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 ماهي املنظمة النجدة الشعبية ؟
ية منظمةةةة  يةةةي حموميةةةة مسةةةتقلة  يةةةي ربحيةةةة  عمةةةل ع ةةةى منظمةةةة ال ةةةدب ال ةةةعب

تقةديم املصةالا العامةةة ع ةى التاصةةة  عمةل وفةةس القةيم الامسةةانية تقةديم التةةدمات 

مةةةةةن اسةةةةةل تحسةةةةةةين الحيةةةةةاب ترسةةةةةي  مبةةةةةةاد ء حقةةةةةوق الامسةةةةةان و  نةةةةةةاء م تمةةةةة  مةةةةةةدمي 

متحضر و متقدم عن طريس تنفيذ  رامج و م اري  تنموية  استمرار  االعتمةاد ع ةى 

 .الن الامم املتحدب التاص  االلفية الثالثةاع

 :مناطق العمل

اقلةةيم كوردسةةتان العةةةراق و كةةل مةةةن  عاصةةةمة –مقةةر املنظمةةة الةةةرارب فةةي اربيةةل 

محافظةةةةة نرنةةةةوك و كركةةةةوب و ديةةةةالى و اغةةةةداد و الن ةةةةو و البصةةةةرب  صةةةةورب مباشةةةةرب و 

 .         ال راكة في املناطس الاخرك في العراق و خارج العراق 

 : املنظمة ماهية

  ناء عالم يتمت  الفرد  حقوقه : الرؤيا 

 :املباديء و القيم

 .الالتزام  املعاهدات و الاتفاقيات الدولية التاصة  حقوق الامسان 

 .الالتزام  مباد ء الديقراطية

 .العمل التطوعي و املصالا العامة

 .الحيادية، ال فافية، الاستقاللية، الصدق، التسامح، عدم التمييز

لتعةةةةةةةةةةاون، ال ةةةةةةةةةةراكة، العمةةةةةةةةةةل ال مةةةةةةةةةةاعي ، تةةةةةةةةةةوفيي الفةةةةةةةةةةرص العادلةةةةةةةةةةة ، التةةةةةةةةةةوا ن ا

 .ال يندر ، كسب ثقة املستفيدين ، املسؤولية 

 .املحافظة على الاسرار الشخصية 

 : الاهداف

تقويةةةة و ترسةةةي  مبةةةاد ء حقةةةوق الامسةةةان تةةةمن التنميةةةة املسةةةتدامة مةةةن اسةةةل 

 . ناء  د افضل



 

 



 

 

 :املـقدمـة
هيئةةة الاحةةداث / رات التةةت تصةةدر مةةن محكمةةة التمييةةز  ةةالنظر الهميةةة القةةرا

مةةةةن حيةةةةأ املبةةةةدأ أو الطريةةةةس الةةةةذ   سةةةةيي عليةةةةه هةةةةذ  الهيئةةةةة والتةةةةت تختلةةةةو عةةةةن 

سميةة  الهيئةةةات الاخةةرك  النةةةه يتعامةةل مةةة  فئةةة خاصةةةة مةةن فئةةةات امل تمةة  وعةةةن 

 0892لسةةةةةةةنة ( 67)طريةةةةةةةس قةةةةةةةانون خةةةةةةةاص وهةةةةةةةو قةةةةةةةانون رعايةةةةةةةة الاحةةةةةةةداث املةةةةةةةرقم 

ظةةاهرب سنةةةوا الاحةةةداث مةةن خةةةالب وقايةةة الحةةةدث مةةةن  املعةةدب دفةةةدف الحةةد مةةةن

ال نةةةوا ومعال ةةةة ال ةةةانح وتكييفةةةه استماعيةةةا وفةةةس القةةةيم والقواعةةةد الاخالقيةةةة 

للم تمةة ، ونظةةرا لمةةون القةةرارات التةةت صةةدرت وتصةةدر مةةن هةةذ  الهيئةةة لةةم تلةةس 

الاهتمةةةةةةام املطلةةةةةةوب فةةةةةةي م ةةةةةةرها  ةةةةةةالر م مةةةةةةن اهمي فةةةةةةا النةةةةةةه تخةةةةةة  فئةةةةةةة سةةةةةةديرب 

وقواعةةةد املسةةةتقبل ويملمةةةون ويةةةديرون شةةةؤون الةةةبالد  سةةةةال   الةةةذكر، وهةةةم قةةةادب

فقةد حاولنةا سمة  وتبويةب م موعةة مةن القةرارات  حيةأ تمةون هةذ  . ال د منه 

القرارات م موعة مختارب من القرارات التت صدرت مةن محكمةة تمييةز العةراق 

هيئةةةةةةةةةةة الاحةةةةةةةةةةداث  –هيئةةةةةةةةةةة الاحةةةةةةةةةةداث  و محكمةةةةةةةةةةة تمييةةةةةةةةةةز اقلةةةةةةةةةةيم كوردسةةةةةةةةةةتان  –

( 67)أ  منةةةةذ صةةةةدور قةةةةانون رعايةةةةة الاحةةةةداث املةةةةرقم  0886 – 0892للسةةةةنوات 

فةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةراق وفقةةةةةةةةةا للتطبيقةةةةةةةةةات القضةةةةةةةةةااية التاصةةةةةةةةةة دفةةةةةةةةةا ووفقةةةةةةةةةا  0892لسةةةةةةةةةنة 

الختصةاص هةذ  الهيئةة  ومثيةةل هةذا الاعةداد قليةل سةةدا فةي املكتبةات القانونيةةة 

 .في العراق وأقليم كوردستان 

عبية، وهةي منظمةة وأخييا هذا الكتاب املعةد مةن قبةل منظمةة الن ةدب ال ة

 عمةةةةةةةةل فةةةةةةةةي م ةةةةةةةةاب حقةةةةةةةةةوق الامسةةةةةةةةان فةةةةةةةةي كوردسةةةةةةةةةتان ل  ةةةةةةةةر  تةةةةةةةةمن م ةةةةةةةةةاطا فا 

القانونيةةة والقضةةااية وطبعةةه لةةرب كةةقوب اصةةدار قةةانومي للمنظمةةة  ةةل كامتةةداد 

الصةةةدارا فا السةةةا قة لهةةةا فةةةي هةةةذا امل ةةةاب القةةةانومي والامسةةةامي، هةةةذ  م ةةةاطاتات 

أقلةةيم كوردسةةتان، لتحسةةين صةةورب وتةة  حقةةوق الامسةةان فةةي العةةراق و خاصةةة 

 :واعد اعداد هذا الكتاب عن طريس التطوات التالية



 

 

اقتبسةةةةةةنا اعةةةةةة  قةةةةةةرارات هةةةةةةذا الاعةةةةةةةداد فةةةةةةي كتةةةةةةب وم ةةةةةةالت كانةةةةةة  م  ةةةةةةةورب  .0

سةةةةةا قا، ولكةةةةةن ا ةةةةةمل مبعؤةةةةةي  يةةةةةي مهتمةةةةةة ا ةةةةةؤون قضةةةةةايا الاحةةةةةداث ا ةةةةةمل 

 .خاص 

اعةةةة  القةةةةرارات التةةةةت يحتويةةةةه هةةةةذا الاعةةةةداد حصةةةةلنا عليةةةةه اثنةةةةاء مرافعاتنةةةةا  .3

مة الاحداث، لمي يمون م اطا اتافيا من خالب امل روع الذ  امام محك

فةةةةةةي ( PAO)سةةةةةهمنا فيةةةةةةه  والةةةةةذ  نفةةةةةةذ مةةةةةن قبةةةةةةل منظمةةةةةة الن ةةةةةةدب ال ةةةةةعبية 

 Allince) محافظة اربيل   التعاون م  منظمة هارتالند الالي ب الامريكية 

Heartland  )  لالحتياسات الامسانية وحقوق الامسان وبتمويل من منظمة

الدفاع ) منظمة الامم املتحدب للطفولة  اسم م روع (Unicef) يونرسو 

 (.عن الاحداث ال انحين

م موعةةةةة مةةةةن قةةةةرارات هةةةةذا الاعةةةةداد تلقيناهةةةةا مةةةةن اعةةةة   مالانةةةةا املحةةةةامين  .2

الاعةةةةةياء فةةةةةي محةةةةةةاكم اربيةةةةةل ودهةةةةةةوب والسةةةةةليمانية وم ةةةةةةكرهم ونقةةةةةدرهم كةةةةةةل 

 .التقدير ع ى مساعدتنا الن ا  هذا الاعداد

خالب سهدنا املتوات ، نض   ين يد  القاركء الكريم دفذ  الصورب ومن 

ا ةةةةةةمل عةةةةةةام و مالانةةةةةةا الحمةةةةةةام ونةةةةةةواب املةةةةةةدعين العةةةةةةامين واملحةةةةةةامين واملحققةةةةةةين 

وكافةةةة القةةةانونين ا ةةةمل خةةةةاص هةةةذا الاعةةةداد مةةةن قةةةةرارات محكمةةةة تمييةةةز أقلةةةةيم 

هيئةةةةةةةة الاحةةةةةةداث  كةةةةةةةي اسةةةةةةةتفيدوا منةةةةةةه  ويسةةةةةةةهل العةةةةةةةودب  -كوردسةةةةةةتان والعةةةةةةةراق 

 .بادكء القضااية الصادرب  في هذا امل ابللقرارات وامل



 

 

 

 قواعد ألامم املتحدة النموذجية

 (قواعد بكين)الدنيا إلدارة شؤون   ألاحداث 

 

 املبادىء ألاساسية

 مبادكء عامة: ال يء ألاوب 

 التحقيس واملقاتاب: ال يء الثامي 

 املقاتاب والفصل في القضايا: ال يء الثالأ

 املؤسسات الاصالحية  العالج خارج: ال يء الراا 

 العالج في املؤسسات الاصالحية : ال يء التامب 

 البحوث و التخطيط  ووت  السياسات و تقييمها : ال يء السادس 

                    

 قواعد ألامم املتحدة النموذجية الدنيا

 (قواعد بكين)ألاحداث  إلدارة شؤون

ملنةةةةة  ال ريمةةةةةةة ومعاملةةةةةةة  أوصةةةةةعت  اعتمادهةةةةةةا مةةةةةؤتمر ألامةةةةةةم املتحةةةةةدب السةةةةةةاا  

 0891سةبتمري / أيلةوب  7أ سةطب للةى /  ب 37امل رمين املعقود في ميالنةو مةن 

/   ةةةةةرين الثةةةةةامي  38املةةةةةؤر  فةةةةةي  01/33واعتمةةةةةد فا ال معيةةةةةة العةةةةةا مةةةةةة  قرارهةةةةةا 

 0891نوفمري 

 

 املبادىء ألاساسية 

 .وهي  يي مليمة 0891أقرت عام  .0

 ع ى سالم فماملحاكمة العادلة وإلامسانية لألحداث  .3
ً
 .حفاظا

 .مبدأ التناسب  ين الفعل والاسراء .2



 

 

تفعيةةةةةل تةةةةةةدا يي إلاحالةةةةةة والر ةةةةةةوء للةةةةةى التةةةةةةدا يي  يةةةةةي الاحت ا يةةةةةةة مةةةةة  موافقةةةةةةة  .0

 .الحدث

الر ةةةةةةةةوء للةةةةةةةةى سةةةةةةةةلب الحريةةةةةةةةة كمةةةةةةةةال  أخيةةةةةةةةي والقصةةةةةةةةر فتةةةةةةةةيب ممكنةةةةةةةةة فةةةةةةةةي حةةةةةةةةاب  .1

 .استحال  البداال

 .فصل ألاحداث عن البالغين في املراكي .7

 .الفض ى في سمي  إلاسراءات احتيام مصرحة الطفل .6

 . ش ي  م اركة الحدث في إلاسراءات .9

سةةلب حريةةة ألاطفةةاب عمةةل لةةه نتةةااج  الغةةة ألاثةةر وال ي ةةب أن ير ةةق لليةةه للةةى  .8

 .في ال راام التطييب

 .ال ي و  لنياب عقوبة إلاعدام أو عقوبات  دنية  األحداث  .01

ي ويةةةة فةةي حةةاب وتةة  حةةدث فةةي مؤسسةةةة مةةا ي ةةب تةةقمين كافةةة التةةدمات الت  .00

 .لتسهيل عملية لعادب الدمج في امل تم 

 . حأ لممانية لخالء سبيل الحدث من حين توقيفه  .03

الهةةةةةدف مةةةةةةن قضةةةةةاء ألاحةةةةةةداث هةةةةةةو رعايةةةةةة مصةةةةةةرحة الحةةةةةدث وتطبيةةةةةةس مبةةةةةةدأ   .02

 .التناسب

00.   
ً
 :مما اعنت ألاخذ اعين إلاعتبار لرب فقط ال فمة  ل أيضا

 .الوت  الشتصعت، العاا ي، الاستماعي  -أ 

 .الحقيقي الناتج عن ال فمة الضرر  -ب 

استعداد الحدث للتعوي  للضحية والا تعاد عن مخالفة القانون في  -ج 

 .املستقبل

لعطاء الصالحية التقديرية لمل العاملين في نطةاق قضةاء ألاحةداث حيةأ   .01

 .  ستعمل هذ  الصالحية التخا  التدا يي ألامسب في كل حاب
 



 

 

 مبادىء عامة: الجزء ألاول 
 

 أساسية منظورات  -1

 للمصةةةةالا العامةةةةةة لمةةةةل م فةةةةا,  سةةةةلى الةةةةدوب ألاعضةةةةةاء 0-0
ً
الةةةةةى  عييةةةةي رفةةةةةا  , وفقةةةةا

 .الحدث وأسرته

 عمةةل الةةدوب ألاعضةةاء ع ةةى  فيئةةة ظةةروف تضةةمن لرحةةدث حيةةاب هادفةةة فةةي  0-3

مةةن شةق فا أن ترسةةر لةه فةةي هةذ  الحقبةةة مةن عمةةر  التةت يمةةون أشةةد , امل تمة 

ية لشتصرته وتربية له تمون الى عملية تنم, عرتة لالمسياق في الانحراف

 .أاعد مدك مستطاع  ريئة من ال ريمة وال ناا

يولى اهتمام كاف التخا  تدا يي اي ا ية تنطو  ع ى التعبئةة الماملةة لمةل  0-2

التةةةةةةةةةت   ةةةةةةةةةمل ألاسةةةةةةةةةرب واملتطةةةةةةةةةوعين و يةةةةةةةةةيهم مةةةةةةةةةن الفئةةةةةةةةةات , املةةةةةةةةةوارد املمكنةةةةةةةةةة

و لةةةك  قصةةةد , امل تمعيةةةة وكةةةذلك املةةةدارس واملؤسسةةةات امل تمعيةةةة ألاخةةةرك 

,  عييةةي رفةةةا  ألاحةةةداث اغيةةةة تقلةةةي  الحاسةةة الةةةى التةةةدخل  موسةةةب القةةةانون 

 
ً
 ومنصةةةفا

ً
 فعةةةاال

ً
والتعامةةةل مةةة  الحةةةدث املوسةةةود فةةةي نةةةياع مةةة  القةةةانون  عةةةامال

 
ً
 .وامسانيا

يفهةم قضةاء ألاحةةداث ع ةى أنةةه سةيء ال يت ةةيأ مةن عمليةةة التنميةة الوطنيةةة  0-0

 حيأ , ستماعية ل مي  ألاحداثلمل  لد تمن اطار شامل من العدالة الا 

 ع ةةى حمايةة صةغار السةن والحفةا  ع ةى نظةةام 
ً
يمةون فةي الوقة  نفسةه عونةا

 .سلمت في امل تم 

يمةةةةون تنفيةةةةةذ هةةةةةذ  القواعةةةةةد  طريقةةةةةة تتوقةةةةةو ع ةةةةةى الظةةةةةروف الاقتصةةةةةادية  0-1

 .والاستماعية والثقافية الساادب في كل دولة عضو

ث  صةةةةةةورب منغ يةةةةةةة اغيةةةةةةة ي ةةةةةةر  تطةةةةةةوير وت سةةةةةةيس خةةةةةةدمات قضةةةةةةاء ألاحةةةةةةدا 0-7

 مةةا فةةي  لةةك , تحسةةين وتةةدعيم كفةةاءب املةةوظفين العةةاملين فةةي هةةذ  التةةدمات

 . ألاساليب التت يطبقو فا واملناهج التت يتبعو فا واملواقو التت يتخذو فا



 

 

 والتعاريف املستخدمة , نطاق القواعد -2

تطبةةةةةس القواعةةةةةةد النمو سيةةةةةة الةةةةةةدنبا التاليةةةةةةة ع ةةةةةى امل ةةةةةةرمين ألاحةةةةةةداث  3-0

مثل التمييز اسبب العنصر أو اللون أو , رب حيادية ودون تمييز من أ  نوع صو 

أو  امل  ةةق القةةومي , ال ة ب أو اللغةةة أو الةةدين أو الةرأ  السيايةةعت و يةةي السيايةعت

 . أو الؤيوب أو املولد أو أ  وت   خر, أو الاستماعي

تطبس كل دولةة مةن الةدوب ألاعضةاء التعةاريو , أل راض هذ  القواعد 3-3

 :تالبة ع ى نحو يتمشعت م  نظمها ومفاهيمها القانونيةال

الحةةةةةةةةدث هةةةةةةةةو طفةةةةةةةةل أو  ةةةةةةةةت  صةةةةةةةةغيي السةةةةةةةةن ي ةةةةةةةةو   موسةةةةةةةةب الةةةةةةةةنظم  (أ)

القانونيةةةةةةة  ات العالقةةةةةةة، مسةةةةةةةاءلته عةةةةةةن سةةةةةةرم   طريقةةةةةةةة تختلةةةةةةو عةةةةةةن طريقةةةةةةةة 

 .مساءلة البالغ

يخض  للعقوبة  حكم القانون ( فعل أو لهماب)امل رم هو أ  سلوب  (ب)

 .نونية  ات العالقة موسب النظم القا

امل ةةةةرم الحةةةةدث هةةةةو طفةةةةل أو  ةةةةةت  صةةةةغيي السةةةةن ت سةةةةب لليةةةةه  فمةةةةةة ( ج)

 .ارتماب سرم أو ثب  ارتما ه له

تبةةةةةةةذب سهةةةةةةةود للقيةةةةةةةةام، فةةةةةةةي لطةةةةةةةةار كةةةةةةةل واليةةةةةةةة قضةةةةةةةةااية وطنيةةةةةةةة،  وتةةةةةةةة   3-2

 ع ةةةةةةى امل ةةةةةةرمين 
ً
م موعةةةةةةة مةةةةةةن القةةةةةةاونين والقواعةةةةةةد وألاحمةةةةةةام ، تطبةةةةةةس تحديةةةةةةدا

لتةةةةةةت اعهةةةةةةد للافةةةةةةا  مهمةةةةةةة لدارب شةةةةةةؤون قضةةةةةةاء ألاحةةةةةةداث واملؤسسةةةةةةات والهيئةةةةةةات ا

 :ألاحداث، و س فدف

تلبيةةةةة الاحتياسةةةةات املتنوعةةةةة للم ةةةةرمين ألاحةةةةداث، مةةةة  حمايةةةةة حقةةةةوقهم (          أ)

 .ألاساسية في الوق  نفسه

 .تلبية احتياسات امل تم  (       ب) 

 (       ج) 
ً
 ومنصفا

ً
 تاما

ً
 .تنفيذ القواعد التالية تنفيذا



 

 

 القواعد   توسيع نطا ق -3

ال يقتصةةةةةةةةر تطبيةةةةةةةةس ألاحمةةةةةةةةام  ات الصةةةةةةةةلة الةةةةةةةةواردب فةةةةةةةةي القواعةةةةةةةةد ع ةةةةةةةةى  2-0

امل ةةةةةرمين ألاحةةةةةداث وحةةةةةدهم  ةةةةةل تطبةةةةةس ع ةةةةةى ألاحةةةةةداث الةةةةةذين قةةةةةد تقةةةةةام علةةةةةافم 

 .الدعوك لسلوب محدد ال عقاب عليه ل ا ارتكبه  ت   الغ 

تبةةةةذب ال هةةةةةود لتوسةةةةةي  نطةةةةاق املبةةةةةادكء الةةةةةواردب فةةةةي القواعةةةةةد لت ةةةةةمل  2-3

 .حداث الذين تتناولهم لسراءات الرفا  والعنايةسمي  ألا 

 لتوسةةةةةةةي  نطةةةةةةةاق املبةةةةةةةادكء الةةةةةةةواردب فةةةةةةةي القواعةةةةةةةد  2-2
ً
تبةةةةةةذب ال هةةةةةةةود أيضةةةةةةةا

 . لت مل امل رمين البالغين صغار السن

 من املسؤولية الجنائية    -4

فةةي الةةنظم القانونيةةة التةةةت  سةةلم  مفهةةوم تحديةةةد مةةن للمسةةؤولية ال ناايةةةة 

وتؤخةةذ فةةي الاعتبةةار ,  ن ع ةةى نحةةو مفةةرا الانخفةةاضلألحةةداث ال يحةةدد هةةذا السةة

 .حقااس النضوج العاطفي والعق ي والفكر  

 أهداف قضاء ألاحداث   -5

يةةةولي نظةةةام قضةةةاء ألاحةةةداث الاهتمةةةام لرفةةةا  الحةةةدث ويكفةةةل ان تمةةةون أيةةةةة 

 مةة  ظةةروف امل ةةرم وال ةةةرم 
ً
ردود فعةةل ت ةةا  امل ةةرمين ألاحةةداث متناسةةبة داامةةا

 
ً
 .معا

 قديرية نطاق السلطات الت  -6

كةةةةةذ لةةةةةةك لتنةةةةةوع التةةةةةةدا يي , نظةةةةةًر لتنةةةةةوع الاحتياسةةةةةةات التاصةةةةةة لألحةةةةةةداث 7-0

يمنح قدر مناسب من السلطات التقديرية في سمي  مراحل الاسراءات , املتاحة

وع ةةةةةةةى مختلةةةةةةةو مسةةةةةةةتويات ادارب شةةةةةةةؤون قضةةةةةةةاء ألاحةةةةةةةداث  مةةةةةةةا فافةةةةةةةا التحقيةةةةةةةةس 

 .واملحاكمة واصدار الحكم ومتااعة تنفيذ الاحمام

ي ةةةةب أن تبةةةةذب ال هةةةةود لضةةةةمان ممارسةةةةة هةةةةذ  السةةةةلطات , كومةةةة   لةةةة 7-3

 .التقديرية  قدر كاف من املسؤولية في سمي  املراحل واملستويات



 

 

7-2  
ً
يمةةةةةون الةةةةةةذين يمارسةةةةةةون السةةةةةةلطات التقديريةةةةةة مةةةةةةؤهلين لةةةةةةذلك تةةةةةةاهيال

 ملهام وواليا فم
ً
 أو مدربين ع ى ممارس فا  حكمة ووفقا

ً
 .خاصا

 حقوق ألاحداث   -7

راحل إلاسرءات تمانات اسرااّية أساسية مثل افتياض تكفل في سمي  م

والحةةةس فةةةةي , والحةةةس فةةةي التةةةةزام الصةةةم , الرةةةياءب والحةةةس فةةةةي إلا ةةةاله  ةةةال فم املوسهةةةةة

, والحةةةةةس فةةةةةي حضةةةةةور أحةةةةةد الوالةةةةةدين أو الوصةةةةةعت, الحصةةةةةوب ع ةةةةةى خةةةةةدمات محةةةةةام

والحةةةةةس فةةةةةي الاسةةةةةت ناف أمةةةةةام سةةةةةلطة , والحةةةةةس فةةةةةي مواسهةةةةةة ال ةةةةةهود واسةةةةةت وادفم

 .أع ى

 ة الخصوصيات  حماي  -8

9-0  
ً
يحتةةيم حةةس الحةةةدث فةةي حمايةةةة خصوصةةياته فةةي سميةةة  املراحةةل تفاديةةةا

 . أل  ترر قد يناله من سراء دعاية ال ليوم لها أو اسبب ألاوصاف ال نااية

م ةةةةةةر أيةةةةةةة معلومةةةةةةات يمكةةةةةةن أن تةةةةةةؤد  الةةةةةةي , ال ي ةةةةةةو  مةةةةةةن حيةةةةةةأ املبةةةةةةدأ 9-3

 .  التعرف ع ى هوية امل رم الحدث

 الشرط الوقائي   -9

فةةةةي هةةةذ  القواعةةةةد مةةةا ي ةةةةو  تفسةةةةيي  ع ةةةى انةةةةه يمنةةة  تطبيةةةةس القواعةةةةد  لةةةرب

النمو سيةةةة الةةةدنيا ملعاملةةةة اليةةة ناء التةةةت اعتمةةةد فا الامةةةم املتحةةةدب و ييهةةةا مةةةن 

الصةةةةموب املتعلقةةةةة  حقةةةةوق الامسةةةةان واملعةةةةاييي التةةةةت اعتةةةةيف دفةةةةا امل تمةةةة  الةةةةدولي 

 .وتتصل  رعاية صغار السن وحماي فم
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ع ةةةةى اثةةةةر القةةةةاء القةةةةب  ع ةةةةى حةةةةدث يخطةةةةر  ةةةةذلك والةةةةدا  او الوصةةةةعت  01-0

عليةةه ع ةةى الفةةور فةةا ا كةةان هةةذا الاخطةةار الفةةور   يةةي ممكةةن وسةةب الوالةةدين او 

 .الوصعت في  ضون اكؤي فتيب  منية ممكنة اعد القاء القب  عليه

املتخصةةين أو الهيئةةات  ينظةةر قةةاض او  يةةي  مةةن املسةةؤولين الرسةةميين 01-3

 .املتخصة دون تقخيي في أمر الافراج

ت ةةةةر  الاتصةةةةاالت  ةةةةين ال هةةةةات املنةةةةوا دفةةةةا انفةةةةا  القةةةةوانين وامل ةةةةرم  01-2

الحةدث ع ةةى نحةةو يكفةل احتةةيام املركةةي القةةانومي لرحةدث ويرسةةر رفاهةةة ويتفةةادك 

 .ايذاء م  ايالء الاعتبار الواسب ملالاسات القضية

 ظام القضائي  التحويل الى خارج الن -11

00-0  
ً
ينظةةةةةةةر فةةةةةةةي اممانيةةةةةةةة معال ةةةةةةةة قضةةةةةةةايا امل ةةةةةةةرمين , حيثمةةةةةةةا كةةةةةةةان مناسةةةةةةةبا

امل ةةةار , ألاحةةداث دون الر ةةوء الةةى محاكمةةةة رسةةمية مةةن قبةةةل السةةلطة املختصةةة

 .الواردب ادنا  0-00الافا في القاعدب 

تخةةةةةةوب ال ةةةةةةرطة او النيا ةةةةةةة العامةةةةةةةة او الهيئةةةةةةات الاخةةةةةةرك التةةةةةةت  عةةةةةةةالج  00-3

حسةةةب تقةةةديرها دون عقةةةد , سةةةلطة الفصةةةل فةةةي هةةةذ  القضةةةايا, قضةةةايا ألاحةةةداث

 للمعةةةاييي املموتةةةوعة لهةةةذا الغةةةرض فةةةي مختلةةةو ألانظمةةةة 
ً
سلسةةةات رسةةةمية وفقةةةا

 للمبادئ الواردب في هذ  القواعد, القانونية
ً
 .وكذلك وفقا

أ  تحويةةةةةةةل ينطةةةةةةةو  ع ةةةةةةةى الاحالةةةةةةةة الةةةةةةةى هيئةةةةةةةة م تمعيةةةةةةةة او مؤسسةةةةةةةة  00-2

شةةريطة , أو قبةةوب والديةةه أوالوصةةعت عليةةه ,أخةةرك مناسةةبة يتطلةةب قبةةوب الحةةدث

 .أن يخض  قرار تحويل القضية ملراسعة سلطة مختصة  ناء ع ى تقديم طلب



 

 

 في قضايا ألاحداث 00-0
ً
تبذب سهود لتنظيم , اغية ترسيي الفصل تقديريا

 ةةةةةةةةةةرامج م تمعيةةةةةةةةةةة مثةةةةةةةةةةل الاشةةةةةةةةةةراف والارشةةةةةةةةةةاد املةةةةةةةةةةؤقتين ورد حقةةةةةةةةةةوق الضةةةةةةةةةةحايا 

 .و عويضهم

   التخصص داخل الشرطة -12

 مة  ألاحةداث أو الةذين يخصةون 
ً
ان تباا ال رطة الذين يتعاملون كثيةيا

, للتعامةةل معهةةةم أو الةةةذين يتنةةةاولون  الدرسةةةة الاولةةى مهمةةةة منةةة  سةةةراام ألاحةةةداث

 خاصةةةةين لمةةةةي يتسةةةةنت لهةةةةم أداء مهةةةةاهمهم ع ةةةةى 
ً
 وتةةةةدريبا

ً
ي ةةةةب أن يتلقةةةةوا  عليمةةةةا

املةةةةةدن  وي بغةةةةي ام ةةةةةاء وحةةةةةدات شةةةةرطة خاصةةةةةة لةةةةةذلك الغةةةةرض فةةةةةي. أفضةةةةل وسةةةةةه

 .الكبييب

 الاحتجاز رهن املحاكمة  -13

ال اسةةتخدم اسةةةراء الاحت ةةةا  رهةةةن املحاكمةةةة الا كمةةةال  أخيةةةي وألقصةةةر  02-0

 . فتيب  منية ممكنة

 إسراءات , حيثما أمكن  لك, استعاض عن الاحت ا  رهن املحاكمة 02-3

ك أو الرعايةةةة املركةةةيب أو الالحةةةاق  اسةةةرب أو  إحةةةد,  ديلةةة مثةةةل املراقبةةةة عةةةن كثةةةب

 . املؤسسات أو دور التي ية

يتمتةةةةةةةةةةةة  ألاحةةةةةةةةةةةةداث املحت ةةةةةةةةةةةةةيون رهةةةةةةةةةةةةن املحاكمةةةةةةةةةةةةةة   ميةةةةةةةةةةةة  الحقةةةةةةةةةةةةةوق  02-2

والضةةةةةةمانات التةةةةةةت تملفهةةةةةةا القواعةةةةةةد النمو سيةةةةةةة الةةةةةةدنيا ملعاملةةةةةةة اليةةةةةة ناء التةةةةةةت 

 . اعتمد فا ألامم املتحدب

, يفصةةةةةةةةةةةةةةل ألاحةةةةةةةةةةةةةةداث املحت ةةةةةةةةةةةةةةيون رهةةةةةةةةةةةةةةن املحاكمةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةن البةةةةةةةةةةةةةةةالغين 02-0

و فةةةةي قسةةةةم منفصةةةةل مةةةةن مؤسسسةةةةة تضةةةةم ويحت ةةةةيون فةةةةي مؤسسةةةةة منفصةةةةلة أ

  الغين
ً
 . ايضا



 

 

يتلقةةةةةةةةةةل ألاحةةةةةةةةةةداث خةةةةةةةةةةالب فتةةةةةةةةةةيب الاحت ةةةةةةةةةةا  والحمايةةةةةةةةةةة وسميةةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةواع  02-1

الاستماعيةةةةةةةةةةة والتعليميةةةةةةةةةةة واملهنيةةةةةةةةةةة والنفسةةةةةةةةةةية والطبيةةةةةةةةةةة  -املسةةةةةةةةةةاعدب الفرديةةةةةةةةةةة 

 .  التت قد تليمهم  النظر الى س فم وس سي فم و تصي فم -وال سدية 
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 السلطة املختصة باصدار ألاحكام -14

حةةةين ال تمةةةون قضةةةية امل ةةةرم الحةةةدث قةةةد حولةةة  الةةةى خةةةارج النظةةةام  00-0  

يتوسةةب أن تنظةةر فةةي أمةةر  السةةلطة املختصةةةة (  00 موسةةب القاعةةدب )القضةةا ي 

 ملبةةةةةادئ املحاكمةةةةةةة ( محكمةةةةةة، هيئةةةةةة قضةةةةةااية، هيئةةةةةة اداريةةةةةة، أو يةةةةةي  لةةةةةك)
ً
وفقةةةةةا

 .دلةاملنصفة والعا

يتوسةةةةةةةةب أن  سةةةةةةةةاعد الاسةةةةةةةةراءات ع ةةةةةةةةةى تحقيةةةةةةةةس املصةةةةةةةةرحة القصةةةةةةةةةوك  00-3

وأن تةةتم فةةي سةةو مةةن الةةتفهم يتةةيح لرحةةدث أن ا ةةارب فافةةا وأن اعرةةيعن , لرحةةدث

 .نفسه  حرية

 املستشار القانوني والوالدان وألاوصياء -15

لرحةةةةةةةةدث الحةةةةةةةةةس فةةةةةةةةةي أن يمثلةةةةةةةةةه طةةةةةةةةةواب سةةةةةةةةةييب الاسةةةةةةةةةراءات القضةةةةةةةةةااية  01-0 

 حةةةةةين مست ةةةةار  القةةةةانومي أو أ
ً
 م انةةةةا

ً
ن يطلةةةةةب أن ت تةةةةدب لةةةةةه املحكمةةةةة محاميةةةةةا

 .ين  قانون البلد ع ى سوا   لك 

وي ةةةةةو  للسةةةةةلطة , للوالةةةةةدين أو الوصةةةةةعت حةةةةةس الاشةةةةةتياب فةةةةةي الاسةةةةةراءات 01-3

ع ةةةةةةةةةى أنةةةةةةةةه ي ةةةةةةةةةو  للسةةةةةةةةةلطة , املختصةةةةةةةةة أن تطلةةةةةةةةةب حضةةةةةةةةةورهم لصةةةةةةةةالا الحةةةةةةةةةدث

الةةى  املختصةةة أن تةةرف  اشةةراكهم فةةي الاسةةراءات ا ا كانةة  هنةةاب أسةةباب تةةدعو 

 لصرا الحدث
ً
 . اعتبار هذا الاستبعاد تروريا

 



 

 

 تقارير التقص ي الاجتماعي  -16

 اسةةةةت ناء الاحةةةةاالت التةةةةت ال تنطةةةةو  ع ةةةةى سةةةةراام , يتعةةةةين فةةةةي سميةةةة  الحةةةةاالت

 اسةةةةبس اصةةةةدار الحكةةةةم, ثانويةةةةة
ً
  فاايةةةةا

ً
, وقبةةةةل أن تتخةةةةذ السةةةةلطة املختصةةةةة قةةةةرارا

ث أو الظةةروف التةةت اسةراء تقةة  سةليم للبرئةةة والظةةروف التةت اعةةر  فافةةا الحةد

كمةةا يتسةةنت للسةةلطة املختصةةة اصةةدار حكةةم فةةي القضةةية , ارتكبةة  فافةةا ال ريمةةة

 .  عن تبصر

 مبادئ توجيهية في اصدار ألاحكام والتصرف في القضايا  -17

لةةةةةدك التصةةةةةرف فةةةةةي القضةةةةةايا،  ستيشةةةةةد السةةةةةلطة املختصةةةةةة  املبةةةةةادئ  06-0

 : التالية 

0.  
ً
 أن يمون رد الفعل متناسبا

ً
لرب فقط م  ظروف ال رم  يتحتم دااما

 .وخطورته  ل كذلك م  ظروف الحدث وحاساته وكذلك احتياسات امل تم 

ال تفرض قيود ع ةى الحريةة الشتصةية لرحةدث الا اعةد دراسةة دقيقةة  .3

 .وتمون مقصورب في أدمل حد ممكن

ال يفرض الحرمان من الحرية الشتصية الا ا ا أدين الحدث  ارتماب  .2

سةةتخدام العنةو تةةد  ةت   خةةرأو  ةالعودب الةةى ارتمةةاب فعةل خطيةةي يتضةمن ا

 .أعماب سرمية خطييب أخرك وما لم يكن هناب أ  اسراء مناسبة  خر

 . يمون خيي الحدث هو العامل الذ  است رد  ه لدك النظر في قضرته .0

 .ال يحكم اعقوبة الاعدام ع ى أّية سريمة يرتكبفا ألاحداث 06-3

 . وبات سسديةال توق  ع ى ألاحداث عق 06-2

 .للسلطة املختصة حس وقو اسراءات الدعوك في أ  وق  06-0
 

 مختلف تدابير التصرف في القضايا -18

م موعةةةةةةةةة متنوعةةةةةةةةة واسةةةةةةةعة مةةةةةةةةن تةةةةةةةةدا يي  تتةةةةةةةاا للسةةةةةةةةلطة املختصةةةةةةةة  0 - 09

توفر لها من املرونةة مةا اسةمح الةى أقصةعت قةدر ممكةن  تفةاد  الر ةوء , التصرف



 

 

مثةل هةذ  التةةدا يي التةت يمكةن ال مة   ةةين . ةالةى الايةداع فةي املؤسسةةات الاصةالحي

 :  مل ما ي ي, البع  م فا

 . ألامر  الرعاية والتوسيه والاشراف .0

 . الوت  تح  املراقب .3

 . ألامر  التدمة في امل تم  املح ي .2

 . ورد الحقوق ,  فرض العقوبات املالية والتعوي  .0

 . ساليب معال ة اخرك ألامر  قساليب وسيطة للمعال ة والر وء الى أ .1

 .ألامر  االشتياب في أم طة النصا ال ماعي وألام طة امل ادفة .7

ألامر  الرعاية لد  احدك ألاسر الحاتنة أو في مراكي للعر  ال ماعي  .6

 . أو يي  لك من املؤسسسات التي وية

 .  يي  لك من ألاوامر املناسبة .9

                    

 مةا , دث عن الاشراف ألا ةو  ال ي و  عيب أ  ح 09-3
ً
 أو كليةا

ً
سةواء سيايةا

 .لم تكن ظروفه التاصة تتطلب  لك

 :ادنى استخدام ممكن للمؤسسات الاصالحية  -08

 ير ق اليه  
ً
 أن يمون ايداع الحدث في مؤسسة اصالحية تصرفا

ً
ي ب دااما

 . كمال  أخيي وال قصر فتيب تقضعت دفا الضرورب

 تجنب التأخير غير الضروري   -21

دون أ  تةةةةةةقخيي  يةةةةةةي , فةةةةةةي كةةةةةةل قضةةةةةةية منةةةةةةذ البدايةةةةةةة ع ةةةةةةى نحةةةةةةو عاسةةةةةةل ينظةةةةةةر 

 ترور  

 



 

 

 :السجالت
تحفة  جة الت امل ةةرمين ألاحةداث فةةي سةرية تامةة ويحظةةر ع ةى الغيةةي  30-0

 ع ةةةةى ألا ةةةةةتاص . الاطةةةةالع علافةةةةا
ً
ويمةةةةةون الوصةةةةوب الةةةةةى هةةةةذ  اليةةةة الت مقصةةةةةورا

ن املعنيةةةةةةين  صةةةةةةفة مباشةةةةةةرب  التصةةةةةةرف فةةةةةةي القضةةةةةةية محةةةةةةل البحةةةةةةأ أو يةةةةةةيهم مةةةةةة

 .ألا تاص املخولين حسب ألاصوب 

ال سةةةةةةةةةتخدم جةةةةةةةةة الت امل ةةةةةةةةةرمين ألاحةةةةةةةةةداث فةةةةةةةةةي الاسةةةةةةةةةراءات املتعلقةةةةةةةةةة  30-3

 فافا
ً
 . البالغين في القضايا الالحقة التت يمون نفب ال امي مورطا

 لحاجة الى التخصص املنهي والتدريبا - 22

اسةةةةةتخدم التعلةةةةةيم املبةةةةةت والتةةةةةدريب اثنةةةةةاء التدمةةةةةة ودورات ت ديةةةةةد  33-0 

لومةةةةات و ييهةةةةا مةةةةن أسةةةةاليب التعلةةةةيم املناسةةةةبة مةةةةن اسةةةةل تحقيةةةةس واسةةةةتمرار املع

 .الكفاءب املهنية الال مة ل مي  املوظفين الذ  يتساءلون قضايا الاحداث

 لتنةةةةةوع الاحةةةةةداث املحتكةةةةةين  33-3
ً
يمةةةةةون موظفةةةةةو قضةةةةةاء الاحةةةةةداث امعماسةةةةةا

وتبةةةةةةةةةذب سهةةةةةةةةةودا لضةةةةةةةةةمان التمثيةةةةةةةةةل العةةةةةةةةةادب لل سةةةةةةةةةاء .  نظةةةةةةةةةام قضةةةةةةةةةاء الاحةةةةةةةةةداث

 .ليات في الهيئات املعنية  قضاء الاحداثوالاق



 

 

 

 العالج خارج املؤسسات الاصالحية: الجزء الرابع

 

 لتنفيذ الفعال للتصرف املقرر ا - 23

تتخةةةةةةةةةذ التةةةةةةةةةدا يي املناسةةةةةةةةةبة لتنفيةةةةةةةةةذ ألاوامةةةةةةةةةر التةةةةةةةةةت تصةةةةةةةةةدرها السةةةةةةةةةلطة  32-0

أعةةةال ، أمةةةا مةةةن سانةةةب تلةةةك السةةةلطة  0-00وامل ةةةار الافةةةا فةةةي القاعةةةدب , املختصةةةة

 ملقتضعت الظروفنفسها أ
ً
 .و من قبل أ  سلطة أخرك وفقا

  ةةةةةمل هةةةةةذ  التةةةةةدا يي سةةةةةلطة  عةةةةةديل ألاوامةةةةةر حسةةةةةبما تةةةةةرا  السةةةةةلطة  32-3

 مةةةةةةن وقةةةةةة  الةةةةةةى  خةةةةةةر
ً
 , املختصةةةةةةة مناسةةةةةةبا

ً
شةةةةةةريطة أن يقةةةةةةرر هةةةةةةذا التعةةةةةةديل وفقةةةةةةا

 . للمبادئ الواردب في هذ  القواعد

 :قديم املساعدة الالزمة ت - 24

 مةةةةا يحتةةةةاسون , يةةةة  مراحةةةةل الاسةةةةراءات ةةةةذب سهةةةةود لتزويةةةةد ألاحةةةةداث فةةةةي سم

اليةةةه مةةةن مسةةةاعدب مثةةةل املسةةةكن أو التعلةةةيم أو التةةةدريب املبةةةت أو العمةةةل أو أيةةةةة 

 .اغية ترسسيي عملية اعادب تقهيلهم, مفيدب أو عملية, مساعدب أخرك 

يةةةةةةةدعى  : عبئـــــــة املتطـــــــوعين والخـــــــدمات املجتمعيـــــــة ألاخـــــــرى ت - 31

ملحليةةةةةةة و ييهةةةةةةةا مةةةةةةةن املتطوعةةةةةةون واملنظمةةةةةةةات التطوعيةةةةةةة واملؤسسةةةةةةةات ا

مؤسسات امل تم  املح ي الى املساهمة  صورب فعالة في اعادب تقهيل 

الحةةةةةةدث فةةةةةةي اطةةةةةةار م تملةةةةةةي يمةةةةةةون الةةةةةةى أاعةةةةةةد مةةةةةةدك مسةةةةةةتطاع فةةةةةةي اطةةةةةةار 

 . الوحدب ألاسرية 

 

 : العالج في املؤسسات الاصالحية: الجزء الخامس 

 :أهداف العالج في املؤسسات الاصالحية -26



 

 

الج ألاحةةةةةةةةةةدث املوتةةةةةةةةةةوعين فةةةةةةةةةةي مؤسسةةةةةةةةةةات الهةةةةةةةةةةدف مةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةدريب وعةةةةةةةةةة 37-0

اصةةةةةةالحية هةةةةةةو تيويةةةةةةدهم  الرعايةةةةةةة والحمايةةةةةةة والتعلةةةةةةيم واملهةةةةةةارات املهنيةةةةةةة اغيةةةةةةة 

 مساعد فم ع ى القيام  قدوار احتماعية  ناءب ومنت ة في امل تم  

الرعايةةةة والحمايةةةة وسميةةة  , تةةوفر لألحةةةداث املوتةةةوعين فةةةي مؤسسةةةات 37-3

ة م فةةةا والتعليميةةةة واملهنيةةةة والنفسةةةية الاستماعيةةة-تةةةروب املسةةةاعدب الضةةةرورية 

التةةةةةةةت قةةةةةةةد يحتةةةةةةةاسون الافةةةةةةةا  حكةةةةةةةم سةةةةةةة فم او س سةةةةةةةهم أو  -والطبيةةةةةةةة وال سةةةةةةةدية 

 
ً
 سليما

ً
 . تصي فم ودفدف املساعدب ع ى نموهم نموا

يفصةل ألاحةداث املوتةةعون فةي املؤسسةات عةةن البةالغين ويحت ةةيون  37-2

 في مؤسسة منفصلة  أو في سيء منفصل من مؤسسة تحت ي  
ً
 .الغين ايضا

37-0  
ً
 خاصةا

ً
 ستحس امل رمات ال ا ات املوتوعات في مؤسسة اهتمامةا

وال ي و   قية حاب أن يتلقين من الرعاية .  احتياسا فن وم اكلهن الشتصية

والحمايةةةةةةةة واملسةةةةةةةاعدب والعةةةةةةةالج والتةةةةةةةدريب قةةةةةةةدًرا أدمةةةةةةةل ممةةةةةةةا يتالقةةةةةةةا  امل رمةةةةةةةون 

 .ويكفل لهن معاملة عادلة. ال بان

 ع 37-1
ً
,  ةةةةةى خيةةةةةي ألاحةةةةةداث املوتةةةةةوعين فةةةةةي مؤسسةةةةةات وع ةةةةةى رفةةةةةاههمعمةةةةةال

 .يمون لوالديفم أو ألاوصياء علافم الحس في دخوب هذ  املؤسسات

اعةةةي  التعةةةةاون  ةةةين الةةةةو ارات وبةةةةين الادارات اغةةةرض تيويةةةةد ألاحةةةةداث  37-7

, املوتةةةةةوعين فةةةةةي مؤسسةةةةةات  املناسةةةةةب مةةةةةن التعلةةةةةيم املدريةةةةةعت أو التةةةةةدريب املبةةةةةةت

 ل علهةم ال اغةةادرون املؤسسةة وهةو فةةي وتة   يةةي تة, حسةب مقتضةعت الحةةاب
ً
مانا

 . موات من التعليم

تطبيــــق القواعــــد النموذجيــــة الــــدنيا ملعاملــــة ال ــــجناء ال ــــي  -27

 : اعتمدتها ألامم املتحدة

تمةةةةةةةون القواعةةةةةةةد النمو سيةةةةةةةة الةةةةةةةدنيا ملعاملةةةةةةةة اليةةةةةةة ناء والتوصةةةةةةةيات  36-0

 ات صةةةلة  معاملةةةةة  املتصةةةلة دفةةةا واسبةةةة  التطبيةةةس الةةةى املةةةةدك الةةةذ  تمةةةون فيةةةةه



 

 

وي مل  لك املحت يين , امل رمين ألاحداث املوتوعين في مؤسسات اصالحية

 .رهن الفصل في أمرهم 

تبةةةةةةةةةةةذب ال هةةةةةةةةةةةةود لتنفيةةةةةةةةةةةةذ املبةةةةةةةةةةةةادئ املناسةةةةةةةةةةةةبة الةةةةةةةةةةةةواردب فةةةةةةةةةةةةي القواعةةةةةةةةةةةةد  36-3

النمو سية الدنيا ملعاملة الية ناء الةى أقصةعت حةد يمكةن عنةد  تلبيةة مختلةو 

 لع
ً
 . مر كل م فم وس سه و تصرتهاحتياسات ألاحداث تبعا

 : الاكثار من اللجوء الى الافراج املشروط  والتبكير فيه-28

تر ق السلطة املختصة الى أقصعت مدك ممكن الى الافراج امل روا  39-0 

 .عن ألاحداث املودعين في مؤسسة اصالحية  وتمنحه في أ كر وق  مستطاع 

ن أفةةةةةرج عةةةةة فم مةةةةةةن تقةةةةةوم سةةةةةلطة مناسةةةةةةبة  مسةةةةةاعدب ألاحةةةةةداث الةةةةةةذي 39-3

 وتقةةةةوم  االشةةةراف علةةةةافم
ً
 م ةةةروطا

ً
ويةةةةوفر . احةةةدك املؤسسةةةةات الاصةةةالحية افرسةةةةا

 .لهم امل تم  املح ي الدعم المامل

 :الترتيبات شبه املؤسسية  - 29

تبةةةةةةذب ال هةةةةةةود لتةةةةةةوفيي ترتربةةةةةةات شةةةةةةبه مؤسسةةةةةةية مثةةةةةةل الةةةةةةدور  ات الحريةةةةةةة 

يهةةةةةةةا مةةةةةةةن التيتربةةةةةةةات ال يايةةةةةةةة والةةةةةةةدور التعليميةةةةةةةة و مراكةةةةةةةي التةةةةةةةدريب ال فةةةةةةةار  و ي

املناسبة التت يمكن أن  ساعد ألاحداث ع ى العودب الى الاندماج ا مل سليم 

 .في امل تم  



 

 

 

البحوث و التخطيط  ووضع السياسات و : الجزء السادس

 : تقييمها

 

 للتخطــــــيط  ووضـــــــع السياســـــــات  -3
ا
البحــــــوث بوصـــــــفها اساســـــــا

 :والتقييم 

 تبذب ال هود لتنظيم و ش ي  البحةوث ا 21-0 
ً
لضةرورية  وصةفها اساسةا

 .للتخطيط  ووت  السياسات ا مل فعاب 

تبةةةةذب ال هةةةةود للقيةةةةام  صةةةةةفة دوريةةةةة  اسةةةةتعراض وتقيةةةةيم ات اهةةةةةات  21-3

 عةةن الاحتياسةةات التاصةةةة , وم ةةاكل وأسةةباب سنةةاا ألاحةةداث وسةةةراامهم
ً
فضةةال

 .املتنوعة لألحداث املي ونين

ل فةةةةي تمةةةةوين تبةةةةذب سهةةةةود الم ةةةةاء  ليةةةةة  حةةةةوث تقييميةةةةة ك ةةةةيء داخةةةة 21-2

ول مةةة  وتحليةةل البيانةةةات واملعلومةةةات  ات , نظةةام ادارب شةةةؤون قضةةاء ألاحةةةداث

الصةةةةةةةةةةلة للقيةةةةةةةةةةام  تقيةةةةةةةةةةيم مناسةةةةةةةةةةب الدارب شةةةةةةةةةةؤون قضةةةةةةةةةةاء ألاحةةةةةةةةةةداث وتحسةةةةةةةةةةي فا 

 .واصالحها في املستقبل

يخطةةةةةط تقةةةةةديم التةةةةةدمات فةةةةةي م ةةةةةاب ادارب شةةةةةؤون قضةةةةةاء ألاحةةةةةداث  21-0

 .ود الانمااية الوطنيةوينفذ  صورب منغ ية ك يء ال يت يأ من ال ه



 

 

 

 ألاحداث جنوح ملنع التوجيهية املتحدة ألامم مبادئ

 (التوجيهية الرياض مبادئ)

 1991ديسمبر/ كانون الاول  14في 

 
 

 : ألاساسية املبادئ -وال أ

 خةالب ومةن .امل تمة  فةي ال ريمة من  من سوهر   سيء ألاحداث سنوا من  لن. 0

،استم مفيةدب م ةروعة، ممارسةة أم ةطة
ً
 ل اء لمسةامي  ةنغج وألاخةذ اعيةا

 يت هةوا أن لألحةداث يمكةن لمسةةانية، نظةرب للةى الحيةاب والنظةر امل تمة 

 إلاسرام عن اعيدب سلوكية ات اهات

 سهةود  ةذب  قسةر  امل تمة  مةن يقتضةعت ألاحةداث سنةوا منة  فةي الن ةاا لن. 3

  تضةمن للمةراهقين
ً
، تطةورا

ً
 منةذ و عيييهةا  تصةيا فم احتةيام مة  متسةقا

 .أظافرهم مةمعو 

 .الطفةل ع ةى يركةي  ةنغج ألاخةذ ي بغةي التوسافيةة، املبةادئ هةذ  تفسةيي أل ةراض. 2

 أال وي بغي امل تم ، داخل وم اركة م ط  دور  ألاحداث للى اعهد وي بغي أن

 أو الاستماعيةة للت  ةئة تخضة  أن ي ةب كاانةات م ةرد أ فةم للافم ع ى ينظر

 .للسيطرب

  وسافية،الت املبادئ هذ  تنفيذ عند. 0
ً
 أن ي بغي الوطنية، القانونية للنظم ووفقا

 .أظافرهم معومة منذ ألاحداث خيي ع ى وقا ي  رنامج أ  في يمون التيكيز

 وكةذلك ال نةوا ملنة  التدرسيةة السياسةات وأهميةة  ضةرورب التسةليم ي بغةي. 1

 تتفادك أن وي ب . اتقااه الكفيلة التدا يي ووت  ألسبا ه الدراسة املنغ ية

 ال الةذ  السةلوب ع ةى ومعاقبتةه الطفةل ت ةريم السياسةات والتةدا يي  هةذ



 

 

  اسةبب
ً
  تةررا

ً
 هةةذ  تتضةةمن أن وي بغةي .لآلخةرين أو أ ك لنمةو  سسةيما

 :ي ي ما والتدا يي السياسات

 ألاحةداث حاسةات لتلبيةة التي ويةة، الفةةرص سةيما وال الفةرص تةوفيي )أ)

 ألاحداث، ل مي  الشتصعت النمو لضمان مساند لطار  مثا ة املختلفة، ولتمون 

 مةةن
ً
 للمخةةاطر معرتةةون  أو مهةةددون  أ فةةم ع ةةى ال ةةواهد تةةدب خصوصةةا

 خاصتين؛ وحماية رعاية للى الاستماعية ويحتاسون 

 وعمليةات قةوانين للةى  سةتند ال نةوا، ملنة  متخصصةة ونغةج فلسةفات )ب)

 الةةدواف  تقليةةل  سةة فدف التةدمات لتقةديم وشةةبكة ومؤسسةات و سةةهيالت

 ارتمادفا؛ للى تؤد  التت الظروف أو ماب املخالفات،الرت والحاسة

لرحدث  العامة املصرحة ألاوب  املقام في اس فدف الذ  الرسمت التدخل )ج)

 وإلانصاف؛ العمل  مبدأ ويستيشد

 ومصالحهم؛ وحقوقهم ونموهم ألاحداث سمي  خيي تمان )د)

 لقةيموا القواعةد مة  املتفةس  يةي وسةلوكهم ألاحةداث تصةرف للةى النظةر )ه)

 النضةج عمليةة مةن حةيء ألاحيةان، مةن كثيةي فةي أنةه، ع ةى الاستماعيةة العامةة

 مرحلةة للةى  االنتقةاب ألافةراد، معظةم لةدك التلقةا ي، للةى الةيواب ويميةل والنمةو،

 البلوه؛

 مةا مرحلةة فةي)) أو ((سةانح)) أو ((منحةرف))  قنةه الحةدث وصةم  ةقن الةوعي )و)

  ((قبةل ال نةوا
ً
مةن  ثا ة  نمةط م ةوء فةي الترةياء أكؤييةة رأ  فةي اسةاهم، مةا كثيةيا

 .الحدث عند املستغ ن السلوب

امل تمعات  وترعاها ألاحداث سنوا من   س فدف وبرامج خدمات لم اء ي بغى. 7

 ي ةو   وال .الغةرض لهةذا رسةمية هيئةات اعةد ت  ق لم حيأ سيما وال املحلية،

 كمةال  لال ةالاستماعية الرقا ةة عةن املسةؤولة الرسةمية للةى ألاسهةيب الر ةوء

 .أخيي



 

 

 
ا
 : التوجيهية املبادئ نطاق -ثانيا

لإلعةالن  العةري  إلاطةار تةمن وتطبيقهةا التوسافيةة املبادئ هذ  تفسيي ي بغى. 6

 الاقتصةادية  ةالحقوق  التةاص الةدولي والعهةد إلامسةان، لحقةوق  العةالمت

 املدنيةةةة  ةةةالحقوق  التةةةاص الةةةدولي والعهةةةد والاستماعيةةةة والثقافيةةةة،

 سةياق وفةي الطفةل، حقةوق  واتفاقيةة حقةوق الطفةل، لعةالنو  والسياسةية،

 إلدارب النمو سية املتحدب ألامم قواعد

 واملعةاييي الصةموب سمية  وكةذلك ،) ي ةين قواعةد ( ألاحةداث قضةايا شةؤون

 .وخييهم ومصالحهم وألاحداث ألاطفاب الصلة  حقوق   ات

 صةةاديةالاقت ألاوتةةاع سةةياق فةةي التوسافيةةة املبةةادئ هةةذ  تطبيةةس ي بغةةي. 9

 .ألاعضاء الدوب  من دولة كل في الساادب والاستماعية والثقافية

 
ا
 : العامة الوقاية -ثالثا

 الحموميةةة، املسةةتويات كةةل ع ةةى شةةاملة، وقاايةةة خطةةط توتةة  أن ي بغةي. 8

 :ما ي ي وتتضمن

واملرافةس  والتةدمات  ةالريامج مفصةلة وبيانةات للم ةملة متعمقةة تحلةيالت )أ)

 املتاحة؛ واملوارد

ومةوظفين  ومؤسسةات أسهةيب مةن ألاهليةة  و   ملسةؤوليات واضةا تحديةد )ب)

 الوقااية؛ ال هود في م تيكين

 الحموميةة الهيئةات  ةين الوقاايةة لر هةود املالاةم للت سةيس  ليةات لم ةاء ) ج)

 و يي الحمومية؛

 ترصةد  شتيصةية تحلةيالت ع ةى تقةوم واسةتياتي يات وبةرامج سياسةات ) د)

 تنفيذها؛ أثناء اعناية تقييمها  استمرار وي ر  

 ال نوا؛ ارتماب فرص من فعاب نحو ع ى  الحد كفيلة طرق  ) ه) 

 مةن واسةعة م موعةة خةالب مةن ال هةود فةي املح ةي امل تمة  لشةراب ) و)

 التدمات والريامج؛



 

 

 وحمومةات البلةدان حمومةات  ةين التخصصةات متعةدد وثيةس  عةاون  )  )

 التةاص، القطةاع اشةراب  مة املحليةة، والحمومةات الواليةات واملقاطعةات

 املعنية والهيئات العمالية، والهيئات خدمته، املراد امل تم  املح ي وممث ي

 انفةا  وأسهةيب الاستماعيةة، والهيئات الصحي، ألاطفاب، والتثقيو  رعاية

 سنةوا لةدرء م سةقة اسةراءات اتخةا  فةي وألاسهةيب القضةااية، القةوانين،

 ال باب؛ ولسرام ألاحداث

 الر وء  لك في  ما ال نوا، من  وعمليات سياسات في ال باب اشتياب ) ا)

  عةوي  وبةرامج ال ةباب  ةين الذاتيةة واملسةاعدب امل تمعيةة للةى املةوارد

 الضحايا ومساعد فم؛

 .ألاصعدب سمي  ع ى التخص   و   توظيو ) ا)

 
ا
 : الاجتماعية التنئشة عمليات -رابعا

والادمةاج  الت  ةئة ترسةر التةت قاايةةالو  السياسات ع ى الاهتمام تركيز ي بغي .01

  وألاحةداث، ألاطفةاب ل مية  النةاححين الاستمةاعيين
ً
 خةالب مةن خصوصةا

 وعالم املبت والتدريب واملدارس ألاقران وم موعات وامل تم  املح ي ألاسرب

 الواسب الاعتبار ليالء وي بغي .الطوعية املنظمات عن طريس وكذلك العمل،

 كةةاملين ك ةةركاء وتقةةبلهم وألاحةةداث فةةابالسةليم لألط الشتصةعت للنمةو

 .والادماج الاستماعيين الت  ئة عمليتت في ومتساوين

 

 : ألاسرة -ألف

 وسمية  ألاسةرب وخيةي الحتياسةات عاليةة أولويةة اعطةي أن م تمة  لمةل ي بغةي. 00

 .أفرادها

03 . 
ً
 الاستماعيةة الت  ةئة عةن املسةؤولة املركييةة الوحةدب هةي ألاسةرب ألن ونظةرا

 للمحافظةة وامل تمعيةة الحموميةة ال هةود مواصةلة ي بغةي لألطفةاب، ألاوليةة

 مسةؤولية امل تمة  ويتحمةل .املوسةعة ألاسةرب  لةك فةي  مةا وحةدب ألاسةرب، ع ةى



 

 

  ألاطفةاب رفةا  وتةمان والحمايةة الرعايةة تقةديم ألاسةرب ع ةى مسةاعدب
ً
  ةدنيا

 
ً
 .ال فارية الرعاية  لك في  ما كافية ترتربات توفيي وي بغي .وعقليا

 فةي ألاطفةاب ت  ةئة تكفةل أن شةق فا مةن سياسةات تضة  أن لرحمومات وي بغي. 02

 للةى تحتةاج التةت ألاسةر تيويةد لةذلك وي بغةي ومسةتقرب، متزنةة  رئةة أسةرية

 أو املسةتقرب  يةي الداخليةة أوتةاعها لتسةوية الال مةة املسةاعدب  التةدمات

 .نياعا فا لحل

 التةت ال هةود  الف ةل وتبةوء قرارإلاسةت للةى ألاسةرية البرئةة تفتقةر وحيثمةا. 00

 أن يتعةذر وحيثمةا الصةدد، هةذا فةي ألا ةوين ملسةاعدب املح ةي يبةذلها امل تمة 

  لةك فافةا  مةا  ةداال، فةي النظةر ي بغةي الةدور، دفةذا ألاسةرب املوسةعة تقةوم

 أسةرية  رئةة إلاممةان  قةدر البةداال هةذ  تماثةل أن وي بغةي .والتبنةت الحضةانة

   اتةه، الوقة  فةي ر لألطفةاب،تةوف وأن ومتزنةة، مسةتقرب
ً
  اإلسةتقرار لحساسةا

 املقتينة « الحضانات  تعدد ».امل اكل  ت نب يمكن ودفذا الداام،

 الناسمةة امل ةاكل مةن  عةامي التةت ألاسةر ألطفةاب خةاص لهتمةام ليةالء وي بغةي. 01

 وإلاستماعيةة إلاقتصةادية ألاوتةاع فةي املتوا نةة و يةي السةريعة عةن التغيةيات

 .والالسئة املهاسرب وألاسر ألاصليين السمان أسر أطفاب وخاصة والثقافية،

 تةقمين ع ةى لألسةرب إلاستماعيةة القةدرب مةن تنةاب قةد هةذ  التغيةيات أن وبمةا

  ألاطفةاب ت  ةئة
ً
  الةذ  ألامةر للتقاليةد، وتةربي فم وفقةا

ً
 عةن يةن م مةا كثيةيا

 لستماعية وبنةاءب مبتكةرب تصةميم طرااةس ي ةب والثقافةات، ألادوار تضةارب
ً
 ا

 .لألطفاب إلاستماعية الت  ئة تكفل

 

  ةقدوار إلاملةام فةرص لألسةرب تتةيح  ةرامج ولسةتحداث تةدا يي لتخةا  وي بغةي. 07

 التةت امل ةاكل ألا ةوان ويلةي ألاطفاب،  ت  ئة يتعلس فيما ألا وين وواسبا فما

 ترعاهةا التةت ألام ةطة فةي لشةتياكهم ويشة   وألاحةداث، يواسههةا ألاطفةاب

 .م  املح يوامل ت ألاسرب



 

 

 ألاسةرب تماسةةك  تعييةةي الكفيلةةة التةةدا يي تتخةةذ أن لرحمومةةات وي بغةي. 06

 لةم مةا ألا ةوين عةن ألاطفةاب فصةل  شة ي  وعةدم  ةين أفرادهةا، وإلامية ام

 مرسور  خيار أ  تتيح وال ومستقبله الطفل تارب  صالا ظروف هناب تكن

 . خر

ألاسةرب  دفةا تضةطل  التةت ةإلاستماعية الت  ةئة وظيفةة ع ةى التقكيةد املهةم ومةن. 09

