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  تةـؤقـالف المـطة االئتـسل

 48األمر رقم 

  اصةـية خـراقـمة عـ محك إنشـاء بشأنتـفـويض السـلطـة

 
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة،       

وبموجب القوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس األمن 
، )2003 (1500، والقرار رقم )2003 (1483ي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم الدول

 ؛)2003 (1511  رقموالقرار
 

لى تحميل النظام العراقي إ الداعي 1483وباإلشارة الى قرار مجلس األمن الدولي رقم       
 ؛ها اقترف الجرائم واألعمال الوحشية التيالسابق مسؤولية

 
 والذي  مجلس األمن الدولي الصادر عن1483قرار رقم ال في لوارد اطلبلل تلبيةو      

 نظام الحكم ألعضاء وا توفير المأوى اآلمنرفضيناشد فيه المجلس الدول األعضاء أن ي
، األعمال الوحشيةجرائم وال ارتكاب ية مسؤولبسبب المزاعم التي تحملهمالعراقي السابق 

الرامي لمثول هؤالء األشخاص  العمل واساند يتلبية لطلب المجلس من الدول األعضاء أنو
   العدالة؛أمام

 
 الذي يعكس المصالح واالهتمامات العامة للشعب العراقي، ،واعترافاً بأن مجلس الحكم      

حزب البعث المتهمين نظام عبر عن رغبته في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أعضاء قد 
  جرائم الحرب؛ارتكاب أعمال وحشية وب
 

 أو االقتصاص الفوري  أعمال الثأرالحيلولة دون وقوع أي عمل من على  منااًإصرارو      
 من المجرمين من شأنه تهديد النظام العام وتعريضه للخطر، وإصراراً منا كذلك على تعزيز

 ة؛ ذات الصل الدولية للقوانين وفقاًوتثبيت حكم القانون 
 

 : ما يليإصـدار، بموجب ذلك، أعلن
 
 
 1 مقســال

 تفويض  السلطة 

 
") المحكمة(" إنشاء محكمة عراقية خاصة  بموجب هذا األمر سلطةيخول مجلس الحكم  ) 1

 ارتكاب جرائم  ب المتهمينمقيمين في العراقال  األشخاص أو العراقيينمواطنيناللمحاكمة 
 .قية معينةات لقوانين عراانتهاك جرائم حرب أو  أو جرائم ضد االنسانية الجماعية أواإلبادة

 المقترحة هتدابيرمناقشة   يصدر عنه بعد تشريعبموجب" المحكمة"ه  هذئ مجلس الحكمنشيو
  .سلطة االئتالف المؤقتةمع  بالتفصيل هابحث و)أ( في الملحق الواردة
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 المحكمة  سلطاتحدديالذي   بموجب هذا التشريع،مجالسها  ذلك، بما في"المحكمة "  تُنشأ) 2
  .يمهاوصالحياتها وتنظ

 
 .ي للمحكمةإلدارامدير المدعين ووال المؤهلينقضاة التعيين ل عديوفر التشريع قوا  ) 3
 
 مع سلطة  نصوصها تنسيقبعد الجرائم عناصر سلطة إصدار ونشريخول مجلس الحكم   ) 4

 .االئتالف المؤقتة
 
 دع قواومنحهم سلطة إصدار ونشر" المحكمة" لمجلس الحكم تفويض قضاة جوزي  ) 5

 مجلس الحكم وسلطة االئتالف مع  نصوص هذه القواعد تنسيقبعد،  المحكمةإجراءات
  .المؤقتة

 
م بموجبه  تعديل التشريع الذي تسلطة ب لسلطة االئتالف المؤقتةيحتفظ المدير اإلداري  ) 6
 اعدجرائم أو قوال ناصر ع من أيكما يحتفظ بسلطة تعديل الخاصة،  العراقية المحكمةاءنشإ

ويمارس المدير اإلداري هذه  ."المحكمة "من أجل التي تمت صياغتها ءات المحكمةإجرا
  . ألسباب أمنيةاقتضت األوضاع ذلكإذا السلطة 

 
 
 2 قســمال

  امـكـحاألروط وـشال

 
 حكاملى الشروط واألإ من هذا األمر 1 قسـم البموجب نصتخضع السلطات الممنوحة 

 : التالية
 
 التي تنطبق صر الجرائماننشر وصف لعو مين إصداركم على تأيعمل مجلس الح  سوف ) 1

سوف يعمل كذلك على ، و"المحكمة" إنشاء  الذي تم بموجبهتشريعالفي المذكورة على الجرائم 
بواسطة  للتعديالت التي أجريت عليه وفقاً ، مع القانون العراقيصران هذه العضمان تماشي

 .قتة، ومع القانون الدولي سلطة االئتالف المؤالصادرة عنوامر األ
 
 فيلعدالة الدولية ا الحد األدنى لمعايير ضمان توفريعمل مجلس الحكم على   سوف ) 2
 ".المحكمة"
 
 بين أي قرار يصدر عن مجلس الحكم أو أي حكم أو قرار يصدر في حال نشوء تناقض  ) 3

 ة نهائياًل السلطاقتنا  االئتالف المؤقتة قبلوأي قرار أو بيان يصدر عن سلطة" المحكمة"عن 
 هو  االئتالف المؤقتةعن سلطة ، يكون القرار أو البيان الصادرلى إدارة عراقية انتقاليةإ

 .القرار المرجح الذي يؤخذ به
 
 ". المحكمة الخاصة"يجوز تعيين مواطنين غير عراقيين قضاة في  ) 4
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 3 قســمال

  ذـافـز النـول حيـالدخ

 
 ما لم يتم إلغاؤه ، اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويظل ساري المفعولنافذاً هذا األمر صبحي

 . أو الى حين إنشاء حكومة عراقية منتخبة ومعترف بها دولياً،خطياً من قبلي
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 بول بريمير. إل

 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة
   2003مبر ديس /  كانون أول10
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 2003لسنة ) 1(رقم

 قانون 

 المحكمة الجنائية العراقية المختصة

  ضد اإلنسانية مبالجرائ
 الفصل األول

 تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها

 الفرع األول

 التأسيس

جنائية المحكمة ال(بموجب هذا القانون محكمة تسمى تؤسس ـ:أوال -1-المادة

وتكون  ).المحكمة( فيما بعد بـوتعرف)  بالجرائم ضد االنسانيةصةتخمالعراقية ال

هذا وفقاً ألحكام اختصاصات المحكمة واختصاصات األجهزة المكملة لعملها 

                                .وتتمتع المحكمة  باالستقالل التام وال ترتبط بأي جهة كانت. القانون

 والية المحكمة على الجرائم التي ارتكبها عراقيون أو مقيمون في سري تـ:ثانياً

 خالل الفترة الممتدة بين تاريخي ا أو خارجهالجمهورية العراقيةالعراق ضمن 

المنصوص عليها في  1/5/2003لغاية  و17/7/1968

 بما في ذلك الجرائم المرتبطة من هذا القانون) 14(و)13(و)12(و)11(المواد

 الجرائم كذلك وتشمل ،ب ضد جمهورية إيران اإلسالمية أو دولة الكويتربالح

بعربه وكرده وتركمانه واشورييه وباقي القوميات  الشعب العراقي بحقالمرتكبة 

     .                                  كبت في نزاعات مسلحة أو غير ذلكسواء ارتوشيعته وسنته 

