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 واإلعالم النشر قضايا حمكمة

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

 واًل: مدخل تعريفي بموضوع البحث:أ

ف إساءة استعماؿ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنقد بحيث ينحػرؼ مػف إ
تقررت ىذه الحرية لمصلحتو عف المقاصد االجتماعيػة ليػذه الحريػة صصوصػًا إذا  انػت 

عػػػػة جػػػػرا ـ النمػػػػر وابعػػػػأـ ومػػػػا تسػػػػببو مػػػػف أ ػػػػرار بالنسػػػػبة مقترنػػػػة بسػػػػوء نيػػػػة ولطبي
لألمػػصاص الػػذيف ترت ػػب  ػػدىـد فقػػد وجػػد مجلػػس الق ػػاء ااعلػػ   ػػرورة اسػػتحداث 
وتمػػ يؿ مح مػػة متصصصػػة بق ػػايا النمػػر وابعػػأـ ت ػػوف مصتصػػة بنظػػر جػػرا ـ النمػػر 

 وابعأـ.
 أسباب اختيار الموضوع: ثانيًا:

 ىي ما يأتي:مف أىـ أسباب اصتيار المو وع 

 التعريؼ بمح مة ق ايا النمر وابعأـ. -1

 التعرؼ عل  أىـ ااسباب التي دعت إل  إنماء مح مة ق ايا النمر وابعأـ. -2

 بياف أىـ اصتصاصات مح مة ق ايا النمر وابعأـ. -3

 

 محمد عمو صالح. م.م
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التعػػػرؼ علػػػ  مميػػػزات مح مػػػػة ق ػػػايا النمػػػر وابعػػػػأـ وعيوبيػػػاد واصتيػػػار السػػػػبؿ  -4
 يوب.ال فيلة لمعالجة ىذه الع

 ثالثًا: منهجية البحث:

وىػػي إتبػػاع مػػنيث البحػػث المقػػارف بػػيف النصػػوص القانونيػػة والراء الفقييػػةد  ػػذلؾ 
ااصذ بالمنيث التطبيقي الذي يمثؿ باالستفادة مف ااح اـ الق ػا ية وذلػؾ فػي حػدود مػا 
ىػػػو متػػػاح مػػػف أح ػػػاـ الق ػػػاء العراقػػػي والمقػػػارف بوصػػػفو الجانػػػب العملػػػي فػػػي مو ػػػوع 

 البحث.
   رابعًا: خطة البحث:

يجػػب علينػػا أف نبػػيف مفيػػـو  مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـلتسػػليط ال ػػوء علػػ  
ىػػذه المح مػػة و يفيػػة تأسيسػػيا ومبػػررات تأسيسػػيا وثػػـ بعػػد ذلػػؾ نبػػيف اصتصاصػػاتيا ثػػـ 

اقت ػػػت الدراسػػة تقسػػيـ البحػػػث إلػػ  مقدمػػػة وأربعػػة فػػػروع لػػذلؾ نبػػيف مميزاتيػػا وعيوبيػػػاد 
 النتا ث والتوصيات.وصاتمة ت منت أىـ 

 التعريف بمحكمة قضايا النشر واإلعالم: الفرع األول
مح مة ق ايا النمر وابعأـ ىػي مح مػة مصتصػة بحسػـ المنازعػات النامػ ة إف 

وانطأقػػػًا مػػػف مبػػػدأ التصصػػػص فػػػي  د(1)عػػػف أعمػػػاؿ الحػػػؽ فػػػي التعبيػػػر بالنمػػػر وابعػػػأـ
تمػ يؿ مح مػة  2212تمػوز عػاـ العمؿ فقد قرره مجلس الق اء ااعل  في العراؽ فػي 
د 11/7/2212/ ؽ/ أ. فػػي 81مصتصػػة بق ػػايا النمػػر وابعػػأـد وذلػػؾ ببيانػػو المػػرقـ 

الذي نص فيو عل : ))تقديرًا ل افػة أع ػاء السػلطة الرابعػة مػف ابعأميػيف والصػحفييف 
تتػػػول   مح مػػػة فػػػي ر اسػػػة اسػػػت ناؼ الرصػػػافة قػػػرر مجلػػػس الق ػػػاء ااعلػػػ  تصصػػػيص

وى والػػػدعاوي المتعلقػػة بػػابعأـ والنمػػر فػػػي جانبييػػا المػػدني والجزا ػػػي النظػػر فػػي المػػ ا

                                                           

نيػػت القا ػػي  ػػاظـ عبػػد جاسػػـ الزيػػديد مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـد مقػػاؿ منمػػور علػػ  االنتر  (1)
 .http://www.dorar- alriaq.Net/Threads/235334 :عل  الموقع التالي
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تامة بػدور رجػاؿ الصػحافة وابعػأـ  درايةوصصص ليذه المح مة قا يًا متمرسًا وعل  
وم ػػانتيـ االجتماعيػػة علػػ  أف يػػتـ التعامػػؿ معيػػـ بمػػا يتناسػػب مػػع ىػػذه الم انػػة لوجػػود 

يمثؿ صطوة جديػدة وميمػة يصطوىػا الق ػاء ىذا القرار  د(1)م اوى مف قبليـ أو  دىـ((
العراقػػػي فػػػي االسػػػتجابة للتطػػػورات والحاجػػػات المسػػػتجدة التػػػي يمػػػيدىا المجتمػػػع العراقػػػي 
الذي ميد توسعًا  بيرًا في قطاع الصحافة وابعأـ والنمر الذي حػدثت فيػو نقلػة نوعيػة 

 .(2)2223و مية بعد التغيير الذي حدث عاـ 

بعأـ قسمافد القسـ القانوني وىو عبارة عف مح مػة ف لمح مة ق ايا النمر واإ
بػػداءة تطبػػػؽ القػػػوانيف ذات الصػػلة بالنمػػػر وابعػػػأـ والصػػحافة والقػػػوانيف ابجرا يػػػةد أمػػػا 
القسـ الثاني فيو القسـ الجزا ي وفيو فرعيف فرع التحقيؽ وىو مح مة تحقيػؽ فػي ق ػايا 

النمر وابعأـد وىذه المح مة النمر وابعأـ وفرع الجنح وىو مح مة جنح في ق ايا 
تفرض اصتصاصيا عل   ؿ أنحاء العراؽ ما عػدا إقلػيـ  ردسػتافد وىػذا يصػالؼ مبػدأ أو 

 . (3)قاعدة االصتصاص الم اني بالنسبة لمحافظات العراؽ ااصرى

وبعػػد أف قمنػػا بزيػػارة ميدانيػػة إلػػ  مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ والتػػي تقػػع فػػي 
ة مح مة است ناؼ الرصافة في قصػر الق ػاء فػي الرصػافةد ال العاصمة بغداد في ر اس

ح ػػنا أف ىػػذه المح مػػة ىػػي مح مػػة مدنيػػة )بػػداءة( ومح مػػة تحقيػػؽ ومح مػػة جػػنح فػػي 
أف واحػػػدد  مػػػا أف المح مػػػة فييػػػا م تػػػب لتسػػػجيؿ الػػػدعاوي وم تػػػب لألرمػػػيؼ وللصػػػزف 

                                                           

و ػذلؾ منمػور علػ   2/8/2212فػي  4162ىذا البياف منمور في جريدة الوقا ع العراقية بالعػدد  (1)
 :الموقع الرسمي للسلطة الق ا ية االتحادية العراقية عل  الموقع االل تروني

 http://www.Lraqja.Ig/view.  
عبػػػد السػػػتار محمػػػد رم ػػػاف روزبيػػػانيد رؤيػػػة قانونيػػػة فػػػي المح مػػػة المصتصػػػة فػػػي ق ػػػايا النمػػػر  (2)

وابعػػأـ فػػي العػػراؽد بحػػث منمػػور علػػ  الموقػػع الرسػػمي للسػػلطة الق ػػايا االتحاديػػة العراقيػػة علػػ  
 7/9/2216تمت الزيارة بتاريخ  ./http://www.Lraqja.Iq/viewp.59 الموقع التالي:

 :مػػػػػػػور علػػػػػػػ  االنترنيػػػػػػػت الموقػػػػػػػع التػػػػػػػاليس ألسػػػػػػػاعديد ثقافػػػػػػػة قانونيػػػػػػػةد بحػػػػػػػث منسػػػػػػػالـ حػػػػػػػوا (3)
http://thejuticenews.com/?p=22/20.  7/9/2216تمت الزيارة بتاريخ د. 
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المح مػة مػعبة وتوثيؽ ابح اـد وأح اـ المح مػة  ليػا مطبوعػة ومجلػدةد  مػا يوجػد فػي 
الحاسػػػبة االل ترونيػػػة تحلػػػؿ وتفػػػرغ ااقػػػراصد وفييػػػا مػػػأؾ مػػػف المػػػوظفيف ال تمػػػاـ ىػػػذه 
الميمػػػػةد وللمح مػػػػة جيػػػػات سػػػػاندة مثػػػػؿ نقابػػػػة الصػػػػحفييف العػػػػراقييف تزودىػػػػا بالصػػػػحؼ 
المسجلة وغيرىاد ودار ال تب والوثا ؽ التي تزود المح مة ب ثير مف المعلومات عف أية 

دا ػػػرة الرصػػػد  –ؼ المسػػػجلة وغيرىػػػاد وىي ػػػة االتصػػػاؿ وابعػػػأـ جيػػػة إيػػػداع أو الصػػػح
وأف المح مػة ال تقػوـ باسػتدعاء أي صػحفي أو إعأمػي محتػـر مػف دوف أف  -ابصباري

 توجد لدييا مجموعة مف اادلة تؤيد طلب االستدعاء وى ذا يسير عمؿ المح مة.

