
 

 

 المشروعية رقابة                     األعلى ءالقضا مجلس

       العام االدعاء رئاسة  

   

 

 9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة      

دعاااااوه ال يااااة/ العامة/ددضاااامت الاااادعاوه الداااا  
عقوبد اااا اإلعااادام والاااوارد/ إلاااى رئاساااة االدعااااء 

( مات قاانوت /أوال"10العام اسدنادا" إلحكام الماد/)
 االدعاء العام

 

 العدد  

 اليوجد 9102الدعاوى المدور/ مت سنة 

 9221   9102 الدعاوى الوارد/ خالل سنة

 9221 المجموع

 9221 الدعاوه المحسومة 

 اليوجد    9191المدور/ على سنة الدعاوى 

 

دعاوه هية/ الجنايات/الد  ددضمت الادعاوه الدا  
ت مااادى الحياااا/  عقوبد اااا الساااجت الملباااد والساااج

والوارد/ إلى رئاسة االدعاء العام اسدنادا" إلحكام 

 /أوال"( مت قانوت االدعاء العام10الماد/)

 

 العدد  

 اليوجد 9102الدعاوى المدور/ مت سنة 

 09721 9102 الدعاوى الوارد/ خالل سنة

 09721 المحسومة  ىالدعاو

 اليوجد    9191المدور/ على سنة الدعاوى 

                                     

                                             



 

                                        

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

       العام االدعاء رئاسة  

   

 

 9102نـة لسإعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة      

 

اإلحداث/ددضااامت قضاااايا المد مااايت اإلحاااداث دعااااوه هياااة/ 
الاااااوارد/ إلاااااى رئاساااااة االدعااااااء العاااااام اسااااادنادا" إلحكاااااام 

 1/ثانيا"( مت قانوت االدعاء العام 01الماد/)

 العدد

 اليوجد 9102الدعاوى المدور/ مت سنة 

 9770 9102 سنةالدعاوى الوارد/ خالل 

 9770 المجموع

 9770 مة الدعاوه المحسو

 اليوجد   9191المدور/ على سنة الدعاوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

       العام االدعاء رئاسة  

   

 

 9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة      

 

/ الطعاات لمصالحة القانوت/ددضاامت القضاايا الداا  دعااوه هياة
حكاام أو قاارار صااادر ماات  أهيحصاال هي ااا خاارن للقااانوت هاا  

محكمااة عاادا محاااكم الجأائيااة أو ماات قاارار صااادر عاات ماادير 
دائر/ رعاية القاصاريت أو مادير رعاياة القاصاريت أو المن ا  

من ماا  أهالعدل مت شانه اإلضرار بمصلحة الدولة أو أموال 
 النظام العام  أو مخال ة

 

 العدد  

 اليوجد   9102مـت سنـة  المدور

   9102الدعاوى الوارد/ خالل سنة 

 الدعاوى الد  دم قبول الطعت هي ا

 الدعاوه الد  دم رد الطعت هي ا

992 

22 

027 

 922 المجموع

 992 المحسوم

 اليوجد 9191المدور على سنة 

 

 

 

               

 
 

 



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

       العام االدعاء رئاسة  

   

 9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة          

 

 

 

 العدد شعبـة االسدـرداد                     

اددد اتينتوا معاتمكدددمتوا كمعل أتدددم عا ددداص عا   ددد  عدددنن اتدددمعل عات ومتددد ل متددد 
 عان ماوا   مج عا معق :_

معا وا يم عا اص عوونم معمس ل توف ل عسيمنعهم عاى  9102عنن عاتاف  تان  اسا  
 عانمل عايي يم عا اص عوونم فون 

 عاتيا ي تا عااتمعل عايي يم عاي توم عانم مام ومن إت  م ا ا اص عوونم

917   

 

97 

 

029 

   ا اتينتوا عان ماوا عاتطوماوا إاى عاسوط ل عا ض ئو  عنن توف ل عالسيمنعن عا  
 عا معقو  معاتمسو  إاى مزعمة عا  مجو /عانعئمة عا  اماو  :_

 عنن عاتوف ل عايي يم مفص يسووم عاتينم عان 

 عنن عاتينتوا عا وا يم يسووتنم إاى عاج اب عا معقي 

 عنن عاتوف ل عايي ام ومن فون  جمعب ا امفص عم عا امل

99 

 

9 

0 

22 

 91 عنن طوا ل عإلا ا  معاتس عنة عا ض ئو  عامعمنة تا مزعمة عا  مجو 

عنن عاتينتوا عا وا يم كف عاامث عانم   مج عا معق اساب تتمانم ا د اما عا فدم 
 أم غوق عايم وق

22 

عدددنن عاكيدددب عاتمدددممة عا   ددد  ات ددد تدل متوفددد ل عالسددديمنعن اوتينتدددوا عاتطودددماوا 
 اوسوط ل عا ض ئو  

2012 

 219 تيفمقد  عسيدمنعن  

 2211 عاتجتمع



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

       العام االدعاء رئاسة  

   

 

 ـة المد رقــةشعبـ/  9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة   

 

