اهليئة العامة للنزاهة
رقم  925يف 2194/3/26

استنادا الحكام املادة الرابعة والعشرين من قانون اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان – العراق رقم
(  ) 3لسنة  ، 2122اصدرنا التعليمات االتية -:

تعليمات رقم (  ) 2لسنة 2194
تنظيم العمل التحقيقي للهيئة العامة للنزاهة القليم كوردستان – العراق
الفصل االول  :التعاريف
املادة (  -: ) 9يقصد بالكلمات والعبارات االتية املعاني املبينة ازائها -:

اهليئة  -:اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان – العراق .
رئيس اهليئة  -:رئ يس اهليئة العامة للنزاهة القليم كوردستان -العراق .
املدير العام  -:مدير عام دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات يف هيئة نزاهة اقليم كوردستان – العراق.
مدير التحقيقات  -:مدير مديرية التحقيقات .
املكتب  -:مكتب التحقيقات التابع للهيئة .
احملقق  -:حمقق اهليئة ال عامة للنزاهة القليم كوردستان  -العراق .
املعلومة -:هي اخبار تتلقاه اهليئة وتسجله كوارد اداري متهيدا للنظر يف صالحيته للتسجيل كدعوى اخبارية
الدعوى االخبارية  -:هي الدعوى اليت حيقق بها حمققوا اهليئة ومل تعرض بعد عل قاضي التحقيق .
الدعوى اجلزائية  -:هي الدع وى اليت حيقق بها حمققو اهليئة حتت اشراف قاضي التحقيق .
الفصل الثاني
تلقي املعلومات عن الفساد وتسجيلها

املادة (  -:) 2تتلق اهليئة ( املعلومات ) عن مزاعم الفساد  ،ولو كانت مغفلة  ،جبميع وسائل ايصال
املعلومة بضمنها اهلات والربيد االلك وني ووسائل االعالم املصتلفة وغريها .
املاادة (  -: ) 3تسجل ( املعلومة ) املقدمة بتدوين شص اقواله كمصرب ( املقابلة ) كتدعوى اخباريتة
حال تدوين االقوال  ،وال تدون اقوال املصرب اال من حمقق .
املادة (  -: ) 4تسجل ( املعلومة ) او الشكوى احملالة اىل املكتب من قاضي التحقيق -بهامش منه -
يف سجل الدعاوى اجلزائية مباشرة  ،وتعرض عليه فور تنفيذ اهلامش اال اذا امر القاضي بتسجيلها يف
سجل الدعاوى االخبارية .
املادة (  ) 5اوال  -:تسجل ( املعلومة ) الواردة بغري الطريقتني املنصوص عليها يف الفقترتني الستابقتني
اعاله يف سجل الوارد االداري .
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ثانيا  -:ملدير مديرية التحقيقات او مدير املكتب حفظ ( املعلومة) دون اختاذ أي اجراء بشأنها اذا مل
تكن تتضمن أي إحياء بوجود جركة من أي نوع كاملعلومتة التيت تتحتدث عتن توجيته عقوبتة
انضباطية للموظ  ،او عدم صرف رواتبه او االمتناع عن منحه اجازة .
ثالثا  -:تسجل ( املعلومة ) يف سجل الدعاوى االخبارية اذا تضمنت االحياء بوجود جركة فساد ويتم
اختاذ الالزم بشأنها يف ضوء طبيعة املعلومات الواردة فيه .
املادة (  -: ) 6اذا توفرت لدى احملقق او مدير املكتب او معاونه ( معلومات ) شفوية عن وجود جركتة
فساد فله تنظيم حمضر او سري حتقيق بها وتسجيلها كدعوى اخبارية .
املادة (  -: ) 7ملدير مديرية التحقيقات او مدير املكتب ايداع نسصة من ( املعلومتات ) التيت يتقترر
حفظها اداريا  ،او املتضمنة االدعاء جبرائم ال تدخل يف اختصتاص اهليئتة اىل اجلهتات املعنيتة  ،متع
مراعاة اصول املصاطبات االدارية املتعارف عليها .
املادة (  -: ) 8تسجل الدعوى الواردة اىل اهليئة  -حمالة من جهات اخترى ختارج اهليئتة وكانتت قبتل
احالتها للهيئة معروضة عل حمكمة التحقيق  -كقضية جزائية مباشرة .
املادة (  -: ) 1اوال  -ال جيوز اختاذ أي اجراء من اجراءات التحري او التحقيق بشأن ( املعلومة ) عل
رقم الوا رد االداري  ،بل يتوجب تسجيلها يف ستجل التدعاوى االخباريتة  ،وال حيتق اليتة جهتة حفتظ
املعلومة ( ولو مل تسجل اال اداريا ) اذا ما مت بشأنها اي اجراء من اجراءات التحري او التحقيق باي
حال من االحوال اال باعتبارها دعوى اخبارية .
ثانيا  -:استثناءا من احكام البند ( اوال ) من هذه املادة جيوز طلب معلومتات اضتافية علت رقتم
الوارد االداري من املصرب قبل تسجيل املعلومة يف سجل الدعاوى االخبارية .
املادة (  -: ) 91جيوز للمحقق – يف احلاالت اليت تقتضي سرية كاملة  -بأذن من رئيس اهليئة او املدير
العام اخذ رقم من سجل الدعاوى االخبارية ا و سجل الدعاوى اجلزائية دون تأشري معلومات فيه  ،حلني
انقضاء اسبارت السرية  ،عل ان يقوم احملقق باعالم رئيس اهليئة واملدير العتام بكتل تطتور حيصتل يف
الدعوى  ،حلني تأشري املعلومات يف السجالت حال انقضاء اسبارت السرية .
الفصل الثالث
التحقيق يف الدعاوى

