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 المقدمة

 

جرؽلة مادية من جرائم احلدث النفسي الضار يلتزم القاضي فيها بأثبات وقوع جرؽلة البالغ الكاذب 
 الضرر على ادلبلغ يف حقو تبعا لتطلب سوء القصد باعتباره نية ادلبلغ احداث ىذا الضرر بادلخرب ضده .

تقوم اجلرؽلة ,والشروع يف اجلرؽلة على الصورة ادلوقوفة متصور يف صورة ارسال فحيث ينعدم الضرر ال 
االخبار كتابة بطريق الربيد وعدم وصولو اىل اجلهة ادلبلغ اليها لسبب خارج عن ارادة ادلبلغ كفتح احد 

على االشخاص للخطاب وسبزيقو واالشًتاك يف اجلرؽلة متصور وىي من جرائم السلوك الوقتية وال عقاب 
 الشروع فيها لعدم النص .

وقد استهدف ادلشرع من ذبرمي البالغ الكاذب ضمان شرف النص واعتباره يف مواجهة استعمال احلق 
يف التبليغ عن اجلرائم ادلكفول للناس مجيعا يف مواجهة الشكاوى الكيدية وواقع االمر ان ادلصلحة احملمية 

ة خاصة لألفراد يف محاية شرفهم واعتبارىم يف مواجهة يف ىذه اجلرؽلة ىي مصلحة مزدوجة فهي من ناحي
البالغات الكاذبة , وىي من ناحية اخرى مصلحة عامة تبدو يف محاية السطات القضائية واالدارية من 

 شر التضليل عن طريق مدىا باإلخبارت الكاذب اليت تعطل وظيفتها وتشوه مقصدىا.

فقد تناولت يف ىذا البحث ذلذه اجلرؽلة لعدة امور يف ولغرض تسليط الضوء على جرؽلة البالغ الكاذب 
مباحث ابتدأهتا بتعريف ماىية ىذه اجلرؽلة واجلهة اليت يقدم اليها البالغ الكاذب وكذلك اثبات جرؽلة 

 البالغ الكاذب مث دارسة اركان جرؽلة البالغ الكاذب وسبييزىا عن اجلرائم االخرى وعقوبتها .

ياري ذلذا ادلوضوع وعذرا دلا يعًتيو من نقص , وقال احلكم جل شانو عسى ان اكون قد وفقت الخت
بسم اهلل الرمحن الرحيم ) وقل ريب زدين علما ( , وقال تعاىل )وفوق كل ذي علم عليم ( ,صدق اهلل 

 العظيم .
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 المبحث االول

 ماهية البالغ الكاذب

 

ووازع ام القانون بشعور ذايت زلب للنظحلكم ال شك ان افضل اجملتمعات ىي اليت ؼلضع االفراد فيها 
نفسي ينفر من الفوضى وكلما ارتقت اجلماعة يف سلم احلضارة ضعفت احلاجة اىل معٍت اجلزاء وتعززت 

يف اجملتمع واالخبار عن اجلرائم ان وجدت  على اشاعة االمن واالستقرارثقافة احًتام القانون واحلرص 
للمحافظة صاحلة والقيم االنسانية النبيلة ضو اعتبارات ادلواطنة ىو واجب وطٍت مقدس والتزام اخالقي تفر 

جرائم البالغ الكاذب من اجلرائم اليت سبثل  على امن  وسالمة اجملتمع ووحدة كيانو االجتماعي, لذلك
االعتداء على الفرد واجملتمع , وىي سبثل اعتداء على الشرف ولقد انتشر يف وقتنا احلاضر جرؽلة البالغ 

بالغ عن إلالية قررهتا الدولة دلن يقوم باسواء كانت االىداف مادية للحصول على ادلكافآت ادل الكاذب
يف البالغ عن اشخاص ابرياء هبدف احلصول االرىاب , فان اضعاف النفوس قد استغلوا ىذا االمر 

سوف على ادلكافآت , وقد يقع التبليغ ايضا عن اشخاص هبدف االضرار هبم وتشويو مسعتهم لذلك 
نتناول يف ادلبحث االول جلرؽلة البالغ الكاذب معٌت البالغ الكاذب واجلهة اليت يقدم اليها البالغ 

 الكاذب واثبات جرؽلة البالغ الكاذب.
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 :ماهية البالغ الكاذب -اوال:

سنة ( ل111( من قانون العقوبات رقم )243شرع العراقي جرؽلة االخبار الكاذب يف ادلادة )ادلعرف 
حيث ذكر اهنا كل من اخرب كذبا احدى السلطات القضائية او االدارية عن جرؽلة بسوء نية  1969

ارتكاب شخص ما جرؽلة مع علمو بكذب اخباره او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جرؽلة 
و وكل من اخرب السلطات خالف الواقع او تسبب بازباذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءت

مور يعلم اهنا كاذبة عن جرؽلة وقعت يعاقب حبد االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت اهتم هبا ادلخرب تصة بأادلخ
 . (1)عنو اذا ثبت كذب اخباره , ويف كل االحوال ان ال تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات 

حاالت وان ىذه ويالحظ ادلشرع العراقي يف النص ادلتقدم ان ادلتشرع العراقي حصر ىذه اجلرؽلة خبمس 
واحد ىو االخبار كذبا , اما سوء نية واختالف االدلة  ساالحاالت اخلمس ترتكز على عنصر اسا

 ادلادية او تسبب بازباذ االجراءات القانونية فتقع ضمن مفهوم االخبار كذبا , حيث ان االخبار غالبا ما
الدلة ادلادية , وكل ىذه االمور تدور بسوء ى نية ونية االضرار بالغَت وبوسائل عدة منها اختالف ايقع 

حول زلور واحد وىو االخبار الكاذب , وان تعدد حاالت اجلرؽلة ورد على سبيل احلصر وليس على 
 .(2) سبيل ادلثال

كما ؽلكن تعريف جرؽلة االخبار الكاذب باهنا تعمد اخبار احدى السلطات العامة كذبا ما يتضمن   
معُت بنية االضرار بو , او ىو اخبار بواقعة صحيحة تستوجب اسناد فعل معاقب عليو اىل شخص 

 .(3) عقاب من استند اليو
 

 

 

                                                             

ربقيق الد غارة, قاضي زلكمة حبث تقدم بو ,  , جرؽلة االخبار الكاذب يف التشريع اجلنائي العراقي حازم زلمد حسُت( 1)
 5,ص 2114بأشراف القاضي حيدر جبار عبد ,

 5صدر اعاله صادل( 2)
ادلخرب وادلصدر السري بُت الكشف عن اجلرؽلة وألخبار الكاذب, مطبعة اوفسيت الكتاب  ( عبد القادر زلمد القيسي ,3)
 95,ص 2118,
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ادلعدل قد خال من تعريف جلرؽلة االخبار الكاذب  1969( لسنة 111ان قانون العقوبات العراقي رقم )
 تطرقت اىل تلك اجلرؽلة يف ادلواد بصورة صرػلة , اال انو تضمن بعض النصوص القانونية اليت

عقوبات على كل من اخرب كذبا احدى السلطات  243حيث نصت ادلادة  (245, 244,243)
القضائية او االدارية عن جرؽلة يعلم اهنا مل تقع او اخرب احدى السلطات ادلذكورة بسوء نية بارتكاب 

قد شخص يعلم براءتو , وكل من اخرب شخص جرؽلة خالف الواقع , او تسبب بازباذ اجراءات قانونية 
السلطات ادلختصة بأمور يعلم اهنا كاذبة عن جرؽلة وقعت يعاقب باحلد االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت اهتم 

 . (1)ادلخرب عنو اذا ثبت كذب اخباره ويف كل االحوال ان ال تزيد العقوبة بسجن عشر سنوات 

ر ىذه اجلرؽلة خبمس حاالت وردت على سبيل احلصر ويالحظ يف ىذا النص ان ادلشرع العراقي قد حص
وليس على سبيل ادلثال فال غلوز تعديلها اما ادلشرع ادلصري فقد اضاف حالة سادسة بانو يشًتط 
للعقاب على البالغ اسناد امر مستوجب لعقوبة فاعلة سواء كانت عقوبة جنائية او ادارية حيث نرى ان 

ن ادلشرع ادلصري يف ىذه احلالة كون ادلشرع ادلصري قد ضيق من ادلشرع العراقي  كان اكثر صوابا م
يؤدي اىل افالت قسم من مرتكيب ىذا النوع من بطبيعة احلال  ق النص اكثر من ادلشرع العراقي وىذاتطبي

 اجلرائم .

 ( باهنا تقدمي شكاية او اخبار كاذبة211كما ان ادلشرع االردين عرف جرؽلة البالغ الكاذب يف ادلادة )
اىل السلطات القضائية تتضمن اسناد جرم الحد الناس او اختالف ادلة مادية على وقوع مثل ىذا 

 (2)اجلرم.

