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 القوانين العراقية الخاصة بالصحافة: تاسعة المحاضرة ال

ظلت الصحافة في العراق خاضعة للتشريعات العثمانية الخاصة بالصحافة حيث  ندثأ     

كثا  اول  نثن نوعثي فثي تثاري    6191تموز  61الذي صأر في ( قانو  المطبوعات العثماني)

الصثثحافة العراقيثثة كل اثثر  اونثثر المل مثثة لعمثث  الصثثحافة لذلر الطباعثثة  كل فرضثثت علي ثثا 

ل لكلثثت ن مثثة . ال ترثثو  بثث رات للتمثثرذ لالووضثث   ل الم ثثاال بثث نن الثثب ذالرقابثثة النانونيثثة حتثث  

اإلاراف عل  ن ام الرقابثة فثي الواليثات العثمانيثة كلث   حثأ نثوظوي الحرونثة الثذي كثا  ي ثم  

نراقب المطبوعات  لكا  هذا ال يترذذ في نعاقبة الصحوي المخالف بالضرب المبرح حتث  فثي 

قابة  نورات كثيرة نلعت الحرونة العثمانية بموجب ثا الصثحافة نثن لنأ تضملت تعليمات الر. نلزلي

التطرق كلي ا لنل ا عل  سبي  المثا   عأم توجيثي  ي ننثأ للحرونثة لنوظوي ثا حتث  لا  اسثا لا 

التصرف لعأم نشر التراجم نن الصحف اوجلبية  لاالنتلاع عن اسثتعما  اوسثماا الم ثتعارة  

اوحثثزاب  لااليتيثثا   لالثثثورة االاثثتراكية  : )لحات اآلتيثثةلكثثذلم نلثثر نشثثر اوسثثماا لالمصثثط

لفيما يتعلق بوضر الصحافة في العثراق خث   هثذ  (. لذيلانيت  لالأستور  لالم الاة  لالحرية

الحنبة  فلم تبرز  ية نشثرلة بيل ثا لبثين الحرونثة  لللثم لرثو  الصثحافة المثذكورة  كانثت لج ثات 

جث  خثأنت ا  لكانثت ال ثلطة هثي المشثرفة  عل  يأها لنثن  نن لجو  ال لطة العثمانية لت س ت

 . عل  تحريرها لتمويل ا لنبع ا لتوزيع ا

ناذة جاات في  ربعة فصو   بح  الوصث   83لقأ ااتم  قانو  المطبوعات العثماني عل       

ة  اول  نل ا في اوحرام الخاصثة بريويثة اللشثر  لالوصث  الثثاني فثي العنوبثات لاوحرثام العنابيث

لقأ اعتمأ النانو  . لالوص  الرابر في نواذ ات ( الذم لالنأح)لالوص  الثال  في النذف لال ب 

 : عل  المباذئ االتية في تل يم  حراني  حي  التزم في

 (. 6الماذة )اوخذ بمبأ  المأير الم  ل  لر  صحيوة  .6

 (. 2الماذة )فرض الت نين اللنأي عل  صاحب االنتياز  .2

ليتضثمن المعلونثات الم مثة عثن الصثحيوة لنوع ثا ل لقثات نشثرها لاسثم  (البيثا )تنأيم  .8

 ( 8الماذة )صاحب ا لنأيرها الم  ل  لاللغة التي تلتشر في ا 

نبأ  اإليأاع للجوب كرسا  ن ختين نن ك  عأذ نن الصحوية الث   كبثر المثوظوين لالث   .4

 (. 3الماذة )المأعي العام 



ئم التثثي تنثثر عثثن نريثثق الصثثحافة  حيثث  عثثأ التتثثابر فثثي تنريثثر الم ثث للية عثثن الدثثرا .5

الم ثثث ل  اول  هثثثو المثثثأير الم ثثث ل  اثثثم صثثثاحب المنثثثا   فالطثثثابر ل خيثثثرات البثثثائعين 

 (. 66الماذة )لالموزعين 

 (. 65 64 68المواذ )نلر نشر بعض اونور لالنضايا الخاصة بالأللة لن س ات ا  .1

لطة تعطيث  الصثحيوة تعطثي ت اوخذ بمبأ  التعطي  اإلذاري حي  خو  ندلث  الثوزراا سث .7