 العدد إعاد/ محاكمة              

 912 العـدد الكلـ 

 2 طلبـات أعـاد/ المحاكمـة المقبولـة

 921 طلبـات إعـاد/ المحاكمـة الد  دم رهض ـا

 99 طلبات أعـاد/ المحاكمـة/قيـد الددقيقـات

 1 طلبات إعاد/ المحاكمة المنظور/ مت قبل لجات الع و المخدصة

 

 العدد ايا الخاصة بطلب نقل الدعوىالقض

 929 العـدد الكلـ 

 909 طلبـات النقـل المقبولـة

 072 طلبـات النقـل الدـ  دـم رهض ـا

 22 طلبـات النقـل الخاصـة بقضايـا النأاهة/المقبولة

 77 طلبـات النقـل /قيـد الددقيقـات

  

 العدد إحصائية مراسيم الجم ورية

قوائم وأار/ العدل()نيابة االدعاء العام أمام محكمة دحقين المعامالت الوارد/)

 الناصرية()لجات الع و(

02 

 2 المعامالت المنجأ/ 

 01 المعامـالت الغيـر منجـأ/ 

                                                



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس  

       العام دعاءاال رئاسة    

   

 

 9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة      

 

 

 العدد الشعبــة القانونية               

  9102عدد القضايا الخاصة بدحريك الشكوى الجأائية لسنـة 

 عدد القضايا الخاصة بالنأاهة

 القضايا العادية 

170 

271 

210 

القانونياة المواهقة على ادخا  اإلجراءات  القضايا الخاصة باسدحصال

 بالنسبة للجرائم الد  دقع خارج العران:

 العدد الكل 

 عدد القضايا الد  دم حسمت بالمواهقة على ادخا  اإلجراءات

 عدد القضايا قيد المدابعة الد  دم طلب االضبار/ ولم درد

 

19 

72 

9 

 

 القضايا الخاصة ببيات الرأه القانون 

   العدد الكل

 عدد القضايا الد  حسمت

 عد القضايا قيد المدابعة

 

010 

012 

72 

 العدد الكل  للقضايا الخاصة برهع الحصانة

عدد القضاايا الدا  دام حسام ا بم ادحاة مجلاس الناواب لغار  رهاع 
نائااب مااد م  00داام رهااع الحصااانة عاات  الحصااانة ددعلاان بالنأاهااة
 بقضايا هساد مال  وإداره

 قضايا عادية 

92 

29 

 

07 

 292 المجموع



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

       العام االدعاء رئاسة   

   

 

 9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة      

 

 

 العدد شعبــة المدابعــة والدقارير              

دعوت العااموت وناواب عدد دقارير الأيارات الد  قام ب ا الما
 االدعاء العام إلى المواقف والسجوت بشكل دوره 

 دقرير 2290

 الئحة 722 اللوائح الدمييأية المقدمة مت قبل المدعيت العاميت ونواب م

  عاادد الكدااب الخاصااة بـااـ )دقااارير الأيااار/ وداااميت اإلحضااار
 (  وم صـل حـوادث

 كداب 1097

 قضية 92 عدد القضايا الخاصة باإلنابـة 

 01217 المجموع

 

 

 

 

 

 

   

                                         



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس  

       العام االدعاء رئاسة    

   

 

 9102إعمال رئاسة االدعاء العام/اإلحصائيات العامة لسنة      

 

 

 العدد نساتشعبــة حقون اإل              

 727 الطلبات الخاصة بشات اللجات الطبية وادعاءات الدع يب

 0191 الطلبات الخاصة بشات معرهة مصير الم قوديت

 970 مدابعة قضايا وها/ نأيل

 991 إجراءات قانونية 

 2179 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

 

 المشروعية رقابة                  األعلى القضاء مجلس

 العام االدعاء رئاسة  

 

 إحصائيات بإعداد الكتب الصادرة والواردة من والى رئاسة االدعاء العام   

 

عدد الكتب والطلبات واألوراق التحقيقية والطعن الواردة لرئاسة  -1

  1( كتاب وطلبات وأوراق تحقيقية 38484) 9112االدعاء العام لعام 

الصادرة العادية من قبل هذه الرئاسة لعام  عدد الكتب -9

  1( كتاب93211)9112

عدد دعاوي الجنايات للبالغين واإلحداث والواردة إلى هذه الرئاسة لعام  -4

 1( دعوى 91932) 9112

عدد الكتب الواردة والصادرة السرية والسرية الشخصية لرئاسة  -3

 :_  9112االدعاء العام لعام 

 ( كتاب9142الـوارد السـري)

 ( كتاب 999الصادر السري)

 

 

 

 

 

 

                                          

 



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس 

      العام االدعاء رئاسة  

 

 ايةولغ 2/1/2112 مت لل در/ العام االدعاء دوائر إلى المنسبيت العام االدعاء أعضاء الساد/ م ام

