
 باسم الشعب
 محكمـــة النقــــض
 الدائــــرة الجنائيـــــة

 (أ)الســـبت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( نائب رئيس المحكمـة)                 وجيــــــــــــــــــه أديـــــــــــب /المؤلفة برئاسة السيد القاضي
 بـــــــــــــــــــــــــدر خليفـــــــــــــة         و      أبو الخيـــــــــــــر حمدي وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة /

 جـــــــــــــــــــــــــــــادخالــــــــــــــد          و     األسمـــــــــــر نظيـــــــــــر        
 " واب رئيس المحكمةــــن "   

 
 

 .  البحراوي عصام  / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد
 وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .  

 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
 م . 2019سنة  فبرايرمن  2هـ الموافق  1440سنة  ىجمادى األولمن  27في يوم السبت 

 أصدرت الحكم اآلتــي
 .القضائيــة  87لسنة  9848 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم

 مـن المرفوع
                                   " امحكوم عليهال"          .....................

 ضـــــــــــــــد
 ـةـــــــــــــــــــــالنيــــابــــــــــــــة العــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 " الوقائـع" 
قسم  2011لسنة  ....في قضية الجناية رقم وآخر سبق محاكمته الطاعنة  اتهمت النيابة العامة

 . ( 2011لسنة  ....برقم  يوالمقيدة بالجدول الكل)  ....
 . جنوب سيناءمحافظة  - ....قسم بدائرة  2011سنة  إبريلمن  17يوم في ا مهبأن
 -المتهمان :

 قاما بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .  -



(2) 
 ق  87لسنة  9848تابع الطعن رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:المتهمة الماثلة 

 مارست مهنة الصحافة دون أن تكون مقيدة بجداول نقابة الصحفيين .   -
 طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر اإلحالة .  مالمعاقبته جنوب سيناءإلى محكمة جنايات  ماوأحالته

  . معاقبتهما بالحبس لمدة سنة واحدةب 2011سنة  أكتوبرمن  10في  ياً قضت غياب والمحكمة المذكورة
عماًل  2017من فبراير سنة  26في حضورياً في معارضتها المحكمة بهيئة مغايرة عارضت وقضت 

 76من القانون رقم  115/1،  66،  65،  5،  2،  1من قانون العقوبات والمواد  188،  171بالمادتين 
بقبول المعارضة شكاًل وفى الموضوع بتعديل الحكم من قانون العقوبات  32/2المادة  أعمال مع 1970لسنة 

  بتغريم المتهمة عشرون ألف جنيه عما أسند إليهما في التهمتين األولى والثالثة .  واالكتفاءالمعارض فيه 
 في هذا الحكم بطريق النقض في االمحكوم عليهبصفته وكياًل عن  المحامي ....األستاذ /  فطعن

 . 2017سنة من إبريل  19
 المحامي موقعًا عليها من األستاذ اعن المحكوم عليهأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ و 

 .  المقرر
 ما هو مبين بمحضر الجلسة .نحو وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على 

 
 

 لمحكمـــةا
وبعد المداولة بعد االطالع على األوراق وسماع التقرير الذي تاله السيد القاضي المقرر والمرافعة  
 قانونًا :

 قانون .في الالشكل المقرر  ىستوفالطعن ا حيث إنمن 
نشر أخبار كاذبة  بجريمتي ادانه إذ أنهالحكم المطعون فيه  ىعل ةالطاعنمما تنعاه إن  حيثومن 

بسوء قصد من شأنها إثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بمصلحة العامة وممارسة مهنة الصحافة دون 
خالل بحق اإلانطوى على و ، قد شابه القصور في التسبيب أن تكون مقيدة بجداول نقابة الصحفيين ، 

التدليل على توافر أركان الجريمتين المسندتين ه جاء قاصراً في بأنذلك  ؛والخطأ في تطبيق القانون  الدفاع ،
إرادتها إلى إثارة الرعب والفزع بين الناس ورد على دفاعها إلى الطاعنة خاصة علمها بكذب الخبر واتجاه 

 بما يستوجب نقضه .  همما يعيبفي هذا الشأن بما ال يتفق وصحيح القانون 



(3) 
 ق  87لسنة  9848تابع الطعن رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نشر أخبار كاذبة مع  بجريمتيحين دان الطاعنة  وحيث إن الحكم المطعون فيه