املادة (  -: ) 99يتوىل احملقق التحقيق يف الدعوى االخبارية وجيري التحري بنفسه او بواستطة التحتريني
املنسبني مبعيته  ،فأذا تيقن من وجود جركة ما  ،ومتكن من ع ادلة او قرائن تشري اىل نستبتها اىل
شص ما  ،وجب حني ذاك تسجيل الدعوى االخبارية يف ( سجل القضايا اجلزائيتة ) وعرضتها علت
حمكمة التحقيق بال تأخري .
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املادة ( -: )92يراعي احملققون التفريق  -بعلمية ومهنية عالية  -بني االعمال اليت تعتد متن االخطتاء
االدارية او املالية او احملاسبية او القانونية اليت ال ترق اىل مستوى اجلترائم،وبني االفعتال التيت تعتد
(جرائم فساد) وفقا للنصوص العقابية يف قانون العقوبات والقوانني اخلاصة االخرى طبقا الركان اجلركة
يف تلو النصوص عمال بقاعدة (الجركة وال عقوبة اال بن ) ،واالقتصار عل مالحقة االخرية ( اجلرائم
) فقب  ،وترك مالحقة االوىل للجهات املعنية بها طبقا الحكام القانون .
املادة ( -: )93يتحمل احملقق مسؤول ية عرض الدعاوى عل قضاة التحقيق دون التيقن من وجود جركة
ما  ،ودون وجود ادلة او قرائن تشري اىل مرتكبيها ،كما يتحمل مسؤولية التلكؤ اوال اخي يف عرضها
بعد توفر شروط العرض ،او يف متابعة اجراءاتها التحقيقية خاص ة اذا كانت من الدعاوى املهمة
املادة (  -:) 94يركز احملقق جهوده يف اجناز الدعاوى االكثر اهمية  ،وتعد الدعوى اكثر اهمية اذا ما قام
فيها احدى املعايري االتية -:
اوال -اذا ما كانت قيمة الفساد كبرية .
ثانيا -اذا كان املتهم او املتهمون فيها من كبار املوظفني او املسؤولني يف الدولة او القيادات السياسية.
ثالثا -اذا كانت حمل اهتمام الرأي العام .
رابعا -اذا كانت ادلتها اقوى من سواها .
املادة (-:)95اوال -:حملققي اهليئة االطالع عل املستندات والوثائق الرمسية مبا فيها السترية ايتا كانتت
درجة كتمانها .
ثانيا  -:اذا ادعت اجلهة اخلاضعة للتحقيق ان املعلومات والوثائق املطلو رت االطتالع عليهتا غايتة يف
السرية وان احتمال افشائها قد يعرض االمن يف االقليم للصطر  ،يقوم رئيس اهليئة بتشكيل جلنة حتقيق
برئاسته او نائبه وعضوية اثنني من املدراء العامني يف اهليئة للقيام بتدقيق املعلومات والوثائق .
املادة (  -: ) 96تشكل الشعب التحقيقية يف كل مكتب من عدد من احملققني والتحريني برئاسة حمقق ذو
كفاءة وخربة  ،وحيدد عدد احملققني واملوظفني فيها يف ضوء حجم العمتل لتديها ويف ضتوء التقستيمات
املناسبة وفقا الختصاص املكتب املكاني .
الفصل الرابع
احالة الدعوى حسب االختصاص املكاني او النوعي

املادة (  -: ) 97حتال ( املعلومة ) املسجلة برقم اداري او الدعاوى االخبارية اىل املكتب املصت مكانيا
بقرار من املدير العام او مدير التحقيقات اومدير املكتب او احملقق املصت  ،فأذا وجتد املكتتب التذي
احيل اليه االخبار بانه غري خمت بالتحقيق فيه الي سبب توجب مبدير املكتب او احملقق املصت عرض
االمر مبطالعة عل رئيس اهليئة او نائبه للفصل يف النزاع .
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املادة (-: )98ال حتال (الدعاوى اجلزائية) حسب االختصاص املكاني اوالنوعي اال بقرارمن حمكمة خمتصة
املادة (  -: ) 91ال جيوز عرض الدعوى اجلزائية املعروضة عل حمكمة حتقيق معينة عل حمكمتة حتقيتق
اخرى اال بقرار احالة قضائي .
الفصل اخلامس
الفصل بني االدارة والتحقيق

