
التكييف القانوني لجريمة االبتزاز 

 االلكتروني 
من المعلوم ان قانون العقوبات العراقً جاا  االٌاام مان معالجا           

نظااارام ل ونتاااا زعااا  مااان قبٌااا  الجااارا م , جرٌمااا  ازبزااالال ازل زروناااً 

از ان , المسزح ث  الزاً ٌازم ارز ابتاا بوسااال  ازجتالق الزقنٌا  الح ٌثا  

لذا سنعم  على ز ٌٌفتاا وققاام للنصاو  , هذا ز ٌعنً أنتا سلوك مباح 

 .  1969لسن  ( 111)القانونٌ  الوار ق قً قانون العقوبات رقم 



 المطلب األول 

 تكييف جريمة االبتزاز االلكتروني بأنها جريمة تهديد 

 جرٌم  بانتا ازل زرونً ازبزلال جرٌم  ز ٌٌف ٌم ن     
 علٌه المجنى بزاوٌف الجانً قام ما اذا ما حال  قً زت ٌ 

 , به المزعلق  الشاصٌ  ازسرار او الصور بإقشا  وزروٌعه
 من الص ق  الرٌق عن علٌتا حص  ق  الجانً ٌ ون والزً
 من ٌحزوٌه ما على واسزحواذه الضحٌ  لموقع زت ٌره اال 
 ٌحص  وق  . الااص  الحٌاق قً حقه زمس ااص  ملفات
 الجانً بٌن ما الزً الثق  الرٌق عن الملفات زلك على الجانً

 المجنى وزروٌع زرهٌب على قٌعم  قٌاونتا , علٌه والمجنى
 . عم  عن ازمزناع أو بعم  القٌام على اجباره اج  من علٌه

 والمعنوٌ  الما ٌ  ار انتا زحققت ما اذا الزت ٌ  جرٌم  ززحقق
 -: و اآلزً قرعٌن ش   على سنبٌنتا والزً



 الفرع االول 

 المتطلبات المادية 

  

   -: وهً عناصر ثالث  الما ي الر ن ٌزضمن

 ماالف سلوك بأي الجانً قٌام اي :  (السلوك) ازعز ا  قع  -1

 (4 /19) الما ق عرقت وق  سلبٌام  أو اٌجابٌام   ان سوا  للقانون

 اٌجابٌام   ان سوا  القانون جرمه زصرف    بأنه  الفع  ع.ق من

 . ذلك االف على ن  ٌر  مالم ازمزناع و  الزرك سلبٌام  أم



 الفرع األو  

 الر ن الما ي
 قع  ٌرزبه الذي القانونً ازثر بتا وٌقص  : النتيجة -2

 قً ززمث  والزً . له محزمل  أم مباشرق  انت سوا  ازعز ا 
 قً والتلع الفلع و الرعب بإلقا  ازل زرونً ازبزلال جرٌم 
 ازسرار او الصور بنشر زت ٌ ه اال  من , علٌه المجنى قلب

   . الااص  بحٌازه المزعلق 

 وثٌق  ارزباالام  هناك ٌ ون ان ٌجب اي : السببية عالقة -3
 سببام  العالق  هذه زال  ما قاذا , والنزٌج  السلوك بٌن ما الصل 
 جرٌم  امام قسن ون والنزٌج  السلوك بٌن ما الرابال  ٌقالع
 ٌ ن مالم وشروالتا ار انتا زواقرت اذا ما حا  قً اارى
 حال  قً هو  ما الجرمً السلوك ٌبٌح قانونٌام  مانعام  هناك
 . القانون قً الوار ق الحازت من وغٌرها الشرعً ال قاع



 الفرع الثانً

 الر ن المعنوي 
          : وهما عنصرٌن على العم ٌ  الجرا م قً المعنوي الر ن ٌرز ل 
 بانه علمه أي , الجرٌم  بما ٌات الجانً علم به وٌقص  : العلم -1

 المحزمل  أو المباشرق بالنزٌج  وعلمه , للقانون ماالف بسلوك ٌقوم
 الماالف لسلو ه الالبٌعً ازثر باعزباره زحقٌقتا ٌبغً والزً  لفعله

