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 23: االية :  النورسورة 



 

 اإلهداء
 إلى من عشت فيه حياتي وعاشت به ذكرياتي ...

 وطني الغالي

إلى من بذل وأعطى وتحمل وضحى , وكانت وستظل دعواته صادقة , إلى من هو 

 هللا في عمره ... نبراساً يضيء مسيرة حياتي وأطال

 والدي العزيز

إلى من أسعى لنيل رضاها , وأعمل لبرها ما استطعت إلى ذلك سيالً , إلى من 

 تستحق كريم القول وكريم العمل ... 

 والدتي العزيزة أطال هللا في عمرها

 إلى من علمني درساً في الحياة ... 

 إخوتي وأخواتي

 إلى الذين علموني نسيج الحروف ... 

 تيأساتذ

 

والى كل من رافق حياتي بحزنها وهمها وفرحها وأعانني على نيل مطلبي وتحقيق 

أملي ورسموا لي طريق العلم والنجاح والتغلب على مصاعب الحياة وجعلوا لي من 

دعائهم وحبهم وأقالمهم نجاحاً دائماً وحباً أبدياً وسالماً قوياً نحو مسيرتي في طريق 

 العلم ...

 

 لباحثا

  



 

 التقديرالشكر و

 
لوحدانيته والصالة والسالم   أخالصاً الحمد هلل أقراراً بنعمته وال اله إال هللا       

 على سيد خلقه نبينا محمد المصطفى األمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد ....

أتقببببببدم ببببببببال   أنيطيببببببب إلببببببي  وأنببببببا اختببببببتم بح ببببببي المتواضبببببب  هببببببذا        

هببببذا البحببببث  إتمببببامكببببل مببببن سبببباعدني  فببببي  إلببببىالشببببكر ووافببببر االمتن    بببب ان 

 فاضبببببببببببببببببببببببل ال ذيتاأسبببببببببببببببببببببببالمتواضببببببببببببببببببببببب  فبببببببببببببببببببببببي مقبببببببببببببببببببببببدمتهم 

 (نجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا يم سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  . م. م)

 إلبببببى و,  النهايبببببة ببببببه لجعبببببل بح بببببي يصبببببل إلبببببى مبببببا قدمبببببه لبببببي مبببببن نصبببببائ 

هللا خيببببببر الجببببببزاء  ووفقهببببببم لكببببببل  فجببببببزآهمكافببببببة زمالئببببببي فببببببي الدراسببببببة 

 خي    ر.

 

 

 

 

 

  

 



 

 اقرار مشرف
 

 بحـــــــــــــــــــــــــــــــــث الموســـــــــــــــــــــــــــــــــوم اشـــــــــــــــــــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــــــــــــــــــ ن هـــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ال
 ( القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )

ـــــــــــــــــــــــالى   جـــــــــــــــــــــــري تحـــــــــــــــــــــــت اشـــــــــــــــــــــــرافي فـــــــــــــــــــــــي جامعـــــــــــــــــــــــة دي
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون والعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  

وهــــــــــو جــــــــــزء مــــــــــن متطلبــــــــــات نيــــــــــل شــــــــــهادة البكــــــــــالوريوس فــــــــــي 
 القانون.
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 -: المقدمة

 وستتمتت  االجتمتت ع  واعتبتت ع  االنستت   شتتع  احتتتعا  علتت  التتن  علتت  الدولاتت  الجن ئاتت  التشتتعات   توالتت        

 مت  انتقت   استبب مشتان ا  قتوالا  الات  المنسوب بذا  اعتبط مم  وغاعه  االعتب عا  بهذ  امس تتدي وكل وشخص 

 ان لهتتت  التتتت  المك نتتت  همتتت  والشتتتع  االعتبتتت ع  تتت   امتتت جع  اتتتتد وب لتتتت ل  ووطنتتت  مجتمتتتت  اهتتتل بتتتا  وشتتتع   كعامتتتت 

 اشتتمل وهتتذا الوعاثاتت  او المكتستتب  وصتتت ت  تصتتع  ت  عصتتاد حصتتال  وتكتتو  جم عتتت  وبتتا  مجتمتتت   تت  الشتتخ 

 متاتتت ع بموجتتتب المك نتت  هتتتذ  وتتحتتتدد واالستتعا  االجتم عاتتت  عالق تتتت  ضتتم  للشتتتخ  تكتتتو  التتت  واالحتتتتعا  الثقتت 

 االعتبت ع علت  االعتتدا  ال  تؤدي الت  الجعائ  م  القذ  جعام   تتتبع ، ب لمجتمع   الت العأي قوام  موضوع 

 القتت نو  متت ( 436-433) متتواد  ضتتم  1969 لستتن  111 عقتت  التعاقتت  التقوبتت   قتت نو  اوعدهتت  وقتتد الشخصتت 

 الحت   الت  ديتتؤ  بت   الات  المستند  للشتخ  الشخصت  ب العتبت ع المست س الت  الت  الجعائ  ب نه  تتعاته  وامك 

 احتقت ع  او جزائا ا  ا  ا  اداعا ا  عق ب ا  ك   سوا  للتق ب الشخ  تتعض ا  صح  اذا شئنه  م  الا  مشان  واقت 

 . غاع  عند واحتعام  نتس  عند االنس   قام  امس م  كل المضمو  هذ  واخل ، مجتمت  اهل لدى

 القضت   امت   المتعوضت  الحت ال  ازدات د ختالل مت  القتذ  جعام  ع  البحث اهما  تظهع : البحث اهمية -اولا 

 الصتح  تنشتع  ومت  ك النتعن  المختلت  االعال  وس ئل خالل م  ، م  شخ  ال  مشان  ا ت ل ب سن د والمتتلق 

 .االسن د لهذا التالنا  وس ئل م  تتتبع اخعى وسال  واي

 او الخت   القصتد جتعائ  مت  تتتبتع القتذ  جعامت  ا  هتل متع ت     البحث مشكل  تبدو:  البحث مشكلة -ثانياا 

 القتتذ  جعامت  عتت  المستؤول  تعتاتتب اعكت   متت  االهت  التعك  هتت  االعدا  ا  هتل بمتنتت  ؟ التت   القصتتد جتعائ  مت 

 ؟ الت عل مسؤولا  عل  اؤثع نقصه  او االعدا  انتدا  ا  وهل ؟ المسؤولا  انواع بمختل 
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 :  البحث منهج -ثالثاا 

 التحلاتتل علتت  اقتتو  التتذي الوصتتت  التحلالتت  المتتنه  الب حتتث اعتمتتد منتت  والهتتد  البحتتث اتتت طب التت  بتت لنظع     

 .لأل ك ع المنطق  التسلسل

 : البحث خطة -رابعاا 

 : ك ألت  هم  مبحثا  ال  البحث قس      

  القذ  م ها :  االول المبحث

 القذ  تتعا :  االول المطلب

 القذ  جعام  اعك  :  الث ن  المطلب

 السب جعام  ع  القذ  جعام  تمااز:  الث لث لبالمط

  للقذ  الجن ئا  المسؤولا :  الث ن  المبحث

 القذ  جعام     المسؤولا  تحق :  االول المطلب

 القذ  اب ح  ح ال :  الث ن  المطلب

 القذ  جعام  عقوب :  الث لث المطلب
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 األول المبحث