  املهم ومن املوسعة، وألاسرب
ً
واملسةؤوليات  ألادوار لدراب القدر،  نفب أيضا

 .مستقبال امل تم  في ألاحداث دفا سيضطل  التت وامل اركة واملساهمة

الت  ةئة  فةي الطفةل حةس تضةمن لمةي الهيئةات، مةن و ييهةا لرحمومةات وي بغةي. 08

 القاامة، والقانونية إلاستماعية ألاسهيب ع ى  عتمد أن السليمة، إلاستماعية

 املؤسسةات أن  تبةين كلمةا ل تماريةة تةدا يي تةوفر أن أيضةا لهةا ولكةن ي بغةي

 .التدا يي هذ   إتخا   سمح وأن م دية،  عد لم التقليدية وألاعراف

 

 : التعليم – باء

 .ألاحداث ل مي  العام التعليم  توفيي للتزام الحمومات ع ى يق  . 31

ألاكاديمت  التدريب  قم طة إلاتطالع للى  اإلتافة التعليمية، للنظم وي بغي. 30

  تولي أن واملبت،
ً
  لهتماما

ً
 :ي ي ملا خاصا

 الثقافيةة، وأنماطةه الطفل لهوية إلاحتيام وتنمية ألاساسية القيم  عليم )أ)

ن ع املختلفة ولرحضارات فيه، اعر  الذ  البلد في الساادب وللقيم إلاستماعية

 .ألاساسية والحريات إلامسان ولحقوق  حضارته،

 والبدنية العقلية وقدرا فم ومواهبفم ألاحداث  تصيات وتنمية  عييي )ب)

 .طاقا فا للى أقصعت

 مةن ال ًً   ةد التي ويةة، العمليةة فةي وفعاليةة    ةاا ألاحةداث لشةتياب ) ت)

 .لها م رد موتوع كو فم



 

 

 املدرسةة مة  الهويةة  وحةدب إلاحسةاس تنمةت التةت  األم ةطة إلاتةطالع )ث)

 .للافما وباإلنتماء وامل تم  املح ي

 ف  وألاراء، النظر وسهات مختلو ولحتيام تفهم ع ى ال  ء  ش ي  ) ج)

 .الفوارق  من و ييها الثقافية عن إلاختالفات ال ًً 

العمالةة  وفةرص املبةت  التةدريب يتعلةس فيمةا والتوسيةه املعلومةات تةوفيي )ا)

 .الوظيفي والتطور 

 للةى  سةئ  التةت املعاملةة وت نةب لألحةداث لي ةايي عةاطفي دعةم تةوفيي ) )

 .نفسي فم

 .البدنية العقوبة والسيما القاسية، التقديبية التدا يي للى الر وء ت نب )د)

واملنظمةات  آلا ةاء مة   التعةاون  العمةل للةى  سةلى أن التعليميةة للةنظم وي بغةي. 33

 .حداثألا   قم طة املعنية وألاسهيب امل تمعية

 ومسةؤوليا فم حقةوقهم وع ةى القةانون  ع ةى وأسةرهم ألاحةداث لطةالع وي بغةي. 32

 صةموب  لةك فةي  مةا العةالم، فةي املرعيةة القةيم نظةام وع ةى  موسةب القةانون،

 .املتحدب ألامم

 لألحةداث خاصةة  صفة وإلاهتمام العناية توسه أن التعليمية للنظم ي بغي. 30

 متخصصة وقااية  رامج لستحداث وي بغي .إلاستماعية املعرتين للمخاطر

 .كامال ال لستغال  ستغل للتعليم وأدوات ونغج ومناهج دراسية ومواد

 لوقايةة شةاملة ولسةتياتي يات سياسةات إلتبةاع خةاص لهتمةام ليةالء وي بغةي. 31

 وي بغي .املواد من و ييهما واملخدرات الكحوب  لستعماب لساءب ألاحداث من

 امل ةاكل هةذ  ملنة  ومةدربين م هةيين الفنيةين من مو ييه يمون املدرسون  أن

  إسةتعماب املتصةلة املعلومةات الطةالب مل مةوع تتةاا أن وي بغةي .ومعال  فةا

 .الكحوب  فافا  ما املخدرات، لستعماب ولساءب

 ال هةات للةةى ولإلحالةة لإلرشةةاد مراكةي  مثا ةةة املةدارس تمةةون  أن وي بغةي. 37

 ع ى الحصوب  أسل من املختصة التدمات ع ى الحصوب  أسل املختصة من



 

 

 إلاحتياسات لذو   والسيما لألحداث، و ييعا الطبية وإلاست ارية التدمات

 .وإلاستغالب وإلايذاء وإلاهماب املعاملة لساءب اعانون من والذين التاصة

  م مةوعهم، الطةالب وكةذلك البةالغين مةن و يةيهم املعلمةين توعيةة وي بغةي. 36

 ألاحةةداث  م ةةاكل التي ويةةة، لرةةيامجا مةةن متنوعةةة م موعةةة عةةن طريةةس

 واملحرومةة الفقيةيب الفئةات للةى ي تمةون  مةن والسةيما ولحتياسةا فم وأفمةارهم،

 املنخفضةة امل موعةات وكةةذلك ألاقليةات مةن العرقيةة و ييهةا وألاقليةات

 .الدخل

 التخصصةةية املسةةتويات أع ةى  لةوه املدرسةية الةنظم تحةةاوب  أن وي بغةي. 39

 التعلةيم ونغةج وطةرق  الدراسةية  املنةاهج يتعلةس يمةاف والتعليميةة و عيييهةا،

 املنظمةات قيةام كفالةة وي بغةي .وتةدريبفم املةؤهلين و عيةين املدرسةين والةتعلم

 .منتظمة  صورب وتقييمه ألاداء  رصد الفنية املختصة والسلطات

  إهتمةام تحظةل أنظمةة وتنفةذ وتطةور  تخطةط أن املدرسةية للةنظم وي بغةي. 38

 امل موعةات مة   التعةةاون  و لةك الدرايةعت، امل فةةاج نطةاق ألاحةداث خةارج

 .املحلية

 يواسهةون  الةذين وألاحةداث ألاطفةاب للةى خاصةة مسةاعدب تقةدم أن وي بغةي. 21

 .الدراسة عن ينقطعون  من للى وكذلك الحضور،  قوانين في التقيد صعوبة

 وإلانصةاف،  العةدب تتسةم وقواعةد سياسةات تضة  أن للمةدارس وي بغةي. 20

  لةك فةي  مةا املدرسةية، السياسةة وتة  أسهةيب فةي ثيةل التالميةذتم وي بغةي

 .وصن  القرارات إلانضباا سياسة

 

 : املحلي املجتمع – جيم

 عنةد مةا وتلبةت املح ةي امل تمة  يرعاهةا وبةرامج خةدمات لسةتحداث ي بغةي. 23

 للةافم وتقةدم خاصةة ولهتمامةات ومصةالا وم ةاكل مةن لحتياسةات ألاحةداث



 

 

 في والريامج التدمات هذ   عييي أو املناسبين، النصاامل ورب و  أسرهم وللى

 .وسودها حالة

 مةن واسةعة م موعةة ألاحةداث لصةالا تتخةذ أن املحليةة للم تمعات وي بغي. 22

  لةك فةي  مةا  الفعةل، توسةد حيثمةا  عي هةا أن أو امل تملةي، تةدا يي الةدعم

 اغيةة دماتالتة وتوفيي التيوي ية، واملرافس التنمية امل تمعية مراكي لقامة

 للمخةةةاطر يتعرتةةةون  الةةةذين التاصةةةة  األطفةةةاب للم ةةةاكل التصةةةد 

 إلاحتةيام تةمان املسةاعدب التةدا يي هةذ  لتخةا  عنةد وي بغةي .إلاستماعيةة

 .الفردية لرحقوق 

 اعةد لةم الةذين لل ةباب الالاةس املةقوك  تةوفر خاصةة مرافةس لم ةاء وي بغةي. 20

 .للافا يقوون  يوت لهم لرس  الذين أو  يو فم في  إستطاع فم العر 

 ملعال ةةة املسةةاعدب والتةدا يي التةةدمات مةةن م موعةة تةةوفر أن وي بغةي. 21

 وي بغةي .البلةوه مرحلةة للةى إلانتقةاب فتيب في ألاحداث يواسهها الصعوبات التت

 اسةرئون  الةذين ال ةباب لعةالج خاصةة  ةرامج هةةذ  التةدمات   ةةمل أن

 وتةدا يي واملسةاعدب االنصة ولسةداء ع ةى الرعايةة تركةي املخةدرات لسةتعماب

 .العالجي التدخل

للى  املالي و يي املالي الدعم تقدم أن املؤسسات من و ييها لرحمومات وي بغي. 27

 .لألحداث التدمات توفر التت الطوعية املنظمات

مركةي  ومنحهةا املح ةي، املسةتوك  ع ةى ال ةباب منظمات  عييي أو لقامة وي بغي. 26

 املنظمةات لهةذ  ي بغةي كمةا املح ةي، امل تمة  شةؤون لدارب فةي المامةل امل ةارب

  وطوعيةة، سماعيةةة م ةاري  تنظةةيم ع ةى ال ةةباب أن  شة  
ً
 وخصوصةةا

 .للافا املحتاسين ألاحداث للى املساعدب تقديم التت  س فدف امل اري 

 

 م ةاب فةي خاصةة مسةؤولية عاتقهةا ع ةى تقخةذ أن الحموميةة لألسهةيب وي بغةي. 29

  وي بغي الال مة،  التدمات ال وراع فابوأط امل ردين لمداد ألاطفاب
ً
 أيضةا



 

 

 مةن املح ةي الصةعيد ع ةى يوسةد  مةا املتصةلة لألحةداث املعلومةات تتةاا أن

 .املساعدب مصادر من و ييها إلايواء، والعمالة، ودور  املرافس،

 لهةا التةت التيوي يةة والتةدمات املرافةس مةن عريضةة طاافةة لم ةاء وي بغةي. 28

 .للافا وصولهم سييوتر لألحداث أهمية خاصة

 

 : إلاعالم وسائط – دال

 مةن واملةواد املعلومةات لألحةداث تتةيح أن ع ةى إلاعةالم وسةااط  شة ي  ي بغةي. 01

 .متنوعة ودولية مصادر وطنية

 التةت إلاي ا يةة للمسةاهمة صةورب تقةديم ع ى إلاعالم وسااط  ش ي  وي بغي. 00

 .للم تم  يقدمها ألاحداث

 التةةدمات عةةن املعلومةةات م ةةر ع ةةى إلاعةةالم وسةةااط  شةة ي  وي بغةةي. 03

 .امل تم  في لألحداث املتوفرب والتسهيالت والفرص

 التليفييونيةة إلاعةالم ووسةااط عةام  وسةه إلاعةالم وسةااط  شة ي  وي بغةي. 02

 صةور  عةرض مةن ألادمةل الحةد للةى التقليةل ع ةى خةاص والسةي يمااية  وسةه

 وإلاسةتغالب العنةو روتصةوي ال اشةة، والعنةو ع ةى واملخةدرات إلا احيةة

 ال ةقن، مةن الحةاا أو التصةوير املهةين ت نةب ع ةى وكةذلك اغةي ، ا ةمل

 النحو، هذا ع ى  ين ألا تاص، والعالقات وال ساء ألاطفاب تصوير خاصة

 .امل تم  في ألادوار و ساو   املساواب مبادئ ترويج وع ى

 ستمةاعيينإلا  ومسةؤولي فا لةدورها مدركةة إلاعةالم وسةااط تمةون  أن وي بغةي. 00

 ال ةباب لسةتعماب  إسةاءب املتصةلة الرةيامج فةي لتقثييهةا الواسةعين، وكةذلك

 مةن الوقايةة فةي سةلط فا  سةتخدم أن وي بغةي .املخةدرب والكحةوب  للعقةاقيي

 وي بغي متوا ن، نغج لطار في متواترب رساال املخدرات،  بأ لستعماب لساءب

 .املستويات سمي  ع ى املخدرات ملمافحة فعالة توعية حمالت شن  ش ي 

 



 

 

 
ا
 : إلاجتماعية السياسة -خامسا

 التاصةة والرةيامج لرتطةط عاليةة أولويةة الحموميةة ألاسهةيب  عطةل أن ي بغةي. 01

 نحةو ع ةى لي ةر   ألاخةرك  واملةوارد ألامةواب مةن يكفةي مةا تقةدم  األحةداث وأن

  الفرض الوافية للرعاية الال مين واملوظفين التدمات واملرافس توفيي فعاب،

 مةةن و ييهةةا وإلاسةةمان، والتغذيةةة، والصةةحة العقليةةة، الطةةب م ةةاب يفة

 املخدرات لستعماب لساءب من  ومعال ة  لك في  ما الصلة،  ات التدمات

 علةافم و عةود للةى ألاحةداث تصةل املةوارد تلةك أن مةن والتحقةس والكحةوب،

 .الحقيقي  النف 

 أخيةي، كمةال  لال إلاصةالحية املؤسسةات للةى  األحةداث اعهةد أال وي بغةي. 07

 .العليةا مصةالحهم لتحقيةس لهتمةام أقصةعت يةولي وأن مةدب ال مةة، وألقصةر

 محةددب القبيةل هةذا مةن الرسةمت التةدخل ت يةز املعةاييي التةت تمةون  أن وي بغةي

  :الحاالت ألاتية ع ى ومقصورب  دقة

أوليةاء  أو الوالةدين قبةل مةن لإليةذاء  عةرض قةد الحةدث أو الطفل كان ل ا )أ)

 لإليةذاء أو ال  سةعت لإلعتةداء  عةرض قةد الحةدث أو الطفةل كةان ل ا )ب)و ألامةور،

 والةدا كةان ل ا )ج(و ألامةر، أوليةاء أو الوالةدين قبةل مةن العةاطفي ال سةد  أو

 ل ا )د)و لسةتغلو ، أو عنةه تخلةوا أو أهملةو  قةد ألامةر أو أوليةاء الحدث أو الطفل

 أو الوالدين سلوب اسبب أخالقي أو  دمي يتعرض لتطر الحدث أو الطفل كان

 أو الطفةل ع ةى سسةيم ونفسةعت خطةر سسةد  تبةدك ل ا )ه)و ألامةور، أوليةاء

 نفسةه، الحةدث أو ألامةر أوليةاء الوالةدين أو وسة  فةي يكةن ولةم سةلوكه فةي الحةدث

  يي أخرك   وساال التطر مواسهة  لك املنزلية،  يي املح ي امل تم  خدمات وال

 .إلاصالحية املؤسسات في إلايداع

 تحصةيلهم متااعةة فرصةة لألحةداث تتةيح أن الحموميةةة لألسهةةيب وي بغةي .06

 أولياء أو ألا وين  إستطاعة يكن لم ل ا الدولة من  تمويل الدرايعت المامل،

 .العمل خالب من التريب تحصيل فرصة املاب، وكذلك توفيي ألامر



 

 

 للةى د اإلسةتنا ال نةوا، منة  للةى الراميةة الرةيامج ولسةتحداث تخطةيط وي بغةي. 09

 وتكييفهةا وتقييمهةا الرةيامج هةذ  ورصةد دفةا، املوثةوق  العلميةة نتةااج البحةوث

   صورب
ً
 .النتااج لتلك دورية وفقا

  وسةه وال مهةور  إلاختصاصةيين أوسةاا فةي العلميةة املعلومةات م ةر وي بغةي. 08

 أو لتةرار أو ليةذاء حةدوث ع ةى تةدب التةت ألاوتةاع أو السلوب عن أنواع عام

  لألحداث، و لستغالبأ معاملة لساءب
 
، سسديا

 
 للى تؤد  أن يمكن أو ونفسيا

 . لك

، والرةيامج التطةط فةي إلاشةتياب يمةون  أن عامةة،  صةفة وي بغةي،. 11
ً
 وأن طوعيةا

 .وتنفيذها وتطويرها وتعها في أنفسهم ا تيب ال باب

 سياسةات وتنفيةذ وتة  لستك ةاف تواصل أن أو تبدأ أن لرحمومات وي بغي. 10

 اغيةة وخارسةه، ال ناايةة العدالةة نظةام لطةار تةمن ياتي ياتوتةدا يي ولسةت

 تةمان ويغيةة علةافم، يةؤثر أو ألاحةداث ع ةى يقة  العةاا ي الةذ  العنةو منة 

 .هؤالء العنو العاا ي لضحايا الحسنة املعاملة

 

 
ا
 : ألاحداث قضاء شؤون وإدارة التشريع -سادسا

 لتعييةي محةددب تولسةراءا قةوانين تنفةذ وأن الحمومةات تصةدر أن ي بغةي. 13

 .عام  وسه ألاحداث حقوق وخيي وحماية

معامل فم  ولساءب وألاحداث ألاطفاب ليذاء تمن    ريعات ولنفا  سن وي بغي. 12

 .إلاسرامية ألام طة في ولستخدامهم ولستغاللهم

 أ  أو املدرسةة أو البرة  فةي سةواء حةدث، أو طفةل أ  لخضةاع عةدم وي بغةي. 10

 .مهينة أو قاسية عقا ية أو حيحيةتص لتدا يي مؤسسة أخرك،

ألاطفةاب  حصةوب  ومراقبةة تقييةد  سة فدف قةوانين ولنفةا  سةن متااعةة وي بغةي. 11

  السالا ع ى وألاحداث
 
 .نوعه كان أيا



 

 

 سةن وت ةريمهم، وليةذاهفم ألاحةداث وصةم لسةتمرار دون  لرحيلولةة وي بغةي،. 17

 ال الةذ  التصةرف ع ةى ألاحةداث معاقبةة أو ت ةريم اعةدم   ةريعات تقضةعت

  اعتري
ً
 .الكبار لرتكبه ل ا اعاقب عليه وال سرما

 خةاص مماثةل مسةتقل سهةا  أو للمظةالم مكتةب لم ةاء فةي النظةر وي بغةي. 16

 وكةةذلك ومصةةالحهم وحقةةوقهم وتةةعهم ع ةةى الحفةةا   األحةداث تةةمن

 أو املظةالم مكتةب يقةوم كمةا .املتاحة التدمات صحيحة للى  صورب لحال فم

 وقواعد التوسافية، الرياض مبادئ ع ى تنفيذ شراف اإل  معين أخر سها  أ 

 املظةالم مكتةب وع ةى .حةري فم مةن امل ةردين ألاحةداث حمايةة وقواعد  ي ين،

  فتيات في يصدر أن ألاخر ال ها  أو
ً
 وعةن املحةر   التقةدم عةن منتظمةة تقريةرا

  وي بغةي .الصةموب تنفيةذ عمليةة فةي تواسهةه التةت الصةعوبات
ً
 لم ةاء أيضةا

 .ومصالحهم ألاطفاب لحقوق  بللدعو  خدمات

 املهمةة، دفةذ  الصةلة  و   مةن و يةيهم القةوانين لنفةا  مةوظفي تةدريب وي بغةي. 19

 أن وي بغةي التاصةة، ألاحةداث إلحتياسةات إلاسةت ا ة ع ةى مةن ال  سةين،

 للةةى إلاحالةةة ولممانةةات الرةةيامج ع ةةةى مطلعةةين هةةؤالء املوظفةةون  يمةةون 

 اسةتخدموها وأن القضةا ي، مالنظةا عةن تحويةل ألاحةداث اغيةة املوسسةات،

 .ممكن حد أقصعت للى

 لسةتعماب لسةاءب مةن وألاحةداث ألاطفةاب لحمايةة   ةريعات سةن وي بغةي. 18

  الت ريعات تلك وتنفيذ دفا، املت رين املخدرات ومن
ً
  تنفيذا

ً
 .دقيقا

 

 
ا
 : وتنسيقها السياسات وإعداد البحوث -سابعا

 ع ى والت سيس، التفاعل لتش ي  الال مة ألاليات ولم اء ال هود  ذب ي بغي. 71

 و لةك السةواء، ع ةى الواحةد التخصة  وتةمن التخصصةات أسةاس  عةدد

 والصةحية، والتعليميةة وإلاستماعيةة إلاقتصادية ألاسهيب والدواار  ين فيما



 

 

 وإلانماايةة امل تمعيةة وألاسهةيب  ال ةباب، وألاسهةيب املعنيةة القضةاء، ونظةام

 .الصلة  ات املؤسسات وساار

 عمليةات تكثيةو والةدولي، وإلاقليمةت، الوطنت، الصعيد من كل ع ى  بغي،وي. 70

 امل ةاري  خةالب مةن املكتسةبة الفنيةة والدرايةة والترةيات تبةادب املعلومةات

 ال نةوا، ومنة  ال ةباب،   ةراام املتصةلة واملبةادرات والرةيامج واملمارسةات

 .ألاحداث وتاء

 املتعلقةة املسةاال فةي والةدولي مةتإلاقلي التعةاون  و عييةي تنميةة  يةادب وي بغةي. 73

 املهةن مماريةعت  ةين فيمةا ألاحةداث وقضةاء ال نةوا، ومنة    ةراام ال ةباب،

 .وصاملي القرارات والترياء

 املنظمةات مةن و ييهةا املتحةدب ألامةم وملنظومةة الحمومةات ل مية  وي بغةي. 72

 صةلةواملت العمليةة ألامةور  فةي والعلمةت التقنةت التعةاون   قةوب تةدعم املعنيةة أن

 والتوتةيحية، الت ريبيةة وامل ةاري  التةدريب فةي والسةيما  السياسةة العامةة،

 .ألاحداث وسنوا ال باب لسرام  من  املتعلقة املساال املحددب وفي

 الفعالةة الطرااةس ملعرفةة العلميةة البحةوث لسةراء فةي التعةاون   شة ي  وي بغةي. 70

 ع ى البحوث هذ  نتااج وتقييم وم ر ألاحداث، وسنوا ال باب ملن  سراام

 .واس  نطاق

املختصة  ومماتبفا ووكاال فا ومعاهدها املتحدب ألامم هيئات  سلى أن وي بغي. 71

  األطفةاب املتعلقةة املسةاال شةتت فةي  ي فةا فيمةا والت سةيس الوثيةس التعةاون  للةى

 .ألاحداث وسنوا ال باب سراام ومن  وقضاء ألاحداث

املبةادئ  هةذ  للةى  اإلسةتناد املتحةدب، ألمةمل العامةة ألامانةة تةؤد  أن وي بغةي. 77

  ألامةر، يفمهةا التةت املؤسسةات مة   وبالتعةاون  التوسافية
ً
  دورا

ً
 لسةراء فةي م ةيطا

 العامةة  السياسةة التاصةة التيةارات وصةيا ة العلمةت البحةوث والتعةاون 

 عةن املوثوقةة للمعلومةات كمصةدر  عمةل وأن تنفيةذها ورصةد ، ولستعراض

 .ال نوا ملن  الفعالة الطرااس



 

 

 

بشأن حماية ألاحداث  قواعد ألامم املتحدة

 املجردين من حريتهم
 

أوصةةةةةةعت  اعتمادهةةةةةةا مةةةةةةةؤتمر ألامةةةةةةم املتحةةةةةةدب الثةةةةةةةامن ملنةةةةةة  ال ريمةةةةةةة ومعاملةةةةةةةة 
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 :منظورات أساسية : أوال

ي بغةةي أن اسةةاند نظةةةام قضةةاء ألاحةةةداث حقةةوق ألاحةةةداث وسةةالم فم، ويعةةةي   .0

وي بغةةةةةي عةةةةةدم الر ةةةةةوء للةةةةةى اليةةةةة ن لال . خيةةةةةيهم املةةةةةاد  واسةةةةةتقرارهم العق ةةةةةي

 .كمال  أخيي

وفقةةةةةا للمبةةةةةادئ وإلاسةةةةةراءات  وي بغةةةةةي عةةةةةدم ت ريةةةةةد ألاحةةةةةداث مةةةةةن حةةةةةري فم لال  .3

الواردب في هذ  القواعد وفى قواعد ألامم املتحدب الدنيا النمو سية إلدارب 

وي بغةي أال ي ةرد الحةدث مةن حريتةةه (. قواعةد  كةين)شةؤون قضةاء ألاحةداث 

لال كمةةةال  أخيةةةةي وألقصةةةر فتةةةةيب ال مةةةة، وي ةةةةب أن يقتصةةةر  لةةةةك ع ةةةى الحةةةةاالت 

ية أن تقةةةرر طةةةةوب فتةةةةيب العقوبةةةةة دون وي بغةةةةي للسةةةةلطة القضةةةةاا. الاسةةةت نااية

 .استبعاد لممانية التبكيي  إطالق سراا الحدث

والهةةةةةدف مةةةةةن القواعةةةةةد هةةةةةو لرسةةةةةاء معةةةةةاييي دنيةةةةةا مقبولةةةةةة مةةةةةن ألامةةةةةم املتحةةةةةدب  .2

لحمايةةةةةة ألاحةةةةةةداث امل ةةةةةردين مةةةةةةن حةةةةةةري فم،  ةةةةةق  شةةةةةةمل مةةةةةن ألاشةةةةةةماب، وفقةةةةةةا 

رب لمةةةةل لحقةةةةوق إلامسةةةةان والحريةةةةات ألاساسةةةةية، توخيةةةةا مل ادفةةةةة آلاثةةةةار الضةةةةا

 .أنواع الاحت ا  ولتعييي الاندماج في امل تم 



 

 

ويتعين تطبيس القواعد  نزاهة ع ى سمي  ألاحداث دون أ  تمييز من حيأ  .0

العنصةةةةر أو اللةةةةون أو ال ةةةة ب أو العمةةةةر، أو اللغةةةةة أو الةةةةدين أو ال  سةةةةةية، أو 

الةةرأ  السيايةةعت أو  يةةي السيايةةعت، أو املعتقةةدات أو املمارسةةات الثقافيةةةة، أو 

متلمةةةات، أو املولةةةد أو الوتةةة  العةةةاا ي، أو ألاصةةةل العرقةةةي أو الاستمةةةاعي، أو امل

ويتعةةةين احتةةةيام املعتقةةةةدات واملمارسةةةات الدي يةةةة والثقافيةةةة لرحةةةةدث . الع ةةةي

 .ومفاهيمه ألاخالقية

وقةةةةد نظمةةةة  القواعةةةةد  حيةةةةأ تمةةةةون معةةةةاييي مرسعيةةةةة سةةةةهلة التنةةةةاوب وتقةةةةدم  .1

ب تةةد يي شةةؤون نظةةام قضةةةاء التشةة ي  وإلارشةةاد للمهنيةةين العةةاملين فةةةي م ةةا

 .ألاحداث

ويتعةةةةةةين سعةةةةةةل هةةةةةةةذ  القواعةةةةةةد مرسةةةةةةةورب املنةةةةةةاب للعةةةةةةاملين فةةةةةةةي م ةةةةةةاب قضةةةةةةةاء  .7

ويحةةةس لألحةةةةداث  يةةةةي املتمكنةةةين مةةةةن اللغةةةةة التةةةةت . ألاحةةةداث  لغةةةةا فم الوطنيةةةةة

يتملم دفا موظفو مرفس الاحت ا  أن يحصلوا ع ةى خةدمات متةيسم شةفو ، 

اء الفحةةةةةةةةةةةوص الطبيةةةةةةةةةةةة حيثمةةةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةةةيم  لةةةةةةةةةةةك، دون مقا ةةةةةةةةةةةل، وخصوصةةةةةةةةةةةا أثنةةةةةةةةةةة

 .وإلاسراءات التقديبية

وع ةةةى الةةةدوب، عنةةةد الاقتضةةةاء، أن تةةةدرج هةةةذ  القواعةةةد فةةةي   ةةةريعا فا أو أن  .6

 عدب   ريعا فا وفقا لهةا، وأن تئة  سةبل انتصةاف فعالةة فةي حالةة خرقهةا، 

وع ةةةى الةةةدوب .  مةةةا فةةةي  لةةةك دفةةة  التعويضةةةات عنةةةدما يرحةةةس ألا ك  األحةةةداث

 .القواعد أيضا أن تراقب تطبيس هذ 

وع ى السلطات املختصة أن  سلى دااما للى  يادب وعى ال مهور  قن رعاية  .9

ألاحداث املحت يين و فيئ فم للعودب للى امل تم  ا كالن خدمة استماعية 

 الغةة ألاهميةة، وتحقيقةا لهةذا الغةةرض ي بغةي اتخةا  خطةوات فعالةة إلي ةةاد 

 .اتصاالت مفتوحة  ين ألاحداث وامل تم  املح ى

ي ةةةةةو  تقويةةةةةل أ  مةةةةةن هةةةةةذ  القواعةةةةةد ع ةةةةةى أنةةةةةه اسةةةةةتبعد تطبيةةةةةس صةةةةةموب  وال  .8

ومعةةةاييي ألامةةةةم املتحةةةدب والصةةةةموب واملعةةةاييي التاصةةةةة  حقةةةوق إلامسةةةةان التةةةةت 



 

 

اعتةةةةةةيف دفةةةةةةا امل تمةةةةةة  الةةةةةةدولي، والتةةةةةةت تمةةةةةةون أكؤةةةةةةي لفضةةةةةةاء للةةةةةةى كفالةةةةةةة حقةةةةةةوق 

 .ألاحداث وألاطفاب وسمي  ال باب وللى كفالة رعاي فم وحماي فم

ارض التطبيةةس العم ةةةي لبنةةود معينةةةة مةةن القواعةةةد الةةواردب فةةةي وفةةى حالةةة  عةةة  .01

الفروع الثامي للى التامب م  القواعد الواردب في هذا الفرع اعتري الامتثاب 

 . للقواعد ألاخييب هو ال را الغالب

 

 : نطاق القواعد وتطبيقها: ثانيا

 :أل راض هذ  القواعد تنطبس التعاريو التالية -00

ويحةةةةةدد القةةةةةانون .   دون الثامنةةةةةة ع ةةةةةرب مةةةةةن العمةةةةةرالحةةةةةدث هةةةةةو كةةةةةل  ةةةةةت( أ)

السن التت ي بغي دو فةا عةدم السةماا  ت ريةد الطفةل مةن حريتةه أو الطفلةة 

 من حري فما،

اعنةةةةت الت ريةةةةد مةةةةن الحريةةةةة أ  شةةةةمل مةةةةن أشةةةةماب الاحت ةةةةا  أو اليةةةة ن، أو ( ب)

وت  الشت  في لطار احت ا   عام أو خاص ال اسةمح لةه  مغادرتةه وفةس 

لةةك  نةةاء ع ةةى أمةةر تصةةدر  أ  سةةلطة قضةةااية أو لداريةةة أو سةةلطة لرادتةةه، و 

 .عامة أخرك 

ي ةةةةةةرك الت ريةةةةةةد مةةةةةةةن الحريةةةةةةة فةةةةةةةي أوتةةةةةةاع وظةةةةةةروف تكفةةةةةةةل احتةةةةةةيام مةةةةةةةا   -03

ويؤمن لألحةداث املحت ةيين الانتفةاع فةي . لألحداث من حقوق إلامسان

مرافةةس الاحت ةةا   قم ةةطة وبةةرامج مفيةةةدب  اي فةةا  عييةةي وصةةون صةةةح فم 

، وتقويةةةةةةة حسةةةةةةهم  املسةةةةةةؤولية، و شةةةةةة ي  املواقةةةةةةةو واحتةةةةةةيامهم لةةةةةةذا فم

واملهارات التت  ساعدهم ع ى تنمية قدرا فم المامنة  وصفهم أعضاء 

 .في امل تم 

ال يحةرم ألاحةةداث امل ةردين مةةن حةري فم، أل  سةةبب يتعلةس  وتةةعهم هةةذا،  -02

مةةةةةن الحقةةةةةوق املدنيةةةةةة والاقتصةةةةةادية والسياسةةةةةية والاستماعيةةةةةة والثقافيةةةةةة التةةةةةت 



 

 

ياهةةةةةا القةةةةةانون الةةةةةوطنت أو الةةةةةدولي والتةةةةةت ال تتعةةةةةارض مةةةةة  الت ريةةةةةد مةةةةةةن يخةةةةةولهم ل

 .الحرية

تةةةةةةؤمن السةةةةةةلطة املختصةةةةةةة حمايةةةةةةة الحقةةةةةةوق الفرديةةةةةةة لألحةةةةةةداث، مةةةةةة  ليةةةةةةالء  -00

اعتبةةار خةةاص لقانونيةةة تنفيةةذ تةةدا يي الاحت ةةا ، ع ةةى أن تةةؤمن أهةةداف إلادمةةاج 

دفةا، وفقةا الاستماعي اعمليات تفتةر  منتظمةة ووسةاال مراقبةة أخةرك تضةطل  

للمعةةةةاييي الدوليةةةةةة والقةةةةوانين وألانظمةةةةةة الوطنيةةةةة، هيئةةةةةة م ةةةةملة وفقةةةةةا لألصةةةةةوب 

 .ومق ون لها  ييادب ألاحداث و يي تااعة ملرفس الاحت ا 

تنطبةةس هةةذ  القواعةةد ع ةةى كةةل أنةةواع وأشةةماب مرافةةس الاحت ةةا  التةةت ي ةةرد   -01

اة  والتةامب مةن فافا ألاحداث من حري فم، وتنطبس الفةروع ألاوب والثةامي والرا

القواعد ع ى كل مرافس الاحت ا  وألاطر املؤسسية التةت يحت ةي ألاحةداث فافةا، 

 رنما يطبس الفرع الثالأ ع ةى وسةه التحديةد ع ةي ألاحةداث املقبةوض علةافم أو 

 .الذين ي تظرون املحاكمة

تنفذ هذ  القواعد في سياق ألاوتاع الاقتصادية والاستماعية والثقافية  -07

 . في كل من الدوب ألاعضاءالساادب 

 

 ألاحداث املقبوض عليهم أو الذين ينتظرون املحاكمة: ثالثا

الةةذين )يفتةيض أن ألاحةةداث املقبةةوض علةةافم أو الةذين ي تظةةرون املحاكمةةة  -06

أ ريةةةةاء ويحةةةةاكمون ع ةةةى هةةةةذا ألاسةةةةاس، وي ت ةةةةب، مةةةةا أمكةةةةن، ( لةةةم يحةةةةاكموا اعةةةةد

ولةةةةةةذلك . ف الاسةةةةةت ناايةاحت ةةةةةا هم قبةةةةةل املحاكمةةةةةة، ويقصةةةةةر  لةةةةةةك ع ةةةةةى الظةةةةةرو 

ولكةةةةةةةن ل ا اسةةةةةةةةتخدم الاحت ةةةةةةةةا  . يبةةةةةةةذب قصةةةةةةةةارك ال هةةةةةةةةد لتطبيةةةةةةةس تةةةةةةةةدا يي  ديلةةةةةةةةة

الوقةةا ي،  عطةةةل محةةةاكم ألاحةةةداث وهيئةةةات التحقيةةةس أولويةةةة عليةةةا للتع يةةةل للةةةى 

. أقصةةةةةعت حةةةةةد  البةةةةة  فةةةةةةي هةةةةةذ  القضةةةةةايا لضةةةةةمان أقصةةةةةةر فتةةةةةيب ممكنةةةةةة لالحت ةةةةةةا 

 .، والذين أدينواويفصل  ين ألاحداث املحت يين الذين لم يحاكموا



 

 

وي بغةةي أن تمةةون ال ةةروا التةةت يحت ةةي  موسبفةةا الحةةدث الةةذ  لةةم يحةةاكم  -09

اعد متفقة م  القواعد املبرنة أدنا ، م  ما يليم ويناسب مةن أحمةام لتةافية 

محةةةةةةةددب تراعةةةةةةةى فافةةةةةةةا متطلبةةةةةةةات افتةةةةةةةياض الرةةةةةةةياءب، ومةةةةةةةدب الاحت ةةةةةةةا ، وألاوتةةةةةةةاع 

 .والظروف القانونية لرحدث

 :حمةةةةةةام أن   ةةةةةةمل مةةةةةةا ي ةةةةةةةي، ولكةةةةةةن لةةةةةةرب ع ةةةةةةى سةةةةةةبيل الحصةةةةةةةرويمكةةةةةةن لهةةةةةةذ  ألا 

يمون لألحداث الحس في الحصوب ع ى امل ورب القانونية وفى التقدم  طلب ( أ)

عةةون قةةانومي م ةةامي، حيثمةةا يتةةوفر هةةذا العةةون، والاتصةةاب  انتظةةام  املست ةةار 

 ويضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا الاتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب التصوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية والسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية،. القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانومي

كةةةن، فةةةرص التمةةةاس العمةةةل لقةةةاء أسةةةر، ومتااعةةةة تتةةةاا لألحةةةداث حيثمةةةا أم( ب)

وي بغي أال يتسبب العمةل أو . التعليم أو التدريب، ولكن ال ي و  لليامهم  ذلك

 التعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم أو التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب،  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمرار الاحت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ،

يتلقةةةل ألاحةةةداث املةةةواد الال مةةةة لقضةةةاء وقةةة  الفةةةراه أو التيفيةةةه ويحتفظةةةون ( ج)

 . مة العدبدفا، حسبما يتفس وصالا لقا

 

 : إدارة مرافق ألاحداث: رابعا

 ال جالت( ألف)

توتةةةة  كةةةةل التقةةةةارير  مةةةةا فةةةةي  لةةةةك اليةةةة الت القانونيةةةةة واليةةةة الت الطبيةةةةة  -08

وجةةةةةة الت إلاسةةةةةةراءات التقديبيةةةةةةة وكةةةةةةل الوثةةةةةةااس ألاخةةةةةةرك املتصةةةةةةلة ا ةةةةةةمل العةةةةةةالج 

ومحتةةوا  وتفاصةةةيله، فةةي ملةةةو لفةةراد  سةةةرك ي ةةرك اسةةةرتفاؤ   مةةا اسةةةت د، وال 

الاطةةةةةالع عليةةةةةه لال لأل ةةةةتاص املةةةةةق ونين، ويصةةةةةنو  طريقةةةةة ت علةةةةةه سةةةةةهل  يتةةةةاا

ويمةةون لمةةل حةةدث حةةس الاعتةياض، حيثمةةا أمكةةن، ع ةةى أ  واقعةةة أو رأك . الفهةم

وارد في ملفه،  حيأ يتاا تصويب البيانات  يي الدقيقة أو التت ال سند لها أو 

ات  سةمح ومةن أسةل ممارسةته لهةذا الحةس، يتعةين وسةود لسةراء. املجحفة  حقه



 

 

وتخةتم ملفةات ألاحةداث . لطرف ثالأ مناسب  ةاالطالع ع ةى امللةو عنةد الطلةب

 .عندما يطلس سراحهم ثم  عدم في الوق  املناسب

ال استقبل أ  حدث في مؤسسة احت ا يه دون أمر احت ا  صحيح صادر  -31

وتةةةدون تفاصةةةيل هةةةذا . مةةن سةةةلطة قضةةةااية أو لداريةةةة أو أ  سةةةلطة عامةةةة أخةةةرك 

وال يحت ي حدث في أ  مؤسسة أو مرفس لرب فيةه مثةل . لي ل فوراألامر في ا

 .هذا الي ل

 

 :إلادخال إلى املؤسسة والت جيل والحركة والنقل ( باء)

 يحتف  في كل ممان يحت ي فيه ألاحداث اي ل كامل ومقمون يتضمن  -30

 :املعلومات التالية عن كل حدث استقبل فيه

 دث،املعلومات املتعلقة دفوية الح( أ)

 واقعة الاحت ا  وسببه والسند الذ  يخوله،( ب)

 يوم وساعة إلادخاب، والنقل وإلافراج،( ج)

تفاصةةةةةيل إلاشةةةةةعارات املرسةةةةةلة للةةةةةى الوالةةةةةدين أو أوليةةةةةاء ألامةةةةةر ا ةةةةةقن كةةةةةل حالةةةةةة ( د)

 لدخاب أو نقل أو لفراج يتصل  الحدث الذ  كان في رعاي فم وق  الاحت ا ،

املتصلة  الصحة البدنيةة والعقليةة،  مةا فةي  لةك تفاصيل امل اكل املعروفة ( هة)

 .لساءب استعماب املخدرات والكحوب 

تقةةدم املعلومةةات املتصةةلة  اإلدخةةاب واملمةةان والنقةةل وإلافةةراج، دون ل طةةاء  -33

 .للي والد  الحدث املعنت أو أولياء أمر  أو أقرب قريب له

مات مالامة فيما توت  في أقرب فرصة ت ي الاستقباب تقارير كاملة ومعلو  -32

 .يتصل  قحواب كل حدث وظروفه الشتصية، وتقدم للى إلادارب

اعطةةل كةةةل ألاحةةةداث عنةةةد لدخةةةالهم للةةةى املؤسسةةةة، وبلغةةةة يفهمو فةةةا، ميةةةتا  -30

مةةةةةن نظةةةةةةام املؤسسةةةةةةة وبيانةةةةةةا خطيةةةةةةا  حقةةةةةوقهم وواسبةةةةةةا فم، للةةةةةةى سانةةةةةةب عنةةةةةةاوين 

لتاصةةةةةة أو السةةةةلطات املختصةةةةةة  تلقةةةةي شةةةةةماويفم وعنةةةةاوين الهيئةةةةةات العامةةةةة أو ا



 

 

ول  كةةةان ألاحةةداث أميةةةين أو يتعةةةذر . ألافةةراد الةةةذين يقةةةدمون املسةةاعدب القانونيةةةة

علافم فهم اللغة املكتوبة، ي بغي أن تقدم لهةم املعلومةات  طريقةة تمكة فم مةن 

 .فهمها تماما

تقةةدم املسةةاعدب للةةى كةةل ألاحةةداث لفهةةم اللةةوااح التةةت  سةةرك ع ةةى التنظةةيم   -31

الرعايةةةةةةةةةةةة املقدمةةةةةةةةةةةةة ومنغ ي فةةةةةةةةةةةا، واملقتضةةةةةةةةةةةةيات  الةةةةةةةةةةةداخ ي للمؤسسةةةةةةةةةةةة، وأهةةةةةةةةةةةةدف

وإلاسةراءات التقديبيةة، وسةاار مةا هةو مةرخ   ةه مةن طرااةس التمةاس املعلومةات 

وتقةةةديم ال ةةةماوك، وكةةةل مةةةا هنالةةةك مةةةةن املسةةةاال ألاخةةةرك الال مةةةة لتمكيةةة فم مةةةةن 

 .الفهم التام لحقوقهم وواسبا فم أثناء الاحت ا 

ي وسةةةااط نقةةةل  ات  فويةةةة ولتةةةاءب ينقةةةل ألاحةةةداث ع ةةةي حسةةةاب إلادارب، فةةة -37

وال ي ةو  . مالامتين، وفةي أوتةاع ال يتعرتةون فافةا،  ةق  حةاب، للعنةاء أو املهانةة

 .نقل ألاحداث من مؤسسة للي أخر   عسفا

 

 التصنيف وإلالحاق( جيم)

ت رك مقا لة مة  الحةدث فةي أقةرب فرصةة ت ةي لدخالةه للةى املؤسسةة، ويعةد  -36

فيه أ  عوامل  ات صلة  نوع ومستوك الرعاية تقرير نفسعت واستماعي تحدد 

ويرسةةةةةل هةةةةةذا التقريةةةةةر للةةةةةى املةةةةةدير م ةةةةةةفوعا . والرةةةةةيامج التةةةةةت يحتةةةةةاج الحةةةةةدث للافةةةةةا

 ةةالتقرير الةةذ  اعةةد  املوظةةو الطبةةت الةةذ  فحةة  الحةةدث عنةةد لدخالةةه، اغيةةة 

تحديةةةةةةةد املمةةةةةةةةان ألامسةةةةةةةةب لرحةةةةةةةةدث داخةةةةةةةةل املؤسسةةةةةةةةة، ونةةةةةةةةوع ومسةةةةةةةةتوك الرعايةةةةةةةةة 

وعنةةةةدما تةةةةدعو الحاسةةةةة للةةةةى معال ةةةةة  إعةةةةادب التقهيةةةةل، . اوالرةةةةيامج الةةةةال م اتباعهةةةة

ويسمح  ذلك طةوب فتةيب البقةاء فةي املؤسسةة، ي بغةي ملةوظفي املؤسسةة املةدربين 

لعةةةداد خطةةةة مكتوبةةةة للمعال ةةةة تتسةةةم  طةةةاا  فةةةرد  وتحةةةدد أهةةةداف املعال ةةةة 

ولطارهةةةا اليمنةةةت والوسةةةاال واملراحةةةل وفتةةةيات التةةةقخيي التةةةت ي بغةةةي السةةةلي دفةةةا للةةةى 

 .قيس هذ  ألاهدافتح



 

 

ال يحت ةةةةي ألاحةةةةةداث لال فةةةةي ظةةةةةروف تراعةةةةى تمامةةةةةا احتياسةةةةا فم التصوصةةةةةية  -39

وأوتاعهم واملتطلبات التاصة املتصلة دفةم وفقةا للعمةر والشتصةية وال ة ب 

ونوع ال رم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، 

ي أن يمون املعيار ألاسايعت للفصل وي بغ. من التقثييات الضارب وحاالت التطر

 ةةةةةين مختلةةةةةو فئةةةةةات ألاحةةةةةداث امل ةةةةةردين مةةةةةن حةةةةةري فم هةةةةةو تقةةةةةديم نةةةةةوع الرعايةةةةةة 

ألامسةةةةةةةةب الحتياسةةةةةةةةةات ألافةةةةةةةةراد املعنيةةةةةةةةةين وحمايةةةةةةةةةة سةةةةةةةةالم فم البدنيةةةةةةةةةة والعقليةةةةةةةةةة 

 .واملعنوية وخييهم

يفصل، في كل املرافس،  ين النزالء ألاحداث والنزالء البالغين ما لم يمونوا  -38

وي ةةةةةةةو ، فةةةةةةةي ظةةةةةةةروف خاتةةةةةةةعة للمراقبةةةةةةةة، ال مةةةةةةة   ةةةةةةةين . فةةةةةةراد مةةةةةةةن  ات ألاسةةةةةةةربأ

أحداث وبالغين مختارين اعناية، تمن  رنامج خاص تبين أنه مفيد لألحداث 

 .املعنيين

ت  ةةةق لألحةةةةداث مؤسسةةةات احت ةةةةا  مفتوحةةةة، وهةةةةى مرافةةةس تنعةةةةدم التةةةةدا يي  -21

  املؤسسةات أدمةةل مةةا وي بغةةي أن يمةون عةةدد النةةزالء فةي هةةذ. ألامنيةة فافةةا، أو تقةل

وي بغةةةي أن يمةةةون عةةةةدد ألاحةةةداث فةةةي املؤسسةةةات املغلقةةةةة صةةةغييا للةةةى حةةةةد . يمكةةةن

وي بغةةةةي أن تمةةةةون مؤسسةةةةات . يمكةةةن مةةةةن الاتةةةةطالع  ةةةةالعالج ع ةةةةى أسةةةاس فةةةةردك

ألاحةةةةةةةةداث  ات طةةةةةةةةاا   يةةةةةةةةي مركةةةةةةةةي  و ات   ةةةةةةةةم اسةةةةةةةةهل الاتصةةةةةةةةاب  يةةةةةةةة فم وبةةةةةةةةين 

الاستماعيةةةةةةةةةةة وي بغةةةةةةةةةةي لم ةةةةةةةةةةاء مؤسسةةةةةةةةةةات صةةةةةةةةةةغييب تنةةةةةةةةةةدمج فةةةةةةةةةةي البرئةةةةةةةةةةة . أسةةةةةةةةةةرهم

 .والاقتصادية والثقافية للم تم  املح ى

 

 :البيئة املادية وإلايواء ( دال)

لألحةةةةةداث امل ةةةةةردين مةةةةةن الحريةةةةةة الحةةةةةس فةةةةةي مرافةةةةةس وخةةةةةدمات  سةةةةةتوفى كةةةةةل  -20

 .متطلبات الصحة والكرامة إلامسانية

يتعةةةةين أن يمةةةةون تصةةةةميم مؤسسةةةةات ألاحةةةةداث وبرئ فةةةةا املاديةةةةة متوافقةةةةا مةةةة   -23

هيةل ألاحةةداث عةن طريةةس عالسهةم أثنةةاء لقةام فم فةةي املؤسسةةات،  ةرض لعةةادب تق



 

 

مةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةالء الاعتبةةةةةةةةةار الواسةةةةةةةةةب لحاسةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةدث لرتصوصةةةةةةةةةية وتنميةةةةةةةةةة مداركةةةةةةةةةه 

الحسةية، ولتاحةة فةرص التواصةل مة  ألاقةران، واشةتياكه فةي ألالعةاب الرياتةةية 

ويتعةةةةين أن تمةةةةون مرافةةةةس ألاحةةةةداث . والتمةةةةارين البدنيةةةةة وأم ةةةةطة أوقةةةةات الفةةةةراه

ومب ية  طريقة تقلل للى الحد ألادمل من خطر الحريس وتضمن لخالء مصممة 

وي ةةةةةب أن تمةةةةةون مةةةةةيودب  نظةةةةام فعةةةةةاب لإلنةةةةةذار فةةةةةي حالةةةةةة م ةةةةةوب . املبةةةةامي  قمةةةةةان

. حريةةةس، مةةة  اتخةةةا  لسةةةراءات نظاميةةةة وم ربةةةة عمليةةةا لضةةةمان سةةةالمة ألاحةةةداث

ية وي بغي عدم اختيار مواق  املرافس في مناطس معروفةة  تعرتةها ألخطةار صةح

 .أو  يي صحية

ي بغةةي أن تتةةقلو أمةةاكن النةةوم عةةادب مةةن مهةةاس  سماعيةةة صةةغييب أو  ةةرف  -22

ويتعين خالب سةاعات النةوم فةرض رقا ةة . نوم فردية تراعى فافا املعاييي املحلية

منتظمةةةةةةة دون تطفةةةةةةل ع ةةةةةةةى كةةةةةةل أمةةةةةةةاكن النةةةةةةوم،  مةةةةةةةا فةةةةةةي  لةةةةةةةك الغةةةةةةرف الفرديةةةةةةةة 

يةيود كةةل حةدث وفقةةا للمعةةاييي و . واملهةاس  ال ماعيةةة، تةمانا لحمايةةة كةل حةةدث

املحليةةةةةةةة أو الوطنيةةةةةةةة،  ق طيةةةةةةةة أسةةةةةةةرب منفصةةةةةةةلة وكافيةةةةةةةة، و سةةةةةةةلم لليةةةةةةةه نظيفةةةةةةةة 

 .وتحف  في حالة سيدب، ويعاد  غيييها  ما يكفل لضمان نظاف فا

تحةةةةدد مواقةةةة  دورات امليةةةةا  و سةةةةتوفى فافةةةةةا املعةةةةاييي  مةةةةا يكفةةةةل لتمكةةةةين كةةةةةل  -20

للةةةى  لةةةك، فةةةي خلةةةوب ونظافةةةة حةةدث مةةةن قضةةةاء حاستةةةه الطبيعيةةةة، كلمةةةا احتةةةاج 

 .واحت ام

  ةةمل حيةةا ب املتعلقةةات الشتصةةية عنصةةرا أساسةةيا مةةن عناصةةر الحةةس فةةي  -21

وي بغةةةةةةةي أن . التصوصةةةةةةية، وعةةةةةةةامال سوهريةةةةةةةا لضةةةةةةةمان صةةةةةةحة الحةةةةةةةدث النفسةةةةةةةية

يحظةةةل حةةةس كةةةل حةةةدث فةةةي حيةةةةا ب متعلقةةةات  تصةةةية والتمتةةة   مرافةةةس مالامةةةةة 

تةةةةةةةةةةةةودع متعلقةةةةةةةةةةةةات الحةةةةةةةةةةةةةدث و . لحفةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةذ  املتعلقةةةةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةةةةاالعتياف والاحتةةةةةةةةةةةةيام

الشتصةةةية التةةةت ير ةةةب فةةةي عةةةدم الاحتفةةةا ، دفةةةا أو التةةةت تصةةةادر منةةةه، فةةةي حيةةةا ب 

مقمونة، و عد دفا قاامة يوق  علافا الحدث، وتتخذ إلاسراءات الال مة لحفظها 

و عةةةاد كةةل هةةةذ  املةةواد والنقةةةود للةةى الحةةةدث عنةةد إلافةةةراج عنةةةه، . فةةي حالةةةة سيةةدب



 

 

د أ ن لةةةه  صةةةرفها واملمتلمةةةات التةةةت يمةةةون قةةةد ناقصةةةا م فةةةا النقةةةود التةةةت يمةةةون قةةة

ول ا تلقةةةةل الحةةةةدث أو وسةةةةدت فةةةةي حيا تةةةةه أ  . أ ن لةةةةه  إرسةةةةالها خةةةةارج املؤسسةةةةة

 .أدوية، يتيب للموظو الطبت أن يقرر وسه استخدامها

وع ةةةةةةةى . يمةةةةةةون لألحةةةةةةداث قةةةةةةةدر إلاممةةةةةةان حةةةةةةةس اسةةةةةةتخدام مالاسةةةةةةةهم التاصةةةةةةة -27

حةةةةةةةةدث مالاةةةةةةةةب  تصةةةةةةةةية املؤسسةةةةةةةات الاحت ا يةةةةةةةةة أن تضةةةةةةةةمن أن يمةةةةةةةةون لمةةةةةةةل 

مالامةةة للمنةةا  وكافيةةة إل قااةةه فةةي صةةحة سيةةدب وال يمةةون فافةةا لطالقةةا حةةط مةةن 

ويةةةؤ ن لألحةةةداث الةةةذين ينقلةةةون مةةةن املؤسسةةةة أو اغادرو فةةةا . شةةةقنه أو ل الب لةةةه

 .أل   رض  ارتداء مالاسهم التاصة

تةةةؤمن كةةةل مؤسسةةةة احت ا يةةةة لمةةةل حةةةدث  ةةةذاء، اعةةةد ويقةةةدم ع ةةةى النحةةةو  -26

أوقةةةات الوسبةةةات العاديةةةة  كميةةةة ونوعيةةةة  سةةةتوفيان معةةةاييي التغذيةةةة  املالاةةةم فةةةي

السةةةةةةليمة والنظافةةةةةةة والاعتبةةةةةةارات الصةةةةةةحية، وتراعةةةةةةةى فيةةةةةةه، للةةةةةةى الحةةةةةةد املمكةةةةةةةن، 

وي بغةةةي أن يتةةةاا لمةةةل حةةةدث، فةةةي أ  وقةةة ، ميةةةا  . املتطلبةةةات الدي يةةةة والثقافيةةةة

 .شرب نظيفة

 

 : التعليم والتدريب املنهي والعمل( هاء)

ث فةةةةةةةي سةةةةةةةن التعلةةةةةةةيم إلاليامةةةةةةةةي الحةةةةةةةس فةةةةةةةي تلقةةةةةةةل التعلةةةةةةةيم املالاةةةةةةةةم لمةةةةةةةل حةةةةةةةد -29

ويقةةدم هةذا التعلةةيم . الحتياساتةه وقدراتةةه واملصةمم ل في تةةه للعةودب للةةى امل تمة 

خارج املؤسسة الاحت ا ية في مداس امل تم  املح ى كلما أمكن  لك، وفى كةل 

تعلةةيم فةةي ألاحةةواب،  واسةةطة معلمةةين أكفةةاء يتبعةةون  ةةرامج متماملةةة مةة  نظةةام ال

البلةةد،  حيةةأ يةةتمكن ألاحةةداث، اعةةد إلافةةراج عةة فم، مةةن مواصةةلة  علمهةةم دون 

وي بغةةةةةةةةةي أن تةةةةةةةةةولى لدارات تلةةةةةةةةةةك املؤسسةةةةةةةةةات اهتمامةةةةةةةةةا خاصةةةةةةةةةا لتعلةةةةةةةةةةيم . صةةةةةةةةةعوبة

ألاحةداث الةةذين يمونةةون مةةن م  ةةق أسنبةت أو تمةةون لةةديفم احتياسةةات ثقافيةةة أو 

بات فةةي إلادراب أو ولألحةةداث ألاميةين أو الةذين اعةةانون مةن صةعو . عرفيةة خاصةة

 .التعلم الحس في تلقل  عليم خاص



 

 

ي بغةةةةي أن يةةةةؤ ن لألحةةةةداث الةةةةذين ت ةةةةاو وا سةةةةن التعلةةةةيم إلاليامةةةةي ويةةةةودون  -28

متااعةةةةة دراسةةةة فم  ةةةةقن يفعلةةةةوا  لةةةةك وأن اشةةةة عوا عليةةةةه، وي بغةةةةي  ةةةةذب قصةةةةارك 

 .ال هد لتمكي فم من الالتحاق  الريامج التعليمية املالامة

الةةةةةةةةةةةد لومات أو ال ةةةةةةةةةةةهادات الدراسةةةةةةةةةةةية التةةةةةةةةةةةت تمةةةةةةةةةةةنح  ال ي ةةةةةةةةةةةو  أن تتضةةةةةةةةةةةمن -01

لألحةةةداث أثنةةةاء احت ةةةةا هم أيةةةة لشةةةةارب للةةةى أن الحةةةةدث كةةةان مودعةةةةا فةةةي مؤسسةةةةة 

 .احت ا ية

تةةةةةةوفر فةةةةةةي كةةةةةةةل مؤسسةةةةةةة احت ا يةةةةةةةة مكتبةةةةةةة مةةةةةةةيودب  مةةةةةةا يكفةةةةةةةل مةةةةةةن الكتةةةةةةةب  -00

وال  ةةةرات الدوريةةةة التعليميةةةة والتيفافيةةةة املالامةةةة لألحةةةداث، وي بغةةةي  شةةة عافم 

 .من استخدام هذ  املكتبة استخداما كامال وتمكي فم

لمةل حةدث الحةس فةي تلقةل تةدريب مبةت ع ةى الحةرف التةت يحتمةل أن تؤهلةه  -03

 .للعمل في املستقبل

تتاا لألحداث، م  ليالء الاعتبار الواسةب لالختيةار املبةت املالاةم وملتطلبةات  -02

 .في أدااهلدارب املؤسسات، لممانية اختيار نوع العمل الذين ير بون 

تطبةةةس ع ةةةى ألاحةةةداث املحةةةرومين مةةةن حةةةري فم كةةةل معةةةاييي الحمايةةةة الوطنيةةةة  -00

 .والدولية املطبقة ع ى   غيل ألاطفاب وال  ء

تتاا لألحداث، كلما أمكن، فرصة مياولة عمل مقسور في امل تمة  املح ةى  -01

لن أمكةةن، كتكملةةةة للتةةدريب املبةةةت الةةذ  يتلقونةةةه، لتعييةةي فةةةرص عثةةورهم ع ةةةى 

ويتعةةين أن يمةةون هةةذا العمةةل مةةن . أعمةةاب مالامةةة عنةةد عةةود فم للةةى م تمعةةا فم

ويتعين . نوع ا مل تدريبا مناسبا اعود  الفاادب ع ى الحدث اعد إلافراج عنه

أن يمةةةةون تنظةةةةيم العمةةةةل املتةةةةةاا فةةةةي املؤسسةةةةة الاحت ا يةةةةةة وأسةةةةلوبه شةةةةبافين مةةةةةا 

ئةةةةةةة  ألاحةةةةةةةداث أمكةةةةةةةن  تنظةةةةةةةيم وأسةةةةةةةلوب العمةةةةةةةل املماثةةةةةةةل فةةةةةةةي امل تمةةةةةةة ،  حيةةةةةةةأ ي

 .لظروف الحياب املهنية الطبيعية

وال ي ةةةةو  لخضةةةةاع مصةةةةالا . لمةةةةل حةةةةدث يةةةةؤدك عمةةةةال الحةةةةس فةةةةي أسةةةةر عةةةةادب -07

ألاحةةداث ومصةةةالا تةةةدريبفم املبةةةت لغةةةرض تحقيةةةس ربةةةح للمؤسسةةةة الاحت ا يةةةة أو 



 

 

وي بغةةةي، عةةةادب، أن يقتطةةة  سةةةيء مةةةن ليةةةرادات الحةةةدث كمةةةدخرات  سةةةلم . للغيةةةي

ولرحدث الحس في استعماب  اقي ألاسر في شراء أشةياء لليه عند لطالق سراحة 

السةةةةتعماله التةةةةاص أو فةةةةي  عةةةةوي  الضةةةةحية التةةةةت نالهةةةةا ألا ك مةةةةن سريمتةةةةه، أو 

 .إلرساله للى أسرته أو للى أ تاص  خرين خارج املؤسسة الاحت ا ية

 

 : الترويج( واو)

تةةةية لمةةةل حةةةدث الحةةةس فةةةي فتةةةيب  منيةةةة مناسةةةبة يمةةةارس فافةةةا التمةةةارين الريا -06

الحرب يوميا، في الهواء الطلس ل ا سمح الطقب  ذلك، ويقدم له خاللها عادب 

وتةوفر لهةذ  ألام ةطة ألامةاكن والت هيةزات . التدريب التيويحي والبةدمي املناسةب

ولمةةةةل حةةةةدث الحةةةةس فةةةةي فتةةةةيب  منيةةةةة لتةةةةافية يوميةةةةة ملمارسةةةةة . واملعةةةدات المافيةةةةة

طلةةةةةةب الحةةةةةةدث  لةةةةةةك، أم ةةةةةةطة وقةةةةةة  الفةةةةةةراه يوميةةةةةةا، يخصةةةةةة  سةةةةةةيء م فةةةةةةا، ل ا 

وتتقكةةةد املؤسسةةةة الاحت ا يةةةة . ملسةةةاعدته ع ةةةى تنميةةةة مهاراتةةةه الفنيةةةة والحرفيةةةة

مةةةن تمتةةة  كةةةل حةةةدث  القةةةدرب البدنيةةةة ع ةةةى الاشةةةتياب فةةةي  ةةةرامج التي يةةةة البدنيةةةة 

وتقةةةةةدم التي يةةةةةة البدنيةةةةةة العالسيةةةةةة واملةةةةةداواب، تحةةةةة  لشةةةةةراف طبةةةةةت، . املتاحةةةةةة لةةةةةه

 .لألحداث الذين يحتاسون للافما

 

 : الدين( اىز )

اسمح لمل حدث  استيفاء احتياساته الدي ية والروحية، وبصفة خاصة  -09

 حضةةور ال ةةةعاار أو املناسةةةبات الدي يةةةة التةةةت تةةةنظم فةةةي املؤسسةةةة الاحت ا يةةةة أو 

ويسةةمح لةةه  حيةةا ب مةةا يلةةيم مةةن الكتةةب أو مةةواد ال ةةعاار .  ةةقداء شةةعاار   نفسةةه

 ا كانةة  املؤسسةةةة تضةةم عةةددا كافيةةةا ول. والتعةةاليم الدي يةةة التةةت تتبعهةةةا طاافتةةه

مةن ألاحةةداث الةةذين اعتنقةةون دينةةا مةةا، اعةين لهةةم واحةةد أو أكؤةةي مةةن ممث ةةي هةةذا 

الةةةةدين املةةةةؤهلين، أو يوافةةةةس ع ةةةةى مةةةةن اسةةةةمت لهةةةةذا الغةةةةرض، ويسةةةةمح لةةةةه  إقامةةةةة 

مراسةةةةةم دي يةةةةةةة منتظمةةةةةة وبالقيةةةةةةام  ييةةةةةارات رعويةةةةةةة خاصةةةةةة لألحةةةةةةداث  نةةةةةاء ع ةةةةةةى 



 

 

يةيور  ممثةل مؤهةل للديانةة التةت يحةددها، كمةا ولمل حدث الحس فةي أن . طلبفم

أن لةةةةه حةةةةةس الامتنةةةةاع عةةةةةن الاشةةةةتياب فةةةةةي املراسةةةةم الدي يةةةةةة وحريةةةةة رفةةةةة  التي يةةةةةة 

 .الدي ية أو إلارشاد أو التعليم في هذا التصوص

 

 : الرعاية الطبية( حاء)

