
  ق�
د ت��� ال�ع
	 ال��ائ�ة

	 م� ال���ى عل�ه .1� ش

  أذن م� جهة مع��ة  .2

  )ل' م� جهة مع��ة  .3

 	
�  ت
*( ت��� ال�ع
	 ال��ائ�ة على ش
�ي عل�ه او م�� �ق�م مقامه قان�نا، الى الل�ات ال����  •�هي بالغ م� ال�

ال�056ة، �ع#, بها ع� ارادته ال0,+-ة في ت-,+* ال(ع�� ال�)ائ�ة الث#ات 

 ال�:ول�ة ال�)ائ�ة وت�ق�ع العق�8ة على ال���� م�ه.

أ ج)ائ�ة م���عة م� ال�,ائ@ وق�( ت-,+�ها ?���� م� /٣ح(د ال��,ع في م/  •

�ى عل�ه او م� �ق�م مقامه قان�نا و8ال5الي أE اج,اء م� إج,اءات ال(ع�� �ال�

  او م#اش,تها ال ���� ان ی5@ ب(ون تق(�@ هGه ال���� 

على ش��� ه� ان ت-,+* ال(ع�� في ?عNها ف�ه إساءة س#K تق��( ت-,+*   •

لالخ,+� او فNح لعالقات Qان ��K ان تPل م�5رة، او ان ال�,+�ة ال ته@ 

�ي عل�ه ع�ها� ال���5ع او انها تافهة و+��ز ان ی5قاضى ال�


	(ج�ائ, ال�+ �ال��ائ, ال/ي ی/
*( ت����ها على ش

  ال345ي)
 ا لقان�ن األح�ال ال��06ةزنا ال)وج�ة او تع(د ال)وجات خالف �

القGف او الK او اف�اء االس,ار او ال5ه(ی( او االیGاء اذا ل@ ت�X ال�,+�ة ق(  �

  وقع\ على م�لف ?6(مة عامة اث�اء ق�امه ب�اج#ه او ?##ه

ال,قة او االغ05اب او خ�انة األمانة او االح�5ال او ح�ازة األش�اء ال�5-0لة  �

�ي عل�ه زوجا�لل�اني او اح( اص�له او ف,وعه ول@ ت�X هGه  م�ها اذا Qان ال�

  األش�اء م-��زا عل�ها قNائ�ا او إدار+ا او مbقلة ?-a ل�6` اخ,



اتالف األم�ال او ت6,+#ها ع(ا أم�ال ال(ولة اذا Qان\ ال�,+�ة غ�, مق5,نة  �

  ?P,ف م�(د

ان5هاك ح,مة ال�ل* او ال(خ�ل او ال�,ور في ارض م)روعة او مه�أ لل)رع او  �

 �ها م-�0ل او ت,ك ال-��انات ت(خل ف�هاارض ف

رمي األح�ار او األش�اء األخ,� على وسائf نقل او ب��ت او م#ان او ?ات��  �

 او حPائ,

ال�,ائ@ األخ,� ال5ي ی�` القان�ن على ع(م ت-,+�ها اال ب�اء على ش��� م�   �

  ال�N5,ر م�ها

�   	
�  م�� تق�م ال5
�ي عل�ه او م� �ق�م مقامه قان�نا(م/  ��  أ ج)ائ�ة)/٣تق(م ال���� م� ال�
�ي عل�ه@ ف��في ان تق(م ال���� م� اح(ه@(م/  �� أ ج)ائ�ة)/٤اذا تع(د ال�

�  	
� ض� م� تق�م ال5
  تق(م ال���� ض( ال�5ه@  �

اذا تع(د ال�5ه��ن وQان\ ال���� مق(مة ض( اح(ه@ ف5ع( مق(مة ض( ال�5ه���   �

  االخ,+� 

�اء: في ج,+�ة ال)نا ال ت-,ك ال(ع�� ض( ال�,+* ما ل@ تق(م ال���� اال �b5س

ب ج)ائ�ة) فاذا اخ5ار ال)وج ال��ت /٤ض( ال)وج ال�اني او ال)وجة ال)ان�ة(م/

س5,ا للف�N-ة ورعا�ة ل�0ل-ة العائلة اس5فاد ال�,+* ت#عا لل)وجة، فال تق#ل 

�ي عل�ه ش��اه ض( ش��� ال)وج ض( ال�,+* وح(ه، اما اذا ق(م ال)وج ال��

 Eه ال-الة ت-,ك ال(ع�� ض(ه وض( ال�,+* ?ال)نا واGاني، في ه�ال)وج ال

  ماه@ ت#عي ان وج( 

�   	
� ال��ة ال���دة ل/ق�9, ال5
) اشه, ت#(أ م� ٣ج)ائ�ة خالل( ٣اوجK ال��,ع تق(�@ ال���� في ج,ائ@ م/  �

�ي عل�ه ?ال�,+�ة او زوال العGر القه,E الEG حال دون تق(�@ �ی�م عل@ ال�

  ال���� 



ال-��ة م� هGه ال�(ة ه� ت-ق�a االس5ق,ار القان�ني ب5-(ی( ال�(ة ال5ي �ق�م   �

ال ت-,ك وهي م(ة Qاف�ة ل�ف0ح خاللها ال�* ف��ا اذا Qان\ ال���� ت-,ك او 

�ي عل�ه ع� رغ#5ه في تق(�@ ال���� فاذا ل@ �فعل فهGا �ع�ي ع(م رغ#5ه �ال�

#ة له ?-�m ال �او انه حل ال��ض�ع مع ال�5ه@ او انها قل�لة األه��ة ?ال

  ت�5جK تق(�@ ش��� 

�   	
�  ش�ل ال5
  ل@ �-(د ال��,ع ش�ال مع��ا لل���� ف���ز ان ت�Xن شف�+ة او 5Qاب�ة   �

تق(�@ ال���� ال�ف�+ة ی��N5 ال(ع�� ?ال-a ال�)ائي فقf وه� nلK ات6اذ   �

  اإلج,اءات ال�)ائ�ة ض( م,تKX ال�,+�ة وف,ض العق�8ة عل�ه

ت��N5 ال���� ال5-,+,+ة ال(ع�� ?ال-a ال�)ائي وال�(ني مال@ �0,ح   �

  ?6الف ذل* ال��X5ي

 	
�  انق<اء ال�+ في تق�9, ال5
اشه,)  ٣مNي ال�(ة : فاذا انقN\ ال�(ة ال�-(دة ل5ق(�@ ال���� (وهي -١

�ي عل�ه ش��اه خاللها، فان ال���� ال تق#ل م�ه ?ع( مNي �دون ان �ق(م ال�

  هGه ال�(ة

�ي عل�ه-٢�  :وفاة ال�

�ي عل�ه وال �ی�5قل الى ورث5ه، ال-a ب5ق(�@ ال���� حa ش06ي ی5علa ?ال�

�ي عل�ه ق#ل تق(�@ ال���� فان ال-a ب5ق(�@ ال���� �قf وال �فاذا ت�في ال�

  د)/٩، ٦ی�5قل الى ورث5ه حقه في تق(��ها(م/

�ي عل�ه ?ع( تق(�@ ال���� فال ���ن لل�فاة اث, في س�,  اما�اذا ت�في ال�

�ي عل�ه رغ#5ه في تق(�@ ال���� ق#ل وف� ٧اته(م/ال(ع�� nال�ا اvه, ال�

�اء ج,+�ة ال)نا ح�m ت�قNي دع�� ال)نا و+قf ال-a ال�(ني b5ج)ائ�ة) ?اس

عق�8ات  ٣٧٩ب�فاة ال)وج ال�اكي ح5ى وان Qان ق( ق(م ال���� ق#ل وفاته (م/

  ع,اقي)

  



توقف تحريك الدعوى الجزائية على اذن
 

هو تصريح هيئة رسمية باتخاذ اإلجراءات الجزائية تعريف االذن  �
منتم اليهاضد شخص 

  

هو حماية الموظفين التابعين لهذه الهيئة واحاطتهم علة االذن   �
بحصانة خاصة تمكنهم من القيام بمهام وظائفهم في هدوء وطمأنينة من 
الدعاوى الكيدية، فهي حصانة مقررة العتبارات تتصل بالصالح العام، 
وليس من اجل مصلحة شخصية لمن يستفيد منه، وال يجوز الرجوع في 

.الذن ألنه نهائي، وهناك من يرى إمكانية الرجوع عنها
  

حاالت االذن:  �
  

الجرائم المرتكبة من القضاة:-١
  

بالنظر ألهمية وخطورة الوظيفة التي يؤديها القضاة ، فقد افرد المشرع لهم 
احكاما خاصة تمنع تعرضهم للمضايقات والدعاوى الكيدية او التافهة للتنكيل 

) من قانون التنظيم ٦٤بهم، وقد نص المشرع على هذه االحكام في المادة(
قاضي او اتخاذ ، بقولها(ال يجوز توقيف ال١٩٧٩لسنة  ١٦٠القضائي رقم 

االجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، اال بعد 
  استحصال اذن من وزير العدل(رئيس مجلس القضاء األعلى). 

جرائم قوى االمن الداخلي-٢
 

فال يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد منتسبي الشرطة ، اال بعد استحصال 
من قانون اصول  ١١١، حيث نصت م/يخولهاالذن من وزير الداخلية او من 

على (باستثناء  ٢٠٠٨لسنة  ١٧المحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم 
طلبات محاكم قوى االمن الداخلي، ال يجوز تبليغ رجل الشرطة او تكليفه 
بالحضور او القاء القبض عليه اال بناء على موافقة الوزير او من يخوله اذا 

  تكب اثناء اداء واجبه).كان الفعل قد ار

  

الجرائم المرتكبة خارج العراق -٣
  

استثناء من مبدأ إقليمية القانون الجنائي، فقد نص المشرع على سريان 
القانون العراقي على الجرائم الواقعة خارج العراق بموجب االختصاص 
العيني والشخصي والشامل، اال انه قيد حق االدعاء العام بتحريك الدعوى 

ئية بالحصول على اذن من رئيس مجلس القضاء األعلى، فنصت الجزا
تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج  ب على انه(اليجوز/٣م/

  الجمهورية العراقية اال بأذن من رئيس مجلس القضاء االعلى).

