
االطالع او حرية الحصول على  الحق في

 المعلومات
 

 المتعلقة والقواعد األمور بعض فيه ندقق مفتوحا نقاشا وتداولها المعلومات علي الحصول في الحق نناقش الجلسة هذه في دعونا

 الحصول إشكاليات ذلك خالل ونستعرض  ، الدولية المعايير ذلك في بما عليه، تفرض قد التي القيود ومعايير ومضمونه بالحق

مصر في وتداولها المعلومات علي . 

 

المعلومات؟ علي الحصول في الحق لماذا: أوال  

 

 وال ، والصحافة التعبير حرية عن الحديث بغير والحكام الحكومة وصالح اإلنسان وحقوق الديمقراطية عن الحديث يمكن ال

 ال التعبير في الصحافة حرية أن باعتبار ونشرها المعلومات تداول عن الحديث بغير والصحافة التعبير حرية عن الحديث يمكن

مقبول منطقي تطور في بعض إلي بعضها يؤدي بينها انفصال ال مترابطة األمور تبدوا وهكذا ، صحيحة معلومات بغير تكون . 

 

 العامة، اإلجراءات لرصد الديمقراطية، الحياة في للمشاركة مستنيرة، قرارات التخاذ حاسم أمر المعلومات في الحق ضمان

 الشعب، تمكين تحقيق في فعال دور له اإلعالم في الحق وأن الفساد؛ لمكافحة قوية أداة ويمثل والمساءلة، الشفافية وتعزيز

األصلية والشعوب النساء ذلك في بما المجتمع، في الفئات جميع بين المساواة وتعزيز المدني، المجتمع ثقة وتعزيز . 

 

دولية نظره – المعلومات إلي الوصول في الحق: ثانيا : 

 

: على نص والذي 59/1 رقم القرار العامة الجمعية اتخذت 1946 عام في المتحدة لألمم العامة للجمعية األولى الدورة خالل

المتحدة األمم تكرسها التي الحريات لكل المحك وهو لإلنسان األساسية الحقوق من يعد المعلومات تداول في الحق  ". 

 

 التعبير في الحق وهو الهامة األساسية الحقوق أحد من جزء باعتباره الحق هذا مع للقرار التالية الدولية الصكوك وتعاملت

 حق شخص لكل"  أن على المادة نصت والتي والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد من 19 المادة في انعكاساته وجد والذي

 وتلقيها واألفكار األنباء ألتماس وفى مضايقة دون اآلراء اعتناق في حريته الحق هذا ويشمل والتعبير الرأي بحرية التمتع

للحدود اعتبار ودونما وسيلة بأية اآلخرين إلى ونقلها " . 

 

 لحرية المتحدة لألمم الخاص المقرر وهو التعبير لحرية الثالثة االساسيون الممثلون األولى للمرة أجتمع 1999 نوفمبر وفى

هيئة وممثل والتعبير الرأي  OSCE للجنة الخاص والممثل – اإلعالم لحرية  OAS ( التعبير لحرية األمريكية الواليات منظمة  )

 حرية يخص فيما ضمنا المفهوم ومن"  التالية العبارة تضمن مشترك إعالن بإصدار وقاموا 19 المادة منظمة رعاية تحت



 تضعف ذلك دون أنهم إذ عنهم نيابة الحكومة تفعله ما ومعرفة لحرية المعلومات على الحصول في الجمهور حق التعبير

جزئيه فيه الشعب مشاركة وتصبح الحقيقة  " . 

 

للجنة الخاص الممثل أوضح وقد  OAS ذلك في بما األساسية الحريات من هي للمعلومات التداول حرية أن مرار التعبير لحرية 

"  أن اللجنة عن الصادر 1999 عام تقرير ركز فقد المثال سبيل وعلى الدولة حوزة في تكون التي المعلومات على الحصول

 يجب التمثيل على يعتمد الذي الحكم نظام ففي التمثيلية الديمقراطية أسس أحد هو الرسمية المعلومات على الحصول في الحق

 الذي للفرد ويصبح العامة األمور في القرارات اتخاذ سلطة وأعطوه تمثيلهم على ائتمنوه لمن الشعب يمثل من يستجيب أن

 باستخدام وتنتجها الحكومة تستخدمها التي المعلومات وهى المعلومات تداول في الحق العامة األمور بإدارة بالقيام ممثله فوض

الضرائب دافعي أموال ". 

 

 الخاصة اإلرشادية والخطوط المبادئ من عدد توضح وثيقة لندن فى الكومنولث لخبراء اجتماع عن صدر 1999 مارس وفى

 تداول حرية ضمان يجب"  أنه الوثيقة تضمنت وقد اإلنسان حقوق من بوصفهم المعلومات تداول في والحق المعرفة في بالحق

 السلطات حوزة في تكون ومعلومات سجالت على يحصل أن فرد لكل يتيح للتطبيق قابل قانوني حق بوصفها المعلومات

حكومية مهام بتنفيذ تقوم أخرى جهة أي أو للحكومة مملوكة مؤسسة أنها أو للدولة والقضائية والتشريعية التنفيذية  " . 

 

 أقرارها وتم 1999مايو في الكومنولث لتكتل القانون وزراء اجتماع في اإلرشادية والخطوط المبادئ تلك على التصديق تم وقد

العام نفس من نوفمبر في التكتل حكومات رؤساء اجتماع في  . 

 

 بإقرار والمجلس االوربى البرلمان قام كما المعلومات تداول في الحق لتنظيم قانون ربإصدا مؤخرا االوربى االتحاد قام كما

 الصادرة الوثائق وصول القواعد هذه وتضمنت ، 2001 مايو في والمجلس البرلمان وثائق علي بالحصول الخاصة القواعد

المعلومات تداول بحرية خاصة قوانين أوربا دول أغلب تمتلك كما العالم في نطاق أوسع إلى منها  . 

 

 وتتبع ، الحكومة بحوزة التي المعلومات إلى الوصول في الدستوري الحق صراحة والسويد وهولندا النمسا مثل دول وتوفر

 النمسا وفى ، ذلك عكس باستثناء صراحة يسمح تشريع يوجد لم ما الوثائق كل على العام االطالع إتاحة مبدأ والنمسا السويد

 يمس المعلومات طلب كان لو وحتى ،  بالمقاطعات الخاصة وتلك الفيدرالية القانونية المواد فى المبدأ لذلك مسهب شرح يوجد

 والمصلحة المعلومة كشف من العام الصالح على تعود التي المصلحة بين السلطات توازن أن بد فال المستثناه المجاالت احد

 تعين وإال واحد يوم خالل في المعلومة طلب في بالبت ملزمة السويدية والسلطات ، الكتمان طي إبقائها من عليه تعود التي

 ، معلومة على الحصول طلب تلبية ترفض أن للسلطات فيمكن ، هولندا في أما ، الطلب تلبية في تأخرها أسباب تقدم أن عليها

 غير من أطرافا تخص معلومة سرية لحماية أو الدولة ألمن أو ، الملكي التاج لوحدة تهديد فيه المعلومة تلك عن الكشف كان لو

السرية تحيطها ظروف في للدولة بها باحوا قد كانوا العامة الشخصيات  .  

 

 لالستثناءات يخضع عاما موضوعا تعتبر الوثائق أن إال المعلومات على الحصول حق يضمن ال النرويجي الدستور أن ورغم

األمر يهمه لمن مقابل وبدون فورا بذلك السلطات يلزم الوثائق على الحصول تيسير فقانون ، التشريعية . 

 



 وفرنسا وكندا استراليا ففي ، القضائية ثم اإلدارية المراجعة إلى معلومات إعطاء رفض حاالت تخضع البلدان معظم في

 ، المعلومات عن الكشف قانون مع الرفض هذا اتساق مدى في للنظر خصيصا تشكل هيئة بمعرفة المراجعة هذه تتم والسويد

 فرنسا وفى ، - تقريبا مصر في بها المعمول المنازعات فض لجان تشبه – عامة إدارية هيئة بمعرفة فتتم وهولندا ألمانيا في أما

 على الحصول تيسير لجنة"  وتسمي ، المعلومات على الحصول بعملية المتعلقة والمشكالت الشكاوى لفحص خاصة لجنة توجد

االداريه الوثائق "   Commission d,acces aux documents administration   أمام قراراها علي الطعن ويمكن 

 بشأنها النزاعات حل ومحاولة المعلومات كشف عملية على لإلشراف قضائيا مدعيا البرلمان يعين السويد وفى ، الدولة مجلس

 ، المعلومات بكشف تأمر التي هي فقط االسترالية المحكمة لكن ، خاص مفوض إلى االستئناف دعاوى بتقديم استراليا وتسمح ،

 االستئناف دعوى تقديم يمكن األمريكية المتحدة الواليات وفى ، توصيات وضع على دورهما فيقتصر والمفوض المدعى أما

 علي مستقلة قضائية رقابة إمكانية دائما هناك يبقي القضائية النظم تلك كل في انه علي ، الطلب رفضت التي الهيئة رئيس إلى

 رفض اى أسباب إبداء يجب – والسويد والنرويج استراليا – البلدان من كثير وفي. المعلومات بتداول السماح رفض قرارات

االستئناف حق له بان المعلومات علي الحصول طلب مقدم إعالم يتم وان ، كتابة . 