 

 

 
                                                             

 بأشراف القاضي فالح صاحب نعمة, حبث تقدم بو ,  ,جرؽلة االخبار الكاذب يف القانون العراقي ( صالح محود فرج1)
  9,ص 2115

 11 - 9صدر اعاله ,صادل( 2)
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ان ادلشرع العراقي مل يذكر تعريفا صرػلا جلرؽلة البالغ الكاذب على اعتبار ان ذلك ليس من ادلهام ادلشرع 
لسعودية باصطالح )االدعاء الكيدي( بل مهمة الفقو والقضاء, وقد اخذ نضام االجراءات اجلزائية ا

على انو ولكل من اصاب نتيجة اهتامو   217ب حيث نص يف مادتو ذللداللة على جرؽلة البالغ الكا
 .( 1)كيدا ,او نتيجة اطالة مدة سجنو او توقيفو اكثر من ادلدة ادلقررة احلق يف طلب التعويض 

جرؽلة البالغ الكاذب علا )االختالق واالفًتاء( حيث ى اما ادلشرع السوري استخدم تعبَتين للداللة عل 
عقوبات من اخرب السلطة القضائية او سلطة غلب عليها ابالغ السلطة  292جاء يف نص ادلادة 

القضائية عن جرؽلة يعرف اهنا مل تقًتف ومن كان سببا يف مباشرة ربقيق سبهيدي او قضائي باختالف 
حدى ىاتُت إاوز ستة اشهر وبغرامة مالية او ببس مدة ال تتجادلة مادية على جرؽلة كهذه عوقب باحل

من قانون العقوبات السوري على من قدم الشكاية او اخبار اىل  393العقوبتُت ,يف حُت تنص ادلادة 
السلطة القضائية او اي سلطة غلب ابالغ السلطة القضائية فعزى اىل احد الناس جنحة او سلالفة يعرف 

لف عليو ادلة مادية على وقوع مثل ىذا اجلرم عوقب باحلبس من شهر اىل ثالث براءتو منها او اخت
دلدة عشر سنوات على  شغال الشاقة ادلؤقتةعزو يؤلف جناية عوقب ادلفًتي باألسنوات واذا كان الفعل ادل

شر عدام او عقوبة مؤبدة ال تنقص عقوبة االشغال الشاقة عن عإلافضى االفًتاء اىل حكم با االكثر واذا
 .( 2)سنوات وؽلكن ابالغها مخس عشر سنة 

 

 

 

 

 

                                                             

 21,ص 2111زلمد عبد جازع ,جرؽلة االخبار الكاذب يف القانون العراقي والقانون ادلقارن ,مكتبة صباح , (1)
 22صدر اعاله ,صادل (2)
 



 
6 

 -الجهة التي يقدم اليها البالغ الكاذب: -ثانيا:

 اىل احلكام القضائيُت واالداريُت :رفع البالغ 

يشًتط ان يرفع البالغ اىل احد موظفي السلطتُت القضائية او االدارية فهاتان السلطتان علا التان سبلكان 
حق العقاب والتأديب ويدخل يف ىاتُت السلطتُت رجال الضبطية القضائية ذوو االختصاص العام و ذوو 

مية والقضاة وادلديرون ,وعلى االختصاص اخلاص فيما يتعلق باألعمال ادلنوطة هبم ,وأعضاء النيابة العمو 
جراء التحريات والتحقيقات اجلنائية أو االدارية قضائيُت او االداريُت ادلختصُت بأال ظفُتو ادلالعموم مجيع 

 عن الوقائع ادلبلغ عنها او تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البالغ .

ن قصد ادلبلغ تقدمي البالغ اىل وال يشًتط ان يقدم البالغ اىل الرئيس ادلختص مباشرة بل يكفي ان يكو 
الرئيس ادلختص ولو من طريق غَت مباشر , ومن ىذا القبيل رفع البالغ عن طريق النشر يف الصحف 
السيارة على صورة خطاب مفتوح اىل الرئيس ادلختص يتحقق الوقائع اليت يتضمنها البالغ ,فمثل ىذا 

الن الطريقة اليت اتبعت فيها التبليغ كافية اىل  البالغ يعاقب عليو مىت كان كاذبا وصادرا عن سوء قصد
ايصال البالغ اىل علم اجلهة ادلختصة ولو من طريق غَت مباشر .ومل يتعرض القانون اىل البالغ الكاذب 

( من الدستور, وال نزاع يف ان البالغ يعاقب عليو 22الذي يرفع اىل السلطة التشريعية استنادا اىل ادلادة )
 اذ البالغات اليت ترفع اىل الربدلان يبلغ اىل اجلهات ادلختصة .يف ىذه احلالة ,

ولكن ال يعاقب من يقدم بالغا كاذبا اىل احدى السلطات االىلية فمن يبلغ كذبا سيدا عن جرؽلة 
ارتكبها خادمو او ولدا عن جرؽلة ارتكبها والده او مدير شركة او بنك جرؽلة ارتكبها موظف يف الشركة 

 .(1) يكون مرتكبا جلرؽلة البالغ الكاذب او يف البنك ال
 

 

  

                                                             

 21, 21,ص2111جلامعة اجلديدة , حسُت مصطفى ,جرؽلة البالغ الكاذب يف ضوء القضاء والفقو ,دار ا(1)
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وكما ذكر ايضا يف مصدر آخر ان يكون التبليغ موجها اىل احدى جهات القضاء او االدارة ,حيث 
يتطلب الشارع ان يوجو ادلتهم بالغو اىل احد )احلكام القضائيُت أو االداريُت ( ,فان وجهو اىل شخص 

 سواىم فال تقوم جرؽلة البالغ الكاذب.

وعلة اشًتاط ىذا الركن ان توجو البالغ اىل احد ىؤالء ادلوظفُت ىو الذي ؼلل بالسَت السليم للسلطات  
ادلنوط هبا توقيع العقوبات اجلنائية والتأديبية ,وىو شرط للمساس بشرف اجملٍت عليو واعتباره يف الصورة 

لتان سبلكان حق العقاب والتأديب اليت تعترب فيها جرؽلة البالغ الكاذب ,الن ىاتان السلطتان علا ال
ويدخل يف ىاتُت السلطتُت ادلختصتُت بتلقي البالغات قضاة التحقيق واعضاء النيابة ووكالء ادلديريات 
واحملافظات و مأمورو ادلراكز واالقسام ومعاونو البوليس وادلالحظون وسائر رجال الضبطية ادلنصوص 

نُت االخرى فهؤالء مجيعا اختصوا بتلقي البالغات ادلتعلقة عليهم يف قانون االجراءات اجلنائية والقوا
 بالوقائع اجلنائية .

كذلك يدخل ربت عبارة )احلكام القضائيُت او االداريُت ( كافة الرؤساء واالحكام ادلختصُت بتلقي 
 احملاكمالبالغات ادلتعلقة دبا يقع من ادلوظفُت من االخالل بواجباهتم ,كالوزراء ورؤساء ادلصاحل ورؤساء 

 ورؤساء النيابة ,والنائب العمومي ,وادلديرين واحملافظُت ... ,

وعلى العموم يدخل يف معٌت احلكام القضائيُت او االداريُت كافة رجال السلطة القضائية او االدارية  
ادلختصُت بتحقيق االجراءات القضائية او االدارية عن الوقائع ادلبلغ عنها ,او تقرير العقوبات عند ثبوت 

 .(1)صحة البالغ 

 البالغ الموجه الى السلطة التشريعية:

ان البالغ الكاذب ادلوجو اىل السلطة التشريعية سواء اليها يف رلموعها أ, اىل رئيسها أو احد اعضائها ال 
 تقوم بو جرؽلة باعتبار ان ىذه السلطة ليس ذلا اختصاص قضائي أو اداري ,فمصَت البالغ 

 

  

                                                             

 1988معوض عبد التواب ,القذف والسب والبالغ الكاذب وافشاء االسرار والشهادة الزور ,دار ادلطبوعات اجلامعية , (1)
 253,ص
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 .ادلكلفُت خبدمة عامةارية أو احد ان يكون االخبار الكاذب موجها اىل السلطات القضائية أ, االد
( من قانون العقوبات العراقي النافذ ,والذي يدخل 245, 244, 243حسب ما ورد بنص ادلواد )

ربت عبارة السلطات القضائية أو االدارية أو احد ادلكلفُت خبدمة عامة ,واحملاكم ادلختصة بتلقي 
رتكبة يف دوائرىم وكذلك يشمل  ادل االخباريات ورؤساء الوحدات االدارية خبصوص االخبار عن اجلرائم

من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي النافذ  39كافة اعضاء الضبط القضائي احملددين بادلادة 
بارات عن احلوادث الداخلة ضمن دائرة خالتص اال بتلقي اواالصل ان كل قاض  أو موظف اداري ال ؼل

ولكن ال يشًتط بكل االحوال ان يكون االخبار  اعمالو أو اخلاصة بادلوظفُت الذين ىم ربت سلطتو
اكاذب قد رفع مباشرة اىل رئيس الدائرة ادلختص بل يكفي ان يكون قصد ادلخرب تقدمي االخبار اىل 
الرئيس ادلختص ولو عن طريق غَت مباشر فاذا سلم االخبار اىل احد صغار ادلوظفُت ليوصلو اىل الرئيس 

 . (1)/ج( 53وراق التحقيقية اىل احملكمة ادلختصة مكانيا وفق ادلادة )مث ربيل االادلختص وكذلك ادلخرب 

من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي وتعترب مسؤولية ادلخرب اجلنائية متحققة يف كذب االخبار 
 وتوافر شروطو االخرى . 

