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  المصادرةالنصوص القانون�ة العراق�ة في 

  المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقو�ات رقم 

  المصادرة �عقو�ة تكمیل�ة 

  -) : ١٠١المادة ( 

ف�ما عدا االحوال التي یوجب فیها القانون الح�م �المصادرة یجوز للمح�مة عن الح�م �االدانة في جنا�ة او جنحة ان 

ة التي تحصلت من الجر�مة او التي استعملت في ارتكابها او التي �انت معدة تح�م �مصادرة االش�اء المضبوط

الستعمالها فیها وهذا �له بدون اخالل �حقوق الغیر حسن الن�ة . و�جب على المح�مة في جم�ع االحوال ان تأمر 

  �مصادرة االش�اء المضبوطة التي جعلت اجرا الرتكاب الجر�مة .

  المصادرة �تدبیر احتراز� 

   -) : ١١٧مادة ( ال

یجب الح�م �مصادرة االش�اء المضبوطة التي �عد صنعها او ح�ازتها او احرازها او استعمالها او ب�عها او عرضها للب�ع 

جر�مة في ذاته ولو لم تكن مملو�ة للمتهم او لم �ح�م �ادانته . واذا لم تكن االش�اء المذ�ورة قد ض�طت فعال وقت 

  ینا �اف�ا تح�م المح�مة �مصادرتها عند ض�طها .المحاكمة و�انت معینة تعی

  المصادرة الوجو��ة 

  -) : ١٧٢المادة ( 

�عاقب �السجن مدة ال تز�د على عشر سنین و�غرامة ال تقل عن خمسمائة دینار وال تز�د على عشرة االف دینار او 

   -�احد� هاتین العقو�تین :

رب بتصدیر �ضاعة او منتوج او ا� مال اخر الى بلد �ل من قام م�اشرة او عن طر�� بلد اخر في زمن الح - ١

 معاد او قام �استیرد  ذلك منه .

�ل من �اشر بنفسه او بواسطة غیره في زمن الحرب عمال تجار�ا غیر ما ذ�ر في الفقرة السا�قة مع ا� فرد  - ٢

�مصادرة االش�اء محل  مق�م في بلد معاد او مع ا� من رعا�ا ذلك البلد او ممثل�ه او و�الئه او هیئاته . و�ح�م

 الجر�مة في جم�ع االحوال فأن لم تض�� �ح�م على المجرم �غرامة تعادل ثمن االش�اء موضوع الجر�مة .

  -) : ١٧٣المادة ( 



٢ 

 

�عاقب �السجن المؤقت او �الح�س وغرامة ال تز�د على عشرة االف دینار �ل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب 

هل اعمالها المال�ة . و�عاقب بنفس العقو�ة اذا �انت المساهمة في التبرع او القرض او القرض لمنفعة دولة معاد�ة او س

او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهیئة . و�ح�م �مصادرة االش�اء او االكتتاب لمنفعة مؤسسة او هیئة تا�عة لدولة معاد�ة 

  رامة تعادل ثمن االش�اء موضوع الجر�مة .محل الجر�مة في جم�ع االحوال فأن لم تض�� �ح�م على المجرم �غ

  -) : ٢٠٧المادة ( 

ان تقرر حل الجمع�ات او الهیئات او المنظمات او ١)  ٢٠٤على المح�مة في االحوال المبینة في المادة (  - ١

 الفروع المذ�ورة ف�ه .

مطبوعات واالش�اء وعلى المح�مة ان تقرر في جم�ع االحوال مصادرة النقود واالمتعة واالوراق والسجالت وال - ٢

 االخر� التي استعملت في ارتكاب الجر�مة وما �ان معدا الستعماله فیها .

 للمح�مة ان تأمر �اغالق االم�نة التي وقعت فیها الجر�مة من الجرائم المنصوص علیها في هذا ال�اب . - ٣

االمتعة الموجودة في للمح�مة في جم�ع االحوال المذ�ورة في الفقرات المتقدمة ان تأمر �مصادرة النقود و  - ٤

االم�نة المخصصة الجتماع اعضاء هذه الجمع�ات او الهیئات او المنظمات او الفروع وان تأمر �ذلك 

�مصادرة �ل مال ��ون داخال ضمن اموال المح�وم عل�ه اذا �انت هناك قرائن تؤد� الى ان هذا المال هو في 

   ت او المنظمات او الفروع المذ�ورة .الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمع�ات او الهیئا

   

  انون م�افحة غسل االموال ق

  ٢٠٠٤) لسنة  ٩٣رقم ( 

 - :)  ٦ ( المادة

( المادة  ، او ) ٤ ( فقرة ) ١٩(  والمادة ٥ ، ٤، ٣ ف�ما یتعل� �فرض العقو�ة على شخص مدان بتهمة خرق المادة – ١

من هذا القانون اذا �ان هذا الخرق مرتكب �صورة متعمدة او مع العلم ان النتیجة المحتملة قد تؤد� الى )  ٥ ( ةفقر   )٢٠

مساعدة شخص في ارتكاب جر�مة او مساعدة اخر في تفاد� المالحقة القضائ�ة عن جر�مة مرتك�ة سلفا ، فان المح�مة 

                                                             
 -أ -یعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس عشرة سنة وبغرامة ال تزید على الف دینار : -١(  -قانون العقوبات :) من  ٢٠٤تنص المادة (  -  ١

 ٢٠٢و ٢٠١و ٢٠٠كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعیة او ھیئة او منظمة ترمي الى ارتكاب االفعال المذكورة في المواد ( 

م او ادار في العراق فرعا الحدى الجمعیات او الھیئات او المنظمات المتقدم ذكرھا ولو كان مقرھا في كل من انشأ او اسس او نظ -) . ب

كل اجنبي مقیم في العراق وكل عراقي ولو كان مقیما في الخارج انشأ او اسس او ادار فرعا في الخارج الحدى الجمعیات او  -الخارج . ج

كل من انضم الى احد الجمعیات او الھیئات  -أ -وتكون العقوبة السجن مدة ال تزید على عشر سنین : - ٢.  دم ذكرھا.الھیئات او المنظمات المتق

او بالواسطة باحدى الجمعیات كل من اتصل بالذات  -او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرھا او اشترك فیھا بایة صورة مع علمھ باغراضھا .ب

  م ذكرھا الغراض غیر مشروعة او شجع غیره على ذلك او سھلة لھ . ) او الھیئات او المنظمات او الفروع المتقد



٣ 

 

عیني او شخصي ، �ضمنها على سبیل المثال ال الحصر تغر�م الشخص للح�ومة العراق�ة �ا� مال ، بسوف تح�م 

الم�الغ المستعملة في الجر�مة و ا� مال مالزم لهذا المال او ا� مال متحصل نتیجة لهذه الجر�مة ، دون االضرار 

  �حقوق الغیر الحق�قیین .

  - : تجمید المال – ٢

الممتلكات العقار�ة التي  ا�ضمنه ( قتصاد�ة االخر� تجمد �ل الم�الغ او الموجودات المال�ة االخر� او المصادر اال –ا 

نقلت من التي اما ) )  ٨ ( تقع ضمن اختصاص لجنة القضا�ا العقار�ة العراق�ة حسب نظام سلطة االئتالف المؤقتة رقم

هم تالها من قبل صدام حسین او المسؤولین االخر�ن االعلى في النظام الساب� وافراد عائؤ العراق او التي تم اقتنا

شخاص الذین الم�اشر�ن ، �ضمنهم الك�انات المملو�ة او الموجهة �صورة م�اشرة وغیر م�اشرة من قبلهم او من قبل اال

او تحت اشرافهم والتي تكون داخل العراق او تاتي ف�ما �عد الى العراق ، او  ) افراد حزب ال�عث(  �عملون �الن�ا�ة عنهم

  �عد الى العراق ضمن ح�ازة او س�طرة اشخاص عراقیین او غیر عراقیین . التي تكون داخل العراق او تاتي ف�ما 

و�التشاور مع  - ال یجوز نقل او دفع او تصدیر او سحب او التصرف �طر�قة اخر� �المبلغ المجمد . ��ون وز�ر مال�ة

رهن او ح�م قضائي او  والمعرض الى -  ٢فقرة  ٦استنادا الى المادة  - درة المال المجمدامخوال �مص - مجلس الوزراء 

  ادار� او تح��مي ساب� صادر من قبل مح�مة مختصة وخاضع لحقوق الطعن المنصوص علیها قانونا . 

او الى من  DFIدر یتم تحو�له على الفور الى صندوق تطو�ر العراق ا�ل ح� او ملك�ة او منفعة في مال مجمد مص

فان هذا المال المجمد  ، خل�فة لصندوق تطو�ر العراق یخلف صندوق تطو�ر العراق ، ایهما في حالة عدم وجود

  المصادر �حال الى وزارة المال�ة . 

عند االحالة الى صندوق تطو�ر العراق او خلفه او وزارة المال�ة حس�ما هو مالئم ال تكون هذا المال المجمد المصادر 

  محجوزَا . 

او یتفاد� ، او لغرض تفاد� او تجنب او �حاول ان ا� تعامل من قبل شخص عراقي او اجنبي داخل العراق یتجنب 

    من هذا القانون .)  ٣المادة  ( ��ون ممنوعا و�ش�ل جر�مة �موجب)  ٢فقرة  ٦المادة  ( ینتهك المحظورات في

اخر في المد� الذ� ��ون ف�ه الشخص مخوال �موجب ” متصرفا ن�ا�ة عن“ الغراض هذه المادة �عتبر الشخص  –ب 

من المادة  ٢یر رسمي �ان یتولى اعمال هامة لمصلحة اخر �ما لو �انوا و�الء عن الغیر . تطب� الفقرة عقد رسمي و غ

 ١٦ولغا�ة  ١٩٦٨تموز  ١٧على الم�الغ والموجودات المال�ة او المصادر االقتصاد�ة االخر� والتي �انت ف�ما بین  ٦

  -: ٢٠٠٣ن�سان 

ح�ومة ال�عث�ة في العراق او افراد حزب ال�عث الس�اب عدا االغراض ها او نزعها من قبل الحجز  تم مصادرتها او – ١

    اودرات او فرض العقو�ات الجزائ�ة .الح�وم�ة الشرع�ة مثل فرض الضرائب والكمارك وم�افحة نشا� المخ

المالكین او تم انتزاعها نتیجة المعارضة الس�اس�ة للح�ومة ال�عث�ة في العراق او نتیجة المعتقد او الدین او تعصب  – ٢

هذه االمالك العائدة للح�ومة العراق�ة و / او المشغولة  ٦من المادة  ٢الغراض تطهیر المعتقد . ال ��ون خاضعا للفقرة 

من قبل وزارات الح�ومة العاملة او موظفي الدولة العاملین استنادا الى تعامل قانوني وذو غرض ح�ومي مشروع �ما ف�ه 



٤ 

 

  ح�ومة .التعو�ض المعقول لموظفي ال

  

  قانون هیئة النزاهة 

  ٢٠١١لسنة  ٣٠رقم 

( �ل من تخلف او عجز �عد تكل�فه من قاضي التحقی� عن اث�ات مصادر مشروعة للز�ادة في امواله  - ): ٢٠المادة ( 

 او اموال زوجه او اوالده التا�عین له �ما ال یتناسب مع مواردهم �عاقب �الح�س و�غرامة مساو�ة لق�مة الكسب غیر

المشروع او �احد� هاتین العقو�تین ومصادرة الكسب غیر المشروع مع مراعاة العقو�ات المنصوص علیها في القوانین 

  النافذة . ) .