 .  ـ تسري والية المحكمة على ألشخص الطبيعي:ثالثاً

                  

افظة من بغداد، ولها عقد جلساتها في أية محفي مدينة مقر المحكمة   -2-المادة 

                  .بناء على اقتراح رئيس المحكمة مجلس الحكممحافظات العراق بقرار من 
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 الفرع الثاني

 الهيكل التنظيمي للمحكمة

 ـ   :تتألف المحكمة من: والًأ -3-  المادة

                                            محكمة جنايات واحدة أو أكثر-أ

الصادرة من محاكم والقرارات في األحكام تختص بالنظر  هيئة تمييزية -    ب

   نايات الج

                .  بند الامن هذ) أ( في الفقرةنصوص عليهاالم          

                  . قضاة التحقيق-    جـ

  . هيئة االدعاء العامـ:ثانياً

 . الخدمات اإلدارية والمالية للمحكمة واالدعاء العامـ قسم إدارة يتولى تقديم:ثالثاً

 

 الفرع الثالث

 محكمة الجنايات والهيئة التمييزية

                   .  من قضاة دائميين وقضاة احتياطالمحكمة  تشكل ـ:أوال -4-المادة

                                      .ة قضاة دائميينخمس من محكمة جنايات كل شكل تـ: ثانياً

وال . فيما بينهم ها من تسعة قضاة يتم اختيار رئيسيةهيئة التمييزال تتألف -أ:ثالثاً

              .عضواً في الهيئة التمييزية يكون  أن        محكمة الجناياتللعضو في يجوز 

هو الرئيس االعلى للمحكمة الجنائية العراقية  الهيئة التمييزية رئيس يكون -    ب

 .                مختصة             ويشرف على شؤونها االدارية والماليةال

يجوز لمجلس الحكم او الحكومة الوارثة عند الضرورة تعيين قضاة من : رابعاً

غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات  في الجرائم المنصوص عليها 

.                      الخالقي واالستقامة والنزاهةبهذا القانون وممن يتحلون بقدر عاٍل من السمو ا

 

 الفرع الرابع



CPA/ORD/9 Dec. 2003/48 

6 2003ديسمبر - كانون أول48/9األمر رقم /سلطة االئتالف المؤقتة

 مؤهالت اختيار القضاة

 أن يتحلى القضاة الدائميون واالحتياط بقدر عال من شترط يـ:أوال -5-المادة

وان يكونوا حائزين على المؤهالت ,  واالستقامة،السمو األخالقي والنزاهة

محاكم  قضاةفي تتوفر أن و.  العالية للتعيين في الدرجات القضائيةالمطلوبة

لجنائية                           خبرة في القانون الجنائي واإلجراءات اال الجنايات والهيئة التمييزية

                                                                                             

االحتياط ون لشغل وظائف القضاة الدائميين و ال يستلزم أن يكون المرشحـ:ثانياً

ن يرشح لها أ ويجوزالقضاة المستمرين في الخدمة، محاكم الجنايات من في 

يكون  نأويجب  . يتمتعون بالكفاءة والخبرة العاليةمحامون أو حقوقيون عراقيون

                       . من القضاة المستمرين في الخدمة أو قضاة سابقينية التمييزالهيئةالقضاة في 

ويعينهم بعد استشارة القضاة او الحكومة الوارثة  يرشح مجلس الحكم ـ:ثالثاً

 .مجلس القضاء

لهم من بينهم رئيساً محكمة جنايات ل  ينتخب القضاة الدائميون في كـ:رابعاً

.                                                                               اعمالها يشرف على

وتكون شروط . مدة خدمة القضاة الدائميين واالحتياط خمس سنوات ـ:خامساً

) 160(رقمالقضائي  وفقاً لقانون التنظيمالخدمة هي شروط خدمة القضاة 

 او الحكومة الوارثة بالمكافأة التي سيحددها مجلس الحكم قعدا ما يتعل، 1979لسنة

                                         .  في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب

 ـ:الحد االسباب االتية القاضي  تنهى خدمة-أ :سادساً 

 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث -1     

  .السابق

   . إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة-2     

 . شروع في تأدية واجباته دون سبب ماخفق إذا -3     

رار يصدر بأغلبية بقبعد إجراء التحقيق األصولي  القاضي  تنهى خدمة-      ب

                                                                 . أصوات القضاة الدائميين للمحكمة
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 من بقرار تنهى خدمة رئيس المحكمة بعد إجراء التحقيق األصولي -      جـ

                              .                                     مجلس الحكم او الحكومة الوارثة

               

 الفرع الخامس

 رئاسة المحكمة

                  ـ:يتولى رئيس المحكمة القيام بالمهام اآلتية:  أوال-6-المادة

.                       س جلسات الهيئة التمييزيةؤ تر-أ

.                  ات تنسيب قضاة محاكم الجناي-     ب

 .  ات تنسيب أي من القضاة االحتياط لمحكمة الجناي-جـ

                     .   انجاز األعمال اإلدارية في المحكمة-د

بوصفهم خبراء يين ن يعين أشخاصا من غير العراقأ على رئيس المحكمة ـ:ثانياً

تقديم المساعدة في مجال القانون ل والهيئة التمييزية محاكم الجناياتفي ومراقبين 

الدولي وفي حقل التجارب المماثلة سواء كانت دولية أو غير ذلك ومراقبة مراعاة 

رئيس ل ويجوز.  المعتمدة وفقاً للمعايير القانونيةاإلجراءاتل ألصوالمحكمة 

 المجتمع الدولي بما في ذلك بمساعدة الخبراء والمراقبينء ين هؤاليالمحكمة تع

                                                                .األمم المتحدة

من ) ثانياً(المنصوص عليهم في البند غير العراقيين الخبراء ن يتحلى أيجب  : ثالثاً

ويفضل الخبير غير . تقامة والنزاهة بقدر عال من السمو األخالقي واالسهذه المادة

ـ                                                  :العراقي ان يكون متمتعاً بأحد الخبرتين اآلتيتين

 .القضاء او االدعاء العام في بلده في وظائف العمل - أ

                                       .خبرة في محاكمات أو محاكم جرائم الحرب الدوليةال -ب

 

 

 دسالفرع السا

 قضاة التحقيق في المحكمة
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 ارتكاب عنلتحقيق مع األفراد  ليعين قضاة التحقيق في المحكمة :  أوال-7-المادة

.                        من هذا القانون)14(و)13(و)12(و)11(الموادالجرائم المنصوص عليها في 

بعد  ويتولى تعيينهماو الحكومة الوارثة قضاة التحقيق  مجلس الحكمرشح  ي:ثانياً  

.                                                                            استشارة مجلس القضاء

اضياً دائمياً وعشرة  عشرين قعلىقضاة التحقيق في المحكمة  ال يزيد عدد :ثالثاً  

بقدر التحلي ن واالحتياط يقضاة التحقيق الدائميفي   يشترط:رابعاً.  احتياطقضاة 

 المناصب والكفاءة الالزمة إلشغالواالستقامة   والنزاهةعال من السمو األخالقي 

ون الجنائي واإلجراءات ي مجالي القانوان تكون لهم الخبرة ف. العاليةالقضائية

                          .                            الجنائية

                                                .رئيساً لهم من بينهمقضاة التحقيق يختار  :خامساً

                        . التحقيقية إلى قضاة التحقيق كالً على انفراديارئيس القضاال يحيل :سادساً

 مؤهل ومالكحقيق من قاض للتحقيق تكون كل مكتب من مكاتب قضاة التي :سابعاً 

                                                                   . التحقيقلعمل قاضيالزماً يكون 

 ومذكرات )االستقدام(إصدار مذكرات االستدعاء يملك قاضي التحقيق سلطة :ثامناً

لسنة ) 23(رقممات الجزائية ل المحاكصوقانون أى لإاستناداً ) القبض(االعتقال

1971      . 