املادة (  -: ) 21ال جيوز ملدير التحقيقات او مدير املكتتب التتدخل بتاي شتكل يف العمتل التحقيقتي او
توجيهه وجهة ما  ،و يق دورهم عند توزيع العمل وتنظيمه وتنفيذ سياسات رئاسة اهليئة يف ميدان
العمل التحق يقي وضمان قيام احملققني بواجباتهم وتوفري ظروف العمل املناسبة هلم  ،وتقديم املشورة هلم
اذا ما طلبوها  ،ووضع الرقابات االدارية عليهم وعل املوظفني العاملني يف الدائرة او املكتب لضمان
نزاهة احملققني والتحريني وعدم استغالهلم لنفوذهم او سوء تصترفهم او استتغالهلم لستلطاتهم الغتراض
شصصية ومراقبة املتغريات بامواهلم  ،وتوفري الدعم االداري واللوجسيت هلم .
املادة (  -: ) 29متنع جلتان التحقيتق االداري واملتوظفني االداريتني يف اهليئتة ستوى املتدير العتام ومتدير
التحقيقات من طلب اصل الدعاوى اجلزائية او االخبارية او ملصصات او مطالعات عنهتا الي ستبب
كان  ،اال مبوافقة حتريرية من رئيس اهليئة او املدير العام او باالستناد اىل قرار قضائي .
املادة (  -:) 22للمكتب مفاحتة اجلهات اليت تعنيها املصاطبة خارج اهليئة او داخلها مع مراعاة اصول
املصاطبات االدارية املعروفة يف خماطبة اجلهات الرمسية خارج اهليئة .
الفصل السادس
تنظيم اضابري الدعاوى

املادة (  -: ) 23يكون رقم ( الدعوى االخبارية ) متكون من -:
اوال  -تسلسل سجل الدعاوى االخبارية .
ثانيا  -الرمز ( خ ك ) وفوقه ( رقم املكتب ) وفق االرقام املوشرة يف املادة (  ) 20من هذه التعليمات
ثالثا -سنة تسجيل االخبار .
املادة (  -: ) 24يكون رقم ( الدعوى اجلزائية ) متكون مما يأتي -:
اوال -تسلسل سجل الدعاوى اجلزائية .
ثانيا -الرمز ( ق ك ) وفوقه ( رقم املكتب ) وفق املادة (  ) 20من هذه التعليمات .
ثالثا -سنة تسجيل الدعوى اجلزائية يف سجل الدعاوى اجلزائية .
املادة (  -:) 25حيدد رئيس اهليئة ارقام املكاتب الغراض املادتني  23و 21من هذه التعليمات .
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املادة (  -: ) 26يكون رقم صادر الكتب احملررة يف الدعوى ستواء كانتت اخباريتة او جزائيتة هتو رقتم
الدعوى الكامل وفق ما نصت عليه هذه التعليمات  ،اضافة اىل رقتم تسلستل الكتتارت يف التدعوى
نفسها  ،وكنع اخذ رقم صادر للدعوى من سجل الصادر اخلاص باملكتب .
املادة (  -: ) 27حتفظ اصل يع املصاطبات الصادرة والواردة بشأن الدعوى فيها  ،وال جيوز باي حال
حفظها بطريقة ادارية او مكتبية .

املادة (  -: ) 28يلتزم احملقق بتأشري رقم الدعوى ( االخباري ) او ( اجلزائي ) يف كل ورقة ينظمها يف الدعوى
من اوراقها خاصة املطالعات وحماضر التحقيق كمحاضر الضبب والتشصي وسري التحقيق وغريها

املادة (  -: ) 21حتفظ االوليات  -املتعلقة بامر ما  -دون خلطها باوراق الدعوى  ،كاوليات العقود او
اضبارة املوظ او التحقيق االداري  ،فيتوجب ان حتفتظ تلتو االوليتات يف ملت مستتقل يتربب يف
الدعوى  ،وال جيوز اخرا جها منه ( أي من ملفها اخلتاص ) وخلطهتا متع اوراق التدعوى اجلزائيتة او
االخبارية .
املادة (  -: ) 31حتفظ اصل املطالعات واملصاطبات ذات الطبيعة االدارية اليت تنقطع صلتها بالعمليتة
التحقيقية يف اضبارة مل حقة باالضبارة التحقيقية وال جيوز فصلها عنها  ،وحتفظ متع صتورة االوراق
التحقيقية يف خمزن املكتب اذا ما احيلت الدعوى عل حمكمة املوضوع
املادة (  -: ) 39ال حتفظ اصل املستندات اليت تعد جسما للجركة كالوثيقة املزورة او خطارت الضمان او
الصو املزور يف اضبارة الدعو ى  ،بل يتوجب تنظيم حمضر ضبب اصولي يثبت فيه تفاصتيل املستتند
واوصافه واملكان والشص الذي ضبب عنده او فيه ثم حتفظ يف قاصة املكتب .
املادة (  -: ) 32يفتح احملقق اضبارة فرعية يف حالة ارسال الدعوى اىل جهات قضائية او ادارية ويتابع
الدعوى فيها حلني اعادتها .
الفصل السابع
افراد الدعاوى