لنمػر وابعػأـ يبػيف ف القراءة القانونية لقرار تم يؿ المح مة المصتصػة بق ػايا اإ
 : يما يللنا 

أواًل: أف ىػػذه المح مػػة ىػػي المح مػػػة المصتصػػة الوحيػػدة وااولػػػ  فػػي العػػراؽ فػػػي 
النوع مف المحا ـ سػابقًا وىػي  ق ايا النمرد حيث لـ يسبؽ في العراؽ أف ميد مثؿ ىذا

لؾ تمثػػػؿ نوعػػػًا مػػػف أنػػػواع الق ػػػاء المتصصػػػص فػػػي ابعػػػأـ الػػػذي لػػػـ يعرفػػػو النظػػػاـ بػػػذ
صػاص الم ػاني الجزا ػي والمػدني مػف ا ي سابقًاد وبذلؾ سحبت ىذه المح مة االصتالق 

 قية المحا ـ في ق ايا النمر وابعأـ.ب

إنيػػػا مح مػػػة مصتصػػػة تتػػػول  النظػػػر بالمػػػ اوى والػػػدعاوى المتعلقػػػة بوسػػػا ؿ  ثانيػػػًا:
ي ابعأـ بجانبييا المدني والجزا يد أي إنيا ست وف ذات اصتصاصات محا ـ البداءة ف

مػػا يتعلػػؽ باالصتصاصػػات المحػػددة لمحػػا ـ البػػداءة فػػي دعػػاوى المطالبػػة بػػالتعويض عػػف 
ق ايا النمرد وست وف مح مة تحقيؽ في ما يتعلؽ بالم اوى والدعاوى التي يتوافر فييا 
العنصر الجزا ي التي تص ع اح اـ قػانوف العقوبػات وأصػوؿ المحا مػات الجزا يػة وأي 

 ف النافذة.عقوبات مفرو ة  مف القواني

ثالثػػًا: إنيػػا مح مػػة تقػػع فػػي ر اسػػة اسػػت ناؼ الرصػػافة فػػي العاصػػمة بغػػداد وتمتػػد 
واليتيا إل  جميع أنحاء العػراؽد حيػث يمنػع بعػد تػاريخ إنمػا يا علػ  جميػع المحػا ـ فػي 
العػػراؽ النظػػر فػػي الػػدعاوى التػػي ي ػػوف أحػػد طرفييػػا صػػحفيًا أو إعأميػػًا أو مو ػػوعيا 
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بعػػأـد حيػػث ال يجػػوز إقامػػة دعػػوى أو تحريػػؾ مػػ وى بق ػػية يتعلػػؽ بمسػػا ؿ النمػػر وا
الػػدعوى المدنيػػة  إقامػػةتتعلػػؽ بجػػرا ـ النمػػر أال أمػػاـ ىػػذه المح مػػة حصػػرًاد  مػػا ال يجػػوز 

 للمطالبة بالتعويض عف ق ايا النمر أال مف صأؿ ىذه المح مة أي ًاد وىو مػا يوجػب
ه المح مػػػة ومػػػف جميػػػع أنحػػػاء إحالػػػة جميػػػع الق ػػػايا التػػػي مازالػػػت قيػػػد التحقيػػػؽ إلػػػ  ىػػػذ

 العراؽ أي مف جميع محا ـ العراؽ.

رابعػػػػًا: أف لمح مػػػػة ق ػػػػايا النمػػػػر وابعػػػػأـ قا ػػػػي مصػػػػتص علػػػػ  درايػػػػة تامػػػػة 
 بالق ايا المتعلقة بالصحافة وابعأـ.

صامسػػػًا: أف الطعػػػف بقػػػرارات ىػػػذه المح مػػػة بصػػػفتيا مح مػػػة تحقيػػػؽ ي ػػػوف أمػػػاـ 
مح مػة االسػت ناؼ فػي بغػداد الرصػافة فػي الػدعاوى مح مة الجنايات في الرصافة وأماـ 

 المدنية. 

أف المح مػػػة تصػػػتص فػػػي المػػػ اوى المتعلقػػػة بق ػػػايا النمػػػر سػػػواء  ػػػاف  سادسػػػًا:
الممػػػػت ي أو الممػػػػت ي منػػػػو أو المػػػػدعي أو المػػػػدع  عليػػػػو مواطنػػػػًا عاديػػػػًا أو موظفػػػػًا أو 

 .(1)مسؤواًل في الدولة أو صحفيًا أو إعأمياً 

 ررات أنشاء محكمة قضايًا النشر واإلعالممب: الفرع الثاني
 يم ف تصليص أىـ مبررات أنماء مح مة ق ايا النمر وابعأـ بما يأتي:

أواًل: تػػوفير إجػػراءات ق ػػا ية عادلػػة للصصػػوـ دوف المسػػاس بالم انػػة االجتماعيػػة 
للصػػػحفييف وابعأميػػػيف والمػػػؤلفيفد إذ انػػػو قبػػػؿ تمػػػ يؿ ىػػػذه المح مػػػة حصػػػلت بعػػػض 

معيػػـ وبصػػوره صاصػػة فػػي مرا ػػز المػػرطة التػػي تتػػول  تنفيػػذ قػػرارات المحػػا ـ ابمػػ االت 
زاء عػػدـ وجػػود وعػػي حقيقػػي بطبيعػػة  المصتلفػػة مػػف تبليػػك أو ت ليػػؼ بالح ػػور وغيرىػػاد واد
عمؿ ابعأمييف وأيمانًا مف مجلس الق اء ااعل  بحريػة التعبيػر ومبػدأ المػفافية وثقتػو 

                                                           

ينظػػر فػػي المزيػػػد مػػف تفصػػػيؿ ىػػذه المأحظػػػات: عبػػد السػػػتار محمػػد رم ػػػاف روزبيػػانيد مصػػػدر ( 1)
 مابعدىا. 4سابؽد ص
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والمساىمة في نمر الثقافة وعملو الجاد فػي رفػع  العالية بدور ابعأـ في  مؼ الحقيقة
المستوى الف ري للمواطف العراقيد فقد قػاـ بتمػ يؿ مح مػة متصصصػة فػي مجػاؿ النمػر 

 . (1)وابعأـ

 2223ثانيػػػػًا: التطػػػػور والتوسػػػػع اليا ػػػػؿ فػػػػي ابعػػػػأـ بمصتلػػػػؼ فروعػػػػة بعػػػػد عػػػػاـ 
والتػػي تجػػاوزت أ ثػػر  فػػابعأـ المر ػػي ظيػػرت فيػػو عمػػرات القنػػوات الف ػػا ية واار ػػية

محطة إذاعية  ما مػمؿ التطػور ابعػأـ المقػروء  52قناة إ افة إل  أ ثر مف  62مف 
متمػػثًأ بوجػػو صػػاص فػػي الصػػحؼ التػػي بلػػك عػػدد الصػػحؼ اليوميػػة الصػػادرة فػػي بغػػداد 

صػػحيفة باب ػػافة إلػػ  عػػدد أصػػر فػػي بقيػػة المحافظػػات إلػػ   152لوحػػدىا مػػا يزيػػد علػػ  
الػػػػػدوريات التػػػػػي تصػػػػػدرىا أو تنمػػػػػرىا العديػػػػػد مػػػػػف الجيػػػػػات جانػػػػػب عمػػػػػرات المجػػػػػأت و 

ومنظمػػات المجتمػػع المػػدني والجامعػػات واامػػصاص علػػ  حػػد سػػواء وىػػو مػػا يػػؤدي إلػػ  
زيػػػادة  بيػػػرة فػػػي عػػػدد العػػػامليف فػػػي ىػػػذا الوسػػػا ؿ ابعأميػػػة و ثػػػرة المػػػ اوي والق ػػػايا 

أف يسػػػتجيب  والػػػدعاوي التػػػي ليػػػا عأقػػػة أو مسػػػاس بعمليػػػـد وىػػػو مػػػا يسػػػتلـز بالمقابػػػؿ
الق ػػاء ليػػذه التطػػورات ويقػػـو بتأسػػيس مح مػػة مصتصػػة بػػالنظر فػػي مثػػؿ ىػػذه الػػدعاوي 
والم اوي باعتبار الق اء الساحة العملية والميداف الحقيقي لتطبيػؽ أح ػاـ القػانوف علػ  

 .(2)واقع مم أت وحاجات الناس المعرو ة عليو

مػػف حيػػث طبيعتيػػا ثالثػػًا: التأسػػيس لق ػػاء متصصػػص للنظػػر فػػي دعػػاوي تصتلػػؼ 
وأطرافيػػػػا وأسػػػػبابيا مػػػػف المنازعػػػػات الق ػػػػا ية ااصػػػػرىد  مػػػػا أف المسػػػػاحة ال بيػػػػرة ليػػػػذه 
الػػدعاوي تتطلػػب مثػػؿ ىػػذا التصصػػصد  مػػا أف أنمػػاء ىػػذه المح مػػة ينسػػجـ مػػع التوجػػو 
الق ا ي بتم يؿ محا ـ مصتصة مثؿ محا ـ ابحداث ومحا ـ العمؿ والمحا ـ ابداريػة 

ـ طبيعػػػة صاصػػػة اسػػػتوجبت التأسػػػيسد ويتجػػػو العػػػالـ اليػػػـو إلػػػ  ول ػػػؿ مػػػف ىػػػذه المحػػػا 
                                                           

ويد مح مػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ ودورىػا فػػي ترسػػيخ مبػػادئ حريػػة ( د. فتػاح محمػػد حسػػيف الجػػيأ1)
 الصحافة والنمر في العراؽ د بحث منمور عل  االنترنيت عل  الموقع التالي:

http; www.lraqnla- ia.com,2014.p.13. 
 . 1( عبد الستار محمد رم اف روز بيانيد مصدر سابؽد ص2)

http://www.lraqnla-/


 676                               (6102لعام )ا(/62(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

التصصص في  افة المجاالت لما يترتب عليو مف تر يز الجيود في مجاؿ محػدد يػؤدي 
بدوره إل  ترا ـ في الصبرات وتطور ميني فػي ااداء ونجػاح فػي العمػؿد والق ػاء  غيػرة 

