تغطية اجلرامئ يف مرحةل التحقيق
ومرحةل احملامكة
القسم ا ألول  :مرحةل التحقيق :
ر أأى املرشع أأنه ليس من املصلحة العامة أأن يفرض حظرا شامال عىل نرش أأخبار التحقيقات
اجلازايية يف مجيع احلاالت وال يوجد ما يدعو اىل ذكل.
بل أأن املصلحة العامة قد تقتيض يف بعض احلاالت وجوب هذا النرش ,بغية اظهار احليدة يف
رضاء لشعور املواطنني بتحقيق العداةل.
مبارشة هذه التحقيقات أأمام الر أأي العام منع ًا للمقاةل وا ً
هذا من انحية ,ومن انحية أأخرى فان القول بفرض حظر مطلق عىل نرش اكفة أأخبار
التحقيقات الابتدايية يف مجيع احلاالت  ,يتعارض يقين ًا مع ممارسة الصحافة لرسالهتا يف خدمة
اجملمتع بنرش ا ألخبار واملوضوعات اليت هتم الر أأي العام  ,كام يتعارض أأيض ًا مع حرية الصحافة
وحقها يف النرش ابعتباره أأحد املبادىء ا ألساس ية يف ادلس تور.
وذلكل جند أأن املرشع قد حرص عىل أأن يوازن بني مصلحة الناس يف معرفة ما جيري حوهلم
من أأخبار اجلرامئ والتحقيقات اليت تمت فهيا  ,وضامن عدم تأأثري النرش عىل هذه التحقيقات وكذا
ضامن حق الاشخاص يف احلفاظ عىل مسعهتم من جراء هذا النرش.
حيث أأعطى القانون صفة الرسية عىل اجراءات التحقيق وجعل الاصل حظر نرش هذه
الاجراءات والاس تثناء هو جواز النرش ابجازة من النيابة العامة .
 حيث نصت املادة ( )225من قانون العقوابت الاردين عىل أأنه :يعاقب ابلغرامة من مخسة داننري اىل مخسة وعرشين دينار ًا من ينرش:
 - 1وثيقة من واثيق التحقيق اجلنايئ أأو اجلنحي قبل تالوهتا يف جلسة علنية .
 - 2حماكامت اجللسات الرسية .

 - 3احملاكامت يف دعوى القدح .
 - 4لك حمامكة منعت احملمكة نرشها .
 كام ونصت املادة  39من قانون املطبوعات والنرش ا ألردين عىل أأنه :أأ  .حيظر عىل املطبوعة الصحفية نرش حمارض التحقيق املتعلقة بأأي قضية قبل احالهتا اىل
احملمكة اخملتصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذكل .
ب .للمطبوعة الصحفية حق نرش حمارض جلسات احملامك وتغطيهتا ما مل تقرر احملمكة غري ذكل
حفاظا عىل حقوق الفرد او الارسة او النظام العام او الآداب العامة .
ج .تنطبق احاكم الفقرة ( أأ) من هذه املادة عىل مراسيل وسايل الاعالم اخلارجية وتطبق
علهىم العقوابت املنصوص علهىا يف الفقرة (ج) من املادة ( )46من هذا القانون.
 كام ونصت املادة ( )14من قانون انهتاك حرمة احملامك عىل أأن :لك من نرش ابحدى الطرق املتقدم ذكرها اذاعات بشان حتقيق جازايئ قامئ يعاقب ابحلبس
مدة ال تتجاوز س تة اشهر وبغرامة ال تازيد عىل مخسني دينار ًا او ابحدى هاتني العقوبتني ..
وجدير ابذلكر أأن جمرد خمالفة هذا احلظر يعترب يف ذاهتا جرمية برصف النظر عام اذا اكن النرش
اخملالف يتضمن ذم ًا أأو قدح ًا أأو اهانة أأم ال.
وهذه اجلرمية يه احدى جرامئ النرش اليت اوردها الترشيع ا ألردين .
ويرشط لقيام هذه اجلرمية توافر الركن املعنوي  ,وهو القصد اجلنايئ العام اذلي يمتثل يف اجتاه
ارادة اجلاين اىل نرش الامور احملظور افشاؤها أأو اذاعهتا مع العمل بطبيعهتا  ,فال يتوافر القصد
اجلنايئ اذا نرش خشص معلومات بتحقيق وهو ال يعمل بقيام التحقيق أأو بأأنه حمظور نرشه.
 حمل احلظر:

يتناول احلظر املنصوص عليه يف املواد السابقة نرش أأخبار بشأأن حتقيق جازايئ قامئ ومن مث
يكون حمل احلظر هو نرش أأخبار التحقيقات اجلازايية .
 النرش:
حتدد املواد السابقة النرش احملظور بأأنه النرش اذلي يمت ابحدى طرق العالنية املنصوص علهىا
يف املادة  73عقوابت أأردين ويه عىل النحو الآيت :
تعد وسايل للعلنية:
 - 1ا ألعامل واحلراكت اذا حصلت يف حمل عام أأو ماكن مباح للجمهور أأو معرض ل ألنظار أأو
حصلت يف ماكن ليس من احملال املذكورة غري أأهنا جرت عىل صورة يس تطيع معها أأن
يشاهدها أأي خشص موجود يف احملال املذكورة .
 - 2الالكم أأو الرصاخ سواء هجر هبام أأو نقال ابلوسايل الآلية حبيث يسمعها يف الك احلالني من
ال دخل هل يف الفعل.
 - 3الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمس ية وا ألفالم والشارات والتصاوير عىل اختالفها
اذا عرضت يف حمل عام أأو ماكن مباح للجمهور ,أأو معرض ل ألنظار أأو بيعت أأو عرضت
للبيع أأو وزعت عىل أأكرث من خشص .
فالنرش احملظور ليس هو النرش يف الصحف واملطبوعات وحدها ,بل أأنه يتحقق بأأي من
طرق العالنية ا ألخرى املذكورة يف املادة  73من قانون العقوابت ا ألردين  ,فكام يتحقق
ابلكتابة ميكن أأن يتحقق ابلقول عن طريق خطاب عام أأو عن طريق الاذاعة ابلراديو  ,أأو
عن طريق الصورة  ,وكذا بسائر طرق العالنية ا ألخرى.
كام تتحقق اخملالفة اذا تقرر احلظر مث نرش أأي خرب من أأخبار التحقيق ,فاذا اكن هذا اخلرب قد
مت نرشه فامي مىض قبل أأن يصدر قرار احلظر فال جيوز القول بأأن أأعادة النرش ال تُعد خمالفة
للحظر ابعتبار أأن اخلرب مىت أأصبح معلوم ًا للاكفة ابلنرش ا ألول ,فال يصبح هناكل حمل للحظر