املادة (  -: ) 33اذا تقرر فرد اوراق مستقلة من ( دعوى اخبارية )  ،فتأخذ التدعاوى املفتردة ارقامتا
جديدة من سجل االخبارات  ،اما اذا افردت عن ( دعوى جزائية ) فتأخذ التدعاوى اجلزائيتة املفتردة
ارقاما جديدة من سجل الدعاوى اجلزائية .
املادة (  -: ) 34للمحقق اختاذ قرار فرد االوراق التحقيقية يف الدعوى االخبارية وله اختاذ القرار بتوحيد
الدعاوى االخبارية اذا ما تعلقت بواقعة واحدة  ،وله عرض االمر عل مدير مكتبه او رئيس الشعبة
التحقيقية الختاذ قرار الفرد او التوحيد يف الدعاوى االخبارية .
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املادة (  -: ) 35خيضع اختاذ قراري فرد وتوحيد ( الدعاوى اجلزائية ) الحكتام قتانون اصتول احملاكمتات
اجلزائية ووفقا ملا يوجه به قضاة التحقيق  ،فيكون للمحقق سلطة الفرد والتوحيد يف الدعاوى اجلزائيتة
اذا ما وافق قاضي التحقيق عل ممارسة احملقق لتلو الصالحية .
الفصل الثامن
االحالة على حماكم املوضوع

املادة (  -:) 36يفتح كل مكتب من مكاتب اهليئة ( سجل لالحالة ) يكون مبثابة سجل صادر ختاص
بكتب ارسال الدعاوى اىل حمكمة التحقيق تنفيذا لقرار قاضي التحقيق ( بالتفريق واالحالة ) .
املادة (  -:) 37يلتزم احملقق بتنفيذ قرار قاضي التحقيق بتفريق االورا ق التحقيقية لالحالة خالل مدة ال
تزيد عل (  ) 21ساعة يف حالة وجود موقوف فيها  ،وخالل مدة ال تزيد عل (  ) 12ساعة يف حالة
عدم وجود موقوف فيها .
املاادة (  -: ) 38يوقع كتارت ارسال الدعوى اىل حمكمة التحقيق تنفيذا لقرار ( التفريق واالحالة ) من
احملقق املصت .
املادة (  -:) 31يلتزم احملقق املصتت بارستال نستصة متن كتتارت ارستال التدعوى اجلزائيتة اىل قاضتي
التحقيق ( حمكمة التحقيق )  -تنفيذا لقرار ( التفريق الغراض االحالة ) متهيدا الحالتها عل حمكمة
املوضوع  -اىل مديرية الشؤون القانونية يف دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات مباشرة .
املادة (  -:) 41يرفق بنسصة مديرية الشؤون القانونية من الكتارت املشار اليه يف املادة (  ) 39من هذه
التعليمات تقرير عن الدعوى وفق منوذج تعده مديرية الشؤون القانونية يتوجب ان يتضمن املعلومات
التالية فتتي االقل -:
اوال  -رقم الدعوى وملص واف عنها .
ثانيا  -امساء املتهمني فيها ومناصبهم الوظيفية ودور كل منهم يف اجلركة .
ثالثا  -زمان ومكان وقوع جركة الفساد .
رابعا  -قيمة الفساد ان وجدت .
خامسا  -طريقة االخ بار كاهلات او الربيد االلك ون او خمرب سري ...اخل  ،وهل كان مغفتال او اعلتن
املصرب عن نفسه .
سادسا -املادة القانونية .
سابعا -مصري املتهم وهل هو موقوف او مكفل او هاررت .
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ثامنا -وص لالموال سواء اكانت من االموال املس دة او املضبوطة او احملجوزة.
املادة ( -:)49يرسل احملقق ( صورة كاملة من الدعوى احملالة ) مع نسصة اصلية من كتارت ( ارساهلا اىل
حمكمة التح قيق) ونسصة اصلية موقعة من (فهرست حمتوياتها)اىل مدير املكتب حلفظها يف حمزن املكتب
املادة (  -:) 42تتوىل مديرية الشؤون القانونية يف اهليئة متابعة التدعوى  -بعتد ارستاهلا اىل قاضتي
التحقيق لالحالة عل حمكمة املوضوع حلني صدور احلكم الفاصل فيها واكتسابه درجة البتات .
الفصل التاسع
تداول اضابري الدعاوى