 .       تحقيق جمع أدلة اإلثبات من أي مصدر يراه مناسباًال ي يحق لقاض:تاسعاً

 اً جهازباعتباره يتصرف قاضي التحقيق في المحكمة باستقاللية تامة :عاشراً

 ة عن المحكمة وال يخضع أو يستجيب ألي طلبات أو أوامر صادرة من أيالًمنفص

 ةأو أياو الحكومة الوارثة  من الجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم جهة

                                 .جهة أخرى

تكون قرارات قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزاً امام الهيئة التمييزية  :حادي عشر

 .خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً

وتكون شروط . المحكمة ثالث سنواتفي تحقيق المدة خدمة قضاة  :ثاني عشر 

) 160(رقم القضائي وفقاً لقانون التنظيم ي شروط خدمة قضاة التحقيقهالخدمة 
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 او الحكومة الوارثةة التي سيحددها مجلس الحكم أ عدا ما يتعلق بالمكاف،1979لسنة

 .في ضوء المخاطر المحتمل تعرضهم لها بسبب المنصب

 ـ :في المحكمة الحد األسباب اآلتية  قاضي التحقيق  تنهى خدمة-أ: شرثالث ع

 إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث -1

 .السابق

 .   إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة-2

 .        في تأدية واجباته دون سبب مشروع اخفق إذا -3

ميين بقرار يصدر بأغلبية أصوات القضاة الدائلتحقيق اقاضي   تنهى خدمة- ب

 .        بعد اجراء التحقيق االصولي لقضاة التحقيق .للمحكمة

خبراء ن يعين أشخاصا من غير العراقيين أ التحقيق قضاة على رئيس :ثالث عشر

 التحقيق واالدعاء عن القضايا يتقديم المساعدة لقضاة التحقيق في مجالومراقبين ل

قضاة  مراقبة مراعاة كذلك و ذلك أو غيردوليةشمولة بهذا القانون سواء كانت الم

قضاة رئيس ويجوز ل.  المعتمدة وفقاً للمعايير القانونيةاالجراءات التحقيق ألصول

المجتمع الدولي بما في ذلك بمساعدة  والمراقبين خبراء هؤالء الالتحقيق تعيين

                                                        .األمم المتحدة

الخبراء والمراقبون غير العراقيين المذكورون في ن يتحلى شترط أي :رابع عشر

واالستقامة   عال من السمو األخالقير بقدمن هذه المادة ) ثالث عشر(البند 

ويفضل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون متمتعاً باحدى . والنزاهة

                             ـ :تينتياآل الخبرتين

 . العمل في وظائف القضاء او االدعاء العام في بلده -ا  

      .  خبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدوليةال -ب 

 الفصل الثاني

 الهيئات األخرى

 الفرع االول

 هيئة االدعاء العام
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عن االدعاء ضد األشخاص ولة ؤاالدعاء العام مس تكون هيئة : اوالً-8-المادة

 .ولين عن ارتكاب الجرائم ضمن اختصاص المحكمة ؤالمس

 عن الً منفصاً عام باستقاللية تامة باعتباره جهازيتصرف كل مدٍع :ثانياً

 جهة من ةالمحكمة وال يخضع أو يستجيب ألي طلبات أو أوامر صادرة من أي

 جهة ة أو أيلوارثةاو الحكومة االجهات الحكومية بما في ذلك مجلس الحكم 

 .أخرى

 .اً عاماً عشرين مدعيعلىن العامين يعدد المدع ال يزيد :ثالثاً 

  المدعين العامين ويتولى تعيينهماو الحكومة الوارثة مجلس الحكميرشح  :رابعاً

  .  بعد استشارة مجلس القضاء

 . من بينهمرئيساً لهمن ون العامو المدع يختار:خامساً

في المحكمة عند تحقق احد األسباب  المدعي العام مة تنهي خد-أ :سادساً

 ـ:اآلتية

إذا أدين بارتكاب جناية ما لم تكن جناية سياسية أو تهمة لفقها نظام البعث  .1

 السابق 

 .إذا قدم معلومات كاذبة أو مزيفة .2

 .عشرو دون سبب مه في تأدية واجباتاخفقإذا  .3

 هيئة االدعاء ر من رئيس أي من المدعين العامين بقرار يصدتنهى خدمة-    ب

 العام بعد اجراء   

 .    التحقيق االصولي

 مؤهل مالك عام ويتألف كل مكتب من مكاتب االدعاء العام من مدٍع :سابعاً   

   لعمل اً يكون الزم

 .  العامالمدعي    

المطلوب التحقيق  عام القضية االدعاء العام إلى مدٍع هيئة يوكل رئيس :ثامناً   

    فيها 

والترافع في مرحلة المحاكمة استناداً للصالحيات الممنوحة للمدعين العامين    

  .وفقاً للقانون
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وتكون شروط الخدمة هي شروط  ،ثالث سنوات خدمة المدعي العام ةمد :تاسعاً  

     خدمة المدعين 

 عدا األمور المتعلقة، 1979لسنة ) 159(وفقاً لقانون االدعاء العام رقمالعامين   

  ة التي أبالمكاف

 .او الحكومة الوارثة ا مجلس الحكميحدده  

ن أشخاصا من غير العراقيين بصفة ياالدعاء العام أن يعهيئة على رئيس  :عاشراً

دة للمدعين العامين فيما يتعلق تقديم المساعل خبراء أو مراقبين لالدعاء العام

في المجال الدولي أو غيره بالتحقيق واالدعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون 

اء العام تعيين هؤالء الخبراء االدعهيئة رئيس  ول.ومراقبة عمل المدعين العامين

 .عدة المجتمع الدولي بما في ذلك األمم المتحدةمسابالمراقبين و

من هذه ) عاشراً(المذكورون في البند أن يتحلى غير العراقيين يشترط:حادي عشر

 ويفضل في الخبير او .والنزاهةو األخالقي واالستقامة  من السمعاٍل بقدر المادة

                           ـ :تينتياآل المراقب غير العراقي ان يكون متمتعاً باحدى الخبرتين

 . ه في بلداالدعاء العام في وظائف  العمل-       أ

 .خبرة في محاكمة أو محاكم جرائم الحرب الدولية ال-       ب

 