لمل حدث الحس في الحصوب ع ى رعاية طبية وقااية وعالسية كافية،  ما  -08

ة فةةةي طةةب ألاسةةنان وطةةب العيةةةون والطةةب النفسةةعت، وفةةى الحصةةةوب فةةي  لةةك رعايةة

ع ةةةةةةى املستحضةةةةةةةرات الصةةةةةةيدلية والوسبةةةةةةةات الغذاايةةةةةةة التاصةةةةةةةة التةةةةةةت ا ةةةةةةةيي دفةةةةةةةا 

وي بغي، حيثما أمكن، أن تقدم كل هذ  الرعاية الطبية للى ألاحداث . الطبرب

املحت ةةةةةيين  املؤسسةةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةةس املرافةةةةةس والتةةةةةةدمات الصةةةةةحية املختصةةةةةةة فةةةةةةي 

ملح ةةةةى الةةةةذ  تقةةةة  فيةةةةه املؤسسةةةةة الاحت ا يةةةةة، منعةةةةا لوصةةةةم ألاحةةةةةداث امل تمةةةة  ا

 .و عيييا الحتيام الذات ولالندماج في امل تم 

لمةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةدث الحةةةةةةةةةس فةةةةةةةةةةي أن يفحصةةةةةةةةةه طبرةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةور ليداعةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةي مؤسسةةةةةةةةةةة  -11

احت ا ية، من أسل  ي يل أية أدلة ع ى سوء معاملة سا قة، والوقوف ع ى 

 .طبيةأ  حالة  دنية أو عقلية تتطلب عناية 

ي بغةي أن يمةون هةدف التةدمات الطبيةة التةت تقةدم للةى ألاحةداث اكت ةاف  -10

ومعال ةةةة أ  مةةةةرض سسةةةةد  أو عق ةةةةي وأ  حالةةةة لتعةةةةاطل مةةةةواد إلادمةةةةان أو  يةةةةي 

وتتةةةةةةاا لمةةةةةةل .  لةةةةةةك مةةةةةةن الحةةةةةةاالت التةةةةةةت قةةةةةةد  عةةةةةةوق انةةةةةةدماج الحةةةةةةدث فةةةةةةي امل تمةةةةةة 

عةةدات طبيةةة مؤسسةةة احت ا يةةة لألحةةداث لممانيةةة الانتفةةاع املباشةةر  مرافةةس وم

كافية تناسب عدد نيالهفا ومتطلبا فم، وموظفين مةدربين ع ةى الرعايةة الطبيةة 

الوقاايةةة وع ةةى معال ةةة الحةةاالت الطبيةةة الطاراةةة ولمةةل حةةدث يمةةرض أو ا ةةمو 

مةةةةةن املةةةةةةرض أو تظهةةةةةةر عليةةةةةةه أعةةةةةةراض متاعةةةةةب  دنيةةةةةةة أو عقليةةةةةةة أن اعةةةةةةرض ع ةةةةةةى 

 .طبرب ليتولى فحصه ع ى الفور 



 

 

يتةةوفر لديةه سةبب لالعتقةةاد  ةقن الصةحة البدنيةةة أو يقةوم أ  موظةو طبةت  -13

العقليةة لحةدث مةا قةد تضةررت أو ستتضةةرر مةن سةراء الاحت ةا  املسةتمر أو مةةن 

إلاتةةةراب عةةةن الطعةةةام أو أ  ظةةةرف مةةةن ظةةةروف الاحت ةةةا   ةةةإ اله  لةةةك فةةةورا للةةةى 

مدير املؤسسة الاحت ا ية املعنية وللى السلطة املستقلة املسؤولة عن حمايةة 

 .دثسالمة الح

ي بغةةةةةةةةي أن اعةةةةةةةةةالج الحةةةةةةةةةدث الةةةةةةةةةذ  اعةةةةةةةةةامل مةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةرض عق ةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي مؤسسةةةةةةةةةة  -12

وي بغةةي أن تتخةةذ،  االتفةةاق مةة  ألاسهةةيب . متخصصةةة تحةة  لدارب طبيةةة مسةةتقلة

 .املختصة، لسراءات تكفل استمرار أ  عالج نفسعت يليم اعد لخالء السبيل

 عتمةةةةةد املؤسسةةةةةةات الاحت ا يةةةةةة لألحةةةةةةداث  ةةةةةرامج متخصصةةةةةةة يضةةةةةطل  دفةةةةةةا  -10

. ظفةةةةةةةون أكفةةةةةةةاء للوقايةةةةةةةة مةةةةةةةن لسةةةةةةةاءب اسةةةةةةةتعماب املخةةةةةةةدرات وإلعةةةةةةةادب التقهيةةةةةةةلمو 

وي بغةةةي تكييةةةو هةةةذ  الرةةةيامج حسةةةب أعمةةةار ألاحةةةداث املعنيةةةين وس سةةةهم وسةةةاار 

متطلبةةةا فم، وأن تةةةوفر لألحةةةداث الةةةذين يتعةةةاطون املخةةةدرات أو الكحةةةوب مرافةةةس 

 .وخدمات للتطهيي من السموم، تمون م هيب  موظفين مدربين

رف ألادويةةةةة لال مةةةةن أسةةةةةل العةةةةالج الةةةةال م مةةةةةن الوسهةةةةة الطبيةةةةة ويعةةةةةد ال تصةةةة -11

. الحصةوب، عنةةد إلاممةان، ع ةةى موافقةة الحةةدث املعنةت اعةةد لطالعةه ع ةةي حالتةةه

وي ب،  صفة خاصة، أال يمون لعطاء ألادوية دفةدف اسةتخالص معلومةات أو 

 وال . اعتيافات، أو أن يمون ع ى سبيل العقاب، أو كوسيلة لكبح سماا الحدث

ي ةةةةةةو  مطلقةةةةةةا اسةةةةةةتخدام ألاحةةةةةةداث فةةةةةةةي الت ةةةةةةارب التةةةةةةت ت ةةةةةةرك ع ةةةةةةى العقةةةةةةةاقيي أو 

وي بغةةةةةةي ع ةةةةةى الةةةةةةدوام أن يمةةةةةون صةةةةةةرف أ  عقةةةةةار مخةةةةةةدر  ةةةةةإ ن ولشةةةةةةراف . العةةةةةالج

 .موظفين طبيين مؤهلين

 

 : إلاخطار باملرض وإلاصابة والوفاة( طاء)

ألسةةرب الحةةةدث أو ولةةى أمةةةر ، أو أ   ةةت   خةةةر يحةةدد  الحةةةدث، الحةةس فةةةي  -17

طةالع ع ةةى حالةةة الحةةدث الطبيةةة، عنةةد الطلةةب وفةةى حةةاب حةةدوث أ   غييةةيات إلا 



 

 

ويخطةةةر مةةةدير املؤسسةةةة الاحت ا يةةةةة ع ةةةى الفةةةور أسةةةةرب . هامةةةة فةةةي صةةةحة الحةةةةدث

الحةةةةةدث املعنةةةةةت أو ولةةةةةى أمةةةةةر ، أو أ   ةةةةةت  معةةةةةين، فةةةةةي حالةةةةةة الوفةةةةةاب، أو حالةةةةةة 

تتطلب املرض التت تتطلب نقل الحدث للى مرفس طبت خارج املؤسسة، أو التت 

كةةةذلك ي بغةةةي لخطةةةار السةةةلطات . سةةةاعة 09عالسةةةا طبيةةةا فةةةي املؤسسةةةة ألكؤةةةي مةةةن 

 .القنصلية للدولة التت يمون الحدث ألاسنبت من مواطنافا

عنةةةد وفةةةاب الحةةةدث خةةةالب فتةةةيب حرمانةةةه مةةةن الحريةةةة، يمةةةون ألقةةةرب أقربااةةةه  -16

الحةةةس فةةةي الاطةةةالع ع ةةةى شةةةهادب الوفةةةاب، ورؤيةةةة ال ثةةةة وتحديةةةد طريقةةةة التصةةةرف 

وفةةى حالةةة وفةةاب الحةةدث أثنةةةاء الاحت ةةا ، ي بغةةي لسةةراء تحقيةةس مسةةتقل فةةةي . فافةةا

. أسباب الوفةاب، ويتةاا ألقةرب ألاقربةاء أن يطلة  ع ةى التقريةر املعةد دفةذا ال ةقن

وي رك هذا التحقيس أيضةا ل ا حةدث  الوفةاب فةي  ضةون سةتة أشةهر مةن تةاري  

عتقةةةاد  ةةةقن الوفةةةةاب إلافةةةراج عنةةةه مةةةن املؤسسةةةةة ول ا كةةةان هنةةةاب سةةةبب يةةةةدعو لال 

 .مرتبطة  فتيب الاحت ا 

يخطةةةةةةر الحةةةةةةدث فةةةةةةي أقةةةةةةرب وقةةةةةة  ممكةةةةةةن  وفةةةةةةاب أ  فةةةةةةرد مةةةةةةن أفةةةةةةراد أسةةةةةةرته  -19

وي بغي أن تتاا له فرصة الاشتياب . املباشرب أو  إصا ته  مرض أو ترر خطيي

 .في   بي  سنا ب املتوفى أو  يارب قريبه املري  مرتا خطييا

 

 

 : ماعي ألاوسعالاتصال باملحيط الاجت( ياء)

ي بغةةي تةةوفيي كةةل السةةبل التةةت تكفةةل لألحةةداث أن يمونةةوا ع ةةى اتصةةاب كةةاف  -18

 العالم التارجي، ألن  لك ا مل سيءا ال يت يأ من حس ألاحداث في أن يلقوا 

وي بغةةةةةي . معاملةةةةة عادلةةةةةة ولمسةةةةانية، وهةةةةةو سةةةةةوهر  ل فيئةةةة فم للعةةةةةودب للةةةةى امل تمةةةةة 

اهفم وباأل ةتاص آلاخةرين الةذين السماا لألحداث  االتصةاب  قسةرهم وأصةدق

ي تمةةةةةون للةةةةةى منظمةةةةةةات خارسيةةةةةة حسةةةةةنة السةةةةةةمعة، أو  ممث ةةةةةي هةةةةةذ  املنظمةةةةةةات، 

وبمغةةةةةادرب مؤسسةةةةةات الاحت ةةةةةا  لييةةةةةارب  يةةةةةو فم وأسةةةةةرهم، وبالحصةةةةةوب ع ةةةةةى ل ن 



 

 

خةةةةةةاص  ةةةةةةالتروج مةةةةةةةن مؤسسةةةةةةات الاحت ةةةةةةةا  ألسةةةةةةباب تتعلةةةةةةةس  تلقةةةةةةي التعلةةةةةةةيم أو 

كةةةان الحةةةدث يقضةةةعت مةةةدب محمومةةةا  ول ا. التةةةدريب املبةةةت أو ألسةةةباب هامةةةة أخةةةرك 

دفةا عليةةه، يحسةةب الوقةة  الةةذ  يقضةيه خةةارج مؤسسةةة الاحت ةةا  تةةمن الفتةةيب 

 .املحموم دفا

لمل حةدث الحةس فةي تلقةل  يةارات منتظمةة ومتكةررب،  معةدب  يةادب واحةدب  -71

كةةل أسةةبوع أو  يةةارب واحةةدب كةةل شةةهر ع ةةى ألاقةةل، مةةن حيةةأ املبةةدأ، ع ةةى أن تةةتم 

عةةةةةةى فافةةةةةةا حاسةةةةةة الحةةةةةةدث للةةةةةةى أن تمةةةةةةون لةةةةةةه خصوصةةةةةةياته الييةةةةةارب فةةةةةةي ظةةةةةةروف ترا

 .وصالته وتكفل له الاتصاب  ال قيود،  قسرته وبمحاميه

لمةةل حةةدث الحةةس فةةي الاتصةةاب، كتا ةةة أو  الهةةاتو، مةةرتين فةةي ألاسةةبوع ع ةةى  -70

. ألاقةةةل،  ةةةةق   ةةةةت  يختةةةةار ، مةةةةا لةةةم تكةةةةن اتصةةةةاالته مقيةةةةدب  موسةةةةب القةةةةانون 

.  مةةة لتمكينةه مةةن التمتةة  الفع ةةي دفةةذا الحةةسوي بغةي أن تقةةدم لةةه املسةةاعدب الال 

 .ولمل حدث الحس في تلقل الرساال

تتةةةةةةةاا لألحةةةةةةةداث فرصةةةةةةةةة إلاطةةةةةةةالع ع ةةةةةةةى ألاخبةةةةةةةةار  انتظةةةةةةةام  قةةةةةةةراءب الصةةةةةةةةحو  -73

والةةةةةدوريات و ييهةةةةةا مةةةةةن امل  ةةةةةورات، وعةةةةةةن طريةةةةةس تمكينةةةةةه مةةةةةن سةةةةةماع الرةةةةةةيامج 

ممث ي أ  ناد إلا اعية وم اهدب  رامج التلفييون وألافالم، وعن طريس  يارات 

 .أو تنظيم قانومي يفتم  ه الحدث



 

 

 حدود القيود الجسدية واستعمال القوة( كاف)

ي بغةةةةةي أن يحظةةةةةر الر ةةةةةوء للةةةةةى أدوات التقييةةةةةد أو للةةةةةى اسةةةةةتعماب القةةةةةوب، أل   -72

 .أدنا  70 رض لال ع ى النحو املنصوص عليه في املادب 

لال فةةةةةةةةي الحةةةةةةةةةاالت  يحظةةةةةةةةر اسةةةةةةةةتخدام أدوات التقييةةةةةةةةد أو الر ةةةةةةةةةوء للةةةةةةةةى القةةةةةةةةوب -70

الاست نااية، اعد أن تمون كل طرااس السيطرب ألاخرك قد استنفذت وف ل ، 

وال . وع ةةةةى النحةةةةو الةةةةةذ   سةةةةمح  ةةةةةه وتحةةةةدد  القةةةةوانين وألانظمةةةةةة صةةةةراحة فقةةةةةط

ي ةو  أن  سةةبب تلةك ألادوات ل الال أو مهانةةة، وي بغةي أن يمةةون اسةتخدامها فةةي 

لر ةوء للةى هةذ  ألادوات  ةقمر مةن ويمكةن ا. أتيس الحدود، وألقصر فتيب ممكنة

مدير املؤسسة ملن  الحةدث مةن للحةاق ألا ك  نفسةه أو  ةا خرين أو مةن للحةاق 

وفةةةةى هةةةةذ  الحةةةاالت، يت ةةةةاور املةةةةدير فةةةةورا مةةةة  املوظةةةةو . أتةةةرار كبيةةةةيب  املمتلمةةةةات

 .الطبت و يي  من املوظفين املختصين ويقدم تقريرا للى السلطة إلادارية ألاع ى

املةةوظفين حمةةل ألاسةةرحة واسةةتعمالها فةةي أيةةة مؤسسةةة الحت ةةا  يحظةةر ع ةةى  -71

 .ألاحداث

 

 إلاجراءات التأديبية( الم)

ي بغةةةةةي أن تخةةةةةدم سميةةةةة  التةةةةةدا يي وإلاسةةةةةراءات التقديبيةةةةةة أ ةةةةةراض السةةةةةالمة  -77

والحيةةةةةةاب الاستماعيةةةةةةة املنظمةةةةةةة وأن تصةةةةةةون كرامةةةةةةة الحةةةةةةدث املتقصةةةةةةلة والهةةةةةةةدف 

إلاحسةةةةاس  العةةةةدب واحتةةةةيام الةةةةذات ألاسايةةةةعت للرعايةةةةة املؤسسةةةةية، وهةةةةو لشةةةةاعة 

 .واحتيام الحقوق ألاساسية لمل  ت 

تحظةةةةةةةةر سميةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةدا يي التقديبيةةةةةةةةة التةةةةةةةةةت تنطةةةةةةةةةو  ع ةةةةةةةةى معاملةةةةةةةةةة قاسةةةةةةةةةية أو  -76

اللمسةةةانية أو مهينةةةة،  مةةةا فةةةي  لةةةك العقةةةاب البةةةدمي وإلايةةةداع فةةةي  نيانةةةة مظلمةةةة، 

مةون تةارب والحبب في  نيانة تةيقة أو انفراديةا، وأ  عقوبةة أخةرك يمكةن أن ت

ويحظةةةةر تخفةةةةي  كميةةةةة الطعةةةةةام .  الصةةةةحة البدنيةةةةة أو العقليةةةةة لرحةةةةدث املعنةةةةةت

وينظةر . وتقييد الاتصاب  قفراد ألاسرب أو الحرمان منه، أل  سبب من ألاسةباب



 

 

للةى   ةةغيل الحةةدث داامةةا ع ةةى أنةه أداب تربويةةة ووسةةيلة للتعييةةي احتيامةةه لذاتةةه 

وال اعاقةب الحةةدث أكؤةةي . ء تةةقديبتلتقهيلةه للعةةودب للةى امل تمةة ، وال يفةةرض ك ةيا

وتحظةةر ال ةةياءات . مةن مةةرب واحةدب ع ةةى نفةةب املخالفةة التةةت  سةةتوسب التقديةب

 .ال ماعية

تحةةةةةدد الت ةةةةةريعات أو اللةةةةةوااح التةةةةةةت  عتمةةةةةدها السةةةةةلطة إلاداريةةةةةة املختصةةةةةةة  -79

القواعةةةةةةةد املتعلقةةةةةةةة  مةةةةةةةا ي ةةةةةةةي، مةةةةةةة  املراعةةةةةةةاب الماملةةةةةةةة لرتصةةةةةةةاا  والاحتياسةةةةةةةات 

 :لرحدث والحقوق ألاساسية

 

 السلوب الذ  ا مل مخالفة  ستوسب التقديب،( أ)

 أنواع ومدب ال ياءات التقديبية التت ي و  توقيعها،( ب)

 السلطة املختصة  فرض هذ  ال ياءات،( ج)

 .السلطة املختصة  النظر في التماسات التظلم من ال ياءات( د)

 

التةةةت ي بغةةةةي  يقةةةدم تقريةةةر عةةةن سةةةةوء السةةةلوب فةةةورا للةةةى السةةةةلطة املختصةةةة، -78

وع ى السلطة املختصة أن تدرس . علافا أن تب  فيه دون أ  تقخيي ال ليوم له

 .الحالة دراسة دقيقة

ال يفةةةةةةةرض سةةةةةةةياء تةةةةةةةقديبت ع ةةةةةةةى أ  حةةةةةةةدث لال  مةةةةةةةا يتفةةةةةةةس  دقةةةةةةةة مةةةةةةة  أحمةةةةةةةام  -61

وال يفرض سياء ع ى أ  حدث ما لم يكن قد أخطر . القانون واللوااح السارية

ريقةةةةةةةة يفهمهةةةةةةةا تمامةةةةةةةا، ومةةةةةةةنح فرصةةةةةةةة مالامةةةةةةةة لتقةةةةةةةديم  املخالفةةةةةةةة املةةةةةةةدعى دفةةةةةةةا  ط

. دفاعةه،  مةةا فةةي  لةك كفالةةة حقةةه فةي الاسةةت ناف أمةةام سةلطة محايةةدب مختصةةة

 .وتحف  ج الت كاملة   مي  إلاسراءات التقديبية

ال  سةةةةةةةند أل  حةةةةةةةدث مهةةةةةةةام تنظيميةةةةةةةة لال فةةةةةةةي لطةةةةةةةار إلاشةةةةةةةراف ع ةةةةةةةى أم ةةةةةةةطة  -60

 .ي لطار  رامج إلادارب الذاتيةاستماعية أو تربوية أو رياتية محددب، أو ف

 : التفتيش والشكاوى ( ميم)



 

 

ي بغةةي تفةةوي  مفت ةةين مةةؤهلين، أو هيئةةة ممافئةةة م  ةةقب حسةةب ألاصةةةوب  -63

 يةةةةي تااعةةةةة إلدارب املؤسسةةةةةة، للقيةةةةام  ةةةةالتفتر  ع ةةةةةى أسةةةةاس منةةةةتظم، واملبةةةةةادرب 

 ةةةةإسراء عمليةةةةات تفتةةةةر  مفاسئةةةةة، ع ةةةةى أن يتمتةةةة  هةةةةؤالء املفت ةةةةون  ضةةةةمانات 

وتتاا للمفت ين لممانيات الوصوب، . الستقاللهم في ممارسة هذ  املهمةكاملة 

دون أ  قيةةةةةود، للةةةةةةى سميةةةةةة  املةةةةةةوظفين أو العةةةةةةاملين فةةةةةي أيةةةةةةة مؤسسةةةةةةة ي ةةةةةةرد فافةةةةةةا 

ألاحةةةةةةةةةداث مةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةري فم أو ي ةةةةةةةةةو  أن ي ةةةةةةةةةردوا فافةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن حةةةةةةةةةري فم، وللةةةةةةةةةى سميةةةةةةةةة  

 .ألاحداث، وكذلك للى سمي  ج الت هذ  املؤسسات

التفتةةةر  مسةةةؤولون طبيةةةون مؤهلةةةون مرحقةةةون دفيئةةةة  ا ةةةتيب فةةةي عمليةةةات -62

التفتةةةةةةةر  أو مةةةةةةةن دااةةةةةةةرب الصةةةةةةةحة العامةةةةةةةة، ويقيمةةةةةةةون مةةةةةةةدك الالتةةةةةةةزام  القواعةةةةةةةد 

املتعلقةةةة  البرئةةةة املاديةةةة، والصةةةحة، والسةةةكن، وألا ذيةةةة، والتمةةةارين الرياتةةةةية 

والتةةةدمات الطبيةةةة، وكةةةذلك أ  سانةةةب  خةةةر مةةةن سوانةةةب الحيةةةاب أو ظروفهةةةا فةةةي 

وي بغةةي أن يكفةةل لمةةل .  ةةى الصةةحة البدنيةةة والعقليةةة لألحةةداثاملؤسسةةة يةةؤثر ع

 .حدث الحس في أن اسر للى أ  مفت   ما في دخيلته

اعد لكماب التفتر ، يطلب من املفت  أن يقدم تقريرا عن النتةااج التةت  -60

وي بغةةي أن يتضةةمن التقريةةر تقييمةةا ملةةدك التةةزام مؤسسةةة الاحت ةةةا  . خلةة  للافةةا

ام القانون الوطنت  ات الصلة، وبالتوصيات املتعلقة  ق  دفذ  القواعد وبقحم

وتبلةةةةغ السةةةةلطات املختصةةةةة  قيةةةةةة . خطةةةةوات  عترةةةةي تةةةةرورية لضةةةةمان الالتةةةةزام دفةةةةا

وقا   يكت فها أ  مفت  ويعتقد أ فا   يي للى وقوع ان فاب لألحمام القانونية 

املتعلقةةةةةةةةةة  حقةةةةةةةةةوق ألاحةةةةةةةةةداث أو اعمةةةةةةةةةل مؤسسةةةةةةةةةة الاحت ةةةةةةةةةا  للقيةةةةةةةةةام  ةةةةةةةةةالتحقيس 

 .ملقاتابوا

تتةةةةاا الفرصةةةةة لمةةةةل حةةةةةدث لتقةةةةديم طلبةةةةات أو شةةةةةماوك للةةةةى مةةةةدير مؤسسةةةةةة  -61

 .الاحت ا  أو للى ممثله املفوض

ي بغةةةي أن يمةةةون لمةةةل حةةةدث الحةةةس فةةةي تقةةةديم طلةةةب أو شةةةموك، دون رقا ةةةة  -67

ع ةةةةةةةةةةةى املضةةةةةةةةةةةمون، للةةةةةةةةةةةى إلادارب املركييةةةةةةةةةةةة أو السةةةةةةةةةةةلطة القضةةةةةةةةةةةااية أو  ييهةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةن 



 

 

وات املعتمةةةدب، وأن يخطةةةر  مةةةا تةةةم ا ةةةق فا السةةةلطات املختصةةةة عةةةن طريةةةس القنةةة

 .دون ل طاء

لتلقةةةةةةةةل وبحةةةةةةةةةأ ( ديةةةةةةةةةوان مظةةةةةةةةالم)تبةةةةةةةةذب ال هةةةةةةةةود إلم ةةةةةةةةةاء مكتةةةةةةةةب مسةةةةةةةةتقل  -66

ال ةماوك التةت يقةدمها ألاحةداث امل ةردون مةن حةري فم واملعاونةة فةي التوصةل للةى 

 . سويات عادلة لها

ته أو ي بغةي أن يمةةون لمةةل حةدث الحةةس فةةي طلةةب املسةاعدب، مةةن أفةةراد أسةةر  -69

املست ةةارين القةةانونيين أو سماعةةات العمةةل التيةةي  أو سماعةةات أخةةرك، حيثمةةا 

وتقةةةةةةدم املسةةةةةةاعدب للةةةةةةى ألاحةةةةةةداث ألاميةةةةةةين ل ا . أمكةةةةةةن، مةةةةةةن أسةةةةةةل تقةةةةةةديم شةةةةةةموك 

احتاسوا للى خدمات الهيئات واملنظمات العامة أو التاصة التت تقدم امل ورب 

 .القانونية أو املختصة  تلقي ال ماوك 

 

 : ة إلى املجتمعالعود( نون )

ي بغي أن استفيد سمي  ألاحداث من التيتربات التت  س فدف مسةاعد فم  -68

ع ةةةى العةةةودب للةةةى امل تمةةة  أو الحيةةةاب ألاسةةةرية أو التعلةةةيم أو الوظيفةةةة اعةةةد لخةةةالء 

سبيلهم وي بغي وت  لسراءات،   مل إلافراج املبكر، وتنظيم دورات دراسية 

 .خاصة، تحقيقا لهذ  الغاية

ى السةةةةةلطات املختصةةةةةة أن تقةةةةةدم أو تضةةةةةمن تقةةةةةديم خةةةةةدمات ملسةةةةةاعدب ع ةةةةة -91

. ألاحةةةةةداث ع ةةةةةى الانةةةةةدماج مةةةةةن سديةةةةةد فةةةةةي امل تمةةةةة ، ولرحةةةةةد مةةةةةن التحيةةةةةز تةةةةةدهم

وي بغي أن تكفةل هةذ  التةدمات  القةدر املمكةن، تيويةد الحةدث  مةا يالامةه مةن 

مسةكن وعمةةل، وملةةبب، وبمةةا يكفةةل مةةن أسةباب العةةر  اعةةد لخةةالء سةةبيله مةةن 

وي بغةةةي است ةةةارب ممث ةةةي . اندماسةةةه مةةن سديةةةد فةةةي امل تمةةة   ن ةةاا أسةةل  سةةةهيل

الهيئةةةات التةةةت تقةةةدم هةةةذ  التةةةةدمات ولتاحةةةة وصةةةولهم للةةةى ألاحةةةداث املحت ةةةةيين 

 . ملساعد فم في العودب للى امل تم 

 



 

 

 :املوظفون : خامسا

ي بغةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتخدام مةةةةةةةةةوظفين مةةةةةةةةةؤهلين، وأن يمةةةةةةةةون  يةةةةةةةةة فم عةةةةةةةةةدد كةةةةةةةةةاف مةةةةةةةةةن  -90

واملةةةةةةوسهين املهنيةةةةةةين، واملست ةةةةةةارين، وألاخصةةةةةةاايين  املتخصصةةةةةةين مثةةةةةةل املةةةةةةربين،

وي بغي أن اعين هؤالء و يةيهم . الاستماعيين، وأطباء وأخصا ي العالج النفسعت

وال يمن  هذا من الاستعانة اعاملين . من املتخصصين، عادب، ع ى أساس داام

 يي متفةر ين أو عةاملين متطةوعين ل ا كةان مسةتوك املسةاندب والتةدريب اللةذين 

وي بغةةةي أن  سةةةتفيد مؤسسةةةات الاحت ةةةا  مةةةن . مكةةة فم توفييهمةةةا مالامةةةا ومفيةةةداي

سميةة  إلاممانيةةات العالسيةةة والتعليميةةة واملعنويةةة والروحيةةة و ييهةةا مةةن املةةوارد 

وأشةةةةماب املسةةةةةاعدب املالامةةةةة واملتاحةةةةةة فةةةةي امل تمةةةةة ،  مةةةةا يتفةةةةةس مةةةة  الاحتياسةةةةةات 

 .الفردية لألحداث املحت يين وم كال فم

ن تكفل إلادارب سالمة اختيار و عيين املوظفين ع ى اختالف رتبفم ي بغي أ -93

ووظةةةةةةةةةةةةاافهم، ألن سةةةةةةةةةةةةالمة لدارب مؤسسةةةةةةةةةةةةةات الاحت ةةةةةةةةةةةةا  تتوقةةةةةةةةةةةةةو ع ةةةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةةةةياه فم 

ولمسةةةةةةةةاني فم ومقةةةةةةةةةدر فم وأهليةةةةةةةة فم املهنيةةةةةةةةةة للتعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةة  ألاحةةةةةةةةداث وصةةةةةةةةةالحي فم 

 .الشتصية للعمل

املوظفةةةةون  ومةةةةن أسةةةةل تحقيةةةةس ألاهةةةةداف السةةةةالفة الةةةةذكر، ي بغةةةةي أن اعةةةةين -92

 صةةةف فم مسةةةةؤولين مهنيةةةةين وتمةةةةون أسةةةةورهم كافيةةةةة الستةةةةذاب الرسةةةةاب وال سةةةةاء 

وي بغةةةةي  شةةةة ي  مةةةةوظفي احت ةةةةا  ألاحةةةةداث،  صةةةةفة . املناسةةةبين والاحتفةةةةا  دفةةةةم

مسةةةتمرب، ع ةةةةى أن يضةةةةطلعوا  واسبةةةةا فم والتزامةةةا فم  طريقةةةةة لمسةةةةانية وملتزمةةةةة 

ات  طريقةة ت علهةةم وفنيةة ومنصةةفة وفعالةة، وع ةةى أن يتصةرفو فةةي سمية  ألاوقةة

سةةةةديرين  ةةةةاحتيام ألاحةةةةداث وقةةةةادرين ع ةةةةى اكتسةةةةا ه، وأن يقةةةةدموا لهةةةةم نمو سةةةةا 

 .لألداء إلاي ايي والنظرب إلاي ا ية

وع ةةةةةةةةى ال هةةةةةةةةات املسةةةةةةةةؤولة ألاخةةةةةةةةذ  قشةةةةةةةةماب التنظةةةةةةةةيم وإلادارب التةةةةةةةةت  سةةةةةةةةهل  -90

الاتصةاب  ةةين مختلةةو فئةةات املةوظفين فةةي كةةل مؤسسةةة احت ةا  مةةن أسةةل  عييةةي 

ين مختلةةةو الةةةدواار العاملةةةة فةةةي م ةةةاب رعايةةةة ألاحةةةداث، وكةةةذلك  ةةةين التعةةةاون  ةةة



 

 

املوظفين وإلادارب لضمان تمكن املوظفين الذين لهم اتصاب مباشر  األحداث 

 .من العمل في ظروف مواتية ألداء واسبا فم ع ى نحو فعاب

ويتلقةةل املوظفةةةون مةةةن التةةدريب مةةةا يمكةةة فم مةةةن الاتةةطالع ع ةةةى نحةةةو فعةةةاب  -91

م، وخاصةةةةةةةة التةةةةةةةدريب فةةةةةةةي علةةةةةةةم نفةةةةةةةب ألاطفةةةةةةةاب، ورعايةةةةةةةة ألاطفةةةةةةةاب  مسةةةةةةةؤوليا ف

واملعةةةةاييي والقواعةةةةد الدوليةةةةةة لحقةةةةوق إلامسةةةةةان وحقةةةةوق الطفةةةةل،  مةةةةةا فافةةةةا هةةةةةذ  

ويعمل املوظفون ع ى ترسي  وتحسين معرف فم وقدرا فم الفنية عةن . القواعد

طريةس حضةةور دورات للتةةدريب أثنةاء التدمةةة تةةنظم ع ةى فتةةيات مناسةةبة طةةواب 

 .م الوظيفيةحيا ف

ي بغةةةةةةي أن يمةةةةةةون مةةةةةةدير املؤسسةةةةةةة مةةةةةةؤهال  القةةةةةةدر المةةةةةةافي ملهمتةةةةةةه مةةةةةةن حيةةةةةةأ  -97

القدرب إلادارية والتدريب والتريب املناسبين، وأن يضطل   واسباته ع ى أساس 

 .التفره

يراعةةي موظفةةو مؤسسةةات الاحت ةةا ، فةةي أداهفةةم لواسبةةا فم، احتةةيام وحمايةةة  -96

ألاساسةةةية ل ميةةة  ألاحةةةداث، خاصةةةة ع ةةةى  الكرامةةةة إلامسةةةانية وحقةةةوق إلامسةةةان

 :النحو التالي

ال ي و  أل  من موظفي مؤسسات الاحت ا  أو إلاصالحيات القيام  ق  عمل ( أ)

مةةن أعمةةةاب التعةةذيب أو  يةةةي  مةةن تةةةروب املعاملةةة أو العقوبةةةة أو إلاصةةةالا أو 

التقديةةةةةب، املؤملةةةةةة أو القاسةةةةةية أو الاللمسةةةةةانية أو املهنيةةةةةة، أو أن يحةةةةةرض ع ةةةةةةى 

 لقيام  ه أو أن يتسامح ا قنه، أيا كان  الذريعة أو الظروف،ا

ع ةةى سميةة  مةةوظفي املؤسسةةات الت ةةدد فةةي مقاومةةة وممافحةةة أ  فعةةل مةةن ( ب)

 أفعاب فساد الذمة، وتبليغه دون ل طاء للى السلطات املختصة،

وع ةةةةى املةةةةوظفين الةةةةذين لةةةةديفم . ع ةةةةى سميةةةة  املةةةةوظفين احتةةةةيام هةةةةذ  القواعةةةةد( ج)

د  ةةةةةقن ان فاكةةةةةا خطيةةةةةيا لهةةةةةذ  القواعةةةةةد قةةةةةد وقةةةةة  أو اسةةةةةبيله للةةةةةى سةةةةةبب لالعتقةةةةةا

الوقوع أن يبلغوا ألامر للى سلطا فم العليا أو لألسهيب املخولة صالحية لعادب 

 النظر والتصحيح،



 

 

يكفل سمي  املوظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية لألحداث،  ما ( د)

دمي وال  سةةةةةةعت والعةةةةةةاطفي، فةةةةةةي  لةةةةةةك الحمايةةةةةةة مةةةةةةن الاعتةةةةةةداء والاسةةةةةةتغالب البةةةةةة

 ويتخذون التدا يي الفورية لتقمين الرعاية الطبية لهم كلما ليم ،

يحتيم سمي  املوظفين حس الحدث فةي أن تمةون لةه خصوصةياته، ويحمةون، ( هة)

ع ةةى وسةةه التصةةوص، سميةة  املسةةاال السةةرية املتعلقةةة  األحةةداث أو أسةةرهم 

 .والتت يطلعون علافا  حكم وظيف فم

ميةةةة  املةةةةوظفين للةةةةى التقليةةةةل قةةةةدر إلاممةةةةان مةةةةن أوسةةةةه الاخةةةةتالف  ةةةةين اسةةةةلى س( و)

 الحياب داخل املؤسسة 

 
 من جريمة ةاخفاء اشياء متحصل

 

 .3881/احداث/هيئة جزائية/361:  رقم القرار
 .13/31/3881:  تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق:  جهة االصدار

   تحمله على االعتقاد بعدم مشروعية  حيازة االموال في ظروف :المبدأ 
 .عقوبات( 163)مصدرها تنطبق عليها المادة       

 
تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية ( محمد صالح مجيد)برئاسة نائب الرئيس السيد( 13/31/3881)
حكمت و السادة الحكام ابراهيم علي الشيخ وجالل زيور عمر و كمال عارف 

 -:المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي( احمدصالح قاسم
وفي ( 39/1/3881)قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ / القرار

( 163)وفق المادة ( ا.ج. ج)ادانة المتهم ( 3881/ج/99)الدعوى المرقمة 
في ( تهقضيالمفرقة ( )ا.ج.ر)عقوبات لحيازته على اموال في محل شقيقه 

بعدم مشروعية مصدرها وحكمت عليه بغرامة  ظروف تحمله على االعتقاد
( خمسة ايام)وحيث سبق توقيفه من اجل هذه الجريمة مدة ( مائة دينار)قدرها 

عن كل يوم من ( نصف دينار)ويجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ مبلغ 
تسعون ديناراً وخمسمائة سبعة و )ايام التوقيف لذا قرر الزامه بدفع مبلغ قدره 

وعند عدم الدفع يتحمل منه تنفيذاً وفق احكام قانون التنفيذ استناداً الى ( فلس
من قانون رعاية ( 91رابعاً و/11)عقوبات والمادتين ( 163)احكام المادة 



 

 

من االصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة ( 388و389)االحداث والمادتين 
بعشرين ديناراً تدفع اليه ( ازاد احمد صبري)السيد  للوكيل المنتدب المحامي

وارسلت الدعوى الى . من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
صديق هذه المحكمة الجراء التحقيقات التمييزية عليها وطلب المدعي العام ت

 :الدعوى موضع التدقيق والمداولة القرارات الصادرة وعليه وضعت
وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة  :والمداولة لدى التدقيق

احداث السليمانية صحيحة وموافقة للقانون بعد ان اعتمدت االدلة الكافية اتي 
 ندت عليها لذا قررتسااظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ولالسباب التي 

 (.13/31/3881)صدر القرار باالتفاق في تصديقها لمواقفها للقانون و

 
 ..3886/ االحداث / الهيئة الجزائية /  13: رقم القرار

 .33/5/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

حيازة المتهم للجهاز المسروق مع علمه بذلك ينطبق عليه المادة :المبدء 
 .من قانون العقوبات ( 161)

 
/ 5/ 33ز اقليم كوردستان بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تميي

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد و عضوية الحكام السادة  3886
بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل محمد 

 -:القرار االتي  أذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرعبدالرحمن الم
وفي الدعوى  31/1/3886يخ قررت محكمة أحداث السليمانية بتأر  

ع .من ق 161وفق احكام المادة ( ح. م.أ)ادنة المتهم  3881/ج/86المرقمة 
 اوالً من قانون رعاية االحداث/11داللة المادة وحكمت عليه بمقتضاها وب

بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته من 
سنة من العمر واستناداً  39يث انه اكمل وح 5/1/3881لغاية  33/31/3883

من قانون رعاية االحداث يجب نقله الى مدرسة الشباب  18الى احكام المادة 
البالغين وينفذ بقية التدبير الوارد من الفقرة اعاله بالتداخل من التدبير الوارد 

 3885/ج/13من قرار الحكم في الدعوى الجزائية المرقمة 3/من الفقرة
من قانون رعاية االحداث  69فس المحكمة عمالً باحكام المادة الخاصة بن

عبدهللا حسن بمبلغ خمسة  رزطاروتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد 

و عشرون ديناراً تدفع اليه من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة 
رية بتاريخ هذا وان المحكمة كانت قد قررت في جلسة المحكمة الجا. القطعية 



 

 

ايقافاً نهائياً  (مل ،ص ،) ايقاف االجراءات المتخذة بحق المتهم 31/5/885

من قانون االصول الجزائية لثبوت وفاته وارسلت  111استناداً الحكام المادة 
محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في 

الجراء التدقيقات  31/1/886والمؤرخ في  3881/ج/ 86كتابها المرقم 
في الدعوى ي العام تصديق القرارات الصادرة وطلب المدع. التمييزية عليها 

 . لموافقتها للقانون ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
بين من سير التحقيق وظروف القضية ت :ولدى التدقيق والمداولة

الخاص به وشهادات الشهود ومحضر الكشف على محل الحادث والمخطط 
لجهاز ( ح. م. ا)واقوال المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة حيازة المتهم 

الواقع ضمن قضاء حلبجة وذلك ( ......)مكبرة الصوت العائد الى مسجد قرية 

وحيث ان الجهاز المذكور كان قد سرق من  3883خالل شهر آب من عام 
تهم تثبت حيازته للجهاز وان ما توفرت في الدعوى بحق الم ةمسجد تلك القري

المسروق وعلمه بذلك لذا تقرر تصديق قرار االدانة وفق الجملة االولى من 
ع وتصديق قرار التدبير تعديالً على الوجه المذكور واحالل .من ق 161المادة 
في قرار التدبير وتصديق القرارات ( يجب ) محل الكلمة  (قرر) كلمة 

ايقافاً نهائياً  (ل ص م) ءات بحق المتهماالخرى بضمنها قرار ايقاف االجرا
من االصول الجزائية وصدر القرار باالتفاق في  111استناداً الى احكام المادة 

33 /5  /3886. 
 



 

 

 

 .3886/االحداث / الهيئة الجزائية /  38: رقم القرار
 .31/1/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

 .اذا كانت االدلة غير كافية لالدانة فتلغى التهمة ويفرج عن المتهم : دء المب

 
 1/  31) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد (  3886/ 
حكمت وعادل بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيورعمر وكمال عارف )السادة 

 -:المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار االتي ( محمد عبدالرحمان
وفي الدعوى ( 8/3/3886)قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
فق و( ع.م. ا. س) الغاء التهمة الموجهة الى المتهم ( 3885/ج/13)المرقمة 
المأخوذة منه وقدرت عنه والغاء الكفالة  عقوبات واالفراج( 161)المادة 

تدفع الى المحامي السيد  كيل المنتدب بخمسة وعشرين دينارااتعاب محاماة الو
من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت ( كانبي أحمد خضر)

اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في  -محكمة احداث السليمانية 
الجراء التدقيقات ( 38/3/3886)ؤرخ فيوالم( 3885/ج/13)كتابها المرقم 

. وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون. التمييزية عليها 
 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق
بين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف ت :ولدى التدقيق والمداولة
ومحضر الضبط المؤرخ في ( ع. ا. ع) القضية وشهادة المشتكي 

 عدم واقوال شاهدي دفاع المتهم ،( ع. ا .س)واقوال المتهم ( 35/33/3881)
ثبت علم ت تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا  صالحا لالدانة

( 39/33/3881)المتهم المذكور بأن المخشالت الذهبية التى اشتراها بتأريخ 
و متحصلة من جناية او جنحة، أ( ر. ح. ل) –المفرقة قضيته  –من المتهم 

وحيث أن المتهم . صدرهابعدم مشروعية متحقق ظروف تحمله على االعتقاد 
ا فان القرار لذ. الموجه اليه في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة التهمة نفى

بالنظر لما اشتمل عليه من االسباب وللقانون  الصادر جاء صحيحاً  وموافقاً 
وصدر القرار  ادرة ،القرارات الفرعية الص –عليه تقرر تصديقه و تصديق 

 ( .  3886/ 1/ 31) باالتفاق في 
 

 3881/احداث/هيئة جزاء / 61: رقم القرار
 .13/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

 .شهادة المشتكي غير المعززة بدليل أو قرينة ال تكفي لالدانة :المبدأ 

 



 

 

 13مة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحك

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/  9/ 
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي 
وفي الدعوى 35/1/3881السليمانية بتأريخ  قررت محكمة احداث  
وفق (  ف.ح. ع)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ ج / 35المرقمة 

ع  واالفراج عنه والغاء الكفالة الماخوذة .الشق االول من ق/161احكام المادة 
وتقدير اتعاب  ج من االصول الجزائية/ 393ادة منه  استناداً الى احكام الم

جراخان ابراهيم فتاح بمبلغ خمسة وعشرين :  للمحامية المنتدبة السيدة المحاماة
وارسلت . ديناراً تدفع اليها من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في 
. ت التمييزية عليهاالجراء التدقيقا 1/9/3881في  3881/ ج/35كتابها المرقم 

ووضعت الدعوى . وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون 
 .موضع التدقيق والمذاكرة 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة
عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سنداً صالحاً  –وقائع الدعوى 

( ت. ص. ح)لمتهم بحيازة االموال التي سرقت من المشتكي لالدانة تثبت قيام ا
والتي هي عبارة عن كمية من  3886في ذات ليلة خالل الربع الثالث من عام 

فرشاة الصبغ كان قد أودعها لدى آخرين لغرض ايصالها من قضاء 
كما وان المتهم انكر . طوزخورماتو الى كفري حسبما جاءت بافادة المشتكي

اذ ان شهادة المشتكي الغير مقترنة بادلة  ، يمة في كافة المراحلارتكابه الجر
او قرائن قاطعة التصلح وحدها لالعتماد عليها الدانة المتهم عن جريمة 

ع عليه فان قرار محكمة .البند االول من ق/ 161محكومة بنص المادة 
ه استناداً االحداث بالغاء التهمة واالفراج عن المتهم والغاء الكفالة المأخوذة من

 ج من االصول الجزائية جاء صحيحاً وموافقاً للقانون /393الى احكام المادة 
لذا تقرر تصديقه وتصديق قرار أتعاب المحاماة لموافقتها للقانون واعادة 

الى اصل ( وصدر القرار باالتفاق ) الدعوى الى محكمتها بغية اضافة عبارة 
 .3881/  9/ 13االتفاق في وصدر القرارب. القرار المكتوب بخط اليد

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية /  65: رقم القرار
 .13/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار



 

 

وان ما توفرت في  ، عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق المتهم: المبدأ 
يفسر لصالح  والشك، الدعوى بحق المتهم التتعدى نطاق الشك

 .المتهم 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  1/8/3881
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:ب واصدرت القرار االتيمحمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشع
وفي الدعوى 9/1/3881قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
وفق احكام ( ق. ا. ك)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ج/ 11المرقمة 
ع واالفراج عنه والغاء الكفالة الماخوذة منه  .الشق االول من ق/161المادة  

ن االصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة ج م/ 393استناداً الى احكام المادة 
للمحامي المنتدب السيد فائق رشيد احمد  بمبلغ خمسة وعشرين ديناراً تدفع 

وارسلت محكمة احداث . اليه من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

وطلب . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 1/9/3881في   8813/ ج/11
ووضعت الدعوى موضع . المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون 

 .التدقيق والمذاكرة 
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة

حق المتهم لشك بعدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة مجردة من ا –وقائع الدعوى 
ه بحقيقة أمر المواد التي كانت بحوزته والتي هي جهاز تثبت علم( ق. أ.ك)

خالل الشهر الثامن من عام  رول ولمبى والتي سرقت ذات ليلة ستاليت و كونت
كما  . الواقع في سوق خانقا في سليمانية ( ع ر ك)من محل المشتكي  3886

اذ ان علم . لك في كافة المراحله بكون المواد مسروقة وذملوأن المتهم أنكر ع
المتهم بكون المواد متحصلة من الجناية يعتبر ركناً من أركان الجريمة 

ع هذا وحيث ان قرار محكمة .االول من ق البند/ 161المحكومة بنص المادة 
واالفراج عنه والغاء الكفالة ( ق. ا.ك)االحداث بالغاء التهمة الموجه الى المتهم 

هـ من االصول الجزائية جاء -ج/393ناداً الى أحكام المادة الماخوذة منه است
لذا تقرر تصديقه و تصديق قرار اتعاب المحاماة . صحيحاً وموافقاً للقانون 

 .3881/  8/ 1وصدر القرار باالتفاق في . لموافقته للقانون
 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  /51:رقم القرار
 .38/1/3881: تاريخ القرار



 

 

 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: االصدار جهة
يد بدليل ان الحائز كان يعلم او كان هناك ما يحمله على العلم اذا لم يتأ: المبدأ 

بان العين التي اشتراها كانت مسروقة فال يسأل عن جريمة 
 .حيازة مسروقات

 
 38تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة الرئيس السيد رشيد عبدالقادر سليم وعضوية نائب الرئيس  3881/ 1/
السيد محمد صالح سعيد والحكام السادة بايز عبدهللا ابراهيم وكمال عارف 
حكمت وعادل محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت 

 -:القرار االتي
وفي الدعوى 6/3881/ 31قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
وفق ( ص. م.ع)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3886/ ج / 36المرقمة 

ع واالفراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة .الشق االول من ق/ 161احكام المادة 

وتقدير أتعاب . ج من االصول الجزائية/ 393منه استناداً الى أحكام المادة 
كمال مجيد عبدالرحمن بمبلغ خمسة وعشرون  المحاماة للمحامي المنتدب السيد

وارسلت . ديناراً تدفع اليه من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في 

. الجراء التدقيقات التمييزية عليها 1/881/ 1في  886/ ج/36كتابها المرقم  
ووضعت الدعوى . ي العام تصديق القرار لموافقته للقانون وطلب المدع

 .موضع التدقيق والمذاكرة 
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة

عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن أن تنهض سنداً صالحاً -وقائع الدعوى
د المسروقة من معمل عند حيازته للموا( ص. م. ع)لالدانة تثبت كون المتهم 

الواقع في حي  ( دارا محمد رضا )قنديل لقطع االحجار العائد الى المشتكي
اذ أن الشك  . كان على بينة من حقيقة أمر تلك المواد، السليمانية/ الصناعي 

حيث أن تحقق العلم المذكور ركن من ، يكتنف ما توفر بحقه في الدعوى
ع جاء .الشق االول من ق/  161أركان الجريمة المحكومة بنص المادة 

صحيحاً و موافقاً للقانون عليه تقرر تصديقه وتصديق قرار أتعاب المحاماة 
ع .من ق 161لموافقته للقانون هذا و حيث ان ذكر الشق االخير من المادة 

بدالً من الشق االول أو الجملة االولى من المادة المذكورة في صدر القرارجاء 
نويه بمراعاة الدقه بهذا الخصوص مستقبالً وصدر القرار سهواً لذا اقتضى الت

 .3881/  1/ 38باالتفاق في 
 



 

 

 
 االرهاب

 
 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 83: رقم القرار

 .3/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

وانكار المتهم التهمة . تهم عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق الم: المبدأ 
وان ما توفرت في الدعوى بحق ، الموجه اليه في كافة المراحل

 .والشك يفسر لصالح المتهم ، المتهم التتعدى نطاق الشك

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

الحكام  برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية 3/33/3881
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  33/31/3881قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ   

فق احكام و( ر. أ. ع)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3886/ ج / 35المرقمة 
من  18/ 19/ 11وبداللة المواد 3883لسنة ( 9)من قانون رقم ( 3)المادة 

ع واالفراج عنه واخالء سبيله من التوقيف حاالً إن  لم يكن مطلوباً عن .ق
ج وهـ من قانون االصول الجزائية /393قضية اخرى استناداً الى أحكام المادة 

وى وتفرعاتها الى هذه وقد ارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة الدع. 
الجراء  31/3881/ 31المؤرخ في  3886/ ج/35المحكمة في كتابها المرقم  
وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون . التدقيقات التمييزية عليها

 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . 
ية ومن تبين من سير التحقيق وظروف القض :ولدى التدقيق والمداولة

تثبت ( ر. أ.ع)عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق المتهم  -وقائع الدعوى
قيامه لوحده أو باالتفاق واالشتراك مع غيره بتلغيم سيارة الدا بمادة متفجرة 

والتي ضبطت في مدينة أربيل في بداية الشهر االول من عام  T.N.T من نوع 
همة الموجه اليه في كافة كما وأن المتهم أنكر الت. قبل تفجيرها 3886

اذ ان وقائع الدعوى تشير الى ان ما توفرت بحق المتهم التتعدى . المراحل
نطاق الشك مما اليصلح اعتماده اساساً لمساءلة المتهم لذا فأن قرار محكمة 

رقم  من قانون( 3)الجنايات بالغاء التهمة الموجه الى المتهم وفق احكام المادة 



 

 

ع واالفراج عنه واخالء .من ق 18/ 19/ 11لة الموادوبدال  3883لسنة ( 9)
تناداً الى أحكام سبيله حاالً من التوقيف إن لم يكن مطلوباً عن قضية اخرى اس

من قانون االصول الجزائية جاء صحيحاً وموافقاً  ، ه –ج /393المادة 

 .33/3881/ 3وصدر القرار باالتفاق في  . للقانون لذا تقرر تصديقها
 



 

 

 ر القانونية والظروف القضائيةاالعذا
 

 .3881/االحداث/هيئة الجزاء /9: رقم القرار
 .35/1/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

والمؤرخ  33ان قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم : المبدأ
واالنظمة يقضي بعدم العمل بالقوانين والقرارات  -13/9/3883

والتعليمات الصادرة أو التي ستصدر عن سلطات الحكومة 
المركزية بعد سحب االدارات الحكومية من اقليم كوردستان في 

اال بعد اقرار مشروعية سريانها في االقليم من  -31/31/3883
 .قبل المجلس الوطني الكوردستاني 

 
اريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بت

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية  35/1/3881
االعضاء السادة ابراهيم علي الشيخ و جالل زيور عمر واحمد صالح قاسم 

 :وكمال عارف حكمت المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  35/33/3883قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 

وفق قرار مجلس قيادة  (ن . م. ب ) تجريم المتهم 3883/ج/13ة المرقم

والحكم عليه بوضعه تحت مراقبة  33/3/3883والمؤرخ  33الثورة المرقم 
أوالًمن قانون /11ع والمادة.ق 313/3السلوك لمدة سنة واحدة استدالالً بالمادة

المحكمة رعاية االحداث على أن تحتسب له مدة موقوفيته وقد أرسلت 
 883/ج/13وتفرعاتها الى هذه المحكمةعلى كتابها المرقم  لمذكورة الدعوىا

الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام 3/33/3883والمؤرخ
 .ت القضية موضع التدقيق والمذاكرةعتصديق القرار ووض

وجد ان كافة القرارات الصادرة في الدعوى  :ولدى التدقيق والمداولة
حيحة ومخالفة للقانون ألن المحكمة قد أجرت محاكمة الحدث جاءت غير ص

 31ووجهت اليه التهمة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ن.م.ب)
وقررت تجريمه وفق القرار المذكور وحكمت عليه  33/3/3883والمؤرخ 

بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة على ان تحتسب له مدة موقوفيته 
 -اوالً /11ع والمادة .من ق3/ 313لى القرار المذكور استدالالً بالمادة استناداً ا

من قانون رعاية االحداث وحيث ان قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق 
يقضي بعدم العمل بالقوانين والقرارات  -13/9/3883والمؤرخ  33المرقم 

ة المركزية واالنظمة والتعليمات الصادرة أو التي ستصدر عن سلطات الحكوم



 

 

اال بعد  -31/31/3883بعد سحب االدارات الحكومية من اقليم كوردستان في 
اقرار مشروعية سريانها في االقليم من قبل المجلس الوطني الكوردستاني لذا 
فأن المحكمة قد استندت في قراري التجريم والتدبير على نص غير نافذ وغير 

كافة القرارات الصادرة في معمول به في اقليم كوردستان لذا قرر نقص 
الدعوى واعادة االوراق الى محكمتها الجراء المحاكمة مجدداً وتوجه التهمة 

ع ومن ثم ربط الدعوى بقرار قانوني مع .من ق 116الى المتهم وفق المادة 
التنويه بأن أخذ الموافقة الفتي التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت 

وان تقرير مكتب الدراسة الشخصية يجب أن المراقبة السلوك أمر وجوبي 
يكون موقعاً من مدير المكتب وأعضائه ال االكتفاء بتوقيع المدير فقط وصدر 

 .35/1/3881القرار باالتفاق في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  /16 :رقم القرار
 .5/6/3881: تاريخ القرار
 .ستان العراق محكمة تمييز اقليم كورد: جهة االصدار

اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون : المبدأ
العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير 

 .المقرر لكل جريمة واالمر بتنفيذ التدبير االشد دون سواه 

 
/  5/6تشكككلت الهيئككة الجزائيككة لمحكمككة تمييككز اقلككيم كوردسككتان بتككأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمكد صكالح سكعيد وعضكوية الحككام السكادة  3881
بككايز عبككدهللا ابككراهيم وجككالل زيككورعمر وكمككال عككارف حكمككت وعككادل محمككد 

 -:عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  3881/ 1/ 36قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ   
من  3و181/3وفق أحكام المادة ( ر.س. هـ)ادانة المتهم  3881/ج/ 3المرقمة 



 

 

وحكمت عليه بقتضاها  (ك م ك)ع عن جريمة مالوطة المجني عليه .ق
ثانياً /11بايداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس سنوات استدالالً بالمادتين 

 3886/ 1/ 6ثانياً من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفيته من / 18و 
كما وقررت . 1/3881/ 35لغاية  3886/ 5/ 1ومن  3886/ 1/ 33ولغاية 

. خ)ادانته وفق المادة المذكورة اعاله ايضاً عن جريمة مالوطة المجني عليه 
وحكمت عليه بقتضاها بأيداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس (. ع. خ

ون رعاية االحداث ثانياً من قان/ 18ثانياً و / 11سنوات استدالالً بالمادتين 
وتنفذ العقوبة المذكورة بحقه مع عقوبته عن الجريمة االولى بالتداخل استناداً 

واالحتفاظ لذوي المجني عليهما . من قانون رعاية االحداث/ 69الحكام المادة 
واشعار حاكم تحقيق . بحق مطالبة المدان بالتعويض لدى المحاكم المختصة 

االولى عن جريمة ( ر. س. هـ)بحق المتهم  شقالوة بفتح قضيتين مستقلتين
سرقة النقود والثانية عن جريمة اتالف هوية االحوال المدنية العائدتين للمجني 

عبدالكريم : عليها وتقدير اجرة مقدارها خمسون ديناراً للمحامي المنتدب السيد
شريف فتاح تدفع له من خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

 38تيجة التدقيقات التمييزية الجارية فقد اصدرت هذه المحكمة قراراً بعدد وبن
 -:جاء فيه ما يلي 3881/ 1/ 1وتأريخ  3881/ االحداث / الهيئة الجزائية /

و ( ك. م. ك)تبين من سير التحقيق وظروف القضية وشهادة المجني عليهما 
به واقرار ومحضر الكشف على محل الحادث والمخطط الخاص ( ع. خ. خ)

قيام المتهم المذكور  –الصريح أمام المحقق وحاكم التحقيق ( ر. س. هـ)المتهم 
وفي موقع احدى الوديان القريبة من منعطفات  3886/  3/ 31في يوم 

مصيف صالح الدين ومع آخرين وبناء على اتفاق بينهم بمالوطة المجني 
وطة المجني عليهما بمساعدة االخرين لمال( ع. خ. خ)و ( ك. م. ك)عليهما 

وذلك بالتغلب على مقاومة المجني عليهما والتهديد باستعمال السالح اذ ان 
االدلة المتحصلة بحق المتهم كافية ومقنعة الدانته عن جريمتين محكومتين 

لكل ماتقدم فقد تقرر تصديق قراري . ع .من ق (د -أ/ 3و181/3)وفق المادة 
العادة النظر في قراري التدبير بغية  االدانة واعادة الدعوى الى محكمتها

مع . تشديدهما وابالغهما الى الحد المناسب مع ظروف الجريمتين ووقائعهما
وبما انها  –مع التنويه لمحكمة الموضوع   –التنويه لمحكمة الموضوع 

اصدار الحكم عليه بالتدبير  –حاكمت الجانح بدعوى واحدة عن الجريمتين 
ر بتنفيذ التدبير االشد بحقه دون سواه طبقاً لمقتضيات المقرر لكل جريمة واالم

من قانون رعاية االحداث كما ويتعين استعمال كلمة الجانح بدالً من  61المادة 
االحتفاظ تعديال  تصديقوكلمة التدبير بدال من العقوبة وتقرر كلمة المدان

اتعاب  االشعار وتقدير قراري باحالل كلمة الجانح محل كلمة المدان وتصديق
وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها فأن محكمة أحداث اربيل وبتأريخ  -المحاماة 



 

 

مدرسة الشباب البالغين ( ر. س. هـ)قررت الحكم بأيداع الجانح  3881/ 33/5

/ 11ع وبداللة المادتين .من ق (د -أ/ 3و181/3 )لمدة سبع سنوات وفق المادة
داث عن جريمة مالوطة المجني عليه ثانياً من قانون رعاية االح/ 18ثانياً و 

/ 11كما وحكمت عليه بمقتضى المادة اعاله واستدالالً بالمادتين (. ك. م. ك)
ثانياً من قانون رعاية االحداث بأيداعه مدرسة الشباب البالغين / 18ثانياً و 

واستناداً (. ع. خ. خ)لمدة ست سنوات عن جريمة مالوطة المجني عليه 
من قانون رعاية االحداث تقرر تنفيذ التدبير المفروض عن  61الحكام المادة 

الجريمة االولى فقط بأعتبارها التدبير االشد على ان تحتسب له مدة موقوفيته 
/  1/ 35لغاية  3886/  5/ 1ومن  886/ 1/  33لغاية  3886/  1/ 6من 

وارسلت . 3881/  5/ 31لغاية  3881/  1/ 36ومدة ايداعه من  3881
داث اربيل اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها محكمة اح

. الجراء التدقيقات التمييزية عليها 3881/  5/ 13في  3881/ج / 3المرقم 
ووضعت الدعوى . وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون 

 . موضع التدقيق والمذاكرة 
الحداث اتبعت القرار وجد ان محكمة ا : ولدى التدقيق والمداولة

 3881/ االحداث/الهيئة الجزائية / 38التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 
ين بعد اعادة النظر فيهما اذ ان التدبيريين المفروضي.  881/ 1/ 1تأريخ بو

لذا تقرر تصديقهما وتصديق . مناسبين مع ظروف الجريمتين ووقائعهما جاء
 . 3881/  6/ 5التفاق في وصدر القرار با. قرار التنفيذ 



 

 

 

 االغتصاب و اللواط وهتك العرض
 

  3896/ 3895/موسعة ثانية / 69: رقم القرار 

 .3896/  3/ 35: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز العراق : االصدار جهة
أذا كان المدان حدثا وقت ارتكابه للجريمة، فال يصح أن تزيد مدة : المبدأ

. لتي أدين عنها على خمس سنواتعقوبة الحد األعلى للجريمة ا
 1/  11بداللة المادة ، من قانون األحداث 3/ 1عمال بحكم المادة 

 عقوبات 

 
وبعدد االضبارة  3891/ 33/ 5قررت محكمة جنايات البياع بتاريخ 

( د ، أ -3) 3/ 181وفق المادة ( ك)إدانة المتهم  891/  91/ج ع / 331
البالغ من العمر ثالث عشرة سنة ( م)ه علي ط بالمجنىوال عقوبات وذلك ألنه

والن المدان كان حدثا وقت الحادث ( ك)باالشتراك  مع المتهم المفرقة قضيته 
 قوبات عند فرض العقوبة وحكمت عليهع 1/ 11قرر االستدالل بالمادة 

ع مع احتساب مدة . ق  1/ 11بالسجن لمدة سبع سنوات بداللة المادة 
مقدارها ثالثون ( ع)أتعاب المحامي المنتدب  وتحميل الخزينة -موقوفيته 

( ج)بالحكم فقد طلب وكيله المحامي ( ك)ولعدم قناعة المميز المتهم ، دينارا
نقض قرار الحكم واإلفراج عن  891/  1/3بعريضته التمييزية المقدمة بتاريخ 

طلب المدعي العام في . موكله لألسباب التي أوردها في عريضته التمييزية 
 33/3في  (3891/  3891/ 3/ ج  3111)التمييز بمطالعته المرقمة  محكمة

رارات الصادرة في الدعوى وذلك لألدلة التي استندت تصديق كافة الق 891/ 
أليها المحكمة صحيحة وموافقة للقانون باستثناء قرار العقوبة تصديقها 
 وتخفيض العقوبة إلى الحد المناسب الن المدان كان حدثا وقت ارتكاب

 3/  11الجريمة وان الحد األعلى لعقوبته إيداع خمس سنوات بداللة  المادة 
/  31/  13قررت محكمة التمييز بتاريخ . إحداث وذلك لألسباب المبينة فيها 

تصديق  3891/  91/تمييزية /جزاء أولى /  3315وبعدد االضبارة  3891
عقوبة لعدم صحتها كافة القرارات الصادرة في القضية باستثناء قرار فرض ال

الن الحد األعلى لإليداع في مدرسة الفتيان الجانحين هي خمس سنوات أذا 
كانت الجريمة جناية معاقبا عليها بالحبس أو السجن  المؤقت وإعادة األوراق 

قررت محكمة . إلى محكمتها بغية فرض العقوبة والتدبير وفق أحكام القانون 



 

 

 91/ ع /ج/ 331وبعدد االضبارة   891/  33/  31جنايات البياع بتاريخ 

بالسجن ( ك)ار على الحكم السابق المتضمن الحكم على المدان اإلصر 3891/
 1فقرة  11وبداللة المادة ( أ، د / 3-3) 181لمدة سبع سنوات وفق المادة 

لغاية  893/  9/ 11عقوبات وعلى أن تحتسب له مدة موقوفتيه اعتبارا من 
. 891/  33/  8ولغاية  891/  33/  5عتبارا من  ومدة سجنه ا 893/ 8/ 31

بقرار الحكم  البياعميز المدعي العام في محكمة  جنايات ملعدم قناعة ال
تخفيف  العقوبة  3895/  3891/المذكور أعاله فقد طلب بالئحته التمييزية 

ن لمدة خمس سنوات بحق المدان المذكور أعاله وذلك لألسباب التي إلى السج
 .وردها
 
 :رارـــالق

الثانية لمحكمة التمييز  ق والمداولة من قبل الهيئة الموسعةلدى التدقي
في  3891/  33/  5وجد أن محكمة جنايات البياع كانت قد قررت بتاريخ 

) و  3/  181وفقا للمادة ( ك)لمتهم إدانة ا 891/ ج ع / 331الدعوى المرقمة 

قوبة السجن لمدة سبع سنوات بع من القانون العقوبات والحكم عليه (أ،د  -3
ع باعتبار المدان كان حدثا وقت ارتكاب الجريمة . ق 1/  11المادة باستدالال 

. جزاء/ 3315ها المرقم ربقرا( ء األولى اهيئة الجز)فقررت المحكمة التمييز 
تصديق كافة القرارات الصادرة في  891/ 31/ 13في  3891/ 91/تميزية 

الن المدان  -باستثناء قرار فرض العقوبة .  الدعوى من محكمة الجنايات
وان الحد  عليه عند الحكم  م الثامن عشرة من عمرهقد أتوفتى   المذكور

األعلى لإليداع في مدرسة الفتيان الجانحين هو خمس سنوات طالما كانت 
من القانون العقوبات  (د ، أ 3-3/ 181)الجريمة المنصوص عليها في المادة 

ليها بالحبس المؤقت وان أبدال عقوبة اإليداع في مدرسة الفتيان جناية معاقبا ع
كن فرضها على المدان مضي أن يكون العقوبة السجن للمدة التي يتالجانحين تق

من القانون األحداث لذلك  3/  11وقت ارتكاب الجريمة استدالال بالمادة 
بة وفق قررت هيئة الجزاء الخاصة إعادة الدعوى إلى محكمتها لغرض العقو

االصرار  891/  33/ 31فقررت محكمة الجنايات بتاريخ . أحكام القانون 
على قرارها السابق بفرض العقوبة على المدان بالسجن لمدة سبع سنوات على 

ولدى ... 3891/ 8/33ان تحتسب له مدة السجن السابقة التي قضاها لغاية 
نية التي يقتضي هيئة الموسعة على األحكام القانولعطف النظر من قبل أ

تطبيقها بشأن الموضوع وجد أن عقوبة الحد األعلى للجريمة التي أدين بها 
ع باعتباره .ق  11/1فان االستدالل بالمادة  هي السجن المؤقت( ك) المتهم 

 بحقه يقضي أن ال يزيد مدتها سجنا ارتكابه الجريمة وإبدال العقوبة حدثا وقت 
من قانون اإلحداث وحيث أن  11/3 على خمس سنوات عمال بحكم المادة



 

 

محكمة الجنايات لم تكن قد راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وأصرت على 
قرارها السابق بفرض العقوبة بما يزيد عن حدها القانوني لذا قرر تخفيض 

وجعلها السجن لمدة خمس سنوات بدال من ( ك)العقوبة المفروضة بحق المدان 
/  9/  11ه مدة التوقيف عن هذه الدعوى من سبع سنوات على أن تحتسب ل

من  والمدة السابقة التي قضاها في السجن 3893/  8/  31لغاية  3893
له جديدة وأشعار قسم وتنظيم مذكرة بالسجن  31/3/3896لغاية  5/33/3891

/ 35/3وصدر القرار باالتفاق في . أصالح الكبار لألحكام الطويلة بذلك
3896 . 
 