جهة رقابية وال نزاع يف ان  خبار الكاذب الذي يرفع اىل السلطة التشريعية باعتبارىالألومل يتعرض القانون 
ان تبلغ اىل اجلهات ادلختصة خبارات اليت ترسل اىل الربدلإليعاقب عليو يف ىذه احلالة اذ ا االخبار

خبار على ىذه الصورة من قبيل االخبار الغَت مباشر وىو ال ؽلنع العقاب كما تقدم ,ولكن ال فاأل
)مدير شركة ( ,وخالصة ما تقدم انو غلب  اىل احدى السلطات االىليةعقاب على من يقدم بالغا 

لتطبيق احكام االخبار الكاذب ان يكون االخبار مرفوعا اىل السلطة القضائية أو االدارية ولو عن طريق 
 .(2)غَت مباشر فان كان االخبار مل يرفع اىل احد ىاتُت السلطتُت فال عقاب 

 

  

                                                             

ادلعدل )اذا تبُت لقاضي التحقيق انو غَت  1971لسنة  23/ج( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم 53نصت ادلادة ) (1)
 سلتص للتحقيق يف اجلرؽلة فلو ان ػليل االوراق التحقيقية اىل قاضي التحقيق ادلختص دبقتضى الفقرة)أ(

 2119,  1لسري بُت الكشف عن اجلرؽلة واالخبار الكاذب بغداد, طدلصدر اا ,ادلخرب وزلمد القيسي  ( احملامي عبد القادر2)
 111,99,ص
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 -اثبات جريمة البالغ الكاذب : -ا :ثثال

ل ماه الواسع الذي غلمع بُت طياتو رلاقامة الدليل على حقيقة واقعة ,وينبغي ان يفهم دبعناالثبات ىو 
عن االدلة واقامتها امام القضاء وتقديرىا من جانبو ,واالثبات االفكار العامة والقواعد ادلتعلقة بالبحث 

ه على ضلو غلعل لو نظرية يف ادلواد اجلنائية زلكوم بقواعد خاصة ذبعل لو ذاتية متميزة تنعكس على قواعد
 . (1)مستقلة عنو يف فروع القانون االخرى سواء من حيث عبئو أو ادلتو أو قيمة ىذه االدلة 

ان جرؽلة البالغ الكاذب تكون دائما عمدا اي اهنا تتم بفعل ارادي دببادرة من جانب جلانب وال يتصور 
ن مرتكب البالغ انعدمت مسؤوليتو اجلنائية وقوع البالغ بفعل سليب أو غَت عمدي ,فاذا انتفى اخلطأ ع

وايضا مسؤوليتو ادلدنية حىت ولو اثبت التحقيق عدم صحة الوقائع ادلبلغ عنها ,ودبا ان ادلبلغ مطالب 
 . (2)بصحة اثبات صحة االمور اليت تضمنها بالغو فيجب سبكينو من ىذا االثبات 

دليال على كذهبا ليس صحيحا على اطالقو الن اذا عجز ادلبلغ عن اثبات الوقائع ادلبلغ عنها يؤخذ 
 314فراد بل ىو من الواجبات ادلفروضة عليم فقد نصت ادلادة عن اجلرائم من احلقوق ادلخولة لألالتبليغ 

كام القضائيُت أو االداريُت على انو ال ػلكم بعقوبة ما على من ؼلرب بالصدق وعدم سوء القصد احل
وربقيق البالغات والبحث عن صحتها وكذهبا من شان السلطة ادلوكول مستوجب لعقوبة فاعلة  بأمر

ت النيابة أمن قانون ربقيق اجلنايات على انو اذا ر  29اليها ألجراء التحقيقات اجلنائية, وقد نصت ادلادة 
العمومية البالغ ادلقدم ذلا او زلضر زلرر دبعرفة احد جلان الضبط أو من اي اخبار وصل اليها وقوع 

ة فعليها ان تشرع يف اجراءات التحقيق اليت ترى لزومها لضهور احلقيقة بناء على اوامر تصدرىا جرؽل
نازل واالشخاص وان تعاين اليهم بذلك ..." وتلك السلطة مقرر ذلا يف سبيل التحقيق ان تفتش ادل

بالغ أو وذبمع االدلة ذلم أو عليهم وتسال الشهود ,سواء يف ذلك من يقول عنهم مقدم ال االسكنة
  . (3)غَتىم

 

                                                             

 119,ص 2115لبالغ الكاذب  ,دار الكتب القانونية ,( علي عوض حسن, ا1)
 119صدر اعاله , صادل( 2)
 41( حسُت مصطفى, مصدر سابق ,ص3)
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ان ينجزو مطالبهم وػلققوا ان اذلم االول لبعض االفراد يف جرؽلة البالغ الكاذب  ومن ىذا نستنتج
مكاسبهم بغض النضر عن الوسيلة أو االسلوب الذي استخدموه ,فكل من يتعرض دلسألة أو حاجة يف 

باآلخرين  ومع ذلك الكذب  صلازىا وان ترتب ضررإلجهة عامة أو خاصة يتوصل دبختلف الوسائل 
على السلطة العامة وان جرؽلة البالغ الكاذب من اجلرائم العمدية وحيث ان ػلق للمتضرر من جرؽلة 
االخبار الكاذب احلق يف ان يقدم دعواه امام احملاكم ادلدنية أو احملاكم اجلزائية على حد سواء ,حيث ان 

بار أو دعوى كيدية اضرار ادبية أو مادية وكذلك االخبار الكاذبة تصيب الشخص الذي يقدم ضده اخ
ازعاج للسلطات القضائية ,حيث ان البالغ الذي يتم تقدؽلو ؽلكن ان يكون كتابيا كما ؽلكن ان يكون 

 شفويا الذي يقدم اىل السلطات ادلختصة القضائية واالدارية .
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 المبحث الثاني

 اركان جريمة البالغ الكاذب

 

بركنُت علا الركن ادلادي والركن ادلعنوي ,حيث يتمثل الركن ادلادي بصدور تتمثل جرؽلة البالغ الكاذب 
فعل مادي ىو االخبار الكاذب عن فعل معاقب عليو وان يكون موجها اىل احدى السلطات العامة 

خبار إلوط لالقضائية أو االدارية وان يسند الفعل اىل ادلخرب ضده ىذا ويشًتط ان تنعقد عدة شر 
الكاذب الذي يتوفر فيو الفعل ادلادي يف ىذه اجلرؽلة واليت سوف نبينها فيما بعد بشكل مفصل وكذلك 

نو ال توجد جرؽلة بغَت الركن ادلعنوي وىو ألاىل اجلانب الركن ادلادي غلب ان يكون ىناك ركن معنوي 
ضافة اىل إلوي ان يتوفر القصد العام باالذي ػلدد نطاق ادلسؤولية عن اجلرؽلة حيث يتطلب يف الركن ادلعن

القصد اخلاص ,لذلك سوف نتناول بشكل اكثر تفصيال يف ادلبحث الثاين الذي يتناول الركن ادلادي 
 ضافة اىل الركن ادلعنوي .إلبا
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 الركن المادي : -اوال:

احدى يتمثل بصدور فعل مادي وىو االخبار الكاذب عن فعل معاقب عليو وان يكون موجها اىل 
السلطات العامة القضائية أو االدارية وان يسند الفعل اىل ادلخرب ضده ,ويشًتط ان تنعقد عدة شروط 

 -لألخبار الكاذب الذي يتوفر فيو الفعل ادلادي يف ىذه اجلرؽلة وىي :

 تقديم االخبار : -8

يراد باألخبار التبليغ ,اي توصيل ادلعلومات من الناقل ذلا آلخر وقد استعمل ادلشرع العراقي يف ادلادة  
عقوبات لفظ) اخرب ( وهبذا يشَت اىل التبليغ ادلنصوص عليو يف قانون اصول احلاكمات اجلزائية  243

ر اىل السلطات العامة عقوبات ينبغي تقدمي االخبا 243وطبقا لذلك وحسب ادلادة  48,47بادلادتُت 
ادلتمثلة بالسلطة القضائية أو االدارية ,وذبدر االشارة اىل ان قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقية قد 

