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ناوى كؤرس
أصول المحاكمات الجزائية
مامؤستاى بةرثرس
أ.م.د.مجيدخضراحمد
بةش / كؤليذ
ياسا
ياساى سوران
ثةيوةندى 
ت  /07507356777 
ئيميَل/                                                   drmajeed65@yahoo.com   
لينكى كؤرس لة زانكؤ

ناوى ريَكخةر
م. شيماء زكى 
ثةيوةندى


طرنطي وثيَويستى  كؤرسة كة :
       قانون أصول المحاكمات الجزائية يمثل الجانب الاجرائي، ويتولى إيجاد هيئات قضائية تختص وفقاً للقانون مباشرة الاجراءات الجنائية لمنع الدولة من احتكار سلطتي القضاء والعقاب ، ومنع المجنى عليه من الانتقام الفردي من الجاني. بمعنى إقامة العدالة في المجتمع .  

طرينطترين ئةو ثةيامانةى كة قوتابيان ثيَويستة لة كؤرسةكة فيَرببن :
	 تحديد السلطات والاجهزة والهيئات المختصة التي تعهد اليها الدولة ويخولها القانون أختصاص مباشرة النشاط.
	، كيفية اجراء التحري والتحقيق والمحاكمة بعد إقامة الدعوى الجزائية .بمعنى تحديد الاجراءات التي تحكم عمل تلك السلطات في مراحل الدعوى الجزائية. 


سةرضاوةطرنكةكانى ئةو كؤرسة
سةرضاوةبنةرةتيةكان
1 – أ.عبد الامير العكيلي و د.سليم ابراهيم حربة ، أصول المحاكمات الجزائية ،ج1وج2 ،  المكتبة القانونية ، بغداد ، 1988.
سةرضاوةى سوود بةخش
1 - سعيد حسب الله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2،دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل ، 2005.



طوؤظار و ريظيوو (ئينتةرنيت)

بابةتةكان : 
ئةو بابةتانةى كة لةو وانةيةدابة شيَوةى سالآنة  دةخويَدريَت بريتين لة:-
	الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة .

2- الادعاء العام .
3- إجراءات التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي .
4-القضاء الجزائي والمحاكمة .
5- تولي المحاكم نظر الدعوى .
6- طرق الطعن في الاحكام الجزائية  .
7
ناوى مامؤستا
م.زينب وحيد دحام
ثةيوةندى
ت /07708793700
ئيميَلHYPERLINK "mailto:/kawtherkawther27@yahoo.com" /  zinab.w@soranu.com
ئامانج لةو بابةتة :
هدف المادة تكمن في تمكين الطالب من تطبيق الأحكام العامة  والخاصة في قانون العقوبات  وفق إجراءات تحري وتحقيق ابتدائي ومحاكمة محددة ، وكيفية تحقيق التوازن بين حق المجتمع والدولة في العقاب وحق الأفراد في الحريات والحقوق التي تمثل هذه الاجراءات استثناءً يرد عليها  . 


ناوةرِؤكى زانستى بابةتةكة :
ان يتعرف الطالب على كيفية تحريك الدعوى الجزائية وجهات تحريكها وأشخاصها وتقييد حق تحريكها بجهات معينة ، والوقوف على إجراءات جمع الادلة والاستدلال ودور أعضاء الضبط القضائي في ذلك والاجراءات والسلطات التي يختص بها قاضي التحقيق أو المحقق في التحقيق الابتدائي ، ثم الكشف عن سلطات المحكمة في إجراء التحقيق القضائي والمحاكمة وكيفية اصدار الاحكام والطعن فيها  . بمعنى مختصر التعرف على الجانب الشكلي للدعوى الجزائية.






سةرضاوةكانى ئةو بابةتة :
1 – د.براء منذر عبداللطيف ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن،2008.

2 – جمال محمد مصطفى ، شرح أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان ، بغداد ،2004.

3 – د.وعدي سليمان المزوري ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ط1، مطبعة هاوار ، دهوك ، 2013 .






خشتةى وانةكان


ذ
ناونيشانى بابةت
هةفتةكان
ناوى مامؤستا
1- 
مدخل وتعريف بالمادة ومفرداتها
الأسبوع الأول
د.مجيد خضراحمد
2-
 تعريف الدعوى الجزائية وتحريكها ووسائلها وجهاتها
الأسبوع الثاني
د.مجيد خضر احمد
3-
استثناءات تحريك الدعوى الجزائية 
الأسبوع الثالث
=
4-
انقضاء الدعوى الجزائية
الأسبوع الرابع

5-
         =
الأسبوع الخامس

6-
الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية
الأسبوع السادس

7-
        = 
الأسبوع السابع

8-
الادعاء العام ودوره في الدعوى الجزائية والمدنية
الأسبوع الثامن

9-
التحري عن الجرائم وجمع الادلة
الأسبوع التاسع

10-
مهام اعضاء الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال 
الأسبوع العاشر