 

 ال والسويد النمسا وفى ، الحكومية لألسرار نشرها في للصحافة حماية اقوي األمريكية المتحدة والواليات والسويد النمسا وتقدم

 للدفاع شديد بضرر تهديد كشفها عن نتج لو إال ، الرسمية لألسرار نشرهم بسبب لالضطهاد الناشرون وال الصحفيون يتعرض

 منه تسربت الذي المصدر كشف على السويد في الصحفيين إرغام يمكن ال ، ذلك على عالوة ، الدولية العالقات أو الوطني

 الكشف رفض في الصحفي حق إقرار ويؤدى ، القومي باألمن وخيمة إضرار إلى الكتمان هذا يؤد لم ما ، الحكومية األسرار

 المتحدة الواليات وفى ، الحكومية اإلدارة سوء يفضحون الذين العام القطاع لموظفي قوية حماية توفير إلى بدوره مصادره عن

 للمساءلة الصحافة تعرض قد التي الوحيدة والحالة ، سرية معلومات اى بالفعل نشرت ألنها الصحافة تطارد ال قد األمريكية

 ، النمط هذا مثل وجود حالة في ، األسماء لنشر به المسموح النمط يتجاوز بأسلوب المخابرات عمالء أسماء إفشاء هي القانونية

 كشف يعتبر والنرويج وألمانيا كاستراليا البلدان من عديد وفى. المخابرات بنشاط اإلخالل إلى النشر يؤدى أن يرجح وعندما

 المعلومات كانت لو حتى الدفاع  في مقبولة وطريقة ، النشر جرائم في اإلباحة أسباب من سببا العام الصالح لخدمة المعلومات

المعلومات يسرب حكومي موظف اى من مقبوال الدفاع هذا يعتبر كما ، مشروعة غير بطرق جمعت قد نشرت التي <!--[if 

!supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->. 

 

األستخالصات من عدد إلي نخلص أن يمكن ذلك كل ومن  .  

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->  هو – عريقة ديمقراطيات وهي – الغربية الديمقراطيات في األصل أن

تداولها أو المعلومات علي الحصول في الحق . 

 

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->  علي الحصول في الحق دساتيرها تتضمن ال التي الدول في حتى انه

علية وتشجع تصونه بقوانين محمي الحق هذا فإن المعلومات، . 

 

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->  حتى ينشر الذي الصحفي علي نوع اي من عقوبة أيه يترتب ال انه

الدولية العالقات أو الوطني للدفاع شديد بضرر تهديد كشفها عن نتج لو إال ، الرسمية األسرار . 

 



<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->  طلب لرفض إدارية مراجعة هناك الغربية الديمقراطيات كل في انه

 علي وتفريعا ، المعلومات إعطاء رفض قرار من للتظلم إليها اللجوء يمكن مستقلة قضائية ورقابة المعلومات علي الحصول

مسببا المعلومات نشر عن االمتناع طلب يكون أن تحتم عديدة ديمقراطية نظم فإن ذلك  . 

 

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->  لخدمة المعلومات كشف يعتبر الغربية الديمقراطيات من العديد في انه

 قد نشرت التي المعلومات كانت لو حتى الدفاع  في مقبولة وطريقة ، النشر جرائم في اإلباحة أسباب من سببا العام الصالح

المعلومات يسرب حكومي موظف اى من مقبوال الدفاع هذا يعتبر كما ، مشروعة غير بطرق جمعت . 

 

مصر في المعلومات علي الحصول اشكاليات:  رابعا : 

 

 لوسائل الصحفي استخدام إلي وتداولها، المعلومات علي للحصول منظم قانون إلي -األردن باستثناء- العربية الدول افتقار أدي

 تالمعلوما علي الحصول حق علي ينص لم تعديالت بمختلف المصري الدستور.  المعلومات علي للحصول ملتويه تبدوا قد

 لألوضاع طبقا والمعلومات األنباء علي الحصول حق للصحفيين" علي تنص والتي الدستور من 210 المادة قررته فيما سوي

القانون لغير عملهم في عليهم سلطان وال ، القانون يحددها التي .". 

 

 96 الصحافة سلطة تنظيم قانون  بينها من المعلومات علي الحصول حق أقرت التي القوانين من عدد هناك ان من الرغم علي

 المباح واألخبار واإلحصاءات المعلومات علي الحصول حق للصحفي"  أنه علي منه 8 المادة في نص والذي 1996 لسنة

 يتحصل ما نشر حق للصحفي يكون كما عامة، أو حكومية جهة المصادر هذه كانت سواء مصادرها من للقانون طبقا نشرها

 لتسهيل عامة هيئة أو مصلحة أو وزارة كل في الصحفي لالتصال مكتب أو إدارة المختصة الجهة من بقرار وتنشأ. منها عليه

 حرية تعوق قيود أي فرض حظر قد اليه المشار الصحافة سلطة تنظيم قانون ان من وبالرغم."المعلومات تلك علي الحصول

 تكافؤ دون تحول أو المعلومات تدفق حرية تعوق قيود أي فرض يحظر" أنه علي القانون من 9 المادة فنصت المعلومات تدفق

 وذلك ولمعرفة، اإلعالم في المواطن حق تعطيل شأنها من يكون أو المعلومات علي الحصول في الصحف مختلف بين الفرص

 علي واضح جزاء بوضع يقترن لم ذلك ان ،إال"العليا مصالحه و الوطن عن والدفاع القومي األمن بمقتضيات إخالل دون كله

"  أن علي العاشرة المادة في نصت انها من الرغم علي والتي التنفيذيه الالئحة الي يوجه ذاته والنقد.النصوص تلك مخالفة

للمجلس العام األمين إلي كتابي بإخطار يتقدم أن للصحفي <!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> في 

 الجهة إلي للقانون طبقا نشرها المباح األخبار أو اإلحصاءات أو المعلومات علي للحصول بطلب تقدم إذا( أ: )اآلتية الحاالت

 تاريخ من األكثر علي أسبوع خالل ردا يتلقي أن دون الصحافة قانون من الثامنة المادة من الثانية الفقرة في عليها المنصوص

مخالفتها علي جزاء اي من خلو جائت ايضا انها إال ،...." طلبه  . 

 

 الحصول أو نشرها كان أذا إال تداولها أو المعلومات علي الحصول يحظر لم المشرع أن هو سبق مما به نخرج ما ان علي

القومي األمن بمقتضيات اإلخالل إلي يؤدي عليها <!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> الوطن عن والدفاع 

بطبيعتها سرية األخبار أو المعلومات تلك كانت إذا أو العليا ومصالحه <!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--

للقانون طبقا أو < . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول الجزء  

 

الصحفي لعملك قانونية ضمانات   

 

 عليه نصت فيما العقوبات قانون من 60 المادة في المصري المشرع قرره ما حقه يمارس وهو للصحفي األساسية الضمانة تعد

 والمقصود" الشريعة بمقتضي مقرر بحق عمال سليمة بنية ارتكب فعل كل علي العقوبات قانون أحكام تسري ال"  أنه من

 عرفية قواعد كانت أم قانون تشريع شكل في مكتوبة أكان سواء القانونية القواعد بل فحسب الفقيه القواعد ليست هنا بالشريعة

 بمفهومه) القانون يخوله الذي الحق بممارسة القانون اعتراف علي ليؤكد المبدأ هذا جاء وقد مجالسهم، في الناس إليها يحتكم

 التأديب حق منها عديدة صور الحق ولممارسة القانون يحميها مصلحة كل هو والحق اإلباحة، أسباب من كسب( السابق

 تتضمنه قد وما المحاكم أمام الدفاع وحق الصحف في المباح النقد وحق الشرعي الدفاع وحق والمعلم واألب للزوج الممنوح

 ممارسة صور من صور هذه كل ، الجرائم عن اإلبالغ وحق األلعاب ممارسة وحق الطب مهنة ممارسة وحق قذف من

 هذه علي تعليقا عن المصرية النقض محكمة تقول و. عليه عقاب فال حقه يمارس وهو القانون يجرمه فعل يرتكب فمن الحقوق

 جسم يكون وقد ، العامة السلطة إلي وتقديمه الجريمة بجسم االحتفاظ صوره بعض في الجرائم عن التبليغ يقتضي"  أنه المادة

 مادام طبيعيته من يغير ال أمره طال مهما الحالة هذه في به االحتفاظ أن إال إحرازه أو حيازته القانون يحظر مما الجريمة

العقوبات قانون من 60 بالمادة عمال وذلك الجريمة بطابع يتسم ظاهره في كان وإن يتغير لم التبليغ هو منه القصد "<!--[if 

!supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> 

 

 اإلطار في الممارسة تكون أن يجب بل العقاب من الحق ممارس إلعفاء يكفيان ال وحمايتها بالمصلحة القانون واعتراف

 علي يتعين بان الحق لممارسة موضوعية حدود فهناك الممارسة لهذه والشخصية الموضوعية الحدود بالتزام الصحيح القانوني

"  بلفظ المشرع عنها عبر فقد الشخصية الحدود عن وأما منه، الغرض لتحقيق والالزم المعقول بالقدر يمارسه أن الحق صاحب



 هذا فان مشروعة كانت ولو أخري غاية تغيا فإذا القانون استهدفها التي بالغاية الحق صاحب يتغى أن تعني وهي" النية حسن

ضامنتين يلي فيما نعرض وسوف. العقاب من يعفيه ال   

 

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]--> الجرائم عن للكشف القانون كفلها التي الحصانات أحد اإلبالغ في الحق . 

 

 هذا علي المشرع نص وقد عمله في للصحفي حصانة تشكل قد التي القانونية الضمانات أحد الجرائم عن اإلبالغ في الحق يعد

 من لكل"أنه علي الجنائية اإلجراءات قانون من 25 المادة فنصت الجنائية، اإلجراءات قانون من 26 و 25 المادتين في الحق

 الضبط مأموري احد أو العامة النيابة يبلغ أن طلب أو شكوى بغير عنها الدعوى رفع العامة للنيابة يجوز جريمة بوقوع علم

 المكلفين أو العموميين الموظفين من علم من كل علي يجب" أنه علي القانون ذات من 26 المادة نصت كما ،"عنها القضائي

 شكوى بغير عنها الدعوى رفع العامة للنيابة يجوز التي الجرائم من جريمة بوقوع تأديته عمله بسبب أو تأدية أثناء عامة بخدمة

القضائي الضبط مأموري من مأمور اقرب أو العامة النيابة فورا عنها يبلغ أن طلب أو " .<!--[if !supportFootnotes]--

>[7]<!--[endif]--> 

 

 التي الوظيفية األسرار نطاق عن ويخرج الوشاية قبيل من يعد ال عام بشكل الجرائم عن اإلبالغ أن إليه، اإلشارة تجدر ومما

 كان أو جريمة وقوع دون الحيلولة منه القصد كان إذا إفشاءه يتعين ذاته الوظيفي السر إن بل إفشائها، وعدم كتمانها يتعين

اإلفشاء بعملية القيام يوجب القانون . 

