
 الدراسة الصباحٌة والمسائٌة –المرحلة الثالثة  –مادة االخالقٌات 
 

 االستاذ دحام عصام –الدكتور ابراهٌم صابر :  اذاعة -صحافة 
 

 المخالفات واالحكام العقابٌة  -محاضرة بعنوان 

 

 المخالفات واالحكام العقابٌة

عند ارتكاب الصحٌفة اي مخالفة ٌقرر القانون تجاوزاً على احكام المنصوص علٌهاا 

 فً التشرٌعات ، تكون الصحٌفة معرضة للعقوبات التالٌة : 

 : االنذار .1

التحرٌار وو المحارر ببابب نشار هو اجراء وقائً ٌراد به القات نظار رئاٌ  

مواد مخالفة ألحكام القانون، وٌعد الخطوة األولى باتجاه فرض عقوباات وشاد 

طٌااا او القلاا  فااً حالااة تكاارار المخالفااة. وبااالى فانااه ٌهااد  الااى حاا  عكالت

المباالولٌن عاان المطبااور الاادوري والمحااررٌن العاااملٌن فٌااه الااى ا نصااٌار 

صاٌقة اا نااارو وفا  ماا وردت فاً الماادة بأحكام القاانون وتكاون  اموا لتز

 و من قانون المطبوعات العراقً بالشكا التالً: 22ا

 لااوزٌر االعاانم ون نااار رئااٌ  التحرٌاار ااا نشاار فااً المطبااور الاادوري مااا . و

عادد  ألوارئٌ  التحرٌر نشر نص ا ناار  ىلعٌخال  احكام هاا القانون، و

 . ٌصدر بعد تبلقٌه به

اتخاا التعقٌبات القانونٌة عن الجرائم المعٌنة فً هااا القاانون  ع وألناارن  ٌم  . ب

 . انار من وجله بببب ما
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 : التعطٌل .2

بعااد التعطٌااا اجااراء وقائٌااة تهااد  ااالدارةو وي الباالطة التنفٌاٌااة ابااكات  

المطبااور الاادوري لفاات ملقتااة باادعول الصااال  العااام، وهااو اجااراء   ٌماان  

ى حقاوقهم الفردٌاة، ومان وهام تلاى الحقاو  فاً األفراد اٌة ضمانة للحفااظ علا

حرٌة اعنن الروي وحرٌة مزاولة العماا الصاحفً، اضاافة الاى ان التعطٌاا 

ً ٌااعٌعتباار اجااراء رد تنصاار  ىلااى كافااة العاااملٌن فااً الطٌااز مااع  اثاااره ن  ا

الاادوري االجرٌاادة او المجلااةو وكااا ماان لهاام عنقااة بهااا، بااواء ماان الباعااة 

مع ٌتعارض  بع وعمالها، ولالى فأن هاا ا جراءوالموزعٌن واصحاب المطا

مبدو اشخصٌة العقوباةو التاً تعناى باختصاار كماا ابالفنا باابقاً حصار توقٌاع 

 العقوبة بمرتكب الجرٌمة .

 

 وٌكون التعطٌل وفق القانون العراقً بطرٌقتٌن وعلى النحو اآلتً: 

و مان 23من صنحٌة وزارة االعنم بموجب المادة ا هو :اإلداريالتعطٌل  . أ

للاوزٌر تعطٌاا المطباور الادوري اعلاى ان ت صاقانون المطبوعات التً ن

الماادتٌن البادباة ال  احكام مدة   تتجاوز الثنثٌن ٌوما ااا نشر فٌه ما ٌخ

 عشر والبابعة عشر من القانونو.