11/12/2112  

  :الرصاهة ه  العام المدع  مقـر – 1

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني صل األولفال مكان العمل

  1جنايات الرصــافة هـ

  9هـ                      

913  

353 

918 

342 

111 

511 

121 

918 

218 

1111 

 1131 941 929 921 999 النزاهة / جنايات الرصــافة 

 183 48 31 51 53 الوسطىللمنطقة  المحكمة الكمركية

 98383 4211 2211 8512 8425 تحقيق الرصـــافة

 581 919 131 191 118  جنح النزاهة

 4122 223 1133 291 291 تحقيق النزاهة

 1489 1489 488 419 933 جنح الرصافة

 34528 2132 11198 2152 13119 تحقيق االعظميــةأحوال ووجنح 

 15234 3122 3822 3842 9118 تحقيق الكـــــرادةأحوال وجنح و

 12325 4129 3838 4858 2112 تحقيق بغداد الجديدةأحوال ووجنح 

 94312 5449 5281 3521 2519 تحقيق مدينة الصـدرأحوال ووجنح 

 8332 9551 1181 9144 9128 تحقيق الزهورأحوال ووجنح 

 2582 1385 1544 1255 3111 ق المدائنتحقيوأحوال ووجنح 

 91521 3814 5488 5412 5141 تحقيق الشعبأحوال ووجنح 

 9481 411 218 114 1153 جنح وأحوال وتحقيق ناحية الوحدة

 8882 1141 3124 4155 218 جنح وأحوال وتحقيق النهروان

 1541 158 924 111 / الجنائية العراقية العليا/الهيئـة التحقيقيـة

 128 35 59 32 43 محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية

 11431 9991 9931 9431 4531 محكمـة التحقيـق المركزيـة

 554 912 118 118 51 محكمة اإلحداث المركزية 

 13 31 11 / 19 محكمة العمل

 39 3 / 12 91 محكمة الخدمات المالية



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

      العام االدعاء رئاسة  

 

 2/1/2112 مت لل در/ العام االدعاء دوائر إلى المنسبيت العام االدعاء أعضاء الساد/ م ام

 11/12/2112 غايةول

 

 : الكرخ ه  العام المدع  مقـر_ 2

  

                                                                            

مجمووووووووووووع  الفصل الرابع الفصل الثالث  الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 الحسم

 9122 521 1911 512 431 الكرخ جنايات 

 21282 11412 91112 93132 94251 جنح وأحوال وتحقيق الكرخ

محكمة األحوال الشخصية فوي  اات 

 السالسل

91 98 55 11 115 

 93322 5225 5222 5112 1843 البياعتحقيق جنح وأحوال و

 11389 1232 1134 9222 3124 المحموديةتحقيق و وأحوالجنح 

 1135 1411 9991 9149 591 أبي غريبق تحقينح وأحوال وج

 9389 599 129 191 121  الطارميةتحقيــق ووأحوال جنح 

 539 143 111 142 112 محكمة إحداث بغداد

 811 124 945 911 948 تحقيق إحداث بغداد 

 99219 9913 1212 2252 4281 تحقيق الكاظمية

 4331 233 221 231 1111 جنح وأحوال وتحقيق اللطيفية 

 11221 9212 9491 9855 4129 جنح وأحوال وتحقيق الدورة

 9121 511 199 499 115 جنح وأحوال وتحقيق اليوسفية 

 1399 323 438 944 412 تحقيق الكرخ/النزاهة 

 81 19 11 18 45 جنح الكرخ/النزاهة

 11311 4111 9223 9891 9141 تحقيق الكرخ/اإلرهاب



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

  العام االدعاء رئاسة  

 

 11/12/2112 ةولغاي 2/1/2112 مت لل در/ العام االدعاء دوائر الى المنسبيت العام االدعاء أعضاء الساد/ م ام

  :نينوى ه  العام المدع  قرم -3

 

 

                                                  

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 4191 889 1959 1419 1141  4و9و1هـجنايات نينوى 

 تحقيووووووووووووق وجوووووووووووونح وأحوووووووووووووال الموصوووووووووووول

 ) األيمـــن و األيســر (

19911 2122 11813 1992 42344 

 1529 341 321 495 431 تحقيق وجنح وأحوال الشيخان

 3191 1141 121 1519 1952 تحقيق وأحوال الشمال

 1159 941 338 321 328 تحقيق وأحوال وجنح تلكيف

 2113 441 9591 9221 3419 تحقيق وأحوال وجنح الحمدانية

 1294 1122 1218 1125 9113 تحقيق وأحوال وجنح تلعفر

 1149 218 21 113 13 تحقيق وأحوال وجنح مخمور

 3112 259 221 1133 1412 تحقيق وأحوال وجنح زمار

 9125 448 214 544 331 تحقيق وجنح وأحوال ربيعة 

 418 121 11 113 98 تل عبطةأحوال وجنح وتحقيق 

 4959 814 854 858 248 دار القضاء في حمام العليل

 1922 981 141 489  دار القضاء في بعشيقة

 3139 911 51 1931 9541 روالحض دار القضاء في القيارة

 319 25 143 22 153 جنح وأحوال وتحقيق القوش

 1194 925 193 / 213 تحقيق الموصل/النزاهة

 13142 4442 3112 4135 4148 /إرهابالموصلتحقيق 

 119 33 91 32 1 المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية

 141 432 41 191 191 أحداث نينوى



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

    العام االدعاء رئاسة     

 ولغاية 2/1/2112 مت لل در/ العام االدعاء دوائر إلى المنسبيت العام االدعاء أعضاء الساد/ م ام

11/12/2112  

 : ديالى ه  العام المدع  مقر – 4

                                                       

