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 انفظم انزاَٙ

 انالحُٛٛت ثانخششٚؼاانزأس اإلباحٙ فٙ  يؼانضت

تأثرت النظـ الالتينيػ  اللررةػ  التيػري ي  العا ػ   وػج ةعااهػ  ظػلأرة الثػأر  :وتقسٌم تمهٌد
اإلالرج وػج الػنظـ اجناأعرةريةيػ ا عا ػتأهةت ةنهػل الاةػرة الاعأريػ  لتاػريـ الثػأر اإلاػلرجا 

رػػػعؿ اةيػػػر هنل ػػػر أػػػذم الاريةػػػ  الة ػػػتردث    -عال ويةػػػل اينهػػػل–علةنهػػػل لػػػـ تتاػػػؽ ة هػػػل 
 ع عؼ نق ِّـ أذا الا ؿ إلى الةالرث الثالث  اآلتي :

 ارية  الثأر اإلالرج وج قلنعف ال قعالت الارن ج ؛ المبحث األول: -
 ةعقؼ الةيرع الة ري ةف ظلأرة الثأر اإلالرج  المبحث الثانً: -
 ارية  الثأر اإلالرج وج التيري لت الالتيني  اجخرى  المبحث الثالث: -
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 ذ األٔلانًبح

 صشًٚت انزأس اإلباحٙ فٙ لإٌَ انؼمٕباث انفشَغٙ

ي ػػد التيػػرير الارن ػػج راػػرز التيػػري لت الالتينيػػ  التػػج ارةػػت الثػػأر اإلاػػلرج   ػػن   تمهٌددد:
(  عتاػدع رأةيػػ  ترأيػؿ النةػػعذج الارن ػج لاريةػػ  الثػأر اإلاػػلرجا ايػةؿ خػػلصا وػػج ٕٙٔٓ

رةػػلـ الرةليػػ  الانلليػػ  لررةػػ  الريػػلة رنػػع هػػلله أػػذم الاريةػػ  ةػػف خػػالؿ تطػػعير عا ػػتةةلؿ ر
(ا عأػػػج اجرةػػػلـ التػػػج تػػػأثر اهػػػل الةيػػػرع الة ػػػري هنػػػد ٜٓٚٔالخل ػػػ   الة ػػػتردث   ػػػن  

(  غيػػر رف اجخيػػر لػػـ ٕٜٚٔا ػػترداثع اػػرالـ االهتػػداح هأػػى ررةػػ  الريػػلة الخل ػػ    ػػن  
ررةػػػ  اة ػػػليرة الػػػنهه الارن ػػػج الرػػػديث وػػػج ت زيػػػز الرةليػػػ  الانلليػػػ  ل -رتػػػى اآلف -ي نػػػى

الريلة الخل   وج ةعااه  ةل رورزتع التطعرات التةنعلعاي  ةػف ظػعاأر إاراةيػ  ة ػتردث ا 
 عةف اينهل ظلأرة الثأر اإلالرج  ع عؼ نق ِّـ أذا الةارث إلى الةطللب اآلتي :  

 اجرةلـ اج ل ي  لةةلور  الثأر اإلالرج  المطلب األول: -
 الرج الارالـ الةأرق  اللثأر اإل المطلب الثانً: -
 الارالـ الةيلاه  ع ييز ايف ارية  الثأر اإلالرج التة المطلب الثالث: -
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 انًطهب األٔل

 انزأس اإلباحٙ نًكافحتاألحكاو األعاعٛت 

يعليػػػػػػع  ٚٔوػػػػػػج  643-70ر ػػػػػػدر الةيػػػػػػرع الارن ػػػػػػج القػػػػػػلنعف رقػػػػػػـ  تمهٌددددددد وتقسددددددٌم:
عالػذي رضػلؼ اةعااػع  –" وج يأف" ت زيز ضػةلف الرقػعؽ الارديػ  لأةػعاطنيف -(ٔـ ٜٓٚٔ

 الريػػػلة الخل ػػػ " انتهػػػلؾ" ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلتا ترػػػت هنػػػعاف ٕٖٚإلػػػى  ٖٛٙالةػػػعاد ةػػػف 
Atteinte à la vie privée  ٕ االهتػػداح هأػػى ررةػػ   ػعر تاػػريـ  وػػج إطػػلر(ا عذلػؾ

ويػػػػللهلا عنيػػػػر  الريػػػػلة الخل ػػػػ  للوػػػػراد اللتن ػػػػتا ت ػػػػايؿ اجرلديػػػػثا التقػػػػلط ال ػػػػعر عا 
ع ػػيأ  ةلنػػتا ةتػػى ةػػلف ذلػػؾ اػػدعف ةعاوقػػ  الةانػػج هأيػػع  عاػػدخعؿ قػػلنعف الةعنتػػلجا اػػأي 

ـا تػػػػـ ٜٜٗٔال قعاػػػػلت الارن ػػػػج الاديػػػػد ريػػػػز التنايػػػػذ ااتػػػػداًح ةػػػػف رعؿ ةػػػػلرس ةػػػػف  ػػػػن  
لرةليػػػػ  ررةػػػػ  الريػػػػلة الخل ػػػػ  ةػػػػف  ػػػػعر  -ااقراتهػػػػل الت ػػػػر - ٕٕٙتخ ػػػػيص الةػػػػلدة 
 ارةليػ  الرػؽ وػج ال ػعرة خػلصا ا ايػةؿالةيرع الارن ج ُهِنجَ عقد  ( ٖاالهتداح الةختأا  

droit à l’image  اتةػػريسا عذلػػؾ (ٗ ا ةأرػػد الةظػػلأر الةهةػػ  لررةػػ  الريػػلة الخل ػػ 
لتاػػػػريـ  ٕ/ٕٕٙ؛ عالةػػػػلدة الر ػػػػعؿ غيػػػػر الةيػػػػرعع هأػػػػى ال ػػػػعر لتاػػػػريـ ٔ/ٕٕٙ الةػػػػلدة

    (٘ اال تغالؿ غير الةيرعع لهذم ال عر

                                                 

(
1
) Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits 

individuels des citoyens : JORF du 19 juillet 1970, p. 6751; D. 1970, p. 199. 

(
2
) Voir, Pradel (J.), « Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 sur la 

protection de la vie privée », D. 1971, p. 111; Roger (N.), La protection de la vie 

privée en droit positif français, In: Revue internationale de droit compare, Vol. 

23, N°4, Octobre-décembre 1971, pp. 737-764; Lindon (R.), « Les dispositions 

de la loi du 17 juillet 1970 relatives à la protection de la vie privée», JCP G. 

1970, I, 2357, p. 49. 
3
ذ انبالٙ انظغٛش، انحك فٙ انظٕسة ٔاإلرباث انضُاائٙ، يضهات كهٛات انماإٌَ انكٕٚخٛات ُُٚظش، د. صًٛم ػب( (

 .522و، ص 5105َٕٕٚٛ  –انغُت انزانزت  –( 01انؼانًٛت، انؼذد )

(
4
) Dupeux (J.-Y.), «Les règles de protection pénale de l image des personnes», 

in: L‟image menacée ?, Actes du Forum Légipresse du 4 octobre 2001,Victoires 

éd., 2002, p. 59. 

(
5
) CA Versailles, 4 juillet 2013, n

o
 12/00191; JurisData n

o
 2013-013920; AJ 

Pénal 2013, p. 615, obs. S. LAVRIC. 
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 ان ػػي  خل ػػ  ڤيػػديعلطر نيػػر  ػػعر رع ةقػػيتةثػػؿ وػػج  الثػػأر اإلاػػلرج علةػػل ةػػلف
وػػج الخ ع ػػي   رػػؽ الاػػرديػػةؿ اهتػػداًح هأػػى اجةػػر الػػذي يُ  ادعف ةعاوقػػ  اليػػخص الة نػػج

الريػلة الخل ػ ا  ُرْرةػ الرؽ الذي يتارع هف الةاهـع اجع ر لأرػؽ وػج ذلؾ الان ي ا عأع 
وػػج اػػللرؽ  تاً ػػل لػػذلؾا ةةػػل رنػػع يػػرتاط ةػػف أػػذم الريػػلة ُرْرةػػ اجةثػػر ةثػػؿ الاػػزح اػػؿ إنػػع يُ 
اػػػػأغراض  ع  ورن ػػػػج ٕ/ٕٕٙا ٔ/ٕٕٙوةػػػػلف ةػػػػف الةت ػػػػعر رف تاػػػػج الةلدتػػػػلف ؛ ال ػػػػعرة

 لةرةةػ  الػنقض الارن ػي  قػد ةيػات الغرو  الانلليػ ةةلور  ظلأرة الثأر اإلالرج  غير رف 
ةػػػلرس  ٙٔارةةهػػػل ال ػػػلدر وػػػج عذلػػػؾ هػػػف عاػػػع الق ػػػعر وػػػج أػػػلتيف الةػػػلدتيفا  ااػػػالح
ةاليتهةل لة للاػ  أػذم الظػلأرةا عذلػؾ وػج إطػلر  عالذي رهأنت ةف خاللع هدـ (اٙـ ٕٙٔٓ

ذلػػؾ رف "هػػدـ الرضػػلح" ي ػػد هن ػػًرا التػػزاـ الةرةةػػ  اللتا ػػير الضػػيؽ لأن ػػعص الانلليػػ   
 »خل ػ   نيػر  ػعرااعأرًيل وج ارية  التقلط ال عرةا وج ريف رف الثأر اإلالرج يت أؽ 

اليػػػخص  اةعاوقػػػ  –وػػػج الغللػػػب – هأيهػػػل ر ػػػؿرع  الاػػػلنج التقطهػػػل «ذات طاي ػػػ  ان ػػػي 
عا ػػػػتالا  لػػػػذلؾا ر ػػػػدر الةيػػػػرع   (ٚ دعف ةعاوقػػػػ  اجخيػػػػريقػػػػـع انيػػػػرأل  جا علةنػػػػعالة نػػػػ

رةتػػػػػػػػعار  ٚوػػػػػػػػج ا  République-numériqueقػػػػػػػػلنعف الاةهعريػػػػػػػػ  الرقةيػػػػػػػػ  الارن ػػػػػػػػج 
ةػف قػلنعف ال قعاػلت وػج يػأف  ٔ-ٕ-ٕٕٙالةلدة اةعااع نص  ا تردث(ا عالذي ٛ ٕٙٔٓ

 ارية  الثأر اإلالرج 
الةن ػػعص هأيهػػل وػػج  –ةعضػػعع الارػػث  –الاريةػػ  الة ػػتردث   ظر إلػػى رفعاػػللن

؛ ٔ-ٕٕٙ الةػلدتيفت ػت ير ررةلةهػل اج ل ػي  ةػف  ةف قلنعف ال قعاػلت ٔ-ٕ-ٕٕٙالةلدة 
عتهدؼ وقط إلى ا تةةلؿ ةػل اهتعرأةػل ةػف  االُةيلر إليهةل آنًالةف ناس القلنعفا  ٕ-ٕٕٙ

                                                 

(
6
) Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, Bull. Crim. 2016, n° 86; Bull. 

d'information 2016 n° 846, n° 1059; FS-P+B+I : JurisData n° 2016-004598; Dr. 

pén. n° 5, mai 2016, comm. 73, JCP éd. G, n° 23, 6 juin 2016, p. 658, note Saint-

Pau (J.-C.); RSC 2016 , p. 96, obs. Francillon (J.); D. 2016, p. 935, note Serinet 

(A.); AJ Pénal 2016, p. 266, note THIERRY (J.-B.). 

(
7
) Olech (V.), « Sexualité, Internet et droits de l'Homme», in: Giami (A.) &  Py 

(B.) (Sous la dir. de) , Droits de l'Homme et sexualité: Vers la notion de droits 

sexuels?, Archives contemporaines Ed., 2019, p. 112. 

(
8
) LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF 

n°0235 du 8 octobre 2016. 
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اجعؿ ةػػف أػػذا اػػرع ال  نخ ػػصوإننػػل لرجا نقػػص رهازأةػػل هػػف ةةلورػػ  ظػػلأرة الثػػأر اإلاػػ
؛ اجرةػلـ التقأيديػ  لرةليػ  الرػؽ وػج الخ ع ػي ة للا  الثأر اإلالرج وج إطػلر ل الةطأب

التج هللات رعاػع الق ػعر وػج  الة تردث  اجرةلـ لترأيؿ اينةل نخ ص الارع الثلنج ةنع
عوػػج الاػػرع  ( ٔ-ٕ-ٕٕٙاريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج  الةػػلدة ل ػػترداث االاػػريةتيف ال ػػلاقتيفا 

  عنختػػتـ أػػذا ة للاػػ  الثػػأر اإلاػػلرج وػػج إطػػلر القػػلنعف الةػػدنىن ػػأط الضػػعح هأػػى  الثللػػثا
عةضػػياج   ةػػديرع ترريػػر الةعاقػػر اإللةترعنيػػ ( الة ػػلعلي  القلنعنيػػ  لأنليػػريف الةطأػػب اايػػلف

 ةرتعى الثأر اإلالرج 
 

 انفشع األٔل

 انخظٕطٛتذٚت نحًاٚت يؼانضت انزأس اإلباحٙ فٙ إطاس األحكاو انخمهٛ

الاريةػػػػػػ  اج ػػػػػػأي  ي ػػػػػػلله   -اجعؿ: ثالثػػػػػػ  رغ ػػػػػػلفيتةػػػػػػعف أػػػػػػذا الاػػػػػػرع ةػػػػػػف  تقسددددددٌم:
Infraction-d'origine  ؛ ٔ-ٕٕٙالةتةثأػػ  وػػػج االلتقػػػلط غيػػر الةيػػػرعع لأ ػػػعرة الةلدة)

الةتةثأػ  وػج  Infraction de conséquenceررةلـ الارية  التا يػ  نتنلعؿ ويع  -الثلنجع 
ناػػػػيف ويػػػػع هػػػػدـ ةاليػػػػ   -عالثللػػػػث؛ (ٕ-ٕٕٙيػػػػر الةيػػػػرعع لأ ػػػػعرة  الةػػػػلدة اال ػػػػتغالؿ غ

 الن عص ال لاق  عالرلا  إلى تاريـ الثأر اإلالرج انص ة تقؿ 

 ؛رية  اج أي الا الغصن األول: -
 ؛الارية  التا ي  الثانً:الغصن  -
 هدـ ةالي  الن عص التقأيدي   الغصن الثالث: -
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 انغظٍ األٔل

 ٛتانضشًٚت األطه
Infraction d'origine 

 [الصورةأو تسجيل أو نقل التقاط ]
ةػف  ٔ-ٕٕٙوػج الةػلدة  اج ػأي  رعرد الةيػرع الارن ػج نةػعذج الاريةػ  قانونً:النص ال 

 ا عالتج تنص هأى رف:(ٜ قلنعف ال قعالت
ا  ب ٌد   ٓٓٓ٘ٗ قددراا وغرامد  سدن  لمدة بالحبس ٌعاقب » ٌدورو  لدل مدن اىتددد ىمددأ

ٌَّ ) أُْلف لى وسٌل  لانت  ى ( بتثبٌدت   ٕ(. . . )ٔالحٌاة الخاص  لآلخدرٌن  وللد):) (َحِمٌم
  تسجٌل   أو نقل صورة شخص أثناء وجوده فً ملان خاص دون موافقته.

 األشخاص المعنٌدٌن من ومسمع مرأد ىلى المادة اله فً المللورة باألفعال القٌام تمفإلا 
ٌُعددد فددً حددٌن أنده لددان فددً  ملددا اىتدرا  مددنهم  دون نهم القٌددام بدلل)إ فددإن رالددا ادد  ء 

ا  .  «ُمفترالأ

اػػػرمـ ةاػػػرد الة ػػػلس ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت الارن ػػػج ال تُ  ٔ-ٕٕٙالةػػػلدة  ظ رفالَرػػػعيُ 
رع  ُرْلَاػػ  »االهتػػداحات العاق ػػ  هأػػى  هػػل تُق ػػر نطػػلؽ التاػػريـ هأػػىعلةناللريػػلة الخل ػػ ا 

ذاع  ( ٓٔ  l'intimité de la vie privée«َرِةيةيمػ  الريػلة الخل ػ   رف الػا ض اهتاػر ا 
 وػػإف (أٔاػلآلخريف  عهالقتػع اليػخصَرِةيةيمػػ  رع  ُرْلَاػ  اػيف التقػلطر نقطػػ  هنػد تقػر ال ػعرة
 ةػؿ يةػعف رلػف "الػا ض:عيت ػلحؿ  ت قيػًدا  رةثػر يادع  l'intimitéَرِةيةيم رع ال ْلَا اجُ  ةاهـع
ذا ةلنػت اإلالاػ  اػللناع  ؛"رةيةًيػل  الخل   الريلة وج يجح  الػذي يػدخؿ وػج ةاهػـع ةػلج: وا 
  (ٕٔ  رةًرا رةيةًيل ُي دف ل ا اينةلالخل   الريلة

                                                 

(
9
ةػف القػلنعف الانػللج الةغراػج؛ عالةػلدة  ٔ-ٚٗٗإلػى الا ػؿ  -ةػر تغييػرات طاياػ   –نقأت أػذم الةػلدة ( 
ال قعاػػػػػلت ةةػػػػػرًرا ةػػػػػف قػػػػػلنعف  ٜٖٓةةػػػػػرًرا ةػػػػػف قػػػػػلنعف ال قعاػػػػػلت الازالػػػػػري  عأػػػػػج تقلاػػػػػؿ الةػػػػػلدة  ٖٖٓ

 الة ري عالتج  نتنلعلهل اللتا يؿ( 

)
10
( Jammet (A.), La Prise en Compte de la Vie Privée dans l‟Innovation 

Technologique, thèse de Doct., L‟Université Lille 2, 2018, p. 61. 

(
11

)Ruet (C.), «Protection de l‟image et de la vie privée vue par la jurisprudence 

française et la jurisprudence européenne » in: Les médias et l‟Europe, sous la 

dir. de AUVRET (P.), Larcier, 2009, pp. 280 -7. 

(
12

)Badinter (R.), « La protection de la vie privée contre l‟écoute électronique 

clandestine », JCP G. 1971, I, 2435.  
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النػػعاة رع الأانػػ   ُييػػير إلػػى «َرِةيةيمػػ رع ال ْلَاػػ اجُ  »ة ػػطأ   ذأػػب الػػا ض إلػػى رفعقػػد 
الػػذي يضػػـ  اػػعأر الريػػلة الخل ػػ  ْلَاػػ اجُ  ُت ػػداج ل ػػي  لأريػػلة الخل ػػ ا رعا ات ايػػر آخػػرا 

يرػرص  وهػع رف تةػعف اةنػأى هػف هأػـ الغيػرا علػذلؾوج التج يرغب الارد  العقللر عاجو لؿ
لنا عا دعف غيرما اػلالطالع هأيهػل عاإةةلنيػ  الةيػؼ هنهػل  عأػذا ي نػج رف  ااِلْ ِتْلثَلرهأى 
تػػدعر رضػػيؽ ةػػف ةاهػػـع الريػػلة الخل ػػ ا رع رنهػػل الةاػػلؿ الػػذي  l’intimité ْلَاػػ اجُ  ةاهػػـع

ولجو ػلؿ التػج عهأى ذلؾا  ( ٖٔر  ري  وج نطلؽ الريلة الخل   ويع العقللر عاجو لؿ اجةث
    (ٗٔ لأريلة الخل   رةثر ا لة  عخطعرة ُتةثؿ انتهلًةلاجلا   تقر اهتداًح هأى

ت ةػػس  «الريػػلة الخل ػػ  ُرْلَاػػ  »إلػػى إف اإليػػلرة القلنعنيػػ  عياػػدعا ةةػػل ذةػػر الػػا ض:" 
 الريػػػػلة الخل ػػػػ  اجةثػػػػر ُرْلَاػػػػ  الرةليػػػػ  الانلليػػػػ  هأػػػػى ةػػػػل يةػػػػس اق ػػػػر اأتةػػػػلـ الةيػػػػرع

االهتػداح  اريةػ نطلؽ إف  ":François Cordierعوج أذا الة نىا يقعؿ  .(٘ٔ "َرِةيةيم ع 
ة لقاػػ  التػػدخالت  هأػػى لالغػػرض ةنهػػعيقت ػػر  االريػػلة الخل ػػ  ةرػػدعد لأغليػػ  ُرْلاػػ هأػػى 

عغنػػج  ( ٙٔ "وػػج الريػػلة الخل ػػ  ل خػػريف les intrusions frauduleusesاالرتيلليػػ  
َهػِرَي رف ال عر التج تا د النيلط الان ج لأيػخصا رع تأػؾ التػج ُتظهػرم عقػد هف الايلف 
تةثػػؿ الاػػزح اجةثػػر  ػػري  عخ ع ػػي  وػػج عضػػٍر رةػػيـا إنةػػل  رثنػػلح انخراطػػعا رع ِةػػْف ِثَيلِاػػعِ 
   .(ٚٔ ري إن لفوج ريلة 
 ٔ/ٕٕٙدة ( ةػػف الةػػلٕتقػػـع الاريةػػ  الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الانػػد رقػػـ   الجرٌمدد : أرلددان

يترقػػػؽ الػػػرةف الةػػػلدي لهػػػذم ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت الارن ػػػج هأػػػى رةنػػػيف: ةػػػلدي عة نػػػعي  ع 
ا عاػػػأي وػػػج ةةػػػلف خػػػلص اغيػػػر رضػػػلم للتقػػػلط رع ت ػػػايؿ رع نقػػػؿ  ػػػعرة يػػػخصا الاريةػػ 

                                                 
03

 ٔيا بؼذْا. 77ص  انحًاٚت انضُائٛت نحك اإلَغاٌ فٙ طٕسحّ، يشصغ عابك، د. ْشاو سعخى،(  (

(
14

)Gautier (P.-Y.), «La preuve hors la loi ou comment, grâce aux nouvelles 

technologies, progresse la "vie privée" des salariés », D. 2001, p. 3148. 

)
15
( Cazé-Gaillarde (N.), Vie Privée (Atteintes à la), Répertoire de droit pénal et 

de procédure pénale, Dalloz, Octobre 2014, point 20. Voir aussi: Chavanne (A.), 

«La protection de la vie privée dans la loi du 17 juillet 1970», RSC 1971, 

chron., pp. 605 et s.  

)
16
( Cordier (F.), L‟Atteinte à l‟Intimité de la Vie Privée en Droit Pénal et les 

Médias, Legicom, 4/1999, n°20, 1999, p. 85. 

)
17
( CA. Paris, 5 décembre 1997, D. 1998, IR 32, Gaz. Pal. 1998.1, somm. 234. 
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أػػذم الاريةػ  اطريػػؽ الخطػػأا علػػذلؾ وػإف رةنهػػل الة نػػعي يتخػػذ  ػػعرة  ع ػيأ  ةلنػػت  عال تقػػر
  (ٛٔ الق د الانللج

؛ ةػف هنل ػر ررا ػ : ال ػأعؾ اإلاراةػجيتةعف الرةف الةلدي لهذم الاريةػ   المادي:الرلن 
؛ عهدـ رضلح الةانج هأيػع  عذلػؾ هأػى التا ػيؿ   ارتةلب الارية  ؛ الةةلف الخلصع يأ

 اآلتج:
 السلو) اإلجرامً: ( أ)

تةثػؿ  ال ػعرة ا  ػعاح رةلنػتا ري إن ػلفيخص عرة  يتةثؿ ةعضعع أذم الارية  وج
ا رًيػػل ةلنػػت رأةيتهػػل رع الضػػرر النػػلاـ رع الريعانػػلت ا رةػػل اجيػػيلحاػػزح ةنػػع ةلةػػؿ ا ػػدم رع

غيػػر رنػػع ال ييػػترط رف تةػػعف   (ٜٔ هػػف ت ػػعيرألا وهػػج غيػػر ةيػػةعل  ارةليػػ  أػػذا الػػنص
ا (ٕٓ قػد اهتػرؼ ارػؽ الةيػت وػج الخ ع ػي القضلح الارن ج  ال عرة إلن لف رجا إذ رف

 l’imageةا اريػػث ييػػةؿ  ػػعرة الاثػػ  عع ػػر نطػػلؽ الرةليػػ  الانلليػػ  لأرػػؽ وػػج ال ػػعر 

d’un cadavre قضت ةرةة  النقض الارن ي  اأف:  عوج أذا اليأفا 
 لددٌهم اللٌن األشخاص من مسبق  لن دون مٌت  أو حً شخص  صورة تثبٌت ٌُحظر »

 الدمن بالالدرورة  لن دون المدللورة الصدورة نشدر أو بدث مدن  ادلا اإللن. وٌقدع سلط 

 (. 21)«قانون العقوبات من ٙ-ٕٕٙ   ٕ-ٕٕٙ   ٔ-ٕٕٙ المواد تطبٌق نطاق
ا آنًاػل ةةل ذةرنػل وج رد ذاتهلارع الريعانلت ال تتةتر اللرةلي   عهأى الرغـ ةف اجييلح

  ػػػعرة اجيػػػيلح ريًضػػػل اريػػػث ييػػػةؿ نطػػػلؽ الرةليػػػ اضػػػرعرة تع ػػػير إال رف الػػػا ض ررى 
ا ةتػى ةػلف يتعيخ ػهأػى الت ػرؼ التػج يةةػف ةػف خاللهػل ع  الةعاعدة وج ةريط اليخصا

                                                 

(
18

)Dreyer (E.), Droit de l‟information:Responsabilité pénale des médias, Litec, 

Jurisclasseur, Pratique Professionnelle, 2002, no 730 et s. 

(
19

)Conte (P.), Droit pénal spécial, LexisNexis, Les Manuels, 5e éd., 2016, n
o
 

331; Siber (J.), L‟image et le procès pénal, Thèse de Doct., Université de 

Lorraine, 2017, p. 301. 
51

فظٛم ْزِ انًغأنت، د. يحًذ انٓاد٘ ػبذ انحكٛى، انًغاوٕنٛت انضُائٛات ػاٍ اَخٓاكااث حشيات ُٚشاصغ فٙ ح( (

 .325، ص 5102انًٛج فٙ انمإٌَ انٕضؼٙ ٔانششٚؼت اإلعاليٛت، سعانت دكخٕساِ، صايؼت أعٕٛط، 

(
21

) cf. Cass. Crim. 20 oct. 1998, n° 97-84.621: JurisData n° 1998-004241, Bull. 

crim., n
o
 264, D. 1999, p. 106 note Beignier ; JCP 1999 II. n° 10044, note 

Loiseau; Cass. Crim. 21 oct. 1980, n° 80-90.146, Bull. crim., n
o
 262, D. 1981, p. 

72, note Lindon; RSC 1981, p. 878, obs. LEVASSEUR.   
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ا ةة روػ  ر ػرار ليخصهذا اوج التقلط أذم ال عرة ةل ييةؿ ة لً ل األا  الريلة الخل   ل
   ( ٕٕريلتع ال لطاي  رع الان ي  

 ثػػػالث  ػػػعرةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت  ٔ/ٕٕٙرػػػددت الةػػػلدة  صدددور السدددلو) اإلجرامدددً:
   :(ٖٕ نقؿ ال عرةع ؛ ت ايؿا  عأج: تثايت  لقب هأيعاأ أعؾ اإلاراةج الةل
 ػػعرةا عأػػع ةػػل ال ت ػػتطير ال ػػيف أاػػعري لال تاةيػػدعي نػػج ال: fixation التثبٌددت -ٔ

" ةػػؿ تا ػػيد لأ ػػعر رع لأ ػػعر عاج ػػعات رع (  عقػػد هّروػػع الػػا ض اأنػػعٕٗ الةاػػردة و أػػع
عي اػػػر هػػػف  ( ٕ٘ "إدراةهػػػل رع ا تن ػػػلخهل رع نقأهػػػل اػػػأداة ةػػػف خاللػػػعلةػػػؿ تةثيػػػؿ لهػػػل يةةػػػف 

هأػػػػى دهلةػػػػ   ا عي نػػػػج تثايػػػػت ال ػػػػعرة captation "االلتقػػػػلطة ػػػػطأ " ريًضػػػػل ا التثايػػػػت
 ا ر ل ػػػ   نياػػػلتيؼ(  عاةاػػػرد التقػػػلط ال ػػػعرةا ري تثايتهػػػل هأػػػى دهلةػػػ  ةلديػػػ  رع رقةيػػػ

ال ييػػترط إظهػػػلر ال ػػػعرة وػػػج أيلػػػ  إيالايػػػ  يترقػػؽ الػػػرةف الةػػػلدي لأاريةػػػ   عهأػػػى ذلػػػؾا 
تػى لػع لػـ يةػف اةقػدعر تقر الارية  تلة  وج رةنهل الةلدي ر الترقؽ ال أعؾ اإلاراةج  لذا

 رع الةثاتػػ  هأيػػعاة للاػػ  النياػػلتيؼ ةيةيللًيػػل إلظهػػلر ال ػػعرة  ا ةػػف النلريػػ  الانيػػ االاػػلنج
 ةلف ال ينتعي ذلؾ   إذا
هأػػى ةػػلدة ة ػػدة لهػػذا الغػػرضا اػػظ ال ػػعرة ر عي نػػج: enregistrant التسددجٌل -ٕ

ت ػػػايؿ تخػػػزيف اػػػأي ع ػػػيأ  ةلنػػػتا لةيػػػلأدتهل رع إذاهتهػػػل ويةػػػل ا ػػػد  عيػػػدخؿ وػػػج ة نػػػى ال
 ال عرة وج اهلز الةةايعتر رع هأى ياة  اإلنترنت 

رع يػػخص  ةػػف ةةػػلفرع إر ػػللهل ال ػػعرة  ترعيػػؿعي نػػج  :transmettant النقددل -ٖ
 هػػف طريػػؽ الاػػث التأيازيػػعنج نقػػؿ ال ػػعرةعقػػد يترقػػؽ إلػػى آخػػرا دعف االرتاػػلظ اتةثيػػؿ لػػع  

  رع الهلتؼ الةرةعؿ رع اإلنترنت
                                                 

55
دساعت يماسَت، سعانت دكخٕساِ، صايؼات  –اطت ( ُُٚظش، َٕٚش٘ ػبذ انؼضٚض، انحًاٚت انضضائٛت نهحٛاة انخ(

 .030، ص 5101/5100انحاس نخضش، انضضائش، 
53

د. يًذٔط خهٛم بحش، حًاٚت انحٛاة انخاطات فاٙ انماإٌَ انضُاائٙ، يشصاغ ، فٙ بٛاٌ ْزِ انظٕس ُُٚظش( (

 صغ عابك،انحًاٚت انضُائٛت نحك اإلَغاٌ فٙ طٕسحّ، يش د. ْشاو فشٚذ سعخى،ٔيا بؼذْا؛  395عابك، ص 

 .301؛ د. صًٛم ػبذ انبالٙ انظغٛش، انحك فٙ انظٕسة، يشصغ عابك، ص  29ص 

(
24

) Lolies (I.), La protection pénale de la vie privée, thèse, Aix-Marseille, éd. 

P.U.A.M., 1999, p.104. 
55

إلػاالو ٔاتحظاال، ( طبشُٚت بٍ عؼٛذ، حًاٚت انحك فٙ حشيات انحٛااة انخاطات فاٙ ػٓاذ انخكُٕنٕصٛاا  ا(

 .092، ص 5105سعانت دكخٕساِ، صايؼت انحاس نخضش، انضضائش، 
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وػػػج ايػػػلف  ال يثيػػػر ردنػػػى  ػػػ عا  transmettant "لنقػػػؿاعةػػػف العاضػػػ  رف ة ػػػطأ " 
التثايػػت" عراةػػل يت أػػؽ "عالت ػػايؿ:  التثايػػت اػػيف التةييػػز ال ػػ ب ةػػف يةػػعف ا اينةػػل قػػدة نػػلم

fixation    الل ػػػػػػػػػػعر الثلاتػػػػػػػػػػimages fixes " الت ػػػػػػػػػػايؿ" ؛ اينةػػػػػػػػػػل ين ػػػػػػػػػػرؼ
l’enregistrement   إلػى ال ػػعر الةتررةػimages animées  ڤيػػديع الا اةػػل وػج ذلػػؾ

vidéo ف ةػػلف الراػػظ وػػج رللػػ  التثايػػت يػػتـ   عةػػر ذلػػؾا يػػتـ راػػظ ال ػػعر وػػج الرػػللتيفا عا 
الةخ ػػص لطالهػػ   هأػػى دهلةػػ  ت ػػة  اتةثيػػؿ ة ػػتةر لأ ػػعرةا ةثػػؿ الػػعرؽ الاعتػػعغراوج

 يػةؿ وػجدالًةػل  راًظػل الت ػايؿ ياتػرض رػيف ؛ وػج papier photographique ال ػعر
ا عةيػػػلأدة (الةثػػػلؿ  ػػػايؿ هأػػػى disque dur ال ػػػأب القػػػرص ال ػػػتخداـ  ةرلػػػج غيػػػر

  (ٕٙ الةةايعتر عال  يةل تقني ا رداة ا تخداـ  تتطأب ا وج أذم الرلل  اجخيرةاال عرة
 : وسٌل  ارتلاب الجرٌم   ( ب 

ع ػػػيأ  ة ينػػػ  وػػػج ا ػػػتخداـ الاػػػلنج  ا ةػػػف ريػػػث اج ػػػؿالػػػـ يتطأػػػب الةيػػػرع الارن ػػػج
عيتضػ  ذلػؾ ةػف قػلنعف ال قعاػلتا  ٔ-ٕٕٙالةن ػعص هأيهػل وػج الةػلدة  ارتةلب الاريةػ 

الػعاردة وػج  اau moyen d'un procédé quelconque «اأيػ  ع ػيأ  ةلنػت»ةف هالرة 
ةةػػل ي نػػج تع ػػير نطػػلؽ الرةليػػ  الانلليػػ  لرةليػػ  الرػػؽ وػػج الاقػػرة اجعلػػى ةػػف أػػذم الةػػلدةا 

ا الرقةيػ  علذلؾا ررى الا ض رف االهتداح يترقؽ اأي ع يأ  تقني  ةثػؿ الةػلةير   (ٕٚ ال عرة
اترةيػػؿ ال ػػعرة هاػػر يػػاة  اإلنترنػػتا رع اػػأي رع ا Bluetoutheرع هاػػر تقنيػػ  الاأعتػػعث 

ػػ َ غيػػر رف  ( ٕٛ ع ػػيأ  تقأيديػػ ا ةثػػؿ ر ػػـ  ػػعرة يػػخص وػػج ةةػػلف خػػلص دعف رضػػلم  َثةم
                                                 

(
26

) Siber (J.), L‟image et le procès pénal, Op. cit., pp. 299 et s. 

57
ةػػػف  ٔ-ٕٕٙالةقلاأػػػ  لأةػػػلدة  –ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت الارن ػػػج القػػػديـ  ٖٛٙاػػػدير اللػػػذةر رف الةػػػلدة ( (

 auلقيػػلـ الاريةػ  رف يػػتـ التقػػلط ال ػػعرة رع نقأهػػل "ااهػلز رًيػػل ةػػلف نعهػػع"  ةلنػػت تتطأػػب -القػلنعف الرػػللج

moyen d'un appareil quelconque ا عاللتػللج ةلنػت ت ػتا د التقػلط ال ػعرة ااريػلة ونػلف ةػف نطػلؽ
اػػللة نى الةق ػػعد وػػج أػػذم الةػػلدة   appareilعلي ػػت "اهػػلًزا"  Outilالاريةػػ ا جف الاريػػلة ةاػػرد "رداة" 

  عُينظػر ريًضػلا ٖٔٓا د  اةيؿ هاػد الاػلقج ال ػغيرا الرػؽ وػج ال ػعرةا ةراػر  ػلاؽا رليػي  ص ُينظر
د  ةرةد ريلد إاراأيـ ةاتلحا تاريـ الت دي هأى ررة  الةرلدثلت اليخ ي : درا ػ  ةقلرنػ ا ةاأػ  الاةػر 

  ٕٕٔـا ص ٕٙٔٓ(ا ينلير ٜٙ(ا هدد  ٕ٘اليرطجا ةاأد  
52

. ٔػكااظ رناا ، 300انظااغٛش، انحااك فااٙ انظاإسة، يشصااغ عااابك، ص ( ُُٚظااش، د. صًٛاام ػبااذ انبااالٙ (

 .059َٕٚش٘ ػبذ انؼضٚض، انحًاٚت انضضائٛت نهحٛاة انخاطت، سعانخّ انغابمت، ص 
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ع ػػػػػيأ  تقنيػػػػػ   يتطأػػػػػب ا ػػػػػتخداـاهتاػػػػػر رف تثايػػػػػت رع ت ػػػػػايؿ رع نقػػػػػؿ ال ػػػػػعرة  آخػػػػػررري 
procédé technique  ٕٜ) عأػع   لتج يةتاى ويهل رف تةػعف قػلدرة هأػى تثايػت ال ػعرةعاا

اةػػػػل وػػػػج ذلػػػػؾ  ،voyeurismeاجةػػػػر الػػػػذي ي ػػػػتا د رو ػػػػلؿ التأ ػػػػص رع ا ػػػػتراؽ النظػػػػر 
وػػإف أػػذا الػػنص ال  عهأػػى ذلػػؾا  رع الةنػػلظير جغػػراض الةراقاػػ  ُةةاِّػػرةال ال د ػػلتا ػػتخداـ 

ـر (  ٖٓتػـ تثايتػع هأػى  ػعرة إال إذا  l’espionnage visualةرض التا س الةرلج  يام
 Regarder par le trou» النظػر ةػف خػالؿ ثقػب الةاتػلح ةاػرد عأػذا ال ينطاػؽ هأػى 

de la serrure » ٖٔ)   عنةيػؿ إلػى الػرري الػذي ي ػتا د ال ػعر التػج يأتقطهػل الر مػلـ ةػف
 crayon نطلؽ أذم الارية ا علػع تػـ تثايتهػل ااراهػ  هأػى الػعرؽا إذ ال يةةػف اهتاػلر القأػـ

ةاػػػػرد ردعات  ا اػػػػؿ procédésهةأيػػػػلت رع ع ػػػػللؿ تقنيػػػػ   اةثلاػػػػ  pinceau الاريػػػػلة رع
outils    

الانلليػػػ  لةرةةػػػ  الػػػنقض  الغروػػػ يتعاوػػػؽ ةػػػر اهتػػػراؼ  عوػػػج العاقػػػرا وػػػإف أػػػذا التا ػػػير
 تةةػف اليػخص ةػفقػد  الةنلظير رع ُةةاِّرةال د لت ال رع رو لؿ ا تراؽ النظرا أفاالارن ي  
 ةػف الةيػرعرراد  عراةػل  (ٕٖنقػؿ ال ػعرة  رع ت ػايؿ رع تثايػت ةنهل ال تتػي ا علوقط الةراقا 

 الع ػػللؿ التقنيػػ  التػػج قػػد يارزأػػل ريػػةلؿ اةػػؿ يرػػيطرف  ت ايػػر" اػػأي ع ػػيأ  ةلنػػت" ا ػػت ةلؿ
لتثايػػػػػػت رع ت ػػػػػػايؿ رع نقػػػػػػؿ  يػػػػػػريط  رف تةػػػػػػعف  ػػػػػػللر  ة ػػػػػػتقااًلا التقػػػػػػدـ التةنعلػػػػػػعاج

 .(ٖٖ ال عرة
 الملان الخاص :  ( ج 

ا عوًقػػػل ـ اريةػػػ  االهتػػػداح هأػػػى رلاػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ  هػػػف طريػػػؽ الت ػػػعيرلقيػػػلُييػػػترط 
 التقلطهػلرف تةعف  عرة الةانج هأيػع قػد تػـ  ةف قلنعف ال قعالت الارن جا ٔ-ٕٕٙلأةلدة 

 ا ا ػػرؼ النظػػر هػػف العضػػر الػػذي ةػػلف هأيػػعlieu privé رع ت ػػايأهل وػػج ةةػػلف خػػلص

                                                 

(
29

) Siber (J.), L‟image et le procès pénal, op. cit., p. 300.  

(
30

) Lolies (I.), La protection pénale de la vie privée, op. cit., p.104.  

(
31

)Pradel (J.), « Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 sur la protection de 

la vie privée », Op. cit., p. 111. 

(
32

) Cass. crim., 23 août 1994, no 93-84739; Bull. crim., n
o
 291, p. 711.  

)
33
( Ravanas (J.), La protection des personnes contre la réalisation et la 

publication de leur image, Op. cit., p. 516. 
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 ويهػػػل يةػػػعفال تغطػػػج الرللػػػ  التػػػج عهأػػػى ذلػػػؾا وهػػػج  ( ٖٗرثنػػػلح التقػػػلط ال ػػػعرة  اليػػػخص
 العاق ػ  علػع ةلنػت اlieu public هػلـ ةةػلف وػج اخأ ػ   ػعرتع التقطػت الػذي اليػخصا

عقػػد انق ػـ الاقػػع   (ٖ٘ ان ػًيل الةيػهد يةػػعف هنػدةل عال  ػػيةل ارلاػػ  أػذا اليػخص ايػدةتةػس 
 إلى اتالأيف: الةق عد اللةةلف الخلصالارن ج ايأف 

ا عوًقػػل privé «خػػلص »ي تةػػد تع ػػيؼ الةةػػلف اأنػػع  اتً:ا تجدداه األول: المفهددوم الددل
ة يػػػػػػلر ةعاوقػػػػػػ  اليػػػػػػخص الة نػػػػػػج  عوػػػػػػج أػػػػػػذا الة نػػػػػػىا يقػػػػػػعؿ الػػػػػػذاتجا هأػػػػػػى  لأةاهػػػػػػـع

Ravanas:"  الةةػػلف الخػػػلص أػػػع ذلػػػؾ الػػػذي يتعقػػػؼ ُعلعاػػػع هأػػػى ةعاوقػػػ  اليػػػخص الػػػذي
ةػػػػف خػػػػالؿ ترأيأػػػػع ال ػػػػعااؽ ا  Dupeux خأػػػػص إليػػػػع(  عقريػػػػب ةػػػػف ذلػػػػؾا ةػػػػل ٖٙييػػػػغأع 

 جي ياػػػت ال  ةةػػػلفالةةػػػلف الخػػػلص أػػػع  "لقضػػػللي  عاآلراح الاقهيػػػ  ذات ال ػػػأ ا ةػػػف رف:ا
عأػػذا االتاػػلم   (ٖٚ "ةلقػػت رع دالػػـ ايػػةؿ ييػػغأع الػػذي اليػػخص اػػذلؾ يػػأذف لػػـ ةػػل يػػخص

 يةثؿ رغأاي  الاقع الارن ج 
ةد اهتنؽ أذا االتالم رقأي  ةف الاقع الارن ج  عي ت ا تجاه الثانً: المفهوم الموالوىً:

الةاهػػـع الةعضػػعهج لأةةػػلف الخػػلص هأػػى ة يػػلر ت ػػداد اجةػػلةف ال لةػػ  التػػج يػػنص هأيهػػل 
 ةػف ٔ-ٕٕٙ الةػلدة نطلؽ ةف ا تا لدأل راؿ ةف     الةالهب الردالؽا اليلرعاالقلنعف: 

 رةػلةف - اخػالؼ أػذم اجخيػرة -اجخػرى اجةػلةف ت تاػر طاي ي ا عةنتيا   ال قعالت قلنعف
 هػػػلـ وػػػجا  Aix-en- Provenceأػػػذا االتاػػػلما قضػػػت ةرةةػػػ   عانطالًقػػػل ةػػػف  خل ػػػ 
ا عةػػف ثػػـ وػػإف  lieu public par nature "اطاي تػػع هػػلـ ةةػػلف" اليػػلرع أفا اػٖٜٚٔ

                                                 
34

 .591( د. صًٛم ػبذ انبالٙ انظغٛش، انحك فٙ انظٕسة، انًشصغ انغابك، ص  (

(
35

) voir: Detraz (S.) « « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle : faire compliqué quand on peut faire simple. (Commentaire 

de l'article 226-2-1 du code pénal issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 

2016) », RSC, vol. 4(4), 2016, pp. 741-753. 

(
36

) Ravanas (J.), La protection des personnes contre la réalisation et la 

publication de leur image, Op. cit., p. 514. En ce sens, voir également: Merle 

(R.) et  Vitu (A.), Traité de droit criminel, t. II, Procédure pénale, Cujas, 5e 

édition, 2001, p. 1649. 

(
37

) Dupeux (J.-Y.), «Les règles de protection pénale de l image des personnes», 

in: L‟image menacée ?, Op. cit., p. 61 ; CA Besançon, 5 janv. 1978, D.1978, p 

357, note Lindon. 
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ؿ هأيػػػعا وػػػج ضػػػعح ةاػػػدر التا ػػػير الضػػػيؽ لن ػػػعص  ا لػػػيس رللػػػ  قػػػلنعف ال قعاػػػلتالة ػػػعم
نةل طاي   الةةلف ذاتع  ( ٖٛ الخ ع ي ا عا 

أف القضػػػلح الارن ػػػج قػػػد ا ػػتقر هأػػػى اجخػػػذ اػػػللةاهـع يةةػػػف القػػػعؿ اػػ اعوػػج العاقػػػر
هنػػد ارػػث  القلضػػج يطررػػعيناغػػج رف  الػػذي ال ػػلاؿا وػػإف الػػذاتج لأةةػػلف الخػػلص  علػػذلؾ

  الة نج اليخص ةعاوق  ليرط يخضر الةةلف علعج أؿ :أع طاي   الةةلف
 لةةلًنػُي ػد  اليػلط  ـا اػأفٜٔٚٔا قضػت ةرةةػ  اػلريسا وػج  ػن  وتطبيًقا لذلك

إلػى  الةرةةػ  انتهػتعتأ يً ػل هأػى ذلػؾا   إذف دعف علعاػع الة ػطلويف لاةير يةةف لهلةً 
ا ضػػةف هػػدد ةايػػر ةػػف التقػػلط  ػػعرة لاتػػلة هلريػػ  ال ػػدر رثنػػلح عاعدأػػل هأػػى اليػػلط  رف

 هأػػىع   (ٜٖال ُي ػػد انتهلًةػػل لرقهػػل وػػج رلاػػ  الريػػلة الخل ػػ   الة ػػطلويف ال ػػراة عيػػاع ال ػػراةا
 vestiairesاد اجةػػلةف الخل ػػ : غػػرؼ تغييػػر الةالاػػس يػػدخؿ وػػج هػػد ذلػػؾا ةػػف ال ةػػس

 ةةلًنػل  lieu de détentionرع ةةػلف االرتاػلز  ال ػاف اهتاػر(  ةةػل ٓٗوػج ة ػا  هػلـ 
ةعف إال ات ػري  خػلص عةرػدعد ال ي ا تنلًدا إلى رف دخعؿ أذا الةةلف رع ةغلدرتعا خلً ل
نػػػعوةار  ٕٙال ػػػلدر وػػػج عا ػػػتنلًدا لػػػذلؾا قضػػػت ةرةةػػػ  اػػػلريسا وػػػج رةةهػػػل (  ٔٗلأغليػػػ  
ةرتاػػز رظهرتػػع  اةغنػػج تت أػػؽ تضػػةف  ػػعًرا ة ػػعراً  ةقػػلالً  نيػػرت ةاأػػ  ـا اإدانػػ ٖٕٔٓ

ت ةرةةػػػ  ا اهتاػػػر التطاػػػؿعلتع ػػػير دالػػػرة الرةليػػػ  ةػػػف   (ٕٗزنزانتػػػع  عأػػػع يرقػػػد وػػػج وػػػراش
   ( ٖٗ الةعاعد وج هرض الارر ةةلًنل خلً ل الةرةب اال تلنلؼ وج الريس

الترقػػؽ  هأػػى ةاػػرد الخػػلص لأةةػػلف الػػذاتج الةاهػػـع  ػػرال يناغػػج قوػػج العاقػػرا ع 
 عةػػذلؾ االةةػػلف ا ػػتخداـطاي ػػ   االهتاػػلر وػػج يلخػػذ رف ياػػب اعلةػػف  ةعاوقػػ ةػػف ة يػػلر ال

                                                 

(
38

) T. corr. Aix-en-Provence, 16 oct. 1973, JCP, 1974, II, n°17623, note R. 

Lindon. En ce sens, voir également: CA Toulouse, 26 févr. 1974, JCP, 1975, II, 

17903, note R. Lindon. 

(
39

) T. corr. Paris, 18 mars 1971, D. 1971, p. 447, note Foulon Piganol. 

(
40

) Cass. crim. 26 mai 2009, n°08-86.858, Dr. pénal, 2009, chron. 11, n°14, obs. 

A. LEPAGE. 

(
41

) T. corr. Paris, 23 oct. 1986, Gaz. Pal. 1987, I, p. 21. 

(
42

) T.G.I de Paris, 26 nov. 2013, Légipresse  n° 312, janv. 2014, p. 16.  

(
43

) CA de Paris, 5 juin 1979, RSC 1980, p. 714, obs. G. Levasseur; CA Paris, 2 

nov. 2000, Dr. Pén. Avril 2001, p. 12, note M. Véron. 
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 ةػف الخأاػج الاػزح يرتػعي رف يةةػف" الةثػلؿا  ػايؿ هأػىع   (ٗٗ ظرعؼ ةؿ عاق   هأى ردم
 الرةيةػ  لأةيػلأد لًنػلةة عتةعف الريلة الخل  ا رلا  هنل ر هأى pharmacie ال يدلي 

scènes-intimes" ٗ٘ )   دعف  الأاةهػػػػعرذلػػػػؾ رف ال ػػػػيدلي ا اػػػػللرغـ ةػػػػف ةعنهػػػػل ةاتعرػػػػ
    اجدعي  اير غير رخرى جغراض ي تخدـ ازح ةل تيتةؿ هأى هلدةً  هلعلةن اتةييز

يةةػػف  الػػذي العريػػد الخػػلص الةةػػلف لػػيس domicileعُياهػػـ ةػػف ذلػػؾ رف الةنػػزؿ 
 الة تيػػػػػاى غروػػػػػ علػػػػػذلؾا ُي ػػػػػد ةةلًنػػػػػل خلً ػػػػػل:   اجيػػػػػخلصت ػػػػػعير  تاػػػػػريـ ةػػػػػف خاللػػػػػع

chamber-d’hôpital ٗٙ)تاهيػز الةػعتى غرو   ؛Chamber-mortuaire ٗٚ غروػ  (؛
عاجةثػػر  ( ٛٗ centre d’hébergementعةرةػػز اإليػػعاح ؛ chamber-d’hôtelالانػػدؽ 

 salle de délibéréالانليػلت  ةرةةػ  وػج الةداعل  غرو  اهتالر رةةفرنع إثلرة لأدأي ا 

de Cour d’assises الل ػػيلرة  االهتػػراؼ تػػـ ذلػػؾا إلػػى عالإلضػػلو (  ٜٗ خلً ػػل ةةلًنػػل
l’automobile  عاطاي ػػػ  الرػػػلؿا ال   (ٓ٘خػػػلص  ةةةػػػلفالتػػػج ت ػػػير وػػػج الطريػػػؽ ال ػػػلـ

علةف ياػبا وضػاًل هػف ةةلف خلصا  قد ارت وج الةلثة  تةعف عاق   الت عيريةاج رف 
 اللت عير  ذلؾا هدـ رضلح الةانج هأيع

 ىدم رالاء المجنً ىلٌه: ( د)

ال ُيزيػػػػؿ ال ػػػػا  التاريةيػػػػ  لأا ػػػػؿا جف رنػػػػع  consentementالرضػػػػلح  وػػػػجاج ػػػػؿ 
 تةػػعف ةعاوقػػ  اليػػخص غيػػر رفة ػػلل  الةاتةػػر  يرةػػجا وػػج اج ػػلسا القػػلنعف الانػػللج 

علػػذلؾا وػػإف النةػػعذج القػػلنعنج لاريةػػ  التقػػلط   هنػػدةل تػػلثر هأػػى هن ػػر اليخ ػػي  ة تاػػرة
ةػف قػلنعف ال قعاػلت الارن ػجا يا ػؿ ةػف" هػدـ  ٔ/ٕٕٙعرةا التج ن ػت هأيهػل الةػلدة ال 

                                                 

(
44

)Farouz (F.), Les atteintes à l‟intimité de la vie privée et le nouveau Code 

pénal, mémoire de DEA de droit pénal et sciences criminelles, Université Paul 

Cézanne, 1994, p. 19. 

(
45

) TGI Paris, 7 nov. 1975, D. 1976, p. 270. 

(
46

) CA Paris, 17 mars 1986, Gaz. Pal. 1986, II, p. 429. 

(
47

) Cass. Crim, 20 oct. 1998, Bull. Crim. 1998, n° 766.   

(
48

) T.G.I de Paris, (17ème ch), 10 mars 2016, Hedwige T. et a. c/ F. Moulias.   

(
49

) Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-81492: Jurisdata n°2010-001098; Bull. 

crim. n°25. 

(
50

) Cass. Crim. 12 avril 2005, Bull. Crim. n° 122; D. 2005, p. 1885. 
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عاةاهػػػـع   (ٔ٘رضػػػلح الةانػػػج هأيػػػع" اتثايػػػت  ػػػعرتع هن ػػػًرا وػػػج الػػػرةف الةػػػلدي لأاريةػػػ  
أػذا ا ػتثنلح لةاػدر القػلنعف ع الةخللا ا وإف رضلح الةانج هأيع يا ػؿ  ػأعؾ الالهػؿ ةالًرػل  

ا وػػػإف ةنػػػلط لػػػذلؾ .ييػػػةؿ  ػػاًال ةايًرػػػلال  الةانػػػج هأيػػػع رضػػلح الػػػذي يقضػػػج اػػػأفالانػػللج 
 .(ٕ٘ إلذف الةت أؽ اللريلة الخل  اأع "انتهلؾ"  التأثيـ وج أذم الارية 

ثالثػ   تتػعاور إذا  أ-ٕٕٙ الةػلدة ةف اجخيرة الاقرةا عوًقل لنص عُي د الرضلح ةاترًضل
؛ اجيػخلص الة نيػيف ةػف عة ػةر ةػررى هأػىقد تـ تثايت ال عرة رع ت ايأهل  -ٔيرعط: 

 الػا ضا رري عوػج  االهتػراض هأػى ذلػؾةلف وج إةةلنهـ ع  -ٖ؛  اهتراض ةنهـ دعف -ٕ
قرينػػػ  قلط ػػػ  وػػػإف أػػػذم اليػػػرعط ةرػػػددة ادقػػػ ا هأػػػى النرػػػع الػػػذي يا ػػػؿ اوتػػػراض الرضػػػلح 

présomption irréfragable ٖ٘ ) لةاػرد ا تنتلج عاعد الةعاوقػ   عوج العاقرا ال يةةف
اعاق ػ   هأػـ يةػف هأػى لػـ إذايع ا عرة تت ػـ اللالةاػلالة رع هػدـ الريطػ ا ت لةؿ الةانج هأ

 clandestinité du الاهػلز  ػري  رف ذلػؾ ةػف الانلليػ  الغروػ  ا ػتنتاتعقػد   الت ػعير

dispositif عوػػػج الةقلاػػػؿا إذا يػػػلأد اليػػػخص (  ٗ٘ لاريةػػػ وػػػج ا تةعينًيػػػل هن ػػػرا ةلنػػػت
 ةػػف اال ػػتالدة هػػف وإنػػع اػػذلؾ يتخأػػى ا عرةال ػػ تثايػػت هأػػى علػػـ ي تػػرض الة نػػج الةػػلةيرا

  (٘٘ةف قلنعف ال قعالت  ٕ-ٕٕٙ الةلدة ا عاللتللجٔ-ٕٕٙ الةلدة
رف يةػػعف  ػػلدًرا هػػف إرادة رػػػرة  ة ػػػاب لحالرػػ ا ا إلهةػػلؿ رثػػرمعييػػترط وػػج الرضػػلح

ال لدر هػف إةػرام رع تهديػد رع  الة يبا ري عاهي  ةف اليخص الة نجا وال ُي تد اللرضلح
 رف -الػػذي يقػػر هأيػػع هػػبح إثاػػلت  ػػاب اإلالرػػػ  – الالهػػؿ هأػػى ياػػباع  ع غػػش رع خػػد

ة ل ر لهػل  وللرضػلح الالرػؽ ال  رع العقللر الرضلح ايةؿ  لاؽ هأى ر علع هأى ثاتيُ 
ف ةػػلف  ةأ ػػؿ هػػلـا تػػأثير لػػع هأػػى قيػػلـ الاريةػػ ا لتقييػػد ترريػػؾ الةيػػرع الارن ػػج  اتاػػلمعا 

ا اليػةعىقيػد ا هقعاػلت ٔ-ٕٕٙهل وج الةلدة ارية  الةن عص هأيالدهعى الانللي  هف ال
                                                 

(
51

) Conte (P.), Droit pénal spécial, LexisNexis, Les Manuels, 5e édition, 2016, 

n
o
 332.  

)
52
( Pradel (J.), « Les dispositions de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 sur la 

protection de la vie privée», Op. cit., p. 114. 

(
53

) Lolies (I.), La protection pénale de la vie privée, op. cit., p.76.    

(
54

) Conte (P.), Droit pénal spécial, Op. cit., n
o
 332. 

(
55

) Cass. crim., 16 mars 2016, n° 15-82.676, Bull. Crim. 2016, n° 86.  
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ا ػؿ الرضػلح الالرػػؽ ةنتًاػل جثػػرم  ا قػػد(ٙ٘  ػعاح ةػف قاػػؿ الةانػج هأيػع رع ةةثأػػع القػلنعنج
عيادع ةف ترأيؿ أذم الارية  رف الةيػرع الارن ػج قػد رراد  ( ٚ٘وج هدـ تتار الالهؿ انللًيل 

  يلغ  رنةعذاهل عوًقل لطاي   خل   
 خػلصا ةةػلف وػج  ػعرة اليػخص التقػلط يػتـ رف ط لترقػؽ الاريةػ ييتر  :طبٌع  الجرٌم 

  (ٛ٘ ليػػخصهػػذا ال «رلاػػ  الريػػلة الخل ػػ  » تنتهػػؾ رف ا الإلضػػلو  إلػػى ذلػػؾاياػػب علةػػف
 انتها) فعلً أللف  الحٌداة الخاصد  انا) ٌلون أن ٌجب ال عأنل يثعر الت للؿ اآلتػج:

  ؟
 أػػذم يةيػػؿ إلػػى تةييػػؼ – ولال : إلػػى وػػريقيف وػػج أػػذا ال ػػددانق ػػـ الاقػػع الارن ػػج 

 ؛الةرةيػ  القلنعنيػ  القيةػ  هأػى عقػعع اهتػداح و أػج تتطأػب ةلديػ  ذات طاي  اأنهل  ارية ال
يا أهػػػل  ةةػػػل االةػػػذةعرة لتةػػػلـ الاريةػػػ  التقنيػػػ  الع ػػػللؿ ا ػػػتخداـ يةاػػػجيػػػرى رنػػػع  – الثاااان 
    (ٓٙ  ؽ النتياترقعيادع رف ةنلط االختالؼ يت أؽ اترديد لرظ    (ٜ٘يةأي   ارية 

ذأػػػب النػػػب ةػػػف الاقػػػع  :infraction matérielle مادٌددد ا تجددداه األول: جرٌمددد  
الارن ج إلى رف ارية  التقلط ال عرة  تتطأب رف يترتػب هأػى و ػؿ االلتقػلط نتياػ  ة ينػ ا 

الة ػػػلس األاػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ "ا عأػػػذا ي نػػػج ضػػػرعرة ةراهػػػلة طاي ػػػ  العقػػػللر  تتةثػػػؿ وػػػج"
الػذي  Gassinةعف ذات طلار يخ ج  عةف أػذا الػرري الاقيػع قط ا عالتج ياب رف تتالةأ

لأقةػػرا عياػػب الترقػػؽ ةنػػع  لضػػرعريً  ليػػرطً  ُي ػػد رلاػػ  الريػػلة الخل ػػ  االهتػداح هأػػى ررى رف
 ف الةةةػف رًقػل االهتػداح هأػى رلاػ :"    ةػ Gassinقاؿ اليرعط اجخػرىا عوػج ذلػؾ يقػعؿ 

                                                 

(
56

) Art. 226-6 du Code pénal. 
57

 .599( ُُٚظش، د. صًٛم ػبذ انبالٙ انظغٛش، انحك فٙ انظٕسة، انًشصغ انغابك، ص  (

(
58

)lepage (A.), « L‟article 226-2-1 du Code pénal : une nouvelle strate dans la 

protection pénale de la vie privée », Comm. com. électr. Févr. 2017, étude 3.   

(
59

) voir: Saint-Pau (J.-C.), « Le délit d‟atteinte à l‟intimité de la vie privée 

exige-t-il . . . une atteinte effective à l‟intimité de la vie privée ? », D. 1999, p. 

152; Saint-Pau (J.-C.), « L‟enregistrement clandestin d‟une conversation 

téléphonique amicale relative à l‟activité professionnelle », D. 2007, p. 1184.  

(
60

)Duparc (C.), Le seul fait de fixer, d‟enregistrer et de transmettre, sans le 

consentement de celle-ci, l‟image d‟une personne se trouvant dans un lieu privé 

constitue une atteinte à l‟intimité de la vie privée, note sous Cass.crim. 16 févrer 

2010, n
o
09-81492, AJ Pénal, 2010, p. 340. 



  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

17  

 

رنػع هأػى  غيػر .لةذةعرة وج نػص التاػريـاالريلة الخل   ال ت ةلؿ ع للؿ رخرى غير تأؾ 
ةػػ ا وػػإف ةاػػرد ا ػػت ةلؿ الع ػػللؿ ال ةػػس ةػػف ذلػػؾ لـ الاريةػػ : اػػؿ ياػػب ال يةاػػج لقيػػ الةارم
عةػف أػذا االتاػػلم  .(ٔٙالريػػلة الخل ػ "  رلاػ ا ػت ةلؿ أػػذم الع ػللؿ انتهػلؾ  رف يترتػب هأػى
لد الطاي ػػػػ  وػػػج  ػػػيلؽ ا ػػػتا  –ا عالػػػذي هّاػػػر هػػػف أػػػذا اليػػػرط Ravanasريًضػػػلا الاقيػػػع 

ا قػػط اػػللنظر إلػػى الع ػػللؿ الة ػػت ةأ و تترقػػؽ الاريةػػ اقعلػػع:" ال  -اليػػةأي  لهػػذم الاريةػػ  
يلةػػػػػػػػػد ع  .(ٕٙعلةػػػػػػػػف ريًضػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػللنظر إلػػػػػػػػػى النتياػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػج ياػػػػػػػػػب رف تترتػػػػػػػػػب هأيهػػػػػػػػػل" 

وػػػج إطػػػلر تطايػػػؽ  -انتهػػػلؾ اجلاػػػ  رع الرةيةيػػػ " "يػػػرط هأػػػى رأةيػػػ   Levasseur الاقيػػػع
إف أػػذا اليػػػرط ي ػػلهد وػػػج  عذلػػؾ اقعلػػػع:" -ل قعاػػلت الارن ػػػجةػػف قػػػلنعف ا ٔ-ٕٕٙالةػػلدة 

   .(ٖٙق ر ةالؿ التدخؿ الانللج هأى رقؿ قدر ةةةف ةف  أعةيلت التطاؿ" 
النػب آخػر ةػف الاقػع  ذأػب :infraction formelle ا تجداه الثدانً : جرٌمد  شدللٌ 

الػػعاردة وػػج  اػػلرةال ا عرف لػػيس يػػرًطل الزًةػػللريػػلة الخل ػػ  رف الة ػػلس األاػػ  ا الارن ػػج إلػػى
الػذي  Bécourt االهتاػلر  عةػف أػذا الػررى الاقيػع ا ػيف در ةلدة التاريـ ال ياب رخػذأل 

 ( ٗٙالريلة الخل   ليس هن ػًرا َتْةِعيِنياػل وػج الاريةػ   رع رةيةي  ألا ارف الة لس اهتار 
 ػ  رف اإليػلرة إلػى الة ػلس اللريػلة الخل André Decocqعوج ذات االتالما ررى الاقيع 

الةن ػػػعص هأيهػػػل وػػػج  -الاريةػػػ ا عرف redondanceت ػػػد ةػػػف قايػػػؿ اإِلْطنػػػلب رع الأمْغػػػع 
ا Duparc لل ػػتلذة ععوقػل ( ٘ٙ رع الت ػايؿ تػتـ اةاػرد التثايػت -هقعاػلت ٔ-ٕٕٙالةػلدة 

                                                 

)
61
( Gassin (G) « vie privée (atteintes à)», rép. Dalloz, pénal, 1974, p. 5. 

)
62
( Ravanas (J), La protection des personnes contre la réalisation et la 

publication de leur image, thèse Aix-en –Provence, LGDJ, bibliothèque de droit 

privé, Paris, 1978, p. 517. 

)
63
( Levasseur  (G), « La protection pénale de la vie privée», dans Etudes 

offertes à Pierre Kayser, tome II, PUF Aix-Marseille, 1979, pp. 113 et s. 

)
64
( Decocq (A):« rapport sur le secret de la vie privée en droit français», dans 

Le secret et le droit, travaux de l‟association Henri Capitant, t. XXV, Dalloz, 

1974, p. 479. 

)
65
( Decocq (A.), « Rapport sur le secret de la vie privée en droit français», Op. 

cit., p. 479.  
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 ُياتػرض لأةةػلفا ثػـ الخل ػ  عالطاي ػ  ؛وإف الارية  تتـ اةارد الترقؽ ةػف تخأػؼ الرضػلح
  (ٙٙ خل  رلا  الريلة ال انتهلؾ

عقػػد ا ػػتقرت ةرةةػػ  الػػنقض الارن ػػي  رخيػػًرا هأػػى اهتنػػلؽ ت ريػػؼ عا ػػر لأاريةػػ  
الػػذي يترقػػؽ اػػع ة نػػج انتهػػلؾ رلاػػ   اُيضػػاج هأيهػػل الطػػلار اليػػةأج  عيتػػألؼ أػػذا الت ريػػؼ

التقلط ال عرة وج ةةلف خػلص  عقػد  -ٕهدـ الرضلح؛  -ٔةف هن ريف: االريلة الخل  
ـا ٕٓٔٓوارايػر  ٙٔة  هأى أذا التا ير ارةةهل ال لدر وػج رةدت الغرو  الانللي  لأةرة

 ونقال وتساجيل تثبيا  مجارد للفة الحياة الخاصة متعمًدا انتهاًكا يشكل »عالذي الح ويػع:
  (ٚٙ «الخير موافقة دون خاص مكان ف  شخص صورة

ؿ هأيػع وػج ترقػؽ أػذم الاريةػ  اعتأ يً ل هأى ذلؾ لػيس انتهػلؾ اجلاػ   وػإف الة ػعم
ةػػف طاي ػػ  خل ػػ   ال ػػعرة التقػػلط ويػػع يػػتـ الػػذي الةةػػلف ػػؿا علةػػف ال اػػرة اػػأف يةػػعف اللا

caractère privé. طاي ػ  أػع ال ػعرةا اتثايػت يت أػؽ ويةػل الةهػـا اليػجح وػإف عاللتللجا 
 ان ػػي  وػػج رللػػ  التقػػلط  ػػعرة رةثػػر  ػػهعل عياػػدع اجةػػر   (ٛٙالا ػػؿ  ويػػع يػػتـ الػػذي الةةػػلف

قتػػػعا إذ ال يعاػػػد ردنػػػى يػػػؾ وػػػج رف أػػػذا ال ػػػأعؾ يقػػػر وػػػج ةةػػػلف خػػػلص دعف ةعاو ليػػػخص
 اهتداًح هأى الازح اجةثر رةيةي  وج نطلؽ الريلة الخل   

  رػػػدد الةيػػػرع الارن ػػػج طاي ػػػ  الاريةػػػ  الةن ػػػعص هأيهػػػل وػػػج الةػػػلدة الدددرلن المعندددوي:
 "هةػػًدا"ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلتا ريػػث نػػّص  ػػرارً  هأػػى رف أػػذم الاريةػػ  ترتةػػب  ٔ-ٕٕٙ

volontairement   :الاقػع الارن ػج  َاْةَهػرةذأاػت وقػد عويةل يت أػؽ انػعع الق ػد الةطأػعب
 ق ػػػًداهقعاػػػلت تتطأػػػب  ٔ-ٕٕٙ الةػػػلدةالاريةػػػ  الةن ػػػعص هأيهػػػل وػػػج  إلػػػى القػػػعؿ اػػػأف

                                                 

(
66

) Duparc (C.),«Le seul fait de fixer, d‟enregistrer et de transmettre, sans le 

consentement de celle-ci, l‟image d‟une personne se trouvant dans un lieu privé 

constitue une atteinte à l‟intimité de la vie privée», note sous Cass.crim.16 févr. 

2010, n
o
09-81492, AJ Pénal, 2010, p. 340. 

(
67

) Cass. crim., 16 févr. 2010, n
o
 09-81.492: Jurisdata n°2010-001098, Bull. 

crim. n°25; D. 2010, p. 768, obs. LAVRIC ; Gaz. Pal. 28-29 juillet 2010, p. 23, 

obs. DETRAZ ; AJ Pénal 2010, p. 340, obs. DUPARC ; JCP G 2010, 1258, obs. 

TRICOIRE ; Comm. com. électr. 2010, Comm. 66, obs. LEPAGE.  

(
68

)Veron (M.), Droit pénal spécial, Sirey, 15e éd., 2015, no 345; Siber (J.), 

L‟image et le procès pénal, op. cit., p. 303.   
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عةػل  التقلط ال ػعرةهأى الالهؿ الهث رف يةعف  الضرعري ةف جنع اdol spécial خلً ل
 عيػػدهـ ذلػػؾ رف  (69لأةانػػج هأيػػع  الخل ػػ  ريػػلةال ُرْلاػػ انتهػػلؾ أػػع  ان ػػروت إليػػع إرادتػػع

 ٚٔالةيػػرعع اج ػأج لقػػلنعف نػػت عاضػر  وػج أػػذا االتاػلما ةةػػل ياػيف ةػف رغاػ  الةيػرع ةل
ةػػػلف يتضػػػةف اإليػػػلرة إلػػػى الهػػػث انتهػػػلؾ رلاػػػ  الريػػػلة الػػػذي ا  ػػػللؼ الػػػذةرا ٜٓٚٔيعليػػػع 

 يػخص ري "رةا اػل الالهػث يػرط هػفاال ت لض   الا ض   عاقترحوللدةالخل   رع ترقيؽ 
علةػػػف تػػػـ  "  frauduleusement ارتيلليػػػ  اطريقػػػ  للخػػػريف رلاػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ  انتهػػػؾ

وقػػط  volontairement "هةػػًدا"ا عا ػػت يض هنهػػل اةأةػػ  "االرتيػػلؿ رع الغػػش" رػػذؼ ةأةػػ 
    لترديد الطاي   ال ةدي  لأارية 

ذم الاريةػػ  رنػػع يةاػػج لترقػػؽ أػػ إلػػى الارن ػػج رقأيػػ  وػػج الاقػػع تعوػػج الةقلاػػؿا ذأاػػ
عوًقػل لهػذا الػرريا الػذي يقػـع اتػعاور ال أػـ عاإلرادة وقػط  ع  dol général تػعاور الق ػد ال ػلـ

إذ ا الةع ػعؼ وػج أػذم الةػلدة ال هارة اللالهث الػذي دوػر الاػلنج إلػى ةقلروػ  ال ػأعؾوإنع 
ج اللتقػػػلط ال ػػػعرة ترقيػػػؽ غػػػرض ة ػػػيفا رع رف يق ػػػد اهػػػذا ييػػػترط رف ي ػػػتهدؼ الاػػػلن ال

عقػػد ا ػػتند الػػا ض وػػج تػػدهيـ أػػذا  ( ٓٚ ؾ انتهػػلؾ رلاػػ  الريػػلة الخػػلص لأةانػػج هأيػػعال ػػأع 
الالهػػػث اةتاػػػلًح هػػػدعؿ الةيػػػرع هػػػف ا ػػػتخداـ ال اػػػلرات الدالػػػ  هأػػػى  إلػػػى اجخيػػػر التا ػػػير

 اللق د ال لـ  
ا نةيػػػؿ إلػػػى أػػػذا الػػػرري اجخيػػػرا جنػػػع يػػػعور رةليػػػ  رةاػػػر لأرػػػؽ وػػػج مااان جانبنااااع

 رخػػذ الالهػػث ويناغػػجت ال ػػعرة ذات طاي ػػ  ان ػػي   عةػػر ذلػػؾا ال ػػعرةا عال  ػػيةل إذا ةلنػػ
ا ةةػػل يػػرى ر ػػرلب الػػرري اجعؿ ا علةػػف لػػيس ة ن ػػر وػػج الاريةػػ ا ػػيف االهتاػػلر الخايػػث

نةل نرى ة للاتع ةظرؼ ةيدد لهل   عا 

                                                 

(
69

) voir: Chavane (A): « les atteintes de l‟intimité de la vie privée au sens de 

l‟article 368 du code pénal », Actes du 8ème Congrès de l‟Association de droit 

pénal, Economica,1985, p. 28 ; Ravanas (J.), « La protéction des personnes 

contre la réalisation et la publication de leur images », LGDJ, 1978, p. 522; 

Kayser (P): la protéction de la vie privée par le droit, PUF Aix-Marseille, 

Economica, 2ème Ed., 1990, p.394. 

(
70

) Bécourt(D.),« Réflexions sur le projet de loi relatif à la protection de la vie 

privée », Gaz. Pal., 1970, I, doct., p. 203; Decocq (A), « rapport sur le secret de 

la vie privée en droit français », op. cit., p. 476. 
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  وػج القػلنعف الارن ػج Délitت ػد اريةػ  االلتقػلط غيػر الةيػرعع لأ ػعرة "انرػ "  العقوب :
 ي لقػػػػػب (:ٔٚ تاػػػػػلم أػػػػػذم الاريةػػػػػ  répressionالقةػػػػػر الػػػػػردع رع ل ػػػػػ   يا يت أػػػػػؽ ويةػػػػػلع 

الرتةلب أػذم الانرػ  اػللراس  الةذناعف  personnes-physiques الطاي يعف اجيخلص
تةةيأيػػ  ال قعاػلت التُاػرضا وضػػاًل هػف ذلػؾا قػد   ع يػعرع ٓٓٓ٘ٗ قػػدرأل عغراةػ لةػدة  ػن  

ة ػػلدرة اةيػػر تا عةػػف اينهػػل ةػػف قػػلنعف ال قعاػػل ٖٔ-ٕٕٙالةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة 
 االهتاػػػػػػػلرييف لجيػػػػػػػخلص  عويةػػػػػػػل يت أػػػػػػػؽ ااجاهػػػػػػػزة الة ػػػػػػػتخدة  وػػػػػػػج ارتةػػػػػػػلب الاريةػػػػػػػ 

personnes-morales هف ارتةلب أػذم الاريةػ ا وتةػعف  الانللي  ة لعليتهـ ُي أف الذيف
ا الإلضػػلو  إلػػى الررةػػلف نهللًيػػلا رع لةػػدة خةػػس  ػػنعات هأػػى l'amendeال قعاػػ  الغراةػػ  

 ال ػػػػػلدر الرةػػػػػـ ل ػػػػػؽ رع نيػػػػػر هػػػػػف وضػػػػػالً را ةػػػػػف ةةلر ػػػػػ  نيػػػػػلطهـ الةهنػػػػػجا اجةثػػػػػ
 ةػػفالخل ػػ  اهػػذم الاريةػػ   délai de prescription التقػػلدـ وتػػرة عتاػػدر ( ٕٚ الل قعاػػ 

ةػػػر  اا الهتالرأػػػل ةػػػف الاػػػرالـ ذات الطاي ػػػ  ال ػػػري الةانػػػج هأيػػػعةػػػف قاػػػؿ  تػػػلريك اةتيػػػلؼ
  (ٖٚعى ال ةعةي  ةاليرة الدهل ةعاتي  الظرعؼ ةراهلة رف تةعف

عيالرػػظ رف الةيػػرع لػػـ يةتػػرثا هنػػد ترديػػد ال قعاػػ ا اةاػػدر تاريػػد ال قػػلبا وا ػػؿ 
ال قعاػػ  عارػػدة وػػج اةيػػر اجرػػعاؿا اغػػض النظػػر هػػف ةاػػلؿ رلاػػ  الريػػلة الخل ػػ  الػػذي تػػـ 

إذا ةلنػػت  رع ةػػدى ا ػلة  الخطػػر رع الضػػرر الةػرتاط اةرتػػعى ال ػعرةا عال  ػػيةلانتهلةػعا 
عةلف اجررى رف يأخػذ ذلػؾ وػج اهتاػلرما ويا ػؿ ةػف الطاي ػ  الان ػي    طاي   ان ي  ذات

 لأ عرة ظرًول ةيدًدا لأ قعا  
 
 
 
 

                                                 

(
71

) Veron (M.), Droit pénal spécial, Op. cit., no 350. 

(
72

) Article 226-7 du code pénal. 

(
73

) Cass. crim., 4 mars 1997, no 96-84.773; Bull. crim., 83 1997; Dr. Pénal 

1997, p. 75; Cass. crim., 8 juin 1999, no 97-82.834; Dr. Pénal 1999, p. 146. 

