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  االسترداد والتعاون الدولي

  المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائ�ة رقم 

  االنا�ة القضائ�ة ( المساعدة القانون�ة الدول�ة المت�ادلة )

  -: ) ٣٥٢ ( المادة

لیها تت�ع في االنا�ة القضائ�ة وتسل�م االشخاص المتهمین والمح�وم علیهم الى الدول االجنب�ة االح�ام المنصوص ع

 في هذا ال�اب مع مراعاة اح�ام المعاهدات واالتفاق�ات الدول�ة وقواعد القانون الدولي العام ومبدا المعاملة �المثل.

  -: ) ٣٥٢ ( المادة

اذا رغبت احد� الدول االجنب�ة في اتخاذ اجراء من اجراءات التحقی� في جر�مة ما بواسطة السلطات القضائ�ة في 

ل طل�ا بذلك �الطرق الدبلوماس�ة الى وزارة العدل و�جب ان ��ون الطلب مصحو�ا بب�ان واف عن العراق فعلیها ان ترس

 ظروف الجر�مة وادلة االتهام فیها والنصوص القانون�ة المنط�قة علیها وتحدید دقی� لالجراء المطلوب اتخاذه.

  -:)  ٣٥٤ ( المادة

ون�ة وان تنفیذه ال یخالف النظام العام في العراق احالته الى اذا رات وزارة العدل ان الطلب مستوف شروطه القان –ا 

قاضي التحقی� الذ� �قع تنفیذ االجراء في منطقته النجاز االجراء المطلوب و�جوز حضور ممثل عن الدولة طال�ة 

   االنا�ة عند الق�ام �ه.

لحساب مصار�ف الشهود واتعاب لوزارة العدل ان تطلب الى ممثل الدولة طال�ة االنا�ة ایداع مبلغ مناسب  –ب 

  الخبراء والرسوم المقررة على االوراق وغیر ذلك.

 اذا تم الق�ام �االجراء المطلوب ف�قدم القاضي االوراق الى وزارة العدل الرسالها الى الدولة االجنب�ة -جـ 

  -) : ٣٥٥ ( المادة

ولة اخر� التخاذ اجراء معین ف�عرض الطلب على اذا طلبت السلطات القضائ�ة العراق�ة انا�ة السلطات القضائ�ة في د

وزارة العدل الرساله �الطرق الدبلوماس�ة الى السلطات القضائ�ة في تلك الدولة و��ون لالجراء القضائي الذ� تم 

 �مقتضى هذه االنا�ة نفس االثر القانوني الذ� ��ون له لو تم بواسطة السلطات القضائ�ة في العراق.

  -:)  ٣٥٦ ( المادة

لقاصي التحقی� او المح�مة الطلب من القنصل العراقي تدو�ن افادة او شهادة ا� شخص عراقي في الخارج و�قدم 

الطلب بواسطة وزارة العدل مبینا ف�ه االموال المطلوب السؤال عنها وتعتبر االفادة او الشهادة المدونة من قبله �ح�م 
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 االفادة او الشهادة المدونة من قبل محق� .

  

  ون هیئة النزاهةقان

  ٢٠١١لسنة  ٣٠رقم  

   -/ سا�عا) : ١٠المادة ( 

یرأسها مدیر عام حاصل على شهادة جامع�ة  -دائرة االسترداد : -سا�عا : -یتكون مر�ز الهیئة من الدوائر االت�ة :

ومات اول�ة في االقل في القانون وله خبرة في میدان عمله ال تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤول�ة جمع المعل

ومتا�عة المتهمین المطلو�ین للهیئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهر�ة للخارج �التعاون والتنسی� مع 

  الجهات المعن�ة وتضم مدیر�تین احدهما السترداد االموال والثان�ة السترداد المتهمین.

  قانون المفتشین العومیین

  ٢٠٠٤لسنة  ٥٧رقم  

   -: ) ١٥/  ٥القسم ( 

االحتفا� �معلومات عن تكالیف عمل�ات  – ١٥...  -�قوم �ل م�تب من م�اتب المفتشین العمومیین �المهام التال�ة :

التحقی� والتعاون مع الجهات االدار�ة والن�اب�ة المناس�ة من اجل استرداد تلك التكالیف من الهیئات غیر الح�وم�ة 

