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 الرحمن الرحٌمبسم هللا 

 .المرسلٌن نبٌا محمد ء ووالصالة والسالم على اشرؾ االنٌبا

                                                      

 وبعد ،،،                                             

 تمهٌد 

 

تعتبر جرائم البالغ الكاذب من الجرائم التً تمثل اعتداء على 

ً تمثل اعتداء على الشرؾ حٌث انها هوالمجتمع ، والفرد 

 قد تدخل فً القذؾ واالعتداء على الشرؾ والسب.

ولقد انتشر فً وقتنا الحاضر جرٌمة البالغ الكاذب سواء 

كانت ألهداؾ مادٌة للحصول على المكافأه المالٌة التً 

قررتها الدولة لمن ٌقوم باإلبالغ عن االرهاب ، فإن ضعاؾ 

استؽلوا هذا االمر فً اإلبالغ عن اشخاص ابرٌاء  النفوس قد

ن بهدؾ الحصول على المكافأه ، وقد ٌكون اٌضا ً التبلٌػ ع

 سمعتهم . اشخاص بهدؾ االضرار بهم وتشوٌه

ومن هذا كان البد ان ٌتم االهتمام بهذه الجرٌمة ووضع 

 عقوبة رادعة لكً ال ٌتساهل االشخاص بها .

عامة شؽال وازعاج السلطات الواٌضا ً تمثل هذه الجرٌمة ا

ة ، حٌث ان السلطات تقوم ببالؼات ال اساس لها من الصح

 بالتحري وتضٌع وقتها على وقائع لم تحدث .
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الشرٌعة اإلسالمٌة من  وقد ٌدخل البالغ الكاذب فً نظر 

قبٌل الكذب ، ولقد نهى االسالم عن الكذب وانها تعتبر من 

دٌث واٌات بهذا خصال المنافقٌن ولقد وردت عدة احا

 أن ، عنه هللا رضً هرٌرة أبً عنالخصوص نذكر منها 

 إذا  : ثالث المنافق آٌة "   : قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

  " خان اؤتمن وإذا أخلؾ، وعد وإذا كذب، حدث

 (  وٌل للمكذبٌنوقال تعالى )

ومن هذه االٌات ٌتضح حرص الدٌن اإلسالمً على التحذٌر 

وانه ٌعتبر من الخصال الذمٌمه ولقد توعده هللا فً من الكذب 

 الدنٌا واالخره بالعذاب الشدٌد .

ولقد اعتبر القانون ان البالغ الكاذب جرٌمة عقاب علٌها ، 

 ولكن تطلب لقٌامها بعض الشروط.

وسوؾ نستعرض ماهٌة البالغ الكاذب وشروطة وعقوبة 

قانون فٌما ٌستقدم ، فً ضوء االنظمة المقارنة ورأي ال

 السعودي حول ذلك .

 

 

 

 

 وباهلل التوفٌق ..                                                  
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الفصل االول : تعرٌؾ 

البالغ الكاذب والفرق بٌنه 

وبٌن الجرائم االخرى 

 والتطور التشرٌعً لها :
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 المبحث االول

 الكاذبتعرٌؾ جرٌمه البالغ 

 

 : تعرٌؾ البالغ الكاذب #

ام احد االشخاص ن القول بأن البالغ الكاذب هو قٌٌمك

باإلخبار عن واقعة او حدث ؼٌر موجود او ؼٌر 

صحٌح وال ٌطابق الواقع الى الجهات المختصة حٌث 

 تستوجب عقاب من وجه البالغ ضده.

لم ٌتضمن نظام اإلجراءات الجزائٌة السعودي تعرٌفاً  و

اإلجراءات ، وقد اخذ نظام لدعوى البالغ الكاذب

الجزائٌة السعودي باصطالح )اإلدعاء الكٌدي( للداللة 

  (217على جرٌمة البالغ الكاذب حٌث نص فً مادته )

 نتٌجة أو كٌداً، اتهامه نتٌجة ضرر أصابه من ولكل)..

 الحق المقررة المدة من أكثر توقٌفه أو سجنه مدة إطالة

 (.التعوٌض طلب فً

كما ٌعرؾ البالغ بأنه ) أخطار الجهات المختصة عن  *

جرٌمة وقعت او على وشك الوقوع أو أن هناك أدلة او 

قرائن على وجود نٌة او اتفاق على ارتكابها او وجود 

 خوؾ او شك من انها ارتكبت ( 
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ؼرم فً كتابة  وقام بهذا التعرٌؾ المقدم محمد بن

 التحقٌق الجنائً .

 : # علة التجرٌم

ان علة  التجرٌم واعتبار البالغ الكاذب جرٌمة  نرى

ٌعاقب علٌها القانون ، انها تمثل اعتداء على شرؾ 

المجنً علٌه ، حٌث انه ٌتم فٌها اتهام المجنً علٌه بفعل 

لم ٌقم به وٌستوجب على ذلك عقابه حٌث ان هذا قد 

ٌؤثر على وضعه االجتماعً ومكانته بٌن الناس وكذلك 

به ومسألة جنائٌة هو فً االصل قد ٌتعرض الى عقو

برٌئ منها ، وهً قد تؤثر اٌضا ً على حالته النفسٌة 

حتى ولو ثبتت براءته بعد ذلك حٌث ان هذا الجرم الذي 

 نسب إلٌه قد ٌشوه سمعته هذا من جهة االفراد .

رى ماتشكله هذه الجرٌمة من اعتداء على ومن ناحٌة اخ

لسلطات التً حق المجتمع حٌث انه ٌتم بذلك اشؽال ا

هدفها حماٌة المجتمع واالفراد بوقائع لٌس لها اساس من 

الى قٌام هذه السلطات بمتابعة الصحة ، وٌؤدي ذلك 

هذه الوقائع والتحقٌق فٌه وقد تقوم بإصدار احكام مثل 

وتوجٌه تهم ضد اشخاص ابرٌاء وبذلك ٌصبح افراد 

المجتمع فً خوؾ من ان توجه تهم إلٌهم على جرائم لم 

 رتكبوها .ٌ
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 المطلب االول

  البالغ  الكاذب جرٌمة عمدٌة

 

جرٌمة البالغ الكاذب الٌمكن ان تتصور إال ان تكون 

جرٌمة عمدٌة ألن اراده الجانً تنصرؾ الى تحقٌقها 

ومع علمه بأنها جرٌمة  تستوجب العقاب حٌث ان الفعل 

 العمدي ٌؤدي الى احداث اضرار بالؽٌر .

 

 المطلب الثانً

 رٌمة البالغ الكاذب بالترك.هل تقع ج

 

حٌث ان الجرائم حسب القانون اما ان تمثل  اتٌان فعل 

كأن ٌنهى القانون عن القتل  هاٌجابً ٌنهى القانون عن

عن وٌقوم الجانً بأرتكابها اما جرائم الترك فهً عباره 

 االمتناع عن فعل امر القانون به .