 القذف ماهية

 . القذ  تتعا  االول المطلب    سنتن ول مط لب ثالث ال  لمبحثا هذا قسمن  القذ  م ها  لبا  

 . القذ  جعام  اعك   الث ن  المطلب ام 

 .االخعى الجعائ  ع  القذ  جعام  تمااز  ا   سنتن ول الث لث المطلب وأّم 

 األول المطلب

 القذف تعريف

 .(1) عم ه  المحصن  وقذ  ،به  والعم  ب لحج ع  القذ :  لغ ا  القذ 

 القتذ   قتوا  علانت ا  استن داا  احتقت ع  او الات  تنستب مت  عقت ب تستتوجب محتدد  واقتت  استن د هتو:  اصطالح ا  القذ 

عقتت   التعاقتت التقوبتت    قتت نو  متت ( 433) المتت د  عع تت  كمتت . (2) التتدوا  علتت  عمداتت  جعامتت  والقتتذ  االستتن د  تتتل

 توجت  ا  صتح  لتو شت نه  مت  التالنا  طع  ب حدى الغاع ال  متان  واقت  اسن د هو) القذ 1969لسن   111

  . (3)(  وطن  اهل عند احتق ع  او الا  اسند  م  عق ب

 

 

                                                           
 .526  ، 1981 ،باعو   ،داع الكتب التعبا   ،مخت ع الصح ح  ،محمد العازي   (1)
 ، 1979 ،مطبت  الق هع   ،المب دئ االس سا  لالجعا ا   ، 1ج ،الوساط    ق نو  االجعا ا  الجن ئا   ،أحمد مهدي سعوع   (2)

 51 . 
 . 1969لسن   111 نو  التقوب   التعاق  عق  ق  (3)
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             ضتتتتم  الن  تتتتذ التعاقتتتت  التقوبتتتت   قتتتت نو  اوعدهتتتت  التتتتت  االعتبتتتت ع علتتتت  االعتتتتتدا  جتتتتعائ  متتتت  القتتتتذ  جعامتتتت      

    استتوقن  وهتتذا. وشتتع   اعتبتت ع   تت  الشتتخ  بتصتتا التتت  الجتتعائ  ب نهتت  تتعاتهتت  وامكننتت (  436 – 433 ) متتواد 

 وبتتا  مجتمتت   ت  الشتخ  ان لهت  التت  المك نت  ب نهمت  تتعاتهمت   امكننت  والشتع  االعتبت ع وهتو اختع تتعات  الت 

 . والوعاثا  المكتسب  وحض عت  تصع  ت  لعصاد حصال  وتكو  جم عت 

 التت  متانتت  واقتتت  استتن د بمتنتت  التتذ  ، لتحقاتتعوا والقتتدح التتذ  تستتما  القتتذ  علتت  تطلتت  التشتتعات   بتتتض هنتت  

 اعتبت ع  او شتع   او الغاتع كعامت  علت  االعتتدا  ب   تقصد القدح ام  ، واالستته   الش  متعض    ولو الشخ 

 استتب ب او تحقاتتع كتتل  هتتو للتحقاتتع ب لنستتب  امتت  ، متانتت  متت د  باتت   دو  متت  االستتتته   او الشتت  متتتعض  تت  ولتتو

 الشتتعات  حعمتت  وقتتدع. (1) غلاظتت  مت ملت  او ،الكت بتت  او والحعكتت   بتت لكال  لوجتت  وجهت ا  لاتت ع المتتتتدى التت  توجت 

 ا تتتعا  او كتتذب ا  كتت   اذا اال القتتذ  علتت  تت قتب  تتال ، قعنتت ا  عشتتع اعبتتت  عتت  ازاتد متت  منتتذ القتتذ  جعامتت  االستالما 

 .(2) ب لزن  المحصن   عم     كم  القذ  جعام  اخ  م  االسالما  الشعات     ووعد ، للواقع ومخ لت ا 

 

 الثاني المطلب

 القذف جريمة أركان

 اال تقتتع ا  امكتت  ال التتت  الجتتعائ  متت  كغاعهتت  القتتذ  وجعامتت  أعك نهتت  بتتتوا ع اال الجتتعائ  متت  جعامتت  اي تقتتو  ال

 مت  بشت   التعكنا  هت ذا  الت  الب حتث واتطتع  المتنتوي العك  هو والث ن  الم دي العك  هو األول عكنا  بتوا ع

 ، وك آلت  : التتصال

                                                           
    ،داع الثق     ، 1ط ،الجعائ  الواقت  عل  االشخ    ،شعح ق نو  التقوب   القس  الخ    ،عبد العحم  تو ا  أحمد   (1)

 . 213-209  ، 2012 ،االعد  
 .119-118  ، 2013 ،و  بلد نشع د ،داع هوم   ، 1ط ،الجعائ  الواقت  عل  نظ   االسع   ،عبد التزاز ستد   (2)
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 -: الم دي العك :  االول التعع

 الجعامتت  ك نتت  اذا االعتبتت ع او الشتتع  اختتد  متت  وب ستتن د قتتذ  ا  الجعامتت  ك نتت  ا  متانتت  واقتتت  ب ستتن د اتمثتتل    

 : عن صع ثالث م  الم دي العك  واتكو  ، (1)سب ا 

 - تل االسن د : -اوالا 

علتتتتت  انتتتتت  )) اتتتتتتد ق ذ تتتتت  كتتتتتل متتتتت   1969لستتتتتن   111قوبتتتتت   عقتتتتت  متتتتت  قتتتتت نو  الت 302نصتتتتت  المتتتتت د       

استتتتتند لغاتتتتتع  (( ، لتتتتتذا ابتتتتتدو ا  المشتتتتتعع قصتتتتتد  تتتتتتل االستتتتتن د  حستتتتتب دو  االخبتتتتت ع . واقصتتتتتد ب الستتتتتن د نستتتتتب  

االمتتتتتع التتتتت  شتتتتتخ  المقتتتتتذو  علتتتتت  ستتتتتبال الت كاتتتتتد ، امتتتتت  االخبتتتتت ع  اتضتتتتتم  متنتتتتت  العوااتتتتت  عتتتتت  الغاتتتتتع او 

 اجتتتتب ا  احصتتتتل القتتتتذ ع بطعاتتتت  االستتتتن د وهتتتتو نستتتتب  االمتتتتع الشتتتت ئ   ذكتتتتع الخبتتتتع محتتتتتمالا الصتتتتد  والكتتتتذ 

التتتتتت  المقتتتتتتذو  ستتتتتتوا  علتتتتتت  ستتتتتتبال الت كاتتتتتتد او عتتتتتت  طعاتتتتتت  العوااتتتتتت  عتتتتتت  الغاتتتتتتع او تعداتتتتتتد القتتتتتتول علتتتتتت  انتتتتتت  

