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تعترب ساحة القضاء من أرشف الـساحات وأقدسـها ، ويعـد رجـال القـضاء 
من أرشف الناس وأنبلهم كوهنم حاملني لواء احلق والعـدل ، والـساهرين 

عىل حماولـة حتقيقـه ، لـذلك جيـب هلـم كـل االحـرتام 


 .  وبـام أن رجـال
القـضاء يامرســون عملهــم بالغالــب يف سـاحة القــضاء وىف وجــود مجيــع 

إن األصل أن تكون جلسات املحاكمة علنية ، وبـام أن هـذا الناس ، حيث 
ّاجلمع برش ، وقد يصدر من البرش ما يكدر صفو العدالـة ، أو يمـتهن حرمـة 

 أو ينال من االحرتام والتقدير الالزم لرجال القضاء ، فمن هنا حة العدل ،سا
ًكانت وال تزال الترشيعات العقابية متنح رجـال القـضاء حقوقـا وسـلطات 
يستطيعون من خالهلا ضبط النظام باجللسة ، والرضب بقوة عـىل كـل مـن 

. عهـم تسول له نفسه أن جيرتأ عىل القـضاة أو عـىل معـاونيهم والعـاملني م
ألن القضاة إذا مل تكن بأيدهيم سلطات يستطيعون مـن خالهلـا املحافظـة 
عىل االنضباط الالزم باجللسة فإن ذلك سوف يـشجع بعـض األفـراد عـىل 
التطاول عليهم وهذا جيب أال يكـون ، فيجـب أن يقـدس القـضاء وحتـرتم 

 .ساحته كوهنا هى ساحة العدل واحلق 
عقوبات عـىل ) ١٣٣/١(ى نص ىف املادة      فإن املرشع العقابى املرص

 من أهان باإلشارة أو القـول أو التهديـد موظفـا عموميـا أو أحـد رجـال "أنه 
الضبط أو أى إنـسان مكلـف بخدمـة عموميـة أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو بـسبب 
تأديتها يعاقب بـاحلبس مـدة ال تزيـد عـىل سـتة أشـهر أو بغرامـة ال تتجـاوز 

 ."مائتى جنيه
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تعتــرب ســاحة القــضاء مــن أرشف الــساحات وأقدســها ، ويعــد رجــال 
القضاء من أرشف الناس وأنبلهم كوهنم حاملني لواء احلق والعدل ، 
والــساهرين عــىل حماولــة حتقيقــه ، لــذلك جيــب هلــم كــل االحــرتام 

دستور قـد نـص الالزم والتوقري الكامل ، وليس أدل عىل ذلك من أن ال
عىل استقالهلم وعدم خضوعهم ألية سلطة سوى ضامئرهم والقانون 

وبام أن رجال القضاء يامرسون عملهـم بالغالـب يف سـاحة القـضاء . 
إن األصـــل أن تكـــون جلـــسات وىف وجـــود مجيـــع النـــاس ، حيـــث 

املحاكمة علنية ، وبام أن هذا اجلمع برش ، وقد يـصدر مـن البـرش مـا 
 أو ينال من االحرتام  ، أو يمتهن حرمة ساحة العدل ،ّيكدر صفو العدالة

والتقدير الالزم لرجال القضاء ، فمن هنـا كانـت وال تـزال التـرشيعات 
ًالعقابية متنح رجال القضاء حقوقا وسـلطات يـستطيعون مـن خالهلـا 
ضبط النظام باجللسة ، والرضب بقوة عىل كل من تـسول لـه نفـسه أن 

ألن القـضاة إذا . عاونيهم والعاملني معهم جيرتأ عىل القضاة أو عىل م
ــىل  ــة ع ــا املحافظ ــن خالهل ــستطيعون م ــلطات ي ــدهيم س ــن بأي مل تك
االنضباط الالزم باجللسة فإن ذلك سـوف يـشجع بعـض األفـراد عـىل 



 

  

ــضاء  ــدس الق ــب أن يق ــون ، فيج ــب أال يك ــذا جي ــيهم وه ــاول عل التط
 .وحترتم ساحته كوهنا هى ساحة العدل واحلق 

 ...     لذا 
عقوبـات ) ١٣٣/١(     فإن املرشع العقابى املرصى نص ىف املـادة 

 من أهان باإلشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد "عىل أنه 
رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو 
بسبب تأديتها يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامـة ال 

  .)١ ("تجاوز مائتى جنيهت
وقعت اإلهانة عىل حمكمة قضائية أو إدارية أو جملـس أو عـىل  فإذا "

أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد اجللـسة تكـون العقوبـة بـاحلبس 
  ." )٢(مدة ال تزيد عىل سنة أو بغرامة ال تتجاوز مخسامئة جنيه

                                                        
) ١٣٣(رفــع احلــد األقــىص لعقوبــة الغرامــة ىف الفقــرة األوىل مــن املــادة ) ١(

 وكانـت قبـل التعـديل ال جتـاوز ١٩٨٢ لـسنة ٢٩بموجب القـانون رقـم 
 .عرشين جنيها مرصيا 

) ١٣٣(رفــع احلــد األقــىص لعقوبــة الغرامــة ىف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ) ٢(
 وكانـت قبـل التعـديل ال جتـاوز ١٩٨٢ لـسنة ٢٩بموجب القـانون رقـم 

 .مخسني جنيها 
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قررة بـالفقرة  حيكم بالعقوبة امل"ع عىل أنه ) ١٣٤(كام نصت املادة 
ــة بواســطة التلغــراف أو  ــسابقة إذا وجهــت اإلهان األوىل مــن املــادة ال

  ."التليفون أو الكتابة أو الرسم 
 يعاقـب بـاحلبس مـدة ال "عـىل أنـه ) ع١٨٦/١(    كام نـصت املـادة 

جتاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال تزيد عـىل 
 العقوبتني كل من أخـل بطريقـة مـن عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني

 "الطرق املتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته ىف صدد دعوى 
والطرق التى حتدث عنهـا نـص تلـك املـادة اإلهانـة والـسب بإحـدى 

  ) .١٨٥ ، ١٨٤، ١٨٢ ، ١٨١( الطرق وفقا ملا قررته املواد 
ات كل مـن  يعاقب بنفس العقوب"ع عىل أنه ) ١٨٧(    وذكرت املادة 

ًنرش بإحدى الطرق املتقدم ذكرها أمورا من شـأهنا التـأثري ىف القـضاة 
الذين يناط هبم الفصل ىف دعوى مطروحة أمـام أيـة جهـة مـن جهـات 
ـــة أو غـــريهم مـــن  ـــبالد أو ىف رجـــال القـــضاء أو النياب القـــضاء ىف ال
ُاملوظفني املكلفني بتحقيق أو التـأثري ىف الـشهود الـذين قـد يطلبـون 

ً الشهادة ىف تلك الدعوى أو ىف ذلك التحقيق أو أمورا من شأهنا ألداء
منع شخص من اإلفضاء بمعلومـات ألوىل األمـر أو التـأثري ىف الـرأي 

 .)١("العام ملصلحة طرف ىف الدعوى أو التحقيق أو ضده 

                                                        
  .١٩٩٦ لسنة ٩٥ ملغاه بالقانون رقم ١٨٧الفقرة الثانية من املادة ) ١(



 

  

ً    وبناءا عىل مـا سـبق مـن نـصوص قـانون العقوبـات مـا ورد منهـا ىف 
بمقاومـة احلكـام وعـدم االمتثـال ألوامـرهم ، الباب السابع فيام يتعلق 

وما ورد ىف الباب الرابع عرش وهى اجلرائم التى تقع بواسطة الصحف 
ً، فقد جعلت هذا البحث قارصا عىل التأثري عىل سري الدعوى اجلنائية 
مــن خــالل مــا يتعــرض لــه القــضاء مــن نــصوص جتــرم إهانــة القــضاة 

ة ىف مراحلها حتـى صـدور ومعاونيهم خالل استمرار الدعوى اجلنائي
 .حكم هنائي فيها 

 ولذا فقد قسمت هذا البحث إىل مخسة مباحث 
 .ماهية القاىض ىف القانون اجلنائى والفقه اإلسالمى : املبحث األول 

مـــرشوعية القـــضاء ىف القـــانون اجلنـــائى والفقـــه : املبحـــث الثـــانى 
 .اإلسالمى 

 .ىف سري الدعوى  الركن املادى جلريمة التأثري : املبحث الثالث 
 .الركن املعنوى جلريمة التأثري ىف سري الدعوى : املبحث الرابع 

 .زجر اخلصوم وتأديبهم أثناء سري الدعوى : املبحث اخلامس 
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يش      إن للقضاء قدسية ومكانة عظيمة ىف املجتمع فال يتصور أن تع
أمة ىف أمان واستقرار بدون قضاء حياول أن يعيد احلقوق إىل أرباهبا 
ــومني ،  ــن املظل ــدافع ع ــظ األرواح ، وي ــراض ، وحيف ــصون األع ، وي

هلذه املعـانى كلهـا جلـأت األمـم منـذ سـالف . ويزود عن املنكوبني 
ًعهدها ومنذ قرون ليست بالقريبة إىل جعل القضاء جزءا ال يتجزأ مـن 

 ، وسلطة من سلطاته ، ومن هنا نتعرف عىل مفهوم القاىض كيان الدولة
 :ىف القانون والفقه اإلسالمى وذلك من خالل املطلبني التاليني 

 



 

  

 
 

    إن اصطالح القاىض ىف اللغة القانونية قد يطلق للداللة عىل معنيـني 
 : 

لعاديـة واليـة القـضاء فينظـر    فقد يقصد به كل شخص تكون وظيفته ا
بذلك إىل القاىض كفرد ، وقد يـراد بـه ذلـك اجلهـاز الـذى يبـارش مـن 

 حيـث )١(خالله هذا الفرد وحده أو مع غريه مهمة القضاء أى املحكمة
 هـو هيئـة املحكمـة أى القـضاء " املحكمة "قىض بأن املراد من لفظ 

ضو النيابـة مـتمم ًومن يعتربون جزءا متمام هليئتهم وال جدال ىف أن ع
لتلك اهليئة ىف اجللسات اجلنائية ومنهـا جلـسات اإلحالـة فاالعتـداء 

 ومن هنا فإن القاىض اجلنائى ال )٢(عليه هو اعتداء موجه إىل املحكمة
يقترص دوره عىل احلكم فحسب بل يمتد لتحريـك الـدعوى اجلنائيـة 

لتهـا نيابة عن املجتمع الذى أخلـت بأمنـه اجلريمـة ، والتحقـق مـن أد
ًإثباتا أو نفيا للوقـوف عـىل احلقيقـة التـى ينـشدها التحقيـق ، ثـم يقـوم  ً

حيث يعد القانون ظاهرة إجتامعيـة لـصيقة ،بتنفيذ احلكم الصادر فيها 

                                                        
فتحــى واىل ، الوســيط ىف قــانون القــضاء املــدنى ، طبعــة دار النهــضة / د) ١(

  .١٥٥ ص٩٤ بند ١ ج١٩٩٢العربية 
م ، ينظـر التعليـق عـىل ٢٦/٥/١٩٣٢ ق جلـسة ٢ لـسنة ١٦٠١ طعن رقم )٢(

مصطفى هرجه ، املجلد الثـانى ، طبعـة دار حممـود / قانون العقوبات م
  .٦٦٢ ، والطبعة الثانية ص٧٠٢للنرش ، ص
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ــن اإلرادة  ــري ع ــاهر التعب ــم مظ ــة ، وأه ــرشية املنظم ــات الب باملجتمع
اجلامعية والقيم السائدة ، حيث يتـضمن جمموعـة مـن القواعـد التـى 

 سلوك األفراد والتـى تكفـل الدولـة احرتامهـا عنـد االقتـضاء عـن تنظم
طريق توقيع اجلزاء عىل مـن خيالفهـا ، وخمالفـة قواعـد الـسلوك ىف 
ّصورهتا اجلنائية تكون ما يسمى باجلريمة ، وبقيام هذه اجلريمة ينشأ 
ــة ،  ــب اجلريم ــة مرتك ــب معرف ــذى يتطل ــاب ، ال ــة ىف العق ــق الدول ح

يه وذلك من خالل الدعوى اجلنائية التى يتوالها والتحقق من نسبتها إل
  .)١(القاىض اجلنائى

مفاد ما تقدم أن تعريف القاىض فكرة قانونية ورضورة منطقية وضامنة 
وذلـك مـن خـالل التـصدى ، قضائية غايتها حتقيق املحاكمة العادلـة 

للفصل ىف اخلصومات واملنازعات القائمة بني األفراد واألشـخاص 
حيث غايتها تقرير وضع قانونى معـني ملـن يمـسك بميـزان االعتبارية 

 .العدل 

                                                        
د رأفت عبدالفتاح حالوة ، قانون العقوبات القسم العام ، طبعة دار األزهر . ا)١(

  وما بعدها ١٦٠ ص٢٠١٥/٢٠١٦للطباعة 
عبدالفتاح الصيفى ، حق الدولة ىف العقاب ، نشأته وفلسفته ، دار اهلدى      /      د

 ٣للمطبوعات ، الطبعة الثانية ص
 م ١٩٩٧صالح جودة سامل ، القاىض الطبيعى ، طبعة دار النهضة العربيـة /     م

 .١٨ص



 

  

ــضامنات  ــنح القــاىض ال ــضال عــن م ــراد ، ف ــع إىل األف ًويتعــني أن يرج
القانونية كاالستقالل واحلياد واحلصانة والتخصص القانونى إىل غري 
ذلــك حتــى يــنعكس ذلــك عــىل حقــوق األفــراد وحريــاهتم ىف جمــال 

ًيصدر احلكم من القاىض قائام عىل أسس حمراب العدالة وىف النهاية 
ًواعتبارات قانونية حتى يكون حكام سديدا وقوال رشيدا منصفا للحق  ً ًً ً

ًرافعا للظلم موصال احلق لصاحبه  ً. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

)٢٧(   
 

 
 