نجػػاح صاصػػػة وأف مػػف المؤسسػػات أستصػػوب ف ػػرة التصصػػػص والعمػػؿ علييػػا ل ػػماف ال
 . (1)عملو يتعلؽ بالعدالة والحقوؽ والحريات

رابعػػػًا:  ػػػوف البلػػػد يمػػػر بتجربػػػة ديمقراطيػػػة جديػػػدة ول ثػػػرة التجػػػاوزات فػػػي وسػػػا ؿ 
 .(2)ابعأـد اامر الذي دفع مجلس الق اء ااعل  إل  تم يؿ ىذه مح مة

و دعػاوي صامسًا: التصفيؼ عف  اىؿ ابعأمي الذي غالبًا مػا يتعػرض لمػ اوي أ
 يدية في مناطؽ مصتلفة بعيدة عف محؿ عملو مما يسػبب لػو أل ثيػر مػف الممػا ؿ التػي 
تؤثر عل  عملود وليذه السبب أي ًا جرى تم يؿ المح مة المصتصػة فػي ق ػايا النمػر 
وابعأـ في بغداد ل ي ت وف ىي المصتصػة حصػرًا فػي نظػر أي مػ وى أو دعػوى تقػدـ 

 .(3) د أي إعأمي

 اختصاصات محكمة قضايا النشر واإلعالم: لثالفرع الثا
حدد مجلػس الق ػاء ااعلػ  االصتصػاص النػوعي للمح مػة المصتصػة فػي ق ػايا 

بانيػا تتػول  النظػر فػي 11/7/2212/ؽ/أ( فػي 81النمر وابعأـ بموجب بيانو المػرقـ)
مح مة الم اوي والدعاوي المتعلقة بابعأـ والنمر في جانبييا المدني والجزا يد فيذه ال

عبارة عف مح متيف في آف واحدد جزا ية تطبؽ نصوص قانوف العقوبػات ومدنيػة تطبػؽ 
القػػػػانوف المػػػػدني فالمح مػػػػة تقػػػػـو علػػػػ  قسػػػػميفد مػػػػدني ينظػػػػر إلػػػػ  المطالبػػػػات المدنيػػػػة 

                                                           

د المح مػػة المصتصػػة فػػي ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ أسػػباب التأسػػيس د بحػػث السػػاعدي( حميػػد طػػارش 1)
 :تيالمنمور عل  االنترنيت عل  الموقع 

 http://Marsad.ccsir.org/Articleshow.qspx?Ld=2.  
أييػػػا ابعأميػػػوفد احػػػذروا مح مػػػة النمػػػر وابعػػػأـد مقػػػاؿ منمػػػور علػػػ  د العبػػػادياحمػػػد محمػػػد  (2)

 https://www.Kitabat.Com/ar/page. 21/6/2015 :التي نترنيت عل  الموقعاال
المسػػػؤولية الجزا يػػػة عػػػف جػػػرا ـ النمػػػر وابعػػػأـ فػػػي القػػػانوف  القا ػػػي  ػػػاظـ عبػػػد جاسػػػـ الزيػػػديد (3)

 .145د ص2216د م تبة صباحد بغدادد 1طالعراقيد 
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والػػدعاوي المدنيػػة التػػي يقػػـو بيػػا ابفػػراد بعظيػػـ علػػ  بعػػض بغػػض النظػػر عػػف مػػف ىػػـ 
ي ويتعلؽ بق ػايا النمػر وابعػأـد وىنػاؾ قسػـ جزا ػي اافرادد ابعأمييف أـ غيرىـ والت

 . (1)فيو فرع تحقيؽ وفرع جنح ينظر مصالفات وجنح ق ايا النمر وابعأـ

صتصاص لذلؾ ستناوؿ االصتصاص المدني لمح مة ق ايا النمر وابعأـ ثـ اال
 :تيالالجزا ي ليا عل  النحو 

 إلعالم:: االختصاص المدني لمحكمة قضايا النشر واأوالً 

قػػد ال ينمػػأ عػػف الصطػػأ الػػذي يرت بػػو المؤلػػؼ أو الصػػحفي أو المؤسسػػة ابعأميػػة 
جريمػػػة يعاقػػػب علييػػػا قػػػانوف العقوبػػػاتد أو قػػػد ال تنمػػػأ المسػػػؤولية الجزا يػػػة للمؤلػػػؼ أو 
الصحفي أو المؤسسة ابعأمية عف الصبر أو السلوؾ الذي صدر منيا لسبب أو لصر 

المتجمعػػة  ػػدىـ أي  ػػد المؤلػػؼ أو  دلػػةاالعػػدـ  فايػػة أو  الجرمػػيلعػػدـ تػػوافر القصػػد 
الصػػحفي أو المؤسسػػة ابعأميػػةد أال أف ذلػػؾ ال يعنػػي عػػدـ أم انيػػة مسػػاءلة  ػػؿ مػػنيـ 
وفػػؽ أح ػػاـ المسػػؤولية المدنيػػة إذا مػػا تػػوافرت أر انيػػا مػػف صطػػأ و ػػرر وعأقػػة سػػببية 

وقػا ع التػي تثبتيػا المح مػة بينيما ذلؾ اف القا ي المدني ال يتقيد بالت ييؼ القػانوني لل
الجزا ية في ح مياد فإذا ق ت مح مة الجزاء بالبراءة استنادا إل  وجود مانع مف موانع 
العقػػػػػاب فػػػػػاف ىػػػػػذا الح ػػػػػـ بػػػػػالبراءة ال يحػػػػػوؿ دوف مسػػػػػا لة المػػػػػتيـ مػػػػػدنيًا والح ػػػػػـ عليػػػػػو 
بػػالتعويض عػػف اا ػػرار الماديػػة أو المعنويػػة التػػي لحقػػت بػػود وفػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت 
تنظر مح مة ق ايا النمر وابعأـ فػي الجانػب المػدني لمسػؤولية المؤلػؼ أو الصػحفي 
أو المؤسسة ابعأمية بصفتيا مح مة بداءة في دعاوى المطالبة بالتعويض عف ق ايا 

 . (2)النمر وابعأـ
                                                           

ـ د فػػي حػػوار مػػع مر ػػز النػػور ( القا ػػي مػػياب احمػػد ياسػػيفد ر ػػيس مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأ1)
 :التي للدراساتد منمور عل  االنترنيت عل  الموقع

http://www. Alhoor.se/article.asp?id=146923. 
( القا ػػي  ػػػاظـ عبػػد جاسػػػـ الزيػػػديد المسػػؤولية الجزا يػػػة عػػػف جػػرا ـ النمػػػر وابعػػػأـ فػػي القػػػانوف العراقػػػيد 2)

 .  152-149مصدر سابؽد ص
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 ػػذلؾ الحػػاؿ إذا مػػ ؿ الفعػػؿ جريمػػة مػػف جػػرا ـ النمػػر وابعػػأـد فػػاف ىػػذه الجػػرا ـ 
المجنػػػػ  عليػػػو بإ ػػػػرار ماديػػػػة أو معنويػػػػةد ففػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة يطالػػػػب عػػػادة مػػػػا تصػػػػيب 

نمػػػػا أي ػػػػًا يطالػػػػب  الم ػػػػرور لػػػػيس فقػػػػط بمسػػػػا لة مرت ػػػػب الجريمػػػػة مسػػػػا لة جزا يػػػػة واد
( مػف 9/1بالتعويض عف اب رار المادية والمعنوية التي لحقت بػود فقػد نصػت المػادة )

المػػ وى يت ػػمف الػػدعوى  قػػانوف أصػػوؿ المحا مػػات الجزا يػػة العراقػػي علػػ  أف: ))تقػػديـ
بالحؽ الجزا ي وىو طلب اتصاذ ابجراءات الجزا ية  د مرت ب الجريمة وفرض العقوبة 

وتت مف الم وى التحريرية بالحؽ المدني ما لـ يصػرح الممػت ي بصػأؼ ذلػؾ((.  دعليو
وعل  ىػذا ااسػاس  ػاف علػ  مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ بصػفتيا مح مػة بػداءة أف 

دعوى المدنية النام ة مف جرا ـ النمر وابعأـ تبعًا للدعوى الجزا ية استنادا تنظر في ال
( مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحا مػػات الجزا يػػة العراقػػي التػػي نصػػت علػػ  9/2بح ػػاـ المػػادة )

 تبعًا للحؽ الجزا ي((. إالزا ية في الدعوى بالحؽ المدني إنو: )) ال تنظر المح مة الج

اصتصػاص مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ المػدني ومم ف أف ن رب مثػااًل علػ  
فػػػي مو ػػػوع بحثنػػػاد فػػػإذا قػػػاـ المؤلػػػؼ بنمػػػر معلومػػػة  اذبػػػة مفادىػػػا أف البنػػػؾ المر ػػػزي 
العراقػػي قػػد قػػرر عػػدـ التعامػػؿ نيا يػػًا مػػع مصػػرؼ معػػيف بصألػػو ب ػػوابط حمايػػة أمػػواؿ 

ة بالمصػػرؼ المتعػػامليف معػػود فػػاف نمػػر مثػػؿ ىػػذه المعلومػػة يلحػػؽ أ ػػرارًا ماديػػة ومعنويػػ
المػػذ ور نتيجػػة اىتػػزاز الثقػػة بػػو وأقػػداـ المتعػػامليف معػػو إلػػ  سػػحب إيػػداعاتيـ منػػو وعػػدـ 
التعامؿ معود ففي مثؿ ىذه الحالة يطالب الممثؿ القانوني للمصرؼ ليس فقط بمحاسػبة 
نمػا أي ػًا المطالبػة بػالتعويض عػف اا ػرار الماديػة  المؤلؼ عف نمر المعلومة جزا يًا واد

 التي لحقت بود والمعنوية 

ف الػػػذي أعطػػػ  مح مػػػة ق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـ االصتصػػػاص بنظػػػر الػػػدعاوي اد و 
والػػػذي  11/7/2212فػػػي  /ؽ/أد81المدنيػػػة ىػػػو مجلػػػس الق ػػػاء ااعلػػػ  بيانػػػو المػػػرقـ 

 سبقت ابمارة إليو.