أأو معىن للحظر ذكل ان القانون قد قرر عدم قبول أأي مربر أأو عذر من أأحد لالفالت من
املسؤولية اجلازايية عن وقوع أأي جرمية من جرامئ النرش أأو اجلرامئ اليت تقع بواسطة الصحف .
 التحقيق اجلازايئ :
يقصد ابلتحقيق اجلازايئ ,التحقيق اذلي جتريه سلطة التحقيق ,والتحقيق الابتدايئ اذلي حيظر
نرش أأخباره هو التحقيق اذلي جيريه املدعي العام أأو اذلي جتريه النيابة العامة.
 أأخبار التحقيق:
 أأخبار التحقيق اليت حيظر نرشها تتناول بطبيعة احلال نرش حمارض التحقيق نفسهامبا فهيا أأقوال الشهود وحمرض اس تجواب املهتم وحمارض الانتقال واملعاينة وتقارير
اخلرباء وغريها من اجراءات التحقيق وكذا اكفة نتاجئها مثل اجراءات القبض
والتفتيش وما يسفر عنه ومثل أأوامر التوقيف أأو الافراج اليت تصدر عن سلطة
التحقيق قبل الترصف يف التحقيق.
 واذا تضمن النرش يف هذه احلاةل وقايع أأو أأمور ًا أأو عبارات ختدش رشفا ألشخاص أأو متس اعتبارمه أأو تلوث مسعهتم ,فان من قام ابلنرش تتوافر يف حقه
املسؤولية اجلازايية عام يتضمنه هذا النرش من اذلم أأو القدح أأو االهانة ,هذا فض ًال
عن مسؤوليته اجلازايية عن جرمية خمالفة حظر النرش يف حد ذاهتا .ذكل أأن صيغة
احلظر تتسع أأي خرب بشأأن التحقيق ,فسواء اكن النرش لكي ًا أأو جازيي ًا وسواء اكن
مصدره واثيق التحقيق أأم أأي مصدر أآخر ,فأأن احلظر يشمهل يف لك هذه
احلاالت.
 وال يشرتط لتحقيق خمالفة احلظر أأن يكون اخلرب اكذ ًاب كام ال يشرتط وقوع رضرنتيجة النرش فلك ما أأشرتطه القانون هو جمرد أأن يكون اخلرب بشأأن هذا التحقيق.

 ولكن احلظر ال يشمل خرب وقوع اجلرمية .اذ جيب المتيزي بني خرب وقوع اجلرميةذاهتا وبني أأخبار التحقيق املتعلقة هبذه اجلرمية ويه اليت يرد علهىا احلظر .فاجلرمية
حدث عام ال ميكن جحب وقوعه عن امجلهور  ,ومن حق الر أأي العام أأن يعرف ما
يقع من جرامئ فور وقوعها و أأن يراقب كيفية قيام السلطات بواجهبا  ,وليست
هناك أأي مصلحة تقتيض بقاء خرب ارتاكب جرمية يف طي الكامتن.
بيد أأن نرش خرب وقوع اجلرمية جيب أأال يتعدى جمرد الاخبار البس يط اخلايل من
أأي تفصيل فال يتعدى ذكل اىل بيان كيفية ارتاكهبا وذكر أأسامء املهتمني اذلين تقرر
القبض علهىم ,مفثل هذه الاخبار تعد متعلقة ابلتحقيق.
 كذكل ال يعترب من أأخبار التحقيق اليت حيظر نرشها جمرد خرب عن بدء التحقيق أأوعن قرب انهتايه ,فهذه الاخبار ال متس شأأ ًان من شؤون التحقيق.
 ويالحظ أأن نرش صورة املهتم أأو اجملىن علىه أأو الشاهد أأو غريمه ممن يكون متص ًالابلتحقيق املقرر حظر نرش أأخباره  ,يعترب نرش ًا حمظور ًا أأيض ًا .
 كذكل فان نرش صور متثل كيفية ارتاكب اجلرمية  ,أأو متثل احملققني ومه يقومونمبعاينة ماكن احلادث أأو ومه يقومون بأأية أأجراء من اجراءات التحقيق  ,هذا النرش
يعترب نرش خلرب يتعلق ابلتحقيق وخيل يف نطاق احلظر املقرر.
وملا اكن احلظر ينصب عىل نرش أأخبار بشأأن التحقيق ,فانه ال يتناول نرش أأية تعليقات ذات
صفة عامة ولو اكنت تشري اىل اجلرمية اليت جيري التحقيق بشأأهنا .فنرش مقال حول وقوع
جرمية معينة أأو سلسةل من اجلرامئ ينتقد فيه اكتبه سلطات ا ألمن لهتاوهنا يف اختاذ الاجراءات
الالزمة لضبط اجلناة يف الوقت املناقد  ,أأو نرش انتقاد للرتايخ يف التحقيق أأو مطالبة ابذاعة
بيان عن نتيجة التحقيق  .لك ذكل يعترب تعليقات ال يشملها طاملا أأن هذه التعليقات ال تتناول
وقايع التحقيق.
 النطاق الازمين للحظر:

لقد أأشار القانون ان نطاق احلظر يبد أأ ببدء التحقيق  ,وبأأي مرحةل من مراحل التحقيق
وابملنطق فانه ينهتيي ابنهتاء هذا التحقيق سواء ابالحاةل اىل احملمكة أأم ابحلفظ فبصدور هذا
القرار خترج القضية من حوزة احملقق ويعترب التحقيق غري قامئ.
ولكن البد من الاشارة اىل أأن احلظر يظل قامئًا ولو اكن التحقيق قد انهتيى فع ًال ,مادامت
سلطة التحقيق مل تترصف فيه بعد ألي قدح من ا ألقدح.
القسم الثاين  :مرحةل احملامكة:
عىل العكس من مرحةل التحقيق تأأيت مرحةل احملامكة فقد قرر املرشع أأن تكون احملاكامت
علنية يس تطيع امجليع حضورها مبا يف ذكل الصحفيني وتغطيهتا اخبار ًي :
وعىل ذكل نصت املادة ( ) 39من قانون املطبوعات والنرش الاردين رمق ( )8لس نة : 1998
[ للمطبوعة حق نرش جلسات احملامك وتغطيهتا ما مل تقرر احملمكة غري ذكل ] .
وعىل الرمغ من ذكل فان نرش أأخبار التحقيقات اجلازايية سواء ابجازة من النيابة العامة ام عدم
اجازهتا أأو أأخبار احملاكامت العلنية أأو الرسية اذا اكن من شأأنه التأأثري يف رجال النيابة أأو غريمه
من املوظفني امللكفني ابلتحقيق وفق قانون أأصول احملاكامت اجلازايية الاردين أأو من شأأنه التأأثري
يف الشهود اذلين يطلبون ألداء الشهادة يف ذكل التحقيق أأو أأمور ًا من شأأهنا منع خشص من
الافضاء مبعلومات هامة للمحقق أأو اكن من شأأن ذكل النرش التأأثري يف الر أأي العام ملصلحة
أأحد أأطراف التحقيق أأو ضده أأو املهتم أأو ضده أأو التأأثري يف القضاة فان مثل هذا النرش
يعترب جرمية (تسمى جرمية التأأثري يف سري العداةل) ويعاقب علهىا قانون انهتاك حرمة احملامك
الاردين ابحلبس مدة ال تتجاوز س تة أأشهر وبغرامة ال تازيد عىل مخسني دينارا أأو ابحدى
هاتني العقوبتني .

حيث تنص املادة  11من قانون انهتاك حرمة احملامك رمق ( )9لس نة  1959عىل عقاب " لك
من نرش ابحدى الطرق املنصوص علهىا يف الفقرة الثالثة من املادة ( 1)68من قانون العقوابت
أأمورا من شاهنا التأأثري يف القضاة الذلين يناط هبم الفصل يف دعوى مطروحة امام اية هجة من
هجات القضاء يف ا ألردن او يف رجال القضاء او النيابة او غريمه من املوظفني امللكفني بتحقيق
وفق أأحاكم قانون اصول احملاكامت اجلازايية او التأأثري يف الشهود الذلين قد يطلبون ألداء
الشهادة يف تكل ادلعوى او يف ذكل التحقيق أأو أأمور من شاهنا منع خشص من االفضاء
مبعلومات أأويل الشأأن أأو التأأثري يف الر أأي العام ملصلحة طرف يف ادلعوى أأو التحقيق أأو ضده
يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س تة اشهر وبغرامة ال تازيد عىل مخسني دينار أأو ابحدى هاتني
العقوبتني"  ,و أأراكن هذه اجلرمية متاثل أأو تقرتب من أأراكن اجلرمية املنصوص علهىا يف املادة 15
من ذات القانون واليت تنص عىل أأن "لك من نرش طعنا حبق قاض أأو حممكة أأو نرش تعلىقا
عىل حمك قاصدا بذكل تعريض جمرى العداةل للشك و التحقري يعاقب ابحلبس مدة ال تازيد عىل
س نة واحدة أأو بغرامة تتجاوز ماية دينار أأو بلكتا هاتني العقوبتني".
ولكن السؤال اذلي يثور يف هذا املقام ما يه الاحاكم القانونية اليت تتعلق جبرامئ التأأثري عىل
سري العداةل وما يه الطريقة لتغطية اخبار احملاكامت دون التأأثري عىل أأي طرف من أأطراف
اخلصومة ؟
 التأأثري عىل اخلصومة اجلازايية عن طريق النرش.
 .1اخلصومة معناها .

 1عند مراجعة املادة  68من قانون العقوابت األردين وجدانها تتكلم عن الشروع  ،ونتصور أن الشارع يقصد املادة  73من قانون العقوابت واليت تتكلم عن العالنية ،
وتذهب ايل أن " تعد من وسائل العالنية -:
 .1األعمال واحلركات إذا حصلت يف حمل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض ألنظار أو حصلت يف مكان ليس من احملال املذكورة غري اهنا جرت على صورة
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يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود يف احملال املذكورة.
الكالم أو الصراخ سواء جهر هبما أو نقال ابلوسائل األلية حبيث يسمعها يف كال احلالني من ال دخل له يف الفعل .
الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم والشارات والتصاوير على اختالفها يف حمل عام أو مكان مباح للجمهور  ،أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت
للبيع أو وزعت على اكثر من شخص .

مل يمت تعريف لكمة اخلصومة اجلازايية يف القانون الاردين ولكن قانون انهتاك حرمة احملامك حتدث
عن اطراف هذه اخلصومة عىل النحو التايل-:
 القضاة اذلين يناط هبم الفصل يف دعوى مطروحة أأمام أأية هجة من هجات القضاء .
ويلحق هبؤالء اعضاء النيابة العامة او غريمه من املوظفني امللكفني ابلتحقيق .
 الشهود سواء احلاليني الذلين قد يطلبون ألداء الشهادة يف تكل ادلعوى أأو يف ذكل
التحقيق  ,أأو املس تقبلني الذلين قد ميلكون معلومات عن تكل ادلعوى ويؤدي النرش
اىل منعهم من االفضاء هبا .
 الر أأي العام ,وهو مجموع املواطنني الذلين ميكن عن طريق النرش تشكيل تفكري جامعي
دلهيم يعني عىل التأأثري عىل سري اخلصومة اجلازايية ملصلحة طرف يف ادلعوى أأو
التحقيق أأو ضده.
والتأأثري عىل أأي من هذه ا ألطراف أأو لكهم امنا هو تأأثري عىل اخلصومة نفسها سواء ااكن ذكل
التأأثري عن طريق دفع طرف مهنا بشلك مبارش أأو غري مبارش اىل اختاذ موقف معني أأو منعه
من اختاذ موقف معني أأو اختاذه ولكن عىل حنو خمتلف عام اكن ميكن أأن يتخذه فامي لو مل
يتعرض ملثل هذا التأأثري .
فاخلصومة اجلازايية ليست شالك جمردا ولكنه معل اجرايئ وموضوعي متارسه أأطراف متعددة
ويرى الشارع رضورة و أأمهية أأن تبارشه بتجرد ودون اخلضوع ملؤثرات خارجية .
 1-2التعلىق عىل القايض .
يعترب التعليق عىل القايض اذلي ينظر خصومة جازايية تعليقا جمرما ما دام يؤدي بأأي شلك من
ا ألشاكل اال التأأثري فيه أأو حىت مظنة هذا التأأثري ,وال يشرتط القانون تناول قايض احلمك
ابلتعليق بل أأن التعلىق عىل احملقق قد يكون من شانه التأأثري يف القايض اذلي سوف ينظر
ادلعوى بعد ذكل ,مفن يعلق عىل حتقيق اجري مبعرفة النيابة العامة – االدعاء العام – بأأنه