 
 :تعريف القضاء ىف اللغة: ًأوال

 هلا من باب قىض ، قضاء ، حكم     القاىض هو القاطع لألمور املحكم
، فصل ويقال قىض بـني اخلـصمني ، قـىض لـه وقـىض عليـه بكـذا فهـو 

  .)١(ٍقاض ، وهو يقىض بني الناس بالرشع ومن تعينه الدولة للقضاء
 :تعريف القضاء ىف الفقه: ثانيا

نــصب القــاىض ((  القــضاء والقــاىض بقولــه )٢(    ذكــر صــاحب البــدائع
 أمـر مفـروض وهـو القـضاء ، والقـضاء هـو فرض ألنـه ينـصب إلقامـة

 ))احلكم بني الناس باحلق واحلكم بام انزل اهللا 
حكم حـاكم أو حمكـم ((  بأن القضاء هو )٣(    وجاء ىف الرشح الصغري

بأمر ثبت عنده كدين وحبس وقتل وجرح ورضب وسب وتـرك صـالة 

                                                        
املعجم الوجيز جممع اللغة العربية ، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم ، ) ١(

 ٥٠٦م ص١٩٩٠هـ ، ١٤١٠
  بدائع الصنائع ىف ترتيب الرشائع ، لإلمام عالء الدين أبى بكر ابن مسعود     )٢ (

م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢اسانى ، دار الكتاب العربى ، بريوت ، الطبعة الثانية الك
 ٢ص

 ٢  الرشح الصغري المحد بن حممد الدردير مطبوع هبامش بلغة السالك ج)٣(
 ٣٢٩ص



 

  

ونحوها يرتب عىل مـا ثبـت عنـده مقتـضاه أو حكمـه بـذلك املقتـىض 
 )) .اىض احلاكم باألمور الرشعية والق

الــواردة ىف )) القــاىض ((  عــىل عبــارة )١(    ويعلــق صــاحب بلغــة الــسالك
ــــه  ــــف بقول ــــاملعنى (( التعري والقــــاىض أى املــــشتق مــــن القــــضاء ب

 .االصطالحى
صفة حكمية توجـب ملوصـوفها نفـوذ ((  القضاء بأنه )٢(    وذكر ابن عرفه

ح ال ىف عمـوم مـصالح املـسلمني حكمه الرشعى ولو بتعـديل أو بتجـري
.(( 

 )).إلزام ذى الوالية بعد الرتافع((  القضاء بقوله )٣(وعرف اإلمام الصنعانى
    ومفـاد مــا تقـدم فقــد ارتــبط تعريـف القــاىض بتحديـد ماهيــة القــضاء 
وانعكس ذلك بدوره عـىل تعريـف القـاىض حيـث أن القـاىض هـو مـن 

ر فيـه رشوط الـصالحية لتـوىل يسند إليه والية القضاء أو هو من تتـواف
 .هذا العمل حتى يسند إليه القيام به 

                                                        
 بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالـك للـشيخ أمحـد بـن )١(

م ، ١٩٥٢ه ١٣٧٢حممد الصاوى ، طبعة مكتبة مصطفى البابى احللبـى 
 ٣٢٩ ص٢ج

مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ألبى عبداهللا حممد بـن عبـدالرمحن ) ٢(
 ٦م م ج١٩٧٨هـــ ١٣٩٨املغربــى املعــروف باحلطــاب الطبعــة الثانيــة 

  ٧٦ص
 سبل السالم ىف رشح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ، لإلمـام حممـد )٣(

 ١٤٥٦ ص٤يث جبن إسامعيل األمري اليمنى الصنعانى طبعة دار احلد



 

)٢٩(   
 

 )١( الفقهاء للقاىض والقـضاء صـاحب منتهـى اإلرادات    ومن تعريفات
 أن القـضاء تبيـني احلكـم الـرشعى واإللـزام بـه وفـصل ": حيث يقول 
 أى القــضاء فــرض كفايــة كاإلمامــة فعــىل اإلمــام أن "  ، "احلكومــات

  ."يم قاضيا ليقوم بتلك املهمة ينصب ىف كل إقل
 القاىض اسـم لكـل مـن قـىض " بقوله ‘    وعرف القاىض ابن تيمية 

بني اثنني وحكـم بيـنهام سـواء كـان خليفـة أو سـلطانا أو نائبـا أو كـان 
 )٢("منصوبا ليقىض بالرشع أو نائبا له 

 هو مـن عـني مـن قبـل الـسلطان "    كام عرف بعض الفقه القاىض بأنه 
  .)٣("ىف الدعاوى واخلصومات للفصل 

    نخلص من تعريف الفقه للقضاء والقاىض أن مفهوم العمل القضائى 
يتبلور ىف كونه تطبيقا لألحكام الرشعية عىل اخلصومات املطروحـة 
ىف إطار االلتزام باألسس التـى يقـوم عليهـا القـضاء متمثلـة ىف العـدل 

  .واملساواة واحلق وفق ما يقىض به الرشع احلنيف

                                                        
 منتهى اإلرادات ىف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات  لتقى الـدين حممـد )١(

بن امحد الفتوحى املرصى الشهري بابن النجار ، طبعة مكتبة دار العروبة 
  .٥٧١، القسم الثانى ص

 السياسة الرشعية ىف اصالح الراعى والرعية ، لالمام تقى الدين أمحـد بـن )٢(
  .٧ه ص١٣٢٢مية ، املطبعة اخلريية ، الطبعة األوىل عبدالسالم بن تي

حممد سالم مدكور ، القضاء ىف االسـالم ، طبعـة دار النهـضة العربيـة /   د)٣(
 ١٦م ص١٩٦٤



 

  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

     عندما تقـع اجلريمـة ينـشأ حـق الدولـة ىف عقـاب مرتكبهـا ، ولكـن 
ــن  ــا م ــد هل ــارش ، إذ الب ــذ املب ــأ إىل التنفي ــستطيع أن تلج ــة ال ت الدول

ــاب  ــا ىف العق ــا حقه ــد هل ــضاء ليؤك ــاء إىل الق ــيلتها ىف . االلتج ووس
املطالبة بالعقوبة أمام القضاء هى الدعوى اجلنائية وتعترب النيابة العامة 
هــى الــشخص االجرائــى الــرئيس الــذى وكلــت إليــه الدولــة صــالحية 

ولــذا تتحــد مــرشوعية . مبــارشة إجــراءات اقتــضاء حقهــا ىف العقــاب 
نون القضاء وهذا ما سوف نتناوله من خالل املطلبني التـاليني ىف القـا

 .والفقه اإلسالمى 
 .مرشوعية القضاء ىف القانون : املطلب األول 
 .مرشوعية القضاء ىف الفقه اإلسالمى : املطلب الثانى 

 
 



 

)٣١(   
 

 
 
 
 

 
 

 

    إن ترســيخ القــاىض للفــصل ىف املنازعــات يعــد أصــال مــن أصــول 
ات التقايض ، وأيضا حق من الدولة القانونية وضامنة أساسية من ضامن

حقوق اإلنسان ، ال جيوز االنتقاص منه أو االفتئات عليـه السـيام بعـد 
أن ذكرهتا وحثت عليها كافة الدساتري العاملية عىل اخـتالف أنظمتهـا 
وفلسفتها ، فضال عن املواثيق الدوليـة واملـؤمترات اإلقليميـة حيـث 

ً قـديام وحـديثا–أفسحت هلا بني دفتيها ومكنت هلا عـرب نـصوصها  ً- 
 مـن دســتور مـرص الــسابق ٦٨ومـن تلـك الدســاتري فقـد نــصت املـادة 

 عـىل أن ٢٠١٤ والدستور احلايل الـصادر ىف عـام ١٩٧١الصادر ىف 
لكل مواطن احلق ىف االلتجاء إىل قاضيه الطبيعـى ، ومـن ذلـك أيـضا 

 حيث أكـد عـىل أنـه ال جيـوز أن ١٩٤٧الدستور االيطايل الصادر ىف 
 مـن القــاىض الطبيعـى الــذى يعينـه القــانون كـام نــصت حيـرم شــخص

 مـن الدسـتور اليونـانى عـىل أنـه ال جيـوز حتـت أى تـسمية ٩١املادة 



 

  

ــوم  ــىض مفه ــتثنائية ، ومقت ــاكم اس ــضائية أو حم ــان ق ــشاء جل ــت إن كان
  )١(املخالفة لذلك أن ال جيوز أن حيرم أى شخص من قاضيه الطبيعى

ن العـاملى حلقـوق االنـسان سـنة     وقررت املادة العارشة من اإلعال
 عىل أن لكل انسان عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين احلق ١٩٤٨

ًىف أن تنظر قضيته حمكمـة مـستقلة وحمايـدة ، نظـرا منـصفا وعلنيـا ،  ً ً
  .)٢(للفصل ىف حقوقه والتزاماته وىف أى هتمة جزائية توجه إليه

ابعــة عــرش مــن العهــد     كــام وردت تلــك الفكــرة أيــضا ىف املــادة الر
 حيث ١٩٦٦الدوىل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر ىف 

 أمام القضاء ومـن حـق كـل فـرد ننصت عىل أن الناس مجيعا متساوو
لدى الفصل ىف أى هتمة جزائية توجه إليه وىف حقوقه والتزاماته وىف 
أى دعوى مدنية وأن تكون قضيته حمل نظـر منـصف وعلنـى مـن قبـل 

 .....  . خمتصة ومستقلة حمايدة منشأة بحكم القانون حمكمة
 حيث قـرر ١٩٨١    وذكر البيان العاملى حلقوق االنسان الصادر سنة 

أن الرباءة هى األصل وأنه ال حيكم بتجـريم شـخص وال يعاقـب عـىل 

                                                        
حممد كامل عبيد ، استقالل القضاء دراسة مقارنة ، طبعـة دار النهـضة / د)  ١(

 ٥٦٧ ص١٩٩١العربية 
نسان ىف الوثائق العاملية واالقليمية عبدالعظيم مرسى وزير ، حقوق اال/   د)٢(

 .١٩م ، املجلد األول ص١٩٨٨طبعة دار العلم للماليني ، بريوت 



 

)٣٣(   
 

جرم إال بعد ثبوت ارتكابه لـه بأدلـة ال تقبـل املراجعـة ، أمـام حمكمـة 
  .ذات طبيعة قضائية كاملة

    وفضال عام قررته الدساتري واملواثيق الدوليـة نجـد أن املـؤمترات 
الدوليــة قــد عنيــت بــذلك ومنهــا االعــالن العــاملى الســتقالل العدالــة 

 ١٩٨٣والذى صدر عن املؤمتر العاملى حول اسـتقالل العدالـة عـام 
 . والذى قرر حظر انشاء املحاكم االستثنائية 

ن العربى الستقالل القضاء والـذى عقـد     وىف هذا السياق جاء االعال
ــام  ــع ١٩٨٥ىف االردن ع ــنثنائية بجمي ــاكم االس ــشاء املح ــىل أن إن  ع

انواعها حمظور كام حيظر تعدد جهات التحقيق واحلكم ، وقرر هـذا 
االعالن ايضا عىل أن التقاىض حق مصون ومكفول للناس كافة ولكـل 

 .مواطن حق االلتجاء اىل قاضيه الطبيعى 
 ١٩٨٦ جاء مؤمتر العدالـة األول والـذى عقـد ىف القـاهرة عـام     كام

والذى أكد عىل مناط فكرة القاىض الطبيعـى وبـني رشوطـه وعنـارصه 
 .)١(وضامناته

ــة  ــرشيعات العقابي ــضاء ىف ال ــرشوعية الق ــبق إىل م ــا س ــص مم     نخل
ــؤمترات  ــق وامل ــة أم ىف املواثي ــاتري الدولي ــواء ىف الدس ــة س القانوني

                                                        
حممود صالح العدىل ، حقـوق االنـسان بـني الفكـر القـانون الوضـعى /   د)١(

والــرشيعة االســالمية ، بحــث منــشور بمجلــة املحامــاة العــددان الثالــث 
 .١٩٢ السنة السبعون ص١٩٩٠والرابع 



 

  

املية ، حيث قد تأصلت تلك املرشوعية منذ بدايـة الدولـة العلمية الع
القانونية ، لذلك يعد التقاىض ضامنة أساسية وحـق أصـيل مـن حقـوق 
االنسان يتعني كفالته واحرتامه حيث من حق الفرد اللجوء إىل قاضـيه 
الطبيعى من أجل املحاكمـة العادلـة ، ولكـى تتحقـق تلـك املحاكمـة 

 :البد من 
ٍ إجراءات املحاكمة أمام قاض توافرت له كافة الرشوط  أن تتخذً:أوال

والــضامنات التــى هتيــئ لــه جتــسيد العدالــة ، يتلمــسها العقــل الــسليم 
ويكشف عنها الضمري املستنري ، وينرصف ذلـك إىل القـضاء كـسلطة 
مـستقلة حمايـدة ، كــام ينـرصف إىل القـاىض كفــرد  مـن حيـث حــسن 

ت التى تصون اسـتقالله وحيـاده اصطفائه وتأهيله وتوفري كافة الضامنا
 .باعتباره مفتاح العدالة وحارسها االمني 

 أن يستمد هذا القضاء احكامه من قانون يستلهم املبادئ القانونية :ًثانيا
املستمدة من الدساتري العاملية واملواثيق الدولية ، والتى جتسد مبـدأ 

ــة القائمــة عــىل االنــصاف ىف ثــوب ية  مــن التجــرد واملوضــوعالعدال
 .واحليادية

 أن تقوم املحاكمة ودرجات التقاىض عىل أساس املساواة التامة :ًثالثا
 .بني مجيع االفراد أمام القضاء 

 التزام وكفالة حقوق اخلصوم وضـامناهتم كاملـة غـري منقوصـة :ًرابعا
 .ودون متييز ىف املحاكمة 



 

)٣٥(   
 

  أن تتخـذ املحاكمـة مـن العدالـة وسـيلة هلـا وغايـة بمعنـى أن:ًخامسا
تنسجم مجيع األعـامل اإلجرائيـة التـى تنظمهـا املحكمـة مـع قواعـد 

 .العدالة 
 
 
 
 



 

  

 
 

     لقد جاء اإلسالم وجعل الدولة مصدر للقضاء فاعترب القـضاء جـزء 
ًال يتجزأ من كيان الدولة وسلطة من سلطاهتا ، وحقا من حقوقها ، وما 

:  ألن اإلسالم عـدل كلـه ورمحـة كلـه فقـد قـال اهللا عـز وجـل ذلك إال
ًومتت كلمة ربك صدقا وعدال( ْ ْ َ َْ َ ّ ًَ ِ َِ ََ َُ ّ()١( 

    ولذا فقد أدركت الرشيعة اإلسـالمية الغـراء منـذ الوهلـة األوىل إىل 
حتقيق العدل بني الناس بانزل منهج السامء عىل املخاطبني باحكامه 

خة من املساواة واحرتام حقوق الناس وفق منهج يقوم عىل مبادئ راس
 .وحرياهتم 

ً    وحسب هذا القاىض رشفا أن يضطلع بمهمة العدل تلك التى رشفها 
َّاحلق جل وعال باسم من أسامئه ، كـام نـسب وظيفـة احلكـم والعـدل 

ــسه ف ــاىلإىل نف ــال تع ــري (: ق ــو خ ــا وه ــم اهللاُّ بينن ــى حيك ــربوا حت ُفاص ْ ْ َ ََ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُْ ْ ْ ُ ِ َ
ِاحلاك َمنيَْ ِ()٢(.  