   مصادرة االمالك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المتحصلة منها

   ٢٠٠٣لسنة  ٢٥رقم 

جاما مع قرارات مجلس االمن الدولي فیها القرارات رقم وفقا لصالح�اتي �مدیر ادار� لسلطة االئتالف المؤقتة وانس

   / و�ناء على قوانین واعراف الحرب.٢٠٠٣/ ١٤٨٣

واقرارا �ان الجرائم المتعلقة �سرقة الموارد الطب�ع�ة او ممتلكات الدولة والجرائم المتعلقة �الحاق الضرر �منشات البن�ة 

  افة الشعب العراقي.التحت�ة �ما فیها مراف� الم�اه والكهر�اء تضر ��

وتنو�ها �ان احد� وسائل ردع هذه الجرائم هي حرمان المجرمین من مردود لجر�مة ومن الممتلكات المستخدمة او المنو� 

  استخدامها في ارتكاب الجرائم.

   رة.وتفهما للحاجة الى وسیلة عادلة لضمان عدم انتهاك حقوق اشخاص االبر�اء نتیجة صادرة االمالك �طر�قة غیر مبر 

 اعلن �موجب ذلك ما یلي :

  تعر�ف

  - ) : ١المادة ( 

تعني جلسة االستماع المتعلقة �المصادرة جلسة تعقد في مح�مة التحقی� من قاضي تحقی� بهدف تحدید ما اذا  - ١

�انت الممتلكات المحجوزة هي ممتلكات قابلة لمصادرة تنطب� علیها صفة االمالك الجنائ�ة �ما هي معرفة في 

 .هذا االمر



٥ 

 

  تعني االمالك الجنائ�ة : - ٢

   

الممتلكات المستخدمة او المنو� استخدامها الرتكاب عمل اجرامي یتعل� �الموارد الطب�ع�ة او �منشات البن�ة  –أ 

التحت�ة �ما فیها وسائل النقل او الشحن مثل الطائرات والمر��ات والعزائم المستخدمة �ا� طر�قة لتسهیل ارتكاب مثل 

  هذه االعمال.

الممتلكات التي تم الحصول علیها نتیجة ارتكاب عمل اجرامي او محاولة ارتكاب عمل اجرامي یتعل� �الموارد  –ب 

  الطب�ع�ة او �مراف� البن�ة التحت�ة و

جم�ع االموال او الص�وك القابلة للتداول او المستندات المال�ة او ا� اش�اء اخر� ذات ق�مة توافر او ینو�  -ج

ا� شخص مقابل الحصول على الموارد الطب�ع�ة او على اجزاء من مراف� ابن�ة التحت�ة �طر�قة غیر توفیرها من قبل 

  مشروعة او من اجل تسهیل الق�ام �ا� عمل اجرامي ضمن مفهوم هذا االمر.

فقا تعني الموارد الطب�ع�ة الثروات الموجودة في الطب�عة التي �م�ن استعمالها في انتاج مواد خاص او منتجات و  - ٣

و�شمل ذلك المنتجات الدائمة ن الموارد مثل النف�  ١٩٧٠الدستور الموقت لسنة  من  ١٣للتعر�ف الوارد في المادة 

  .الم�رر والبنز�ن وز�ت وقود السوالر الدیزل او منتجات النف� االخر� �عد تكر�ره

  تعني مراف� البن�ة التحت�ة : - ٤

ا� جزء من مراف� منشات الخدمات العامة او �ل اجزاؤها �ما فیها مولدات الكهر�اء ومعدات تزو�د الطاقة  –ا 

   و�ضمنها اسالك الكهر�اء واالبراج ،

   اجهزة معالجة وتوصیل الم�اه �ما في ذلك اجهزة ش��ات الر� وانابیب الم�اه و : –ب 

 تقن�ة المعلومات�ة �ما فیها ش�ات الهاتف والكمبیوتر م�ونات -ج

 - ) : ٢المادة ( 

  ادناه. ٦تخضع االمالك الجنائ�ة للمصادرة ، و�عهد بها �ما هو موضح في القسم  - ١

 ادناه . ٣یجوز لقوات االئتالف او للشرطة العراق�ة حجز االمالك الجنائ�ة �ما هو موضح في القسم  - ٢

ناقشة القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة �ما هي موضحة بهذا االمر و�ذلك قوانین تتطلب اجراءات الم - ٣

 المصادرة االخر� ادانة المتهم قبل مصادرة امالكه .

ال تتطلب مصادرة االمالك الجنائ�ة �موجب هذه االجراءات السا�قة صدور ح�م جنائي �ادانة مالك  - ٤

 االمالك المصادرة .



٦ 

 

مناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة والواردة في هذا االمر اجراءات مستقلة ال تكون اجراءات ال - ٥

یتم الر�� بینها و�ین التحق�قات الجنائ�ة او اقامة الدعاو� الجنائ�ة و�جوز الق�ام بها �غض النظر عن ا� قرار 

 �صدر لحسم االتهامات الجنائ�ة.

  ادرتهااجراءات الحجز على االمالك الجنائ�ة ومص

 - ) : ٣المادة ( 

لد� التعرف على امالك �شت�ه انها امالك جنائ�ة في اطار اجراءات التحقی� في عمل جنائي او اجراءات  - ١

اعتقال ا� شخص نتیجة ارتكا�ه عمل جنائي یتعل� �الموارد الطب�ع�ة او مراف� البن�ة التحت�ة تخضع هذه 

  ت االئتالف او الشرطة العراق�ة.االمالك الجنائ�ة للحجز علیها فورا من قبل قوا

على سلطة الحجز اعالم امالك �شت�ه انها امالك جنائ�ة تقوم �اعالم الشخص الذ� �ون هذه االمالك في  - ٢

ح�ازته ان تحت س�طرته �الحجز ، وتخطره انها �صدد الحجز على امالك �شت�ه انها امالك جنائ�ة وان هذه 

  االمالك ستخضع الجراءات المصادرة .

ا�ام من است�الئها على  ٧م السلطة التي استولت على االمالك التي �شت�ه انها امالك اجرام�ة خالل فترة تقو  - ٣

تلك االمالك �موجب هذا االمر بتبل�غ وزارة المال�ة ومح�مة مختصة لها الوال�ة على هذا االمر �است�الئها على 

  - قشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة :هذه االمالك ف�ما یلي المحاكم المؤهلة قضائ�ا الدارة المنا

ادناه ، ان ��ون لمح�مة التحقی� التي  ٣من القسم  �٣استثناء ما تنص عل�ه المادة الفرع�ة ب في المادة  –ا 

تمارس سلطاتها ووالیتها القضائ�ة في المناط� الجغراف�ة التي تم فیها الحجز على الممتلكات ح� ممارسة 

قشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �مصادرة الممتلكات وفي حالة الحجز على ممتلكات تقع في سلطات عقد المنا

الم�اه االقل�م�ة التا�عة للعراق وفي اجوائه الجو�ة ، تمارس هذه السلطة مح�مة التحقی� االقرب الى مرفا دخول 

   فیها تخز�ن الممتلكات المحجوزة علیها.ال�الد او تلك التي تمارس سلطاتها ووالیتها القضائ�ة الجغراف�ة التي تم 

��ون لمح�مة التحقی� التا�عة لمح�مة الجنا�ات المر�ز�ة العراق�ة سلطة عقد المناقشات القضائ�ة الرسم�ة  -ب

المتعلقة �مصادرة الممتلكات التي تم الحجز علیها لالشت�اه في انها امالك جنائ�ة تحال هذه القضا�ا الى 

المعدل الصادر عن  �١٣ز�ة العراق�ة وفقا الجراءات االحالة الموضحة في االمر رقم مح�مة الجنا�ات المر 

   وعنوانه مح�مة الجنا�ات المر�ز�ة العراق�ة. ٢٠٠٣یولیو تموز  ١٣السلطة االئتالف�ة المؤقتة بتار�خ 

لت على االمالك یذ�ر التقر�ر المرفوع الى مح�مة التحقی� والى وزارة المال�ة من قبل السلطة التي استو  - ٤

الجنائ�ة المشت�ه بها وصفا لتلك الممتلكات مع ارقامها المتسلسلة او االرقام الخاصة ��ل منها ان وجدت و�ذ�ر 

التقر�ر ساعة وتار�خ وم�ان الحجز على تلك الممتلكات وهو�ة الشخص الذ� �ان حائزا او مس�طرا علیها عند 

   بهو�ة صاحب الممتلكات التي تم الحجز علیها. الحجز علیها ، وا� معلومات اخر� متاحة تتصل

یتولى قاضي التحقی� �عد حصوله على �الغ �الحجز على امالك �شت�ه انها امالك جنائ�ة �محاوالت  - ٥

معقولة لمعرفة هو�ة صاحب تلك االمالك وهو�ة االخر�ن ممن لهم مصالح موثقة في تلك االمالك التي �شت�ه 

ذه المحاوالت الرجوع الى وثائ� تسجیل الملك�ة المتاحة ومراجعتها على نحو انها امالك جنائ�ة وتشمل ه

   معقول.
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خالل فترة زمن�ة معقولة یتم ارسال اخطار �تاب الى صاحب الممتلكات او من تكون لهم مصالح موثقة  - ٦

ا�ام  ٧اال �عد مرور في تلك الممتلكات لتبل�غها بتار�خ جلسة االستماع المتعلقة �المصادرة ال تعقد هذه الجلسة 

   على تار�خ االخطار الكتابي.