/ أ ( شكل االخبار بان 1( حيث بينت ادلادة ) 48, 47/أ و 1)تطرق اىل موضوع االخبار يف ادلواد 
يها االخبار وىي قاضي التحقيق وعضو االدعاء العام يكون ربريري أو شفوي وبينت اجلهة اليت يقدم ال

أو احملقق أو اي مسؤول يف مركز الشرطة أو اي من اعضاء الضبط القضائي وبينت الشخص الذي يقدم 
اجلرؽلة ,وذبدر االشارة االخبار وىو ادلتضرر من اجلرؽلة أو من يقوم مقامو قانونا أو اي شخص عن وقوع 

بية قد اختلفت بالنسبة اىل تقدمي االخبار ,فالقانون العراقي اجاز تقدمي االخبار نُت الدول العر او اىل ان ق
بصورة ربريرية أو شفوية يف حُت ان قانون اصول احملاكمات اجلزئية السوي اشًتط ان يكون االخبار 

ار منو اي ان االخب 27خبار بصريح ادلادة إلربريري وغلب توقيع ادلخرب على مجيع االوراق اخلاصة با
 .(1)غلب ان يكون خطيا وموقعا عليو من صاحبو 

 

  

                                                             

 46, 45,  ص ( زلمد عبد جازع  ,مصدر سابق 1)
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فقط , حيث ورد يف ادلادة وكذلك قانون العقوبات االردين الذي حصر التعبَت عن االخبار بالكتابة 
هنا اغلب التشريعات العربية االخرى فأ( واخلاصة باالفًتاء من قدم شكاية أو اخبارا كتابيا اما 121/1)

,وكذلك قانون  1994لسنة  13مل تشًتط الكتابة يف االخبار مثل قانون االجراءات اليمٍت رقم 
,وكذلك فان ادلشرع ادلصري يف قانون  1971االجراءات اجلنائية لدولة االمارات العربية ادلتحدة لعام 

ار شفهيا .وكذلك العقوبات ادلصري مل يشًتط الكتابة لقيام حالة االخبار بل اجاز ان يكون االخب
 .(1)منو اجاز ان يكون البالغ ربريريا أو شفاىا  145قانون اجلزاء الكوييت يف ادلادة 

 
 ان يكون صادرا بمحض ارادته : -7
 
اي ان يصدر االخبار بدافع من نفس ادلخرب وال يعد كذلك اذا كان مكرىا على االخبار فال عقاب  

على ادلكره ولو كذب بأقوالو ,وكذلك اذا صدر االهتام الكاذب من ادلتهم كوسيلة للدفاع عن نفسو 
 ةرؽلة مستقاعلى ان ذلك مشروط بان تكون االقوال الكذوبة عالقة بالتحقيق فاذا اقحم واقعو تكون ج

اقحاما ال مربر لو مثل ان ادلتهم سب احلكومة أو رئيسها اثناء االستجواب ومل يكن لذلك عالقة 
بالتحقيق مث تبُت انو كان كاذبا هبذه االقوال فان مسؤولية اجلرؽلة قائمة هبذه احلالة حسب ما استقر 

م عندما يديل بأقوال كاذبة فان فعلو عليو القضاء ادلصري اما موقف التشريع والقضاء العراقي فان ادلته
 (2)من قانون العقوبات اليت تناولت جرؽلة تضليل القضاء . 248ينطبق واحكام ادلادة 

  

                                                             

ادلكررة من ذات القانون اليت  145وكذلك نص ادلادة  1961لسنة  16قانون اجلزاء الكوييت رقم من  145( نص ادلادة 1)
 . 1976لسنة  62نصت )...بان اخرب باي طريقة كانت ...(وادلضافة دبوجب قانون تعديل رقم 

  48,  47( زلمد عبد جازع ,مصدر سابق ,ص 2)
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 كذب االخبار : -4
 
ينبغي ان يكون البالغ عن واقعة مكذوبة وىي تعد كذلك اذا كانت سلتلقة من اساسها أو اذا كان  

اسنادىا اىل ادلخرب ضده متعمدا فيو الكذب ولو كان للواقعة اساس من الواقع وال يلزم ان يكون 
أو الضن أو االشاعة كيد بل يكفي ان يكون على سبيل االسناد اىل ادلخرب ضده على سبيل اجلزم والتأ

االحتمال مادام وقع ذلك بسوء القصد وبنية االضرار ,وال يلزم ان تكون الواقع مكذوبة برمتها بل 
 .(1)يكفي ان يكون بعضها كذلك اذا توفرت بقيت اركاهنا 

 
ان رلرد عجز ادلخرب عن اثبات الواقعة ال غلعل من اخباره كاذبا حيث ان العربة يف كذب االخبار أو 

ال على االعتبارات اجملردة واحلقائق  اقعحبقيقة الواقع ,وان االحكام اجلزائية تبٌت على الو صحتو ىي 
عقوبات سيؤدي اىل  243حيث ان عجز ادلخرب عن اثبات صحة اخباره يف حالة خضوعو لنص ادلادة 

الذي كراه من قبل احد اجملرمُت إل سائق سيارة تعرض لعملية سرقة باعدم العدالة ومثال ذلك لو ان 
كراه فان اجملرم سوف يفلت من العقاب يف حالة انكاره إل انفرد بو يف منطقة معزولة وسرق منو سيارتو با

دانة فان اجملرم إلث ان الشهادة الواحدة ال تكفي لوعدم وجود قرائن اخرى تعزز شكوى ادلشتكي حي
سائق السيارة الن ذلك سيفرج عنو ولكن ال ػلق لو ان يقيم دعوى اخبار الكاذب حبق اجملٍت عليو 

يؤدي اىل انتفاء العدالة ,وكذلك ذىب القضاء السعودي اىل ما استقر عليو الفقو والقضاء ادلصريُت 
جرؽلة البالغ  فهو يقرر ان عدم قدرة ادلدعي او ادلخرب على اثبات صحة دعواه ال يًتتب عليو قيام

صدر يف قضية تتلخص بان امرأة اخربت هر ذلك من قرار اذليئة القضائية الذي الكاذب يف حقو ,ويظ
رجال احلسبة عن وجود رجال ونساء ؽلارسون البغاء يف احدى ادلنازل ,فتمت مداعلة ادلنزل فلم يتم 

ية كاذبة فقررت اذليئة بان القبض اال على رجل ووالدتو فصدر احلكم بتعزير ادلرأة ادلخربة لقاء اخبار 
ىا ,وقد قررت اذليئة يف ذلك القرار ان العجز عن االثبات ال احلكم الذي قرره القاضي حبق وجو لتعزير 

يعد كذبا وان موضوع كذب االخبار او صدقو أو اذا ما كان االخبار رلرد معلومات ؼلضع لتحقيق 
 (.2)زلكمة ادلوضوع تفصل فيو حسب قناعتها 

  

                                                             

 48( زلمد عبد جازع ,مصدر نفسو ,ص1)
 51, 49اعاله ,ص صدر ادل( 2)
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 االخبار عن شخص معين : -3
 
ضد شخص معُت بالذات ,وان يثبت للمحكمة ان  خبار ادلعاقب علو عند الكذب ان يكونإلينبغي با 

ادلخرب قصد شخصا معينا وال يشًتط ان يذكر امسو الثالثي فيجوز ان يكون االخبار على شخص بامسو 
االول وان جرؽلة االخبار الكاذب تتطلب وجود رلٌت عليو قد نال منو االخبار الكاذب فأن مل يوجد 

ومن مث تنتفي علة التجرمي ,وتطبيقا لذلك فال يسئل عن اخبار   فل يوجد تبعا لذلك احلق نالو االعتداء
كاذب من اخرب عن ارتكاب جرؽلة ما ومل يسند ارتكاهبا اىل شخص معُت أو اسنده اىل شخص 

 .( 1 )رلهول
 
 ان تكون الجريمة المخبر عنها معاقب عليها :  -5
 

القانون ,اما اذا كان موضوع االخبار غلب ان ينص االخبار عن جرؽلة معينة وزلددة ومعاقب عليها وفق 
ال يشكل جرما فال رلال لتطبيق النص ,و ان ادلشرع ادلصري قد اشًتط يف نص القانون ان يكون 
االخبار عن امر يستوجب عقوبة فاعلة ,وليس كل امر كاذب يوجب العقاب عليو جبرؽلة البالغ 

ان ادلشرع العراقي قد اوجب ان يكون الكاذب بل غلب ان يكون ذلك االمر معينا وزلددا ,و كذلك 
عقوبات فان ادلشرع  244عقوبات ,اما يف ادلادة  243االخبار ضد شخص معُت يف صريح ادلادة 

العراقي مل يشًتط ان يكون االخبار ضد شخص معُت حيث ان رلرد تقدمي اخبار اىل السلطة العامة 
ة اجلنائية بالغرم من عدم توجيو االهتام عن وقوع كارثة او خطر خالف الواقع يؤدي ربقيق ادلسؤولي

