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 تثخيظ الجعػى التدائية/  1مثاضخة
 

عزجما تقع جخيرةة وتمثةض ضةخر مةالرتزي عمية  ن ةج مةغ مخاجطةة الحةمصة القذةائية الرجبدةة 
تثخيةةظ دعةةػى عمةة   لالقبدةةام مةةغ التةةاني وتػؾيةةع الطقةةاب مثقةة ل يةةحا الرحمحةة   ةةبع مةةغ  ةةالل

التاني تحر  في الردصمح القانػني مالجعػى التدائية أو دعػى الثض الطامل ويزاك جهةات مبطةجدة 
يثض لها في القانػن الطخاقي تثخيةظ الةجعػى التدائيةة ورفطهةا أمةام القذةاا. فلضةافة لثةض اندعةاا 

تخيرةة أن  خاجطةػا القذةاا الطام يتػز لألفخاد الح غ يطمرةػن  ػقةػا التخيرةة وكةحلظ الربذةخر مةغ ال
 لبثخيظ الجعػى التدائية )مغ  الل الخكػى أو األ بار(.

كةحلظ يثةض لرةغ عمةع مرةػت مخةبب  مة  أن يجاةخ اندعةاا الطةام عزة ل كرةا يثةض لمقاضةي فةي  
الجعػى التدائية في حالة جخائع التمحات لغخض أندال الطقاب مرختكب التخيرة. مغ يزا  بايغ  إقامة

ى التدائية يي لتػا الرتبرع مغ  الل جهات حجديا القانػن إل  البثقيض مغ ارتكةاب لزا أن الجعػ 
 التخيرة وبيان فاعمها لبقخيخ محؤوليب  عزها.

الجعػى التدائية:))يي الػسيمة البي  متأ إليها الرتبرع لرثاسبة التاني الحي عةخض مدةالح 
لرتبرةع الةجفاا عةغ أمزة  واسةبقخار  الرتبرع لمجصخ وعكخ أمز  وسالمب ((. ومةغ  اللهةا يحةبصيع ا

 وصةةةةةةةةيانة مدةةةةةةةةالث  مةةةةةةةةغ  صةةةةةةةةخ التخيرةةةةةةةةة ومطخفةةةةةةةةة فاعمهةةةةةةةةا مػيةةةةةةةةة مثاكربةةةةةةةة  وتز يةةةةةةةةح 
الطقػبة مثق . يح  الجعػى تاجأ عزجما يقع أي فط  يجالف الزػايي واألوامخ البي نز عميها قانػن 

ف فةلّن يزةةاك يةجفها اقبذةةاا حةض الرتبرةةع فةي الطقةةابل ولغةخض الػصةػل إلةة  يةحا الهةةج .الطقػبةات
إجخااات كةيخة يتب الؿيام  ها وعم  مخاح  وقج تحبرخ يح  اإلجخااات حب  الزهايةة وقةج تزبهةي فةي 

عمة  يةحا فةان متةخد الاةجا مةأول عرة  إجخائةي  بختةب عمية  رفةع الةجعػى إلة  قاضةي  مخحمة مطيزة.
 .ةالبثقيض فلّن الخامصة اإلجخائية تبثقض  يغ أشخاف الجدػمة في الجعػى التدائي

أمةةا اسةةبطرال الةةجعػى أو مباشةةختها ؼيطزةةي مبامطبهةةا أمةةام يةةح  التهةةات واسةةبطرال الةةجعػى أو 
مباشختها يي وضي ة اندعاا الطام وحج  دون غيخ  مغ التهةات  ػصة   مرةةال لمرتبرةع الةحي تقةام 

وحةةجد قةةانػن أصةةػل الرثاكرةةات التدائيةةة الطخاقةةي شةةخ  مجبم ةةة  يةةح  الةةجعػى ماسةةرة ولردةةمثب .
 :اآلتيظ الجعػى التدائية ويحا ما سزبزاول  مغ  الل ثالثة نقاط وعم  الزثػ لبثخي

 .تثخيظ الجعػى التدائية في التخائع غيخ الرخهػدة
/أ( الصخيقةة البةي تثةخك  هةا 1تزاول قةانػن أصةػل الرثاكرةات التدائيةة الطخاقةي  ةزز الرةادة )

:))تثةةخك الةةجعػى التدائيةةة مخةةكػى الةةجعػى التدائيةةة فةةي التةةخائع غيةةخ الرخةةهػدة وىلةةظ مةةالزز عم 
ش ػية أو تثخيخية تقجم إل  قاضي البثقيض أو الرثقض أو أي محؤول في مخكد الخخشة أو أي مغ 
أعذاا الذبط القذائي مغ الربذةخر مةغ التخيرةة أو مةغ يقةػم مقامة  قانػنةا  أو أي شةجز عمةع 
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ز القانػن عم   الف ىلظ....((.  ػقػعها أو مل بار يقجم إل  أي مزهع مغ اندعاا الطام ما لع  ز
مةةغ تثميةة  نةةز الرةةادة فةةلّن عةةجة جهةةات لهةةا الثةةض مالؿيةةام  بثخيةةظ الةةجعػى التدائيةةة مةةغ ضةةرزها 
اندعاا الطام والربذخر مغ التخيرة أو مغ يقػم مقام  قانػنا  أو أي فخد مغ اإلفخاد عمةع  ػقػعهةال 

 تدائية. فبثخيظ الجعػى التدائية يػ نقصة الاجاية في الجعػى ال
وتثج ج مغ ل  الثض في تثخيظ الجعػى التدائية ) اي مرغ تقجم الخةكػى ( ووسةيمب  فةي ىلةظ 

( مةغ قةانػن أصةػل الرثاكرةات التدائيةة 1)الخكػى أو اإل بار ( ندت عمي  ال قخة )أ( مغ الرةادة )
 الطخاقي ويحا ما سزبزاول  تباعا : 

 أون : الخكػى. 
أو كبا ي عغ جخيرة وقطت  هجف اتجاى اإلجخااات القانػنية  الخكػى:))عبارة عغ تاميغ ش هي

 الالزمةةةةةةة فيهةةةةةةا ويطاةةةةةةخ  هةةةةةةا الخةةةةةةجز الةةةةةةحي وقطةةةةةةت عميةةةةةة  عةةةةةةغ إرادتةةةةةة  الدةةةةةةخيثة فةةةةةةي 
تثخيةةظ الةةجعػى التدائيةةة مةةغ اجةة  أثبةةات الرحةةؤولية التدائيةةة ضةةج مختكةةب التخيرةةة وفةةخض الطقػبةةة 

التدائيةة  زبغةي أن  بدة  عمرهةا  ػقةػا عمي ((. ولكي تبركغ الحمصة القذائية مغ تثخيةظ الةجعػى 
التخيرةةةل أىا كةةان مةةغ  بةةػل  تثخيةةظ الةةجعػى يةةػ الرتزةةي عميةة  الربذةةخر مةةغ التخيرةةة أو مرةمةة  
القانػني أو مغ عمع  ػقػعها فلّن الجعػى تثخك مخةكػى تقةجم مةغ يةؤنا ويةي شةكػى عامةةل ويةي 

كان يػ مغ  بػل  تثخيظ الةجعػى وتقةجم  تقا   اإل بار الحي يقجم إل  اندعاا الطام في حالة ما أىا
 مز  إل  التهات البي حجديا القانػن.

يحا وان الجعػى التدائية تثةخك إمةا مخةكػى شة ػية أو تثخيخيةة. وتكةػن شة ػية عزةجما  خاجةع 
الرخبكي التهات البي حجديا القانػن لقاػل الخكػى ويصمب اتجاى اإلجخااات القانػنية مةغ غيةخ أن 

بةا  وجطة  الرخةخا تقةجيع الخةكػى الخة ػية قخيزةة عمة  الرصالبةة مةالثض التدائةي دون يقجم شمبا  مكبػ 
الرةةجني. وتكةةػن الخةةكػى تثخيخيةةة عزةةجما يقةةجم شمبةةا  مكبػبةةا   ةةحلظ وعزةةجيا تةةبع الرصالبةةة مةةالثقيغ 

 التدائي والرجني مطا .
جاةخ ومةا يريةد  أما الػسيمة الةانية لبثخيظ الجعػى التدائية يي األ بار فرةغ  بقةجم مة  يةػ الر

عةغ الخةةكػى يةةػ أن الرخةةبكي لةة  الرصالبةةة مةةالثقيغ التدائةةي والرةةجني أن رغةةب  ةةحلظل فةةي حةةيغ أن 
 الرجاخ ن شيا ل  مغ تمظ الثقػ . ويحا ما نبثة  نحقا .

 .ثانيا  : مرغ تقجم الخكػى 
كػى لقج  يغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةة الطخاقةي التهةات البةي لهةا الثةض فةي تقةجيع الخة

 ورفع الجعػى التدائية لزطخيا أمام التهات الرجبدة. ويحا ما سزبزاول  تباعا :  
 . اندعاا الطام: 1
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عزج تأد ب  لرهرب  في تثخيظ واسبطرال الجعػى التدائية فلّن  يرة  الرتبرع في اقبذةاا حقة  
جام آ خيغ غيخ في الطقاب مغ التانيل إن أن يحا ن يرزع مالػقت ن ح  مغ أن ت ػض الجولة أش

اندعاا الطام مباشخة حض تثخيظ الجعػى التدائيةة دون أن تكةػن لهةع سةمصة اسةبطرالها البةي  ز ةخد 
  ها اندعاا الطام مَطج  صاحب الحمصة.

فاسبطرال الجعػى يطزي:))اتجاى أي أجخاا مغ مترػعة اإلجخااات البي ي بخضها سةيخ الةجعػى 
لظ  جا  مغ اإلجخاا األول الةحي تبثةخك مة  وانبهةاا مةالثكع وصػن إل  الثكع البات في مػضػعها وى

البات فيها((. لحلظ فلّن  أىا حخك الربذخر مغ التخيرةة الةجعػى التدائيةة فةلّن دور   زبهةي ون شةأن 
ل  مطج ىلظ ماإلجخااات البالية البي تباشخ  ها الةجعػىل جةاا ىلةظ عمة  أسةاس أن الةجعػى التدائيةة 

ا دعةةػى غيةةخ مطمقةةة عمةة  شةةخط أو مثةةجدة مقيةةج وعةةَجة الةةجعػى التدائيةةة كرةةا أنهةة ؛يةي دعةةػى عامةةة
دعػى عامة ألنها وسيمة الجولة) كخجز مطزػي عام يرة  الرتبرع ( إل  اقبذاا حقها في عقاب 
مقبخف التخيرة ويي ُتطهج  هح  الػسيمة إل  ييئة قذائية)اندعاا الطام( ترةمها في الرصالبةة  هةحا 

عمةة  القذةةاا ومةةغ يزةةا فةةلّن الجولةةة أعصةةت سةةمصة رفةةع الةةجعػى وتثخيهةةا  الثةةض وفةةي شةةخح الةةجعػى 
ماسرها )أي ماسةع الرتبرةع كمة ( فالةجعػى التدائيةة ليحةت دعةػى فخديةة  اصةة شةأنها شةأن سةائخ 

 الجعاوى البي  خفطها اإلفخاد    يي ترة  انقبدام الحي  بع لردمثة الرتبرع مأسخ .
 . الربذخر مغ التخيرة:2

تثخيظ الجعػى التدائية عم  اندعاا الطام فقط وإّنرا يتػز لبطس األفخاد أيذةا   ن يقبدخ حض
مرارسةةة ىلةةظ ويةةحا مةةا  بذةةح لزةةا مةةغ  ةةالل قةةخااة ال قةةخة )أ( مةةغ الرةةادة األولةة  مةةغ قةةانػن أصةةػل 

 الرثاكرات التدائية الطخاقي.
الزطةام انتهةام  فالربذخر مغ التخيرة يؿف مجعيا  في الةجعػى التدائيةة والةجعػى الرجنيةة فةي

ال خدي سامقا  ألن  كان يطبقج مأن التخيرةة أىا وقطةت تدةيب الرتزةي عمية  أو الربذةخر وحةج  دون 
أن  بطجى أثخيا إل  الرتبرعل عمة  أن عةج الةجعػى  هةحا الػصةف ن ي هةع مزة  مأنهةا وسةيمة انبقةام 

 الثج ةة.  فخدي    يطزي إد الها في نداعات غيخ مزبهية مطيجة عغ شايطة الرتبرطات
ان البخةةخيطات الثج ةةةة حةةيغ أجةةازت لمرتزةةي عميةة  أو الربذةةخر مةةغ التخيرةةة تثخيةةظ الةةجعػى 
التدائية فلّن يحا ن يطزي البحميع مةال كخة البةي تةَجعي أن ضةخر التخيرةة ن  بطةجى الرتزةي عمية  أو 

اندعاا الطةام الربذخر مزها وإنها ن ترذ الرتبرع في ىلظل أنرا قدج تتزب ما قج  اجر مغ ييئة 
مغ تقاعذ في تثخيكها األمخ الحي  بذخر مغ َجخائ  الرتزي عمي  أو الربذخر مغ التخيرةل لهحا 
فلّن البخخيع الطخاقي فبح الباب أمام الربذخر مةغ التخيرةة لبثخيةظ الةجعػى التدائيةة مالرقا ة  فلّنة  

 أعص  الثض لالدعاا الطام مررارسبها مطج  صاحب الحمصة.
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ّن الطالقةةة  ةةيغ الربذةةخر مةةغ التخيرةةة واندعةةاا الطةةام جةةاا إلثبةةات حؿيقةةة وقةةػا عمةة  يةةحا فةةل
التخيرة مغ قا  التاني وكحلظ إلثبات حدػل اإلضةخار الرةجع   ػقػعهةال أن يةحا البطةاون ن يطزةي 
مأن اندعاا الطام ممدم مالبطاون واننذةرام إلة  مبصمبةات الرخةبكيل  ة  لة  الرصالبةة  اةخااة الرةبهع 

ج أن ليذ يزاك مغ أدلة ألدانب ل ويحا دلي  أن اندعةاا الطةام لةيذ  دةع فةي الةجعػى وإنرةا أىا وج
يةةػ شةةخف مةةغ أشةةخاف الةةجعػى التدائيةةة ألنةة  لةةػ كةةان  دةةع فةةي الةةجعػى لكةةان يصالةةب دائرةةا ملدانةةة 

 الربهع.
 . مغ يقػم مقام  قانػنا  ) اإلنامة في الخكػى (: 3

الررةة  القةانػني أىا كةان الربذةخر غيةخ أية  لبثخيةظ  إّن مغ يقػم قانػنةا مقةام الربذةخر يةػ 
الخةةكػىل ولةةع  ةةخد نةةز فةةي قةةانػن أصةةػل الرثاكرةةات التدائيةةة  اةةيغ مةةا يةةي الخةةخوط البةةي  بطةةيغ 
تػافخيا ليكػن الرخبكي أيال لبثخيظ الخكػىل وكحلظ لع  ايغ في حالةة مةا أىا ـبصةت درجةة البرييةد 

قةةانػن الرخافطةةات يةةػ الرخجةةع لقةةانػن أصةةػل الرثاكرةةات لةةجى الرخةةبكيل وعرةة  مالقاعةةجة الطةةام َمطةةج 
فلىا كان الربذخر مغ التخيرةة عةجيع األيميةة أو نةاقز فةال تقاة  الةجعػى  .التدائية فلّنزا نثي  إلي 

 إن مغ ولي  أو وصي  أو الؿيع عمي .
مة  ومغ التج خ مالحكخ إن الرخخا الطخاقي كان قج فط  فطةال  مثرةػدا  مثحةع مػضةػا اإلجامةة ع

/أ( مةةغ القةةانػن الرةةحكػر مةةأن الةةجعػى 1الحةةؤال مبةة  تثةةخك الةةجعػى التدائيةةة فةةزز فةةي الرةةادة )
التدائية ُيطّج القذاا قج أتد   ها مرتخد تقجيع الخكػىل حب  في الثانت انسةبةزائية مرتةخد تقةجيع 

اا الطةام الخكػى في جخائع الثض الخجدي وجخائع اإلىن والصمةب وجةخائع التمحةات فةلّن سةمصة اندعة
 تكػن حخة وبالبالي يػ مغ  باشخ الجعػى ون يثض مطج ىلظ لمتهات أو األشجام سثب شكػايع. 

 ثالةا : التهة البي تقجم أليها الخكػى: 
ليها الخكػى البثخيخية أو الخ ػية أو األ بار عزج وقػا ا يغ الرخخا الطخاقي التهة البي تقجم 

 :تياآلالتخيرة غيخ الرخهػدة وعم  الزثػ 
 .قاضي البثقيض: 1

يطيغ قاضي البثقيةض مرخسةػم جرهةػري ون  ةؤدي واجباتة  إن مطةج أداا اليرةيغ وتػجةج فةي كة  
مخكد مثافطة مثكرة تثقيض أو أكةخ ويتػز لخئيذ متمذ القذاا األعمة  وبزةاا عمة  اقبةخاح مةغ 

طيزةةة مةةغ رئةةيذ مثكرةةة انسةةبئزاف انتثاديةةة أن  ةةبع تجدةةيز مثكرةةة تثقيةةض لزةةػا أو أنةةػاا م
/ثانيةا( مةغ قةانػن البزطةيع القذةائي. كرةا يركةغ أن تبخةك  35التخائعل ويحا ما ندت عمي  الرادة )

مثكرة البثقيض مةغ ييئةة مةغ قذةاة البثقيةض لمبثقيةض فةي جخيرةة أو جةخائع مطيزةة وتكةػن لمهيئةة 
سةزبزاول /ثالةا( مغ قانػن البزطةيع القذةائيل و 35سمصة قاضي تثقيضل ويػ ما ندت عمي  الرادة)

 يحا الرػضػا مخيا مغ الب دي  نحقا .
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 .الرثقض القذائي: 2
يةةػ التهةةة الةانيةةة البةةي يركةةغ أن تقةةجم الخةةكػى اليةة ل إى ملمكانةة  الؿيةةام مأغمةةب اإلجةةخااات 
األساسةةية فةةي مخاحةة  الةةجعػى. ويةةػ مػضةةف مةةجني  ببةةع متمةةذ القذةةاا األعمةة ل ويطةةيغ مةةغ  ةةيغ 

القةةانػنل ويطرةة  تثةةت أشةةخاف قاضةةي البثقيةةض الرجةةبز  الثاصةةميغ عمةة  شةةهادة البكةةالػريػس فةةي
 وتػجيهات .

 .الرحؤول في مخكد الخخشة: 3
إلعصاا ؾيرة قانػنيةة إلجةخااات البثقيةض البةي يقةػم  هةا الرحةؤول فةي مخكةد الخةخشة فقةج عةج 
القانػن اإلجخااات الرحكػرة مثكع اإلجخااات البي يقػم  ها الرثقض نطخا أليريبهةا فةي أولة   صةػات 
البثقيضل كرا اوجب القانػن عم  الرحؤول في مخكد الخخشة عزج وصػل أ بار ألي  مارتكاب جزاية 
أو جزثة أن  جون فػرا أقػال الرجاخ ويأ ح تػؾيط  عميها ويخس  تقخيخ  حلظ إل  قاضي البثقيض أو 

ي البثقيةض. الرثقضل كرا أوك  ألي  القانػن الؿيام مالبثقيض في التخيرة إى صجر ألي  أمخ مغ قاض
 ومغ الرالحع أن الرحؤوليغ في مخكد الخخشة يطرمػن تثت أشخاف قذاة البثقيض وتػجهاتهع. 
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 تثخيظ الجعػى التدائية في التخائع الرخهػدة/ 2مثاضخة
 

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي 1جاا في الخصخ األ يخ مغ نز الرادة )
يتػز تقجيع الخكػى في حالة التخم الرخهػدة إل  مغ يكػن حاضخ مغ ضباط عم  انُ :))... و 

الخخشة وم ػضيها((. يحا يطزي جػاز تقجيع الخكػى في حالة التخم الرخهػد إل  أي ضامط أو 
م ػض مزبحب لتهاز الخخشة كان حاضخ محخح التخيرة وان لع يكغ مغ الركم يغ مالػاجب آنحاك 

ط أو الر ػض مغ الرزبحايغ إل  مج خيات أو مخاكد الخخشة الطاممة في    وحب  وان لع يكغ الذام
 مكان الثادث. 

يقدج مالتخيرة الرخهػدة تمظ التخيرة البي تكبخف أو تذبط حال البمبذ  ها وقج عخفبها 
. ولم ق  تطخي ات عج جة لثالة البمبذ ركدت (1)/ ب( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية1الرادة )

م  فكخة البقارب الدمزي  يغ ارتكاب التخيرة ولثطة اكبخافها والبي قج يثجث أثزاا جريطها ع
ارتكا ها أو عقب ارتكا ها  اخية يحيخةل مرا  ب ض وتكيف البمبذ كػاقطة عيزية تبد  مراديات 
التخيرة ن مخجز مختكاهال  بختب عم  ىلظ نبيتة مؤدايا عجم لدوم مخايجة الربهع  ز ح  ويػ 

/ب( إى جاا 1) تخيرة ىلظ اسبزاد إل  الديغة البي اسبججمها الرخخا في نز الرادة ختكب ال
فيها:))تكػن التخيرة مخهػدة إىا..((. والبمبذ يػ حالة تالزم التخيرة ىاتها فهػ وصف  زدب 
عم  التخيرة دون فاعمها. يحا يطزي أن التخيرة واقطة وأدلبها ضايخة مادية ومطزة احبرال الجصأ 

 ي ة والبأ يخ في مباشخة اإلجخااات قج يطخق  ساي  الػصػل إل  الثؿيقة.فيها شؽ
البمبذ نػعان األول تمبذ حؿيقي ويكػن في حالة مخايجة التخيرة حال ارتكا ها أو عقب 

وتكػن التخيرة مخهػدة أىا وقطت تثت سرع وبدخ وإدراك مغ شايجيا  ؛ارتكا ها  اخية يحيخة
ها إى تكػن األدلة عم  التخيرة ن تدال قائرة ولع تربج إليها  ج  الل مجة مطيز  مغ تاريخ وقػع

 الطاث.
اما الةاني فهػ تمبذ اعبباري أو حكري إى ن تخايج التخيرة وإنرا أثاريال ويكػن ىلظ أىا 
اتبع الرتزي عمي  أو الطامة مختكاها مالدياح اثخ وقػعها أو وججت م  أثار أو عالمات ت يج ىلظ 

   ان  فاع  أو شخيظ في التخيرة.ويحبجل مزها عم

                                                 
/ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى انُو:))تكؾن الجريسة مذيؾدة أذا شؾىدت 1نص السادة ) (1)

حال ارتكابيا أو عقب ارتكابيا ببرىة يديرة أو اذا تبع السجشي عميو مرتكبيا اثر وقؾعيا أو تبعو الجسيؾر مع 
اماًل آالت أو أسمحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى الرياح أو اذا وجد مرتكبيا بعد وقؾعيا بؾقت قريب ح

 يدتدل مشيا عمى انو فاعل أو شريػ فييا أو اذا وجدت بو في ذلػ آثار أو عالمات تدل عمى ذلػ((.
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إن ضبط التخيرة في حالة تمبذ  اخر الجخوج عم  القػاعج الطامة في اإلجخااات التدائية 
والبي يركغ َعجيا نػا مغ انسبةزاا يحرح ؼي  الرخخا لتهة مطيزة ماإلسخاا في اتجاى اإلجخااات 

بهع مزؽية غيخ مبثققة أو ضعي ة  خية ضياا األدلة وان مطزة الجصأ في البقج خ أو الكيج لمر
انحبرال. ومغ ثع جط  القانػن لمبمبذ أحكاما  اصة مزح فيها ضباط الخخشة وم ػضيها سمصة 

 زبزاول  في حيز .سفي قاػل الخكػى واإل بار وإمكانية أجخاا البثقيض في حجود مطيزة ويحا ما 
دة فلّن القانػن أجاز أن تبع أما عغ حالة تثخيظ الجعػى التدائية في حالة التخيرة الرخهػ 

أمام أي ضامط شخشة أو م ػض كان حاضخا  في مكان ارتكاب التخيرة سػاا كان محؤول مغ 
 الزاحية اإلدارية عغ الرزصقة البي وقطت فيها التخيرة أم ن . 
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 / تثخيظ الجعػى التدائية في حالة ان بار3ثاضخة م
 

ح اإل بار وإنرا أراد مغ  الل الزز عمي  أن يقبدخ عم  مغ  بقجم لع ُيَطخف القانػن مدصم
وقج يكػن مغ يقجم اإل بار يػ  لوقج يكػن جاخا  في مطس الثانت البي حجديا القانػن  لشػعا  

مختكب التخيرة الحي  خيج البربع مرا  بختب عم  إ بار  لمتهات الرجبدة مغ إع ائ  مغ الطقػبة 
ا القانػن. فالػسيمة الةانية لبثخيظ الجعػى التدائية يي اإل بار فرغ في جخائع مطيز  نز عميه

 بقجم ماإل بار عغ التخيرة يػ الرجاخ. ويقدج ماإل بار عغ التخيرة:))البدخيح الخ ػي أو 
البثخيخي الحي يقع أمام الحمصة الرجبدة مقاػل   خاد م  الباميغ  ػقػا التخيرة((. أىا مطز  

صات الرجبدة عغ وقػا جخيرة سػاا أكانت التخيرة وقطت عم  شجز اإل بار: )إمالغ الحم
الرجاخ أم مال  أم شخف  أم عم  شجز الغيخ أو مال  أم شخف ؛ وقج تكػن الجولة أو مدالثها يي 

 مث  انعبجاا(. 
لتػازي مَطج  اشخا قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي صػرتيغ لإل بار يرا األ بار 

واإل بار الػجػبي مَطج  واجبا  عم  الرػاشغ أي ان   م  الثخية الرصمقة في اسبطرال .ف حض لمرػاشغ
ممدم قانػنا  مل بار التهة الرجبدة عغ التخيرة الرختكب وإن عخض ن ح  إل  عقػبة انمبزاا عغ 

 اإل بار وسزجرس صػر اإل بار عم  الزثػ األتي. 
 أون : اإل بار ان بياري. 

مع  ػقػا جخيرة أن  بقجم ؼيجاخ التهة الرجبدة مرا شايج أو سرع يػ حض ألي شجز ع
( مغ 47أو َأحَذ م  مجدػم جخيرة وقطتل والتهات البي يقجم إليها اإل بار  يزبهع الرادة )

قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي ويع قاضي البثقيض أو الرثقض أو اندعاا الطام أو احج 
أن اإل بار يقجم إل  أي مغ يؤنا في مكان وقػا التخيرةل وقج ن  مخاكد الخخشة, ويحا يطزي

 بركغ الرجاخ الؿيام  حلظ فلّن  يحبصيع تقجيع اإل بار أيذا في مث  إقامة التاني مب  ما كان 
 قامة الرتزي عمي .خوفا  لجى الرجاخ أو يقع في مث  امط

  التخيرة ولك  مغ عمع  ػقػا ( أعال  والبي جاا فيها:))لرغ وقطت عمي47ومغ نز الرادة )
التخيرة تثخك الجعػى فيها مال شكػى أو عمع  ػقػا مػت مخبب  م  أن يجاخ ...(( أن الرخخا 

 جط  اإل بار ا بياري ويحب اد مغ قػل  )ولك  مغ عمع( ويي عبارة ت يج التػاز.
شكػى ومغ  فرغ وقطت عمي  التخيرة ومغ عمع  ػقػا جخيرة تثخك الجعػى التدائية فيها مال

عمع  ػقػا مػت مخبب  م . يؤنا غيخ ممدميغ ملمالغ التهة الرجبدة  ػقػا التخيرة ون  بختب 
عميهع أية محؤولية قانػنية في حالة إحتامهع عغ اإل بارل ون يخبخط في الرجاخ ص ة مطيزة إى 

الرجاخ أن قج يقجم اإل بار عغ التخيرة مغ شجز متهػل الهػية أو ماسع ويري ون يخبخط في 
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يكػن مطمػما  فقج يثد  اإل بار مغ متهػل. يحا وعم  التهات الرجبدة عزج تمقيها إ بار عغ 
وقػا جخيرة أّن تبجح اإلجخااات الالزمة مب  ما كان اإل بار صثيثا  إى يثجث في كةيخ مغ األحيان 

 أن تقع مالغات كاىمة عغ وقػا التخائع.
ر عغ التخيرة غالبا  ما  ةيخ مزازعات  يغ الرجاخ والتاني ون ج مغ اإلشارة يزا إل  أن اإل با

أو ىوي  وربرا  بطخض إل  انبقام أو اعبجاا مغ قامهعل وكحلظ قج يحاب اإل بار مطاناة لمرجاخ 
محاب تكخار اسبجعائ  وحذػر  أمام الرثقض وقاضي البثقيض ومخكد الخخشة وقج يد  الثج إل  

لتخيرة البي ا اخ عزها مرا يخك  عامال  سمايا   زري الجور اتهام  في مطس الثانت مارتكاب ا
الحماي لمرػاشغ ويجفط  إل  البخدد واإلحتام عغ اإل بار عغ التخائعل وتالؼيا  لك  ىلظ َعجَل الرخخا 

لحزة  119( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية مرػجب القانػن الخقع 47الطخاقي الرادة )
الرػجبة إل  أن:)الردمثة تقبذي تبحيط إجخااات اإل بار وحراية  ل الحي أشارت أسبام 1988

الرجاخ في التخائع الهامة وتجؽيف مطانات  مغ اإل بار وتػفيخ أفذ  الذرانات ل (. يطزي ىلظ 
عجم جػاز تجويغ أقػال الرجاخ مديغة سخية مب  كانت الطقػبة الرقخرة قانػنا  لمتخيرة تق  عغ 

ج   ُيطّج  صػة مهرة في تختيع الرػاشزيغ لمؿيام ماإل بار عغ التخائع الحتغ الرؤقتل ويحا البط
 تأكيج لذخورة تذافخ جهػديع مع جهػد األجهدة الرجبدة لمثج مغ ضايخة التخيرة ومكافثبها.

 ثانيا  : اإل بار الػجػبي . 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 48الثال يجبمف ؼيرا عالت  الرخخا مرػجب نز الرادة ) 

دائية مالزحبة ألشجام مطيزيغ وجط  اإل بار مالزحبة لهع وجػبي ويػ واجب وليذ حض والبي الت
ندت عم  انُ :))ك  مكمف مججمة عامة عمع أثزاا تأدية عرم  أو محاب تأد ب   ػقػا جخيرة أو 
اشبب   ػقػا جخيرة تثخك الجعػى فيها مال شكػىل وك  مغ قجم محاعجة مثكع مهزب  الصاية في 

يخبب  مطها  ػقػا جخيرةل وك  شجز كان حاضخا  جزايةل عميهع أن يجاخوا فػرا  أحجا مرغ حالة 
(( مغ يحا الزز فلّن القانػن اوجب عم  مطس األشجام اإل بار عغ مطس 47ىكخوا في الرادة 

 التخائع وعم  الزثػ األتي:
ػقػا جخيرة أو اشبب  . ك  مكمف مججمة عامة: أىا عمع في أثزاا تأدية عرم  أو محاب تأد ب   1

في وقػا جخيرة تثخك الجعػى التدائية فيها مال شكػى مغ الرتزي عمي  ممدم مل بار التهات البي 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عغ وقػا جخيرةل ويبق  يحا انلبدام 47حجدتها الرادة )

ان ال ط  ألتخمي وقع في قائرا  حب  لػ انبهت ص ة الخجز  ػص   مكم ا  مججمة عامة مب  ما ك
أثزاا الججمة أو محاب وضي ب , فرغ تمق  اإل بار  ارج أوقات الجوام الخسري فهػ ممدم قانػنا  
مل بار التهة القذائية الرجبدة شالرا تمق  اإل بار محاب كػن  مكم ا  مججمة عامة أي الطاخة 

 ع  هح  الد ة.  ػقت عمع الركمف مالججمة الطامة  ػقػا التخيرة وان يكػن مبرب
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مجال ة يحا الػاجب يطخض الركمف مججمة عامة لمرحؤولية البأد اية عالوة عم  ؾيام 
 الرحؤولية التزائية إى أن الرخخا يطاقب عم  ىلظ مطقػبة جزائية.  

. ك  مغ قجم محاعجة مثكع مهزب  الصاية: ويقدج  هؤنا األشباا والديادلة والقامالت 2
حاعجو الرجباخات وأي مغ األشجام الح غ يربمكػن ص ة الرهغ والررخضات والرذرج غ وم

الصاية؛ فالزز لع يثجد عم  ساي  الثدخ أصثاب الرهغ الصاية ولكغ تخك تقج خ يحا األمخ إل  
قاضي الرػضػال فهؤنا األشجام الرخرػليغ  هح  الد ة حيزرا يقجمػن محاعجة مثكع مهزبهع 

شئة عغ التخيرةل فهع ممدمػن  بقجيع إ بار عغ ىلظ إل  الصاية في حالة يخبب  فيها مأنها نا
 التهات الرجبدة ويػ ما يحاعج قاضي البثقيض في كخف الثؿيقة.

ىلظ أّن الرتزي عميهع أو مختكاي التخائع مغ التزاة قج  متئػن إل  احج مرغ ىكخنايع مػية 
يةل وياجو أن ساب جط  الطالج أو تقجيع اإلسطافات مطيجا  عغ الرحبخؽيات أو الرؤسحات الخسر

اإل بار إلداما في يح  الثالة يػ أن تحبخ ىوي الرهغ الصاية عم  الثانت البي تةيخ الخظ  ؤدي 
 إل  شيػا التخيرة واسبرخاريا. 

. مغ كان حاضخ ارتكاب جزاية:  أن ك  شجز مهرا كانت ص ب  سػاا أكان مكم ا  مججمة 3
ارتكاب جخيرة مغ نػا التزايات يكػن ممدم ماإل بار عامة أم كان مغ أحاد الزاس وكان حاضخا  

مب  ما شايج مة  يح  التخائعل الطمة في جط  اإل بار إلداما يزا يػ أن التزايات يي مغ التخائع 
الجصخة عم  حياة اإلفخاد وأمغ الرتبرع وان الرطمػمات البي تقجم مرغ شايج ارتكاب التخيرة 

ال اع  في اغمب األحيان أو إحاشة الحمصات البثؿيؿية  مطمػمات مهرة ألنها تؤدي إل  مطخفة
  عمرا  مالتخيرة.
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 / القيػد الػاردة عم  تثخيظ الجعػى التدائية4مثاضخة 
 

الجعػى التدائية ىات شايطة  اصة ىلظ مغ ناحية ارتباشها مثض الرتبرع في الطقاب إى  ن 
الرتبرع لرطاؾبة التانيل كرا ن يركغ أن   بدػر وجػد دعػى  جون أن تحبزج  ػجػديا إل  حض

يتج يحا الثض شخيق  لمبز يح مانقبدام مغ التاني  جون وجػد يح  الجعػى فانبهاا حض 
 الرتبرع في الطقاب ن ج أن يتط  مغ الرحبثي  الحيخ في الجعػى التدائية.

ومباشختها نيامة  وإى كان اندعاا الطام يػ التهة األصمية الرزػط ل  رفع الجعػى وتثخيكها
عغ الرتبرعل إن أن الرخخا وفي أحػال مثجد قيج يحا األص  في مباشخة الجعػى التدائية يادفا  
مغ وراا يحا إل  تثقيض حكرة  اصة تخجع إل  رعاية صالح مطيغ وقدج أن يكػن أ خ غيخ 

 اندعاا الطام يػ الَثكع في تقخيخ يح  الردمثة. 
 الخجدي تثخيظ الجعػى في جخائع الثض

األص  أن الجعػى التدائية يي دعػى عامة وان اندعاا الطام يػ مرة  لمثض الطام ومرة  
لمرتبرع في اقبذاا حق  في الطقاب مغ التاني ويرمظ حخية تثخيظ الجعػى التدائية. فهػ التهة 

دون األميزة عم  الجعػى التدائية لحلظ يكػن ل  حخية تثخيظ يح  الجعػى مب  عمع مالتخيرة و 
تػؾف عم  تقجيع شكػى مغ الربذخر أو أ بار مغ احج األفخاد أو الرػض يغ, إن أن القانػن وفي 
أحػال مطيزة قيج حخية اندعاا الطام في تثخيظ الجعػى  بطميقها عم  تقجيع شكػى مغ الرتزي 

أجخاا فيها عمي ل وفي يح  الثالة ن يرمظ اندعاا الطام كقاعجة عامة تثخيظ الجعػى أو اتجاى أي 
إن مطج تقجيع الخكػى مغ الرتزي عمي . ويح  الثانت نز عميها القانػن عم  ساي  الثدخ فرغ 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي فأن  ن يتػز تثخيظ الجعػى التدائية 3نز الرادة )
 اآلتية: إن  زاا عم  شكػى مغ الرتزي عمي  أو مغ يقػم مقام  قانػنا  في التخائع 

 زنا الدوجية أو تطجد الدوجات  الفا  لقانػن األحػال الخجدية . .1
القحف أو الحب أو إفخاا األسخار أو البهج ج أو اإل حاا اىا لع تكغ التخيرة قج وقطت عم   .2

 مكمف مججمة عامة إثزاا ؾيام   ػاجب  أو محاب . 
األشياا الربثدمة مزها اىا الحخقة أو انغبداب أو  يانة األمانة أو انحبيال أو حيازة  .3

كان الرتزي عمي  زوجا  لمتاني أو احج أصػل  أو فخوع  ولع تكغ يح  األشياا مثتػزا  
 عميها قذائيا  أو أداريا أو مةقمة مثض لخجز أ خ. 

 أتالف األمػال أو تجخياها عجا أمػال الجولة اىا كانت التخيرة غيخ مقبخنة مطخف مخجد. .4
لج ػل أو الرخور في ارض مدروعة أو مهيأة لمدرا أو ارض انبهاك حخمة الرمظ أو ا .5

 فيها مثدػل أو تخك الثيػانات تج   فيها. 
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 رمي األحتار أو األشياا األ خى عم  وسائط نق  أو  يػت أو مبان أو محاتيغ أو حطائخ.  .6
التخائع األ خى البي  زز القانػن عم  عجم تثخيكها إن  زاا عم  شكػى مغ الربذخر  .7

 ( .  مزها (
الثكرة في ىلظ يي مخاعاة مدمثة الرتزي عمي  الخجدية فغمب الرخخا يح  الردمثة 
عم  الردمثة الطامة ) مدمثة الرتبرع ( الربرةمة في تثخيظ الجعػى التدائية ضج التاني 
وعقام  عم  التخيرة البي اقبخفها. أن تطميض تثخيظ الجعػى عم  شكػى الرتزي عمي  في الثانت 

مدم القانػن ىلظ أساس  الثخم عم  مدمثة الرتزي عمي  ىات  وتقج خ الرخخا أن رفع البي اسب
الجعػى قج يحيا إلي  ويديب  مذخر جج ج. فبخك الرخخا لمرتزي عمي  مصمض الثخية في تقج خ 
مالئرة رفع الجعػى والحيخ فيها مغ عجم  مطج أن  ػازن  يغ ال ائجة الرزبطخة مغ رفع الجعػى 

الحي قج  زتع عغ ىلظ. وجػيخ الثض في الخكػى  برة  في أن الرخخا تخك لمرتزي وبيغ الذخر 
عمي  في مطس التخائع أن يقجر مجى مالئرة تثخيظ الجعػى التدائية ضج التاني أو عجم مالئرب ل 
ح اضا  عم  سرطب  واعببار  كرا يػ الثال في جخائع القحف والحبل أو عم  صالت  األسخية كرا 

جخائع زنا الدوجية أو جخيرة الحخقة  يغ األزواج أو  يغ األصػل وال خوا ف ي يحا  يػ الثال في
الزػا  مغ التخائع غمب الرخخا الردمثة الجاصة لمرتزي عمي  عم  الردمثة الطامة البي تقبذي 

 أن يثد  الرتبرع عم  حق  في عقاب التاني.
ثخيظ الجعػى  جون رضا ويزاك حانت وردت في نز الرادة الةالةة مرقبذايا يتػز ت

الرتزي عمي  واتجاى كافة إجخااات البثقيض وفيها تجخج جخائع الثض الخجدي مغ الطمة البي جاا 
  ها الززل مرا أعصاا الثض لالدعاا الطام  بثخيظ الجعػى التدائية يح  الثانت يي .

ا كان الرتزي ما  بطمض متخائع الحب والقحف أو إفخاا اإلسخار أو البهج ج أو اإل حاا أى -1
عمي  مكمف مججمة عامة وكانت التخيرة قج وقطت محاب أداا الػضي ة أو إثزاا  ف ي يح  

 الثالة يتػز اتجاى كافة إجخااات البثقيض دون انبطار تقجيع شكػى مغ الرتزي عمي . 
ما يجز حالة األمػال الرحخوقة والبي تقع  يغ األصػل فلىا كانت يح  األمػال مثتػزا   -2

قذائيا  أو إداريا أو مةقمة مثض لخجز أ خ فقج أجاز الرخخا اتجاى كافة إجخااات عميها 
 البثقيض ويخفع القيج الرػضػا عم  تثخيظ الجعػى.

 جخائع اتالف األمػال أو تجخياها فهي ن تخر  أمػال الجولة.   -3
جم حال كػن التخيرة وقطت واقبخنت مطخف مخجد ف ي يح  الثالة ن نثباج إل  شكػى  بق  -4

  ها لرتزي عمي  لكي  بع نطخ الجعػى.
 
 ا
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 تثخيظ الجعػى في جخائع اإلىن والصمب/ 5مثاضخة
 

حجد قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  ساي  انسبةزاا اإلجخااات البي  تقيج حض 
اندعاا الطام في تثخيظ الجعػى التدائية في جخائع اإلىن وجخائع الصمب ووفض شخوط تصماها 

 لرخخا وسزبثث في ك  قيج يح  الخخوط عم  الزثػ اآلتي.ا
 أون  : جخائع اإلىن.

مطز  اإلىن:))إجخاا يدجر مغ قا  مدالح وييئات الجولة ت دح ؼي  عغ رغابها في أن يقػم 
اندعاا الطام  جور  في تثخيظ الجعػى التدائية ضج األشجام الرزبريغ إل  يح  الجائخة أو 

 لثكػمية((. الردمثة أو الهيئة ا
والطمة مغ تطميض تثخيظ الجعػى التدائية عم  صجور إىن  خجع إل  اعببارات الردمثة 
الطامة إى أن الرخخا قجر أن يزاك مطس التخائع البي تبربع مثحاسية  اصةل أما لجدػصية 
الرخكد الحي يخغم  الربهع أو لبربط  مثدانة قانػنية قخرت  هجف تركيز  مغ الؿيام  ػاجبات 

ضي ب  مقجر مغ الثخية لحلظ اسبمدم لبثخيظ الجعػى التدائية ضجيع الثدػل عم  إىن مغ التهة و 
البي  زبرػن إليها حب  ُتقجر مجى ججية انتهام كي ن تبمػث سرطة يؤنا األشجام ويطاقػن عغ 
أداا مهامهع لرتخد شاهات أو اتهامات كيجية أو لصايطة الثض الرطبجى عمي  أو لد ة الرتزي 
عمي ل ؼبالزحبة لمتخائع البي تقع اعبجاا عم  مدمثة مطيزة تبطمض ملحجى الثانت الحامقة رأى 
الرخخا أن  بخك مالئرة تثخيظ الجعػى ورفطها مبطمقا   بقج خ مغ ل  الثض ماإلىنل ويبختب مرتخد 

فخاد صجور اإلىن مرغ يرمك  نبيتبان الزبيتة األول  يي الزدول عغ الثدانة الرقخرة لبطس اإل
 ػص هع أعذاا في ييئة ىات مكانة  اصة, والةانية يي رفع الطؿبة اإلجخائية أمام اندعاا الطام 

 لبثخيظ الجعػى. 
عم  اساس ىلظ قيج الرخخا الطخاقي رفع الجعػى التدائية عم  صجور اإلىن مالزحبة لصائ ة 

 مختكاها.مغ التخائع نعببارات مببا زة  خجع مطذها لصايطة التخيرة أو لخجز 
الرطجل جاا نز  1969( لحزة 111شايطة التخيرة . في قانػن الطقػبات الطخاقي رقع ) –1
( عم  انُ :))ن تتخي البطقيبات القانػنية عم  مغ ارتكب جخيرة  ارج الطخا  إن 14/1الرادة )

تدائية /ألج( مغ قانػن أصػل الرثاكرات ال136ملىن مغ وزيخ الطجل..((. أما ما حجدت  الرادة )
ن تتػز إحالة الربهع عم  الرثاكرة أمام الرثاكع التدائية الرزدػم عميها في يحا  -مغ انُ :))أ

القانػن إن مأىن مغ وزيخ الطجل في التخائع الراسة مأمغ الجولة الجارجي أو الجا مي وفي جخائع 
الرثاكع التدائية عغ  ن تتػز إحالة الربهع عم  الرثاكرة أمام -ايانة الثكػمة أو الػزارات..لج
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جخيرة شهادة الدور أو اليريغ الكاىمة أو اإل بار الكاىب أو اإلدنا مرطمػمات غيخ صثيثة إن 
 ملىن مغ الرثكرة أو مثكرة البثقيض البي وقطت يح  التخيرة أمامها..((.

 بذح مغ  الل اسبقخاا الزدػم البي جاا  ها القانػن أن دائخة اإلىن تحبػعب حانت ن 
تترطها فكخة واحجة عم  أساس أن عمة تقخيخ اإلىن ن تحبزج إل  حراية ص ة  اصة في التاني 
   قج تحبزج إل  ص ة الرتزي عمي  أو ما تمثق  التخيرة مغ ضخر ماألمغ الجارجي أو الجا مي 

الد لمجولةل تقج خا  مغ الرخخا لجصػرة شائ ة مغ التخائع ونعببارات مبطمقة مالردمثة الطميا لمب
ولتحامة اإلضخار البي تمثقها مالهيئة انجبراعية؛ فقخر الرخخا مطجم جػاز رفع الجعػى التدائية 
أو اتجاى إجخااات في يحا الزػا مغ التخائعل إن  زاا عم  إىن مكبػب مغ التهة البي حجديا 

ملىن مغ القانػن مالزز عميها. وندت مطس التخائع عم  عجم جػاز تثخيظ الجعػى التدائية إن 
رئيذ متمذ القذاا إى اشبخش  إلحالة الرخكػ مز  إل  الرثاكع التدائية في جخائع ىات شايطة 

 مطيز  تبطمض  زػا التخيرة أن يدجر إىن مغ رئيذ متمذ القذاا األعم . 
ص ة التاني : نعببارات تبطمض مخجز مختكب التخيرة فقج مزث  القانػن حراية تػجب  –2

دون اتجاى اإلجخااات القانػنية ضج  كي ن يثال  يز  وبيغ واجب  الػضي ي تربط  مثدانة تثػل 
 ون يط  مهجدا  مرا  ؤثخ سمبا  عم  ححغ أدائ  لرهام وضي ب .

يحا وان اإلىن يدجر  زاا عم  شمب مغ الرثكرة الرجبدة أو مغ قاضي البثقيض الرجبز 
  الرثكرة الرجبدة ويتب أن كرا يتػز صجور  مغ التهة الرجبدة  حلظ حب  قا  أن تصمب

 يدجر كبامة وان يكػن مثجدا  مغ حيث الػقائع والربهرػن.
وغزي عغ الايان ان  أىا أصجرت التهة الرجبدة اإلىن  خفع الجعػى فال يتػز لها الخجػا 
ؼي  وإىا كان اإلىن غيخ قا   لمخجػا ؼي ل كحلظ عجم اإلىن ن يتػز الخجػا ؼي  فمػ أصجرت التهة 

ة قخارا  مطجم اإلىن  خفع الجعػى فال يتػز لها الخجػا ؼي  ما دامت الطخوف البي أصجرت الرجبد
فيها قخار عجم اإلىن لع تبغيخل أما لػ ضهخت أدلة جج جة أو اكبرمت مطس الطزاصخ البي لع تكغ 
قائرة وقت شمب اإلىن في أول مخة ؼيتػز إصجار اإلىنل وإىا تع تثخيظ الجعػى التدائية  جون 

 ثدػل محبقا  عم  اإلىن ؼيتب عم  القاضي أن يدجر حكرا  مطجم قاػل الجعػى.ال
 ثانيا  : جخائع الصمب 

يطخف الصمب مأنُ :))إجخاا يدجر مغ ييئة عامة مقدج حرا بها سػاا مد بها متزيا  عميها أم 
عم  مبادئ مد بها أميزة عم  مدالح الطميا لمجولة فهػ عر  أداري ن يطبرج عم  أرادة  فخد ولكغ 

مػضػعية في الجولة((. عمي   بطيغ أن  بقجم مالصمب مغ حجد  القانػن في تمظ الهيئة ويالحع ان  
أىا أجاز القانػن لمررة  القانػني لمتهة صاحبة الثض في تقجيع الصمب إنامة غيخ  في تقجير  

إلنامة فلّن   بطيغ ؼيك ي عزجئح متخد الب ػيس الطام في ان بدام أما إىا لع  خد نز عم  جػاز ا
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عزجئح صجور تػكي   ام مرزاسبة ك  جخيرة عم  حجةل وياز  عم  ىلظ ان  أىا انب ت ص ة 
مدجر الصمب وقطت اإلجخااات ماشمة مصالنا  مصمقا  لبطمض يحا األمخ مالزطام الطام نتدال  مخخط 

 نزم لبثخيظ الجعػى التدائية ولدثة اتدال الرثكرة مالػاقطة. 
كج الرخخا في جخائع الصمب عم  ضخورة صجور شمب كبا ي ومطز  ىلظ أن تكػن يحا وقج أ

صيغة الخكػى مجونة وحاممة عم  تػؾيع الرحؤول عغ إصجار الصمب وان يكػن صادر مغ جهة 
مطيزة حجديا القانػن لغخض تثخيظ الجعػى التدائية ون يك ي أن يدجر الصمب ش ايا  وان اثات في 

رغ الصمب  يان الػاقطة البي  خاد مباشخة اإلجخااات مخأنها وليذ مثذخل كرا يتب أن  بذ
مالذخورة أن  خد الصمب عم  نثػ م د  ون يحبمدم في الصمب شكال مثجدا  سػى صجور  مغ 

 الخجز الرجبز م  أو مغ  زيب  لحلظ.
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 تثخيظ الجعػى في جخائع التمحات/ 6مثاضخ
 

قبذيات انحبخام الػاجب في حذختها ي خضان إحاشة جمحات ييبة الرثكرة عرػما  وم
انطقاديا مالحمصات الالزم لكي تبركغ مغ أداا رسالبها في جػ مغ الهجوا وانحبخام ولمرثافطة عم  
ييبة القذاا فقج مزثت الرثاكع سمصانا  في مػاجهة البخػير الحي يج   زطام التمحات أثزاا 

مغ البخخيطات أجازت  ػج  عام سػاا أكانت التخيرة ضرغ الػنية انطقاديال مغ يزا فلّن الكةيخ 
التزائية أم ضرغ الػنية الرجنية سمصة تثخيظ الجعػى التدائية ؼيرا قج يقع أثزاا انطقاد التمحات 
إل  الرثكرة البي وقطت أمامها. لحلظ أعص  القانػن لخئيذ التمحة سمصة ضبط التمحة وأدارتها 

ػما  سمصة تثخيظ الجعػى التدائية عغ التخائع البي تقع أثزاا انطقاد كرا أعص  لمرثاكع عر
جمحاتها وقج  ايح لها الثكع فيها أيذال والقانػن رسع سمصة الرثكرة في صػر مجبم ة إى وسع 
مغ نصا  سمصة الرثكرة التزائية ؼيرا  بطمض مالتزح والرجال ات البي تقع في جمحاتها وضيض 

 يات. ويػ ما سزبزاول  عم  الػج  اآلتي:مزها ؼيرا  بطمض مالتزا
 أون : سمصة الرثكرة في جخائع التزح والرجال ات

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات جدائية الطخاقي والبي ندت 159الػاضح مغ نز الرادة )
عم  إنُ :))أىا ارتكب شجز في قاعة الرثكرة أثزاا نطخ الجعػى جزثة أو مجال ة جاز لمرثكرة 

ي  الجعػى في الثال ولػ تػق ت أقامبها عم  شكػى وتثكع فيها مطج سراا أقػال مرة  أن تؿيع عم
اندعاا الطام أن كان مػجػدا ودفاا الخجز الرحكػر أو تثيم  مج ػرا  عم  قاضي البثقيض مطج 
تزطيع مثذخ  حلظ(( أن الرخخا قج مزح جريع الرثاكع التزائية عم  مجبمف أنػاعها ودرجاتها 

طة الرجى مالزحبة لمتزح والرجال ات البي تقع أثزاا انطقاد التمحةل سػاا أكانت سمصات واس
مثكرة جزايات أم مثكرة جزح فلّن لها أن تؿيع الجعػى في الثال عغ أي جزثة أو مجال ة تقع 
في التمحة أيا كان نػعها وتثكع فيها فػرا أو تؤج  الثكع وفقا لرا تخا  وك  ما أوجب  الزز يػ 

 ال الخهػد واندعاا الطام ودفاا الربهع شبقا لمقػاعج الطامة. سراا أقػ 
يح  الدالحية انسبةزائية قج مزثبها البخخيطات التدائية لمرثاكع جاا نرتكا ها في جمحة 
الرثكرة يحا الرعيار يػ معيار زماني ومكاني في ن ذ الػقت إى إن جخائع التمحات إنرا تختكب 

يطة الثال أن تقع التزثة أو الرجال ة أثزاا انطقاد التمحة وتَطج في جمحة الرثكرة.  زبغي مصا
التخيرة كحلظ ولػ وقطت عقب الزصض  خفع التمحة وحال تخك القذاة مقاعجيع لمج ػل في غخفة 

 الرجاولة مجالف وقػعها مطج د ػلهع فيها.
زااات البي كرا أن حض الرثكرة في تثخيظ الجعػى التدائية ن يقيج  أي اسبةزاا مغ انسبة

فخضها الرخخا عم  سمصة اندعاا الطام في تثخيظ الجعػى التدائية والبي تع البصخ  إليها فةمػ 
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كانت التخيرة البي وقطت مالتمحة عمض الرخخا تثخكها عم  شكػى مغ الرتزي عمي  مثحب نز 
أو أىن فال ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية أو شمب مغ التهة الخسرية الرجبدة 3الرادة )

تبقيج الرثكرة  هحا ويركزها تثخيظ الجعػى التدائية دون الثدػل عم  إىن أو شمب أو ورود 
 شكػى.

