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ملااااااااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااااااان ا صاااااااااااااااااااااااال الدسااااااااااااااااااااااااتور  املقاااااااااااااااااااااااارر هااااااااااااااااااااااااو عالنيااااااااااااااااااااااااة جلسااااااااااااااااااااااااات     

احملاكماااااااااااااااااة الااااااااااااااااا  يشاااااااااااااااااهدها املواطناااااااااااااااااون ب ااااااااااااااااا  متييااااااااااااااااا  و لااااااااااااااااا  حااااااااااااااااا  يتاااااااااااااااااا        

للاااااااااااااااااااااااااارل  العااااااااااااااااااااااااااا  متباعااااااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااااااار  يف القضااااااااااااااااااااااااااايا الاااااااااااااااااااااااااا   مااااااااااااااااااااااااااه  

واغفاهلااااااااااااااااااااااا ياااااااااااااااااااااا د     بطااااااااااااااااااااااالن  جااااااااااااااااااااااراءات احملاكمااااااااااااااااااااااة ويبطاااااااااااااااااااااال ا  اااااااااااااااااااااا        

ذ  يصااااااااااااااادر تبعااااااااااااااااس لاااااااااااااااذل  وكااااااااااااااال  لااااااااااااااا  ماااااااااااااااا  تقااااااااااااااارر احمل ماااااااااااااااة سااااااااااااااارية      الااااااااااااااا

بعااااااااااااااااااااااااااااااأ احملاكمااااااااااااااااااااااااااااااات مراعاااااااااااااااااااااااااااااااة للنظااااااااااااااااااااااااااااااا  العااااااااااااااااااااااااااااااا  لو  افظااااااااااااااااااااااااااااااة علاااااااااااااااااااااااااااااا     

اآلداب لو لن يقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارية احملاكمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة العتبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات  

يقااااااااااااااااااااااااادرها كماااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااو الشااااااااااااااااااااااااا ن يف  اكماااااااااااااااااااااااااة الطفااااااااااااااااااااااااال علااااااااااااااااااااااااا  النحاااااااااااااااااااااااااو    

مااااااااااااااااااااااااان قاااااااااااااااااااااااااانون الطفاااااااااااااااااااااااااال    01١الاااااااااااااااااااااااااوارد باااااااااااااااااااااااااالفقرة ا و  مااااااااااااااااااااااااان املاااااااااااااااااااااااااادة     

 .099١لسنة  01انون رق  الصادر بالق

 

قضائية ٦٦لسنة  ٣٥٦٩٢الطعن رقم   

ية  ئ نا ج ئر ال ا و سة  -الد ل ٨ج ٥٥١/٣ ٢/٨٣  

نة  ) س فنى  ب  ٩مكت عدة  - ٥ ٩قا حة  - ٢ ف ٢ص ١ ١  )  
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 ظر حي

ب   وجه فرض رقابة عل  الصاااااااحف ووسااااااااائل امعال  املصاااااااارية لو مصااااااااادر ا لو  

والتعبئة  ددة عليها ىف َزمن ا رب لوقفها لو  غالقها. و وز  سااااااااااااتثناء فرض رقابة 

 طريق النشاااااااااااااااااااااااااربىف اجلرائ  ال  ترت اااااا   عقوبااااااة سااااااااااااااااااااااااااااااالبااااااة للحريااااااة وال توقع  .العااااااامااااااة

ميي  بني املواطنني نف لو بااااالت لمااااا اجلرائ  املتعلقااااة بااااالتحريأ عل  الع    لعالنيااااة  الو

 ‘‘.بالطعن يف لعراض ا فراد  فيحدد عقوبا ا القانونلو

 من الدستور املصري   20املادة 
 

 

   ال   ا قررت احمل مة سريتها مراعاة للنظا  العا   لو جلسات احملاك  علنية’’ 

 ‘‘.ي ون النطق با    يف جلسة علنيةاآلداب  ويف مجيع ا حوال 

 من الدستور املصري   082املادة 
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 قانون تجريم
 نشر  بيانات جلسات المحاكم 

 

 

 



 

 
7 

 

 

 

 

افة مادة  ضلعلنت ا  ومة املصرية عن نيتها ب   1111ديسمرب  0١بتاريخ 

 لقانون العقوبات و اليت جاء نصها كالتايل .جديدة 

يعاق  با بس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مائة للف جنيه  وال »

ت يد عل  مائيت للف جنيه  لو بإحد  هاتني العقوبتني كل من صور لو سجل 

لو نشر لو عرض  كلمات لو صورا لوقائع جلسة ُمخصصة لنظر دعو  جنائية لو بث 

لثناء انعقادها ب ي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها  و ل  بعد موافقة 

ة النيابة العامة  واملته   واملدع  با ق املدين  لو ممثل  لي منهما  وحي   مبصادر

عدامه رمية  لو ما نتج عنها  لو  وه  لو  ا جه ة لو غ ها مما ي ون قد استخد  يف اجل

 "حبس  ا حوال

د  هبوجاء بيان رئاسة الوزراء يف هذا الش ن ليش  ايل ان التعيدل املقتر  جاء 

حياكمون هبا  اس  ني صدور ح   بات ىف القضايا ال يامنع تصوير املتهمني  عالم

كل مته  ح   يتمتع به محاية هل    ن ا صل ىف امنسان الرباءة  وهذا ا صل

يصدر ضده ح   بات عل  حنو  عل له ا ق ىف لال تلتقط له ليه صورة ىف وضع 

 . عله  ل ازدراء اآلخرين لو ش وكه 
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 التقرير منهجية 

   

عل  مااصااااااااااااااااااااااااادر من قبال رئاساااااااااااااااااااااااااة الوزراء من     اعتمادت هاذا التقرير يف مناهجيتاه    

ملصااااااااااااااااري اتصااااااااااااااارحيات و بيانات اعالمية بشاااااااااااااااان تعديالت مقترحة لقانون العقوبات   

 بش ن نقل و تصوير وقائع اجللسات باحملاك  اجلنائية يف مصر.

ساااااااااااااااااااااااااتور عل  التعاااديالت املقترحاااة بااااالضااااااااااااااااااااااااااافاااة ايل الاااد   رؤيتاااهيف  التقرير و اعتماااد 

ماااة ساااااااااااااااااااااااااتورياااة العلياااا  وكاااذا املبااااد  اليت اقر اااا      املصاااااااااااااااااااااااااري و مبااااد  احمل ماااة الاااد  

ة النقأ املصااااارية   باالضاااااافة ايل نصاااااو  الدساااااتور املصاااااري يف تعديالته االخ   

 ا  اضافة ايل االتفاقيات و املواثيق الدولية .

قاطعت كذل  التعديالت املقترحة من خالل  ورين اسااااااااساااااااايني ت  تناول التقرير 

انات حرية الصاااااااحافة و النشااااااار و تداول املعلومات و البي  –معه  تل  التعديالت و مها 

   باالضافة ايل ا ق يف احملاكمة العادلة و املصفة .
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 مقدمة

 بنيهتدون اي سابق انذار و بال اية مقدمات اعلن جملس الوزراء عل   

س  لتعديل تشااااااااريع  باضااااااااافة نص جديد لقانون العقوبات املصااااااااري يقضاااااااا  با ب 

صاااااااااور لو  الف جنيها ل ل من  111ملدة تصااااااااال ايل عا  و ال رامة اليت تصااااااااال ايل  

ساجل لو بث لو نشار لو عرض  كلمات لو صاورا لوقائع جلساة ُمخصاصاة لنظر دعو        

 .سهايجنائية لثناء انعقادها ب ي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئ

 

باب النص املقتر  و ماهية االساااااااااااااااااااااا ساااااااااااااااااااااانقو  باسااااااااااااااااااااااتعراض    هذا التقرير ومن خالل 

املقتر   اا  ومة املصاااااااااااااااااري لالساااااااااااااااااراع يف اعداد هذ  واالحتياج التشااااااااااااااااارع  الذي  دفع

 بقانون و االعالن عنه.

ت  تناول النص كذل  من خالل  ورين يتعارض معهما و مها  تعارضااااااااااااااااة  يو ساااااااااااااااا

ضايا النشر   و الذي منع العقوبات السالبة للحرية يف قمع الدساتور املصري صراحة  

اضاااافة ايل التعارض مع مباد  دساااتورية راسااااخة بشااا ن لن االصاااال يف احملاكمات    

 هو العلنية و لن خمالفة هذا املبدل ت ون ه  االستثناء و ليس الع س .