 
 
 
 
 
 

 . 3891/ 3896/موسعه ثانية /  13: اررقم القر
 .3896/ 33/ 35: تاريخ القرار
 .ة تمييز العراق محكم: جهة االصدار

عند   التدبير لمدة محكمه األحداث النزول بأقل من الحد األدنىلليس : المبدأ
ذا كانت عقوبة امن القانون اإلحداث، 11ها بالمادة لالاستد

 1/ 313استدلت بأحكام المادة  ذااهي السجن المؤبد، أال  الجريمة
 .عقوبات

 

 15وبعدد  3896/ 3/ 33سبق وقررت محكمة أحداث بغداد وبتاريخ 
ع بداللة .أ ق/  3و 3/  181وفق المادة ( ع)إدانة المتهم الحدث  3895/ج /

بمالوطة  لقيامه 3895/  3/  33في  83المرقم  القرار مجلس قيادة الثورة
وحكمت عليه باإليداع في مدرسة تأهيل الفتيان دون رضاه ( س)المجني عليه 

رعاية األحداث مع احتساب  قانونمن   3/ 11لمدة ثالث سنوات بداللة المادة 
بدفع مبلغ آلف دينار ( ب)والدته ( ع)كما قررت ألزام ممثل المدان ، موقوفيته

تعويضا ماديا وأدبيا إلى المجني عليه إضافة ألموال المدان باعتبار ستمائة 
ميز المدعي العام القرار . دينار تعويضا ماديا وأربعمائة دينار تعويضا أدبيا 

المدان بالئحتها  والدة هتكما ميز 3896/ 1/ 1المذكور بالئحة المؤرخة 
بالئحته المؤرخة ( ع)وميزه أيضا وكيل المدان  3896/  3/  35المؤرخة 

الطعون التمييزية  طالبا نقضه لألسباب الواردة فيها وقد وحدت 3896/  3/1



 

 

وبعدد  3896/  1/  31يز بتاريخ يقررت محكمة التم. لعالقتها بدعوى واحدة 

تصديق كافة القرارات 3895/3896/جزاء متفرقة / 3111/3111/3151
استثناء قرار بالصادرة في الدعوى ورد ما جاء بشأنها في الطعن التمييزي  

في مدرسة تأهيل ( ع)المدان  فرض التدبير فقد لوحظ أن المحكمة قررت إيداع
رعاية األحداث  من قانون 3/ 11ة الفتيان لمدة  ثالث سنوات خالفا لحكم الماد

مادة المذكورة هو ال ىالمدة اقل من الحد األدنى المقرر بمقتض ان هذه  أذ
ادة عتقل عن خمس سنوات عليه قرر أعادة األوراق لمحكمتها الاإليداع لمدة ال

وفرضه وفق أحكام القانون استنادا لقرار محكمة التمييز النظر في التدبير 
وبعدد  3896/  1/  38المذكور أعاله فقد قررت محكمة  أحداث بغداد بتاريخ 

في مدرسة ( ع)على قرارها السابق بإيداع الفتى  اإلصرار 3895/ ج/ 315
رعاية  انونب من ق - 3/ 11ثالث سنوات بداللة المادة تأهيل الفتيان لمدة 

ألجراء  أرسل الحكم مع جميع األوراق الدعوى إلى محكمة التمييز. ألحداثا
/ أحداث /  383دعي العام بمطالعته المرقمة مطلب ال التدقيقات التمييزية عليه

عرض الدعوى على الهيئة الموسعة  3896/  31/  36والمؤرخة   3896
ي قرارها بغية األوراق لمحكمتها إلعادة النظر ف بغية إصدار القرار بإعادة

فرض التدبير وفق القانون وتنبيه المحكمة لوقوعها في أخطاء أخرى وأصرت 
 . على قرارها

 : رارـــالق
ل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز لدى التدقيق والمداولة من قب

 3896/  3/  33وجد أن محكمة أحداث بغداد اصرت على قرارها المؤرخ 
ث سنوات وفق في المدرسة تأهيل الفتيان لمدة ثال (ع)وقررت إيداع الفتى 

اث لثبوت قيام المتهم المذكور حدالب من قانون رعاية أ -أوال  فقرة 11المادة 
، بعد أن  هدون رضا( س) عليه الصبي المجني  مع رتكاب فعل اللواطبا

القرار التمييزي الصادر من الهيئة  المحكمة بالضرب ولم تتبع اعتدى عليه
 95/جزاء متفرقة /  3151/  3111/  3111في محكمة التمييز بعدد  الخاصة

بحجة أن مادة اإلدانة المعدلة تتضمن عقوبتين  3896/  1/ 31وتاريخ  96/
األولى عقوبة السجن المؤقت والثانية عقوبة السجن المؤبد وان للمحكمة الخيار 

عقوبة  ن وجودوا، في تطبيق هاتين العقوبتين أذا رأت في ذلك مصلحة المتهم
السجن المؤبد ال يمنع المحكمة من تطبيق العقوبة األخرى في المادة المذكورة 
دون أن تالحظ المحكمة بأن نوع الجريمة يحدد بنوع العقوبة األشد المقررة 

من قانون العقوبات وحيث أن   31لها في القانون طبقا لما جاء بحكم المادة 

 181سجن المؤبد بعد أن جرى تعديل المادة هي ال ةالحد األعلى لجريمة اللواط
 3895/ 3/ 33والمؤرخ  83قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بعقوبات  3/ 

فكان يقتضي على محكمة األحداث عند فرض التدبير أن تستدل بالفقرة الثانية 



 

 

فيها وهي خمس  ةالمقرر المدة محكمن  قانون رعاية األحداث وب 11ة دمن الما
يصلح النزول بأقل من الحد االدنى لمدة التدبير أال أذا استدلت  ال أذ ،سنوات

عقوبات أذا وجدت أن هناك ظروفا تستدعي  1/ 313المادة المحكمة بأحكام 
محكمتها الى وإعادة األوراق  المشار إليه قرر نقض قرار اإلصرارلذا . ذلك 

زم وفق إصدار القرار الالوفرضه وفق ماتقدم وإلعادة النظر في التدبير 
 . 3896/  35/33وصدر القرار باألكثرية . القانون 
 

 .3899/ جزاء متفرقة /  3913: رقم القرار 
 .3899/  1/  39: تاريخ القرار

 .تمييز العراق محكمة : االصدار جهة
 التي كانتوأذا لم يتأيد من أن الحمل الذي وجد في رحم المجني عليها : أالمبد

 يجة مواقعة المتهم لها، فيكون فعلهمزاولة من قبل، نت بكارتها
عقوبات وليس الفقرة  181منطبقا وأحكام الفقرة األولى من المادة 

 . الثانية منها

 
/ ج /  39وبعدد  3899/  3/ 1قررت محكمة أحداث بابل بتاريخ 

قعته اع لمو. من ق 3/  181وفق المادة ( ع )إدانة المتهم  3899 - 3891
بكارتها برضاها وحملت منه سفاحا وقد قتلت من قبل  وإزالة( آ)المجني عليها 

ذويها، وحكمت عليه باإليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات مع 
احتساب موقوفيته واالحتفاظ للمدعين بالحق المدني بحق المطالبة بالتعويض 
وتسليم مالبس المجني عليها إلى ذويها لقاء وصل يربط بأوراق الدعوى على 

ميز . تتم المطالبة بالتعويض والتسليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية أن 
طالبا نقضه  3899/  3/  1وكيل المدان القرار أعاله بالئحته المؤرخة 

وعليه أرسلت الدعوى إلى المدعي العام في محكمة . لألسباب الواردة فيها
/  1/ 31ؤرخة والم 99 -91/ احدث /  311التمييز وطلب بمطالعته المرقمة 

تصديقه وإعادة الدعوى إلى محكمتها إليداع المدان في مدرسة الشباب  899
 . البالغين
 



 

 

 :القرار
( ع)لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة األحداث كيفت فعل المتهم 

ع باعتبار أن المتهم المذكور قد أزال . من ق 181من المادة ( 3)وفقا للفقرة 
حملت منه سفاحا وحيث أن الدليل الوحيد في القضية هو بكارة المجني عليها و

اعتراف المتهم فال يجوز تجزئته قانونا وحيث ورد في إقراره انه وجد المجني 
ي وجد في  عليها مزالة البكارة ولم يتأيد بأي وجه من الوجوه أن الحمل الذ

من  (3)فقرة المتهم لها لذلك يكيف الفعل وفقا لل رحمها كان نتيجة مواقعة
من القانون اصوال  361ذا واستنادا إلى المادة ع ، ل.من ق 181المادة 

بدانته ( ع)المحاكمات الجزائية قرر تعديل الوصف القانوني لجريمة المتهم 
بدال من الفقرة الثانية من المادة المذكورة  ( ع. ق  )من 3ف  181وفق المادة 

داعه في مدرسة يخفيفه وإوحيث أن التدبير المفروض عليه أصبح شديدا قرر ت
الشباب البالغين لبلوغه رشيدا لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخه مع 

ومدة إيداعه في  3899 3/ 6لغاية  3891/  31/  5احتساب مدة توقيفه من 
وصدر  31/1/3899لغاية  1/3/3899مدرسة تأهيل الفتيان اعتبارا من 

 . 3899/ 1/ 39القرار باالتفاق في 
 

 .3881/ االحداث / الهيئة الجزائية /  61: قراررقم ال
 .31/9/3881:تأريخ اإلصدار
 .محكمة التمييز إلقليم كوردستان العراق: جهة اإلصدار

من قانون ( 3/ 181)نطبق عليه المادة ي، مالوطة المجنى عليه برضاه: أالمبد
 .العقوبات 

 
 31اريخ راق بتتشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان الع

السيد رشيد عبدالقادر سليم وعضوية نائب الرئيس السيد برئاسة  3881/  9/ 
محمد صالح سعيد والحكام السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر 
وعادل محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار 

  -: االتي 
وفي الدعوى  3881/ 9/  8خ قررت محكمة أحداث اربيل بتاري

وفق ( م . ص . ن ) , ( ح . أ . ك ) إدانة المتهمين  3881/ ج /  31 المرقمة
من قانون العقوبات عن التهمتين  ( أ و د/  3و  3/  181)أحكام المادة 

) االولى عن جريمة اللواطة المرتكبة بحق المجني عليه  ، الموجهتين اليهما
والثانية عن الجريمة المرتكبة بحقه بتاريخ  3881/  1/  8بتاريخ ( ن . أ . هـ
عن الجريمة ( ح . أ . ك ) وحكمت بمقتضاها على الجانح .  3881/  1/  36



 

 

بالمادة  – بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ست سنوات استدالال ىاالول
كما وحكمت عليه عن الجريمة الثانية . ثانيا من قانون رعاية االحداث/  11

ثانيا /  11يداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات استدالال بالمادة باال
وقررت تنفيذ التدبير المفروض بحقه عن الجريمة . من قانون رعاية االحداث 

من قانون رعاية  61االولى باعتباره التدبير االشد استنادا الى أحكام المادة 
/  9/  9لغاية  3881/ 1/  36االحداث وعلى أن تحتسب له مدة موقوفيته من 

عن الجريمة االولى بااليداع ( م . ص . ن ) وحكمت على الجانح .  3881
ثانيا من قانون /  11في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ست سنوات استدالال بالمادة 

كما وقررت ايداع الجانح المذكور في مدرسة تأهيل الفتيان . رعاية االحداث 
وتنفيذ التدبير المفروض عليه عن الجريمة االولى . عن الجريمة الثانية 

من قانون رعاية االحداث  61بأعتباره التدبير االشد استنادا الى أحكام المادة 
 3881/  9/  9لغاية  3881/  1/  36وعلى أن تحتسب له مدة موقوفيته من 

بصفته وكيال عن المحكومين تمييزا ( أ . ص . س ) طعن المحامي السيد . 
 3881/  9/  39رار بموجب الالئحة التمييزية المقدمة من قبله بتاريخ بالق

وارسلت محكمة أحداث اربيل اضبارة . طالبا نقضه لالسباب المبينة فيها 
في  3881/ ج /  31الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة طي كتابها المرقم 

عي العام وطلب المد. إلجراء التدقيقات التمييزية عليها  3881/  9/  33
ووضعت الدعوى موضع التدقيق . تصديق القرارات الصادرة لموافقتها للقانون

 .والمذاكرة
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  : ولدى التدقيق والمداولة

( ن . أ . هـ ) واقوال المجني عليه الصبي ( ا. ن . أ ) شهادة المشتكي 
حادث ومخططه ومحضر كشف والتقارير الطبية ومحضر الكشف على محل ال

الصريح في كافة ( م . ص . ن ) و ( ح . أ . ك ) الداللة واقرار المتهمين 
هـ ) قيام المتهمين المذكورين بمالوطة المجني عليه الصبي  –مراحل الدعوى 

بالتناوب وذلك في ذات يوم خالل النصف االول من شهر الرابع من ( ن . أ . 
/ ناعي ومعمل قير أربيل قرب طريق أربيل في منطقة الحي الص 3881عام 

 . أربيل الى محل الحادث/ هما من محلة آزادي تمخمور بعد أن رافق
وكذلك قيامهما بالتناوب أيضا بمالوطة المجني عليه المذكور في يوم 

ة وحيث تأكد من ظروف القضي. في نفس الموقع المذكور 3881/  1/  36
د وقعتا برضى المجنى عليه وبذلك فأن ق ومن وقائع الدعوى أن الجريميتين

البند الثاني من  – 3/  181الجرمين المرتكبين من قبلهما يحكمهما نص المادة 
قانون العقوبات لذا كان المقتضى ادانتهما بموجب المادة المذكورة عن 

من قانون العقوبات في مثل  181الجريمتين المذكورتين اذ ال حضور للمادة 
واضافة الى ذلك فأن . نظرا لتحقيق رضى المجنى عليهحالة هذه الدعوى 



 

 

عن الجريمة الثانية دون فرض ( م . ص . ن ) محكمة االحداث أدانت المتهم 
لكل ما تقدم فقد تقرر نقض كافة القرارات . تدبير معين عليه عن تلك الجريمة

الصادرة من محكمة االحداث واعادة الدعوى الى محكمتها إلجراء محاكمة 
البند الثاني عن  – 3/  181همين مجددا وادانتهما بموجب أحكام المادة المت

الجريمتين واصدار القرارات  ا باحدىمالجريمتين وفرض التدبير عليه
 . م  3881/  9/  31وصدر القرار باالتفاق في . االخرى المقتضية 

 
 
 
 
 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 336: رقم القرار
 33/3881/ 31: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

تجاه شقيقته المجني ( ع. م.أ)ان االفعال الثابتة الصادرة من المتهم   :أالمبد
عليها  تدخل ضمن نطاق جريمة االعتداء على العرض 

 .ع .من ق  3و186/3المحكومة بنص المادة 

 
 31ان العراق بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردست

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  33/3881/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881 31/ 38قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
من ق  186وفق أحكام المادة ( ع.م. أ)ادانة المتهم  3881/ ج / 91المرقمة 

وحكمت عليه بمقتضاها بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان  3و3ع بفقرتيها .
ب من قانون رعاية  –أوالً / 11لمدة سنة واحدة استدالالً باحكام المادة 

 3881/  8/  31لغاية  3881 /9/ 36االحداث واحتساب موقوفيته من 
سنة من العمر عند صدور القرار فقد قررت المحكمة  39ولكونه قد اكمل .

ايداعه في مدرسة الشباب البالغين الكمال بقية التدبير فيها استناداً الى احكام 
وينفذ التدبير بالتعاقب مع التدبير . ثانياً من قانون رعاية االحداث /  18المادة 

الصادر في الدعوى  3881/ 31/  38من القرار المؤرخ  3/لفقرة الوارد في ا
 69لنفس المحكمة استناداً الى احكام المادة  3881/ ج/ 91الجزائية المرقمة 

واشعار حاكم تحقيق السليمانية بفتح قضية مستقلة . من قانون رعاية االحداث 



 

 

ع بعد . من ق 3و186/3واخرى وفق المادة  181بحق المودع وفق المادة 
وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة . اكتساب القرار الدرجة القطعية 

الجراء  3881/ ج /95الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
. وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون. التدقيقات التمييزية عليها

 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق وظروف القضية  -:ولدى والتدقيق والمداولة 

( ع. م.أ)ومالبساتها ومن وقائع الدعوى ان االفعال الثابتة صدورها من المتهم 
في داخل داره الكائنة في  3881/ 6/  33تجاه شقيقته المجني عليها في يوم 

ى العرض سليمانية تدخل ضمن نطاق جريمة االعتداء عل/ محلة ئازادي 
ع عليه فان قرار االدانة جاء .من ق  3و186/3المحكومة بنص المادة 

صحيحاً وموافقاً للقانون لذا قرر تصديقه كما وتقرر تصديق بقية القرارات 
 31الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون أيضاً وصدر القرار باالتفاق في 

/33  /3881. 



 

 

 

 اغتصاب السندات واالموال
 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 333: ررقم القرا
 33/3881/ 36: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

وانكار المتهم  ، (ع.ف. ح)عدم تحصل أدلة مقنعة و معتبرة بحق المتهم : المبدأ
فان شكوى المشتكي وحده ، ارتكابه الجريمة في كافة المراحل

 . التصلح اعتمادها أساساً لالدانة دون دليل أو قرائن معتبرة 
 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 
برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  36/33/3881

السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 
 -:لقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتيمحمد عبدالرحمن المأذونين با

وفي الدعوى  3881 31/ 1قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
وفق أحكام ( ع.ف. ح)الغاء التهمة الموجه الى المتهم 3881/ ج / 13المرقمة 
ع  واالفراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه وذلك .من ق  153/3المادة 

وارسلت محكمة احداث . ج من االصول الجزائية/393لمادةاستناداً الى احكام ا
السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

وطلب . يزية عليهايالجراء التدقيقات التم 3881/ 33/ 6في  3881/ج/13
المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون ووضعت الدعوى موضع التدقيق 

 .اكرةوالمذ
لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق وظروف القضية  -: القرار

( ع.ف. ح)ومن وقائع الدعوى عدم تحصل أدلة مقنعة و معتبرة بحق المتهم 
يمكن ان تنهض سنداً صالحاً لالدانة تثبت قيامه لوحده أو باالتفاق واالشتراك 

بطريق التهديد على  (هـ )الصبي ( س. ر. ح)مع غيره بحمل ابن المشتكي 
في محلة  3881تسليمه مبالغ من النقود وذلك خالل شهر نيسان من عام 

سليمانية كما وان المتهم أنكر ارتكابه الجريمة في كافة / سليماني تازة 
باالضافة الى كونها جاءت متقاربة ( ر. ح. هـ)المراحل اذ ان اقوال الصبي 

ن دليل أو قرائن معتبرة وبذلك التصلح ومفتقرة الى القوة فأنها بقيت وحيدة دو
لذا فأن قرار محكمة االحداث بالغاء التهمة الموجه الى . اعتمادها أساساً لالدانة

ع واالفراج عنه والغاء الكفالة .من ق 153/3المتهم وفق احكام المادة 
ج من االصول الجزائية جاء /393الماخوذة منه استناداً الى احكام المادة 



 

 

 33/ 36افقاً للقانون عليه قرر تصديقه وصدر القرار باالتفاق في صحيحاً ومو

 /3881. 



 

 

 

 تجاوز الموظفين حدود وظائفهم
 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 63: رقم القرار
 .13/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

ة أو قرائن ال تصلح لبناء قرار افادة المتهم الحدث وحده ولم تعزز بادل :أ المبد
 . االدانة

 
 13تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/  9/ 
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:أذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي محمد عبدالرحمن الم
 3886/ احالة /  39البلدة بقراره المرقم / احال حاكم تحقيق السليمانية 

المتهم  318/885الصادر في القضية التحقيقية المرقمة  31/1/886المؤرخ 
مكفالً على محكمة احداث السليمانية الجراء محاكمته وفق ( م . ا. ن)الحدث 

ع وبعد ان قرر اعادة توقيفه واجراء محاكمته وجهت له .من ق 133ادة الم
أ منه  -3/ 181/ ع وبداللة المادة .من ق  3و3/ 181التهمة وفق المادة 

ادانته  886/ 1/ 3والمؤرخ  886/ج/11المحكمة بقرارها المرقم  وقررت
ت ست سنوا( 16بموجبها وحكمت عليه بايداعه بمدرسة تأهيل الفتيان لمدة 

أواًل / 11منه و  316/3أ و -3/ 181ع بداللة .من ق 3و3/ 181وفق المادة 

 39/31/885ب من قانون رعاية االحداث واحتساب مدة موقوفيته من  –
واالحتفاظ  881/ 6/ 11لغاية  881/  6/ 31ومن  885/ 33/ 31لغاية 

لسيد للمجني عليها بحق مطالبته بالتعويض وتقدير أتعاب المحاماة المنتدب ا
خمسة وعشرون ديناراً تدفع من الخزينة بعد ( 35)عبدهللا احمد اسماعيل بمبلغ 

 11اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت اضبارة الدعوى بكتابها المرقم 
 318/3885مع القضية التحقيقية المرقمة  881/  9/ 1والمؤرخ  886/ ج /

بت رئاسة االدعاء العام نقض يزية وطليالى هذه المحكمة الجراء التدقيقات التم
فوضعت موضع  881/  9/ 31القرار لالسباب المبينة في مطالعتها المؤرخة 

 . التدقيق والمداولة
وجد ان قراري االدانة وفرض التدبير لدى التدقيق والمداولة  :القرار

تصلح  ث لم تعزز بادلة أو قرائن حتىغير صحيحين ألن افادة المتهم الحد



 

 

دانة عليها خصوصاً في هذه القضية حيث لم ترد فيها شكوى لبناء قرار اال
للمشتكية أو المجني عليها ولتعذر ارسال المجني عليها الى لجنة طبية لفحصها 
ولم يثبت عمرها وهي امور ضرورية الثبات واقع الحال وبناء الحكم 
بمقتضاها لذا وحيث يتعذر تالفي ذلك لسفر البنت الى ايران ومجهولية محل 

قامتها هناك كما تشير الى ذلك وقائع القضية ولعدم كافية االدلة قرر نقض ا
واالفراج عنه واخالء سبيله  (ن ا م) القرار والغاء التهمة الموجه الى المتهم

حاالً ان لم يكن هناك مانع قانوني آخر وتصديق قرار تقدير اتعاب المحاماة 
 . 3881/ 9/ 13وصدر القرار باالكثرية في 



 

 

 

 ير المحررات الرسميةتزو
 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 53:رقم القرار
 .13/1/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون : المبدأ 
بالتدبير العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه 
 .المقرر لكل جريمة واالمر بتنفيذ التدبير االشد دون سواه 

 
 13تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/  1/
وعادل السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت 
 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى  5/881/ 31قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
ع  .من ق 398وفق أحكام المادة  ( ا.ك. ب)ادانة المتهم  881/ج/31المرقمة 

سنة واحدة وحكمت عليه بمقتضاها بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 
ع .من ق 313/1من قانون رعاية االحداث و 63ثانياً و/ 11استدالالً بالمواد  

كما وقررت . 3881 / 5/ 36لغاية  3881/ 1/ 31واحتساب مدة موقوفيته من
ع وحكمت عليه بمقتضاها بااليداع في .من ق 389ادانته وفق أحكام المادة 

الجريمتين يضمهما باب واحد ولكون  –مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة 
من قانون رعاية االحداث  61من قانون العقوبات واستناداً الى أحكام المادة 

. امرت المحكمة بتنفيذ التدبير المفروض عن الجريمة االولى دون سواها
 391رقم الصحيفة  816151المرقمة ( البطاقة الشخصية ) وارسال الهوية 

 /3/ 6تولد  ( خ ) اسم االمو ( س)  باسمم السليمانية المزورة  335سجل 
الى مديرية االحوال المدنية في السليمانية للتصرف بها حسب العائدية  3893

 المنتدب وتقدير أتعاب المحاماة للمحامي. وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
السيد غفور محمد فرج بمبلغ خمسة و عشرين ديناراً تدفع له من الخزينة بعد 

وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة .ب القرار الدرجة القطعيةاكتسا
 1/ 3في  881/ ج/ 31الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

وطلب المدعي العام تصديق . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 881/
من  18/ 19/ 11القرارات الصادرة من الدعوى وباضافة مواد االشتراك 



 

 

ووضعت الدعوى . ع الى قراري االدانة والتدبير بالنسبة للجريمة االولى.ق
 . موضع التدقيق والمذاكرة 

تبين من سير التحقيق وظروف القضيتين  لدى التدقيق والمداولة : القرار 
ومن اقوال ممثل مديرية الجنسية واالحوال المدنية في السليمانية واقرار المتهم 

 مراحل قيام المتهم المذكور باالتفاق واالشتراك مع غيرهفي كافة ال( أ. ك. ب)
ناسية اصدارها الى دائرة ( أ. ك. س)باسم  باصطناع بطاقة االحوال المدنية 

رقم الهوية  391م صحيفة  335االحوال المدنية في السليمانية برقم سجل 
 وقيامه أيضاً بأستعمال البطاقة.  خالفاً للحقيقة 3881/ 8/ 6في  816151

المذكورة وبذلك فأن المتهم يكون قد ارتكب فعلين أولهما محكوم بنص المادة 
منه والثاني محكوم بنص المادة  18/ 19/ 11ع بداللة المواد .من ق 398
ع هذا وحيث ان القرارات الصادرة في الدعوى جاءت صحيحة .من ق 389

الصادرين عن  وموافقة للقانون لذا تقرر تصديقها عدا قراري االدانة والتدبير
فقد تقرر تصديقها تعديالً باضافة مواد   398الجريمة االولى وفقا للمادة 

بدال من ( ب  –أوالً  -11) ع مع احالل المادة.من ق 18/ 19/ 11 االشتراك

في الفقرتين الحكميتين االولى والثانية من قرار التدبير ( ثانياً /11) المادة
الفقرتين الحكميتين المذكورتين من ( ع .من ق/  1/ 313)وحذف جملة 

 . 3881/ 1/ 13وصدر القرار باالتفاق في 



 

 

 

 التهديد
 

 .3886/احداث / الهيئة الجزائية / 18: رقم القرار
 .31/6/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

الشق  111)ادة التهديد المصحوب بطلب مبلغ من المال تنطبق عليه الم :المبدأ
 .من قانون العقوبات ( االخير

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 31/6/3886)
بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت )الحكام السادة 

واصدرت القرار  نين بالقضاء بأسم الشعبالمأذو( وعادل محمد عبدالرحمن
  -:االتي

وفي الدعوى (  36/5/3886)قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 
 )،(ع. س. م )،(ل. م. س) ادانة المتهمين كل من (  3881/ج/13) المرقمة 

بمقتضاها  همع وحكمت علي.من ق( 3ف /111)وفق احكام المادة ( ع . ع. ي
من قانون رعاية ( ثانياً / 18ب و  –اوالً / 11) ين واستدالالً باحكام المادت

االحداث بأيداعهم مدرسة الشباب البالغين مدة سنة واحدة وتنفيذ هذه التدابير 
) بعد تنفيذ التدابير السالبة للحرية  المتخذة بحقهم في الدعويين المرقمين 

اراً وتقدير اجرة قدرها خمسون دين. بالتعاقب(  885/ج/31)و  (885/ج /31
تدفع له من خزينة االقليم بعد ( هيرش حسين حسين )للمحامي المنتدب 

وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة الدعوى . اكتساب الحكم الدرجة القطعية
والمؤرخ في  3881/ ج/13) وتفرعاتها الى هذه المحكمة في  كتابها المرقم 

دعي العام تصديق وطلب الم. الجراء التدقيقات التميزية عليها(  1/6/3886
ووضعت الدعوى موضع التدقيق . القرارات الصادرة لموافقتها للقانون 

 .والمذاكرة
تبين من سير التحقيق والمحاكمة  لدى التدقيق والمداولة: القرار 

والرسالة المضبوطة واقوال ( ع.م.م)وظروف القضية وشهادة المشتكي 
قيام المتهمين  – (ع. ع. ع،و، ي. س. ل، م. م. س)المتهمين كل من 

المذكورين باالتفاق واالشتراك بالقاء رسالة تهديدية الى دار المشتكي الواقعة 
والمتضمنة وضع (  38/1/3881)اربيل في مساء يوم / في محلة الجمهورية 

في برميل النفايات امام داره في الساعة السادسة في ( دوالر/ 3311/-)مبلغ 



 

 

وان . يتعرض هو وافراد اسرته للقتل وبعكسه (  33/1/3881) صباح يوم 
المشتكي بدوره اخبر دائرة  االسايش في اربيل بالحادث وعلى اثره قامت 
مفرزة في االسايش برصد المنطقة قبل حلول موعد التسليم والقت القبض على 

وان االدلة المتحصلة في الدعوى . المتهمين في موقع قريب من دار المشتكي
) جالبة للقناعة الدانتهم عن جريمة محكومة بنص المادة بحق المتهمين كافية و

منه اذ ان التهديد (  18و19و11)ع بداللة المواد .من ق( الشق الثاني/111
لذا تقرر تصديق قراري . كان مصحوباً بطلب دفع مبلغ الف و مائتا دوالر

 االدانة والتدابيرالصادرين بحق المتهمين الثالث تعديالً بأضافة االستدالل
ع وتصديق بقية القرارات الصادرة لموافقتها .من ق(  18و19و11) بالمواد 

 (.  31/6/3886)للقانون وصدر القرار باالتفاق في 



 

 

 

 الجرح والضرب و االيذاء العمد
 

 . 3895/  3891/ جزاء متفرق /  3116 /رقم القرار
 . 3895/  1/  3: تاريخ القرار
 .تمييز العراق محكمة : جهة االصدار

بالتعويض  إضافة إلى أموال والدها ( الحدث )  ال يجوز الحكم على : لمبدءا
ل المحاكمات من القانون اصو 33لك حكم المادة لمخالفة ذ
بالتعويض  ( الحدث)وإنما يكون الحكم على والد ، الجزائية

 (. الحدث)إضافة إلى أموال المتهم 

 
/   31وبعدد   3891/  6/  31قررت محكمة أحداث كربالء بتاريخ 

رة عقوبات لزرفها  إب 3/  133وفق المادة ( ح)إدانة المتهمة  3891/ ع  1ج
سببت له ألما شديدا مما أدى فعلها إلى  ( ف )في عين اليسرى للمجني عليه 

وحكمت عليها بغرامة قدرها خمسون دينارا ستحصل منها ، فقدانه الرؤية بها
ية األحداث مع احتساب موقوفيتها من القانون رعا 19تنفيذا بداللة المادة 

ان أدبي مقداره  مائتتعويض وإلزامها بدفع تعويض مادي قدره ألف دينار و
انة إضافة إلى أموال سيتحصل من المد وخمسون دينارا إلى المجني عليه

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل خزينة الدولة إتعاب ( ع)والدها 
كم مع جميع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز أرسل الح. المحامي المنتدب

/  68ألجراء التدقيقات التمييزية عليه، وطلب المدعي العام بمطالعته المرقمة 
 . تصديقه 3891/  33/  33والمؤرخة  95 / 91/ أحداث 
 

 : رارـــالق
فة القرارات الصادرة في الدعوى أن كا لتدقيق والمداولة وجدلدى ا

التعويض إضافة إلى أموال حكمية المتعلقة بإلزام المدانة بباستثناء الفقرة ال
لألسباب التي اعتمدتها  المحكمة جاءت صحيحة وموافقة للقانون  والدها ، 

ذلك أن المحكمة . أما فقرة الحكم بالتعويض فغير صحيحة. قرر تصديقها
من  33حكمت على المدانة به إضافة إلى أموال والدها خالفا لحكم المادة 

ة على من التي توجب رفع الدعوى المدني. ائيةقانون أصول المحاكمات الجزال
قرر نقض الفقرة  موال الحدث، عليهإضافة إلى أ يمثل الحدث والحكم عليه

الحكمية المذكور وإعادة  األوراق إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم 
 .      3895/  1/  3 وإصدار القرار الالزم وفق القانون وصدر القرار باالتفاق في



 

 

 

   .3883/ثانية  موسعة/  355: رقم القرار 
 .3883/  31/  13: تاريخ القرار 

 .العراق  تمييزجهة االصدار محكمة 
اإلحداث قد حصلت لها القناعة من وقائع الدعوى  محكمةأذا كانت : المبدأ 

ومن شهادة المدعي بالحق الشخصي والتقارير الطبية أن المتهم 
من فعله عاهة مستديمة فأن فعل  أضرب المجني عليه ونشب قام

 .من قانون العقوبات  3/ 133المتهم ينطبق وأحكام المادة 

 
 : القرار 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز 
 3883/ أحداث /  111وجد أن القرار المطعون فيه تصحيحا وهو المرقم 

قرار لفا للقانون ألنه اعتمد على أن اجاء مخا 3881/  6/   31والمؤرخ 
 1/ 31المدون من قبل ضابط التحقيق بتاريخ   .  (خ. ع . ن  ) المتهم الحدث

ورجع عنه ولم يعزز بدليل أخر مع أن محكمة أحداث  بابل اتجهت  3883/ 
بخالف ذلك واطمأنت من واقعة الدعوى وما جاء بشهادة المدعى بالحق 

والتقارير الطبية بان المتهم المذكور قام بضرب العين  ( ف. ع  )صي الشخ
ستحصل على التقارير الطبية ابالعصي و  (ف.أ  )الصبي هعلي ىاليمنى للمجن

الصادرة من مستشفى ابن الهيثم ومن مستشفى الحلة الجراحي واللجنة الطبية 
محكمة  ونشأ عن فعله عاهة مستديمة وان%  15وتم  تقرير درجة عجزه 

عقوبات  3/  133الموضوع قررت أدانه المتهم الحدث المذكور وفق المادة 
منه حاال وفي حالة عدم الدفع   تحصل عليه بغرامة قدرها مائة دينار س وحكمت

 هاإلدانة والتدبير وعلي تحصل بالطرق التنفيذية وفق  ما جاء بحيثيات قراريس
دانة كما جاء بيان ذلك في قرار كافية ومقنعة لإل ةوبما أن األدلة المتحصل

محكمة األحداث المبحوث أعاله وبما أن طلب التصحيح مستوف لشروطه 
القرار التمييزي المنوه عنه أعاله  على القانونية قرر قبول التصحيح الواقع

/ ج / 56وبما أن القرارات الصادرة من محكمة أحداث بابل الصادر بعدد 

الى ادلة قانونية معتبرة اطمأنت صحتها تستند  31/3/3883 والمؤرخ 3883
 6كثرية في وصدر القرار باال. موافقة للقانون لذا قرر تصديقها  ولكونها

 .م  3883/  31/  13الموافق و الهجرية  3131جمادي األولى 
 

 .3881/احداث/هيئة جزاء/339: رقم القرار
 .33/33/3881: تاريخ القرار



 

 

 .كوردستان العراقمحكمة تمييز اقليم : جهة االصدار
ان االدلة المعتبرة المتحصلة بحق المتهم كافية ومقنعة لمساءلته عن : المبدأ

جريمة االعتداء عمداً بواسطة مادة محرقة المحكومة بنص المادة 
 .ع  .من ق 131/1

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

س السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام برئاسة نائب الرئي 33/33/881
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار اآلتي
وفي الدعوى  31/31/3881قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ   

من  131/1وفق احكام المادة ( م. س.ي)ادانة المتهم  3881/ج/318المرقمة 
ع  وحكمت عليه بمقتضاها بااليداع بمدرسة تاهيل الفتيان لمدة ستة اشهر .ق 

ثالثاً من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفيته من / 11استدالالً بالمادة 
و ولي ( ي. م. ا. س)واالحتفاظ للمشتكي  35/9/3881لغاية  11/1/3881

. س)المدنية طالباً التعويض من ولي أمر الجانح المدعو  أمره مراجعة المحاكم
واعادة كتلي الماء العائد للمشتكي . بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ( ص. م
الى المشتكي لقاء وصل يربط باوراق القضية بعد اكتساب ( ي. م. ا. س)

دب الحكم الدرجة القطعية وتقدير اجرة قدرها خمسون ديناراً للمحامي المنت
تصرف له من خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم ( ريبوار محمد حسن)السيد 

وارسلت محكمة احداث دهوك اضبارة الدعوى وتفرعاتها . الدرجة القطعية
الجراء  35/33/3881في  3881/ج/318الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

لموافقته للقانون وطلب المدعي العام تصديق القرار . التدقيقات التميزية عليها 
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . 

لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق وظروف القضية : القرار 
والشهود ومن ( ي. م. ا)ووالده المشتكي ( ي. م. ا. س)ومن شهادة المصاب 

محضر الكشف على محل الحادث ومخططه و محضر ضبط القوري المؤرخ 
( م.س. ي)والتقارير الطبية الخاصة بالمصاب و افادة المتهم  3881/  9/ 3

قيام المتهم المذكور برمي قوري الشاي المغلي باتجاه  –في كافة المراحل 
المصاب سمير اكرم محمد أثر مطالبة المصاب له باعادة القوري له مما أدى 

في  الى وقوع الشاي المغلي على جسم المصاب وبالتالي الى اصابته بحروق
اذ ان االدلة . اجزاء مختلفة من جسمه وبعد المعالجة اكتسب الشفاء التام 

المعتبرة المتحصلة بحق المتهم كافية ومقنعة لمساءلته عن جريمة االعتداء 
ع هذا وحيث . من ق 131/1عمداً بواسطة مادة محرقة المحكومة بنص المادة 

وموافقة للقانون لذا  ان القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة



 

 

تقرر تصديقها جميعاً عدا الفقرة الثانية من قرار الحكم فقد تقرر تصديقه 
 33وصدر القرار باالتفاق في ( . اضافة الى أموال الجانح ) باضافة جملة 

/33 /3881. 



 

 

 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 338: رقم القرار
 33/3881/ 39: تاريخ القرار
 .ييز اقليم كوردستان العراقمحكمة تم: جهة االصدار

قيام المتهم باطالق عدة مقذوفات من بندقية هوائية عمداً اصابت  –: المبدأ
ينه احداها ابن المشتكي في عينه اليسرى ادى الى فقدان ع

وان االدلة المتحصلة بحق % 15واصيب بعجز مقداره  المذكورة
مادة  المتهم كافية ومقنعة لمساءلته عن جريمة محكومة بنص ال

ع اذ لم يتأيد من وقائع الدعوى بان المتهم كان .من ق( 133/3)
 . يقصد من فعله احداث عاهة بالمصاب 

 
 39تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  33/881/
وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل  السادة بايز عبدهللا ابراهيم

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  3881 31/ 31قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

من  3/ 133وفق أحكام المادة ( م.ط. ا)ادانة المتهم  3881/ ج / 99المرقمة 
بغرامة قدرها ثالثمائة دينار استدالالً بالمادتين ع وحكمت عليه بمقتضاها .ق
من قانون رعاية االحداث وتنزيل مبلغ خمسمائة فلساً عن كل يوم  61و  63

وعند عدم دفع الباقي  3881/ 3/ 9لغاية  3881 3/ 3من ايام توقيفه من 
من ( 91)يستحصل منه وفق أحكام قانون التنفيذ استناداً الى أحكام المادة 

تنفيذ واحتفاظ للمشتكي بحق مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة لاقانون 
( 38)بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية استناداً الى أحكام المادة 

واعتبار البندقية الهوائية المرقمة بال المضبوطة من . من االصول الجزائية 
.( ا. ب)و .( ك. ش)المبرزات الجرمية في القضية المفتوحة بحق مالكيها 

: شرطة بذلك وتقدير أتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة االنسةالواشعار مركز 

محمد غريب بمبلغ خمسة وعشرين دينار تدفع اليها من الخزينة بعد  تافطة

وارسلت محكمة أحداث السليمانية اضبارة . اكتساب القرار الدرجة القطعية
في  3881/ ج / 99تابها المرقم الدعوى و تفرعاتها الى هذه المحكمة في ك

وطلب المدعي العام . الجراء التدقيقات التمييزية عليها  3881/ 31/  31
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة. تصديق القرار لموافقته للقانون 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية  لدى التدقيق والمداولة: القرار 
والتقارير الطبية ( ع.خ.ر)وابنه المصاب  (م. ع. خ)ومن شهادة المشتكي 



 

 

ومن محضر الكشف على محل الحادث ومخططه ( ع.خ.ر)الخاص بالمصاب 
في كافة المراحل ( م.ط.أ)و محضر ضبط البندقية الهوائية ومن اقرار المتهم 

سليمانية / وفي مجمع رابرين  3886/  33/ 36قيام المتهم المذكور في يوم  –
من بندقية هوائية عمداً اصابت احداها المصاب  باطالق عدة مقذوفات

في عينه اليسرى ادى الى فقدان عينه المذكورة واكتسب الشفاء التام ( ع.خ.ر)
وان االدلة المتحصلة بحق المتهم كافية ومقنعة  %15واصيب بعجز مقداره 

ع اذ لم يتأيد من .من ق( 133/3)لمساءلته عن جريمة محكومة بنص المادة  
هذا . دعوى بان المتهم كان يقصد من فعله احداث عاهة بالمصاب وقائع ال

وحيث ان القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة وموافقة 
 . 39/33/3881للقانون لذا تقرر تصديقها وصدر القرار باالتفاق في 

 



 

 

 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 339: رقم القرار
 33/3881/ 39: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: دارجهة االص

محكمة جنايات  الى  صدور القرار من حاكم التحقيق باحالة المتهم : : المبدأ
تكون اجراءات  ، كون المتهم من االحداث السليمانية  رغم

المحاكمة والقرارات الصادرة في الدعوى وكذلك قرار االحالة 
 .معيبة يستوجب نقضها

 
 39جزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ تشكلت الهيئة ال

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  33/3881/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881 31/ 31مة احداث السليمانية بتأريخ قررت محك  

وفق المادة ( ك. م. ا)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ج / 91المرقمة 
ع واالفراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى أحكام .من ق  3/ 133

مي المنتدب ج من االصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للمحا/ 393المادة 
بمبلغ خمسة وعشرين ديناراً تدفع اليه من ( حمه أمين حمه كريم)السيد 

ت محكمة احداث لوارس. الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 
 91السليمانية اضبارة الدعوى و تفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

تمييزية عليها وطلب الجراء التدقيقات ال 8813/  31/ 31في  3881/ ج /
ووضعت الدعوى موضع . المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون

 .التدقيق والمذاكرة
تبين ان محكمة احداث السليمانية  لدى والتدقيق والمداولة : القرار 

واصدرت القرارات بشأنه في الدعوى رغم ( ك. م.ا)اجرت محاكمة المتهم 
قرار من حاكم التحقيق كان قد قرر احالته  عدم جواز ذلك نظراً لعدم صدور

احالة / 331على محكمة جنايات السليمانية بموجب قرار االحالة المرقم 

رغم كونه من االحداث اذ انه من مواليد عام  9/3881/ 31في  3881/
وبذلك تكون اجراءات المحاكمة  3886/  31/ 31والحادث وقع بتأريخ 3893

وى وكذلك قرار االحالة معيبة ويستوجب نقضها والقرارات الصادرة في الدع
عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً في . 

قرار االحالة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها الرسال القضية التحقيقية 
الى حاكم التحقيق بغية اتخاذ القرار القانوني باحالة المتهم على محكمة احداث 

 .3881/ 33/  39يمانية وصدر القرار باالتفاق في السل



 

 

 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 331: رقم القرار
 33/3881/ 39: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

على محكمة جنايات  كم التحقيق باحالة المتهمصدور القرار من حا : المبدأ
االحداث بذلك تكون اجراءات  السليمانية  رغم كون المتهم من

المحاكمة والقرارات الصادرة في الدعوى وكذلك قرار االحالة 
 . معيبة يستوجب نقضها

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  39/33/881
اهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل السادة بايز عبدهللا ابر

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881 31/ 31قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   

 3/ 133وفق أحكام المادة .( ح. ع. ك)ادانة المتهم  3881/ ج/ 91المرقمة 
تضاها بغرامة قدرها مائة و خمسون ديناراً استدالالً ع وحكمت عليه بمق.من ق

( ع. ط. ر)واالحتفاظ للمصاب . من قانن رعاية االحداث  19بأحكام المادة 
بحق المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المدنية ان شاء ذلك بعد اكتساب القرار 

وارسلت محكمة أحداث السليمانية اضبارة الدعوى . الدرجة القطعية 
 33/ 31في  3881/ ج / 96تها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم وتفرعا

وطلب المدعي العام تصديق القرار . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 3881/
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة. الصادر لموافقته للقانون

جرت تبين أن محكمة احداث السليمانية االتدقيق والمداولة لدى : القرار 
وأصدرت القرارات بشأنه في الدعوى رغم عدم ( ح. ع. ك)محاكمة المتهم 

جواز ذلك نظراً لعدم صدور قرار من حاكم التحقيق باحالة المتهم المذكور 
على محكمة االحداث حيث أن حاكم التحقيق قرر احالته على محكمة جنايات 

/  9/ 38في  3881/ احالة /  333السليمانية بموجب قرار االحالة المرقم 
والحادث قد  3891رغم كون المتهم من االحداث اذ انه من مواليد عام  3881

وبذلك تكون اجراءات المحاكمة والقرارات  3886/ 31/  31وقع بتأريخ 
عليه تقرر . الصادرة في الدعوى وكذلك قرار االحالة معيبة ويستوجب نقضها

تمييزاً في قرار االحالة  نقض كافة القرارات الصادرة  في الدعوى والتدخل
واعادة الدعوى الى محكمتها الرسال القضية التحقيقية الى حاكم . ونقضه

التحقيق بغية اتخاذ القرار القانوني بأحالة المتهم على محكمة احداث السليمانية 
 .3881/  33/ 39وصدر القرار باالتفاق في 



 

 

 



 

 

 

 الحريق والمفرقعات
 

 .3881/ االحداث /  هيئة الجزاء/  31: رقم القرار
 .35/1/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

الشهادة المنفردة ال تنهض سببا صالحا لالدانة مالم تتعزز بأدلة أو قرائن : المبد
 .مقنعة ومعتبرة 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كردستان بتأريخ 

سة نائب الرئيس محمد صالح سعيد و عضوية االعضاء برئا 35/1/3881
السادة ابراهيم علي الشيخ و جالل زبير عمر و احمد صالح قاسم و كمال 

 -:عارف حكمت المأذونين بالقضاء بأسم الشعب و اصدرت القرار اآلتي
وفي الدعوى  36/8/3883قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ  
وفق المادة  ( ط. ر. ا ) تهمة المسندة الى المتهمالغاء ال 3883/ج/31المرقمة 

من  393ع واالفراج عنه وفق أحكام الفقرة ج من المادة . من ق 115
االصول الجزائية والغاء الكفالة المأخوذة منه وتقدير أتعاب محاماة الوكيل 
المنتدب بعشرين ديناراً تدفع الى المحامية السيدة ناهدة عبدالقادر النقشبندي من 
خزينة الدولة وقد ارسلت المحكمة المذكورة الدعوى وتفرعاتها الى هذه 

الجراء  36/8/3883والمؤرخ  3883/ج/31المحكمة على كتابها المرقم 
التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام تصديق القرارات الصادرة في 

 .الدعوى لموافقتها للقانون ووضعت القضية موضع التدقيق والمذاكرة
التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق والمحاكمة  لدى :القرار 

. ر. ا)وظروف القضية ومالبساتها ان االدلة المتحصلة في القضية ضد المتهم 
دة المنفردة ال تنهض سندا والشها( ف. ع.ب)عدى شهادة الشاهد تال ت( ط

عن ان هذه  لالدانة مالم تتعزز بأدلة أو قرائن مقنعة ومعتبرة فضالً  صالحا
الشهادة التي تتضمن التشخيص في ليلة مالكة الظالم تثير الريبة والشك وحيث 
ان المتهم قد أنكر التهمة المسندة اليه في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة 
وان شهود الدفاع قد شهدوا لصالحه لذا فأن كافة القرارات الصارة في الدعوى 

صديقها وصدر القرار باالتفاق في جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر ت
35/1/3881. 

 

 .3881/حداث/هيئة جزاء/  313: رقم القرار



 

 

 .31/33/881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

وجود االدلة المعتبرة المتحصلة بحق المتهم كافية ومقنعة لمساءلته عن : المبدأ
  ع .من ق 111/1جريمة محكومة بنص المادة 

 
 31تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد و عضوية الحكام  33/3881/ 
السادة بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و عادل 

 -:واصدرت القرار االتي محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب
وفي الدعوى  3881 31/  36قررت محكمة أحداث دهوك بتأريخ   

 111/1/11وفق احكام المادة ( ش. ا.ا)ادانة المتهم  885/ج/ 311المرقمة 
ع وحكمت عليه بمقتضاها بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة .من ق

أ من  –أوالً /11-م المادة باراً من تاريخ صدور القرار استدالالً بأحكاتاع
( آشتي سالم عبدالحافظ العمادي)قانون رعاية االحداث على أن يكون السيد 

مراقباً للسلوك على ان يسلك الجانح سلوكاً حسناً ويراعي احكام مراقبة 
( ص ع م)و  (ش ع ح)ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي . السلوك 
( أ)اضافة الى أموال الجانح ( ش. ا.ا) عنه والزام ولي أمر الجانح ملتنازله

بدفع تعويض مادي وأدبي قدرها ثمانية عشر ألف دينار الى أوالد المجني عليه 
على ( ز. ز. ق) و( ب.ز . م)و ( ن. م . ش )القاصرين كل من .( ح. ع)

وتقدير اجرة قدرها ، اساس ألف دينار لكل قاصر بعد اكتساب الدرجة القطعية
محامي المنتدب السيد زيرفان أحمد حسين تدفع له من خزينة خمسون ديناراً لل

وارسلت محكمة أحداث دهوك ، االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
/ ج/  311اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

وطلب المدعي . الجراء التدقيقات التميزية عليها  881/  31/ 36في  3881
م تصديق القرار لموافقته للقانون ووضعت الدعوى موضع التدقيق العا

 .والمذاكرة
لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق وظروف القضية  : القرار 

المدونة من قبل المحقق العدلي وشهادة (  ع ح ق)ومن شهادة المصاب 
 المشتكين و محضر الكشف على محل الحادث ومخططه واستمارة التقرير

واستمارة التقرير التشريحي الطبي ( ق. ح. ع)الطبي العدلي االولى للمصاب 
في كافة  المراحل قيام المتهم المذكور ( ش.أ.أ)العدلي لجثته واقرار المتهم 

في حي الصناعة بدهوك  39/6/3881يارة المذكور في يوم سبتلحيم خزان 
ي كان المجني عليه وأثناء ذلك حدث انفجار في جزء من الخزان من الجهة الت

موجوداً بالقرب منها ومن جراء ذلك تسريب النيران الى جسم ( ق. ح. ع)



 

 

المجني عليه واصيب بحروق من مختلف أجزاء جسمه وبعد رقوده في 
فارق الحياة متأثراً باصابته من جراء  3881/  6/ 33المستشفى لغاية 

جم عن اهماله وعدم وقد تأيد ان الحادث وقع بسبب خطأ المتهم النا، الحادث
اتخاذه الحيطة الالزمة حيث كان يتعين التأكد من امكان اجراء عملية التلحيم 
بصورة سليمة في كافة النواحي وبضمنها خلو الخزان من مواد حارقة قبل بدء 
العملية من كل ما تقدم فقد تأيد االدلة المعتبرة المتحصلة بحق المتهم كافية 

ع عليه تقرر .من ق 111/1محكومة بنص المادة  ومقنعة لمساءلته عن جريمة
تعديالً بحذف عبارة (  ش.أ.أ)تصديق قرار االدانة الصادر بحق المتهم 

ع منه نظراً ألن المتهمين اآلخرين في القضية .من ق 11االستدالل بالمادة 
سبق وان افرج عنهما في مرحلة التحقيق هذا و حيث أن بقية القرارات 

التدبير قد جاءت صحيحة وموافقة للقانون لذا تقرر الصادرة عدا قرار 
ثالثاً من / 81تصديقها أما بالنسبة لقرار التدبير فقد جاء مخالفاً الحكام المادة 

قانون رعاية االحداث اذ انه كان يتعين أخذ موافقة المدان التحريرية عند 
قوع اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك نظراً لكونه كان فتى عند و

عليه كان قرار  3881/ 33/ 31وهو من مواليد  6/3881/ 39الحادث بتأريخ 
ويستلزم التعرض له لذا تقرر نقض قرار التدبير الصادر  التدبير جاء معيبا

بحق المدان واعادة الدعوى الى محكمتها الصدار قرار التدبير بحقه مجدداً 
 .3881/ 33/  31وصدر القرار باالتفاق في ، وفقاً الحكام القانون

 

 3881/احداث/هيئة جزاء/331: رقم القرار
 33/3881/  31: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اهمال المتهم وعدم اتخاذه الحيطة الالزمة عند اشعاله النار مع عدم : المبدء
( 111/3) وجود القصد الجنائي لديه ينطبق على فعله المادة 

 .بات عقو
 

 31تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  33/3881/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:رار االتيمحمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت الق
وفي الدعوى  3881/ 31/  33قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

وفق احكام المادة ( ر . خ .ب ) ادانة المتهم   3881/ ج /311المرقمة 
ع وحكمت عليه بمقتضاها بغرامة قدرها مائة دينار استدالال .من ق  111/3

مبلغ خمسمائة فلسا  رابعا من قانون رعاية االحداث وتنزل /11باحكام المادة 



 

 

وعند 39/9/3881لغاية  36/9/3881عن كل يوم من ايام توقيفه للمدة من 
دفع الباقي يستحصل منه وفق احكام قانون التنفيذ استنادا الى احكام المادة عدم 
بحق ( ع .أ.م )واالحتفاظ للمشتكي المصاب ، من قانون رعاية االحداث 91

بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة 
( خ . ح. هـ ) وتقدير اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة ، القطعية ان شاء ذلك

بمبلغ خمسة وعشرون دينار تدفع اليها من الخزينة  بعد اكتساب القرار الدرجة 
القطعية وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه 

الجراء 3881  / 11/31في3881/ ج/ 311ة على كتابها المرقم المحكم
. وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون.التدقيقات التمييزية عليها

 .وضعت الدعوى للتدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق وظروف القضية  التدقيق والمداولةلدى : القرار 

ئي المترتب عليه المسؤولية لم يكن متحققا ان القصدالجنا - ومن وقائع الدعوى
عند قيامه باشعال النار في علبة بداخلها مادة حارقة ( ر. خ. ب)لدى المتهم " 

السليمانية وما نتج عن ذلك / في قصبة منطقة عربت 3881/  9/ 6في يوم 
ومن جراءه اصيب بحروق ( ع. أ. م)من تسرب النار الى مالبس المصاب 

اء التام منه بعد ذلك وقد تأيد ان ذلك كان نتيجة اهمال والذي اكتسب الشف
لك ما تقدم ذالمتهم وعدم اتخاذه الحيطة الالزمة أثناء ما جرى بينهم من المزاح 

فقد تأيد ان القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة و موافقة 
 .3881/ 33/  31وصدر القرار باالتفاق في . للقانون لذا تقرر تصديقها 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  /11:رقم القرار
 .33/1/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اذا صدر قانون أو اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم :المبدأ 
 .الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون االصلح للمتهم 

 

الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ  تشكلت الهيئة  
برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/ 1/ 33

السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيورعمر وكمال عارف حكمت وعادل 
 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى  1/3885/  36حكمة احداث اربيل بتأريخ قررت م  
وفق المادة (  خ. ع. ع)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3885/ ج / 3المرقمة 

عقوبات واالفراج عنه واخالء  18/ 19/ 11الشق االخير بداللة المواد/ 116
باحكام سبيله حاالً من التوقيف ان  لم يكن موقوفاً أو مسجوناً لسبب آخر عماًل 

وتقدير أتعاب المحاماة للوكيل المنتدب .ج  من االصول الجزائية  /393المادة 



 

 

عبدالكريم شريف فتاح بخمسين ديناراً تدفع اليه من خزينة : المحامي السيد
االقليم بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وبنتيجة التدقيقات التمييزية فقد 

وتأريخ  3885/احداث / هيئة جزائية/  51أصدرت هذه المحكمة قراراً بعدد 
وجد أن كافة القرارات الصادرة من محكمة  –جاء فيه مايلي  3885/ 9/  33

والقاضية بألغاء التهمة الموجه الى  3885/  1/ 36أحداث اربيل بتأريخ 
واالفراج عنه لعدم توفر االدلة ضده فلم تكن صحيحاً ( خ.ع. ع)المتهم الحدث 

ون وذلك لدى عطف النظر على وقائع الحادث والقرار ومتفقاً مع حكم القان
الصادر بالغاء التهمة واالفراج تبين ان المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون 
الن المتهم المفرج عنه قد اعترف اعترافاً صريحاً أمام الهيئة التحقيقية وحاكم 

لمتهمين التحقيق بأنه قد أنخرط في شبكة تخريبية عائدة للنظام الفاشي مع ا
المفرقة قضيتهم وكلف بالقيام بتفجير القنابل اليدوية تحت سيارات منتسبي 
االمم المتحدة في منطقة عينكاوة وذلك لقاء مبلغ قدره عشرون ألف دينار 
وتوجه المتهم الى سوق شيخ هللا واشترى رمانه يدوية ومن ثم توجه الى 

بعة لالمم المتحدة وضع منطقة عينكاوة وبعد مشاهدته سيارة الندكروزر التا
الرمانة بداخل علبة معجون الطماطة بعد ربط الرمانة بسلك وربط السلك 
بالسيارة بحيث في حالة حركتها تنفجر القنبلة وانفجرت تلك القنبلة وادى 
انفجارها الى احداث أضرار بالسيارة وان هذه الجهة قد ثبتت بشهادة ممثل 

وامام حاكم  3881/ 31 35لتحقيقية بتاريخ الشرطة الدولية أمام رئيس الهيئة ا
وان الحادثة قد سجلت لدى شرطة  3881/ 31/ 38تحقيق اسايش بتأريخ 

والمؤرخ  933رقم معينكاوة وان االوراق التحقيقية وبكتاب شرطة عينكاوة ال
لذا قرر نقض  .اربيل في حينه قد ارسلت الى مديرية اسايش  3881/ 1/ 33

واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء محاكمة المتهم  كافة القرارات الصادرة
عقوبات 18/ 19/ 11/ 116مجدداً واصدار االمر بالقبض بحقه وفق المادة 

وبعد اجراء المحاكمة ون وفرض العقوبة المناسبة عليه ومن ثم ادانته وفق القان
ادانة المتهم  3881/ 1/ 3مجدداً فقد قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ 

 11ع بداللة المواد .الشق االخير من ق/  116وفق أحكام المادة ( خ .ع.ع)
وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة . منه /  18/ 19/

ثانياً من قانون رعاية /18ب و /أوالً /  11ثالث سنوات استدالالً بالمادتين 
ومن  3885/ 1/ 38لغاية  3881/ 1/ 1االحداث واحتساب مدة موقوفيته من 

وتقدير اجرة مقدارها خمسون ديناراً . 3881/ 1/ 3لغاية  3881/ 6/ 33
عبدالكريم شريف فتاح تدفع اليه من خزينة االقليم بعد : للمحامي المنتدب السيد

ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل الجهة . اكتساب الحكم الدرجة القطعية
اربيل اضبارة الدعوى وتفرعاتها المتضررة عنه وقد ارسلت محكمة احداث 

الجراء  1/3881/ 6في  3885/ ج/3الى هذه المحكمة في كتابها المرقم  



 

 

وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون . التدقيقات التمييزية عليها
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة. 

