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المقدمة 

هذه الورقة هي احد في اطار سلسة اوراق قضائية , و هي احدى االوارق التي
تصدر عن الوحدة القانونية بمركز الحق للديمقراطية وحقوق االنسان .

و تستعرض الورقة جريمة االهانه في التشريع المصري كاحدى جششرائم النشششر
التي تطول العديد من الكتاب و الصششحفيين و حششتى المصششادر الصششحفية في

مصر.

و تستعرض من خالل تلششك الورقششة مششاهي الصششور و االشششكال الخاصششة بجششرائم
االهانة و ماهو التعريف القانوني للفظ " االهانة " و هششو اللفششظ الششذي بششنيت

عليه فلسفة المشرع في التجريم بشكل عام.



               مركز الحق للديمقراطية و حقوق االنسان كاحدى جرائم النشر في القانون المصري أوراق قضائية                   اإلهانة

القسم االول 
ماهية جريمة االهانة و اركانها المادية و المعنوية
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جريمة االهانة في التشريع المصري

لم يوضح المشرع المصري متا يقصتده من الفعتل الموصتوف باإلهانتة التتي تتدخل
اتت المصريت أشاراتتانونت العقوبتنت قتم  ((  م١٣٣)في نطاق و حيز التجريم  فالمادة 

دت موظفاًت عمومياًت أوت أحدتولت أوت التهديتارةت أوت القتانت باإلشتنت أهتم  لك "إلى انه  كل  م
رجال الضبط أو أي إنستان مكلتف بخدمتة عموميتة أثنتتتاء تأدية وظيفته أو بسبب
تأديتها يعاقب بتالحبس متدة ال تزيتد علتى ستتة أشتهر أو بغرامة ال تتجاوز مائتي

.جنيه

فإذات وقعتت اإلهانةت علىت محكمةت قضائيةت أوت إداريةت أوت مجلست أوت علتىت أعضتائها
وكان ذلك أثناء إنعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس متتتدة ال تزيتتتد علتتتى ستتتنة أو

.غرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه

المادة  ةت األولتىت متن١٣٤وتنص  بتالفقرت  أنهت  يحكتمت بالعقوبتاتت المقتررةت  علىت  م  لك "( 
المادة الستتتابقة إذا وجهتتتت اإلهانتتتة بواستتتطة التلغتتتراف أو التليفتتتون أو الكتابتتتة أو

.بالرسم

 يتضتتتتح من النص ان المشتتتترع هتتتتدف الي منح الموظفتتتتيين العمومتتتتيين و رجتتتتال
الضتتتبط و اي انستتتان مكلتتتف بخدمتتتة عامتتتة الحمايتتتة لتمكينتتته من اداء وظيفيتتتته
المكلتف بهتا ، على ان يكتون نطتاق الحمايتة اثنتاء تأديتة عملتة او بستبب تأديتة عملتة
ففتترض ستتياج من الحمايتتة بمعاقتتة كتتل من أهتتان قتتوال او كتابتتة الموظتتف العتتام
ورجتتال الضتتبط  وهتتذا متتا بتتني عليتته اصتتل الحمايتتة اال ان المشتترع المصتتري قتتد

توسع بشكل كبير  و منح الحماية لكل من هو مكلف بخدمة عامة 

ليس هذا فحسب فباإلضتتافة الي تجتتريم التعتترض للمتتوظفين العمومتتيين و رجتتال
الضتتبط و كتتل من هتتو مكلتتف بخدمتتة عامتته فقتتد قتتام المشتترع المصتتري بفتترض
سياج اكبر من الحماية عبر فرض عقوبتتات مغلظتتة اذا متتا كتتان فعتتل اإلهانتتة قتتد
وقع بحق محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو علتتتى أعضتتتائها وكان ذلك أثناء
إنعقاد الجلسة و هتتتتو متتتتا قتتتتد يعتتتترف بانهتتتتا جتتتترائم الجلستتتتات التتتتتي تقتتتتع في حتتتتق
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المحكمة و التي منح الشارع للمحكمة ان تقوم بمحاكمة المتهم في ذات الجلسة
.وقت وقع الفعل المجرم منه بحق المحكمة

و يمتتتتد نطتتتاق الحمايتتتة القانونيتتتة في جتتترائم االهانتتتة الي متتتدى اوستتتع فلم يكتفي
 و التتتتي توستتتعت لمنح حمايتهتتتا الي شخصتتتية مكلفتتتة133المشتتترع بنص المتتتادة 

بعمتتل عتتام بتتل ان المشتترع افتترد جملتتة من النصتتوص العقابيتتة لتتذات الفعتتل لفتترض
المزيد من الحماية األكثر  تفصتتيال لتغليتتظ العقوبتتة بشتتكل اكتتبر على متترتكب
فعل اإلهانة  الذي غفل المشرع عن تحديد ما يقصد باإلهانة و تعريفة طالما انتتته
فرض عقوبتتات على متترتكب هتتذا الفعتتل و اكتفى المشتترع بوصتتف اشتتكال ارتكتتاب

.الفعل الغير معرف 

 لتفتترض حمايتتة اكتتبر  للهيئتتات النظاميتتة187 الي 184فقد جائت المواد من 
و القضاة و المحاكم و تتوسع في شكل التجريم بتضيف متتع فعتتل االهانتتة افعتتال
تجريميتتتتة اختتتترى مثتتتتل القتتتتذف و الستتتتب على التتتترغم من وجتتتتود نصتتتتوص ستتتتابقة
لتجتتريم ذات االفعتتال و لكن المشتترع اراد ان يمنح خصوصتتية لتلتتك الجهتتات التتتي
.احاطها بسياج خاص من الحماية  و سنتعرض في القستتم الثتتاني من ورقتنتتا لتتتك
النصتتتتوص و نتعتتتترف على تعليقتتتتات محكمتتتتة النقض فيمتتتتا يخص كتتتتل من تلتتتتك

.النصوص 

و لكن قبيتتل التعمتتق في النصتتوص العقابيتتة و تنتتاول األركتتان الماديتتة و المعنويتتة
لجرائم اإلهانة و الشروط الخاصة الواجب توافرها في المجني عليه علينتتا بدايتتة

.ان نتعرف على ماهي فعل اإلهانة الذي جرمه المشرع المصري 

.تعريف اإلهانة المجرمة

بداية يجب ان نوضح للقارئ ان اي فعل مجرم في قتتانون العقوبتتات البتتد ان يكتتون
محتتدد بالفتتاظ دقيقتتة ال لبس فيهتتا و ال يوجتتد اختالف في تعريفهتتا بين االفتتراد
بحيث يتمكن كتتتتتل المختتتتتاطبين بتتتتتالنص العقتتتتتابي معرفتتتتتة و فهم ماهيتتتتتة الفعتتتتتل

.المجرم و حدوده
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اال ان المشرع المصري على مدار ستتنوات عديتتدة اعتتتاد على ان يصتتدر العديتتد من
ىتح سيل و –النصتتتوص العقابيتتتة التتتتي تجتتترم افعتتتال ال يمكن لختتتبراء القتتتانون  و ليس حتتتتى
ىتح سيل و –العتتتوام من النتتتاس  ان يتفقتتتوا فيمتتتا بينهم على تعريتتتف واحتتتد جتتتامع متتتانع لهتتتذا

.الفعل المجرم 

و لكن لعبت محكمتتتتة النقض دورا بتتتتارزا في هتتتتذا األمتتتتر حيث أرستتتتت المحكمتتتتة
 كتتل قتتول او فعتتلم  لك "تعريفا لماهو فعل اإلهانة المجتترم و اعتتتبرت ان اإلهانتتة هي  

بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشتتمل قتتذفا او
م  لك "سبا او افتراء 

و قتد قتتامت المحكمتتة بالستتعي الي التعتترف على غايتتة المشتترع من النص العقتتابي و
منحت الفعتتل توصتتيف متتتا و ان كتتان التوصتتتيف واستتع و ارتكنت  المحكمتتة على

.االعراف وهي اخر المصادر الرسمية للتشريع 

اركان جريمة االهانة 

تشتمل جتترائم االهانتتة على  الفعتتل المتتؤثم و اتجتتاه نيتتة الجتتاني للفعتتل اضتتافة الي
.ضرورة توافر صفة للمجني علية

ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - فعل مادى وهو وقوع االهانة1

ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - صفة المجنى عليه2 

ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - القصد الجنائى3

.وفيما يلى تفصيل لكل ركن 

ىداملا نكرلا –  الركن المادى1

التتتركن المتتتادى بالجريمتتتة هتتتو وقتتتوع اهانتتتة باحتتتد االفعتتتال المبينتتتة بالمتتتادة التتتتى نحن
.بصتتددها وهى االشتتارة او القتتول او التهديتتد  ولم يعتترف القتتانون االهانتتة وقتتد عرفتهتتا

 كل قتتول او فعتتل بحكم العتترف فيتته ازدراء وحطتتام  لك "محكمة النقض المصرية بأنها هى 
م  لك "من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء
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واالهانتتة امتتر نستتبى يتغتتير تبعتتا للظتتروف والمالبستتات فتتان العبتتارة الواحتتدة اذا قالهتتا  .
شخص بحضور اخر فى مكان ما وفى ظرف معين قد تعتتد مهينتته بينمتتا هى اذا وجههتتا
شتتخص الى موظتتف من طبقتتة اختترى فى ظتترف اختتر فال تكتتون لهتتا هتتذة الصتتفة وليس
االهانة وسيلة ايضاح او طريقة الثباتهتتا فقتتد تقتتع بتتالقول او االشتتارة وقتتد تكتتون الصتتور
.شتتتيوعا هى االهانتتتة بتتتالقول  ويتعين على القاضتتتى ان يظهتتتر فى حكمتتته الفتتتاظ االهانتتتة
حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما اذا كتتانت تلتتك االلفتتاظ تعتتبر اهانتتة للموجتتة

الية من عدمة

هيلع ىنجملا ةفص - صفة المجنى عليه2

حدد النص صفة المجنى عليه الموجة اليه االهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او
احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية وال خالف على تعريتتف الموظتتف
العام او رجال الضبط اما عبارة اى انسان مكلف بخدمتتة عموميتتة فهى من الستتعة بحيث
تستتمح بحمايتتة جميتتع رجتتال الستتلطة من االهانتتة وهى تشتتمل كتتل شتتخص اليتتدخل فى
عداد الموظفين الرستتمين وال رجتتال الضتتبط ولكنتتة يشتتترك فى االدارة العامتتة بتتأداء ايتته
ويجب ان تقتتع االهانتتة اثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة او .خدمتتة عموميتتة دائمتتة كتتانت او وقتيتتة 

.بسببها ويتعين ان تكون فى حضور الموظف وعلى مسمع منه 

هيلع ىنجملا ةفص - القصد الجنائى3

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة االهانة تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معتتنى
االهانتتتتة الى الموظتتتتف ستتتتواء اثنتتتتاء الوظيفتتتتة او بستتتتببها بغض النظتتتتر عن البتتتتاعث على
توجيهها فمتتتى ثبت للمحكمتتة صتتدور االلفتتاظ المهينتتة فال حاجتتة لهتتا بعتتد ذلتتك للتتتدليل

.صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها االساءة او االهانة 

:هيلع ىنجملا ةفص -صورة خاصة من الجريمة 

نصتتتت الفقتتترة  الثانيتتتة من المتتتادة التتتتى نحن بصتتتددها على صتتتورة خاصتتتة هى ان تقتتتع
االهانتتتة على محكمتتتة قضتتتائية او اداريتتتة او مجلس او على احتتتد اعضتتتائة اثنتتتاء انعقتتتاد
الجلستتة وتعتتتبر الجريمتتة المقرونتتة بهتتذة الخصوصتتية جريمتتة زمن ختتاص بمعنىانهتتا
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التقع اال فى انعقاد الجلسة بحيث اذا وقعت فى زمن اخر تفقد صفة الجريمة موضوع
.الحديث 

ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - صتتتتفة خاصتتتتة فى المجتتتتنى عليتتتتة هى انتتتته محكمتتتتة قضتتتتائية مثتتتتل محكمتتتتة الجنح1
المستانفة او محكمة ادارية او مجلس مثل القضاء االعلى

ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - زمن معين تقع فيه االهانة هو زمن وجتتود الجلستتة ستتواء اكتتانت جلستتة محكمتتة ام2
.جلسة مجلس 

فتتتأذا وقعت االهانتتتة على محكمتتتة او مجلس او احتتتد اعضتتتائة بعتتتد انعقتتتاد الجلستتتة بتتتان
.وصلت برقية االهانة فى هذا الوقت التتوافر الجريمة خاصة 

وجريمة اإلهانة قتد توجته إلتى موظتتتف عمتتتومي أثنتتتاء تأديتتتة وظيفتتتته أو بستتتبب
تأديتهات وقدت تقعت علىت محكمةت قضائيةت أوت إداريةت أوت مجلست أوت علىت أحتدت أعضتائها

العقوبتتات١٣٣أثنتتتاء إنعقتتتتاد الجلستتتة، كمتتتتا تتحقتتتتق بحكتتتم المتتتتادة  قتتانونت  متنت   
ذلكتقت كتدت تتحقت تهت قتديت عليتةت المعتتيت مواجهت تدت فتولت أوت التهديتارةت أوت القتباإلش

أوت الكتابتتةت أوت الرستمت بموجتبت المتادةتت  متتن١٣٤بواستطةت التلغترافت أوت التليفتونت   
.القانون المذكور