Voir: Conte (P.), Droit pénal spécial, op. cit., no 332 et s.  
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 انغظٍ انزاَٙ

 انضشًٚت انخبؼٛت

Infraction de consequence 
 [االستغالل غير المشروع لمصورة  ]

اللتقػػػلط رع  يفللخػػػر الريػػػلة الخل ػػػ   رع رةيةيػػػ  هأػػػى انتهػػػلؾ رلاػػػ  ال يقػػػدـ الانػػػلة هػػػلدةً  
ي ػػ ى  علةػػف غللًاػػل ةػػلت ػػايؿ رع نقػػؿ  ػػعرأـ لةاػػرد الاضػػعؿ عرػػب اال ػػتطالع ور ػػبا 

ف أػػذم ال ػػعر انيػػرأل رع ا ػػتغاللهل اػػأي عاػػع ةػػف العاػػعم  لػػذا ةػػلف إلػػى اال ػػتالدة ةػػ أػػلالح
ةف الةنطقج رف ي تةةؿ الةيرع الانللج خطتع وج رةلي  الريػلة الخل ػ  ات قػب الاعاهػث 

الانػػلة هػػف طريػػؽ تاػػريـ إهػػالف رع ا ػػتغالؿ الت ػػايؿ رع الة ػػتند الةتر ػػؿ الخايثػػ  لػػدى 
   ( ٗٚةف قلنعف ال قعالت  ٔ-ٕٕٙهأيع اللةخللا  لنص الةلدة 

 هأى رف:ةف قلنعف ال قعالت الارن ج  ٕ-ٕٕٙالةلدة تنص  النص القانونً:
أو  لدل مدن احدتفظ –( ٔ-ٕٕٙالمنصوص ىلٌها فً المدادة ) –العقوبات  بنفس ٌُعاقب »

والع أو سم  بوالدع فدً متنداول الجمهدور أو الغٌدر أو اسدتخدم بد ي وسدٌل  لاندت  أي 
 .ٔ/ٕٕٙتسجٌل أو مستند تم الحصول ىلٌه ب حد األفعال المبٌن  فً المادة 

 الملتوبد  الصدحاف  خدلل مدن السدابق  الفقرة فً ىلٌها المنصوص الجرٌم  و لا ارتلبت
 ٌتعلدق فٌما األمور لهله المنظم  بالقوانٌن لخاص ا األحلام تسري البصرٌ   -السمعٌ  أو

 .« المس ولٌن األشخاص بتحدٌد
 الةػػػػلدة وػػػػج هأيهػػػػل الةن ػػػػعص الاريةػػػػ  ارتةػػػػلب رف ةالرظػػػػ  لالأتةػػػػلـ الةثيػػػػر ةػػػػفع 
وػػػج نةػػػعذج الاريةػػػ  الةن ػػػعص هأيهػػػل وػػػج الةػػػلدة  اج ل ػػػي  اليػػػرعط ررػػػد أػػػع ٔ-ٕٕٙ
ال ػعرة تةثػؿ الةررأػ  الثلنيػ  لأرةليػ   ذلػؾ رف اريةػ  ا ػتغالؿ  ةف ناس القػلنعف ٕ-ٕٕٙ

الانلليػػ  لأرػػؽ وػػج ال ػػعرةا عتاتػػرض  ػػاؽ ارتةػػلب الاػػلنج و ػػؿ تثايػػت رع ت ػػايؿ رع نقػػؿ 

                                                 
74

 .010( د. ْشاو سعخى، انحًاٚت انضُائٛت نحك اإلَغاٌ فٙ طٕسحّ، انًشصغ انغابك، ص  (
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عوػػػػج العاقػػػرا وػػػػإف اريةػػػػ  ا ػػػػتغالؿ   (٘ٚ  ػػػعرة يػػػػخص وػػػػج ةةػػػلف خػػػػلص دعف ةعاوقتػػػػع
 ا ػػضعلهػػذاا ع ػػؼ (  ٙٚال ػػعرة ُتيػػةؿ االةتػػداد الُةاليػػر النتهػػلؾ  ػػري  الريػػلة الخل ػػ  

رع  ثةػرةرنهػل  ري délit de conséquence « تا ّيػ  انرػ  »أػذم الاريةػ  اأنهػل  الاقهػلح
تػػػعاور  -ايػػػةٍؿ رعلػػػج -عياتػػػرض رنةعذاهػػػل القػػػلنعنجاريةػػػ  رخػػػرى  ػػػلاق  هأيهػػػلا ل نتياػػػ 

   ( ٚٚ ال لاق  ال نل ر الةةعن  لهذم الارية 
هػل اإرػدى  ػعر التر ػؿ هأي يػتـ رفتاػريـ ا ػتغالؿ ال ػعرة  ياتػرض الشرط المفتر :

 عأػػذا ي نػػجةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت   ٔ-ٕٕٙال ػػأعؾ اإلاراةػػج الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة 
رع ة ػػػاًقل اللن ػػػا    ػػػد يػػػرًطل ةاترًضػػػلالتقػػػلط ال ػػػعرةا  ػػػللا  الايػػػلفا يُ  ارتةػػػلب اريةػػػ رف 

  عنتياػػ  لػػذلؾا ال تقػر الاريةػػ  الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة (ٛٚ لاريةػ  ا ػػتغالؿ ال ػػعرة
التقػػػلط  إذا ةػػػلف اليػػػخص الة نػػػج قػػػد عاوػػػؽ هأػػػى قػػػلنعف ال قعاػػػلت الارن ػػػج؛ ةػػػف ٕ-ٕٕٙ

اليػرعط اجعليػ  لتخأػؼ ا عذلػؾ ا رع إذا ةلنت عاق   االلتقلط قد تةت وج ةةػلف هػلـال عرة
الرااطػػػ   ع يأػػػـز التنايػػػع إلػػػى رفغيػػػر رنػػػ  (ٜٚ ةػػػف أػػػذا القػػػلنعف ٔ-ٕٕٙالةاينػػػ  وػػػج الةػػػلدة 

 : وأػػػػيس يػػػرًطل الزًةػػػػل رف يةػػػعف ةرتةػػػػب الاػػػػريةتيف التا يػػػ  اػػػػيف الاػػػريةتيف لي ػػػػت ةطأقػػػ
يخً ػػػل عارػػػًداا وقػػػد يةػػػعف ةرتةػػػب اريةػػػ  االلتقػػػلط غيػػػر الةيػػػرعع لأ ػػػعرة يػػػخص آخػػػر 

 اخالؼ ةف يقلرؼ ارية  ا تغالؿ أذم ال عرة 
ـتُ  أرلددددددان الجرٌمدددددد : ا ػػػػػػتغالؿ ال ػػػػػػعرة  قػػػػػػلنعف ال قعاػػػػػػلت ةػػػػػػف ٕ-ٕٕٙ الةػػػػػػلدة اػػػػػػرِّ

L’exploitation de l’image - ت عرػػدد –ةأتقطػػ  اللةخللاػػ  لأةػػلدة ال ػػلاق  هأيهػػل ال
 ا هأى النرع اآلتج:وج ثالث الةلثّـ  عر اال تغالؿ أذم الةلدة

يق ػػد الالرتاػػلظ  :La conservation de l’image ا حتفدداظ بالصددورة -ٔ
عاإلاقػػػلح هأيهػػػل وػػػج رعزتػػػع ةػػػر هأةػػػع اةرتعاأػػػل  اة ػػػلؾ الاػػػلنج الل ػػػعرة ةرػػػؿ الرةليػػػ 

  زينهػػل وػػج ذاةػػرة الهػػلتؼ رع الةةايػػعترا رع ال ػػتخداـ ري ع ػػيط آخػػر ػػعاح اتخ عة ػػدرألا

                                                 
75

 .303( ُُٚظش، د. صًٛم ػبذ انبالٙ انظغٛش، انحك فٙ انظٕسة، انًشصغ انغابك، ص  (
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  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

23  

 

عُيالرػػظ رف ال ػػأعؾ الةػػلثـ ال يتطأػػب إويػػلح ال ػػعرة رع إهػػالـ الغيػػر اهػػلا عةػػف ثػػـ قػػد ال 
 رف هأيػػع الة ػػتريؿ ةػػف ػػيةعف  لػػذلؾي أػـ الةانػػج هأيػػع نا ػػع اعاعدأػػل وػػج رػعزة الاػػلنج  

ةةػل يػرى  – التاػريـ ةػف أػذا ة أر ال تتاأى ذلؾا عةر  ال أعؾ أذا ضد نا ع هف يداور
رةلي  اليخص الة نج ةف التهديػد انيػر ال ػعرة الةرػتاظ اهػل لػدى الاػلنج   وج -الا ض

 un caractère ارػػػػت عقػػػػللج طػػػػلار لػػػػع تاػػػػريـ االرتاػػػػلظ الل ػػػػعرةعأػػػػذا ي نػػػػج رف 

purement préventif  هػػف نيلاػػ  الل ػػعرة الةػػلثـ رف يترقػػؽ االرتاػػلظ عةػػف الةت ػػعر 
 آخػر يػخص إلػى -ايػةؿ غيػر ةيػرعع -ةأف ي هد اليخص الذي التقط ال عرة: اآلخريف
  عييةؿ راظ ال عرة ارية  ة تةرةا عاللتػللج ال ياػدر لنيرأ عراةلا اهذم ال عرة لالرتالظ

  (ٓٛ ويهل إال ةف تلريك انتهلح رلل  اال تةرار ارت لب ةدة التقلدـ
 الارن ػج الةيػرع رهػرب : La divulgation de l’image  َِلاَىد  الصدورة -ٕ

الةػػذةعر وػػج ةػػلدة  divulgation َذاَهػػ اإلِ  لة ػػطأ  عا ػػر ةاهػػـع إهطػػلح وػػج رغاتػػع هػػف
ا ةػػػف اللت ػػػايؿ رع الة ػػػتند publicوهػػػع ال يقت ػػػر هأػػػى إهػػػالـ الاةهػػػعر  ( ٔٛالتاػػػريـ 

؛ علةنػػػػع (ٕٛخػػػػالؿ ري ع ػػػػيأ  إهالةيػػػػ : ال ػػػػرلو ا التأيازيػػػػعفا ال ػػػػينةلا عةػػػػل إلػػػػى ذلػػػػؾ 
ذلػػؾ رف   ذا الت ػػايؿ رع الة ػتنداهػ tiersةاػرد إخطػػلر الغيػر  وضػاًل هػػف ذلػؾا اي ػتعهب

 التعا ػؿ ا اة نػىpublicationاإلويلح الةق عد وج أػذم الةػلدة رع ػر ةػف ةاهػـع النيػر 
ة ػػيف ةػػف  يػػخص عضػػر الت ػػايؿ رع ال ػػعرة وػػج ةتنػػلعؿ اا ػػلط  عيةاػػج  الاةهػػعر ةػػر

  (ٖٛالغير 
 القػلنعف الارن ػػج ُي لقػب : L’utilisation de l’image اسدتعمال الصددورة -ٖ

 أػػذا يةػػعف قػػد  ةيػػرعه  غيػػر اطريقػػ  هأيهػػل الر ػػعؿ تػػـ التػػج لأ ػػعرة ا ػػت ةلؿ ري هأػػى
 قػد علةػف  الةنلقيػلت رع االاتةلهػلت رثنػلح رع ال ػرلو  ةػف خػالؿ  عاح هأنًيلا اال ت ةلؿ

  ػػعرةال ضي ػػر  الػػذي رللػػ  اليػػخص اعةثػػلؿ ذلػػؾ  اال ػػت ةلؿ الةػػلثـ وػػج غيػػر هالنيػػ  يػتـ
 الغروػػػػ  يػػػػدخأعف الػػػػذيف إذ رف اجيػػػػخلص  يػػػػق  داخػػػػؿ خل ػػػػ  غروػػػػ  وػػػػجةرػػػػؿ الرةليػػػػ  

                                                 

(
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ا علػػػع ةػػػلف اإلويػػػلح إلػػػى الغيػػػر رع َذاَهػػػ اإلِ  عاػػػذلؾ يترقػػػؽ ريًضػػػل ة نػػػى اإةةػػػلنهـ رليتهػػػلا
ذا ةػػػػلف ةػػػػف ال ػػػػ عا  اةةػػػػلف ت ػػػػعر رػػػػدعث اال ػػػػت ةلؿ دعف رف يةػػػػعف   (ٗٛ ةرػػػػدعًدا عا 

  عيدهـ ذلػؾ رنػع ةػف الةت ػعر رف يقػـع يػخص هلةر ة تقؿ هنةيةعاًل الإلذاه ا إال رنع ر
ال ػػػػت ةلؿ ال ػػػػعرةا عةػػػػف ثػػػػـ يقػػػػر ترػػػػت طللأػػػػ  آخػػػػر غيػػػػر الػػػػذي قػػػػلـ ا ةأيػػػػ  اإلذاهػػػػ  

 ( ٘ٛال قلب 
عويةػػل يت أػػؽ اػػللرةف الة نػػعي لاريةػػ  ا ػػتغالؿ ال ػػعرة الةتر ػػؿ هأيهػػل اطريقػػ  غيػػر 

رغاػػؿ قػػد  الةػػلدة ال ػػلاق اا هأػػى خػػالؼ نهاػػع وػػج  ػػيلغ  ةيػػرعه : وػػيالرظ رف الةيػػرع
الػػنص هأػػى طاي ػػ  النيػػ  الةطأعاػػ  لترقػػؽ أػػذم الاريةػػ ا عأػػذا ةػػل دوػػر الػػا ض إلػػى القػػعؿ 

رف الاريةػ  هةديػ ا ال  ػيةل وػج اأنهل ال تيترط تعاور الق د الانللج  غير رف الراا  أع 
ؿ ا عأج ارية  هةديػ  ةةػل رعضػرنل ةػف قاػؿ  اػٔ-ٕٕٙظؿ اإليلرة ال رير  إلى الةلدة 

انتهػػػلؾ رلاػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ   اق ػػػد تػػػـ قػػػد اال ػػػتغالؿ يةػػػعف رف إف الػػػا ض يػػػرى عاػػػعب
  عةػػف النانػػلا نػػرى رف الاريةػػ  هةديػػ  عيةتاػػج ويهػػل اللق ػػد الانػػللج (ٙٛ لأيػػخص الة نػػج

 ال لـ 
 قػدرأل عغراةػ  عاردة  ن  لةدة اللراس ريضل ارية  ا تغالؿ ال عرة هأى ي لقب العقوب :
يةعف  أعؾ االلتقلط غير الةيػرعع لأ ػعرة ةةلوًلػلا ةػف ريػث اإلثػـ  عاذلؾ  يعرع ٓٓٓ٘ٗ

 هقعاػلت ٕ-ٕٕٙأف الاقرة الثلنيػ  ةػف الةػلدة ا عنّذةر  (ٚٛ الانللجا ال تغالؿ أذم ال عرة
 هػػػفالة ػػػلعليف هػػػف ارتةػػػلب أػػػذم الاريةػػػ  إذا عق ػػػت  اجيػػػخلص ررللػػػت ايػػػأف ترديػػػدقػػػد 

 ( ٛٛ لله الةنظة  القعانيف إلى ال رلو  طريؽ
 انزانذانغظٍ 

 ػذو كفاٚت انُظٕص انخمهٛذٚت نًٕاصٓت ظاْشة انزأس اإلباحٙ
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إذا عاوؽ اليخص هأى تثايت رع ت ػايؿ  ػعرتع وػج ةةػلف خػلص؛ وػإف  :جوار المشلل 
هػػذم ال ػػعرة رع إطػػالع الغيػػر ل الالرػػؽ نيػػرالالةنطػػؽ يقضػػج ا ػػدـ اوتػػراض ةعاوقتػػع هأػػى 

  الةعاوقػ  اجعلّيػـ ةر أذا الةنطؽ: ذلػؾ رف الن عص ال لاق  تت لد هأيهل  عةر ذلؾا وإف
ةػػف  ٔ-ٕٕٙهأػى التقػلط ال ػعرة ترػعؿ دعف ترقػؽ الاريةػػ  الةن ػعص هأيهػل وػج الةػلدة 

تخأػػؼ اليػػرط الةاتػػرض لتطايػػؽ الةػػلدة  اػػدعرم ةػػل ي ػػتتارا  ػػللا  الػػذةرا ةقػػلنعف ال قعاػػلت
الاقيػػػػع الارن ػػػػج عقػػػػد هّأػػػػؽ  ا عالتػػػػج تاػػػػّرـ ا ػػػػتغالؿ ال ػػػػعرة اإذاهتهػػػػل رع نيػػػػرأل ٕ-ٕٕٙ

Levasseur الةقلاأػػػ    ٜٖٙ الةػػػلدة رف الةل ػػػؼ هأػػػى أػػػذم النتياػػػ  ال ػػػلدة  اقعلػػػع:"ةف
 الة ػػػتند هأػػػى الر ػػػعؿ يػػػتـ ال هنػػػدةل تنطاػػػؽ ال عاإلويػػػلح النيػػػر ايػػػأف( ٕ-ٕٕٙلأةػػػلدة 

ال قعالت الةقلاأػػػ   قػػػلنعف ةػػػف ٖٛٙ الةػػػلدة اةعاػػػب يػػػرعط التاػػػريـ الةن ػػػعص هأيهػػػل وػػػج
ي ػػط  لػػـ إنيػػللع هأػػى ةعاوقتػػع رهطػػى الػػذي اليػػخص رف ى الػػرغـ ةػػفهأػػ  (ٔ-ٕٕٙلأةػػلدة 
إذا ؛ الخل ػػ  علأ ػػاب نا ػػعا ال تقػػر اريةػػ  نيػػر ال ػػعرة " (ٜٛ نيػػرأل ضػػةًنل هأػػى ةعاوقتػػع

 لػػف طاي يػػ ا عةنتياػػ   وػػج ةةػػلف هػػلـقػػد تػػـ  لهػػذم ال ػػعرةةػػلف التثايػػت غيػػر الة ػػرح اػػع 
ا خ ع ػػػػػيتع لرةليػػػػ  ةػػػػدنجال ػػػػايؿ ال  ػػػػعى ارػػػػلالتال أػػػػذم ا وػػػػجالضػػػػري  لػػػػدى يةػػػػعف

 ةػػػػػػف القػػػػػػلنعف الةػػػػػػدنج التل ػػػػػػ  الةػػػػػػلدة عالر ػػػػػػعؿ هأػػػػػػى الت ػػػػػػعيض الةنل ػػػػػػب اةعاػػػػػػب 
عأػع   ػعرتعا وػج droit exclusif الر ري الرؽ لع الارد اأف ذلؾ عيا ر .(90)الارن ج
    (91)الة ني  ال عر التقلط هند ةعاوقتع هف النظر اغض ا تخداةهلا وج الةترةـ

وػػج الن ػػعص الانلليػػ  ال ػػلاق ا نقػػلط الضػػ ؼ عالثغػػرات ل اأًيػػ لنػػل عاػػذلؾ يظهػػر
-l'intimitéعهػػػػدـ ةاليتهػػػػل لةعااهػػػػ  ريػػػػةلؿ االهتػػػػداح التػػػػج تقػػػػر هأػػػػى اجلاػػػػ  الان ػػػػي  
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sexuelle  ٜٕ)ا ػػتخداًةل رقػػؿ الانػػللج الطريػػؽ رف هأػػىيلةػػد  الاقػػع الارن ػػجا ناػػد   علػػذا 
 .(93)ة  الريلة الخل  ج وج ةعااه  االهتداحات العاق   هأى رر الةدن الطريؽ ةف

ا ػػد االنتهػػلح ةػػف ترأيػػؿ الن ػػعص ال ػػلاق ا يةةننػػل  موقددم محلمدد  الددنق  الفرنسددٌ :
التػػج تاتػػرض قيػػلـ ع ظػػلأرة الثػػأر اإلاػػلرجا اػػأغراض الةعااهػػ  الانلليػػ  لالقػػعؿ اأنهػػل ال تاػػج 

لأيخص الة نج دعف ةعاوقتعا عغللًال اػداور االنتقػلـ ا ػد  خل   الالنج انير  عر ان ي 
انهيػػػلر ال القػػػ  الرةيةػػػ  التػػػج تراطهةػػػلا وػػػج رػػػيف رف التقػػػلط رع تثايػػػت أػػػذم ال ػػػعر ةػػػلف 

وج رةةهل ال ػلدر وػج هنع ةرةة  النقض الارن ي   تعأذا ةل ةيا اةعاوق  الةانج هأيع 
ةػف  ٕ/ٕٕٙ؛  ٔ/ٕٕٙعالذي رهأنت ةػف خاللػع هػدـ ةاليػ  الةػلدتيف  ـإٙٔٓةلرس  ٙٔ

عنظػًرا جأةيػ  أػذا الرةػـ اللن ػا  لةعضػعع الارػثا ظػلأرة  ال قعالت لة للاػ  أػذم القلنعف 
 وج ال طعر التللي   اللت أيؽ هأيعو نقـع 

 وػج ال ػلدر الةهػـ رةةهػل اةعاػب النقض الارن ػي ا ةرةة  ر ةت حلم:الالتعلٌق ىلى 
ا آنػػػػذاؾا (ٜٗ القللةػػػػ  ايػػػػأف ةػػػػدى ةاليػػػػ  الن ػػػػعص الاقهػػػػج ا الاػػػػدؿـٕٙٔٓ ةػػػػلرس ٙٔ

              الريػػػػػلة الخل ػػػػػ ا لةعااهػػػػػ  االنتهلةػػػػػلت العاق ػػػػػ  اهتػػػػػداًح هأػػػػػى  عالةةر ػػػػػ  لرةليػػػػػ  ررةػػػػػ 
 » ا عال  يةل الظلأرة التج رظيت الأتةلـ ةأرػعظ ةػلخًراا عالة رعوػ  اػػػ«اجلا  الان ي   »

   عض تا اةعاب أذا الرةـا الةادر اآلتج: ا ريث«الثأر اإلالرج

                                                 

(
92

) voir: Detraz (S.) « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle … », préc., pp. 741-753. 

(
93

) Derieux (E.), «Droit des médias. Droit français, européen, et international», 

7ème ed., L.G.D.J, 2015; Grynbaum  (L.) et al., « Droit des activités 

numériques», ed. Dalloz, 2014. 

 )
94

 ا رف ت ػدت لةعااهػ ٜٕٓٓا ريث  اؽ لا ض الةرلةـا وػج  ػن  قديـالح أذا الرةـ لر ـ ادؿ  )
ليػػػلا  انيػػػر  ػػػعًرا رةيةػػػ  لأغليػػػ   compagnon-l’exوػػػج عاق ػػػ  قيػػػلـ ال يػػػير ال ػػػلاؽ  الثػػػأر اإلاػػػلرجا

علػـ تةػف أػذم ال ػعر غيػر يػرهي ا جنهػل التقطػت اةعاوقتهػل  عةػر   خل   اهل التقطت خالؿ هييػهةل ةً ػل
اللثنػلحا إال رنػع ت ػرض ذلؾا وقد ردانت الةرةة  الرويؽ ال لاؽ  عهأى الرغـ ةف رف أذا الرةـ ةػلف اػديًرا 

ةػػػػف قػػػػلنعف  ٕ-ٕٕٙالنتقػػػػلدات وقهيػػػػ ا لهيليػػػػ  ةنطقػػػػعا علت لرضػػػػع ةػػػػر التا ػػػػير الضػػػػيؽ لػػػػنص الةػػػػلدة 
 ال قعالت 

Voir: CA Amiens, ch. corr., 15 avril 2009 : JurisData n°2009-004306 ; Droit 

pénal 2009, Chron. no 11, §12, obs. Lepage. 
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التحصددل دون موافقتدده   لا لددان القددانون ىلددى واقعدد  نشددر صددورة شددخص   عاقددبٌُ    »

    (ٜ٘ « فً ملان خاص بموافقتهقد تم  ىلٌها
عقػػد رظػػج أػػذا الرةػػـ الأتةػػلـ وقهػػج اػػللوا جنػػع ةيػػؼ اعضػػعح هػػف الاػػراغ التيػػري ج 

 ايػريةتع ات ػعيرعتخأػص عقػللر القضػي  وػج قيػلـ يػخص  ( ٜٙتالم ظلأرة الثأر اإلالرج 
 نيػػر ا vengeance االنتقػػلـ عاػػداور هةلاانا ػػلل ا ػػد ثػػـا اةعاوقتهػػل؛ عرلةػػؿا هلريػػ  عأػػج

 أػػذا ةثػػؿع   الةػػرة أػػذم  ال ػػلاق يػػريةتع ةعاوقػػ  دعف الرػػلؿ اطاي ػػ  اإلنترنػػتا هأػػى ال ػػعرة
علػذلؾ قضػت ةرةةػ  اال ػتلنلؼ  التاػريـ؛ نػص يرةيهػل التػج القيةػ  يػؾ اػال يقػعض الا ؿ

                                                 

(
95

)« N’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image 

d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ». Cass. crim., 

16 mars 2016, n° 15-82.676, Bull. Crim. 2016, n° 86; Bull. d'information 2016 

n° 846, n° 1059. 

(
96

)voir: Aigouy (C.), « Le revenge porn ou la revanche du principe 

d'interprétation stricte de la loi pénale », LPA, 2016, n° 80, p. 13 ; Conte (P.), 

«Diffusion d'une photographie sans le consentement de l'intéressé », Dr. pénal, 

n° 5, Mai 2016, comm. 73; Costes (L.), « Photo diffusée sur internet sans 

l'accord d'une personne dans un lieu privé prise avec son consentement », Revue 

Lamy droit de l'immatériel, 2016, n° 125, p. 29 ; Desgens-Pasanau (G.), « Le 

«revenge porn » n'est pas (toujours) une infraction pénale », Dalloz IP/IT, 2016, 

n° 6, p. 321; Detraz (S.), « Privée d'intimité », Gaz. Pal., 2016, n° 27, p. 50; 

Francillon (J.), « Cyber-harcèlement et interprétation stricte des textes en 

matière pénale », RSC, 2016, n° 1, p. 96 ; Fucini (S.), « Revenge porn : absence 

d‟atteinte à la vie privée », Dalloz Actualité, 21 mars 2016 ; Laurent (B.) et al., 

«Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation, Chambre criminelle », 

Recueil Dalloz, 2016, n° 27, p. 1597; Le Maigat (P.), « Revenge porn et cyber-

harcèlement. Schizophrénie ou déconnexion du juge pénal ? », Gaz. Pal, 2016, 

n° 15, p. 12 ; Lepage (A.), «Précision bienvenue au sujet de l'article 226-2 du 

Code pénal », Communic. Comm. électr., 2016, n° 5, p. 32; Ollard (R.), « Quand 

le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale interdit de sanctionner la 

diffusion sur internet de l'image d'une femme nue contre sa volonté », Lexbase 

Hebdo - Édition Privée Générale, 2016, n° 650; Saint-Pau (J.-C.), « Vie privée: 

du lien entre délit principal et délit de conséquence », JCP G, 2016, n° 23, 

p.1136; Serinet (A.), « Le consentement et la répression de la diffusion d'une 

image intime », D., 2016, p. 935; Soskin (I.), « Atteinte à l'intimité de la vie 

privée: dans l'attente de la loi pour une République numérique, débats autour de 

l'interprétation de l'article 226-1 du Code pénal », Légipresse, n° 338, mai 2016, 

p. 275; Thierry (J.-B.), « Diffusion sur internet de la photographie d'une femme 

nue », AJ Pénal, 2016, p. 268.   
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  إذاهػػ  ااريةػػ اإدانػػ  الةػػتهــا ٕ٘ٔٓةػػلرس  ٕٙا وػػج رةةهػػل ال ػػلدر وػػج  Nîmesوػػج 
رةةهػػػػل ا ة أأػػػػ  ةػػػػف قػػػػلنعف ال قعاػػػػلت ٕ-ٕٕٙال ػػػػعرةا الةن ػػػػعص هأيهػػػػل وػػػػج الةػػػػلدة 

 :اللت ايب اآلتج
 الحمدٌم الطدابعالمدنً ىلدى تصدوٌراا   تعندً  بدالنظر  لدى  المدىٌ  بالحقموافق   ن  »

caractère-intime (97)«أنها أىطت موافقتها ىلى نشراا  للصورة. 
ا ػتنلًدا إلػى ا رة اإلغللػعـ ةرةةػ  الػنقضا قضػت اجخيػعاللط ف هأى أذا الرةػـ رةػل
 »ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلتا عالػػػذي يقضػػػج اػػػأف  ٗ-ٔٔٔالةاػػػدر الةن ػػػعص هأيػػػع وػػػج الةػػػلدة 

 اla loi pénale est d'interprétation stricte « قػلنعف ال قعاػلت لػع تا ػير ضػيؽ
 ce qui n’est «ِاػعِ َةْ ُةعٌح  ةرظعر غير أع ةؿ ةل »الةأثعر  القعؿ ر لس ييةؿ عالذي

pas interdit est autorisé   َُالَرػػ ُ  ِوػػج ولْجَْ ػػؿ : علػػذلؾا انتقػػدت ةرةةػػ  اْجَْيػػَيلِح اإْلِ
وػػج  ُي ػػّعؿ هأيػػعالة يػػلر العريػػد الػػذي الػػنقض التا ػػير ال ػػلاؽ لقضػػلة الةعضػػععا ة تاػػرة رف 

ا رػؽ لأ ػعرةا رةل النيػر الالconsentement initial «الموافقة الولية»أع  أذا اليأف
ةعضػػػعع  - ال ػػػعرةذلػػػؾ رف    ػػػللا  الػػػذةر ٕ-ٕٕٙوػػػال يخضػػػر لأ قػػػلب اةعاػػػب الةػػػلدة 

 الطػػػػرؼ اةعاوقػػػػ  التقطػػػػتل جنهػػػػ  ٔ-ٕٕٙ لأةػػػػلدة انتهػػػػلؾ دعف إنيػػػػللأل تػػػػـ قػػػػد -القضػػػػي 
 ٕ-ٕٕٙ الةػلدة تةػعف غيػر ةيػةعل  ارةليػ  الرًقػل تعزي هػلعاق ػ   وػإفعهأى ذلؾ  ا(الة نج
تػػـ الر ػػعؿ هأيػػع  "هاػػلرة رف عذلػػؾ تأ يً ػػل هأػػى  (ٜٛ نتػػع الةرةةػػ الػػذي تالأتا ػػير  عوًقػػل

"ا التػػػج عردت وػػػج هاػػػز الاقػػػرة اجعلػػػى ةػػػف أػػػذم ٔ/ٕٕٙاأرػػد اجو ػػػلؿ الةاينػػػ  وػػػج الةػػػلدة 
 ريًضػػلالةعضػػعهج عالةػػلدي لهػػذم اجو ػػلؿا علةنهػػل تيػػير  الةػػدلعؿالةػػلدةا ال تيػػير وقػػط إلػػى 

 دعف" خأ ػػ ا ري قػػد التقطػػت اليػػخص ة ػػعر  رفرقيقػػ   ذلػػؾ وػػج اةػػلةاةػػؿ ظرعوهػػلا  إلػػى
 »نىا ذةرت الةرةةػ  وػج ر ػالب رةةهػل رنػع:علأتأةيد هأى أذا الة  " اليخص أذا ةعاوق 

متناااول فاا  وضاا   واقعااةفاا ن  العقوبااا   قااانون ماان 2-226 المااادة تطبياا فاا  مجااال 

                                                 

(
97

) Cour d'appel de Nîmes , du 26 mars 2015. Voir: Beaussonie (G.), 

«Protection pénale de la vie privée (C. PEN., ART.226-1 ET 226-2) », 

JurisClasseur Pénal, fasc. 56, 17 août 2016. 

(
98

) Desgens-Pasanau (G.), « Le « revenge porn » n‟est pas (toujours) une 

infraction pénale », Op. cit., p.321.  
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 تام إذا إال اعميها يعاقا  ال خااص  مكاان ف  متواجد شخص صورةالجمهور أو الغير... 
 .« المعن  الشخص موافقة دون الذي يحتوي عميه المستند أو لتسجيلا

 لقػػػلنعف ال قعاػػػلتا الضػػػيؽ اللتا ػػػير التزةػػػت لأةرةةػػػ  الانلليػػػ  الغروػػػ  وػػػإف عاللتػػػللجا
 ا ال ػػعرة ويةػػل يت أػػؽ اػػللرؽ وػػج ا أػػتا التػػج اجعلػػى الةدنيػػ  الػػدالرة ةعقػػؼ ةخللاػػ  اػػذلؾ

 اللتقػػلط اإلذف رف ري: ال ػػللدة أػػج double consentement الةزدعاػػ  الةعاوقػػ  قلهػػدة
   ( ٜٜةطأًقل  نيرأل قاعؿ ي نج ال ال عرة

: واينةػػل لحالةيػػلر إليػػع اإاةػػلع الاقهػػ رةػػـ الػػنقض الانػػللجلػػـ يرػػظ  اعوػػج العاقػػر
التػج  ػلغ اهػل الةيػرع strictes limites " الضػيق  الردعد "جنع يرتـرا ا ضهـاع  َررمبَ 

يأ ػػػؼ ا ةػػف ذلػػؾ ال ةػػػس هأػػىا (؛ وػػإف الػػا ضٓٓٔعاػػػلت ةػػف قػػلنعف ال ق ٕ-ٕٕٙالةػػلدة 
رف  جف الةرةةػ  ةػلف ال ػتطلهتهل لأػنصا restrictive" التقييديػ  "عر الضػيق  لقراحةا لهذم

ت تنؽ تا يًرا رع ر ي ة  لهل اقةر النير غير الرضللج لأ عر الةأتقط  اةعاوقػ  اليػخص 
 ٔ-ٕٕٙعالنقػؿ الةػػذةعرة وػج الةػػلدة ا ةتا ػير اإليػػلرة إلػى رو ػلؿ التثايػػت عالت ػايؿ الة نػج

وقػػػطا عا ػػػرؼ النظػػػر هػػػف عاػػػعد رع هػػػدـ عاػػػعد ال نل ػػػر الذاتيػػػ   عوًقػػػل لةػػػدلعلهل الةػػػلدي
 ثللػػثوريػػؽ  ررىاينةػػل  ؛(ٔٓٔ الةانػػج هأيػػع رع ةعاوقػػ  لأاريةػػ  النا ػػج ال ن ػػر لأقةػػرا ةثػػؿ

 عأػػع يـاا ػػعرة ة تاػػرة وػػج ةغػػزى التاػػر  doute" يػػؾال "اػػلح نتياػػ الةيػػلر إليػػع الرةػػـ رف 
 soit tranché en faveur du "ُةػػتمَهـال ل ػػلل  ويػػع الاػػت يػػتـ لةػػج " ةيػػرعع رةػػر

prévenu ٕٔٓ ) 
هأػػػى  اجعليػػػ  عوػػػج العاقػػػرا وػػػإف اوتػػػراض الةعاوقػػػ  هأػػػى النيػػػرا ةلةتػػػداد لأةعاوقػػػ 

ياػدع ايػةؿ ال لػاس ويػع رف ع  الرقةػج  ال  ر ترديلت ال يتةليى تةلًةل ةر التقلط ال عرةا
 عارةػػـ علػػيس ةاتةػػر العيػػب اأةةأػػع  الةانػػج هأيهػػلا  ػػأج لأ ػػعرة ةػػلف رويػػؽالة ػػتأـ اج

عضػر  الةتعقػر رف ت ػة  لػع ات ػعيرأل وػج ةػف ةػلفا التػج ةلنػت تراطهةػل الرةيةػ  ال الق 
نطالًقػػل ةػػف الثقػػ  التػػج رعدهتهػػل إيػػلم  علػػذلؾا يت ػػيف هأػػى الةيػػرع الانػػللج رف ي ػػد هػػريا ا

                                                 

(
99

) Cass. 1ère Civ., 11 févr. 1970, n° 68-11.384, D. 1970, p. 227.  

(
100

) voir: Lepage (A.), obs. préc. ; Francillon (J.), obs. préc. 

(
101

) voir: Saint-Pau (J.-C.), note préc. 

(
102

) voir: Conte (P.), obs. préc.. 
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ال ػترداث عرف ي ػزز التر ػلن  الانلليػ  رةـ الةيلر إليػعا الاراغ القلنعنج الذي ةياع هنع ال
  (ٖٓٔ ةلدة تاـر الثأر اإلالرج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفشع انزاَٙ

 اعخحذاد صشًٚت انزأس اإلباحٙ

قػػػلنعف الاةهعريػػػ  الرقةيػػػ   ةػػػف ٚٙ الةػػػلدة  ػػػ ت : Nouveautés األحلدددام المسدددتحدث 
République-numériqueالتػػج ال يػػعب ة للاػػ  ا إلػػى(ٗٓٔ ٕٙٔٓرةتػػعار  ٚ ا الةػػلرخ 

                                                 

)
103
( voir: Piotrowicz(C.), Le revenge porn non-sanctionné selon l'interprétation 

de la Cour de cassation, La Gazette juridique de la Faculté de droit virtuelle de 

l'Université Jean Moulin-Lyon 3, 2016, pp.7-11.    
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 أ-ٕ-ٕٕٙ قلنعف ال قعاػلت ترةػؿ رقػـ وج اديدة ةلدة إدراج خالؿ ةف هنهلا الةيؼ تـ
 ( ٘ٓٔ الان ػػػج الطػػػلار ترةػػػؿ التػػػج الخل ػػػ  الريػػػلة انتهلةػػػلت ة لقاػػػ  إلػػػى تهػػػدؼ عالتػػػج

 هأى رف:أذم الةلدة عتنص 
 أو بمحادثدات ٕ-ٕٕٙ و ٔ-ٕٕٙ المدادتٌن فدً ىلٌهدا المنصدوص الجرائم تتعلق ىندما »

 الحدبس  لدى العقوبدات رفع ٌتم خاص  أو ىام ملان فً م خولة جنسٌ  طبٌع  لات صور
 .ٌورو ٓٓٓ,ٓٙ قدراا وغرام  ىامٌن لمدة

ٌُعاقب لدل مدن    َلاَىد اإل ىلدىالمعندً  الشدخص موافقد  ىددم حالد  فدً العقوبات  بنفس و

 لات صدور أو بمحادثدات لدقٌتع مستند أو تسجٌل والع فً متناول الجمهور أو الغٌر أي
لال تم جنسٌ  طبٌع   تلقداء مدن أو الشدخص مدن مفترالد  أو صدرٌح  بموافق  ىلٌه  تحصُّ

 .«ٔ-ٕٕٙ المادة فً المبٌن  األفعال أحد باستخدام نفسه 
ا قاػػؿ  ػػدعر قػػلنعف الاةهعريػػ  الرقةيػػ  ل ػػن  لػػـ يةػػف الثػػأر اإلاػػلرج ىلدد  التجددرٌم: -أو أ 

 ػػػأطلف القػػػلنعف الانػػػللج وػػػج ورن ػػػلا ة ػػػتايًدا ةػػػف وػػػراغ يخضػػػر ل ـا  ػػػللؼ الػػػذةرإٙٔٓ
تاػػلقـ ظػػلأرة الثػػأر اإلاػػلرجا  غيػػلب الػػردع الانػػللجا ال  ػػيةل ةػػر نتياػػ  لأقأػػؽةثيػػر قػػلنعنج 

اليػػػاةلت  هاػػػرالان ػػػي  الڤيػػػديع زيػػػلدة الاػػػث ال أنػػػج غيػػػر الرضػػػللج لأ ػػػعر عةقػػػلطر  ري
اتاػػع ةػػعاد اإلالريػػ   علػػذلؾا أػػذا النػػعع ةػػف الالةعاقػػر الةتخ  ػػ  وػػج نيػػر ع االاتةلهيػػ  

 الاػػػػراغ لةػػػػؿح ال قعاػػػػلت قػػػػلنعف ةػػػػف ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػػػلدة الةيػػػػرع الانػػػػللج إلػػػػى ا ػػػػترداث
ال  ػػيةل ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلتا ع  ٕ- ٕٕٙ ع ٔ-ٕٕٙ الةػلدتيف ررةػػلـ خأاتػػع الػػذي القػلنعنج

 ػللؼ  ـإٙٔٓا د الرةـ ال لدر هف الغرو  الانللي  لةرةةػ  الػنقض الارن ػي  وػج  ػن  
ةعاوقػػػػػػػػ  اجعليػػػػػػػػ  الاةاػػػػػػػرد الثػػػػػػػأر اإلاػػػػػػػػلرجا ةةلر ػػػػػػػػلت ذةرا عالػػػػػػػػذي يػػػػػػػروض قةػػػػػػػػر الػػػػػػػ

consentement-initial  هأػػػى الػػػرغـ ةػػػف رف أػػػذم   (ٙٓٔ هأػػػى التقػػػلط ال ػػػعرلأيػػػخص
ف ةلنت قد  اال عر  ػري ا ع التقطت وج اج ؿ ايةؿ رضللجا وج إطلر هالق  خل ػ  عا 

                                                                                                                         

(
104

) LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 

JORF n°0235 du 8 oct. 2016. 

(
105

)Lepage (A.), « L‟article 226-2-1 du Code pénal – Une nouvelle strate dans la 

protection pénale de la vie privée », préc. 

(
106

) voir: Detraz (S.), « Privé d‟intimité, note sous Cour de cassation, Chambre 

criminelle du 16 mars 2016 », Gaz. Pal., n° 27, juill. 2016, pp. 50-51. 
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علذلؾا وإف ال أػ  ةػف ا ػترداث   (ٚٓٔ إال رف نيرأل الرًقل لـ يةف اةعاوق  اليخص الة نج
الةلدة الةذةعرة تةةفا ايةؿ خػلصا وػج تةػريس الرةليػ  الانلليػ  لضػرليل الثػأر اإلاػلرجا 

 الذيف يت رضعف لخيلن  الثق  ةف قاؿ يرةللهـ الرةيةييف 
ا ٌأ  الارن ػج ةػف قػلنعف ال قعاػلت ٔ-ٕ-ٕٕٙرقػـ  يالرظ رف الةلدة مالمون التجرٌم: -ثان

-circonstanceرنيػػػػػػأت ظرًوػػػػػػل ةيػػػػػػدًدا  -الولاااااا عف ةػػػػػػف وقػػػػػػرتيف: تتةػػػػػػ (الة ػػػػػػتردث )

aggravante  ةػػػػػف ناػػػػػس  ٕ-ٕٕٙ ؛ٔ-ٕٕٙلأاػػػػػرالـ الةن ػػػػػعص هأيهػػػػػل وػػػػػج الةػػػػػلدتيف
اهػذم  ةقلرنػ  incrimination-autonome ة ػتقؿ تاػريـُت ػد اةثلاػ   – والثانياة القػلنعف؛

أف قػػػلنعف ال قعاػػػلت اػػػ اِليالَةْاػػػدَ  االقػػػعؿ يةةننػػػلالاػػػرالـ  عاةعاػػػب أػػػذم اجرةػػػلـ الة ػػػتردث ا 
  «الثػػأر اإلاػػلرج » التػػج تةةنػػع ةػػف ةعااهػػ  ظػػلأرةرخيػػًرا اللن ػػعص  َتَ ػػأم َ الارن ػػج قػػد 

vengeance-pornographiqueويةػػل يت أػػؽ الإلهػػداد الةرتةػػؿ لأثػػأر اإلاػػلرج :  ػػعاح  
-ٕٕٙ الةػػلدةاللا ػػؿ   م(ا رع تنايػػذٔ-ٕ-ٕٕٙ؛ عالاقػػرة اجعلػػى ةػػف الةػػلدة ٔ-ٕٕٙالةػػلدة 

عقػػد ا ػػتطلعا ويةػػل يت أػػؽ الل ػػعر  ( ٔ-ٕ-ٕٕٙ؛ عالاقػػرتيف اجعلػػى عالثلنيػػ  ةػػف الةػػلدة ٕ
ةػػػف  االان ػػػي  ذات الطػػلار الان ػػػجا رف ير ػػػك لةاهػػػـع اديػػػد لالهتػػداح هأػػػى الخ ع ػػػي 

ريػػػث تقػػػـع اا (ٛٓٔ ال  ػػػر الرقةػػػج رورزأػػػلالتػػػج  الرديثػػػ  اجنةػػػلط اإلاراةيػػػ  راػػػؿ ةعااهػػػ 
عاوؽ الةانج هأيػع هأػى التقػلط ال ػعر الةػذةعرة  عا اػلرة رخػرىا  ارية  الثأر اإلالرج علع

 le consentement à la» النيػر رع التعزيػر"  َقُاعؿوإف" الةعاوق  هأى االلتقلط ال ت نج 

captation n’emporte pas accord de diffusion» ٜٔٓ )  عأػع ذات الة نػج الػذي

                                                 

(107) voir: Olech (V.), « Sexualité, Internet et droits de l'Homme» ,Op. cit., p. 

112; Jourdaa (L.), Les atteintes pénales à l'image des personnes face au droit du 

public à l'information légitime, Journée d'étude: Variations sur l‟effectivité du 

consentement., Jun 2018, TOULON, France (hal-01911630).  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01911630/document 

(
108

) Perrier (J.-B.), «L'adaptation des incriminations», RSC 2017, p. 373. 

(
109

)Serinet (A.),« L‟instauration d‟une répression des atteintes à l‟intimité 

sexuelle par la loi pour une République numérique », D., n° 29, sept. 2016., p. 

1711. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01911630
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01911630/document
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 هأػػػى الةعاوقػػػ  يةةػػػف لأةػػػرح"قعلهػػػل:ا ا Hélène Conwayريػػػلرت إليػػػع النللاػػػ  الارن ػػػي  
  (ٓٔٔ "اآلخر ي ترض هأى اينةل رردأةل
ددا ي ػػنؼ الثػػأر اإلاػػلرجا عوًقػػل لأنةػػعذج الارن ػػجا  طبٌعدد  جرٌمدد  الثدد ر اإلبدداحً: -ثالثأ
 عالارالـ ذات الق د ال لـا عارالـ اليةعى  ارالـ الرضلحا ضةف

ل الهتاػلرم تقأيػديً  ف ال قعاػلتقػلنع هأى الرغـ ةػف تقػديـ  الث ر اإلباحً من جرائم الرالاء:
 ػض اجريػلفا ُتلخػذ ةعاوقػ  ا إال رنع ليس قلنعًنل ال ةةلف ويع لأارد  وج اقلنعًنل لأنظلـ ال لـ

ال ديػػد ةػػف  ياتػػرضا عأةػػذا .(ٔٔٔ اليػػخصا عأػػع الةعضػػعع ال ػػأاج لأاريةػػ ا وػػج االهتاػػلر
 انػج هأيػعايةؿ ضةنج رع  ري ا ان داـ رع عاعد هيب وػج رضػلح الة ان عص التاريـ
اػرالـ: اريةػ  الثػأر اإلاػلرج  ريػث ن ػت عةػف اػيف أػذم ال .(ٕٔٔ الاريةػ ةف راؿ تةعيف 

"  ٔ-ٕ-ٕٕٙالاقػػرة الثلنيػػ  ةػػف الةػػلدة  ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت  ػػرار  هأػػى رف الاريةػػ  تقػػـع
 en l'absence d'accord de laوػػج رللػػ  هػػدـ ةعاوقػػ  اليػػخص هأػػى النيػػر" 

personne pour la diffusion ٖٔٔ) أػػذا الػػنص  رضػػلح الةانػػج هأيػػع وػػج   اػػؿ إف
للتقػػلط ال ػػعرا رع ا اورضػػلح الةانػػج هأيػػعا ال ػػري  رع الضػػةنجلػػع تػػأثير ةػػزدعج: ترديػػًدا 

عرر ػػػأهل طعاهيػػػ  لأاػػػلنج وػػػج  ػػػيلؽ  Selfieال ػػػعر انا ػػػع  الةانػػػج هأيػػػع رتػػػى إذا الػػػتقط
ا النيػر اػدعف خلصا ال يلثر وج الانيلف القلنعنج لاريةػ  نيػر أػذم ال ػعرا ةتػى ةػلف أػذ

    ةعاوقتع 
يقػـع الق ػد ال ػلـ هأػى ال أػـ عاإلرادة الةن ػرويف  الث ر اإلباحً من جرائم القصد العدام:

نةػػل يتطأػػب هن ػػًرا يضػػلؼ  إلػػى ررةػػلف الاريةػػ  ؛ علةػػف الق ػػد الخػػلص ال يةتاػػج اػػذلؾا عا 
إليهةػػػػػلا يتةثػػػػػؿ وج"نيػػػػػ  ان ػػػػػروت إلػػػػػى غليػػػػػ  ة ينػػػػػ " رع" نيػػػػػ  دو هػػػػػل إلػػػػػى الا ػػػػػؿ الهػػػػػث 

                                                 

(
110

)  Sénat, Compte rendu analytique officiel du 29 avr. 2016, art. 33 quater, p. 

36. 

)
111
( Salvage (P.), « Le consentement en droit pénal », RSC. 1991, p. 699. 

)
112
( Rabut-Bonaldi (G.), Le préjudice en droit pénal, thèse, Université de 

Bordeaux, 2014, p.139. 

(
003
؛  ٔ-ٕٕٙوػػج الةػػلدة  sans le consentementج ت ايػػر "اػػدعف ةعاوقػػ " ا ػػتخدـ الةيػػرع الارن ػػ( 
  ةف قلنعف ال قعالت ٛ-ٕٕٙعالةلدة 
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إال ا «الثػأر اإلاػلرج » قةػر إلػى الاريةػ  الاديػدة تهػدؼ عهأى الرغـ ةف رف(  ٗٔٔلص" خ
 motif-vindicatifالػػداور االنتقػػلةج تػػعاور  لهػػذم الاريةػػ  ال يتطأػػب الارن ػػج رف النةػػعذج

 الق ػػػػػػد الخػػػػػػلص( اػػػػػػأي يػػػػػػةؿ ةػػػػػػف اجيػػػػػػةلؿا علةنػػػػػػع يتطأػػػػػػب وقػػػػػػط: الطػػػػػػلار الان ػػػػػػج 
caractère-sexuel ر ال ن ػػػػػػػر الةػػػػػػػلدي رع ال ع  لأةرلدثػػػػػػػلتélément-materiel) ا

ا وضاًل هف ال أـ ا ػدـ ةعاوقػ  الةانػج ا لةعف الارية  هةدي يدرةع الالنجياب رف عالذي 
يررػػػػػب رف الاقػػػػػع  ياػػػػدعع   (٘ٔٔ (élément-moral ال ن ػػػػر الة نػػػػػعي هأيػػػػع هأػػػػػى النير

ج يػتـ ارغا  الةيرع وج تع ير نطلؽ النصا اريث ينطاؽ هأى رةار هدد ةف الرلالت التػ
 داوػػر الثػػأر ييػػةؿ ق ػػًدا خلً ػػل يةػػف لػػـ لػػع ويهػػل نيػػر  ػػعرة يػػخص دعف ةعاوقتػػعا رتػػى

dol-spécial   عال يػػػؾ رف  ػػػيلغ  الػػػنص هأػػػى أػػػذا   (ٙٔٔوػػػج الانيػػػلف القػػػلنعنج لأاريةػػػ
لػػػدى  إذ ال يتطأػػب رنةعذاهػػل إثاػػلت داوػػر الثػػأرإثاػػلت الاريةػػػ ا  ت ػػلهد وػػج ت ػػهيؿالنرػػع 
   رى إضلوي  رخرع ري ني   الالهؿ

ةػػلف اج ػػؿ رف النيلاػػ  ال لةػػ  تةأػػؾ الرػػؽ وػػج  إذا الشددلود: جددرائمالثدد ر اإلبدداحً مددن 
وػػج  الػػدهعى ال ةعةيػػ  الةاأػػو هنهػػلا علةػػفا هأػػى  ػػايؿ اال ػػتثنلحا ال يةةنهػػل ذلػػؾ ترريػػؾ

دعف يػػػةعى ة ػػػاق  ةػػػف الطػػػرؼ الةضػػػرعر  عأػػػذا أػػػع الرػػػلؿ وػػػج اػػػرالـ  ا ػػػض الرػػػلالت
ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت  ٙ-ٕٕٙ ن ػػت الةػػلدة  ػػ ا ريػػثاالهتػػداح هأػػى ررةػػ  الريػػلة الخل

الارن ػػج هأػػى رف:" ال يةةػػف ةاليػػرة الػػدهعى الانلليػػ  وػػج الرػػلالت الةن ػػعص هأيهػػل وػػج 
رع  ةػف الةانػج هأيػػع plainteإال انػلح هأػػى يػةعى  ٔ-ٕ-ٕٕٙإلػى  ٔ-ٕٕٙالةػعاد ةػف 

ليػػةعى هأػػى علػػـ يق ػػر الػػنص ةػػف لهػػـ رػػؽ التقػػدـ ال ةةثأػػع القػػلنعنج رع ةػػف ينػػعب هنػػع" 
ا إذا ةػػػلف يػػػزعؿ القيػػػد الليػػػةعى الةقدةػػػ  ةػػػف ةةثأػػػع القػػػلنعنجالةانػػػج هأيػػػع نا ػػػعا علةػػػف 
عي ػػرى ناػػس الرةػػـ هأػػى غيػػر الةةيػػز   ال ػػاج الةانػػعفا رع الةانػػج هأيػػع هػػديـ اجأأيػػ ا

                                                 

(
004

( ُُٚظش، د. يحًٕد َضٛاب حغاُٙ، حاشط لاإٌَ انؼمٕبااث  انمغاى انؼااو، داس انُٓضات انؼشبٛات، انطبؼات 

 ٔيا بؼذْا. 711، ص5105انغابؼت، 

(
115

) Detraz (S.) « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l'intimité 

sexuelle…», préc..  

(
116

) Parizot & Perrier, « Chronique législative », Op. cit., pp. 363-383. 
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عهأػى   (ٚٔٔ ا د عولتػع قلنعًنل ذعي الرقعؽا ةةف يخأاعف الةانج هأيعاليةعى الةقدة  ةف 
ترػت ع ػؼ ترريػؾ الػدهعى الانلليػ  ضػد الاػلنج  ةغأعل  هف لنيلا  ال لة ا يد تظؿذلؾا 

علةػػف   يػػةعىلػػـ يتقػػدـ الل ا رع ةػػف يقػػـع ةقلةػػعاطللةػػل رف الةانػػج هأيػػعا «الثػػأر اإلاػػلرج»
التػج  les actes d'enquêteأػذا القيػد ال يةنػر النيلاػ  ال لةػ  ةػف القيػلـ اأهةػلؿ الترقيػؽ 

رف الرةةػػ  ةػػف  لػػجعياػػدع  ( ٛٔٔ الةرتةاػػ  لػػ  الاريةػػ هأػػى رد يةػػعف الغػػرض ةنهػػل الراػػلظ
عوًقل لنةػعذج ينتةػج لاػرالـ الرضػلح عاػرالـ اليػةعى يراػر  «الثأر اإلالرج »ت ةيـ ارية  

هأػى ريػ  رػلؿا ع  ( ٜٔٔلي ػت ااتةلهيػ  ارتػ   أػذم الاريةػ  إلى رف الة ػأر  التػج ترةيهػل
اجيػػػػػخلص  ةرتةاػػػػػ  ضػػػػػداريةػػػػػ  الثػػػػػأر اإلاػػػػػلرج ال الةيػػػػػرعي ػػػػػتثنج  اجعوػػػػػؽ رف ررى رف

  لت زيز رةليتهـ انللًيلا القيد الةذةعرالة تض ايف ايةؿ خلص ةف 
ددا ال ػػيغ  التػػج انتقػػد الاقهػػلح  الثدد ر اإلبدداحً: تقدددٌر النمددولف الفرنسددً لجرٌمدد  -رابعأ

الثػػأر اإلاػػلرجا رتػػى رف الػػا ض ع ػػؼ نػػص الةػػلدة النةػػعذج الارن ػػج لاريةػػ    ػػدر اهػػل
اأنػػػػػػػػػػػع ةةتػػػػػػػػػػػعب ا اػػػػػػػػػػػلرات "ت عزأػػػػػػػػػػػل الاراهػػػػػػػػػػػ "  ةػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػلنعف ال قعاػػػػػػػػػػػلت ٔ-ٕ-ٕٕٙ

maladroits ٕٔٓ)   اليػػػػػيعخ ةاأػػػػػس اهتةػػػػدم الػػػػػذي ةيػػػػرعع القػػػػػلنعف ةػػػػػلفعوػػػػج العاقػػػػػرا 
 الةػػلدة ةػػف الثلنيػػ  الاقػػرةإطػػلر  ا وػػجـ ياػػّرـ الثػػأر اإلاػػلرجٕٙٔٓ ةػػليع ٖ اتػػلريك الارن ػػج

 هأػى خصالي ةعاوق  هدـ رلل  وج » لقب هقعالتا عالتج ةلف ةف الةزةر رف تُ  ٕ-ٕٕٙ
 هأيػػع تر ػػؿ ة ػػتند رع ت ػػايؿ ري ةػػؿ ةػػف عضػػر وػػج ةتنػػلعؿ الاةهػػعر رع الغيػػر النيػػرا

 الةيػػػػرع ةػػػػلف اعهأػػػػى أػػػػذا النرػػػػع "  ٔ-ٕٕٙ الةػػػػلدة وػػػػج الةاينػػػػ  اجو ػػػػلؿ ررػػػػد ال ػػػػتخداـ
هػػػدـ الرضػػػلح"  ع" ال ػػػعرة تثايػػػتا ويةػػػل يت أػػػؽ هػػػدـ الرضػػػلح" اػػػيف "  ػػػيتةةف ةػػػف التةييػػػز

 أػػذم ةػػر يتةيػػؼ رف -عوًقػػل لػػرري الػػا ض –ريًضػػل  القػػلنعف لفاإةةػػ ةػػلفع  ؛ نيػػرألا الةت أػػؽ
                                                 

)
117
( cf. Pradel (J), « Les dispositions de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 sur la 

protection de la vie privée», op. cit. , p. 116. 

)
118
( Cass. Crim. 31 janv. 2012, n° 11-85.464, Bull. crim. 2012, n° 27; Gaz. Pal. 

21 avr. 2012, n° I9563, p. 37, obs. Fourment (F.) ; RSC 2012, p. 401, note Salvat 

(X.); D. 2012. p.440, obs. Lena (M.) 

)
119
( En ce sens: Pin (X.), Le consentement en matière pénale, LGDJ, 2002., 

n°116. 

(
120

) voir: Detraz (S.) « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle…», préc. §5.  
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 principe de légalitéا هأػػى نرػػع يتاػػؽ عةاػػدر اليػػرهي  الانلليػػ  الاديػػدة ال ػأعةيلت

criminelle ٕٔٔ )   
 ا  ػللؼ الػذةراـٕٙٔٓ رةتػعار ٚ قلنعف غير رف ال يغ  النهللي  التج  در اهل

  عأػػع ةػػل ن ػػت ةيػػدًدا اديػػًدا ظرًوػػل ريًضػػل الةيػػرع ردخػػؿ وقػػد: وقػػط التةييػػز هػػذاا لػػـ تةتػػؼ
ةػػف تيػػديد ال قػػلب إذا ةػػلف ةعضػػعع  (الاديػػدة  ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػلدة ةػػف هأيػػع الاقػػرة اجعلػػى

 »  ػعر رع اةرلدثػلتيت أػؽ  ٕ-ٕٕٙ ع ٔ-ٕٕٙ الةػلدتيف وػج هأيهػل الةن ػعص الارالـ
ع ر الةرلدثػػػلتعي ػػػتعي رف تةػػػعف أػػػذم  ( ٕٕٔ caractère-sexuel «ان ػػػي  طاي ػػػ  ذات

 ال يةتػػػرث الةػػػلدي ال ن ػػػر وػػػإف عاللتػػػللج  ال ػػػعر قػػػد رخػػػذت وػػػج ةةػػػلف هػػػلـ رع خػػػلص
علةػػف ةػػل ي ػػعؿ هأيػػع وػػى تطايػػؽ الظػػرؼ   (ٖٕٔاليػػخص  ويػػع يعاػػد الػػذي الةةػػلفطاي ػػ  ا

  (ٕٗٔ الان ج ال عرةا عأع الطلارلأةرلدث  رع الةيدد أع الطلار الان ج 
  ػػج الةق ػػعد اللطػػلار الان ػػجلػػـ ي ػػرؼ الةيػػرع الارن صددعوب  تحدٌددد الطددابع الجنسددً:

caractère sexuel  الة ػػأـ وةػػف  عاضػػًرل اةػػل ويػػع الةاليػػ  عياػػدع رف أػػذا الت ايػػر لػػيس 
 الػػػعارد aggression-sexuelle "الان ػػج االهتػػداح "ةاهػػـع رف الةقلرنػػ ا  ػػايؿ هأػػى اػػعا
 االػػنقض ةرةةػػ  قاػػؿ ةػػف الةاليػػ  ويػػع اةػػل عدقيًقػػل عاضػػًرل قػػد اهتاػػر ٕٕ-ٕٕٕ الةػػلدة وػػج

 question prioritaire deالد ػتعري  التػج ترظػى الجعلعيػ   ة ػأل  ورػص عذلػؾ هنػد

constitutionnalité ٕٔ٘اػػػػؿ لأ ػػػػعرةا الان ػػػػج الطػػػػلار رف الةلةػػػػد ةػػػػف لػػػػيس (؛ علةػػػػف 

                                                 

(
121

) Parizot & Perrier, « Chronique législative », Op. cit., pp. 363-383.  

(
122

) Serinet (A.), L‟instauration d‟une répression des atteintes à l‟intimité 

sexuelle, Op. cit.p. 1711. 

(
123

)Detraz (S.), « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l‟intimité 

sexuelle: faire compliqué quand on peut faire simple (commentaire de l‟article 

226-2-1 du code pénal issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) », RSC 

2016, p. 741. 

(
124

) Parizot (R.) & Perrier (J.), « Chronique législative », RSC, vol.2(2), 2017, 

pp. 363-383. 

(
125

) Cass. Crim. 7 août 2013, n° 13-90.015 ; Cass. Crim. 3 oct. 2012, n° 12-

90.052, Gaz. Pal. 9 févr. 2013, n° 40, p. 29, obs. Dreyer (E.).  
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وهػؿ ي نػج اللضػرعرة الُ ػري   (126)ال ػهعل  اػناس  عؼ تُاهـ عاجةثر ةف ذلؾ الةرلدثلتا
nudité    عوػػج العاقػػرا عوػػج ظػػؿ  ػػةت الةيػػرعا وػػإف (. 127)عةػػل أػػج رػػدعد أػػذا الُ ػػري

عراةػػل  الأ ػػعرة  تخضػػر لتقػػدير قضػػلة ةرةةػػ  الةعضػػعع «الطػػلار الان ػػج»ة ػػأل  ترديػػد 
عةػػػػلف (  ٕٛٔ الخػػػػلص اةػػػؿ رللػػػ  هأػػػػى رػػػدم contexteال ػػػيلؽ   ػػػيأخذعف وػػػج ر ػػػػالنهـ

ة ػػػأؾ ا ػػػض التيػػػري لت االناأػػػع الارن ػػػج رف يتاػػػر الةيػػػرع  -ةػػػف عاهػػػ  نظػػػري -اجعلػػػى
 ةي  وج عضر ت ريؼ ةردد لأطلار الان ج رةري

 :)الفقددرة األولددى مددن المددادة الجدٌدددة( المتعلقدد  بددالظرم المشدددداإلشددلالٌات  -)أو أ(
 اطريقػ  تنطػعيا الةت أػؽ اللطػلار الان ػج لأ ػعرةا  لغ الةيػرع الارن ػج الظػرؼ الةيػدد

 هأى تنلقض ةر ررةلـ الارية  الا يط  الُةراد تيديد ال قلب هأيهل 
هأػػى  ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػلدة ةػػف اجعلػػى الاقػػرة ن ػت :للظددرم المشدددد ُمْزَدِوَجدد لطبٌعدد  الا

ةػػػف  إذ يةػػػزج اػػػيف ةعنػػػع ظرًوػػػل ةيػػػدًدا اgenre-hybride أاػػػيف نػػػعع ةػػػف ظػػػرؼ ةيػػػدد
وػللاقرة الةػذةعرة تراػر : ا ةػف نلريػ  رخػرىلأاريةػ  الةةػعف ال ن ػر عايف ل ػب دعر نلري ا
لأةرلدثػػػػ  رع ال ػػػػعرة الطػػػػلار الان ػػػػج إلػػػػى  ب اعضػػػػعحوػػػػج ال قػػػػل sévéritéَتَيػػػػد د هأػػػػ  ال
 اطاي ػػ  وإنهػل ال تةتػرث نا ػػعا العقػت عوػج ال ػػأعؾا خطػعرة تاػرز عالتػػج الاريةػ ا ةعضػعع
ال ػعرةا عةػػل إذا الةرلدثػػ  رع الة نػج ةعاػػعًدا ويػع عقػػت التقػلط  الػػذي ةػلف اليػػخص الةةػلف

ع التنلقض "الازلج" اػيف ةػل عأنل يارز عا  Lieu public ou privéةلف هلًةل رع خلً ل 
 ال قعاػػلت عاػػيف ررةػػلـ الةػػلدة قػػلنعف ةػػف ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػلدة ةػػف اجعلػػى ن ػػت هأيػػع الاقػػرة

 ( ٕ-ٕٕٙ الةلدة هأى ريضلً  تنطاؽ التج ةف أذا القلنعف  ٔ-ٕٕٙ
 :اػػيف الةرلدثػلت عال ػػعر ةػف ريػػث طاي ػ  الةةػػلف ٔ-ٕٕٙالةػلدة تةيػػز وجده التندداق : 

الػػذي يترػػدث ويػػػع تةػػػعف طاي ػػ  الةةػػلف ال  parolesع الةرلدثػػلت وايةػػل يت أػػؽ اػػلجقعاؿ ر
 رع خل ػػ  ا ػػا "طللةػػل اػػرت  هلًةػػل رـ خلً ػػلا ذات رأةيػػ ا وي ػػتعي رف يةػػعف اليػػخص

 رف ياػبا وl'imageرةػل وػج رللػ  ال ػعرة  ؛ à titre privé ou confidentiel"  ػري 
                                                 

(
126

) voir: Detraz (S.) « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle…», préc.  

(
127

) voir: Sigot (M.), « Le revenge porn », Op. cit., p.342. 

(
128

) Serinet (A.), L‟instauration d‟une répression des atteintes à l‟intimité, Op. 

cit., p. 1711. 
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 ةػف عيتضػ   dans un lieu privé "خػلص ةةػلف وػج"ةعاػعًدا  الة نػج اليػخص يةػعف
 وػػج غيػػر ة لقػػب هأيهػػل هػػلـ ةةػػلف وػػج يػػخص ت ػػعير عاق ػػ  رف ا ةةػػل  ػػأؼ ايلنػػعاذلػػؾ

الاديػدة لػـ  ٔ-ٕ-ٕٕٙعوج الةقلاؿا ناد الاقرة اجعلى ةف الةػلدة   (ٜٕٔ أذم الةلدة تطايؽ
 قيػد لأنقطػ  اللن ػا ا ةةػل ردى إلػى ت ػلرض الظػرؼ الةيػددا أذا التةييزيراع وج  يلغتهل 

 ػعرتهل  وػجا الاريةػ  تقػـع لةػج نلريػ ا ةػفو :هأيػع ينطاػؽ الػذي التاػريـ نص ةر النظرا
 ةػػف علةػػفا خػػلص؛ ةةػػلف وػػج  ػػعرتع التقطػػت الػػذي اليػػخص يةػػعف رف ياػػب االا ػػيط 
 ةةػػلف رف يةػػعف يةاػػجوإنػػع  ا(الان ػػج الطػػلار ا ػػاب  الاريةػػ  ناػػس لتيػػديد رخػػرىا نلريػػ 
  !  هلـ

 الاقػرة رف هأػى الرةـ تـ إذا إال - ضةةل يرى الا -التنلقض أذا تا ير يةةف عال
  (ٖٓٔ ت ػػػػريرع ياػػػػب هيػػػػب وػػػػج ال ػػػػيلغ  هػػػػف نلتاػػػػ  ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػػػلدة ةػػػػف اجعلػػػػى

 نػص وػج رػدعد ةػل يقاأػع لأةةػلف ال ػلـ الطػلار إلػى اإليػلرة قد يقاؿ الا ض تا ير عاللتللجا
 رف غيػػر هأػػى الةرلدثػػلت وقػػطا علػػيس ال ػػعر  تا ػػيرأل اأنهػػل ت ػػعدالتاػػريـ اج ػػأجا ري 

 هػػف اعضػػعح يترػػدث الػػذي ةايػػرا ايػػةؿ لأػػنص الاديػػد الة نػػى الرروػػج ييػػعم التا ػػير أػػذا
"ةػػػأخعذة"  عةأةػػػ   (ٖٔٔ "خػػػلص رع هػػػلـ ةةػػػلف وػػػج الةػػػأخعذة]   [  ال ػػػعر رع الةرلدثػػػلت"

prises  أنل ت عد اعضعح هأى ةؿ ةف الةرلدثلت عال عر 
 -(132)قهػلحا ػض الا ار ػب ت ايػر –ااتةػر قػد ٕٙٔٓ رةتعار ٚ قلنعف رف يادعع 

 ة ػػتقؿ ايػػةؿوػػإذا ةػػلف اج ػػؿ رف تقيػػيـ الاريةػػ  يػػتـ :  الةيػػددة الظػػرعؼ ةػػف اديػػًدا نعًهػػل
وإننل نةعف وج أذم الرلل  رةلـ ظػرؼ ةيػددا  الةرتةأ ا الةيددة ظرعوهل إلى إيلرة ري هف

                                                 

(
129

) Cass. Crim. 25 oct. 2011, n° 11-80.266, Bull. crim. 2011, n° 214 ; D. 2011. 

2867; AJ pénal 2011. 595 ; Communic. Comm. électr., 2012, n° 23, obs. Lepage 

(A.). 

(
130

) voir: Detraz (S.) « « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle…», préc. n° 8.  

(
131

)Article 226-2-1: « Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 

portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans 

un lieu public ou privé . . .».  

(
132

) voir: Detraz (S.) « « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle…», préc. n° 10. 
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إذا ةلنػػت العقػػللر ا أولاا  فماان ناحيااة :الاريةػػ  لقيػػلـ ريًضػػل ضػػرعري أنػػعا تع ػػياعيةةػػف 
 اللا ػػؿ هأيهػػل ي لقػػب ٔ-ٕ-ٕٕٙ الاديػػدة رقػػـ الةػػلدة اجعلػػى ةػػف الاقػػرة يهػػل وػػجالةيػػلر إل
 وػج يػخص  ػعرةوج رللػ  الةرلدثػ  ةطأًقػلا رع  ري  ٕ-ٕٕٙ رع ٔ-ٕٕٙالةلدة  اةعاب
ظرًوػل ةيػػدًدا  اَل َيْ ػُدع َرْف َيُةػعفَ  الرللػػ ا أػذم ةثػؿ ا وػجالان ػػج الطػلار وػإف ؛(خػلص ةةػلف
 طلا هػل اجيػةلؿ ةػف يػةؿ اأي يردد ال عطعرة إضلوي ا علةنُيضاج هأى العقللر خ اهلدًيل

الةيػػلر  العقػػللر إذا ةلنػػتا وماان ناحيااة أخاار   le caractère délictueux الانػػللج 
 إال هأيهػل ي لقػب ال عاللتػللجا  ٕ-ٕٕٙ رع ٔ-ٕٕٙ الةػلدتيف ررةػلـ ضػةف إليهل ال تػدخؿ

 ةةػلف وػج يػخص  ػعرة  رللػ وػج ري  ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػلدة الاقرة اجعلى ةػف نص اةعاب
 الة ػػػػػػتقؿ ةآليػػػػػػ  لأتاػػػػػػريـ اوػػػػػج أػػػػػػذم الرللػػػػػػ  ايترػػػػػػعؿ اجخيػػػػػػر الػػػػػػنص أػػػػػػذاوػػػػػػإف  ا(هػػػػػلـ

Incrimination-autonome . اريةػػػػ  ةيػػػػددة  نةػػػػعف ريػػػػلؿ رف اللا ػػػػؿ يةةػػػػف ةيػػػػؼإذ
infraction aggravée اينةػػل الاريةػػ  الا ػػيط   اinfraction simple  ال يةةػػف رف

  تترقؽ
 ا الثلنيػ  الرللػ  أػذم وػج : Élément constitutif aggravant مشددد تلوٌنً ىنصر

 لأ ن ػػػر ةةػػػعف  تأ ي ػػػًيل هن ػػػًرا اػػػؿ ةيػػػدًداا ظرًوػػػل اداأػػػ ا الان ػػػجا يةػػػعف الطػػػلار لػػػف
  يخضػػػر وإنػػػع النرػػػعا أػػػذا هأػػػىع   العقػػػللر هأػػػى لأ قػػػلب ضػػػرعري عاػػػعدم جف ا(الةػػػلدي
 الخ ػعصا عاػع هأػىع   ةيػددةال الظػرعؼجرةػلـ  علػيس االة ػتقأ  القلنعنيػ  الالػ  جرةلـ

 اةلةػؿ يت أػؽ ويةػل l'intention النيػ  ةف الترقؽ الضرعري ةف ال لـا ال قعالتقلنعف  وج
  ػػعر اللتقػلط درايػ  هأػى يةػػعف رف الرللػ ا أػذم وػج الاػػلنجا هأػى ياػب  الةػلدي ال ن ػر

 الظػػػرؼ يةػػػعف رف يأػػػـز ال ذلػػػؾا ةػػػف ال ةػػػس هأػػػى رنػػػع رػػػيف وػػػج ا( ان ػػػي  طاي ػػػ  ذات
ال ن ػػر وػػج  أػػذا رخػػذ  ػػيتـ الانلليػػ ا اإلاػػراحات عوػػج ؛ الةاػػدر ريػػث ةػػف ةت ةػػًدا دالةيػػد

 يةةػف رػيف وػج الةرػلةـا إلػى Saisine in rem)  ال ينيػ  اإلرللػ  ةػدى لترديػد الر ػالف
  (133)القضي  إلى ارري  ةيددة ظرعًول القضلة يضيؼ رف

 إلػى ريًضػل يػلدي نػعوإ اتةعينًيػل هن ػًرا الان ػج الطلار ةلف إذا ذلؾا هأى هالعةع 
-ٕٕٙ ؛ٔ-ٕٕٙ الةػػلدتيف الل قعاػػلت الةن ػػعص هأيهػػل وػػج ةقلرنػػ  ال قعاػػلتا يػػدة زيػػلدة

                                                 

(
133

) voir: Detraz (S.) « « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle…», préc. n° 14. 
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 élément constitutif» " ةيػػػػدًدا تةعينًيػػػػل هن ػػػػًرا"  ػػػػيةعف ذلػػػػؾ وػػػػإف عهأيػػػػعا  ٕ

aggravant »ل قعاػػػلت نا ػػػع العقػػػت وػػػج لعيخضػػػ ه االاريةػػػ  قيػػػلـ إلػػػى عاػػػعدم يػػػلدي ا 
 » " إلى رور ال قعالت يتـ" هالرة رار   ةر ال يتعاوؽ الترأيؿ ذاأ وإف ذلؾا عةرةيددة  

les peines sont portées à »وةػف  أ-ٕ-ٕٕٙالعاردة وج الاقرة اجعلػى ةػف الةػلدة  ا
تةػػعينج  عهأػػى  هن ػػر إلػػى ةيػػدد ةظػػرؼرف يرػػعؿ ةػػل رعردم الةيػػرع  أػػذا الترأيػػؿ يػػأف

الػػػػعاردة  اػػػػرالـأػػػػى ظػػػػرؼ ةيػػػػدد لأذلػػػػؾا يناغػػػػج تا ػػػػير الاقػػػػرة اجعلػػػػى هأػػػػى رنهػػػػل تػػػػنص ه
  (134)ة تقؿ رع خلص تاريـ ري إنيلح دعف إ-ٕٕٙ ع ٔ-ٕٕٙ للةلدتيفا

ذأػب الػا ض    Circonstance aggravante constitutive تلدوٌنً مشددد ظدرم
 هأػػى يػلثر ةػػل تا ػير راػؿ ةػػف اا  ػػللؼ الػذةرالةيػدد الظػرؼ طاي ػػ  تنقػي  ياػػبإلػى رنػع 
 الظػػرؼ الةيػػدد التةػػعينج""ذاا وػػإف الػػا ض ياضػػؿ ت ػػةيتع اػػػػ علهػػ  لأعقػػللر الانػػللجالطػػلار 

circonstance aggravante constitutive :يػػدة  ةػف يزيػد الان ػج لأ ػعرة وللطػلار
 ايػػػةؿع   الخػػػلص الةةػػػلف يػػػرط ري لأاريةػػػ ا الةلديػػػ  الةتطأاػػػلت ررػػػد إزالػػػ  ةػػػر ال قعاػػػلت
 لأاػديؿ خضػري جنػع ا facultatif" اختيلرًيػل" تةعينًيػل هن ػًرا الخلص الةةلف ي ا  ن اجا
 ؛ةةػلف خػلص وػج اليخص يةعف رف عياب غللبا لأ عرة الان ج الطلار رف إةل: التللج

ةػػلع   الاقػػرةعلػػذلؾا ع ػػؼ الػػا ض   ةهةػػ  غيػػر الةةػػلف عطاي ػػ  ارنهػػل ذات طػػلار ان ػػج ا 
 "قػػػػلنعنج عأػػػػـ هأػػػػى ترتػػػػعياأنهػػػػل"  ال قعاػػػػلت قػػػػلنعف ةػػػػف ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػػػلدة ةػػػػف اجعلػػػػى

chimère juridique :ال قعاػػلت تيػػديد إلػػى نا ػػع ال ن ػػر يػػلدي اجريػػلف ا ػػض وػػج 
 رريػػػلف رخػػػرىا يةػػػعف عوػػػجهأػػػى الاريةػػػ  الا ػػػيط ا التػػػج تترقػػػؽ ررةلنهػػػل ادعنػػػع؛  الةطاقػػػ 

 هن ًرا تةعينًيل ال تقر الارية  ادعنع 
هأػػػى ة للاػػػ   الد ػػػتعري الةاأػػػس اهتػػػرض :Inconstitutionnalité الدسدددتورٌ  ىددددم

ف عظػػرٍؼ ةيػػدٍد  ل رع العضػػر نا ػػعالعاق ػػ  ذاتهػػ  هنػػد اعلػػذلؾ  ة ينػػ  لاريةػػ ة ن ػػر ةةػػعِّ
ةػػف راػػؿ  ا القضػػلة تػػدهع التػػج  ال قعاػػلت قػػلنعف ةػػف ٔ-ٕٕ-ٕٕٕ الةػػلدة ررةػػلـ ورػػص
 ا agression sexuelle الان ػػػػج االهتػػػػداح ييػػػػةؿ الػػػػذي contrainte اإلةػػػػرام تقيػػػػيـ
 االثنػيف اػيف ال ػف وػلرؽ ري هأيػعاعالةانػج  الاػلنج ا ض الظرعؼ التػج تػراط اػيف ةراهلة

                                                 

(
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)Ibid. n° 15. 



  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

41  

 

 رف اجرةػػلـ أػػذم هأػػىيترتػػب  ال" أنػػعا ُقضػػج ا(اآلخػػر هأػػى ررػػدأةل يةتأةهػػل التػػج عال ػػأط 
 ُي ػػد نا ػػعا العقػػت وػػج أػػعا الان ػػج االهتػػداح رع viol لالغت ػػلب الةةعنػػ  ال نل ػػر ررػػد
 ( ٖ٘ٔ "لاػػرالـا يػرهي  ةاػػدر تخػللؼ ال اجرةػػلـ أػذملػػذلؾا وػإف ع  الاػرالـا لهػػذم ةيػددا ظروػل

 إذا الانلليػػ  اليػػرهي  لةاػػدر ةخللًاػػل  ػػيةعف رنػػع ي نػػج أػػذا الت ػػايب وػػإف عاةاهػػـع الةخللاػػ ا
 .(136)الةةعف عال ن ر الةيدد الظرؼ ايف القلنعف خأط

 الةػلدة ةػف اجعلػى الاقػرةنػص نظػًرا لةػل اهتػعر  : Réécriture لتاب ال  ىادةالحاج   لى 
هأػى النرػع وػج ال ػيلغ ا  عب عتنلقضلت عاضر ةف هي قلنعف ال قعالت ةف ٔ-ٕ-ٕٕٙ

وقػػد ررى الػػا ض ا  insécurité-juridiqueالقػػلنعنج  اجةػػف ان ػػداـ ةػػف الػػذي يخأػػؽ رللػػ 
 الػذي اليػخص ويػع يعاػد الػذي  لأةةػلف الخل ػ  الطاي  الهتالر  إةل ا(137)ضرعرة ت ديأع

ذي تانػػلم الةيػػرع عأػػع الخيػػلر الػػ االانلليػػ  النلريػػ  ةػػف ذات رأةيػػ  غيػػر( التقطػػت  ػػعرتع
 الةػػػلدة إلػػػىاإليػػػةللي   رػػػذؼ اإليػػػلرة ياػػػبوػػػج أػػػذم الرللػػػ  ع  الارن ػػػج وػػػج الػػػنص الاديػػػدا

ا اريػػث ت ةػػؿ الاقػػرة الةػػذةعرةا ا ػػد إهػػلدة ةتلاتهػػلا ةآليػػ  لأتاػػريـ الة ػػتقؿا اريػػث ٔ-ٕٕٙ
الخ ع ػي  الان ػي   ةؿ ةف اهتدى هةًداا اأي  ع ػيأ  ةلنػتا هأػى ا عا عرة ريدات لقب

ا اللتقػػلط رع ت ػػايؿ رع نقػػؿ الةرلدثػػلت رع ال ػػعرا التػػج اػػرت ا ػػا  خل ػػ  رع للخػػريف
ةػل  ري ا دعف ةعاوق  اليػخص الة نػج    رأةيػ يقػدر الةيػرعرف ال ةػس ةػف ذلػؾا  هأػى اعا 

عوػج أػذم الرللػ  يةةػف ا ػتخداـ الطػلار الان ػج  اوػج رللػ  ال ػعرة الطلار الخلص لأةةلف
ا ٔ-ٕٕٙب لأاػرالـ الةن ػعص هأيهػل وػج الةػلدة لأةرلدثػ  رع ال ػعرة ةظػرؼ ةيػدد لأ قػل

خػلص"ا عيةاػج وقػط اإلرللػ  لأةػلدة  رع هػلـ ةةػلف وج رذؼ هالرة " ةأخعذة عأذا  يتطأب
الةػػذةعرةا ةػػر االلتػػزاـ ارػػدعدأل التػػج تةيػػز اػػيف الةرلدثػػلت عال ػػعرا ويةػػل يت أػػؽ اطاي ػػ  

 الةةلف 
ا) ٌأ  لفقدرة الثانٌد  مدن المدادة الجدٌددة(:اإلشلالٌات المتعلق  بالجرٌم  المسدتقل  )ا -(ثان

ايػةؿ  - الاديػدة(ا  ػناد رنهػل تاػّرـ ٔ-ٕ-ٕٕٙإذا اتاهنل  عب الاقرة الثلني  ةف الةلدة 
                                                 

(
135

) Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448 QPC, D. 2015. 324 ;  RSC 2015. 86, 

obs. Mayaud ; AJ pénal 2015. 248, note Dreyer.  