ظامل أأو غري حمايد أأو تعرض فيه احملقق لضغوط أأي اكنت طبيعهتا – ميكن أأن يؤثر يف القايض
اذلي ينظر ادلعوى ,كام ال يشرتط أأن يتناول التعليق ترصفات القايض يف اخلصومة املطروحة
بل قد يتناول التعليق خشص القايض نفسه أأو سلوكه ما دام لهذا التعليق اثر عىل اخلصومة
اجلازايية املطروحة عليه  ,مفن يعلق عىل قايض ينظر يف دعوى تتعلق بفكر يعتنقه املهتمني بأأنه
امنا يعتنق فكرا مماثال أأو حىت خمالفا للفكر اذلي يعتنقه املهتمني  ,وسواء أأاكن التعليق ابلطعن
عىل القايض أأو تأأييده فهو يف احلالني صاحل ليك يكون حمال للعقاب .
.2-2التعليق عىل املهتم واخلصم يف ادلعوى .
قد يكون التعليق اذلي جيرمه الشارع تعليقا عىل اخلصم يف ادلعوى أأو عىل املهتم فهيا ,والنوع
ا ألخري من اشد ا ألنواع خطورة عىل اخلصومة اجلازايية اليت تعمتد اب ألساس عىل أأقوال الشهود
فالتعليق عىل املهتم أأو ضده قد يؤدي اىل التأأثري عىل أأقوال الشهود لصاحل املهتم أأو ضده .
وسواء أأاكن التعليق ضد املهتم أأو ملصلحته فهو ميثل يف احلالني اعاقة لسري العداةل فهذا النوع
من التعليق قد يؤدي اىل تأأليب الر أأي العام ضد املهتم وهو خيل – فامي لو اكن التعليق ضد
املهتم – مببد أأ أأن املهتم بري حىت تثبت ادانته .
والتعليق ضد املهتم يف نطاق تكل اجلرمية ال يشرتط فيه أأن ينطوي عىل ذم أأو قدح ولكن
يكفي فيه احامتل التأأثري يف سري العداةل ,ويف ذكل تقول حممكة القاهرة الابتدايية حول
تعليقات نرشهتا الصحف ضد مهتمة ابلقتل اخلطأأ " أأن تكل التعليقات واليت اختارت فهيا
الصحف أأسلواب من شأأنه أأن جير النقمة عىل املهتمة ,مث املطالبة لها بأأقىص العقوابت
والاس هتازاء بدفاعها و أأسانيدها ,وتقدمي املهتمة اىل بين وطهنا يف صورة ش يطان يعصف
اب ألرواح و يتلهيى ابدلماء ويدمر املمتلاكت ,مث الهتمك بدفاع الفتاه والتعريض بلك من يقول
عهنا لكمة طيبة تنفعها يف حمنهتا ,لك ذكل وقليةل يكفي قد أألهب شعور السخط دلى الكثريون
حىت همينت علهيم روح املقت والانتقام واستبدت هبم فكرة التجرمي واجلازاء اىل احلد اذلي
محل البعض ومنذ جفر التحقيق عىل التربع بشهادات ملفقة يازمع أأحصاهبا بال عقل وال عدل
اهنم شاهدوا املهتمة ترتكب احلادث و تفر من ماكنه وان هذا العرض اخلاطئ قد محل املهتمة

مضانك أأش تاات مبا أأحقم عىل قضيهتا من تأأثريات ضارة وصناعية  ,رمبا اكنت جتعلها حضية خطأأ
2
قضايئ خطر ".
أأما عن التعليق عىل خصم يف دعوى قضايية منظورة أأمام القضاء فنجد هل تطبيقا يف احلمك
اذلي أأصدرته حممكة جنح قرص النيل وانهتت فيه اىل أأن همامجة أأحد النقاد لشاعر يف دعوى
رفعها ابملطالبة ابلتعويض عن الاعتداء عىل حق املؤلف  ,هذا الهجوم يعترب تأأثريا يف القضاء
ويف الر أأي العام بطريق مناجازه املدعي يف دعواه واالقالل من شاهنا.3
.3-2التعلىق اببداء الرأأي يف ادلعوى .
قد يكون التعليق عىل ادلعوى اببداء ر أأي رصحي يف مركاز املهتم فهيا  ,يقيض حق القضاء يف
اصدار احلمك  ,سواء ابلتنبؤ به أأو بتأأكيد ادانة املهتم أأو براءته.
كام أأن ابداء الر أأي يف احلمك اذلي ينتظر صدوره قد يكون رصحي ًا  ,فانه قد يتحقق ابالحياء به.
كذكل فان نرش حمك احملمكة قبل صدوره قد يعترب يف بعض احلاالت من قبيل ابداء الر أأي
اذلي قد يؤثر يف احملمكة .
 .3ا ألراكن القانونية جلرمية التأأثري عىل سري العداةل.
جرمية التأأثري عىل سري العداةل يه من اجلرامئ اليت يشرتط لامتم قياهما توافر أأراكن ثالث -:

 2حكم صادر من حمكمة القاهرة االبتدائية –دائرة اجلنح املستأنفة يف الدعوى رقم 6290لسنة  1955جنح عابدين.