 . للقانون

 عن قضالم  الجرمً بالسلوك للقٌام ارا زه زوجٌه اي : االرادة -2
 سلو ه ورا  من ٌبغً الجانً ان اي , الجرمٌ  للنزٌج  ارا زه

 سوا  عنتا مسؤوزم  وٌ ون . عنه الناجم  الجرمٌ  النزٌج  ازجرامً
 سوا  أارى نزا ج ام زحقٌقتا ٌبغً  ان الزً النزٌج  عٌن زحققت ان

 صورزتا بنشر انثى ٌت    من , حسابازه اارج ام بالحسبان  انت
 إلصابزتا نزٌج  وقازتا الى ازمر ذلك قٌؤ ي , الفٌس مواقع على
 سٌما ز الجانً القب  من بتا الم الذي للزت ٌ  قع   ر  قلبٌ  بس ز 
 هذه الجانً ٌسزغ  حٌث محاقظ  عا ل  من الفزاق  انت اذا قٌما

   . منتا ٌرٌ ه ما لزنفٌذ وابزلالها علٌتا للضغال المناسب 



 

 
 

 -1 ) أنه على (430) الما ق نصت قق  التهديد جريمة لعقوب  وبالنسب 
 آار ه   من    بالحبس او سنوات سبع على زلٌ  ز م ق بالسجن ٌعاقب

 بالشرف ما ش  أمو بأسنا  أو غٌره ما  أو ماله أو نفسه ض  جناٌ  بارز اب
 قع  عن ازمزناع أو بأمر أو بز لٌف أو باللب مصحوبام  ذلك و ان اقشا تا أو
          . ذلك به مقصو ام  أو

وٌعاقب بالعقوب  ذازتا إذا  ان الزت ٌ  قً االاب اا  من اسم مرسله أو  -2 
.  ان منسوبام ص وره الى جماع  سرٌ  موجو ق أو ملعوم    

 أار ه   من    بالحبس ٌعاقب ) أنه على ( 431) الما ق نصت  ما
  امور بإسنا  او غٌره ما  أو نفس ض  أو ماله أو نفسه ض  جناٌ  بارز اب
  (430) الما ق قً المبٌن  الحازت بغٌر اقشا تا او ازعزبار او للشرف اا ش 

. 

 او الفع  أو بالقو  آار ه   من    ) أنه على (432 ) الما ق نصت  ما
 قً المبٌن  الحازت غٌر قً آار شا  بواسال  او شفاهام  او  زاب  ازشارق
 او واح ق سن  على زلٌ  ز م ق بالحبس ٌعاقب (431) و (430) الما زٌن
 الغرامات مبلغ زع ٌ  زم العرض مع ,  ٌنار ما   على زلٌ  ز بغرام 
 . 2008 لسن  (6) رقم القانون بموجب



 المطلب الثاني 

 تكييف جريمة االبتزاز االلكتروني بأنها جريمة سب

والزً  434ٌم ن ز ٌٌف جرٌم  ازبزلال ازل زرونً وققام لن  الما ق  
ززعلق بجرٌم  السب والذي ٌقص  به رمً الغٌر بما ٌا ش شرقه أو 

ول ً . اعزباره او ٌجرح شعوره وان لم ٌزضمن ذلك اسنا  واقع  معنٌ  
ٌم ن ز ٌٌف جرٌم  ازبزلال ازل زرونً على انتا جرٌم  السب زب  من 
زواقر ر نٌتا الما ي والمعنوي حٌث زع  هذه الجرٌم  من الجرا م العم ٌ  

ٌزحقق الر ن الما ي قً . الزً زسزللم زواقر القص  الجرمً ل ى مرز بتا 
حال  قٌام الجانً بسلوك ماالف للقانون ٌزمث  بالسب وززحقق النزٌج  

الجرمٌ  اذا  ان من شأن السب ان ٌا ش شرف أو اعزبار المجنى علٌه أو 
 ما قً حال  من ٌقو  ألنثى انت لست شرٌف  زن , ٌجرح شعوره 

صورك الموجو ق قً موقعك غٌر ز ق  وز ز   على انك قزاق عفٌف  على 
ولم زقم هً بإرسالتا  الزت ٌرالرغم انه حص  على هذه الصور عن الرٌق 