لصادرة من محكمة وجد أن القرارات ا لدى التدقيق والمداولة: القرار 
اذ انها كانت محقة بتطبيقها الحكام قانون  –االحداث صحيحة وموافقة للقانون 

العقوبات على الواقعة نظراً لوقوعها في ظل أحكام القانون المذكور وهي 
االصلح للمتهم من قانون معاقبة حيازة ومنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات 

تباعاً للقرار التمييزي الصادر من هذه وانها جاءت ا – 3883لسنة  9رقم 
. 3885/  9/ 33وتأريخ  3885/ احداث /هيئة جزائية / 51/المحكمة بعدد 

وصدر القرار . عليه تقرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى 
 .33/1/3881باالتفاق في 



 

 

 

 الخطف
 

 3886/ االحداث / الهيئة الجزائية / 1: رقم القرار
 .1/3/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

، عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا صالحا لالدانة:  المبدأ
 .فتلغى التهمة ويفرج عن المتهم 

 
/ 3/ 1) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

و عضوية نائب ( شيد عبد القادر سليم ر)برئاسة الرئيس السيد (  3886
جالل زيور عمرو كمال ) والحكام السادة ( محمد صالح سعيد ) الرئيس السيد 

المأذونين بالقضاء باسم الشعب ( عارف حكمت و عادل محمد عبدالرحمن 
 -:واصدرت القرار االتي

وفي (  885/ 33/ 5) قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ   
( ح . ح. م) الغاء التهمة المسندة الى المتهم ( 3881/ج/313قمة الدعوى المر
منه واالفراج (  18و  19و  11) ع بداللة المواد .من ق( 133)وفق المادة 

( 393)من المادة ( ج)عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام الفقرة 
دب بخمسة وعشرين  من االصول الجزائية وقدرت اتعاب محاماة الوكيل المنت

من الخزينة بعد ( عبدهللا احمد اسماعيل ) ديناراً تدفع الى المحامي السيد 
اكتساب القرار الدرجة القطعية وقد ارسلت محكمة االحداث الدعوى 

والمؤرخ في (  3881/ج/ 313وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
طلب المدعي العام نقض . ية عليهاالجراء التدقيقات التمييز(  3885/ 33/  1)

 . موضع التدقيق والمذاكرةالدعوى القرار ووضعت 
لدى التدقيق والمداولة تبين من سير التحقيق والمحاكمة ان : القرار 

) قد توجهت  لمالقاة المتهم ( ع .ع. ب) وقائع القضية تشير الى ان المدعوة 
م لم يقم باي عمل برفقة شخص آخر بمحض ارادتها وان المته( ح. ح. م

ير الى ايجابي ولم يمسها بسؤ ولم تستحصل في القضية ادلة مقنعة و معتبرة تش
ة المذكورة من محل وجودها الى محل آخر وعليه قيام المتهم بانتزاع المرأ

وحيث ان القرارات الصادرة من محكمة أحداث السليمانية جاءت صحيحة و 
در ها من االسباب لذا قرر تصديقها و صموافقة للقانون بالنظر لما اشتملت علي

 . 1/3/3886القرار باالكثرية في 
 



 

 

 

 السرقة
 

  91 - 91/ أحداث /  3ج/ 3311: رقم القرار
 .3891/ 3/  39: تاريخ القرار

 .تمييز العراق  محكمة:ة االصدارجه
تنازل المشتكي عن شكواه وتصالحه مع ولده المتهم الحدث عن تهمة : المبدأ

الدعوى الجزائية، الن  ونقود زوجته الثانية ال ينقضي  نقودسرقة 
المال المسروق ال يعود للمشتكي وحده، بل يحاكم المتهم ويدان 

 . من قانون العقوبات 111وفقا للمادة 

 
في الدعوى  3891/ 9/ 36قررت محكمة  أحداث البصرة بتاريخ 

( ع)الحدث اعتبار هذه الدعوة منقضية بحق المتهم  3891 /ج/13المرقمة 
لتنازل  قيف حاال أن لم يكن محكوما في قضية اخرى ،وأخالء سبيله من التو

ه وعدم مطالبته بالتعويض وتصالحه مع( ع)والد المتهم الحدث ( ع)المشتكي 
وذلك حول سرقة المتهم المذكور مبلغ من النقود من جيب سترة والده مع 

اكتساب الحكم الدرجة تحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب بعد 
ميز نائب . من قانون العقوبات  161وصدر القرار وفق أحكام المادة. القطعية 

/ 9/ 33المدعي العام في محكمة أحداث بصرة القرار أعاله بالئحته المؤرخة 
وعلية أرسل الحكم مع جميع أوراق  . طالبا نقضه لمخالفته للقانون 91

التدقيقات التمييزية عليه وطلب المدعي الدعوى إلى محكمة التمييز ألجراء 
. 891 -91/  أحداث/365بمطالعته المرقمة  العام في محكمة التمييز تصديقه

 .891/ 33/ 38والمؤرخة في 
 :القرار

لدى التدقيق وجد أن القرار الصادر في الدعوى بانقضاء الدعوى 
ده المشتكي لنقود من والعن سرقته مبلغ من ا( ع)الجزائية بحق المتهم الحدث 

له عن ولده المتهم وتصالحه معه وعدم مطالبته بالتعويض غير لتناز( ج)
ذلك أن الظاهر من وقائع الدعوى أن المبلغ المسروق يعود لوالد . صحيح
وال . باالشتراك وأنهما جمعا هذا المبلغ من راتبيهما وزوجته الثانية المتهم

المشتكي ال  ن جيب سترةوجود المبلغ المسروق م يعود للمشتكي وحده وان
عليه قرر نقص القرار الصادر .  يعتبر قرينة على أن المبلغ يعود إلى المشتكي

في الدعوى وإعادة األوراق إلى محكمتها ألجراء المحاكمة مجددا بغية إدانة 
من قانون العقوبات وفرض التدبير الالزم بحقه  111المتهم وفق المادة 



 

 

زمة وفق القانون على أن يترك أمر تقرير وإصدار القرارات األخرى الال
/ 3/ 39مصير المتهم إلى محكمة الموضوع وصدر القرار باالتفاق في 

3891. 
 
 

 3895/ 3891/ موسعة ثانية /  11رقم القرار 
 . 3/3895/ 31تاريخ القرار 

 .محكمة تمييز العراق : االصدار جهة
مايجيز أجراء  3891ة لسن 16رقم المليس في قانون رعاية األحداث : المبدأ

 58محاكمة الحدث غيابيا، عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 
الخاصة بارتكاب الحدث جرائم مخلة باألخالق واآلداب ، منه

ا عداها يلزم محاكمة الحدث بمواجهته حين القبض وفيم، العامة
 .هعلي

 
بالدعوى  38/5/891قررت محكمة أحداث بغداد بتاريخ ان سبق و

وفق المادة ( أ)و ( ع)و ( ر)إدانة المتهمين األحداث  3891/ج/136قمة المر
عقوبات لقيامهما باالتفاق واالشتراك بسرقة الدراجة النارية العائدة  1و3/ 111

( أ)و ( ع)أثناء وقوفها بداخل كراج الدار وحكمت على المدانين ( م)للمشتكي 
وفق مادة اإلدانة وبداللة  باإلبداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة

( ع)مدة موقفية المدان قانون رعاية األحداث مع احتساب  ب من -11/3المادة 
هما  يتداخل مع حكومتبال التدبير ذتنفو 3/33/891لغاية  3/31/891من 

باإليداع في مدرسة تأهيل ( ر)حكمت غيابيا على المدان الغائب و. السابقة
ب من قانون  -3/ 11 المادة مادة اإلدانة  وبداللةالفتيان لمدة سنة  واحدة وفق 

 13/31/891لغاية  1/1/891من  ة األحداث مع احتساب مدة موقوفيتهرعاي
وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب  هوإصدار أمر القبض بحق

وأرسلت الدعوى مباشرة إلى محكمة التمييز ألجراء التدقيقات التمييزية عليها 
بمطالعته المرقمة  31/6/891عي العام في محكمة التمييز بتاريخ وطلب المد

تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى  3891/ 3891/أحداث/ 3311
 -:قررت محكمة التمييز ما يلي  3891/ 8/ 31وبتاريخ .  لموافقتها للقانون

و  (ع)وجد أن كافة القرارات الصادرة في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحدثين 
لألسباب التي استندت إليها محكمة األحداث صحيحة وموافقة للقانون قرر ( أ)

غيابيا وفقا  محكمتها لتبليغ المدان المحكوم عليه تصديقها وإعادة الدعوى إلى
من قانون اصوال المحاكمات الجزائية ثم إعادتها إلى محكمة  311لحكم المادة 



 

 

القرارات الصادرة غيابيا بحق المدان التمييز ألجراء التدقيقات التميزية بشأن 
وبناء على طلب التصحيح المقدم من قبل نائبة المدعي العام في محكمة ( ر)

أرسلت أوراق الدعوى  38/31/891أحداث بغداد وذلك بالئحتها المؤرخة في 
/ أحداث/831إلى المدعي العام في محكمة  التمييز وطلب بمطالعتها المرقمة 

أحالة الدعوى إلى الهيئة الموسعة  33/33/891في  والمؤرخة 3891/3895
لتصحيح قرار هيئة الجزاء الثانية وتصديق القرارات الصادرة بحق المدان 

 (.ر)المحكوم غيابيا 
 : القرار

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز   
 القرار التمييزي الصادرالواردة بوجد أن طلب  التصحيح انصب على الفقرة 

في  3891/  91/أحداث /ثانية / جزاء/ 1118من هيئة الجزاء الخاصة المرقم 
كمتها لتبليغ المدان المحكوم إعادة الدعوى إلى مح)المتضمنة  3891/ 8/  31
من القانون اصوال المحاكمات الجزائية ثم  311غيابيا وفقا لحكم المادة  عليه

يز ألجراء التدقيقات التمييزية بشأن القرارات الصادرة أعادتها إلى محكمة التمي
ولدى عطف النظر على أحكام قانون رعاية ( .. ر)غيابيا بحق المدان 

وجد أنها استهدفت الحد من جنوح األحداث  3891لسنة  16األحداث رقم 
وشمولهم بالرعاية وفق نظام متكامل يستند إلى أسس عملية وتربوية لهذا أورد  

مما يتالءم  لمحاكمة الحدث وفرض التدبير عليه إحكاما خاصة القانون
لذلك لم يرد في أحكام قانون . والسياسة الجنائية الخاصة بجنوح اإلحداث 

 -رعاية األحداث مايجيز أجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث وحضوره 
انون ا عداها لم يجز القموفي منه 58الة التي نصت عليها المادة باستثناء الح

تصبح القرارات الصادرة في الدعوى بحق  وعليه. محاكمة الحدث غيابيا 
غير صحيحة و مخالفة لحكم ( ر)غيابيا  المتهم الحدث الغائب المحكوم عليه

من قانون  369من المادة ( ب )واستنادا إلى الشق الثاني من الفقرة . القانون
وتصحيح القرار اصوال المحاكمات الجزائية قرر قبول طلب التصحيح  

جزئيا  891/ 8/ 31في  3891/ 3891/جزاء ثانية / 1118التمييزي المرقم 
وإعادة  هكافة القرارات الصادرة بحق فقط ونقض( ر)ها يخص المتهم الحدث في

ته كمة الحدث المذكور بمواجهاأوراق الدعوى إلى محكمة األحداث ألجراء مح
وصدر القرار باالتفاق في . ة ار القرارات المقتضيحين القبض عليه ثم إصد

31 /3 /3895 . 
 
 

 
 



 

 

 .3883/موسعة ثانية /  33: رقم القرار 

  .3883/  5/ 35: تاريخ القرار 
 . محكمة تمييز العراق : ة االصدار جه

ن المتحصل في القضية تبعث على القناعة  بأن ئأذا كانت األدلة والقرا: المبدأ 
/  111بق وأحكام المادة جريمة السرقة قد حصلت ليال مما ينط

رابعا من قانون العقوبات المعدلة  بقرار مجلس قيادة الثورة 
وفرض  -الحدث  -فتعين إدانة المتهم  3891لسنة  3613المرقم 

 . التدبير المناسب بحقه وفق ذلك 

 
 : القرار 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز 
ج / 53وبعدد   3881/  31/ 11مة أحداث كربالء قررت بتاريخ وجد أن محك

ار على رأوال عقوبات واإلص/  111وفق المادة  (أ)إدانة المتهم 3881/
قد حصل نهارا وفرض التدبير و( ـه ) سرقة دار المشتكية هالسابق بأن قرارها 

ولدى عطف النظر على قرار   3881 - 5 -33الصادر منها سابقا في 
وجد أنها قد أخطأت في تطبق القانون تطبيقا صحيحا ولم تتبع  ما  المحكمة

 3881/ 9/ 36في  3881/أحداث /  3113ورد في القرار التمييزي المرقم 
 (ـه ) ودون إن تالحظ أن القرار قد نقض وأصبح معدوما هذا إلى أن المشتكية

سرقة حصلت بان ال 98/  3/ 11قد ذكرت في إفادتها  أمام القائم بالتحقيق في 
مساء حيث استغل السارق ذهابها إلى الشارع العام ورجوعها في نفس الليلة 

 5/  33وأكدت حصول السرقة ليال أمام محكمة األحداث في أفادتها المؤرخة 
 راجعها في الساعة العاشرة ليال( أ)ذكرت بأن المتهم . (أ )وأن الشاهدة  81/

أمام القائم بالتحقيق عند القبض ها المسروقات وأن المتهم اعترف يووضع لد
وأنكر  81/  5/  33ارتكب السرقة صباحا ثم عاد إمام المحكمة في  هعليه أن

ودخل دار المشتكية ألنه كسر الشباك الزجاجي  هارتكاب السرقة وذكر أن
حصلة في القضية ترض المبيت  في الدار لذا فان األدلة والقرائن المغيعرفها ل

ارتكب جريمة سرقة دار  (أ)الطمئنان بأن المتهم  تبعث على القناعة وا
رابعا عقوبات المعدلة /  111ليال مما تنطبق وأحكام المادة  ( ـه ) المشتكية

أ /  38لذا واستنادا ألحكام المادة  3891لسنة  3613بقرار مجلس قيادة الثورة 
من األصول الجزائية قررت الهيئة  الموسعة لمحكمة التمييز نقض كافة 

رارات محكمة األحداث لمخالفتها للقانون وإعادة األوراق إلى محكمتها بغية ق
ناسب بحقه مأجراء محاكمة المتهم وإصدار القرار بإدانته وفرض التدبير ال

ويترك ، وفق ذلك على أن تبقى الغرامة المدفوعة أمانة لدى المحكمة للنتيجة 



 

 

وصدر القرار . سبة للمحكمة أمر إحضار المتهم بإحدى طرق الحضور المنا
 .م  3883/  5/ 35الموافق  الهجري 3133/ ذي القعدة /  3كثرية في باال

 

 .3881/االحداث/هيئة الجزاء/8: رقم القرار
 .35/1/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

عة للتمييز احكام دعاوي الجنح الصادرة من محاكم االحداث غير خاض: أالمبد
 .التلقائي 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييزاقليم كوردستان بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية  35/1/3881
االعضاء السادة ابراهيم علي الشيخ وجالل زيور عمر وأحمدصالح قاسم 

ار وكمال عارف حكمت المأذونين بالقضاء وباسم الشعب واصدرت القر
 -:االتي

وفي الدعوى  31/8/3883قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ 
انون قمن  116/13وفق المادة ( ص)تجريم الحدث  3883/ج/36المرقمة 
وحكمت عليه بغرامة قدرها ثالثين ديناراً وحيث سبق توقيفه من  العقوبات

ند أجل هذه الجريمة أربعة عشر يوماً وحيث يجب أن ينقص من الغرامة ع
التنفيذ نصف دينار عن كل يوم من أيام التوقيف لذا قررت الزامه بدفع ثالثة و 
عشرين ديناراً فقط وعند عدم الدفع يستحصل منه تنفيذاً وفق أحكام قانون 

من قانون رعاية االحداث والمادتين  91و19التنفيذ استدالالً بالمادتين 
لدرنفيس بعد اكتساب من االصول الجزائية واتالف االسبانة وا 388و389

القرار الدرجة القطعية وتقدير اتعاب محاماة الوكيل المنتدب بعشرين ديناراً 
 .تدفع الى المحامي السيد طه احمد بابان من خزينة الدولة 

وارسلت المحكمة المذكورة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة على 
عليها وطلب المدعي  الجراء التدقيقات التميزية 3883/ج/36كتابها المرقم 

العام تصديق القرارات الصادرة في الدعوى ووضعت القضية موضع التدقيق 
 .والمذاكرة

لدى التدقيق والمداولة حيث ان محكمة االحداث ترسل اضبارة  :القرار 
الدعوى التي اصدرت فيها حكماً في جناية الى محكمة التمييز الجراء 

من  13قتضيات الفقرة االولى من المادة التدقيقات التمييزية عليها طبقاً لم
محكومة بنص المادة ( ص)قانون رعاية االحداث وحيث ان جريمة الحدث 

يز التلقائي لذا يوهي جنحة وغير خاضعة للتم انون العقوباتمن ق 116/13



 

 

التنويه لمراعاة  ىقرر عدم النظر فيها واعادة الدعوى الى محكمتها واقتض
 .35/1/3881ر باالتفاق في ذلك مستقبالً وصدر القرا

 

 .3881/االحداث/هيئة جزاء/1: رقم القرار
 .39/1/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اقرار الجانح في مرحلة التحقيق والمحاكمة والمؤيدة بشهادة المشتكي : المبدء
 .تكفي لالدانة 

 
 39/1/3881اقليم كوردستان بتاريخ تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية السادة الحكام بايز 
عبدهللا و ابراهيم علي الشيخ وكمال عارف حكمت و احمد صالح قاسم 

 -:القرار االتي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت
: له العام المحاميوكي( خ)والية على ولده القاصر  (خ ش خ)/ الممييز

 ( .ن أ ن) السيد
 .الحق العام/ المميز عليه

وفي  31/33/3883تقررت محكمة احداث أربيل بتاريخ  -:القرار
 113/3/3وفق المادة  (ش . خ.خ)ادانة الجانح  883/ج/13الدعوى المرقمة 

( م)و ( ف)مع كل من  33/33/883الشتراكه بتأريخ   انون العقوباتمن ق
نينوى العائدة للمشتكي /  13319هما في سرقة السيارة المرقمة المفرقة قضيت

كان مسلحاً  العام بين عقرة وسوسنة وأثناء عملية السلب في الطريق( أ)
وحكمت عليه بأيداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة ست سنوات وفق مادة 

واحتساب ثانياً من قانون رعاية االحداث /18اوالً و/11االدانة وبداللة المادتين 
ولعدم قناعة وكيل  3/33/3883لغاية  33/33/3883مدة موقوفيته من 

المحكوم بالحكم المذكور ميزه لدى هذه المحكمة بالئحته التمييزية المؤرخة 
طالباً فيها نقض القرار و تبديل المادة القانونية وجعلها المادة  39/3/3881

لدعوى الى هذه المحكمة عقوبات وارسلت ا 113عقوبات بدالً من المادة  153

الجراء  36/3/3881المؤرخ و 3883/ج/13بكتاب محكمة االحداث المرقم 
التدقيقات التميزية وطلبت رئاسة االدعاء العام تصديق القرارات الصادرة 

 .ها للقانون وعليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولةتلموافق
لقرارات التي اصدرتها لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة ا: القرار 

من  11أحداث أربيل عدا االستدالل بالفقرة االولى اوالً من المادة  محكمة
قانون رعاية االحداث صحيحة وموافقة للقانون بعد أن اعتمدت االدلة الكافية 

( خ)التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وهي اقرار الجانح المدان 



 

 

ي التحقيق والمحكمة والمؤيدة بشهادة المشتكي أمام القائم بالتحقيق وقاض
ا قد ممع المفرقة قضيته 33/33/883وظروف الدعوى ومالبساتها أنه بتاريخ 

نينوى وفي الطريق العام وكان / 13319 سلب من المشتكي سيارته المرقمة
مسلحاً لذا قرر تصديق قرار االدانة وتصديق قرار التدبير تعدياًل باالستدالل 

أوالً منه  11/3ثانياً من قانون رعاية االحداث بدالً من المادة / 11بالمادة 
 .39/1/3881وصدر القرار باالتفاق في

 
 

 .3881/االحداث/الهيئة الجزائية/381: رقم القرار
 .35/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

قيق وبحضور نائب المدعي العام وشهادات اقرار المتهم أمام حاكم التح: المبدأ
 .الشهود والقرائن المتحصلة في القضية تكفي لالدانة 

 
تشكككككلت الهيئككككة الجزائيككككة لمحكمككككة تمييككككز اقلككككيم كوردسككككتان بتككككأريخ 

وعضككوية ( محمككد صككالح سككعيد)برئاسككة نائككب الككرئيس السككيد  (35/33/3881)
الشكيخ واحمكد صكالح قاسكم  بكايز عبكدهللا ابكراهيم وابكراهيم علكي) الحككام السكادة 

 -:المأذونين بالقضاءبأسم الشعب وأصدرت القرار االتي(وكمال عارف حكمت
وفي الدعوى ( 33/3883/بتأريخ) قررت محكمة أحداث أربيل 

/ 111)وفق المادة( م)الغاء التهمة الموجه الى المتهم ( 883/ج/16)المرقمة
واالفراج عنه استناداً  (وبات انون العقثانياً ورابعاً وثامناً وحادي عشر من ق

وارسلت المحكمة المذكورة . ج من االصول الجزائية /393الى احكام المادة 
وطلب . الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة الجراء التدقيقات التمييزية عليها

المدعي العام نقض القرار لمخالفته للقانون العتراف المتهم الصريح بالجريمة 
. يق المعزز بشهادات الشهود ومحاضر الكشوف والقرائنأمام حاكم التحق

 .ووضعت القضية موضع التدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق والمحاكمة  لدى التدقيق والمداولة :القرار

لصادر من محكمة االحداث القاضي وظروف القضية ومالبساتها ان القرار ا
عنه جاء مخالفاً للقانون الن  واالفراج( م)لغاء التهمة المسندة الى المتهم با

الثابت من وقائع القضية و شهادات الشهود واقرار المتهم أمام حاكم التحقيق 
وبحضور نائب المدعي العام والقرائن المتحصلة في القضية قيام المتهم 

من مقر محكمة استئناف ( ست االت طابعة)وباالشتراك مع آخرين بسرقة 
الدوام الرسمي لذا قرر نقض القرار المذكور بعد ( 9/1/3883)أربيل بتأريخ 

واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء محاكمة المتهم مجدداً وادانته وفق المادة 



 

 

العقابية المنطبقة على عمله وتحديد التدبير الالزم بحقه بمقتضاها وصدر 
 (.35/33/3881)القرار باالتفاق في 

 



 

 

 

 .3881/احداث/هيئة جزائية/365: رقم القرار

 .1/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

ليس لمحكمة االحداث حسم الدعوى قبل تقديم مكتب دراسة الشخصية : المبدأ
 .تقريره النهائي بما يرى اتخاذه بشأن الحدث 

 
تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية ( محمد صالح سعيد)ة نائب الرئيس السيد  برئاس( 1/33/3881)
ابراهيم علي الشيخ و بايز عبدهللا ابراهيم و كمال عارف )السادة الحكام 

المأذونين بالقضاء وبأسم الشعب و اصدرت القرار ( حكمت و احمدصالح قاسم
 -:اآلتي

وفي ( 3/3/3881)قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ / القرار
وفق ( ا)الغاء التهمة الموجه الى المتهم ( 3881/ج/39)رقمة الدعوى الم

( 3/8/3893)في ( 3311)عقوبات المعدلة بالقرارالمرقم ( ثالثاً /111)المادة 
جهاز )لعدم ثبوت قيامه باالتفاق واالشتراك مع اشخاص اخرين بسرقة 

تلفزيون من نوع سانيو وجهاز فيديو ومسجل من نوع كراون مع راديو 
في محلة ( ك)كهربائية وأشياء بيتية اخرى من دار المشتكي وماكنة 

واالفراج عنه والغاء الكفالة ( 31/1/3881) في السليمانية ليلة ( بختياري)
من االصول وارسلت الدعوى الى هذه ( ج/393)المأخوذة منه وفق المادة 

رار يزية عليها وطلب المدعي العام تصديق القيالمحكمة الجراء التدقيقات التم
 :الصادر وعليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة

حدث وان ( ا) وجد ان المتهم المفرج عنه  لدى التدقيق والمداولة :القرار
المحكمة لم تقرر ارساله الى مكتب دراسة الشخصية فكان على المحكمة قبل 

من قانون رعاية االحداث ( 63و53)اصدارها القرار مراعاة احكام المادتين 
اية ادلة أو قرينة  كر الجريمة المسندة اليه ولم ينهضوحيث ان المتهم قد أن

ضده لذا قرر تصديق القرار الصادر باالفراج عنه من حيث النتيجة وصدر 
 (.1/33/3881)القرار باالتفاق في 

 
 

 
 

 .3881/أحداث/هيئة جزائية /361: رقم القرار
 .6/33/3881: تاريخ القرار



 

 

 .تمييز اقليم كوردستان العراق محكمة: جهة االصدار
ليس لمحكمة االحداث حسم الدعوى قبل تقديم مكتب دراسة الشخصية  : المبدأ

 . تقريره النهائي بما يرى اتخاذه بشأن الحدث 

 
تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

ة وعضوية الساد( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس ( 6/33/3881)
ابراهيم علي الشيخ وجالل زيور عمر و كمال عارف حكمت واحمد )الحكام 

 -:المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار االتي( صالح قاسم
وفي ( 9/8/3881)قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ / القرار

وفق المادة ( ر)تجريم المتهم الحدث ( 3881/ج/331)الدعوى المرقمة 

المفرقة )الشتراك المتهم مع شخص آخر ( عقوبات11/19/18/ياً ثان/111)
في سرقة طقم بستن كامل للسيارات من ( 31/3/3881)وذلك في يوم ( قضيته

وحكمت عليه ( سركاريز في السليمانية)الواقع في محلة ( م)دكان المشتكي 
وحيث سبق توقيفه من أجل هذه الجريمة مدة ( مائتا دينار)بغرامة قدرها 

( نصف دينار)يجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ مبلغ ( بعة عشر يوماً س)
مائة وواحد ) عن كل يوم من أيام التوقيف لذا قرر الزامه بدفع مبلغ قدره 

وعند عدم الدفع يستحصل منه تنفيذاً وفق ( وتسعين ديناراً وخمسمائة فلساً 
بداللة ( عقوبات/نياً ثا/111)بأحكام المادة  أحكام قانون التنفيذ وذلك عمال

من ( 389/388)من قانون رعاية االحداث والمادتين ( 91و19)المادتين 
وارسلت الدعوى الى هذه المحكمة الجراء التدقيقات . االصول الجزائية
ها الحكام القانون لالسباب لمخالفت لمدعي العام نقض القرار التميزية وطلب ا

 -:يق والمداولةة وعليه وضعت الدعوى موضع التدقالمبين
وفق ( ر)تبين ان قرار المحكمة بتجريم المتهم  :لدى التدقيق والمداولة

والحكم عليه بالغرامة فلم يكن ( عقوبات  11/19/18/ثانياً /111)المادة 
صحيحاً ومتفقاً مع احكام القانون نظراً ألن الحدث لم يتم ارساله الى مكتب 

يداً للحكم عليه على ضوء التقرير دراسة الشخصية الصدار التقرير بحقه تمه
من قانون رعاية االحداث فعليه قرر نقض ( 63و53)استناداً على المادتين 

كافة القرارات الصادرة واعادة الدعوى الى محكمتها الرسال المتهم الى مكتب 
التقرير وصدر القرار  الشخصية ومن ثم الحكم عليه على ضوءالدراسة 

 (.6/33/3881)باالتفاق في 
 

 .3881/احداث/ هيئة جزائية/363: رقم القرار
 .3/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار



 

 

ليس لمحكمة االحداث حسم الدعوى قبل تقديم مكتب دراسة الشخصية : المبدأ
 . تقريره النهائي بما يرى اتخاذه بشأن الحدث 

 
يز اقليم كوردستان بتأريخ تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمي

وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 3/33/3881)
ابراهيم علي الشيخ و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت ) السادة الحكام 

 -:المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي( و احمد صالح قاسم
وفي ( 3/8/3881)ة بتأريخ قررت محكمة احداث السليماني/ القرار

فق المادة و( س)تجريم المتهم ( 3881/ج/313)الدعوى المرقمة 
( 11/31/891)في ( 3613)عقوبات المعدلة بالقرار المرقم ( رابعاً /111)

بندقية كالشنكوف مع مخزن ( ) 31/6/883)لسرقته من دار المشتكي في ليلة 
ياً قدرها الفا دينار وسوار نقد"طلقة ومائة طلقة توكاريف ومبلغاً  15عتاد 
وفق ( سنة واحدة)وحكمت عليه بأيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة ( ذهب

من قانون ( اوالً /16)عقوبات والمادة ( 313/3)مادة التجريم وبداللة المادة 

لغاية ( 33/6/883)سب له موقوفيته اعتباراً من حرعاية االحداث على ان ي
ضى مدة االيداع في التوقيف لذا قرر اخالء سبيه وحيث انه ام( 13/8/3881)

من التوقيف ان لم يكن هناك مانع قانوني وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل 
بثالثين ديناراً  تدفع اليه من خزينة الدولة بعد (      )المنتدب المحامي السيد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت الدعوى الى هذه المحكمة الجراء 
لتدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام نقض القرارات الصادرة لمخافتها ا

 :  الحكام القانون وعليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة
وجد ان كافة القرارات الصادرة في الدعوى : لدى التدقيق والمداولة  

دعوى التستند على اساس قانوني سليم حيث ان المحكمة اصدرت حكمها في ال
قبل ارسال المتهم الحدث الى مكتب الدراسة الشخصية حسب منطوق المادة 

من قانون رعاية االحداث ولم تصدر تقرير بحقه  الن المحكمة ( اوالً /53)
تصدر حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب 

ر نقض يه قرلمن قانون رعاية االحداث فع( 63)الدراسة الشخصية وفق المادة
القرارات الصادرة واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء محاكمتها مجدداً على 

 (. 3/33/3881)ضوء ما تقدم وصدر القرار باالتفاق في 
 
 

 .3881/احداث/هيئة جزائية/363: رقم القرار
 .3/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار



 

 

حكمة االحداث حسم الدعوى قبل تقديم مكتب دراسة الشخصية ليس لم: المبدء 
 . تقريره النهائي بما يرى اتخاذه بشأن الحدث 

تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 
وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 3/33/3881)

ر و كمال عارف حكمت و ابراهيم علي الشيخ وجالل زيورعم)السادة الحكام 
 -:المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي( احمد صالح قاسم 

وفي ( 33/9/3881)قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ / القرار
وفق المادة (  ح)تجريم المتهم الحدث ( 3881/ج/61)الدعوى المرقمة 

سرقة راديو وكاميرا ب( 8/31/3883)عقوبات لقيامه بتأريخ ( اوالً /111)
في ( مندور اال) الواقعة في محلة ( م)ومواد اخرى من دار المشتكي 

وحيث سبق توقيفه من اجل ( مائة دينار)والحكم عليه بغرامة قدرها السليمانية 
وحيث يجب ان ينقص من الغرامة ( اربعة و عشرون يوماً ) هذه الجريمة مدة 

لتوقيف لذا قرر الزامه بدفع مبلغ عن كل يوم من ايام ا( نصف دينار)مبلغ 
، وعند عدم الدفع يستحصل منه تنفيذاً وفق (ثمانية و ثمانون ديناراً )قدره 

عقوبات بداللة ( اوالً /111)احكام قانون التنفيذ استناداً الى احكام المادة 
من ( 388و389)من قانون رعاية االحداث والمادتين ( 93و19)المادتين 

(       )اة للوكيل المنتدب المحامي السيددير اتعاب المحاماالصول الجزائية وتق
. بعشرين ديناراً تدفع اليه من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

وارسلت الدعوى الى هذه المحكمة الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب 
ضعت الدعوى ة وعليه وض القرارات الصادرة لالسباب المبينالمدعي العام نق

 -:موضع التدقيق والمداولة 
وجد ان كافة القرارات الصادرة التستندعلى : لدى التدقيق والمداولة

اساس قانوني سليم حيث ان المحكمة اصدرت حكمها في الدعوى قبل ارسال 
من ( اوالً /53)المتهم الحدث الى مكتب دراسة الشخصية حسب منطوق المادة 

صدر تقرير بحقه الن المحكمة تصدر حكمها في قانون رعاية االحداث ولم ي
الدعوى مراعية ظروف الحدث في ضوء تقرير مكتب الدراسة الشخصية وفق 

من قانون رعاية االحداث فعليه قرر نقض القرارات ( 63)المادة 
واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء المحاكمة مجدداً على ضوء ما ...الصادرة

 (. 3/33/3881)اق في تقدم و صدر القرار باالتف
 

 .3881/احداث/ هيئة جزائية /358: رقم القرار

 .13/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار



 

 

اقرار المتهم الصريح تحقيقا ومحاكمة والمؤيدة بشهادات المشتكي  :المبدء
 .والشاهد والمسندة بكشف الداللة تكفي لالدانة 

 
هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ تشكلت 

وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 13/9/3881)
ابراهيم علي الشيخ وجالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و )السادة الحكام 

 -:المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي ( احمد صالح قاسم 
وفي ( 13/9/3881)قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ / القرار 

وفق الفقرة الثانية من ( ا. م.س)ادانة المتهم ( 3881/ج/15)الدعوى المرقمة 
من المحل العائد ( االحذية النسائية)عقوبات لثبوت قيامه بسرقة ( 111)المادة 

لفتيان لمدة للمشتكي في سوق سيروان وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل ا
من قانون رعاية ( اوالً /11)وفق مادة االدانة وبداللة المادة ) ستة اشهر 

لغاية ( 39/6/3881) حسب له مدة موقوفيته من االحداث على ان ي
ولم تتطرق المحكمة للتعويض لتنازل المشتكي عنه وتقدير ( 11/9/3881)

تدفع ( بثالثين ديناراً ( )         )اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب المحامي السيد 
وارسلت الدعوى الى . بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيةاليه من خزينة الدولة 

هذه المحكمة الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام تصديق 
 :القرارات الصادرة وعليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة

ن الحادثة كما اظهرتها ظروفها ووقائعها تبين با  :لدى التدقيق والمداولة
الى ( 39/6/3881) قد توجه صباح يوم ( س)تكمن في ان المتهم الحدث 

دكان المشتكي الواقع في سوق سيروان في مدينة اربيل وبعد ان فتح باب 
الدكان دخل الى الدكان وسرق كمية من االحذية النسائية وذهب بها واخفى 

من االحذية المسروقة وان هذه الوقائع قد ( اجبست ازو)المسروقات وتصرف 
مؤيد بشهادات المشتكي تأيدت بأقرار المتهم الصريح تحقيقاً ومحاكمة وال

والمسند بمحضر كشف الداللة الجاري من قبل المحقق العدلي لذا ( م)والشاهد 
ان اعتمدت االدلة فأن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة احداث اربيل بعد 

هرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ولالسباب التي استندت ة التي اظالكافي
عليها صحيحة و موافقة للقانون لذا قرر تصديقها وصدر القرار باالتفاق في 

(13/31/3881 .) 
 

 .3881/االحداث/الهيئة الجزائية/353: رقم القرار

 .39/31/3881: تاريخ القرار
 .دستان العراقمحكمة تمييز اقليم كور: جهة االصدار



 

 

اذا كان مكان السرقة عرصة مسيجة غير مسكونة بعيدة عن دار :المبدأ
/  111)داره تنطبق عليه المادة المشتكي وليست من ملحقات 

 ( .من قانون العقوبات 3

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية ( لقادر سليم رشيد عبدا) برئاسة الرئيس السيد (  39/31/3881)
ابراهيم علي الشيخ ) -والحكام السادة( محمد صالح سعيد ) نائب الرئيس السيد 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب (وجالل زيورعمر و كمال عارف حكمت 
 :واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى المرقمة  8/9/3883قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ 

ع المعدلة بقرار .رابعاً من ق /111وفق المادة ( ا)ادانة المتهم  3883/ج/31
بداللة المادة  11/31/3891والمؤرخ في  3613مجلس قيادة الثورة المرقم 

ع وحكمت عليه .من ق 313/1ثانياً من قانون رعاية االحداث والمادة/11
من ( ثانياً /18)بأيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة سنتين استدالالً بالمادة 

نون رعاية االحداث على ان تحتسب له مدة موقوفيته وسكت القرار عن قا
التعويض لتنازل المشتكي عنه فقررت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم 

وبتأريخ (  3881/ االحداث/الهيئة الجزائية / 11) كوردستان بقرارها المرقم 
وى نقض القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الدع(  31/6/3881)

عد اجراء وب. لمحكمتها للسير بها وفق المنوال المشروح في القرار المذكور 
للقرار التمييزي قررت محكمة احداث اربيل بتاريخ  عااالمحاكمة مجدداً اتب

من ( 111)ادانة المتهم المذكور وفق الفقرة ثانياً من المادة ( 35/1/3881)
وحكمت عليه بايداعه  ثمن قانون رعاية االحدا 18بداللة المادة ( ع.ق)

مع احتساب مدة موقوفيته له من ( مدرسة الشباب البالغين لمدة ثالث سنوات
من ( اواًل وثانياً /11)بداللة المادتين ( 31/1/3881)لغاية ( 36/1/3883)

وارسلت . قانون رعاية االحداث وعدم الحكم بالتعويض لتنازل المشتكي عنه
ا الى هذه المحكمة في كتابها المرقم المحكمة المذكورة الدعوى وتفرعاته

الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب ( 1/9/3881)والمؤرخ ( 883/ج/31)
المدعي العام تصديق القرارات الصادرة في الدعوى بعد تبديل الوصف 

( ع.رابعاً من ق/111)الى ( ع.ق)من ( ثانياً /111)القانوني للفعل وجعله من 
- قيق والمذاكرةووضعت القضية موضع التد

 
حيث ان محكمة االحداث قد اصدرت          -:لدى التدقيق والمداولة

الهيئة /11)هذه المحكمة بعدد للقرارالصادرمن  قراراتها اتباعاً 



 

 

وبعد ان تبين لها من ( 31/6/3881)وبتاريخ  .(3881/االحداث/الجزائية

ان السرقة بأن مك( 35/1/3881)وقائع القضية وشهادة المشتكي المؤرخة 
عرصة مسيجة غير مسكونة بعيدة عن دار المشتكي وليست من ملحقات داره 
او دار غيره وعليه قرر تصديق القرارات الصادرة في الدعوى بأستثناء 
التدبير النه جاء شديداً فقرر تخفيضه الى االيداع في مدرسة الشباب البالغين 

ة التي أمضاها في االيداع لمدة سنتين على ان تحتسب له مدة موقوفيته والمد
له مذكرةعقوبة جديدة وصدر القرار باالتفاق في  سابقاً وعلى ان تنظم

(39/31/3881.) 
 

 .3881 /االحداث  /هيئة جزائية /  85: رقم القرار

 .33/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

لى المتهم وعدم نهوض أية أدلة أو قرينة انكار الجريمة المسندة ا :المبدء 
وشهادة المشتكي بان المتهم لم يكن مع المتهمين اسباب ، معتبرة

 .كافية اللغاء التهمة الموجه الى المتهم واالفراج عنه 
 

 33/9/3881شكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 
وية السادة ابراهيم علي برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعض

الشيخ وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت و احمدصالح قاسم المأذونين 
 -:بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

وفي  35/33/3883قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ / القرار 
دة وفق الما( ا)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  883/ ج / 13الدعوى المرقمة 

عقوبات لعدم ثبوت اشتراكه في حادثة سرقة مبلغ قدره سبعة عشر  113/3

في  طوخالنخارج قضبة ( م)الف وخمسمائة وخمسون ديناراً من المشتكي 

واالفراج عنه واخالء سبيله ان لم يكن هناك مانع قانوني  وينبنجقضاء 

سلت من االصول الجزائية وار.  ـه/ ج / 393وذلك عمالً بأحكام السادة 
زية عليها وطلبت رئاسة يالدعوى الى هذه المحكمة الجراء التدقيقات التمي

الحكام القانون وعليه وضعت الدعوى  تهاالدعاء العام تصديق القرار لموافق
 .موضع التدقيق والمداولة

 
وجد ان شخصين مسلحين قد تصديا للمشتكي  :ولدى التدقيق والمداولة

الن الحدودية وسلبا منه المبالغ النقدية في منطقة كوخ 36/1/3883بتاريخ 
اي دليل او قرينة معتبرة بأن المتهم  كانت بحوزته وحيث لم يكن هناك التي

اوضح بأن المتهم لم يكن وقد اشترك في حادثة سلب المشتكي نفسه  (ا) الحدث



 

 

مع المتهمين الذين قاما بسلبه وان المتهم انكر الجريمة المسندة اليه تحقيقاً 
مًة فعليه قرر تصديق القرار الصادر بألغاء التهمة الموجه اليه واالفراج ومحاك

 .33/9/3881عنه وصدر القرار باالتفاق في
 

 .3886/احداث/الهيئة الجزائية/16: رقم القرار
 .33/33/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

احل المحاكمة والمعززة بشهادة المشتكي اقرار المتهم في كافة مر :المبدأ
 .والمسندة  بكشف الداللة اسباب كافية ومقنعة الدانة المتهم 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 
وعضوية ( رشيد عبدالقادر سليم) برئاسة الرئيس السيد ( 33/33/3886)

بايز عبدهللا ابراهيم ) م السادة والحكا( محمد صالح سعيد)نائب الرئيس السيد 
المأذونين بالقضاء بأسم الشعب ( وجالل زيور عمر وعادل محمد عبدالرحمن 

 :واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى ( 38/1/3886)قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ

من ( 111/1)وفق احكام المادة ( ر) ادانة المتهم ( 3886/ج/58) المرقمة 
وحكمت عليه بمقتضاها ( 3891لسنة  3613)ر المرقم ع المعدلة بالقرا.ق

 ( 313/1)من قانون رعاية االحداث والمادة ( 18و 11/3)وبداللة المادتين 
ولم تنظر . سنة و ستة اشهر ع بأيداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة.من ق

وتقدير اجرة قدرها . المحكمة في تعويض المشتكية لتنازلها عن شكواها
تصرف له من خزينة االقليم (       )للمحامي المنتدب السيد  خمسون دينار

وارسلت محكمة احداث دهوك اضبارة . بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
في ( 3886/ج/58) الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

 وطلب المدعي العام تصديق. عليها يزيةيالجراء التدقيقات التم( 31/9/3886)
القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون ووضعت الدعوى موضع 

 .التدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف  :ولدى التدقيق والمداولة
بسرقة مضخة ماء من دار ( ر)قيام المتهم  -القضية ومن وقائع الدعوى

واعيدت ( 35/36/5/3885)في مجمع كسنزان وذلك في ليلة ( م)المشتكية 
اذ ان اقرار المتهم في كافة المراحل جاء . المضخة بعد ذلك الى المشتكية

صريحاً ومطابقاً لوقائع الحادث وعزز بشهادة المشتكية وبمحضر الكشف على 
محل الحادث ومخططه مما يصبح االقرار والحالة هذه كافياً ومقنعاً الدانة 

ع المعدلة .من ق( رابعاً /111)المتهم عن جريمة سرقة محكومة بنص المادة
هذا و حيث ان القرارات الصادرة من ( .  3891لسنة  3613) بالقرار المرقم 



 

 

وصدر . محكمة االحداث جاء صحيحة وموافقة للقانون عليه تقرر تصديقها
 ( . 33/33/3886)القرار باالتفاق في 

 

 .886/االحداث/الهيئة الجزائية/11: رقم القرار
 .3/31/886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اذا اتهم حدث بارتكاب اكثر من جريمة يضمها باب واحد من قانون :  المبدأ
العقوبات جازت محاكمته بدعوى واحدة والحكم عليه بالتدبير 

 .المقرر واالمر بتنفيذ التدبير االشد دون سواه 

 
تمييز اقليم كوردستان بتأريخ  تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم) برئاسة الرئيس السيد ( 3/31/886)
بايز عبدهللا ابراهيم ) والحكام السادة ( محمد صالح سعيد )الرئيس السيد 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب ( وجالل زيور عمر وعادل محمد عبدالرحمن 
 -:واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى (  6/9/3886)ت محكمة احداث السليمانية بتأريخ قرر
رابعاً / 111) وفق احكام المادة ( ا)تجريم المتهم (  3886/ج/11) المرقمة 

عن ( 11/31/3891في  3613)ع المعدلة بالقرار المرقم .من ق(  13/
وحكمت ( . ع)و( ج)جريمتي الشروع في سرقة مواد واثاث منزلية للمشتكين 

من قانون رعاية االحداث ( ثانياً /11) بمقتضاها واستدالالً بالمادة عليه 
وان المحكمة . خمس سنوات( 5)بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 

من قانون رعاية االحداث امرت بتنفيذ التدبير ( 61)واستناداً الى احكام المادة 
. يمة الثانيةالمفروض عن الجريمة االولى دون التدبير المفروض عن الجر

بمبلغ ثالثين ديناراً تدفع اليه )( وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد 
وارسلت محكمة احداث . من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

 11) المرقم  السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها

وطلب المدعي . ء التدقيقات التميزية عليهاالجرا(  38/9/886في (  885/ج/
العام تصديق القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون، ووضعت 

 -:الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
ومن تبين من سير التحقيق وظروف القضية  :ولدى التدقيق والمداولة

شروع في بال(  11/3/8/31/3885)في ليلة ( ا)قيام المتهم  -وقائع الدعوى
من الدار الكائنة في محلة ( ع)و (ج)سرقة مواد منزلية متنوعة تعود للمشتكين 

. يسكن كل منهما في طابق –سليمانية والتي تتكون من طابقين / كانيسكان
اذ ان اقرار المتهم في كافة . وضبطت االموال بحوزته قبل مغادرته للدار



 

 

عزز بشهادة المشتكين المراحل جاء صريحاً ومطابقاً لوقائع الحادث و
وبمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضري الضبط واالستالم 
هذا وحيث ان القرارات الصادرة في محكمة االحداث جاءت صحيحة وموافقة 

 (.3/31/3883/ر القرار باالتفاق في عليه تقرر تصديقها جميعاً وصد. للقانون



 

 

 

 .3886/احداث /الهيئة الجزائية /  11: رقم القرار

 .33/6/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اذا (111/1)تعتبر السرقة واقعة في محل مسكون ومنطبقة على المادة :المبدء 
كان دخول السارق الى الدار المسروق منها بطريقة غير 

 .مشروعة 
 

 33) ردستان بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كو   
وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد ) برئاسة نائب الرئيس السيد (  886/ 6/

بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل ) السادة 
  -:المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي ( محمد عبدالرحمن 

وفي الدعوى (  1/886/  31) ريخ قررت محكمة احداث السليمانية بتأ
( رابعاً  / 111) وفق احكام المادة ( ح)تجريم المتهم   886/ج/ 9)مرقمة ال

وحكمت عليه (  3891/ 31/ 11في  3613) ع المعدلة بالقرار المرقم .من ق

من قانون رعاية االحداث بأيداعه في ( ثانياً / 16) بمقتضاها استدالالً بالمادة 
 3)خمس سنوات واحتساب مدة موقوفيته من ( 5)صبيان لمدة مدرسة تأهيل ال

واالحتفاظ للمشتكية بحق المطالبة ( 3886/ 1/ 33لغاية  3885/ 33/
واشعار . بالتعويض لدى المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

شرطة كالر بأعادة المبلغ المضبوطة بحوزته الى المشتكية بعد اكتساب القرار 
لدرجة القطعية واشعار حاكم كالر بأجراء التحقيق من الجرائم المقر بها ا

وتقدير اتعاب المحاماة المحامي . المودع وارسال صورة من افادته اليه
بمبلغ خمسة وعشرون ديناراً تدفع اليه من الخزينة بعد ( )المنتدب السيد 

القرار )( السيد ميز وكيل المحكوم المحامي . اكتساب القرار الدرجة القطعية 
طالباً نقضه ( 3886/ 5/ 38) لمقدمة بتاريخ ا بموجب الالئحة التمييزية

انية اضبارة الدعوى لالسباب المبينة فيه وارسلت محكمة احداث السليم
 39والمؤرخ في  886/ ج/ 9) هذه المحكمة في كتابها المرقم  وتفرعاتها الى

وطلب المدعي العام تصديق  .الجراء التدقيقات التميزية عليها( 886/ 5/
وضعت الدعوى موضع . القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون

 . التدقيق والمذاكرة
وظروف تبين من سير التحقيق والمحاكمة  :ولدى التدقيق والمداولة

ومحضر الكشف على ( ل) و (ع)والشاهدين ( ح)القضية و شهادة المشتكية 
/  33/ 39) به ومحضر الضبط المؤرخ في  محل الحادث والمخطط الخاص

قيام  -الصريح في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة( ح)واقرار المتهم ( 885



 

 

المتهم المذكور بسرقة مبلغ نقدي و بساط وعدد من الشالئل الصوف من دار 

(  3885/ 33-31/ 31كالر في ليلة / ر باوةنوالمشتكية الكائنة في قضبة 

ة المشتكية والشاهدين ان المتهم لم يكن مسموحاً له وحيث تأيد من شهاد
بالدخول الى الدار في ليلة الحادث وانه دخل الى الدار خلسة دون علم ساكن 

( رابعاً / 111)لذا فأن قرار محكمة االحداث بتجريم المتهم وفق المادة . الدار
 جاء صحيحاً (  11/31/891في / 3613) ع المعدلة بالقرار المرقم . من ق

عليه تقرر تصديق . التدبير المفروض جاء مناسباً  وموافقاً للقانون  كما وأن
القرارين المذكورين وبقية القرارات االخرى الصادرة في الدعوى لموافقتها 

واشعار محكمة احداث السليمانية لتصحيح . للقانون ورد الطعن التمييزي 
درسة تأهيل الصبيان قرار التدبير المطبوع بجعل مدرسة تأهيل الفتيان م
القرارباالتفاق  وصدر. وتصحيح مذكرة االمر بالعقوبة على هذه الوجه ايضا  

 (. 6/3886/ 33) في 
 

 .3886/االحداث /الهيئة الجزائية / 11: رقم القرار
 .33/6/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

المكان الذي وقعت فيه السرقة وبحوزته المال  القبض على السارق في :المبدء
المسروق يجعل الجريمة المرتكبة شروعا بالسرقة ال سرقة تامة 

. 

   
 6/ 33) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ  

وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد ) برئاسة نائب الرئيس السيد (  3886/
 ابراهيم و جالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل بايز عبدهللا) السادة 

 -:المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار االتي( محمد عبدالرحمن 
وفي (  3886/  1/ 31) قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

) وفق احكام المادة ( أ)تجريم المتهم (  3886/ ج/ 31 )الدعوى المرقمة 

/ 8/ 3) –(  3311) المعدلة بالقرار المرقم ( ع . من ق( أ  -13/ثالثا  /  111
من قانون رعاية ( ثانياً / 11) وحكمت عليه بقتضاها وبداللة المادة (  3883

سنوات واحتساب مدة موقوفيته ( 5)االحداث بأيداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 
سنة ( 39) وحيث انه اكمل(  3885/ 33/ 33) لغاية (  3885/ 31/  8) من 

من قانون ( ثانياً /  18) من العمر عند صدور الحكم وعمالً بحكم المادة 
رعاية االحداث قررت المحكمة  بايداعه في مدرسة الشباب البالغين وتقدير 

مبلغ خمسة وعشرون ديناراً (      )اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد 



 

 

ولعدم قناعة ، لدرجة القطعيةتدفع اليه من الخزينة بعد اكتساب القرار ا
المحكوم بالقرار طعن فيه تميزاً بموجب الالئحة التمييزية المقدمة بتأريخ 

طالباً نقضه لالسباب المبينة فيه وارسلت محكمة احداث  3883/ 33/5
/ 31) السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى المحكمة في كتابها المرقم 

الجراء التدقيقات التمييزية عليها (  3886 / 5/ 1) والمؤرخ في (  886/ج
وطلب المدعي العام نقض القرارات الصادرة لالسباب المبينة في مطالعته 

 -:ورفعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق وظروف القضية  -:لدى التدقيق والمداولة  

لمخطط الخاص واقوال ممثل دائرة الكهرباء ومحضر الكشف محل الحادث وا
الصريح في ( أ)واقرار المتهم ( 885/ 31/ 8) به ومحضر الضبط المؤرخ 

قيام المتهم المذكور باالتفاق واالشتراك  –مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة 
بالشروع في سرقة مادة (  3885/ 31/ 9/ 1) مع شخصين آخرين في ليلة 

االبراج واالعمدة النحاس الموضوعة تحت الصبات الكونكريتية لحماية 

في السليمانية وقبل   جوةبكر ةرابةرين والكهربائية من الصواعق في منطقة 

نقل المادة المسروقة من نقطة الحادث قبض عليهم مما حال دون اتمام السرقة 
ن الكل ما تقدم وحيث ان الجريمة وقعت ليالً من قبل ثالثة اشخاص لذا ف

جاءت صحيحة وموافقة للقانون عليه القرارات الصادرة من محكمة االحداث 
 6/ 33يزي وصدر القرار باالتفاق في يقرر تصديقها ورفض الطعن التم

/3886 . 
 

 .3886/االحداث / الهيئة الجزائية / 15: رقم القرار
 .33/6/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

من ( 111/5)الت المشمولة بحكم المادة يعتبر المحل من ضمن المح :المبدأ
 .قانون العقوبات 

 
 6/ 33تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ     

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام السادة  3886/
بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت و عادل محمد 

 -:لرحمن الماذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت القرار االتيعبدا
وفي الدعوى  886/ 1/ 3قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ    
عقوبات  111/5وفق احكام المادة ( و)ادانة المتهم  3886/ج/ 33المرقمة 

وحكمت عليه بمقتضاها استدالاًل  3891لسن  3613المعدلة بالقرار المرقم 



 

 

موقوفيته من  واحتساب مدةمن قانون رعاية االحداث  11/3ة باحكام الماد

الحق بمراجعة  له(   أ ، أ) وللمشتكي 3/1/886ة لغاي 3885/ 3/ 8 تاريخ 
وتقدير . لدرجة القطعية المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم ا

خزينة تصرف من (  ن،ن،أ )خمسون ديناراً للمحامية المنتدبة  اجرة قدره
 (أ، أ، م) ميز المدعي بالحق المدني. االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

مطالباً نقضه  3886/ 1/ 3القرار بموجب الالئحة التمييزية المقدمة بتأريخ 
وارسلت محكمة احداث دهوك اضبارة الدعوى . لالسباب المبينة فيها

 5/ 3والمؤرخ في  3886/ج/33وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
وطلب المدعي العام نقض القرار . الجراء التدقيقات التمييزية عليها  3886/

 -:التدقيق والمذاكرة موضع لالسباب المبينة في مطالعته ووضعت الدعوى
تبين من وقائع الدعوى وسير التحقيق  :ولدى التدقيق والمداولة

بسرقة مواد كهربائية  1/9/33/3885في ليلة ( و)قيام المتهم  -والمحاكمة 
الواقعة في سوق زاخو وضبط بعد ذلك ( أ ،أ ،م) مختلفة من محل المشتكي

جهاز تلفزيون وآخر مسجل من المسروقات واعيد اليه وحيث ان اقرار المتهم 
في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة جاء صريحاً ومعززاً بشهادة المشتكي 

ر الكشف على محل الحادث والمخطط الخاص وبمحض ( ر)و  (م)والشاهدين 
به مما يجعله كافياً ومقنعاً لبناء قرار االدانة عليه لذا قرر تصديق قرار االدانة 

ثانياً من قانون رعاية االحداث والمادة /11تعديالً بحذف االستدالل بالمادة 

ع من القرار المذكور لعدم وجود مبرر لدرج ذلك فيه وتقرر .من ق 313/1
( بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان) يق قرار التدبير تعديال بأحالل جملة تصد

واحالل جملة ( بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان الجانحين)بدالً من جملة 
واستدالالً باحكام ) بدالً من ( عقوبات313/3واستدالالً باحكام المادة )

ن التمييزي وتصديق القرارات االخرى ورد الطع( عقوبات 313/1المادة
القرار باالتفاق او االكثرية  روحيث ينبغي االشارة في قرار االدانة حول اصدا

 6/ 33لذا اقتضى التنويه لمراعاة ذلك مستقبالً وصدر القرار باالتفاق في 
/3886 . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 .3886/االحداث/الهيئة الجزائية / 31: رقم القرار
 .31/1/886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

قيام المتهم ليال بسرقة مبلغ من النقود ومسدس مصنوع من النايلون  :المبدأ
من قانون ( 111/1)داخل دار المشتكي ينطبق على المادة 

 .العقوبات 

 
 1/ 31)تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ   

وعضوية السادة ( محمد صالح سعيد ) ئيس السيد برئاسة نائب الر( 3886/
وكمال عارف حكمت و ( بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر ) الحكام 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( عادل محمد عبدالرحمن 
 -:االتي

وفي الدعوى (  3/886/ 33)قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ 
من ( رابعاً / 111وفق احكام المادة ( م)انة المتهم اد( 3886/ج/31)المرقمة 

وحكمت عليه بمقتضاها ( 3891لسنة  3613)ع المعدلة بالقرار المرقم .ق

من قانون رعاية االحداث ( 18/3والمادة  11/3)وبداللة المادة 
عقوبات بايداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة سنتين  من قانون (313/1)والمادة

( 33/3/3886لغاية (  3885/ 31/ 31) ته للفترة من واحتساب موقوفي
واعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن 
االضرار التي لحقت به وتسليم المسدس لعبة االطفال الى المشتكي لقاء وصل 
يربط باالوراق بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت محكمة احداث 

) رة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم دهوك اضبا
يزية عليها يالجراء التدقيقات التم(  31/3/3886والمؤرخ في (  3886/ج/31
سباب ونقض قرار العقوبة لالوطلب المدعي العام تصديق قرار االدانة . 

