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 أصول المحاكمات الجزائية ناوى كؤزس
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  لينكى كؤزس لة شانكؤ

 و. شًٍاء سكى  ناوى زيَكدةز

   ثةيوةندى

 : طسنطي وثيَويطتى  كؤزضة كة

ويتوىل إجياد ييئات قضائية ختتص وفقًا للقانوى ، االجرائييمثل الجانب  قانون أصول المحاكمات الجزائية       
ر سلطيت القضاء والعقاب ، ومهع اجملهى عليٌ مو االنتقام مباشرة االجراءات ادتهائية ملهع الدولة مو احتكا

   الفردي مو ادتاني. مبعهى إقامة العدالة يف اجملتمع .
 

 طسينطرتين ئةو ثةياوانةى كة قوتابيان ثيَويطتة لة كؤزضةكة فيَسبنب :
ختصاص تحديد السمطات واالجيزة والييئات المختصة التي تعيد الييا الدولة ويخوليا القانون أ  -1

 .مباشرة النشاط

، كيفية اجراء التحري والتحقيق والمحاكمة بعد إقامة الدعوى الجزائية .بمعنى تحديد االجراءات التي  -2
 تحكم عمل تمك السمطات في مراحل الدعوى الجزائية. 

 

 ضةزضاوةطسنكةكانى ئةو كؤزضة
 ضةزضاوةبنةزةتيةكان

،  انًكتبة انقاَوٍَة ،  2وج1زبة ، أصول انًحاكًات انجشائٍة ،جأ.عبذ االيٍز انعكٍهً و د.طهٍى ابزاهٍى ح – 1

 .1811بغذاد ، 

 ضةزضاوةى ضوود بةخض

،دار ابٍ االثٍز نهطباعة وانُشز، انًوصم ، 2طعٍذ حظب هللا ، شزح قاَوٌ أصول انًحاكًات انجشائٍة، ط - 1

2005. 

 

 
 

 طوؤظاز و زيعيوو )ئينتةزنيت(

 

 بابةتةكاى : 



 -بةتانةى كة لةو وانةيةدابة شَيوةى ساآلنة  دةخوَيدرَيت بريتني لة:ئةو با
 . الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة -1
 . االدعاء العام -2
 . إجراءات التحري عن الجرائم وجمع االدلة والتحقيق االبتدائي -3
 . القضاء الجزائي والمحاكمة-4
 . تولي المحاكم نظر الدعوى -5
 . ام الجزائية طرق الطعن في االحك -6
7 

 و.سٌُب وحٍذ دحاو ناوى مامؤستا
 zinab.w@soranu.com  /ئيىيَن 00009083000ت / ثةيوةندى

 ئاوانج لةو بابةتة :
وفاق إجاراءات   في قاانون العقوبااتوالخاصة  ىدف المادة تكمن في تمكين الطالب من تطبيق األحكام العامة 

، وكيفيااة تحقيااق التااوازن بااين حااق المجتماا  والدولااة فااي العقاااب وحااق تحااري وتحقيااق ابتاادائي ومحاكمااة محااددة 
 .  التي تمثل ىذه االجراءات استثناًء يرد عمييا  األفراد في الحريات والحقوق

 

 

 ناوةزِؤكى شانطتى بابةتةكة :

ائيىة وجاىات تحريكاىا واشها ىاا وتقييىد حىق تحريكاىا كيفيىة تحريىا الىدعوى الجزان يتعرف الطالب على  
بجاىىات معينىىة ل والوعىىوف علىى  إجىىراءات جمىىع االدلىىة واالاىىتدالب ودور اعضىىاء الضىىبط القضىىائي فىىي  لىىا 
واالجراءات والالطات التي يهىت  باىا عاضىي التحقيىق او المحقىق فىي التحقيىق االبتىدائي ل  ىم الكشىف عىن 

بمعنىى   . القضىىائي والمحاكمىىة وكيفيىىة ا ىىدار االحكىىام والطعىىن فياىىا  اىىلطات المحكمىىة فىىي إجىىراء التحقيىىق
 مهت ر التعرف عل  الجانب الشكلي للدعوى الجزائية.