 تتتتتتال اشتتتتتتتعط  تتتتتت  االستتتتتتن د ا  اكتتتتتتو  علتتتتتت  ستتتتتتبال الجتتتتتتز  كمتتتتتت  استتتتتتتوي ا  اكتتتتتتو  مب شتتتتتتعاا او غاتتتتتتع ،  اشتتتتتت ع 

 . (2)بال التصعاح او التلماح او التتعاض او التوعا  وا  اكو  واعداا عل  س، مب شع 

االستتتتن د اتاتتتتد نستتتتب  االمتتتتع التتتت  شتتتتخ  المقتتتتذو  علتتتت  ستتتتبال الت كاتتتتد واالستتتتن د اتحقتتتت  بكتتتتل صتتتتاغ  كالماتتتت  

او كت باتتتت  توكاداتتتت  واتحقتتتت  ااضتتتت  لكتتتتل صتتتتاغ  تشتتتتكاكا  متتتت  شتتتتئنه  ا  تلقتتتت   تتتت  اذهتتتت   النتتتت س عقاتتتتد  ولتتتتو 

 .(3)ا ا    صح  االموع المداع   وقتا  او ضن ا احتم ل ولو وقت

 جعام     علا  مجنا ا  اكو  ا  ق نون ا  اصح ال وب لت ل  الق نونا  ب لشخصا  اتمتع ال الما  ، الموت  قذ      

 اتختت ذ لهتت  واحتت  علتتاه  مجناتت ا  الوعثتت  اكتتو  أ  اصتتح الح لتت  هتتذ   تتت  الوعثتت  امتتس القتتذ  كتت   إذا أمتت  ، القتتذ 
                                                           

 .265، 1996د. خعي عبد العزا  حلب  الحداث  ، ق نو  التقوب   )القس  الخ  ( ، المكتب  الق نونا  ، بغداد ،   (1)
المستشتتتتتت ع متتتتتتتوض عبتتتتتتد التتتتتتتواب ، القتتتتتتذ  والستتتتتتب والتتتتتتبالر الكتتتتتت ذب وا شتتتتتت   االستتتتتتعاع والشتتتتتته د  التتتتتتزوع ، داع المطبوعتتتتتت   (2) 

 . 15،    1988الج متا  ، 
 . 13،  2004االسكندرية ،  /د. عبد الحميد الشواربي ، الجرائم التعبيرية )جرائم الصحافة والنشر ( ، منشأة المعارف   3))
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 أو التق ب وتستوجب محدد  تكو  أ  االسن د محل الواقت     الق نو  واشتعط ، الج ن  ضد الق نونا  اإلجعا ا 

 اختو  أنت  شتخ  عت  متثالا  قاتل  تذذا محتدد  تكتو  أنت  البتد القتذ  جعام     االسن د محل   لواقت  ، االحتق ع

 تكتتو  أ  كتتذل  واشتتتعط ، ن داالستت محتتل الواقتتت  تتتتو ع ال األخاتتع  الح لتت    تتت  متانتت  لواقتتت  تحداتتد دو  األم نتت 

 الذي القذ     األصل أ  عل  القض   استقع وقد الن س م  االحتق ع أو التق ب مستوجب  االسن د محل الواقت 

  ت  تتتوا ع لت   تذذا ، جزائات  بتقوبت  ق نونت ا  مؤثمت  جعامت  اتتد  تتل استن د اضتم  التذي هو ق نون ا  التق ب استوجب

 .(1) الق نون  للمتهو  و ق ا  قذ   اتد ال الن س م  االحتق ع شعوط أو صح  أ  التق ب شعط المسند  الواقت 

 -موضوع االسن د : -ث نا ا 

 -ال اكت  ا  اسند الت عل وق ئع ال  الغاع او امعاا ش ئن ا وانم  اشتعط ا  اتحق  امعا  :    

  -ا  تكو  الواقت  محدد  : -1

ومحتتتتتدداا هتتتتتذا الشتتتتتعط اتماتتتتتز بتتتتت  القتتتتتذ  عتتتتت  الستتتتتب  اتتبتتتتتع  اشتتتتتتعط ا  اكتتتتتو  موضتتتتتوع االستتتتتن د امتتتتتعاا متانتتتتت ا 
ق ذ تتتتت ا ا  استتتتتند التتتتت  اختتتتتع انتتتتت  ستتتتتع  دابتتتتت  زاتتتتتد او موظتتتتت  اختتتتتتلس متتتتت الا ، امتتتتت  اذا كتتتتت   االستتتتتن د خ لاتتتتت ا متتتتت  

 . واقت  متان    ن  اكو  سب ا ال قذ  ا 

 -ان تكون الواقعة مستوجبة العقاب او الحتقار : -2

 واقت  المسند  ش ئن     ح لتا  :اعت ى الش عع ا  تكو  ال     

 لا  .ك ن  الواقت  توجب عق ب م  اسند إالح ل  االول  : اذا 

 . (2)الح ل  الث نا  : اذا ك ن  الواقت  توجب احتق ع المسند الا  عند أهل وطن  

 

 

                                                           
 .98  ،1964 ، 5ط ،مب دئ االجعا ا  الجن ئا     الق نو  المصعي  ،عؤو  عباد   (1)
 . 17المستش ع متوض عبد التواب ، مصدع س ب  ،   (2)
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 -المسند الا  ) المبن  علا     جعام  القذ  ( : –ث لث ا 

عامتتتتت  القتتتتتذ  متانتتتتت  ولكنتتتتت  ال التتتتتز  ا  اكتتتتتو  متانتتتتت ا ب ستتتتتم  وانمتتتتت  اجتتتتتب ا  اكتتتتتو  المبنتتتتت  علاتتتتت   تتتتت  ج    
اكتتتتت  لقاتتتت   القتتتتذ  ا  تكتتتتو  عب عاتتتتت  موجهتتتت  علتتتت  نحتتتتو استتتتهل متهتتتت   هتتتت  المتصتتتتوع منهتتتت  ومتع تتتت  الشتتتتخ  

  . (1)الذي اتنا  الق ذ  

 -: المعنوي الركن : الثاني الفرع

 القصتتد هتتذا واتجستتد التتت   الجنتت ئ  القصتتد صتتوع  نتتويالمت عكنهتت  اتختتذ إذ التمداتت  الجتتعائ  متت  القتتذ  جعامتت      

 علات  المجنت  علت  التقت ب لغتعض صت دق  ك ن  لو أنه  واإلدعا  التل  مع علا  المجن  ال  القذ  واقت  بذسن د

 دو  الجعامت  تحققت  القتذ  جعام     الجن ئ  القصد توا ع وحت  وطن  أهل با  وشع   كعامت  تخد  وب لت ل 

 التعنست  القضت    ت   وذلت  (2)أغتعاض مت  الاهت  ومت  بواعتث مت  القتذ  استب  لمت  عبع   ال إلضعاعا نا  اشتعاط