في حال عدم توصل قاضي التحقی� الى معرفة هو�ة المالك او اصحاب المصالح الموثقة في االمالك  - ٧

التي �شت�ه انها امالك جنائ�ة ، او في حال تعذر تبل�غها تقوم مح�مة التحقی� بنشر وصف موجز لالمالك 

وم�ان الحجز على االمالك وتار�خ وم�ان اقامة جلسة االستماع المتعلقة �المصادرة  الجنائ�ة تذ�ر ف�ه تار�خ

ادناه تنشر هذه المعلومات في صحفیتین توزعان للعموم في المنطقة المجاورة  �٤ما هو موضح في القسم 

الصح�فة  ا�ام متتال�ة اذا �انت ٥للمنطقة التي تم فیها الحجز على االمالك و�نشر هذا الوصف على مد� 

تصدر یوم�ا او ینشر في عددین متتالیین من المنشور او الصح�فة في حالة عدم صدورها یوم�ا ال یجوز عقد 

المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة قبل مضي ثالثة ا�ام على تار�خ اخر مرة ینشر فیها الوصف 

 المذ�ور.

  ر   المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصاد

 - ) : ٤المادة ( 

�طلع قاضي التحقی� على الظروف المحایدة �اجراءات الحجز على امالك �شت�ه انها امالك جنائ�ة وتراجع في  - ١

 ١٩٧١لعام  ٢٣رقم  ت الجزائ�ةاصول المحاكما اطار اجراءات جلسات التحقی� المنصوص علیها في قانون 

  عن سلطة االئتالف المؤقتة. ٢٠٠٣حز�ران  ١٨الصادرة بتار�خ  �٣ما تم تعدیله �موجب المذ�رة التنفیذ�ة رقم 

تمنح الفرصة الصحاب المصالح المشروعة في االمالك التي �شت�ه لها امالك جنائ�ة �اقوالهم وتوض�ح  - ٢

 �المصادرة.مصالحهم خالل جلسة االستماع المتعلقة 

�طلع قاضي التحقی� خالل جلسة االستماع المتعلقة �المصادرة على االدلة والمعلومات المتوفرة والمقدمة من قبل  - ٣

اصحاب المصالح المشروعة في االمالك التي �شت�ه انها امالك جنائ�ة و�راجعها و�قرر ما اذا �انت االمالك جنائ�ة 

 ها في هذا االمر.هي حقا ام امالك وفقا للتعر�ف الوارد ل

في حال اقتناع قاضي التحقی� ان المالك جنائ�ة وان لمالك �ان �علم او �ان �فترض ان �علم انها امالك استخدمت  - ٤

او �انت ستستخدم في التعد� على الموارد لطب�ع�ة او على مراف� البني التحت�ة �امر قاضي التحقی� �مصادرة 

نتهاء المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة �اعالم وزارة المال�ة االمالك و�قوم بدون تاخیر و�سرعة �عد ا

�اقرار او اخطارها بوصف االمالك المصادرة وم�ان تواجدها یجوز لصاحب الممتلكات المصادرة الطعن في امر 

 ادناه. ٥المصادرة وفقا للنص الوارد في القسم 

رة االمالك ی�اح اطالق الممتلكات لمالك الشعر� وترد له شر�طة في حال عدم اقتناع قاضي التحقی� �ضرورة مصاد - ٥

ان ال تكون هناك ضرورة لالحتفا� بها من اجل استعانة بها واستخدامها في اجراءات جنائ�ة او اجراءات للمصادرة 

رار وفقا تتخذ الحقا وتكون متعلقة �الجر�مة المشت�ه في ارتكابها یجوز للهیئة الح�وم�ة الطعن في مثل هذا الق

 ادناه. ٥لالجراءات الموضحة في القسم 
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على المحاكم التي تعقد فیها المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة ان تضع تقار�ر عن جم�ع  - ٦

الجلسات ترفعها الى وزارة العدل ووزارة المال�ة وسوف تشمل التقار�ر اسم صاحب االمالك المشت�ه �ه اوصاف 

مح�مة واسم قاضي التحقی� الذ� یدیر المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة تار�خ جلسة االمالك اسم ال

االستماع وقرار المح�مة ترفع التقار�ر في الیوم الخامس عشر من الشهر االسب� وسوف تقوم محاكم التحقی� خالل 

ة �المصادرة �اخطار وزارة العدل عن ا� امالك یوما من تار�خ انتهاء المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلق ٦٠فترة 

 لم یتم تحو�لها او تسل�مها الى وزارة المال�ة للتصرف بها او عن ا� امالك اعیدت الى صاحبها.

  الطعن في قرارات المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة

 - ) : ٥المادة ( 

في المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة  یجوز الطعن في القرار الذ� �صدر عن قاضي التحقی� - ١

یوما من صدور قرار االمالك الجنائ�ة و�رفع طلب طعن الح�م الى مح�مة الجنا�ات التي تمارس  ٣٠خالل 

والیتها القضائ�ة الناشئة عن مح�مة التحقی� التي تتولى المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة الى 

 ا�ات التا�عة لمح�مة الجنا�ات المر�ز�ة في العراق.مح�مة الجن

تقوم مح�مة الجنا�ات المختصة التي رفع الیها الطعن في قرار المصادرة وطلب طعنه �مراجعة االدلة التي  - ٢

قدمت خالل المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المتعلقة �المصادرة وتقرر ما اذا �انت �اف�ة لتدیر قرار قاضي 

رة و�جوز لمالك او للسلطات الح�وم�ة تقد�م مذ�رات مصحو�ة �شهادات خط�ة مشفوعة �قسم التحقی� �المصاد

وتقوم مح�مة الجنا�ات �النظر فیها ال �عتبر النظر في الطعن في القرار محاكمة جدیدة وتقتصر االجراءات ف�ه 

الح في االمالك على اجراء مراجعة حدود لملف مح�مة التحقی� والمسائل المقدمة من قبل اصحاب المص

  المصادرة او من قبل السلطات الح�وم�ة.

في حال اقتناع مح�مة الجنا�ات �ان االمالك هي امالك جنائ�ة قابلة للمصادرة تامر �مصادرة االمالك  - ٣

   ادناه ��ون قرار مح�مة الجنا�ات غیر قابل للطعن ف�ه. ٦والتصرف فیها وفقا لما یرد ذ�ره في نص القسم 

اقتناع مح�مة الجنا�ات �ان االمالك هي امالك جنائ�ة تامر �اتاحة هذه االمالك لصاحبها �غ�ة في حال عدم  - ٤

االفراج عنها واعادتها للمالك الشرعي شر�طة ان ال تكون هناك ضرورة لالحتفا� بها من اجل استخدامها في 

تبل�غ وزارة المال�ة �االفراج عن اجراءات جنائ�ة الحقة او اجراءات مصادرة اخر� الحقة وتقوم مح�مة الجنا�ات ب

ادناه قبل صدور قرار مح�مة  ٦االمالك واعادتها لصاحبها وفي حال التصرف في االمالك وفقا لنص القسم 

الجنا�ات �قبول الطعن تقوم مح�مة الجنا�ات �اخطار وزارة المال�ة �اوصاف االمالك واسم صاحبها ونتیجة الطعن 

لى صاحبها تقوم وزارة المال�ة / ا / بتسدید ثمن االمالك حسب سعرها المتداول في وفي حال تعذر اعادة االمالك ا

السوق في تار�خ الحجز علیها او / ب / یدفع الثمن المدفوع عنها فعال في حال ب�عها �المزاد العلني و�صرف الى 

 �مة الجنا�ات.یوما من تار�خ صدور قرار مح ٣٠المالك المبلغ االكبر من المبلغین المذ�ور�ن خالل 

  التصرف في االمالك الجنائ�ة
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 - ) : ٦المادة ( 

ال یجوز لقضاة التحقی� �اصدار امر االفراج عن االمالك الجنائ�ة المشت�ه بها قبل عقد المناقشات القضائ�ة  - ١

  الرسم�ة المتعلقة �المصادرة.

جنائ�ة وتكون وزارة المال�ة  تتولى وزارة المال�ة التصرف في االمالك التي قرر قاضي التحقی� انها امالك - ٢

مسؤولة عن �افة االموال واالوراق التجار�ة واالوراق المال�ة وتودعها في البنك المر�ز� العراقي وتقوم وزارة 

المال�ة �النس�ة لالمالك االخر� بتقدیر سعرها وفقا للسعر المتداول لها في االسواق في التار�خ الذ� تمت ف�ه 

   االمر. المصادرة االمالك �موجب

�عد تقدیر ق�مة االمالك الجنائ�ة العادلة وفقا السعارها المتداولة في االسواق یجوز لوزارة المال�ة ان تقرر وفقا  - ٣

لتقدیرها االحتفا� �االمالك الستخدام الح�ومة الرسمي و�جوز لها ان تسلم االمالك للوزارات التي قد تكون 

لها ان تتولى ب�عها في مزاد علني وفقا لقانون ب�ع وایجار اموال �حاجة الستعمال مثل هذه االمالك �ما یجوز 

 وتودع االموال عن ب�ع تلك االمالك في البنك المر�ز� العراقي. ١٩٨٦لعام  ٣٢الدولة رقم 

  ال �عطل الطعن في قرار مح�مة التحقی� اجراءات التصرف في هذه االمالك. - ٤

حجز علیها ل�ست امالكا جنائ�ة وال تخضع للمصادرة �حتف� اذا قرر قاضي التحقی� ان االمالك التي تم ال - ٤

یوم من تار�خ جلسة االستماع حتى تتاح للمالك فرصة المطال�ة بها واستردادها واذا لم  �٦٠االمالك لمدة 

  یوم یتم التصرف في تلك االموال وف� لما ینص عل�ه هذا القسم. �٦٠طالب المالك بها خالل فترة 

ل�ة تقر�را عن االمالك الجنائ�ة في الیوم الخامس عشر من �ل شهر الى المدیر المسئول عن تقدم وزارة الما - ٦

الشؤون االدار�ة والموازنة في سلطة االئتالف الموقتة یتضمن معلومات عن جم�ع االمالك الجنائ�ة التي تم التصرف 

مشت�ه �ه وتحدد ف�ه مح�مة التحقی� التي فیها خالل الشهر االسب� و�ذ�ر في التقر�ر اسم مالك االمالك الجنائ�ة ال

تتولى عقد المناقشات القضائ�ة الرسم�ة المعلقة �المصادرة وتار�خ جلسة االستماع المتعلقة �المصادرة واوصاف 

االمالك والق�مة العادلة لالمالك وفقا لسعرها المتداول في االسواق في تار�خ الحجز علیها وسعر الب�ع اذا �انت 

 ب�عت او اسم الدائرة الح�وم�ة التي حصلت علیها وفي حالة االحتفا� بها لالستعمال الح�وم�ة.االمالك قد 

  المحافظة على القوانین االخر� لمصادرة االمالك

 - ) : ٧المادة ( 

�طب� هذا االمر �االضافة الى تطبی� اح�ام اخر� لمصادرة االمالك تنص علیها القوانین العراق�ة وشروطها وال �حول 

 ون تطبی� تلك االح�ام.د

  تعل�مات ادار�ة

 - ) : ٨المادة (  
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یجوز لوز�ر العدل المؤقت �التنسی� مع مستشار� الوزارة التا�عین لسلطة االئتالف المؤقتة او مدیر الشؤون االدار�ة 

مر من امور مال�ة والموازنة في سلطة االئتالف المؤقتة ان �صدر تعل�مات ادار�ة حسب الضرورة لتنفیذ ما یتعل� بهذا اال

 وامور تتعل� �ادارة االمالك.