جرٌمة والتسأل هنا هل عدم قٌام الشخص باإلبالغ عن 

ن الدولة والتهاون فً ذلك هل ٌعتبر من قبٌل متمس بأ

 البالغ الكاذب ؟
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اجاب الفقه بأنه ٌجب االحتراس من الخلط بٌن جرٌمة  [

الترك والجرٌمة االٌجابٌة التً تقع بالترك فجرٌمة 

الترك ال توجد إال اذا كان هناك امتناع عن تنفٌذ امر 

ا كان المشرع لم ٌقضً به القانون ، وبناء علٌه فإنه لم

 98،  84تبٌن ٌطلب من المخاطبٌن بأحكام المدا

ان ٌمنعوا وقوع الجرائم التً تناهت الى  عقوبات 

علمهم والتً تمس أمن الدولة من جهة الخارج او من 

جهة الداخل وإنما طلب مجرد االبالغ فإنه الٌمكن فً 

هذه الحاالت اعتبار من ٌتقاعس عن اإلبالغ انه ارتكب 

سلبٌة وبالتالً فال ٌتصور ان تكون جرٌمة  جرٌمة

 . ]البالغ الكاذب جرٌمة سلبٌة 

 

 المبحث الثانً

 لبالغ الكاذب وؼٌرها من الجرائمالفرق بٌن جرٌمه ا

  

 . البالغ الكاذب والقذؾالمطلب االول : 

قد ٌرى البعض ان هناك تشابه بٌن القذؾ والبالغ 

على الشخص  الكاذب حٌث ان كال ً منها ٌشكالن اعتداء

لرؼم وقد ٌساوي القضاء بٌنهما فً العقوبة ، إال ان با
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من عده من ذلك توجد فروقات بٌن هاتٌن الجرٌمتٌن 

 اوجه :

# فالقذؾ : ٌقع وٌرتب اثاره الجنائٌة سواء كان ماتم 

اسناده الى المجنً علٌه من اقوال صحٌحة اوكاذبة 

بهدؾ احتقاره والتقلٌل من مكانته من سب وشتم 

ٌرها وبالتالً فإن القذؾ لٌس بالضروري ان ٌرتب وؼ

 عقوبة على المجنً علٌه عند توجٌة احدهم القذؾ الٌه .

#اما بالنسبة للبالغ الكاذب : فهو ال ٌقع وال ٌرتب اثاره 

إال اذا كانت الوقائع المسنده الى من وجه ضده البالغ 

 كاذبه ، وهً بالتً تستوجب عقوبة جنائٌة 

الناس ، اما  مالنٌة وامالقٌامه الع# والقذؾ ٌتطلب 

بالنسبة للبالغ الكاذب فال ٌشترط ان ٌكون علنا ً حٌث 

 ٌكفً لقٌامه اخبار الجهات المختصة .

وحٌث نجد القذؾ ال ٌجب فٌه اخبار السلطات المختصه 

، وانما ٌكفً توجٌهه لذات الشخص ، بٌنما ٌختلؾ ذلك 

غ لذولً فً البالغ الكاذب حٌث البد ان ٌوجه البال

االختصاص ، وهذه من اهم اوجه االختالؾ بٌن 

 الجرٌمتٌن .
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 المطلب الثانً

 البالغ الكاذب والسب العلنً 

 

ٌب ؼٌر محدد للمجنً علٌه السب العلنً هو نسب ع

كأن ٌقول شخص لشخص اخر انه نصاب او حرامً ، 

 وبالتالً ٌعتبر السب قذفاً حسب رأي الفقه .

التً سبق ذكرها فً القذؾ فً وٌمكن القول بالفروقات 

 التفرٌقه بٌن البالغ الكاذب والسب العلنً .

 

 المبحث الثالث

 التشرٌعً لجرٌمة البالغ الكاذب التطور

 

صور ماقبل االسالم ولقد كان لقد عرؾ الكذب من ع

بٌن افراد  الصفات الذمٌمة وكان الكذاب منبوذمن 

مجتمعه ، ومع تطور الزمن ظهر ماٌعرؾ بجرٌمة 

البالغ الكاذب ولقد تم تكٌفها حسب كل مرحلة تارٌخة ، 

وسوؾ نستعرض التطور لجرٌمة البالغ الكاذب فً 

 المطالب التالٌة :
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 المطلب االول

 فً الشرٌعه االسالمٌة

 

لقد عرفت الشرٌعة اإلسالمة فكرة البالغ الكاذب وذلك 

عن الكذب حٌث ان الشرٌعة كاملة ولم تترك  بالنهً

شٌئا ً من امور الحٌاة إال وتكلمت به حٌث ورد الحدٌث 

الشرٌؾ عن النبً صلى هللا علٌه وسلم انه قال ) آٌة 

المنافق ثالث اذا حدث كذب وإذا وعد اخلؾ وإذا ائتمن 

 خان (.

ومن هنا ٌعتبر البالغ الكاذب من قبٌل الكذب الذي 

ذب فً الدنٌا واالخرة ، حٌث ان الذي ٌك ٌوجب العقوبة

 لة من خصالت النفاق .فً كالمه ٌكون فٌه خص

هذا الصدد قوله تعالى ) وٌل لكل  واالٌات الكرٌمة فً

. حٌث ان وٌل وادي فً جهنم اعد للكاذبٌٌن افاك اثٌم (

 فً اقوالهم .

ولقد ادخلت الشرٌعة البالغ الكاذب من الجرائم التً ٌقام 

 لتعزٌر قٌاساً على القذؾ .علها حد ا
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وفً المملكة ٌتم اقام التعزٌر جلدا ً لمن تقدم ببالغ كاذب 

وذلك على حسب ماسنرى عند استعراض االحكام 

 .الصادره بهذا الشأن 

ومن هنا نرى ان المملكة قد جرمت البالغ الكاذب 

 استناد للقذؾ .

 المطلب الثانً

 العصور القدٌمةفً 

 

العصور واالدٌان القدٌمة من لقد اعتبر الكذب فً 

الصفات السٌئة وقد نهت عنه ، حٌث ورد فً التوراه 

 مع وجود التحرٌؾ فٌه ) ابتعد عن كالم الكذب(.

وقد اعتبر الكذب فً المجتمعات القبلٌة من جرائم 

االخالق وان الكاذب كان محتقر بٌن جماعته وكان 

 ٌتعرض للعقاب .

فً هذا الشأن  وكان فً عصر الفراعنة اهتمام كبٌر

حٌث انهم كانوا ٌوقعون العقوبة على من اتهم شخصا ً 

 كذبا ً بنفس العقوبة التً كان ٌرٌد اٌقاعها بخصمه.
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 : فً القانون الفرنسً والقانون المصري القدٌم# 

لم تكن هذه جرٌمة مستقلة بذاتها حٌث ان قانون 

 العقوبات الفرنسً لم ٌكن ٌعرؾ سوى جرٌمة االفتراء.