ن المتهمة إ".... :سوء القصد وممارسة مهنة الصحافة دون أن تكون مقيدة بجدول نقابة الصحفيين قد قال 
بممارسة مهنة صحفية ودون أن تكون مقيدة بجدول نقابة الصحفيين ونشرت خبر  17/4/2011قامت يوم 

 بنشر خبر كاذب بموقع –سبق محاكمته  –خر آعن متهم كاذب ، إذ قامت في التاريخ المشار إليه ونقاًل 
ت مضمونة قيام أسماك القرش بالهجوم على سائحة إنجليزية حال تواجدها بإحدى على االنترن ....جريدة 

، مما أدى إلى إثارة الذعر بين السائحين  والتداوي صابتها ونقلها جواً لمحافظة القاهرة للعالج إو  ....شواطئ 
 ". كما حصل مضمون األدلة التي استند إليها  ....بها ، فضاًل عن إلغاء رحالتهم لمدينة المتواجدين 

دانها بها بعد أن لذي أركان الجريمة األولى ا بانتفاءبما يتفق وهذا المضمون ، ورد على دفاع الطاعنة 
 من قانون العقوبات في قوله :" وعن االتهام األول  32ة أعمل في حقها نص الماد

فيه حسبما عنته مادة التجريم يتمثل في القيام بنشر أخبار كاذبة من شـأنها إثارة الفزع  الماديفإن الركن 
بموقع جريدة  كتابةأو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة ، فلما كان ذلك وكانت المتهمة قد قامت بنشر خبر 

وإصابة إحدى السائحات  ....ـت مفاده قيام سمك القرش بمهاجمة السائحين بالمتاح للكافة على االنترن ....
أنه قد ترتب على هذا  ....ـمن إفادة غرفة السياحة والغوص بونقلها جوًا لمحافظة القاهرة ، وكان الثابت 

نشر أخبار كاذبة متواجدين منهم بها ، وكان اتهام الخبر إلغاء السائحين لرحالتهم للمدينة وإثارة الذعر لل
صدقه  ي لتوافره الرعونة والسرعة في نشر الخبر قبل التأكد من مصداقيته وبذل جهد معقول في تحر  ييكف

أو انتظار  تسرعت في نشره بغير تبصر أو تروي  قبل النشر ، وكانت المتهمة عن علم وعن إرادة منها قد
يقابله خسائر وأضرار تعود على االقتصاد  صحفيصحته ، تدفعها رغبة محمومة في نيل سبق  ي لتحر 

الخبر من إثارة الذعر بين السائحين بل والمصريين من تواجد أسماك القرش والصالح العام لما سببه 
ر إذ يظل عليها هذا الخبر عن الغي يوبالتبعية العزوف عنها ، وكان ال يشفع للمتهمة تلق ....بشواطئ 

الصدق إتيان  يمصداقية الخبر وإال صار الكذب والبهتان هو األصل وعلى مدع يوتقص التروي واجب 
من قانون  188،  171للمادتين  اإلجراميتتوافر معه أركان االتهام األول والنموذج لذي دليله ، األمر ا

كانت المحكمة لم تورد شيئًا عن كذب كاملة متكاملة في حق المتهمة ...". لما كان ذلك ، و العقوبات 
من قانون العقوبات الخاصة  188الخبر في ذاته ، وعن علم الطاعنة بكذبه وكان يجب لتطبيق المادة 

بنشر األخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبًا ، وأن يكون ناشره عالمًا بهذا الكذب ومتعمدًا 
، فإن الحكم إذ لم يستظهر في بيانه واقعة الدعوى أو سرده ألدلة  نشر ما هو مكذوب . لما كان ما تقدم



(4) 
 ق  87لسنة  9848تابع الطعن رقم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثبوت التي استند إليها في اإلدانة أو رده على دفاع الطاعنة سالف البيان عناصر الجريمة التي دانها بها 

يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون لذي على هذا الوجه يكون معيباً بالقصور في البيان ا
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه واإلعادة بغير حاجة إلى 

   أوجه الطعن .   باقيبحث 
 فلهــــــــــذه األسبـــــــاب

وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية  شكالً  طعنالبقبول  -حكمت المحكمة :
 .  سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى إلى محكمة جنايات جنوب 

 ة رئيس الدائـــر                                    أمين الســـر                   
 