(
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) voir: Detraz (S.) « « Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à 

l'intimité sexuelle…», préc. n° 18. 

(
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) Ibid. n°19. 
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اإلذاهػػػ  رع النيػػػر غيػػػر الرضػػػللج جى ت ػػػايؿ رع ة ػػػتند يت أػػػؽ اللةرلدثػػػلت رع  -ة ػػػتقؿ
ؿال ال عر ذات الطلار الان جا ةتى ةلف  ةاترضػ  رع   ػرير اةعاوقػ  هأيعا قػد تػـ تر  

عوػج   ٔ-ٕٕٙ   الةػلدة وػج الةاين  اجو لؿ ررد ال تخداـ نا عا تأقلح ةف رع اليخص ةف
 الايػديع رع ال ػعرة هػف اللةيػؼ الةػتهـ يةتاػج هنػدةل العاقرا وإف أذم الارية  تترقؽ رتى

تػراطهـ ة ػلل  ةيػترة   اجوػراد ةػف لةاةعه  رع عارد وقطا ليخص ال عتج الت ايؿ رع
communauté d’intérêts ٖٔٛ)   ُي ػػػد ةرػػػدعًدا  الػػػنص ُيالرػػػظ رف نطػػػلؽةػػػر ذلػػػؾا ع

اليػيعخا عيراػر ذلػؾ إلػى إيػراد القيػد الةت أػؽ اللطػلار  ةاأػس اهتةػدأل التػج اللن خ  ةقلرن ً 
 lieu public ال ػلـ الةةػلف إلى الان ج لأةرلدثلت عال عر  ةةل ُيالرظ ريًضل رف اإليلرة

 ةػل القػعؿ يةةػف ال                   اريػث ةػلدة الاديػدةاةػف ال الثلنيػ  الاقػرة وػج تظهر ال
 اةعاوقتػعا هػلـا ةةػلف وػج اتخػذتعالتػج  اليخصا ةعاوق  دعف ان ي ا  عرة نير ةلف إذا

 ( ٜٖٔقد تقـع ة ع الارية  رـ ال 
 القةػػر نطػػلؽ تع ػػيرإف اتاػػلم الةيػػرع الارن ػػج إلػػى   غفددال الددنص ىلددى الملددان العددام:

-ٕ-ٕٕٙ الةػلدة ةف اجعلى الاقرة هأى إال  رار ً  ينطاؽ ال لة ال  اجةلةف اريث ييةؿ
 هأػػى ت لقػػب التػػج الثلنيػػ ا الاقػػرة هأػػى غريًاػػل يظػػؿ وإنػػع عاللتػػللج ال قعاػػلتا قػػلنعف ةػػف ٔ

 رف عالعاقػر  الة نػج الطػرؼ اةعاوقػ  الةأتقطػ ( الةرلدثػلت رع  لأ عر الرضللجغير  النير
 ررػػد ال ػػتخداـ" اثهػػل تػػـ التػػج ال ػػعر هأػػى عؿالر ػػ تػػـ رنػػع ة ػػاًقل تاتػػرض الاريةػػ  أػػذم

 عظػػرعؼ طاي ػػ  إلػػى تيػػير  ػػيغ  عأػػج ا"ٔ-ٕٕٙ الةػػلدة وػػج هأيهػػل الةن ػػعص اجو ػػلؿ
وهج تتطأػب ريًضػل اليػرط الةت أػؽ اعاػعد اليػخص الػذي التقطػت  لذلؾ االةذةعرة" اجو لؿ"

إلػػى  عأػػذا التا ػػير  ػػيلدي وػػج العاقػػر " وػػج ةةػػلف خػػلص" ا ايػػةؿ غيػػر ةيػػرععا  ػػعرتع
 وػػج التقلطهػػل تػػـ ان ػػي   ػػعرة نتياػػ  يراأػػل الػػا ض غيػػر ةرضػػي : هػػدـ ال قػػلب هأػػى نيػػر

    (ٓٗٔ (يلط ا هأى  ايؿ الةثلؿ رع ةتنزم  هلـ ةةلف

                                                 

(
138

)Serinet (A.),« L‟instauration d‟une répression des atteintes à l‟intimité 
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 الاقػرة الثلنيػ  ةػف الةػلدة يالرظ رف الاريةػ  الةن ػعص هأيهػل وػج جرٌم  تبعٌ  مستقل  :
 ال قعاػػػػػلت قػػػػػلنعف ةػػػػػف ٔ-ٕٕٙ الةػػػػػلدة ةػػػػػف emprunte"ت ػػػػػت ير"  الاديػػػػػدة ٔ-ٕ-ٕٕٙ
ػػؿال تػػـ »ة ػػتند  رع ت ػػايؿ إذاهػػ  هأػػى وهػػج ت لقػػب: ةةعنلتهػػل ا ػػض  اةعاوقػػ  هأيػػعا تر  

  «ٔ-ٕٕٙ الةػلدة وػج الةاين  اجو لؿ ررد ال تخداـ نا عا تأقلح ةف رع اليخص ةف [   ]
 خػػػالؿ ةػػػف ا infraction de conséquence تا يػػػ  اريةػػػ  ت تاػػػر الة نػػػىا عاهػػػذا

عازليػ   غير رف أػذم اال ػت لرة ن ػاي  ( ٔٗٔالتاريةيف  ايف الةلدي  عال أ  جالت أ ؿ الزةن
relatif et partiel : ذلػػؾ رف الاريةػػ  الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الاقػػرة الثلنيػػ  ةػػف الةػػلدة

 اريةػػػػ " ةعضػػػػعع الاريةػػػػ  اج ػػػػأي  رع الاديػػػػدة لػػػػيس لهػػػػلا ةػػػػف النلريػػػػ  القلنعنيػػػػ ا ناػػػػس
ال ييػترةلف وػج اةيػر ال نل ػر  علػذلؾ ع ػاهل  ةةػل رنهةػل ا délit-d'origine" اج لس

ا Infraction de conséquence autonomeالػػا ض اأنهػػل" اريةػػ  تا يػػ  ة ػػتقأ " 
 ( ٕٗٔنظًرا الختالوهل هف ارية  اج لس وج اعانب ة ين  

تقعد القراحة الرروي  لنص الاقرة الثلني  ةػف : Emprunt-relative )أ( ا ستعارة النسبٌ 
ا  l'objet de l'infractionالاديػدةا ويةػل يت أػؽ اةعضػعع الاريةػ   ٔ-ٕ-ٕٕٙالةػلدة 

رع "ال ػػػعرة"  parolesإلػػػى نتياػػػ  ةالدأػػػل رنػػػع ال ييػػػترط رف تةػػػعف اجقػػػعاؿ" الةرلدثػػػلت" 
image ِاػػػُدعِف اػػػذاتهلا ع  أػػػج ال قعاػػػلتا قػػػلنعف ةػػػف ٔ-ٕٕٙ الةػػػلدة وػػػج إليهػػػل ا الةيػػػلر
 رع ت ػايؿ ري" علةػفهأػى إذاهتػع   ٔ-ٕ-ٕٕٙةػلدة ةل ت لقب الاقرة الثلني  ةػف ال اعاِ َط 

 التر ػػػؿ هأيػػػع تػػػـ" ع( ان ػػػي ال طاي ػػػ ال ذات"  ال ػػػعر رع اللةرلدثػػػلت يت أػػػؽ ة ػػػتند ري
رف  Détrazعلػذلؾا ررى اج ػتلذ "  ٔ-ٕٕٙ الةػلدة وج الةاين  اجو لؿ ررد ال تخداـ]   [ 

 لػع يةػعف رف يةةػف: تاالختالؼ أنل ال يرار إلػى إيػةللي  ذات  ػأ  ةرضػ  اللة ػطأرل
الة ػػتخدة  الارضػػي  التػػج يػػتـ  الة ػػطأرلت ت ػػتا د ال العاقػػرا عوػػج  ريًضػػل ُا ػػد ةعضػػعهج

" ة ػػػػػتند " support-écritةةتعاػػػػػ   رع ةػػػػػلدة تَْقِريػػػػػرويهػػػػػلا هأػػػػػى  ػػػػػايؿ الةثػػػػػلؿا إهػػػػػداد 
document ا عالػػذي ر ػػا  (ٔ-ٕ-ٕٕٙ الةػػلدة وػػج الاقػػرة الثلنيػػ  ةػػف الةق ػػعد اػػللة نى
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 l'« image "اليػخص  ػعرة " espionnage visuel الةرلج خالؿ التا س ةةةًنل ةف

d'une personne  »التػػػػج الةيػػػلأد ع ػػػػرد ا(ٔ-ٕٕٙ الةػػػلدة وػػػػج الةق ػػػعد اػػػػللة نى 
 رع الة ػػتند رف اأوالً  عةةػػل يػػدهـ أػػذا التا ػػير رنػػع يةاػػجا  (ٖٗٔالةنل ػػا   أػػذم وػػج يػػعأدت
 لأةأةػػ ا الػػدقيؽ اػػللة نى علػػيسا راال ػػع  رع اللةرلدثػػلت portant sur "يت أػػؽ" الت ػػايؿ

" » اة ػلهدة هأيهػل التر ػؿ" يػتـ رف اوثانًياا ؛ comporte "ينطعي رع ييػتةؿ هأيهػل " رنع
obtenu [...] à l'aide  »هػػف ة ػػن  " علػػيس أ-ٕٕٙ الةػػلدة وػػج الةاينػػ  اجو ػػلؿ 

 ُيضػػ ؼ ايػػةؿ ةايػػر ةػػف ةةػػل  أػػذم اجو ػػلؿ « fabriqués au moyen de»  "طريػػؽ
عالخت لرا يةةف القعؿا ا ػتنلًدا إلػى أػذا التا ػيرا (  lien de causalitéال ااي    هالق

اج ػأي   الةػػلدة  الاريةػ  ةعضػعع أػج اأنػع ال يأػـز رف تظهػر الةرلدثػلت رع ال ػعرةا التػج
-ٕ-ٕٕٙيػػػػتـ إذاهتػػػػع الرًقػػػػل  الةػػػػلدة  الػػػػذي الت ػػػػايؿ رع الة ػػػػتند وػػػػج (ا اػػػػذاتهلٔ-ٕٕٙ

ٔ )ٔٗٗ ) 
 َهُاػز: هأى الرغـ ةف اإليلرة العاردة وػج  Emprunt-partiel زئٌ )ب( ا ستعارة الج

ا اةػل يػعرج رنهػل تريػؿ إليهػل وػج اةيػر ٔ-ٕٕٙالاقرة الثلني  ةف الةلدة الاديػدة إلػى الةػلدة 
ررةلةهلا إال رف أػذم اإلرللػ  تايػد اال ػت لرة الازليػ  وقػط  ذلػؾ رف الاقػرة الثلنيػ  ةػف الةػلدة 

عالػذي يقضػج اضػرعرة رف تةػعف  ٔ-ٕٕٙيػرط الػعارد وػج الةػلدة الاديدة ت تا د  ػرار  ال
اليػػػخص  « sans le consentement» العقػػػللر الاعأريػػػ  قػػػد تةػػػت "دعف ةعاوقػػػ " 

 هأيػع الر ػعؿ تػـ قػد الة ػتند رع الت ػايؿ يةػعف رف ياػب تةلًةػلا ال ةس هأى الة نج  اؿ
 avec le consentement" نا ع تأقلح ةف رع اليخص ةف ةاترض  رع  رير  اةعاوق "

exprès ou présumé de la personne ou par elle-même   ا ري رف عاق ػ
الت ػػػعير رع الت ػػػايؿ قػػػد تةػػػت اة روػػػ  الاػػػلنجا عاةعاوقػػػ  اليػػػخص الةانػػػج هأيػػػعا  ػػػعاح 

  رار  رع ضةًنلا رع رف الةانج هأيع أع الذي تعلى هةأي  الت عير انا ع   
اريةػػ  الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الاقػػرة الثلنيػػ  ةػػف هقػػدنل ةقلرنػػ  اػػيف ال عاللةثػػؿا إذا

 قػػػلنعف ةػػػف ٕ-ٕٕٙ الةػػػلدة عالاريةػػػ  الةقلاأػػػ  الةن ػػػعص هأيهػػػل وػػػج ٔ-ٕ-ٕٕٙالةػػػلدة 
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عال  ػػػيةل  اللثلنيػػػ ا ةقلرنػػػ  ا autonome"  ػػػناد رف الاريةػػػ  اجعلػػػى ة ػػػتقأ  ا ال قعاػػػلت
 ذلػؾ عةػر  هأيػع" الةانػج ةعاوقػ  "دعف ال ػعر رع ت ػايأهل تثايػت تاترضع اجخيرة ةف ويةل
 ذات ال ػػػعر هأػػػى يقت ػػػر تطايػػػؽ ة ػػػيف ةاػػػلؿ لهػػػل اال ػػػتقاللي  أػػػذم وػػػإف ا ررينػػػل ةةػػػل ا
ذا"  الان ػػػج الطػػػلار" غيػػػر  النيػػػر ة لقاػػػ  يةةػػػف وػػػال أػػػذا الطػػػلارا ةػػػف الترقػػػؽ يػػػتـ لػػػـ عا 

 اتطايػػػؽ الة ػػػلس دعف - ال قعاػػػلت قػػػلنعف ةػػػف ٕ-ٕٕٙ الةػػػلدة ر ػػػلس هأػػػى إال الرضػػػللج
 اviolation du secret professionnel الةهنيػ  ال ػري  انتهػلؾ  رخرى تاريـ ن عص

  (٘ٗٔ (ذلؾ إلى عةل
ػبةعقػؼ الةيػرع الارن ػج ياػدع ةثيػًرا لأ عوج العاقػرا وػإف  ا إذ ي طػج لأرضػلح َتَ ا 

رع الةعاوقػػػ  دعًرا ةغػػػليًرا ار ػػػب طاي ػػػ  ال ػػػعرة الةنيػػػعرة: وػػػإذا ةلنػػػت ال ػػػعرة ذات طػػػلار 
وق  اجعلي  هأى التقلطهلا عييػترط ةعاوقػ  اديػدة هأػى نيػرألا ان جا وإنع يهدر قية  الةعا

ذا لػـ يةػف  ال انطاقت الاريةػ  الةن ػعص هأيهػل وػج الاقػرة الثلنيػ  ةػف الةػلدة الاديػدة ؛ عا  عا 
لهل أذا الطلارا وػإف الةعاوقػ  اجعليػ  هأػى نيػرأل تةتػدا ايػةؿ ةاتػرضا إلػى الةعاوقػ  هأػى 

ا ارةةهػل ال ػلدر وػج  ػن  ٕ-ٕٕٙنقض لأةػلدة نيرألا عذلػؾ وػج ضػعح تا ػير ةرةةػ  الػ
ا هأػى نرػع يرقػؽ ا  للؼ الذةر  علذلؾا نػرى رف اجعوػؽ أػع ت ػديؿ الةػلدة اجخيػرةٕٙٔٓ

تعاهػػلت ال يل ػػ  الانلليػػ  الاديػػدة وػػج  اةػػل يتنػػلغـ ةػػرالتنل ػػؽ ةػػر الن ػػعص اجخػػرىا ع 
الرػؽ وػج  خػلصاا اعاػع تنتهؾالتج ررة  الريلة الخل  ا ع ةعااه  ريةلؿ االهتداح هأى 

 ال عرة 
يناغػجا هأػى ضػعح ةػل  ػأؼا إهػلدة  ػيلغ   : Réécriture اللتابد   ىدادةالحاج   لدى 

ةؿ ةػف ارػتاظ رع  ا اةعااهلاةف قلنعف ال قعالت: اريث ُي لقب ٕ-ٕٕٙالاقرة اجعلى ةف 
عاػدعف عضر رع  ة  اعضر وج ةتنلعؿ الاةهػعر رع الغيػر رع ا ػتخدـ اػأي ع ػيأ  ةلنػتا 

ررػد اجو ػلؿ  [اة ػلهدة]ري ت ػايؿ رع ة ػتند" تػـ الر ػعؿ هأيػع ليخص الة نػجا ةعاوق  ا
 التقػلط هأػى  ػلاق  ةررأػ  وػج الة نػج اليػخص عاوػؽ إذا ا رتػىٔ-ٕٕٙالةاين  وج الةلدة 

 ة ػػتقؿ ايػػةؿ هأيهػػل عاق ػػ  اإلذاهػػ  رع النيػػر ي لقػػب وػػإف عاللتػػللج ؛  ػػعرتع رع ةرلدثلتػػع
 الاريةػ  الةن ػعص هأيهػل وػج ت ػا  لذلؾا عنتيا   لأ عرة الخل   الان ج الطلار هف
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  ٔ-ٕٕٙ                اللةػػػػػػػلدة ةقلرنػػػػػػػ " ة ػػػػػػػتقأ " اريةػػػػػػػ  اػػػػػػػدعرألا إ-ٕٕٙ الةػػػػػػػلدة
ع ػػين ةس أػػذا الرػػؿ اجخيػػر اللتأةيػػد هأػػى الاريةػػ  الاديػػدة الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الاقػػرة 

اللاريةػػ  الةن ػػعص  ةقلرنػػ  الة ػػتقأ   ػاتهل ا عالتػػج  ػػتاقدٔ-ٕ-ٕٕٙ الثلنيػ  ةػػف الةػػلدة
    (ٙٗٔلهذم الارية  ا عةف ثـ  تأ ب وقط دعر الظرؼ الةيدد ٕ-ٕٕٙ الةلدة هأيهل وج

ا نػػػرى ضػػػرعرة إوػػػراد نػػػص ة ػػػتقؿ عةا ػػػؿ لاريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرجا ومااان جانبناااا
عوػػػرض يراهػػػى ويػػػع ترديػػػد الطػػػلار الان ػػػجا عا ػػػط نطػػػلؽ الرةليػػػ  إلػػػى اجةػػػلةف ال لةػػػ ا 

ةةػػل يراهػػى  ر الةخػػلطر عاجضػػرار الالدرػػ  الةترتاػػ  هأيهػػل اةػػل يتنل ػػب ةػػ هقعاػػلت رادهػػ 
ال ػػأ  التػػج تػػراط اػػيف الاػػلنج عالةانػػج هأيػػع؛ عةػػذلؾ رللػػ  ا تضػػ لؼ الةانػػج ة للاػػ  

 ةيددة لارية  الثأر اإلالرج  هأيعا ةظرعؼ
 

 انفشع انزانذ

 انمإٌَ انًذَٙإطاس يؼانضت انزأس اإلباحٙ فٙ 

القلنعنيػ  الةةر ػ  لةعااهػ  ُةُةنػلت أر اإلاػلرج ااةيػر اليتةتر الةانج هأيػع وػج اريةػ  الثػ 
(  وػػإلى النػػب الن ػػعص الػػعاردة وػػج قػػلنعف ال قعاػػلتا ٚٗٔانتهػػلؾ الرػػؽ وػػج الخ ع ػػي  

ةػف اإلهػالف ال ػللةج  ٕٔ للا  الذةرا وإنع يتةتر ريًضػل ارةليػ  أػذا الرػؽ اةعاػب الةػلدة 
ةػػف  ٜةليػػ  رقػػعؽ اإلن ػػلف عالةػػلدة ةػػف االتالقيػػ  اجعرعايػػ  لر ٛلرقػػعؽ اإلن ػػلفا عالةػػلدة 
عاللتللجا يةةػف لضػرليل الثػأر اإلاػلرج الػذيف ال يرغاػعف وػج  .(ٛٗٔ القلنعف الةدنج الارن ج
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ُينظػػػرا د  ريةػػػف ة ػػػػطاى الاقأػػػجا الرةليػػػ  الةدنيػػػػ  لأرػػػؽ وػػػػى ال ػػػعرة وػػػج إطػػػػلر ةةلر ػػػ  ةهنػػػػ  ( 

ال ػػرلو ا ةاأػػ  الرقػػعؽ لأارػػعث القلنعنيػػ  عاالقت ػػلدي  اةأيػػ  الرقػػعؽا الة ػػ  اج ػػةندري ا ال ػػدد الثػػلنجا 
 عةل ا دأل  ٕٜٔا ص ٕٚٔٓد الراارا الةاأ

(
042
لةػػؿ يػػخص الرػػؽ وػػج ارتػػراـ ريلتػػع » ن ػػت الةػػلدة التل ػػ   ةػػف القػػلنعف الةػػدنج الارن ػػج هأػػى رف:( 

  عي ػتطير القضػلةا دعف الة ػلس اػللرؽ chacun a droit au respect de sa vie privéeالخل ػ  
رع ري  saisieعالراػػػز  séquestreررا ػػ  وػػج الت ػػعيض هػػف اجضػػرارا رف يػػأةرعا ااةيػػر التػػداايرا ةلل

 l’intimité de la vieإاػراح آخػر يةػعف ةػف يػأنع ةنػر رع عقػؼ االهتػداح هأػى رلاػ  الريػلة الخل ػ  

privée  عا ػتنلدًا «  : عأذم التدااير يةةف رف ت درا وج رلل  اال ت الؿا هػف قضػلح اجةػعر الة ػت اأ
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رةتػػعار  ٚالأاػػعح إلػػى الطريػػؽ الانػػللجا عةػػذلؾ ضػػرليل الاػػرالـ الةرتةاػػ  قاػػؿ ناػػلذ قػػلنعف 
الضػرر الة نػعي  ا  للؼ الذةرا رف ي أةعا الطريؽ الةدنج لأةطللا  اللت عيض هػفٕٙٔٓ

préjudice-moral     الذي ر لاهـ نتيا  إويلح ال عر الان ي  الخل 

الةثلؿا وػج   ايؿ الضرر الة نعيا هأى يتةثؿ رف يةةف :التعوٌ  ىن تفوٌت الفرص 
ا ػػاب نيػػر  اػػع الةانػػج هأيػػع ييػػ ر الػػذي l’humiliation et la honte عال ػػلرُذّؿ الػػ

 la perte de chance «الار ػ  تاعيػت «يًضػل وػج عقػد يتةثػؿ الضػرر ر  عرم الان ي  

 رع الر ػػعؿ  يل ػػجا ةن ػػب وػػج انتخلاػػع ور ػػ  ضػػيلع  النيػػر ا ػػاب أػػذا الةػػدهج هأػػى
(ا رعا ٜٗٔ  وػػإذا ةلنػػت الار ػػ  رةػػًرا ةرػػتةاًلا وػػإف تاعيتهػػل رةػػر ةرقػػؽ (عظياػػ  ة ينػػ  هأػػى

التػػج تنطػػعي  ات ايػػر آخػػرا وػػإف" تاعيػػت الار ػػ  ي نػػج ضػػةنل وقػػط الررةػػلف ةػػف اإلةةلنيػػ 
(  علػػذلؾ يرػػؽ لأيػػخص الة نػػج ٓ٘ٔ "هأػػى طػػلار االرتةػػلؿ الة قػػعؿ علػػيس الطػػلار اليقينػػج

    الةطللا  ااار الضرر النلاـ هف تاعيت الار   النلاـ هف الثأر اإلالرج

ا ارةةهػػػػل Bobignyوػػػػج اآلعنػػػػ  اجخيػػػػرةا قضػػػػت ةرةةػػػػ  " اػػػػعاينج"  تطبٌددددق قالددددائً:
يض لأةػػػدهج وػػػج نػػػزاع يت أػػػؽ اللثػػػأر اإلاػػػلرجا ـا اػػػللت ع ٕٛٔٓنػػػعوةار  ٕٓال ػػػلدر وػػػج 
 أػػذم القضػػي  وػػج قيػػلـ هيػػيق  عتخأػػص عقػػللر ( ٔ٘ٔالةػػدنج  القػػلنعف ةػػف ٜ اةعاػػب الةػػلدة

maîtresse  إلػػػى ةتػػػزعج اإر ػػػلؿ  ػػػعر رةيةػػػ  خل ػػػ  اػػػلجخيرا الإلضػػػلو  لراػػػؿ  ػػػلاق 

                                                                                                                         

لةػؿ ”هأػى رف ِةػراًرالي  الرؽ وج ال ػعرة ةػف خػالؿ التأةيػد إلى أذم الةلدةا ةر ت ةرةة  النقض ةادر رة
اػػلالهتراض التػػج ت ػػد اػػزًحا ال يتاػػزر ةػػف يخ ػػيتعا ةةػػل ي ػػة  لػػع ع يػػخص الرػػؽ الر ػػري وػػج  ػػعرتعا 

 " ا تن لخهل هأى
Voir  Cass. Civ., 27 fév. 2007, n° 06-10393, Bull. 2007 I N° 85, p. 73 ; Cass. 

civ., 13 janv. 1998, n° 95-13.694, D. 1999, som., p. 167, note BIGOT. Voir 

aussi: Saint-Pau )J.-C.(, « Le droit au respect de la vie privée », in: Saint-Pau 

)J.-C.((dir.), Droits de la personnalité, LexisNexis, 2013, coll. « Traités », n° 

1103. 

(
049

 و.5/4/5102ق، صهغت  25نغُت  03270( ًُٚظش، َمض يذَٙ، انطؼٍ سلى 

)
150
( Cass, 1ère civ, 7 avril 2016, n° 15-14888, Flash Defrénois, 9 mai 2016, n° 

18, p. 5. 

)
151
( TGI de Bobigny (ch.5/sec.3, 20 nov. 2018, M. X. c./ Mme Y, Legalis). 
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لػػػذلؾا ع   زعاتػػػع عاجيػػػخلص الةقػػػرايف ةنػػػع الةتالدلػػػ  اينهةػػػلا إلػػػى لأر ػػػللؿ يليػػػ  لقطػػػلت
طللب الةدهج اللت عيض ا اب انتهلؾ الةػدهى هأيهػل  ػري  ريلتػع الرةيةيػ ا اجةػر الػذي 

 إويػػػلح نتياػػػ  déshonneur ِخػػػْزير ػػػلاع اأضػػػرار ة نعيػػػ  تةثأػػػت وػػػج يػػػ عرم الل ػػػلر عال
 الةػػػػػػدهج وػػػػػػج رػػػػػػؽ أػػػػػػذا ال ػػػػػػأعؾ ينتهػػػػػؾ رف الةرةةػػػػػ  عاللا ػػػػػػؿا ررت  الان ػػػػػػي   ػػػػػعرم

 الةػدهج رف يثاػت علػـ عال لطايػ ا الان ػي  ؽ اريلتػعالخ ع ي ا جف ةرتػعى ال ػعر يت أػ
خ ع ػػي : وقػػد رخػػذت  وػػإف لهػػذا الرةػػـ ذلػؾا عةػػر  رذف لأةػػدهى هأيهػػل اإويػػللهل لأغيػػر قػد

الةرةة  ا يف االهتالر ا ض الظرعؼ الخل   التج ررلطت اعاق   الثأر اإلاػلرجا عالتػج 
 اجخيػػر زعاػػ  ث ةلنػػتةػف يػػأنهل التخايػػؼ ةػػف ا ػػلة  االهتػػداح هأػى يػػرؼ الةػػدهجا ريػػ

-relation extra الػػػزعاج إطػػػلر خػػػلرج ا القتػػػع ةػػػر الةػػػدهى هأيهػػػل اللا ػػػؿ هأػػػـ هأػػػى

conjugaleالة نػعي الػذي ر ػلاع ةػلف رخػؼ  الضػرر اجةر الذي ررت ة ع الةرةة  رف ا
 يػػػػعرع ٓٓٓٗ ةػػػػف اػػػػدالً  ةت ػػػػعيض يػػػػعرع ٓٓٛ عطػػػأةا علػػػػذلؾ قضػػػػت لػػػػع الةرةةػػػػ  اةاأػػػػو

  الةطأعا 

( ةػف الةػلدة رقػـ ٕالاقرة   تتي  ً األمر بإزال  محتود الث ر اإلباحً:سلط  المحلم  ف
( ةػف القػلنعف الةػػدنج الارن ػج لأضػػرليل إةةلنيػ  الر ػعؿ هأػػى رةػر ةػػف القلضػج اإزالػػ  ٜ 

الةرتعى الةتنلزع هأيعا عالذي ينتهؾ ررةػ  الريػلة الخل ػ  لأيػخص  عأػذا الطأػب ة ػتقؿ 
اةعاػػب القػػلنعف رقػػـ  l’hébergeurلةرتػػعى هػػف هػػف ذلػػؾ الػػذي يةةػػف تقديةػػع لةضػػيؼ ا

   .(ٕ٘ٔوج يأف الثق  وج االقت لد الرقةج  ٕٗٓٓيعنيع  ٕٔالةلرخ  ٘ٚ٘-ٕٗٓٓ

 

 

 

 

 
                                                 

)
152

) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, JORF du 22 juin 2004, p.11168. 
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 انفشع انشابغ

 ٔيضٛفٙ انًحخٕٖنًذٚش٘ انًٕالغ انًغؤٔنٛت انمإََٛت 

تن قد الة لعلي  الانللي  هف ارالـ النير وج الةقلـ اجعؿ لةديري ترريػر الةعاقػر  
ا لةعنهـ الةنعط اهـ ةراا   الةرتػعى قاػؿ عضػ ع هأػى  ػارلت العيػب عيػاة  (لنليريفا 

إذا  -الولاا اإلنترنػػتا رةػػل ةقػػدةع خدةػػ  اال تضػػلو  وػػال تن قػػد ة ػػلعليتهـ إال وػػج رػػللتيف: 
ةعضػعع  رع الت ػايالت  ال ػعرلأةرتعىتعاور لديهـ ال أـ الا أج اللطاي   غيػر الةيػرعه  

إذا  – الثانياةيالدرعا اإزال  الايلنلتا رع ا ؿ الع عؿ إليهػل ة ػترياًل؛ الثأر اإلالرج(ا علـ 
لػػـ ياقػػعا هأػػى الايلنػػلت التػػج يةةػػف ةػػف خاللهػػل الت ػػرؼ هأػػى يخ ػػي  ةػػدير ترريػػر الةعقػػر 

 ( ٖ٘ٔعالةدّعف 
إلػػزاـ ة ػػلعؿ ة للاػػ   اجوػػراد ةػػف عي نػػج تةةػػيف: droit à l'oubli الحددق فددً النسددٌان

ا اإلنترنػػتاهػػـ ةػػف  ػػاالت  الخل ػػ عال ػػعر  عةقػػلطر الايػػديعت رػػذؼ الة أعةػػلالايلنػػلت ا
(  عياػػػدع رف القضػػػلح ٗ٘ٔ هاػػر ةررةػػػلت الارػػثةػػرة رخػػػرى ال ثػػعر هأيهػػػل  يةةػػػفاريػػث ال 

ل ر الرؽ وج الريلة الخل  ا إذ يخضػر الرػؽ الارن ج يدرج الرؽ وج الن يلف ضةف هن
(  وقػػػػد ردانػػػػت ةرةةػػػػ  اػػػػلريسا ٘٘ٔ( ةػػػػف القػػػلنعف الةػػػػدنج ٜوػػػج الن ػػػػيلف الرقةػػػػج لأةػػػػلدة  

                                                 

(
053

د  هأػػى هاػػد القػػلدر القهػػعاجا تاػػريـ ت ػػعير اإليػػذاح عنيػػرما ةاأػػ  ةأيػػ  القػػلنعف الةعيتيػػ  ُينظػػرا   (
انًغااااوٕنٛت ؛ د  خللػػػد رلةػػػػد ة ػػػطاىا  ٜٗا ص ٕ٘ٔٓيعنيػػػػع  –ال ػػػن  الثللثػػػػ   -(ٓٔال للةيػػػ ا ال ػػػػدد 

ُٛات ٔيماذيٛٓا ػاٍ عإت اعاخخذاو حابكاث انخٕاطام اتصخًااػٙ، يضهات س ٚات انضُائٛت نُاحش٘ انخاذياث انخم

؛ ر ػػػف الانػػػل هاػػػد ال هيػػػلدا الة ػػػلعلي  الةدنيػػػ  عالانلليػػػ  لةقػػػدةج  ٕٔا ص 5103اعاااخشاحٛضٛت، يااااسط 
  ٙٓٔا ص ٕ٘ٔٓا ض خدةلت اإلنترنتا ر لل  دةتعراما الة   هيف يةسا 

(
054
لػػدخعؿ وػػج طػػج الن ػػيلف الرقةػػج وػػج التيػػري لت الازاليػػ  د  ة ػػلذ  ػػأيةلف الةػػالا وةػػرة الرػػؽ وػػج ا( 

 ٓٔ-ٜاإللةترعني  الرديث ا ةاأ  ةأي  القلنعف الةعيتي  ال للةي ا رارلث الةػلتةر ال ػنعي الػدعلج الخػلةسا 
  ٕٕٔـا ص ٕٛٔٓةليع 

)
155
( TGI Montpellier, ord. Réf, 28 oct. 2010, Comm. Comm. Électr. n°5, Mai 

2011, comm. 47, A. Lepage. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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لروضػػػهل رػػػذؼ  ػػػعر تظهػػػر  Googleا يػػػرة  ٖٕٔٓنػػػعوةار  ٙارةةهػػػل ال ػػػلدر وػػػج 
الةػػدهج وػػج ةيػػلأد ان ػػي ا هأػػى الػػرغـ ةػػف هأػػـ اليػػرة  اػػأف الةنيػػعرات الةطأػػعب رػػذوهل 

   .(ٙ٘ٔهؾ خ ع ي  الةدهج تنت

ا  ػػػللؼ الػػذةرا ردانػػػت  ٕٗٓٓيعنيػػع  ٕٔةػػف قػػػلنعف  I.2.6عا ػػتنلدًا إلػػى الةػػػلدة 
ا النتهػػلؾ الرػػؽ وػػج الخ ع ػػي  الةػػررة ةلنػػت قػػد يػػلرةت Google يػػرة الةرةةػػ  ذاتهػػل 

وػػج ويػػديع إاػػلرج قػػديـ ال ػػـ ة ػػت لرا علةنهػػل عاػػدت الايػػديع هأػػى ةرػػرؾ الارػػث عقػػد رػػدد 
راطػػع ال ػػـ هللأتهػػل الرقيقػػج اػػللةعاقر اإلالريػػ ا اينةػػل ةلنػػت قأاػػت أػػذم أعيتهػػل ةػػف خػػالؿ 

ال ػػػار  ةػػػف ريلتهػػػل ةنػػػذ هػػػدة  ػػػنعات  عاقتن ػػػت الةرةةػػػ  اػػػأف ةػػػف رػػػؽ الةدهيػػػ  ن ػػػيلف 
ف ةلنػت تػدهـ رػؽ اجوػراد وػج الةطللاػ  ٚ٘ٔةلضيهل  (  عوج العاقرا وإف ةرةة  الػنقضا عا 

اللتػػػزاـ هػػػلـ اةراقاػػػ   Googleلع ارػػػذؼ ال ػػػعر غيػػػر الةيػػػرعه ؛ إال رنهػػػل تػػػروض إخضػػػ
 .(ٛ٘ٔال عر التج تخزنهل عالارث هف الةرتعى غير الةيرعع 

 

 

 

 

 

 

 
 انًطهب انزاَٙ

                                                 

)
156
( TGI Paris, 17e ch., 6 nov. 2013, RG 11/07970, Max Mosley c. Google Inc 

et Google France. 

)
157
( TGI Paris, réf., 15 févr. 2012, Diana Z. c/ Google: www.legalis.net, Comm. 

com. électr. n° 5, Mai 2012, comm. 54, A. Lepage. 

)
158
( Cass. Civ. 1re, 12 juill. 2012, n

o
 11-15.165 et 11-15.188, D. 2012. 2075, 

obs. C. Manara. 
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 انزأس اإلباحٙبانًهحمت  انضشائى

تالقةػػت ظػػلأرة التالهػػب الل ػػعر  :العمٌددق اإلبدداحً التزٌٌددم ظدداارة| تمهٌددد وتقسددٌم
ا artificielle-ntelligenceL'iعةقػػػلطر الايػػػديع ال ػػػتخداـ اػػػراةه الػػػذةلح اال ػػػطنلهج 

الةاارةػػ  التػػج ي ػػُ ب رريلًنػػل إدراؾ  عالةرلدثػػلت إلنتػػلج الةيػػلأدا FakeApp تطايػػؽ ةثػػؿ
اةػػل وػػج ذلػػؾ اػػراةه التزييػػؼ  اDeepfake«  التزييػػؼ ال ةيػػؽ »ويةػػل ي ػػرؼ اتقنيػػ   زياهػػلا

التػػج يةةنهػػل إدخػػلؿ ت ػػديالت هأػػى ال ػػعر لتضػػاج هأيهػػل  اDeepNudeاإلاػػلرجا ةثػػؿ 
ذا ةػػػػػػػػلف ا ػػػػػػػػتخداـ التزيياػػػػػػػػلت ال ةيقػػػػػػػػ  يةةػػػػػػػػف رف يةػػػػػػػػعف وةلأًيػػػػػػػػل ال طػػػػػػػػلار الان ػػػػػػػػج  عا 

humoristique إلػػى تقػعيض ةراةػػ   وػج رريػػلف رخػرىيػػلدي  ؛ وإنػػع قػدوػج ا ػػض اجريػلف
ا ةةػل أػع الرػلؿ وػج التزيياػلت personne d'une dignité la à atteinteاليػخص 

 اجوػػػػراد ةػػػػل ييػػػػةؿ خطػػػػًرا هأػػػػىا ةpornographiques-deepfakesال ةيقػػػػ  اإلالريػػػػ  
رف تخأػػؽ يػػ عًرا اةلهًيػػل الن ػػداـ الثقػػ   الةتطػػعرة وةػػف يػػأف أػػذم التقنيػػلت اعالةاتةػػر ةةػػؿ

ا عال  ػػػيةل ةػػػر انتيػػػلر  d'identité-l'usurpation ػػػرق  الهعيػػػ   وهػػػج ت ػػػهؿعاجةػػػفا 
 وػػج الهعاتػػؼ الذةيػػ   faciale reconnaissanceردعات الت ػػرؼ هأػػى العاػػع ا ػػتخداـ 

خػػالؿ  هأػػى الة ػػتعى ال يل ػػجا يالرػػظ زيػػلدة ا ػػتخداـ أػػذم الع ػػللؿع   (ى  ػػايؿ الةثػػلؿهأػػ
اهػػػػدؼ االغتيػػػػلؿ الة نػػػػعي لػػػػا ض الةنلو ػػػػيف  اélectorale-périodeوتػػػػرة االنتخلاػػػػلت 

  ػعر رع ةقػلطر ويػديع ا ةػف خػالؿ وارةػ (ٜ٘ٔ ال يل ييفا علأتأثير هأى ت عيت النػلخايف
ا عر ػػـ نتياػػ    ػػيةتيػػؼ زياهػػل إال ا ػػد وػػعات الار  ان ػػي ا هأػػى  ػػايؿ الةثػػلؿا عراةػػل ال

ةػػػف يػػػريؾ  ت ػػػتخدـ أػػػذم التقنيػػػلت ريًضػػػل وػػػج  ػػػيلؽ الثػػػأر اإلاػػػلرج عقػػػد  (ٓٙٔ االنتخلاػػػلت

                                                 

(
159

) Trotignon (L.),« Deepfakes, ou la subjectivité du réel», affiches-parisiennes, 

le 28 février 2020: https://www.affiches-parisiennes.com/deepfakes-ou-la-

subjectivite-du-reel-9812.html 
 ةثػؿ وػج ال ةيق  التزييالت ا تخداـ ورض ال يطرة هأى الرةعةلت ةف ال ديد أذا ةل ُيا ر ةرلعالت (ٓٙٔ)

 دي ػػةار ٕٕ قػػلنعف: لهػػذا الغػػرض ةرػػدد واػػج ورن ػػلا هأػػى  ػػايؿ الةثػػلؿا تػػـ تةػػريس تيػػرير  الاتػػرات أػػذم
 anti-fake الةزياػػ "  "اجخاػػلر اقػػلنعف العاقػػر وػػج الةػػرتاط اللة أعةػػلتا التالهػػب ةةلورػػ  ايػػأف ٕٛٔٓ

news   
Cf. LOI n° 2018-1202 du 22 déc. 2018 relative à la lutte contre la manipulation 

de l'information, JORF n°0297 du 23 déc. 2018. 

 

https://www.affiches-parisiennes.com/deepfakes-ou-la-subjectivite-du-reel-9812.html
https://www.affiches-parisiennes.com/deepfakes-ou-la-subjectivite-du-reel-9812.html
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يطػرح الت ػللؿ رػعؿ الرأػعؿ التػج قػدةهل الةيػرع الارن ػج لةعااهػ  أػذم   اجةر الذي  لاؽ
الثػأر رللػ  التػج يقتػرؼ ويهػل وػإف الت ػللؿ يثػعر ايػأف ال اايػةؿ رةثػر ترديػًداا عرالظلأرة   

 ةزيا   ان ي  اإلالرج ال تخداـ  عر رع ةقلطر ويديع 
اػػػّرـ  ػػػرار ا عايػػػةؿ ة ػػػتقؿا اال ػػػتخداـ غيػػػر عالعاقػػػر رف الةيػػػرع الارن ػػػج لػػػـ يُ 

ا ةةػػػل رنػػػع لػػػـ ياػػػيف رةػػػـ النيػػػر غيػػػر  Deepfake«  التزييػػػؼ ال ةيػػػؽ »الةيػػػرعع لتقنيػػػ  
 الظػػػلأرةالةنل ػػػا  لةعااهػػػ  أػػػذم  دع رف الن ػػػعصالرضػػػللج لأ ػػػعر الان ػػػي  الةزياػػػ   عياػػػ

؛  الاػرع اجعؿ(وػج يػأف اريةػ  "الةعنتػلج" ةػف قػلنعف ال قعاػلتا  ٛ-ٕٕٙتتةثؿ وج الةلدة 
 الارع الرقةيػػػ  ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلتا وػػػج يػػػأف اريةػػػ  انترػػػلؿ الهعيػػػ  ٔ-ٗ-ٕٕٙدة عالةػػػل

 .الثلنج(
 

 

 

 

 

 

 
 

 انفشع األٔل

 صشًٚت انًَٕخاس

Délit de montage 
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لـ يضر الةيرع الارن ج رةًةل خلً ل لأ عرة الة دل  اريث تةت ػب الطػلار الان ػجا 
ةػػف قػػلنعف  ٛ-ٕٕٙالةػػلدة  الاقػػرة اجعلػػى ةػػف وػػجعلةنػػع نػػّص هأػػى اريةػػ  "نيػػر الةعنتػػلج" 

 ال قعالتا عالتج تنص هأى رف:
طرٌقد    ٌدورو  لدل مدن نشدر  ب ٌد ٌٓٓٓ٘ٔعاقب بدالحبس لمددة سدن  وغرامد  قددراا  »

صدددورة شدددخص  دون موافقددد  ادددلا المتحقدددق بدد قوال أو  )أو الترلٌدددب( نددت  المونتدددافلا

  .(161)«األخٌر   لا لم ٌظهر بصف  م لدة أنه مونتاف أو  لا لم ٌقرر لل) صراح 
 manipuler التالهػػػب و ػػػؿ هأػػى ٛ-ٕٕٙالةيػػػرع الارن ػػجا اةعاػػػب الةػػػلدة  ي لقػػب

 atteinte à la "اليػػخص ثيػػػؿتة هأػػى اهتػػػداح" الهتاػػػلرم اآلخػػريفا  ػػػعرة رع اػػأقعاؿ

représentation de la personne ٕٔٙ). تيػػػعيع عالغػػػرض ةػػػف ذلػػػؾ أػػػع تانػػػب 
أػػػذم الاريةػػػ  هػػػف  اقتػػػاس الةغراػػػجالةيػػػرع اػػػدير اللػػػذةر رف ع  ( ٖٙٔالرقيقيػػػ "  اليخ ػػػي 

 ( ٗٙٔةف القلنعف الانللج  ٕ-ٚٗٗنظيرم الارن ج وج الا ؿ 
 ةػػػف تتةػػػعف هةأيػػػ  ري" رنػػػع هأػػػى emontag الةعنتػػػلج ُياهػػػـ رف يةةػػػف المدددادي:الدددرلن 
 tout ةتةل ػػػػؾرع ةػػػػؿ  عارػػػػدة عرػػػػدة إلنيػػػػلح لقطػػػػلت ويأةيػػػػ  رع  ػػػػعرهػػػػدة  تاةيػػػػر

cohérentجةنطقػال ةظهػرال لةػنرهـ ةختأاػ  رةػلةف رع رعقػلت وػج ةنطعقػ  اةؿهدة  رع ا 

                                                 

(
161

) Art. 226-8 du code pénal. Voir: not., Dreyer (E.), Droit de l‟information. 

Responsabilité pénale des médias, éd. Litec, coll. Pratique Professionnelle, 2002, 

no 754.  

(
162

) Beaussonie (G.), « Recherche sur la notion de personnalité en droit 

pénal », RSC, vol. 3(3), 2010, pp. 525-544. 
163

 Gutmann (D.), Le sentiment d'identité, étude de droit des personnes et de la 

famille, coll. « Bibl. dr. privé », t. 327, LGDJ, 2000, n° 241. 

(
064

 ٕٓٓٓينص أذا الا ؿ هأى رف:" ي لقػب اػللراس ةػف  ػن  عارػدة إلػى ثػالث  ػنعات عغراةػ  ةػف (  
درأـا ةؿ ةف قلـ اأي ع يأ  اةل وج ذلؾ اجنظة  الة أعةلتيػ ا ااػث رع تعزيػر ترةياػ  ةةعنػ   ٕٓٓٓٓإلى 

ةف رقػعاؿ يػخص رع  ػعرتعا دعف ةعوقتػعا رع قػلـ ااػث رع تعزيػر ادهػلحات رع عقػللر ةلذاػ ا اق ػد الةػس 
ف يػػدد ال قػػلب هأػػى اللريػلة الخل ػػ  لليػػخلص رع التيػػهير اهػػـ"  عقػػد رر ػػف الةيػرع الةغراػػج  ػػنً ل رػػي

ةػػف ناػػس القػػلنعفا لتةػػعف ال قعاػػ  ةػػف  ػػن  إلػػى خةػػسا وػػج رللػػ   ٖ-ٚٗٗأػػذم الاريةػػ ا اةعاػػب الا ػػؿ 
رع ررػد الاػرعع رع ررػد اج ػعؿ رع الةلوػػؿ رع  إذا ةػلف الاػلنى أػع الػزعج رع الطأيػػؽ رع الخلطػبال ػعدا رع 

 ة ا اب ان هل رع ضد قل ر" يخص لع عالي  رع  أط  هأى الضري  رع ةةأؼ ارهليتهل رع ضد اةرر
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 coloration"  ػاغ  ترقيريػ  رع ازدراليػ " إهطللأػل ريًضػل يةةػف علةف ( ٘ٙٔ "ُةَتَعاِ ؿعال

péjorativeوةػػرة تقػػديـ إلػػى تهػػدؼ خدهػػ  ري إلػػى رع الل ػػعرة التالهػػب إلػػى ييػػير ةةػػل ا 
ا هأػػى الة لقػػب هأيػػع trucageالتالهػػب رع التزييػػؼ ع  ( ٙٙٔ لأاةهػػعر ةيػػعأ  رع خلطلػػ 

قػػد رةػػدت لع   (ٚٙٔ هػػف طريػػؽ الةعنتػػلج رقيقًيػػل علػػيس ة ػػنعًهل أػػع الػػذي ياػػدع أػػذا النرػػعا
ـا هأػػػى أػػػذا ٕٙٔٓةػػػلرس  ٖٓ ػػػلدر وػػػج ةرةةػػػ  الػػػنقض الارن ػػػي ا اةعاػػػب رةةهػػػل ال

 هأػػى الةعنتػػلج وػػج ذاتػػعا ال قعاػػلت قػػلنعف ةػػف ٛ-ٕٕٙ الةػػلدة ال ت لقػػب »الة نػػىا اقعلهػػل:
 رع إضػلو  طريػؽ هف  عاح ا اهةدً  اجقعاؿ رع ال عر تيعيع إلى يلدي رنع ريث ةف علةف
 ( ٛٙٔ «ةعضعههل هف غريا  هنل ر إزال 

 يةػػعف رتػػى قػػلنعنج غيػػر ايػػةؿ هأيهػػل ؿالر ػػع  تػػـ قػػد ال ػػعر عال يأػػـز رف تةػػعف
 رع ةةػػػلف خػػػلص ةةػػػلف وػػػج ال ػػػعرة التقػػػلط ي ػػػتعي رف يةػػػعف عاللتػػػللج  ةرظػػػعًرا الةعنتػػػلج

 وقػػط التاػػريـ ين ػػب ال ي لقػػب القػػلنعف هأػػى ةاػػرد  ػػنر الةعنتػػلجا علةػػف عةػػذلؾا(  هػػلـ
 .ؿالةضػأّ  اال ػتغالؿ ريػةلؿ ةػف نيرما ري عض ع وج ةتنلعؿ الاةهػعرا ةيػةؿهأى عاق   

  (ٜٙٔ الاريةػػػ  تقػػػـع وػػػال ةعاوقتػػػعا اليػػػخص رهطػػػى رع/  ع الاةهػػػعر تضػػػأيؿ يػػػتـ لػػػـ إذاوػػػ

                                                 

(
165

) Merle (R.) et  Vitu (A.), Traité de droit criminel, Droit pénal Spécial, Cujas, 

7e édition, par A. Vitu, 1997, p. 1652.  

(
166

) Ibid.  

(
167

) Pradel (J.), «Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 sur la protection de 

la vie privée», Op. cit., pp. 111-115; Chavanne (A.), «La protection de la vie 

privée dans la loi du 17 juillet 1970 », Op. cit., p. 616. 

(
168

) Cass. crim., 30 mars 2016, no 15-82.039; JurisData n o 2016-011107; D. 

2016, p. 898. Voir: Beaussonie (G.), «Dissimulation sans manipulation ni 

tromperie: à propos de la caméra cachée des « Infiltrés » », Légipresse, 2016, n° 

339, p.351; Conte (P.), « Montage portant atteinte à la représentation de la 

personne », Dr. pénal, 2016, n° 7, p.28 ; Detraz (S.), « Enquêter n'est pas 

escroquer », Gaz. Pal., 2016, n° 27, p.54; Dreyer (E.), « Reportage audiovisuel : 

pas d'avertissement ou d'autorisation préalable nécessaire », Gaz. Pal., 2016, n° 

27, p.51. 

(
169

) CA Douai, 13 févrrier 1992 : Juris-Data n° 1992-040290.  
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 « الرقيقػػػ  تغييػػػر » ةالرقػػػ  إلػػػى أػػػذم الاريةػػػ  ةػػػف خػػػالؿ الةيػػػرع ي ػػػ ى رخػػػرىا عا اػػػلرة
l’altération de la vérité ٔٚٓ)  

وةػػػػف غيػػػػر  ػػػػنؼ اريةػػػػ  نيػػػػر الةعنتػػػػلج ضػػػػةف الاػػػػرالـ ال ةديػػػػ ا تُ  :المعنددددوي الددددرلن
الق ػػد الانػػللج ال ػػلـا  تقػػر اطريػػؽ الخطػػأ  عيةاػػج لترقػػؽ أػػذم الاريةػػ  تػػعاور عر رفالةت ػػ

نيػر ةعنتػلج لرػديث رع  ػعرة اا ن ريع: ال أـ عاإلرادة  وييترط رف ي أـ الالنج اأنع يقػـع 
ينطػػػعي هأػػػى تزييػػػؼ لأةرتػػػعى اج ػػػأج لأرػػػديث رع ال ػػػعرةا  ا عرف أػػػذا الةعنتػػػلجليػػػخص

اػأةر خػالؼ الرقيقػ ا عرف تتاػع إرادتػع إلػى ترقيػؽ ةلديػلت  عالذي ةف يػأنع إيهػلـ الاةهػعر
 االهتػػػداح هأػػػى رلاػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ  وػػػج رغاػػػ  ري إلثاػػػلت رلاػػػ  أنػػػلؾ لي ػػػتع الاريةػػػ   
    (ٔٚٔ الةعنتلج نير ةف الة تهدؼ لأيخص
ي لقػػػب هأػػػى ارتةػػػلب اريةػػػ  نيػػػر الةعنتػػػلج اػػػللراس لةػػػدة  ػػػن  عغراةػػػ  قػػػدرأل  العقوبددد :
 خطعرة ا ػض ريػةلؿ الةعنتػلجا عال  ػيةلع  ال تتنل بف أذم ال قعا  يعرع  عررى ر ٓٓٓ٘ٔ

  ولل قعاػ  الةػذةعرة رخػؼ ةػف هقعاػ   Deepfake ريةلؿ التزييؼ اإلالرج ال ػتخداـ تقنيػ 
ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلتا عذلػػؾ هأػػى  ٔ-ٕ-ٕٕٙالثػػأر اإلاػػلرج الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة 

ة أػػػج  ػػػعرة رقيقيػػػ ا عتأػػػتقط اةعاوقػػػ  الػػػرغـ ةػػػف رف ال ػػػعرة الةرةيػػػ  اةعاػػػب أػػػذم اجخيػػػر 
الةانج هأيعا وج ريف رف ال عرة الةزيا  ال ر ؿ لهلا علذلؾ ال ياػب التةييػز اينهةػل وػج 
ال قلبا جف اجثر الةترتب هأيهةل عاردا اؿ راةل يترةؿ الةانج هأيػع اػزح ةػف الة ػلعلي  

إلقػػلح الأػػـع هأػػى الةانػػج وػػج رللػػ  ال ػػعرة الرقيقيػػ  التػػج التقطػػت اةعاوقتػػعا اينةػػل ال يةةػػف 
   هأيع وج رلل  ال عرة الةزيا  

نػري ضػرعرة تاػريـ التزييػؼ اإلاػلرج اػنص خػلص يأرػؽ ان ػعص ومان جانبناا  
 تاريـ الثأر اإلالرج 

 انفشع انزاَٙ

 انشلًٛت انٕٓٚت اَخحالصشًٚت 

 االاتةلهيػػػػػػ  اليػػػػػػاةلت هاػػػػػػر الهعيػػػػػػ الةيػػػػػػرع الارن ػػػػػػج اتاػػػػػػريـ انترػػػػػػلؿ  ُهِنػػػػػػجَ 
l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux  ا عذلػؾ ال ػترداث الةػلدة

                                                 

(
170

) Siber (J.), L‟image et le procès pénal, op. cit., p. 305. 

(
171

) CA Paris, 23 oct. 1997, n° 3373-97 : Juris-Data n° 1997-023314. 
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 ٕٔٔٓ ل ػػن  ٕٚٙ رقػػـ قػػلنعف اجةػػف الػػداخأجةػػف قػػلنعف ال قعاػػلتا اةعاػػب  ٔ-ٗ-ٕٕٙ
 ا عالتج تنص هأى رف:(ٕٚٔ ««LOPPSI IIال ـا عالة رعؼ ٕٔٔٓ ةلرس ٗٔ الةلرخ
بانتحدال اوٌدد   مقددالددل مدن ٌدورو   ٓٓٓ٘ٔ قدددراا وغرامد  سددن  لمددة بددالحبس ٌُعاقدب »

تسدم  بتحدٌدد اوٌتده  والتدً من أي ندو     البٌاناتالغٌر أو باستخدام واحدة أو ألثر من 
خددرٌن  أو بهدددم المسدداس بشددرفه أو اىتبدداره. اآل َراَحدد ِ أو   ِ تددَراحَ   ْقددلَقوللدد) بهدددم 

اتصددا ت مفتوحدد  للجمهددور ىبددر عقوبدد  ىنددد ارتلابهددا مددن خددلل شددبل  وٌعاقددب بددلات ال

 .«تاإلنترن
لأايلنػػلت  الانلليػػ  رةليػػ ت زيػػز ال الاريةػػ  هػػذما ا ػػتهدؼ الةيػػرع الارن ػػج ىلدد  التجددرٌم:

ا اتاػػريـ انترػػلؿ أعيػػ  الغيػػر رع ا ػػتخداـ ايلنلتػػع التػػج تةيػػؼ هػػف أعيتػػع ايػػةؿ اليخ ػػي 
الةارعضػػ   لػػنص وػػج رنػػع يع ػػر ةػػف نطػػلؽ الرةليػػ عتاػػدع رأةيػػ  أػػذا ا (.173)غيػػر ةيػػرعع

 ٖٕ-ٖٗٗالػػذي ةيػػؼ هنػػع تطايػػؽ الةػػلدة ج الاػػراغ القػػلنعن ا عي ػػد(ٗٚٔلأهعيػػ  اليخ ػػي  
ت ػػػة  لػػػـ  تقييديػػػ  لأغليػػػ ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلتا عالتػػػج تاػػػـر انترػػػلؿ الهعيػػػ  عوًقػػػل ليػػػرعط 

اػػللةانج   الخل ػػالاريػػد اإللةترعنػػج  هنػػلعيف الانػػلة ا ػػتخدـ ويهػػلأرػػلالت التػػج ل اللت ػػدي
الةػلدة عاةعاػب  ( ٘ٚٔ عني  رع اقت ػلدي قلن آثلرري إذا لـ يناـ هف أذا اال تخداـ  ؛ـهأيه

ظػػػلأرة اجيػػخلص وػػج ةعااهػػ   عيػػرؼ رةليػػػ   ػػة   ريًضػػل ا ر ػػا  ةػػف الةةةػػفالاديػػدة
يػأتج ع  .(176)اليػاةلت االاتةلهيػ  هاػر l’identité-numériqueانترػلؿ الهعيػ  الرقةيػ  

                                                 

(
172

) LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour 

la performance de la securite interieure [LOPPSI II]: voir: Ribeyre(C.), LOPPSI 

II : de nouvelles regles au service de la repression, Dr. pénal, 2011, Etude 10; 

Lepage (A.), Le delit d'usurpation d'identite : questions d'interpretation, JCP G, 

2011, p. 913. 

(
173

) Lepage (A.), «Le délit d‟usurpation d‟identité: questions d‟interprétation», 

JCP 2011, pp. 913 et s. 

(
174

) Sifakis (Y.), «Le concept d‟imitation en droit penal», Thèse de doct., 

Université de Bordeaux, 2017, p. 82. 

(
175

) Cass. crim. 29 mars 2006, D 2006. p 1443 Obs. C. MANARA.  Voir: 

Assemblée nationale, rapport n° 2271 de M. Eric Ciotti du 27 janvier 2010. 

(
176

) Prudhomme (M.), « L‟usurpation d‟identité numérique : bientôt un nouveau 

délit », Gaz. pal., 24 avril 2010, n° 114, p. 8 ; Boos (R.), La lutte contre la 

cybercriminalité au regard de l‟action des États, Thèse de doct., Université de 

Lorraine, 2016, p.313. 
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يةةػف  لةخػلعؼ رقيقيػ : ولل ػهعل  التػج التيػري ي   تالا ا ترداث أذم الةلدة وج إطلر اال
ا أػت ةػػف  comptesعالر ػلالت  profilsةػف خاللهػل إنيػلح ةأاػلت ت ريػؼ الة ػتخدةيف 
 الانػلةا ػتغالؿ  تزايػد عوػج العاقػرا وقػد  (ٚٚٔ الةةةف يف أاةلت ةت ػددة هأػى اجيػخلص

ةةلنيػ  هػدـ الةيػؼ هػف أػعيتهـ الرقيقيػ  لحنترنتا الةأةع   عغير االوتراضي  الطاي    اعا 
   ( ٛٚٔريف عالنيؿ ةف  ة تهـ عيروهـ عاهتالرأـ وج اإل لحة إلى اآلخ

إلػػػػى النػػػب اريةػػػػ  نيػػػػر  –ةهًةػػػل دعًرا  اريةػػػ  انترػػػػلؿ الهعيػػػػ  يةةػػػف رف تأ ػػػػبع 
رع   ػػػارلتالالثػػػأر اإلاػػػلرجا عال  ػػػيةل إنيػػػلح  ةعااهػػػ  ا ػػػض ةةلر ػػػلت وػػػج –الةعنتػػػلج 

عا ةثػػؿ ترديػػد أعيتػػيةةػػف ةػػف خاللهػػل ع ا ةػػؿ ايلنػػلت الةانػػج هأيػػعالةعاقػػر الةزياػػ  التػػج تر
ا عتةػدير  ػػاع ريلتػػعا عالنيػػؿ ةػػف يػػروع  ػػة تعاإل ػػلحة إلػػى  اهػػدؼاإل ػـا ال ػػعرة   الكا 

هاػر  وج رهةلؿ ةنلوي  لػ دابعا تخداةهل  عر الةانج هأيع   رق  اةل وج ذلؾ؛ عاهتالرم
انترػلؿ اغػرض االنتقػلـ؛ رع  ةزياػ ا إالريػ  ةقػلطر ويػديع ػنر وج  هلرع ا تخداة اإلنترنتا

ةعاقػػر التعا ػػؿ االاتةػػلهجا ةػػدهًيل هأػػى  ا ععضػػر رقػػـ ألتاهػػلالةانػػج هأيهػػل  الاػػلنج أعيػػ
عةػف ال ػعر اليػلل   ريًضػل لهػذم الاريةػ ا (  ٜٚٔرنهل تةلرس الدهلرةا اهػدؼ ترقيػؽ الػرا  

لنترلؿ الهعي  الرقةي  لأةانج هأيع  ةثؿا  ػعرة  ػارتع اليخ ػي  هأػى ا يقـع الالنج رف
إليهػلـ النػلس  االةزياػ  هأػى ال ػار  طر ويػديع ان ػي  ػعر عةقػل نيريقـع اا ثـ وي اعؾ(

   اأف النلير أع الةانج هأيع 
هأػػى رةنػػيف:  ا ةػػأي اريةػػ  رخػػرىاتقػػـع اريةػػ  انترػػلؿ الهعيػػ  الرقةيػػ  أرلددان الجرٌمدد :

  ةلدي عة نعي 
 التػج  donnéesا رع الايلنػلت l'identiteيتةثؿ ةرؿ الارية  وج الهعي   الرلن المادي:

عيتةثػػػؿ ال ػػػأعؾ اإلاراةػػػج وػػػج انترػػػلؿ أعيػػػ  الغيػػػر؛ رع هأػػػى اليػػػخص   رؼت ػػػة  اػػػللت 
                                                 

)
177
( voir: Caprioli (E.), «Une usurpration d‟identité sanctionnée en référé», 

Comm. com. Electr. 2016, comm. 105. 

(
178

) Giacometti (M.) et Monville   (P.), «Réseaux sociaux, anonymat et faux 

profils: vrais problèmes en droit pénal et de la procedure pénale », in SALMON 

(M.) et al. (eds.), Les réseaux sociaux et le droit, Bruxelles, Larcier, 1
e
éd., 2014, 

p. 181 ; Mattatia (F.), « L'usurpation d'identité sur internet dans tous ses 

états », RSC, vol. 2(2), 2014, p. 331. 

(
079

 .00ص ، يشصغ عابك، . خانذ حايذ يظطفٗ، انًغوٕنٛت انضُائٛت نُاحش٘ انخذياث انخمُٛت( د



  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

58  

 

الغيػػػرا أعيػػػ  ا عالتػػػج ت ػػػة  اترديػػػد ا ػػػتخلدـ عارػػػدة رع رةثػػػر ةػػػف الايلنػػػلت "ةػػػف ري نػػػعع"
 اغرض اإليذاح 

 (  غيػر رف ةاػدرٓٛٔلـ يةػف الةيػرع رريً ػل هأػى ت ريػؼ الهعيػ   تنو  البٌانات المحمٌ :
إرةلةػل ةػف ةاهعةهػل  رةثػر الهعيػ  ةاهـع يةعف اأف يقضج التلقلنعف ال قع  الضيؽ التا ير

 وةػرة إلػى اللضػرعرة لأهعيػ  الانلليػ  الرةلي  عتيير. (ٔٛٔالعا ر وج  يلؽ الة للؿ الةدني  
 ةةعنػلت ااةيػر تت أؽ رف يةةف ال عالتج اآلخريفا أعي  هنل ر هأى االرتيللج اال تيالح

 اترديػد ت ػة  التػج نػعع ري ةػف الايلنلت" ةهالر  تالأؿ يةةف ال ذلؾا عةر  اليخص أعي 
 données de toute nature permettant d'identifier une "اليػخص أعيػ 

personne  ا ار ػػػب اج ػػػتلذ ت ػػػتعهبوهػػػج الػػػعاردة اػػػنص التاػػػريـاVERNYاةيػػػر " ا
 قػلاالً  ا عالتػج يةةػف ةػف خاللهػل الت ػرؼ هأيػع رع ا أػعالليػخص الةت أقػ رنعاع الة أعةلت 

 الػػػػػذيف اجيػػػػػخلص ةتنػػػػػلعؿ هػػػػػف طريػػػػػؽ الع ػػػػػللؿ الةتلرػػػػػ  ايػػػػػةؿ ة قػػػػػعؿ وػػػػػج ديػػػػػدلأتر
 ٔ-ٗ-ٕٕٙ عار ػػب ةػػل تقضػػج اػػع رعح الةػػلدة اعوػػج ضػػعح أػػذا الت ريػػؼ .(ٕٛٔ "ي روعنػػع

ياػب رف تةػعف  عوًقػل لة يػلريف ر ل ػييف: "الهعيػ "يةةػف ترديػد ةاهػـع ةف قػلنعف ال قعاػلتا 
 نلريػػػػ  ةػػػف اليػػػػخص أعيػػػ  اترديػػػد ت ػػػػة  طاي ػػػ  الايلنػػػلت يخ ػػػي  ةػػػػف نلريػػػ  ؛ عذات

وإف الايلنلت الةرةيػ  تيػةؿ  اليخصا عرلقلب ر ةلح اخالؼعهأى ذلؾا وإنع   (ٖٛٔ رخرى
 االة ػػروج ر ػػلبال رقػػـ اأػػلتؼ رقػػـ ااتةػػلهجاال ضػػةلفال رقػػـ الةترعنػػجاإل اريػػدال هنػػعاف

 اال ػػعرة رف تيػػةؿ عيةةػػف  ر ػػري  لي ػػت القللةػػ  وػػإف عاللتػػللج  الػػك    ة ػػت لرال  ػػـاال
  ذلؾ إلى عةل الةرعرا ةأة  رتى ا ـ الة تخدـ/ عر اIP هنعاف

                                                 

(
180

)Verny (E.), Usurpation d'identite, art. 226-4-1, J.-Cl. Communication, 2015, 

fasc. 58, n° 4. 

(
181

)Lacroix (C.), Usurpation d'identite, Rep. pen., 2012, n°35; Lepage(A.), Le 

delit d'usurpation d'identite : questions d'interpretation, JCP G, 2011, p. 913, n° 

8. 

(
182

)Verny (E.), Usurpation d'identite, op. cit., n° 11. 

(
183

)Sifakis (Y.), «Le concept d‟imitation en droit penal», Op. cit., p. 82. 
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الا ػػػػػدي   الخ ػػػػػللص خػػػػػالؿ ةػػػػػف اليػػػػػخص هأػػػػػى الت ػػػػػرؼ العاقػػػػػر وػػػػػج يةةػػػػػفع 
caractéristiques physiques  ٔٛٗ) يةلحاتػػػػػع ع ػػػػػعتع ع ػػػػػعرتع ةظهػػػػػرم ةثػػػػػؿ   عا 

 نا ػػػػع اليػػػػخص يقػػػػدـ الا ػػػػد خػػػػالؿ ةػػػػف" وإنػػػػع، ZABALZA ت ايػػػػر اج ػػػػتلذ عار ػػػػب
علػػذلؾا اهتروػػت الػػدالرة   (ٙٛٔ ػػلراهل  يخ ػػي  تةثػػؿ L'image الصااورةف  (٘ٛٔ "لأ ػػللـ

الةرةيػػػ  اةعاػػػب  ضػػػةف الايلنػػػلتالانلليػػػ  اةرةةػػػ  الػػػنقض الارن ػػػي  اػػػأف ال ػػػعرة تػػػدخؿ 
عةػػذلؾا يضػػةف  ( ٚٛٔ ةػػف خاللهػػل ترديػػد أعيػػ  اليػػخص ةتػػى رةةػػف أ-ٗ-ٕٕٙالةػػلدة 

ا عيةةػػف ةػػف اليػػخص تةثػػؿ خل ػػي  طاي ػػ الهتاػػلرم  اLa voix  الصااو الػػنص رةليػػ  
 النتهػػػػػلؾ ةع ػػػػػيأ ال ػػػػػعت  ي ػػػػػتخدـ ةػػػػػل غللًاػػػػػلع  اخاللهػػػػػل الت ػػػػػرؼ هأيػػػػػع ايػػػػػةؿ عاضػػػػػ 

-donnéeيخ ػػػػػػػي  ال ة طيػػػػػػػلتال ضػػػػػػػةف الػػػػػػػا ض  ػػػػػػػّناع علػػػػػػػذلؾ  (ٛٛٔخ ع ػػػػػػػي  ال

personnelle  ا ا ػػتنلًدا قػػلنعف ال قعاػػلت ةػػف ٔ-ٗ-ٕٕٙ الةػػلدة وػػج الةق ػػعد اػػللة نىا
 لاػػػرد ألتايػػ  خدهػػ  خػػػالؿ ا ةػػفالةثػػلؿ  ػػايؿ ىهأػػػ اتقأيػػد ال ػػعت اللا ػػػؿإلػػى رنػػع يةةػػف 

    (ٜٛٔ الطاي ي  الايلنلت أذم  لرب اأنع يتظلأر
يترقػؽ ال ػأعؾ اإلاراةػج الةةػّعف لهػذم الاريةػ  الرتةػلب ررػد  صور السدلو) اإلجرامدً:

هأػى الاقػع  عيةلد ُياةػر  الايلنلتا تخداـ عارد رع رةثر ةف  انترلؿ أعي  الغير؛ رع و أيف:
ف ةػلف   (ٜٓٔ رف يقر اال تيالح هأى أعي  يخص ةعاػعد عرػجقيلـ الارية  لييترط  عرن عا 

                                                 

(
184

)Mouron (P.), L'identité virtuelle et le droit « sur » l'identité, RLDI, 2010, pp. 

58-62. 

(
185

)Zabalza (A.), «Introduction», in Droits de la personnalité, LexisNexis, 2013, 
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وػػج  يت ػػابةةػػل  ةتػػعوى يػػخص أعيػػ  انترػلؿيػػتـ  رف ا اللةخللاػػ  لهػػذا الػػررياالةت ػػعر ةػف
خأػط ياػب رف يػلدي  ػأعؾ الاػلنج إلػى الإلضلو  إلى ذلؾا ع   الةقرايف رقلراع أدعح إزهلج
عقػػػد يرػػػدث ذلػػػؾ هػػػف طريػػػؽ ا ػػػتخداـ   confusion d'identité الهعيػػػ  وػػػجِاْلِتاػػلس رع 

قػد تخضػرا وػج ا ػض اجريػػلفا  عأػذم الة طيػلتا رع  ػعتع الة ػاؿ  ػعرة الةانػج هأيػع
-photosالة ّدلػػػ  رع الةأاقػػػ   ةل ػػػتخداـ ال ػػػعر االاػػػلنج قاػػػؿ ةػػػف déforméeترريػػػؼ أل

retouchées ، الةقأػػدة اج ػػعات رع voix-imitées ٜٔٔ)  يريػػ  تقػػدير القػػعة التأث عيخضػػر
 يخ ي  الةانج هأيع ل أط  ةرةة  الةعضعع  ترديدوج  لأايلنلت التج يخأقهل الالنج

 اآلخػػريف أعيػػ  ترديػػد هنل ػػر ا ػػتخداـ رع انترػػلؿ ةػػلف إذا ةػػل الةيػػرع يرػػدد لػػـع  
اػأف ال ػأعؾ اإلاراةػج يةةػف  يقضػج  عوػج العاقػرا وػإف ظػلأر الػنص هأنًيػل يةػعف رف ياب

 ا ذلػؾ عةػر الالهػؿ  ىتثاػت نيػ  اإليػذاح لػد رف يػريط ا ي وج غير هالنرع  هالني رف يقر 
ايػػروع عاهتاػػلرم   ػػاع  ػػةين  الةانػػج هأيػع رع الة ػػلس تةػدير ا ػػتهداؼ ال ػػ ب ةػػف ياػدع

الةػػػػلدة الاقػػػػرة الثلنيػػػػ  ةػػػػف  عال تثػػػػعر  ػػػػ عا  ايػػػػأفإذا ةػػػػلف االنترػػػػلؿ وػػػػج غيػػػػر هالنيػػػػ   
إذ  اإلنترنػػتا هاػر هلةػػ   ػلالتات يػاة  هاػػر الةرتةاػ  للاريةػػ ا الةت أقػ ع  ا(ٕٜٔ الةػذةعرة

    (ٖٜٔ ةف العاض  رنهل ةةر   النترلؿ الهعي  هالني 
ا يةاػػػج ةختأاػػػيف ةػػػلدييف و أػػػيف هأػػػى ي لقػػػب التاػػػريـ نػػػص رف ياػػػدع العاقػػػرا عوػػػج

    ةرددات الهعي  ا تخداـ؛  ب( الهعي  انترلؿ ر( : تعاور رردأةل لقيلـ الارية 
  :L'usurpation de l'identité d'autrui اآلخرٌن اوٌ  انتحال ( أ)

 لأا ػػػؿ الةػػػّلثـا عالػػػذي هاػػػر هنػػػع اة ػػػطأ لػػػـ يرػػػدد الةيػػػرع ةلأيػػػ  الطػػػلار الةػػػلدي 
ليس ةاػرد  لالنترلؿالةق عد ا رف يادع علةف  usurpation-d'identité" الهعي  انترلؿ"

                                                 

(
191

) Sifakis (Y.), «Le concept d‟imitation en droit penal», Op. cit., p. 109. 

