
اسباب اختالف قوانین اقلیم كوردستان مع العراق
في جریمة التشھیر 

د.سامان فوزي
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مواضع االختالف

من حیث تقسیم التشھیر الى نوعین مختلفین  

 من حیث المحكمة المختصة

من حیث العقوبة

من حیث التمییز بین الصحفي وغیره في ارتكاب التشھیر

من حیث وسیلة ارتكاب التشھیر
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من حیث تقسیم التشھیر إلى نوعین مختلفین

 القذف :ھو اسناد واقعة معینة الى الغیر بإحدى طرق العالنیة من شأنھا لو صحت ان
 توجب عقاب من اسندت الیھ او احتقاره عند أھل وطنھ،ویعاقب من قذف غیره بالحبس

 والغرامة او باحداھما.واذا وقع بطریق النشر في الصحف او المطبوعات او احدى
وسائل االعالم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا

 السب :ھو رمي الغیر بما یخدش شرفھ او اعتباره او بجرح شعوره وان لم یتضمن ذلك
 اسناد واقعة معینة.ویعاقب من سب غیره بالحبس مدة ال تزید عن سنة وبغرامة او
 احدھما واذا وقع بطریق النشر في الصحف والمطبوعات او باحدى طرق االعالم

االخرى عد ذلك ظرفا مشددا
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من حیث المحكمة المختصة بالنظر في قضایا التشھیر

في اقلیم كوردستان محكمة الجنح والبداءة مختصة بقضایا التشھیر

في باقي العراق محكمة قضایا اإلعالم والنشر في بغداد

 تشكلت في 11-7-2000 وتم نشر قرار التشكیل في جریدة الوقائع العراقیة

 في 200-8-2
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من حیث العقوبة

:المادة 9
 أوالً: یغرم الصحفي ورئیس التحریر بمبلغ ال یقل عن (1.000.000) ملیون دینار وال
 یزید على (5.000.000)خمسة مالیین دینار عند نشره في وسائل اإلعالم واحدا مما

:یلي
.السب او القذف او التشھیر         

 انتھاك مبادئ میثاق شرف الفیدرالیة الدولیة لعام 1954 المعدل                 
.والملحق بھذا القانون

 ثانیاً: تغرم الصحیفة الناشرة بغرامة ال تقل عن (5.000.000)خمسة مالیین دینار وال
 تزید على (2.000.000)عشرین ملیون دینار إذا نشرت واحدا مما ورد في الفقرة

.(أوالً) أعاله
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من حیث وسیلة ارتكاب التشھیر

قانون منع اساءة استعمال اجھزة االتصاالت رقم 15 لسنة 2008
:المادة 2

 یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزید على خمس سنوات و بغرامة ال تقل عن ملیون دینار و ال
 تزید على خمسة مالیین دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أساء استعمال الھاتف الخلوي أو أیة أجھزة

 اتصال سلكیة أو السلكیة أو االنترنیت أو البرید االلكتروني و ذلك عن طریق التھدید أو القذف أو السب أو نشر
 أخبار مختلقة تثیر الرعب وتسریب محادثات أو صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصیرة (المسج) المنافیة

 لألخالق واآلداب العامة أو التقاط صور بال رخصة أو أذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو التحریض على
 ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور أو نشر معلومات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة لألفراد و

 التي حصل علیھا بأیة طریقة كانت ولو كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرھا وتسریبھا وتوزیعھا اإلساءة إلیھم
.أو إلحاق الضرر بھم
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لماذا ھذا االختالف داخل دولة واحدة؟
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 ھل ھذا االختالف دلیل على التطور أم
العكس؟

ما ھي تداعیات ھذا االختالف؟