 3احلكم الصادر يف دعوى النيابة العمومية رقم 807لسنة 1962يف 13ديسمرب ، 1962وتتلخص القضية يف أن أحد النقاد كان قد كتب تعلىقا على دعوى رفعها أحد
الشعراء ضد وزارة الثقافة وآخرين يطالبهم فيها بتعويض قدره ثالثة اآلالف جنية ألهنا نشرت أبياات من شعرة على إهنا من شعر املرحوم الشاعر انجي  ،وعلق الناقد على ذلك
متهكما ابن هذه الدعوى ليست إال حماولة انتهازية من املدعي ليحتل له مكاان حتت الشعر ومكاان حتت البنك مع انه لو بيع شعر املدعي كلة ملا قدروه يف سوق الشعر
بثالثة مليمات .
وكان املدعي قد رفع دعواه مبباشرة عن هتم الذم والسب والتأثري يف القضاء ،ويف أثناء نظر الدعوى تنازل املدعي عن دعواه  ،ولكن احملكمة راءت حبق أن هذا التنازل ال يؤثر
على سري الدعوى اجلازائية ابلنسبة جلرمية التأثري  .فقضت ابنقضاء الدعوى اجلازائية ابلنسبة جلرمييت الذم والسب مع تغرمي كال من املسئول عن النشر والكاتب مخسة جنيهات
مع إيقاف التنفيذ وذلك عن هتمة التأثري .
د .مجال العطيفي مرجع سابق ص.122

 . 1-3العالنية  :العالنية ركن أأسايس من أأراكن تكل اجلرمية  ,مادامت تكل العالنية تؤدي اىل
التأأثري  ,و أأي طريق من طرق العالنية يكفي ما دام حيقق التأأثري املطلوب عىل أأي عنرص من
عنارص اخلصومة اجلازايية .
 .2-3القصد اجلنايئ  .هو ركن أأسايس من أأراكن اجلرمية  ,فتكل اجلرمية من اجلرامئ العمدية
واليت جيب أأن يتوافر فهيا القصد اجلنايئ العام دلى املهتم ابالضافة اىل القصد اجلنايئ اخلاص
واذلي يس تخلص من ذات الكتابة املنشورة  .فيجب أأن يتوافر دلى املهتم اوال العمل باكفة
عنارص اجلرمية وارادة احداث النتيجة  ,وليس معىن ذكل أأن النيابة العامة يتعني علهيا اثبات
قصد التأأثري دلى النارش يف ا ألشخاص املذكورين يف مادة العقاب أأو يف الر أأي العام ولكن
يكفي أأن تكون املادة بطبيعهتا وما أأحيط هبا اكفية الحداث التأأثري حىت لو مل يقصد املهتم اىل
ذكل بل وحىت لو مل يكن يرغب فيه أأص ًال .
 . 3-3التأأثري .
حامية أأطراف اخلصومة من التأأثري هو الهدف الهنايئ اذلي ابتغاه الشارع من نصوص القانون
املانعة ,وهدفه الهنايئ هو أأن متيض اخلصومة بأأطرافها يف جو هادئ ال تتأأثر اال مبا يطرح يف
جملسها من اوجه دفاع ودفوع  ,ومن هنا فان ركن التأأثري هو الركن اجلوهري يف قيام تكل
اجلرمية .
 .1-3-3التأأثري يف القضاة اذلين ينظرون دعوى مطروحة أأماهمم:
حيمي املرشع من تأأثري النرش القضاة الذلين يناط هبم الفصل يف ادلعوى أآي اكنت احملمكة اليت
جيلس فهيا القايض .والعربة بتحديد صفة القايض اذلي حيميه املرشع من التأأثري هو القانون
فيجب بداي ًة أأن يكون خمتص ًا ابلفصل يف خصومة قضايية ,فاحملمك يعترب عىل هذا ا ألساس
قاضيا ألنه يقوم بوظيفة قضايية ويكون التأأثري يف القضاة بأآي طريقة ميكن بواسطهتا احداثه
اكلهتديد أأو التلوحي أأو تصعيب الفصل يف القضية "اكلصحفي اذلي يقول يف مقاةل مبناس بة نظر
دعوى س ياس ية أأن هممة القضاة الذلين حيمكون يف قضاي س ياس ية يف هذه ا أليم ليست سهةل
اذ اصبح من احملمتل أأن تشلك وزارة جديدة يف خالل مدة قصرية و أأن ما يعد جرمية يف عهد

هذه الوزارة سوف تعتربه الوزارة االتية احدى احلس نات فضال عن أأن احلركة القضايية
القادمة س يحل موعدها يف غري هذا العهد والقايض جيب أأن يكون بعيد النظر و أأال يتعجل فان
يف العجةل الندامة" .
وحتمي هذه املادة القايض أأو القضاة ومه ينظرون يف أأي اجراء من اجراءات اخلصومة  ,كام
حتمي قايض االحاةل وقضاة احملامك املدنية واجملالس احمللية واحملامك الرشعية واجملالس العسكرية
وحممكة القضاء االداري و أأي هجة أأخرى من هجات القضاء يف البالد .
ولكن ال متتد تكل امحلاية الاس تثنايية من التأأثري اىل معاوين القضاء مثل اخلرباء واحملرضين
وموظفي أأقالم الكتاب ألن هؤالء مجيعا ال يبارشون وظيفة قضايية ختتص ابلتحقيق أأو احلمك
ولكهنم من معاوين القضاة. 4
أأما عن ا ألساس القانوين محلاية القضاة فيحمكه مبد أأ الاقتناع الشخيص -يف املسايل اجلازايية -
وهو مبد أأ مس تقر يف مجيع الترشيعات اجلازايية سواء يتعلق بتقدير ا ألدةل أأم بتقدير العقوابت
ويرسى هذا املبد أأ عىل احملقق كام يرسى عىل القايض .
وحامية القايض من التأأثري -يف وهجة نظران – هو أأمه انواع امحلاية و أأشدها طلب ًا  ,فالقايض
يعيش يف اجملمتع فال ميكن أأن يبقي منعازال عام جيرى فيه و عام حيسه لك فرد و هذا القايض
انسان اكلآخرين فهو ليس ابلرضورة قديسا أأو بطال مفن املمكن أأن خيضع يف قضايه للتحزي
والهوى .
مفا دام القضاء يتواله برش فال جمال لنا ابلتسلمي ابن القايض قد تس يطر عليه فكرة اثبتة وقد
يتأأثر هبا يف حمكه و تدفعه اىل التحزي فالتحزي صفة تغلب عىل الطباع البرشية قد يدخل حرم
القضاء ال مع القايض وحده بل مع الشهود و مع احملامني… و لكن ليس هناك ما هو اخطر

 4إذ كان من الصحيح أن تلك املادة ال متد احلماية ضد التأثري إىل أعوان القضاة ممن يقومون أبعمال إدارية  ،إال إننا نري أن مد تلك احلماية إىل اخلرباء ضروريه فهم يقومون
أبعمال فنية من انحية  ،كما أن القضاة يعتنقون آراؤهم يف الغالب ابعتبار انه من الصعب على القضاة أن يشقوا طريقهم يف بعض الدعاوى بغري االستناد على آراء هؤالء
اخلرباء  ،مثال ذلك األطباء الشرعيني  ،واخلرباء احلسابيني واهلندسيني ….اخل .

