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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َاُ ا يكيِ هيههِِت إِليهها أيُإِلايههِ َيِإ يا   ْياأل هيههرُُكرُُ ُم أين دُهه ِإنَّ اللَّهه يَ 

ِِمَّههِ   ِيههُاِل ِإنَّ اللَّهه ي ِ  ْاُ بُِِل حيكيُمههُمم بيههُيني السهَّههِِ  أين ديُوُكُمهه

ًِِ بيِصيرًا  َيُِِظُكم بِِ  ِإنَّ اللَّ ي  يِني سيِمي

 صاق اهلل ألِلي الِظيم

سْرة السسِء:                                              
 85اآلَة  
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 االإااء

ًِِ   إلا المي لم افِ   بوقاِ لْ أ سي أشِلت لاِ ا  ِكل شم

 ......... أكي . ........                                               

ورك خبَِِ السفس   صاق الِِطفة إلا الوسِن الذيَ   َ إج الموبة إلاَ 
َا حِسيس                                                 َالمشِعر 

 ........أبي  ..........                                               

كسِم جلاي   ْا  بضيَ  َاحمل  إلا كن أسكسمام بين أضلِي 

ْادي . ..................                                                 أخْدي أخ

ْا عمرإم  في  ... َافس ْا أ فسام للِلم  إب ........ أسمِ ي  إلا كنَ 
 م.م.صفهِء حسن  صيف

 

 

 البِحثة 
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َالمقاَر  الشكر 

َالومههههها هلل   إهههههْ الل يهههههف ال بيهههههر  َعليههههه   مْ هههههلَ  َاليههههه  المصهههههير   سهههههمِين بهههههِهلل 

ل فههههه  علههههها جميههههه  خلقههههه  فمهههههِ  ههههههِم   رب الِهههههِلمين الهههههذي جهههههِا بكركههههه َ  ِممههههه َ 

َالصهههه ة   َاعههههم إحسههههِ      َا ههههْي سههههل ِ    ك لههههْق بوقهههه  سههههبوِ   كههههِ أعظههههم شههههر    

صهههههفي  كومههههها بهههههن عبههههها اهلل المبِهههههْث بِلِس رسهههههْل َ  َِهههههة  َالسههههه م علههههها عبهههههامَ 

َالردبهههههة الِِليهههههةَ  علهههههها   َالرسهههههِلة الاِاَههههههة  شهههههمس الاااَههههههة الربِ يهههههة  اإللايهههههةَ 

َا ههههه  لمهههههن   كصهههههبِ  الهههههاَن  ن الميهههههِكين أيمهههههة الاههههها َ  آلهههههة ال يبهههههين ال هههههِإَر

فههههه  البِحههههه  إلدمهههههِم   ل فههههه  إنَ  َجهههههلَ  فهِلومههههها هلل علههههها  بوثههههه    ِهههههم البهههههِري عهههههو 

ل إحسِ   .   ثير  ِمِي َ  جَو

َالِ َاجهههههههه  االكمسهههههههِن  ْافر الشههههههههكر  َا ههههههه  لمهههههههن  مقههههههههام البِحههههههه  بههههههه رفههههههههِن إنَ 

َالمقهههههههاَر إلههههههها جِكِهههههههة اَهههههههِلا ص  ليهههههههة القههههههههِ ْن إلدهههههههِحمام الفرصهههههههة للبِحههههههه   

 إلدمِم البو  .

 

 

 البِحثة
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 المقدمة

 شذرطان فيهذا يشذترط واقعذة عمذى الفعذل هذذا وينصب اسناد فعل القذف يفترض
 ان ويتعذذين احتقذذار  او اليذذ  اسذذندت مذذن عقذذاب شذذهنها مذذن يكذذون وان محذذددة تكذذون ان

 القذذف ويتطمذب لمقذذف المذاد  الذركن بهذا يقوم العناصر وهذ  عمنيا االسناد هذا يكون
 ركنذين لمقذذف ان ذلذك ومعنذى الجنذائي القصذد ةصذور  يتخذ معنويا ركنا لذلك باالضافة

 فعذذذل هذذذو اجرامذذذي نشذذذاط ثالثذذذ  عناصذذذر قوامذذذ : المذذذاد  الذذذركن. معنذذذو  وركذذذن مذذذاد 
 اسذندت مذن عقذاب شذهنها مذن التذي المحذددة الواقعذة هذو النشاط لهذا وموضوع االسناد

 ميذ ج فذي القذذف: المعنذو  الذركن. عمنيذا كونذ  هذو النشذاط لهذا وصفة احتقار  او الي 
 اسذذتقر وقذذد الجنذذائي القصذذد صذذورة المعنذذو  ركنذذ  يتخذذذ ولذذذلك عمديذذة جريمذذة حاالتذذ 
 متطمبذا القذذف كذان فذاذا عامذا قصذدا القصذد فذي المتطمذب القصد اعتبار عمى القضاء
 ال يكفذي صذور  اجسذم في العمد  غير الخطه ان ذلك د فمؤ  صور  جمي  فى القصد
 فيتعذين الجريمذة اركذان جميذ  الى تنصرف نا البد القصد عناصر ان قيل ولقد لقيام 

 بعالنيذة يعمذم ان ويتعذين عميذ  المجنذى الذى يسذندها التذي الواقعذة بداللذة المتهم يعمم ان
 عامذذذا القصذذذد كذذذان ولمذذذا العالنيذذذة وارادة االسذذذناد ارادة لديذذذ  تتذذذوافر ان ويتعذذذين االسذذذناد
 الذذى المسذذندة قعذذةالوا بكذذذب عممذذ  او عميذذ  بذذالمجنى االضذذرار نيذذة عناصذذر  مذذن فمذذيس

 صذذفة الذذى يرجعذذان ظرفذذان منهذذا: القذذذف عقوبذذة فذذي المشذذددة الظذذروف. عميذذ  المجنذذى
 عمذذال ضذذد القذذذف ، حكمذذ  فذذي اومذذن العذذام الموظذذف حذذ  فذذي كالقذذذف عميذذ  المجنذذى

 النشذذر بطريذذ  الجريمذذة ارتكذذاب وهذذى القذذذف بوسذذيمة متعمذذ  ظذذرف وهنذذاك العذذام، النقذذل
 او االفذذراد عذذرض فذذي الطعذذن تضذذمن اذا القذذذف وقذذائ  بنذذوع متعمذذ  االخيذذر والظذذرف
 واعتبذذذار  شذذذخص شذذذرف خذذذدش هذذذو السذذذب: السذذذب تعريذذذف . العذذذائالت لسذذذمعة خدشذذذا
 السذب يقذوم:  العمنذي السذب اركان. الي  معينة واقعة اسناد ذلك يتضمن ان دون عمدا

 ان دون الوجذذو  مذذن وجذذ  بذذه  واالعتبذذار الشذذرف خذذدش هذذو مذذاد  ركنذذين عمذذى العمنذذي
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 الجنذذائي القصذذد صذذورة دائمذذا يتخذذذ معنذذو  وركذذن معينذذ  واقعذذة اسذذناد عمذذى لذذكذ يشذذتمل
 او الشذذذرف خذذذدش شذذذهن  مذذذن نشذذذاط عنصذذذرين عمذذذى الذذذركن هذذذذا يقذذذوم: المذذذاد  الذذذركن.