املادة (  -:) 43جيري تداول اضابري الدعاوى التحقيقية بني احملققني ويف عموم اهليئة استنادا اىل سجالت
ذمم اصولية  ،ويتوىل املدير العام وضع آلية عمل حمكمة للسيطرة علت تتداوهلا يف املكاتتب التابعتة
للهيئة  ،تضمن وجود موق الك وني حمدث مطابق لسجالت الذمتة يف حاستبة املكتتب الرئيستية ،
ويكون مدير املكتب مسؤوال عن توفر ذلو املوق ومطابقته لسجالت الذمة .
املادة (  -:) 44يلتزم احملققون بتحديث معلومات حاسبة املكتب الرئيسية اليت تؤشر دعتواهم فيهتا ،
ويضع املدير العام آلية لضمان تأشري املعل ومات عن الدعاوى يف احلاسبات يف مقر اهليئة ويف مكاتبها
يف احملافظات  ،عل ان تضمن تلو اآللية توفري معلومات تتضمن عل االقل ملص واف عن الدعوى
وعن املتهمني فيها ومناصبهم الوظيفية وقيمة الفساد ومكان وتاريخ وقوعه وطريقة االخبار وفيما اذا
كان مغفال  ،ونتائج الت حقيق عن كل متهم فيها  ،ومصري الدعوى النهائية .
املااادة (  -:) 45يتحقتتق املتتدير العتتام متتن تتتوفر ستتجالت التتذمم ومطابقتهتتا للمواقت يف احلاستتبات
االلك ونية  ،والتزام املكتب و احملققون بتحديث معلومات دعاواهم  ،وتتوفر مواقت اوامتر القتبض
واملوقوفني يف كل مكتب من املكاتب التابعة للهيئة  ،وتقديم تقارير دورية عن ذلو اىل رئيس اهليئة
كل ثالثة اشهر يف االقل .
املادة (  -:) 46تودع يع االخبارات اليت ترد عن موظفي اهليئة اىل رئتيس اهليئتة الختتاذ متا يتراه
مناسبا بالطريقة اليت يراها مناسبة .
املادة (  -:) 47اوال -يشعر احملقق املصت م ديرية الشؤون القانونية باي قرار يصدر باالفراج عن املتهم
او بالعفو عنه او برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا او مؤقتا الي سبب  ،واي قرار يترى ضترورة
الطعن به  ،خالل (  ) 12ساعة من تاريخ صدور القرار .
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ثانيا -تكل مديرية الشؤون القانونية احد موظفيها لالطتالع علت ا الوراق التحقيقيتة لتدى احملقتق
املصت خالل مدة ال تزيد عل ثالثة ايام من تاريخ ورود االشعار اليها مع مراعتاة مواعيتد
الطعن القانونية .
ثالثا -ينظم املمثل القانوني عريضة للطعن يف قرار قاضي التحقيق  -اذا متا رأى ضترورة لتذلو –
ويستكمل اجراءات تقديم الطعن ودفع الرستو م ان وجتدت  ،والالفته يقتدم تقريتره اىل دائرتته
مشفوعا برأيه بعدم ضرورة الطعن  ،وملدير مديرية الشؤون القانونية الفصل نهائيا بهذه النقطة
بنفسه او بواسطة جلنة يشكلها هلذا الغرض .
رابعا -يربب مكتب التحقيقات املصت العريضة التمييزية حال ورودها مع اصل الدعوى وترسل اىل
حمكمة التحقيق املصتصة اليداعها اىل جهة الطعن .
خامساً -يشعر احملقق املصت مديرية الشؤون القانونية بنسصة من القرار التمييزي الصادر يف الطعتن
خالل ثالثة ايام من تاريخ استالمه اضبارة الدعوى بعد اعادتها من احملكمة املصتصة .
الفصل العاشر
سجالت التحقيق