 متتثالا  القتتول كمتت  ناتتت  بحستت  المتتته  احتتت  بتت   ضتتعوع   تتال وب لتتت ل  اصتتالا  متتعضتت  الناتت  ستتو  أ  علتت  استتتقع

 التتتذعع للمتتته  اجتوز ال كمتت   المنشتوع  ب لكت بتت  المقصتود الشتتخ   تت  الخطت  أو المستتند  الوقت ئع بصتتح  ب العتقت د

 عبتت عا  علت  عدا ك نتت  وأ  حتت  طباتتهتت  القتذ  عبتت عا  تتقتد  تتال ، التقت ب متت  لال تال  القتتذ   ت  ب الستتتزاز

 .(3)ق ذ  

                                                           
 . 29،   المستش ع متوض عبد التواب ، مصدع س ب  (1)
جعائ  االجه ض واالعتدا  عل  التعض والشع  واالعتب ع والحا   الت   واالخالل ب آلداب الت م  م   ،أحمد اب  العوس    (2)

 .164  ، 1997 ،مصع  ،اإلسكندعا   ،المكتب الج مت  الحداث  ،بدو  طبت   ،الوجه  الق نونا  والتنا  
 ،2006 ،داع هوم   ، 3ط ،الجعائ  ضد االموال  ،الجز  األول  ،الوجاز    الق نو  الجزائ  الخ    ،أ. حس  بو سقات    (3)

 201-204. 
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 الت   واقتت  استن د الت  الجت ن  نات  اتجت   ، هم  عنصعا     اتمثل لدا  الجن ئ  القصد  ذ  المصعي المشعع أم 

 بت  واإلضتعاع علات  بت لمجن  التشتهاع بغات  الواقتت  هتذ  اذاعت  استن د الت  الجت ن  نات  جت  ات والثت ن  متتا  شخ 

 .(1)الدعوى ظعو  م  الموضوع محكم  تستخلص  أمع اإلذاع  وقصد

  تعض ثمت  ومت  المستؤولا  لقات   التت   القصتد تتوا ع اكتت  بتل الخت   القصتد تتوا ع اتطلب ال الق نو      وعلا 

 .(2)لق ذ ا الشخ  عل  التق ب

 الثالث المطلب

 جريمة السب عن القذف جريمة تمييز

 حاتتث ، أختتعى نقتت ط  تت  وتختلتت  جوهعاتت  نقتت ط  تت  االختتعى الجتتعائ  بتتتض متتع القتتذ  جعامتت  تتتتداخل متت  كثاتتعاا 

 -: ا ت  لم  و ق ا  التمااز هذا نبا  أ  هذا سنح ول

 -: السب جريمة عن القذف جريمة تمييز : الول الفرع

 لتذا القتذ  جعامت  عع نت  وأ  ستب  حاتث تتعاتهت  الت  التطتع  بتتد الجتعامتا  بتا  الموجتود التمااتز توضتاح امك 

 قتتدع مت  احتط تتباتع او لتاتتب الحت   كتل وهتو الشتتت :  اللغت  أصتل  ت  ب لستتب واقصتد ، الستب بتتعات  ستنكتت 

 توجتت  التتت  المتتت ن  استتتتم ل أو علاتت  التتدال الصتتعاح اللتتتظ بتتذطال  ستتوا  غاتتع  لتتدى ستتمتت  اختتد  او الشتتخ 

 .(4)متا  شخ  ال  مشا  او ج عح لتظ او عاب او صت  ب لص   السب اتحق  بمتن  ، (3)إلا 

 .م  شخ  ال  القباح اللتظ او االحتق ع او التجعاح ب  تتباع كل هو اصطالح ا  السب ام 
                                                           

    دو  سن  ،نشع مك   بدو   ،داع األلت  لتوزاع الكتب الق نونا   ،الوجاز    جعائ  الصح    والنشع  ،حس  ستد سند   (1)
 .920  طبع ،

 .102  ، 2007 ،الجزائع  ،داع الهدى  ،جعائ  الصح       التشعاع الجزائعي  ،نبال صقع   (2)
 .64  ،مصدع س ب   ،حس  ستد سند   (3)
 .207  ، 2008األعد   ،داع الح مد  ،الجعائ  الم س  بحعا  التتباع ع  التكع  ،نوال ط ع  إبعاها  التبادي   (4)
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  ب سن د م  اشتان  الات  أي ا  السب والقذ  اتتق      ا  كل منهم  اعتدا  عل  شع  المجن  علا  وعتب ع      

انم  اتتق   م  حاث الح  المتتدى علا  اال انهم  اختلت   م  حاث التتل المكو  للجعام   بانم  ال اقو  القذ  

اال اذا استند الجتت ن  التت  المجنتت  علاتت  واقتتت  متانتت  متت  شتئنه  لتتو ك نتت  صتت دق  ا  توجتتب عق بتت ا او احتقتت عاا عنتتد 

ب لس   صت  او عاب او متن  ش ئ  ال  المجن  علا  دو  ا  اتضم  ذلت  استن د  اهل وطن  ،     السب اقو 

واقته  متانت  الات  ،  ت لقول عت  شتخ  متتا  انت  ستع  مت ل شتخ  اختع او انت  اعتشت  لاقتو  بتمتل متتا  مت  

 اعم ل وظاتت   اتتبع ق ذ  ا .

شتت ئن  دو  مثتل ذلت  وصتت  بصتت  باتمت  تقتو  جعامت  الستب اذا قاتل عت  هتذا الشتتخ  انت  ست ع  او معتشت  اذ ا

 . (1)اسن د واقت  متان  الا  

 أشتد اكتو  القتذ   ت  االستن د موضتوع أ  هتو الستب وجعامت  القتذ  جعامت  بتا  االختتال  أوج  اخ   ام  أم 

 االجتم عا  سمتت  ال  اس   مم  علا  المجن  ال  متان  واقت  اسن د اتضم  القذ  أل  السب    من  خطوع 

 .(2)واعتب ع  شع      علا  المتتدى اخد  أ  امك  حكم ا  اتضم  السب    بانم 

 : الهانة جريمة عن القذف جريمة تمييز -: الثاني الفرع

 قتذ  ا  اشتمل لت  وا  النت س أعا     الكعام  م  وحط ازدعا   ا  ب   التع  احك   تل او قول كل ب اله ن  نقصد

 .(3)ا تعا  أو لبس ا  او

                                                           
 .144صدع س ب  ،  المستش ع محمد عبد التواب ، م (1)
 .127  ، 2010 ،األعد   ،جعائ  الصح    والنشع )الذ  والقدح(  ،أشع   تح  العاع    (2)

 ،الق هع   ،داع النهض  التعبا   ، 1ط ،الد ع ب لحقاق     جعام  القذ  ضد ذوي الصت  التموما )دعاس  مق عن (  ،عمع س ل    (3)
1995 ،  25-26. 
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 االحتتعا   ت  الشتخ  حت  مت  االنتقت   وهت  واحتد  غ ات  استهد    كونهم  القذ  مع االه ن  خلتتدا م  غ لب ا 