  النفاذ

 - ) : ٩المادة ( 

   یدخل هذا االمر حیز النفاذ و�ص�ح سار� المفعول اعت�ارا من تار�خ توق�عه.

  

  المعدل ١٩٨٤) لسنة  ٢٣قانون الكمارك رقم ( 

   -) :٢() ١٩٤ ( المادة

وانین النافذة �عاقب عن التهر�ب وما في ح�مه وعلى الشروع في ا� اوال : مع عدم االخالل �ا�ة عقو�ة اشد تقضي بها الق

  منهما �ما �اتي :

السجن المؤ�د او المؤقت وتكون العقو�ة االعدام اذا �ان التهر�ب واقعا على لقى اثار�ة او �حجم �بیر یلح� ضررا فادحا  - ا 

  ومخر�ا �االقتصاد الوطني.

  ني الدارة الكمارك، وف� ا� من النسب االت�ة :غرامة �مر��ة، تكون �مثا�ة تعو�ض مد - ب

 امثال الق�مة عن ال�ضائع الممنوعة المعینة. ستة - ١

  _ ثالثة امتثال الق�مة والرسوم معا عن ال�ضائع الممنوعة او الموقوفة او المحصورة.٢

على ان ال تقل ار�عة امثال الرسوم عن ال�ضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او موقوفة او محصورة  - ٣

  عن ق�متها.

 %) من ق�مة ال�ضائع غیر الخاضعة للرسوم والتي ال تكون ممنوعة او موقوفة او محصورة. ٢٥( - ٥

ها، و�جوز الح�م حجز  مصادرة ال�ضائع موضوع جر�مة التهر�ب، او الح�م �ما �عادل ق�متها عند عدم -ج 

لتهر�ب وذلك ف�ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد �مصادرة وسائ� النقل واالدوات والمواد التي استعملت في ا

                                                             
صادر بتار�خ  ٧٦، رقمه ١٩٨٤لسنة  ٢٣تعدیل قانون الكمارك رقم    ا ) من هذه المادة �موجب قرار  -تعدلت الفقرة ( اوال   - ٢

  واستبدلت �النص اعاله . ٠١/٠١/١٩٩٤
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 ها.حجز  اعدت واستؤجرت لهذا الغرض، او الح�م �ما �عادل ق�متها عند عدم

ثان�ا : یجوز الح�م �ضعف العقو�ات المشار الیها في البندین (ا) و(ب) من الفقرة (اوال) من هذه المادة عندما 

  ).٣واب� ف�ه (��ون المسؤولون عن التهر�ب من ذو� الس

  -):٤( ) ١٩٥ ( ا لمادة

تفرض �قرار من موظفي الكمارك المختصین الذین �حددهم المدیر العام، غرامة �مر��ة ال تز�د على الحدود   -اوال : أ

ي ال ) من هذا القانون على ال�ضائع المستوردة او المصدرة تهر��ا الت١٩٤الواردة �البند (ب) من الفقرة (اوال) من المادة (

) ثلثمائة دینار ، وال تكون من ال�ضائع الممنوعة المعینة، ولهم ح� مصادرة ال�ضائع موضوع ٣٠٠تز�د، ق�متها على (

ها، و�خضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا الح�ام حجز  جر�مة التهر�ب او الح�م �ما �عادل ق�متها عند عدم

  ) من هذا القانون .٢٤٠المادة (

�انت واسطة النقل التي استعملت في التهر�ب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل  اذا ب 

المدیر العام او من یخوله الى المح�مة الكمر��ة، وللمح�مة استعمال صالحیتها المنصوص علیها في البند (جـ) من الفقرة 

  ) من هذا القانون .١٩٤(اوال) من المادة (

یجوز اعادة ال�ضائع المحجوزة الى اصحابها �ال او جزء �عد دفع الغرامة المنصوص علیها في الفقرة (اوال) من هذه  -ن�ا ثا

  ).٥المادة والرسوم والضرائب االخر� شر� ان تراعى في ذلك القیود التي تقضي بها القوانین النافذة(

 

  قانون م�افحة االرهاب

  ٢٠٠٥لسنة  ١٣رقم  

�ل فعل اجرامي �قوم �ه فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات  -) : ١المادة ( 

رسم�ة او غیر رسم�ة اوقع االضرار �الممتلكات العامة او الخاصة �غ�ة االخالل �الوضع االمني او االستقرار والوحدة 

                                                             

الح�س لمدة ال تقل عن شهر احد وال تز�د على خمس سنوات و�غرامة ال تز�د عن  -  ا ) :ا -النص القد�م للفقرة ( اوال  - ٣

  العقو�تین.) ثالثة االف دینار او �احد� هاتین ٣٠٠٠(

 ٣٧، رقمه ١٩٨٤لسنة  ٢٣قانون التعدیل االول لقانون الكمارك رقم   ) من ١الغیت الفقرة (اوال) من هذه المادة �موجب المادة ( - ٤

  واستبدلت �النص اعاله . ٠١/٠١/١٩٨٥صادر بتار�خ 

) من هذا القانون على ال�ضائع ١٩٤تفرض غرامة �مر��ة ال تز�د على الحدود الواردة في المادة ( –:لنص القد�م للفقرة اوال ا - ٥

  ) ثالثمائة دینار وال تكون من ال�ضائع العین�ة.٣٠٠المستوردة والمصدرة تهر��ا والتي ال تز�د ق�متها على (

 



١٢ 

 

 ارة الفوضى تحق�قا لغا�ات ارهاب�ة .الوطن�ة او ادخال الرعب او الخوف والفزع بین الناس او اث

   - ) : ٢المادة ( 

   تعد االفعال االت�ة من االفعال االرهاب�ة :

. العنف او التهدید الذ� یهدف الى القاء الرعب بین الناس او تعرض ح�اتهم وحر�اتهم وامنهم للخطر وتعر�ض اموالهم  ١

    لمشروع ارهابي منظم فرد� او جماعي . وممتلكاتهم للتلف ا�ا �انت بواعثه واغراضه �قع تنفیذا

. العلم �العنف والتهدید على تخر�ب او هدم او اتالف او اضرار عن عمد م�اني او امالك عامة او مصالح ح�وم�ة  ٢

او مؤسسات او هیئات ح�وم�ة او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المراف� العامة واالماكن العامة المعدة لالستخدام العام 

االجتماعات العامة الرت�اد الجمهور او مال عام ومحاولة احتالل او االست�الء عل�ه او تعر�ضه للخطر او الحیلولة  او

   دون استعماله للغرض المعد له ب�اعث زعزعة االمن واالستقرار .

راك في هذا العمل . من نظم او تراس او توّلى ق�ادة عصا�ة مسلحة ارهاب�ة تمارس وتخط� له و�ذلك االسهام واالشت ٣

.   

. العمل �العنف والتهدید على اثارة فتنة طائف�ة او حرب اهل�ة او اقتتال طائفي وذلك بتسل�ح المواطنین او حملهم على  ٤

  تسل�ح �عضهم �عضا و�التحر�ض او التمو�ل .

المن�ة او االعتداء على . االعتداء �االسلحة النار�ة على دوائر الج�ش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر ا ٥

  القطاعات العس�ر�ة الوطن�ة او امداداتها او خطو� اتصاالتها او معس�راتها او قواعدها بدافع ارهابي .

. االعتداء �االسلحة النار�ة و�دافع ارهابي على السفارات والهیئات الدبلوماس�ة في العراق �افة و�ذلك المؤسسات  ٦

�ات العر��ة واالجنب�ة والمنظمات الدول�ة الح�وم�ة وغیر الح�وم�ة العاملة في العراق وف� العراق�ة �افة والمؤسسات والشر 

  اتفاق نافذ .

. استخدام بدوافع ارهاب�ة اجهزة متفّجرة او حارقة مصممة الزهاق االرواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بین  ٧

او تفخیخ ال�ات او اجسام ا�ا �ان ش�لها او بتاثیر المواد الك�ماو�ة الناس او عن طر�� التفجیر او اطالقة او نشر او زرع 

  السامة او العوامل ال�ایلوج�ة او المواد المماثلة او المواد المشعة او التو�سنات .

. خطف او تقیید حر�ات االفراد او احتجازهم او لالبتزاز المالي الغراض ذات طا�ع س�اسي او طائفي او قومي او  ٨

 عنصر نفعي من شانه تهدید االمن والوحدة الوطن�ة والتشج�ع على االرهاب . دیني او

   - ) : ٣المادة ( 

  تعتبر بوجه خاص االفعال التال�ة من جرائم امن الدولة :

. �ل فعل ذو دوافع ارهاب�ة من شانه تهدید الوحدة الوطن�ة وسالمة المجتمع و�مس امن الدولة واستقرارها او �ضعف  ١

االجهزة االمن�ة في الدفاع والحفا� على امن المواطنین وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء �االصطدام من قدرة 



١٣ 

 

  المسلح مع قوات الدولة او ا� ش�ل من االش�ال التي تخرج عن حر�ة التعبیر التي ��فلها القانون .

  الدولة المقرر في الدستور . . �ل فعل یتضمن الشروع �القوة او العنف في قلب نظام الح�م او ش�ل ٢

. �ل من تولى لغرض اجرامي ق�ادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عس�ر�ة او میناء او مطار او ا� قطعة  ٣

  عس�ر�ة او مدن�ة �غیر تكلیف من الح�ومة .

كّونت لهذا . �ل من شرع في اثارة عص�ان مسلح ضد السلطة القائمة �الدستور او اشترك في مؤامرة او عصا�ة ت ٤

   الغرض .

. �ل فعل قام �ه شخص �ان له سلطة االمر على افراد القوات المسلحة وطلب الیهم او �لفهم العمل على تعطیل  ٥

  اوامر الح�ومة .

  - ) : ٤المادة ( 

�المادة    �صفته فاعال اصل�ا او شر�ك عمل ا�ا من االعمال االرهاب�ة الواردة –. �عاقب �االعدام �ل من ارتكب  ١

اردة في من هذا القانون، �عاقب المحرض والمخط� والممول و�ل من م�ن االرهابیین من الق�ام �الجرائم الو  الثالثةو الثان�ة

   هذا القانون �عقو�ة الفاعل االصلي .