التطور التشرٌعً تم استبدال كلمة االفتراء بكلمة  ومع

 .قذؾ

 

 المطلب الثالث

 فً التشرٌعات الحدٌثة

 

لقد تناول القانون المصري والقانون الفرنسً جرٌمة 

البالغ الكاذب وعطاء لها اهمٌة وقٌمة كبٌره حٌث انه 

 خصص لها مواد فً قانون العقوبات .

ٌرد هناك اي نص اما بالنسبة فً النظام السعودي لم 

، إال ماتم ذكره سالفا ً فً  بشأن جرٌمة البالغ الكاذب

 ( .217الماده )

 وإنما ٌعاقب علٌها على اساس التعزٌر .
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الفصل الثانً : اركان 

جرٌمة البالغ الكاذب الجهة 

 التً ٌقدم إلٌها البالغ:
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 االول المبحث

 الكاذب البالغ جرٌمة فً المادي الركن

 

 المطلب االول

 ار وتعرٌفهباالخ

 

تتمثل جرٌمة البالغ الكاذب فً ركنها المادي فً قٌام 

 الشخص باالخبار وٌمكن تعرٌفه على النحو التالً :

 كتابةً  أو شفاهة المختصة السلطة إخبار ٌتضمن والذي

 المزعومة الجرٌمة تلك ونسبه أصالً  تقع لم جرٌمة بأمر

 .جماعة أو الناس أفراد من أحد إلى

 

 المطلب الثانً

 حق التبلٌػ 

 التبلٌػ من الحقوق التً اتاحها النظام لألفراد وذلك

لتبلٌػ عن الجرائم وماقد ٌزعزع باالمن ، ومساعده 

الجهات االمنٌة فً القبض على المجرمٌن ، ولكن البد 

عن واقعه  فراد عند التبلٌػ بأن ٌكون تبلٌؽهمان ٌقوم اال
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االبالغ الكاذب قد ٌعرضهم للعقاب حدثت بالفعل ،  ألن 

وتدور الشبهات حولهم وٌعرضهم لتحقٌق والمسألة 

 الجنائٌة .

 

 المطلب الثالث

 اشكال التبلٌػ 

قد ٌأخذ البالغ صور عده لكن قد نوجز ذكر بعضها 

 فٌما ٌلً :

: ٌجوز ان ٌكون التبلٌػ شفاهه او كتابة حٌث قد اوال ً 

طرٌق الهاتؾ او  ٌكون البالغ ٌؤدى شفاها ً اما عن

االخبار مباشرة وقد ٌكون كتابه عن طرٌق تقدٌم 

صحٌفة دعوى ، ومتى ما تأكدت السلطات بأن البالغ 

 كاذب فإن ذلك ٌعرض المبلػ للعقاب .

 

: ٌجوز ان ٌكون من المبلػ شخصٌا ً او ؼٌره ،  ثانٌا ً

حٌث ان البالغ ٌحصل سواء كان مكتوب بٌد المبلػ او 

علٌه باسم المبلػ ، حٌث ان التبلٌػ ٌقع  بٌد ؼٌره وموقعا ً

حتى اذا ام ٌحصل التبلٌػ من الجانً متى ماقام بتهٌأه 
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الظروؾ لذلك ، التً تدل على وقوع جرٌمة بقصد 

 اٌصالها الى الجهات المختصة ألتهام احد بها.

 

 

طرق تقدٌم البالغ إلى الجهات المختصة فً النظام 

  السعودي :

ان ٌكون المبلػ المجنً ٌستوي فٌه : ر الجمهو -1

 علٌه او احد الشهود او ؼٌره من افراد الجمهور

. 

وهم رجال الدورٌات األمنٌة  : الجهات الحكومٌة -2

او احد موظفً الدوائر الحكومٌة عند التعرٌؾ 

 . بنفسه وبالجهة التً ٌعمل فٌها

 

 المطلب الرابع

 موضوع البالغ 

ٌث ان تكون الواقعة تستوجب عقاب من وجهت إلٌه ح

ٌستوجب لقٌام الركن المادي ان تكون الواقعة تستوجب 

العقاب سواء كانت العقوبة جنائٌة او تأدٌبٌة لكن لو قدم 

شخص بالغ ضد شخص اخر انه تأخر فً تسدٌد 
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األجار وكان هذا البالغ كاذب فإننا النكون بصدد 

جرٌمة بالغ كاذب ألن عدم سداد االجار او التأخٌر فٌه 

 جنائٌة .الٌستوجب عقوبة 

وبالتالً ٌنتفً الركن المادي لهذه الجرٌمة ، اما لو كان 

البالغ بالسرقة فهنا ٌقوم الركن المادي ألن هذه الجرٌمة 

 تستوجب العقاب .

ان تكون الواقعة المبلػ عنها كاذبة ألن الكذب من اهم  

العناصر لقٌام هذه الجرٌمة اما اوكان البالغ صادق ، 

ت الواقعة صحٌحة فإن البالغ فال جرٌمة حٌث إذا كان

 عنها ٌكون مباح وقد ٌستوجب االمر البالغ .

وقد ذهب الفقه الفرنسً الى انه إذا كان االمر المبلػ 

عنه صحٌحا ً فال جرٌمة وال عقاب حتى او كان المبلػ 

جارسون _ مشار إلٌة فً لم بقصد ببالؼه سوى االنتقام ))

 موسوعة جندي عبد الملك ((.

 بعض محكة النقض المصرٌة :تطبٌقات # 

حكم بأن ثبوت كذب الواقعة المبلػ عنها ركن من اركان 

جرٌمة البالغ الكاذب بحٌث ٌجب للحكم باإلدانة ان 

المحمكة ان البالغ قد   رأتفمتى ما ٌثبت كذب البالغ 

ٌكون صحٌحا ً فإن حكمها بالبراءة ٌكون صحٌحا ً وال 



22 
 

ثبات فإن بالؼه ٌصح القول بأنه إذا عجز المبلػ عن اإل

 . ٌعتبر كاذبا ً 

 

 المطلب الخامس

   البالغ عناصر 

 

ى وهو تعبٌر ٌتضمن نقل معلومات ال : لبالغ: ا اوال 

السلطة العامة،وٌحصل هذا التبلٌػ بالصور التً تم 

 ذكرها كالكتابه وؼٌرها .

حٌث ٌتطلب قٌام الشخص اٌصال البالغ لسلطات 

بعلم السلطة المختصة المختصة حٌث انه إذا لم ٌتصل 

 فهنا ال نكون بصدد تبلٌػ .