 كتت   ستتوا  حكمتت  متت  او الموظتت  علتت  إالّ  تقتتع ال االه نتت  أ   تت  تمثتتل محوعاتت  نقتت ط  تت  اختلتتت   لكتت  والتقتتداع

 جعامتت  تتتعتبط إذ واتت متن او ك نتت  طباتاتت  األشتتخ   أحتتد علتت  اقتتع القتتذ  بانمتت  ، ذلتت  غاتتع أو ع متت  بخدمتت 

 .(1)اثن ئه  او الوظات  بسبب إال مهان  القول او التتل اكو   ال ب لوظات  االه ن 

  تال لتذا ،  اهت  أس ست  عكت  اتتبتع التذي القذ  لجعام  خال   التالنا  عك  تو ع استوجب ال االه ن  جعام  لقا  

 استتتثن ئا  ح لتت   تت  اال علناتت  بطعاقتت  ا تتت ل او ا عبتت ع  تقتتع ا  علاهتت  والتقتت ب الموظتت  التت  االه نتت  توجاتت  التتز 

 .الجزائعي التقوب   ق نو  م  مكعع 144 الم د  تضمنت  م  وهذا الجمهوعا  عئاس عل  الواقت  االه ن  وه 

 بصتتع  اقتتع القتتذ  أمتت  ، للموظتت  وتوجاههتت  االه نتت  ابطتت ل  تت  المتتته  اعاد  تتتو ع اجتتب االه نتت  لوقتتوع -

 . عدم  م  علا  جن الم مواجه  ع  النظع

 .(2)القول او ب لكت ب  اقع الذي القذ  عكس عل  الكت ب  اشتعط  ال التتل أو ب لقول تقو  االه ن  -

 

 

 

 
                                                           

متتتتتذكع  لناتتتتتل شتتتتته د   ،المستتتتتؤولا  الجزائاتتتتت  الن شتتتتتئ  عتتتتت  جتتتتتعائ  الصتتتتتح    المكتوبتتتتت   ،مضتتتتت   تتتتت  اداتتتتت  ع  ،بتتتتت  متتتتتدوع ستتتتته     (1)
   ،بج اتتتتتتتت   ،كلاتتتتتتت  الحقتتتتتتتو  والتلتتتتتتتو  السا ستتتتتتتا   ،تخصتتتتتتت  القتتتتتتت نو  الختتتتتتت   والتلتتتتتتتتو  الجن ئاتتتتتتت   ،الم ستتتتتتتتع  تتتتتتت  الحقتتتتتتتو  

2013 ،  17. 
 .23  ،مصدع س ب   ،نبال صقع   (2)
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 الثاني المبحث

 للقذف الجنائية المسؤولية

  قّسمن  هذا المبحث ك آلت  : للقذ  الجن ئا  المسؤولا  لبا  

 قذ ال جعام     المسؤولا  تحق :  االول المطلب

 القذ  اب ح  ح ال :  الث ن  المطلب

 القذ  جعام  عقوب :  الث لث المطلب

 األول المطلب

 القذف جريمة في المسؤولية تحقق

تحق  المسؤولا     جعام  القذ  مت  ك   الق ذ  س   النا  ، وك   اتل  أ  عب عات  تتج  إل  اإلضعاع      
قذ  م  الجعائ  التمدا  الت  ال تت  إال بوجود القصد الجن ئ  ، بسمت  الغاع وتمس كعامت  ، كم  ا  جعام  ال

واتتبع القصد الجن ئ  متوا عاا مت  ق   الق ذ  بذطال  عب عا  تتضم  القذ  ، ع لم ا أ  ذل  الكال  إذ صح 
وقد أوجب عق ب المجن  علا  أو احتق ع  ، وال عبع  ب لبواعث ،  قد ال اكو  غعض الق ذ  اإلضعاع ب لمقذو  

اكو  مد وع ا بتوامل شعات  ، ولك  الغ ا  ال تبعع الوسال  ، ذل  أ  القذ  ض ع بذات  ؛ ألن  اتعتب علا  حتم ا 
بمجعد وقوع  تتعاض سمت  المجن  علا  للقال والق ل ،  ال محل إذ  الشتعاط نا  االضعاع حاث ال اتصوع 

لمقذو  أو ل  اتتمد ،  قد ك      وست  أ  ادع  إمك   تخل  الضعع ، وسوا  تتمد الق ذ  االضعاع بسمت  ا
نت  الضعع حتم ا ، وهو مسؤول ع  هذ  النتاج  عل  أي ح ل ، ولاس ل  أ  ادعأ المسؤولا  ع  نتس  اأ   تل  

ب دع   حس  النا  أو شع  الغ ا  ، واتتعض جود القصد مت  ك ن  التب عا     ذاته  ش ئن  ،  ذذا ل  تك  
ئن  ،  ال محل ال تعاض القصد بل اجب عل  ذوي الش   أ  اثبتوا حقاق  قصد المته  وال اقبل عب عا  القذ  ش 
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المته  االعتذاع ب ستت ض  األمع الذي أسند  إل  المجن  علا  وشاوع  با  الن س ، وال االحتج ج ب   المجن  
 . (1)قذ  علا  هو الذي ابتدع  ب لقذ  أوالا ،  ذ  االستتزاز اتد عذعاا    جعام  ال

وتتوا ع نا  الق ذ  السائ  والقصد    إذاع  األموع وهو عل  أنه  لو ك ن  ص دق  ألوجب  عق ب       
 المقذو     حق  أو احتق ع  عند أهل وطن  ، ولك  توا ع القصد ونا  الق ذ  السائ  توا ع التنصعا  الت لاا  : 

اسنده  إل  المجن  علا  بتوا ع القصد    القذ  مت  هو عل  الق ذ  بحقاق  األموع الت   –التنصع األول 
ك ن  التب عا  الت  وجهه  الق ذ  ال  المجن  علا  وتستلز  عق ب  أو احتق ع  لدى أهل وطن  وهذا التل  

 متتعض إذا ك ن  عب عا  القذ  ش ئن  بذاته  . 