الهجف مغ يحا البتاوز أن التخيرة ن تكػن في يح  الثالة قاصخة عم  الرتزي عمي  وحج  
يحا مغ جانبل ومغ     ُتطّج أنها واقطة عم  الرثكرة إل اللها مانحبخام الػاجب لها وبزطام جمحبها

جانب أ خ فلّن الرخخا في يح  الثالة قج رجح  يغ مدمثبيغ مدمثة الرثكرة وضخورة ضبط 
جمحاتها وبيغ مدمثة الرتزي عمي  أو التهة الخسرية فغمب مدمثة الرثكرة البي يي أول  

 مالثراية عم  الردمثة األ خى.
سمصة جػازي  فهي ن تمبدم  بثخيظ في جريع األحػال فلّن سمصة الرثكرة في يح  الثال يي 

الجعػى التدائية عغ التخيرة البي ارتكات في جمحبهال فمها أن ت د  في الجعػى  ز حها أو أن 
 تبخكها لبدخف اندعاا الطام تصبقا  لمقػاعج الطامة وححبرا تخا .

أن عزجئح تكب ي الرثكرة  بثخيخ مثذخ مرا وقع أمامها وتخسم  إل  قاضي البثقيض ولها 
تحببؿي  في التمحة إىا رأت أن تبػل  الرثاكرة  ز حها وفػرا, وإى رأت أجخاا الرثاكرة  ز حها 
فمها أن تػؾف نطخ الجعػى األصمية وتزطخ فػرا  ؼيرا وقع في التمحة مغ جزثة أو مجال ةل كرا 

 لها أن تحبرخ في نطخ دعػايا وتؤج  ما وقع إل  جمحة أ خى.
ثخيظ الجعػى وإحالة األورا  إل  قاضي البثقيض لمبدخف فيها كان أما إىا اكب ت الرثكرة  ب

لأل يخ مصمض الثخية في البدخف في الجعػى ححبرا  بخااى ل  عم  ضػا البثقيض الحي يتخي  
 فم  أن يدجر قخار   خفس الجعػى ول  أحالبها  جور  إل  مثكرة الرػضػا الرجبدة.

 ثانيا : سمصة الرثكرة في جخائع التزايات
في جخائع التزايات البي تقع في جمحة الرثكرة فلن القانػن  ػل رئيذ التمحة تثخيظ 
الجعػى التدائية دون مثاكرة الربهع؛ ىلظ مان يدجر أمخ ملحالة أورا  الجعػى التدائية إل  

 قاضي البثقيض ويثخر مثذخا  كرا ل  أن يؿبس عم  الربهع أىا اقبذت الثال ىلظ.
غ  صػرة تحبػجب أجخاا البثقيض ان بجائي فيها قا  رفع الجعػى إل  مالزطخ لرا لمتزايات م

/ب( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي والبي 159القذاا ويحا ما عالتب  نز الرادة )
جاا فيها:))أما أىا ارتكب جزاية فبزطع الرثكرة مثذخا  مرا حجث وتثي  التاني مج ػرا  عم  

 لالزم قانػنا((. قاضي البثقيض إلجخاا ا
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ما ىكخنا  أن ا ن يرزع أشخاف الجعػى مأن ي دثػا مرا لج هع مغ مطمػمات إلثبات واقطة 
مطيزة أو ن يها فالعبارات البي تخك  وقائع قحف أو سب يتب ىكخيا أن كانت يح  العبارات ىات 

 عالقة مرػضػا الجعػى ون  بع إثباتها إن  حكخ يح  العبارات.
ائع التمحات البي قج تقع مغ الرثاميغ فزدت الرادة الةالثػن مغ قانػن أما ما يجز جخ 

الرثاماة عم  ان  اسبةزاا مغ األحكام الجاصة  زطام التمحات والتخائع البي تقع فيها فال يتػز 
اسبتػاب الرثامي أو البثقيض مط  إن مطج أ بار الزقامة  حلظ. إن يحا انشرئزان مغ قا  الرثامي 

 ذ الػقت ضران لمربهع مأن تبثقض ل  مثاكرة عادلة وان يكػن ل  مثامي تبػفخ ل  يػ ُيطّج في ن
 األ خ قحط مغ الثخية مالجفاا عغ مػكم .
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 الجعػى الرجنية أمام الرثاكع التدائية/ 7مثاضخة 
 

مغ ( 29-10عالج الرخخا الطخاقي الجعػى الرجنية وأحكامها مالزز عميها في الرػاد )
قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. فالقاعجة أن الجعػى التدائية تزطخ أمام مثاكع التداا وان 
الجعػى الرجنية تزطخ أمام الرثاكع الرجنية. ولكغ قج  ةار أمام مثكرة التدائية وأثزاا ال د  في 

التدائية الجعػى التدائية محائ  مجنية ليحت في األص  مغ ا بداصها ولكزها مبطمقة مالجعػى 
ألنها ناتتة عغ التخيرة البي  زطخيا قاضي التداا. لحلظ مب  ما تايغ لقاضي البثقيض أن ال ط  
الرزحػب لمربهع ؼي  عزدخ جدائي ويزبج عز  دعػى مجنية جاز ل  نطخ الجعػتيغ. ولايان األحكام 

اندعاا مالثض  الربطمقة مالجعػى الرجنية أمام الرثاكع التدائيةل سزبزاول ىلظ مغ  الل  يان
 الرجني. كحلظ نجرس ان بيار  يغ مثكرة التداا والرثكرة الرجنية وعم  الزثػ األتي.

 اندعاا مالثض الرجنياون: 
اندعاا مالثض الرجني مك ػل قانػنا فصالرا ان  حض فميذ مغ صالحية قاضي البثقيض رفذ  

 مالخخح وعم  الزثػ األتي:خة رجبدة الثض في ىلظل وسزبزاول يح  ال قكرا ليذ لمرثكرة ال
  الغاية مغ اندعاا مالثض الرجني . .1

أن الغاية مغ اندعاا مالثض الرجني يػ الثدػل عم  البطػيس عغ الذخر الحي سااب  
التخيرةل والبطػيس يخر  رد األشياا البي وقطت عميها التخيرة أو الربثد  مزها أو تمظ البي 

لبثقيض أو شمب رد األشياا البي لع تكغ قج ضبصت مغ الربهع أو ضبصبها الحمصة الرجبدة أثزاا ا
رد ثرزهال كرا يحبصيع الرصالبة مالبطػيس عرا فات  مغ كحب أو ما سااب  التخيرة ل  مغ  حارة 
وكحلظ الرصالبة مرداريف الجعػى وشمب نخخ الثكع في الدثف ونسيرا تمظ التخائع البي ترذ 

 .الخخف وانعببار كالقحف والحب
ولمرثكرة سمصة تقج خية في ألدام الربهع مالبطػيس الرصالب م  كم  أو مطذ  أو قج ن تثكع 
م  أىا ما وججت أن الرجعي مالثض الرجني كان يػ الحاب في أحجاث الذخر. يحا ويدداد الذخر 
في حانت كةيخة مطج صجور الثكع واكبحام  درجة الابات فأن كان الربذخر مغ التخيرة عم  قيج 
الثياة فان ل  الثض مالرصالبة مالبطػيس ولكغ ليذ أمام الرثاكع التدائية وإنرا أمام الرثاكع 
الرجنيةل والرصالبة يزا تطزي الرصالبة مالبطػيس عغ الز قات التج جة البي تثرمها الربذخر نبيتة 

( مغ قانػن أصػل 18التخيرة وبطج صجور الثكع في الجعػى ويحا ما ندت عمي  الرادة )
 الرثاكرات.
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 مغ ل  الثض مالرصالبة مالثض الرجني..2
الربذخر مغ التخيرة. الربذخر مغ التخيرة يػ الرجعي مالثض الرجني ويح  ما ندت  . أ

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل والربذخر قج يكػن شجز 10عمي  الرادة )
 شايطي وقج يكػن شجدا  مطزػيا .

ال لمبقاضي. أىا كان الرجعي مالثض الرجني قاصخا  أو مغ يرةم  قانػنا أىا لع يكغ أي . ب
مثتػزا  عمي  فال تقا  الجعػى أن مرغ يرةم  قانػنا  كالػلي أو الػصي أو الؿيع شبقا 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 11لمقػاعج القانػنية الطامة. ويحا ما ندت عمي  الرادة)
 التدائية.

كرة تطييغ مغ  بػل  ماندعاا مالثض الرجني أىا لع  ػجج فطم  قاضي البثقيض أو الرث . ت
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. ولع 11نيامة عز . ويحا ما ندت عمي  الرادة )

يخبخط القانػن لالدعاا مالثض الرجني شكال  مثجدا ل    يتػز ىلظ مطخيذة أو شمب 
أو أثزاا مخحمة ش هي  ةات في الرثذخ أثزاا مخحمة جرع األدلة والبثخي والرطمػمات 

البثقيض ان بجائي أو أمام مثكرة الرػضػا وحب  صجور الثكع في الجعػىل غيخ أن 
( مغ 10الرصالبة م  وألول مخة عزج الصطغ ترييدا  غيخ مركغ. ويحا ما ندت عمي  الرادة)

 قانػن أصػل الرثاكرات التدائية.
 عم  مغ نطػد مالثض الرجني . .2
 ا كان أيال لمبقاضي مجنيا .الربهع الرختكب لمتخيرة أى . أ
 مغ يرة  الربهع قانػنا  أىا كان الربهع غيخ أيال لمبقاضي مجنيا . . ب
 أىا لع  ػجج فطم  قاضي البثقيض أو الرثقض أو الرثكرة تطييغ مغ يرةم . . ت

أما إىا كان الرحؤول عغ الثض الرجني أكةخ مغ واحج ؼيتػز رفع الجعػى الرجنية عميهع 
تبطا  لمجعػى التدائية. يذاف إل  ىلظ أن اندعاا الطام في الطخا  ن  متبرطيغ أو عم  احجيع

يحبصيع أن  جعي مالثض الرجني ولكز  يثذخ في مطس الجعاوي الرجنية البي تكػن الجولة شخفا 
 فيها لايان ما لجي  مغ أقػال أو تقجيع الرصالطات.

 ان بيار  يغ الرثكرة التدائية والرثكرة الرجنيةثانيا : 
ج وقػا التخيرة ولغخض تػجي  الطقػبة الرزاسبة؛ فلن التخيرة تزخأ عزها دعػتان األول  عز

يي الجعػى التدائية واأل خى يي الجعػى الرجنية الزاتتة عغ الجعػى التدائية ولغخض دراسة ما 
  بطمض  هحا الرػضػا ن ج مغ الخخح عم  ضػا ال قخات اآلتية:

 أقامة دعػا .  يار الرجعي مالثض الرجني في  .1
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ىيات اغمب البخخيطات اإلجخائية ومزها قانػن أصػل الرثاكرات الطخاقي إل  مزح الجيار 
لمرجعي مالثض الرجني في أقامة الجعػى الرجنية الزاتتة عغ دعػى التداا أمام الرثاكع التدائية, 

الرجنية. ولتػاز الترع أو أن يؿيع الجعػى التداا أمام مثاكع التداا والجعػى الرجنية أمام الرثاكع 
 يغ الجعػتيغ أمام الرثكرة التدائية مدايا عج جة مغ أيرها أن الجعػى التدائية فيها مخحمبيغ مغ 
مخاح  البثقيض البي ترخ  ها؛ عم  يحا األساس فهحا الترع يطر  عم  درا حدػل تذارب في 

ع سمصات البثقيض األحكامل كرا يثقض فائجة الثدػل عم  تطاون الرجعي مالثض الرجني م
 والرثاكع في أثبات الػاقطة وىلظ مغ  الل تقجيع ما لجي  مغ أدلة ت يج البثقيض.

 تخك الجعػى الرجنية ووق ها وانقذائها. .2
يحقط حض الرجعي الرجني في ا بيار الصخيض التدائي ألسباب حجديا الرخخا في الرػاد  

 لزثػ األتي.( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية وعم  ا21-29)
 تخك الجعػى الرجنية الزاتتة عغ دعػى التداا. . أ

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية فلن الربذخر مغ التخيرة إى كان قج 21 زز الرادة)
أقامة دعػا  الرجنية أمام الرثكرة التدائيةل ؼبامكانة أقامبها مغ جج ج أمام الرثكرة الرجنية 

بياز مزث  القانػن لمربذخر مغ التخيرة ول  أن  بزازل عز  الرجبدةل ىلظ نن يحا الثض يػ ام
 وان  خجع إل  حق  األصمي في انحبكام إل  الرثكرة الرجنية لمزطخ في دعػا .  

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل فان  ُيطّج مغ قاي  تخك الجعػى 22ومغ نز الرادة )
يرةم  قانػنا  وبغيخ عحر مقاػل في أول جمحة التدائية عجم حذػر الرجعي مالثض الرجني أو مغ 

 لمرثاكرة مطج تاميغ   ها قانػنا .
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل فلن الربذخر مغ التخيرة إى 23ومغ نز الرادة )

ما تزازل صخاحة عغ حق  الرجني أمام الرثكرة التدائيةل فال يطػد ل  يحا الثض أمام الرثكرة 
 يطػد ل  يحا الثض أمام الرثكرة الرجنية.  التدائيةل كرا ن

 تقادم الجعػى الرجنية . . ب
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل فلن الجعػى الرجنية الزاتتة عغ 29مغ نز الرادة) 

 دعػى التداا ن تحرع أىا رفطت أمام الرثكرة التدائية مطج مذي الرجة الرقخرة في القانػن. 
في الطخا  ن يأ ح مالبقادم مالزحبة لمتخائع البي تقع مغ قا   فلىا كان القانػن التدائي

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل فهحا يطزي أن 8ل6البالغيغ إن ما ندت عمي  الرادتيغ )
مذي الرجة ن يحقط الثض في تثخيظ الجعػى التدائية مهرا شالتل في حيغ أن لمجعاوى الرجنية 

لمبقادم وتمظ الرجة يي البي تثػل دون أقامة الجعػى الرجنية الزاتتة  مجة قخريا القانػن الرجني
 عغ دعػى التداا أمام القذاا التدائي.
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 انقذاا الجعػى التدائية/ 8مثاضخة 
 

يقدج مانقذاا الجعػى التدائية اسبثالة د ػلها في حػزة القذاا الرجبز  زطخيا أو 
وسيمة الربذخر مغ التخيرة لمرصالبة مثق  أمام اسبثالة اسبرخاريا في حػزت ل إى أن الجعػى يي 

تامغ لبة مثقها في عقاب مختكب التخيرة. القذاال وبالػقت ن ح  يي وسيمة الجولة في الرصا
الجعػى غا بها مدجور حكع نهائي في مػضػعها. فاألص  في انقذاا الجعػى يػ صجور الثكع 

. غيخ أن يزاك أسباما غيخ شايعية البات وان يكػن يحا الثكع قج اسبز ج جريع شخ  الصطغ
تزقذي  ها الجعػى التدائية قا  أن تامغ غا بها    قا  أن تطخض عم  القذاا أحيانا أو قا  أن 
 اجأ البثقيض فيها يصمض عم  يح  األسباب الصخ  انسبةزائية ننقذاا الجعػى التدائيةل أما 

 األتي: األسباب الجاصة ننقذاا الجعػى التدائية. وعم  الزثػ
 األسباب الطامة ننقذاا الجعػى التدائية مدجور الثكع البات

انقذاا الجعػى التدائية مالثكع فيها حكرا ماتا يرة  الصخيض الصايطي لم خاغ مزها ألن يحا 
الثكع يطّج عزػانا لمثؿيقة ومب  كان األمخ كحلظ فال يتػز شخح الجعػى مغ جج ج أمام القذاا عغ 

الرثكػم عمي  وإىا رجع إليها جاز الجفع أمام القذاا مقػة الخيا الرثكػم  ىات ال ط  وضج ىات
 ؼي . 

إن انقذاا الجعػى التدائية مالثكع البات عالتها الرخخا في مادتيغ األول  يي الرادة 
يكػن الثكع التدائي  -( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي وندت عم  أّنُ :)) أ227)

يكػن لقخار اإلفخاج الدادر مغ الرثكرة التدائية أو  -ة أم مالاخااة حتة ؼيرا... بالبات ماإلدان
قاضي البثقيض قػة الثكع مالاخااة عزج اكبحام  الجرجة الزهائية((. أما الرادة الةانية يي الرادة 

( مغ ن ذ القانػن فزدت عم  اّنُ :)) تزقذي الجعػى التدائية .. أو صجور حكع مات 300)
الربهع أو  خاات  ..(( ويبختب عم  حتية الثكع البات وما تحبببع مغ انقذاا الجعػى البي  ملدانة

فد  فيها ان  أىا رفطت دعػى جدائية عم  شجز مغ اج  واقطة ساض أن صجر مخأنها حكع مات 
سػاا ماإلدانة أو مالاخااة كان ل  أن  جفع مطجم قاػل يح  الجعػى لحاض ال د  فيها مثكع حاز قػة 
الخيا الرقذي م  إى ن تتػز مثاكرة الخجز الػاحج عغ ن ذ ال ط  مختيغل لحلظ فأن انزدواج 

 في الرحؤولية التدائية عغ ال ط  الػاحج أمخ يثخم  القانػن.
 شخوط انقذاا الجعػى التدائية مالثكع البات .1

 تي: مغ الخخوط البي يتب أن تبػافخ في الثكع الحي تزقذي م  الجعػى التدائية ما يأ
جهة إصجار الثكع التدائي: ويػ صجور الثكع مغ جهة يجػلها القانػن سمصة ال د  في  أ.

التخائع  عم  يحا األساس فلّن الجعػى التدائية ن تزقذي اىا صجر الثكع مغ جهة تأد ايةل فهي 
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ظ ن تزازا ا بدام الرثاكع التدائية مغ ال د  في الجعػى إى ما عخضت عميهال ون يتػز البرح
مانقذاا الجعػى إن أىا فد  فيها مرقبذ  حكع قذائي وك  ما ن يدج  عمي  وصف الثكع 

 القذائي ن يثػل دون نطخ الجعػى.
أن يكػن الثكع التدائي مات: إى ن يثػز الثكع قػة الخيا الرقذي م  إن أىا كان يحا  ب.

ات مجة الصطغ وقاػل األمخ الثكع ماتا أي اسبز ج جريع شخ  الصطغ البي رسرها القانػن أو فػ 
الرقذي لمثكع التزائي سػاا أمام الرثكرة التزائية أم أمام الرثكرة الرجنية ون تكػن إن لألحكام 
الزهائية مطج صيخورتها مات  والثكع مب  صار كحلظ أصبح عزػانا لمثؿيقة فال يدح الزي  مز  ون 

 كع  حلظ حتة عم  الكافة.مزاقخة الرخاكد القانػنية البي اسبقخت م  ويذث  الث
أما في حالة تطجد الربهريغ فلّن األحكام والقخارات الباتة القاضية ماإلدانة أو الاخااة تطّج حتة 
مالزحبة لرختكب التخيرة أو مغ قذي  اخاات  ون تحخي عم  مؿية الربهريغ نحبرال وجػد عجم 

الباعث لجى ك  واحج مزهعل يحا وان تػافض  يزهع تبطا  لمطخوف الرػضػعية أو القدج ألتخمي أو 
حتية األحكام مبطمقة مالزطام الطام مرا  ػجب عم  الرثاكع أعرال يح  الثتية ولػ مغ تمقاا 

 ن حها. 
أن يكػن الثكع فاصال  في مػضػا الجعػى: يكػن الثكع فاصال  في مػضػا الجعػى أىا ج. 

دانة أم مالاخااة فاهحا الثكع تزبهي كان فاصال  في مػضػا البهرة الرزحػبة إل  الربهع ماإل
الجعػى التدائية وتجخج مغ حػزة الرثكرةل أما إىا كان الثكع صادرا في محألة غيخ فاصمة 
في الرػضػا فلّن  ن يثػز قػة الخيا الرثكػم ؼي ل مةال األحكام البرهيجية والدادرة في 

كام تبقي الرػضػا مثال لمبثث الجفػا ال خعية في الرحائ  األولية  ػج  عام فرة  يح  األح
 أمام القذاا الحي اصجر الثكع وبالبالي فلّن  ن يثػز قػة الخيا ننبهاا الجعػى م .

أن يكػن الثكع قج فد  في الػاقطة: األص  في األحكام إن تخد الثتية إن عم  مزصػقها ون د. 
م  ارتباط وثيقا ن يقا  البتدئة. أما  يربج أثخيا إل  األسباب إن ما كان مزها مكرال  لمرزصػ  ويختبط

إىا تزاولت األسباب وقائع أ خى غيخ مػضػا الرثاكرة وأ جت فيها رأيا  فلّن يحا ن يكحاها أية قػة 
ون يرزع القذاا مغ ال د  فيها إى ما شخحت عمي  وبالرة  أىا كان الثكع قج تثجث في أسبام  

مزصػق  إل  حكع مطيغ مالزحبة ل  فلّن  ن يكبحب  عغ ثاػت البهرة في حض الربهع ولع  زب  في
 حتية ما ون يثػل دون الخجػا إل  الجعػى.
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 / األسباب الطامة ننقذاا الجعػى التدائية مصخ  اسبةزائية9مثاضخة 
 

إن األص  في انقذاا الجعػى التدائية كرا تع تزاول  يػ صجور الثكع البات. ومع ىلظ فقج 
تدائية قا  الثكع  فيها أو قا  صيخورت  حكرا ماتا أسباب أ خى تؤدي إل  تصخأ عم  الجعػى ال

ومغ يح  األسباب وفاة الربهع والط ػ عز  وكحلظ حالة  انقذاا الجعػى التدائية وبدػرة اسبةزائية.
 وؾف اإلجخااات القانػنية وحالة صجور القانػن األصمح لمربهع والبقادم.

 وفاة الربهع .1
( مغ قانػن أصػل 300ع عم  الجعػى التدائية عالتب  نز الرادة )إّن أثخ وفاة الربه

الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  اّنُ :)) تزقذي الجعػى التدائية  ػفاة الربهع .... (( وكحلظ ندت 
أىا تػفي الربهع أثزاا البثقيض أو الرثاكرة ؼيدجر  (((( مغ القانػن ىات  عم  أّنُ :304الرادة ))

ف اإلجخااات إيقافا نهائيا وتػؾف الجعػى الرجنية تبطا  لحلظل ويكػن لمرجعي الرجني في القخار مليقا
( مغ قانػن 152ل  150يح  الثالة الثض في مخاجطة الرثكرة الرجنية((ل كحلظ فلّن الرادتيغ )

 الطقػبات الطخاقي عالتت يي األ خى محألة انقذاا الجعػى التدائية مالػفاة.
خر ماجأ أساسيا  في البخخيطات التدائية الثج ةة مؤدا  أن وفاة الربهع الزدػم الربقجمة تق

قا  صجور الثكع البات  بختب عميها انقذاا الجعػى التدائية ويزازي عم  ىلظ انُ  أىا تػفي الربهع 
قا  رفع الجعػى إل  الرثكرة اسبثال رفطها مطج ىلظ وتطيغ إصجار األمخ مانقذاا الجعػى 

 .أن دعػى الثض الطام ن تبثخك إن  ػج  شجز حيّ  بايغ  التدائية.
وإىا كانت الجعػى قج رفطت إل  الرثكرة ثع تػفي الربهع أثزاا نطخيا وجب عم  الرثكرة أن 

لقاضي البثقيض إد ال  الحيخ في إجخااات الرثاكرة وتقذي مانقذاا الجعػى ون يتػز تػؾف
 الرحبثقة عم  الربهع الربػف .الػرثة أو الرحؤول مجنيا  لمثكع عمي  مالرداريف 

أما إىا حجثت الػفاة مطج صجور حكع في الجعػى وقا  صيخورت  ماتال كرا أىا تػفي الربهع 
أثزاا سخيان ميطاد انعبخاض عم  الثكع الػيا ي أو ميطاد البرييد تختب عم  انقذاا الجعػى عّج 

  سػاا ما تطمض مالطقػبات الرالية الثكع كأن لع يكغ فبدول أثار  ون يركغ تز يح ما اشبر  عمي
كالغخامة أو الردادرة ماسبةزاا البي تطج حيازتها جخيرة نن مقاا الثكع  هح  الرداريف دلي  
ضرزي عم  إدانة الربهعل كحلظ ن يقا  مغ اندعاا الطام ون مغ ورثة الربهع الصطغ في يحا 

 .الثكع
الثكع سػاا كان الصطغ مغ جانب  أم مغ أما إىا كانت وفاة الربهع قج حجثت مطج الصطغ م

جانب اندعاا الطام وجب عم  الرثكرة الرصطػن أمامها انمبزاا عغ الزطخ في الصطغ والثكع 
محقػط الجعػىل عم  انُ  قج يثجث أن تته  الرثكرة وفاة الربهع فبحبرخ في نطخ الجعػى 
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  الثالة يكػن ماشال  ألن  يدجر وتدجر حكرها فيها غيا يا  ون شظ أن الثكع الحي يدجر في يح
 ضج شجز ميت.

كحلظ قج  بثقض ال خض الطكحي مرطز  أن تقذي الرثكرة مانقذاا الجعػى التدائية لػفاة 
الربهع ثع  بايغ أن الربهع ن زال عم  قيج الثياة ولرا كان الجصأ البي وقطت ؼي  الرثكرة في يح  

أنرا يكػن مالصطغ مالثكع مأية شخيقة مغ شخ  الثالة مبطمض مالػقائع فالحاي  إل  أصالحها 
 .الصطغ

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي قج عالج انقذاا 120يحا وأن نز الرادة )
الجعػى التدائية مثض الربهع الربػف  إى ن يقبدخ عم  الربهع    يخر  ك يم  وىلظ مالزز 

ك يم  عغ اإل الل مالبطهج أو  الك الة((. غيخ عم :))أىا تػفي الربهع تؿف اإلجخااات ضج  وضج 
أن وؾف اإلجخااات القانػنية مثض الربهع الربػف  ن يرزع مغ مدادرة األشياا الررزػا حيازتها 
قانػنا. وإىا تطّجد الربهرػن وتػفي احجيع انقذت الجعػى التدائية مالزحبة ل  وحج ل أما مؿية 

ولػ كان الربػف  يػ مختكب التخم واآل خيغ متخد شخكاا  الربهريغ فبط  الجعػى قائرة قامهع حب 
ون يحبةز  مغ يح  القاعجة سػى جخيرة الدنا إى فيها  بختب عم  وفاة الدوجة الدانية أو الدوج 
الداني انمبزاا مغ انسبرخار في الجعػى التدائية ضج الخخيظ إى تقخر الرثكرة وؾف اإلجخااات 

 مثق  نهائيا .
 ربهع: الط ػ عغ ال.2

الط ػ الطام يطخف مأنُ :))عر  مغ أعرال الحمصة الطامة الغخض مز  إسجال سبار الزحيان 
عم  مطس التخائع وبالبالي مثػ الجعػى البي رفطت أو يركغ أن تخفع عزها واألحكام البي صجرت 

يػ الحي مخأنها((. مغ الرطمػم أن الط ػ الطام يدجر مقانػن عغ الحمصة البخخيعيةل ويحا القانػن 
 زطع مذرػن  ومجى تصايق ل ويػ شخيقة ننقذاا الجعػى التدائية مخك  اسبةزائي عمي   بطيغ 
ت حيخ  مخك  ضيض وبجون تػسع عرال  مالقاعجة الطامة القائمة أن القػاعج انسبةزائية ت حخ حدخا  

  مخك  وبخك  ضيض  حلظ  بطيغ عم  الرثاكع عزج صجور الط ػ عغ الربهع أن تبقيج مرذرػن
 دقيض  سػاا مغ الزاحية انيتا ية أم مغ الزاحية الحماية.

( مغ قانػن الطقػبات عم  أن الط ػ الطام ن يكػن إن مقانػنل صادر مغ 153ندت الرادة )
الحمصة البخخيعية تبزازل عغ حقها في عقاب الربهع ؼيربزع أو  ػؾف الحيخ في الجعػى التدائية 

جدائية لع يدجر في مػضػعها حكع مات أو يرثػ حكع اإلدانة أىا  أىا صادف يحا البزازل دعػى 
صادف يحا البزازل حكرا  صجر فطال  في الجعػى التدائية. ويَطّج الط ػ الطام مرةامة تزازل مغ جانب 

 الجولة عغ حقها في الطقاب مغ مختكب التخيرة ويػ يرثػ التخيرة ويدي  أثخيا التزائي.
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ا نطخ الجعػييغ التدائية والرجنية البامطة لها أمام الرثكرة التزائية إىا صجر الط ػ الطام أثزا
( مغ قانػن 305كان لمربذخر مغ التخيرة حض مخاجطة الرثكرة الرجنية ويػ ما عالتب  الرادة )

أصػل الرثاكرات التدائية مالزز عم  اّنُ :))أىا صجر قانػن الط ػ الطام فبػؾف إجخااات البثقيض 
لربهع إيقافا نهائيا ويكػن لمربذخر مغ التخيرة الثض في مخاجطة الرثكرة والرثاكرة ضج ا

 الرجنية((. 
أما اثخ الط ػ الطام عم  الرحايريغ في التخيرة فم  شامع عيزي إى  ز ي الد ة اإلجخامية عغ 
أفطال مطيز  ارتكات قا  تاريخ مطيغ مغس الزطخ عغ األشجام مختكاي يح  األفطال لحلظ  بختب 

عم  الطكذ مغ وفاة الربهع سقػط الجعػى التدائية مالزحبة لرختكب ال ط  ولمرحايريغ ؼي  عمي  
 ويػ  الف الط ػ الجام الحي ن يحب يج مز  الرحايريغ في التخيرة إن َمْغ تػافخت لجي  شخوش .
كحلظ يجبمف عغ الط ػ الجام الرزػط  خئيذ الترهػرية وحج  عرال  ملحكام الجسبػر ومغ 

( مغ قانػن الطقػبات الطخاقي فأن لخئيذ الترهػرية حض الط ػ الجام عغ 154ادة )نز الر
ل عمي  فالط ػ الجام يػ ع ػ عغ الطقػبة الرثكػم  ها ويي حض لخئيذ (1)الطقػبة أو تجؽي ها

الترهػرية مقخار مز  ويقبذي إسقاط الطقػبة الرثكػم  ها كمها أو مطذها أو إ جالها مطقػبة ا ف 
نا  في الثجود الػاردة في قخار الط ػ ويػ أمخ ن  ةيخ أي مخاك  في البصايضل مغ يزا فلّن مزها قانػ 

( مغ قانػن الطقػبات يخر  154/1ما يريد الط ػ الطام عغ الط ػ الجامل أن األ يخ وفقا  لمرادة )
ر  الط ػ الطقػبة الرثكػم  ها عم  الرجان كمها أو مطذها أو أ جالها مطقػبة ا ف مزها في حيغ يخ

 الطام سائخ الطقػبات األصمية والببعية والبكريمية. 
 .وؾف اإلجخااات القانػنية3

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  انقذاا 200-199ندت الرادتان )
 الجعػى التدائية في حالة صجور قخار  ػؾف اإلجخااات القانػنية فيها وق ا  نهائيا . 

مغ القاعجة في سيخ الجعػى التدائية البي تقذي مانسبرخار في أجخااتها  يحا يأتي اسبةزاا
حب  ححرها مثكع ماتل غيخ أن القانػن أجاز وؾف اإلجخااات القانػنية في الجعػى التدائية ويخاد 
 ها مزع الحيخ أو انسبرخار فيها وأوضح القانػن الحمصة الرجبدة ماتجاى القخار وصالحياتها 

 .(2)تبة عمية مرػجب ندػم قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةواآلثار الربخ 
                                                 

( مؽ قانؾن العقؾبات العراقي عمى اّنُو:))العفؾ الخاص يرددر بسرسدؾج جسيدؾري ويترتدب عميدو 154/1نص السادة ) (1)
 ة السحكؾج بيا نيائيًا كميا أو بعزيا أو أبداليا بعقؾبة اخف مشيا مؽ العقؾبات السقرر قانؾنًا((.سقؾط العقؾب

/أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى اّنُو:)) لرئيس االدعاء العاج بشاء عمدى أذن 111نص السادة ) (2)
تحقيددأ أو السحاكسددة م قتددا أو نيائيددا فددي أيددة حالددة مددؽ وزيددر العدددل أن يظمددب ةلددى محكسددة التسييددز وقددف ةجددراءات ال

( مشدو عمدى اّندُو:)) 200كانت عمييا الدعؾى حتى صدور القرار فييا اذا وجد سبب يبرر ذلػ((. كسا نرت السادة )
يكددؾن  -2تدددتسر ةجددراءات التحقيددأ والسحاكسددة عشددد انتيدداء مدددة الؾقددف الس قددت مددؽ الشقظددة التددي وقفددت عشدددىا.  -أ
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فأناط مرثكرة البرييد انتثادية سمصة اتجاى القخار  ػؾف اإلجخااات القانػنية ويبع ىلظ  زاا 
عم  شمب يقجم إليها مغ اندعاا الطام عم  أن  ػضح في الصمب األسباب الرػجبة وغالبا  ما تبطمض 

 مغ الطام أو الحياسة الطميا لمجولة أو مدمثة مطس التهات واإلفخاد.تمظ األسباب مأمػر تجز األ
ف ي قذايا كةيخة قج  ؤدي اتجاى اإلجخااات ضج مطس الربهريغ وانسبرخار فيها إل   مامة في 
الخأي الطام أو أثارة الرخاك  مع الجول الدجيقة والخؿيقة أو إن اسبرخار اإلجخااات مع الربهع في 

ول مخة قج  ؤدي م  إل  اسبخضائ  واعبياد  عميها ف ي ك  يح  األحػال يكػن مغ جخيرة محيصة وأل 
 األححغ تػؾيف اإلجخااات لمردمثة الطامة أو مدمثة األفخاد.

والصمب الحي  بقجم م  رئيذ اندعاا الطام يكػن مغ تمقاا ن ح  وبزاا  عم  قزاعب   بػافخ 
جهة رسرية أو حب  مغ األفخاد ويػ ن يثباج في أسبام  وقج يكػن  زاا عم  شمب مػج  إلي  مغ 

تقجيع الصمب إل  أىن مغ أية جهة؛  كرا أن ل  أن يثجد في شمب  وؾف اإلجخااات مؤقبا  أو نهائيا . 
 ومغ التائد أن  بقجم مالصمب في جريع مخاح  الجعػى التدائية .

انتثادية فلّن عميها أن  عزج ورود الصمب الحي قجم  رئيذ اندعاا الطام إل  مثكرة البرييد
تصمب األورا  الجاصة  بمظ التخيرة مغ التهة الخسرية الرجبدة ) كقاضي البثقيض أو قاضي 
الرػضػا ( وفي أي مخحمة كانت عميها الجعػى التدائيةل وعم  تمظ التهة البي تكػن لج ها 

خ ػعة  خأ ها في الصمب األورا  البثؿيؿي  أو القذائية إرسالها إل  مثكرة البرييد انتثادية م
 الرقجم مغ اندعاا الطام لػؾف اإلجخااات القانػنية.

قج  خى قاضي البثقيض أو الرثكرة الرجبدة أن ليذ يزاك ما يحبػجب شمب رئيذ اندعاا 
الطام  ػؾف اإلجخااات القانػنية ولكزهع مع ىلظ ممدمػن ملرسال األورا  إل  مثكرة البرييد 

  خون  مزاسبا  في الصمب الرقجم . ولرثكرة البرييد ان تدجر.انتثادية مع  يان ما 
. رفس الصمب:  زاا  عم  عجم قزاعة الرثكرة ماألسباب  الرقجمة أو أن إيقاف البطقيبات ن 1

يججم الردمثة الطميا لمجولة ويطيض سيخ الحياسة التزائية الرب ض عميها فقها  وقانػنا  أو أن 
 عغ مقبذيات األمغ لع تقبزع  ها الرثكرة. الراخرات القانػنية الرقجمة

. إيقاف اإلجخااات مدػرة نهائية:  زاا عم  ما  بخااى لمرثكرة مغ أسباب مقاػلة تبطمض 2
مرا تع ىكخ  أعال  فلّن عم  قاضي البثقيض أو الرثكرة أ الا ساي  الربهع أن كان مػقػفا  مغ 

 زتها قانػنا .غيخ أن يرزع ىلظ مدادرة األشياا البي ن يتػز حيا
. إيقاف اإلجخااات مدػرة مؤقبة: أىا رأت الرثكرة أن الراخرات الرقجمة لها أو البي 3

نحطبها يي  ز حها تتػز ىلظ ولكزها ن تحبػجب وؾف اإلجخااات القانػنية مدػرة نهائية وبز ذ 

                                                                                                                                                   

اإلجراءات نيائيا نفدس اثثدار التدي تترتدب عمدى الحكدؼ بدالبراءة  يدر اندو ال يسشدع الستزدرر مدؽ مراجعدة  لمقرار بؾقف
 السحكسة السدنية لمسظالبة بالرد أو التعؾيض((.   
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مؤقبا  يكػن نافح الػقت ن تحبمدم رفس الصمب عزجيا تدجر قخاريا  ػؾف اإلجخااات القانػنية وق ا  
 لرجة ن تديج عغ ثالث سزػات.   

أما عغ اإلجخااات مطج صجور قخار مثكرة البرييد انتثادية فلّن عم  الرثكرة إرسال صػرة 
 مغ القخار إل  اندعاا الطام مع أعادة اضبارة الجعػى إل  الرثكرة الرجبدة لبز يح .

هة الرجبدة انسبرخار ماإلجخااات الالزمة فلن كان القخار قج صجر  خفس الصمب فلّن عم  الت
مغ المثطة البي وؾف عزجيا اإلجخاا. وان صجر القخار مليقاف اإلجخااات مدػرة مؤقبة أو نهائية 
فلّن عم  التهة الرجبدة أ الا ساي  الربهع أن كان مػقػفا مع وجػب مدادرة األشياا الررزػا 

 فلّن عم  التهة الرجبدة تحميرها إل  الربهع.قانػنا  أما األشياا البي ن يتػز مدادرتها 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية والجاصة ملجخااات 199وأجازت ال قخة )و( مغ الرادة)

شمب وؾف اإلجخااات القانػنية تاج   قخار اإليقاف الرؤقت الدادر مغ مثكرة البرييد انتثادية إل  
جخااات وشخوط وؾف اإلجخااات القانػنية مزح الاجاية. أما قخار اإليقاف الزهائي ولكغ ملتباا ن ذ إ

عزج انبهاا الرجة الرثجدة لقخار إيقاف اإلجخااات مدػرة مؤقبة يتب أن تحبرخ إجخااات البثقيض 
والرثاكرة مغ الزقصة البي وق ت عزجيا ساعة صجور قخار اإليقاف لإلجخااات الرؤقبة أن أىا رأت 

 الرثكرة إعادتها.
وؾف اإلجخااات وق ا  نهائيا   ختب ن ذ اآلثار البي  ختاها الثكع مالاخااة ما عجا  وإن قخار

الرحؤولية الرجنية إى ن يرزع الربذخر مغ التخيرة مغ مخاجطة الرثاكع الرجنية وإقامة دعػا  
لمرصالبة ملعادة الثال إل  ما كانت عمي  أو مالخد أو الرصالبة مالبطػيس. يحا ويثض لرثكرة 

ييد انتثادية أن تاجل قخاريا  ػؾف اإلجخااات القانػنية مدػرة مؤقبة إل  وؾف اإلجخااات وق ا  البر
 نهائيا  ححب القػاعج البي اشخنا إليها.

 .حالة صجور القانػن األصمح لمربهع 4
 خاد مالقانػن األصمح لمربهع يػ ىلظ القانػن الحي  زخئ مخكدا  أفذ  لمربهع وعم  ىلظ يكػن 

صمح لمربهع سمصان يربج إل  وقائع ترت في وقت لع يكغ ساريا  ؼي  فلىا ارتكب شجدا  لمزز األ
فط  يطّجُ  القانػن الزافح جخيرة ثع صجر قانػن جج ج يرثػ عز  الد ة التخمية شاض عمي  القانػن 

عم  اّنُ :)) ن يحخي 2005( مغ الجسبػر الطخاقي الزافح لحزة 19التج ج. لقج ندت الرادة )
انػن التدائي مأثخ رجطي إن إىا كان أصمح لمربهع ((. ولع  خد في قانػن أصػل الرثاكرات الق

التدائية الزز عم  حالة انقذاا الجعػى التدائية في حالة صجور قانػن أصمح لمربهع وك  ما 
( مز  عم  أن:))تزقذي الجعػى التدائية .. في 300جاا في القانػن يػ ما ندت عمي  الرادة )

ال البي  زز عميها القانػن(( عم  يحا األساس نثي  إل  ما نز عمي  قانػن الطقػبات في األحػ 
( مز  عم  اّنُ :))أىا صجر قانػن أو أكةخ مطج ارتكاب التخيرة وقا  أن 2فقخة  2نز الرادة )
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يدبح الثكع الدادر فيها نهائيا  ؼيصاض القانػن األصمح لمربهع((. يالحع وجػد اسبةزاا عم  
ة انطجام األثخ الخجطي لمزز التج ج ويحا انسبةزاا يقذي  خجعية الزز األصمح لمربهعل قاعج

فاألص  ان  يحخي عم  التخائع القانػن الزافح وقت ارتكا ها أي الػقت الحي ترت ؼي  األفطال 
البز يحية لها إن ان  شبقا لراجأ رجعية القانػن األصمح لمربهع فلّن صجور قانػن أو أكةخ مطج 
ارتكاب التخيرة وقا  أن يدبح فيها الثكع نهائي يتب أن يصاض أىا كان أصمح لمربهع دون 
القانػن القجيعل ومةال تمظ القػانيغ ما يرثػ التخيرة أو  مغي الطقػبة أو يج  ها والثكع مغ ىلظ 
أن ليذ مغ الطجالة تصايض عقػبة في الػقت الحي  خى الرخخا عجم فائجتها أو كػنها اشج مرا 

  مدم. 
لرا تقجم يكػن القانػن الدادر مرثػ التخيرة سابا  ننقذاا الجعػى التدائية عزجما يدجر 
قانػنا  مغي مرػجب  الد ة اإلجخامية عغ فط  مطيغ عزجيا ن يطّج يحا ال ط  جخيرة. ويبطيغ إصجار 

الجعػى في  القخار مانقذاا الجعػى التدائية وإشال  سخاح الربهع أن كان مػقػفا  سػاا أكانت
 مخحمة البثقيض أم في مخحمة الرثاكرة. 

( مغ قانػن الطقػبات عم  أّنُ :)) أىا صجر مطج صيخورة الثكع 3( ال قخة )2ومغ نز الرادة )
نهائيا قانػن يتط  ال ط  أو انمبزاا الحي حكع عم  الربهع مغ اجم  غيخ مطاقب عمي   ػؾف تز يح 

عزجما  مغ  قانػن كان يطاقب عم  فط  أو امبزاا مدجور قانػن  الثكع وتزبهي آثار  التدائية...((.
أ خ  مغي األول صخاحة أو ضرزا فلّن  ليذ مالرقجور مباشخة الجعػى التدائية أو انسبرخار فيها 
عغ ىلظ ال ط  أو انمبزاا شبقا  لمراجأ الحي يقذي  خجعية القانػن األصمح لمربهع عم  الراضي 

كبة قا  صجور  ويػ ماجأ مب ض عمي  ماإلجراا. وفي مػؾف يثحب إل  حب  عم  الػقائع الرخت
الرخخا الطخاقي إى جاا مثكع ليذ ل  ما يخا ه  في مططع البخخيطات الطخبية إى نز في ال قخة 

( مغ قانػن الطقػبات عم  انُ :))اىا جاا القانػن التج ج مج  ا  فثحب جاز 2( مغ الرادة )4)
ع ا بجاا أعادة الزطخ في الطقػبة الرثكػم  ها عم  ضػا أحكام القانػن لمرثكرة البي أصجرت الثك

التج ج وىلظ  زاا عم  شمب الرثكػم عمي  أو اندعاا الطام((. لػ أمطزا الزطخ في الزدػم البي 
عالتت القانػن األصمح لمربهع  بايغ لزا أن إلغاا القانػن أو الزز ألبتخيري الحي اوجج التخيرة 

ب مغ أسباب انقذاا الجعػى التدائية الزاجرة عغ ارتكاب التاني ل طم  اإلجخامي إنرا يخك  سا
فلىا ارتكب التاني فطال  يتخم  القانػن ثع حخك اندعاا الطام الجعػى التدائية أمام الرثكرة 
الرجبدة ثع صجر قانػن جج ج مغ شأن  إلغاا الد ة اإلجخامية عغ يحا ال ط ل فلّن مغ شأن ىلظ 

 لجعػى التدائية .انقذاا ا
الطمة في انقذاا الجعػى التدائية في يح  الثالة يػ أن الرخخا التدائي  خى عجم ال ائجة  
مغ تتخيع يحا ال ط  وتػؾيع الطقػبة عمي  فلىا صجر ندا  تخخيعيا   مغي الد ة اإلجخامية عغ يحا 
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تدائية الزاجرة عغ يحا ال ط  الحي كان متخما  في وقت سا ضل فثيزئح ن داعي لبقاا الجعػى ال
  ال ط  الرباح وعزجيا ن  ج مغ انقذاا يح  الجعػى.

 .حالة البقادم5
يقدج  بقادم الجعػى سقػشها مرذي مجة مثجدة مغ تاريخ ارتكاب التخيرةل وفكخة البقادم 
فكخة عامة تمق  في فخوا القانػن الرجبم ة الطام مزها والجامل لكز  مع ىلظ يقػم عم  اعببارات 

 بزػا مثحب شايطة الثض الحي يحقص  ويي مغ الزطام الطام. ت
أيا  كان األمخ فلّن البقادم في متال القانػن الطخاقي  مقي تصايقيغ مجبم يغ. أولها في متال 

إى تبقادم الجعػى التدائية أىا مذت عم  صجور الثكع  1983لحزة  76قانػن رعاية اإلحجاث رقع 
( مغ القانػن أعال  إى جط  الرخخا 70ػ ما ندت عمي  الرادة )مجة زمزية مثجدة دون تز يح وي

 الرجة في جخائع التزايات عخخ سزػات وفي جخائع التزح  رذ سزػات. 
وثانيهرا في متال قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي اى تبقادم الجعػى التدائية مرذي 

ي أجخاا فيهال إى يحقط حض الجولة في مجة زمزية مثجدة مغ تاريخ ارتكاب التخيرة دون اتجاى أ
عقاب مختكب التخيرة مالبقادم وتزقذي مالبالي الجعػى التدائية الالزمة نسبي اا يحا الثضل فايغ 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  ان  ن تقا  الخكػى في التخائع الرايزة 6نز الرادة )
الجعػى التدائية فيها إن مخكػى الرتزي عمي ل مطج مذي مالرادة الةالةة ويي التخائع البي ن تثخك 

ثالثة أشهخ فلّن مجة البقادم فيها يي ثالثة أشهخ تاجأ مغ اليػم الحي اتد  ؼي  عمع الخاكي 
. (1)مالتخيرة أو مغ اليػم الحي زال ؼي  الطحر القهخي الحي حال  يغ الرخبكي وبيغ تقجيع شكػا 

نػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي جاات عم  أّنُ :)) أىا ( مغ قا8كحلظ فلّن نز الرادة )
اشبخط القانػن لبثخيظ الجعػى التدائية تقجيع شكػى فال  بجح أي إجخاا ضج مختكب التخيرة إن 
مطج تقجيع الخكػى. ويطباخ الرخبكي مبزازن عغ شكػا  مطج تقجيرها اىا تخكها دون مخاجطة مجة 

...((. فلّن مجة البقادم يزا تاجأ مب  ما تقجم الرخبكي مخكػى لكغ  ثالثة أشهخ دون عحر مخخوا
 تخكها لرجة ثالثة أشهخ دون أن يكػن ل  عحر مخخوا .

 هحا فلّن الرخخا الطخاقي قج  خج عغ مططع البخخيطات الرطاصخة البي تقخ فكخة تقادم الجعػى 
عامة. عم  أساس أن الجعػى  التدائية واقبداريا عم  ساي  انسبةزاا ولع يأ ح  ها كقاعجة

التدائية البي تهجد الرتخم مطج مجة مثجدة قج يختط  عم  األجخام ؼيط  يطر  ؼي  ويػ يأم  في ك  
  مخة أن تحقط الجعػى في ك  مجة ؼي مت مغ الرالحقة وبالبالي مغ الطقاب.