11-
التحقيق الذي تقوم به الشرطة 
الأسبوع الحادي عشر

12-  
التحقيق الابتدائي وقواعده وجهاته واختصاصه
الأسبوع الثاني عشر

13-
اجراءات جمع الادلة الاصلية والاحتياطية
الأسبوع الثالث عشر

14-
قرارات قاضي التحقيق والاحالة وأنواع المحاكم
الأسبوع الرابع عشر

15-
اجراءات محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الجزائية وقواعدها
الأسبوع الخامس عشر

16-
الاجراءات الاضافية العامة وإجراءات المحاكمة الموجزة قبل توجيه التهمة
الأسبوع السادس عشر

17-
الاجراءات بعد توجيه التهمة والحجز الاحتياطي والامر الجزائي
الأسبوع السابع عشر

18-
امتحان كورس الاول/ الاثبات الجنائي
الأسبوع الثامن عشر

19-
الاثبات الجنائي وأدلة الاثبات
الأسبوع التاسع عشر

20-
 الاثبات الجنائي والحكم الجزائي
الأسبوع العشرون عشر

21-
طرق الطعن بالاحكام الجزائية/ الاعتراض على الحكم الجزائي والتمييز
الأسبوع الحادي والعشرون  

22-
تمييز الحكم وتصحيح القرار التمييزي 
الأسبوع الثاني والعشرون

23-
إعادة المحاكمة
الأسبوع الثالث والعشرون

24-
التحقيق الاجرامي/الكشف ومدلوله
الأسبوع الرابع والعشرون

25-
المحقق وصفاته ومعلوماته وأثر العوامل النفسية عليه
الأسبوع الخامس والعشرون

26-
جهاز كشف الكذب / واختبار تداعي الالفاظ / والتحليل العقاري / والتنويم المغناطيسي
الأسبوع السادس والعشرون

27-
=
الأسبوع السابع والعشرون



.28-

تحقيق الشخصية/ الطرق القديمة والطرق الجديدة في تحقيق الشخصية

الأسبوع الثامن والعشرون 

29-
امتحان الكورس الثاني
الأسبوع التاسع والعشرون 

30-
تدريب على كيفية التعامل مع الوقائع والاسئلة الفكرية والعملية 
الأسبوع الثلاثون

31
=               
الأسبوع الحادي والثلاثون




ثرسيارةكانى نموونةيى
ث1- مالدعوى الجزائية ، وما وسائل تحريكها ، والجهات التي تحرك أمامها؟
       ج / هي وسيلة المجتمع القانونية لمعاقبة الجاني وفقاً لاجراءات محددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، تبدأ بتحريك الدعوى مروراً بالتحري والتحقيق والمحاكمة ووصولا الى إصدار الحكم. وتحرك الدعوى بوسيلة ( الشكوى) التي يتقدم بها المتضرر من الجريمة أو أي شخص علم بوقوعها . أو ب (إخبار) من الادعاء العام. الى قاضي التحقيق أو المحقق ، أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي عضو من اعضاء الضبط القضائي.
.
ث2- بين الحكم القانوني مع التسبيب :
1 – وفاة المتهم بالنسبة للدعوى الجزائية؟
      ج. إذا كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى : فيجب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية. وإذا كانت الوفاة بعد تحريك الدعوى الجزائية : فيجب إصدار قرار بإيقاف الاجراءات القانونية ، وتنقضي الدعوى . وإذا كانت الوفاة بعد أن يصبح الحكم بات : فلا تنقضي الدعوى بل تسقط العقوبة والتدابيرالاحترازية.
2.سلطة التحقيق للمسؤول في مركز الشرطة؟
     ج/.بموجب المادة (50) أصولية، يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أي جريمة إذا صدر اليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق ، أو إذا اعتقد أن إحالة المخبر على القاضي أو المحقق سوف يؤخر الاجراءات ويؤدي الى ضياع الادلة ومعالم الجريمة أو الاضرار بسير التحقيق أو هروب المتهم.
3 – تمييز الاحكام الجزائية ؟
      ج/. تمييز الاحكام الجزائية في حالات: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، والخطأ الجوهري في الاجراءات الاصولية المؤثرة على الحكم ، والخطأ في تقدير الادلة ، والخطأ في تقدير العقوبة .
     
ث3- ناقش وأثبت العبارة التالية : (( للمحكمة حرية في تكوين قناعتها في بناء حكمها بموجب أدلة الاثبات )). 
ج/ 1- المحكمة تبني عقيدتها وقناعتها على ماتطمئن اليه من أدلة وعناصر في الدعوى مادامت مطروحة على بساط البحث، وفقاً للمادة (213/أ) أصول . 2- ولاتتقيد المحكمة في حكمها بنوع معين من الادلة ، وهي حرّة في تقدير قوة الدليل المقدم في الدعوى وقيمته. 3- كما إن محكمة الموضوع وحدها حرّة في تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم ، ولها تجزئة الدليل . 4- ولايشترط في الدليل الجنائي أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها ، بل يكفي المحكمة أن تستخلص ثبوت تلك الواقعة بالاستنتاج إذا كان يمثل الرأي الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الادلة والقرائن والظروف.


    .

                        - تمنياتنا للطلبة بالنجاح والتفوق الدائم -