حٌث : ثانٌا ً : ان ٌكون التبلٌػ صادر بإراده المبلػ 

ال بد ان ٌقوم الشخص بالتبلٌػ بإراده حره وسلٌمة وؼٌر 

معٌبة ، اما اذا كانت عن طرٌق اكراه او ضؽط فإن هذا 

 . ٌنفً عنصر االراده وبالتالً الجرٌمة وال عقاب

حٌث انه من اهم  :ٌكون البالغ كاذبا ثالثاً : ان

العناصر ان ٌكون البالغ الذي تم التقدم به كاذبا ً وان 

ٌسند للؽٌر واقعة لم ٌقم بإرتكابها او لم ٌكن لها اساس 
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من الصحة ، حٌث ال ٌعاقب الشخص عن بالغ قام به 

صحٌح فمتى  إال اذا تضمن وقائع كاذبة ، والعكس

 ٌمة وال عقاب .ماكان البالغ صحٌحا ًفال جر

ولكن البد من االشارة إلى انه ، ال ٌشترط عند العقاب 

ان تكون الواقعة التً تضمنها البالغ كاذبة كلها ، حٌث 

لو كانت الواقعة صحٌحة لكن المبلػ نسب إلى الواقعة 

امور لم تحدث او قام بزٌاده فً التفاصٌل او قام 

فً هذه بتضلٌل الحقائق فإن هذا ٌرتب علٌه عقوبة ألن 

 . الحاله ٌمكن اعتبار البالغ كاذبا ً كله

حٌث : رابعا ً : ان ٌكون البالغ ضد شخص معٌن

ٌنبؽً ان ٌوجه البالغ ضد شخص او اشخاص معٌنٌن 

كان االشخاص مجهولٌن فال جرٌمة ، بالذات اما اذا 

ألن االصل فً الجرٌمة هً تشوٌه سمعه الشخص 

فال عبرة لقٌام  المبلػ عنه فإن لم ٌكن هناك شخص معٌن

ذا تقدم شخص ببالغ ق انه إبالجرٌمة وٌتضح مما س

 ضد مجهول فال جرٌمة .

وبالتالً اذا كان المجنً علٌه راضٌا ً ولم ٌطالب بعقوبة 

من تقدم ضده ببالغ كاذب فإن هذا ال ٌنفً قٌام الجرٌمة 

حٌث ٌترتب علٌه حق عام وهو ازعاج السلطات حٌث 

 البد ان ٌنال عقابه .
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هذا المجال ٌدور تسأل حول تقدٌم بالغ ضد  وفً

 شخص مٌت هل تقوم به جرٌمة البالغ الكاذب .؟

فً هذه الحاله تنتفً جرٌمة البالغ الكاذب ألن الشخص 

الذي قدم ضده البالغ ؼٌر موجود وال ٌمكن االضرار 

 به .

 خامسا: البالغ عن امر مستوجب عقوبة فاعله :

عن فعل ٌستوجب البد ان ٌتم توجٌه بالغ ضد شخص 

عقوبة حٌث الٌكفً نسب جرٌمة بالوصؾ العام كأن 

كون ٌقول لشخص انه سرق او زور لكن البد ان ٌ

 ح لتحقٌق فٌها .الوصؾ مقترن بواقعة محددة تصل

   اما بالنسبة لعناصر البالغ التً تأخذ بها

 المملكة هً :

 تحدٌد لحظة تلقً البالغ . -1

وساعة خ اسم المبلػ ومهنته وعنوانه وتارٌ -2

البالغ وظروؾ تقدٌم البالغ وحالة المبلػ 

 وانفعاالته .

 ه وكل ماٌتعلق بشخصٌته .ٌإسم المجنً عل -3

 إسم المتهم وكل ماٌتعلق بشخصٌته . -4

بٌان نوع الحادث وزمان وتارٌخ ومكان  -5

 وسبب وقوعه .
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اإلصابات واألضرار الناتجة عن الحادث  -6

 وانواعها وخطورتها .

المستعملة فً حلة واالالت أنواع األس -7

 الحادث.

 اي معلومات اخرى تفٌد التحقٌق . -8

المرجع :المدخل لعلم التحقٌق الجنائً، وزارة الداخلة المدٌرٌة العامة ) 

 لكلٌة الملك فهد األمنٌة (.

 

 المبحث الثانً

 . الركن المعنوي لجرٌمة البالغ الكاذب

                    

 ) القصد الجنائً (

 :معناه 

به انصراؾ اراده الشخص لتحقٌق ؼرض حٌث ٌقصد 

ما ، حٌث انه الجرٌمة بدون قصد وانصراؾ النٌة 

 لتحقٌقها .

فالقصد الجنائً هو تعمد مخالفه القانون بواسطة فعل او 

 ترك .
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والبد من ان نفرق مابٌن القصد الجنائً والباعث حٌث 

 ان الباعث هو السبب الذي ٌدفع االنسان ، الى ارتكاب

ان الباعث لٌس له عالقه فً قٌام  جرٌمة ، حٌث

 المسئولة الجنائٌة .

ونقصد بالقصد الجنائً هنا : هو انصراؾ اراده مقدم 

 البالغ الحاق الضرر بمن وجه ضده البالغ .

حٌث قضت محكمه النقض المصرٌة بأنه ) من المقرر 

تحقٌق جرٌمة البالغ الكاذب توفر قانونا ً انه ٌشترط ل

لوقائع المبلػ عنها ، وان ٌكون كنٌن هما ثبوت كذب ار

الجانً عالما ً بكذبها ومنتوٌا ً السوء واالضرار 

 ()) الموسوعة الجنائٌة العربٌة (بالمجنً علٌه (.  

اما بالنسبة ماذهب الٌه القضاء السعودي ان عدم استطاعة 

اثبات دعواه ال ٌرتب علٌه قٌام جرٌمة البالغ  هالمجنً علٌ

 إمراة ار الهٌئة القضائٌة حٌث انالكاذب وذلك ٌظهر من قر

ابلؽت عن شخص قد اختلى مع نساء وبعد التوجه لمكان 

البالغ فوجد ان الرجل مع امه وبالتالً حكم علٌها تعزٌرا ً 

ولكن الهٌئة  رأت انه لٌس هناك وجها ً لتعزٌرها ، وبالتالً 

ٌستنتج من ذلك ان عدم القدرة على اثبات البالغ الٌعد 

 علٌها .جرٌمة ٌعاقب 

 سوؾ ٌتم استعراض هذه القضٌة فً فصل التطبٌقات .
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 المطلب االول 

 القصد الجنائً العام  

 

والقصد الجنائً العام فً هذه الجرٌمة ٌقوم على علم الجانً 

بأن الواقعة التً ٌسندها للمجنً علٌه ؼٌر صحٌحة 

وتستوجب العقاب الجنائً ، وان تنصرؾ ارادة على اإلبالغ 

 الجهة المختصة .لدى 

وال بد ان ٌكون العلم بعدم صحة الواقعة على ٌقٌن او ٌقوم 

بإختالق واقعة كاذبة والبد ان ٌعلم الجانً ان الواقعة 

تستوجب العقوبة لكن ال ٌشترط علمه بمقدرا العقوبة المحددة 

 نظاما ً التً قام بنسبها لشخص .