 وثمذذة عمنيذذا يكذذون ان يتعذذين الذذذ  النشذذاط هذذذا وصذذفة الوجذذو  مذذن وجذذ  بذذه  االعتبذذار
 يتضذذمن اال هذذو لمقذذذف د المذذا الذذركن وبذذين بينذذ  يميذذز الذذركن هذذذا فذذي سذذمبى عنصذذر
 جميذ  فذي السذب: المعنذو  الذركن. عميذ  المجنذى الذى مجددة واقعة اسناد المتهم نشاط
 فذي والقصذد الجنذائي القصذد صذورة المعنذو  ركنذ  يتخذذ ثذم ومذن عمديذة جريمذة حاالت 
 نيذة او معذين باعذث تذوافر عناصذر  مذن ولذيس واالرادة العمذم عنصذرا  عام قصد السب
 السب. في الماد  الركن عناصر من ذاتها في ليست غاية الى متجه 

 مشكمة البحث:

 العراقذي العقوبذات قذانون اوردهذا التذي االعتبذار عمذى االعتذداء جرائم من القذف ريمةج
 التذذذذي الجذذذذرائم بانهذذذذا تعريفهذذذذا ويمكننذذذذذذذذا…  القذذذذانون مذذذذن(  436-433) مذذذذواد  ضذذذذمن
 تعريذذذف وهذذذو اخذذذر عريذذذفت الذذذى يسذذذوقنا وهذذذذا.  وشذذذرف  اعتبذذذار  فذذذي الشذذذخص تصذذذيب
 مجتمعذ  فذي الشذخص ينالهذا التذي المكانذة بانهمذا تعريفهمذا فيمكننذذذذذذذذذا والشرف االعتبار

 وذلذذذك.  والوراثيذذذة المكتسذذذبة وصذذذفات  تصذذذرفات  لرصذذذيد حصذذذيمة وتكذذذون جماعتذذذ  وبذذذين
 واالسذرية االجتماعيذة عالقاتذ  محذيط ضذمن لمشخص تكون التي واالحترام الثقة يشمل

 كذذل.. المجتمذذ  فذذي العذذام الذذرا  قوامذذ  موضذذوعي معيذذار بموجذذب المكانذذة هذذذ  وتتحذدد.
 الشذذذرف فذذذان الشخصذذذذذذذذذذية الناحيذذذة مذذذن امذذذا لمتعريذذذف االجتماعيذذذة الناحيذذذة ضذذذمن ذلذذذك

 معاممذذة المجتمذذ  افذذراد مذذن يسذذتح  بانذذ  واحساسذذ  بكرامتذذ  الفذذرد شذذعور هذذو واالعتبذذار
 الذذى العالميذذة الجنائيذذة التشذذريعات ذهبذذت حيذذث…. الشذذعور هذذذا مذذ  متفقذذين واحترامذذا
 مصذذذالح  خدمذذذة فذذذي اسذذذتهاللها اجذذذل مذذذن لذذذ  تمكينذذذا لمفذذذرد االجتماعيذذذة المكانذذذة حمايذذذة

 احكامذ  مشذرعنا منذ  استمد الذ  وهو) الفرنسي المشرع يعرف  لذذم والقذف .المشروعة 
 حذذذذذذيث االفتذذراء كممذذة عميهذذا يطمذذ  كذذان حيذذث م 1911 عذذام فذذي اال( الجانذذب هذذذا فذذي
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 االدعذذذاء اختصذذذاص عمذذذى نذذذص وكذذذذلك اختذذذذذصاصها مذذذن الجذذذن  محكمذذذة يجعذذذل كذذذان
 مذذذن بالشذذذكو  عميذذذ  المجنذذذي يتقذذذدم ولذذذولم العامذذذة الجزائيذذذة الذذذدعو  تحريذذذك فذذذي العذذذام

 لذذذذو شذذذانها مذذذن معينذذذة واقعذذذذ  اسذذذناد بانهذذذا القذذذذف جريمذذذذة تعريذذذف ويمكننذذذا..  االفتذذذراء
 او جزائيذذذا ام انضذذذباطيا ام اداريذذذا كذذذان سذذذواءا لمعقذذذاب عميذذذ  المجنذذذي تعذذذريض صذذذحت
 قيمذذذة يمذذذس مذذذا كذذذل المضذذذمون هذذذذا فذذذي ويذذذدخل مجتمعذذذ  او وطنذذذ  اهذذذل لذذذد  احتقذذذار 
 يسذذر  المعنذذى وهذذذا.  غيذذر  عنذذد شخصذذيت  او كرامتذذ  مذذن يحذذط او نفسذذ  عنذذد االنسذذان

 معذين لعيب اسناد يوجد السب ففي باالسناد السب عن القذف ويختمف.  اطالق  عمى
 القذف لجريمة الخاصة االركان معرفة من لنا بذذذذد وال. ينةمع واقع  تعيين دون

 اهمية البحث:

 عميهذذذذا واالطذذذذالع العراقذذذذي العقوبذذذذات قذذذذانون فذذذذي القانونيذذذذة المذذذذواد خذذذذالل ومذذذذن
 جريمذذة لتحقذذ  التاليذذة االركذذان تذذوافر يجذذب حيذذث الجريمذذة اركذذان ان نذذر  فيهذذا والذذتمعن
 : وهي:  القذف

 .. االحتقار او العقاب وجبتأل صحت لو معينة واقعة اسناد-1

 ..العالنية طر  باحد  االسناد حصول-2

 .. جنائي بقصد ذلك يكون ان-3

 الشذذخص الذذى المعينذذة الواقعذذ  او العيذذب او الشذذائن االمذذر بنسذذبة يتمثذذل االسذذناد وفعذذل
 ترديذذذذد او الروايذذذذة طريذذذذ  عذذذذن او التاكيذذذذد سذذذذبيل عمذذذذى سذذذذواءا المقذذذذذوف وهذذذذذذذذذو المعذذذذين
 الذراو  عمى والعهدة)) بعبارة الخبر ذيل قد القاذف كان فاذا اشاعة نهاا عمى العبارات

 او لموضذذوع النشذذر اعذذادة فذذان وكذذذلك..  الجريمذذة عذذن مسذذؤوليت  ينفذذي ال ذلذذك فذذان((
 النشذذر صذذحة اليضذذمن انذذ  الناشذذر يقذذذذذذذذذذذذذذول ان يكفذذي وال..جديذذدا قذذذفا يعذذد سذذاب  مقذذال

 بصذذيهة اكذذان سذذواءا االسذذناد امذذر صذذياغة فيذذ  يذذتم الذذذ  باالسذذموب عبذذرة ال وكذذذلك..
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 الطذذر  بهذذذ  االمذذر اسذذناد ان مذذادام.. منهذذا التاكذذد يتذذذذذم لذذم تشذذكيكية بصذذيهة او تاكيديذذة
 المسذذذندة الواقعذذذ  صذذذحة احتمذذذال مؤقتذذذة بصذذذفة ولذذذو المتمقذذذي الجمهذذذور روع فذذذي يمقذذذي

 االجتمذذاعي واعتبذذار  المقذذذوف بشذذرف لممسذاس وحذذد  يكفذذي وهومذذا المقذذذوف لشذذذذذذذذخص
 مذذن باعتبارهذذا وذلذذك المذذذذذذذذذذذقذوف الذذى الواقعذذة القذذاذف ينسذذب ان ذلذذك فذذي يسذذتو  كمذذا..

 ان ذلذذك فذذي يسذذتو  كمذذا.. بنقمهذذا قذذام الهيذذر عذذن روايذذة بوصذذفها او الخاصذذة معموماتذذ 
 كمذذا. بذذر ء لفذذظ فذذي متخفيذذا او تفسذذير الذذى يحتذذاج وال واضذذذذذذذذحا السذذيء المعنذذى يكذذون

 لمجريمذذة يمكذذن بذذل نفسذذ  القذذاذف شذذخص مذذن القذذذف عبذذارات صذذدور نالقذذانو  اليشذذترط
 التوضذي  منذ  يطمذب اليذ  سؤاال شخص وج  ما اذا نعم بكممة اجاب ما اذا تتحق  ان
 معينذا شذكال القذانون يشذذذذترط ال كما… قاذفا هنا فيعتبر عن  اطمقت التي االشاعة عن
 بالكتابذة ام اليذد بخذط كانذت سذواءا بالكتابذة يكذون وقد شفويا يكون فقد االسناد فعل في

 وكذذذلك الخشذذب او القمذذاش او كذذالور  كانذذت مذذادة ايذذة وعمذذى بالطباعذذة ام االلكترونيذذة
 وكذذلك المضذمون هذذا فذي يذدخل الكاريكاتوريذة الرسذوم او الصذور او الرمذوز استعمال
 عرفذا عذدت التذي التمميحذات او… االشذارة او االيمذاء طري  عن اخيرا االسناد يحذذذذذذذذصل

 عرفذذذا يعذذذد معذذذين المذذذذذذذذذذر اسذذذناد انهذذذا يفيذذذد بمذذذا او اخذذذر شذذذخص الذذذى تحقيذذذرا او اسذذذاءة
 …. المقذوف لشخص مسيء
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 المبحث االول