ِواهللاُّ حيكم ال معقب حلكمه وهو رسيع احلساب: (قال تعاىلو َِ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ ُ َ َ َ َْ ُّ ْ َ()٣(.  
َأليس اهللاُّ بأحكم احلاكمني: (قال تعاىلو ِ ِ َْ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ َ()٤( 

                                                        
 ).١١٥(  سورة األنعام اآلية )١(
 ).٨٧(  سورة األعراف اآلية )٢(
 ).٤١(  سورة الرعد اآلية )٣(

 ).٨( سورة التني اآلية ) ٤ (



 

)٣٧(   
 

ُ     لذلك تعد والية القضاء ىف االسـالم مـن أعـىل الـدرجات وأرفعهـا 
ن بــاهللا وهــى مــن ارشف مكانــة فهــى مــن أقــوى الفــرائض بعــد االيــام

العبادات وأفضل القربات وما ذلك إال ألنه لوالها لفسد العباد وأنتـرش 
  .)١(الظلم وشاعت الفوىض

ــدرا  ــا ق ــات وأجله ــم الوالي ــن أعظ ــالم م ــضاء ىف اإلس ــام أن الق ً    ك
ُيداوود : (ًوأخطرها أثرا، فقد بعث اهللا األنبياء واملرسلني ، فقال تعاىل ُ َ َ

َإنا جعلن ْ َ َ ّ َاك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى ِ َ َ َ َْْ ِ ُِ ِّ َ ّ ََ َّْ ِ َِ ْ ْ َْ ِ ً َ ِ َ
ِفيضلك عن سبيل اهللاِّ ِ َ َُ َ ّ ِ َ()٢(. 

َوأن احكم بينهم بمآ أنزل اهللاُّ (:ملسو هيلع هللا ىلصً    وقال خماطبا نبيه حممد  َ ََ ََ ْ ِْ ُ َ ْ َُ ِ()٣(. 
ن عائـشة  فيام أخرجه اإلمام أمحد بـسنده عـملسو هيلع هللا ىلص    وقد روى عن النبى 

 أتـدرون مـن الـسابقون إىل ظـل اهللا يـوم القيامـة ؟ ":  قال ملسو هيلع هللا ىلصأنه  ^
ُالـذين إذا أعطـوا احلـق قبلـوه ، وإذا : اهللا ورسـوله أعلـم ، قـال : قالوا 

  .)٤("ُسئلوا بذلوه ، وإذا حكموا بني الناس حكموا كحكمهم ألنفسهم 
                                                        

 تــاريخ القــضاة ىف اإلســالم ، للــشيخ حممــود بــن عرنــوس ، طبعــة مكتبــة )١(
 ٨الكليات األزهريةص

 )٢٦( سورة ص اآلية )٢(
 )٤٩( سورة املائدة اآلية )٣(
 اإلمــام أمحــد ألبــى عبــداهللا أمحــد بــن حنبــل الــشيبانى ، طبعــة دار  مــسند)٤(

  .٢١١ ص٥جه ١٣١٣الفكر
     ونيل االوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقى األخبار ، للشيخ العالمة 



 

  

اإلبـالغ  بجانـب الـدعوة و ملسو هيلع هللا ىلص    ومن هنا فقـد أمـر اهللا عـز وجـل النبـى 
باحلكم بـني النـاس بـاحلق والتـصدى خلـصوماهتم وفـق مـا جـاء بـه 

ــول ــذا نجــد أن الرس ــف ، وهل ــاىض األول ىف  ملسو هيلع هللا ىلصالــرشع احلني ــو الق ه
الدولة اإلسالمية ، وهو الـذى عـني القـضاة وبعـثهم إىل األنـصار كـام 
فعل مع عىل بن أبى طالب ومعـاذ بـن جبـل حـني بعـثهام إىل الـيمن ، 

ــاء الرا ــاء اخللف ــل وج ــن جع ــوى م ــدى النب ــىل اهل ــاروا ع ــدون وس ش
  .)١(ًالقضاء جزءا من الدولة

 قىض بني الناس فيام عـرض عليـه ملسو هيلع هللا ىلص    نخلص مما سبق إىل أن النبى 
 أسس القضاء ومبادئه ، ورسـم طريقـه ملسو هيلع هللا ىلصمن قضايا ، وأرسى الرسول 

ٍوأوضح معامله عىل نحو برزت فيها الرشوط التى ينبغـى توافرهـا ىف 

حياط به من ضامنات ، وما ينتهجه من أسـلوب للقـضاء القاىض ، وما 
بــني النــاس ، ومــا جيــب عليــه أن يلتزمــه القــاىض حيــال نفــسه وحيــال 

 .اخلصوم 
 من بعده أبـى بكـر ، وعمـر ، نوعىل نفس النهج سار اخللفاء الراشدو

 .وعثامن ، وعىل 

                                                                                                                                    
  .٢٦٢ ص٨حممد بن عىل بن حممد الشوكانى ، مكتبة دار الرتاث ج

مـد عبـدالرمحن البكـر ، حم/   شخصية القـاىض ىف الـسياسة الـرشعية ، د)١(
 .١١٠رسالة دكتوراة ص 



 

)٣٩(   
 

    وىف ضوء ما أضفته الرشيعة اإلسالمية الغراء عـىل منـصب القـضاء 
وعيته ، وذلك منذ أن سطع نورها وما رصدته من أسس ومبـادئ ومرش

وما ذلك هيدف إال إىل العدالة ىف املحاكمة ابتغـاء القوامـة ىف دمـاء 
واهللا أعلـم .   الناس وأمواهلم وأعراضهم وسائر حقـوقهم وحريـاهتم 

... 
 



 

  

 

 

 

 
 

    جتدر اإلشارة إىل أن املرشع العقابى املرصى قدر من خالل نص 
ع عىل أنامط سلوكية عديدة من شأهنا التـأثري عـىل ) ١٣٣/١(املادة 

حسن سري املحاكمة اجلنائية ، وصور السلوك املحرم قد تأخذ شكل 
أقوال أو أفعال أو إشارة أو إحياء ، فضال عن استخدام أيـة وسـيلة مـن 

تصال مثل التلغراف أو التليفون أو الرسم وذلـك مـن خـالل وسائل اال
 .ع ) ١٣٤(نص املادة 

وقد استلزم القـانون أن تـصدر تلـك التـرصفات بطريـق العالنيـة ، وأن 
يكون من شأهنا التأثري ىف القضاء أو أعـضاء النيابـة العامـة أو الـشهود 

 . لقضاء ُالذين قد يطلبون ألداء الشهادة ىف الدعوى املطروحة أمام ا
 -:وهذا ما سوف نوضحه من خالل املطالب التالية 

 



 

)٤١(   
 

 
 

 

    تتعدد صور الركن املادى لتلك اجلريمة وذلـك مـن خـالل صـدور 
ترصفات وأفعال معينة ، متمثلة ىف وقوع اإلهانة بإحدى الطرق الواردة 

 اإلشـارة ، القـول ، – ع) ١٣٤(ع واملـادة ) ١٣٣/١(ىف نـص املـادة 
 والواضح أن املرشع – التلغراف ، التليفون ، الكتابة ، الرسم التهديد ،

ّالعقـــابى مل يعـــرف كلمـــة اإلهانـــة وإنـــام عرفتهـــا حمكمـــة الـــنقض 
ً بأهنا كل فعل أو قول حيكم العـرف بـأن فيـه ازدراء وحطـا )١(املرصية

ًمن الكرامة ىف أعني الناس وإن مل يشمل قذفا أو سب ا أو افرتاء وأنـه ال ً
عربة ىف اجلرائم القولية باملـداورة ىف األسـلوب مـا دامـت العبـارات 

 .تؤدى ىف سياقها إىل معنى اإلهانة 
    وليس لإلهانة وسيلة إيـضاح أو طريقـة إلثباهتـا فقـد تقـع بـالقول أو 
ًباإلشارة وقد تكون بالتهديد وأكثـر صـور اإلهانـة شـيوعا هـى اإلهانـة 

 يتحقق الركن املادى لتلك اجلريمة مـن خـالل اإلحيـاء القولية ، كام
بــأمر مــن األمــور وذلــك إذا مــا اعتربتــه املحكمــة بمثابــة الــرأى العــام 
جلمهور الناس ، كأن حتدث مسرية رمزية أمـام املحكمـة عـىل هيئـة 

                                                        
ــم )١( ــن رق ــسنة ٨٢٨ طع ــسة ٣٩ ل ــر د. م ٢٠/١٠/١٩٦٩ق جل ــد / ينظ حام

الرشيف ، موسوعة الدفاع أمـام القـاىض اجلنـائى ، طبعـة دار املـصطفى 
  .٧٨٢ ص٥لإلصدارات القانونية القاهرة ج



 

  

ًجنازة ومهية ملتهم جترى حماكمته تعبريا عن رغبـة القـائمني عليهـا 
بثبوت إدانته ، فإذا ما حكمت املحكمة برباءة ًىف إعدامه اعتقادا منهم 

املتهم اعتربت أن مثل هذا الترصف ال يشبع رغبة اجلامعة ىف العدالة 
. 

    كـام أن مــن صــور الـسلوك املــادى لتلــك اجلريمـة عــرض جمــسم 
ومهى للمجنى عليه أمام مدخل املحكمة يربز ما وقع عليه من اعتداء 

ة عىل املتهم الذى حيـاكم بتهمـة ؛ يوحى ذلك للقضاء بتغليظ العقوب
ًالقتل ، ويعد من صور الركن املادى أيضا التـصفيق واهلتـاف حتبيـزا 
ملوقف االهتام أو السخرية والتسفيه بالدفاع بـام ينطـوى عـىل التـأثري 

 ولذا يدخل ىف عداد األفعال املؤثرة ىف سـري الـدعوى )١(بإدانة املتهم
 .وينطبق عليها نص التجريم املذكور 

ً   واجلدير بالذكر أن اعتبار الفعل مؤثرا ىف الدعوى من عدمه يعد من  
ًاملسائل املوضوعية التى يستقل القاىض بتقديرها ، آخـذا ىف اعتبـاره 

 .مالبسات الدعوى وما حييط هبا من ظروف 
    والواضح أن املرشع مل يقرص الركن املـادى لتلـك اجلريمـة عـىل 

السلوك املجرم بل عدد الـصور التـى الفعل العلنى وحده حتى يتحقق 
ًتؤدى إىل إهانة القضاء وذلك اتساقا مع رغبته ىف توفري أكرب قـدر مـن 

                                                        
أثري النـرش ، مجال الدين العطيفى ، احلامية اجلنائيـة للخـصومة مـن تـ/ د) ١(

  .٣٣طبعة دار املعارف املرصية ، ص



 

)٤٣(   
 

حسن سري العدالة ، ودعم حق املـتهم ىف حماكمـة عادلـة وتلـك هـى 
الغاية املنـشودة ، وممـا ينـسجم مـع تلـك الغايـة عـدم حتديـد وسـيلة 

 .اإلهانة 
مل كل مـا مـن شـأنه التـأثري عـىل سـري ً    وبناءا عليه يتسع التجريم ليش

ــالقول والفعــل والــصياح العلنــى والرســم واإلحيــاء ومــا  املحاكمــة ب
  .)١(جيرى جمراهم

 
 
 
  

                                                        
اجلــرائم املــرضة (عــىل راشــد ، رشح قــانون العقوبــات املــرصى /  د)١(

  .١٩١م ، ص١٩٩٤) باملصلحة العامة 
حـاتم حـسن موسـى ، محايـة حـق املـتهم ىف حماكمـة عادلـة ، رسـالة /       د

 .٤١١ ص١٩٩٦دكتوراه ، 



 

  

 
 

 

ً    جعل املرشع العقابى من نرش حمررات أو مطبوعات سـلوكا ماديـا  ً
ى متـى كـان من صور الركن املادى جلريمـة التـأثري عـىل سـري الـدعو

اهلدف من نرشها إهانة القضاء أو أعـضاء النيابـة العامـة أو الـشهود أو 
 .املوظفني وكان ذلك بصدد دعوى منظورة أمام القضاء 

ً    ويالحظ أن مفهوم اصطالح النرش ىف هذا املقام يعد أوسـع جمـاال 
ًوأرحب ىف األوفق عىل نحوا يتسع ليشمل كل وسائل التعبـري صـحفا  ً

اعــة مرئيــة أو مــسموعة طاملــا كــان مــن شــأهنا التــأثري عــىل كــان أو إذ
  . )١(املحاكمة

    كام تتعدد صور الكتابة إذ يدخل فيها الكتب واجلرائـد واملجـالت 
والنرشات اإلعالمية والربقيات ، وهى تتحقق بخط اليـد أو بالطباعـة ، 