                                                 
( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى اّنُو:))ال تقبل الذكؾى في الجرائؼ السبيشة بالسادة 6نص السادة ) (1)

ثالثة مؽ ىذا القانؾن بعد مزي ثالثة أشير مؽ يؾج عمؼ السجشي عميو بالجريسة أو زوال العذر القيدري الدذي حدال ال
 دون تقديؼ الذكؾى...((. 
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 / مخحمة البثخي وجرع األدلة والرطمػمات10مثاضخة 
 

ائية وعخفزا كيف تثخك الجعػى التدائية وكيف تزقذي كان ن ج مطج أن درسزا الجعػى التد 
مغ دراسة الرخاح  الةالثة البي ترخ  ها الجعػى التدائية ويي مخحمة البثقيض األولي ) مخحمة 
البثخي وجرع األدلة والرطمػمات( ومخحمة البثقيض ان بجائي ومخحمة البثقيض الزهائي ) مخحمة 

خة تاجأ مطج أحالة الجعػى وىلظ عزجما تكػن األدلة كاؼية إلحالة الربهع الرثاكرة(؛ والرخحمة األ ي
 لمرثاكرة. 
الركم يغ  ػاجبات الذبط القذائي في تمظ التخيرة عغ يع أعذاا الذبط القذائي  ان

شخيض جرع الرطمػمات البي ت يج البثقيض لرطخفة الطخوف انجبراعية والخجدية البي أدت إل  
خفة مختكاها. ونز قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  إجخااات البثخي ارتكاب التخيرة ومط

 ( مز . وعم  الزثػ األتي :50-39وجرع األدلة والرطمػمات في الرػاد )
 أعذاا الذبط القذائي

يع مترػعة مغ األشجام يرزثهع القانػن واجبات مطيزة لمث اظ عم  محخح التخيرة. 
لقاا الذػا عم  التخيرة اأدلة أو أثار أو شهادات تحاعج في والث اظ عم  ك  ما يطةخ عمي  مغ 

مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية أعذاا الذبط  39لمكخف عغ فاعمها. وحجدت الرادة 
 القذائي عم  ساي  الثدخ وعم  الزثػ اآلتي:

 ضباط الخخشة ومأمػرو الرخاكد والر ػضيغ. -1
وضبط الربهع وح ع األشجام الح غ تتب  مجبار القخية والرثمة في الباميغ عغ التخائع -2

 الرثافطة عميهع.
مج خ مثصة الحكظ الثج جية ومطاون  ومأمػر سيخ القصار والرحؤول عغ الريزاا البثخي  -3

 أو التػي وربان الح يزة أو الصائخة ومطاون  في التخائع البي تقع عميها.
  الخسرية في التخائع رئيذ الجائخة أو الردمثة الثكػمية أو الرؤسحة الخسرية والخب -4

 البي تقع عميها.
األشجام الركم ػن مججمة عامة الررزػحػن سمصة البثخي عغ التخائع واتجاى اإلجخااات  -5

 مخأنها في حجود ما  ػلػا م  مرقبذ  القػانيغ الجاصة.
 

 األشخاف والخقامة عم  أعذاا الذبط القذائي:
ئية فان عذػ الذبط القذائي ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدا40مغ نز الرادة )

يطرمػن تثت أشخاف اندعاا الطام فلىا ما وجج األ يخ أن عذػ الذبط القذائي ا    ػاجبات  فأن 
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ل  أن  خفع تػصية إل  التهة البي  ببطها عذػ الذبط القذائي ويصمب مطاقاب  انذباشيا . كرا ل  
لقذائي تخك  جخيرة. كرا أن عذػ أن  بجح اإلجخااات الالزمة أىا كانت مجال ة عذػ الذبط ا

الذبط القذائي يطر  تثت رقامة قاضي البثقيض فطميهع أن يربةمػا لبػجيهات قاضي البثقيض 
والطر  مرا يكم هع م  في حجود ا بداصاتهع وما تحرح م  القػانيغ. فلىا ما قدخ عذػ الذبط 

تقخيخ إل  التهة البي  زبري  القذائي في واجبات  أو  الف القانػن فان لقاضي البثقيض أن  خس 
أليها عذػ الذبط القذائي وعميهع مثاساب  انذباشيا  أو أحالب  إل  الرثاكع الرجبدة أىا كانت 

 مجال ة عذػ الذبط القذائي تخك  جخيرة.
 واجبات عذػ الذبط القذائي في التخيرة الرخهػدة

 قي واجبات عذػ ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخا46-43حجدت الرػاد )
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 43الذبط القذائي في التخيرة الرخهػدةل فرغ نز الرادة )

ل نالحع عزجما  خد إ بار إل  عذػ الذبط القذائي عغ وقػا جخيرة مخهػدة أو أىا (1)التدائية
لغخض  اتد  عمر   ها مأي وج  كان عمي  أن يقػم ملمالغ قاضي البثقيض واندعاا الطام  حلظ

اسبز اريع لمثذػر إل  مث  الثادثل وانبقال عذػ الذبط القذائي فػر وقػا التخيرة الرخهػدة 
إل  مث  التخيرة أمخ شايطيل إى الغالب يكػن يػ أول مغ يد  مغ الحمصة الطامة إل  مث  
التخيرةل ولكغ في حالة حذػر اندعاا الطام أو أي قاضي تثقيض غيخ القاضي الرجبز أصال  

لبثقيض فلّن دوريع  اخز ويبقجمػن عم  عذػ الذبط  القذائي في صالحية البثقيضل ويتب ما
عجم تخك األمخ إل  عذػ الذبط القذائي إن في أضيض الثجود وتثت األشخاف الرباشخ لهعل نن 
سمصة عذػ الذبط القذائي تثجد مترع األدلة والرطمػمات والبثخي فقط وإنرا أعصي يح  

قاضي البثقيضل عمي  يتب عجم البػسع  هح  الدالحيات وأ حيا عم  ما حجدت  الدالحية لػياب
م . ومغ الالفت لمزطخ أن قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي تذرغ سمصة الذبط القذائي 
في مزع الثاضخيغ مغ مغادرة مكان وقػا التخيرة الرخهػدة ويػ إجخاا تزطيري الغخض مز  

( 44فطة عم  الزطام حب   زبهي مغ إجخااات  ويحا ما ندت عمي  الرادة )ضران انسبقخار والرثا
 مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي.

                                                 
( مؽ القانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى أّنُو:))عمى عزؾ الزبط القزائي في 43نص السادة ) (1)

( اذا اخبر عؽ جريسة مذيؾدة أو اترل عمسو بيا أن يخبر قاضي 31حدود اختراصو السبيؽ في السادة )
التحقيأ واالدعاء العاج بؾقؾعيا، ويشتقل فؾرا ةلى محل الحادثة، ويدون ةفادة السجشي عميو ويدأل الستيؼ عؽ التيسة 

ا السادية السدشدة ألييؼ شفؾيا، ويزبط األسمحة وكل ما يغير انو استعسل في ارتكاب الجريسة، ويعايؽ آثارى
ويحافظ عمييا، ويثبت حالة األشخاص واألمداكؽ وكدل مدا يفيد في اكتذاف الجريسة، ويدسع أقؾال مؽ كان حاضرا 

 أو مؽ يسكؽ الحرؾل مشو عمى ةيزاحات في شأن الحادثة ومرتكبيا ويشغؼ محزرا بذلػ((.
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وعم  عذػ الذبط القذائي أن يقػم ملشالا قاضي البثقيض أو الرثقض أو اندعاا الطام 
القذائي مثذػر  عم  متخيات البثقيض أون مأول وان  بقيج  بطميرات  وتزبهي مهرة عذػ الذبط

يؤنا؛ لكغ يتػز لهع أن يكم ػا عذػ الذبط  بطس األعرال البي تج   ضرغ صالحيب  في 
( مغ أصػل 46التخيرة الرخهػدة وعمي  أن  بقيج مرذرػن البكميف يحا ما ندت عمي  الرادة )

لبثقيض الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  اّنُ :))تزبهي مهرة عذػ الذبط القذائي مثذػر قاضي ا
 أو الرثقض أو مرة  اندعاا الطام إن في ما يكم   م  يؤنا((.  

 واجبات عذػ الذبط القذائي في التخيرة غيخ الرخهػدة
 أون: البثخي عغ التخائع . 

 اجأ واجب عذػ الذبط القذائي مطج تمؿي  الخكػى مالبثخي عغ التخيرة وجرع األدلة 
وقػا التخيرة وأسبا ها وتخجيز فاعمها أو فاعميها.  والرطمػمات لمػصػل والبطخف عم  حؿيقة

ولهع في ساي  الرثافطة عم  أدلة التخيرة أن  بجحوا جريع الػسائ  البي تك   الرثافطة عم  
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل مةال  اتجاى 42أدلة التخيرة ويحا ما ندت عمي  الرادة )

  الرتزي عمي  مغ مكان ارتكاب التخيرة وعجم الحراح ألي اإلجخااات الالزمة ألمطاد الزاس وأي
شجز  زق  أو لرذ آثار التخيرة البي يطةخ عميها ول  تةايت حالة الرتزي عمي  والبطخف عم  
شجدية التةة ووص ها واآلثار البي عميهال وانسبراا إل  أقػال الرتزي عمي  أىا كان مداما 

أي شجز لجي  مطمػمات عغ التخيرة ول  أن يحبطيغ متخوح وسراا أقػال الربهع أو أقػال 
مأصثاب الجاخة كاألشباا وان يصمب رأ هع ش هيا أو تثخيخيا ون يتػز ل  تثميف الخايج أو الرجاخ 
اليريغ إن أىا  يف إن يحبصيع في ما مطج سراا الخهادة كأن يكػن الخايج أو الرجاخ مخخف 

لإلجخااات البي ىكخنايا فلّن الرخخا اوجب عم   عم  الرػت. ومغ اج  أعصاا ؾيرة قانػنية
أعذاا الذبط القذائي تجويغ تمظ اإلجخااات في مثذخ مػقع مغ قا  عذػ الذبط القذائي 
ومغ قا  الثاضخيغ  ايغ ؼي  الركان والدمان البي اتجحت ؼي  اإلجخااات. وان يحمع البالغات 

إل  قاضي البثقيضل كحلظ يتب ان تكػن  والخكاوى والرثاضخ واألورا  والرػاد البي تع ضبصها
 الػسائ  البي يحبججمها عذػ الذبط القذائي عزج ؾيام  مالبثخي وسائ  مخخوعة.

 ثانيا : قاػل ان بارات والخكاوى. 
أن الرخخا جط  عذػ الذبط القذائي احج التهات البي يركغ أن تقجم الخكػى واأل بار 

ا كان ان بارات الػاردة أليهع ش ػية أم تثخيخيةل ون  هع أليهع مخأن التخيرة البي الرختكبة. سػا
في األ بار أن يكػن ال اع  لمتخيرة مطمػما  أم متهػن . كرا ن يخبخط في الرجاخ ص ة مطيزة لحلظ 
يقا  األ بار حب  مغ متهػل. غيخ ان  أىا تقجم مغ شجز مطمػم فيبطيغ تجويز  مرثذخ  ح   

 الرجاخ ويبطيغ عم  عذػ الذبط إرسال  فػرا  إل  قاضي البثقيض.  بػؾيع عذػ الذبط القذائي و 
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مرا ساض ىكخ  فأن إجخااات البثقيض مغ ا بدام قاضي البثقيض والرثقضل فال ا بدام 
لحمصة الذبط القذائي  ها لبطمقها مثخيات الزاس وكخامبهع ولرا  بختب عميها مغ نبائج قانػنية 

خورات عرمية  خج عم  يحا األص  فأجاز لهع صخاحة تبحع مجصػرة  اصةل لكغ الرخخا ولذ
الؿيام  بطس أعرال البثقيض البي اقبذب  مدمثة الطجالةل أما وأن األمخ كحلظ فلّن  ن متال 
لمبػسع ؼي  أو الؿياس عمي  فحزج يح  اإلجخااات الذخورات الطرمية إى قج يكػن في انبطار انبقال 

 جػة مغ اتجاى تمظ اإلجخااات.سمصة البثقيض عم  ضياا الردمثة الرخ 
تخيخ ندػم قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي إل  حالبيغ يجبز عذػ الذبط 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 46-43القذائي فيها مرططع أعرال البثقيض ان بجائي فالرػاد )
 التدائية الطخاقي إشارة إل  حالة التخيرة الرخهػدة. 

( مغ قانػن أصػل 50لبي نثغ مدجديا يي ما أشارت إلي  الرادة )أما الثالة الةانية ا
الرثاكرات التدائية الطخاقيل ويي الثالة البي يكػن فيها لمرحؤول في مخكد الخخشة مغ  يغ 

 أعذاا الذبط القذائي الحي أعصا  الرخخا سمصة مثقض.
غ إجخاا الطر  فقج  زخغ  قاضي البثقيض والرثقض في أمػر كةيخة ن تركز  ضخوف عرم  م

الحي أعِط ؼي  لمرحؤول في مخكد الخخشة سمصة مثقضل وحب  ن ي ػت الغخض مغ الؿيام  هحا 
اإلجخاا في الػقت الرزاسب  بع مزح يح  الحمصة إل  الرحؤول في مخكد الخخشة وفيها  بثػل إل  

مغ قانػن  /أ(50مثقضل إى أعصا  الرخخا سمصة مثقض في جريع التخائع ويحا ما ندت الرادة )
 .(1)أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي

مغ الزز فلّن الثانت البي يكػن لمرحؤول في مخكد الخخشة فيها سمصة مثقض والبي يتػز 
ل  الؿيام ملجخاا البثقيض مغ دون إحالة الرجاخ إل  قاضي البثقيض أو الرثقض تبرة  ؼيرا أىا 

خ قج  ؤدي إل  اإلضخار مالبثقيض كأن يطبقج مأن اعبقج الرحؤول في مخكد الخخشة أن إحالة الرجا
إحالة الرجاخ عم  قاضي البثقيض  ؤدي إل  تأ يخ إجخاا البثقيض وكان اعبقاد  مازيا عم  أسباب 
مطقػلة كرا لػ كان قاضي البثقيض غيخ مػجػد وقت ارتكاب التخيرة. كحلظ في حالة أىا اعبقج 

قاضي البثقيض أو الرثقض سػف  ؤدي إل  ضياا الرحؤول في الرخكد مأن إحالة الرجاخ عم  
مطالع التخيرة نن الرجة  يغ وقػا اإل بار ومةػل الرجاخ أمام قاضي البثقيض تك ي إلزالة مطالع 
التخيرة. وفي حالة أىا ما اعبقج الرحؤول في مخكد الخخشة  أن إحالة الرجاخ إل  قاضي البثقيض 

                                                 
ّنُو:))استثشاء مؽ الفقرة األولى مؽ السادة /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى أ50نص السادة ) (1)

يقؾج السد ول في مركز الذرطة بالتحقيأ في أية جريسة أذا صدر أليو أمر مؽ قاضي التحقيأ أو السحقأ  أو  41
أذا اعتقد أن أحالة السخبر عمى القاضي أو السحقأ ت خر بو اإلجراءات، مسا ي دي ةلى ضياع معالؼ الجريسة أو 

التحقيأ أو ىرب الستيؼ عمى أن يعرض األوراق ألتحقيقيو عمى  القاضي أو السحقأ حال فرا و اإلضرار بدير 
 سمظة محقأ((.  41يكؾن لمسد ول في مركز الذرطة في األحؾال السبيشة في ىذه السادة والسادة  -مشيا. ب
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اني مغ ن ػى اجبراعي في الرزصقة وان البأ يخ في  ؤدي إل  اإلضخار مالبثقيض محاب ما لمت
اإلجخااات يطصي  فخصة لمبأثيخ عم  الخهػد أو عم  الرتزي عمي . كحلظ في حالة اعبقاد الرحؤول 
في مخكد الخخشة مان إحالة الرجاخ إل  قاضي البثقيض سػف  ؤدي إل  يخوب الربهع أو يحه  

 يخوب .
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 / القػاعج انساسية في البثقيض ان بجائي11مثاضخة
 

البثقيض وكرا يػ مطخوف  بػن  قاضي البثقيض أو الرثقض مالخك  الرثجد قانػنا  مػية 
ترثيز األدلة وتجؾيقها والكخف عغ الثؿيقة والبأكج ؼيرا إىا كانت األدلة الربػفخة كاؼية إلحالة 

ة لإلحالة أو أن  ن تػجج جخيرة لكػن الػاقطة غيخ الربهع عم  الرثكرة الرجبدة أو أنها غيخ كاؼي
مطاقب عميها قانػنا . ويح  اإلجخااات عم  قجر كايخ مغ األيرية ألن األحكام البي تدجر مغ قاضي 
البثقيض غالبا  ما  ازي عميها قاضي الرثكرة قخارات ل وألج  ىلظ فلن الرخخا قج أحاط إجخااات 

 -م  مطجة مبادئ وقػاعج عامة تبطمض مالبثقيض ىات  ويي: البثقيض ان بجائي وك  ما  بطمض
 أون: تجويغ إجخااات البثقيض.

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  أّنُ :)يخخا في البثقيض  بجويغ 58ندت الرادة )
إفادة الرخبكي أو الرجاخ...(. ونطخا  أليرية مػضػا تجويغ إجخااات البثقيض ان بجائي فقج ورد 

زز صخاحة عم  وجػب البجويغ في مػاد كةيخة مغ قانػن األصػل التدائيةل وأيرية البجويغ تخجع ال
ماعببار  حتة عم  الكافةل ولكي تكػن أساسا  صالثا  لرا  از  عمي  مغ نبائج وىلظ نسبثالة 

زاعة انعبراد عم  ىاكخة الرثقضل وألنها تكػن مث  مزاقخة الجدػم دائرا ل وأليريب  في تكػيغ ق
قاضي الرػضػا حػل مػضػا الجعػى ماعبراد  عم  األدلة والقخائغ الرحبجمدة في البثؿيقات 

 ان بجائية مغ دون أن يكػن ممدما  مأن يطيج تمظ اإلجخااات. 
وياجأ البثقيض مطج فبح مثذخ لمجعػى التدائية  جون ؼي  اإل بار أو إفادة الرخبكي وكحلظ 

إلقاا الؿبس عمي  وتاريج  ثع شهادة الرتزي عمي  ثع شهادة أسباب تكميف الربهع مالثذػر و 
الخهػد وأقػل الربهع واسبتػام  وشهادات الز ي والكخف عم  مث  الثادث وص ات ومريدات 

 الراخزات لمتخيرة؛ وغيخ ىلظ مغ اإلجخااات. 
ويخبخط في تجويغ إجخااات البثقيض أن تكػن الكبامة واضثة و الية مغ الخصب والبثػيخ 
واإلضافةل وأن تح   مجبع وتػؾيع القائع  ها وتػؾيع الخايج أو الربهع أو الرخبكي وححب األحػالل 
كرا  بع تجويغ كافة البالغات واإلجخااات الربجحةل ويبػل  البجويغ قاضي البثقيض  ز ح  إى  ػجب 

م  قاضي القانػن ىلظ في مطس األحيان؛ ولكغ في الغالب يتخي البجويغ مغ قا  كاتب يحبطيغ 
البثقيض أو الرثقضل ويبع تخؾيع أورا  البثقيض حب  يحه  الخجػا إليهال وإىا حد  أي شصب أو 
إضافة في أورا  البثقيض يتب أن تكػن مػقطة أيذا  مغ قا  القائع مالبثقيض مزطا  لمخظ الثاص  

 فيها إى مغ الرثبر  أن تكػن قجمت مصخيض البدويخ. 
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 يض. ثانيا : سخية إجخااات البثق
إن اتجاى إجخااات البثقيض ان بجائي مطالنية أو سخية أمخ ا بم ت ؼي  البخخيطات وأن يزاك 

 محيايغ أو حالبيغ ويي: 
. الطالنية الرصمقة: إى يتػز لمترهػر مد ة عامة ارتياد مكان البثقيض أو الرثاكرة مقجر 1

ماجأ سخية البثقيض  ما يركغ أن  بحع ل  الركان مدػرة مزاسبة ومخيثةل وسار عم  عكذ
مالزحبة لمترهػرل ومغ مدايايا أنها تطج ضرانا  قػيا  لمثخيات الخجدية مغ  الل اشالا الخأي 
الطام عم  اإلجخااات البي ترت في البثقيض ان بجائيل وتتط  الربهع مرزأى عغ البم يض ضج  

ف عم  سيخ البثقيض وتركز  مغ أن يثحغ الجفاا عغ ن ح ل كرا أنها تبيح لمجدػم فخصة الػقػ 
في ك  أدوار ل وبالزبيتة فلن البثقيض يكحب ثقة الترهػر ويح  الردايا ن تمغي الرحاؤىل ومزها أن 
الطمزية قج تؤدي إل  إفحاد البثقيض مغ  الل احبرال ضياا األدلةل وتطخض البثقيض إل  تأثيخات 

ام أ خياا مرا يطخق  سيخ  ارجية مغ  الل البأثيخ عم  الخهػد أو تثػي  انتهام إل  أشج
 البثقيض وحياد ب  وفاعميب . 

 . الطالنية الزحاية: 2
وفيها يكػن البثقيض ان بجائي عمزيا  لمجدػم ووكالئهع وسخيا  مالزحبة لمترهػر تثؿيقا  
لمبػازن الرصمػب  يغ مدمثة الربهع ومدمثة الجولة الربرة  مثقها مالطقاب ويػ ما ندت عمي  

قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل إى يثض وبلىن مغ قاضي البثقيض الحراح  ( مغ57الرادة )
( مغ قانػن أصػل 57لبطس األشجام مالثذػر ويػ ما ندت عمي  ال قخة )ج( مغ الرادة )

الرثاكرات التدائية )األشجام يع مرةمي الدثف أو الترعيات الطمرية أو الرؤسحات انجبراعية 
(ل إن إن القانػن إى أكج عم  عالنية البثقيض مالزحبة لمجدػم البي تهبع مركافثة التخيرة

ووكالئهع فلن  أجاز جطم  سخيا  في حالة الذخورة لمرثافطة عم  األدلة أو البأثيخ عم  سيخ 
 البثقيض ويتب أن  جون ىلظ في مثذخ البثقيض.

 ثالةا : عجم وجػد مخافطات حذػرية.
ثقيض ان بجائي مخافطات حذػرية تتخي أمام قاضي مغ حيث الراجأ ن تػجج أثزاا مخحمة الب

البثقيض أو الرثقض؛ كرا يػ الثال في الرخافطات وأثزاا الرثاكرة أمام مثكرة الرػضػال وك  ما 
يزاك يػ حذػر وكالا أشخاف الجعػى مغ الرثاميغ كرثامي الربهع أو مثامي األشخاف الرجنية 

ذاح أو البراس مطس اإلجخااات الزافطة ولقاضي ويؤنا الػكالا لهع حض الحؤال أو شمب اإلي
 البثقيض سمصة تقج خ ملجامة الصمب أو عجم انسبتامة. 
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 /مغ  بػل  البثقيض ان بجائي 12مثاضخة

 
البثقيض ان بجائي  خاد مز  الجفاا عغ مدالح الرتبرع مغ التخيرة البي وقطتل  بقجيع 

األ خياا مغ أن تبجح اإلجخااات غيخ الالزمة مثقهع مختكاها إل  الرثاكرة وضران مدالح األفخاد 
وإيجار حخياتهع وحخمة محاكزهع  بطخيذهع لرثاكرة غيخ قانػنية ودعاوى جدائية لع يقع فيها 
الجلي  وأفطال ن تد  إل  حج التخيرة الرزدػم عميها في القانػنل إى الرقدػد في البثقيض يػ 

األدلة والبثخي والرطمػمات وتقج خيا مػية إحالة  ))ترثيز األدلة البي جرطت في مخحمة جرع
 الجعػى التدائية إل  الرثكرة الرجبدة مغ عجمها وححب أحكام القانػن((.

الرخخا الطخاقي  ػل سمصة البثقيض ال  جهبيغ: األول  يي التهة الرجبز ملجخاا البثقيض 
عل والةانية يي التهة البي ان بجائي ويرا قذاة البثقيض والرثققػن الح غ يطرمػن تثت أشخافه

ل ويحا ما سزبزاول  تباعا.   أجاز لهع القانػن إجخاا البثقيض اسبةزاا 
 جهة البثقيض ان بجائي انصميةاون : 

قذاة البثقيض والرثققػن يرا التهة الرجبدة أصال ملجخاا البثقيض ان بجائي؛ ويحا ما 
التدائية الطخاقيل عم  أساس أن مهرة /أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 51ندت عمي  الرادة )

البثقيض تقبذي ثقافة  اصةل كحلظ أن الجاخة الخجدية البي  بربع  ها القاضي الحي يطيغ 
لمبثقيض تَبكػن مغ  الل مرارسب  لػضي ب ل كرا أن اسبقالل القذاا  بطجيع عغ ضايخة تأ يج 

ربهريغل ؼيكػن ل  األثخ الرباشخ انتهام الجاشئ الحي يدجر مغ مطس رجال اندعاا الطام ضج ال
في تػجي  انتهام الباش  إل  الجدػم عزج البثقيض مطهع في مطس األحيان. ويرة  سمصة البثقيض 

 ان بجائي ك  مغ قاضي البثقيض والرثقض وسزبزاول  يان ماـية ك  مزهرا وعم  الزثػ اآلتي:
 قاضي البثقيض. 1

ح ل تزب  الرخخا إل  يح  الزاحية فثدخ مهرة في قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الزاف
/أ 51البثقيض ان بجائي مقاضي البثقيض والرثققػن الح غ يطرمػن تثت أشخاف  فتاا نز الرادة )

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أنُ :))  بػل  البثقيض ان بجائي قاضي 
 يض((.البثقيض وكحلظ الرثققػن تثت أشخاف قذاة البثق

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 52كرا أن قاضي البثقيض وححب نز الرادة )
الطخاقي الحي جاات عم  أّنُ :))يقػم قاضي البثقيض مالبثقيض في جريع التخائع  ز ح  أو  ػاسصة 
الرثققيغ ول  أن  زيب احج أعذاا الذبط القذائي نتجاى إجخاا مطيغ(( مغ نز الرادة فلّن 

ي البثقيض ملمكان  أن  بػل  البثقيض  ز ح  في جريع التخائع أو  ػاسصة الرثققيغ الح غ قاض
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يطرمػن تثت أشخاف ؛ كرا أن ل  أن  زيب احج أعذاا الذبط القذائي نتجاى احج إجخااات 
البثقيض كأن يأمخ الرحؤول في مخكد الخخشة ملجخاا الكخف أو الب بيرل وضرغ األص  الحي 

ػن فلّن إجخاا الكخف عم  مث  التخيرة يقػم م  قاضي البثقيض أو الرثقض إى نز عمي  القان
 ةات ؼي  اآلثار الرادية لمتخيرة ويقػم مذبط األسمثة وتجون إفادة الرتزي عمي  وسراا أقػال مغ 

 كان حاضخا  وإىا كان الرتزي عمي  قج تػف  فيايغ أسباب الػفاة وتزطيع مختحع لمركان.
ر قاضي البثقيض في التخيرة الرخهػدة فطمي  أن  زبق  إل  مث  الثادث أما في حالة أ با

/ج( 52كمرا كان ىلظ مركزا  ويبجح اإلجخااات الركمف  ها وفض القانػن ويحا ما ندت عمي  الرادة )
مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي. وبرا أن البثؿيقات البي يتخيها قاضي البثقيض لها 

أمام مثكرة الرػضػا في مخحمة الرثاكرة ؼيتب أن تخاع  فيها الذرانات البي  ؾيرة قانػنية
 دها الرخخا إلجخااات البثقيض ان بجائي كطالنية البثقيض مالزحبة لمجدػم في الجعػى والحخية 

 مالزحبة لمترهػر أي تػفيخ الطالنية الزحاية لهال كرا أن في تجويغ يح  اإلجخااات ضران لها.
ية مغ البثقيض  زبغي انعبجاد مالتانب الرهع ويػ الطزدخ البخخي فقاضي البثقيض لامػغ الغا

يػ مجار البثقيض ان بجائي ومثػر  فالرهرة البي يقػم  ها مهرة شاقة وعحيخة تبصمب ؼي  أن 
يكػن عم  درجة مغ الك ااة البي تركز  مغ أداا رسالب  وواجبات  أداا مثرػدا ل إل  جانب ىلظ 

إنراا مطس الرطاني والقجرات لجى قاضي البثقض والبي ترة  جانب مغ أ الق  يتب غخس و 
 وشباع  وتدخفات  البي تبد  يي األ خى مالرهرة الرمقاة عم  عاتق .

 الرثقض القذائي.2
مجدػم البثؿيقات البي يتخيها الرثققػن فلّنها تأ ح الؿيرة القانػنية مغ  الل  ذػعها 

خ ان  في حالة عجم وجػد قاضي البثقيض واقبذت الذخورة إصجار إل  أشخاف قاضي البثقيضل غي
أو اتجاى إجخاا فػري في أثزاا البثقيض في جزاية أو جزثة فطم  الرثقض عخض األمخ عم  أي 
قاضي في مزصقة ا بدام قاضي البثقيض األصمي لمزطخ في اتجاى ما  مدم ويحا ما جاا م  نز 

رات التدائية الطخاقي عم  أّن :))تطخض األورا  في الثانت /د( مغ قانػن أصػل الرثاك51الرادة )
الرحكػرة في ال قختيغ )بلج( عم  قاضي البثقيض الرجبز مأسخا ما يركغ وتكػن القخارات 

 واإلجخااات الرزدػم عميها فيهرا مثكع القخارات واإلجخااات الربجحة مغ قاضي البثقيض((.
والقػاعج البي يتب عمي  عجم تجصيها أو  قيج الرخخا الرثقض القذائي  بطس الخخوط

تتاوزيا ألّن عجم البقييج  هح  األمػر يطخض اإلجخاا ونبائت  الرحبرجة مز  لمبصالنل ومغ أيع تمظ 
القػاعج انلبدام مالرخخوعية شكال  ومػضػعا  والرقدػد مالرخخوعية مصامقة اإلجخاا لكافة ندػم 

ن  وعجم مجال ة مبادئ األ ال  واآلدابل ماإلضافة إل  ومبادئ القػاعج الزطامية الدادرة في شأ
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ضخورة مخاعاة مؿية القػاعج األ خى الرزدػم عميها مصخيقة مباشخة والرحبرج مغ الزطام الطام 
 لمجولة.

إن مهرة قاضي البثقيض يي تثقيض الطجالة لهحا يتب أن يكػن الرثقض مطيجا  عغ البأثخ 
بطث إل  الخيبة في اسبقامة الرثقض يػ انثياز  لصخف في مالردالح والطػاشف الخجديةل وما  

 الجعػى ضج الصخف األ خ ومهرا كانت األسباب الكامزة وراا ىلظ اننثياز.
 انسبةزاا في جهة البثقيض ان بجائيثانيا : 

إىا كان مغ يقػم مالبثقيض ان بجائي يع قذاة البثقيض والرثققػن تثت إشخاف قذاة 
ل إى أجاز القانػن لك  مغ البثقيضل فلّن يزا ك شائ ة أ خى تجبز مالبثقيض ان بجائي اسبةزاا 

اندعاا الطام وألي قاضي حذخ ارتكاب جخيرة اتجاى إجخاا فػري في مطس األحيان عزجما يدادف 
عجم وجػد قاضي البثقيض الرجبز في مكان ا بداص  ألي ساب ولػ مخك  وقبي. ويحا ما 

 سزبزاول  تباعا :
 اا الطام الحي وقطت التخيرة مثذػر اندع. 1

إن اغمب البخخيطاتل ومزها البخخيع اإلجخائي الطخاقي أ حت مراجأ ال د   يغ سمصبي انتهام 
والبثقيض. إى  بع تجديز أمخ البثقيض لقاضي البثقيض وتبخك أمخ انتهام إل  اندعاا الطام لرا 

م الجصأ إى تكػن ك  مغ الحمصبيغ رقيبة عم  يثقق  يحا الراجأ مغ رقامة مببادلة وما يقم  مغ فخ 
األ خىل كرا أن ال د   يزهرا  ؤدي إل  تػزيع ان بدام وعجم حدػل البزازا ؼي  وان الحي 
يثجد ىلظ يػ القانػنل كرا أن الجاخة ال زية البي يربمكها قاضي البثقيض وبثكع مرارسب  لخب  

الجاخة عزج اندعاا الطامل واسبةزاا مغ ىلظ  أصزاف الجعاوى وكافة أعرال القذاا تكػن أوسع مغ
 فلّن اندعاا الطام يرارس دور قاضي البثقيض.

إن الجور األصمي لالدعاا الطام في مخحمة البثقيض ان بجائي يكػن دور اإلشخاف عم  عر  
الرثقض ومخاؾبة القخارات الربجحة مغ قا  قاضي البثقيض والبي لها محاس مثخيات األفخاد وحخمة 
محاكزهع وأمػالهع ول  حض انعبخاض عم  تمظ القخارات لجى التهة الرجبدةل لكغ القانػن أعص  
اندعاا الطام صالحية قاضي البثقيض في مكان الثادث عزج غياب قاضي البثقيض الرجبزل غيخ 
أن يح  الدالحية تدول عزج حذػر قاضي البثقيض الرجبز ما لع يصمب إلي  األ يخ مػاصمة 

 كم  أو جدا مز .  البثقيض
 قاضي البثقيض غيخ الرجبز الحي وقطت التخيرة مثذػر .2

في حالة التخيرة الرخهػدة  زبق  قاضي البثقيض الرجبز إل  مكان وقػا التخيرة  ز ح ل 
إن ان  مػياب قاضي البثقيض الرجبز مثحب ان بدام الركاني فالقانػن أجاز لقذاة البثقيض 

لتخيرة أن يرارسػن البثقيضل ويػ أمخ تثبر  الذخورة لإلسخاا في غيخ الرجبز مركان وقػا ا
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/ب( مغ قانػن 51انتاز البثقيض محاب عجم وجػد قاضي البثقيض الرجبزل وقج حجدت الرادة )
أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي انطقاد ان بدام ألي قاضي في مزصقة ا بدام قاضي 

ال عزجما  بصمب اتجاى إجخاا فػري في أثزاا البثقيض البثقيض أو أي قاضي في مزصقة قخيبة مزه
في جزاية أو جزثة وكان قاضي البثقيض الرجبز غيخ مػجػدل ومطز  يحا ان  أىا كان األمخ ن 
 بصمب الحخعة أي ن  بصمب اتجاى إجخاا فػري فال يتػز أن  بػل  ىلظ غيخ قاضي البثقيض 

 الرجبز.
/ج( مغ قانػن 51لبثقيض فيها ومغ نز الرادة )أما ما يجز نػا التخيرة البي يتخي ا

أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي فلّن :)) ألي قاضي أن يتخي البثقيض في أية جزاية أو جزثة 
وقطت مثذػر  ولع يكغ قاضي البثقيض مػجػدا ((ل يخبخط مثحب الزز غياب قاضي البثقيض 

يات أو التزح وحذخيا قاضي أ خ غيخ الرجبز وان تكػن يزاك جخيرة وقطت ويي مغ عجاد التزا
مجبز ضرغ الرزصقة الركانيةل ون يخبخط مطج ىلظ أن يكػن القاضي الحي وقطت التخيرة 
مثذػر  مغ ن ذ مزصقة قاضي البثقيض أم مغ مزصقة أ خىل كرا ن يخبخط أن يكػن قاضي 

ب قانػن البزطيع تثقيض وإنرا قج يكػن قاضي  جاا  أو قاضي جداا أو أي قاضي أ خ مطيغ مرػج
القذائي وآيا كان مكان ان بدامل الهجف مغ أشال   ج جريع القذاة في البثقيض في مة  يح  
الثالة يي أن البثقيض الحي يقػم م  القاضي الحي وقطت التخيرة مثذػر  يكػن عادة أد  مغ 

الرخهػدةل كرا البثقيض الحي يقػم م  أعذاا الذبط القذائيل كحلظ لكي ن تذيع مطالع التخيرة 
يتب أن تطخض األورا  البثؿيؿية مأسخا وقت عم  قاضي البثقيض الرجبز وإىا قام قاضي 
البثقيض غيخ الرجبز مانسبرخار مالبثقيض رغع حذػر قاضي البثقيض الرجبز جاات إجخااات  

 ماشمة وتكػن عخضة لمصطغ  ها والجفع  بصالنها. 
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 ان بجائي / اجخااات البثقيض13مثاضخة 
 

القانػن لع يثجد لقاضي البثقيض والرثقض أتباا أسمػب مػحج في إجخااات البثقيض فم  أن 
 اجأ في الرطا زة في التخيرة أو مانسبراا لمخهػد أو مالب بير والر خوض عجم البأثيخ عم  إرادة 

مالػعيج أو  الخهػد والربهريغ لثرمهع عم  اإلقخار مأشياا ن يطمرػن عزها شيا أو تهج جيع
 البثا   عميهع. 

يح  اإلجخااات ترة  مدجر الرطمػمات ووسيمة الثدػل عم  األدلة في التخيرة وتػفيخ 
شخوط صثبهال فال يتػز لمرثقض أن  بجح أجخاا ؼي  محاس مثخيات األفخاد ولػ كان مغ شأن  

بجائي تبرة  محراا كخف الثؿيقة إن آى نز القانػن عم  ىلظ. إن مغ أيع إجخااات البثقيض ان 
 الخهادة ونجب الجاخة والب بير وانسبتػاب. ويحا ما سزبزاول  وعم  الزثػ األتي:  

 الخهادة .اون  
الخهادة مغ شخ  اإلثبات الرحّمع  ها مزح أقجم الطدػر وكانت تأتي في الرختبة البالية مطج 

ت لها ؾيربها  يغ أدلة اإلثباتل انعبخاف وان كان  ةػر حػلها الخظ في الػقت الثاضخ ولكغ ما زال
 فهي ُتطّج مغ شخ  اإلثبات الهامة والخائطة في اإلثبات التدائي.

لع ُيَطخف قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي الخهادةل أما ال ق  فقج عخف الخهادة 
  ))مأنها تقخيخ شجز لرا يكػن قج رآ  أو سرط   ز ح  أو أدرك  عم  وج  الطرػم مثػاس ((.

كرا يركغ القػل مأن الخهادة قانػنا تقػم عم  إ بار ش ػي  جلي م  الخايج في متمذ 
 القذاا مطج يريغ  ؤد ها عم  الػج  الدثيح. ولجراسة الرػضػا سزبزاول ما ياتي:

 البدامات الخايج
الخخوط الػاجب تػافخيا في الخايج ييل أن يكػن مريدا ومبربطا  مثخية ان بيار وقت 

فال تقا  شهادة الداي غيخ الرريد أو الرتزػن أو الحكخان فاقج البرييد محاب الحكخ ون الخهادةل 
تقا  كحلظ شهادة الركخ  ماديا أو مطزػيال والطاخة في أيمية الخهادة يي  زػا األمخ الحي تؤدى عز  

لسخار وبػقت أدائهال ويتب مغ ناحية أ خى إن يكػن الخايج مرزػعا مغ أداا الخهادة لبطمقها م
 يثطخ عمي  إفخاؤيا.

ويقع عم  عاتض الخايج انلبدام مالثذػر مب  دعي إل  ىلظ ألداا الخهادة فلن امبزع قخرت 
الرثكرة إلدام  مالثذػر أو تكمي   إل  جمحة أ خى ما دام ميطاد البثقيض ن زال ساريا  فلن لع 
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الثكع عمي  مالطقػبة الرقخرة  يثذخ رغع تكمي    حلظ جاز لمرثكرة إصجار أمخ الؿبس إلحذار  أو
 وفض لمقانػن.

/ب( 60يحا وألدم الرخخا الخايج مأن  ؤدي اليريغ قا  اإلدنا مخهادت  إى جاا نز الرادة )
مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))يثمف الخايج الحي أتع الجامحة عخخة 

ض...(( وحمف اليريغ شخط نزم ألداا الخهادة مغ عرخ  قا  أداا شهادت  يريزا مان يخهج مالث
كلجخاا مغ إجخااات البثقيض ولكز  ن  مدم في مخحمة جرع األدلة والرطمػمات والبثخي عزج سراا 

 عذػ الذبط القذائي أقػال الخهػد إن أىا  يف إن ن يحبصاا ؼيرا مطج سراا الخهادة  يريغ. 
ثقض أن يحرع شهادت  ولكغ تحرع عم  ساي  وإىا لع  امغ الخايج سغ الجامحة عخخة فممر

/ب( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 60انسبجنل وبغيخ يريغل ويػ ما ندت عمي  الرادة )
الطخاقي عم  أّنٌ :))...أما مغ لع  بع الحغ الرحكػر ؼيتػز سراع  عم  ساي  انسبجنل مغ غيخ 

 أداا الخهادة وليذ  باريخ الػاقطة.يريغ((. والطاخة مالحغ مدجد حمف اليريغ يي وقت 
ويجلي الخايج ملفادت  ش ايا  ويركز  انسبطانة مرحبزجات لبأ يجيال فالخهادة يتب أن تؤدى 

/أ( مغ قانػن 61ش اية ون يتػز تالوتها مغ ورقة مطجة سم ا ل ويحا ما ندت عمي  الرادة )
ي الخهادة ش ايا ويتػز اإلىن لمخايج أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي مالزز عم  أّنُ :)) تؤد

 مانسبطانة مرحكخات مكبػبة إىا اقبذت شايطة الخهادة   حلظ((. 
الهجف مغ ىلظ يػ الجخية مغ أن تكػن قج أمميت عمي ل وتركيغ قاضي البثقيض مغ مخاؾبة 
تدخفات الخايج وما  اجو عمي  مغ عالمات يحبطيغ  ها في وزن الخهادة وتقج خ مجى صجقها 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي إى أوجات عم  65يحا ما جاات م  الرادة )و 
القاضي أو الرثقض أن  ةات في مثذخ البثقيض ما يالحع عم  الخايج مرا  ؤثخ عم  أيميب  
ألداا الخهادة أو تثرمها محاب حالب  التحرية أو الز حية أو الطقمية أو محاب سز ل ولكغ ليذ 

يرزع مغ الحراح لمخايج  بقجيع محبزجات لبأ يج شهادة  اصة أىا كانت تقبذي ىكخ أرقام  يزاك ما
 وتػاريخ.

أما الكيؽية البي تحرع  ها الخهادة ؼيتب عم  قاضي البثقيض أن يحرع ك  شايج عم  
دت ان خاد مطج تثمي   اليريغ وتجويغ  يانات  الربطمقة ماسر  ولؿب  وسز  وعالقب  مالربهع ويػ ما ن

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي مأّنُ :)) يحأل الخايج عغ اسر  60عمي  الرادة )
ولؿب  وصزاعب  ومث  أقامب  وعالقب  مالربهع والرتزي عمي  والرخبكي والرجعي مالثض الرجني((ل 

الرثقض إلي  ومغ الزز فلّن الخايج يقػم ماإلدنا مرطمػمات  ويتيب عم  األسئمة البي  ػجهها 
وتزدب شهادت  أصال  عم  ما أدرك  مثػاس  ويتػز أن يخهج َ ّزاا  عم  مطمػمات تمقايا مغ غيخ . 
إن ان  يركغ لقاضي البثقيض أن  ػاج  الخهػد مطذهع البطس األ خ وبالربهع ويػ ما ندت عمي  
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شهادة ك  شايج عم  ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  انُ :))تحرع 62الرادة )
 ان خاد وتتػز مػاجهة الخهػد  بطذهع وبالربهع((.

الهجف مغ سراا الخايج عم  ان خاد يػ لبركيغ قاضي البثقيض مغ تقييع يحا اإلجخاا وصػن 
لمجلي  الحي يحبزج إل  الػاقعل وفي حالة ما أىا تايغ لمرثقض وجػد تزاقس أو تطارض  يغ أقػال 

 مػاجهة الخهػد لكخف الثؿيقة. الخهػد جاز ل  القانػن 
 سرةةاا الخهادة

ن يثض لمخجز أن يربزع عغ اإلدنا مخهادت ل إى  مبدم مالخهادة ك  شجز لجي  مطمػمات 
تحاعج عم  كخف الثؿيقة وتزيخ البثقيض ويحبػي أن يكػن يحا الخجز قج ورد اسر  في إ بار 

مطمػمات ت يج البثقيض أم أن يح  أو شكػى أم أن قاضي البثقيض عمع مغ أي ساي  أن لجي  
الرطمػمات تبػافخ لجي  دون عمع احجل لط  أيع الرطمػمات تمظ البي أدركها يحا الخجز مثػاس  
كأن  خوي ما أمدخ  مطيزي  أو سرط  مأىني  أو شر  مأن   أو لرح   يج  أو تحوق   محان ل يحا 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 58رادة )انلبدام يقع عم  عاتض جريع الزاس ويحا ما ندت عمي  ال
 التدائية. 

مغ جهة أ خى فأن القانػن قخر مطس الثقػ  لمخايج مزها إع ائ  مغ أداا الخهادة في 
مطس الثانت كرا في إع اا أصثاب الرهغ إى ن يتػز لرغ عمع مغ الرثاميغ أو األشباا مغ 

اا  جمب  ومع ىلظ يتب عم  األشجام  الل مهزب   ػاقطة أو مرطمػمات نن ي خيها ولػ مطج إنه
الرحكػريغ أن  ؤدويا عم  تمظ الػاقطة مب  شمب مزهع ىلظ مغ أسخيا إليهع عم  إن تج  مأحكام 
القػانيغ الجاصة. كرا أن الرػض يغ أو الركم يغ مججمة عامة ن يخهجون ولػ مطج تخكهع الطر  عرا 

لصخ  القانػنية ولع تأىن الحمصة الرجبدة يكػن قج وص  إل  عمرهع م  مغ مطمػمات لع تزخخ ما
 في أىاعبها.

كحلظ الثض في انمبزاا عغ أداا الخهادة ضج الربهع أىا كان الخايج مغ أصػل  وفخوع   
وأقارب  إل  الجرجة الةانية وزوجب  ولػ مطج انقذاا الخامصة الدوجيةل ىلظ ما لع تكغ التخيرة قج 

أو أىا كان يػ الرامغ عزها أو أىا لع تكغ يزاك أدلة أثبات وقطت عم  الخايج أو عم  احج أقارب  
أ خىل وعمي  أىا رفطت دعػى جزثة قحف ضج زوجة احج األشجام وكانت أسخت لدوجها أنها فطال  
قامت مالقحف في حض الرتزي عمي  فال يتػز لمدوج أن يخهج  هح  الػاقطة إن أىا كانت الرطمػمة 

 نرا مغ مدجر أ خ. لع تد  ألي  مغ  الل زوجب  وإ
فهؤنا مرزػعػن مغ الخهادة مثكع القانػن وان كانت تقا  شهادتهع عم  ساي  انسبجنل 

 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي.68ويػ ما ندت عمي  الرادة )
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مغ جانب أ خ فلّن انلبدام مالثذػر ألداا الخهادة واجب د زي واجبراعي يحاعج القذاا 
الثؿيقة عغ التخيرة وعغ مختكايها تثؿيقا  لردمثة الرتبرع ويػ البدام قانػني ي خض عم  كخف 

عم  الخايج أن يثذخ ويثمف اليريغ ويجلي مخهادت  وان يقػل الثض ؼيتب عم  الخايج أن 
يثذخ  ز ح  في الركان والػقت الرثجد غ لالسبراا إل  أفادت  وان يرة  أمام القاضي وان  بق  

/أ( مغ قانػن أصػل 59ن حب  يأىن ل  مانندخافل ويحا ما ندت عمي  الرادة )في يحا الركا
الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))  جع  الخهػد مغ قا  القاضي أو الرثقض أثزاا البثقيض 
 ػرقة تكميف مالثذػر...((. ويركغ لمخايج عجم الثذػر إىا تجمف مطحر مقاػل وفي يح  الثالة 

مخة أ خى. أما إىا كان عجم حذػر   جون عحر مخخوا تبكخر دعػت  فلىا ادع  تطاد دعػت  
الرخض وا خز تقخيخ شايا  مطجم حذػر  فمقاضي البثقيض أن  خفس يحا الطحر إىا تايغ ل  أّن  غيخ 
ججي أو أن  بع فثد  مغ قا  لتزة شاية أو شايب أ خ لمكخف عم  الخايج ولايان ما أىا كانت 

رزط  مغ الثذػر فلىا تايغ صثة ادعاا  ؼيط   مغ واجب الثذػر في مكان حالب  الدثية ت
 وجػد قاضي البثقيض. 

وجاز القانػن لقاضي البثقيض أن  زبق  إل  الركان الرػجػد ؼي  الخايج الرخيس أو الطاجد 
( مغ قانػن أصػل 67أو الحي يرزط  مغ الثذػر ضخف قايخل ويحا ما ندت عمي  الرادة )

لتدائية الطخاقي عم  اّنُ :)) أىا كان الخايج مخيذا أو كان لجي  ما يرزط  مغ الثذػر الرثاكرات ا
فطم  القاضي أو الرثقض اننبقال إل  مثم ...(( فلىا تجمف ثانية وبجون عحر مخخوا يركغ 

/ج( 59لقاضي البثقيض اصجر أمخ مالؿبس عمي  ويتػز إحذار  مالقػة ويػ ما جاات م  الرادة )
 أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي. مغ قانػن 

 
 . انبجاب الجاخااثانيا

انسبطانة مالجايخ مغ قا  قاضي البثقيض أو الرثقض أو  زاا عم  شمب أحج الجدػم الغخض 
 – 69مز  محاعجة قاضي البثقيض لمػصػل إل  الثؿيقةل ويػ ما عالتب  ندػم الرػاد    )

 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. 71
ماـية الجاخة. تطخف الجاخة مأنها تقج خ مادي أو ىيزي  اجي  أصثاب ال غ أو ان بدام في 
محألة فزية ن يحبصيع القائع مالبثقيض في التخيرة مطخفبها مرطمػمات  الجاصة سػاا أكانت تمظ 

 الرحألة مبطمقة مخجز الربهع أو متحع التخيرة أو الرػاد الرحبطرمة في ارتكا ها. 
إىن مطمػمات فزية  خيج القائع مالبثقيض مطخفبها مغ أحج أرباب الثخف وال زػن فالجاخة 

كالكهخبائييغ والثجاد غ أو ال زييغ أو مغ أصثاب ان بدام كاألشباا والديادلة والكيريائييغ 
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ل ػفاة أو الرذاياة لرطخفة الكبامةوالرهزجسيغ ومغ األمةمة عميها تخخيح جةة الريت لرطخفة ساب ال
 خفة ك ااة الرادة الحامة في إحجاث الػفاة أو مطخفة ساب فقجان سيصخة الحائض عم  الحيارة.أو مط

 كيؽية انبجاب الجايخ )اإلجخااات(. 
لع  ايغ القانػن الكيؽية البي يتخي انبجاب الجايخ فيها؛ غيخ إن الرثاكع عادة تمتأ لالسبطانة 

( لحزة 163قانػن الجاخاا أمام القذاا رقع )مأحج الجاخاا الرحتميغ في التجول الرطج وفض أحكام 
أو أي قانػن يث  مثم  والحي أوجب أن  ؤدي الجايخ عرم  مطج أن  ؤدي اليريغ ويكػن  1974

أداا اليريغ أمام الرثقض ن ح ل وكحلظ يركغ انبجاب الجايخ مغ  يغ  اخاا دوائخ الجولة 
اا الطام أو الرزطرات الرهزيةل ويع ومؤسحاتها الخسرية والخب  رسرية أو مغ  يغ مؤسحات القص

غالبا   ؤدون اليريغ في أثزاا تطييزهع كرػض يغ في يح  الجوائخل وأ يخا  فممرثاكع انبجاب أي  ايخ 
 مغ غيخ يؤنا أن احباجت لحلظ ويػ يثمف اليريغ في ك  مخة يكمف  ها في قذية. 