من التحزي يف حمراب العداةل فذلكل جيب أأن تتوافر يف القايض درجة عالية من اذلاكء والثقافة
واخلربة.5
ومن هنا يبدو وجوب احاطة القايض بس ياج واق ضد التحزي والهوى وهو ما يدعو اىل
حسن اختيار القضاة وتوفري الاس تقالل هلم و وضع قواعد بشأأن صالحية القايض وأأهليته
للفصل يف ادلعوى وحتديد احلاالت اليت تعترب قرينة عىل عدم حيدته و اليت ترتتب علهيا منعه
من احلمك أأو جواز رده عنه مثلام اذا اكنت هل عالقة بأأحد اخلصوم أأو اكن هل ر أأي أأو مصلحة
خيىش معها أأال يفصل يف ادلعوى حبيادية اتمة وذلكل أأجزي للقايض أأن يتنحى اذا استشعر
احلرج من أأن ينظر ادلعوى اليت طرحت عليه.
و ألن القضاة كبرش خيتلف بعضهم عن بعض  ,مفهنم من يسهل التأأثري عليه مبا تنرشه الصحف
و مهنم من يصعب التأأثري عليه  ,فان القانون ال يشرتط يف جرمية نرش أأمور من شاهنا التأأثري
يف القضاة  ,أأن يقع التأأثري فعال فاملعيار ليس معيار تأأثر قايض ابذلات  ,ألنه ياكد يكون من
املس تحيل أأن نعرف هل املقال اذلي تضمن تعليقا عىل دعوى منظورة قد أأحدثت تأأثريه يف
القايض ؟ و اىل أأي مدى ؟ فليس املهم أأن احملمكة اكنت ضعيفة اىل حد أأهنا قد تأأثرت فعال
ابلنرش بل يكفي أأن تكون قد تعرضت ملثل هذا النرش اذلي اكن من شانه حيدث هذا ا ألثر
أأو اذلي قصد به اىل احداث هذا ا ألثر ذكل أأن حيدة القايض قد تتأأثر سواء بوعي منه أأم
بغري وعي نتيجة هذا النرش.
واذا افرتضنا أأن احملمكة لن تتأأثر مبا تنرشه الصحف من تعليقات ضارة بشان قضية منظورة
أأماهما سواء أأاكنت هذه التعليقات تتسم ابلتحزي ضد طرف يف ادلعوى أأم ملصلحته أأم تقرتن
ابلتلوحي للقضاء بوعيد أأو ترغيب فهل يصدق الر أأي العام أأن حمك القضاء اذلي صدر بعد ذكل
هو عنوان احلق و العدل؟

- 5و قد ذكر األستاذ كردوازا آن هناك قوى خفية تؤثر على حكم القاضي مثل األمور اليت حيبها و اليت ال حيبها و ما مييل إليه و ما يتحامل علىه و مثل العقد الغريازية و
العواطف و العادات و املعتقدات اليت تكون شخصية اإلنسان

 . 2-3-3املوظفون امللكفون ابجراء حتقيقا ما :
املوظف امللكفون ابجراء حتقيق ما مه هؤالء اذلين ال يقومون مبهمة القايض ولكهنم يوطئون هل
اكتاف هممته ,ويدخل يف عدادمه قضاة التحقيق ورجال النيابة و الظابطة العدلية يف ا ألحوال
اليت تكون هلم فهيا سلطة التحقيق قانو ًان ,وغريمه من املوظفني الذلين يقومون بتحقيق أأمر
معني مكفتيش وزارة ادلاخلية أأو موظفي ادارات التحقيقات ابلوزارات واملصاحل سواء أأقاموا
بناء عىل حق يس متدونه من القانون أأو بناء عىل انتداب ممن ميكل
ابلتحقيق من تلقاء أأنفسهم ً
ندهبم لتحقيق أأمر جنايئ أأو اداري أأو مدين.
.3-3 – 3الشهود الذلين يطلبون ألداء الشهادة يف ادلعوى أأو التحقيق :
الشهادة يه الطريق املأألوف لالثبات يف املسايل اجلازايية كام أأهنا احدى وسايل االثبات
احملدودة يف املسايل املدنية.6
وملا اكنت الشهادة اخلاطئة أأو املضلةل من أأمه وسايل ا ألخطاء اجلازايية  7وال ميكن للقايض يف
حاالت كثرية أأن يكشف خطأأها أأو تضليلها فذلكل أأحاطها املرشع بكثري من الضامانت للتحقق
من صدقها فالشاهد حيلف الميني حىت يشعر مبسؤوليته عن صدق روايته أأمام هللا  8والقانون
يرمس طريقة سامع أأقوال الشهود وكيفية مناقش هتم ومواهجهتم للتحقق من أأن الشاهد غري
متحزي أأو متأأثر 9فاذا ثبت انه شهد زورا اكن مسؤول عن جرمية الشهادة الازور و اذا تبني أأن
هناك من أأغراه عىل هذه الشهادة اكن هذا احملرض مسؤول أأيضا كرشيك يف هذه اجلرمية .10
والواقع أأن الشهادة يه نتاج نفيس جيب حتليهل حىت ميكن التحقق من انه قد تكون تكوين ًا
سلاميً وحىت ميكن للقايض الاطمئنان اليه  ,فالشاهد يتأأثر بعوامل خمتلفة قد ال يكون مهنا
- 6فاملسائل املدنية ميكن فيها إعداد الدليل مقدما بعكس املسائل املدنية فموضوعها جرائم ترتكب و ال يتصور إعداد دليل كتايب سابق بشأهنا
- 7و قد أشارت املذكرة اإليضاحية ملشروع تنقيح القانون املدين املصري إىل عيوب الشهادة كوسيلة لإلثبات حىت يف املسائل املدنية (جمموعة االعمال التحضريية  ،اجلازء
الثالث  ،ص )359
- 8انظر املادة  283إجراءات جازائية و املادة  212من قانون املرافعات املصري واملادة 219فقره  2من قانون أصول احملاكمات اجلازائية االردين.
- 9فالشاهد يؤدى شهادته على انفراد بغري حضور بقية الشهود (املادتني  112و  278إجراءات و  210مرافعات)
 10تراجع املواد من  214إىل  217من قانون العقوابت األردين والذي حيكم موضوع الشهادة الازور .