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول ان العملمك

 1112 495 951 412 912 9هـ 1هـجنايات ديالى 

 94821 9129 2129 11211 4481 تحقيق وأحوال وجنح بعقوبة

 352 114 112 113 115 جنح وأحوال وتحقيق قرة تبة

 9293 552 121 599 1124 جنح وأحوال وتحقيق جلوالء

 1545 999 414 328 329 جنح وأحوال وتحقيق السعدية

 3932 1422 299 1112 894 جنح وأحوال وتحقيق بلدروز

 1358 911 351 322 412 جنح وأحوال وتحقيق أبي صيدا

 4599 959 1951 253 1111 تحقيق الخالصأحوال ووجنح 

 9282 152 212 218 215 جنح وأحوال وتحقيق بني سعد

 1291 1251 1532 1511 1211 أحوال وتحقيق المقداديةجنح و

 351 194 88 113 131 جنح وأحوال وتحقيق مندلي

 1912 981 419 414 411 جنح وأحوال وتحقيق المنصورية

 4814 252 1952 295 829 وتحقيق خانقينوأحوال جنح 

 281 944 981 935 991 جنح وأحوال وتحقيق السالم

 4398 818 891 882 211 ديدة الشطال وتحقيق جوجنح وأح

 4945 312 222 1911 298 جنح وأحوال  وتحقيق هبهب

 1114 923 229 441 912 جنح وأحوال وتحقيق كنعان

 1125 912 435 911 315 تحقيق السد العظيمجنح وأحوال و

 1158 911 925 814 491 الهيئة التحقيقية القضائية لعمليات ديالى

 942 / / 114 143 ائي في المقداديةمكتب التحقيق القض

 1912 984 922 982 448 جنح وأحوال وتحقيق الوجيهية

 181 11 94 51 31 أحداث ديالى



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

 العام االدعاء رئاسة     

 2/1/2112 مت لل در/ العام االدعاء دوائر الى المنسبيت العام االدعاء أعضاء د/السا م ام

 11/12/2112 ولغاية

 : بابل ه  العام المدع  مقر – 5

                                                     

مجموع  الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 الحسم

 1122 418 455 412 912 جنايات بابل 

 33299 14152 11411 8221 11284 لةجنح وأحوال و تحقيق الح

 1141 1352 1821 1211 1521 جنح وأحوال وتحقيق الهاشمية

 5548 1915 1932 1915 1211 جنح وأحوال وتحقيق المحاويل

 5133 852 4111 9111 128 جنح وأحوال وتحقيق القاســـم

 5888 1222 1514 1451 1942 جنح وأحوال وتحقيق الطليعــة

 3219 894 1345 1324 1111 وتحقيق الشومليجنح وأحوال 

 9125 332 332 311 221 جنح وأحوال وتحقيق أبي غرق

 4512 812 292 218 815 جنح وأحوال وتحقيق الســــدة

 3959 1151 1141 229 1122 جنح وأحوال وتحقيق الكفـــــل

 1245 1521 1252 1135 1555 جنح وأحوال وتحقيق اإلسكندرية

 9289 239 811 212 291 ل وتحقيق المســــيبجنح وأحوا

 9142 822 111 551 118 جنح وأحوال وتحقيق المشروع

 2184 951 9521 4128 4152 جنح وأحوال وتحقيق اإلمام    

 9233 521 221 232 895 جنح وأحوال وتحقيق النيل

 19111 4129 4114 9553 4221 جنح وأحوال وتحقيق الحمزة الغربي

 2339 9429 1211 1491 9151 النزاهة الحلة/ حقيقمحكمة ت

 341 115 114 193 28 إحداث بابل

 4 / / / 4 محكمة العمل

 5411 1295 1119 142 1141 تحقيق الحلة/إرهاب



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

 العام االدعاء ئاسةر  

 

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 ولغاية

 : النجف المدعي العام في مقر – 6

 

 

 

 

  

                                                         

 

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 932 010 911 902 021 النجفجنايات 

 93891 1199 9133 1955 1101 جنح وأحوال وتحقيق النجف

 2221 9099 9123 9190 9122 جنح وأحوال وتحقيق الكوفة

 5191 119 0312 239 0099 جنح وأحوال وتحقيق العباسية 

 9992 102 185 181 908 جنح وأحوال وتحقيق الحيدرية

 3128 199 0150 211 0191 جنح وأحوال وتحقيق المناارة

 9228 108 893 115 853 جنح وأحوال وتحقيق المشخاب

جنـح وأحـوال وتحقيـق ناحيـة 

 القادسيـة
391 929 302 991 0919 

 389 91 89 033 059 إحداث النجف

 01 1 / 8 9 محكمـة العمـل



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

 العام االدعاء رئاسة     

 

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 ولغاية

 : المثنى  المدعي العام في مقر – 7

 

 

                                                           

 

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 115 113 134 128 1181 جنايات المثنى