 . (2) لشخص زلدد
 
ان يكون االخبار الكاذب موجها الى احدى السلطات القضائية أو االدارية أو احد المكلفين  -6

 ة عامة :مبخد
 
ان ذكر اجلهة اليت قدم اليها البالغ الكاذب ركن من اركان ىذه اجلرؽلة يتعُت ذكره يف احلكم الذي  

 .(3)فاذا اخرب احلكم ذكره كان معيبا  ,يعاقب عليو 

                                                             

  51, ص زلمد عبد جازع ,مصدر سابق  (1)
  51( مصدر اعاله ,ص2)
  52( مصدر اعاله ,ص3)
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التبليغ كما سبق القول انو من حقوق االفراد ألنو يساعد على كشف اجلرائم ويسهل معاقبة مرتكبيها بل 
من قانون االجراءات اجلنائية  26واجبا يف بعض االحوال كما يستفاد من نص ادلادة قد يكون التبليغ 

عقوبات يستثٌت هبا االخبار والصدق من  214,وتقريرا ذلذه القاعدة وضع ادلشرع ادلصري نص ادلادة 
حكم ادلادتُت السابقتُت عليها ,فال عقاب على من اخرب بالصدق وعدم سوء القصد احلكام القضائيُت 

االخبار بأمر   أو االداريُت بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة ولو حصل االخبار يف العالنية ,اما اذا حصل
كاذب مع سوء القصد كان الفاعل مرتكبا جلرؽلة البالغ الكاذب , وان جرؽلة البالغ الكاذب ال توجد 

 :(1)اال اذا توفرت االركان الثالثة وىي
 
 فاعلة.بالغ كاذب عن امر مستوجب لعقوبة -1
 ان يكون ىذا البالغ قد رفع اىل احلكام القضائيُت أو االداريُت .-2
 ان يكون البالغ قد رفع بسوء قصد .-3
 

أو   ةوان قيام جرؽلة البالغ الكاذب تستلزم توافر الركن ادلادي الذي يتضمن اخبار السلطة ادلختصة شفاى
 .(2)مة اىل احد افراد الناس أو اجلماعة كتابة بأمر جرؽلة مل تقع اصال ونسبت تلك اجلرؽلة ادلزعو 

 

  

                                                             

  11(  حسُت مصطفى ,مصدر سابق ,ص1)
 www.star, م11..:   تاريخ الدخول , 2111-11-31دلنتديات ستار تاؽلز , حبث منشور على ادلوقع االلكًتوين  ( 2)

 times.com/?t=25923324  
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 الركن المعنوي : -ثانيا :
 

ان لدارسة الركن ادلعنوي للجرؽلة اعلية كبَتة حيث ال توجد جرؽلة بغَت ركن معنوي ,ويضاف اىل ذلك ان 
يكون الركن ادلعنوي ىو الذي ػلدد نطاق ادلسؤولية عن اجلرؽلة ,فالعدالة تقتضي ان تنزل العقوبة بشخص 

على صلة نفسية دبادياهتا ,فان نزلت بسواه من االشخاص فشلت يف ربقيق اىدافها يف الردع 
 . ( 1)واالصالح

 
 ضافة اىل القصد اخلاص .إلوان الركن ادلعنوي جلرؽلة البالغ الكاذب يتطلب توافر القصد العام با

 
 ويقصد بالقصد العام : 

 
ىو انصراف ارادة اجلاين اىل ارتكاب اجلرؽلة وتوقع عناصرىا كافة وربمل نتيجتها اليت يعاقب عليها 

على القانون ,وىو الصورة ادلعروفة يف اجلرائم كافة  ,ويقوم القصد اجلنائي العام يف جرؽلة البالغ الكاذب 
ار مع علمو بكذب الوقائع اليت عنصرين علا العلم واالرادة ,فيجب ان يكون ادلخرب قد اقدم على االخب

تضمنها ذلك االخبار أو ان ما اسنده اىل اجملٍت عليو كان غَت صحيح ,اما االرادة فهي جوىر القصد 
اجلنائي فيجب ان تتجو ارادة ادلخرب اىل االخبار عن امر كاذب اىل احدى السلطات العامة مع العلم بو 

 من جانب ادلخرب .,حبيث يكون االخبار عمل اراديا وحرا وخالصا 
 

 اما القصد اخلاص فيقصد بو :
 

ىو القصد الذي يقوم على توافر نية خاصة ربمل اجلاين على ارتكاب اجلرؽلة بعد ربقيق ىذه النية 
اخلاصة ,ويف جرؽلة البالغ الكاذب يتمثل القصد اخلاص بنية االضرار بادلخرب عنو فاذا قدم ادلتهم االخبار 

 تضمنها فال تنهض ادلسؤولية اجلزائية حبق ادلخرب النتفاء القصد اجلنائي لديو ولو معتقدا صحة الواقعة اليت
 .(2)علم بعد ذلك بعدم صحة الواقعة طادلا كان يعتقد وقت تقدمي االخبار بصحة تلك الواقعة 

 

  

                                                             

  54زلمد عبد جازع ,مصدر سابق ,ص (1)
  55صدر اعاله ,صادل( 2)
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...(, عقوبات يف عبارة )... بسوء نية  243يتمثل القصد اخلاص يف قانون العقوبات العراقي وفق ادلادة 
الن االصل يف اجلرائم ان تكون عمدية ما مل ينص القانون على خالف ذلك ,وقضت زلكمة سبييز 

عقوبات بتهمة اخبار السلطات القضائية من كون  243العراق بانو ال غلوز احلكم على ادلتهم وفق ادلادة 
م يعلم بكذب اخباره أو ابنو قد خطفو ادلشتكي دون التثبت من ان االخبار قد وقع بسوء نية وان ادلته

تسبب بازباذ االجراءات القانونية ضد ادلشتكي وىو يعلم براءتو ,اما ادلشرع ادلصري فقد عرب عن القصد 
من العقوبات ادلصري يف عبارة ).... مع سوء القصد ....( واستنادا ذلذا النص  264اخلاص يف ادلادة 

ابَت سلتلفة للداللة على تطلب نية االضرار  فقد جرى قضاء زلكمة النقض ادلصرية على استعمال تع
 . (1)كعبارة )نية السوء ( و )نية االضرار ( و )نية الكيد واالضرار (

 
ويشًتط لتحقيق القصد اجلنائي ان يكون ادلخرب عادلا علما يقينا ال يداخلو اي شك يف ان الواقعة اليت 

م لصحة احلكم بكذب االخبار ان يثبت اخرب عنها كاذبة وان ادلبلغ ضده بريء منها ,كما انو يلز 
للمحكمة بطريق اجلزم توافر ىذا العلم اليقيٍت وان تستظهر ذلك يف حكمها ويف ما يتكون بو اقناعها 

عقوبات بانو ال جرؽلة اذا اخرب  246,فاذا انتفت سوء النية فال جرؽلة وال عقاب ,وقد جاء يف ادلادة 
 سلطات القضائية أو االدارية بأمر يستوجب عقوبة فاعلة .شخص بالصدق أو مع انتفاء سوء القصد ال

 
 1977/ 5/ 28يف  77/ىيئة عامة ثانية /93ومن التطبيقات القضائية القرار التمييزي الصادر بعدد 

بان االخبار الكاذب الواقع على شكل اهتامات اليت وجهها ادلوكل لوكيلو احملامي يف الشكوى اليت رفعها 
 .(2)عقوبات  436ضده اىل نقابة احملامُت ال يعاقب عليو القانون استنادا ألحكام ادلادة 

 
والركن ادلعنوي أو القصد اجلنائي ىو ان يتجو قصد ادلخرب اىل احلاق الضرر دبن نسب اليو ارتكاب اجلرؽلة 
ادلزعومة ,ويف اركان جرؽلة البالغ الكاذب قضت زلكمة النقض ادلصرية بانو يشًتط لتحقيق اجلرؽلة توافر 

 (3)كذهبا ركنُت علا ثبوت كذب الوقائع ادلبلغ عنها وان يكون اجلاين عادلا ب

  

                                                             

  57, 56,ص زلمد عبد جازع , مصدر سابق( 1)
نقال عن مجال زلمد مصطفى , شرح قانون اصول  5/1977/ 28يف  77/ ىيئة عامة ثانية / 93( القرار التميزي 2)

  27,ص 2115احملاكمات اجلزائية ,مطبعة الزمان ,
-star  times.com/?t=25923324 .www  ,13-31( مصدر سابق ,حبث منشور على ادلوقع االلكًتوين 3)

  31, تاريخ الدخول .. :  2131
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يف ادلبحث الثاين عن ركٍت جرؽلة البالغ الكاذب وشروط كل منهما حيث يشًتط ان  ومن ىذا نستنتج

