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ماهية العنف ضد املرأة
ــن  ــرأة م ــة امل ــة لحامي ــدة املجمع ــاء الوح ــنة 2021 بانش ــم 728 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدر ق ص

العنــف ووضــع تعريفــا للعنــف ضــد املــرأة حيــث نــص يف املــادة األوىل منــه عــيل ان العنــف ضــد املــرأة هــو: 

اى فعــل أو ســلوك أو امتنــاع أو باملخالفــة للدســتور والقانــون يرتتــب عليــه اذى أو معانــاه للمــرأه ســواء بدنيــة 

أو معنويــة أو نفســية أو اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو اعتــداء عــى الحقــوق والحريــات املكفولــة قانونــا ســواء يف 

ــد أو القــر أو الحرمــان التعســفى. ــك التهدي ــاة العامــة أو الخاصــة مبــا يف ذل الحي

ويتفــق هــذا التعريــف مــع التعريفــات الدوليــة ذات الصلــة ومنهــا عــيل ســبيل املثــال تعريــف األمــم املتحــدة 

حيــث عرفــه يف املــادة األوىل مــن اإلعــالن العاملــي بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة الصــادر عــام 1993 

عــيل انــه »أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويرتتــب عليــه، أو يرجــح أن يرتتــب عليــه أذى أو معانــاة 

للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســامنية أو الجنســية أو النفســية مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل، 

أو القــر أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.

وبالرغــم مــن عــدم ورود نــص بقانــون العقوبــات يعــرف العنــف ضــد املــرأة اال ان القانــون قــد جــرم يف مــواد 

متفرقــة منــه كافــة صــور العنــف التــي قــد تتعــرض لهــا النســاء أو الفتيــات كــام ســييل بيانــه يف الفصــول التاليــة.

املرأة يف الدستور املصري
اهتــم الدســتور املــري الصــادر يف عــام 2014 بإرســاء مبــادئ املســاواة وتكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز بــني 

ــادة 11 مــن  ــه، فنصــت امل ــادة من ــر مــن 20 م ــك يف اك ــف وذل ــة املــرأة ضــد كل اشــكال العن ــني وحامي املواطن

ــية  ــة والسياس ــوق املدني ــع الحق ــل يف جمي ــرأة والرج ــني امل ــاواة ب ــق املس ــة تحقي ــل الدول ــى »تكف ــتور ع الدس

واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة وفقــا ألحــكام الدســتور. وتعمــل الدولــة عــى اتخــاذ التدابــري الكفيلــة بضــامن 

متثيــل املــرأة متثيــال مناســًبا يف املجالــس النيابيــة، عــى النحــو الــذى يحــدده القانــون، كــام تكفــل للمــرأة حقهــا يف 

تــوىل الوظائــف العامــة ووظائــف اإلدارة العليــا يف الدولــة والتعيــني يف الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون متييــز 

ضدهــا. وتلتــزم الدولــة بحاميــة املــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، وتكفــل متكــني املــرأة مــن التوفيــق بــني واجبــات 

ــنة  ــة واملس ــرأة املعيل ــة وامل ــة والطفول ــة لألموم ــة والحامي ــري الرعاي ــزم بتوف ــام تلت ــل. ك ــات العم األرسة ومتطلب

ــون ســواء، وهــم متســاوون ىف  ــدى القان ــون ل ــه »املواطن ــادة 53 عــيل ان ــا«. ونصــت امل والنســاء األشــد احتياًج

الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، ال متييــز بينهــم بســبب الديــن، أو العقيــدة، أو الجنــس، أو األصــل، أو 

العــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو اإلعاقــة، أو املســتوى االجتامعــى، أو االنتــامء الســياىس أو الجغــراىف، أو ألى ســبب 

آخــر. التمييــز والحــض عــى الكراهيــة جرميــة، يعاقــب عليهــا القانــون«. تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابــري الالزمــة 

للقضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز، وينظــم القانــون إنشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض.
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اجمللس القومي للمرأة
ــدف  ــه » يه ــيل ان ــرأة ع ــي للم ــس القوم ــل املجل ــم عم ــنة ٢٠١8 بتنظي ــم ٣٠ لس ــون رق ــن القان ــادة ٢ م ــت امل نص

املجلــس إىل تعزيــز حقــوق وحريــات املــرأة وتنميتهــا وحاميتهــا، كــام يهــدف إىل نــرش الوعــى بهــا، واإلســهام ىف ضــامن 

ــى أحــكام الدســتور، وىف ضــوء  ــه مبقت ــك كل ــز، وذل ــدم التميي ــرص وع ــؤ الف ــم املســاواه وتكاف ــتها، وترســيخ قي مامرس

ــا مــرص. ــى تصــدق عليه ــة الت ــق الدولي ــات واملواثي االتفاقي

وحــدد قانــون املجلــس القومــي للمــرأة اربعــة عــرشة اختصاصــا رئيســيا لــه حيــث نــص يف املــادة الســابعة منــه عــيل 

انــه »مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام القوانــن املعمــول بهــا، يختــص املجلــس باتخــاذ كافــة مــا يلــزم لتحقيــق أغراضــه«، ولــه 

عــىل األخــص مــا يــأىت: 

اقــرتاح السياســة العامــة للدولــة ىف مجــال تنميــة شــئون املــرأة للنهــوض بهــا ومتكينهــا مــن أداء دورهــا الســياىس،   .١

واالقتصــادى، واالجتامعــى، والثقــاىف، وإدمــاج جهودهــا ىف برامــج التنميــة الشــاملة 

اقــرتاح مرشوعــات الخطط القوميــة للنهوض باملرأة، وحل املشــكالت التى تواجهها.  .٢

ــة الخاصــة باملــرأة التــى  ــة التــى تنفــذ الربامــج واألنشــطة واملرشوعــات التنموي التنســيق مــع الجهــات الحكومي  .٣

يتــم إقرارهــا ىف الخطــة القوميــة، والتعــاون والتنســيق ىف هــذا الشــأن مــع منظــامت املجتمــع املــدىن املشــهرة، 

واملنظــامت الدوليــة واإلقليميــة املرخــص لهــا بالعمــل ىف جمهوريــة مــرص العربيــة، وذلــك بالتنســيق مــع 

ــة. ــة بالدول ــات املعني الجه

املشــاركة ىف أعامل اللجان التى تشــكلها الدولة، لدراســة ووضع سياســات التنمية املتعلقة بشــئون املرأة.  .٤

متابعــة وتقييــم تطبيقــات السياســة العامــة للدولــة ىف مجــال املــرأة، والتقــدم مبــا يكــون لديــه مــن مقرتحــات   .5

ــأن. ــذا الش ــة ىف ه ــات املختص ــات للجه ومالحظ

ــه منهــا،  ــق علي ــم التصدي ــه، ومتابعــة مــا ت ــح املتعلقــة مبجــال عمل ــن واللوائ ــرأى ىف مرشوعــات القوان ــداء ال إب  .٦

ــك  ــب ذل ــى تتطل ــوال الت ــة ىف األح ــات الوطني ــا ىف الترشيع ــىل إدماجه ــل ع للعم

ــه  ــق علي ــم التصدي ــا ت ــة م ــرأة، ومتابع ــة بامل ــة املتعلق ــة واإلقليمي ــات الدولي ــق واالتفاقي ــرأى ىف املواثي ــداء ال إب  .7

ــك  ــب ذل ــى تتطل ــوال الت ــة ىف األح ــات الوطني ــا ىف الترشيع ــىل إدماجه ــل ع ــا، للعم منه

إبــداء الــرأى فيــام يطلب منه من الــوزارات املختصة ىف املوضوعــات املتعلقة مبجال املرأة.  .8

ــة  ــات املعني ــة الخاصــة بشــئون املــرأة بالتنســيق مــع الجه ــة واإلقليمي ــل الدولي ــة ىف املحاف ــل املــرأة املرصي متثي  .٩

ــة. بالدول

املشــاركة ىف اجتامعــات املنظــامت اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة بشــئون املــرأة وفًقــا الختصاصــات املجلــس   .١٠

بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة بالدولــة.

اإلســهام بالــرأى ىف إعــداد التقاريــر التى تقدمها الدولة دوريًا وفًقــا لالتفاقيات الدوليــة املتعلقة باملرأة.  .١١

ــات املــرأة وإحالتهــا إيل جهــات االختصــاص، والعمــل  تلقــي ودراســة الشــكاوي الخاصــة بانتهــاك حقــوق وحري  .١٢

ــة. ــة الالزم ــري املســاعدة القضائي ــة، وتوف ــات املعني ــع الجه ــا م ــيل حله ع

إبــالغ الســلطات العامة عن أي انتهــاكات لحقوق وحريات املرأة.  .١٣

نــرش ثقافــة حاميــة املــرأة، ومتكينهــا، وتنميتهــا باألســتعانة بجميــع وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة واملقــروءة،   .١٤

ــا،  ــا وواجباته ــدور املــرأة يف املجتمــع والتعريــف بحقوقه ــة ب ــة الالزمــة للتوعي وإعــداد املــواد والربامــج اإلعالمي

إصــدار النــرشات والدوريــات واملجــالت واملطبوعــات املتصلــة بأهــداف املجلــس وأنشــطته.

ــص  ــي تخ ــات الت ــات يف املوضوع ــوث والدراس ــداد البح ــية، وإع ــات النقاش ــدوات والحلق ــرات والن ــد املؤمت عق  .١5

املــرأة، وتنظيــم الــدورات والربامــج التدريبيــة لرفــع قدارتهــا ومهارتهــا يف جميــع املجــاالت.

مكتب شكاوى املراة
ــه نجــد ان مكتــب شــكاوى املــرأه  ــم عمل ــون تنظي ــواردة بقان ومــن واقــع اختصاصــات املجلــس القومــي للمــرأة ال

ــن:  ــن التاليي ــق االختصاص ــردا بتحقي ــص منف ــس يخت ــع للمجل التاب

ــات املــرأة وإحالتهــا إيل جهــات االختصــاص، والعمــل  تلقــي ودراســة الشــكاوي الخاصــة بانتهــاك حقــوق وحري   -
ــة.١ ــة الالزم ــاعدة القضائي ــري املس ــة، وتوف ــات املعني ــع الجه ــا م ــيل حله ع

إبــالغ الســلطات العامة عن أي انتهــاكات لحقوق وحريات املرأة.٢   -

ــدف ايل  ــي ته ــرأة والت ــكاوي امل ــل ش ــق لعم ــة طري ــتدامة« كخارط ــوق مس ــة »حق ــع خط ــم وض ــام ٢٠١٩ ت ويف ع

تحســن جــودة الخدمــات وتنويعهــا واتخــاذ مــا يلــزم نحــو اســتدامة تلــك الخدمــات باالضافــة ايل القضــاء عــيل جــذور 

ــك مــن خــالل اربعــة محــاور رئيســية لعمــل مكتــب شــكاوي املــرأة وهــم:-  ــا مســتقبال وذل ــع حدوثه املشــكالت ملن

تحســن جــودة الخدمــات املقدمة للمــرأة املرصية من خالل بناء قدرات وموارد وطنية مســتدامة.   -١

تقديــم حزمــة متنوعــة مــن الخدمات من خالل تطويــر البنية التحتية وتحســن دورة ادارة العمليات.   -٢

االســهام يف تعزيــز الوعي املجتمعــي حول قضايا املراة.   -٣

املســاهمه يف خلــق بيئة ترشيعية وسياســة داعمة للمرأة.   -٤

ويف ضــوء املحــور االول مــن خطــة حقــوق مســتدامة واملعنــي بتحســن جــودة الخدمــات املقدمــة والعمــل 

ــح  ــه لتصب ــية لتدخالت ــات الرئيس ــف املوضوع ــادة تصني ــرأة باع ــكاوى امل ــب ش ــام مكت ــد ق ــتدامتها فق ــامن اس ــيل ض ع

ــكاوى  ــددة للش ــا متع ــة وانواع ــات الفرعي ــن التصنيف ــددا م ــي ع ــف رئي ــع كل تصني ــي يتب ــل رئي ــف تدخ ١٢ تصني

ــكل تصنيــف تدخــل  ــم تشــكيل فــرق عمــل متخصصــة ل ــة اعــادة التصنيــف ان ت ــرد. تــيل مرحل ــات التــي قــد ت والطلب

ــك  ــدار تل ــه بغــرض ان ت ــرق املتخصصــة كل يف مجــال عمل ــك الف ــدرات تل ــاء ق ــة لبن ــوارد الالزم ــري امل ــم توف ــي وت رئي

ــتدامة.  ــاءة واالس ــق الكف ــا يحق ــب مب ــن باملكت ــن العامل ــة م ــابة مدرب ــوادر ش ــة بك ــات الفني امللف

ــي  ــل موضوع ــل عم ــداد دلي ــة اع ــب مهم ــل املكت ــق عم ــد اوكل لفري ــب ق ــان املكت ــدرات ف ــاء الق ــود بن ــن جه وم

حــول جرائــم العنــف ضــد املــرأة الــواردة بقانــون العقوبــات، وقــد قــام فريــق العمــل بالدراســة والبحــث بغــرض رصــد 

ــيل  ــة، ارشف ع ــول كل جرمي ــي ح ــوى علم ــداد محت ــة، واع ــة ذات الصل ــوابق القضائي ــة والس ــوص القانوني ــة النص كاف

تلــك الجهــود مجموعــة مــن الخــرباء القانونيــن ونتــج عنهــا الدليــل الحــايل. ليعــد هــذا الدليــل املرجعيــة لعمــل كافــة 

ــس باملحافظــات.  ــب شــكاوى املــرأة بفــروع املجل محامــو مكت

الفقــرة ١٢ مــن املــادة 7 من القانون رقم ٣٠ لســنة ٢٠١8 بتنظيم عمل املجلــس القومي للمرأة.  .١

الفقــرة ١٢ مــن املــادة 7 من القانون رقم ٣٠ لســنة ٢٠١8 بتنظيم عمل املجلــس القومي للمرأة.  .٢
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1- جرمية االعتداء على حق الغري

ورد النــص عــيل جرميــة االعتــداء عــيل حقــوق الغــري يف البــاب الخامــس عــرش: التوقــف عــن العمــل باملصالــح ذات 

املنفعــة العامــة واالعتــداء عــىل حريــة العمــل وذلــك باملــادة ٣75 منــه. 

املادة 375 عقوبات

ــف  ــوة أو العن ــتعمل الق ــن اس ــه كل م ــة جني ــىل مائ ــد ع ــة ال تزي ــنتن وبغرام ــاوز س ــدة ال تج ــس م ــب بالحب يعاق

ــة: ــداء عــىل حــق مــن الحقــوق األتي ــداء أو الــرشوع يف االعت ــري غــري مرشوعــة يف االعت ــد أو تداب أو االرهــاب أو التهدي

)أوال(: حــق الغري يف العمل.	 

)ثانيا(: حق الغري يف ان يســتخدم أو ميتنع عن اســتخدام اي شــخص.	 

)ثالثــا(: حق الغري يف ان يشــرتك يف جمعية مــن الجمعيات. 	 

ــع زوج  ــة م ــري املرشوع ــري غ ــاب أو التداب ــف أو االره ــوة أو العن ــتعملت الق ــو اس ــادة ول ــذه امل ــم ه ــق حك ويطب

ــع اوالده.  ــود أو م ــخص املقص الش

وتعــد مــن التدابري غري املرشوعــة االفعال األتية عىل األخص:

ــن 	  ــرب م ــد بالق ــف التهدي ــوف موق ــة أو الوق ــدوه وراح ــتمرة يف غ ــة مس ــود بطريق ــخص املقص ــع الش )أوال(: تتب

ــه. ــتغل في ــه أو يش ــر يقطن ــكان اخ ــن اي م ــرب م ــه أو بالق منزل

)ثانيــا(: منعــه مــن مزاولــة عملــه باخفــاء أدواتــه أو مالبســه أو أي شــئ أخــر مــام يســتعمله أو بأيــة طريقــة أخــرى. 	 

ويعاقــب بنفــس العقوبــة الســالف ذكرهــا كل مــن يحــرض الغــري بأيــة طريقــة عــىل ارتــكاب جرميــة مــن الجرائــم 

املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة:

1- مــا هي جرمية االعتداء عيل حق الغري؟

يف  تتمثــل  الغــري  حــق  عــيل  االعتــداء  جرميةجرميــة 

ــاب أو  ــد أو االره ــف أو التهدي ــوة أو العن ــتعامل الق اس

ايــه تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء أو الــرشوع يف 

ــر  ــخص اخ ــوق ش ــن حق ــق م ــىل ح ــداء ع االعت

والحقــوق التــي يحميهــا القانــون وردت عــيل ســبيل 

ــي ــرص وه الح

)أوال(: حق الشــخص يف العمل. 	 

)ثانيــا(: حــق الشــخص يف ان يســتخدم أو ميتنــع 	 

عــن اســتخدام اي شــخص.

)ثالثــا(: حــق الشــخص يف ان يشــرتك يف جمعيــة مــن 	 

لجمعيات. ا

املــادة 375 من قانون العقوبات

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنتن وبغرامــة ال تزيــد 

عــىل مائــة جنيــه كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف أو 

االرهــاب أو التهديــد أو تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء 

أو الــرشوع يف االعتــداء عــىل حــق مــن الحقــوق األتيــة: 

)أوال(: حــق الغري يف العمل. 	 

ــن 	  ــع ع ــتخدم أو ميتن ــري يف ان يس ــق الغ ــا(: ح )ثاني

ــخص. ــتخدام اي ش اس

ــن 	  ــة م ــرتك يف جمعي ــري يف ان يش ــق الغ ــا(: ح )ثالث

الجمعيــات.

).........................

2- كيــف يتحقق الركن املــادى لجرمية االعتداء عيل حقوق الغري

يتحقـق الركـن املـادي للجرميـة بارتـكاب الجـاين السـلوك 

االجرامـي املتمثـل يف اسـتعمل القوة أو العنـف أو االرهاب 

أو التهديـد أو تدابـري غـري مرشوعـة يف االعتـداء أو الـرشوع 

يف االعتـداء عـىل حق مـن الحقوق التي نـص عليها القانون 

يف االعتـداء عـيل حـق من حقـوق الغـري التالية

)أوال(: حق الغري يف العمل. 	 

ــن 	  ــع ع ــتخدم أو ميتن ــري يف ان يس ــق الغ ــا(: ح )ثاني

اســتخدام اي شــخص.

ــن 	  ــة م ــرتك يف جمعي ــري يف ان يش ــق الغ ــا(: ح )ثالث

الجمعيــات. 

ومثـال ذلـك ان يقـوم الـزوج بارتـكاب السـلوك االجرامـي 

املتمثـل يف اخفـاء مالبـس زوجتـه ملنعهـا مـن الخـروج ايل 

العمـل مـع علمـه بأن لهـا الحق يف ذلـك واتجـاه ارادته ايل 

املنع. ذلـك 

املــادة 375 من قانون العقوبات

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنتن وبغرامــة ال تزيــد 

عــىل مائــة جنيــه كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف أو 

االرهــاب أو التهديــد أو تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء 

أو الــرشوع يف االعتــداء عــىل حــق مــن الحقــوق األتيــة: 

)أوال(: حــق الغري يف العمل. 	 

ــن 	  ــع ع ــتخدم أو ميتن ــري يف ان يس ــق الغ ــا(: ح )ثاني

ــخص. ــتخدام اي ش اس

ــن 	  ــة م ــرتك يف جمعي ــري يف ان يش ــق الغ ــا(: ح )ثالث

الجمعيــات. 

ــوة أو  ــتعملت الق ــو اس ــادة ول ــذه امل ــم ه ــق حك ويطب

العنــف أو االرهــاب أو التدابــري غــري املرشوعــة مــع زوج 

ــع اوالده. ــود أو م ــخص املقص الش

3- كيــف يتحقق الركن املعنــوى لجرمية االعتداء عيل حقوق الغري

يتحقــق الركــن املعنــوي بتوافــر القصــد الجنــايئ العــام املتمثــل يف العلــم واالرادة بأنــه يعلــم الجــاين بأنــه يعتــدي عــيل 

حــق مــن حقــوق الغــري واتجــاه ارادتــه ايل ذلــك.

4- مــا هو الســلوك االجرامي املعاقــب عليه يف جرمية االعتداء عيل حق الغري؟

الســلوك االجرامي املعاقب عليه هو استعامل 

القــوة أو العنف أو االرهاب أو التهديد 	 

او ايــة تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء عــيل حــق 	 

الغــري يف ايــا مــن الحقــوق الســابق االشــارة اليهــا 

وينطبــق حكــم املــادة اذا قــام الجــاين بارتــكاب ذلــك 

الفعــل االجرامــي مــع 

املجني عليه املقصود نفســه 	 

او مــع زوجه أو احد ابنائه.	 

املــادة 375 من قانون العقوبات

العنــف  أو  القــوة  اســتعمل  مــن  كل  ب.....  يعاقــب 

مرشوعــة  غــري  تدابــري  أو  التهديــد  أو  االرهــاب  أو 

الــرشوع يف االعتــداء عــىل حــق مــن  يف االعتــداء أو 

الحقــوق.......................(

ــوة أو  ــتعملت الق ــو اس ــادة ول ــذه امل ــم ه ــق حك ويطب

العنــف أو االرهــاب أو التدابــري غــري املرشوعــة مــع زوج 

ــع اوالده.  ــود أو م ــخص املقص الش
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5- مــا هــي التدابري غري املرشوعة االخرى يف جرمية االعتداء؟

هـي تتبـع الشـخص وتهديـده بصـورة مسـتمرة والوقـوف 

بالقـرب مـن منزلـه أو مـكان عمله. 

احـد  منـزل  مـن  بالقـرب  وقـوف شـخص  لذلـك:  ومثـال 

لعملـه. الذهـاب  مـن  ملنعـه  بتهديـده  وقـام  االشـخاص 

قيـام الشـخص باخفـاء مالبـس أو ادوات احـد االشـخاص 

ملنعـه مـن مزاولـة عملـه.

مثـال لذلـك: ان يقـوم الـزوج بارتـكاب السـلوك بإخفـاء 

مالبـس زوجتـه ملنعهـا مـن الخـروج ايل العمـل.

ووردت تلك التدابري عيل سـبيل املثال ال الحرص.

املــادة 375 من قانون العقوبات

يعاقــب ب..... كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف أو 

االرهــاب أو التهديــد أو تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء 

ــداء عــىل حــق مــن الحقــوق.......... أو الــرشوع يف االعت

وتعـد من التدابري غري املرشوعة االفعال األتية عىل األخص

ــتمرة 	  ــة مس ــود بطريق ــخص املقص ــع الش )أوال(: تتب

التهديــد  موقــف  الوقــوف  أو  وراحــة  غــدوه  يف 

بالقــرب مــن منزلــه أو بالقــرب مــن اي مــكان اخــر 

ــه. ــتغل في ــه أو يش يقطن

ــه 	  ــاء أدوات ــه بإخف ــة عمل ــن مزاول ــه م ــا(: منع )ثاني

أو مالبســه أو أي شــئ أخــر مــام يســتعمله أو بأيــة 

طريقــة أخــرى. 

6- ما هي الحقوق املنصوص عليها يف املادة الســالف ذكرها
والتي يجــب حاميتها من االعتداء عليها؟

الحق يف العمل.	 

ــتخدام 	  ــن اسـ ــع عـ ــتخدم أو ميتنـ ــق يف ان يسـ الحـ

ــخص. اي شـ

الحق يف االشــرتاك يف جمعية من الجمعيات.	 

املــادة 375 من قانون العقوبات

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تجـاوز سـنتن وبغرامـة ال تزيـد 

عـىل مائـة جنيـه كل مـن اسـتعمل القـوة أو العنـف أو 

االرهـاب أو التهديـد أو تدابـري غـري مرشوعـة يف االعتـداء 

أو الـرشوع يف االعتـداء عـىل حـق مـن الحقـوق األتيـة:

)أوال(: حــق الغري يف العمل. 	 

ــن 	  ــع ع ــتخدم أو ميتن ــري يف ان يس ــق الغ ــا(: ح )ثاني

ــخص. ــتخدام اي ش اس

)ثالثا(: حق الغري يف ان يشرتك يف جمعية من الجمعيات.	 

7- مــا هو الحق يف العمل؟

ــار أي  ــوز اجب ــل وال يج ــق يف العم ــن الح ــكل مواط ان ل

ــل. ــن العم ــه ع ــل جــربا أو منع مواطــن بالعم

الفقرة االوىل من املادة 12 من الدســتور املري

العمــل حق وواجب ورشف تكفله الدولة.

8- حق الغري يف ان يســتخدم أو ميتنع عن اســتخدام اي شــخص؟

حــق الغــري يف ان يســتخدم شــخص: ويقصــد بهــا عــيل ســبيل املثــال اجبــار شــخص عــىل تعيــن احــد االشــخاص 	 

يف العمــل. 

حــق الغــري يف ان ميتنــع عــن اســتخدام شــخص: ويقصــد بهــا عــىل ســبيل املثــال اجبــار شــخص عــىل عــدم تعيــن 	 

احــد االشــخاص واســتخدامه يف العمــل.

9- حق الغري يف ان يشــرتك يف جمعية من الجمعيات؟

ويقصد بذلك منع الشــخص يف االشــرتاك يف الجمعيات الخريية أو االندية االجتامعية أو اي نشــاط اجتامعي.

10- مــا هي العقوبــة املقررة يف جرمية االعتداء عى حق الغري؟

ــق الغــري  ــداء عــىل ح ــل يف جرميــة االعت ــب الفاع يعاق

ــد عــىل  ــس مــدة ال تجــاوز ســنتن وبغرامــة ال تزي بالحب

ــه. ــة جني مائ

املــادة 375 من قانون العقوبات

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنتن وبغرامــة ال تزيــد 

عــىل مائــة جنيــه كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف أو 

االرهــاب أو التهديــد أو تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء 

ــوق األت ــن الحق ــق م ــىل ح ــداء ع ــرشوع يف االعت أو ال

ــة.............................( ي

11- مــا هي عقوبــة التحريض عى جرمية االعتداء عيل حق الغري؟

يعتـرب املحـرض عـىل جرميـة االعتـداء عـىل حـق الغـري هو 

رشيـكا اساسـيا يف الجرميـة ويعاقـب بنفـس العقوبـة التي 

تطبـق عـىل الفاعـل وهي:

ــد عــىل  ــس مــدة ال تتجــاوز ســنتن وبغرامــة ال تزي الحب

ــه. ــة جني مائ

مثـال ذلـك: تحريـض والـدة الـزوج عـىل منـع زوجتـه من 

العمـل أو االشـرتاك يف جمعيـة مـن الجمعيـات.

املــادة 375 من قانون العقوبات

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنتن وبغرامــة ال تزيــد 

عــىل مائــة جنيــه كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف أو 

االرهــاب أو التهديــد أو تدابــري غــري مرشوعــة يف االعتــداء 

أو الــرشوع يف االعتــداء عــىل حــق مــن الحقــوق األتيــة

الســالف ذكرهــا كل مــن  العقوبــة  بنفــس  ويعاقــب 

ــن  ــة م ــكاب جرمي ــىل ارت ــة ع ــة طريق ــري بأي ــرض الغ يح

الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة. 
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2- احلرمان من املرياث واجلرائم املرتبطة به
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2- احلرمان من املرياث واجلرائم املرتبطة به

ينظــم مســائل املواريــث يف مــرص قانــون املواريــث رقــم 77 لســنة ١٩٤٣ وقــد ورد النــص عــيل تجريــم االفعــال التــي 

ــل بعــض أحــكام  ــم ٢١٩ لســنة ٢٠١7 بتعدي ــون رق ــة بالقان ــادة ٤٩ املعدل ــة بامل ــن مرياث ــان الشــخص م ــؤدى ايل حرم ت

القانــون رقــم 77 لســنة ١٩٤٣، والــذي نــرش بالجريــدة الرســمية بالعــدد 5٢ مكــرر بتاريــخ ٣٠ ديســمرب ســنة ٢٠١7م.