وقػػػد أ ػػػد الق ػػػاء العراقػػػي فػػػي  ثيػػػر مػػػف قراراتػػػو علػػػ  ىػػػذا االصتصػػػاص لمح مػػػة 
زمًا المحا ـ التي تقاـ أماميا الدعاوي المتعلقة بالنمر وابعأـ ق ايا النمر وابعأـ مل
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بإحالػػة ىػػذه الػػدعاوي إلػػ  مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ ل ونيػػا صػػاحبة االصتصػػاص 
فيياد حيث ق ت مح مة التمييز االتحادية في قرار ليا: )) لػدى التػدقيؽ والمداولػة مػف 

يز االتحادية وجد أف مح مػة ق ػايا النمػر قبؿ اليي ة الموسعة الجزا ية في مح مة التمي
وابعػػأـ قػػد طلبػػت تحديػػد المح مػػة المصتصػػة بنظػػر الػػدعوى الصاصػػة بالممػػت ي وزيػػر 
الدولػػػة لمػػػػؤوف أامػػػػف الػػػػوطني والمػػػػتيـ )عدع( ولػػػػدى إمعػػػػاف النظػػػػر بالػػػػدعوى وجػػػػد أف 
 الممت ي قد سجؿ م وى أماـ مح مة التحقيػؽ المر زيػة فػي ال ػرخ  ػد المػتيـ المػذ ور
مدعيًا بانو قاـ بالتيجـ عل  الوزارة وعل  الوزير عف طريؽ وسػا ؿ ابعػأـ )االنترنيػت( 

وأنػو قػػد أورد  لمػات ال تليػػؽ بسػمعة الػوزير وطلػػب المػ وى  ػػده  11/9/2228بتػاريخ 
واتصاذ ابجػراءات القانونيػة بحقػود وبعػد اتصػاذ ابجػراءات وبػالنظر لصػدور بيػاف مجلػس 

وبموجبػػو تنظػػر مح مػػة النمػػر وابعػػأـ فػػي ق ػػايا  11/7/2212الق ػػاء ااعلػػ  فػػي 
النمر وابعأـ في الجانبيف المدني والجزا يد فقد قررت مح مػة تحقيػؽ ال ػرخ المر زيػة 
إحالػػة الػػدعوى إلػػ  مح مػػة النمػػر وابعػػأـ حسػػب االصتصػػاص إال أف ااصيػػرة رف ػػت 

لمصتصة والػذي تػراه ابحالة وقررت عرض الق ية عل  ىذه المح مة لتحديد المح مة ا
ىػػذه المح مػػة أف ىنػػاؾ تنػػازع باالصتصػػاص النػػوعي وحيػػث أف الفعػػؿ قػػد تػػـ عػػف طريػػؽ 
وسػػػا ؿ ابعػػػأـ )االنترنيػػػت( لػػػذا ت ػػػوف مح مػػػة ق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـ ىػػػي المصتصػػػة 
بنظػػر الػػػدعوى وقػػػررت إحالػػة الػػػدعوى إلػػػ  مح مػػة ق ػػػايا النمػػػر وابعػػأـ للنظػػػر فييػػػا 

اامػػعار إلػػ  مح مػػة تحقيػػؽ ال ػػرخ المر زيػػة بػػذلؾ وصػػدر حسػب االصتصػػاص النػػوعي و 
  . (1)(( 9/3/2211القرار باالتفاؽ في 

وبيػػػذا فػػػاف المح مػػػة المصتصػػػة فػػػي نظػػػر الػػػدعوى المدنيػػػة التػػػي يقيميػػػا المػػػصص 
 الم رور عل  المؤلؼ للمطالبة بػالتعويض عػف ال ػرر الػذي لحقػو بسػبب مػا جػاء فػي

ة أدت إلػػػػ  إلحػػػػاؽ  ػػػػررًا بػػػػو ونيػػػػوض  تابػػػػات المؤلػػػػؼ مػػػػف معلومػػػػات غيػػػػر صػػػػحيح
 المسؤولية المدنية للمؤلؼ ىي مح مة ق ايا النمر وابعأـ في قسميا المدني .

                                                           

)غيػػر 9/3/2211فػػي 2211/اليي ػػة الموسػػعة الجزا يػػة/96مييػػز االتحاديػػة بالعػػدد ( قػػرار مح مػػة الت1)
  منمور(.
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 ثانيًا: االختصاص الجزائي لمحكمة قضايا النشر واإلعالم

ونمػػػر أصبػػػار أو صػػػور أو  ( 2)وسػػػب ( 1)تتعػػػدد جػػػرا ـ النمػػػر وابعػػػأـ مػػػف قػػػذؼ
ة أو العا ليػػػة لألفػػػراد بإحػػػدى طػػػرؽ العأنيػػػة ولػػػو تعليقػػػات تتصػػػؿ بإسػػػرار الحيػػػاة الصاصػػػ

لػػذلؾ جعػػؿ مجلػػس الق ػػاء  د(3) انػػت صػػحيحة إذا  ػػاف مػػف مػػأف نمػػرىا ابسػػاءة إلػػييـ
االصتصاص الجزا ي في نظر ىػذا  11/7/2212في  /ؽ/أ.81ااعل  في بيانو المرقـ 

 مػػػػة النػػػوع مػػػف الجػػػػرا ـ ينعقػػػد لمح مػػػة ق ػػػػايا النمػػػر وابعػػػأـد حيػػػػث يوجػػػد فػػػي المح
باب ػػافة إلػػ  القسػػـ المػػدني قسػػـ جزا ػػي وفيػػو يوجػػد فرعػػاف فػػرع التحقيػػؽ وىػػو مح مػػة 

فتصتص مح مػة التحقيػؽ بػالتحقيؽ فػي ق ػايا النمػر  دتحقيؽ في ق ايا النمر وابعأـ
وابعػػػأـ وال عأقػػػة ليػػػا بالػػػدعاوى ااصػػػرى التػػػي قػػػد تقػػػاـ علػػػ  المؤسسػػػات ابعأميػػػة 

أو الدعوى التػي يقيميػا عامػؿ معػيف فػي ف ػا ية معينػة   دعوى تصلية مقر الجريدة مثأً 
للمطالبػػة بمسػػتحقاتود أمػػا بالنسػػبة إلػػ  مح مػػة جػػنح ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ فتتصصػػص 
بنظر الدعاوي المتعلقة بجرا ـ النمػر وابعػأـ فػأ يجػوز تحريػؾ أي مػ وى تتعلػؽ بيػذه 

ذا حصػػؿ أف أقػػاـ الممػػت ي دالجػػرا ـ أال أمػػاـ ىػػذه المح مػػة دعػػواه فػػي مح مػػة أصػػرى  واد
فانو يتعيف علػ  المح مػة التػي أقػاـ دعػواه أماميػا أف تحيػؿ الػدعوى إلػ  مح مػة ق ػايا 
النمر وابعأـ ولو لـ يطلب المم و منو ذلؾ الف قواعػد االصتصػاص النػوعي للمحػا ـ 

وقػد جػاء فػي قػرار لمح مػة  د(4)تعد مػف النظػاـ العػاـ فػأ يجػوز االتفػاؽ علػ  مػا يصالفيػا
لػػدى التػػدقيؽ والمداولػػةد وجػػد أف الطعػػوف يزيػػة قوليػػا: ))  ناؼ القادسػػية بصػػفتيا التمياسػػت

                                                           

 مف قانوف العقوبات العراقي.( 433)( ينظر المادة 1)
 مف قانوف العقوبات العراقي . (434)( ينظر المادة 2)
لػػ  سػػنة مػف قػػانوف العقوبػات العراقػػي علػ : ))يعاقػػب بػالحبس مػػدة اتزيػد ع (438)( نصػت المػػادة 3)

مػػف نمػػر بإحػػدى طػػرؽ العأنيػػة  -1العقػػوبتيف  ىػػاتيفوبغرامػػة اتزيػػد علػػ  ما ػػة دينػػار أو بإحػػدى 
الحياة الصاصة أو العا لية لألفراد ولو  انت صحيحة إذا  أصبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصؿ بأسرار
   اف مف مأف نمرىا ابساءة إلييـ ...((.

 . 88د ص 2211د العاتؾ لصناعة ال تابد 3ت المدنيةد طالمرافعاد. آدـ وىيب النداويد  (4)
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المقدمػػة مػػف قبػػؿ المميػػزيف وردت  ػػمف المػػدة القانونيػػة قػػرر قبوليػػا مػػ ًأ ولػػدى عطػػؼ 
النظػر علػ  القػرارات المميػػزة وجػدت أنيػا غيػر صػػحيحة ومصالفػة للقػانوف ذلػؾ أف اادلػػة 

تحقيقػػًا ومحا مػػة تتعلػػؽ بق ػػايا النمػػر وابعػػأـ وحيػػث أف التػػي أظيرتيػػا وقػػا ع الق ػػية 
الفصؿ في ىذه الق ية ىو مف اصتصاص مح مة ق ػايا النمػر وابعػأـ التػي تمػ لت 

دا ػػػرة مػػػؤوف الق ػػػاة واالدعػػػاء  –بموجػػػب البيػػػاف الصػػػادر مػػػف مجلػػػس الق ػػػاء ااعلػػػ  
النظػػاـ  ولمػػا  انػػت قواعػػد االصتصػػاص مػػف 11/7/2212/ؽ/أ. فػػي 81بالعػػدد  -العػػاـ

العػػػاـ لػػػذا فػػػاف مح مػػػة الجػػػنح فػػػي الديوانيػػػة ىػػػي غيػػػر مصتصػػػة بالفصػػػؿ فػػػي مو ػػػوع 
لذا قرر نقض  افة القرارات الصادرة في الدعوى والتدصؿ تمييزًا لقػرار ابحالػة  اال بارةد
عػػادة اال ػػبارة إلػػ  قا ػػي  27/7/2211فػػي  2211/إحالػػة /1313المػػرقـ  ونق ػػو واد

بقػػػػاء المػػػػتيـ علػػػػ   فالتػػػػو  تحقيػػػػؽ الديوانيػػػػة لغػػػػرض أحالتيػػػػا إلػػػػ  المح مػػػػة المصتصػػػػة واد
ا وصػػػػدر القػػػػرار باالتفػػػػاؽ فػػػػي ااولػػػػ د وأمػػػػعار مح مػػػػة جػػػػنح الديوانيػػػػة للتأمػػػػير لػػػػديي

15/1/2212))(1). 