 (. 28الماذة )ن قتات في حالة نشرها  نورات تخ  ب نن الأللة الأاخلي  ل الخارجي 

لم احأ نلوك الثأل  الصثأينة ( 21الماذة )اوخذ بمبأ  جرائم اللشر  نث  لم الذات الملرية  .3

المثاذة )لي لم ال لطة ال ندل  اللواب لالمحثاكم  ل الدثيا العثمثاني ل سثطو( 27الماذة )

 نا النوانين العراقية المل مة للصحافة التثي صثأرت بعثأ فتثرة الحرثم العثمثاني  ي (. 23

 :خ   الحرم الونلي فيمرللا كيضاح ا بما ي تي 

 

1391لسنة  28قانون المطبوعات رقم : أوالا 
 
 : 

 ل  قثانو   صثأر  المشثرع العراقثي خاصثات  6186ل ثلة  32يعأ قثانو  المطبوعثات رقثم        

للنأ اعتمأ هذا النثانو  . لتعأي تي 6191بالصحافة الذي  لغ  قانو  المطبوعات العثماني ل لة 

عل  بعثض المبثاذئ لاوسث  التثي لرذت فثي قثانو  المطبوعثات العثمثاني فثي صثياية  حرانثي 

ير الم ث ل  للصثحيوة لالشثرلن الواجثب توفرهثا فيثي  لنلثب اإلجثازة عوضثات عثن المثأ: )لهي

البيثثا   لالتثثانين اللنثثأي  لاإليثثأاع  لالتعطيثث  اإلذاري  لجثثرائم اللشثثر المرتربثثة عثثن نريثثق 

للم يخوثف هثذا التشثرير النيثوذ (. الصحافة  لالتتابر في تنرير الم  للية عما يلشر في الصحيوة

ت عل  الصثحافة العراقيثة تحثت ظث  النثانو  ال ثابق بث   ضثاف كلي ثا قيثوذات النانونية التي فرض

جأيثثأة لنثثن  هم ثثا نثثا يتعلثثق بموضثثوع كنثثذار المطبثثوع لتعطيلثثي لكلغائثثي كذاريثثات كل نثثل  النثثانو  

الدأيثثأ الحثثق لثثوزير الأاخليثثة فثثي توجيثثي اإلنثثذار لصثثاحب المطبثثوع علثثأ نشثثر  نثثواذات نملوعثثة 

كما نل  الحق  يضات لمدل  الوزراا في تعطي  المطبوع لكلغائي فثي  بموجب  حرام هذا النانو  

علثث  حثثين ا  النثثانو  النثثأيم خثثو  ندلثث  ( 67 61 65)حثثاالت نعيلثثة نصثثت علي ثثا المثثواذ 

فنثثف فثثي حالثثي نشثثر   نثثورات تخثث  بثث نن الأللثثة ( ن قتثثات )الثثوزراا سثثلطة تعطيثث  المطبثثوع تعطثثي ت 

عبثأ الثرزاق الح ثلي كلث     قثانو  المطبوعثات رقثم  للثذلم يشثير المث ر . الأاخلي لالخارجي

الثثثذي  صثثثأرتي حرونثثثة نثثثوري ال ثثثعيأ اوللثثث  كثثثا   كثثثثر كي نثثثات للصثثثحويين  6186ل ثثلة  32

 . 6191العراقيين نن قانو  المطبوعات العثماني لعام 

 

 1399لسنة  75قانون المطبوعات رقم : ثانياا 
 
 : 

يثثثل م اثثث ل  الصثثثحافة هثثثو قثثثانو   صثثثأر قثثثانو  جأيثثثأ للمطبوعثثثات 6188فثثثي عثثثام   

للم يحأث هذا النانو   ي تغيير جوهري فثي الل ثام النثانوني . 6188ل لة  57المطبوعات رقم 

فنثأ تبلث  النثانو  الدأيثأ  6186الذي خضعت لي الصحافة العراقية فثي قثانو  المطبوعثات لعثام 

نثثي نثثواذ كانلثثة نثثن للثثم اوسثث  لالمبثثاذئ لات ثثا التثثي اعتمثثأها النثثانو  ال ثثابق كل تضثثملت  حرا

النثثانو  نثثن ذل     يحثثأث في ثثا  ي تعثثأي  لكمثثا جثثاا فثثي الوصثث  اول  الخثثا  فثثي اثثرلن 