طة التخيرةل ويتػز ولقاضي البثقيض أن يحبطيغ مجايخ أو أكةخ ححب ما تقبذي  شاي
لقاضي البثقيض أو الرثقض الثذػر عزج مباشخة الجايخ لطرم  أو إن ن يثذخ عزج عجم وجػد 
فائجة مخجػة مغ حذػريرال وليذ يزاك ما يرزع مغ تػجي  األسئمة إل  الجايخ ومزاقخب  ويح  

ضي البثقيض أن الرزاقخة تكػن مغ قا  الرثكرة أو أشخاف الجعػى أو مغ قا   ايخ آ خل كرا لقا
 خفس شمب الجدػم في انبجاب الجايخ عم  أن  ايغ أسباب الخفس في الرثذخ ويقػم الجايخ 
مأداا عرم   ز ح  ولكغ ليذ يزاك ما يرزع مغ انسبطانة مغيخ مغ ىوي الجاخة ليازي رأي  عمي ل 

  ما وجج ويؤدي الجايخ عرم  تثت إشخاف قاضي البثقيض أو الرثقض الحي يحبصيع اسباجال  مب
 أن األمخ يحبجعي ىلظ. 

 الؿيرة القانػنية لخأي الجايخ: 
الخأي الغالب  حيب إل  أن رأي الجايخ غيخ ممدم لمرثكرة وُيطّج متخد مطمػمات ألن الجايخ ن 
 جرك الػاقطة مأحج حػاس  وإنرا جيا م  مطج التخيرة لرطخفة رأي  في محألة مهزية غيخ إن يحا 

ن الػاقع  ةات أن الجاخة ضخورية ومهرة ألن تقاريخ الجاخاا ترة   الصة الخأي غيخ صثيحل إى أ
 الزبائج البي تع البػص  إليها والبي ن تق  مغ حيث األيرية عغ الخهادة في اإلثبات.

 مػؾف القذاا الطخاقي مغ رأي الجايخ: 
خض يالحع إن القذاا الطخاقي ليذ ل  مػؾف ثا ت مغ محألة انبجاب الجاخاا وضخورة ع

األمخ عم  أي  الجاخة ف ي مطس الثانت ن  مبدم مصمب الجدػم في إحالة القذية عم  الجايخل 
 يزرا في حانت أ خى  ؤكج عم  ضخورة إحالة الرػضػا عم  أصثاب الجاخة وانلبدام مرا يقجمػن  

أن تزجب مغ  اخة فقج ىيات مثكرة البرييد في إحجى قخاراتها عم  أّنُ  )كان يتب عم  الرثكرة 
  ايخا  وىلظ تقج خ الجائخة مالكة الحيارة ن يدمح أساسا  لمبطػيس(. 
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رد الجايخ. يتػز لمربهع وباقي الجدػم شمب رد الجايخ وبزاا عم  أسباب مطقػلة ووفض  
الخخوط الرزدػم عميها في قػاعج رد الثكامل كان  جعػن وجػد صمة قخامة لمجايخ مع أحج 

يب  والتهة القائرة مالبثقيض يي البي تقجر ؾيرة مة  يح  الصمبات فلىا الجدػم أو يصطغ مطجم ندا
 اقبزطت  ها فمها أن تخفس انسبطانة  هحا الجايخ. 

 
 .إجخاا الب بيرثالةا: 

الب بير يػ:))انشالا عم  مث  مزث  القانػن حخمة  اصة لذبط ما عح  قج  ػجج ؼي  
يكػن مث  الب بير ىات الخجز أو محكز  أو  مرا ي يج في كخف الثؿيقة عغ جخيرة مطيزة وقج

مكان أ خ أض   عمي  القانػن حرا ب ((. أن لك  شجز الثض في الث اظ عم  أسخار  الجاصة فال 
 يتػز ألي كان أن  بطخض لهحا الثض وبأي شك  مغ األشكال. ولجراسة الرػضػا سزبزاول  تباعا :

 
 الخخوط الرػضػعية لمب بير 

  مغ أعرال البثقيض ان بجائي فلّن قاضي البثقيض والرثقض يرا التهة لرا كان الب بير عر
الرجبدة ملجخائ ل ولكغ قج يقػم مالب بير وفي أحػال اسبةزائية عذػ اندعاا الطام وكحلظ عذػ 
الذبط القذائي مب  ما تع تػجي  أمخ ل  مغ القاضي الرجبز  حلظل لقج عالج الرخخا الطخاقي 

/ب( عم  أّنُ :)) 72أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي إى نز في الرادة ) يحا الرػضػا في قانػن 
يقػم مالب بير قاضي البثقيض أو الرثقض أو عذػ الذبط القذائي مأمخ مغ القاضي أو مغ 

 يجػل  القانػن إجخاا ((.
( مغ ن ذ القانػن الخخوط الرػضػعية الػاجب تػافخيا لغخض 75وجاا في نز الرادة )

ىن مالب بيرل ومزها ان  ن يتػز األمخ مالب بير إن مدجد جخيرة وقطت فطال وفبح إصجار اإل
تثقيض فيها ويػ ضران محبق  مغ شايطة الب بير كطر  مغ أعرال البثقيض الحي ن  اجأ إن 

 مدجد دعػى مقامة أصػليا ويػ أمخ ن يطق  تثقق  مالزحبة لتخيرة لع تقع مطج.
ى اوجب الرخخا عجم البحخا مالب بير كذران لألشجام إى ومغ الخخوط الرػضػعية األ خ 

ن ج مغ البػثض مغ وجػد شاهة حؿيؿية تحبمدم الب بيرل إى ن يك ي أن تقع التخيرة وان يكػن 
يزاك إقامة دعػى إلجازة الب بير    ن ج أن يكػن الرقدػد مز  جرع األدلة في يح  التخيرة 

د أشجام اشبخكػا في التخيرة أو حتدوا مغيخ حض إى واحبرال وجػد أورا  أو أسمثة أو وجػ 
 زبغي أن تكػن يزاك قخائغ قػية عم  وجػد أشياا تبطمض مالتخيرة مػجػدة في حيازة الخجز أو 
الركان الرخاد ت بيخ ل أي أن إجخاا الب بير يطػد مال ائجة عم  البثقيض  وقج يدبح عرال تطحؽيا  
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تقج خ ال ائجة الرخجػة مغ الب بير يطػد لحمصة قاضي  أن كان ن  خج  مز  أي ن عل  يج أن
 البثقيض يرارسها تثت أشخاف مثكرة الرػضػا.

ون يتػز أصال إجخاا الب بير إن  زاا عم  أمخ صادر مغ سمصة مجبدة وأشارت إل  يحا  
 ن -( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي  زدها عم  أّنُ    )) أ73الذران الرادة )

يتػز ت بير أي شجز أو د ػل أو ت بير مزدل  أو أي مكان تثت حيازت  إّن  زاا عم  أمخ 
 صادر مغ سمصة مجبدة قانػنا ((. 

أما في حالة الذخورة كثجوث حخيض أو غخ  ؼيتػز إجخاا الب بير  جون أمخل كحلظ في 
يطبقج ان  تطخض حالة شمب الرحاعجة مرغ يكػن في دا   مكان ما كاسبغاثة صجرت مغ ممهػف 

لجصخ ما في ىلظ الركانل كرا أجاز القانػن ت بير الرقاػض عمي  تز يحا  ألمخ صادر مالؿبس 
/ب( مغ قانػن أصػل 73عمي  أو أىا كانت التخيرة مخهػدةل ويػ ما ندت عمي  الرادة )

مقة في الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))يتػز ت بير أي مكان دون مخاعاة الخخوط الحا
حالة شمب الرحاعجة مرغ يكػن في دا م  أو حجوث حخيض أو غخ  أو ما شام  ىلظ مغ أحػال 

 الذخورة((.
مب  ما ضهخ في أثزاا الب بير أشياا ُتطّج  حاتها جخيرة ؼيتػز لمقائع مالب بير أن يذبصها 

صػل ( مغ قانػن أ78ويقجمها لحمصة البثقيض لمبدخف فيها ويحا ما ندت عمي  الرادة )
الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))ن يتػز الب بير إن مثةا عغ األشياا البي اجخي الب بير 
مغ اجمها فلىا ضهخ عخضا أثزاا الب بير وجػد ما يخك  في ىات  جخيرة أو ما ي يج في الكخف 

 عغ جخيرة أ خى جاز ضبص  أيذا((.
 الخخوط الخكمية لمب بير
مطيزا ألىن الب بير وك  ما  بصمب  في يحا الدجد أن يكػن اإلىن  لع يخبخط القانػن شكال  

واضثا  ومثجدا  مالزحبة إل  تطييغ األشجام واألماكغ الرخاد ت بيخها وان يكػن مدجر  مجبدا  
مكانا  وان يكػن مجونا  مجص  ومػقطا  عمي  ملمذائ . عمي  يتب أن  بذرغ أمخ الب بير تثج ج 

 ثج جا  كاؼيا  فال يتػز إجخاا الب بير لرزصقة مأكرمها. الركان الرخاد ت بخ  ت
وفي الثانت انسبةزائية فلّن  أىا تصمب إجخاا الب بير  ارج ان بدام الركاني لقاضي 
البثقيض الرجبز الحي اصجر أمخ الب بير فلّن عم  مغ يقػم ملجخائ  مخاجطة قاضي البثقيض الحي 

ئع مالب بير أن  مبدم ملرشادات  وندائث ل وإىا ما كان ىلظ سيتخي  الب بير في مزصقب  وعم  القا
 ؤدي إل  ضياا الغخض أو انطجام الهجف مغ الب بير ؼيتػز عزج ىاك إجخاا الب بير فػرا مغ قا  
القائع  بز يح  وعمي  أ بار قاضي البثقيض في تمظ الرزصقة ماإلجخاا الحي تع تز يح  ويحا ما ندت 

 نػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي.( مغ قا85عمي  الرادة )
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وألن األص  في اإلجخااات حرمها عم  الدثة ما لع يقع الجلي  عم   الف ىلظ فلّن  ن يطيب 
اإلىن عجم تطييغ اسع الرأىون ملجخاا الب بير ون يقجح في صثة الب بير أن  ز ح  واحج مغ 

 أمػرا  مطيز .أعذاا الذبط القذائي الرجبديغ ما دام اإلىن لع يطيغ م
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي يتب 82إن الب بير وبرػجب نز الرادة )

أن يتخي مثذػر الربهع أو صاحب الرزدل أو صاحب الرث ل إن ان  يركغ إجخاا الب بير  جونهع 
إن تطحر وجػديع أو كان مغ الدطب إحذاريع أو أن انبطار حذػريع أمخ سيؤدي إل  إ  اا 

 األشياا الرػجػدة ل كرا يتب حذػر شايج غ والرجبار.
 

 اسبتػاب الربهع .رامطا  
يقدج مانسبتػاب:))مزاقخة الربهع ت ديال  في األدلة والخاهات القائرة ضج  ومصالاب  مالخد 
عميها ) أما ملنكاريا وإثبات فحاديا وأما مالبحميع  ها ( وما يحبببع ىلظ مغ اعبخاف مالتخيرة((ل 

ض في انسبتػاب عم  يحا الزثػ الرزاقخة الب ديمية واألسئمة الجؾيقة وكخف ما  يغ وي بخ 
إجامات الربهع مغ تزاقس وىلظ لغخض اسبجالم الدثيح مزها وشخح ال اسجل ومغ يثذخ أمام 
قاضي البثقيض وجب عمي  اسبتػام  في الثال ودون  تأ يخ. وسزبزاول انسبتػاب عم  الزثػ 

 األتي:
 تػابشخوط انسب

وضع الرخخا في قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي إشار عام لخك  انسبتػاب 
وشخوش  وحانت َعّج  ماشال ل ولرا كان انسبتػاب إجخاا مغ إجخااات البثقيض ان بجائي الجصخة فقج 

( مغ قانػن أصػل 123أحاش  الرخخا مالطج ج مغ الخخوط مزها ما ندت عمي  الرادة )
ات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))عم  قاضي البثقيض والرثقض أن يحبتػب الربهع  الل الرثاكر

أربع وعخخون ساعة مغ حذػر  مطج البةات مغ شجديب  وإحاشب  عمرا مالتخيرة الرزحػبة 
ألي ...((. مغ الزز ن يتػز أن يتخي انسبتػاب مغ غيخ الحمصة الرجبدة مالبثقيضل يطم  ىلظ 

سبتػاب واحبرال أن ي ذي إل  اعبخاف الربهع تكػن ل  أيرية حاسرة في الجعػى مأن  صػرة ان
يقبذي إن يقػم م  غيخ سمصة تبػافخ فيها الةقة في أن تهيئ لمربهع أثزاا اسبتػام  الذرانات 

 البي قخريا ل  القانػن.
مة ضج  ومغ ضرانات انسبتػاب حض الربهع في مطخفة الػقائع الرزحػبة إلي  واألدلة الرقج

ويخر  يحا الثض وجػب أ صار  مالبهع القائرة ضج  واألوامخ القذائية الربطمقة مالبثقيضل إعران 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي البي أوجات ىلظ مقػلها:))...مطج 123لزز الرادة )

حمة  بع تثج ج البةات مغ شجديب  وأحاشب  عمرا  مالتخيرة الرزحػبة إلي ...(( في يح  الرخ 
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الخجز الحي سيكػن مثال  لالسبتػاب ويبع تتريع ك  الرطمػمات الرركزة ويبع كبا بها في 
الرثذخل وفي حالة انسبطتال  بع إمالغ قاضي البثقيض  ها ش ايا ل وبجون يح  الرطمػمات 

ا وان الذخورية ن نثد  عم  اسبتػاب جيج يركغ أن يحاعج القائع م  لمػصػل إل  الثؿيقة. يح
القانػن مزع إجبار الربهع عغ الكالم إى أتجح مػؾف الدرت كرا ن يتػز َعّج سكػت  دليال ضج  

/ب( مغ قانػن 126شالرا أن مغ حق  عجم اإلجامة عم  األسئمة ويحا ما ندت عمي  الرادة )
البي تػج  أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّن :))ن يتاخ الربهع عم  اإلجامة عم  األسئمة 

إلي ((. ومغ الذخوري الػقػف عم  ساب صرت الربهع أثزاا إجخاا البثقيض ان بجائي إى قج  خجع 
صرت الربهع إل  أصا ب  مرخض ن حي أو حخص  عم  إنقاى شجز عديد عمي  أو رضائ  
  مرحؤوليب  عغ التخيرة ت اديا  أل خى اشج مزهال    قج  خجع يحا الدرت لبقديخ  في أداا واجب

األ القي أو األد ي مرا يتطم   بػيع مأن  محنبل عم  يحا فرغ التج خ مقاضي البثقيض تزايه  عم  
ضخورة الجفاا عغ ن ح  وتػضيح مػق   ملشالع  عم  الثؿيقة القانػنية نتهام ل كرا ن ج مغ 

أصع أو غيخ مطالتة حالة ما أىا كان الربهع ن يثحغ المغة الػشزية وما أىا كان الربهع أمكع أو 
 قادر عم  الزصض.

وقج أعص  القانػن الثض لمربهع في أن  اجي أقػال  في أي وقت  خا  مزاسبا  ول  أن  زاقر 
الخايج مطج سراع  ألقػال  أو أن يصمب اسبجعاا شايج مطيغ لغخض سراا شهادت  ويػ ما ندت 

ّنُ :)) لمربهع الثض في أن ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أ124عمي  الرادة )
  اجي أقػال  في أي وقت مطج سراا أقػال أي شايج وان  زاقخ  أو يصمب اسبجعاا  لهحا الغخض((. 
فانسبتػاب عر  إجخائي إن ان  ن يتػز إسااة اسبججام  مغ  الل إريا  الربهع مكةخة 

خ مصػل ليذ مصػل الػقت األسئمة البي تذعف مغ مطزػيات  والذامط في َعج الحؤال مصػل أو غي
 أو قدخ  وإنرا مخطػر الربهع ماإلريا  مغ انسبتػاب.

يحا ون يتػز تثميف الربهع اليريغ القانػنية ألّن ىلظ يطّج مغ وسائ  الذغط األ القي الحي 
 بطخض ل  الربهع وىلظ  ػضط  في مػؾف يثبع عمي  أما أن يكحب أو يذثي  ز ح  ويطبخفل 

أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي فأّنُ :))ن يثمف الربهع /126ومغ نز الرادة )
اليريغ إن إىا كان في مقام الخهادة عم  غيخ  مغ الربهريغ((. أي يتػز تثميف الربهع اليريغ أىا 
كان ىلظ في مطخض أدائ  الخهادة عم  غيخ  مغ الربهريغل إى ن يتاخ أي شجز في أي قذية 

ػن شايج ضج ن ح ل ويح  الخكيدة تهجف إل  مزع الحمصة القائرة مالبثقيض مغ جزائية عم  أن يك
 انلبتاا إل  اإلكخا  أو أي وسيمة أ خى غيخ مخخوعة لمثدػل مغ الربهع عم  اعبخاف. 

 إجخااات انسبتػاب
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لرا كان انسبتػاب وسيمة تزقيب عغ الثؿيقة لبجعيع انتهام واسبزادا  إل  دور انسبتػاب 
ة دفاا فقج اوجب الرخخا اسبتػاب الربهع الرقاػض عمي  فػرا  أو في  الل فبخة قديخة مغ كػسيم

لثطة الؿبس عمي  وإىا كان القانػن لع يثجد الكيؽية أو الصخيقة البي يتخي فيها اسبتػاب الربهع 
إن ان  أوجب عم  قاضي البثقيض أو الرثقض أن  باشخ في انسبتػاب  الل أربع وعخخيغ ساعة 
مغ حذػر  مطج أن  بع البةات مغ شجديب  وأحاشب  عمرا  مالتخيرة الرزحػبة إلي ل كرا لع يثجد 
القانػن عجد الرخات البي يتػز فيها لمقاضي اسبتػاب الربهع وإنرا أعصا  سمصة تقج خ فم  أن 

( 123)يطيج اسبتػاب الربهع كمرا رأى أن ىلظ نزما نسبتالا الثؿيقةل ويحا ما ندت عمي  الرجة 
مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي مأنُ :))عم  قاضي البثقيض أو الرثقض أن يحبتػب 

 الربهع  الل أربع وعخخون ساعة مغ حذػر ...((. 
مغ دحس الجنئ  البي اقبذت الؿبس  –أثزاا اسبتػام   –الهجف مغ ىلظ تركيغ الربهع 

يتخي  قاضي البثقيض أو الرثقض مب  ما اتذثت  عمي ل ؼيكػن انسبتػاب حبريا  أثزاا البثقيض
ل  ضخورت  أو مالامب  وبطج إجخاا تجويغ انسبتػاب يتب البػؾيع مغ قا  القاضي الرجبز ومغ 
الربهع. أما أىا امبزع الربهع عغ البػؾيع فال يطّج انسبتػاب ماشال وإنرا عم  القائع مانسبتػاب أن 

مبزاا أن عمع  ها. وإىا رغب الربهع  بجويغ إفادت   ز ح   جون امبزاع  في الرثذخ وأسباب ان
فلّن عم  القاضي أن يركز  مغ ىلظ وان يكػن مثذػر  وان  بع البػؾيع عميها مغ قا  الربهع 

 .والقاضيل لغخض تطديد الةقة
مغ جانب أ خ قج تكػن التخيرة غامذة و صيخة ون تبػافخ قخائغ ضج مطس الربهريغ 

 ها وبهجف الكخف عغ التزاة الثؿيقييغ وأدواريع فيها مزح قانػن أصػل الرخبخكيغ مارتكا
/أ( مز  لقاضي البثقيض أن يطخض الط ػ 129الرثاكرات التدائية الطخاقي مرػجب نز الرادة )

عم  الربهع مطج أ ح مػافقة مثكرة التزايات ألسباب  جونها في الرثذخ عم  أن تكػن التخيرة 
لثدػل عم  شهادت  ضج مختكايها اآل خيغ مخخط أن يقجم الربهع  يانا  مغ التزاياتل ىلظ مقدج ا

كامال عزها فلىا قا  الطخض تحرع شهادت  وتبق  ص ب  مبهرا  حب  يدجر القخار    في  صثيثا  
الجعػى. أما اسبثقا  الربهع لمط ػ فيبػؾف عم  صثة الرطمػمات البي يقجمها مد ب  شايجل فلىا 

ن الدثيح الكام  يحقط حق  في الط ػ وتبجح ضج  اإلجخااات عغ التخيرة لع يقجم الربهع الايا
 وتطّج أقػال  البي أ جايا مد ب  شايج دليال عمي .
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 / انجخااات انحبياشية في البثقيض ان بجائي 14مثاضخة 
 )شخ  اجبار الربهع عم  الثذػر(      

 
ي البثقيض لػضط  تثت  ج الطجالة تكرغ الغاية في إجبار الربهع عم  الثذػر أمام  قاض

ويكػن ىلظ  بقييج حخيب  في البزق ل وتثقيض يح  الغاية تاخر لحمصات البثقيض ما تبجح  مغ 
إجخااات احبياشية ضج الربهع والبي تخر  تكميف الربهع مالثذػر وأمخ الؿبس وأمخ البػؾيف 

 وحتد امػال الربهع الهارب وعم  الزثػ انتي:
 ركمف مالثذػر ) انسبقجام(اون : تاميغ ال

البكميف مالثذػر:))يػ دعػة الربهع لمرةػل أمام قاضي البثقيض في الدمان والركان 
عم  حخيب  الخجدية فهػ إعالن  بذرغ أ صار  ن  بختب عمي  أي حتدالرثجد غ في األمخ و 

 الخجز مالتخيرة الربهع مارتكا ها((.
 جهة إصجار ورقة البكميف وحانت 

مالثذػر يػ تكميف لمربهع مالثذػر  بحاوى مخأن  مع ماقي الجدػم في الجعػى البكميف 
 وحب  الخهػد ويػ جائد في جريع أنػاا التخائع. 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :        87وقج أشارت الرادة )
أن يدجر ورقة تكميف  ))لمرثكرة ولقاضي البثقيض أو الرثقض أو الرحؤول في مخكد الخخشة

مالثذػر لمربهع أو الخايج أو أي ىي عالقة مالجعػى...((ل إى يدجر أمخ البكميف مالثذػر مرغ 
تع تثج جيع مالرادة أعال  ويع ك  مغ قاضي البثقيض أو الرثقض أو الرحؤول في مخكد الخخشة 

إمكانية اندعاا الطام  لحا ن يثض لتهة أ خى إصجار يحا األمخل ونالحع أن الزز جاا  اليا  مغ
 إلصجار ورقة البكميف مالثذػر.

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي 91ويزاك حالة أ خى ندت عميها الرادة )
عم  أّنُ :)) تخس  ورقة البكميف مالثذػر لرغ يكػن  ارج دائخة ا بدام التهة البي أصجرتها 

فض القػاعج الربقجمة(( مغ نز الرادة وفي حالة كػن إل  التهة البي  ػجج فيها لباميغها ألي  و 
الركمف مالثذػر مؿيرا   ارج مزصقة ا بدام قاضي البثقيض أو الرثقض أو الرحؤول في مخكد 
الخخشة الحي اصجر ورقة البكميف مالثذػرل فلّنها تخس  إل  التهة البي يقع ضرغ ا بداصها 

 البي مخ ىكخيا.مث  تػاجج  لبقػم  باميغ  عم  وفض اإلجخااات 
أن البكميف مالثذػر جائد في جريع التخائع, إن ان  ن يركغ إصجار ورقة البكميف مالثذػر 
لمربهع في التخائع الرطاقب عميها ماإلعجام أو الحتغ الرؤبجل نن القانػن اوجب إصجار أمخ مللقاا 

الرثاكرات التدائية ( مغ قانػن أصػل 99الؿبس عم  الربهع ا بجاا ويػ ما جاا  زز الرادة )
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الطخاقي البي ندت عم  أّن :))...ل ن يتػز إصجار ورقة تكميف مالثذػر أىا كانت التخيرة مطاؾبا  
 عميها ماإلعجام أو الحتغ الرؤبج((. 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي ندت عم :))أىا لع يثذخ 97كرا أن الرادة )
مالثذػر دون عحر مخخوا ... جاز لمقاضي أن يدجر أمخا  الخجز مطج تاميغ  ورقة البكميف

مالؿبس عمي (( في يح  الثالة الركمف مالثذػر ماش  مرا اسبمدم إصجار أمخ الؿبس عمي  
 يدجر مغ قاضي البثقيض.

 إجخااات البكميف مالثذػر
إن إجخااات البكميف مالثذػر ليحت مغ الزطام الطامل ويحقط الثض مالجفع  ها مثذػر 

ربهع في التمحة ن حها ولمربهع أن يصمب  بدثيح البكمف مالثذػر أو اسبي اا أي نقز ؼي  ال
 ومزث  أجال لبثذيخ دفاع  قا  الاجا في سراا الجعػى.

لع يثجد قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي التهة البي تقػم مالباميغل وإنرا يتخي 
انػن الرخافطات الرجنيةل ويبطيغ أن تثخر ورقة الباميغ مغ قا  الركمف م  وبثحب ما جاا في ق

البكميف مالثذػر  زحجبيغ تحمع الزحجة الةانية إل  مغ وجهت إلي  مطج ت هير  مرذرػنها وا ح 
تػؾيط  عم  الزحجة األصمية ملمذائ  أو مدرة إ هام  ويؤشخ عم  الػرقة األصمية مثدػل 

ن  ػقطها القائع مالباميغل ويػ ما جاا م  نز الباميغ مع  يان تاريخ الباميغ وساعب  كرا يتب أ
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))ي هع الركمف مالثذػر 88الرادة )

مرذرػن ورقة البكميف ويؤ ح تػؾيط  عم  الزحجة األصمية ملمذائ  أو مدرة إ هام  وتحمع إلي  
 لباميغ مع  يان تاريج  وساعب ...((.الزحجة األ خى ويؤشخ عم  أص  الػرقة مثدػل ا

أما إىا امبزع الرصمػب تاميغ  عغ اسبالم ورقة البكميف مالثذػر أو أىا كان غيخ قادر عم  
البػؾيع أو الكبامة فطم  القائع مالباميغ إفهام  مرذرػنهال أو أن  بخك ل  الزحجة الةانية مغ الػرقة 

الةالثية وألقا هع عم  ضهخ الػرقة وبزحجبيها عم  أن  بع ىلظ مثذػر شايج غ تجون أسراؤيع 
ويػقطها القائع مالباميغ مع الخايج غل فقج يحيا القائع مالباميغ واجب   هجف اإليقاا مالخجز 
الرصمػب تاميغ  لطجاا سا ض أو ألي ساب أ خ فيحكخ زورا  أن الخجز الرقدػد امبزع عغ الباميغ 

ظ اشبخط الرخخا عم  القائع مالباميغ أن  ؤيج ما  حكخ  مرا  ؤدي إل  إصجار أمخ الؿبس مثق ل لحل
 حػل انمبزاا أو عجم القجرة عم  البػؾيع مخهادتيغ.

وتحمع ورقة البكميف مالثذػر لمخجز الركمف أصالل فلن تثقض لمقائع مالباميغ حيغ 
ا حذػر  إل  مث  سكغ الركمف مالثذػر أو مث  عرم  عجم تػاجج  آنحاكل جاز الرخخا وتصايق

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي أن  بع تحيمع الزحجة الةانية مغ 89لزز الرادة )
ورقة البكميف إل  زوج  أو مغ يكػن ساكزا  مط  مغ أقارب  أو أصهار  أو إل  مغ يطر  في  جمب  
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حج يؤنا مغ البالغيغ أو إل  احج الرحبججميغ في مث  عرم ل ويػقع عم  الزحجة األصمية مغ ا
وتحمع ل  الدػرةل فلن امبزع عغ البػؾيع أو كان عاجدا  عز  فطم  الرامغ أن ي هر  مرذرػنها 
 مثذػر شايج غ ويبخك ل  الزحجة األ خى مطج أن يخخح ىلظ في الزحجبيغ ويػقطها مع الخايج غ.

نحجة /ب( مغ القانػن ن ح  فأّن :))أىا لع يتج احج مغ يؤنا ؼيطمض  89ومغ نز الرادة )
مغ يح  الػرقة عم  مث  ضايخ مغ الرحكغ أو مث  الطر  مطج البػؾيع عميها مز  ومغ شايج غ 
عم  أن يخخح في األص  والدػرة ما اتجح مغ إجخااات(( مغ يحا  بذح ان  في حالة عجم وجػد 
احج مرغ ىكخنايع في مث  سكغ الركمف مالثذػر أو عرم  فلّن عم  القائع مالباميغ أن يقػم 

طميض احج ورقبي البكميف مالثذػر في مث  ضايخ مغ سكغ الخجز الرصمػب حذػر  أو في  ب
مث  عرم  مع تػؾيع القائع مالباميغ عميها وتػؾيع شايج غ مع ىكخ أسرائهع وتاريخ ووقت الؿيام 
 هحا اإلجخاا ويبع شخح تمظ اإلجخااات عم  الزحجبيغل عمي  يتب أن  ػج  الباميغ إل  الربهع أون 

 ثع  زبغي أن يكػن يحا الباميغ صثيثة قانػنا . ل
 

 ثانيا : أمخ الؿبس
الؿبس عم  الربهع يطزي:))سمب لثخية الخجز لرجة قديخة ماحبتاز  في الركان الحي يطّج  
القانػن لحلظل ويخك  يحا اإلجخاا اعبجاا عم  حخية ال خد لرحاس  مثض مغ حقػق  األساسية((. 

غ اإلجخااات الجصيخة الراسة مثقػ  اإلنحان وحخيب  فاألص  في والؿبس  هحا الرطز  يطّج م
اإلنحان الاخااةل ويبحاب أمخ الؿبس في انبهاك حخية الرقاػض عمي  وحخمان  مغ حخكب  

 ل(1)مثخية
 جهة إصجار أمخ الؿبس

عالج قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي يحا الرػضػا الهام الحي  بطمض مثخيات 
ل  الذػامط والخخوط البي تايح لخجال الحمصة الطامة ىلظل وحجد القانػن التهات  الزاس ووضع

( مغ قانػن أصػل 92البي لها صالحية إصجار أمخ الؿبس ىلظ مالزز عمي  في الرادة )
الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))ن يتػز الؿبس عم  أي شجز أو تػؾي   إن مرقبذ  أمخ 

 مثكرة أو في األحػال البي يتيد فيها القانػن ىلظ((. صادر مغ قاضي أو 
( مغ القانػن ن ح  عم  أّنُ :))لك  قاضي أن يأمخ مالؿبس عم  98كرا جاا نز الرادة )

 أي شجز ارتكب جخيرة في حذػر ((. 

                                                 
ال يجؾز  -رامتو مرؾنة. بحرية اإلندان وك -))أ2005/ أوال ( مؽ الدستؾر العرقي لدشة 37جاء في السادة ) (1)

 تؾقيف احد أو التحقيأ معو ةال بسؾجب قرار قزائي((.     
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انصالقا  مغ ىلظ حدخ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي سمصة إصجار أوامخ الؿبس 
فهػ التهة ىات ان بدام في مخحمة البثقيض ان بجائيل كرا أجاز القانػن وفي  مقاضي البثقيض

التخائع الرخهػدة ألي قاضي أن يقػم  هح  الرهرة أو أي شجز أ خ أو ييئة لها صالحية قاضي 
البثقيض وكحلظ الرثكرةل فطم  كافة القذاة مال اسبةزاا ومهرا كان مزدب القاضي الحي  داول 

في متال التداا أم القانػن الرجني أم قانػن األحػال الخجديةل وسػاا أكان عرم  ؼي  سػاا 
القاضي مجبز مكانيا  أم نل فألّي مغ يؤنا صالحية إصجار أمخ الؿبس عم  أّي شجز ارتكب 
جخيرة في حذػر  ولع يثجد القانػن نػا التخيرةل عمي  يتػز إصجار أمخ الؿبس مغ أي قاضي 

 ة. وفي أنػاا التخائع كاف
قاضي البثقيض ن  متأ عادة إل  إصجار أمخ الؿبس عم  الربهعل إّن إىا لع يثذخ رغع 
تاميغ  مالثذػر دون عحر مخخوا أو  خي فخار  أو أن الربهع ليذ ل  مث  إقامة مطمػم أو مث  
عر  مطمػم أو كانت التخيرة مطاقب عميها ماإلعجام أو الحتغ الرؤبجل فلّن  يدجر أمخ مالؿبس 

  الربهع. ويكػن يحا األمخ نافح في جريع أنثاا الطخا  وواجب البز يح مرغ كمف م  مغ أعذاا عم
الذبط  القذائي أو أفخاد  الخخشة أو أية جهة أ خى كم ت  بز يح ىلظ األمخ ويبق  يحا األمخ 
ساري الر طػل حب   بع تز يح  أو  بقخر إلغاؤ  مغ التهة البي أصجرت  أو مغ جهة أعم  مغ 

/أ( مغ قانػن 94لتهة البي أصجرت  أو  بع نقذ  مالصخ  القانػنية ويحا ما ندت عمي  الرادة )ا
 أصػل الرثاكرات الطخاقي.

(  مغ قانػن أصػل 100أما ما يجز ان بدام الركاني ومغ تثمي  نز الرادة )
بدام الرثاكرات التدائية الطخاقيل نتج أن  يتب تز يح األمخ الدادر مالؿبس في مزصقة ا 

القاضي الحي اصجر األمخل إما أىا تطحر تز يح أمخ الؿبس دا   ا بدام القاضي الحي أصجر ل 
وىلظ نن الربهع أو الخجز الرخاد إلقاا الؿبس عمي   بػاجج في مزصقة أ خىل في يح  الثالة 

عمي  جاز القانػن عم  القائع مالبز يح أن  بقجم إل  القاضي الرجبز في تمظ الرزصقة لإلشالا 
واإلىن  بز يح  ويحا ما تاخر  ضخورات البثقيضل أما أىا اعبقج القائع مالبز يح أن عخض األمخ عم  
القاضي الرجبز في تمظ الرزصقة مغ شأن  أن يحاب البأ يخ في البز يح أو قج ي ػت ال خصة في 

بع اشالا الؿبس عم  الربهع في يح  الثالة جاز تز يح أمخ الؿبس مدػرة مباشخة؛ مخخط أن  
القاضي الرجبز في تمظ الرزصقة عم  اإلجخااات البي اتجحت فػرا  وتقجيع الرقاػض عمي  ألي  

 ليقخر مديخ .
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ل نالحع أّن  يرزح لك  (1)( مغ قانػن أصػل الرثاكرات الطخاقي102ومغ نز الرادة )
 شجز ولػ مغيخ أمخ مغ الحمصات أن يؿبس عم  أي مبهع لكغ مخخوط حجديا الزز. 

رة  الثالة األول  ؼيرا إىا كانت التخيرة مخهػدة إى أجاز القانػن وعزجما تكػن التخيرة تب
 جزاية أو جزثة الؿبس عم  الربهع. 

أما الثالة الةانية فبطالج حالة الربهع الهارب مطج الؿبس عمي  قانػنا ؛ أي إن أمخ الؿبس تع 
فالتل وعزجيا جاز لرغ كان حاضخا  تز يح ؛ ولكغ الرقاػض عمي  تركغ مصخيقة مغ الصخ  مغ اإل

  بطؿب  والؿبس عمي  ثانية وتحمير  لرغ كان مجػن قانػنا مالؿبس عمي  أو إل  مخكد الخخشة.
أما الثالة الةالةة فزدت عم  حالة الربهع الرثكػم عمي  غيا يا مطقػبة سالبة لمثخيةل أي أن 

 م. يحا الزز ن  زصاض مب  ما كان الثكع الػيا ي ماإلعجا
ل جاات تصايقا  (2)( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي103ونالحع أن الرادة )

لثانت مطيز  إى ان  يركغ تصايض أمخ الؿبس عم  وج  انسبطتال وبجون أمخ صادر مغ التهة 
الرجبدةل ومزها حالة الخجز الحي يكػن حامال  سالحا  غيخ متاز مثرم  أو مرزػا حيازت  

ة الثخبية وان يتخد  مغ سالح ل وحالة أىا اشبب  مأي شجز ارتكب جزاية أو جزثةل كاألسمث
كحلظ الؿبس عم  أي شجز تطخض لمرػضف عزج ؾيام   ػاجب ل في يح  الثانت أوجب القانػن 
عم  الركمف مالؿبس سػاا أكان مغ أفخاد الخخشة أم مغ  يغ أعذاا الذبط القذائي أن يؿبس 

أمخ مالؿبس عمي ل وان يؿبس عم  أي شجز في أحػال أ خى لع عم  الخجز الحي صجر 
 يدجر أمخا مالؿبس عمي . 

كرا أن القانػن اوجب عم  ك  شجز مطاونة الخخشة في الؿبس عم  الخجز الحي يتيد 
القانػن الؿبس عمي  وإىا حاول الربهع الرقاػض عمي  الهخب أو قاوم الركمف مأمخ الؿبس فلّن 

ي أن يحبطر  القػة الرزاسبة البي تركز  مغ الؿبس عمي  عم  أن ن  ؤدي لهحا الركمف الثض ف

                                                 
لكل شخص ولؾ بغير أمر مؽ  -( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى أّنُو:)) أ102نص السادة ) (1)

ذا كانت الجريسة أ -1الدمظات السخترة أن يقبض عمى أي متيؼ بجشاية أو جشحة في احد الحاالت اثتية:
لكل  –أذا كان قد حكؼ عميو غيابا بعقؾبة مقيدة لمحرية، ب -3أذا كان قد فر بعد القبض عميو قانؾنا. -2مذيؾدة .

شخص ولؾ بغير أمر مؽ الدمظات السخترة أن يقبض عمى كل مؽ وجد في محل عاج في حالة سكر بيؽ 
 واختالل واحدث شغبا أو  كان فاقد صؾابو((.

( مؽ قانؾن أصدؾل السحاكسدات الجزائيدة العراقدي عمدى أّندُو:))عمى كدل فدرد مدؽ أفدراد الذدرطة 103السادة ) ومؽ نص (2)
كل شخص صدر أمر  -1أو عزؾ مؽ أعزاء الزبط القزائي أن يقبض عمى أي مؽ األشخاص األتي بيانيؼ: 

كددل  -3ألحكدداج القددانؾن  كددل مددؽ كددان حدداماًل سددالحًا عدداىرًا أو مخبددًأ خالفدداً  -2بددالقبض عميددو مددؽ سددمظة مخترددة 
كدل مدؽ تعدرض  -4شخص عؽ ألسباب معقؾلدة أّندو ارتكدب جشايدة أو جشحدة عسديدو ولدؼ يكدؽ لدو محدل ةقامدة معديؽ 

 ألحد أعزاء الزبط القزائي أو أي مكمف بخدمة عامة في أداء واجبو((.
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ىلظ مأي حال مغ األحػال إل  مػت الرقاػض عمي . إن في حالة التخيرة الرطاقب عميها ماإلعجامل 
إى جاز في يح  الثالة أن  ؤدي الؿبس عم  الربهع إل  وفات  ألن اسبججام القػة  هحا الخك  

التخيرة وجحامة الطقػبة الرقخرة لها ويحػغ يحا األسمػب مغ الطزف تدخف   بػازن مع  صػرة
( مغ قانػن أصػل 108الربهع في الرقاومة أو مثاولة الهخبل ويحا ما ندت عمي  الرادة )

 الرثاكرات التدائية الطخاقي.
 حانت إصجار أمخ الؿبس

ل نالحع أن  إصجار (1)( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي99مغ نز الرادة )
أمخ الؿبس يطهخ في التخائع الرطاقب عميها ماإلعجام أو الحتغ الرؤبجل إى اوجب القانػن في يح  
الطقػبات إل  إصجار أمخ مللقاا الؿبس عم  الربهع إلحذار  أمام سمصة البثقيض ون يتػز في مة  

 يح  التخائع إصجار أمخ البكميف مالثذػر لجصػرة يح  التخائع.
إما في التخائع الرطاقب عميها مالثبذ أكةخ مغ سزةل فلن الربهع يثذخ أمام قاضي البثقيض 
ملصجار أمخ مالؿبس عمي ل لكغ القانػن أجاز إحذار الربهع أمام قاضي البثقيض  ػرقة تكميف 
مالثذػر في حالة كػن الربهع مطخوف وىا مخكد اجبراعي ول  مث  إقامة مطيغ وثا ت ون يجخ  

   ومب  ما اسبدػب القاضي ىلظ.يخوب
أما في التخائع الرطاقب عميها مالثبذ أق  مغ سزةل فيبع فيها إحذار الربهع  ػاسصة أمخ 
تكميف مالثذػرل إن أن القانػن أجاز إصجار أمخ مللقاا الؿبس وفي حانت حجدت  زز القانػن 

ن التخيرة عقػببها محيصة. وعم  ساي  الثدخل ضران لمربهع مغ يحا اإلجخاا الجصيخ نسيرا وا
ل (2)( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي97ومغ يح  الثانت ما جاات م  نز الرادة )

نالحع أن يح  الرادة تزاقر حالة أىا تع تاميغ الخجز  ػرقة البكميف مالثذػر ولع يثذخ مغ 
عم  سيخ البثقيض أىا ما مقي دون أن  اجي عحرا مقاػنل وكحلظ أىا  يف يخوب الخجز أو تأثيخ  

شميقال أو إىا لع يكغ ل  مث  إقامة مطيغ وفي التخائع الرطاقب عميها مأق  مغ سزة. ويبختب عم  
الؿبس في غيخ األحػال البي  ايث  فيها القانػن مصالن  وبصالن ما قج يح خ عز  مغ أدلة نبيتة 

 الؿبس.
                                                 

:))يحزر الستيؼ بإصدار أمر ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي الذي نص عمى أّنوُ 11نص السادة ) (1)
القبض أذا كانت الجريسة معاقب عمييا بالحبس مدة تزيد عمى الدشة ، ةال أذا استرؾب القاضي ةحزار بؾرقة 
تكميف بالحزؾر،  ير أّنو ال يجؾز ةصدار ورقة التكميف بالحزؾر أذا كانت الجريسة معاقبا عمييا باإلعداج أو 

 الدجؽ الس بد((.
( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي عمى أّنُو:))أذا لؼ يحزر الذخص بعد تبميغدو ورقدة 17نص السادة ) (2)

تكميف بالحزؾر دون عذر مذروع أو أذا خيف ىربو أو تأثيره عمى سير التحقيأ أو لؼ يكدؽ لدو محدل سدكشى معديؽ 
 جاز لمقاضي أن يردر أمرا بالقبض عميو((.
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 ثالةا : امخ البػؾيف

في البخخيطات التزائية تطخي ا  لمبػؾيفل إّن أن مطس ال قهاا  عم  الخغع مغ أنزا لع نتج
عخف  مأنُ :))وضع الربهع في الحتغ شيمة مجة البثقيض أو  الل مجة مز  ثع اسبرخار الثبذ إل  

 أن يدجر في القذية حكع مات((.
 

 جهة إصجار أمخ البػؾيف
لخجدية نطخا   ألن   ؤدي إل  البػؾيفل اشج إجخااات البثقيض ان بجائي  صػرة عم  الثخية ا

سمب حخية الربهعل  يزرا األص  في الطقػبة الحالبة لمثخية ان  جداا جزائي يثباج إل  حكع 
قذائي مات ماإلدانةل مع ىلظ فالبػؾيف أجخاا تقبذي  مدمثة البثقيض ولجصػرت  فقج َحج الرخخا 

 نصاق  إل  الجرجة البي ن  بتاوز  ها تثقيض الردمثة الطامة.
لهحا حجد الرخخا الطخاقي التهة القذائية البي ترمظ حض إصجار أمخ البػؾيف عم  ساي  

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :    ))أىا كان 109الثدخ  زز الرادة )
الخجز الرقاػض عمي  مبهرا متخيرة مطاقب عميها ... فممقاضي أن يأمخ  بػؾي   مجة ن تديج 

    رحة عخخ  ػما في ك  مخة ...((.عم
مغ يحا الزز  بايغ أن الرخخا الطخاقي لع  بخك حخية إصجار األمخ مالبػؾيف مصمقة لتريع 
التهاتل ولع  خد أي اسبةزاا عم  حالة البػؾيف وفي كافة الطخوف واألوضاا البي تكػن فيها 

ي يحا اإلجخاا  الربهع يثذخ التخيرة أي سػاا أكانت جخيرة مخهػدة أم جخيرة غيخ مخهػدة ف 
أمام قاضي البثقيض ويػ مقاػض عمي  أو حذخ  ز ح   جون أمخ ؾبس لحلظ فال مػجب مغ 

 الزز عم  مطالتة الثانت البي تكػن فيها التخيرة مخهػدة.  
أما التهة األ خى الرجبدة مأمخ البػؾيف ؼيالحع أن الربهع عزجما  بع إحذار  أمام الرثقض 

البي ن  ػجج فيها قاضي تثقيض مجبزل وتايغ لهح  التهة مأن األدلة كاؼية لػجػب وفي األماكغ 
البثقيض مع الربهع؛ وان ما صجر مز  يكػن جخيرة مغ نػا التزايات أي الرطاقب عميها ماإلعجام 
أو الحتغ الرؤبج أو الحتغ الرؤقت؛ وان يزاك احبرال كايخ لهخوب الربهع مغ الطجالة أو ان  يخب 

لظ فطال ؛ وان مقاؤ  ويػ مصمض الحخاح سيؤثخ في البثقيض وعم  شهادة الخهػد أو شرذ قا  ى
وتهخيب وثائض انتهام أو أدلب . لمذخورات الرحكػرة أعال  حجد الرخخا الطخاقي التهة القذائية 

( مغ قانػن 112البي ترمظ حض إصجار أمخ البػؾيف عم  ساي  انسبةزاال فتاا نز الرادة )
ثاكرات التدائية الطخاقي عم  أّنُ :))عم  الرثقض في األماكغ الزائية عغ مخكد دائخة أصػل الر

القاضي أن  ػؾف الربهع في التزاياتل أما في التزح فطمي  أن يصمض سخاح الربهع فيها مك الة 
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وعمي  في جريع األحػال أن يطخض األمخ عم  القاضي مأسخا وسيمة مركزة ويز ح ما يقخر  في 
 بايغ مغ الزز الرحكػر أن الرخخا  ألدم الرثقض أن  بجح اإلجخاا  بػؾيف الربهعل عم  ىلظ((. 

أن الرخخا لع  بصخ  إل  صالحية الرثقض في الرزصقة الزائية عزج ارتكاب مجال ة مرا يطزي أن ن 
 صالحية لمرثقض في تػؾيف الربهع مادامت التخيرة مغ نػا الرجال ة. 

 حةةانت البةةػؾيف
البػؾيف عبارة عغ أمخ قذائي صادر مثض الربهع متزاية أو جزثة تحبػجب قانػنا محكخة 

الثبذ أو عقػبة اشج مز  وتبذرغ الؿبس عم  الربهع وسػق  وإ جاع  مث  البػؾيف لرجة غيخ 
مثجودة ريةرا  زبهي البثقيض أو يدجر حكع في الجعػى التدائية الرطخوضة عم     القذاا. 

مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  حانت البػؾيف. ف ي  / ب(109وندت الرادة )
التخائع الرطاقب عميها ماإلعجام اوجب القانػن تػؾيف الرقاػض عمي  وترج ج تػؾي   كمرا اقبذت 
ىلظ ضخورة البثقيض مع مخاعاة الرجة الرزدػم عميها في ال قخة )أ( مغ ن ذ الرادةل والتخائع 

الرعيار راع  فيها الرخخا مخاعخ الرتبرع تتا  التخائع الجصيخةل وفي مطس  البي تج   ضرغ يحا
 الثانت يكػن قخار القاضي  بػؾيف الربهع تجؽيف لغذب الرتزي عمي  وأيم  حب  تهجأ الز ػس.

/ب( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  110ومغ تثمي  نز الرادة )
مبهرا مرجال ة فال يتػز تػؾي   إن أىا لع يكغ ل  مث  أقامة  أّنُ :))أىا كان الرقاػض عمي 

مطيغ((ل نالحع أن الرخخا أوجب في جخائع الرجال ات عم  عجم تػؾيف الربهعل والتخائع البي 
تج   ضرغ يحا الرعيار راع  فيها الرخخا أنها مغ التخائع قميمة األيريةل عمي  فلّن جػاز تػؾيف 

لذرانات األساسية البي تقبذيها الرثافطة عم  الثخية الخجدية إى ن الربهع عزها  بطارض مع ا
 بدػر يخوب الربهع في يحا الزػا مغ التخائع فميذ مغ الرزصض أن يذثي الخجز مركانب  

 انجبراعية لرتخد صجور حكع محيط ضج  غالبا ما يكػن مالغخامة.
أصػل الرثاكرات التدائية /أ ( مغ قانػن 109مغ حانت البػؾيف ما ندت عمي  الرادة )

الطخاقي عم  أّنُ :)) أىا كان الرقاػض عمي  مبهرا متخيرة مطاقب عميها مالثبذ مجة تديج عم  
ثالث سزػات أو مالحتغ الرؤقت أو الرؤبج فممقاضي أن يأمخ  بػؾي   مجة ن تديج عم   رحة عخخ 

الثبذ مجة تديج عم  ثالث سزػات  ػما في ك  مخة... ((ل مغ الزز فلّن التخائع الرطاقب عميها م
أو الحتغ الرؤقت أو الرؤبجل فلّن عم  القاضي أن يدجر أمخ مالبػؾيف فيهال لكز  القانػن أجاز 
القانػن لقاضي البثقيض أن يدجر أمخ ملشال  سخاح الربهع؛ أىا وجج أن إ الا سايم  ن يذخ 

 محيخ البثقيض ون يجر مط  يخوب . 
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مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقيل فلّن في التخائع  / أ(110مغ نز الرادة )
الرطاقب عميها مأق  مغ ثالث سزػات األص  في يحا الزػا مغ التخائع عجم جػاز تػؾيف الربهع  

 وأن انسبةزاا جػاز البػؾيف الربهعل مطبرج في ىلظ إل  األدلة الربػفخة في التخيرة.
 إشال  سخاح الرػقػف

ح الربهع الرػقػف يكػن عغ شخيض تقجيع تطهج مغ قا  الرػقػف ن ح  ويحر  أن إشال  سخا
عزجئح تطهجا  شجديا ل أو  بقجيع ضران واأل يخ أما إن يكػن ضران شجدي أو ماليل في حالة 
البطهج الخجدي فالقاضي يكب ي إلشال  سخاح الرػقػف  بقجير  تطهجا  مأن يثذخ أمام التهة 

قاا ىلظ يذع مامغا  مغ الرال يقجر  قاضي البثقيض في صزجو  الرجبدة في مػعج مطيغ ول
الرثكرة أو في مخكد الخخشةل وفي حالة أ الل  مالبطهج  حيب مامغ البطهج إل   ديزة الجولة. أما 
ك الة شجز ضامغ ف ي يح  الثالة عالوة عم  تطهج الرػقػف الخجدي فأن الخجز الذامغ 

بدة في حال عجم حذػر الربهع الرصمض سخاح  مك الة مغ ويػ الك ي   بطهج أمام الحمصة الرج
تمقاا ن ح  في الػقت الرثجد أمام التهة الرثجد فأن عم  الخجز الذامغ أحذارة؛ وإىا لع 
 بركغ مغ ىلظ عمي  أن  جفع مامغ الك الة ويػ مامغ يثجد  القاضي ححب ضخوف القذية وضخوف 

 الربهع. 
لقاضي البثقيض فقج يقا  الك الة أو ن يقا   هال فهي مػضػا الك الة تخجع سمصة تقج خية 

تقا  مب  اقبزع القاضي أو الرثقض القذائي في مخكد الخخشة الحي  بػل  تز يح أو إشال  الحخاح 
مك الة البثقيض؛ أن الك ي  قادر عم  دفع مامغ الك الةل ومب  تع قاػل البطهج الخجدي أو الرامغ 

قػف في الثال ما لع يكغ مػقػفا  عم  جخيرة أ خى؛ ويحا ما ندت الزقجي ؼيتب أ الا ساي  الرػ 
 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية.115عمي  الرادة)

أما في حالة وفاة الك ي  أو ضهخ مطج تقجيع الك الة أن الك ي  ليذ مقبجرا  مغ الزاحية الرادية 
أن يقجم ك الة أ خى ويحا ما  أو ضهخ غخ ل ؼيركغ لقاضي البثقيض أن يأمخ  بػؾيف الربهع أو

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. ولمك ي  أن يصمب إع ائ  مغ 116جاات م  نز الرادة )
الك الة؛ شخط أن ُيثذخ الرك ػل أمام قاضي البثقيض وعم  قاضي البثقيض أن يدجر قخار مللغاا 

( 117ى ويحا ما ندت عمي  الرادة)الك الة؛ ول  أما تػؾيف الربهع أو الصمب مز  تقجيع ك الة أ خ 
مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. وإىا أ   الربهع  بطهج  وكحلظ أىا ما ا   الك ي  مك الب ل 
فأن  يثال إل  مثكرة التزح مقخار مغ قاضي البثقيض أو الرثكرة التدائية لبثدي  مامغ البطهج 

رة أن تقخر تثدي  الرامغ كم  أو مطذ  أو الك الة مرغ ا   مالبدام ل وعم  الرثكرة الرحكػ 
وححب ضخوف ك  قذيةل ولها أن تطؽي  مز  مب  كان اإل الل ألمخ ضخوري أو أن تقخر تثديم  
مقحصا  لرجة ن تبتاوز سزة واحجة أو حتد الرامغ الرػدا نقجا  في صزجو  الرثكرة أو في مخكد 
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وإىا لع يكغ الرامغ كاؼيا  لحجاد مامغ  الخخشة أو حتد أمػال الرج  وبيطها وفض قانػن البز يح.
( مغ 119الك الة فممرثكرة أن تقخر حبح  لرجة ن تبتاوز سبة أشهخ ويحا ما ندت عمي  الرادة)

 قانػن أصػل الرثاكرات التدائية.
أما في حالة وفاة الك ي  أو وفاة الربهع فأن اإلجخااات ضجيع عغ اإل الل مالك الة في حيات  

تط   تخكب  مغ ك  انلبدامات الزاشئة عغ يحا البطهج ويحا ما ندت عمي  الرادة يتب أن تبػؾف و 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. عمرا  أن البطهج والك الة يكػنان مطؽيان مغ رسع 120)

 الصامع وكحلظ الرداريف األ خى.
 

