
جرمية مواقعة انثى او اللواط بذكر او انثى يف حالة توفر الرضا

:النص القانوني-
٣٩٤املادة -
.اركان اجلرمية -

.فعل اللواط او الوقاع-١ .فعل اللواط او الوقاع-١
.كاملة نة ان يرتكب فعل الوقائع في غير حالة الزواج مع المجني عليها او يرتكب فعل اللواط مع مجني عليها او عليه يقل عمرها عن الثامنة عشرة س-٢
.توفر رضا المجني عليها او عليه -٣
. القصد الجنائي -٤

  
.العقوبة               



. جرمية مواقعه انثى بإغوائها بوعد الزواج ثم رفض الزواج بها 

:النص القانوني •

٣٩٥املادة   •

..  اركان اجلرمية  •

مواقعة انثى تحت تٔاثير الوعد بالزواج مواقعة انثى تحت تٔاثير الوعد بالزواج  ..مواقعة انثى تحت تٔاثير الوعد بالزواج مواقعة انثى تحت تٔاثير الوعد بالزواج --

..ان تكون  المجني عليها قد اتمت الثامنة عشرة سنة كاملة من عمرها ان تكون  المجني عليها قد اتمت الثامنة عشرة سنة كاملة من عمرها --

.  .  ان يرفض الجاني تنفيذ وعده والتزوج بها ان يرفض الجاني تنفيذ وعده والتزوج بها --

القصد الجنائيالقصد الجنائي--

 العقوبة



جرائم هتك العرضجرائم هتك العرض

جرائم االعتداء على العرض بالقوة والتهديد او احليلة او ––اوالاوال
.بالوجوه املعدمة للرضا 

  ٣٩٦املادة . النص القانوني   ٣٩٦املادة . النص القانوني 
 اركان اجلرمية .
.القيام بفعل مادي يعتبر هتك عرض -١

.كون القيام بهذا الفعل كان مصحوبا بقوة او تهديد او حيلة او بٔاي وجه من اوجه عدم الرضا -٢

. القصد الجنائي -٣

العقاب



جرائم االعتداء على العرض بدون قوة او تهديد او حيلة- ثانيا

 ٣٩٧املادة . النص القانوني

اركان اجلرميةاركان اجلرمية
.ارتكاب فعل بعد اعتداء على العرض -١

.ان يكون ارتكاب هذا الفعل بدون قوة او تهديد او حيلة -٢

.  كون المجني عليها او عليه لم يتما الثامنة عشرة سنه من العمر -٣

.القصد الجنائي -٤

 العقاب



الدعوى الجنائیة الخاصة بجرائم االغتصاب الدعوى الجنائیة الخاصة بجرائم االغتصاب 
واللواط وھتك العرضواللواط وھتك العرض

ایقاف الدعوى ایقاف الدعوى - - ١١

استئناف الدعوىاستئناف الدعوى- - ٢٢



الجرائم الواقعة على االشخاص الجرائم الواقعة على االشخاص 
جریمة القتل العمدجریمة القتل العمد

 عقوبات عقوبات ٤٠٥٤٠٥المادة المادة / / النص القانوني النص القانوني
 تعریف فعل القتل تعریف فعل القتل
 اركان جریمة القتل العمد اركان جریمة القتل العمد
الركن المادي الركن المادي --١١ الركن المادي الركن المادي --١١
 عناصر الركن المادي عناصر الركن المادي
 االعتداء الممیت االعتداء الممیت
 الوفاة الوفاة ((النتیجة النتیجة  (  (
 نظریة السبب االقوى ، نظریة السبب المالئم ، نظریة السبب االقوى ، نظریة السبب المالئم ، ( ( العالقة السببیة العالقة السببیة

))نظریة تعادل االسباب نظریة تعادل االسباب 



انسان على قید الحیاة انسان على قید الحیاة ( ( محل الجریمة محل الجریمة ––الركن الثاني الركن الثاني - - ٢٢((

القصد الجرمي القصد الجرمي ( ( الركن المعنوي الركن المعنوي ––الركن الثالث الركن الثالث - - ٣٣ ( (



جریمة القتل بالترك جریمة القتل بالترك 

 االراء الفقھیة االراء الفقھیة
 الرأي االول الرأي االول
 الرأي الثاني الرأي الثاني
 الرأي الثالث الرأي الثالث  الرأي الثالث الرأي الثالث
 موقف المشرع العراقي موقف المشرع العراقي
 النتیجة الجرمیة النتیجة الجرمیة
الشروع في جریمة القتلالشروع في جریمة القتل



العالقة السببیة العالقة السببیة 

 العالقة السببیة في جریمة القتل العالقة السببیة في جریمة القتل

 نظریة السبب االقوى نظریة السبب االقوى

 نظریة السبب المالئم نظریة السبب المالئم

 نظریة تعادل االسباب نظریة تعادل االسباب

 جریمة قتل جریمة قتل ))موت المجني علیھ موت المجني علیھ ((الفعل                 النتیجة الفعل                 النتیجة

     جریمة قتل جریمة قتل ) ) مألوف مألوف ( ( عامل          طبیعي عامل          طبیعي

))شروع في القتل شروع في القتل ( ( عامل شاذ عامل شاذ                 



العالقة السببیة العالقة السببیة 

اصابتھ في مقتل اصابتھ في مقتل ) ) بب((اطلق رصاصة على اطلق رصاصة على ) ) أأ((- - ١١

))عن جریمة قتلعن جریمة قتل) ) أأ((توفي مباشرة         یسأل توفي مباشرة         یسأل ) ) بب

نقل الى المستشفى          انقلبت سیارة نقل الى المستشفى          انقلبت سیارة )           )           بب((- - ٢٢
االسعاف          مات المجني علیھ         المسؤول ؟االسعاف          مات المجني علیھ         المسؤول ؟االسعاف          مات المجني علیھ         المسؤول ؟االسعاف          مات المجني علیھ         المسؤول ؟