   وه    ثالث  اور ايل  هذا التقرير سينقس  وعليه ف ن 

 عالنية احملاكمات ضمانه اصلية للحق يف احملاكمة العادلة  :احملور االول 

 تشريع خمالف للدستور  :احملور الثاين 

 : التشريعات الوطنية املنظمة لنشر وقائع احملاكمات الثالثر احملو
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 المحور االول 
 عالنية المحاكمات ضمانه اصلية للحق  

 في المحاكمة العادلة 
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نيااااااااااااااااااااااااااااااة ملااااااااااااااااااااااااااااااا كااااااااااااااااااااااااااااااان ا صاااااااااااااااااااااااااااااال الدسااااااااااااااااااااااااااااااتور  املقاااااااااااااااااااااااااااااارر هااااااااااااااااااااااااااااااو عال  

جلسااااااااااااااااااااااات احملاكمااااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااا  يشااااااااااااااااااااااهدها املواطنااااااااااااااااااااااون ب اااااااااااااااااااااا  متيياااااااااااااااااااااا  و لاااااااااااااااااااااا    

متباعاااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااار  يف القضاااااااااااااااااااايا الااااااااااااااااااا    للااااااااااااااااااارل  العاااااااااااااااااااا حااااااااااااااااااا  يتاااااااااااااااااااا  

 ماااااااااااااااااااااه واغفاهلاااااااااااااااااااااا يااااااااااااااااااااا د     بطاااااااااااااااااااااالن  جاااااااااااااااااااااراءات احملاكماااااااااااااااااااااة ويبطااااااااااااااااااااال   

ا  اااااااااااااااا  الااااااااااااااااذ  يصاااااااااااااااادر تبعاااااااااااااااااس لااااااااااااااااذل  وكاااااااااااااااال  لاااااااااااااااا  مااااااااااااااااا  تقاااااااااااااااارر احمل مااااااااااااااااة      

 افظاااااااااااااااااااة علااااااااااااااااااا    سااااااااااااااااااارية بعاااااااااااااااااااأ احملاكماااااااااااااااااااات مراعااااااااااااااااااااة للنظاااااااااااااااااااا  العاااااااااااااااااااا  لو   

اآلداب لو لن يقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارية احملاكمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة العتبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات  

يقااااااااااااااااااااااااادرها كماااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااااااااااو الشااااااااااااااااااااااااا ن يف  اكماااااااااااااااااااااااااة الطفااااااااااااااااااااااااال علااااااااااااااااااااااااا  النحاااااااااااااااااااااااااو    

مااااااااااااااااااااااااان قاااااااااااااااااااااااااانون الطفاااااااااااااااااااااااااال    01١الاااااااااااااااااااااااااوارد باااااااااااااااااااااااااالفقرة ا و  مااااااااااااااااااااااااان املاااااااااااااااااااااااااادة     

 .099١لسنة  01الصادر بالقانون رق  

 

قضائية ٦٦لسنة  ٣٥٦٩٢الطعن رقم   

ية  ئ نا ج ئر ال ا و سة  -الد ل ٨ج ٥٥١/٣ ٢/٨٣  

نة  ) س فنى  ب  ٩مكت عدة  - ٥ ٩قا حة  - ٢ ف ٢ص ١ ١  )  
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 ن ا ق يف  اكمة عادلة يعترب من بني له  حقوق امنساااااااان ملا له من 

لثر بااالا ا مهيااة يف محااايااة باااق  ا قوق   وهااذه ا قوق والضاااااااااااااااااااااامااانااات كلمااا    

اعاات لو ضاااااااااااااااااااااا تع زت كلمااا كنااا لمااا  مااا يعر  باااساااااااااااااااااااااا  احملاااكمااة العااادلااة  وكلمااا       

تالشاااااااااااااااااااااات كلما كنا لما   اكمة معيبة تنته  فيها حقوق ا فراد ب   وجه 

 حق.

               ‘‘ 
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 املبحث االول

 ماهية احملاكمة العادلة .

 

تعر  احملااااااكماااااات العاااااادلاااااة بتلااااا   احملااااااكماااااة اليت تتوفر فيهاااااا  م اااااانياااااة          

 مقاضاة املته  بش ن ا ا  جنائ  يوجه اليه   اما    مة مستقلة   منش ة

حب   القاااااانون قبااااال ا ااااااماااااه   طبقاااااا مجراءات علنياااااه يتاااااا  فيهاااااا للمتاااااه          

الدفاع عن نفسااااااااااااااه مع مت ينه من مراجعة ا    الصااااااااااااااادر ضااااااااااااااده من قبل   

 درجة من احمل مة اليت ح مت عليه ء لعل قضا

ليت " جمموعااة  جراءات ا باا  ااااحملاااكمااة العااادلااة و املنصاااااااااااااااااااااافااة    وعرفاات كااذلاا  

تتوالها   مة مساااااتقلة  و ايدة ومشااااا لة وفقا للقانون  ولن تت  بصاااااورة 

 علنية  ال ما اقتضته قواعد النظا  العا   ولن يسودها مبدل ت اف  اخلصو " 

و يقصااااااااااااااااااد بالعالنية هنا ان ت ون كافة االجراءات القضاااااااااااااااااااائية عالنية مبا  

ر خيول للمواطنني  وساااايلة التحقق املباشااااار  لو بواساااااطة الصاااااحافة من تواف 

 الشااروا اليت تت  فيها مباشاارة القضاااء ب وه    و لن هذه الضاامانات تتجاوز 

 .1ايل حد كب  الضمانات املخولة  طرا  الدعو  

ان عالنياة احملااكمااات تتطلا  ان ت ون جلسااااااااااااااااااااااات احملااكمااة       و هو ماا يع  

ساااااااشااااااافوية لالدعاء و املرافعة يف حضاااااااور اجلمهور مبا يف  ل  الصاااااااحافة وفقا   

  و قد حاول البعأ ايل ان يشاااااااااااااااااا  ايل ان ت ظية  2ملوضااااااااااااااااااوع القضااااااااااااااااااية  

الصاااااااااااااااااااحافة و االعال  للمحاكمات مينحها صااااااااااااااااااافة العالنية ال املة   اال ان   

البعأ االخر ير  ان ت طية الصااااااااااااااااااااحافة و ا اعة احملاكمات ال ي   عن 

                                                                    
راجع  د أحمد فتحي سرور ..القانون الجنائي الدستوري " الشرعية الدستورية في قانون االجراءات الجنائية " الفصل الثالث  1

 و ما بعدها  511م ،  ص  2112الطبعة الثانية  -مكتبة الشروق   –الضمانات الخاصة بمرحلة المحاكمة 
 596ص  1994منشأة المعارف ، االسكندرية  –الجنائية  د عوض محمد عوض المبادئ العامة في قانون االجراءات 2
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حضاااااااااااااااااااور اجلمهور للمحاكمات فال ي تمل ركن العالنية هذا اال حبضاااااااااااااااااااور 

لي  –ري باجللسااة االمر الذي يولد لديه اجلمهور  و اطالعه  عل  ما 

 .3الثقة يف عدالة القضاء  –اجلمهور 

 عالنية احملاكمات ضمانه اساسية  قو ق املته   

من خالل  مااااااا اوضااااااااااااااااااااااحناااااااه فيمااااااا يتعلق بتعريف ماااااااهيااااااة عالنيااااااة    

احملااااكماااات و اجراءا اااا   فااا ناااه يتضااااااااااااااااااااااح لناااا ماااد  االمهياااة ال رب  لعالنياااة         

 نه اساسية  قوق املته  .احملاكمة ب عتبارها ضما

خاصاااااااة و ان  –ويتضاااااااح مما سااااااابق لن االصااااااال يف احملاكمات اجلنائية  

ه  ان ت ون عالنية  اال ان القانون  –اح امها تصااااااادر ب سااااااا  الشاااااااع    

اكمات منح لرئيس احمل   ساالطة اسااتثنائية لفرض الساارية عل  بعأ احمل  

فاظ عل  شاريطة ان ت ون اسباب  ل  التحول االستثنائ   متعلق با  

 االداب و مراعاة للنظا  العا  .

حيث جاء  082 اكده عليه الدستور املصري يف املادة  وهو االمر الذي 

جلسات احملاك  علنية   ال   ا قررت    النص صرحيا ال غموض فيها لن " 

احمل مة سريتها مراعاة للنظا  العا   لو اآلداب  وىف مجيع ا حوال ي ون 

 " .جلسة علنيةالنطق با    ىف 

و التعد عالنية احملاكمات ضااااامانة فردية للمته  فقط الغ  بل ان 

مات تل  الضاامانة تنتقل للمجتمع ب ساارة فاطالع اجلمهور عل  وقائع احملاك

قاااة  ايل ث –دون شااااااااااااااااااااااااا   –و ماااا تنتاااه  الياااه احمل ماااة من قضاااااااااااااااااااااااااء ي دي      

 املواطنني و اطمئنا   ايل املنظومة القضائية .

                                                                    
 167ص  1959مكتبة نهضة مصر  –د احمد فتحي سرور نظرية البطالن في قانون االجراءات الجنائية  3
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  خال  و ال جاادال فيمااا يتعلق بعالنيااة احملاااكمااات     و عليااه فاا نااه ال   

دار فاالمر حسااااا  دساااااتوريا و اساااااتقر الفقة القضاااااائ  و اجلنائ  عليه عل  م  

 سنوات طويلة و ال جمال للش  يف هذا االمر .

اال انااااااه من املالحن ان هنااااااا  اختال  يظهر بني ا ني و االخر 

جلمهور  ا فمن ير  ان حضااااااااااااااااااااااور فيمااااا يتعلق باااااشاااااااااااااااااااااا ااااال العالنيااااة تلاااا      

للمحااااااكماااااات دون متي  ي ف  لتوافر العالنياااااة و البعأ ير  ان ا اعاااااة   

احملاكمات دون حضور اجلمهور كايف المتا  العالنية و البعأ ير  كذل  

 تصوير اجللسات و بثها و ا اعتها ليس من من قبيل عالنية احملاكماتان 

سااااااااااااااات لو ان العالنة تقتصااااااااااااار فقط عل  مت ني املواطنني من حضااااااااااااااور اجل 

 دون متيي  .