المطبثثوع لالوصثث  الثالثث  الخثثا  فثثي نثثل  اإلجثثازة لاجانثثب  لالوصثث  الرابثثر الخثثا  فثثي 



المخالوثثات لالعنوبثثات   نثثا التعثثأي  اوسثثاال فرثثا  علثث  بعثثض نثثواذ الوصثث  الثثثاني الخثثا  فثثي 

لبعثأ عثام لاحثأ تثم كجثراا  ل  تعثأي  . ي  لاإللغاا ل هم نا لرذ فيي تخوثيض نثأذ التعطيث التعط

الثذي  ذخث  تعثأي ت  6184ل لة ( 88)عل  النانو ؛ لللم بصألر تعأي  قانو  المطبوعات رقم 

لثي  للحرونثة حثق فثي    تعطث  صثحيوة : )لللثم بلصثي علث  انثي 6188ن مات عل  قانو  سلة 

كال    (. لثات في ثا  ن ثا ل ثا  حثزب سياسثي ندثاز قانونثات كال بحرثم نثن المحرمثةسياسية حزبية نعل

حدثز )ال لطات الحرونية لكمحاللة نل ا للت اير ع  نا تضلي اللص المذكور لد ت كل   سثلوب 

الدريثثأة الحزبيثثة باعتبارهثثا ملثثة جرنيثثة لملع ثثا نثثن الصثثألر عثثن كقانثثة الثثأعوة علي ثثا نثثن قبثث  

ليعثثأ ت هثثذا كجثثراا  كذاريثثات (. الحدثثز حتثث  صثثألر قثثرار المحرمثثة بشثث ن ا الحرونثثة لاسثثتمرار هثثذا

 . تع ويات بحق حرية الر ي لالتعبير نارستي ال لطة منذاك؛ خأنة ويراض ا لسياست ا العانة

 

 :1372لسنة  82مرسوم المطبوعات رقم : ثالثاا 
ل ثلة  24ت رقثم صأر قانو  جأيأ للمطبوعات هو نرسثوم المطبوعثا 69/66/6154في         

( 41)لتعأيلثي لااثتم  النثانو  علث   6188ل ثلة  57الذي الغ  قانو  المطبوعات رقم  6154

اثثرلن المطبثثوع  لالحنثثوق لالواجبثثات  لكلغثثاا : نثثاذة توزعثثت علثث  امانيثثة نحثثالر رئي ثثة هثثي

كجثثثازة المدلثثثة  ل الصثثثحيوة  لكصثثثأار اوجانثثثب ندلثثثة  ل صثثثحيوة  لالمثثثواذ المملثثثوع نشثثثرها  

لنثثأ جثثاات  حرثثام هثثذا المرسثثوم بشثثر   كثثثر . للية  لالدثثرائم لالعنوبثثات ل حرثثام عانثثةلالم ثث 

توضيحات لذقة لتشأيأات نن قوانين المطبوعات ال ابنة في تحأيأ  يراض ا لبما يثت ام نثر هثأف 

كثثانو  اول   62نثثن هثثذا لمرسثثوم  قثثررت لزارة الأاخليثثة فثثي  46بموجثثب المثثاذة و . ال ثثلطة

ل ثلة  57زات الصثحف لالمدث ت الملوحثة بموجثب قثانو  المطبوعثات رقثم كلغاا انتيثا 6154

 علثث     يتنثثثأم  صثثحاب ا بطلبثثثات جأيثثأة للحصثثثو  علثث  انتيثثثازات جأيثثأة  للثثثم تمثثثل  6188

لجثاا فثي اوسثباب الموجبثة . انتيازات لصثحف ت ثب  بحمثأ الثب ن لالحرونثة 7الحرونة سوى 

 ل ياسثثت ا    قثثانو  المطبوعثثات الصثثاذر سثثلة ر ت الثثوزارة اسثثترماالت : )ل ثثذا المرسثثوم نثثا يلثثي

يحتوي عل  نواقص كثيرة لخطيرة  كانت نصأرات إلاثاعة الووضث   لبث  التورقثة بثين  6188

  لالتمثو  نثن نصثاذر سثرية  بنصثأ تثرليئ نبثاذئ حرن ثا النثانو    ل ي ثتخأم !! بلاا الشعب 

 24نرسثوم المطبوعثات رقثم  لالتشث ير  ف صثأرت!! الصحافة ك ذاة للر ب عن نريق الت أيأ 