 
 
 
 
 

 

 ضةزضاوةكانى ئةو بابةتة :
د.بزاء يُذر عبذانهطٍف ، شزح قاَوٌ أصول انًحاكًات انجشائٍة ، دار انحايذ نهُشز وانتوسٌع ،  – 1

 .2001االردٌ،

 .2004دمحم يصطفى ، شزح أصول انًحاكًات انجشائٍة ، يطبعة انشياٌ ، بغذاد ،جًال  – 2

 . 2013، وطبعة هاواز ، دهوك ، 1د.وعدي ضميىان املصوزي ، شسح قانون أظوه احملاكىات اجلصائية ، ط – 3
 

 

 

 

 

mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com


 خصتةى وانةكان

 
 

 ناوى واوؤضتا هةفتةكان ناونيصانى بابةت ذ
 د.يجٍذ خضزاحًذ األابوع األوب ومفرداتًامدخل وتعريف باملادة   -1

تعريف الدعوى ادتزائية وحتريكًا ووسائلًا   -2
 وجًاتًا

 د.يجٍذ خضز احًذ األابوع ال اني

 = األابوع ال الث استجهاءات حتريك الدعوى ادتزائية  -3

  األطبوع انزابع انقضاء الدعوى ادتزائية -4

  األطبوع انخايض =          -5

  الشادس األطبوع لدعوى املدنية املرتبطة بالدعوى ادتزائيةا -6

  األطبوع انظابع =          -7

  األسبوع الثامن االدعاء العام ودوره في الدعوى الجزائية والمدنية -1

  التاس  األطبوع انتحزي عٍ انجزائى وجًع االدنة -8

  ألطبوع انعاشزا  في مرحمة االستداللميام اعضاء الضبط القضائي  -10

  األطبوع انحادي عشز  التحقيق ال ي تقوم به الشرطة -11

  األطبوع انثاًَ عشز التحقيق االبتدائي وعواعده وجااته واهت ا ه   -12

  األطبوع انثانث عشز اجراءات مجع االدلة االصلية واالحتياطية -13

  األطبوع انزابع عشز قرارات قاضي التحقيق واالحالة وأنواع احملاكم -14

اجراءات محكمة الموضوع عند نظر الدعوى  -15
 الجزائية وعواعدها

  األطبوع انخايض عشز

االجراءات االضافية العامة وإجراءات المحاكمة  -16
 الموجزة عبب توجيه التامة

  األطبوع انظادص عشز

االجراءات بعد توجيه التامة والحجز االحتياطي  -17
 يواالمر الجزائ

  األطبوع انظابع عشز

  عشز ثايٍاألطبوع ان امتحان كورس االوب/ اال بات الجنائي -11

  األطبوع انتاطع عشز االثبات ادتهائي وأدلة االثبات -18

األطبوع انعشزوٌ  االثبات ادتهائي واذتكم ادتزائي  -20

 عشز

 

طرق الطعن باالحكام الجزائية/ االعتراض عل   -21
 والتمييزالحكم الجزائي 

األطبوع انحادي 

 وانعشزوٌ  

 

األطبوع انثاًَ   متييز اذتكم وتصحيح القرار التمييزي -22

 وانعشزوٌ

 

األطبوع انثانث  إعادة احملاكمة -23

 وانعشزوٌ

 

 األطبوع انزابع  التحقيق االجرامي/الكشف ومدلوله -24



 وانعشزوٌ

ة المحقق و فاته ومعلوماته وا ر العوامب النفاي -25
 عليه

األطبوع انخايض 

 وانعشزوٌ

 

جااز كشف الك ب / واهتبار تداعي االلفاظ /  -26
 والتحليب العقاري / والتنويم المغناطياي

األطبوع انظادص 

 وانعشزوٌ

 

األطبوع انظابع  = -72

 وانعشزوٌ

   