ل  جمهوع الن س أي أ  تتج  إعادت  اتج   إعاد  الق ذ  إل  إذاع  عب عا  القذ  ونشعه  ع –التنصع الث ن  
إل  إذاع  تل  التب عا  دو  تمااز وأ  اتتمد ذل  ، كم  أ  المسؤولا  ال تتحق  إال بوجود القصد الجن ئ  ، 

علم ا أ  ذل  الكال  إذا صح ،  تتضم  القذ عب عا  واتتتبع القصد الجن ئ  متوا عاا مت  ق   الق ذ  بذطال  
 . (2) أو احتق ع  أوجب عق ب المجن  علا 

 

 الثاني المطلب

 القذف اباحة حالت

 بخدمتت  المكلتت  أو الموظتت  بحتت  القتتذ  وقتتع اذا القتتذ  هتتذا اب حتت  ح التتت  ومتت  المبتت ح القتتذ  استتم  هتتو     

 بمصتتت لح اتتلتتت  بتمتتتل اقتتتو  شتتتخ  أي أو نا بتتت  ذو شتتتخ  بحتتت  أو النا باتتت  المجتتت لس اعتتتت   بحتتت  او ع متتت 

 علت  التدلال اقتا  وا  وعملت  المقذو  بوظات  متصالا  القذ  اكو  ا  بشعط جعام  كلاش ال التتل   ذ الجمهوع

 .  (3) التقوب   التعاق  الن  ذ الق نو  م  2 التقع  433 الم د  ن     ج   م  وهذا اسند   م

                                                           
 .  19مصدع س ب  ،   عبد الحماد الشواعب  ،  (1)
 .  10، داع النهض  التعبا  ،    1078محمود نجاب حسن  ، النظعا  الت م  للقصد الجن ئ  ، طبت   (2)
 ق نو  التقوب   التعاق  ، مصدع س ب  . (3)
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  الخصتو  مت  التدعوى  ت  الخصتو  اعت   عل  صعاح  الن  عل  الحداث  الجن ئا  التشعات   متظ  ذهب  كم 

 تمكانت ا  وذلت  المحت ك  أمت   التد وع تقتدامه  أثنت   جتعائ  تكتو  أقتوال الخصتو  عت  اصتدع  قتد القتذ  جعام  لتوب 

 للمتتت ط  التد  ع حعات  اطتال  اقضت  القت نو  اكلتت  التذي التد  ع  ت  الح  أ  حاث حقوقه  ع  الد  ع م  له 

 الن  تذالتعاقت   القت نو  مت  436 المت د  ضتمنت ت مت  وهتذا والسب القذ  دعج  ال  تصل أقوال م  اتضم  قد بم 

 : بقوله 

 اثنتت   ستتب او قتتذ  متت  كت بتت  او شتتت ه  االختتع التت  عتتنه  انتتوب متت  أو الخصتتو  احتتد استتند   امتت  جعامتت  ال -1

 .الد  ع هذا تقضا  م  حدود    وذل  االخعى الهائ   او التحقا  وسلط   المح ك  ام  حقوق  ع  د  ع 

 ظت ل  اعتتدا  وقتوع  توع غضتب ح لت   ت  وهتو الستب او القتذو  اعتكتب قتد ك   اذا الشخ  عل  عق ب وال -2

 نتت  كمتت  التقتت ب متت  متتاتت ا  ظع تت ا  اعتتتدا  حصتتول بتتتد احصتتل التتذي االستتتتزاز التعاقتت  المشتتعع اعتبتتع كمتت  علاتت 

 .التقوب   ق نو  م  436 الم د  م  2 التقع     ذل  عل 

وقتتد قصتتد بهتتذ  المتت د  اطتتال  حعاتت  التتد  ع للمتق ضتتا  ب لقتتدع التتذي تتطلبتت  متتدا تته  عتت  حقتتوقه  امتت   الجهتت   

 -القض ئا  واشتعط به  ثالث شعوط وه  :

 ا  اكو  االسن د موجه ا م  خص  ال  اخع . .1

 ا  اكو  ذل  الد  ع الشتوي او الكت ب  ام   المحكم  . .2

 ا  اكو  م  مستلزم   الد  ع . .3

أي ال اجوز ا  اكو  ذل  االستن د أال الت  خصت   ت  التدعوى وب لتت ل  ال امكت  ا  اتحقت   ت  ج نتب الشت هد او 

الخباتتتع او غاتتتعه  ممتتت  لاستتتو خصتتتو  ب لتتتدعو  ، وااضتتت ا ال اتحقتتت  ذلتتت  التتتد  ع اال اذا كتتت   امتتت   جهتتت  قضتتت ئا  
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واخاتتعاا اعجتتع  تت  تقتتداع متت  اذا ك نتت  هتتذ   وب لنستتب  التت  جماتتع المحتت ك  ستتوا  المدناتت  او الجن ئاتت  او االداعاتت  ،

 . (1)االقوال المسند  مم  استلزم  الد  ع او ال استلزم  ال  الق ض  

 -: القذف اباحة اسباب

 بتتض  ت  أ  غاتع لقا مهت  الالزمت  األعكت   ك    لتوا ع جعائ  أنه  عل  تكا  أ ت ل اإلنس   اعتكب م  كثاعاا     

 ومتت  ، االب حتت  الت  االدانتت  دائتع  متت  تخعجتت  ب لجعامت  خ صتت  موضتوعا  ظتتعو  علتتتوا  عنهت  استت ل ال الحت ال 

 .مب ح ا  القذ  تجتل الت  األسب ب أو الح ال  هذ 

 م  استثن  قد ع م  مصلح  تحقا  سبال    الق نو  حكم  م  او الت   الموظ  اعم ل    الطت  اب ح :  أوالا 

 ع متت  بخدمتت  المكلتت  او الت متت  النا باتت  الصتتت  ذو الشتتخ  او التتت   الموظتت  اعمتت ل  تت  الطتتت  القتتذ  جتتعائ 

 المصتتلح  خدمتت  لمجتتعد ناتت  بستتالم  ح صتتالا  الطتتت  اكتتو  ا  أي الناتت  حستت  وهتت  االب حتت  شتتعوط تتتوا ع  حتتت 

 .الت م  الخدم  او النا ب  او الت م  الوظات  عمل اتتدى وال الطت  بصح  االعتق د مع الت م 

 التعأي ابتدا  هتو:  بت لطت  والمقصتود التقت ب مت  الطت ع  ونجت  الش عع غعض تحق  وطالشع  هذ  اجتمت   كلم 

 لحا تت  التتتعض أو شخصتا ا  هتو انتقت د  دو  وظاتتت  لواجبت   أدا   طعاقت   ت  وانتقت د  الت   الموظ  اعم ل   

 أوجت  وبات   مت له أع وتحلاتل والتتلات  ب لنقتد ، الت مت  الصتت  ذوي اتنت ول أ   تعد لكتل طباتت  حت  وهتو الخ ص 

 تتوا ع  ط لمت  النقد هذا حد  اشتد  أو قسم  مهم  أعم له  حدود    كل  وذل  وقصوعه  وسلبا ته   اه  الحواع

 هتتذا استتهع التتت  المصتتلح  طعاقتت  عتت  واكتستتب عملتت  أدا   تت  منحع تت ا  الموظتت  ا  تبتتا   تت ذا ، االب حتت  شتتعوط

 عتتت  للكشتتت  األ تتتعاد أمتتت   الستتتبال بذت حتتت  وذلتتت  الخطتتتع اهتتتذ مواجهتتت  المشتتتعع أجتتت ز  قتتتد عع اتهتتت  علتتت  الموظتتت 

 .(2)التق ب توقاع م  أمنو  وه  الوظات  ب عم ل االنحعا 

                                                           
 .26د. عبد الحماد الشواعب  ، مصدع س ب  ،  (1)
 .74  ، 1996طبت   ،نشع والتوزاع داع محمود لل ،جعائ  القذ  والسب  ،د. مجدي محب ح  ظ   (2)
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 : التبلاغ ح :  ث نا ا 