 
ٔ9ٕ

علػػذلؾا   خلراهػػل رع اإلنترنػػت يػػاة  هأػػى الايلنػػلت عا ػػتخداـ الهعيػػ  انترػػلؿ اػدير اللػػذةر رنػػع يةةػػف ((
 ال لةػ  االت ػلؿ يػاة " النصا التج تنص  ػرارً  هأػى هاػلرة ةف الثلني  الاقرة الاقهلح إضلو  ا ض انتقد
 ا الهتالر رنهل زالدة علي ت ضرعري  "اإلنترنت هار

Voir: Mattatia (F.), L'usurpation d'identite sur internet dans tous ses etats, RSC 

2014, p. 331; Verny (E.), Usurpation d'identite, op. cit., n° 1. 
(

193
) Sifakis (Y.), «Le concept d‟imitation en droit penal», Op. cit., p. 111. 
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ةػل يتعاوػؽ ةػر اا ال نػؼ رع الخداع طريؽ هف آخر يخص أعي  ا تخداـ علةف اال تخداـا
 انترػػلؿتايػػد ال ػػعااؽ القضػػللي  اأنػػع ييػػترط وػػج ع   (ٜٗٔ  appropriation يالحاال ػػت و ػػؿ

ا عرنػع ةػف غيػر الةت ػعر رف يقػر اطريػؽ Acte-positif إياػلاج اا ػؿأعي  الغيػر رف يقػر 
اال ػػتيالح هأػػى أعيػػ  الغيػػر  ا ارةػػـ الةنطػػؽاغيػػر الةت ػػعر ذلػػؾ رنػػع ةػػف .(ٜ٘ٔ االةتنػػلع

 .(ٜٙٔدعف و ؿ ري يجح 
 L'utilisation des الغٌدراوٌد   بتحدٌدد تسم  طبٌع  نم بٌانات استخدام  ( ب 

données de nature à permettre l'identification d'un tiers  : 
 ا ػػػػتخداـ أػػػع ال قعاػػػػلتقػػػلنعف  ةػػػػف ٔ-ٗ-ٕٕٙ الةػػػلدة تاّرةػػػػع الػػػذي الثػػػػلنج ال ػػػأعؾ

 أػػػذم جف نظػػػًراع   نا ػػػع اليػػػخص غيػػػر آخػػػر يػػػخص أعيػػػ  اترديػػػد ت ػػػة  التػػػج الايلنػػػلت
 ةاهػػـع وػػإف االة ػػتخدة  وػػج ترديػػد اليخ ػػي  ال نل ػػر ةػػف ةايػػرة ةاةعهػػ  تضػػـ تالايلنػػل

 وػػج ال ػػاب أػػع أػػذاع   (ٜٚٔ ةايػػر ايػػةؿ الاريةػػ  نطػػلؽ يع ػػر faire-usage" اال ػػتخداـ"
 ت ػايؿ  données naturelles الطاي يػ  لأة طيػلت االرتيػللج اال ػتخداـ رف ن تاػر رننػل

رف  عياػػػػدع  (ٜٛٔ الػػػػنص نطػػػػلؽ وػػػػج لريًضػػػػ يقػػػػر( إلػػػػك اليػػػػخصا  ػػػػعرة تةثيػػػػؿ ال ػػػػعتا
 يع ػػػر ةػػػف نطػػػلؽ الاريةػػػ ا اريػػػث تتاػػػلعز الة نػػػى الضػػػيؽ ل ػػػأعؾ"اال ػػػتخداـ" ة ػػػطأ  
العا ػرا ثػـ ترعلػت  عقد درات الةرلةـ الارن ي  هأى اهتنلؽ أذا التا ػير  (ٜٜٔ "االنترلؿ"

    هنع إلى تا ير ضيؽ ير ر الارية  وج نطلؽ "انترلؿ الهعي "
 االارن ػي  الةرػلةـ تاهتةد للسلو) اإلجرامً الملّون للجرٌم : تطور تفسٌر المحالم

-ٕٕٙ الةػػلدة هأػى اe-réputationهاػر اإلنترنػت  الل ػػة   قضػي  تت أػؽ وػج ةػرةا جعؿ
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وقػد ردانػت ةرةةػ    الرقةيػ  الهعيػ  انترػلؿ اتهةػ  يػخص إلدانػ  قلنعف ال قعاػلت ةف ٔ-ٗ
اةػػػررة  ا(ٕٓٓ  ٕٗٔٓ نػػػعوةار ٕٔ جوػػػ ا اةعاػػػب رةةهػػػل ال ػػػلدراالاتداليػػػ  الةاػػػرى اػػػلريس
 اليػػػاةلت هأػػػى ةت ػػػددة profils ت ريػػػؼ ةأاػػػلت" إنيػػػلح خػػػالؿ ةػػػف الهعيػػػ  النترػػػلؿ يػػػلا 

 الة ػػػت لر" ل يػػػيرأل اال ػػػـ رتػػػى رع الة دلػػػ  رع ال ػػػرير  اج ػػػةلح ال ػػػتخداـ االاتةلهيػػػ 
  ضػػدم ة ػػيل  لغػػ  ريًضػػل ا ػػتخدةت رف ا ػػد   ػػعرم اةػػل وػػج ذلػػؾ اex-concubinال ػػلاؽ 

عقػػد ر ػػدرت  ( ٕٔٓ ٕٙٔٓ راريػػؿ ٖٔ اتػػلريك الرةػػـ أػػذا اػػلريس ا ػػتلنلؼ ةرةةػػ  دتعريػػ
 هأػى ةزيًاػل ر ػلًال اإدان  يػخص رنيػأ إ٘ٔٓ ةلرس ٕٗ الةرةة  ذاتهلا رةًةل آخرا وج

عاػػػدير اللػػػذةر رف (  ٕٕٓاليخ ػػػي    ػػػعرم اػػػا ض ة ػػػرعًال الةانػػػج هأيػػػع ال ػػػـ وي ػػػاعؾ
   خلص اللةانج هأيع الةرةعؿ ال الهلتؼ ةف  رقتال عر الة تخدة  

ا ػػتنلًدا  ارةةهػػل اجعؿ اػػلريساػػن   ةرةةػػ  ر ػػدرت  ـٕٗٔٓ دي ػػةار ٛٔ عوػػج
ررػػػػػػد  رنيػػػػػػأ االقضػػػػػػي  أػػػػػػذم وػػػػػػجع   (ٖٕٓ قػػػػػػلنعف ال قعاػػػػػػلت ةػػػػػػف ٔ-ٗ-ٕٕٙ الةػػػػػػلدة إلػػػػػػى

 ال ػػيدةعأػػج لأةانػػج هأيهػػلا " زالًاػػل" ةعقً ػػل الةتخ  ػػيف وػػج ةاػػلؿ تةنعلعايػػل الة أعةػػلت
 الر ػػعةج الةيثػػلؽ هنل ػػرذلػػؾ ال ػػتخداـ  ػػعرتهل ع ع  ا Rachida DATI داتػػج ريػػيدة
 ت أيقػلت تاػدع عةأنهػل ةتاػت انا ػهل ا أهػل راػؿ ةػفالخلص اهلا  "الرقيقج" الر ةج لأةعقر
 انترػػلؿ: لأاريةػػ  الةػػلدي ال ن ػػر الةرةةػػ عقػػد ا تخأ ػػت   اللن ػػا  لهػػل عتيػػهيري  ة ػػيل 
 ذلػػؾ وػػج اةػػل الأعيتهػػ ديػػداتر ت ػػة  التػػج الايلنػػلت ا ػػتخداـ عةػػذلؾ ؛الةانػػج هأيهػػل أعيػػ 

 ةرةةػػ  ثػػـ ااػػلريس ا ػػتلنلؼ ةرةةػػ  قاػػؿ ةػػف ا ػػد ويةػػل الرةػػـ أػػذا تأييػػد تػػـ عقػػد  ل ػػعرته
  (ٕٗٓالنقض 
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هأػى ةػؿ قػد ايػتةؿ ال أعؾ اإلاراةج ويهل  رفالقضليل ال لاق   ةف ترأيؿعيالرظ 
اػػرت اهت اعلةػػف وػػج قضػػليل رخػػرى ةػػف انترػػلؿ الهعيػػ  عا ػػتخداـ الايلنػػلت الةرػػددة لأهعيػػ  

ا ػػػض الةرػػػلةـ رف اال ػػػتخداـ الةاػػػرد لأايلنػػػلتا ةػػػف ري نػػػععا عالتػػػج يةةػػػف ترديػػػد أعيػػػ  
ا علػع ةػػلف الثلاػػت رف الةػتهـ لػػـ ينترػػؿ أعيػػ  الةانػج هأيػػع ةػػف خاللهػل ةلويػػ  لقيػػلـ الاريةػػ 

 رغ ػػطس ٕٔ وػػج ػػلدر عةػػف اجةثأػػ  هأػػى أػػذم الرللػػ  اجخيػػرةا الرةػػـ ال الةانػػج هأيػػع 
ا اػػػللةانج هأيػػػعالخػػػلص  عالأقػػػب الال ػػػـ العيػػػب هأػػػى قً ػػػلةع  رنيػػػأ يػػػخص ايػػػأف ٕٙٔٓ

ا وضػػاًل هػػف ة أعةػػلت ة ػػرعا  ات أيقػػلت ةهينػػ  الةانػػج هأيػػع ػػعرة وػػج ذلػػؾ  عا ػػتخدـ
 نا ػػػػهل لأةعقػػػػر الرلي ػػػػي  ال ػػػػار  ع ػػػػاتع   (ٕ٘ٓ يخ ػػػػي  رخػػػػرىا ةثػػػػؿ هنػػػػعاف الةنػػػػزؿ

ت ػػتهدؼ عرنهػػل  اsite vengeur et rancunier" وحاقااد انتقااام  موقاا " اأنهػػل  ػرار ً 
ةػػػلف اغػػػرض عياػػػدع اأًيػػػل رف إنيػػػلح ال ػػػار    لأنػػػلس "دؼالة ػػػته رقيقػػػ  اليػػػخص"ةيػػػؼ 

 غيػر ا ػتخداًةلأػذا ال ػأعؾ ي ػد رف  الةرةةػ عاهتاػرت انتقلد الةانج هأيع عتيعيع  ػة تع  
 لػػـ ينترػػؿ الةػػتهـ قيػػلـ الاريةػػ  رف يةنػػرعلػػـ  االةرػػددة لهعيػػ  الةانػػج هأيػػع أايلنػػلتل قػػلنعنج
    (ٕٙٓ أيعالةانج ه أعي 

يةػػعف  اإلنترنػػت يػػاة  هأػػى ةعقػػر القضػػلح اػػأف إنيػلح هأػػى الةرػػلةـ دراػػتأةػذا ع 
 النرػػػع هأػػػى الهعيػػػ  انترػػػلؿ اريةػػػ  يػػػرعط ي ػػػتعوج" ة ػػػيف يػػػخص "تيػػػعيع العريػػػد أدوػػػع

رةػػػـ ةرةةػػػ    ػػػدعررتػػػى ا عذلػػػؾ قػػػلنعف ال قعاػػػلت ةػػػف ٔ-ٗ-ٕٕٙ الةػػػلدة وػػػج الةرػػػدد
تا ػػير  ترػػعؿ هػف التا ػير ال ػػلاؽ إلػى (ا عالػذيٕٚٓ ٜٕٔٓ راريػؿ ٙٔاػلريس الةاػرىا وػػج 

 انتحاال جريماةال تقاوم " عريػث قضػى اأنػا نطلؽ ارية  انترلؿ الهعيػ  الرقةيػ  يضيؽ ةف
 إلاا  يهااد  إنشااا   تاام الااذي الوياا  موقاا  أن الواضاا  ماان يكااون عناادما الرقميااة الهويااة
    (ٕٛٓ "ذلك الشخص هو بأنه التظاهر وليس ؛شخص انتقاد

                                                 

(
205

) TGI, 12 août 2016, n° RG 16/56239. 

(
206

)Sifakis (Y.), «Le concept d‟imitation en droit penal», Op. cit., p. 117. 

(
207

) TGI Paris, 17eme ch. Corr., 18 avril 2019. 

 إنيػلح هػف ة ػلعؿ رنػع وػج ييػتاع يػخص ضد يةعى syndic ِ ْنديؾال رليس قدـ القضي ا أذم وج (8ٕٓ(
عقػػد  ػػاات   لأ ػػنديؾ ةػػرليس رنيػػطتع ايػػدة تنتقػػد( الة ػػدر ةاهعلػػ  ةدعنػػ   اإلنترنػػت يػػاة  هأػػى ةعقػػر

 قػلنعف ةػف الةػلدة أػذم عتا ير ضيؽا تا ير لع قلنعف ال قعالت إف "الةرةة  رةةهل الةذةعر رهالم اقعلهل:
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 Délit « انرػػػػ  هةديػػػػ  »نترػػػػلؿ الهعيػػػػ  الرقةيػػػػ  أػػػػج اريةػػػػ  ا الددددرلن المعنددددوي:

intentionnel  تتطأػب تػعاور الق ػد الانػللج ال ػلـdol général أف ي أػـ الاػلنج اأنػع اػ
ا عرف تتاػػع إرادتػع إلػى اال ػتيالح هأػػى أعيػ  الةانػج هأيػع رع ا ػػتخداـ ال ػأعؾ الةػلثـيػأتج 

              ضػػػػػػريتع الةنترػػػػػػؿ  ػػػػػػرؼرف ي عياػػػػػػباللةخللاػػػػػػ  لأقػػػػػػلنعف   هعيتػػػػػػعل ال نل ػػػػػػر الةرػػػػػػددة
 الةرػػددة لأهعيػػ  ال نل ػػر رف يػػدرؾ رف علةػػف يةاػػج تةػػعف الة روػػ  يخ ػػي ا رف ييػػترط عال
  يةاج الق د ال لـ لقيلـ الارية  علةف أؿ  ةعاعد ايخص آخر خل   هنل ر أج

لقيػػلـ  ا ياػػبالق ػػد ال ػػلـالإلضػػلو  إلػػى  انتحددال الهوٌدد  مددن جددرائم القصددد الخدداص:
الةتةثػػػؿ وػػػج نيػػػ  إقػػػالؽ رارػػػ  الغيػػػر رع ا  dol spécial تػػػعاور الق ػػػد الخػػػلص  الاريةػػػ

 en" » اهػدؼ" ت ايػر الق ػد الخػلص ةػفهن ػر عي ػتالد   (ٜٕٓ الة ػلس ايػروع عاهتاػلرم

                                                                                                                         

 هأػػى يقت ػػر اريػػث الاريةػػ  نطػػلؽ اترديػػد ي ػػة  القػػلنعف لهػػذا الترضػػيري  اجهةػػلؿ وػػج ضػػعح ال قعاػػلت
 انترػػػلؿ اغػػػرض ةػػػل يػػػخص أعيػػػ  اترديػػػد ت ػػػة  نػػػعع ري ةػػػف ايلنػػػلت ا ػػػتخداـ رع الهعيػػػ  انترػػػلؿ نطػػػلؽ

ر ال ػػدؿ عةػر ذلػؾا وػإف الت ةػػيـ ال ػلدر هػف عزيػ "  الةيػػرع عنيػ  عأػػذا ةػل يتاػؽ ا اليػخص ذلػؾ يخ ػي 
لقػػلنعفا يقضػػج  الانلليػػ  عاإلاػػراحات قػػلنعف ال قعاػػلت ررةػػلـ هػػرض ايػػأف ٕٔٔٓ يعليػػع ٕٛ الارن ػػج وػػج

 هأػػػى ةنتػػػدى وػػػج اللةيػػػلرة  الةثػػػلؿا تقػػػـع الاريةػػػ  الة ػػػتردث   ػػػايؿ عهأػػػى"اخػػػالؼ ذلػػػؾا إذ اػػػلح ويػػػع: 
عيالرػظ رف  " لػرقـا اهػذا االت ػلؿ هأػى اآلخػريف الةيػلرةيف عترػريض اليػخص أػلتؼ رقـ انير اإلنترنت

 données لأايلنلت الت رياي  رع ةرػددات الهعيػ  ةارد ا تخداـ علةف الهعي  النترلؿ أذا الةثلؿ ال يت أؽ

identificatoires  االنترلؿ  إلى اللضرعرة اال تخداـ  أعؾ ييير ال عاللتللجا 
Voir: Circ. n° JUSD1121169C, 28 juill. 2011, relative à la présentation des 

dispositions de droit pénal général et de procédure pénale de la loi n° 2011-267 

du 14 mars 2011 d‟orientation et de programmation pour la performance de la 

sécurité intérieure, BOMJL n° 2011-08 du 31 août 2011; Sifakis (Y.), «Le 

concept d‟imitation en droit penal», Op. cit., p. 121. 

(
519
 l’honneur ou à laالالهتػػداح هأػػى يػػرؼ رع اهتاػػلر اآلخػػريف  ٔ-ٗ-ٕٕٙتت أػػؽ الةػػلدة ( 

considération d’aurui الػذي  ٔٛٛٔيعليػع  ٜٕةػف قػلنعف  ٜٕا عأج ة طأرلت ة تةدة ةف الةلدة
ج قةػػر نيػػر اجرلديػػث هأػػى اإلنترنػػت   عاللتػػللج يةةػػف ا ػػتخداـ أػػذا الػػنص وػػdiffamationياػػّرـ القػػذؼ 

عالتج ةف دعف رف تيةؿ وج رد ذاتهل ارية  انللي ا ةف الةرتةؿ رف تلثر هأى يػرؼ رع اهتاػلر الةانػج 
عالخت لرا ت ة  أذم الاريةػ  اقةػر نػعع اديػد  .الذي ي ااع أذا النير َ يِّ هأيعا اللنظر إلى االنطالع ال

 .رف يا ؿ االتهلةلت التج عاههل الالهؿ رةثر ة داقي  ةف القذؼا رةثر غدًرا جنع ةف الةرا 

Voir   TGI Paris, 24èmech. corr. 1, 21 nov. 2014, Comm. com. Electr. 2015, 

comm. 85, obs. Caprioli. Voir aussi  Lepage (A.(, «Entre Code pénal et loi du 29 
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vue de» رراد ا ػػأعةع انترػػلؿ الهعيػػ ا عرنػػع ق ػػد  الةػػتهـوػػإذا لػػـ يثاػػت رف   الػػعارد اػػللنص
 (.210)ال تقػػـع الاريةػػ وػػ ؛ة ػػلس ايػػروهـ رع اهتاػػلرأـإقػػالؽ رارػػ  الغيػػر رع ال اهػػذا ال ػػأعؾ

 يػروع النيػؿ ةػفتةػدير رارػ  الةانػج هأيػع رع عأنل يثعر الت للؿ رعؿ ةػدى ضػرعرة ترقػؽ 
 اللا ؿ   عاهتالرم

 ػػأعؾ  إثاػػلت رفوػػال ييػػترط : infraction formelle شددللٌ انتحددال الهوٌدد  جرٌمدد  
عالةتةثأػ  وػج إقػالؽ رارػ  الغيػر رع الة ػلس اللا ؿ إلى النتيا  الة ػتهدو ا قد ردى الالنج 

 إ٘ٔٓ ةػػػلرس ٕٗ وػػػج ال ػػػلدر  ػػػللؼ اإليػػػلرةا الرةػػػـ عوػػػج  (ٕٔٔايػػػروهـ رع اهتاػػػلرأـ 
 رارػ  تةػدير وػج الرغاػ  رظهػر ةاتذلػ  ا اػلرات ة ػرعا  ال ػعر نير رف ةرةة ال اهتارت
 اػػيف فاػػللتعاز  ي ػػة  الخػػلص الق ػػد ايػػرط الاريةػػ  تقييػػد رف عياػػدع  (ٕٕٔهأػػيهـ  الةانػػج

 ( ٖٕٔالت اير  عةالل  رري  ةتطأالت ةةلور  االنترلؿ
 mobilesال هاػػػػرة اػػػػدعاور رع اعاهػػػػث  ىدددددم أامٌدددد  الباىددددث ىلددددى انتحددددال الهوٌدددد :

الثػأر  ت ػرؼ اػداور رنػع ا ػد ذلػؾ يهػـ عال اوللةهـ أػع عاػعد نيػ  اإليػذاح لديػع ( ٕٗٔ الالنج

                                                                                                                         
juillet 1881, la protection pénale de l‟honneur», in: Entre tradition et modernité: 

le droit pénal en contrepoint, Mélanges en l‟honneur d‟Yves Mayaud, Dalloz, 

2017, p. 408. 

(210) Cass. Crim., 17 févr. 2016, n° 15-80.211, Bull. Crim., 2016, n° 54. Voir: 

Aubert (D.), « Atteinte aux biens par usage d'une identité attribuée», AJDP, 

2016, n° 5, p. 267 ; Conte (P.), «Usurpation d'identité : nécessité qu'il soit fait 

usage de l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, 

ou de porter atteinte a son honneur ou a sa considération », Dr. pénal, 2016, n° 

54, p. 34; Dreyer (E.), « Atteinte aux biens par usage d'une identité attribuée », 

Gaz. Pal., 2016, n° 16, p. 59; Gallois (J.), Usurpation d‟identité, préc.; Mayaud 

(Y.), «Un attendu de principe pour le délit d'usurpation d'identité », RSC, 2016, 

n° 7, p. 68. 
(

211
)Sifakis (Y.), «Le concept d‟imitation en droit penal», Op. cit., p. 129. 

(
212

) TGI Paris, 24 mars 2015, préc. 

(
213

) Cass. crim., 16 nov. 2016, n° 16-80207. Voir: Lepage (A.), Usurpation 

d'identité caractérisée par la création d'un faux site Internet, Comm. com. électr. 

2017, comm. 6. 

(
214

)Malabat (V.), Droit pénal spécial, Paris : Dalloz, 2015, n° 639, p. 340. 
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(  ٕ٘ٔ plaisanterieالدهلاػ   ػايؿ  رف انترلؿ الهعيػ  ةػلف هأػىرع  اvenger رع االنتقلـ
 ةعنػػػع اػػللنظر إلػػى علةػػف ؛ذاتػػع رػػد وػػج قة ػػػع يػػتـ العوػػج العاقػػرا ياػػدع رف انترػػلؿ الهعيػػ  

ةػػػف قػػػلنعف  ٔ-ٗ-ٕٕٙوللةػػػلدة   (ٕٙٔ ييػػػةؿ ع ػػػيأ  لالهتػػػداح هأػػػى خ ع ػػػي  اآلخػػػريف
 ا عةػػف اينهػػل ال ػػعرةااليخ ػػي  الايلنػػلتال قعاػػلت ت لقػػب هأػػى انترػػلؿ الهعيػػ  رع ا ػػتخداـ 

عةػػػف أػػػذم   أـاهتاػػػلر  رع هـيػػػروا الة ػػػلس رعتةػػػدير رارػػػ  ع ػػػةين  اآلخػػػريف  خطػػػر ايػػػرط
      ؛ٔ-ٕٕٙالةػػػػعاد الةن ػػػػعص هأيهػػػػػل وػػػػج الةػػػػػعاد تتةلةػػػػؿ ةػػػػػر الةػػػػلدة أػػػػػذم الزاعيػػػػ ا وػػػػإف 

 اهػذا القػلنعفوػج رداح الػدعر الةنػعط  قػلنعف ال قعاػلتةف  ٛ-ٕٕٙ؛ ٔ-ٕ-ٕٕٙ؛ ٕ-ٕٕٙ
العاق   هأى  ػعرة الةانػج هأيػعا  ريلة الخل  وج ةعااه  ةظلأر االهتداح هأى ررة  ال

  ا عالتج تيةؿ ةرؿ ارية  الثأر اإلالرجعايةؿ خلصا ال عرة ذات الطلار الان ج
 ٓٓٓ٘ٔ قػػدرأل عغراةػػ   ػػن  لةػػدة اػػللراس الرقةيػػ  هأػػى انترػػلؿ الهعيػػ  ُي لقػػب العقوبدد :

-ٕٕٙ الةػلدة  اػناس هقعاػ  الاريةػ  التلةػ  أػذم الاريةػ  عي لقػب هأػى اليػرعع وػج  يعرع
 عن تقػػد عيالرػظ رف أػػذم ال قعاػ  أػػج ذات ال قعاػػ  الةخ  ػ  لاريةػػ  نيػر الةعنتػػلج  ( ٘

لأخطػر  nature virale" الايرع ػي  الطاي ػ " عال تتنل ػب ةػر غيػر رادهػ رف أػذم ال قعاػ  
 عالإلضػلو  إلػى ذلػؾا  هاػر يػاةلت االت ػلؿ اإللةترعنيػ  الرقةيػ النلته هف انترلؿ الهعي  

لأثػأر  ةع ػيأ  الرقةيػ  انترػلؿ الهعيػ  ا ػتخدـتيػديد ال قػلب إذا  -ةػف عاهػ  نظػري –ياب 
  اإلالرج

 

 

 

 

 

                                                 

(
215

) TGI Paris, 24 mars 2015, préc. 

(
216

) Lepage (A.), Le délit d'usurpation d'identité : questions d'interprétation, op. 

cit., n° 19. 
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 انزانذانًطهب 

 انخًٛٛض بٍٛ صشًٚت انزأس اإلباحٙ ٔانًُارس اإلصشايٛت انًشابٓت

تػرتاط اريةػ  الثػأر اإلاػلرج اػا ض الاػرالـ اجخػرى القللةػ  هأػى ال ػعرا  تمهٌد وتقسٌم:
تتةتػػر اذاتيػػ  خل ػػ  وػػج ةعااهتهػػل  ع ػػعؼ نتنػػلعؿ وػػج الاػػرعع الثالثػػ  التلليػػ  راػػرز علةنهػػل 

 أذم الارالـا لتأةيد الرلا  إلى تاريـ الثأر اإلالرج انص ة تقؿ 
 ارية  اإليذاح الُةاهه  :الفر  األول -
 التأ ص الان ج ارية   :الفر  الثانً -
 : ارية  االاتزاز الان ج الفر  الثالث -
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 انفشع األٔل

بٓش ًُ  صشًٚت اإلٚزات ان

L'infraction de happy slapping 

 -« joyeuses-baffes»  للارن ػػي اع  –« happy-slapping » اإليػػذاح الةػػاههُي ػػّرؼ  
ي ػػتعي رف يةػػعف  اتأػػؾ الةةلر ػػ  الةتةثأػػ  وػػج ت ػػعير االهتػػداح الةػػلدي هأػػى يػػخص اأنػػع"

هأػػى رف يػػتـ الت ػػعير اأيػػ  ع ػػيأ ا يغأػػب رف تةػػعف ا ػػدًيل رع ان ػػًيلا رًيػػل ةلنػػت ا ػػلةتعا 
و ػؿ الت ػايؿ هأػى رػدث إاراةػج عين ػب   (ٕٚٔ ألتًال نقلاًلا ثـ القيػلـ انيػر أػذم ال ػعر"

(  علػذلؾا ٕٛٔاعاػع خػلص  نيػر الايػديع هأػى يػاةلت التعا ػؿ االاتةػلهجا ثـ يتـ ُةَالِا 
عي اػػر هػػف (  ٜٕٔرعنػػج  ػػنمؼ الػػا ض اإليػػذاح الُةػػاهه اع ػػاع ررػػد ريػػةلؿ الت ػػأط اإللةت

 vidéo-agression ع إvidéo-lynchage اة ػػػػطأ ريًضػػػػل  اإلاراةيػػػػ  أػػػػذم الةةلر ػػػػ 
ت ػػعير اإليػػذاح  »ت ػػةي   الػػدةتعر القهػػعاج ػػتلذنل رعياضػػؿ  .(يػػديعڤ االهتػػداح ال ػػتخداـ ال

                                                 

«: happy slapping»ا الة ػػلعلي  الانلليػػ  النليػػل  هػػف اإليػػذاح الةػػاهه قػػعراريد  وتريػػ  ةرةػػد  (7ٕٔ 
درا ػػػػ  ترأيأيػػػػ  ةقلرنػػػػ  لاػػػػرالـ ة ػػػػتردث  تت أػػػػؽ اػػػػللهعاتؼ النقللػػػػ ا ةاأػػػػ  اليػػػػري   عالقػػػػلنعفا اإلةػػػػلراتا 

  ٖٕٗا ص ٕٓٔٓ(ا راريؿ ٕٗ(ا ال دد ٕٗالةاأد 
)

218
( Colette-Basecqz (N.), « La responsabilité pénale liée au phénomène du 

cyberharcèlement et à ses différentes formes d'expression », in: Jacquemin (H.) 

et al. (sous la dir. De), Responsabilités et numérique, Actes du colloque du 1er 

juin 2018, Limal, Anthemis, 2018, p. 56. 

(
509

  ٖٔد ةع ى تعنجا الةعااه  الانللي  لظلأرة الت أط اإللةترعنجا ةرار  لاؽا ص د  خلل (
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 اعلةعااهػػػػ  أػػػػذم الظػػػػلأرة اإلاراةيػػػػ  (.220)الاريةػػػػ أػػػػذم  اػػػػعأرلأت ايػػػػر هػػػػف  ا« عنيػػػػرم
ةػػػػف قػػػػلنعف ال قعاػػػػلتا اةعاػػػػب القػػػػلنعف  ٖ-ٖٖ-ٕٕٕالارن ػػػػج الةػػػػلدة ا ػػػػتردث الةيػػػػرع 

ت ػايؿ  » ترػت هنػعاف ا(ٕٕٔ وػج يػأف العقليػ  ةػف اإلاػراـ ـٕٚٓٓةػلرس  ٘ال لدر وج 
 De l'enregistrement et de la diffusion d'images de « عنيػر  ػعر ال نػؼ

violence  ٕٕٕ  ):عتنص أذم الةلدة هأى رف 
ا »  فدً ىلٌهدا  المنصوص سلم  الشخصئم ا ىتداءات العمدٌ  ىلى فً جراٌُعد اشترالأ

 ٖٖ-ٕٕٕ المادةوإ  ٖٔ-ٕٕٕ لى  ٖٕ-ٕٕٕمن وإ  ٔ-ٗٔ-ٕٕٕ لى  ٔ-ٕٕٕ من المواد
  بد ي العمدديالتسدجٌل  فعدل المدواد بالعقوبات المنصوص ىلٌها فً اله  بلاتوٌعاقب   

ا لان نوىهىلى أي وسٌط و  وسٌل  لانت ٌأ  .تلاب اله الجرائمبار لصور تتعلق  أ

ادله الصدور بالسدجن لمددة خمدس سدنوات وغرامد   التسجٌل المتالدمن نشروٌعاقب ىلى 
 .ألم ٌورو 7٘
ا ىدن الممارسد  ىندما  المادة  تنطبق اله و لمهند   الطبٌعٌد ٌلون التسجٌل أو النشر ناتجأ

 .«لدلٌل فً المحلم  تقدٌمه ٌتم بغر  ىلم الجمهور أو  تستهدم

 –ال ػػػلري  قاػػػؿ ا ػػػترداث أػػػذم الاريةػػػ   - الن ػػػعص التقأيديػػػ  إف ترأيػػػؿ ىلددد  التجدددرٌم:
  وػػإذا ةػػلف القضػػلح ةعااهػػ  ظػػلأرة اإليػػذاح الةػػاههيةيػػؼ اعضػػعح هػػف هػػدـ و لليتهػػل وػػج 

تةييػػػؼ ا ػػػض العقػػػللر التػػػج تػػػدخؿ وػػػى ةاهػػػـع  ا هأػػػى  ػػػايؿ الةثػػػلؿاالارن ػػػج قػػػد ا ػػػتطلع
ا (ٖٕٕ لأةانػج هأيػع الريػلة الخل ػ  اػ رلهأػى رنهػل تنطػعي هأػى انتهػلؾ  «اإليذاح الُةػاهه»
إال رف أػذا التةييػؼ ا ةف قلنعف ال قعالت ٔ-ٕٕٙالة لقب هأيع اةعاب الةلدة أع الا ؿ ع 

ال لةػ ا  عالتػج يقػر رغأاهػل وػج اجةػلةفاةيػر  ػعر اإليػذاح الةػاهها  يةةف ت ةيةع هأػىال 
                                                 

(
551

 .24يشصغ عابك، ص د. ػهٗ ػبذ انمادس انمٕٓصٙ، حضشٚى حظٕٚش اإلٚزات َٔششِ،  (

(
221

)LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

JORF n°0056 du 7 mars 2007, p. 4297. 

(
222

) voir: Delage (P.-J.), « Happy slappers and bad lawyers »,D.2007, p. 1282; 

Lacroix (C.), Happy slapping : prise en compte d‟un phénomène criminel à la 

mode, JCP G 2007, I, 167; Detraz (S.), L‟enregistrement d‟images de violence : 

un cas de présomption légale de complicité, Dr. pén. 2007, Etude n° 23. 

(
553
ا ال ػتخداـ ـا تأةيػًذا قػلـٕٚٓٓيعنيػع  ٕٚا ارةةهل ال لدر وػج Versaillesدانت ةرةة  ور لي أ( 

ة أةػػع داخػػؿ الراػػرة الدرا ػػي   عع ػػات الةرةةػػ  زةيػػؿ لػػع هأػػى  ات ػػعير عاق ػػ  اهتػػداح ألتاػػع الةرةػػعؿا
 تهلؾ لررة  الريلة الخل   عهدـ ة لهدة يخص وج خطر العاق   اأنهل تيةؿ ان

Voir: TGI Versailles, 8ème ch. corr. 27 juin 2007: Comm. com. Electr. 2007, 

comm. 137, note Lepage . 
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تثايػت رع ت ػايؿ  لقيػلـ الاريةػ  رف يػتـا  ػللا  الػذةرا تيػترط ٔ-ٕٕٙوج ريف رف الةػلدة 
اإليػذاح ت ػايؿ ةرتػعى ال ػعرة وػى  وػإف عةف نلري  رخرىا  (ٕٕٗ ال عرة وج ةةلف خلص

الاػدنج رع الان ػج هأػى الةانػج هأيػعا عأػع اجةػر  هتػداحاالةيػهد  يا ػدالةاهه ال اػد رف 
 ػعرة الةانػج هأيػع رثنػلح عاػعدم تا ػيد ا علةف يةاج ٔ-ٕٕٙالذي ال يتطأاع نص الةلدة 

 الةػاههلحيػذاح وػإف علػذلؾا   ا ا رؼ النظر هف طاي   الةيػهد الة ػعمروج ةةلف خلص
ع ػعؼ نتنػلعؿ ا عل ؿ أذا ةل دور الةيرع الارن ج إلػى تاريةػع اػنص خػلص  ذاتي  خل  
 االختالؼ اينهل عايف ارية  الثأر اإلالرج  اتا يؿ ةنل ب؛ ثـ نارز رعاعأذم الارية  

ية  اإليػذاح الةػاهه هأػى رةنػيف: ةػلدي؛ عة نػعي  تقـع ار  :جرٌم  اإلٌلاء الُمبهجأرلان 
هتػػداح اال رخػػرى تتةثػػؿ وػػج اريةػػ  رنهػػل تقػػر اػػللتزاةف ةػػر عقػػععأػػذم الاريةػػ  وػػج اتػػرض يُ ع 

  هأى الةانج هأيعالادنج رع الان ج 
يفا علةنهةل يتةلةالف وج تةػعيف ظػلأرة ُةتةلِيز ارمـ الةيرع الارن ج و أيف  الرلن المادي:
عةػػف الاػػدأج رف   الت ػػايؿ أػػذانيػػر  -والثااان ؛ ت ػػايؿ االهتػػداح -الول اإليػػذاح الةػػاهه:
 هأى الةانج هأيع العاقر ةيلأد االهتداح الت ايؿ  عًرا ليتةثؿ ةرتعى 

يأػـز لقيػلـ اريةػ  اإليػذاح الةػاهه رف ين ػب الت ػايؿ  )صدور ا ىتدداء(: جرٌم المحل 
ة  اليػخصا  ػعاح وػج ادنػع ةيػهد االهتػداح ال ةػدي هأػى  ػالتةثػؿ  رع النير هأى  ػعر

عقد ردد الةيرع الارن ج الارالـ التػج يةثػؿ ت ػعيرأل إيػذاح ةاهًاػل هأػى  ػايؿ  رع هرضع 
عأػػج الاػػرالـ الةن ػػعص هأيهػػل وػػج  -لاايس ماان بينهااا جريمااة الثااأر ا باااح  – الر ػػر

 Desاػػرالـ الت ػػذيب عاجهةػػلؿ الاراريػػ  ) 1-14-222إلاا   1-222ماان الةػػعاد ةػػف 

tortures et actes de barbarie الاػػدنج عاػػرالـ ال نػػؼ ؛ Des violences  ذات
 ارالـ االهتداح الان ػجا الةتةثأػ  وػج  ٖٔ-ٕٕٕإلى  ٖٕ-ٕٕٕعةف  (؛الخطعرة الخل  

 autres agressionsاالهتػػػػػداحات الان ػػػػي  اجخػػػػرى  ػػػػللر ا ع violاالغت ػػػػلب 

sexuelles  لان ػػػػػػػػج  الترػػػػػػػػرش اٖٖ-ٕٕٕ؛ عالةػػػػػػػػلدة هأػػػػػػػػى  ػػػػػػػػايؿ الر ػػػػػػػػر( الةاينػػػػػػػػ 

                                                 

د  هأػػػى القهػػػعاجا تاػػػريـ ت ػػػعير ؛  ٕٗ٘ا اإليػػػذاح الةػػػاهها ةراػػػر  ػػػلاؽا ص قػػػعراريد  وتريػػػ   (ٕٕٗ 
  ٕٜاؽا ص ةرار  لاإليذاح عنيرما 
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harcèlement sexuel )ٕٕ٘ )  عيالرػػظ رف الاػػرالـ الةػػذةعرة تيػػترؾ وػػج رنهػػل هأػػى قػػدر
ا الغليػػ   ػػعر االهتػػداحعنيػػر  ت ػػايؿ عقػػللر ارتةلاهػػلاا اريػػث يرقػػؽ ةػػف الا ػػلة ة ػػيف 

ا عالةتةثأ  وج اال ػتةتلع اإأػدار ةراةػ  الةانػج عالنيرت عير الالتج ا تهدوهل الالنج ةف 
جنع اهتةػد هأػى ة يػلر الا ػلة  لةيرع الارن ج يادع غريًال لأغلي ا عقؼ اغير رف ة هأيع 

عال  ػػػيةل رةثػػػر خطػػػعرةا اػػػرالـ رخػػػرى ا ػػػتا د  ا وقػػػدوػػػج ترديػػػد نطػػػلؽ الاريةػػػ ا عةػػػر ذلػػػؾ
 ( ٕٕٙ ارية  القتؿ ال ةدي

يتػػػألؼ الػػػرةف الةػػػلدي لاريةػػػ  اإليػػػذاح الةػػػاهه ةػػػف و أػػػيف  :صدددور السدددلو) اإلجرامدددً
 ػػػػعرة يتةثػػػػؿ وػػػػج نيػػػػر  -والثااااان ؛ ت ػػػػايؿ عاق ػػػػ  االهتػػػػداح يتةثػػػػؿ وػػػػج الولةتتػػػػلا يف: 
 االهتداح 

اجعؿ الػذي  اإلاراةج الا ؿ l'enregistrementالت ايؿ  ي د: تسجٌل ا ىتداء –أو أ 
هأػى  ا عيتةثؿ وج التقػلط عتخػزيف  ػعرة االهتػداحوج ارية  اإليذاح الُةاهه يقـع اع الالنج

 نيػػرتعزيػػر رع  قػػد يتا ػػع اا ػػؿ آخػػر يتةثػػؿع إهػػلدة ةيػػلأدتع؛  يػػتةةف ةػػفيػػخصا اريػػث 
diffuser   ف أػػذا الت ػػايؿ علػػـ ييػػترط الػػنص رف يػػتـ الت ػػايؿ ال ػػتخداـ ع ػػيأ  ة ينػػ ا عا 

ةػػػلف اجغأػػػب رف يػػػتـ ذلػػػؾ ال ػػػتخداـ الهعاتػػػؼ الةرةعلػػػ  الةػػػزعدة اللةػػػلةيرات؛ ةةػػػل رنػػػع لػػػـ 
رع  رة الهػػلتؼالت ػػايؿ هأػػى ع ػػيط ا ينػػعا اػػؿ يةةػػف راظهػػل وػػج ذاةػػييػػترط رف يػػتـ راػػظ 

عوػػج العاقػػرا وػػإف التا ػػير الضػػيؽ  رع غيػػر ذلػػؾ  CDهأػػى قػػرص ةضػػغعط رع  الةةايػػعتر
هأػى  ػايؿ ا جغػراض الاػث الاػعري  هتقلد اأف الت ػايؿا اػدعف الراػظلأنص يقعدنل إلى اال

يخضر لأ قػلب اةعاػب ( ال visiophonieرلل  االت لؿ الةرلج هار الهلتؼ الةثلؿا وج 
تاػػر الةيػرع الارن ػػج و ػؿ ت ػػايؿ ةيػهد االهتػػداح اريةػ  ة ػػتقأ  قللةػػ  لػـ ي ع  الػػنص  أػذا

وػج اريةػ   complicitéعلهػل هقعاػ  خل ػ  اهػلا علةنػع اهتاػر أػذا الا ػؿ ايػتراًةل  اذاتهلا

                                                 

(
225

فاٙ  33-555ٔعغ انًششع انفشَغٙ ياٍ َطااق صشًٚات اإلٚازات انًابٓش بئضاافت اإلحااسة إناٗ انًاادة ( 

و، فاٙ حاأٌ انًغاأاة 5104أغغاطظ  4فاٙ حأٌ صشًٚت انخحشػ انضُغٙ، ٔرن  بًٕصب انمإٌَ انظادس 

  انحمٛمٛت بٍٛ انًشأة ٔانشصم.

Cf. LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes, JORF n◦0179 du 5 août 2014, p. 12949. 

  ٕ٘ٚا اإليذاح الةاهها ةرار  لاؽا ص قعراريد  وتري   (ٕٕٙ 
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عهأػػى  ( ٕٕٚا عقػػرر لػػع هقعاػػ  اريةػػ  االهتػػداح ذاتهػػل االهتػػداح ال ةػػدي هأػػى الةانػػج هأيػػع
وػج  «االيػتراؾ اللت ػايؿ »االهتداح يتةثػؿ وػج ذلؾا وإف الع ؼ القلنعنج ل أعؾ ة عِّر 
الع ػؼ الةػذةعر يت أػؽ  عغنػج هػف التعضػي  رفارية  االهتداح هأى اليخص الة ػعمر  

الػذي يقت ػر  ػأعةع هأػى ت ػايؿ االهتػداح دعف االيػتراؾ ويػع ةاليػرة اػأي  ة ػعِّرارلل  ال
هأػػى أػػذا  ضالػػا رطأػػؽ (  علػػذلؾا ٕٕٛ ػػعرة ةػػف  ػػعر االيػػتراؾ التقأيديػػ ا ةػػللترريض 

  (ٜٕٕ  présomption de complicité «اوتػراض االيػتراؾ » الع ؼ الاديد ة طأ 
 ع ػػػػؼعقػػػػد انتقػػػػد النػػػػب ةػػػػف الاقػػػػع  .خرعًاػػػػل هػػػػف قعاهػػػػد االيػػػػتراؾ التقأيديػػػػ ذلػػػػؾ ي ػػػػد ع 
ا وج رللػ  اإليػذاح الهتداحالت ايؿ عاا هأى  ند ةف القعؿ اأف وج أذم الارضي  "االيتراؾ"

ععوًقػل لهػذا عاػعد اآلخػر  اريػث يت ػذر عاػعد ررػدأةل دعف ا ًطل عثيًقػلةرتاطلف ارتال الةاهها
رةثػػر  coauteurياػػدع ةالهػػؿ ةػػر غيػػرم  اليػػخص الػػذي ي ػػعر ةيػػهد ال نػػؼوػػإف" ا الػػرري

 عأػذا ةػل ياػب رف يأخػذم القػلنعف ا ػيف االهتاػلر  (ٖٕٓ " compliceةف ةعنع يريًةل تا ًيػل 
  ةف عاه  نظرنل

ددددا  ٌأ  «اريةػػػػ  تا يػػػػ »ي ػػػػد نيػػػػر  ػػػػعر االهتػػػػداح اةثلاػػػػ   :ا ىتددددداءنشددددر صددددور  –ثان
Infraction de consequence  ا عالػػػذي ت ػػػايؿ االهتػػػداحلأا ػػػؿ اجعؿ الةتةثػػػؿ وػػػج

ع هأػػى ال ةػػس ةػػف غيػػر رنػػ  اهتاػػرم الةيػػرع وػػج رةػػـ االيػػتراؾ وػػج اريةػػ  االهتػػداح ذاتهػػل
هػػل هقعاتهػػػل ا علإف الةيػػػرع هػػلله و ػػػؿ النيػػر اع ػػػاع اريةػػ  ة ػػػتقأ  قللةػػ  اػػػذاتهلذلػػؾا وػػ
تع ػػير عت ػػتند وأ ػػا  الةيػػرع وػػج التاػػريـ الة ػػتقؿ لنيػػر  ػػعر االهتػػداح هأػػى   الخل ػػ 

يترقػؽ ع نطلؽ الرةلي  اريث ييةؿ ةف اقت ر  أعةهـ هأػى النيػر دعف القيػلـ اللت ػايؿ  
رع اإتلرػ  االطػالع هأيهػل الرةف الةلدي لهذم الارية  اإطالع الغير هأػى  ػعر االهتػداحا 

ال ييػػترط رف يةػعف النيػػر ةعاًهػػل هأػػى ذلػؾا وػػع ا علػع لػػـ يترقػػؽ ذلػؾ و أًيػػل  ةػف قاػػؿ الغيػػر
ييػترط رف يػتـ النيػر رع التعزيػر اع ػيأ  ة ينػ ا لأاةهعر رع هأى نطػلؽ عا ػر؛ ةةػل رنػع ال 

ا رع هاػػر تطايقػػلت إر ػػلؿ ال ػػعرة هاػػر الاريػػد اإللةترعنػػجا رع ةػػف خػػالؿ الاأعتػػعث وػػيةةف
                                                 

  ٜ٘ةرار  لاؽا صد  هأى القهعاجا تاريـ ت عير اإليذاح عنيرما  (7ٕٕ 
  ٜٕٙا اإليذاح الةاهها ةرار  لاؽا ص قعراريد  وتري   (8ٕٕ 

(
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)Detraz )S.(, L‟enregistrement d‟images de violence, préc. 
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)Delage (P.-J.), Happy slappers and bad lawyers, préc. 
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اإلنترنػػػت رع خلراػػػعا ةةػػػل لػػػع  يػػػتـ التعزيػػػر هاػػػرعي رف التعا ػػػؿ االاتةػػػلهج   الك  عي ػػػت
 ( ٖٕٔتـ تداعلهل ايف هدد ةف اجيخلص  عرة االهتداح ع ُطا ت 

ياػب رف يةػعف  ػأعؾ ا وت ػد اريةػ  اإليػذاح الةػاهه ةػف الاػرالـ ال ةديػ  الرلن المعندوي:
ايػػر ت عي ػػتخأص الطػلار ال ةػػدي لأاريةػ  ةػػف الاػلنجا  ػػعاح الت ػايؿ رع النيػػرا ةت ةػًدا  

« sciemment  » تػػػػعاور  ترقػػػػؽ الػػػػرةف الة نػػػػعي لهػػػػذم الاريةػػػػ ل عيةاػػػػج الػػػػعارد اػػػػللنص
اريػػػث يةػػػعف الالهػػػؿ هأػػػى هأػػػـ اأنػػػع يقػػػـع ات ػػػايؿ الق ػػػد ال ػػػلـ ا ن ػػػريع ال أػػػـ عاإلرادة: 

الت ػايؿا عرف تتاػع إرادتػع إلػى القيػلـ الل ػأعؾ الةػلثـ  أػذا رع نيػر  ال ةدي عاق   االهتداح
ت ايػػػر" اإليػػػذاح  رف : و أػػػى الػػػرغـ ةػػػفالاريةػػػ  تػػػعاور الق ػػػد الخػػػلص عال ييػػػترط وػػػج أػػػذم

الة ػػعِّرا عال  ػػيةل رف القػػلنعف اهتاػػرم يػػريًةل لأقػػللـ لػػدى اإليػػذاح  اتػػعاور نيػػ الةػػاهه" يػػعرج 
اإلضػػلوي   عهأػػى الػػرغـ  نةػػعذج الاريةػػ  ال يتطأػػب تػػعاور أػػذم النيػػ  الإليػػذاح الاػػدنج؛ إال رف

؛ إال رنػػػع يثيػػػر الاهاػػػ  عالاػػػرح عال ػػػ لدةنػػػج رف ةيػػػهد االهتػػػداح ي "ا ُةػػػْاِهه "رف ت ايػػػرةػػػف 
أػػع الت ػػأي  رع االنتقػػلـ رع  نيػػرألرع  ت ػػايؿ عاق ػػ  االهتػػداحهأػػى ي ػػتعى رف يةػػعف الالهػػث 

 غير ذلؾ 
ي لقػػب ريػػث  :الةيػػرع الارن ػػج اػػيف و أػػج الت ػػايؿ عالنيػػر َوػػرمؽَ  :ُمددْبِهجىقوبدد  اإلٌددلاء ال

وػػج  يػػريًةل لػػعم ةرػػؿ الت ػػايؿا الهتاػػلر الاريةػػ  ةرتةػػب  قعاػػ ناس هاػػلت ػػايؿ ا القػػللـ اا ػػؿ
عاللتػللجا وػإف هقعاػ  الت ػايؿ تختأػؼ  ة ا عوًقل لالوتراض القلنعنج  ػللؼ الايػلف أذم الاري

ا violاالغت ػػػلب ة ػػػعمرة  و أػػػى  ػػػايؿ الةثػػػلؿا ي لقػػػب هأػػػى اريةػػػ  ار ػػػب الاريةػػػ  ال
عي لقػػب اػػناس  . ػػن  ةهيػػر  ةػػسالل ػػاف لةػػدة خا ٖٕ-ٕٕٕالةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة 

عت ػػري الظػػرعؼ الةيػػددة لأاريةػػ  ةرػػؿ   االغت ػػلبال قعاػػ ا ةػػؿ ةػػف قػػلـ ات ػػايؿ عاق ػػ  
وهػج انرػػ  ة ػتقأ ا عي لقػػب الت ػايؿ هأػى و ػػؿ الت ػايؿ ذاتػع  رةػػل اريةػ  نيػػر الت ػايؿ 

 .رلؼ يعرع ٘ٚهأيهل اللراس لةدة خةس  نعات عغراة  
الارن ػج  ةف قلنعف ال قعالت ٖ-ٖٖ-ٕٕٕالةلدة    ةفن ت الاقرة الثللث أسباب اإلباح :

 :رداح العااػب اإلهالةػج -الولال ػأعؾ الةع ػعؼ وػج أػذم الاريةػ : هأى  اايف إلالرػ  
ةػػػعف عأػػػذا ال ػػػاب يتطأػػػب اداأػػػ  تػػػعاور  ػػػا  اإلهالةػػػج رع ال ػػػراج لػػػدى الالهػػػؿا عرف ي

                                                 

 عةل ا دأل  ٕٔٚا اإليذاح الةاهها ةرار  لاؽا ص قعراريد  وتري   (ٖٕٔ 
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ا ػػتخداـ  –ثااان وال؛ الت ػػايؿ عالنيػػر جغػػراض العااػػب الةهنػػجا علػػيس ج ػػالب يخ ػػي 
عأػػػذا ال ػػػاب ياػػػي  لةػػػؿ يػػػخص ت ػػػايؿ عاق ػػػ  االهتػػػداح إذا ةػػػلف  الت ػػػايؿ وػػػج اإلثاػػػلت:

إثاػػػلت الاريةػػػػ  رع ة ػػػػلهدة ال ػػػأطلت الةخت ػػػػ  وػػػػج الت ػػػرؼ هأػػػػى الانػػػػلة الغػػػرض ةنػػػػع 
ـّ إالّ اعةالرقػػتهـ  عي نػػج ذلػػؾ رف اإلالرػػ  تقت ػػر هأػػى و ػػؿ الت ػػايؿ دعف النيػػرا  رف  لّأهػػ

  إطالع ال أطلت هأى ةرتعى الت ايؿدعد وج ريةعف اإلويلح 
ييػترؾ الثػأر اإلاػلرج ةػر  ا ختلم بٌن اإلٌلاء الُمبهج والث ر اإلبداحً:الشبه ووجه أ

يالرػػظ رنهةػػل ييػػترةلف   ع ال ػػعرةقػػللـ هأػػى ال رنهةػػل ةػػف اػػرالـ ال نػػؼاإليػػذاح الةػػاهه وػػج 
ذا  ػػعرة ثػػـ نيػػرأل  رف النةػػعذج الةثػػللج لةػػؿ ةنهةػػل يتطأػػب التقػػلط رع ت ػػايؿ  ريًضػػل وػػج عا 

ةختأًاػػل  اػػدعية لقػػب هأيػػع وػػج الرػػللتيف؛ إال رف اجةػػر غيػػر ةيػػرععا ع « النيػػر»و ػػؿ ةػػلف 
ا ة لقػب هأيػع وػج رللػ  اإليػذاح الُةػاههوػإذا ةػلف أػذا الا ػؿ «: الت ػايؿ» ويةل يت أؽ اا ػؿ

عأػع ةػل  لع لـ ي قاع و ؿ النيرا الهتاػلر رف الت ػايؿ ي ػد ايػتراًةل وػج الاريةػ  الة ػّعرةاع 
وػػػج رللػػػ  الثػػػأر « الت ػػػايؿ» ؛ إال رف و ػػػؿ ياتػػػرض اداأػػػ  هػػػدـ رضػػػلح ضػػػري  االهتػػػداح

ةةػل رف ةرتػػعى ال ػػعرة ال  ُي ػػد رةػػًرا ةيػرعًهلا جنػػع يػػتـ ارضػلح اليػػخص الة نػػجااإلاػلرج 
النرػػػع الةع ػػػعؼ وػػػج اإليػػػذاح ا هأػػػى هأػػػى أػػػذا اليػػػخصان ػػػج يتضػػػةف ةيػػػهد اهتػػػداح 

نةػػل ين ػػب الت ػػايؿ هأػػالةػػاهه عقػػد يقػػـع ةاػػرد ةػػف ع ػػؼ االهتػػداحا ى ةيػػهد ان ػػج ؛ عا 
يخػػػعف الثقػػػ  ا الػػػذي ع الرةػػػيـات ػػػايؿ أػػػذا الةيػػػهد عير ػػػأع إلػػػى يػػػرية الةانػػػج هأيػػػع نا ػػػع

  رخػرىا عةػف نلريػ عيقـع انير ال عرة رع الايديع دعف ةعاوق  الةانػج هأيػع  االةعده  ويع
لػؾ هأػى الػرغـ ةػف رف اجخيػر   عذريد ةف هقعاػ  الثػأر اإلاػلرج وإف هقعا  اإليذاح الةاهه

هأػػػى النيػػػر الػػػذي تقػػػـع اػػػع عررى رف ي لقػػػب   يرتػػػعي دالًةػػػل هأػػػى الطػػػلار الان ػػػج لأ ػػػعرة
اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج اػػناس هقعاػػ  النيػػر الػػذي ييػػةؿ ال ػػعرة الثلنيػػ  ةػػف اريةػػ  اإليػػذاح 

هةػػل رن ػػيةل ا وػػإف رعاػػع اليػػاع اػػيف الظػػلأرتيف ةايػػرة لأغليػػ ا عال ةػػل تقػػدـعويةػػل هػػدا  الُةػػاهه 
اإللةترعنيػػػ ا عالتػػػج تقػػػر غللًاػػػل وػػػج نطػػػلؽ ع ػػػللؿ التعا ػػػؿ االاتةػػػلهجا عرف  ةػػػف الاػػػرالـ

ا لةانػج هأػيهـا ػة    يتةثػؿ وػج الضػرر الة نػعيا الػذي ينػلؿ ةػفاإليذاح الةترتب هأيهةل 
رف يالرػػظ ةةػػل  ي رضػػهـ لأةضػليق  وػػج ةرػػيطهـ االاتةػػلهج ع نتهػؾ رقهػػـ وػػج ال ػػعرةا عي

لـ يةترث اطاي   الةةلف الذي يتـ ويع التقلط ال عرةا عةػل إذا ةػلف خلً ػل  الةيرع الارن ج
عرخيػػًراا وػػإف النةػػعذج القػػلنعنج رع هلًةػػلا  ػػعاح وػػج رللػػ  اإليػػذاح الةػػاهه رع الثػػأر اإلاػػلرج  
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وػػج رللػػ  اإليػػذاح  «الت ػػأي » لةػػؿ ةنهةػػلا هأػػى خػػالؼ ت ػػةيتهةلا ال يةتػػرث اللػػداورا  ػػعاح
   وج رلل  الثأر اإلالرج  «االنتقلـ»الةاهه رع 

 انفشع انزاَٙ

 صشًٚت انخهظض انضُغٙ

voyeurisme sexuel de délit Le 
انرراًوػػػل  voyeurismeُي ػػػد التأ ػػػص رع ا ػػػتراؽ النظػػػر   تعرٌدددم التلصدددص الجنسدددً:

دعف ةػف ا ان ًيل يتـ ةف خاللع الع عؿ إلى اال تةتلع الان ج ةػف خػالؿ ةراقاػ  اآلخػريف
عياػػدع رف   (ٕٖٕ ُخْأَ ػػ ً  النظػػر إلػػى هػػعراتهـ رع هػػف طريػػؽ لاػػنسعأػػـ يةلر ػػعف ا هأةهػػـا
الان ػي    ػاًال لحثػلرة لوػج رػد ذاتهػ تيػةؿ l’intimité des autresرلاػ  اآلخػريف  ةراقاػ 

ػػصاللأيػػخص  الليػػػخص إلػػى االت ػػلؿ  -وػػج اجغأػػػب –اجخيػػرعلػػذلؾا ال ي ػػػ ى   ُةَتأ ِّ
ةػػػف قاػػػؿ  ةراقاتػػػع تاػػػرياجخيػػػر رنػػػع  ياهػػػؿعغللًاػػػل ةػػػل  الةراقػػػب رع التالهػػػؿ ة ػػػع ةاليػػػرًةا

    يخص آخر
ػػػصاإلناأيػػػزي " ال Oxfordي ػػػّرؼ قػػػلةعس ع  اأنػػػع يػػػخص "يػػػتـ  voyeur "ُةَتأ ِّ

ترايز رع إيالع رغالتع الان ي  ةػف خػالؿ الةراقاػ  ال ػري  للهضػلح الان ػي  رع اجنيػط  
ػػصعهػػلدة ةػػل يع ػػؼ ال ( ٖٖٕ الان ػػي  ل خػػريف" للنمظر إلػػى يػػخص يتأػػذمذ اػػ » اأنػػع ُةَتأ ِّ

ا هأػى  ػايؿ إليػعينظػر ع  اةػف ا يػد الهػدؼيراقػب   وهػع « ةيهد خالهّج ةػف دعف رف ُيػرى
ع ػػػللؿ ونيػػػ  ةثػػػؿ  لهػػػذا الغػػػرض ي ػػػتخدـ عقػػػدةػػػف خػػػالؿ وترػػػ ا رع ثقػػػب ةاتػػػلحا الةثػػػلؿا 

  لكاةنظلرا ةرآة ا ةلةيرا ا 
 :(ٖٕٗ الةقلرنػػ  وػج ال ػػعااؽ القضػللي    هأػى اػػرالـ التأ ػص الان ػػجعةػف اجةثأػػ

 لتالرةلةػػوػػج  رثنػػلح تعااػػدأفلت ػػعير الن ػػلح  تاترةيػػب ةػػلةيراريلضػػج ةرةػػز قيػػلـ ةػػدير 

                                                 

(
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نخٕصٚااغ، األسدٌ، ( ُُٚظااش، د. أحًااذ يحًااذ انضغبااٙ، أعااظ ػهااى انااُفظ انضُااائٙ، داس صْااشاٌ نهُشااش ٔا
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( Oxford English Dictionary Online, Oxford University Press, December 
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534
أػػذم اجةثأػػ  عردت وػػج ال ػػعااؽ القضػػللي  لأػػنظـ اجناأػػع رةريةيػػ ا جنهػػل ةلنػػت ر ػػاؽ ةػػف التيػػرير ( 

 الارن ج وج تاريـ التأ ص الان ج 
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ةللػػػػؾ الةنػػػػزؿ الػػػػذي رخاػػػػى ع  ؛(ٖٕ٘  sunbedsةرا ػػػػج اال ػػػػتأقلح لأتيػػػػةس  هفعا ػػػػتخداة
وػػػج غروػػػ  النػػػـع ةػػػف راػػػؿ  motion-sensitive cameras ةػػػلةيرات ر ل ػػػ  لأررةػػػ 

اجـ الػػذي رخاػػػى ةػػلةيرا ويػػػديع لت ػػػايؿ زعج (؛ ع ٖٕٙ ةػػػدارة الةنػػػزؿل ةيػػػلأد رةيةػػ  ت ػػايؿ
 .(ٖٕٚ ا ترةلـ اان  زعاتع  راً ةيهد 

؛  لأةراقاػػ : الطاي ػػ  الخايػػ  هأػػى ثالثػػ  هنل ػػر ظػػلأرة التأ ػػص الان ػػج عتقػػـع
ال يقت ػػر  ػػأعؾ عقػػد الان ػػج   عاإليػػالع ؛ الطاي ػػ  الخل ػػ  عالرةيةػػ  للو ػػلؿ الةر ػػعدة

ػػصال ـ ات ػػايؿ الةيػػهد الرةػػيـا ال ػػتخداـ ألتاػػع  ػػتراؽ النظػػرا علةػػف قػػد يقػػع ا هأػػى ُةَتأ ِّ
   الةرةعؿ هأى  ايؿ الةثلؿا ثـ تعزي ع هأى الغير 

ا لػػػػع دالالت رخالقيػػػػ  عقلنعنيػػػػ  "التأ ػػػػص الان ػػػػجعوػػػػج العاقػػػػرا وػػػػإف ة ػػػػطأ  "
ع ػػػللؿ الةراقاػػػ   الة ػػػتةر وػػػج تطػػػعرالةتنلةيػػػ ا ااضػػػؿ  إاراةيػػػ  عي ػػػتخدـ لع ػػػؼ ظػػػلأرة

    عالت عير
اةعاػػػب القػػػلنعف  -الةيػػػرع الارن ػػػج ا ػػػتردث فدددً فرنسدددا: تجدددرٌم التلصدددص الجنسدددً

 يػػػػػػػػأف ت زيػػػػػػػػز ةةلورػػػػػػػػ  ال نػػػػػػػػؼ الان ػػػػػػػػجـا وػػػػػػػػج ٕٛٔٓرغ ػػػػػػػػطس  ٖال ػػػػػػػػلدر وػػػػػػػػج 
الرةليػػ   عذلػػؾ اغػػرض ت زيػػزقػػلنعف ال قعاػػلتا  ةػػف ٔ-ٖ-ٕٕٙالةػػلدة  -(238)عالان ػػلنج

التأ ػػػػػص » ةػػػػػف خػػػػػالؿ تاػػػػػريـ ا(ٜٖٕ  privée vie laالانلليػػػػػ  لأريػػػػػلة الخل ػػػػػ  
 نص أذم الةلدة الاديدة هأى رف:عت  )ٕٓٗ(«الان ج

                                                 

)
235
( R v. Turner [2006] EWCA Crim 63. 

)
236
( People v. Brown, 2014 COA 130M (Col App. 2014). 

)
237
( R v. I.P. [2004] EWCA Crim 2646; R v. M (JS) (2013) WCB (2d) 519. 

)
238
( Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes : JORF n° 0179 du 5 août 2018, texte  n° 7. Voir: Tellier-

Cayrol (V.), Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles 

et sexistes, AJ Pénal, 2018, p.400 

(
539

) Cass. Crim. 31 oct. 2017, n° 16-87.411, RSC 2018. 110, obs. Dreyer. 
(

240
) voir: Saenko (L.) et Detraz (S.), La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 

renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes: les femmes et les 

enfants d‟abord!, D. 2018  nº 37, pp. 2031 et s ; Saenko (L.) , Les agressions 

sexuelles sur mineurs de quinze ans ou les vicissitudes du non-consentement 

présumé, D. 2018, p.1200; Sourzat (C.) et Jacques (O.), Réflexion 

pluridisciplinaire sur la prescription en matière d'agressions sexuelles après la 
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استخدم أٌ   ىلى واقع ٌورو   ٌُٓٓٓ٘ٔعاقب بالحبس لمدة سن  واحدة وبغرام  قدراا  »

ثٌابده  بسدبب  والتً ٌخفٌها الا الشدخص  من جسم شخص وسٌل  لر ٌ  األجزاء الحمٌم 
ادلا   بدون ىلم أو بدون موافقد متى ارتلبتالغٌر  أْنظار أو وجوده فً ملان مغلق  ىن 

 .«الشخص
 –تخضػر  «اريةػ  التأ ػص الان ػج»لػـ تةػف اجو ػلؿ التػج تغطيهػل اآلف  ىل  التجرٌم:

ت ػػػػتعؼ ري ع ػػػػؼ قػػػػلنعنج  - قػػػػلنعف ال قعاػػػػلت ةػػػػف ٔ-ٖ-ٕٕٙالةػػػػلدة قاػػػػؿ ا ػػػػترداث 
ا عخل ػ  وػػج الػػذي اليػخصةػػف الةةةػف ة لقاػػ  أػذم الاريةػػ ا ر ػا  عال ػػترداث ةرػدد  

ا téléphone portable الةرةػعؿ ا رع الهػلتؼmiroirة ةػرآ  ػتخدـيا ع للؿ النقؿ ال ػلـ
 ُأػػػػفم ع  الةيػػػػلأدة رع ت ػػػػعير هػػػػعرات الن ػػػػلح cameras-petitesرع الةػػػػلةيرات ال ػػػػغيرة 

»   عأػذم الظػلأرة ُت ػرؼ ريًضػل ال ػـ تَنػلِنيرالرع  الا ػلتيفالل لت رع عاقالت هندةل يرتديف 

Upskirting .»اهتػػداح اأنهػػل "ؼ عاق ػػ  التأ ػػص عوػػج العاقػػر لػػـ يػػتةةف القضػػلح ةػػف تةييػػ
 contact corporelغيػلب االت ػػلؿ الا ػدي ظػؿ وػج  atteinte sexuelle  "ان ػج

لأخ ع ي  ةف خالؿ التقػلط  ػعر ذات  اأنهل انتهلؾ عال؛ (ٕٔٗ عالةانج هأيعايف الالنج 
 وج ةةلف هلـ   َاَرتْ  عاق   التأ صجف  اطاي   ان ي 

الةاهػػـع تػػـ تةيياهػػل وػػج إطػػلر   ػػص الان ػػجقضػػليل التأة ظػػـ  وػػج العاقػػرا وػػإفع 
الةيػػرع  تانػػلم ا ثػػـ(ٖٕٗ عالػػذي ةر ػػتع ال ػػعااؽ القضػػللي ا (ٕٕٗ violences العا ػػر لأ نػػؼ

عالتػػػػج ا ةػػػف قػػػػلنعف ال قعاػػػلت ٖ-ٗٔ-ٕٕٕال ػػػترداث الةػػػػلدة  ٕٓٔٓوػػػج  ػػػػن   الارن ػػػج
                                                                                                                         
présentation du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et 

sexists , Dr. pénal 2018 , n° 6, p. 17 ; Philippe (B.), Entre continuité et rupture: 

la loi du 3 août 2018 sur les violences sexuelles et sexists, JCP. 2018, éd. 

Générale, Nº 39, p. 1682 ; Hertig Randall (M.), Haenni  (D.), La Caméra cachée, 

entre journalism d'investigation et voyeurisme [Obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt 

Haldimann e.a.c. Suisse , 24 février 2015], RTDH 2016 , n° 108, pp. 915-951; 

Pautrel (C.); Partouche (B.), Le voyeur et le droit pénal: quelle qualification se 

cache sous les jupes des filles? , Gaz. Pal. 8 mars 2012, n°68, pp. 8 et s. 

)
241
( cf. Cass. Crim., 7 sept. 2016, n° 15-83.287; Fucini (F. ), «Atteinte sexuelle: 

exigence d‟un contact physique entre l‟auteur et la victime», Dalloz Actualité, 26 

septembre 2016. 

)242 voir: Ambroise-Castérot (C.), Droit pénal spécial et des affaires, Gualino, 

2008, n° 50; Rassat (M.-L.), Droit pénal spécial, Dalloz, 2006, n° 290. 
)243  Cass. Crim., 13 juin 1991, n° 90-84.103, Bull. Crim. n° 253, p. 660. 
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 "ال نػؼ النا ػج" اةػل وػج ذلػؾا اغػض النظػر هػف طاي تػعا قضػت اػأف ال نػؼ ة لقػب هأيػع
violences-psychologiques(ٕٗٗ)  رف  ا وػػػإف ال نػػػؼ ياتػػػرض هأػػػى اجقػػػػؿعةػػػر ذلػػػؾ

perturbation-رع اضػػػػػػػػػػػػطراب نا ػػػػػػػػػػػػج  émotif-choc انا لليػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػدة   ي ػػػػػػػػػػػػاب

psychologique عالرػػلؿ ري يػػجح ا  الةانػػج هأيػػعإذا لػػـ يالرػػظ وػػا (ٕ٘ٗ لأةانػػج هأيػػع
ج ال تقػـع الاريةػػ  لتخأػػؼ ا عاللتػػللؽ ال ػدة تترقػػرف يةةػف  ا وػػال ُخْأَ ػ ً يػػتـ رف التأ ػص 

 ةػػلف ةػػف الةهػػـ تاػػريـ التأ ػػص الان ػػج اػػنص ة ػػتقؿاا علػػذلؾ(  ٕٙٗنتياتهػػل اإلاراةيػػ  
  قلنعف ال قعالت الارن جوج عاضر  ثغرة  ل د

ةػلدي  هأػى رةنػيف: ا ةػأي اريةػ  رخػرىاتقـع ارية  التأ ػص الان ػج أرلان الجرٌم :
 عة نعي  

ةػف  les parties intimes اجازاح الرةية  يرةيلأدة رع ت ع ا عيترقؽ :الرلن المادي
 de toutال ػػػت ةلؿ ريػػػ  ع ػػػيأ   ذةػػػًرا رع رنثػػػىا ا ػػػـ يػػػخص آخػػػرا ي ػػػتعى رف يةػػػعف

moyen ا ػػػػتخداـ ع ػػػػيأ  تقنيػػػػ ا ةثػػػػؿ الةػػػػلةيرا رع الهػػػػلتؼ  وػػػػج الةيػػػػلأدة ا وػػػػال ييػػػػترط
ف رليػ  ا رع عضر ةرآة تةةف الالنج ةالةرةعؿا علةف يةاج ا تراؽ النظر ةف ثقب الالب

يػتـ التأ ػص  عياػب رفا رع اػأي طريقػ  رخػرى  الةنلطؽ الر ل   ةف ا ـ الةانج هأيػع
ا غللًاػل ثيػلبللجف اجازاح الرةية  تةػعف ةغطػلة اادعف هأـ رع ادعف ةعاوق  الةانج هأيعا 

غروػ  ا ةللةررػلضا رع و تلف ق ػير رع تنػعرةا رع جف الةانػج هأيػع يةػعف وػج ةةػلف ةغأػؽ
عال ييػػترط وػػج  .هأػػى  ػػايؿ الةثػػلؿ اوػػج ةتاػػر ine d'essayagecab قيػػلس الةالاػػس

التأ ػػص الةػػلثـ رف يػػتـ وػػج ةةػػلف خػػلصا علةػػف ةػػف الةت ػػعرا اػػؿ عالغللػػبا رف يقػػر وػػج 
 .ةثؿ ةرالت ال عار ةلرةتا اجةلةف ال لة 

                                                 

(
244

) voir:  l'article 222-14-3 du Code penal, Créé par LOI n°2010-769 du 9 

juillet 2010 - art. 31. 

)245  Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 04-87046, Bull. Crim. 2005 n° 212, p. 758, 

RSC 2006. 69, obs. MAYAUD; Cass. Crim., 18 mars 2008, n° 07-86.075, Bull. 

crim. n° 65, Dr. pénal 2008. Comm. 81, note Veron; RSC 2008. 587, obs. 

MAYAUD. Voir aussi: Steinberg (G.) & Mathieu (M.), «Violences psychiques 

en droits pénaux français et allemand : réflexions développéessur l‟arrêt Crim., 

18 mars 2008», RIDC, Vol. 63 N°1,2011. pp. 131-148. 
)

246
( Cass. Crim., 27 oct. 1999, n° 98-86.017, Bull. crim. n° 235. 



  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

79  

 

التأ ػػص الان ػػج اريةػػ  هةديػػ ا يأػػـز لقيلةهػػل تػػعاور الق ػػد الانػػللج  المعنددوي: الددرلن
يتا ػس هأػى يػخص وػج عضػر  عوياب رف ي أػـ الالهػؿ اأنػ ال أـ عاإلرادة  ال لـ ا ن ريع

رع ت ػػعيرم؛  ةيػػلأدتع وػػج أػػذا العضػػري أػػـ رع ال يعاوػػؽ هأػػى  رةػػيـا عرف الةانػػج هأيػػع ال
 عرف تتاع إرادتع إلى ترقيؽ هنل ر الرةف الةلدي  

ا غيػػر اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرجعيالرػػظ رف اريةػػ  التأ ػػص الان ػػجا هأػػى خػػالؼ  
يػػدة اقيػػد اليػػةعىا جف الةانػػج هأيػػع قػػد ال ي أػػـ اللاريةػػ  الةرتةاػػ   عيةةػػف تقػػديـ الػػدليؿ ةق

 ػعر الةراقاػ  اللايػديعا عراةػل يػتـ اةتيػلؼ الاريةػ  ةف خالؿ تاريػو ةف خالؿ اليهلدة رع 
 .رثنلح إاراح التاتيش

 ٘ٔٓٓٓالتأ ص الان ج انر  هقعاتهل الراس لةدة  ن  عارػدة عغراةػ  قػدرأل  :العقوب 
إذا ارتةاػػػت  -ٔعتةػػػعف ال قعاػػػ  الضػػػ ؼ إذا تػػػعاور ررػػػد الظػػػرعؼ الةيػػػددة اآلتيػػػ :  يػػػعرع 

                  ؛ عظياتػػػػػػعالتػػػػػػج تخعلهػػػػػػل لػػػػػػع  ي ػػػػػػجح ا ػػػػػػت ةلؿ ال ػػػػػػأط الاريةػػػػػػ  ةػػػػػػف النػػػػػػب يػػػػػػخص 
إذا ارتةاػػػػت ضػػػػد يػػػػخص يةػػػػعف ا تضػػػػ لوع  -ٖ؛ قل ػػػػر يػػػػخص ةاػػػػت ضػػػػدإذا ارت -ٕ

الخػػلصا ا ػػاب  ػػنع رع ةرضػػع رع هاػػزم رع إهلقتػػع الا ػػدي  رع ال قأيػػ  رع رللػػ  الرةػػؿا 
وػج إذا ارتةاػت  -٘وػج ارتةلاهػل هػدة ريػخلص؛  إذا ايترؾ -ٗعاضًرل رع ة أعًةل لأالنج؛ 

رع وػج ةةػلف ةخ ػص لع ػعؿ  (الػك   ةتػرع ا رلوأػ  ا قطػلر  ال ػلـ  إردى ع ػللؿ النقػؿ
إذا تػػـ تثايػػت رع  -ٙ؛ الػك( ةرطػػ  ةتػرعا ةعقػػؼ  ػيلرات ا ةطػػلر    النقػػؿ ال ػلـ  َةْرَةاػلت

ةػػف قػػلنعف  ٔ-ٕٕٙ عأػػج اجو ػػلؿ الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة  ت ػػايؿ رع نقػػؿ ال ػػعر
  (ٕٚٗ ال قعالت(

رعرد الةيػرع الارن ػج  تلصص الجنسً والث ر اإلبداحً:أوجه الشبه وا ختلم بٌن ال
عالػػذي الةل ػػ  اللريػػلة الخل ػػ ا  لأاػػرالـ الاػػزح الةخ ػػصاريةػػ  التأ ػػص الان ػػج وػػج 

ذا ةػػػلف القل ػػػـ الةيػػػترؾ  اريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرج ريًضػػػل يضػػػـ  الظػػػلأرتيف أػػػع اػػػيف أػػػلتيف عا 
ريػةلؿ االهتػداح هأػى ررةػ  ا عرنهةػل ةػف  ُةْ ػَتَرقرع ال ةُة ػعمر لأةيلأد ال« ار الان جالطل»

                                                 

(
547
ةف قػلنعف ال قعاػلت الارن ػجا هأػى ال ةػس  ٔ-ٕٕٙنذةر اأف الارية  الةن عص هأيهل وج الةلدة ( 

ةف ارية  التأ ص الان جا ال ينطاؽ رنةعذاهل إال إذا ةلف الةانج هأيع الذي تثات  عرتع رع ت ػاؿا 
 دعف ةعاوقتعا ةعاعًدا وج ةةلف خلص 

https://context.reverso.net/الترجمة/العربية-الفرنسية/%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9


  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

80  

 

ر النيػػر غيػػر الرضػػللج لأ ػػع ةنػػلط التػػأثيـ وػػج الثػػأر اإلاػػلرج أػػع ؛ إال رف الريػػلة الخل ػػ 
ةعاوقػػػ  اليػػػخص هأػػػى ةراقاتػػػع رع  وػػػج رػػػيف رفالةأتقطػػػ  اةعاوقػػػ  الةانػػػج هأيػػػعا الان ػػػي  

 إذا ةػلفعةػف نلريػ  رخػرىا  التأ ص  اتع اإلاراةي   هف تناجت عيرم وج ةعقؼ رةيـ 
وػػإف  ؛ ُةػَلثـميػػرد هأيهػل النيػػر ال ةثاتػػ  رع ة ػاأ   ػعر عاػػعداداأػ  ياتػػرض الثػأر اإلاػلرج 

رع التا ػػس الا ػػري هأػػى الةيػػهد الرةػػيـا رةػػل تثايػػػت التأ ػػص الان ػػج يترقػػؽ اةاػػرد 
   لأارية  وقط  عرة أذا الةيهد وهع ظرؼ ةيدد  رع نقؿ ت ايؿ

ذا ةػػػػلف التأ ػػػػص غليتػػػػع تتةثػػػػؿ وػػػػػج  جف ااريةػػػػ  ان ػػػػي  رع ا ػػػػتراؽ النظػػػػر عا 
ف ةػلف يػرد هأػى  ػػعرة ذات وهػع ا لػيس ةػذلؾ الثػأر اإلاػلرج إال رفاال ػتةتلع الان ػج؛  عا 

تنطأػػػؽ وػػػج  ال ديػػػد ةػػػف التيػػػري لتا عةػػػف اينهػػػل التيػػػرير الارن ػػػجاطػػػلار ان ػػػجا إال رف 
النيػر غيػر الرضػللج لأ ػعر اتاػريـ  الخ ع ػي ة رةليػ  ةػف وةػر ة للاتهل الثأر اإلالرج 

؛ علػيس قةػػر ال ػأعةيلت ذات الطػلار الان ػػج  الان ػي  التػج التقطػت اةعاوقػػ  الةانػج هأيػع
هأى وأ ا  قعاةهل رف ةنلط تاػريـ الثػأر اإلاػلرج أػع "النيػر دعف ةعاوقػ   النههعي تةد أذا 

ًةل ان ػًيل وػج رػد ذاتػع علػع ان ػب هأػى ال ي د  أع  ا ري النيراالةانج هأيع"ا عأذا الا ؿ
 اغللًاػل ايتةثػؿ يضلؼ إلى ذلؾا رف الالهث هأى الثأر اإلاػلرجع    عرة ذات طلار ان ج

 ػػنً ل  الارن ػػج عقػػد رر ػػف الةيػػرع االنتقػػلـ علػػيس ترقيػػؽ الةت ػػ  الان ػػي  الرغاػػ  وػػج وػػج 
 ا وػػج الةقلاػػؿاوػػج الظػػرعؼ الةػػذةعرة آنًاػػل ؛ علةنػػع اتيػػديد ال قػػلب هأػػى التأ ػػص الان ػػج

إذا ةػػػلف الاػػلنى أػػع الػػػزعج عال  ػػيةل ا رخاػػؽ وػػج هػػدـ تيػػػديد ال قػػلب هأػػى الثػػػأر اإلاػػلرج
الرػػللج رع ال ػػلاؽ لأةانػػج هأيػػع ؛ رع إذا ةػػلف اجخيػػر ةػػف اجيػػخلص الة تضػػ ايف ايػػةؿ 

  (ٕٛٗ خلص

 
 انفشع انزانذ

 اتبخضاص انضُغٙ صشًٚت 

Le délit de sextorsion 
                                                 

(
542

 »ظشف يشذد فٙ انؼذٚذ يٍ انضشائى، ساصغ بانخفظاٛم، بحزُاا انًؼُإٌ  ( حٕل يؼانضت اتعخضؼاف ك

، يضهت انذساعاث انمإََٛت، انخٙ حظاذسْا كهٛات «يفٕٓو اتعخضؼاف ٔأرشِ فٙ انغٛاعت انضُائٛت انًؼاطشة 

 و.5102صايؼت أعٕٛط، ػذد دٚغًبش  –انحمٕق 
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 ةػػػػػف رل ػػػػػؿ دةػػػػػه ةأةتػػػػػج sextorsionز الان ػػػػػج" يتةػػػػػعف ة ػػػػػطأ  " االاتػػػػػزا
  ػػػػػػأعؾال  عي ػػػػػػتخدـ أػػػػػػذا الة ػػػػػػطأ  لع ػػػػػػؼ extorsionاالاتػػػػػػزاز"  "ع sexe"الاػػػػػػنس" 

ذات طػػػلار ان ػػػج تخػػػص  ويػػػديعقػػػلطر  ػػػعر رع ةالتهديػػػد اإويػػػلح وػػػج  اإلاراةػػػج الةتةثػػػؿ
عقػػػد يتر ػػػؿ الاػػػلنج هأػػػى  ا لأر ػػػعؿ ةنػػػع هأػػػى وللػػػدة ةلديػػػ  رع ان ػػػي  الةانػػػج هأيػػػع

ترا ػػأهةل الان ػػجا رع ةػػل  اةعاوقػػ  الةانػػج هأيػػع ةػػف خػػالؿ اطريقػػ  ةيػػرعه ا ري ال ػػعر
عأػػع  اإر ػػلؿ ال ػػعر طعًهػػل اجخيػػر ريػػث يقػػـع ، sexting ُي ػػرؼ ال ػػـ" الدرديػػ  الان ػػي "

غللًاػػػل ةػػػل يت ػػػؿ وا ةةػػػل رعضػػػ  الػػػا ضٔ الة ػػػتأـ لػػػف ييػػػلرةهل ةػػػر ررػػػد غيػػػرم  اػػػأف ي تقػػػد
ا هلطاًيػػػلا ػػػتةللتهل  عي ػػػ ى إلػػػىا ةلت االاتةلهيػػػ اضػػػريتع الة ػػػتقاأي  هأػػػى اليػػػا الاػػػلنج

ـ يةيػؼ  ا ثػان ػيالايػديع الرع ةقػلطر  / ال ػعر ع إليػع تر ػؿاريػث  الخلدهػ  ل ب ثقتهػلة
رع  لرع إر ػػػػللهل إلػػػػى روػػػػراد هللأتهػػػػ ال ػػػػعر انيػػػػر لتهديػػػػدأالالهػػػػؿ هػػػػف نعايػػػػلم الرقيقيػػػػ : 

؛ رع (ٜٕٗ  لاػػػ  هةعًةػػػل(إهطللػػػع الةػػػلؿ الةطأػػػعب عأج ال ػػػعرة الغل ت؛ إذا روضػػػلر ػػػدقلله
 رةثر رع اال ػػتةرار وػػج إر ػػلؿ ال ػػعر الان ػػي  ُةاتَػػزّ الهأػػى ةةلر ػػ  الاػػنس ةػػر  لإلاالرأػػ

الثػػػػأر  " ا ػػػػاب االنا ػػػػلؿ ػػػػلاؽ رةػػػػيـ انتقلًةػػػػل ليػػػػريؾ رع ؛ يػػػػيعًهل وػػػػج رللػػػػ  الةػػػػراأقيف(
عقػد يتر ػؿ الاػلنج هأػى  .اا ػؿ ري يػجح ضػد إرادتػع الةانج هأيع؛ رع ةطللا  "(اإلالرج

ا هأػى  ػايؿ الةثػلؿا ةػ  عر ايةؿ غير ةيػرععاال ةػف دعف هأػـ الةانػج هأيػع رع أف يقػـع
 Capture d'écran رع رخػذ لقطػ  يليػ  appel vidéoات ايؿ ةةللة  الايػديع ةعاوقتعا 

 ة الةانػػج هأيػػعيػػث يػػتةةف ةػػف تثايػػت رع ت ػػايؿ  ػػعر الالريػػ  اينهةػػلا ار الةرليػػ  لأةرلدثػػ 
 Masturbation رع رثنلح انخراطػع وػج نيػلط ان ػجا ةلال ػتةنلح اَهِرَي ِةْف ِثَيلِاعِ ا د رف 

ع ػرق   ا عقد يتةةف ةف الر عؿ هأى أذم ال عر هف طريؽ اختراؽ ألتؼ الةانج هأيع
ةػػػلةيرا التهديػػدي هاػػر االاتػػػزاز » عت ػػرؼ أػػذم الظػػػلأرة ريًضػػل ال ػػـ  ةنػػػع ال ػػعر الان ػػي 

  . chantage à la webcam «العيب

                                                 

)
249

) Morandini (M.). «Comment le droit pénal belge protège-t-il les mineurs de 

leur vulnérabilité sur les réseaux sociaux ?.», Faculté de droit et de criminologie, 

Université catholique de Louvain, 2019, p. 40. 
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يةةػف علةػف ا اػنص ة ػتقؿ الارن ج االاتزاز الان ػج ياّرـ الةيرعلـ عوج العاقرا  
عالترػػػػرش  التهديػػػػد عاالاتػػػػزاز ةػػػػف خػػػػالؿ الن ػػػػعص الةةر ػػػػ  لاػػػػرالـ ة لقاػػػػ  أػػػػذا ال ػػػػأعؾ

   .(ٕٓ٘ ا عال  يةل التررش ال يارانجالة نعي
وػػج ة اػػـ الة ػػلنج  -االاتػػزازُي ػػّرؼ  : Le chantage جرٌمدد  ا بتددزاز التهدٌدددي)أ( 

الر ػػعؿ هأػػى الةػػلؿ رع الةنػػلور ةػػف يػػخص ترػػت التمهديػػد ااضػػ  ا ػػض اأنػػع"  -الاػػلةر 
انتػػزاع الةػػلؿ ةػػف يػػخص هػػف طريػػؽ :" لالاتزاز التمهديػػديّ اػػ ُيق ػػد"  ع ر ػػرارم رع غيػػر ذلػػؾ

الةػػلدة  هّروػػتعوػػج أػػذا ال ػػيلؽا  ."الّتهديػػد اةيػػؼ هةػػؿ إاراةػػّج رع ة أعةػػ  ضػػلّرة الل  ػػة  
اأنػػع "  ا Le chantage«  االاتػػزاز التهديػػدي »  ػػجالارن ةػف قػػلنعف ال قعاػػلت ٓٔ-ٕٖٔ
هأػى إةػل تةػس اليػرؼ رع االهتاػلرا اطريؽ التهديػد اإويػلح رع ن ػا  رةػعر ا التر ؿعاق   

 ػػأ   رةػػعاؿ رع رعراؽ ةلليػػ  رع ري  ت ػػأيـالةيػػؼ هػػف  ػػرا رع تعقيػػر اػػللتزاـ رع إاػػراحا رع 
ا (ٕٕ٘ ِاوتػػػراحةرػػػض  ػػػرير  رـ عال يهػػػـ رف تةػػػعف العاق ػػػ  الةهػػػدد اإويػػػللهل   (ٕٔ٘ "رخػػػرى
رع عضػػ ع االاتةػػلهج رع  نزاأتػػعرف تضػػر ا ػػة   الةانػػج هأيػػع رع  يػػأنهلةػػف رنهػػل طللةػػل 

اإويػػلح  ػػعر ان ػػي  التهديػػد  ةػػف خػػالؿ اريةػػ تقػػـع العهأػػى ذلػػؾا  . ػػة تع هاػػر اإلنترنػػت
ةػػل ين ػػب االاتػػزاز هأػػى ة أعةػػلت عهػػلدة ا  ػػعاح رةلنػػت رقيقيػػ  رـ ةاارةػػ   لأةانػػج هأيػػع

رع  (اٖٕ٘ relation adultèreزنػػل لخل ػػ ا ةثػػؿ التهديػػد ااضػػ  هالقػػ  ال أػػؽ اللريػػلة اتت
هأػػى ا ػػتةرار  الةانػػج هأيػػع إذا لػػـ يعاوػػؽ homosexuelleالةيػػعؿ الان ػػي  اليػػلذة  إويػػلح

هأػى يػرؼ عاهتاػلر تػأثير العقػللر الةهػدد اإويػللهل ةػدى يػتـ تقػدير ع   (ٕٗ٘ ال الق  الرةية 

                                                 

)
250

) Voir: Morandini (M.). «Comment le droit pénal belge protège-t-il les 

mineurs de leur vulnérabilité sur les réseaux sociaux ?.», Op. cit., p. 40. 