  ءة التصرف .  التي یثبت انها مارست عمدا سلو�ا ینطو� على اسا

  قانون م�افئة المخبر�ن

  ٢٠٠٨لسنة  ٣٣رقم  

  -): ١المادة ( 

یهدف هذا القانون إلى تشج�ع من �قدم إخ�ارًا یؤد� إلى استعادة األصـــول و األموال المملو�ة للدولة والقطاع العام 

فساد اإلدار� وســوء التصرف أو الكشف عن جر�مة السرقة أو االختالس أو تزو�ر المحررات الرسم�ة أو عن حاالت ال

 من خالل م�افأة المخبر .
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 -): ٢المادة ( 

  تسر� أح�ام هذا القانون على :

  موظفي الدولة و القطاع العام . –أوًال 

أو أموال  ٩/٤/٢٠٠٣من یخبر عن األموال المنقولة و غیر المنقولة لألشخاص المصادرة أموالهم �عد تار�خ  –ثان�ًا 

   ي تقضي التشر�عات �مصادرتها .غیر العراقیین الت

  من یدلي �معلومات تؤد� إلى استعادة اآلثار العراق�ة المسروقة . –ثالثًا 

   من یخبر عن حاالت الفساد اإلدار� والمالي . –را�عًا 

من یخبر عن جر�مة السرقة أو االختالس أو تزو�ر المحررات الرسم�ة و�ؤد� إخ�اره إلى إلقاء الق�ض على  –خامسًا 

 الفاعل .

 -): ٣المادة ( 

) من هذا �٢منح الوز�ر المختص أو رئ�س الجهة غیر المرت�طة بوزارة م�افأة مال�ة للمشمولین �أح�ام المادة (

  القانون وفقًا لما �أتي :

   ) مائة ملیون دینار .١٠٠٠٠٠٠٠٠%) خمسة من المائة من ق�مة المال الذ� ال یز�د على (٥( –أوًال 

 ) مائة ملیون دینار .١٠٠٠٠٠٠٠٠ثالثة من المائة من ق�مة المال على ما زاد على (%) ٣( –ثان�ًا 

 -): ٤المادة ( 

) من هذا القانون �عد حسم الدعو� وصدور ح�م �ات فیها واستعادة ٣تصرف الم�افأة المنصوص علیها في المادة (

 المال .

 -): ٥المادة ( 

    سرقة أو االختالس أو حالة فساد إدار� أو مالي �ما �أتي :تقوم الجهة التي تعرضت أموالها لل –أوًال 

   تثبیت وقائع الجر�مة وتقدیر ق�مة المال المسروق أو المختلس وف� سعر السوق في تار�خ اإلخ�ار . - أ

  طلب تحر�ك الدعو� الجزائ�ة ضد مرتكبي الجر�مة . -  ب

 الدعو� �ش�ل عاجل .تقوم مح�مة التحقی� المختصة ومح�مة الموضوع �حسم  –ثان�ا 

 -) : ٦المادة (  
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�منح الوز�ر المختص أو رئ�س الجهة غیر المرت�طة بوزارة من یخبر عن جر�مة تزو�ر المحررات الرسم�ة و�ؤد� 

 ) خمسمائة ألف دینار .٥٠٠٠٠٠إخ�اره إلى إلقاء الق�ض على الفاعل م�افئة نقد�ة ال تز�د على (

 -): ٧المادة ( 

الجهة غیر المرت�طة بوزارة عند تش�یل لجنة تحق�ق�ة للتحقی� والتدقی� والحصر والتوثی� لألموال تقوم الوزارة أو 

المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسم�ة المزورة و�ؤد� عملها إلى الكشف عن الجر�مة واستعادة األموال �عرض 

هودًا استثنائ�ة أو تعرضت لمخاطر �سبب الموضوع على مجلس الوزراء لصرف م�افأة مناس�ة إذا �انت قد بذلت ج

 عملها .

 -): ٨المادة ( 

 ��ون التحقی� في الجرائم المشمولة �أح�ام هذا القانون سر�ًا وتلتزم الجهة التي تتولى التحقی� ��تمان اسم المخبر .

 -): ٩المادة ( 

) في ١٣٣(  و ٣٠/١٢/١٩٩٩) في ٢٦٥تلغى قرارات مجلس ق�ادة الثورة (المنحل) المرقمة ( –أ 

 ٥/٤/٢٠٠٤) في ١٠مذ�رة سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم (و  ١٥/٢/٢٠٠١) في ٥٣( و ١٢/٩/٢٠٠٠

) ٧و ( ٢٨/٦/٢٠٠٤) في ١٠٠أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم ( ) من٦) من القسم (�٩الفقرة ( المعدلة

  .  ٢٠٠٤) لسنة ٥٩أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم ( من )٣من القسم (

  ال �عمل �أ� نص یتعارض مع هذا القانون  –ب 

 -): ١٠المادة (

 لوز�ر المال�ة إصدار تعل�مات لتسهیل تنفیذ أح�ام هذا القانون .