ة و عليه ف ننا سااااااااااااااااانتناول يف املبحث التايل ماه  اشااااااااااااااااا ال العالني

 املتطل  توافرها يف احملاكمات اجلنائية.
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 املبحث الثاين

 عالنيةال صور   

 

 انتهينا يف املبحث السااااااااابق ايل ان عالنية احملاكمات ه  ضااااااااامانه دساااااااااتورية 

اصااااااااايلة ال ن ران يف هذا وه  ليس ضاااااااااامانه فقط  قوق املته  بل ه  ضاااااااااامانه  

 4ة العادلةباعتبارها تش ل عنصراس من عناصر احملاكماساسية  سن س  العدالة 

خلصااااااااااو  او اطرا  االعالنية هنا جمرد حضااااااااااور وقد انتهينا كذل  انه اليقصااااااااااد ب

الدعو  اجلنائية فقط بل ان االمر ميتد ايل اوسااااااااااااااااع من  ل  من خالل ضاااااااااااااااارورة 

عقاد احملاكمات يف اماكن يساااااااااااااااااااااااااتطيع اي فرد من اجلمهور الوصاااااااااااااااااااااااااول اليها و دخوله و   

حضاااااااااااور و مشااااااااااااهدة اجراءات احملاكمة دون قيد يف اطار ما حيدده القانون و يشاااااااااااترطة  

  اضاافة ايل السما  بنشر جمريات احملاكمة عرب طرق   3 فن النظا  يف جلساات احملاكمة 

 النشااااااااار املعروفة   وهو ما يع  ان ضاااااااااامانه العالنية تتوافر عرب دعامي  االو  ه  

ان ت ون سااااااااااااااااااااااااااحات احملاك  مفتوحة اما  املواطنينن. و ان يتا  للصاااااااااااااااااااااااااحف الوقو  

 ١عل  جمريات احملاكمات و نشرها.

 ت احملاكمات دون قيد او شرا .اوال : حق اجلمهور يف حضور جلسا

هذا ا ق يقتضااااااااا  مثلما سااااااااابق وان لشااااااااارنا يف اكثر من موضاااااااااع عل  ان  

تفتح احملاك  ابواهبا للجمهو ر  ضااااااااااااااور اجللسااااااااااااااات دون قيد او شاااااااااااااارا و هو ما   

استقر علية الفقة و القضاء   عل  ان هذا االصل مي ن للمح مة ان 

هو ة عل  النظاااا  العاااا    و خترج علياااه اسااااااااااااااااااااااتثنااااءا مراعااااة ل داب او  اااافظااا   

                                                                    
د . حسين جميل ، حقوق االنسان و القانون الجنائي ، منشورات معهد البحوث و الدراسات العربية ، مطابع دار النشر للجامعات  4

 و ما بعدها . 161، ص  1972المصرية ، القاهرة ، 

 و ما بعدها  24ص  – العالنية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي  -حسن حماد  5

حماية حق المتهم في محاكمة عادلة : دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات راجع د حاتم بكار    6

 191ص   2117طبعة  منشاة المعارف-االسكندرية االمريكية-االنجليزية-الفرنسية-الليبية-الجنائية:المصرية

https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=770
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و  082  يف املادة  1102االمر الذي اكده الدساااااااااااااتور املصاااااااااااااري  تعديالته  

هو ما اكد عليه كذل  كل من قانوين الساااااااااااااااااااااالطة القضااااااااااااااااااااااائية و االجراءات 

 اجلنائية .

ت ون جلسات احملاك  علنية  ال   ا لمرت احمل مة جبعلها سرية مراعاةس لآلداب لو ’’ 

النظا  العا  وي ون النطق با    يف مجيع ا حوال يف جلسة  افظةس عل  

 ‘‘ .ونظا  اجللسة وضبطها منوطان بالرئيس .علنية

 0921لسنة  2١من قانون السلطة القضائية رق   08املادة 

   لن ت ون اجللسة علنية  و وز للمح مة مع  ل  مراعاة للنظا  العا  لو ’’ 

 ماع الدعو  كلها لو بعضها يف جلسة سرية  لو افظة عل  اآلداب  لن ت مر بس

 ‘‘ متنع فئات معينة من ا ضور فيها

 .0931لسنة  031رق  قانون االجراءت اجلنائية " 1١8"     

 

و هو االمر الذي لكدته   مة النقأ املصرية عل  مدار سنوات عديده عرب 

 و اليت من ابرزها . العديد من اح امها املستقرة يف هذا الش ن .

 

حتقيق جنايات يف قيا  سرية اجللسات  113 ن كلمة اآلداب الواردة يف املادة  ’’  

عامة مطلقة  ات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلو  املقرر مبوج  القانون 

لو العر  ف ل االعتبارات اخلاصة بالنظا  العا  تدخل يف مدلوهلا. و  ن فسواء 

  كر يف هذا املقا  عباريت اآلداب و افظة عل  النظا  العا  كما يفلكان الشارع قد 

من الدستور لو  كر هاتني العبارتني  019من قانون نظا  القضاء واملادة  13املادة 

مرافعات ل  كان قد اقتصر عل  لفن اآلداب كما يف  010وحرمة ا سرة كما يف املادة 

سة سرية لمح مة اجلنائية لن جتعل اجللحتقيق اجلنايات  فإنه  وز ل 113املادة 

 ‘‘للمحافظة عل  النظا  العا .

 (0922   132ق  1س 0١/2/0930)نقأ جلسة 



 

 
18 

 

 

من  1١8ا صل يف القانون لن ت ون جلسات احملاكمة علنية غ  لن املادة  ’’   

قانون امجراءات اجلنائية لجازت للمح مة لن ت مر بسماع الدعو  كلها لو بعضها 

 ة سرية مراعاة للنظا  العا  لو  افظة عل  اآلداب وال استثناء هلذا ا صليف جلس

من  ل  القانون من وجوب انعقاد  اك  ا حداث ا  131 ال ما نصت عليه املادة 

دون غ ها من احملاك  ا يف غرفة مشورة. وملا كانت احمل مة   تر  الس لنظر الدعو  

ند من هذا اخلصو  ي ون عل  غ  س يف جلسة سرية  فإن نع  الطاعنة يف

 ‘‘القانون.

 (808   021ق  12س  8/01/0921جلسة  21لسنة  ١11)الطعن رق  

 

ء م  كان الثابت مبحضر جلسة احملاكمة لن احمل مة لمرت جبعل اجللسة سرية بنا’’

من  08من قانون نظا  القضاء )تقابل   13عل  طل  النيابة تطبيقاس للمادة 

سرية  القضائية(  وكانت هذه املادة جتي  للمح مة لن جتعل اجللسة قانون السلطة

مراعاة لآلداب لو  افظة عل  النظا  العا   فإن احمل مة ال ت ون قد خالفت 

 ‘‘القانون يف ش ء.

 (312   1جمموعة القواعد القانونية س 1/1/0931)نقأ 

  

ت  نه خص  امجراءاحضور املدع  مع  اميه جلسة احملاكمة السرية ال يبطل ’’

يف الدعو  ومن حقه لن ال ي تف  حبضور  اميه عنه ولن يشهد دعواه بنفسه  

انون عل  لن العالنية ه  ا صل يف احملاكمات  والسرية تبطلها قانوناس  وجتوي  الق

هلا مراعاة للنظا  العا  لو اآلداب وارد عل  خال  ا صل  وهو من حق القاض  

الدعو   وما كان خلص  لن يتظل  من قصور ي ع   قه  وحده ال من حق خصو 

 ‘‘بتنفيذ حق من حقوق القاض  ال من حقوقه هو.

 (202  121ق 0جمموعة القواعد القانونية ج 9/0/0911)نقأ 
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حملاكمة احمل مة ت ون مل مة حبضور اجلمهور جللسات ا العالنية هنا لن  ال يع  و

لالفراد با ضور فقط   م  مت السما ة هنا يتوافر او اثناء النطق با    فشرا العالني

قاعدة العالنية ت ون  ترمة ح  وان   حيضر فدون ضرورة حضوره    

  جراءات احملاكمة احد من اجلمهور مادامت لبواب قاعة اجللسة مفتوحة لما  اجلمهور

. حيث ان احملظور عل  احمل مة هو ان تعقد لي جلسة من جلسا ا بصورة 2

  .سرية دون مسوغ قانوين 

 ثانيا : النشر .

لنتهينا فيما سااااااابق  يل  ان العالنية شااااااارا و ضااااااامانه اسااااااااساااااااية      

دساااااااتورية اسااااااااساااااااية للمحاكمة العادلة   و لن االصااااااال يف احملاكمات هو العالنية مع    

ذا االصاااااااااال اساااااااااااتثناءا حفا ا عل  النظا  العا  و مراعاة  حق احمل مة لن خترج عن ه

 لالداب.

لن كاااال مااااا  ر  يف احملااااااكمااااات العالنيااااة يصااااااااااااااااااااااااابح من حق     هو مااااا يع    و

حيث ان  .ومن مث  وز نشااااااااااااره بالطرق املختلفة للنشاااااااااااار  الرلي العا  الوقو  عليه

العالنياة تعط  ا ق ل ال فرد ان ينقال مااا  ري يف هااذه احملاااكماات من  جراءات     

.  ن الصااحافة متل  8 ا  الرلي العا  فضاالس عن النشاار الذي تقو  به الصااحف 

حرية يف نشاااااااااااااااااااااار ما  ري يف احملاكمات العالنية من  جراءات   و هذه ا رية تتمثل  

 .9ق املعرفة و امعال  من جهة لخر حبق التعب  عن الرلي من جهة   و حب

ن ان العالنية اليت تتحقق عايل   -وه  عل  حق  –و يذه  بعأ الفقهاء 

ن طريق الصحف  منه   تفوق يف لمهيتها تل  اليت تتحقق ع وخاصةطريق النشر   

حقق مبجرد حضور العالنية الفعلية للجلسات ال تتفحضور اجلمهور جللسات احملاكمة   

صفة هل  جتمعه  الصدفة   بل ه  تتاحقق عن طريق النشر ب افة  لشخا  ال

 .وسائله

                                                                    
  188حاتم بكار ، مصدر سابق ، ص   د . 7

، ص  1985، الفارابي ،  2، ط 2قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني و المقارن ، ج فاروق الكيالني ، محاضرات في  د . 8

571 . 
+ 13محمد االدريسي العلمي ، النظام الجنائي لإلعالم ، بحث منشور في المجلة المغربية للقانون و السياسة و االقتصاد ، العدد )   9

  84و  58، ص  1983( مزدوج ، لسنة  14
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ور ان العالنية يف احملاكمة ال تتحقق مبجرد حضور اجلمه اال ان هذا ال يفه  منه  

  حيث ان حضور اجلمهور فقط دون النشر ي ف  لتحقق العالنية و ل ن تبق  

نية الفعلية شر ل   تتحقق العالهذه العالنية  دودة   ومن الضروري ان يت  الن

. 