 . �عاقب �السجن المؤّ�د من اخفى عن عمد ا� عمل ارهابي او او� شخص ارهابي بهدف التستر . ٢

  

 االعفاء واالعذار القانون�ة والظروف القضائ�ة المخففه

  - ) : ٥المادة ( 

خ�ار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجر�مة او عند . �عفى من العقو�ات الواردة في هذا القانون �ل من قام �ا ١

  التخط�� لها وساهم اخ�اره في الق�ض على الجناة او حال دون تنفیذ العمل .

. �عد عذرا مخففا من العقو�ة للجرائم المنصوص علیها في المادة الثان�ة من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات  ٢

وقوع او اكتشاف الجر�مة من قبل السلطات وقبل الق�ض عل�ه وادت المعلومات �صورة طوع�ة للسلطات المختصة �عد 

  الى التم�ن من الق�ض على المساهمین االخر�ن وتكون العقو�ة �السجن .

  

  - ) : ٦المادة ( 

  . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العاد�ة المخّلة �الشرف . ١

  د المضبوطة والمبرزات الجرم�ة او المهیئة لتنفیذ العمل االجرامي .. تصادر �افة االموال والموا ٢



١٤ 

 

  النافذ ��ل ما لم یرد �ه نص في هذا القانون . قانون العقو�ات . تطب� اح�ام  ٣

   دة الرسم�ة .. ینفذ هذا القانون من تار�خ نشره في الجر� ٤

  قانون م�افحة تهر�ب النف� ومشتقاته 

  ٢٠٠٨) لسنة  ٤١رقم ( 

  -): ١المادة ( 

�منع تحو�ر خزانات الوقود في جم�ع المر��ات ألغراض التهر�ب ، مایجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصم�م�ة  –أوال"

   

    لتي ینطب� علیها أح�ام البند ( أوال" ) من هذه المادة .�منع دخول جم�ع المر��ات غیر العراق�ة أو المستوردة ا –ثان�ا" 

�منع حمل النف� ومشتقاته �أ�ة وسیلة حمل ونقل بر�ة أو �حر�ة أو نهر�ة �انت ، إال بتصر�ح رسمي من وزارة النف�  –ثالثًا 

  أو الجهة المخولة في األقل�م وف� النموذج الذ� تعده الوزارة .

  ال�ة إلغراض هذا القانون ما �أتي:�قصد �التعابیر الت –را�عا" 

النف� : النف� الخام أو الغاز أو الز�ت الصخر� أو الرمال القیر�ة أو أ� هیدرو�ر�ونات منتجة أو �م�ن إنتاجها من  –أ 

   م�امنها

الغاز  المشتقات النفط�ة : بنز�ن الس�ارات ( الكازولین ) ، ز�ت الغاز ، ز�وت المحر�ات والشحوم بجم�ع أنواعها ، –ب 

   السائل (غاز الطبخ) ، النف� األب�ض ( الكیروسین ) ، القیر ، النف� األسود ، والنفثة.

ج . تهر�ب النف� والمشتقات النفط�ة : إستخدام الطرق غیر المشروعة ، أو تحو�ل �م�ات من المنتجات المجهزة للدوائر 

المعامل والمزارع واألفران ومحطات الوقود و��عها الى والتش��الت الح�وم�ة أو األهل�ة مثل زوارق الصید والمولدات و 

ش��ات التهر�ب لغرض تصدیرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو الق�ام �عمل�ات التالعب في الكم�ات 

 المستوردة أو المصدرة أو اإلستیراد على الورق .

 - ) : ٢ ( المادة

ر��ة أو الزورق أو ر�ان السفینة ومستخدموا وسائ� النقل األخر� ومن إشترك �حال على المح�مة الكمر��ة سائ� الم –أوال"

معهم في إرتكاب الجر�مة ممن یتم ض�طهم �موجب أح�ام هذا القانون ، وال �طل� سراحهم في مرحلتي التحقی� والمحاكمة 

   إال �عد صدور ح�م �ات في الدعو�.

 ولة �أح�ام هذا القانون �صورة مستعجلة .تنظر المح�مة المختصة في الدعاو� المشم –ثان�ا" 

   - ) : ٣المادة ( 

) من هذا  �١عاقب �الح�س أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهر�ة �ل من خالف أح�ام المادة (  –أوال"



١٥ 

 

   القانون سواء أكان فاعال أصل�ا" أو شر��ا" في الجر�مة.

 في ظروف الحرب أو النفیر أو في حالة الطوار� أو في أزمات الوقود.�عد ظرفا" مشددًا إرتكاب الجر�مة  –ثان�ا" 

 - ) : ٤المادة ( 

) من هذا القانون ومحتو�اتها إذا ض�طت داخل اراضي جمهور�ة  ١تصادر المر��ة المشمولة �أح�ام المادة (  –أوال"

   العراق.

) من هذا القانون ومحتو�اتها ، إذا  �١ام المادة ( تصادر السفینة أو الزورق أو أ�ة وسیلة أخر� المشمولة �أح –ثان�ا" 

  ض�طت في الم�اه اإلقل�م�ة أو في الم�اه الداخل�ة .

) من قانون ض�� األموال المهر�ة والممنوع تداولها في األسواق المحل�ة  ٢تسر� أح�ام البند خامسا" من المادة ( –ثالثا" 

 ) من هذا القانون. ١األخر� المشمولة �أح�ام المادة ( على المر��ات ووسائ� النقل  ٢٠٠٨) لسنة ١٨رقم (

 -): ٥المادة ( 

تتولى وزارة المال�ة تثمین المر��ة أو السفینة أو الزورق أو أ�ة واسطة أخر� یتم مصادرتها �موجب أح�ام هذا القانون  –أوال"

�عد إكتساب الح�م الصادر في  ١٩٨٦) لسنة ٣٢و��عها �المزایدة العلن�ة وف� أح�ام قانون ب�ع وٕایجار أموال الدولة رقم(

   الدعو� درجة البتات .

�منح المخبرون واألشخاص واألجهزة الساندة الذین قاموا �ض�� المر��ة أو السفینة أوالزورق أو أ�ة واسطة أخر�  –ثان�ا" 

ثالثون من المائة على أن ال تز�د على ( )  ٣٠یتم ب�عها وف� ح�م البند ( أوال" ) من هذه المادة م�افأة مقدارها ( 

) عشرة مالیین دینار لكلُ مصاِدر من بدل الب�ع بتعل�مات �صدرها وز�ر المال�ة و�قید المبلغ المت�قي إیرادا"  ١٠.٠٠٠.٠٠٠

   الى الخز�نة العامة.

ا عند الح�م �البراءة أو اإلفراج تعاد المر��ة أو السفینة أو الزورق أو أ�ة واسطة أخر� تم ض�طها الى مالكه –أ  –ثالثا" 

  وتعاد ق�مة محتو�اتها نقدا" �المبلغ الذ� ب�عت �ه بتار�خ ض�طها.

   تقوم وزارة المال�ة �التصرف �المحتو�ات غیر المطا�قة للمواصفات الفن�ة دون تعو�ض. –ب 

مشتقاته المعد للتهر�ب من قبل تتولى األجهزة األمن�ة المختصة والهیئة العامة للكمارك مهمة ض�� النف� و  –را�عا" 

المتهمین وحجز المر��ة أو أ�ة واسطة نقل مستخدمة ، وتحو�ل المجرمین الى المح�مة الخاصة إلتخاذ اإلجراءات القانون�ة 

 الالحقة �شأنهم .

 -): ٦المادة ( 

ي تشمل أألنابیب أو الخزانات �عاقب �موجب أح�ام قانون م�افحة اإلرهاب �ل من �قوم بتخر�ب المنشآت النفط�ة الت –أوال"
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    وغیرها من خالل عمل�ات التثقیب أو أ� فعل آخر إلغراض التهر�ب.

  تشمل أح�ام هذا القانون �ل من قام بتهر�ب النف� ومشتقاته �الوسائ� البدائ�ة وغیرها . –ثان�ا" 

) من قانون إستیراد و��ع المنتجات  ٦( ) من هذا القانون على المشمولین �أح�ام المادة  ١تسر� أح�ام المادة (  –ثالثًا 

    . ٢٠٠٦) لسنة  ٩النفط�ة رقم ( 

تشمل أح�ام هذا القانون األشخاص �صفتهم الطب�ع�ة أوالمعنو�ة من القائمین �عمل�ات اإلستیراد والتصدیر الوهم�ة  –را�عا" 

 واطئین معهم .، والمتالعبین �الكم�ات المستوردة و المصدرة ، من حیث الز�ادة والنقصان والمت

 -): ٧المادة ( 

 على وز�ر المال�ة �التنسی� مع وز�ر النف� اصدار تعل�مات لتسهیل تنفیذ أح�ام هذا القانون.

 - ) : ٨المادة ( 

 .١٩٩٩) لسنة  ٧٢یلغى قرار مجلس ق�ادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 

 -): ٩المادة ( 

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

 االس�اب الموج�ة

لما �ان التهر�ب من الجرائم االقتصاد�ة التي تتسبب في تخر�ب أمن وٕاقتصاد البلد وألجل منع عمل�ات تهر�ب ونهب النف� 

ومشتقاته ومجابهة هذه الجر�مة وحما�ة الثروة النفط�ة ووضع حد لألزمات المستمرة في شحة الوقود وٕانزال العقو�ات المشددة 

 ب وجسامة جر�مة التهر�ب المرتك�ة ،شرع هذا القانون.التي تتناس
  
  

  قانون المح�مة الجنائ�ة العراق�ة العل�ا 

  ٢٠٠٥لسنة  ١٠رقم 

 -) : ٢٤المادة ( 

، ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم  قانون العقو�ات العقو�ات التي تح�م بها المح�مة هي العقو�ات المنصوص علیها في  -اوال : 

  من هذا القانون . ١٧المادة  جن المؤّ�د التي تمتد مد� ح�اة المح�وم مع مراعاة اح�امعدا عقو�ة الس

قانون   المنصوص علیها في  قانون العقو�ات من هذا ال  ١٤المادة  تسر� على الجرائم المنصوص علیها في -ثان�ا : 
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  والقوانین العقاب�ة االخر� . العقو�ات

مع مراعاة اح�ام البندین را�عا وخامسا من هذه المادة تتولى مح�مة الجنا�ات تحدید العقو�ات الخاصة �الجرائم  -ثالثا : 

   قانون .من هذا ال ١٣و ١٢و ١١لیها في الموادالمنصوص ع

   -اذا :  قانون العقو�ات �عاقب الشخص المدان �العقو�ات المنصوص علیها في  -را�عا : 

  . قانون العقو�ات  ارتكب جرائم القتل او االغتصاب �موجب  -  أ

  او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او االغتصاب . -ب

هذا القانون  من ١٣و ١٢و ١١منصوص علیها في الموادعند تحدید المح�مة عقو�ة ا�ة جر�مة  -خامسا :  - ب

التي ال یوجد لها ما �ماثلها في القانون العراقي، فان المح�مة تاخذ بنظر االعت�ار عوامل معّینة مثل خطورة 

الجر�مة والظروف الشخص�ة للمدان استرشادا �السواب� القضائ�ة وعقو�ات المحاكم الجنائ�ة الدول�ة في هذا 

   المجال .