وال يشترط لتوافر اإلهانة أن تكون األفعال أو العبارات المستعملة مشتملة
أو اإلستاءةتت  أنتت تحملتت معنىتت  يكفيت  بلتت  أمرتت معينتت  إسنادت  أوتت  أوتت سبتت  قذفتت  علىت 

٢١)المستتتاس بالشعور أو الغض من الكرامة  جلسة  ٣ ١٩٥٥/٣/١٩٥٥ لستنة٣٦٥ طعنت رقتمتت ٣/١٩٥٥/  
م  (. ١٩٤ ص ٢٢ والسنة ١٤٨ ص ٤٨ السنة ٣٠٠ ق الربع قرن ص ٢٣

ة   منت قانونت العقوباتت الت تعاقبت علتىت إهانتةت المتوظفينت أثنتاءت تأديتة١٣٣والماد 
الوظيفة فقط بل تعاقبأيضاً إذا كانت اإلهانة قد وقعتتتت بستتتبب تأديتتتة الوظيفتتتة
وإذن فإذا كانت اإلهانة لم تقع إال بعد ان إنتهى الموظف من عمله بستتتتاعة عنتتتتد
مقابلةت المتهمت لهت فيت الشارعت فإنت ذلكت الت يمنتعت متنت العقتابت إذت أنتهت لتيست فيتهت متا

.ينفي أن وقوع اإلهانة كان بسبب تأدية الوظيفة

١٣٤، ١٣٣والقصد الجنائي في جريمة اإلهانة بالكتابتة المعاقتب عليهتا بالمتتتادتين 
إلى المهينةت  العباراتت  العقوباتت يكونت متوافراًت بمجردت تعمدت توجيهت  قانونت  منت 
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المجني عليه مهما كان الباعث على ذلك وال يشفع للمتهم أن يكتتتتتون قتتتتتد أرستتتتتل
الكتاب المتضمن لإلهانة إلى المجني عليه في ظترف مقفتتتل إذ أن الشتتتارع قتتتد سن

 الستتتتتتابق ذكرهتاخصيصتتتتتتاً للمعاقبتتتتتتة علتتتتتتى مجتتتتتترد إهانتتتتتتة الموظتتتتتتف١٣٤المادة 
.العمومي بالكتابة

 منت قتانونت العقوبتات١٣٣ومن المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 
تتحققت ولوت كانت منت تفوهت بألفاظت اإلهانةت قدت أوردهات فيت حوارت بينهت وبينت غيتره
إلىت الموظفت فيت تأديةت الوظيفة أنهت قدت تعمدت توجيههات  متنت الحاضرينت مات دامت 
فقتطت بتلت تعاقبأيضاً علىت اإلهانةت متى كانتت قد وقعتت عليهت أثناءت تأديةت الوظيفة

١١)وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتهتتتتا  جلستتتتتتة  ١١ ١٩٥٢/٣/١٩٥٥ رقتم٣/١٩٥٥/ طعتنتت   
م  (. ٣٠٠ لستنة ق الربع قرن ص ٧٧٦

م  لك "وقعت بأنه  إذا كانتت واقعتتتة التتتدعو ى هتتتى أن ضتتتابط البتتتوليس التتتذي كلتتتف
بتفتيش منزل المتهمة للبحث عن إمرأة محجتوز عليهتا لتستليمها إلتى أهلهتا قتد
ىتح سيل و –إصطحب معه أحد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها  ثتم صتتتعد معهتتتم إلتتتى
مسكنت المتهمةت فأغلقتت البابت دونهمت فطرقت شيخت الحارةت البابت فسألتت هتىت متن

م  لك " وعرفها شخصيته ومهنتتتته فأجابتتتته بقولهتتتا  ال نيابتتتتتةالضابطالطارق فأجابها 
م  لك "والبوليس وال أنت وال أحسن منك يأخذني القسم  وذلك على أثر مناقشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

ذاتهات أنتتتدت بتتتاراتت الت تفيتتتذهت العبتتتىتح سيل و –(زلت  فهتتتولت المنتتتيش،ت ودختتتىت التفتتبينهمتات عل
ةت قصدتت إهانةت الضابطت إذت هىت قدت تحملت علىت أنت مرادهات فتيت عتدمت دختولتالمتهم

ىتح سيل و –(منزلهتات مكفولت بحكمت القانونت  وأنت أحداًت مهمات كانت شأنهت وقتدرهت الت يستتطيع
أن يدخلته وإذن يكتتتتون متتتتن التتتتالزم إلعتبتتتتار المتهمتتتتة فتتتتي هتتتتذه الواقعتتتتة مرتكبتتتتة

١٣٣للجريمتتةت المنصوصت عليهات فيت المتادةتت  متنت قتانونت العقوبتاتت أنت يثبتتت أن١/٣/١٩٥٥  
المتهمتة قصدت توجيه األلفاظ التي صدرت منها إلى ضابط البوليس وإهانته

. وتحقيره

واألصل أن المرجح في تعرف حقيقة ألفتتتتاظ الستتتتب أو القتتتتذف أو اإلهانتتتتة هتتتتو
بما يطمئن إليه القاضي منت تحصيله لفهم الواقع فيت الدعوى وال رقابة عليه فتي

.ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة
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م  لك "ولما كان الحكم قتد أورد واقعتة التدعوى بقولته أنهتتتا  تخلتتتتص فيمتتتا أبلتتت غ بتتته
وقرره المجني عليته متن أنته أثنتاء قيامته بعمليتتتة مراجعتتتة حستتتابات جمعيتتتة بنتتتي
التعاونيةت  حضرت المتهمت وطلبت منهت صرفت مستلزماتت زراعيتةت فلمتا ىتح سيل و –(عياضت 
إنت بعباراتتت   بالقولتت  عليهتت  إعتدىتت  الالزمةتت  واألوراقتت  البياناتتت  ببعضتت  م  لك "(طالبتهتت 
ولماتت كانتتتت محكمتة إليك،تت  أوتت ألصغيتت  األشياءتت  هذهتت  تطلبتت  ايهتت علشانتت  صفتكتت 
الموضتتتتتتوع قتتتتتتد إطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن األلفاظ التي وجهها
الطتتتتتاعن إلتتتتتى المجنتتتتتتي عليتتتتتته تنطتتتتتتوي علتتتتتتى معنتتتتتتى اإلهانتتتتتتة فتتتتتتي الظتتتتتتروف
والمالبستتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتتتي استظهرتها في حكمها وهى ما لم تخطيء في تقديره فال

.وجه لما ينعاه الطتاعن في هذا الخصوص

و القصد الجنائي في جتتترائم القتتتذف والستتتب واإلهانتتتة ال يتحقتتتق إال إذا كانتتتت
ىتح سيل و –األلفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها  وقد استتتتقر القضتتتاء علتتتى أنتتته
تقتدير أوت عتدمت وجودهتات  يتعينت لبحثت وجودت جريمةت فيهات  النشرت   فيت جرائمت 
مرامتيت العباراتت التتيت يحتاكمت عليهتات الناشترت وبيتانت مناحيهتات فتإذات إشتتملت المقتال
علتىت عباراتت يكونت الغرضت منهات الدفاعت عنت مصلحةت عامةت وأخرىت يكونت القصتد
منهتات التشهيرت فالمحكمةت فيت هذهت الحالةت أنت توازنت بينت القصتدينت وتقتديرت أيهمتا

.كانتت له الغلبة في نفس الناشر
لمت يحتمت القتانونت إصتدارت الحكتمت فتيت نفتست الجلستةت التتيت وقعتتت فيهتات جنحتة

قانون٩٠اإلهانة ما دام قد بديء في نظرها في تلك الجلسة ، بل أن المادة  منتتت   
.المرافعات أجازت للمحكمة في هذه الحالة أن تؤجل الحكم إلى جلسة أخرى

والمراد من لفظ المحكمة هتو هيئتتتة المحكمتتتة أي القضتتتا ة ومتتتن يعتبترونجتتتزءاً
متمماًت لهيئتهمت والت جدالت فيت أنت عضتوت النيابتةت متتممت لتلتكت الهيئت تةت فتيت الجلستات

.الجنائية ومنها جلسات اإلحالة فاإلعتداء عليه هو إعتداء موجه إلى المحكمة
فإذات كانتتت الواقعتةت الثابتتةت بتالحكمت هتوت أنت المتتهمت عقتبت خروجتهت متنت حجترة

احةت يت ستالت فتهت قترت حبستيت أمتهت فتةت منت تةت المقدمتضت المعارضتذيت رفتيت التالقاض
م  لك "المحكمة وعلى مسمع من القاضتي  علشتتتتان ختتتاطر فتتتالن يحبستتتونا ده ظلتتم دي
م  لك "(خواطرت  فاستنتجتت المحكمتةت متنت ذلتكت أنتهت قصتدت إهانتةت هيئتةت المحكمتةت التتي
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العقوبتات١٨٤أصدرت القرار باستمرار حبسه وطبقت عليتتتته المتتتتادة  قتانونتت  متنتت   
فإنهات الت تكتونت مخطئتةت والت يقبتلت متنت المتتهمت أنت يتتظلمت متنت ذلتكت إلتىت محكمتة
النقض ألن العبارة التي تفوه بها تؤدي إلى ما إنتهت إليه المحكمة بما لهتتتتتتتا متتتتتتتن

.السلطة الموضوعية 

لمات كانت الركنت الماديت فيت الجريمةت المنصوصت عليهات فيت المادة:وقضى بأنه 
 مكتررا أ من قانون العقوبات يتحقق بما يصدر عن الجاني من أعمال القوة١٣٧

أو العنتف أو التهديدي يستوي في ذلك أن تترك القوة أو العنفأثراً أم ال وكان
قدت صدرت متنت الطاعنت األولت إعتراضت علىت توقيعت الحجزت ثمت إنتزاعهت أوراق
الحجز متتتتتتن المحضتتتتتتر المكلف بالتنفيذ ثم الشروع في تمزيقها متتتتتتع توجيتتتتتته
ىتح سيل و –الشتتتتتتتائم والستتتتتتباب المقتتتتتتذع إليه  يتضمن معنى القوة أو العنتتتتتتف أو بالقليتتتتتتل
التهديتتتتتتد باإليتتتتتتذاء إذا متتتتتتا استتتتتتتمر المذكور في أداء عمله وهو ما يتحقق به
الركن المادي فتتتتتتي الجريمتتتتتتة فتتتتتتإن النعتتتتتتي عليه في هذا الشأن يكون على غير
أساس لما كان ذلتتتتك وكتتتتان متتتتن المقتتتترر ا آلن الركن األدبي في الجناية بادية

دتىت القصتافةت إلتةت باإلضتالذكر ال يتحقق إال إذا توافرت لدى الجتاني نيتة خاص
نت الموظفت المعتديت عليتهت علتىتولت مت تواءت الحصتيت إنتتامت تتمثتتلت فتائيت العت تالجن

نتيجتةت معينتةت هتىت أنت يتؤديت عمتالت الت يحتلت لتهت أنت يؤديهت أوت أنت يستجيبت لرغبة
المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف به وقتتتتتتد أطلتتتتتتق الشارع حكم هذه المتتتتتتادة
لينتالت بالعقتابت كتلت متنت يستتعملت القتوةت أوت العنتفت أوت التهديدت معت الموظفت العام
ىتح سيل و –أو المكلف بالخدمة العامتة  متتتتى كانتتتت غايتتتته متتتن اإلعتداء أو التهديد حمل
ىتح سيل و –الموظف أو المكلف بتتتته  يستتتتتوي فتتتتي ذلتتتتك أن يقتتتتع اإلعتداء أو التهديد أثناء
ىتح سيل و –(قيامت الموظفت بعملهت لمنعهت منت المضيت فتيت تنفيتذهت  أوت فيت غيرت حالةت قيامهت به
لمنعهت منت أدائهت فيت المستتقبلت وكتانت الحكتمت المطعتونت فيتهت قدت استظهرت في
ىتح سيل و –دومناتتتته  علتتتى متتتا ستتتلف بيانتتته  استتظهاراستليماًوستتتائغاً متتتن ظروف الواقعة ىتح سيل و –
ومالبساتها أن نية الطاعنين مما وقع منهما متن أعمتال ماديتتتة قتتتد انصرفت إلى
أعمال متنتت  عمتلتت  أداءتت  متنتت  لتهتت  المصتاحبتت  النظتاميتت  والخفيترتت  المحضرتت  منعتت 
وظيفتهما هو تنفيذ أولهما توقيتتتتتع الحجتتتتتز التحفظتتتتتي علتتتتتى منقتتتتتوالت والتتتتتد
الطاعن الثاني وقريب األول ومنع الثاني متن مستتتاعدته فتتتي أداء عملتتته وتمكينتتته
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دان التتيتت  للجنايةتت  األدبيتت  الركنتت  قيامتت  أثبتتت  قدتت  يكونتت  الحكمتت  فإنتت  ىتح سيل و –(منهتت  
الطتتتتتاعنين بها ويضحى منعى الطاعنين بعدم تتتتتتوافر التتتتتركن األدبتتتتتي مجتتتتترد

جتدل فتي تقتدير
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القسم الثاني 
النصوص القانونية المنظمة لجريمة االهانة

و التعليق عليها باحكام محكمة النقض
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هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :اوال  مقاومة الحكام وعدم االمتثال ألوامرهم  والتعدى عليهم بالسب وغيره