 .وتشمل كذلك الصور والرسوم وامللصقات احلائطية 
كل مـسطور يتـضمن عالمـات تعطـى معنـى يتـسم     واملحررات هى 

 ينتقل من شخص إىل آخر وبغض النظر عن اللغة التى كتب بالرتابط ،
هبا ، وال عربة لنوعية املادة التى جرى عليها التسطري ، فقد تكـون مـن 

  .)٢(إلخ.......ورق أو من خشب أو جلد 

                                                        
 ١٩٧ مرجع سابق ، ص-عىل راشد / د) ١(
ً كام قد يكون املحرر خمطوطا يدويأ ، كام قد يكون مطبوعـا بأيـة وسـيلة )٢( ًً

من وسائل الطباعة ، وطبيعة املحرر ليست بذات بال ىف هذا األمر ، متى 



 

)٤٥(   
 

ــة ، أو ً    ومفــاد مــا تقــدم ، فقــد يكــون املحــرر ســندا ، أو شــهادة طب ي
خطابـات شخــصية ، أو رسـالة برقيــة ، أو شــكوى سـبق تقــديمها ضــد 
املــتهم ، ويكــون لــه عالقــة بالواقعــة املنظــورة أمــام املحكمــة ، وال 

  .)١(ًأمهية للوقائع التى يشتمل عليها املحرر الذى يعد نرشه حمظورا
                                                                                                                                    

كان من شأنه إحداث التأثري املرغوب فيه حيث يؤثر بال شك عـىل سـري 
 .الدعوى 

حة العامـة ، الطبعـة األوىل حسنني إبراهيم عبيد ، اجلرائم املرضة باملـصل/د
 ١٤٣ طبعة دار النهضة العربية ، ص١٩٨٣

ً وتفريعا عىل ذلك فقد ذهب البعض من الفقه القانونى إىل أنه إذا اشتملت )١(
املطبوعات أو املحررات املنشورة عىل وقائع بالتحقيق االبتدائي فإهنا 

تـى تـم ال تؤثر عىل حسن سري الدعوى أو ختل بالعدالة ىف املحاكمـة م
نرشها بعد التحقيق والفراغ من سامع الشهود ، والتزم النرش املوضوعية 

مجال / ينظر د.. ومل حيد عام اختذ فعال وابتعد عن املبالغة والتعليق 
  .٧٥الدين العطيفى ، مرجع سابق ، ص

لكن مع التسليم بأن لكل حالة ظروفها ، إال أن األخذ بذلك يفرتض نزاهة القلم 
الناس ، ومن ثم نقاء الرأى العام وحيدته ، وهو ما يعز حتققه وعمق ثقافة 

 .ىف عامل اليوم 
وال حياج ىف مواجهة ذلك بأن نـرش املحـررات أو فحواهـا ال يـؤثر البتـة عـىل 
ًاملحقق أو القاىض ما دام النـرش جـاء حمايـدا وموضـوعيا ، ويالحـظ أن 

املحكمة ال تعول التحقيق االبتدائى ال يشتمل دوما عىل حقيقة ، كام أن 
عليه عىل سبيل احلتم فهى قد تأخذ به كله أو ببعضه وقد تطرحه كلـه أو 



 

  

 
 

 
 للعقاب أن - أن يرد فعل االهانة بالطرق املختلفة - إستلزم القانون    

تأتى االهانة أثناء نظـر الـدعوى أمـام أى جهـة مـن جهـات القـضاء ىف 
ًالدولة ، وجتدر االشارة إىل أن عدم صحة ما جرى نرشه ، ليس رشطا 
ــىل أن  ــسا ع ــك تأسي ــأثري ، وذل ــة الت ــة جلريم ــة املكفول النفــاذ احلامي
                                                                                                                                    

البعض منه ، ومن الثابت أنه جيوز هلا أن تأخذ شهادة مـن شـاهد أمامهـا 
أول مرة ، فلو جاءت شهادة هذا األخري متـأثرة بـشهادة مـن سـبق سـامعه 

صـدقه غـري املعلـوم ًأمام سلطات التحقيق ، أخذا بام تم نرشه رغم عدم 
للنارش فإن احلكم سيكون بعيد عن احلقيقة قصيا عن العدل املرغـوب 

 .ىف حتقيقه 
ُ   والذى يؤكد ما ذكر أن اجلريمة تتوافر بمحض قيـام املـتهم بنـرش أمـورا مـن 

إلـخ خاصـة أن القـانون مل يتطلـب لقيامهـا .... شأهنا التأثري ىف القـضاة 
سا عىل أن هذه اجلريمة تعترب من جرائم حدوث نتيجة إجرامية معينة تأسي

رشيف سيد كامل ، جـرائم الـصحافة ، الطبعـة األوىل / ينظر د. اخلطر 
  .١٥٦ ، ص١٩٩٤

فضال عام سبق فإن النقد املباح الذى يلتزم احليدة واملوضوعية دون التعرض 
لإلهانة أو التجريح املتمثل ىف إبداء الرأى ىف أمر من األمور أو ىف عمل 

ألعامل دون اإلهانة أو التجريح فإنه خيرج من نطاق التجريم ، ينظر من ا
ــن رقــم  ــسة ٣٥ لــسنة ٣٣طع  جمموعــة القواعــد ٢/١١/١٩٦٥ق جل

  .٢٦١ ص٤القانونية ج



 

)٤٧(   
 

 استهدف محاية سري الدعوى ، ولذا فإن التأثري يكون حمقا املرشع قد
ًيصدر علنا من األفعال ، وكذلك مـا يـتم ىف اطالق النص ليشمل كل ما 

نرشه من حمررات أو مطبوعات أو أية أمور اخـرى متـى كـان مـن شـأهنا 
 والتأثري ىف القـاىض هـو ذلـك التأثري ولو اشتملت عىل وقائع صحيحة ،

ه تغيري أو تعديل احلكم الـذى كـان يتعـني عليـه أن الذى يكون من شأن
 يتأثر بام يـدور حولـه مهـام بلـغ – ككل الناس –ينتهى إليه ، فالقاىض 

حتوطه وحظره ، ومن العسري عليه أن يطهر ذهنه مما يكون قـد سـمعه 
 .أو رأه كائنا من كان من يصدره أو قدره 

 عدالـة احلكـم الـذى ُ    وال شبهة ىف أن يـسري التـأثري يـورث الريبـة ىف
 .يصدر حتت وطأته وخيل بالثقة املفرتضة ىف من أصدره 

ً    كام يقع التأثري عىل القاىض أيضا بالتعليق عليه ، تشكيكا ىف مقدرته 
أو طعنا ىف نزاهته ، وحيدث أيضا بازجاء املدح له للـضغط عليـه ىف 

 .احلكم ملصلحة املتهم أو ضده 
) ١٣٣(مـة املنـصوص عليهـا ىف املـادة ً     وتطبيقا لذلك فـإن اجلري

عقوبات تتحقق ولو كان من تفوه بالفاظ االهانـة قـد اوردهـا ىف حـوار 
ــا إىل  ــد توجيهه ــد تعم ــه ق ــا دام أن ــارضين م ــن احل ــريه م ــني غ ــه وب بين
املوظف ىف حمرضه وعىل مسمع منه ، ومما ال شـك فيـه أن القـاىض 

الوظيفـة أو بـسببها موظف لدى الدولة فمتى وقعت االهانة أثناء تأديـة 
 .  )١(وكان من شأهنا املساس بالوظيفة وكرامتها 

                                                        
  ١٠/٥/١٩٤٣ ق جلسة ١٣ لسنة ١١٤٤  طعن رقم )١(



 

  

ُ    يضاف إىل ما سبق أن عـضو النيابـة العامـة يـشمله التـأثري مثلـه مثـل 
القاىض حيث أن لفظ املحكمة يعنى هيئة املحكمـة أى القـضاة ومـن 
ًيعترب جزءا متمام هليئـتهم وال جـدال ىف أن عـضو النيابـة مـتمم لتلـك 

ة ىف اجللسات اجلنائية ومنها جلسات االحالة ومن ثم فاالعتداء اهليئ
  . )١(عليه اعتداء موجه إىل املحكمة

ً    فضال عام سبق من هيئة املحكمة متمثلة ىف القضاة وأعضاء النيابـة 
 أثنـاء )٢(وموظفى املحكمة شملت أيضا العنايـة واالهـتامم باملحـامى

 لـسنة ١٧املحامـاة رقـم  مـن قـانون ٥٤اجللسات حيث نصت املادة 
 عىل أن يعاقب كل من تعدى عـىل حمـام أو اهانـه باالشـارة أو ١٩٨٣

القول أو التهديد أثناء قيامه بأعامل مهنتـه أو بـسببها بالعقوبـة املقـررة 
ملــن يرتكــب هــذه اجلريمــة ضــد أحــد أعــضاء هيئــة املحكمــة ، أى 

 .ع ) ١٣٣(يعاقب اجلانى بمقتىض املادة 

                                                        
 ٢٦/٥/١٩٣٢ ق جلسة ٢ لسنة ١٦٠١  طعن رقم )١(
عابـد ســعد / م. م ١٤/١٢/١٩٩٤ق جلـسة ٦٢ لـسنة ٤٦٠٠  طعـن رقـم )٢(

 ١٩٩٠اجلارحى، املوسوعة اجلنائية ألحكام حمكمة النقض ، من سنة 
  .٧١٢ ص١ ج١ ط٢٠٠٤حتى سنة 



 

)٤٩(   
 

 
 

 

     إستلزم املرشع العقابى أن تكون األفعال العلنية التـى صـدرت عـن 
ــن  ــرشه م ــام بن ــا ق ــدعوى ، أو م ــري ال ــأثري ىف س ــة الت ــتهم ىف جريم امل
مقررات أو مطبوعات ، قد وقعت بصدد دعوى قائمة ومطروحـة أمـام 

نـرش ، جهة من جهات القضاء ، حيـنام اسـتوجب حـصول الفعـل أو ال
وذلك ألنه من غري املنطقى أن يكون املرشع قد قصد محايـة دعـوى 
مل تبدأ بعد أو دعوى قد انقضت ألى سبب من األسـباب ، فـالعربة إذا 
هـى بوقــوع الفعـل العلنــى أو نـرش املحــررات أو املطبوعـات بــصدد 

 .دعوى مطروحة فعال أمام القضاء 
 ميقـات بـدأ الـدعوى     وال شك ىف أن هذا األمر يطرح مسألة حتديـد

ًاجلنائية ، وموعد انقضائها تعيينا لنطاق احلامية التـى كفلهـا املـرشع 
لضامن حسن سريها وبام ال يتعـارض مـع ضـامن حـق التعبـري وإبـداء 

 .  )١(الرأى 
     ومن هنا فقد اجته بعض مـن الفقـه القـانونى إىل القـول بـأن جمـرد 

 وتقـوم رابطـة بينهـا وبـني اقرتاف اجلريمة ينشأ حق الدولة ىف العقاب
املتهم ، مؤداها أن تتخذ السلطات املختصة بعض االجراءات جتاهه 

                                                        
 ١٠١مجال الدين العطيفى ، مرجع سابق ص/   د)١(



 

  

فل املرشع له العديـد وصوال الستيفاء هذا احلق ؟ وىف املقابل قد ك
 .من الضامنات

     وبنشؤ حق الدولة ىف العقاب ينشأ حقها ىف اقامة الدعوى اجلنائيـة 
ًية املكفولة له بدءا من ميالد احلق ضد املتهم الذى تتسع  دائرة احلام

املذكور ، ومؤدى هذا امتداد املظلة التجريميـة لتـشمل أى فعـل يقـع 
علن عليه من قبل االجهـزة افتئاتا عىل حقوقه مع بداية املواجهة التى ت

 .املختصة
     هـذا ولــئن كانــت الـدعوى اجلنائيــة هــى عبـارة عــن نــشاط اجرائــى 

غها انقـضت الـدعوى اجلنائيـة ، وممـا ال يستهدف غاية حمددة فإذا بل
شك فيه أهنا تبلغها بصدور حكم هنائى كام أهنا تنقـىض قبـل أن تبلـغ 

 . )١(غايتها بل قبل أن تعرض عىل القضاء وذلك ىف بعض االوقات
ًواحلقيقة التى ال مراء فيها أن رشط قيام الدعوى يعترب عنرصا اساسـيا  ً

 .عوى ًوهاما ىف مناط التأثري ىف سري الد
وإن كان القانون قد نص ىف الفقرة الثانية من املادة   )٢(ً     وتطبيقا لذلك

ع عىل أنه اذا وقعت اإلهانة عىل هيئة حمكمة قضائية أو ادارية )١٣٣(
 ......أو جملس أو عىل أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد اجللسة 

                                                        
عوض حممد عوض ، قانون االجراءات اجلنائية ، طبعة مكتبـة قورينـا /  د)١(

 .٩٦ ص١٩٧٧
األوىل عىل إهانة املوظفني أثناء تأدية وظائفهم  يالحظ أنه قد نص بالفقرة )٢(



 

)٥١(   
 

 :قيام الدعوى إىل أن يصدر فيها حكم هنائى: ًأوال 
ــه إىل    ــتهم اجت ــون امل ــتلزم أن يك ــابى اس ــرشع العق ــظ أن امل    يالح

ًحتقيق اإلهانة عمدا مـن خـالل أفعالـه أو نـرش حمـررا أو مطبوعـا مـن  ً ً
شأنه التأثري ىف قضاء احلكم أو االدعاء العام أو الشهود أو الرأى العام 
ملــصلحة طــرف ىف الــدعوى أو ضــده ، ويمتــد احلظــر الــذى يــشمله 

 .ة لكل فعل أو نرش يتم أثناء نظر الدعوى العقاب بالنسب
   وبعد صدور احلكم اإلبتدائى خـالل امليعـاد املقـرر لالسـتئناف أو 
أثناء نظره ، كذلك الفرتة املقررة للمعارضـة ىف األحكـام الغيابيـة ىف 