 

تخصصه مجال في كال القضائي الضبط مأموري من أي أو العامة النيابة خالل من الجرائم عن اإلبالغ يكون وقد <!--[if 

!supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->  ينشره العام النائب إلي مفتوح بالغ شكل في اإلبالغ هذا يكون وقد ،

 في ممارسته عن االمتناع ويعتبر اإلبالغ في الحق ممارسة علي القانون ويحض بها، يعمل التي الجريدة خالل من الصحفي

 ال"  انه علي العقوبات قانون من 304 المادة فتنص اإلباحة أسباب من سبب أيضا القانون اعتبره وقد جريمة األحيان بعض

فاعله لعقوبة يستوجب بأمر اإلداريين أو القضائيين الحكام القصد سوء وعدم بالصدق أخبر من علي العقاب بهذا يحكم  " . 

 

,  العام الموظف إلي الموجه القذف جريمة في الحال هو كما ضده المبلغ ينسبها التي الوقائع صحة بإثبات المبلغ يطالب وال

 السلطات الجنائية التحقيقات إجراء إليها الموكول السلطة شأن من وكذبها صحتها عن والبحث البالغات تحقيق أن ذلك وعلة

 تعاين وان واألشخاص المنازل تفتش أن التحقيق سبيل في لها مقرر السلطة وتلك الجنائية التحقيقات إجراء إليها الموكل

 أن بالبداهة مفاده مما,  عليهم أو لهم أدلة علي منهم فتحصل المتهمين وتستجوب الخبراء وتندب المادية األدلة وتجمع األماكن

 النيابة فان معلومات من لدية عما التحقيق عملية أثناء سؤاله من مانع ال كان وان باإلثبات المطالب وحده ليس البالغ مقدم

 النية حس المبلغ كان فمتى ذلك وعلي.العكس أو البالغ صحة ثبوت إلي تحقيقها تنتهي وقد األدلة وتحقيق أجراءتها في تسير

 أسباب علي مبنيا اعتقاده وكان بصحتها معتقدا كان متى صحيحة غير عنها المبلغ الوقائع كانت ولو حتى العقاب من يعفي فأنه

 خطا يعد الن مدنيا يسأل فانه النية لحسن األخر العنصر الستيفاء والتحري التثبت بغير التبليغ إلي بادر قد كان إذا أما مقبولة

 للمبلغ الكيد منتويا عنها ابلغ التي الوقائع بكذب عالما كان بأن النية حسن يتوافر لم إذا أما,  الضرر بتعويض المطالبة يجيز

العقوبات قانون في عليها المنصوص الكاذب البالغ جريمة طائلة تحت يدخل فانه ضده .<!--[if !supportFootnotes]--

>[9]<!--[endif]--> 

 



 التحقيق وقبل بعدها أو الجريمة ارتكاب قبل وقع البالغ كان أذا سواء أنفسهم الجناة إلي للمبلغين القانونية الحماية امتدت وقد

 التخريم قضايا في المبلغ ، الرشوة واقعة عن السلطات يرشد الذي الراشي إعفاء ذلك مثال العقاب من مانع بالغهم وجعل فيها

الداخل من الدولة بأمن باإلضرار المتعلقة وقضايا العمدي .<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->   

 

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]--> القاضي أمام لك ضمانة المعلومات صحة من والتحري التثبت . 

 

 علي وتدليال العقاب من القاضي امام لك منجاة وتنشرها عليها تتحصل التي المعلومات في والتدقيق والتحري التثبت يكون قد

 بعناصر علم" بأنه الفقه عليه استقر ما هو الجنائي القصد.  الجريمه في الجنائي القصد ينفي ذلك ألن ، نشرت فيما نية حسن

قبولها إلي أو عناصرال هذه تحقيق إلي متجهة وإرادة الجريمة  " .<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->. 

 

 صحته ضميره في يعتقد القذف موجه يكون أن األقل على يلزم"  ان علي مستقره المصريه النقض ومحكمة 1946 عام ومنذ

 ان الصحفي علي واوجبت"  كافيا تقديرا الموظف إلي نسبها التي األمور قدر قد يكون وان نية سالمة صادر يعد أن يمكن حتى

معقوله اسباب علي مستندا هذا اتهامه يكون وان اتهام باي شخص اي اتهام قبل ويتحري يتثبت  <!--[if 

!supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]-->. 

 

 القذف جريمة فيها بما كلها الجرائم تنظيم النية لحسن عامة نظرية بوجود سلمت قد النقض محكمة ان القول يمكن ذلك وعلي

 إذا – واللوائح القوانين تنفيذ سبيل في أعمال من يأتيه ما مشروعية في اعتقاده يقوم الذي الموظف كحال القاذف حال ويكون

 الكافي والتثبيت التحري سبقه قد االعتقاد هذا كان إذ الواقع في مشروعيتها مقام – أموالهم في أو أنفسهم في األفراد بها تأذى

العقوبات قانون من 63 المادة إليه تذهب لما وفقا معقولة أسباب على قائما   وكان جانبه من .<!--[if !supportFootnotes]--

>[13]<!--[endif]-->  

 

 محمد يحيى وعالء حسن على الناصر عبد من كال ضد اإلسكان وزير أقامها التي القضية منها حديثة تطبيقات األمر ولهذا

 أمنية، جهة من مكتبه وتفتيش الوزير نشاط تجميد عن خبر لنشرهم اليوم المصري بجريدة الصحفيين الرحمن عبد طه يوسف

 مع العامة األموال نيابة تحققها كان التي القضية أهمها منها تحروا منطقية دالئل علي معلومات من قدموا فيما الصحفي واسند

 إلي باإلضافة الوزير، يترأسها التي اإلسكان وزارة من المباشر بأمر مقاوالت عملية بإسناد متصلة وقائع بسبب الوزير صهر

 مكتب تفتيش من بالخبر ورد ما كان وإذ"   المتهمين ببراءة قضاءها في المحكمة وقالت مكتبه عن وغيابه بإجازة الوزير قيام

 بحفظ المختصة المكاتب أو اإلدارات بأحدي لمكتبا هذا يكون قد وإنما الشخصي مكتبه علي بالضرورة يقتصر ال قد الوزير

 هذه بان قرروا قد المتهمان كان وإذ الوزير، مكتب تتبع التي تلك حتى أو الوزارة بديوان واألوراق المستندات هذه مثل

 وإنما الشخصي مكتبه في أو شخصيا الوزير لدي هذه تكون أن يتصور وال ، األعمال إسناد بعملية الخاصة هي المستندات

 بضبط الخاص الخبر هذا بصحة مصادرهما عن نقال اعتقدا قد المتهمان كان وإذ ، العمليات بهذه الخاص الملف ضمن يكون

 ، الواقعة هذه عنها انبت التي السب جريمة في الجنائي القصد معه ينتفي بما نيتهما حسن اثبتا قد يكونان فإنهما المستندات هذه

 مناقشته لدي عليه المجني به اعترف فقد التصريحات تجميد أما. العليا الدولة امن نيابة تجريه الذي بالتحقيق قطعا والمرتبطة

 بجريده المنشور الصحفي الحديث في ورد ما ذاته وهو بذلك نصحوه اللذين هم وأصدقائه مستشاريه أن مقررا ، المحكمة أمام

 غائبا كان انه إلي تطمئن المحكمة فإن نشاطه تجميد موضوع وأما ، أيضا المحكمة بجلسة واقره ، 1/9/2004 بتاريخ المصور

 أثناء الدعوي موضوع بالجريدة نشر ما خبر تلقي انه قرر عندما بنفسه أكده ما وهو مارينا بقرية إجازة يقضي مكتبه عن

 يدل بما القرائن هذه تؤيد الوزارة داخل مصادرهما من المتهمان استقاه ما فإن ثم ومن ، الفترة تلك خالل أسرته مع جلوسه



 علية بالمجني التشهير أو اإلساءة قصد مظنة عنهما ينفي مما ، الشأن هذا في نشر ما بصحة واعتقادهما نيتهما حسن علي

عليه المجني سب أراده من الجنائي القصد بالتالي معه وينتفي ."<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> 

 

منها األمور من عدد القضاء أمام والتحري التثبت إثبات في كصحفي يفيدك وقد : 

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  هي دائما واحد مصدر من تأتي التي فالمعلومة: المعلومات مصادر تعدد

 مصدر من أكثر عن تبحث أن يجب لذلك المضمون، نفس وتحوي مصدر من أكثر من تأتي التي المعلومة من أضعف

 المعلومة كانت إذا المثال سبيل فعلى األساسين أطرافها من تتلقاها والتي مباشرة معلوماتك مصادر أكانت وسواء للمعلومة

 وذلك وذويه الضحية هما هنا األساسين فاإلطراف شرطة قسم داخل مواطن على اعتداء واقعة ولتكن معينة بواقعة تتعلق

 أو المحيط، الجغرافي الوسط الحادث، شهود مثل مباشر غير مصادر كانت أو الواقعة، هذه بارتكاب اتهم من أو نفسه الجاني

الخ.... بها قيامهم وأسباب باالنتهاكات قاموا من حول المتداولة المعلومات . 