  الثذي ااثترنت  حرانثي    تتثوفر لثأى صثاحب المطبثوع بعثض الشثرلن ال زنثة 6154ل لة 

 (. لري يرو   ه ت وذاا رسالة الصحافة

 

لسنة  82قانون المطبوعات رقم : رابعاا 
 

1399: 

نرسثثثوم  الثثثذي الغثثث  6118ل ثثثلة  24قثثثانو  المطبوعثثثات رقثثثم  4/4/6118لقثثثأ صثثثأر فثثثي 

  لكافثثة االنتيثثازات المملوحثثة بموجبثثي لالغثث  قثثانو  نلثثر 6154ل ثثلة ( 24)المطبوعثثات رقثثم 

 . 6124ل لة  48ذخو  لسائ  الأعايات المضرة رقم 

 

 

 



1392لسنة  809قانون المطبوعات رقم : خامساا 
 
: 

عثاذة للثم  االستلاذ كليي في رفر الأعالى عثن اوقثوا  الثوارذة فثي الصثحف هو النانو  الذي يتم

حثأذ الرثيثر نثن المملوعثات لالمحرنثات لبثين العنوبثات التثي يثتم الحرثم ب ثا فثي  ا  هذا النانو 

  نخالوة  حراني لجع  نالثم المطبثوع لرئثي  التحريثر لكاتثب المنثا  ن ث للين عثن هثذ  حالة

 الدثرائم لنلثزنين بالترافث  عثن ذفثر التعثويض ل لجثب سثريا  هثذا المبثأ  علث  المطبثوع ييثر

الثنافثثة  ألري بالل ثثبة لم لوثثي  ل نترجمثثي  ل نااثثر  ل عطثث  االذعثثاا العثثام بطلثثب نثثن لزيثثرالثث

النثانو   نثي  لنوافنة لزير العأ  تحريم الأعوى الدزائيثة باإلضثافة الث  المشثتري لفضثيلة هثذا

 . نلر كقانة الأعوى لال المطالبة بالتعويض بعأ نرلر ا اة  ا ر نن تاري  اللشر

 

1393لسنة  152نقابة الصحفيين رقم قانون : ساا ساد
 
: 

اللنابثثة نرافحثثة كف ثثاذ الصثثحافة لنرافحثثة اخثثت ق اوخبثثار  هثثو النثثانو  الثثذي قثثرر    نثثن ن ثثام

لح ثر علث  الصثحوي اإلسثااة الث  سثمعة الم لثة لت أيثأ . لنشثرها لالتضثلي  لافتعثا  اوحثأاث

لاستغ   الصحافة في التشث ير  نن لسائ  الصحافة لزعزعة الثنة بالب ذ الموانلين ب ية لسيلة

 يرائثز  ات ان م  ل التصري  لالتلمي  بما نن اث ني    يويثأ ج ثة نعاذيثة  ل كاثارة بالموانلين  ل

الدم ور  ل الم اال بالحريات  ل نشر الوقائر يير الم كثأة  ل نشثر البيانثات المغلونثة لسثواها 

 .نما لرذ في النانو  المذكور

 
1393لسنة  111رقم قانون العقوبات : اا بعسا

 
: 

كل قثرر نعاقبثة ( 34ـ  36) ن م هذا النانو   حرام الم  للية في جرائم اللشثر فثي المثواذ
الصحيوة بصوتي فاع ت  صليات للدرائم التي ترترب بواسطة اللشر في صثحيوتي لكلا  رئي  تحرير

 اللشثر نثر عثأميرن امة رئي  تحرير يعاقثب المحثرر الم ث ل  عثن الن ثم الثذي حصث  فيثي  لم
التعبيثر اوخثرى  لال يعوث  نثن هثذ  الم ث للية كثو  الرتابثة ال نثرق. اإلخ   بم  للية الغائب

ل عطثث  للناضثثي  ننلثثت  ل ترجمثثت عثثن نشثثرات  خثثرى  ل  ن ثثا اثثائعات  ل رلايثثات عثثن الغيثثر
لللمحرمثة    تث نر   .لالمحرمة ص حية ضبف الرتابات لييرها نثن نثرق التعبيثر لنصثاذرت ا

ل عتبثر . ا اثة  اث ر ر الحرثم فثي صثحيوة  ل صثحيوتين لتعطيث  الصثحيوة نثأة التزيثأ علث بلش
المثاذة )نحثو جريمثة النثذف  اللشر في الصحيوة لبعض اونواع نن الدرائم ظرفات نشأذات للدريمثة