قضال عن ذلك . وانما هو من زع ى على اصوصٌزتا ومن ثم سبتا . له 
زب  من ان ز ون هناك رابال  سببٌ  زربال ما بٌن سلوك الجانً والنزٌج  

.الناجم  عنه   



 المطلب الثاني 

 تكييف جريمة االبتزاز االلكتروني بانها جريمة سب

اما بالنساب  للار ن المعناوي قاال با  مان زاواقر القصا  الجرماً 
لااا ى مرز اااب الجرٌمااا  زن جرٌمااا  الساااب زعااا  مااان الجااارا م 

 .العم ٌ  الزً ز ززم الى بزواقر العلم وازرا ق 

وعلٌااه قاااذا مااا زااواقر  ااالم ماان الاار ن المااا ي والمعنااوي قتنااا 
 434سٌ ون الجانً مسؤوزم عن جرٌم  السب بموجب الماا ق 

وٌعاقااب ماان سااب غٌااره بااالحبس ماا ق ز ) والزااً نصاات علااى 
زلٌاا  علااى ساان  وبغراماا  ز زلٌاا  علااى ما اا   ٌنااار أو بإحاا ى 

زام زعا ٌ  الغراماات بموجاب قاانون الزعا ٌ  . هازٌن العقاوبزٌن 
 . 2008لسن  ( 6)رقم 

وإذا وقع السب بالرٌاق النشار قاً الصاحف او المالبوعاات أو 
 .  بإح ى الرق ازعالم ازارى ع  ذلك ظرقام مش  ام 



 الماللب الثانً 

 ز ٌٌف جرٌم  ازبزلال ازل زرونً بانتا جرٌم  سب

علااى انااه اذا وقااع السااب بغٌاار  ( 435)وقاا  نصاات المااا ق 

عالنٌااا  او قاااً حااا ٌث زلفاااونً او قاااً م زاااوب بعاااث الاااى 

الضحٌ  قز ون العقوب  الحبس م ق ز زلٌ  على سز  أشاتر 

وبغرامااا  ز زلٌااا  علاااى امساااٌن  ٌناااارام أو بإحااا ى هاااازٌن 

مع العارض زام زعا ٌ  مبلاغ الغراماات بموجاب . العقوبزٌن 

 .  2008لسن ( 6)القانون رقم 



 المطلب الثالث 

 تكييف جريمة االبتزاز االلكتروني بأنها جريمة أفشاء لألسرار 

  الما ق بموجب لألسرار اقشا  جرٌم  بانتا ازل زرونً ازبزلال جرٌم  ز ٌٌف ٌم ن 
 على المذ ورق الما ق نصت وق  والمعنوٌ  الما ٌ  المزاللبات زواقرت ما اذا (437)
 أو  ٌنار ما زً على زلٌ  ز وبغرام  سنزٌن على زلٌ  ز م ق بالحبس ٌعاقب) انه

 عمله البٌع  أو قنه أو صناعزه أو وظٌفزه بح م علم من    العقوبزٌن هازٌن بإح ى
 شا  منفع  او لمنفعزه اسزعمله أو قانونام  بتا المصرح ازحوا  غٌر قً قأقشاه بسر
  زام  ازسرار اقشا  جرٌم  لز ون والمعنوي الما ي الر نٌن زواقر من زب  اي . اار
. 

 ذ ر لما وققا ازل زرونً ازبزلال جرٌم  ز ٌٌف باإلم ان ٌ ن لم اذا حال  قً وااٌرا
 ٌعاقب ) أنه على نصت وق  (438) الما ق لن  وققا الجانً مسا ل  ٌم ن , سابقا

 هازٌن بإح ى أو  ٌنار ما   على زلٌ  ز وبغرام  سن  على زلٌ  ز م ق بالحبس
 او صورام  أو اابارام  العالنٌ  الرق بإح ى نشر من -1                  العقوبزٌن
  ان إذا صحٌح   انت ولو لألقرا  العا لٌ  أو الااص  الحٌاق بأسرار ززص  زعلٌقات

 قانون بموجب الغرامات زع ٌ  زم العرض مع  . الٌتم ازسا ق نشرها شأن من
 . 2008 لسن  (6) رقم الزع ٌ 