 59 5 14 14 91 جنايات المثنى/النزاهة

 5912 891 1122 1341 1924 جنح وأحوال وتحقيق السماوة

 9211 811 244 115 322 جنح وأحوال وتحقيق الخضر

 9121 582 228 294 589 جنح وأحوال وتحقيق الوركاء 

 9232 238 312 824 121 جنح وأحوال وتحقيق الرميثة

 1113 918 381 331 385 وال وتحقيق الهاللجنح وأح

 194 18 41 99 54 المثنىمحكمة إحداث 

 912 / 12 111 23 تحقيق المثنى/النزاهة

 51 8 15 99 1 جنـح المثنى/النزاهة

 2821 9151 915 1211 9111 االول/السماوةمكتب التحقيق القضائي 

 4112 / 1185 1143 251 مكتب التحقيق القضائي الثاني/السماوة

 9418 894 231 814 239 مكتب التحقيق القضائي في الرميثة

 1 / / / 1 لجنـة التعويضـات

 22 / 92 98 99 المحكمة المختصة بقضايا حقوق اإلنسان



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس   

 العام االدعاء رئاسة    

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 ولغاية

 : ميسات ه  العام المدع  مقر – 8

 

 

 

 

                                                         

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 1412 984 411 451 484 نجنايات ميسا

 11192 9919 9215 9512 9284 تحقيق العمارة جنح وأحوال و

 293 911 921 82 414 تحقيق المجر الكبيرأحوال وجنح و

 218 131 122 911 931 تحقيق العزير أحوال وجنح و

 1184 952 933 912 415 وتحقيق الكحالء  وأحوال جنح

 1343 392 438 412 431 تحقيق قلعة صالحجنح وأحوال 

 1914 138 951 322 495 تحقيق الميمونةأحوال وجنح و

 843 915 121 185 938 وتحقيق علي الغربيوأحوال جنح 

 814 198 932 121 938 وتحقيق السالموأحوال جنح 

 312 118 192 199 119 علي الشرقيجنح وأحوال وتحقيق 

 1484 918 925 554 982 تحقيق المشرحأحوال وجنح و

 925 22 191 13 11 وتحقيق العدلوأحوال جنح 

 238 951 992 991 932 كميت تحقيقجنح وأحوال و

 512 111 115 144 118 جنح النزاهة

 124 43 31 33 12 إحداث ميسان

 3118 1513 1383 145 225 تحقيق ميسان / النزاهة



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

 العام االدعاء رئاسة  

 

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 ولغاية

 : كربالءالمدعي العام في  مقر – 9

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

مجمووووووووووووووووووع  الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول العملمكان 

 الحسم

 1كربالء هـجنايات 

  9هـ                 

155 

118 

195 

115 

195 

22 

21 

119 

381 

399 

 43581 19183 2112 5121 2123 جنح وأحوال وتحقيق كربالء

 512 115 195 112 111 إحداث كربالء

 3195 1112 1111 1994 1943 حسينية التحقيق جنح وأحوال و

 5851 1512 1133 1388 1159 حرتحقيق الجنح وأحوال و

 152 134 185 151 124 عين تمر وجنح وأحوال تحقيق

 1124 9151 1128 1941 1813 وجنح وأحوال الهندية تحقيق

 4198 322 245 195 1121 تحقيق وجنح وأحوال الجدول الغربي



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

     العام االدعاء رئاسة  

 

 ولغاية 2/1/2112 مت لل در/ العام االدعاء دوائر إلى المنسبيت العام االدعاء أعضاء الساد/ م ام

11/12/2112 

 :الديوانيةي المدعي العام ف مقر -10

                                                                                

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 1الديوانية هـجنايات 

  9هـ                     

119 

82 

111 

111 

145 

81 

81 

81 

443 

432 

 12982 3911 5121 3281 3528 تحقيق الديوانية أحوال و

 319 85 148 21 118 أحداث الديوانية 

 9221 892 112 231 242 تحقيق غمــاسجنح وأحوال و

 3811 1532 1531 1192 581 تحقيق الشاميةجنح وأحوال و

 2852 1891 1214 1259 9181 تحقيق الحمزةجنح وأحوال و

 4355 132 252 121 1111 تحقيق عفــــكجنح وأحوال و

 9134 311 191 511 551 تحقيق المهناويةجنح وأحوال و

 1124 494 121 432 459 تحقيق الشنافيـةأحوال وجنح و

 9315 591 212 541 151 تحقيق الدغارةجنح وأحوال و

 9998 412 511 312 248 تحقيق البديرجنح وأحوال و

 1123 121 321 544 323 جنح وأحوال وتحقيق سومر 

 1281 492 321 321 341                                                                                                                                   جنح وأحوال وتحقيق السنية                                              

 3128 1132 1424 1952 391 4مكتب التحقيق القضائي في الديوانية/

 3122 1131 891 241 811 9و1مكتب التحقيق القضائي 

 1354 419 492 428 393 محكمة الجنح األولى

 1341 458 453 432 412 محكمة الجنح الثانية

 1112 911 122 459 429 محكمة الجنح الثالثة



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس  

      العام االدعاء رئاسة  

 

 

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

  15/19/9112 ولغاية

 المدعي العام في كركوك :  مقر – 11

  

 

                                                     

 

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 1هـجنايات كركوك 

 9هـ                   

191 

182 

138 

932 

158 

142 

119 

22 

582 

138 

 29292 2220 2112 1511 2324 تحقيق كركــوكجنح وأحوال و

 218 913 114 951 141 تحقيق الحويجةجنح وأحوال و

 314 191 111 111 191  تحقيق الــــزابجنح وأحوال و

 4291 132 1389 251 1132 تحقيق داقـــوقجنح وأحوال و

 1314 111 984 948 249  تحقيق التون كوبريجنح وأحوال و

 4258 1523 1119 181 381 جنح وأحوال وتحقيق ليالن

 311 11 112 25 912 جنح وأحوال وتحقيق الرياض

 895 14 921 458 118 جنح وأحوال وتحقيق شوان  

 424 112 24 29 111 جنح وأحوال وتحقيق العباسي

 1295 395 539 311 929 جنح وأحوال وتحقيق الدبس

 5911 1324 1212 1421 522 جنح وأحوال وتحقيق تازة

 415 141 25 21 44 إحداث كركوك



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

   العام االدعاء رئاسة  

    