خبار الكاذب الذي يتوفر فيو الفعل ادلادي ومنها تقدمي االخبار اي التبليغ وان إلتنعقد عدة شروط ل
الغَت وكذلك ان يكون االبالغ كذبا يكون ىذا التبليغ صادرا دبحض ارادتو دون اكراه أو ضغط عليو من 

ويكون االبالغ عن شخص معُت وان يكون موجها اىل احدى السلطات القضائية أو االدارية أو احد 
ضافة اىل الركن ادلعنوي إلادلكلفُت خبدمة عامة وان تكون اجلرؽلة ادلخرب عنها معاقب عليها القانون ,با

ضافة اىل القصد اخلاص الذي بينا كل إليو القصد العام باجلرؽلة البالغ الكاذب الذي غلب ان يتوفر ف
 منهما يف ما سبق بشكل مفصل .
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 المبحث الثالث

 تمييز جريمة البالغ الكاذب عن الجرائم االخرى

 

جرؽلة االخبار الكاذب تعد من اجلرائم ادلهمة وادلتزايدة يف اجملتمع العراقي وتكمن خطورة ىذه اجلرؽلة يف 
االشخاص االبرياء فيتحولون اىل رلرمُت يف نضر اجملتمع من خالل تشويو احلقائق  اهنا تعصف حرية

ومسخها والتالعب هبا ,فضال عن ان ذلك ؽلثل اىانة بالسلطات العامة وتبديد وقنها وجهدىا من اجل 
حيث  الوصول اىل غاية غَت مشروعة ,وحيث ان العقوبة ادلًتتبة عن تلك اجلرؽلة مل تعد رلدية للحد منها 

ادلؤرخ  15كان معاقب عن تلك اجلرؽلة بعقوبة اجلنحة لذلك تدخل ادلشرع العراقي ,دبوجب القانون رقم 
من قانون العقوبات العراقي وشدد العقوبات على تلك  243ادلعدل لنص ادلادة  17/8/2119يف 

عشر  ال تزيد عن السجناجلرؽلة لتصل اىل احلد االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت اهتم هبا ادلخرب عنو على ان 
.                                                                                            سنوات   

لذلك سوف نتناول يف ىذا ادلبحث عن كيفية سبييز جرؽلة البالغ الكاذب عن اجلرائم االخرى وكذلك 
                                                    , وعقوبتها.       شروط قبول دعوى البالغ الكاذب
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 -تمييز جريمة البالغ الكاذب عن الجرائم االخرى : -اوال :

سنتناول يف ىذا ادلطلب بيان اوجو التشابو واالختالف بُت جرؽلة االخبار الكاذب وبُت بعض اجلرائم 
 : و القذف وجرؽلة اليمُت الكاذبةاالخرى وىي جرؽلة تضليل القضاء وجرؽلة شهادة الزور 

 جريمة االخبار الكاذب وتضليل القضاء : -8

ؽلكن تعريف جرؽلة تضليل القضاء باهنا االدالء دبعلومات مفتعلة وغَت حقيقية أو اخفاء االدلة اجلرمية  
أو اختالسها أو اتالفها بقصد محل القضاء على تقومي قناعات خاطئة ,وتشًتك جرؽلة البالغ الكاذب 

فق القضاء وعدم اشغالو مع جرؽلة تضليل القضاء من حيث ان سبب ذبرؽلها ىو لضمان السَت السليم دلر 
بقضايا كيدية وكذلك تشًتك اجلرؽلتُت باهنا من اجلرائم ذات الطابع الذىٍت حيث يقوم اجلاين برسم 

يقاع اجملٍت عليو , ومن اوجو االشًتاك االخرى ىو ان الكذب يشكل احد العناصر االساسية إلالطريق 
نوي فيهما يتمثل بتوافر سوء النية لدى ادلخرب  يف اجلرؽلتُت ,وكذلك تتفق اجلرؽلتُت من حيث الركن ادلع

كأساس للقصد اجلنائي ادلكون للركن ادلعنوي  ,حيث ان اجلرؽلتُت من اجلرائم العمدية , وىناك اختالف 
جراءات ابُت اجلرؽلتُت تتمثل يف ان جرؽلة تضليل القضاء تفرض بان ىناك جرؽلة قائمة واثناء السَت ب

دوات اجلرؽلة يف حُت واالماكن واالشياء أو ان يعبث بأ فاعل حالة االشخاصالتحقيق واحملاكمة بغَت ال
,ونالحظ بان ادلشرع العراقي قد شدد من  ان جرؽلة االخبار الكاذب تنشا عند ربريك الدعوى اجلزائية 

( ادلنشور يف جريدة 2118لسنة  15عقوبة االخبار الكاذب دبوجب التعديل االخَت بناء على القانون )
حيث اصبحت العقوبة توازي احلد االقصى بعقوبة  17/1/2119يف  4133قائع العراقية للعدد الو 

اجلرؽلة اليت اهتم بو ادلخرب عنو على ان ال على عشر سنوات ,يف حُت ان عقوبة تضليل القضاء تتمثل 
نوات اذا باحلبس أو الغرامة اذا مل تقًتن بضرف مشدد وتكون العقوبة السجن دلدة ال تزيد على سبع س

اقًتنت بضرف مشدد ادلتمثل بكون الفاعل موظفا أو مكلفا خبدمة عامة عهد اليو بأشياء أو ائتمن 
 .(1)عليها حبكم عملو فقام باختالسها أو اخفائها أو اتالفها أو غَت وثيقة 

 

 

                                                             

 36,  35( زلمد عبد جازع , مصدر سابق ,ص 1)
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 جريمة البالغ الكاذب وشهادة الزور : -7

رواية شخص عما ادركو مباشرة حبواسو ادلختلفة عن  تعرف الشهادة باهنا دليل من ادلة االثبات يتمثل يف
واقعة معينة ,ىذا وان شهادة الزور تشًتك مع جرؽلة البالغ الكاذب من حيث ان اجلرؽلتُت من جرائم  
تضليل القضاء عن طريق الكذب امام القضاء ,وشاىد الزور عن االدالء بشهادتو امام احملكمة يكون 

تربئة ساحة ادلتهم وادانة الربيء ,مع ما يًتتب على ذلك يف كلتا احلالتُت من لُت اثنُت علا فوعا بعاممد
حصولو على منفعة مالية ,ويشًتط لقيام اجلرؽلتُت توفر القصد اجلنائي فهما من اجلرائم العمدية اليت 

ربليف م واالرادة وسوء النية عند ارتكاهبما , وكذلك تشًتك اجلرؽلتُت من حيث وجوب لتستلزم توافر الع
ادلخرب والشاىد اليمُت القانونية قبل االدالء بأقوالو ,باستثناء احلدث الذي يقل عمره عن مخسة عشر 
سنة حيث ال ػللف اليمُت ,وان الركن ادلادي للجرؽلتُت ؼلتلف من حيث ان يف جرؽلة االخبار الكاذب 

,بينما الركن ادلادي يف جرؽلة  يقوم على فعل االخبار اي االدالء دبعلومات عن واقعة معينة اىل الغَت
شهادة الزور يتمثل بأداء الشهادة الكاذبة امام احملكمة أو سلطة التحقيق ,ومن أوجو االختالف االخرى 
بُت اجلرؽلتُت ىو ان ادلشرع قد اشًتط لقيام جرؽلة شهادة الزور ان تؤدي الشهادة امام زلكمة مدنية أو 

ة أو سلطة من سلطات التحقيق يف انو مل يشًتط ان يكون ادارية أو تأديبية أو امام زلكمة خاص
 .(1)االخبار امام جهة قضائية بل تتحقق جرؽلة االخبار الكاذب حىت لو كان االخبار امام سلطة ادارية

 

  

                                                             

  38,  37,ص  زلمد عبد جازع ,مصدر سابق( 1)
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 جريمة االخبار الكاذب واليمين الكاذبة : -4
 

احلالة اليت يتصور فيها حدوث جرؽلة اليمُت الكاذبة يف  258ان ادلشرع العراقي قد حدد يف نص ادلادة 
الدعوى ادلدنية دون ان يشمل ذلك الدعوى اجلزائية , وتشًتك جرؽلة االخبار الكاذب مع جرؽلة اليمُت 

سة بسَت العدالة ,يهدف فيها الكاذبة من حيث ان كال  اجلرؽلتُت من اجلرائم الواقعة على االشخاص وادلا
اجلاين اىل عرقلة سَت القضاء واالضرار حبقوق اآلخرين  ,شلا يؤدي اىل عدم احقاق احلق واالبتعاد عن 
تطبيق القانون بصورة دقيقة وربقيق ادلصاحل الشخصية بسوء نية ,وان كلتا اجلرؽلتُت من اجلرائم العمدية 

وكذلك ان الكذب ىو عنصر جوىري يف كلتا اجلرؽلتُت ,اما ما اليت تستلزم توفر القصد اجلنائي دلرتكبه
نقاط االختالف بُت اجلرؽلتُت فتتمثل بان جرؽلة اليمُت الكاذبة تقع يف الدعوى ادلدنية يف حُت ان جرؽلة 
االخبار الكاذب تقع يف الدعوى ادلدنية واجلزائية على حد سواء ,وىناك اختالف آخر يتمثل يف ان 