 مفهوم السب والقذف

 جريمذذذة عقوبذذذة عمذذذى العراقذذذي العقوبذذذات قذذذانون مذذذن1 الفقذذذرة 433 المذذذادة نصذذذت     
 مرتكذب عمذى العقوبتين هاتين د باح او الهرامة و الحبس عقوبة فرضت حيث القذف

 او التمفزيذون او االذاعذ  طريذ  عذن الشذائنة العبذارات نشذر المشرع اعتبر كما الجريمة
 يكذذذون حيذذذث مشذذذددا ظرفذذذا النشذذذر وسذذذائل وبمختمذذذف المطبوعذذذات او الصذذذحف احذذذد 
 انتشذذذذارا واوسذذذ  اكثذذذر المقذذذذوف شذذذخص وشذذذرف سذذذمعة عمذذذى والضذذذرر اكبذذذر الخطذذذر
 اجذازت حيذث العقوبذات قنذون مذن 136 المذادة فذي العراقذي المشذرع ذلذك اعتبذر وكذذذذذذذما

 تذوافر عذدم القذانون اعتبذر كمذا..  لمعقوبذة االقصذى الحذد مذن بذاكثر تحكذم ان لممحكمة
 الحذذذبس لعقوبذذذة القذذذانون مذذذن 435 المذذذادة اشذذذارت حيذذذث لمعقوبذذذة مخففذذذا ظرفذذذا العالنيذذذة

 هذذاتين باحذذد  او دينذذارا خمسذذين عمذذى تزيذذد ال وبهرامذذة اشذذهر سذذتة عمذذى تزيذذد ال لمذذدة
 اذا او.  عالنيذة دون مذن عميذ  المجنذي مواجهذة في القذف ارتكاب حالة في العقوبتين
 تذذم اذا او.. عميذذ  المجنذذي وبذذين بينذذ  تذذم تمفذذوني حذذديث فذذي الجريمذذة الجذذاني ارتذذذذذذذذذذذذكب

 المشذرع اشذترط كمذا.……قذذفا تتضذمن وكانذت عميذ  المجنذي الذى موجهذة رسذالة كتابة
 عميذ  المجني من تحريكها يكون ان القذف تهمة تتضمن التي الجزائية الدعو  كتحري

 مذا هناك واخيرا.. الجزائية المحاكمات اصول قانون فذذذذذي ذلك عمى نص كما.. حصرا
 : وهي عدة حاالت في المباح القذف يسمى

 صذذذفة ذو شذذذخص بحذذذ  او عامذذذة بخدمذذذة المكمذذذف او الموظذذذف بحذذذ  القذذذذف وقذذذ  اذا
 الجمهذذور بمصذال  يتعمذ  بعمذل يقذوم شذذخص أ  او النيابيذة المجذالس كاعضذاء نيابيذة
 عممذ  او المقذذوف بوظيفذة متصذال القذذف يكذون ان بشذرط جريمذة يشذكل ال الفعل فان
 مذن 433 المذادة مذن 2 الفقذرة ب  جاءت ما وهذا اسند  ما صحة عمى الدليل يقيم وان

 . القانون
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 لقذفالسب وا جريمتي تعريف -المطمب االول

 مذذن عقذذاب تسذذتوجب محذذددة واقعذذة اسذذناد هذذو:  فففي االصففط   القففذف تعريففف -اوال
 عمديذذة جريمذذة والقذذذف االسذذناد فعذذل القذذذف فقذذوام عمنيذذا اسذذنادا احتقذذار  او اليذذ  تنسذذب
 . (1)الدوام عمى

 فيهذا يشذترط واقعذة عمذى الفعذل هذذا وينصذب اسناد فعل القذف يفترض:  القذف اركان
 احتقذذذار  او اليذذذ  اسذذذندت مذذذن عقذذذاب شذذذهنها مذذذن يكذذذون وان دةمحذذذد تكذذذون ان شذذذرطان
 لمقذذذذف المذذذاد  الذذذركن بهذذذا يقذذذوم العناصذذذر وهذذذذ  عمنيذذذا االسذذذناد هذذذذا يكذذذون ان ويتعذذذين
 ذلذذك ومعنذذى الجنذذائي القصذذد صذذورة يتخذذذ معنويذذا ركنذذا لذذذلك باالضذذافة القذذذف ويتطمذذب

 . (2)معنو  وركن ماد  ركنين لمقذف ان

 عمذدا واعتبذار  شذخص شذرف خذدش هذو السذبالصفط   : ثانيا: تعريف السب ففي ا
 مذذاد  ركنذذين عمذذى العمنذذي السذذب يقذذوم  اليذذ  معينذذة واقعذذة اسذذناد ذلذذك يتضذذمن ان دون
 اسذذناد عمذذى ذلذذك يشذذتمل ان دون الوجذذو  مذذن وجذذ  بذذه  واالعتبذذار الشذذرف خذذدش هذذو

 .الجنائي القصد صورة دائما يتخذ معنو  وركن معين  واقعة

 

 

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

، المبذذادئ االساسذذية لءجذذراءات ،  1ت الجنائيذذة ، جد.احمذذد مهذذد  سذذرور، الوسذذيط فذذي قذذانون االجرائذذا -1
 .51.ص1979 –مطبعة القاهرة 

محمذذذد السذذذولية ، الحمايذذذة الجنائيذذذة واالمنيذذذة لمشذذذاهد ، دراسذذذة مقارنذذذة ، دار النهضذذذة د. احمذذذد يوسذذذف   -2
 34. ص 2006-القاهرة  –العربية 
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 التمييز بينهما وخصائص الجريمة -المطمب الثاني

 يحمذذذي والقذذذانون واالعتبذذذار، بالشذذذرف الماسذذذة الجذذذرائم مذذذن السذذذبو  القذذذذف جريمتذذذا    
 شذرف بذال الذبعض يعتبذرهم الذذين حتذى بيذنهم، تمييز دون من واعتبارهم، األفراد شرف

 أهميذذذة منطمذذذ  ومذذذن.  االجتمذذذاعي شذذذرفهم تحمذذذي القانونيذذذة النصذذذوص فذذذ ن اعتبذذذار أو
 بواسذذطتها تقذذ  قذذد والتذذي المهمذذة الطذذر  إحذذد  انهذذا خاصذذة حياتنذذا فذذي الصذذحافة دور

 مذذا نعذذرف إن يجذذب تحديذذدا الزاويذذة هذذذ  ومذذن النشذذر طريذذ  عذذن والقذذذف السذذب جذذرائم
 جريمذذذة أمذذذام نكذذذون وكيذذف بينهمذذذا  اخذذذتالف هنذذذاك وهذذل قانونذذذا والسذذذب القذذذذف جريمتذذا
 . (1)منهما لكل المقررة العقوبات وكذلك أركانهما وما سب أو قذف

 واقعة إسناد هي والفق  القانون عمي  استقر لما وفقا القذف جريمة القذف جريمة ماهية
 تسذتوجب عميذ  المجنذي غيذر آخذر شذخص مذن مذرأ  او مسم  عمى او عام مكان في

 . (2)سمعت  تؤذ  او الي  تنسب من عقاب

 وهذذذو المذذذاد  الذذذركن أولهمذذذا ركنذذذين بتذذذوافر قانونذذذا القذذذذف جريمذذذة تقذذذوم الجريمذذذة أركذذذان
 محذذددة واقعذذة فيذذ  يسذذند المذذتهم مذذن دريصذذ قذذول او فعذذل فذذي يتمثذذل نشذذاط مذذن يتكذذون
 الجنذذائي القصذذد او المعنذذو  الذذركن وثانيهمذذا عميذذ  المجنذذي الذذى العالنيذذة بطريقذذة وذلذذك
 المؤثمذذذة االقذذذوال منذذذ  تصذذذدر مذذذن يعمذذذم ان مفذذذاد  بمذذذا واإلرادة العمذذذم فذذذي يتمثذذذل والذذذذ 
 .(3) لمعقاب تعرض  او عمي  المجني سمعة ايذاء الى تؤد  ان شهنها قانونا

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 .62. ص1975ح قانون اإلجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، د. امال عبدالرحيم عثمان ، شر  -1

بذذدر السذذعد المنيذذ  ، قذذانون االجذذراءات والمحاكمذذات الجزائيذذة والتعميذذ  عمذذى نصوصذذها ، دون مطبعذذة ،  -2
 .35سنة طب  ، ص