املادة (  -: ) 48كسو كل مكتب من مكاتب التحقيقات السجالت االتية -:
اوال -سجل الدعاوى االخبارية .
ثانيا -سجل الدعاوى اجلزائية .
ثالثا -سجل االحالة .
رابعا -سجل املوقوفني .
خامسا  -سجل اوامر القبض .
سادسا -سجل اوامر االستقدام .
سابعا -سجل عدم موافقة املرجع .
ثامنا -سجل العفو .
تاسعا -سجل اس داد املتهمني .
عاشرا -سجل اس داد االموال املهربة للصارج .
احد عشر -سجل االموال املس دة .
اثنى عشر -سجل املصربين السريني .
ثالثة عشر – سجل املضبوطات .
اربعة عشر – سجل املربزات اجلرمية .
مخسة عشر – سجل الذمة
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املادة (  -:) 41يدون يف ( سجل عدم موافقة املرجع ) اسم املتهم الذي اوقفت االجراءات اجلزائيتة حبقته
لعدم موافقة املرجع طبقا الي ن قانوني جييز ذلو  ،ووظيفته ومنصتبه واملتادة القانونيتة وملصت
التهمة وقيمة الفساد ورقم الدعوى واجلهة اليت ينتسب اليها واسم املرجع الذي رفض اعطاء االذن ورقم
كتابه وتارخيه وتاريخ قرار قاضي التحقيق بايقاف االجراءات .
املاادة (  -:) 51يثبت يف سجل العفو امساء املتهمني املشتمولني بتالعفو ومناصتبهم واستم اجلهتة التيت
ينتسبون اليها ورقم الدعوى واملادة القانونية وملص التهمة وقيمة الفساد ورقم وتاريخ قترار اجلهتة
القضائية بالعفو وامسها .
املادة (  -:) 59يدون يف ستجل ( االمتوال املست دة ) االوصتاف التفصتيلية لالمتوال او املوجتودات او
االصول اليت تتمكن اهليئة من استعادتها من االموال املصتلسة او املسروقة او املستوىل عليهتا بتاي
طريقة كانت واالموال واالدوات اليت تكون اداة ل لجركة او اجتر عنهتا واالمتوال التيت تتحتول اليهتا
االموال املسروقة او املصتلسة او املستوىل عليها ،ويدون فيه رقم الدعوى واسم احملقق وتتاريخ ومكتان
الضبب واسم من ضبطت حبيازته ومكان ايداع االموال وقيمتها التقديرية ومصريها النهائي .
املادة (  -:) 52يدون يف ( سجل املض بوطات ) يع االموال واالصول اليت يتم ضبطها خالل التحقيق
ولو مل تكن من االموال املس دة وفقا للمادة (  ) 02من هذه التعليمات .
املادة (  -:) 53يدون يف سجل املربزات اجلرمية االالت واالدوات اليت استصدمت يف ارتكارت اجلركة وما
يعد جسما هلا وما يعد اجرا عن ارتكا بها كمبلغ الرشوة املدفوعة والوثيقة املزورة والصو الذي اختلست
مبوجبه االموال واالدوات اليت استصدمت يف تعذيب السجني وغريها .
املادة (  -:) 54يدون يف ( سجل اس داد املتهمني ) امساء املتهمني الذين يتقرر تنظيم مل اس داد بهم
ورقم الدعوى وملص عن اجلركة وتاريخ ومكان وقوعها وامساء شركاء املتهم فيها واستم التوزارة او
اجلهة املعنية وقيمة الفساد واملادة القانونية واسم البلد الذي يتواجد فيتتتتته املتهم املطلتورت است داده
وعنوانه ان وجد .
املادة (  -: ) 55يدون يف ( سجل اس داد االموال املهربة للصتارج ) املعلومتات الكاملتة عتن االمتوال
املصتلسة او املسروقة املهربة اىل اخلارج اليت يتوجب مالحقة اس دادها من دولة اخترى يتضتمن رقتم
الدعوى وملص عن اجلركة وتاريخ ومكان وقوعها واسم الوزارة او اجلهة املعنية وقيمة الفساد واملادة
القانونية وامساء املتهمني فيها واسم البلد الذي هربت اليه االموال وامل علومات التفصيلية املتوفرة عنها
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املادة (  -: ) 56يلتزم احملقق املصت باشعار مدير مكتبه مبا يتوجب تدوينه يف سجالت املكتب خالل (
 ) 12ساعة مبذكرة تسجل يف سجل وارد املكتب وتودع اىل ممسكي السجالت الدخاهلا فيها .
املادة (  -: ) 57ينظم موق الك وني مطا بق لكل سجل من سجالت املكتب .
املادة (  -: ) 58اوال  -:حيدد املدير العام شكال موحدا جلميع ستجالت املكتتب يف ضتوء احكتام هتذه
التعليمات  ،ويتوىل متابعة طبع مناذج السجالت وتزويد املكاتب بها .
ثانيا  -:توقع الصفحة االوىل واالخرية من كل سجل يفتح من السجالت املنصوص عليها يف املادة (
 ) 12من هذه التعليمات من قبل مدير عام دائرة الشؤون القانونية والتحقيقات وختتم التتم
الدائرة حال فتحه وقبل تسجيل اي معلومة فيه .
املادة (  -: ) 51ينظم مدير مكتب التحقيقات مواق شهرية مبا دون يف سجالت املكتب  ،ويرسلها اىل
مدير التحقيات قبل ا لثالث من الشهر التالي  ،ويتوىل مدير التحقيقات توحيدها ورفعها قبل العاشر
من الشهر التالي اىل املدير العام لريفعها اىل رئيس اهليئة ونائبته ويتودع نستصة منهتا اىل مديريتة
الشؤون القانونية واىل قسم االحصاء .
الفصل احلادي عشر
التعاون مع اجلهات ذات الصلة