حيــث تنص املادة 49 عى:

ــس مــدة ال تقــل عــن ســتة  ــون آخــر، يعاقــب بالحب ــا أى قان ــص عليه ــة أشــد ين ــة عقوب مــع عــدم اإلخــالل بأي   -

أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف جنيــه وال تجــاوز مائــة ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل 

مــن امتنــع عمــًدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الرشعــى مــن املــرياث، أو حجــب ســنًدا يؤكــد نصيبًــا لــوارث، 

أو امتنــع عــن تســليم ذلــك الســند حــال طلبــه مــن أى مــن الورثــة الرشعيــن.

وتكــون العقوبــة ىف حالــة العود الحبس الذى ال تقل مدته عن ســنة.   -

ــد  ــو بع ــوى ول ــا الدع ــون عليه ــة تك ــادة ىف أى حال ــذه امل ــا ىف ه ــوص عليه ــم املنص ــح ىف الجرائ ــوز الصل ويج   -

صــريورة الحكــم باتًــا.

ولــكل مــن املجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص، ولورثتــه أو وكيلهــم الخــاص، وكذلــك للمتهــم أو املحكــوم عليــه أو    -

ــة بحســب األحــوال. ــة أو املحكم ــام النياب ــم أم ــح ىف هــذه الجرائ ــات الصل ــام الخــاص، إثب وكيله

ويرتتـــب عـــىل الصلـــح انقضـــاء الدعـــوى الجنائيـــة ولـــو كانـــت مرفوعـــة بطريـــق اإلدعـــاء املبـــارش، وتأمـــر    -

ـــوق  ـــىل حق ـــر ع ـــح أث ـــون للصل ـــا، وال يك ـــاء تنفيذه ـــح أثن ـــم الصل ـــة إذا ت ـــذ العقوب ـــف تنفي ـــة بوق ـــة العام النياب

املـــرضور مـــن الجرميـــة.

1- مــا جرمية الحرمان من املرياث؟

تتحــق جرميــة حرمــان الغــري مــن مرياثــة بقيــام الجــاين 

بــأي مــن االفعــال التاليــة 

ـــه 	  ـــة نصيب ـــد الورث ـــليم اح ـــن تس ـــدا ع ـــاع عم االمتن

ـــرياث او ـــن امل ـــي م الرشع

حجب ســـندا يؤكد نصيبا لوارث أو 	 

االمتنـــاع عـــن تســـليم ذلـــك الســـند حـــال طلبـــه 	 

مـــن اي احـــد مـــن الورثـــة.

املادة 49 بالقانون رقم 219 لســنة 2017

مــع عــدم االخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا يف اي 

ــل عــن ســتة  ــدة ال تق ــس م ــب بالحب ــون اخــر، يعاق قان

ــه أو باحــدى  اشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن ٢٠ الــف جني

ــليم  ــن تس ــدا ع ــع عم ــن امتن ــن، كل م ــن العقوبت هات

ــب  ــرياث، أو حج ــن امل ــي م ــه الرشع ــة نصيب ــد الورث اح

ــك  ــع عــن تســليم ذل ــوارث أو امتن ــا ل ســندا يؤكــد نصيب

الســند حــال طلبــه مــن اي مــن الورثــة الرشعيــن وتكــون 

ــه  ــل مدت ــذي ال تق ــس ال ــود الحب ــة الع ــة يف حال العقوب

عــن ســنة.

2- مــا هــو الركن املادي لجرمية الحرمان من املرياث؟

امتناع حائز املرياث عن التســـليم ملن له حق االرث.	 

االمتناع حائز املســـتندات عن تســـليمها ملن له حق اإلرث.	 

حجب ســـند خاص باملرياث عن من له حق اإلرث.	 

3- مــا هو الركــن املعنوي لجرمية الحرمان من املرياث؟

هــو القصــد الجنــايئ بتوافر العلم واالرادة لدى الجاين حال قيامه بايــا من االفعال املكونة للركن املادى.

4- مــا عقوبــة الفاعل يف جرمية الحرمان من املرياث؟

ــهر 	  ــن ٦ اشـ ــل عـ ــدة ال تقـ ــس مـ ــب بالحبـ يعاقـ

ـــاوز  ـــه وال تج ـــف جني ـــن ٢٠ ال ـــل ع ـــة ال تق وبغرام

ــن ــدى العقوبتـ ــه أو باحـ ــف جنيـ ١٠٠ الـ

ـــذي ال 	  ـــس ال ـــة العـــود الحب ـــة يف حال وتكـــون العقوب

ـــه عـــن ســـنة. ـــل مدت تق

املادة 49 بالقانون رقم 219 لســنة 2017

مــع عــدم االخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا يف اي 

ــل عــن ســتة  ــدة ال تق ــس م ــب بالحب ــون اخــر، يعاق قان

ــه أو باحــدى  اشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن ٢٠ الــف جني

هاتــن العقوبتــن،............ وتكــون العقوبــة يف حالــة 

ــه عــن ســنة. ــذي ال تقــل مدت العــود الحبــس ال

5- مــا املقصــود بالعود يف جرمية الحرمان من املرياث؟

هــو الــذي يلحــق بشــخص عــاد اىل االجــرام بعدمــا اديــن 

مبوجــب حكــم ســابق وتقــوم حالــة العــود مبوجــب 

ــد هــو مــن يرتكــب  العــودة اىل االجــرام مجــددا، والعائ

ــابق  ــم س ــا صــدر ضــده حك ــرة اخــرى بعدم ــة م الجرمي

ــدة  ــس م ــة بالحب ــة أو جنح ــه جناي ــم علي ــة وحك باالدان

التقــل عــن ســنة واحــدة أو بالغرامــة وثبــت انــه ارتكــب 

جنحــة مامثلــة للجرميــة االوىل قبــل مــي خمــس ســنن 

ــك ظــرف  ــب عــىل ذل ــخ الحكــم املذكــور ويرتت مــن تاري

ــة. تشــديد العقوب

املــادة 49 من قانون العقوبات

يعترب عائدا:

ـــه 	  ـــت ارتكاب ـــة وثب ـــة جناي ـــه بعقوب ـــم علي ـــن حك م

ـــة.  ـــة أو جنح ـــك جناي ـــد ذل بع

ــة أو جنحــة بالحبــس مــدة 	  ــه لجناي مــن حكــم علي

اقــل مــن ســنة واحــدة أو بالغرامــة وثبــت انــه 

ــل مــي  ــة للجرميــة االوىل قب ارتكــب جنحــة مامثل

ــور. ــم املذك ــخ الحك ــن تاري ــنن م ــس س خم
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6- هل يجوز الصلح يف الجرائم املشــار إليها؟

نعــم يجــوز الصلــح يف الجرائــم املنصــوص عليهــا يف 

ــريورة  ــد ص ــو بع ــوى ول ــا الدع ــون عليه ــة تك اي حال

ــا. ــم بات الحك

املادة 49 من القانون رقم 219 لســنة 2017

ــا ىف هــذه  ــم املنصــوص عليه ــح ىف الجرائ ويجــوز الصل

ــد  ــو بع ــوى ول ــا الدع ــون عليه ــة تك ــادة ىف أى حال امل

ــا. ــم باتً صــريورة الحك

7- كيــف يتــم اثبات الصلح وممن يقدم االثبات؟

يتــم اثبات الصلح امــام النيابة أو املحكمة املختصة.

ويجــوز ان يتــم اثبات ذلك الصلح من قبل اي من 

املجنـــي عليـــه أو وكيلـــه الخـــاص ولورثتـــه أو 	 

وكيلهـــم الخـــاص

املتهـــم أو املحكوم عليه أو وكيلهام.	 

مع املادة 49 من القانون رقم 219 لســنة 2017

ــه أو  ــاص ولورثت ــه الخ ــه أو وكيل ــي علي ــن املجن ــكل م ل

ــه أو  ــوم علي ــم أو املحك ــك للمته ــاص وكذل ــم الخ وكيله

وكيلهــام الخــاص، اثبــات الصلــح يف هــذه الجرائــم امــام 

ــوال. ــب االح ــة بحس ــة أو املحكم النياب

8- ما هــي النتائج املرتتبة عن الصلح؟

الجنائية.	  انقضاء الدعوى 

وقــف تنفيــذ العقوبــة اذا تــم الصلــح اثنــاء تنفيذها.	 

املادة 49 من القانون رقم 219 لســنة 2017

ــو  ــة ول ــوى الجنائي ــاء الدع ــح انقض ــىل الصل ــب ع ويرتت

ــة  ــر النياب ــارش وتأم ــاء املب ــق االدع ــت مرفوعــة بطري كان

العامــة بوقــف تنفيــذ العقوبــة اذا تــم الصلــح اثنــاء 

تنفيذهــا.

9- هــل يرتتــب عيل الصلح تنازل الوارث عن حقه؟

املادة 49 من القانون رقم 219 لســنة 2017ال يرتتــب عــيل الصلح تنازل الوارث عن حقه.

وال يكــون للصلــح اثــر عــىل حقوق املــرضور مــن الجرمية.

11- مــا هو االدعاء املبارش؟

ــق  ــه يح ــة، وب ــوى الجنائي ــع الدع ــرق رف ــد ط ــو اح ه

امــام  مدنيــا  يدعــى  ان  الجرميــة  مــن  للمــرضور 

ــا  ــة تلقائي ــة فتتحــرك الدعــوى الجنائي املحكمــة الجنائي

تبعــا لرفــع الدعــوى.

املــادة 1084 مــن التعليــامت العامــة للنيابــة ص 

461 املجلــد الثــاين 

التعليــق عــىل قانــون االجــراءات الجنائيــة يف ضــوء 

الجنائيــة  الدعــوى  رفــع  يجــوز  والقضــاء:  الفقــه 

ــى  ــات حت ــح واملخالف ــارش يف الجن ــاء املب ــق االدع بطري

ــة  ــون بصف ــا القان ــي جعله ــح الت ــن الجن ــت م ــو كان ول

اســتثنائية مــن اختصــاص محكمــة الجنايــات وهــي 

ــن  ــا م ــف أو غريه ــطة الصح ــع بواس ــي تق ــح الت الجن

ــاس. ــراد الن ــرضة باف ــح امل ــدا الجن ــرش ع ــرق الن ط
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3- جرائم القذف والسب وافشاء االسرار
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3- جرائم القذف والسب وافشاء االسرار

ورد النــص عــيل جرائــم الســب والقــذف وافشــاء االرسار باملــواد رقــم ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠5، ٣٠٦، ٣٠7، ٣٠8، ٣٠8 

مكــرر، ٣٠٩، ٣١٠ مــن البــاب الســابع مــن قانــون العقوبــات: القــذف والســب وإفشــاء األرسار.

املادة 302

يعــد قاذفــاً كل مــن أســند لغــريه بواســطة إحــدى الطــرق املبينــة باملــادة ١7١ مــن هــذا القانــون أمــوراً لــو كانــت 

صادقــة ألوجبــت عقــاب مــن أســندت إليــه بالعقوبــات املقــررة لذلــك قانونــاً أو أوجبــت احتقــاره عنــد أهــل وطنــه.

ومــع ذلــك فالطعــن يف أعــامل موظــف عــام أو شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة أو مكلــف بخدمــة عامــة ال يدخــل 

ــة أو الخدمــة العامــة،  تحــت حكــم الفقــرة الســابقة إذا حصــل بســالمة نيــة وكان ال يتعــدى أعــامل الوظيفــة أو النياب

وبــرشط أن يثبــت املتهــم حقيقــة كل فعــل أســنده إىل املجنــي عليــه، ولســلطة التحقيــق أو املحكمــة، بحســب األحــوال، 

ــة  ــن أدل ــم م ــه املته ــا يقدم ــززة مل ــن أوراق أو مســتندات مع ــا م ــا لديه ــم م ــة بتقدي ــات اإلداري ــزام الجه ــر بإل أن تأم

إلثبــات حقيقــة تلــك األفعــال.

وال يقبــل مــن القــاذف إقامــة الدليل إلثبات ما قذف بــه إال يف الحالة املبينة بالفقرة الســابقة.

املادة 303

يعاقــب عــىل القــذف بغرامــة ال تقل عن خمســة آالف جنيه وال تزيد عىل خمســة عرش ألف جنيه.

ــك  ــة عامــة أو مكلــف بخدمــة عامــة, وكان ذل ــإذا وقــع القــذف يف حــق موظــف عــام أو شــخص ذي صفــة نيابي ف

بســبب أداء الوظيفــة أو النيابــة أو الخدمــة العامــة, كانــت العقوبــة غرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف جنيــه وال تزيــد 

عــىل عرشيــن ألــف جنيــه.

املادة 304

ال يحكــم بهــذا العقــاب عــىل مــن أخــرب بالصــدق وعــدم ســوء القصــد الحــكام القضائيــن أو اإلداريــن بأمــر 

مســتوجب لعقوبــة فاعلــه.

املادة 305

وأمــا مــن أخــرب بأمــر كاذب مــع ســوء القصــد فيســتحق العقوبــة ولــو مل يحصــل منــه إشــاعة غــري اإلخبــار املذكــور 

ومل تقــم دعــوى مبــا أخــرب بــه.

املادة 306

ــار  ــرشف أو االعتب ــاً لل ــن الوجــوه خدش ــأي وجــه م ــل يتضمــن ب ــة ب ــة معين كل ســب ال يشــتمل عــىل إســناد واقع

يعاقــب عليــه ب يف األحــوال املبينــة باملــادة ١7١ بغرامــة ال تقــل عــن ألفــي جنيــه وال تزيــد عــىل عــرشة آالف جنيــه.

املادة 307

إذا ارتكبــت جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن ١8٢ إىل ١85 و٣٠٣ و٣٠٦ بطريــق النــرش يف إحــدى 

الجرائــد أو املطبوعــات رفعــت الحــدود الدنيــا والقصــوى لعقوبــة الغرامــة املبينــة يف املــواد املذكــورة إىل ضعفيهــا.

املادة 308

ــاً  ــة يف املــادة )١7١( طعن ــذي ارتكــب بإحــدى الطــرق املبين ــة أو القــذف أو الســب ال إذا تضمــن العيــب أو اإلهان

يف عــرض األفــراد أو خدشــاً لســمعة العائــالت تكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة معــاً يف الحــدود املبينــة يف املــواد ١7٩ 

ــن نصــف  ــات ع ــد أو املطبوع ــرش يف إحــدى الجرائ ــة الن ــة يف حال ــل الغرام و١8١ و١8٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠7 عــىل أال تق

الحــد األقــى وأال يقــل الحبــس عــن ســتة شــهور.

املادة 308 مكرر

كل مــن قــذف غــريه بطريــق التليفــون يعاقــب بالعقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة ٣٠٣.وكل مــن وجــه إىل غــريه 

بالطريــق املشــار إليــه بالفقــرة الســابقة ســباً ال يشــتمل عــىل إســناد واقعــة معينــة بــل يتضمــن بــأي وجــه مــن الوجــوه 

خدشــاً للــرشف أو االعتبــار يعاقــب بالعقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ٣٠٦.

ــرض  ــاً يف ع ــابقتن طعن ــن الس ــن بالفقرت ــق املب ــب بالطري ــذي ارتك ــب ال ــذف أو الس ــب أو الق ــن العي وإذا تضم

األفــراد أو خدشــاً لســمعة العائــالت يعاقــب بالعقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ٣٠8.

املادة 309

ال تــري أحــكام املــواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠5 و٣٠٦ و٣٠8 عــىل مــا يســنده أحــد األخصــام يف الدفــاع الشــفوي أو الكتــايب 

أمــام املحاكــم فــإن ذلــك ال يرتتــب عليــه إال املقاضــاة املدنيــة أو املحاكمــة التأديبيــة.

املادة 310

كل مــن كان مــن األطبــاء أو الجراحــن أو الصيادلــة أو القوابــل أو غريهــم مودعــاً إليــه مبقتــى صناعتــه أو وظيفتــه 

رس خصــويص ائتمــن عليــه فأفشــاه يف غــري األحــوال التــي يلزمــه القانــون فيهــا بتبليــغ ذلــك يعاقــب بالحبــس مــدة ال 

تزيــد عــىل ســتة شــهور أو بغرامــة ال تتجــاوز خمســامئة جنيــه مــرصي.

وال تــري أحــكام هذه املادة إال يف األحوال التــي مل يرخص فيها 

ــواد  ــات يف املـ ــون املرافعـ ــن قانـ ــواد ٢٠٢ و٢٠٣ و٢٠٤ و٢٠5 مـ ــرر يف املـ ــة كاملقـ ــور معينـ ــاء أمـ ــون بإفشـ قانـ

ــة.  ــة والتجاريـ املدنيـ
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1- ما هو الفارق بني جرمية القذف و جرمية الســب

ــارات 	  ــن أو عبـ ــب معـ ــناد عيـ ــو اسـ ــب هـ السـ

الحيـــاء أو االعتبـــار لشـــخص معـــن  تخـــدش 

ــه كلـــب أو حـــامر أو مرتـــي  ــل القـــول بأنـ مثـ

بصفـــة عامـــة دون ارتباطهـــا بواقعـــة معينـــة 

واقعـــة 	  ايل  يســـتند  ان  يجـــب  القـــذف  امـــا 

معينـــة كالقـــول بأنـــه بانـــه تلقـــي رشـــوة يف 

محـــددة  واقعـــة 

املادة 302

يعــد قاذفــاً كل مــن أســند لغــريه بواســطة إحــدى 

الطــرق املبينــة باملــادة ١7١ مــن هــذا القانــون أمــوراً 

أســندت  مــن  عقــاب  كانــت صادقــة ألوجبــت  لــو 

إليــه بالعقوبــات املقــررة لذلــك قانونــاً أو أوجبــت 

ــه. ــل وطن ــد أه ــاره عن احتق

املادة 306

ــل  ــة ب ــة معين ــناد واقع ــىل إس ــتمل ع ــب ال يش كل س

ــرشف أو  ــاً لل ــوه خدش ــن الوج ــه م ــأي وج ــن ب يتضم

ــادة  ــة بامل ــه ب يف األحــوال املبين ــب علي ــار يعاق االعتب

ــد عــىل  ــه وال تزي ١7١ بغرامــة ال تقــل عــن ألفــي جني

ــه. ــرشة آالف جني ع

املستشــار مصطفــي مجــدى هرجــة – التعليــق عــيل 

قانــون العقوبــات املجلــد الرابــع ص 4

اوبعبــارات  معــن  عيــب  باســناد  الســب  يكــون  ان 

كانــت  كيفيــة  بايــة  االعتبــار  أو  الــرشف  تخــدش 

وهــذا الركــن هــو الــذي مييــز الســب مــن القــذف ألن 

القــذف ال يكــون اال باســناد امــر أو واقعــة معينــة 

بزمــان ومــكان وظــروف خاصــة أو عــيل االقــل معينــة 

ــة  ــال يكــون باســناد واقع ــا الســب ف بعــض التعــن، ام

ــع  ــن وقائ ــب معــن تعي ــل يكــون باســناد عي ــة ب معين

أو بتوجيــه عبــارات تخــدش الــرشف واالعتبــار، امــا 

ــه كل نقــص يف صفــات املســند  العيــب املعــن فــرياد ب

ــه  ــه أو ســريته فمــن يقــول عــن اخــر ان ــه أو اخالق الي

لــص أو مــزور أو نصــاب اوســكري أو فاســق أو ماجــن 

فانــه يســند بذلــك عيبــا معينا.امــا العبــارات التــي 

تخــدش الــرشف أو االعتبــار فهــي كل عبــارة متــس 

ــه. ــن كرامت ــط م ــه أو تح ــي علي رشف املجن

اوال جرمية القذف

2- الركــن املادى لجرمية القذف

يف الركــن املــادي لجرميــة القــذف هــو اتيــان الجــاين 

املتمثــل يف: االجرامــي  الســلوك 

اسناد للغري امرا   .١

يجــب ان يتوافــر يف االمــر املســند للغري أحــد أمرين:  .٢

ان يكـــون ذلـــك االمـــر اذا كان صادقـــا وجـــب 	 

عقابـــه عليـــه.

يوجـــب احتقـــارة مـــن اهـــل وطنـــه: هـــي 	 

الواقعـــة التـــي تحـــط مـــن قـــدر املســـند اليـــه 

ـــالن  ـــال ان ف ـــال ان يق ـــر الغري.مث ـــه يف نظ وكرامت

ـــه االخـــالل  ـــزل فجـــور أو ان ينســـب الي ـــر من يدي

ــاكل  ــالن يـ ــال ان فـ ــالق كان يقـ ــد االخـ بقواعـ

حقـــوق دائنيـــه. وتختلـــف بطبيعـــة الزمـــان 

واملـــكان.

ويف كل األحــوال يجــب ان يتــم ذلــك االســناد عالنيــا   .٣

باحــدي الطــرق املنصــوص عليهــا يف املــادة ١7١ 

املــادة 302 من قانون العقوبات 

يعـد قاذفـاً كل مـن أسـند لغـريه بواسـطة إحـدى الطـرق 

املبينة باملادة ١7١ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة 

املقـررة  بالعقوبـات  إليـه  أسـندت  ألوجبـت عقـاب مـن 

لذلـك قانونـاً أو أوجبـت احتقـاره عنـد أهل وطنـه........(

املستشــار مصطفــي مجــدى هرجــة – التعليــق عــيل 

قانــون العقوبــات املجلــد الثالــث ص 632 

يعتــرب القصــد الجنــايئ متوافــر متــي نــرش القــاذف الخــرب 

املتضمــن للقــذف عاملــا ان ذلــك الخــرب اذا صــح اوجــب 

عقــاب املجنــي عليــه اواحتقاره.والعــربه بالبواعــث فقــد 

ال يكــون غــرض القــاذف االرضار باملقــذوف وقــد يكــون 

ــيلة.  ــربر الوس ــة ت ــن الغاي ــة ولك ــل رشيف ــا بعوام مدفوع

ــث  ــك البواع ــر ايل تل ــايض النظ ــب الق ــن واج ــون م ويك

واالهتــداء بهــا يف تخفيــف العقوبــة ولكنهــا ال ميكــن ان 

تكــون ســببا يف محــو الجرميــة.

3- مــا هي الطرق املبينة باملادة 171
والتي يجب ان يســتخدمها الجــاين حتي تتحقق جرمية القذف

اوردت املــادة ١7١ عــددا مــن الطــرق التــي قــد يتعمــد 

الجــاين اســتخدامها يف قــذف املجنــي عليــه:

القــول أو الصياح العلني   .١

الفعــل أو االمياء العلني   .٢

ــة، الصــور، الرســوم،  ــا )الكتاب ــل ومنه اعــامل التمثي  .٣

ــوز......( الرم

اي طريقة اخري من وســائل العالنية   .٤

ويجــب يف جميــع االحــوال ان يتــم القــذف بإحــدي تلــك 

الطــرق يف عالنيــة 

املــادة 171 من قانون العقوبات

كل مـن حـرض واحـداً أو أكـر بارتـكاب جنايـة أو جنحـة 

بقـول أو صيـاح جهـر به علنـاً أو بفعل أو إميـاء صدر منه 

علناً أو بكتابة أو رسـوم أو صور أو صور شمسـية أو رموز 

أو أيـة طريقـة أخـرى من طـرق التمثيـل جعلهـا علنية أو 

بأيـة وسـيلة أخـرى مـن وسـائل العالنيـة يعـد رشيـكاً يف 

فعلهـا ويعاقـب بالعقـاب املقـرر لهـا إذا ترتـب عـىل هذا 

التحريـض وقـوع تلـك الجنايـة أو الجنحـة بالفعل.
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4- كيف تتحقق العالنية يف كل مام ســبق؟

اوال: يكون القول أو الصياح أو الفعل أو االمياء عالنيا 

اذا تــم يف محفــل عــام، طريق اي مــكان اخر مطروق 	 

اذا وقـــع بحيـــث يســـتطيع رؤيتـــه مـــن كان يف 	 

ــكان  ــق أو املـ ــك الطريـ ــل ذلـ مثـ

ثانيــا: تكــون اعــامل التمثيــل )الكتابــة، الصــور، الرســوم، 

الرمــوز......( عالنيــة اذا 

اذا وزعـــت بغري متييز عيل عدد من الناس 	 

اذا عرضـــت بحيـــث يســـتطيع ان يراهـــا مـــن يكـــون 	 

يف الطريـــق العـــام أو اي مـــكان مطـــروق 

اذا بيعـــت أو عرضت للبيع يف اي مكان	 

فقــرة 2، 3 مــن املادة 171 من قانون العقوبات

ويكـون الفعـل أو اإلميـاء علنيـاً إذا وقـع يف محفـل 	 

عـام أو طريـق عـام أو يف أي مـكان آخـر مطـروق 

أو إذا وقـع بحيـث يسـتطيع رؤيتـه مـن كان يف مثل 

ذلـك الطريـق أو املـكان.

وتعتـرب الكتابـة والرسـوم والصـور والصـور الشمسـية 	 

والرمـوز وغريهـا مـن طـرق التمثيل علنيـة إذا وزعت 

بغـري متييـز عىل عـدد من النـاس أو إذا عرضت بحيث 

يسـتطيع أن يراهـا مـن يكـون يف الطريق العـام أو أي 

مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع يف أي مكان.

5- الركــن املعنوي يف جرمية القذف

القصـد الجنـايئ العـام املتمثـل يف العلـم واالرادة فالجـاين يف جرميـة القـذف يعلـم ان داللـة الواقعـة التـي يسـندها 

يكـون  ان  عليـه جنائيا.ويشـرتط  املجنـي  مـن شـانها عقـاب  أو  اهلـه  عنـد  احتقـاره  مـن شـانها  عليـه  املجنـي  ايل 

الجـاين عاملـا بعالنيـة فعلـه وفقـا للصـور التـي تـم بهـا.

هــل الطعن يف اعامل موظف عام أو شــخص ذى صفــة نيابة عامة أو مكلف بخدمة 
عامة يعد قذفا؟

االصل العام ان ذلك الفعل ال يعد قذفا يف الحاالت التالية:

اذا حصل بســـالمة نية 	 

واذا مل يتعـــدى اعـــامل الوظيفة 	 

وذلـك كلـه بـرشط ان يثبـت القـاذف حقيقـة كل فعـل 

اسـنده للموظـف ولسـلطة التحقيق أو املحكمة، بحسـب 

مـا  بتقديـم  اإلداريـة  الجهـات  بإلـزام  تأمـر  أن  األحـوال، 

لديهـا مـن أوراق أو مسـتندات معـززة ملـا يقدمـه املتهـم 

مـن أدلـة إلثبـات حقيقـة تلـك األفعـال.

وال يقبـل مـن القـاذف إقامـة الدليـل إلثبـات مـا قذف به 

إال يف الحالـة املبينـة بالفقرة السـابقة.

املادة 302

قاذفاً..  يعد 

ومـع ذلـك فالطعـن يف أعامل موظف عام أو شـخص ذي صفة 

نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ال يدخل تحت حكم الفقرة 

السـابقة إذا حصل بسـالمة نية وكان ال يتعدى أعامل الوظيفة 

أو النيابة أو الخدمة العامة، وبرشط أن يثبت املتهم حقيقة كل 

فعـل أسـنده إىل املجني عليه، ولسـلطة التحقيـق أو املحكمة، 

بحسـب األحـوال، أن تأمـر بإلـزام الجهـات اإلداريـة بتقديم ما 

لديهـا مـن أوراق أو مسـتندات معـززة ملـا يقدمـه املتهـم من 

أدلـة إلثبـات حقيقة تلك األفعـال. وال يقبل من القـاذف إقامة 

الدليل إلثبات ما قذف به إال يف الحالة املبينة بالفقرة السابقة.