 رامطا : حتد أمػال الربهع الهارب
ا يػ الذغط عم  الربهع الهارب إلجبار  عم  أن يجف سمصة البثقيض مغ يحا اإلجخا

الثذػر عزج اسبثالة تز يح أمخ الؿبس عمي  لبجؽي  أو يخوب . ىلظ نن وجػد الرال لجى الربهع 
 بيح ل  فخصة اسبطرال  والبدخف م ؛ وييحخ ل  سا  الثياةل كرا  هجف إل  عجم تخك األمػال  يج  

البثقيض؛ كرحاومة الخهػد أو أشخاف الجعػىل أو  والبي قج يحب يج مزها في البأثيخ عم  سيخ
اسبججامها في الطر  عم  ضياا أدلة التخيرة وشرحهال فال  زداا إل  شمب الحمصات البثقيض 
مالرةػل أمامها. وبرا أن الربهع يارب ف ي نطخ القانػن  خئ حب  تةات إدانب . عم  يحا األساس 

 رثافطة عم  األمػال الرثتػزة مغ الطاث. نز القانػن عم  أمػر مثجدة الغاية مزها ال
مزها تثج ج التهة الرجبدة ملصجار قخار الثتدل وإدارة أمػال الرثتػزل وتثج ج ن قة لمركمف 
ملعالبهع الربهع الهارب. وحكع القانػن في حالة اندعاا مرمكية الرال الرثتػز ويحا ما ندت 

 التدائية وعم  الزثػ األتي:( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 122-121عمي  الرػاد )
 التهة الرجبدة وشخوط إصجار قخار الثتد.

/ألب( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل فان مغ شخوط الثتد 121مغ نز الرادة )
عم  أمػال الربهع الهاربل إن األمخ ن يدجر إن أىا كان الخجز مبهرا  مارتكاب جخيرة مغ عجاد 

زػا مغ التخائعل ون  ج أن يكػن صجر أمخ مللقاا الؿبس عمي  وتطحر التزايات وىلظ لجصػرة يحا ال
 تز يح يحا األمخ.

فلىا تػافخت الخخوط جاز لتهة الرجبدة مبرةمة مقاضي البثقيض أو الرثكرة التدائية 
الرجبدة إصجار أمخ مالثتد عم  أمػال الربهع الهارب. وبطج تز يح أمخ الثتد تخس  األورا  فػرا  

التزايات البي لها أن تؤيج قخار الثتد أو تخفذ . وفي حالة البأّ ج فأنُ  يتب عم   إل  مثكرة
قاضي البثقيض أو الرثكرة أن تدجر  يانا   زخخ في الدثف الرثمية أو اإلىاعة أو غيخيا مغ 
وسائ  الزخخ  بذرغ اسع الربهع والتخيرة الرزحػبة ألي  ونػعية األمػال الرثتػزة ومقجاريا 
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ويصمب في يحا الايان مغ الربهع أن يحمع ن ح  إل  اقخب مخكد شخشة  الل ثالثػن  ومكانهال
  ػما . وكحلظ الصمب إل  ك  مغ يطمع  ػجػد الربهع أن يجاخ عز  اقخب مخكد لمخخشة. 

أدارة األمػال الرثتػزة. في حال مذي الرجة دون أن يحمع الربهع ن ح  فان عم  قاضي 
صجرت الثتد أن تقخر إ جاا األمػال لجى حارس قذائي ُ زدب مغ البثقيض أو الرثكرة البي أ

قامها ليقػم مالرثافطة عم  األمػال وأدارتها تثت أشخافها ويحا ما يجز األمػال الرزقػلةل أما 
 األمػال غيخ الرزقػلة فبحمع إل  مج خية رعاية القاصخيغ لبج خيا  ػص ها أمػال تخجع لغائب. 

زة فهي تبق   هح  الد ة حب   ةات مػت الربهع حؿيقة أو حكرا ل أما مديخ األمػال الرثتػ 
أو يكبحب القخار مالاخااة أو عجم محؤولية الربهع الرثتػزة أمػال  أو اإلفخاج عز  أو رفس 
الخكػى عز  درجة الاباتل أو أىا سمع الربهع ن ح  أو تع الؿبس عمي . أما إىا كانت األمػال 

سمصة الثتد رأت  يطها ان ع لداحاهال فبباا وفض ما يقخر  قانػن سخيطة البمف أو ال حاد وان 
البز يح مغ أحكام في يحا الخأن. وعزج تثقض إحجى الثانت الربقجمة يدار إل  إلغاا قخار الثتد 
ورد األمػال إل  الربهع أن كان مػجػد؛ أما إىا كان مبػف  فبخد األمػال إل  مغ يحبثض ممكيبها 

 مغ مطج .
القانػن تجديز مامغ مغ األمػال تطص  لألشجام الركمف الربهع ماألن ا  واوجب    

عميهع شخعا  وقانػنا  مغ األمػال الرثتػز عميهال عم  أن تكػن الز قة مبزاسبة مع الز قة البي 
 كانت تك يهع قا  الثتد. وىلظ مقخار يدجر مغ التهة البي أصجرت قخار الثتد.

رثتػزة كمها أو جدا مزها ن تطػد ممكيبها لمربهع وإنرا وقج يطهخ مغ  جعي أن األمػال ال
تطػد ألي ل فلىا قجم األدلة الكاؼية إلثبات ىلظ تقخر التهة البي أصجرت قخار الثتد  بحميع الرال 

 ألي ل أما إىا رد الصمب فم  أقامة دعػى انسبثقا  في الرثكرة الرجنية .    
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 طج انبهاا البثقيض ان بجائي/ البدخف في الجعػى م15مثاضخة 
 

مطج انبهاا إجخااات البثقيض ان بجائي والبي يي مخحمة فثز األدلة الربػفخة مغ قا  قاضي 
البثقيض أو الرثقضل ن ج مغ أن  بقخر مديخ الجعػى التدائيةل ويح  القخارات أما أن تكػن فاصمة 

إىا نقذت أو حجثت أسباب مثجدة قانػنا  في الجعػى والبي ن تبجح مطجيا إي إجخاا ضج الربهع إن 
ويح  القخارات تخر  قخار اإلفخاج والاخااة واإلدانةل أما القخار الغيخ فاص  ؼيخر  قخار اإلحالة إل  
الرثكرة؛ وىلظ ألن الربهع ما زال  زبطخ ال د  في دعػا  وك  ما في األمخ أن ال د  فيها انبق  

دائية )مثكرة الرػضػا( وعزجيا نكػن في مخحمة البثقيض إل  جهة قذائية أ خى يي الرثكرة الت
الزهائي والحي  بع ؼي  مزاقخة األدلة ومطخفة مجى ك ا بها لمثكعل وكحلظ ُتطّج مغ القخارات غيخ 
ال اصمة قخارات الؿبس والبػؾيف والك الة وحتد األمػال وإ جاعها لجى حارس قذائي ألن 

 اإلجخااات نزالت محبرخة ضج الربهع.
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية قخارات البي تدجر مغ قاضي 130وتزاولت الرادة )

 البثقيض مطج انبهاا البثقيض ويػ ما سػف نبزاول  تباعا . 
 القخار مغمض البثقيض

قخارات القاضي مغمض البثقيض تبرة  في صػرتيغ؛ فأما إن يكػن الغمض مؤقبا  أو أن يكػن 
 ألتي.نهائيا   وعم  الزثػ ا

 أون: غمض الجعػى مؤقبا  واإلفخاج عغ الربهع. 
إىا كانت األدلة الربثدمة غيخ كاؼية لرثاكرة الربهعل وىلظ عزجما تكػن الخهادات ضعي ة 
أو مطجومة أو عجم وجػد أدلة أ خى أو قخائغل عزجئح عم  قاضي البثقيض أن يدجر قخار ماإلفخاج 

ا ضهخ  الل سزبيغ مغ تاريخ صجور يحا القخار أدلة جج جة عغ الربهع وغمض الجعػى مؤقبا ل وإىا م
تك ي لرثاكرة الربهع ؼيتػز عزجئح فبح البثقيض متجدا ل وإن فأن القخار يدبح نهائيا  ون يتػز 

/ج( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 302الطػدة إل  إجخااات البثقيض ويػ ما ندت عمي  الرادة )
قيض أن الثادث وقع قذاا وقجر أو أن ال اع  متهػل وفي حال التدائية. أما إىا وجج قاضي البث

 ضهػر أي دلي   ز ي ىلظل فأن عم  قاضي البثقيض أن يدجر قخار م بح البثقيض متجدا . 
 ثانيا : رفس الجعػى وغمض البثقيض نهائيا :  

  -ويبجح يحا القخار في أحج الثانت البالية:
 إىا كانت الػقائع الرزحػبة إل  الربهع ن يطاقب عميها القانػن.  .أ 
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إن التخيرة الرختكبة تثخك الجعػى فيها مخكػى الرتزي عمي ل وأن الرخبكي  بزازل عغ   .ب 
دعػا  ضج الربهع أو أن الردالثة قج ترت  يغ الربهع والرتزي عمي  وأن التخيرة مرا 

 يض. يتػز الدمح فيها دون مػافقة قاضي البثق
إىا تايغ أن الربهع غيخ محؤول جدائيا  محاب صغخ سزةل أي لع  بع الباسطة مغ الطرخ.  .ج 

وعزجما يقخر قاضي البثقيض رفس الخكػى أو اإلفخاج عغ الربهع ححب األحػال البي 
أشخنا إليها فأن عمي  أن يقخر عالوة عم  ىلظ إ الا ساي  الربهع ما لع يكغ مػقػفا  

 لتخيرة أ خى. 
 الربهع عم  الرثكرة الرجبدة إحالة

إىا كان ال ط  مطاؾبا  عمي  ووجج القاضي أن األدلة تك ي لرثاكرة الربهع ؼيدجر قخار ملحالب  
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. 130إل  الرثكرة الرجبدة ويحا ما ندت عمي  الرادة )

لتدائية نتج أنُ ل إىا كانت ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات ا134وكحلظ مغ تثمي  نز الرادة )
الػاقطة جخيرة مغ نػا جزايات ؼيتب إحالة الربهع عم  مثكرة التزايات  جعػى غيخ مػجدة )ويي 
الجعػى البي يتخي فيها البثقيض كام  وتػج  فيها البهرة(. أما إىا كانت جزثة مطاقب عميها مجة 

جدة أيذال وأن كانت جزثة مطاؾبا  تديج عم  ثالث سزػات فبثال إل  مثكرة التزح  جعػى غيخ مػ 
عميها مالثبذ مجة ثالث سزػات أو أق  فأن الجعػى تثال عم  مثكرة التزح  جعػى مػجدة أو 
غيخ مػجدة وححب ما  خا  قاضي البثقيض وححب أيرية القذيةل أما الرجال ة فأنها تثال  جعػى 

رة التزح. وأوجب الرخخا تجويغ مػجدة )ويي الجعػى البي ن يتخي فيها البثقيض كام ( إل  مثك
إفادة الربهع مغ قا  قاضي البثقيض أو الرثقض قا  اإلحالة وفذال  عغ ىلظ فقج أوجب الرخخا 
عم  قاضي البثقيض أن ي د  فػرا  في الرجال ات البي لع يقع فيها شمب مالبطػيس أو  خد الرال 

ع الدادر مالثبذ إن مطج أن يكبحب دون أن  بجح قخار ملحالب  إل  مثكرة التزحل ون  ز ح الثك
 الجرجة القصعية. 

إحالة الربهع الهارب عم  الرثكرة الرجبدة: إن حانت البي يتب عم  قاضي البثقيض فيها 
 إحالة الربهع إلجخاا مثاكرب  غيا يا  يي: 

إىا لع يثذخ الربهع أمام قاضي البثقيض أو الرثقض ولع  بحغ الؿبس عمي  رغع اسبز اى  .1
 شخ  اإلجبار عم  الثذػر الرزدػم عميها في القانػن. جريع 

 إىا كان الربهع قج ألقي الؿبس عمي ل إن أن  تركغ مغ ال خار مطج ىلظ.  .2
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 135فلىا تػفخت إحجى الثانت الرحكػرة أجازت الرادة )

لرجبدة إلجخاا مثاكرب  التدائية إحالة الربهع الهارب مغ قا  قاضي البثقيض إل  الرثكرة ا
 غيا يا ل إىا كانت األدلة الرثدمة تك ي لرثاكرب . 
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 الثانت البي ن يتػز إحالة الربهع فيها عم  الرثكرة الرجبدة إل  ملىن مغ جهة مطيزة: 
في يح  الثانت ورغع تػافخ األدلة ضج الربهع في التخائع الرزحػب إلي  ارتكا هال إن أن 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية لع يتيد لقاضي البثقيض إحالة 136ة )القانػن وبزز الراد
الربهع عم  الرثكرة الرجبدة إن مطج الثدػل عم  إىن مغ جهة مجبدة والثانت البي 

  -تحبػجب يحا اإلىن يي:
ن يتػز إحالة الربهع عم  الرثكرة الرجبدة إن ملىن رئيذ متمذ القذاا األعم  في  .1

راسة مأمغ الجولة الجارجي والجا ميل وجخائع ايانة الثكػمةل أو القخارات أو التخائع ال
الهيئات الزيا ية أو القػات الرحمثة أو شطار الجولة أو عمرها أو الجولة األجزاية أو 
الرزطرات الجولية أو رؤسائها أو مرةميها أو عمرها أو شطاريا الػشزي وكحلظ جريع التخائع 

   البي يطاقب عميها القانػن الطخاقي.الرختكبة  ارج الطخا
ن يتػز إحالة الربهع عم  الرثاكرة إن ملىن الػزيخ الحي  ببع ل  الرػضف الربهع أو  .2

وكي  الػزيخ الحي  ػل  الػزيخ اإلىن ملحالة الربهع وفي جريع التخائع البي  ختكاها 
ات الرطاقب عميها الرػضف في أثزاا تأد ب  لػضي ب  الخسرية أو محااهال عجى الرجال 

 والايانات الدادرة مرػجب .  1971لحزة  48مقانػن الرخور رقع 
ن يتػز إحالة الربهع عم  الرثاكع الرجبدة إن ملىن الرثكرة البي وقطت التخيرة أمامها  .3

أو أمام مكمف مججمة عامة تامع لهال وفي جخائع شهادة الدور واليريغ الكاىب واإل بار 
 عم  اإل بار أو اإلدنا مرطمػمات غيخ صثيثة. الكاىب أو اإلحتام 

يحا ويركغ الصطغ مقخار اإلىن ماإلحالة أو عجم  أمام مثكرة البرييد انتثادية  الل ثالثيغ 
 ػما  تاجأ مغ اليػم البالي لدجور ل ما لع يكغ الثكع ماإلحالة أو عجم  صادر مغ مثكرة البرييد 

 اتا . حيث ن يتػز الصطغ ؼي  ويكػن قخارا  م
 ما يتب أن يخبر  عمي  قخار اإلحالة: 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية فلن قخار اإلحالة يتب أن 131مغ نز الرادة )
 بذرغ انسع الةالثي لمربهعل صزاعب ل مث  إقامب ل عرخ ل التخيرة الرزحػبة إلي ل مكان وزمان 

زي عمي  واألدلة الربثدمةل تاريخ قخار اإلحالةل وقػعهال الرادة القانػنية الرزصبقة عميهال اسع الرت
 تػؾيع القاضي و بع الرثكرة. 

 الصطغ في قخارات قاضي البثقيض: 
/ية( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  قاضي البثقيض أن يجاخ 130أوجات الرادة )

الخكػى وانقذاا  اندعاا الطام مك  القخارات البي يدجريا مطج اننبهاا مغ البثقيضل ويي رفس
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الجعػى واإلفخاج عغ الربهع وإ الا سايم  وإحالة الربهع عم  الرثكرة الرجبدة وكحلظ قخارات 
 الؿبس والب بير وإشال  الحخاح مك الة او  جونها.

ويتػز الصطغ في يح  القخارات أمام مثكرة التزايات مد بها البرييدية؛ مغ قا  اندعاا الطام 
أو الرجعي مالثض الرجني أو الرحؤول مجنيا ل ويتب أن يقجم الصطغ  الل  أو الربهع أو الرخبكي

 ثالثيغ  ػما  تاجأ مغ اليػم البالي لباريخ صجور القخار الرصطػن م .
 

 اإلجخااات الربجحة ضج الربهع في التخائع الربطجدة
دمة تقذي اإلجخااات الالزمة لمبثقيض في ك  جخيرة  جعػى مز دمة وتثخر ورقة تهرة مز 

( مغ 132عغ ك  جخيرة  بهع  ها شجزل وتتخي مثاكرب  عغ ك  تهرة عم  حجا إن إن الرادة )
قانػن أصػل الرثاكرات التدائية جاات مثانت أوجات  ها أن تبجح اإلجخااات  جعػى واحجة عم  

  -الخغع مغ تطجد التخائع الرزحػبة إل  الربهعل ويح  الثانت يي:
ع عغ فط  واحجل كثالة مغ يصمض عيارا  ناريا  ؼيديب شجديغ في آن أون : إىا كانت التخائ

 واحج. 
ثانيا : إىا كانت التخائع الزاتتة عغ أفطال مختبصة  بطذها يترع  يزهرا غخض واحجل كثالة 

 الحار  الحي يقب  صاحب الجار ليقػم مطج ىلظ مالحخقة.
ن ح  عم  الرتزي عمي  ن ح  وأن ثالةا : إىا كانت التخائع مغ نػا واحج ووقطت مغ الربهع 

 كان ىلظ في أزمان مجبم ةل كرغ يحخ  ن ذ الخجز عجة مخات ولكغ في أزمان مجبم ة. 
رامطا : إىا كانت التخائع مغ نػا واحج ووقطت  الل سزة واحجة عم  متزي عميهع مبطجد غ 

ذخب عم  ثالث عم  شخط أن ن  ديج عجد يح  التخائع عم  ثالث في ك  دعػىل كرغ يطبجي مال
أشجام وفي أوقات مجبم ة ولكغ يح  انعبجااات وقطت  الل سزة واحجة أو كرغ يحخ  دار 

 عرخ ودار زيج ودار دمحم. 
وتطباخ التخائع مغ نػا واحج إىا كان مطاقب عميها  زػا واحج مغ الطقاب وبرقبذ  مادة 

أصمييغ أم شخكاال فلن  واحجة مغ قانػن واحجل يحا وإىا تطجد الربهرػن سػاا كان فاعميغ
اإلجخااات تبجح أيذا   جعػى واحجة وححب الب اصي  البي ىكخنايا ويػ ما تزز عمي  الرادة 

 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية.133)
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 / القػاعج انساسية في مخحمة الرثاكرة16مثاضخة 
 

البي تطباخ مغ يجذع البثقيض الزهائي أمام الرثكرة لرترػعة مغ القػاعج الطامة 
الجدائز البي تريد يح  الرخحمة مغ مخاح  الجعػى التدائيةل ويي تجبمف عغ مخحمة البثقيض 
ان بجائي مغ حيث الغخض مزهال فالهجف مغ الرثاكرة يػ تثخي الثؿيقة عغ شخيض األدلة 

يي  الثاسرة والقاشطة لكي يركغ الػصػل مغ  اللها إل  حض الجولة في الطقابل ويح  الجدائز
مرةامة ضرانات وضطها الرخخا في يح  الرخحمة مغ مخاح  الجعػىل لكي يصرئغ الرخبكي عمي  
والزاس جريطا  إل  صثة الثكع الحي  زبهي إلي  القذاال لحا فلن القانػن  ػجب أن تكػن جمحة 
الرثاكرة عمزيةل وأن تتخي الرثاكرة ش اي  وبثذػر الجدػمل وأن تبقيج الرثاكرة مثجود 

ػى الرصخوحة أمامهال وأن يتخي تجويغ جريع اإلجخااات البي ترت أثزاا الرثاكرة. ويحا ما الجع
 سزبزاول  تباعا:

 اون: عالنية جمحات الرثاكرة 
الجعػى التدائية يي دعػى وجاـيةل ي بخض فيها حذػر أشخافها كافة في الرخافطات البي 

فيها الرثاكرة عمزيةل ومرا نشظ ؼي  أن  تتخي أمام القذاة ويخبخط أن تكػن التمحة البي تتخي 
يركغ لتريع الجدػم مغ الثذػر وبػجػد الترهػر يثقض الرحاواة الػاقطة  يغ الرتزي عمي  
والربهع واألشخاف األ خى في الجعػى التدائية. كرا أن الغخض مغ ىلظ وضع القاضي تثت رقامة 

والطجل عزج إصجار أحكام ل وتبثقض الترهػر ؼيثخم عم  احبخام حض الجدػم واحبخام القانػن 
 الطالنية م بح أ ػاب قاعة الرثاكرة لمترهػر عامة. 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 152ورد الزز عم  عالنية جمحات الرثاكرة في الرادة )
التدائية الطخاقي إى ندت عم  أّن : ))يتب أن تكػن جمحات الرثاكرة عمزية...(( ويحا الزز 

/سامطا ( إى نز عم  19في الرادة ) 2005  الجسبػر الطخاقي الزافح لحزة تصايض لرا نز عمي
أّن : ))جمحات الرثاكرة عمزية إن إىا قخرت الرثكرة جطمها سخية((. ويقدج مطالنية الرثاكرة ) 
أن تطقج جمحات الرثاكرة عالنيةل أي أن تكػن قاعات الرثكرة البي تطقج فيها يح  التمحات 

يخ ترييد ليج   إليها مغ يخاا مغ يحا الترهػر لربامطة تمظ التمحات(. أي م بػحة لمترهػر مغ
عقج جمحة الرثاكرة في مكان يحبصيع أي فخد مغ الترهػر الج ػلل ون مخاا أن الطالنية تثقض 
الدالح الطام والدالح الجام في آن واحج إى تثقض الطالنية الةقة ماألحكام القذائية وتكحاها 

الترهػرل كرا تجعع اسبقالل القذاا الحي  ؤدي وضي ب  عمزا ل فذال  عغ أن احبخام الجدػم و 
الطالنية تجفع القاضي إل  تػ ي الجقة في عرم  وانلبدام مثكع القانػن والطجل وتجرأ عز  البثيد 
والبأثيخل أضف إل  ىلظ أن الطالنية تثقض يجف التداا التزائي في الخدا الطام وتزاي  الترهػر 
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ة مخاعاة القانػن وكيؽية احبخام . وتقم  الطالنية مغ حانت شهادة الدور نطخا  ألن إل  ضخور 
مخايجة الترهػر تجفع الخايج اإلنحان إل  تػ ي الجقة في اإلدنا مرا لجي  مغ مطمػماتل وقج 
تتحب الطالنية شايجا  لع تحرع شهادت  فيبقجم لمقذاا لإلدنا مرا لجي  مغ مطمػمات أدركها عغ 

 اقطة مث  الجعػى مرا ي يج في الػصػل لمثؿيقة.الػ 
ل إن أن الرخخا  خج عم  يحا األص  ومزح سمصة (1)إىا كان األص  يػ عالنية الرثاكرة

جط  جمحاتها سخية في حالة الرثافطة عم  الزطام الطام كرا لػ كان مػضػا الجعػى  بد  
ج الترهػر ضج الرخبكي عمي  ملسخار الجولة أو يجخ  في حال إجخائها مخك  عمزي مغ ـيا

والرثافطة عم  األ ال  الطامةل كرا لػ كانت الجعػى مقامة في جخيرة مغ التخائع الراسة 
مالخخفل كحلظ فلّن قانػن رعاية األحجاث نز عم  أن مثاكرة األحجاث تتخي مدػرة سخية فال 

مزية فلّن ىلظ يحبمدم يثذخيا سػى الثجث أو وكيم ل والحخية فيها وجػبي  فلىا أجخيت مدػرة ع
 نقس الثكع.

أن القانػن الطخاقي حدخ أسباب جط  الرثاكرة سخية محاايغ يرا مخاعاة األمغ الطام 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 152والرثافطة عم  اآلدابل ويػ ما جاات م  الرادة )

ا سخية ن يثذخيا غيخ ىوي الطخاقي عم  أّنُ : ))... ما لع تقخر الرثكرة أن تكػن كمها أو مطذه
الطالقة مالجعػى مخاعاة لألمغ أو الرثافطة عم  اآلداب ولها أن ترزع مغ حذػريا فئات مطيزة مغ 
الزاس((. جج خ مالحكخ أن اصصالحات األمغ الطام أو اآلداب البي عجيا الرخخا الطخاقي أسباما  

أنرا يي مدصمثات يطبخيها الغرػض تحبصيع الرثكرة انعبراد عميها في تقخيخ سخية الرثاكرةل 
لجرجة أنها لع تثط  مذػامط تثجد الرجى الحي تطر  ؼي  تمظ الردصمثاتل لحا فلّن تثج ج حانت 
سخية الرثاكرات أمخ في غاية األيرية كان عم  الرخخا أن  زبب  إلي  نسيرا وأن الرحألة تبطمض 

 مثحغ سيخ الطجالة.
أن يدجر قخار  حلظل وإىا كانت الرثكرة مخكمة مغ  إىا تقخر جط  الرثاكرة سخية ؼيتب

أكةخ مغ عذػ فال يك ي صجور القخار مغ رئيحها فقطل    يتب أن يدجر يحا القخار مغ الخئيذ 
وبرػافقة األعذاا اآل خيغل عم  أن  ايغ في القخار األسباب البي دعت الرثكرة إل  تقخيخ 

خار مغ رئيذ التمحة وحج  أو مقخار مغ الرثكرة سخيبهال وتبص  الرثاكرة إىا تقخرت الحخية مق
دون تطميم ل أما إعادة الرثاكرة إل  الطمزية مخة أ خى مطج انقذاا األسباب لتطمها سخية فلّن  

 يك ي أن يدجر القخار مغ رئيذ التمحة فقط. 
 ثانيا : قاعجة ش ػية إجخااات الرخافطة. 

                                                 

ليأخددددذ بسبدددددأ عمشيددددة السحاكسددددة ةذ نددددص فددددي السددددادة  5002لدددددشة  جدددداء الدسددددتؾر العراقددددي الحددددالي (1)
  /سابعًا( عمى جمدات السحاكسة عمشية ةال ةذ قررت السحكسة جعميا سرية. 96)
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إن إجخااات الرثاكرات تكػن ش ػية وم اد مغ القػاعج الطامة في الرثاكرات التزائية يي 
يح  القاعجة يي أن جريع إجخااات الرثاكرة  زبغي أن تكػن ش ػية فباجى ش اي  في حذػر 
الجدػم وشخح جريع الصمبات والجفػا. فالرثكرة ن يركزها أن تازي أحكامها عم  األورا  

الرثكرة أن تبػل  البثقيض في  والرثاضخ البي تع إجخاؤيا في البثقيض ان بجائيل فيزبغي عم 
الجعػى  ز حها فبحرع مغ جج ج أقػال الخهػد وتصخح لمرزاقخة أمام الجدػم ك  دلي  قجم في 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أنُ : )) ن 212الجعػىل لهحا ندت الرادة )
أو لع يخخ إلي  في التمحة ون يتػز لمرثكرة أن تحبزج في حكرها إل  دلي  لع يصخح لمرزاقخة 

إل  ورقة قجمها أحج الجدػم مغ دون أن يركغ ماقي الجدػم مغ انشالا عميهال وليذ لمقاضي 
 أن يثكع في الجعػى  زاا عم  عمر  الخجدي((. 

ش ػية الرثاكرة قاعجة جػيخية  بختب عم  مجال بها مصالن اإلجخااات الربجحةل ويزبغي 
الرخافطات والػجاـية فيهال فلىا كان القانػن  بصمب إجخاا الرخافطة مدػرة  الب خقة  يغ الخ ػية في

ش ػية وبرطز  أن وسائ  اإلثبات البي لها عالقة مالقذية الرطخوضة عم  الرثكرة تطخض 
لمرزاقخة الخ ػية وتقجيع اإلفادات والرالحطات مغ الجدػم أو الرخبخكيغ في إجخااات الجعػى 

ع ىلظ مغ وجػب  زاا الرثكرة قزاعبها في الثكع عم  عزاصخ اإلثبات مدػرة ش ػية وما يحببب
البي عخضت ونػقخت في الرخافطةل فلن ىلظ ن يطزي أن الرخافطة يتب أن تكػن وجاـية. ىلظ أن  
إىا كان األص  يػ ش ػية إجخااات الرثاكرةل إن أن القانػن قج أورد مطس انسبةزااات عم  ىلظ 

ال مطيزة أن تازي حكرها عم  ما ورد مالبثؿيقات ان بجائية مخخط تالوت  فأجاز لمرثكرة في أحػ 
عم  الجدػم وشخح  أمامهع لمرزاقخة مالتمحةل ومغ ىلظ أن لمرثكرة أن تقخر تالوة الخهادة 
البي أ جت في البثقيض ان بجائي أو في مثذخ جرع انسبجننت إىا تطحر سراا الخايج ألي ساب 

 .(1)مغ األسباب
 ةا: ضبط التمحة وإدارتها: ثال

مغ أج  الث اظ عم  ييبة الرثكرة وتػفيخ الهجوا الالزم لبركيزها مغ الؿيام  ػاجباتها فقج 
( مهرة ضبط التمحة وإدارتها 153أناط قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي في الرادة )

إ خاج مغ  خى وجػد  أو  خئيذ الرثكرةل ول  في ساي  تثقيض يحا الغخض أن يأمخ ملد ال أو 
عجم  ضخوريا  أو أن يرزع أي شجز مغ مغادرة الرثكرة؛ كالخايج الحي يتب عجم مغادرت  إن 
مطج سراا شهادات الخهػد اآل خيغ أو الجايخ الحي يكػن مغ الذخورة مقاؤ  في قاعجة الرثكرة. 

جدػم أم مغ كحلظ لخئيذ الرثكرة أن يأمخ مجخوج أي شجز مغ التمحة سػاا أكان مغ ال
الترهػر. إى أجاز القانػن حب  إ خاج الربهع عم  الخغع مغ أن  أوجب حذػر  في ك  جمحة 

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 945نص السادة ) (1)
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ولخئيذ الرثكرة أن يأمخ  حلظ إىا ما أ   الربهع  زطام الرثكرة وإىا ما امبزع عغ الجخوج فلن 
كع يدجر لمرثكرة أن تثكع عمي  فػرا  مالثبذ مجة أربع وعخخيغ ساعة أو مالغخامة. ويحا الث

 جرجة قصعية ون يتػز انعبخاض عمي . إن أن  يتػز لمرثكرة أو لمقاضي أن يد ح عغ الرثكػم 
عمي  إىا أ جى مطحرة تقامها الرثكرةل ؼيتػز لها أن تخجع عغ يحا الثكع مخخط أن  بع قا  انبهاا 

ك  وضع أو حخك  التمحة البي صجر فيها ىلظ الثكع. يحا ويطج إ الن  مذبط الرثاكرة وإدارتها 
تزافي انحبخام الالزم لمرثكرةل كالذثظ الطالي أو انسبهداا وانسبهتان واإلشارات البي ن تجل 

 عم  انحبخام أو غيخ ىلظ مغ يح  األوضاا.
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي إجازة 154فذال  عرا ما ىكخنا  فلن الرادة )

جدػم ووكالايع مغ انسبرخار أو انسبخسال في الكالم في أثزاا لمرثكرة ان ترزع أيا  مغ ال
الرخافطة مرا يكػن  ارج مػضػا الجعػى البي تزطخيال أو عزجما يكػن كالمهع إ الل  زطام 
التمحة أو كان في كالمهع ما يطج سبا  أو شطزا  مأحج الجدػم كالخهػد أو الجاخاا أو أي شجز 

ن يكػن ىلظ الكالم ضخوريا  إلثبات واقطة مطيزة تثباجها آ خ أجزاي عغ الجعػى. مخخط أن 
( مغ قانػن الطقػبات 436الجعػى أو ن ي أمخ مطيغ. وفي يحا الدجد ندت ال قخة )أ( مغ الرادة )

الطخاقي عم  أنُ : )) ن جخيرة ؼيرا يحزج  أحج الجدػم أو مغ  زػب عزهع إل  اآل خ ش ايا  أو 
اع  عغ حقػق  أمام الرثاكع وسمصات البثقيض أو الهيئات األ خى كبامة مغ قحف أو سب أثزاا دف

 وىلظ في حجود ما يقبذي  يحا الجفاا((.
 رامطا : تقيج الرثكرة مثجود الجعػى الرخفػعة أمامها: 

ن يتػز لمرثكرة التدائية أن ت د  في دعػى لع تخفع إليها مالصخ  القانػنيةل ويب خا عغ 
التدائية أمام الرثكرة الرجبدة يي وجػب تقيج الرثكرة مثجود  ىلظ قاعجة تثكع نطخ الجعػى 

الجعػى الرخفػعة أمامهال سػاا أكان ىلظ مغ حيث األشجام أم مغ حيث الػقائعل وعاخ عغ يح  
القاعجة مالقػل مأن الجعػى شجدية مالزحبة لألشجامل وعيزية مالزحبة لمػقائع. اى ندت عم  

نػن أصػل الرثاكرات التدائية إى جاا فيها: )) ن تتػز /أ( مغ قا155ىلظ صخاحة الرادة )
مثاكرة غيخ الربهع الحي أحي  عم  الرثاكرة((. ويبختب عم  يحا إن  إىا كان الربهع الحي حػكع 
يػ غيخ مغ اتجحت ضج  إجخااات البثقيض أو أؾيرت الجعػى التدائية عمي  فلن إجخااات الرثاكرة 

 لحي  از  عميها.تكػن ماشمة ويبص  مطها الثكع ا
في األحػال البي يطهخ لمرثكرة قا  أن ت د  في الجعػى الرخفػعة إليها أن يزاك أشجاصا  
آ خيغ غيخ الربهع أو الربهريغ لهع صمة مالتخيرة مد بهع فاعميغ أصمييغ أو شخكاا لع تخفع 

ثاليغ عميها الجعػى عميهع فأن لها أما أن تزطخ الجعػى مالزحبة إل  الربهع أو الربهريغ الر
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وتصمب مغ سمصات البثقض اتجاى اإلجخااات القانػنية ضج األشجام اآل خيغل أو أن تقخر إعادة 
 .(1)الجعػى  خمبها إل  سمصات البثقيض نسبكرال البثقيض فيها

  امحا : ماجأ تجويغ إجخااات الرثاكرة.
تب الرثكرة مأمخ ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  أن  جون كا167تزز الرادة )

الخئيذ جريع وقائع الرثاكرة في مثذخ التمحة ويػقط  مع ييئة الرثكرة. ويحا يطزي أن الرخخا 
 ػجب تثخيخ مثذخ تةات ؼي  جريع إجخااات الرثاكرة حيغ تزطقج جمحات الرثكرة لمزطخ في 

طج مجال ا  الجعػى التدائية ويبختب عم  عجم تثخيخ يحا الرثذخ مصالن اإلجخاااتل ألن ىلظ ي
 لزدػم القانػن البي تبصمب تجويغ إجخااات الرثاكرة. 

 
 سادسا : القػاعج الذخورية في الرثاكرة.

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 156: مزع تكاي  الربهع في أثزاا الرثاكرة: مزطت الرادة )1
أحذخ ويػ مقيج التدائية الطخاقي تكاي  الربهع مقيػد أو أغالل في أثزاا مثاكرب ل فلىا كان قج 

ح طا  وتأميزا  لطجم يخوب  ؼيتب أن ن  بق  كحلظ وأن تخفع القيػد واألغالل في أثزاا مثاكرب ل 
وتكرغ الطمة في مزع الرخخا ىلظ  زز صخيح في ضخورة تػفيخ القجر الالزم مغ الثخية ل  مرا 

تكاي  الربهع أو  يركز  مغ الجفاا عغ ن ح  وفي إفهام  مأن   خيا حب  تةات إدانب . إن مزع
تقييج  ماألغالل أو القيػد أمخ ن يتػز مجال ب  حب  إىا قام مرا  ؤدي إل  اإل الل  زطام التمحة 
أو إىا  الف أوامخ الرثكرةل وك  ما ترمك  الرثكرة في مة  يح  األحػال يػ أن تقخر إ خاج  مغ 

بهع غيخ جائد فلن لمرثكرة أن تبجح التمحة وتحبرخ في الرثاكرة مػيام  مؤقبا . وإىا كان تقييج الر
الػسائ  الالزمة لث ع األمغ في القاعة كأن تصمب تػفيخ الثخاسة الالزمة لث ع األمغ في جمحبها 

 مالقجر الحي تخا  ضخوريا . 
: جػاز إشال  سخاح الربهع مك الة أو  جونها: القػاعج واإلجخااات الرهرة األ خى في 2

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية البي أجازت 157ة )الرثاكرات ما ندت عمي  الراد
لمرثكرة أن تقخر إشال  سخاح الربهع الرػقػف مك الة أو  جونها في أي وقت في أثزاا نطخيا 
لمجعػىل والرثكرة ن تمتأ إل  يحا اإلجخاا إن إىا تيقزت مغ أن إشال  سخاح الربهع سػف لغ 

قذائي البي تتخي ل وجػاز إشال  سخاح الربهع مك الة أو  ؤدي إل  يخوب  ون يذخ مالبثقيض ال
 جونها في أي وقت ليذ مصمقا  في ك  التخائع. إى مزع القانػن إجخاا ىلظ إىا كان الربهع الرػقػف 
مبهرا  متخيرة مطاقب عميها ماإلعجام ولػ أن الرثاكع في الغالب ن ترارس حض إشال  الحخاح في 

يكغ مطاؾبا  عميها ماإلعجام وإىا كانت األدلة ثا بة ضج الربهع مارتكاب  التخائع الرهرة حب  إىا لع
                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية. 922الفقرة )ب( مؽ السادة ) (1)
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التخيرة أو أن التخيرة مغ التزايات الرهرة كبمظ البي يطاقب عميها القانػن مالحتغ الرؤبج أو 
 الرؤقت.
( مغ قانػن 158: إ خاج الربهع مغ التمحة: يزاك قاعجة أ خى ندت عميها الرادة )3

لتدائيةل يتب إتباعها في أثزاا الرثاكرة ويي عجم جػاز إمطاد الربهع عغ قاعة أصػل الرثاكرات ا
الرثاكرة في أثزاا نطخ الجعػى ألن مة  يحا األمخ يخك  اعبجاا عم  حق  في الجفاا عغ ن ح  
إى ي ػت عمي  فخصة مخاؾبة سيخ إجخااات البثقيض ومزاقخة الخهػد والربهريغ اآل خيغ وغيخ ىلظ 

ت. إن أن يح  القاعجة ليحت مصمقة إى أجازت الرادة الرحكػرة ن حها لمرثكرة أن تأمخ مغ اإلجخااا
مل خاج الربهع مغ قاعة الرثكرةل إىا وقع مز  ما يج   زطام الرثاكرة فقج يثاول الربهع إثارة 
انضصخاب في قاعة الرثكرة مانعبجاا عم  أشخاف الجعػى أو تهج جيع أو مقاشطبهع أو عجم 

  ألوامخ الرثكرة مالبدام  حجود مخكد  وحض دفاع ل وعزجئح يتػز لمرثكرة أن تأمخ مل خاج  امبةال
مغ التمحة وتحبرخ في إجخااات الرثاكرة مػيام  عم  أن ن تحبرخ يح  الثالة في حال زوال 
أسبا هال وعاخ الرخخا مالقػل:)) وتحبرخ اإلجخااات في يح  الثالة إل  أن يركغ الحيخ فيها 

ر ....((. فل خاج الربهع مغ جمحة الرثاكرة ن يكػن إن ل بخة ترميها ضخورة إعادة ضبط مثذػ 
الرثاكرة ويطاد الربهع مطج ىلظ أن كان قج كف عرا صجر مز  وأوجب القانػن عم  الرثكرة في 

 أن تصمع الربهع عم  ك  ما تع مغ إجخااات  الل مجة إ خاج  مغ جمحة الرثاكرة. 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 160أوجات ال قخة )أ( مغ نز الرادة ) : وؾف الرثاكرة:4

التدائية عم  الرثكرة أن تػؾف ال د  في الجعػى التدائية إىا كان ال د  فيها  بػؾف عم  
نبيتة ال د  في دعػى جدائية أ خىل أي أن تقخر البػؾف عغ انسبرخار في إجخااات الرثاكرة 

دائية األ خى البي  بػؾف عم  نبيتبها ال د  في الجعػى البي إل  أن  بقخر مديخ الجعػى الت
تبػل  نطخيال فلىا كانت الرثكرة تزطخ في دعػى اتهع فيها شجز مثيازة أمػال محخوقة فأنها 
يتب أن تػؾف مثاكرة يحا الربهع حب  يدجر حكع في دعػى الحخقة ألن  خااة الربهع في جخيرة 

جخيرة حيازة األمػال الرحخوقة. قج  بػؾف ال د  في الجعػى  الحخقة تؤدي إل   خااة الربهع في
التدائية عم  أمػر تكػن مغ ا بدام الرثاكع الرجنية كرثاكع الاجااة أو مثاكع األحػال 
الخجدية كلثبات زواج الرخأة في دعػى زنا الدوجةل أو إثبات عائجية الرال الرحخو  في جخائع 

حػال ن يكػن مرقجور الرثكرة التدائية ال د  في الجعػى الحخقة إل  مغ ا بمح ل ف ي يح  األ
التدائية الرقامة أمامها قا  أن يدجر الثكع مغ مثكرة األحػال الخجدية مدثة ؾيام الدوجية او 
مغ مثكرة الاجااة مطائجية أو عجم عائجية الرال إل  مغ ا بمح  وما عم  الرثكرة التدائية في 

وؾف الرثاكرة في الجعػى التدائية حب  يدجر حكع في األمػر البي مة  يح  األحػال إن أن تقخر 
 اعبخضبها. 
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: إجخااات القاضي الحمف: مغ القػاعج البي أجاز القانػن إتباعها ما ندت عمي  الرادة 5
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية البي أشارت إل  أنُ : )) في حالة نطخ الجعػى مغ 161)

اضي آ خ قا  إصجار القخار فيها فلن لمقاضي الجمف أن يحبزج في حكر  قا  قاضي وح  مثم  ق
إل  اإلجخااات والبثؿيقات البي قام  ها سم   أو أن يطيج تمظ اإلجخااات  ز ح ((. يح  القاعجة وأن 
كانت قج وردت عم  ساي  انسبةزاال إن أنها مقخرة لردمثة الجدػم ولمردمثة الطامة عم  حج 

البثؿيقات واإلجخااات البي قام  ها القاضي الحمف مقاػلة مغ الزاحية القانػنية  سػاا فلىا كانت
والرػضػعية واقبزع  ها القاضي الجمف ولع يطبخض عميها الجدػم أو يصماػا إعادتها أو إعادة 
مطذهال فميذ يزاك أي محػغ يرزع مغ انعبراد عميها أو إعادتها عم  الخغع مغ أن ىلظ سيؤدي 

الجعػى التدائية وتأ خ ححرها ويػ ما  بطارض مع الردمثة الطامة ومع مدمثة إل  إشالة 
 الجدػم. 
: تأجي  جمحات الرثاكرة: مػية تحهي  مهرة الرثكرة وأشخاف الجعػى في أداا واجباتهع 6

( 162في الجعػى وضران حقػقهع فقج أجاز قانػن أصػل الرثاكرات التدائية في الرادة )
ي  الرثاكرة مجة مزاسبة سػاا أكان ىلظ مغ تمقاا ن حها أم  زاا عم  شمب لمرثكرة أن تقخر تأج

أحج الجدػم فالغاية مغ تأجي  جمحات الرثاكرة يػ تػفيخ الػقت نتجاى اإلجخااات البثؿيؿية 
الالزمةل كبكميف أشجام آ خيغ  بقجيع ما لج هع مغ أورا  أو مطمػمات أو أشياا ت يج البثقيض 

  الرثكرة أو مػية إحذار األشياا الرذاػشة إل  قاعة الرثكرةل أو إعصاا القذائي الحي تتخي
ال خصة لمرثكرة لكي تزبق  إل  أي مكان إلجخاا الكخف أو البثقيض مرا يحاعج عم  كخف حؿيقة 
التخيرة أو لغخض إحذار الجايخ أو تطييغ  ايخ  في األمػر البي تثباج إل  رأي أو إل  غيخ ىلظ 

 بي تحاعج عم  كخف الثؿيقة. مغ اإلجخااات ال
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 / إجخااات البثقيض القذائي في الجعػى التدائية 17مثاضخة 
 

ترباز الرثاكرة في الجعػى غيخ الرػجدةل و اصة في جخائع التزايات والتزح الرهرة الرطاقب 
جخاااتها عميها مالثبذ مجة تديج عم  ثالث سزػات مصػل اإلجخااات وتطجديال فالرثكرة تاحل في إ

ما يركغ لمػصػل إل  الثؿيقة  خية الػقػا في  صأ مغ شأن  الثكع عم  إنحان  خيا ماإلدانة أو 
 تاخئة التاني الثؿيقي. 

إجخااات الرثاكرة في الجعػى غيخ الرػجدة مزها ما يتب اتجاى  قا  تػجي  البهرةل ومزها 
ااات سزبزاولها مالخخح تباعا  وعم  ما يتػز البخيث في اتجاى  إل  ما مطج تػجيههال ويح  اإلجخ 

 الزثػ اآلتي: 
أون : تحمح  اإلجخااات) حذػر أشخاف الجعػى وتجويغ يػية الربهع وتالوة قخار اإلحالة(: 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية إل  أن الرثاكرة في الجعػى غيخ 167أشار نز الرادة )
هريغ وعم  ماقي أشخاف الجعػى التدائية كررة  ييئة الرػجدة تاجأ مالرزاداة عم  الربهع أو الرب

اندعاا الطام أو الرخبكي والرجعي مالثض الرجني ومثامي الربهع والجاخاا وشهػد اإلثباتل إىا 
كانػا مامغيغ مالثذػر ثع تاجأ  بجويغ يػية الربهع في مثذخ التمحة ويتب تجويغ اسر  الثؿيقي 

 ومهزب  ومث  إقامب  ومػلج .  واسع أ ي  وجج  ولؿب  أن وجج وعرخ 
ثع ُ بم  قخار اإلحالةل عم  أن تخر  البالوة كافة الايانات البي  بذرزها لكي يكػن الربهع 
عم   يزة تامة عغ مػضػا مثاكرب . مطجيا تباشخ الرثكرة محراا الخهادات وفض تختيب مثجد 

رجعي مالثض الرجني إن وجج ثع قانػنا ل فباجأ محراا شهادة الرخبكي أو الرتزي عمي  وأقػال ال
تحبرع إل  شهػد اإلثبات كال  عم  ان خاد. ثع ُيدار إل  تالوة البقاريخ والكخػف والرثاضخ 
والرحبزجات األ خى وأيرية تالوتها مطج شهادات اإلثبات تكرغ في إشالا الربهع عم  كافة األدلة 

جعي مالثض الرجني ثع أقػال الرحؤول الربػافخة ضج . ثع تحبرع الرثكرة إل  شمبات الرخبكي والر
. إى تتخي الرثاكرة في الجعػى غيخ الرػجدة وفض إجخااات (1)مجنيا  عغ فط  الربهع واندعاا الطام

رسع القانػن كيؽية اتجاىيا كرا حجد تحمحمها الحي يتب عم  الرثكرة البقيج م  ويحا البحمح  
 ن يكػن ىلظ محألة كيؽية تتبهج م  الرثاكع.  يػ مرةامة دلي  تحبهجي م  الرثاكع التدائية حب 

ثانيا : سراا الخهادة أثزاا الرثاكرة: تخاع  قانػنا  أثزاا الرثاكرة القػاعج الطامة في 
ل كتػاز انسبطانة ماإلشارة الرطهػدة إن كان (2)الخهادة الرطرػل  ها في مخحمة البثقيض ان بجائي

خايج لخهادت  إىا كان عاجدا  عغ الكالمل أو انسبطانة الخايج أ خس أو أصعل أو جػاز كبامة ال
                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 934نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 945نص السادة ) (2)
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مربخجع عزج عجم تكمع الخايج  مغة الرثكرة مطج تثميف الربخجع اليريغ القانػنيةل ومع ىلظ فقج 
 زَّ القانػن الخهادة أثزاا الرثاكرة مقػاعج مطيزة لرا لمخهادة مغ أيرية مالغة في اإلثباتل فرغ 

ػن قزاعة الرثكرة ملدانة الربهع أو تاخِأت  وؼيرا يأتي شخح أليع القػاعج تبك –في الغالب  – اللها 
 الربطمقة مالخهادة أثزاا الرثاكرة: 

تختيب الخهادات: أوجب القانػن عم  الرثكرة عزجما تحرع الخهادات أن يكػن ىلظ  -1
  - بختيب مطيغ وكرا  مي:

  أون : شهادة الرخبكي. 
 . ثانيا : شهادة الرجعي الرجني

 ثالةا : شهػد اإلثبات عم  ان خاد. 
الحاب في يحا البختيب يػ إل خاد وقائع التخيرة مرغ تذخر مزها ومغ شايجيا ححب أيرية 
الخهادة أما الرخبكي ويػ الرتزي عمي  تكػن مطخفب  مالتخيرة وزمان ومكان ارتكا ها أفذ  مغ 

حب  يكػن ملمكان الرثكرة أن تريد  غيخ  مغ الخهػد فطمي  تكػن الخهادات واحجة مكرمة لأل خى 
ما إىا كانت يح  الخهادات سبزقز أو تديج ما ورد في شهادة الرخبكي أو الربذخر مغ التخيرةل 
وبرا أن الرخبكي أو الرجعي مالثض الرجني يع الربذخريغ مغ التخيرة ولهرا مدمثة في إثباتهال 

هادات اإلثباتل حب  تؿف الرثكرة عم  فلن انعبراد عم  أقػالهرا مثاجة إل  ما يطدزيا مغ ش
 مجى تصا ض أو تزاقس تمظ الخهادات مع ما ىكخ  الرخبكي أو الرجعي الرجني ملفادتيهرا.