 .484الماذة ( ال ب) لجريمة ال باب( 488
8009/ 9/ 10في ( 5)االئتالف  أمر سلطة: ثامناا  

 
 : 

جثرائم  ضمن كاتران اول  نن نأير تلم ال لطة في حالة كقانة اروى جزائية عنالذي ت
 699لقثثأ  ضثثحت هثثذ  الصثث حية نثثن كختصثثا  رئثثي  الثثوزراا بثث نر ال ثثلطة لات ثثا . اللشثثر
 .8135الملشور في جريأة الوقائر العراقية  2994ل لة

 
8009/ 9/ 10في ( 12)أمر سلطة االئتالف : اا تاسع

 
 : 

  االعث م نثن بث   ل نشثر  يثة نثاذة تحثرض علث  العلثف ضثأ ايثة جمير لسائ الذي نلر 
علث  االخث   بالل ثام  ل كاثارة الشثغب  ل   الل ثاا  ل تحثرض ندموعثة عرقيثة ال  اليثة  ل ضثأ

 تخثال اجثرااات ضثأ لسثائ  االعث م بمثا في ثا التوتثيا ذل  كنثذار  اوضثرار بالممتلرثات ل جثاز



ني لالناا النبض عل  ن  للي الم س ة االع نية لاحثالت م الث  المبا سابق لالمصاذرة لاي ق
ل جثاز . علثي م نثر جثواز سثحب تثرخيص  يثة ن س ثة كع نيثة للقثف  عمال ثا المحرمة لالحرم

 .اونر الطعن ب ذ  االجرااات بالشر  الذي رسمي
أمر االئتالف 8002لسنة  97القانون : عاشراا 

 
 : 

. المووضية العراقية لاع م لاالتصاالت سمي بنانو الذي توزع عل  ستة اق ام بعأ    

االع م لالملاف ة بيل ا بما يحملي للم نثن تلثوع  كا   لل ا في المناصأ لهي تشدير تعأذ لسائ 

لاثثبرات االتصثثا  لتعزيثثز لحمايثثة حريثثة االعثث م لتنويثثة  انثثافي لتطثثوير االعثث م اولرترلنثثي

لكثا  الن ثم . لاثوافة تعرث   فضث  الممارسثات يميثةالممارسات الم لية لوجث  انشثاا هي ثة تل 

الثاني في التعاريف االع نية نل ا نصطل  نألنة ال لوك اوخ قي لالتي تعلي نعايير ال ثلوك 

للصثحويين لن ث لليت م لنألنثة نمارسثة الم لثة التثي تحثأذ ضثوابف نمارسثة لسثائ   االخ قثي

 ات المعلوناتية التي تعلي كنرانية الوصو  الاا تنأيم ا خأنات االتصا  لنصطل  خأن االع م

صثث حية  لعثرف الن ثم الثالث  المووضثية ب ن ثثا هي ثة كذاريثة ن ثتنلة ل ثا( االنترنثت)الث  اثبرة 

االستراثاذ  الترخيص لالتل يم لخأنات االتصا  ل ج زة االع م في العراق ل لجب عل  ال ي ة

  لنايصأر  االتحاذ الأللي6111اسية ل لة نن المع أ الأللي للحنوق المأنية لال ي( 61)بالماذة

هيرث  المووضثية نثن ندلث  نووضثين  لالن م الرابر ن م. للمواص ت لاتواقات تدارة الخأنات

الشث ل  النانونيثة لاالذاريثة لال لأسثية  يترو  نن ت عة  عضاا في ن توى عا  نثن الخبثرة فثي

ل لجب عأم لجثوذ . راي  لانتخاب خرى ال الت لحرم النانو  علي م تولي لظيوة. لاالتصاالت

اليثثي  عثأاذ نألنثثة الم لثثة لقواعثثأ البثث  لاالرسثثا   ع قثة ناليثثة نثثر  يثثة ن س ثثة اع نيثة لع ثثأ

لنلحي سلطة الترخيص لوسائ  االعث م للضثر قواعثأ . باالع م لاالتصا  لالتعليمات الخاصة

  لالأعاية لحنثوق الم لثف لالتضلي  في العم  االع ني لحماية االع  الملاف ة لنلر التزلير