ة االخبار الكاذب قد يكون معلوما وقد يكون مستًتا وىو ما يعرف بادلخرب السري يف ادلخرب يف جرؽل
حُت ادلتهم يف جرؽلة اليمُت الكاذب يكون معلوما مطلقا ,ومن االختالفات االخرى ىو ان االخبار عن 

كون اجلرائم قد يكون اختياريا طوعيا عند عدو وجود الزام قانوين يلزم الشخص ادلتقدم بو ,أو ان ي
خبار الذي يلزم تقدؽلة كل مكلف إلخبار ,كاإلاالخبار اجباريا وذلك عندما يكون الشخص ملزما با

خبدمة عامة أو من قدم مساعدة طبية مهنتو الطبية وكل شخص كان حاضرا بارتكاب جناية ,فهؤالء 
دلدعى عليو على اوجب القانون عليهم االخبار ,يف حُت ان جرؽلة اليمُت الكاذبة ال غلرب ادلدعي أو ا

مكانو ان يرفض اداء اليمُت فيعترب ناكال عن اداءىا وؼلسر ما توجهت بو اليمُت وعند اذ ال إاداءىا فب
 .(1 )يقع ربت طائلة قانون العقوبات الن اجلواز الشرعي ينايف الضمان

  

                                                             

 41,  39,ص  زلمد عبد جازع , مصدر سابق (1)
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 البالغ الكاذب والقذف : -3
 

 -التالية :زبتلف جرؽلة البالغ الكاذب اختالفا جوىريا من النواحي 
من اىم شروط القذف توافر ركن العالنية بينما ال يشًتط القانون يف البالغ الكاذب توافر ىذه  -أ

عقوبات من عبار "ولو مل ػلصل منو اشاعة غَت االخبار  315العالنية بدليل ما جاء بعجز ادلادة 
 ادلذكور ".

 171ى طرق العالنية ادلشار اليها بادلادة حدإتتم جرؽلة القذف بنشر الوقائع ادلسندة أو اذا عتها ب -ب
 بالغ احلكام القضائيُت أو االداريُت.إعقوبات اما البالغ الكاذب فال يتم اال ب

القذف يعاقب عليو سواء كانت الوقائع ادلسندة صحيحة أو كاذبة بينما البالغ الكاذب يتطلب  -ج
 لتحقق اركانو ان ػلصل التبليغ عن امر مكذوب .

ائيا أو تأديبيا بينما  البالغ الكاذب ان ػلصل التبليغ عن امر مستوجب لعقوبة فاعلة جنال بد يف -ه
 .حدى صوريت القذف ان تكون الوقائع ادلسندة مستوجبة الحتقار اجملٍت عليو يكفي بإ

 ة اشهر من يوم علم اجملٍت عليو باجلرؽلة ومرتكبها اما يف البالغثيف القذف ال تقبل الشكوى بعد ثال -و
الكاذب فتخضع الشكوى أو ربريك الدعوى العمومية وطريقة االدعاء ادلباشر للقواعد العامة فيجوز 
رفعها خالل ثالث سنوات من تاريخ وقوع اجلرؽلة باعتبارىا جنحة تنقض الدعوى العمومية فيها دبضي 

 .( 1)من قانون االجراءات اجلنائية 15ىذه ادلادة عمال بادلادة 
 
 الكاذب والسب العلني :البالغ  -5
 

السب العلٍت ىو اسناد عيب غَت معُت للمجٍت عليو , كان يقول شخص عن آخر انو نصاب أو مزور, 
 .(2)فان الفرق بُت البالغ الكاذب والقذف ىي نفسها بُت البالغ الكاذب والسب العلٍت 

 
 
 
 

 

                                                             

  24,  23( علي عوض حسن ,مصدر سابق , ص 1)
   25صدر اعاله , ص ادل( 2)
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 شروط قبول دعوى البالغ الكاذب : -ثانيا :

 -لقبول دعوى البالغ الكاذب منها :غلب توافر عدة شروط 

 توافر شرط الضرر : -8

الضرر ىو االذى الذي يصيب الشخص يف حق من حقوقو أو يف مصلحة مشروعة لو سواء كان ذلك 
احلق أو تلك ادلصلحة متعلقا بسالمة جسمو أو عاطفتو أو دبالو أو حريتو أو اعتباره أو غَت ذلك 

عموما وسبب الدعوى ادلدنية ىو الضرر ادلًتتب على اجلرؽلة  وقد  ,والضرر شرط الزم يف دعوى ادلدنية
دلن حلقو الضرر  76تكرر ىذا الشرط يف نصوص متفرقة من قانون االجراءات اجلنائية حيث قالت ادلادة 

 .(1 )يف اجلرؽلة ان يدعي مدنيا اثناء التحقيق يف الدعوى

 شرط ترتب الضرر المتعلق بالنظام العام : -7

الشروط يلزم توافرىا يف الضرر ان يكون ناشئ عن اجلرؽلة ادلرفوعة هبا الدعوى اجلنائية أو اليت ان اىم 
يعاقب على اساسها ادلتهم , وىذا الشرط متعلق بوالية احملكمة اجلنائية بنضر الدعوى ادلدنية 

وغلب على وباختصاصها على سبيل االستثناء من القواعد العامة وذلذا فهو من صميم النظام العام 
احملكمة ان ربكم بو ولو من تلقاء نفسها وغلوز الدفع بو يف اي حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة 

 .(2)امام زلكمة النقض 

ان دعوى البالغ الكاذب تكون مقبولة حىت لو مل ػلصل اي ربقيق قضائي بشان الواقعة اليت حصل 
عنها البالغ ولكن غلب مالحظة ان القانون وان كان قد اباح معاقبة من اخرب بأمر كاذب مع سوء 

الخبار ,الن ىذا مفروض عند عدم اقامة الدعوى بشأن موضوع االقصد ولو مل تقدم دعوى دبا اخرب بو 
,اما اذا رفعت بو دعوى صار من الواجب انتظار الفصل فيها وبعد ذلك تنظر دعوى البالغ الكاذب 
وذلك خشية تناقض االحكام تناقضا معيبا والسَت على خالف ذلك يوجب بطالن االجراءات 

 .(3)واحلكم
                                                             

  196( علي عوض حسن , مصدر سابق ,ص 1)
  212( ادلصدر اعاله ,ص 2)
,  2117بأشراف  ثامر محيد العامري ,  حبث تقدم بو جرؽلة االخبار الكاذب يف القانون العراقي , ( يونس حبيب رحيم ,3)

  33ص 
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 عقوبة البالغ الكاذب : -ثالثا:
 

وكان  1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم  243تدخل ادلشرع العراقي لغرض تعديل نص ادلادة 
اذباه ادلشرع العراقي زلمودا لكون جرؽلة االخبار الكاذب ىي من اجلرائم ادلخلة بسَت العدالة اليت تؤدي 

ضافة اىل الضرر اخلاص الذي يصيب إلاىل احلاق ضرر بادلصلحة العامة ادلتمثلة باألخالل بسَت العدالة با
االفراد, وبسبب ازدياد ىذه اجلرؽلة يف الفًتة االخَتة بعد دخول القوات االجنبية اىل العراق واهنيار الوضع 

خبار عن ادلتورطُت إللسريُت لوبسبب ادلكافئات ادلالية السخية اليت تقدم اىل ادلخربين ااالجتماعي 
اب النفوس الضعيفة اىل االدالء دبعلومات كاذبة ضد بعض ادلواطنُت عمال االرىابية شلا دفع اصحباأل

ضافة اىل ربقيق الضرر االكيد بادلخرب عنهم والنيل من إلبغية احلصول اىل ادلكافئات عن االخبار با
مسعتهم وحريتهم لوجود اسباب شخصية قد تكون احلسد أو الرغبة باالنتقام أو وجود العداء السابق بُت 

دلخرب عنو , أو الرغبة باالستحواذ على عقاراهتم أو امواذلم بعد توقيفهم لذلك دفع ادلشرع العراقي ادلخرب وا
ادلنشور يف  2119لسنة  15للتدخل لغرض تعديل قانون العقوبات العراقي وذلك دبوجب القانون رقم 

من  243ادلادة ( :تعدل 1وقد نص على ادلادة ) 17/8/2119يف  4133جريدة الوقائع العراقية العدد 
 لتقرأ كاآليت : 1969لسنة  111قانون العقوبات رقم 

كل من اخرب كذبا احدى السلطات ادلذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جرؽلة مع علمو بكذب اخباره 
أو اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص جرؽلة ما خالل ذلك أو تسبب بازباذ اجراءات قانونية ضد 