 -) : ١١مادة ( ال

 ُینفذ هذا القانون من تار�خ نشره في الجر�دة الرسم�ة .

  

 

  صندوق استرداد أموال العراققانون 

 ٢٠١٢) لسنة  ٩ رقم ( 
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   -) : ١المادة( 

یؤسس صندوق یرت�� �مجلس الوزراء �سمى ( صندوق استرداد أموال العراق ) یتمتع �الشخص�ة المعنو�ة 

 .ة الصندوق أو من یخولهو�مثله رئ�س مجلس إدار 

   -) : ٢لمادة ( 

یهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المال�ة لجمهور�ة العراق �افة التي حصل علیها الغیر( من العراقیین  

برنامج النف� مقابل الغذاء أوالحصار أوالتهر�ب أو   واألجانب ) �طرق غیر مشروعة نتیجة سوء استخدام

ل العقو�ات المفروضة على العراق في حینه لتحقی� م�اسب مال�ة على حساب التخر�ب االقتصاد� أو استغال 

 .الشعب العراقي وتسلم أ� تعو�ض یترتب لجمهور�ة العراق جراء أ� قرار شرعي ومعترف �ه

   -) : ٣المادة ( 

 دار الصندوق من مجلس إدارة یتكون مما �أتي

  رئ�ساً                               ةأحد و�الء وزارة المال�ة �سم�ه وز�ر المال� –أوًال  

  ممثل عن الوزارات والجهات التال�ة ال تقل وظ�فة أ� منهم عن مدیر عام �سم�ه الوز�ر أو رئ�س الجهة –ثان�ًا 

  المختصة.

   أعضاء

  . وزارة الخارج�ة أ

  . وزارة التخط�� ب

  ..وزارة النف� ج

  .وزارة العدل د

 .هـ. وزارة الصحة

  رة.وزارة التجا و

   ..البنك المر�ز� العراقي ز

 ..دیوان الرقا�ة المال�ة �جهة رقاب�ة ح

   -) : ٤المادة ( 

 :یتولى المجلس المهام اآلت�ة 

 .إدارة أعمال الصندوق وف� األهداف المحددة له –أوًال  

وتحدید الم�افات االستعانة �من یراه مناس�ًا من ذو� االختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معه  –ثان�ًا  

  .التي تمنح لهم

اقتراح عقد االتفاق�ات الدول�ة مع الدول أو المنظمات اإلقل�م�ة والدول�ة في شأن تحقی� أهداف  –ثالثًا 

  .الصندوق 

 استخدام وسائل االتصال �افة لتنفیذ المهام المو�لة إل�ه –را�عًا 

أو خارجه على األشخاص الطب�ع�ة والمعنو�ة وتو�یل إقامة الدعاو� المدن�ة والجزائ�ة داخل العراق  –خامسًا 

  .المحامین من داخل العراق أو خارجه

% )  ٥٠ال تتجاوز(   إعفاء المخالفین المتعاونین مع الصندوق من الم�الغ المترت�ة بذمتهم و�نس�ة –سادسًا  

المسترد �حد أعلى  ) مائتین وخمسین ألف دوالر امر��ي من المال ٢٥٠٠٠٠خمسین من المائة ولغا�ة ( 
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 وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك

)  ٦تقس�� الم�الغ التي یتف� على استردادها و�ما ال یز�د على أر�عة أقسا� خالل مدة ال تز�د على (  –سا�عًا 

 .ستة أشهر من تار�خ االتفاق لقاء ضمانات

وائر العراق�ة المختلفة �الم�الغ المتف� علیها و�ما ال إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونین لد� الد –ثامنًا 

  .یتجاوز النس�ة المنصوص علیها في البند ( سادسًا ) من هذه المادة

فتح حساب مغل� أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه �اسم وزارة المال�ة إلیداع اإلیرادات التي  –تاسعًا 

   .�حصل علیها الصندوق 

وضع التعل�مات والضوا�� واآلل�ة المتعلقة �استرداد األموال والتسو�ة �ما في ذلك وضع نماذج اإلعالن  –عاشرًا 