(
550
ُينظر اللتا يؿ: د  تلةر ةرةد ةرةد  لل ا االاتزاز اإللةترعنج: درا   ترأيأي  ةقلرن ا ةاأ  ةأي  ( 

 عةل ا دأل  ٚٗ٘ص ا ٕٛٔٓ(ا ٔالرقعؽ  لأارعث القلنعني  عاالقت لدي ا الة   اإل ةندري ا ال دد 

)
252
( Crim. 22 juin 1994, n° 93-83.776, RSC 1995. 102, obs. R. Ottenhof. 

)
253
( CA Bordeaux, 23 févr. 1994 : JurisData n° 1994-044989; Crim. 28 janv. 

2015, n° 14-81.610 : JurisData n° 2015-001093; Bull. crim. n° 23 ; Dr. pén. 

2015, comm. 31, note M. Véron ; Dalloz actualité, 10 févr. 2015, obs. S. Fucini. 

)
254
( Cass. Crim., 13 janv. 2016, n°  14-85.905, Bull. crim., 2016, n° 7. 
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  عي لقػػب هأػػى (ٕ٘٘ العضػػر الا أػػج للخيػػرعؼ اليخ ػػي  ع الظػػر الةانػػج هأيػػع وػػج ضػػعح 
  .يعرع ٓٓٓ٘ٚاالاتزاز التهديدي الل اف لةدة خةس  نعات عغراة  قدرأل 

  chantage«  االاتػػػزاز التهديػػػدي » ػػػد اريةػػػ  تُ  الفدددرق بدددٌن ا بتدددزاز وا غتصددداب:

 الةن ػعص هأيهػل extorsion« اغت لب ال ندات عالتعقي لت» عرة خل   ةف ارية  
الاريةػ  اجخيػرة رف تقػر هػف طريػؽ  لترقػؽ عيأػـزةػف قػلنعف ال قعاػلت   ٔ-ٕٖٔوج الةلدة 

ةتػى ةػلف عي ػتعي رف يةػعف اإلةػرام ةلدًيػل رع ة نعًيػلا ال نؼ رع التهديد اػلل نؼ رع اإلةػرام  
الاػػػلنج هأػػػى هأػػػػـ اػػػأف تر ػػػػأع هأػػػى اجةػػػػعاؿ ةػػػلف نتياػػػػ  اإلةػػػرام العاقػػػػر هأػػػى الةانػػػػج 

الل اف لةدة  ار  ػنعات عغراةػ  قػدرأل  extorsionْغِت لب ى االِ عي لقب هأ(  ٕٙ٘ هأيع
عُيالرػظ رف االاتػزازا هأػى هةػػس االغت ػلبا ال ينطػعي هأػى هنػػؼ رع  .يػعرع ٓٓٓٓٓٔ

 هػف طريػػؽ التهديػد اإويػػلح رع pression moraleوقػػط الضػغط الة نػػعي  عيتطأػبإةػرام: 
اتػػزاز يػػةاًل يػػاهًيل عةةتعًاػػل ا رةػػعر ةيػػين  ل خػػريف  عيةةػػف رف يتخػػذ اال تهةػػ  رع إل ػػلؽ

عيةت ػػب االاتػػزاز الطػػلار  .عراةػػل ي ػػؿ ةضػػةعنع هاػػر ر ػػللؿ إلةترعنيػػ  ةاهعلػػ  الة ػػدر
ةعضػػػعع التهديػػػد أػػػع إويػػػلح ة أعةػػػلت رع  ػػػعر رع ةقػػػلطر ويػػػديع ذات  الان ػػػج إذا ةػػػلف

َ  َرفم   ع طاي ػػ  ان ػػػي  تخػػص الةانػػػج هأيػػع  -يةػػػسإويػػلح  ػػػعر ةػػف أػػػذا النػػعع  اَل ُةَيػػػلرم
 عاهتالر الةانج هأيع   يرؼ -اطاي تع 

رف  ةػف ترأيػؿ النةػعذج الارن ػجالةالرظ  الفرق بٌن ا بتزاز التهدٌدي والث ر اإلباحً:
يتةثػػؿ  عرف أػػدؼ الاػػلنجا الال ػػتغالؿ الةػػللج رغأػػب اجرػػعاؿاوػػج  ااػػرالـ االاتػػزاز تت أػػؽ

رللػػػ  االاتػػػزاز ال ػػػتثنلح  اهأػػػى رةػػػعاؿ ةػػػف ري نػػػععةػػػف الةانػػػج هأيػػػع التر ػػػؿ  وػػػج هػػػلدةً 
لؾ علػذ ا le chantage à la révélation d’un secretالتهديػدي اغػرض إويػلح ال ػر 

 Des « الةةتأةػػلت عرالانليػػلت عالاػػن  العاق ػػ  هأػػى اجةػػعاؿ  »رعردأػػل الةيػػرع ضػػةف 

                                                 

)
255

) Cass. Crim., 13 janv. 2016, préc. Voir: Conte (P.), « Fait contraire à 

l'honneur ou à la considération », Dr. pénal, 2016, n° 4, comm. 54 ; Detraz (S.), 

« Chronique de jurisprudence de droit pénal (chron.) – Chantage 

sexuelcirconstancié », Gaz. Pal., 2016, n° 16, p. 6; Lepage (A.), « Appréciation 

in concreto de l'atteinte à l'honneur portée par les révélationsobjet de la 

menace», Comm. com. Electr., 2016, n° 3, p. 33; Ollard (R.), «La désertion du 

délit de chantage», RDC, 2016, n° 3, p. 490. 
)

256
( Cass. Crim. 3 nov. 2016, n° 15-83.892 : JurisData n° 2016-022709. 
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crimes et délits contre les biens ٕ٘ٚ) يتةثػؿ االاتػزاز  تَػْأثيـ رف ةنػلطا لأتأةيد هأى
 ا ةػػف ري نػػععارع رتػػى الر ػعؿ ةنػػع هأػػى ة أعةػػلت ا(ٕٛ٘ الةانػػج هأيػػعرةػػعاؿ   ػػأبوػج 

نةػػػل االهتػػػداح هأػػػى يػػػروع عاهتاػػػلرمعلػػػيس ذات طػػػلار  ػػػريا  التهديػػػد اػػػلجةعر  ي ػػػت ةؿا عا 
 رةعالػعةػف راػؿ ااتػزاز  اهأػى الةانػج هأيػعلأضػغط وقط  يأ  ةع  عاالهتالريرؼ للالةل   ا

ذلػػػؾ وػػػج اريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرجا إذ رف  اجةػػػر خػػػالؼاينةػػػل ؛ رع إااػػػلرم هأػػػى الاػػػعح الل ػػػر
 اليخ ػػػج علةنػػػع ي ػػػتهدؼ إلرػػػلؽ اجذىرع نا ًيػػػلا ا لػػػيس اقت ػػػلدًيلةنهػػػل  غػػػرض الاػػػلنج
نيػػر االنتقػلـا ةػف خػالؿ ع  ةػدوعًهل وػػج ذلػؾ اػرعح الثػأرا َهَأػى اْلَةػَحِ ااضػرع  اػللةانج هأيػع
    هار اإلنترنت التج تضر ا ة تع  عرم الان ي 

ذا ةػػػػػػػلف الةيػػػػػػػرع ال -motifرع االنتقػػػػػػػلةج الػػػػػػػداور الثػػػػػػػأري  درجارن ػػػػػػػج لػػػػػػػـ ُيػػػػػػػعا 

vindicatif هنل ػػػػػػر اريةػػػػػػ  الثػػػػػػأر اإلاػػػػػػلرج الةن ػػػػػػعص هأيهػػػػػػل وػػػػػػج الةػػػػػػلدة ضػػػػػػةف              
وةػػػل ذلػػػؾ إال جنػػػع رراد تع ػػػير نطػػػلؽ الرةليػػػ  عت ػػػهيؿ ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت؛  ٔ-ٕ-ٕٕٙ

الثػػػأر اإلاػػػلرج ضػػػةف  اريةػػػ وقػػػد عردت  عهأػػػى خػػػالؼ اريةػػػ  االاتػػػزازاإثاػػػلت الاريةػػػ   
ا Des crimes et délits contre les personnes« الارالـ العاق ػ  هأػى اجيػخلص»

ا عالةل ػػ  اررةػػ   personnalité « اليخ ػػي  »العاق ػػ  هأػػى عاللترديػػد ضػػةف الاػػرالـ 
الثػأر اإلاػلرج يتةثػؿ وػج انتهػلؾ رريػ   تَػْأثيـعياػدع رف ةنػلط   vie privéeالريلة الخل ػ  

                                                 

(
557
النةػلذج ال لةػ  -ضةف الارالـ العاق   هأى اجيػخلص -ةف الادير اللذةر رف الةيرع الارن ج رعرد( 

عةػػػل ا ػػػدأل ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت  عال يػػػؾ رف الةيػػػرع  ٚٔ-ٕٕٕوػػػج الةػػػلدة  menacesديػػػد لاريةػػػ  الته
اػللراس  ٚٔ-ٕٕٕا تهدؼ اهذم الارالـ رةلي  رؽ اجوراد وج اجةف عال الة  اليخ ي   عت لقب الةػلدة 

هأى التهديد الرتةػلب انليػ  رع انرػ  ضػد اجيػخلص ة لقػب هأػى يعرع  ٓٓ٘ٚ ت  ريهر عغراة  قدرأل 
ال قعاػ  إلػػى عتيػػدد  .رع  ػعرة رع ري يػػجح آخػريػرعع ويهػلا إذا تةػػرر التهديػد رع تا ػػد وػج يػػةؿ ةتلاػ  ال

 ٛٔ-ٕٕٕعت لقػب الةػلدة  .التهديػد اللقتػؿ يػعرع؛ إذا ةػلف ٓٓٓ٘ٗلةدة ثالث  نعات عغراة  قػدرأل  الراس
يػػةلؿا الرتةػػلب هأػى التهديػػدا اػػأي يػةؿ ةػػف اج يػػعرع ٓٓٓ٘ٗلةػػدة ثػػالث  ػنعات عغراةػػ  قػػدرأل  اػللراس

انؼمٕبت إنٗ انحبظ نًذة انلي  رع انر  ضد اجيخلصا إذا ةلف ة رعًال اطأب رع اتةأيؼ اأةر  عتيػدد 

 .ٕٚسٔ؛ إرا كاٌ انخٓذٚذ بانمخم 75111خًظ عُٕاث ٔغشايت لذسْا 

Voir, Par ex.: Cass. Crim. 23 mai 2018, n° 17-82.355, D. 2018, p.1153; AJ pénal 

2018, p.418, obs. É. Clément; RSC 2018, p.686, obs. Y. Mayaud; JCP 2018, 

p.898, note A.Serinet. 

(
552

 .030، ص 0939( لاسٌ، د. يظطفٗ انمههٙ، حشط لإٌَ انؼمٕباث  صشائى األيٕال، طبؼت 
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نيػػر هػػدـ ةعاوقػػ  اليػػخص هأػػى " ا جف ال ن ػػر الاػػعأري وػػج أػػذم الاريةػػ  أػػعالرضػػلح
ا رف اريةػػػ  االاتػػػزاز ةػػػل تقػػػدـ"  عيضػػػلؼ إلػػػى ال ػػػعر ذات الطػػػلار الان ػػػجالةرلدثػػػلت رع 

هػػف طريػػؽ التهديػػد انيػػر  رع ة روػػ  ال ػػر الةػػلؿتقػػر تلةػػ  اةاػػرد الر ػػعؿ هأػػى  الان ػػج
 ُةاتَػػزّ نامػذ الاللا ػؿا وػإذا ال ػعر أػذم نيػػر ج القػلنعنعال ياتػرض رنةعذاهػل ا ال ػعر الان ػي 
تيػػػػػدمد ال قعاػػػػػ  إلػػػػػى ال ػػػػػاف لةػػػػػدة  ػػػػػار  ػػػػػنعات عغراةػػػػػ  قػػػػػدرأل ؛ ال ػػػػػعر تهديػػػػػدم عنيػػػػػر

لػػى النػػب ع  .هقعاػػلت(  عأػػج ناػػس هقعاػػ  االغت ػػلب ٔٔ-ٕٖٔالةػػلدة يعرع  ٓٓٓآٓٔ ا 
الثػػػأر الع ػػػؼ القػػػلنعنج لاريةػػػ  النيػػػر  اا ػػػؿ يترقػػػؽع ػػػؼ االاتػػػزاز التهديػػػدي الةيػػػددا 

 اإلالرج 
   :Le cyber harcèlement moral السٌبرانً المعنويجرٌم  التحرش ) ( 

ضػػػةف الا ػػػؿ الةةػػػرس لاػػػرالـ االهتػػػداح هأػػػى ال ػػػالة   – الارن ػػػجرعرد الةيػػػرع 
 harcèlement الترػػػرش الة نػػػعيلاريةػػػ  نةػػػلذج  ثالثػػػ  -الادنيػػػ  رع ال قأيػػػ  لأيػػػخص

moral  ازلًيلتةعيني  أل الهنل ر تيترؾ وج تتيلاع وج أيةأهل ع  : 
عرد أػذا  :relations de travail ال ةػؿ هالقػلتوػج الترػرش الة نػعي  :األولالنمولف 

نةػعذج يتطأػب أػذا العلػـ ي ػد   (ٜٕ٘ ةػف قػلنعف ال قعاػلت ٕ-ٖٖ-ٕٕٕالنةعذج وػج الةػلدة 
هأػػى  pouvoir hiérarchiqueتةتػػر الاػػلنج ا ػػأط  رلل ػػي   -ةةػػل ةػػلف وػػج ال ػػلاؽ –

الاريةػػ  يػػخص وػػج ةرتاػػ  عظيايػػ  ردنػػى  يرتةػػب ةػػف الةت ػػعر رفعاللتػػللج  الةانػػج هأيػػعا
 ؛(ٕٓٙ ةف الةانج هأيع

عرد  :sein du coupleوػج نطػلؽ ال القػلت الزعايػ   الة نػعي الترػرش :الثدانًالنمدولف 
(  عت ػػرى ررةػػلـ أػػذا ٕٔٙةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت  ٔ-ٕ-ٖٖ-ٕٕٕأػػذا النةػػعذج وػػج الةػػلدة 

                                                 

(
559
يػػعرع هأػػى ةضػػليق  اآلخػػريف ةػػف خػػالؿ  ٖٓٓٓٓت لقػػب أػػذم الةػػلدة اػػللراس لةػػدة هػػلةيف عغراةػػ  ( 
عالتػج يرتةػؿ رف تت ػاب  ارع ال أعةيلت الةتةررة التج تهدؼ رع تاضج إلى تػدأعر ظػرعؼ ال ةػؿ الةأةلت

 .وج الة لس ارقعقهـ عةراةتهـا رع اإلضرار ا رتهـ الادني  رع ال قأي  رع الة لس اة تقاأهـ الةهنج

)
260
( Cass. Crim. 6 déc. 2011, n

o
 10-82.266 P; D. 2012, p.225, obs. C. Girault; AJ 

pénal 2012, p.97, obs. J. Gallois; RSC 2012, p.138, obs. Y. Mayaud. 

(
560
 conjointيعرع هأى ةضليق  الػزعج  ٓٓٓ٘ٗغراة  ت لقب أذم الةلدة اللراس لةدة ثالث  نعات ع ( 

ةػػػف  concubinالةػػػرتاط ة ػػػع التاػػػلؽ تضػػػلةف ةػػػدنجا رع الخأيػػػؿ  ال يػػػيؽ(  partenaireا رع اليػػػريؾ 

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2011-12-06_1082266&ctxt=0_YSR0MT0xMC04Mi4yNjbCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD1EWi9EWkZSwqdzJGZyZWVzY29wZT1GYWxzZcKncyR3b0lTPUZhbHNlwqdzJGJxPQ==&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl
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  علػذلؾ يايػد أػذا (ٕٕٙ اجزعاج رع اليػرةلح ال ػلاقيف يرتةاهػلالتج هأى الةضليقلت  النةعذج
 ااؽال ػليػريؾ ال القػ  الرةيةػ  الةةلر ػلت االنتقلةيػ  ةػف قاػؿ  النةعذج وج ةعااه  ا ض

 ؛اإلالرجالثأر  ع ؼ ترت تندرجال لتج عا
نطػػلؽ رف يع ػػر الةيػػرع الارن ػػج  ررادالنةػػعذج ال ػػلـ لأترػػرش الة نػػعي:  :الثالددثالنمددولف 

         اةعاػػػػػب القػػػػػلنعف ال ػػػػػلدر وػػػػػج –ا ول ػػػػػتردث الانلليػػػػػ  ةػػػػػف الترػػػػػرش الة نػػػػػعي يػػػػػ الرةل
                            الةػػػػػػػػػلدة -وػػػػػػػػػج يػػػػػػػػػأف الة ػػػػػػػػػلعاة الا أيػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػيف الن ػػػػػػػػػلح عالراػػػػػػػػػلؿ ٕٗٔٓرغ ػػػػػػػػػطس  ٗ

طاي ػػػ  ال القػػ  التػػػج عالتػػػج ال تأخػػذ وػػػج ر ػػالنهل ةػػف قػػػلنعف ال قعاػػلتا  ٕ-ٕ-ٖٖ-ٕٕٕ
                  الة دلػػػ  اللقػػػلنعف ال ػػػلدر وػػػج  – الةػػػلدة أػػػذم عتػػػنص لةانػػػج هأيػػػع تػػػراط اػػػيف الاػػػلنج عا

ي لقػب رف:" هأػى –عالان ػلنجوج يػأف ت زيػز ةةلورػ  ال نػؼ الان ػج  ٕٛٔٓرغ طس  ٖ
يعرع هأى ةضليق  يخص هػف طريػؽ الةأةػلت  ٓٓٓ٘ٔ اغراة اللراس لةدة  ن  عاردة ع 

التج تهػدؼ رع تاضػج  tements répétéspropos ou compor رع ال أعةيلت الةتةررة
إلػػى تػػدأعر ظرعوػػع الة ييػػي  ةةػػل يػػلدي إلػػى تػػدأعر  ػػرتع الادنيػػ  رع ال قأيػػ  إذا ت ػػاات 
أػػذم اجو ػػلؿ وػػج هاػػز ةأػػج هػػف ال ةػػؿ رقػػؿ ةػػف رع ي ػػلعي ثةلنيػػ  ريػػلـ رع لػػـ ت ػػتتار ري 

    (ٖٕٙ "هاز هف ال ةؿ
                                                                                                                         

خالؿ الةأةلت رع ال أعةيلت الةتةررة التج تهدؼ رع تاضج إلػى تػدأعر ظػرعوهـ الة ييػي  ةةػل يػلدي إلػى 
ت ػاات أػذم اجو ػلؿ وػج هاػز ةأػج هػف ال ةػؿ رقػؿ ةػف رع ي ػلعي  تدأعر  رتهـ الادنيػ  رع ال قأيػ  ؛ إذا

 ٓٓٓ ٘ٚثةلني  ريلـ رع لـ ينته هنع هاز ةف ال ةػؿا عتةػعف ال قعاػ  الرػاس لةػدة خةػس  ػنعات عغراةػ  
يػػػعرع إذا ت ػػػاات وػػػج هاػػػز ةأػػػج هػػػف ال ةػػػؿ رةثػػػر ةػػػف ثةلنيػػػ  ريػػػلـا رع إذا ارتةاػػػت وػػػج رضػػػعر قل ػػػر  

رتةػػب أػػذم الاريةػػ  زعج  ػػلاؽ رع خأيػػؿ  ػػلاؽ لأةانػػج هأيػػعا رع يػػريؾ عتُاػػرض ناػػس ال قعاػػلت هنػػدةل ي
 . لاؽ ةرتاط الجخير اةعاب ةيثلؽ تضلةف ةدنج

)
262
( Cerf-Hollender(A.), « Harcèlement moral post divorce », L'essentiel Droit 

de la famille et des personnes, juillet 2018, n°7, p.7; Berbeaux (F.),«Harcèlement 

moral au sein du couple: sévérité quant à la caractérisation des éléments 

constitutifs », AJ Famille, septembre 2018, pp. 470-472. 

(
563
الةػلدة ايػأف الػدور ا ػدـ د ػتعري   ٕٛٔٓةػليع  ٜرةدت ةرةة  الػنقض الارن ػي ا وػج قرارأػل الةػلرخ ( 
لتا هأػػى رف:" أػػذم الةػػلدة ة ػػلغ  ا اػػلرات عاضػػر  عدقيقػػ  اةػػل ويػػع ةػػف قػػلنعف ال قعاػػ ٕ-ٕ-ٖٖ-ٕٕٕ

الةالي ا عتةتثؿ لةادر اليرهي  الانللي ا اريث يت نى تا ير أذا النصا وج نطػلؽ ال ػأط  التػج يتةتػر اهػل 
 القلضج الانللجا دعف خطر الت  ؼ" 
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الة نػػػعيا  الترػػػرش ررػػػد ريػػػةلؿ cyberharcèlementعي ػػػد الترػػػرش ال ػػػيارانج 
 ع ػػللؿ االت ػػلؿةػػف خػػالؿ  الاريةػػ  ارتةػػلبعلةنػػع يتةيػػز اللطػػلار الرقةػػج ريػػث ياتػػرض 

عيتةثػػػؿا هأػػػى  ػػػايؿ الةثػػػلؿا وػػػج إر ػػػلؿ ر ػػػللؿا ايػػػةؿ ةتةػػػررا  .(ٕٗٙ)الرقةيػػػ  الةختأاػػػ 
تنطػػػعي هأػػػى تهديػػػد رع إألنػػػلت رع ااتػػػزازا رع ري يػػػجح قػػػد ي ػػػاب الضػػػيؽ لأةر ػػػؿ إليػػػع  

ارانج ةػػف خػػالؿ الر ػػللؿ الق ػػيرة عاليػػاةلت االاتةلهيػػ  عالةرا ػػأ  عيةػػلرس الترػػرش ال ػػي
ةيػػػلرة  الاعريػػػ  عالدرديػػػلت عاجل ػػػلب هاػػػر اإلنترنػػػت عر ػػػللؿ الاريػػػد اإللةترعنػػػج عةعاقػػػر 

رع  نير  عرة رع ةقطػر ويػديع ولضػ عي د الثأر اإلالرجا الةتةثؿ وج  ( ٕ٘ٙالايديع   الك 
الت ػػػػأط تاػػػػلقـ ظػػػػلأرة عةػػػػر  ال ػػػػيارانج  الترػػػػرشيػػػػةؿ ةػػػػف ريػػػػةلؿ  لأةانػػػػج هأيػػػػعاةهػػػػيف 

ضػػةف الظػػرعؼ  ا عهللاػػععإلػػى تاريةػػرخيػػًرا  الةيػػرع الارن ػػج اضػػطر ال ػػيارانجعالترػػرش 
إذا ارتةاػػػت ال ػػػتخداـ  ؛وتةػػػعف ال قعاػػػ  الضػػػ ؼ :(ٕٙٙ لاريةػػػ  الترػػػرش الة نػػػعيالةيػػػددة 

  خدة  ات لالت هلة  هار اإلنترنت رع هف طريؽ ع يط رقةج رع إلةترعنج

                                                                                                                         
Cf. Cass. crim., 9 mai 2018, n° 18-90.007 QPC : JurisDatan° 2018-007636. 

)
264
( CA Reims ch. sociale du 19 février 2014 )n°12/03054(. 

(
565
ا  ػللؼ الػذةرا عالػذي رنيػأ النةػعذج ال ػلـ لاريةػ  ٕٗٔٓرغ ػطس  ٗةف الاػدير اللػذةر رف قػلنعف  (

ةػػػػف قػػػػلنعف ال قعاػػػػلت التػػػػج تاػػػػـر اإلزهػػػػلج الةتةػػػػرر  ٙٔ-ٕٕٕالترػػػػرش الة نػػػػعيا هػػػػّدؿ ريًضػػػػل الةػػػػلدة 
يػػ  الخايثػػ : ريػػث ع ػػر نطلقهػػل لتيػػةؿ اإلر ػػلؿ الةتةػػرر لأر ػػللؿ الخايثػػ  الةر ػػأ  هػػف اللةةللةػػلت التأياعن

عاػػػذلؾ تتةلةػػػؿ أػػػذم الاريةػػػ  ةػػػر اريةػػػ  الترػػػرش الة نػػػعي لترقيػػػؽ ناػػػس  طريػػػؽ االت ػػػلالت اإللةترعنيػػػ  
 الغرض: ةةلور  ال نؼ عالت أط اإللةترعنج 

Cf. Voko (S.), «Les atteintes à la probité», Thèse , Université Panthéon-

Sorbonne - Paris I, 2016, p. 275. 

(
566
ةػف قػػلنعف ال قعاػػلت هأػى رف:"    ي لقػػب هأػػى العقػللر الةػػذةعرة وػػج  ٕ-ٕ-ٖٖ-ٕٕٕن ػت الةػػلدة ( 

إذا ت ػاات الةأةػلت رع اجو ػلؿ الةػذةعرة ( ٔيعرع:  ٓٓٓ ٖٓأذم الةلدة اللراس لةدة  نتيف عغراة  قدرأل 
إذا ارتةاػت ارػؽ قل ػر دعف  ػف الخلة ػ  هيػرة ةػف ( ٕ جةثػر ةػف ثةلنيػ  ريػلـ؛ وج هاز تلـ هف ال ةػؿ

( إذا ارتةات ضد يخص يةعف ا تض لوع الخلص ا ا اب  نع رع ةرضػع رع هاػزم رع إهلقتػع ٖال ةر؛  
إذا ارتةاػت ال ػتخداـ خدةػ  ات ػلالت ( ٗالا دي  رع ال قأي  رع رلل  الرةؿا عاضًرل رع ة رعًوػل لةللاػع ؛ 

( إذا ارتةاػت وػج رضػعر قل ػر  عي لقػب ٘؛ هار اإلنترنت رع هف طريؽ ع يط رقةػج رع إلةترعنػج هلة 
يػعرع هنػد ارتةلاهػل الاتةػلع ظػرويف  ٓٓٓ٘ٗهأى أذم الاريةػ  اػللراس لةػدة ثػالث  ػنعات عغراةػ  قػدرأل 

 ةف الظرعؼ الةيددة الةذةعرة 
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 تػعاور هن ػر ال ػيارانجاريةػ  الترػرش  لقيػلـ يأػـز جرٌم  التحرش السٌبرانً:ىناصر 
 ت ػػنؼ ضػػةفعلػػذلؾ وهػػج  ا(ٕٚٙ الػػذي تانػػلم الةيػػرع الارن ػػج تةػػرار"ا اةاهعةػػع العا ػػر"ال

ذا ةػلف التةػرار ع  ( ٕٛٙ  infractions d’habitude ارالـ االهتيلد  اا أػيفنظرًيػل  يترقػؽا 
هأػى  الترػرش الة نػعيا ُياهػـ عايػةؿ هػلـ :الةةلر ػ  أػذا االوتػراض نػلدر وػجوإف ا ةلدييف

عاللتػللجا  .(ٜٕٙ succession d’actes répétésرنػع ي نػج  أ ػأ  ةػف اجو ػلؿ الةتةػررة
عهأػػى خػػالؼ   (ٕٓٚ تػػلريك آخػػر و ػػؿ ترػػرش ةػػلثـ ةػػف وتػػرة التقػػلدـ لهػػذم الاريةػػ  ترت ػػب

عاػػعد تػػػدأعر  إثاػػلت ترققػػع يتطأػػبال  نةػػعذج الترػػرش وػػج نطػػلؽ هالقػػلت ال ةػػػؿا عالػػذي
ةاػػرد ارتةػػلؿ رػػدعث ا علةػػف يةاػػج وػػج ال ػػر  الادنيػػ  رع ال قأيػػ  لة لقاػػ  الةترػػرشو أػػج 

ا اةػل وػج ذلػؾ (ا وإف النةعذج ال لـ لارية  التررش الة نعئٕٚ الارية أذا التدأعر لتةلـ 
اإقلةػ  إال  يترقػؽا عةذلؾ نةعذج التررش وج نطػلؽ هالقػلت الػزعاجا ال التررش ال يارانج

  لأةانػػج هأيػػعؿ هأػػى عاػػعد هالقػػ   ػػااي  اػػيف ت ػػرولت الةترػػرش عالرللػػ  ال ػػري  دليالػػ
 ٜعأػػذا ةػػل انتهػػت إليػػع الػػدالرة الانلليػػ  اةرةةػػ  الػػنقض الارن ػػي ا وػػج رةةهػػل ال ػػلدر وػػج 

تػدأعر الظػرعؼ ال أعةيلت التج تهدؼ إلػى نص التاريـ يقضج اأف  ا ةف رفٕٛٔٓةليع 
 ػرتع الادنيػ  رع ال قأيػ "  عأػذا ي نػج  اهػتالؿي إلػى لدتػ "لأةانج هأيع ياب رف الة ييي 

                                                 

(
567
عتنطاػؽ الاريةػ  ريًضػل:  ر( هنػدةل  ةف قلنعف ال قعالت هأػى رف:"    ٕ-ٕ-ٖٖ-ٕٕٕن ت الةلدة ( 

يػػػتـ وػػػرض الةأةػػػلت رع ال ػػػأعةيلت هأػػػى ناػػػس الضػػػري  ةػػػف قاػػػؿ هػػػدة ريػػػخلصا الالتاػػػلؽ ويةػػػل ايػػػنهـ رع 
اترريض ةف رردأـا هأى الػرغـ ةػف رف ةػؿ عارػد ةػف أػلالح اجيػخلص لػـ يت ػرؼ ايػةؿ ةتةػرر؛  ب( 

ا ةػػػف قاػػػؿ successivement تػػػعاؿٍ ةُ هنػػدةل تُاػػػرض الةأةػػػلت رع ال ػػػأعةيلت هأػػػى ناػػػس الضػػػري ا ايػػػةؿ 
ال ديد ةػف اجيػخلص الػذيف ي روػعفا رتػى وػج غيػلب االتاػلؽا رف أػذم الةأةػلت رع ال ػأعةيلت يترقػؽ اهػل 

  .ع ؼ التةرار"
(

268
) Cass. Crim. 26 janv. 2016, no 14-80.455; RSC 2016, p.71, obs. Y. Mayaud. 

Voir aussi: OLLARD ) R. ( et ROUSSEAU (F.), Droit pénal spécial, Bréal, 

2011, p. 187. 
)

269
( Mistretta (P.), « Harcèlement », Rép. pén., Dalloz, 2007, n° 50. 

)
270
( Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725: Juris-Data n° 2019-010595, Bull. 

crim 2019, n° 128. 

)
271
( Cass. Crim. 14 janv. 2014 n°11-81.362, Bull. Crim. 2014, n° 5; AJ 

pénal 2014, p.301, obs. C. Porteron; RSC 2014, p. 66, obs. Y. Mayaud. 
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لةالرقػ   لأةانػج هأيػعرع ال قأيػ   الادنيػ ال ػر   تأثير هأىرنع ةف الضرعري إثالت عاعد 
ا ررادت التأةيػػد هأػػى الطاي ػػ  الةلديػػ  ياػػدع رف الػػدالرة الانلليػػ  وػػج أػػذم القضػػي ع الةترػػرش  

: هأػػى ر ػػلس رنػػع الارن ػػج قػػد وػػج الاقػػععأػػذا الةعقػػؼ ةنت ( ٕٕٚلأاريةػػ   علي ػػت اليػػةأي ا
 la capacité ةقلعةػ القػدرة هأػى اليخللؼ وةػرة رف "القةػر ال يةةػف رف ي تةػد هأػى ةػدى 

de résistance  رف  ا وضػػػاًل هةػػػل تقػػػدـاعياػػػب ( ٖٕٚضػػػري  الترػػػرش الة نػػػعي" لػػػدى
 .الدليؿ هأى رف الةتررش ةلف ي أـ رف  أعةع  يقعض  ةين  اآلخريف  يقـع

تتةيػػز اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج اللطػػلار  :التحددرش السددٌبرانً والثدد ر اإلبدداحً الفددرق بددٌن
ا عأػذا ةػػل دعف ةعاوقتػعالتػج ينيػرأل الاػػلنج عر الةانػج هأيػػع الان ػج لةرتػعى رقػػعاؿ رع  ػ

لأةانػػػج  شترػػػرِّ الةُ  َتَ ػػر ضا أػػذا النةػػػعذج إذ يترقػػػؽل ػػػيارانجا نةػػػعذج الترػػرش ا يتطأاػػعال 
اإر ػلؿ  ػعر غيػر رع  ارع ةذلػ  ةهينػ  ات أيقػلتالةتةػرر  َطا ػؿتَ الهأيع اترعيه يػلل لت رع 

                   ا علةنهػػػػل ان ػػػػي  ػػػػعًراتةػػػػعف ا رع راةػػػػل ال تت ػػػػـ اللطػػػػلار الان ػػػػجلةنهػػػػل ع ةرغػػػػعب ويهػػػػل 
  ػػػعرةالعاللتػػػللج ال تنتهػػػؾ رقػػػع وػػػج ال ػػػعرة  عقػػػد تةػػػعف الةانػػػج هأيػػػعا يػػػخص ال تةثػػػؿ 

 الت ػػعير اإلاػػلرجا ليػػخص يرتػػرؼى االنترنػػت يػػلل   هأػػال ةػػف ال ػػعر ةعضػػعع الترػػرش
ا اغػرض الةضػليق  رع اال ػتةلل   ػعرتع الان ػي  إلػى الةانػج هأيػعل ير ػؿ الةترػرش عراة

الان ي ا علةف ال تقػـع اريةػ  الثػأر اإلاػلرج وػج أػذم الرللػ ا لتخأػؼ ةرػؿ الاريةػ : عأػع 
ثالثػػ  ش ال ػػيارانج اعوػػج الةقلاػػؿا يتةيػػز الترػػر   ال ػػعرة الان ػػي  الخل ػػ  اػػللةانج هأيػػع

 ال ياترضهل نةعذج الثأر اإلالرج: الرزة هنل ر
ف ةلنػت  وال ييترط :الرقمًالطابع  -ٔ وػج الثػأر اإلاػلرج رف يقػر هاػر اإلنترنػتا عا 

يػػتـ إويػػلح ال ػػعر الان ػػي  الخل ػػ  اػػللةانج هأيػػع هػػف أػػذم أػػج ال ػػعرة الغللاػػ ا وقػػد 
ل قػػػلب هأػػػى الثػػػأر اإلاػػػلرج رنػػػع ياػػػب تيػػػديد ا و]مااان رأيااا [  طا هػػػل عتعزي هػػػلطريػػػؽ 

 ؛ ال يارانج

                                                 

)
272
( Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623 , Bull. d‟information, 15 Oct. 2018,  

n
O
 976; AJ Pénal 2018, p. 367, note C. Saas; Dalloz actualité, 6 juin 2018, obs. 

M. Recotillet. 
(

273
) Ségonds (M.), Un an de droit pénal du travail, Dr. pénal 2014. chron. 10. 
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ةػػف الاػػرالـ الا ػػيط  التػػج تترقػػؽ اإتيػػلف ال ػػأعؾ  للثػػأر اإلاػػلرجو طددابع التلددرار: -ٕ
وهػػػػع ةػػػػف اػػػػرالـ  ال ػػػػيارانجةػػػػرة عارػػػػدةا رةػػػػل الترػػػػرش  نػػػػص التاػػػػريـالةع ػػػػعؼ وػػػػج 

 االهتيلد؛

يأـز لأ قلب هأى الترػرش ال ػيارانج رف يػلدي  ػأعؾ الاػلنج إلػى  :طابع الالرر -ٖ
إلضػػػرار الل ػػػر  الادنيػػػ  رع ال قأيػػػ  لأةانػػػج هأيػػػعا عأػػػع ةػػػل ال يتطأاػػػع نةػػػعذج الثػػػأر ا

ا إذ تقر الارية  اةارد النير غير الرضللج لأ ػعر الان ػي ا ا ػرؼ النظػر اإلالرج
ال قػلب هأػى الثػأر  رنػع ياػب تيػديد [مان رأيا ]وأػذا النيػر   هف اآلثلر الةترتا  هأػى

 ت اب وج انترلر الةانج هأيع  اإلالرج إذا ردى إلى ضرر ا يـ رع

هأػى الػرغـ ةػف ذاتيػ  اريةػ  الثػأر  اإليػلرة إلػى رنػعانػل تاػدر ا وف  ختام هاذ  النقطاة
االاتػػػػزاز رع  ا تيػػػػةؿ اػػػرالـةةلر ػػػلت ةتةػػػررةاقتػػػػراؼ  هلغللًاػػػػل ةػػػل ي ػػػاق اإلاػػػلرجا إال رنػػػع

 اػرالـ ة ػتقأ عأػج  اharcèlement الترػرش رع chantage ou menacesالتهديػدات 
ا وػػإف الةةلورػػ  الا للػػ  لظػػلأرة الثػػأر اإلاػػلرج تتطأػػب ةراا ػػ  علػػذلؾ وػػج قػػلنعف ال قعاػػلت 

 اةير الن عص ذات ال أ  لتعوير رةار قدر ةف الرةلي  لضرليل أذم الظلأرة الخطيرة 
 انًبحذ انزاَٙ

 يؼانضت ظاْشة انزأس اإلباحٙ فٙ انخششٚغ انًظش٘

 ػػ  للوػػراد دهلةػػ  ةهةػػ  وػػج ضػػةلف تةتػػر الاػػرد الرةليػػ  الانلليػػ  لأريػػلة الخل ت ػػد تمهٌددد:
رف ترػػلط الريػػلة الخل ػػ  ا ػػيلج ةػػف ال ػػري ا ةػػلف ةػػف العااػػب ارريتػػع اليخ ػػي   علػػذلؾا 

  عرأػـ ةظهػر (ٕٗٚ اريث ال يتةةف ررد ةف النالذ إليهل إال اقاعؿ عرضػلح اليػخص الة نػج
اجةػػػلةف وػػػج  ةةلر ػػػلتعةػػػل يقػػػـع اػػػع ةػػػف  ةػػػل يتخػػػذم اليػػػخص ةػػػف رعضػػػلع لهػػػذم الريػػػلة

ةنع هأػى رف اهتةلًدا  النيلط الان جارع ةةلر    التمَ رِّي ِةَف الثَِّيلبِ اةل وج ذلؾ ا الخل  
ع ػػعؼ نختاػػر وػػج أػػذا الةارػػث  اغيػػر إذف ةنػػع  يطأػػر هأيػػعةػػل يقػػـع اػػع ال يةةػػف جرػػد رف 

ةػػدى ةاليػػػ  الن ػػعص التػػػج ةر ػػهل الةيػػػرع الة ػػري لرةليػػػ  الريػػلة الخل ػػػ ا  ػػعاح وػػػج 

                                                 
574

د  ةرةعد نايب ر نجا يرح قلنعف ال قعالت: الق ـ الخلصا الطا   ال لد  ا طا   نلدي ُينظرا ( (
اإلثاػػػلت د  اةيػػػؿ هاػػػد الاػػػلقج ال ػػػغيرا الرػػػؽ وػػػج ال ػػػعرة ع ؛  ٕٕٜا ص ٜٗٓٔا رقػػػـ ٜٕٔٓالقضػػػلةا 
  ٕٛٛا ص ةرار  لاؽالانللجا 
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اػػػػػرالـ تقنيػػػػػ  ايػػػػػأف ةةلورػػػػػ   ٕٛٔٓل ػػػػػن   ٘ٚٔالقػػػػػلنعف رقػػػػػـ  قعاػػػػػلت رع وػػػػػج قػػػػػلنعف ال
ا لةعااه  ظلأرة الثأر اإلالرج  عهأى ذلػؾ نق ِّػـ أػذا الةارػث هأػى النرػع (ٕ٘ٚالة أعةلت 

 اآلتج:

 ة للا  الثأر اإلالرج وج إطلر قلنعف ال قعالت   المطلب األول: -

نعف ةةلورػػػ  اػػػرالـ تقنيػػػ  قػػػلة للاػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرج وػػػج إطػػػلر  المطلدددب الثدددانً: -
 الة أعةلت 

 

 
 

 انًطهب األٔل

 يؼانضت انزأس اإلباحٙ فٙ إطاس لإٌَ انؼمٕباث

( ٖٚتػأثر الةيػرع الة ػري ا يل ػ  نظيػرم الارن ػجا عر ػدر القػلنعف رقػـ   :وتقسٌم تمهٌد
ةةػػػرر ر( إلػػػى  ٜٖٓةةػػػرًراا  ٜٖٓ(ا عالػػػذي رضػػػلؼ اةعااػػػع الةػػػلدتيف ٕٙٚـ ٕٜٚٔل ػػػن  

ويػػػلح اج ػػػرار قػػػلنعف ال قعاػػػلت  ا ضػػػةف الاػػػلب الةةػػػرس لة للاػػػ  اػػػرالـ القػػػذؼ عال ػػػب عا 
هتػداح العاقػر هأػى الرػؽ وػج ا ويةل يت ػؿ الالعالعاقر رف أذيف الن يف قد رتيل اارالـ ثالث

 اطريػؽ غيػر ةيػرععالخل ػ   : الارية  اجعلػى أػج اريةػ  الر ػعؿ هأػى ال ػعرةال عرة
؛ عالاريةػػػ   الاػػػرع الثػػػلنج(رع ا ػػػت ةلؿ ال ػػػعرة (؛ عالثلنيػػػ  أػػػج اريةػػػ  إذاهػػػ  الاػػػرع اجعؿ 

    (الارع الثللث  التهديد اإويلح ال عرةأج ارية   الثللث 

 ارية  الر عؿ هأى ال عرة الخل   اطريؽ غير ةيرعع؛ الفر  األول: -

 ارية  إذاه  رع ا ت ةلؿ ال عرة الخل  ؛ الفر  الثانً: -

 خل   ارية  التهديد اإويلح ال عرة ال الفر  الثالث: -

                                                 

(
575
  ـٕٛٔٓرغ طس  ن   ٗٔا (ٔٙ ال ن   -ةةرر  ج(  ٕٖال دد  -الاريدة الر ةي  ( 
576

 ـ ٕٜٚٔ اتةار  ٕٛ( ال لدر وج ٜٖالاريدة الر ةي ا ال دد  ( (
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 انفشع األٔل

 بطشٚك غٛش يششٔع انخاطت ةظٕسانصشًٚت انحظٕل ػهٗ 

 :هأى رف الة ري ا ةف قلنعف ال قعالتةةررً  ٜٖٓالةلدة ن ت  النص القانونً:
ٌعاقددب بددالحبس مدددة   تزٌددد ىلددى سددن  لددل مددن اىتدددد ىلددى حرمدد  الحٌدداة الخاصدد   »

غٌدر األحدوال المصدره بهدا قانونداأ أو  للمواطن ولل) ب ن ارتلدب أحدد األفعدال اآلتٌد  فدً
ب( التقط أو نقل بجهاز من األجهزة أٌداأ لدان نوىده صدورة )...:بغٌر رالاء المجنً ىلٌه

  .(ٕٚٚ «شخص فً ملان خاص
ا ػػتخدـ ت ايػػر "الةػػعاطف" وهػػؿ ي نػػج ذلػػؾ رنػػع  رنػػع الػػنص وػػج أػػذالالنتاػػلم  عةػػف الُةثيػػر

يػػرا  وػػج العاقػػر الان ػػي  الة ػػري   ع  ييػػترط رف يةػػعف الةانػػج هأيػػع ةعاطًنػػلا ري رػػلةالً 
قػػػد رراد اإليػػػلرة إلػػػى العضػػػر الغللػػػبا علػػػيس ق ػػػر نطػػػلؽ الرةليػػػ  هأػػػى  الةيػػػرعالاقػػػع رف 

الةعاطنيفا جف ذلؾ يت لرض ةر التزاـ الدعلػ  ارةليػ  اةيػر الةقيةػيف وػج إقأيةهػلا ال وػرؽ 

                                                 

(
577
ا ػػتهؿ  -ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت الارن ػػج ٔ-ٕٕٙةتػػأثًرا اػػنص الةػػلدة  –ُيالرػػظ رف الةيػػرع الة ػػري ( 

"ا عاللتػػللج نريػػؿ وػػج ايػػلف اإليػػةلليلت الةترتاػػ  اهتػػدى هأػػى ررةػػ  الريػػلة الخل ػػ  لأةػػعاطفالةػػلدة ا اػػلرة "
هأى إيراد أذم ال الرة إلى ترأيأنل ال لاؽ لأنص الارن ج  ةةل نريؿ إليع ريًضػل وػج اليػرح الةا ػؿ جرةػلف 

 نرلعؿ رف نرةز وج أذا الةعضر هأػى الارية ا نظًرا لأتيلاع الةاير ايف النةعذايف الة ري عالارن جا ع 
   ايلف الارعؽ الرلي ي  اينهةل 
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الةيػػػرع رف ي ػػػدؿ  -ر ػػػاةل ذأػػػب الػػػا ض ارػػػؽ  –   عاجعوػػػؽ(ٕٛٚ اػػػيف ةػػػعاطنيف عرالنػػػب
النص: عي تخدـ لاػظ "اليػخص" اػداًل ةػف "الةػعاطف" رتػى ال يةتنػؼ ة نػلم ري غةػعض ال 

  (ٜٕٚ ةارر لع
   :رةنيف تعاور ارية  الر عؿ غير الةيرعع هأى ال عرةلقيلـ  يأـز :أرلان الجرٌم 

وػج  ػعرة يػخص ةعاػعد ياترض الرةف الةلدي ةعضػعًهل يتةثػؿ  الرلن المادي: –األول
(  ٕٓٛ الاريةػػػ  تقػػـعال وػػ ؛ت ال ػػعرة ليػػػخص وػػج ةةػػلف هػػلـإذا ةلنػػوػػوػػج ةةػػلف خػػلص  

ةػػذلؾ ال تقػػر الاريةػػ  إذا ةػػلف اليػػخص وػػج ةةػػلف خػػلص اريػػث يةةػػف رليتػػع وػػج ةةػػلف 
              وػػػػجوػػػػج أػػػػذا الة نػػػػىا قضػػػػت ةرةةػػػػ  الػػػػنقض اإليطلليػػػػ ا ارةةهػػػػل ال ػػػػلدر ع  ( ٕٔٛهػػػلـ 

 Interferenze لة الخل ػػ وػػج الريػػ غيػػر الةيػػرعع اريةػػ  التػػدخؿا اػػأف ٜٕٔٓينػػلير  ٛ

illecite nella vita privata عف ةةػػرًرا ةػػف قػػلن ٘ٔٙا الةن ػػعص هأيهػػل وػػج الةػػلدة
 رثنػػلح عاعدأػػل ال لريػػ  لالرتػػععةقػػلطر ويػػديع  ا ال تقػػـع وػػج رػػؽ راػػؿ الػػتقط  ػػعرال قعاػلت
ةنزلهػػػلا طللةػػػل رف الةػػػررة قػػػد رظهػػػرت نا ػػػهل هلريػػػ  عأػػػج ت أػػػـ رف ةنزلهػػػل خػػػلٍؿ ةػػػف داخػػػؿ 
ا ةةػػلف خػػلصا يةةػػفعاللتػػللجا إذا ةػػلف الا ػػؿا هأػػى الػػرغـ ةػف رنػػع يػػتـ وػػج  ( ٕٕٛ للرال ػت

أػػذم القضػػي ا رف يالرظػػع الغراػػلح ارريػػ ا دعف الأاػػعح إلػػى ارتيلطػػلت ةةػػل أػػع الرػػلؿ وػػج 

                                                 

(
572
؛ د ةرةعد ٜٙٓٔيأة الة لرؼا ادعف تلريكا ص ُينظرا د  رة يس اهنلـا ارالـ الق ـ الخلصا ةن( 

؛ الةللػػؼ نا ػػعا ٖٖا رليػػي  صٕٜٜٔنايػػب ر ػػنجا الد ػػتعر عالقػػلنعف الانػػللجا دار النهضػػ  ال رايػػ ا 
  ٕٕٜا لاؽا رليي  ص  الق ـ الخلصا ةرار

(
579
التن ػػػػػت عالتأ ػػػػػص هأػػػػػى  ػػػػػري  االت ػػػػػلالت اليخ ػػػػػي  اػػػػػيف التاػػػػػريـ د  ةرةػػػػػعد ررةػػػػػد طػػػػػعا  (

  ٜ٘ا ةرار  لاؽا ص عالةيرعهي 
(

521
اػػػدير اللػػػذةر رف ا ػػػض التيػػػري لت ال رايػػػ  الرديثػػػ  ا ػػػتطلهت رف تػػػعور الرةليػػػ  الانلليػػػ  لأ ػػػعر ( 

الةضػلو  اللقػلنعف رقػـ -ةف قلنعف ال قعاػلت القطػري ٖٖٖ الةأتقط  وج اجةلةف ال لة ا ريث ن ت الةلدة
هأى ة لقا  التقلط رع نقؿ  عر رع ةقلطر ويديع لارد رع روراد وج ةةلف هلـ هػف طريػؽ  -ٕٚٔٓل ن   ٗ

  عقػد  ػلعى وػج ال قػلب اػيف أػذم الاريةػ  اق ػد ا ػتخداةهل وػج اإل ػلحة رع التيػهيراهلز رًيػل ةػلف نعهػعا 
 ر اجوراد وج ةةلف خلص اهتداح هأى ررة  ريلتهـ الخل   عايف التقلط رع نقؿ  ع 

(
520

 .647، ص 0925انخاص، داس انُٓضت انؼشبٛت،  ق.( د. فٕصٚت ػبذ انغخاس، حشط لإٌَ انؼمٕباث  

)
282
( Cass. pen., sez. III, sentenza 08 gennaio 2019 n° 372. 
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عال ييػترط وػج ال ػعرة رف يةػعف  ( ٖٕٛ  لرب الةنزؿ خ ع ي ا وال يعاد انتهلؾ ة ين 
 رةيةػػ   ػػعرةعقػػت التقلطهػػل  وي ػتعي رف تةػػعف   ػلراهل  الةانػػج هأيػػع( وػػج عضػر ة ػػيف

Intimate-image  ٕٛٗ )  يخاؿ الةرح ةف رف يطأػر هأيهػل غيػرم  ذلػؾ ال رع  عرة هلدي
رف اليلرع قد رراد رف يتةاؿ ارةليػ  ررةػ  الريػلة الخل ػ  لأيػخصا طللةػل ةػلف وػج ةةػلف 

ف   (285)خػلص رةيةػػ  رع ذات ال ػػعرة ال يةيػػز اػػيفاػػأف  يأػػـز الةيػػرعةػػلف ةاػػدر التنل ػػب عا 
يا ػػػؿ ال قػػػلب هأػػػى ول لديػػػ  الةأتقطػػػ  وػػػج ةةػػػلف خػػػلص: اعاػػػيف ال ػػػعر  الطػػػلار الان ػػػج

ذات الطػػػلار ع ػػػر ةػػػف نطػػػلؽ رةليتهػػػل اريػػػث تيػػػةؿ ال ػػػعر عيا ةػػػف الثلنيػػػ  اجعلػػػى ريػػػد
النػلاـ هػف  ةةػل و ػؿ الةيػرع الارن ػجا جف الضػررالةتأقط  وػج اجةػلةف ال لةػ ا  الان ج

المعيااار الكثاار ال  ػػيةل رف ع              اةػػف غيرأػػل ةثػػر ا ػػلة أػػذا النػػعع ةػػف ال ػػعر ر
مالئمااة لتحديااد نطااا  المشااروعية فيمااا يتعماا  بالتقاااط ونشاار صااور الشااخاص بغياار 

 ( ٕٙٛ هو طبيعة النشاط  ال طبيعة المكان الذي يدور فيه رضاهم

 ا وػج و ػػؿ االلتقػػلط رع النقػؿ عةػػل يترتػػب هأيػع ةػػف نتياػػ النيػػلط اإلاراةػػج يتةثػؿع 
ذا ةػػلف الةيػرع قػػد ر ػر الػػرةف الةػلدي وػػج و أػج االلتقػػلط أػج الر ػعؿ هأػػى ال ػعرة   عا 

عالنقػػؿا وةػػػلدى ذلػػؾ رف الاريةػػػ  ال تقػػػـع اةاػػرد الرليػػػ   التأ ػػػص الان ػػجا هأػػػى  ػػػايؿ 
هأػػى الةانػػج  -رع ةنظػػلر ةقػػرب هػػف طريػػؽ ثقػػب وػػج الاػػلب –(: وػػإذا اطأػػر الةػػتهـ الةثػػلؿ

الةانػػج هأيػػع وػج عضػػر ان ػػج  عال  يػػلأد الةتأ ػص علػع هأيػعا وػػال تقػـع الاريةػػ  اػػذلؾا
ذا ةػػلف ع   (287)لاةهػػعر ةػػف النػػلسالةتأ ػػص ةػػل يػػلأدم يغيػػر ةػػف أػػذا الرةػػـ رف يػػرعي  ا 

إال رف نظيػػػرم الارن ػػػجا ةػػػف  transmettantالنقػػػؿ" ت ايػػػر " اقتػػػاسالةيػػػرع الة ػػػري قػػػد 
ع"  fixantت" دقػ  وػج ا ػتخداـ ة ػطأرج "التثايػةػلف رةثػر  –ةف عاه  نظري  –اجخير 

                                                 

)
283
( Corte Cost., 16 aprile 2008, n. 149. Cfr. Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2015, 

n. 25363; Cass. pen., Sez. V, 18 aprile 2011, n. 25453. 

(
524
: ري  ػػعرة وعتعغراويػػ ا رع وػػيأـا رع ةقطػػر ويػػديعا رع Intimate imageُيق ػػد الل ػػعرة الرةيةػػ   (

وػج  ت ايؿا رع  عرة رقةي ا رع ري ا تن لخ ةرلج آخر ليػخص تةػعف رازالػع الرةيةػ  ةرليػ  رع ةنخػرط
 . أعؾ ان ج

525
  ٜٓد  أيلـ ر تـا الرةلي  الانللي  لرؽ اإلن لف وج  عرتعا ةرار  لاؽا ص (  (
(

526
  ٙٙالة در ال لاؽا ص ( 
527

 .931، ص 0163(  د. يحًٕد َضٛب حغُٙ، انمغى انخاص، يشصغ عابك، سلى (
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ا الػػعارد وػػج الػػنص الة ػػري captant" الػػتقطاػػداًل ةػػف ت ايػػر " enregistrantالت ػػايؿ" 
ويةػػػل يخػػػص  ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلتا ٔ-ٕٕٙوػػػج الةػػػلدة  عالػػػذي ا ػػػت ةأع الةيػػػرع الارن ػػػج

 علاػظ؛ ييػير إلػى ال ػعر الثلاتػ  "التثايػت" لاػظذلػؾ رف   دعف ال ػعر التقلط اجرلديث وقط
ا عةالأةػػل يايػػد ة نػػى ةقػػلطر الايػػديع ال ػػعر الةتررةػػ ا اةػػل وػػج ذلػػؾر إلػػى ييػػي "الت ػػايؿ"

  التأثيـا عأع ةنلط الراظ
رف ي ػػت يف  يتطأػػب الةيػػرع الة ػػري :الددرورة اسددتخدام جهدداز فددً ارتلدداب الجرٌمدد 

أ   ػيع عيػراد اللاهػلز ةػؿ   الةتهـ وج ارتةلب و ؿ االلتقلط رع النقؿ "ااهػلز رًيػل ةػلف نعهػع"
عي ػػتعهب الػػنص ةػػل قػػد يةيػػؼ هنػػع   (ٕٛٛ ت ػػتخدـ وػػج الت ػػعير عاإلر ػػلؿتقنيػػ  رديثػػ  

ال ينطاػػؽ الػػنص وػػج رللػػ  ع  ( ٜٕٛالتقػػدـ ال أةػػج ة ػػتقااًل ةػػف راهػػزة ت ػػتخدـ لهػػذا الغػػرض 
رع النرػت رع  االطالع هأى  عرة يخص وج ةةلف خلص ثػـ تا ػيدأل هػف طريػؽ الر ػـ

وػػػج ع   (290)قػػػ  ةطلاًقػػػل لأرقيقػػػ اػػػللو الد الر ػػػـ ا علػػػع ةػػػلفغيػػػر ذلػػػؾ ةػػػف اج ػػػلليب الانيػػػ 
 َر مػػلـ تةةفوقػػد يػػرةػػر ةت ػػعر   الرم ػػـالعاقػػرا وػػإف الة ػػلس اللريػػلة الخل ػػ  هػػف طريػػؽ 

ا عةػػر ذلػػؾ ال تخضػػر أػػذم ا ةػػف دعف رضػػلمةػػف ر ػػـ  ػػعرة لاػػلرم داخػػؿ ة ػػةنع ةرتػػرؼ
ا جف الالهػػؿ لػػـ ي ػػتخدـ ةةػػرًرا ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت ٜٖٓالةػػلدة ال ػػعرة لأتاػػريـ اةعاػػب 
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هأيػػع ن ػت  خػرةةػرًرا ةػف قػلنعف ال قعاػػلت ع ػًال آ ٜٖٓيةةػف يترقػؽ الل ػأعؾ الةع ػعؼ اللةػػلدة ( (
ةر هدـ اإلخالؿ ا عالتج تقضج اأف:" ايأف تنظيـ االت لالت ٖٕٓٓل ن   ٓٔةف القلنعف رقـ  ٙٚالةلدة 

اللرؽ وج الت عيض الةنل ب ا ي لقب اللراس عاغراة  ال تقؿ هف خة ةلل  انيع عال تالعز هيريف رلػؼ 
تخداـ ع للؿ غيػر ةيػرعه  إلاػراح ( ا تخدـ رع  لهد هأى ا ٔانيع رع اإردى ألتيف ال قعاتيف ةؿ ةف  

"  عوػػج أػػذم يػػتـ اجخػػذ ( ت ةػػد إزهػػلج رع ةضػػليق  غيػػرم اإ ػػلحة ا ػػت ةلؿ راهػػزة االت ػػلالتٕات ػػلالت  
 اةػػػل يعاػػب ت يػػػيف ةرةةػػػ  الاػػػن  االقت ػػػلدي  لأا ػػػؿ ويهػػػلاللاريةػػ  اجخيػػػرة جنهػػػل ذات الع ػػػؼ اجيػػػد  

(  عينظػر ريًضػػل: ٜٕٔٓينػلير  ٕٓر ااأ ػػ  ال ػلدا قضػللي  ٚٛل ػن   ٖٗٛٚالط ػف رقػػـ  نقػض انػللجا 
 – ٚ٘ةةتػب ونػج  س – ٕٙٓٓنػعوةار  ٚاأ ػ   –قضػللي   ٚٙل ن   ٖٜٗ٘ٔالط ف رقـ نقض انللجا 

 ( ٜٙٛص  -ٜٙرقـ 
529

، 5111( د. يااذحج سيضاااٌ، صااشائى اتػخااذات ػهااٗ األحااخاص ٔاإلَخشَااج، داس انُٓضاات انؼشبٛاات، (

 .002ص
591

د  ةرةػػعد نايػػب ر ػػنجا الق ػػـ ؛ 777ص، يشصااغ عااابك، ص ، انمغااى انخاااد. أحًااذ فخحااٗ عااشٔس ((
  ٖٜٔالخلصا الةرار ال لاؽا ص 
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 رع ع ػػيأ  هاػػلرة "اػػأي طريقػػ  ا ػػتخداـأػػع اجعوػػؽ  رف وماان رأياا   (291)تثايتهػػللًزا وػػج اهػػ
اػداًل وػج الػنص الارن ػجا  الػعاردةا  au moyen d'un procédé quelconqueةلنػت" 

القلضػػج ةػػف  تةةػػف ف ال ػػيغ  اجعلػػىج"ا ااهػػلز ةػػف اجاهػػزة ريػػًل ةػػلف نعهػػع ةػػف هاػػلرة "
تنطػػعي جنهػػل ا تطػػلاؽ اج ػػؿ الةر ػػعة  ااراهػػ ي  الان ػػتا ػػير الػػنص اةػػل ييػػةؿ ال ػػعر 

دعف  اػػلجاهزة التقنيػػ ا ػػعرة ريػػد ةػػف  ػػعرة هلديػػ  التقطػػت  للريػػلة الخل ػػ ا هأػػى ة ػػلس
    ةعاوق  الةانج هأيع

ةةػػػرًرا ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت ي ػػػة  الل قػػػلب  ٜٖٓعيػػرى الػػػا ض رف نػػػص الةػػػلدة 
خل ػػ  عالةخزنػػ  هأػػى راهػػزة هأػػى التقػػلط عنقػػؿ ال ػػعر اليخ ػػي  التػػج رخػػذت وػػج رةػػلةف 

رع الةعاػػػػعدة وػػػػج الةأاػػػػلت اليخ ػػػػي  لأاريػػػػد اإللةترعنػػػػج علػػػػع ةلنػػػػت  الرل ػػػػب اليخ ػػػػي 
يت أػؽ اتاػريـ الة ػػلس عهأػى الػػرغـ ةػف رف أػذا الػػنص  ( ٕٜٕ ةعاػعدة لػدى ةػػعزع اإلنترنػت

اػػللرؽ وػػج الخ ع ػػي ا إال رنػػع يػػدهـ إلػػى رػػد ةايػػر وةػػرة الرػػؽ وػػج ال ػػعرةا الهتاػػلر رف 
اريةػػ  ال يتطأػػبا هأػػى خػػالؼ الػػنهه الةتاػػر وػػج ا ػػض التيػػري لت الةقلرنػػ ا رف نةػػعذج ال

 ( ٖٜٕيترتب هأى االهتداح إلرلؽ الضرر اللةانج هأيع 
الق ػػػد  ػػػعرة خػػػذ رةنهػػػل الة نػػػعي يتأػػػذم الاريةػػػ  هةديػػػ ا  :معندددويالرلن الددد -الثدددانً 

 ل اللرغاػػػ  وػػػجرةػػػلف ةػػػدوعهً  الانػػػللج ال ػػػلـ  عال هاػػػرة ااعاهػػػث الاػػػلنج وػػػج ارتةلاهػػػلا  ػػػعاح
ةاػػرد الاضػػعؿا رع إذا لػػـ  رع الر ػػعؿ هأػػى ةت ػػ  ان ػػي ا رعقػػلـا رع ااتػػزاز اجةػػعاؿا االنت

رف الالهػث هأػى الاريةػ   ومان رأيا   (ٜٕٗ عاضػ  هأػى اإلطػالؽ رع داوػر يةف ثةػ  الهػث
عاػػػذلؾا يةةػػػف تيػػػديد  االهتاػػػلر وػػػج إطػػػلر آليػػػ  الظػػػرعؼ الةيػػػددة  ا ػػػيفياػػػب رف يلخػػػذ 
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 .22(  د. ْشاو سعخى، انحًاٚت انضُائٛت نحك اإلَغاٌ فٙ طٕسحّ، يشصغ عابك، ص (
595

 .009( د. يذحج سيضاٌ، صشائى اتػخذات ػهٗ األحخاص ٔاإلَخشَج، يشصغ عابك، ص (

(
293
: الرػػؽ وػػج الخ ع ػػي ا دار ػػ  جا الرػػؽ وػػج ارتػػراـ الريػػلة الخل ػػ د  ر ػػلـ الػػديف ةلةػػؿ اجأػػعان (

  ٖ٘ٔا ص ٜٛٚٔةقلرن ا دار النهض  ال راي ا 
ٕٜٗ

ةةتػػب ا ٕٗٓٓينػػلير  ٛٔال ػػلدر ااأ ػػ  ا قضػػللي  ٘ٙل ػػن   ٖٛٗٗٔالط ػػف رقػػـ نقػػض انػػللجا  ((
 ( ٕٗٔ ص - ٛ رقـ -٘٘ونى    ن  
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وػػج ة ػػرعًال انيػػ  ا ػػت ةللهل  لر ػػعؿ هأػػى ال ػػعرة ايػػةؿ غيػػر ةيػػرععا إذا ةػػلفال قػػلب 
 االاتزاز الان ج رع الثأر اإلالرج 

عي لقػػػب   اػػػللراس ةػػػدة ال تزيػػػد هأػػػى  ػػػن  هأػػػى أػػػذم الاريةػػػ  ي لقػػػب :الجرٌمددد ىقوبددد  
أ  وػػػج ارتةػػػلب الاريةػػػ ا الة ػػػت ة اجاهػػػزةة ػػػلدرة الاػػػلنج ا قعاػػػ  تةةيأيػػػ  عاعايػػػ  عأػػػج 

  إهػداةهل عر ال عر الةتر أ  ةنهػلةذلؾ يرةـ عاعًال اةرع ا ع هلتؼ الذةجةللةلةيرا رع ال
ا إذا ةػػلف رػػدم اجق ػػى ال ػػلـالػػذي قػػد ي ػػؿ إلػػى  ييػػدد ال قػػلبا لتةػػعف ال قعاػػ  الرػػاسع 

  عهأػػ  الاػػلنج يتةتػػر ا ػػا  الةعظػػؼ ال ػػلـا عارتةػػب الاريةػػ  اهتةػػلًدا هأػػى  ػػأط  عظياتػػع
ا تضػ لؼ وػج ةعااهػ  الاػلنج ت يػؽ قدرتػع هأػى  التيديد رف الةانج هأيع يةػعف وػج رللػ 

تيػػديد  رنػػع ياػػب وماان رأياا   الةقلعةػػ  عتزيػػد ةػػف وػػرص ارتةػػلب الاريةػػ  اللن ػػا  لأاػػلنج
الةانػػج هأيػػع ةػػف اجيػػخلص الة تضػػ ايف ايػػةؿ خػػلص ا ػػاب ال ػػف رع  ال قػػلب إذا ةػػلف

  هػػػػف  ػػػػا ال اػػػػز رع الهيليػػػػ  االاتةلهيػػػػ  رع االقت ػػػػلدي ا ا ػػػػرؼ النظػػػػرالةػػػػرض رع 
   الالنج 

 الةرةيػػ  اةعاػػب أػػذا الػػنص وػػج رػػللتيف: ياػػلح الر ػػعؿ هأػػى ال ػػعرة أسددباب اإلباحدد :
ترقيًقػػػػل علػػػػع اػػػػدعف ةعاوقػػػػ  اليػػػػخص الة نػػػػجا ت ػػػػري  القػػػػلنعف اللر ػػػػعؿ هأػػػػى ال ػػػػعرةا 

عيةػػػعف أػػػذا الة نػػػج   لة ػػػأر  هلةػػػ ؛ رع إذا ةػػػلف ال ػػػأعؾ قػػػد تػػػـ ارضػػػلح أػػػذا اليػػػخص
رةثػر رف  غيػر  هأيػع هأى ةرآى عة ةر ةنػع علػـ ي تػرضالرضلح ةاترًضل إذا تـ الت عير 

قرينػػػػ  الرضػػػػلح وػػػػج أػػػػذم الرللػػػػ  اجخيػػػػرة ا ػػػػيط  عتقاػػػػؿ إثاػػػػلت الاقػػػػع الة ػػػػري هأػػػػى رف 
    (295)ال ةس

الةيػرع اػيف  ياػرِّؽلػـ   غفال الخطورة الخاص  للىتدداء ىلدى الخصوصدٌ  الجنسدٌ :
ل قعاػػ  ذاتهػػل ا ػػرؼ النظػػر ا ياػػرضلػػذلؾ ال ػػعر الةأتقطػػ  اػػدعف ةعاوقػػ  الةانػػج هأيػػع  ع 

ذلػػؾ  تلرًةػػل تقػػديرا طاي ػػ  ان ػػي ذات   ػػعاح رةلنػػت هلديػػ  رعا ال ػػعرةةرتػػعى هػػف طاي ػػ  
عةػػػلف لزاًةػػػل هأػػػى الةيػػػرع رف يراهػػػج  لأقلضػػػج وػػػج رػػػدعد ال قعاػػػ  الهزيأػػػ  الػػػعاردة اػػػللنص 
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؛ د  أيػلـ ر ػتـا الرةليػ  الانلليػ  ٖٜٔا صد  ةرةعد نايب ر نجا الق ـ الخلصا ةرار  ػلاؽ(  (
؛ د  ةةدعح خأيؿ اررا رةلي  الريلة الخل   وج القلنعف ٜٙلرؽ اإلن لف وج  عرتعا ةرار  لاؽا ص 

  ٖٚٗالانللجا ةرار  لاؽا ص 
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رع  تثايتهػل رع ت ػايأهلعةل قد يترتب هأى الان ي   رع الت ايالت الخطعرة الخل   لأ عر
ةػف رضػرار يأرػؽ اػع  يت ػعر رفا عال  ػيةل ةػل لة تقاؿ الةانػج هأيػع ُةدةِّرةةف آثلر  نقأهل
عرهتقػد رف  نيػر ال ػعرة  الاضػير  وػج رػلؿ خعًوػل ةػف ي  يديدة قد تدو ع إلى االنترػلر نا

التعزيػػػػر ال ػػػػلدؿ  ضػػػػرعرة يعااػػػػع ةػػػػفةػػػػل الاػػػػرالـ عال قعاػػػػلتا ع  ارتػػػػراـ ةاػػػػدر التنل ػػػػب اػػػػيف
اػأف ييػدد ال قػلب إذا ةلنػت ال ػعرة ذات يقضػج  ا(ٜٕٙ عازنػ  اػيف الأػذة عاجلػـلأ قعالت عالة

طػػػػلار ان ػػػػجا عال  ػػػػيةل رف أػػػػذا النػػػػعع ةػػػػف ال ػػػػعر لػػػػع ر ل ػػػػي  خل ػػػػ  وػػػػج ةاتة نػػػػل 
    الةرلوظ اإل الةج

 انفشع انزاَٙ

  أٔ اعخؼًال انظٕسة صشًٚت إراػت

اػللراس ةػؿ ةػف  ي لقػب( ةػف قػلنعف ال قعاػلت هأػى رف:  ر اةةررً  ٜٖٓالةلدة ن ت 
رذاع رع  ػػهؿ إذاهػػ  رع ا ػػت ةؿ علػػع وػػج غيػػر هالنيػػ  ت ػػاياًل رع ة ػػتندًا ةتر ػػاًل هأيػػع 

عتهػػدؼ   "اغيػػر رضػػلح  ػػلرب اليػػأف ذلػػؾ اإرػػدى الطػػرؽ الةاينػػ  اللةػػلدة ال ػػلاق  رع ةػػلف
أػػػػذم الاريةػػػػ  إلػػػػى ت قػػػػب الاعاهػػػػث الخايثػػػػ  لػػػػدى الاػػػػلنج ةػػػػف عراح انتهػػػػلؾ ررةػػػػ  الريػػػػلة 

 (.297)الخل   لأغير

   رةنيف:يأـز لقيلـ ارية  إذاه  رع ا ت ةلؿ ال عرة تعاور  أرلان الجرٌم :

يتةثؿ النيلط اإلاراةج وج القيلـ اا ؿ اإلذاه  رع ت هيؿ اإلذاهػ   :الرلن المادي -األول
رع اال ت ةلؿ علع وج غيػر هالنيػ   عنريػؿ وػج ايػلف أػذم اجو ػلؿ إلػى ةػل  ػأؼ ايلنػع هنػد 

الرتالطهػػػػل  –الةيػػػػةأ  التػػػػج ياػػػػب رف التعقػػػػؼ هنػػػػدأل غيػػػػر رف  ج تنػػػػلعؿ النةػػػػعذج الارن ػػػػ
ري ال ػػػعرة الةرةيػػػ  ا ةعضػػػعع أػػػذا النيػػػلط اإلاراةػػػجا تت أػػػؽ -ا ػػػةيـ ةعضػػػعع الارػػػث

عايػػلف  اةعاػػب أػػذا الػػنص  ع ػػن عد إلػػى أػػذم الةيػػةأ  ا ػػد تنػػلعؿ الػػرةف الة نػػعي لأاريةػػ 
  هقعاتهل
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تييػػزاري اةلريػػلا الاػػرالـ عال قعاػػلتا تراةػػ  ي قػػعب ةرةػػد ريػػلتجا الطا ػػ  اجعلػػىا ةل  ػػ  الةعيػػت  ((
  ٜٔا ص ٜ٘ٛٔأةجا لأتقدـ ال 

597
   ٜٚٚد  ررةد وترى  رعرا الق ـ الخلصا الةرار ال لاؽا ص ( (
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تخػػػذ رةنهػػػل الة نػػػعي  ػػػعرة الق ػػػد أػػػذم الاريةػػػ  هةديػػػ ا ي الدددرلن المعندددوي: –الثدددانً 
عال هاػرة ج  عالق د الةتطأب ويهل ق د هلـ  عيترقؽ اتعاور هن ػري ال أػـ عاإلرادة  لالانل

الهث الةتهـ إلػى نيػر ال ػعرة أػع االنتقػلـ ةػف  يةعفوج قيلـ الق د اللالهث  وي تعي رف 
 لديػ  رع ان ػي ةنػع هأػى ةنا ػ  ة ااتػزازم لأر ػعؿالةانج هأيع هف طريػؽ التيػهير اػع رع 

 رع هدـ عاعد الهث ةردد الرتةلب الارية  
اػػػللراس اػػػيف رديػػػع إذاهػػػ  ال ػػػعرة رع ا ػػػت ةللهل اريةػػػ  ب هأػػػى ي لقػػػ ىقوبددد  الجرٌمددد :

رع غيرأػل ةةػل يةػعف  عي لقب الالنج ا قعا  تةةيأي  عاعاي  عأج ة لدرة اجاهزة ال لةيف 
 رع  الت ػػػايالتاعًاػػػل اةرػػػع عةػػػذلؾ يرةػػػـ ع  قػػػد ا ػػػتخدـ وػػػج الاريةػػػ ا رع تر ػػػؿ هنهػػػل 

هػػداةهلر الةتر ػػأ  ةػػف الاريةػػ  ال ػػعر(  ال ػػاف  عييػػدد ال قػػلبا لتةػػعف ال قعاػػ  (ٜٕٛ عا 
الػػػذي قػػػد ي ػػػؿ إلػػػى رػػػدم اجق ػػػى ال ػػػلـا إذا ةػػػلف الاػػػلنج يتةتػػػر ا ػػػا  الةعظػػػؼ ال ػػػلـا 

هأػى أػذم  رنػع ياػب تيػديد ال قػلبومن رأي   عارتةب الارية  اهتةلًدا هأى  أط  عظياتع 
إذا ةػػػلف الةانػػػج هأيػػػع ةػػف اجيػػػخلص الة تضػػػ ايف ايػػػةؿ خػػػلص ا ػػػاب  ريةػػ  ريًضػػػلالا

ال ػػف رع الةػػرض رع ال اػػػز رع الهيليػػ  االاتةلهيػػ  رع االقت ػػػلدي ا ا ػػرؼ النظػػر هػػػف 
ةةػػل ياػػب تيػػديد ال قػػلب إذا ةلنػػت ال ػػعرة الخل ػػ  الةنيػػعرة اػػدعف ةعاوقػػ    ػػا  الاػػلنج 

ج  ػأؼ ايلنهػل وػج يػأف الاريةػ  ال ػلاق ا اػؿ ا لل الب التالةانج هأيع ذات طلار ان ج
ةػػػف الضػػػرر النػػػلاـ هػػػػف إف الضػػػرر الةترتػػػب هأػػػى نيػػػػر ال ػػػعرة الان ػػػي  رهظػػػـ عريػػػػد 

ا ػػعرة رةاػر ةػػف  هأػى النيػرال قػػلب  عاالرتاػلظ اهػػل دعف نيػرا اةػل يعاػػب تيػديد التقلطهػل
ؽ عا ػرا عأػع يةل إذا ةػلف النيػر هأػى نطػلالتيديد الةقتػرح اللتقػلط ال ػعر الان ػي ا عال  ػ

    ةل يترقؽ اللنير هأى ياة  اإلنترنت
تا أػع يػريًةل قػد عيالرظ رف ةعاوقػ  اليػخص الة نػى هأػى نيػر  ػعرتع الان ػي  