 جنذد  عبذدالممك ، الموسذوعة الجنائيذة ، الجذزء االول ، الطبعذة االولذى ، مطبعذة دار الكتذب المصذذرية ، -3
 .77، ص1932بالقاهرة ، 
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 عمذذذى هذذذي عناصذذر عذذذدة مذذن القذذذذف جريمذذة فذذذي المذذاد  الذذذركن يتكذذون المذذذاد  الذذركن
 فقهذذذا واإلسذذذناد.  لءسذذذناد واقعذذذة هنذذذاك تكذذذون وان والعالنيذذذة االسذذذناد:  الحصذذذر سذذذبيل

 او باالشذذذارة او بذذذالقول يكذذذون وقذذذد معذذذين، شذذذخص الذذذى معذذذين أمذذذر نسذذذبة هذذذو وقانونذذذا
 شذخص كقذول بذالقول يتذوافر قذد بل محددا شكال يتطمب لم لقانونا ان والثابت بالكتابة

 شذخص يشذير عنذدما وذلك باإلشارة يكون وقد مثال، ساعة سر  ان  آخر شخص عن
 أخيذذذرا ويكذذذون األشذذذخاص احذذذد طرحذذذ  سذذذؤال عذذذن لءجابذذذة باصذذذبع  آخذذذر شذذذخص الذذى

 . (1)حفالص إحد  في مقال نشر او الكاريكاتير رسم حالة في كما بالكتابة اإلسناد

 يكذذذذون ان بذذذذد فذذذذال لمقذذذذانون وفقذذذذا قذذذذذف جريمذذذذة امذذذذام تكذذذذون حتذذذذى المقذذذذذوف شخصذذذذية
 الظذذروف كانذذت مذذا اذا اليذذ  االشذذارة او السذذمة بذذذكر سذذواء محذذددا المقذذذوف الشذذخص

 المذذادة او المقذذال ان لذذو المثذذال سذذبيل فعمذذى المقصذذود، الشذذخص بمعرفذذة لمقذذارئ تسذذم 
 المحكمذة بعذد  ومذن لمقذارئ وامكذن دالمقصذو  الشذخص ذكذر مذن خمذوا جذاءت الصحفية
 المعنذي الشذخص هذو مذن القذذف عبذارات معنذى مذن تدرك أن الدعو  بنظر المختصة

 العقذذاب توجذذب متذذوافرة الجريمذذة أركذان بذذاقي وكانذذت عنذذاء غيذر مذذن اسذذتنتاج عمذذى بنذاء
 مذن المقذذوف الشذخص عمذى النذاس جمي  يتعرف ان يتطمب ال والقانون الجريمة عمى

 يكذذذذون قذذذذد.  بعضذذذذهم عميذذذذ  يتعذذذذرف ان يكفذذذذي بذذذذل الصذذذذحفي العمذذذذل او المقذذذذال خذذذذالل
 هذذذذذي التجاريذذذذذة الشذذذذذركات فذذذذذ ن لذذذذذذلك لمقذذذذذذف، محذذذذذال المعنذذذذذو  او الطبيعذذذذذي الشذذذذذخص
 هذذذا نتيجذذة يمحذذ  وقذذد النشذذر، بطريذذ  القذذذف حقهذذا فذذي يحذذدث وقذذد معنويذذة اشذذخاص

 يذرد ان ويمكذن ا،قانون عمي  معاقبا قذفا فيكون عميها القائمين أو ب دارتها القذف النشر
 إمذا شذركة، عذن صذادرة كانذت إذا معنويذا شخصا باعتبارها معينة صحيفة عمى القذف

 . (2)صاحبها عمى القذف فيق  فردية مؤسسة كانت اذا

 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 1977د. حسن صاد  المرصذفاو  ، المرصذفاو  فذي اصذول االجذراءات الجنائيذة ، منشذئة المعذارف ،  -1
 . 38،ص

 . 87، ص 1982سة روز اليوسف ، حسن عالم ، قانون االجراءات الجنائية ، المجمد االول ، مؤس -2
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 يكذون ان قانونذا يصذ  ال وبالتذالي القانونيذة بالشخصذية يتمت  ال الميت.  الموتى قذف
 يصذ  الحالذة هذذ  ففذي الورثذة يمذس القذذف كان اذا اما القذف، جريمة في عمي  مجنيا

.  الجذذذاني ضذذذد القانونيذذذة االجذذذراءات اتخذذذاذ لهذذذم ويحذذذ  عمذذذيهم مجنيذذذا الورثذذذة يكذذذون ان
 او العقذذذذاب وتسذذذذتوجب محذذذذددة تكذذذذون ان االسذذذذناد محذذذذل الواقعذذذذة فذذذذي القذذذذانون ويشذذذذترط
 قيذذل فذ ذا. محذذددة تكذون ان بذذد ال القذذف جريمذة فذذي االسذناد محذذل فالواقعذة.  االحتقذار

 انذ  قيذل اذا امذا الجريمة، تقوم دينا أو ماال بدد ألن  األمانة خان ان  شخص عن مثال
 محذذذل الواقعذذذة تتذذذوافر ال األخيذذذرة الحالذذذة ففذذذي معينذذذة لواقعذذذة تحديذذذد دون األمانذذذة يخذذذون
 االحتقذار او لمعقذاب مسذتوجبة االسذناد محذل الواقعذة تكذون أن كذلك ويشترط.  االسناد

 العقذذذاب يسذذذتوجب الذذذذ  القذذذذف فذذذي االصذذذل ان عمذذذى القضذذذاء اسذذذتقر وقذذذد النذذذاس مذذذن
 لذذم فذذ ذا ئيذذة،جزا بعقوبذذة قانونذذا مؤثمذذة جريمذذة يعذذد فعذذل اسذذناد يتضذذمن الذذذ  هذذو قانونذذا
 ال النذاس مذن االحتقذار شذروط او صذحت ان العقذاب شذرط المسذندة الواقعذة فذي تتوافر

 . (1)القانوني لممفهوم وفقا قذفا ذلك يعد

 يتطمذذب والقذذانون السذذواء عمذذى والسذذب القذذذف لجريمذذة المذذاد  الذذركن فذذي شذذرط العالنيذذة
 واعتبذار شذرف هذي ونيذةالقان الحمايذة محذل المصمحة ألن نظرا عمنيا االسناد يكون ان

 او عذذذام مكذذذان فذذذي اإلسذذذناد حذذذدث اذا العالنيذذذة وتتحقذذذ  ،(األشذذذخاص) النذذذاس وكرامذذذة
 كذذذذلك العالنيذذذة وتتحقذذذ  عميذذذ ، المجنذذذي غيذذذر آخذذذر شذذذخص مذذذن ومذذذرأ  مسذذذم  عمذذذى

 القذذانون ان اال عديذذدين، أشذذخاص عمذذى اليوميذذة الصذذحيفة توزيذذ  طريذذ  عذذن بالكتابذذة
 غيذذر آخذذر لشذذخص المذذؤثم المقذذال عمذذى اطمذذ  وان ىحتذذ العالنيذذة فيذذ  تتحقذذ  الكذذويتي
 . (2)فقط عمي  المجني

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

،  1987حكمت موسى سممان ، طاعة االوامر واثارها فذي المسذؤولية الجنائيذة ، طبعذة اولذى ، بهذداد ،  -1
 . 110ص

بهذداد  –، في جرائم االشخاص ، مطبعة العذارف  1حميد السعيد  ، شرح قانون العقوبات الخاص ، ج -2
 . 34، ص 1964- 1963-
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 فيهذذا الجنذذائي القصذذد تذذوافر يمذذزم ثذذم ومذذن عمديذذة جريمذذة القذذذف جريمذذة الجنذذائي القصذذد
 فذذي بذالعمم ويقصذد.  الجريمذة اركذان بجميذ  يتعمذ  فيمذا واإلرادة العمذم فذي يتمثذل والذذ 
 وال الجريمذذة بعناصذذر المذذتهم جانذذب مذذن العمذذم ضذذرورة القذذذف لجريمذذة المعنذذو  الذذركن
 غيذذذر عميذذذ  المجنذذذي الذذذى ينسذذذبها التذذذي الواقعذذذة بذذذهن يعمذذذم ال بهنذذذ  يتمسذذذك ان لذذذ  نيمكذذذ