الصثثحافة فثثي نمارسثثة حريثثة التعبيثثر لال ثثلوك الم لثثي ال ثثليم بالتعثثال  نثثر  لتشثثدير  لاللااثثر

لتضمن الن م الخثان  نثن النثانو  نبثأ  عثأم حاجثة الصثحافة الث  الحصثو    .اوسرة الصحوية

. رذذ االاثعاعين ثام الرقابثة الذاتيثة هثو االسثاال لحثأذ قواعثأ توزيثر نبثق التث عل  نوافنة لا 

ال ثاذال فثي انت ثاا العمث  فثي المووضثية لنلثر الن ثم ال ثابر  عضثاا المدلث  نثن  لكثا  الن ثم

 ل بثا  الن ثم التاسثر.  ل ناليثة  قضية  ية ن س ة كع نية ل ثم نع ثا نصثال  اخصثية الل ر في

 العنوبثات التثي تورضث ا المووضثية نل ثا التحثذير لنلثب نشثر االعتثذار لتثأارك الضثرر الثذي

  صاب الطرف االخر لفرض الغرانات لالحدز عل  الح ابات الماليثة لاينثاف العمث  لسثحب

 .الترخيص لان اا العم  بي

عن السالمة الوطنية قانون الدفاع 8002لسنة ( 1)صدر األمر بقانون رقم: حادي عشر 
 
 : 

 تخثثال اجثثرااات احترازيثثة ضثثأ لسثثائ  االعثث م كالمراقبثثة  حيثث  خثثو  رئثثي  الثثوزراا

االعث م علثأ نخالوثة االلانثر التثي تصثأر زنثن اعث   حالثة  لالتوتيا لالضبف لنعاقبثة لسثائ 

 .الطوارئ

  :أصدرت المفوضية توجيهات عامة لوسائل االعالم 89/18/8002  في: عشر اثنى
نتوازنة نثابين تحنيثق اوهثأاف فثي بث  االخبثار  لضما  عرض اوخبار لاالراا بطرينة

لثذا فنثأ . كحتمثا  التشثدير علث  العلثف ال الرراهيثة القث  ذرجثة نمرلثة نثنالحاجة الث  التخويثف 



 ية نثواذ تحمث  نثن خث   نضثمون ا لنحتواهثا خطثرات جليثات  نلعت هذ  التعليمات لسائ  االع م

علثثف لاثثيرة ال كراهيثة ال اضثثطرابات  ل  عمثثا  اثثغب بثثين  لنبااثرات للتحثثريض علثث   عمثثا 

رهثثاب  ل الدريمثثة  ل االعمثثا  اوجرانيثثة  ال الخطثثر الثثذي اال  نيثاف الشثثعب العراقثثي ال ت يثثأ

ال االصثابة ال تثأنير الممتلرثات بمثا في ثا التصثريحات التثي يثألي  يت بب بالضرر العام كالموت

يو رها الشخص العاذي علث  ان ثا ذعثوة   لرجا  الأين لرجا  ال ياسة التي ب ا رجا  الحرونة

 عل  ال واا ال التعلينات التي تت ثم بالغضثب ال الت أيثأ الرراهية بما في ا التصريحات للعلف ال

 ل  لكون ثا تثيثر المشثاعر ال االت انثات التثي التثأعم ا اوذلثة ال بث  تصثريحات ت يثأ االرهثاب

الصثحافة  لعل  الصحافة نعرفة الوارق الأقيق بثين نثاهو نشثرلع نثن عمث . العلف  ل الدريمة

كجمثثالي ذل   ال ثثابنة نثالثثي بثث  التصثثري  بشثثر  لنثثا يشثثر  ذعايثثة تعتبثثر خرلجثثات عثثن النواعثثأ

فثي تنثارير ( (B.B.Cصوت صثاحب الع قثة للثزع التث اير العثانوي نحثو نثا كانثت توعلثي الاعثة

االعث م ا   لفثي حثاالت البث  المبااثر علث  الم ث ل  فثي لسثيلة. الديا الدم وري االيرللأي

تحمث  عواقثب اقوالثي   نلثق النثو  الث يرو  فطلات لنب ات في التعرف بشر  نعنو  نثالي تلبيي نن 

لج ثة ن ثر نغثايرة   لب  لج ات ن ر نختلوة ال نعارضة لبثأل  تث خير وجث  الحصثو  علث 