 .مواد اجلنح أو املخالفات ألن الدعوى ال تنقىض ىف تلك االثناء 
ت الواقعــة الثابتــة بــاحلكم هــى أن املــتهم  إذا كانــ"ً     وتطبيقـا لــذلك 

 موجهـا اخلطـاب إىل "دا حتامـل"ًعقب احلكم ىف دعواه نطـق قـائال 
املحكمة ىف هيئتها وإىل شخص القاىض الذى أصدر احلكـم، فهـذه 
الواقعة تتوافر فيها مجيع العنارص املكونة جلريمتى إهانـة املحكمـة 

                                                                                                                                    
ــة  ــة هيئ ــذلك الــنص العقــاب عــىل اهان ــه أراد ب أو بــسبب تأديتهــا فهــو أن
املحكمة أو أحد قضاهتا ىف أثناء اجللسة ولو كانت ألفاظ االهانـة غـري 
متعلقة بالدعوى املنظورة أو متعلقة بشئون القـاىض اخلاصـة ذلـك ألنـه 

ترب اإلهانـة واقعـة دائـام أثنـاء تأديـة الوظيفـة ومـن حالة انعقاد اجللسة تع
 .شأهنا بطبيعة احلال املساس بالوظيفة وبكرامتها 

 ١٠/٥/١٩٤٣ ق جلسة ١٣ لسنة ١١٤٤طعن رقم : ينظر 



 

  

ــ ــا ىف امل ــصوص عليه ــاىض املن ــام الق ــالل بمق  ، ١٣٣/٢واد واالخ
 ع ،/١٨٦، / ١٧١

ــادة  ــم امل ــشا ىف حك ــاره تشوي ــن اعتب ــان يمك ــواد ٨٩وإن ك ع ىف امل
  .)١(املدنية والتجارية فإن ذلك ال يمنع من العقاب عليه بتلك املواد

 :فيام يتعلق باالحكام الغيابية الصادرة ىف اجلنايات : ًثانيا 
ال صـدور أى فعـل      لقد اختلفت وجهة نظر بعض الفقه القانونى حي

أو ترصف فيه مساس هبيئة املحكمة وذلك ىف نطـاق صـدور احلكـم 
الغيابى ، فقد ذهب بعض الفقه إىل جواز التعليق عليها وعىل الوقـائع 
الصادرة فيها حيـث أن الـدعوى تقـوم بـسقوط احلكـم الغيـابى ويعـود 

أثنـاء ًالسري فيها بناءا عىل ذلك مما يربر امتناع الفعل العلنـى أو النـرش 
نظر الدعوى ، بعد سقوط احلكم الغيابى أما قبل ذلك فال تثريب عـام 

ًنـرشه مـن حمـررات أو مطبوعـات احرتامـا يصدر من أفعال أو مـا يـتم 
 ولكن هذا االجتاه ىف الفقه يعـاب  ، )٢(حلرية الرأى ومبارشة حق النقد

ًعليه ألن احلكم ىف مواد اجلنايات يظل حمتفظـا بخاصـيته التهديديـة 
تى يسقط بحضور املحكوم عليه أو حضوره خالل امليعـاد املقـرر ح

                                                        
 لــسنة ١١٤٤طعـن رقـم  ، م٢/١/١٩٣٣ق جلـسة ٣ لـسنة ٨٩طعـن رقـم  )١(

 م١٠/٥/١٩٤٣ق جلسة ١٣
 لسنة ٦٧١٥طعن رقم    .١٦٩صمجال الدين العطيفى ، مرجع سابق / د) ٢(

 م١٦/٩/١٩٦٣ق جلسة ٦٢



 

)٥٣(   
 

ًلسقوط العقوبة التى اشتمل عليهـا ممـا جيعـل مـداه معلومـا ورشائـط 
سقوطه حمددة ، وبالتاىل فال جيوز إتيان فعل أو نرش حمررات يكون 
ّمن شأهنا التأثري املرغوب ىف تـوقى آثـاره عـىل حـسن سـري الـدعوى 

ذلــك لــدرء حظــر التــأثري بعــد أن تأخــذ الــدعوى أثنــاء تلــك الفــرتة ، و
 .مسارها االعتيادى بتحقيق ما تطلبه القانون لذلك من رشوط 

     وال شبهة ىف أن التعليق قبل ذلك ينطوى عىل مصادرة للحكم الذى 
 .سيهدر بعد مما يؤثر عىل حق املتهم ىف حماكمة عادلة 

رية الرأى ومصادرة      وال حياج ىف مواجهة ذلك بأن من شأنه خنق ح
ًحق النقد فمثل هذا احلق ليس مطلقا ، بل يكون غري جائز حينام يكون 
ًفيــه اهــدارا للمــصالح التــى تكــون أوىل بالعنايــة ، ولــيس بعــد العدالــة 
ًمصلحة تستأهل بأن تكون له حدا وملبارشته قيدا ، فاحلرية ال يمكـن  ً

  .)١(مر كل شئأن تكون مطلقة بغري قيد وإال انقلبت إىل بركان يد
     أما فيام يتعلق باالحكام الغيابية القاضية بالرباءة ىف مواد اجلنايـات 
فاألمر عىل خالف ذلك حيث هبا تنقض الدعوى ، ومن ثم فال تثريـب 
ًعىل األفعال العلنية أو النرش ، نقدا هلا وللوقائع التى صـدرت بـشأهنا 

 .تلك األحكام 
 : الطعن بالنقض مناط التأثري ىف مرحلة: ًثالثا 

                                                        
  .٤٢١حاتم حسن موسى مرجع سابق ، ص/ د)  ١(

    



 

  

     أما أثناء نظر الدعوى أمـام قـاىض الـنقض فقـد اجتـه رأى ىف الفقـه 
ــاه أســباب قانونيــة فمــن  ــالنقض مبن القــانونى إىل القــول بــأن الطعــن ب
املستبعد أن تتأثر أعىل جهة قضائية بأية أفعال علنية أو ما يتم نرشه من 

فال عقاب عليها ؛ إلخ ، مما له عالقة بالدعوى ومن ثم .... مطبوعات 
إلنتفاء حكمة احلظر من ناحية ، ولكـى ال يتعطـل حـق الـنقض طـويال 

  .)١(بسبب طول اجراءات التقاىض من ناحية أخرى
     ولكن هذا االجتهاد ىف الرأى قد يبعد عـن احلقيقـة والواقـع حيـث 
جيب أن نحافظ عىل روافد العدالة بعيـدة عـن منطقـة التـأثري والتـأثر ، 

اية حق املتهم ىف حماكمة عادلة ، كـام أن نـص املـادة فضال عن مح
ًع جــاء مطلقــا وعامــا ويبقــى العــام عــىل عمومــه واملطلــق ال )١٣٣( ً

خيصص وال يقيد إال إذا وجد ما خيصصه أو يقيده ، وذلـك حتـى يـتم 
بسط احلامية عىل الدعوى املطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء 

. 
 :ري كفاية احتامل التأث: ًرابعا 

ع بأن اجلريمة تعتـرب ) ١٨٧(     لقد أكدت املذكرة االيضاحية للامدة 
قد وقعت إذا كان ما نرش من شأنه أن يؤثر ىف القـضاة أو املحققـني أو 

ًوهـذا الـنص يبـدو منطقيـا ؛ وذلـك نظـرا ..... الشهود أو الـرأى العـام  ً
مـا لصعوبة اثبات وقوع الرضر ىف مثل هذه احلـاالت ، باالضـافة إىل 

                                                        
 .١٧٢مجال الدين العطيفى ، مرجع سابق ، ص/   د)١(



 

)٥٥(   
 

يوفره االكتفاء باحتامل وقوع الرضر من محاية اوفر حلـق املـتهم ىف 
املحاكمة العادلة ، بغـري غمـط حلـق الكافـة ىف االحاطـة والعلـم بـام 
تضطلع بـه اجهـزة العدالـة ذاهتـا إزاء مـا يقـرتف داخـل املجتمـع مـن 

 .جرائم 
      وتقدير هذا االحتامل مسألة موضوعية ؛ فللمحكمـة أن تقـدر هـذه 
الوجهة ، مع مراعاة الظروف ، ومـا إذا كانـت االوراق املنـشورة التـى 
رفعت الدعوى بسببها ، من حيث نوعها وهلجتها ، من شأهنا احـداث 

سن سري املحاكمة العادلة من ّالتأثري املرغوب ىف توقى خطره عىل ح
 .عدمه

جيب لصحة احلكم ىف جريمة االهانة أن يشتمل [)١(ً      وتطبيقا لذلك
اته عىل الفاظ االهانة التى بنى قـضاءه عليهـا حتـى يمكـن ملكحمـة بذ

ًالنقض مراقبة تطبيق القـانون تطبيقـا صـحيحا عـىل الواقعـة كـام صـار  ً
ع متـى كانـت ١٣٣/٢إثباهتا ىف احلكم ، كام تتحقـق جريمـة املـادة 

األفعــال أو العبــارات حتمــل معنــى االســاءة أو املــساس بالــشعور أو 
  .]و مل تبلغ حد السب أو القذفالغض من الكرامة ول

 
 

                                                        
 ١٥/١/١٩٧٩ق جلسة ٤٨ لسنة ١٥٦٣طعن رقم   )١(



 

  

 

 

 
 

      إن الترشيعات العقابية تتفق فيام بينها عىل اعتبار أن جريمـة التـأثري 
ىف سري الدعوى من اجلرائم العمديـة التـى يلـزم لقيامهـا تـوفر القـصد 

 .اجلنائى لدى مقرتفها 
 يقوم عىل عنرصى العلم واإلرادة الذين يتعـني إنـرصافهام إىل      وهو

عنارص اجلريمة ومكوناهتا وليس إىل نتائجها ، عىل سـند مـن القـول 
بأن جريمة التأثري حمل البحث من جرائم احلظر ، وأن حصول التـأثري 
الفعىل يعد غاية أبعد مـن اآلثـار التـى قـد ترتتـب مـن الناحيـة الواقعيـة 

ًءا عىل ذلـك لـيس مـن الـرضورى أن ينـرصف إليهـا قـصد عليها ، وبنا
 .اجلانى 

ً      وتفريعا عىل ذلك فإنـه يكفـى أن يقـرتف اجلـانى النـشاط املكـون 
 ، فامديات اجلريمة )١(للجريمة مع اإلحاطة بعنارصه ومكوناته وظروفه

تظهر أمهيتها لدى ثبوت عالقتها بشخص فاعلها ، وهى عالقة نفـسية 
رادة ، وهذه األخرية عبارة عن نشاط نفسى يؤثر ىف حمضة حمورها اإل

                                                        
ـــم ) ١( ـــسنة ٢٧٤٣٠طعـــن رق ـــسة ٦٤ ل م ، املوســـوعة ٢٥/٣/٢٠٠١ق جل

 .النقض اجلنائية ألحكام حمكمة 



 

)٥٧(   
 

ــشاط  ــسى للن ــسبب النف ــون ال ــدو أن تك ــى ال تع ــارجى وه ــامل اخل الع
 ، وهى تنتفـى حيـنام )١(االجرامى ذاهتا ، ولكل ما يرتتب عليه من نتائج

تتولد احلركة العضوية بالفعل أو النرش عن شخص ال سيطرة لـه عـىل 
ًاه مـادى ارغامـا لـه عـىل اتيـان الفعـل ًإرادته كمن يكـون خاضـعا الكـر

ري ىف سـري العلنى أو وضع حمرر أو مطبوع ممـا يكـون مـن شـأنه التـأث
 .الدعوى عىل غري ارادته

    وعنرص القصد ىف جريمة التأثري ىف سري الدعوى ينرصف إىل العلم 
بالنتيجة املحتملة والعلم بالوقائع والظـروف التـى تعطـى هـذا الفعـل 

 – وليس ارادة النتيجـة –ة ، وتوافره بجانب ارادته للفعل داللته اجلرمي
  .)٢(ًجيعل القصد اجلنائى متوافرا لدى اجلانى

ــة  ــانى بالواقع ــم اجل ــأن يعل ــة ب ــك اجلريم ــرشع ىف تل ــى امل     واكتف
االجرامية حال مبارشته للفعل العلنى أو حني نرشه املحرر ، مع اجتاه 

 .ت اجلريمة واالحاطة بظروفها ارادته إىل مكونا

                                                        
 طبعــة دار –حممـود نجيـب حــسنى ، النظريـة العامـة للقــصد اجلنـائى /  د)١(

  .٢٨م ص١٩٧٨النهضة العربية 
 . وما بعدها ٢٢٣ مرجع سابق ص–د رأفت عبدالفتاح حالوة .ا
عــىل راشــد ، القــانون اجلنــائى املــدخل وأصــول النظريــة العامــة ســنة /  د)٢(

  .٣٩٨م ص١٩٧٠



 

  

     فإرادة اجلانى ينبغى أن تتجه إىل اتيان الفعـل العلنـى أو النـرش ممـا 
ًيكون من شأنه التأثري ىف الدعوى ، أو يكون عاملا بعنارص جريمته بام 
ىف ذلك العلم بوجود دعوى قائمة وأن افعاله أو ما اقدم عىل نرشه من 

 .شأنه التأثري عىل سريها 
ً وبناءا عىل ذلك يكون من شأن جهله بوجود دعوى قائمـة أو وقـوع    

 .ىف غلط فيها نفى لقصده اجلنائى 
ً     وترتيبا عىل ذلك ال يقوم القصد اجلنائى بالنسبة ملـن ينـرش تعليقـا  ً
ًهياجم فيه شخصا بسبب ترصف معني وهو جيهل بـأن هـذا التـرصف 

 تلـك اجلريمـة لتخلـف حمل لدعوى قائمة أمام القضاء ، كام ال تقوم
ًالقصد اجلنائى لدى من ينرش تعليقا عـىل اجـراءات معينـة ظنـا منـه أن  ً
الدعوى املتعلقة هبا قد انقضت ومل يعـد هلـا وجـود ، مـع حتقـق مـا 
يربر هذا االعتقاد وينتفى القصد اجلنائى كذلك ، وبالتاىل ال يكون لـه 