ت اج النليػر ةػف الة ػلعلي  الانلليػ  ترػت  ا ري الةعاوق اا علةنهلوج ارية  ال ةانج هأيع
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لـ يأت لاظ "ال عر" وج النص القللـ رللًيل ل ػاب غيػر ةاهػـع  عال يػؾ رف اجةػر  يقتضػج ت ػدياًل (  (
ةت ػأ  د  هةر الالرعؽ الر ينجا الةيةالت الهلة  وػج الاػرالـ اللأنص اريث يتضةف أذا الأاظ  ُينظرا 

اللرل ػػػػب اآللػػػػج عرا لدأػػػػل الدعليػػػػ  : درا ػػػػ  ترأيأيػػػػ  نقديػػػػ  لن ػػػػعص التيػػػػرير الة ػػػػري ةقلرًنػػػػل اللتيػػػػرير 
  ٖٙا ص ٜٜ٘ٔالارن جا الطا   الثلني ا 
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ا  ر( ةػػػف قػػػلنعف ةةػػػررً  ٜٖٓع ػػػؼ االهتػػػداح هأػػػى ررةػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ  اةعاػػػب الةػػػلدة 
  ال قعالت

اقتػاس الةيػرع الة ػري  مواجهد  ظداارة الثد ر اإلبداحً:متطلبدات ب النص وفاءمدد 
ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت الارن ػػج  ٜٖٙةػػف نػػص الةػػلدة  هقعاػػلت(  ر اةةػػررً  ٜٖٓالةػػلدة نػػص 

ةػػػر ا ػػػض االخػػػػتالؼ: إذ يضػػػيؼ الةيػػػػرع  ةػػػػف القػػػلنعف الاديػػػػد( ٕ-ٕٕٙالقػػػديـ  الةػػػلدة 
عأػذم ال اػلرة لػـ تػرد وػج الػنص   "بغير رضاء صااح  الشاأن ذلك أو كان" الة ري هاػلرة 

الإليػػػلرة وػػػج طػػػرؽ الر ػػػعؿ غيػػػر الةيػػػرعع هأػػػى  الارن ػػػج الارن ػػػج اةتاػػػلًح ةػػػف الةيػػػرع
 ةف قلنعف ال قعالت   ٔ-ٕٕٙال عرة إلى الةلدة ال لاق  رقـ 

يػػديًدا وػػج عوػػج العاقػػرا وقػػد رثػػلرت ال اػػلرة الةضػػلو  إلػػى الػػنص الة ػػري اختالًوػػل 
الةيػػةأ  اػػعأر  ايػػةؿ ةاليػػر هأػػى نطػػلؽ الاريةػػ ا عيةػػس يػػن ةساالخػػتالؼ الاقػػع  عأػػذا 
آراح الاقهػلح ايػأف وج العاقر يةةػف تق ػيـ : ظلأرة الثأر اإلالرج  ع أذا الارثالتج ي للاهل 

 :ثالث  اتالألتإلى  تا ير أذم ال الرة
إذاهػػ  رع تاػػريـ ةػػذةعرة تايػػد اػػأف ال اػػلرة اليػػرى ر ػػرلب أػػذا االتاػػلم رف  ا تجدداه األول:

قػد تػـ التر ػؿ هأيهػل  ةعضعع النيلط اإلاراةػج ا تغالؿ ال عرة يتطأب رف تةعف ال عرة
ةةػػػػرًرا ةػػػػف قػػػػلنعف  ٜٖٓالةن ػػػػعص هأيهػػػػل وػػػػج الةػػػػلدة  عاليػػػػرعط هػػػػف طريػػػػؽ الع ػػػػللؿ

ل دعف رػػػدعث ال يت ػػػعمر عقعههػػػ رع اال ػػػت ةلؿ اريةػػػ  اإلذاهػػػ  رفذلػػػؾ ي نػػػج ع ال قعاػػػلت  
عأػذا   ةيػرط رعلػج ة ػاؽ رػدعثهل ة  االلتقلط غيػر الةيػرعع لأ ػعرةا اػؿ إنهػل تاتػرضاري

ةةػػػرًرا  ر( اقعلهػػػل:" رع ةػػػلف ذلػػػؾ اغيػػػر رضػػػلح  ٜٖٓاليػػػرط اجعلػػػى رو ػػػرت هنػػػع الةػػػلدة 
ذلؾ رف ارية  التقلط ال عرة تاتػرض ضػةف  :ةرؿ نظرالرري عأذا   (ٜٜٕ  لرب اليأف"

ال للتػللج تةػعف ال اػلرة الةػذةعرة زالػدة عةاػرد لغػع ا عا"هػدـ رضػلح الةانػج هأيػع"هنل رأل 
يضػػيؽ ةػػف نطػػلؽ الاريةػػ ا إذ ي ػػػتا د أػػذا التا ػػير  وػػإف عةػػف نلريػػ  رخػػرىا  طللػػؿ ةنػػع

                                                 

(
599
ةف أذا الرري: د  ةةدعح خأيؿ اررا رةلي  الريلة الخل   وج القػلنعف الانػللجا ةراػر  ػلاؽا ص ( 
؛  ٖٗٔالرػؽ وػج ال ػعرة عاإلثاػلت الانػللجا الةراػر ال ػلاؽا ص  ؛ د  اةيؿ هاد الالقج ال ػغيرا ٜٖٙ

د  هةر الالرعؽ الر ينجا الةيةالت الهلة  وج الارالـ الةت أ  اللرل ب اآللج عرا لدأل الدعلي  ا ةراػر 
 عةل ا دأل  ٔٙ لاؽا ص 
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 ارخػػػرى يتر ػػػؿ ويهػػل الاػػلنج هأػػػى ال ػػعر الخل ػػ  اطػػػرؽ غيػػر ةيػػرعه اجرػػعاؿ التػػج 
 لؿ را هأى  ايؿ الةثاخالؼ ارية  االلتقلط غير الةيرععا ة رق  أذم ال ع 

هأػػى رنهػػل ترديػػد ةػػف الةيػػرع لة ػػدر آخػػر  ال اػػلرة أػػذموريػػؽ آخػػر  رةػػؿ ا تجدداه الثددانً:
التر ػػؿ هأيهػػل اػػللطرؽ الة ػػدر اجعؿ الةتةثػػؿ وػػج إلػػى النػػب  –لأر ػػعؿ هأػػى ال ػػعرة

عأػع ريػ  عاق ػ  لػـ يػرض اهػل الةانػج  -ةةػرًرا ةػف قػلنعف ال قعاػلت ٜٖٓ الةاين  وػج الةػلدة
رع اختػراؽ  ا رع خيلن  اجةلنػ االرتيلؿال رق  رع هف طريؽ  هأى ال عرةا ةللر عؿ هأيع

  عاػذلؾ ي ػتعي هػدـ (ٖٓٓ  الك اهػلز الةةايػعتر الخػلص اػللةانج هأيػع رع ألتاػع الةرةػعؿ
عيالرػظ رف أػذا الػرري رػلعؿ رف   (301)ا تلذاف الةانج هأيع ةر هدـ االةتػراث الهتراضػع

الاػػريةتيفا عاجخػػذ  اليػػرطج اػػيف االرتاػػلط وػػؾيخاػػؼ ةػػف غأػػعاح الػػرري ال ػػلاؽا ةػػف خػػالؿ 
طريقػػػ  ال يعاوػػػؽ هأيهػػػل   ي ػػػتعهب الر ػػػعؿ هأػػػى ال ػػػعرة اأيػػػ -ن ػػػاًيل – اتا ػػػير ةع ػػػر

اإليػلرة إلػى الطػرؽ الةاينػ  اللةػلدة ال ػلاق  انج هأيػع  علةػف ي يػب أػذا الػرري رنػع ا ػؿ الة
ا جف  ٜٖٓرقػػـ  أػػج وػػج  أػػذم الطػػرؽةةػػرًرا  الة ػػدر اجعؿ( ةػػف قايػػؿ التزيػػد غيػػر الػػالـز

ا ػػتخداـ رػػرؼ  رع(  ةػػر عيت ػػلدـ أػػذا الػػرري  اعأرأػػل عقػػللر لػػـ يػػرض اهػػل الةانػػج هأيػػع
  (302اينهةل  رغا  الةيرع العاضر  وج الةغليرة الذي يا ؿ ايف ال الرتيفا عالذي ي ةس

هالرة " رع ةلف ذلؾ اغير رضػلح  ػلرب اليػأف" إلى رف  ذأب وريؽ ثللث ا تجاه الثالث:
 التا ػير  عأػذا "الر عؿ هأى ال عرة ذاه  رع اال ت ةلؿ"ا عليس" طرؽاإل ت عد إلى و ؿ"

ر ػاؽ وػج الت ػدي لظػلأرة  ةػلفي نج رف الةيرع الة ػري غلي  اجأةي  جف اجخذ اع وج 
رف الةهػـ عةاػلد أػذا الػرري الثأر اإلاػلرج ةػف نظيػرم الارن ػج الػذي اقتػاس ةنػع أػذا الػنص  

  رع اال ت ةلؿ( قػد تػـ اغيػر رضػلح  ػلرب اليػأف أع" رف يةعف الا ؿ الةلدي  ري اإلذاه
الاريةػ  نػع ي ػتعي وػج قيػلـ عي نػج ذلػؾ روذلؾ أع اعأر الة لس اررة  الريلة الخل ػ "  
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ج هػػدـ رضػػلح رف تترقػػؽ اهػػذم العاق ػػ  ررةػػلف اريةػػ  ةػػلا علةػػف يةاػػ -عوًقػػل لهػػذا الػػرري –عال ييػػترط ( (
  ٖٖٜالةانج هأيع اهل  ُينظر: د  نايب ر نجا الق ـ الخلصا ةرار  لاؽا ص 

310
؛ د رة ػيس اهنػلـا ٖٖٜةف أذا الرري: د  ةرةعد نايب ر نجا الق ـ الخلصا ةرار  ػلاؽا ص ( (

  ٜٜٓٔارالـ الق ـ الخلصا ةرار  لاؽا ص 
315

؛ د وعزيػػ  هاػػد ٜٙتعا ةراػػر  ػػلاؽا صد  أيػػلـ ر ػػتـا الرةليػػ  الانلليػػ  لرػػؽ اإلن ػػلف وػػج  ػػعر (  (
  ٜٗٙا صةرار  لاؽال تلرا الق ـ الخلصا 
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طللةػػػل رف النيػػػلط الةػػػػلدي   ارع غيػػػر ةيػػػرعه  ةيػػػػرعه ريػػػلزة الاػػػلنج لأ ػػػعرةرف تةػػػعف 
    (ٖٖٓ ارية  اإلذاه  قد ترقؽ دعف رضلح ةف الةانج هأيعل الةةّعف

؛ ضػلح الػذي تقػـع اػع اريةػ  االلتقػلطاأنػع ياػرؽ اػيف هػدـ الر  اجخيػر تةيز الػرريعي
ةالرقػػػ  الثػػػأر ا يةةػػػف ذاهػػػ   ععوًقػػػل لهػػػذا التا ػػػيرعهػػػدـ الرضػػػلح الػػػذي تقػػػـع اػػػع اريةػػػ  اإل

 ػلرب  ارضػلح الان ػي  اليػخص الػذي ير ػؿ هأػى ال ػعرة اإلالرج هػف طريػؽ ة لقاػ 
ف رف ييةؿ أذا الرضلح الةعاوق  هأػى إذاهػ  رع وج  يلؽ هالق   ري  رع رةية  دع  اليأف

ةةػرًرا  ٜٖٓالارية  اجعلى الةن عص هأيهل وػج الةػلدة  ةلنتا ت ةلؿ أذم ال عرة  وإذا 
جنػػع ر ػػػؿ هأػػى ال ػػػعر ارضػػلح  ػػػلرب  ال تقػػـع وػػػج رػػؽ الةػػػتهـ ةػػف قػػلنعف ال قعاػػػلت

 -لهػػذا التا ػػيرعوًقػػل  -ي لقب ػػ إال رنػػعاليػػأفا عاػػذلؾ يتخأػػؼ ررػػد هنل ػػر أػػذم الاريةػػ ؛ 
 دعف ةعاوق   لرب اليأف  إذا ةلف ذلؾال عرةا  إذاه هأى 

ف ةػلف   يخػدـ رغػراض الارػث؛  اإلػى تا ػير ةرةػعد ِإْنتهػىقػد عأذا الرري اجخير عا 
ةنيػعًدا ةػف قاػؿ  أػذا التا ػير ةػلفر أعب  يلغ  النص غير رل ـ وج تأييدم  وأع  إال رف

ةػف رذاع رع  ػهؿ إذاهػ   لدة هأى ]"هقلب ةؿ رف ينص وج أذم الة اع الةيرع لةلف رررى
رع ا ػػت ةؿ " اغيػػر رضػػلح  ػػلرب اليػػأف" ت ػػاياًل رع ة ػػتنًدا ةتر ػػاًل هأيػػع اطريقػػ  غيػػر 

  لػػذاا نتاػػؽ ةػػر (304ةةػػرًرا ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت"[  ٜٖٓةيػػرعه  ةةػػل ن ػػت هأيػػع الةػػلدة 
 ٜٖٓلدة ر ػػػتلذنل الػػػدةتعر أيػػػػلـ ر ػػػتـ ويةػػػل ذأػػػػب إليػػػع ةػػػف ضػػػػرعرة ت ػػػديؿ  ػػػيلغ  الةػػػػ

وقرتهػػل  ةةػػرًرا ر( ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت اةػػل يةاػػؿ تعضػػي  الق ػػد ةػػف ال اػػلرة الػػعاردة ا اػػز
تا ػػػؿ اػػػيف  اأػػػعرة الػػػرري الثللػػػث ا اػػػلرات عاضػػػر  عيةةػػػفا ةػػػلقتراح ةاػػػدلجا  (305اجعلػػػى 

هأػػى  -ا ػػد ت ػػديأهل –ةةػػرًرا  ر( ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت ٜٖٓتػػنص الةػػلدة الاػػريةتيف: اريػػث 
 رف:

                                                 
313

؛ د ةػدرت رةضػلفا  ٜٚٚةف أذا الرري: د  ررةد وترى  رعرا الق ـ الخلصا ةرار  لاؽا ص ( (
؛ د  وعزيػػػػ  هاػػػػد ال ػػػػتلرا الق ػػػػـ  ٖٕٔاػػػػرالـ االهتػػػػداح هأػػػػى اجيػػػػخلص عاإلنترنػػػػتا ةراػػػػر  ػػػػلاؽا ص 

عةل ا ػدأل؛ الة تيػلر/  ػلة  ةرةػد هاػد الرةػـا اػرالـ اإلنترنػت  ٜٗٙليي  ص الخلصا ةرار  لاؽا ر
  ٚٗا صٕٚٓٓالعاق   هأى اجيخلصا دار النهض  ال راي ا 

314
 .012(  د. ْشاو سعخى، انحًاٚت انضُائٛت نحك اإلَغاٌ فٙ طٕسحّ، يشصغ عابك، ص (

315
 .019(  انًظذس انغابك، ص (
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مدن دون و  استعمل ولو فً غٌر ىلنٌ حبس لل من ألا  أو سهل  لاى  أو ٌعاقب بال »
ولدو لدان التقداط أو لات طابع خاص أو سدري   ةأو صور محادث  موافق  صاحب الش ن 

. مددن ادلا الشددخص صددرٌح  أو الدمنٌ  بموافقد قدد تددم  ةأو الصددور المحادثد تسدجٌل اددله 

  .«طابع جنسًلات ة الصورأو  المحادث  تالعقوب  السجن  لا لانوتلون 
تيديد ال قػلب إذا ارتةاػت الاريةػ  ضػد يػخص ة تضػ ؼ عوج اةير اجرعاؿا ياب 

ايػػػةؿ خػػػلصا رع إذا نػػػته هػػػف الاريةػػػ  عوػػػلة الةانػػػج هأيػػػع رع إ ػػػلاتع اأضػػػرار ادنيػػػ  رع 
تيػديد ريًضػل رقتػرح ع   هف طريؽ اإلنترنت النير هأى نطلؽ عا رةلف ا رع إذا نا ي  يديدة
ا لةػػػل ةػػر ال أػػـ اطاي تهػػل ةػػػعاد الثػػأر اإلاػػلرجغيػػر الرضػػللي  لريػػلزة الرد ةاػػ ال قػػلب هأػػى

اإلاقػػلح هأػػى ة ػػدر ضػػري  يتةثػػؿ وػػج الرثػػر خطيػػر هأػػى ينطػػعي هأيػػع أػػذا ال ػػأعؾ ةػػف 
  (ٖٙٓاإليذاح ا عرة ة تةرة 

 
 انفشع انزانذ

  بئفشات انظٕسةصشًٚت انخٓذٚذ 

رع  يػلح ال ػعرة الخل ػ اإو لـ ينص الةيرع الارن ج هأػى اريةػ  ة ػتقأ  لأتهديػد
وقػػػد  اعةػػػر ذلػػػؾا اةتاػػػلح اللن ػػػعص الةةر ػػػ  لةعااهػػػ  ريػػػةلؿ التهديػػػد عاالاتػػػزاز  الرةيةػػػ 

                                                 
316

ي لقػب اػللراس ةػدة ال تزيػد هأػى قلنعف ال قعالت تنص هأػى رف:" ةف  ٛٚٔادير اللذةر رف الةلدة ( (
 نتيف عاغراة  ال تقػؿ هػف خة ػ  آالؼ انيػع عال تزيػد هأػى هيػرة آالؼ انيػع رع اإرػدى أػلتيف ال قػعاتيف 
ةؿ ةػف نيػر رع  ػنر رع رػلز اق ػد االتاػلر رع التعزيػر رع اإلياػلر رع الأ ػؽ رع ال ػرض ةطاعهػلت رع 

ع إهالنلت رع  عرًا ةراعرة رع ةنقعي  رع ر عةًل يدعي  رع وعتعغراوي  رع إيلرات ةخطعطلت رع ر عةلت ر
عوػج تطايػؽ أػذم الةػلدة  ."رةزي  رع غيػر ذلػؾ ةػف اجيػيلح رع ال ػعر هلةػ  إذا ةلنػت خلديػ  لأريػلح ال ػلـ

ريػػلزة رف تةػػعف ال الانلليػػ ال ت ػػتعاب لأة ػػلحل  ا اريةػػ  ريػػلزة يػػرالط ويػػديع ةخأػػ  اػػلآلدابُقضػػج اػػأف:" 
 رـ اغيػرمةػلف رف تةعف الريلزة اق د ال رض اةقلاػؿ ور با اؿ يةاج وج ذلؾ اق د االتالر رع اإليالر 

ةةتػب ونػى    ػن   - ٜٚٛٔرةتػعار  ٕٛاأ ػ   -قضػللي   ٘٘ل ػن   ٖٙٔٔنقض انػللجا الط ػف رقػـ "  
ل لةػ  عتأايرأػل اريةػ  ريػلزة روػالـ ويػديع ةنلويػ  لػ داب اةةل قضج اػأف:"  (  ٛٚٛص - ٜ٘ٔرقـ - ٖٛ

عن خهل عاي هل لأغير هةدي   عالق د الانللج ويهل يقتضى ت ةد اقتراؼ الا ؿ عنتياتع عأػى إيقػلظ يػهعات 
ثلرة غرالزم  ٕٓٓٓةػلرس  ٕٓاأ ػ   -قضػللي   ٗٙل ػن   ٜ٘ٚٚٔنقض انللجا الط ف رقػـ   "الاةهعر عا 

  ( ٕٖٓص - ٚ٘رقـ  - ٔ٘ةةتب ونى    ن   -
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الةػلدة ريػث رعردم وػج الاقػرة الثلنيػ  ةػف  اػللنص هأػى أػذا النةػعذجا تةيز التيرير الة ري
 تنص هأى رف: الة ريا عالتج  ( ةف قلنعف ال قعالتةةرر  ر ٜٖٓ
  تزٌدد ىلدى خمدس سدنوات لدل مدن اددد بإفشداء أمدر مدن األمدور  ٌعاقب بالسجن مدة »

التً تدم التحصدل ىلٌهدا بإحددد الطدرق المشدار  لٌهدا لحمدل شدخص ىلدى القٌدام بعمدل أو 

   «. ا متنا  ىنه
إلى النب ارالـ التهديد الةن عص هأيهل وػج الةػعاد  – تهدؼ أذم الارية  ىل  التجرٌم:

 اإويػلحالتهديػدي إلى رةلي  اجيخلص ةػف االاتػزاز  -عةل ا دأل ةف قلنعف ال قعالت ٕٖٙ
ويػػػػلحٖٚٓالت ػػػػايالت الةتضػػػػةن  رةػػػػعًرا ةخأػػػػ  الليػػػػرؼ  ال ػػػػعر التػػػػج تةػػػػس الريػػػػلة  (ا رعا 

رع ذات طػػلار   ػػعًرا تةثػػؿ الةانػػج هأيػػع وػػج عضػػر يػػللفا عالتػػج غللًاػػل ةػػل تةػػعف الخل ػػ 
  (ٖٛٓ ان ج

 عي تنهض أذم الارية  هأى رةنيف: ةلدي عة ن أرلان الجرٌم :
ا ةرتعى ال عرة الةأتقطػ  ا ػعرة غيػر ةيػرعه ةعضعع أذم الارية  أع  الرلن المادي:

اإويػلح   عيتةثػؿ النيػلط اإلاراةػج وػج التهديػد اللطػلار الان ػج -وج الغللػب –عالذي يت ـ 
ي ػتعي ع  ( ٜٖٓ ال هارة الج أعب رع القللب الػذي ت ػلغ ويػع هاػلرات التهديػدأذم ال عرة  ع 

علػػػع لػػػـ تةػػػف هاػػػلرة عتقػػػـع الاريةػػػ    (ٖٓٔرةزًيػػػل رع  يػػػاعًيل رع ةتلاًيػػػل ديػػػدالتهأػػػذا  رف يةػػػعف
يقػػلع إالتهديػػد دالػػ  اػػذاتهل هأػػى اهتػػزاـ الاػػلنج ارتةػػلب الاريةػػ  انا ػػع ةتػػى ةػػلف ةػػف يػػأنهل 

"ةخديػ   التهديد ةتلاًيل عةػلف ةعضػعهع رةػعًرا وإذا ةلف(  ٖٔٔ الرهب وج ناس الةانى هأيع
                                                 

(
317
ةةتػب ونػى   ػن   -ٜٜٛٔنػعوةار  ٘ٔاأ    -قضللي  ٕٙ ل ن  ٜٜٖٔرقـ  نقض انللجا الط ف  (
  ( ٕٚٚٔص -ٔٛٔرقـ - ٜٗ
(

312
 ػن  ةةتػب ونػى   -ٕٜٙٔنعوةار  ٕٙأ   ا -قضللي   ٕٖل ن   ٕٕٗٙنقض انللجا الط ف رقـ  (
 (  ٓٛٚص - ٜٓٔرقـ - ٖٔ
(

319
 ٘ٗونى   ػن   ا ةةتبٜٜٗٔةليع  ٛاأ    -قضللي  ٜ٘ل ن   ٕ٘ٓ٘ٓنقض انللجا الط ف رقـ  (

 (  ٘ٔٙص - ٜٗرقـ -
(

301
ةةتػػب ونػػج س  -ٜٙٚٔنػػعوةار  ٚاأ ػػ   –قضػػللي   ٙٗل ػػن   -ٜٕٙالط ػػف رقػػـ نقػػض انػػللجا  (
 ( ٜٖٛص  -ٜٔٔرقـ  -ٕٚ
(

300
ةةتػػب ونػػى   ػػن   -ٚٔنػػعوةار  ٜٗٚٔاأ ػػ   -قضػػللي  ٗٗل ػػن   ٗٗٛنقػػض انػػللجا الط ػػف رقػػـ  (
ةةتػب  -ٖٜٙٔيعنيػع  ٔٔاأ    - قضللي  ٕٖل ن   ٕٕٙٛط ف رقـ ؛ ال( ٙٗٚص - ٔٙٔرقـ  - ٕ٘

  ( ٕٔ٘ص - ٔٓٔرقـ  - ٗٔونى   ن  
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ةف قػلنعف  ٕٖٚدد ة نعًيل عالارية  التج ن ت هأيهل الةلدة وإف أذم الارية  تت  "الليرؼ
    (ٕٖٔ تعقر هأى الةتهـ ريد ال قعاتيفاللتللج ا ع ال قعالت

اريةػػػ  التهديػػػد اإويػػػلح ال ػػػعرة اريةػػػ  هةديػػػ ا تتخػػػذ  ػػػعرة الق ػػػد  الدددرلن المعندددوي:
ةػػعف  ػػد ال ػػلـ ا ن ػػريع ال أػػـ عاإلرادة: وياػػب رف يالانػػللج الخػػلص  وياػػب رف يتػػعاور الق

هللًةػػػل اللطاي ػػػ  غيػػػر الةيػػػرعه  لأ ػػػعرةا عرف تتاػػػع إرادتػػػع إلػػػى التػػػلثير وػػػج إرادة الةانػػػج 
تتةثػؿ  يترقػؽ اهػل الق ػد الخػلص: ني  إضلوي  ضرعة تعاور عيضلؼ إلى ذلؾا  (ٖٖٔ هأيع
لػػزاـ الةانػػج هأيػػعوػػج  هأػػى القيػػلـ ا ةػػؿ رع االةتنػػلع هػػف هةػػؿ  عي ػػتعي رف  ق ػػد رةػػؿ عا 

    (ٖٗٔ لع الة تهدؼ اللتهديد ةيرعًهل رع غير ةيرععيةعف ال ةؿ رع االةتن
ر د الةيرع ل قعا  التهديد اإويلح ال عرة هقعاػ   :حمٌم ىقوب  التهدٌد بإفشاء صورة 

اػػللراس اػػيف رديػػع ال ػػلةيف؛  ا قعاػػ  اإلويػػلح ذاتػػع: إذ ي لقػػب هأػػى اإلويػػلحةقلرنػػ    ُةَغأمظػػ
 انتقػػػدعقػػػد   زيػػػد هأػػػى خةػػػس  ػػػنعاتلل ػػػاف ةػػػدة ال تا اينةػػػل ي لقػػػب هأػػػى التهديػػػد اػػػع وقػػػط

يػػذعذ وػػج تقػػدير  ا الػػذي ال يخأػػع ةػػفأػػذا التيػػديد  يل ػػ  الةيػػرع وػػج –ارػػؽ  –الػػا ض 
 قعاػػ ا جنػػع يتضػػةف دهػػعة إلػػى الاػػلنج اةعا ػػأ  النيػػلط اإلاراةػػج عتنايػػذ تهديػػدم لينػػلؿ ال

لًةػل إذا ةػلف ةرتةػب الاريةػ  ةعظًاػل هعتيػدد ال قعاػ    (315 هقعا  رخؼ ةف ةارد التهديػد
عيالرػػظ رف   ا وي لقػػب الل ػػاف اػػيف رديػػع ال ػػلةيفاهتةػػد وػػج ارتةلاهػػل هأػػى  ػػأط  عظياتػػع

رف ييػػدد ال قػػلب إذا ةػػلف  ةػػف اَجْرػػَرىرنػػعاع ال ػػعر الةرةيػػ ا عةػػلف الةيػػرع لػػـ ياػػرؽ اػػيف 
  " عرة رةية  رع ذات طلار ان ج"ةعضعع التهديد 

ةػف  ٜٜن ػت الةػلدة  لتقدادم:جرائم ا ىتداء ىلى حرمد  الحٌداة الخاصد    تسدقط با
ةؿ اهتػداح هأػى الرريػ  اليخ ػي  رع " هأى رف: -ٜٕٔٓالة دؿ  ن   -الد تعر الة ري

                                                 

(
305
ةػؿ ةػف أػدد غيػرم ةتلاػ  الرتةػلب ةف قلنعف ال قعالت هأى رف:"  ٕٖٚتنص الاقرة اجعلى ةف الةلدة ( 

اإويلح رةعر رع ن ا  رةعر ارية  ضد الناس رع الةلؿ ة لقب هأيهل اللقتؿ رع ال اف الةلاد رع الةيدد رع 
 ".عةلف التهديد ة رعال اطأب رع اتةأيؼ اأةر ي لقب الل اف خدي  الليرؼة
   ٕ٘ٔٓرةتعار  ٕٓا اأ   قضللي  ٗٛل ن   ٔٛٛٚٔالط ف رقـ نقض انللجا  (ٖٖٔ 
(

304
؛ د  وعزيػػ  هاػػد ال ػػتلرا الق ػػـ ٖٜ٘د  ةرةػػعد نايػػب ر ػػنجا الق ػػـ الخػػلصا ةراػػر  ػػلاؽا ص ( 

  ٖ٘ٙالخلصا ةرار  لاؽا رليي  ص 
305

  ٜٓٔ لاؽا ص  أيلـ ر تـا الرةلي  الانللي  لرؽ اإلن لف وج  عرتعا ةرار د (  (
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ررة  الريلة الخل   لأةعاطنيفا عغيرأل ةف الرقعؽ عالرريلت ال لة  التػج يةاأهػل الد ػتعر 
علأةضػػرعر  عالقػػلنعفا اريةػػ  ال ت ػػقط الػػدهعى الانلليػػ  عال الةدنيػػ  النليػػل  هنهػػل اللتقػػلدـا

هػػػلداًل لةػػػف عقػػػر هأيػػػع  ًضػػػلريؽ الةاليػػػر  عتةاػػػؿ الدعلػػػ  ت عيإقلةػػػ  الػػػدهعى الانلليػػػ  اػػػللط
االهتػػػداحا علأةاأػػػس القػػػعةج لرقػػػعؽ اإلن ػػػلف إاػػػالغ النيلاػػػ  ال لةػػػ  هػػػف ري انتهػػػلؾ لهػػػذم 
الرقعؽا علع رف يتدخؿ وػج الػدهعى الةدنيػ  ةنضػةًل إلػى الةضػرعر انػلح هأػى طأاػعا عذلػؾ 

( ةػػػف قػػػلنعف االاػػػراحات الانلليػػػ  ٘ٔن ػػػت الةػػػلدة  ع  ."عاػػػع الةاػػػيف اللقػػػلنعفةأػػػع هأػػػى ال
ةةػررًا  ٜٖٓةةػررًا ع ٜٖٓ     الارالـ الةن عص هأيهػل وػج الةػعادالة ري هأى رف:"    

 ".ةف قلنعف ال قعالت ال تنقضج الدهعى الانللي  النليل  هنهل اةضج الةدة  ر(
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًطهب انزاَٙ

 باحٙ فٙ إطاس لإٌَ يكافحت صشائى حمُٛت انًؼهٕياثيؼانضت انزأس اإل

الاػػػرالـ ت ػػػد رهظػػػـ خطػػػًرا ةػػػف  اػػػرالـ تقنيػػػ  الة أعةػػػلتال ريػػػب وػػػج رف  تمهٌدددد وتقسدددٌم:
عات لع نطػلؽ اآلثػلر الضػلرة الةترتاػ  هأيهػل  ةةػل الردعث   ره  لةل تت ـ اع ةفالتقأيدي ا 
 الاػػلنج ضػػريتع ةاليػػرةال يعااػػع  الاػػرالـ  ػػعر أػػذم رغأػػباللخ ػػ ا إذا رنػػع وػػج رنهػػل تت ػػـ 

ةثيػًرا رتػى  تػأخر الةيػرع الة ػري وػإفعوػج العاقػرا  إلػى التخاػج  يأاأةعااه  اجندادا اؿ 
عقػد  ( ٖٙٔ وػج يػأف ةةلورػ  اػرالـ تقنيػ  الة أعةػلت ٕٛٔٓل ن   ٘ٚٔر در القلنعف رقـ 

الجاارائم  "عافو ػػاًل ا نػػ ا الةةػػرس لأاػػرالـ عال قعاػػلتاأػػذا القػػلنعف الاػػلب الثللػػث ةػػف تضػػةف
  "والمحتااو  المعمومااات  غياار المشااروع المتعمقااة باالعتااداء عماا  حرمااة الحياااة الخاصااة

                                                 

(
306
 .و5102أغغطظ عُت  04 فٙ -يكشس )س(  35انؼذد  -انضشٚذة انشعًٛت ( 
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( ةػف أػذا القػلنعفا عت ػلله  ػعًرا ٕ٘اجعلػىا أػج الةػلدة  عيتةعف أذا الا ؿ ةف ةلدتيف: 
ا ( ةػػف ناػػس القػػلنعفا عت ػػللهٕٙ؛ عالثلنيػػ ا أػػج الةػػلدة  داح هأػػى الخ ع ػػي هديػػدة لالهتػػ

نتنػػلعؿ ةػل ايػػتةؿ عقاػؿ رف  اريةػػ  التزييػؼ اإلاػلرج ال ةيػػؽ  اراةيػػ  رخػرىاضػةف  ػعر إ
ايةؿ ةاليرا ررى رنع ةػف الةهػـ إلقػلح  هأيع أذا الا ؿ ةف ررةلـ تت أؽ اةعضعع درا تنل

 هدـ الد تعري   ( ةف ياه ٕ٘الضعح هأى ةل انطعى هأيع نص الةلدة  
 لورػػ  اػػرالـ تقنيػػ  الة أعةػػلت( ةػػف قػػلنعف ةةٕ٘ةػػلدة  ن ػػت ال شددبه  ىدددم الدسددتورٌ :

ي لقػػػب اػػػللراس ةػػػدة ال تقػػػؿ هػػػف  ػػػت  ريػػػهرا عاغراةػػػ  ال تقػػػؿ هػػػف  ":هأػػػى رف الة ػػػري
اعتاد  خة يف رلؼ انيع عال تالعز ةلل  رلؼ انيعا رع اإردى أػلتيف ال قػعاتيفا ةػؿ ةػف 

عماا  أ  ماان المبااادل أو القاايم الساارية فاا  المجتماا  المصاار   أو انتهااك حرمااة الحياااة 
رع رر ػػؿ اةثلوػػ  ال ديػػد ةػػف الر ػػللؿ اإللةترعنيػػ  ليػػخص ة ػػيف دعف ةعاوقتػػعا رع  ةالخاصاا

ا ةن  ايلنلت يخ ي  إلى نظلـ رع ةعقر إلةترعنى لتػرعيه ال ػأر رع الخػدةلت دعف ةعاوقتػع
نشر عن طري  الشابكة المعموماتياة أو ب حاد  وساائل تقنياة المعموماا  معموماا  أو رع 

هاا  تنتهاك خصوصاية أ  شاخص دون رضاا   ساواء كانا  أخبارًا أو صورًا وما فا  حكم
 ."المعموما  المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

اجداة التيػػري ي   ةعنػعهأػى الػػرغـ ةػف رنػع ا ا ايػةؿ هػػلـالرػظ هأػى أػػذا الػنصعيُ 
ريػث  :عغلةضػ  الح ا يغ  رةيةػ رنع  إالا لرةلي  الخ ع ي  وج ال  ر الرقةجاجأـ 

يرػػػدد دعف رف " وػػػج الةاتةػػػر الة ػػػري دئ رع القػػػيـ اج ػػػري الةاػػػل" هاػػػلرةا ػػػتخدـ الةيػػػرع 
ييػػةؿ خطػػًرا هأػػى رريػػ  الغةػعض عاإلاهػػلـ  ا  عال يػػؾ رف أػػذهػػذم الةاػػلدئ عالقػػيـا الةق ػعد

ةرػددة ا جف اجو ػلؿ الةلثةػ  اةعاػب ال اػلرة الةػذةعرة غيػر الت اير وج الاضلح اإللةترعنػج
عاضػر  وػج ايػلف الرػدعد الضػيق   أج غيػرع ا عرة قلط   اةل يرعؿ دعف التال هل اغيرألا 

ال يا ػػؿ الةخػػلطايف اهػػل هأػػى اينػػ  ةػػف رقيقػػ  اجو ػػلؿ عذلػػؾ هأػػى النرػػع الػػذي لنعاأيهػػلا 
  (ٖٚٔ ا عأج ةف أذم الزاعي  تنطعى هأى ياه  هدـ الد تعري التج يت يف هأيهـ تاناهل

                                                 

(
307

ٔانااز٘  -5110َٕٚٛااّ عااُت  5( صااات بحكااى انًحكًاات انذعااخٕسٚت انؼهٛااا، انظااادس بضهغااخٓا انًُؼمااذة فااٙ 

ةف القعاهد الةادلي  التػج يتطأاهػل الد ػتعر أٌ "  -يٍ لإٌَ انؼمٕباث (42لضج فّٛ بؼذو دعخٕسٚت انًادة )
وػػج القػػعانيف الازاليػػ ا رف تةػػعف دراػػ  اليقػػيف التػػج تنػػتظـ ررةلةهػػل وػػج رهأػػى ة ػػتعيلتهلا عرظهػػر وػػج أػػذم 
القعانيف ةنهل وج ري  تيري لت رخرىا ذلؾ رف القعانيف الازالي  تارض هأى الرري  اليخ ي  رخطر القيعد 
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 لرنػػ ا ةثػػؿا ػػض التيػػري لت الةق ةػػل عرد وػػجعقػػد ُيقػػلؿ اػػأف ال اػػلرة الةػػذةعرة تقلاػػؿ 

 "تعزيػػر ال ػػعرة الرةيةػػ  ػػللؼ الػػذةرا وػػج يػػأف اريةػػ  " ااج ػػترالي ويةتعريػػل  عاليػػ  تيػػرير
Distribution of intimate image ياػب رف يةػعف التعزيػر "ةخللًاػل لة ػليير ا ةػف رنػع

 contrary to community standards of acceptable الةاتةػر لأ ػأعؾ الةقاػعؿ"

conduct  ٖٔٛ)وػػػػج الةاتةػػػػر  الةاػػػػلدئ رع القػػػػيـ اج ػػػػري "غ  ةقلراػػػػ  ل اػػػػلرة ا عأػػػػج  ػػػػي
 اج ػترالي  اػلحت لت ػؼ  ػأعًةل إاراةًيػل ةرػددا وػج نػص التاػريـال اػلرة الة ري"؛ إال رف 

طػػرؼ ثللػػث ةػػف الغيػػر"  عهأػػى ريػػ  ت ةػػد تعزيػػر  ػػعرة رةيةػػ  ليػػخص آخػػر هأػػى  عأػػع"
التػج  common lawال ػلـ رػلؿا وػإف أػذم ال ػيغ  تنل ػب طاي ػ  تيػري لت دعؿ القػلنعف 

ٖا رتػى رف الػنص اج ػترالج قػد رعردا لترديػد ت تةد هأى ال عااؽ القضللي   ًٕ الاريةػ   فَْحا
 ػػػعرة ليػػخص آخػػػر  ب( هأػػى ةعقػػػر ةعقػػػر  ينيػػػر يػػخص  ر(ا الةثػػػلؿ اآلتػػج:" الةػػذةعرة

عأػػع  (ب ال ػػعرة  عتةثػػؿا ةػػف  ب(التعا ػػؿ االاتةػػلهج دعف ةعاوقػػ   ػػرير  رع ضػػةني  
ا ايػػةؿ ة ػػتقؿ" هأػػى عذلػػؾ اخػػالؼ الػػنص الة ػػريا الػػذي ي لقػػب .ل"ان ػػيً  للطً نيػػ يةػػلرس

وػج الةاتةػر الة ػري" غيػر  الةالدئ رع القيـ اج ري " ري ةف ري  أعؾ يةثؿ اهتداح هأى

                                                                                                                         

رف تةػػعف اجو ػػلؿ التػػج تلثةهػػل أػػذم القػػعانيف ةرػػددة  -ضػػةلًنل لهػػذم الرريػػ  -راأغهػػل رثػػرًاا عيت ػػيف اللتػػللج ع 
ا ػػعرة قلط ػػػ  اةػػػل يرػػػعؿ دعف التال ػػػهل اغيرأػػػلا عرف تةػػػعف تأػػػؾ القػػػعانيف اأيػػػ  عاضػػػر  وػػػج ايػػػلف الرػػػدعد 

 ػػؿ الةخػػلطايف اهػػل هأػػى اينػػ  وػػج ا ػػض اعاناهػػل ال يا اناهلةهػػلالضػػيق  لنعاأيهػػلا ذلػػؾ رف التاهيػػؿ اهػػل رع 
وػإف غةػعض ةضػةعف الػنص ال قػلاج ةػلدام رف ُيَرػلؿ  ةػذلؾةف رقيق  اجو ػلؿ التػج يت ػيف هأػيهـ تاناهػل  

ايف ةرةة  الةعضػعع عاػيف إهةػلؿ قعاهػد ةنضػاط  ُت ػّيف لةػؿ اريةػ  ررةلنهػل عتقػرر هقعاتهػل اةػل ال خاػلح 
ل ال ياعز تالعزما ذلؾ رف الغلي  التػج يتعخلأػل الد ػتعر عأج قعاهد ال ترخص ويهل عتةثؿ إطلرًا ل ةأه ويع 

أج رف يعور لةؿ ةعاطف الارص الةلةأ  لةاليرة رريلتع وج إطلر ةف الضعااط التج قيدأل اهػلا عالـز ذلػؾ 
 ٗٔٔرف تةػعف القيػعد هأػى الرريػػ  التػج تارضػهل القػػعانيف الازاليػ ا ةرػددة ا ػػعرة يقينيػ    "  القضػي  رقػػـ 

 ـ ٕٔٓٓيعنيع  ٗٔوج  ٕٗال دد  –ي  "د تعري "ا الاريدة الر ةي  قضلل ٕٔل ن  
(

318
) Sec. 41DA(1)(b) and s40 Summary Offences Act 1966 (Vic). 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/soa1966189/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/soa1966189/
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الثػػأر اإلاػػلرج وػػج قػػلنعف ةةلورػػ  اػػرالـ  ررةػػلـ ةةلورػػ  عويةػػل يأػػج نتنػػلعؿ  (ٜٖٔ الةرػػددة
 تقني  الة أعةلت 

 ة  نير ال عرة الخل   هار اإلنترنت؛اري الفر  األول: -

 ارية  التزييؼ اإلالرج ال ةيؽ  الفر  الثانً: -
 

 
 انفشع األٔل

 ػبش اإلَخشَجة انخاطت صشًٚت َشش انظٕس

( ةف قلنعف ةةلور  ارالـ تقني  الة أعةػلت الة ػري هأػى رف:" ٕ٘ةلدة  ن ت ال
ة ػػيف رلػػؼ انيػػع عال ا عاغراةػػ  ال تقػػؿ هػػف خةػػدة ال تقػػؿ هػػف  ػػت  ريػػهري لقػػب اػػللراس 

نيػػر هػػف طريػػؽ اليػػاة      تاػػلعز ةللػػ  رلػػؼ انيػػعا رع اإرػػدى أػػلتيف ال قػػعاتيفا ةػػؿ ةػػف
الة أعةلتيػػػػ  رع اإرػػػػدى ع ػػػػللؿ تقنيػػػػ  الة أعةػػػػلت ة أعةػػػػلت رع رخاػػػػلًرا رع  ػػػػعًرا عةػػػػل وػػػػى 
رةةهػػػػلا تنتهػػػػؾ خ ع ػػػػي  رى يػػػػخص دعف رضػػػػلما  ػػػػعاح ةلنػػػػت الة أعةػػػػلت الةنيػػػػعرة 

 ." رير  رع غير  رير 
 : ةلدي عة نعي أذم الارية  هأى رةنيف تقـع أرلان الجرٌم :

ا عرف الخ ع ػي نيػر  ػعر تنتهػؾ يتةعف ةػف  ػأعؾ إاراةػج يتةثػؿ وػج  :ماديالرلن ال
  (ٕٖٓ هف طريؽ الياة  الة أعةلتي  رع اإردى ع للؿ تقنيػ  الة أعةػلتيرتةب أذا ال أعؾ 

 ال ػلـ الػعارد وػج قػلنعف ال قعاػلت النةػعذج نهاػع وػج ت ػةيـ ا هأى خالؼلةيرعاعلـ يردد 
ا ة يلر انتهلؾ الخ ع ي ا عةػل إذا ةلنػت ال ػعر ةأتقطػ  وػج ةةػلف ةةرًرا( ٜٖٓ الةلدة 

                                                 

(
309

رع عةف ةظلأر االضطراب التيري ج العاض  وج  يلغ  أذم الةلدة ريًضل: رف الةيرع رعرد هالرة "(  
" ايف ثنليل النصا ةأرػد الاػدالؿ رع ال ػعر اإلاراةيػ  الةت ػددة الػعاردة اػللنصا انتهؾ ررة  الريلة الخل  

رع نيػػر الراتػػعا ثػػـ هػػلد ةػػرة رخػػرى عرعرد هاػػلرة "هأػػى نرػػع ةػػل ي ػػتالد ةػػف رػػرؼ  رع( الػػذي يا ػػؿ اػػيف ه
"ا هأػى الػرغـ ةػف ة أعةلت رع رخالًرا رع  عًرا عةػل وػى رةةهػلا تنتهػؾ خ ع ػي  رى يػخص دعف رضػلم

 . رف ال الرة الثلني  تدخؿ وج هةـع ال الرة اجعلى

(
351
 ػػتخدـ لتخػػزيفا تقنيػػ  الة أعةػػلت: رى ع ػػيأ  رع ةاةعهػػ  ع ػػللؿ ةترااطػػ  رع غيػػر ةترااطػػ  تُ يق ػػد ا( 

عا ترالعا عترتيبا عتنظيـا عة للا ا عتطعيرا عتالدؿ الة أعةلت رع الايلنلتا عييةؿ ذلػؾ ةػؿ ةػل يػرتاط 
 . الةلدة اجعلى ةف القلنعف( اللع يأ  رع الع للؿ الة تخدة   أةًيل رع ال أةًيل
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رنهػل تيػةؿ ال ػعر الةأتقطػ  وػج رف ترةؿ هةعةي  لاظ " عر" هأػى  عررى خلص رع هلـ 
نػع ةتى ةلنت تنتهػؾ الرػؽ وػج الخ ع ػي ا جاجةلةف الخل   رع ال لة  هأى رد  عاحا 

النيػػػر دعف  عييػػػترط الػػػنص رف يةػػػعفالخ ع ػػػي  عالةةػػػلف الخػػػلص  ال يعاػػػد تػػػالـز اػػػيف 
ةةػػرًرا  ٜٖٓالتػػج  ػػااتهل  ػػيلغ  الةػػلدة  ُةْ ِضػػأ يتاػػلعز الرضػػلح الةانػػج هأيػػع  عأػػع أنػػل 

يةػػػعف النيػػػر  ال ػػػػأعؾ  ا عالتػػػػج و ػػػأنلأل ةػػػف قاػػػؿا إذ الةهػػػػـ رفةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت ر( 
يتر ػػؿ الالهػػؿ هأػػى  اليػػخص الة نػػج  عاػػذلؾ ي ػػتعي رف تػػـ دعف رضػػلحاإلاراةػػج( قػػد 

ا وػػإف الػػنص ينطاػػؽ هأػػى ووفًقااا لهااذا التحمياالال ػػعر اطريػػؽ ةيػػرعع رع غيػػر ةيػػرعع  
عيقػـع نةعذج الثأر اإلالرجا الذي ير ؿ ويػع الاػلنج هأػى ال ػعر ارضػلح الةانػج هأيػعا 

 انيرأل دعف رضلم 
ا ا ن ػػريع: عاور الق ػػد الانػػللج ال ػػلـأػػذم الاريةػػ  هةديػػ ا عتترقػػؽ اتػػ الددرلن المعنددوي:

عةػػػلف ةػػػف اجرػػػرى رف يػػػنص الاريةػػػ    قيػػػلـعال هاػػػرة ااعاهػػػث الاػػػلنج وػػػج ال أػػػـ عاإلرادة  
هأػى ا وػج  ػدر ةػلدة التاػريـ اإيراد ةل يػدؿ هأيػعارع  ةد  رارً ا الةيرع هأى هن ر ال

 ؿ ةةل  نايف ا د قأي اا هأى  ايؿ الةثلؿنرع ةل عرد اللقلنعف اإلةلراتج
هأػى نيػر ال ػعر الرةيةػ  هاػر اإلنترنػت رع ال ػتخداـ الع ػللؿ  ي لقػب العقوب  المقررة:
اػػللراس ةػػدة ال تقػػؿ هػػف  ػػت  ريػػهرا عاغراةػػ  ال تقػػؿ هػػف خة ػػيف رلػػؼ  التقنيػػ  الةختأاػػ 

عيالرػظ رف أػذم ال قعاػ  ريػد   انيع عال تالعز ةلل  رلؼ انيعا رع اإردى أػلتيف ال قػعاتيف
غيػػر رنهػػل تظػػؿ  ةةػػرًرا ر( ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت  ٜٖٓالةقػػررة وػػج الةػػلدة  ن ػػاًيل ةػػف ال قعاػػ 

( ةػػػف ٕ٘هقعاػػػ  غيػػػر رادهػػػ  وػػػج ةعااهػػػ  نيػػػر ةػػػعاد الثػػػأر اإلاػػػلرجا إذ لػػػـ تةيػػػز الةػػػلدة  
  ةةل رنع لػـ ييػدد ال قػلب وػج ةرتعى ال عر التج تنتهؾ الخ ع ي القلنعف الةذةعر ايف 

يػػخص آخػػر لػػع  ػػأط   ػػلاؽ لأةانػػج هأيػػع رع رػػلؿ ةػػعف الاػػلنج أػػع الػػزعج الرػػللج رع ال
اةػل ال ياػلعز ن ػؼ الرػد اجق ػى  أػذم الانرػ  ي لقب ةؿ ةػف يػرع وػى ارتةػلب ع   هأيع

اة ػػػػػػػلدرة اجدعات عاآلالت  عيقضػػػػػػػى .(ٕٖٔ (ٓٗةػػػػػػػلدة رقػػػػػػػـ   لأ قعاػػػػػػػ  الةقػػػػػػػررة لأاريةػػػػػػػ 
                                                 

(
350
ف الارالـ الةن ػعص إذا عق ت رى ارية  ة( ةف القلنعف  للؼ الذةر هأى رف:" ٖٗن ت الةلدة   (

هأيهل وى أذا القلنعف اغرض اإلخالؿ اللنظلـ ال لـ رع ت ريض  الة  الةاتةر عرةنع لأخطرا رع اإلضرار 
اػػػلجةف القػػػعةى لأػػػاالد رع اةرةزأػػػل االقت ػػػلدى رع ةنػػػر رع هرقأػػػ  ةةلر ػػػ  ال ػػػأطلت ال لةػػػ  جهةللهػػػلا رع 

رار اللعردة العطني  عال الـ اإلاتةلهى تةعف ال قعا  ت طيؿ ررةلـ الد تعر رع القعانيف رع الأعال  رع اإلض
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وػػػى  لا رع غيرأػػػل ةةػػػل يةػػػعف قػػػد ا ػػػتخدـعالة ػػػدات عاجاهػػػزة ةةػػػل ال ياػػػعز ريلزتهػػػل قلنعًنػػػ
   .(ٖٛ ةلدة رقـ  ارتةلب الارية ا رع  هؿ رع  لأـ وى ارتةلاهل

 يغ  رةثر انضالًطل ععضعًرل وػج ع ػؼ الةيرع اإلةلراتج ا تخدـ  النمولف اإلماراتً:
ةػف الةر ػـع اقػلنعف اترػلدي  (ٕٔ تػنص الةػلدة  ريػث:ةف نظيرم الة ػري اجو لؿ الةلثة 

 قني  الة أعةلت اإلةلراتج هأى رف:وج يأف ةةلور  ارالـ ت ٕٕٔٓ( ل ن  ٘رقـ  
مسدٌن ألدم درادم ٌعاقب بالحبس مدة   تقل ىن ست  أشهر والغرام  التً   تقل ىن مائد  وخ »

و  تجاوز خمسمائ  ألم درام أو بإحدد اداتٌن العقدوبتٌن لدل مدن اسدتخدم شدبل  معلوماتٌد   أو 
ا ىتددداء ىلددى خصوصددٌ   ًنظددام معلومدداتً  للترونددً  أو  حدددد وسددائل تقنٌدد  المعلومددات  فدد
ا بإحدد الطرق التالٌ :  شخص فً غٌر األحوال المصره بها قانونأ

اسدددتراق السدددمع  أو اىتدددرا   أو تسدددجٌل أو نقدددل أو بدددث أو  فشددداء محادثدددات أو  (ٔ)
 اتصا ت أو مواد صوتٌ  أو مرئٌ .

التقدداط صدددور الغٌدددر أو  ىدددداد صدددور  للترونٌددد  أو نقلهدددا أو لشدددفها أو نسدددخها أو  (ٕ)
 اظ بها.ا حتف

نشددر أخبددار أو صددور  للترونٌدد  أو صددور فوتوغرافٌدد  أو مشددااد أو تعلٌقددات أو  (3)

 .  «بٌانات أو معلومات ولو لانت صحٌح  وحقٌقٌ 
االهتػػداح هأػػى الخ ع ػػي  هػػف طريػػؽ التقػػلط  عيالرػػظ رف الةيػػرع اإلةػػلراتج يةيػػز اػػيف

اػلت تاػريـ الثػأر ا اةل يتعاوؽ ةر ةتطأال عر عايف االهتداح هأيهل هف طريؽ نير ال عر
ف ةػػلف لػػـ يراهػػ خ ع ػػي  أػػذم الظػػلأرة ةػػف ريػػث لأ قػػلبا يػػأنع وػػج ذلػػؾ ج اإلاػػلرجا عا 

لػـ يػنص هأػى يػرط هػدـ  اإلةػلراتجلالنتاػلم رف الةيػرع الالوت لةف ع   يأف نظيرم الة ري
" االعتااداء عماا  خصوصااية شااخصا اػػلرة " رضػػلح الةانػػج هأيػػع ل قػػلب الاػػلنجا اةتاػػلًح 

 ( ٕٕٖهدـ رضلح أذا اليخص جنهل تايد قطً ل 
 

                                                                                                                         

"  عأذا ي نى رف الظرؼ الةيدد الةذةعر وج أذم الةلدة يقأب الارية  ةف انر  إلى انلي   ال اف الةيدد
عأع ظرؼ غير ةت عر ةثيًرا وج رلل  نير ال عر الرةية ا عالذي يقر غللًال وج إطلر ال القلت الرةية  

االنتقػػلـا رع ةػػف قايػػؿ الغيػػر اػػداور الةت ػػ  رع ترقيػػؽ الػػرا   الأهػػـ إال إذا ةػػلف النيػػر  رع اليخ ػػي  اػػداور
اإلالرج ينطعي هأى رض هأى الةراأي  ا اب الديف رع الأعف رع غير ذلؾ ةػف ريػةلؿ التةييػزا جف ذلػؾ 

  اإلضرار اللعردة العطني  عال الـ اإلاتةلهىةف يأنع 
 

(
355
يػػ  الانلليػػ  لأرػػؽ وػػج خ ع ػػي  الةةللةػػلت الهلتايػػ ا ةاأػػ  ةأيػػ  د  ةرةػػد نػػعر الػػديف  ػػيدا الرةل (

 عةل ا دأل  ٜٔ٘ا ص ٕ٘ٔٓ –ال ن  الثللث   -(ٓٔالرقعؽ الةعيتي  ال للةي ا ال دد 
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 انفشع انزاَٙ

 انؼًٛك اإلباحٙ صشًٚت انخضٚٛف

ةةػػل  اأػػع – hypertrucageعاللارن ػػي   – deepfake التزييػػؼ ال ةيػػؽ :نددص التجددرٌم
ال ػػػػعر القللةػػػػ  هأػػػػى  synthèseرع تخأيػػػؽ  تقنيػػػػ  ترةيػػػػبهاػػػلرة هػػػػف"  ذةػػػرت ةػػػػف قاػػػػؿا

 ػػػة ي  ا ػػػري   manipulation  " هةأيػػػ  ة للاػػػأػػػع "ا رعالػػػذةلح اال ػػػطنلهجا ػػػتخداـ 
عيػتـ ا ػتخداـ أػذم  ."ت تخدـ خعارزةيلت الت أـ ال ةيؽ إلنيلح تأثيرات خل   عاق ي  لأغليػ 

علػػـ تةػػف أػػذم  .رع دعف ةػػعاوقتهـ إلنيػػلح  ػػعر إالريػػ  جيػػخلص دعف هأةهػػـهػػلدًة التقنيػػ  
 اػدخعؿع   (ٖٕٖ ة ػتقؿ وػج القػلنعف الة ػري ايػةؿتخضر لأ قػلب  -وج ال لاؽ – الظلأرة

وػج  اػراةه الة أعةلتيػ ا ػتخداـ  ريػز التنايػذا ر ػا  قلنعف ارالـ تقني  الة أعةلت الة ػري
 اغػػػرض اإل ػػػلحة ل ػػػة   الايلنػػػلت عالة طيػػػلت اليخ ػػػي ا اةػػػل وػػػج ذلػػػؾ ال ػػػعرا ة للاػػػ 
اريةػػػ  قللةػػػ  اػػػذاتهل  ريػػػث  االتزييػػػؼ اإلاػػػلرج ال ةيػػػؽ اجيػػػخلصا اةػػػل وػػػج ذلػػػؾ عيػػػرؼ

 :هأى رفالقلنعف ( ةف أذا ٕٙتنص الةلدة  
وبغرامد    تقدل   ٌعاقب بدالحبس مددة   تقدل ىدن سدنتٌن و  تجداوز خمدس سدنوات »

لدل مدن   أو بإحدد ااتٌن العقدوبتٌن    تجاوز ثلثمائ  ألم جنٌهوىن مائ  ألم جنٌه 
تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنٌ  معلوماتٌ  فى معالج  معطٌات شخصٌ  للغٌدر 

منددامل لدددآلداب العامدد   أو إلظهارادددا بطرٌقدد  مدددن شدد نها المسددداس لربطهددا بمحتدددود 

 .»باىتباره أو شرفه
لةه ل ػػػػت ةلؿ ارنػػػػ: ةػػػػلديا يترقػػػػؽ اتقػػػػـع أػػػػذم الاريةػػػػ  هأػػػػى رةنػػػػيف أرلددددان الجرٌمدددد :

رى ايلنػػػلت عتيػػػةؿ ة أعةػػػلتج رع تقنيػػػ  ة أعةلتيػػػ  وػػػج ة للاػػػ  ة طيػػػلت يخ ػػػي  لأغيػػػرا 
ما ايػةؿ ةاليػر رع غيػػر ةاليػر هػف طريػػؽ ةت أقػ  ايػخص طاي ػػى ةرػدد رع يةةػف ترديػػد

رة اال ػػػـ عال نػػػعاف عرقػػػـ التأياػػػعفا عال ػػػع  اةػػػل وػػػج ذلػػػؾا الػػػراط اينهػػػل عاػػػيف ايلنػػػلت رخػػػرى
أػذم الة طيػلت عاػيف ةرتػعى اػيف ةف راؿ إرداث نتيا  تتةثػؿ وػج الػراط ا    الكعال عت

الةانػػج  يػػرؼ رع اطريقػػ  ةػػف يػػأنهل الة ػػلس الهتاػػلرةنػػلٍؼ لػػ داب ال لةػػ ا رع إلظهلرأػػل 
الة أعةػػلت اليخ ػػي   راػطةػػف  ادايػ عت ػػتعهب أػذم الاريةػػ  ال ديػد ةػػف ال ػػأعةيلت   هأيػع

                                                 

(
353
  ٕٔٔد  أيلـ ر تـا الرةلي  الانللي  لرؽ اإلن لف وج  عرتعا ةرار  لاؽا ص ( 
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اجيػػةلؿ اجةثػػر تطػػعًرا ال ػػتخداـ تقنيػػلت التزييػػؼ اإلاػػلرج وػػج لأضػػري  اةعقػػر إاػػلرج إلػػى 
يتخػػذ  ػػعرة عرةػػل الػػرةف الة نػػعيا و  ػػنر  ػػعر عةقػػلطر ويػػديع إالريػػ  لأضػػري  عنيػػرأل 

  عالق ػػد الةطأػػعب أػػع اال ػػت ةلؿ ا ريػػث رعرد الػػنص  ػػرارً  لاػػظ "ت ةػػد"الق ػػد الانػػللج
  الق د ال لـ
ةقلرنػػ   وػػرض الةيػػرع الة ػػري هقعاػػ  ةيػػددة هأػػى التزييػػؼ اإلاػػلرجا :المقددررةالعقوبدد  

اػػللراس  اإلاػػلرج رع الػػراط اػػللةرتعى هأػػى التزييػػؼ ي لقػػب ا ريػػثال ػػلاق اريةػػ   قعاػػ  الا
ال ع عاغراةػػ  ال تقػػؿ هػػف ةللػػ  رلػػؼ انيػػع  العز خةػػس  ػػنعاتةػػدة ال تقػػؿ هػػف  ػػنتيف عال تاػػ

ةػل  ػأؼ   عت ري هأى أذم الاريةػ  رع اإردى ألتيف ال قعاتيف اتالعز ثالثةلل  رلؼ انيع
 عظرعؼ ةيددة  تا ي  اإليلرة إليع وج الارية  ال لاق  ةف هقعالت 

رة الثلنيػ  ةػف الةػلدة هأى أذم الارية  وج الاقػالةيرع اإلةلراتج  نّص  النمولف اإلماراتً:
 »:ا  ػػػللؼ الػػػذةرا عالتػػػج تقضػػػج اػػػأفةةلورػػػ  اػػػرالـ تقنيػػػ  الة أعةػػػلتقػػػلنعف ةػػػف ( ٕٔ 

ي لقػػػػب اػػػػللراس    ةػػػػؿ ةػػػػف ا ػػػػتخدـ نظػػػػلـ ة أعةػػػػلت إلةترعنػػػػج رع إرػػػػدى ع ػػػػللؿ تقنيػػػػ  
 [اق ػػػػد]ري ت ػػػػديؿ رع ة للاػػػػ  هأػػػػى ت ػػػػايؿ رع  ػػػػعرة رع ةيػػػػهدا  حالة أعةػػػػلتا إلاػػػػرا

عياػدع  « لػى يػخص آخػرا رع االهتػداح هأػى خ ع ػيتع رع انتهلةهػلالتيهير رع اإل لحة إ
يتطأػػب الق ػػد الخػػلص الةتةثػػؿ وػػج  ا هأػػى خػػالؼ نظيػػرم الة ػػريالراتجرف النةػػعذج اإلةػػ

  االهتداح هأى خ ع ي  الةانج هأيعالتيهير رع اإل لحة رع  ني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًبحذ انزانذ
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 ألخشٖصشًٚت انزأس اإلباحٙ فٙ انخششٚؼاث انالحُٛٛت ا

ردى انتيػػلر ظػػلأرة الثػػأر اإلاػػلرج هأػػى نطػػلؽ عا ػػر إلػػى إدراؾ الةيػػرع  تمهٌددد وتقسددٌم:
الػػعطنج وػػج ة ظػػـ دعؿ ال ػػللـ لخطػػعرة أػػذم الظػػلأرةا عضػػرعرة ا ػػترداث ن ػػعص انلليػػ  
لةعااهتهػل  غيػػر رف الخيػػلرات التيػري ي  العطنيػػ  ةلنػػت ةتالينػػ  لأغليػ ا علػػذلؾ رريػػت تع ػػير 

رن  لترأيؿ رارز عررػدث النةػلذج التيػري ي  الالتينيػ  اجخػرىا عذلػؾ ةػف نطلؽ الدرا   الةقل
 خالؿ الةطللب الثالث  اآلتي :

 النةعذج اإل النج لارية  الثأر اإلالرج  المطلب األول : -
 لارية  الثأر اإلالرج اإليطللج النةعذج  المطلب الثانً: -
 لارية  الثأر اإلالرج  الاأايةجالنةعذج  المطلب الثالث: -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًطهب األٔل

 انًُٕرس اإلعباَٙ نضشًٚت انزأس اإلباحٙ
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 اإل النج نظيرم الارن ػج وػج الت ػدي لظػلأرة الثػأر اإلاػلرجا الةيرع الانللج َ َاؽَ : تمهٌد
الةػلرخ  ٕ٘ٔٓ/ٔال قعاػلتا اةعاػب القػلنعف رقػـ  قلنعف هأى الت ديالت ا ضريث ردخؿ 

النيػػػر غيػػػر الرضػػػللج لأ ػػػعر » داث اريةػػػ  (ا عةػػػف اينهػػػل ا ػػػترٕٖٗ ٕ٘ٔٓةػػػلرس  ٖٓ
الثػػأر » ا عالة رعوػػ  ااريةػػ  «عالت ػػايالت التػػج تػػـ الر ػػعؿ هأيهػػل اةعاوقػػ  الةانػػج هأيػػع

ةػف قػػلنعف ال قعاػلتا الػعاردة وػػج  ٜٚٔ( إلػػى الةػلدة ٚعذلػؾ اإضػػلو  الانػد رقػـ  «  اإلاػلرج
 Del descubrimiento y revelación de »الا ػؿ الخػلص ااػرالـ إويػلح اج ػرار 

secretos »  ا ضةف الةتلب ال لير الةةرس لأارالـ الةرتةا  ضػد الرػؽ وػج الخ ع ػي
 ةف قلنعف ال قعالت هأى رف: ٚ/ٜٚٔعالرؽ وج ال عرة اليخ ي   عتنص الةلدة 

ٌعاقب بالحبس لمدة   تقل ىن ثلث  أشهر و  تزٌد ىلى سن  واحدة أو بالغرامد   لدل  »
ا أو تسددجٌلت  الشددخص  لن ل للغٌددر  مددن دوننقدد أوأَْفَشددى  أو مددن نشددر المعنددً  صددورأ

دل سمعٌ  بصرٌ  تتعلق بهلا الشخص  والتدً  ملدان  فدً ادلا األخٌدر ىلٌهدا بموافقد تحصَّ
ا آخددر ملددان أي فددً اإلقامدد  أو  لا أدد اإلفشدداء  لددى تقددوٌ   الغٌددر أَْنَظدداِر  ىددن بعٌدددأ

 «.  الخصوصٌ  الشخصٌ  لهلا الشخص بشلل جسٌم
إهالةيػ   َضػام  Olvido Hormigosرثػلرت وضػري  ال يل ػي  اإل ػالني   :رٌمىلد  التجد

ػاااً أسعااهخّ فٛااذٕٚ إباااحٙ نٓااا، كاَااج لااذ  انتيػػربَْؼااَذيا ا ٕٕٔٓعيػػ اي  ةايػػرةا وػػج  ػػن   ْٕ طَ

ا عالػذي اتهةتػع انيػر الايػديع عانتهػلؾ رقهػل Carlos Sánchezةرة القدـ  تػب ،نظذٚمٓا
هأػػى نيػػرم رع إر ػػللع إلػػى يػػخص آخػػر خػػلرج هالقتهةػػل وػػج الخ ع ػػي ا جنهػػل لػػـ تعاوػػؽ 

الرةية   عت د أذم القضي  ةثلاًل عاضػًرل هأػى الثػأر اإلاػلرج  غيػر رف الةرةةػ  االاتداليػ  
[ اإل ػالني ( ر ػدرت قرارأػل وػج ُطَأْيِطَأػ ] Toledo العاق ػ  وػج ةقلط ػ   Orgazوج اأدي  

لعاق ػػػػ  ال يةةػػػػف ت ػػػػنياهلا آنػػػػذاؾا اتارلػػػػ  الةػػػػتهـا ا ػػػػتنلًدا إلػػػػى رف ا ٖٕٔٓةػػػػلرس  ٘ٔ
ةاريةػػ  انلليػػ  ضػػد الخ ع ػػي ا عرف ةػػل اقتروػػع الةػػتهـ ال يزيػػد هػػف ةعنػػع ةاػػرد ت ػػرؼ 
ينػػػػػلوج النزاأػػػػػ  اجخالقيػػػػػ ا جف الايػػػػػديع الػػػػػذي رهػػػػػلد تعايهػػػػػع إلػػػػػى الغيػػػػػرا هاػػػػػر تطايػػػػػؽ 

WhatsApp  ا ةػػػلف قػػػد ر ػػػؿ هأيػػػع ايػػػةؿ ةاليػػػر عقػػػلنعنج ةػػػف اليػػػلةي  نا ػػػهلا عالتػػػج
ثػػػـ  عأػػػج تةػػػلرس ال ػػػلدة ال ػػػري ات ألتاهػػػل الةرةػػػعؿ وػػػج ت ػػػعير نا ػػػهل هلريػػػ ا ا ػػػتخدة

                                                 

)
324
( Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.   
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إلػى الةػتهـا اجةػر الػذي ي ػتا د النيػر الالرػؽ ةػف نطػلؽ الة ػلعلي   َطْعهػلً رر أت الايػديع 
 ( ٕٖ٘الانللي  ترت ع ؼ انتهلؾ الخ ع ي  

عاضػػ  وػػج  يل ػػ  رةليػػ   ُهػػَعارعقػػد ةيػػؼ الرةػػـ ال ػػلدر وػػج أػػذم القضػػي  هػػف  
الػا ض" ةيػؼ يةةػف لأقػلنعف  َت ػلَحؿَ  ع ي  وج التيػرير اإل ػالنج  عوػج أػذا ال ػددا الخ

عقلل ػػع الةتةػػررة ايػػةؿ الرةليػػ  وػػج ةعااهػػ  الانػػللج رف يرػػـر ضػػرليل الثػػأر اإلاػػلرج ةػػف 
علػـ يةػف ةػف الةاهػـع  .(ٕٖٙ    sextingةتزايد لةارد الةعاوق  اجعلي  هأى الترا ؿ الان ج

الػػذي لػػـ ي ػػتطر رف يةيػػز اعضػػعح اػػيف لرظتػػيف ةختأاتػػيف   ػػالنجاإل ةعقػػؼ الةيػػرع آَنػػذاؾ
ر ػػللع إلػػى الة ػػتأـ؛ ع  ا تت أػػؽ ُرْخػػرىةػػف الةعاوقػػ : عارػػدة تت أػػؽ ات ػػايؿ الةقطػػر الان ػػج عا 

انير أذا الةرتعى وج عقت الرػؽ ةػف قاػؿ الة ػتأـ اجعؿ  عهأػى أػذا الةنػعاؿا يلةػد الاقػع 
موافقااة عمااا  التساااجيل بغااار  االساااتخدام إقاماااة تميياااز باااين ال »اإل ػػالنج هأػػػى رأةيػػ  

الخاااص لشخصااين والموافقااة عماا  التسااجيل ماان أجاال بثااه  حياان يكااون ماان الواضاا  أن 
(  علػػذلؾا ُع ػػات ال يل ػػ  ٕٖٚ" بالموافقااة ال َيحَظاا هناااك جانًبااا هاًمااا ماان الخصوصااية 

هأػى  د ػله(  ةػؿ أػذا ٕٖٛالانللي  لأةيرع اإل النجا آنذاؾا اأنهل "رخعة" ع"ةتريزة ان ًيل" 
إدراج النةػػػػػعذج القػػػػػلنعنج لاريةػػػػػ  الثػػػػػأر اإلاػػػػػلرج وػػػػػج قػػػػػلنعف ال قعاػػػػػلت اإل ػػػػػالنج  ػػػػػن  

    (ٜٕٖ ـٕ٘ٔٓ

                                                 

)
325
( cf. Blázquez (R.-B.), «A propósito del “caso Olvido Hormigos”: el sexting, 

la violencia sobre la mujer y el proceso 2.0 a debate», Iudicium, Nº. 3, 2017, pp. 

113-120. 

(
326

) Heras Vives (L.)., «La protección penal de la intimidad: una revisión crítica 

a propósito del nuevo artículo 197.7 del Código Penal Español», Depósito digital 

de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2017, p. 562. 

(
327

) Juanatey Dorado, (C.) & Doval PaíS (A.), «Límites de la protección penal 

de la intimidad frente a la grabación de conversaciones o imágenes», in: boix 

reig(J.) (Dir.), La protección jurídica de la intimidad, Iustel, Madrid, 2010, p. 

163. 

(
328

) Heras Vives (L.), La protección penal de la intimidad…op. cit., p. 562. 

)
329
( González Collantes (T.), «Los delitos contra la intimidad tras la reforma de 

2015: luces y sombras», Revista de Derecho penal y Criminología, 3.ª Época. 

N.º 13, 2015, pp. 67 et s. 
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لػـ يةػف التيػرير الانػللج اإل ػالنجا : ا ىتراالات الفقهٌد  ىلدى تجدرٌم الثد ر اإلبداحً
ا يتضةف ن عً ل ت أ  لةعااهػ  ظػلأرة الثػأر اإلاػلرجا علػذلؾ ظػؿ أػذا ٕ٘ٔٓقاؿ  ن  

(  ٖٖٓقلب انللجا علـ يةف رةلـ الضري   عى الأاػعح إلػى الطريػؽ الةػدنج ال أعؾ ادعف ه
 ػػللا  الػػذةرا رأةيػػ  الرلاػػ  إلػػى تاػػريـ الثػػأر ا Olvido Hormigosعتاػػيف ةػػف قضػػي  

اإلالرج انص ة تقؿا لت زيػز رةليػ  الرػؽ وػج الخ ع ػي ا عأػج ة ػأر  قلنعنيػ  تتةتػر 
اجةثر ا ػتخداًةل ةػف قاػؿ اةهػعر الاقػع  اللرةلي  الد تعري   عراةل تةعف أذم إردى الراه

  (ٖٖٔ ةف قلنعف ال قعالت اإل النج ٚ/ٜٚٔالةليد ال ترداث الةلدة 
عوػػػج الةقلاػػػؿا اهتػػػرض وريػػػؽ ةػػػف الاقهػػػلح هأػػػى ا ػػػتخداـ آليػػػ  الرةليػػػ  الانلليػػػ    

لقػػػػلنعف لةعااهػػػػ  ظػػػػلأرة الثػػػػأر اإلاػػػػلرجا عذلػػػػؾ انطالًقػػػػل ةػػػػف ارتػػػػراـ الةاػػػػلدئ اج ل ػػػػي  
 principio de la« ةاػػػدر الرػػػد اجدنػػػى ةػػػف التػػػدخؿ »وػػػج ةقػػػدةتهل ا ع ال قعاػػػلت

intervención minima   الػػذي ي ةػػؿ اةثلاػػ  ثقػػؿ ةػػعازف رع رػػد ضػػد ال ػػأط  ال قلايػػ
َل َعَمااا عقػػد  .لأدعلػ  وا الَتَسااا ا إذا كااان الشااخص المتضاارر ماان الثااأر ا باااح  يسااتح  َأثَااارا

   ؟هة حالة الخطر الت  يخمقها بنفسه  مواجبالفعل أن يتدخل المشرع الجنائ  لحمايته ف
عراػػلاعا هػػف ذلػػؾ اػػللناجا ا ػػتنلًدا إلػػى رف تاػػريـ الثػػأر اإلاػػلرج ياػػرض هأػػى ةػػؿ 
يخص يتأقى  عًرا رةيةي  "خل  " االلتػزاـ الل ػري  تاػلم ةرتػعى لػـ يطأاػع وػج ةثيػر ةػف 

عوػػػج ذلػػػؾ يقػػػعؿ الرػػػلالت  عيترتػػػب هأػػػى اإلخػػػالؿ اهػػػذا االلتػػػزاـ قيػػػلـ الة ػػػلعلي  الانلليػػػ   
ةػػػلتةنيف » الػػا ض:" إف تاػػريـ الثػػأر اإلاػػػلرج ينطػػعي هأػػى ترعيػػؿ اةيػػػر الةػػعاطنيف إلػػى

هأػػى ر ػػرار اآلخػػريف الػػذيف قػػررعا التخأػػج هػػف  confidentes necesarios« ضػػرعرييف
تعق ػػػػلت الخ ع ػػػػي  ويةػػػػل يت أػػػػؽ ات ػػػػايالتهـ رع  ػػػػعرأـا عالتػػػػج ينقأعنهػػػػل طعاهيػػػػ  إلػػػػى 

الػػدالرة االهتاػػلر رف اجةػػر ةتػػرعؾ لةػػؿ يػػخص لترديػػد نطػػلؽ  (  ةػػر اجخػػذ وػػجٕٖٖالغيػػر" 
الخل ػػ  اػػعا وأػػف يةػػعف ةػػف ال ػػهؿ ترديػػد ةػػل إذا ةػػلف ال ػػأعؾ ياػػب رف يخضػػر  الرةيةػػ 

                                                 

(
330

) Jiménez Segado (C.),«La novedosa respuesta penal frente al fenómeno 

sexting», Actualidad Jurídica Aranzadi, n. 917, 2016, p. 3. 

(
331

)Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal  Parte especial, Op. cit., p. 240. 

(
332

)Quintero Olivares (G.) & Morales Prats (F.), «Comentarios a la parte 

especial del Derecho Penal», Aranzadi, Navarra, 2016, p. 463. 
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لأ قلب الانللجا جف رةلي  الخ ع ي  ت ػلنج ةػف رنةػلط ةتقأاػ ا اهتةػلًدا هأػى رغاػ  ةػؿ 
 .(ٖٖٖيخص ايأف ةل يريد رع ةل ال يريد هرضع هأى الغير 

وج الختلـا تادر اإليلرة إلى رنع هأػى الػرغـ ةػف رف غللايػ  الاقػع اإل ػالنج تليػد ع 
هػػػـ ال يتاػػػؽ هأػػػى ةالحةػػػ  ال ػػػيلغ  التػػػج تانلأػػػل الةيػػػرع ُاأّ تاػػػريـ الثػػػأر اإلاػػػلرجا إال رف 

ةػف قػلنعف ال قعاػػلت  عوػج ال ػطعر التلليػػ  نأقػج الضػعح هأػػى  ٚ/ٜٚٔاإل ػالنج وػج الةػػلدة 
 ى هأيهل النص الةذةعر رارز الةيلةؿ التج انطع 

يأػػـز لقيػػلـ اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرجا وػػج  ػػعرتهل الا ػػيط ا عوًقػػل  تحلٌددل نمددولف الجرٌمدد :
ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت اإل ػػػالنجا تػػػعاور ال نل ػػػر  ٚ/ٜٚٔلػػػنص الاقػػػرة اجعلػػػى ةػػػف الةػػػلدة 

 اآلتي :
يتةثػػػؿ الةعضػػػعع الةػػػلدي لاريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرج وػػػج  ػػػعر  موالدددو  الجرٌمددد : -أو أ 

imágenes  ا ػػػري   رع ت ػػػايالت  ػػػة يgrabaciones audiovisuales  ا يػػػتـ
ري ةةػػػلف آخػػػر ا يػػػًدا هػػػف رنظػػػلر الغيػػػر  وػػػج رع  domicilioاإلقلةػػػ   ةرػػػؿالتقلطهػػػل وػػػج 

عتثير رروي  النص إيةلليلت هديدة وج التا ير الاقهػج رػعؿ الةق ػعد اللت ػايؿا عطاي ػ  
 ؾ هأى النرع اآلتج:ةرتعاما عطاي   الةةلف الذي يتـ ويعا عذل

رػدد الػنص الةػعاد الةرةيػ  عر ػرأل وػج ال ػعر رع  نو  التسجٌلت المحمٌد : (ٔ 
يخػرج ةػف نطػلؽ ال قػلبا اةعاػب أػذا الػنصا نيػر  الا ري   عاذلؾ-الت ايالت ال ة ي 

(  عأػػػػذا الخيػػػلر ةنتقػػػد ةػػػػف 334 غيػػػػر الة ػػػرعا  اللايػػػديع audiosالت ػػػايالت ال ػػػعتي  
(ا هأػػى ر ػػلس ان ػػداـ الرةةػػ  ةػػف ا ػػتا لد الت ػػايالت ٖٖ٘النػػب ا ػػض الاقهػػلح اإل ػػالف 

ال ػػػعتي ا اػػػؿ عالن ػػػعص الةةتعاػػػ ا ةػػػف نطػػػلؽ الرةليػػػ   عي تيػػػهد ر ػػػرلب أػػػذا الػػػرري 

                                                 

)
333
( Castelló Nicás (N.), «Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 

imagen y la inviolabilidad del domicilio y delitos contra el honor», in: Morillas 

Cueva (L.) (Dir.), Estudios sobre el Código Penal Reformado, Ed. Dykinson, 

Madrid, 2015, p. 493. 