 مت  الشتكوى حت  او التبلاتغ وحت    علت  لتقوبت  متوجتب بت مع االداعاتا  او القضت ئاا  الحكت   إخبت ع ح  هو    

 آختتع امتتع أي أو اداعاتت  المخ لتتت   او الجتتعائ  عتت  والتتبالر الشتتكوى تلتت  نتت ك  متت  إذا القتتذ  تبتتاح التتت  األستتب ب

 ع   ا  ابلغ الج ن  قدم  بالر متضمن ا  اكو  عندم  القذ  اب ح كم  ، ب  ق   م  أو اعتكب  م  عق ب استوجب

 لمت  و قت ا  علا   ا  عض التبلاغ أحا ن ا  بل المبلغ ح   هو   عل  عقوب  استوجب أمع أي أو إداعا  مخ لت   أو جعائ 

 ع تع الت مت  نا ب  اجوز جعام  بوقوع عل  م  ل  عل  تن  الت  الجن ئا  اإلجعا ا  ق نو  م  25 الم د  قععت 

 نت  ا  علمت ا  ، عنه  القض ئ  الضبط م موعي أحد او الت م  النا ب  ابلغ ا  طلب أو شكوى بغاع عنه  الدعوى

 مت  علت  مت  كتل علت   عضت ا  المستؤول  الستلط   الت  التبالر مت  جتتل الجن ئات  اإلجتعا ا  قت نو  م  26 الم د 

 .التموماا  الموظتا 

 كت   إذا جن ئات ا  أو إداعات ا  االبتالر ع  انكل الذي الموظ  مت مل  الواجب بهذا االخالل هذا عل  اتعتب وقد     

 .(1)الت م  االموال أو ب لمص لح اإلضعاع ال  اؤدي التبلاغ عد 

 -الب ح  القذ  م  ا ت  :واشتعط الشعع 

 ا  اكو  مسند ال  موظ  ع   او م     حكم  . .1

 ا  تكو  االموع المسند  متتلق  ب عم ل الوظات  . .2

 ا  اكو  ص دعاا ع  حس  نا  . .3

 ا  اثب  الت عل )الق ذ ( حقاق  كل امع اسند  ال  الموظ  . .4

                                                           
 .95  ، 1982ق نو  االجعا ا  الجن ئا  ، مؤسس  عوز الاوس  ،  ،د. حس  عال    (1)
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اباح ل  ح  اثب ت  بكتل الطتع  الق نونات  ، وا   ول  اقاد الق نو  ح  الق ذ     اثب   مع قذ   ا  ب ي قاد ، بل

 . (1)عجز الق ذ  ع  اثب   حقاق  م  اسند  ال  الموظ  ق م  مسؤولات  واصبح  عقوبت  مشدد  

 

 الثالث المطلب

 القذف جريمة عقوبة

 حم اتت  التت  ب الضتت    المتضتتعع حم اتت  وكتتذل  المجتمتتع حم اتت  هتتو المجتتعما  علتت  عقوبتت    تتعض متت  الهتتد 

 بتت ختال  التقوبتت   تختلتت  االجعاماتت  الستتلوكا   اقتتتعا  عتت  وابتتتت د  ستتلوك  تحستتا  مح ولتت   تت  نتستت  جتتع الم

  اهتت  تختلتت  األختتعى هتت  األخاتتع   هتتذ  القتتذ  لجعامتت  المقتتعع  التقوبتت  هتتو دعاستتتن  ومحتتوع الجعامتت  ونتتوع صتتن 

 . المقذو  ب ختال  والتقوب   الجزا ا 

 : البسيط ذفالق جنحة عقوبة -: األول الفرع

 الطباتاتتا  األ تتعاد التت  الموجتت  القتتذ   تت  اتمثتتل األول القتتذ  متت  نتتوعا   تت  البستتاط القتتذ  جنحتت  عقوبتت  تتمثتتل

 .متا  دا  او مذهب او عع  ال  االنتم   بسبب أكثع أو شخ  ال  الموج  القذ  والث ن 

 -: الطبيعي الفرد الى الموجه القذف عقوبة:  أولا 

 المتت د   تت  جتت   لمتت  و قتت ا  القتتذ  عقوبتت   تكتتو  متتتا  طباتتت  لشتتخ  خصاصتت ا  وجهتت  قتتذ ال عبتت عا  ك نتت  إذا

 الت  الموجت  القتذ  علت  ات قتب ات ت  مت  علت  تتن  حاتث الجزائتعي التقوب   ق نو  م  األول   قعته     298

 هتتت تا  ب حتتتدى أو 100،000 إلتتت  125000 متتت  م لاتتت  وبغعامتتت  اشتتتهع ستتتت  التتت  شتتتهعا  متتت  بتتت لحبس اال تتتعاد

                                                           
 .26د. عبد المجاد الشواعب  ، مصدع س ب  ،    (1)
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 م لات  غعامت  دو  الحتبس القت ذ  علت  اتتعض أنت  أمت  أي التقتوبتا  إحتدى  عض للق ض  امك  كم  ، التقوبتا 

 .(1)الحبس دو  غعام   عض أي التكس أو

 التقوبتت  اختت   امتت  للمق عنتت  األختتعى التشتتعات   بتتبتض االح طتت  نتتود الجزائتتعي التشتتعاع التت  اعت انتت  بتتتدم      

 التذي التعنست  التشتعاع التشتعات   هتذ  با  م  نذكع ، التشعات   ب ختال  تختل   عادلال الموج  للقذ  المقعع 

 قت نو  مت  32 المت د  علات  نّصت  مت  وهتذا اتوعو 12،000 قدعه  م لا  بغعام  لأل عاد الموج  القذ  عل  ات قب

 ول  م لا  عقوب  قط  اتعض التعنس  المشعع أ  نالحظ الم د  هذ  خالل م  ، 29/7/1881 التعنس  التقوب  

 .(2)الصح    ق نو  م  47 للتصل طبق ا   نجد المغعب    أم  الجزائعي الق نو  مثل للحعا  س لب  عقوب  اتعض

  عضت  حاتث القتذ  جعامت  عقوبت  علت الن  تذ  التعاقت  التقوبت   ق نو  م  األول  التقع  433 الم د  نّص  كم 

 الن شتئ  التبت عا  نشتع المشعع اعتبع كم  الجعام  معتكب عل  قوبتا الت ه تا  ب حدى أو والغعام  الحبس عقوب 

 حاتتث مشتتدداا  ظع تت  النشتتع وستت ئل وبمختلتت  المطبوعتت   او الصتتح  ب حتتدى او التلتزاتتو  او االذاعتت  طعاتت  عتت 

  تت  التعاقتت  المشتتعع اعتبتتع وكمتت  انتشتت عاا  واوستتع أكبتتع المقتتذو  وشتتع  ستتمت  علتت  والضتتعع أكبتتع الخطتتع اكتتو 

 اعتبتتع كمتت  للتقوبتت  االقصتت  الحتتد متت  بتت كثع تحكتت  ا  المحكمتت  أجتت ز  حاتتث التقوبتت   قتت نو  متت  136 المتت د 