وقد قامت مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ مػف تػاريخ إنمػاءىا ولحػد الف بالفصػؿ 
علػػ   االطػػأعدو مػػف صػػأؿ فػػي العديػػد مػػف الػػدعاوي وأصػػدرت العديػػد مػػف القػػراراتد ويبػػ

قػرارات مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ أف آليػػة عمليػا ت ػػوف بعػػد عمػػؿ عري ػػة الػػدعوى 
ودفع الرسوـ وغيرىا مف ابجراءات ااصولية بتقديـ الدعوى إلػ  مح مػة التحقيػؽ فيقػـو 
قا ػػي التحقيػػػؽ بػػػإجراء التحقيػػػؽ الػػػأـز ثػػػـ إحالػػػة الػػػدعوى إلػػػ  مح مػػػة الجػػػنح وقا ػػػي 

و نفسػو قا ػي التحقيػؽ اف المح مػة مصصػص ليػا قا ػي متمػرس واحػد وفقػًا الجنح ىػ
للبياف الػذي أسسػت بموجبػو والػذي أصػدره مجلػس الق ػاء ااعلػ د فيقػـو قا ػي الجػنح 
بنظر الدعوى مستعينًا بالصبراء ليصدر قرار فييا وفقًا اح اـ القانوف وقػد جػاء فػي قػرار 

))أحاؿ السيد قا ي التحقيؽ المصتص بق ايا لمح مة ق ايا النمر وابعأـ ما يأتي: 
المػػػتيـ )ـ.ع(  18/8/2215( فػػػي 37النمػػػر وابعػػػأـ بموجػػػب قػػػرار ابحالػػػة المػػػرقـ )

                                                           

)غيػػر 15/1/2212فػػي 2212/ت/ج/1قػػرار مح مػػة اسػػت ناؼ القادسػػية بصػػفتيا التميزيػػة بالعػػدد  (1)
 منمور(. 
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( 434م فًأ عل  ىذه المح مة بجراء محا متو بدعوى غير موجزة وفؽ أح اـ المادة )
المح مػة  عقوبات وقد سجلت الق ية بالعدد أعػأه وفػي اليػـو المعػيف للمحا مػة تمػ لت

بح ور السيد نا ب المدعي العػاـ وح ػر الممػت ي وو يلػو المحػامي )أ.ـ(  مػا ح ػر 
المػػتيـ وو يلػػو المحػػامي )ج.ؾ( وبومػػر بالمحا مػػة الح ػػورية العلنيػػةد دونػػت المح مػػة 
ىويػػة المػػتيـ وتلػػت قػػرار ابحالػػة علنػػًا فػػي الجلسػػة وتلػػت المح مػػة إفػػادة الممػػت ي وتلػػت 

رسػػمية ودونػػت المح مػػة إفػػادة المػػتيـ ووجيػػت لػػو التيمػػة وفػػؽ  افػػة المحا ػػر وال تػػب ال
مػػػادة ابحالػػػة واسػػػتمعت لجوابػػػو عنيػػػا )بػػػريء( واسػػػتمعت المح مػػػة إلػػػ  مطالبػػػة و يػػػؿ 
الممت ي  ما استمعت المح مة إل  مطالبة السيد نا ػب المػدعي العػاـ الػذي طلػب إدانػة 

لـ يبق  مػا يقػاؿ أفيػـ المتيـ ورفض و يؿ المتيـ تقديـ مطالعة بصصوص مو لو وحيث 
صتػػاـ المحا مػػة واصتلػػت المح مػػة للمداولػػة والتػػدقيؽ وأصػػدرت القػػرار التػػي: القػػرار: مػػف 

 8/6/2215سير التحقيؽ والمحا مة الجارية وجد أف وقا ع الق ية تتلصص إنو بتػاريخ 
قاـ المتيـ أعأه بنمر عبارات عل  صفحتو المصصية عل  موقع التواصػؿ االجتمػاعي 

بوؾ( ت ػمنت إسػاءة لسػمعة الممػت ي وقػد أطلعػت المح مػة علػ  أقػواؿ الممػت ي )الفيس
الػذي طلػػب المػػ وى بحػػؽ المػػتيـ وقػػد أطلعػػت المح مػػة علػػ  أقػػواؿ المػػتيـ الػػذي اعتػػرؼ 
بنمر عبارات عل  صفحتو المصصػية فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي )الفيسػبوؾ( عليػو 

ة والمتمثلة بأقواؿ الممت ي واعتراؼ يت ح للمح مة إف اادلة المتحصلة في ىذه الق ي
( عقوبػات وتحديػد 434المتيـ والمقاؿ المنمػور  افيػة بدانػة المػتيـ وفػؽ أح ػاـ المػادة )

/أ ااصػولية قػرارًا ح ػوريًا 182عقوبتو بمقت ػاىا وصػدر القػرار اسػتنادًا اح ػاـ المػادة 
 .(1)((22/12/2215قابًأ للتمييز وأفيـ علنًا في 

لمح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ القسػـ المػدني فإنيػا ق ػت بإدانػة وفػي قػرار آصػر 
النا ػػػب )ـ.ر.ض( بابسػػػاءة مػػػف صػػػأؿ وسػػػا ؿ ابعػػػأـ إلػػػ  السػػػيد نا ػػػب ر ػػػيس اليي ػػػة 

                                                           

د )غيػػر 2215/ 12/ 22فػػي  2215/نمػػر/ جػػنح/ 64قػػرار مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ رقػػـ  (1)
 منمور(.
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الوطنية العليا للمسا لة والعدالة وألزمتو بتعوي و مبلغًا قدره ثأثة مأييف دينار وتحميلػو 
 . (1)أتعاب المحاماة

ت ناؼ بغػػػداد الرصػػػافة االتحاديػػػة العديػػػد مػػػف القػػػرارات التػػػي وقػػد أيػػػدت مح مػػػة اسػػػ
أصدرتيا مح مة ق ايا النمر وابعأـ عندما يتـ الطعف في ىذه القػرارات أماميػاد ففػي 
قرار لمح مة ق ايا النمر وابعأـ ))أدع  و يؿ المدعي بأف المػدع  عليػو قػاـ بنمػر 

ودية لػػػذا طلػػب دعػػػوة المػػػدع  التحقيػػؽ الصػػػحفي الصػػاص بمو لػػػو لصػػحيفة الحيػػػاة السػػع
عليو للمرافعة والح ـ بالتعويضد أصػدرت مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ ح مػًا يق ػي 

وقػد اسػتأنؼ و يػؿ المػدعي بػالح ـ  د(2)برد دعوى المدعي وتحميلػو مصػاريؼ الػدعوى((
فأصػػدرت مح مػػة اسػػت ناؼ  19/2/2212المػػذ ور طالبػػًا فسػػصو بأ حتػػو المؤرصػػة فػػي 

ة االتحاديػػػػػة ح مػػػػػًا يق ػػػػػي بتأييػػػػػد الح ػػػػػـ البػػػػػدا ي وتحميػػػػػؿ المسػػػػػتأنؼ بغػػػػػداد الرصػػػػػاف
وىػػذا إف دؿ علػػ  مػػيء فإنمػػا يػػدؿ علػػ   فػػاءة القا ػػي المصػػتص بيػػذه  د(3)المصػػاريؼ

المح مػػة ودرايتػػو وصبرتػػو العاليػػة فػػي ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ وبػػذلؾ فػػإف مح مػػة ق ػػايا 
النمػػر وابعػػأـ تصػػػتص بنظػػر جميػػع الػػػدعاوي المتعلقػػة بالنمػػر وابعػػػأـ فػػي الجػػػانبيف 

ف اصتصاصيا يسري عل  جميع أن  حاء العراؽ عدا إقليـ  ردستاف.المدني والجزا ي واد

 مميزات محكمة قضايا النشر واإلعالم وعيوبها: الفرع الرابع
سنتناوؿ أواًل مميزات مح مة ق ايا النمر وابعػأـ ثػـ بعػد ذلػؾ سػنتناوؿ عيوبيػا 

 عل  النحو التي:

                                                           

د )غيػػر 15/12/2215فػػي  2215/نمػػر/ مػػدني/ 32وابعػػأـ رقػػـ قػػرار مح مػػة ق ػػايا النمػػر  (1)
 منمور(.

د )غيػػر 2212/ 1/ 26فػػي  2211/ نمػػر/ مػػدني/ 99قػػرار مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ رقػػـ  (2)
 منمور(.