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  هناك: الرئيسين اإلطراف من نفيها أو المعلومة تأكيد على دائما احرص

 أو المعلومة تأكيد تتجاهل إال يجب الوقت ذات في لكن المعلومة لتأكيد هام أمر المصادر وتعدد المعلومة مصادر من نوعان

 نفيهم أن كما المعلومة توثيق عمليات فى كثير عليك يوفر المعلومة بتأكيد األساسية اإلطراف فقيام الرئيسين أطرافها من نفيها

المعلومة من تتوثق أن يمكن خاللها من التي األخرى الوسائل تحديد على أيضا يعينك قد النفي لتأكيد تفاصيل من به يدلون وما . 

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  تقييم من نوعين هناك أن معرفة يتعين المعلومات تقييم عند: المعلومات تقييم

 يجري الذي بالحدث المباشر االرتباط ذات المصادر تلك وهي للمعلومات األساسية المصادر فهناك المعلومات، مصادر

 صور استدالل محاضر أو طبية كشهادات وثائقية أدلة وأي العيان وشهود وأقاربهم الضحايا المصادر هذه وتشمل فيه التحقيق

 بيانات مثل أخر أو بشكل عولجت التي البيانات مصادر وهي للمعلومات ثانوية مصادر وهناك. غيرها أو مالبس قطع أو

 بشكل أو وحدها الثانوية المصادر علي مصداقية ذو صحفي تحقيق يعتمد أن يمكن وال. وغيرها والبيانات والتقارير اإلخبارية

وتعزيزيها بالبعثة الخاصة النتائج لتأييد استخدامها يمكن ولكن أساسي . 

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  الصحفي على يتعين المعلومات صدقيه ولضمان: معلوماتك توثيق إلى اسعي

 بعضها األقوال مقارنة على يتعين انه كما ممكنا، ذلك كان كلما مصدر من أكثر من الواحدة المعلومة من بالتأكد يقوم أن

 من بنفسه إليها هو توصل التي الحقائقو تتسق ال أو تهويل أو مبالغات تتضمن التي األقوال واستبعاد بينها، والترجيح البعض،

 تعارض وجود حالة في ويمكن المادية، بالبراهين والمكتوبة الشفوية الشهادات ومقارنة ، الخ...اإلنتهاك لموقع المكانية المعاينة

بالموضوع عالقة من لها يكون قد وما المعلومات مصادر وانحيازات مصالح في النظر األقوال في . 

 

الثاني الجزء  

 

وتوثيقها المعلومات علي الحصول إشكاليات  



 

 علي تداولها أو المعلومات علي الحصول في الحق علي القضاء أو المصري المشرع يفرضها التي القيود أحد علي يخفي ال

 التقاضي بإجراءات الخاصة بالمعلومات مرورا القومي باألمن المتعلقة المعلومات من بدأ المعلومات هذه طبيعة اختالف

المعلومات بعض تداول أو نشر حظرت التي األخر المتعلقة القوانين من عدد إلي انتهائي .<!--[if !supportFootnotes]--

>[15]<!--[endif]--> بأساليب أو توثيقها بكيفية او ذاتها المعلومات بطبيعة المتعلقة اإلشكاليات من عدد الصحفي تواجه وقد 

التالي النقاط في نعرض سوف ما وهو عليها الحصول : 

 

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]--> بها المتعلقة واإلشكاليات المعلومات طبيعة : 

 

<!--[if !supportLists]-->1-1.     <!--[endif]--> العامة للشخصية الخاصة بالحياة المتعلقة المعلومات : 

 

 أنه علي العقوبات قانون من مكرر 309 المادة فنصت العادي للشخص الخاصة للحياة قانونية حماية المصري التشريع فرض

 اآلتية األفعال احد ارتكب بان وذلك للمواطن، الخاصة الحياة حرمة على اعتدى من كل سنة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب"

 من جهاز طريق عن نقل أو سجل أو السمع استرق(  أ. ) عليه المجني رضاء بغير أو قانونا بها المصرح األحوال غير في

 كان أيا األجهزة من بجهاز نقل أو التقط( ب. )التليفون طريق عن أو خاص مكان في جرت محادثات نوعه كان أيا األجهزة

 مرأى أو سمع على اجتماع أثناء السابقتين الفقرتين في إليها المشار األفعال صدرت فإذا. خاص مكان في شخص صورة نوعه

 األفعال احد يرتكب الذي العام الموظف بالحبس ويعاقب. مفترضا يكون هؤالء رضاء فان االجتماع، ذلك في الحاضرين من

 في استخدم قد يكون مما وغيرها األجهزة بمصادرة األحوال جميع في ويحكم. وظيفته سلطة على اعتمادا المادة بهذه المبينة

 هي المتشدده الحماية تلك ان ويالحظ. إعدامها أو الجريمة عن المتحصلة التسجيالت بمحو يحكم كما ، عليه تحصل أو الجريمة

 أن ضرورة علي استقر قد والقضاء الفقه. مختلف له بالنسبه األمر فإن العام الموظف او العام الشخص اما الخاص للشخص

 المنقود ذات أن يعني ال ذلك ولكن ، النقد إلباحة كمبرر بشخصه المساس دون العامة الشخصية أعمال علي النقد ينصب

 فعلي.  أرادته و أعماله و تصرفاته وبين الشخص بين الطبيعي االتصال ذلك بحكم ، لها التعرض عن بمناي تظل الشخصية

 تشهد للحكم بالنسبة األسباب بمثابة النقد إلي بالنسبة الموضوع يكون أن دائما   يجب انه علي مستقر والقضاء الفقه من الرغم

 ذلك مع نختلف إننا إال ؛ نقدا   يكن ال إليه يستند الذي الموضوع ذكر بغير الرأي ذكر  فإذ بشططه أو وبقصده بخطئه أو بصحته

 أن" العطيفي جمال الدكتور يقول. نقدا األمر العتبار تكفي طريق بأي إليه اإلشارة ولكن كامال الموضوع ذكر شرطا فليس

 ال بحيث وثيقا اتصاال العامة بحياته تنقل قد الخاصة الحياة هذه أن بل دائما وحده له ملكا ليست العام للشخص الخاصة الحياة

 حياته في ولو للنقد موضعا يكون أن يمكن العام فالشخص الخاصة، لحياته التعرض بغير العامة ناحيته من عليه الحكم يمكن

 كل هو العام الشخص دام وما وحده به متعلقا اعتباره يمكن ال منه يصدر تصرف فكل العامة بواجباته تتصل التي الخاصة

 يمكن الشخص هذا فمثل المجتمع في الظهور في رغبته عن تصرفات عنه تصدر أو العام بالرأي عمله طبيعة تتصل شخص

الصحف عنه تتحدث أن سلفا قبل عنه يقال أن <!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> .  أن به المسلم ومن

 متصال حساسا له يتصدى الذي الموضوع كان فكلما وجسامتها مسئوليته نوع مع طردا تتناسب العام الشخص تحمل درجة"

وتكليفها الفكر حرية من يتحمله إن ينبغي ما ذاد وكلما جسيمة منه يتحملها التي المسئولية كانت كلما الجمهور بعواطف <!--[if 

!supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->. بقدر مباح العام للموظف الخاصة الحياة تناول"  انه إلى الفقه انتهي وقد 

التجزئة يقبل ال ارتباطا والخاصة العامة األمور بين يكون أن يشترط انه بمعني العامة، الوظيفة بأعمال مرتبطا يكون ما ".<!--

[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> 

 

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]--> وضرورتها المعلومات توثيق : 



 

<!--[if !supportLists]-->2-1.       <!--[endif]--> عليها الحصول يتم التي المعلومات توثيق ضرورة : 

 

 من الثانية الفقرة في المشرع تطلبها التي اإلباحة شروط من كشرط الصحفي ينشرها التي المعلومات توثيق ضرورة تأتي

 الطرق إحدى بواسطة لغيره أسند من كل قاذفا   يعد"  التالي النحو علي المادة نص جاء حيث العقوبات قانون من 302 المادة

 أو قانونا   لذلك المقررة بالعقوبات إليه أسندت من ألوجبت لعقاب صادقة كانت لو أمورا   القانون هذا من 171 بالمادة المبينة

 بخدمة مكلف أو عامة نيابية صفة ذي شخص أو عام موظف أعمال في فالطعن ذلك ومع. "وطنه أهل عند احتقاره أوجبت

, العامة الخدمة أو النيابة أو الوظيفة أعمال يتعدى ال وكان نية بسالمة حصل إذا السابقة الفقرة حكم تحت يدخل ال عامة

 بإلزام تأمر أن, األحوال بحسب, المحكمة أو التحقيق ولسلطة, عليه المجني إلى أسنده فعل كل حقيقة المتهم يثبت أن وبشرط

 من يقبل وال. األفعال تلك حقيقة إلثبات أدلة من المتهم يقدمه لما معززة مستندات أو أوراق من لديها ما بتقديم اإلدارية الجهات

السابقة الفقرة في المبينة الحالة في إال به قذف ما إلثبات الدليل أقامه القاذف .<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--

[endif]--> 

 

القانونية الطرق بكافة القذف وقائع إثبات له يبيح بل قيد بأي به قذف ما إثبات في القاذف حق يقيد لم المصري والمشرع <!--[if 

!supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> سبيل في المحكمة خضعوت بالقرائن أو الشهود بشهادة الواقعة يثبت أن فله 

 إلي المسندة بالوقائع ومرتبطا وكامال صحيحا يكون أن اإلثبات لصحة يلزم أنه إال. األدلة إقناعية لمبدأ المقدمة األدلة ترجيح

اإلباحة من يستفيد ال عليه المجني إلي أسندها التي غير وقائع القاذف أثبت ما فإذا مراميها، جميع في عليه المجني .  