6- ماهــي عقوبة جرمية القذف؟

عقوبـة القـذف تختلف بحسـب صفـة املجني عليه

اذا كان املجنـــي عليـــه شـــخص عـــادى: تكـــون 	 

ـــن  ـــد ع ـــن 5٠٠٠ وال تزي ـــل ع ـــة ال تق ـــة غرام العقوب

 ١5٠٠٠

ــه )املقـــذوف( موظـــف 	  ــا اذا كان املجنـــي عليـ امـ

ــة ال  ــة: غرامـ ــون العقوبـ ــابه: تكـ ــا شـ ــام أو مـ عـ

ــف. ــن ٢٠ الـ ــد عـ ــن ١٠ االف وال تزيـ ــل عـ تقـ

املــادة303 من من قانون العقوبات

يعاقـب عـىل القـذف بغرامـة ال تقـل عـن خمسـة آالف 

جنيـه وال تزيـد عـىل خمسـة عـرش ألـف جنيه.

فـإذا وقـع القـذف يف حـق موظف عـام أو شـخص ذي صفة 

نيابيـة عامـة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسـبب أداء 

الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة ال 

تقـل عـن عرشة آالف جنيه وال تزيد عىل عرشين ألف جنيه.

7- اذا قام شــخص باالبالغ عن الغري بانه قد ارتكب جرمية ما
هــل يعد ذلــك املبلغ أو املدعى مرتكبا جرمية قذف؟

ال يعتـرب املبلـغ أو املدعـي مرتكبـا لجرمية قذف اذا:

كان صادقا وال يقصد ســـوءاً.	 

اذا كان قــد اخــرب الحــكام القضائن أو االدارين.	 

القضائيـن أو االداريـن  الحـكام  اذا كان قـد اخـرب  امـا 

للجرميـة  مرتكبـا  فيعـد  قصـد  وبسـوء  كاذب  بأمـر 

غـري  اشـاعة  يحصـل  مل  لـو  حتـي  لعقوبتهـا  ومسـتحقا 

بـه. اخـرب  مبـا  دعـوى  تقـم  ومل  املذكـور  االخبـار 

املــادة 304 من قانون العقوبات

ال يحكـم بهـذا العقـاب عـىل مـن أخـرب بالصـدق وعدم 

بأمـر  اإلداريـن  أو  القضائيـن  الحـكام  القصـد  سـوء 

فاعلـه. لعقوبـة  مسـتوجب 

املــادة 305 من قانون العقوبات

وأمـا مـن أخـرب بأمـر كاذب مـع سـوء القصـد فيسـتحق 

اإلخبـار  غـري  إشـاعة  منـه  يحصـل  مل  ولـو  العقوبـة 

بـه. أخـرب  مبـا  دعـوى  تقـم  ومل  املذكـور 

8- كيــف تتحقق جرمية البالغ الكاذب؟

يجـب حتي تتحقـق جرمية البالغ الكاذب توافر ما ييل:

ثبـــوت كذب الوقائـــع املبلغ عنها.	 

ومنتويـــا 	  بكذبهـــا  عاملـــا  الجـــاين  يكـــون  وان 

عليـــه. باملجنـــي  واالرضار  الســـوء 

وان يكــون االمــر املخرببــه مــام يســتوجب عقوبــة 	 

فاعلــه ولــومل تقــم دعــوي مبــا اخــرب بــه.

محكمة النقض - الطعن رقم1982 سـنة 35 ق جلسـة 

1966 -03 -07

ومـن املقـرر قانونـا انـه يشـرتط لتحقيـق جرميـة البـالغ 

الـكاذب توافـر ركنـن هـام ثبـوت كـذب الوقائـع املبلـغ 

السـوء  ومنتويـا  بكذبهـا  عاملـا  الجـاين  يكـون  وان  عنهـا 

مـام  املخرببـه  االمـر  يكـون  وان  عليـه  باملجنـي  واالرضار 

يسـتوجب عقوبـة فاعلـه ولـومل تقـم دعـوي مبـا اخـرب به. 

كانـت  اذا  بالواقعـة  املبلـغ  نيـة  اثبـات  املحكمـة  وعـيل 

النيـة لـالرضار باملجنـي عليـه. تحمـل الصـدق أو سـوء 
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ثانيا جرمية السب

9- ما هي جرمية الســب وكيف تتحقق اركانها؟

الركن املادي

يتحقـق بالسـلوك االجرامي املتمثـل يف قيام الجاين 

بســـب املجنـــي عليـــه: ويقصـــد بالســـب انـــه 	 

العبـــارات التـــي تخـــدش الـــرشف أو االعتبـــار 

دون اســـناد واقعـــة معينـــة للمجنـــي عليـــه.

ـــا بالطـــرق املنصـــوص 	  وان يكـــون ذلـــك الســـب عالني

عليهـــا يف املـــادة ١7١ )ســـبق االشـــارة اليهـــا(.

الركن املعنوي

القصـــد الجنايئ العـــام املتمثل يف العلم والرداة.	 

املــادة 306 من قانون العقوبات

كل سـب ال يشـتمل عىل إسـناد واقعـة معينة بـل يتضمن 

بـأي وجـه مـن الوجوه خدشـاً للـرشف أو االعتبـار يعاقب 

عليـه يف األحـوال املبينـة باملـادة ١7١ بغرامـة ال تقـل عن 

ألفـي جنيـه وال تزيـد عـىل عـرشة آالف جنيه.

املستشــار مصطفــي مجــدى هرجــة – التعليــق عــيل 

قانــون العقوبــات املجلــد الرابــع ص 7

ال تتـم جرميـة السـب اال اذا توافـر فيهـا القصـد الجنـايئ 

ويعتـرب القصـد الجنـايئ متوافـر متـي وجـه الجـاين الفـاظ 

تخـدش  وانهـا  معينـا  عيبـا  تتضمـن  انهـا  عاملـا  السـب 

النامـوس أو االعتبـار. وال عـربة بعـد هـذا بالبواعـث فـاذا 

افـرتاض  وجـب  بذاتهـا  مقذعـة  السـب  عبـارات  كانـت 

اثبـات  املتهـم  وعـيل  الحالـة  هـذه  يف  الجنـايئ  القصـد 

العكـس. فـاذا كانـت االلفاظ التـي تفيد بحسـب ظاهرها 

السـب قـد اسـتعملت بغري قصد السـب باعتبا نيـة املتهم 

الـذي  الوسـط  يف  االفـراد  السـنة  عـيل  جاريـة  النهـا  أو 

وقعـت فيـة بغـري ان يقصـد بهـا بهـا فـال محـل للعقـاب 

لعـدم توفـر القصـد الجنـايئ.

10- ما هي عقوبة الســب؟

الحبـس مـدة ال تجـاوز سـنة وغرامـة ال تقـل عـن الـف 

باحـدي  أو  جنيـة  االف  خمسـة  عـيل  تزيـد  وال  جنيـة 

العقوبـات: قانـون  مـن   ٣٠٦ املـادة  هاتـن العقوبتـن. 

بـل  معينـة  واقعـة  إسـناد  عـىل  يشـتمل  ال  سـب  كل 

أو  للـرشف  خدشـاً  الوجـوه  مـن  وجـه  بـأي  يتضمـن 

االعتبـار يعاقـب عليـه يف األحـوال املبينـة باملـادة ١7١ 

بغرامـة ال تقـل عـن ألفـي جنيـه وال تزيـد عـىل عـرشة 

جنيـه. آالف 

املــادة 306 من قانون العقوبات

بـل  معينـة  واقعـة  إسـناد  عـىل  يشـتمل  ال  سـب  كل 

أو  للـرشف  خدشـاً  الوجـوه  مـن  وجـه  بـأي  يتضمـن 

االعتبـار يعاقـب عليـه يف األحـوال املبينـة باملـادة ١7١ 

بغرامـة ال تقـل عـن ألفـي جنيـه وال تزيـد عـىل عـرشة 

جنيـه. آالف 

11- ما هي العقوبة اذا تم ارتكاب جرمية الســب أو القذف
بطريــق النرش يف احدي الجرائد أو املطبوعات؟

يتـم رفع عقوبـة الغرامة ايل الضعف 

العقوبـة: 	  فتكـون  هـو  القـذف  الفعـل  كان  فـاذا 

يكـون حكـم الغرامـة ال يقل عـن ١٠ االف وال يزيد 

عـن ٣٠ الـف )بـدال مـن 5 ايل ١5 الـف(

ـــة: 	  ـــون العقوب ـــب فتك ـــو الس ـــل ه ـــا اذا كان الفع ام

ـــد  يتـــم الحكـــم بغرامـــة ال تقـــل عـــن ٤ االف وال تزي

ـــدال مـــن ٢ ايل ١٠ االف( عـــن ٢٠ الـــف )ب

املــادة 307 من قانون العقوبات

يف  عليهـا  املنصـوص  الجرائـم  مـن  جرميـة  ارتكبـت  إذا 

املـواد مـن ١8٢ إىل ١85 و٣٠٣ و٣٠٦ بطريـق النـرش يف 

الدنيـا  الجرائـد أو املطبوعـات رفعـت الحـدود  إحـدى 

املـواد املذكـورة  املبينـة يف  الغرامـة  والقصـوى لعقوبـة 

ضعفيهـا. إىل 

12- مــا هــي العقوبة اذا كان الســب أو القذف العلني )وفقا الحكام املادة 171(
قد تضمن طعنا يف االعراض أو خدشــا لســمعة العائالت؟

اذا كان السـب أو القـذف تضمـن طعنـا يف االعـراض أو 

العائالت  لسـمعة  خدشـا 

وتـم عالنيـاً بالطـرق املنصـوص عليهـا يف املـادة ١7١ 	 

)قـول أو صيـاح، فعـل أو امياء، اعـامل متثيلية( تكون 

العقوبـة الحبـس والغرامـة معا )تشـديد من املرشع 

باضافـة عقوبـة الحبس يف هـذه الحاالت(

امـا اذا تـم ذلـك الطعن يف االعراض أو خدش سـمعة 	 

املطبوعـات  أو  بالجرائـد  علنيـة  بطريقـة  العائـالت 

يجـب اال تقـل الغرامـة عـن نصف الحـد االقيص واال 

يقـل الحبـس عن سـتة اشـهر.

املــادة 308 من قانون العقوبات

السـب  أو  القـذف  أو  اإلهانـة  أو  العيـب  تضمـن  إذا 

الـذي ارتكـب بإحـدى الطـرق املبينـة يف املـادة )١7١( 

العائـالت  لسـمعة  خدشـاً  أو  األفـراد  عـرض  يف  طعنـاً 

الحـدود  يف  معـاً  والغرامـة  الحبـس  العقوبـة  تكـون 

املبينـة يف املـواد ١7٩ و١8١ و١8٢ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠7 

عـىل أال تقـل الغرامـة يف حالـة النرش يف إحـدى الجرائد 

يقـل  وأال  األقـى  الحـد  نصـف  عـن  املطبوعـات  أو 

اشـهر. سـتة  عـن  الحبـس 
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13- ماهــي العقوبــة املقررة يف حال الســب والقذف عن طريق التليفون؟

اذا كان الفعـل هـو القـذف أو السـب وتـم بطريـق 	 

احـكام  العقوبـة وتطبـق  التليفـون فـال اختـالف يف 

بـن  املـرشع  سـاوى  وبذلـك   ٣٠٦ و   ٣٠٣ املـادة 

اتيـان الفعـل بالتليفـون أو باحـدى الطـرق العالنيـة 

املنصـوص عليهـا باملـادة ١7١ السـابق االشـارة )قول 

أو صيـاح، فعـل أو اميـاء، اعـامل متثيليـة(.

كذلـك تـري احـكام املـادة ٣٠8 بشـأن الطعـن يف 	 

االعـراض أو خدش سـمعة العائـالت اذا متت الجرمية 

التليفون.  بطريـق 

املــادة 308 مكرر من قانون العقوبات

كل مـن قـذف غريه بطريـق التليفـون يعاقـب بالعقوبات 

املنصـوص عليهـا يف املادة ٣٠٣.

وكل مـن وجـه إىل غـريه بالطريـق املشـار إليـه بالفقـرة 

السـابقة سـباً ال يشـتمل عـىل إسـناد واقعـة معينـة بـل 

يتضمـن بـأي وجه من الوجوه خدشـاً للـرشف أو االعتبار 

يعاقـب بالعقوبـة املنصـوص عليهـا يف املـادة ٣٠٦.

وإذا تضمـن العيـب أو القـذف أو السـب الـذي ارتكب 

عـرض  يف  طعنـاً  السـابقتن  بالفقرتـن  املبـن  بالطريـق 

بالعقوبـة  العائـالت يعاقـب  األفـراد أو خدشـاً لسـمعة 

.٣٠8 املنصـوص عليهـا يف املـادة 

14- هــل يعتــر اقوال الخصوم امام املحاكم من قبيل الســب أو القذف املعاقب عليها؟

قـد  مـام  لالخـر  امـر  بإسـناد  الخصـوم  مـن  اي  قـام  اذا 

امـام  الدفـاع  أو قذفـا وكان ذلـك يف سـياق  يبـدو سـبا 

املحاكـم فـال يعـد ذلـك جرميـة تطبيقـا ملبـدا عـام هـو 

ذلـك  وتقديـر  يسـتلزمه  الـذي  بالقـدر  الدفـاع  حريـة 

مـرتوك ملحكمـة املوضـوع تقـدره عيل حسـب ماتراه من 

منهـا. املقصـود  والغـرض  ابديـت  التـي  العبـارات 

املــادة 309 من قانون العقوبات

ال تـري أحـكام املـواد ٣٠٢ و٣٠٣ و٣٠5 و٣٠٦ و٣٠8 

عـىل مـا يسـنده أحـد األخصـام يف الدفـاع الشـفوي أو 

إال  عليـه  يرتتـب  ال  ذلـك  فـإن  املحاكـم  أمـام  الكتـايب 

التأديبيـة. املحاكمـة  أو  املدنيـة  املقاضـاة 

15- اركان جرمية افشــاء االرسار
مــن قبل االطبــاء أو الجراحني أو الصيادلة أو القوابل أو غريهم؟

الركن املادي 

يتكـــون الركـــن املـــادي لجرميـــة افشـــاء االرسار مـــن 

٣ نقـــاط اساســـية:

ارتـكاب الجـاين السـلوك االجرامـي املتمثل يف افشـاء 	 

الـر أو البـوح به 

افشـاءه رسا 	  الـذي حصـل  االمـر  يكـون  ان  يشـرتط 

وظيفتـه  مبناسـبة  الجـاين  لـدي 

صفـة الشـخص الـذي اؤمتـن عـيل الـر بكونـه طبيا 	 

أو جراحـا أو صيـديل أو قابلـة أو مـن يف حكمهـم 

الركن املعنوي 

االمـر  بريـة  حكمـة  يف  مـن  أو  الطبيـب  الجـاين  علـم 

ووجـوب ان يكـون امينـا عليـه واتجـاره ارادتـه الفشـاءه 

بذلـك. عملـه  برغـم 

وال يعاقـب القانـون عـيل افشـاء االرسار اال اذا كان ذلـك 

االفشـاء صـادرا عـن قصد جنـايئ فال عقاب عـيل من افي 

رسا باهـامل منـه أو عـدم احتيـاط يف املحافظـة عليـه أو 

كتامنـه فالطبيـب الـذي يـدون مالحظاتـه عـن مريـض ثم 

يـرتك هـذه املالحظـات سـهوا يف مـكان غري مصـون فيطلع 

عليهـا الغـري ال يعـد بذلـك مرتكبـا لجرميـة االفشـاء ويعـد 

القصـد الجنـايئ متوافـرا متـي اقـدم الجاين عيل افشـاء رس 

مل يصـل ايل معرفتـه اال عـن طريـق صناعتـه عاملـا ان هذا 

االفشـاء محـرم قانونـا وال يشـرتط ان يكـون االفشـاء بنيـة 

االرضار أو بقصـد الحصـول عـيل ربـح غـري مـرشوع اذ ال 

عـربة بالبواعـث مطلقـا فيـام يتعلـق بهـذه الجرميـة وهذا 

هـو الـراي املعـول عليه.

املـادة 310 من قانون العقوبات 

أو  الصيادلـة  أو  الجراحـن  أو  االطبـاء  مـن  كان  مـن  كل 

أو  صناعتـة  مبقتـي  اليـه  مودعـا  غريهـم  أو  القوابـل 

وظيفتـة رس خصـوص اؤمتـن عليه فافشـاه يف غـري االحوال 

التـي يلزمـه القانـون فيهـا بتبليـغ ذلـك يعاقـب بالحبـس 

تتجـاوز  ال  بغرامـة  أو  شـهور  سـتة  عـيل  تزيـد  ال  مـدة 

مـرصي. جنيـة  خمسـامئة 

بقـرار  املهنـة لألطبـاء  ادأب  الالئحـة  املـادة 30 مـن 

 2003 لسـنة   238 رقـم  والسـكان  الصحـة  وزيـر 

ال يجـوز للطبيـب افشـاء ارسار مريضـة التـي اطلـع عليها 

بحكـم مهنتـه اال اذا كان ذلـك بنـاء عىل قـرار قضايئ أو يف 

حالـة امـكان وقـوع رضر جسـيم ومتيقن يصيـب الغري أو 

يف الحـاالت األخـرى يحددهـا القانون.
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16- هل يجوز لألطباء أو الجراحني أو الصيادلة افشــاء ارسار املرىض
اذا كان االمــر يتعلــق بارتكاب جرمية جنائية أو خطأ جســيم ارتكبت؟

يجـب عـىل الطبيـب أو الجراحـن أو الصيادلـة اذا علـم 

مـن  وتكـون  وظيفتـه  مبقتـى  جنائـة  جرميـة  بارتـكاب 

أو  شـكوى  بغـري  العامـة  النيابـة  تحققهـا  التـى  الجرائـم 

طلـب يجـب عليه بإبـالغ النيابة العامة وهذا ما اسـتقرت 

عليـه نـص املـادة ٢٦ مـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة 

مثـال ذلـك اذا قـام طبيـب النسـاء بالكشـف عـىل امـرأه 

لتعرضهـا اىل نزيـف مهبـىل واثنـاء اجراء الفحص اكتشـف 

الطبيـب ان السـيده تـم اجـراء لهـا ختـان وتـم تشـويه 

ابـالغ  اللحظـة  التناسـلية فيجـب عليـه يف تلـك  األعضـاء 

النيابـة العامـة بتلـك الجرميـة وال ينطبق عليـه نص املادة 

٣١٠ مـن قانـون العقوبـات النـه مقيـد بنـص املـادة ٢٦ 

مـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة و املـادة ٣٠ مـن الالئحـة 

ادأب املهنـة لألطبـاء بقـرار وزيـر الصحـة والسـكان رقـم 

٢٣8 لسـنة ٢٠٠٣.

املــادة 26 من قانون اإلجراءات الجنائية

يجب عىل كل من علم من املوظفن العمومين أو املكلفن 

بخدمـة عامـة أثنـاء تأديـة عمله أو بسـبب تأديتـه بوقوع 

جرميـة من الجرائم التي يجـوز للنيابة العامة رفع الدعوى 

عنهـا بغـري شـكوى أو طلـب، أن يبلـغ عنهـا فـورا النيابـة 

العامـة، أو أقـرب مأمـور مـن مأمـوري الضبـط القضـايئ.

املــادة 310 من قانون العقوبات

الصيادلـة  أو  الجراحـن  أو  االطبـاء  مـن  كان  مـن  كل 

صناعتـة  مبقتـي  اليـه  مودعـا  غريهـم  أو  القوابـل  أو 

يف  فافشـاه  عليـه  اؤمتـن  خصـوص  رس  وظيفتـة  أو 

ذلـك  بتبليـغ  فيهـا  القانـون  يلزمـه  التـي  االحـوال  غـري 

شـهور  سـتة  عـيل  تزيـد  ال  مـدة  بالحبـس  يعاقـب 

مـرصي. جنيـة  خمسـامئة  تتجـاوز  ال  بغرامـة  أو 

املـادة ٣٠ مـن الالئحـة ادأب املهنـة لألطبـاء بقـرار وزيـر 

الصحـة والسـكان رقـم ٢٣8 لسـنة ٢٠٠٣ 

ال يجـوز للطبيـب افشـاء ارسار مريضـة التـي اطلـع عليها 

بحكـم مهنتـه اال اذا كان ذلـك بنـاء عىل قـرار قضايئ أو يف 

حالـة امـكان وقـوع رضر جسـيم ومتيقن يصيـب الغري أو 

يف الحـاالت األخـرى يحددهـا القانون.

17- ماهي عقوبة جرمية افشــاء االرسار من قبل
االطبــاء أو الجراحــني أو الصيادلة أو القوابل أو غريهم؟

الحبـس مـدة ال تزيـد عـن ٦ اشـهر أو الغرامـة التـي ال 

جنيـه.  5٠٠ تجـاوز 

املـادة ٣٠ مـن الالئحـة ادأب املهنـة لألطبـاء بقـرار وزيـر 

الصحة والسـكان رقم ٢٣8 لسـنة ٢٠٠٣: ال يجوز للطبيب 

افشـاء ارسار مريضـة التـي اطلـع عليهـا بحكـم مهنتـة اال 

اذا كان ذلـك بنـاء عـىل قـرار قضـاىئ أو يف حالـة امـكان 

وقـوع رضر جسـيم ومتيقـن يصيـب الغـري أو يف الحـاالت 

القانون. األخـرى يحددهـا 

املــادة 310 من قانون العقوبات

كل مـن كان مـن االطباء......... يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

عيل ستة شهور أو بغرامة ال تتجاوز خمسامئة جنية مرصي. 

بقـرار  لألطبـاء  املهنـة  ادأب  الالئحـة  مـن   ٣٠ املـادة 

 ٢٠٠٣ لسـنة   ٢٣8 رقـم  والسـكان  الصحـة  وزيـر 

اطلـع  التـي  مريضـة  ارسار  افشـاء  للطبيـب  يجـوز  ال 

قـرار  بنـاء عـىل  ذلـك  اذا كان  اال  عليهـا بحكـم مهنتـه 

قضـايئ أو يف حالـة امـكان وقـوع رضر جسـيم ومتيقـن 

يصيـب الغـري أو يف الحـاالت األخـرى يحددهـا القانون.

18- جرميتي الســب والقذف وعالقتهــام بجرائم تقنية املعلومات؟

اذا متـت جرمية السـب والقذف باسـتخدام احدي وسـائل 

تقنيـة املعلومـات الوارادة بالقانون رقم ١75 لسـنة ٢٠١8 

بالقانـون  املقـررة  العقوبـات  الحالـة  هـذه  يف  فينطبـق 

املذكـور حيـث ان القاعـدة املعمـول بها ان النـص الخاص 

يقيـد العـام قانـون تقنيـة املعلومـات هـو قانـون خـاص 

الحـق يل قانـون العقوبـات

وتكـون املواد محل التطيبق هي:

االرسيـة، 	  والقيـم  املبـادئ  االعتـداء   :)٢5( املـادة 

بكثافـة  ارسـال  الخاصـة،  الحيـاة  حرمـة  انتهـاك 

العديـد مـن الرسـائل، منـح بيانـات شـخصية، نـرش 

اخبـار. أو  معلومـات 

املـادة )٢٦(: تعمـد اسـتخدام برنامـج معلومـايت أو 	 

تقنيـة يف معالجـة معطيـات شـخصية للغـري لربطهـا 

مبحتـوى منـاف لـالداب أو املسـاس.

املـادة )٢7(: انشـاء أو ادارة أو اسـتخدام موقـع أو 	 

حسـاب خاص يهـدف ايل ارتكاب أو تسـهيل ارتكاب 

جرميـة معاقـب عليها.

املـادة 25 من قانون مكافحة جرائـم تقنية املعلومات 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـتة اشـهر، وبغرامـة 

ال تقـل عـن خمسـن الـف جنيـه وال تجـاوز مائـة الـف 

جنيـه أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن، كل مـن اعتـدى عـيل 

اي مـن املبـادئ أو القيـم االرسيـة يف املجتمـع املـرصى أو 

انتهـك حرمـة الحيـاة الخاصـة أو ارسـل بكثافـة العديـد 

أو  االلكرنونيـة لشـخص معـن دومنوافقتـه  الرسـائل  مـن 

منـح بيانـات شـخصية ايل نظـام أو موقع الكـرتوين لرتويج 

السـلع أو الخدمـات دون موافقتـه أو نـرش عـن طريـق 

املعلومـات  تقنيـة  وسـائل  بإحـدى  املعلوماتيـة  الشـبكة 

اي  خصوصيـة  تنتهـك  حكمهـا  يف  ومـا  صـورا  أو  اخبـار 

املنشـورة  املعلومـات  كانـت  سـواء  رضـاه  دون  شـخص 

صحيحـة أو غـري صحيحـة.

مـادة 26 من قانـون مكافحة جرائـم تقنية املعلومات

يعاقـب بالحبـس مدة ال تقل عن سـنتن وال تجاوز خمس 

سـنوات وبغرامـة ال تقـل عـن مائـة ألـف جنيـه ال تجـاوز 

ثالمثائـة ألـف جنيـه أو بإحـدى هاتـن العقوبتـن كل مـن 

تعمـد اسـتعامل برنامـج معلومـايت أو تقنيـة معلوماتية يف 

معالجـة معطيـات شـخصية للغـري لربطهـا مبحتـوى مناٍف 

لـآداب العامـة، أو إلظهارهـا بطريقـة من شـأنها املسـاس 

باعتبـاره أو رشفه.

املـادة 27 من قانون مكافحة جرائـم تقنية املعلومات

ىف غـري األحـوال املنصـوص عليهـا ىف هذا القانـون، يعاقب 

بالحبـس مـدة ال تقـل عـن سـنتن وبغرامـة ال تقـل عـن 

جنيـه,  ألـف  ثالمثائـة  عـن  تزيـد  وال  جنيـه,  ألـف  مائـة 

أو  أدار  أو  أنشـأ  مـن  كل  العقوبتـن،  هاتـن  بإحـدى  أو 

اسـتخدم موقًعـا أو حسـابًا خاًصـا عـىل شـبكة معلوماتيـة 

ارتـكاب جرميـة معاقـب  أو تسـهيل  ارتـكاب  يهـدف إىل 

عليهـا قانونًـا.
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ــات  ــون العقوب ــن قان ــاء االرسار م ــذف وافش ــب والق ــم الس ــابع: جرائ ــاب الس ــر بالب ــة التنم ــيل جرمي ــص ع ورد الن

ــرر )ب(. ــادة ٣٠٩ مك بامل

املــادة 309 مكرر )ب( مــن قانون العقوبات

ــة  ــه أو لحالـ ــتغالل ضعـــف للمجنـــى عليـ ــاىن أو اسـ ــيطرة للجـ ــوة أو سـ ــتعراض قـ ــرا كل قـــول أو اسـ ــد تنمـ »يعـ

ـــة  ـــة الصحي ـــة أو الحال ـــاف البدني ـــن أو األوص ـــرق أو الدي ـــس أو الع ـــه كالجن ـــى علي ـــيء للمجن ـــا ت ـــاىن أنه ـــد الج يعتق

أو العقليـــة أو املســـتوى االجتامعـــى بقصـــد تخويفـــه أو وضعـــه موضـــع الســـخرية أو الحـــط مـــن شـــأنه أو إقصائـــه 

مـــن محيطـــه االجتامعـــى.

ومـــع عـــدم اإلخـــالل بـــاى عقوبـــة أشـــد منصـــوص عليهـــا ىف أي قانـــون آخـــر، يعاقـــب املتنمـــر بالحبـــس مـــدة 

ـــدى  ـــه أو بإح ـــف جني ـــن أل ـــىل ثالث ـــد ع ـــه وال تزي ـــرشة آالف جني ـــن ع ـــل ع ـــة ال تق ـــهر وبغرام ـــتة أش ـــن س ـــل ع ال تق

هاتـــن العقوبتـــن.