مما مي ن ان نصل ا  نتيجة تتلخص   انه بدون نشر  جراءات احملاكمة ال مي ن 

راءات ان تتحقق العالنية الفعلية   و بالتايل ال تتحقق الرقابة ا قيقية عل   ج

احملاكمة . ل ن عل  الرغ  من لمهية النشر لتحقق العالنية  ال ان النشر لوحده 

جراءات احملاكمة ال ي ف  لتحقق العالنية هلذه امجراءات و  ل  النه من غ  م

املقبول القول بان حصول اجلمهور عل  املعلومات عن طريق الصحف او غ ها 

 .من وسائل النشر ي ف  لتحقق العالنية 
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 املبحث الثالث

 التشريعات املقارنة و موقفها من نشر جلسات  احملاكمات

 

ت العالنية  اتفقت العديد من التشريعات املقارنه بش ن نشر وقائع اجللسات يف احملاكما

فتقريبا استقرت املباد  التشريعية لد  العديد من الدول عل  انه ال  وز 

  املساس حبق الصحافة يف نشر ما يدور داخل قاعات احملاك  و اجللسات العلنية عل

و تداول املعلومات من جهة و من جهة  اعتباره حق اصيل للصحافة يف نشر

 اخر  باعتبارة احد اعمدة االساسية لركن العالنية اليت ال يستقي  دو ا .

 

  لجاز للصحافة بصورة  0880  يوليو 19  فف  فرنسا قد لجاز القانون الصادر يف 

 مبدئية نقل املناقشات و نشر ا ح ا  الصادرة يف احملاكمات العالنية.

 فالقاعدة العامة فيه ه  جواز نشر  جراءات احملاكمة االجنلي ي نظا  اما يف ال 

( من قانون القذ  اجلنائ  املعدل الصادر  1بال امل   و عل   ل  نصت املادة ) 

  و اليت تقرر  باحة النشر العادل و الدقيق يف لي صحيفة     ا كان  0880  سنة

راءات و غ  ن النشر معاصراس لإلجهذا النشر مجراءات  اكمة علنية بشرا ان ي و

معارض للحظر الدي  و ا خالق .و مع  ل  فان القانون قد لعط  للمح مة 

سلطة حظر نشر امجراءات ح  اكتماهلا   و هذا القيد وضعه القانون ملصلحة املته  

 الذي يستطيع التنازل عنه.

ريات احملاكمة جم اما النظا  ا مري   فهو كذل  قد لعط  للصحف ا ق يف نشر 

ة و ال العالنية   حبيث ال  وز للقاض  ان حيظر نشر ما يدور يف اجللسات العالني

 وز له كذل  ان يشترا عل  الصحفيني ان حيضروا دون ان ينشروا  جراءات 

 احملاكمة او ان ينشروه عل  حنو معني.
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 تصوير و ا اعة اجللسات .

سات هو احد دعائ  نشر الصحف لوقائع اجلل انتهينا من خالل املبحث السابق ايل ان

حاكمة مبدل عالنية احملاكمات و ل ن هل ينحصر االمر يف النشر الصحف  املعاصر للم

 او التايل هلا مباشرة ا  ان االمر ميتد ايل بث وقائع احملاكمات مباشرة  ظة حدوثها عرب

 لث  اال اعة او شاشات التلف يون او وسائل االعال  ا ديث .

وهلذا التساؤل وجاهته و امهيته حيث ان هنا  العديد من الفهاء يرو  ان مس لة 

التصوير من داخل اجللسة عل  الرغ  من حتقيقة لعالنية واسعة و غ   دوده اال 

 .ُيَعد  خالالس هبيبة احمل مة  انه قد 

سباب اهنا ايل رليني دون ت لي  احدمها عل  االخر فل ل طر  له و الفقه انقس  

 وجيهة ب  عليها رليه .

جواز التصوير لو ام اعة من داخل اجللسة بشرا عد  ير   فالرلي االول 

امخالل هبيبة احمل مة و نظامها  ن التصوير من داخل اجللسة هو من مقتضيات 

 يون يتناىف وقائع احملاكمة يف ام اعة و التلف  العالنية يف احملاكمة و ان حظر نقل

 .احملاكمة  مع عالنية

 انه ال  ي  استعمال لجه ة التسجيل و التصوير من داخل ير   لما الرلي اآلخر

اجللسة ابتداًء    ال انه  ي   ل  يف حالة ما   ا كان هنا  موج  يف بعأ ا ااالت 

 و حجته يف عد   جازة هذا التصوير ت من .و بشارا عد  امخالل بنظا  اجللسة

شهود و وير ان ي ثر بطريقة غ  مباشرة عل  تصرفات اليف ان من ش ن هذا التص

 املتهمني و احملامني و القضاة لنفسه    فضالس عن انه قد ال ينقل كل ما  ري يف

 اجللسة و امنا يقتصر عل  بعأ اجلوان  من احملاكمة .

و   تتفق كذل  التشريعات الوطنية للعديد من الدول بش ن ا اعة اجللسات او 

 تصويرها .

 ليمنع 0932ديسمرب  ١فف  فرنسا جاء القانون الفرنس  عرب املرسو  الصادر يف 
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نائية قانون امجراءات اجل و هو  ات ما قرره  التصوير لو ام اعة من داخل اجللسة  

 (. 313و  211و  118) يف املواد الفرنس  

 

اءات اجلنائية ( من قانون امجر 31اما بالنسبة للقانون ا مري   فان املادة )    

 االحتادية جعلت مس لة التصوير او ام اعاة يف قاعاة احمل مة خاضعاس لسلطة احمل مة.

  ويف النظا  اليوغساليف فقد اوكل القانون امر تصوير و اال اعة التليف يونية

فقد قرر القانون ان يت  التقد  بطل   (  1١9للمحاكمات بيد احمل مة العليا   )

لق للمح مة العليا لتنح تصريح بالبث املرئيس للمحاكمة و للمح مة العليا مط

 ا ربة ان جتي  بالقبول او الرفأ دون اسباب .

 

قيها مي ننا ان خنلص ايل ان االصل يف احملاكمات ه  العلنية بشعليه ف نه و 

نشر ا جللسات احملاكمة و الشق االخر هو الومها حضور املواطنني دون قيد او شر

 الصحف  و االعالم  لوقائع اجللسات العلنية .

ديثة اما امر تصوير اجللسات و بثها تلف يونيا او ما عل  شاكلته من وسائل االعال  ا 

فهو امر  ل خال  فقه  وقانوين و ان كانت االغلبية تر  ان تتر  االمر 

و اال اع  لوقائع سبي  او رقي  ام انية النقل املتلف  السلطة احمل مة لتقرر دون ت

 اجللسات من عدمة ل و ا االكثر دراية بطبيعة احملاكمة و اجراءا ا.
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صادر ا امعال  املصرية لو محيظر ب   وجه فرض رقابة عل  الصحف ووسائل 

لو وقفها لو  غالقها. و وز  ستثناء فرض رقابة  ددة عليها ىف َزمن ا رب لو التعبئة 

 .العامة

ية  لما وال توقع عقوبة سالبة للحرية ىف اجلرائ  ال  ترت   بطريق النشر لو العالن

ملواطنني لو بالطعن يف ااجلرائ  املتعلقة بالتحريأ عل  العنف لو بالتميي  بني 

 .لعراض ا فراد  فيحدد عقوبا ا القانون

 من الدستور املصري 20املادة 

 

 

  وال وغرامة ال تقل عن مائة للف جنيهيعاق  با بس مدة ال تقل عن سنة »

ت يد عل  مائيت للف جنيه  لو بإحد  هاتني العقوبتني كل من صور لو سجل 

لو بث لو نشر لو عرض  كلمات لو صورا لوقائع جلسة ُمخصصة لنظر دعو  جنائية 

لثناء انعقادها ب ي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها  و ل  بعد موافقة 

حي   مبصادرة وة  واملته   واملدع  با ق املدين  لو ممثل  لي منهما  النيابة العام

لو  عدامه   ا جه ة لو غ ها مما ي ون قد استخد  يف اجلرمية  لو ما نتج عنها  لو  وه

 "حبس  ا حوال

 النص املضا  لقانون العقوبات من قبل رئاسة الوزراء
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حظر الدسااااااااتور املصااااااااري اجلديد  كافة اشاااااااا ال فرض الرقابة عل  الصاااااااااحف    

 مصادر ا لو وقفها لو  غالقها.  و حظر كذل   ووسائل امعال  املصرية

 اال ان النص املقتر  لضاااااااافته لقانون العقوبات املصاااااااري بشااااااا ن نشااااااار و بث جلساااااااات  

ر املصااااااااااااري و ما نص  الدسااااااااااااتو احملاكمات اجلنائية جاء خمالفا و متعارضااااااااااااا كليا و ج ئيا مع  

 عليه  ضمانه  رية التعب  و النشر و تداول املعلومات و نقلها .