 

 في أيضا اإلباحة توافر شروط من شرط وهو الصحفي نية حسن يؤكد المعلومات توثيق فأن أخري جهة ومن جهة من هذا

 أن الموظفين حق في سبا أو قذفا المتضمن الطعن إلباحة قانونا يشترط"  الشرط هذا عن النقض محكمة وتقول القذف جرائم

العامة، المصلحة ولخدمة القذف وقائع بصحة اعتقاد عن أي ، نية حسن عن صادرا يكون <!--[if !supportFootnotes]--

>[21]<!--[endif]--> رسم أنه إال موضوعية مسألة أنها يري المصري الشارع كان وإن النية سالمة مسألة إن أيضا وتقول 

 ضميره في يعتقد االنتقاد موجه يكون أن هي القاعدة وهذه معناه، منها يتكون التي األساسية للعناصر مقررة قاعدة أقل لها

 من فأصبح قصد، لسوء ال العامة للمصلحة انتقاده يكون وأن كافيا تقديرا الموظف إلي نسبها التي األمور قدر يكون وان صحته

المعني ذلك علي يفهمه أن توافره عدمه أو الشرط هذا توافر في بحثه عند الموضوع قاضي علي الواجب .."<!--[if 

!supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> 

 

<!--[if !supportLists]-->2-2.       <!--[endif]--> المعلومات توثق كيف : 

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  روافد من أساسي رافد الشخصية المقابالت تعتبر: الشخصية المقابالت

 أن يجب لذلك الصحفي يكتبها التي الخبرية التقارير في وفاعله امةه المقابالت تلك تكون ما وغالبا لصحفي بالنسبة المعلومات

 الصحفي علي ويجب.  عليها المصدر وتوقيع اللقاءات كتاب أو تسجيلها، طريق عن اللقاءات تلك توثيق إلي الصحفي يلجأ

 وان ينشر عما مسئوال يكون الصحفي ألن والتجريح، والقذف السب ألفاظ من وتنقيتها المصدر أقوال إلي االهتمام بعين النظر

الغير عن نقال كان . 

 



<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  مصدرها بتنوع تتنوع فإنها عليها يحصل قد التي الوثائق بخصوص: الوثائق

 أو عامة اعتبارية أشخاص عن صادرة كانت أو حكومية مؤسسات أو هيئات أو جهات عن صادرة والوثائق تلك كانت فإذا

 الشرعي، الطب تقرير النيابة، تحقيقات محاضر( "مثال) - رسمية وثائق تعتبر فإنها أصدرتها التي الجهة من ومعتمدة خاصة

 لدي حجية أقل األحوال كل في وهي. عرفية وثائق فتعتبر ذلك غير أما -"القضايا ملفات أطباء، أو مستشفيات من طبية تقارير

بالمرة حجية لها تكون ال األحيان بعض وفي الرسمية الوثائق من القضاء .  

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  التطور مع خصوصا للصحفي التوثيق وسائل أهم أحد الصور تعد: الصور

 من الصحفي يقدمه ما صحة علي كقرينة بها يأخذ التوثيق أنواع من كنوع والصور األخيرة اآلونة في حدث الذي التكنولوجي

 األماكن في الخطرة الطبية النفايات من المستشفيات احد تخلص عن صحفي بتحقيق تقوم كنت إذا المثال سبيل فعلي علوماتم

 يعد( مثال) األكياس تلك علي المستشفي أسم ووجود الواقعة تلك تصوير فمجرد الصحراوية أو الزراعية األراضي أو العامة

الصور لتلك نشرك عن األمور من عدد من تحذر أن يجب كصحفي أنك أال الخبر صحة علي قرينة : 

 

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->  أو المبتذلة ألفاظ استخدام أو للحياء الخادشة و فاضحة الصور تلك تكون أال

باإلثارة توحي طبيعة ذات ألفاظ أستخدم .  

 

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->  أن أو. للشخص الخاصة الحياة حرمة علي اعتداء الصور تلك تمثل أال

 كانت أو علنا وقعت حوادث بمناسبة تم قد الصورة نشر كان إذا القيد هذا يسري وال. الصورة صاحب بموافقة النشر يكون

 في يجوز وال. العام للصالح خدمة العامة السلطات بها سمحت أو عالمية بشهرة يتمتعون بأشخاص أو رسميين برجال تتعلق

بوقاره أو بسمعته أو تمثله الذي الشخص بشرف مساس ذلك علي ترتب إذا تداولها أو صورة عرض الحالة هذه .    

 

 يجوز ال قانونية حماية لها الصورة أن الصحفيين من كبير عدد عن يغيب فقد المؤلف حق علي اعتداء الصورة نشر يمثل أال

 الصور لتشمل تمتد الحماية وتلك عليها فكرية ملكية حقوق له من أو صاحب موافقة بغير أذاعتها أو بنشرها عليها االعتداء

فوتوغرافية صور أو الكاريكاتورية رسوم أكانت سواء بنوعيها . 

 

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->  لها يتعرض قد التي والمشكالت المعلومات علي الحصول أساليب

 :الصحفي

 

<!--[if !supportLists]-->3-1.     <!--[endif]--> رضا بغير التسجيل : 

 

 المسائلة من خشية الحوار تسجيل فكرة الصحفي الموضوع أطراف أحد أو الشخصية المصادر ترفض الحاالت من كثير في

 أقوال فأخذ مذموما  يةاألخالق الناحية من أمر وهو المصدر علم دون خلسة الحوارات تلك بتسجيل الصحفيين بعض فيقوم

 من عدد اعتبر وقد ، أخالقية مستنكر أسلوب يعتبر ذاتي حد في هو الصحافة في ستنشر أنها الشخص علم إذا أخذها يصعب



 مواد قررتها التي الخاصة الحياة حرمة علي اعتداء يعد له المسجل رضي بغير التليفونية المكالمات تسجيل أن القانون فقهاء

التسجيل وبين السمع استرقاق بين ساوت والتي العقوبات قانون من مكرر 309 المادة عليها االعتداء وحرمة الدستور . 

 

 أو الغير حق في قذفا أو سبا علي يحتوي أقوال من عليه حصل ما فهل نشرها قبل متأنية تفكير وقفة الصحفي يقف أن بد ال و

 يثبت أن مسئول فالصحفي اللقاء، أو المكالمة تسجيل لك يشفع لن الحالتين وفي له سجل لمن الخاصة الحياة لحرمة انتهاك يمثل

 ما ينفي  أن حاول إذا المصدر مواجهة في حجة إال التسجيالت هذه تكون ال الغالب وفي الغير، ضد المنشورة الوقائع صحة

للصحفي قاله . 

 

 في المحكمة بها تأخذ ال تسجيالت هي المختصة النيابة أو القاضي من أذن دون المتحصلة التي التسجيالت أن البعض يري وقد

المحكمة أقرته ما منها الغير مواجهة في كقرينة بها اخذ أحكام من عدد في المصري القضاء أن إال ، قضائها   

 

 تم اللذين اللقاءين التسجيل على الطاعن إدانة في عولت المحكمة أن فيه المطعون الحكم مدونات من الثابت كان لما" أنه قولها

 بطالن فرض على انه بقوله أردف ثم إليها اطمئنانه عن الحكم وأفصح 28/11/1996 ، 26 يومي والطاعن المبلغ بين

 مما ويبين األدلة تظاهر منزلة في الدعوى في اإلثبات عناصر من عنصرا   اعتبارها من المحكمة يمنع ما يوجد فال التسجيالت

 الثبوت أدلة بها تعزز كقرينة إليها استندت وإنما التسجيالت تلك على أصلية بصفة قضاءها تبين لم المحكمة أن الحكم أورده

الحكم في اضطرابا   أو تناقضا   منها ذلك يعد وال أوردتها التي ."<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]--> 

 

<!--[if !supportLists]-->3-2.     <!--[endif]--> الصفة انتحال : 

 

 الوظيفية أصحاب صفة انتحال أن علي خالف وال المعلومات، علي للحصول التخفي إلي األحيان من كثير في الصحفي يلجأ قد

 تدخل يمثل أن شأنه من ما فكل الصفة انتحال أشكال 158 وحتى 155 من المواد عددت وقد  القانون، عليه يعاقب العمومية

 أو بذلك منها بأذن أو الحكومة من رسمية صفة له تكون أن غير من عسكرية أو كانت ملكية العمومية الوظائف من وظيفة في

 عالنية حمال أو ذلك تخوله لرتبة حائز يكون أن بغير رسمية كسوة لبس أو.الوظائف هذه احدي مقتضيات من عمال أجري

 بوظيفة أو برتبه أو الشرف ألقاب من بلقب نفسه لقب أو يمنحه لم نيشانا تقلد أو حق غير ممن لوظيفة أو لعمل المميزة العالمة

الصفة انتحال جريمة ارتكب فقد. حق وجه غير من عامة نيابية بصفة أو . 