وتكــون العقوبــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف جنيــه وال تزيــد عــىل مائــة 

الــف جنيــه، أو باحــدى هاتــن العقوبتــن، إذا وقعــت الجرميــة مــن شــخصن أو اكــر أو كان الجــاىن مــن أصــول املجنــي 

عليــه أو مــن املتولــن تربيتــه أو مالحظتــه أو ممــن لهــم ســلطه عليــه أو كان مســلام إليــه مبقتــي القانــون أو مبوجــب 

ــة العــود،  ــة. وىف حال ــدى الجــاىن، أمــا إذا اجتمــع الظرفــان يضاعــف الحــد األدىن للعقوب حكــم قضــايئ أو كان خادمــا ل

تضاعــف العقوبــة ىف حديهــا األدىن واألقــى.

1- مــا املقصود بالتنمر؟

هـو كل اشـكال اسـتعراض قـوة وسـيطرة الجاىن اسـتغالال 

موجـه  يكـون  ان  وميكـن  عليـه  املجنـي  حالـة  لضعـف 

مـن فـرد أو مجموعـة نحـو فـرد أو مجموعـة وغالبـا مـا 

وتكـون موجـه  للشـخص  النفـى  وااليـذاء  اإلسـاءة  يتـم 

لجنسـه أو اصلـة أو لونـة أو ضعـف االوصـاف الجسـدية 

أو  األديـان  التدخـل يف شـأن  أو  املسـتوى االجتامعـى  أو 

العقيـدة ويكـون مقصـد الجـاىن هـو تخويفـة أو جعلـة 

موضـع للسـخرية والتقليـل مـن شـأنة.

وعرفـت منظمـة اليونيسـيف التنمـر بانة هو أحد أشـكال 

األطفـال  مـن  أو مجموعـة  الـذي ميارسـه طفـل  العنـف 

ضـد طفـل أخـر أو إزعاجـه بطريقـة متعمـدة ومتكـررة. 

اإلشـاعات،  كنـرش  متعـددة  أشـكااًل  التنمـر  يأخـذ  وقـد 

ـر عليـه بدنيًـا أو  املُتنمَّ التهديـد، أو مهاجمـة الطفـل  أو 

لفظيًـا، أو عـزل طفٍل مـا بقصد اإليذاء أو حـركات وأفعال 

أخـرى تحـدث بشـكل غـري ملحـوظ.

2- كيــف يتحقــق الركن املادى يف جرمية التنمر؟

أوال الركن املادى

يتحقــق الركــن املــادى للجرميــة مــن خــالل العنــارص 

التاليــه أوردتهــا نــص املــادة 309 مكــرر ب:

االقوال. 	 

مثـال: االقـوال الصـادرة تجـاه شـخص وهـو االقـوال 

املسـيئة لـى يضـع تلـك الشـخص يف موضـوع سـخرية. 

استعراض قوة الجاىن.	 

البنيـان ويقـوم  قـوى  الجـاين  يكـون  ان  مثـال: هـو 

مـن شـأن. للحـط  عليـه  املجنـي  قوتـه عـىل  باسـتعراض 

ســيطرة الجاىن للمجنى عليه.	 

مديـر  أو  العمـل  صاحـب  الجـاين  يكـون  ان  مثـال: 

العمـل للمجنـى عليـه ويقـوم بإثنـاء وظيفتـه الحط 

مـن شـأن املجنـي عليـه ويضعـه موضـوع سـخرية.

ان يســتغل الجاىن ضعف حالة املجني عليه: 	 

مثال: كام يعتقد الجاىن ان املجني عليه من ذات اإلعاقة 

فيسـتغل تلك الحالة بالسـخرية منه والحط من شأنه. 

اعتقــاد الجــاىن ان للمجنــى عليــه يف حالــة تســئ لــه.	 

مثـال: ان يكـون الجـاين معتقـد ان املجنـي عليـه يف 

حالـة سـيئة مثـل ان يسـخر الجاين مـن طريقة مىش 

املجنـي عليـه أو طريقـة تناولـه للطعام أو السـخرية 

مـن حجـم ووزن املجنـي عليه

املــادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات

ومــع عــدم اإلخــالل بــاى عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا ىف 

أي قانــون آخــر، يعاقــب املتنمــر يعاقــب ب.................. 

ويعــد تنمــرا كل قــول أو اســتعراض قــوة أو ســيطرة 

للجــاىن أو اســتغالل ضعــف للمجنــى عليــه أو لحالــة 

ــس أو  ــه كالجن ــى علي ــيء للمجن ــا ت ــاىن أنه ــد الج يعتق

العــرق أو الديــن أو األوصــاف البدنيــة أو الحالــة الصحيــة 

ــه أو  ــد تخويف ــى بقص ــتوى االجتامع ــة أو املس أو العقلي

وضعــه موضــع الســخرية أو الحــط مــن شــأنه أو إقصائــه 

مــن محيطــه االجتامعــى.

وتكـون العقوبـة ب.................، إذا وقعـت الجرميـة مـن 

شـخصن أو اكـر أو كان الجـاىن مـن أصـول املجنـي عليـه 

أو مـن املتولـن تربيتـه أو مالحظتـه أو ممـن لهـم سـلطه 

أو مبوجـب  القانـون  إليـه مبقتـي  أو كان مسـلام  عليـه 

حكـم قضـايئ أو كان خادمـا لـدى الجـاىن، أمـا إذا اجتمـع 

الظرفـان يضاعـف الحـد األدىن للعقوبـة.

وىف حالة العود، تضاعف العقوبة ىف حديها األدىن واألقى.

3- كيــف يتحقق الركــن املعنوى لجرمية التنمر

هـذه الجرميـة مـن الجرائـم العمديـة حيـث يتعـن توافـر العلـم واالرداة واشـرتط املـرشع لـى تتحقـق جرميـة التنمـر 

بتوافـر القصـد الجنـاىئ الخـاص لـدى الجـاىن ويتطلب هـذا القصد اىل انـرصاف نية الجـاين اىل تحقيق غايـة التنمر بقصد:

تخويف املجني عليه 	 

وضع املجني عليه موضع الســخرية 	 

الحط من شــأن املجني عليه	 

اقصائة املجنــي عليه من محيطة االجتامعي	 
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4- مــا هي عقوبة جرمية التنمر؟

االصلية العقوبة 

الحبـس مـدة ال تقـل عن سـتة أشـهر وبغرامـة ال تقل عن 

عـرشة آالف جنيـه وال تزيـد عـىل ثالثـن ألـف جنيـه أو 

بإحـدى هاتـن العقوبتـن.

املشددة  العقوبة 

عـن  تقـل  ال  وبغرامـة  سـنة  عـن  تقـل  ال  مـدة  الحبـس 

عرشيـن ألـف جنيـه وال تزيـد عـىل مائـة الـف جنيـه، أو 

العقوبتـن هاتـن  باحـدى 

املــادة 309 مكرر ب من قانــون العقوبات

ومـع عـدم اإلخـالل بـاى عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا 

مـدة  بالحبـس  املتنمـر  يعاقـب  آخـر......  قانـون  أي  ىف 

عـرشة  عـن  تقـل  ال  وبغرامـة  أشـهر  سـتة  عـن  تقـل  ال 

آالف جنيـه وال تزيـد عـىل ثالثـن ألـف جنيـه أو بإحدى 

العقوبتـن. هاتـن 

سـنة  عـن  تقـل  ال  مـدة  بالحبـس  العقوبـة  وتكـون 

تزيـد  وال  جنيـه  ألـف  عرشيـن  عـن  تقـل  ال  وبغرامـة 

العقوبتـن،  هاتـن  باحـدى  أو  جنيـه،  الـف  مائـة  عـىل 

إذا وقعـت الجرميـة مـن شـخصن أو اكـر أو كان الجاىن 

أو  تربيتـه  املتولـن  مـن  أو  عليـه  املجنـي  أصـول  مـن 

مسـلام  كان  أو  عليـه  سـلطه  لهـم  ممـن  أو  مالحظتـه 

إليـه مبقتـي القانـون أو مبوجـب حكـم قضـايئ أو كان 

خادمـا لـدى الجـاىن، أمـا إذا اجتمـع الظرفـان يضاعـف 

للعقوبـة. األدىن  الحـد 

وىف حالة العود، تضاعف العقوبة ىف حديها األدىن واألقى.

5- ما هي حاالت تشــديد العقوبة أو ما هو الظرف املشــدد للعقوبة؟

العقوبـة املشـددة هـي: بالحبـس مـدة ال تقل عن سـنة 

وبغرامـة ال تقـل عـن عرشيـن ألـف جنيـه وال تزيد عىل 

مائـة الـف جنيـه، أو باحـدى هاتـن العقوبتن.

وتنطبـق يف حالـة إذا وقعـت الجرميـة مـن شـخصن أو 

مـن  أو  عليـه  املجنـي  أصـول  مـن  الجـاىن  كان  أو  اكـر 

املتولـن تربيتـه أو مالحظتـه أو ممـن لهـم سـلطه عليـه 

أو كان مسـلام إليـه مبقتـي القانـون أو مبوجـب حكـم 

قضـايئ أو كان خادمـا لـدى الجـاىن.

امـا إذا اجتمـع الظرفان يضاعف الحـد األدىن للعقوبة.

الجرميـة  وقعـت  إذا  ب.................،  العقوبـة  وتكـون 

مـن شـخصن أو اكـر أو كان الجـاىن مـن أصـول املجنـي 

عليـه أو مـن املتولـن تربيتـه أو مالحظتـه أو ممـن لهـم 

أو  القانـون  مبقتـي  إليـه  مسـلام  كان  أو  عليـه  سـلطه 

مبوجـب حكـم قضـايئ أو كان خادمـا لـدى الجـاىن، أمـا 

الحـد األدىن للعقوبـة. إذا اجتمـع الظرفـان يضاعـف 

وىف حالة العود، تضاعف العقوبة ىف حديها األدىن واألقى.

5- جرمية االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة



4445

5- جرمية االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة

ــاب الســابع  ــواد ٣٠٩ مكــرر، ٣٠٩ مكــرر)أ( بالب ــاة الخاصــة بامل ــة الحي ــداء عــىل حرم ــص عــيل جرميــة االعت ورد الن

ــات القــذف والســب وإفشــاء األرسار  ــون العقوب مــن قان

املادة 309 مكرر 

ــأن  ــك ب ــن وذل ــة للمواط ــاة الخاص ــة الحي ــىل حرم ــدى ع ــن اعت ــنة كل م ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب بالحب يعاق

ــه: ــي علي ــاء املجن ــري رض ــاً أو بغ ــا قانون ــرصح به ــوال امل ــري األح ــة يف غ ــال اآلتي ــد األفع ــب أح ارتك

ــكان  ــرت يف م ــات ج ــه محادث ــاً كان نوع ــزة أي ــن األجه ــاز م ــق جه ــن طري ــل ع ــمع أو ســجل أو نق ــرتق الس اس   -

ــون. ــق التليف ــن طري ــاص أو ع خ

التقــط أو نقــل بجهــاز من األجهزة أياً كان نوعه صورة شــخص يف مكان خاص.   -

فــإذا صــدرت األفعــال املشــار إليهــا يف الفقرتــن الســابقتن أثنــاء اجتــامع عــىل مســمع أو مــرأى مــن الحارضيــن يف 

ذلــك االجتــامع، فــإن رضــاء هــؤالء يكــون مفرتضــاً.

ويعاقــب بالحبــس املوظــف العــام الذي يرتكب أحد األفعــال املبينة بهذه املادة اعتامداً عىل ســلطة وظيفته.

ــو  ــم مبح ــام تحك ــة، ك ــتخدم يف الجرمي ــد اس ــون ق ــام يك ــا م ــزة وغريه ــادرة األجه ــوال مبص ــع األح ــم يف جمي ويحك

التســجيالت املتحصلــة عنهــا أو إعدامهــا.

املادة 309 مكرر )أ( 

يعاقــب بالحبــس كل مــن أذاع أو ســهل إذاعــة أو اســتعمل ولــو يف غــري عالنيــة تســجيالً أو مســتنداً متحصــالً عليــه 

بإحــدى الطــرق املبينــة باملــادة الســابقة أو كان بغــري رضــاء صاحــب الشــأن.

ويعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــىل خمــس ســنوات كل مــن هــدد بإفشــاء أمــر مــن األمــور التــي تــم التحصــل 

ــه. ــاع عن ــام بعمــل أو االمتن ــا لحمــل شــخص عــىل القي ــا بإحــدى الطــرق املشــار إليه عليه

ويعاقــب بالســجن املوظــف العــام الذي يرتكب أحد األفعــال املبينة بهذه املادة اعتامداً عىل ســلطة وظيفته.

ويحكــم يف جميــع األحــوال مبصــادرة األجهــزة وغريهــا مــام يكــون قــد اســتخدم يف الجرميــة أو تحصــل عنهــا، كــام 

ــا. ــة عــن الجرميــة أو إعدامه يحكــم مبحــو التســجيالت املتحصل

1- حرمة الحياة الخاصة يف الدســتور املري؟

ــة 	  ــاة الخاص ــة للحي ــرصي حرم ــتور امل ــل الدس يكف

وللحريــة الشــخصية وكافــة الحقــوق والحريــات 

ــة  العام

تلــك 	  مــن  عــيل  اعتــداء  اي  الدســتور  ويعتــرب 

ــة وال  ــوى الجنائي ــقط الدع ــة ال تس ــوق جرمي الحق

بالتقــادم  عنهــا  الناشــئة  املدنيــة 

للمــرضور عليــه اقامــة الدعــوى الجنائيــة بالطريــق 	 

املبــارش

وتكفــل الدولــة تعويضــا عــادال ملــن وقــع عليــه 	 

االعتــداء

وللمجلــس القومــي لحقــوق االنســان إبــالغ النيابــة 	 

ــل  ــه أن يتدخ ــوق، ول ــذه الحق ــاك له ــن أى انته ع

يف الدعــوى املدنيــة منضــامً إيل املــرضور بنــاء عــىل 

ــون. ــن بالقان ــىل الوجــه املب ــه ع ــك كل ــه، وذل طلب

املادة 99 من دســتور 2014:

الحيـاة  حرمـة  أو  الشـخصية  الحريـة  عـىل  اعتـداء  كل 

والحريـات  الحقـوق  مـن  وغريهـا  للمواطنـن،  الخاصـة 

العامـة التـي يكفلهـا الدسـتور والقانون، جرمية ال تسـقط 

بالتقـادم،  عنهـا  الناشـئة  املدنيـة  وال  الجنائيـة  الدعـوى 

املبـارش.  بالطريـق  الجنائيـة  الدعـوى  إقامـة  وللمـرضور 

وتكفـل الدولـة تعويضـا عـادال ملـن وقـع عليـه االعتـداء، 

النيابـة عـن  وللمجلـس القومـى لحقـوق اإلنسـان إبـالغ 

الدعـوى  الحقـوق، ولـه أن يتدخـل يف  انتهـاك لهـذه  أى 

املدنيـة منضـامً إيل املـرضور بنـاء عـىل طلبـه، وذلـك كلـه 

عـىل الوجـه املبـن بالقانـون.

نصت املادة 57 من الدســتور: 

للحيـاة الخاصـة حرمة، وهي مصونة ال متس. وللمراسـالت 

الهاتفيـة،  واملحادثـات  واإللكرتونيـة،  والربقيـة،  الربيديـة، 

وغريهـا مـن وسـائل االتصـال حرمـة، ورسيتهـا مكفولـة، 

إال  رقابتهـا  أو  عليهـا،  االطـالع  أو  مصادرتهـا،  تجـوز  وال 

بأمـر قضـايئ مسـبب، وملـدة محـددة، ويف األحـوال التـي 

يبينهـا القانـون. كـام تلتـزم الدولـة بحامية حـق املواطنن 

أشـكالها،  بكافـة  العامـة  االتصـال  وسـائل  اسـتخدام  يف 

وال يجـوز تعطيلهـا أو وقفهـا أو حرمـان املواطنـن منهـا، 

بشـكل تعسـفي، وينظـم القانـون ذلـك.
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2- ماهــي جرائم االعتداء عيل حرمة الخاصة؟

جـرم املـرشع االعتـداء عـىل حرمـة الحيـاة الخاصـة وفرق 

بـن أربعـة صـور واشـكال لهـا وهام:

النقــل  أو  التســجيل  أو  الســمع  اســرتاق  جرميــة   .١

الشــخصية. للمحادثــات 

ــكان خــاص أو  ــاط صــورة شــخص يف م ــة التق جرمي  .٢

ــا. نقله

أو  اذاعــة  تســهيل  أو  التســجيل  إذاعــة  جرميــة   .٣

اســتعمل لــو يف غــري عالنيــا مســتندا خاصــا املســتند 

اســتعامله. أو 

ــا لحمــل  ــم التحصــل عليه ــد بافشــاء امــور ت التهدي  .٤

ــه ــاع عن ــل أو االمتن ــام بعم ــىل القي شــخص ع

املــادة 309 مكرر من قانون العقوبات:

يعاقـب ب... كل مـن اعتـدى عـىل حرمـة الحيـاة الخاصة 

للمواطـن وذلـك بـأن ارتكـب أحـد األفعـال اآلتيـة يف غـري 

األحـوال املـرصح بهـا قانونـاً أو بغـري رضـاء املجنـي عليه:

)أ( اسـرتق السـمع أو سـجل أو نقـل عـن طريق جهاز 

كان نوعـه محادثـات جـرت يف  أيـاً  مـن األجهـزة 

مـكان خـاص أو عـن طريـق التليفـون.

)ب( التقـط أو نقـل بجهـاز مـن األجهـزة أيـاً كان نوعه 

صـورة شـخص يف مـكان خاص.

فـإذا صـدرت األفعـال املشـار إليهـا يف الفقرتن السـابقتن 

أثنـاء اجتـامع عـىل مسـمع أو مـرأى مـن الحارضيـن يف 

ذلـك االجتـامع، فـإن رضـاء هـؤالء يكـون مفرتضـاً.

ويعاقـب.....( املوظـف العـام الـذي يرتكـب أحـد األفعال 

املبينـة بهـذه املـادة اعتـامداً عـىل سـلطة وظيفته.

وغريهـا  األجهـزة  مبصـادرة  األحـوال  جميـع  يف  ويحكـم 

مـام يكـون قـد اسـتخدم يف الجرميـة، كـام تحكـم مبحـو 

إعدامهـا. أو  عنهـا  املتحصلـة  التسـجيالت 

املــادة 309 مكرر أ من قانون العقوبات:

يعاقب............( كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو 

يف غري عالنية تسجيالً أو مستنداً متحصالً عليه بإحدى الطرق 

املبينـة باملـادة السـابقة أو كان بغـري رضاء صاحب الشـأن.

ويعاقـب.........( كل مـن هـدد بإفشـاء أمـر مـن األمـور 

إليهـا  املشـار  الطـرق  بإحـدى  عليهـا  التحصـل  تـم  التـي 

القيـام بعمـل أو االمتنـاع عنـه. لحمـل شـخص عـىل 

ويعاقـب.....( املوظـف العـام الـذي يرتكـب أحـد األفعال 

املبينـة بهـذه املـادة اعتـامداً عـىل سـلطة وظيفته.

ويحكـم يف جميـع األحـوال مبصـادرة األجهـزة وغريها مام 

يكـون قـد اسـتخدم يف الجرمية أو تحصل عنهـا، كام يحكم 

مبحـو التسـجيالت املتحصلـة عن الجرميـة أو إعدامها.

3- مــا هي العنارص التي يضفــي عليها القانون حاميته
ومــا هي الجرائم ذات الصلة االخرى؟

اوال: حاميــة املحادثات الخاصة	 

ثانيا: حامية الصور الشــخصية	 

ثالثا: حظر اذاعة املســتندات أو املحادثات	 

رابعا: حظر التهديد بافشــاء املحتويات الخاصة 	 

اوال حاميــة املحادثات الخاصة

4- مــا هــي الرشوط الواجب توافرها العتبــار املحادثة خاصة والتايل وقوع الجرمية؟

يتعـن ان يتوافـر يف املحادثـة العتبارهـا خاصة ايا مام ييل:

امــا ان تكون قد جرت يف مكان خاص 	 

او كانــت املحادثة عن طريق التليفون	 

مـن  اي  بتوافـر  خاصـة  املحادثـة  كانـت  اذا  ذلـك  ومـع 

الرشطـن السـابقن فقـد ال يعتـرب الفعـل املرتكـب جرميـة 

التاليتـن  الحالتـن  يف 

اذا تــم الفعــل يف األحوال املرصح بها قانوناً أو	 

تــم الفعل برضاء املجني	 

املــادة 309 مكرر من قانون العقوبات 

يعاقـب ب... كل مـن اعتـدى عـىل حرمـة الحيـاة الخاصة 

للمواطـن وذلـك بـأن ارتكـب أحـد األفعـال اآلتيـة يف غـري 

األحـوال املـرصح بهـا قانونـاً أو بغـري رضـاء املجنـي عليه:

)أ( اسـرتق السـمع أو سـجل أو نقـل عـن طريق جهاز 

كان نوعـه محادثـات جـرت يف  أيـاً  مـن األجهـزة 

مـكان خـاص أو عـن طريـق التليفـون.

5- مــا املقصــود باملكان الخاص الوادة باملادة 309 مكرر؟

اشـرتط املـرشع العتبـار فعـل اسـرتاق السـمع أو تسـجيلة 

أو نقلـه ان تكـون املحادثـة محـل الجرميـة قـد وقعـت يف 

خاص  مـكان 

واملـكان الخـاص هـو املـكان املغلـق الذى ال يسـمح لغرية 

بدخولـه للخارجـن عنـة، أو الـذى يتوقـف دخولـه عـىل 

اذن لدائـرة محـدودة صـادرة ممـن ميلـك هـذا املـكان أو 

ممـن لـه الحـق يف اسـتعامله أو االنتفـاع بـه 

املــادة 309 مكرر من قانون العقوبات 

يعاقـب ب... كل مـن اعتـدى عـىل حرمـة الحيـاة الخاصة 

للمواطـن وذلـك بـأن ارتكـب أحـد األفعـال اآلتيـة يف غـري 

األحـوال املـرصح بهـا قانونـاً أو بغـري رضـاء املجنـي عليه:

)أ( اسـرتق السـمع أو سـجل أو نقـل عـن طريق جهاز 

كان نوعـه محادثـات جـرت يف  أيـاً  مـن األجهـزة 

مـكان خـاص أو عـن طريـق التليفـون.

)ب( التقـط أو نقـل بجهـاز مـن األجهـزة أيـاً كان نوعه 

صـورة شـخص يف مـكان خاص.
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6- اركان جرميــة االعتــداء عيل حرمة الحياة الخاصــة باالعتداء عيل املحادثات الخاصة

الركن املادي 

يتحقـق الركـن املـادى للجرميـة بارتـكاب الجـاين اي مـن 

االفعال التالية عيل محادثة شخصية وفقا للمفهوم السابق 

اســرتاق السمع )التصنت الحي(	 

املحادثة 	  تسجيل 

نقل املحادثة 	 

ومل يشـرتط املـرشع ايـة وسـيلة الرتـكاب فعـل التسـجيل 

أو النقـل فتتحقـق الجرمية ايا كانت الوسـيلة املسـتخدمة 

وايـا كانـت درجـة بدائيتهـا أو حداثتها. 

الركن املعنوي 

هـذه جرميـة عمديـة يجـب توافـر فيهـا القصـد الجنـاىئ 

العـام )العلـم واالرداة(، ويتطلـب هـذا القصـد ان تتجـه 

للجرميـة مـع  املكونـة  األفعـال  ارتـكاب  اىل  الجـاىن  إرادة 

علمـة بانهـا تنصب عـىل احاديث شـخصية يف مكان خاص 

أو عـىل مكاملـات التليفـون بـدون رضـاء املجنـي عليـه

املــادة 309 مكرر من قانون العقوبات 

يعاقـب ب... كل مـن اعتـدى عـىل حرمـة الحيـاة الخاصة 

للمواطـن وذلـك بـأن ارتكـب أحـد األفعـال اآلتيـة يف غـري 

األحـوال املـرصح بهـا قانونـاً أو بغـري رضـاء املجنـي عليه:

)أ( اسـرتق السـمع أو سـجل أو نقـل عـن طريق جهاز 

كان نوعـه محادثـات جـرت يف  أيـاً  مـن األجهـزة 

مـكان خـاص أو عـن طريـق التليفـون.

د  الثــاين  الكتــاب  العقوبــات  قانــون  يف  الوســيط 

أورد:   426 ص   2019 طبعــة  رسور  فتحــي  احمــد 

خـاص  قصـد  توافـر  للعقـاب  الفرنـي  املـرشع  يشـرتط 

وهـو املسـاس بالحيـاة الخاصـة بالغـري وبنـاء عـىل ذلـك 

فقـد اسـتبعد املـرشع الفرنـي حالة مـن يسـل محادثات 

شـخصية للغـري بقصـد معرفـة حياتـة العامة،امـا القانـون 

املـرصى فـان مجـرد االعتـداء عـىل املحادثـات الشـخصية 

ان  بحسـب  الجرميـة  لوقـوع  كافيـة  وإرادة  علـم  عـن 

املحادثـات الشـخصية ىف ذاتهـا تعـد وعاء للحيـاة الخاصة

ثانيا حامية الصور الشــخصية

7- مفهوم الصور الشــخصية الواردة بنص املادة 309 مكرر؟

يشـرتط لتحقـق الجرميـة ان تكـون الصـورة امللتقطـة أو 

املنقولـة صـورة لشـخص يف مـكان خـاص 

الجرميـة  هـذه  يف  الشـخصية  الصـور  مفهـوم  ويتسـع 

ليشـمل ايـة صـورة شـخصية وسـواء كان فيهـا مـا يسـئ 

لصاحبهـا ام ال الن الحاميـة التـي اضافهـا القانـون تنصـب 

عـىل حياتـة الخاصـة االىت تلتصق بشـخصيتة ال عىل مجرد 

رشفـة أو اعتبـارة 

و ايا كان الجهاز املسـتخدم يف التقاط أو نقل تلك الصوة 

ويف تحديـد مفهوم املكان الخاص 

فيقصـد بـه املـكان املغلـق الـذى ال يسـمح لغـرية بدخوله 

للخارجـن عنـة، أو الـذى يتوقـف دخوله عـىل اذن لدائرة 

محـدودة صـادرة ممـن ميلـك هـذا املـكان أو ممـن لـه 

الحـق يف اسـتعامله أو االنتفـاع بـه

املــادة 309 مكرر من قانون العقوبات 

يعاقـب ب... كل مـن اعتـدى عـىل حرمـة الحيـاة الخاصة 

للمواطـن وذلـك بـأن ارتكـب أحـد األفعـال اآلتيـة يف غـري 

األحـوال املـرصح بهـا قانونـاً أو بغـري رضـاء املجنـي عليـه: 

)أ(....

)ب( التقـط أو نقـل بجهـاز من األجهزة أيـاً كان نوعه 

صورة شـخص يف مـكان خاص

د  الثــاين  الكتــاب  العقوبــات  قانــون  يف  الوســيط 

423 ص   2019 طبعــة  رسور  فتحــي  احمــد 

الصـور الشـخصية هـي امتداد لجسـم الشـخص فهي تعرب 

عـن صاحبهـا يف الوضـع الـذى ميـارس فيـه حياتـه الخاصة 

الخاصـة  حياتـة  ومتـس  نفسـة  االنسـان  حكـم  وتأخـذ 

وأوردت املـادة ٣٠٩ مكـرر مـن قانـون العقوبـات عىل ان 

تقـع الجرميـة مـن خـالل اتخـاذ صـورة أو نقلهـا بجهـاز 

مـن األجهـزة أيـا كان نوعهـا يف اثنـاء وجـود الشـخص يف 

مـكان خـاص باإلشـارة اىل حرمـة الحيـاة الخاصـة يف هـذا 

املـكان، ويسـتوى يف ذلـك ان تكـون صـورة االنسـان عـىل 

رسيـر املـرض أو يف وضـع عـادى أو وضع يخجـل ان يطلع 

النـاس عليـه، الن الحاميـة التـي اضافهـا القانـون تنصـب 

عـىل حياتـة الخاصـة االىت تلتصق بشـخصيتة ال عىل مجرد 

رشفـة أو اعتبـارة
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8- أركان جرميــة االعتــداء عيل حرمة الحياة الخاصة باالعتداء عيل الصور الشــخصية

الركن املادي 

يتحقق الركن املادى للجرمية بارتكاب الجاين اي من االفعال 

التاليـة عـيل عـيل صورة شـخصية وفقـا للمفهوم السـابق.