و من خالل هذا الفرع ساااااااااااانتناول النصااااااااااااو  الدسااااااااااااتورية و القانونية املوجبة  ق  

اكمات النشااااار يف جلساااااات احملاكمات و اليت اتاحت للصاااااحف نشااااار وقائع اجللساااااات يف احمل    

 ادرة عن تل   احملاكمات .اجلنائية و كذل  االح ا  الص
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 ا ولاملبحث 

  عقوبات سالبة للحرية و املصادرة باملخالفة للدستور استدعاء 

 

باادايااة كفاال الاادساااااااااااااااااااااااااتور املصاااااااااااااااااااااااااري حري الرلي و التعب  و حريااة النشااااااااااااااااااااااااار و تااداول      

املعلومات و نقلها ليس هذا فحسااااا  بل ان الدساااااتور حظر الرقابة عل  الصاااااحف  

ر فيما و مصااااااادر ا و منع الدسااااااتور العقوبات السااااااالبة للحرية فيما يتعلق بقضااااااايا النشاااااا   

  العنف لو قااااااة بااااااالتحريأ علاملتعل وتر  للمشااااااااااااااااااااااااارع العااااااادي امر عقوبااااااات اجلرائ   

 .بالتميي  بني املواطنني لو بالطعن يف لعراض ا فراد

و مبجرد االطالع عل  النص املقتر  جناااااااااد اناااااااااه يتعاااااااااارض مع الااااااااادساااااااااااااااااااااااااتور ا اااااااااايل     

 ويصطد  مع اكثر من نص دستوري صريح .

 الفا للعديد من النصو  الدستورية عل  النحو التايل  حيث ي يت خم

 ١8املادة 

ا املعلومات والبيانات وامحصاءات والوثائق الروية مل  للشع   وامفصا  عنه   

من مصادرها املختلفة  حق ت فله الدولة ل ل مواطن  وتلت   الدولة بتوف ها 

و تاحتها للمواطنني بشفافية  وينظ  القانون ضوابط ا صول عليها و تاحتها 

 رفأ  عطائها  كما حيدد عقوبة وسريتها  وقواعد  يداعها وحفظها  والتظل  من

 .حج  املعلومات لو  عطاء معلومات م لوطة عمداس

وتلت   م سسات الدولة بإيداع الوثائق الروية بعد االنتهاء من فترة العمل هبا 

 بدار الوثائق القومية  ومحايتها وت مينها من الضياع لو التلف  وترميمها ورقمنتها 

 .ا ديثة  وفقاس للقانونجبميع الوسائل وا دوات 
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  20املادة 

حيظر ب   وجه فرض رقابة عل  الصحف ووسائل امعال  املصرية لو 

مصادر ا لو وقفها لو  غالقها. و وز  ستثناء فرض رقابة  ددة عليها ىف َزمن 

 .ا رب لو التعبئة العامة

و العالنية  لما لوال توقع عقوبة سالبة للحرية ىف اجلرائ  ال  ترت   بطريق النشر 

عن يف اجلرائ  املتعلقة بالتحريأ عل  العنف لو بالتميي  بني املواطنني لو بالط

 .لعراض ا فراد  فيحدد عقوبا ا القانون

 

و الذي اسااتهد    ١8و ي يت النص املقتر  ليتعارض بشاادة مع النص الدسااتوري  

 ها ب افة السبل .لمحاية حق املواطنني يف الوصول ايل املعلومات و تداوهلا و نق

و اليت حظرت الرقابة عل  الصاااااااااحف او مصاااااااااادر ا و   20كما جاء خمالفة لنص املادة 

تر  كذل  حظرت العقوبات الساااااااااااالبة للحرية يف قضاااااااااااايا النشااااااااااار   و مبراجعة النص املق 

ات من جنده يقنن للعقوبات السااااااااااااااالبة للحرية يف قضااااااااااااااايا نشاااااااااااااار وقائع جلسااااااااااااااات احملاكم  

  اضااااااااااااااااا  عقوبة ت ميلة و ه  مصااااااااااااااااادرة  مانتج عن جرمية ناحية و منناحية اخر

النشااااااااااااااااااااااااار وهو مااايع  انااه مي ن ان يقضااااااااااااااااااااااااا  مبصاااااااااااااااااااااااااادرة الصاااااااااااااااااااااااااحيفااة او حجاا  املوقع    

 االل تروين الذي قا  بالنشر .

من الدساااااتور و اليت تقرر ان االصااااال  082كما جاء النص كذل  خمالفا لنص املادة 

حتويل  اخلروج عل  هذا االصااااااااااااال وهو عالنية احملاكمات و حيق للمح مة اساااااااااااااتثناءا 

 احملاكمة ايل  اكمة سرية مراعاة للنظا  العا  لو االداب 

االساااااااااااااااااااااااااتثناااء و  قننيتفااالنص املقتر  جاااءت فلسااااااااااااااااااااااااافتااه قااائمااة عل    وعليااه فاا ننااا جنااد  

منحااااة االساااااااااااااااااااااااااتاااادامااااة ف مااااا انتااااهينااااا يف احملور االول ايل ان االصاااااااااااااااااااااااااااال هو عالنيااااة       

نح احمل مة ئية هو احد ركائ  تل  العالنية   مع ماحملاكمات و ان نشاااااااااااااااااااااااار احملاكمات اجلنا

حق اصاااااااااااااايل يف اسااااااااااااااتثناء ب  عل  سااااااااااااااببني ومهامراعاة النظا  العا  و االداب و مها   

ل هذا اساااااااااااااتثنائيني واساااااااااااااع  ا ال يتيتح للمح مة حبرية دون قيد حقيق  لتفعي 
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 هاالساااااااااااااااااااااااااتثناااء و حتوياال احملاااكمااة ايل الشااااااااااااااااااااااااا اال الساااااااااااااااااااااااااري باادال من العل  مع ال امهااا    

 ب عالن ا    بش ل عل  .

اال انناااا نر  ان هااااذا النص املقتر  من قبااال ا  ومااااة املصااااااااااااااااااااااااارياااة جاااااء ليقنن هااااذا     

االساااااتثناء و منحة صاااااافة االساااااتدامة باملخالفة للدسااااااتور و مبادئة وما اسااااااتقرت عليه   

ت احملاك  املصاارية   فجعل ان االصاال هو منع النشاار ب ل صااورة و اشاا الة يف اجللسااا     

ت . منح للمح مة ان تقرر اسااااااااااااااااااااااتثناءا ان ت مر بنشاااااااااااااااااااااار وقائع تل  اجللسااااااااااااااااااااااا  العالنية و 

معتماااادا عل  ان العالنيااااة تتوافر  رد انااااه ال توجااااد قيود عل  حضاااااااااااااااااااااااااور االفراد و    

 االشخا  للمحاكمة .

اس ياني  عالممنع تصوير املتهم و بررت ا  ومة املصرية هذا التعديل ب  ا  د 

صل ىف ال  حياكمون هبا محاية هل    ن ا   ني صدور ح   بات ىف القضايا

امنسان الرباءة  وهذا ا صل يتمتع به كل مته  ح  يصدر ضده ح   بات عل  

حنو  عل له ا ق ىف لال تلتقط له ليه صورة ىف وضع  عله  ل ازدراء اآلخرين 

 .لو ش وكه 

عالمية من الان ا ضااااور ااشاااار بعأ امل يدين هلذا التعديل ب  و من جان  اخر  

شاااااااااااااا نه ان يضااااااااااااااار جبلساااااااااااااااة احملاكمة او انه قد ي ثر عل  هيبة احمل مة او اداء الدفاع او  

 الشهود.

ر  قد اال انه من املالحن ان ا جة اليت ساااااااااقتها ا  ومة لتربير النص القانوين املقت

جتاوزها النص ف  ا كان اهلد  االسااااااااااسااااااااا  هو محاية املته  من التصاااااااااوير االعالم   

ه فلو د مربر لتجرمي نشااااار كلمات او صااااااورا لوقائع اجللسااااااة بعيده عن املته   ات فال يوج

كان االصل هو رغبة املشرع يف املوازنه ما بني مبدل براءة املته  ح  يصدر حبقة 

 ح    ائيا بات و بني عالنية احملاكمات ف ان االو  ان يتقصاااااااااااااااااااار ا ظر فقط عل  

حسااااااااااا  بل ان هذا ثناء  اكته  .ليس هذا فتصاااااااااااوير املتهمني يف القضاااااااااااايا اجلنائية ا 

قتصااااااااااااااااااااار  اا ظر ال يشااااااااااااااااااااامل تصاااااااااااااااااااااوير املتهمني اثناء نقله  ايل قاعة احمل مة بل االمر  

عل  اجللساااااااااااااااااااااات فقط دون غ ها   وهو ما يفند ا جة الواهية اليت ساااااااااااااااااااااعت ا  ومة  

 لتربير هذا التعديل القانوين املعي  .