133مادة 

من أهتتتان باإلشتتتارة أو القتتتول أو التهديتتتد موظفتتتاً عموميتتتاً أو أحتتتد رجتتتال الضتتتبط أو أي
إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بستتبب تأديتهتتا يعتتاقب بتتالحبس متتدة

. ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه

فتتتتإذا وقعت اإلهانتتتتة على محكمتتتتة قضتتتتائية أو إداريتتتتة أو مجلس أو على أحتتتتد أعضتتتتائها
وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكتتون العقوبتتة الحبس متتدة ال تزيتتد على ستتنة أو غرامتتة

. ال تتجاوز خمسمائة جنيه

عقوبات 133أحكام القضاء مادة 

1983لستتنة  17من قانون المحاماة الصتتادر بالقتتانون رقم  54من المقرر أن المادة 
يعاقب كتتل من تعتتدى على محتتام أو أهانتته باإلشتتارة أو القتتول أو التهديتتدم  لك "تنص على أن 

أثناء قيامتته بأعمتتال مهنتتته أو بستتببها بالعقوبتتة المقتتررة لمن يتترتكب هتتذه الجريمتتة ضتد
من قانون العقوبات والتي جرى نصها على 133أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 

من أهان باإلشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميتتاً أو أحتتد رجتتال الضتتبط أو أيم  لك " أن
إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بستتبب تأديتهتتا يعتتاقب بتتالحبس متتدة
ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز عشرين جنيهتتاً مصتترياً، فتتإذا وقعت اإلهانتتة
على محكمتتتة قضتتتائية أو إداريتتتة أو مجلس أو على أعضتتتائها وكتتتان ذلتتتك أثنتتتاء انعقتتتاد
الجلستتتة تكتتتون العقوبتتتة الحبس متتتدة ال تزيتتتد على ستتتنة أو غرامتتتة ال تتجتتتاوز خمستتتين

من القتتانون المشتتار 54جنيهاً مصرياً، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 
إليه أن تقع اإلهانة على المحتتامي أثنتتاء قيامتته بأعمتتال مهنتتته أو بستتببها، وكتتانت المتتادة

من قانون اإلجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم باإلدانتتة على بيتتان 310
الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها
واألدلة التي استخلصت منهتتا المحكمتتة اإلدانتتة حتتتى يتضتتح وجتته استتتداللها بهتتا وستتالمة
مأخذها تمكينتتاً لمحكمتتة النقض من مراقبتتة التطتتبيق القتتانوني على الواقعتتة كمتتا صتتار

لمتتا كتتان ذلتتك، وكتتان الحكم المطعتتون فيتته قتتد أطلتتق. إثباتها بالحكم وإال كان قاصراً
القول بوقوع اعتداء على المجني عليه باإلهانتتة دون أن يتتبين صتتفة األختتير وعالقتتة هتتذا
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االعتتتداء بتلتتك الصتتفة وصتتلة االعتتتداء بمهنتتة المجتتني عليتته ومتتا إذا كتتان أثنتتاء تأديتتته
.وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور

م  (57س  2006/٣/١٩٥٥01/٣/١٩٥٥04جلسة  66لسنة  23182الطعن رقم )

لما كان يشترط لتوافر جريمتتة اإلهانتتة المنصتتوص عليهتتا في الفقتترة األولى من المتتادة
فيةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - أو من في حكمتتتته ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - من قتتتتانون العقوبتتتتات أن تتتتتتوافر صتتتتفة الموظتتتتف العتتتتام 133

المجتتني عليتته وأن تقتتع اإلهانتتة أثنتتاء تأديتتة لوظيفتتته وبستتببها، وإذ كتتان الحكم قتتد خال
. من استظهار ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه واإلعادة

م  (304ص  53س  2002/٣/١٩٥٥02/٣/١٩٥٥20جلسة  62لسنة  3466الطعن رقم )

لما كانت جريمة اإلهانة التي ُتوجه إلى موظتتف عمتتومي أثنتتاء تأديتتة وظيفتتته أو بستتبب
من قتتتتانون العقوبتتتتات باإلشتتتتارة أو القتتتتول أو133تأديتهتتتتا كمتتتتا تتحقتتتتق بحكم المتتتتادة 

التهديتتد في مواجهتتة المعتتتدى عليتته تتحقتتق كتتذلك بواستتطة التلغتتراف أو التليفتتون أو
من ذات القتتانون ويشتتترط للعقتتاب في الحتتاالت 134الكتابتتة أو الرستتم بمتتوجب المتتادة 

لمتتا كتتان ذلتتك،. األختتيرة أن يتعمتتد الجتتاني توجيتته العبتتارات المهينتتة إلى المجتتني عليه
تشير إلى أن الشتتكوى المتضتتمنة العبتتاراتةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - كما أثبتها الحكم ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - وكانت واقعة الدعوى 

التتتتي..... المهينتتتة لم توجتتته إلى المجتتتني عليتتته مباشتتترة وإنمتتتا وجهت إلى رئيس جامعة
يعمتتل المجتتني عليتته مستشتتارا قانونيتتا بهتتا، ومن ثم فتتإن التتدعوى حستتبما حصتتلها الحكم
المطعتتون فيتته ال تتتتوافر فيهتتا أركتتان جريمتتة اإلهانتتة التتتي دين الطتتاعن بهتتا، وكتتانت
األوصاف األخرى لفعل الطاعن والتي طلب المدعي بالحقوق المدنية إضافتها قد قضتتى
فيها نهائيا برفضها، ومن ثم فإنتته يتعين القضتتاء ببراءتتته من تلتتك التهمتتة عماًل بتتالفقرة

في شتتأن حتتاالت وإجتتراءات 1959لستتنة  57من القتتانون رقم  39األولى من المتتادة 
. الطعن أمام محكمة النقض

م  (224ص  52س  2001/٣/١٩٥٥02/٣/١٩٥٥05جلسة  64لسنة  21929الطعن رقم )

إن جريمة اإلهانة التي توجه إلى موظتتف عمتتومي أثنتتاء تأديتتة وظيفتتته أو بستتبب تأديتهتتا
من قتتانون العقوبتتات باإلشتتارة أو القتتول أو التهديتتد في 133كما تتحقتتق بحكم المتتادة 

مواجهتتتة المعتتتتدى عليتتته تتحقتتتق كتتتذلك بواستتتطة التلغتتتراف أو التليفتتتون أو الكتابتتتة أو
من قتتتانون العقوبتتتات، على أن يكتتتون عقابهتتتا في الحتتتاالت 134الرستتتم بمتتتوجب المتتتادة 

.من قانون العقوبات 133األخيرة طبقا للفقرة األولى من المادة 
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م  (140ص  1ع  50س  1999/٣/١٩٥٥02/٣/١٩٥٥22جلسة  63لسنة  14723الطعن رقم )

من المقرر أنه اليترتب على الخطأ في رقم متتادة العقتتاب المنطبقتتة بطالن الحكم متتادام
قتتد وصتتف وبين الواقعتتة المستتتوجبة للعقوبتتة بيانتتاً كافيتتاً وقضتتى بعقوبتتة ال تختترج عن
حدود المادة التتواجب تطبيقهتتا وهي األمتتور التتتي لم يخطئ الحكم تقتتديرها ومن ثم فال
مصتتلحة للطتتاعن فيمتتا يثتتيره بشتتأن خطتتأ الحكم في تطبيقتته الفقتترة الثانيتتة من المتتادة

من قتتانون العقوبتتات على واقعتتة التتدعوى طالمتتا أن الحكم قتتد أفصتتح في مدوناتتته133
عن الواقعتتة التتتي دان بهتتا الطتتاعن بمتتا ينطبتتق حكم الفقتترة األولى من المتتادة المتتذكورة
متتتتادامت العقوبتتتتة التتتتتي أنزلهتتتتا الحكم المطعتتتتون فيتتتته على الطتتتتاعن تتتتتدخل في الحتتتتدود

. المقررة لهذه المادة

ق 500ص  49س  1998/٣/١٩٥٥03/٣/١٩٥٥31جلستتتة  60لستتتنة  16387الطعن رقم )
م  (65

لما كانت جريمة اإلهانة التي توجه إلى موظتتف عمتتومي أثنتتاء تأديتتة وظيفتتته أو بستتبب
من قتتتتانون العقوبتتتتات باإلشتتتتارة أو القتتتتول أو133تأديتهتتتتا كمتتتتا تتحقتتتتق بحكم المتتتتادة 

التهديتتد في مواجهتتة المعتتتدى عليتته تتحقتتق كتتذلك بواستتطة التلغتتراف أو التليفتتون أو
من ذات القتتانون ويشتتترط للعقتتاب في الحتتاالت 134الكتابتتة أو الرستتم بمتتوجب المتتادة 

لمتتا كتتان ذلتتك،. األختتيرة أن يتعمتتد الجتتاني توجيتته العبتتارات المهينتتة إلى المجتتني عليه
تشير إلى أن الشتتكوى المتضتتمنة العبتتاراتةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - كما أثبتها الحكم ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - وكانت واقعة الدعوى 

المهينة لم توجه إلى المجني عليتته مباشتترة وإنمتتا وجهت إلى رئاستتته بتتالوزارة التتتابع لهتتا
ومن ثم فإن الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ال تتوافر فيها أركان جريمة

. اإلهانة التي دين الطاعن بها

م  (147ص  1ع  48س  1997/٣/١٩٥٥01/٣/١٩٥٥27جلسة  60لسنة  2257الطعن رقم )

من 133من المقرر أنه ال يشترط لتوافر جريمة اإلهانة المنصوص عليهتتا في المتتادة 
قتتانون العقوبتتات أن تكتتون االفعتتال والعبتتارات المستتتعملة مشتتتملة على قتتذف أو ستتب أو
إستتتتناد أمتتتتر معين بتتتتل يكفي تحمتتتتل معتتتتنى اإلستتتتاءة أو المستتتتاس بالشتتتتعور أو الغض من
الكرامة وانه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفتتاظ تحمتتل بتتذاتها معتتنى
اإلهانة إلى الموظف ستتواء اثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة أو بستتببها بغض النظتتر عن البتتاعث على
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توجههتتا فمتتتى ثبت للمحكمتتة صتتدور األلفتتاظ المبينتتة فال حاجتتة لهتتا بعتتد ذلتتك للتتتدليل
. صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها اإلساءة أو اإلهانة

ق 1247ص  45س  1994/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥27جلستتة  59لستتنة  24852الطعن رقم )
م  (196

يشتتترط لتتتوافر أركتتان جريمتتة اإلهانتتة المنصتتوص عليهتتا في الفقتترة األولى من المتتادة
فيةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - أو من في حكمتتتته ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - من قتتتتانون العقوبتتتتات أن تتتتتتوافر صتتتتفة الموظتتتتف العتتتتام 133

و إذ كتتان الحكم قتتد. المجتتني عليتته، و أن تقتتع اإلهانتتة أثنتتاء تأديتتته لوظيفتتته أو بستتببها
.خال من استظهار ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله و يوجب نقضه و اإلحالة

ق 386ص  42س  1991/٣/١٩٥٥02/٣/١٩٥٥21جلستتتة  59لستتتنة  11755الطعن رقم )
م  (53

من قتتانون 133لما كان ال يشترط لتوافر جريمة اإلهانة المنصوص عليها في المادة 
العقوبات أن تكون األفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إستتناد أمتتر
معين بل يكفي أن تحمل معنى اإلستتاءة أو المستتاس بالشتتعور أو الغض من الكرامتتة، وأنتته
يكفي لتتتوافر القصتتد الجنتتائي فيهتتا تعمتتد توجيتته أفعتتال أو ألفتتاظ تحمتتل بتتذاتها معتتنى
اإلهانة إلى الموظف ستتواء أثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة أو بستتببها بغض النظتتر عن البتتاعث على
توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور األفعال أو األلفاظ المهينة فال حاجة لهتتا بعتتد ذلتتك
للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها اإلهانة أو اإلستتاءة، وكتتانت األفعتتال
والعبتتارات التتتي أثبت الحكم صتتدورها من الطتتاعن لهيئتتة المحكمتتة أثنتتاء انعقتتاد الجلستتة
تفيد بذاتها قصد اإلهانة فإن هذه الجريمة تكون قتتد تتتوافرت أركانهتتا وقتتامت في حقتته

. بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه

م  (853ص  2ع  38س  1987/٣/١٩٥٥10/٣/١٩٥٥27جلسة  54لسنة  5879الطعن رقم )

من قتتانون العقوبتتات 133ال يشترط لتوفر جريمة اإلهانة المنصوص عليها في المادة 
أن تكون األفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بتتل
يكفي أن تحمتتتل معتتتنى اإلستتتاءة أو المستتتاس بالشتتتعور أو الغض من الكرامتتتة، وأنتتته يكفي
لتتتتوافر القصتتتد الجنتتتائي فيهتتتا تعمتتتد توجيتتته ألفتتتاظ تحمتتتل بتتتذاتها معتتتنى اإلهانتتتة إلى
الموظتتف ستتواء أثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة أو بستتببها بغض النظتتر عن البتتاعث على توجيههتتا
فمتى ثبت للمحكمة صدور األلفاظ المهينة فال حاجة لها بعد ذلك للتدليل صتتراحة في
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ولمتتتا كتتتانت العبتتتارات التتتتي أثبت. حكمهتتتا على أن الجتتتاني قصتتتد بهتتتا اإلستتتاءة أو اإلهانة
الحكم صتتتدورها من الطتتتاعن للمحكمتتتة المعتتتتدى عليهتتتا أثنتتتاء انعقادهتتتا بالجلستتتة تفيتتتد
بذاتها قصد اإلهانة، فإن ما ينعاه الطتتاعن على الحكم من قصتتور في بيتتان ألفتتاظ اإلهانتتة