ــة 	  ــىل دعام ــت الصــورة ع ــو تثبي ــاط صــورة: ه التق

ــبة  ــا اش ــة وم ــت ورقي ــواء كان ــا س ــة لحفظه صالح

ــك  ــزة وبذل ــن األجه ــاز م ــىل جه ــة أو ع أو الكرتوني

ــوم.  ــذا املفه ــن ه ــت م ــم والنح ــرج الرس يخ

نقل الصورة 	 

ومل يشـرتط املـرشع ايـة وسـيلة الرتكاب فعـل االلتقاط أو 

النقـل فتتحقـق الجرميـة ايـا كانـت الوسـيلة املسـتخدمة 

وايـا كانـت درجـة بدائيتهـا أو حداثتها. 

الركن املعنوي 

هـذه جرميـة عمديـة يجـب توافـر فيهـا القصـد الجنـاىئ 

العـام، )العلـم واالرداة( ويتطلـب هـذا القصـد ان تتجـه 

للجرميـة مـع  املكونـة  األفعـال  ارتـكاب  اىل  الجـاىن  إرادة 

علمـة بانهـا تنصـب التقاط صـورة للمجنى عليـه يف مكان 

خـاص أو نقلهـا بـدون رضـاء املجنـي عليـه.

املــادة 309 مكرر من قانون العقوبات 

يعاقـب ب... كل مـن اعتـدى عـىل حرمـة الحيـاة الخاصة 

للمواطـن وذلـك بـأن ارتكـب أحـد األفعـال اآلتيـة يف غـري 

األحوال املرصح بها قانوناً أو بغري رضاء املجني عليه: )أ(....

)ب( التقـط أو نقـل بجهـاز مـن األجهـزة أيـاً كان نوعـه 

صـورة شـخص يف مـكان خـاص

الوســيط يف قانــون العقوبــات الكتــاب الثــاين د احمــد 

فتحــي رسور طبعة 2019 ص 429، 430 أورد:

التقـاط صـوره أو نقلهـا وذلـك بالتمكـن مـن اخـذ صـورة 

عـىل  الصـورة  تثبيـت  هـو  وااللتقـاط  وحيازتهـا  انسـان 

دعامـة صالحـة لحفظهـا سـواء كانـت ورقيـة وما اشـبة أو 

الكرتونيـة أو عـىل جهـاز مـن األجهـزة.

ان يكـون ذلـك بجهـاز مـن األجهـزة اى بإحـدى الوسـائل 

الفنيـة مثـل االت التصويـر اى كان نوعهـا، ومـن ثـم فـال 

يقـع تحـت طائـل التجريـم الرسـم والنحـت والحفر وغري 

ذلـك مـن األسـاليب اليدوية.

ان يكـون صاحـب الصـورة يف مـكان خـاص، فـاذا التقـاط 

الصـورة مـن جهـاز مثبـت يف مـكان عـام ولكنـة يلتقـط 

صـورة املوجوديـن يف مـكان خـاص دون اذن صاحبـة أو 

حائـز وقعـت الجرميـة فاذا فعـل ذلك احد مامـور الضبط 

القضـاىئ كان عملـة انتهـاكا لحرمـة الحيـاة الخاصـة بغـري 

سـند قانـوىن مـام يجعلـة باطـال.

ان يكـون بغـري رضـاء املجني عليه ويفـرتض يف هذا الرضاء 

بتـامم التصويـر عىل مرأى مـن الحارضين يف مكان عام وال 

يكفى مجرد الرضاء مببدا التصوير يف مكان خاص بل يجب 

ان يشـمل تحديـد مـا يدخـل يف الصـورة فاذا قبل شـخص 

تصويـرة بـن اطفالة فال يقبل ان يسـتغل املصـور موافقتة 

عـىل التصويـر فيصـور معة زوجتـة التي تقـف بعيدا عنة.

9- مــا هــي العقوبة حال االعتداء عيل الصور الشــخصية أو املحادثات الخاصة؟

االصلية العقوبة 

الحبس مدة ال تزيد عىل ســنة

التبعية العقوبة 

يف  اسـتخدم  قـد  يكـون  مـام  وغريهـا  األجهـزة  مبصـادرة 

الجرميـة، كـام تحكـم مبحـو التسـجيالت املتحصلـة عنهـا 

إعدامهـا. أو 

املادة 309 مكرر 

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـىل سـنة كل مـن اعتدى 

عـىل حرمـة الحيـاة الخاصـة للمواطـن وذلـك بـأن ارتكب 

أحـد األفعال اآلتيـة.......

وغريهـا  األجهـزة  مبصـادرة  األحـوال  جميـع  يف  ويحكـم 

مـام يكـون قـد اسـتخدم يف الجرميـة، كـام تحكـم مبحـو 

إعدامهـا. أو  عنهـا  املتحصلـة  التسـجيالت 

10- الظرف املشدد

تكـون العقوبـة الحبـس اذا كان الفاعـل يف هـذه الجرميـة 

موظـف عام بـرشط ان يكون قـد ارتكب الجرميـة اعتامداً 

عـىل سـلطة وظيفته.

املادة 309 مكرر

أحـد  يرتكـب  الـذي  العـام  املوظـف  بالحبـس  ويعاقـب 

األفعـال املبينـة بهـذه املادة اعتـامداً عىل سـلطة وظيفته.

ثالثا حظر اذاعة املســتندات والتسجيالت

11- جرميــة االعتداء عيل حرمة الحياة الخاصة
باذاعة أو تســهيل اذاعة مســتند أو تسجيل شخىص

الحيـاة  حرمـة  عـىل  االعتـداء  العقوبـات  قانـون  جـرم 

الخاصـة وذلـك تكـون االفعـال املجرمـة باذاعة أو تسـهيل 

اذاعـة تسـجيل أو مسـتند حصـل عليـه الجـاىن بطـرق غري 

قانونيـه ومجرمـة بنـص املـادة ٣٠٩ مكـررا مثـال:

ان يتصنــت الجــاىن عــىل املجنــي عليــه ىف مكان خــاص به 	 

ويتحصــل الجاىن عىل معلومــات خاصة بهم يقوم باذاعتها 

ونشــهرها أو تســهيل ذلــك بواســطة أو بواســطة اخريــن.

ان يقــوم الجــاىن بتســجيل املكاملــات للمجنــى عليــه 	 

يقــوم باذاعتهــا ونشــهرها أو تســهيل ذلــك بواســطة 

أو بواســطة اخريــن.

ان يقــوم الجــاىن بتصويــر املجني عليــه ىف مكان خاص 	 

لــه ويقــوم الجاىن بنــرش تلك الصور أو تســهيل نرشها.

املادة 309 مكرر )أ( 

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو يف 

غري عالنية تسـجيالً أو مسـتنداً متحصالً عليه بإحدى الطرق 

املبينـة باملـادة السـابقة أو كان بغـري رضاء صاحب الشـأن.

ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات كل من هدد 

بإفشـاء أمر من األمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق 

املشـار إليها لحمل شـخص عىل القيام بعمل أو االمتناع عنه.

أحـد  يرتكـب  الـذي  العـام  املوظـف  بالسـجن  ويعاقـب 

األفعـال املبينـة بهـذه املادة اعتـامداً عىل سـلطة وظيفته.

ويحكـم يف جميـع األحـوال مبصـادرة األجهـزة وغريها مام 

يكـون قـد اسـتخدم يف الجرمية أو تحصل عنهـا، كام يحكم 

مبحـو التسـجيالت املتحصلـة عن الجرميـة أو إعدامها.
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12- الركن املادى لجرمية اذاعة أو تســهيل اذاعة أو اســتعامل مســتند أو تسجيل خاص

يتحقــق الركــن املــادى للجرميــة بتوافــر عنريــن 

أوردتهــا املــادة 309 مكــرر أ وهــام:

أفعال معينة هي إذاعة أو تسهيل اإلذاعة أو االستعامل.	 

ان يــرد احــد هــذه األفعــال عــىل تســجيل لحديــث 	 

مــن االحاديــث الشــخصية أو عــىل مســتند أو صورة.

الثــاين  الكتــاب  العقوبــات  قانــون  يف  الوســيط 

ــة 2019 ص، 431 أورد: ــي رسور طبع ــد فتح د احم
أفعال معينة هي إذاعة أو تسـهيل اإلذاعة أو االسـتعامل:

عـىل  )ويـرى  املسـتند  أو  التسـجيل  باذاعـة  ويـراد 

الصـورة( متكـن عـدد محـدد مـن النـاس مـن العلـم بـه 

بـه  فـرياد  اإلذاعـة  تسـجيل  امـا  فحـواه  عـىل  واالطـالع 

أو  املسـتند  أو  التسـجيل  يذيـع  ملـن  املسـاعدة  تقديـم 

الصـورة، ويـراد باالسـتعامل بهـا ولـو يف غـري عالنية،كمـن 

يطلـع اخـر عـىل صـورة التقطـت لفتـاة يف مـكان خـاص، 

اإلذاعـة. عـىل  االسـتعامل  ينطـوى  ا  وغالبـا 

ان يـرد احـد هـذه األفعـال عـىل تسـجيل لحديـث مـن 

صـورة: أو  مسـتند  عـىل  أو  الشـخصية  االحاديـث 

مـع مالحظـة ان يكون الحصول عىل التسـجيل أو املسـتند 

أو الصـورة بإحـدى الطرق املبيية يف املـادة ٣٠٩ مكررا، أو 

اذا كان ذلـك بغـري رضـاء صاحـب الشـأن واملهـم هـوا ان 

يكـون الفعـل املـادى قـد وقع بغـري رضاء صاحب الشـأن، 

فذلـك هـو جوهر املسـاس بحرمـة الحيـاة الخاصة.

13- الركن املعنوى لجرمية اذاعة أو تســهيل اذاعة أو اســتعامل مســتند أو تسجيل خاص

 هـذه جرميـة عمديـة يجـب توافـر فيهـا القصـد الجنـاىئ 

العـام، )العلـم واالرداة( ويتطلـب هـذا القصـد ان تتجـه 

للجرميـة مـع  املكونـة  األفعـال  ارتـكاب  اىل  الجـاىن  إرادة 

علمـة بانهـا تنصب اذاعة أو تسـهيل وا اسـتعامل تسـجيال 

أو صـورة أو مسـتندا بـدون رضـاء املجنـي عليـه.

املادة 309 مكرر )أ( 

يعاقـب بالحبـس كل من أذاع أو سـهل إذاعة أو اسـتعمل 

عليـه  متحصـالً  أو مسـتنداً  تسـجيالً  ولـو يف غـري عالنيـة 

بإحـدى الطـرق املبينـة باملـادة السـابقة أو كان بغري رضاء 

الشـأن. صاحب 

14- ما هي عقوبة اذاعة أو تســهيل اذاعة أو اســتعامل مســتند أو تسجيل خاص

اصلية عقوبة 

يعاقـب بالحبـس كل من أذاع أو سـهل إذاعة أو اسـتعمل 

عليـه  متحصـالً  أو مسـتنداً  تسـجيالً  ولـو يف غـري عالنيـة 

بإحـدى الطـرق املبينـة باملـادة السـابقة أو كان بغري رضاء 

الشـأن. صاحب 

تبعية عقوبة 

ويحكـم يف جميـع األحـوال مبصـادرة األجهـزة وغريها مام 

يكـون قـد اسـتخدم يف الجرمية أو تحصل عنهـا، كام يحكم 

مبحـو التسـجيالت املتحصلـة عن الجرميـة أو إعدامها.

املادة 309 مكرر أ:

يعاقـب بالحبـس كل من أذاع أو سـهل إذاعة أو اسـتعمل 

عليـه  متحصـالً  أو مسـتنداً  تسـجيالً  ولـو يف غـري عالنيـة 

بإحـدى الطـرق املبينـة باملـادة السـابقة أو كان بغري رضاء 

الشـأن. صاحب 

أحـد  يرتكـب  الـذي  العـام  املوظـف  بالسـجن  ويعاقـب 

األفعـال املبينـة بهـذه املادة اعتـامداً عىل سـلطة وظيفته.

ويحكـم يف جميـع األحـوال مبصـادرة األجهـزة وغريها مام 

يكـون قـد اسـتخدم يف الجرمية أو تحصل عنهـا، كام يحكم 

مبحـو التسـجيالت املتحصلـة عن الجرميـة أو إعدامها.

15- الظرف املشدد يف جرمية اذاعة أو تسهيل اذاعة أو استعامل تسجيل أو مستند خاص

أحـد  يرتكـب  الـذي  العـام  املوظـف  بالسـجن  ويعاقـب 

األفعـال املبينـة بهـذه املادة اعتـامداً عىل سـلطة وظيفته.

املادة 309 مكرر أ:

أحـد  يرتكـب  الـذي  العـام  املوظـف  بالسـجن  ويعاقـب 

األفعـال املبينـة بهـذه املادة اعتـامداً عىل سـلطة وظيفته.
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رابعا: جرمية التهديد بافشــاء امر من االمور الخاصة

16- ما هي جرمية التهديد بافشــاء امر من االمور الخاصة

التهديــد كقاعــدة  العقوبــات فعــل  جــرم قانــون 

عامــة باملــواد 325، 326، 327 مــن قانــون العقوبــات 

ومـن جهـة اخـرى فـان املـادة ٣٠٩ أ تنظـم التهديـد فيـام 

بافشـاء امـور خاصـة مـام ورد النص عليهـا ياملواد السـابقة 

)املحادثات الخاصة، الصور الخاصة، املستندات والتسجيالت 

الركن املادى 

ويتحقـق الركن املادى للجرميـة بقيام الجاين بتهديد املجني 

عليـه بافشـاء امرا مـن االمـور الخاصة لذا فيشـرتط لتحقق 

الركـن املـادى ان يكـون االمـر محادثة أو صورة أو تسـجيال 

أو مسـتنا تـم التحصـل عليـه بالطـرق املشـار اليهـا باملـواد 

السـابقة بقصـد حملـه عـيل القيـام بعمـل أو االمتنـاع عنه 

الركن املعنوي

العلــم واالرادة بــان يكــون الجــاين عاملــا بالجرميــة وارادته 

متجــه الرتــكاب ذلــك الجــرم بقصــد حمــل الضحيــة عــيل 

القيــام بعمــل أو االمتنــاع عنــه.

العقوبة: السـجن مدة ال تزيد عن 5 سـنوات.

املادة 309 مكرر أ:

ويعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد عـىل خمـس سـنوات كل 

مـن هـدد بإفشـاء أمر مـن األمور التـي تم التحصـل عليها 

بإحـدى الطـرق املشـار إليهـا لحمـل شـخص عـىل القيـام 

بعمـل أو االمتنـاع عنـه.

17- هل تســقط جرمية االعتداء عى حرمة الخاصة بالتقادم؟

الخاصـة  الحيـاه  االعتـداء عـىل حرمـة  ال تسـقط جرميـة 

عـىل   ٩٩ مادتـه  يف  نـص  الدسـتور  ان  وذلـك  بالتقـادم 

االعتـداء عـىل الحيـاة الشـخصية وحرمـة الحيـاه الخاصـة 

الجنائيـة  الدعـاوى  عنهـا  تسـقط  ال  التـي  الجرائـم  مـن 

بالتقـادم. واملدنيـة 

املادة 99 من دســتور 2014:

كل اعتـداء عىل الحرية الشـخصية أو حرمـة الحياة الخاصة 

للمواطنـن، وغريهـا مـن الحقـوق والحريـات العامـة التـي 

الدعـوى  تسـقط  ال  جرميـة  والقانـون،  الدسـتور  يكفلهـا 

وللمـرضور  بالتقـادم  عنهـا  الناشـئة  املدنيـة  وال  الجنائيـة 

إقامـة الدعـوى الجنائيـة بالطريـق املبـارش. وتكفـل الدولة 

تعويضـا عـادال ملـن وقع عليه االعتـداء، وللمجلـس القومي 

لحقوق اإلنسـان إبالغ النيابـة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، 

ولـه أن يتدخـل يف الدعـوى املدنيـة منضـامً إيل املـرضور 

بنـاء عـىل طلبـه، وذلـك كلـه عـىل الوجـه املبـن بالقانـون.

6- جرمية التمييز والتحريض عليه
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6- جرمية التمييز والتحريض عليه

ــم ١٢٦ لســنة ٢٠١١  ــون رق ــة بالقان ــرر واملضاف ــادة ١٦١ مك ــه بامل ــض علي ــز والتحري ــة التميي ــص عــيل جرمي ورد الن

ــم 58 لســنة ١٩٣7.  ــات رق ــون العقوب ــل بعــض احــكام قان بتعدي

املــادة 161 مكرر مــن قانون العقوبات

ــن  ــدى هات ــه أو بإح ــف جني ــن أل ــاوز خمس ــه وال تج ــف جني ــن أل ــن ثالث ــل ع ــة ال تق ــس وبغرام ــب بالحب يعاق

العقوبتــن كل مــن قــام بعمــل أو باالمتنــاع عــن عمــل يكــون مــن شــأنه إحــداث التمييــز بــن األفــراد أو ضــد طائفــة 

مــن طوائــف النــاس بســبب الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة وترتــب عــىل هــذا التمييــز إهــدار ملبــدأ 

ــام. ــر للســلم الع ــة أو تكدي ــة االجتامعي ــرص أو العدال ــؤ الف تكاف

ــه وال  ــف جني ــن أل ــن خمس ــل ع ــي ال تق ــة الت ــهر والغرام ــة أش ــن ثالث ــل ع ــدة ال تق ــس م ــة الحب ــون العقوب وتك

ــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن إذا ارتكبــت الجرميــة املشــار إليهــا يف الفقــرة األوىل مــن هــذه  ــة ألــف جني تجــاوز مائ

ــة. ــة عمومي ــف بخدم ــان مكل ــي أو أي إنس ــتخدم عموم ــام أو مس ــف ع ــن موظ ــادة م امل

املــادة 176 من الباب الســابع عرش من قانــون العقوبات عيل 

ــاس  ــف الن ــة مــن طوائ ــز ضــد طائف ــس كل مــن حــرض بإحــدى الطــرق املتقــدم ذكرهــا عــىل التميي يعاقــب بالحب

ــام. ــر الســلم الع ــض تكدي ــن شــأن هــذا التحري ــدة إذا كان م ــن أو العقي ــة أو الدي ــس أو األصــل أو اللغ بســبب الجن

مادة 53 من دســتور مر 2014 

املواطنــون لــدى القانــون ســواء وهــم متســاوون يف الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة ال متييــز بينهــم بســبب 

ــون أو اللغــة أو اإلعاقــة أو املســتوى االجتامعــي أو االنتــامء  ــدة أو الجنــس أو األصــل أو العــرق أو الل ــن أو العقي الدي

الســيايس أو الجغــرايف أو الي يشء اخــر ويعتــرب التمييــز والحــض عــىل الكراهيــة جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون وتلتلــزم 

الدولــة باتخــاذ التدابــري الالزمــة للقضــاء عــىل كافــة اشــكال التمييــز وينظمــه القانــون.

املادة 4 من دســتور مر 2014

الســيادة للشــعب وحــده، ميارســها ويحميهــا، وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم عــيل 

مبــادىء املســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع املواطنــن، وذلــك عــىل الوجــه املبــن ىف الدســتور.

املادة 9 من دســتور مر 2014

تلتــزم الدولــة بتحقيــق تكافؤ الفرص بن جميــع املواطنن، دون متييز.

االعــالن العاملى لحقوق االنســان تنص عى:

املادة االوىل

ــم ان  ــدان وعليه ــل والوج ــو العق ــد وهب ــم ق ــوق وه ــة والحق ــاوين يف الكرام ــرارا ومتس ــاس اح ــع الن ــد جمي يول

ــاء. ــروح االخ ــا ب ــم بعض ــو بعضه يعامل

الثانية املادة 

لــكل انســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات املذكــورة يف هــذا االعــالن دومنــا متييــز مــن اي نــوع وال ســيام 

التمييــز بســبب العنــرص أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــراي سياســيا وغــري ســيايس أو االصــل الوطنــي أو 

االجتامعــي أو او الــروة أو املولــد أو اي وضــع اخــر وفضــال عــن ذلــك ال يجــوز التمييــز عــىل اســاس الوضــع الســيايس 

ــة  ــه الشــخص ســواء اكان مســتقال أو موضوعــا تحــت الوصاي ــذي ينتمــي الي ــم ال ــد أو االقلي ــدويل للبل ــوين أو ال أو القان

أو غــري متمتــع بالحكــم الــذايت ام خاضعــا الي قيــد اخــر عــىل ســيادته.

الثالثة املادة 

لــكل فــرد الحق يف الحياة والحرية ويف االمان عىل شــخصه.

السابعة املادة 

ــذا  ــك ه ــز ينته ــا متيي ــون دومن ــة القان ــع بحامي ــق التمت ــاوون يف ح ــم يتس ــون وه ــام القان ــواء ام ــا س ــاس جميع الن

ــز. ــذا التميي ــل ه ــىل مث ــض ع ــن اي تحري ــالن وم االع

اتفاقيــة القضــاء عيل كافة اشــكال التمييز ضد املرأة 1979

املادة 2

ــبة  ــائل املناس ــكل الوس ــج ب ــيل ان تنته ــق ع ــرأة وتواف ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع اش ــراف جمي ــدول االط ــجب ال تش

ــرأة. ــد امل ــز ض ــيل التميي ــاء ع ــة القض ــاء سياس ــدون ابط وب
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1- مــا هو تعريف التمييز؟

أو  توبيـخ  أو  تقييـد  أو  اسـتبعاد  أو  تفرقـة  أي  هـي 

فـرد  االفـراد عـىل  مـن  واقـع  اضطهـاد  أو  سـوء معاملـة 

أو  االعتقـاد  أو  اللـون  أو  الجنـس  بسـبب  مجموعـة  أو 

اإلعاقـة أو الديـن مـام يـؤدي اىل حرمانهـم مـن حقوقهـم 

يف املجتمـع وهـي كل مـن قـام بعمـل أو باالمتنـاع عـن 

عمـل يكـون مـن شـأنه احـداث التمييـز بـن االفـراد أو 

ضـد طائفـة مـن طوائـف الناس بسـبب الجنـس أو األصل 

أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة ويرتتـب عىل هـذا التمييز 

أو  االجتامعيـة  العداالـة  أو  الفـرص  تكافـؤ  ملبـدأ  اهـدار 

العـام. للسـلم  تكديـر 

ــز يف _  ــا التميي ــتورية العلي ــة الدس ــت املحكم وعرف

ــة  ــتورية – جلس ــنة 15ق. دس ــم 39 لس ــوى رق الدع

14ق.  لســنة   17 رقــم  الدعــوى   ،1995/5/24

رقــم  الدعــوى   ،1995/1/14 جلســة   – دســتورية 

ــة 2003/3/16،  ــتورية. - جلس ــنة 20ق. دس 107 لس

 - دســتورية.  20ق.  لســنة   163 رقــم  الدعــوى 

ــم 43 لســنة 13ق.  ــورى رق جلســة 2000/8/5، الدع

ــم 87  ــوى رق ــة 1993/12/6، الدع ــتورية - جلس دس

لســنة 20ق. دســتورية. - جلســة 2000/5/6 بأنــة

كل تفرقـة أو تقييـد أو تفضيـل أو اسـتبعاد ينـال بصـورة 

تحكميـة مـن الحقـوق والحريـات التـي يكلفهـا الدسـتور 

أو القانـون سـواء بانكارهـا أو تعطيلهـا أو انتقـاص اثارهـا 

مبـا يحـول دون مبارشتهـا عـىل قـدم املسـاواة الكاملة من 

جانـب املؤهلـن قانونـا لالنتفـاع بهـا وبوجـه خـاص عـىل 

صعيـد الحيـاة السياسـية واالقتصاديـة الثقافيـة وغري ذلك 

مـن مظاهـر الحيـاة العامة.

2- ما هــو الركن املادى لجرمية التمييز؟

هـو ان يقـوم الجـاين بعمـل أو االمتنـاع عـن عمـل يرتتـب عـىل هـذا الفعـل احـداث التمييـز بـن االفـراد أو ضـد طائفة 

مـن طوائـف النـاس ويكـون بسـبب اختـالف الجنـس أو االصـل أو الديـن أو اللغـة أو العقيـدة أو اللـون.

3- ما هو الركــن املعنوى لجرمية التمييز؟

هـو علـم وارادة الجـاين بـان هـذا الفعل يهـدر مبدأ تكافـؤ الفرص أو العدالـة االجتامعيـة أو تكدير السـلم العام ويقدم 

عـىل فعله.

4- مــا هى االفعال املعاقــب عليها يف جرمية التمييز؟

الفعـل املعاقـب عليـه وفقا الحـكام قانـون العقوبات هو: 

القيام بعمل أو االمتناع عن عمل من شأنه احداث متييز بن

االفراد.	 

طائفــة من طوائف الناس.	 

بسبب:

الجنس )ذكر – انثي( 	 

االصــل )عريب – اورويب – صعيدي( 	 

اللغة 	 

الدين )مســلم – مسيحي – يهودي( 	 

وهـي 	  شـك  دون  والجـزم  )التصديـق  العقيـدة 

معتقـدات الفـرد أو اميانـه بأشـياء يعتربها مسـلامت 

ال يقبـل التشـكيك فيهـا مثـل االعتقـاد بوجـود الـه( 

بالبعـث  االعتقـاد  أو  االخـرى  بالحيـاة  االعتقـاد  أو 

املرصيـن قدمـاء  عنـد  والخلـود 

ويرتتـب عيل هذا التمييز.

اهــدار ملبدأ تكافؤ الفرص.	 

الجتامعية.	  العدالة 

تكدير السلم العام.	 

املــادة 161 مكرر من قانون العقوبات: 

يعاقـب بالحبـس وبغرامـة ال تقـل عـن ثالثـن ألـف جنيه 

وال تجـاوز خمسـن ألف جنيه أو بإحـدى هاتن العقوبتن 

كل مـن قـام بعمـل أو باالمتنـاع عن عمل يكون من شـأنه 

إحـداث التمييـز بـن األفـراد أو ضـد طائفـة مـن طوائـف 

النـاس بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو 

العقيـدة وترتـب عـىل هـذا التمييـز إهـدار ملبـدأ تكافـؤ 

الفـرص أو العدالـة االجتامعيـة أو تكديـر للسـلم العـام.

العقيدة يف اللغة:

مـن العقـد؛ وهـو الربـط، واإلبـرام، واإلحـكام، والتوثـق، 

والشـد بقوة، والتامسـك، واملراصة، واإلثبـات؛ ومنه اليقن 

يعقـده  عقـده  ويقـال:  الحـل،  نقيـض  والعقـد  والجـزم. 

عقـداً، ومنـه عقـدة اليمـن والنـكاح.