 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق. المبينة في مطالعته
ع الدعوى وسير التحقيق ئتبين من وقا :لةولدى التدقيق والمداو

( 31/3885-36/31) في ليلة ( م)اكمة وظروف القضية قيام المتهم والمح
بسرقة مبلغ من النقود ومسدس مصنوع من النايلون مخصص للعب االطفال 

وقد تم ضبط مسدس النايلون بعد ذلك ( هـ)وذلك من داخل دار سكن المشتكي 
اقرار المتهم امام التحقيق و حاكم التحقيق في وقت وبحيث ان . في دار المتهم

قريب من الحادث والمخطط الخاص به وبمحضر ضبط مسدس النايلون 



 

 

مما تصبح معه االدلة المتوفرة بحق المتهم كافية ( 31/31/3885)المؤرخ 
عليه فأن القرارات الصادرة في الدعوى جاءت صحيحه و موافقة . ومقنعة

قها عدا قرار احتساب الموقوفية فقد تقرر تصديقه تعديالً للقانون لذا تقرر تصدي
بدالً من الفترة  3/3886/ 31ولغاية  31/31/3885)وذلك بجعله للفترة من 

واعادة الدعوى الى محكمتها لتصبح (  33/3/3886ولغاية  3885/ 31/ 31
وصدر . على ضوء هذا القرار العقوبة المنظمة بحق المحكوم مذكرة امر ب

 (.31/1/3886)باالتفاق في  القرار
 
 
 
 
 
 

 .3886/االحداث /الهيئة الجزائية /  31: رقم القرار
 .31/1/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

( 111/1)تعتبر السرقة واقعة في محل مسكون ومنطبقة على المادة : المبدأ
ر المسروق منها بطريقة عقوبات اذا كان دخول السارق الى الدا

 .غير مشروعة 

 
 1/ 31بتأريخ  تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان  

وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد )برئاسة نائب الرئيس السيد  3886/
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيوةر عمر و كمال عارف حكمت و ) السادة  

 -:م الشعب واصدرت القرار اآلتيبأس( عادل محمد عبدالرحمن 
وفي (  3885/ 33/  36) قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

 / 111)وفق المادة ( ا)م المتهم تجري(  3885/ج / 11) الدعوى المرقمة 

وبداللة (  891/ 31/  11في 3613)ع المعدلة بالقرار المرقم .من ق( رابعاً 
ع وذلك عن التهمتين الموجهتين .من ق( 18و  19و  11)مواد االشتراك 

والثانية عن ( ع)مع اطار ليالً من دار المشتكي  اليه، االولى عن سرقة  ويل
وحكمت عليه بمقتضاها عن (  ظ) سرقة زوج حذاء ليالً من دار المشتكي 

خمس سنوات ( 5)الجريمة االولى بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 
وعن ( 3885/ 35/33لغاية  3885/ 6/ 35) واحتساب مدة موقوفيته من 

ولكون .  سنوات( 5)الجريمة الثانية بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 
الجريمتين الواردتين اعاله يضمها باب واحد من قانون العقوبات وعماًل 



 

 

من قانون رعاية االحداث قررت تنفيذ التدبير المفروض ( 61)باحكام المادة 
ون التدبير الوارد عن الجريمة الثانية وتقدير اتعاب عن الجريمة االولى د

بمبلغ قدره خمسة وعشرون ( ك،ط،م)المحاماة للوكيل المنتدب المحامي السيد 
وارسلت  .ديناراً تدفع اليه من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية

في  ضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمةمحكمة احداث السليمانية ا
الجراء التدقيقات (  3/3886/ 35والمؤرخ في  3885/ج / 11)كتابها المرقم 

التمييزية عليها وطلب المدعي العام تصديق القرارات الصادرة في الدعوى 
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق. لموافقتها للقانون

تبين من وقائع الدعوى وسير التحقيق  :ولدى التدقيق والمداولة
( 3885)في ذات ليلة خالل شهر حزيران عام ( ا)يام المتهم ق –والمحاكمة 

يارة مع اطارها من دار باالتفاق واالشتراك مع شخص آخر بسرقة ويل س
وكذلك قيامه في ليلة . الواقعة في محلة شارواني في السليمانية ( ع)المشتكي 

وباالتفاق واالشتراك مع شخص آخر ايضاً بسرقة زوج ( 6/3885/ 35/ 31)
. الواقعة في محلة شيخ محي الدين في السليمانية ( ظ)ء من دار المشتكي حذا

وحيث ان اقرار المتهم ورد بشكل صريح ومطابق لوقائع الحادث ومعزز 
ضري الكشف على محل الحادث بشهادة المشتكي وبمحضر كشف الداللة ومح

لذا فأن القرارات الصادرة من محكمة االحداث . وبمحضر الضبط  ومخططه
ر لما اشتملت عليها من االسباب وموافقاً للقانون بالنظاء جميعها صحيحاً ج

 (.  3886/  1/ 31)وصدر القرار باالتفاق في . وتقرر تصديقها 
 



 

 

 

 .3886/احداث /الهيئة الجزائية /  33: رقم القرار

 .33/1/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

السرقة تمت ليال وفوق سطح دار المشتكي لذلك فان الفعل المسند الى : المبدأ
( 111/3)وليس المادة ( 111/1)المتهمين محكوم بنص المادة 

 .عقوبات 

 
/  1/ 33)تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة اقليم كوردستان بتاريخ   
وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 3886

بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و ) ادة الس
المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( عادل محمد عبدالرحمن 

 -:اآلتي
وفي ( 3885/  33/ 31) قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

 وفق احكام( ك )و( س)تجريم المتهمين (  3881/ ج / 81)الدعوى المرقمة 
منه (  18و 19و 11)ع وبداللة مواد االشتراك .من ق( اوالً / 111)المادة 

من قانون ( اوالً / 11)بمقتضاها وبداللة المادة ( س)وحكمت على الجانح 
رعاية االحداث بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة واحتساب مدة 

 33/3885/ 5منو5/3881/  33لغاية  3881/ 3/ 1)ن موقوفيته للفترة م
بمقتضى المادة ( ك) كما وحكمت على الجانح (.  3885 33/ 36ولغاية 

من قانون رعاية ( ب  –أوالً /  16)اعاله ايضاً واستدالالً بأحكام المادة 
رسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة واحتساب مدة موقوفيته داالحداث بايداعه بم

 36لغاية  3885 33/ 8ومن 3881/ 5/ 33ولغاية 3881/ 3/ 1) للفترة من 
( أ،أ،ص  )المحاماة للمحامي المنتدب السيد وتقدير اتعاب (  3885/ 33/

بمبلغ قدره خمسة وعشرون ديناراً تدفع اليه من خزينة الدولة بعد اكتساب 
وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى . القرار الدرجة القطعية 

والمؤرخ في (  3881/ج/ 81)كتابها المرقم  وتفرعاتها الى هذه المحكمة في
وطلب المدعي العام . الجراء التدقيقات التمييزية عليها ( 3886/ 3/  1

ووضعت الدعوى موضع . تصديق القرارات الصادرة لموافقتها للقانون 
 .التدقيق

تبين من سير التحقيق وظروف القضية  :ولدى التدقيق والمداولة
ضر الكشف على محل الحادث والمخطط الخاص ومح( ك) وشهادة المشتكي 

قيام  –الصريح امام المحقق و حاكم التحقيق ( ك) و( س)به واقرار المتهمين 
بسرقة للسلك الكهرباء العائد (  3881/ 3-3/1)المتهمين المذكورين في ليلة 



 

 

سليمانية /  ةكاريزة وشكالى المشتكي الممتد من سطح داره الواقعة في محلة 

العامود الرئيسي القريب من الدار وحيث ان الثابت من وقائع  الى موضع
الدعوى ان السلك المسروق يعود الى المشتكي وان السرقة تمت لياًل كما وان 

نعت ايضاً بذلك حسبما يظهر جلياً من حيثيات قرارها تمحكمة الموضوع اق
لى لكل ما تقدم فأن الفعل المسند ا. ووضعت ايضاً فوق سطح دار المشتكي

) بداللة المواد  من قانون العقوبات( رابعاً  /111بنص المادة المتهمين محكوم 
(  3891/ 31/ 11في  3613) منه المعدلة بالقرار المرقم (  18و  19و  11

لذا تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها 
وصدر القرار  ر القرارفق ما تقدم ومن ثم اصداالجراء محاكمة المتهمين و

 (.  3886/ 1/ 33) باالتفاق في 
 

 .3886/ الهيئة الجزائية احداث /  31: رقم القرار
 .31/1/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

يدخل ضمن  قرارات محكمة االحداث في المواد الجنحيةتمييز :المبدأ
 .بصفتها التمييزيةحكمة االستئناف اختصاص م

   
/  1/  31)تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد ) برئاسة نائب الرئيس السيد(  3886
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و ) السادة 

باسم الشعب واصدرت القرار  المأذونين بالقضاء( عادل محمد عبدالرحمن 
  -:اآلتي

وفي (  3885/  31/  33) قررت محكمة أحداث دهوك بتأريخ   
( و) ء التهمة الموجه الى المتهمة الغا(  3885/ ج /  51) الدعوى المرقمة 

 393) عقوبات واالفراج عنها استناداً الى أحكام المادة (  116) وفق المادة 
بالقرار المذكور ( ك) ولعدم قناعة المشتكية . ائيةمن قانون االصول الجز( ج /

طالبة نقضه (  3885/ 31/  33) طعنت فيها تمييزاً بالئحتها المقدمة بتأريخ 
وارسلت محكمة احداث دهوك اضبارة الدعوى . لالسباب المبينة فيها

والمؤرخ في (  3885 /ج/ 51) وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
وطلب المدعي العام تصديق القرار الصادر لموافقته ( 3885/  3/ 33) 

 . للقانون ووضعت الدعوى قيد التدقيق
وجد أن الطعن التمييزي ينص على القرار  :ولدى التدقيق والمداولة

عقوبات والتي هي ضمن دعاوي الجنح لذا فأن  –(  116)الصادر وفق المادة 



 

 

اص محكمة استئناف منطقة اربيل النظر في التمييز الواقع يدخل ضمن اختص
بصفتها التمييزية عليه تقرر احالة الالئحة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى 

. حسب االختصاص بصفتها التمييزية محكمة استئناف منطقة اربيل للنظر فيها
 ( . 3886/ 1/  31) وصدر القرار باالتفاق في 

 

 .3886/االحداث/الهيئة الجزائية/33: رقم القرار

 .36/3/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

شهادة المشتكي وشهود االثبات ومحضر الكشف على محل الحادث :  المبدأ
واقوال المتهم نفسه في ادوار التحقيق والمحاكمة تعتبر دليال كافيا 

 .لالدانة 

 
 36كوردستان بتأريخ  تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم  

برئاسة نائب الرئيس السيد محمدصالح سعيد و عضوية الحكام السادة  3/886/
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و عادل محمد 

 -:المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار االتي–عبدالرحمن 
وفي الدعوى  3/3886/ 31قررت محكمة أحداث اربيل بتاريخ    
ثالثاً و رابعاً من / 111وفق المادة ( ي)ادانة المتهم  3885/ج/31المرقمة 

 في والمؤرخين 3311و 3613بالقرارين المرقمين  قانون العقوبات المعدلة
ع كما قررت .من ق 18و19و 11بداللة المواد  3/8/893و 11/31/891

و  13العقوبات بداللة المواد  ثالثاً ورابعاً من قانون/ 111ادانته وفق المادة 
والمؤرخين  3311و3613من المعدل بالقرارين المرقمين  18و 19و   11
وحكمت عليه عن التهمة االولى استدالالً بالمادة  3/8/3893و11/31/891في
ثانياً من قانون رعاية االحداث بايداعه بمدرسة الشباب البالغين لمدة ست / 11

ثانياً من قانون /11همة الثانية استدالالً بالمادة وحكمت عليه عن الت. سنوات 
رعاية االحداث في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس سنوات وقررت تنفيذ 
التدبير الوارد بالنسبة الى التهمة االولى بحقه فقط باعتباره التدبير االشد على 

 – 3886/  3/ 33لغاية  33/1/3881ان تحتسب له مدة موقوفيته اعتباراً من 
بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم ( ن ،م، ع) وقررت االحتفاظ للمشتكي

المدنية وقدرت اتعاب محاماة الوكيل المنتدب بخمسين ديناراً تدفع الى المحامي 

تدفع له من خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة ( ،ح،ح  ه )السيد 

عاتها الى هذه المحكمة في وقد ارسلت محكمة االحداث الدعوى وتفر. القطعية
الجراء التدقيقات  3/3886/ 31والمؤرخ 3885/ج/ 31كتابها المرقم 



 

 

يزية عليها وطلب المدعية العامة تصديق القرارات الصادرة في الدعوى يالتم
 .وضعت الدعوى موضع التدقيق. لموافقتها للقانون

ادة تبين من سير التحقيق والمحاكمة وشه :ولدى التدقيق والمداولة
وشهود القضية و محضر الكشف على محل الحادث  (ن،م،ع) المشتكي

نفسه في ادوار التحقيق والمحاكمة ( ي)والمخطط الخاص به واقوال المتهم 
ليالً وباالتفاق وباالشتراك مع آخرين  3881/ 1/ 38المختلفة قيامه بتأريخ 

في اربيل  بسرقة مواد منزلية من دار المشتكي الواقعة في محلة الجمهورية
ومن ثم التصرف بها بالبيع وتوزيع الثمن فيما بينهم وقيامه وبتأريخ 

قبل طلوع الشمس وباالتفاق واالشتراك مع آخرين بالشروع  33/1/881
بسرقة دار المشتكي المذكور اال ان حضور مفرزة من االسايش قد حال دون 

ان القرارات اتمام الجريمة وترك المسروقات في حديقة الدار وعليه وحيث 
الصادرة من محكمة احداث اربيل جاءت صحيحة و موافقة للقانون بالنظر لما 
اشتملت عليهما من االسباب لذا قرر تصديق قراري االدانة تعديالً بحذف 

ع وتصديق قراري التدبير تعديالً بحذف .من ق 18و19و11االستدالل بالمواد 
من  111ن المادة مرة الثالثة ع ألن الفق.من ق 18و19و11االستدالل بالمواد 

ع تستلزم تعدد الجناة و تصديق سائر القرارات االخرى وصدر القرار .ق
 .3886/ 3/ 36باالتفاق في 

 

  3886/االحداث /الهيئة الجزائية  /  9  :رقم القرار
 .6/3/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

، ل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا صالحا لالدانةعدم تحص:  المبدأ
 .فتلغى التهمة ويفرج عن المتهم 

 
 6) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتاريخ   

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم ) برئاسة الرئيس السيد (  3/3886/
لسادة جالل زيور عمرو كمال والحكام ا( محمد صالح سعيد ) الرئيس السيد 

الماذونين بالقضاء بأسم الشعب ( عارف حكمت و عادل محمد عبدالرحمن 
 -:واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى (  3885/  33/ 31) قررت محكمة أحداث اربيل بتاريخ 
وفق المادة ( م) الغاء التهمة الموجه الى المتهم (  3885/ ج/36) المرقمة 

ن العقوبات واالفراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه من قانو(  111/33
من االصول الجزائية وقد ( 393)من المادة ( ج)واستناداً الى احكام الفقرة 

ارسلت محكمة االحداث الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 



 

 

ة الجراء التدقيقات التمييزي(  3885/ 33/ 1والمؤرخ (  3885/ ج / 36) 
ووضعت . عليها وطلبت المدعية العامة تصديق القرار لموافقته للقانون

 . الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف  :ولدى التدقيق والمداولة

المخطط الخاص به القضية ومالبساتها و محضر الكشف على محل الحادث و
تدقيق والمحاكمة لعدم تحصل ادلة مقنعة في مختلف مراحل ال( م)وافادة المتهم 

/  8 ) و معتبرة يمكن أن تنهض سنداً صالحاً لالدانة تثبت قيام المتهم وبتأريخ
وباالشتراك مع غيره باخراج انابيب بالستيكية تعود الى مديرية (  3885/ 31

ماء ومجاري اربيل من تحت االرض قرب محلة باداوا في اربيل وسرقتها 
فر القصد الجنائي لديه وهو اختالس المال المنقول المملوك للغير لعدم ثبوت تو

بنية التملك والسيما ان المتهم عامل زراعي يعمل بأجرة شهرية لدى حائز 
وعليه وحيث ان القرار الصادر من . االرض المذكور وقام بالحفر بطلب منه 

 امحكمة أحداث اربيل القاضي بالغاء التهمة واالفراج عنه جاء صحيح
وموافقاً للقانون بالنظر لما اشتمل عليه من االسباب لذا قرر تصديقه وصدر  ًً

 (. 3/3886/ 6) القرار باالكثرية في 
 

 .3886/االحداث / الهيئة الجزائية /  1: رقم القرار
 .13/3/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

، نعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا صالحا لالدانةعدم تحصل ادلة مق:  المبدأ
 .فتلغى التهمة ويفرج عن المتهم 

   
 3/ 13) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم )برئاسة الرئيس السيد (  3886/
بايز عبدهللا ابراهيم و ) والحكام السادة ( محمد صالح سعيد ) الرئيس السيد 

المأذونين بالقضاء باسم الشعب ( جالل زيور عمر و عادل محمد عبدالرحمن 
 -:واصدرت القرار االتي

وفي (  3885/ 33/  31) قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ   
وفق ( ط) الغاء التهمة المسندة الى المتهم (  3885ج /  69 ) الدعوى المرقمة

والمؤرخ (  3311) من قانون العقوبات المعدلة بالقرار المرقم  ( 113)المادة 
ع واالفراج عنه .من ق(  18و  19و  11) بداللة المواد (  3893/ 8/ 3) 

من االصول ( ج / 393) والغاء الكفالة المأخوذة منه استناداً الى احكام المادة 
هذه المحكمة وقد ارسلت محكمة االحداث الدعوى وتفرعاتها الى . الجزائية 

الجراء (  3885 33/ 31) والمؤرخ (  3885/ ج /  69) في كتابها المرقم 



 

 

. التدقيقات التمييزية عليها وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون 
 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة

تبين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف  :ولدى التدقيق والمداولة
ية ومالبساتها عدم توفر اية أدلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سنداً القض

قة وباالتفاق واالشتراك مع اآلخرين بسر( ط) صالحاً لالدانة تثبت قيام المتهم 
بالمناطق  ده ر اير في طريق الموصل موزدرويثالث كارتونات من السك

عليه و ( ق)و ( ك) ين يالحدودية خارج المدن والقصبات والعائدة الى المشتك
حيث أن القرار الصادر من محكمة احداث السليمانية والقاضي بالغاء التهمة 
المسندة اليه واالفراج عنه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون بالنظر لما اشتمل عليه 
من االسباب لذا قرر تصديقه وكان ينبغي تحديد الفقرة المناسبة من المادة 

وصدر . اقتضى التنويه لمراعاة ذلك مستقباًل العقابية عند توجيه التهمة و
 (. 3886/ 3/  13) القرار باالتفاق في 



 

 

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 98: رقم القرار
 .35/31/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

ومحضر  لمشتكي ا معززا بشهادة ار المتهم في كافة المراحل اقر:  المبدأ 
كشف الداللة ومحضر الكشف الجاري على سيارة المشتكي مما 

من  116يصبح صالحاً لمساءلته عن سرقة محكومة بنص المادة 
 .ع .ق

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ   

كام برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الح 8/881/ 35
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881/ 31/ 9قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ   

ع، .من ق 116وفق أحكام المادة ( ع)ادانة المتهم  3881/ج/38المرقمة 
مت عليه بمقتضاها بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة وحك

حداث واحتساب مدة ثالثاً  من قانون رعاية اال/ 11أشهراستدالالً بالمادة 
ولم تحكم المحكمة بالتعويض  3881/ 31/ 1لغاية  3/1/3881موقوفيته من 

وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة . لتنازل المشتكي عن المطالبة به
 31في 3881/ ج/38لدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم ا
وطلب المدعي العام تصديق . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 3881/ 31/

 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . القرار لموافقته للقانون
ن تبين من سير التحقيق وظروف القضية وم :ولدى التدقيق والمداولة

( ك)بسرقة راديو مسجل من سيارة المشتكي ( ع)وقائع الدعوى قيام المتهم 
اربيل من نوع تويوتا بيك اب اثناء ماكانت واقفة في موقع /1511المرقمة 

حيث قام بقلع راديو مسجل  3881/ 1/ 31علوة الخضروات في اربيل في يوم
قع لفعل المتهم في موقعه من داخل السيارة واثر انتباه المتواجدين في المو

اذ ان اقرار المتهم . ومطاردته قام برميه واعيد المسروق بعد ذلك الى المشتكي
في كافة المراحل جاء صريحاً وعلى وجه التفصيل ومطابقاً لوقائع الحادث 
وعزز بشهادة المشتكي وبمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه 

الكشف الجاري  ومحضري الضبط واالستالم ومحضر كشف الداللة ومحضر
على سيارة المشتكي مما يصبح صالحاً لمساءلته عن سرقة محكومة بنص 

ع هذا وحيث ان القرارات الصادرة من محكمة االحداث .من ق 116المادة 
جاءت صحيحة وموافقة للقانون لذا تقرر تصديقهاهذا واقتضى التنويه بأن  



 

 

هذه الجهة الى غي االشارة قرار االدانة يصدر باتفاق االراء او باكثريتها وينب
 .3881/ 31/ 35في القرار لمراعاة ذلك مستقبالً وصدر القرار باالتفاق في 

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  /11:رقم القرار
 .31/5/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

هم في مختلف مراحل التحقيق انكار المتهمين التهمة الموجه الي: المبدأ 
وعدم نهوض اية ادلة مقنعة ومعتبرة تنهض سندا ، والمحاكمة

 .صالحا الدانتهم،تلغى التهمة ويفرج عن المتهمين 

 
/  5/ 31تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ   
سادة برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام ال 3881

بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيورعمر وكمال عارف حكمت وعادل محمد 
 -:عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

 31في  (3881/احالة/3 )احال حاكم تحقيق دهوك بقراره المرقم
موقوفين على محكمة ( د)و ( ز)و ( و)المتهمين االحداث كل من  3/3881/

من قانون العقوبات وبعد أن وجهت المحكمة  111/1هوك وفق المادة احداث د
عقوبات  18و19و11وبداللة المواد  56/3المذكورة التهمة اليهم وفق المادة 

من قانون العقوبات وحكمت على كل من  56/3قررت ادانتهم وفق المادة 
المادة بغرامة قدرها مائتي ديناراً وفق ( د)و ( ز)و ( و)المدانين االحداث 

من قانون رعاية االحداث وعند  19من قانون العقوبات وبداللة المادة  56/3
من قانون رعاية االحداث مع  91عدم الدفع يستحصل منهم تنفيذاً وفقاً للمادة 

وينزل نصف ديار  3881/ 3/ 36لغاية  3/33/3886احتساب موقوفيتهم من 
الغرامة، وتقدير اجرة عن كل يوم امضاه كل منهم في التوقيف عند دفعهم 

تصرف له من خزينة ( ر،م،ح) قدرها خمسون ديناراً للمحامي المنتدب السيد
وارسلت محكمة احداث دهوك . االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

اضبارة الدعوى الى هذه  3881/ 1/ 5في 3881/ج / 36بكتابها المرقم 
وطلبت رئاسة االدعاء العام نقض  المحكمة الجراء التدقيقات التمييزية عليها

قرار محكمة االحداث واعادة القضية الى محكمتها للسير فيها كما يجب 
عليه وضعت الدعوى  3881/ 5/ 31لالسباب المبنية في مطالعة المؤرخة 

 .موضع التدقيق والمداولة
تبين من وقائع القضية وظروفها ومالبساتها  :ولدى التدقيق والمداولة

تحقيق والمحاكمة انه لم يتحصل ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام ومن سير ال
باالتفاق الرتكاب جريمة السرقة وان (  د)و ( ز)و ( و)المتهمين االحداث 



 

 

شهادة متهمين اخرين في نفس القضية بالصورة المدونة في هذه القضية 
م عقوبات ول 56/3اليطمأن اليها كدليل الثبات االتفاق الجنائي وفق المادة 

تعزز أقوال الشاهدين المذكورين بأي دليل آخر أو بأي قرينة معتبرة كما ان 
المتهمين االحداث انكروا التهمة الموجه اليهم في كافة المراحل التحقيقية 
والمحاكمة لذا قرر نقض قراري االدانة والتدبير والغاء التهمة واالفراج 

اصحابها مع تصديق قرار  للمتهمين الثالثة واعادة الغرامات المستوفاة الى
أتعاب محاماة الوكيل المنتدب لموافقته للقانون وصدر القرار باالكثرية في 

31/5/3881. 



 

 

 

 القتل
  3895/ 3891/ جزاء متفرقة /  1361رقم القرار 
 .3895/  1/  1: تاريخ القرار

 .محكمة التمييز العراق : االصدار جهة
يداع المتهم الحدث في مدرسة الشباب ليس لمحكمة األحداث أن تقرر إ: أالمبد

البالغين لمدة سنة واحدة عن جريمة عقوبتها اإلعدام استدالال 
وإنما . عقوبات 313من قانون األحداث والمادة  3/  11بالمادة 

 .من القانون رعاية األحداث 3/  11يجب أن تستدل كذلك بالمادة 

 
 31والمؤرخة  891 / 91 3ج/  165تباع لقرار محكمة التمييز المرقم ا

  3895/  1/  38فقد قررت محكمة أحداث كربالء بتاريخ  3891/  33/ 
أ  - 3/  116وفق المادة ( ع )الحدث  إدانة المتهم 3893/ج / 36وبعدد 

غسال للعار مع سبق اإلصدار والترصد ( ل)المجني عليها  عقوبات لقتله
 ة سنة واحدة استدالال بالغين لمدوحكمت علية باإليداع في مدرسة الشباب ال

عقوبات مع احتساب موقوفيته  313دة والما (األحداث. ق  )من 3/  11بالمادة 
ل المدعية بالحق الشخصي في سجن أصالح الكبار والتناز والمدة التي قضاها

وقررت تسليم البندقية المضبوطة إلى القيادة . فلم تحكم المحكمة لها بالتعويض 
م مع جميع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز الجيش الشعبي أرسل الحك
/  3311وطلب المدعي بمطالعته المرقمة  عليهألجراء التدقيقات التمييزية 

وبعد تصديق  بتشديد العقوبة ، 3895 /  5/ 33فيوالمؤرخة  3895/ أحداث 
 . قرار اإلدانة  أعادة األوراق لمحكمتها إلعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها

 : ر القرا
لدى التدقيق والمداولة  وجد أن محكمة أحداث كربالء اتبعت  ما جاء 

/  91/أحداث / 3ج/  165المحكمة بعدد  هبقرار النقض الصادر  من هذ
وفق أحكام المادة ( ع)م وقررت إدانة المته 3891/  33/  31تاريخ  ب  3891

أما التدبير .  هديققرار اإلدانة للقانون قرر تص لموافقته أ  عقوبات  - 3/  116
من القانون رعاية  11الفقرة ثانيا من المادة بفقد وجد أن المحكمة لم تستدل 

ثم أنها قررت . األحداث على اعتبار أن الجريمة المرتكبة عقوبتها اإلعدام
عقوبات  313تخفيف التدبير بحق المتهم إلى اإليداع لمدة سنة استدالال بالمادة 

قرر أعادة األوراق إلى  تخفيف إلى هذا الحد عليهيستدعي الوال يوجد سبب 
محكمتها إلعادة النظر في التدبير بغية تشديده وما يتفق ظروف الجريمة  

 .  3895/  1/  1المرتكبة  وصدر القرار باالتفاق  في 
 



 

 

 . 3895/  3891/ جزاء متفرقة /  3161 :رقم القرار 

 .3895/  1/  35: تاريخ القرار
 .ز العراق تمييحكمة م: جهة االصدار

اذا كانت عقوبة الجريمة هي السجن المؤبد، فال يجوز االستدالل بالفقرة : مبدأال
 313من قانون رعاية األحداث والمادة  11ب من المادة / أوال 

رض لمدة سنة لغعقوبات، ألجل النزول بمدة التدبير إلى الحبس 
من المادة ثانية  بل يقضي االستدالل بالفقرة . إيقاف تنفيذ العقوبة

 313دون المادة  من قانون رعاية األحداث عند فرض التدبير 11
 . عقوبات 

 
/  9وبعدد   3891/  6/  31قررت محكمة أحداث صالح الدين بتاريخ 

عقوبات لقتله شقيقه  115وفق المادة  ( ع)إدانة المتهم الحدث  3893/ ج 
 ار حصل بينهما وادىدره على اثر شجبطعنه بسكين بص( ع) المجني عليه

 313بالحبس لمدة سنة واحدة بداللة المادة  وحكمت عليه، الحادث إلى وفاته

رعاية األحداث مع من القانون  91والمادة   3/  11ت واستدالال بالمادة عقوبا
وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه على أن يتعهد بحسن  ،فيته احتساب مدة موقو

را في صندوق يودع مبلغا قدره خمسون دينا السلوك لمدة سنة واحدة وان
بالمحافظة على  حسن السلوك  لمدة ثالث سنوات  المحكمة يتعهد بموجبه

كما قررت إيداع السكين المستعملة في . وبعكسه تصبح إيرادا للخزينة نهائيا 
الجريمة لدى المعاون القضائي للتصرف بها حسب التعليمات مع تحميل خزينة 

أرسل . لمحامي المنتدب وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيةالدولة أتعاب ا
ألجراء التدقيقات التمييزية  الحكم مع جميع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز

والمؤرخ  3891/ أحداث /  315وطلب المدعي العام بمطالعته المرقمة  عليه
ض قرار إتعاب المحاماة ونقتصديق قرار اإلدانة وتصديق  3891/  33/  38

ال بالمادة فرض التدبير وإعادة األوراق إلى محكمتها بغية فرض التدبير استدال
 من قانون رعاية األحداث  ثانيا/  11

 : القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة باستثناء       

 قرار فرض التدبير لألسباب التي اعتمدتها المحكمة جاءت صحيحة  وموافقة
أما قرار فرض التدبير فغير صحيح ذلك أن المحكمة . للقانون قرر تصديقها 

من القانون رعاية األحداث 11استدلت عند فرضه بالفقرة أوال ب من المادة 

رض بمدة التدبير بالحبس لمدة سنة لغ عقوبات ألجل النزول 313وبالمادة 
هي السجن المؤبد  في حين أن عقوبة الجريمة المرتكبة. إيقاف تنفيذ العقوبة

من  11مما  كان يقتضي على المحكمة االستدالل بالفقرة ثانيا من المادة 



 

 

القانون رعاية األحداث عند فرض التدبير لذا قرر أعادة األوراق إلى محكمتها 
/  35إلعادة النظر في التدبير وفرضه وفق ما تقدم وصدر القرار باالتفاق في 

1  /3895. 



 

 

 

 . 3891/ 3896/ جزاء متفرقة / 613: رقم القرار
  3891/ 33/ 9: تاريخ القرار

 .محكمة تمييز العراق : االصدار جهة
أذا كان المتهمان قد بلغ سن الرشد إثناء المحكمة، فليس للمحكمة أن : المبدأ

بل ينبغي . تقضي بإلزام أوليائهما بالتعويض إضافة إلى أموالهما
ويض دون أولياء ا بالتعمعليها أن تصدر قرارها بإلزامه

 .رهماامو

 
 896/ 895/جكزاء متفرقكة /  1169إتباعا لقكرار محكمكة التمييكز المكرقم 

/  31/ 31فقد قررت محكمة اإلحداث واسكط بتكاريخ  3896/  3/ 39والمؤرخ 
إدانة المتهمين الحدثين أعكاله وفكق المكادة   3895/  أحداث /  35وبعدد  3896
بإطالق النكار عليهكا ( غ)المجني عليها  ع لشروعهما بقتل.ق  19و/  13/ 115

باإليكككداع فكككي مدرسكككة ( م)والفتكككى المكككدان ( ك) المكككدان وحكمكككت علكككى الفتكككى. 
مكككن  3/ 18ب و - 3/  11ة واحككدة بداللككة المككادتين الشككباب البككالغين لمككدة سككن

 ، وقككررت الحكككم بككالتعويضيككة اإلحككداث مككع احتسككاب موقوفيتهمككا عار انون قكك
ه خمسكككمائة دينكككار ويلكككزم المكككدانين الحكككدثين وأوليكككاء مبلغكككا قكككدر( غ)المصكككابة 

أمورهمكا إضككافة إلكى أمككوال الحكدثين بتأديتككه للمجنكي عليهككا بعكد اكتسككاب الحكككم 
أرسل الحكم مكع جميكع األوراق الكدعوى إلكى محكمكة التمييكز  القطعية ، الدرجة

/  511ألجراء التدقيقات التمييزية عليها وطلب المدعي العام بمطالعته المرقمكة 
تصكككديق القكككرار ونقكككض الفقكككرة  3896/  33/ 35والمؤرخكككة  3896/ أحكككداث 

 . المتعلقة بإلزام أولياء أمورهما بالتعويض
 : القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القكرارات الصكادرة فكي الكدعوى      

وأوليكككاء ( م)و ( ك)باسكككتثناء إلكككزام المكككدانين الحكككدثين  3896/ 31/ 31بتككاريخ 
هما إضافة إلى أموال الحدثين بالتعويض لألسباب التكي اعتمكدتها المحكمكة أمور

بشكأن الفقكرة المكذكورة فقكد  أمكا. وموافقة للقانون قرر تصكديقها جاءت صحيحة 
هكال للتقاضكي ممكا ككان علكى تهمين قد بلغكا سكن الرشكد  وأصكبحا الوحظ بأن الم

اموارهمككا لككذا قككرر زامهمككا بككالتعويض دون أوليككاء ر بالالمحكمككة إصككدار القككرا
. ا مكنقض الفقرة المتعلقة بإلزام أولياء أمورهما وإبقكاء التعكويض مقصكورا عليه

 . 3896/  33/  9وصدر القرار باالتفاق في 
 

 .3899/ موسعة ثانية /  383: رقم القرار
 .3899/  5/  3:تاريخ القرار



 

 

 .محكمة تمييز العراق : االصدار جهة
المدان بوضعه تحت مراقبة ث أن تحكم على ليس لمحكمة  األحدا: المبدأ

 115ذا كانت الجريمة المعاقب عليها وفق المادة السلوك ا
بل يقتضي عند ، وهي السجن المؤبد( القتل العمد ) عقوبات 

من قانون  16فرض التدبير االستدالل بالفقرة الثانية  من المادة 
تأهيل رعاية األحداث  وتحكم على المدان بإيداعه  في مدرسة 

اال اذا أذا ال يصح النزول بأقل . الصبيان لمدة خمس سنوات
عقوبات أذا وجدت أن  1/ 313استدلت المحكمة بأحكام المادة 

 . هناك ظروفا تستدعي ذلك

 18وبعدد   3895/  31/  1قررت محكمة أحداث السليمانية بتاريخ     

 لمدة سنتينوك السل تحت مراقبة( ع)إدانة ووضع المتهم الحدث  3895/ ج /
بسكين على اثر نزاع ( ع) ع وذلك لطعنه المجني عليه.ق  115 المادة وفق

من القانون ( أ /  3/ 16 ) حصل بينهما مما أدى إلى وفاته استنادا لنص المادة
حدث األثر المترتبة لمخالفته لهذا لية األحداث  وقد  أوضحت المحكمة لرعا

نتين المضبوطتين وإيداعهما رة السكيهمته بمراعاة ذلك مع مصادالقرار وأف
أرسل الحكم هذا رأسا مع جميع أوراق الدعوى إلى ، إلى اقرب مركز للشرطة

عي العام بمطالعته دوطلب الم ألجراء التدقيقات التمييزية عليه محكمة التمييز
تصديقه عدا   3895/  33/  31والمؤرخة   96/  95أحداث  /  531المرقمة 

 . قرر فرض التدبير 
/  3895/ جزاء متفرقة /  3199وبعدد  3896/  8/  31وبتاريخ  

لصادرة في وجد أن  كافة القرارات ا :  محكمة التمييز  ما يلي قررت 3896
رض التدبير لألسباب التي اعتمدتها المحكمة جاءت الدعوى باستثناء قرار ف

ر صحيح أما قرار فرض التدبير فغي .صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها 
تحت مراقبة السلوك دون أن ( ع)ث ذلك أن المحكمة قررت وضع المتهم الحد

مما كان على الحظ أن العقوبة القصوى للجريمة المرتكبة  هي السجن المؤبد ت
بإيداعه في مدرسة  ابدال من العقوبة المقررة قانون المحكمة أن تحكم عليه

من   16ة ثانيا من المادة ا لحكم الفقرنوات طبقتأهيل الصبيان لمدة خمس س
نظر في قرار التدبير لالقانون رعاية األحداث لذا قرر أعادة األوراق إلعادة ا

لقرار التمييزي أعاله فقد قررت محكمة لواستنادا . وفرضه وفق القانون  
إلصرار ا  3895/  ج/ 18وبعدد   3891/  1/  36أحداث السليمانية بتاريخ 

 . على الحكم  السابق 
م في محكمة ال الحكم مع كافة أوراق الدعوى إلى المدعي العأرس

 11والمؤرخة /  91/  96أحداث /  3319التمييز وطلب بمطالعته المرقمة 
 . اعادة الدعوى إلى محكمتهاو القرار نقض 3899/  3/



 

 

 : القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة        
/  1السليمانية أصرت على  قرارها المؤرخ  كمة أحداثد أن محالتمييز وج

تحت  مراقبة السلوك لمدة ( ع)وقررت الحكم بوضع الجائح   3895/ 31
بسكين مما أدى إلى ( ع)عقوبات لطعنه المجني علية  115سنتين وفقا للمادة 

 من قانون رعاية األحداث ولم تتبع ( 3/  16)وفاته استنادا ألحكام المادة 
/  3199بعدد  القرار التمييزي الصادر من الهيئة الخاصة في محكمة التمييز

بحجة أن مادة   3896/  8/  31وتاريخ   3896 - 3895/ جزاء متفرقة  
ؤقت والثانية عقوبة ماالولى عقوبة السجن الالسجن  اإلدانة تتضمن عقوبتين

ين اذا رأت في ذلك محكمة الخيار في تطبيق هاتين العقوبتلالمؤبد وأن ل السجن
مصلحة المتهم وان وجود عقوبة السجن المؤبد  ال يمنع المحكمة من تطبيق 
العقوبة األخرى في المادة المذكورة دون أن تالحظ المحكمة بأن نوع الجريمة 

 31يحدد بنوع العقوبة األشد المقرر لها في القانون طبقا لما جاء بحكم المادة 
  115أن الحد األعلى لجريمة القتل وفق المادة من القانون العقوبات وحيث  

عقوبات هي السجن المؤبد فكان يقتضي على محكمة األحداث عند فرض 
من القانون رعاية اإلحداث  16التدبير أن تستدل بالفقرة الثانية من المادة 

وتحكم على المدان بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان لمدة خمس سنوات  وال 
ه بوضعه تحت مراقبة السلوك  فال يصح النزول بأقل من الحد يجوز احكم علي

عقوبات أذا  1/ 313األدنى لمدة التدبير أال أذا استدلت المحكمة بأحكام المادة 
وجدت أن هناك ظرفا تستدعي ذلك وعلى هذا استقر قضاء محكمة التمييز 

 (3891 – 3896/ موسعة ثانية /  13 )المرقم يئتها الموسعة في القرارهب
لذا قرر نقض القرار المميز المشار إليه .  3896/  33/  35الصادرة بتاريخ 

في التدبير وفرضه وفق  ما تقدم وإعادة األوراق إلى محكمتها إلعادة النظر 
 .  3899/  5/  3صدر القرار باالتفاق في و

 
 
 
 
 
 
 

 3883/ هيئة عامة /  6: رقم القرار 
 .3883/  1/  11: تاريخ القرار 

 .تمييز العراق  محكمة: ة االصدار جه



 

 

, إذا تبين لمحكمة الجنايات أن أحد المتهمين المحالين عليها حدث : المبدأ 
حالتها فعليها أن تقوم بتفريق الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث وا

إلجراء محاكمته أمامها عن التهمة المسندة  على محكمة االحداث 
 .إليه

 
 : القرار 

والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد لدى التدقيق      
أن قاضي محكمة تحقيق سنجار كان قد أحال على محكمة جنايات نينوى 

المتهمين  81/  1/  31تاريخ ب 3881/  11بموجب قرار االحالة المرقم 
أ /  3/  116إلجراء محاكمتهم وفق أحكام المادة ( ج)   -( ا) –( ت) الثالثة 

وبعد أن استمعت المحكمة ألقوال المدعين ( أ) قتلهم المجنى عليه  عن تهمة
عليه وأخيه وتلت محضر الكشف على محل الحادث  ىبالحق المدني والد المجن

والمحضر المؤرخ بنفس ( أ) بحضور المتهم  3898/  8/  33الجاري بتاريخ 
عليه  ىالمجنسلطة التحقيق على مكان جثة (  أ) اليوم والذي أرشد فيه المتهم  

الحرمان ( أ)عليه  ىواستمارة التشريح الجثة التي تبين فيها أن سبب وفاة المجن
وبعد ان ( الخنق بالرباط ) من األوكسجين  ناتج عن انسداد المسالك التنفسية 

معت محكمة الجنايات الى افادات المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم جريمة تاس
هم بعد أن استأجروا سيارته يبالرباط كان لدبخنقه ( أ)عليه  ىقتل المجن

وصعدوا معه وأثناء السير إرتكبوا جريمتهم وقلتوه خنقا ورموا الجثة واستولوا 
ح / أ /  3/  116على سيارته وجهت المحكمة التهمة اليهم وفق المادة 

عقوبات واستمعت الى مطالعة االدعاء العام ودفاع وكيل المدعي بالحق 
ورقم اضبارة  3881/  33/  3كالء المتهمين قررت بتاريخ المدني ودفاع و

/  116كام المادة حوفق أ( أ) و ( ت) تجريم المتهمين  ( 3881/ ج /  111)
عقوبات وتحديد عقوبتهما بمقتضاها كما قررت  18/  19/  11/ ح / أ /  3

/  19/  11/ أ /  3/  116وفق أحكام المادة ( أ . ع . ج ) إدانة المتهم الثالث 
باالعدام ( ت) عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وحكمت على المجرم  18

عقوبات مع  18/  19/  11/ ح / أ / 3/  116شنقا حتى الموت وفق المادة 
احتساب مدة موقوفيته وأشارت بقرارها بأن تنفذ بحقه عقوبة االعدام بالتعاقب 

كما  3881/ ج /  651بعد انهاء محكوميته في الدعوى الجنائية المرقمة  
/ ح / أ /  3/  116بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة ( أ) حكمت على المجرم 

منه بعد أن تبين أنه مسجل بموجب  18عقوبات وبداللة المادة  18/  19/  11
 98/  8/  8وأن الجريمة حصلت يوم  3813/  3/  3حجة والدة من مواليد 

ولم يتم العشرين وقت إرتكاب حيث يكون قد أتم الثامن عشر من عمره 
 3/  116بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة ( ج) الجريمة وحكمت على المدان 



 

 

عقوبات مع احتساب  3/  313عقوبات بداللة المادة  18/  19/  11/ أ / 
موقوفيته والزامهم بالتكافل والتضامن بدفع تعويض قدره ثالثة آالف دينار 

اديا وأدبيا وكذلك ألزمتهم بالتكافل والتضامن بدفع عليه تعويضا م ىلوالد المجن
أتعاب محاماة لوكيل االدعاء الشخصي بمقدار ثلثمائة دينار تستحصل تنفيذا 

عليه بعد أن اعترفوا أمام القائم  ىوقد تأكد إرتكاب المتهمين جريمة قتل المجن
ميلهما ان هاربان واتفقا مع زجندي( أ) و ( ت) بالتحقيق وقاضي التحقيق بأن 

لوا صاحبها ويستولوا عليها تعلى أن يستأجروا سيارة بحجة إيصالهم وق( ج)
عليه الذي  ىوعلى ما يملك وفعال حصل ذلك بعد أن استأجروا سيارة المجن

رهم تمكنوا من خنقه وأثناء سي, يعرفوه سابقا وسيارته برازيلي بيضاء اللون 
ته وقد أرشدوا السلطة هم ورموا جثته واستولوا على سياريبرباط كان لد

لم يكمل العشرين ( أ) التحقيقية الى مكان الحادث والجثة وحيث أن المجرم 
وقت إرتكاب الجريمة فتكون كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنايات 

العدام وبالنسبة والتي قضت بالحكم عليه با( ت) نينوى بالنسبة للمجرم 
عقوبات بالنسبة لألخير صحيحة  18لمادة بالسجن المؤبد بداللة ا( أ)للمجرم 

الحياة بهذه ( ت)ن عملهما مشين وال يستحق االول وموافقة للقانون حيث أ
عليه وغدروا به بسبب  ىاالخالق الخسيسة خصوصا وأنهم يعرفون المجن

 18يستحق عقوبة الموت لوال أن المادة ( أ)ثاني أطماعهم وأن المجرم ال
رات بالنسبة للمجرمين تخفيف فإن كافة القراعقوبات كانت قد شملته بال

الصادرة من محكمة جنايات نينوى صحيحة وموافقة للقانون المذكورين 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت  3/  358واستنادا ألحكام المادة 

الذي قررت محكمة جنايات ( ج)فاق أما بالنسبة للمتهم الثالث تصديقها باالت
 3/  313عقوبات بداللة المادة  11/ أ /  3/  116فق المادة نينوى إدانته و

ل والتضامن مع شريكيه عقوبات وحكمت عليه بالسجن المؤبد والزمته بالتكاف
بالتعويض واتعاب محاماة وكيل االدعاء الشخصي فقد (  أ) و ( ت)المجرمين 

 3851من صورة قيد التسجيل العام لسنة ( أ . ع . ج ) وجد أن المتهم 
الخاصة به والمرفقة مع اضبارة الدعوى أنه مسجل بموجب حجة والدة 

 3898/  8/ 8وأن الجريمة حصلت يوم  3813/ 3/  3باعتباره من مواليد 
استنادا ألحكام يبلغ الثامنة عشرة من عمره و فيكون عند ارتكاب الجريمة لم

اكمته مح يجب 3891لسنة  16المادة الخامسة من قانون رعاية االحداث رقم 
أمام محكمة االحداث وقد أخذت محكمة التمييز بهيئاتها الخاصة والعامة بهذا 

في كافة قراراتها لذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة االتجاه 
وإعادة اوراق ( ج)ه الدعوى بالنسبة للمتهم الحدث جنايات نينوى في هذ

وإيداعها ( ج)ة للمتهم الحدث لتفريقها بالنسبالدعوى الى محكمة جنايات نينوى 
ددا أمامها عن التهمة جالى محكمة االحداث المختصة إلجراء محاكمته م



 

 

محرم /  38كثرية في باال( ج)هم الحدث المسندة اليه وصدر القرار بالنسبة للمت

 .م  883/  1/  11الموافق  هجري 3133/ 
 

 . 1771/ موسعة ثانية /  79: رقم القرار 
 . 1771/  13/  03 :تاريخ القرار 
 .محكمة تمييز العراق : جهة االصدار 

اذا كان فعل الحدث منطبقا واحكام الفقرة الرابعة من المادة :  المبدأ 
/  03في  1301عقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم  440
لسرقته ليال دارا فان ادانته بموجبها والحكم عليه بايداعه في  1793/  13
/ 97ثانيا و / 93رسة تاهيل الفتيان لمدة خمس سنوات بداللة المادتين مد

 .اوال من قانون رعاية االحداث يكون صحيحا وموافقا للقانون 

التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز  لدى: القرار 
 وجد بأن محكمة احداث كربالء قد اتبعت قرار هذه الهيئة المرقم

واعادة  3883/ 5/ 35والمؤرخ  3883/ موسعة ثانية / 33
مجددا واصدرت قرارها في الدعوى ( . أ) محاكمة المتهم الحدث 

بادانته وفق الفقرة الرابعة من  3883/ أحداث / 53المرقمة 
عقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم  111المادة 
( ـه) دار المشتكية لسرقته ليال  3891/ 11/31والمؤرخ 3613

وحكمت بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة خمس سنوات . 
اوال من قانون رعاية االحداث / 18ثانيا و / 61بداللة المادتين 

مع احتساب مدة موقوفيته المشار اليها في القرار وقررت اعادة 
الغرامة المستوفاة اليه ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكية 

ا عنه مع تحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب ، لتنازله
لذا يكون قرار االدانة وفرض التدبير وبقية القرارات االخرى 

/ 1/ 31المشار اليها التي اصدرتها محكمة احداث كربالء بتاريخ 
جاءت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها وصدر  3883

/  11الموافق  ـه 3133/ ربيع الثاني / 33القرار باالتفاق في 
 .م 3883/  31

 
 

  .3883/ موسعة ثانية / 5: رقم القرار 
 .3883/  6/  36: تاريخ القرار 

 .محكمة تمييز العراق : ة االصدار جه



 

 

وقائع القضية لأذا أخطأت محكمة اإلحداث في التكييف القانوني : المبدأ 
لجريمة على اعتبار أن ا( نظرية القدر المتيقن ) وبالتالي طبقت 

مشمولة بأحكام هذه النظرية فيتعين نقض كافة القرارات الصادرة  
في الدعوى وأعادتها إلى محكمتها ألجراء المحاكمة مجددا  

عقوبات وفرض التدبير المناسب  115وإدانة الحدث وفق المادة 
 . بحقه

 
 : القرار 
حكمة لدى التدقيق والمداولة من قبل  الهيئة الموسعة الثانية لم      

في  3898/ 3/ 33التمييز وجد أن محكمة أحداث ذي قار قررت بتاريخ 

 115وفق المادة  (.د . ص  )إدانة المتهم 3899/ج / 318الدعوى المرقمة 
بقتل المجني  قة قضيته المفر(  د.ص.ط )هعقوبات الشتراكه مع شقيق  13/

 ةن لمدوحكمت عليه باإليداع في مدرسة الشباب البالغي (ح.س .ج  )عليه
ثانيا من قانون رعاية /  11ثماني سنوات  مع احتساب موقوفيته بداللة المادة 

اءة دبالحق الشخصي لمراجعة محكمة الب اإلحداث  وإعطاء الحق للمدعيين
المختصة للمطالبة بالتعويض مع بقية القرارات األخرى ولدى التدقيق من قبل 

لمحكمة قد أخطأت في  ان هيئة قضايا األحداث  في محكمة التمييز وجد أ
/  3/  31التطبيق والتكييف الصحيح فقد أصدرت الهيئة قرارها المؤرخ 

بنقض كافة القرارات الصادرة في  3898/ أحداث /  813وبعدد  3881
الدعوى وأعادتها إلى محكمتها إلجراء محاكمة المتهم  مجددا إلدانته وفق 

قررت المحكمة المذكورة بعد . عقوبات وفرض  التدبير المناسب / 115المادة 
عقوبات وحكمت عليه  13/  115إجراء المحاكمة مجددا إدانته وفق المادة 

ثانيا /  11بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة ثماني سنوات بداللة المادة 
  توقيفهية األحداث مع احتساب مدة من قانون رعا
ن محكمة أحداث ذي لدى عطف النظر على القرار الصادر م: القرار 
وجدت الهيئة الموسعة  99/ ج / 318وبعدد  81/  1/  35قار  بتاريخ 

لمحكمة التمييز أن المحكمة لم تتبع  ما جاء بقرار النقض المشار أليه أعاله 
ن قيلجريمة مشمولة بنظرية القدر المتوأصرت على رأيها السابق باعتبار أن ا
رات الصادرة في الدعوى وأعادتها إلى عليه فقد قررت الهيئة نقض كافة القرا

عقوبات وفرض / 115محكمتها  ألجراء المحاكمة مجددا وإدانته وفق المادة 
قررت المحكمة المذكورة أجراء المحاكمة مجددا . التدبير المناسب بحقه 

/ موسعة ثانية /   331وإتباعا لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز المرقم 
وفق المادة  (ص) أدانت المتهم  3899/ج / 318المرقمة وفي الدعوى  3881
 تعمدا بإطالقه عليه عيارا (ج)وذلك لقتله المجني عليه . ع . ق /  115



 

 

المفرقة قضيته وحكمت عليه باإليداع في  (ط )نارية باالشتراك مع  شقيقه
ثانيا من قانون / 11مدرسة الشباب  البالغين لمدة ثماني سنوات بداللة المادة 

عقوبات مع احتساب موقوفيته ومدة إيداعه  1/ 313رعاية األحداث والمادة 
وإيداع ثمانية ظروف فارغة من نوع كالشنكوف  مع طلقة حية من نوعها إلى 

واحتفظت للمدعين بالحق   ،الشرطة القضائية للتصرف بها وفقا للتعليمات
قية القرارات الشخصي بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض مع ب

األخرى عليه فقد وجدت  الهيئة أن كافة القرارات الصادرة من محكمة أحداث 
كانت المحكمة قد  3899/ ج / 318وبعدد  3881/ 33/  36ذي قار بتاريخ 

راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا وإتباعا لما جاء 
في  81/موسعة ثانية / 331بقرار النقض الصادر من محكمة التمييز المرقم 

باالتفاق في  القرار تصديقها لموافقتها للقانون وصدر رلذا قر 3881/ 8/ 36
 .3883/  6/ 36الموافق الهجرية  3133ذي الحجة /  1

 
 
 

 .3881/احداث/الهيئة الجزائية/391: رقم القرار
 . 9/33/3881: تاريخ القرار
 .عراقمحكمة تمييز اقليم كوردستان ال: جهة االصدار

ليس لمحكمة االحداث حسم الدعوى قبل تقديم مكتب دراسة الشخصية : المبدأ
 . تقريره النهائي بما يرى اتخاذه بشأن الحدث 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان 

( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 9/33/3881)بتأريخ
يم علي الشيخ و جالل زيورعمر واحمد صالح ابراه) وعضوية الحكام السادة 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( قاسم و كمال عارف حكمت
 -:اآلتي

وفي الدعوى ( 33/8/3881)قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ 

 ع.من ق( 115)وفق المادة ( ز)ادانة المتهم ( 3881/ج/311)المرقمة 
من قانون رعاية االحداث بأيداعه ( ثانياً /11)لمادةوحكمت عليه استدالالً با
مدة موقوفيته  على ان تحتسب له( ست سنوات) بمدرسة تأهيل الفتيان مدة 

ومصادرة السكينة الصغيرة ( 33/8/3881)لغاية( 6/3/3881)اعتباراً من 
البيضاء بايداعها الى مركز الشرطة القضائية ليطبق بشأنها أحكام القوانين 

بخمسة وعشرين ) )( السيد  وتقدير أتعاب محاماة الوكيل المنتدبالمختصة 
ار المذكور من خزينة الدولة ولعدم قناعة والد المحكوم بالقر لهتدفع ( ديناراً 



 

 

طالباً نقضه  5/31/3881ته التمييزية المؤرخة المحكمة بالئحميزه لدى هذه 
لدعوى احداث وارسلت محكمة اال. دة في الالئحة المذكورة ارولالسباب ال

( 3881/ج/311)وتفرعاتها الى هذه المحكمة على كتابها المرقم 
الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام ( 3/33/3881)والمؤرخ

 -:تصديق القرار ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة
لم تجد هذه المحكمة بين االوراق تقرير مكتب  :ولدى التدقيق والمداولة

وكان المقتضى عدم المباشرة برؤية ( ز)اسة الشخصية المنظم بحق المتهم الدر
الدعوى قبل ربط التقرير المذكور ألن ذلك من االمور الوجوبية عند اتهام 

والن محكمة ( اوالً من قانون رعاية االحداث/ 53المادة )الحدث بجناية 
وء تقرير االحداث تصدر حكمها في الدعوى مراعية ظروف الحدث على ض

وعليه قرر ( من قانون رعاية االحداث 63المادة) مكتب الدراسة الشخصية 
نقض القرارات الصادرة في الدعوى واعادة االوراق الى محكمتها للسير بها 
على ضوء ما تقدم ومن ثم ربطها بقرار قانوني وصدر القرار باالتفاق في 

(9/33/3881 .) 
 

 .3881/ثاحدا/هيئة جزائية/368: رقم القرار
 .8/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

لرجل الشرطة استعمال السالح اذا اريد به القبض على متهم حاول : المبدأ
الهرب ولو ادى ذلك الى القتل مادام متهما بجريمة عقوبتها 

 .االعدام 

 
) تان بتاريخ تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردس

وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 8/33/3881
ابراهيم علي الشيخ و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت ) السادة الحكام 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي ( و احمد صالح قاسم 
:- 

وفي ( 35/1/3881)قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ /  القرار
عن التهمة الموجه اليه ( ب) براءة المتهم ( 3881/ج/36) الدعوى المرقمة 

من نوع ( 3113)اعادة البندقية المرقمة وعقوبات  –( 115)وفق المادة 
المضبوطة بحوزة المتهم الى مديرية شرطة ( مخزن واحد)مع ( كالشنكوف)

تسليم المتحصلة اربيل واتالف المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه و
العائدة للمجني عليه الى ورثته وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 



 

 

وارسلت الدعوى الى هذه المحكمة الجراء التدقيقات التميزية عليها وعليه 
 :وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة

وفها ووقائعها تبين بأن الحادثة كما أظهرتها ظر: لدى التدقيق والمداولة
 شرطي ومن منتسبي مديرية شرطة اربيل وبتأريخ( ب)من بأن المتهم تك
كان يؤدي واجبه الرسمي وتلقى خبراً مفاده ان احد السراق ( 1/3/3883)

ه الى الدار وشاهد المجني عليه يحاول سرقة احدى الدور وتوجه مع زميل ل
ات وهرب وترك خلفه المسروق( س)وهو يخرج من الدار العائدة للمشتكي ( م)

فأطلق عليه العيارات النارية واصيب بطلقة نارية وفارق الحياة وحيث ان 
( 3891لسنة316)الفقرة الرابعة من البند ثانياً من المادة الثالثة من قانون رقم 

قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة اجازت لرجل الشرطة 
لهرب ولو ادى اول ااستعمال السالح الناري اذا اريد به القبض على متهم ح

مادام متهماً بجريمة عقوبتها االعدام فعليه قرر تصديق القرار  ذلك الى القتل
الصادر من محكمة االحداث تعديالً وذلك بالحكم بعدم مسؤوليته استناداً الى 

من االصول الجزائية وتصديق سائر ( 393)من المادة( د)احكام الفقرة
 (.8/33/3881)تفاق في القرارات االخرى وصدر القرار باال

 

 .3881/االحداث/الهيئة الجزائية/366: رقم القرار
 .1/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

انكار التهمة وعدم وجود ادلة كافية على وجه الجزم واليقين الدانة : المبدأ
طة بالشك وغير المتهم عن الجريمة المحال من اجلها، وانما محا

جالبة للقناعة ويفسر لصالح المتهم فتكون قرار االفراج عن 
 .المتهم صحيح وموافق للقانون 

تشكلت هيئة الجزاء لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 
وعضوية ( محمد صالح سعيد) برئاسة نائب الرئيس السيد( 1/33/3881)

م علي الشيخ و كمال عارف بايز عبدهللا ابراهيم وابراهي) السادة الحكام 
المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( حكمت و احمد صالح قاسم

 -:االتي
وفي ( 3/8/3881)قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ / القرار

وفق ( ج)الغاء التهمة الموجه الى المتهم ( 3881/ج/315)الدعوى المرقمة 
) و( ح)ا مكابه جريمة قتل المجني عليهعقوبات لعدم ثبوت ارت( 116)المادة 

وذلك بالقاء قنبلة ( ن) و( ج) و( ح) والشروع في قتل المجني عليهم ( هـ
( سيد صادق) في منطقة ( شاندري)في مجمع ( ح) يدوية على دار المشتكي 

واالفراج عنه واخالء سبيله من التوقيف ان لم ( 33/3/3881)وذلك في ليلة 



 

 

من االصول الجزائية وارسلت ( ـه/ج/393)وفق المادة  يكن هناك مانع قانوني
الدعوى الى هذه المحكمة الجراء التدقيقات التميزية وطلب المدعي العام 
تصديق القرار لموافقته للقانون وعليه وضعت الدعوى موضع التدقيق و 

 .الشك يفسر لصالح المتهم : المداولة
كما اظهرته االدلة  وجد ان موضوع الدعوى: لدى التدقيق والمداولة

القيت قنبلة يدوية على دار ( 31/3/3881)المتحصلة فيما يتلخص انه في ليلة 
وادى ذلك الى اصابة المجني عليهم ( شاندري)الواقعة في مجمع ( ح)المشتكي 

) و(ح) واللتين فارقتا الحياة متأثرتين بجروحهما واصابة كل من ( هـ) و( ح)
سبوا الشفاء التام وحامت الشبهة ضد المتهم بجروح وانهم قد اكت( ن) و( ج

 ض ايةولم ينه( المفرقة قضيتهما) (ب)والمتهمة ( ج)الحدث المفرج عنه 

ادلة ضد المتهم المفرج عنه وسيما انه قد انكر الجريمة المسندة اليه وكان على 
من قانون رعاية ( 63و53)المحكمة قبل اصدار القرار مراعاة احكام المادتين 

ت لدراسة الشخصية وحيث ان الدعوى ادث وارسال المتهم الى مكتب ااالحدا
الى االفراج لذا قرر تصديق القرار الصادر بالغاء التهمة عن المتهم واالفراج 

تصديق قرار اتعاب المحاماة وصدر القرار باالتفاق في وعنه من حيث النتيجة 
(1/33/3881.) 

 

 .3886/االحداث-الهيئة الجزائية/ 15: رقم القرار

 .33/33/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اقرار المتهم الصريح في كافة مراحل المحاكمة ومطابقتها لوقائع : المبدأ
ئع الدعوى مع مضمون االقرار الحادث وعدم وجود خالف لوقا

 .عقوبات ( 1/ 133) المادة  تنطبق عليهو

 
) جزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ تشكلت الهيئة ال

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم ) برئاسة الرئيس السيد ( 33/33/3886
بايز عبدهللا ابراهيم و ) والحكام السادة ( محمد صالح سعيد)الرئيس السيد 

الماذونين بالقضاء بأسم الشعب ( جالل زيور عمر و عادل محمد عبدالرحمن 
 -:القرار االتيواصدرت 

وفي الدعوى (  31/1/3886) قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ 

من (  133/3)وفق أحكام المادة ( ج) ادانة المتهم ( 3886/ج/1)المرقمة 
من قانون رعاية ( 13/1)ع وحكمت عليه بمقتضاها استدالال بالمادة .ق

نه تنفيذاً االحداث بغرامة قدرها خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يستحصل م



 

 

حداث واحتساب موقوفية المتهم من من قانون رعاية اال( 91)وفق المادة 

لكل  على ان ينزل نصف دينار( 11/5/3885لغاية يوم  31/1/3885تاريخ 
ولم تنظر المحكمة في . عن المدة التي امضاها المتهم في التوقيف يوم

مة في تقرير كما ولم ينظر المحك. التعويض لتتنازل المشتكي عن الشكوى
وارسلت محكمة احداث دهوك اضبارة . مصير السالح المستعمل لعدم ضبطه

في 3886/ج/1) الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة على كتابها المرقم 

وطلب المدعي العام تصديق . عليها يزيةيالجراء التدقيقات التم( 35/1/3886
 .يقووضعت الدعوى موضع التدق. القرار لموافقته للقانون

ف القضية وتبين من سير التحقيق وظر :ولدى التدقيق والمداولة
وشهادة المشتكي والشهود و محضر الكشف على محل الحادث ومخططه 

واقرار ( ل)الطبي العدلي لجثة المجني عليه واستمارة التقرير التشريحي 
كان اثناء ما( 31/1/3885)انه بتاريخ  الصريح في كافة المراحل( ج)المتهم 

المجني عليه في غرفة المطبخ لمقر الوحدة  موجوداً بمحية( ج)لمتهم ا
التقط بندقية كالشنكوف من الغرفة و  دهوك فقد/ عسكرية في منطقة ألوكا ال

منها اطالقات نارية اصابت  تعلى اثر مالمسة يده لزناد البندقية خطأً فقد ثار
ان اقرار المتهم في كافة  اذ. لحياة لاثنتان منها المجني عليه ادت الى مفارقته 

المراحل جاء صريحاً و مطابقاً لوقائع الحادث ولم يتأيد من وقائع الدعوى 
لذا فان فعل المتهم يشكل جريمة . وجود خالف لمضمون االقرار المذكور

ع هذا و حيث ان للقرارات الصادرة .من ق(  133/3) محكومة بنص المادة
واضافة . ون عليه تقرر تصديقهافي الدعوى جاءت صحيحة وموافقة للقان

محل كلمة  ( المدان) واحالل كلمة ( امضاه)قبل كلمة ( عن كل يوم)جملة 
وصدر القرار باالتفاق في  . في الفقرة الحكمية االولى( المتهم )
(33/33/3886  .) 

 

 .3886/ االحداث/الهيئة الجزائية/11: رقم القرار
 .3/31/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق :جهة االصدار

عدم وجود ادلة ثابتة ومعتبرة تؤيد قصد المتهم عند اعتدائه على :  المبدأ
(  133/3)المشتكي احداث عاهة مستديمة  ينطبق عليه المادة 

 . س الفقرة االولى منها ولي

 
) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتاريخ 

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم ) برئاسة الرئيس السيد (  3/31/886
بايز عبدهللا ابراهيم و ) والحكام السادة ( محمد صالح سعيد ) الرئيس السيد 



 

 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب ( جالل زيور عمر و عادل محمد عبدالرحمن 
 -:واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى (  31/9/3886) قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 
من (  133/3) وفق احكام المادة ( ر)ادانة المتهم (  3886/ج/19) المرقمة 

من قانون رعاية ( 19) ع وحكمت عليه بمقتضاها واستدالالً بالمادة .ق
االحداث بغرامة قدرها خمسون ديناراً وتنزيل مبلغ خمسمائة فلساً عن كل يوم 

وعند عدم دفع (  36/8/3885لغاية(  6/8/3886)من ايام توقيفه للمدة من 
من ( 91)الباقي يستحصل منه وفق احكام قانون التنفيذ عمالً بأحكام المادة 

بمبلغ )( قانون رعاية االحداث وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد 
خمسة وعشرين دينار تدفع اليه من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة 

سلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى وار. القطعية
الجراء (  39/9/3886في  3886/ج/19) هذه المحكمة في كتابها المرقم 

وطلب المدعي العام تصديق القرارات الصادرة . التدقيقات التمييزية عليها
 .لموافقتها للقانون ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة

تبين من سير التحقيق وظروف القضية  :لمداولةولدى التدقيق وا
في ( ر) المتهم  روالتقارير الطبية الخاصة به واقرا(  ن) وشهادة المشتكي 
عمداً ( ن)قيام المتهم المذكور باالعتداء على المشتكي  –كافة المراحل 

مما ادى الى اصابته بكسر في  3885/بالضرب بااليدي في خالل شهر آب 
المعالجة اكتسب الشفاء التام واصيب بعجز جزئي دائمي  عظم االنف وبعد

تهم عند وحيث لم يتأيد تحقيق قصد احداث العاهة لدى الم% ( 35) مقداره 
لذا فأن فعل المتهم يعتبر محكوماً بنص . بادلة معتبرة اعتدائه على المشتكي 

لى ادانته بموجبها عليه استناداً ا ع فكان المقتضى.من ق(  133/3)ادة الم

من قانون ( 361) الصالحية المخولة لهذه المحكمة بموجب احكام المادة 
) جعله وفق المادة  ر تبديل الوصف القانوني للجريمة باالصول الجزائية تقر

منه وحيث ان العقوبة المفروضة (  133/3) ع بدالً من  .من ق(  133/3
عاب المحاماة مناسبة مع الوصف الجديد لذا تقرر تصديقها وتصديق قرار ات

هذا واقتض التنويه بأنه اليجوز الحكم بالغرامة ان كانت الواقعة  محكومة 
من (  19)نظراً الن المادة .   من ق (  133) من المادة ( 3)بنص الفقرة  

قانون رعاية االحداث يتطلب لالستدالل بها ان تكون عقوبة الجريمة التزيد 
 (.  3/31/3886) في وصدر القرار باالتفاق . على سبع سنوات

 .3886/االحداث/الهيئة الجزائية/13: رقم القرار

 .35/8/886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

 .ال يؤخذ بشهادة متهم على متهم آخر في نفس القضية  :المبدء 



 

 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتاريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  35/8/886
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيوةر عمر و كمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  886/ 1/1قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 

أ و ح من  -116/3وفق احكام المادة ( أ)ادانة المتهم  886/ج/35المرقمة 
ثانياً من قانون رعاية االحداث /11منه والمادة  11/19/18ع بداللة المواد .ق

بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمسة عشر سنة واحتساب مدة موقوفيته 
بة المودع واالحتفاظ للمشتكين بحقهم بمطال 3/1/886لغاية  31/5/885من 

بالتعويض لدى المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية عمالً 
من قانون االصول الجزائية ولم تتطرق المحكمة الى  38باحكام المادة 

الظروف الفارغة والمقذوف المبينة في محضر الكشف العتبارها مبرزات 
ئية المرقمة جرمية في القضية المفرقة كما ورد ذلك في الدعوى الجزا

وتقدير اتعاب المحاماة . محكمة جنايات محافظة السليمانية 3886/ج/95
بمبلغ خمسة و عشرين ديناراً تدفع اليه من الخزينة  )( للمحامي المنتدب السيد 

وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة . بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
والمؤرخ  886/ج/35كتابها المرقم  الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة طي

الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام تصديق  3/9/3886في 
القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون ووضعت الدعوى موضع 

 . التدقيق والمذاكرة 
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن   :ولدى التدقيق والمداولة

ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سنداً  –عدم تحصل -وى وقائع الدع
باالتفاق واالشتراك مع اشخاص اخرين ( أ)صالحاً لالدانة تثبت قيام المتهم 

الكائنة في معسكر السالم  –عمداً في داخل دار المتهم ( ر) بقتل المجني عليه  
تهم في باطالق النار عليه اذ ان ماتوفرت بحق الم 33/31/5/885في ليلة 

الدعوى ينحصر باالقوال المسندة اليه امام الشرطة والتي التعتبر اقراراً 
متهم في نفس الجريمة وجرت محاكمته  (ح)بالمعنى القانوني كما وان الشاهد 

عنها في دعوى اخرى وحكم عليه عنها فأن شهادته ضد المتهم اليطمأن اليها 
م توفر ادلة مقنعة ومعتبرة ثم انه قد رجع امام محكمة الموضوع وعليه ولعد

عدا قرار  –ات الصادرة في الدعوى رلذا تقرر نقض كافة القرا( أ)ضد المتهم 
والغاء التهمة واالفراج عنه واخالء سبيله وتصديق –تقدير اتعاب المحاماة 

ح من المادة  -3-المحاماة هذا وانه في حالة انطباق الفقرة –قرار تقدير اتعاب 
منها محالً للحضور كما وال  -أ–واقعة فال تكون للبند ع على ال.من ق 116



 

 

ثانياً من قانون رعاية االحداث في قرار االدانة /11مبرر لالستدالل بالمادة 
وصدر القرار باالتفاق في . مما اقتضى التنويه لمراعاة ذلك مستقبالً 

35/8/3886. 