د 2212/ 6/ 3د فػػػي 2212/ 1/س423قػػػرار مح مػػػة اسػػػت ناؼ بغػػػداد الرصػػػافة االتحاديػػػة رقػػػـ  (3)
 )غير منمور( 
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 :أواًل: مميزات محكمة قضايا النشر واإلعالم

 لنمر وابعأـ بما يأتي:يم ف أف نجمؿ أىـ مميزات مح مة ق ايا ا

إف مح مػػػػػة ق ػػػػػايا النمػػػػػر وابعػػػػػأـ تعتبػػػػػر تجربػػػػػة را ػػػػػدة تعػػػػػزز الحريػػػػػات وت فػػػػػؿ  -1
أجواء مناسبة للتقا ي بعيدًا عف التمتت في محا ـ أصرىد وقد و عت  لإلعأمي

ىذه المح مة مبادئ ميمة للعمؿ ابعأمي في ظؿ نصوص متناثرة وقوانيف قديمػة 
رؼ الحاليد ل ف تـ توظيفيا بما يحقؽ الغرض المنمود وفقًا لـ تعد تتناسب مع الظ

 .(1)لباب الحقوؽ والحريات الوارد في الدستور

إف مح مة ق ايا النمر وابعأـ تؤدي إل  إنصاؼ ابعأمي فػي العػراؽ وىػذا مػا  -2
أ ػػده مجلػػس الق ػػاء ااعلػػ  حيػػث أ ػػد علػػ  إف المح مػػة منػػذ تأسيسػػيا لػػـ تصػػدر 

أو توقيفػػو إنمػػا اقتصػػر اامػػر علػػ  التعػػويض المػػاليد  مػػا إف  قػػرارًا بحػػبس صػػحفي
الصػػحفي لػػـ يوقػػؼ علػػ  ذمػػة التحقيػػؽ فػػي ىػػذه المح مػػة بػػؿ  ػػاف يطلػػؽ صػػراحو 

 .(2)ب فالة تمييدًا بحالتو أماـ مح مة المو وع بعد است ماؿ ابجراءات القانونية

و تّػاب عػراقييف  إف معظـ صبراء المح مة ىـ أسػاتذة فػي الجامعػات ورؤسػاء تحريػر -3
ليػػػـ أسػػػما يـ الرنانػػػة وبػػػاعيـ الطويػػػؿ يػػػتـ انتػػػدابيـ وبعػػػد اطأعيػػػـ علػػػ  الػػػدعوى 
يصػػػدروف تقريػػػرًا فنيػػػًاد لػػػذلؾ فػػػاف مػػػف يمػػػترؾ فػػػي إصػػػدار الح ػػػـ ىػػػـ أىػػػؿ المينػػػة 

للمح مػػة التػػي تقػػـو بالتػػدقيؽ وليػػا سػػلطة تقديريػػة فػػي  أنفسػػيـد ول ػػف القػػوؿ الفصػػؿ
لصبػػراء مػػف عدمػػود الف رأي الصبيػػر استمػػاري يم ػػف ااصػػذ بػػالتقرير الػػذي يصػػدره ا

                                                           

مح مػػة النمػػرد مقػػاؿ منمػػور علػػ  الصػػفحة الر يسػػية لو الػػة  السػػاموؾد ال صػػوؼ مػػفإيػاس حسػػاـ  (1)
 :التي اللواء العراقية عل  الموقع االل تروني

 http://www.liwaa.net/2016/08-blog-post-450. 
    :التػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػاف لمجلػػػػػػػػػػػػس الق ػػػػػػػػػػػػاء ااعلػػػػػػػػػػػػ  منمػػػػػػػػػػػػور علػػػػػػػػػػػػ  االنترنيػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػ  الموقػػػػػػػػػػػػع (2)

http://www.ikhnews.com/index.ph?page=articleid=68242.   
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للمح مػة أف ال تأصػػذ بػػو اسػػباب قانونيػػةد ول ػػف فػي الواقػػع العملػػي أنيػػا مسػػألة فنيػػة 
 . (1)وللصبرة دور  بير فييا ول ف بإمراؼ ق ا ي وتطبيقي مف قبؿ المح مة

ي وتػدافع إف مح مة ق ايا النمر وابعػأـ تتجػو إلػ  تعزيػز حريػة التعبيػر عػف الػرأ -4
عنيػاد وىػػذا مػا يم ػػف أف نأحظػػو مػف صػػأؿ ال ثيػر مػػف قراراتيػػا ومنيػا القػػرار الػػذي 

د وأود أف أورد الجػػػػزء الػػػػذي ييمنػػػػا فػػػػي ىػػػػذا القػػػػرار 7/12/2215أصػػػػدرتو بتػػػػاريخ 
ونصو ))عدـ وجود إىانة أو إساءة لػوزارة النقػؿ بالمػادة ابعأميػة مو ػوع الػدعوى 

ف حػػؽ الػػرد والتصػػريح متػػاح أمػػا ـ الممػػت ي وبوسػػعو القيػػاـ بتصػػحيح المعلومػػات واد
الواردة بالمادة ابعأمية وحيث أف حرية الرأي والتعبير عف الرأي وحرية ابعأمي 
فػػػػي نمػػػػر ااصبػػػػار والمعلومػػػػات عػػػػف طريػػػػؽ وسػػػػا ؿ ابعػػػػأـ وحػػػػؽ النقػػػػد وانتقػػػػاد 

ؽ وىػي حقػو  مؤسسات الدولػة ىػي مػف الحقػوؽ التػي  فليػا الدسػتور والقػوانيف النافػذة
متاحة أماـ أي مواطف أو صحفي أو أعأمي وذلؾ يعتبػر مػف قبيػؿ الرقابػة الدا مػة 
والمستمرة طواؿ فترة ح ـ الموظفيف والم لفيف في صدمة عامة فػي مؤسسػات الدولػة 
ومنيـ الوزيرد إذ إف نقد وانتقاد أعماؿ الموظفيف ىي مػف صػميـ واجبػات الصػحافة 

ف فعؿ المتيـ ال يم ؿ إىانة أو إسا ءة لوزارة النقؿ لػذا ولعػدـ وجػود جريمػة قػررت واد
( 132/1ادًا اح ػػػػػاـ المػػػػػػادة )نسػػػػػتارفػػػػػض المػػػػػ وى وغلػػػػػػؽ التحقيػػػػػؽ فييػػػػػا نيا يػػػػػػًا 

 .(2)ااصولية((

إف تمػػػ يؿ ىػػػذه المح مػػػة مػػػف مػػػأنو أف يوحػػػد ااح ػػػاـ الصػػػادرة فػػػي ق ػػػايا النمػػػر  -5
ي العػراؽ والتػي وابعأـ بداًل مف االجتيادات التي تحصػؿ مػف المحػا ـ المصتلفػة فػ

قػػد تصتلػػؼ فػػي منطقػػة عػػف أصػػرى سػػواء بالنسػػبة العتبػػار الفعػػؿ الممػػ و منػػو يمػػ ؿ 
                                                           

مػػياب احمػػد ياسػػيفد ر ػػيس مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ دفػػي حػػوار مػػع مر ػػز النػػور القا ػػي  (1)
 :التي للدراساتد منمور عل  االنترنيت عل  الموقع

http://www. Alhoor.se/article.asp?id=146923  
د 2215/ 12/ 7د فػػي 2215ر/ تحقيػػؽ/ / نمػػ467المػػرقـ  مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـقػػرار  (2)

 )غير منمور(.
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جريمة معاقب علييا أو نوع ىذه الجريمة مف حيػث وصػفيا والعقوبػة المقػررة ليػا أو 
 .(1)بالنسبة للتعويض الذي قد يصتلؼ مقداره وطريقة تقديره مف مح مة إل  أصرى

 النشر واإلعالم: ثانيًا: عيوب محكمة قضايا 

عل  الرغـ مػف  ثػرة المميػزات التػي تمتػاز بيػا مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ إال 
 إنيا ال تصلو مف عيوب ومف أىـ ىذه العيوب ما يأتي:

إف القا ػػي فػػي ىػػذه المح مػػة يجمػػع ثػػأث صػػفات فػػي آف واحػػدد فمػػف يتػػول  ىػػذه  -1
رىػػا  ونػػو قا ػػي جػػنح المح مػػة ىػػو قا ػػي تحقيػػؽ ويحيػػؿ علػػ  نفسػػو الػػدعوى لينظ

فػػي ذات الوقػػت وىػػو قا ػػي مػػدني  ػػذلؾ وىػػذا يصػػالؼ القواعػػد وااصػػوؿ الق ػػا ية 
 والقانونية ويصالؼ قواعد ابجراءات.

ي وف االعتمػاد فػي تقريػر المسػؤولية المدنيػة والجزا يػة علػ  الصبيػر الق ػا ي بمػ ؿ  -2
براء ليقرروا مػا إذا  بير ومبالك فيود حيث أف القا ي عليو أف يحيؿ اامر إل  الص

 ػػاف المػػدع  عليػػو قػػد صػػالؼ القواعػػد وااصػػوؿ والسػػلوؾ أو إنػػو صػػالؼ القػػانوف مػػف 
عدمود ولو أف القا ي غير ملـز في ااصذ بػرأي الصبيػر إال أنػو فػي الواقػع العملػي 

 لعمؿ المح مة فإف للصبرة دور  بير في القرار الذي تأصذه المح مة.

جدوؿ الصبراء الق ا ييف الذيف م ت علييـ في جدوؿ يجب أف يتـ االعتماد عل   -3
الصبراء المحلفيف عمر سنوات فأ ثرد في حيف إف ال ثير مف ابعأمييف ممػف ليػـ 
بػاع طويػػؿ وسػنوات  ثيػػرة فػي العمػػؿ ابعأمػي دوف أف يحصػػلوا علػ  ىويػػة النمػػر 

ف في وابعأـ فال ثير مف الصبراء االصتصاص ىـ ليسوا بال رورة ممف ىـ مسجلي
 . (2)جدوؿ الصبراء

                                                           

 .5عبد الستار محمد رم اف روزبيانيد مصدر سابؽد ص (1)
 .3-2سالـ حواس ألساعديد مصدر سابؽد ص  (2)
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إنيا مح مة تقع في ر اسة است ناؼ الرصافة في العاصػمة بغػداد وتمتػد واليتيػا إلػ   -4
جميع أنحاء العراؽ عػدا إقلػيـ  ردسػتافد حيػث يمنػع بعػد تػاريخ إنمػا يا علػ  جميػع 

ف حسػػف سػػير  دالمحػػا ـ فػػي العػػراؽ نظػػر الػػدعاوي التػػي تتعلػػؽ بالنمػػر وابعػػأـ واد
ير التقا ػػي وتحقيػؽ مبػػدأ االقتصػػاد فػي ابجػػراءات يقت ػػي أف تنتمػػر العدالػة وتيسػػ

المحا ـ عل  الوحدات ابدارية في القطر وأف تتنوع اصتصاصاتيا إذ ال يتصور أف 
تقػػـو فػػي الدولػػة مح مػػة واحػػدة تطػػرح أماميػػا جميػػع الق ػػايا التػػي ت ػػوف محػػؿ نػػزاع 