 وذلك بأن توهم ثمة وجود جلريمة التأثري إذا حصل غلط ىف االباحة ،
ًاملتهم توافر سبب اباحة خالفا حلقيقة الواقع ، عـىل سـند مـن القـول 
بأن الغلط ىف االباحة يفقد العلم بعنارص اجلريمة ، وهو يعادل الغلـط 

 .ىف اركاهنا من حيث أثره القانونى 
ً     وترتيبا عىل ذلك إذا علم املتهم بوجود دعوى جنائية قائمة إال أنـه 

ً اباحة نرش ما جرى ىف جلساهتا معتقدا أن مـا ينـرشه مـن وقع ىف غلط



 

)٥٩(   
 

حمررات تم بصدد حماكمـة علنيـة ثـم ثبـت خـالف ذلـك فـإن قـصده 
  .)١(ينتفى ومن ثم ال تقع تلك اجلريمة

     ولكن ال يقبل من اجلانى املحاجة بصحة ما نرشه ؛ ألنـه ال يـشرتط 

النـرش عدم صحة ما اشتملت عليـه املحـررات أو املطبوعـات حمـل 

لكى تقوم اجلريمة ، وذلك ألن املرشع قصد من وراء تلـك اجلريمـة 

ًمحاية حسن سري الدعوى حتقيقا لعدالة أوفر وال أثـر لـصحة أو عـدم 

 .صحة ما نرشه 

     كام أن ال عربة بالبواعث عىل النرش وال حيـاج بـأن باعـث النـرش 

ًرفا مشددا ًكان رشيفا، واملرشع اعترب الباعث الدافع إىل اجلريمة ظ ً

فإذا كان الفعل بقصد احداث (  وذلك حينام نص عىل أنه )٢(للعقاب

 يتحقــق – كظــرف مــشدد –وقــصد التــأثري ..... ) التــأثري املــذكور 

                                                        
 القـصد اجلنـائى ىف القـانون املـرصى واملقـارن ، عبداملهيمن بكر ،/  د)١(

  .٢٦٤م ، ص١٩٥٩رسالة دكتوراه القاهرة 
رميس هبنام ، فكرة القـصد وفكـرة الفـرض والغايـة ىف النظريـة العامـة /  د)٢(

  .٥٢،٥٣م ص١٩٥٣ جملة احلقوق السنة    السادسة سنة للعقاب ،



 

  

ًباجتاه ارادة اجلانى إىل احداث التأثري فيمن يوجه إليه اعتامدا عىل 

  .ًالفعل العلنى أو النرش ، وأنه يستتبع لزوما تشديد عقوبة اجلانى

     ويقع عىل عاتق النيابة العامة إثباته ؛ إذ ال يمكن أن يفرتضه القـاىض 

ًافرتاضا من حمض اثبات الفعل العلنى أو نـرش املحـرر املطبـوع ىف 

 .ظروف معينة 

ُويالحظ أن قصد التأثري يتحقق باجتاه ارادة اجلـانى إىل احـداث      

لنى أو النرش ، ولـذلك ًالتأثري فيمن يوجه إليه اعتامدا عىل الفعل الع

بـأن تعمد توجيه ألفاظ حتمل بذاهتا معنى االهانة فال حاجة ( ُقىض 

للمحكمة بعـد ذلـك للتـدليل رصاحـة ىف حكمهـا عـىل أن اجلـانى 

  ). )١(قصد هبا االساءة أو االهانة

 
 
 
 

                                                        
وعة احلديثة م املوس١٩/٤/٢٠٠١ ق جلسة ٦١ لسنة ١٢٦٤٩ طعن رقم )١(

  .٧١٠ألحكام حمكمة النقض ص



 

)٦١(   
 

 
 



 

  

 

 

 
هللا عز وجل باقامته احلق بني عباده ، جعـل احلكـم بيـنهم أرفـع      إن ا

ــاء ىف األ ــتخلف اخللف ــرا ، واس ــا خط ــياء ، وأجله ــوا ًاالش رض ليقيم
َإنآ أنزلنا إليك : (، وينصفوا من عباده ، ويقوموا بأمره فقال تعاىلحكمه ْ َ ِْ َِ َ ْ َّ

ــتحكم بــني النــاس بمــآ أراك ا ــاحلق ل َالكتــاب ب َ َ ْ ََ ِ ِِ ّ َ ََ َ ْ َُ ِ ِّ َْ َهللاُّ وال تكــن للخــآئنني ْ ِ ِ َ َْ ّ ْ َُ َ
ًخصيام ِ َ()١( 

ِوأنزلنآ إليك الكتاب باحلق مصدقا ملـا بـني يديـه  (:وقال تبارك اسمه  ِْ َ ْ ُ َْ ّ َ َ ََ َ َ َ ََّ ًَْ ّ ِ ْ َ َْ ِ َ

ْمن الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بمآ أنزل اهللاُّ وال تتبـع أهـوآءهم  َ ْ ْ ْ ُُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َِ ِّ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ ًِ ِ ِ َِ ِْ

َعام ج ّآءك من احلقَّ َْ َ ِ َ َ..... ()٢( 
ً     ومن هنا فلقد جاء االسالم وجعل الدولة مـصدرا للقـضاء ، فـاعترب 
ًالقضاء جزءا ال يتجزأ من قيام الدولة وسلطة من سلطاهتا ، وحقـا مـن  ً
حقوها ، وما ذلك إال أن القضاء من الوظائف الداخلة حتـت اخلالفـة 

ًللتـداعى وقطعـا للتنـازع ، ًللفصل ىف اخلصومات بني الناس وحسام 
 )٣( هـو القـاىض األول ىف الدولـة االسـالميةملسو هيلع هللا ىلصوهلذا نجـد أن الرسـول 

                                                        
  .١٠٥ سورة النساء اآلية رقم )١(
  .٤٨ سورة املائدة جزء من اآلية رقم )٢(
َّ  اخبار القضاة ، حممد بن خلف بن حيـان املعـروف بوكيـع ، طبعـة عـامل )٣(



 

)٦٣(   
 

وهو الـذى عـني القـضاة ، وبعـثهم إىل االمـصار ، كـام فعـل مـع عـىل 
ومعاذ حينام بعثهام إىل الـيمن ، وجـاء اخللفـاء الراشـدون ، وسـاروا 

و مـن يفوضـه عىل اهلدى النبوى ، فكان تعيـني القـضاة بيـد اخلليفـة أ
 ÷ممن له الوالية العامة ، ولقد ربط أمري املـؤمنني عمـر بـن اخلطـاب 

 أروع األمثلـة عــىل ÷ )١(ىف رسـالته الـشهرية إىل أبـى موسـى االشـعرى
مكانة القضاء ومهابته وقدسيته واحرتامه مـع مراعـاة حقـوق اخلـصوم 

 .أمام القضاء 
 االسـالمى أو حتـى      فال يكاد يوجد كتاب من كتب التـاريخ أو الفقـه

فقه القانون املعارص إال وهنل من تلك الوصايا الغالية والتـى أذكرهـا 
ــرحيم  ــرمحن ال ــسم اهللا ال ــىل ب ــيام ي ــري "ف ــاب أم ــن اخلط ــر ب ــن عم  م

 أما بعد : املؤمنني إىل أبى موسى االشعرى 
ُفإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أوىل إليك وانفـذ ( 

، فإنه ال ينفـع تكلـم بحـق ال نفـاذ لـه ، سـو بـني النـاس ىف إذا تبني لك 
وجهك وجملسك وعدلك ، حتى ال ييأس الضعيف مـن عـدلك ، وال 
يطمع الرشيف ىف حيفك ، والبينة عىل املدعى واليمني عىل من أنكر 

                                                                                                                                    
  .٤،٥الكتب ، بريوت    اجلزء األول ص

 

ألبـى احلـسن عـىل بـن حممـد بـن األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ) ١(
هـ  ١٣١٣حبيب   املاوردى ، طبعة مصطفى البابى احللبى ، الطبعة الثالثة 

 . وما بعدها ٨٩ص. م ١٩٧٣



 

  

ً، والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال ال  ً ً
ثم راجعـت فيـه نفـسك وهـديت فيـه إىل يمنعك قضاء قضيته باالمس 

رشدك أن تراجع احلق ، فإن احلق ومراجعته خري من الباطل والتامدى 
فيه ، الفهم الفهم فـيام تلجلـج ىف صـدرك ممـا ال يبلغـك ىف الكتـاب 
والسنة ، ثم أعرف األمثال واألشـكال ، وقـس األمـور مـن عنـد ذلـك ، 

ّ ترى وأجعـل ملـن أدى واعمد إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها باحلق فيام
ًحقا غائبا أو بينة أمدا ينتهى إليه ، فإن أحرض بينة أخذت له بحقه ، وإال  ً ً
وجهت عليه القضاء فـإن ذلـك أنفـى للـشك ، وأجـىل للعمـى ، وأبلـغ 
ًللعذر ، املسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال جملـودا ىف حـد ، أو 

ًجمربا عليه شهادة زور ، أو ظنينا ىف والء أو ن سب، فـإن اهللا تعـاىل قـد ً
توىل مـنكم الـرسائر ، ودرأ عـنكم بالبينـات وااليـامن ، وإيـاك والقلـق 

اخلــصومات ىف مــواطن والــضجر والتــأذى باخلــصوم ، والتنكــر عــن 
 فإنه من يصلح ما احلق التى يوجب اهللا هبا األجر وحيسن هبا الذخر ،

لنـاس ، ومـن تـزين بينه وبني اهللا ولو عىل نفسه يكفيه اهللا ما بينـه وبـني ا
للناس بغري ما يعلم اهللا منه شـانه اهللا ، فـام ظنـك بثـواب اهللا ىف عاجـل 

 ) .رزقه وخزائن رمحته 
ًوانطالقا مـن هـذه الوصـايا العظيمـة فإهنـا تـدعم أسـس املحـاكامت 

 .القائمة عىل احلق والعدل للقضاء واخلصوم عىل السواء 
مى مقيـد بغايـات حمـددة      ولذا فإن حق الدفاع أمـام القـاىض اإلسـال

وذلـك مـن ، فمتى جتاوزت هـذه الغايـات فإهنـا تكـون غـري مـرشوعة 



 

)٦٥(   
 

 ملسو هيلع هللا ىلص قـال سـمعت رسـول اهللا )١( الـذى رواه أبـى داود÷حديث ابـن عمـر 
 من حالت شفاعته دون حد من حـدود اهللا فقـد ضـاد اهللا ، ومـن "يقول 

ن خاصم ىف باطل وهو يعلمه مل يزل ىف سخط اهللا حتى ينزع عنه ، وم
قال ىف مؤمن ما ليس فيه اسكنه اهللا ردغة اخلبال حتى خيرج مما قـال 

".  
ومن مظاهر تسيري الـدعوى أمـام القـضاء إذا مـا حـاول أحـد اخلـصوم 
إهانة اخلصم اآلخر أو أحد الشهود أو إهانة جملس القـضاء ذاتـه فـإن 
الــرشع احلنيــف مــنح القــاىض ســلطة زجــر اخلــصوم وتــأديبهم إذا مــا 

فــإذا أســاء اخلــصم األدب ىف جملــس ( ن أى مــنهم حــدث إخــالل مــ
القاىض بأن جرح بتكذيب الشهود أو باللدد مع اخلصم زجره ، وهنـاه 
فإن عاد هدده وصاح عليه فإن مل ينزجر عزره بام يقتـىض اجتهـاده مـن 
ــة  ــاك حلرم ــاءة األدب انته ــول ، ألن إس ــالظ الق ــبس ، وإغ ــوبيخ وح ت

 )٢() . جملس القضاء 

                                                        
 ٣ ، كتاب االقضية ، باب ىف من يعني عىل خصومة ، ج٣سنن أبى داود ج)  ١(

 ٣٥٩٧ حديث رقم ٣٠٥ص
ة دار املعرفة بـريوت ، األم ، ألبى عبداهللا حممد بن إدريس الشافعى ، طبع )٢(

  .١٩٩لبنان  ص
  .٢٩٩وخمترص املزنى مع األم ، طبعة دار املعرفة بريوت ، لبنان ص

ــق د ــى ، حتقي ــد اللخم ــن حمم ــىل ب ــسن ع ــى احل ــرصة ألب ــن / والتب ــد ب أمح
عبدالكريم ، الطبعة الثانية من منـشورات مركـز بخيبوبـه للمحفوظـات ، 



 

  

أن يقول اخلصم للقاىض إذا حكم : إلساءة عىل القضاة      ومن طرق ا
لغريه لقد أخذت رشوة من غريمـى وقـضيت عـىل ، ففـى هـذه احلالـة 
يعزره بل يؤدبـه بالـرضب واحلـبس وكـذلك إذا ملـز أحـد اخلـصمني 
للقاىض بام يكره فقال له ظلمتنى وأراد أذاه فليعزره ، والعقوبة ىف مثل 

إذا جـرح باإلسـاءة عـىل القـاىض فظـاهر هذا أمثل وهذا ىف اللمز وأما 
  .)١(كالم الفقهاء أنه جيب تأديب اخلصم القائل باإلساءة

  ومن أقوال ملسو هيلع هللا ىلصوما ذهب إليه الفقهاء له أصل وسند من أقوال الرسول 
  )٢( " أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم " ملسو هيلع هللا ىلصقال  : ÷عمر بن اخلطاب 

. 
أن املدعى عىل القضاء بـام لـيس ب  )٣(    وىف هذا الصدد ذكر ابن القيم 

ىف دعواه ويؤدب وأقله احلبس ليدفع بذلك أهل الباطل  فيه فإنه مبطل
. 