أسمػب تجويغ الخهادة: عزج الاجا ماسبراا إفادة الخهػد ُيحأل ك  مزهع أسئمة تقميجية  -2
جدػم كالربهع والرخبكيل ثع عغ إسر  الةالثي ولؿب  ومهزب  وعرخ  ومث  إقامب  وعالقب  مال

ل (1)يثمف اليريغ القانػنية مثحب الجيانة البي يطبزقها مأن )يخهج مالدج  كم  ون يقػل إل  الثض(
 مطجيا ي حح الرتال لمخايج مأن ُ جلي مأقػال  ماألسمػب والمهتة البي  بكمع  ها عادة . 

ا كان الخايج يطاني مغ عمَّة الخهادة ش ايا : تكػن الخهادة في األص  ش ايا ل إن إى -3
ترزط  مغ الكالم ؼيركز  إى ىاك انسبطانة مالرثخراتل ؼيحرح ل  مكبامة شهادت  إن كان قادرا  عم  
الكبامة كحلظ لمخايج أن يحبطيغ مالرثخرات في التخائع البي تحبمدم ىلظ كان بالس. واألص  في 

 طب  أثزاا أدائها. الخهادة أن يحبخس  الخايج في شهادت  فال يتػز مقاش
مزاقخة الخايج: مطج فخاغ الخايج مغ اإلدنا مخهادت  لمرثكرة أن تزاقخ  وأن تطيج  -4

مزاقخب  ؼيرا أدل  م ل فبػج  إلي  ما تخا  مغ األسئمة لمبةات مغ الػقائع البي أورديا كرا يتػز 
جنيا  عغ فط  الربهع لالدعاا الطام وألشخاف الجعػى ويع الرخبكي والرجعي الرجني والرحؤول م

مزاقخة الخايج وتػجي  األسئمة الالزمة إلي  مباشخة إلضهار الثؿيقةل ونخى  –ووكالؤيع  –والربهع 
                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 935نص السادة ) (1)
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أضرغ  –كرا كان عمي  الزز قا  البطج    –أن تػجي  األسئمة إل  الخايج  ػاسصة الرثكرة 
 ة إل  الخايج مباشخة. لذبط التمحة وححغ انبطامها مغ الحراح ألشخاف الجعػى  بػجي  األسئم

إمطاد الخايج عغ قاعة الرثاكرة والرػاجهة  يغ الخهػد: لمرثكرة الثض في إمطاد  -5
الخايج عغ قاعة الرثاكرة أثزاا سراعها لخايج آ خل والثكرة مغ ىلظ الػقػف عم  صثة 

  في الخهادة وحب  ن  بأثخ الخايج الحي يأتي دور  مخهادة مغ سبق  أو ربرا  بطرج مغا خت
الخهادة أو يثاول ت زيجيا لحاب ما. عم  الخغع مغ أن األص  في الخهادة أن  ؤدي ك  شايج 

ل ويثد  ىلظ في حالة (1)شهادت  عم  ان خاد فلن لمرثكرة مػاجهة شايج مآ خ أثزاا أداا الخهادة
البذارب في الخهادات مغ أج  الػقػف عم  الثؿيقة وإزالة البزاقس  يغ الخهادات في ما 

 تذرزب  مغ مطمػمات مبذاربة. 
إدراك وقائع الخهادة مالثػاس: يتب أن تزدب الخهادة عم  وقائع التخيرة البي أدركها  -6

ل كخؤيب  لمقات  ويػ يدػب سالح ل أو سراع  لمربهع ويػ  ػج  (2)الخايج ملحجى حػاس  الجرذ
الربهعل أو لرح  ماليج سالح  عبارات الحب والقحف أو البهج جل أو شر  لخائثة الرججرات في حقيبة

الربهع فخطخ مثخارت  مطج ارتكام  جخيرة القب ل أو تحوق  لمرخخوب الحي قجم  الربهع لمرتزي عمي  
عزج الخظ في مكػنات ل أما الخهادة عم  الحراا مغ اآل خيغ أو  زاا  عم  شائطة دارت فهي ن 

 تقا  كجلي     تؤ ح عم  ساي  انسبئزاس.
هادة: يزاك حانت أجاز فيها القانػن لمرثكرة أن تكب ي  بالوة الخهادةل مزها تالوة الخ -7

أن لها أن تأمخ  بالوة الخهادة البي ساض وأن أدل   ها الخايج في مثذخ جرع األدلة أو أثزاا 
البثقيض ان بجائي أو أمامها أو أمام مثكرة جدائية أ خىل إىا إدع  الزحيان مأن  ن  بحكخ وقائع 

دثة البي يخهج فيها كمها أو مطذها. كرا لمرثكرة أن تبمػ شهادة الخايج إىا تبا زت شهادت  الثا
أمام الرثكرة مع أقػال  الحامقة وفي يح  الثالة تػج  الرثكرة عادة الحؤال لمخايج أيا  مغ أقػال  

الخهادة  يػ الدثيحل ولراىا يحا ان بالف كرا أن لمجدػم مزاقخة الخايج في أسباب الببا غ في
 . (3)أو أسباب إدعائ  الزحيان

وقج ن يثذخ الخايج رغع تامغ  وقج  بطحر سراا شهادت  إشالقا  محاب وفات  أو عتد  عغ 
الكالم أو محاب فقج  أليمية الخهادة كرا لػ أصيب مطاية عقميةل وقج ن يثذخ الخايج محاب تطحر 

رثكرة في يح  الثانت أن تقخر تالوة الخهادة تاميغ  لتهالة مث  إقامب  التج ج مطج ارتثال ل فمم

                                                 

 /ج( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 935نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 936نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 940نص السادة ) (3)
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البي ساض أن ادل   ها في مثذخ جرع األدلة أو أثزاا البثقيض ان بجائي أو أمام مثكرة جدائية 
 .(1)أ خى في ن ذ الجعػى وتطجيا مرةامة شهادة ُأد ت أمامها

جز حخية الرثكرة في انسبراا إل  الخهادات: لمرثكرة أن تحبرع شهادة أي ش -8
يثذخ أمامها ولػ مغ تمقاا ن ح  لإلدنا مرا لجي  مغ مطمػماتل كرا قج يطهخ لمرثكرة أثزاا 
الرثاكرة يزاك شهػدا  مغ الرهع انسبراا إليهع لمػصػل إل  الثؿيقة رغع عجم انسبراا 

 لخهادتهع في مخحمة البثقيض وعجم شماهع مغ أشخاف الجعػى. 
ذػر أمامها لبأدية شهادت ل مب  رأت أن في كحلظ لمرثكرة أن تكمف أي شجز مالث

ل لحا فلن الرثكرة غيخ مقيج مالخهػد الرحتميغ في إضبارة (2)شهادت  ما ي يج في كخف الثؿيقة
الجعػى أو مرا يصمب  الجدػم    لها الثخية الرصمقة في انسبراا إل  أي شايج تخى أن في 

 شهادت  ما ي يج الثؿيقة. 
الخايج: إىا اعبحر الخايج مرخض   أو مأي عحر آ خ تقام  الرثكرة انبقال الرثكرة إل   -9

عغ عجم إمكان  الثذػر ألداا الخهادةل كرا لػ كان في واجب رسري ويبطحر عمي  مغادرت ل جاز 
لمرثكرة أن تزبق  إل  مثم  وتحرع شهادت . غيخ أن عم  الرثكرة إمالغ الجدػم  حلظ ليثذخ 

أن  ػجهػا ما  خون  مغ األسئمة ويزاقخػا الخايج عرا جاا في  مغ  خغب وبػسط  الثذػرل ولهع
 شهادت  إىا كان ىلظ ضخوريا .

ولمرثكرة في مة  يح  الثالة وبجن  مغ أن تزبق  مكام  ييئبها أن ُتزيب أحج أعذائها لمؿيام 
ل   هحا اإلجخاال كرا لها أن تزيب قاضي البثقيض أو قاضي التزح في مزصقة الخايج لالسبراا إ

الخايج وإرسال مثذخ إل  الرثكرة. لبالفي حالة تقجيع األعحار غيخ الرخخوعة فأجاز القانػن 
لمرثكرة إىا تايغ لها مطج انبقالها أو انبقال القاضي إل  مث  الخايج عجم صثة الطحرل أن تثكع 

 .(3)عمي  مالطقػبة الرقخرة قانػنا  لالمبزاا عغ الثذػر أمام الرثكرة
خايج عغ الثذػر أو عغ حمف اليريغ أو عغ أداا الخهادة: أوجب القانػن امبزاا ال -10

عم  الخايج مطج تامغ  أن يثذخ في الدمان والركان الرثجد غ  ػرقة البكميف مالثذػرل فأداا 
الخهادة واجب عمي  فلىا لع يثذخ ؼبلمكان الرثكرة أن تطيج تكمي   مالثذػر أو أن تدجر أمخا  

إلحذار  أمامها وأداا الخهادة؛ والرثكرة ن تمتأ إل  إصجار أمخ الؿبس  مالؿبس عمي  وتػؾي  
عم  الخايج وتػؾي   عاةا  إن إىا كان عجم حذػر  مال عحر مخخوال وكان لثذػر  وأداا الخهادة 
أيرية في إيذاح الثؿيقة. أما إىا كانت شهادت  ن أيرية لها فال تمتأ الرثكرة عادة إل  يحا 

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 945نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 949نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 941السادة ) نص (3)
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ثكرة أن تثكع عم  الخايج الربجمف مال عحر مقاػل مالطقػبة الرقخرة قانػنا  عغ اإلجخاا. ولمر
ل أما إىا حذخ الخايج أمام الرثكرة قا   بام (1)جخيرة انمبزاا عغ الثذػر أمام الرثكرة

. فالغخض (2)الرثاكرة وأ جى عحرا  مقاػن  لبجم   جاز لمرثكرة أن تخجع عغ الثكع الدادر عمي 
إجبار الخايج عم  الثذػر وبثذػر  قا   بام الرثاكرة  زب ي الغخض مغ الطقػبة مغ الطقػبة 

 لحا أعص  القانػن لمرثكرة صالحية الخجػا عغ قخاريا. 
كحلظ قج يثذخ الخايج أمام الرثكرة لكز  يربزع عغ حمف اليريغل وقج  ؤدي اليريغ ولكز  

طس مطمػمات  عغ القذية. فلىا كان يربزع عغ أداا الخهادةل أو يربزع عغ اإلدنا مك  أو م
امبزاع  لطحر مخخوا فال محؤولية عمي  ون عقابل ويكػن الطحر مخخوعا  إىا كان الخايج  زبري 
إل  ديانة أو شائ ة ترزع تثميف اليريغل وقج يكػن امبزاع  عغ أداا الخهادة تز يحا  ألمخ القانػن 

ل أو إىا كان امبزاع  عغ أداا (3)سصة مهزب عزجما يرزط  مغ اإلدنا مرطمػمات حد  عميها  ػا
. وكحلظ يتػز لخجال الحمظ الج مػماسي وأزواجهع وأقاربهع (4)الخهادة لدمة القخامة أو الدوجية

الرقخبيغ انمبزاا عغ أداا الخهادة أمام الرثكرة لبربطهع مالثدانة. أما إىا كان امبزاع  مبطرجا  
عمي  مالطقػبة الرقخرة قانػنا ل وفي مة  يح  الثانت مغ  أو لحاب غيخ مخخوا فممرثكرة أن تثكع

الرركغ انسب ادة مغ شهادت  الرؤداة في مخحمة البثقيض ان بجائي أو أمام مثكرة جدائية أ خى 
. أجاز القانػن الصطغ ترييدا  في األحكام البي تدجريا (5)فببمػيا وتطج مرةامة الخهادة الرؤداة أمامها

ػد محاب امبزاعهع عغ الثذػر أو عغ حمف اليريغ أو عغ أداا الخهادةل الرثاكع عم  الخه
ويكػن الصطغ لجى مثكرة انسبئزاف انتثادية )مد بها البرييدية( إىا كانت تمظ األحكام صادرة 
مغ مثكرة التزحل ولجى مثكرة البرييد انتثادية إىا كانت صادرة مغ مثاكع التزايات وما يراثمها 

ئية الرخكدية ومثاكع األحجاث(ل إى يكب   في يح  الثالة ملرسال مثذخ التمحة )الرثاكع التزا
 .(6)وصػرة الثكع عم  الخايج وتكػن القخارات الدادرة مخأن الصطغ ماتة
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 سيؽ الظبية. الحظ قانؾن السحاماة وقانؾن ذوي ال (3)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية،  35نص السادة ) (4)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 943نص السادة ) (5)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 944نص السادة ) (6)
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 ثالةا : تطييغ الجاخاا.  
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي الزافح لمرثكرة تطييغ 166أجاز نز الرادة )

و أكةخ في الرحائ  البي يثباج إل  رأي وكرا لمرثكرة أن تقجر أتطام  مخك  مطقػل وتجفع  ايخا  أ
أتطام  مغ  ديزة الجولة. الجايخ البي تحبطيغ م  الرثكرة قج يكػن محت  في ججول الجاخاا 
ويتػز أن يكػن غيخ محت  في التجول ويتػز قانػنا  لمرثكرة أن تقخر إحذار الجايخ إل  قاعة 

ة لرزاقخة ؼيرا أ جا  مغ رأي والرثكرة غيخ ممدمة في تطييغ  ايخ أو أكةخ ألن القاضي يطج الرثكر
 ايخ الجاخاال وتتجر اإلشارة مأن األمػر البي تثباج الرثكرة إل   اخة فيها يي األمػر ال زية أو 

رادة الحامة. الطمرية كبثج ج أسباب الػفاة أو تثج ج نػا اآللة الرحبججمة في ارتكاب التخيرة أو ال
أمام  1964( لحزة  163والجايخ يثمف اليريغ قا  مباشخة عرم  مرػجب قانػن الجاخاا رقع )

 القذاا. 
 رامطا : اسبتػاب الربهع أثزاا الرثاكرة: 

تصاض ىات القػاعج الجاصة ماسبتػاب الربهع في مخحمة البثقيض ان بجائي عم  اسبتػام  
لمرثكرة أن تجون إفادة الربهع وتحبتػب  مخأن الػاقطة وما ضهخ أثزاا الرثاكرةل إى أجاز القانػن 

مخأنها مغ أدلةل ولها في ساي  كخف الثؿيقة أن تػج  إلي  ما تخا  مغ األسئمة قا  تػجي  البهرة 
. ومع ىلظ (1)أو مطجيا لكغ ليذ لها إجبار  عم  اإلجامةل كرا ن يطج امبزاع  عغ اإلجامة دليال  ضج 

بهع عغ اإلجامة عم  األسئمة الرػجهة إلي  أو كانت أجػبب  تجالف أو تبطارض مع إىا امبزع الر
. الثكرة مغ جط  القانػن (2)أقػال  الحامقة فممرثكرة أن تأمخ  بالوتها وتحرع تطقيب  عميها

لرخحمة انسبتػاب في الرثاكرة مطج اننبهاا مغ سراا شهادات اإلثبات وتالوة البقاريخ والكخػف 
جات يػ تركيغ الربهع مغ مزاقخة الخهػد ون ي ما ورد فيها وت زيجيا مرا لجي  مغ أدلة أو والرحبز

أن  ػضح مخخوعية ما صجر مز ل فمػ ىكخ الخهػد أن  ال اع  لتخيرة القب  فقج ُيقخ ولكز   ؤكج 
غ كػن فطم  كان أداا  لمػاجب أو دفاعا  عغ الز ذل كرا أن لمرثكرة أن تجون أسراا الخهػد الح 

 خى الربهع ضخورة سراا شهاداتهع وعم  الرثكرة اسبجعائهع لمخهادة إن إىا رأت أن شمب  في 
 ىلظ نػا مغ الرراشمة  هجف تأ يخ ححع الجعػى.

  امحا : الثتد انحبياشي عم  أمػال الربهع: 
الغخض ضران تز يح األحكام الدادرة مالبطػيس أو الخد البي تثكع  ها الرثكرة عم  

غ مارتكاب جزاية انعبجاا عم  األمػال الرزقػلة أو غيخ الرزقػلةل فقج أجاز القانػن الربهري
لمرثكرة أو لقاضي البثقيض الثتد عم  أمػال الربهع مارتكاب يحا الزػا مغ التخائع    جط  ىلظ 

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 946السادة ) ( نص1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 950نص السادة ) (2)
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لرزػ  وجػبيا  في مطس أنػاا التخائع ىلظ أن الربهع قج يطرج إل  تهخيب أمػال  عزج ارتكاب التخائع ا
عزها فيبطحر تز يح أحكام البطػيس أو الخد محاب عجم وجػد مال يطػد إل  الرثكػم عمي . وجط  

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية ل 183الرخخا يحا اإلجخاا جػازيا  مرػجب نز الرادة )
 فبخك األمخ لبقج خ قاضي البثقيض أو الرثكرة.
م  قاضي البثقيض أو الرثكرة إىا كان ال ط  الرحزج يحا وجط  الرخخا يحا اإلجخاا وجػبيا  ع

إل  الربهع يخك  إحجى التخائع الراسة مأمغ الجولة الجارجي أو الجا مي أو يخك  جخيرة واقطة 
عم  حقػ  أو أمػال الجولة وما يػ في حكرها قانػنا ل مرا في ىلظ األمػال الرطباخة مغ األمػال 

 لطام. الطامة أو الرجددة ألغخاض الز ع ا
 سادسا : القخارات البي تدجريا الرثكرة قا  تػجي  البهرة: 

مطج اننبهاا مغ اإلجخااات الربقجمة ويي تجويغ يػية الربهع وتالوة قخار اإلحالة وسراا 
شهادات اإلثبات وتالوة البقاريخ والرحبزجات والكخػف ثع انسبراا إل  إفادة الربهع واسبتػام  

اتا  أو نؽيا ل فأما أن تبػص  الرثكرة مغ  اللها إل  قزاعة مأن األدلة تبذح مالمح الجعػى إثب
تجعػ إل  الطغ مأن الربهع ارتكب التخيرة الرحزجة إلي ل أو الطكذ إى أن ما تػافخ مغ أدلة يك ي 

  -لالسبرخار ملجخااات الجعػىل لحا يكػن لمرثكرة مطج اتجاى ما تقجم مغ إجخااات أن تقخر ما يأتي:
تُ  الرثكرة مبزازن  عزها مرقبذ   رفس -1 الخكػى: إىا تزازل الرخبكي عغ شكػا ل أو َعجَّ

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل وكانت التخيرة مرا يتػز البدالح 150نز الرادة )
 .(1)عزها دون مػافقة الرثكرةل فلن عم  الرثكرة أن تقخر رفس الخكػى 

رثكرة مطج اتجاىيا اإلجخااات الالزمة أن األدلة ن تجعػ اإلفخاج عغ الربهع: إىا تايغ لم -2
ل وعرميا  ن يدار إل  اتجاى يحا (2)لمطغ مأن الربهع ارتكب التخيرة الرحزجة إلي  فبقخر اإلفخاج عز 

 القخار في قذايا التزايات إن مطج اسبكرال اإلجخااات البالية لبػجي  البهرة. 
الربػافخة مغ  الل اإلجخااات الرخار إليها آن ا  تجعػ إل   تػجي  البهرة: إىا كانت األدلة -3

الطغ مأن الربهع ارتكب جخيرة مغ ا بداصها الزطخ فيها فبػج  إلي  البهرة البي تخايا مزصبقة 
ل إى تػج  البهرة في (3)عميها ثع تقخؤيا عمي  وتػضثها ل  وتحأل  إن كان يطبخف  ها أو  زكخيا

يل أما في مثاكع التزايات والتزايات الرخكدية واألحجاث فيبع تػجيهها مثكرة التزح مغ قا  القاض

                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 959نص السادة ) (1)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 959نص السادة ) (2)
 . /ج( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي959نص السادة ) (3)
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مغ رئيذ الرثكرةل وعم  الرثكرة إعصاا الربهع ال خصة الالزمة لبهيئة دفاع ل ثع تحبرخ 
 . (1)إجخااات الرثاكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 954نص السادة ) (1)
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 سراا الصمبات( –/ ) تػجي  البهرة 18مثاضخة 
 اون . تػجي  البهرة

يقدج مالبهرةل إسزاد جخيرة أو جخائع مطيزة إل  مبهع مالػرقة البي تثخريا الرثكرةل أن دلت 
البثؿيقات ان بجائية والقذائية عم  ارتكاب تمظ التخيرة أو التخائع أو تػفخ مطس األدلة في 

ي الرثاضخة . البهرة ن تػج  إل  الربهع إن مطج أن تبجح الرثكرة اإلجخااات البي ىكخنايا ف(1)ىلظ
الحامقة أي مطج تالوة قخار اإلحالة وانسبراا إل  شهادات الخهػد وتالوة البقاريخ والكخػفات 
والرحبزجات وسراا إفادة الربهعل ويتب أن تثخر  ػرقة البهرة وتػج  مغ قا  قاضي التزح أو 

جاريا رئيذ مثكرة التزايات ححب األحػال ويتب أن تبذرغ في ك  األحػال عم  اسع مغ إص
ووضي ب  وتػؾيط ل عالوة عم   يانات أ خى اشبخط القانػن أن تبذرزها ورقة البهرة. ويح  

 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية.187الايانات ندت عميها الرادة )
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  القاعجة 188يحا وندت ال قخة )أ( مغ الرادة )

ةل ويي تػجي  تهرة واحجة عغ ك  جخيرة أسزجت إل  شجز مطيغل ويحا الطامة في تػجي  البهر
يطزي أن  إىا كان الخجز مبهرا  مأكةخ مغ جخيرة ؼيتب أن تػج  إلي  تهرة عغ ك  جخيرة مغ 

 .(2)يح  التخائعل وأن تزطخ فيها كال عم  حجة
 سثب البهرة وتطج مها: 

عة  ها الجعػى فهي ليحت مقيجة إىا كانت الرثكرة مقيجة مالػقائع واألشجام الرخفػ 
مالػصف القانػني الحي أعصا  قذاا البثقيض لهح  الػقائع في قخار اإلحالةل ألن مغ واجب 
الرثكرة أن تطصي الػقائع وص ها القانػني الدثيحل كحلظ لمرثكرة أن تطجل الػصف القانػني 

رحزجة إل  الربهع أشج في لمبهرة مع إمقائها عم  الػقائعل فقج  بايغ لمرثكرة أن التخيرة ال
عقػببها مغ تمظ البي وجهت إلي  البهرة عزهال وربرا كانت تجبمف في الػصف ف ي يح  الثالة 

ل عم  أن ُتحاب (3)عم  الرثكرة أن تقخر سثب البهرة وتػجي  تهرة جج جة تثاكر  عزها
جج جة أن ُتَزبِّ   الرثكرة قخاريا في ىلظ. وعم  الرثكرة إىا ما قخرت سثب البهرة وتػجي  تهرة

الربهع إل  ك  تغييخ أو تطج  ل مع مزث  مهمة مزاسبة لبقجيع دفاع  عغ البهرة التج جة إىا شمب 
 .(5)ل ويبختب عم  القخار محثب البهرة األثخ ن ح  الربختب عم  الثكع مالاخااة مزها(4)ىلظ

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 100 -/أ105نرؾص السؾاد ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 955الفقرة )ىد( مؽ نص السادة ) (2)
 سحاكسات الجزائية العراقي.  /أ( مؽ قانؾن أصؾل ال960نص السادة ) (3)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 960نص السادة ) (4)
 /ج( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 960نص السادة ) (5)
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سخقة مقخنة مقب  ثع أما إىا وجهت البهرة عغ جخيرة مخكبة مغ عجة أفطالل ومةالها جخيرة 
ضهخ أن الربهع ارتكب جخيرة محيصة مغ التخائع الركػنة لها فبرذي الرثكرة في مثاكرب  عزها 

 .(1)وتدجر حكرا  فيها دون حاجة لبػجي  تهرة جج جة
كحلظ الثال إىا ضهخ أن الربهع ارتكب جخيرة صغخى مالزطخ إل  التخيرة البي وجهت البهرة 

البهرة إل  الربهع نرتكام  جخيرة قب  عرج ؼيطهخ أن الربهع قج ارتكب عزهال ومةالها أن تػج  
التخيرة دون قدج وإن أحكام جخيرة القب  الجصأ يي البي تزصاض عم  وقائع الجعػى فبرذي 
الرثكرة في مثاكرب ل وتدجر حكرا  فيها دون الثاجة لبػجي  تهرة جج جة إلي ل وُيطج الخخوا في 

ج يثد  مالبهرة سهػا  أو  صأ ماديل فلىا كان الحهػ والجصأ الرادي التخيرة جخيرة صغخى. ق
الثاص  لع يجخج الػاقطة عغ وص ها القانػني ون  ؤثخ في دفاا الربهع عزها فال يج  ىلظ مالبهرة 

 الرػجهة فال مػجب لحثاها أو تطج مها.  
  ما  بختب عم  تػجي  البهرة: 

اكرب  عزها وإصجار الثكع الالزم ححبرا تبػص  إلي   بختب عم  تػجي  البهرة إل  الربهع مث
( 188الرثكرةل أما في حالة تػجي  عجة تهع لمربهع ؼيتب مرقبذ  ال قخة )ية( مغ نز الرادة )

مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية أن تتخي مثاكرة الربهع عغ ك  تهرة مغ يح  البهع وتقخر 
مغ قانػن الطقػبات فلىا كانت التخائع مختبصة مطذها  (143ل 142مديخ  عزها. وشبقا  لمرادتيغ )

مع مطس ارتباشا  ن يقا  البتدئة فأن الرثكرة تثكع عمي  مالطقػبة الرقخرة لك  جخيرة وتأمخ  بز يح 
الطقػبة األشج دون سػايا والبجا يخ انحبخازية الرقخرة مثكع القانػن أو الرثكػم  ها مالزحبة لمتخائع 

 األ خى. 
ا لع تكغ التخائع مختبصة مع مطذها ون يترع  يزها وحجة الغخضل فبثكع عم  الربهع أما إى

مالطقػبة الرقخر لك  مزها وتز ح جريع الطقػبات عمي  مالبطاقب عم  أن ن  ديج مترػا مجة الحتغ 
أو الثبذ البي تز ح مثق  أو مترػا مجد الحتغ والثبذ مطا  عم   رذ وعخخيغ سزةل وقج 

كرة أن التخيرة الرحزجة إل  الربهع أشج عقػبة مغ التخيرة البي وجهت إلي  البهرة  بايغ لمرث
عزها أو كانت تجبمف عزها في الػصفل ف ي مة  يح  األحػال عم  الرثكرة أن تقخر سثب 

 .(2)البهرة وتػجي  تهرة تثاكر  عزها

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 969نص السادة ) (1)
 ؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. ( م960الفقرة )أ( مؽ نص السادة ) (2)
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لي  أشج عقػبة يحا وأن قخار سثب البهرة عم  أساس أن التخيرة البي أسزجتها الرثكرة إ
مغ التخيرة البي وجهت إلي  البهرة عزها أو كانت تجبمف عزها في الػصف  ختب ن ذ األثخ عغ 

 .(1)الثكع مالاخااة مزها
 ثانيا : إجخااات الرثاكرة مطج تػجي  البهرة )سراا الصمباتل الرجاولة(: 
رة البي تػافخت األدلة مطج أن تػج  الرثكرة إل  الربهع البهرة البي تخايا مزصبقة عم  التخي

مأن الربهع قج ارتكاهال عميها أن تقخأ عم  الربهع ما حخرت  في ورقة البهرة وتػضح ل  ما يثباج 
إل  تػضيح ثع تاجأ اإلجخااات مطج ىلظ محؤال الربهع عرا إىا كان يطبخف مرا أسزج إلي  في البهرة 

  -أو  زكخ ل وتجبمف اإلجخااات في الثالبيغ:
خاف الربهع مالبهرة الرػجهة إلي  وأن الرثكرة اقبزطت مدثة اعبخاف  وبأن  في حالة اعب .1

يقجر نبائت  فأن عم  الرثكرة أن تحبربع إل  دفاع  مز  أو مغ وكيم  ثع تدجر حكرها 
في الجعػى مغ دون حاجة إل  أدلة أ خىل فميذ يزاك حاجة إل  سراا شهادات جج جة 

 .(2)أو شمب  اخاا أو تالوة البقاريخ
والرثكرة ن يتػز لها أن تقبزع ماعبخاف الربهع مطج تػجي  البهرة إلي  إن إىا اعبقجت مأن  
مالظ لقػا  الطقمية ومجرك لرا اعبخف م ل وأن  سيثرم  الرحؤولية التزائية والرجنية عغ الػاقطة 

قجريا مثكرة البي اعبخف  هال وحالة الربهع يح  كػن  يقجر نبائج اعبخاف  أم ن محألة مػضػعية ت
 الرػضػا. 

أما في حالة إنكار الربهع لمبهرة الرػجهة إلي  أو لع  اج دفاعا  عغ ن ح  أو أن  شمب  .2
مثاكرب  أو أن الرثكرة رأت اعبخاف  مخػب أو أن  ن يقجر نبائت ل أو أن التخيرة البي 

رة يثاكع عزها مطاقب عميها ماإلعجامل فلن عم  الرثكرة أن تتخي مثاكرب  عغ البه
. ؼيركغ لها إحذار الخهػد الحامقيغ أو الجاخاا أو أن تقػم مصمب شايج (3)الرػجهة إلي 

جج ج أو أن تطيغ  ايخا  آ خ أو أن تصمب ما شاا مغ األضا يخ أو األورا  البي لها عالقة 
مالجعػى. ولمرثكرة أن تحبػضح مغ الربهع عغ الرطمػمات البي تخى أنها مثاجة إل  

ن الربهع قج شمب سراا شهػد دفاا عز  فطم  الرثكرة إحذاريع تػضيحل وإىا كا
وانسبراا إل  شهاداتهع وكحلظ إىا ما شمب أدلة أ خى لز ي البهرة عز  كصمب تطييغ 
 ايخ أو غيخ ىلظل إن أن الرثكرة وأن كانت ممدمة  بماية شمب الربهع مانسبراا إل  

ضرانا  لثق  في الجفاا عغ ن ح ل إن أن  شهادة شهػد الجفاا واألدلة األ خى البي يصماها
                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 960الفقرة )جد( مؽ نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 959الفقرة )د( مؽ نص السادة ) (2)
 لجزائية العراقي. ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات ا959الفقرة )د( مؽ نص السادة ) (3)
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ىلظ يدبح غيخ ممدم لمرثكرة عزجما تخى أن الصمب  بطحر تز يح  أو أن  يقدج م  متخد 
 تأ يخ ححع الجعػى أو تأ يخ تز يح اإلجخااات أو الطاث  ػقت الرثكرة ومثاولة تذميمها. 

دعاا الطامل عميها أن مطج أن تحبرع الرثكرة إل  تطقيب الجدػم وشمباتهع وشمبات ان
تحبرع إل  دفاا الربهعل إى أن عجم ؾيامها  حلظ  ؤدي إل  مصالن اإلجخااات والثكع الدادر فيهال 
ودفاا الربهع قج يكػن مباشخة  ز ح  أو قج يكػن  ػساشة وكي  يثذخ  الربهعل أو تزبجم  الرثكرة 

ثاميا  لمجفاا عز ل وي بخض أن  بم  في أثزاا مثاكرة الربهع في جزاية إىا كان الربهع لع  ؤك  م
الجفاا مغ الربهع أو وكيم  وتقجم نحجة تثخيخية مز  لث طها في اضبارة الجعػىل ويتب انسبراا 
إل  دفاا الربهع وأن كان مصػن  ما دام مػضػا الجعػى يحبمدم ىلظ. كرا اوجب القانػن عم  

 .(1)ب أن يكػن الربهع آ خ مغ  بكمعضخورة ضران حض الربهع في الجفاا وتأميزا  ل  فقج أوج
 ثالةا : القخارات البي تدجر في الجعػى غيخ الرػجدة مطج تػجي  البهرة: 

 –قاضي التزح  –مطج رفع التمحة تجبمي الرثكرة لمرجاولة الحخية وشايطي أن القاضي ال خد 
ضخيغل أما الرجاولة ن  زحثب لمرجاولة    يدجر حكر  مطج مخاجطة اإلضبارة  ز ح  مطيجا  عغ الثا

فهي قاصخة عم  الرثاكع الركػنة مغ ييئات ويي التزايات والتزايات الرخكدية واألحجاث إىا نطخت 
في جزايةل والغاية مغ جط  الرجاولة سخية يػ لغخض فحح الرتال أمام الهيئة مل جاا آراايع 

لقاعة ن حها البي أجخيت فيها مثخية مخأن األدلة والقخار والطقػبةل ومغ الرركغ إجخاا الرجاولة ما
الرثاكرة مطج إ الئها مغ الثاضخيغ مرا فيهع أشخاف الجعػىل ولمرثكرة أيذا  أن تزبق  إل  غخفة 
أ خىل كرا أن لمرثكرة أن تدجر حكرها في التمحة ن حها ولها أن ُتطيَِّغ مػعجا  قخيبا  إلصجار . 

 كرة فهي: أما القخارات البي لمرثكرة إصجاريا مطج  بام الرثا
_ حكع اإلدانة وحكع الطقػبة: إىا اقبزطت الرثكرة مطج إجخاا الرثاكرة عم  الػج  الربقجم 1

أن الربهع ارتكب فطال  ما اتهع م  وإن األدلة عم  ثاػت ارتكام  لمتخيرة جازمة تدجر حكرها 
 .(2)ملدانب  وت خض عمي  الطقػبة الرزاسبة

أن الربهع لع  ختكب ما اتهع م  وىلظ ننطجام األدلة حكع الاخااة: إىا اقبزطت الرثكرة  -2
ضج  تراما  أو إىا وججت أن ال ط  الرحزج إلي  ن يقع تثت أي نز عقا ي سػاا في قانػن 
الطقػبات أو أي قانػن عقا ي آ خل ف ي ياتيغ الثالبيغ تدجر حكرها  اخاات  مغ البهرة الرػجهة 

 .(3)إلي 

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 959الفقرة )ىد( مؽ نص السادة ) (1)
 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 955نص السادة ) (2)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 955نص السادة ) (3)
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ج: إىا تايغ لمرثكرة أن األدلة ن تك ي إلدانة الربهعل كرا لػ قخار إلغاا البهرة واإلفخا -3
كانت األدلة الربػافخة تثر  مطز  الطغ أو الخظ مالربهعل غيخ أن يحا الطغ ن يد  إل  مخحمة 

. والقخار مللغاا البهرة (1)اليقيغ مارتكام  لمتخيرةل فبدجر عزجيا قخارا  مللغاا البهرة واإلفخاج عز 
الربهع ليذ ماتا ل    يػ في مخحمة وسط  يغ اإلدانة والاخااةل ىلظ أن الربهع  بق  واإلفخاج عغ 

ُمطخضا  نحبرال اتجاى اإلجخااات مثق  ُمتجدا  إىا ضهخت أدلة جج جة  الل مجة سزة مغ تاريخ 
 صجور القخارل مطجيا يكػن لقخار اإلفخاج ص ة الابات وكأن  حكع مالاخااة.

إىا تايغ لمرثكرة مطج تػجيهها البهرة وإجخاايا الرثاكرة أن  حكع مطجم الرحؤولية: -4
الربهع غيخ محؤول قانػنا  عغ فطم ل كأن يكػن ُمكخيا  عم  ارتكاب التخيرة فبدجر حكرها مطجم 

ل ومةالها (2)محؤوليب  عم  أن ُتحاب قخاريا  حلظ مع اتجاى البجا يخ البي  زز عميها القانػن 
ة لألمخاض الطقميةالػضع تثت الثخاسة في إحج ل أو (3)ى الرؤسحات الدثية الثكػمية الُرطجَّ

 .(4)تحمير  إل  أحج ىوي  لقاا ضران لاحل الطزاية الػاجبة ل 
قخار إ الا الحاي : عم  الرثكرة أن ُتمثض قخاريا  اخااة الربهع أو اإلفخاج عز  أو رفس  -5

  الربهع الرػقػف مالع يكغ مػقػفا  الخكػى ضج  أو عجم محؤوليب  مقخار آ خ  بذرغ إ الا ساي
ل مع اإلشارة إل  أن القخار مل الا الحاي  ن يخر  حالة القخار مطجم (5)أو محتػنا  عغ قذية أ خى 

الرحؤولية إلصامة الربهع مرخض عقمي إىا قخرت الرثكرة اتجاى تجا يخ الثراية مثق  كبحمير  إل  
ة لألمخاض الطقمية. أحج مغ ىوي  أو وضط  تثت الثخاسة في إحجى ا  لرؤسحات الدثية الُرطجَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  /ج( مؽ قانؾن 955نص السادة ) (1)
 /د( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 955نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 510نص السادة ) (3)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 515و  519نص السادتيؽ ) (4)
 مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  /ىد(955نص السادة ) (5)
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 / الثكع وشخوش  في الجعػى التدائية 19مثاضخة 
 

يقدج مالثكع الخأي الحي تزبهي إلي  الرثكرة في الرػضػا الربحػط أمامهال أو يػ نصض 
 نزم وعمزي يدجر مغ القاضي ؼيرا ي د  م  في  دػمة مصخوحة عمي  أو في نداا  هال ويقدج
مالثكع في نصا  الجعػى التدائية القخار الحي تدجر  الرثكرة في جمحة الرثاكرة مخأن  خااة 

 الربهع مغ البهرة الرزحػبة إلي  أو إدانب  عزها مع تطييغ الطقػبة الرقخرة مثق . 
 أن يدجر الثكع مطج مجاولة قانػنية:  -1

ك  مزهع تصايقا  سميرا  لمقانػن  يقدج مالرجاولة تبادل آراا أعذاا ييئة الرثكرة ؼيرا  خا 
عم  وقائع الجعػى ومزاقخة يح  اآلراا لمػصػل إل  حكع عادل في الجعػىل وياجو مغ ىلظ إن 
متال الرجاولة يكػن عزجما تكػن الرثكرة مخكمة مغ عجة قذاة كرثكرة التزايات أو مثكرة 

فلن القاضي  جرس القذية  البرييدل أما إىا كانت الرثكرة مخكمة مغ قاض واحج كرثكرة التزح
مر خد  ويدجر حكر  فيها مغ دون مجاولة مع أحج. ولمرجاولة قػاعجيا البي يتب مخاعاتها لكي 
تكػن مجاولة قانػنيةل ومغ يح  القػاعج أن الرجاولة تاجأ مطج ق   ماب الرخافطة في الجعػى فهي تبع 

ف  الجدػم دفاعهعل فبزقصع صمة مطج أن تكػن الرثكرة نطخت الجعػى عم  الػج  الدثيح واسبػ 
الجدػم في الجعػى ولع  اِض لهع اتدال إن مالقجر الحي تدخح م  الرثكرةل لحلظ ن يتػز 
لمرثكرة عزج إعالن الرجاولة سراا أحج الجدػم أو قاػل محكخات إن إىا ارتأت إمكانية ضع أورا  

ح فبح ماب الرخافطة متجدا  نشالا أو قاػل محكخات مطج إق ال ماب الرخافطةل إن أن عميها عزجئ
 .(1)الجدػم عميها ومزاقخبهع مخأنها

 زبغي أن تكػن الرجاولة  يغ قذاة الرثكرة متبرطيغل إى تبص  إىا حدمت في غياب أحجيع 
حب  وأن كان الباقػن يرةمػن أغماية الهيئةل كرا ن يتػز أن يخبخك فيها غيخ القذاة الح غ 

الثكع ماشال ل فلىا تغيخ أحج القذاة الح غ جخت الرخافطة أمامهع لحاب ما سرطػا الرخافطة وإن كان 
( مغ 161كالػفاة أو الزق  أو اإلحالة عم  البقاعجل فأن الرخخا الطخاقي ىيب ماتتا  ندت الرادة )

قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  أنُ : )) إىا نطخ الجعػى قاض وح  مثم  قاضي آ خ قا  
فيها فلن لمقاضي الجمف أن يحبزج في حكر  إل  اإلجخااات والبثؿيقات البي قام  ها  إصجار القخار

سم   أو أن يطيج تمظ اإلجخااات((. وإىا كان ىلظ يركغ تاخيخ  عم  أساس أن   بيح لمرثكرة فخصة 
إنتاز القذايا محخعةل إن أن  قج سمب اشرئزان الربهع إل  الثكع الحي تدجر  الرثكرة في يح  

ثالة لكػن القاضي الحي يدجر الثكع ليذ يػ الحي حذخ الرخافطة وسرع الجفاال كرا أن  ال

                                                 

 مؽ قانؾن السرافعات السدنية.  924نص السادة  (1)
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 بطارض مع ماجأ ش ػية الرثاكرة الحي يخبخط ؼيرغ ي د  في الجعػى أن يكػن قج أشمع  ز ح  
 عم  كافة أدلبها.

ئية /أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدا223الرجاولة تتخي مدػرة سخيةل إى ندت الرادة )
عم  أنُ : )) تجبمي الرثكرة لػضع صيغة الثكع أو القخار في التمحة الرطيزة إلصجار  وبطج ال خاغ 
مغ وضط  تحبأنف التمحة عمزا  وتبمي صيغب  عم  الربهع أو ي هع مذرػن ((. والرجاولة الحخية 

ضخيغل يركغ أن تبع في مكان مجدز لهحا الغخض أو ن ذ قاعة التمحة مخخط إ الئها مغ الثا
ويػ ما يثد  عادة في الرحائ  الػاضثة البي ن تثبر  الجالف ون تجعػ إل  مزاقخات شػيمة. 
أما الثكرة مغ جط  الرجاولة سخية فهػ لغخض تركيغ القذاة مغ إ جاا آرائهع مثخية تامة ن 

خأي  يغ يثجيا الجػف مغ تػجي  المػم إليهع فرا ارتأو ل فذال  عغ أن مطخفة الترهػر ما بالف ال
القذاة مغ شأن  إضطاف ييبة الرثكرة وإضطاف قػة أحكامها في ن ػس األفخاد. وفي حالة تجمف 
شخط الحخية في الرجاولة فلن الثكع الدادر  زاا عميها  بص ل ويقع يحا البصالن أيذا  في الثانت 

 البي ت خي فيها الرجاولة قا  الزصض مالثكع.
كةخيبها ويكػن لمطذػ الرجالف في الهيئة أن يخخح رأي  تدجر األحكام مات ا  اآلراا أو أ

ل إن أن  (1)مدػرة تثخيخية فيجون أسباب مجال ب  وتث ع في اضبارة الجعػى ون تطص  صػر مزها
 زبغي عم  الطذػ الحي يجالف الثكع ماإلدانة أن يخبخك في إ جاا الخأي في الطقػبة الرزاسبة 

 .(2)نةلمتخيرة البي صجر فيها قخار اإلدا
 الزصض مالثكع في جمحة عمزية:  -2

يقدج مالزصض مالثكعل تالوت  ش هيا  مالتمحة ويكػن ىلظ  بالوة مزصػقة مع أسبام ل والزصض 
مالثكع شخط لػجػد  إى ن يطج الثكع قج صجر مانبهاا الرجاولة    مغ لثطة الزصض م  حب  وأن 

أن لك  قاض أن يطجل عغ رأي  ويصمب إعادة  كان قج تع تثخيخ  وإمذاؤ  مال ط ل ويزازي عم  ىلظ
الرزاقخة مع زمالئ  في أية لثطة قا  الزصض م  كرا أن  إىا تػفي أحج القذاة أو زالت ص ب  وبطج 

 إترام الرجاولة وجب فبح ماب الرخافطة وإعادة اإلجخااات أمام ييئة جج جة.
ػى قج نطخت في جمحة الزصض مالثكع يتب أن يكػن في جمحة عمزية حب  وأن كانت الجع

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية. ويدبح الثكع 223سخيةل ويػ ما ندت عمي  الرادة )
حقا  لمجدػمل فال يتػز لمرثكرة أن تطجل عز  أو تطيج الزطخ ؼي  إن  زاا عم  الصطغ ؼي  مالصخ  

قخر  قانػن أصػل الرقخرة في القانػنل أو مصخيض تدثيح األ صاا الرادية وبالخك  الحي 
( مز  والبي ندت عم  أنُ : )) ن يتػز لمرثكرة أن 225الرثاكرات التدائية في نز الرادة )

                                                 

 /ب مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 551نص السادة  (1)
 /جد مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 551نص السادة  (2)
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تخجع عغ الثكع أو القخار الحي أصجرت  أو تغيخ أو تاجل ؼي  إن لبدثيح  صأ مادي عم  أن  جون 
 ىلظ حاشية ل  ويطباخ جداا  مز ((. 
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 /  شخ  الصطغ الطادية )انعبخاض عم  الثكع الػيا ي( 20مثاضخة 
 

الرخخا حيغ يقخر ر دة الصطغ في األحكام إنرا  بدجى لرهرة ححاسة ودؾيقة ألن 
البذييض مغ نصا  الصطغ في األحكام  زصػي عم  البذثية ماعببارات الطجالةل كرا أن البػسع ؼي  

نػني وإرجاا األج  الحي تزقذي ؼي  الجعػى مثكع  زصػي عم  البذثية ماعببارات انسبقخار القا
غيخ قا   لمصطغ ؼي ل لحا فلن الحياسة البخخيعية تبجح مػق ا  وسصا  فبقخر ماجأ الصطغ في األحكام 
وتثجد شخق ل مثيث ن يتػز الصطغ مغيخ يح  الصخ ل ثع تجذع ك  شخيض مزها لبزطيع مثكع مغ 

يطاد مثجد وأن  بع الصطغ عغ شخيض إجخااات مقخرة في أيع مطالر  اشبخاط اسبطرال الصطغ في م
 القانػن. 

شخ  الصطغ الطادية يي انعبخاض الحي  هجف إل  الخجػا عغ الثكع الػيا ي الدادر مثض 
الربهع وشخح الجعػى عم  ن ذ الرثكرة لبزطخيا مغ جج جل ويػ  حلظ  بريد عغ شخ  الصطغ 

لػيا يةل وتكرغ الثكرة مغ إجازة انعبخاض عم  الثكع األ خى أى أن  ن يتػز إن في األحكام ا
 الػيا ي في إتاحة ال خصة لمرثكػم عمي  إل جاا أقػال  ودفاع  أمام الرثكرة البي أصجرت الثكع. 

حب  ن يحاا اسبطرال حض الصطغ مانعبخاض وتطصي  سيخ الجعػى وكحلظ تطصي  الطجالة 
ىل فقج أحاط الرخخا الصطغ مانعبخاض مأنػاا مبطجدة مالبغيب عرجا  وبغيخ مقبٍس عزج نطخ الجعػ 

مغ القيػد ونطع قػاعج انعبخاض عم  نثػ يك   إل  حج كايخ الثج مغ محاوئ يحا الصخيقةل 
 وي ػت عم  الرثكػم عمي  الرراش  سعي  إل  عخقمة سيخ الجعػى وإشالة إجخاااتها.

 أون : مب  يكػن الثكع غيا يا : 
إىا لع يثذخ الرخبكي عمي  الركمف مالثذػر إل  الرثكرة ححب القانػن يطج الثكع غيا يا  

في اليػم والحاعة الرطيزيغ  ػرقة الباميغ ؼيكػن مبغيبا  عغ الرثاكرةل ون يطج الثكع غيا يا     
 ػصف مأن  مرةامة الػجايي إىا حذخ الرخبكي عمي  جمحة الرثاكرة ثع انحثب مزها ألي ساب 

محات الرثاكرة وتغيب عغ األ خىل والطاخة  ػاقع الثال وليذ مرا  حكخ  كانل أو حذخ إحجى ج
القاضي في حكر   هحا الخأن فلىا صجر الثكع الػيا ي جاز انعبخاض عمي  أي كانت الرثكرة 

 البي أصجرت .
  

 ثانيا : األحكام البي ن تقا  انعبخاض: 
 ا ية( الدادرة مرةامة الػجايي. األحكام الدادرة مالدػرة الػجاـية وكحلظ األحكام )الػي .1
األحكام الػيا ية الدادرة عغ مثكرة التزايات مخأن جزايةل ألن يح  األحكام تدجر حيغ  .2

يكػن الربهع فارا  مغ وج  الطجالةل فبخخا مثكرة التزايات مرثاكرب  غيا يا  وفض أصػل 
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الرثاكرات ( مغ قانػن أصػل  248 - 243مطيزة  يزها الرخخا في ندػم الرػاد مغ )
التدائيةل فلىا سمع الربهع ن ح  أو ألقي الؿبس عمي  اعباخ الثكع الػيا ي ممغي مقػة 

 القانػن وتطاد مثاكرب  مالدػرة الػجاـية. 
األحكام الدادرة عغ مثكرة البرييد ألنها مثكرة قانػن ن مثكرة وقائع حب  في األحػال  .3

 البي يتػز لها فيها أن ت د  في مػضػا الجعػى. 
/جة مغ قانػن أصػل 246الثكع الػيا ي الدادر  خد انعبخاضل وىلظ اسبزادا  لزز الرادة  .4

الرثاكرات التدائية البي تقذي مأن  ن يحػغ انعبخاض عم  الثكع الػيا ي القاضي  خد 
انعبخاض وإنرا يحػغ ترييد ل والقػل مغيخ ىلظ يتط  مغ الرحبثي  إنهاا الجدػمة عم  

 ػم عمي  الحي يركز  تكخار الػياب وانعبخاض.غيخ إرادة الرثك
 ثالةا : الثض في انعبخاض: 

حض انعبخاض يػ حض لمرثكػم عمي  غيا يا ل والرثكػم عمي  يزا يػ الرخبكي عمي  أيا  كانت 
ص ب  فاعال  كان أم شخيكا ل شخيصة أن يكػن لمرخبكي عمي  مدمثة في الصطغل فلن كان قج صجر 

ل فال يقا  مز  انعبخاض عم  يحا الثكعل ألن  وبك  محاشة ليذ مثكػما  حكع غيا ي  اخاات 
عمي ل وكحلظ الثال عزج صجور حكع ملسقاط الجعػى محاب البقادم أو لدجور ع ػ عام عغ 
التخيرة مػضػا الجعػىل فالرخخا قج أعص  حض انعبخاض لمرثكػم عمي  ون يطج الرخبكي عمي  

 الرثكرة حكع ملدانب  وفخض عقػبة عمي  مهرا كانت يح  الطقػبة. مثكػما  عمي  إن إىا صجر عغ
أما مالزحبة لمرجع  مالثض الخجدي وكحلظ الرحؤول مالرالل فلن الرخخا الطخاقي وإن كان 
لع  زز صخاحة عم  إعصاا أي مزهع الثض في انعبخاض عم  األحكام الػيا ية الدادرة في غيخ 

بت  إل  إعصاا الرجعي مالثض الخجدي الغائب الثض في مدمثبهعل إن أن ال ق  والقذاا  
انعبخاض عم  األحكام الػيا ية الدادرة  خد دعػا  أو ضج شمب  أسػة مالرثكػم عمي  ويحا انتتا  
ن يجالف مبادئ الطجلل وقج أقخ القذاا يحا انتتا  مأن أعص  حض انعبخاض عم  الثكع الػيا ي 

غ يحا الثكع إلدام  مالخسػم والرداريف وبالبطػيس لمرجع  لمرجعي الخجدي الغائب إىا تذر
عمي  الحي تقخرت  خاات  أو عجم محؤوليب ل ولز ذ األسباب فلن الثض في انعبخاض مطص  
لمرحؤول مالرالل ألن  ن يتػز حخمان  مغ يحا الثض  اصة أن  قج أد   في الجعػى أو اضصخ 

حع لبخرم  مع الرجعي الخجدي مثض انعبخاض إل  البج   فيهال كرا أن ندػم القانػن تب
مغ قانػن مثاكع الدمح قج جاا مصمقا  مأن  يتػز انعبخاض عم   31/2وىلظ ألن نز الرادة 

الثكع الػيا يل مرا يحػغ حض انعبخاض ألي  دع تكػن الرثاكرة غيا ية مالزحبة ل ل ؼيتػز 
ر الثكع ضجيع غيا يا  انعبخاض لمرثكػم عمي  ولمرجعي الخجدي والرحؤول مالرال الحي صج

 عم  يحا الثكع.
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أما مالزحبة لالدعاا الطام فلن مغ األمػر الاج هية أن ن يكػن ل  الثض في انعبخاض عم  
األحكام الػيا ية ألن  ي بخض حذػر  جريع جمحات الرثاكرةل وعمي  فال  بدػر أن يكػن الثكع 

خخا لع يطط اندعاا الطام الثض في انعبخاض عم  مالزحبة لالدعاا الطام غيا يا ل لحا فلن الر
 األحكام شالرا أن حذػريا يػ أمخ ضخوري لدثة تخكي  الرثكرة وانطقاديا.