 

 المطلب الثانً

 القصد الجنائً الخاص

ٌة االضرار بالؽٌر الذي قدم ضده البالغ وٌذهب وهو توافر ن

الفقة الفرنسً الى توافر نٌة االضرار رؼم ان الشراح 

الفرنسٌٌن ٌرون ان مجرد العلم بكذب الوقائع المبلػ عنها 

 كاؾ لتحقق القصد الجنائً فال عبره بالبواعث .
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 المبحث الثالث

 الجهة التً ٌقدم إلٌها البالغ

 

 : واالٌدارٌون# الحكام القضائٌون 

البد ان ٌقدم البالغ الى احد الحكام القضائٌٌن او اإلدارٌٌن 

ً اما إذا ألن هذه الجهات هً التً تملك حق العقاب الجنائ

رى فال ٌقوم الركن المادي وبالتالً قدم البالغ إلى جهات اخ

 الجرٌمة .

 : الحكام القضائٌون #

رجال وٌدخل فٌه قضاة المحاكم وقضاة التحقٌق وسائر 

 الضبط .

 # الحكام االدراٌون :

وٌدخل فٌه كافة الروساء والحكام الذٌن لهم حق الرقابة على 

مرءوسٌهم الذٌن ٌوقعون علٌهم جزاءات ادراٌة كالوزراء 

 والمدٌرٌن .
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 وٌختص فً المملكة :

مراكز الشرطة ، والشرطة العسكرٌة بالنسبة عن البالؼات 

جمٌع العالمٌن فً القطاعات القدمة ضد افراد األمن العام و

 العسكرٌة ، البحث الجنائً ، وهئٌة التحقٌق واالدعاء العام.

 

# هل ٌشترط ان تكون الجهه المقدم إلٌها البالغ 

 : مختصة

ذهبت محمكة النقض المصرٌة فً حكم قدٌم إلى ان وجود 

الجرٌمة ال ٌتوقؾ على كون السطلة المقدم إلٌها البالغ 

وإنما ٌقتضً فقط ان السلطة التً  مختصة او ؼٌر مختصة

 ٌقدم إلٌها البالغ تكون سلطة قضائٌة او ادارٌة .
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الفصل الثالث : اثبات 

جرٌمة البالغ الكاذب 

 : والحكم فٌها وعقوبتها
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 المبحث االول

 اثبات جرٌمة البالغ الكاذب  

عند القٌام  ببالغ ضد احد االشخاص فال بد ان ٌقوم احد 

بإثبات ذلك البالغ ، ونرٌد ان نعرؾ من المسئول عن 

اثبات هذا البالغ هل هو مقدم البالغ ام السلطة 

 ة ، واذا تم العجز عن اثبات البالغ فما العمل .صالمخت

 سألة كالتالً .مسوؾ ٌتم استعراض هذه ال

 المطلب االول

 االثباتعلى من ٌقع عبء 

 

عمدٌة اي تنصرؾ قلنا ان جرٌمة البالغ الكاذب جرٌمة 

ارداة الجانً الى تحقٌقها وبالتالً ٌجب علٌة إثبات كافة 

 الوقائع التً قدمها فً بالؼه .

ولقد نص النظام على انه ) المبلػ ٌكون مستحق العقاب 

 ولو لم تقم دعوى بما اخبر به (.

 حٌث انه ال ٌتطلب صدور حكم بشأن الوقائع .

اجراءات والمقصود بالدعوى فً نص القانون هً 

 التحقٌق وكذلك رفع الدعوى امام القضاء .
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ومن هنا ٌكون اثبات وقائع الجرٌمة التً تم اإلخبار بها 

على عاتق المبلػ ، وإال كان بالؼه كاذبا ً وٌستحق علٌه 

 العقاب .

ولكن لٌس هذا الكالم على اإلطالق حٌث سنعالج حالة ماإذا 

 عجرز المبؽل عن اثبات بالؼه .

 

 انًالثالمطلب 

 عجز المبلػ عن اإلثبات 

 

كون دلٌال ً على اذا عجز المبلػ عن اثبات بالؼه الٌ

من قانون  314لما نصت علٌه المادة الكذب ، وفقا ً 

العقوبات ) على انه ال ٌحكم بعقوبة ما على من ٌخبر 

بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائٌٌن او 

وتحقٌق بوة فاعله ، قاالدارٌٌن بأمر مستوجب لع

البالؼات والبحث عن صحتها وكذبها من شأن السلطة 

 لٌها إجراء التحقٌقات الجنائٌة (.الموكول إ

وبالتالً ٌفهم من هنا ان المبلػ لٌس هو الوحٌد المطالب 

باالثبات حٌث  ان الجهات المختصة تقوم بالسعً وراء 

 البالغ والتحقٌق فٌه لتأكد من صحة الواقعة وإثباتها .
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دور المبلػ ٌظهر اٌضا ً فً قٌام السطلة حٌث ان 

المختصة بالتحقٌق معه حول البالغ والوقائع التً 

 تضمنها .

وعند عجز اثباته للوقائع تقوم السلطة بإجراء التحقٌق 

والتحري فإذا  نتج عن ذلك ثبوت الوقائع عد بالؼه صحٌحا ً 

وإن ثبت عكس ذلك فإن بالؼه ٌعتبر كاذبا ً لكن ال ترفع 

البالغ إال بقرار او حكم قضائً بناء على تحقٌق فً دعوى 

ذلك والعلة فً ذلك حسب مانرى ان المبلػ قد ٌكون بالؼه 

صحٌحا ً ولكن عجز عن اثباته ، ونقوم بإدانته لٌس على 

اساس عجزه عن اثبات بالؼه وإنما على اساس عدم توصل 

 السلطة المختصة الى اثبات الوقائع التً تقدم بها .

ك فً المملكة سارت على هذا النحو حٌث انها ال وكذل # 

تقوم بعقاب من عجز عن اثبات بالؼه ، كما سوؾ نرى عند 

 استعراض الحكم القضائً .