5- مــا املقصود مببدا تكافؤ الفرص؟

هـو عـدم التمييـز بـن االفـراد يف الحصـول عـيل خدمـات 

وبرامج الدولة سواء الحكومية أو غري الحكومية و التوزيع 

العـادل للمـوارد دون متييـز مبـا يف ذلـك الفـرص املتكافئـة 

الصحـة،  العمـل،  التعليـم،  يف  الحـق  عـيل  الحصـول  يف 

الغـذاء ومـا ايل ذلـك منـن حقـوق يضمنها دسـتور الدولة 

ونـص الدسـتور يف اكـر مـن موضـع عـيل كفالـة الدولـة 

ملبـدأ تكافـؤ الفـرص 

كـام انه احـد ركائز محـور العدالة االجتامعية اسـرتاتيجية 

مرص ٢٠٣٠ 

كـام نصـت عليـه العديـد مـن القوانـن املتخصصـة منهـا 

قانون االستشـامر رقم 7٢ لسـنة ٢٠١7 وغريه من القوانن

املادة 9 من الدستور: 

تلتـزم الدولـة بتحقيـق تكافـؤ الفرص بن جميـع املواطنن 

متييز. دون 

املادة 4 من الدستور: 

السـيادة للشـعب وحـده، ميارسـها ويحميهـا، وهـو مصدر 

عـيل  تقـوم  التـي  الوطنيـة  وحدتـه  ويصـون  السـلطات، 

جميـع  بـن  الفـرص  وتكافـؤ  والعـدل  املسـاواة  مبـادىء 

املواطنـن، وذلـك عـىل الوجـه املبـن ىف الدسـتور.

رؤيـة مـرص٢٠٣٠ املـادة ٢ من قانون االسـتثامر 7٢ لسـنة 

٢٠١7 ».......ويحكـم االسـتثامر املبـادئ اآلتية:

املساواة يف الفرص االستثامرية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض 

النظر عن حجم املرشوع ومكانه ودون متييز بسبب الجنس.
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6- مــا املقصود بالعدالة االجتامعية؟

اي املسـاواة يف جميـع الحقـوق بن االشـخاص طاملا جميع 

االشـخاص متوفر لديهـم نفس الصفات

املادة 8 من الدستور:

يقـوم املجتمع عىل التضامن االجتامعي. 

وتلتـزم الدولـة بتحقيـق العدالـة االجتامعيـة وتوفري سـبل 

التكافـل االجتامعـي، مبـا يضمـن الحيـاة الكرميـة لجميـع 

املواطنـن، عـيل النحـو الـذي ينظمـه القانـون.

7- ما املقصود بتكدير الســلم العام؟

رضر  فيحـدث  النـاس  بـن  الفـن  اثـارة  هـو  التكديـر 

النـاس. بـن  الرعـب  القـاء  أو  العامـة  باملصلحـة 

تنــص املادة 102 من قانون العقوبات:

يعاقـب  الفـن  إلثـارة  الغنـاء  أو  بالصيـاح  مـن جهـر  كل 

بالحبـس مـدة ال تزيـد عـىل سـنة أو بغرامـة ال تزيـد عىل 

مائتـي جنيـه مـرصي.

وتنــص املادة 102 مكرر من قانون العقوبات:

تقـل عـن خمسـن جنيهـاً  بالحبـس وبغرامـة ال  يعاقـب 

أو  أخبـاراً  أذاع عمـداً  مـن  مائتـي جنيـه كل  تجـاوز  وال 

بيانـات أو إشـاعات كاذبـة إذا كان مـن شـأن ذلـك تكدير 

األمـن العـام أو إلقـاء الرعـب بـن الناس أو إلحـاق الرضر 

العامـة. باملصلحـة 

وتكون العقوبة السـجن وغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال 

تجاوز خمسـامئة جنيه إذا وقعت الجرمية يف زمن الحرب.

األوىل  الفقـرة  يف  عليهـا  املنصـوص  بالعقوبـات  ويعاقـب 

محـررات  أحـرز  أو  بالواسـطة  أو  بالـذات  حـاز  مـن  كل 

الفقـرة  عليـه يف  نـص  مـام  تتضمـن شـيئاً  أو مطبوعـات 

املذكـورة إذا كانـت معـدة للتوزيع أو الطالع الغـري عليها، 

وكل مـن حـاز أو أحـرز أيـة وسـيلة مـن وسـائل الطبع أو 

التسـجيل أو العالنيـة مخصصـة ولـو بصفـة وقتيـة لطبـع 

أو تسـجيل أو إذاعـة يشء مـام ذكـر.

8- مــا هــي صــور جرمية التمييز التي تقع بفعــل أو االمتناع عن فعل يحدث متييزا بني 
االفــراد أو طائفة من الناس؟

افعــال تحدث متييزا بني االفراد: 

بســبب الجنــس: توافــر كافــة رشوط اســتحقاق املــرأة العاملــة للرتقيــة ومــع ذلــك ال يتــم ترقيتهــا ويتــم ترقيــة 	 

زميلهــا الذكــر بســبب كونهــا انثــي وهــو مــا يرتتــب عليــه اهــدارا ملبــدأ تكافــؤ الفــرص.

افعــال تحــدث متييــزا بــن طوائــف النــاس.  	 

بســبب الديــن: تعيــن موظفــن بــرشكات بوضــع افضليــة للمنتمــن لديــن معــن دون غــريه وهــو مــا يرتتــب عليــه 	 

تكديــر الســلم العــام بــن طوائــف املجتمــع مــن االديــان املختلفــة.

9- مــا هي العقوبــة االصلية لجرمية التمييز؟

حبـس و غرامـة ال تقـل عـن ٣٠ الـف وال تجـاوز 5٠ الـف 

أو باحداهـام 

مــادة 161 مكرر من قانون العقوبات:

يعاقـب بالحبـس وبغرامـة ال تقـل عـن ثالثـن الـف جنيه 

وال تجـاوز خمسـن الف جنيه أو بإحـدى هاتن العقوبتن 

كل مـن قـام بعمـل أو باملتنـاع عـن عمل يكون من شـأنه 

احـداث التمييـز بـن االفـراد أو ضـد طائفـة مـن طوائـف 

النـاس بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو 

العقيـدة وترتـب عـىل هـذا التمييـز اهـدار ملبـدأ تكافـؤ 

الفـرص أو العداالـة االجتامعيـة أو تكديـر للسـلم العـام.

10- ما هو الظرف املشــدد للجرمية؟

الحبـس مـدة ال تقـل عـن ٣ شـهور + غرامـة ال تقـل عـن 

5٠ الـف وال تجـاوز ١٠٠ الـف أو باحداهـام 

وتقـع يف حالة كون الفاعل:

موظف عام 	 

مستخدم عمومي 	 

شــخص مكلف بخدمة عمومية	 

املــادة 161 مكرر من قانون العقوبات:

تكـون العقوبـة بالحبـس مـدة ال تقـل عـن ثالثـة اشـهر 

تجـاوز  وال  جنيـه  الـف  خمسـن  عـن  تقـل  ال  والغرامـة 

مائـة الـف جنيـه أو بإحدى هاتـن العقوبتـن اذا ارتكبت 

الجرميـة املشـار اليهـا يف الفقرة األوىل مـن موظف عام أو 

مسـتخدم عمومـي أو أي انسـان مكلف بخدمـة عمومية.
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11- مــا الفرق بني موظف عام ومســتخدم عمومي ومــن هم املكلفني بخدمة عامة؟

دامئـة  بصفـة  عامـال  يكـون  ان  يجـب  العـام:  املوظـف 

ومسـاهم يف عمـل دائـم يف خدمة مرفق عـام تابع للدولة.

املسـتخدم العمومـي: هـو امللحـق بكيانـات معينـة مثـل 

الـوزارات أو الهيئـات التابعـة لهـا لينجـز عمـل مـا.

بخدمـة  املكلـف  الشـخص  هـو  عامـة:  بخدمـة  املكلـف 

عامـة متعلقـة بالنظـام العـام بأجـر أو بـدون اجـر مثـل 

املشـايخ. أو  العمـد 

عرفـت املحكمـة االداريـة املوظـف العـام بانـه الشـخص 

الـذي يعـن بصفـة مسـتمرة غـري عارضـة للمسـاهمة يف 

عمـل دائـم يف خدمـة مرفق عـام تديره الحكومـة املركزية 

اوالسـلطات االداريـة املركزيةبالطريـق املبـارش. )٦ ابريـل 

سـنة ١٩57، مجموعةاحـكام املحكمـة االداريـة العليا، س 

٢ ص 8٣٣. انظـر: نقـض ١5 فربايـر سـنة ١٩٦٦، مجموعـة 

يف  الوسـيط  )كتـاب   )١5٢ ص   ٢7 رقـم   ،١7 االحـام،س 

قانـون العقوبـات القسـم الخـاص الكتـاب االول، د.احمد 

فتحـي رسور.( 

وقـد حـددت محكمـة النقـض معنـى املوظف العـام بانه 

هـو الـذي يعهـد اليـه بعمـل دائـم يف خدمـة مرفـق عـام 

تديـره الدولـة أو احـد اشـخاص القانـون العام عـن طريق 

شـغله منصبـا يدخـل التنظيـم االداري لذلـك املرفق. )نقد 

٢ فربايـر سـنة ١٩7٦، مجموعـة االحـكام، س ٢7، رقـم ٣٠ 

ص ١5٢. ١١ ينايـر سـنة ١٩٩8، الطعن رقم ٤١٠٣7 لسـنة 

5٩ ق، س ٤٩، ص 7٩( 

املسـتخدم العمومي: يـراد بهؤالء املوظفون املسـتخدمون 

درجـات  ادىن  يشـغلون  الذيـن  الحكوميـة  املصالـح  يف 

املـرشع  اراد  وقـد  املركزيـة  الحكومـة  االداري يف  السـلم 

النـص عليهـم تاكيدا لشـمول النـص للموظفـن العمومين 

يف  الوسـيط  )كتـاب  الوظيفـي.  مركزهـم  كان  ايـا  كافـة 

قانـون العقوبـات القسـم الخـاص الكتـاب االول. د.احمد 

فتحـي رسور ص ٣٠٤( 

يلزمـه  مـن  انهـم كل  عامـة  بخدمـة  باملكلفـون  ويقصـد 

القانـون القيام باحـدى الخدمات العامـة أو مبارشة مهمة 

تتعلـق بالنظـام العـام بغـض النظـر عـن كونـه ال يشـغل 

مركـزا وظيفيـا يف الدولـة وبغـض النظر بانه يتقـاىض مرتبا 

العقوبـات  قانـون  يف  الوسـيط  كتـاب   .)٣٠7 )ص  ال.  ام 

القسـم الخـاص الكتـاب االول، د.احمـد فتحـي رسور(

12- مــا هــي عقوبة التحريض عى التمييز باســتخدام الصحف وغريها 

يعاقـب بالحبـس كل مـن حـرض بإحـدى الطـرق املتقـدم 

النـاس  طوائـف  مـن  طائفـة  ضـد  التمييـز  عـىل  ذكرهـا 

بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة 

اذا كان مـن شـأن هـذا التحريـض تكديـر السـلم العـام.

املــادة 176 من قانون العقوبات املري:

يعاقـب بالحبـس كل مـن حـرض بإحـدى الطـرق املتقـدم 

النـاس  طوائـف  مـن  طائفـة  ضـد  التمييـز  عـىل  ذكرهـا 

بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة 

إذا كان مـن شـأن هـذا التحريـض تكديـر السـلم العـام.

13- مــا هي الطرق املتقدم ذكرها؟

هـى قـول أو صيـاح جهـر بـه علنـا أو بفعل أو اميـاء صدر 

منـه علنـا أو بكتابـة أو رسـوم أو صـور أو رمـوز أو اي 

طريقـة اخـرى مـن طـرق التمثيـل جعلهـا علنيـة أو بأيـة 

وسـيلة اخـرى مـن وسـائل العالنيـة.

املــادة 171 من قانون العقوبات: 

كل مـن حـرض واحـداً أو أكـر بارتـكاب جنايـة أو جنحـة 

بقـول أو صيـاح جهـر به علنـاً أو بفعل أو إميـاء صدر منه 

علناً أو بكتابة أو رسـوم أو صور أو صور شمسـية أو رموز 

أو أيـة طريقـة أخـرى من طـرق التمثيـل جعلهـا علنية أو 

بأيـة وسـيلة أخـرى مـن وسـائل العالنيـة يعـد رشيـكاً يف 

فعلهـا ويعاقـب بالعقـاب املقـرر لهـا إذا ترتـب عـىل هذا 

التحريـض وقـوع تلـك الجنايـة أو الجنحـة بالفعل.

أمـا إذا ترتـب عـىل التحريـض مجـرد الـرشوع يف الجرميـة 

فيطبـق القـايض األحكام القانونية يف العقاب عىل الرشوع.

ويعتـرب القـول أو الصيـاح علنيـاً إذا حصـل الجهـر بـه أو 

ترديـده بإحـدى الوسـائل امليكانيكيـة يف محفـل عـام أو 

طريـق عـام أو أي مـكان آخر مطـروق أو إذا حصل الجهر 

بـه أو ترديـده بحيـث يسـتطيع سـامعه مـن كان يف مثـل 

ذلـك الطريـق أو املـكان أو إذا أذيـع بطريـق الالسـليك أو 

بأيـة طريقـة أخرى.

ويكـون الفعـل أو اإلميـاء علنيـاً إذا وقـع يف محفـل عام أو 

طريـق عـام أو يف أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث 

يسـتطيع رؤيتـه مـن كان يف مثـل ذلك الطريـق أو املكان.

الشمسـية  والصـور  والصـور  والرسـوم  الكتابـة  وتعتـرب 

وزعـت  إذا  علنيـة  التمثيـل  مـن طـرق  والرمـوز وغريهـا 

بغـري متييـز عـىل عـدد مـن النـاس أو إذا عرضـت بحيـث 

أو أي  العـام  الطريـق  يراهـا مـن يكـون يف  يسـتطيع أن 

مـكان مطروق أو إذا بيعـت أو عرضت للبيع يف أي مكان.
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14- هــل يعتر املحرض فاعال للجرمية؟

املحـرض ليـس فاعـال يف الجرميـة وامنـا يقـع الفعـل بنـاء 

ويعـد  التحريـض  اعـامل  مـن  بـه  قـام  قـد  مـاكان  عـىل 

وقعـت. متـى  التحريـض  جرميـة  عـن  مسـؤال  املحـرض 

املــادة 176 من قانون العقوبات:

يعاقـب بالحبـس كل مـن حـرض بإحـدى الطـرق املتقـدم 

النـاس  طوائـف  مـن  طائفـة  ضـد  التمييـز  عـىل  ذكرهـا 

بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة 

إذا كان مـن شـأن هـذا التحريـض تكديـر السـلم العـام.

15- هــل يعد املحرض عــيل ارتكاب الجرمية رشيكا فيها؟

نعـم يطلـق عـىل املحـرض يف قانـون العقوبـات املـرصي 

اسـم الرشيـك، ويعـد املحـرض رشيـكا يف الجرميـة، وكل 

مـن حرض عـىل ارتـكاب الفعل املكـون للجرميـة اذا كان 

هـذا الفعـل قـد وقـع بنـاء عـىل هـذا التحريـض، ومـن 

اتفـق مـع غريه عـىل ارتـكاب الجرميـة فوقعـت بناء عىل 

االتفاق. هـذا 

املــادة 176 من قانون العقوبات:

يعاقـب بالحبـس كل مـن حـرض بإحـدى الطـرق املتقـدم 

النـاس  طوائـف  مـن  طائفـة  ضـد  التمييـز  عـىل  ذكرهـا 

بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة 

إذا كان مـن شـأن هـذا التحريـض تكديـر السـلم العـام. 

16- هــل هنــاك فرق بني التحريض املؤدي اىل الجرميــة والتحريض الغري مؤدي اىل الجرمية 
يف العقوبة؟

وتقـوم جرميـة التحريـض طبقـا للـامدة ١7٦ مبجـرد قيـام 

عليهـا  املنصـوص  الطـرق  بإحـدى  بالتحريـض  الفاعـل 

باملـادة ١7١ عقوبـات إذا كان مـن شـأن هـذا التحريـض 

تكديـر السـلم العـام حتـى ولـو مل تتحقق نتيجـة ومن ثم 

فانـه يكفـي لوقـوع الجرميـة تحقـق نـرش العبـارات التـي 

تكديـر  التحريـض  يـؤدى  كان  اذا  التحريـض  شـأنها  مـن 

السـلم العـام.

املــادة 176 من قانون العقوبات:

يعاقـب بالحبـس كل مـن حـرض بإحـدى الطـرق املتقـدم 

النـاس  طوائـف  مـن  طائفـة  ضـد  التمييـز  عـىل  ذكرهـا 

بسـبب الجنـس أو األصـل أو اللغـة أو الديـن أو العقيـدة 

إذا كان مـن شـأن هـذا التحريـض تكديـر السـلم العـام.

7- جرمية التهديد واجلرائم املرتبطة بها
وجرائم الرتويع أو التخويف ÷البلطجة×
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7- جرمية التهديد واجلرائم املرتبطة بها وجرائم الرتويع أو التخويف ÷البلطجة×

ورد النــص عــيل جرميــة التهديــد باملــواد ٣٢5، ٣٢٦، ٣٢7 مــن البــاب الثامن مــن قانــون العقوبات: الرقــة واالغتصاب 

املادة 325 

عــيل ان كل مــن اغتصــب بالقــوة أو التهديــد ســندا مثبتــا أو موجــدا لديــن أو تــرصف أو بــراءة أو ســنداََ ذا قيمــة 

أدبيــة أو اعتباريــة أو أوراقــا تثبــت وجــود حالــة قانونيــة أو اجتامعيــة أو اكــره أحــدا بالقــوة أو التهديــد عــىل إمضــاء 

ورقــة مــام تقــدم أو ختمهــا يعاقــب بالســجن املشــدد.

املادة 326 

ــرشوع  ــب ال ــس، ويعاق ــب بالحب ــود أو اي شــئ اخــر يعاق ــن النق ــا م ــه مبلغ ــيل اعطائ ــد ع ــن حصــل بالتهدي كل م

ــنتن. ــاوز س ــدة ال تج ــس م ــا بالحب فيه

املاده 327 

كل مـــن هـــدد غـــريه كتابـــة بارتـــكاب جرميـــة ضـــد النفـــس أو املـــال معاقـــب عليهـــا بالقتـــل أو الســـجن املؤبـــد 

أو املشـــدد أو بإفشـــاء أمـــور أو نســـبة أمـــور مخدشـــة بالـــرشف وكان التهديـــد مصحوبـــا بطلـــب أو بتكليـــف بأمـــر 

يعاقـــب بالســـجن.

ــر. وكل مــن هــدد غــريه شــفهياً بواســطة  ــف بأم ــب أو بتكلي ــا بطل ــد مصحوب ــس إذا مل يكــن التهدي ويعاقــب بالحب

شــخص آخــر مبثــل مــا ذكــر يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنتن أو بغرامــة ال تزيــد عــىل خمســامئة جنيــه ســواء 

ــاً بتكليــف بأمــر أم ال أكان التهديــد مصحوب

ــة  ــامة املتقدم ــغ الجس ــة ال تبل ــكاب جرمي ــر بارت ــخص آخ ــطة ش ــفهياً بواس ــة أم ش ــواء أكان بالكتاب ــد س وكل تهدي

ــه. ــي جني ــىل مائت ــد ع ــة ال تزي ــهر أو بغرام ــتة أش ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــه بالحب ــب علي يعاق

املــادة 375 مكرر مــن قانون العقوبات: 

مــع عــدم االخــالل بأيــة عقوبــة أشــد واردة يف نــص آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة كاملــة مــن قــام 

ــوة أو  ــتخدام الق ــده باس ــف أو بتهدي ــه بالعن ــح ل ــخص أو التلوي ــام ش ــوة أم ــتعراض الق ــريه باس ــطة غ ــه أو بواس بنفس

ــه أو عــىل أي منهــم مبــا يشــينه  ــد باالفــرتاء علي ــه أو فروعــه أو التهدي ــه أو أحــد مــن أصول العنــف معــه أو مــع زوجت

ــه  ــاق األذى ب ــه بإلح ــه أو تخويف ــي علي ــع املجن ــك لرتوي ــة وذل ــم الخاص ــاة أي منه ــه أو حي ــة حيات ــرض لحرم أو بالتع

ــه  ــرض الســطوة علي ــه لف ــري يف إرادت ــه أو التأث ــة من ــل منفع ــه أو تحصي ــك عرضــه أوســلب مال ــاً أو هت ــاً أو معنوي بدني

ــذ  ــل تنفي ــن عمــل مــرشوع أو لتعطي ــاع ع ــه عــىل االمتن ــون أو لحمل ــه القان ــه ب ــر ال يلزم ــام بأم ــه عــىل القي أو إلرغام

القوانــن أو اللوائــح أو مقاومــة تنفيــذ األحــكام أو األوامــر أو االجــراءات القضائيــة أو القانونيــة واجبــة التنفيــذ متــى 

كان مــن شــأن ذلــك الفعــل أو التهديــد إلقــاء الرعــب يف نفــس املجنــي عليــه أو تكديــر أمنــه أو ســكينته أو طأمنينتــه 

أو تعريــض حياتــه أو ســالمته للخطــر أو إلحــاق الــرضر بــيء مــن ممتلكاتــه أو مصالــح أو املســاس بحريتــه الشــخصية 

ــاره أو بســالمة ارادتــه. أو رشفــه أو اعتب

ــع  ــر أو وق ــخصن فأك ــن ش ــد م ــل أو التهدي ــع الفع ــنتن إذا وق ــن س ــل ع ــدة ال تق ــس م ــة الحب ــون العقوب وتك

باصطحــاب حيــوان يثــري الذعــر أو بحمــل ســالح أو آلــة حــادة أو عصــا أو أي جســم صلــب أو أداة كهربائيــة أو مــادة 

حارقــة أو كاويــة أو غازيــة أو مخــدرة أو منومــة أو أي مــادة أخــرى ضــارة وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن 

ســنة وال تجــاوز خمــس ســنن إذا وقــع الفعــل أو التهديــد عــىل أنثــى أو عــىل مــن مل يبلــغ عمــره ١8 ســنة كاملــة ملــدة 

ــه. ــا علي ــة املحكــوم به العقوب

وتحــدث تلك الجرميــة يف الواقع العميل يف صورة:

الزوجــه التــي يجربهــا زوجها بالتوقيع عيل شــيكات أو اوراق بنكيــه للحصول عيل قرض مايل.   -

الزوجــه التــي يجربهــا زوجهــا عــيل التوقيــع عــيل اوراق تنــازل عــن حقوقهــا الرشعيــه و خالفــه مقابــل الطــالق    -

ــه. ــيل منفع ــا ع أو حصوله

ــذ األحــكام أو  ــح أو مقاومــة تنفي ــن أو اللوائ ــذ القوان ــل تنفي ــا بأفتعــال أمــور لتعطي ــي يقــوم زوجه الزوجــه الت   -

ــها. ــب يف نفس ــاء الرع ــد و إلق ــك للتهدي ــذ و ذل ــة التنفي ــة واجب ــة أو القانوني ــراءات القضائي ــر أو االج األوام

ــادي أو  ــل م ــيه أو مقاب ــه جنس ــيل منفع ــول ع ــا للحص ــا و ابتزازه ــاس بتهديه ــاد الن ــوم اح ــي يق ــيده الت الس   -

لدفعهــا الرتــكاب افعــال مخالفــه للقانــون.

الســيده التــي يجربهــا احاد الناس بالتوقيع عيل ايه اوراق رســميه أو غري رســميه باالكــراه أو للتنازل عنها.   -



6869

 1- مــا هو تعريف » التهديد »؟

مل يضـع القانـون تعريفـا لفعـل التهديـد ومـع ذلـك ميكن 

تعريفـه مبـا يـيل وفقـا لـالراء الفقهيـة أو ميكـن اسـتنباط 

معنـاه مـن نصـوص مـواد قانـون العقوبـات التـي نظمت 

جرميـة التهديـد وذلـك بالقـول بانـه اسـتعامل القـوة أو 

التوعـد لشـخص مـا بـرش يصيبـه يف شـخصه  العنـف يف 

أو يصيـب آخريـن أعـزاء عليـه حـال مقاومتـه الرتـكاب 

الجانـی  يهـدد  التـي  القـوة  بطبيعـة  عـربة  وال  الجرميـة، 

أو  بالـرضب  كالتهديـد  بدنيـة  تكـون  فقـد  باسـتخدامها، 

بهـا  يتوسـل  أداة  القـوة يف  تتمثـل  البـدين، وقـد  اإليـذاء 

السـالح. باسـتعامل  كالتهديـد  الجانـی 

املرصفــاوي يف قانــون العقوبــات الخــاص - ط 1991 

م صــ 370

الرعب  القـاء  شأنه  من  كتابة  أو  قـول  كل  هو  التهديد 

الجاين  ارتكاب  من  املهدد  الشخص  قلب  يف  والخوف 

للجرمية ضد النفس أو املال افشـاء أو نسبة أمور مخدشة 

الخوف إىل  تأثري ذلك  التهديد تحت  للرشف وقد يحمله 

إجابة الجاين إىل ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب

د/ رؤوف عبيد - كتاب االعتداء عيل االشـخاص صـ ٤٢٢ 

هي توجيه عبارة أو ما يف حكمها اىل املجني عليه عمداً 

لكون من شأنها احداث الخوف عنده من ارتكاب الجرمية 

التي  بالطريقة  وجهت  اذا  بالرشف  نسبة  او  افشاء  او 

القانون.  عليها  يعاقب 

)الطعن رقم 8٤٤ لسـنة ٤٤ ق جلسـة ١7 / ١١ / ١٩7٤(

أن  العامـة  بصيغتهـا  عقوبـات   ٣٢7 املـادة  توجـب  مل 

تكـون عبـارة التهديـد دالـة بذاتهـا عىل أن الجاين سـوف 

يقـوم بنفسـه بارتـكاب الجرميـة إذا مل يجـب إىل طلبـه 

بـل يكفـي أن يكـون الجـاين قـد وجـه التهديـد كتابة إىل 

املجنـي عليـه وهـو مـدرك أثـره من حيـث إيقـاع الرعب 

يف نفسـه وأنـه يريـد تحقيـق ذلـك األثـر مبا يرتتـب عليه 

أن يذعـن املجنـي عليـه راغـام إىل إجابـة الطلـب بغـض 

النظـر عـام إذا كان الجـاين قـد قصـد إىل تنفيـذ التهديـد 

الـذي  الفعـل  األثـر  تعـرف  إىل  حاجـة  غـري  ومـن  فعـال 

بعـد  عـربة  عليـه وال  املجنـي  نفـس  التهديـد يف  أحدثـه 

عبـارات  فيـه  تصـاغ  الـذي  القالـب  أو  باألسـلوب  ذلـك 

التهديـد متـى كان املفهـوم منهـا أن الجـاين قصـد ترويـع 

املجنـي وحملـه عـىل أدلـة مـا هـو مطلـوب.

2- مــا هي جرائــم التهديد وفقا لنصوص املواد املذكورة؟

أو  بالقـوة  اوراق  أو  سـندات  اغتصـاب  االويل:  الجرميـة 

أو ورقـة. احـدا عـيل توقيـع سـند  اكـراه  أو  التهديـد 

الجرميـة الثانيـة: الحصـول بالتهديـد عيل اعطـاء مبلغ من 

النقـود أو اى شـئ اخر.

 – )كتابيـا  جرميـة  بارتـكاب  التهديـد  الثالثـة:  الجرميـة 

شـفهيا( مصحوبـا بطلـب أو بـدون طلـب مـع شـخصه أو 

مـن غـريه.

املــادة 325 من قانون العقوبات:

عـيل ان كل مـن اغتصـب بالقـوة أو التهديـد سـندا مثبتـا 

أو موجـدا لديـن أو تـرصف أو بـراءة أو سـنداَ ذا قيمـة 

أدبيـة أو اعتباريـة أو أوراقـا تثبـت وجـود حالـة قانونيـة 

أو اجتامعيـة أو اكـره أحـدا بالقوة أو التهديـد عىل إمضاء 

ورقـة مـام تقـدم أو ختمهـا يعاقـب بالسـجن املشـدد(.

