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 السـلطة االئتـالفـيـة المـؤقـتـة
 

 7األمـر رقم 
 

 الصـادر عن السـلطـة االئتـالفيـة المؤقـتـة 
 

  اتـوبـقـون العـانــق

 

بناء على السلطات المخولة لي وبصفتي المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة، وتمشيًا مع قرارات  

لى القوانين واألعراف المتبعة في استنادًا إ و،)2003 (1483 رقم مجلس األمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار

 ؛حالة الحرب

فرانكس إلى الشعب ) الجنرال(وتأييدًا وتأآيدًا على آل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق  

 ؛2003نيسان  / أبريل16العراقي يوم 

معايير بذلك  قانون العقوبات آأداة للقمع، منتهكًا م أحكام معينة منااستخدبالنظام السابق  لقيام إدراآًاو 

 حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا؛

 ؛وعمًال بالنيابة عن الشعب العراقــي، ومن أجل مصلحته 

 

 : أعلن بموجب ذلك ما يلي 

 

 1الجـــزء 

 القضاة والشرطة والمدعون العامون

 1الئحة التنظيمية رقم نصوص الباتهم وفقًا ليؤدي جميع القضاة ورجال الشرطة والمدعون العامون واج 

، ووفقًا ألية لوائح تنظيمية أو أوامر أو 2003أيار عام /  مايو 23السلطة االئتالفية المؤقتة بتاريخ الصادرة عن 

  .السلطة االئتالفية المؤقتةصدرها تمذآرات أو تعليمات أخرى 
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 2 الجـــزء

  ائيـون الجنـانـكام القـض أحـل ببعـق العمـتعلي

 المراجعة المستمرة للقوانين العراقية، ُتطّبق الصيغة الثالثة من القانون الجنائي اتدون المساس بعملي -1

المسجل في بغداد في اليوم الخامس وهو القانون ،  مع التعديالت التي ُأجريت عليه1969العراقي لعام 

: مع مراعاة ما يلي، 1969يولية /  من تموزهـ، الموافق في اليوم التاسع عشر1389من جمادى األول 

 من 225الفقرة ) 2( من الفصل الثاني من الجزء الثاني، و200الفقرة ) 1 (يتم بموجب هذا األمر تعليق

  .الفرع األول من الفصل الثالث من الجزء الثاني

لسلطة االئتالفية اري لال يجوز إقامة دعاوي ضد مرتكبي الجنايات التالية إال بإذن خطي من المدير اإلد -2

 :المؤقتة

 ، وهي من الفصل الرابع من الجزء األول 84 – 81الجنايات التي تنص عليها الفقرات  -أ

 . المرتبطة بالنشرالجنايات

وهي  ، من الفصل األول من الجزء الثاني189 – 156الجنايات التي تنص عليها الفقرات  -ب

 .خارجي للدولةالجرائم ضد األمن الب المتعلقة الجنايات

  من 219 – 201من  و199 – 198 من و195 – 190  منالجنايات التي تنص عليها الفقرات -ج

 .الجرائم ضد األمن الداخلي للدولةب ، وهي الجنايات المتعلقةالفصل الثاني من الجزء الثاني

 من الفرع األول من الفصل 228 - 226 و 224 – 223الجنايات التي تنص عليها الفقرات  -د

 .مةعاالجرائم ضد السلطات الب ، وهي الجنايات المتعلقةالثالث من الجزء الثاني

،  من الفرع الثاني من الفصل الثالث من الجزء الثاني229الجنايات التي تنص عليها الفقرة  -هـ

  .جرائم اإلساءة إلى مسؤول حكوميب وهي الجنايات المتعلقة

 

 

 3 الجـــزء
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 العــقوبـات

في آل حالة تكون فيها عقوبة اإلعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها . علق عقوبة اإلعدامـُت -1

بفرض السجن مدى الحياة أو ب  المتهمقبةاعمتستعيض عنها ب أن لمحكمةيجوز للمعاقبة مرتكب الجناية، 

  . قانون العقوبات، وفقًا لما ينص عليه منها أقل عليهعقوبة أخرى

 .ُيحظر التعذيب وُتحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو غير اإلنسانية -2

، للسلطة االئتالفية المؤقتةتقديم العون أو المساعدة لقوات التحالف أو ب  قيامهحاآم أي شخص نتيجةـُال ي -3

  . أي منهماالعمل لحسابب  نتيجة قيامه، أومؤقتةبالسلطة االئتالفية ال أو االئتالفقوات ب  نتيجة عالقتهأو

 

 4 الجــزء

 عـدم التمـييز

يتعين على جميع األشخاص الذين يؤدون مهام حكومية أو يشغلون مناصب عامة، بمن فيهم جميع  

 ولن. العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة، أن يطبقوا القانون دون تحّيز، في أداء مهامهم الرسمية

 أو يدينال  انتمائهه أو لغته أوبشرت أو لون يِعرقال  بسبب انتمائهيماَرس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو

 .قع مسقط رأسهرأيه السياسي أو جنسيته أو أصله اإلثني أو االجتماعي أو مو

 

 

 5 الجــزء

 تفويض السلطة

 بموجب  وصالحيته سلطتهًال آخر لتولي مسئو أن يفوضلمدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة لجوزي 

 .هذا األمر

 

 6 الجــزء

  ذيـفـنتز الـول حيـدخال
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 . هيدخل هذا األمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوقيع علي 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بول بريمير. إل

 فية المؤقتة المدير اإلداري للسلطة االئتال

 

 

 