 للفترة العام االدعاء دوائر إلى للعمل المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 ولغاية 9/1/9112 من

 :  المدعي العام في اي قار مقر – 19

                                              

 مجموع الحسم  الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 1/ هـجنايات اي قـــار

 9هـ                        

923 

929 

413 

29 

144 

24 

184 

22 

253 

513 

 92233 3119 1213 11811 1998 الناصرية وأحوال تحقيق وجنح

 11512 1418 9882 4292 4591 سوق الشيوخ وأحوالتحقيق وجنح 

 4231 219 222 1151 1121 الرفــاعي وأحوالتحقيق وجنح 

 4191 531 1143 813 239 قلعة سكر وأحوالتحقيق وجنح 

 9939 319 589 559 121 الفجــــــر وأحوالتحقيق وجنح 

 815 918 121 992 941 الجبايـش وأحوالتحقيق وجنح 

 2912 1891 1531 1213 9148 الشطـرة وأحوال تحقيق وجنح

 213 151 129 124 938 اإلصالح وأحوالتحقيق وجنح  

 9312 323 553 329 232 البطحاء وأحوالتحقيق وجنح 

 9125 559 153 124 221 النصـــــر وأحوالوجنح تحقيق 

 4111 115 821 228 292 الغــراف وأحوالتحقيق وجنح 

 112 151 94 914 995 تحقيق وجنح وأحوال الفهود

 324 21 111 143 139 إحداث اي قار

 14119 5491 3351 311 4321 /الناصريةمكتب التحقيق القضائي 

 449 28 / 111 198 يشالجبا مكتب التحقيق القضائي/

 319 113 31 192 112 الفهود/مكتب التحقيق القضائي 

 9121 592 514 311 115 مكتب التحقيق القضائي /سوق الشيوخ

 1211 191 983 532 351 مكتب التحقيق القضائي/الشطرة

 421 115 114 191 32 مكتب التحقيق القضائي/اإلصالح 



 

 المشروعية رقابة             األعلى القضاء مجلس  

    العام االدعاء رئاسة  

 صرةالمدعي العام في الب مقر – 13

 مجموع الحسم ابعالفصل الر الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل  

 1جنايات البصرة هـ

 9هـ                     

152 

145 

141 

983 

23 

911 

25 

911 

351 

851 

 28 93 94 93 2 جنايات البصرة/النزاهة

 914 58 54 11 31 جنايات القرنة

 852 991 919 192 931 9و1جنح البصرة 

 42 / / 91 12  جنح البصرة/النزاهة 

 4159 213 1114 849 534 هةتحقيق البصرة/النزا

 1211 914 415 489 251                             جنح واحوال وتحقيق ام قصر

 2123 9151 9432 9512 9198 والعشار مكتب تحقيقات البصرة

 3894 1911 1114 1415 582 تحقيق الديــــــــروأحوال وجنح 2123

 34931 14594 14344 8131 8942 جنح وأحوال وتحقيق المعقـــــل

 15341 4212 3228 4519 4429 جنح وأحوال وتحقيق الزبــــــير

 993 35 113 / 15 السيبةجنح وأحوال وتحقيق 

 1919 9423 1124 1811 492 أحوال وتحقيق البصرة األولى

 1148 1418 / 941 / أحوال وتحقيق البصرة الثانية

 35923 2391 19514 19132 11213 أحوال وتحقيق البصرة الثالثة

 2134 995 5392 848 551 جنح وأحوال وتحقيق الفـــــــاو

 95931 3994 1421 5821 8251 جنح وأحوال وتحقيق أبي الخصيب

 95931 543 225 529 841 جنح وأحوال وتحقيق شط العـــرب

 99882 4442 2158 1584 5212 جنح وأحوال وتحقيق القرنـــــــــة

 1814 422 118 424 394 تحقيق سفــــــوانجنح وأحوال و

 1113 982 125 959 428 أحوال البصرة

 531 914 15 34 11 إحداث البصرة

 125 81 15 34 41 المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية

 829 494 912 419 / الشرطة الدولية

 13 5 1 4 / محكمة التحقيق المختصة بقضايا حقوق اإلنسان



 

 المشروعية رقابة                     األعلى ءالقضا مجلس

  العام االدعاء رئاسة  

 

 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

  15/19/9112 ولغاية 9/1/9112

  المدعي العام في االنبار : مقر – 14

                  

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 1314 929 983 133 914 جنايات االنبار 