.21- 

 
تحقيق الشه ية/ الطرق القديمة والطرق الجديدة 

 في تحقيق الشه ية
 

ايٍ األطبوع انث

 وانعشزوٌ 

 

األطبوع انتاطع  امتحان الكورس ال اني -28

 وانعشزوٌ 
 

واالسئلة  تدريب على كيفية التعامل مع الوقائع -30
 الفكرية والعملية 

  األطبوع انثالثوٌ

األطبوع انحادي                 = 31

 وانثالثوٌ
 

 

 
 

 ثرسيارةكانى منوونةيى
 تحريكيا ، والجيات التي تحرك أماميا؟ مالدعوى الجزائية ، وما وسائل -1ث

ىي وسيمة المجتم  القانونية لمعاقبة الجاني وفقًا الجراءات محددة في قانون أصول  ج /       
المحاكمات الجزائية ، تبدأ بتحريك الدعوى مرورًا بالتحري والتحقيق والمحاكمة ووصوال الى إصدار 

ي يتقدم بيا المتضرر من الجريمة أو أي شخص عمم الحكم. وتحرك الدعوى بوسيمة ) الشكوى( الت
بوقوعيا . أو ب )إخبار( من االدعاء العام. الى قاضي التحقيق أو المحقق ، أو أي مسؤول في مركز 

 الشرطة أو أي عضو من اعضاء الضبط القضائي.

. 
 بين الحكم القانوني م  التسبيب : -7ث
 ؟وفاة المتيم بالنسبة لمدعوى الجزائية – 1
ذا كانت الوفاة  ج.       إذا كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى : فيجب عدم اتخاذ االجراءات القانونية. وا 

ذا  بعد تحريك الدعوى الجزائية : فيجب إصدار قرار بإيقاف االجراءات القانونية ، وتنقضي الدعوى . وا 
 بة والتدابيراالحترازية.كانت الوفاة بعد أن يصبح الحكم بات : فال تنقضي الدعوى بل تسقط العقو 

 سمطة التحقيق لممسؤول في مركز الشرطة؟.2
( أصولية، يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أي جريمة إذا 55بموجب المادة )ج/.     

صدر اليو أمر من قاضي التحقيق أو المحقق ، أو إذا اعتقد أن إحالة المخبر عمى القاضي أو 



ءات ويؤدي الى ضياع االدلة ومعالم الجريمة أو االضرار بسير التحقيق أو المحقق سوف يؤخر االجرا
 ىروب المتيم.

 تمييز االحكام الجزائية ؟ – 3
تمييز االحكام الجزائية في حاالت: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقو أو تأويمو ، والخطأ  ج/.      

والخطأ في تقدير االدلة ، والخطأ في تقدير الجوىري في االجراءات االصولية المؤثرة عمى الحكم ، 
 العقوبة .

      
ناقش وأثبت العبارة التالية : )) لممحكمة حرية في تكوين قناعتيا في بناء حكميا بموجب أدلة  -3ث

  االثبات ((.

المحكمة تبني عقيدتيا وقناعتيا عمى ماتطمئن اليو من أدلة وعناصر في الدعوى مادامت  -1/ ج
التتقيد المحكمة في حكميا بنوع معين و  -2/أ( أصول . 213بساط البحث، وفقًا لممادة ) مطروحة عمى

كما إن محكمة الموضوع  -3من االدلة ، وىي حّرة في تقدير قوة الدليل المقدم في الدعوى وقيمتو. 
ل الجنائي واليشترط في الدلي -4وحدىا حّرة في تقدير األدلة بالنسبة لكل متيم ، وليا تجزئة الدليل . 

أن يكون صريحًا ودااًل بنفسو عمى الواقعة المراد اثباتيا ، بل يكفي المحكمة أن تستخمص ثبوت تمك 
 الواقعة باالستنتاج إذا كان يمثل الرأي الوحيد الذي يمكن استخالصو من االدلة والقرائن والظروف.

 
 

    . 
 

 -تفوق الدائم تمنياتنا لمطمبة بالنجاح وال -                        
 