)
334
( Muñoz Conde (F.), Derecho Penal parte especial, 21ª ed., Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2017, pp. 245 et s. 

)
335
( cf. Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal: Parte especial, Op. cit., p. 242 ; 

Castelló Nicás (N.), «Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y 

la inviolabilidad del domicilio y delitos contra el honor», Op. cit., pp. 490-504. 
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اتعاور ال أ  ةف تاريـ الثأر اإلالرج وج رللػ  الت ػايؿ ال ػعتج رثنػلح ةةلر ػ  الاػنس رع 
لػرري ويةػل ذأاػعا إليػع ةػف الةرلدثلت الرةيةػ  ذات الطاي ػ  الان ػي   عنليػد ر ػرلب أػذا ا

ضػرعرة ت زيػز رةليػ  تعقػر الخ ع ػي  وػج ةعااهػ  ةخػلطر ال  ػر الرقةػجا عدهػـ وةػرة 
عةػر ذلػػؾا  .ايػةؿ  ػػري  consentimiento no extensivo"الةعاوقػ  غيػر اليػػلةأ " 

ةػف قػلنعف ال قعاػلتا  ٚ/ٜٚٔررى الا ض رنع يةةف تاػلعز ررويػ  الػنصا عتا ػير الةػلدة 
الغليػ  النهلليػػ  الةتةثأػ  وػج رةليػ  الخ ع ػػي ا اريػث ت ػتعهب اةيػر رنػػعاع ا ػتنلّدا إلػى 

عرهتقػػػػػد رف الػػػػػنص  ػػػػػري  وػػػػػج ا ػػػػػتا لد  .(ٖٖٙةػػػػػعاد الثػػػػػأر اإلاػػػػػلرج ال ػػػػػعتي  عالةرليػػػػػ  
ا عأػػػع ةػػػل ي ػػػتدهج ضػػػرعرة الت ػػػايالت ال ػػػعتي  رع الةػػػعاد الةةتعاػػػ  ةػػػف نطػػػلؽ الاريةػػػ 

  لييةؿ أذا النعع ةف ةعاد الثأر اإلالرج عت ديأ

لػػػـ يرػػػدد الػػػنص طاي ػػػ  ةرتػػػعى ال ػػػعر رع  محتدددود الصدددورة أو التسدددجٌل: (2)
الت ايالت الةرةي ا عةل إذا ةلف ياػب رف يةػعف ةػف طاي ػ  ان ػي ا رع رنػع ييػةؿ اةيػر 

 ال عر الةت أق  الجلا  اليخ ي   عقد انق ـ الاقهلح رعؿ أذم الة أل  إلى وريقيف: 

ر نةػػػعذج الاريةػػػ  ييػػػير وقػػػط إلػػػى يػػػرى رف ةاهػػػـع اجلاػػػ  الػػػذي يتعاوػػػؽ ةػػػ -األول -
ال ػػعر رع الت ػػايالت ذات الطاي ػػ  الان ػػي  رع اإلالريػػ ا جف الةرتػػعى الرةػػػيـ 
الػػػػػذي ياتقػػػػػر إلػػػػػى ةثػػػػػؿ أػػػػػذم الطاي ػػػػػ   ػػػػػيتـ رةليتػػػػػع ةػػػػػف خػػػػػالؿ آليػػػػػ  الرةليػػػػػ  

عرهتقػػد آف أػػذا الػػرري لػػع عالأتػع ةػػف ريػػث وهػػـ را ػػلد ظػػلأرة الثػػأر   (ٖٖٚ الةدنيػ 
 ال يتعاوؽ ةر رروي  نص التاريـ  ري  رخرىاا ةف نلاإلالرجا علةنع

ال ياػػب اللضػػرعرة رف تةػػعف ال ػػعر رع الت ػػايالت ذات طػػلار يػػرى رنػػع  -الثددانً -
ا قػػػد تت أػػػؽ ال ػػػعر رع ُةتمػػلب  عاللن ػػػا  لهػػػلالح ال carácter sexual ان ػػج

ةقػػػلطر الايػػػديع اػػػللطقعس رع الةةلر ػػػلت الرعريػػػ  رع ري نػػػعع آخػػػر ةػػػف اجنيػػػط  
ةػف قػلنعف  ٚ/ٜٚٔ  لذلؾ يتالعز نطلؽ الةػلدة ج ةاهـع الخ ع ي تدخؿ والتج 

رع  Sextingال قعاػػػلت اإل ػػػالنج إلػػػى رػػػد ةايػػػر نطػػػلؽ إر ػػػلؿ الةرتػػػعى الان ػػػج 
ا عقػػػػد ييػػػػةؿ اةيػػػػر ال ػػػػعر رع الت ػػػػايالت Revenge pornالثػػػػأر اإلاػػػػلرج 

                                                 

)
336
( cf. Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal, Op. cit., p.242; Arnaiz Vidella 

(J.), “El sexting en el código penal español”, in: Diario La Ley, 2017, nº 8995. 

)
337
( Muñoz Conde (F.), Derecho Penal parte especial, Op. cit., pp. 245 et s. 
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ال ػػة ي  الا ػػري  التػػج تػػلثر هأػػى "النػػعاة ال ػػأا  لأخ ع ػػي  الانسا ال ػػر ا 
  (ٖٖٛ   تقدات الديني ا التعاع ال يل ج(الة

ةػف قػلنعف  ٚ/ٜٚٔايػترطت الةػلدة  طبٌع  ملدان التقداط الصدور أو التسدجٌل: (3)
ال قعاػػلت لتاػػريـ إويػػلح ال ػػعر رع الت ػػايالت التػػج تنتهػػؾ الخ ع ػػي  رف تةػػعف ةأتقطػػ  
ا رع ارى ت ايأهل " وج ةةلف اإلقلة  رع وج ري ةةلف آخػر ا يػًدا هػف رنظػلر الغيػر"  عأػذ

ترديػػد رةػػلةف  الترديػػد غيػػر ةررػػب اػػع هأػػى الة ػػتعى الاقهػػجا إذ ال ياػػدع ةػػف الضػػرعري
إاػػػراح الت ػػػايالت التػػػج تػػػلثر ايػػػةؿ خطيػػػر هأػػػى خ ع ػػػي  اجيػػػخلص  عيضػػػلؼ إلػػػى 

ا إلػػى النػػب آخػػر "ةرػػؿ اإلقلةػػ "ذلػػؾا رف الةيػػرع ا ػػتخدـ ةاهعًةػػل قلنعنًيػػل عاضػػًرلا عأػػع 
 –لةةػػلف الا يػػد هػػف رنظػػلر الغيػػر"  عةػػلف اجوضػػؿ ا"راناػػج هػػف الةاػػلأيـ القلنعنيػػ ا عأػػع 

ا تخداـ الة طأرلت القلاأ  لأتا ير الػدقيؽا ةثػؿ " الةةػلف الخػلص"ا  -عوًقل لرري الا ض
عوػج  .(ٜٖٖوج ةقلاؿ "الةةلف ال لـ"ا ةةػل يػعور اجةػف القػلنعنج وػج تطايػؽ الػنص الانػللج 

  الةيػرع اتاهػت إلػى الر ػعؿ العاقرا يةةف رف ن تنته ةف هالرة " ري ةةلف آخر" رف نيػ
اغػػض النظػػر هةػػل إذا ةػػلف ةةلًنػػل هأػػى ال ػػعر رع الت ػػايالت وػػج  ػػيلؽ  ػػري رع رةػػيـا 

 .خلً ل رـ ال
ا  ٌأ  -الوليتةػعف أػذا ال ن ػر ةػف يػقيف:  نشر الصور بددون  لن المجندً ىلٌده: –ثان

د هن ػػر  ػػأاجا عيتةثػػؿ وػػج هػػدـ عاػػع  -والثااان هن ػػر إياػػلاجا يتةثػػؿ وػػج و ػػؿ النيػػر؛ 
 إذف الةانج هأيع 

ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػػلت  ٚ/ٜٚٔرػػػددت الةػػػلدة  العنصدددر اإلٌجدددابً )فعدددل النشددددر(: -
عتتاػلعت أػذم اجو ػلؿ اإل النج اجو لؿ الة لقب هأيهل عأػج: النيػرا اإلويػلحا عالنقػؿ  

ةف ريث ةداألا عةر ذلؾ يت لةؿ ة هل الةيرع ةةرادوػلتا عاللتػللج لػف يػلثر وػج قيػلـ 
لف النيػػر هأػػى نطػػلؽ عا ػػر رع ةرػػدعد؛ علةػػف قػػد يأخػػذ القلضػػج أػػذا الاريةػػ  ةػػل إذا ةػػ

 ال لةؿ وج اهتالرم هند ترديد ال قعا  

                                                 

(
338

)Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal. Parte especial, Op. cit., p. 242. 

)
339
(Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal. Parte especial, Op. cit., p. 243. 
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يتةثػؿ اػعأر اريةػ  الثػأر اإلاػلرج وػج تاػلعز رػدعد  العنصر السلبً )ىددم اإللن(: -
الةالؿ الخلص عال ري ةف ريلة الةانج هأيػع  وػإذا ةػلف اجخيػر قػد ةػن   ُعُلعجاإلذف ا

هأيػع ات ػػعيرم وػج عضػر رةػػيـ؛ وػإف أػذا اإلذف يظػػؿ ةرػدعًداا عال يةتػػد  اإلذف لأةانػج
    (ٖٓٗ إلى عاق   نير ال عرة رع إويللهل رع نقأهل إلى الغير

وإذا عاوؽ  لرب اليأف هأى نير ال عرة ؛ ال تقـع الارية   عنليػد الػرري الػذي يقػعؿ 
الضػػػةني  لروػػػر ال ػػػا  اػػػأف الةعاوقػػػ  ال اػػػد رف تةػػػعف  ػػػرير ا عاللتػػػللج ال تةاػػػج الةعاوقػػػ  

التاريةي  هف النيػرا جف اجةػر يت أػؽ اةرتػعى لػع ر ل ػي  خل ػ  نظػًرا جنػع ينتهػؾ رًقػل 
إذف  ػػلرب الر ػػعؿ هأػػى ر ل ػًيل يتةتػػر اللرةليػػ  الد ػتعري   عات ايػػر آخػػرا وػػإف ايػتراط 

نةػػػل يةاػػػج هػػػدـ عاػػػعد دليػػػؿ هأػػػى  اإلذفا ةػػػن  اليػػػأف ال يتطأػػػب إثاػػػلت روضػػػع ال ػػػري ا عا 
 ( ٖٔٗياب رف يةعف ة لداًل لرلل  هدـ هأـ  لرب اليأف اعاق   النير  عالذي

اختأػؼ الاقهػلح ايػأف ترديػد ة ػلدر الر ػعؿ هأػػى  مصدادر الحصدول ىلدى الصدورة:
ػػؿ "ال ػػعر رع ةقػػلطر الايػػديعا عذلػػؾ اةنل ػػا  تا ػػيرأـ هاػػلرة  هأيهػػل اةعاوقػػ   ػػلرب تر م

لاػلنج الػذي نيػر ال ػعر أػع ناػس اليأف": وةنهـ ةػف وّ ػرأل هأػى رنهػل تقتضػج رف يةػعف ا
ال ػعر  ي ػتا د ر ػرلب أػذا الػررياليخص الػذي التقطهػل اةعاوقػ  الةانػج هأيػعا عاللتػللج 

ةػػف نطػػلؽ الاريةػػ ؛ عةػػنهـ ةػػف و ػػرألا هأػػى ال ةػػس ةػػف  الةانػػج هأيػػعالةأتقطػػ  اعا ػػط  
ذلػػؾا اػػأف الةق ػػعد اهػػل رف يقت ػػر  ػػأعؾ الاػػلنج هأػػى نيػػر ال ػػعر التػػج ر ػػؿ هأيهػػل 

رضللج ةف الةانج هأيعا اةل ياترض رف يةػعف اجخيػر أػع ةػف قػلـ اللتقػلط ال ػعر ايةؿ 
ر للهل طعًهل إلى الالنجا عالذي يقػـع اػدعرم انيػر ال ػعر ةػف دعنػع إذنػع عياػدع رف  .(ٕٖٗ عا 

ةنػػلط الخػػالؼ يت أػػؽ اةيايػػ  ر ػػعؿ الاػػلنج هأػػى ال ػػعرةا عةػػل إذا ةػػلف قػػد تر ػػؿ هأيهػػل 
الةهل ةػػف الةانػػج هأيػػع  عال خػػالؼ هأػػى رف الر ػػعؿ انا ػػع رع ا ػػتهػػف طريػػؽ التقلطهػػل 

 ( ٖٖٗياب رف يةعف اةعاوق  الةانج هأيع  هأى ال عرا ا رؼ النظر هف ةيايتعا

                                                 

(
340

) cf. Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal. Parte especial, Op. cit., p. 241. 

)
341
( Ibid. 

)
342
( Ibid., p. 244. 

(
343
ترى غللاي  الاقع اإل النج رف الة لعلي  الانللي  تقت ػر هأػى اليػخص ويةل يت أؽ اة لعلي  الغير:  (

ال عرة  لاًقل اةعاوق  الةانج هأيع  عاللتػللج ي ػتا د ةػف نطػلؽ أػذم الة ػلعلي ا اةعاػب  الذي ر ؿ هأى
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ع من قدانون العقوبدات:  97/7ٔمحلم  النق  اإلسبانٌ  فً تفسٌر نص المادة  توسُّ

رج وػػج ا ػػتطلهت ةرةةػػ  الػػنقض اإل ػػالني ا جعؿ ةػػرة ةنػػذ ا ػػترداث اريةػػ  الثػػأر اإلاػػل
وارايػػػػػػر  ٕٗا عال ػػػػػػلدر وػػػػػػج ٕٕٓٓ/ٓٚـا اةعاػػػػػػب رةةهػػػػػػل الرػػػػػػديث رقػػػػػػـ ٕ٘ٔٓ ػػػػػػن  
ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت  ٚ/ٜٚٔ(ا رف تضػػػر تا ػػػيًرا ةع ػػػً ل لأةػػػلدة الاديػػػدة رقػػػـ ٖٗٗـ ٕٕٓٓ

اإل ػػػالنجا ر ػػػةت اػػػع الاػػػدؿ الاقهػػػج ايػػػأف أػػػذا الػػػنصا عتاػػػلعزت اػػػع هيػػػعب ال ػػػيلغ  
اعأر التاػريـ ال يتةثػؿ وػج الةيايػ  »ف: (ا ريث رةدت وج أذا الرةـ هأى رٖ٘ٗالتيري ي  

التج تـ اهػل الر ػعؿ هأػى ال ػعرا اػؿ وػج نيػر ال ػعر التػج تػـ الر ػعؿ هأيهػل اةعاوقػ  
عتأةيػػًدا هأػػى ذلػػؾ تقػػعؿ   (ٖٙٗالةانػػج هأيػػعا عالتػػج تػػلثر ايػػةؿ خطيػػر هأػػى خ ع ػػيتع 

ري إف الر عؿ هأى ال عر رع الت ايالت ال ة ي  الا ري  التػج ترػدث وػج » الةرةة :
رػػلؿ ةػػف اجرػػعاؿ اةعاوقػػ  الةانػػج هأيػػعا يةةػػف رف يةػػعف لهػػل ر ػػعؿ ةختأاػػ  تةلًةػػل: يػػتـ 
الر ػعؿ هأػػى ال ػػعرة اػػللطار ةػف قاػػؿ اليػػخص الػػذي ي ػعر رع ي ػػاؿ الايػػديع الػػذي يػػتـ 
ويع هرض ا ض اعانب خ ع ي  الةانج هأيع  علةف يتـ الر عؿ هأػى ال ػعرة ريًضػل 

يػػتـ إر ػػللهل ايػػةؿ طػػعهج ةػػف قاػػؿ الةانػػج هأيػػعا ةػػف قاػػؿ اليػػخص الػػذي ي ػػتأةهل هنػػدةل 

                                                                                                                         

هقعاػػلتا ةػػف يقػػـع انيػػر ال ػػعر دعف رف يةػػعف قػػد ر ػػؿ هأيهػػل اةعاوقػػ  الةانػػج هأيػػعا  ٚ/ٜٚٔالةػػلدة 
ر عيترقػػؽ أػػذا الاػػرض وػػج رللػػ  النليػػر الثػػلنعي الػػذي ي يػػد نيػػر ال ػػعرة الةر ػػأ  إليػػع ةػػف الالنج النليػػ

اجعؿ(ا رع ةف ري يخص آخر اخالؼ الةانج هأيع  عةف نلري  رخػرىا قػد ير ػؿ اليػخصا هػف طريػؽ 
الخطأا  عًرا رع ت ايالت لةرتعى رةيـا يتـ نيرأل الرًقل ةف قاؿ ةتأقج ال عرا واج أذم الرلل  ي تا د 

ةػػػف قػػػلنعف  ٚ/ٜٚٔالخطػػػأ وػػػج اإلر ػػػلؿ ةػػػف نطػػػلؽ الةعاوقػػػ ا عاللتػػػللجا ةػػػف قلاأيػػػ  تطايػػػؽ نػػػص الةػػػلدة 
 .ال قعالت

)
344
( Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 24 Feb. 2020, N

o
 70/2020. 

(
345

ةػف قػلنعف ال قعاػلتا عةػف اينهػل  ٚ/ٜٚٔ ػأطت الةرةةػ  الضػعح هأػى هيػعب  ػيلغ  نػص الةػلدة  (
تاػرة رنهػل اإليلرة العاردة وج هاز الاقػرة اجعلػى ةػف أػذم الةػلدة إلػى "الخ ع ػي  اليخ ػي  لأيػخص"ا ة 

 .ةثلؿ هأى  يلغ  خلطل ا ةةل لع ةلنت أنلؾ خ ع ي  غير يخ ي ا عةر ذلؾ وهج ةرتاط  ايخص
  علذلؾ رهأنت هدـ التة ؾ ارروي  النص عاجخذ اتا ير ةع ر يرقؽ الغلي  النهللي  ةنع 

)
346
( Trib. Sup., Pen., de 24 Feb. 2020, N

o
 70/2020. 
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ال ػػػتخداـ ري ع ػػػيأ  تقأيديػػػ  رع ررػػػد اػػػراةه الةرا ػػػأ  الاعريػػػ  الػػػذي ي ةػػػؿ هاػػػر اليػػػاةلت 
 (   ٖٚٗ« التأيةلتي 

هأػػػى الػػػرغـ ةػػػػف رف » عويةػػػل يت أػػػؽ اةرتػػػعى ال ػػػعر الةرةيػػػػ ا تقػػػعؿ الةرةةػػػ :
ا إال رف نةػعذج الاريةػ  اوتراضلت نير ال ػعر ذات الطػلار الان ػج ال ػري  أػج ال ػللدة

ال يقت ػػر هأػػػى أػػذا النػػػعع ةػػف الةرتعيػػػلتا علةنػػع يغطػػػج ةػػؿ يػػػجح يترتػػب هأػػػى إويػػػللع 
(  عرخيػًراا رخػذت الةرةةػ  ريًضػل اتا ػير ٖٛٗ« تقعيض الخ ع ي  اليخ ي  ايةؿ ا يـ

عا ػػػر ل ن ػػػر الر ػػػعؿ هأػػػى ال ػػػعر "    وػػػج الةنػػػزؿ رع وػػػج ري ةةػػػلف آخػػػر ا يػػػًدا هػػػف 
رنظػلر الغيػػر"ا ة تاػرة رف أػػذم ال اػلرة ال تضػػيؼ ةتطأًاػػل ةةلنًيػلا الهتاػػلر رف ةػل ي ػػ ى إليػػع 

 ( ٜٖٗالةيرع أع التأةيد هأى القية  الر ري  لأرؽ وج اجلا  عالخ ع ي  
ا  يتطأب نةعذج الارية   المساس الجسٌم بالخصوصٌ  الشخصٌ  للمجنً ىلٌه: –ث لثأ

رف يترتػػػػػب هأػػػػػى نيػػػػػر ال ػػػػػعر رع إويػػػػػللهل نتياػػػػػ  تتةثػػػػػؿ وػػػػػج الة ػػػػػلس ايػػػػػةؿ ا ػػػػػيـ 
اللخ ع ػػػػي  اليخ ػػػػي  لأةانػػػػج هأيػػػػع  عأػػػػذا ي نػػػػج رف الاريةػػػػ  ةلديػػػػ ا جنهػػػػل تتطأػػػػب 

إلضػرار اللة ػأر  الةرةيػ ا اػؿ ياػب رف اإلضرار الا أج اللخ ع ي   عال يةاج ةاػرد ا
  عتاتقػػر َتَرة ةّيػػ  عاهتاػػر الػػا ض رف أػػذم ال ػػيغ  grave يةػػعف الضػػرر ا ػػيًةل رع خطيػػًرا

إلى الترديد  عاللتللجا وإف اجةر ةتػرعؾ لأقلضػج لترديػد دراػ  التػأثير هأػى الخ ع ػي ا 
رنػعا هأػى ال ةػس ةػف  عةل إذا ةلف ال أعؾ يرتعي هأػى إثػـ ةػلٍؼ ي ػترؽ الأػـع الانػللج رـ

ذلؾا يةةف ة للاتع ةف خالؿ ال اؿ اجخرىا ةثؿ الت عيض الةدنج  عوػج ضػعح ذلػؾا قػد 
تنيأ ةيػلةؿ تت أػؽ اػلجةف القػلنعنجا جف الػنص يرتػعى هأػى هاػلرات هلةػ  ةػف يػأنهل رف 
تا ؿ و لليتع ةتعقا  هأػى رري القلضػج  عةػر ذلػؾا يةةػف رف ناهػـ رف الخ ع ػي  تنتهػؾ 

                                                 

)
347
( Ibid. 

)
348
( Ibid. 

(
349
لةرةةػػػ  رف التة ػػػؾ اللتا ػػػير الرروػػػج لأػػػنص  ػػػيقيد ةػػػف نطلقػػػع دعف ةاػػػررا عهأػػػى  ػػػايؿ اهتاػػػرت ا( 

إذا تػػػـ وهةػػػع عوًقػػػل لة نػػػلم القػػػلنعنج الػػػدقيؽا يخػػػرج ال ػػػعر التػػػج يػػػتـ الةثػػػلؿا وػػػإف ت ايػػػر" ةرػػػؿ اإلقلةػػػ "ا 
الر ػػعؿ هأيهػػل وػػج ونػػدؽا هأػػى  ػػايؿ الةثػػلؿا رع وػػج ري ةةػػلف آخػػر خػػلرج الةقػػر القػػلنعنج لأيػػخص ةػػف 

 لؽ الرةلي  الانللي   نط
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ةلنت ال عر الةنيعرة ترتعي هأػى ةيػلأد ان ػي   ػرير ا ري رنهػل تةيػؼ هػف  ايدة إذا
 .(ٖٓ٘اجهضلح التنل أي  لأةانج هأيع 

يػػنص قػػلنعف ال قعاػػلت اإل ػػالنج هأػػى هقعاػػ  أزيأػػ   ىقوبدد  الثدد ر اإلبدداحً فددً  سددبانٌا:
  الغراةػػ  لأثػػأر اإلاػػلرج عأػػج الرػػاس لةػػدة ال تقػػؿ هػػف ثالثػػ  ريػػهر عال تزيػػد هأػػى  ػػن  رع

 ةر ذلؾ ييدد ال قلب هأى الثأر اإلالرج وج ظرعؼ ة ين  ع 
ةػف قػلنعف ال قعاػلت اإل ػالنج  ٚ/ٜٚٔتنص الاقرة الثلنيػ  ةػف الةػلدة :  الظروم المشددة

هنػدةل يرتةػب ال ػأعؾ الةع ػعؼ وػج الاقػرة  اْلُ ْأػِعيِّ  الن ػؼِوج  ال قعا  تُارض »هأى رف:
 الليػخص ةػلف ةرتاًطػل رع يةػعف ص الػذياليػخ رع اجعلى ةف أذم الةلدة ةف النػب الػزعج

ت ليش اينهةػل؛ رع إذا ةػلف الةانػج هأيػع  عاعد هدـ رلل  وج رتى هلطاي ا ا الق  الة نج
إذا ارتةػب أػذا ال ػأعؾ  ؛ رع خل ػ  رةليػ  إلػى ارلاػ  اإلهلقػ  ةف ذعي يخً ل قل ًرا رع

 ة ليير:عي تالد ةف أذا النص رف التيديد يتـ انلح هأى ثالث  «  اداور الرا 
 ييدد ال قلب انلح هأى أذا الة يلر وج رللتيف:  :صف  الجانً  (ٔ 
 عيالرػظ رف الةيػرع رغاػؿا راةػل  cónyugeإذا ةػلف الاػلنج أػع الػزعج  األولى: -

 دعف ق دا اإليلرة إلى"الزعج ال لاؽ"(؛ رع
 Relación de afectividad يخً ػل تراطػع اللضػري  هالقػ  هلطايػ  الثانٌد : -

عغير ةردد(ا علع لـ يةف اينهةل ت ليشا ةةل أػع الرػلؿ وػج   عأع ة يلر غلةض
 رااط  التضلةف الةدنج 

 ييدد ال قلب انلح هأى أذا الة يلر وج رللتيف:  صف  المجنً ىلٌه:  (ٕ 
 إذا ةلف الةانج هأيع قل ًرا ؛ رع األولى: -
 خل     رةلي  إلى ارلا  اإلهلق  ةف ذعي يخً ل الثانٌ  : -
ةألعؼ رف ترتةػب اريةػ  الثػأر اإلاػلرج اػداور االنتقػلـ ال الباىث ىلى الجرٌم :  (ٖ 

إذا هقب االنا ػلؿا عأػع ةػل يترقػؽ اػعا رع ادعنػعا النةػعذج الا ػيط لأاريةػ ؛ رةػل 
ا وػإف القػلنعف ييػدد ال قػلب وػج ةلف الهث الالنج هأى الارية  أػع ترقيػؽ الػرا 

 أذم الرلل  
                                                 

)
350
( cf. Zárate Conde (A.) et al., Derecho Penal. Parte especial, Op. cit., pp. 243 

et s. 
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نةػػػػػػػعذج اجةريةػػػػػػػج ي ػػػػػػػد النةػػػػػػػعذج اإل ػػػػػػػالنج قريػػػػػػػب اليػػػػػػػاع ةػػػػػػػف التعلٌدددددددق ختدددددددامً: 
ا  ػػػػػػللؼ ةػػػػػػف قػػػػػػلنعف هقعاػػػػػػلت عاليػػػػػػ  ةللياعرنيػػػػػػل §ٚٗٙالةػػػػػػلدة الةن ػػػػػػعص هأيػػػػػػع وػػػػػػج 

الػػػػػػػػذةرا ةػػػػػػػػف ريػػػػػػػػث ضػػػػػػػػ ؼ ال قعاػػػػػػػػلتا عةػػػػػػػػف ريػػػػػػػػث ايػػػػػػػػتراط الة ػػػػػػػػلس "الا ػػػػػػػػيـ" 
ع"الا أػػػػج" اة ػػػػأر  اػػػػديرة اللرةليػػػػ  لػػػػدى الةانػػػػج هأيػػػػع  ةػػػػر اجخػػػػذ وػػػػج االهتاػػػػلر رف 

إويػػػػػػػلح ال ػػػػػػػعرة "ضػػػػػػػللق  انا لليػػػػػػػ  نةػػػػػػػعذج عاليػػػػػػػ  ةللياعرنيػػػػػػػل ييػػػػػػػترط رف يترتػػػػػػػب هأػػػػػػػى 
خطيػػػػػػػػػػػرة"ا رةػػػػػػػػػػػل النةػػػػػػػػػػػعذج اإل ػػػػػػػػػػػالنجا ويةتاػػػػػػػػػػػج اػػػػػػػػػػػػ"الة لس الا ػػػػػػػػػػػيـ اػػػػػػػػػػػللرؽ وػػػػػػػػػػػج 

 الخ ع ي " 
 
 
 
 
 
 

 انزاَٙانًطهب 

 نضشًٚت انزأس اإلباحٙ اإلٚطانٙ انًُٕرس

الثػػػػأر  لةعااهػػػػ  ظػػػػلأرةدعؿ ال ػػػػللـ  وػػػػج ةُةتزاِيػػػػداللررةػػػػ  التيػػػػري ي  ال إيطلليػػػػل تػػػػأثرت
رًا ُةػػ ا عردخأػػتاإلاػػلرج عوػػج أػػذا ال ػػددا  اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج وػػج تيػػري هل الانػػللج َلخم

 ٜٙرقػـ الة ػتردث  اللقػلنعف -ةةػرر ثللثًػل ةػف قػلنعف ال قعاػلت اإليطػللج ٕٔٙتػنص الةػلدة 
ا وج يأف رةلي  ضرليل ال نؼ الةنزلج عال نؼ القػللـ هأػى  ٜٕٔٓ ن  يعليع  ٜٔ الةلرخ
الان ػػي  ايػػديع ال ػػعر رع ةقػػلطر أغيػػر الةيػػرعع ل النيػػرعالة نعنػػ  ااريةػػ "  –(ٖٔ٘ الاػػنس

 Diffusione illecita di immagini o video sessualmenteال ػػرير  

espliciti– :هأى رف 
مددن سددن   لددى سددت  بددالحبسمددا لددم تلددن الواقعدد  تشددلل جرٌمدد  ألثددر خطددورة  ٌعاقددب » 

أو  اجهددا نتٌددورو  لددل مددن قددام  بعددد  ٌٓٓٓ٘ٔددورو  لددى  ٓٓٓ٘سددنوات والغرامدد  مددن 

                                                 

(
351

) L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019. (Gazz. Uff. n.173 

del 25-07-2019). 
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   صدرٌح جنسدٌ صدور أو مقداطع فٌددٌو  بثأو نشر أو  بٌعأو تسلٌم أو   بإرسال سرقتها
 .الظاار فً الصورةالشخص   دون موافق  تظل خاص بحٌث  ةُمَعدّ وال

دلَ أو  َتَسدلَّمَ لل مدن قدام  بعدد أن نفس العقوب  ب وٌعاقب الصدور أو ب ٌد  طرٌقد  ىلدى  َتَحصَّ
بإرسدالها أو تسدلٌمها أو بٌعهدا أو نشدراا أو   فً الفقرة األولدى مقاطع الفٌدٌو المشار  لٌها

 .«الشخص الظاار فٌها من أجل  لحاق األلد بهدون موافق   بثها
ـا رذاهػػت نيػػرات اجخاػػلر وػػج إيطلليػػل خاػػر ٕٙٔٓوػػج  ػػاتةار ةػػف  ػػن   التجددرٌم:ىلدد  

رػد عثالثػيف ا تاأػو ةػف ال ةػر عاTiziana Cantoneانترلر وتػلة ةػف ةدينػ  نػلاعلج تػدهى 
 virale هلًةػػػلا عالتػػػج ر ػػػارت ة رعوػػػ  وػػػج اةيػػػر رنرػػػلح الػػػاالد ا ػػػد االنتيػػػلر الايرع ػػػج

لػػػا ض ةقػػػلطر الايػػػديع اإلالريػػػ  التػػػج ت ػػػعرأل رثنػػػلح القيػػػلـ اأهةػػػلؿ   هأػػػى نطػػػلؽ عا ػػػر(
ترةيػػػؿ الايػػػديع هأػػػى ا قػػػلـا ثػػػـ اللا ػػػؿ ان ػػػي   عةػػػلف  ػػػديقهل قػػػد اقتػػػرح الت ػػػايؿا عقاأػػػت

 عااتةلهيػ ا ضػّا  إهالةّيػ عقد رثػلرت أػذم القضػي   .ةقرعًنل ال ةهل علقاهل الةعاقر اإلالري 
الثػػػأر اإلاػػػلرجا عالة رعوػػػ  وػػػج ةػػػؿ اػػػالد ال ػػػللـ هأػػػى ظػػػلأرة اةثلوػػػ   ػػػأط ة هػػػل الضػػػعح 

الارػث وػج ةػدى ةاليػ  الرةليػ   اْ ػتَْتَارَ ا ةةػل « revenge porn»اللة ػطأ  اإلناأيػزي 
   ( ٕٖ٘ أليطللج لضرليلالتج يةاأهل القلنعف اإلالانللي  

ريػز التنايػذا  ٜٕٔٓيعليػع  ػن   ٜٔقػلنعف دخػعؿ لـ يةف القلنعف اإليطللجا قاؿ ع 
ةػػلف يػػتـ علػػذلؾا "  اإلاػػلرج الثػػأر"  ػػأعؾ ةعااهػػ ةرػػددة قػػلدرة تةلًةػػل هأػػى يتضػػةف اريةػػ  

اػرالـ ال تنطاػؽ وػج اةيػر رػلالت الثػأر اإلاػلرجا ةتةييؼ العقللر وج إطػلر اػرالـ رخػرىا 
ةػػػػف نلريػػػػ  ع  ( ٖٖ٘  sextortionر عالتهديػػػػد عال نػػػػؼ الخػػػػلص عاالاتػػػػزاز الان ػػػػج التيػػػػهي
التػػدخؿ غيػػر الةيػػرعع وػػج الريػػلة  »اريةػػ  اإةةػػلف الةرػػلةـ االهتةػػلد هأػػى  ي ػػد لػػـرخػػرىا 
الةن عص هأيهل وػج الةػلدة ا  interferenze illecite nella vita private« الخل  
وػػج رةةهػػل  اةرةةػػ  الػػنقض اإليطلليػػ  رةػػدت جف ا(ٖٗ٘ ةةػػرًرا ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت ٘ٔٙ

                                                 

(
352

) Caletti (G.-M.), “„Revenge porn‟ e tutela penale”, in Diritto Penale 

Contemporaneo – Rivista trimestrale, N° 3, 2018, p. 65. 
(

353
) Cotelli (M.), «Pornografia domestica, sexting e revenge porn fra minorenni: 

Alcune osservazioni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n.51815/18», in 

Giurisprudenza Penale Web, n. 3, 2019, p.15. 

(
354
ا ةػف خػالؿ ا ػتخداـ  ( ت لقػب أػذم الةػلدة اػللراس ةػف  ػت  ريػهر إلػى رراػر  ػنعاتا ري يػخص يقػـع

عي لقػب  .ردعات الت ايؿ الةرلج رع ال عتجا اللتر ؿ خأ   هأى رخالر رع  عر تت أؽ اللريلة الخل  
  .عرا اأي ع يأ  ةف ع للؿ اإلهالـاناس ال قعا ا ةؿ ةف يقـع اإويلح رع نير أذم اجخالر رع ال 
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ت ػػػػعير ال القػػػػلت الان ػػػػي  ةػػػػر  »ـا هأػػػػى رف ٕٛٔٓيعنيػػػػع  ٖٔالرػػػػديث ال ػػػػلدر وػػػػج 
ةةػػػرًرا ةػػػف قػػػلنعف  ٘ٔٙاليػػػريؾ الرةػػػيـا دعف هأػػػـ أػػػذا اجخيػػػرا ال ييػػػةؿ انتهلًةػػػل لأةػػػلدة 

 عقد  اات الةرةة  ذلؾ اقعلهل: .(ٖ٘٘ «ال قعالت اإليطللج
سدلو) الشدخص الدلي  تشدملٌدر المشدرو  فدً الحٌداة الخاصد    جرٌم  التدخل غ ن  »

 .فدً منزلده الحمٌم  مع شدرٌله العلق   بتصوٌر باستخدام أدوات التصوٌر المرئًٌقوم  
 بموجبهدا  ىلٌده والمعاقدب  المدادة المدللورة المقصدود فدًالمشدرو  تدخل غٌر ال أن لل)
 الشدخص الدلي قبل   ولٌس منالخاص  الغٌر اللي   ىلق  له بالحٌاةمن ٌت تَّى أن  ٌجب

ا منها    .(356)«...  و ن لان بشلل م قتٌُسم  له ب ن ٌلون جزءأ
ا رف ةعضػػػعع ال ػػػعرةهأػػػى  ا وػػػج رةةهػػػل  ػػػللؼ الػػػذةراريًضػػػل رةػػػدت الةرةةػػػ ع 

غيػر ا rapporto sessualeالةعاق ػ  الان ػي هأػى ةيػلأد عالػذي ينطػعي وػج أػذم الرللػ  
لخػػػػط الال ػػػػؿ اػػػػيف التػػػػدخؿ غيػػػػر الةيػػػػرعع عال ػػػػأعؾ رف ا عذلػػػػؾ تأ يً ػػػػل هأػػػػى  ذي  ػػػػأ 
 ا علةػػف وػػج ةاػػرد الظػػرعؼ التػػجالةنتهػػؾ الخ ع ػػي  ةيػػهدوػػج طاي ػػ  ال يةةػػف  القػػلنعنج

ي ػػػػد عال  .رـ ال أػػػػع يػػػػخص غريػػػػبا تاػػػػيف رف الالهػػػػؿا ري اليػػػػخص الػػػػذي قػػػػلـ ات ػػػػعيرم
ةػػػر  رتػػػى إذا لػػػـ يةػػػف أنػػػلؾ  ػػػلاؽ ة روػػػ  -ر ػػػب تا ػػػير الةرةةػػػ   –اليػػػخص غريًاػػػل 

  (ٖٚ٘ ةيريؾ وج تأؾ الأرظ  الرةية قد قاأع اجخير طللةل رف ا لةانج هأيعا
ةرةةػ   رف ةعقاهػل وػج القضػي  ال ػلاق اوج االهتاػلر  آخذيفا عةف الةثير لأدأي 

ةةػػػرًراا  ٘ٔٙاةعاػػػب الةػػػلدة الة ػػػلعلي  الانلليػػػ  ةػػػف نطػػػلؽ  ال ت ػػػتا د الػػػنقض اإليطلليػػػ 
ا دعف هأػػػـ زعاتػػػعا ثايػػػت ةػػػلةيرا ويػػػديع خايػػػ تا coniuge زعج عاق ػػػ  قيػػػلـ ػػػللا  الػػػذةرا 

ا ريػػػث التقطػػػت الةػػػلةيرا  ػػػعًرا لزعاتػػػع عأػػػج لأتأةػػػد ةػػػف هػػػدـ ت رضػػػع لأخيلنػػػ  وػػػج غيلاػػػع
قيلةهػػػل الل نليػػػ  اليخ ػػػي  اا ػػػدألا اينةػػػل لػػػـ يقػػػـ ري دليػػػؿ هأػػػى رف الةػػػررة رثنػػػلح  اهلريػػػ 
 ( ٖٛ٘رظلت الرةيةي  الةع عو  ةر الةتهـ أالةيلرة   ررادت

ـا ٕٛٔٓ ةػػف  ػػن  يعنيػػع ٖٔوػػج الرةػػـ ال ػػلدر ةػػل قػػررم  وػػإفرػػلؿا عهأػػى ريػػ  
ةةرًرا ةػف قػلنعف ال قعاػلت ةػف رف الرضػلح  ٘ٔٙةل تقضج اع الةلدة  عةذلؾ  للؼ الذةرا

                                                 

(
355

) Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 27160. Cfr. Cass. pen., Sez. V, 8 

maggio 2017, n. 22221. 

(
356

) ibid.  

(
357

) ibid.  

(
358

) Cass. pen. sez. V, sentenza 14 maggio – 27 luglio 2018, n.36109. 
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قػػػد ا ػػػؿ الرلاػػػ  ةل ػػػ  لتاػػػريـ الثػػػأر اإلاػػػلرج اػػػنص اللت ػػػعير ال تقػػػـع ة ػػػع الاريةػػػ ا 
 اةةػرر ثللثًػل ةػف قػلنعف ال قعاػلت ٕٔٙ الةػلدة اللا ؿا ا تردث الةيػرع اإليطػللجة تقؿ  ع 

غيػر الةيػرعع  النيػر" عة ػتقؿايػةؿ ةاليػر ـا عالتػج تاػّرـ ٜٕٔٓ ػن  ةػف يعليع  ٜٔوج 
    (ٜٖ٘ اارية " الثأر اإلالرج" لأ عر رع ةقلطر الايديع الان ي  ال رير " رع ةل ي رؼ

 libertàالرريػػ  الة نعيػػ  عقػػد عردت أػػذم الاريةػػ  ضػػةف اػػرالـ االهتػػداح هأػػى 

moraleالاػرد  اةل ييير إلػى رف الة ػأر  القلنعنيػ  الةرةيػ  أػجا قاػؿ ةػؿ يػجحا رريػ  ا
ا جنهػل ترةػج ياػدع رف أػذم الاريةػ  ترةػج ة ػلل  ةت ػددةا   عةػر ذلػؾتقريػر الة ػير وج

 .لؾ ةػػل ي ػػةى "اليػػرؼ الان ػػج" لأاػػردا عةػػذليػػرؼ عالةراةػػ  عال ػػة   عالخ ع ػػي ريًضػػل ا
ريػةلؿ رداث أذم الارية  تتةثؿ وج ت زيز رةلي  الةػررة ةػف عوج العاقرا وإف ال أ  ةف ا ت

  (ٖٓٙ ا اةل وج ذلؾ ال نؼ الة نعىال نؼ
ةةػػػرر ثللثًػػػل ةػػػف قػػػلنعف ال قعاػػػلت  ٕٔٙالةػػػلدة تيػػػتةؿ  أرلدددان جرٌمددد  الثددد ر اإلبددداحً:

عيختأاػػلف ا وػػج ال نل ػػر الةلديػػ ا ييػػترةلف اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرجل هأػػى  ػػعرتيفاإليطػػللج 
 الة نعي الةةّعف لأارية   الق د الانللج الذي يترقؽ اع الرةفةف ريث طاي   

عهػدـ ةعاوقػ   تتةثؿ وج ةعضػعع الاريةػ  ع ػعر ال ػأعؾ اإلاراةػجع  العناصر المشترل :
   الةانج هأيع 

" ػعر رع ةقػلطر  هػذم الاريةػ  هأػىين ب النيلط الةلمثـ ا موالو  الجرٌم :  (ٔ 
  immagini o video sessualmente espliciti ويػديع ذات ةرتػعى ان ػج  ػري "

الةيػػرع ت ةػػد ا ػػتخداـ  عياػػدع رفعلػػـ يرػػدد الةيػػرع الةق ػػعد اػػللةرتعى الان ػػج ال ػػري   
  غيػر (ٖٔٙ  sentire comuneةػر تطػعر الرػس الةيػترؾ  يتةيػؼاريػث  ة ػطأ  ةػرف

                                                 

(
359

) Caletti (G.-M.), Libertà e riservatezza sessuale all‟epoca di Internet. L‟art. 

612-ter c.p. e l‟incriminazione della pornografia non consensuale, Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, n. 4/2019, pp. 2045 ss. 
(

360
) Cfr. Amore (N.), «La tutela penale della riservatezza sessuale nella società 

digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall‟art. 612-ter 

c.p.», La legislazione penale, n. 1, 2020. 

 

(
360
ةػػف ال ػػ ب ترديػػد ةػػل أػػع"  ػػري  ان ػػًيل" دعف اإليػػلرة إلػػى ال ػػيلؽ االاتةػػلهج الةعاػػعد وػػج وتػػرة ( 

يًرل ان ػًيلا طاًقػل لأةاػلدئ عالقػيـ اجخالقيػ  ال ػللدة وػج ةاتةػر ةػلا قػد ال ي ػد تلريخيػ  ة ينػ ا وةػل ُي ػد  ػر 
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وللتا ػير الضػيؽ لهػذا الة ػطأ  : عالق عرتخأؽا وج الةقلاؿا نعًهل ةف الغةعض قد رنهل 
ةةالاػس  االتج ال تع ػؼ اأنهػل  ػرير  ان ػًيل ف نطلؽ الارية  ال عر الةخاأ يخرج ة
 ( ٕٖٙ  Lingerieالةالاس الداخأي  ا رع ال الر 

وقػػط رف الػػذي يتطأػػب  ويالحااظ أن الاانص ا يطااال  أضااي  ماان نظياار  الفرنساا 
النةػػػػلذج  عتتةيػػػػزع ػػػػؼ" ال ػػػػري "  ويػػػػع تةػػػػعف ال ػػػػعرة ذات طػػػػلار ان ػػػػجا علػػػػـ يػػػػذةر 

اعضر ت ريػؼ ةرػدد لأطػلار الان ػج  هف النةعذايف اإليطللج عالارن ج أارية اجةريةي  ل
   لأ عرة 

ا الإلضػلو  يػترط الػنص اإليطػللجعال يةاج رف تةعف ال عر  رير  ان ًيلا اؿ ا
ري رنهػػػل التقطػػػتا اةعاوقػػػ   ػػػلرب تةػػػعف ذات طاي ػػػ  خل ػػػ  رع  ػػػري ا رف  إلػػػى ذلػػػؾا

علػـ يتطػرؽ  هأيهل ررػد غيػرم إال اإذنػع  طمِأريَ اريث تظؿ خل  ا عال  اليأف رع اعا طتعا
وماان ]لًةػػل  الػػنص لطاي ػػ  الةةػػلف الػػذي التقطػػت ويػػع ال ػػعرا عةػػل إذا ةػػلف خلً ػػل رع ه

 ؛أن النص ال يمن  من قيام الجريمة إذا التقط  الصور الجنسية فا  مكاان عاام [رأي 
 ةػلفع   ةالخصوصاي   بشاكل معقاول  تاوافرف  ظارو  يتوقا  فيهااشريطة أن يتم ذلك 

رةثػػػر ررً ػػػل وػػػج ر ػػػـ أػػػذم الة ػػػأل ا إذ نػػػص  ػػػرار  هأػػػى رف تقػػػـع  الةيػػػرع الارن ػػػج
-ٕٕٙ ػػعاح رةلنػػت ال ػػعر الان ػػي  ةػأخعذة وػػج ةةػػلف هػػلـ رع خػػلص  الةػػلدة  الاريةػ 

 هقعالت ورن ج(  ٔ-ٕ
رعرد الػػنص ال ديػػد ةػػف  ػػعر اإلويػػلح الةلثةػػ ا عالتػػج تتةثػػؿ  :صددور السددلو) اإلجرامددً

عوػػػج العاقػػػر رف  ػػػأعؾ اإلر ػػػلؿ رع الت ػػػأيـ رع الايػػػر رع النيػػػر رع الاػػػث  وػػػج اإلر ػػػلؿ رع 
ال ػػػعر إلػػػى ة ػػػتأـ ة ػػػيفا ةثػػػؿ ذلػػػؾ الػػػذي يةةػػػف ترقيقػػػع اعا ػػػط  الت ػػػأيـ ت نػػػج تعايػػػع 

ت ايػرات النيػر رع  ؛ رةػل(هأى  ايؿ الةثػلؿ Whatsapp  ايف اج دقلح الةرا أ  تطايقلت
النيػر  ا ةثػؿالة ػتأةيف غيػر الةرػدديفةػف ر تعايع ال عر إلى هػدد ةايػالاثا وتيير إلى 

ا ػػػػػػػػض تطايقػػػػػػػػلت التعا ػػػػػػػػؿ االاتةػػػػػػػػلهجا قنػػػػػػػػعات  هاػػػػػػػػررع هأػػػػػػػػى الةعاقػػػػػػػػر اإلالريػػػػػػػػ  
                                                                                                                         

ةػػذلؾ وػػج ةررأػػ  الرقػػ  ةػػف تطػػعر ثقلوػػ  أػػذا الةاتةػػر  عأػػذا الاهػػـ ال يتعاوػػؽ اللتأةيػػد ةػػر ررةػػلـ اليػػري   
 اإل الةي  الغراحا عالتج ال يختأؼ رةةهل وج أذم الة أل  ةر ةرعر الزةف 

(
362

) Cfr. Mancuso (R.-A.), Revenge porn: la nuova fattispecie di reato, in 

altalex.it, 5 aprile 2019. 
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تنطػػعي هأػػى انتهػػلؾ الرػػؽ وػػج الخ ع ػػي   الةػػذةعرة عاةيػػر اجو ػػلؿ   Telegramةثػػؿ
عال يػػدخؿ وػػج الان ػػي ا اإويػػلح ال ػػعر رع ةقػػلطر الايػػديع الان ػػي  ال ػػرير  إلػػى الغيػػر  

ال ييترط نةػعذج أػذم الاريةػ  ع  .ؽ التاريـ ةارد ريلزة أذم الةعاد لال تخداـ اليخ جنطل
رف يةعف الالنج أع ناس اليخص القللـ اللت ػايؿ رع التقػلط ال ػعرا علةنػع ييػتةؿ ريًضػل 

ا ري هػػف طريػػؽ ال نػػؼ رع أػػذم ال ػػعر« sottrazione» ػػرق  اخػػتالس رع هأػػى ورضػػي  
دعف رف يعاوػؽ الرؽ ل عر التقطت اةعاوق   ػلرب اليػأف اإلويلح الورضي  رع  االرتيلؿا

  هأى إويللهل

هػػػدـ رضػػػلح  تيػػػتةؿ الاريةػػػ  هأػػػى هن ػػػر  ػػػأاج يتةثػػػؿ وػػػج: ىددددم الرالددداء (2)
الإلويلحا عال يرعؿ دعف ترقؽ الارية  رضػلح الةانػج هأيػع اليخص الظلأر وج ال عرة 

عاريةػ  التػدخؿ غيػر   عأذا ال ن ر يةيز ايف اريةػ  الثػأر اإلاػلرج (ٖٖٙ اعاق   الت عير
ع ػػػريًرلا  عياػػػب رف يةػػػعف الرضػػػلح النػػػلوج لأاريةػػػ  رػػػًرا الةيػػػرعع وػػػج الريػػػلة الخل ػػػ  

 ةانعف  ةةرم رع علذلؾ ال ي تد اللرضلح ال لدر هف يخص 

قَ  نطاق المس ولٌ  الجنائٌ  ىن الث ر اإلباحً: ةةػرر ثللثًػل ةػف قػلنعف  ٕٔٙالةػلدة ت َورم
النليػػر اجعؿ عالنليػػريف الثػػلنعييف لأ ػػعر رع  ةػػف الانػػلة:نػػعهيف  ال قعاػػلت اإليطػػللج اػػيف

 ةقلطر الايديع الان ي  ال رير  
قػلـ اإنيػلح ال ػعر الان ػي  ال ػرير   اليخص الػذي عأع األول: مس ولٌ  الناشر -أو أ 

ةػف اػذلؾ عينقأهل رع  رقهل ةاليرة ةف الةانج هأيعا ثـ يقـع اإويللهل جعؿ ةرة إلى الغيرا 
أػػع اليػػريؾ الرةػػيـ  الاػػلنج وػػج أػػذم ال ػػعرةعغللًاػػل ةػػل يةػػعف     إلػػى ال أنيػػ نطػػلؽ ال ػػري
ا عالذي قد يتةةفا اةل يةأةع ةف ناعذ هلطاجا ةف رخذ ةعاوقػ  الضػري  هأػى لأةانج هأيع

ةقػػلطر الايػػديع رع ال ػػعر التػػج  ريًضػػل عي ػػتعهب الػػنص  ت ػػايؿ ةيػػلأد ال القػػ  الرةيةػػ 
عقد هللات الاقػرة اجعلػى ةػف   اليريؾ الرةيـا دعف هأـ هل رع التقلطهلت ايأا الالنج يقـع

ا عايػػترطت الن قػػلد ة ػػلعلي  النليػػر اجعؿ ال ػػعرة اإلاراةيػػ ةةػػرر ثللثًػػل أػػذم  ٕٔٙالةػػلدة 
   الةيترة   للا  الذةر الةلدي  تعاور ال نل ر 

                                                 

)
363
( cfr. Caletti (G.-M.), Libertà e riservatezza sessuale all‟epoca di Internet, Op. 

cit., pp. 2045 ss. 
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 يترقؽ نةعذج الارية  الةن ػعص هأيػع وػج الاقػرة اجعلػى ةػف :َمْطلوبالالقصد الجنائً 
اأنػػع   النليػػر اجعؿ(إذ يةاػػج رف ي أػػـ الالنج اتػػعاور الق ػػد الانػػللج ال ػػلـ: الةػػلدة الةػػذةعرة

ا عرف لأغليػػ  يع ػػر خػػلص وػػج  ػػيلؽ التقطػػت التػػج  يقػػـع اإويػػلح ال ػػعر الان ػػي  ال ػػرير 
إلػى  دة الاػلنجعرف تتاػع إرا االةانج هأيع ي تقد اأنهل  تظؿ  ري ا عال يعاوؽ هأػى إويػللهل

عال ييػػترط لقيػػلـ ة ػػلعلي  النليػػر اجعؿ رف يةػػعف  ر الػػرةف الةػػلدي لأاريةػػ  قيػػؽ هنل ػػتر
و أى غرار النةعذج الارن جا لـ يأخػذ الةيػرع اإليطػللج وػج ة يف   رع داور ةدوعًهل االهث

عاللتػللجا يةاػج أذم ال عرة اإلاراةيػ  الػدعاورا عال  ػيةل الػداور االنتقػلةجا ا ػيف االهتاػلر  
 عص هأيهل وج الاقرة اجعلى ةف الةلدة الةذةعرة تعاور الق د ال لـ لترقؽ ال عرة الةن 

ددا ٌأ  ٕٔٙةػػف الةػػلدة  الثلنيػػ الاقػػرة هللاػػت  المسددئولٌ  الجنائٌدد  للناشددرٌن الثددانوٌٌن: -ثان
ؿ اإلويػػلح ةػػل َيأػػجا ري النيػػر الثػػلنعياإلويػػلح رع رللػػ   ةةػػرر ثللثًػػل عقػػللر  لأ ػػعر ةػػف اَجعم

ا ري الػػػذيف يتر ػػػأعف هأػػػى ال ػػػعر ايػػػةؿ غيػػػر ةاليػػػر نيػػػر تلليػػػ  ةػػػف قاػػػؿ اجيػػػخلص
 النليػػػر اجعؿ(ا ا ػػػعرة غيػػػر ةيرعه  ال ػػػتالةهل ةػػػف قاػػػؿ اليػػػخص الػػػذي رويػػػلأل اللا ػػػؿ

أػػػػذم ال ػػػعرة اإلاراةيػػػػ  اتػػػػعاور  ةلديػػػلت عتترقػػػػؽ علػػػيس ةػػػػف قاػػػؿ الةانػػػػج هأيػػػع ةاليػػػػرة 
   للا  الذةرالةيترة  ال نل ر 

الة ػػلعلي  الانلليػػ   لقيػػلـال يةاػػج  الاقػػرة اجعلػػىهأػػى هةػػس ا :َمْطلددوبالالقصددد الجنددائً 
رف يتػعاور ا اةعاب الاقػرة الثلنيػ  ةػف الةػلدة الةػذةعرة اهف إويلح ال عر الان ي  ال رير 

 dolo «خػلص ق ػد »عاػعد إثاػلت  ا وضػاًل هػف ذلػؾاالق د الانللج ال لـا علةف ياػب

specifico  وػج  تةثػؿيأر وػج ال ػعرةا تاػلم اليػخص الظػل (النليػر الثػلنعنجالالنج  لدى
 al fine di recare loro»   عي ػتخأص أػذا الق ػد الخػلص ةػف هاػلرةاع اجذىإلرلؽ 

nocumento »  العاردة وج هاز الاقرة الثلني   
ال ػػػػعر رع ةقػػػػلطر  اػػػػأفعاللتػػػػللجا يأػػػػـز لقيػػػػلـ ة ػػػػلعلي  النليػػػػر الثػػػػلنعي رف ي أػػػػـ 

ؽ اليػخص الظػلأر ويهػل هأػى إويػللهلا عرف ال يعاوػ التج يقـع اإهلدة نيرألالان ي  الايديع 
أػػػذم ال ػػػعرة عهأػػػى ذلػػػؾا ال تقػػػـع إيػػػذاح أػػػذا اليػػػخص   اق ػػػدنيػػػرأل تتاػػػع إرادتػػػع إلػػػى 
ا ثػـ ةػعاد الثػأر اإلاػلرجالةيلرةيف وج ةاةعهلت الدرديػ  الػذيف يتأقػعف  اإلاراةي  وج رؽ

اةل تيػير ال ػعااؽ ا ر ػعال ييترط  الان ي اغرض الت أي  رع الةت    نيرألإهلدة يقعةعف ا
ةػف طاي ػ  ة ينػ ا الذي ا تهدوع الالنج رف يةعف اجذى رع الضرر  القضللي  ذات ال أ ا
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عال يػؾ رف تطأػب الق ػد الخػلص وػج أػذم  ( ٖٗٙوي تعي رف يةعف ضػرًرا ةلدًيػل رع ة نعًيػل 
ا اػػيف ال ػػعرتيفعةػػر ذلػػؾا وػػإف أػػذا التةييػػز إثالتهػػل   ال ػػعرة اإلاراةيػػ  يزيػػد ةػػف  ػػ عا 

ةارًرا عة أًةل ةرةعًدا ةف الةيػرع اإليطػللج: رةًرا يادع لج ا نعع الق د الانللجيت أؽ ا ويةل
رنع وج الغللب يةعف اليػريؾ الرةػيـ الةػلتةف هأػى التيدد تالم النلير اجعؿ ةنلط ذلؾ رف 

يّةةػػف الغيػػر ةػػف إهػػلدة نيػػر يهتػػؾ ا ػػأعةع اآلثػػـ  ػػتر الةانػػج هأيػػعا ع الػػذي ال ػػعرا عأػػع 
تةرة؛ رةل النلير الثلنعي وهع وج الغللب يةعف يخً ل غريًال هف الةانػج ة  ا ا ال عر 

رف يتػػػػعاور لديػػػػع الق ػػػػد  -ترػػػػت ع ػػػػؼ الثػػػػأر اإلاػػػػلرج –هأيػػػػعا عاللتػػػػللج يأػػػػـز لة لقاتػػػػع 
   الخلص الةتةثؿ وج ني  اإليذاح 

لأثػأر  رادهػ هقعاػ  اإليطػللج  الةيػرع وػرض ىقوب  الث ر اإلباحً فً القانون اإلٌطالً:
 ػػػعاح وػػػج ذلػػػؾ ةػػػل يقػػػر ةػػػف النليػػػر اجعؿ رع النليػػػريف ا ا وػػػج  ػػػعرتع الا ػػػيط لرجاإلاػػػ

يػػعرع إلػػى  ٓٓٓ٘عأػػج هقعاػػ  الرػػاس ةػػف  ػػن  إلػػى  ػػت  ػػنعات عالغراةػػ  ةػػف الثػػلنعييفا 
 يعرع   ٓٓٓ٘ٔ

وػج الاقػرتيف الثللثػ  عالراا ػ  ةػف الةػلدة  اػللنص تةيز النةعذج اإليطللج الظروم المشددة:
ا عالتػج تتةثػؿ ةيػددة لأثػأر اإلاػلرجالظػرعؼ الهأػى  ف قػلنعف ال قعاػلتةةرر ثللثًػل ةػ ٕٔٙ

 وج اآلتج:
  لُةطأمًقػػا علػػع ةػػلف ةنا ػػاًل رع coniugeإذا ارتةاػػت الاريةػػ  ةػػف النػػب الػػزعج   (1)

الػػذي لػػـ  الُةَطأِّػػؽ ػػأعؾ الػػزعج رع دنػػلحة عهأػػ  التيػػديد وػػج أػػذم الرللػػ  تةةػػف وػػج 
ع /رع ةلنػت تراطػع اػللةانج هأيػعا عالتػج ر رار ال القػ  الرةيةػ  التػج تراطػيراظ 

ةػػػل ةػػػلف يػػػتةةف ةػػػف الر ػػػعؿ هأػػػى ال ػػػعر رع ةقػػػلطر الايػػػديع الان ػػػي  إال ةػػػف 
 خاللهل 

 اليػػػػػخص الػػػػػذي يػػػػرتاط رع ةػػػػػلف ةرتاًطػػػػػل ا القػػػػػ  هلطايػػػػػ  اعا ػػػػػط  إذا ارتةاػػػػت  (ٕ 
relazione affettiva عقػد رراد الةيػرع رف يع ػر نطػلؽ الرةليػ  اللةانج هأيع  

ةثػػؿ رع اليػػريؾ الةػػرتاط  يػػةؿ  ػػعر االرتاػػلط ال ػػلطاج غيػػر الر ػػةجاالةيػػددة لي
وػػج الةقلاػػؿ ت ػػتا د ع اػػلؽ تضػػلةف ةػػدنجا رع ال يػػيؽ   الك  ةػػر الةانػػج هأيػػع الت

                                                 

(
364

) cfr. Cass. Pen. – Sez. III, del  23 novembre 2016, n. 15221.  
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عهأػػى ريػػ  رػػلؿا وػػإف أػػذا الظػػرؼ قػػد يثيػػر   ةػػف نطػػلؽ التيػػديد َ ػػلِاَرةال القػػلت ال
    ا ض ال  عالت وج التطايؽ ال ةأج

رع  informatici تةنعلعايػػػػل الة أعةػػػػلت ردعات ل ػػػػتخداـا الاريةػػػػ إذا ارتةاػػػػت   (3)
 ٔاعاااخالو ٔحخاااضٍٚ انًؼهٕيااااث إر ػػػلؿ تةنعلعايػػػل telematici التأيةلتيػػػ اجدعات 

وػج اإلةةلنيػ  الالنهلليػ  لأنيػر التػج تخػتص اهػل  ُْأحكًٍ ػهت انخشذٚذ . (ػٍ بُؼذ
ا جف رغأػػػػػب نظػػػػػرً ٔ .وػػػػػج رػػػػػد ذاتهػػػػػل التأيةلتيػػػػػ اجدعات تةنعلعايػػػػل الة أعةػػػػػلت رع 

اػػلت أػػذا  رػػلالت الثػػأر اإلاػػلرج تقػػر ال ػػتخداـ ةعاقػػر التعا ػػؿ االاتةػػلهجا وقػػد
تقت ػػر ال ػػعرة الا ػػيط  لأاريةػػ  هأػػى رػػلالت الظػػرؼ وػػج رةػػـ القلهػػدةا اينةػػل 

عأػػج تأػػؾ التػػج ينيػػر ويهػػل ال ػػعر ةػػف خػػالؿ ةطاعهػػلت عرقيػػ  رع ةػػل ا ػػتثنللي ا 
 يلاع ذلؾ 

  ف ال اػػػز الاػػػدنج رع ال قأػػػج رع اةػػػررة رلةػػػؿوػػػج رللػػػ  ةػػػ إذا ةػػػلف الةانػػػج هأيػػػع  (4)
  عي رؼ أذا النػعع ةػف الةانػج هأػيهـ اػػ" اجيػخلص الة تضػ ايف ايػةؿ خػلص"

  ( الاقرة الراا ػػ (ازيلدتهػػل ةػػف الثأػػث إلػػى الن ػػؼ وػػج أػػذم الرللػػ  تيػػدد ال قعاػػ ع 
ةػػل إذا ةػػلف ياػػب رف تعاػػد ظػػرعؼ الضػػ ؼ أػػذم وػػج  عيثػػعر الت ػػللؿ أنػػل رػػعؿ

ا وػػػج ةأتػػػل الرػػػللتيف نرػػػف التقلطهػػػل  عوػػػج العاقػػػروػػػج عقػػػت رـ  عقػػػت نيػػػر ال ػػػعر
 .نت لةؿ ةر رلالت ت ترؽ الرةلي  الة ززة

ن ػػػت الاقػػػرة الخلة ػػػ  ةػػػف الةػػػلدة الةػػػذةعرة هأػػػى رف اريةػػػ  الثػػػأر  األحلدددام اإلجرائٌددد :
الرػػؽ وػػج اليػػةعىا عاللتػػللج رف  عن ػػت هأػػىاإلاػػلرج ةػػف الاػػرالـ الةقيػػدة اقيػػد اليػػةعى  

 يضػػر  ػػا  الضػػري هأػػى رف  ةػػذلؾ ن ػػت ػػت  ريػػهر  ع ي ػػقط اةػػرعر عىا ترريػػؾ الػػده
دعف يةعى الةانػج هأيػع وػج  يتـ ترريؾ الدهعى الانللي أةتلا   الانللي   عةر ذلؾا رًدا ل

ا ري هنػػدةل يةػػػعف الةانػػج هأيػػػع ةػػف اجيػػػخلص الرػػلالت الةيػػلر إليهػػػل وػػج الاقػػػرة الراا ػػ 
ةرتاطػػػ  ااريةػػػ   اق ػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرجع ا عةػػػذلؾ هنػػػدةل تةػػػعف الة تضػػػ ايف ايػػػةؿ خػػػلص

  رخرى عالتج ياب ةاليرتهل ا تنلًدا إليهل

 انزانذانًطهب 

 انًُٕرس انبهضٛكٙ نضشًٚت انزأس اإلباحٙ
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 اوػػج الادايػػ  تاػػريـ الثػػأر اإلاػػلرج ا ػػدة ةرارػػؿ:ت اهػػعد الةيػػرع الاأايةػػج وػػج َةػػرم  تمهٌددد:
تاػػريـ  عالػػذي يهػػدؼ إلػػى(ا ٖ٘ٙ ٕٗٔٓدي ػػةار  ٓٔ تقػػدـ الػػا ض اةيػػرعع القػػلنعف الةػػلرخ

تع ػػير نطػػلؽ اريةػػ  أتػػؾ ال ػػرض ت ػػديؿ ع التأ ػػص الان ػػج عالثػػأر اإلاػػلرج ةػػف خػػالؿ 
l’infraction d’attentat à la pudeur ٖٙٙ)ارةةػيف  ِاْ ػَطَدـَ أػذا الةقتػرح  علةػف ا

 رةدت ويهةل هأى رف:(ا ٖٚٙ لةرةة  النقض الاأايةي  ةتتللييف
دون  مدن قبدل أحدد الشدرٌلٌن بواسط  لدامٌرا   الًبالتراتسجٌل صور لعلق  جنسٌ   «

  بالمعنى المقصود فً األخٌر ىر ات)  تقوم به جرٌم                       ىلم اآلخر

  ( ٖٛٙ «قانون العقوباتمن  7ٖٖمن المادة  األولىالفقرة 
ي قاػػػع نيػػػر أػػػذا عالػػػذي ا رضػػػللي ل القػػػلت الان ػػػي  الات ػػػايؿ العاقػػػر يثيػػػر عوػػػج 

 l’agressionاخػػػالؼ "االهتػػػداح الان ػػػج" إيػػػةللي  رخػػػرى عقػػػت الرػػػؽا وػػػج  الت ػػػايؿ

sexuelle ا عأػػػع رػػػؽ ر ل ػػػج ةرةػػػج الريػػػلة الخل ػػػ  ررةػػػ الرػػػؽ وػػػج النتهػػػلؾ  تت أػػػؽا
الرػػػؽ وػػػج  ع ينتهػػػؾا وإنػػػرةثػػػر ترديػػػًداعايػػػةؿ  ةػػػف الد ػػػتعر الاأايةػػػجا ٕٕاةعاػػػب الةػػػلدة 

عال يػػؾ رف    droit au respect de l’intimité sexuelleارتػػراـ اجلاػػ  الان ػػي  
اػػػعدة وػػػج الااػػػعة التيػػػري ي  الةع   ػػػلأةت وػػػج ت ػػػأيط الضػػػعح هأػػػىاجرةػػػلـ الةيػػػلر إليهػػػل 

ل ػػد أػػذم ة ػػتقؿ التاػػريـ الأاػػعح إلػػى آليػػ  القػػرر الةيػػرع علػػذلؾا (  ٜٖٙالقػػلنعف الاأايةػػج 
رعؿ ال ػػلدر وػػج قػػلنعف الا اةعاػػب ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت ٔ/ٖٔٚا ول ػػتردث الةػػلدة الااػػعة

                                                 

)
365

) Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-699/1, 10 déc. 2014. 

)
366
( Töller (M.), « Revenge porn ou vengeance pornographique », R.D.T.I., 

2018/2, n° 71, p. 88. 

)
367
( Cass., 27 nov. 2013, R.G. n° P.13.0714.F, n° 635; Cass., 31 mars 2015, 

R.G. n° P.14.0293.N., J.L.M.B., 2016, n
o
16, p. 746, obs. De Nauw (A.), « Les 

limites de l‟incrimination classique de l‟attentat à la pudeur ».   

(
362
ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت الاأايةػػج ت لقػػب هأػػى أتػػؾ ال ػػرض ال ػػتخداـ  ٖٖٚاػػدير اللػػذةر رف الةػػلدة ( 

رع التج ر ارت ةةةنػ  ا ػاب هاػز الةانػج هأيػع رع  االخداعال نؼ رع اإلةرام رع التهديد رع الةالاأة رع 
 .إهلقتع الادني  رع ال قأي 

)
369
( Ribant (D.), « Droit pénal et informatique : la mise à jour est en cours de 

téléchargement » in: Omniprésence du droit pénal. Nouvelles approches 

disciplinaires, Limal, Anthemis, 2017, p.157. 
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ػصا  عرتيف ةف اإلاراـ الة ػتردث: ا لتاريـ(ٖٓٚ ـٕٙٔٓاير ةف  ن  وار   الان ػج لتمَأ  
 ( ٖٔٚ  الانػػػد الثػػػلنج ةػػػف ناػػػس الةػػػلدة( عالثػػػأر اإلاػػػلرج (؛ٔ/ٖٔٚ الانػػػد اجعؿ ةػػػف الةػػػلدة 

 ا ر ػػػدر الةيػػػرع الاأايةػػػجالقلنعنيػػػ  وػػػج ةعااهػػػ  ظػػػلأرة الثػػػأر اإلاػػػلرج َتَر ػػػلن العلت زيػػػز 
ـا ٕٕٓٓةػػليع  ٛٔالةنيػػعر وػػج الاريػػدة الر ػػةي  الاأايةيػػ  وػػج ـا ع ٕٕٓٓةػػليع  ٗ قػػلنعف

 عالػذي تضػػةفا (ٕٖٚ وػج يػأف" ةةلورػ  النيػر غيػر التػعاوقج لأ ػعر عالت ػايالت الان ػي "
وج رلؿ ارتةلب الاريةػ  االهػث خايػث رع  تيديد ال قلب ا ض اجرةلـ الاديدةا ةف اينهل

 هأى رف: ٔ/ٖٔٚعياري النص الاديد لأةلدة   (ٖٖٚ اغرض ترقيؽ الرا 
-(1):ٌعاقددب بددالحبس مددن سددت  أشددهر  لددى خمددس سددنوات  لددل مددن( فقددرة أولددى)§ »

د تسدجٌلأ ا أو صدورأ  أََلا َ   أو أََتاهَ   أو َىَر َ  -(2)(؛374...) ٌأ ٌأ ا أو مرئ لشدخص  اصدوت

ٌأا صر ا جنس اىارل أو ٌمارس نشاطأ دون موافقته أو بدون ىلمده  حتدى لدو وافدق ادلا ب  ٌحأ

 .« التسجٌلالتصوٌر أو   ِْجراءىلى الشخص 
ن ػػت الةػػلدة الراا ػػ  ةػػف القػػلنعف  موالددع الجرٌمدد  فددً قددانون العقوبددات: َد لدد  -أو أ 

الا ػؿ الخػلةس ةػف الاػلب تغيير هنعاف ـا  للؼ الذةرا هأى ٕٕٓٓةليع  ٗال لدر وج 
التأ ػصا النيػر غيػر  ال لار ةػف الةتػلب الثػلنج ةػف قػلنعف ال قعاػلت إلػى ال نػعاف اآلتػج:"

                                                 

)
370
( Loi du 1er février 2016, modifiant diverses dispositions en ce qui concerne 

l‟attentat à la pudeur et le voyeurisme, M.B., 19 février 2016. 

)
371
( voy., Wattier (I.), « La nouvelle incrimination de voyeurisme et l‟extension 

de l‟attentat à la pudeur et du viol », Rev. dr. pén., 2018/2, p.119; Dumortier (F.) 

et Forget (C.), «Chroniques de jurisprudence: Criminalité informatique », 

R.D.T.I., n°68-69, 2017, p. 203; Töller (M.), « Revenge porn ou vengeance 

pornographique», op. cit., p. 88. 

)
372
( Loi du 4 mai 2020, visant à combattre la diffusion non consensuelle 

d'images et d'enregistrements à caractère sexuel, M.B. 18 mai 2020, n
o
135, p. 

35762. 

)
373
( Proposition de loi modifiant le Code pénal, visant à combattre le « revenge 

porn » du 10 juillet 2019, Doc. parl., Chambre, Doc. 55 0101/001, p. 4.  

ا رع التأ ػػص الان ػػجا  voyeurisme( يت أػػؽ الانػػد اجعؿ ةػػف أػػذم الاقػػرة ااريةػػ  "ا ػػتراؽ النظػػر" ٖٗٚ 
ـم النظػػر إلػػى يػػخص رع  َتَة مػػفَ رع  تَػػَرامَص ةػػؿ ةػػف عياػػري ن ػػع هأػػى النرػػع اآلتػػج:"  اػػإاراح رع راػػرى َأػػ

اػدعف إذف ةػف أػذا  ا ػعرة ةاليػرة رع هػف طريػؽ ع ػللؿ تقنيػ  رع غيرأػل؛ عتًيل:اللا ػؿ ت ػاًيال ةرلًيػل رع  ػ
اليخص رع اػدعف هأةػع؛ ةتػى ةػلف أػذا اجخيػر هلرًيػل رع يةػلرس نيػلًطل ان ػًيل  ػريًرل؛ رثنػلح تعااػدم وػج 

 ظرعؼ يةةنع ة هل رف ي تقدا ايةؿ ة قعؿا رف خ ع يتع لف تنتهؾ" 
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يالرػػػظ ةػػػف   ع (ٖ٘ٚ عاوقج لأ ػػػعر عالت ػػػايالت الان ػػػي ا عأتػػػؾ ال ػػػرض عاالغت ػػػلب"التػػػ
اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج وػػج قػػلنعف ال قعاػػلت الػػذي اختػػلرم الةيػػرع الاأايةػػج إلدراج ةعضػػر ال

   رنع رراد ت نياهل ةارية  ان ي ا يأنهل وج ذلؾ يأف أتؾ ال رض عاالغت لب 

ا ٌأ ة  الثػأر اإلاػلرج عوًقػل لأنةػعذج الاأايةػج وػج تتةثؿ هنل ر اري: ىناصر الجرٌم  -ثان
 :(ٖٙٚ اآلتج

» ػاػ هػف النةػعذايف اإل ػالنج عاإليطػللج النةػعذج الاأايةػجَتَةيمَز  :موالو  الجرٌم ( ٔ)

عياػػػػدع رف الةيػػػػرع   «اج الت ػػػػايالت ال ػػػػعتي  ضػػػػةف الةػػػػعاد الةرةيػػػػ  اػػػػنص التاػػػػريـدر إ
الإلضػػلو  إلػػػى  ا images ػػعر ييػػةؿ ال اريػػػثا يع ػػر نطػػلؽ الرةليػػ  الاأايةػػج رراد رف

رع ري ت ػايؿ  اl’enregistrement visuel ou audio الت ايالت الةرلي  رع ال ػعتي 
  عرةػل هػف ةرتػعى أػذم ال ػعر رع الت ػايالتا وياػب آخر يتـ إارالم ال ػتخداـ ريػ  ع ػيأ 

نطػػلؽ عييػػةؿ (  ٖٚٚنيػػلًطل ان ػػًيل  ػػريًرل  يةثػػؿ يخً ػػل وػػج عضػػر هػػري رع يةػػلرسرف 
إدراج الت ػػػػػايالت ا علةػػػػػف الػػػػػا ض اهتػػػػػرض هأػػػػػى  selfies ػػػػػيأاج ال ػػػػػعر ال الرةليػػػػػ 
اةػػل  الػػنص تطايػػؽنطػػلؽ ضػػةف الةػػعاد الةرةيػػ ا هأػػى  ػػند ةػػف القػػعؿ اأنػػع يع ػػر  ال ػػعتي 

الةت ػػعر رف يتضػػػرر اليػػخص ةػػػف نيػػر ال ػػػعر رع  ةػػػفع جنػػ ؛يتاػػلعز ةػػػل أػػع ضػػػرعري
النيػػػػلط  ر ػػػػعاتةاػػػػرد  ررللػػػػ  نيػػػػ اينةػػػػل ال يت ػػػػعر ذلػػػػؾ وػػػػجا الان ػػػػي  ةقػػػػلطر الايػػػػديع

   .(ٖٛٚالان ج 
ع ػػػػر نطػػػػلؽ الرةليػػػػ  اريػػػػث ييػػػػةؿ الت ػػػػايالت ُيرةػػػػد لأةيػػػػرع الاأايةػػػػج رنػػػػع ع 

وػػػج إطػػػلر  Phone sex ال ػػػعتي ا نظػػػًرا النتيػػػلر ظػػػلأرة ةةلر ػػػ  الاػػػنس هاػػػر الهػػػلتؼ

                                                 

)
375
( “Du voyeurisme, de la diffusion non consensuelle d‟images et 

d‟enregistrements à caractère sexuel, de l‟attentat à la pudeur et du viol”. 

)
376
( cf. Fanourakis (M.), «Cyber-harcèlement : quel cadre juridique pénal pour 

cette problématique sociétale actuelle ?», Mémoire de maîtrise, Université 

catholique de Louvain, 2019, p. 27. 

 http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:20405 

)
377
( Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-699/3, p. 5, 27 nov. 2015. 

)
378
( Beyens (J.) & Lievens (E.), « A legal perspective on the non-consensual 

dissemination of sexual images», Op. cit., p. 38. 
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التػػج ةػػف الةت ػػّعر ت ػػايأهل ايػػةؿ تػػعاوقج اػػيف ا ع (ٜٖٚ اليػػالب ال القػػلت الرعةلن ػػي  اػػيف
ادعف ةعاوق  الطرؼ اآلخػر اػداور ا علةف يتـ نيرأل ا د ذلؾ ةف قاؿ رردأةل طروج ال الق 

 أةانػػج هأيػػعل ل ػػعتيً  ت ػػاياًل  رف ينيػػر الاػػلنجاالنتقػػلـ رع االاتػػزاز  عةػػف الةت ػػّعر ريًضػػل 
يخ ػي  هنػعا ةلإل ػـ عال نػعاف  عيروػؽ اػع  ػعرة هلديػ  لػع رع ة أعةػلت ان ي    ذع طاي

رػلؿا   هأػى ريػ  ع رر الذي أػع ةنػلط تاػريـ الثػأر اإلاػلرجعرقـ الهلتؼا عاذلؾ يترقؽ الض
وػإف الةػلدة  ػعتًيلا  ت ػاياًل  ػعرة رع  ةعضعع النير اإلاراةج ر هةل إذا ةلفعاغض النظ

تطأػػب رنةعذاهػػل ضػػرعرة  ػػتةعف رةثػػر ةالحةػػ  إذا ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت الاأايةػػج  ٔ/ٖٔٚ
ةػف خػػالؿ ال ػعرة رع الت ػػايؿ رع رف تةػعف قلاأػ  لأترديػػد الةانػج هأيػػع أعيػػ   الةيػؼ هػف

   .(ٖٓٛ الةرلج رع ال عتج
وػػػج تطأػػػب رف  ا ازلًيػػػلاعيالرػػػظ رف الةيػػػرع الاأايةػػػج يتاػػػؽ ةػػػر نظيػػػرم اإليطػػػللج

الةػػلدة الةرةيػػ  هاػػلرة هػػف "نيػػلط ان ػػج  ػػري "ا اخػػالؼ الةيػػرع الارن ػػج يةػػعف ةرتػػعى 
اإل ػػالنجا   رةػػل الةيػػرع دعف ترديػػد الػػذي تطأػػب وقػػط رف تةػػعف ال ػػعرة ذات طػػلار ان ػػج

التػج يترتػب  الخل ػ  عغيرأػل ةػف ال ػعر اوقد ع ر نطلؽ الرةليػ  لييػةؿ ال ػعر الان ػي 
    ا علع لـ تةف ذات طلار ان جهأى إويللهل الة لس الا يـ اللخ ع ي 

علػػػـ يرػػػدد الػػػنص الاأايةػػػج طاي ػػػ  الةةػػػلف الػػػذي تأػػػتقط ويػػػع ال ػػػعرة رع يػػػتـ ويػػػع 
الةانػج هأيػعا  يةػعفلأقلنعف هأى رنع ياتػرض رف تيير الةذةرة اإليضلري   الت ايؿا علةف

  عاللتػػللجا وػػإف ال ػػعر الخل ػػ  ذات ا لديػػع تعقػػر ة قػػعؿ اللخ ع ػػي وػػج عقػػت الت ػػايؿ
ف ةػػلف ةػػف النػػلدر رف   تػػعاورالطػػلار الان ػػج ةرةيػػ  اغػػض النظػػر هػػف ةةػػلف التقلطهػػلا عا 

 ( ٖٔٛ اجةلةف ال لة وج  الان ي  ة قعؿ اللخ ع ي التعقر ال

                                                 

)
379
( cf. Glowacz (F.) et Goblet (M.), « Sexting à l‟adolescence : des frontières de 

l‟intimité du couple à l‟extimité à risque. », Enfances Familles Générations [En 

ligne], 34 | 2019, mis en ligne le 22 décembre 2019, consulté le 30 mai 2020. 