 

 

 لثانيالفرع ا

 الدائرة اإلدارية

والمالية  تتولى الدائرة اإلدارية مسؤولية الشؤون اإلدارية :اوال -9-المادة

 .والخدمية للمحكمة وهيئة االدعاء العام

 مؤهل يكون مالكالدائرة اإلدارية وعام  الدائرة اإلدارية من مدير ألفتت :ثانياً

                                                                                 . لعمل الدائرةاًالزم
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مدة ثالث لالدائرة اإلدارية عام  مدير او الحكومة الوارثة مجلس الحكم عين ي:ثالثاً

ة ن شروط خدمة مدير الدائرة اإلداريتكوو.  بالتنسيق مع رئيس المحكمةسنوات

                                                     .دولةدوائر الهي شروط خدمة المدير العام في 

نصب الناطق بم للقياملعالقات العامة ل مديراًالدائرة اإلدارية عام  يعين مدير :رابعاً

 والجمهور فيما ألجهزة األعالمازات بشكل منتظم إيجم يقدلت ،الرسمي للمحكمة

                                                                .يخص التطورات الخاصة بالمحكمة

   

 

 

 

 

                                                   

 الفصل الثالث

 اختصاصات المحكمة

 الفرع االول

 ةوالية المحكم 

ر عراقي مقيم  والية المحكمة على كل مواطن عراقي أو غيسريت -10-المادة 

جرائم المنصوص عليها في ال بارتكاب في العراق ومتهم 

 1968 /7/7  تاريخة من والمرتكبمن هذا القانون) 14(و)13(و)12(و)11(المواد

:                   االتية وتشمل الجرائم.خرآ أو أي مكان جمهورية العراق في 1/5/2003 ولغاية

 . جريمة االبادة الجماعية:اوال       

 .     اإلنسانيةالجرائم ضد  :ثانياً       

 .                  جرائم الحرب :ثالثا       

من هذا ) 14(المادة عليها في المنصوصعراقية اللقوانين اانتهاكات : رابعاً       

     القانون        
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 الفرع الثاني
 ةالجماعي االبادة جريمة

 ألغراض هذا القانون وطبقا لالتفاقية الدولية الخاصة بمنع : اوال-11-المادة

بر ديسم / كانون األول9المؤرخة في المعاقب عليها  الجماعية االبادةجريمة 

، فإن  1959يناير  / كانون الثاني20في  المصادق عليها من العراق 1948

 المدرجة أدناه تعني األفعال " ماعيةدة الجاالبا"

 هذه، بصفتها دينية، أو عرقية أو أثنية أو قومية جماعة إهالك بقصدالمرتكبة 

                                                                               :جزئياً أو كلياً إهالكا

    .الجماعةمن  أفراد قتل  -أ

  منبأفراد جسيم عقلي أو جسدي ضرر إلحاق  -ب

 .الجماعة

 بها يقصد معيشية ألحوال عمداً الجماعة إخضاع  -ـج

 . جزئياًو أ كلياً الفعلي إهالكها

 .الجماعة داخل اإلنجاب منع تستهدف تدابير فرض -د

 .أخرى جماعٍة إلى عنوةً الجماعةمن  أطفال نقل  -هـ

 

 

                                                         :عليها عاقباًم اآلتية األعمال تكون :ثانيا

  الجماعية االبادة -أ

  الجماعية االبادة الرتكاب التآمر -ب   

 االبادة ارتكاب على والعلني المباشر التحريض -ـج   

 .الجماعية

  الجماعية، اإلبادة ارتكاب محاولة -د

 .يةالجماع اإلبادة في الشتراكا -ـه

 

 الفرع الثالث
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 يةاإلنسان ضد الجرائم

تعني ألغراض هذا القانون، أي من " الجرائم ضد اإلنسانية ": اوالً-12-المادة

 منهجي أو النطاق واسع هجوٍم إطار في المدرجة أدناه متى ارتكبت فعالاأل

                   :بهذا الهجوم علٍم وعن المدنيين، السكان من مجموعٍة أية ضد موجه

                   . العمد القتل -أ

.                   ةاإلباد -ب

   .االسترقاق -ـج                                                             

                                                 .للسكان يالقسر النقل أو السكان إبعاد -د

  بماةنيالبد الحرية من آخر نحو أي على الشديد الحرمان أو السجن -ـه          

                                                            األساسية للقانون الدوليد   القواعخالفي

                                                                                التعذيب -و 

 أو القسري، الحمل البغاء، على اإلكراه ,االستعباد الجنسي االغتصاب، -ز  

    آخل شك أي

                        .الخطورة من الدرجة هذه مثل على الجنسي العنف أشكال من

 سياسية ألسباٍب السكان من محدد مجموع أو محددة جماعة أية اضطهاد -ح       

 بنوع متعلقة أو دينية، أو ثقافية أو إثنية أو قومية أو                عرقية أو

 فيما وذلك ،ون الدوليال                 يجيزها القان خرىا ألسباب أو الجنس،

 من الدرجة هذه مثل على الجنسي العنف أشكال من إليه مشار فعل بأي يتصل

                                           .الخطورة

.                 لألشخاص القسري االخفاء -ط        

 في عمداً تتسبب التي المماثل الطابع ذات األخرى إنسانيةالال األفعال -ي          

                          .البدنية أو العقلية بالصحة أو بالجسم يلحق خطير أذى في شديدة معاناٍة

 من هذه المادة تعني  )اوال(البند تطبيق احكام الغراض   :   ثانياً

:                   ءهاالمصطلحات المدرجة ادناه المعاني المبينة ازا

تعني " المدنيين السكان من مجموعة أي ضد موجه هجوم  "-أ          

 لألفعال المتكرر االرتكاب تضمن                  سلوكياً نهجاً
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ة أي ضد من               هذه المادة) اوال(بند ال في المنصوص عليها

 او                دولة   بسياسٍة عمالً المدنيين، السكان  من مجموعٍة

  .السياسة لهذه تعزيزاً أو الهجوم، هذا  تقضي بإرتكاب مثلمنظمة

 من الحرمانك معيشية، حوالفرض ا تعمد  تشمل"اإلبادة "-ب  

                                   .السكان من جزٍء إهالك بقصد والدواء، الطعام على الحصول

 المترتبة السلطات  او جميعمن أي ممارسةيعني " االسترقاق  "-ـج  

     حق على

 في السلطات هذه ممارسة ذلك في بما ما، شخص علىة،الملكي       

                                        .واألطفال النساء سيما وال باألشخاص، االتجار سبيل

 األشخاص نقلتعني " للسكان القسري النقل أو السكان إبعاد "-د  

  من قسراً المعنيين

 فعل بأي أو بالطرد مشروعة، بصفة فيها يوجدون التي المنطقة      

                                          .الدولي القانون بها يسمح مبررات دون آخر، قسري

 سواء والمعاناة، يدالشد يعني التعمد في تسبب األلم" التعذيب "-ـه  

 تحت أو االحتجاز قيد شخص على فكرياً أو          بدنياً ذلك كان

 أو األلم يشمل ال التعذيب               أن على .مـِهتّالم سيطرة

.                                        وبات القانونية أو ذات عالقة بهاالناجمة عن العق المعاناة

يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق األساسية " االضطهاد "-و  

                               .بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة

 أو أشخاص على القبض إلقاءيعني " لألشخاص القسري االخفاء "-ز  

 أو سياسية، منظمة أو الدولة قبل من اختطافهم          أو احتجازهم

 رفضها ثم. عليه بسكوتها أو         الفعل لهذا منها دعم أو بإذن

 إعطاء أو          حريتهم من األشخاص هؤالء بحرمان اإلقرار

 من حرمانهم بهدف وجودهم، أماكن عن أو مصيرهم عن معلومات

                                            .طويلة زمنية لفترة القانون حماية
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 الفرع الرابع

 جرائم الحرب

      :لهذا القانون مايأتي "جرائم الحرب"تعني  -13-المادة

. 1949 آب 12 خروقات جسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة في :اوال

األشخاص أو وبالتحديد أي من األعمال المدرجة أدناه المرتكبة ضد 

                                     :تفاقية جنيف ذات العالقةإالممتلكات المحمية بموجب أحكام 

                                                                         . القتل العمد-أ

               .نية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية التعذيب أو المعاملة الالإنسا-ب

 تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو -ـج   

               .بالصحة

 إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون -د   

ف للقانون مخالشكل ضرورة عسكرية تبرر ذلك وب                هناك 

على شخص محمي اسير حرب او ارغام  -هـ.           وبطريقة عابثة

           الخدمة في قوات سلطة معادية

 تعمد حرمان أي اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان -و    

                                                           . عادلة ونظامية      يحاكم محاكمة 

                        . الحجز غير القانوني-ز

                        .غير القانوني النقل أو بعاد اإل-ح

                        . أخذ رهائن-ط

على واجبة التطبيق خرى للقوانين واألعراف الاالنتهاكات الخطيرة األ :ثانياً

 أي وبالتحديدالمنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، 

ضد السكان  تعمد توجيه هجمات -أ              :التيةفعل من األفعال ا

ال يشاركون مباشرةً في األعمال  مدنيين افرادضد  أوالمدنيين بصفتهم هذه 

                                           .ةالحربي

 مواقع ال تشكل بضمنها مدنية، أهداف تعمد توجيه هجمات ضد -ب    

                                                                        .عسكرية أهدافاً
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 وحدات أو , مواد , منشآت ,تعمد شن هجمات ضد مستخدمين  -ـج   

طبقاً لميثاق مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم  في ات مستخدممركب

المهام تستحق  الحماية الممنوحة  مثل هذه طالما كانت. األمم المتحدة

                            . المدنية بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحةألهدافللمدنيين او ا

ائر  هذا الهجوم سيسفر عن خسكونشن هجوم مع العلم بتعمد  -د

 بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار عن إصاباٍتو تبعية في األرواح أ

إلى مجمل المكاسب العسكرية   بالقياس  واضحاًامدنية يكون إفراطه

 تعمد شن هجوم مع -ـه              .المباشرةوالمتوقعة الملموسة 

يسفر عن احداث ضرر واسع النطاق العلم بكون هذا الهجوم س

 واضحاً بالقياس الى اًوطويل األمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراط

                              .مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة

أو المساكن أو القرى  المدن لة كانتي باية وسمهاجمة أو قصف -و     

 التي أو المباني 

                         . عسكريةاًالتوجد لها دفاعات وهي ليست أهداف    

 قتل أو جرح مقاتل كان قد تخلى عن سالحه أو انه لم يعد يمتلك -ز

                         .نفسه و استسلم بشكل واضح الدفاع عن              وسائل

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه  -ح

علم األمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك     أو  العسكري

مما يسفر عن موت األفراد أو  جنيف    ات التفاقي الشعارات المميزة 

                      .إلحاق إصابات بالغة بهم

وتشمل على سبيل (أو أي من أجهزتها ة العراق حكومقيام  -ط    

 التوضيح أي أجهزة 

، على نحو مباشر أو غير مباشر، )لحزب البعث العربي االشتراكي     

 بنقل أجزاء من 

  او بعضتحتلها، أو إبعاد أو نقل كلأي أرض المدنيين إلى      السكان  
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 سكان األرض 

                                            . هذه األرض أو خارجهاضمنالمحتلة       

مخصصة ال تشكل اهدافا عسكرية و تعمد توجيه هجمات ضد مبان -ي

 ,ألغراض دينية 

ية، مستشفيات اثار تاريخضد واعلمية أو خيرية، , , فنية ,تعليمية     

                 المرضى والجرحى                                                 وأماكن تجمع

للتشويه البدنى أو ألي نوع من التابعين ألي دولة إخضاع األشخاص  -ك 

 او معالجة التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها المعالجة الطبية

 االسنان  او المعالجة في المستشفى 

 في وفاة ذلك الشخص ةمتسبب تجرى لصالحه  ايضاللشخص المعنى و ال 

                                                     .اص أو تعريض صحتهم لخطر شديدأو األشخ

 قتل أو جرح أي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد -ل

      .بطريقة غادرة

                                    .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -م

المدنية للطرف المعادي ما لم يكن ممتلكات اللى  تدمير او اإلستيالء ع-ن

  .االستيالء امراً ألزمته ضرورات الحرب     التدمير او 

 إعالن إلغاء أو تعليق اومنع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان -س

                                                 .المعادي من المطالبة بحقوقهم  مواطني الطرف 

 اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية -ع  

موجهة ضد دولتهم، حتى وأن كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندالع 

                . الحرب

                 حتى وإن تم االستيالء عليه عنوةنهب أي بلدة أو مكان -ف 

                                                . إستخدام السموم او االسلحة السامة-ص

 ازات الخانقة او السامة أو اية غازات اخرى وكذلك ايةغ إستخدام ال- ق

                                                           .اخرى مشابهة معدات وامواد  سوائل او
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لة في الجسم سهو استخدام الرصاصات التي تتمدد او تتسطح ب-ر 

ذات االغلفة الصلبة التي ال تغطي كامل جسم  البشري مثل الرصاصات

                                                        .الرصاصة او الرصاصات المحززة الغالف

 وبخاصة المعاملة المهينة والحاطةاالعتداء على كرامة الشخص،  -ش

البغاء القسري أو   اإلستعباد الجنسي أواالغتصاب أو -ت    .بالكرامة

  أو أي شكلالحمل القسري

 على مثل هذه الدرجة من آخر من أشكال العنف الجنسي     

 أو ينص مدنياشخااستغالل وجود  -ث              .الخطورة

قوات اللجعل بعض النقاط او المناطق او  محميينأشخاص آخرين 

  .                    العمليات العسكرية من عسكرية محصنةال

وحدات طبية، وسائط نقل ,مواد , تعمد توجيه هجمات ضد مبان -ذ 

 وأشخاص 

 طبقا للقانون الشعارات المميزة التفاقيات جنيفيستعملون      

تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب  -ص               .الدولي

 ال غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الحرب بحرمانهم من المواد التي