 

 
31 

 

و بث  التعديل املقتر  من لن نقلاما ما ساااااااااااااااااااااقة البعأ من املدافعني عن هذا 

احملاكمات و تصاااااااااويرها خيل بيهبة احمل مة و قد ي ثر عل  اداء الدفاع او الشاااااااااهود فهذا 

االمر مردود عليه ب نه ا ا ما كان ا ضااور الصااحف  و االعالم  و بث اجللسااات من   

شااااااااااااااااا نه ان ي ثر سااااااااااااااااالبا عل  احملاكمة فللمح مة سااااااااااااااااالطة شااااااااااااااااابه مطلقة يف حتويل   

يل جلسااااااااة سااااااااارية و حتول دون حضااااااااور االعال  او الصاااااااااحافة و هلا ان ت مر   اجللسااااااااة ا 

بوقف لعمااااال البااااث التليف يوين او اال اع  ا وح  التصاااااااااااااااااااااااااوير الفوت رايف   و ان   

للمح مة ان تفرض ما تراه من ضاااااااااااااااااااوابط لبساااااااااااااااااااط سااااااااااااااااااالطا ا داخل قاعة احملاكمة و  

ها  وله يف رئيساااااااااااااااضااااااااااااااابط اجللساااااااااااااااة و دار ا منوطان ب  فضااااااااااااااابط ضااااااااااااااابط اجراءات احملاكمة 

سااااااااااااااااااابيل  ل  ومع مراعاة لح ا  قانون احملاماة لن خيرج من قاعة اجللساااااااااااااااااااة من خيل  

 12بنظااامهااا  فااإن   ميتثاال ومتاااد  كااان للمح مااة لن حت   عل  الفور حببسااااااااااااااااااااااااااه      

 ( من قانون املرافعات. 012)  ساعة   لو بت رميه مخس جنيهات  

ل هذا النص املقتر  تشريع  حقيق  ملث و عليه ف ننا جند انه ال مثة ملربر او احتياج

ة من قبل ا  ومة با ق الذي يسااااااااااااااااع  املشاااااااااااااااارع   مايته ) محاية وعة املته  و متتع

بقريناااااه الرباءة ( غ    م  حقيقاااااة بااااال ان النص جتااااااوز هاااااذا ا ق و حول حق    

 العالنية من حق اصيل ايل استثناء ترخص به احمل مة و النيابة و املته  واملدع 

  ق املدين و هو جتاوز و افتئات عل  حق اصيل ال مربر له.با
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 الثاينالفرع 

 تدخل السلطة التنفيذية يف اعمال التشريع دون حالة ضرورة

وفقا للدستور  باشرهت حيث  ن سن القوانني هو مما ختتص به السلطة التشريعية

يف  طار و يفتها ا صيلة. ولئن كان ا صل هو لن تتو  السلطة التشريعية 

ة بنفسها مباشرة هذه الو يفة اليت لقامها الدستور عليها   ال لن الدسات  املصري

 مجيعها كان عليها لن توازن ما يقتضيه الفصل بني السلطتني التشريعية

بضرورة صون  ائفها يف ا ال احملدد هلا لصال والتنفيذية من تويل كل منهما لو 

نعقاد فيما بني لدوار ا -كيان الدولة و قرار النظا  يف ربوعها  زاء ما قد تواجهه 

ار اليت من خماطر تلو  نذرها لو تشخص ا ضر -السلطة التشريعية لو حال غياهبا 

ن ي ون ل تواكبها. يستوي يف  ل  لن ت ون هذه املخاطر من طبيعة مادية  لو

قيامها مستندا    ضرورة تدخل الدولة بتنظي  تشريع  ي ون الزما ملواجهة 

اختالفها  هذه الدسات  عل  الت مته الت اما ا الدولية. ولقد كان النهج الذي

باختا   هو ختويلها السلطة التنفيذية االختصا  -وعل  ضوء موجبات هذه املوازنة 

عتها لو مداها. جهة لوضاع استثنائية سواء بالنظر    طبيالتداب  العاجلة الالزمة ملوا

اولة وتل  ه  حالة الضرورة اليت اعترب الدستور قيامها من الشرائط اليت تطلبها مل 

فيذية يف لن االختصا  املخول للسلطة التن  ل  هذا االختصا  االستثنائ .

تشريعية عل  لهذا النطاق  ال يعدو لن ي ون استثناء من لصل قيا  السلطة ا

 مهمتها ا صيلة يف ا ال التشريع .    كان  ل   وكانت التداب  العاجلة اليت

تتخذها السلطة التنفيذية ملواجهة حالة الضرورة  نابعة من متطلبا ا  فإن 

 -لة الضرورة  ل  لن توافر حا -انف اكها عنها يوقعها يف حومة املخالفة الدستورية 

ه  علة  -ليت ال تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها بضوابطها املوضوعية ا

اختصاصها مبجاهبة ا وضاع الطارئة والضاغطة بتل  التداب  العاجلة  بل ه  

احمل مة  تباشرها مناا مباشر ا هلذا االختصا   و ليها متتد الرقابة الدستورية اليت

ستور  ولضمان لال دالدستورية العليا للتحقق من قيامها يف ا دود اليت روها ال

  سلطة تشريعية   -وه  من طبيعة استثنائية  -تتحول هذه الرخصة التشريعية 

 كاملة ومطلقة ال قيد عليها  وال عاص  من مجوحها واحنرافها.
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وعليه ف ن االصل ان جملس النواب خيتص وحده دون غ ه بالتشريع و قد منح 

 غيبة الربملان م  تشريعات يفالدستور استثناءا للسلطة التنفيذية حق سن ال

 ل .توافرت حالة الضرورة ا قيقية و تل  ا الة خاضعة لرقابة احمل مة الدستورية كذ

ة و ا ا ما راجعنا النص املقتر  و مربراته اليت ب  عليها ال جند سب  حقيق  لو حال

 رضرورة حقيقية واضحة تدفع ا  ومة للقف  عل  اختصاصات جملس النواب و اصدا

مثل هذا التشريع  وهو ما يع  لن النص املقتر  من قبل ا  ومة قد جاء مشوب 

 بعد  الدستورية.
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 الثالثالفرع 

 خمالفة النص املقتر  لالتفاقيات الدولية

ات من الدستور املصري لت كد عل  الت ا  الدولة املصرية باالتفاقي 91جاءت املادة 

 الدولية حيث قررت 

 تصدق باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية  قوق امنسان اليتتلت   الدولة   " 

 " .عليها مصر  وتصبح هلا قوة القانون بعد نشرها وفقاس ل وضاع املقررة

ة وهو ما يع  ان الدستور املصري افرد اولية خاصة للمواثيق و االتفاقيات الدولي

وز املشرع العادي ان يتجا و منحها قوة ال امية للمشرع الوط  حبيث انه ال مي ن

 اي من تل  االتفاقيات واملواثيق و العهود الدولية .

اال ان النص املقتر   ل التقرير قد جاء خمالفا للعديد من االتفاقيات و العهود 

 الدولية عل  احنو التايل.

 

( من امعالن العامل   قوق امنسان والذي لصبح عرفسا دولًيا مل ًما 01املادة ) 

لتامة مع ل ل ِّ  نسان عل  قد  املساواة ا“ميع لعضاء ا تمع الدويل يقول: جل

نيًِّا  اآلخرين ا قِّ يف لن تنظر قضيَته   مٌة مستقل ٌِّة و ايدٌة  نظًرا ُمنصفسا وعل

 ”للفصل يف حقوقه والت اماته ويف ليَِّة  مة ج ائية ُتوجَِّه  ليه

للحقاااااااااااوق املدنياااااااااااة والسياساااااااااااية والااااااااااايت   ( مااااااااااان العهاااااااااااد الااااااااااادويل  0( فقااااااااااارة )02اااااااااااا املاااااااااااادة ) 

النااااااااااس مجيعًاااااااااا ساااااااااواء لماااااااااا  القضااااااااااء  ومااااااااان حاااااااااق كااااااااال فااااااااارد      “صااااااااادقت علياااااااااه مصااااااااار  :  

لاااااااااااد  الفصااااااااااال يف لياااااااااااة  ماااااااااااة ج ائياااااااااااة توجاااااااااااه  لياااااااااااه لو يف حقوقاااااااااااه والت اماتاااااااااااه يف       

لياااااااااة دعااااااااااو  مدنياااااااااة لن ت ااااااااااون قضاااااااااايته  ااااااااال نظاااااااااار ُمنصااااااااااف وعلااااااااا  ماااااااااان قباااااااااال      

نون. و ااااااااااااااوز منااااااااااااااع الصااااااااااااااحافة    مااااااااااااااة خمتصااااااااااااااة مسااااااااااااااتقلة حياديااااااااااااااة منشاااااااااااااا ة حب اااااااااااااا  القااااااااااااااا   

واجلمهاااااااااااااااااااور مااااااااااااااااااان حضاااااااااااااااااااور احملاكمااااااااااااااااااااة كلاااااااااااااااااااها لو بعضاااااااااااااااااااها لااااااااااااااااااادواع  اآلداب العامااااااااااااااااااااة لو       
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النظاااااااااااا  العاااااااااااا  لوا مااااااااااان القاااااااااااوم  يف جمتماااااااااااع دميقراطااااااااااا   لوملقتضااااااااااايات حرماااااااااااة ا يااااااااااااة       

اخلاصااااااااااااااااة  طاااااااااااااااارا  الاااااااااااااااادعو   لو يف لد  ا اااااااااااااااادود الاااااااااااااااايت تراهااااااااااااااااا احمل مااااااااااااااااة ضاااااااااااااااارورية      

ظاااااااااااارو  االسااااااااااااتثنائية لن ُتخاااااااااااال   حااااااااااااني ي ااااااااااااون ماااااااااااان شاااااااااااا ن العلنيااااااااااااة يف بعااااااااااااأ ال    

مبصااااااااااااااااااالحة العدالاااااااااااااااااااة   ال لن لي ح ااااااااااااااااااا  يف قضاااااااااااااااااااية ج ائياااااااااااااااااااة لو دعاااااااااااااااااااو  مدنياااااااااااااااااااة       

 ااااااااااا  لن ُيصااااااااااادر بصاااااااااااورة علنياااااااااااة   ال   ا كاااااااااااان ا مااااااااااار يتصااااااااااال ب حاااااااااااداث تقتضااااااااااا        

مصااااااااااالحته  خاااااااااااال   لااااااااااا  لو كانااااااااااات الااااااااااادعو  تتنااااااااااااول خالفاااااااااااات باااااااااااني زوجاااااااااااني لو       

 .”تتعلق بالوصاية عل  لطفال

حملاكمااااااااااااااات هاااااااااااااا  العالنيااااااااااااااة و ان العالنيااااااااااااااة تقااااااااااااااو      وهااااااااااااااو مااااااااااااااايع  ان االصاااااااااااااال يف ا  

علاااااااااااا  دعااااااااااااامي  ال تسااااااااااااتقي  باااااااااااادو ما ومهااااااااااااا حضااااااااااااور اجلمهااااااااااااور و النشاااااااااااار االعالماااااااااااا         

و الصاااااااااااحف  و انااااااااااااه  اااااااااااوز اسااااااااااااتثناء و طبقاااااااااااا لاااااااااااابعأ الضاااااااااااوابط التحااااااااااااول للمحاكمااااااااااااات      

 السرية .