املاادة (  -:) 61تلتزم اجلهات اخلاضعة للتحقيتق ان تقتدم للهيئتة بنتاء علت طلبهتا وبتدون تتأخري ،
املعلومات وااليضاحات واملستندات والوثائق مبا فيها السرية ايا كانت درجة كتمانها وغري ذلو مما ترى
ضرورة االطالع عليه  ،طبقا الحكام املادة ( اخلامسة  /تاسعا –  ) 3من قانون اهليئة .
املادة ( -:) 69تلتزم يع اجلهات الرمسية وغري الرمسية بتسهيل مهمة دخول حمققي اهليئة مع اجهزتهم
اليت تقتضيها طبيعة عملهم  ،اىل االماكن املطلورت منهم الدخول اليها  ،وتتوفري احلمايتة هلتم  ،وال
جيوز جتريدهم من االجهزة املتعلقة بعملهم طبقا لن املادة ( الثانية عشرة  /اوال ) من قانون اهليئة .
املادة (  -:) 62يراع اختاذ ما يلزم العالم اجلهات الرمسية اليت احالتت االخبتار اىل اهليئتة او التيت
تتابعه معها – شهريا يف االقل  -مبستجدات االجتراءات التحقيقيتة يف التدعوى  ،ويتوجتب اعطتاء
نسصة متن الكتب املهمة الصادرة يف الدعوى اىل تلو اجلهات .
املادة (  -:) 63ال جيوز تزويد أي شص او جهة خارج اهليئة مهما عال شأنها باملعلومات التحقيقية او
بنسصة من االوراق التحقيقية اال باالستناد اىل قرار قضائي طبقا لن املادة (  ) 05من قانون اصول
احملاكمات اجلزائية النافذ بالنسبة للقضايا اجلزائية او ب امر من املدير العام باذن من رئيس من اهليئة
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بالنسبة للقضايا االخبارية واملعلومات  ،والالفه يتحمل مدير املكتب واحملقق املصت
املسؤولية االنضباطية واجلزائية .

واملوظ املعين

الفصل الثاني عشر
احلفاظ على سرية هويات املخربيني السريني

املاادة (  -:) 64اوال -يكون سجل ( املصربين السريني ) يف مكتب التحقيقات بعهتدة متديره ويف حالتة
غيابه او عدم وجوده يف املكتب الي سبب فيكون بعهدة من حيل حمله يف حالة غيابه .
ثانيا -يتوىل مدير املكتب او من حيل حمله استقبال املصرب السري وتدوين امسه الرباعي واللقب وعنوانه
وحمل اقامته وعمله وعالقته باملتهم ورقم هاتفه ان وجد  ،وتستنسخ هويته وحتفظ لديه  ،ويدون
كل ذلو يف السجل ويف احلاسبة .
ثالثا -حييل مدير املكتب او من حيل حمله املصرب السري اىل احد احملققني لتدوين اقوال عل ان ال يعط
للمحقق سوى رقم املصرب السري من سجل املصربين السريني  ،ومل دير املكتتب او متن حيتل حملته
تدوين اقوال املصرب السري.
رابعا -يقوم احملقق بتدوين اقوال املصرب السري استنادا عل رقمته يف ستجل املصتربين الستريني دون ان
يكون من حقه سؤاله عن امسه او اية معلومات تكش عن شصصيته  ،ويبلتغ متدير املكتتب
املصرب – بذلو  -لضمان عدم التصريح باية معلومات عن شصصيته لغري مدير املكتب .
خامسا  -حتفظ افادة املصرب السري يف بوكس فايل خاص بذلو وفقا لتسلسها يف سجل املصربين السريني
بعد حفظها كصورة ( سكنر ) يف حاسبة املكتب  ،ويودع سجل املصربين الستريني والبتوكس
فايل اخلاص بافاداتهم لدى مدير املكتب وال جي وز االطالع عل الستجل والبتوكس فايتل اال
للقضاء ولرئيس اهليئة او املدير العام .
سادسا -يتحمل مدير املكتب ومن حيل حمله ( كمدير للمكتب ) مسؤولية فضح اسم املصترب الستري او
هويته اذا مل يثبت بطريق اخر مسؤولية غريهما عن ذلو .
سابعا -خيص مكان لتدوين اقوال املصربي ن السريني لضمان منع التعرف عل هوياتهم وللحفاظ عل
سالمة املعلومات وسريتها.
الفصل الثالث عشر
متابعة احوال املوقوفني