 

"  أن النقض محكمة تقول ذلك وفي العامة الوظيفة في تدخال تمثل ايجابية أفعال لتحقق تتطلب الصفة انتحال جريمة أن أال

 إلي باإلضافة – تكون ايجابية أعمال من التدخل هذا يقتضيه لما الوظيفة في تدخال لذاته يعتبر ال الموظف صفة انتحال مجرد

 وتؤكده 155 المادة نص من يستفاد الذي هو ذلك للعقاب محال يكون أن الشارع قصد الذي االفتئات وانتحالها الصفة ادعاء

 155 المادة في المقرر العقوبة من أخف عقوبة فرضت قد 156 المادة فإن.  لها التالية 156 المادة ونص النص بين المقارنة

 الكسوة لبس أن مع ، علنا ذلك يحصل أن للعقاب واشترطت ، بالوظائف الخاصة العالمات حمل أو الرسمية الكسي لبس علي

 155 المادة في ذكره الوارد التدخل ليس وحده االنتحال هذا أن مفاده مما الموظف لصفة ظاهر انتحال ذاته هو الشارة حمل أو

 خطأ يكون مخبر انه كذبا ادعائه من أكثر منه يقع لم من علي العقوبات قانون من 155 المادة في الواردة العقوبة فتوقيع وإذن

عليه عقاب ال العمل هذا إذ "<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]--> 



 

 أن يجب مأذون وظيفة في لتدخله شخص ضد عقوبات 136 مادةال بمقتضي دعوي أقيمت إذا"  أيضا قضت لذلك تطبيق وفي

 الذي الفقيه ذلك علي وبناء الموظف، بهذا الخاصة األعمال من عمال واجري مأذون وظيفة لنفسه انتحل المتهم هذا أن يثبت

 في تدخل أن بصفته عقابه يصح ال إرجاعها في وساعد ثانية مرة بزوجها تتزوج أن لها يجوز المطلقة المرأة بأن فتوى أصدر

 <--[endif]--!>[25]<--[if !supportFootnotes]--!>"وظيفته

 

 تحقيق لعمل العيني القصر مستشفي إلي دخلوا حينما الواقعة هذه لمثل اليوم المصري جريدة من صحفيون ثالث تعرض وقد

 مع بالحديث وقاموا المستشفي داخل الطبيب وسماعة بلطو بارتداء أحدهم قام وقد المستشفي في الطبي اإلهمال حول صحفي

 توقيع عليها بيضاء روشتات الملفات بداخل انه اكتشف وقد المستشفي، في معاناتهم تفاصيل أدق علي والتعرف المرضي

 العيني القصر مستشفي مدير قام الصحفي التحقيق نشر وبعد األدوية، من يشاء ما كتابة شخص ألي يمكن المختص، الطبيب

 وهم عليهم بالكشف قاموا بان المرضي عرض وهتك طبيب صفة وانتحالهم إذن دون المستشفي بدخول فيه يتهمهم بالغ بتقديم

 بأي يقوموا لم الصحفيين الن نظر البالغ هذا في التحقيق حفظت قد العامة النيابة أن إال االتهامات، من أخره إلي أطباء ليسوا

 جريمة في المادي الركن تمثل التي األمور من وغيرها الطبية االستشارة إعطاء أو المرضي علي الكشف مثل ايجابية أفعال

الصفة انتحال . 

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->3-3.     <!--[endif]--> المعلومات اختالس أو سرقة : 

 

 أن نجد ، القانون عليه يعاقب ونشرها مستندات لمعلومات الصحفي اختالس هل الصحفي لها يتعرض قد التي الثانية االشكاليه

 في ولو استعمال أو إذاعة سهل أو أذاع من كل بالحبس يعاقب"  أنه علي نصت قد العقوبات قانون من( أ) مكرر 309 المادة

السابقة بالمادة المبينة الطرق بأحدي عليه متحصال مستندا أو تسجيال عالنية غير <!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!-

-[endif]--> التسجيل أو المستند يكون أن إال الحالة هذه في الصحفي ينقذ وال  ،....."الشأن صاحب رضاء بغير ذلك كان وأ 

 بعض إباحة في العقوبات قانون عليها نص التي العامة المبادئ االرتكان يمكن وهنا القانون عليها يعاقب جريمة علي يحوي

 العقوبات قانون أحكام تسرى ال"  أنه من العقوبات قانون من 60 المادة علي نصت ما منها العامة المصلحة إلي استنادا األفعال

 يقتضي"  أنه المادة هذه علي تعليقا النقض محكمة وتقول." الشريعة بمقتضى مقرر بحق عمال   سليمة بنية ارتكب فعل كل على

 يحظر مما الجريمة جسم يكون وقد ، العامة السلطة الي وتقديمه الجريمة بجسم االحتفاظ صوره بعض في الجرائم عن التبليغ

 لم التبليغ هو منه القصد مادام طبيعيته من يغير ال أمره طال مهما الحالة هذه في به االحتفاظ أن إال إحرازه أو حيازته القانون

العقوبات قانون من 60 بالمادة عمال وذلك الجريمة بطابع يتسم ظاهره في كان وإن يتغير "<!--[if !supportFootnotes]--

>[27]<!--[endif]--> 

 

 علي العامة المصلحة غلبت إلي ارتكان جريمة يشكل فعل تبيح أو العقاب تمنع التي المواد من وغيرها المادة هذه من والمستفاد

 كله، للمجتمع عامة مصلحة وقعت جريمة عن والكشف شخصية مصلحة للمواطن الخاصة الحياة فحماية الشخصية المصلحة



 اختلسها التي المستندات تكون أال تبعة ويتحمل الشخصية مسئوليته علي الفعل بذلك يقوم الصحفي فأن األحوال كل وفي ولكن

جريمة عن تكشف ال نقلها أو . 

 

<!--[if !supportLists]-->3-4.     <!--[endif]--> السرية مبدأ انتهاك . 

 

 يحددهم ولم مهنتهم أو وظيفتهم بحكم الناس أسرار يتلقون األشخاص من طائفة علي السر علي بالمحافظة التزاما القانون القي

 المعاونين أو النظراء من وغيرهم األطباء تحديد علي العقوبات قانون من 310 المادة في اقتصر بل الحصر سبيل علي القانون

 نصوص منهم بعض حدد ثم ، وظيفته ا صناعته بمقتضي األسرار إليهم تودع ممن غيرهم إلي أحالت ثم الطبي المجال في

 من عنها تسفر التي والنتائج التحقيق إجراءات اعتبرت التي الجنائية اإلجراءات قانون من 75 المادة ذلك مثال خاصة قانونية

 أو لتحقيقبا يتصلون ممن وغيرهم وخبراء كتاب من ومساعديهم العامة النيابة وأعضاء التحقيق قضاة وألزمت األسرار

 من 58 المادة نصت كما ، العقوبات قانون من 310 للمادة طبقا عوقبوا وإال إفشائها بعدم مهنتهم أو وظيفتهم بسبب يحضرونه

 من التفتيش بسبب عملهم إلي وصل عما المهنة بأسرار القضائي الضبط مأموري التزام علي الجنائية اإلجراءات قانون

الخ.... المضبوطة واألوراق األشياء عن معلومات . 

 

 كان االتفاق بحكم األسرار علي بالمحافظة االلتزام يكون وقد األسرار، علي بالمحافظة القانون بحكم االلتزام ناحية من هذا

 أن أو بالرسل خاصة أسرارا تتضمن رسالة يتلقي الذي إليه المرسل مثال سره علي أخر شخص يؤتمن أن السر صاحب يختار

العمل كعقد اتفاقية عقود من السر علي االئتمان يكون . 

 

 قانون في اإلباحة بأسباب تتعلق السؤال هذه إجابة فأن األحوال، بعض في بإفشائه السر علي األمين أحقية بمدي يتعلق وفيما

 بيناه الذي النحو علي التبليغ حق ذلك قبيل ومن األسرار إفشاء جريمة ومنها الجرائم أنواع كافة تحكم األسباب فهذه العقوبات

 .سابقا

 

<!--[if !supportLists]-->3-5.     <!--[endif]--> المعلومات شراء : 

 

 يعاقب فهل المعلومات، شراء عملية هي المعلومات علي الحصول سبيل في الصحفي لها يتعرض قد التي األمور ضمن ومن 

 فقيامك المعلومات، تلك منه تشتري من وباختالف المعلومات طبيعة باختالف يختلف واألمر المعلومات؟ شراء علي القانون

 الخ...  فنية استشارة علي للحصول أموال دفعت انك أو عينة صالحية علي للوقوف الطبية التحاليل معامل إلي مثال أموال بدفع

 جريمة في له شريكا تصبح فقد  المعلومات بسرقة األشخاص أحد ليقوم األموال دفعك أما قانون عليه معاقب غير أمر فهو

 قانون من 111 المادة ذكرتهم ممن عاما موظفا كان فإذا المعلومات منه تشتري الذي الشخص نوعية في كذلك والحال السرقة،

الفصل هذا نصوص تطبيق في الموظفين حكم في يعد" العقوبات . 

 

رقابتها تحت الموضعات أو للحكومة التابعة المصالح في المستخدمين -1 . 

 



معينين أو منتخبين أكانوا سواء المحلية أو العامة النيابية المجالس أعضاء -2 . 

 

<!--[if !supportLists]-->3-  <!--[endif]--> الفضائيون والحراس والمصفون النيابة ووكالء الخبراء أو المحكمون  . 

 

<!--[if !supportLists]-->4-  <!--[endif]--> عمومية بخدمة مكلف شخص كل  . 

 

<!--[if !supportLists]-->5- <!--[endif]-->  والجمعيات والشركات المؤسسات ومستخدمو ومديرو إدارة مجالس أعضاء

كانت صفة بأية ما بنصيب مالها في تساهم العامة الهيئات إحدى أو الدولة كانت إذا والمنشات والمنظمات  . 

 

 المقررة بالعقوبة والوسيط الراشي يعاقب" مكرر 107 المادة طائلة تحت طائلة تحت وتقع رشوة جريمة ترتكب شك بال فأن

بها اعترف أو بالجريمة السلطات اخبر إذا العقوبة من الوسيط أو الراشي يعفى ذلك ومع للمرتشي .". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]--> للمسائلة يعرضك قد المعلومات نشر في الدقة عدم : 

 

 أن علي حريصا فكن معلومات علي حصلت قد كنت فإذا القانونية، المسائلة إلي تجرك قد المعلومات نشر في الصحفي دقة عدم

 وسوف اكتراث دون متخصصة معلومات ينشر أن هو الصحفي فيها يقع التي الحاالت أكثر أن ونري دقيق، بشكل تنشرها

قضايا بشأنها أقيمت التي األمثلة من عدد هنا نضرب : 

 



<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  للشباب الوهم يبيع ألنه المدعي على القبض واقعه عن إقليمية جريده نشر

 وذكر للشباب األوهام وبيع بالنصب الجريدة واتهمته الخليج دول وخاصة للخارج تسفيرهم على بقدرته بإيهامهم وذلك العاطلين

 حبسه العامة النيابة وقررت المتهم علي القبض إلقاء تم أنه الخبر ذكر وقد).....(  ضد بالغ بتقديم الشباب من عدد قيام الخبر

 الشباب من عدد بالفعل هناك أن من تبين وقد وظيفته، سكنه وعنوان المتهم اسم الجريدة ذكرت وقد القضية ذمة علي أيام أربعة

 قضي أن عليه ترتب الذي األمر التحقيق، ذمة علي أيام 4 وحبسه طهبضب تقم لم العامة النيابة أن إال المتهم ضد ببالغ تقدموا

أضرار من المتهم أصاب عما تعويضا جنيه ألف 20 بمبلغ الجريدة علي .  