 .( 1)عميها معاقب

 عميذذ  المجنذذي إلذى الواقعذذة إسذذناد إلذى المذذتهم إرادة تتجذذ  ان ويجذب   بذذاإلرادة المقصذود
 محذل الواقعذة إسذناد قصذد( الفاعذل) المذتهم لذد  يتوافر ان بد فال العالنية، إلى إضافة

 فذذي الجزائذذي القذذانون   العقذذاب.  العالنيذذة طذذر  مذذن بطريذذ  ذلذذك يكذذون انو  التجذذريم،
 إلذذى صذذفة إسذذناد هذذي العمنذذي السذذبامذذا  القذذذف، جريمذذة تذذوافر عنذذد عقوبذذة حذذدد الذذبالد

 أو مسذذم  عمذذى أو عذذام مكذذان فذذي واعتبذذار  شذذرف  تخذذدش أن شذذهنها مذذن عميذذ  المجنذذي
.  (2)والسذذب القذذذف ينبذذ التفريذذ  وينبهذذي عميذذ ، المجنذذي غيذذر آخذذر شذذخص مذذن مذذرأ 

 صذذذذحت لذذذو واقعذذذة ب سذذذناد والقذذذذذف صذذذفة، ف سذذذناد السذذذبب امذذذذا واقعذذذة، اسذذذناد فالقذذذذف
 تذؤذ  صذفة فاسذناد السذب اما واعتبار ، شرف  تخدش أو عمي  المجني عقاب تستوجب
 أسذذباب وتوجذذد العمنذذي، السذذب عقوبذذة مذذن اشذذد القذذذف عقوبذذة شذذرف ، فذذي عميذذ  المجنذذي
 السب لجريمة الماد  الركن يتكون. العمني لمسب بالنسبة تسر  ال القذف في لءباحة
 وان واالعتبذذار لمشذذرف خذذادش عيذذب أو صذذفة اسذذناد: هذذي عناصذذر ثالثذذة مذذن العمنذذي
 لالصذذذذذطالح وفقذذذذا والسذذذذب. العالنيذذذذذة بطريذذذذ  ويكذذذذون معذذذذذين لشذذذذخص االسذذذذناد يكذذذذون

 لذذد  سذذمعت  يخذذدش أو الشذذخص قذذدر مذذن يحذذط تعبيذذر أو لعيذذب الصذذا  هذذو القذذانوني
 وهذذذا معذذين، لشذذخص االسذذناد يكذذون ان ويجذذب. مذذثال والهذذالك بذذالموت كالذذدعاء  ،غيذذر 
 توضذذذي  عنذذذد أسذذذمفنا وكمذذذا العمنذذذي، السذذذب جريمذذذة عذذذن القذذذذف جريمذذذة فيذذذ  تختمذذذف ال

 أو باالسذم معنيذا الشخص يكون قد كذلك العمني السب ف ن القذف، جريمة في االسناد
 حتذى بنفسذ ، السذب عميذ  المجنذي  يسذم ان يمذزم وال بمعرفتذ ، لمسذام  تسذم  الظروف
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 حتذى االركذان بذاقي توافر حال في عمني سب جريمة بصدد يكون بل الجريمة، تتحق 
 . (3)غائبا عمي  المجني كان ولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 . 98، ص 1964،  5د. رؤوف عبيد ، مبادئ االجراءات الجنائية في القانون المصر  ، ط -1

رمز  رياض عوض ، الحقو  الدستورية في قانون االجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة ،  -2
 . 22، ص 2003

 . 66، ص 1982 د. رمسيس بهنام ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، منشئة المعارف ، -3
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 المبحث الثاني

 اركان جريمة السب والقذف

 السب جريمة اركان -االولالمطمب 

 الشذذذذرف خذذذذدش هذذذذو مذذذذاد  ركنذذذذين عمذذذذى العمنذذذذي السذذذذب يقذذذذوم:  العمنذذذذي السذذذذب اركذذذذان
 وركذذن معينذذ  واقعذذة اسذذناد عمذذى ذلذذك يشذذتمل ان دون الوجذذو  مذذن وجذذ  بذذه  واالعتبذذار

 . (1)الجنائي القصد صورة دائما يتخذ معنو 

 شذهن  مذن نشذاط عنصذرين عمذى الذركن هذذا يقذوم : المادي لجريمة السب الركن -اوال
 ان يتعذذين الذذذ  النشذذاط هذذذا وصذذفة الوجذذو  مذذن وجذذ  بذذه  االعتبذذار او الشذذرف خذذدش
 لمقذذذف المذذاد  الذذركن وبذذين بينذذ  يميذذز الذذركن هذذذا فذذي سذذمبى عنصذذر وثمذذة عمنيذذا يكذذون
 . (2)عمي  المجنى الى مجددة واقعة اسناد المتهم نشاط يتضمن اال هو

 ومذن عمديذة جريمذة حاالتذ  جميذ  فذي السذب : المعنفوي لجريمفة السفب الفركن -ثانيا
 عنصذذرا  عذذام قصذذد السذذب فذذي والقصذذد الجنذذائي القصذذد صذذورة المعنذذو  ركنذذ  يتخذذذ ثذذم

 ليسذذت غايذذة الذذى متجهذذ  نيذذة او معذذين باعذذث تذذوافر عناصذذر  مذذن ولذذيس ادةواالر  العمذذم
 (3)السب في الماد  الركن عناصر من ذاتها في

 

 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

1-
 

 1988شاكر محمود سميم ، الشهادة امام القضاء المدني ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كمية القذانون جامعذة بهذداد ، 

 . 66، ص

2-
 

، مطبعة مؤسسة دار الكتب لمطباعة  2، ج االستاذ عبد االمير العكيمي و د. سميم حربة ، اصول المحاكمات الجزائية

 . 115، ص 1981- 1980والنشر ، في جامعة الموصل ،

3-
 

 .55،ص 1986د. عبدالحميد الشواربي ، جرائم االيذاء في ضوء القضاء والفق  ، دار المطبوعات الجديدة ، 
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 القذف جريمة اركان – الثانيالمطمب 

 ان شذذذرطان فيهذذذا يشذذذترط واقعذذذة عمذذذى الفعذذذل هذذذذا وينصذذذب اسذذذناد فعذذذل القذذذذف يفتذذرض
 يكذون ان ويتعذين احتقذار  او اليذ  اسذندت مذن عقذاب شهنها من يكون وان محددة تكون
 القذذذذف ويتطمذذذب لمقذذذذف المذذذاد  الذذذركن بهذذذا يقذذذوم العناصذذذر وهذذذذ  عمنيذذذا االسذذذناد هذذذذا

 ركنذين لمقذذف ان ذلذك ومعنذى الجنذائي القصذد صذورة يتخذ معنويا ركنا لذلك باإلضافة
 . (1)معنو  وركن ماد 

 : المادي لجريمة القذف الركن -اوال

 الواقعذة هذو النشذاط لهذذا وموضوع االسناد فعل هو ياجرام نشاط ثالثة عناصر قوام 
 هذذو النشذذاط لهذذذا وصذذفة احتقذذار  او اليذذ  اسذذندت مذذن عقذذاب شذذهنها مذذن التذذي المحذذددة

 . (2)عمنيا كون 

 

 

 

 

 

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 .85،ص 1975، المطبعة العامة ، 2د. سامي صاد  المال ، اعتراف المتهم ، ط -1

 . 35، ص 1982االجرامي ،شركة اياد لمطباعة الفنية ، د. سمطان الشاو  ، اصول التحقي   -2
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 :لجريمة القذف المعنوي الركن -ثانيا

 القصذذذد صذذذورة المعنذذذو  ركنذذذ  يتخذذذذ ولذذذذلك عمديذذذة جريمذذذة حاالتذذذ  جميذذذ  فذذذى القذذذذف
 فذاذا عامذا قصذدا القصذد فذى المتطمب القصد اعتبار عمى القضاء ااستقر وقد الجنائى

 فذى العمذد  غيذر الخطذه ان ذلذك د  فمذؤ صذور  يذ جم فذى القصد متطمبا القذف كان
 جميذ  الذى تنصذرف ان البذد القصذد عناصذر ان قيذل ولقذد لقيامذ  اليكفذى صذور  اجسم
 عميذذ  المجنذذى الذذى يسذذندها التذذى الواقعذذة بداللذذة المذذتهم يعمذذم ان فيتعذذين الجريمذذة اركذذان
 العالنيذذذة وارادة اداالسذذن ارادة لديذذذ  تتذذوافر ان ويتعذذذين االسذذناد بعالنيذذذة يعمذذم ان ويتعذذين