 2852 4281 1231 9112 9218 تحقيق الرماديجنح وأحوال و

 1112 539 382 442 932 العامريةتحقيق جنح وأحوال و

 9521 825 1198 188 / جنح وأحوال وتحقيق هيت

 212 119 484 112 115 عنه  تحقيق جنح وأحوال و

 514 119 131 192 143 هتحقيـــــق راوح وأحوال وجن

 13211 4485 9182 1813 2444 تحقيق الفلوجةجنح وأحوال و

 3419 292 854 221 1541 تحقيق الكرمـةجنح وأحوال و

 3182 215 235 1484 823 جنح وأحوال وتحقيق الخالدية

 1543 411 332 331 331 جنح وأحوال وتحقيق القائم

 352 28 52 151 151 وتحقيق حديثة جنح وأحوال

 11 91 43 / / جنح وأحوال وتحقيق الرطبة

 28 11 11 94 38 ةالمحكمة الكمركي

 141 192 911 191 125 تحقيق الرمادي/إرهاب

 122 45 31 54 51 أحداث االنبار

 14 14 91 93 / تحقيق الرمادي/النزاهة

نيابة االدعاء العام أمام محكمة 

 النبارتحقيق شرق ا

/ / / 429 429 



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

      العام االدعاء رئاسة  

 

 

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 ولغاية

 سط: المدعي العام في وا مقر – 15

 

                                                        

 

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول مكان العمل

 1هـ جنايات واســـط

  9هـ                    

28 

111 

138 

28 

118 

112 

81 

112 

315 

311 

 94995 3232 2195 1431 5819 تحقيق الكــــوتجنح وأحوال و

 2323 9921 9131 1591 1548 تحقيق الصويرةجنح وأحوال و

 4813 818 258 231 1122 تحقيق الحـــــيجنح وأحوال و

 1113 1428 1294 1392 1983                                                      حقيق العزيزيةجنح وأحوال وت

 3415 1111 1119 1144 1153                                       تحقيق النعمانيةجنح وأحوال و

 9222 522 898 229 811 تحقيق الزبيديةجنح وأحوال و

 1225 341 282 118 121 تحقيق بــــدرةجنح وأحوال و

 1398 952 359 431 424 تحقيق شيخ سعدجنح وأحوال و

 1141 432 959 395 442 األحرارتحقيق جنح وأحوال و

 9152 524 222 111 112 جنح وتحقيق تاج الدين

 1138 115 418 343 931 قيق الموفقية جنح أحوال وتح

 9443 123 924 1159 815 جنح أحوال وتحقيق ناحية واسط

 419 89 85 113 81 محكمة إحداث واسط



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

      لعاما االدعاء رئاسة  

 

 9/1/9112 من للفترة العام االدعاء دوائر إلى المنسبين العام االدعاء أعضاء السادة مهام

 15/19/9112 غايةول

 المدعي العام في صالح الدين:  مقر –16 

الفصووووووووووووول  مكان العمل

 األول

 مجموع الحسم الفصل الرابع الفصل الثالث  الفصل الثاني

 1هـ جنايات صالح  الدين

 9هـ                         

121 

483 

121 

441 

925 

452 

152 

312 

891 

1381 

 191 33 45 92 19 إحداث صالح الدين

 9211 211 811 532 899 جنح وأحوال وتحقيق تكريـــت

 1183 411 421 421 13 تحقيق صالح الدين/النزاهة

 1212 981 321 112 445 تحقيق صالح الدين

 4428 1151 435 1114 812 وزالطجنح وأحوال وتحقيــق 

 4311 9145 119 913 831 جنح وأحوال وتحقيق آمرلي

 9158 925 118 142 111  العلم وتحقيقوأحوال جنح 

 3195 1483 1431 291 225 سامراءتحقيق وأحوال وجنح 

 238 913 919 942 984 الـــدور وتحقيق جنح وأحوال

 9918 492 143 159 114 نيابة االدعاء العام في يثرب

 249 192 122 991 911 جنح وأحوال وتحقيق االسحاقي 

 9814 848 211 112 155 جنح وأحوال وتحقيق بلد

 9431 138 251 421 521 الضلوعيةجنح وأحوال وتحقيق 

 5115 1115 1291 212 1321 جنح وأحوال وتحقيق الشرقاط

 4191 321 813 1192 222  بيجيحقيق تجنح وأحوال و

 4815 121 851 1332 822 وأحوال وتحقيق الدجيلجنح 

 125 198 999 114 949 جنح وأحوال وتحقيق الصينية

 333 51 421 13 11 جنح صالح الدين/النزاهة



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

    العام االدعاء رئاسة  

 

 زيعهم على دوائر االدعاء العام كافةاالدعاء العام وتو أعضاءعدد السادة القضاة  

 ( مدع عـــــــــــــــام12عدد المدعين العامين في مركز رئاسة االدعـــــــــــاء العام )

 عضو ادعاء عام (34دائرة المدعي العام في الرصافة )

 عضو أدعاء عــــام (33دائرة المدعي العام في الكرخ )

 ضو أدعاء عــــــامع (12دائرة المدعي العام في ميسان )

 عضو أدعاء عـــام (99دائرة المدعي العام في النجف )

 عضو ادعاء عــــام (91دائرة المدعي العام في واسط )

 عضو ادعاء عـــــام (12دائرة المدعي العام في االنبار)

 عضو ادعاء عـــام (91قار)دائرة المدعي العام في اي 

 ضو ادعاء عـــامع (18دائرة المدعي العام في المثنى)

 عضو ادعاء عــام (45دائرة المدعي العام في البصرة)