URL :http://journals.openedition.org/efg/9657 

)
380
( Beyens (J.) & Lievens (E.), « A legal perspective on the non-consensual 

dissemination of sexual images», Op. cit., p. 38. 

)
381
( Ibid., p. 39. 
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رع  ياػػػب رف يقػػػـع الاػػػلنج ا ػػػأعؾ يتةثػػػؿ وػػػج هػػػرض ال ػػػعر ط اإلجرامدددً:( النشدددإ)
ري اإظهلرأػػل إلػػى الغيػػرا رع اإتلرػػ  الع ػػعؿ إليهػػلا ةػػأف ي طػػج ةأةػػ  الةػػرعر  االت ػػايالت

يةاػج ع   رع الت ػايالت ال ػعرأذم ا رع اإذاه  ا اريث يةةنع االطالع هأيهلليخص آخر
ا الةانػػػج هأيػػػعا اخػػػالؼ الاػػػلنج رع يػػػخص عارػػػد وقػػػط  يةػػػعف اإةةػػػلفلقيػػػلـ الاريةػػػ  رف 

 َ اَلِنَيػػػ رع ػػر ةػػػف وةػػرة ال diffusionالع ػػعؿ إلػػى الةرتػػػعى  عاللتػػللج وػػإف وةػػػرة اإلذاهػػ  
publicité عتػػتـ أػػذم الاريةػػ  اةاػػرد اػػدح   ػػد هن ػػًرا وػػج ا ػػض الاػػرالـ اجخػػرى التػػج ت

قػػلنعف  ةػػف ٔ/ٖٔٚ الاقػػرة الثلنيػػ  ةػػف الةػػلدة  commencement d’exécutionالتنايػػذ 
هأػػى رف يترتػػب  الاأايةػػجا هأػػى خػػالؼ نظيػػرم اإل ػػالنجا علػػـ ييػػترط الةيػػرعال قعاػػلت(  

نةػػل يةاػػجا  ػػأعؾ الاػػلنج نتياػػ  ة ينػػ  رف يػػتـ النيػػر دعف رضػػلح رع هأػػـ  لقيػػلـ الاريةػػ  عا 
   الةانج هأيع 

 الاػػلنج ر ػػعؿ إْنِتاػػلحا ال ػػأاج أػػذا ال ن ػػر يترقػػؽ :أو ىدددم العلددم ( ىدددم الرالدداءٖ)
هأػػـ  إْنِتاػلحا؛ ةةػل يترقػػؽ ريًضػل الت ػايؿ رع ةإذاهػ  ال ػػعر عاوقػ  الةانػج هأيػػع هأػى ةهأػى 

اريةػ   عقد نص الةيرع  رار  هأػى رف .اإذاه  أذم ال عر رع الت ايالتالةانج هأيع 
الت ػػعير رع  ِإْاػراحهأػػى  الةانػػج هأيػعرتػى لػػع عاوػؽ "تقػـع وػػج رػؽ الالهػػؿ  الثػأر اإلاػػلرج

رع   ػػعرألتػػأثيـ وػػج الثػػأر اإلاػػلرج أػػع النيػػر غيػػر الرضػػللج لا ةنػػلط  ذلػػؾ رف "الت ػػايؿ
ذا ارتةاػػػت اريةػػػ   .(ٕٖٛ ايػػػةؿ رضػػػللج رع  ػػػاأت التقطػػػت ا علػػػعان ػػػي ال الت ػػػايالت عا 

قرينػػػ  ]الثػػػأر اإلاػػػلرج ضػػػد يػػػخص قل ػػػرا وػػػإف القػػػلنعف يقػػػيـ اوتراًضػػػل ال يقاػػػؿ الػػػدرض 
لراا ػػػ  ةػػػف الةػػػلدة الاقرة اهأػػػى هػػػدـ الةعاوقػػػ   présomption irréfragable [قلط ػػػ 
عويةػػل هػػدا أػػػذم الرللػػ ا وإنػػع ياتػػرض هػػدـ الرضػػلح رتػػػى   ةػػف قػػلنعف ال قعاػػلت( ٔ/ٖٔٚ

 يثات ال ةس 
لػػػـ تػػػتـ اإليػػػلرة إلػػػى ال ن ػػػر أػػػذم الاريةػػػ  هةديػػػ ا عةػػػر ذلػػػؾ  :العنصدددر المعندددوي( ٗ)

 وقػػط يتطأػػبرف الػػنص ا ا ضػػةنًيلوػػج ال ػػعرة الا ػػيط  لأاريةػػ   عياهػػـ ةػػف ذلػػؾالة نػػعي 

                                                 

)
382
( Ibid., p. 38. 
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هػف هأػـ  رقػؽ ةلديػلت الاريةػ الالهػؿ قػد يةػعف ا اة نػى رف  dol généralال ػلـ  الق د
رادة   .(ٖٖٛعا 
دا اتاػر الةيػػرع الاأايةػج  يل ػ  ةتيػػددة عرادهػ  وػج ةعااهػػ  : ىقوبدد  الثد ر اإلبدداحً -ثالثأ

اػللراس ةػػف  ػػت  عاللن ػػا  لأ ػعرة الا ػػيط  لأاريةػػ ا ي لقػب هأيهػػل   ظػلأرة الثػػأر اإلاػلرج
 تيدد ال قعا  وج رللتيف:  ع نعاتريهر إلى خةس  

إذا ارتةات الارية  ضد رع اة لهدة يخص قل ر  عيارؽ النص ايف ولتػيف ةػف  -األولى
ػػر:  إذا ةػػلف القل ػػر وػػعؽ  ػػف ال لد ػػ  هيػػر؛ تةػػعف ال قعاػػ  ال ػػاف ةػػف خةػػس  -ٔالُق ِّ

؛ تةػػػعف ال قعاػػػ  إذا ةػػػلف  ػػػف القل ػػػر رقػػػؿ ةػػػف  ػػػت  هيػػػر  ػػػن  -ٕإلػػػى هيػػػر  ػػػنعات  
 ف هير  نعات إلى خةس هيرة  ن  ال اف ة
 عأػػػذم أػػػج ال ػػػعرة  intention méchante إذا ارتةاػػػت الاريةػػػ  انيػػػ  خايثػػػ  -الثانٌددد 

ا تةػػػعف ال قعاػػػ  الرػػػاس ةػػػف  ػػػن  إلػػػى but lucratifرع اغػػػرض ترقيػػػؽ الػػػرا  الغللاػػػ (؛ 
رف إضػػػػلو   عال يػػػػؾخةػػػػس  ػػػػنعات عاغراةػػػػ  ةػػػػف ةػػػػللتج يػػػػعرع إلػػػػى هيػػػػرة آالؼ يػػػػعرع  

 .(ٖٗٛ وج ةعااه  ظلأرة الثأر اإلالرجالردع  ت زز  يل   لةللي الازاحات ا
 قػػلنعف ال قعاػػلت الاأايةػػجةةػػرًرا ةػػف  ٖٚٚعالإلضػػلو  إلػػى ةػػل تقػػدـا وػػإف الةػػلدة  

رع االرتقػػلر  haineأػػع الةراأيػػ   اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرجدعاوػػر إذا ةػػلف ررػػد  تيػػدد ال قػػلب
mépris  رع ال داحhostilité الةزهـع رع لػعف ايػرتع رع ر ػأع  تالم يخص ا اب ان ع
رللتػػػع ال ػػػري  رع قنلهلتػػػع رع تعاهػػػع الان ػػػج رع ة تقػػػدم الػػػدينج رع الاأ ػػػاج رع  رع ان ػػع

    (ٖ٘ٛ    الك رع  التع الا دي  رع العراثي ال يل ي  رع النقلاي  
ا: أحلام ململ : تعقيػر ال قعاػلت ال تقت ر رةلي  ضرليل الثػأر اإلاػلرج هأػى ةاػرد  رابعأ

ة ػػلهدة الضػػرليل وػػج ضػػرعرة الظػػلأرة تتطأػػب  ال ػػأعؾ الةةػػعف لهػػذمطاي ػػ   ا علةػػفهػػ الراد
 عتقديـ الدهـ القلنعنج ةف قاؿ الهيللت الة ني   إزال  ال عر عالت ايالت اإلالري ا 

                                                 

)
383
( Töller (M.), « Revenge porn ou vengeance pornographique », op. cit., p. 90. 

)
384
( Beyens (J.) & Lievens (E.), « A legal perspective on the non-consensual 

dissemination of sexual images», Op. cit., p. 39. 

(
325
داوػػر الةراأيػػ  ةظػػرؼ ةيػػدد لأ قػػلب وػػج ال ديػػد ةػػف الاػػرالـ"ا رااػػر: د  ر ػػلـ ةرةػػد ال ػػيد "رػػعؿ  (

  ٜٕٔٓونديا ال يل   الانللي  وج ةعااه  ارالـ الةراأي ا دار النهض  ال راي ا ر
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 قػػلنعفالةػػف  الةػػلدة ال ػػلا   رضػلوت :ا متنددا  ىددن تقدددٌم الدددىم التقنددً تجددرٌم (ٔ 
 ت لقػبعالتػج ا ةػف قػلنعف ال قعاػلت ٖ/ٖٔٚةػلدة الا  ػللؼ الػذةرا ٕٕٓٓةػليع  ٗ الةلرخ

ا اللةخللاػ   prêter son concours technique ةػؿ ةػف يػروض تقػديـ الػدهـ التقنػج
اغراةػ  ةػف ةػللتج ا رع لقػرار الةرةةػ  الةخت ػ  للعاةر الياعي  رع الةتلاي  لأةػدهج ال ػلـ

ص هأيهػػػل وػػػج الةن ػػػع  لأيػػػرعط عالةػػػددعوًقػػػل ا عذلػػػؾ يػػػعرع إلػػػى خة ػػػ  هيػػػر رلػػػؼ يػػػعرع
الة دلػ  اةعاػب  -ةف قلنعف القضػلح الاأايةػج ٗٛ٘الةلدة  عاةعاب  ذات ال أ  القعانيف

يةةػف لأةرةةػ  رف ت ػدر رةػًراا انػلًح هأػػى  -ـٕٕٓٓةػليع  ٗ الةػلرخ قػلنعفالالتل ػ   ةػف 
الةانػػػج هأيػػع رع ةةثأػػع القػػػلنعف رع ةػػف يخأاػػعا ال ػػػتخداـ اةيػػر الع ػػػللؿ طأػػب اليػػخص 

لت ػايالت رع ا أهػػل غيػر قلاأػػ  لأع ػعؿ ةػػف قاػؿ النليػػر رع ري ةقػػدـ ل ػرب ال ػػعر رع ا
   ةف اإلاالغ الجةر خدة  ع يطا عذلؾ وج ةعهد رق لم  ت  لهلت 

 وػج إطػلر ت زيػز :اتخدال اإلجدراءات القانونٌد  فدً من  بعد  الهٌئدات الحدق (ٕ 
 الاأايةػج فالقػلنع  الةػلدة ال ليػرة ةػف الةعقؼ القلنعنج لضػرليل الثػأر اإلاػلرجا رعلػت عدهـ

 اللة ػػلعاة اػػيف الةػػررة عالراػػؿا  ػػللؼ الػػذةرا الة هػػد الة نػػج ـٕٕٓٓةػػليع  ٗال ػػلدر وػػج 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes -ػػأال اةعاػػب  ُةنيم

 agir en ػػػأط  اتخػػػلذ اإلاػػػراحات القلنعنيػػػ   -ـٕٕٓٓدي ػػػةار  ٙٔالةػػػلرخ القػػػلنعف 

justice وج ةعااه  ارالـ الثأر اإلالرجع رع ةف يخأاعا ا اةعاوق  الةانج هأي  

 

 انخاحًت

قػػػػػػػػالا عا ػػػػػػػػد رف انتهينػػػػػػػػل ةػػػػػػػػف درا ػػػػػػػػتنل اآلف  «الثػػػػػػػػأر اإلاػػػػػػػػلرج »لظػػػػػػػػلأرة   ُة ةم
REVENGE-PORN ا عالتػػج ا ت رضػػنل ويهػػل ةلأيػػ  أػػذم الظػػلأرة عان ةل ػػلتهل ال ػػأاي 

 وػػػػج ذم الظػػػػلأرةة للاػػػػ  أػػػػ ةيايػػػػ تنلعلنػػػػل عالةاتةػػػػر ةةػػػػؿا ةةػػػػل  اهأػػػػى اجوػػػػراد الخطيػػػػرة
ترأيػػػػػػؿ  ةػػػػػػف خػػػػػػالؿاح اجناأعرةريةيػػػػػػ  رع الالتينيػػػػػػ ا التيػػػػػػري لت الانلليػػػػػػ  الةقلرنػػػػػػ ا  ػػػػػػع 

 "الخ ع ػي  الان ػي " رةليػ  لت زيػزا االتالألت الةختأاػ  وػج تاػريـ عقةػر الثػأر اإلاػلرج
Sexual-privacy ن ػػتطير رف نقػػرر اػػأف خطػػعرة أػػذم  الخ ع ػػي ا ُذْرعة َ ػػنلـ الهتالرأػػل

 اتةنعلعايػػل الة أعةػػلت عاالت ػػلالتللتطعر الهللػػؿ وػػج اػػ َعثيػػؽال ارتالطهػػل تناػػر ةػػفالظػػلأرة 
زيػلدة تالهػؿ  ػلراع ةػف عةػل ا La révolution numériqueويةل ي رؼ اللثعرة الرقةيػ  
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 الذاتيػػػػ  ةػػػػف خػػػػالؿ التقػػػػلط عةيػػػػلرة  ال ػػػػعر التعا ػػػػؿ االاتةػػػػلهج يػػػػاةلتاجوػػػػراد هاػػػػر 
Selfieالتراُ ػػؿ الان ػػج ظػػلأرة ا ويةػػل ي ػػرؼلار الان ػػجا ا اةػػل وػػج ذلػػؾ ال ػػعر ذات الطػػ

Sexting،  عنيػػػرم  ظهػػعر ةعاقػػر ةتخ  ػػ  وػػج ا تضػػلو  ةرتػػعى الثػػأر اإلاػػلرجةػػذلؾ ع
ا "doxing"ا عأػػج الةةلر ػػ  الة رعوػػ  ال ػػـ هػػف الضػػري  اة أعةػػلت يخ ػػي ة ػػرعًال 

ؼ ة ػػع  ػػإلػػى الرػػد الػػذي عُ  التػػج تأرػػؽ اللضػػرليلاجضػػرار  ػػلهد هأػػى تاػػلقـ  اجةػػر الػػذي
االغت ػػػػلب "رع  cyber-viol"االغت ػػػػلب اإللةترعنػػػػج" اأنػػػػع نػػػػعع ةػػػػف  "الثػػػػأر اإلاػػػػلرج"

 الةاهػػـع القػػلنعنج لالغت ػػلبيتاػػلعز    عرغػػـ رف أػػذا التيػػايعviol-numérique" الرقةػػج
رف ضػرليل الثػأر اإلاػلرج ي ػلنعف  اللا ػؿ قػد رثاتػتال أةيػ   ا ػض الارػعثالان ج؛ إال رف 

عييػػػػترؾ الثػػػػأر  لنا ػػػػي  التػػػػج يت ػػػػرض لهػػػػل ضػػػػرليل االغت ػػػػلب ةػػػػف ذات االضػػػػطراالت ا
الأػػػػـع هأػػػػى إلقػػػػلح » اجخػػػػرى وػػػػج   الان ػػػي اتاالهتػػػػداحع االغت ػػػػلب  اػػػػرالـاإلاػػػلرج ةػػػػر 

 .  blâmer la victime« الضري 
 جف التقنيػػػلت الرديثػػػ  ؛الثػػػأر اإلاػػػلرج اللغػػػ  الخطػػػعرةتػػػأثيرات ةػػػعف عال غػػػرع رف ت

les nouvelles technologies انقػرة  انيػر الةرتػعى عن ػخع عةيػلرةتع ة  لةػؿ وػردت ػ
ل ا يةةػف رف يػزداد هػدد الةيػلأديف الةرتةأػيف رضػ لوً الةرتػعىاةاػرد ترةيػؿ ع   .عاردة وقػط

 ةػػف خػػالؿتتاػػلقـ رضػػرار الثػػأر اإلاػػلرج علػػذلؾ ريػػلـ وقػػط   عرةضػػلها  هأػػى ةػػدار  ػػلهلت 
-reاإليػػذاح ة ػػلعدة عتةػػرار  ا ةةػػل يػػلدي إلػػىهاػػر اإلنترنػػتتػػداعؿ الةرتػػعى لة ػػتدية  دعرة 

victimisation  للرؽ وػج الن ػيلف اػ التةتػر ةػفالضػري   عيرػـر؛ ةتاّدد هأى الدعاـايةؿ
droit à l'oubli.   

 اآلتية: ويمكن تمخيص أهم أفكار هذ  الدراسة ف  مجموعة النتائج والتوصيا  
 النتائج:  -أو أ 

ااتلرػػػػت  Phénomène-épidémiologique"ظػػػػلأرة عالليػػػػ "  الثػػػػأر اإلاػػػػلرج (ٔ 
ررػد  الهتالرأػلا ال ػللدة ويهػل اجخالقيػ  عالقػيـا هأى اختالؼ ثقلولتهػل اةير الةاتة لت

  الةظلأر ال أاي  لأ  ر الرقةج

ةتاػػػػذرة وػػػػج "التريػػػػز  phénomène-sexué" ان ػػػػلني  ظػػػػلأرة"الثػػػػأر اإلاػػػػلرج  (ٕ 
 Les inégalitésع"هػػػػدـ الة ػػػػلعاة اػػػػيف الان ػػػػيف"  sexismeالان ػػػػج" 

hommes-femmes إلػػػى رػػػد ع ػػػاهل اأنهػػػل يػػػةؿ ةػػػف ريػػػةلؿ "ال نػػػؼ القػػػللـ ا
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ا جف ة ظػػـ الضػػرليل ةػػف الن ػػلحا  la violence sexisteهأػػى نػػعع الاػػنس" 
 % ةف الضرليل ٜٓنرع  ريث ييةأف

إذا ةػلف داوػر الاػلنج  Crime de haineييػةؿ الثػأر اإلاػلرج "اريةػ  ةراأيػ "  (ٖ 
ال ػػرؽ رع  ار ػػب روػػ  لطللاػػ  ة ينػػ  ة يػػعإلػػى ارتةػػلب الاريةػػ  أػػع انتةػػلح الةانػػج هأ

عُت ػد "ةراأيػ  الن ػلح"     الك لعف الايرة رع الة تقػد الػدينج رع ال يل ػج رع نػعع الاػنس
Misogynie  لأثأر اإلالرج  ةف ايف الدعاور الالرزة الةرتةأ 

ا عوج ةقدةتهل الرػؽ وػج لأ ديد ةف رقعؽ اإلن لف اج ل ي  انتهلؾالثأر اإلالرج  (ٗ 
الرػػؽ وػػج ال ػػر ا اةػػل وػػج ذلػػؾ ا ع الة نعيػػ  رريػػ عالةراةػػ  اإلن ػػلني ا عالا  الخ ع ػػي

الثػأر  عينطػعي  الرػؽ وػج ال ػة   عاليػرؼالنا ػي  عال لطايػ ا عةػذلؾ ع  الادنيػ  ال الة 
    ر ل ي  ةقية  ااتةلهي  confiance لأثق  هأى خيلن اإلالرج 

وػػج ي تةػػد  Violence-sexuelle نعًهػػل ةػػف ال نػػؼ الان ػػج يةثػػؿ الثػػأر اإلاػػلرج (٘ 
 -ع ػػؼعلػػذلؾ يُ .  droit à l'imageهأػى انتهػػلؾ الرػػؽ وػج ال ػػعرة إيػذاح الضػػري  

اهتػداح ان ػج قػللـ هأػى " اأنػع -الإلضلو  إلػى ةعنػع انتهػلؾ لأرػؽ وػج الريػلة الخل ػ 
  l' abus sexuel basé sur l' image "ال عر

رع  نػػػد ا ػػػتخداةعه violence-domestiqueييػػةؿ الثػػػأر اإلاػػػلرج هنًاػػػل ةنزلًيػػػل  (ٙ 
رع إلااػلرم هأػى اال ػتةرار وػج  ةف اإلاالغ هػف اإل ػلحةا الريلة لةنر يريؾ التهديد اع

ا رع لتيػػعيع  ػػة   الضػػري  اغػػرض الر ػػعؿ هأػػى رضػػلن  اجطاػػلؿ ال القػػ  الزعايػػ ا
يةػػعف  عقػػدوػػج رػػلؿ الطػػالؽا  رقعقهػػل الةلليػػ رع إلااػػلر الزعاػػ  هأػػى إاػػراح الػػزعج ةػػف 

 اإلاػػلرج أػػع اخػػتالؽ عاق ػػ  ةل ػػ  الليػػرؼ إلنهػػلح ال القػػ  الزعايػػ  الػػداور إلػػى الثػػأر 
 contrôle-coercitifعيةةػػػػف رف ي ػػػػتخدـ الثػػػػأر اإلاػػػػلرج ةع ػػػػيأ  لأ ػػػػيطرة الق ػػػػري  

 وج إطلر ال القلت الرةية  رع ال للأي   هأى الضري 

هاػػر  وػػج رللػػ  ارتةلاػػعا ػػية  لضػػرليلما عال  ػػيةل ي ػػاب الثػػأر اإلاػػلرج رضػػراًرا  (ٚ 
-natureترنػػػػتا ريػػػػث تتاػػػػلقـ اجضػػػػرار ايػػػػةؿ ةايػػػػر ا ػػػػاب الطاي ػػػػ  الڤيرع ػػػػي  اإلن

virale  ةػػػػل اػػػػيف رضػػػػرار انا لليػػػػ   رضػػػػرار الثػػػػأر اإلاػػػػلرجعتتنػػػػعع   اإللةترعنػػػػجلأنيػػػػر
عوػػػػج ا ػػػػض الرػػػػلالتا يأاػػػػأ الضػػػػرليل إلػػػػى  عرضػػػػرار ااتةلهيػػػػ  عرضػػػػرار اقت ػػػػلدي  
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عاليػػػػ عر اػػػػللخزي  stigmatesلأػػػػتخأص ةػػػػف ع ػػػػةلت ال ػػػػلر  Suicide"االنترػػػػلر" 
 اإلذالؿ عالناذ الةاتة ج ع 
لرؽ وػػػػج الخ ع ػػػػي  االهتػػػػراؼ اػػػػل ةيػػػػات ظػػػػلأرة الثػػػػأر اإلاػػػػلرج هػػػػف ضػػػػرعرة (ٛ 

عوػػج ةة ػػأر  قلنعنيػػ  ة ػػتقأ    ، Intimité-sexuelleا رع اجلاػػ  الان ػػي  الان ػػي 
إر ػػلؿ الةرتػػػعى  التأةيػػد هأػػى رف ةعاوقػػػ  اليػػخص هأػػى إنيػػلح رع أػػذا ال ػػددا ياػػب

رع اإلويلح الالرػؽ إلػى   نج اةتداد الةعاوق  تأقللًيل إلى و ؿ النيرخلص ال تالان ج ال
تتةثػؿ وػج االهتػراؼ  تاػريـ الثػأر اإلاػلرج الاةرة الاعأري  وجيةةف القعؿ اأف ع  الغير 
عيتأ ػػػػس الرػػػػؽ وػػػػج  الةعاوقػػػػ  هأػػػػى االلتقػػػػلط ال ت نػػػػج الةعاوقػػػػ  هأػػػػى النيػػػػر" " اػػػػأف

 attente» ر الة قػػػػػعؿ لأخ ع ػػػػػي " وةػػػػػرة "التعقػػػػػالان ػػػػػي  هأػػػػػى  الخ ع ػػػػػي 

raisonnable relative au respect de la vie privée »  

ا ةػػف  expression-familière َتْ ِايػػٌر هػػلةِّجّ أػػع «  الثػػأر اإلاػػلرج »ة ػػطأ   (ٜ 
الاقػػع اجناأػػعرةريةجا ثػػـ يػػلع ا ػػتخداةع وػػج اةيػػر دعؿ ال ػػللـا هأػػى اخػػتالؼ ااتةػػلر 
لع ػػؼ ظػػلأرة إويػػلح ال ػػعر الة ػػطأ  اإلناأيػػزيا هػػذا رنظةتهػػل القلنعنيػػ ا الغلتهػػل ع 

    دعف ةعاوق  الةانج هأيع الان ي  الخل  

وػػػػػج ةعااهػػػػػ  ا ػػػػػض الظػػػػػعاأر اإلاراةيػػػػػ  خل ػػػػػ  يتةتػػػػػر الثػػػػػأر اإلاػػػػػلرج اذاتيػػػػػ   (ٓٔ 
ا عالتػج يػدخؿ ا ضػػهل وػج ةاهػـع االهتػداح الان ػػج القػللـ هأػى ال ػعرا ةثػػؿ الةيػلاه 

voyeurisme-" التأ ػػػػػػػػػػػص الان ػػػػػػػػػػػج"ا  slapping-happy "اإليػػػػػػػػػػػذاح الةػػػػػػػػػػػاهه"

sexuelا عاالاتزاز الان ػج sextorsion   رةليػ  الرػؽ وػج عتتةلةػؿ أػذم الاػرالـ وػج
   الخ ع ي  الان ي  الرؽ وج ال عرة ع 

التػػػج ت تػػػرض الةعااهػػػ  الا للػػػ  لظػػػلأرة الثػػػأر اإلاػػػلرج تتةثػػػؿ وػػػج الَ َقَاػػػلت راػػػرز  (ٔٔ 
الخػػػػعؼ ةػػػػف  أػػػعااس ا ػػػػاب ا العاق ػػػ  اإلاراةيػػػػإراػػػلـ الضػػػػرليل هػػػف اإلاػػػػالغ هػػػػف 

ضرليل أػذا النػعع ةػف التج تالرؽ  stigmatesعع ةلت ال لر  scandaleالاضير  
    الارالـ

ةيػػؼ ترأيػػؿ التيػػري لت الانلليػػ  الةقلرنػػ  ال ديػػدة التػػج يػػةأتهل أػػذم الدرا ػػ  هػػف  (ٕٔ 
عاعد اختالولت ةايرة ويةل اينهل ايأف  يل   التاريـ عال قلب وج ةعااه  ظػلأرة الثػأر 

 وج اآلتج:نعازأل  اإلالرجا عالتج
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 واينةػػل ريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرجالةقلرنػػ  ايػػأف ت ػػنيؼ ا الانلليػػ  لػػـ تتاػػؽ التيػػري لت :
وػػج ا ػػض  crimes-sexuelsضػػةف ولػػ  الاػػرالـ الان ػػي   الثػػأر اإلاػػلرج ي ػػنؼ

؛ وإنػع ال ي ػلله هأػى أػذا النرػع  ععاليػ  رريزعنػل اجةريةيػ  إ ػراليؿالتيري لتا ةثؿ 
عياػػدع رف الػػنهه   لدا اجةريةيػػ ڤػػععاليػػ  ني ي لت رخػػرىا ةثػػؿ إناأتػػرا ععيأػػزوػػج تيػػر 

لنتهػلؾ لأخ ع ػي  علػيس ةتاريـ الثأر اإلالرج  ال للد وج التيري لت الةقلرن  أع
 ينطعي هأى اإلذالؿ الان ج لأضرليل  ل أعةً الهتالرم 

  ةرتػػػعى الاريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرج أػػػع " ةعضػػػعع رفتتاػػػؽ التيػػػري لت الةقلرنػػػ  هأػػػى
؛ علةنهػػل تختأػػؼ ويةػػل اينهػػل رػػعؿ ترديػػد ةلأيػػ  أػػذا  Contenu-sexuel "الان ػػج

ا رف عالاأايةػج اإليطػللج يفالتيػري تيترط ا ض التيري لتا ةثؿ  الةرتعى: واينةل
 contenu à caractère sexuel "الةرتػعى ةػف طاي ػ   ػرير  ان ػًيل"يةػعف 

explicite لارن ػػجا تتطأػػب وقػػط رف يةػػعف ا ةثػػؿ التيػػرير ا؛ وػػإف تيػػري لت رخػػرى
دعف ةزيػػػػد ةػػػػف اجع ػػػػلؼ   caractère sexuel "طػػػػلار ان ػػػػج"الةرتػػػػعى ذع 

التيػػػػػػري لت عتتةيػػػػػػز يخضػػػػػػر ترديػػػػػػد أػػػػػػذا الطػػػػػػلار لتقػػػػػػدير ةرةةػػػػػػ  الةعضػػػػػػعع  ع 
لػدى ع  اجناأعرةريةي  اعضر ت ريػؼ ةرػدد لأطػلار الان ػج لةرتػعى الثػأر اإلاػلرج 

ال ياػػب رف يةػػعف ثػػؿ التيػػرير اإل ػػالنجا ا ةرخػػرى ةػػف التيػػري لت الةقلرنػػ طللاػػ  
نةل ي تعهبالةرتعى الةرةج ذع طلار ان جا  ةػؿ ةػل يترتػب  ا وضاًل هف ذلػؾاعا 

 هأى إويللع تقعيض الخ ع ي  اليخ ي  ايةؿ ا يـ 

  ال نل ػر التػج يتةػعف ةنهػل الةرتػعى ترديػد لـ تتاؽ التيري لت الةقلرن  ةػذلؾ هأػى
ةػػػف  ض التيػػػري لتا ةثػػػؿ التيػػػرير الاأايةػػػجاا ػػػ تع ػػػر: واينةػػػل الةتةتػػػر اللرةليػػػ 

؛ وػػإف تيػػري لت ضػػةف الةػػعاد الةرةيػػ  الت ػػايالت ال ػػعتي  اػػإدراج نطػػلؽ الرةليػػ 
 اعة ظػػػـ التيػػػػري لت اجةريةيػػػػ تيػػػري لت إيطلليػػػػل عا  ػػػالنيل عاناأتػػػػراا  رخػػػرىا ةثػػػػؿ

 الةرلي  الڤيديع(  ق ر نطلؽ الرةلي  هأى ال عر عالت ايالتتُ 

  واينةػػل الة للاػػ  رقةًيػػل:  الةقلرنػػ  رػػعؿ رةػػـ ال ػػعر الة دلػػ  رعلػػـ تتاػػؽ التيػػري لت
التالهػػب التػػج اةت ػػات الطػػلار الان ػػج هػػف طريػػؽ  تاػػريـ ال ػػعرالي ػػتعهب نػػص 

ا إذا ةػػلف ي ػػ ب التةييػػز اينهػل عاػػيف ال ػػعر اج ػػأي ا ةةػل أػػع الرػػلؿ وػػج الرقةػج
ا تتطأػب رف أػزاناأتػرا ععيتيري لت رخػرىا ةثػؿ ؛ وإف  نغلوعرةا ةتأندا ع  تيري لت
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 تةػػعف ال ػػعرة "خل ػػ  عان ػػي " هنػػد إنيػػللهلا ري قاػػؿ إاػػراح ري ت ػػديالت هأيهػػل 
 "اريةػػػ  الةعنتػػػلج" اريةػػػ  ة ػػػتقأ  أػػػج ورن ػػػل ال ػػػعر الة دلػػػ  ةػػػف خػػػالؿ عت ػػػلله

Délit de montage  

 تع ػػرتتاػػؽ التيػػري لت الةقلرنػػ  رػػعؿ ع ػػللؿ إويػػلح الةرتػػعى الان ػػج: واينةػػل  لػػـ 
لينػػػعي  تيػػػري لت ورن ػػػل عاناأتػػػرا علعيزيلنػػػلثػػػؿ ا ػػػض التيػػػري لتا ة ةػػػف نطػػػلؽ ا عا 

اللع ػػػللؿ الةلديػػػ   عرهاػػػر اإلنترنػػػت  اػػػأي ع ػػػيأ ا  ػػػعاح الرةليػػػ  لي ػػػتعهب النيػػػر
لدا ڤػػععاليػػلت ةعلػػعرادع عاعرايػػل عني نيعزيأنػػداوػػإف تيػػري لت رخػػرىا ةثػػؿ  االتقأيديػػ 

رع هاػػر لةترعنًيػػل رف يةػػعف النيػر إة ن ػر ر ل ػػج وػػج الاريةػ  اجةريةيػ ا تيػػترط 
 إيطلليػػل ععاليتػػج ةةػػل أػػع الرػػلؿ وػػجاجخػػرىا  اإلنترنػػت  عت ػػلله ا ػػض التيػػري لت

ظػػػػرؼ ةيػػػػدد لاريةػػػػ  الثػػػػأر ةالنيػػػػر اإللةترعنػػػػج ا عرريزعنػػػػل اجةػػػػريةيتيف ةيني ػػػػعتل
 اإلالرج 

  طاي ػػ  الةةػػلف الػػذي يػػتـ ويػػع التقػػلط لػػـ تتاػػؽ التيػػري لت التػػج يػػةأتهل الدرا ػػ  هأػػى
ا ايالت  ةعضػػعع الثػػأر اإلاػػلرج(: واينةػػل تُق ػػر ا ػػض التيػػري لتال ػعر رع الت ػػ

 ويةػػػل يت أػػػؽ اللن ػػػعص الةةر ػػػ  لرةليػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ   ةثػػػؿ التيػػػرير الة ػػػري
الػػذي اػػرى التقلطػػع رع ت ػػايأع وػػج ةةػػلف  الرةليػػ  هأػػى الةرتػػعىا نطػػلؽ هةعًةػػل(

 ت ػػػػعي اػػػػيف الت ػػػػايالت خػػػػلصا وػػػػإف تيػػػػري لت رخػػػػرىا ةثػػػػؿ التيػػػػرير الارن ػػػػجا
عال ػػعر الان ػػػي  الةػػػأخعذة وػػج ةةػػػلف هػػػلـ رع خػػػلص  عتانػػى القضػػػلح وػػػج ا ػػػض 

رةػػج الخ ع ػػي  الان ػػي  وػػج الػػدعؿا ةثػػؿ إ ػػالنيلا أػػذا التا ػػير الةع ػػر الػػذي ي
 اجةلةف ال لة   عت تةد رغأػب التيػري لت هأػى وةػرة "التعقػر الة قػعؿ لأخ ع ػي "

  هف طاي   الةةلف ا رؼ النظر ةضلاط لأتةتر اللرةلي  ةف الثأر اإلالرج

  الان ػي  ةػف نطػلؽ التاػريـا  ال ػعرا ػض تتاؽ التيري لت الانلليػ  هأػى ا ػتا لد
رع وػج ةةػلف ال وج اجةلةف ال لةػ ا الل رى ُةَالَأَرة تنطعي هأى  التج ال عرةثؿ 

ا رع إذا ةػػلف نيػػر ال ػػعر قػػد تػػـ يتةتػػر ويػػع اليػػخص اللخ ع ػػي  ايػػةؿ ة قػػعؿ
يةعف قػد تخأػى طعًهػل هػف رقػع وػج  وج أذم الرلل  صذلؾ رف اليخ  عآي  اةعاوقتع

 الػػدعؿلأ قػػلب وػػج ا ػػض اليػػخص الظػػلأر وػػج ال ػػعرة قػػد يخضػػر ع الخ ع ػػي   
ترقيػػؽ ة ػػأر  وػػج إطػلر ا ة ػرا ةثػػؿ التػج تاػػرِّـ نيػر الةرتػػعى اإلاػلرج هةعًةػػل
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ةػف قايػؿ  النيػر الرضػللج لأ ػعر الان ػي ؛ اينةػل ي ػد رةلي  اجخالؽالةاتةر وج 
  اير الةرةي  د تعرًيل وج دعؿ رخرى رري  الت

  ايأف نيػر الةرتػعى "تخأؼ رضلح الةانج هأيع"تتاؽ التيري لت الانللي  هأى رف 
  عي ػػد أػػذا ال ن ػػر يةثػػؿ هن ػػًرا  ػػأاًيل ر ل ػػًيل وػػج اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج الان ػػج

ةنػػػلط التاػػػريـ وػػػج ال ديػػػد ةػػػف التيػػػري لت التػػػج ت ػػػ ى إلػػػى ت زيػػػز رػػػؽ الاػػػرد وػػػج 
   الان ي  عليس رؽ الةاتةر وج رةلي  اجخالؽ الخ ع ي

 هػػدـ رضػػلح الةانػػج هأيػػعةيايػػ  التثاػػت ةػػف  ويةػػل اينهػػل رػػعؿ التيػػري لت اختأاػػت :
وػػػػػج ا ػػػػػض التيػػػػػري لتا ةثػػػػػؿ الاأاػػػػػيف ععاليػػػػػ  ةنتػػػػػلةج اجةريةيػػػػػ ا  واينةػػػػػل تتيػػػػػدد

ثلاتًػػػل اللةتلاػػػ ا ري الر ػػػعؿ هأػػػى  النػػػلوج لأاريةػػػ  اػػػأف يةػػعف الرضػػػلح ا ػػتخالص
 وػج عقػت  ػلاؽ هأػى ةػف اليػخص الة نػى consentement écritق  خطيػ  ةعاو

ا وػػإف ا ػػض التيػػري لت اجخػػرىا ةثػػؿ تيػػرير عاليػػ  ةللياعرنيػػلا تت ػػلأؿ وػػج النيػػر
رع  الطروػػلف "الظػػرعؼ التػػج يتاػػؽ ويهػػلوج نةػػعذج الاريةػ  ينطاػػؽريػػث أػذا اجةػػرا 

ت ػػػعي  اػػػيف هػػػدـ عتةيػػػز الةيػػػرع الاأايةػػػج الل  "رف ال ػػػعرة  ػػػتاقى خل ػػػ ياهةػػػلف 
   رضل الةانج هأيع عهدـ هأةع اعاق   نير ةرتعى الثأر اإلالرج 

  هللاػت ا ػض التيػري لت الثػأر هأى خالؼ النهه ال للد وػج التيػري لت الةقلرنػ ا
 ييػػترط وػػج ةرتةاهػػل رػػًدا ردنػػى ةػػف ال ػػف اإلاػػلرج ةاريةػػ  ترتةػػب ضػػد الاػػللغيف 

 ديػد ةػف العاليػلت اجةريةيػ ا ال(  عيظهر أذا النهه وػج تيػري لت ة ن ر ةاترض
لدا رةثػػر دقػػ  وػػج ايػػتراط ڤػػ   الك  عةلنػػت عاليػػ  نيةثػػؿ ررةن ػػلسا ةعلػػعرادعا إلينػػعي

    وج عقت إنيلح ةرتعى الثأر اإلالرج  ن   ٛٔرال يقؿ  ف الضري  هف 

 ال يقاػؿ الػدرض  ل قلنعنًيػلاوتراًضػ االتيػرير الاأايةػج رقلةت ا ض التيري لتا ةثػؿ
إذا هأيػع  ةعاوق  الةانجهأى هدـ  présomption irréfragable]قرين  قلط  [ 

عويةػل هػدا أػذم الرللػ ا وإنػع ياتػرض هػدـ الرضػلح رتػى يثاػت  ةلف يخً ل قل ًرا 
     ال ةس 

  ا عالتػى تتانػى ةاهعًةػل عا ػً ل لأثػأر هأى خالؼ النهه ال للد وج التيري لت الةقلرنػ
 –تطأػػػػب ا ػػػػض التيػػػػري لت ا ػػػػدـ ايػػػػتراط  ػػػػا  ة ينػػػػ  وػػػػج الاػػػػلنجا ت اإلاػػػػلرج

يػػػريًةل ان ػػػًيل رع  رف يةػػػعف الالهػػػؿ -اريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرجة ن ػػػر ةاتػػػرض وػػػج 
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عاليػػ  ان ػػأالنيل؛  ا ةةػػل أػػع الرػػلؿ وػػج تيػػريرلأةانػػج هأيػػع  رػػللج رع  ػػلاؽ( رةيًةػػل
ةػػف هللأػػ  رع رأػػؿ ايػػت الالهػػؿ رع يخً ػػل آخػػر  " وػػرًدارف يةػػعف الةانػػج هأيػػع رع 

قػػ  ةعاهػػدة رلليػػ  رع  ػػلاق "ا ةةػػل أػػع الرػػلؿ وػػج تيػػرير وػػج هال يةػػعف الالهػػؿ ة ػػع
 عالي  ررةن لس 

 اج ػػػػري  رع  الزعايػػػػ  رع ال ػػػػلاق  التػػػػج هللاػػػػت الرااطػػػػ  التيػػػػري لت هأػػػػى خػػػػالؼ
ةيػػػرط ةاتػػػػرض رع هن ػػػر ةةػػػػعف  ال لطايػػػ  التػػػج تاةػػػػر الاػػػلنج عالةانػػػػج هأيػػػع

د لأ قػلب لارية  الثأر اإلالرجا هللات تيػري لت رخػرى أػذم الرااطػ  ةظػرؼ ةيػد
يطلليل ع  إ النيلهأى أذم الارية ا ةةل أع الرلؿ وج تيري لت   ا 

  ا ػض التيػري لتا  ييةؿ نطلؽ ارية  الثأر اإلالرجا ةارية  قللة  اذاتهلا وجال
 ػػأعؾ التهديػػد اللنيػػر  عيتاػػر أػػذا الػػنهه وػػج اناأتػػرا ععيأػػز  أػػذا وػػج رػػيف ردراػػت 

اريةػػ  ضػػةف نطػػلؽ  الإلويػػلحيػػد التهدةثػػؿ التيػػرير اال ػػةتأنديا تيػػري لت رخػػرىا 
ةيػػز التيػػرير الة ػػريا وػػج يُ ع  ل ػػأعؾ اإلويػػلح ذاتػػع  ُةةػػلو ة ػػأعؾ  الثػػأر اإلاػػلرج

إويػػػلح اػػػيف اريةػػػ   اإطػػػلر ة للاتػػػع اػػػرالـ االهتػػػداح هأػػػى ررةػػػ  الريػػػلة الخل ػػػ 
 ا عر د للخيرة هقعا  ريد ةف اجعلى !اهذا اإلويلح عارية  التهديد ال عرة

  إلاػػلرج اأ ػػأعب لت الانلليػػ  ةػػر اجضػػرار الةترتاػػ  هأػػى الثػػأر الػػـ تت لةػػؿ التيػػري
ػػػعاُد اجهظػػػـعارػػػد: واينةػػػل رغاػػػؿ  الػػػنص هأػػػى الضػػػرر  الةقلرنػػػ  التيػػػري لت ةػػػف ال م

؛ ضػػػلر اطاي تػػػع ػػػأعؾ ضػػػةف هنل ػػػر الاريةػػػ  اةتاػػػلًح ارقيقػػػ  رف الثػػػأر اإلاػػػلرج 
أر اإلاػلرج  ةف هنل ر اريةػ  الثػالتيري لت هأى الضرر ة ن ر  ةفثُأمٌ  تنص 

رف تتػػعاور لػػدى الاػػلنج  ا ةثػػؿ التيػػرير اإلناأيػػزيااينةػػل تةتاػػج ا ػػض التيػػري لتع 
 اةللياعرنيػػػػػل نيعزيأنػػػػػداا إ ػػػػػالنيلا ا ةثػػػػػؿتيػػػػػري لت رخػػػػػرىتتطأػػػػػب نيػػػػػ  اإلضػػػػػرار؛ 

أػػػػػذم عتيػػػػػترط نػػػػػج هأيػػػػػع اللا ػػػػػؿ ةػػػػػف أػػػػػذا الضػػػػػرر  ا رف ي ػػػػػلنج الةاعةعلػػػػػعرادع
عت ػػػلله ا ػػػض   ا ػػػيًةل اإلاػػػلرج النػػػلاـ هػػػف الثػػػأر التيػػػري لت رف يةػػػعف الضػػػرر
ةظػػػػرؼ ةيػػػػدد  وػػػػج الاريةػػػػ ا علةػػػػف اع ػػػػاع هن ػػػػًراالتيػػػػري لت الضػػػػررا لػػػػيس 

ا  الثػػػأر اإلاػػػلرج ا ريػػػث ي ػػػةيني ػػػعتلعاليػػػ  لأ قػػػلبا ةةػػػل أػػػع الرػػػلؿ وػػػج تيػػػرير 
 انلي  إذا نته هنع خ لرة ةللي  لأةانج هأيع 
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 الػػػػرةف  ترديػػػػد رظهػػػػرت الدرا ػػػػ  عاػػػػعد تاػػػػليف ةايػػػػر اػػػػيف التيػػػػري لت الانلليػػػػ  وػػػػج
واينةػػػل تةتاػػػج ا ػػػض التيػػػري لت اتػػػعاور الق ػػػد الة نػػػعي لاريةػػػ  الثػػػأر اإلاػػػلرج: 
ا ػػض التيػػري لت ا وػػإف عالاأايةػػج الارن ػػج يفال ػػلـا ةةػػل أػػع الرػػلؿ وػػج التيػػري 

ا ةةػػل أػػع الرػػلؿ وػػج التيػػرير اإلناأيػػزي عال ديػػد ةػػف تتطأػػب تػػعاور الق ػػد الخػػلص
عتةتاػػج ا ػػض التيػػري لتا ةثػػؿ تيػػرير عاليػػ   التيػػري لت اجناأعرةريةيػػ  اجخػػرى 

 recklessرع التهػػػعر  negligenceا اتػػػعاور اإلأةػػػلؿ عالتيػػػرير الةنػػػدي ةيني ػػػعتل
  لأارية  وج رؽ الالنج لترقؽ الرةف الة نعي

   ي ةف يقػـع اإهػلدة الثػلنع النليػر اجعؿ عالنليػر وّرؽ التيرير اإليطللج اػيف ة ػلعلي
لي  النليػػػػر اجعؿ اتػػػػعاور الق ػػػػد ال ػػػػلـ؛ اينةػػػػل : ريػػػػث تقػػػػـع ة ػػػػلع نيػػػػر الةرتػػػػعى(

تػػػعاور الق ػػػد الخػػػلصا الةتةثػػػؿ وػػػج نيػػػ   ييػػػترط الن قػػػلد ة ػػػلعلي  النليػػػر الثػػػلنعي
 إلرلؽ اجذى اللةانج هأيع 

 رع  ييػير ة ػػطأ  الثػػأر اإلاػػلرج إلػػى رف الاريةػػ  ةرػػؿ الارػػث تتطأػػب تػػعاور داوػػر
االنتقػػػلـ  عةػػػر ذلػػػؾ وػػػإف  ة ػػػيف الرتةلاهػػػلا عأػػػع الثػػػأر رع mobile/motifالهػػػث 
واينةػػل تػػنص ا ػػض   ن ػػر ةرػػؿ خػػالؼ اػػيف التيػػري لت الانلليػػ :أػػذا الة للاػػ  

 the motives of ػأ "  ذات لي ػت الةػتهـ "دعاوػر رف التيػري لت  ػرارً  هأػى

an accused are irrelevant  ةةػل أػع الرػلؿ وػج التيػرير الةنػدي؛ وػإف ا ػض
رف يةػػػعف الاػػػػلنج تتطأػػػب  الةةأةػػػ  الةترػػػدةنيعزيأنػػػدا عاالتيػػػري لت اجخػػػرىا ةثػػػؿ 
    إلرلؽ الضرر اللةانج هأيعني  اإليذاح رع ا ةدوعًهل وج ارتةلب الارية 

  تختأؼ التيري لت الانللي  رعؿ  يل   ال قلب هأى الثػأر اإلاػلرج: واينةػل تت لةػؿ
وإنػع ال يرظػى خطيػرة عتر ػد لػع هقعاػلت ةيػددة؛  ة ع ا ض التيػري لت ةاريةػ 

عي ػػنؼ الثػػأر  قػػدير وػػج تيػػري لت رخػػرىا ريػػث تقػػرر لػػع هقعاػػلت أزيأػػ  اهػػذا الت
؛ تيري لت ةثؿ إلينػعي عنيعاير ػجا ض الوج  felony  /crime اإلالرج ةانلي 

وػج تيػري لت رخػرى ةثػؿ ةللياعرنيػل  misdemeanor /délitاينةل ي نؼ ةانر  
 ورن ل ع ا يرةعنتڤع 

  ى الثأر اإلاػلرج ج ػالب ةختأاػ ا غللاّي  التيري لت هأى تيديد ال قلب هأتررص
 ةثؿ: 
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؛ رع يػخص تراطػع  الرػللج رع ال ػلاؽ( لةانج هأيػعازعج ةلف الالنج أع إذا  -ٔ
يطلليل(    relation affective اللةانج هأيع هالق  هلطاي   إ النيلا عا 

ا ػػػاب اإلهلقػػػ  رع رللػػػ   إذا ةػػػلف الةانػػػج هأيػػػع يخً ػػػل قل ػػػًرا رع ة تضػػػ ًال -ٕ
 إ ػػػالنيلا ر ػػػالب اال تضػػػ لؼ التػػػج يرػػػددأل القلنعف ةػػػف الرةػػػؿ رع غيػػػر ذلػػػؾ

  (؛ عالي  داةعتل الانعاي إيطلليلا اأايةل

ع ػػػػػػػللؿ ل ػػػػػػػتخداـ ردعات تةنعلعايػػػػػػػل الة أعةػػػػػػػلت رع الإذا ارتةاػػػػػػػت الاريةػػػػػػػ  ا -ٖ
 .أسٚضَٔا(عالي   عالي  ةيني عتلا إيطلليلا اإللةترعني 

  (ني عتلا عةيرعريغعفا رعد آيالند لتعالي إذا تعاور ظرؼ ال عد -ٗ

 إ ػػػػالنيلا  but-lucratifالالهػػػػث هأػػػػى الاريةػػػػ  أػػػػع ترقيػػػػؽ الػػػػرا  إذا ةػػػػلف  -٘
؛ رع إذا ت ػػػاات الاريةػػػ  وػػػج خ ػػػلرة ةلليػػػ  لأةانػػػػج (ڤيرةعنػػػتا عاليػػػ  اأايةػػػل

عينص قلنعف عالي  إلينعي هأػى هقعاػ  تةةيأيػ  اة ػلدرة  هأيع عالي  ةيني عتل( 
 لرج اجرالح الةتأتي  ةف ارتةلب ارية  الثأر اإلا

رع اػداور الةراأيػ  رع  intention-méchanteاني  خايثػ  إذا ارتةات الارية   -ٙ
الةانػػػػج  انيػػػػ  ةضػػػػليق ا رع (اأايةػػػػل االرتقػػػػلر رع ال ػػػػداح تاػػػػلم الةانػػػػج هأيػػػػع

ةػػػػرب رع ة لنػػػػلة نا ػػػػي  لأةانػػػػج هأيػػػػع رع انيػػػػ  الت ػػػػاب وػػػػج ا هأيع ةيني ػػػػعتل(
 رع ةع يأ  لالاتزاز  رعد آيالند(  ديالعير(ا 

تر ؿ الالهؿ هأى ةرتعى الثأر اإلالرج ةف خالؿ ارتةػلب اػرالـ ال ػرق  إذا  -ٚ
التقأيديػػ ا انتهػػلؾ الخ ع ػػي ا ال ػػرق  الرل ػػعاي ا رع انتهػػلؾ قػػعانيف الع ػػعؿ 

 غير الة رح اع جاهزة الةةايعتر  عالي  ةيني عتل( 

 ورن ػػػػلا إيطلليػػػػل(  عقػػػػد رػػػػرص الثػػػػأر اإلاػػػػلرج ةػػػػف الاػػػػرالـ الةقيػػػػدة اقيػػػػد اليةعى 
اجيػخلص "هأى ا تثنلح ارالـ الثأر اإلاػلرج التػج ترتةػب ضػد يرير اإليطللج الت

 ةف أذا القيد   ايةؿ خلص" الة تض ايف

 هأػى يػػاة   ُةِ ػػجحإف خطػعرة الثػأر اإلاػػلرج تتةثػؿ وػػج ا ػتةرار عاػػعد الةرتػعى ال
ال تقت ػػػػر هأػػػػى ة لقاػػػػ  هػػػػذم الظػػػػلأرة ل الا للػػػػ  ورػػػػ ةةلالاإلنترنػػػتا علػػػػذلؾ وػػػػإف 

الةرتػػػػعى  أػػػػذا إزالػػػػ  لضػػػػةلف تقنػػػػج لأضػػػػرليلال تقػػػػديـ الػػػػدهـنةػػػػل ياػػػػب ؛ عا  الانػػػػلة
دخللػػػػػػػػع وػػػػػػػػج طػػػػػػػػج الن ػػػػػػػػيلف  عقػػػػػػػػد رهأنػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػض اليػػػػػػػػاةلت االاتةلهيػػػػػػػػ ا  عا 
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ةيػػلرة  ال ػػعر الرةيةػػ  دعف إذف  رنهػػل ترظػػرTwitter  ع  Facebookةثػػؿ
اػللت رؼ ا ػض اجدعات التقنيػ  التػج ت ػة   لهػذا الغػرض   ععورتر رلب اليأف

  تةهيًدا إلزالتع الثأر اإلالرجةرتعى  هأى

  ةال ػلدر  للعاةػراالةتنلع هف تقديـ الدهـ التقنج اللةخللا  اًرـ التيرير الاأايةج 
اإزالػػػػ  الةرتػػػػعى اإلاػػػػلرج رع ا أػػػػع غيػػػػر قلاػػػػؿ ةػػػػف اهػػػػلت الترقيػػػػؽ رع الةرػػػػلةـ 

 ا عذلؾ خالؿ الةدة العايزة التج رددأل القلنعف لأع عؿ

 ر رلب الةعاقر رع التطايقلت اإللةترعنيػ  طأػب  رظر تيرير عالي  ڤيرةعنت هأى
رع قاعؿ ري ةقلاؿ نظيػر إزالػ  ال ػعر الان ػي  الخل ػ  وػج رػلؿ طأػب اليػخص 

 الة نج ذلؾ  

 أةر لأ ػأط  القضػللي  رف تػ اتيػرير عاليػ  ڤيرةعنػت رالزت ا ض التيري لتا ةثػؿ
؛ إويػلح الةرتػعى اللتدااير االرترازي  التج تأـز الةتهـ الالةتنلع هف اال تةرار وػج

ة ػػػػػػػػت لر  ا ػػػػػػػػـايلنػػػػػػػػلت اليػػػػػػػػلةج ال ػػػػػػػتخداـ  الةرلوظػػػػػػػػ  هأػػػػػػػػى  ػػػػػػػري عةػػػػػػػذلؾ 
pseudonym  

    الخ ع ي  الان ي ا علػـ ياػرِّـ  النتهلؾرغاؿ الةيرع الة ري الخطعرة الخل
نةػل  ػلعى اينػع عاػيف إويػلح ال ػعر رع الةرلدثػػلت  الثػأر اإلاػلرج اػنص ة ػتقؿا عا 

  عذلػؾ وػج إطػلر ة للاتػع اػرالـ االهتػداح الان جلخل   التج ال تتةتر اللطلار ا
 هأى ررة  الريلة الخل   

ا: التوصٌات: ٌأ   ثان
نشار واحادة أو أكثار :» اجخذ اللةاهـع العا ر لأثأر اإلالرجا عالذي يةةػف ت رياػع اأنػع (ٔ 

من الصور أو التسجيال  المرئية أو الصاوتية الخاصاة ذا  الطااب  الجنسا   وباأي 
موافقاااة الشاااخص المعنااا   ولاااو كاااان إنشااااء هاااذ  الصاااور أو وساايمة كانااا   بااادون 

ال ػعر عييػةؿ أػذا الت ريػؼ «  التسجيال  قاد تام فا  الصال بموافقاة هاذا الشاخص
جنػػع ؛ deepfakeالان ػػي  الرقيقيػػ  عتأػػؾ الةاارةػػ  ال ػػتخداـ تقنيػػلت التزييػػؼ ال ةيػػؽ 

ل ػػػػعرة ي ػػػػ ب هأػػػػى اليػػػػخص ال ػػػػلدي التةييػػػػز اػػػػيف ال ػػػػعرة الان ػػػػي  "الرقيقيػػػػ " عا
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"الةزياػػ " التػػج اةت ػػات الطػػلار الان ػػج هػػف طريػػؽ الة للاػػ  الرقةيػػ ا عاللتػػللجا ياػػب 
  ُةَتَةلِو َ الة لعاة اينهةل وج اإلثـ الانللجا جنهةل يردثلف اجضرار ذاتهل ايةؿ 

وػػػػج قػػػػلنعف ال قعاػػػػلت  ضػػػػرعرة إوػػػػراد نػػػػص ة ػػػػتقؿ عةا ػػػػؿ لاريةػػػػ  الثػػػػأر اإلاػػػػلرج (2)
ار الان ػػػػجا عا ػػػط نطػػػلؽ الرةليػػػػ  إلػػػى اجةػػػػلةف ا يراهػػػى ويػػػػع ترديػػػد الطػػػلالة ػػػري

ال لةػػ ا عوػػرض هقعاػػلت رادهػػ  اةػػل يتنل ػػب ةػػر الةخػػلطر عاجضػػرار الالدرػػ  الةترتاػػ  
عوػػج أػػذا ال ػػددا رقتػػرح  عاةػػل يػػتاللـ ةػػر طاي ػػ  ثقلوتنػػل اإل ػػالةي  الةرلوظػػ  هأيهػػل  

 التج تنص هأى رف:ةةرًرا ب( إلى قلنعف ال قعالتا ع  ٜٖٓإضلو  الةلدة 
ألاا   مائااة وبغرامااة ال تقاال عاان لماادة ال تزيااد عماا  عشاار ساانوا  بالسااجنيعاقاا  " 

 باأي وسايمة كانا    بااع أو نشار أو أتاا  أو أذاع أو أو أرسل جنيه  كل من عر 
  واحدة أو أكثر من الصور أو التساجيال  المرئياة أو الصاوتية ذا  الطااب  الجنسا 

خص الظاااهر فاا  الصااورة. وال يعتااد الشاا  باادون موافقااة ة بحياان تظاال خاصااةماَعااد  وال
 .بالرضاء الصادر عن القاصر

بأية طريقة عما  الصاور  َتَحَصلَ أو  َتَسَممَ ويعاق  بنفس العقوبة كل من قام  بعد أن 
ب عادة عرضها أو إرسالها أو إتاحتهاا  المشار إليها ف  الفقرة الول   التسجيال أو 

الشااخص الظاااهر فيهااا ماان أجاال إلحااا   دون موافقااةأو إذاعتهااا أو بيعهااا أو نشاارها 
 «.الذ  به

ضرعرة تيديد ال قلب هأى الثأر اإلالرجا لتةػعف ال قعاػ  ال ػافا وػج اجرػعاؿ اآلتيػ :  (ٖ 
إذا ةػػػلف ( بايػػةؿ خػػلص؛   لإذا ةػػلف الةانػػج هأيػػع قل ػػًرا رع يخً ػػػل ة تضػػ اً  (ر 

عنيػػ  رع رع ري يػػخص لػػع  ػػأط  قلن الاػػلنج أػػع زعج الةانػػج هأيػػع الرػػللج رع ال ػػلاؽ
( ج؛  إذا تػػـ النيػػر اع ػػيأ  إلةترعنيػػ  رع هاػػر اإلنترنػػت ج( ؛و أيػػ  هأػػى الةانػػج هأيػػع

إذا ةػػلف النيػػر  ؛  د(إذا رروػػؽ الاػػلنج الايلنػػلت اليخ ػػي  لأضػػري  ةػػر الةػػلدة الةنيػػعرة
راأيػ ؛  ح( إذا ت ػاات الاريةػ  ترقيؽ الرا ؛  أػ( إذا ارتةات الاريةػ  اػداور الةاهدؼ 

؛  ط( إذا تر ػػؿ ج هأيػػع رع إ ػػلاتع اأضػػرار ادنيػػ  رع نا ػػي  ا ػػية وػػج عوػػلة الةانػػ
رع  هػػػػػف طريػػػػؽ ال ػػػػػرق  رع القر ػػػػػن  الةػػػػذةعرة الالهػػػػؿ هأػػػػػى ال ػػػػعر رع الت ػػػػػايالت

  رع انتهلؾ ررة  الريلة الخل   االرتيلؿ رع اإلةرام
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إضػػلو  وقػػرة إلػػى الةػػلدة الاديػػدة ضػػرعرة تاػػريـ التهديػػد اإويػػلح ةرتػػعى الثػػأر اإلاػػلرج ا (ٗ 
ةػػؿ ةػػف  تػػنص هأػػى رف:" ي لقػػب الل ػػاف ةػػدة ال تزيػػد هأػػى خةػػس  ػػنعات (الةقتررػػ  

أػػّدد اإويػػلح ال ػػعر رع الت ػػايالت الةن ػػعص هأيهػػل وػػج أػػذم الةػػلدة لرةػػؿ الةانػػج 
 هأيع هأى القيلـ ا ةؿ رع االةتنلع هنع 

ي تاريـ ةارد الريلزة غير الرضللي  لةعاد الثأر اإلالرج ةر ال أػـ اطاي تهػلا لةػل ينطػع  (٘ 
هأيع أذا ال أعؾ ةف رثر خطير هأى الضػري  يتةثػؿ وػج اإلاقػلح هأػى ة ػدر اإليػذاح 

 ا عرة ة تةرة 
هػف طريػؽ انتهػلؾ تيديد ال قػلب هأػى الر ػعؿ هأػى ال ػعر رع الت ػايالت الان ػي   (ٙ 

ةػف ةةػرًرا  ٜٖٓ  عوج أذا الخ عصا رقترح ت ديؿ نػص الةػلدة ررة  الريلة الخل  
إذا ةلنػػت الةرلدثػػلت رع ال ػػعر  تقضػػج اتيػػديد ال قعاػػ  ةاإضػػلو  وقػػر قػػلنعف ال قعاػػلت 

 ذات طلار ان ج 
النص هأى هقعا  الة لدرة ة قعا  تا ي  يرةـ اهل وج اةير اجرػعاؿا عتيػةؿ اةيػر  (ٚ 

اجرالح عاجدعات عاجاهزة عغيرأل ةةل يةعف قد ا تخدـ وػج الاريةػ  رع تر ػؿ هنهػل  
ةذةعرة  عة لقا  ةؿ ةف يةتنر هػف تقػديـ ةةل يرةـ اإزال  عةرع ال عر عالت ايالت ال

لترقيػػػػػؽ ذلػػػػػؾ اللةخللاػػػػػ  للةػػػػػر ال ػػػػػلدر ةػػػػػف ال ػػػػػأط  الػػػػػدهـ الانػػػػػج عالتقنػػػػػج الػػػػػالـز 
 الةخت   

تنيػػأ هػػػف  تقريػػر اةتنػػلع الة ػػلعلي  الانلليػػ  لضػػرليل الثػػػأر اإلاػػلرج هػػف الاػػرالـ التػػج (ٛ 
 إويلح ال عر رع الت ايالت الان ي  

اػرالـ الثػأر اإلاػلرجا عةػنرهـ الضػةلنلت اإلاراليػ   تياير الضرليل هأى اإلاػالغ هػف (ٜ 
خاػػلح  التػػج تةاػػؿ  ػػري  ايلنػػػلتهـ ا هػػػف ايػػةؿ ةلةػػؿ anonymat أػػػعيتهـرع تاهيػػؿ عا 

ةػػػر تةةػػػيف  رع اػػػأي طريقػػػ  رخػػػرى  pseudonymeطريػػػؽ ا ػػػتخداـ ر ػػػةلح ة ػػػت لرة 
أػػػذم  ايػػػجةػػػؿ ةػػػف يُ الةػػػتهـ عالػػػدولع ةػػػف االطػػػالع هأيهػػػل ةأةػػػل طأػػػب ذلػػػؾ  عي لقػػػب 

 اللةخللا  لأقلنعف  يلنلتالا
اتقػػديـ يػػةعى ةػػف روػػر الػػدهعى الانلليػػ  النليػػل  هػػف اريةػػ  الثػػأر اإلاػػلرج  تقييػػد (ٓٔ 

الةانج هأيع رع ةف يخأاع  عي تثنى ةف أذا القيػد اػرالـ الثػأر اإلاػلرج التػج تقػر ضػد 
 اجيخلص الة تض ايف ايةؿ خلص 
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تقنيػ  الة أعةػلت ل ػن   ةةلورػ  اػرالـقلنعف ( ةف ٕ٘ إهلدة النظر وج الةلدة رقـ  (ٔٔ 
طػػػعي هأيػػع ةػػػف يػػاه  هػػػدـ الد ػػتعري  ا ػػػاب الغةػػعض عات ػػػلع نطػػػلؽ لةػػل تنا ٕٛٔٓ

الةيرع هاػلرة " الةاػلدئ عالقػيـ اج ػري  وػج الةاتةػر الة ػري"ا  ا تخدـالتاريـ: ريث 
لتضػػييؽ نطػػلؽ رريػػ  الت ايػػر وػػج  ايػػةؿ ت  ػػاج عأػػج هاػػلرة وضالضػػ  يةةػػف تطعي هػػل

  لأتاريـةل يتالعز ردعد الضرعرة االاتةلهي  ا االاضلح اإللةترعنج
إر لح ارالـ الثأر اإلالرج هأى الة تعى العطنج ايػةؿ  ػنعيا عهػرض النتػلله  (ٕٔ 

عالهيلػػػػلت اجخػػػػرى  الةاأػػػػس القػػػػعةج لرقػػػػعؽ اإلن ػػػػلفع  لأةػػػػررة هأػػػػى الةاأػػػػس القػػػػعةج
عدهػـ الرػؽ وػج اتخػلذ االاػراحات القلنعنيػ  الالزةػ  لت زيػز أذم الاهلت  عةن ؛ الة ني 

 الةعقؼ القلنعنج لضرليل الثأر اإلالرج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ]لائًت انًشاصغ[

 أو أ: باللغ  العربٌ :

ا ةاأػػ  "تنلقػػؿ ال ػػعر اإلالريػػ  خطػػر ةػػلرؽ عة  ػػي  الريػػ " ا إبااراهيم الحقياال (ٔ
  ٕ٘ٓٓا (ٕ٘ٔ الايلفا ال دد
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قعاػػلت ا الرةليػػ  الانلليػػ  لررةػػ  الريػػلة الخل ػػ  وػػج قػػلنعف ال إبااراهيم عيااد ناياال (ٕ
  ٕٓٓٓالارن جا دار النهض  ال راي ا 

 ا ادالر الاعالدا الةاأد الثلنجا دار الةتلب ال راجا ادعف تلريك ابن قيم الجوزية (ٖ

    ٜٜٔٔا ٗا الع يط وج قلنعف ال قعالت: الق ـ الخلصا طأحمد فتح  سرور (ٗ
  ٕٕٓٓا دار اليرعؽا  ٕا القلنعف الانللج الد تعريا طأحمد فتح  سرور (٘
  ٕٔٔٓا ر س هأـ الناس الانللجا دار زأرافا اجردفا حمد الزغب أحمد م (ٙ

ا الرةلي  الةدني  لأرؽ وى ال ػعرة وػج إطػلر ةةلر ػ  ةهنػ  أيمن مصطف  البقم  (ٚ
ال ػػػػػػرلو ا ةاأػػػػػػ  الرقػػػػػػعؽ لأارػػػػػػعث القلنعنيػػػػػػ  عاالقت ػػػػػػلدي  اةأيػػػػػػ  الرقػػػػػػعؽا الة ػػػػػػ  

  ٕٚٔٓاج ةندري ا ال دد الثلنجا الةاأد الراارا 

ا االاتزاز اإللةترعنػج: درا ػ  ترأيأيػ  ةقلرنػ ا ةاأػ  ةأيػ  محمد صال  تامر محمد (ٛ
  ٕٛٔٓ(ا ٔالرقعؽ  لأارعث القلنعني  عاالقت لدي ا الة   اإل ةندري ا ال دد 

ا ةل  ػػ  ٔا الاػػرالـ عال قعاػػلتا تراةػػ  ي قػػعب ةرةػػد ريػػلتجا طتيشاازاري بكاريااا (ٜ
  ٜ٘ٛٔالةعيت لأتقدـ ال أةجا 

ا الرػػػؽ وػػػج ال ػػػعرة عاإلثاػػػلت الانػػػللجا ةاأػػػ  ةأيػػػ  جميااال عباااد البااااق  الصاااغير (ٓٔ
 ـ ٕ٘ٔٓيعنيع  –ال ن  الثللث   –(ٓٔلقلنعف الةعيتي  ال للةي ا ال دد ا

ا الرػػػؽ وػػػج ارتػػػراـ الريػػػلة الخل ػػػ  : الرػػػؽ وػػػج حساااام الااادين كامااال الهاااوان  (ٔٔ
  ٜٛٚٔالخ ع ي ا دار   ةقلرن ا دار النهض  ال راي ا 

تضػػػػػ لؼ عرثػػػػػرم وػػػػػج ال يل ػػػػػ  الانلليػػػػػ  ةاهػػػػػـع اال » ا حساااااام محماااااد السااااايد (ٕٔ
الة ػػػ  ر ػػػيعطا هػػػدد دي ػػػةار  –ا ةاأػػػ  الدرا ػػػلت القلنعنيػػػ ا ةأيػػػ  الرقػػػعؽ «الة ل ػػػرة
 ـ ٕٛٔٓ

ا ال يل   الانللي  وج ةعااه  ارالـ الةراأيػ : درا ػ  تأ ػيأي  حسام محمد السيد (ٖٔ
     ٜٕٔٓا دار النهض  ال راي ا ٔترأيأي  ةقلرن ا ط



  انًٕاصٓت انضُائٛت نظاْشة انزأس اإلباحٙ

 

155  

 

ـ التالهب الذأنج: درا   ترأيأيػ  ةقلرنػ ا ارػث ةنيػعر ا تاريحسام محمد السيد (ٗٔ
 (ا الةاأػػد اجعؿا٘ٗ   ػػددالالة ػػ  ر ػػيعطا  –الدرا ػػلت القلنعنيػػ  اةأيػػ  الرقػػعؽاةاأػػ  
  ٜٕٔٓ اتةار 

ا الة ػػلعلي  الةدنيػػ  عالانلليػػ  لةقػػدةج ا ػػض خػػدةلت حساان البنااا عبااد ا  عياااد (٘ٔ
  ٕ٘ٔٓاإلنترنتا ر لل  دةتعراما الة   هيف يةسا 

ا الة ػػلعلي  الانلليػػ  لنليػػري الخػػدةلت التقنيػػ  عةقػػدةيهل هػػف خالااد حامااد مصااطف  (ٙٔ
  ٖٕٔٓ عح ا تخداـ ياةلت التعا ؿ االاتةلهجا ةاأ  رلي  ا تراتياي ا ةلرس 

ا الةعااهػ  الانلليػ  لظػلأرة الت ػػأط اإللةترعنػج وػج التيػػري لت خالاد موسا  تااون  (ٚٔ
    ٕٙٔٓ(ا ٔ(ا ج ٖٔنعف اطنطلا هدد الانللي  الةقلرن ا ةاأ  ةأي  اليري   عالقل

 ا ارالـ الق ـ الخلصا ةنيأة الة لرؼا ادعف تلريك رمسيس بهنام (ٛٔ

ا اػرالـ اإلنترنػت العاق ػ  هأػى اجيػخلصا دار النهضػ  سام  محماد عباد الحكام (ٜٔ
  ٕٚٓٓال راي ا 

ا "الػػػػدر الةنثػػػػعر وػػػػج التا ػػػػير الةػػػػأثعر"ا الاػػػػزح ال ػػػػلدسا دار الاةػػػػرا الساااايوط  (ٕٓ
ٕٓٔٔ  

ا ترااػػػػر الرػػػػؽ وػػػػػج الخ ع ػػػػي  وػػػػج ةعااهػػػػػ  عباااااد الغناااا  عطاااااا ا شاااايماء  (ٕٔ
 -ال ػن  الثللثػ -(ٓٔاالت لالت اإللةترعني ا ةاأ  ةأي  القلنعف الةعيتي  ال للةيػ ا ال ػدد 

  ٕ٘ٔٓيعنيع 
ا رةليػ  الرػؽ وػج ررةػ  الريػلة الخل ػ  وػج ههػد التةنعلعايػل: صبرينة بن ساعيد (ٕٕ

  ٕ٘ٔٓ  الرلج لخضرا الازالرا اإلهالـ عاالت لؿا ر لل  دةتعراما الة 

ا تاػػريـ ت ػػعير اإليػػذاح عنيػػرما ةاأػػ  ةأيػػ  القػػلنعف عماا  عبااد القااادر القهااوج  (ٖٕ
  ٕ٘ٔٓيعنيع  –ال ن  الثللث   -(ٓٔالةعيتي  ال للةي ا ال دد 
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ا الةيػةالت الهلةػ  وػج الاػرالـ الةت ػأ  اللرل ػب اآللػج عمر الفارو  الحساين  (ٕٗ
يػػػ  نقديػػػ  لن ػػػعص التيػػػرير الة ػػػري ةقلرًنػػػل اللتيػػػرير عرا لدأػػػل الدعليػػػ  : درا ػػػ  ترأيأ

  ٜٜ٘ٔا ٕالارن جا ط
 happy»ا الة ػلعلي  الانلليػ  النليػل  هػف اإليػذاح الةػاهه قاوراريفتحياة محماد  (25

slapping :»  درا ػػػ  ترأيأيػػػ  ةقلرنػػػ  لاػػػرالـ ة ػػػتردث  تت أػػػؽ اػػػللهعاتؼ النقللػػػ ا ةاأػػػ
  ٕٓٔٓ(ا راريؿ ٕٗدد (ا ال ٕٗاليري   عالقلنعفا اإلةلراتا الةاأد 

ا يػرح قػلنعف ال قعاػلت: الق ػـ الخػلصا دار النهضػ  ال رايػ ا فوزية عباد الساتار (ٕٙ
ٜٕٔٛ  

ا الرػؽ وػج ةرػع الايلنػلت اليخ ػي ا ةاأػ  الدرا ػلت محمد أحمد ساالمة مشاعل (ٕٚ
  ٕٚٔٓالة   ةدين  ال لداتا الةاأد  -القلنعني  عاالقت لدي ا ةأي  الرقعؽ

الة ػػلعلي  الانلليػػ  هػػف انتهلةػػلت ررةػػ  الةيػػت وػػج  امحمااد الهااادي عبااد الحكاايم (ٕٛ
  ٕٛٔٓالقلنعف العض ج عاليري   اإل الةي ا ر لل  دةتعراما الة   ر يعطا 

ا تاػػريـ الت ػػدي هأػػى ررةػػ  الةرلدثػػلت اليخ ػػي : محمااد رشاااد إبااراهيم مفتااا  (ٜٕ
  ٕٙٔٓ(ا ينلير ٜٙ(ا هدد  ٕ٘درا   ةقلرن ا ةاأ  الاةر اليرطجا ةاأد  

ا ارالـ التررش الان ػج: درا ػ  ةقلرنػ  ةػر قػعانيف الدين عبد الرزا محمد سي   (ٖٓ
ا    ٕ٘ٔٓالعاليلت الةتردة اجةريةي ا دار ال أـع

ا دار الةتػػب ال أةيػػ ا الةاأػػد الثػػلنجا القػػدير وػػيُض ا محمااد عبااد الاار و  المناااوي (ٖٔ
ٕٓٔٛ  

ا ا الرةلي  الانللي  لأرؽ وج خ ع ي  الةةللةػلت الهلتايػ محمد نور الدين سيد (ٕٖ
  ٕ٘ٔٓ –ال ن  الثللث   -(ٓٔةاأ  ةأي  الرقعؽ الةعيتي  ال للةي ا ال دد 

ا التن ػػت عالتأ ػػص هأػػى  ػػري  االت ػػلالت اليخ ػػي  اػػيف محمااود أحمااد طااه (ٖٖ
  ٕٗٔٓالتاريـ عالةيرعهي ا الطا   اجعلىا در الاةر عالقلنعفا الةن عرةا 
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  ٕٜٜٔال راي ا ا الد تعر عالقلنعف الانللجا دار النهض  محمود نجي  حسن  (ٖٗ

ا طا ػػ  نػػلدي ٙا يػػرح قػػلنعف ال قعاػػلت: الق ػػـ الخػػلصا طمحمااود نجياا  حساان  (ٖ٘
    ٜٕٔٓالقضلةا 

داس انُٓضات انؼشبٛات، ا يػرح قػلنعف ال قعاػلت: الق ػـ ال ػلـا محمود نجي  حسان  (ٖٙ

  5105، 7ط

ا ال نػؼ وػػج اػرالـ اإلنترنػػتا رأػـ القضػػليل: الرةليػ  عالتػػأةيفا محماودي الرشاايدي (ٖٚ
  ٕٔٔٓري  الأانلني ا الدار الة 

ا ارالـ االهتداح هأى اجيخلص عاإلنترنػتا دار النهضػ  ال رايػ ا مدح  رمضان (ٖٛ
ٕٓٓٓ  

  ٜٖٜٔا يرح قلنعف ال قعالت: ارالـ اجةعاؿا طا   مصطف  القمم  (ٜٖ
ا وةػػػػرة الرػػػػؽ وػػػػج الػػػػدخعؿ وػػػػج طػػػػج الن ػػػػيلف الرقةػػػػج وػػػػج معاااااذ سااااميمان المااااال (ٓٗ

ثػػ ا ةاأػػ  ةأيػػ  القػػلنعف الةعيتيػػ  ال للةيػػ ا رارػػلث التيػػري لت الازاليػػ  اإللةترعنيػػ  الردي
  ٕٛٔٓةليع  ٓٔ-ٜالةلتةر ال نعي الدعلج الخلةسا 

ا رةليػػ  الريػػلة الخل ػػ  وػػج القػػلنعف الانػػللج: درا ػػ  ةقلرنػػ "ا مماادو  خمياال بحاار (ٔٗ
  ٖٜٛٔدار النهض  ال راي ا 

 ػػػلل  درا ػػػ  ةقلرنػػػ ا ر  –ا الرةليػػػ  الازاليػػػ  لأريػػػلة الخل ػػػ  ناااويري عباااد العزياااز (ٕٗ
  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓدةتعراما الة   الرلج لخضرا الازالرا 

ا الرةليػػ  الانلليػػ  لرػؽ اإلن ػػلف وػػج  ػػعرتعا ةةتاػػ  اآلالت الرديثػػ ا هشااام فريااد (ٖٗ
 ادعف تلريك  

ا الاعانػب الةعضػعهي  عاإلاراليػ  لاػرالـ الة أعةلتيػ ا دار هالل  عباد الاال  أحماد (ٗٗ
  ٕٙٓٓالنهض  ال راي ا 
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ةرلضػػرات وػػج هأػػـ الةانػػج هأيػػع رع ضػػرليل الاريةػػ ا ا هاللاا  عبااد الااال  أحمااد (٘ٗ
  ٕٔٔٓا ٔدار النهض  ال راي ا ط

ا االتالأػلت الرديثػػ  لأقضػػلح الد ػتعري ايػػأف رةليػػ  الرػػؽ يسااري محمااد العصااار (ٙٗ
يعنيػع  -ال ػن  الثللثػ  -(ٓٔوج الخ ع ي ا ةاأ  ةأي  القلنعف الةعيتي  ال للةي ا ال دد 

ٕٓٔ٘  
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