عن أنشاء الصندوق والطلب الذ� �قدمه المتعاونون والمعلومات والوثائ� والب�انات المطلو�ة في شأن المخالفة 

  .ومقدار الم�الغ

% ) عشرة من المائة من المال المسترد و�ما ال یز�د  ١٠ یز�د على ( منح م�افأة للمخبر �ما ال –حاد� عشر 

 . ) مائتین وخمسین ألف دوالر ٢٥٠٠٠٠على ( 

   -) : ٥المادة ( 

 :یتكون الصندوق مما �أتي 

  لجنة التدقی� والتحقی� –أوًال 

وزارة الخارج�ة ووزارة الرقا�ة المال�ة وعضو�ة ممثلین من    وتش�ل برئاسة موظف �عنوان مدیر عام من دیوان 

العدل والبنك المر�ز� العراقي ال تقل وظ�فة أ� منهما عن خبیر أو مدیر ومن ذو� االختصاص وتقوم �المهام 

 :اآلت�ة

المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفین    تسلم الطل�ات من الراغبین في التعاون مع الصندوق من الجهات –أ   

 <� التي تعززهاوالمخبر�ن ودراستها وطلب الوثائ

استخدام المعلومات المتاحة على اختالف مصادرها (الداخل�ة والخارج�ة) للتعرف على األشخاص الطب�ع�ة  –ب 

والمعنو�ة التي �شت�ه �ق�امها بإعمال غیر مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع 

  . تقر�ر بها إلى لجنة التسو�ة

والمخالفون وحصر األموال العراق�ة التي حصلوا علیها �طرق غیر   ح عنه مقدمو الطل�اتتقی�م ما �فص   -ج 

 .مشروعة وتحدید الم�الغ واج�ة االسترداد للمصادقة علیها

تقد�م المقترحات الى لجنة التسو�ة لكل طلب على حده على أن یتضمن المقترح رأ� واضح وصر�ح  –د 

  .ومسبب بإجراء التسو�ة أو عدمها

 .تدقی� المدیون�ة العراق�ة للغیر والجهات موضوع التدقی� وتقد�م المقترحات في شأنها إلى لجنة التسو�ة -هـ  

االشتراك في م�احثات المدیون�ة للعراق مع الجهات والشر�ات ذات العالقة �الصندوق والعمل على عدم  –و  

 .تسدید الدیون إال �عد موافقة الصندوق 

ت العراق�ة وغیر العراق�ة فيِ شأن طل�ات تسو�ة الدیون المقدمة من المتعاونین أو أ� التنسی� مع الجها –ز 

 أجور تتطلبها أعمال الصندوق 

لجنة التسو�ة وتش�ل برئاسة موظف �عنوان مدیر عام من وزارة المال�ة وعضو�ة ممثلین من البنك  –ثان�ًا  

  -: وتقوم �المهام اآلت�ةالمر�ز� العراقي وه�أة النزاهة و��ونان بدرجة مدیرعام 
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دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقی� والتحقی� وتطبی� متطل�ات استرداد األموال على طل�ات  –أ    

 .المتعاونین

 .إصدار القرارات �الم�الغ المطلوب استردادها واقتراح طر�قة االسترداد ورفع التوص�ات إلى مجلس اإلدارة –ب   

 :اإلجراءات التال�ة على غیر المتعاونین وعرضها على مجلس اإلدارة اقتراح اتخاذ –ج   

 .إقامة الدعو� المدن�ة أو الجزائ�ة.1

  .طلب وضع االسم في القائمة السوداء.2

 .طلب حجز األموال المنقولة وغیر المنقولة وفقًا للقانون .3

 .لقانون طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمینات لد� دوائر الدولة وفقًا ل.4

  �ة المعلومات الدول�ة ( االنترنیت )نشر أسماء المخالفین وتفاصیل المخالفات على ش�.5

اقتراح االمت�ازات المطلوب منحها للمتعاونین مع الصندوق المنصوص علیها في البند ( سادسًا ) من المادة .6

 .) من هذا القانون  ٤( 

ی� ولها إلغائها أو تعدیلها وعند االعتراض رفع المقترحات إلى إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقی� والتحق.7

 .مجلس اإلدارة و��ون قراره نهائ�اً 

  س�رتار�ة الصندوق  –ثالثًا  

   :وتش�ل من عدد من الموظفین یختارهم رئ�س المجلس و�فرغون للعمل ف�ه وتقوم �المهام اآلت�ة