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  وزارة ارتباك خاصة مطابع أصحاب استغل عن خبر مستقلة جريدة نشرة

 أن خبرها في قالت. السوداء السوق تجار على لتوزيعها منها كبيرة كميات وطبعوا الدراسية الكتب توزيع في والتعليم التربية

 األساسي التعليم بمراحل خاص كتاب ألف 14 ضبط من تمكنت الداخلية وزير أول مساعد بإشراف القاهرة في التموين شرطة

 أن إلى العامة اإلدارة مدير الشين فاروق اللواء السرية المصادر أرشدت حيث. ترخيص دون وكراسة كشكول آالف 10و

 صاحب ، المتهمين أن التحريات وأكدت ، والتعليم التربية وزارة كتب تقليد على مطابع أصحاب مع اتفقوا مكتبات أصحاب

 اللواء قاد ةالعام النيابة استئذان وبعد شمس عين من" سنة 30.......... " و"  سنة 40.........."  يدعى المطرية في مطبعة

 التي التهمة أن الضبط محضر من تبين وقد”.  المتهمين على القبض من تمكنت ، حملة التموين شرطة مدير عزت هاني

 علي ترتب وقد المطبعة، صاحب لدي فواتير توافر لعدم وذلك المصدر مجهولة أوراق حيازة هي التموين شرطة له وجهته

المنشورة المعلومات دقة لعدم غرامة جنيه األلف 10 مبلغ الصحفي تغريم ذلك . 

 

<!--[if !supportLists]-->·   <!--[endif]-->  زوجها تقتل"  عنوان تحت الحوادث بصفحة مقاال الصحف أحد نشرت

 الزوجة أخت أقامت وقد ، زفافهم أثناء للزوجين صورة الجريدة نشرت وقد" األولي زوجته إلي عودته من خوفا بالشاكوش

 في أخطاء الصحفي ولكن صحيحة الواقعة أن ذلك بعد تبين وقد ، الجريدة نشرته ما صحة لعدم الجريدة علي تعويض دعوي

 الذي هو زوجها وأن عامين بنحو الخبر نشر قبل توفت قد صورتها المنشورة السيدة وأن آخرين ألشخاص أخري صورة نشر

العكس وليس قتلها . 

 

 فتقدم الزوجية، أسماء نشر وقد بهائي ألنه زوجها ضد سيدة ترفعها خلع دعوي أول عن خبر المشهورة الصحف أحد نشرت

 في أخطاء قد الصحفي أن تبين وقد صحيح غير الجريدة نشرته ما أن فيها أكدوا الصحيفة ضد العامة النيابة إلي ببالغ الزوجين

مختلفة الزوجين أسماء ولكن صحيحة الواقعة وان الزوجين أسماء . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]--> 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

<!--[endif]-->  

 



 

<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->  ورقة تعتبر وال فقط التدريب ألغراض تصميمها تم الورقة هذه 

عليها التي ةبالحال نشرها يصح بحثية . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> االنسان حقوق منظور من الصحافة حرية"  التفاصيل من لمزيد "– 

 االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز الناشر"  حسن الدين بهى:  تحرير ، سعيد السيد محمد" د تقديم – 2 رشد ابن كراسات

 الديمقراطيات في الصحافة لحرية مقارنة دراسة – والممارسة الصحافة قانون كتاب من عشر الثاني للفصل ترجمة وهو ،" 

 فصال عشر احدي خالل من يحلل الكتاب هذا وكان ، 1993 عام 19 المادة منظمة عن الصادر األوربية وغير األوربية

 – السويد – اسبانيا – النرويج -هوالندا – المانيا – فرنسا – كندا -النمسا – استراليا هي دولة عشر احدي في الصحافة قوانين

األمريكية المتحده والواليات – المتحده المملكة   . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> بالمجلس)  للصحافة األعلى المجلس عن الالئحة نصوص في يعبر ) 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->  ذكرها الذي األربعة بالعناصر القومي األمن مفهوم المشرع حدد 

العقوبات قانون من 77 المادة صلب في : 

 

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->  يؤثر أن شأنه من فعل بكل يتحقق وهو: للدولة الحربي بالمركز اإلضرار

 أو عسكري تحالف إللغاء السعي أو هجوما أو دفاعا -الطوارئ أو االستعداد طرق في سواء للبالد العسكرية القوة نشاط في

الجنود روح أضعاف أو األسلحة لتوريد اتفاق عرقلة أو إلغاء . 

 

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->  الدولة استقالل يمس تعبير أو فعل كل به ويراد: السياسي بالمركز اإلضرار

 من أجنبية دولة تمكين أو سياسية مفاوضات عرقلة أو دولية سياسية منظمة في البالد خذالن ذلك مثل الخارجية وسياستها

الدولة علي سياسي نفوذ اكتساب . 

 

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->  بالتمثيل اإلضرار إلي يؤدي ما كل به ويراد: الدبلوماسي بالمركز اإلضرار

 أداء عن الدبلوماسيين الممثلين أحد انحراف أو السياسية العالقات قطع إلي يؤدي بما سواء أخري ودولة مصر بين الدبلوماسي

 .واجبه

 



<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->  عند اإلضرار من النوع هذا استحدث وقد: االقتصادي بالمركز اإلضرار

 األحوال أهمية الشارع قدر حيث وذلك 58 سنة 112 رقم بالقانون العقوبات قانون من الثاني الكتاب من األول من الباب تعديل

 العام بالنظام الضرر يلحق أن شأنه من كل به ويراد الحرب أو السلم حالة في سواء القومي وأمنها الدولة كيان علي االقتصادية

والتمويل الخارجية والتجارة الصناعي أو الزراعي باإلنتاج يتصل ما وكل النقد علي الرقابة كنظام االقتصادي "، 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->  غير على محجوبا إبقاؤه الدولة تقرر ما شيء أو واقعة هو والسر 

بالسرية تنطق طبيعته كانت متى إذاعته بعدم السر حافظ على ينبه أن السرية لتوافر يلزم فليس استعماله أو بحفظه كلف من  

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->  11/3/1957 المرصفاوي -228 ص 65 ق 8 س النقض أحكام 

254 ص العقوبات قانون شرح في . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> التبليغ"  أن الجرائم عن اإلبالغ في الحق عن النقض محكمة وتقول 

 لمصلحة به القيام كافة األفراد علي واجب تكليف هو وإنما الجريمة عليه تقع من علي مقصورا حقا ليس الجرائم عن

<--[endif]--!>[7]<--[if !supportFootnotes]--!>"الجماعة  جنائية إجراءات 26 المادة نص مفاد"  أن إلي قضت كما ،

 هو تأديته بسبب أو عملهم تأدية أثناء عامة بخدمة المكلفون أو العموميون الموظفين بها يعلم التي الجرائم عن التبليغ واجب أن

 س 1/6/1959 جلسة النقض احكام" الواجب هذا خالفوا إذا التأديبية للمسئولية يعرضهم مما وظائفهم واجبات في يدخل أمر

189 ص للمرصفاوي الجنائية اإلجراءات شرح – 589 ص 131 ق 10    

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->  عمل الجنائية اإلجراءات قانون من 24 وحتى 21 من المواد نظمت 

 ومرتكبيها الجرائم عن بالبحث القضائي الضبط مأمور  إلزام علي  21 المادة فنصت وتعريفهم القضائي الضبط مأموري

 مأمور يكون انه من نصت فما عليهم واإلشراف تبعية  22 المادة وحددت الدعوى في للتحقيق تلزم التي االستدالالت وجمع

 الجهة إلى يطلب أن العام وللنائب. وظيفتهم بأعمال يتعلق فيما إلشرافه وخاضعين العام للنائب تابعين القضائي الضبط

 ال كله وهذا عليه التأديبية دعوىال يرفع أن وله عمله في تقصير أو لواجباته مخالفات منه تقع من كل أمر في النظر المختصة

 دوائر في القضائي الضبط مأموري( أ: )التالي النحو علي وهم 23 مادة المادة حددت وقد. الجنائية الدعوى رفع من يمنع

وهم اختصاصاتهم : 

 

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]--> ومعاونوها العامة النيابة أعضاء  . 

 



<!--[if !supportLists]-->2-     <!--[endif]--> والمساعدين والكونستبالت وأمناؤها الشرطة ضباط  . 

 

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]--> الشرطة نقطة رؤساء  . 

 

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]--> الخفراء ومشايخ البالد ومشايخ العمد  . 

 

<!--[if !supportLists]-->5-     <!--[endif]--> الحكومية الحديدية السكك محطات ووكالء نظار  . 

 

 الضبط مأمور بها يقوم التي األعمال يؤدوا أن الداخلية بوزارة العام التفتيش مصلحة ومفتشي المحافظات أمن ولمديري

اختصاصاتهم دوائر في القضائي  . 

 

( الجمهورية أنحاء جميع في القضائي الضبط مأموري من ويكون( ب : 

 

<!--[if !supportLists]-->1-     <!--[endif]-->  بمديريات وفروعها الداخلية بوزارة العامة المباحث إدارة وضباط مديرو

 . األمن

 

<!--[if !supportLists]-->2-   <!--[endif]-->  وأمناء والضباط والمفتشون المكاتب ورؤساء واألقسام اإلدارات مديروا

 بمديريات الجنائي البحث شعب وفى العام األمن بمصلحة العاملون الشرطة وباحثات والمساعدون والكونستبالت الشرطة

 .األمن

 

<!--[if !supportLists]-->3-     <!--[endif]--> السجون مصلحة ضباط  . 