 

 المبحث الثانً

 الحكم فً جرٌمة البالغ الكاذب

عند عرض قضٌة بالغ كاذب على المحكمة فإن الحكم 

كون الصادر إما ان ٌكون حكم براءة او إدانة والبد ان ٌ

 الحكم مبنً على اسباب مقنعة 
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 لالمطلب االو

 الحكم باالدانة  

 

تقضً الجهة المختصة بالحكم باإلدانة على المبلػ إذا 

هذه الجرٌمة كاملة واركانها حٌث البد  رتوافرت عناص

ان تقوم الجهة المختصة بتبٌٌن كٌؾ وقع التبلٌػ ، ومن 

عنه لػ ن  االمر المبالشخص الذي وجه ضده ، وبٌا

لمعرفه ما اذا كان ٌستوجب عقوبة  قانونٌة ، وكذلك 

ذكر الجهة التً تم التبٌلػ إلٌها ، واثابت ركن الكذب 

حٌث البد ان ٌشتمل حكم اإلدانة على النٌة ، قصد سوءو

 . تلك الوقائع وتقضً به فً ادانة المتهم

 الثانًالمطلب 

 الحكم بالبراءة

 

المعرفة التامة  لما كانت جرٌمة البالغ الكاذب تتطلب

والٌقٌن الجازم بكذب البالغ المقدم وانه ٌتضمن عقوبة 

تضر بالؽٌر ، فإنه على هذا االساس ٌكون الشخص 

اء برٌئ من هذه الجرٌمة عند عدم علمه بكذبها او انتف

علم المتهم او اي  احد اركانها ، واي شك ٌدور حول
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على اساس قاعده شبة فإن ذلك ٌفسر لصالح المتهم ،

شك ٌفسر لمصحة المتهم حٌث ان الشك ٌعتبر من ال

 قرٌنة البراءة .

ومن هنا نقول عند انتفاء احد اركان الجرٌمة وبعد 

التحقٌق فٌها ٌمكن للجهة المختصة ان تحكم ببراءة 

 .المبلػ 

 # تطبٌقات محكمة النقض :

حكم بأنه إذا كانت محكمة الموضوع بعد ان استعرضت 

لكاذب قد انتهت إلى االقتناع الواقعة فً دعوى البالغ ا

بكذب البالغ ولكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم 

ن الظروؾ المحٌطة بالواقعة تكفً ٌعوزه الدلٌل أل

ثارة الشبهة فً التصرؾ الواقع من المبلػ ضده إل

فبرأت المتهم ومع ذلك قضت للمبلػ ضده بالتعوٌض لما 

لى أصابه فً سمعته من ضرر بسبب اقدام المبلػ ع

التبلٌػ فً حقه دون ان ٌتحرى الحقٌقة فالطعن فً هذا 

الحكم برؼم أنه لم ٌبٌن وجه الخطأ المستوجب للتعوٌض 

 ؼٌر صحٌح .
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 المبحث الثالث

 عقوبة جرٌمة البالغ الكاذب

بإعتبار البالغ الكاذب جرٌمة فال بد من تحدٌد عقوبة 

 لها ، لكً ٌتم ردع االشخاص عند تقدٌم بالؼات كاذبة 

وسوؾ نتعرؾ على عقوبة البالغ الكاذب حسب 

 مانصت علٌة القوانٌن .

 

 المطلب االول

 القذؾعقوبة البالغ الكاذب هً نفسها عقوبة 

 

من نظام العقوبات ) الذي ٌخبر  315جاء فً الماده 

بأمر كاذب مع سوء القصد فٌستحق العقوبة ولو لم 

ى ٌحصل منه اشاعة ؼٌر االخبار المذكور ولم تقم دعو

 بما أخبر به (.

اي ان الذي ٌخبر بأمر كاذب فإنه ٌتعرض للعقوبة التً 

 التً تتضمن عقوبة القذؾ . 313نصت علٌها الماده 
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ومن هنا نعرؾ انا القانون المصري ٌاخذ فً عقوبة 

البالغ الكاذب بنفس عقوبة القذؾ المتمثلة فً ) الحبس 

 والؽرامة (.

 

 اما بالنسبة فً القضاء السعودي :

ٌطبق النظام السعودي الجلد على جرٌمة البالغ الكاذب 

حٌث ان قذؾ  والحبس تعزٌرا ً  قٌاسا على حد القذؾ

المحصنات ورد فً القران واقر هللا سحبانه تعال عقوبة 

 الجلد للقاذؾ 

ْرُمون   الَِّذٌن   و  : )  تعالى قال اتِ  ٌ  ن  أُْتوا ل مْ  ُثمَّ  اْلُمْحص   ٌ 

ةِ  ع  اء   ِبأ ْرب  د  اِنٌن   ف اْجلُِدوُهمْ  ُشه  م  ةً  ث  ْلد  لُوا ال و   ج  ْقب   ل ُهمْ  ت 

ةً  اد  ه  ًدا ش   ( اْلف اِسقُون   ُهمُ  أُول ِئك   و   أ ب 

حٌث ذهب قضاة المحاكم على تطبٌق حد القذؾ 

تعزٌرا ً لمن تقدم فً بالغ كاذب ، وسوؾ ٌتم 

 بعضا ً من االحكام بهذا الشأن . استعراض

 المطلب الثانً

 المعنوي للعقوبةالتعدد 

لما كانت جرٌمة البالغ الكاذب تضمنت جرٌمتٌن وهً 

البالغ الكاذب والقذؾ فهنا نكون بصدد جرٌمتٌن فمن 
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القانون المصري الذي ٌرى باألخذ بالعقوبة  نظر وجهت

، فهنا نجد تساوي بٌن العقوبتٌن فلذلك الٌرى االشد 

اما صري الحاجة فً الطعن فً العقوبة ،المشرع الم

عن  النسبة للقضاء السعودي فلم ٌتطرق فً الحدٌثب

 التعدد المعنوي.
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الفصل الرابع : احكام 

 قضائٌة 
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 موضوع الحكم اشؽال السلطات بتقدٌم بالغ كاذب

 99/2رقم الصك 

 25/3/1327التارٌخ 

 .تعزٌر تصنٌؾ الحكم :

الحكم بتعزٌر المدعى علٌه بالسجن  ملخص الحكم :

استنادا ً لثبوت ادانته بإشؽال السلطات االمنٌه ببالغ والجلد 

 كاذب بؽرض الحصول على مكافأه مالٌة .

 الحمد هلل وحده وبعد :

فلدي انا علً بن محمد مشهور القاضً بالمحكمة 

الجزئٌة بجازان حالٌا ً وبناء ً على االوراق الوارده من 

 14/3/1427م فً /23/1481شرطة جازان برقم 

حضر  24/3/27فً  2143ٌد المحكمة برقم المقٌدة بق

على الحاضر معه بالمجلس  المدعً العام.... وادعى

الشرعً مطلق السراح ..... سعودي الجنسٌة بالسجل 

 المدنً رقم ... قائال فً دعواه :

تقدم المدعى علٌه الى شعبة  19/2/1426بتارٌخ 

التحرٌات والحث الجنائً بجازان بإخبارٌه مفادها انه 

تقابل مع شخص اسمى نفسه ... واخبره بأنه ٌرٌد 

التفجٌر فً منشأت امنٌه مهمه بالمنطقه واستدل على 
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صحه المعلومات وعلى وصؾ الدعً ... بكل من .... 