 رامطا : إجخااات انعبخاض:
( مغ قانػن أصػل 243: شك  انعبخاض: أوضثت ال قخة )ب( مغ نز الرادة )1

 بع مطخيذة يقجمها الرثكػم عمي  إل  الرثاكرات التدائية مأن انعبخاض عم  الثكع الػيا ي 
الرثكرة البي أصجرت الثكع مباشخة أو إل  أي مخكد لمخخشةل أما إىا كان الرثكػم عمي  قج سمع 
ن ح  أو ألقي الؿبس عمي  ؼيركغ أن  بع انعبخاض مرثذخ  زطع في الرثكرة أو في مخكد 

م  الثكعل فلن أ جى رغاب  في الخخشة  ايغ الرثكػم عمي  عرا إىا كان  خغب في انعبخاض ع
انعبخاض عم  الثكع فبجون أسباب اعبخاض  في الرثذخ وإىا لع  خغب فيةات ىلظ في الرثذخ 

 أيذا.
. ميطاد انعبخاض: مرا أن األحكام الدادرة مالاخااة وعجم الرحؤولية والقخار الدادر ماإلفخاج 2

هع الهارب وبرا أن الثكرة مغ الباميغ يي في الرثاكرات الػيا ية يي أحكام وقخارات لردمثة الرب
إعالم الرثكػم عمي  مرحؤوليب  عغ التخيرة وبالطقػبة الر خوضة عمي  ليبحز  ل  الصطغ في 
الثكع الدادر ضج ل لحا يقبدخ الباميغ ماألحكام الػيا ية لمرثكػم عمي  فقطل إى يتب تاميغ  وفض 

دانة والثكع مالطقػبة األصمية وال خعيةل وعم  يحا األمخ قػاعج الباميغ البي أشخنا إليها آن ا  مثكع اإل
نز القانػن مأن : ))ُ َامَّغ الرثكػم عمي  غياما  مالثكع الدادر عمي  شبقا  لرا يػ مزدػم عمي  

ل فلىا انقذ  ثالثػن  ػما  عم  تاميغ  مالثكع الدادر في الرجال ةل وثالثة أشهخ 143في الرادة 
ادر في التزثةل وسبة أشهخ في التزاية ودون أن يقجم ن ح  إل  الرثكرة عم  تاميغ  مالثكع الد

البي أصجرت الثكع أو إل  أي مخكد لمخخشة ودون أن يطبخض عمي   الل الرجة الرحكػرة أصبح 
. أي أن الثكع يدبح قامال  (1)الثكع ماإلدانة والطقػبات األصمية وال خعية مرزدلة الثكع الػجايي((

الصطغ الجاصة ماألحكام الػجاـيةل ويي البرييد وتدثيح القخار البرييدي وإعادة  لمصطغ ؼي  مصخ  
 الرثاكرة.

  امحا : اآلثار الربختبة عم  تقجيع انعبخاض:  
القاعجة يي أن لصخ  الصطغ جريطها أثخ مػؾف يقذي مطجم جػاز تز يح الثكع قا  اسبز اى 

تز يح الثكع الػيا ي قا  انقذاا مجة انعبخاض شخ  الصطغ ؼي ل وتأسيحا  عم  ىلظ فلن  ن يتػز 
الرثجدة في القانػنل كرا ن يتػز تز يح يحا الثكع  الل ال بخة ما  يغ ورود انعبخاض إل  
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الرثكرة والات ؼي ل ويحا يطزي أن مغ شأن انعبخاض وؾف تز يح الثكع الػيا ي الدادر مالطقػبةل 
 اض عم  الثكع الػيا ي فلن  يتب تز يح يحا الثكع. لكغ إىا مذ  ميطاد الصطغ ولع  بع انعبخ 

فلىا ما سمع الرثكػم عمي  غيا يا  ن ح  إل  الرثكرة أو إل  أي مخكد لمخخشةل أو إىا ألقي 
( الرخار إليها فأن  243الؿبس عمي  وترت إجخااات اعبخاض   الل الرجة الرايزة في الرادة )

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية وتبرة  مرا 244 بختب عم  ىلظ آثار أوضثبها الرادة )
 يأتي: 
تقخر الرثكرة تػؾيف الرثكػم عمي  أو تقخر إشال  سخاح  مك الة لثيغ ضهػر نبيتة  .1

الرثاكرة إىا كانت التخيرة الرثكػم عزها يتػز إشال  الحخاح فيها مك الةل أما إىا كان 
مي  إل  الرثكرة أو إل  مخكد الخخشة مطج الثكع الػيا ي صادرا  مالغخامة ودفطها الرثكػم ع

تحميع ن ح  أو إلقاا الؿبس عمي  ؼيتب إ الا سايم ل وعزجئح يتػز ل  انعبخاض عم  
الثكع الػيا ي الدادر مثق  وبز ذ الػسيمة البي ىكخنايال أي  بقجيع عخيذة أو  بذريغ 

  الثكع الػيا يل الرثذخ الحي  زطع رغاب  مع أسباب انعبخاض أو رفذ  انعبخاض عم
والرجة البي يقذيها الرثكػم عمي  في البػؾيف تثحب ل  عزج تز يح الطقػبة مطج ىلظ 

 عمي .
تثجد الرثكرة مػعجا  لمزطخ في انعبخاض مطج تاميغ الرثكػم عمي  الرطبخض وىوي الطالقة  .2

رقخرة كاندعاا الطام والرجعي مالثض الرجني والرحؤول مجنيا  وغيخيعل وححب األصػل ال
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 246في الباميغ. وعالوة عم  ىلظ فلن الرادة )

 يزت مأن ما  بختب عم  تقجيع انعبخاض وؾف الزطخ في الصطغ ترييدا  في الثكع الػيا ي 
الرقجم إل  مثكرة التزايات أو إل  مثكرة البرييد مغ اندعاا الطام أو مغ الربهريغ 

ىي عالقة مالجعػى إل  نبيتة الثكع الحي يدجر في الرثاكرة  اآل خيغ أو أي
 انعبخاضية. 

 سادسا . إجخااات الرثاكرة عزج الزطخ في انعبخاض.
 : تقجيع انعبخاض مطج انبهاا الرجة الرقخرة قانػنا : 1

فلىا وججت الرثكرة مغ تجؾيقها لصمب انعبخاض أو لمرثذخ الحي دون ؼي  انعبخاضل مأن 
اض قج قجم مطج انبهاا الرجة الرقخرة قانػنا ل فلن عم  الرثكرة أن تقخر رد  شكال  مغ دون انعبخ 

حاجة إل  تاميغ الرثكػم عمي  الرطبخض مقخار الخدل ويبختب عم  ىلظ اعببار الثكع الػيا ي مرزدلة 
 .(1)الثكع الػجايي ون يقا  الصطغ إن مالصخ  القانػنية األ خى 
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عمي  ترييدا  في القخار الدادر مغ الرثكرة  خد انعبخاض لبقجير  مطج  وإىا ما شطغ الرثكػم
انبهاا الرجة الرقخرة قانػنيا ل فلن الصطغ ن يخر  غيخ قخار رد انعبخاض مغ دون أن يخر  الثكع 

 .(1)الػيا ي ن ح 
 : عجم حذػر الرطبخض: 2

حة مغ جمحات إىا كان انعبخاض مقجما  ضرغ مجت  ولع يثذخ الرطبخض في أية جم
الرثاكرة انعبخاضية مال عحر مخخوا رغع تاميغ  وفض األصػلل تقخر الرثكرة رد انعبخاض مع 
البأكيج عم  أن قخار الخد ن ُيدار إلي  إىا كان عجم الثذػر ألسباب مخخوعة كأن يكػن الرطبخض 

أجي  الزطخ ؼي  إل  مخيذا  وأرس  شمبا   حلظل فلن كانت أسبام  مخخوعة فطم  الرثكرة أن تقخر ت
 مػعج آ خل كحلظ الثال إىا يخب الرطبخض مغ البػؾيف تقخر الرثكرة رد انعبخاض أيذا . 

في كمبا الثالبيغل ُيَطج الثكع الػيا ي الرطبخض عمي  مطج تاميغ قخار الخد وفض القانػن مرزدلة 
ىل ويي البرييد وتدثيح ل فهػ ن يقا  الصطغ ؼي  إن مالصخ  القانػنية األ خ (2)الثكع الػجايي

 القخار البرييدي وإعادة الرثاكرة. 
عزج الصطغ ترييدا  في القخار الدادر  خد انعبخاض لطجم حذػر الرطبخض التمحة الرثجدة 
لزطخا انعبخاض أو أية جمحة مغ جمحات الرثاكرة انعبخاضيةل فأن الصطغ يخر  قخار رد 

   وإن لع  ايغ ىلظ في عخيذة الصطغ. انعبخاض والثكع الػيا ي الرطبخض عمي  حب
 . تقجيع انعبخاض في مجت  وحذػر الرطبخض جمحة الزطخ في انعبخاض: 3

أما إىا وججت الرثكرة أن انعبخاض قج قجم في مجت  القانػنيةل وأن الرطبخض قج حذخ في 
لظ ملعادة جمحة الرثاكرة انعبخاضيةل فأن عميها أن تقخر قاػل انعبخاض شكال  وتقػم مطج ى

 الزطخ مالجعػى متجدا  مالزحبة لمرطبخض. 
وإعادة نطخ الجعػى متجدا  ن  بختب عمي  مصالن اإلجخااات الحامقة البي اسبزج إليها الثكع 
الرطبخض عمي ل كخهادات الخهػد أو الرطا زةل إن أن  يتػز لمرطبخض أن يصمب إعادة تمظ 

 اإلجخااات في حذػر . 
أن تقػم مرا  مدم مغ إجخااات كلعادة اسبراا الخهػد أو الجاخاا أو كرا أن عم  الرثكرة 

تحتي  إفادة الربهع واسبتػام ل إن أن يزاك قاعجة مهرة يتب عم  الرثكرة أن تبقيج  ها عزج 
إعادة نطخ الجعػى مطج انعبخاض عم  الثكع الػيا ي مؤدايا أن الرطبخض ن يتػز أن  بذخر 

أن تؤيج الثكع الػيا ي الدادر عم  الربهع أو الرحؤول عغ الثقػ  محاب اعبخاض ل ؼيكػن لها 
الرجنية أو أن تمػي ل ولكغ ليذ لها أن تثكع مأشج مرا قذ  م  الثكع الػيا ي فميذ لها أن تخجد 

                                                 

 /جد( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 513نص السادة ) (1)
 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 513نص السادة ) (2)



  ُ 96 

الطقػبة الرقذي  ها عم  الربهع أو أن تديج في مقجار البطػيس الرقذي م  عم  الربهع الرحؤول 
. ولمرطبخض عم  الثكع (1)ن الطجالة تقذي أن ن يذار الصاعغ مصطز عغ الثقػ  الرجنية أل 

الػيا ي عزج إعادة نطخ الجعػى  زاا عم  اعبخاض  أن  جافع عغ ن ح  مثخية تامة فياجي ما لجي  
 مغ دفػا كرا لػ كانت الجعػى مزطػرة ألول مخة. 

 ؤقت: . حالة الثكع الػيا ي الدادر ماإلعجام أو الحتغ الرؤبج أو الر4
لجصػرة األحكام الدادرة ماإلعجام أو الحتغ الرؤبج أو الرؤقتل وإلعصاا فخصة أكاخ لمرثكػم 
عمي  غيا يا  ملحجى يح  الطقػبات فأن القانػن وضع لها أحكاما   اصةل فهح  األحكام ن يخرمها 

خبخط تقجيع ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل أي ن ي245نز ال قختيغ )أل ب( مغ الرادة )
( مغ قانػن أصػل 247انعبخاض في الرجة الرثجدة قانػنيا ل إى أن ال قخة )أ( مغ الرادة )

الرثاكرات التدائية ندت عم  أنُ : )) مب  ؾبس عم  مثكػم عمي  غيا يا  ماإلعجام أو الحتغ 
ا ل الرؤبج أو الرؤقت أو سمع ن ح  إل  الرثكرة أو أي مخكد لمخخشة فبتخي مثاكرب  متجد

ولمرثكرة أن تدجر عمي  أي حكع يتيد  القانػن ويكػن قخاريا تامطا  لمصطغ ؼي  الصخ  القانػنية 
األ خى((. وبزاا  عمي  فرب  ُؾبس عم  مثكػم عمي  غيا يا  ماإلعجام أو الحتغ الرؤبج أو الرؤقتل 

 أو سمع ن ح  إل  الرثكرة أو أي مخكد الخخشة ُتتخى مثاكرب  متجدا . 
ة الرتجدة يي مثاكرة وجاـية تبصمب اتجاى كافة اإلجخااات البي  بصماها القانػن الرثاكر

ا بجاا  مغ سراا الرثكرة إلفادة الرخبكي ثع الخهػد وغيخ ىلظ مغ اإلجخااات مرا فيها تػجي  
البهرة وانبهاا  ملصجار أي حكع ُيتيد  القانػنل ىلظ أن القانػن في يح  الثالة عجَّ الثكع الػيا ي 

أن  لع يكغل فرغ الصايطي إىا  أن تدجر الرثكرة ما تخا  مغ أحكام وقخارات فمها مةال  أن تُقخر ك
إلغاا البهرة واإلفخاج عغ الرثكػم عمي  أو الثكع  اخاات  أو عجم محؤوليب  مطج أن كانت قج قذت 

ػجاـية يكػن ملدانب  غيا يا  والثكع عمي ل ومغ الصايطي فلن الثكع الدادر  زبيتة الرثاكرة ال
 تامطا  لصخ  الصطغ القانػنية األ خىل ويي البرييد وتدثيح القخار البرييدي وإعادة الرثاكرة. 

أما إىا عاد الرثكػم عمي  غيا يا  إل  الهخب متجدا  فأن  مرػجب نز ال قخة )ب( مغ ن ذ 
أصػل  ( مغ قانػن 245الرادة يتب أن تصاض عمي  أحكام ال قخات )أل بل جة( مغ الرادة )

الرثاكرات التدائية أي تطج األحكام التج جة وكأنها أحكام صجرت في جزثة أو مجال ة ؼيرا  بطمض 
 مثض انعبخاض عم  الثكع الػيا ي. 

 سامطا : الصطغ ماألحكام والقخارات الربختبة عم  انعبخاض: 
 الصطغ في القخار الدادر  خد انعبخاض:  -1

                                                 

 أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  /جد( مؽ قانؾن 512انغر السادة ) (1)
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در  خد انعبخاض لطجم حذػر الرطبخض في الرػعج الرثجد إىا شطغ ترييدا  في القخار الدا
دون عحر مخخوا رغع تامغ  أصػليا ل أو إىا يخب مغ البػؾيفل ؼيخر  الصطغ يحا القخار والثكع 

ل أي شرػل سمصة (1)الػيا ي الرطبخض عمي  ولػ لع ُيخخ الصاعغ إل  ىلظ في عخيذة الصطغ
 رت في الرثاكرة الػيا ية وانعبخاضية. البرييد لتريع القخارات واألحكام البي صج

أما إىا شطغ ترييدا  في القخار الدادر  خد انعبخاض محاب تقجير  مطج انبهاا مجت ل أي القخار 
ل إى ليذ (2)مالخد شكال ل فلن الصطغ البرييدي ؼي  ن يخر  غيخ القخار الدادر  خد انعبخاض

ض لمثكع الػيا يل    تقبدخ البجؾيقات البرييدية لمرثكرة البي تزطخ في الصطغ البرييدي أن تبطخ 
 عم  الخد شكال  وي  إن  مػافض لمقانػن مغ عجم . 

 الصطغ في الثكع الدادر  زبيتة الرثاكرة انعبخاضية:  -2
إىا تع تقجيع انعبخاض في مجت  وحذخ الرطبخض وجخت الرثاكرة متجدا ل فممرثكرة أن 

خارات مخخط يػ أن ن تثكع مطقػبة أشج مرا قذت م  في الثكع تدجر ما تخا  مزاسبا  مغ أحكام وق
الػيا يل والثكع الدادر  زبيتة الرثاكرة انعبخاضية يتػز الصطغ ؼي  مصخ  الصطغ القانػنية 

ل ويي البرييد ثع تدثيح القخار البرييديل وإعادة الرثاكرة إىا ما اكبحب القخار درجة (3)األ خى 
 الابات. 

 الربختبة عم  َعج الثكع الػيا ي مرزدلة الثكع الػجايي: ثامزا . اآلثار 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية ما  بختب مغ نبائج عم  248 يغ نز الرادة )

 اعببار الثكع الػيا ي مرزدلة الثكع الػجايي والبي تبرة  ؼيرا يأتي: 
تز يح عقػبة اإلعجام في  . تز يح الطقػبات األصميةل ماسبةزاا عقػبة اإلعجامل إى ن يتػز1

األحكام الػيا ية والرطباخة مرةامة أحكام وجاـية إن مطج اسبز اى اإلجخااات الرزدػم عميها في 
ل أما الطقػبات األصمية األ خى كالغخامة أو الثبذ أو الحتغ (4)قانػن أصػل الرثاكرات التدائية

ات ال خعيةل كالطقػبات البكريمية والببعية الرؤقت أو الرؤبج ؼيتب أن تز حل وكحلظ يتب تز يح الطقػب
 وكحلظ البجا يخ انحبخازيةل أما عّمة وجػب تز يح يح  األحكام فهػ لديخورتها كأحكام وجاـية.

. عم  الرثكرة أن تدجر أمخا  جج جا  مالؿبس عم  الرثكػم عمي  الحي اعباخ الثكع 2
اد مغ صجور يحا األمخ يػ لغخض تز يح الػيا ي الحي ساض صجور  ضج  مرةامة حكع وجاييل والرخ 

 الطقػبة. 
                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 512/ج( و )513نص السادتيؽ ) (1)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 512/ج( و )513نص السادتيؽ ) (2)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 513نص السادة ) (3)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 554 – 552نرؾص السؾاد ) (4)
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. تز يح األحكام الدادرة في الجعػى الرجنية مالخد وبالبطػيس وفض قانػن البز يحل كرا يتب 3
أن يقجم الرثكػم ل  مجنيا  كؽيال  ضامزا  مالرامغ الحي تخا  الرثكرة أن وججت أن يزاك ما يحػغ 

 ث سزػات مغ تأريخ تقجيرها. ىلظل ويح  الك الة تحقط مطج مخور ثال
. مزع الرثكػم عمي  ماإلعجام أو مالحتغ الرؤبج أو الرؤقت إىا كان ياربا  مغ إدارة أمػال  4

والبدخف مأي شك  ما دام ياربا ل كرا يتب عم  الرثكرة أن تقخر وضع الثتد عميها وإدارتها 
ال كرا يرزع الرثكػم عمي  وفض قػاعج إدارة األمػال الرثتػزة إى لع يحاض وضع الثتد عميه

مالتخائع الرحكػرة الهارب مغ إقامة أية دعػى مأسر  وعج ك  تدخف أو البدام  بطهج م  ماشال  مثكع 
 القانػن. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ُ 99 

 / شخ  الصطغ غيخ الطادية21مثاضخة 
 الصطغ ترييدا  

مطس األحكام يطخف الصطغ مالبرييد مأن  شخيض غيخ عادي لمصطغل إى تجذع مرػجب  
القذائية لحمصة مثكرة عميا لمبثقض مغ شخعيبهال فلىا ما وججت مجال ة لمقانػن تع نقذهال ومغ 
يحا البطخيف  بايغ أن الصطغ مالبرييد يحبهجف فثز الثكع لمبثقض مغ مصامقب  لمقانػن سػاا 

بزج إليهال فال مغ حيث القػاعج الرػضػعية أو مغ حيث اإلجخااات البي نخأ  ها يحا الثكع أو اس
تجقض مثكرة البرييد في وقائع الجعػى مغ حيث ثاػتها أو ن يها    تزثدخ وضي بها في تجقيض 
الثكع الرصطػن ؼي ل والبأكج مغ سالمة تصايض القانػن وححغ ت حيخ  وتأويم ل فلىا رأت مثكرة 

لرصطػن ؼي  فلنها البرييد أن مثكرة الرػضػا قج شبقت ندػم القانػن تصايقا  سميرا  في الثكع ا
تخد الصطغل أما إىا وججت أنها قج أ صأت في ىلظ تزقس الثكعل أي تبصم  دون البطخض 
لرػضػع ل وتطيج الجعػى إل  الرثكرة البي أصجرت  لبطيج الزطخ في قذائها محبزيخة مالربادئ 

ػني في البي قخرتها مثكرة البرييدل ويقبدخ الصطغ مالبرييد عم  مزاقخة صثة البكييف القان
مجلػل  الػاسع لػقائع الجعػى البي ي بخض البحميع  ها عم  الزثػ الحي قخرت  مثكرة الرػضػا 

 مخأنها. 
 مق  الصطغ مالبرييد اسبثحانا  وتأ يجا  مغ جانب ال ق ل فمرثكرة البرييد في ك  دولة ال ذ  

ن مثكرة البرييدل في ل ت نطخ الرخخا إل  عيػب القانػن ونػاقد  ليطر  عم  تالفيهال كرا أ
ويي أعم  مثكرة في الجولة مغ شأنها أن تك   وحجة القذاا واسبقخار  والةقة م  ويي مثكرة 
واحجة تأتي عم  قرة الزطام القذائي فال تطمػيا مثكرةل وتطر  عم  أن يكػن تصايض القانػن 

ػنية والبػجيهات تصايقا  سميرا  وأن يكػن ت حيخ  صثيثا ل فبحبجمز مغ أحكامها الربادئ القان
البي تأ حيا الرثاكع في الجولة مطيغ انعببارل ويحا  ؤدي مال شظ إل  اسبقخار القذاا ومزع 

 تذارب األحكام مرا  ؤدي إل  تثقيض ماجأ الرحاواة أمام القذاا.
الصطغ مصخيض البرييد أمام مثكرة البرييد يقا  في األحكام والقخارات والبجا يخ الدادرة مغ 

تزح أو مثكرة التزايات في جزثة أو جزايةل أما األحكام والقخارات والبجا يخ الدادرة مغ مثكرة ال
مثكرة التزح في دعاوى الرجال ات والقخارات الدادرة مغ قاضي البثقيض فيبع الصطغ فيها ترييدا  

 .(1)أمام مثكرة التزايات مد بها البرييدية
ام والقخارات البي يتػز الصطغ فيها مالبرييد في مطخض دراسة الصطغ مالبرييد يتب  يان األحك

وأنػاا البرييد وبيان الجدػم الح غ يثض لهع الصطغ مالبرييد في فخا أولل ثع  يان أسباب الصطغ 

                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 532/أ ، 516نص السادتيؽ ) (1)
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مالبرييد وتػضيح إجخااات  في فخا ثانيل ونجرس اآلثار الربختبة عم  الصطغ مالبرييد ثع نايغ 
 عم  الزثػ اآلتي:الثكع في الصطغ مالبرييد في فخا ثالث و 
 القػاعج الطامة لمصطغ مصخيض البرييد

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  أن يقا  الصطغ مصخيض 249تزز الرادة )
البرييد في جريع األحكام والقخارات التزائية الدادرة عغ مثكرة التزايات في القذايا التزائيةل إن 

صطغ  بطس القخارات البي تدجريا مثكرة التزح كرا حجد أن الرخخا قج أجاز في الػقت ىات  ال
القانػن حدخا  مغ ل  الثض في الصطغ ترييدا ل مػضثا  متال الصطغ لك  مزهع ويحا ما سزجرس  

 تباعا .
 . األحكام البي يتػز الصطغ فيها مالبرييد: 1

لتزايات. ويزاك األص   بع الصطغ ترييدا  في األحكام الدادرة عغ مثكرة التزايات في مػاد ا
شخوط يتب أن تبػافخ في األحكام القذائية البي يتػز الصطغ فيها مالبرييدل ويح  الخخوط يي أن 

 يكػن الثكع صادرا  في جزايةل وأن يكػن صادرا  مغ مثكرة التزايات وفاصال  في الرػضػا. 
رة عغ مثكرة فال يقا  الصطغ مالبرييد إن األحكام الزهائية ال اصمة في الرػضػا والداد

/أ مغ قانػن أصػل الرثاكرات 252التزايات في القذايا التزائيةل وقج ورد يحا الخخط في الرادة 
ل وتطج القذية جزائية عزجما يثي  قاضي البثقيض القذية إل  الرثكرة عم  أساس أنها (1)التدائية

الرثكرة وصف التخيرة قذية جزائيةل ؼيطج أي حكع أو قخار يدجر فيها قامال  لمبرييد ولػ عجلت 
مغ جزاية إل  جزثة أو مجال ةل والطاخة في قا مية األحكام لمبرييد يي لمػصف الحي أحيمت م  
البهرة إل  مثكرة الرػضػال وعمي  فلن ن يتػز الصطغ مالبرييد في األحكام الدادرة في مػاد 

مأكةخ مغ وصف قانػنيل  التزح والرجال اتل إن إىا كّػن ال ط  جخائع مبطجدة مرا يتطم   ػصف
كأن  ػصف ال ط  مأن  جزاية أو جزثة في آن واحجل ؼيدح عزجئح أن يصطغ مالثكع الدادر مخأن 
يح  التخائع مصخيض البرييد كرا يدح الصطغ مالبرييد في مػاد التزح إىا كانت التزثة مختبصة 

التزثة مثال  لمصطغ مالبرييد ارتباشا  غيخ قا   لمبتدئة متزاية إى يدح أن يكػن الثكع الدادر في 
حيغ  خفع عغ يح  التزثة وعغ التزاية الرختبصة  هال كحلظ فلن الثكع يكػن قامال  لمصطغ مالبرييد 
إىا كان صادرا  مقذية جزاية وتع تثػيمها إل  جزثة. يخبخط في الثكع القا   لمصطغ مالبرييد أن 

ة وفي الجعػى الرجنية البامطة لها إن وججتل يكػن نهائيا  أي مزهيا  لمجدػمة في الجعػى التدائي
والثكع الزهائي يػ الثكع الحي قالت الرثكرة كمربها األ يخة في الجعػى الدادر مخأنها ويػ  حلظ 

                                                 

/أ( مؽ قانؾن أصدؾل السحاكسدات الجزائيدة العراقدي عمدى أندُو: )) يحردل الظعدؽ 525نص السادة ) (1)
ًا تبددأ مدؽ اليدؾج التدالي لتداريط الشظدأ بدالحكؼ ةذ كدان وجاىيدًا أو مدؽ بعريزة... خالل ثالثديؽ يؾمد

 تاريط اعتباره بسشزلة الحكؼ الؾجاىي أن كان غيابيًا((. 
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يجخج يح  الجعػى مغ حػزة الرثكرة مرتخد صجور ل فال يتػز لها أن تذع  جيا مخة أ خى عم  
نػني. ون يك ي أن يكػن الثكع نهائيا     ن ج أن الجعػى ون أن تطػد إل  نطخيا إل  مصخيض قا

يكػن فاصال  في الرػضػا حب  يركغ الصطغ ؼي  مصخيض البرييدل فلىا لع يكغ الثكع فاصال  في 
مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية أن   249الرػضػال فلن  ن يجذع لمبرييد وقج ندت الرادة 

لحامقةل ن يقا  ترييد القخارات اإلعجادية والقخارات القاضية ؼيرا  ال األحكام الرحكػرة في الرادة ا
ملجخاا تثقيض وقخارات القخيزة وغيخيا مغ القخارات البي تدجر أثزاا الحيخ في الجعػى إن مطج 

 .(1)صجور الثكع في األساس
أو مطجم مب  كان الثكع نهائيا  فلن  يقا  الصطغ مالبرييد سػاا كان صادرا  ماإلدانة أو مالاخااة 

الرحؤوليةل ألن  يطج في جريع يح  الثانت فاصال  في مػضػا الجعػى ومزهيا  لمزداا عم  أن 
يزاك اسبةزاا عم  ىلظ فقج يكػن الثكع فاصال  في مػضػا الزداا ولكز  غيخ نهائي وبالبالي فلن  

ع ال ار مغ وج  ن يقا  الصطغ مصخيض البرييدل ومةال  الثكع الػيا ي التزائي الدادر عم  الربه
الطجالة فهػ حكع مؤقت ألن  يدبح ممغ  حبرا  حيغ يحمع الربهع ال ار ن ح  أو حيغ  مق  الؿبس 
عمي  قا  سقػط الجعػى مالبقادمل فبطاد مثاكرب  وفض األصػل أمام ىات الرثكرة البي أصجرت 

 الثكع الػيا ي. 
 . أنػاا الرريد: 2

لتدائية الطخاقي نػعان يرا البرييد الػجػبي والبرييد البرييد مرػجب قانػن أصػل الرثاكرات ا
 التػازي وسزطالج ك  مزها وعم  الزثػ اآلتي: 

 البرييد الػجػبي:  -أ
يقدج مالبرييد الػجػبي البدام مثكرة الرػضػا مطخض األحكام الدادرة مزها الرخرػلة 

ثبال إى ندت الرادة مالبرييد الػجػبي عم  مثكرة البرييد لبقػم  بجؾيقها ومخاؾبة مجى ص
/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عم  أنُ : )) إىا أصجرت مثكرة التزايات 254)

حكرا  ماإلعجام أو الحتغ الرؤبج فطميها أن تخس  إضبارة الجعػى إل  مثكرة البرييد  الل عخخة 
((. وتكرغ الطمة في وجػب أيام مغ تاريخ صجور الثكع لمزطخ ؼي  ترييدا  ولػ لع يقجم شطغ ؼي 

عخض األحكام الدادرة مغ مثاكع التزايات ماإلعجام أو الحتغ الرؤبج عم  مثكرة البرييد حب  إىا 

                                                 

/جد( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي جاء فييا: )) ال يقبل الظعؽ 516نص السادة ) (1)
ل االخترداص والقدرارات اإلعداديدة واإلداريدة وأي تسييزًا عمى انفراد في القدرارات الردادرة فدي مددائ

قدرار آخددر  يدر فاصددل فددي الددعؾى ةال ةذا ترتددب عمييدا مشددع الدددير فدي الدددعؾى ويددتثشى مددؽ ذلددػ 
 قرارات القبض والتؾقيف وإطالق الدراح بكفالة أو بدونيا((. 
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لع يقجم شطغ فيها في  صػرة يح  األحكام وتتزبا  لرخور مجة الصطغ عم  الربهع ويػ في غ مة مغ 
 أمخ . 

أن عم  مثكرة التزايات أن تخس  إل  /أون ( مغ قانػن اندعاا الطام ف16مرػجب الرادة )
رئاسة اندعاا الطام مباشخة الجعاوى الرثحػمة مغ قامها في التخائع الرطاقب عميها قانػنا  ماإلعجام 
أو الحتغ الرؤبجل إى تبػل  الهيئة الطامة في رئاسة اندعاا الطامل الرخكمة مغ رئيذ اندعاا 

يئبي التزايات وييئة جزايات األحجاث تجقيض الجعاوى الطام ونائاي  وأعذاا اندعاا الطام في ي
 البي صجرت فيها أحكام ماإلعجام وتقجيع مصالطاتها وشمباتها إل  مثكرة البرييد.

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي فأن تقجيع 255شبقا  لرا ندت عمي  الرادة )
ام الرحكػرة يتب أن  بع  الل عخخيغ  ػما  الرصالطات والصمبات مغ قا  اندعاا الطام حػل األحك

ل مالزطخ ترييدا  في الجعاوى (1)مغ تأريخ وروديا إلي . تجبز الهيئة الطامة في مثكرة البرييد
الرثكػم فيها ماإلعجام وكحلظ الجعاوى البي يقخر رئيذ مثكرة البرييد مباشخة أو  زاا عم  اقبخاح 

األحكام األ خى الرخرػلة مالبرييد الػجػبي فبجبز  ها  مغ الهيئة التدائية إحالبها عميهال أما
 .(2)الهيئة التدائية في مثكرة البرييد

إن وجػب إرسال األحكام الرخرػلة مالبرييد الػجػبي إل  مثكرة البرييد لبجؾيقها ن يرزع 
ألسباب الرثكػم عمي  وىوي الطالقة مغ تقجيع المػائح البرييدية إل  مثكرة البرييد لإلشارة إل  ا

البي تػجب عجم تدج ض الثكع الحي قجم إل  مثكرة البرييد لمبدج ض عمي ل وبلمكانهع تقجيع 
الطج ج مغ المػائح الذخورية لبػضيح ما  خغاػن تػضيث  مادامت مثكرة البرييد لع تزطخ في 

فطميها الثكع الرقجم لها لمبدج ضل وعزج تقجيع الصمب مع الالئثة إل  الرثكرة البي أصجرت الثكع 
أن تخس  الصمب مع الالئثة مع أورا  الجعػى إل  رئاسة اندعاا الطام البي عميها أن تايغ 
مالحطاتها وشمباتها مخأن الثكع  الل عخخيغ  ػما ل وتخس  أورا  الجعػى إل  مثكرة البرييد 

 .(3)لببػل  الزطخ فيها ترييدا  
 ب. البرييد ان بياري: 

                                                 

و أو وجدؾد مدانع قددانؾني تشعقدد الييةدة العامدة برئاسدة رئدديس محكسدة التسييدز أو أقددج نؾابدو عشددد غيابد (1)
/أواًل/أ( مدددؽ قدددانؾن 91مدددؽ اشدددتراكو وعزدددؾية نؾابدددو وقزددداة السحكسدددة العدددامميؽ فييدددا كافدددة )السدددادة 

 التشغيؼ القزائي. 
تشعقد الييةة الجزائية برئاسة رئيس محكسة التسييز وعزؾية أربعدة مدؽ قزداة السحكسدة عمدى األقدل  (2)

 زائي. /ثالثًا( مؽ قانؾن التشغيؼ الق91)السادة 
مددددؽ قددددانؾن التشغدددديؼ  91( مددددؽ قددددانؾن أصددددؾل السحاكسددددات الجزائيددددة، والسددددادة 524نددددص السددددادة ) (3)

 القزائي. 
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ي وان بياري يػ أن األ يخ ن  بع إن إىا شمب مغ ل  حض الصطغ أن ال خ   يغ البرييد الػجػب
/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 249ترييدا  ىلظ وفقا  ألحكام القانػن. وبرػجب الرادة )

الطخاقي فأن لك  مغ اندعاا الطام والربهع والرخبكي والرجعي الرجني والرحؤول مجنيا  حض الصطغ 
في األحكام والقخارات والبجا يخ الدادرة مغ مثكرة التزح أو مثكرة التزايات  لجى مثكرة البرييد

/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 265في جزثة أو جزايةل كرا يتػز مرػجب الرادة )
الطخاقي لرغ ىكخنايع الصطغ ترييدا  أمام مثكرة التزايات مد بها البرييدية في األحكام والقخارات 

الدادرة مغ مثكرة التزح في دعاوى الرجال ات وفي القخارات الدادرة مغ قاضي والبجا يخ 
البثقيض. والصطغ مصخيض البرييد يتب أن يثد   الل مجة ثالثيغ  ػما  تاجأ مغ اليػم البالي لبأريخ 

 .(1)صجور الثكع الرصطػن ؼي  أو مغ تأريخ اعببار  مرزدلة الثكع الػجايي أن كان غيا يا  
  غ يثض لهع الصطغ مالبرييد: الجدػم الح .3

مغ  الل ندػم القانػن نتج أن مغ ل  الثض في البرييد يتب أن يكػن أحج أشخاف 
الجعػى أي أن يكػن ىا ص ةل ويحا يطزي أن الصطغ مالبرييد ن يثض إن لرغ كان حائدا  عم  ص ة 

يد مرغ لع يكغ شخفا  الجدع في الجعػى البي صجر فيها الثكع مث  الصطغل فال يقا  الصطغ مالبري
في الجعػى في أي مخاحمها حب  ولػ كانت ل  عالقة وثيقة مأحج أشخافها فال يقا  الصطغ مالبرييد 
مغ زوجة الرثكػم عمي  ون مغ والج الرثكػم عميهال كحلظ ن يقا  الصطغ إىا لع يكغ لمصاعغ ص ة 

 مالبرييد وعم  الزثػ اآلتي:  ولػ كانت ل  مدمثة في ىلظ. وحجد القانػن مغ ل  الثض في الصطغ
 اندعاا الطام:  -أ

يحا الثض مقخر لخئيذ اندعاا الطام والرجعيغ الطاميغ ونػا هع ك  في متال ا بداص  وبرا 
أن اندعاا الطام يػ مرةامة الررة  عغ الهيئة انجبراعية فلن متال شطز  يقبدخ عم  الجعػى 

شؤونهال كالصطغ في الثكع الدادر مالاخااة أو اإلدانة التدائية أي أن ل  أن يصطغ في أي شأن مغ 
أو عجم الرحؤولية أو في القخار الدادر مللغاا البهرة واإلفخاج عغ الربهع أو في األحكام الدادرة 
مالطقػبات األصمية أو ال خعية أو في أي أمٍخ آ خ ل  عالقة مالجعػى التدائية. غيخ أن  وإن لع يكغ 

الصطغ في األحكام والقخارات الجاصة مالجعػى الرجنية فلن ىلظ قاصٌخ عم   لالدعاا الطام صالحية
الجعػى الرجنية الربطمقة ماألشجامل أما إىا تطمقت الجعػى الرجنية مالجولة ومؤسحاتها فرغ حق  

 . (2)الصطغ مخأنها وباأل ز إىا لع يكغ يزاك مغ ُيرة  جهة الجولة في الجعػى الرجنية
 
 

                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 532/أ( ونص السادة )525نص السادة ) (1)
  السعدل. 9646لدشة  920/أواًل( مؽ قانؾن االدعاء العاج رقؼ 91نص السادة ) (2)
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  الرثكػم عمي : -ب
الرثكػم عمي  يػ الربهع الحي صجر ضج  حكع في الجعػى التدائية أو في دعػى الثض 
الخجدي ؼيثض ل  الصطغ مالثكع مصخيض البرييد لكػن   دع في الجعػى ول  أن يقدخ شطز  عم  
جدا مغ الثكع الدادر ضج  وفي حالة تطجد الرثكػم عميهعل فلن الصطغ مالبرييد يكػن حقا  لك  

  واحج مزهع.
 ج. الرتزي عمي : 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 3يػ مغ  باشخ تثخيظ الجعػى التدائية ححب أحكام الرادة )
ت مثقػق  مباشخة ل  التدائيةل كرا يخر  ك  مغ ُ باشخ تثخيظ الجعػى التدائية عغ جخيرة َمحَّ

صاف أو يػ الرخبكيل ومغ تطخض لال ب –مةال   –فالرتزي عمي  في جخيرة الخخوا مالقب  
تطخضت أمػال  لمحخقة يػ مخبكي أيذا ل وكحلظ الثال في مؿية التخائع. ويقبدخ شطغ الرخبكي 
عم  الثض الحي شمب  فم  أن يصطغ مالثكع أو القخار الدادر في الجعػييغ التدائية والرجنيةل ول  

 أن يصطغ ملحجايا.
 د. الرجعي مالثض الرجني )الثض الخجدي(: 

لتخيرةل وقج يكػن الرجعي مالثض الرجني شجدا  شايعيا  أو مطزػيا ل يػ مغ لثق  ضخر مغ ا
كالرؤسحات والخخكات الثكػمية أو الجاصة. فرغ حض الرجعي مالثض الخجدي الصطغ مالبرييدل 
ؼيرا  بطمض مانلبدامات الرجنية دون ما سػايا ألن دعػى الثض الخجدي الرخفػعة لجى الرثكرة 

الطام تجذع لمقػاعج التدائية مغ حيث الثض في الصطغ مالثكع مصخيض  التدائية تبطا  لجعػى الثض
البرييدل ويكػن الرجعي مالثض الخجدي أحج الجدػم في الجعػى الرجنية البامطة لمجعػى التدائية 

 ؼيكػن ل   هح  الد ة أن يصطغ مالبرييد في الثكع الدادر مانلبدامات الرجنية. 
 ع )الرحؤول مالرال(: ه. الرحؤول مجنيا  عغ فط  الربه

يػ الحي  ختب القانػن الرجني الرحؤولية عمي ل وقج يكػن الرحؤول مجنيا  شجدا  شايعيا  أو 
مطزػيا ل كرا أن الخجز الرطزػي قج يكػن عاما  كرا يػ الثال في محؤولية الجائخة عغ أعرال 

ال اسبزادا  إل  محؤولية تامطيهال أو  اصا  كرا يػ الثال في محؤولية الخخكات عغ أعرال تامطيه
 الرباػا عغ أعرال تامط .

يثض لمرحؤول مالرال الصطغ مالبرييد إىا أد   في دعػى الثض الخجدي البامطة لجعػى 
الثض الطام إى يدبح عزجئح شخفا  في الجدػمةل إن أن شطز  يتب أن يقبدخ عم  الثكع الدادر 

ل وإن (1)كع الدادر في الجعػى التدائيةفي دعػى الثض الخجدي فال يتػز ل  أن يصطغ في الث
كان ل  أن يحبزج في شطز  إل  أوج  مبطمقة مالجعػى ولها محاس مثقػق  وفي ك  األحػال فلن 

                                                 

 ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  -/أ 529/أ( و )516نص السادتيؽ ) (1)
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الرحؤول مالرال ن يتػز ل  أي يصطغ مالبرييد إىا لع يقجم ادعاا مالثض الخجدي مغ جانب 
 الرذخور.

لصطػن الرقجمة القاعجة األساسية الربرةمة تخاعي مثكرة البرييد انتثادية عزج نطخيا في ا
في أن )ن ُيذار الصاعغ مصطز (ل فميذ مغ الطجل أن ُتخجد الطقػبة عم  مغ يصطغ مقحػتها أو أن 
يج س مامغ البطػيس لرغ يصالب مالديادة غيخ أن القانػن اسبةز  مغ يح  القاعجة حالة ما إىا 

 .(1)مقانػن(كان )الثكع الرصطػن ؼي  مازيا  عم  مجال ة ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 /ج( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 529نص السادة ) (1)



  ُ 116 

 / أسباب الصطغ ترييدا  وإجخااات 22مثاضخة 
 

 زبغي أن يكػن الصطغ ترييدا  في األحكام مازيا  عم  واحج أو أكةخ مغ األسباب البي حجديا 
/أ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية يح  األسبابل إى أشارت إل  249القانػنل وبيزت الرادة )

ا  الصطغ لجى مثكرة البرييد في األحكام والقخارات والبجا يخ )) إىا كانت قج  زيت عم  أن  يق
مجال ة لمقانػن أو  صأ في تصايق  أو تأويم ل أو إىا وقع  صأ جػيخي في اإلجخااات األصػلية أو 

 في تقج خ األدلة أو تقج خ الطقػبة وكان الجصأ مؤثخا  في الثكع((.
رػما  أن تكػن مثدػرة في الزػاحي القانػنية وحجيال ون يتػز أن يخبخط في يح  األسباب ع

تربج إل  الطزاصخ الرادية البي اعبرجتها مثكرة الرػضػا في تقج خيا لمػقائع واألدلة ألن تقج خ 
مة  يح  الػقائع يػ مغ صالحيات مثكرة الرػضػال ون رقامة لرثكرة البرييد عميها في ىلظ ويحا 

البرييد يي مثكرة قانػن وليحت مثكرة مػضػا وعمي  فلن رقا بها يي   خجع إل  أن مثكرة
رقامة قانػنيةل ويي ن تبج   في الػقائع وضخوفها وتقج خ الايزات وقزاعة قاضي الرػضػال وإنرا 
تج   في الرحائ  الربطمقة مالبصايقات القانػنيةل دون الرحائ  الربطمقة ماألمػر الػاقعيةل واألص  

لرثكرة البرييد أن تةيخ مغ تمقاا ن حها سابا  مغ أسباب البرييد مغ غيخ أن يكػن  أن  ن يركغ
قج تػس  م  أحج أشخاف الزداال إن إىا كان يحا الحاب مبطمقا  مالزطام الطام أو مالبزطيع القذائي 

في ؼيكػن لها ىلظ ألنها مثكرة القانػن الرزاط  ها مخاؾبة ححغ تصايض القانػن والحيخ مالطجالة 
 انتتا  الدثيح.

أما ما  بطمض ملجخااات الصطغ مالبرييد فهي ترة  الخخوط الخكمية الػاجب مخاعاتها عزج 
سمػك يحا الصخيض مغ شخ  الصطغ في األحكام وسزبزاول ك  مغ أسباب الصطغ وإجخااات  في فقخة 

 محبقمة وعم  الزثػ اآلتي:
 أون : أسباب الصطغ مصخيض البرييد: 

قخارات البي يتػز الصطغ فيها أمام مثكرة البرييد انتثادية يي األحكام والقخارات األحكام وال
 ال اصمة في الجعػى وقج حجد القانػن أسباب الصطغ فيها ويي:

 مجال ة القانػن أو الجصأ في تصايق  أو تأويم :  -1
مب  انصػى يقدج مالقانػن الحي تبع مجال ب  يػ القانػن مرطزا  الػاسع فبثقض يح  الثالة 

الثكع عم  مجال ة لقاعجة قانػنية مغ القػاعج الرػضػعية الرزصبقة عم  واقطة الجعػى سػاا 
كانت يح  القاعجة مغ قػاعج قانػن الطقػبات أو غيخ  مغ القػانيغ الرػضػعية البي  بطيغ عم  

لجعػى الرثكرة تصايقها عزج ال د  في مطس الرحائ  األولية البي  بػؾف عميها الثكع في ا
 التدائية مة  قػاعج القانػن الرجني أو البتاري.
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مجال ة القانػن  بحع مجلػلها لرطز  الجصأ في تصايض القانػن والجصأ في تأويم ل ىلظ ألن 
الجصأ في تصايض القانػن ن يطجو أن يكػن تصايقا  لقاعجة قانػنية غيخ تمظ الػاجب تصايقها وأن 

القانػني مطز  غيخ مطزا  الدثيح وىلظ في الزهاية يتط   الجصأ في البأوي  يطزي إعصاا الزز
الجصأ في تصايض القانػن أو في تأويم   ؤدي إل  مجال ة حكع القانػن في الػاقطة. مغ األمةمة عم  
مجال ة القانػن أن تج غ الرثكرة الربهع م ط  ن يتخم  القانػنل أو عم  الطكذ مغ ىلظ حيغ 

لحي جخم  الرخخا فطال  مباحا  وكحلظ يطج مغ قاي  مجال ة القانػن تجصئ الرثكرة وتطباخ ال ط  ا
تػؾيع عقػبة لع يقخريا الرخخا مغ أج  التخيرة الرزحػبة لمربهعل كأن تقخر عقػبة التزاية 
لتخيرة سخقة محيصةل كرا تكػن الرثكرة قج  ال ت القانػن حيغ تجصئ في وصف البهرة أو حيغ 

متخيرةل فبطباخ التخيرة جزثة البحاب مالػفاة عغ غيخ قدج في تجصئ في فهع الخكغ الرطزػي ل
حيغ أنها جزاية ضخب أفذ  إل  مػت كرا يطباخ مغ قاي  مجال ة القانػن أن تصاض الرثكرة عم  

 التخيرة ندا  ن يجبز  ها. 
 الجصأ التػيخي في اإلجخااات )مجال ة اإلجخااات(:  -2

ي القانػن سابا  لمصطغ  برييد الثكع أو القخار الحي تطج مجال ة اإلجخااات الرزدػم عميها ف
 زي عم  يح  اإلجخااات الرجال ة لزز القانػن ؼيتػز الصطغ مالثكع مصخيض البرييد إىا وقع  صأ 
جػيخي في اإلجخااات األصػليةل والرقدػد  حلظ يػ مجال ة القػاعج اإلجخائية البي تهجف إل  

  مدمثة الربهع أو غيخ  مغ ىوي الطالقة مالجعػى مخخط الرثافطة عم  الردمثة الطامة أو عم
أن تكػن مجال ة القػاعج اإلجخائية مغ شأنها أن تؤثخ عم  الثكع الدادر مغ الرثكرة أي أنها قج 

 عػلت في تكػيغ عقيجتها عم  ما نبج مغ يحا اإلجخاا الباش  مغ دلي .
رثكرة الربهع مغ الجفاا عغ ن ح  مغ أمةمة الجصأ التػيخي في اإلجخااات األصػليةل مزع ال

أو رفس شمب اندعاا الطام مزاقخة الخهػد أو اعبراد الرثكرة عم  اعبخاف صادر مغ الربهع 
أمام جهة غيخ مجػلة قانػنا  مقاػل  أو إن الثكع صجر مطج مجاولة عمزية أو مجاولة ترت في غيبة 

في جمحة سخية. أما إىا كان الجصأ  أحج قذاة الرثكرة البي أصجرت  أو أن الزصض مالثكع قج تع
ل كرا لػ قجمت الرثكرة في (1)غيخ جػيخي ولع يكغ ضارا   جفاا الربهع فال ؾيرة ل  ون يطبج م 
 إجخاااتها انسبراا إل  الخهادات قا  اسبراعها إلفادة الرخبكي. 