املادة 326:

عـيل  بالتهديـد  حصـل  مـن  كل  العقوبـات:  قانـون  مـن 

يعاقـب  اخـر  شـئ  اي  أو  النقـود  مـن  مبلغـا  اعطائـه 

بالحبـس، ويعاقـب الـرشوع يف بالحبـس مـدة ال تجـاوز 

سـنتن 

املاده 327:

كل مـن هـدد غـريه كتابـة بارتـكاب جرميـة ضـد النفـس 

الشـاقة  باالشـغال  أو  بالقتـل  عليهـا  معاقـب  املـال  أو 

املؤبـدة أو بافشـاء امـور أو نسـبة امـور مخدشـة بالرشف 

وكان التهديـد مصحـوب بطلـب أو بتكليـف بامـر يعاقب 

بالسـجن. ويعاقـب بالحبـس إذا مل يكـن التهديـد مصحوبا 

شـفهيا  غـريه  هـدد  مـن  وكان  بأمـر  بتكليـف  أو  بطلـب 

بواسـطة شـخص آخـر مبثل مـا ذكـر يعاقـب بالحبس مدة 

ال تزيـد عـىل سـنتن أو بغرامـة ال تزيـد عـىل خمسـامئة 

جنيـه سـواء أكان التهديـد مصحوبـا بتكليـف بأمـر أم ال.
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3- الجرمية االوىل: جرمية اغتصاب ســند أو ورقة بالقوة أو التهديد أو اكراه شــخص عيل 
التوقيــع. وما هي عقوبتها؟

هي جرميـة اغتصاب بالقوة أو التهديد:

ســندا مثبتا أو موجدا لدين أو ترصف أو براءة	 

او ســنداَ ذا قيمة أدبية أو اعتبارية 	 

أو أوراقــا تثبت وجــود حالة قانونية أو اجتامعية 	 

و أيضـاَ هـي جرميـة اكـراه أحـدا بالقـوة أو التهديـد عـىل 

إمضـاء ورقـة مـام تقـدم أو ختمهـا 

وتكون عقوبتها هي السـجن املشدد

املــادة 325 من قانون العقوبات

أو  مثبتـا  سـندا  التهديـد  أو  بالقـوة  اغتصـب  مـن  كل 

موجـدا لديـن أو تـرصف أو بـراءة أو سـنداََ ذا قيمة أدبية 

أو  قانونيـة  حالـة  وجـود  تثبـت  أوراقـا  أو  اعتباريـة  أو 

اجتامعيـة أو اكـره أحـدا بالقـوة أو التهديـد عـىل إمضـاء 

ورقـة مـام تقـدم أو ختمهـا يعاقـب بالسـجن املشـدد(

)الطعـن رقـم ٦8٣ لسـنة ٣٣ ق جلسـة ٢١/١٠/١٩٦٣ س 

١٤ ص ٦٢٩(

هتـك  جرميـة  يف  والتهديـد  القـوة  ركـن  أن  املقـرر  مـن 

السـندات  اغتصـاب  جرميتـي  يف  االكـراه  وركـن  العـرض 

انعـدام  صـور  بكافـة  يتحقـق  بالتهديـد  فيهـا  والـرشوع 

الرضـاء لـدي املجنـي عليـه، فهـو يتم بـكل وسـيلة قرية 

أو  املقاومـة  قـوة  تعطيـل  بقصـد  األشـخاص  عـيل  تقـع 

اعدامهـا عندهـم تسـهيال الرتـكاب الجرميـة، فكـام يصـح 

أن يكـون تعطيـل مقاومـة املجني عليـه بالوسـائل املادية 

التـي تقـع مبـارشة عيل جسـمه، فانه يصح أيضـا أن يكون 

بالتهديـد باسـتعامل السـالح. وفقا لنص مـادة ٣٢5 قانون 

العقوبـات

4- اركان جرمية اغتصاب ســندا الواردة باملادة 325 عقوبات

اغتصـاب سـند مثبـت أو موجـد لدين أو ترصف أو براءة أو اغتصاب امضـاء أو ختم عيل ورقة من هذا القبيل

اسـتعامل القوة أو االكراه أو التهديد للحصول عيل ذلك.

5- مــا هــو االكراه املوجب للعقوبة وفقا للقوانني ســالفة الذكر؟ مع االمثلة؟

االكـراه هـو: اجبـار احـد عـىل ان يقـوم بعمـل بغـري حـق 

دون رضـاه باالخافـة و الرهبة عن طريق مامرسـة ضغوط 

تتأثـر بهـا ارادة الشـخص فيندفـع اىل الفعـل خشـية مـن 

االذي بخطر جسـيم محدق بنفسـه أو مباله أو باسـتعامل 

وسـائل ضغـط اخـري ال يقـدر عـيل احتاملهـا أو التخلـص 

منهـا و ذلـك ينتـج عنـه القبـول اكراهـا عـيل الفعـل ما مل 

يكـن يقبلـه اختيار.

وامثلة ذلك:

ان يـرضب شـخص اخـر أو يهـدده بالقتـل أو بالـرضب أو 

باالعتـداء عـيل العـرض أو باثـارة فضيحـة أو باتـالف ماله 

أو بخطـف ابنـه ,حتـي يحملـه عـيل ان يعطيـه مبلغـا من 

املـال ,او ان يبيـع لـه داره ,او ان يقـر لـه بالتخالـص مـن 

عليه( ديـن 

ــد املنعــم  ــو ســتيت ص168 – عب احمــد حشــمت اب

حلمــي  االســتاذ  عــرف  قــد  و   – ص206  الصــده 

بهجــت بــدوي ص 134 

االكـراه بانـه »الضغـط غري املـرشوع الذي يقـع عيل ارادة 

الشـخص فيحملـه عـيل التعاقد. و ميكن النظـر لالكراه من 

الناحيـة املوضوعيـة باعتباره اسـتعامال للقـوة و العنف أو 

غريهـا مـن الوسـائل يف اغـراض تنـايف املجتمـع. كـام ميكن 

النظـر اليـه مـن الناحيـه النفسـية باعتباره مؤثـرا يف ارادة 

الشـخص اي باعتبـاره عيبـا مـن عيـوب االرادة. و النظـرة 

االويل تعنـي القانـون املـدين باعتبـاره قانونـا يعمـل عـيل 

توجيـه االعـامل القانونيـة يف وجهـات مرشوعة كـام تعني 

الثانيـة  النظـرة  امـا  الصـور.  بعـض  العقوبـات يف  قانـون 

فهـي تعنـي القانـون املـدين باعتبـارة قانونـا يقـوم عـيل 

مبـدا الرضائيـة وتـدور العقـود حول محـور االرادة«

6- رشوط االكــراه باعتبــاره عيبا يشــوب الرضاء وفقا للامدة 127 من قانون املدين املري

ــدد بخطــر جســيم 	  ــراه ته ان تســتعمل وســيلة لالك

محــدق

ــد 	  ــة يف نفــس املتعاق ان تبعــث هــذه الوســيلة رهب

ــه عــيل التعاقــد االخــر تحمل

ــر،او 	  ــد االخ ــن املتعاق ــادرا م ــراه ص ــون االك ان يك

يكــون االخــري عاملــا بــه أو مــن املفــروض حتــام ان 

ــن. ــري املتعاقدي ــن غ ــادرا م ــه،اذا كان ص ــم ب يعل

املــادة 127 من القانون املدىن: 

يجـوز إبطـال العقـد لإلكـراه إذا تعاقد شـخص تحت   .١

سـلطان رهبـة بعثهـا املتعاقـد اآلخـر يف نفسـه دون 

حـق، وكانـت قامئـة عىل أسـاس. 

٢.  وتكـون الرهبـة قامئـة عـىل أسـاس إذا كانت ظروف 

الحـال تصـور للطرف الـذي يّدعيها أن خطراً جسـيامً 

محدقـاً يهـدده هـو أو غـريه يف النفس أو الجسـم أو 

الـرشف أو املال. 

٣.  ويراعـى يف تقديـر اإلكـراه جنس من وقـع عليه هذا 

وكل  والصحيـة  االجتامعيـة  وحالتـه  وسـنه  اإلكـراه 

ظـرف آخـر مـن شـأنه أن يؤثـر يف جسـامة اإلكـراه.
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7- كيفيــة اثبــات االكراه الواقع عيل املجني عليه؟

ال يوجـد عـبء يف االثبـات عـيل الـذي يدعـي حصـول االكـراه 

عليـه و يجـوز لـه االثبـات بكافـة طـرق االثبـات القانونيـة مبا 

ابـرم نتيجـة  البينـة و القرائـن،و لـو كان العقـد الـذي  فيهـا 

الرهبـة التـي بعثهـا االكـراه مكتوبـا الن االثبـات هـذا ينصـب 

عـيل واقعـة ماديـة، و ذلـك ألن املختـص أو املنـوط بـه اثبات 

وقـوع الـرضر هو سـلطه التحقيـق أو الجهه التـي يطلب منها 

ذلـك و مـن ثـم محكمـة املوضـوع تقـوم باسـتخالص ذلـك 

الفعـل مـن اوراق القضيـه املطروحـه أمامهـا.

)طعن رقم 5١٦ لسـنة ٤8ق جلسة ١٩8٢/١/٢١(

ملحكمـة املوضـوع ان تسـتدل عيل االكراه مـن اي تحقيق 

لـو مل يكـن  باعتبـاره قرينـة قضائيـة و  اداري  أو  قضـايئ 

النقـض عليهـا يف  الخصـم طرفـا فيـه وال رقابـة ملحكمـة 

ذلـك مـادام مـا اسـتنبطته مسـتمدا مـن اوراق الدعوي و 

مسـتخلصا منهـا اسـتخالصا سـائغا يـؤدي ايل النتيجـة التي 

انتهـت اليهـا«

8- ما املقصود بالســند و أنواعه؟

هـو كل مسـتند يثبـت لحـق أو منشـئ لديـن و يكـون 

ملـزم لالطـراف املوقعـه عليـه أو صـادر ضـد أو لصالـح 

نوعـن:  ايل  تنقسـم  و  أشـخاص 

التـي تكـون  ١. السـندات الرسـميه: و هـي السـندات 

صـادره مـن جهـه رسـميه و ملزمـه قانونيـا و منهـا: 

التنفيذيه 	  السندات 

الســندات املاليه كشهادات االستثامر. 	 

العقود املســجله و املزيلــه بالصيغه التنفيذيه. 	 

٢. السـندات غري الرسميه )العرفيه( و منها: 

العقود 	 

اإليصاالت 	 

الشيكات 	 

الكمبياالت.	 

د. نبيــل إســامعيل عمــر، التنفيــذ الجــري للســندات 

اإلســكندرية،  الجديــدة،  الجامعــة  دار  التنفيذيــة، 

2012، صفحــة 5 و 13 و 15

السـند التنفيـذي يف القانـون املـرصي هو ورقة مكتوبة بشـكل 

حـدده قانـون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة املـرصي، وثابـت 

بهـا التـزام قانـوين ملصلحـة الدائـن حاملهـا، هـذا االلتـزام يُراد 

تنفيـذه جـربًا المتنـاع املدين عـن تنفيـذه اختيـاًرا. الغرض من 

السـند التنفيـذي هـو الـرشوع يف التنفيـذ الجـربي لاللتزامات؛ 

أي إجبـار املديـن عـىل تنفيـذ التزاماتـه باالسـتعانة بالسـلطة 

التنفيـذ طوًعـا. ومـن هنـا، ال  امتناعـه عـن  بعـد  التنفيذيـة 

يجـوز التنفيـذ الجـربي إال بسـند تنفيـذي ثابـت بـه االلتـزام 

املُـراد تنفيـذه جـربًا. ال يحتـاج حامـل السـند التنفيـذي إىل أية 

إجـراءات إضافيـة إلثبـات أنه صاحـب الحق الثابت يف السـند؛ 

ألنـه وجود السـند يف يـد حامله عامـٍل كاٍف بحـد ذاته إلثبات 

ذلـك. وقـد حـدد قانـون املرافعات املـرصي الشـكل واملضمون 

الـالزم تواجدهـام يف أي سـند تنفيـذي، كام حـدد األوراق التي 

مُيكـن اعتبارهـا سـنًدا تنفيذيًا؛ وبالتايل، ال تعترب أية ورقة سـنًدا 

تنفيذيًـا مـا مل ينـص قانـون املرافعـات املـرصي عـىل اعتبارهـا 

بـل  شـفويًا،  التنفيـذي  السـند  يكـون  أن  يجـوز  وال  كذلـك. 

اشـرتط القانـون املـرصي فيـه أن يكـون مكتوبًا. ويكون السـند 

التنفيـذي يف عـدة صـور؛ هـي: األحـكام القضائيـة، واألوامـر، 

وأحـكام املُحّكمـن، واملُحـررات املُوثّقـة، واألوراق األخرى التي 

يعطيهـا القانـون صفـة السـندات التنفيذية.

9- الجرميــة الثانيــة: ما هي جرمية الحصــول بالتهديد عيل مبلغ من املال وما هي 
عقوبتها؟

عليـه  املجنـي  بتهديـد  الجـاين  فيهـا  يقـوم  جرميـة  هـي 

عـيل: الحصـول  بغـرض 

مبلغ من املال.	 

او اي شئ اخر.	 

وعقوبتهـا هـي الحبـس ويعاقـب ايضـا عـيل الـرشوع يف 

ذلـك بالحبـس مـدة ال تجـاوز السـنتن.

املــادة 326 من قانون العقوبات 

كل مـن حصـل بالتهديـد عـيل اعطائـه مبلغـا مـن النقـود 

أو اي شـئ اخـر يعاقـب بالحبـس، ويعاقـب الـرشوع يف 

بالحبـس مـدة ال تجـاوز سـنتن.

10- كيــف تقــع جرميــة الرشوع يف الحصول عيل مبلغ من املال أو اي شــئ اخر بالتهديد؟

وذلـك يف الـرشوع بوجه عام منوذج خـاص لجرمية تتخلف 

نتيجتهـا، أو سـلوك غري مفـض إىل النهاية التـي كان الجاين 

يسـعى إىل بلوغهـا، متـى كان عـدم تحقـق تلـك النتيجـة 

راجعـاً إىل سـبب غـري إرادي. فالجـاين يف هـذا النمـوذج 

قطـع شـوطاً ملموسـاً عـىل طريـق إمتـام الجرميـة، ولكـن 

ذلـك اإلمتـام مل يحـدث لسـبب خـارج عـن إرادتـه: فمـن 

يرتكـب فعـل جرميـه التهديـد سـواء عـن طريـق اجهـزه 

يسـتخدمه  قـد  مـا  أو  املحمـول  التليفـون  أو  الكمبيوتـر 

الرتـكاب جرميـه التهديـد مـا قـد يسـتخدمه يف تهديـده 

للحصـول عـيل منفعه سـواء ماديـه أو جنسـيه ولكن فعل 

الحصـول مل يتـم لسـبب مـا مثـل ان املجنـي عليـه قـام 

باالبـالغ عـن املتهـم.

املــادة 45 من قانون العقوبات 

»الـرشوع هـو البـدء يف تنفيـذ فعـل بقصد ارتـكاب جناية 

أو جنحـة إذا أوقـف أو خـاب أثره ألسـباب ال دخل إلرادة 

الجنحـة  أو  الجنايـة  يف  يعتـرب رشوعـاً  وال  فيهـا.  الفاعـل 

مجـرد العـزم عـىل ارتكابهـا وال األعـامل التحضريية لذلك«

11- الجرميــة الثالثــة: ما هي جرمية التهديد كتابياَ بارتكاب جرمية جســيمة؟

ويتخـد فعل التهديد هنا احدي صورتن:

التهديــد بارتــكاب جرميــة جســيمة )جرائــم ضــد 	 

النفــس أو املــال معاقــب باالعــدام أو الســجن املؤبــد 

ــرشف(. ــة بال ــور مخدش ــور ام أو املشــدد أو بافشــاء ام

التهديد بارتكاب جرمية اقل جســامة.	 

املــادة 326 من قانون العقوبات 

كل مـن هـدد غـريه كتابـة بارتـكاب جرمية ضـد النفس أو 

املـال معاقـب عليهـا بالقتـل أو السـجن املؤبد أو املشـدد 

أو بإفشـاء أمـور أو نسـبة أمـور مخدشـة بالرشف..... 

وكل تهديد سـواء أكان بالكتابة أم شـفهياً بواسـطة شخص 

آخـر بارتـكاب جرمية ال تبلغ الجسـامة املتقدمة....( 
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12- التهديــد بارتكاب جرمية جســيمة )جرائــم ضد النفس أو املال معاقب باالعدام أو 
الســجن املؤبد أو املشــدد أو بافشاء امور امور مخدشة بالرشف(؟

تهديـد الجـاين املجنـي عليـه بارتـكاب جرميـة ضـد النفس 

اواملال معاقب عليها باالعدام أو بالسجن املؤبد أو املشدد 

أو تهديـده بافشـاء امـور أو نسـبة امـور مخلـة بالـرشف 

التهديــد كتابــة ومصحوبــا بطلــب أو تكليــف تكــون 	 

العقوبــة الســجن.

التهديــد كتابــة بــدون طلــب أو تكليــف تكــون 	 

الحبــس  العقوبــة 

ــواء كان 	  ــر س ــخص اخ ــطة ش ــفهي بواس ــد ش التهدي

ــر ام ال  ــف بأم ــب أو تكلي ــوب بطل ــد مصح التهدي

تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنتن 

ــه.  ــيل 5٠٠ جني ــد ع ــة ال تزي أو بغرام

املاده 327 قانون العقوبات

كل مـن هـدد غـريه كتابـة بارتـكاب جرمية ضـد النفس أو 

املـال معاقـب عليهـا بالقتـل أو السـجن املؤبد أو املشـدد 

أو بإفشـاء أمـور أو نسـبة أمـور مخدشـة بالـرشف وكان 

التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسـجن.

ويعاقـب بالحبـس إذا مل يكـن التهديد مصحوبـا بطلب أو 

بتكليـف بأمر.

وكل مـن هـدد غـريه شـفهياً بواسـطة شـخص آخـر مبثـل 

مـا ذكـر يعاقـب بالحبـس مـدة ال تزيـد عـىل سـنتن أو 

بغرامـة ال تزيـد عـىل خمسـامئة جنيه سـواء أكان التهديد 

مصحوبـاً بتكليـف بأمـر أم ال.

13- ماهي الجرائم ضد النفس املعاقب عليها باالعدام أو الســجن املؤبد أو املشــدد؟

من واقع تقسـيم قانون العقوبات نجد ان الجرائم ضد النفس املعاقب عليها باالعدام أو السـجن املؤبد أو املشـدد

االعتداء عىل الحياة )القتل( ســواء كان عمديا أو الرشوع فيه.	 

االعتداء عىل ســالمة الجســم كالرضب والجرح وإعطاء املواد املخدرة.	 

االعتــداء عىل العرض كاغتصاب اإلنــاث وهتك العرض والفعل الفاضح. 	 

االعتــداء عــىل الحريــة الشــخصية ســواء كانــت حريــة العقيــدة أو حريــة التنقــل كالقبــض والحبس بــدون وجه حق	 

االعتداء عىل الرشف واالعتبار كالســب والقذف وإفشــاء األرسار.	 

14- ماهي جرائم االعتداء عيل املال املعاقب عليها باالعدام أو السجن املؤبد أو املشدد؟

من واقع تقسـيم قانون العقوبات نجد ان الجرائم ضد النفس املعاقب عليها باالعدام أو السـجن املؤبد أو املشـدد.

الحريــق العمد وهى من قبيل الجنايات.	 

الرقة ســواء كانت جناية أو جنحة.	 

التخريب والتعييب واإلتالف.	 

انتهــاك حرمة ملك الغري.	 

دخــول ارض زراعية مهيــأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول.	 

رعــى أو تــرك املاشــية ترعى ىف ارض زراعية ملــك الغري بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها.	 

اإلتــالف العمدى ملنقوالت الغري.	 

15- ما جرمية افشــاء امور مخدشــة بالرشف أو نســبة امور مخدشة بالرشف للمجنى 
عليه املهدد؟

يكـون فعل التهديد قائم عيل:

التهديد بافشــاء امور مخدشة بالرشف 	 

او بنســبة امور مخدشــة بالرشف ايل املجني عليه ســواء كان حقيقيا أو ادعاء كاذب	 

16- ما الفارق بني فعل افشــاء امور أو نســبة امور مخدشــة بالرشف؟

أفشـاء االمـور كمـن يذيـع رسا أو يفـي امـورا لشـخص علمهـا عـن طريـق الصدفـه أو بحكـم طبيعـه عملـه املهنيـه 

كالطبيـب أو املحامـي أو مـن يعمـل بالوظائـف الحيويـه بالدولـه.

نسـبه امـور مخدشـه بالـرشف كمـن يدعـي زورا عيل شـخص بارتكابه الفعال أو اشـياء من شـئنها ان متس بالرشف سـواء 

كان حقيقيـا أو ادعـاَء كاذباَ.

17- التهديد بارتكاب جرمية اقل جســامة؟

هـو ارتـكاب جرميـه مـن الجرائـم التـي تكـون عقوبتهـا 

الغرامـه. أو  الحبـس  أو  السـجن 

املادة 327 الفقــرة الثانية من قانون العقوبات

وكل تهديد سـواء أكان بالكتابة أم شـفهياً بواسـطة شخص 

آخـر بارتـكاب جرميـة ال تبلـغ الجسـامة املتقدمـة يعاقب 

عليـه بالحبـس مـدة ال تزيـد عىل سـتة أشـهر أو بغرامة ال 

تزيـد عىل مائتـي جنيه.

18- كيــف يتحقق الركن املــادى يف جرمية التهديد بصفة عامة؟

يتحقـق الركن املادي لجرميـة التهديد صورة من الصور األربع التالية:

التهديــد كتابة بارتكاب ايا من االفعال أو الجرائم املشــار اليها.	 

التهديد الشــفوي بواســطة شــخص آخر بإرتكاب ايا من الجرائم النشار اليها.	 

والقاسـم املشـرتك بن هذه الصور األربع من الركن املادي يتمثل فيام يأيت: 

١. فعل التهديد.

٢. التهديـد بأمر هو يف القانون جرمية.

٣. اعتقـاد املهدد جدية التهديد.

٤. أن وسـيلة التهديد اقوال مكتوبة أو شـفهية وليسـت افعال مادية.

5. ان التهديد الشـفهى املبارش دون وسـاطة شـخص ثالث ال جرمية فيه.

٦. أنـه ال مينـع من توافر التهديد كـون الجاين ال ينوي تنفيذ ما هدد به.
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19- ما هو الركــن املعنوي لجرميه التهديد؟

هـو ادراك الجـاين اثنـاء ارتكابـه للجرميه سـواء بالكتابه أو 

شـفاهيا ان يبـث الرعـب و الخـوف للمرتكـب ضـده فعل 

التهديـد سـواء كان مصطحبـا بتكليـف أو مـن عدمـه و 

كان مـن شـانه ان يجعـل الشـخص الواقـع عليـه التهديـد 

ان يصـدق ذلـك الفعـل و الـرضر الواقـع عليـه. 

املرصفــاوي يف قانــون العقوبــات / د: محســن صــادق 
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ويقصـد بـه إدراك الجـاين وقـت اقرتافـه الجرميـة أن قوله 

أو كتابتـه مـن شـأن أيهـام أن يزعـج املجنـي عليـه وقـد 

يرتجمـه يف صـور التهديـد املصحـوب بـرشط أو أمـر بأداء 

مـا هـو مطلـوب أو فعـل مـا هـو مأمـور بـه و ال عـربة 

بالبواعـث إذ ال شـأن لهـا البتـة بالقصـد الجنـايئ الخـاص 

املتهـم هـي  إىل  املوجهـة  التهمـة  كانـت  إذا  بالجرميـة و 

أنـه هـدد املجنـي عليـه كتابـة بارتـكاب جرميـة معاقـب 

فالقصـد  نقـود،  بطلـب  مصحوبـا  تهديـدا  بالقتـل  عليهـا 

الجنـايئ هـو أن يقـوم بدهن املتهـم وقت تحريـره الكتابة 

أن فعلتـه هـذه قـد يرتتـب عليهـا أن يـؤدي املجنـي عليه 

هـدف  يكـون  أن  بـرشط  ليـس  وعلـام  مرغـام،  الطلـب 

الجـاين تحقيـق الـيء املهـدد بـه. ألن التهديـد كام سـبق 

و أن ذكرنـا هـو جرميـة مـن النـوع الخـاص يعاقـب عليها 

القانـون مـا يحدثـه التهديـد يف ذاتـه مـن رعـب يف نفـس 

املجنـي إذا كان العـزم عـىل تحقيـق التهديـد ليـس رشطـا 

لتكويـن الجرميـة. فيجـب عـىل األقـل أن يكـون التهديـد 

جديـا بدرجـة تكفـي لجعـل الشـخص املقصـود بـه يعتقد 

تحقيقـه بحيـث يجـب أن يكـون التهديد من شـأنه التأثري 

يف نفـس املجنـي عليـه و أن يكـون املهدد عاملـا مببلغ هذا 

لتأثري. ا

20- ماهيه القصــد الجنايئ لجرميه التهديد؟

يكـون الجـاين باعثـة اجرامـي و عـيل درايـة كافيـة بفعلـة 

متـي اقـدم عـيل الفعـل مـع علمـه بالعواقـب مـن جـراء 

عملـه االجرامـي ويتوافـر القصـد ملرتكـب فعـل التهديـد 

توافـر القصـد الجنـايئ يف جرميـة التهديـد امـران:- 

األول: أن يكـون الفاعـل مـدركا أن تهديـده للمجنـي عليه 

مـن شـانه أن يوقـع الرعـب يف نفسـه و هذه هـي حكمة 

العقـاب عـيل التهديد.

نفـس  يف  االثـر  هـذا  ايقـاع  املهـدد  ينبغـي  أن  والثـاين: 

الشـخص الـذي هـدده و ليـس مبهـم بعـد هـذا ان يتاثـر 

ال. أو  التهديـد  بخطـاب  عليـه  املجنـي 
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يتوافـر القصـد الجنـايئ متـى ثبـت للمحكمـة أن الجـاين 

ارتكـب التهديـد وهـو يدرك أثـره من حيث إيقـاع الرعب 

يف نفـس املجنـي عليـه وأنـه يريـد تحقيـق ذلـك األثـر مبا 

قـد يرتتـب عليـه مـن أن يذعـن املجنـي عليـه راغـامً إىل 

إجابـة الطلـب، وذلـك بغـض النظـر عـام إذا كان قد قصد 

إىل تنفيـذ التهديـد فعـال ومـن غـري حاجة إىل تعـرف األثر 

عليـه.  املجنـي  نفـس  يف  التهديـد  أحدثـه  الـذي  الفعـيل 

وال يلـزم التحـدث اسـتقالال عـن هـذا الركـن بـل يكفـى 

أن يكـون مفهومـا مـن عبـارات الحكـم ورصاحـة عبـارات 

يعيـب  كـام ال  أوردهـا،  كـام  الواقعـة  التهديـد وظـروف 

الحكـم إغفـال التحـدث عن أثـر التهديد يف نفـس املجني 

عليـه ومـا يقـال مـن أن املتهـم مل يكـن جـاداً يف تهديـده.

فيشـرتط حتـى توافـر القصـد الجنـايئ يف جرميـة التهديـد 

امران

األول: أن يكــون الفاعــل مــدركا أن تهديــده للمجنــي 	 

عليــه مــن شــانه أن يوقــع الرعــب يف نفســه و هــذه 

هــي حكمــة العقــاب عــيل التهديــد.

والثــاين: أن ينبغــي املهــدد ايقــاع هــذا االثــر يف 	 

ــد  ــم بع ــس مبه ــدده و لي ــذي ه ــخص ال ــس الش نف

هــذا ان يتاثــر املجنــي عليــه بخطــاب التهديــد أو ال.
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21- مــا هــي حكمة املرشع من التفرقة يف عقوبة التهديد الكتابيى و الشــفهي؟

الكتـايب أشـد وأخطـر من الشـفوي املنصـوص عليـه. كونه 

يصـدر دومـا عـن تصميـم وتفكري سـابق عـىل خالف

التهديـد الشـفوي فإنـه يصـدر عـن انفعـال نفـي عـارض 

التهديـد  عـىل  يعاقـب  املـرشع  أن  نجـد  ذلـك  نتيجـة  و 

بالكتابـة يف كل األحـوال ووضـع لـه عقوبـات أشـد مـن 

الشـفوي. التهديـد  عقوبـات 

املرصفاوي يف قانون العقوبات الخاص - ط 1991 م - ص 76

التهديـد الشـفهي هـو الـذي يتـم بواسـطة األقـوال وبعـد 

اقـل خطـورة مـن التهديـد الكتابيـا.