ا� اصول او ممتلكات او عائدات متحّصلة م�اشرة او �صورة  مصادرة� لمح�مة الجنا�ات ان تامر -سادسا : 

   غیر م�اشرة من جر�مة دون االضرار �االطراف الثالثة الحسنة الن�ة .

ا� مادة او �ضاعة �حرمها القانون �صرف النظر عما اذا �انت القض�ة   مصادرة لمح�مة الجنا�ات -سا�عا : 

اصول المحاكمات  من قانون  ٣٠٧بب قانوني وفقا الح�ام المادة او الدعو� قد اغلقت او انقضت ال� س

 . الجزائ�ة

  

  قانون االثار والتراث 

  ٢٠٠٢لسنة  ٥٥رقم 

  -): ٢٠ المادة (

یلتزم من یدخل اثرا منقوال او مادة تراث�ة الى العراق وف� القانون �ان �قدم تصر�حا بها الى السلطة الكمر��ة فور  –اوال 

   ادخالها.

ثمان وار�عین  ٤٨تتولى السلطة الكمر��ة ا�الغ السلطة االثار�ة بتفاصیل االثر المنقول او المادة التراث�ة خالل  –ثان�ا 

  ار�خ تقد�م التصر�ح الیها.ساعة من ت

ثالثین یوما وف� ما نصت  ٣٠یلتزم من یدخل االثر المنقول او المادة التراث�ة بتسجیله لد� السلطة االثار�ة خالل  –ثالثا 

  من هذا القانون. ١٧عل�ه الفقرات ب، ج، د من البند را�عا من المادة 

�ة الداخلة الى العراق اذا ثبت انها خرجت من موطنها �صورة غیر السلطة االثر المنقول او المادة التراث تصادر –را�عا 
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 مشروعة وتعیدها الى بلدها االصلي مع مراعاة مبدا المعاملة �المثل.

   ١٩٨٠لسنة  ١٥٩قانون االتصاالت الالسلك�ة رقم 

  -): ١٢المادة ( 

  -او ا� قانون اخر:  قانون العقو�ات مع عدم االخالل �ا�ة عقو�ة اشد نص علیها في  –اوال 

�عاقب �الح�س مدة ال تز�د على (سنتین)، و�غرامة ال تز�د على (الف دینار) او �احد� هاتین العقو�تین، �ل من  – ١

  من هذا القانون. المادة (الثالثة) خالف اح�ام الفقرة (اوال) من

�عاقب �الح�س مدة ال تز�د على (سنة)، و�غرامة ال تز�د على (خمسمائة دینار) او �احد� هاتین العقو�تین، �ل من  - ٢

  من هذا القانون. المادة (الثالثة) خالف اح�ام الفقرتین (ثانً�ا وثالًثا) من

�عاقب �الح�س مدة ال تز�د على (ستة اشهر)، و�غرامة ال تز�د على (خمسمائة دینار) او �احد� هاتین العقو�تین،  - ٣

  من هذا القانون. المادة (الثالثة) �ل من خالف اح�ام الفقرة (را�ًعا) من

�عاقب �غرامة ال تز�د على (مائتي دینار)، �ل من صاحب االجازة والشخص الذ� شغل المحطة او الجهاز  -  ٤

  من هذا القانون. المادة (الثالثة) الالسلكي، خالًفا الح�ام الفقرة (خامسا) من

المحطة او الجهاز الالسلكي،  مصادرة في حالة االدانة �موجب اح�ام الفقرة (اوال) من هذه المادة، تقرر المح�مة –ثانً�ا 

 وتسل�مه الى المنشاة.

  

  قانون الجهاز المر�ز� للتقی�س والس�طرة النوع�ة 

  ١٩٧٩) لسنة  ٥٤رقم ( 

  -) :١٣ ( المادة

�عاقب من یخالف تطبی� المواصفات الق�اس�ة العراق�ة، او المواصفات المعمل�ة الصادرة، وف� الماد�ة الحاد�ة عشرة من 

مصادرة   هذا القانون، �الح�س مدة ال تتجاوز السنة، او �غرامة ال تز�د على خمسة االف دینار، او ��لتا العقو�تین، مع

 لمعن�ة من السوق، ومن التداول والمنتجات المعن�ة من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.المواد والمنتجات ا

  

  قانون اقامة االجانب 

  المعدل ١٩٧٨لسنة  ١١٨رقم 



١٩ 

 

 
  

   -):٦) ( ٢٤المادة ( 

ما �حوزته من اموال، �ل من خالف اح�ام احد�  مصادرة�عاقب �السجن المؤ�د او المؤقت و  - ١

 من هذا القانون. العشر�ناو  الثامنة او الثالثة المواد

�عاقب �الح�س مدة ال تز�د على ثالث سنوات و�غرامة ال تز�د على مائتي دینار او �احد� هاتین  – ٢

من هذا القانون او ساعد غیره على  الحاد�ة عشرة او السادسة العقو�تین �ل من خالف اح�ام احد� المادتین

ارتكاب هذه المخالفة. و�عاقب بنفس هذه العقو�ة �ل من ذ�ر امام السلطة المختصة اقواال �اذ�ة او قدم الیها 

�ة او اقامته فیها او اوراقا او مستندات غیر صح�حة مع علمه بذلك �قصد دخوله اراضي الجمهور�ة العراق

 خروجه منها.

�عاقب �الح�س مدة ال تقل عن سنة وال تز�د على ثالث سنوات و�غرامة ال تز�د على خمسمائة دینار وال  – ٣

عشرة او  الثالثة او العاشرة تقل عن مائة دینار او �احد� هاتین العقو�تین �ل من خالف اح�ام احد� المواد

 من هذا القانون. العشر�نالتاسعة و 

عن سنة وال تز�د على ثالث سنوات و�غرامة ال تز�د على خمسمائة دینار وال �عاقب �الح�س مدة ال تقل  – ٤

تقل عن مائة دینار او �احد� هاتین العقو�تین �ل من خالف التعل�مات واالوامر الصادرة وف� اح�ام هذا 

  القانون.

اجه من اراضي ) فللمح�مة ان توصي �ا�عاد االجنبي او اخر ٢، ١اذا �ان الح�م مستندا الى الفقرتین ( – ٥

  .٧الجمهور�ة العراق�ة 

  

  

  

                                                             
٦

، رقمه ١٩٧٨لسنة  ١١٨رقم  قانون اقامة االجانب التعدیل الرا�ع ل قانون  ) من هذه المادة �موجب١الغیت الفقرة ( -  

 ه .عال، واستبدلت �النص ا ١٩٨٤ار�خ صادر بت ٢

٧
�عاقب �السجن او �الح�س مدة ال تز�د على عشر سنوات وال تقل عن ثالث سنوات  – ١- ):١النص القد�م للفقرة (  -  

 من هذا القانون. العشر�ن او الثامنة او الثالثة ما �حوزته من اموال �ل من خالف اح�ام احد� الموادمصادرة  مع
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  قانون المطبوعات

  ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦رقم         

  -):٨) ( ٢٠المادة ( 

تعاد احد� النسختین الى مستوردها مشروحا علیها  ١٩اذا وجد المطبوع خال�ا من االمور الممنوعة المذ�ورة في مادة  - أ

  �ما �فید االذن بتوز�عها

�منع توز�عه في العراق وتصادر جم�ع  ١٩و�ا على احد االمور الممنوعة المذ�ورة في مادة اذا وجد المطبوع محت -ب 

النسخ الواردة منه �قرار من الوز�ر �عمم على الجهات المختصة وله ان ینشر ب�انا بذلك في الجر�دة الرسم�ة وفي 

  الصحف المحل�ة .

لخارج فللوز�ر بناء على طلب تحر�ر� من المستورد ان اذا لم ��ن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى ا -ج 

  �سمح بذلك و�جوز في هذه الحالة االحتفا� �عدد مناسب من النسخ في الوزارة .

  اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فال �ح� لمستورده ان �طالب بتعو�ض عن ذلك . -د 

الى الشر�ة العامة لصناعة الورق  والمصادرة لمطبوعات الممنوعةعلى الوزارات ان تودع ما ال تحتاجه من ا -هـ

 لالستفادة منها في اغراضها.
 

  قانون الرقا�ة على المصنفات واالفالم السینمائ�ة

  المعدل ١٩٧٣لسنة  ٦٤رقم  

  -): ٣المادة ( 

عن طر�� الوزارة خالل مدة على اصحاب االفالم والمصنفات الم�تسب قرار منعها الدرجة القطع�ة اعادة تصدیرها  - ١

من قبلها �عد الموعد المحدد بدون  تصادر ال تتجاوز ثالثة اشهر من تار�خ اكتساب قرار المنع الدرجة القطع�ة و�ع�سه

تعو�ض و�ستثنى من ذلك االفالم والمصنفات المجازة سا�قا والموجودة في العراق والتي تقرر منعها �عد طلب تجدید 

   اجازتها.

   االفالم والمصنفات الشخص�ة وغیر التجار�ة الم�تسب قرار منعها الدرجة القطع�ة بدون تعو�ض. تصادر - ٢

او التي لم یراجع اصحابها لتسلمها خالل مدة سنة من تار�خ  مصادرةیجر� التصرف �االفالم والمصنفات ال - ٣

                                                             
٨

 ١١٣رقمه ، ٦٨لسنة  ٢٠٦قانون التعدیل الثاني لقانون المطبوعات رقم  اض�فت الفقرة (هـ) الى هذه المادة �موجب  -  

  . ١٨/٠٧/١٩٧صادر بتار�خ 
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 استالمها من قبل الوزارة حسب تعل�مات �صدرها الوز�ر.

  

  لمشاجرقانون الغا�ات وا

  ٢٠٠٨) لسنة  ٣٠رقم (  

  -): ١٨المادة ( 

نتاج الغا�ة المنقول  مصادرة  ) ملیون دینار �ل من قام بنقل نتاج غا�ة دون إجازة مع�١٠٠٠٠٠٠عاقب �غرامة مقدارها (

 وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .

 -): ١٩المادة ( 

) ملیون دینار �ل من خالف ١٠٠٠٠٠٠وال تز�د على () خمسمائة ألف دینار �٥٠٠٠٠٠عاقب �غرامة ال تقل عن (

 المادة المنقولة. مصادرة ) من هذا القانون مع١١أح�ام البند (ثالثا ) من المادة (

 -): ٢٢المادة ( 

) خمسون ألف دینار �ل من قطع شجرة من غا�ات الدولة والقطاع العام أو المشاجر �٥٠٠٠٠عاقب �غرامة مقدارها ( 

  األدوات . مصادرة ) خمسة وعشرون ألف دینار من الغا�ات الخاصة مع٢٥٠٠٠( االصطناع�ة و 

  

  قانون ض�� االموال المهر�ة الممنوع تداولها في االسواق المحل�ة

  ٢٠٠٨) لسنة  ١٨رقم (  

 -): ١المادة ( 

األموال المعدة للتهر�ب  تخول وزارتا الدفاع والداخل�ة و جهاز المخابرات الوطني و الهیئة العامة للكمارك صالح�ة ض��

بجم�ع أنواعها و منها األغنام و الحیوانات االخر� و المنتجات النفط�ة وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك األموال 

 خالفا للقانون ، واألموال الممنوع تداولها في األسواق المحل�ة .

 -): ٢المادة ( 

  ُتش�ل لجنة في �ل محافظة من : -أوال ً 

  المحاف� رئ�ساً  نائب - أ 
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  ممثل عن �ل من وزارات الدفاع و الداخل�ة -ب 

  و المال�ة و التجارة والصناعة و المعادن

   و جهاز المخابرات الوطني أعضاء

  تتولى اللجنة المهام اآلت�ة : –ثان�ا 

  من هذا القانون . )١المادة ( تسلم األموال المضبوطة وف� أح�ام - أ 

تقو�م األموال المضبوطة وف� األسعار السائدة على أن یتم تقو�م اآلثار و التحف والمخطوطات و األموال الممنوع  -ب 

  تداولها في األسواق المحل�ة �أسعار معقولة �التنسی� مع الجهات ذات العالقة .

المخطوطات و األموال الممنوع تداولها في األسواق المحل�ة و المنصوص علیها في الفقرة  تسل�م اآلثار و التحف و -ج 

    (ب) من هذا البند إلى دوائر الدولة المعن�ة بها �الق�مة المقدرة و تسلم أثمانها .

) ٢٠٠٠٠٠٠( مصادرة األموال المعدة للتهر�ب و الممنوع تداولها في األسواق المحل�ة التي ال تز�د ق�متها على -د 

ملیوني دینار و توز�ع بدل الب�ع وفقا ألح�ام هذا القانون و إحالة األموال التي تز�د ق�متها على ذلك إلى المح�مة 

   المختصة .

) لسنة ٣٢أح�ام قانون ب�ع و أیجار أموال الدولة رقم ( ب�ع األموال المضبوطة المسموح تداولها �المزایدة العلن�ة وف� -هـ

أذا ثبت للجنة �أنها معدة للتهر�ب �استثناء اآلثار و التحف و المخطوطات و األموال الممنوع تداولها في األسواق  ١٩٨٦

   المحل�ة .

من هذا القانون �المزایدة العلن�ة وفقًا ألح�ام قانون ب�ع و  )١المادة ( تثمین و ب�ع واسطة النقل المشمولة �أح�ام -و 

  أیجار أموال الدولة �عد أكتساب الح�م الصادر في الدعو� المتعلقة �المال المضبو� درجة البتات .

وعة تداولها في االسواق المحل�ة وسائ� واسطة النقل المستخدمة أحالة المهرب و الشخص الذ� یتداول االموال الممن - ز 

في التهر�ب أو نقل المواد الممنوع تداولها و من أشترك معهما في أرتكاب الجر�مة الى المح�مة الكمر��ة المختصة 

   م�ان�اً  و ال �طل� سراحهما من التوقیف اال �عد صدور ح�م �ات في الدعو� .

من هذا القانون �عد اكتساب  )٥( و )٤( لم�الغ الى مستحقیها المنصوص علیها في المــوادصرف الم�افآت و ا -ح 

  الح�م درجة البتات .

/ أوًال) من قانون الكمارك رقم   ١٩٥یخول رئ�س اللجنة صالح�ة موظف الكمارك المنصوص علیها في المــــادة ( - ثالثا ً 

  ألغراض تنفیذ أح�ام هذا القانون . ١٩٨٤) لسنة  ٢٣(

دین (أوالً ) و (ثان�ًا ) من هذه المادة األموال التي یتم ض�طها من الجهات المخولة مصادرة تستثنى من أح�ام البن -را�عًا 

  األموال المهر�ة �مقتضى قانون الكمارك و�تم التصرف بتلك االموال وفقا ألح�ام القانون المذ�ور أنفًا .
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ر�ب سواء اكانت هذه الواسطة مستأجرة أم تسر� اح�ام هذا القانون على واسطة النقل المستخدمة في عمل�ة الته -خامسا ً 

  تعود ملكیتها للمهرب .

 -): ٣ (المادة

/أوًال) من قانون الكمارك ١٩٥تكون ق�مة ال�ضائع المستوردة أو المصدرة تهر��اً  و المنصوص علیها في المادة (

) خمسمائة ألف دینار و �حال ما زادت ق�مته على ذلك الى المح�مة ٥٠٠٠٠٠) ملیوني دینار بدال من (٢٠٠٠٠٠٠(

  الكمر��ة المختصة .

 -): ٤ ( المادة

المهر�ة واألموال الممنوع تداولها في األسواق  �منح المخبرون و األشخاص الذین �قومون �الكشف عـــن األمـوال -أوال ً 

   %) ثالثین من المئة من ق�مة األموال المصادرة.٣٠ة بهذا القانون أو ض�طها م�افأة مال�ة بنس�ة (المحل�ة المشمول

   یوزع مبلغ الم�افأة المنصوص عل�ه في البند (أوًال) من هذه المادة وفقا للنسبتین اآلتیتین: -ثان�اً 

  %) خمسین من المئة للمخبر.٥٠( - أ 

  ذین قاموا �الكشف عن األموال وض�طها.%) خمسین من المئة لألشخاص ال٥٠( -ب 

في حالة عدم وجود مخبر �منح األشخاص الذین قاموا �الكشف عن األموال وض�طها �امل مبلغ الم�افأة  -ثالثاً 

  المنصوص عل�ه في البند (أوًال) من هذه المادة.

 -): ٥ ( المادة

ب أح�ام هذا القانون إیرادًا نهائ�ًا لحساب الخز�نة %) س�عین من المئة من ق�مة األموال المصادرة �موج٧٠تقید نس�ة (

 العامة.

 -:) ٩( ) ٦( المادة 

) من هذا القانون �النس�ة للمواد التي یتم اتالفها ٤تتحمل وزارة المال�ة م�الغ الم�افآت المصروفة وف� اح�ام المادة ( –اوال

  من وزارة التجارة.

ممنوع تداولها في األسواق المحل�ة والمسلمة إلیها وف� أح�ام هذا القانون بإعادة لوزارة التجارة التصرف �األموال ال -ثان�اً 

  تصدیرها أو أتالفها.

) ٥) و (٤لمجلس الوزراء بناًء على اقتراح وز�ر المال�ة إعادة النظر في النسب المنصوص علیها في المادتین ( -ثالثاً 

                                                             
٩

تعدیل قانون ض�� االموال المهر�ة والممنوع تداولها في االسواق ) من قانون ١المادة رقم (  الغي البند (اوال) �موجب -  

  -وحل محلها مایلي: ٢٠١٣) لسنة ٢٣رقمة ( ٢٠٠٨) لسنة ١٨رقم ( المحل�ة
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  .)١٠( من هذا القانون 

 -): ٧ ( المادة

الت ب�ع األموال المشمولة �أح�ام هذا القانون لد� احد المصارف الح�وم�ة �اسم اللجنة المختصة لقاء تودع بد -أوالً 

  فوائد إلى حین اكتساب الح�م في الدعو� المتعلقة بتلك األموال درجة البتات.

در في الدعو� یتم التصرف �البدل المنصوص عل�ه في البند (أوال) من هذه المادة �عد اكتساب الح�م الصا -ثان�اً 

  المتعلقة �المال المضبو� درجة البتات على الوجه اآلتي:

   إذا ح�م �مصادرة المال،یتم التصرف ف�ه وفقا للقانون. - أ 

   إذا ح�م بإعادة المال إلى مالكه، �عاد بدل الب�ع إل�ه وتعاد واسطة النقل إلى مالكها. -ب 

ل�ه في البند (أوال) من هذه المادة �اسم البلد�ة المعن�ة في تقید فوائد المال المودع في المصرف المنصوص ع -ج 

 المحافظة.

 -): ٨ ( المادة

 تنظر المح�مة المختصة في الدعاو� المشمولة �أح�ام هذا القانون �صورة مستعجلة.

 -): ٩ ( المادة

) لسنة ٣٩(  و ١٩٩٧) لسنة ١١(و  ١٩٩٦) لسنة ١١١(  تلغى قرارات مجلس ق�ادة الثورة (المنحل) المرقمة

) لسنة ١٤١( و ١٩٩٩) لسنة ١٤٠(  و ١٩٩٩) لسنة ٢٩(و ١٩٩٨) لسنة ٨٢(  و ١٩٩٧) لسنة ١٢٨(و ١٩٩٧

  . ٢٠٠٣) لسنة ٣٠( و  ٢٠٠٢) لسنة ١٣٠( و ٢٠٠١) لسنة ١٤٧( و ٢٠٠٠) لسنة ١١(  و ١٩٩٩

 -): ١٠ ( المادة

 �صدر وز�ر المال�ة �التنسی� مع وز�ر الداخل�ة تعل�مات لتسهیل تنفیذ أح�ام هذا القانون.

 -): ١١ ( المادة

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

  - : األس�اب الموج�ة

                                                             

) ٥) و (٤تتحمل وزارة المال�ة م�الغ الم�افآت المصروفة وف� أح�ام المادتین ( -أوالً  -: النص القد�م للبند (اوال)  - ١٠

 لنس�ة للمواد التي یتم إتالفها من وزارة التجارة.من هذا القانون �ا
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مصادرة األموال الممنوع تداولها في األسواق المحل�ة ولغرض تشج�ع وم�افأة  للحد من عمل�ات التهر�ب و�غ�ة 

 األشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة �أح�ام هذا القانون، شرع هذا القانون.