. والقصد الجنائي منها ال يكون له أساس

م  (969ص  1ع  28س  1977/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥27جلسة  47لسنة  683الطعن رقم )

من قتتانون العقوبتتات 133ال يشترط لتوفر جريمة اإلهانة المنصوص عليها في المادة 
أن تكتتون األفعتتال و العبتتارات المستتتعملة مشتتتملة على قتذف أو ستتب أو إستتناد أمتتر معين،

. بل يكفي أن تحمل معنى اإلساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة

ق 1291ص  3ع  18س  1967/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥25جلسة  37لسنة  1891الطعن رقم )
م  (263

من 133يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمتتة اإلهانتتة المنصتتوص عليهتتا في المتتادة 
تعمتتد توجيتته ألفتتاظ تحمتتل بتتذاتها معتتنى اإلهانتتة إلى الموظتتف ستتواءةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - قتتانون العقوبتتات 

أثنتتتتاء تأديتتتتة الوظيفتتتتة أو بستتتتببها بغض النظتتتتر عن البتتتتاعث على توجيههتتتتا، فمتتتتتى ثبت
للمحكمتتة صتتدور األلفتتاظ المهينتتة فال حاجتتة لهتتا بعتتد ذلتتك للتتتدليل صتتراحة في حكمهتتا

.على أن الجاني قصد بها اإلساءة أو اإلهانة

ق 1291ص  3ع  18س  1967/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥25جلسة  37لسنة  1891الطعن رقم )
م  (263

هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -ثانيا  اهانة الموظفين العموميين

 من قانون العقوبات التعاقب على اهانتتة المتتوظفين اثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة133ان المادة 
فقتتط ايضتتا اذا كتتانت االهانتتة لم تقتتع اال بعتتد ان تنهى الموظتتف عن عملتتة بستتاعة عنتتد
مقابلة المتهم له فى الشارع فان ذلك اليمنع من العقاب اذا انه ليس فيه ماينفى ان وقوع

.االهانة كان بسبب تأدية الوظيفة 

م  ( سنة ق 1322 طعن رقم 3/٣/١٩٥٥6/٣/١٩٥٥1940) جلسة 

 من قانون العقوبات تحقق ولتتو كتتان من133ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 
تفوه بالفاظ االهانة قد اوردها فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام انه تعمد
توجيههتتا الى الموظتتف فى محضتتره وعلى مستتمع منتته وهتتذة المتتادة التعتتاقب على اهانتتة
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الموظف اثناء تأدية الوظيفة فقط ايضا اذا كتتانت االهانتتة متتتى كتتانت قتتد وقعت عليتته
.اثناء تادية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها 

م  (ق 22 سنة 776 طعن رقم 11/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1952) جلسة 

م  ( ع قتتديم  ال يعفيتته من العقتتاب117من ثبتت عليه الجريمة المنصوص عليهتتا بالمتتادة 
عليها انه كان فى حالتتة دفتتع اعتتتداء وقتتع عليتته الن عبتتارة هتتذة المتتادة عامتتة تشتتمل كتتل
اهانتتة باالشتتارة او القتتول بال فتترق بين ان تكتتون حصتتلت ابتتتداء من المتعتتدى او حصتتلت

.ردا الهانة وقعت عليه 

م  ( ق 2 سنة 1586 طعن رقم 28/٣/١٩٥٥3/٣/١٩٥٥1932) جلسة 

 قصتتد المعاقبتتة على االهانتتة بمعناهتتا العتتام فمتتا134 و 133ان القتتانون فى المتتادتين 
يوجه الى الموظف بمتتا يمس شتترفه وكرامتتته معتتاقب عليتته بهمتتا ستتواء اكتتان من قبيتتل
القذف او السب اال انه اليقبل من المتهم على كتتل حتتال ان يقيم التتدليل الثبتتات مااستتند
الى المجنى علية مادام ذلتتك لم يقتع علنتتا ولم يكن القصتتد اذاعتتته بتتل مجتترد توجيهتته الى

.المجنى عليه وحده 

م  (ق 12 سنة 1443 طعن رقم 8/٣/١٩٥٥6/٣/١٩٥٥1942) جلسة 

م  (134و133)القصتد الجنتتائى فى جريمتتة االهانتتة بالكتابتتة المعتتاقب عليهتتا بالمتتادتين 
من قانون العقوبات يكون متوافرا بمجرد تعمد توجيه العبتتارات يكتتون قتتد ارستتل الكتتتاب

134المتضمن لالهانة الى المجنى عليتته فى ظتترف مقفتتل اذ ان الشتتارع قتتد ستتن المتتادة 
.السابق ذكرها خصيصا للمعاقبة على مجرد اهانة الموظف العمومى بالكتابة 

م  (ق 12 سنة 1443 طعن رقم 8/٣/١٩٥٥6/٣/١٩٥٥1942) جلسة 

انتته اذا جتتاز تحقتتق جيمتتة توجتته االهانتتة الى الموظتتف او الى الهيئتتة التتتابع لهتتا الموظتتف
على ستتبيل االستتتثناء فى غتتير حضتتور المجتتنى عليتته فتتذلك مشتتروط بتتان تصتتل االهانتتة
بالفعتتتل الى علم الموظتتتف او الهيئتتتة وان تكتتتون المتهم قتتتد قصتتتد الى هتتتذة االهانتتتة فتتتاذا
كتتانت واقعتتة التتدعوى كمتتا اثبتهتتا الحكم التتتد على تتتوافر هتتذين الشتترطين فال يصتتح

.اعتبار االهانة قد وجهت الى المجنى عليهم 

م  ( ق 17 سنة 1799 طعن رقم 11/٣/١٩٥٥3/٣/١٩٥٥1974) جلسة 



               مركز الحق للديمقراطية و حقوق االنسان كاحدى جرائم النشر في القانون المصري أوراق قضائية                   اإلهانة

جريمة اهانتتة الموظتتف تحقتتق بمجتترد تعمتتد توجيتتة االلفتتاظ التتتى تحمتتل معتتنى االهانتتة
.الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها 

م  ( 6 ص 7 س 2/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1956 ق جلسة 25 لسنة 944) الطعن رقم 

من المقرر انه يكفى لتوافر القصتتد الجنتتائى فى جريمتتة اهتتانى موظتتف عمتتومى بتتالقول
او االشارة اثناء تاديته العمال وظيفتة بمجرد تعمد توجية االلفتتاظ التتتى تحمتتل معتتنى

.االهانة الى الموظف سواء اثناء تادية الوظيفة او بسببها 

م  ( 106 ص 19 ق 17س 8/٣/١٩٥٥2/٣/١٩٥٥1966 جلسة 35 لسنة 1187) الطعن رقم 

 ص270 23 س 13/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1972 ق جلستتتتتتتتتتتة 42 لستتتتتتتتتتتنة 917) الطعن رقم 
م  ( 1194

هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -اذا كانت الواقعة الثابتتته بتتالحكم هى ان المتهم عقب الحكم فى دعتتواه نطتتق قتتائال  دا
تحامل موجها الخطاب الى محكمة هيئتها والى شخص القاضى المنصتتوص عليهمتتا فى

 من قتتانون العقوبتتات وذا كتتان يمكن اعتبتتاره تشويشتتا186 و 171 ,( 133/٣/١٩٥٥2المتتواد 
 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريتتة فتتان ذلتتك اليمنتتع89فى حكم المادة 

من العقتتاب عليتته بتلتتك المتتتواد متتتادام هتتو يكتتون فى ذات التتتوقت الجريمتتتين المنصتتوص
.عليهما فيها 

م  ( ق 13 سنة 1144 طعن رقم 10/٣/١٩٥٥5/٣/١٩٥٥1943) جلسة 

هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ثالثا اهانة المحكمة  هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -

 عقوبتتتات قتتتديم هئيتتتة المحكمتتتة اى117المتتتراد من لفتتتظ المحكمتتتة التتتوارد فى المتتتادة 
القضاه ومن يعتبرون جتتزاءا متممتتا لهيتتاتهم والجتتدال فى ان عضتتو النيابتتة منتمى لتلتتك
الهيئة فى الجلسات الجنائية ومنها جلسات االحالة فاالعتداء عليه هو اعتداء موجه الى

.محكمة 

م  ( 9 بند 300ص 1 مجموعة الربع قرن جت 26/٣/١٩٥٥5/٣/١٩٥٥1932) نقض جلسة 

 لستتنة97 قديم المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 159ان االهانة التى نصت عليها المادة 
 هى كتتتل قتتتول او فعتتتل يحكم العتتترف بتتتان فيتتتة ارداراء وحطتتتا من الكرامتتتة فى1931

اعين النتتاس ولم يشتتمل قتتذفا او ستتبا او افتتتراء ممن وصتتف حكم محكمتتة بكلمتتة جتترى
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العتترف بعتتدها زرايتتة وحتتط من الكرامتتة فقتتد اهتتان هتتذة المحكمتتة وحتتق عليتته العقتتاب
 من القانون المتقتتدم بالتتذكر واليقتتال ان مايوجتته الي159و148بمقتضى المادتين 

الحكم من اوصتتاف المزريتتة الينستتحب الى هيئتتة المحكمتتة الن هنتتاك تالزمتتا ذهنيتتا بين
.الحكم والهيئة التى اصدرته فاالزدراء بحكم يشمله هو والهئية التى اصدرته معا 

م  ( 10 بند 301ص 1 مجموعة الربع قرن جت 2/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1933) نقض جلسة 

لم يحتم القتتانون اصتتدار الحكم فى نفس الجلستتة التتتى وقعت فيهتتا جنحتتة االهانتتة متتادام
 مرافعات اجازت للمحكمتتة فى هتتذة الحالتتة ان90قد بدىء فى تلك الجلسةبل ان المادة 

.تؤجل الحكم الى جلسة اخرى 

م  ( 11 بند 301ص 1 مجموعة الربع قرن جت 26/٣/١٩٥٥5/٣/١٩٥٥1930) نقض جلسة 

 عقوبتتتتات على انتتتته اذا133ان قتتتتانون العقوبتتتتات اذ نص فى الفقتتتترة الثانيتتتتة من المتتتتادة 
وقعت االهانتتتة على محكمتتتة قضتتتائية او اداريتتتة او مجلس او على احتتتد اعضتتتائها اثنتتتاء
انعقتتتتاد الجلستتتتة ان كتتتتان نص فى الفقتتتترة االولى على اهانتتتتة المتتتتوظفين اثنتتتتاء تاديتتتتة
وظائفهم او بسبب تأديتهتتا فهتتو انمتتا اراد بتتذلك النص العقتتاب على اهانتتة هيئتتة المحكمتتة
او قضاتها فى اثناء الجلسة ولو كتتانت الفتتاظ االهانتتة غتتير متعلقتتة بالتتدعوى المنظتتورة
او المتعلقتتتتة واقعتتتتة دائمتتتتا اثنتتتتاء تاديتتتتة الوظيفتتتتة ومن شتتتتانها بطبيعتتتتة الحتتتتال المستتتتاس

.بالوظيفة وكرامتها 

م  (12 بند 301 ص1 مجموعة الربع قرن جت10/٣/١٩٥٥5/٣/١٩٥٥1943) نقض جلسة 

اذا كانت الواقعة الثابته بتتالحكم هى ان المتهم عقب خروجتتة من حجتترة القاضتتى التتذى
رفض المعارضة المقدمة منه فى امتتر حبستتة قتتال فى ستتاحة المحكمتتة وعلى مستتمع من
القاضى عشان خاطر فالن يحبسونا ظلم دى ختتواطر فاستتتنتجت المحكمتتة من ذلتتك انتته
قصتتد اهانتتة هيئتتة المحكمتتة التتتى اصتتدرت القتترار باستتتمرار حبستتة وطبقت عليتتة المتتادة

 من قانون العقوبات فانها التكون مخطئتتة واليقبتتل من المتهم ان يتظلم من ذلتتك184
الى محكمة النقض الن العبارة التى تفوه بها تؤدى الى ما انتهت اليه المحكمة منها بمتتا
لها من السلطة الموضتتوعية التحمى ستتوى الهيئتتات التتتى تحتتدثت عنهتتا باعتبارهتتا هيئتتات
معنويتتة مستتتقلة عن االشتتخاص التتذين تتكتتون منهم فهى التنطبتتق على منصتتوص عليتته

 وذلتتك الن اهانتتة القضتتاة بوصتتفهم قضتتاه تتنتتاول هيئتتة المحكمتتة التتتى186فى المتتادة 
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 عقوبتتات186 عقوبتتات امتتا المتتادة 184تتتتالف منهم وهتتذا ممتتا يتتدخل فى نص المتتادة 
.فالمقصود منها هو العقاب على مجرد االخالل بهيئة المحاكم او سلطتها 

م  ( 14 بند 301 مجموعة الربع قرن ص 1/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥1941) نقض جلسة 

هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -رابعا  االهانة بالنشر  هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -

القصتتتد الجنتتتائى فى جتتترائم القتتتذف والستتتب واالهانتتتة اليتحقتتتق اال اذا كتتتانت االلفتتتاظ
الموجهة الى المجنى عليه شتتائنة بتتذاتها وقتتد استتتقر القضتتاء على انتته فى جتترائم النشتتر
يتعين لبحث وجود جريمة فيهتتا او عتتدم وجودهتتا تقتتدير متترامى العبتتارات التتتى يحتتاكم
عليها الناشر وتبنى مناحيها فاذا مااشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع
عن مصتتلحة عامتتة واختترى يكتتون القصتتد منهتتا التشتتهير فللمحكمتتة فى هتتذه الحالتتة ان

.توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر 

م  ( 787ص 16 س 2/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1965 ق جلسة 35 لسنة 33) الطعن رقم 

االصتتل ان المرجتتع فى تعريتتف حقيقتتة الفتتاظ الستتب والقتتذف او االهانتتة هتتو بمتتا يطمئن
اليتتته القاضتتتى من تحصتتتيلة لفهم الواقتتتع فى التتتدعوى والرقابتتتة عليتتته فى ذلتتتك لمحكمتتتة

.النقض مادام لم يخطى فى التطبيق القانونى على الواقعة 

م  ( 787 ص 16 س 2/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1965 جلسة 35 لسنة 33) الطعن رقم 

النقتتد المبتتاح هتتو ابتتداء التتراى فى امتتر او عمتتل دون المستتاس بشتتخص صتتاحب االمتتر او
العمل بغية التشهير به او االحط من كرامته وهو مالم يخطى الحكم فى تقديره ذلتتك
ان النقد عن واقعة عامة وهو سياسة توفير االدوية والعقاقير الطبية فى البلد وهو امر
عتتام يهم الجمهتتور ولمتتا كتتانت عبتتارة المقتتال تتالءم وظتتروف الحتتال وهتتدفها العتتام ولم
يثبت ان الطتتتتاعن قصتتتتد التشتتتتهير بشتتتتخص معين فتتتتان النعى على الحكم بالخطتتتتاء فى

.تطبيق القانون يكون على غير اساس 

م  ( 787 ص 16 س 2/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1965 جلسة 35 لسنة 33) الطعن رقم 

من المقتترر ان جريمتتة االهانتتة التتتى توجتتة الى موظتتف عمتتومى اثنتتاء تأديتتة الوظيفتتتة
م  ( من قتتتانون العقوبتتتات باالشتتتارة او القتتتول او التهديتتتد فى مواجهتتتة133)بحكم المتتتادة 

المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بمتتوجب
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م  ( من القتتانون المذكوريشتتترط للعقتتاب فى الحتتاالت االختتيرة ان يعنمتتد134)المتتادة 
الجانى توجيه العبارات المهينه الى المجنى عليها لما كان ذلك وكتتانت واقعتتة التتدعوى
كمتتتا اثبتهتتتتا الحكم تشتتتير الى ان الشتتتكوى المتضتتتتمنة العبتتتتارات المهينتتتة لم توجتتتتة الى
المجتتتنى عليتتتة مباشتتترة وانمتتتا وجهت الى رئاستتتة التتتوزاراة التتتتابع لهتتتا وكتتتانت االوصتتتاف
االختترى والتتتى تضتتمنتها صتتحيفة االدعتتاء المباشتترة قضتتى نهائيتتا ببراءتتته منهتتا ومن ثم

 من39فانتتته يتعين القضتتتاء ببراءتتتته من تلتتتك التهمتتتة عمال بتتتالفقرة االولى من المتتتادة 
. فى شان حاالت واجراءات الطعن امام محكمة النقض 1959 لسنة 57قانون رقم 

م  ( 27/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1997 ق جلسة 60 لسنة 2257م  لك ") الطعن رقم 

اهانة مجلس النواب و الهيئات النظامية  و القضائية  هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :خامسا 

 184مادة 

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيتته وال تزيتتد على عشتترة آالف جنيتته
أو بإحتتتدى هتتتاتين العقوبتتتتين كتتتل من أهتتتان أو ستتتب بإحتتتدى الطتتترق المتقتتتدم ذكرهتتتا
مجلس الشتتتتتتتتعب أو مجلس الشتتتتتتتتورى أو غتتتتتتتتيره من الهيئتتتتتتتتات النظاميتتتتتتتتة أو الجيش أو

. المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

عقوبات 184أحكام القضاء مادة 

9/٣/١٩٥٥2لما كان الحكم قتتد رد على التتدفع ببطالن اإلذن بالتستتجيل لمخالفتتته لنص المتتادة 
م  لك "  إجراءات جنائية واطرحتته في قوله إجتتراءات 9/٣/١٩٥٥2فتتإن ذلتتك متتردود عليتته بتتأن المتتادة هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :

جنائية ال تجيز رفع التتدعوى الجنائيتتة أو اتختتاذ إجتتراءات فيهتتا في الجتترائم المنصتتوص
إال بنتتتتتاء على طلب كتتتتتتابي من الهيئتتتتتة أو رئيس عقوبتتتتتات  184عليهتتتتتا في المتتتتتادة 

المصلحة المجني عليها وعددت تلك المادة الجهتتات المجتتني عليهتتا بأنهتتا مجلس الشتتعب
أو مجلس الشتتورى أو غتتيره من الهيئتتات النظاميتتة أو الجيش أو المحتتاكم أو الستتلطات
أو المصالح العامة التتتي كتتانت محاًل لإلهانتتة أو الستتب والتتتي تحميهتتا المتتادة المتتذكورة

م  لك ".إجتتراءات جنائيتتة يكتتون على غتتير ستتند 9/٣/١٩٥٥2ومن ثم فإن التتدفع بمخالفتتة نص المتتادة 
لما كان ذلك، وكتتان من المقتترر أن القيتتد التتوارد على حريتتة النيابتتة العامتتة في تحريتتك
التتدعوى الجنائيتتة إنمتتا هتتو استتتثناء ينبغي عتتدم التوستتع في تفستتيره وقصتتره في أضتتيق
نطاق على الجريمة التي خصها القتتانون بضتترورة تقتتديم الطلب دون ستتواها ولتتو كتتانت
مرتبطتتة بهتتا وكتتانت جتترائم االستتتيالء وتستتهيل االستتتيالء على أوراق أميريتتة وقبتتول
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107،تتت 104،تتت 41،تتت 40/٣/١٩٥٥1وعتتتد بالرشتتتوة واالشتتتتراك فيهتتتا المعتتتاقب عليهتتتا بتتتالمواد 
من قانون العقوبتتات ليستتت إحتتدى الجتترائم التتتي عتتددت حصتتراً 119،تت 113/٣/١٩٥٥1مكرر، 

في المادة التاسعة من قانون اإلجراءات الجنائية والتي يتوقتتف رفتتع التتدعوى الجنائيتتة أو
اتختتتتتاذ إجتتتتتراءات التحقيتتتتتق فيهتتتتتا على تقتتتتتديم طلب من المجتتتتتني عليتتتتته وكتتتتتان الحكم

. المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون

م  (58س  2007/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥15جلسة  70لسنة  19478الطعن رقم )

لمتتا كتتان الحكم قتتد عتترض لتتدفاع الطتتاعنين الرابتتع والستتادس بانعتتدام التحقيقتتات التتتي
ورد عليه مع غض النظتتر عمتتا تتتردى فيتته...... أجريت بشأنهما قبل صدور إذن مجلس

من التعريض، خطأ، لحكم قدم للمحكمة لالستشهاد به مع عتتدم حاجتتته لتتذلك وخروجتته
عن األستتلوب التتذي يتعين بتته تحريتتر األحكتتام باإلنحتتدار إلى لغتتة تهكميتتة غتتير الئقتتة بمتتا

من 99مفاده أن أحكام محكمة النقض وآراء الفقه قتتد اتفقت على أن النص في المتتادة 
في غتتير...... الدستتتور على عتتدم جتتواز اتختتاذ أيتتة إجتتراءات جنائيتتة ضتتد عضتتو مجلس

حالتتتة التلبس إال بتتتإذن ستتتابق من المجلس أو من رئيس المجلس في غتتتير دور االنعقتتتاد
مقصتتور على اإلجتتراءات الماستتة بشتتخص العضتتو أو حرمتتة مستتكنه كتتالقبض عليتته أو
األمتتر بضتتبطه وإحضتتاره أو استتتجوابه أو تفتتتيش مستتكنه أو حبستته احتياطيتتاً أو ضتتبط
المراستتتالت التتتواردة إليتتته أو الصتتتادرة منتتته أو رفتتتع التتتدعوى الجنائيتتتة ضتتتده، أمتتتا ستتتائر
اإلجتتراءات التتتي ال مستتاس لهتتا بشتتخص العضتتو كجمتتع األدلتتة وستتؤال الشتتهود والرجتتوع
إلى أهل الخبرة فيجوز اتخاذها دون توقتتف على صتتدور اإلذن، وهتتذا التتذي أورده الحكم
معيب بالخطتتأ في تأويتتل القتتانون ذلتتك بتتأن القاعتتدة العامتتة أنتته متتتى كتتانت عبتتارة النص
واضتتتحة وال لبس فيهتتتا فإنتتته يجب أن تعتتتد تعبتتتيراً صتتتادقاً عن إرادة الشتتتارع وال يجتتتوز
االنحراف عنهتتا عن طريتق التفستتير أو التأويتتل أيتتاً كتتان البتتاعث على ذلتتك وأنتته ال محتتل

لمتتا كتتان ذلتتك، وكتتانت الفقتترة 0لالجتهاد إزاء صتتراحة نص القتتانون التتواجب تطبيقتته 
في جميتتعم  لك "الثانيتتة من المتتادة التاستتعة من قتتانون اإلجتتراءات الجنائيتتة إذ نصتتت على أنتته 

األحتتوال التتتي يشتتترط القتتانون فيهتتا لرفتتع التتدعوى الجنائيتتة تقتتديم شتتكوى أو الحصتتول
على إذن أو طلب من المجتتني عليتته أو غتتيره ال يجتتوز اتختتاذ إجتتراءات التحقيتتق فيهتتا إال

فتتإن مفتتاد هتذا النص 0م  لك "بعد تقديم هتتذه الشتتكوى أو الحصتتول على هتذا اإلذن أو الطلب
في شتتأن الجتترائمةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - في واضتتح عبارتتته وصتتريح داللتتته وعنتتوان الفصتتل التتذي وضتتع فيتته 

التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقتتديم شتتكوى أو الحصتتول على إذن أو
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أنتته ال يجتتوز تحريتتك التتدعوى الجنائيتتة أو مباشتترة أيةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - طلب من المجني عليه أو غيره 
إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهتتات التحقيتتق أو الحكم قبتتل تقتتديم الشتتكوى أو
الحصول على اإلذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا متتا حتتركت التتدعوى
الجنائيتتة ستتواء بتحقيتتق أجرتتته النيابتتة العامتتة بوصتتفها ستتلطة تحقيتتق أو برفتتع التتدعوى
الجنائيتتة أمتتام جهتتات الحكم قبتتل تمتتام اإلجتتراء التتذي تطلبتته القتتانون في هتتذا الشتتأن وقتتع
ذلتتك اإلجتتراء بتتاطال بطالنتتاً مطلقتتاً متعلقتتاً بالنظتتام العتتام التصتتاله بشتترط أصتتيل الزم
لتحريتتك التتدعوى الجنائيتتة ولصتتحة اتصتتال المحكمتتة بالواقعتتة ويتعين على المحكمتتة أن
تقضتتي بتته من تلقتتاء نفستتها وتبطتتل إجتتراءات التحقيتتق كافتتة متتا تعلتتق منهتتا بشتتخص

0المتهم كتتالقبض عليتته أو حبستته أو متتا لم يكن منهتتا ماستتا بشخصتته كستتؤال الشتتهود 
ال يجوز في غير حالتتة التلبس بالجريمتتةم  لك "من الدستور إذ نصت على أنه  99أما المادة 

وفي 0اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إال بإذن ستتابق من المجلس 
ويخطتتتر المجلس عنتتتد أول. غتتير دور انعقتتتاد المجلس يتعين أختتذ إذن رئيس المجلس

فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقتترةم  لك " انعقاد له بما اُتخذ من إجراء
الثانيتتتتتة من المتتتتتادة التاستتتتتعة من قتتتتتانون اإلجتتتتتراءات الجنائيتتتتتة بقصتتتتتر قيتتتتتد اإلذن على
اإلجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشتتعب إذ أن الدستتتور قصتتد بمتتا نص عليتته من
عتتتدم جتتتواز اتختتتاذ أيتتتة إجتتتراءات جنائيتتتة ضتتتد عضتتتو مجلس الشتتتعب إال بتتتإذن ستتتابق من

التأكيتتتد على عتتتدم جتتتواز اتختتتاذ إجتتتراء من إجتتتراءات التحقيتتتق متتتع عضتتتو .المجلس 
مجلس الشعب أما ما عتتدا ذلتتك من اإلجتتراءات الغتتير ماستتة بعضتتو مجلس الشتتعب فيظتتل
محكوماً بعمتتوم نص الفقتترة الثانيتتة من المتتادة التاستتعة ستتالفة البيتتان فال يجتتوز اتخاذهتتا
إال بعتتد صتتدور اإلذن بهتتا من المجلس والقتتول بغتتير ذلتتك يتتؤدي إلى ضتتياع الغايتتة التتتي