 عضو ادعاء عــــام (93دائرة المدعي العام في كركوك)

 عضو ادعــاء عـــام (41دائرة المدعي العام في نينوى)

 عضو ادعاء عـــــــام (94دائرة المدعي العام في ديالى)

 و ادعاء عــامعض (94دائرة المدعي العام في القادسية)

 عضو ادعاء عـــــام (94دائرة المدعي العام في كربالء)

 عضو ادعاء عام (99دائرة المدعي العام في صالح الدين)

 عضو ادعاء عــــــــــــام (41دائرة المدعي العام في بابل)

                                        

 (331المجمــوع)                                           

 



 

 المشروعية رقابة                     األعلى القضاء مجلس

    العام االدعاء رئاسة  

 

 

  9112انجازات رئاسة االدعاء العام خالل سنة 

 فيح ت معل ادنع ء عا  م في عاتم كم عاتتكو  منوث " معوى عاامم عاليي:_  -أمال" :

عاتتددكو  اتمجددب عااودد ا  -عا ضدد ء فددي  عل عاسدسددلفدديح او ادد  عالنعدد ء عا دد م فددي نعم  -0
موتثددل عالنعدد ء عا دد م عت تندد  عاسددون  ددا    دد اح  95/0/9102/ق/أ فدددي 91عاتددمقم 

 عوي/ا ئب عاتنعي عا  م .

عاتتدكو  اتمجدب عااود ا عاتدمقم  -فيح او ا  عالنعد ء عا د م فدي نعم عا ضد ء فدي عااندممعا -9
 م عت تند  عاسدونة عاودم  داوح معتدن/ا ئب ( موتثل عالنع ء عا د1/3/9102/ق/أ فدي 30

 عاتنعي عا  م .

عاتتددكو  اتمجددب عااودد ا عاتددمقم  -فدديح او ادد  عالنعدد ء عا دد م فددي نعم عا ضدد ء فددي عاموددمة -3
( موتثددددل عالنعدددد ء عا دددد م عت تندددد  عاسددددون و سددددم ت ادددد  98/00/9102/ق/أ فدددددي 010

 جتول/ا ئب عاتنعي عا  م .

عاتتددكو  اتمجددب عااودد ا عاتددمقم  - ء فددي عان مثدد فدديح او ادد  عالنعدد ء عا دد م فددي نعم عا ضدد -5
( موتثل عالنع ء عا  م عت تن  عاسدون سد ن اجدم عادن/ا ئب 91/09/9102/ق/أ فدي 011

 عاتنعي عا  م .

 ث او ":_ تاح عاس نة ععض ء عالنع ء عاتاوا  عست ئنم عنا ه تا ب تنعي ع م 

 اوامى -عاسون فد  مسا عست عول/عاتنعي عا  م -0

 عاكمخ –عط  كموم/عاتنعي عا  م  عاسون هوثم -9

 توس ا –عاسون مس م عان عامض  غ اي/عاتنعي عا  م  -3

 عا ما  –عاسون اطوف عوي مسوا/عاتنعي عا  م  -5

 عام  ف  –عاسون عوي عان عامزعق تمتن/عاتنعي عا  م  -1



 

                                    

 معسط –عاسون  وول تنني تمتن/عاتنعي عا  م  -1

 نو اى –عا كموم مزمقي/عاتنعي عا  م عاسونة سمز  -9

 ا ال –عاسون ا سم ف هم عاون/عاتنعي عا  م  -8

 كمادء -عاسونة تي عان عاك ظم عنعي/عاتنعي عا  م -2

 عاكمخ –عاسونة هنول اجم عان عهلل/عاتنعي عا  م  -01

 عاكمخ –عاسون ث ئم جت ل  ممتون/عاتنعي عا  م  -00

 مئ س ت م عا –عاسونة ها ء عوي فو ص /عاتنعي عا  م  -09

 عام  ف  –عاسون عمتن ف ئق م يم/عاتنعي عا  م  -03

 ت م عامئ س  –عاسون مزعق ض مي مسا/عاتنعي عا  م  -05

 ا ال -عاسونة ايمل مسوا عان عامسا/عاتنعي عا  م -01

 عااجف –عاسون س ن عا م عان عازهمة/عاتنعي عا  م  -01

 قدد اما عاءدد ء عتددم سددوط   9102اسددا   95( تددا عا دد اما مقددم 9م0ث اثدد " :_ اادد ءع" عوددى ت جدد ء ا اتدد نيوا 
( ف ن يم يتكول فمو ي عتل تتكل تا عاس نة ععضد ء عالنعد ء 9115اسا   19عالئيدف عاتؤقي  عاتامو  مقم 

عا د م فدي ت دم هد ه عامئ سد  اتي ا د  توفد ل عافسدد ن فدي مزعميدي عاكنماد ء معا دم  مييكدما تدا عاسد نة ععضدد ء 
 عالنع ء عا  م عاتنمج  عست ئنم عنا ه :_ 

 عاسون سفو ا عمتن و سوا/عاتنعي عا  م               عاكنماد ء -0

 عاسون توثم غضا ا تطتم/عاتنعي عا  م -9

 عاسون س ن عان عاوطوف/عاتنعي عا  م                              -3

 عاسون   ان م وص/عاتنعي عا  م                   عا مد     -5

 

 

                                                 