  

  

  نظام ب�ع االموال المترو�ة والمصادرة

   ١٩٨٥لسنة  ١٤رقم  

قانون الكمارك  ) من ٢٦٣والخمسین من الدستور والفقرة (اوال) من المادة ( ستنادا الى اح�ام الفقرة (ا) من المادة السا�عة

  .١٩٨٤) لسنة ٢٣رقم (

  صدر النظام االتي:

 -): ١المادة ( 

   -مزاد العلني: تسر� اح�ام هذا النظام على ال�ضائع التال�ة، و�جر� ب�عها �ال

ال�ضائع المحجوزة في دائرة الكمارك من حیوانات قابلة للهالك و�ضائع معرضة للتلف او التسرب او التي تؤثر في  –اوال 

  سالمة ال�ضائع االخر� والمنشات الموجودة فیها و�تم ب�عها دون ا�طاء.

  م ب�عها دون ا�طاء.ال�ضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان ق�متها �ش�ل ملحو� و�ت –ثان�ا 

ال�ضائع المترو�ة في المخازن او في ساحات الحرم الكمر�ي وارصفته التي مضت علیها مهلة الحف� القانون�ة  –ثالثا 

   المحددة بثالثین یوما.

   ن یوما.الودائع التي یتر�ها المسافرون في الم�اتب الكمر��ة التي مضت علیها مهلة الحف� القانون�ة المحددة بثالثی –را�عا 

ال�ضائع من حیوانات وغیرها الموجودة في الحرم الكمر�ي خالل مهلة الحف� القانون�ة اذا ظهرت علیها بوادر  –خامسا 

   المرض او الفساد او االضرار �سالمة ال�ضائع االخر� او المنشات و�تم ب�عها دون ا�طاء.

ارة الكمارك نتیجة حجز او تسو�ة او تنازل خطي او ال�ضائع واالش�اء ووسائ� النقل التي الت ملكیتها الد–سادسا 

   �المصادرة وفقا الح�ام قانون الكمارك.

ال�ضائع التي لم تسحب من المستودعات الحق�ق�ة والخاصة والوهم�ة ضمن المدد القانون�ة المحددة في قانون  –سا�عا 

    الكمارك.

 حابها ولم �طالب بها احد مدة شهر واحد من تار�خ حفظها.ال�ضائع واالش�اء الضئیلة الق�مة التي ال �عرف اص –ثامنا 
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 - ) : ٢ ( المادة

  یجر� ب�ع ال�ضائع المذ�ورة في المادة االولى من هذا النظام وفقا لما �اتي:

یجر� ب�ع ال�ضائع المذ�ورة في البندین (اوال) و (ثان�ا) من المادة االولى من هذا النظام التي یجر� تسمیتها  –ا  –اوال 

�قرار من المدیر العام �موجب محضر تثبت ف�ه حالة ال�ضاعة واالس�اب الداع�ة الى ب�عها دون حاجة الى اخطار 

  اصحاب العالقة وانتظار صدور ح�م من المح�مة الكمر��ة.

وزة تشتر� موافقة معاون المدیر العام في المنطقة الكمر��ة المختصة او من �فوضه بذلك، قبل ب�ع ال�ضائع المحج –ب 

  التي تتعرض لنقصان ق�متها �ش�ل ملحو� الواردة في البند (ثان�ا) من المادة االولى من هذا النظام.

ت�اع ال�ضائع المذ�ورة في البندین (ثالثا) و (را�عا) من المادة االولى من هذا النظام �عد اخطار اصحابها  –ا  –ثان�ا 

ة في البند (خامسا) من المادة االولى فت�اع �عد االخطار دون التقید �مدة وانتهاء مدة الحف� القانون�ة اما ال�ضائع المذ�ور 

   الحف� القانون�ة.

اذا تعذر تبل�غ اصحاب ال�ضائع او من �مثلهم قانونا ��تفي �اخطارهم �االعالن في دائرة الكمارك المختصة على ان  –ب 

  یتضمن االخطار المعلومات االت�ة:

  اعة او من �مثله قانونا وعنوانه.االسم الكامل لصاحب ال�ض – ١

  مر�ز الب�ع (الدائرة الكمر��ة). – ٢

   رقم ب�ان الحمولة (المان�فست) وتار�خ االیداع وانتهائه االیداع او تار�خ محضر بوادر المرض او الفساد. – ٣

ة المحددة ت�اع دعوة صاحب العالقة الى شحب ال�ضاعة خالل مهلة عشرة ا�ام وفي حالة عدم سحبها خالل المد – ٤

  �المزاد العلني.

ت�اع ال�ضائع المذ�ورة في البند (سادسا) و(سا�عا) و(ثامنا) من المادة االولى من هذا النظام دونما حاجة الى  –ثالثا 

 اخطار اصحابها او تنظ�م محضر ض�� بها، اما �النس�ة لالموال المصادرة فت�اع �عد اكتساب الدرجة القطع�ة.

 -): ٣المادة ( 

یجر� تقدیر ق�مة ال�ضائع او الحیوانات او وسائ� النقل المشمولة �المادة االولى من النظام حسب سعر السوق السائد وقت 

التقدیر �مضنها رسم الوارد الكمر�ي والضم�مة من لجنة مؤلفة برئاسة موظف �مر�ي ال �قل عنوان وظ�فته عن معاون 

هة الخازنة عندما ��ون الب�ع في مدیر�ات المناط� الكمر��ة ومن رئ�س مدیر �مرك وعضو�ة مخمن ومدق� وممثل عن الج

الدائرة الكمر��ة المختصة واحد موظفیها عندما ��ون الب�ع في الدوائر الكمر��ة االخر� وتثبت الق�مة التقدیر�ة لل�ضاعة 

 على استمارة خاصة.
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 -): ٤المادة ( 

ي �التعلی� على اللوحة المعدة لالعالن في الدائرة الكمر��ة المختصة یجر� االعالن عن الب�ع في المزاد العلن –اوال 

و�النشر في صح�فة یوم�ة قبل الب�ع �عشرة ا�ام و�ستثنى من النشر في الصحف ب�ع ال�ضائع والحیوانات المحجوزة القابلة 

ة التي یرخص المدیر العام للتلف او التسرب او التي تؤثر في سالمة ال�ضائع االخر� او المنشات وال�ضائع ا لمحجوز 

   ب�عها �سبب تعرض ق�متها للنقصان �ش�ل ملحو�.

%) عشر�ن من ٢٠یدرج في االعالن جنس المادة المراد ب�عها ونوعها ومحل وموعد المزایدة على ان ال تقل عن ( –ثان�ا 

  المائة من مبلغ الب�ع .

 -): ٥المادة ( 

نین في االعالن �طر�قة المزایدة العلن�ة تحت اشراف لجنة تؤلف من موظفي یجر� الب�ع في الم�ان والزمان المعی –اوال 

الكمارك یختارهم معاون المدیر العام للمنطقة الكمر��ة اضافة الى امین المخزن المختص اذا �ان الب�ع في مراكز المناط� 

فیها اذا �ان الب�ع في الدوائر الكمر��ة الكمر��ة ومن ممثل عن السلطة االدار�ة ورئ�س الدائرة الكمر��ة المختصة واحد موظ

   االخر�.

   یجوز للجنة الب�ع ان تقوم بتجزئة االموال المعروضة للب�ع �الك�ف�ة التي تسهل امر ب�عها وفقا الح�ام هذا النظام. –ثان�ا 

ها وانقطعت رغ�ات المزایدین اذا بلغت ال�ضائع او وسائ� النقل المعروضة للب�ع �المزایدة ق�متها المقدرة او زادت علی –ثالثا 

   تحال عندئذ على من رست عل�ه المزایدة وتستلم ال�ه حال است�فاء �امل البدل منه لقاء وصل �عطى له بذلك.

اذا لم تبلغ ال�ضائع او وسائ� النقل المعروضة للب�ع �المزایدة ق�متها المقدرة و�ان الفرق یز�د على خمس القسمة  –را�عا 

عرض االمر على رئ�س الدائرة الكمر��ة المختصة لالمر �اعادة تقدیر الق�مة مجددا اما اذا �ان الفرق تؤجل المزایدة و�

خمس الق�مة فاقل فیجوز للجنة او الموظف الكمر�ي المختص الموافقة على احالتها على من رست عل�ه المزایدة �اقل من 

ن هذا الح�م ال�ضائع المترو�ة الخاضعة للرسم التي یجب ان ال الق�مة المقدرة �عد تدو�ن االس�اب الموج�ة لذلك وتستثنى م

  تقل ق�مة ب�عها عن الرسوم المستحقة.

اذا لم �حصل مشتر او لم تبلغ ق�مة ال�ضائع او وسائ� النقل المعروضة للب�ع القسمة المقدرة لها وفقا الح�ام  –خامسا 

 لمال�ة.البند الساب� فیجر� التصرف فیها وفقا لما یرتا�ه وز�ر ا

 -): ٦المادة ( 

ال یجوز لمنتسبي الدوائر التا�عة لوزارة المال�ة في المحافظة او القضاء او الناح�ة التي �قع فیها الب�ع واعضاء لجان الب�ع 

 االشتراك في المزایدات العلن�ة �صفة مشتر �انفسهم او بواسطة غیرهم.

 -): ٧المادة ( 

االحالة م�اشرة ونقل ما اشتراه فورا اال انه اذا تعذر عل�ه ذلك فیجوز امهاله لنقله مدة ال على المشتر� دفع البدل �عد  –اوال 

  تز�د على س�عة ا�ام و�ع�سها تستوفى اجور ارض�ة وف� النسب التي تستوفیها المنشاة العامة لنقل ال�ضائع االعت�اد�ة.
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النقل عن دفع �امل البدل �عد الب�ع تعرض على المزاید اذا ن�ل من احیلت عل�ه ال�ضائع او الحیوانات او وسائ�  –ثان�ا 

الذ� قبله �البدل الذ� �ان قد عرضه فان واف� على الشراء تعاد المزایدة مجددا مع االحتفا� �التامینات المدفوعة من 

  الناكل الست�فاء الفرق بین البدلین فیها.

 -): ٨المادة ( 

والحیوانات ووسائ� النقل التي تشتر�ها دوائر الدولة والقطاع االشتراكي  تسر� اح�ام هذا النظام على ال�ضائع –اوال 

والقطاعین المختل� والتعاوني (غیر المحصور استیرادها بها) حیث ت�اع لها دون مزایدة على ان تقدر ق�متها لجنة تش�ل 

   الخازنة. في الدائرة الكمر��ة المختصة و�شترك فیها ممثل عن الجهة الراغ�ة في الشراء والجهة

�عتبر االعالن في الصحف المحل�ة عن ب�ع ال�ضائع المذ�ورة في البند (اوال) من هذه المادة �مثا�ة تبل�غ للجهات  –ثان�ا 

 ذات العالقة البداء رغبتها �الشراء.

 -): ٩المادة ( 

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

  

 