  

  

  

  



جريمة إهانة دولة اجنبية او منظمة دولية او إهانة -٤
الوطني رئيسها او علمها او شعارها

  

عقوبات عراقي ٢٢٧نص المشرع على هذه الجرائم في م/
بقولها(يعاقب.....كل من اهان بإحدى طرق العالنية دولة اجنبية او منظمة 
دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها 

عراق، او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه ال يخالف قوانين ال
وال تقام الدعوى عن هذه الجرائم اال بناء على اذن تحريري من رئيس 

  األعلىمجلس القضاء 

من قانون االستثمار الصناعي للقطاعيين  ٣٠المادة/-٥
على انه( ال تتخذ  ١٩٨٢لسنة  ١١٥المختلط والخاص رقم 

هذا القانون اال بموافقة المجلس) الحكامالتعقيبات القانونية وفقا 
  

  

تحريك الدعوى الجزائية على طلب توقف
 

هو اجراء اداري يفصح عن إرادة سلطة عامة في رفع تعريف الطلب:  �
القيد عن حرية االدعاء العام في إقامة الدعوى الجزائية عن جريمة 

  ارتكبت اخالال بقانون تعمل هذه السلطة على تنفيذه.

او مساسها ترجع الى طبيعة جرائم الطلب الخاصة التصالها علة الطلب:  �
ببعض الجهات الرسمية او مصالحها التي قرر المشرع لها حماية 
خاصة، لذا ترك المشرع تقدير المالئمة بين تحريك الدعوى من عدمه 

  الى جهة رسمية اقدر من االدعاء العام على وزن هذه االعتبارات.

شكل الطلب:  �
  

  يكون خطيا أي كتابيا دون اشتراط صيغة معينة له  �

  يحمل توقيع الموظف المخول بتقديمه  �

  يكون الطلب مؤرخا  �

  بيان واضح بشأن الواقعة التي تقوم بها الجريمة �

  ال يشترط بيان اسم المتهم او تكييف قانوني للواقعة  �

  تقديمة خالل فترة زمنية معينة من تاريخ ارتكاب الجريمة اليشترط  �

  

  

الفرق بين الطلب والشكوى: �
 

بينما الشكوى تكون شفوية وتحريريةالطلب يكون كتابيا   �
  

الطلب يصدر من جهة رسمية بينما الشكوى تصدر من المجني عليه(فرد)  �
  

الشكوى تخضع للتقادم بينما الطلب يبقى قائما  �
  



سحب الطلب او التنازل عنه بينما الشكوى يجوز التنازل عنها  اليجوز  �
في أي مرحلة من مراحل الدعوى

  

  

  

  

  

  

واالذن:الفرق بين الطلب   �
  

الطلب يصدر من جهة تكون اما مجنيا عليها في تلك الجريمة او ان   �
الجريمة وقعت على مصلحة هي امينة عليها بعكس االذن الذي يصدر 

من جهة ال تكون كذلك
  

في الطلب ال يجوز اتخاذ أي اجراء قبل صدور الطلب بينما يجوز في   �
حاالت االذن لجهة التحقيق ان تتخذ بعض اإلجراءات التي تهدف 
المحافظة على ادلة الجريمة دون اتخاذ أي اجراء يمس المتهم قبل صدور 

االذن
  

ال يشترط في الطلب بيان اسم المتهم بارتكاب بالجريمة او تحديدا   �
يته بينما في االذن يكون بيان اسم المتهم فيه شرطا لصحتهلشخص

  

  

 حاالت الطلب: �

التي تنص على  ١٩٨٤لسنة  ٢٣رقم الكماركمن قانون  ٢٤١المادة/ -1
اال بناء على طلب خطي  الكمركية( ال تقام الدعوى في الجرائم  انه

  من المدير العام او احد معاونيه)

التي تنص على  ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦من قانون المطبوعات رقم  ٣١المادة/ -٢
انه(يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة هذا القانون بطلب 

من الوزير(وزير الثقافة واالعالم) وموافقة رئيس مجلس القضاء األعلى)
  

التي  ١٩٧٤لسنة  ٤٨من قانون الطيران المدني رقم ٢/ف ٢٠٢المادة/ -٣
علقة بالحق العام في جميع األحوال بناء تنص على انه(تحرك الدعوى المت

)على طلب من سلطة الطيران المدني
  

 