والمجلس التتذي....... تغياهتتا الشتتارع من قيتتد اإلذن وهي حمايتتة شتتخص عضتتو مجلس
ينتسب إليه، ويؤيد هذا النظر األعمال التحضتتيرية لهتتذا النص ذلتتك أن أصتتل هتتذه المتتادة

وقتتتد 20،تتت 19طبقتتتاً للمشتتتروع التتتوارد من الحكومتتتة لمجلس النتتتواب كتتتان بالمتتتادتين 
إذا اشتتترط القتتانون إذنتتاً أو طلبتتاً من إحتتدى الجهتتات لرفتتعم  لك "جتترى نص األولى على أنتته 

التتدعوى الجنائيتتة فيجب أن يكتتون ذلتتك اإلذن أو الطلب بالكتابتتة وال يجتتوز الرجتتوع فيتته
إذا اشترط القانون إذنتتاً فال يجتتوز اتختتاذ أيم  لك "وجرى نص الثانية على أنه م  لك " بعد صدوره

وقد حتتذفت المادتتتان في المشتتروع التتذي أقرتتتهم  لك " إجراء ضد المتهم إال بعد صدور اإلذن
من المشتتروع 25حيث كتتانت تنص المتتادة  26،تت 25اللجنتتة إلدماجهمتتا في المتتادتين 

ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إال بناء على طلب من وزير العتتدل في الجتترائمم  لك "أنه 
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من قتتانون العقوبتتات وكتتذلك في األحتتوال 182،تت 181المنصوص عليها في المادتين 
من ذات المشروع تنص على أنه 26وكانت المادة م  لك ". األخرى التي ينص عليها القانون

من 184ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المتتادة م  لك "
وقتتد وردتم  لك " قانون العقوبات إال بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها

وجتتاء نصتتها على 8ستتالفة اإلشتتارة في المشتتروع التتذي تم إقتتراره تحت رقم  25المتتادة 
م  لك " النحتتو التتتالى وال يجتتوز رفتتع التتدعوى الجنائيتتة أو اتختتاذ إجتتراءات فيهتتا إال بنتتاء علىهريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :

182،تت 181طلب كتابى من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المتتادتين 
ووردتم  لك " من قتتانون العقوبتتات وكتتذلك في األحتتوال األختترى التتتي ينص عليهتتا القتتانون

ال يجوز رفتتع التتدعوى الجنائيتتة أو اتختتاذهريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم : وجاء نصها كاآلتي 9تحت رقم  26المادة 
من قتتانون العقوبتتات إال 184إجتتراءات فيهتتا في الجتترائم المنصتتوص عليهتتا في المتتادة 

وفي جميتتتتتع. بنتتتتتاء على طلب كتتتتتتابى من الهيئتتتتتة أو رئيس المصتتتتتلحة المجتتتتتني عليها
األحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجني عليتته
أو غتتيره ال يجتتوز اتختتاذ إجتتراء في التتدعوى إال بعتتد الحصتتول على هتتذا اإلذن أو الطلب

وقد أضحى نص الفقرة الثانية من المتتادة التاستتعة من قتانون اإلجتتراءات الجنائيتتة بعتتدم  لك "
م  لك " على النحو اآلتي 1954لسنة  426تعديلها بالقانون رقم  وفي جميع األحوال التيهريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :

يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب
من المجتتني عليتته أو غتتيره ال يجتتوز اتختتاذ إجتتراءات التحقيتتق فيهتتا إال بعتتد تقتتديم هتتذه
الشتتكوى أو الحصتتول على هتتذا اإلذن أو الطلب على أنتته في الجريمتتة المنصتتوص عليهتتا

،303من قانون العقوبات وفي الجتترائم المنصتتوص عليهتتا في المتتواد  185في المادة 
من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو 308،ت 307،ت 306

شخصتتتاً ذا صتتتفة نيابيتتتة أو مكلفتتتا بخدمتتتة عامتتتة وكتتتان ارتكتتتاب الجريمتتتة بستتتبب أداء
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى

وهو ما يؤكد اتجتتاه إرادة المشتترع إلى عتتدم جتتواز اتختتاذم  لك " تقديم شكوى أو طلب أو إذن
أي إجراء من إجراءات التحقيق إال بعد تقتتديم الشتتكوى أو الحصتتول على اإلذن والطلب
وقتتتد كشتتتفت األعمتتتال التحضتتتيرية لهتتتذا النص عن أن اإلجتتتراء المقصتتتود هتتتو إجتتتراء
التحقيتتتق التتتذي تجريتتته النيابتتتة العامتتتة دون غيرهتتتا من جهتتتات االستتتتدالل ذلتتتك أنتتته من
المقتترر في صتتحيح القتتانون أن إجتتراءات االستتتدالل أيتتاً كتتان من يباشتترها ال تعتتتبر من
إجراءات الخصتتومة الجنائيتتة بتتل هي من اإلجتتراءات األوليتتة التتتي تستتلس لهتتا ستتابقة على
تحريكها والتي ال يرد عليها قيد الشارع في توقفهتتا على الطلب رجوعتتاً إلى حكم األصتتل
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في اإلطالق وتحريتتاً للمقصتتود من خطتتاب الشتتارع باالستتتثناء وتحديتتداً لمعتتنى التتدعوى
الجنائيتتتة على الوجتتته الصتتتحيح دون متتتا يستتتبقها من اإلجتتتراءات الممهتتتدة لنشتتتوئها إذ ال
يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها وإذ خالف الحكم المطعون فيتته هتتذا النظتتر
فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون التتذي يبطلتته ويتتوجب نقضتته واإلعتتادة إلى

2003لستتنة  95إعمتتااًل لنص المتتادة األولى من القتتانون رقم ....... محكمتتة جنايتتات
. بإنشاء محاكم أمن الدولة 1980لسنة  105والخاص بإلغاء القانون رقم 

ق 1020ص  54س  2003/٣/١٩٥٥10/٣/١٩٥٥22جلستتة  73لستتنة  20491الطعن رقم )
م  (139

في شأن تهريب التبغ بما 1964لسنة  92متى كانت المادة الرابعة من القانون رقم 
رفتتع التتدعوى العموميتتة أو اتختتاذ أيتتة إجتتراءات في الجتترائمم  لك "نصت عليتته من عتتدم جتتواز 

قتتدم  لك " المنصوص عليها في هذا القانون إال بطلب مكتوب من وزير الخزانتتة أو من ينيبه
426صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون اإلجتتراءات الجنائيتتة المعدلتتة بالقتتانون 

، وكان مؤدى ما نصتتت عليتته المتتادة األختتيرة من عتتدم جتتواز رفتتع التتدعوى1954لسنة 
من قتتانون 184الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المتتادة 

العقوبتتات إال بنتتاء على طلب كتتتابي من الهيئتتة أو رئيس المصتتلحة المجتتني عليهتتا إنمتتا
ينصتترف إلى إجتتراءات التحقيتتق التتتي تباشتترها النيابتتة العامتتة بوصتتفها الستتلطة صتتاحبة
الواليتتتة فيمتتتا يتعلتتتق بالتتتدعوى الجنائيتتتة، ومن ثم فتتتإن القيتتتد التتتوارد بالمتتتادة الرابعتتتة من

، ال ينصتترف فقتتط إلى إجتتراءات رفتتع التتدعوى بتتل يمتتتد إلى1964لستتنة  92القتتانون 
إجراءات التحقيق التي تتخذها النيابة العامة تعقباً لمرتكبي الجتترائم واستتتجماع األدلتتة
عليهم والتي من بينها إجراء تفتيش المنازل المأذون به منها، إذ هو طبقاً لصتتريح نص

من قانون اإلجراءات الجنائية وعلى متتا استتتقر عليتته قضتاء النقض عمتتل من 91المادة 
أعمتتتال التحقيتتتق، فتتتإذا متتتا اتختتتذت إجتتتراءات من هتتتذا القبيتتتل قبتتتل صتتتدور الطلب وقعت
باطلتتتة بطالنتتتاً من النظتتتام العتتتام التصتتتاله بشتتترط أصتتتيل الزم التخاذهتتتا، وال يصتتتححها

. الطلب الالحق

ق 451ص  2ع  19س  1968/٣/١٩٥٥04/٣/١٩٥٥15جلستتتة  38لستتتنة  316الطعن رقم )
م  (87



               مركز الحق للديمقراطية و حقوق االنسان كاحدى جرائم النشر في القانون المصري أوراق قضائية                   اإلهانة

 1185مادة 

يعاقب بغرامتتة ال تقتتل عن عشتترة آالف جنيتته وال تزيتتد على عشتترين ألتتف جنيتته كتتل من
ستتب موظفتتا عامتتا أو شخصتتا ذا صتتفة نيابيتتة عامتتة أو مكلفتتا بخدمتتة عامتتة بستتتبب أداء
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة؛ وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق الفقرة الثانيتتة من

إذا وجتتد ارتبتتاط بين الستتب وجريمتتة قتتذف ارتكبهتتا ذات المتهم ضتتد نفس 302المتتادة 
.من وقعت عليه جريمة السب 

عقوبات 185أحكام القضاء مادة 

؛185لمتتا كتتان الطتتاعن ال يجتتادل في أن متتا حصتتله الحكم من طلب تطتتبيق المتتادتين 
نقاًل عن عريضة الدعوى له أصله الصتتحيح فيهتتا؛ فتتإن النعي على الحكم عقوبات 306

 دون عقوبتتات 185بقالتتة تعتتديل متتادة االتهتتام بإضتتافة المتتادة ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - بتتاإلخالل بحتتق التتدفاع 
ومع ذلك فإنتته بفتترض حصتتول هتتذاةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - يكون غير صحيح ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - تنبيه للطاعن أو المدافع عنه 

التعتتديل في الحكم االبتتتدائي فتتإن ذلتتك ال يعيب الحكم المطعتتون فيتته متتا دام الطتتاعن قتتد
علم بحصوله وكان يتعين عليه أن يترافع أمام المحكمة 

و لمتتا كتتانت العقوبتتة التتتي أعملهتتا الحكم المطعتتون فيتته تتتدخل في. ستئافيه على أساسه
نطاق العقوبة المقررة لجريمة سب شخص مكلف بخدمتتة عامتتة وهتتو الوصتتف القتتانوني

من 30الصحيح لما أثبته الحكم في حق الطتتاعن والتتذي يتعين إدانتتته بتته عماًل بالمتتادة 
ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - النقض في شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة 1959لسنة  57القانون رقم 

فإنتته ال جتتدوى للطتتاعن فيمتتا ينعتتاه علىةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - بغتتير حاجتتة إلى نقض الحكم المطعتتون فيتته 
الحكم من وصف واقعة الدعوى المطروحة بأنها قذف

م  (.1977ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -  06ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -  20تاريخ الجلسة ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - قضائية  47لسنة  277الطعن رقم )

متتا دام الحكم قتتد أورد ألفتتاظ اإلهانتتة التتتي بتتدرت من المتهم وبين أنهتتا وجهت منتته إلى
في أثناء قيتتام هتتذا األختتير بتأديتتة وظيفتتته فهتتذا يكفي في بيتتانم  لك " موظفم  لك "المجني عليه 

ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - 11ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -((  13تتتتتتاريخ الجلستتتتتة ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - قضتتتتتائية  42لستتتتتنة  917الطعن رقم . الواقعة
لما كان توافر صفة الموظف العام أو من في حكمتته في المجتتني عليتته وتحقتتق1972

اإلهانتتة في أثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة أو بستتبب تأديتهتتا من األمتتور الموضتتوعية التتتي تستتتقل
محكمتتة الموضتتوع بالفصتتل فيهتتا بغتتير معقب متتا دام استتتداللها ستتليماً مستتتنداً إلى أصتتل

رق م    1 بالقانو مقر ن العد د    ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - 2006لسن مقر نوناقلاب ة  147معدل مقر نوناقلاب ة الرسمي مقر نوناقلاب ة بتاري خ   28الجريد ددعلا ةيمسرلا ة ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -07ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -15مكرر

http://www.seoudi-law.com/forums/tags.php?tag=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6
http://www.seoudi-law.com/forums/tags.php?tag=%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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صتتحيح في األوراق؛ وكتتان متتا أورده الحكم لتته أصتتل صتتحيح من شتتهادة المجتتني عليتته
بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن يكون في غير محله

م  (1951ىتح سيل و –  02ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -  05تاريخ الجلسة ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف - قضائية  20لسنة  1885الطعن رقم )

 186مادة 

يعتتاقب بتتالحبس متتدة ال تجتتاوز ستتتة أشتتهر وبغرامتتة ال تقتتل عن خمستتة آالف جنيتته وال
تزيتتتد على عشتتترة آالف جنيتتته أو بإحتتتدى هتتتاتين العقوبتتتتين كتتتل من أختتتّل بطريقتتتة من

. الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى

عقوبات 186أحكام القضاء مادة 

لما كان القانون لم يتطلب لتحقيق جريمة اإلخالل بمقام القاضتتي أو هيبتتته أو ستتلطته
أن تقع أثنتتاء انعقتتاد جلستتة المحاكمتتة، وكتتل متتا يشتتترطه هتتو أن يكتتون اإلخالل بصتتدد