( مااااااااااااان امليثااااااااااااااق العااااااااااااار   قاااااااااااااوق امنساااااااااااااان والااااااااااااايت وق عااااااااااااات    1( الفقااااااااااااارة ) 01اااااااااااااا املاااااااااااااادة )

ت اااااااااااااون احملاكماااااااااااااة علنياااااااااااااة   “يقاااااااااااااول:   01وصاااااااااااااادقت علياااااااااااااه مااااااااااااا خرا  صااااااااااااار دون  علياااااااااااااه م

 ال يف حااااااااااااااالت اساااااااااااااتثنائية تقتضااااااااااااايها مصااااااااااااالحة العدالاااااااااااااة يف جمتماااااااااااااع حيتااااااااااااار  ا ريااااااااااااااات        

 ”وحقوق امنسان
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 الثالثر احملو

 التشريعات الوطنية املنظمة لنشر وقائع احملاكمات .

 

ع  حقيق  يستدع  احتياج تشريالسابق ايل انه ال يوجد لدينا  احملور خلصنا يف 

يدا تدخل السلطة التنفيذية لتشريع نص جديد بش ن نشر جلسات احملاكمات  بع

عن كون خمالفة النص العديد من النصو  الدستورية و املباد  الدستورية و 

ويلة ر و حتالقانونية الثابته و خمالفته لالتفاقيات و املواثيق الدولية و سل  حق النش

انونية و منح االستثناء ش ل االستدامة باملخالفة لالعرا  و الثوابت الق الستثناء و

 القضائية .

اال انه من خالل استعراضنا لقانون العقوبات و مابه من نصو  عدة بش ن نشر 

وقائع احملاكمات سي كد مبا ال يدع جمال للش  لن هذا النص املشرع من قبل 

ل ان الق و ال حيم  اية حقوق بالسلطة التنفيذية ال ضرورة له عل  االط

 يفتئت عل  حقوق و يعصف بضمانه هامة من ضمانات احملاكمة العادلة و املنصفة.

 

 االصل يف عالنية احملاكمات نشرها فيما   ت مر احمل مة خبال   ل  

 

  089  

لي كد عل  ما اسااااااااااااااتقر عليه املشااااااااااااااارع املصاااااااااااااااري وما اتساااااااااااااااقر عليه   089جاء نص املادة 

ن االصاااااااااااااااااااااااااال يف احملاااكمااات العالنيااة و ان تلااا  العالنياااة ترتبط ارتباااطاااا      الفقااة وهو ا 

 وثيقا بنشر ماجاء باحملاكمات ما  تقرر احمل مة ان احمل امة سرية .

 وهو ما اكدت عليه   مة النقأ املصرية يف اكثر من ح   هلا من اهه  .

من قانون العقوبات قد نصت عل  ما ي ت : "يعاق  با بس  089ملا كانت املادة " 

مدة ال جتاوز سنة وب رامة ال تقل عن مخسة آال  جنيه وال ت يد عل  عشرة 

آال  جنيه لو بإحد  هاتني العقوبتني كل من نشر بإحد  الطرق املتقد  

لسة ج  كرها ما جر  يف الدعاو  املدنية لو اجلنائية اليت قررت احملاك  واعها يف
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ب سرية لو يف الدعاو  املتعلقة باجلرائ  املنصو  عليها يف هذا الباب لو يف البا

السابع من ال تاب الثالث من هذا القانون  وال عقاب عل  جمرد نشر موضوع 

الش و  لو عل  جمرد نشر ا   . مع  ل  فف  الدعو  اليت ال  وز فيها  قامة 

ر ا    عل   عالن الش و  لو عل  نش الدليل عل  ا مور املدع  هبا يعاق 

    لو املنصو  عليها يف الفقرة ا و  من هذه املادة ما   ي ن نشر ا بالعقوبات

 الش و  قد حصل بناء عل  طل  الشاك  لو بإ نه".

ضائية العلنية امجراءات القفقد دل الشارع بذل  لن حصانة النشر مقصورة عل   

ات غ  ولن هذه ا صانة ال متتد    ما  ر  يف اجللسوا ح ا  اليت تصدر علناس 

العالنية وال    ما  ر  يف اجللسات اليت قرر القانون لو احمل مة ا د من 

ق االبتدائ  وال متتد    التحقي مقصورة عل   جراءات احملاكمةكما ل ا  عالنيتها 

ية    ال يشهدها ت عالنوال    التحقيقات ا ولية لو امدارية   ن هذه كلها ليس

يف  غ  اخلصو  ووكالئه  فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات لو ما يقال فيها لو ما يتخذ

ش  ا من ضبط وحبس وتفتيش وا ا  و حالة    احملاك  فإمنا ينشر  ل  عل  

 مس وليته و وز  اكمته جنائياس عما يتضمنه النشر من قذ  وس  و هانة.

 (١11   3١س  1113/00/12جلسة  23سنة ل 01031)الطعن رق  

 

من قانون العقوبات  091  089من املقرر لن الشارع مبا نص عليه يف املادتني 

 لن حصانة النشر مقصورة عل  امجراءات القضائية العلنية وا ح ا  اليت تصدر

 اعلناس  ولن هذه ا صانة ال متتد    ما  ر  يف اجللسات غ  العلنية  وال    م

ورة  ر  يف اجللسات اليت قرر القانون لو احمل مة ا د من علنيتها  كما ل ا مقص

ية عل   جراءات احملاكمة  وال متتد    التحقيق االبتدائ  وال    التحقيقات ا ول

لو امدارية   ن هذه كلها ليست علنية    ال يشهدها غ  اخلصو  ووكالئه . ملا 

ت   هذا تدائ  امل يد  سبابه با    املطعون فيه قد الكان  ل   وكان ا    االب

من قانون العقوبات ت سيساس عل   089النظر وعاق  الطاعن مبقتض  نص املادة 

قيا  الطاعن بنشر موضوع ش و  املدعية با قوق املدنية ضد زوجها عن  مة 

  لس  وقذ  وقعت يف حقها ولن هذه اجلرمية ال  وز فيها  قامة الدليل ع
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ا مور املدع  هبا.    ل ا وقعت ضد لحد ا فراد و ل  دون طل  منها لو بإ  ا 

 فإنه ي ون صحيحاس يف القانون وي ون ما ينعاه الطاعن يف هذا الش ن ال  ل له.

 (019ق  829   33س  1112/01/11جلسة  ١3لسنة  0812١)الطعن رق  

 

وعل   -من قانون العقوبات  091؛ 089دل الشارع مبا نص عليه يف املادتني 

 عل  امجراءات القضائية العلنية وا ح ا  اليت -ماجر  به قضاء هذه احمل مة 

دارية تصدر علن  وال متتد    التحقيق االبتدائ  وال    التحقيقات ا ولية لو ام

 ن هذه كلها ليست علنية   ا ال يشهدها غ  اخلصو  ووكالئه  ينشر وقائع هذه 

قات لو ما يقال فيها لو يتخذ يف ش  ا من ضبط وحبس وتفتيش وا ا  التحقي

 و حالة    احملاكمة فإمنا ينشر  ل  عل  مس وليته.