احلق أأو حىت حتقيق مصلحة خاصة أأو الرغبة يف الانتقام كام أأهنا قد ال تكون اكراه ًا أأو ضغط ًا
أأو هتديد ًا .
وتأأيت أأمهية حامية الشاهد من تأأثري النرش من انه قد يندفع نتيجة هذه ا ألفاكر اليت تتسلط
عىل ذهنه و نتيجة ما يس تقر يف ابطنه من أأن القضية اليت يشهد فهيا قد حظيت ابهامتم الر أأي
العام أأو خسطه اىل املبالغة يف التصوير أأو التحريف يف الرواية اىل تصديق ما مسعه و ما قر أأه
عهنا خصوصا اذا مل يكن متأأكد من املعلومات اليت س يديل هبا أأو اذا اكن ممن خيضعون بسهوةل
لالحياء فتختلط معلوماته الشخصية ابلتعليقات وا ألنباء اليت نرشت عهنا و يبدو ذكل واحضا
يف احلاالت اليت تنرش فهيا الصحف ما تتوقع أأن يديل به الشاهد من أأقوال مما حيمهل عىل أأن
جيعل أأقواهل مسايرة الجتاهات النرش كام أأن هناك خطا من أأن هذا النرش قد جيعل بعض
ا ألشخاص حيجمون عن التقدم لالدالء بشهادهتم .
ال يشرتط أأن يكون الشاهد قد اعمل ليحرض أأمام احملمكة أأو أأمام احملقق بل يكفي احامتل دعوته
للشهادة وتقدير هذا الاحامتل مرتوك لقايض املوضوع  ,وال يشرتط أأن يكون التأأثري يف خشص
معني طلب للشهادة أأو حيمتل طلبه بل تتوافر أأراكن التأأثري عاما غري موجه اىل خشص معني ما
دام من شانه منع خشص جمهول من االفضاء مبعلومات ألويل ا ألمر و مثاهل أأن يقول حصفي " أأن
اذلي يتقدم للشهادة ملصلحة هذا املهتم امنا يطعن وطنه الطعنة النجالء فان اجلرمية واقعة عىل
البالد لكها يف خشص رييس حكومهتا و زعمي أأغلبيهتا الربملانية و س يعرف الوطن من مه أأولئك
اخلونة الذلين يتجرءون بشهادهتم املصطنعة عىل معاونة هذا ا ألثمي عىل االفالت من يد العداةل
و س يكشف عن ا أليدي اخلفية اليت حتركه وس يحاسب أأحصاهبا حسااب عسريا ال هوادة فيه".
 . 4-3-3التأأثري يف الرأأي العام :
يعرف الر أأي العام يف القانون و الفقه بأأنه احلمك اذلي يصدره اجملمتع يف مساةل ذات أأمهية عامة
بعد حبث واع معقول .
ويف تعريف للر أأي العام أأدق و أأوحض انه تعبري عن موضوع معني يكون موضوع مناقشة وبأأنه
اجتاهات أأفراد الشعب ازاء مشلكة معينة يف حاةل انامتهئم اىل مجموعة اجامتعية واحدة وبأأنه

موقف امجلهور من مساةل عامة جارية وبأأنه اتفاق ا ألفاكر حول أأي يشء هيم االنسان وبأأنه
مجموعة من ا ألفاكر واملشاعر املشرتكة بني أأغلبية الناس يف بدل معني بصدد مسأأةل هتم امجلوع
وبأأنه الشعور اذلي يس يطر عىل جامعة معينة حيس أأفرادها بأأنه يربطهم مع ًا ولعل هذا التعريف
ا ألخري هو افضل التعريفات لوضوحه وبساطته.
والبد لتكوين الر أأي العام من أأن يتعرف لك فرد عىل ما يعرفه سائر ا ألفراد يف امجلاعة وما
يدور خبدلمه بصدد مساةل معينة ليك تربز املساةل واحضة للوعي الاجامتعي فيصل اىل حمك
بشأأهنا فهو متوقف عىل االتصال املس تنري فاذا مل يكن مثة اتصال البتة فال ر أأى عام و لكام
زادت متانة االتصال لتعممي التعلمى و تبادل االنصاف و املودة بني املورسين والفقراء واصبح
التعبري السلمي عادة مس تفيضة يف مجيع طبقات اجملمتع .
والر أأي العام احلقيقي رهني ابحلمك ادلميقراطي احلر فالبالد اليت ترهق القيود القانونية حصفها
وتس تأأذن االدارة يف عقد اجامتعاهتا العامة ,وال جيوز فهيا أأن تصدر الصحف بغري موافقات
متعددة من احلكومات وال يباح فهيا متكل ا ألفراد لوسايط االتصال ,مثل تكل البدلان ال
يتكون فهيا ر أأى عام حصيح.
وتعد الصحافة يف مقدمة العوامل اليت تؤثر يف تكوين الر أأي العام و يف توجهيه و مثلها الوسايل
احلديثة لالتصال ابمجلاهري مثل االذاعة والتليفازيون ,ففي لك جممتع يتودل شعور عام هيمت
ابملسايل العامة املشرتكة والصحافة وغريها من وسايل النرش تريض نازعة الاهامتم هبذه املسايل
ويه تنبه الر أأي العام و حترك مشاعره وتفرض علىه منطقها اذ يه توزع أأفاكرها عىل املاليني
برسعة ويف نفس الوقت فيتودل نوع من التوافق يف ا ألفاكر ألن الفرد يف اجملمتع يتجه اىل أأن
يترصف اكلآخرين فاحتاد ا ألفاكر اذلي حتققه الصحف جيذب أأفراد اجملمتع ويصهبم يف قوالب
مامتثةل.
غري أأن الصحافة أأحياان ال هيمها القيام بواجهبا يف الرقابة و التوجيه بقدر ما هيمها أأن تعمل عىل
زيدة توزيعها ,واذا اكن الر أأي العام هو اجلهاز اذلي تقاس به القمي الاجامتعية فان هذا اجلهاز
جيب أأن يبقي مصوان من العوامل املصطنعة للتأأثري ,واذا اكنت أأحاكم القضاء جيب أأن تكون