لٌا اد ن.....فرزت لهما اوراق مستقله و واللذٌو 

... فتم احالته مع من بمعلومات عما سٌقوم به المدعو

شهد معه للمباحث العامه للتحقٌق معهم فأقروا لدٌهم بأن 

ماذكروه إنما هو من نسج الخٌال ولٌس له اساس  جمٌع

من الصحه وان هدفهم من ذلك المكافأة المادٌه وبإجراء 

 عملٌة الراقبه والتحري للموقع الذي سوؾ تهرب الٌه

المتفجرات حسب ماجاء فً بالغ المخبر لم ٌالحظ اي 

شً وبأستجواب الدعى علٌه اعترؾ بأنه قد تقدم ببالغ 

لشبعة التحرٌات والبحث الجنائً عن قٌام شخص ٌدعى 

..... بأعمال مخله باالمن واستعان على صحه ذلك بكل 

من .... و .... وان كل ماذكره ال اساس له من الصحه 

صول على المكافأه المادٌه ك هو الحوان ؼرضه من ذل

ر التحقٌق معه عن توجٌه اإلتهام إلٌه باالتفاق وقد اسف

مع ؼٌره على التخطٌط لتقدٌم بالغ امنً كاذب مستؽال ً 

بذلك الظروؾ الراهنة التً تمر بها بالدنا حماها هللا 

وإزعاج السلطات المختصه وذلك لألدلة المرفقه بأوراق 

 القضٌه .

ثبات مااسند إلٌه والحكم علٌه بعقوبه تعزٌرٌه لذا اطلب إ

تردعه وتزجر ؼٌره ، وبسؤال الدعى علٌه اجاب قائال 

: 
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اصادق على ماجاء بدعوى المدعً العام وكان هدفً 

من ذلك الحصول على مكافأه مادٌة نظرا ً لظروفً 

المادٌة والصحٌة وإننً نادم اشد الندم على مابدر منً 

 بهذا أجاب .

ء   على سماع الدعوى واإلجابه فقد ثبت لدي وعلٌه بنا

شرعا ً ادانة المدعى علٌه ... بإشؽاله للسلطات االمنٌة 

بتقدٌمه بال ؼا ً كاذبا ً الى الجهات االمنٌة ٌفٌد عن قٌام 

نٌة وحكومٌة هامه اشخاص بمحاولة تفجٌر منشأت ام

فً المنطقه بؽرض الحصول على المكافأه المالٌة وفعله 

التؽزٌر علٌه لذا حكمت علٌه بالتؽزٌر هذا ٌستحق 

خمسه اشهر اعتبار من تارٌخ دخوله السجن وجلده مائه 

وخمسٌن سوطا ً علنا ً على ثالث فتراتبٌن الفتره والتً 

تلٌها خمسة عشر ٌوما ً وٌؤخذ علٌه التعهد الالزم بعدم 

العوده لمثل مابدر منه بهذا حكمت وبه حرر فً 

 نبٌنا محمد .وصلى هللا على  24/3/1427
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موضوع القرار : دراسة الحكم الصادر بتعزٌر 

 امرأة لقاء إخبارتٌها الكاذبه .

 (169)رقم القرار: 

 هـ 5/6/1392التارٌخ :

 تعزٌر –: جزائً تصنٌؾ القرار 

 ملخص القرار :

أن الحكم الذي قرره فضلٌة ناظر القضٌة بحق المرأة 

ألن القرائن المخبرة لقاء إخبارٌتها فً ؼٌر محله ، 

تحؾ بصحة إخبارٌتها ولم ٌظهر للهئة القضائٌة العلٌا 

 وجه لتعزٌرها استنادا ً لما اء فً القرار .

كما الحظت الهٌئة أن فضٌلة القاضً حكم ببراءة 

المتهمٌن مما نسب إلٌهم ، فً حٌن أن القرائن توجه 

 الشبهة نحوهم بالتواء السلوك .

 ٌعد كذبا ً .تقرٌر أن العجز عن اإلثبات ال 

تقرٌر لت نظر القاضً فً حالة وجود تناقض فً 

حكمه وعدم اطراده ، حٌث عزر الشاهدٌن بسكوتهم 

عن المنكر وحضور األول دار الفسق ، وتبرءته 

 المتهمٌن بالرؼم من وصفه لدراهم بدرا الفسق .
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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من النبً 

 بعده .. وبعد :

ة القضائٌة على المعاملة المتعلقة بالمرأة ... اطلعت الهٌئ

 512الواردة إلٌنا وفق خطاب معالً وزٌر العدل رقم 

هـ عطفا ً على خطاب جاللة الملك 4/6/92وتارٌخ 

هـ  1/4/92فً  5884رئٌس مجلس الوزراء رقم 

المتضمن أنه قد لفت نظر جاللته حفظه هللا أن الحكم 

الكاذبة التً ٌبدو من  بحق المرأة شدٌد لقاء إخبارٌتها

األوراق أنه لم ٌتعرض المتهمون من جرائها ألي 

 عقوبة وإنما فقط دوهم منزلهم .

ورأى جاللته إبراء ً للذمة مطالعة األوراق المتعلٌة 

بالقضٌة والحكم الصادر فٌها واتخاذ ماٌلزم نحو 

ماٌتناسب والجرم الذي افترفته المرأة المذكورة 

 منها ماٌلً :.وبدراءة القضٌة ظهر 

أخبرت المرأة .... المذكورة هٌئة األمر بالمعروؾ -1

 بالطائؾ بوجود رجال ونساء مختلٌن بدار المرأة ...

فً تمام الساعة الثالثة والنصؾ ؼروبً دوهمت -2

الدار من قبل المسؤولٌن فلم ٌوجد بها سوى شاب ٌدعى 

 .. ووالدته المسماة ...
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صدقها فً إخبارٌتها حقق مع المخبرة ... فأفادت -3

وأن السبب الذي حلمها إلى اإلخبار هو ألنهم سبق أن 

أخبروا عنها بمثل هذه اإلخبارٌة ، وقد صدق إقرارها 

ص  من قاضً المستعجلة ، كما أفادت فً تحقٌق اخر

من دفتر التحقٌق رقم واحد أن إخبارٌتها كانت  27

الساعة الثانٌة عشرة ، والمداهمة حصلت الساعة 

 بعة مما مكنهم من الهرب .الرا

أفادت اٌضا ً بأن ..و..و..و... مهنتهم الجرارة وأن -4

 المرأة ... معها ولدان حملت بهما سفاحا ً .

حقق مع المدعى علٌهم فأنكروا التمة فأحضرت -5

المرأة أربعة شهود رصدت شههاداتهم بدفتر التحقٌق 

وقد شهد اثنان منهم  48حتى ص  44رقم واحد من ص

ما شاهدا المرأة .... تصبح وتقول شوفوا ٌامسلمٌن بأنه

هذا البٌت فٌه رجال ونساء فقفلت علٌهم الباب وشاهدا 

داخل الدار ثالث نساء ورجال وشهد االخران بأن عمل 

... الجرارة على النساء . وصرح أحدهم باسمه والثانً 

 أشار إلٌه عند الشهادة .