 (0992 -11 -11تاريخ اجللسة  –قضائية  39لسنة  1١13)الطعن رق  

 

 091مادة 

ع ئوىف غ  الدعاو  اليت تقع يف ح   املادة السابقة  وز للمحاك  نظراس لنوع وقا

الدعو  لن ختطر يف سبيل احملافظة عل  النظا  العا  لو اآلداب نشر املرافعات 

  ومن خيالف 020القضائية لو ا ح ا  كلها لو بعضها بإحد  الطرق املبينة يف املادة 

 ل  يعاق  با بس مدة ال جتاوز سنة وب رامة ال تقل عن مخسة آال  جنيه وال 

 د  هاتني العقوبتني.ت يد عل  عشرة آال  جنيه لو بإح

مبا  ملا كان ا    االبتدائ  امل يد  سبابه با    املطعون فيه بني واقعة الدعو 

مفاده لن الطاعن الثاين حرر مقاال نشر باجلريدة اليت يعمل  ررا هبا لورد فيه لن 

املدع  با قوق املدنية يعود من عمله ليبدل هوايته يف لع  القمار مع لصدقائه 

 ل    لحرق املس ن الذي تقي  فيه عائلته ومت حبسه ملدة مثانية لشهر. ملا كانولنه 

وكان املقال سالف امشارة ينطوي عل  مساس ب رامة املدع  با قوق املدنية 

وحيط من قدره واعتباره يف نظر ال   وتتوافر به جرمية القذ  كما ه  معرفة به 

اكمات من حق نشر ما  ري يف احمليف القانون  وال يقد  يف  ل  ما هو مقرر 
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من قانون  190 089اجلنائية  ل  ب ن الشارع قد دل مبا نص عليه يف املادتني 

العقوبات عل  لن حصانة النشر مقصورة عل  امجراءات القضائية العلنية 

 وا ح ا  اليت تصدر علنا  ولن هذه ا صانة ال متتد    ما  ر  يف اجللسات غ 

علنيتها      ما  ري يف اجللسات اليت قرر القانون لو احمل مة ا د منالعلنية وال 

كما ل ا مقصورة عل   جراءات احملاكمة وال متتد    التحقيق االبتدائ  وال    

التحقيقات ا ولية لو امدارية   ن هذه كلها ليست علنية    ال يشهدها غ  

ها لو يتخذ يف حقيقات لو ما يقال فيفمن ينشر وقائع هذه الت -اخلصو  ووكالئه  

ش  ا من ضبط وحبس وتفتيش وا ا  و حالة عل  احملاكمة فإمنا ينشر  ل  عل  

 مس وليته وجتوز  اسبته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذ  وس  و هانة. ملا كان

 ل . وكانت حرية الصحف  ال تعدو حرية الفرد العادي وال مي ن لن تتجاوزها  ال 

  ريع خا   وكان القانون ال يتطل  يف جرمية القذ  قصدا خاصا بل ي تفبتش

ا  بتوافر القصد العا  الذي يتحقق م  نشر القا   ا مور املتضمنة للقذ  وهو ع

ل ا لو كانت صادقة  وجبت عقاب املقذو  يف حقه لو احتقاره  وهذا العل  

 -وحة  ال يف الدعو  املطركما هو ا -مفترض   ا كانت العبارات موضوع القذ  

 شائنة بذا ا  وم  حتقق القصد فال ي ون هنا   ل للتحدث عن سالمة النية

 ما دا  لن املقذو  يف حقه ليس من املو فني العموميني لو من يف ح مه .

 (319   31س  1111/11/12جلسة  ١1لسنة  09131)الطعن رق  

 

 090مادة 

يف  بإحد  الطرق املتقد   كرها ما جر يعاق  بنفس العقوبات كل من نشر 

لنية املداوالت السرية باحملاك  لو نشر ب   لمانة وبسوء قصد ما جر  يف اجللسات الع

 باحملاك .

من قانون العقوبات قد نصت عل  ما ي يت: "يعاق  با بس  089ملا كانت املادة 

  عشرة عل مدة ال جتاوز سنة وب رامة ال تقل عن مخسة آال  جنيه وال ت يد

آال  جنيه لو بإحد  هاتني العقوبتني كل من نشر بإحد  الطرق املتقد  
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 كرها ما جر  يف الدعاو  املدنية لو اجلنائية اليت قررت احملاك  واعها يف جلسة 

ب سرية لو يف الدعاو  املتعلقة باجلرائ  املنصو  عليها يف هذا الباب لو يف البا

ع ذا القانون  وال عقاب عل  جمرد نشر موضوالسابع من ال تاب الثالث من ه

مع  ل  فف  الدعو  اليت ال  وز فيها  قامة  .نشر ا    الش و  لو عل  جمرد

نشر ا     الدليل عل  ا مور املدع  هبا يعاق  عل   عالن الش و  لو عل 

لو نشر ا     بالعقوبات املنصو  عليها يف الفقرة ا و  من هذه املادة ما   ي ن

الش و  قد حصل بناء عل  طل  الشاك  لو بإ نه". فقد دل الشارع بذل  لن 

ناس حصانة النشر مقصورة عل  امجراءات القضائية العلنية وا ح ا  اليت تصدر عل

 ولن هذه ا صانة ال متتد    ما  ري يف اجللسات غ  العالنية وال    ما  ري

مقصورة عل    مة ا د من عالنيتها  كما ل ايف اجللسات اليت قرر القانون لو احمل

 جراءات احملاكمة وال متتد    التحقيق االبتدائ  وال    التحقيقات ا ولية لو 

امدارية   ن هذه كلها ليست عالنية    ال يشهدها غ  اخلصو  ووكالئه  فمن 

ط وحبس بينشر وقائع هذه التحقيقات لو ما يقال فيها لو ما يتخذ يف ش  ا من ض

ه جنائياس وتفتيش وا ا  و حالة    احملاك  فإمنا ينشر  ل  عل  مس وليته و وز  اكمت

 عما يتضمنه النشر من قذ  وس  و هانة.

 (١11   3١س  1113/00/12جلسة  23لسنة  01031)الطعن رق  

 

بتعديل بعأ لح ا   0992لسنة  180من املقرر لن املادة الثانية من القانون رق  

 -بقمع ال ش والتدليس واملنطبق عل  الواقعة  0920لسنة  28القانون رق  

مدة  قد جر  نصها عل  لنه "يعاق  با بس –موضوع اال ا  يف الطعن املاثل 

ال تقل عن سنة وال جتاوز مخس سنوات وب رامة ال تقل عن عشرة آال  جنيه 

 –مية ليهما لكرب ضوع اجلروال جتاوز ثالثني للف جنيه لو ما يعادل قيمة السلعة مو

كل من غش لو شرع يف لن ي ش شيئاس من لغذية االنسان.. وكذل  كل من 

طر  لو عرض للبيع لو باع شيئاس من هذه ا غذية.. م شوشة كانت لو فاسدة.. مع 

علمه بذل " كما جر  نص املادة الثانية من  ات القانون عل  لن تقض  

واد السابقة يف  حد  اجلرائ  املنصو  عليها يف املاحمل مة يف حالة ا    بامدانة 

 يف جريدتني يوميتني عل  نفقة احمل و  عليه". ملا كان  ل   وكانت بنشر ا   
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كل من عقوبيت ا بس وال رامة ه  عقوبة لصلية وجوبية  وكانت عقوبة النشر 

ه مه  عقوبة ت ميلية وجوبية يقض  هبا يف مجيع ا حوال عل  النحو الذي نظ

القانون ب ن ال تقل مدة ا بس عن سنة وب ن ي ون ا د ا د  لعقوبة ال رامة 

ليه  عشرة آال  جنيه  ولن يت  النشر يف جريدتني يوميتني عل  نفقة احمل و  ع

فإن ا    املطعون فيه    ن ل بعقوبة ال رامة عن حدها ا د  املقرر قانوناس ولغفل 

حيحه عمالس انون  مما كان يتعني معه نقضه وتصعقوبة النشر ي ون قد خالف الق

بش ن حاالت و جراءات  0939لسنة  32من القانون رق   19بالفقرة ا و  من املادة 

 الطعن لما    مة النقأ.

 (8١ق  331   3١س  1113/00/12جلسة  ١8لسنة  119١3)الطعن رق  

 

حملاكمات  العالنية ا و يتضح من املباد  اليت اقر ا   مة النقأ صراحة ان نشر

و جلساته هو ج ء ال يتج ء من ركن العالنية و انه ال جرمية يف هذا النشر و ان 

 املشرع فرض ا ماية القانونية الالزمة لصون حقوق املته  ح  ال يتضرر من

تنفيذية مما يع  ان التدخل التشريع  االخ  للسلطة الاعمال النشر املقررة .

 لفا للدستور ف نه كذل  جاء بال احتياج تشريع  .خبال  كونه جاء خما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

 

 

 اخلامتة و التوصيات 

 

من خالل هذا التقرير يتضاح لنا جليا ان ماجاء من تدخل تشااريع  من الساالطة  

شاااااار وقائع  التنفيذية امنا اسااااااتهد  يف االساااااااس تقنني االسااااااتسااااااناء فيما يتعلق مبنع ن   

تطلبات ا فاظ عل  ت مر احمل مة ب و ا ساااااااااااارية ملاجللسااااااااااااات اجلنائية العالنية و اليت   

 النظا  العا  لو االداب.

 و عليه ف ن  نر  االيت .

عل  ا  وماة املصااااااااااااااااااااااااارياة ان تعمال عل  ارجااء تعاديلااهاا املقتر  ايل مااا بعااد         .0

 عودة جملس النواب لالنعقاد خالل االيا  القليلة القادمة.

 عاااااد   حق املتاااااه  يف  ااااا  ان يعمااااال النص عل  املوازناااااه ماااااابني محااااااياااااة       .1

تشاااااااااااااوية وعته و كذا محاية حقة و حق ا تمع يف عالنية جلساااااااااااااات احملاكمة و  

 نشرها.

ا ضاااااااابط النص مبا يساااااااامح للصااااااااحافة و االعال  بت طية وقائع اجللسااااااااات و نشااااااااره    .1

 دون االضرار بسمعة املته  .

 حذ  اية ج اءات سالبة للحرية من اي نص  تمل يف هذا الشان. .2

االصااااااااااااااااااااااااااال يف احملااااكماااات العالنياااة و نشااااااااااااااااااااااااار وقاااائهاااا و ي ون       التااا كياااد عل  ان   .3

 االستثناء يف حدود ماروه القانون و بيد احمل مة لتقرره من عدمة  

 منح املته  حق قبول او  رفأ تصويرة او نشر بياناته الشخصية . .١

 

 

 

 

 