صدى لضمري اجملمتع و اذا اكن ال ميكن أأن تبقي مبعازل عن القمي الاجامتعية اليت يعرب عهنا الر أأي
العام فان الصحافة قد تتجه اىل احداث تأأثري يف مضري اجملمتع يف مسايل جيب أأن يكون الر أأي
فهيا مس متدا من الوقايع املعروضة عىل القضاء وحدها .
ومن هذا تبدو خطورة التأأثري اذلي حيدثه النرش عىل الر أأي العام بصدد دعوى معينة
مطروحة عىل القضاء  .فقد أأصبحت الصحافة قوة خضمة تبعث القارئ عىل تصديق ما ينرش
هبا  ,وحىت القارئ املثقف ال ميكنه أأن ميزي فامي يطالعه بني احلقايق و ا ألراجيف و ليس ما دليه
الوقت الاكيف الن ميعن التفكري فامي يطالعه و أأن يكون فهيا ر أأى سلمي بل ليس هناك ما يدعوه
اىل أأن جيهد نفسه يف حتري حقيقة ما نرشته اجلريدة  .فاجلهل والترسع وعدم املباالة لكها
عوامل تلعب دورها وتساعد عىل أأن حيدث النرش أأثره فاغلب القراء ال يعرفون أأال أأن جرمية
قد ارتكبت و أأن خشص ًا تعس ًا عليه أأن يدفع المثن.
الفرع الثاين
جرمية نرش ما جيري يف اجللسات الرسية للمحامك وما يلحق هبا من حتقيقات .
ا ألصل أأن احملاكامت علنية والتحقيقات رسية تكل يه القاعدة العامة ,فاحملاكامت جيب أأن جتري
حتت برص امجلهور اذلي قد جيد فهيا نوع من اش باع الشعور ابلعداةل أأو لون من أألوان الردع.
عىل أأن احملمكة قد جتد يف بعض ا ألحيان دلواع تقدرها أأن تأأمر جبعل اجللسة رسية  ,أأما
مراعاة لشعور أأحد أأطراف اخلصومة مثل جرامئ الاغتصاب مث ًال ,أأو لتعلق بعض املعلومات
اليت سوف تتداول اب ألمن القويم للبالد  ,وغري ذكل من الاعتبارات اليت تقدرها  ,ومن انفةل
القول أأن نقرر ابن اجللسة ال تكون رسية عىل احملاميني وال املهتمني وال أأعضاء النيابة العامة
ولكهنا قد تكون رسية عىل امجلهور ,ويف تقديري فان القول بأأن وقايع اجللسة جتري يف غري
عالنية أأوقع كثري واضبط من القول بأأهنا رسية ,كام أأن هناك بعض اجلرامئ اليت يري املرشع أأن
مصلحة اجملمتع أأو افراده تقتيض عدم النرش فهيا اطالق ًا ,مثل جرامئ الرشف أأو ا ألخالق أأو
دعاوي ا ألحوال الشخصية وغري ذكل .

 .1النصوص يف القانون ا ألردين:
تنص املادة  12من قانون انهتاك حرمة احملامك رمق ( )9لس نة  1959عىل عقاب "لك من نرش
ابحدى الطرق املتقدم ذكرها يف ادلعاوى احلقوقية او اجلازايية اليت قررت احملامك سامعها يف
جلسة رسية او يف ادلعاوى املتعلقة ابجلرامئ اليت تقع بواسطة الصحف أأو دعاوى اذلم و القدح
والقدح وافشاء ا ألرسار او يف دعاوى الطالق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب ابحلبس مدة ال
تتجاوز س نة و بغرامة ال تقل عن عرشين دينار ًا وال تازيد عىل املاية دينار او ابحدى هاتني
العقوبتني".وتس تطرد املادة املشار الهيا فتقرر بأأنه "وال يعاقب عىل جمرد نرش موضوع الشكوى
او عىل جمرد نرش احلمك و مع ذكل ففي ادلعاوى اليت جيوز فهيا اقامة ادلليل عىل ا ألمور
املدعي هبا يعاقب عىل اعالن الشكوى او عىل نرش احلمك ابلعقوبة املنصوص علهىا يف هذه
املادة ما مل يكن نرش احلمك او الشكوى قد حصل بناء عىل طلب الشايك او اذنه .
وفض ًال عام تقدم تنص املادة  13من القانون املشار اليه ايضا بعقاب "لك من نرش ابحدى
الطرق املتقدم ذكرها ما جرى يف املداوالت الرسية يف احملامك او نرش بغري أأمانة وبسوء قصد ما
جرى يف اجللسات العلنية يف احملامك يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س نة وبغرامة ال تقل عن
عرشين دينارا وال تازيد عىل ماية دينار او ابحدى هاتني العقوبتني "
وتنص املادة  14من القانون نفسه عىل معاقبة "لك من نرش ابحدى الطرق املتقدم ذكرها
اذاعات بشان حتقيق جازايئ قامئ يعاقب ابحلبس مدة ال تتجاوز س تة اشهر وبغرامة ال تازيد عن
مخسني دينار او ابحدى هاتني العقوبتني" .
 .2مالحظات عامة .
يالحظ أأن القانون قد منع النرش فيه وعاقب عليه يف حاالت مضهنا املواد  12و 13و 14من
قانون انهتاك حرمة احملامك ويه -:
 .1اجللسات الرسية .
 .2ادلعاوى املتعلقة ابجلرامئ اليت تقع بواسطة الصحف .

 .3دعاوى اذلم والقدح والقدح وافشاء االرسار.
.4دعاوى الطالق والهجر والبنوة الطبيعية.
وتضيف املادة  13من القانون املشار اليه حالتني أأخريني هام -:
 .5نرش ما جيري يف املداوالت الرسية يف احملامك .
.6النرش بغري أأمانة و بسوء قصد ما جرى يف اجللسات العلنية يف احملامك.
يضاف عىل ذكل حاةل اخري نصت علهىا املادة  14من القانون نفسه يه -:
.7نرش اذاعات بشان حتقيق جازايئ قامئ .