 

<!--[if !supportLists]-->4-     <!--[endif]-->  وضباط والمواصالت والنقل الحديد السكك لشرطة العامة اإلدارة مديرو

اإلدارة هذه .  

 

<!--[if !supportLists]-->5-     <!--[endif]--> الشرطة هجانة أساس وضباط قائد  . 

 



<!--[if !supportLists]-->6-     <!--[endif]--> السياحة وزارة مفتشوا  . 

 

 إلى بالنسبة القضائي الضبط مأموري صفة الموظفين بعض تخويل صالمخت الوزير مع باالتفاق العدل وزير من بقرار ويجوز

 والمراسيم القوانين في الواردة النصوص وتعتبر.وظائفهم  بأعمال متعلقة وتكون اختصاصاتهم دوائر في تقع التي الجرائم

 مع العدل وزير من صادرة قرارات بمثابة القضائي الضبط مأمور اختصاص الموظفين بعض تخويل بشان األخرى والقرارات

المختص الوزير . 

 

 النيابة إلى فورا بها يبعثوا وأن الجرائم بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات يقبلوا أن القضائي الضبط مأمور على ويجب

 الوقائع تحقيق لتسهيل الالزمة المعاينات ويجروا اإليضاحات جميع على يحصلوا أن مرؤوسيهم وعلى عليهم ويجب العامة

.  الجريمة أدلة على الالزمة التحفظية الوسائل جميع يتخذوا أن وعليهم كانت كيفية بأي بها يعملون التي أو إليهم تبلغ التي

 اتخاذ وقت بها يبين منهم عليها موقع محاضر في القضائي الضبط مأمور بها يقوم التي اإلجراءات جميع تثبت أن ويجب

 وترسل سمعوا الذين والخبراء الشهود توقيع تقدم ما على زيادة المحاضر تلك تشمل أن ويجب حصولها ومكان اإلجراءات

المضبوطة واألشياء األوراق مع العامة النيابة الى المحاضر  . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->  المصري القانون في مقارنة دراسة القذف جريمة ذلك في يراجع 

 ص القاهرة جامعة الحقوق بكلية الجنائي القانون مدرس.  عثمان أمال للدكتورة االيطالي والقانون الفرنسي بالقانون المقارن

80  

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->  العقوبات من يعفى"  أنه علي( هـ) مكرر 88 مادة المادة نصت 

 تنفيذ في البدء قبل القضائية أو اإلدارية السلطات بإبالغ الجناة من بادر من كل قسمال هذا في إليها المشار للجرائم المقررة

 في البدء وقبل الجريمة تمام بعد البالغ حصل إذا العقوبة من اإلعفاء للمحكمة ويجوز ، التحقيق في البدء وقبل الجريمة

 مرتكبى على او ، االخرين الجريمة مرتكبى على القبض من السلطات التحقيق فى الجانى مكن اذا ذلك لها ويجوز. التحقيق

 احدى طريقة باى عمدا   خرب من كل أنه علي مكرر 89 المادة نصت كما. والخطورة النوع فى لها مماثلة اخرى جريمة

 ، القومى باالقتصاد االضرار بقصد 119 المادة فى عليها المنصوص الجهات الحدى منقولة او ثابتة امواال او االنتاج وسائل

 غير من الجريمة فى الشركاء من بادر من كل العقوبة من يعفى ان ويجوز.......المؤقتة او المؤبدة الشاقة باالشغال يعاقب

فيها النهائى الحكم صدور وقبل تمامها بعد بالجريمة االدارية او القضائية السلطات بابالغ ارتكابها على المحرضين  . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> الجنائي للقصد العامة النظرية – حسنى نجيب محمود. د العميد – 

 إهانة تهمة في صحفي بمعاقبة صدر قد كان الجنايات لمحكمة حكما   النقض محكمة نقضت 1924 سنة في. 51 – 50 ص

 وانه لشهواته ويضحي الوطن يحب وال الحكومة يعبد انه"  األغلبية قفري إلي فيها نسب مقاال   لنشره والشيوخ النواب مجلس

 وغير الوطن خدمة على حريص غير وانه استرضاؤه السهل ومن للمال محب وانه الوطن التهام هي ووظيفته منحط جائع



 أن أساس على ئهاقضا النقض محكمة أقامت وقد" .  له إرادة ال جاهل النواب مجلس رئيس وان وكذاب جبان وانه له مخلص

 ما لمعرفة الدعوى ظروف جميع في البحث يجب بل بمعناها العلم مع العبارات نشر بمجرد ويفترض يتوافر ال الجنائي القصد

 جميع في عليه المتفق من أن وقررت عليهم المطعون باألشخاص اإلضرار مجرد أم البالد منفعة المقال ناشر قصد كان إذ

 وان بالذات معين موظف في الطعن من أوسع و اعم بشكل قبوله يمكن السياسيين الخصوم من عنالط أن الدستورية البالد

 بهذه لها يتسنى التي األمة مصلحة في يكون السياسية األحزاب أراء و أعمال نقد في الشدة من بلغت مهما العمومية المناقشات

نؤيده الذي الحزب في صحيحا   رأيا   لها تكون أن الطريقة <!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->.  هذا وعلى

 رئيس وسب إهانة تهمة في صحفي  بإدانة صدر حكما   نقضت 1928 سنة في النقض أحكام تواترت األسباب ولذات المنوال

 2/3/1926 نقض اسفل إلي وأخرى أعلى إلي يكون فمرة يتراكبان وحماره هو بأنه نعته بان الوزراء واحد النواب مجلس

290 ص النشر جرائم – هللا عبد محمد األستاذ كتاب فى منشور ق 42 لسنة 364 رقم القضية . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> 199 ص 22 ع 7 ج القواعد مجموعة 11/12/46 نقض . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> 300 – 299 ص سابق مرجع – هللا عبد محمود األستاذ . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> 13781 رقم الصحفية الجنحة في الصادر الجنايات محكمة حكم 

كلي 2004لسنة16 برقم والمقيدة النيل قصر جنح 2004 لسنة  

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->  

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->  بشأن 1983لسنة 22 بالقانون والمعدل ،1975 لسنة 121 رقم القانون

نشرها أسلوب وتنظيم للدولة الرسمية الوثائق على المحافظة  

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->  على المحافظة نظام بشأن 1979 لسنة 472 رقم الجمهورية رئيس قرار

واستعمالها نشرها وأسلوب للدولة الرسمية الوثائق   

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]--> الحكومة محفوظات والئحة ،1954لسنة 356 رقم القانون   



 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]--> والتعداد اإلحصاء بشأن 1960 لسنة 35 رقم القانون  

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->  المركزي الجهاز بإنشاء 1965 لسنة 1915 رقم الجمهوري القرار

واإلحصاء للتعبئة  

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]--> 1978 لسنة 47 رقم بالدولة المدنيين العاملين قانون  

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->  بحظر 1967 لسنة 14 بالقانون المعدل 1956 لسنة 313 رقم القانون

المسلحة القوات عن أخبار أية نشر .  

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]--> 1971 لسنة 100 رقم العامة المخابرات قانون   

 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]--> العامة التعبئة بشأن 1960لسنة87 رقم القانون  

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> 142 ص الصحافة حرية – العطيفي جمال . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->  114 ص سابق مرجع هللا عبد محمد . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> 93 ص سابق مرجع السعيد كامل. د . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]--> لسنة 147 رقم القانون بموجب المادة من الثانية الفقرة تعديل تم 

2006 



 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> حافظ محب مجدي الدكتور انظر – ق 22 لسنة 261 رقم الطعن 

79 ، 1996 والقذف السب جرائم . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]--> 33 س ، 1982 أبريل 8 جلسة ق 51 لسنة 4527 رقم الطعن ، 

468 ص . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> رقم 2 ج – القانونية القواعد مجموعة 1932 مارس 31 نقض 

492 ص 342 . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]--> 04/  13 الجلسة تاريخ  -  ق 67 لسنــة  - 16137 رقم الطعن  /

563 الصفحة رقم  - 1  الجزء رقم  - 49 فني مكتب  - 1998  

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]-->  16/12/1946 251 ص 256 ق 7 ج القانونية القواعد مجموعة 

584 ص – العقوبات قانون شرح في فاويالمرص – . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[25]<!--[endif]-->  24/6/1908 المرجع -.83 ص 10 س الرسمية المجموعة 

585 ص السابق  

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!--[endif]-->  على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب" أنه علي السابقة المادة نصت 

 بها المصرح االحوال غير فى اآلتية األفعال احد ارتكب بان وذلك ، للمواطن الخاصة الحياة حرمة على اعتدى من كل سنة

 محادثات نوعه كان ايا األجهزة من جهاز طريق عن نقل او سجل او السمع اشرف(  أ. )  عليه المجنى رضاء بغير او قانونا



 مكان فى شخص صورة نوعه كان ايا االجهزة من بجهاز نقل او التقط( ب.) التليفون طريق عن او خاص مكان فى جرت

 ذلك فى الحاضرين من مرأى او سمع على اجتماع اثناء السابقتين الفقرتين فى اليها المشار االفعال صدرت فاذا.خاص

 مسمع عل اجتماع اثناء السابقتين الفقرتين فى اليها المشار االفعال صدرت فاذا. مفترضا يكون هؤالء رضاء فان ، االجتماع

 احد يرتكب الذى العام الموظف بالحبس ويعاقب. مفترضا يكون هؤالء رضاء فان ، االجتماع ذلك فى الحاضرين من مرأى او

 استخدم قد يكون مما وغيرها االجهزة بمصادرة االحوال جميع فى ويحكم.وظيفته سلطة على اعتمادا المادة بهذه المبينة االفعال

اعدامها او الجريمة عن المتحصلة التسجيالت بمحو يحكم كما ، عليه تحصل او الجريمد فى  . 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->[27]<!--[endif]-->  11/3/1957 النقض أحكام  