وكما هو منصوص عليه بموجب القانون  إمدادات اإلغاثةتعمد عرقلة 

                                                              .الدولي

 تجنيد أو تسجيل أطفال دون  الخامسة عشرة من العمر في قوات -ض

                         .بفاعلية في األعمال العدائيةالجيش الوطني أو استخدامهم لالشتراك 

 من األفعال التالية المرتكبة يا,  من إي نوع  نزاع مسلح في حالة وقوع :ثالثاً

بما في ذلك  ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في األعمال الحربية،

جزين عن أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عا

           اخراالحتجاز أو ألي سببالقتال بسبب المرض أواإلصابة أو

        

استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص، وبخاصة القتل بجميع  -        أ

.                     بوالمعاملة القاسية، والتعذي                يه،أنواعه، والتشو
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االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة -  ب

       .بالكرامة

                         . أخذ الرهائن-ـج   

دون وجود حكم سابق صادر عن  إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات - د   

بها جميع الضمانات القضائية المعترف نظاميا تكفل  مشكلة تشكيال محكمة

     .عنها غنى ال بأنه عموماً

واجبة التطبيق االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف ال :رابعاً 

، في النطاق الثابت للقانون الدولي،  غير الدوليةالمسلحة على المنازعات

                                           ـ                   :هتياآل أي فعل من األفعال وبالتحديد

 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد -أ 

                                                   .مدنيين ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية

 فرادأو  طبيةسائل نقلووحدات و,اد مو, تعمد توجيه هجمات ضد مبان -ب   

.                               جنيف طبقا للقانون الدوليالتفاقياتلشعارات المميزة ل تخدمينمن مس

 وحدات أو , مواد , منشآت , تعمد شن هجمات ضد مستخدمين -ـج

 ميثاقطبقا لمهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم  مركبات مستخدمة في

 طالما كانت مثل هذه األمم المتحدة 

 المدنية بموجب األهداف للمدنيين أو لممنوحة الحماية االمهام تستحق 

                                                                 .القانون الدولي للمنازعات المسلحة

فنية ,ية  تعليم, دينية ألغراضتعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة  -د

 تاريخية، ومستشفيات، وأماكن تجمع ثارآ  ضدوخيرية أ      علمية أو,

.                                              تكون اهدافاً عسكريةأال  المرضى والجرحى، شريطة

                  .نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة -هـ

 الحمل  ,لقسرياالبغاء , االستعباد الجنسي,االغتصاب  -و

على مثل  أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي لقسريا

      .هذه الدرجة من الخطورة
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أو  دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أطفال  أو تسجيلتجنيد -ز

                                .مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في األعمال الحربيةجماعات 

 السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم رحيلإصدار أوامر بت -ح

                                  .أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكرية ملحة اجليكن ذلك من 

                         . غدرا الطرف المعادي أحد مقاتلي أو إصابةقتل -ط

                                   .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -ي

 في النزاع خرآلاطرف السلطة ل خاضعينإخضاع األشخاص ال -ك 

للتشويه البدنى أو ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبررها 

 المعالجة في المستشفى للشخص المعالجة الطبية أو معالجة األسنان أو

و الشخص أك  في وفاة ذلمتسبباتجرى لصالحه أيضا المعنى و ال 

 -ل                    .األشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد

 التدمير أو ما لم يكنطرف المعادي ممتلكات ال أو االستيالء علىتدمير 

                         .ألزمته ضرورات الحرب االستيالء أمرا

                                         

      الفرع الخامس 

 انتهاكات القوانين العراقية

 ـ              :تسري الوالية القضائية للمحكمة على مرتكبي الجرائم اآلتية -14- المادة

ن القضاء أو محاولة التأثير في أعماله فيما يعد انتهاكاً  التدخل في شؤو:اوالً

.                                   المؤقت والقوانين األخرى1970لنصوص الدستور العراقي لسنة 

من المادة الثانية ) ز( هدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً إلى احكام الفقرة:ثانياً

 لسنة 7بة المتآمرين على سالمة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم من قانون معاق

1958                          . 

 سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت ان تؤدي إلى :ثالثاً

التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقاً للمادة 

.                                                              1958لعام) 7(قماألولى من القانون ر
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 الفصل الرابع

 المسؤولية الجنائية الفردية

 يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن والية المحكمة :اوال -15-المادة 

 . الحكام هذا القانونمسؤوالً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً 

 طبقاً الحكام هذا القانون وألحكام قانون العقوبات، يعتبر الشخص مسؤوالً :ثانياً

ـ                         :جنائياً وعرضة للعقاب عن أي جريمة تدخل ضمن والية المحكمة إذا قام

واسطة  بارتكاب هذه الجريمة، شخصياً أو باالشتراك مع آخر أو ب-أ

شخص آخر بغض النظر عماإذا كان هذا الشخص مسؤوال أو غير مسؤوٍل 

 .                  جنائياً

 باألمر على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها أو االغراء أو -ب

.                                                                                الحث على ارتكابها

 بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير - جـ

ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل 

 .                      ارتكابها

 باالسهام بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من األشخاص يعملون بقصد -د

 الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو

:                                                                         المساهمة متعمدة وان تقدم

 إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي أو الغرض اإلجرامي للجماعة، إذا -1

جريمة تدخل ضمن والية كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب 

 .                   المحكمة

.                          مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة-2

 بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب هذه الجريمة فيما يتعلق -هـ 

.                         بجريمة االبادة الجماعية

 بالشروع في ارتكاب الجريمة من خالل البدء بتنفيذ فعل بقصد -  و

ومع ذلك .ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها

يعتبر عذراً معفياً من العقاب إذا بذل الفاعل نشاطاً يحول دون ارتكاب 
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وال يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون إذا تخل .  إتمامهاالجريمة أو

 .         لفاعل تماماً وبمحض ارادته عن مشروعه اإلجرامي

 ال تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب أو مخففاً :ثالثاً

 قيادة الثورة للعقوبة، سواء كان المتهم رئيساً للدولة أو رئيساً أو عضواً في مجلس

أو رئيساً او عضواً في مجلس الوزراء اوعضوا في قيادة حزب البعث، وال يجوز 

االحتجاج بالحصانة للتخلص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد 

 .                      من هذا القانون) 14(و)13(و)12(و)11(

جنائية عن الجرائم التي يرتكبها  الرئيس األعلى من المسؤولية الى ال يعف:رابعاً

األشخاص الذين يعملون بامرته، إذا كان الرئيس قد علم أو كانت لديه من األسباب 

 قد ارتكب هذه األفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم هما تفيد العلم بأن مرؤوس

يتخذ الرئيس اإلجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه األفعال أو ان يرفع 

 . حالة إلى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمةال

 في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذاً ألمر صادر من :خامساً

الحكومة أو من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز إن 

.                       ذلكيراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلب

 