 تها إلى مجلس اإلدارة ومسك السجالت والتوثی�تسلم الطل�ات المقدمة للصندوق ومراجعتها وٕاحال –أ   

 .الق�ام �األعمال اإلدار�ة والمال�ة والتنسی� بین المجلس واللجنتین –ب  

 اقتراح موازنة الصندوق ومطا�قة الحسا�ات المصرف�ة –ج  

ن م ٣١/١إعداد حسا�ات الصندوق وف� النظام المحاسبي الح�ومي وتقد�مها إلى المجلس في أو قبل  –د  

 .العام الالح� ومسك السجالت المقررة للنظام المذ�ور

  -) : ٦المادة ( 

 .ال یجوز الجمع بین عضو�ة لجنة التدقی� والتحقی� و�ین لجنة التسو�ة 

  -: ٧المادة ( 

 .) ستة أشهر إلى مجلس الوزراء �٦قدم مجلس إدارة الصندوق تقر�رًا �ل (  

  -) : ٨المادة ( 

ز�ر المال�ة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ونصاب انعقاده و��ف�ة اتخاذ القرارات تحدد بتعل�مات �صدرها و  

 .والتوص�ات وسیر العمل ف�ه

  -) : ٩المادة ( 

 .لوز�ر المال�ة إصدار تعل�مات وأنظمة داخل�ة لتسهیل تنفیذ أح�ام هذا القانون  

  -) : ١٠المادة ( 

 .سم�ةینفذ هذا القانون من تار�خ نشره في الجر�دة الر  

   -) : ١١المادة ( 

�ستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعو�ضاته �مهامه المناطة �ه متمتعًا �الشخص�ة المعنو�ة ولحین إكمال 

 .أعماله



٨ 

 

  -): ١٢المادة ( 

ال تصرف الم�افآت المال�ة إال �عد إیداع األصول المستعادة ، نتیجة المعلومات التي توفرت في صندوق تنم�ة  

و في أ� حساب أخر یتم إنشاؤه حسب األصول لتسلم أصول الدولة العراق�ة أو األصول المملو�ة لنظام العراق أ

 .الح�م الساب�

  األس�اب الموج�ة

من أجل استرداد الحقوق المال�ة لجمهور�ة العراق �افة التي حصل علیها الغیر من العراقیین واألجانب �طرق 

النف� مقابل الغذاء والحصار االقتصاد� والتهر�ب والتخر�ب. شرع غیر مشروعة نتیجة سوء استخدام برنامج 

 .هذا القانون 

 

  

  قانون تنفیذ االح�ام االجنب�ة 

  ١٩٢٨لسنة  ٣٠رقم 

  -) : ١المادة ( 

   یراد في هذا القانون �ع�ارة:

    (الح�م االجنبي) الح�م الصادر من مح�مة مؤلفة خارج العراق. 

   التي اصدرت الح�م االجنبي.(المح�مة االجنب�ة) المح�مة  

   (ال�الد االجنب�ة) ال�الد التي صدر فیها الح�م االجنبي. 

 -) : ٢المادة  ( 

  (قرار التنفیذ).  یجوز ان ینفذ الح�م االجنبي في العراق وفقا الح�ام هذا القانون �قرار �صدر من مح�مة عراق�ة �سمى 

 -) : ٣المادة ( 

  - ي ان:على من یر�د تنفیذ ح�م اجنب

  .  (ا) �ق�م الدعو� لد� مح�مة البداءة الصدار (قرار التنفیذ) 

محل اقامة  (ب) تكون المراجعة الى المح�مة المختصة الكائنة في المحل الذ� �ق�م ف�ه المح�وم عل�ه. واذا لم ��ن له  



٩ 

 

   ثابت في العراق ففي المحل الذ� ف�ه االموال المطلوب وضع الحجز علیها.

  الطلب بنسخة من الح�م االجنبي المطلوب تنفیذه مصدقة وفقا لالصول مع ب�ان اس�ا�ه.(ج) �صحب  

 -) : ٤المادة ( 

وفقا  تعین المح�مة عند اقامة الدعو� یوما للمرافعة وتجلب المح�وم عل�ه سواء �ان في العراق او في خارجه 

  لالصول.