 

 

 

 .3886/االحداث /الهيئة الجزائية /51: رقم القرار
 .36/6/3886: رارتاريخ الق

 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار
تنازل المشتكي عن الشكوى امام محكمة التحقيق ال يحق له تمييز  : المبدأ

 .القرار والمطالبة بتشديد العقاب 

 
قليم كوردستان بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز 

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم ) برئاسة الرئيس السيد ( 38/6/3886)
بايز عبدهللا ابراهيم و ) والحكام السادة ( محمد صالح سعيد ) الرئيس السيد 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب ( جالل زيور عمر وكمال عارف حكمت
 -:واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى (  33/5/3886)قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ 
من قانون (  133/3)وفق المادة ( د) ادانة المتهم (  3886/ج/39)المرقمة 

منه و حكمت عليه استدالالً بالمادة (  18و19و11)العقوبات بداللة المواد 
من قانون رعاية االحداث بغرامة قدرها خمسمائة دينار وتنزيل مبلغ (  19)

) لغاية (  31/9/3885) قدره خمسمائة فلساً عن كل يوم من ايام التوقيف من 
وعند عدم دفع الباقي يستحصل منه وفق قانون التنفيذ عمالً (  36/9/3885

من قانون رعاية االحداث وقدرت اتعاب المحاماة الوكيل ( 91)بأحكام المادة 
من الخزينة بعد ( )اً تدفع الى المحامي السيد المنتدب بخمسة وعشرين دينار

لوكيل المدعي  لمحكمة التعويضالقطعية ولم تقدر ا اكتساب القرار الدرجة
بهذا ( س) قناعة المشتكي ولعدم . بالحق الشخصي لتنازله أمام حاكم التحقيق 

( جليل فرج علي )القرار ميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي السيد 
طالباً نقضه لالسباب المسرودة (  3/6/3886)وبالالئحة التمييزية المؤرخة 

وقد ارسلت محكمة االحداث الدعوى وتفرعاتها الى . رة في الالئحة المذكو
(  3/6/3886)والمؤرخ (  3886/ج/39)هذه المحكمة في كتابها المرقم 

الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام تصديق قراري االدانة 
 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق. والحكم لموافقتها للقانون

تبين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف  -:ة  لدى التدقيق والمداول
وباالتفاق وباالشتراك مع آخرين باالعتداء ( د) القضية و مالبساتها قيام المتهم 

بضربه ببوكس حديدي في (  33/9/3885) بتأريخ ( س)عمداً على المشتكي 
محلة آزادي في السليمانية مما ادى الى اصابته بكسر في عظم االنف وبعد 

وحيث أن ( %5)ات والمعالجة الطبية اكتسب الشفاء مع عجز قدره االسعاف
وقائع الدعوى لم تثبت وجود قصد لدى المتهم الحداث عاهة مستديمة 



 

 

بالمشتكي وحيث ان اقرارات الصادرة من محكمة احداث السليمانية جاءت 
صحيحة و موافقة للقانون بالنظر لما اشتملت عليها من االسباب وحيث ان 

يد العقاب اليخص المشتكي و حيث ان المشتكي قد تنازل عن طلب تشد
الشكوى امام حاكم التحقيق في حينه ومع ذلك له المطالبة بالتعويض امام 
المحاكم المدنية اذا شاء ذلك النه لم يصرح بتنازله عن التعويض لذا قرر 
تصديق القرارات الصادرة في الدعوى ورد الطعن التمييزي وصدر القرار 

 (. 38/6/3886)تفاق في باال
 

 .3886/االحداث/الهيئة الجزائية/53: رقم القرار
 .35/6/3886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

وان الفعل ارتكب نتيجة لعدم االنتباه ، عدم وجود سبق االصرار:  المبدأ
 3/ 133)  المادة فان فعله يشكل جريمة يحكمها نصوالحيطة لذا 

 .عقوبات ( 115)وليس المادة  ع( 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  35/6/3886
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت و عادل 

 -:لقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار اآلتيمحمد عبدالرحمن المأذونين با
 وقوفاً على محكمة االحداث م( ع)احال حاكم تحقيق دربنديخان  المتهم 

 ، ع.من ق  115الجراء محاكمته امامها عن التهمة المسندة اليه وفق المادة 
وفي الدعوى المرقمة  5/5/3886وقررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

من قانون العقوبات و حكمت عليه  133/3ق المادة ادانته وف 886/ج/39
ثالثاً من قانون رعاية االحداث بايداعه في مدرسة تأهيل / 11استدالالً بالمادة 

الفتيان لمدة ستة اشهر على ان تحتسب له مدة موقوفيته اعتباراً من 
وقررت ارسال البندقية المرقمة  1/5/886لغاية  39/33/885

18183/195/nc  داداش مع الطلقات الثالث من نوعها الى محكمة  من نوع
بعد ( ب)االحوال الشخصية في دربنديخان للتصرف بها كتركة المجني عليه 

اكتساب القرار الدرجة القطعية وقدرت اتعاب محاماة الوكيل المنتدب بثالثين 
ديناراً تدفع الى المحامي السيد باسم جزا حافز من الخزينة بعد اكتساب القرار 

وقد ارسلت محكمة االحداث الدعوى وتفرعاتها الى هذه .  لدرجة القطعيةا
الجراء  39/5/3886والمؤرخ  3886/ج/39المحكمة في كتابها المرقم 

نة والعقوبة الب المدعي العام تصديق قراري االديزية عليها وطيالتدقيقات التم
  .والمذاكرة  ووضعت الدعوى موضع التدقيق.  لموافقتهما للقانون



 

 

تبين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف  -: لدى التدقيق والمداولة
القضية ومالبساتها واستبيان التقرير التشريحى الطبي العدلي الخاصة بالمجني 

.  لم يكن مقترناً بالقصد( ع)ان اطالق الرصاص من قبل المتهم ( ب)عليه 
دث مشاجرة او وان المجني عليه صديق المتهم واليوجد عداء بينهما ولم تح

ثم . نزاع آني بين الطرفين وان الفعل المرتكب نتيجة لعدم االنتباه أو الحيطة
توقع  -ان وقائع الدعوى التشير على وجه الجزم واليقين وبصورة التقبل الشك

وعليه وحيث . المتهم النتيجة االجرامية لفعله والسيما انه حدث من اهل الريف
احداث السليمانية جاءت صحيحة وموافقة  ان القرارات الصادرة من محكمة

 .  35/6/3886للقانون لذا قرر تصديقها وصدر القرار باالكثرية في 



 

 

 

 .3886/ احداث / الهيئة الجزائية /  19: رقم القرار
 .31/6/886: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

قيق والمحاكمة والمعززة بشهادات اقرار المتهم في مرحلة التح: المبدأ
المشتكين والشهود ومحضر الكشف على محل الحادث واستمارة 
التقرير الطبي كافيا الدانة المتهم عن جريمة القتل المقترن بسق 

 .عقوبات ( أ / 116/3) االصرار وفق المادة 

 
) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ    

وعضوية ( محمد صالح سعيد )برئاسة نائب الرئيس السيد (  31/6/886
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر وكمال عارف حكمت ) الحكام السادة 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( و عادل محمد عبدالرحمن 
 -:االتي

وفي الدعوى (  33/8/3881)بتأريخ / قررت محكمة احداث اربيل 
/  أ ود -3/ 116)وفق المادة ( ي.ا.هـ ) ادانة المتهم (  3881/ج/31)مرقمة ال

/  11)قتضاها واستدالالً بالمادة مع وحكمت عليه ب.من ق(  18و 19و 11
من قانون رعاية االحداث بايداعه مدرسة الشباب البالغين لمدة خمسة ( ثانياً 

(  881/  8/  31لغاية  883/  9/  1)عشر سنة واحتساب موقوفيته من 
واالحتفاظ للمدعين بالحق المدني للمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية 

بخمسين ديناراً تدفع )( وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب المحامي السيد 
وبنتيجة التدقيقات . اليه من خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية

وبرقم (  3881/ 33 33/ 5)محكمة قراراً بتأريخ التمييزية فقد اصدرت هذه ال
وجد ان قرار الحكم  -جاء فيه(  3881/ احداث /هيئة جزائية/ 69)االضبارة 

من قبل محكمة احداث اربيل ( 133/8/3881الصادر في الدعوى بتأريخ 
من االصول الجزائية التي نصت ( 331)التتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 

منها على لزوم توقيع كل حكم يصدر في الدعوى من قبل ( أ ) في الفقرة 
الهيئة وحيث ان توقيع الحكم الصادر بالعقوبة من قبل رئيس المحكمة وحده 
وعدم توقيعه من قبل االعضاء تجعل الدعوى غير صالح للتدقيقات التمييزية 
فعليه قرر نقض القرارات الصادرة واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء 

) وفق المادة ( هـ)حكمة احداث اربيل ادانة المتهم حاكمة مجدداً قررت مالم
ع وحكمت عليه بمقتضاها واستدالالً بأحكام .من ق( 18و19و11/أود-116/3

من قانون  رعاية االحداث بأيداعه مدرسة ( ثانياً  /18ثانياً و / 11) المادتين 
) مدة موقوفيته من الشباب البالغين لمدة خمسة عشر سنةعلى ان تحتسب له 

(  31/5/3886لغاية  1/6/3885ومن  3/3/3885لغاية  1/9/3883



 

 

واالحتفاظ للمدعين بالحق المدني بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض 
تدفع له )( ان شاؤ ذلك وتقدير أجرة مقدارها خمسون ديناراً للمحامي المنتدب 

وارسلت محكمة احداث . جة القطعيةمن خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدر
 3881/ج/31) اربيل اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها  

الجراء التدقيقات التميزية وطلب المدعي العام تصديق (  1/6/3886والمؤرخ 
ووضعت الدعوى موضع . القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للقانون

 . التدقيق والمذاكرة
تبين من وقائع الدعوى وسير التحقيق  :ى التدقيق والمداولةولد

واثر شعوره باساءة والده ( هـ)ان المتهم  –والمحاكمة وظروف القضية 
معاملته وافراد عائلتهم فقد صمم على قتله وللغرض المذكور اشترى بندقية 

واثناء ماكان (  35/36/3883وفي ليلة  31/1/3883) كالنشنكوف بتأريخ 
ممدداً على فراشه في ساحة دارهم الكائنة في مجمع ( أ)المجني عليه  والده

اربيل فقد سحب اقسام بندقيته واطلق منها النار عمداً على المجني / بنصالوة 
عليه اصابته في راسه وارداه قتيالً وقام بحفر حفرة في ساحة الدار واخفى 

م برميها خارج الدار الجثة فيها وبعد مرور فترة على الحادث اخرج الجثة وقا
   وقبض على المتهم (  3883/ 9/ 1)وعندئذ انكشف امر الجريمة وذلك بتأريخ 

اذ ان اقرار المتهم في مختلف مراحل التدقيق والمحاكمة جاء صريحاً وعزز . 
بشهادات المشتكين والشهود وبمحضر الكشف على محل الحادث والمخطط 

الطبي العدلي لجثة المجني عليه  الخاص به وباستمارة التقرير التشريحي
وبذلك يكون االقرار المذكور كافياً ومقنعاً الدانة المتهم عن جريمة قتل والده 
عمداً مصحوبة بسبق االصرار ركن في الجريمة لذا يتعين تغليبه على صفة 

لكل ما تقدم تقرر تصديق قراري االدانة والتدبير تعدياًل بجعلها وفق . الجاني
من (  18و  19و  11/ أ د-116/3)ع بدالً من .من ق( أ -116/3) المادة 

و  1/9/3883من ) ع وتصديق قرار احتساب مدة الموقوفية تعديالً بجعله .ق
وتصديق (  3886/ 5/ 31ولغاية  3886/ 3/ 31و من  3881/ 13/33لغاية 

بقية القرارات االخرى لموافقتها للقانون واعادة الدعوى الى محكمتها الشعار 
عقوبات ( 361)محكمة التحقيق الجراء التحقيق مع المودع وفق احكام المادة 

وكذلك لتصحيح مذكرة (  3885/ 3/3)عن تهمة هروبه من الموقف بتأريخ 
ما سبق بيانه بخصوص  لعقوبة المنظمة بحق المودع على ضوءامر با

 (. 6/3886/ 31)وصدر القرار باالتفاق في . احتساب مدة موقوفيته 
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في محل قاتل ادت الى وفاته يعتبر  هم للمشتكي بآلة قاتلة وطعن المت :  المبدأ
 .من قانون العقوبات ( 115)قتال عمدا منطبقا على المادة 

 
/ 33/5) الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ تشكلت 

وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد ) برئاسة نائب الرئيس السيد (  3886
عارف حكمت و بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال ) السادة 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار عادل محمد عبدالرحمن 
- :ياالت

وفي (  1/3886/ 3) قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ    
( 115) وفق احكام المادة ( ا)ادانة المتهم ( 3886/ج/31) الدعوى المرقمة 

منه وحكمت عليه (  18و  19و  11)ع وبداللة مواد االشتراك .من ق
ه في يداعمن قانون رعاية االحداث با( انياً ث/ 11) بمقتضاها وبداللة المادة 

سنوات واحتساب مدة موقوفيته من ( 9)مدرسة تأهيل الفتيان لمدة 
 واالحتفاظ للمشتكين بحق مراجعتهم (.3/1/3886)لغاية ( 13/9/3885)

للمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ألن البت في الدعوى المدنية سيؤخر حسم 
جزائية وتقدير من قانون االصول ال( 38)الدعوى الجزائية عمالً بأحكام المادة 

بمبلغ ثالثون ديناراً تدفع اليه من )( اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب السيد 
وارسلت محكمة احداث . خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

) السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
. الجراء التدقيقات التمييزية عليها( 31/1/3886والمؤرخ في ( 3886/ج/31

(  ب /اوال / 31)وطلب المدعي العام نقض القرار لعدم مراعاة احكام المادة 
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة. من قانون رعاية االحداث

تبين من سير التحقيق وظروف القضية   :ولدى التدقيق والمداولة
لكشف على محل الحادث والمخطط وشهادة المشتكين والشهود ومحضر ا

( ر) الخاص به واستمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي لجثة المجني عليه 
قيام  –في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة  الصريح( ا)واقرار المتهم 

نية بطعن المجني وأثر مشاجرة آ 885/ 9/  39)ء يوم المتهم المذكور في مسا
التي كان يحملها في أعلى الصدر من الجهة اليسرى عمداً بالسكينة (ر) عليه 

وحيث أن الحادث . متسببا في حصول جرح ونزف دموي شديد أدى الى وفاته
وقع بآلة قاتلة وفي محل قاتل وان تقرير مكتب الدراسة الشخصية المنظم بحق 

لذا فأن قرار محكمة . المتهم شامل للفحص الطبي والنفسي والبحث االجتماعي



 

 

عقوبات جاء صحيحاً كما وان التدبير ( 115)بأدانة المتهم وفق المادة  االحداث
المفروض جاء مناسباً عليه تقرر تصديق قراري االدانة والتدبير تعديالً وذلك 

نظراً لصدور  -عقوبات( 18و 19و 11) بحذف االستدالل بمواد االشتراك 
ر الى ارتكاب والن وقائع القضية تشي –قرار باالفراج عن بقية المتهمين 

الجريمة من قبل المتهم لوحده كما تقرر تصديق بقية القرارات الصادرة 
 ( .33/5/3886)لموافقتها للقانون وصدر القرار باالتفاق في 
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، نفي المتهم التهمة الموجه اليه في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة : المبدأ
وعدم نهوض اية ادلة مقنعة ومعتبرة تنهض سندا صالحا لالدانة 

 .،تلغى التهمة ويفرج عن المتهم 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 
وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 31/1/3886)

بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت ) السادة الحكام 
المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار ( و عادل محمد عبدالرحمن 

 -:االتي
وفي (  33/3885/ 13)قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

وفق ( ك)التهمة الموجه الى المتهم  الغاء(  3885/ج/ 13)الدعوى المرقمة 
منه واالفراج عنه (  19/18/ 11)ع وبداللة المواد .من ق( أ-116/3)المادة 

واخالء سبيله من التوقيف ان لم يكن موقوفاً أو مسجوناً أو محبوساً لسبب آخر 
من قانون االصول الجزائية وارسلت ( ج و هـ/ 393)استناداً الى احكام المادة 

داث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في محكمة اح
الجراء (  3886/ 3/ 35)والمؤرخ في ( 885/ج / 13)كتابها المرقم 

وطلب المدعي العام تصديق القرار الصادر في . التدقيقات التمييزية عليها
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق . الدعوى لموافقته للقانون 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية  :مداولةولدى التدقيق وال
ومالبساتها وشهادة المشتكين والشهود و محضر الكشف على محل الحادث 
والمخطط الخاص به واستمارة التقرير التشريح الطب العدلي لجثة المجني 

عدم تحصل أي ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان ( ك)واقوال المتهم ( س)عليه 
في قتل المجني عليه ( ك) ثبت اشتراك المتهم ت –دانة تنهض سنداً صالحاً لال

/ 1/ 31) الذي قتل بعيارات نارية اطلقت باتجاهه من قبل شخص آخر بتأريخ 
وذلك أثر شجار آني بين . ضمن ناحية عربت في عقار قرية دربند(  3885



 

 

.  المتهم المفرقة قضيته  –( ك) المجني عليه من جهة وبين المتهم وشقيقه 
ايضاً التهمة الموجه اليه في مختلف مراحل التحقيق  ان المتهم نفى وحيث

لذا فأن القرار الصادر من محكمة احداث السليمانية جاء صحيحاً . والمحاكمة
و موافقاً للقانون بالنظر لما اشتمل عليه من االسباب عليه تقرر تصديقه 

 (.3886/ 1/ 31) وصدر القرار باالتفاق في 
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قصد القتل متوفرا  بان محل قاتل ، تثبتكي بآلة قاتلة وبطعن المشت : المبدأ
  .لدى المتهم

 
 تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية ( محمد صالح سعيد)برئاسة نائب الرئيس السيد ( 33/1/3886)
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت )الحكام السادة 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( و عال محمد عبدالرحمن 
 -:االتي

وفي (  885/  11/33) قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

 13/ 115)وفق المادة ( هـ) ادانة المتهم (  3885/ ج / 19)عوى المرقمة الد
منه وحكمت عليه (  18و  19و  11) ع بداللة مواد االشتراك .من ق( 

بوضعه تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تأريخ صدور الحكم 
سلوك أو وأفهم هو ووليه بانه في حالة مخالفته احكام و شروط  مراقبة ال

ارتكابه جريمة عمدية اخرى خاللها يتعرض الحتمال الغاء قرار المراقبة 
، والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحدى التدابير المنصوص عليها في القانون

والزام الحدث بأن يسلك سلوكاً حسناً وأن يخبر مراقب السلوك عند انتقاله 
ائم بمراقب السلوك ويلتزم محل مسكنه وأخذ موافقته وأن يكون على اتصال د

-اوالً /  11و  83و  81و  98) باوامره و توجيهاته استناداً الى احكام المواد 

منه وتقدير اتعاب المحاماة ( 63)من قانون رعاية االحداث وبداللة المادة (  3
بمبلغ خمسة وعشرون ديناراً تدفع اليه من خزينة )( للمحامي المنتدب السيد 

وارسلت محكمة احداث السليمانية . ساب القرار الدرجة القطعيةالدولة بعد اكت
ج /  19) اضبارة دعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

الجراء التدقيقات التمييزية عليها و (  3886/  3/  11والمؤرخ في (  3885/
ينة في طلب المدعي العام تصديق قرار االدانة ونقض قرارالتدبير لالسباب المب

 .ت الدعوى موضع التدقيقعووض.  تهمطالع



 

 

 تبين من سير التحقيق وظروف القضية  :ولدى التدقيق والمداولة
) والتقارير الطبية الخاصة بالمشتكي واقرار المتهم (  ج) وشهادة المشتكي 

/  1/  31) في مساء يوم . الصريح في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة( هـ
ع آني قام المتهم المذكور بطعن المشتكي بالسكينة التي و اثر نزا(  3885

كانت بحوزته طعنات عدة في عنقه واجزاء اخرى من جسمه وحالت 
االسعافات والمعالجة دون وفاته واكتسب الشفاء التام واصيب بعجز مقداره 

وحيث أن وقائع الدعوى تشير الى ان المتهم طعن المشتكي بمحل %( 35)
لذا فأن القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة قاتل وبآلة قاتلة 

وموافقة للقانون بالنظر لما اشتملت عليها من االسباب وتقرر تصديق قراري 
االدانة والتدبير تعديالً بحذف االستدالل بمواد االشتراك وتصديق بقية 

دة التنويه بأنه يتعين على محكمة الموضوع درج الما ىهذا واقتض. القرارات 
 (.  3886/ 1/  33)وصدر القرار باالتفاق في . العقابية في قرار التدبير
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، لالدانةعدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا صالحا : المبدء 
 .تلغى التهمة ويفرج عن المتهم 

 
 1/  31تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد و عضوية الحكام السادة  3886/
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و عادل محمد 

 -:ين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار االتيعبدالرحمن والمأذون
وفي الدعوى  886/ 3/  13قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ   
وفق ( أ)و ( أ)الغاء التهمة المسندة الى المتهمين كل من  886/ج / 3المرقمة 
منه  18و  19و  11المواد  من قانون العقوبات بداللة 13/ أ / 3/ 116المادة 

من ( ج)عنهما والغاء الكفالة المأخوذة منهما استناداً الى أحكام الفقرة واالفراج 
من االصول الجزائية وقدرت اتعاب محاماة الوكيل المنتدب (393)المادة 

من الخزينة بعد اكتساب )( بخمسة و عشرين ديناراً تدفع الى المحامي السيد 
وى وتفرعاتها الى وقد ارسلت محكمة االحداث الدع. القرار الدرجة القطعية 

الجراء  3886/ 3/ 9والمؤرخ  3886ج /  3هذه المحكمة في كتابها المرقم 
وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون . التدقيقات التميزية عليها 

 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق
تبين من سير التحقيق والمحاكمة و ظروف  :ولدى التدقيق والمداولة

مالبساتها عدم تحصل أدلة مقنعة و معتبرة يمكن أن تنهض سنداً القضية و 
 –باالتفاق واالشتراك  -(أ) و ( أ)لمتهمين كل من اصالحاً لالدانة تثبت قيام 

باطالق النار بأتجاه المشتكين في الزقاق الواقع خلف الجامع الكبير في 
ي سردار مما ادى الى اصابة المشتك 3881/ 9/ 3السليمانية وذلك بتاريخ 

مصطفى قادر في فخذه االيسر وان االسعافات والمعالجة الطبية قد حالت دون 
وحيث ان المتهمين قد انكرا  %11اء وبعجز قدره وفاته وأنه قد اكتسب الشف

وحيث ان . التهمة المسندة اليهما في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة
صحيحة و موافقة  القرارات الصادرة من محكمة احداث السليمانية جاءت

للقانون بالنظر لما اشتملت عليها من االسباب لذا قرر تصديقها وصدر القرار 
 .3881/  31/1باالتفاق في
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 .8/1/3886: تاريخ القرار
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مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا صالحا  عدم تحصل ادلة:  المبدأ
 .تلغى التهمة ويفرج عن المتهم ،لالدانة

 
/  1/ 8تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتاريخ   

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد و عضوية الحكام السادة  886
ف حكمت و عادل محمد بايز عبدهللا براهيم و جالل زيور عمر و كمال عار

 -:عبدالرحمن الماذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  3885/ 33/ 31قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ   

 115وفق المادة ( ج)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3885/ج / 13المرقمة 
نه استناداَ الى احكام الفقرة ع واالفراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة م.من ق

وقدرت اتعاب محاماة الوكيل . من االصول الجزائية  393من المادة ( ج)
من الخزينة بعد  )(  المنتدب بخمسة وعشرين ديناراً تدفع الى المحامي السيد

اكتساب القرار الدرجة القطعية وقد ارسلت محكمة االحداث الدعوى 
 35والمؤرخ 3885/ ج  /13ابها المرقم وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كت

وطلب المدعي العام نقض . الجراء التدقيقات التمييزية عليها  3/3886/
 .والمداولة  ووضعت الدعوى موضع التدقيق. القرار لمخالفته للقانون 

تبين من سير التحقيق والمحاكمة وشهادات  :ولدى التدقيق والمداولة
شف على محل الحادث والمخطط الخاص المشتكين شهود القضية ومحضر الك

 القبر ومحضر فتح – (ب ) به والتقارير الطبية المعطاة بحق المجني عليه
عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سنداً  31/5/885المؤرخ 

بقتل المجني عليه عمداً باطالق النار عليه ( ج)صالحاً لالدانة تثبت قيام المتهم 
كما لم . مما ادى الى وفاته  885/  1/ 8ن بتاريخ داخل قصبة دربندخا

تتحصل ادلة مقنعة و معتبرة تشير الى قيامه بقتله خطأ او تسبب في قتله من 
غير عمد بأي شكل كان وعليه وحيث ان المتهم قد انكر التهمة المسندة اليه في 
مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة و حيث ان القرارات الصادرة من محكمة 

داث السليمانية جاءت صحيحة و موافقة للقانون بالنظر لما اشتملت عليها اح
 .3886/ 1/ 1من االسباب لذا قرر تصديقها وصدر القرار باالتفاق في 
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 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار
( د /116/3)ينطبق عليه المادة ، اذا كان المقتول من اصول القاتل:  مبدأال

 .عقوبات 

  
/  3/ 33)تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة اقليم كوردستان بتأريخ  
وعضوية الحكام ( محمد صالح سعيد ) برئاسة نائب الرئيس السيد ( 3886
عارف حكمت و  بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال) السادة 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار ( عادل محمد عبدالرحمن 
 -:االتي

وفي (  3885/  33/  35)قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   

/ 3/  116)وفق المادة ( ف) ادانة المتهم (  3885/ج/ 59)الدعوى المرقمة 
انياً من قانون رعاية االحداث ث/  11و  63) وحكمت عليه بداللة المادتين ( د

بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة اثني عشر سنة واحتساب مدة محكوميته  
وقررت االحتفاظ (  885/ 33/  31)لغاية (  3881/  3/ 38) للمدة من 

بحق مطالبة المودع بالتعويض لدى المحاكم ( ق) للمدعي بالحق الشخصي 
القرار الدرجة القطعية لعدم حضوره اثناء  المدنية ان شاء ذلك بعد اكتساب

المحاكمة ولم تطرق المحكمة الى بندقية الكالشنكوف المستعملة في الحادث 
وقد . والمضبوطة مع المحكوم لفقدانها في الظروف التي مرت على المنطقة 

ارسلت محكمة االحداث الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
الجراء التدقيقات التمييزية (  3885/ 33/  1) والمؤرخ (  3885/ج / 59) 

عليها وطلب المدعي العام تصديق القرارت الصادرة في الدعوى لموافقتها 
   . ووضعت الدعوى موضع التدقيق. للقانون 

تبين من سير التحقيق والمحاكمة وظروف   :ولدى التدقيق والمداولة
لى محل الحادث و المخطط الخاص به القضية ومالبساتها و محضر الكشف ع

واقوال (  م ) واستمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي الخاصة بالمجني عليه
ذوي العالقة المؤداة في مرحلتي التحقيق االبتدائي والقضائي في الوقت 

) وبتأريخ ( ف) قيام المتهم  –االقرب للحادث بحيث يمكن االطمئنان اليها 
نزاع آني باطالق النار على والده المجني عليه من بندقية واثر (  38/3/3881

رانية على بعد نحو  واقعة في قضاءالكالشنكوف التي كان يحملها أمام داره ال
كيلومتر واحد من مركز الشرطة مما ادى الى توقف القلب والوفاة بسبب قطع 
ر شريان الفخذ االيسر ونزف دموي نتيجة كسر مركب في عظم الفخذ المذكو
) وعليه قرر تصديق قرار االدانة و تصديق قرار التدبير تعديالً بأحالل كلمة 

ونقض الفقرة الحكمية المتعلقة باالحتفاظ ( محكوميته) محل كلمة ( موقوفيته 
بطلب التعويض النه قد تنازل عن ذلك امام ( ق) للمدعي بالحق الشخصي 



 

 

القرار باالتفاق  محكمة الموضوع صراحة وتصديق قرار عدم التطرق وصدر
 ( .3886/ 3/  33) في 
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، عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سندا صالحا لالدانة:  المبدأ
 .هم تلغى التهمة ويفرج عن المت

 
(  886/ 3/ 1) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة اقليم كوردستان بتأريخ 

) و عضوية الحكام السادة ( محمدصالح سعيد )برئاسة نائب الرئيس السيد 
بايز عبدهللا ابراهيم و جالل زيور عمر و كمال عارف حكمت و عادل محمد 

 -:ر االتي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرا( عبدالرحمن 
وفي (  3885/  33/ 35) قررت محكمة أحداث السليمانية بتأريخ     

) و ( هـ) الغاء التهمة الموجه الى كل من (  3885/ج / 51) الدعوى المرقمة 
و  19و 11) من قانون العقوبات بداللة المواد ( أ /  3/ 116) وفق المادة ( ف

ما لم يحول دون  –التوقيف  منه واالفراج عنهما واخالء سبيلهما من(  18
من (  393) من المادة ( ج)ذلك سبب قانوني استناداً الى احكام الفقرة 

الدعوى وتفرعاتها الى هذه  ارسلت محكمة االحداثوقد . االصول الجزائية
(  3885/ 33/ 1)والمؤرخ (  3885/ج / 51) المحكمة في كتابها المرقم 

طلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته الجراء التدقيقات التمييزية عليها و
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . للقانون 

تبين من سير التحقيق والمحاكمة وشهادات   :ولدى التدقيق والمداولة
المشتكين والشهود و محضر الكشف على محل الحادث والمخطط الخاص به 

عدم ( ب) ة بالمجني عليه العدلي الخاص واستمارة التقرير التشريحي الطبي
توفر ادلة مقنعة و معتبرة يمكن أن تنهض سنداً صالحاً لالدانة تثبت قيام 

وباالتفاق واالشتراك مع غيرهما بقتل المجني عليه ( ف )و( هـ) المتهمين 
في نقليات   3885/ 5/ 13عمداً مع سبق االصرار بأطالق النار عليه بتأريخ 

و حيث أن االشتباه شك والشك يفسر لصالح  . م جمال مما أدى الى وفاته ج
المتهم بطبيعة الحال وحيث ان المتهمين قد انكرا التهمة المسندة اليهما في 
مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة ولكون القرار الصادر من محكمة أحداث 
السليمانية القاضي بالغاء التهمة المسندة اليهما واالفراج عنهما جاء صحيحاً 

اً للقانون بالنظر لما اشتمل عليه من االسباب لذا قرر تصديقه وصدر وموافق
 ( . 3886/  3/  1) القرار باالتفاق في 
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محضر الكشف على محل  شهود القضية وشهادات المشتكين و :   المبدأ
واقرار المتهم في  لتشريح الطبيواستمارة التقرير ا الحادث 

مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة يعتبر قتال عمدا منطبقا على 
 .عقوبات  115المادة 

 
 3/  13) تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

وعضوية نائب ( رشيد عبدالقادر سليم )السيد برئاسة الرئيس (  3886/ 
بايز عبدهللا ابراهيم و ) و الحكام السادة ( محمد صالح سعيد ) الرئيس السيد 

المأذونين بالقضاء بأسم الشعب ( جالل زيور عمر و عادل محمدعبدالرحمن
 -:وأصدرت القرار االتي 

في و( 3885/  33/  33) قررت محكمة احداث السليمانية بتاريخ 
من (  115)وفق المادة ( ا) ادانة المتهم (  3885/ ج/  58) الدعوى المرقمة 

من قانون رعاية االحداث ( ثانياً /  11)ع وحكمت عليه بداللة المادة .ق
بايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان لمدة عشر سنوات على ان تحتسب له مدة 

وقدرت (  3885/  33/ 31) لغاية (  3885/ 1/ 11) موقوفيته اعتباراً من 
اتعاب محاماة الوكيل المنتدب بخمسة وعشرين ديناراً تدفع الى المحامي السيد 

وقد ارسلت محكمة . من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية )( 
/ ج / 58) االحداث الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابه المرقم 

جراء التدقيقات التمييزية عليها ال(  3885/  33/  1) والمؤرخ (  3885
. وطلب المدعي العام تصديق قراري االدانة والعقوبة لموافقتهما للقانون 

 . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
تبين من سير التحقيق والمحاكمة وشهادات  :ولدى التدقيق والمداولة

طط المشتكين و شهود القضية و محضر الكشف على محل الحادث والمخ
( م)الخاص به واستمارة التقرير التشريحي الطبي الخاصة بالمجني عليه 

تحت اشراف حاكم التحقيق واقرار ( أ) ومحضر الكشف الجاري بداللة المتهم 
/  1/ 31) المتهم في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة قيام المتهم وبتأريخ 

واحدة بالجهة  واثر نزاع آني بطعن المجني عليه بالسكين طعنة(  3885
شيخ سعيد بيران ) رسة داليسرى من صدره داخل مجمع شورش أمام م

على بعد نحو كيلو مترين من مركر شرطة شورش تسببت في ( االبتداية 
نزف دموي شديد اودى بحياته وعليه وحيث ان القرارات الصادرة من محكمة 

اشتملت عليها احداث السليمانية جاءت صحيحة و موافقة للقانون بالنظر لما 
 ( . 3886/ 3/  13) من االسباب لذا قرر تصديقها وصدر القرار باالتفاق في 
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 لتشريح الطبيقرير اشهادات المشتكين و شهود القضية واستمارة الت:  المبدأ
واقرار المتهم في مختلف  ،ومحضر الكشف الجاري بداللة المتهم

مراحل التحقيق والمحاكمة يعتبر قتال عمدا منطبقا على المادة 
 عقوبات 115

 
 3/ 11تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ 

عضوية نائب الرئيس برئاسة الرئيس السيد رشيد عبدالقادر سليم و  886/
السيد محمد صالح سعيد و الحكام السادة جالل زيور عمر و عادل محمد 
عبدالرحمن و عزيز عبدهللا أحمد الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت 

 -:القرار اآلتي
وفي  3885/ 33/  39قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   

من قانون  115وفق المادة ( ش) ادانة المتهم 885/ ج/  61الدعوى المرقمة 
العقوبات وحكمت عليه بايداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمس سنوات 

ثانياً من قانون رعاية االحداث على / 11و  63وشهر واحد استدالالً بالمادتين 
/  33/ 31لغاية  3885/ 31/ 8ان تحتسب له مدة موقوفيته اعتباراً من 

القبضة البيضاء المستعملة في الحادث واشعار واتالف السكينة ذات  3885
درت أتعاب وقاللجنة المشكلة لهذا الغرض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

من )(محاماة الوكيل المنتدب بخمسة وعشرين ديناراً تدفع الى المحامي السيد 
ا ولعدم قناعة الوكيل الجانح بهذ. الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

 3885/ 33/  31القرار ميزه لدى هذه المحكمة وبالالئحة التمييزية المؤرخة 
ع مع االخذ .من ق 133ع الى المادة .ق  115طالباً تبديل مادة االتهام من 

بنظر االعتبار ظروف موكله وتنازل ذوي المجني عليه لالسباب المسرودة في 
وى وتفرعاتها الى هذه وقد أرسلت محكمة االحداث الدع. الالئحة المذكورة 

 3885/  33/ 31والمؤرخ  3885/ ج /  61المحكمة في كتابها المرقم 
الجراء التدقيقات التميزية عليها وطلب المدعي العام تصديق قرار االدانة مع 

 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . تشديد العقوبة 
حاكمة وشهادات تبين من سير التحقيق والم :ولدى التدقيق والمداولة

المشتكين والشهود و محضر الكشف على محل الحادث والمخطط الخاص به 
( ش)و محضر ضبط  السكين و محضر الكشف الجاري بداللة المتهم 

واقوال ( ا)واستمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي الخاص بالمجني عليه 



 

 

هم بطعن المجني المتهم نفسه في مختلف ادوار التحقيق والمحاكمة قيام المت
داخل  3885/  31/ 9عليه بالسكين طعنة واحدة عمداً وفي صدره بتأريخ 

مطعم هاوكار مقابل علوة السليمانية مما أدى الى نزف دموي شديد و تمزق 
القلب تسبب في وفاته وعليه و حيث أن القرارات الصادرة من محكمة احداث 

ظر لما اشتملت عليها من السليمانية جاءت صحيحة و موافقة للقانون بالن
االسباب لذا قرر تصديقها ورد ما جاء بالالئحة التميزية و صدر القرار 

 . 3886/  3/  11باالتفاق في 
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و محاضر ضبط البندقية  زز بشهادة المشتكيناقرار المتهمين مع:  المبدأ
لمخبر و كذلك بافادة ا يح الطبي العدلياستمارة التقرير التشرو

لة المتهمين عن جريمة محكومة السري مما يصبح صالحاً لمساء
 18و  19و  11ع وبداللة المواد .ج من ق-116/3بنص المادة 

 .منه 

 
كوردستان العراق بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  33/33/881
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  3881/  33/ 33قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ 

ج من – 116/3وفق احكام المادة ( ن)ادانة المتهم  3881/ ج/  311المرقمة 
منه و حكمت عليه بمقتضاها  18و  19و  11ع بداللة مواد االشتراك .ق

 11بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة خمسة عشر سنة استدالالً بالمادة 
لغاية  3881/ 35/1احتساب موقوفيته من ثانياً من قانون رعاية االحداث و/

وقررت االحتفاظ للمشتكي بحق مراجعة المحاكم المدنية  881/ 33/ 33
للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتقدير اجرة المحاماة 

بمبلغ ثالثون ديناراً تدفع اليه من الخزينة بعد )( للمحامي المنتدب السيد 
وارسلت محكمة أحداث السليمانية اضبارة . لدرجة القطعية اكتساب القرار ا

في  3881/ج/311الدعوى و تفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
وطلب المدعي العام . الجراء التدقيقات التميزية عليها  3881/  33/ 31

 . تصديق القرار لموافقته للقانون ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة



 

 

تبين من سير التحقيق و ظروف القضية ومن  :التدقيق والمداولة ولدى
باالتفاق واالشتراك مع غيره بقتل المجني عليه ( ن)قيام المتهم  -وقائع الدعوى

سرجنار / في عقار مجمع طاسلوجة  3881/  1/  31عمداً في يوم ( س)
قطيع  باطالق النار عليه من بندقية كالشنكوف تمهيداً الرتكاب جريمة سرقة

الماعز الذي كان يسرح بها المجني عليه وبعد االجهاض على المجني عليه تم 
رأس ( 81)وبعد ذلك ضبط . سرقة القطيع واخذت الى منطقة كاني كورد 

ماعزحيث تصرفوا قبل ذلك بعدد آخر من الماعز المسروق اذ ان اقرار المتهم 
ى وجه التفصيل ومطابقاً امام القائم بالتحقيق والمحقق العدلي جاء صريحاً وعل

لوقائع الحادث وعزز بشهادة المشتكين وبمحضر الكشف على محل الحادث 
ومخططه و محضر كشف الداللة و محاضر ضبط البندقية والظرفين 
الفارغين ومقذوف لبندقية كالشنكوف وضبط الحيوانات المسروقة وباستمارة 

و كذلك بافادة المخبر ( س)التقرير التشريحي الطبي العدلي لجثة المجني عليه 
السري مما يصبح صالحاً لمسألة المتهمين عن جريمة محكومة بنص المادة 

منه، هذا وحيث ان  18و  19و  11ع وبداللة المواد .ج من ق-116/3
القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة و موافقة للقانون لذا 

 .3881/  33/ 33ق في وصدر القرار باالتفا، تقرر تصديقها جميعاً 
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االدلة المعتبرة المتحصلة بحق المتهم  تؤيد تحقق قصد القتل لدى المتهم : المبدأ
طعنات و مواقعها من نوعية االلة  المستعملة في الجريمة وتعدد ال

 .ع .من ق( 115/13)،والتي يحكمها المادة 
 

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ     
برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية  33/3881/ 31

الحكام السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت 
حمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار وعادل م

 -:االتي
وفي الدعوى 3881 31/ 38قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
ع .من ق  13/115 وفق أحكام المادة ( أ)ادانة المتهم 3881/ ج / 91المرقمة 
واحدة عليه بمقتضاها بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة  وحكمت 

ب من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفيته  –أوالً / 11استدالالً بالمادة 
سنة من  39والكمال المودع  3881/  9/  36لغاية  3881/  6/ 31من 

ثانياً من قانون /  18ستناداً الى احكام المادة او  العمر أثناء صدور القرار
البالغين الكمال التدبير فيها  رعاية االحداث لذا قرر ايداعه في مدرسة الشباب

وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه 
الجراء التدقيقات  3881/ 33/ 6في  3881/ج/91المحكمة في كتابها المرقم 

التميزية عليها وطلب المدعي العام نقض القرار بأعتبار ان الواقعة تنطبق 
 .ع ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة.من ق 131عليها أحكام المادة 

ومن  القضية تبين من سير التحقيق وظروف -:ولدى والتدقيق والمداولة 
والتقارير الطبية الخاصة بالمشتكي ومن ( ب)و الشاهدة ( ن)شهادة المشتكي 

عمداً بطعنه السكين ( ن)بالشروع بقتل المشتكي ( أ)قيام المتهم  –اقرار المتهم 
في دار  3881/ 6/  33في أماكن مختلفة من جسمه وذلك في يوم  طعنات عدة

سليمانية وقد حالت االسعافات والمعالجة / والد المتهم الكائنة في محلة ئازادي 
دون وفاة المشتكي حيث اكتسب بعد ذلك الشفاء التام اذ ان االدلة المعتبرة 

جريمة الشروع   المتحصلة بحق المتهم كافية العتمادها لمساءلة المتهم عن 
ع حيث تايد .من ق  115/13بقتل المشتكي عمداً والتي يحكمها نص المادة 

تحقق قصد القتل لدى المتهم من نوعية االلة  المستعملة في الجريمة وتعدد 
لكل ما تقدم وحيث ان القرارات الصادرة من محكمة . الطعنات و مواقعها 



 

 

وصدر القرار . تقرر تصديقهااالحداث جاءت صحيحة و موافقة للقانون لذا 
 .3881/  33/ 31باالتفاق في 

 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 319: رقم القرار
 33/3881/ 33: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اقرار المتهم في كافة المراحل معزز بشهادة المشتكي والتقارير الطبية :  المبدأ
لضبط مما يصلح اعتماده لمساءلته عن الخاصة وبمحضر ا

 .ع .من ق 115/13جريمة الشروع بالقتل المحكومة بنص المادة 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  35/33/3881
ور عمر وكمال عارف حكمت وعادل السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زي

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881/   8/ 31قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
وفق أحكام المادة ( ع)و ( ف)ادانة المتهمين  3881/ ج / 11المرقمة 

منه وحكمت بمقتضاها على  18/ 19/ 11ع  بداللة المواد .من ق 115/13
كل واحد منهما بااليداع في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة اشهر استدالاًل 

ب من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفية المودع  –أوالً / 11بالمادة 
( ف)واحتساب موقوفية المودع  3881/ 33/1لغاية  3881/ 1/ 8من ( ع)

/ 8/  36لغاية  3881/ 8/ 3ومن  3881/  33/5لغاية 3881/ 6/ 31من 
قهوائي اللون   marobمن نوع ( سكينة يابانية) بة واتالف الحر 3881

المستعملة في الحادث بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية واشار مركز 

( ،ح ،خ  ه)الشرطة بذلك وتقدير اتعاب المحاماة للمحامية المنتدبة السيدة 

فع اليها من الخزينة بعد اكتساب القرار الدرجة بمبلغ خمسة وعشرين ديناراً تد
وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى . القطعية

الجراء  3881/ 31/ 6في  3881/ج/11هذه المحكمة في كتابها المرقم 
 وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون،. يزية عليهايالتدقيقات التم
 . لدعوى موضع التدقيق والمذاكرة ووضعت ا

تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة
بالسكين في الجهة ( س)بطعن المشتكي (  ف)قيام المتهم  -وقائع الدعوى 

صدره عمداً ادى الى اصابته بجروح و حالت االسعافات  اليسرى من
اذ ان % 5م واصيب بعجز مقداره والمعالجة دون وفاته واكتسب الشفاء التا



 

 

اقرار المتهم في كافة المراحل جاء صريحاً ومطابقاً لوقائع الحادث وعزز 
بشهادة المشتكي والتقارير الطبية الخاصة وبمحضر الضبط مما يصلح اعتماده 

ع .من ق 115/13لمساءلته عن جريمة الشروع بالقتل المحكومة بنص المادة 
لدى المتهم وذلك من خالل نوعية االلة  ومتحقق نظراً الن قصد القتل ثابت

فقد تبين عدم تحصل ادلة ( ع)المستعملة و موقع الطعن اما بخصوص المتهم 
كافية بحقه تثبت اشتراكه في الجريمة اذ ان شهادة المشتكي بقيت وحيدة دون 

ازره كما وأن المتهم أنكر ارتكابه الجريمة في كافة ؤدليل أو قرائن قاطعة ت
 115/13احل لذا كان محكمة االحداث بادانتها للمتهم المذكور وفق المادة المر

منه تكون قد انتهجت منهجاً مخالفاً لحكم  11/19/18ع بداللة المواد .من ق
والغاء ( ع)القانون عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة بحق المتهم 

قيف حاالً مالم يكن االتهمة الموجه اليه واالفراج عنه واخالء سبيله من التو
تثبت ( م)مطلوباً عن قضية اخرى وكذلك لم تتحصل أدلة معتبرة بحق المتهم 

اشتراكه في الجريمة المذكورة لذا فأن قرار محكمة االحداث بالغاء التهمة 
منه  11/19/18ع بداللة المواد .من ق 115/13الموجه اليه وفق المادة 

ج من / 393منه استناداً الى احكام المادة  واالفراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة
االصول الجزائية جاء صحيحاً وموافقاً للقانون عليه تقرر تصديقه وكذلك 

تعديالً (  ف)تقرر تصديق قراري االدانة والتدبير الصادرين بحق المتهم 
ع منهما وتصديق قراري االتالف .من ق 18/ 19/ 11بحذف مواد االشتراك 

 .35/33/3881موافقتهما للقانون وصدر القرار باالتفاق في واتعاب المحاماة ل
 

 3881/احداث/هيئة جزاء/ 311: رقم القرار
 35/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

شهادة المشتكي والتقارير الطبية الخاصة به واقرار المتهم الصريح في  :المبدأ
ية االلة المستعملة ومواقع الطعن تحقق قصد نوعوكافة المراحل 

القتل لدى المتهم لذا فان فعله يشكل جريمة يحكمها نص المادة 
 ع.من ق 115/13

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  35/33/3881
بدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل السادة بايز ع

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي 
وفي الدعوى 31/3881/ 1قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
ع .من ق 115/13وفق احكام المادة ( م)ادانة المتهم  3881/ ج / 11المرقمة 



 

 

ستة أشهر ( 6)بمقتضاها بااليداع بمدرسة تأهيل الفتيان لمدة  وحكمت عليه

اوالً ب من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفيته من / 11استدالالً بالمادة 
وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي .  3881/ 6/ 33لغاية  3881/ 5/ 31

خزينة بعد بمبلغ خمسة وعشرين ديناراً تدفع اليه من ال( ج ،ف )المنتدب السيد 
وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة . اكتساب القرار الدرجة القطعية 

 36في  3881/ج /11الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 
) هذا وقد طعن والد الجانح  ، يهاالجراء التدقيقات التمييزية عل 3881/ 31/
 33/31ية المقدمة بتأريخ تمييزاً بالقرار بموجب الالئحة التمييز( ع
طالباً نقض القرار لالسباب المبنية فيها وطلب المدعي العام تصديق 3881/

 .القرار لموافقته للقانون ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة 
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة

الخاصة بالمشتكي واقرار المتهم والتقارير الطبية  (خ، ك ،ا) شهادة المشتكي
خ، ك، ) قيام المتهم المذكور بطعن المشتكي –الصريح في كافة المراحل ( م)
بالسكين طعنات عدة في ظهره عمداً وذلك اثر شجار آني في سوق اللبن في  (أ

وقد حالت االسعافات والمعالجة دون وفاته  3881/  5/ 31السليمانية في يوم 
م وحيث قد ثبت من نوعية االلة المستعملة ومواقع الطعن واكتسب الشفاء التا

تحقق قصد القتل لدى المتهم لذا فان فعله يشكل جريمة يحكمها نص المادة 
ع هذا وحيث ان القرارات الصادرة من محكمة االحداث .من ق 115/13

جاءت صحيحة وموافقة للقانون لذا تقرر تصديقها ورد الطعن التمييزي 
 .3881/ 33/  35التفاق في وصدر القرار با



 

 

 

 3881/االحداث /الهيئة الجزائية /  61: رقم القرار
 .13/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق المتهم وان ما توفرت في : المبدأ 
فسر لصالح والشك ي، الدعوى بحق المتهم التتعدى نطاق الشك

 .المتهم 

 
 3تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/  8/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

- :عب واصدرت القرار االتي محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الش
وفي الدعوى 3881/ 1/  3قررت محكمة احداث السليمانية بتأريخ   
وفق احكام المادة ( ا)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ ج / 33المرقمة 

منه واالفراج عنه واخالء (  18/ 19/ 11 )ع بداللة مواد.من ق ( ج-116/3)
استناداً الى  ول دون ذلك سبب قانوني آخر،الم يحسبيله من التوقيف حاالً م

طعن المدعيين بالحق . من االصول الجزائية  ( ه/ ج/ 393 )احكام المادة

تمييزاً بالقرار بموجب الالئحة التمييزية  (ج ، ا ، م) و (، م، أع )الشخصي
طالبين  13/1/3881بتاريخ ( ر،ع،ح) :المقدمة من قبل وكيلهما المحامي السيد

وارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى . باب المبينة فيهانقضه لالس
 1/9/3881في  3881/ ج/33وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم 

وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته . الجراء التدقيقات التمييزية عليها
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . للقانون 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :لتدقيق والمداولةولدى ا
تثبت قيامه (  أ)عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق المتهم -وقائع الدعوى

باطالق  (س ،ع،م) لوحده أو باالتفاق واالشتراك مع آخرين بقتل المجني عليه
ن المتهم كما وا 3886/ 33/ 1/1سليمانية في ليلة / النار عليه في محلة خبات 

اذ ان ما توفرت في الدعوى بحق . انكر ارتكابه الجريمة في كافة المراحل
المتهم التتعدى نطاق الشك مما اليجوز اعتمادها أساساً الدانة المتهم 

/  11 )ع بداللة المواد.من ق  (ج – 116/3 )وفق أحكام المادة( ،ح،خ،حأ)
قيف مالم يحول دون ذلك منه واالفراج عنه واخالء سبيله من التو(  18/  19

من االصول الجزائية ( هـ -ج/393 )اي سبب قانوني استناداً الى أحكام المادة



 

 

. جاء صحيحاً وموافقاً للقانون عليه تقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي 
 .3881/  8/ 3وصدر القرارباالتفاق في 

 

 .881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 68: رقم القرار
 .13/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اقرار المتهم معزز بشهادة المشتكين والشهود وبمحضر الكشف على : المبدأ 
محل الحادث ومخططه وبمحضر كشف الداللة ينهض سببا 

 .لالدانة 

 6تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 
برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/ 8/

السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 
 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي 

وفي الدعوى 3881/ 9/ 31قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ   

ز من  -116/3وفق احكام المادة (  م)ادانة المتهم  3881/ج / 31المرقمة 
ع وحكمت عليه بمقتضاها بااليداع بمدرسة الشباب البالغين لمدة عشر .ق

ثانياً من قانون رعاية االحداث على ان تحتسب له / 11سنوات استدالالً بالمادة 
قدرها وتقدير  اجرة . 3881/ 9/ 38لغاية   3885/ 1/ 38مدة موقوفيته من 

تدفع اليه من خزينة االقليم  (،ح،ح ه :)خمسون ديناراَ للمحامي المنتدب السيد

( م)و( ي)واالحتفاظ لذوي المجني عليهما .بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
طعن . بالتعويض لدى المحاكم المدنية ان شائوا ذلك ( م)بطالبة الجانح 

 35/9تأريخ مييزية المقدمة بالمحكوم تمييزاً بالقرار بموجب الالئحة الت

طالباً نقضه  (،ح،ح ه :)من قبل وكيله المحامي السيدالى هذه المحكمة 3881/

وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة الدعوى . لالسباب المبينة فيها
  9/ 31في  3881/ج /31وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم  

تصديق القرار  وطلب المدعي العام. يها الجراء التدقيقات التميزية عل 881/
باعتبار ان  منها( ز)ع محل البند .من ق116/3ن المادة م( و)بعد احالل البند 

 ووضعت.  منها أكثر انطباقاً على فعل المتهم(  3  )من الفقرة( و)البند 
 .الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة
روف القضية ومن تبين من سير التحقيق وظ -:ولدى التدقيق والمداولة 

 بزاوةَوتوفي مجمع  885/ 1/ 39في يوم ( أ. أ. م)قيام المتهم  -وقائع الدعوى



 

 

ن يدة عليهما مدعمداً باطالق عيارات نارية ع( م)و( ي)بقتل المجني عليهما 
ين في الحال وذلك على أثر حصول سوء تفاهم بندقية كالشنكوف وارداهما قتيل
افة المراحل جاء صريحاً وعلى وجه التفصيل بينهما اذ ان اقرار المتهم في ك

ومطابقاً لوقائع الحادث و عزز بشهادة المشتكين وشهود وبمحضر الكشف 
وحيث لم يتأيد تحقق . على محل الحادث ومخططه وبمحضر كشف الداللة

لذا فان الجريمة المرتكبة من قبل المتهم . عنصر سبق االصرار لدى المتهم
ع  والحضور .من ق 116من المادة ( 3)فقرة من ( ز)يحكمها نص البند 

. ع في مثل الحالة هذه الدعوى.من ق 116من المادة ( 13من الفقرة (و ) للبند
لكل ما تقدم فقد تأيد . نظراً لعدم حصول قتل المجني عليهما بطلقة نارية واحدة

ان قرار االدانة الصادر بحق المتهم جاء صحيحاً وموافقاً للقانون كما وان 
تدبير المفروض جاء مناسباً مع ظروف الجريمة والظروف الجانح لذا قرر ال

ورد الطعن . تصديقهما وتصديق بقية القرارات الصادرة لموافقتهما للقانون
 .3881/  8/ 6التمييزي وصدر القرارباالتفاق في 

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 96: رقم القرار
 .11/8/3881: تاريخ القرار

 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: االصدار جهة
اذا كان الدليل الوحيد في القضية شهادة الشاهد السري ولم تعزز باية : المبدأ 

فان قرار ، ادلة اخرى مقنعة وانكر المتهم التهمة المسندة اليه
المحكمة بالغاء التهمة الموجه اليه واالفراج عنه صحيح وموافق 

 .للقانون 

 11يئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ تشكلت اله
برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  8/3881/

السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 
 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى 3881/ 8/ 31ت محكمة احداث اربيل بتأريخ قرر  
وفق احكام المادة ( ج)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ ج / 35المرقمة 

ع واالفراج عنه واخالء سبيله من التوقيف حاالً من التوقيف .ج من ق-116/3
ير ان لم يكن موقوفاً أو مطلوباً عن قضية اخرى لم تتطرق المحكمة الى مص

سكينة كبيرة الحجم من نوع حربة حديد المضبوطة بموجب محضر الضبط 
 هذه لكونها مبرزة في الدعوى المفرقة عن 3881/  1/ 38المؤرخ في 

وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه . القضية
ت الجراء التدقيقا 3881/ 8/ 31في 3881/ ج/35المحكمة في كتابها المرقم  



 

 

. وطلب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون . التمييزية عليها
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة
يمكن أن ( ج)عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق المتهم -وقائع الدعوى

ة تثبت قيام المتهم المذكور لوحده أو باالتفاق تنهض سنداً صالحاً لالدان
/  1/ 38واالشتراك مع غيره بقتل المجني عليه شوان حسين محمود في يوم 

. أربيل/ ليالً بالقرب من مقبرة شيخ مال رشيد الكائنة في محلة طيراوة  881
اذ ان شهادة الشاهد  –كما وأنه أنكر التهمة الموجه اليه وفي كافة المراحل 

 881/  6/ 1ري التي هي الدليل الوحيد في الدعوى فقد أدلى بها بتاريخ الس
اي بعد مرور اكثر من شهر على الحادث مما تدعوا ابتداًء كما وأنها لم تؤيد 
بدليل أو قرائن معتبرة حيث أن الشهود الذين ذكر الشاهد السري بأنهم كانوا 

تهم واضافة الى ذلك فأن بمعيته وقت وقوع الحادث لم يؤيدوا شهادته بشأن الم
تلك الشهادة التنسجم مع مضمون محضر الكشف على محل الحادث ومخططه 

 881/  1/ 38والمنظم في نفس ليلة الحادث ومحضر الضبط المؤرخ في 
وكذلك مع مضمون استمارة التقرير التشريحي الطبي العدلي لجثة المجني 

م بأن المتهم لم يكن في عليه في الوقت الذي تضمن شهادة شهود دفاع المته
لكل ما تقدم فأن قرار محكمة االحداث . منطقة مسرح الحادث عند وقوعه

ع .من ق (أ  -116/3)بالغاء التهمة الموجه الى المتهم وفق احكام المادة 
واالفراج عنه واخالء سبيله من التوقيف حاالً من التوقيف ان لم يكن موقوفاً أو 

من االصول (د /ج / 393 )داً الى أحكام المادةمطلوباً عن قضية اخرى استنا
 وصدر القرار با. الجزائية جاء صحيحاً وموافقاً للقانون لذا تقرر تصديقه

 .3881/ 11/8التفاق في  
 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  /11:رقم القرار
 .36/6/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

انكار المتهم الرتكابه الجريمة وعدم توافق الشهادتين فيما بينهما وغير : المبدأ 
وهذا ما ، منسجمين مع مضمون استمارة التشريح الطب العدلي

عتماد عليه مما ال يصلح اال، ف الشك من االدلة بحق المتهميكتن
 .ع .ق  3/ 133وفق المادة  الدانته

 
يز اقليم كوردستان العراق بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمي

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/ 36/6



 

 

السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيورعمر وكمال عارف حكمت وعادل 
 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى  3881/  6/ 1 قررت محكمة أحداث اربيل بتاريخ
وفق احكام المادة  ( غ)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ج / 33المرقمة 

ج من قانون / 393ع واالفراج عنه استناداً الى أحكام المادة .من ق 133/3
قررت ادانته و( ج)وذلك عن جريمة قتل المجني عليه . االصول الجزائية 
عن جريمة قتل المجنى عليه ن قانون العقوبات م 3ف/ 133وفق احكام المادة 

حكمت عليه بمقتضاها بايداعه بمدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنتين و( ج ) 
 3886 /33/ 31الفقرة ثالثاً واحتساب مدة موقوفيته من / 11استدالالً بالمادة 

( غ)طالبة الجانح مب( ج)واالحتفاظ لذوي المجني عليه  3881/  6/ 1لغاية 
وتقدير اجرة قدرها خمسون دينار  .  ض لدى المحاكم المدنية المختصةبالتعوي

تدفع اليه من خزينة اقليم كوردستان بعد ( ع،ش،ف : )المنتدب السيد للمحامي
وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة . اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

 5في  3881/  ج/33الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم  
وطلب المدعي العام تصديق . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 3881/ 6/

 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة . القرار لموافقته للقانون 
ق وظروف القضية ومن تبين من سير التحقي :ولدى التدقيق والمداولة

يمكن أن ( غ)عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة بحق المتهم  -وقائع الدعوى
تنهض سنداً صالحاً لالدانة تثبت قيام المتهم المذكور لوحده أوباالتفاق 

في حي  3886/  5/ 9في يوم ( ح)واالشتراك مع غيره بقتل المجني عليه 
. كما وأن المتهم أنكر التهمة الموجه اليه في كافة المراحل . أربيل / كوردستان

ة الموجه اليه بخصوص مقتل وبذلك فأن قرار محكمة االحداث بالغاء التهم
ج من /393المجني عليه المذكور واالفراج عنه استناداً الى أحكام المادة 

أما ، االصول الجزائية جاء صحيحاً وموافقاً للقانون عليه تقرر تصديقه
فقد تبين أن ماتوفرت بحق المتهم من ( ج)بخصوص جريمة قتل المجني عليه 
و زوجة ( ج)شقيقة المجني عليه  ، ( ف ) االدلة تنحصر في شهادة المشتكية

فأن تلك الشهادتين باالضافة الى كونهما غير ( ح)والشاهد ( ح)المجني عليه 
بالضغط على زناد البندقية وخروج ( ع. ا. غ)متوافقتين بخصوص قيام المتهم 

 فانهما لم تأتيا. الطلقة من جراءه واصابة المجني عليه بها ومن ثم وفاته 
ير التشريحي الطبي العدلي لجثة المجني ع مضمون استمارة التقرمنسجمتين م

بكون المجني عليه مصاب بطلقتين ناريتين وعدم وجود وشم في ( ج)عليه 
وكذلك مع شهادة ، ن ثالثة أقداممق أكثر المحيط مدخلي الطلقتين ومسافة االط

 المتضمنة كون المتهم المذكور كان بعيداً عن موضع وجود(  ح)الشاهد 
لحادثة احيث ان الشهادات تضمنت بأن . البندقيه أثناء وقوع الحادثة المذكورة 



 

 

هذا وان المتهم أنكر ارتكابه . وقعت اثناء مسك المجني عليه واخرين للبندقية
ف ما نمن كل ما تقدم فقد تأيدت بأن الشك يكت. الجريمة في كافة المراحل 

تماد عليه لبناء القرار عليه توفرت من االدلة بحق المتهم مما اليصلح االع
لذا فأن . تل خطأبادانة المتهم ان كان ذلك عن جريمة قتل عمد أو عن جريمة ق

ع .من ق 133/3معيبة بادانتها للمتهم وفق المادة  قرار محكمة االحداث 
يستلزم التعرض لقرارها بخصوص ذلك عليه تقرر نقض كافة القرارات 