 الفصل الخامس

 قواعد اإلجراءات وجمع األدلة

 يتولى رئيس المحكمة إعداد قواعد لإلجراءات ولجمع األدلة لغرض -16-المادة 

ترتيب إجراءات ما قبل المحاكمة، والمحاكمات، والتمييز، وقبول األدلة وحماية 

 والضحايا واألمور األخرى ذات الصلة ومنها قواعد انهاء خدمة القضاة الشهود

والمدعين العامين، حيثما وجد ان القانون النافذ بما في ذلك هذا القانون ال يعالج 

وعليه االسترشاد بنصوص قانون أصول . هذه المسائل الخاصة بشكل اساسي

 يصدر بأغلبية أصوات القضاة ويتم اعتماد هذه القواعد بقرار. المحاكمات الجزائية

 .                                                   الدائميين في المحكمة
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 الفصل السادس

  الجنائينالمبادئ العامة للقانو

في حالة وجود فراغ قانوني في نصوص هذا القانون والقواعد :  اوال-17- المادة

نون الجنائي القابلة للتطبيق على اتهام الصادرة بموجبه، فأن المبادئ العامة للقا

ـ                    :ومحاكمة األشخاص المتهمين هي المبادئ المنصوص عليها في القوانين اآلتية

 قانون العقوبات البغدادي 14/12/1969 لغاية 17/7/1968للفترة من  - ا

قانون .1/5/2003 لغاية 15/12/1969 للفترة من -    ب1919لسنة 

 .                  دون مراعاة أي تعديل جرى عليه1969لسنة ) 111(العقوبات رقم

.                         1971لسنة ) 23( قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم- جـ

 للمحكمة وللهيئة التمييزية االستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند :ثانياً

.                                           من هذا القانون) 13(و)12(و)11(حكام الموادتفسيرها أل

عند تطبيق األحكام الخاصة باإلعفاء من المسؤولية الجنائية تطبق احكام :ثالثاً

 مع احكام هذا القانون ومع االلتزامات القانونية ضقانون العقوبات بما ال يتعار

.                                                 لمتعلقة بالجرائم الداخلة في والية المحكمةالدولية ا

من ) 14(و)13(و)12(و)11( ال تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد:رابعاً

                                     .          هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة

    

 

                                                   

 الفصل السابع

 واإلحالةالتحقيق 

 يشرع قاضي التحقيق في التحقيق أما بمبادرة منه أو استناداً :اوال -18-المادة 

اردة من الشرطة أو إلى معلومات تصله من أي مصدر، خصوصاً المعلومات الو

ويتولى قاضي التحقيق تقييم المعلومات . من أية جهة حكومية أو غير حكومية

.                                        الواردة إليه ليقرر ما إذا كانت األدلة كافية للبدء في التحقيق
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طة استجواب المتهمين والضحايا والشهود من اجل جمع  لقاضي التحقيق سل:ثانيا

وللقاضي من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب . األدلة وأجراء التحقيقات الميدانية

المساعدة من السلطات الحكومية ذات العالقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى 

                             .            الجهات الحكومية ذات العالقة التعاون التام وتلبية الطلبات

,  يحق للمتهم عند استجوابه أمام قاضي التحقيق االستعانة بملء ارادته بمحام:ثالثاً

وله الحق بطلب المساعدة القضائية لدفع أجور المحامي في حالة عدم قدرته على 

.                     اٍم غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقيوللمتهم االستعانة بمح. الدفع

 عند اتخاذ القاضي قراره بكفاية األدلة لتكوين قضية، فعليه أن يعد قرار :رابعاً

اإلحالة  ويحتوي أعالماً موجزاً عن الوقائع والجريمة المنسوبة للمتهم والمادة 

 .                     هذا القانونالقانونية وفقاً ل

 

 الفرع االول

 االحالةمراجعة قرار 

لرئيس قضاة التحقيق المصادقة على قرار اإلحالة إذا اقتنع :  اوال-19-المادة

وله رد القرار إذا لم يقتنع بذلك مع عدم . بكفاية األدلة الواردة فيها لتكوين قضية

.                                         قيق في القضيةاإلخالل بحق قاضي التحقيق في إعادة التح

عند المصادقة على قرار اإلحالة يصدر قاضي التحقيق أوامر ومذكرات :ثانياً

استقدام او قبض أو توقيف أو تسليم أو نقل األشخاص أو أية أوامر أخرى يتطلبها 

   .                  سير المحاكمة

        

 

 

 

 الفرع الثاني

 ضمانات المتهم

 . مام المحكمةأجميع األشخاص متساوون  :اوال -20-المادة 
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 . المتهم برئ حتى تثبت أدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون :ثانياً

 لكل متهم الحق في محاكمة علنية استناداً إلى أحكام هذا القانون والقواعد :ثالثاً

 . الصادرة بموجبه

 عند توجيه أي تهمة ضد المتهم طبقاً لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة :بعاًرا

ـ                                                   :عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد أدنى

 ان يعلم فوراً بمضمون التهمة الموجهة إليه وبتفاصيلها وطبيعتها -أ

          .  وسببها

 ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيالت الكافية لتمكينه من إعداد -ب

دفاعه، وان تتاح له الحرية في االتصال بمحام يختاره بملء ارادته 

ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، . ويجتمع به على انفراد

 .                    طالما ان المحامي الرئيس عراقي

.                            تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر ان -جـ

 ان يحاكم حضورياً وان يدافع عن نفسه شخصياً أو باالستعانة بمحام -د

يختاره بملء ارادته، وأعالمه بأن له الحق في طلب المساعدة القضائية 

ه المساعدة وله الحق في اقتضاء هذ, إذا لم تتوفر لديه المقدرة المالية

التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمل أجور المحامي                                             

 له الحق في استدعاء شهود الدفاع وله الحق في مناقشة هؤالء -هـ

الشهود وشهود اإلثبات وفي تقديم أي دليل يعزز دفاعه استناداً إلى 

 .           حكام هذا القانون والقانون العراقيا

 ال يجوز إرغامه على االعتراف وله الحق في الصمت وعدم اإلدالء -و

 .                                     بإفادة دون ان يفسر هذا الصمت دليالً على اإلدانة أو البراءة

 

 

 الفصل الثامن

 المحاكمة
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 الشخص الذي يصدر بحقه االتهام في التوقيف يجب إيداع:  أوال-21- المادة

استناداً إلى أمر أو مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعالمه فوراً 

.                                                              بالتهم المسندة إليه ونقله إلى المحكمة

لجنايات ضمان أجراء محاكمة عادلة وسريعة وفقاً ألحكام هذا  على محكمة ا:ثانياً

من هذا ) 16(القانون وقواعد اإلجراءات واألدلة المنصوص عليها في المادة

.                    القانون مع ضمان حقوق المتهم واالعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا والشهود

ى محكمة الجنايات تالوة قرار االحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق  عل:ثالثاً

المتهم وكفالتها، وعليها التأكد من ان المتهم على دراية وإدراك بالتهمة أو التهم 

.                                     المسندة إليه وعليها ان توجه السؤال للمتهم كونه مذنباً أم بريئاً

تكون جلسات المحاكمة علنية إال إذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقاً  :رابعاً

من هذا القانون وال ) 16(لقواعد اإلجراءات واألدلة المنصوص عليها في المادة

.                                          يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة اال ألسباب محدودة جداً

 

 

على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا وللشهود وفقاً لما  -22 -المادة