 تزاتد ال متد  الحتبس التقوبت   ق نو  م  435 الم د  اش ع  حاث للتقوب  مختت ا  ظع  ا  التالنا  تو ع عد  الق نو 

 دو  مت  القتذ  اعتكت ب ح لت   ت  بتا التقتو  هت تا  بذحدى أو دان ع خمسا  ع  تزاد ال وبغعام  أشهع ست  عل 

                                                           
 ،داع هومتتتتتتت  للطب عتتتتتتت  والنشتتتتتتتع والتوزاتتتتتتتع  ،بتتتتتتتدو  طبتتتتتتتت   ،عستتتتتتت ل   تتتتتتت  جتتتتتتتنح الصتتتتتتتح     ،محستتتتتتت  بتتتتتتت  شتتتتتتتا  أث ملواتتتتتتت    (1)

 .114  ، 2012 ،جزائع ال

الصتتتتت دع األمتتتتتع بتنتاتتتتتذ   7700والمغاتتتتتع والمتتتتتتم  بمقتضتتتتت  القتتتتت نو  عقتتتتت   1958نتتتتتو مبع  15قتتتتت نو  الصتتتتتح    المتتتتتؤع   تتتتت    (2)
 . 2002أكتوبع  3بت عا   10580378بموجب الظهاع الشعا  عق  
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 متت  تحعاكهتت  اكتتو  أ  القتتذ  تهمتت  تتضتتم  التتت  الجزائاتت  التتدعوى تحعاتت  التعاقتت  المشتتعع اشتتتعط كمتت  ، عالناتت 

 .(1)الجزائا  المح كم   أصول ق نو     ذل  عل  ن  كم  حصعاا  علا  المجن 

 .معين دين أو مذهب أو عرف الى انتماء بسبب أكثر أو شخص الى الموجه القذف عقوبة:  ثانياا 

 أو عتتع  التت  انتمتت    بستتبب أكثتتع أو شتتخ  التت  أو عتت دي شتتخ  التت  الموجتت  القتتذ  تتلتت  إذا األمتتع اختلتت 

 مت  الث نات   قعتهت   ت  بت ألخ  298 المت د   ت  الجزائتعي المشتعع علاهت  نت  األخاتع  هتذا متا  دا  أو مذهب

 التت  انتمت  ه  بستبب أكثتتع أو شتخ  الت  الموجتت  القتذ  علت  بات قت:  التت  مت   اهت  جتت   حاتث التقوبت   قت نو 

 ج د 100،000 إلت  20،000 مت  م لات  وبغعامت  ستن  الت  شتهع م  ب لحبس متا  دا  وال  ا عع ا  مجموع 

 .(2)والسك   المواطنا  با  والكعاها  التحعاض هو الغعض ك   إذا التقوبتا  ه تا  بذحدى أو

 القذف عقوبة في ددةالمش الظروف:  الثاني الفرع

 عم ل ضد القذ  ، حكم  م  او الت   الموظ  ح     القذ  كم  علا  المجن  صت  ال  اعجت   ظع    منه 

 بنتوع متتلت  األخاتع والظتع  النشتع بطعاقت  الجعامت  اعتكت ب وهت  القتذ  بوستال  متتل  ظع  وهن   الت   النقل

 بتت لحبس غاتع  قتذ  مت  وات قتب. التت ئال  لستمت  خدشتت ا  أو األ تعاد عتعض  ت  الطتت  تضتمن  إذا القتذ  وقت ئع

 طتتع  ب حتتدى او المطبوعتت   او الصتتح   تت  النشتتع بطعاتت  القتتذ  وقتتع واذا التقتتوبتا  هتت تا  احتتدى او والغعامتت 

 الن  ذ .التقوب   التعاق   الق نو  م ( 433) الم د  ن  و   مشدداا  ظع  ا  ذل  عدا االخعى االعال 

 

                                                           
قدمتتتت  التتتت  كلاتتتت  القتتتت نو  ج متتتتت  بغتتتتداد عستتتت ل  م جستتتتتاع م ،الخبتتتتع   تتتت  اإلثبتتتت   الجزائتتتت   ،كتتتتعا  خمتتتتاس خصتتتتب   البتتتتداعي   (1)

، 1995 ،  70. 
 .115  ،مصدع س ب   ،محس  ب  شا  أث ملوا    (2)
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 الخاتمة

 وتتتبتتع ، تمااتتز دو  اال تتعاد بشتتع  المتتلقتت  الجتتعائ  متت  انهتت  القتتذ  لجعامتت  التقتتد  البحتتث ختتالل متت  تبتتا      

 .الجعائ  هذ  مثل    المستخدم  الوس ئل واه  اكثع م  واالعال  الصح    وس ئل

 .والتوصا    النت ئ  م  مجموع  ال  توصلن  تقد  م  خالل وم 

 -النتائج :

 متت  اقبتل ال انت  بانت  1969 لستن  111 عقت  التعاقت  التقوبت   القت نو  مت  الث نات  التقتع ( 433) المت د  .1

  اه  الحك  تبا  ول  ، موظت ا  المقذو  ك   اذا اال نتس  ع  التهم  لنت  لغاع اسند  م  عل  الدلال اق م  الق ذ 

 .الواقت  تل  اثب      مشعوع  مصلح  للق ذ  ك   لو

 وهتتل ؟ الحاتت    تت ع  قتتد شتتخ  المقتتذو  اذا الحكتت   متت  الحتت  للشتتخ  اال  تثبتت ال الق نوناتت  الشتتخ  .2

 ! .؟ علا  مجن  بمث ب  الوعث  سكو 

 .طبات  شخ  ولاس متنوا ا  شخص ا  المقذو  كو  ن حا  م  القذ  ال  التعاق  المشعع اتطع  ل  .3

 .مؤقت  ك ن  لو  حت ق ئم   تتتبع القذ  جعام  لثبو  متان  مد  التعاق  المشعع اشتعط ل  .4

 -: التوصيات

 للقت ذ  كت   لتو  امت  الحك  تبا  433 الم د  ن  ال   قع  اض     قع  اض    التعاق  نعجو م  المشعع .1

 .للغاع اسند  م  اثب      مشعوع  مصلح 

 عثت الو  حت  أ  هتل وبات   ، الحات    ت ع  قتد المقذو  ك   لو  ام  الحك  با   التعاق  المشعع م  نلتمس .2

 . ؟ الح ل هذا مثل    ق ئ  ح  اتتبع
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 هتذا أ  وهتل ، متنوات ا  شخصت ا  القتذ  الات  أنستب مت  كت   لو  ام  الحك  با   التعاق  اعج  م  المشعع .3

 .المتنوي للشخ  المداع ب لشخ  سالح  االسن د

 جعامت  عتبت عا خاللهت  مت  امكت  متان  مد  وضع التعاق  المشعع عل  اقتعح متواضت  نظعي وجه  م  .4

 .الا  المنسوب  م  دعوى ع ع دو  متان  مد  مض  اذا معتكبه  ع  القذ 
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