 بكذذذب اوعممذ  عميذذ  بذالمجنى االضذرار نيذذة عناصذر  مذذن فمذيس عامذا القصذذد كذان ولمذا
 . (1)عمي  المجنى الى المسندة الواقعة

 واالثار المترتبة عميها جريمة السب والقذف في القانون العراقي -المطمب الثالث 

 العقوبذات قذانون اوردهذا يالتذ االعتبذار عمذى االعتذداء جذرائم مذن القذذفالسذب و  جريمة
 الجذذرائم بانهذذا تعريفهذذا ويمكننذذذذذذا…  القذذانون مذذن(  436-433) مذذواد  ضذذمن العراقذذي

 تعريذف وهذو اخذر تعريذف الذى يسذوقنا وهذذا.  وشرف  اعتبار  في الشخص تصيب التي
 مجتمعذ  فذي الشذخص ينالهذا التذي المكانذة بانهمذا تعريفهمذا فيمكننذذذذذذذذذا والشرف االعتبار

 وذلذذذك.  والوراثيذذذة المكتسذذذبة وصذذذفات  تصذذذرفات  لرصذذذيد حصذذذيمة وتكذذذون جماعتذذذ  بذذذينو 
 واالسذرية االجتماعيذة عالقاتذ  محذيط ضذمن لمشخص تكون التي واالحترام الثقة يشمل

 (2)المجتم  في العام الرا  قوام  موضوعي معيار بموجب المكانة هذ  وتتحدد

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

1-
 

 .63، ص 1988، مطبعة بابل ،  1د. سميم ابراهيم حربة ، القتل العمد واوصاف  المختمفة ، ط

2-
 

د  السعدون ، اعتراف المتهم واثر  في االثبات الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كمية القانون ، عبدالمجيد عبدالها

 . 97، ص 1988-جامعة بهداد 
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 الشذرف فذان الشخصذذذذذذذذية الناحيذة مذن اما لمتعريف االجتماعية الناحية ضمن ذلك كل 
 معاممذذة المجتمذذ  دافذذرا مذذن يسذذتح  بانذذ  واحساسذذ  بكرامتذذ  الفذذرد شذذعور هذذو واالعتبذذار
 الذذى العالميذذة الجنائيذذة التشذذريعات ذهبذذت حيذذث…. الشذذعور هذذذا مذذ  متفقذذين واحترامذذا
 مصذذذالح  خدمذذذة فذذذي اسذذذتهاللها اجذذذل مذذذن لذذذ  تمكينذذذا لمفذذذرد االجتماعيذذذة المكانذذذة حمايذذذة

 احكامذ  مشذرعنا منذ  استمد الذ  وهو) الفرنسي المشرع يعرف  لذذم والقذف .المشروعة 
 حذذذذذذيث االفتذذراء كممذذة عميهذذا يطمذذ  كذذان حيذذث م 1911 عذذام فذذي اال( الجانذذب هذذذا فذذي
 االدعذذذاء اختصذذذاص عمذذذى نذذذص وكذذذذلك اختذذذذذصاصها مذذذن الجذذذن  محكمذذذة يجعذذذل كذذذان
 مذذذن بالشذذذكو  عميذذذ  المجنذذذي يتقذذذدم ولذذذولم العامذذذة الجزائيذذذة الذذذدعو  تحريذذذك فذذذي العذذذام

 لذذذذو شذذذانها مذذذن معينذذذة واقعذذذذ  اسذذذناد بانهذذذا القذذذذف جريمذذذذة تعريذذذف ويمكننذذذا..  االفتذذذراء
 او جزائيذذذا ام انضذذذباطيا ام اداريذذذا كذذذان سذذذواءا لمعقذذذاب عميذذذ  المجنذذذي تعذذذريض صذذذحت
 قيمذذذة يمذذذس مذذذا كذذذل المضذذذمون هذذذذا فذذذي ويذذذدخل مجتمعذذذ  او وطنذذذ  اهذذذل لذذذد  احتقذذذار 
 يسذذر  المعنذذى وهذذذا.  غيذذر  عنذذد شخصذذيت  او كرامتذذ  مذذن يحذذط او نفسذذ  عنذذد االنسذذان

 معذين لعيب اسناد يوجد السب ففي باالسناد السب عن القذف ويختمف.  اطالق  عمى
 ومذن.. القذذف لجريمذة الخاصة االركان معرفة من لنا بذذذذد وال. معينة واقع  تعيين دون

 نذر  فيهذا والذتمعن عميهذا واالطذالع العراقذي العقوبذات قذانون فذي القانونيذة المذواد خالل
 : وهي  .( 1)القذف يمةجر  لتحق  التالية االركان توافر يجب حيث الجريمة اركان ان
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، مطبعذة الجذاحظ ، بهذداد  1، ط 1لقضذاء الجنذائي العراقذي ، جالموسوعة الجنائية فذي اعمي السماك ،  -1
 .  61، ص 1990، 
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 .. االحتقار او العقاب ألوجبت صحت لو معينة واقعة اسناد-1

 ..العالنية طر  باحد  االسناد حصول-2

 .. جنائي بقصد ذلك يكون ان-3

 الشذذخص الذذى ةالمعينذذ الواقعذذة او العيذذب او الشذذائن االمذذر بنسذذبة يتمثذذل االسذذناد وفعذذل
 ترديذذذذد او الروايذذذذة طريذذذذ  عذذذذن او التهكيذذذذد سذذذذبيل عمذذذذى سذذذذوآءا المقذذذذذوف وهذذذذذذذذذو المعذذذذين
 الذراو  عمى والعهدة)) بعبارة الخبر ذيل قد القاذف كان فاذا اشاعة انها عمى العبارات

 او لموضذذوع النشذذر اعذذادة فذذان وكذذذلك..  الجريمذذة عذذن مسذذؤوليت  ينفذذي ال ذلذذك فذذان((
 النشذر صذحة يضذمن ال انذ  الناشذر يقذذذذذذذذذذذذذول ان يكفذي وال .جديذدا ذفاقذ يعذد ساب  مقال

 بصذذيهة اكذذان سذذوآءا االسذذناد امذذر صذذياغة فيذذ  يذذتم الذذذ  باالسذذموب عبذذرة ال وكذذذلك..
 الطذر  بهذذ  االمذر اسناد ان مادام.. (1)منها التاكد يتذذذم لم تشكيكية بصيهة او تاكيدية
 المسذذذندة الواقعذذذة صذذذحة احتمذذذال مؤقتذذذة بصذذذفة وولذذذ المتمقذذذي الجمهذذذور روع فذذذي يمقذذذي

 االجتمذذاعي واعتبذذار  المقذذذوف بشذذرف لممسذاس وحذذد  يكفذذي وهومذذا المقذذذوف لشذذذذذذذذخص
 مذذن باعتبارهذذا وذلذذك المذذذذذذذذذذذقذوف الذذى الواقعذذة القذذاذف ينسذذب ان ذلذذك فذذي يسذذتو  كمذذا..