 الجصأ مغ تقج خ األدلة:  -3
ي  بقجمػن  ها فلن يي أيرمت ىلظل واجب مثكرة الرػضػا أن ت د  في شمبات الجدػم الب

كان ىلظ سابا  مغ أسباب الصطغ مالبرييدل ألن عجم ال د   ػاحج مغ شمبات الجدػم وإصجار 
الثكع دون ال د  ؼي  يتط  مغ يحا الثكع قاصخا  عغ تثقيض مقبذيات الطجالة وتكػن الرثكرة 
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ة الرػضػا في  صأ في  حلظ قج فدمت في الجعػى. ويركغ أن  زازي الصطغ عم  وقػا مثكر
تقج خيا لألدلة البي اعبرجت عميها في حكرهال كأن تحيب إل  أن تقخيخ الجايخ جاا ناؼيا  لػجػد 
الطالقة  يغ الربهع والقذية البي قجمت لحلظ الجايخ في حيغ أن مثكرة البرييد تخى عكذ ىلظل 

طبرج سابا  لثكرها عم  شهادة أو أن تطبرج الرثكرة إلدانة الربهع عم  أدلة ن تك ي لحلظ كأن ت
واحجة لع تطدز  جلي  أو أن تثكع  ػجػد ضخف ساض اإلصخار مغ دون أن تجل  عمي . إل  غيخ ىلظ 

 مغ صػر البقج خ الجاشئ لمجلي  في حيغ تخى مثكرة البرييد انتثادية عكذ ىلظ تراما . 
 (: الجصأ في تقج خ الطقػبة )صجور حكريغ مبزاقذيغ في واقطة واحجة -4

 بثقض يحا الحاب مغ أسباب البرييد حيغ يدجر عغ القذاا التدائي حكران مبزاقذان في 
واقطة واحجة مثيث يحبثي  البػفيض  يزهرال األمخ الحي  ؤدي إل  اسبثالة تز يحيرال كأن يدج 
 حكع  اخااة الربهع ويدجر حكع آ خ ملدانب  عغ ن ذ التخم أو أن يقذي الثكع ملدانة الربهع مأن 
فاع  التخيرة وحج  ثع يدجر حكع آ خ ملدانة مبهع آ خ مأن  فاع  وحج  لمتخم ىات ل ؼيكػن ىلظ 
سابا  مغ أسباب الصطغ مالبرييد. كحلظ حيزرا تقخر مثكرة ما فخض عقػبة مطيزة في حيغ تخى 

ػبةل مثكرة البرييد انتثادية أن األسباب البي اسبزجت إليها الرثكرة ن تحبػجب تصايض تمظ الطق
   يتب أن ُيدار إل  فخض عقػبة أ خى أ ف أو أشج أو مغ نػا آ خ  الفا  لرا قالت م  مثكرة 

 الرػضػا.
ن ج مغ اإلشارة إل  أن الجصأ في اإلجخااات أو في تقج خ األدلة أو في تقج خ الطقػبة ن يطبج 

ل لحلظ فأن  إىا حد   صأ في م  ون يدمح سابا  لمصطغ ترييدا  في الثكع إن إىا كان مؤثخا  في الثكع
الثكع إن أن الزبيتة جاات عم  نثػ لع  بأثخ  حلظ الجصأ وكانت إل  جانب القانػنل فال أيرية 
لحلظ الجصأ ون يتػز قاػل الصطغ الرؤسذ عمي  كرا أن الجصأ في اإلجخااات ن يطبج م  إىا لع  ؤد 

ذ عم  مزع الرثكرة لمربهع مغ الكالم إل  اإلضخار  جفاا الربهع فال يتػز قاػل الصطغ الرؤس
  ارج مػضػا اتهام ل ألن ىلظ ن يذخ  جفاا الربهع.

 ولها أن تدجر ما يأتي مغ قخارات: 
تدج ض الثكع ماإلدانة والطقػبات األصمية وال خعية وجريع ما ورد في الجعػى التدائيةل وتبجح  .1

ة والثكع مالطقػبات وباقي ال قخات مثكرة البرييد يح  القخارات مب  ما وججت أن قخار اإلدان
 .(1)الثكرية مػافقة لمقانػن 

تدج ض الثكع مالاخااة أو الدمح أو عجم الرحؤولية أو قخار اإلفخاج أو أي حكع أو قخار آ خ  .2
 .(2)في الجعػى إىا كان مػافقا  لمقانػن 
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ػافقا  لمقانػن تدج ض قخار اإلدانة وتجؽيف الطقػبة الدادرة وتبجح يحا القخار إى كان الثكع م .3
إن أن الطقػبة البي أصجرتها الرثكرة شج جة فطميها تجؽيف الطقػبة دون حاجة إل  إرجاعها 

 .(1)إل  مثكرة الرػضػا إلجخاا البطج   شالرا أن ىلظ ن يذخ مردمثة الرثكػم عمي 
ة تدج ض الثكع ماإلدانة وإعادة األورا  إل  الرثكرة البي أصجرت الثكع إلعادة الزطخ مخ  .4

ل ىلظ أن مثكرة البرييد إىا ما وججت إن الثكع ماإلدانة (2)واحجة في الطقػبة مػية تخج جيا
مػافقا  لمقانػن إن أن الطقػبة ن تب ض وجحامة التخم مرا  زبغي تخج جيا فلن عميها إرسال 
الجعػى إل  الرثكرة البي أصجرت الثكع إلجخاا البطج   في الطقػبةل وإىا ما أصخت مثكرة 

لرػضػا مطج إرجاا الجعػى إليها ؼيتػز لمهيئة الطامة في مثكرة البرييد أن تدجر قخاريا ا
 مالطقػبة البي ت خضها. 

ل (3)إعادة األورا  إل  مثكرة الرػضػا إلعادة الزطخ في الثكع مالاخااة مػية إدانة الربهع .5
تك ي إلدانة الربهع فمرثكرة البرييد مب  ثات لها مغ إشالعها عم  أورا  الجعػى أن األدلة 

فلن لها نقس الثكع الدادر مالاخااة وإعادة األورا  إل  مثكرة الرػضػا إلصجار الثكع 
ماإلدانةل وإىا أصخت مثكرة الرػضػا عم  حكرها الحا ض وأصجرت حكرها متجدا  مالاخااة 

ل أن فمرثكرة البرييد إن وججت لدوم صجور قخار ملدانة الربهع الحي  خأت  مثكرة الرػضػا
تثي  الجعػى عم  الهيئة الطامة لرثكرة البرييد البي لها إصجار القخار ماإلدانة وبالطقػبة 

 البي ت خضها. 
نقس الثكع الدادر ماإلدانة والطقػبات األصمية وال خعية وأية فقخة حكرية أ خى وبخااة الربهع  .6

إىا رأت أن القخارات أو إلغاا البهرة واإلفخاج عز  وإ الا سايم ل ويي تبجح يحا القخار 
 . (4)واألحكام الدادرة ماإلدانة والطقػبة غيخ صثيثة

نقس الثكع الدادر ماإلدانة والطقػبة وإعادة األورا  إل  مثكرة الرػضػا إلجخاا الرثاكرة  .7
ل وىلظ إىا وججت أن الثكع ماإلدانة لع يحبكر  شخوط صثب ل فلىا رأت (5)متجدا  كال  أو جداا
يض القذائي والرثاكرة جاات مجال ة لمقانػن ولع تببع الرثكرة الرجبدة أن إجخااات البثق

ما يتب عميها إتباع  أو مزطت الربهع مغ اسبطرال حقػق  في الرثاكرة فأن لها أن تقخر 
إعادة إجخااات الرثاكرة مأكرمهال أن كانت اإلجخااات في أساسها وبأجرطها  اشئةل كرا أن 
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ااات مطج أن تثجد اإلجخااات البي يتب عم  الرثكرة الؿيام لها أن تقخر إعادة مطس اإلجخ 
  ها.

نقس الثكع الدادر مالاخااة أو الدمح أو عجم الرحؤولية أو قخار اإلفخاج أو أي حكع أو قخار  .8
ل وىلظ إىا (1)آ خ في الجعػى وإعادة األورا  إلجخاا الرثاكرة أو البثقيض القذائي متجدا  

إن إجخااات البثقيض القذائي والرثاكرة كانت مجال ة ضهخ مغ تجقيض أورا  الجعػى 
 لمقانػن. 

وؼيرا  بطمض مالجعػى الرجنية فلن لرثكرة البرييد تدج ض الثكع الدادر فيها أو نقذ  أو  .9
تطج م  أو تجؽيس مبالغ البطػيس الرثكػم  ها أو إعادة الثكع إل  الرثكرة نسبكرال 

. أوجب قانػن أصػل (2)زيادة الرامغ الرثكػمالبثقيض ؼي  أو إلعادة الزطخ ؼي  مػية 
( مز  عم  مثكرة البرييد أن تحاب 259الرثاكرات التدائية في ال قخة )ب( مغ الرادة )

قخاراتهال ويزبغي أن يكػن تحايبا  واضثا  ومزصؿيا  ي هع مز  أسباب البدج ض أو الزقس الكمي 
مدػرة كمية أو جدئيةل ويحا البحايب  أو التدئي أو إعادة الزطخ أو إجخاا الرثاكرة متجدا  

 ؤدي إل  إفهام الرثاكع ماأل صاا البي وردت في أحكامهال كرا أن   ؤدي إل  تػحيج الربادئ 
 القانػنية البي تحيخ عميها مثكرة البرييد.

. حالة الجعػى إل  الرثكرة الرجبدة يثجث أحيانا  أن ن تبثقض مثكرة الرػضػا مغ 10
لجعػى فبدجر حكرا  في دعػى ليحت مغ ا بداصها كرا لػ أصجرت مثكرة ا بداصها في نطخ ا

التزايات حكرا  في دعػى مغ ا بدام الرثكرة التزائية الرخكديةل ف ي يح  الثالة تقخر مثكرة 
البرييد انتثادية نقس الثكع لدجور  مغ مثكرة غيخ مجبدةل وتثي  الجعػى إل  الرثكرة 

 ة البي أصجرت الثكع الرزقػض  حلظ.الرجبدة  زطخيا وُتخطخ الرثكر
. تاج   الػصف القانػنيل إضافة  إل  القخارات الربقجمة البي يركغ لرثكرة البرييد 11

انتثادية أن تقخريا فمها صالحية تاج   الػصف القانػني لمتخيرة البي صجر الثكع ملدانة الربهع 
ر إدانب  وفض الرادة القانػنية البي فيها إل  وصف آ خ  ب ض مع شايطة ال ط  الحي ارتكب  وتقخ 

. ويصمض ال ق  (3) زصاض عميها يحا ال ط  وأن تدج  الطقػبة إىا وججتها مزاسبة لم ط  أو تج  ها
 التزائي عم  يح  الثالة الطقػبة الراخرة .
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 / الصطغ غيخ انعبيادي ) تدثيح القخار البرييدي(23الرثاضخة 
 

ض الةاني مغ شخ  الصطغ غيخ الطادية في األحكام التدائية تدثيح القخار البرييدي يػ الصخي
في القانػن الطخاقي الحي  ز خد مغ  يغ البخخيطات الطخبية ملتباا يحا الصخيضل إى لع تطخف  ك  
البخخيطات الطخبيةل ويػ مزدػم عمي  لغخض تدثيح األ صاا القانػنية البي تقع فيها مثكرة 

خوفا  في ض  قانػن األصػل التدائية الرمغيل    جاا م  قانػن البرييدل ولع يكغ يحا الصخيض مط
أصػل الرثاكرات التدائية الثاليل ومغ أسباب إيتاد يحا الصخيض مغ شخ  الصطغ يػ اسبجراك 

 أ صاا مثكرة البرييد انتثادية عزج نطخيا في الصطغ ترييدا . 
 أون : أسباب الصطغ  بدثيح القخار البرييدي: 

تدثيح القخار البرييدي يقا  لبدثيح الجصأ القانػني في القخار البرييدي الصطغ مصخيض 
الدادر مغ مثكرة البرييد ويقدج مالجصأ القانػنيل الجصأ في أحكام قانػن الطقػبات أو قانػن 
أصػل الرثاكرات التدائية أو أي قانػن آ خل أي أن  يخر  القػاعج الطامة في قانػن الطقػبات 

بدام وقػاعج الزطام الطامل والجصأ القانػن  بحع مجلػل  لرطز  الجصأ في تصايض واإلجخااات وان 
القانػن والجصأ في تأويم  ولكغ عم  الخغع مغ ىلظ كان  بطيغ عم  الرخخا أن يثجد أحػال الصطغ 

 عغ شخيض تدثيح القخار البرييدي كرا فط  في شخ  الصطغ ترييدا .
  ثانيا : مجة تدثيح القخار البرييدي:

شمب تدثيح القخار البرييدي لكي يركغ قاػل  يتب أن يقجم  الل مجة حجدتها ال قخة )أ( مغ 
 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية ويي ثالثػن  ػما  تاجأ. 266نز الرادة )

مالقخار البرييديل فلن لع  بع  –الرحتػن أو الرػدا  –مغ تأريخ تاميغ الرثكػم عمي   .1
لمرثكػم عمي  أن يصطغ مصخيض البدثيح مهرا كانت الرجة البي مذت  الباميغ أصػليا  جاز

عم  صجور القخار البرييدي الرصطػن ؼي ل شالرا أن  ػسع شالب البدثيح أن  ةات عجم 
 تاميغ . 

ل مطج إعادتها مغ مثكرة (1)مغ تأريخ وصػل إضبارة الجعػى التدائية إل  مثكرة الرػضػا .2
يكغ الرثكػم عمي  محتػنا  أو مػدعا ل ويح  الرجة ُيطػل  البرييد انتثادية وىلظ إىا لع

عم  تثج جيا مغ ستالت مثكرة الرػضػا أو تأشيخ القاضي أو رئيذ الرثكرة عم  
 أص  الكباب الحي ُأعيجت ؼي ل إى  ؤشخ عمي  عادة لمبحتي  مع  يان تأريخ الهامر. 

  ثالةا : القخارات القا مة لمصطغ  بدثيح القخار البرييدي:
 القخار الدادر  بدج ض الثكع ماإلدانة والطقػبات األصمية وال خعية وأية فقخة حكرية أ خى.  .1
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القخار الدادر  بدج ض الثكع مالاخااة أو الدمح أو عجم الرحؤولية أو القخار ماإلفخاج أو  .2
 أي حكع أو قخار آ خ في الجعػى. 

  القخار الدادر  بدج ض الثكع ماإلدانة مع تجؽيف الطقػبة. .3
القخار الدادر  زقس الثكع ماإلدانة والطقػبات األصمية وال خعية وأية فقخة حكرية أ خى  .4

 وبخااة الربهع أو إلغاا البهرة واإلفخاج عز  وإ الا سايم . 
 القخار الدادر  بدج ض الثكع الدادر في الجعػى الرجنية أو نقذ  كال  أو جداا .  .5

ثاكرات التدائية القخارات البرييدية البي ن ( مغ قانػن أصػل الر267وبيغ نز الرادة )
  -يتػز الصطغ فيها مصخيض تدثيح القخار البرييدي ويي:

 القخار الدادر مالزقس وإجخاا الرثاكرة أو البثقيض القذائي متجدا .  .1
 القخار الدادر ملعادة أورا  الجعػى إلعادة الزطخ في الثكع. .2
 لرثكرة البرييد. القخار أو الثكع الدادر مغ الهيئة الطامة  .3

وشايطي أن القخارات الرحكػرة ن يتػز الصطغ فيها مصخيض تدثيح القخار البرييدي إىا كانت قج 
 صجرت مغ الهيئة الطامة لرثكرة البرييد.
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 شخ  الصطغ غيخ الطادية ) الصطغ ملعادة الرثاكرة ( 24مثاضخة 
 

لثج ةةل فقج تطخض قانػن أصػل الرثاكرات تراشيا  مع الخوح الحائجة في البخخيطات ا
( مز  ماعببار إن إعادة الرثاكرة 279-270التدائية الطخاقي لرػضػا إعادة الرثاكرة في الرػاد )

يي شخيض مغ شخ  الصطغ غيخ الطاديةل أوجج  الرخخا وسيمة لخفع الجصأ الػاقطي الحي أصاب 
 األحكام الباتة الدادرة ماإلدانة.

 ادة الرثاكرةشخوط وحانت إع
 مدم لقاػل شمب إعادة الرثاكرة أن تبػافخ عجة شخوط في الثكع القا   لمصطغ ؼي   هحا 
الصخيض غيخ الطادي مغ شخ  الصطغ ماألحكامل إى ن ج وأن يكػن الثكع فاصال  في دعػى جدائية 

وبطج أن نايغ  وصادرا  مالطقػبة أثخ اإلدانة مارتكاب جزاية أو جزثةل وأن يكػن يحا الثكع ماتا .
الخخوط الالزم تػافخيا في األحكام البي يتػز شمب إعادة الرثاكرة مالزحبة لهال فلن  ن ج مغ 
اإلشارة إل  أن ماب إعادة الرثاكرة ليذ م بػحا  في جريع الثانت؛ إى ن يركغ إعادة الرثاكرة إن 

رثاكرات التدائية فقج  يزت في حانت مثجدة عم  ساي  الثدخ  يَّزها الرخخا في قانػن أصػل ال
( مغ يحا القانػن الثانت البي يتػز فيها إعادة الثاكرةل وؼيرا يأتي  يان ىلظ وعم  270الرادة )

 الزثػ اآلتي: 
 أون : شخوط إعادة الرثاكرة: 

 الثكع مات:  -1
ات يتب أن يكػن الثكع التدائي ماتا  حب  يركغ الصطغ ؼي  مصمب إعادة الرثكرةل والثكع الب

يػ الثكع الحي لع يطج يقا  شطزا  مصخيض انعبخاض أو البرييدل إما ألن  صجر مغ األص  غيخ قا   
لمصطغل وإما ألن  صار كحلظ نسبز اى أو ت ػيت مػاعيج الصطغ دون حدػل ل وعم  يحا فلن الثكع 

ػز إعادة شخحها البات  بربع مقػة األمخ الرقذي م ل ويبختب عمي  انقذاا الجعػى التدائيةل فال يت
 مخة أ خى إن عغ شخيض الصطغ مصمب إعادة الرثاكرة.

 
 صجور الثكع مطقػبة أو تج يخ مارتكاب جزاية أو جزثة:  -2

تبت  غالاية البخخيطات ومزها البخخيع الطخاقي إل  اقبذاا عجم جػاز الصطغ مصمب إعادة 
دة الرثاكرة قج شخعت لردمثة الرثكػم الرثاكرة إن إىا كان الثكع قصعيا  وصادرا  مطقػبةل ألن إعا

عمي  مغ أج  إزالة حكع ماإلدانة مجالف لمقانػنل فلن كان الثكع صادرا  مالاخااةل فهػ في مدمثة 
الربهع ومغ ثع ن يتػز الصطغ ؼي  ملعادة الرثاكرة ولػ ثات مأدلة قاشطة  صأ يحا الثكعل فالربهع 

حق  أن يثط  مرخكد قانػني محبقخل وإن أصبح  الحي حد  عم  حكع نهائي مالاخااةل يكػن مغ
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حكع الاخااة عجيع التجوى مالزحبة ل  وىلظ حيغ يتيد القانػن إعادة الرثاكرة مالزحبة لكافة 
األحكام حب  ولػ كانت الاخااةل ويبق  مغ حكع  اخاات  في وضع قمض وغيخ محبقخ ألن  مهجد 

  شمب إعادة الرثاكرة يتب أن يقبدخ عم   دوال  خاات  إل  أن تحقط الجعػىل لحا فلن نصا
األحكام القصعية الدادرة ماإلدانة دون أحكام الاخااة. وأن تكػن التخيرة جزاية أو جزثة وىلظ لرا 
تبريد م  يح  التخائع واألحكام الربختبة عميها مغ  صػرة أما الرجال ات فمبحاشبها فلن  ن مػجب 

 ػغات. إلعادة الرثاكرة فيها مهرا كانت الرح
 أن يكػن الثكع فاصال  في الجعػى التدائية:  -3

األحكام عرػما  يي القخارات الدادرة عغ الرثاكع الرخكمة تخكيال  قانػنيا  إى تقػل يح  
الرثاكع كمربها مالزحبة لمزداا الرصخوح أمامها. الثكع التدائي يػ القخار الحي يدجر عغ الرثكرة 

 ة البي رفطت إليها مالصخ  القانػنية.لم د  في مػضػا الجدػمة التدائي
 هحا الرطز ل فلن الثكع ال اص  في مػضػا الجعػى التدائيةل يػ قخار الرثكرة الربذرغ 
إعالن إرادتها  باخئة أو ملدانة الرخبكي عمي  في يح  الجعػى. عاخ الرخخا الطخاقي عغ يحا 

لتزاية والتزثةل ومغ الاج هي أن الخخط ماسبطرال عبارة يتػز شمب إعادة الرثاكرة في دعاوى ا
يح  الجعاوى إنرا تخفع أمام الرثكرة الرجبدة إلصجار حكرها في مػضػا الزداا ويػ مال شظ نداا 

 يدبغ مالدبغة التدائية.  
 ثانيا : حانت إعادة الرثاكرة: 

حجدت جريع البخخيطات البي أ حت  هحا الصخيض مغ شخ  الصطغ الثانت البي يتػز فيها 
ك يحا الصخيض عم  ساي  الثدخل فال يتػز البػسع فيها ون الؿياس عميهال ويح  الثانت سمػ 

حدختها البخخيطات  يغ ثالث إل   رذ حانت ماسبةزاا الرخخا الطخاقي الحي تػسع فيها وجطمها 
( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية عم  حانت شمب 270سبع حانت وقج ندت عميها الرادة )

 الرثاكرة وحجدتها مرا يأتي: إعادة
 ضهػر الرجعي مقبم  حيا :  -1

َع  مقبم  حيا   ل ويمدم لبصايض يح  الثالة تػفخ (1)إىا حكع عم  الربهع متخيرة قب  ثع وجج الُرجَّ
شخشيغ أن تكػن التخيرة مغ جخائع القب ل سػاا كانت مغ جخائع القب  الطرج أو الجصأل وثاػت 

خ  أن يكػن القب  مقدػدا  أو غيخ مقدػدل ألن تطايخ القب  يخر  جريع حياة الرجع  مقبم  ون ف
صػر إزيا  الخوح فقج يكػن القب  عرج أو مع ساض اإلصخارل كرا قج يكػن القب  قج وقع مصخيض 
الجصأ أو مالذخب الر ذي إل  الرػتل أما إىا لع يقع القب  فلن ىلظ ن يدمح سابا  لصمب إعادة 

 نت التخيرة يي الخخوا في القب  ثع أد غ الربهع  ها وصجر مثق  حكع مات. الرثاكرة كرا لػ كا
                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 540نص السادة ) (1)
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 : (1)وجػد حكريغ مبزاقذيغ ماإلدانة -2
 تقبذي يح  الثالة لؿيامها تػافخ شخوط ثالثة يي: 

 صجور حكريغ ماخميغ ماإلدانة عم  شجديغ أو أكةخ.  .أ 
 أن يدجر الثكران مرزاسبة واقطة واحجة.  .ب 
 زاقذيغ ون يركغ البػفيض  يزهرا. أن يكػن الثكران مب .ج 

فمػ أد غ شجز  ػص   سارقا ل ثع أد غ شجز آ خ  ػص   شخيكا  ل  في جخيرة الحخقة فال 
 ػجج تزاقس  يغ حكريغل وبطكح  يكػن البزاقس مػجػدا  ؼيرا لػ حكع عم  شجز محخقة سيارة 

ومغ مكان آ خ وفي  )س( مغ دار  في ساعة مطيزة ثع حكع عم  شجز آ خ محخقة ن ذ الحيارة
ن ذ الحاعة. واضح أن يح  الثالة ن تزصاض إىا كان  يغ الرثكػم عميهرا عغ ىات الػاقطة رامصة 

 في ارتكاب التخيرة ىاتها. 
 :(2)إدانة أحج شهػد اإلثبات متخم الخهادة الكاىمة -3

وبطج أن مقبذ  يح  الثالة أن  إىا صجر حكع ماإلدانة عم  شجز مارتكاب جزاية أو جزثةل 
اكبحب يحا الثكع الجرجة القصعيةل لػحع أن الخايج الحي شهج ضج الرثكػم عمي ل تع إدانب  

 نرتكام  جخم الخهادة الكاىمة.
 زبغي لؿيام يح  الثالة مغ حانت إعادة الرثاكرةل تػافخ شخشيغ يرا صجور حكع مات 

ع عمي  مثكع قصطيل كرا  بطيغ أن ماإلدانة ثع اكبخاف الخهادة الكاىمة وإدانة الخايج  ها والثك
يكػن لمخهادة الكاىمة تأثيخ في الثكع ماإلدانة. مرطز  أن األساس الحي ُ زي عمي  الثكع الحا ض 
كان غيخ صثيحل مرا يحبجعي إعادة الرثاكرة والثكع  اخااة مرغ ُحكع عمي  محاب الخهادة أو 

 الرحبزج الردور.
 : (3)ضهػر واقطة أو محبزجات جج جة -4

تطج يح  الثالة أنها األيع واألشر   يغ حانت إعادة الرثاكرةل ويي مغ الطرػم مثيث تخر  
الثانت الةالث األ خىل    يركغ القػل مأن  ومع وجػد يحا الػج  مغ أوج  الصطغ ملعادة 
 الرثاكرة ن مث  لػجػد األوج  األ خىل إى أن ك  حالة مغ حانت إعادة الثاكرة البي ساض  يانها
ما يي إن واقطة جج جةل وعم  يحا فلن حانت إعادة الرثاكرة الةالثة األول  تطباخ كأنها تصايقات 

 مثجدة لمثالة الخامطة.

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 540/5نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 540/1نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.540/1نص السادة ) (3)
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( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 270 بذح مغ قخااة الزز ال قخة )ج( مغ الرادة )
 الطخاقي أن   مدم لبصايض يحا الزز تػافخ شخوط ثالثة يي: 

 ث جج ج أو إ خاز محبزجات كانت متهػلة.ضهػر حج .أ 
 أن يكػن الثجث أو يح  الرحبزجات متهػلة حيغ الرثاكرة.  .ب 
 أن يكػن مغ شأن يحا الثجث أو يح  الرحبزجات إثبات  خااة الرثكػم عمي .  .ج 

 
 : (1)الثكع  زي عم  حكع تع ترييد  أو ألغي مطج ىلظ مالصخ  القانػنية -5

و ُألغي يػ الحاب األساسي في الثكع الحا ض ؼيتب إعادة فصالرا أن الثكع الحي ُنقس أ
الرثاكرةل فالرخأة البي يثكع عميها متخيرة الدنا  زاا  عم  حكع مغ مثكرة األحػال الخجدية 
يقذي  بدج ض الدواج  يزها وبيغ الرجعي ثع  بقخر نقس الثكع الجام  بدج ض الدواج مغ 

تدبح الرخأة غخيبة عغ الرخبكي فال تزصاض عميها مثكرة البرييد انتثادية ف ي يح  الثالة 
األحكام الجاصة  دنا الدوجية؛ عمي  يتب إعادة الرثاكرة وإلغاا الثكع الدادر ضجيا عغ جخيرة 

 زنا الدوجية. 
 :(2)الثكع مختان عغ واقطة واحجة -6

 يثجث أن يدجر حكع ملدانة شجز عغ واقطة مطيزة أو  اخاات  مزهال أو مأن يدجر قخار
ماإلفخاج ويدبح نهائيا  وفي وقت نحض يقجم ن ذ الخجز الرثكػم عمي  أو الراخأ أو الر خج عز  
نهائيا ل إل  مثكرة لرثاكرب  عغ ن ذ الػاقطة الحامقةل ويثكع عمي  عزهرا مغ دون أن تزبب  

ثكػم عمي  قج الرثكرة إل  القخار الحا ض الدادر ماإلدانة أو الاخااة أو اإلفخاج الزهائيل ؼيكػن الر
حػكع مختان عغ واقطة واحجة ويػ ما ن يتػز قانػنا ل مرا  بطيغ إعادة الرثاكرة في الثكع الةانيل 

 ويبع ىلظ ولػ كان ال ط  الحي حػكع عز  ثا بة قج كّػن جخيرة محبقمة أو ضخفا  فيها.
 :(3)سقػط التخيرة أو الطقػبة -7

رة أو الطقػبة عز  ألي ساب قانػنيل قج يح  الثالة ت بخض أن الخجز الحي سقصت التخي
قجم وحػكع عغ التخيرة البي سقصت عقػببهرا وصجر حكع ملدانب  وعقػبب  عزهال مرا يحبجعي 

 إعادة الرثاكرة في الثكع التج ج.
 
 

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 540/2نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  540/3نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 540/4نص السادة ) (3)
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 / نطام اإلفخاج الخخشي25مثاضخة 
 

هاية في يحا الزطام يػ ثرخة جهػد الربجدديغ مطمري اإلجخام والطقابل ويػ يدب في الز
 الغاية مغ اإلصالحل ولإلحاشة  زطام اإلفخاج الخخشي سزبزاول  مالخخح ؼيرا  مي:

 اون : شخوط اإلفخاج الخخشي  
مغ  الل ت ثز الزدػم الربطمقة ماإلفخاج الخخشي  بذح أن يزالظ شخوط عج جة لكي 

ػعية وأ خى تقخر الرثكرة شرػل الرثكػم م  مغ عجم ل ويركغ عج البطس مغ يح  الخخوط مػض
 شكمية وعم  الزثػ اآلتي: 

 الخخوط الرػضػعية:  -1
تزقحع يح  الخخوط  جوريا إل  ثالثة أنػاا: األول  بطمض مالرثكػم عمي ل الةاني مالطقػبة 
الرثكػم  هال والةالث مالرجة الرز حة مغ الطقػبةل ؼبالزحبة لمرثكػم عمي  يتب أن  ةات لمرثكرة 

فخاج أن الرثكػم عمي  قج اسبقامت سيخت  وححغ سمػك  دا   الحتغ الرجبدة مالزطخ في شمب اإل
أو في مجرسة البأيي ل وبطكح  فلن سػا الحيخة وعجم انسبقامة في الحمػك كرا لػ كان مخاكحا  

 .(1)يرزع إدارة الحتغ أو مجرسة البأيي  مغ شرػل   هحا الزطام
خ إن الرخرػليغ ماإلفخاج الخخشي يع أما عغ شخوط الطقػبة الرثكػم  هال فرغ التج خ مالحك

فقط الرثكػم عميهع مطقػبة سالبة لمثخية مغ الرثاكع التدائية الرؤل ة مرػجب قانػن أصػل 
الرثاكرات التدائية ويي مثاكع التزايات والتزحل وكحلظ مرػجب القػانيغ الجاصة كرثاكع األحجاث 

ع مرػجب الرثاكع الطحكخية محببطج غ مغ والرثكرة التزائية الرخكديةل في حيغ إن الرثكػم عميه
/ب( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل مع إن 331شرػلهع  هحا الزطام وفض نز الرادة )

 2007( لحزة 30/سامطا ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطحكخي رقع )100الرادة )
 أجازت شرػلهع  ها.

حجد القانػن الرجة البي يتب أن تز ح مغ مقجار اما عغ شخط الرجة الرز حة مغ الطقػبة فقج 
الطقػبة األصمية  ةالثة أرباعها مالزحبة لمبالغيغل وثمةيها مالزحبة لمبجا يخ الر خوضة عم  األحجاث. 
ويحا يطزي إن الطقػبات الحالبة لمثخية الرخرػلة ماإلفخاج الخخشي يي الطقػبات الرؤقبة والبي 

 .(2)تزبهي مأج  زمزي مثجد
 الخخوط الخكمية:  -2

                                                 

 /أ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية. 119نص السادة ) (1)
 .  مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي/أ( 119نص السادة ) (2)
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تبطمض يح  الخخوط مالتهة البي ترمظ سمصة تقخيخ اإلفخاجل وبثحب قانػن أصػل الرثاكرات 
/ج( مز  عم  أنُ : )) تجبز  زطخ شمب اإلفخاج الخخشي 331التدائية الطخاقي إى ندت الرادة )

يقذي  مثكرة التزح البي يقع ضرغ ا بداصها الركاني الحتغ أو الرؤسحة اإلصالحية البي
فيها الرثكػم عمي  عقػبب  عزج تقجير  الصمب ولػ نق  إل  ستغ أو مؤسحة أ خىل ولخئيذ 
مثكرة انسبئزاف تجديز مثكرة جزح أو أكةخ لهحا الغخض  ػزا الطر  ؼيرا  يزهرا  ايان 

/أون ( مغ قانػن رعاية األحجاث عم  أن : )) لمثجث الرثكػم 84يدجر ...((. وتزز الرادة )
سالب لمثخية أو لػلي  أن يقجم شمبا  إل  مثكرة األحجاث لإلفخاج عز  شخشيا  إىا أمذ  ثمةي   بج يخ

 مجة البج يخ في التهة الرطجة لبز يح  عم  أن ن تق  عغ سبة أشهخ((. 
 ثانيا : الرخرػليغ ماإلفخاج الخخشي: 

لرثكػم عميهع القاعجة في تثج ج األحكام الرخرػلة ماإلفخاج الخخشي تقذي مخرػل جريع ا
مطقػبة سالبة لمثخية مغ الرثاكع التدائية الرؤل ة مرػجب قانػن أصػل الرثاكرات التدائية ويي 
مثاكع التزايات والتزحل وكحلظ األحكام الدادرة مغ الرثاكع التدائية الرؤل ة مرػجب القػانيغ 

مغ الرثاكع التدائية  الجاصةل ويي مثاكع األحجاث والتزائية الرخكدية وأية مثكرة جدائية أ خى 
 الربجددة. أما مغ اسبةزايع قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةة مةغ الخرةػل  هحا الزطةام فهةع:

الرتخم الطائج. يػ الرثكػم عمي  مأكةخ مغ الثج األقد  لمطقػبة الرقخرة قانػنا  لمتخيرة  .1
 1069ة لحز 111( مغ قانػن الطقػبات الطخاقي رقع 140اسبزادا  لزز الرادة )

 .(1)الرطجل
الرثكػم عمي  عغ جخيرة ضج أمغ الجولة الجارجيل أو جخيرة مغ جخائع تدييف الطرمة أو  .2

 .(2)الصػامع والرحبزجات الرالية الثكػمية
الرثكػم عمي  عغ جخيرة مغ جخائع الػقاا أو المػاط أو انعبجاا عم  عخض  جون رضال  .3

قػة أو تهج ج أو حيمة عم  عخض مغ لع  بع  أو جخيرة مغ جخائع الػقاا أو انعبجاا مغيخ
الةامزة عخخة مغ عرخ ل أو جخيرة مغ جخائع الػقاا أو المػاط مالرثارمل أو جخيرة مغ 

 .(3)جخائع ال حض وال تػر أو الحرحخة

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 9-/د119نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 5-/د119نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 1-/د119نص السادة ) (3)
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الرثكػم عمي  مالحتغ عغ جخيرة سخقةل إىا كان قج ساض الثكع عمي  مالحتغ عغ جخيرة  .4
 .(1)قذت عقػببها ألي ساب قانػنيسخقة أ خىل ولػ كانت قج ان

الرثكػم عمي  مالحتغ عغ جخيرة ا بالس لألمػال الطامةل إىا كان قج ساض الثكع عمي   .5
مالحتغ عغ جخيرة مغ يحا الزػال أو الثبذ عغ جخيرة ا بالس مبطاقايغ أو أكةخل أو 

بها ألي عغ جخيرة ا بالس مكػنة مغ فطميغ مببامطيغ أو أكةخل ولػ كانت قج انقذت عقػب
 .(2)ساب قانػني

كحلظ ن يتػز إصجار قخار ماإلفخاج الخخشي مرقبذ  القػاعج الربقجمة َعرَّغ ُألغي قخار  .6
 .   (3)اإلفخاج الخخشي عز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

يذير ةلى عقؾبة األشغال الذاقة ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية، مع مالحغة أن الشص 4-/د331السادة ) (1)
 أيزًا ولعدج وجؾد ىذه العقؾبة في التذريع الشافذ فال نرى داٍع لإلشارة ةلييا. 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 2-/د119نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 113نص السادة ) (3)
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 / الػسائ  اإلجخائية لرطالتة التخيرة في الجارج26مثاضخة 
 

م اإلنامة القذائية وتحميع الرتخميغ الػسائ  اإلجخامية لرطالتة التخيرة في الجارج تخر  نطا
والبي نطرها الرخخا الطخاقي في قانػن أصػل الرثاكرات التدائية ويحا ما سزبزاول  في يح  

 الرثاضخة .
 اون: اإلنامة القذائية 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية الطخاقي عغ إجخااات 356-353ندت الرػاد )
نامة دولة أجزاية لمقذاا الطخاقي وبيغ إنامة الحمصات القذائية في اإلنامة القذائيةل وميدت  يغ إ

 الطخا  لقذاا دولة أجزايةل وعم  الزثػ اآلتي:
 . إنامة دولة أجزاية لمقذاا الطخاقي: 1 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل إىا رغات إحجى 354-353مغ نز الرادتيغ )
اات البثقيض في جخيرة ما  ػاسصة الحمصات القذائية في الجول األجزاية في اتجاى إجخاا مغ إجخا

 الطخا  فبببع اإلجخااات اآلتية: 
إىا رغات دولة أجزاية في اتجاى إجخاا مغ إجخااات البثقيض في جخيرة  ػاسصة الحمصات  . أ

القذائية في الطخا  فطميها أن تخس  شمبا   حلظ مالصخ  الج مػماسية إل  متمذ القذاا 
ا  ويتب أن يكػن الصمب مدثػبا   ايان واٍف عغ ضخوف التخيرة وأدلة األعم  في الطخ 

انتهام فيها والزدػم القانػنية الرصبقة عميها وتثج ج دقيض لإلجخاا الرصمػب اتجاى  
متمذ القذاا األعم  في الطخا ل أما إىا كانت اإلنامة القذائية  يغ دول التامطة الطخبية 

خة عغ شخيض وزارة الطجلل واأل يخة  جوريا ُتثي  الصمب مع فيبع إرسال شمبات اإلنامة مباش
 الرخفقات إل  متمذ القذاا األعم  دون الثاجة إل  إتباا الصخيض الج مػماسي في ىلظ. 

إىا رأى متمذ القذاا إن الصمب محبػف شخوش  القانػنية وأن تز يح  ن يجالف الزطام  . ب
حي يقع تز يح اإلجخاا في مزصقب  إلنتاز الطام في الطخا ل إحالب  إل  قاضي البثقيض ال

ل لحا  بطيغ (1)اإلجخاا الرصمػب ويتػز حذػر مرة  عغ الجولة شالبة اإلنامة عزج الؿيام م 
إحاشة التهة الصالبة عمرا  مركان وزمان تز يح اإلنامة لكي  باح لمصخف ىي الخأن أن 

 يثذخ أو  ػك  ك  مغ  زػب عز .
رة  الجولة شالبة اإلنامةل إ جاا مامغ مزاسب لثحاب لرتمذ القذاا أن يصمب إل  م . ت

 .(2)مداريف الخهػد وأتطاب الجاخاا والخسػم الرقخرة عم  األورا  وغيخ ىلظ
                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. /أ121نص السادة ) (1)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 121نص السادة ) (2)
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إىا تع الؿيام ماإلجخاا الرصمػب ؼيقجم القاضي األورا  إل  متمذ القذاا إلرسالها إل   . ث
 . (1)الجولة األجزاية مالصخيقة ىاتها

ب اإلنامة القذائية أو تطحر تز يح ل تقػم التهة الرصمػب إليها في حالة رفس تز يح شم . ج
تز يح الصمب مل صار التهة الصالبة  حلظ فػرا ل مع إعادة األورا  وبيان األسباب البي دعت 

 .(2)إل  رفس أو تطحر تز يح الصمب
 . إنامة الطخا  لمقذاا األجزاي: 2

ات التدائيةل إىا رغات الحمصات ( مغ قانػن أصػل الرثاكر356-355مغ نز الرادتيغ )
القذائية الطخاؾية إنامة الحمصات القذائية في دولة أ خى نتجاى إجخاا مطيغ فبببع اإلجخااات 

 اآلتية: 
يطخض شمب اإلنامة عم  متمذ القذاا إلرسال  مالصخ  الج مػماسية إل  الحمصات  .1

بذ  يح  اإلنامة األثخ القذائية في تمظ الجولةل ويكػن لإلجخاا القذائي الحي تع مرق
 .(3)القانػني ن ح  الحي يكػن ل  لػ تع  ػاسصة الحمصات القذائية في الطخا 

لقاضي البثقيض أو الرثكرة الصمب مغ القزد  الطخاقي تجويغ إفادة أو شهادة أي شجز  .2
عخاقي في الجارج ويقجم الصمب  ػاسصة متمذ القذاا مايزا  ؼي  األمػر الرصمػب الحؤال 

 .(4)تطج اإلفادة أو الخهادة الرجونة مغ قام  مثكع اإلفادة الرجونة مغ قا  مثقضعزها و 
 ثانيا: تحميع الرتخميغ

وجج نطام تحميع الرتخميغ ت اديا  لهخوب الرحنب مغ القدام إىا ما لتأ إل  دولة غيخ البي 
خاقي أحكام ارتكب التخيرة في إقميرها وكان مغ غيخ الرحبحاغ مثاكرب  فيها. نطع الرخخا الط

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية ومغ أج  اإلحاشة 368-357البحميع في ندػم الرػاد )
  ها سزبزاولها عم  الزثػ اآلتي: 

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائية 357شخوط تحميع الرتخميغ: نطع نز الرادة )
 شخوط البحميعل عم  الزثػ اآلتي: 

كػن الرصمػب تحمير  مبهرا  مارتكاب جخيرة وقطت دا   يخبخط في شمب البحميع أن ي .1
أرض الجولة شالبة البحميع أو  ارجها وكانت قػانيغ الجولة الصالبة وقػانيغ جرهػرية 

 .(1)الطخا  تطاقب عميها مالحتغ أو مالثبذ مجة ن تق  عغ سزبيغ أو أية عقػبة أشج
                                                 

 /ج( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 121نص السادة ) (1)
 ( مؽ اتفاقية الرياض العربية لمتعاون القزائي.94السادة )( 2)
 قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  ( مؽ122نص السادة ) (3)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 123نص السادة ) (4)
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ثق  اإلجخااات القانػنية  ارج كرا يتػز البحميع إىا كان الرصمػب تحمير  قج اتجحت م .2
الطخا  وصجر عمي  حكع مغ مثاكع الجولة شالبة البحميع مالثبذ مجة ن تق  عغ سبة 

 .(2)أشهخ أو أية عقػبة أشج
إىا تطجد التخائع الرصمػب البحميع عزها ؼيطباخ شمب البحميع صثيثا  إىا تػفخت الخخوط في  .3

 . (3)إحجايا
  

 مػانع تحميع الرتخميغ: 
 :(4)لرخخا عم   رحة مػانع لمبحميعل وكرا  مينز ا

 .(5)التخائع الحياسية والطحكخية .1
 .(6)إىا كانت التخيرة تتػز الرثاكرة عزها أمام الرثاكع الطخاؾية رغع وقػعها في الجارج .2
إىا كان الخجز الرصمػب تحمير  ريغ البثقيض أو الرثاكرة في الطخا  عغ ن ذ التخيرة  .3

ار ماإلفخاج أو الاخااة أو اإلدانة عز  مغ مثكرة عخاؾية أو مغ أو كان قج صجر فيها قخ 
قاضي البثقيض أو كانت الجعػى التدائية قج انقذت وفقا ألحكام القانػن الطخاقي أو قانػن 

 .(7)الجولة شالبة البحميع
إىا كان الخجز الرصمػب تحمير  ريغ البثقيض أو الرثاكرة في الطخا  عغ جخيرة غيخ  .4

ميع عزها فيؤج  الزطخ في تحمير  حب  يدجر قخار ماإلفخاج أو الاخااة أو الرصمػب البح
 .(8)اإلدانة ويبع تز يح الطقػبة

إىا كان الخجز الرصمػب تحمير  عخاقي التزحيةل إى أن  مغ الربادئ الرحمع  ها أن   .5
 . (9)يربزع عم  الجولة تحميع رعايايا  خية عجم عجالة القذاا األجزاي

 
                                                                                                                                                   

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 9-/أ124نص السادة ) (1)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 5-/أ124نص السادة ) (2)
 /ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 142نص السادة ) (3)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 126، 125نص السادتيؽ ) (4)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية. 125/9نص السادة ) (5)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.125/5نص السادة ) (6)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 125/1نص السادة ) (7)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 126نص السادة ) (8)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 125/1نص السادة ) (9)
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 طهج مث ع الحالم وححغ الحمػك/ الب27مثاضخة
 

يطج يح غ الزطاميغ مغ اإلجخااات الرهرة البي نطرها الرخخا مغ أج  الػقاية مغ التخيرةل 
فهي مرةامة تجا يخ الغاية مزها مزع وقػا التخيرةل إى نطع الرخخا األحكام القانػنية الجاصة 

 التدائية. ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات330-317لمزطاميغ في ندػم الرػاد )
 اون : البطهج مث ع الحالم. 

يركغ إجرال األحكام القانػنية الجاصة مالبطهج مث ع الحالم والبي نطرها الرخخا في ندػم 
 ( مغ قانػن أصػل الرثاكرات التدائيةل وعم  الزثػ اآلتي: 320-317الرػاد )
غ يجخ  أن لالدعاا الطام أو قاضي البثقيض أن  امغ قاضي التزح عغ األشجام الح  .1

تقع مزهع جزاية أو فط   خجح مط  اإل الل مالحالمل ويخفض مالبالغ الجنئ  البي تطدز 
 .(1)ىلظ

إىا ورد البالغ لقاضي التزح عم  الػج  الربقجمل فطمي  اتجاى اإلجخااات لبكميف الخجز  .2
م  الرامغ عز   بقجيع تطهج مالرثافطة عم  الحالم مجة ن تق  عغ سبة أشهخ ون تديج ع

 سزةل 
 .  (2)لقاا تطهج مك الة أو  جونها وفقا  لرا نز عمي  القانػن 

 ػج  القاضي ورقة تكميف مالثذػر إل  الخجز الرامغ عز  يصمب فيها أن يثذخ أمام   .3
في  ػم مطيغ ويقجم ما لجي  مغ أوج  دفاا أو ما  ز ي م  صثة البالغل عم  أن  حكخ في 

 .(3)ومجت  الػرقة مذرػن البالغ ومامغ البطهج
يقػم القاضي في اليػم الرطيغ مالبثقيض في صثة البالغ وسراا دفاا الخجز الرامغ  .4

عز ل وعزج ترام البثقيض يدجر قخارا   خد الصمب إىا لع  بأ ج ل  ما  اخر اتجاى إجخااات 
لث ع الحالمل أو يقخر قاػل  وتكميف الخجز الرحكػر  بقجيع تطهج مقخون مك الة ك ي  أو 

و  جونها  الل الرجة البي يثجديا إىا ارتكب جزاية أو فط   خجح مط  اإل الل أكةخ أ
 .  (4)مالحالم

 ثانيا : البطهج مثحغ الحمػك.

                                                 

 العراقي.  مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية( 194نص السادة ) (1)
 العراقي.  مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية( 195نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 196نص السادة ) (3)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 150نص السادة ) (4)
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ن يجبمف يحا البطهج عغ سامق  إن في األسباب البي تاخر ل أما ما عجايا فلن الهجف واحج 
( مغ قانػن 324-321الرػاد )واإلجخااات أيذا  يي ىاتها تقخيبا ل األحكام البي ندت عميها 

أصػل الرثاكرات التدائية مجدػم يحا البطهج تزز عم  أن لالدعاا الطام أو قاضي البثقيض أن 
 امغ قاضي التزح عغ األشجام اآلتي  يانهع إىا كان يجخ  مغ ارتكا هع فطال  مجال  ماألمغ ويخفض 

قانػن أصػل الرثاكرات التدائية  ( مغ321مالبالغ البثخيات والجنئ  البي تطدز  نز الرادة )
 لغخض أ ح تطهج مز  مثحغ الحمػك. 

 ك  شجز ليحت ل  وسيمة جمية لمبعير.  .1
ك  شجز حكع عمي  مختيغ أو أكةخ في جخيرة مغ جخائع انعبجاا عم  الز ذ أو عم   .2

الرال أو إ ػاا المدػم أو الرثكػم عميهع أو الربهريغ الهاربيغ أو في جخيرة مغ التخائع 
لرجمة ماآلداب الطامة أو التخائع الراسة  ػسائ  الرػاصالت أو تدييف أو تقميج أو تدويخ ا

الصػامع أو الطرمة الربجاولة قانػنا او عخفال ويببع في البكميف  بقجيع تطهج مثحغ الحمػك 
اإلجخااات ن حها البي تببع في البطهج مث ع الحالمل غيخ أن مجة البطهج ن تق  عغ سزة 

ل (1)ج عم  ثالث سزػات لقاا تطهج مك الة أو  جونها وفقا  لرا  زز عمي  القانػن ون تدي
 ويحبصمع رأي اندعاا الطام قا  البكميف  بقجيع البطهج مثحغ الحمػك.     

 ثالةا : أحكام مخبخكة لث ع الحالم وححغ الحمػك. 
ػكل  بقخيخ مترػعة ا ببع الرخخا الطخاقي الكالم عغ نطام البطهج مث ع الحالم وححغ الحم

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 330-325مغ األحكام الرخبخكة  يزهرال وىلظ في ندػم الرػاد )
 التدائيةل ويركغ إدراجها ؼيرا  مي: 

إىا لع يثذخ الخجز الرامغ عز  مال عحر مخخوا رغع تاميغ  وفض األصػلل فممقاضي أن  .1
انػن مجدػم جػاز أو عجم جػاز إشال  يقخر الؿبس عمي  وتػؾي  ل مع مخاعاة أحكام الق

( مغ قانػن 109سخاح  مك الة أو  جونها وفض ما نز عمي  الرخخا في نز الرادة )
 .(2)أصػل الرثاكرات التدائية

يقا  مغ الخجز الرحكػر مامغ الذران نقجا  عػضا  عغ الك الةل وإىا تع تقجيع البطهج  .2
سايم ل وإن ؼيقخر القاضي حتد  في  الرصمػب مع مامغ الذران أو مع الك الة ؼيجم 

الحتغ إل  أن تزبهي الرجة الرثجدة في القخارل وإىا قجمها  الل يح  الرجة ؼيجم  سايم ل 
 .(3)وإىا قخر القاضي حتد  ؼيحر  قخار القاضي مالثتد )تج يخا (

                                                 

 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 155نص السادة ) (1)
 قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي.  ( مؽ152نص السادة ) (2)
 ( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات الجزائية العراقي. 153نص السادة ) (3)
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إىا لع  ختكب الخجز الحي قجم البطهج جخيرة مرا نز عمي  الرخخا عزج تزطير  ألحكام  .3
لبطهج غ  الل الرجة الرثجدة ؼي   خد ل  الرامغ الحي دفط  وتطباخ الك الة ممغاةل وإىا ثات ا

إ الل الخجز الرحكػر  بطهج  اسبزادا  إل  حكع مات صادر عمي  ؼيثد  مامغ البطهج 
والذران مز  ومغ ك يم  وفض قانػن البز يح  زاا عم  محكخة يقجمها القاضي إل  الرز ح 

 .(1)ا الرامغ أو مامغ الذران الرجفػا نقجا  إ خادا  لمجديزةالطجل ويقيج يح
أجاز القانػن لمقاضي أن يكمف الخجز الحي قجم البطهج  بقجيع ك ي  غيخ ك يم ل في  .4

( مغ قانػن أصػل الرثاكرات 117-116األحػال الرزدػم عميها في الرادتيغ )
ة البطهج أو يقجم الك ي  التدائية الطخاقي. وإىا امبزع ؼيثتد مالحتغ حب  تزبهي مج

 .(2)الرصمػب
أجاز القانػن الصطغ لجى مثكرة انسبئزاف مد بها البرييدية في البجا يخ الدادرة  الل  .5

ثالثيغ  ػما  تاجأ مغ اليػم البالي لباريخ صجوريال ولرثكرة البرييد أن تقخر تدج ض القخار 
   الك ي  أو إعادة األورا  أو نقذ  أو تطج   البطهج أو مامغ الذران أو مجت  أو تاج

إلجخاا البثقيض القذائي متجدا  وإصجار أي قخار مرا نز عمي  قانػن أصػل الرثاكرات 
 .(3)التدائية

أ يخا  قخر القانػن مأن تتب الطقػبة الرقيجة لمثخية الدادرة قا  قخار الثتدل أو البي  .6
 .  (4)تدجر  الل مجة الثتد ما يطادلها مغ يح  الرجة
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