بثالتزام ال ثألا لاسثتلرار     تتول  لسيلة االع م التعليق نطالبة نثن خ لثي الدم ثور  للعلف  ل

المعلونثثات الخاصثثة  التحثثريض علثث  العلثثف نثثر عثثأم التعانثث  نثثر االرهثثابيين لاالبثث   عثثن

 .بلشانات م

 

 : بعض المفاهيم القانونية الواردة في قوانين المطبوعات العراقية

 هثثو كيثثأاع صثثاحب الدريثثأة  ل المطبثثوع الثثألري نبلغثثات نثثن المثثا  لثثأى : التااامين النقاادي

اإلذارة لضما  تلويذ اوحرام المالية التي قأ يحرثم ب ثا عليثي  لهثو كجثراا لقثائي تل يمثي  

يصب  كجراات لقائيات نانعثات كلا كثا  ننثأار التثانين نرتوعثات بحيث  يصثب  حثق التعبيثر  للرلي

 . عن الوررة ننصورات عل  اويلياا فنف

 هو لضر عأذ نن ن   الصحيوة  ل المطبوع علأ الد ات الرسثمية التثي يحثأذها : اإليداع

 . تأال النانو  فواجب اإليأاع يلش  نن لقت صألر الصحيوة لعرض ا للبير لال

 لهثثي للثثم اللثثوع نثثن الدثثرائم التثثي تتعلثثق باوفرثثار لالعنائثثأ لالمثثذاهب  :جريمااة النشاار

لالمبثثثاذئ علثثث  اخثثثت ف  نواع ثثثا ل اثثثرال ا سياسثثثية كانثثثت  م اقتصثثثاذية  م اجتماعيثثثة  م 

فل وية  لالتي تلدم عل ثا ن ث للية نأنيثة  ل ن ث للية جلائيثة  ل الم ث لليتين نعثات لتتمثث  

 . ب لاالهانة لالتحريض ضأ  نن الأللة لتضلي  الر ي العامفي النذف لال 

 ترسثلي اإلذارة الث  المثأير الم ث ل  للصثحيوة علثأ ( لوثت ن ثر)لهثو عبثارة عثن : اإلنذار

 . نشرها  اياا ل نورات تعأها نخالوة وحرام النانو  لالتعليمات المرعية

 أنا تلشر الصثحيوة نثواذات هي فنأا  صاحب الملرية للمطبوع لصال  الأللة عل: المصادرة

 . نملوعة لنخالوة وحرام قانو  المطبوعات المعمو  بي

  هثثو عبثثارة عثثن نلثثر اإلذارة لالصثثحيوة عثثن الصثثألر لمثثأة ن قتثثة  ل : التعطياال واإللءااا

ذائمة؛ لللم للشرها  اياا تعتبرها نخالوثة للنثانو  لنضثرة بالصثال  العثام فالتعطيث  هلثا 

 نثا اإللغثاا فيترتثب .  ثت نف الصثحيوة بعثأها نشثان ا المعتثاذيتلال  نثأة زنليثة نحثألذة ت



عليثثي لثثي  ندثثرذ لقثثف نشثثان الصثثحيوة بثث  النضثثاا علثث  كيان ثثا فثث  يمرثثن ا  تعثثوذ الثث  

 . الصألر كال بإجرااات جأيأة

 لهثثثي عنوبثثثة تورضثثث ا المحرمثثثة فثثثي حالثثثة نخالوثثثة الصثثثحيوة لنثثثانو  : الءراماااة المالياااة

 . المطبوعات اللافذ

 لهي عنوبة اأيأة تورض عل  المأير الم  ل  للصحيوة في حالثة كهانثة الثذات  : الحبس

الملريثثة  ل اهانثثة الحرونثثة  ل احثثأ اواثثخا  لعنوبثثة الحثثب  فثثي قثثوانين المطبوعثثات 

لتدثأر (. ال تزيأ علث  سثلتين لهثي  كثثر نثأة) ل ( التزيأ عل  ا اة  ا ر لهي  ق  نأة)

ئ جثثرائم اللشثثر ل حران ثثا العنابيثثة فثثي قثثانونين هلثثا ن ح ثثة    المشثثرع العراقثثي قثثأ عثثال

 . نلوصلين ضم اول  قانو  المطبوعات لالثاني قانو  العنوبات البغأاذي
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