 ان ذلذذك فذذي تو يسذذ كمذذا.. بنقمهذذا قذذام الهيذذر عذذن روايذذة بوصذذفها او الخاصذذة معموماتذذ 
 كمذذا. بذذر ء لفذذظ فذذي متخفيذذا او تفسذذير الذذى يحتذذاج وال واضذذذذذذذذحا السذذيء المعنذذى يكذذون

 لمجريمذذة يمكذذن بذذل نفسذذ  القذذاذف شذذخص مذذن القذذذف عبذذارات صذذدور القذذانون اليشذذترط
 التوضذي  منذ  يطمذب اليذ  سؤاال شخص وج  ما اذا نعم بكممة اجاب ما اذا تتحق  ان
 معينا شكال القانون يشذذذذترط ال كما… قاذفا هنا فيعتبر عن  اطمقت التي االشاعة عن

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

. عمذذي حسذذين خمذذف و  د. سذذمطان عبذذدالقادر الشذذاو  ، المبذذادئ العامذذة فذذي قذذانون العقوبذذات ، مطذذاب  الرسذذالة د -1
 50، ص 1982الكويت ، 
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 بالكتابذة ام اليذد بخط كانت سواءا بالكتابة يكون وقد شفويا يكون فقد االسناد فعل في 
 وكذذذلك الخشذذب او القمذذاش او كذذالور  كانذذت مذذادة ايذذة وعمذذى بالطباعذذة ام االلكترونيذذة

 وكذذلك المضذمون هذذا فذي يذدخل الكاريكاتوريذة الرسذوم او الصذور الرمذوز او استعمال
 عرفذا تعذد التذي التمميحذات او… االشذارة او االيمذاء طري  عن اخيرا االسناد يحذذذذذذذذصل

 مسذيء عرفذا يعذد معذين ألمذر اسذناد انها يفيد بما او اخر شخص الى تحقيرا او اساءة
 . (1)ذوفالمق لشخص

 غمذذوض وال فيذذ  لذذبس ال واضذذحا تعيينذذا معينذذة المسذذندة الواقعذذة تكذذون ان يشذذترط كمذذا
 يجعمذ  االمر او الواقعة وتحديد شائنا امرا الذذذذذذهير الى القاذف يسند ان ذلك في ويكفي
 االجتمذذاعي واعتبذذار  المقذذذوف شذذرف فذذي تذذاثيرا اكثذذر يجعمذذ  كمذذا التصذذدي  الذذى اقذذرب

 وقوعهذا ومكذان زمذان تحديذد او تعيذين تذم مذا اذا محذددة الواقع  تكون عامة وبصذذورة..
 تحديذذدا محذذددة الواقعذذة كانذذت فذذاذا فيهذذا وقعذذت التذذي والظذذروف..  االساسذذية وعناصذذرها

 هذذا جريمذة توجذد فذال تامذا تحديذدا تحديذدها يتم لم اذا اما قائمة القذف جريمة فان تاما
 مالمحهذذذذذا بعذذذذذض وتعيذذذذذين لمواقعذذذذذة النسذذذذذبي بالتحديذذذذذد اكتفذذذذذى القذذذذذانون ان ويبذذذذذدو فقهيذذذذا

 … قذفا اسنادها امر يعتبر لكي وعناصرها

 او العقذذذاب توجيذذذ  توجذذذب صذذذحت لذذذو تكذذذون ان قذذذذفا تكذذذون لكذذذي الواقعذذذ  فذذذي ويشذذذترط
 .الي  تنسب لمن االحتقار
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،  1د. عمي محمد جعفر ، قانون العقوبات الخاص ، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي ، ط  -1
 .63، ص 1987
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 اليذ  المسذندة الواقعذ  لوصذحت فيما المقذوف لشخص الموج  العقاب ذلك في ويستو 
 المذذذذذسند الفعذذل كذذان اذا تاديبيذذا او وظيفتذذ  بمهذذذام يتعمذذ  انضذذباطيا او اداريذذا يكذذون ان

 االحتقذذذار امذذذا المذذذذكورة العقوبذذذات مذذذن ذلذذذك غيذذذر او جنائيذذذة عقوبذذذة لذذذ  القذذذانون يقذذذرر
 ان ذلذك يفذ القذانون ويكتفذي االسذذذذذناد لذذلك نتيجذة واعتبذر  القذانون اقذر  فقذد االجتماعي

 فذذي االدبذذي او االجنمذذاعي اعتبذذار  او الشذذخص كرامذذة مذذن يحذذط المسذذند االمذذر يكذذون
 او االجتمذذاعي الوسذذط او مهنتذذ  اهذذل او بذذ  المحيطذذين االفذذراد لذذد  او محيطذذ  داخذذل

 سذذمعة مذذن الحذذط الذذى يذذؤد  الذذذ  االسذذناد القذذانون يعتبذذر ولذذم… بذذ  المحيطذذين المهنذذي
 البورصذذذة فذذذي اومكانتذذذ  السذذذو  فذذذي سذذذمعت  او المذذذالي او اد المذذذ مركذذذز  او التاجذذذذذذذذذذذذذذر

 كرامتذذ  مذذس الذى اد  او االجتمذذذذاعي اعتبذذار  او الشخصذية سذذمعت  مذذس اذا اال قذذفا..
 (1)المجتم  في شرف  او

 المميذذز الذذركن وهذذو الجريمذة اوصذذاف لتذذوافر االهذذم الذركن هذذو العالنيذذة ركذذن يكذون -2
 يكذذون ان القذانون يشذترط حيذث الجريمذة هذذ  ورةخطذ تكمذن وفيذ  الجذرائم بذاقي عذن لهذا

 المذذادة( 3) الفقذذرة حذذددتها وقذذدد العالنيذذة وسذذائل او طذذر  باحذذد  تذذم او عمنيذذا االسذذناد
 او عذام بطريذ  حصمت اذا الحركات او االشارات او االعمال بانها القانون من( 19)

 بحيذذث هورالذذذذجم النظذذار معذرض او مطذرو  مكذذان او مبذاح مكذان او عذذام محفذل فذي
 متحققذذذة تعذذذد كمذذذا االليذذذة الطذذذر  باحذذذد  الذذذيهم نقمذذذت او النذذذاس عامذذذة رؤيتهذذذا يسذذذتطي 
 انفذذا المذذذكورة االمذذاكن باحذذد  ترديذذد  تذذم مذذذذذذا اذا بذذ  الجهذذر تذذم اذا القذذول او بالصذذياح

 الرسذوم او الكتابذات طريذ  عن النشر بطري  القذف تم اذا العالنية ركن يتحق  كما..
 …انفا المذكورة االماكن احد  في عرضها تم اذل االفالم او الصور او االشارات او

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

،  1986د. عمر فارو  الحسيني ، تعذذيب المذتهم لحممذ  عمذى االعتذراف ، المبطعذة العربيذة الحديثذة ،  -1
 . 87ص
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 الذذذى الشذذذائنة العبذذارات اسذذذناد بهذذا تذذذم التذذي الوسذذذيمة وكذذذلك المكذذذان تقذذدير يخضذذذ  كمذذا
 امثمذذة المشذذرع اورد حذذي المحكمذذة تقذذدير الذذى العالنيذذة وسذذائل مذذن واعتبارهذذا المقذذذوف

 التحقذذ  المحكمذذة عمذذى يجذذب حيذذث .القاضذذذذذذذذذذذذي واجتهذذاد لممحكمذذة البذذاقي يرتقذذد وتذذرك
 . (1)القذف جريمة لتوافر االركان اهم احد باعتبار  العالنية ركن توافر من

 فذي الذواردة الجرائم كافة في الحال هو وكما الجنائي القصد توافر من اخيرا بد وال -3
 فيهذا يتذوافر ان يجذب التذي العمديذة الجذرائم من القذف جريمة ان حيث العراقي القانون
 الن التشذذذذهير نيذذذذة وهذذذذو الخذذذذاص القصذذذذد المشذذذذرع يشذذذذترط ولذذذذم العذذذذام الجنذذذذائي القصذذذذد
 ان هذو العام والقصد المقذوف شخص الى العيب او الواقعة اثبات الى يدعو اشتراط 

 وصذف  لذذ ا النحذو وعمذى لمجريمذة المكذون المذاد  الفعذل اتيذان الى الجاني ارادة تتج 
 الوجبذذت صذذحت لذذو واقعذذ  اسذذناد طريذذ  عذذن شذذخص ضذذد عمنذذا التعبيذذر وهذذو القذذانون
 دخذل لذ  كان وان بالباعث عبرة وال القصد هذا بقيام الجريمة وتتوافر احتقار  او عقاب 
 التذذي العبذذارات كذذون حالذذة المذذتهم حذذ  فذذي فيفتذذرض القذذذف قصذذد امذذا.. العقوبذذة بتقذذدير
 او لمعقذذاب الموجذذب االمذذر عذذن بجذذالء كاشذذفة ذاتهذذا حذذدب شذذائنة بهذذا النطذذ  اليذذ  نسذذب

 اذا امذذذا منهذذذا المسذذذتفاد عكذذذس باثبذذذات القرينذذذة هذذذذ  يالحذذذظ ان عميذذذ  ويكذذذون االحتقذذذار
 حينذذاك المشذتكي فعمذى تفسيرها في وجهين تحمل المتهم الى المنسوبة العبارات كانت