ورد فااً هاااتٌن المااادتٌن ضاامن حقااا االممنوعاااتو اي المااواد  وماان اهاام مااا

 الممنور نشرها :

 ما ٌحرض على االخنا بأمن الدولة الداخلً والخارجً. .1

تهانة ما ٌحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القاوانٌن وو ا با .2

 . ة الدولةببهٌ

ما ٌثٌر البقضاء وٌ  التفرقة بٌن وفراد الشعب او قومٌاتاه او طوائفاه  .3

 . الدٌنٌة المختلفة او ٌصدر وحدته الوطنٌة
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 ٌشكا طعنا باألدٌان المعتر  بها فً العرا .  ما .4

 والقٌم الخلقٌة العامة. اآلدابما ٌعتبر انتهاكا لحرمة  .5

ً افقو و اً شهٌرت ٌعتبر للقٌر بماض رالتع .6  اشخاصهم لااتها .فً  ا

األخبار التً من شأنها ابقاط العملة الوطنٌة وو الضعا  الثقة بها فً  .7

 الداخا والخارج.

و 33وللتأكد على المفهاوم االداري فاً اباتخدام هااه الصانحٌة، فقاد نصات الماادة ا

ت تبااامع الااادعاول وماااام المحااااكم بخصاااوص ا جاااراءا  ا مااان القاااانون علاااى اناااه

 القانون و . ألحكاموالعقوبات ا دارٌة المتخاة وفقا 

هاو تاادبٌر احتارازي توقعااه المحااكم كااأجراء وقااائً  : ئًالتعطٌلل القضللا  . ب

 وبااائا بإحاادلة باابعااد صاادور حكاام باالدانااة فااً جناٌااة او جنحااة مرتك

 و مااان قاااانون44، وي وباااائا االعااانم، حٌااا  نصااات الماااادة ا العننٌاااة

علاى اناه اااا ارتكاب جناٌاة او  1161لبانة  111العقوبات العراقً رقم 

جاز لحاكم التحقٌ  او المحكماة المنظاورة  -وبائا العننٌة  بإحدلجنحة 

كا الكتابات  ومامها الدعول، بناء على طلب ا دعاء العام ون تأمر بضبط

بٌاع او التوزٌاع او والربوم وغٌرها من طر  التعبٌر مما ٌكون قد وعد ال

 . فعن او عرض قد بٌع او وزر العرض او ٌكون
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المحكماة  وكالى األصوا وا لاوا  وا شارطة و ا فانم وماا فاً حكمهاا

ون تااأمر بمصااادرة  الاادعولعنااد صاادور الحكاام باالدانااة فااً موضااور 

األشااٌاء المضاابوطة وٌجااوز كااالى ون تااأمر بنشاار الحكاام او ملخصااه فااً 

وز ، وٌجااعلٌااهصااحٌفة او صااحٌفتٌن علااى األكثاار علااى نفقااة المحكااوم 

للمحكمااة اٌضااا ااا كاناات الجرٌمااة قااد ارتكباات بطرٌاا  النشاار فااً احاادل 

شاار نبناااء علااى طلااب ا دعاااء العااام وو المجنااً علٌااه ب الصااح  ون تااأمر

الحكم او ملخصه فً تفنن الموضع من الصاحٌفة . المااكورة خانا اجاا 

تحدده، فإن لم ٌحصا الى عوقن رئٌ  التحرٌار او المبالوا عان النشار 

م وجود رئٌ  التحرٌر: بقرامة، وااا بصدر حكم االداناة فاً عد فً حالة

بوابطة احدي الصح  جاز للمحكماة ون تاأمر بتعطٌاا  ارتكبتجناٌة قد 

 الصحٌفة مدة   تزٌد على ثنثة وشهر.

 

 هو ابراز التعطٌانط  بعقوبة المن هاه المانع ون  ا خٌرة وردا على الفترة 

ٌحكام، ألن المشارر قاد تارى ٌحكم بهاا وو    قاضً ونلل ٌجوزجوازي حٌ  

فااً ضااوء الوثااائ  المتااوفرة  القاضااً تقاادٌرماار النطاا  بهاااه العقوبااة الااى و

 والقناعة لدل هٌئة المحكمة.

 

 

 

 

 

 

 