                                                                                                                                    
  .٥٣٦ ص١٠م ج٢٠١٢ ـه١٤٣٣

، لشمس الدين الرسخسى ، طبعة دار املعرفة بـريوت ، لبنـان ، املبسوط  )١ (
  ٦٤ ص١٦الطبعة     الثانية ج

  .٢٩٩ ، وخمترص املزنى مع األم ص٥٣٦ ص١٠والتبرصة ج
، ) وهو ألد اخلصام ( صحيح البخارى ، كتاب املظامل باب قول اهللا تعاىل ) ٢(

 ٤٨٤ ص٢جم ٢٠٠٥ه ١٤٢٦طبعــة دار البيــان العربــى ، الطبعــة األوىل 
  .٢٤٥٧حديث رقم 

 الطرق احلكمية ىف السياسة الرشعية لإلمام املحقق ابى عبداهللا حممد بن )٣(



 

)٦٧(   
 

ولذلك فإن للقاىض احلق ىف جمازاة املدعى بتهمة ليست فيمن يتهم 
ــرش  ــل ال ــسلط وردع أله ــا للت ــازاة منع ــن املج ــا م ــدف هن ــاطال واهل ًب ً

اخلــصم أمــام والعــدوان عــىل أعــراض الــصاحلني ، فــإذا مــا انحــرف 
ًالقاىض عن احلق املقرر له كان انحرافه غري مردوعا وبالتاىل يتحمـل 

 .اآلثار املرتتبة عىل جتاوزه 
حيث ذكـر ىف هـذا الـصدد أن مـن ÷ )١(     وما ذكر عن اإلمام ابى حنيفة 

قال لغريه يا فاسق يا لص وذلك أمام القضاء فان كان من أهل الـصالح 
ف التعزير ألن الشني يلحقـه ان كـان هبـذه وال يعرف بذلك فعىل القاذ

ًالصفة وإن كان يعرف به مل يعزر فضال عن ذلك تظهر عظمـة القـضاء 
ًاإلسالمى حيث من املقرر أيـضا أنـه يمكـن التجـاوز عـن الذلـة إذا مل 
ترتكب جريمة مـن جـرائم احلـدود التـى تـصدر عـن املـسلم إذا كـان 

منـه تلـك الزلـة ، ملـن معروف عنـه األدب واملـرؤة ، عـىل أال تتكـرر 
ًاملتهم املنسوب إليه االهانة أو السبب فإن األمر يشكل مـساسا فعليـا  ً
بمصالح متعددة بني مصلحة املتهم ومصلحة املجتمع ىف أخـذ حـق 
املعتـدى عليـه خاصــة أن شـتم أو ســب القـاىض ينــدرج حتـت هــذين 
                                                                                                                                    

ابى بكـر الزرعـى الدمـشقى ، حتقيـق حممـد هامـد الفقـى ، طبعـة الـسنة 
 . وما بعدها ١٠٣م ص١٩٥٣ه ١٣٧٢املحمدية القاهرة 

م عالء الدين أبى  معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من االحكام لإلما)١(
ه ١٣٩٣احلسن عىل بن خليل الطرابلسى ، طبعة البـابى احللبـى بمـرص 

 .١٧٨م ص١٩٧٣



 

  

ــة ىف التقــويم والتهــذيب ،  احلقــني حــق خــاص للقــاىض وحــق الدول
ثبوت هذا احلق عىل اليقني بام ال يفيـد الـشك حولـه ، لـذا لـو ويتعني 

ثبت عىل اخلصم املعتدى فللقضاء حق تأديبه أو العفو عنه أو زجـره 
 .  )١(فإن عاد لفعله أو قوله يعاقب بدفع الصائل أو الناشز 

     نخلـص ممـا تقـدم أن النظـام القـضائى اإلسـالمى يقتـىض ملجلــس 
ة ، ويتعني عدم املساس بذلك حتى لو كان القضاء احرتام ووقار وهيب

هذا املساس من اخلصم نفسه نتيجة إسـاءة ممارسـة حقـوق دفاعـه ، 
ومن صور هذا املـساس عـدم امتثـال اخلـصم ألمـر القـاىض لـه بعـدم 

 .الكالم أو عدم االسرتسال ىف املرافعة 
     وللقاىض هنا بغية احرتام ووقار جملس القضاء أن يأمر أحد أعوانـه 

اخراج اخلصم من اجللسة ونعتقد أن روح الرشيعة اإلسالمية والنظام ب
القضائى هبا ال يامنع من الـسامح للخـصم بمعرفـة مـا دار ىف اجللـسة 
ُوما اختذ من اجراءات ىف غيبته وذلك من أجل حتقيـق املوازنـة بـني 

 .املصالح املختلفة 
     فــضال عــام ســبق فــإن جتــريم ســلوك معــني حيــدث داخــل ســاحة 
القضاء من التطاول واالفتئات عىل القضاء ليس املقصود منه التضييق 

                                                        
 اإلنصاف ىف معرفة الراجح من اخلالف لإلمـام عـالء الـدين أبـى احلـسن )١(

عىل بن سليامن بن امحد املردارى ، حتقيق ابـى عبـداهللا حممـد حـسن 
ـــريوت  ـــة ب ـــب العلمي  ١١م ج١٩٩٧ه ١٤١٨الـــشافعى ، طبعـــة دار الكت

  . ١٨٩ص



 

)٦٩(   
 

عىل األفـراد أو تقييـد حـريتهم وإنـام اهلـدف مـن احـرتام القـضاء هـو 
احرتام الدولة ككل ألن التعدى عىل القضاء وإهانته إنام بمثابـة ضـياع 

 .هيبة الدولة ألن احلق سيضيع والعدل يندثر بني أهله 
 .ً اهليبة فمن حيكم باحلق والعدل إذا     فإذا ضاعت تلك

     ولقد وضع اإلسالم باالضافة إىل احرتام هيبـة القـضاء مـن اإلسـاءة 
ًإليــه أو إىل أحــدا مــن اخلــصوم أثنــاء نظــر الــدعوى ضــامنات آخــرى 
حلامية حقوق اإلنسان بصفة عامة واملحافظة عليها مـن العبـث هبـا ، 

مـن التـأثريات النفـسية ، ومن ضمن هذه الضامنات أنه محـى القـاىض 
فاإلنـسان مــن فطرتـه الطبيعيــة أن تتـأثر نفــسه بـام حيزهنــا ويزعجهــا ، 
ويرتتب عىل ذلك أن اإلنسان يقلق ويـضجر ، فيغـضب ويثـور فيختـل 
فهمه وإدراكه ، وال شك أن هذه احلالة من عدم الفهم واإلدراك مرضة 

لفقهـاء عـىل بالعدل ألهنا تؤدى إىل ظلم أحد الطرفني ، وهلذا شـدد ا
القضاة أن يتجنبوا القضاء ىف األحوال التى تعكر صفوه وختل بسالسة 

ال يقىض القاىض وهو غضبان ، أو جائع ، أو عطشان : ( إدراكهم فقالوا 
، أو وهو يدفع ألحد األخبثني ، أو حال مرض ، أو حال شغل قلبه ولو 

الـصوم ىف بفرح أو بحزن ، أو برد شديد ، أو حر شديد ، وأال يتطـوع ب
ًاليوم الذى يريد اجللوس فيـه ، وإن كـان شـابا قـىض وطـره مـن أهلـه ، 



 

  

ًوالضابط اجلامع لذلك كله أال يقىض القاىض ىف كل حاال يسوء خلقه 
()١(.   

فمـام ال شـك فيـه أن مـا ذكـره سـيدنا عمـر بـن اخلطـاب ألبـى موســى 
عـة جام) إياك والغضب والقلـق والـضجر : (  عندما قال له )٢(األشعرى

لكل ما تقـدم ، فالبـد مـن هتيئـة الـسبل أمـام القـاىض حتـى يـستطيع أن 
يؤدى عمله عىل أكمل وجه ألن الغضب يكرس قلب اخلـصم ويمنعـه 
ًمنه إقامة حجته خوفا منه ، وقد يشتبه عىل القاىض بسببه طرق اإلصابة 
وربام ال يفهم كالم أحد اخلصمني ، اجلوع يـرسع بالغـضب والـشبع 

هلم واملرض واحلزن والفرح يشغل القلب وكل ذلـك يطفئ الفهم وا
يــشغله عــن متابعــة أحــداث القــضية املطروحــة أمامــه وســامع حجــج 
اخلصوم وربام يقسو عىل أحد املتخاصمني ىف حكمه نتيجة انفعالـه 

 .ًأو غضبه أو يكون احلكم جمافيا للصواب فتضيع احلقوق 

                                                        
 – البحر الرائق ، رشح كنز الدقائق للعالمة زيـن الـدين بـن نجـيم احلنفـى )١(

  .٣٠٣ ص٦طبعة دار املعرفة بريوت لبنان الطبعة الثانية ج
ــام  ــشيخ نظ ــة ال ــة للعالم ــاوى العامليكري ــة بالفت ــة املعروف ــاوى اهلندي      والفت

 ومجاعة آخرين 
  ١٨٩ ص ١١جاجح من اخلالف     واالنصاف ىف معرفة الر

  وما بعدها ٨١ ص١وأخباره القضاه ، ج
  .١٥ ص١٢ صحيح مسلم برشح النووى ، ج)٢(



 

)٧١(   
 

ىض يـؤثر عـىل سـري      خالصة ما تقدم إذا كان الغضب الواقع من القـا
الدعوى فال شـك أن إهانـة القـاىض أو سـبه أو شـتمه هـى التـى جتعـل 
الغضب لديه ىف أعىل الدرجات ملا تؤدى إليه اإلهانة من ضـياع هيبـة 

 .القضاء 
ّ     ولــذا فــإن اإلســالم قــد قــدر القــاىض حــق قــدره فبــوأه مكانــة رفيعــة 

مة الـشأن حيـث وأسكنه قمة عالية ألنه صاحب والية جليلة القدر عظي
يستمد احكامه من الرشع وهو ما يكسبه قوة ومهابة ويدرأ عنه ثمة رهبة 
أو خمافة لسلطة احلاكم ، إنام اخلـوف مـن بطـش اهللا وخـشية غـضبه 
وانفرد الفقه اإلسالمى عن القوانني الوضعية التى مل ترش من قريب وال 

ضاء من بعيد إىل هذه الظروف واألحوال التى جتـسد علـو وسـمو القـ
 .اإلسالمى عىل ما عداه 



 

  

 
 

     بعد ان انتهيت من هذا البحـث الـذى اجتهـدت فيـه قـدر اسـتطاعتى 
 :ًواهللا أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكريم إىل النتائج التالية 

 أن الدولة هى صاحبة احلق األصيل ىف توقيع العقـاب عـىل مـن ً:أوال
ريمـه ، فـإن هـذا األخـري تـربز ثبت إدانته عن فعل نص القانون عىل جت

ًمصلحته ىف أن حياكم بعدالة وهو ما يلقـى عـىل عـاتق الدولـة إلتزامـا 
 .بتوفري كل سبل احلامية للقضاء حتى حيقق مهمته 

ًفضال عن أن ضامن عدالة املحكمة يقتـىض حتررهـا مـن أى مـؤثرات 
خارجيـة حتـى يبقـى القـضاء هـو الـضامنة االساسـية حلريـات األفـراد 

 .هم وحقوق
 إن تعريف القانون للقاىض بأنه الشخص الذى يعمل لدى اجلهاز :ًثانيا

الذى يبارش مـن خاللـه وحـده أو مـع غـريه مهمـة القـضاء ويـدخل ىف 
مفهوم القضاء عـضو النيابـة العامـة وكـذلك العـاملني داخـل سـاحات 

 .القضاء 
أما تعريـف القـاىض ىف الفقـه اإلسـالمى فيقـوم عـىل الـربط بينـه وبـني 

ارسة العمل القضائى ذاته ، فالقاىض ال يتصف هبذه الصفة أو تلـك مم
 .املزية إال إذا استقى أحكامه من الرشيعة اإلسالمية الغراء 



 

)٧٣(   
 

ً لقد تبوءت مرشوعية القضاء مكانا بارزا ىف الترشيعات العقابيـة :ًثالثا ً
ــم  ــة ، ث ًصــارت حقــا مقــررا مــن حقــوق واملواثيــق واألعــراف الدولي

 . من أصول الدولة املدنية احلديثة ً، فأصالاإلنسان
وتعد مرشوعية القضاء ىف الفقه اإلسالمى من أعىل الدرجات وأقـوى 
ــات  ــضل القرب ــادات وأف ــن أرشف العب ــى م ــك فه ــال ش الفــرائض ، وب

 .ولوالها لشاعت الفوىض وحل الظالم وفسد العباد 
  تتعدد عنارص الـركن املـادى جلريمـة التـأثري ىف سـري الـدعوى:ًرابعا

وذلك من خالل إهانة القضاء بصفة عامة وذلك أثناء نظر الدعوى مـن 
ًحيث التلفظ باإلهانة قوال أو فعال أو باإلشارة ، أو استخدام وسيلة من  ً
وسائل االتصال املعروفة مثل اهلاتف ، أو استخدام صور مرسومة أو 

 .مطبوعة 
اجلريمـة  استلزم املرشع العقابى لقيام الركن املعنوى لتلـك :ًخامسا

ُوالتى هتان هبا املحكمة أن يتوفر لدى اجلانى القـصد اجلنـائى العـام 
الذى يقوم عىل عنرصى العلـم واالرادة دون االعتـداد بالباعـث عليهـا 

 .وبرصف النظر عام إذا كان حدث تأثري عىل املحكمة أم ال 
ً إن النظـام العقـابى اإلسـالمى يمـنح جملـس القـضاء إحرتامــا :ًسادسـا
 يتعني عدم املساس به حتى لو كان هذا املساس مـن اخلـصم ًووقارا

نفسه نتيجة إساءة ممارسة حقوق دفاعه ، ومن هنـا إذا مـا حـاول أحـد 
ــس  ــة جمل ــد الــشهود ، أو إهان ــر أو أح ــة اخلــصم اآلخ اخلــصوم إهان



 

  

القضاء ذاته فإن الرشع احلنيف منح للقاىض سلطات متعددة منها زجر 
 حبسه ، ويالحظ أن مـن عظمـة التـرشيع اخلصم املعتدى أو تأديبه أو

اإلســالمى أن اخلــصم لــو أهــان خــصمه  وكــان الــذى أهــان مــن اهــل 
الصالح فإن الفقه قرر تعزير القاذف ألن اإلسـاءة تلحقـه إن كـان هبـذه 
ُالــصفة ، ولكــن إن كانــت اإلســاءة املوجهــة إليــه يعــرف هبــا ال يعــزر 