داريػة مػف مقت ػيات تقريػب بيف اافػرادد فاالنتمػار اافقػي للمحػا ـ فػي الوحػدات اب
العػػػػػدؿ مػػػػػف المػػػػػواطنيف ليصػػػػػؿ إلػػػػػييـ دوف تعقيػػػػػدات ماديػػػػػة أو إداريػػػػػةد فالمح مػػػػػة 
 المستمػػف  ولمػػا  ػػاف الطمػػوح أف تصػػؿ العنايػػة الطبيػػة إلػػ  أبعػػد نقطػػة فػػي البلػػدد 

 .(1)ف ذلؾ الحاؿ بالنسبة للعدؿ الذي قد يفوؽ الحياة في  رورتو

أال إنػػو فػػي الواقػػع العملػػي ال زالػػت المحػػا ـ فػػي  علػػ  الػػرغـ مػػف إنمػػاء ىػػذه المح مػػة-5
أنحػػاء العػػراؽ تنظػػر الػػدعاوي المتعلقػػة بق ػػايا النمػػر وابعػػأـد فمػػف صػػأؿ الزيػػارة 

 ر ػػوؾ ومػػف صػػأؿ لقاءنػػا بعػػدد مػػف  اسػػت ناؼالميدانيػػة التػػي أجريناىػػا إلػػ  مح مػػة 
يػػؽ ال وصاصػػة مح مػػة التحق إف المح مػػة الحظنػػاالسػػادة الق ػػاة و ػػذلؾ المحػػاميف 

زالت تنظر ىذا النوع مف الدعاوي وتتـ إحالتيا إل  مح مة بػداءة  ر ػوؾ إذا  انػت 
وحسػب وجيػة نظػري  دمف النوع المدني ومح مة الجزاء إذا  انت مف النوع الجزا ي

المتوا ػػعة انػػو مػػع  ػػؿ ىػػذه العيػػوب لمح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ إال إنيػػا تظػػؿ 
ف صطػػػوة را ػػػدة وجبػػػارة فػػػي سػػػبيؿ التقػػػد ـ والتصصػػػص فػػػي العمػػػؿ وتحقيػػػؽ العدالػػػة واد
 مزاياىا تفوؽ ب ثير عل  عيوبيا. 

                                                           

 .66آدـ وىيب النداويد مصدر سابؽد صد. (1)
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 الخاتمة

 واًل: النتائج:أ

أف مح مػػػة ق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـ ىػػػي المح مػػػة المصتصػػػة الوحيػػػدة وااولػػػ  فػػػي  -1
النػػوع مػػف  العػػراؽ فػػي ق ػػايا النمػػرد حيػػث لػػـ يسػػبؽ فػػي العػػراؽ أف مػػيد مثػػؿ ىػػذا

تمثػػؿ نوعػػًا مػػف أنػػواع الق ػػاء المتصصػػص فػػي ابعػػأـ لؾ المحػػا ـ سػػابقًا وىػػي بػػذ
صػػاص الػػذي لػػـ يعرفػػو النظػػاـ الق ػػا ي سػػابقًاد وبػػذلؾ سػػحبت ىػػذه المح مػػة االصت

 قية المحا ـ في ق ايا النمر وابعأـ.بالم اني الجزا ي والمدني مف 
إنيػػا مح مػػة مصتصػػة تتػػول  النظػػر بالمػػ اوى والػػدعاوى المتعلقػػة بوسػػا ؿ ابعػػأـ   -2

بييا المدني والجزا يد أي إنيا ست وف ذات اصتصاصات محا ـ البػداءة فػي مػا بجان
يتعلؽ باالصتصاصات المحددة لمحا ـ البداءة فػي دعػاوى المطالبػة بػالتعويض عػف 
ق ايا النمرد وست وف مح مة تحقيؽ في ما يتعلؽ بالم اوى والدعاوى التي يتوافر 

العقوبػػػات وأصػػػوؿ المحا مػػػات  فييػػػا العنصػػػر الجزا ػػػي التػػػي تص ػػػع اح ػػػاـ قػػػانوف
 الجزا ية وأي عقوبات مفرو ة  مف القوانيف النافذة.

إنيا مح مة تقع في ر اسة است ناؼ الرصافة في العاصمة بغداد وتمتد واليتيا إل    -3
جميع أنحاء العراؽد حيث يمنػع بعػد تػاريخ إنمػا يا علػ  جميػع المحػا ـ فػي العػراؽ 

رفييا صحفيًا أو إعأميػًا أو مو ػوعيا يتعلػؽ النظر في الدعاوى التي ي وف أحد ط
بمسػػػا ؿ النمػػػر وابعػػػأـد حيػػػث ال يجػػػوز إقامػػػة دعػػػوى أو تحريػػػؾ مػػػ وى بق ػػػية 

قامػػػة الػػػدعوى إىػػػذه المح مػػػة حصػػػرًاد  مػػػا ال يجػػػوز تتعلػػػؽ بجػػػرا ـ النمػػػر أال أمػػػاـ 
المدنيػػة للمطالبػػة بػػالتعويض عػػف ق ػػايا النمػػر أال مػػف صػػأؿ ىػػذه المح مػػة أي ػػًاد 

إحالػػة جميػػع الق ػػايا التػػي مازالػػت قيػػد التحقيػػؽ إلػػ  ىػػذه المح مػػة  مػػا يوجػػبوىػػو 
 ومف جميع أنحاء العراؽ أي مف جميع محا ـ العراؽ.

أف الطعػػػػف بقػػػػرارات ىػػػػػذه المح مػػػػة بصػػػػػفتيا مح مػػػػة تحقيػػػػؽ ي ػػػػػوف أمػػػػاـ مح مػػػػػة  -4
الجنايػػات فػػي الرصػػافة وأمػػاـ مح مػػة االسػػت ناؼ فػػي بغػػداد الرصػػافة فػػي الػػػدعاوى 

  المدنية.



 622                                                                                                                                                  واإلصالم النشر قضايا محكمة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

أف المح مػػة تصػػتص فػػي المػػ اوى المتعلقػػة بق ػػايا النمػػر سػػواء  ػػاف الممػػت ي أو   -5
الممػػت ي منػػو أو المػػدعي أو المػػدع  عليػػو مواطنػػًا عاديػػًا أو موظفػػًا أو مسػػؤواًل فػػي 

 الدولة أو صحفيًا أو إعأميًا . 
إف تمػػ يؿ ىػػذه المح مػػة مػػف مػػأنو أف يوحػػد ااح ػػاـ الصػػادرة فػػي ق ػػايا النمػػر   -6

ـ بداًل مف االجتيادات التي تحصػؿ مػف المحػا ـ المصتلفػة فػي العػراؽ والتػي وابعأ
قػػد تصتلػػؼ فػػي منطقػػة عػػف أصػػرى سػػواء بالنسػػبة العتبػػار الفعػػؿ الممػػ و منػػو يمػػ ؿ 
جريمة معاقب علييا أو نوع ىذه الجريمة مف حيػث وصػفيا والعقوبػة المقػررة ليػا أو 

 قديره مف مح مة إل  أصرى. بالنسبة للتعويض الذي قد يصتلؼ مقداره وطريقة ت
عل  الرغـ مف إنمػاء ىػذه المح مػة أال إنػو فػي الواقػع العملػي ال زالػت المحػا ـ فػي  -7

 أنحاء العراؽ تنظر الدعاوي المتعلقة بق ايا النمر وابعأـ.

 ثانيًا: التوصيات:

مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ المصػػػلحة العامػػػة ومػػػف أجػػػؿ أف ت ػػػوف مح مػػػة ق ػػػايا النمػػػر 
دة مػف الناحيػة العمليػة وأ ثػر فاعليػة فػي تحقيػؽ اليػدؼ المنمػود الػذي وابعأـ أ ثػر فا ػ

أسسػػت مػػف أجلػػو وىػػو تحقيػػؽ العدالػػة وتطبيػػؽ مبػػدأ التصصػػص فػػي العمػػؿ أقتػػرح بعػػض 
 اامور الميمة وىي  التي: 

يصصػػص للمح مػػػة عػػػدة ق ػػػاةد في ػػػوف فييػػا قا ػػػي مصػػػتص للتحقيػػػؽ يتػػػول  إدارة  -1
وقا ػػي آصػػر مصػػتص يتػػول  إدارة مح مػػة مح مػػة تحقيػػؽ ق ػػايا النمػػر وابعػػأـ 

جػػزاء النمػػر وابعػػأـ وقا ػػي ثالػػث مصػػتص يتػػول  إدارة المح مػػة المدنيػػة لق ػػايا 
النمر وابعأـد وي وف تعييف ىؤالء الق اة عل  مأؾ المح مة ويتـ اصتيارىـ مف 

 بيف الق اة أصحاب الصبرة في ق ايا النمر وابعأـ.
رأي الصبيػػر وجعػػؿ الػػرأي ااوؿ وااصيػػر للقا ػػي  عػػدـ المبالغػػة فػػي االعتمػػاد علػػ  -2

نمػا الػذي أعنيػو ىػو أال  المصتص وىذا ال يعني عدـ اال تراث بػرأي الصبيػر نيا يػًا واد
ي وف االعتماد في اتصاذ قرارات المح مة عل  رأي الصبيػر بالدرجػة ااسػاس في ػوف 
ذلػػػػؾ علػػػػ  حسػػػػاب رأي القا ػػػػي المصػػػػتصد لػػػػذلؾ يجػػػػب أف ي ػػػػوف القا ػػػػي ىػػػػو 
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السػػلطة فػػي الفصػػؿ فػػي النػػزاع ولػػو أف يأصػػذ بػػرأي الصبيػػر إذا اقتنػػع بػػو ولػػو  حبصػا
 أف يرف و.

أف ي وف اصتيار الصبراء مف أصحاب الصبرة واالصتصػاص والمػؤىأت العلميػة دوف  -3
 التقيد بجدوؿ الصبراء. 