عن جرؽلة وقعت ,يعاقب مور يعلم اهنا كاذبة أاخرب السلطات ادلختصة ب شخص يعلم براءتو وكل من
باحلد االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت اهتم هبا ادلخرب عنو اذا ثبت كذب اخباره ,ويف كل االحوال ان ال تزيد 

 .(1)العقوبة بسجن عشر سنوات 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

  62مصدر سابق ,ص جازع , (  زلمد عبد1)
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( منو ,حيث  246, 245, 244, 243) وقد عاجل قانون العقوبات موضوع االخبار الكاذب يف ادلوا د

من قانون العقوبات كل من اخرب كذا على احدى السلطات القضائية أو االدارية عن  243نصت ادلادة 
جرؽلة يعلم اهنا مل تقع أو اخرب احدى السلطات ادلذكورة بسوء نية بارتكاب شخص ما جرؽلة مع علمو 

شخص ما جرؽلة خالف الواقع وتسبب بازباذ بكذب اخباره أو اختالق ادلة مادية على ارتكاب 
مور يعلم اهنا كاذبة عن أاجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءتو وكل من اخرب السطات ادلختصة ب

جرؽلة وقعت يعاقب احلد االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت اخرب هبا ادلخرب عنو اذا ثبت كذب اخباره , ويف كل 
 .(1)ن عشر سنوات االحوال ان ال تزيد العقوبة عن السج

تطرقت اىل حالة اخبار السلطة العامة عن وقوع كارثة أو خطر أو حادثة وىو  244يف حُت ان ادلادة 
 .(2)يعلم خالف ذلك 

خبار عن اجلرائم عندما يتضمن اخبارىم إلربدثت عن االخبار الواقع من ادلكلفُت ل 245اما ادلادة 
 .(3)معلومات سلالفة للواقع 

سوء القصد ربدثت عن عدم ربقيق اركان اجلرؽلة اذا اخرب الشخص بالصدق مع انتفاء  246بينما ادلادة 
 .(4)مر يستوجب عقوبة فاعلة احدى السلطات العامة بأ

 
 
 

 
                                                             

ادلنشور يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد  15( عقوبات اىل النص احلايل دبوجب القانون رقم 243( مت تعديل نص ادلادة )1)
(4133 )17/8/2119 . 
سنة واحدة ادلعدل )ػلق باحلبس مدة ال تزيد عن  1969اسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 244( نصت ادلادة )2)

فُت حدى ىاتُت العقوبتُت كل من اخرب احدى السلطات القضائية أو االدارية أو احد ادلكلرامة ال تزيد عن مائة دينار أو بإوبغ
 ية طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة او خطر وىو يعلم ان ذلك خالف الواقع(.خبدمة عامة بآ

ادلعدل )يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة  1969لسنة  111قم ( من قانون العقوبات العراقي ر 245( نصت ادلادة )3)
خبار احد ادلكلفُت خبدمة عامة ن كان ملزما قانونا بإحدى ىاتُت العقوبتُت كل مرامة ال تزيد عن مائة دينار أو بإواحدة وبغ

تو الرمسية بأمور يعلم اهنا كاذبة بأمور اهنا كاذبة وكل من اخرب احد ادلكلفُت خبذمة عامة بصفبصفتو الرمسية عن امر فاخربه 
قاصدا بذلك محلو على عمل شيء أو االمتناع عن عمل خالفا دلا كان غلب عليو القيام بو لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة 

 لديو .
ادلعدل )ال جرؽلة اذا اخرب شخص بالصدق أو  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 246( نصت ادلادة )4)

 مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية أو االدارية بأمر يستوجب عقوبة فاعلة (.
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ان جرؽلة البالغ الكاذب ؽلكن سبييزىا عن اجلرائم االخرى ,كجرؽلة يف ىذا ادلبحث  ومن ىذا نستنتج

مع جرؽلة تضليل القضاء  البالغ الكاذب جرؽلة تضليل القضاء ,حيث تشًتك جرؽلةالبالغ الكاذب و 
لضمان السَت السليم دلرفق القضاء وعدم اشغالو بقضايا كيدية وكذلك  ا ىوممن ان حيث سبب ذبرؽله

ليو تشًتك اجلرؽلتُت باهنما من اجلرائم ذات الطابع الذىٍت حيث يقوم اجلاين برسم الطريق إليقاع اجملٍت ع
,ومن اوجو االشًتاك االخرى ىو ان الكذب يشكل احد العناصر االساسية يف اجلرؽلتُت , وكذلك سبتاز 
جرؽلة البالغ الكاذب وشهادة الزور بأن اجلرؽلتُت من جرائم تضليل القضاء من خالل الكذب امام 

جلرائم الواقعة على القضاء , وتشًتك جرؽلة البالغ الكاذب واليمُت الكاذبة ان كال اجلرؽلتُت من ا
االشخاص وادلاسة بسَت العدالة يهدف فيها اجلاين اىل عرقلة سَت القضاء واالضرار حبقوق االخرين , كما 
سبتاز جرؽلة البالغ الكاذب و القذف حيث ان من اىم شروط القذف توافر ركن العالنية بينما ال يشًتط 

, بينما سبتاز جرؽلة البالغ الكاذب والسب العلٍت  القانون يف جرؽلة البالغ الكاذب توفر ىذه العالنية
 حيث ان الفرق بُت البالغ الكاذب والقذف ىي نفسها بُت البالغ الكاذب والسب العلٍت .

وفيما ؼلص شروط قبول دعوى البالغ الكاذب , غلب توفر عدة شروط لقبول دعوى البالغ الكاذب 
 علق بالنظام العام .منها : توافر شرط الضرر , شرط ترتب الضرر ادلت

من قانون العقوبات  243اما عقوبة البالغ الكاذب قد تدخل ادلشرع العراقي لغرض تعديل نص ادلادة 
وكان اذباه ادلشرع العراقي زلمودا لكون جرؽلة البالغ الكاذب ىي من اجلرائم  1969لسنة  111رقم 

لعامة ويعاقب باحلد االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت ادلخلة بسَت العدالة اليت تؤدي اىل احلاق الضرر بادلصلحة ا
اهتم هبا ادلخرب عنو اذا ثبت كذب اخباره , ويف كل االحوال على ان ال تزيد العقوبة بالسجن دلدة عشر 

 سنوات .
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 الخاتمة
 

من خالل لثالث فقد توصلنا يف مباحثو ابعد ان انتهينا من حبثنا الذي تناولنا يف جرؽلة البالغ الكاذب 
علية البحث من الناحية القانونية والعملية وهبدف اضافة ومقًتحات نعتقدىا مهمة بالنضر أل ائجعدة نت

جهد متواضع اىل اجلهود اليت يبذذلا االخرين حول ادلوضوع ,ولعل اىم النتائج وادلقًتحات اليت توصلنا 
 -اليها ىي :

ىتم هبا ادلشرع العراقي ونظم احكامها ,وتكمن جرؽلة البالغ تعد واحدة من اىم اجلرائم اليت ا -1
خطورة االخبار فيها انو ينال من ابرياء وػلولو اىل رلرمُت بنظر القانون واجملتمع من خالل تشويو احلقائق 
واخفاءىا فضال عن ذلك ؽلثل االستهانة بالسلطات العامة وتبديد وقتها وجهدىا وبالرغم اعلية ىذه 

ن البحوث اليت تناولتها كانت قليلة وال تتناسب اعلية  تلك اجلرؽلة ونأمل ان اجلرؽلة وخطورهتا ,اال ا
 زبصص ذلذه اجلرؽلة مساحتها الكافية يف البحوث والدراسات القانونية .

ونة االخَتة ,وخاصة اجلرائم اليت زبص االخبار السري دياد جرائم االخبار الكاذب يف اآلبسبب از  -2
عقوبات وجعلها توازي احلد  243تشديد العقوبة ادلنصوص عليها يف ادلادة الكاذب ,فقد تدخل ادلشرع ل

االقصى لعقوبة اجلرؽلة اليت اهتم هبا ادلخرب عنو ,على ان ال تزيد ف مجيع االحوال عن السجن عشر 
سنوات ,وتقًتح بلوغ احلد االقصى لتلك اجلرؽلة اىل السجن حىت مخس عشر سنة يف حال ما اذا ادى 

اذب اىل صدور حكم االعدام حبق ادلخرب عنو ,حىت لو مل ينفذ ذلك احلكم بغية احلد من البالغ الك
 تلك اجلرؽلة .

و اقًتح يف سبيل القضاء عن ىذه اجلرؽلة ان يتم نشر الثقافة القانونية لدى القائمُت على التحقيق  -3
اجلنائي وعلم النفس اجلنائي  ورفع مستواىم العلمي واشراكهم يف دورات تأىيلية مستمرة يف رلال التحقيق

من اجل مواجهة ادلخربين الذين ػلًتفون البالغ الكاذب ويصعب على احملقق ذو الثقافة احملدودة ان 
 يكشف كذهبم .
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