من هذا  )16(يرد في قواعد اإلجراءات واألدلة المنصوص عليها في المادة

            .                             القانون، بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا والشهود

 

 

 على محكمة الجنايات إعالن وفرض األحكام والعقوبات على :اوال -23-دةالما

.                                            المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن والية المحكمة

وال يصدر الحكم . لبية، وتنطق بها علناً تصدر محكمة الجنايات احكامها باألغ:ثانياً

.                                   إال بناء على قرار إدانة يمكن ان تلحق به رأي القاضي المخالف

 العقوبات التي تنطق بها المحكمة هي العقوبات المقررة في :اوال -24-المادة

ة السجن المؤبد التي تمتد مدى ، عدا عقوب1969لسنة ) 111(قانون العقوبات رقم

 .                حياة المحكوم
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من ) 14( تكون العقوبات المطبقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة:ثانيا

.                                                 هذا القانون هي نفسها المقررة في القانون العراقي

ً من هذه المادة  تتولى محكمة الجنايات )خامسارابعاً و  (دالبنواة  مع مراع:ثالثا

) 13(و)12(و)11(الجرائم المنصوص عليها في الموادتحديد العقوبات الخاصة ب

                          .ن هذا القانونم

 يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات :رابعا 

   ـ:اذا

 .تكب جرائم القتل أو االغتصاب بموجب قانون العقوبات العراقي ار-أ

 .ساهم في ارتكاب جرائم القتل أو االغتصاباو  -ب

 )13(و)12(و)11( عند تحديد المحكمة لعقوبة أية جريمة واردة في المواد:خامساً

ن المحكمة تأخذ امن هذا القانون التي ال يوجد لها نظير في القانون العراقي، ف

االعتبار عوامل معينة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان بنظر 

                                      . استرشاداً بالتجارب والخبرة والقوانين الدولية في هذا المجال

 ممتلكات أو عائدات ن تأمر بمصادرة أي أصول أوا لمحكمة الجنايات :سادساً

ضرار باألطراف المتحصلة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من جريمة دون ا

                . الثالثة حسني النية

 لمحكمة الجنايات مصادرة أي مادة أو بضاعة يحرمها القانون بصرف :سابعاً

كام  سبب قانوني وفقاً الحالنظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى قد أغلقت ألي

                                                . من قانون اصول المحاكمات الجزائية) 307(المادة

 

 

                                                

 الفصل التاسع

 طرق الطعن

 الفرع االول

 التمييز
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ة التمييزية من األشخاص المدانين او  يكون الطعن لدى الهيئ:اوال -25-المادة

 ـ:االدعاء العام  الي من األسباب االتية

 . وقوع الحكم في خطأ قانوني من شأنه ان يعرض الحكم للنقض-أ

 . خطأ في اإلجراءات-ب

 .  خطأ جوهري في الوقائع يؤدي إلى إخفاق في العدالة-جـ

 .و نقضه او تعديله للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات ا:ثانياً

 عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة من محكمة :ثالثاً

 . فلها ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات العادة محاكمة المتهم, الجنايات

 

 

 

 الفرع الثاني

 أعادة المحاكمة

عروفة وقت اجراء  عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن م:اوالً -26-المادة

المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي 

يمكن ان تكون عامالً حاسماً في التوصل الى القرار، فيحق للشخص المدان 

.                                            ولالدعاء العام التقدم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة

 على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى االسس القانونية المسوغة، :ثانياً

اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل 

                           ـ             :الى تعديل قرار الحكم بعد االستماع الى اطراف الدعوى 

 .  ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم-أ

 . او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى-ب

 . او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى -جـ
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 الفصل العاشر 

 تنفيذ األحكام

قاً للنظام القانوني العراقي واستناداً إلى القوانين  تنفذ األحكام وف-27-  المادة

 .    الصادرة بموجبه

 

 الفصل الحادي عشر

 احكام عامة وختامية 

يكون قضاة المحكمة وقضاة التحقيق واعضاء هيئة االدعاء العام  -28-المادة

من ) رابعاً/ 4(م للدائرة االدارية من العراقيين مع مراعاة احكام المادةوالمدير العا

 .                هذا القانون

                                                                   

                                                                 

للمحكمة وللمحاكم الوطنية والية مشتركة لمحاكمة االشخاص  :اوال -29-المادة

.                             من هذا القانون) 14(لمنصوص عليها  في المادةالمتهمين عن الجرائم ا

 للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بواليتها على :ثانياً

.                              من هذا القانون) 13(و)12(و)11(الجرائم المنصوص عليها في المواد

 للمحكمة في أي مرحلة ان تطلب من أي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها :ثالثاً

أي قضية منظورة امامها تخص أي من الجرائم المنصوص عليها في 

من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال ) 14(و)13(و)12(و)11(المواد

 .                                          الطلب

                                                       

 ال يجوز محاكمة أي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن :اوال -30-المادة

جرائم تمت محاكمته عنها سابقاً امام المحكمة استناداً الى احكام المادتين 

                            .                  من قانون اصول المحاكمات الجزائية) 301(و)300(

 في حالة محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم :ثانياً

تدخل في والية المحكمة، فال يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او 
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يدة، او ان تلك الجرائم اال اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحا

االجراءات كانت معدة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات 

من قانون ) 196(باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوفر احدى الحاالت الواردة في المادة

 .  من قانون اصول المحاكمات الجزائية303المرافعات المدنية والمادة

ة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة وفق هذا  عند تحديد العقوب:ثالثاً

القانون، فعلى المحكمة ان تأخذ بنظر االعتبار المدة المنقضية من أية عقوبة 

.                                          فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة

                                                                               

 يتمتع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدعون :اوال -31-المادة

العامون ومدير عام الدائرة االدارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد 

                                           .     الدعاوى المدنية فيما يتعلق بواجباتهم       الرسمية

 يجب ان تعامل المحكمة االشخاص االخرين بمن فيهم المتهم المعاملة :ثانياً

.                                                          الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها

 

مجلس الحكم  ) مجلس الحكم(ألغراض هذا القانون يعني مصطلح -32-المادة

، وتنتقل الصالحيات  الممنوحة لمجلس 2003/تموز/13العراقي الذي اسس في 

الحكم المنصوص عليها في هذا القانون الى السلطة التنفيذية في أية حكومة مقبلة 

.                  تؤسس بعد حل مجلس الحكم

ال يحق الي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضياً اوقاضياً  -33-المادة

 . للتحقيق او مدعياً عاماً او موظفاً او أياً من العاملين في المحكمة

 

 . تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحكمة -34-المادة

 

 . مة للدولة نفقات المحكمةتتحمل الموازنة العا -35-المادة
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يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدم  -36-لمادةا

 . او الحكومة الوارثة الى مجلس الحكم

 

 اصدار قواعد لتسهيل احكام هذا او الحكومة الوارثة لمجلس الحكم -37-المادة

 .القانون

 

رسمية وينفذ من تاريخ  ينشر هذا القانون في الجريدة ال-38-المادة

10/12/2003 . 

 

 
 