العفـو والنـصح القاذف ، ويصل حد العقاب عـىل تلـك اجلريمـة بعـد 
ُواالرشـاد والتأديــب بالـرضب واحلــبس إىل أن يعاقـب اجلــانى بــدفع 

 .الصائل أو الناشز 
ع جعـل ) ١٣٣/١(أما املرشع العقابى ىف القانون مـن خـالل املـادة 

العقوبة احلبس مدة ال تزيـد عـىل سـنة أو غرامـة ال تتجـاوز مخـسامئة 
اجلانى باحلبس ع عىل أن يعاقب ) ١٨٦/١(جنيه ، ثم نص ىف املادة 

مدة ال جتاوز سـتة أشـهر وبغرامـة ال تقـل عـن مخـسة أالف جنيـه وال 
 .تزيد عىل عرشة أالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني 

ومن هنا أقول ليت املرشع العقابى ىف القانون يقرر عقوبـات متعـددة 
وتكون أشد قسوة ألهنا تؤدى ىف النهايـة إىل املـساس هبيبـة القـضاء 

 .ًفضال عن رفع قيمة الغرامة ألكثر من ذلك والعدالة 
لذا فإن الفقه اإلسالمى يعد نطاقه أشـمل وأوسـع مـن القـانون ىف هـذا 
الصدد كام أن تطبيق أحكام الفقه اإلسـالمى ىف هـذا األمـر يـؤدى إىل 
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قيام النظام القضائى بام فيه خري ضامن للقـاىض واملتقاضـني والدولـة 
 .عىل حد سواء 
مد هللا احلكم العدل الـذى قـىض فـأبرم وال راد لقـضائه ًوأخريا فإن احل

 .وال معقب حلكمه فهو أحكم احلاكمني وأعدل العادلني 
 
 

 
 
 
 

 –رأفت عبدالفتاح حـالوه ، قـانون العقوبـات القـسم العـام / د.ا -١
 .٢٠١٥/٢٠١٦طبعة دار األزهر ، 

د والغـرض والغايـة مـن النظريـة  فكـرة القـص–رميس هبنام / د.ا -٢
 .م١٩٥٣العامة للعقاب ، جملة احلقوق السنة السادسة 

 القـصد اجلنـائى ىف القـانون املـرصى –عبداملهيمن بكر / د.ا -٣
 .م١٩٥٩ رسالة دكتوراه ، القاهرة –واملقارن 

 الوسيط ىف قانون القضاء املدنى ، طبعة دار  –فتحى واىل / د.ا -٤
 .م١٩٩٢النهضة العربية 

 التعليق عـىل قـانون العقوبـات ىف – مصطفى جمدى هرجة /م -٥
ــة  ضــوء الفقــه والقــضاء ، طبعــة دار حممــود للنــرش ، الطبعــة الثاني

 .م١٩٩٢



 

  

 حق الدولة ىف العقاب نشأته وفلسفته –عبدالفتاح الصيفى / د.ا -٦
 .، طبعة دار اهلدى للمطبوعات ، الطبعة الثانية 

بعـة دار النهـضة  القـاىض الطبيعـى ، ط–صـالح جـودة سـامل / م -٧
 .م١٩٩٧العربية 

 استقالل القضاء دراسة مقارنة ، طبعـة -حممد كامل عبيد / د.ا -٨
 .م١٩٩١دار النهضة العربية 

ــر / د.ا -٩ ــى وزي ــدالعظيم مرس ــائق –عب ــسان ىف الوث ــوق اإلن  حق
العامليــة واالقليميـــة ، طبعـــة دار العلــم للماليـــني بـــريوت لبنـــان 

 .م١٩٨٨
حقــوق اإلنــسان بــني الفقــه حممــود صــالح العــادىل ، / د. ا -١٠

ــة  ــشور بمجل ــث من ــالمية ، بح ــرشيعة اإلس ــعى وال ــانونى الوض الق
 .م١٩٩٠املحاماة العددان الثالث والرابع 

 احلاميـة اجلنائيـة للخـصومة مـن تـأثري –مجال العطيفى / د. ا -١١
 .النرش ، طبعة دار املعارف القاهرة 

اجلــرائم (  قــانون العقوبــات املــرصى -عــىل راشــد أ/ د. ا -١٢
 ).م١٩٩٤ملرضة    باملصلحة العامة ا

ـــة  -                            ب ـــول النظري ـــدخل وأص ـــائى امل ـــانون اجلن  الق
 .م١٩٧٠
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 محاية حق املتهم ىف حماكمة عادلة ، –حاتم حسن موسى /   د-١٣
 .م١٩٩٦رسالة دكتوراه 

 اجلرائم املرضة باملصلحة العامـة –حسنني ابراهيم عبيد / د.  ا-١٤
 .م١٩٨٣ دار النهضة العربية الطبعة األوىل  طبعة-

ــل / د.  ا-١٥ ــيد كام ــف س ــة األوىل –رشي ــصحافة ، الطبع ــرائم ال  ج
 .م١٩٩٤

 قانون اإلجـراءات اجلنائيـة ، طبعـة مكتبـة –عوض حممد / د.  ا-١٦
 .م١٩٧٧قورينا 

 النظرية العامـة للقـصد اجلنـائى ، –حممود نجيب حسنى / د.  ا-١٧
 .م١٩٧٨بية طبعة دار النهضة العر

  جمموعـة القواعـد القانونيـة التـى قررهتـا حمكمـة الــنقض ىف -١٨  
 .م ١٩٨٧ًمخسني عاما ، 

 املوسوعة احلديثة ألحكام حمكمة –عادل سعد اجلارحى /  م-١٩
ـــى ١٩٩٠الـــنقض مـــن ســـنة  ـــسى  . ٢٠٠٤ حت املركـــز الفرن

 .لإلصدارات القانونية بالقاهرة 
ع أمام القضاء اجلنـائى ، دار  موسوعة الدفو–حامد الرشيف /  د-٢٠

 .م٢٠٠٦املصطفى لإلصدارات القانونية بالقاهرة 
 

 
 



 

  

 :احلديث: ًأوال
 

مسند اإلمام أمحـد ، ألبـى عبـداهللا أمحـد الـشيبانى ، طبعـة دار  -١
  هـ١٣١٣الفكر 

نيل االوطار من أحاديث سيد األخيـار بـرشح منتقـى األخيـار ،  -٢
مـد بـن عـىل بـن حممـد الـشوكانى ، مكتبـة للشيخ العالمة حم

 .مكتبة دار الرتاث
ســنن أبــى داود ، للحــافظ أبــى داود بــن ســليامن بــن األشــعث  -٣

 .السجستانى، اجلزء الثالث 
ــراهيم  -٤ صــحيح البخــارى ، لإلمــام حممــد بــن اســامعيل بــن إب

املعروف بالبخارى ،  طبعة دار البيان العربـى ، الطبعـة األوىل 
 .م ٢٠٠٥ه ١٤٢٦

 السالم ىف رشح بلـوغ املـرام مـن مجـع أدلـة األحكـام ، سبل -٥
لإلمام حممد بن إسـامعيل األمـري اليمنـى الـصنعانى طبعـة دار 

 .احلديث 
 

 :الفقه احلنفى: ً     ثانيا 
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 بدائع الصنائع ىف ترتيب الرشائع ، لإلمـام عـالء الـدين أبـى بكـر -١   
ريوت ، ابـن  مـسعود الكاسـانى ، طبعـة دار الكتـاب العربـى ، بـ

 .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية 
  – البحر الرائق ، رشح كنز الدقائق للعالمة زين الدين بـن نجـيم -٢    

 .طبعة دار املعرفة بريوت لبنان الطبعة الثانية 
الفتاوى اهلندية املعروفة بالفتاوى العامليكرية للعالمـة الـشيخ  - ٣   

 بريوت لبنان -مية  طبعة دار الكتب العل-نظام ومجاعة آخرين 
 م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة األوىل 

 املبسوط ، لشمس الدين الرسخسى ، طبعة دار املعرفة بـريوت -٤   
 . ، لبنان، الطبعة الثانية 

 معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من االحكام لإلمـام عـالء -٥  
الدين أبى احلسن عىل بـن خليـل الطرابلـسى ، طبعـة مـصطفى 

 .م ١٩٧٣هـ ١٣٩٣لبى بمرص البابى احل
 

 :الفقه املالكى: ًثالثا      
الــرشح الــصغري ألبــى الربكــان امحــد بــن حممــد الــدردير الطبعــة  -١

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الثانية ، 
بلغة الـسالك ألقـرب املـسالك إىل مـذهب اإلمـام مالـك للـشيخ  -٢

أمحد بن حممد الـصاوى ، طبعـة مكتبـة مـصطفى البـابى احللبـى 



 

  

 . م١٩٥٢هـ ١٣٧٢
هــب اجلليــل لــرشح خمتــرص خليــل ألبــى عبــداهللا حممــد بــن موا -٣

 طبعــة دار الفكــر ، -عبــدالرمحن املغربــى املعــروف باحلطــاب
 .م ١٩٧٨هـ ١٣٩٨الطبعة الثانية 

أمحـد / التبرصة ألبى احلسن عىل بن حممد اللخمى ، حتقيـق د -٤
ــات  ــه للمحفوظ ــز بخيبوب ــشورات مرك ــة من ــدالكريم ، طبع ــن عب ب

 .م ٢٠١٢هـ ١٤٣٣الطبعة الثانية 
 

 :الفقه الشافعى: ًرابعا      
 

األم ، لإلمام الفقيه أبـى عبـداهللا حممـد بـن إدريـس الـشافعى ،  -١
 .طبعة دار املعرفة بريوت ، لبنان 

األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ألبـى احلـسن عـىل بـن  -٢
ــى ،  ــابى احللب ــن حبيــب املــاوردى ، طبعــة مــصطفى الب حممــد ب

 . م ١٩٧٣هـ  ١٣١٣ثة القاهرة الطبعة الثال
 .خمترص املزنى مع األم ، طبعة دار املعرفة بريوت ، لبنان  -٣

 :الفقه احلنبىل: ًخامسا 
 اإلنصاف ىف معرفة الراجح من اخلـالف لإلمـام عـالء الـدين أبـى -١

احلسن عىل بن سليامن بن امحد املردارى ، حتقيـق ابـى عبـداهللا 
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ه ١٤١٨ة بـريوت الكتـب العلميـحممد حسن الشافعى ، طبعة دار 
 .م١٩٩٧

الطرق احلكمية ىف السياسة الرشعية لإلمـام املحقـق ابـى عبـداهللا  -٢
حممد بن ابى بكر الزرعى الدمشقى ، حتقيق حممد هامد الفقى ، 

 .م ١٩٥٣ه ١٣٧٢طبعة السنة املحمدية القاهرة 
منتهى اإلرادات ىف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات ، لتقى الدين  -٣

توحى املرصى الشهري بابن النجـار ، طبعـة مكتبـة حممد بن امحد الف
 .دار العروبة 

السياسة الرشعية ىف اصالح الراعـى والرعيـة ، لالمـام تقـى الـدين  -٤
أمحــد بــن عبدالــسالم بــن تيميــة ، املطبعــة اخلرييــة ، الطبعــة األوىل 

 .ـه١٣٢٢
 :كتب اللغة والتاريخ: ًسادسا 

 
خاصــة بــوزارة املعجــم الــوجيز جممــع اللغــة العربيــة ، طبعــة  -١

 .م ١٩٩٠ه ، ١٤١٠الرتبية والتعليم ، 
َّاخبار القضاة ، حممد بن خلـف بـن حيـان املعـروف بوكيـع ،  -٢

 .     طبعة عامل الكتب ، بريوت اجلزء األول 
حممد عبدالرمحن / شخصية القاىض ىف السياسة الرشعية ، د -٣

 .البكر ، رسالة دكتوراة 



 

  

ن عرنـوس ، طبعـة تاريخ القضاة ىف اإلسالم للشيخ حممـود بـ -٤
 .مكتبة الكليات األزهرية 

حممــد ســالم مــدكور ، طبعــة دار / القــضاء ىف اإلســالم ، د -٥
 .م ١٩٦٤النهضة العربية 
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م املوضوع 
ــــــــــم  رق

الصفحة 
 املقدمة ١ ١٧ 

٢ 
ماهيــــة القــــاىض ىف القــــانون : املبحــــث األول 

اجلنائى والفقه اإلسالمى 
٢١ 

 ماهية القاىض ىف القانون:املطلب األول  ٣ ٢٢ 
ماهية القاىض ىف الفقه اإلسالمى: املطلب الثانى  ٤ ٢٥ 

٥ 
مــرشوعية القــضاء ىف القــانون : املبحــث الثــانى 

اجلنائى والفقه اإلسالمى 
٢٨ 

مرشوعية القضاء ىف القانون: املطلب األول  ٦ ٢٩ 

٧ 
مـــرشوعية القـــضاء ىف الفقـــه : املطلـــب الثـــانى 

اإلسالمى 
٣٣ 

٨ 
الـركن املـادى جلريمـة التـأثري : املبحث الثالث 

ىف سري الدعوى   
٣٧ 

تعدد صور السلوك اإلجرامى: املطلب األول  ٩ ٣٨ 
نرش أوراق مكتوبة: املطلب الثانى  ١٠ ٤١ 

١١ 
األشـــخاص املــــستهدفون : املطلـــب الثالــــث 

باحلامية وكيفية التأثري عليهم 
٤٣ 



 

  

م املوضوع 
ــــــــــم  رق

الصفحة 
ىف سري الدعوىمناط التأثري : املطلب الرابع  ١٢ ٤٦ 

١٣ 
الركن املعنوى جلريمـة التـأثري : املبحث الرابع 
ىف سري الدعوى 

٥٣ 

١٤ 
زجر اخلصوم وتأديبهم أثناء : املبحث اخلامس 

سري الدعوى 
٥٨ 

اخلامتة ١٥ ٦٧ 
مراجع البحث ١٦ ٧٠ 
الفهرس ١٧ ٧٧ 

 