عدا قرار اتعاب ( ج)قتل المجني عليه الصادرة بحق المتهم بخصوص جريمة 
محاماة والغاء التهمة الموجه اليه واالفراج عنه واخالء سبيله حاالً ان لم يكن 

. لقانون لوتصديق قرار اتعاب المحاماة لموافقته . مطلوباً عن قضية اخرى 
 .3881/ / 36وصدر القرار باالتفاق في 



 

 

 

 .3881/ االحداث/الهيئة الجزائية  /13:رقم القرار
 .36/6/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

عزز بشهادة المشتكي والشهود وبمحضر الكشف على اقرار المتهمين م: المبدأ 
محل الحادث ومخططه و باستمارة التقرير التشريحي الطبي 
العدلي لجثة المجني عليه وبمحضر كشف الداللة الجاري على 

 )المادةومن آلة المستعملة في الجريمة ينطبق على  محل الحادث
 . ع  . من ق( 18/  19/  11/ 115

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/ 36/6
رعمر وكمال عارف حكمت وعادل السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيو

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى  3881/  31/6قررت محكمة أحداث اربيل بتاريخ 

/  115وفق أحكام المادة ( س)و ( ك)ادانة المتهمين  3881/ ج/ 31المرقمة 
بمقتضاها بااليداع لمدة  عقوبات وحكمت على كل واحد منهما 18/  19/ 11

ثانياً من قانون / 16خمس سنوات في مدرسة تأهيل الصبيان استدالالً بالمادة  
/  33/ 11من ( س)رعاية االحداث على أن تحتسب له مدة موقوفية الجانح 

ومدة  3881/ 31/6لغاية  3881/ 35/3ومن  3881/ 3/ 35لغاية  3886
واالحتفاظ .  3881/  6/ 31اية لغ 3881/ 3/ 8من  (ك)موقوفية الجانح 

بالتعويض لدى المحاكم المدنية  ( ك)بمطالبة الجانح ( د)لذوي المجنى عليه 
: عن ذلك وتقدير اجرة المحامي المنتدب السيدمنه المختصة لعدم تنازلهم 

مبلغاً قدره خمسون ديناراً تدفع اليه من خزينة اقليم كوردستان بعد ( ع،ش،ف)
وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة . جة القطعية اكتساب القرار الدر

 39/6في  3881/ ج/31الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم
وقدم المدعي العام مطالعته طالباً . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 3881/

من قانون رعاية االحداث  16نقض قرار االستدالل بالفقرة ثانياً من المادة 
وطلب االستدالل بالفقرة أوالً منها ووضعت الدعوى موضع التدقيق 

 . والمذاكرة
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة

باالتفاق واالشتراك وأثر شجار آني ( س)و( ك)قيام المتهمين  -وقائع الدعوى
 31بيل في يوم أر/ في منطقة ساحة بيع الطيور والدجاج في سوق شيخ هللا 

عمداً بطعنه بالسكين بثالث طعنات  (د ،ح، ح)بقتل المجني عليه  3886/ 3/



 

 

احداها في القسم العلوي في المنطقة الثدية اليسرى والثانية في المنطقة 
 نافذة الى الجوف الصدري والثالثة في الظهرية اليسرى الجانحية الصدرية

اءها اصيب باالنزفة والتخريبات المنطقة الجانحية الصدرية الظهرية ومن جر
اذ ان اقرار المتهمين أمام القائم . الجوف الصدري والبطن أدت الى وفاتهفي 

بالتحقيق و حاكم التحقيق جاء صريحاً و مطابقاً لوقائع الحادث وعزز بشهادة 
المشتكي والشهود وبمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه و باستمارة 

العدلي لجثة المجني عليه وبمحضر كشف الداللة  التقرير التشريحي الطبي
وبذلك يصبح االقرارين كافيين ، الجاري على محل الحادث بداللة المتهمين

 11/ 115المتهمين عن جريمة قتل عمد محكومة بنص المادة  ةومقنعين الدان
ع حيث ان نية القتل متحققة من ظروف الحادث ومن آلة . من ق 18/  19/ 

هذا وحيث ان القرارات . جريمة وعدد الطعنات ومواقع الطعنالالمستعملة في 
ثانياً من / 16الصادرة من محكمة االحداث بضمنها قرار االستدالل بالمادة

اذ . قانون رعاية االحداث عند فرض العقوبة جاءت صحيحة وموافقة للقانون 
 16المادة ان محكمة االحداث كانت معيبة باستداللها بأحكام الفقرة الثانية من 

من قانون رعاية االحداث نظراً لكون الجانحين صبيين وان الحد االعلى 
لكل . ع هو السجن المؤبد.من ق 115لعقوبة الجريمة المحكومة بنص المادة 

وصدر القرار . ما تقدم تقرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى
 .36/6/3881باالتفاق في 

 

 .3881/االحداث /ائية الهيئة الجز /13:رقم القرار
 .39/6/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

قيام المتهم برمي اطالقة من بندقية صيد نوع توتو المخصصة لصيد : المبدء
الطيور واصابت المجني عليه ،حيث متواجداً انذاك بقرب من 

 خطأ ينطبق قتال محل الحادث وادى الى وفاته فان فعله يعتبر
 .ع .ق   133على المادة 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

برئاسة  الرئيس السيد رشيد عبدالقادر سليم وعضوية نائب  881/ 39/6
الرئيس السيد محمد صالح سعيد والحكام السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل 

حكمت وعادل محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء زيورعمر وكمال عارف 
 -:بأسم الشعب واصدرت القرار االتي

وفي الدعوى  5/3881/ 39قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ   
ع  .من ق 133/3وفق أحكام المادة ( م)ادانة المتهم  3881/ج/9المرقمة 



 

 

/ 11م المادة وحكمت عليه بمقتضاها بغرامة قدرها مائتا دينار استدالالً بأحكا
رابعاً من قانون رعاية االحداث وعند عدم الدفع يستحصل منه وفق أحكام 

ولم تصدر المحكمة قراراً بشأن البندقية المضبوطة الصيدية . قانون التنفيذ 
جرمياً في الدعوى لكونها مبرزاً ( توتو)من نوع صيني  6311المرقمة 
كما ولم . فرقة عن القضيةلمحكمة المذكورة والمفي ا 3881/ج / 1المرقمة 

وتقدير اجرة . لتنازلهم عنه( ع)بالتعويض لذوي المجني عليه تحكم المحكمة 
تدفع اليه من  (ط، ص، ع) قدرها خمسون ديناراً للمحامي المنتدب السيد

وارسلت محكمة احداث . خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
/ ج/ 9ى هذه المحكمة في كتابها المرقم اربيل اضبارة الدعوى وتفرعاتها ال

وطلب المدعي . الجراء التدقيقات التمييزية عليها 3881/ 6/ 5في  3881
ووضعت الدعوى موضع التدقيق . العام تصديق القرار لموافقته للقانون 

 . والمذاكرة 
تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة

في قصبة مصيف  3881/ 3/ 5في يوم ( م)يام المتهم ق –وقائع الدعوى 
صالح الدين برمي اطالقة من بندقية صيد نوع توتو المخصصة لصيد الطيور 

في رأسه خطاًء وادى الى وفاته حيث كان  (ع، و) واصابت المجني عليه
اذ ان االدلة المتحصلة . المجني عليه متواجداً انذاك بقرب من محل الحادث 

في الدعوى جاءت كافية ومقنعة لبناء القرار عليها بادانة المتهم بحق المتهم 
ع هذا وحيث ان .من ق 133/3عن جريمة قتل خطاًء المحكومة بنص المادة 

القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة وموافقة للقانون عليه 
 . 3881/ 6/ 39وصدر القرار باالتفاق في . تقرر تصديقها

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  /11:رقم القرار
 .39/5/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

اذا كانت االدلة غير كافية بحق المتهم وان ما تحصل ال تتعدى نطاق :المبدأ   
بأدانة  العتماد عليها لبناء القرار القرائن غير القاطعة التصلح ل

 .المتهم 

 
/  5/ 39كلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بتأريخ تش
برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام السادة  3881

بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيورعمر وكمال عارف حكمت وعادل محمد 
 -:عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي



 

 

وفي الدعوى  3881/  1/ 11رت محكمة احداث السليمانية بتاريخ قر  

 ) وفق المادة( هـ)الغاء التهمة الموجه الى المتهم  3881/ج / 1المرقمة 
ع  واالفراج عنه واخالء سبيله من التوقيف حاالً مالم يحول .من ق ( أ -/116

هـ من  ج و/ 393دون ذلك أي سبب قانوني آخر استناداً الى أحكام المادة 
واعادة البلوز المضبوط اليه بعد اكتساب القرار الدرجة  .االصول الجزائية

و ارسلت محكمة احداث السليمانية اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى . القطعية 
الجراء  3881/  1/ 8في  3881/ج / 1هذه المحكمة في كتابها المرقم 

ق القرار لموافقته للقانون وطلب المدعي العام تصدي. التدقيقات التمييزية عليها
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة. 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة
عدم تحصل ادلة مقنعة ومعتبرة يمكن ان تنهض سنداً صالحاً  -وقائع الدعوى

 3886/ 33/ 31بتأريخ ( ج)بقتل المجني عليه ( هـ)لالدانة تثبت قيام المتهم 

في السليمانية كما وان المتهم انكر  بوطةنةوالذي عثر على جثته في منطقة 

اذ ان ما تحصل في الدعوى بحق المتهم . ارتكابه الجريمة في كافة المراحل 
التتعدى نطاق القرائن الغير قاطعة وهي التصلح لالعتماد عليها لبناء القرار 

بالغاء التهمة الموجه الى  كمة االحداثلذا فأن قرار مح. هم عليها بأدانة المت
ع واالفراج عنه استناداً الى أحكام .من ق(أ  -116/3 )المتهم وفق أحكام المادة

من قانون االصول الجزائية جاء صحيحاً وموافقاً (  ه /ج / 393)المادة 

للقانون عليه تقرر تصديقه وتصديق قرار اعادة البلوز المضبوط لموافقته 
 .3881/  5/ 39الطعن التمييزي وصدر القرار باالتفاق في  ورد. للقانون



 

 

 

 المرور
 

 . 3896/  3895/ موسعة ثانية /  31: رقم القرار
 . 3895/  9/  3: تاريخ القرار

 .محكمة التمييز العراق :ة االصدارجه
المنصوص عليها ( السالبة للحرية والمالية ) ال يجوز أبدال العقوبتين : المبدأ

تدبير مراقبة السلوك من قانون المرور المعدل ب 35 في المادة
أو  . ألحداثمن قانون رعاية ا 3 / 11في المادة  المنصور عليه

. من المادة المذكورة ( ب)في الفقرة   التدبير المنصوص عليه
الن مادة اإلدانة تشتمل على عقوبتي السجن المؤقت والمغرمة، 

 .هاتين ألعقوبتين دون أن تترك للقاضي حرية االختيار بين

 
/ 191وبعدد  8/3/3891قررت محكمة أحداث بغداد بتاريخ ان سبق و

مرور لدهسه المجني  1/  35وفق المادة ( ج)إدانة المتهم الحدث  3891/ ج
تها نتيجة عدم انتباهه وحكمت بالساحبة مما أدى إلى وفا( و) عليها الطفلة 

-3/  11نة واحدة بداللة المادة بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان لمدة س عليه
ل يوك( أ)المحامي  ميز . رعاية األحداث مع احتساب موقوفيته أمن قانون 

نقضه طالبا  3895/  3/  33القرار أعاله بالئحته المؤرخة ( ج) المدان 
وبعدد  3895/  3/  36قررت محكمة التمييز بتاريخ . لألسباب الواردة فيها

تبديل الوصف القانوني للجريمة وجعله  3895/  91/ جزاء متفرقة  /  3563
من القانون المرور وإدانة المتهم بموجبها  35وفق الفقرة األولى من المادة 

وإعادة األوراق إلى محكمتها لفرض عقوبة الغرامة المنصوص عليها في 
الشق الثاني من المادة المذكورة وتصديق القرارات األخرى الصادرة في 

ا لقرار محكمة التمييز المذكور أعاله فقد قررت محكمة استناد. الدعوى 
ار على راإلص 3891/ ج / 191وبعدد  3895/  1/  31أحداث بغداد بتاريخ 

 . فقط هيل الفتيانفي مدرسة تأ( ج) حدث لقرارها السابق القاضي بإيداع ا
ألجراء التدقيقات  أرسل الحكم مع جميع أورق الدعوى إلى محكمة التمييز

/  91/ أحداث /  3111وطلب المدعي العام بمطالعته المرقمة  زية عليهالتميي
 . الهيئة الموسعة حالة الدعوى على 3895/  1/  11ة  المؤرخ/  95

 : القرار 



 

 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكمة التمييز 
الحكم على بغداد على قرارها السابق بعدم  ار محكمة أحداثروجد أن إص

 35نصوص عليها في الشق الثاني من المادة مبالغرامة ال( ج)  المدان الحدث 
لت ادة اإلدانة اشتمذلك أن م. المرور المعدل غير صحيحمن القانون /  3/ 

دون أن تترك ا ما مععلى عقوبتين ونصت على معاقبة مرتكب الجريمة به
 11ذا جاز تطبيقا لحكم المادة وإ.  للقاضي حرية االختيار بين هاتين العقوبتين

من القانون رعاية اإلحداث استبدال عقوبة السجن المؤقت بتدبير مراقبة   3/ 
الية بهذا التدبير ال يجوز أبدال  العقوبتين السالبة للحرية والم  اال أنهالسلوك  

من المادة المذكورة الن مادة ( ب)في الفقرة  أو التدبير االخر المنصوص عليه
ار محكمة روعلى هذا فأن إص. نة تشتمل على أكثر من تدبير واحد اإلدا

من القانون  3/  11األحداث على قرارها السابق ال ينسجم مع نص المادة 
ها يتداث   وال يتفق على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئرعاية األح

ا سعة مو / 95و  3895/  91/ موسعة ثانية /  13الموسعة منها القرارات 
  316والقرار المرقم  3891/  31/  35والمؤرخة  3895/  91/ ثانية 

قرر أعادة األوراق  عليه.  895/  1/  31والمؤرخ  895 / 91/ موسعة ثانية 
 3895/  1/  31إلى محكمتها إلعادة النظر في قرارها الصادر بتاريخ 

وصدر القرار . وفرض الغرامة المشار أليها على المدان وفق أحكام القانون
 . 3895/  9/  3باالتفاق في 

 



 

 

 . 3895/ 3891/ جزاء متفرقة / 1311: رقم القرار

 .3896/  1/  36: تاريخ القرار
 .محكمة التمييز العراق : االصدار جهة

الثامن عشرة من عمره وقت وقوع  ح الحكم على من لم يكملال يص: المبدء
مرور والذي انون المن الق 3/ 31الحادث المعاقب عليه بالمادة 

وضمان  للمحافظة عليه أكملها عند الحكم عليه ، بتسليمه إلى وليه
بالغرامة  هوإنما يتعين علي. عدم ارتكابه فعال يتم عن اإلهمال 

أنها مناسبة مع . من القانون رعاية األحداث  1/  11تطبيقا للمادة 
 . ظروف الجريمة

 
/ ج / 31وبعدد  3895/  1/  35ية بتاريخ قررت محكمة جنح الزبيد

مرور لتسببه حصول  31/3وفق المادة ( ح)إدانة المتهم  3895/ 3891
( م) االصطدام بين السيارة التي كان يقودها والسيارة التي كان يقودها البلغاري

بأضرار ( ع)السيارتين وإصابة المشتكي  مما أدى إلى حصول إضرار بكال
 يمه إلى وليه لغرض المحافظة عليهوقررت الحكم بتسل% 6 بدنية وعجز قدره

مراعاة لالنظمه والقوانين عند قيادة المركبة لقاء تعهد مالي بمبلغ )ومراقبته 
من ق  3/ 18و  3/  11خمسمائة دينار لمدة ثالث سنوات استدالال بالمادتين 

 . رعاية األحداث
 5/3895/ 6ميز نائب المدعي العام القرار أعاله بالئحته المؤرخة 

أرسلت  الدعوى إلى محكمة التمييز  نقضه لألسباب الواردة فيها وعليها طالب
 .إلجراء التدقيقات التمييزية عليها 

 :  القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار االدانه الصادرة بحق المتهم       

من القانون المرور المعدل لألسباب التي استندت أليها  31/3وفق ( ح)
موافق للقانون قرر تصديقه غير أن قرار فرض التدبير المحكمة صحيح و

م نارتكابه فعال ي عدم بتسليم المتهم إلى وليه لغرض المحافظة عليه وضمان
كبة فغير ألنظمة والقوانين عند قيادته المرعن اإلهمال ومراقبة لمراعاته ل

 عمره كان  3891/  1/ 31صحيح الن المتهم عند ارتكابه الحادث بتاريخ 
يكون قد أكمل  3895/ 1/ 35بتاريخ  الحكم عليه سنه وعند(  39)من  اقل

ن على المحكمة الحكم علية بالغرامة المنصوص االثامن عشرة من عمره فك
عا من القانون برا/  11من قانون المرور المعدل تطبيقا للمادة  3/ 31عليها 

قرار قرر نقض  ها متناسبة مع ظروف الجريمة وعليهرعاية األحداث ألن
فرض التدبير وإعادة األوراق إلى محكمتها ألجراء المحاكمة مجددا  وفقا لما 

 .   3896/  1/ 36ذكر أعاله وصدر القرار باالتفاق في 



 

 

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 19: رقم القرار
 .31/8/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

من قانون المرور المعدل  35تنطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة :  المبدأ
اذا كان المتهم قد تسبب ، وليس الفقرة االولى منها على الحادثة

بوفاة المجنى عليه عند دهسه له بالسيارة التي كان يقودها باهمال 
 .دون ان يكون منتبها لتحاشي وقوع ما وقع 

 
 31ة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ تشكلت الهيئة الجزائية لمحكم

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/  8/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي 
وفي الدعوى 3881/ 6/ 38هوك بتأريخ قررت محكمة احداث د  

من قانون  35/3وفق احكام المادة ( أ)ادانة المتهم  3881/ ج / 11المرقمة 
المرور المعدل وحكمت عليه بمقتضاها بغرامة قدرها ستمائة دينار استدالاًل 

من قانون رعاية االحداث وعند عدم الدفع تستحصل منه تنفيذاً / 19بالمادة 
 8/ 11من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفية المتهم من  91وفقاً للمادة 

وينزل مبلغ نصف دينار عن كل يوم قضاه  3886/  31/ 9لغاية  3886/ 
المتهم في التوقيف عند دفعه للغرامة كما و حكمت عليه بغرامة قدرها 

من قانون  91خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يستحصل منه تنفيذاً وفق المادة 
ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين محمود صور قطاس . ية االحداث رعا

وحليمة مصطفى ياسين لتنازلهما عن الشكوى والتعويض وتقدير اجرة قدرها 
خمسون ديناراً للمحامي المنتدب السيد ريبوار محمد حسن يدفع له من خزينة 

دهوك  وارسلت محكمة احداث.االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
 3881/ج /11اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة في كتابها المرقم  

وطلب المدعي العام . الجراء التدقيقات التميزية عليها  9/3881/ 36في 
ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة .  تصديق القرار لموافقته للقانون 

. 
وظروف القضية ومن تبين من سير التحقيق  :ولدى التدقيق والمداولة

شهادة المشتكين ومن محضر الكشف على محل الحادث ومخططه واستمارة 
التقرير التشريحي الطبي العدلي لجثة المجني عليها مزكين محمود صور ومن 

 38/8/3886أن المتهم المذكور بتأريخ –في كافة المراحل ( أ)اقرار المتهم 
وك بيك آب شوفرليت متوجهاً ده/6315وأثناء ماكان يقود السيارة المرقمة 



 

 

نحو دهوك وفي منطقة اتروش وعلى الطريق العام دهس المجني عليها أثناء 
محاولتها عبور الطريق العام ومن جراءه اصيبت بنزيف دموي داخل الجوف 

ان . وقد تأيد من ظروف القضية ومن وقائع الدعوى . القحفي ادى الى وفاتها 
ادث اذ كان يتعين عليه التخفيف من سرعة اهمال المتهم تسبب في وقوع الح

السيارة وأن يحتاط لالمر وان يكون منتبهاً لتحاشي وقوع ما وقع فعالً سيما 
وانه يقود سيارة حمل وان جمعاً من النسوة واالطفال كانوا على جانب الطريق 

من ( 1)وبذلك فان نص الفقرة  –وان اغفاله لذلك تسبب في وقوع الحادث 
من قانون المرور المعدل هو الذي يتحكم في فعل المتهم وكان  (35)المادة 

عليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة من محكمة . يتعين ادانته بموجبها 
االحداث واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء محاكمة المتهم مجدداً الدانته 

حديد من قانون المرور المعدل وت( 35)من المادة ( 1)وفق أحكام الفقرة 
عقوبته بمقتضاها وعلى ان تبقى مبالغ الغرامة المستوفاة تابعة للنتيجة واصدار 

من قانون رعاية االحداث  19هذا وان المادة . القرارات االخرى المقتضية 
التجد مجاالً للتطبيق في هذه الدعوى مادامت الواقعة محكومة بنص الفقرة 

نظراً ألن عقوبتها تبلغ عشر  من قانون المرور المعدل( 35)من المادة ( 1)
 .3881/ 8/ 31وصدر القرار باالتفاق في . سنوات
 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 91: رقم القرار

 .39/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

رور على من قانون الم 35تنطبق احكام الفقرة االولى من المادة : المبدأ 
اذا كان المتهم قد تسبب بوفاة المجنى عليه عند دهسه له ، الحادثة

بالسيارة التي كان يقودها مع عدم مراعاته للقوانين واالنظمة 
 .والبيانات المختصة 

 
 39تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريخ 

لح سعيد وعضوية الحكام برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صا 33/881/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881/ 1/ 31قررت محكمة احداث دهوك بتأريخ   
من قانون  35/3. ادة وفق أحكام الم( ع)ادانة المتهم  3881/ ج/ 11المرقمة 

مائة دينار استدالالً المرور المعدل  وحكمت عليه بمقتضاها بغرامة قدرها خمس
من قانون رعاية االحداث وعند عدم الدفع تستحصل منه تنفيذاً وفقاً  19بالمادة 
 3/ 5من قانون رعاية االحداث واحتساب موقوفية المتهم من  91للمادة 



 

 

نزل مبلغ نصف دينار عن كل يوم أمضاه وي 3881/ 3/ 35لغاية  3881/
المتهم في التوقيف عند دفعه الغرامة كما و حكمت عليه بغرامة قدرها 

من قانون  91خمسمائة دينار وعند عدم الدفع يستحصل منه تنفيذاً وفق المادة 
واالحتفاظ للمشتكي بالمطالبة بالتعويض من شركة التأمين  .رعاية االحداث 

ريبوار  ن ديناراً للمحامي المنتدب السيدرة قدرها خمسوالوطنية وتقدير اج
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية محمد حسن تصرف له من خزينة االقليم 

وارسلت محكمة احداث دهوك اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه المحكمة 
الجراء التدقيقات  3881/  9/ 31في  3881/ج / 11في كتابها المرقم   

.  وطلب المدعي العام تصديق القرارلموافقته للقانون . ليها التميزية ع
 .ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة 

تبين من سير التحقيق وظروف القضية ومن  :ولدى التدقيق والمداولة
شهادة المشتكين ومن محضر الكشف على محل الحادث ومخططه واستمارة 

( ع)ومن اقرار المتهم ( خ)ني عليه التقرير التشريحي الطبي العدلي لجثة المج
 3881/ 3/ 3في كافة المراحل قيام المتهم المذكور بقيادة سيارة جيب بتاريخ 

ليالً على الطريق بين سميل و مجمع نانكي وبداخلها مجموعة من االشخاص 
كما وان كانت محملة بكمية من القطع الحديدية وهي موضوعة على السيارة 

ارتطمت تلك القطع في أجزائها الخارجة من جسم  بشكل عرضي وأثناء ذلك
الذي كان يسير على جانب الطريق ومن جراءه  (خ ) السيارة بالمجني عليه

وقد .ارتطم المجني عليه باالرض واصيب بنزيف دموي شديد أدى الى وفاته 
ان الحادث وقع بسبب تجاهل المتهم د من ظروف القضية ووقائع الدعوى بتأي

ين واالنظمة والبيانات المرورية المختصة بذلك فأن فعله يحكمه الحكام القوان
هذا وحيث ان ، عدلممن قانون المرور ال( 35)من المادة ( 3)نص الفقرة 

القرارات الصادرة من محكمة االحداث جاءت صحيحة وموافقة للقانون عليه 
 من قرار التدبير فقد تقرر تصديقها تعديالً ( 3)تقرر تصديقها عدا الفقرة 

أيضاً وردت فيها وصدر القرار ( المتهم )باحالل كلمة الجانح محل كلمة 
 .3881/ 8/ 31باالتفاق في 



 

 

 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 81: رقم القرار

 .31/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

ولة وان الحادث وقع أثناء الواجب اذا كان المتهم من منتسبي الد: المبدأ 
يتعين استحصال االذن من الوزيرالمختص باحالة ، الوظيفي

ب من قانون /316 تطبيقاً الحكام المادة، المتهم على المحكمة
االصول الجزائية ، لذا يتعين نقض كافة القرارات الصادرة من 

 . والتدخل تمييزا في قرار االحالة محكمة االحداث 

 
 31يئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتأريختشكلت اله

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  33/881/
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:محمد عبدالرحمن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتي
وفي الدعوى 3881/ 9/ 31ت محكمة احداث دهوك بتأريخ قرر   
من قانون  35/3. وفق أحكام المادة ( م)ادانة المتهم  3881/ ج/91المرقمة 

المرور المعدل  وحكمت عليه بمقتضاها بغرامة قدرها خمسمائة دينار استدالالً 
من قانون رعاية االحداث وعند عدم الدفع تستحصل منه / 19بأحكام المادة 

 1/ 8من قانون رعاية االحداث  واحتساب موقوفيته من  91تنفيذاً وفق المادة 
وينزل مبلغ نصف دينار عن كل يوم أمضاه  في  3881/ 5/ 5لغاية  3881/

التوقيف عند دفعه الغرامة كما وحكمت عليه أيضاً بغرامة قدرها خمسمائة 
من قانون رعاية  91دينار وعند عدم الدفع يستحصل منه تنفيذاً وفق المادة 

لتنازلهما عنه ( خ)و ( ا)ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين . االحداث
تصرف له من )(  :وتقديراجرة قدرها خمسون ديناراً للمحامي المنتدب السيد.

وارسلت محكمة احداث . خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ج / 91لمحكمة في كتابها المرقم   دهوك اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه ا

وطلب المدعي . الجراء التدقيقات التميزية عليها 3881/  31/8في  3881/
ووضعت .  العام نقض القرار لمخالفته للقانون لالسباب المبنية في مطالعته

 .الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة 
المتهم لدعوى تشير الى ان تبين ان وقائع ا :ولدى التدقيق والمداولة

من منتسبي مديرية بلدية زاخو وان الحادث وقع أثناء الواجب الوظيفي لذا ( م)
كان يتعين استحصال االذن من الوزيرالمختص باحالة المتهم على المحكمة 

ب /316من قانون المرور وذلك تطبيقاً الحكام المادة ( 35) وفق أحكام المادة
ذلك يضر بصحة قرار االحالة  وحيث ان اغفال. من قانون االصول الجزائية 



 

 

وبالتالي في صحة اجراءات المحاكمة والقرارات الصادرة فيها عليه تقرر 
نقض القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً في قرار االحالة الصادر 

ونقضه  3881/ 6/ 3وتاريخ  3881/ت / 335من محكمة تحقيق زاخو بعدد 
ل القضية التحقيقية الى محكمة تحقيق واعادة الدعوى الى محكمتها الرسا

وكذلك العادة مبالغ . زاخو بغية احالة المتهم بعد استحصال االذن المطلوب
 31وصدر القرار باالتفاق في . الغرامة الى المتهم ان كانت قد استوفيت فعالً 

/33 /3881. 
 

 .3881/االحداث /الهيئة الجزائية  / 58: رقم القرار
 .31/9/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

من قانون المرور المعدل  35تنطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة : المبدأ 
اذا كان المتهم قد تسبب ، وليس الفقرة االولى منها على الحادثة

بوفاة المجنى عليه عند دهسه له بالسيارة التي كان يقودها باهمال 
 .يكون منتبها لتحاشي وقوع ما وقع دون ان 

 
 31تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق بتاريخ 

برئاسة نائب الرئيس السيد محمد صالح سعيد وعضوية الحكام  3881/ 9/ 
السادة بايز عبدهللا ابراهيم وجالل زيور عمر وكمال عارف حكمت وعادل 

 -:القضاء بأسم الشعب واصدرت القرار االتيمحمد عبدالرحمن المأذونين ب
وفي الدعوى المرقمة 3881/  1/ 8قررت محكمة احداث اربيل بتأريخ 

من قانون المرور  35/3. وفق أحكام المادة ( أ)ادانة المتهم  3881/ ج/31
المعدل  وحكمت عليه بمقتضاها بغرامة قدرها مائة دينار كما وحكمت عليه 

دينار وتنزيل مبلغ نصف دينار عن كل يوم قضاه  في بغرامة قدرها خمسمائة 
وعند عدم الدفع  3886/ 33/ 33لغاية  3886/ 33/ 1التوقيف اعتباراً من 

من قانون  91تستحصل منه وفق احكام قانون التنفيذ عمالً باحكام المادة 
ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المدعين بالحق . رعاية االحداث 
: قدير اجرة قدرها خمسون ديناراً للمحامي المنتدب السيدالشخصي عنه وت

عبدالكريم شريف فتاح تدفع له من خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة 
 33وبنتيجة التدقيقات التمييزية فقد أصدرت هذه المحكمة قراراً بعدد. القطعية

بين ان ت –جاء فيه  881/ 1/ 39و تاريخ  881/االحداث /الهيئة الجزائية /
وبعد  886/ 33/ 1الحادثة كما تستظهرها وقائعها تتلخص بأنه في ظهر يوم 

تأميم نوع بيكاب شوفرليت دبل قمارة موديل / 86تفريغ السيارة المرقمة 
والتي كانت واقفة امام احدى الدور في حي العسكري في اربيل من  3811



 

 

اء ذلك دهس المجني حمولتها فقد قام المتهم أمير مناف رحمان بقيادتها وأثن
التي كانت متواجدة في الموقع وبعد سير السيارة لمسافة ( هـ)عليها الطفلة 

حوالي مترين أوقفها المتهم اثر مناداة المتواجدين وبمساعدة االخرين قام 
وفارقت الحياة هناك  –المتهم بنقل المصابة المجني عليها الى المستشفى 

هذا وان وقائع القضية ومحضر الكشف متأثرة باصاباتها من جراء الحادث 
على محل الحادث والمخطط الخاص به تشير الى اهمال المتهم وانطباق الفقرة 

اذ كان المقتضي .من قانون المرور المعدل على الحادث 35الثالثة  من المادة 
معاينة السيارة وتحتها واطرافها للتأكد  –وقبل تحريك السيارة من قبل المتهم 

ن االطفال والسيما أن الموقع من المناطق المأهولة عليه تقرر من خلوها م
نقض القرارات الصادرة واعادة الدعوى الى محكمتها الجراء محاكمة المتهم 

من قانون المرور ( 35)مجدداً وادانته وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة 
م الصغيرة مع مالحظة ما بدر من ذوي المجني عليها من الخطأ بتركه. المعدل

 9/ 6في 916دون مالحظة أو رقابة وكذلك مالحظة احكام القرار المرقم 
وظروف الحادث عند تحديد التدبير وعلى أن تبقى الغرامة المستوفاة  3891/

موقوفة الى النتيجة وبعداجراء المحاكمة مجدداً   فقد قررت محكمة احداث 
 1الفقرة /35أحكام المادة وفق ( أ ) ادانة المتهم3881/ 1/ 31اربيل بتأريخ 

من قانون المرور المعدل  وحكمت عليه بمقتضاها بوضعه تحت مراقبة 
من الفقرة االولى من المادة  -أ-السلوك لمدة ثمانية أشهر استدالالً بأحكام البند 

لى ان يلتزم خاللها بالسلوك الحسن النافع عمن قانون رعاية االحداث ( 11)
ن على اتصال دائم بمراقب السلوك وبموجب وان يقوم بعمل شريف ويكو

االوامر والتوجيهات التي تصدر منه اليه وأن يخطره على أي تغيير في محل 
اقامته وافهم انه اذا اهمل بأي شرط من شروط القرار أو أنه ارتكب جريمة 

وادانته والحكم عليه . اخرى فانه يتعرض الحتمال الغاء قرار المراقبة هذا
مة وذلك بعد ان اعرب الفتى تحريراً الموافقه على ذلك ويقوم على نفس الجري

بمراقبة سلوك المتهم المذكور واشعار الجهة المختصة  () مراقب السلوك السيد
درها خمسمائة دينار اذا اخل المتهم بالتزاماته و وحكمت عليه أيضاً بغرامة ق

باحكام المادة ع يستحصل منه وفق أحكام قانون التنفيذ عمالً وعند عدم الدف
واعادة مبلغ الغرامة المستوفاة من الجانح . من قانون رعاية االحداث ( 91)

 1/ 3من القرار الصادر بحقه بتاريخ ( أ)والبالغ مائة دينار وفق الفقرة 
المنقوض بقرار محكمة تمييز اقليم كوردستان بعد اكتساب الحكم  3881/

: يناراً للمحامي المنتدب السيدوتقديراجرة قدرها خمسون د. الدرجة القطعية
عبدالكريم شريف فتاح تدفع  اليه  من خزينة االقليم بعد اكتساب الحكم الدرجة 

وارسلت محكمة احداث اربيل اضبارة الدعوى وتفرعاتها الى هذه . القطعية
الجراء التدقيقات  881/ 1/ 36في  3881/ج /31المحكمة في كتابها المرقم 

ب المدعي العام تصديق القرار لموافقته للقانون ووضعت وطل. التميزية عليها 
 .الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة 



 

 

وجد أن القرارات الصادرة من محكمة  :ولدى التدقيق والمداولة
مييزي الصادر تاالحداث صحيحة وموافقة للقانون وقد جاءت اتباعاً للقرار ال

 1/ 39وتاريخ 3881/ حداث اال/ الهيئة الجزائية /  33من هذه المحكمة بعدد 
وصدر القرار باالتفاق في  . عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة. 881/

31 /9 /3881 .  
 

 

  مزاولة مهنة الصيدلة
 .3881/االحداث -الهيئة الجزائية/391: رقم القرار

 .31/33/3881: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق: جهة االصدار

من قانون مزاولة مهنة ( 51)تنطبق احكام الفقرة االولى من المادة : دءالمب
اذا ، من قانون المخدرات على الحادثة 31الصيدلة وليس المادة 

 .كان المتهم بحوزته حبوب منومة وضد الحساسية 

 
تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان 

( محمد صالح سعيد)السيد  برئاسة نائب الرئيس( 31/33/3881)بتأريخ
ابراهيم علي الشيخ و جالل زيور وعمر واحمد ) وعضوية الحكام السادة 

الماذونين بالقضاء بأسم الشعب وصدار ( صالح قاسم و كمال عارف حكمت
 -:القرار االتي

وفي ( 35/8/3881)بتأريخ ( السليمانية)  - قررت محكمة احداث
من ( 51/3)وفق المادة ( أ)المتهم ادانة ( 3881/ج/339)قمة الدعوى المر
خمسين ديناراً )وحكمت عليه بغرامة قدرها  –( مهنة الصيدلة)قانون مزاولة 

مائة و تسعة و عشرون )  –و حيث انه سبق توقيفه من أجل هذه الجريمة 
عن كل ( نصف دينار) وحيث يجب أن ينقص من الغرامة عند التنفيذ (. يوماً 

 –ه قرر اخالء سبيله من التوقيف مالم يكن هناك يوم في أيام التوقيف وعلي
من قانون رعاية االحداث وارسال ( رابعاً / 11. )مانع قانوني استدالالً بالمادة
للتصرف بها وفق القانون ( رئاسة صحة السليمانية)الحبوب المضبوطة الى 

تدفع الى المحامي ( بعشرين ديناراً )  وتقدير اتعاب محاماة الوكيل المنتدب
وارسلت . من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)( السيد 

 السليمانيةالدعوى و تفرعاتها الى هذه المحكمة على كتاب محكمة احداث 
الجراء التدقيقات التمييزية ( 9/31/3881)والمؤرخ ( 3881/ج/339)المرقم 

 . عليها ووضعت القضية موضع التدقيق والمذاكرة



 

 

يق والمحاكمة ان المتهم تبينن من سير التحق :والمداولةولدى التدقيق 
( 3/5/3881) بتأريخ ( نقطة سيطرة جم جمال)قد قبض عليه في ( أ)

واتخذت االجراءات القانونية ( حبوباً غير مسموح بيعها أو حيازتها)وبجوزته 
من ( 31) –بحقه واحيل الى محكمة االحداث الجراء محاكمته وفق المادة 

خدرات وحيث تبين للمحكمة من وقائع القضية ان الحبوب المذكورة قانون الم
غير مشمولة بقانون المخدرات وهي مجرد حبوب ممنوعة وضد الحساسية 

من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ( 51/3)وعليه قررت ادانته وفق المادة
وحددت التدبير بحقه بمقتضاها وعليه وحيث ان القرارات الصادرة في 

وصدر القرار باالتفاق . ت صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقهاالدعوى جاء
 (. 31/33/3881)في 



 

 

 

رارات الخاصة بتطبيق قانون رعاية الق
 االحداث

 
 

  3891 - 3891/ أحداث /  3ج/ 3599: رقم القرار
 .31/1/3891: تاريخ القرار

 .محكمة تمييز العراق :ة االصدارجه
البحث االجتماعي المقدمة قبل تاريخ تدوين ال يجوز اعتبار استمارة : المبدأ

بل يجب أن يكون . إفادة الحدث بمثابة تقرير لمراقب السلوك
 31التقرير مقدما بعد انتهاء محاكمة الحدث، استنادا لنص المادة 

 . من قانون األحداث

 
 في الدعوى 3891/ 9/ 31قررت محكمة أحداث كربالء بتاريخ

وفق المادة التاسعة  من قانون ( ع)تهم الحدث إدانة الم 3891/ ج/1 المرقمة 
 ن السعر الرسمي المقرر وحكمت عليهتنظيم التجارة لبيعه مجلة البردة بأكثر م

يته وإلزام ولي أمر المدان فقوقدرها خمسمائة دينار مع احتساب مدة موبغرامة 
  (ج)لمميز إضافة ألموال المدان بتسديد مبلغ نصف دينار إلى ا( م)المدعو 

. وتسليم مجلة البردة إلى المميز المذكور بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ألجراء التدقيقات  أرسل الحكم مع جميع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز

وطلب المدعي العام في محكمة التمييز نقض كافة القرارات  التمييزية عليه
اء المحاكمة مجددا الصادرة في الدعوى وإعادة األوراق إلى محكمتها ألجر

_  3891/ أحداث/  111لمرقمة ا ون وذلك بمطالعتهوإصدار القرار وفق القان
 . 3891/ 31/33والمؤرخة في  3891

 : القرار
لدى التدقيق والمداولة  وجد أن محكمة أحداث كربالء حسمت الدعوى  

دون ربط التقرير النهائي لمراقب السلوك وأنها اعتبرت استمارة البحث 
المقدمة من قبله بمثابة هذا التقرير دون  39/1/3891 في جتماعي المؤرخةاال

كما استمعت إلى  3891/ 31/1أن تالحظ أن إفادة المتهم  قد دونت بتاريخ 
وكذلك بالنسبة  31/9/3891مطالعة االدعاء العام بتاريخ المرافعة المصادف 

دم بعد انتهاء محاكمة ويعني كل ذلك أن هذا التقرير لم يق ، لدفاع وكيل المتهم



 

 

قرر نقض كافة  القانون األحداث عليهمن  31الحدث خالفا ألحكام المادة 
لى محكمتها ألجراء المحاكمة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة األوراق إ

كمال النقص المذكور وإصدار القرارات الالزمة وفق القانون بغية ا مجددا
وصدر القرار باالتفاق في . التحقيق  على أن يبقى المتهم على كفالته في

31/1 /3891. 
  

 . 3895/  3891/ جزاء متفرقة /  3111رقم القرار 
 .3895/  8/  8تاريخ القرار 

 .محكمة التمييز العراق : االصدار جهة
تدبير فال يجوز أن يكون ال. أذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة اإلعدام : المبدء

وضعه تحت مراقبة السلوك لمدة ( دثالح)المفروض على المتهم 
بل . من قانون رعاية األحداث 3/  11سنة واحدة استدالل بالمادة 

من القانون رعاية  11يقضي االستدالل بالفقرة الثانية من المادة 
 .األحداث وان ال يقل التدبير المفروض علية عن خمس سنوات

 
/ أحداث / نية جزاء ثا/  3513لقرار محكمة التمييز المرقم  اأتباع

/  31فقد قررت محكمة أحداث بغداد بتاريخ  3891/  1/ 5والمؤرخ  3891
وضع المتهمين الحدثين وإدانة  91/ ج / 91وبالدعوى المرقمة  3891/  6
تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور ( ج)و ( ع)

 3613ادة الثور المرقم ع المعدلة بقرار مجلس قي. ق 111القرار وفقا للمادة 
من محل المشتكي  وذلك لسرقتهم مبلغ من النقود 3891/  31/ 11في 

إلى قسم مراقبة السلوك لتعيين مراقب للسلوك استنادا لنص المادة  واألشعار
في  3613وبداللة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  19و  11، 5/ 111
وضحت أرعاية األحداث  من القانون 3/  11والمادة  3891/  31/ 11

. المحكمة للحدث  األثر المترتب لمخالفته لهذا القرار وأفهمته بمراعاة ذلك 
ألجراء أرسل الحكم هذا رأسا مع جميع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز 

وطلب المدعي العام في محكمة التمييز نقض كافة  التدقيقات  التمييزية عليه
وذلك . محكمتها ألجراء المحاكمة مجددا  القرارات وإعادة األوراق إلى

 . 3895/  3/  31والمؤرخة  3895/  3891/ أحداث  181بمطالعته المرقمة 
 : القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة األحداث اتبعت ما جاء بالقرار 
 3891/ 3891/ جزاء ثانية /  3513التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 

وفق أحكام  ( ج)و ( ع)وقررت إدانة المتهمين الحدثين  3891/  1/ 5وتاريخ  



 

 

من قرار   18و 19و  11من قانون العقوبات بداللة المواد  5/  111المادة 

إال أنها قررت  3891/  31/ 11  والمؤرخ 613قيادة الثورة المرقم مجلس 
من /  3/  11هما تحت مراقبة السلوك لمدة سنة واحدة  استدالال بالمادة وضع

قانون رعاية األحداث دون أن تالحظ أن الجريمة المرتكبة عقوبتها اإلعدام 
من قانون  11مما كان يقضي على المحكمة االستدالل بالفقرة الثانية من المادة 

ر لمدة ال تقل عن خمس سنوات، رعاية األحداث وتصدر قرارها بفرض التدبي
عادة األوراق إلى محكمتها قرر نقض القرارات الصادرة في الدعوى وإ عليه

ألجراء المحاكمة مجددا والسير فيها وفق  ما تقدم وإصدار القرارات الالزمة 
وفق أحكام القانون على أن يترك أمر تقرير مصير المتهمين إلى محكمة 

 . 3895/  8/ 8الموضوع وصدر القرار باالتفاق في 



 

 

 

 . 3896/  3895/ جزاء متفرقة /  553: رقم القرار
 .3895/  8/  33ريخ القرار تا

 .محكمة التمييز العراق : االصدار جهة
، إلى المدان من جريمة فال يجوز الحكم باعادته إذا كان المال متحصال: المبدأ

 . بل يجب على المحكمة الحكم بمصادرته

 
/  96وبعدد  3895/  3/ 39قررت محكمة أحداث القادسية بتاريخ 

تجارة المعدلة  8وفق المادة ( ر)لمتهم الحدث  إدانة ا 3895/  3891/ أحداث 
كائر س لبيعه  3891/  33/  3في  3135بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 

مدة بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان ل مر خالفا للسعر الرسمي وحكمت عليهسو
وتحميل خزينة الدولة  سنة واحدة مع احتساب موقوفيته وإعادة مبلغ دينار إليه

كما قررت مصادرة األموال المنقولة  وغير المنقولة . المحامي المنتدب إتعاب 
أرسل الحكم مع جميع أوراق . وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

وطلب المدعي  ألجراء التدقيقات التمييزية عليه الدعوى إلى محكمة التمييز
المتعلقة  ة تصديقه ونقض الفقر 3895/ احداث/ 311 العام بمطالعته المرقمة

 . بإعادة المبلغ المدان وإعادة األوراق لمحكمتها  لتقرير مصير المبلغ 
 : القرار

  -افة القرارات الصادرة في الدعوى  لدى التدقيق والمداولة وجد أن ك
لألسباب التي اعتمدتها   -ادة الدينار المضبوط إلى المدان باستثناء قرار أع

 11لقانون قرر تصديقها  استدالال بالمادة المحكمة  جاءت صحيحة  وموافقة ل
اعادة مبلغ الدينار الى المدان  أما قرار. أوال  من قانون رعاية اإلحداث / 

فغير صحيح ذلك ان الدينار هو مال متحصل من الجريمة مما كان يقضي 
على المحكمة مصادرتها عليه قرر نقض هذا القرار واعادة االوراق الى 

 3/ 13رته وتنبيه المحكمة على انها خالفت احكام المادة محكمتها لتقرر مصاد
من قانون رعاية االحداث ولم ترسل الدعوى الى محكمة التمييز خالل المدة 

 . 3895/ 8/ 33وصدر القرار باالتفاق في . المقررة 
 
 
 
 
  
 

 . 99 – 91/ جزاء متفرقة /  911: رقم القرار



 

 

 .3891/  31/  6: /تاريخ القرار
 .عراق تمييز المحكمة : دارجهة االص

أذا كان المدان لم يتم الثامنة عشرة من عمره، فليس للمحكمة أن تقرر : المبدأ
إيقاف تنفيذ عقوبة اإليداع في مدرسة تأهيل الفتيان البالغ أمدها 

من القانون رعاية  91ستة أشهر، لمخالفة ذلك أحكام المادة 
 . األحداث

 

/  33/ 38وبتاريخ  96 -95/ ج/  63قررت محكمة أحداث دهوك بعدد 
من قانون أقامة  1/3وبداللة المادة  3/ 31إدانة المتهم وفق المادة  3895
قانون رعاية األحداث وحكمت المحكمة  -أوال ب /  31انب وبداللة المادة األج

 :( ع)على الفتى 
بإيداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة ستة أشهر مع احتساب مدة موقو  -3 
 فيته 

قاف تنفيذ عقوبة إيداع الفتى في مدرسة تأهيل الفتيان استنادا اي - 3
حاال من  األراضي العراقية   عقوبات وتوصي المحكمة باخراجه 311للمادة 

من القانون أقامة األجانب وتقدير أتعاب المحامي المنتدب  5/ 31استنادا للمادة 
أرسلت  وعليه. القطعية  ساب القرار الدرجةلدولة بعد اكتاتدفع له من خزينة 

 96/ 95/ أحداث /  3331الدعوى إلى المدعي العام وطلب بمطالعته المرقمة 
 .نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى 3891/ 8/ 31والمؤرخة 

 
 : القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات الصادرة في الدعوى 
ألسباب التي اعتمدتها المحكمة جاءت باستثناء قرار تنفيذ إيقاف  التدبير ل

من  ثانيا/  11ديال استدالال بالمادة صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها تع
حكمة مأما الفقرة المستثناة فغير صحيحة ذلك أن ال. قانون  رعاية األحداث 

من القانون رعاية األحداث حيث  91قررت إيقاف التنفيذ خالفا ألحكام المادة 
لم يتم الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم ( ع)لمدان الحدث اتبين أن 

قرر نقض الفقرة المذكورة وإعادة األوراق إلى محكمتها لتنفيذ التدبير  ليهع
 .31/3891/  6القرار باالتفاق في  وفق القانون وصدر

 
 
 
 
 
 

 . 91 – 96/ جزاء متفرقة /  3311رقم القرار 



 

 

 . 3891/ 1/  3: تاريخ القرار
 .محكمة تمييز العراق : ة االصدار هج

في غير مواجهة الحدث  ال يجوز لمحكمة االحداث اجراء المحاكمة: المبدأ 
من قانون رعاية ( 58) باستثناء الحالة التي نص عليها المادة 

 .االحداث 

 :القرار 
دى التدقيق والمداولة وجد أن  ما استقر عليه رأي محكمة التمييز ل

والمؤرخ في  48/  47موسعة ثانية  47/ في القرار المرقم  بهيئتها الموسعة 
استهدف  2841لسنة  47هو أن قانون رعاية األحداث رقم   2848/  1/  21

الحد من جنوح األحداث وشمولهم بالرعاية وفق نظام متكامل يستند إلى أسس 
 علمية وتربوية لهذا أورد القانون أحكاما خاصة بجنوح األحداث لذلك لم يرد
في قانون رعاية األحداث  ما يجيز أجراء المحاكمة في غير مواجهة الحدث 

منه وفيها عداها لم ( 88)وحضوره باستثناء الحالة التي نصب عليها المادة 
يجز القانون محاكمة الحدث غيابيا وعليه تصبح كافة القرارات الصادرة في 

حيحة ومخالفة لحكم ص رغي غيابيا  هى بحق المتهم الغائب المحكوم عليالدعو
القانون وعليه تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة األوراق 
الى محكمتها الجراء المحاكمة مجددا ووجاهة عند القبض عليه وصدر القرار 

 ... 2844/  1/  2باالتفاق في  



 

 

 

 .3898/ موسعة  ثانية /  311: رقم القرار  
 .3898: تاريخ القرار 

 .محكمة تمييز العراق : صدار ة االجه
أذا كان المدان لم يتم الثامنة عشرة من عمره، فليس للمحكمة أن تقرر  :المبدأ

من  91إيقاف تنفيذ عقوبة اإليداع لمخالفة ذلك أحكام المادة 
 . القانون رعاية األحداث

 

أذا قررت محكمة األحداث الحكم على الحدث باإليداع  في  : القرار 
من قانون  278و  277ل الفتيان وإيقاف  هذا التدبير استنادا للمواد مدرسة تأهي
فان قرارها مشوب بالخطأ فيما يتعلق بوقف التنفيذ أذا كان الحدث ، العقوبات

من قانون  48لم يكمل  الثامنة عشرة من عمره وقت  الحكم عليه الن المادة 
ية بحق الحدث رعاية األحداث رسمت الطريق إليقاف التدبير السالب للحر

 ...فيمتنع  بالتالي تجاوز هذا النص 
 

  3881/ موسعة ثانية /  91: رقم القرار 
 .3881/  1/ 33: تاريخ القرار 

 .محكمة تمييز العراق : دار جهة االص
تختص محكمة التمييز بالنظر في الطعون التمييزية في القرارات التي : المبدأ 

الصغير بموجب  تصدر من محاكم األحداث بشان طلب ضم
من قانون رعاية األحداث ألنها غير مشمولة  13 - 38واد الم

  3899: لسنة  311بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة الصادر برقم 

 
 : القرار 

ة التمييز التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية لمحكم ىلد
ض طلب ضم افة كانت قد أصدرت قرارا برفرصوجد أن محكمة أحداث ال

من قانون رعاية األحداث  72و 18طفل إلى المميزين استنادا لحكم المادتين 
تحقق  ولعدم ةميجر وال يطمئن إلى إمكانية تربيته تربية سلغلكونها  من ال

محكمة استئناف وقد طعن بالقرار تمييزا لدى . مصلحة الصغير في هذا الضم 
في  2888/ أحداث /  4المرقم   بغداد بصفتها التمييزية  التي أصدرت قرارها

 يدخل النظر في الطعن خارج عن اختصاصها باعتباره بان  2888/  8/  7
وبعد أن وضعت القضية موضع المناقشة وجدت . اختصاص محكمة التمييز ب

أعطى   2844لسنة  287الهيئة الموسعة أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 
لنظر بالطعن في األحكام والقرارات لمحكمة االستئناف بصفتها التمييزية ا



 

 

الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم األحداث في دعاوى الجنح وليس أكثر من 
ن محاكم األحداث بشأن طلب ضم مدر وحيث أن القرارات التي تص. ذلك 

من قانون رعاية األحداث ال تعتبر  72و 78و 18الصغير بموجب المواد 
بقى الوالية العامة في االختصاص قرارات صادرة في دعوى جنحة لذلك ت

التمييزية التى تقدم اليها بهذا الشأن لذا وحيث  لمحكمة التمييز للنظر بالطعون
فيه بالنظر لألسباب التي أستند اليها محكمة األحداث صدر ان القرار المطعون 

صحيحا فقد قرر تصديقه لموافقته القانون ورد الطعن التمييزي وصدر القرار  
 .م  2888/  4/ 11ه الموافق  2728ذي الحجة  18في  باالتفاق
 

  3883/موسعة ثانية /  63: رقم القرار 

 .8/3883/ 11: القرار : تاريخ 
 .محكمة تمييز العراق : ة االصدار جه

على محكمة اإلحداث عند الحكم على الحدث في الدعوى تنزيل مدة : المبدأ 
 . حكوم بهاالتوقيف التي قضاها  من مدة المراقبة الم

 : القرار 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة  التمييز 

موسعة /  284وجد أن محكمة أحداث نينوى اتبعت قرار هذه المحكمة المرقم 
تنزيل  2882/ 8/ 18وقررت في  2888/ 21/ 28الصادر في  2888/ثانية 

من مدة المراقبة المحكوم بها  ( ص. م .و  )مدة التوقيف التي قضاها الحدث 
إلى الحدث المذكور ( ن وخمسمائة فلس دينا)طع والبالغ وإعادة المبلغ المستق

وحيث  أن قرارها هذا جاء أتباعا لقرار هذه الهيئة لذلك قرر تصديقه وصدر 
 .م  2882/ 8/ 18ه الموافق  2722/ ربيع األول / 11القرار  باالتفاق في 

 

  .3883/موسعة ثانية /  333: رقم القرار 
 .3883/  9/  13: تاريخ القرار 

 .محكمة تمييز العراق : ة االصدار جه
ار محكمة األحداث على قرارها بإلغاء التهمة واإلفراج عن رإص :  المبدأ

المتهم الحدث صحيحا وموافقا للقانون أذا كان الثابت في الوقائع 
اه وبنتيجة التعذيب وال أن أقرار المتهم الحدث قد انتزع باالكر

 . للحادثة  يتطابق مع الوقائع المادية

 
 : القرار

لدى التدقيق والمداولة تبين من وقائع التحقيق والمحاكمة أن المجني 
 عليه 



 

 

بالكرت ويشتغل برعي  22رقم  ةشاخ -دجيل كان يسكن في منطقة ال( خ )
ه للرعي وبعد خرج في ساعة مبكرة بأغنام 2882/  7/ 24األغنام وفي يوم 

 ءالمذكور ثم بد هعلي ىفترة من الزمن رجعت األغنام دون الراعي المجن
بالبحث عنه فوجده قتيال بين أشجار الزور وفي البداية لم يوجه ( ب) هشقيق

 ( س ) الملقب (ث)حقيقية اشتبهت بالحدث  تاالتهام ألحد  أال أن السلطات ال
مشاجرة مع التهديد وعند التحقيق  كونه هو القاتل بسب مشاكل بينهما وحصول 

وأمام  2882/  4/ 1مع المتهم المذكور اعترف أمام محقق شرطة العروبة في 
م على قتل المجني مبأنه ص 2882/  4/ 7ت المختص في وقاضي تحقيق الك

عليه وهو خاله ألنه كان المسبب في قتل والده وانه يسكن معه في دار واحدة 
وبين في أقواله .  ( م ) أنه له عالقة مشبوهة بزوجتهوة واتهمه باويعامله بقس

في دور التحقيق بأنه في  يوم الحادث بعد خروج المجني عليه من داره عقبه 
وعندما اقترب منه اختفى بين األشجار وإطلق  ى عليهدون أن يشعر به المجن

دت تلك او ،النار عليه من بندقية كالشنكوف فأصابته في رأسه وظهره 
ات إلى وفاته وان محكمة أحداث واسط نظرت في الدعوى وقررت اإلصاب

إلغاء التهمة الموجهة  2882/  8/ 4بتاريخ  2882/ ح / 17بقرارها المرقم 
ع واإلفراج عنه واعتمدت في .ق  . أ – 2/ 787وفق المادة ( ث)للمتهم 

قرارها المذكور إلى أن اعتراف المتهم قد انتزع منه بصورة غير مشروعة 
كراه وقد رجع عن اعترافه أمام محكمة الموضوع وعللت قرارها بأن الاوب

التشريح الطبي العدلي اعتراف المتهم  ال يتطابق مع ما ورد في استمارة 
ن المعثور عليهما في محل الحادث لم يطلقا يرفين الجرميظوان ال هللمجني علي

كل من زوجة  من البندقية المضبوطة والمرسلة للفحص إضافة إلى أن الشهود 
المتهم المذكور ساعة  شهدوا بأن هووالدته وشقيقه وزوجة شقيق هعلي ىالمجن

قات النارية كان نائما في داره أي بتاريخ ساعة وقوع الحادث ولم لسماعهم للط
يطلبوا الشكوى ضده ألنهم على يقين من براءته  وان رئاسة االدعاء العام 

تصديق قرار اإلفراج المذكور  2882/  22/ 7طلبت في مطالعتها المؤرخة 
/ أحداث / 442االحداث في محكمة التمييز قررت بقرارها المرقم وان هيئة 

نقض كافة القرارات الصادرة في  2882/  22/  28والمؤرخ في  2882
الدعوى واعادة الدعوى الى محكمتها بغية اجراء المحاكمة مجددا بغية توجيه 

من قانون العقوبات واصدار امر القبض ( أ / 787)التهمة اليه وفق المادة 
بحقه وتوقيفه للنتيجة الن اعتراف المتهم كان اراديا وجاء مطابقا للتقرير 
التشريحي وان سبب الوفاة هو اصابته بمقذوفات نارية وان اقوال الشهود 
وتفهيم عالقة المتهم باالحادث كانت بسبب القرابة وكونه في سن االحداث 

ور في حيثيات القرار المذكور هذا وان محكمة االحداث واسط بالتفصيل المذك
مجددا وقررت ( ث)اتباعا للقرار التمييزي المذكور اجرت محاكمة المتهم 
( أ /  2ف /787) الغاء التهمة الموجه للمتهم المذكور وفقا الحكام المادة 



 

 

او  عقوبات واالفراج عنه واخالء سبيله حاال من التوقيف ان لم يكن موقوفا
مع ( 7784)مسجونا لسبب آخر وقررت مصادرة بندقية كالشينكوف المرقمة 

شاجور واحد وخمسة اطالقات حية من نوعها وايداعها الى مديرية العينة 
وان هذه الهيئة محصت االدلة في . العائدية بوزارة الدفاع للتصرف بها حسب 

التهمة القضية ورأت ان اصرار محكمة الموضوع على قرارها بالغاء 
واالفراج عن المتهم الحدث المذكور كان في محله واالسباب التى اعتمدتها 
قانونية وصحيحة ذلك الن اعتراف المتهم الحدث في التحقيق المطعون فيه 
بانتزاعه من المتهم باالكراه ونتيجة التعذيب لم يتطابق مع واقعة تواجد المتهم 

االطالقات وهؤالء هم من  في داره حيث كان نائما وقت سماع( ث)الحدث 
ذوي المجنى عليه وازاء هذه الواقعة المادية فان ذوي المجنى عليه لم يطلبوا 
الشكوى ضد المتهم ليقينهم من براءته من التهمة المسندة اليه وان محكمة 
الموضوع أقامة قضاءها بالغاء التهمة واالفراج عن المتهم على أسباب قانونية 

من االدلة وعناصر الدعوى وقناعتها مما تطمئن اليه صحيحة وكونت عقيدتها 
/ المبحوثة اعاله لذا فان كافة القرارات التى اصدرتها محكمة الموضوع 

أحداث واسط في الدعوى صحيحة وموافقة للقانون لذا قرر تصديقها وصدر 
 . م  2881/  4/ 12ربيع االول ه الموافق /  1القرار باالكثرية في 



 

 

  3883موسعة ثانية / 11 :رقم القرار   

 .3883/  5/  11: تاريخ القرار   
 .محكمة تمييز العراق : ة االصدار جه

عقوبات عند فرض التدبير وإنما  311ال حاجة إلى االستدالل بالمادة : المبدأ 
من ( 11)يكتفي في هذا الصدد استدالل بالفقرة ثانيا من المادة 

 . قانون رعاية األحداث

 : القرار 
التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز  لدى

موسعة ثانية /  287وجد أن محكمة أحداث القاسية اتبعت قرار هذه الهيئة رقم 
ج / 128المرقم  التمييزي وليس القرار)  2888/ 4/  28المؤرخ في  2888/
 44/ 44/ ج / 78كما ورد في قرار المحكمة المرقم  2888/ 1/ 4في  2888/
.  (ك) وض على روشددت التدبير المف( سهوا  2882/ 21/ 14الصادر في / 

وأبلغته إلى اإليداع في مدرسة  الشباب البالغين لمدة عشر سنوات بدال من 
ز عقوبات مع  / 2/ 787خمس سنوات أال أنها كررت قرار إدانته  وفق المادة 

 2888/أحداث /  128ي المرقم بالقرار التمييز هأن هذا القرار سبق تصديق
عقوبات  218كما وجد أن المحكمة استدلت بالمادة 2888/ 1/ 4الصادر في 

من قانون رعاية  44عند فرض التدبير باإلضافة إلى استداللها بالمادة 
عقوبات وكان الواجب  218ال حاجة إلى االستدالل بالمادة   ناألحداث في حي

فرض  من قانون رعاية األحداث فقط عند 44ادة االستدالل بالفقرة ثانيا من الم
نقض قرار اإلدانة المكرر وتصديق قرار فرض مثل هذا التدبير  لذلك قرر 

أتباعا لقرار هذه الهيئة المشار أليها  2882/  21/  14التدبير الصادر في 
ذي /  14في  باالتفاق عقوبات وصدر القرار 218أعاله تعديال بحذف   المادة 

 .  2881/  8/ 18ه الموافق  2721 /القعدة 
 



 

 

  3883/موسعة أولى /  93: رقم القرار 

 .3883/ 5/ 11: تاريخ القرار 
 .محكمة تمييز العراق : ة االصدار جه

ثالث سرقات من ثالثة مشتكين يستوجب ين المتهمين بأن ارتكاب الحدث: المبدأ 
بير ثالثة ا ويحكم بتدامبموجبه ادانتهماثالث تهم و مأن توجه أليه

 . وفقا ألحكام القانون 

 - :القرار 
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز 
وجد أن محكمة أحداث القادسية لم تتبع قرار النقض الصادر من الهيئة 

موسعة / 84ورقم  2888/  4/  28لتمييز بتاريخ االموسعة الثانية في محكمة 
كان عليها أن توجه للمتهمين ثالث تهم عن  بصورة صحيحة أذ 2888/ثانية 

ارتكابهما جرائم السرقات الثالثة  بالنسبة للمشتكين الثالثة وتقرر أدانتهما 
وتحكم بتدابير ثالثة وفقا ألحكام القانون وحيث أنها خالفت ذلك إذ أن قرار 

ثة بالنسبة إدانتها لهما أنصب على تهمة واحدة فقط ولم تحكم بتدابير ثال
للمشتكين الثالثة مما يستوجب نقض كافة القرارات التي أصدارتها في الدعوى 

فقرر نقضها وإعادة اضبارة الدعوى أليها للسير فيها  2882/ 21/ 27بتاريخ 
وفق  ما تقدم  وإصدار قراراتها الفاصلة في الدعوى وفقا ألحكام القانون 

 2881/  8/ 18ه الموافق  2721/  ذي القعدة/ 14وصدر القرار باالتفاق في 
 .م 