من قانون العقوبتتتات 186دعوى قائمة مدنية كانت أو جنائية، والمقصود وفقاً للمادة 
هو العقاب على مجرد اإلخالل بهيبة المحاكم أو ستتلطتها، ومن ثم فتتإن متتا انتهت إليتته
ىتح سيل و –المحكمة  غتتير مخطئتتة  تتتتوافر بتته أركتتان الجريمتتة التتتي دانت الطتتاعن بهتتا، ويكتتون ىتح سيل و –
منعتتاه في هتتذا الخصتتوص غتتير ستتديد، فضتتاًل عن أنتته ال يشتتترط في هتتذه الجريمتتة أن
تكتتون األفعتتال والعبتتارات المستتتعملة مشتتتملة على قتتذف أو ستتب أو إستتناد أمتتر معين، بتتل
يكفي أن تحمتتتل معتتتنى اإلستتتاءة أو المستتتاس بالشتتتعور أو الغض من الكرامتتتة، وإنتتته يكفي
لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها معنى اإلهانة إلى
القاضتتي ستتواء أثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة أو بستتببها بغض النظتتر عن البتتاعث على توجيههتتا،
فمتى ثبت للمحكمة صدور األفعال أو األلفاظ المهينتتة فال حاجتتة لهتتا بعتتد ذلتتك للتتتدليل
صتتراحة في حكمهتتا على أن الجتتاني قصتتد بهتتا اإلهانتتة أو اإلستتاءة، وكتتانت العبتتارات التتتي
أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمتتة بشتتكواه تفيتتد بتتذاتها قصتتد إهانتتة، فتتإن
هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقتتامت في حقتته بصتترف النظتتر عن باعثتته على
صدور تلك العبارات منه، ومن ثم فتتإن متتا يثتتيره الطتتاعن في شتتأن ذلتتك كلتته ال يكتتون لتته

. محل
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م  (2015/٣/١٩٥٥04/٣/١٩٥٥19جلسة  4لسنة  26692الطعن رقم )

م  لك " من قتتانون اإلجتتراءات الجنائيتتة تنص على أنه 244/٣/١٩٥٥1لمتتا كتتانت المتتادة  إذا وقعتهريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :
جنحتتة أو مخالفتتة في الجلستتة يجتتوز للمحكمتتة أن تقيم التتدعوى على المتهم في الحتتال

، ومن ثم فال وجتته لمتتا يقولتتهم  لك "وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابتتة العامتتة ودفتتاع المتهم
الطتتاعن من أن المحكمتتة أصتتبحت خصتتماً لتته عنتتدما قضتتت متترتين بحبستته في جريمتتتي
إهانتتته للمحكمتتة ومن ثم يمتنتتع عليهتتا نظتتر التتدعوى المطروحتتة، متتا دام أن متتا اتخذتتته
المحكمتتتتة من إجتتتتراءات في هتتتتذا الشتتتتأن ممتتتتا يتتتتدخل في حتتتتدود ستتتتلطتها المخولتتتتة لهتتتتا
بمقتضى القانون، فإن ما يثيره في هذا الشأن ال يكون مقبتتواًل، وإذ التتتزم الحكم في رده

.  على دفاع الطاعن هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

م  (2015/٣/١٩٥٥04/٣/١٩٥٥14جلسة  84لسنة  18637الطعن رقم )

187مادة 

يعاقب بنفس العقوبتتات كتتل من نشتتر بإحتتدى الطتترق المتقتتدم ذكرهتتا أمتتوراً من شتتانها
التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمتتام أيتتة جهتتة من جهتتات
القضتتتاء في البالد أو في رجتتتال القضتتتاء أو النيابتتتة أو غتتتيرهم من المتتتوظفين المكلفين
بتحقيتتق أو التتتأثير في الشتتهود التتذين قتتد يطلبتتون ألداء الشتتهادة في تلتتك التتدعوى أو في
ذلتتك التحقيتتق أو أمتتوراً من شتتانها منتتع شتتخص من اإلفضتتاء بمعلومتتات ألولي األمتتر أو

التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده

 307مادة 

و 185إلى  182في المتتتواد من   عليهاإذا ارتكبت جريمتتتة من الجتتترائم المنصتتتوص
بطريتتق النشتتر في إحتتدى الجرائتتد أو المطبوعتتات رفعت الحتتدود التتدنيا 306و  303

. والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها

عقوبات 307أحكام القضاء مادة 

لمتتا كتتانت العقوبتتة المقتتررة لجريمتتة القتتذف في حتتق موظتتف عتتام بستتبب أداء وظيفتتته
لستتنة 147من قانون العقوبات المعدلة بالقانون  303طبقاً للفقرة الثانية من المادة 

والتي عومل الطاعن بها بحسبان أنها عقوبة الجريمتتة األشتتد هي الغرامتتة التتتي 2006
ال تقتتتتتل عن عشتتتتترة آالف جنيتتتتته وال تزيتتتتتد على عشتتتتترين ألتتتتتف جنيتتتتته، وأوجبت المتتتتتادة
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من قتتانون العقوبتتات في حالتتة ارتكتتاب الجريمتتة ستتالفة التتذكر بطريتتق النشتتر في 307
إحتتتتدى الجرائتتتتد أو المطبوعتتتتات رفتتتتع الحتتتتدين األدنى واألقصتتتتى لعقوبتتتتة الجريمتتتتة إلى
ضتتعفيها وكتتان من المقتتترر أن ضتتعفا الشتتتيء في صتتتحيح قواعتتد اللغتتتة هتتو مثاله ممتتا
الزمتته أال تزيتتد عقوبتتة الغرامتتة على ستتتين ألتتف جنيتته وكتتان الحكم المطعتتون فيتته قتتد
قضتتى بتغتتريم كاًل من الطتتاعن والمحكتتوم عليتته اآلختتر ثمتتانين ألتتف جنيتته ومن ثم فإنتته
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضتتاً جزئيتتاً
وتصتتتحيحه بجعتتتل عقوبتتتة الغرامتتتة المقضتتتي بهتتتا ستتتتين ألتتتف جنيتتته بالنستتتبة للطتتتاعن

التتذي لم يطعن على الحكم بطريتتق النقض التصتتال هتتذا الوجتته من.... والمحكتتوم عليه
. الطعن به

م  (63س  2012/٣/١٩٥٥03/٣/١٩٥٥17جلسة  79لسنة  835الطعن رقم )

هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -سادسا   تسيب االحكام بالنسبة الى جريمة االهانة  هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -

قول شخص لمامور مركتتز حتتال اجتمتتاع عتتام بمكتبتتة انتتا مش باشتتتغل فى التتدار بتاعتتك
مقرنا هذا القول باالشارة باليد فى وجتتة المتتامور يكفى لتكتتوين جريمتتة االهانتتة المبينتتة

 من قتتانون العقوبتتات قتتديم فتتاذا اقتصتتر الحكم االستتتئنافى على اثبتتات117فى المتتادة 
هتتذة العبتتارة مقترنتتة باالشتتارة فى الظتتروف التتتى حتتدثت فيهتتا وكتتانت هتتذة العبتتارة هى
بعض مااستتند الى المتهم صتتدوره على متتا هتتو ثتتابت بتتالحكم االبتتتدائى فتتان عتتدم ذكتتر
بتتتتاقى االلفتتتتاظ المنستتتتوب صتتتتدورها الى المتهم والمدونتتتتة فى الحكم االبتتتتتدائى اليعتتتتد

.قصورا فى بيان الواقعة 

م  ( ق 2 سنة 1586 طعن رقم 28/٣/١٩٥٥3/٣/١٩٥٥1932) جلسة 

ان مجرد التفوه بالفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى اثناء تادية عملة يحقتتق جريمتتة
 عقوبتتتات فمتتتتى ثبت على المتهم صتتتدور هتتتذه117االهانتتتة المنصتتتوص عليهتتتا بالمتتتادة 

.االلفاظ عنه فال حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على انه قصد بها االهانة 

م  ( ق 7 سنة 852 طعن رقم 1/٣/١٩٥٥3/٣/١٩٥٥1937) جلسة 
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اذا كتتانت واقعتتة التتدعوى هى ان ضتتابط البتتوليس التتذى كلتتف بتفتتتيش متتنزل المتهمتتة
للبحث عن امراة محجتتور عليهتتا لتستتليمها الى اهلهتتا قتتد اصتتطحت معتته احتتد المحتتامين
وشتتتيخ الحتتتارة والقيم عليهتتتا ثم صتتتعد معهم الى مستتتكن المتهمتتتة فتتتاغلقت البتتتاب دونهم
فطتتترق شتتتيخ الحتتتارة فستتتألت من الطتتتارق فاجابهتتتا الضتتتابط وعرفهتتتا شخصتتتيته ومهتتتته
فاجابته بقولها النيابة والبوليس والانت وال احسن منك ياخذنى للقستتم وذلتتك على اثتتر
مناقشتتته بينهمتتا على الضتتابط اذ هى قتتد تحمتتل على ان مرادهتتا هتتو ان حقهتتا فى عتتدم
دختتول المتتنزل مكفتتول بحكم القتتانون وان احتتد مهمتتا كتتان شتتانه وقتتدره اليستتتطيع ان
يدخلتتتتة واذن فانتتتتة يكتتتتون الالزم العتبتتتتا المتهمتتتته فى هتتتتذة الواقعتتتتة مرتكبتتتتة الجريمتتتتة

 من قتتانون العقوبتتات ان ثبت ان المتهمتتة قصتتدت133/٣/١٩٥٥1المنصتتوص عليهتتا فى المتتادة 
.توجيه االلفاظ التى اصدرت منها الى ضابط البوليس واهانته وتحقيره 

م  ( ق 17 سنة 2576 طعن 26/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1948) جلسة 

اذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعتته امتتام المحكمتتة بانتتة لم يوجتته االلفتتاظ التتتى صتتدرت
منتته الى المحكمتتة اذ ذاك ومتتع هتتذا ادانتتته المحكمتتة بتهمتتة االهانتتة على االستتاس التتذى

ع وهو يكون فعتتل االهانتتة موجهتتا الى المحكمتتة ذاتهتتا وان133/٣/١٩٥٥2يستوجبة نص المادة 
يكون المتهم قد قصد هذا التوجيتتة وذلتتك دون ان تعتترض لهتتذا التتدفاع او تضتتمن حكمهتتا

.ردا يفنده فان حكمها يكون قاصرا واجبا نقضه 

م  ( ق 22 سنة 1217 طعن رقم 24/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1953) جلسة 

متتادام الحكم قتتد اورد الفتتاظ االهانتتة التتتى بتتدرت من المتهم وبين انهتتا وجهت منتته الى
م  (المجتتنى عليتته  موظتتف  فى اثنتتاء قيتتام هتتذا االختتير بتأدبيتتة وظيفتتته فهتتذا يكفى فى (

.بيان الواقعة 

م  (ق 20 سنة 1885 طعن رقم 5/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥1951) جلسة 

م  (133)يكفى لتتتوافر القصتتد الجنتتائى فى جريمتتة االهانتتة المنصتتوص عليهتتا فى المتتادة 
من قانون العقوبات تعمد توجية الفتتاظ تحمتتل بتتذاتها معتتنى االهانتتة الى الموظتتف ستتواء
اثناء تادية الوظيفة بغض النظر عن البتتاعث على توجيههتتا فمتتتى ثبت للمحكمتتة صتتدور
االلفاظ المهينة فال حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد

.بها االساءة او االهانة 

م  ( 1291 ص 275 18 س 25/٣/١٩٥٥/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥1967 ق 37 لسنة 1891) الطعن رقم 
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االصتتل ان المرجتتع فى تعريتتف حقيقتتة الفتتاظ او القتتذف او االهانتتة هتتو بمتتا يكمئن اليتته
القاضتتى من تحصتتيله لفهم الواقتتع فى التتدعوى والرقابتتة عليتته فى ذلتتك لمحكمتتة النقض
متتادام لم يخطىء فى التطتتبيق القتتانونى على رقابتتة الواقعتتة ولمتتا كتتان الحكم قتتد اورد
واقعة الدعوى بقولة انها تخلص فيما ابلغ بتته وقتترره المجتتنى عليتته من انتته اثنتتاء قيامتتة
بعملية مراجعة حسابات جمعية بتتنى عيتتاض التعاونيتتة حضتتر المتهم وطلب منتته صتترف
مستتتلزمات زراعيتتة فلمتتا طالبتتة ببعض البيانتتات واالوراق الالزمتتة اعتتتدى عليتتة بتتالقول
بعبتتارات انت صتتفتك ايتتة علشتتان تطلب هتتذة االشتتياء او الصتتغى اليتتك وكتتانت محكمتتة
الموضتتوع قتد اطمتتأنت فى فهم ستتائغ لواقعتتة التتدعوى الى ان الفتتاظ التتتى وجههتتا الطتتاعن
الى المجنى علية تنطوى على معتتنى االهانتتة فى الظتتروف والمالبستتات التتتى استتتظهرتها
فى حكمهتتتتتا وهتتتتتو متتتتتالم تخطىء فى تقتتتتتديره فال وجتتتتته لمتتتتتا يعنتتتتتاه الطتتتتتاعن فى هتتتتتذا

.الخصوص 

 ص270 ق 23 س 13/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1972 ق جلستتتتتتتتتتتتة 42 لستتتتتتتتتتتتنة 917) الطعن رقم 
م  ( 1194