املادة ( -:)65تشكل بامر من املدير العام (جلنة مركزية) ملتابعة احوال املوقوفني عل ذمة حمققي اهليئة
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املادة (  -:) 66تشكل يف كل مكتب حتقيقات ب امر من مدير التحقيقات ( جلنة فرعية ) ملتابعة احوال
املوقوفني عل ذمة حمققي املكتب .
املادة (  -:) 67تتوىل اللجان الفرعية اعداد موق  -قبل اخلامس من الشهر -من خالل سؤال يتع
حمققي املكتب عن عدد وامساء املوقوفني لديهم واملرحلة اليت وصل اليها التحقيتق ونواقصته واستبارت
التأخري فيه  ،واجراءات احملقق ملعاجلتها .
املادة (  -:) 68تنظم اللجنة الفرعية بعد اكمال املوقت املنصتوص عليته يف املتادة (  ) 65متن هتذه
التعليمات زيارة شهرية اىل اماكن احتجاز موقفي املكتب ملراقبة نظافتها ووجود حد ادن من املساحة
االرضية واالضاءة الطبيعية واالصطناعية واسبارت التدفئة والتربيد والتهوية  ،ووجود مرافق مناسبة
لالستحمام تتناسب درجات احلراة فيها مع املناخ .
املادة (  -:) 61عل اللجان الفرعية لقاء جبميتع موقتويف املكتتب واطالعهتم علت ستري التحقيتق يف
قضاياهم واسبارت التأخري فيها واملعاجلات اليت ستتصذ بِشأ نها  .وسؤاهلم عن تعامل ادارة املوقت او
السجن معهم وتوفري التغذية املناسبة واملياة الصاحلة للشررت وفيما اذا يستمح هلتم للصتروج يف اهلتواء
الطلق مبا ال يقل عن ساعة يوميا  ،واالتصال بعوائلهم  ،وشتراء وقتراءة الكتتب واجملتالت والصتح
وفيما اذا يتوفر تلفاز او مذياع  .وال تحري عن توفر اخلتدمات الطبيتة للموقتوفني والفحت الصتحي
الدوري هلم  ،واجراءات ادارة السجن او املوق بشأن فصل املوقوفني املصابني بامراض جسدية معدية او
امراض نفسية وعقلية مبا ينسجم مع امر سلطة االئتالف املؤقتة املنحلة رقم (  ) 2لسنة . 2113
املادة (  -:) 71تنظم ا للجان الفرعية تقارير مفصلة عن زيارتها الشتهرية اىل املوقتوفني  ،ترفعته متع
املوق املنصوص عليه يف املتادة (  ) 65متن هتذه التعليمتات  ،اىل اللجنتة املركزيتة قبتل اخلتامس
والعشرين من الشهر  ،لتوحيدها وعرضها عل رئيس اهليئة قبل نهاية الشهر .
املاادة (  -:) 79عل اللجان ا للقاء باملوقوفني بصورة منفتردة وستؤاهلم عتن متدى تعرضتهم لعقوبتات
جسدية او نفسية او تعرضهم لالبتزاز او االهانة  ،ويف حالة وجتود أي شتكوى ترفتع اللجنتة الفرعيتة
تقريرا سريا فوريا اىل اللجنة املركزية خالل (  ) 21ساعة .
املادة (  -:) 72تضع اللجنة املركزية منوذج جدول مو حد ملتابعة احوال املوقوفني  ،وتضع منوذج استبيان
مناسب تتوىل اللجان الفرعية تنفيذه عل موقويف اهليئة  ،وايداعته اىل قستم االحصتاء  ،لتحليلته
وعرض نتائجه  -يف معرض تقرير اللجنة املركزية عن احوال موقويف اهليئتة الشتهري  -علت رئتيس
اهليئة واملدير العام .
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املادة (  -:) 73للجنة املركزية القيام مبتابعات وزيارات ميدانية اىل اماكن االحتجاز والتوقي للتحقق
من حسن قيام اللجان الفرعية مبهامها .
الفصل الرابع عشر
تعارض املصاحل

املادة (-:)74الجيوز للمحقق تولي التحقيق يف الدعوى اواالستمرار بالتحقيق فيها يف االحوال االتية -:
اوال -اذا كان زوجا او صهرا او قريبا الحد االطراف فيها حت الدرجة الرابعة .
ثانيا -اذا كان له او لزوجه او الحد اوالده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد اطراف الدعوى او مع
زوجه او احد اوالده او احد ابويه .
ثالثا -اذا كان له او لزوجه او الحد اصوله او الزواجهم او لفرو عه او ازواجهم او ملن يكون هتو وكيتل
عنهم او وصيا او قيما عليه مصلحة يف الدعوى .
رابعا -اذا كان وكيال الحد اخلصوم او وصيا عليه او قيما او وراثا ظاهرا له او كانت له صلة زوجية او
قرابة او مصاهرة بوكيل احد اخلصوم او الوصي او القتيم عليته او باحتد اعضتاء جملتس ادارة
ا لشركة اليت هو طرف يف الدعوى او احد مديريها .
خامسا  -اذا كان احد الطرفني مستصدما عنده او كان قد اعتاد مؤاكلة احد الطترفني او مستاكنته او
كان قد تلق منه هدية قبل حتريو الشكوى او بعدها .
سادسا -اذا كان بينه وبني احد الطرفني عداوة او صداقة .
املادة (  -:)75اذ ا قامت يف احملقق احد االسبارت املنصوص عليها يف املادة (  ) 51من هذه التعليمات
وجب به اشعار مدير مكتبه اليداع الدعوى اىل حمقق اخر .
املادة (  -:) 76الجيوز للمحقق قبول اهلدية  -مهما كانت قيمتها – مباشرة او بطريقة غتري مباشترة
من احد االطراف يف الدعوى اجلاري الت حقيق فيها او احد اقاربهم حت الدرجة الرابعة .
الفصل اخلامس عشر
احكام ختامية

املادة (  -:) 77تنشر هذه التعليمات يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) وتعد نافذة من تاريخ نفاذ
قانون اهليئة يف . 2122 / 6 / 31
د.امحد انور حممد
رئيس اهليئة
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