 -) : ٥المادة ( 

  الطلب �اصداره وف� اح�ام هذا القانون وذلك �عد اكمال المرافعة.تصدر المح�مة قرار التنفیذ او ترفض 

 -) : ٦المادة ( 

تلقاء نفسها  یجب ان تتوفر الشرو� االت�ة �اجمعها في �ل ح�م �طلب اصدار قرار التنفیذ �شانه وتنظر المح�مة من 

   في توفر هذه الشرو� سواء دافع المح�وم عل�ه من اجلها او ال:

    �وم عل�ه مبلغا �الدعو� المقامة لد� المح�مة االجنب�ة �طرق معقولة و�اف�ة للتبل�غ.(ا) �ون المح 

    ) من هذا القانون.٧(ب) �ون المح�مة االجنب�ة ذات صالح�ة �المعنى الوارد في المادة ( 

الح�م االجنبي  ان (ج) �ون الح�م یتعل� بدین او �مبلغ معین من النقود او �ون المح�وم �ه تعو�ضا مدن�ا فق� اذا � 

   صادرا في دعو� عقاب�ة.

   (د) ان ال ��ون سبب الدعو� بنظر القوانین العراق�ة مغایرا للنظام العام. 

   (هـ) ان ��ون الح�م حائزا صفة التنفیذ في ال�الد االجنب�ة. 

 -) : ٧المادة ( 

   تعتبر المح�مة االجنب�ة ذات صالح�ة اذا تحق� احد الشرو� االت�ة:

   �ون الدعو� متعلقة �اموال منقولة او غیر منقولة �ائنة في ال�الد االجنب�ة. (ا) 

یتعل� �ه  (ب) �ون الدعو� ناشئة عن عقد وقع في ال�الد االجنب�ة او �ان �قصد تنفیذه هناك �له او قسما منه  

   الح�م.

  (ج) �ون الدعو� ناشئة عن اعمال وقع �لها او جزء منها في ال�الد االجنب�ة. 

ف�ه  (د) �ون المح�وم عل�ه مق�ما عادة في ال�الد االجنب�ة او �ان مشتغال �التجارة فیها في التار�خ الذ� اق�مت  
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   الدعو�.

   (هـ) �ون المح�وم عل�ه قد حضر الدعو� �اخت�اره. 

   (و) �ون المح�وم عل�ه قد واف� على قضاء المح�مة االجنب�ة في دعواه. 

 -) : ٨المادة ( 

�طر�� التدل�س  المح�مة طلب اصدار قرار التنفیذ ف�ما اذا اثبت المح�وم عل�ه لدیها �ان الح�م قد استحصل  (ا) ترد 

المح�مة �ان الح�م لم تتوفر  وان سیر الدعو� في المح�مة االجنب�ة جر� مخالفا للعدل واالنصاف. او اذا وجدت  �

   ) �اجمعها.٦ف�ه شرو� المادة (

مراجعتها  اذا اثبت المح�وم عل�ه �ان له ح� مراجعة مح�مة اعلى وقد راجعها او انه یر�د (ب) على المح�مة ف�ما  

الضرورة ان تامر  وفقا لالصول ان تؤجل الدعو� الى حین انتهاء المعاملة في تلك المح�مة وللمح�مة اذا اقتضت 

الح�م مما نص عل�ه في (فقرة  ض على بوضع الحجز االحت�اطي �عد اخذ الكفالة من المح�وم له اذا لم ��ن ثمة اعترا

   ا) من هذه المادة.

 -) : ٩المادة ( 

�االعتراض اال  تكون القرارات الغ�اب�ة التي تصدرها مح�مة البداءة �مقتضى هذا القانون تا�عة لعین االح�ام المتعلقة 

  انها ال تكون قابلة لالستئناف بل للتمییز في مح�مة التمییز.

 -) : ١٠المادة ( 

  �ستوفى من الدعاو� التي تقام �مقتضى هذا القانون نصف الرسوم المتعلقة �الدعاو� المدن�ة.

 -) : ١١المادة ( 

صارت  �طب� هذا القانون على االح�ام الصادرة من محاكم اجنب�ة تعین �انظمة خاصة تصدر من وقت الخر �لما 

�مقتضى القوانین  ب�ة �مقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراق�ة او اح�ام المحاكم العراق�ة قابلة للتنفیذ في ال�الد االجن

  من حیث النتیجة. المرع�ة في تلك ال�الد سواء �ان ذلك �اصدار قرار التنفیذ او �اجراءات اخر� تماثله 

  -: ) ١٢ ( المادة

  على وز�ر العدل�ة تنفیذ هذا القانون.

   .١٣٤٧  والیوم الثامن من شهر محرم سنة  �١٩٢٨ران سنة �تب ب�غداد في الیوم السادس والعشر�ن من شهر حز 
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