لما كان توافر صفة الموظف العام او من فى حكمه فى المجنى علية وتحقيتتق االهانتتة
فى اثنتتاء تأديتتة الوظيفتتة او بستتبب تأديتهتتا من االمتتور الموضتتوعية التتتى تستتتقل محكمتتة
الموضوع الموضوع بالفصتتل فيهتتا بغتتير مقعب متتادام استتتداللها ستليما مستتتندا الى اصتتل
صتتتحيح فى االوراق وكتتتان متتتااورد الحكم لتتته اصتتتل صتتتحيح من شتتتهادة المجتتتنى عليتتته

.بالجلسة فان مايثيره الطاعن يكون فى غير محله 

 ص270 ق 23 س 13/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1972 ق جلستتتتتتتتتتتتة 42 لستتتتتتتتتتتتنة 917) الطعن رقم 
م  ( 1194

يجب لصحة الحكم فى جريمة االهانة ان تشمل بذاته على بيان الفاظ االهانة التى بتتنى
قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتتة تطتتبيق القتتانون تطبيقتتا صتتحيحا على
الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم واذ كتتان الحكم االبتتتدائى المؤيتتد الستتبابه بتتالحكم
المطعون فيه قد خال من بيتتان االلفتتاظ التتتى اعتتتبرت اهانتتة والتتتى تخذتتته المحكمتتة بهتتا
وكتتان اليغتتنى عن هتتذا البيتتان االحالتتة فى شتتانه الى متتاورد بمحضتتر جمتتع االستتتدالالت
فتتان الحكم المطعتتون فيتته يكتتون مشتتوبا بالقصتتور التتذى لتته الصتتدارة على وجتتوه الطعن

.المتعلقة بمخالفة القانون 
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 ص17 ق 30 س 15/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1979 ق جلستتتتتتتتتتتتتتتة 48 لستتتتتتتتتتتتتتتنة 1563) الطعن رقم 
م  ( 103

اذ كتتان الحكم المطعتتون فيتته خال من بيتتان االلفتتاظ المهينتتة التتتى وجهتهتتا الطاعنتتة الى
المجتتتتنى عليتتتته واكتفى فى بيانهتتتتا باالحالتتتتة فى شتتتتكوى المجتتتتنى عليتتتتة دون ان يتتتتورد
مضمونها وبين العبارات التى اعتبرها اهانة لما كان ذلك وكان من المقتترر ان القصتتد
الجنتتائى فى جتترائم القتتذف والستتب واالهانتتة يتحقتتق متتتى كتتان االلفتتاظ الموجهتتة الى
المجتتنى عليتته شتتانئة بتتذاتها وانتته يتعين على الحكم الصتتادر باالدانتتة فى جريمتتة اهانتتة
موظتتتف عتتتام ان يشتتتتمل بذاتتتته على بيتتتان الفتتتاظ حتتتتى يتستتتنى لمحكمتتتة النقض مراقبتتتة
صتتحة تطتتبيق القتتانون واذ كتتان الحكم المطعتتون فيتته قتتد خال من بيتتان االلفتتاظ التتتى

.اعتبرها مهينة على ماتقدم بيانة فانة يكون قاصرا قصورا يعيبه 

م  ( 25/٣/١٩٥٥3/٣/١٩٥٥2001 ق جلسة 64 لسنة 27430) الطعن رقم 

اذ كان يبين من الحكم االبتدائى المؤيد السبابة بالحكم المطعتتون فيتته انتته اقتصتتر فى
بيتتتان واقعتتتة التتتدعوى والتتتتدليل على ثبوتهتتتا فى حتتتق الطتتتاعن على قولتتته وحيث نخلص
الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط وحيث ان الركن المادى فى الفعل المؤثم قتتد تتتوافر
فيمتتتا اثبتتتته محتتترر المحضتتتر من قيامتتته بشتتتهادة شتتتاهد الواقعتتتة وحيث انتتته عن التتتركن
المعنتتوى فتتان المشتترع اليتطلب قصتتد جنائيتتا خاصتتا ويكفى ان يتم فعتتل من علم واراده
واليوجتتد فى االوراق متتا يقتتدح فى ذلتتك وحيث انتته لم تتترد فى اجابتتة المتهم ماقتتد ينفى
االتهتتتتام الموجتتتته اليتتتتة والمحكمتتتتة التصتتتتدق دفتتتتاع المتهم غتتتتير مؤيتتتتد بتتتتدليل وحيث ان
المحكمة قد استقر لها حسبما ستتبق اثباتتته تحقتتق التتركن المتتادى بفعتتل المتهم وتتتوافر
القصتتد الجنتتائى لديتته وستتالمة االستتناد اليتته وثبتتوت التهمتتة عليتته ومن ثم يتعين عقتتاب

 من قانون االجراءات الجنائية ان يشمل كل304/٣/١٩٥٥2المتهم طبقا لمواد القيد والمادة 
حكم باآلدانتته على بيتتان الواقعتتة المستتتجوبة للعقوبتتات بيانتتا كافيتتا تتحقتتق بتته اركتتان
الجريمة والظروف التى وقعت فيها واالدله التى استخلصت منها المحكمة االدانة حتتتى
يتضتتتح وجتتتة استتتتداللها بهتتتا وستتتالمة المأختتتذ واال كتتتان قاصتتترا وكتتتان من المقتتترر ان
الحكم الصتتادر بأالدانتتة فى جريمتتة اهانتتة الموظتتف العتتام اثنتتاء تأديتتة وظيفتتته يجب ان
يشتتتتمل بذاتتتته على بيتتتان الفتتتاظ االهانتتتة التتتتى بتتتنى قضتتتاءه عليهتتتا حتتتتى يمكن لمحكمتتتة
النقض مراقبتتتة تطتتتبيق القتتتانون تطبيقتتتا صتتتحيحا على الواقعتتتة كمتتتا صتتتار اثباتهتتتا فى
الحكم لمتتا كتتان ذلتتك وكتتان الحكم االبتتتدائى المؤيتد الستتبابه بتتالحكم المطعتتون فيتته لم
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يورد الواقعة وادلة الثبوت التى اقام قضاءه باالدانه ومؤدى كل منهتتا واكتفى فى بيتتان
الدليل باالحالة الى محضرالضبط دون بيان العبارات التى عدها اهانتتة فانتتة يكتتون معبيتتا

.بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه 

م  ( 19/٣/١٩٥٥4/٣/١٩٥٥2001 ق جلسة 61 لسنة 13649) الطعن رقم 

االصل ان المرجع فى تعريف حقيقة الفتتاظ الستتب او القتتذف او االهانتتة هتتو بمتتا يطمئن
اليتتته القاضتتتى من تحصتتتيله لفهم الواقتتتع فى التتتدعوى والرقابتتتة عليتتتة فى ذلتتتك لمحكمتتتة

.النقض مادام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة 

م  ( 468 ص 33 السنة 8/٣/١٩٥٥4/٣/١٩٥٥1982 ق جلسة 51 لسنة 4527) الطعن رقم 

يتعين على الحكم الصتتادر باالدانتتة فى جريمتتة اهانتتة موظتتف عتتام ان يشتتتمل بذاتتته على
بيتتان الفتتاظ االهتتانى حتتتى يتستتنى لمحكمتتة النقض مراقبتتة صتتحة تطتتبيق القتتانون واذ
كتتان الحكم المطعتتون فيتته قتتد خال من بيتتان االلفتتاظ التتتى اعتبرهتتا مهينتتة فانتته يكتتون

.قاصرا 

م  ( 543ص 40 السنة 27/٣/١٩٥٥4/٣/١٩٥٥1989 ق جلسة 58 لسنة 1822) الطعن رقم 

من المقتترر ان القصتتد الجنتتائى فى جتترائم القتتذف والستتب واالهانتتة يتحقتتق متتتى كتتانت
.االلفاظ الموجهة الى المجنى علية شائنة بذاتها 

م  ( 543 ص 40 السنة 27/٣/١٩٥٥4/٣/١٩٥٥1989 ق جلسة 58 لسنة 1822) الطعن رقم 

يجب لصتتحة الحكم فى جريمتتة االهانتتة ان يشتتتمل بذاتتته على بيتتان الفتتاظ االهانتتة التتتى
بنى قضاءه عليها حتتى يمكن لمحكمتتة النقض مراقبتتة تطتتبيق القتتانون تطبيقتتا صتتحيحا
على الواقعتتتة كمتتتا صتتتار اثباتهتتتا فى الحكم واذ كتتتان الحكم االبتتتتدائى المؤيتتتد الستتتبابه
بتتتالحكم المطعتتتون فيتتته قتتتد خال من بيتتتان االلفتتتاظ التتتتى اعتتتتبرت اهانتتتة والتتتتى تخذتتتته
المحكمتتة بهتتا وكتتان اليغتتنى عن هتتذا البيتتان االحالتتة فى شتتانه الى متتاورد بمحضتتر جمتتع
االستتتتدالالت فتتتان الحكم المطعتتتون فيتتته يكتتون مشتتتوبا بالقصتتتور التتتذى لتتته الصتتتدارة على

.وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون 

م  ( 103 ص 17 رقم 30 المكتب الفنى س 15/٣/١٩٥٥1/٣/١٩٥٥1979) نقض جلسة 

هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :ةناهالا عوقو وهو ىدام لعف -سابعا القصد الجنائى  هريغو بسلاب مهيلع ىدعتلاو  مهرماوأل لاثتمالا مدعو ماكحلا ةمواقم :
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م  ( 134و133)القصد الجنائى فى جريمة االهانة بالكتابتتة المعتتاقب عليهتتا بالمتتادتين 
من قتتانون العقوبتتات متتتوافرا بمجتترد تعمتتد توجيتته العبتتارات المهينتته الى المجتتنى عليتته
مهما كان الباعث على ذلك والينفع المتهم ان يكون قد ارسل الكتتتاب المتضتتمن لالهانتتة

م  (  الستتابق ذكرهتتا134)الى المجنى عليه فى ظرف مقفل اذ ان الشرع قتتد ستتن المتتادة 
.خصيصا للمعاقبة على مجرد اهانة الموظف العمومى بالكتابة 

م  ( 7 بند 300 ص 21 مجموعة الربع قرن جت 8/٣/١٩٥٥6/٣/١٩٥٥1942) نقض جلسة 

من المقتتترران المرجتتتع فى تعريتتتف حقيقتتتة الفتتتاظ الستتتب او القتتتذف او االهانتتتة هتتتو بمتتتا
يطمئن اليتتتته القاضتتتتى من تحصتتتتيله لفهم الواقتتتتع فى التتتتدعوى والرقابتتتتة عليتتتتة فى ذلتتتتك
.لمحكمتتة النقض متتادام لم يخطىء فى التطتتبيق القتتانونى على الواقعتتة  ويكفى لتتتوافر
القصتتد الجنتتائى فى جريمتتة االهانتتة بتتالقول مجتترد تعمتتد توجيتته االلفتتاظ التتتى تحمتتل
بذاتها معنى االهانة بغض النظر عن الباعث عن توجيههتتا وهتتو متتالم يخطىء الحكم فى
تقريره بصدد الرد عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ومن ثم فلم تعتتد بتتالحكم حاجتتة
من بعد ثبوت صدور االلفاظ المهينة من الطاعن الى التدليل على انتته كتتان يقصتتد بهتتا
االهانة لما كان ذلتتك وكتتان الحكم قتد اثبت ان وكيتتل النيابتتة انتقتتل الى المركتتز اثتتر
عملتته من شتتكوى قتتدمها محتتامى المحبوستتين بوجودهتتا فيتته بصتتفة غتتير قانونيتتة وبقيتتام
الطاعن بحبسهما بدون وجة حق بتتالرغم من صتتدور قتترار القاضتتى بتتاالفراج عنهمتتا وان
االهانتتة قتتد وقعت على كتتل من وكيتتل النيابتتة والمحتتامى عن الطتتاعن وذلتتك اثنتتاء قيتتام

 من43وكيل النيابتتة بتتاجراء التحقيتتق المنصتتوص عليتته فى الفقتترة الثانيتتة من المتتادة 
قانون االجتتراءات الجنائيتتة بتتديوان المركتتز وحضتتور المحتتامى الشتتاكى هتتذا التحقيتتق

م  (  من قتتانون المحامتتاه الصتتادر بتتالقرار85و83)بناء على الحق المخول له بالمتتادتين 
 فان فى ذلك مايحقق وقوع جريمتى االهانة المنصتتوص عليهمتتا1968 لسنة 61رقم 

) من قانون العقوبات 133)فى المادتين  .  من قانون المحاماه 98م  ( م  (

م  ( 1291 ص 275 رقم 18 المكتب الفنى س 25/٣/١٩٥٥12/٣/١٩٥٥1967) نقض جلسة 

القصتتتد الجنتتتائى فى جتتترائم القتتتذف والستتتب واالهانتتتة اليتحقتتتق اال اذا كتتتانت االلفتتتاظ
الموجهة الى المجنى عليه شتتائنة بتتذاتها وقتتد استتتقر القضتتاء على انتته فى جتترائم النشتتر
يتعين لبحث وجود جريمة فيهتتا او عتتدم وجودهتتا تقتتدير متترامى العبتتارات التتتى يحتتاكم
عليها الناشر وتبنى مناحيها فاذا مااشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع
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عن مصتتلحة عامتتة واختترى يكتتون القصتتد منهتتا التشتتهير فللمحكمتتة فى هتتذه الحالتتة ان
.توازن بين القصدين وتقدر ايهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر 

م  ( 78 ص 149 رقم 16 المكتب الفنى س 2/٣/١٩٥٥11/٣/١٩٥٥1965) نقض جلسة 
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