وشهودها تقدم المدعً العام بدعوى ضد المخبرة -6

والمتهمٌن فقرر فضٌلة القاضً بموجب قراره رقم 

هـ براءة ... و ... و .... من كل 3/12/91فً  772

مانسب إلٌهم وقرر سجن الشاهد ... تشعة اشهر وجلده 
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كل شهر تسعا ً وثالثٌن جلدة لحضوره دار الفسق 

وسكوته .وبسجن الشاهد الثانً .. ستة اشهر وجلده كل 

ن جلدة لسكوته على منكر ، وسجن شهر تسعا ً وثالثٌ

... المخبرة تسعة أشهر وجلدها كل شهر ثالثٌن جلدة . 

هـ إطالق سراح .. 1/1/92فً  3كما قرر بقراره رقم 

و .. اللذٌن اتهمتها المرأة بأنهما كانا من ضمن المختلٌن 

 تلك اللٌلة بالنساء .

 ومن دراسة كل ذلك ظهر للهئة القضائٌة العلٌا ماٌلً :

ذي قرره فضٌلة القاضً بحق المخبرة فً كم الالح أن

ؼٌر محله ، ألن القرائن تحؾ بصحة إخبارٌتها وقد 

أدت إخبارٌتها شهادة شاهدٌن ولم تعترؾ بالكذب فً 

إخبارٌتها ، بل أكدت صحتها ، وبررت أن عدم وجود 

خالؾ الرجل وأمه بالدرا حٌن المداهم لتأخر المداهمة 

أنه من المستبعد أن تعمد  ماحتً الساعة الرابعة ، ك

المخبرة إلى إؼالق الدار على من فٌها وتزعم وجود 

رجال ونساء مجتمعٌن على مفسدة وتذهب لإلبالغ عنهم 

وهً كاذبة ، مع علمها بنتائج الكذب ، مع أن زوج 

..و..المسمى ... وهو أحد المتهمٌن أفاد ضمن جوابه 

احدة أن لدى الشرطة بأن أخاه .. أخبره بالساعة الو

الباب مقفول وأن الذي قفله جارتهم حسبما ذكره ب ص 

 )) مما ٌقوي قول المرأة بهربهم ((. 39
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كما ظهر للهئة أن القاضً عزر المخبرة لعجزها عن 

 اإلثبات والعجز عن اإلثبات ال ٌعد كذبا ً .

كما الحظت الهٌئة أن فضٌلة القاضً حكم ببراءة 

ن القرائان توجه المتهمٌن مما نسب إلٌهم فً حٌن أ

 الشبهة نحوهم بالتواء السلوك .

كما أن من المللفت للنظر تعزٌره للشاهدٌن معلال ً ذلك 

بسكوتهم على منكر وحضور االول دار الفسق فً حٌن 

ان فضلٌة القاضً قرر براءة المتهمٌن من هذه التهمة 

 بالرؼم من من وصفه لدارهم بأنها دار فسق .

ضائٌة العلٌا وجه لتعزٌر المرأة لذا لم ٌظهر للهٌئة الق

... لقاء هذه اإلخبارٌة لما أسلفنا . وهللا الموفق ، وصلى 

 هللا على نبٌنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

  

 الهٌئة القضائٌة العلٌا       

 

 عضو                عضو                       عضو                  عضو    

 ؼنٌم المبارك      عبدهللا بن عقٌل          صالح اللحٌدان        عبد المجٌد حسن 

 

 

 رئٌس الهٌئة            

 محمد بن جبٌر            
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 الخاتمة 

وبعد استعراض احكام جرٌمة البالغ الكاذب فقط اتضح ان 

جرٌمة البالغ الكاذب ال تقوم إال بقٌام اركانها ومن اهمها 

مادي المتمثل فً اإلبالغ حٌث اذا لم ٌكن هناك ابالغ الركن ال

 فال جرٌمة .

ولقد عرفنا رأي االنظمة بشأن هذه الجرٌمة وان بعضهم 

 ٌدخلها تحت القذؾ.

ومن اجل خطورة هذه الجرٌمة وما قد تسببه بأضرار 

اجتماعٌة ضد االفراد وكذلك ماقدت تسببه من اشؽال وقت 

عقوبة تعزٌرة تتمثل فً  السلطات ، فقد قرر لها القانون

 الحبس والجلد .

ومن هنا قد تعرفنا على جرٌمة البالغ الكاذب وشروط قٌامها 

 وعقوبتها .

 

 والحمد هلل وصلى هللا على نبٌنا محمد .

 

 

 

 

 وهللا الموفق .                                              
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 :المراجع 

 . الكتب : 

 حسن: عوض علً

  الكاذب ، دار الكتب القانونٌة بمصر جرٌمة البالغ

2115 . 

 علً  عوض حسن:

 ، محمود دارجرٌمة البالغ الكاذب والتعوٌض عنها 

 .1995 للنشر

 حسنً مصطفى :

 منشاه،والفقه القضاء ضوء فى الكاذب البالغ جرٌمه 

 .المعارؾ

 : حسٌن عبد السالم جابر

 دار،الكاذب البالغ جرٌمه اثبات فً المتهم براءه اثر 

 . 1998 القانون نهضه

 عبد الحكم فوده :

 الكاذب البالغ القذؾ، السب،:  العلنٌة االهانة جرائم  ،

 . 1998 الجامعٌه المطبوعات دار
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 عدلً خلٌل :

 العربٌه النهضه ،  دار عنه والتعوٌض الكاذب البالغ 

1993  

ابراهٌم /داود الصبحً ، النقٌب /الرائد 

 :الحٌدر

  البحث والتحري والتسجٌل الجنائً ، المملكة العربٌة

السعودٌة ،وزارة الداخلٌة، المدٌرٌة العامة لكلٌة الملك 

 . 1419، الطبعة التاسعة فهد األمنٌة 

محمد البكري و علً العجرفً وحامد  /المقدم 

 داود الصبحً :/العامري  ، الرائد 

  ، ًالسعودٌة العربٌة المملكةالمدخل لعلم التحقٌق الجنائ 

 األمنٌة فهد الملك لكلٌة العامة المدٌرٌة الداخلٌة، ،وزارة

 . 1419 التاسعة الطبعة ،

 

# مدونة االحكام القضائٌة الصادرة من وزارة 

 العدل االصدار االول ، الثانً ، الثالث .
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 المراجع اإللكترونٌة :

 : ًمنتدى القانون العمان 
 قانونٌة الكاذب دراسة والبالغ..  الدعوى بحفظ األمر)

 ،  (مقارنة

http://www.omanlegal.net/vb/showth

read.php?t=4750   

 القوانٌن : 

 . نظام االجراءات الجزائٌة 

 

 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4750
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