 . (2) غير  شيء وال القذف بها يقصد كان المتهم ان عمى الدليل يقيم ان
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 المبحث الثالث

 االثار المترتبة عمى جريمتي السب والقذف

 العقوبة االصمية -:المطمب االول

 جريمذذذة عقوبذذذة مذذذىع العراقذذذي العقوبذذذات قذذذانون مذذذن1 الفقذذذرة 433 المذذذادة نصذذذت     
 مرتكذب عمذى العقوبتين هاتين باحد  او الهرامة و الحبس عقوبة فرضت حيث القذف

 او التمفزيذون او االذاعذ  طريذ  عذن الشذائنة العبذارات نشذر المشرع اعتبر كما الجريمة
 يكذذذون حيذذذث مشذذذددا ظرفذذذا النشذذذر وسذذذائل وبمختمذذذف المطبوعذذذات او الصذذذحف احذذذد 
 انتشذذذذارا واوسذذذ  اكثذذذر المقذذذذوف شذذذخص وشذذذرف سذذذمعة عمذذذى والضذذذرر اكبذذذر الخطذذذر
 اجذازت حيذث العقوبذات قنذون مذن 136 المذادة فذي العراقذي المشذرع ذلذك اعتبذر وكذذذذذذذما

 تذذذوافر عذذذدم القذذذانون اعتبذذذر كمذذذاة لمعقوبذذذ االقصذذذى الحذذذد مذذذن بذذذاكثر تحكذذذم ان لممحكمذذذة
 حذذذبسال لعقوبذذذة القذذذانون مذذذن 435 المذذذادة اشذذذارت حيذذذث لمعقوبذذذة مخففذذذا ظرفذذذا العالنيذذذة

 هذذاتين باحذذد  او دينذذارا خمسذذين عمذذى تزيذذد ال وبهرامذذة اشذذهر سذذتة عمذذى تزيذذد ال لمذذدة
 اذا او.  عالنيذة دون مذن عميذ  المجنذي مواجهذة في القذف ارتكاب حالة في العقوبتين
 تذذم اذا او.. عميذذ  المجنذذي وبذذين بينذذ  تذذم تمفذذوني حذذديث فذذي الجريمذذة الجذذاني ارتذذذذذذذذذذذذكب

 المشذرع اشذترط كمذا.……قذذفا تتضذمن وكانذت عميذ  المجنذي لذىا موجهذة رسذالة كتابة
 عميذ  المجني من تحريكها يكون ان القذف تهمة تتضمن التي الجزائية الدعو  تحريك
 . (1)الجزائية المحاكمات اصول قانون فذذذذذي ذلك عمى نص كما.. حصرا
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 : القذف عقوبة في المشددة الظروف -ب الثانيالمطم

 اومذذن العذذام الموظذذف حذذ  فذذي كالقذذذف عميذذ  المجنذذى صذذفة الذذى يرجعذذان ظرفذذان منهذذا
 وهذى القذذف بوسذيمة متعمذ  ظذرف وهنذاك العذام، النقذل عمذال ضذد القذذف ، حكمذ  في

 تضذذمن اذا القذذذف وقذذائ  بنذذوع متعمذذ  االخيذذر والظذذرف النشذذر بطريذذ  الجريمذذة ارتكذذاب
 . العائالت لسمعة خدشا او االفراد عرض في طعنال

 االستثناءات الواردة عمى جريمتي السب والقذف -المطمب الثالث

 : وهي عدة حاالت في المباح القذف يسمى ما هناك

 : هناااااااامى ااااااااام ح اااااااااد  وهاااااااا    وا اااااااام   اااااااا   اااااااام    اااااااا    هاااااااا 

نحم حاة      قع  وه     ق  وا ظ      واكل   خ اة  ماة      ق شخص    صفة 

كم ضااما  والاامون  ونحم حااة     ي شااخص حهاا ل  بااال حابلااق  اصاامو   ولا اا    اام  

 وفبل   حشكل ل حاة  ش ط    حك    وه   ااصال   ظحفاة  واها        الاا     

ااا   433اا   وااام    2حهاحل  واا وحل  لاد صاا ة ااام   ان    هاا   ااام لاما   ااا  وفهاا   

 وهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن  
(1 ) . 

 ولنمئحااة  و  ح ااة  لااد  واانص صاا   ة  لااد   فااما  كااام  ه اا  ابظاال  واشاا حبم 

 وخص ل     و  م ى ا   وخضا   وبه  اة ل حااة  وها    ها  حصا    ا   وخصا ل 

 ق  ل اك   ل  ئل   نما اه حا ل  و      امل  وا مكل   وى ااكحنم و ل ا   وا  م   ا  

  م   ه ق ل  حا      و اق  ا   وا  م   وا ي حكفلاا  وهامن   حهاضا   طاالق   حاة  وا

ولااهمض   ام ق  حاضا  ا   ق  ل اصل  ود   لة  وه     و ا   ها   اام اضااناا 

  ل حااة  حاام ح ان     ا   وخصــــــاـ ل    اا  -1ا   وهامن    ه و ام )) 436 وام   

حن    ن ل  ود  آلخ  شفمهم    كام ة ا  ق       ا    ناما   م اا اا   ه قاا  اامل 

حئم    خ ى   وى         ام حهاضاحا ها    وا  م   وا مكل   لطم   وا هحق     و 

    هاام   لااد  وشااخص     كاام  قاا    اكاا   وهاا       و اا   هاا   اا   موااة  -2.

 ((غضااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااا    قااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااا  ا ظااااااااااااااااااامول  لحاااااااااااااااااااا
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كام   ا    واش    وب  ق     افز ز  و ي ح صل  با   صا ل   اا  ا ظ  ام ابفحام 

ا  قمن    وبه  ام   كاام  436وام   ا    2ا   وبهم  كام نص  لد  وى     وفه  

ال  ك    م هم
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 . 38، ص 1976مهمون محمد سالمة ، االجراءات الجنائية في التشري  المصر  دار الفكر العربي ،  د.
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 الخاتمة

 اعفذذذذاء عمذذذذى صذذذذراحة الذذذذنص عمذذذذى الحديثذذذذة الجنائيذذذذة التشذذذذريعات معظذذذذم ذهبذذذذت كمذذذذا
 الخصذذوم عذذن يصذذدر فقذذد القذذذف جريمذذة لعقوبذذة الخضذذوع مذذن الذذدعاو  فذذي الخصذذوم

 عذن الذدفاع مذن لهذم تمكينذا وذلذك المحذاكم امذام الدفوع ديمهمتق اثناء جرائم تكون اقوال
 . حقوقهم

 االستنتاجات 

 الذذذذذدفاع حريذذذذذة اطذذذذذال  يقتضذذذذذي القذذذذذانون يكفمذذذذذ  الذذذذذذ  الذذذذذدفاع فذذذذذي الحذذذذذ  ان  -1
 مذذا وهذذذا والسذذب القذذذف درجذذة الذذى تصذذل اقذذوال مذذن يتضذذمن قذذد بمذذا لممتقاضذذي
 احذذذذد يسذذذذند  فيمذذذذا جريمذذذذة ال-1)) بقولهذذذذا القذذذذانون مذذذذن 436 المذذذذادة تضذذذذمنت 

 سذذب أو قذذذف مذذن كتابذذة أو شذذفاها اآلخذذر الذذى عذذنهم ينذذوب مذذن أو الخصذذذذذذذذذوم
 االخذذذر  الهيئذذات أو التحقيذذ  وسذذذمطات المحذذاكم امذذام حقوقذذذ  مذذن دفاعذذ  اثنذذاء
 . الدفاع هذا يقتضي  ما حدود في وذلك

 حالذذة فذذي وهذذو السذذب أو القذذذف ارتكذذب قذذد كذذان اذا الشذذخص عمذذى عقذذاب وال -2
 ((عمي  ظالم اعتداء وقوع فور غضب

 ظرفذذذا اعتذذذداء حصذذذول بعذذذد يحصذذذل الذذذذ  االسذذذتفزاز العراقذذذي المشذذذرع اعتبذذذر  -3
 قذانون مذن 436 المذادة مذن 2الفقذرة فذي ذلذك عمذى نذص كمذا العقذاب من معفيا

 .سابقا ذكر  تم وكما العقوبات
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