أف ي وف للمح مة فرع في  ؿ مر ز محافظة وفي  ؿ مح مة بداءة وأف ي وف ىذا  -4
مح مة ق ايا النمر وابعأـ الموجودة فػي العاصػمة بغػداد وأف ي ػوف  الفرع بمثابة

فيػػو ثأثػػة ق ػػاة قا ػػي تحقيػػؽ وقا ػػي جػػنح وقا ػػي مػػدني وأف يػػتـ إنمػػاء ىػػذه 
الفػػػروع ببيػػػاف يصػػػدره مجلػػػس الق ػػػاء ااعلػػػ  علػػػ  غػػػرار مػػػا فعلػػػو عنػػػد تأسػػػيس 

نوف نػػػص فػػػي قػػػا بإ ػػػافةالمح مػػػة المصتصػػػة بق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـ أو أف يػػػتـ 
المطبوعات عل  غرار ما فعلو الممرع ااردني في قانوف المطبوعػات حيػث نصػت 

المعػػدؿ  2212( لسػػنة 32( مػػف قػانوف المطبوعػػات والنمػر ااردنػػي رقػـ )3المػادة )
 لق ػػػػػػاياتنمػػػػػػأ فػػػػػػي  ػػػػػػؿ مح مػػػػػػة بػػػػػػداءة غرفػػػػػػة ق ػػػػػػا ية متصصصػػػػػػة  -علػػػػػػ : ))أ

لجػػػرا ـ التػػػي ترت ػػػب ا -1المطبوعػػػات والنمػػػر تتػػػول  النظػػػر فػػػي الق ػػػايا التاليػػػة: 
صأفػػػًا اح ػػػاـ ىػػػذا القػػػانوف والجػػػرا ـ التػػػي ترت ػػػب بوسػػػاطة المطبوعػػػات أو وسػػػا ؿ 

الػدعاوي  -2ابعأـ المر ي والمسموع المرصص بيا صأفًا اح ػاـ أي قػانوف آصػر 
المدنيػػػة التػػػي يقيميػػػا أي مت ػػػرر للمطالبػػػة بػػػالتعويض المقػػػرر لػػػو بمقت ػػػ  أح ػػػاـ 

ذا القانوف إذا نتث ال رر مف أي فعؿ أرت ػب بوسػاطة أي القانوف المدني وأح اـ ى
فػػػإذا تحققػػػت ىػػػذه اامػػػور  دمػػػف المطبوعػػػات ووسػػػا ؿ ابعػػػأـ المر ػػػي والمسػػػموع((

في ػػػػوف االعتمػػػػاد علػػػػ  مح مػػػػة ق ػػػػايا النمػػػػر وابعػػػػأـ ىػػػػو أولػػػػ  باالىتمػػػػاـ مػػػػف 
تعلقػػة االعتمػاد علػ  محػا ـ البػداءة أو محػا ـ الجػزاء التػي  انػت تنظػر الػدعاوي الم

بق ػػػػػػػايا النمػػػػػػػر وابعػػػػػػػأـ قبػػػػػػػؿ إنمػػػػػػػاء مح مػػػػػػػة ق ػػػػػػػايا النمػػػػػػػر وابعػػػػػػػأـ فػػػػػػػي 
11/7/2212 . 
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 المصادر

 
 واًل: الكتب القانونيةأ

 .  2211د العاتؾ لصناعة ال تابد 3المرافعات المدنيةد طد. آدـ وىيب النداويد  -1
ـ في المسؤولية الجزا ية عف جرا ـ النمر وابعأ القا ي  اظـ عبد جاسـ الزيديد -2

 د2216د م تبة صباحد بغدادد 1طالقانوف العراقيد 
 ثالثًا: البحوث القانونية

أييػػػا ابعأميػػػػوفد احػػػذروا مح مػػػة النمػػػر وابعػػػأـد مقػػػػاؿ  دالعبػػػاديحمػػػد محمػػػد أ -1
 تي:المور عل  االنترنيت عل  الموقع من

https://www.Kitabat.Com/ar/page. 21/6/2015 
مح مػػة النمػػرد مقػػاؿ منمػػور علػػ  الصػػفحة  إيػػاس حسػػاـ السػػاموؾد ال صػػوؼ مػػف -2

 الر يسية لو الة اللواء العراقية عل  الموقع االل تروني التي: 
http://www.liwaa.net/2016/08-blog-post-450 . 

د المح مػػػة المصتصػػػة فػػػي ق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـ أسػػػباب السػػػاعديارش حميػػػد طػػػ -3
 :تيالالتأسيس د بحث منمور عل  االنترنيت عل  الموقع 

http://Marsad.ccsir.org/Articleshow.qspx?Ld=2 .  
 :مور عل  االنترنيت الموقع التاليبحث مند ثقافة قانونيةد الساعديسالـ حواس  -4

http://thejuticenews.com/?p=22/20  7/9/2216تمت الزيارة بتاريخ د.  
القا ي مياب احمد ياسيفد ر يس مح مة ق ػايا النمػر وابعػأـ د فػي حػوار مػع  -5

 :التي نترنيت عل  الموقعمر ز النور للدراساتد منمور عل  اال
http://www.Alhoor.se/article.asp?id=146923 .  

https://www.kitabat.com/ar/page
http://www.liwaa.net/2016/08-blog-post-450
http://marsad.ccsir.org/Articleshow.qspx?Ld=2
http://thejuticenews.com/?p=22/20
http://www.alhoor.se/article.asp?id=146923
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عبػػػد السػػػتار محمػػػد رم ػػػاف روزبيػػػانيد رؤيػػػة قانونيػػػة فػػػي المح مػػػة المصتصػػػة فػػػي  -6
ي للسػػػلطة ق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـ فػػػي العػػػراؽد بحػػػث منمػػػور علػػػ  الموقػػػع الرسػػػم

 الق ايا االتحادية العراقية عل  الموقع التالي:
 http://www.Lraqja.Iq/viewp.59/ 2216/9/7 تمت الزيارة بتاريخ  

د. فتاح محمػد حسػيف الجػيأويد مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ ودورىػا فػي  -7
نمػػػػر فػػػػي العػػػػراؽ د بحػػػػث منمػػػػور علػػػػ  ترسػػػػيخ مبػػػػادئ حريػػػػة الصػػػػحافة وال

 االنترنيت عل  الموقع التالي:
 http://www.lraqnla-ia.com  ,2014.p.13. 

القا ػػي  ػػاظـ عبػػد جاسػػـ الزيػػديد مح مػػة ق ػػايا النمػػر وابعػػأـد مقػػاؿ منمػػور  -8
 :عل  االنترنيت عل  الموقع التالي

http://www.dorar-alriaq.Net/Threads/23533 .  

http://www.lraqja.iq/viewp.59/
http://www.lraqnla-ia.com/
http://www.lraqnla-ia.com/
http://www.dorar-alriaq.net/Threads/23533
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 :ـمخــــصــالمـ
مح مة ق ايا النمر وابعأـ ىػي مح مػة مصتصػة بحسػـ المنازعػات النامػ ة إف 

عف أعماؿ الحؽ في التعبير بالنمر وابعأـ . وانطأقًا مف مبدأ التصصػص فػي العمػؿ 
تمػػػ يؿ مح مػػػة  2212رره مجلػػػس الق ػػػاء ااعلػػػ  فػػػي العػػػراؽ فػػػي تمػػػوز عػػػاـ فقػػػد قػػػ

 11/7/2212/ ؽ/ أ. فػػػي 81مصتصػػػة بق ػػػايا النمػػػر وابعػػػأـد وذلػػػؾ ببيانػػػو المػػػرقـ 
ىػػذا القػػرار يمثػػؿ صطػػوة جديػػدة وميمػػة يصطوىػػا الق ػػاء العراقػػي فػػي االسػػتجابة  حيػػث إف

لعراقي الذي ميد توسػعًا  بيػرًا فػي للتطورات والحاجات المستجدة التي يميدىا المجتمع ا
قطػػاع الصػػحافة وابعػػأـ والنمػػر الػػذي حػػدثت فيػػو نقلػػة نوعيػػة و ميػػة بعػػد التغييػػر الػػذي 

ومف أجؿ تسليط ال وء علػ  مح مػة ق ػايا النمػر وابعػأـ لذلؾ د  2223حدث عاـ 
 يػؼالتعر اقت ت الدراسػة تقسػيـ البحػث إلػ  مقدمػة وأربعػة فػروع نتنػاوؿ فػي الفػرع ااوؿ 

 النمػػر ق ػػاياً  مح مػػة مػػاءإن مبػػرراتوفػػي الفػػرع الثػػاني  وابعػػأـ النمػػر ق ػػايا بمح مػػة
الرابع وفي الفرع  وابعأـ النمر ق ايا مح مة صتصاصاتاوفي الفرع الثالث  وابعأـ
وصاتمػػػػػػة ت ػػػػػػمنت أىػػػػػػـ النتػػػػػػا ث  وعيوبيػػػػػػا وابعػػػػػػأـ النمػػػػػػر ق ػػػػػػايا مح مػػػػػػة مميػػػػػػزات

 والتوصيات.
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ABSTRACT : 

The Court of Publishing and Information Cases is a court 

competent to resolve disputes arising out of the right to expression 

by publishing and the media. Based on the principle of 

specialization in work, the Supreme Judicial Council in Iraq 

decided in July 2010 to form a court competent in the issues of 

publication and information, by his statement 81/s/a. On 

11/7/2010 as this decision represents a new and important step 

taken by the Iraqi judiciary in responding to the developments and 

new needs witnessed by the Iraqi society, which witnessed a 

major expansion in the sector of journalism, media and 

publishing, which occurred a qualitative leap and quantity after 

the change that occurred in 2003, Therefore, in order to highlight 

the court of publishing and information cases, the study 

necessitated the division of the research into an introduction and 

four sections. The first section deals with the definition of the 

court of publishing and information cases, and in the second 

section the justifications for the establishment of the court of 

publishing and information cases. Dissemination, information, 

shortcomings and conclusion included the most important findings 

and recommendations. 

 


