األسئلة الموجهة  أطراف الدعوى الجزائية. علما  

آخـرين  دة للشهود أو إعـادة السؤال منهم، أو االستشهاد بشهو ئلإن اعتقد أن توجيه األس للشاهد، خصوصا  
ائها قبولها، قلها أن تقبلها بأجمعها أو تقبل بعض أجز بمة سيؤدي إلى تضليل العدالة. والشهادة ال تلزم المحك

من موجب لرد  كوالتي ال تطابق الواقع، وليس هناوتصرف النظر عن األجزاء األخرى غير المعقولة، 
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مة، أو لالشتهار بسوء السلوك، ما دام مرجع ق ارتكاب الجريبالشهود لعالقة القرابة، أو الخصومة، أو الس
 تقدير الشهادة هي المحكمة.

 :مالحظة الشاهد ونفقات حضوره 

ومما يؤدي إلى ظهور الحقيقة، وجوب مالحظة المحكمة لما يظهر على الشاهد من أمارات قد تدل على 
عـدم أهليتـه ألداء الـشهـادة كـالوهن العقـلي، أو عـدم تسلل األفكار والخواطر عنده، أو عدم تقديره للمسافات، 

ئق وعلى د تناقص إفادته وما ورد فيها من حقاأو الحقائق التي يدلي بها، أو أن سنه وحالته العقلية والنفسية ق
المحكمة كذلك أن تقدر للشهود مصاريف سفرهم والنفقات الضرورية االرمة لوجودهم بعيدا عن محل إقامتهم 

وذلك بناء على طلب الشاهد من المحكمة، وقد يضاف إلى هذه المصاريف األمور التي حرم منها الشاهد 
 وذلك على حساب الخزينة ".

 

 