ويحصـل عـادة بإندفـاع اثـر غصـب أو نقـاش ولذلـك مل 

يعتـد بـه املـرشع يف مثـل هـذه الحالـة ومل يجعـل منـه 

تتمثـل  املهـدد وهـي  الشـخص  اال عـىل خطـورة  جرميـة 

حينـام يصـدر منـه التهديـد بعـد أن يتوافـر لـه نـوع مـن 

الهـدوء بعيـدا عـن ثـورة الغصـب.

الجرائم املرضة بأحاد الناس /د: رمسيس بهنام - ص 182

و التهديـد الشـفهي الصـادر من املهـدد اىل املهدد مبارشة 

دون وسـاطة شـخص ثالـث ال يعاقـب عليـه القانـون ألن 

الغالـب فيـه يكـون وليـد انفعـال طـاري ال تصـرب ومـن 

شـأن مثلـه أن يقـع مـن الرجـل العـادي وهـو يف حالـة 

توتـر عصبـي فلـم يجعل القانـون التهديد الشـفوي مكون 

الجرميـة إال حن يحدث يف حرضة شـخص مـن املحتمل أن 

ينقلـه اىل املقصـود، اي حـن يكـون وليـد نـزوه اسـتفزازه 

صـادر مـن هـذا األخري

22- هل يعتر التهديد االلكرتوين من قبيل الجرائم املعاقب عليها وفقا لنصوص هذه املواد؟
مــا هــو القانون الواجب التطبيق عيل جرميــه التهديد االلكرتوين » االبتزاز االلكرتوين «؟

اوال: عـيل الرغـم مـن صدور قانـون تقنيـة املعلومات رقم 

١75 لسـنة ٢٠١8 إال أن املـرشع مل ينـص فيـه عـيل جرمية 

التهديـد أو االبتـزاز االلكـرتوين عـيل الرغـم مـن تجرميـه 

الدخـول غري املـرشوع عيل املواقـع والصفحـات والحصول 

عـيل البيانـات الشـخصية ملسـتخدمي املوقـع والصفحـات 

ومعالجتهـا إلكرتونيـا وكـذا االعتـداء عـيل الحيـاة الخاصة 

االرسية. والقيـم 

كان  )ايـا  االلكـرتوين  التهديـد  اعتبـار  ميكـن  كـام  ثانيـا: 

الغـرض منه سـواء تهديـد بالقتل أو بافشـاء ارسار أو غريه 

ال(  م  امـر  أو  بتكليـف  مصحوبـا  السـابقة  الجرائـم  مـن 

تهديـدا باملعنـي املقصـود يف املواد سـالفة الذكر وذلك اذا 

مـا تـم اعتبـار ان الرسـالة االلكرتونية أو التسـجيل الصويت 

االلكـرتوين مـن قبيـل الكتابـة املشـار اليهـا.
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ملـا كانـت جناية التهديـد املنصوص عليهـا يف الفقرة األوىل 

مـن املـادة ٣٢7 مـن قانـون العقوبـات تتوافـر إذا وقـع 

التهديـد كتابـة بارتـكاب جرمية ضد النفـس أو املال، وكان 

التهديـد مصحوبـاً بطلـب أو تكليـف بأمـر، وكان الحكـم 

قـد أورد بأسـبابه قيـام الطاعـن بتهديـد املجنـي عليهـام 

عـرب مواقـع التواصـل االجتامعـي، ومتكـن مـن خداعهـام 

وتحصـل منهـام عىل صـور ومقاطع مرئيـة يف أوضاع مخلة 

بالحيـاء وهددهـام بنرشهـا، وإذ كان مصطلـح الكتابة قد 

البيـان يف  الذكـر عـىل سـبيل  املـادة ٣٢7 سـالفة  ورد يف 

صيغـة عامة لتشـمل كافـة وسـائل الكتابة املختلفة سـواء 

كانـت بالطـرق التقليديـة أو بإحـدى الوسـائل اإللكرتونية 

الحديثـة، فـإذا أثبـت الحكم عـىل الطاعن إرسـاله عبارات 

 - الحديثـة  اإللكرتونيـة  الوسـائط  طريـق  عـن  التهديـد 

وهـي لوحـة املفاتيـح - بقصـد إيقـاع الخـوف يف نفـس 

املجنـي عليهـام لحملهـام عـىل أداء مـا هو مطلـوب، فإنه 

يكـون قـد اسـتظهر أركان جرميـة التهديد كام هـي معرفة 

بـه يف القانـون، ويضحـى منعـى الطاعـن يف هـذا الشـأن 

عـىل غري أسـاس.
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8- جرمية الضرب
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8- جرمية الضرب

ــي  ــح الت ــات والجن ــث )الجناي ــاب الثال ــن الكت ــواد ٢٣٦ و ٢٤٠ و٢٤١ و ٢٤٢ م ــرضب بامل ــة ال ــص عــيل جرمي ورد الن

ــات.  ــون العقوب ــاب األول مــن قان ــاس( الب تحصــل آلحــاد الن

املادة 236 

كل مــن جــرح أو رضب أحــد عمــدا أو أعطــاه مــواد ضــاره ومل يقصــد مــن ذلــك قتــال ولكنــه أفــي إيل املــوت يعاقــب 

ــه  ــون العقوب ــد فتك ــك إرصار أو ترص ــبق ذل ــا إذا س ــبع. وام ــنوات إيل س ــالث س ــن ث ــجن م ــدد أو الس ــجن املش بالس

الســجن املشــدد أو الســجن.

ــبوقه  ــت مس ــإذا كان ــرض إرهايب.ف ــذ لغ ــه تنفي ــت الجرمي ــجن إذا ارتكب ــدد أو الس ــجن املش ــه الس ــون العقوب وتك

ــدد. ــد أو املش ــجن املؤب ــه الس ــون العقوب ــد فتك ــإرصار أو ترص ب

املاده 240

كل مــن أحــدث بغــريه جرحــا أو رضبــا نشــا عنــه قطــع أو انفصــال عضــو أو فقــد منفعتــه أو نشــا عنــه كــف البــرص 

ــنن ايل  ــالث س ــن ث ــجن م ــب بالس ــا يعاق ــتحيل برأه ــتدمية يس ــة مس ــه اي عاه ــأت عن ــن أو نش ــدى العين ــد اح أو فق

ــص فيحكــم بالســجن املشــدد  ــا اذا كان الــرضب أو الجــرح صــادرا عــن ســبق ارصار أو ترصــد أو ترب خمــس ســنن. ام

مــن ثــالث ســنن ايل عــرش ســنن.

ويضاعــف الحــد االقــى للعقوبات املقررة باملادة ٢٤٠ اذا ارتكبــت تنفيذا غرض ارهاىب.

املادة 241 

كل مـن احـدث بغـريه جرحـا أو رضبـا نشـأ عنـه مـرض أو عجـز عـن االشـغال الشـخصية مـدة تزيـد عـن ٢٠ يومـا 

يعاقـب بالحبـس مـده التزيـد عـيل سـنتن أو بغرامـه التقـل عـن عرشيـن جنيهـا مرصيـا وال تجـاوز ثالمثائـة جنيـه مرصي. 

أمــا اذا صــدر الــرضب أو الجــرح عــن ســبق االرصار أو الرتصــد أو حصــل باســتعامل أيــه اســلحه أو عصــا أو االت أو 

ادوات اخــرى فتكــون العقوبــة الحبــس.

وتكــون العقوبــه الســجن الــذي التزيد مدته عيل خمس ســنوات إذا ارتكبت أي منهــا تنفيذا لغرض إرهايب. 

املادة 242 

ــس  ــه بالحب ــب فاعل ــابقتن يعاق ــن الس ــا يف املادت ــوص عليه ــامة املنص ــه الجس ــرح درج ــرضب أو الج ــغ ال إذا مل يبل

مــدة ال تزيــد عــيل ســنة أو بغرامــة التقــل عــن عــرشة جنيهــات وال تجــاوز مائتــي جنيــه مــرصي. فــاذا كان صــادرا عــن 

ــة الحبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنتن أو بغرامــة ال تقــل عــن عــرشة جنيهــات وال  ســبق ارصار أو ترصــد تكــون العقوب

تجــاوز ثالمثائــة جنيــه مــرصى. واذا حصــل الــرضب أو الجــرح باســتعامل ايــة اســلحة أو عصــا أو االت أو ادوات اخــرى 

ــة الحبــس. تكــون العقوب

وتكــون العقوبــة الســجن الــذي ال تزيد مدته عيل خمس ســنوات إذا ارتكبت أي منهــا تنفيذا لغرض إرهاىب.

1- مــا هــي جرائم الرضب الواردة بقانون العقوبات؟

جرائـم الـرضب تتشـابه مـن حيـث االركان ولكـن تختلـف وصـف الجرميه تبعـا للنتيجـه التي تتحقـق عنهـا وبالتايل فأن 

هنـاك ٤ صـور لجرميـة الـرضب تختلـف العقوبـة يف كل منهـام باختـالف النتيجة وهم:

جرمية الرضب البسيط.	 

والرضب الذي ينتج عنه عجزا عن االعامل الشــخصية مدة ٢١ يوم.	 

الرضب املفي إيل عاهه.	 

الرضب املفي إيل موت.	 

2- مــا هي اركان جرمية الرضب؟

الركن املادي:

الفعـل: يتحقـق الركـن املـادي لجرميـة الـرضب أو الجـرح 

أو اعطـاء مـواد ضـارة بأن يحـدث فعل الـرضب أو الجرح 

ويدخـل يف هـذا املعنـي أنـواع التعـدي أو االيـذاء التـي 

ليسـت رضبـا ولكنهـا تعـادل الـرضب يف جسـامتها والتـي 

عـيل  الضغـط  مثـل  االنسـان  بجسـم  املسـاس  تناولـت 

االرض. عـيل  والرمـي  العنيـف  والجـذب  االعضـاء 

الركن املعنوي:

ــة  ــم الجــاين بعــدم مرشوعي ــوي بعل يتحقــق الركــن املعن

الــرضب واتجــاه ارادتــه ايل ذلــك ومــن هنــا تكمــن 

ــي  ــرضب املف ــة ال ــاين يف جرمي ــد الج ــن قص ــة ب التفرق

ــه  ــا مل تتج ــاين هن ــث ان الج ــل، حي ــة القت ــوت وجرمي امل

نتيتــه ايل ازهــاق الــروح بــل فقــط ايل رضب وايــالم 

املجنــي عليــه فقــط وهــو امــر يســتخلصه القــايض وفقــا 

للظــروف املحيطــة بالواقعــة املرتكبــة.

الخـاص  القسـم  العقوبـات  قانـون  الوسـيط  كتـاب 

الكتـاب الثـاين جرائـم االعتـداء عيل االشـخاص االموال 
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الركن املادي هو االعتداء عيل سـالمه الجسم:

إنها تعني سـالمه اسـتمرار الجسـم يف أداء وظائف الحياه 

وان  الجسـديه،  مبادتـه  يحتفـظ  وأن  طبيعـي  نحـو  عـيل 

يتحـرر مـن اآلالم البدنيـه. فالحـق يف سـالمه الجسـم هـو 

مركـز قانـوين يخـول شـاغله يف حـدود القانـون االسـتئثار 

يف  السـالمه  هـذه  وتكمـن  الجسـديه،  السـالمه  بقيمـه 

الصحـي  واملسـتوي  الجسـدي  التكامـل  عـيل  املحافظـه 

الـذي يعايشـه الشـخص والـذي يرتبـط بسـكينته البدنيـه 

والنفسـيه. وهنـاك تـالزم بن الصحه النفسـيه وبن الصحه 

البدنيـه، واذا كان املـرض البـدين قـد يجعل صاحبـه معاقا 

فـإن املـرض النفـي قـد يجعـل صاحبـه مصابـا باضطراب 

كان  واذا  االختيـار.  أو  اإلدراك  ينقصـه  أو  يفقـده  نفـي 

التجريـم قـد يصيـب مـن يعطـي اخر مـاده ضـاره تفقده 

يف  السـالمه  بهـذه  اإلخـالل  ويقـع  االختيـار  أو  اإلدراك 

إحـدي الصـور االتيـه:
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اإلخـالل بالسـري الطبيعـي لوظائـف الحياه، وهـو ما يعني 

هبـوط املسـتوي الصحي للمجنـي عليه.

املسـاس مباده الجسـد، مثل استئصال عضو من جسد 	 

املجنـي عليـه أو طعنـه بآلـه حـاده أو قـص شـعره.

ــي 	  ــع املجن ــا ينشــأ عــن صف ــل م ــدين، مث ــالم الب االي

ــه أرضــا. ــه أو دفع علي

االيــالم النفــي فــاذا كانــت الســالمه الجســديه 	 

إيل جميــع  ينــرصف  ذلــك  فــإن  الجســم  محلهــا 

وأعضائــه.  وأجهزتــه  الجســم  جزئيــات 

يجرمهـا 	  التـي  االفعـال  تحديـد  ذلـك  بعـد  ويبقـي 

القانـون بالنظـر إيل إخاللهـا بسـالمه الجسـم. وهذه 

ضـاره. مـواد  وإعطـاء  الـرضب  أو  الجـرح  االفعـال 

الجـرح: يتحقـق بـكل مسـاس بجسـد املجنـي عليـه يؤدي 

إيل متزيق أنسـجته 

الـرضب: يتحقـق باملسـاس بأنسـجة الجسـم عـن طريـق 

الضغـط عليهـا بجسـم خارجـي دون أن يـؤدي ذلـك إيل 

متزيقهـا وهـذا بخـالف الجرح فهو ال يتحقـق إال بتمزيقها.

إعطـاء مـواد ضاره:هـي الجواهـر غـري القاتلـة التي ينشـأ 

عنهـا مـرض أو عجـز عـن العمل 

الركن املعنوي:

توافـر القصـد الجنايئ يف الجرائم سـالفه الذكر سـواء افضت 

الجـرح  أو  الـرضب  أو  عاهـة مسـتدمية  إيل  أو  املـوت  إيل 

البسـيط، متي تعمـد الجاين ارتكاب فعل الـرضب أو الجرح 

وهـو يعلـم أن هـذا الفعـل يرتتـب عليـه مسـاس بجسـم 

إنسـان حـي أو صحتـه. وال عـربه بعـد ذلـك بالبواعـث عيل 

ارتـكاب ذلـك الفعـل، واليؤثـر يف توافر القصد خطـأ الجاين 

يف التصويـب أو يف شـخصيه املجنـي عليـه.

3- مــا الفــارق بني الرضب، الجرح واعطاء مواد ضارة؟

الفارق بن فعل الرضب و فعل الجرح هو متزيق االنسـجة

فالجــرح هــو االعتــداء عــيل ســالمه جســم املجنــي 	 

ــجه  ــق انس ــع أو متزي ــؤدي إيل قط ــوره ت ــه بص علي

ــروق ــلخات والح ــل التس ــه مث ــق علي ــم وينطب الجس

امــا الــرضب فهــو االعتــداء عــيل ســالمه الجســم عــن 	 

ــرتط  ــم وال يش ــجه الجس ــيل انس ــط ع ــق الضغ طري

ــرا بالجســم  ــداء اث ــرضب ان يحــدث االعت ــر ال لتواف

ــرض  ــه م ــأ عن ــد أو نش ــرار بالجل ــات أو احم ككدم

ــز.  أو عج

امــا إعطــاء مــواد ضــاره:ان املســاس بهــذه الطريقــه 	 

ــواد  ــه م ــي علي ــاء املجن ــق إعط ــن طري ــق ع يتحق

ضــاره بــأي وســيله كانــت تؤثــر يف صحتــه وتلحــق 

ــه رضرا. ب

و تكمـن الحكمـة يف التفرقـة بـن الجـرح والـرضب يف انـه 

يف الجـرح يجـب بيـان موقـع االصابـات واثرهـا ودرجـة 

جسـامتها، عـيل خـالف الـرضب الـذي ال يشـرتط ان يتبـن 

فيـه اثـارا لـه أو درجـة جسـامة واضحـة.

ويف الحالتن مل يشـرتط املرشع اسـتخدام وسـيلة معينة يف 

الـرضب أو يف احـداث الجـرح فقـد يحـدث كليهـام بـاداة 

حـادة أو راضـه أو باليـد أو بالدفـع أو بالـركل أو بدفـع 

شـخص لسـقوطه.

وقـد يحـدث جـرح املجنـي عليـه دون ادين مسـاس مـن 

الجـاين باألفعـال التاليـة عـيل سـبيل املثـال: 

تكليـف املجنـي عليـه بالسـري يف طريـق بـه حفـرة   .١

فيهـا. سـقوطه  يف  التسـبب  بقصـد 

احـداث مـا يفـزع املجنـي عليه يف اثناء جلوسـه عيل   .٢

سـقالة مام تسـبب يف سـقوطه عنهـا واصابته.

الخـاص  القسـم  العقوبـات  قانـون  الوسـيط  كتـاب 

الكتـاب الثـاين جرائـم االعتـداء عيل االشـخاص االموال 

دكتـور احمـد فتحـي رسور ص 139

الجـرح: كل مسـاس بجسـد املجنـي عليه يـؤدي ايل متزيق 

انسـجته، وال عـربة مبـا اذا كان التمزيـق سـطحيا أو عميقا، 

وال يشـرتط املسـاس املبـارش بجسـد املجنـي عليـه، فقـد 

عليـه  املجنـي  كتكليـف  مبـارش،  غـري  بطريـق  يتحقـق 

بالسـري يف طريـق بـه حفـرة بقصـد التسـبب يف سـقوطه 

فيهـا، أو احـداث مـا يفـزع املجنـي عليـه يف اثناء جلوسـه 

عـيل سـقالة مـام تسـبب يف سـقوطه عنهـا واصابتـه. 

للمسـاس  الجـاين  بهـا  اسـتعان  التـي  الوسـيلة  تسـتوي 

بأنسـجة الجسـم، فيمكـن ان يقـع باسـتخدام احدي االت 

ايـا كان نوعهـا، راضه أو قاطعه أو حـادة أو واخزة وميكن 

ان يقـع بالعـض أو بـركل أو نشـب االظافـر، أو بتوصيـل 

تيـار أو بااللقـاء ارضـا أو مبجـرد الجـذب، أو باسـتخدام 

حيـوان لتمزيـق جسـد املجنـي عليـه. 

الرضب:هــو يتحقــق باملســاس بأنســجة الجســم عــن 

ــؤدي  ــي دون ان ي ــم خارج ــا بجس ــط عليه ــق الضغ طري

ذلــك ايل متزيقهــا، هــذا بخــالف الجــرح ال يتحقــق اال 

بتمزيقهــا، وال يتطلــب وســيلة معينــة، فقــد يتحقــق 

ــري  ــة أو راضــه أو غ ــه حــادة أو قاطع ــد أو بال ــك بالي ذل

ــع  ــة ســواء بالدف ــأي كيفي ــه ب ــام يســتوي حدوث ــك، ك ذل

ارضــا أو الــركل بالقــدم أو الخفــاء أو دفــع املجنــي عليــه 

ــدار.  ــدام بج لالصط

وال يشـرتط وسـيلة معينـة لتحقيـق الـرضب فقـد يتحقـق 

اال  السـابقة  فاألمثلـة  يشـرتط  مـا  وكل  النفـي،  باإليـالم 

يحـدث متزيـق لألنسـجة واال اصبـح جرحا ال رضبـا، ولهذا 

االصابـات  موقـع  بيـان  باإلدانـة  الحكـم  لصحـة  يلـزم  ال 

واثرهـا ودرجـة جسـامتها.
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4- ما هو ســبق االرصار أو الرتصد باعتبارها ظروف مشــدده للجرميه؟

سـبق االرصار هـو ظـرف نفـي يتطلب التخطيط املسـبق 

عـيل  والتصميـم  عليـه  املجنـي  تجـاه  الجـاين  قبـل  مـن 

الجرميـة. ارتـكاب 

القـرار  اتخـاذ  بـن  النفـي  الهـدوء  مـن  فـرته  وتوافـر 

. لتنفيـذ وا

الجـاين للمجنـي عليـه يف  امـا سـبق الرتصـد هـو تربـص 

مـكان وملـده مـن الزمـن تسـبق ارتـكاب الجرميـة وهـو 

مـكاين. عنـرص  يتطلـب  ظـرف 

ماده )231( من قانون العقوبات )اإلرصار(:

هـو القصـد املصمـم عليـه قبل الفعـل الرتـكاب جنحه أو 

جنايـة يكـون غـرض املـرص منهـا إيـذاء شـخص معـن أو 

أي شـخص غـري معـن وجـده أو صادفـه سـواء كان ذلـك 

القصـد معلقـا عـيل حـدوث أمـر أو موقوفـا عـيل رشط 

مـاده )٢٣٢( من قانون العقوبات )الرتصد(: 

هـو تربـص اإلنسـان لشـخص يف جهـة أو جهـات كثـريه 

مـدة مـن الزمـن طويلة كانـت أو قصريه ليتوصـل إيل قتل 

ذلـك الشـخص أو إيل إيذائـه بالـرضب ونحـوه.

5- مــا هــي جرائم الرضب املعاقب عليها وفقــا للمواد املذكورة بقانون العقوبات؟

العمــدي 	  الجــرح  أو  العمــدي  الــرضب  جرميــة 

املفــي ايل املــوت أو اعطــاء مــواد ضــارة عمــدا 

املــوت.  ايل  افــي 

ــه قطــع 	  ــذي ينشــأ عن جرميــة الــرضب أو الجــرح ال

أو انفصــال عضــو أو فقــد منفعتــه أو نشــأ عنــه 

كــف البــرص أو فقــد احــدى العينــن أو نشــأت عنــه 

ــا.  عاهــة مســتدمية يســتحيل برئه

جرميــة الــرضب أو الجــرح الــذي ينشــأ عنــه مــرض 	 

أو عجــز عــن االشــغال الشــخصية مــدة تزيــد عــيل 

٢٠ يــوم

جرمية الرضب البسيط.	 

املادة 236 من قانون العقوبات:

كل مـن جـرح أو رضب أحـد عمـدا أو أعطـاه مـواد ضاره 

ومل يقصـد مـن ذلـك قتـال ولكنه أفـي إيل املـوت.......(

املـادة ٢٤٠ من قانون العقوبات:

هـو كل مـن أحـدث بغـريه جرحـا أو رضبا نشـا عنـه قطع 

أو انفصـال عضـو أو فقـد منفعته أو نشـا عنـه كف البرص 

أو فقـد احـدى العينـن أو نشـأت عنه اي عاهة مسـتدمية 

يسـتحيل برؤها......( 

املـادة ٢٤١ من قانون العقوبات:

كل مـن احـدث بغـريه جـرح أو رضبـا نشـأ عنـه مـرض 

 ٢٠ عـن  تزيـد  مـدة  الشـخصية  االشـغال  عـن  عجـز  أو 

يومـا.......( 

املـادة ٢٤٢ من قانون العقوبات:

إذا مل يبلـغ الـرضب أو الجـرح درجـه الجسـامة املنصـوص 

عليهـا يف املادتـن السـابقتن.......( 

6- مــا هــي جرمية الرضب أو الجــرح أو عطاء مواد ضارة عمدا والذي يفيض ايل املوت؟

الجرائـم الـواردة بنـص املـادة ٢٣٦ ذكـرت ثالثـة صور من 

االفعـال العمديـة التـي تفـي املـوت دون قصـد الجـاين 

إلزهـاق الـروح وهي:

الــرضب العمدي املفي ايل املوت.	 

الجــرح العمدي املفي ايل املوت.	 

اعطــاء مواد ضارة عمديا افضت ايل املوت.	 

املادة 236 من قانون العقوبات:

كل مـن جـرح أو رضب أحـد عمـدا أو أعطـاه مـواد ضاره 

ومل يقصـد مـن ذلـك قتـال ولكنه أفـي إيل املـوت يعاقب 

بالسـجن املشـدد أو السـجن مـن ثالث سـنوات إيل سـبع. 

العقوبـة  فتكـون  ترصـد  أو  إرصار  ذلـك  سـبق  إذا  وامـا 

السـجن املشـدد أو السـجن.

وتكـون العقوبـة السـجن املشـدد أو السـجن إذا ارتكبـت 

الجرميـة تنفيـذ لغرض إرهايب.فـإذا كانت مسـبوقة بإرصار 

أو ترصـد فتكـون العقوبـة السـجن املؤبد أو املشـدد.

7- كيــف تتحقــق جرميــة الرضب )الجرح، اعطاء مواد ضارة( املفيض ايل املوت؟

الجرميـة تتمثـل بوفـاة املجني عليه سـواء تحققـت الوفاه 

مبـارشه بعـد فعـل الـرضب والجـرح و إعطـاء مـواد ضاره 

أو تحققـت بعـد فـرته من الزمـن، مثال االعتـداء عيل اخر 

باآللـة حـاده أو عصـا غليظـة أدت للوفاة.وهـو أن يقـوم 

شـخص باالعتـداء عـيل اخـر بالـرضب وتكـون نتيجـة هذا 

االعتـداء هـو املـوت دون يكـون أن هنـاك قصـد جنـايئ 

الروح. بإزهـاق 

عالقـة السـببية: يشـرتط ان يكـون املـوت ناتجـا عـن فعل 

الجـاين سـواء حدثـت الوفـاة بعـد الفعـل املـادي مبـارشة 

أو بعدهـا بوقـت. 

وعـيل ذلـك ال يكـون فعـل الجاين سـببا للوفـاة يف الحاالت 

التاليـة عيل سـبيل املثال: 

هــامل املجنــي عليــه بإصابتــه الخفيفــة ســواء عمــدا 	 

ــة  أو عــن غــري عمــد مــام ادي ايل اســتفحال االصاب

وبالتــايل الوفــاة الحقــا 

ــه 	  ــي علي ــج للمجن ــب املعال ــامل الطبي ــل أو اه جه

ــامل ــذا اإله ــة ه ــه نتيج ــام ادي ايل وفات ــاب م املص

عـيل  التعليـق   - هرجـه  مجـدي  مصطفـي  املستشـار 

255 ص   – الثالـث  املجلـد   – العقوبـات  قانـون 

يجـب ان توجد عالقة سـببية بن الفعل املـادي وبن الوفاة 

فـاذا كان الـرضب هـو الذي سـاعد مع عوامل اخـري مادية 

مألوفـة عـيل إ حـداث املـوت كان سـببا كافيـا ملسـئوليه 

املتهـم عـن الـرضب املفـي إيل املوت، سـواء حصـل املوت 

أثـر اإلصابـة بوقـت قصـري أو تراخـي الزمـن بـن اإلصابـة 

والوفـاه طاملـا كانـت الوفـاه نتيجـة مبـارشه للفعل. 

اإلهـامل  نتيجـة  املتهـم  يتحمـل  أن  مطلقـا  يصـح  وال 

الجسـيم أو املتعمـد الـذي يقـع مـن املجنـي عليـه عقـب 

اإلصابـة والـذ ادي ايل الوفـاة اذا كانـت االصابـة يف اول 

االمـر خفيفـة ومل يؤد ايل اشـتدادها سـوي تفريـط املجني 

الفاحـش. أو تقصـريه  الظاهـر  عليـه 

كذلـك ال يصـح ان يتحمـل املتهـم نتائـج جهـل الطبيـب 

املعالـج أو عـدم كفاءتـه أو اتباعـه طـرق غـري قانونيـه يف 

العـالج، اذا ال ميكـن القـول بـأن االصابـة كانت هي سـبب 

فعـال  واظهـر  اثـرا  اقـوى  االخـري  العوامـل  الن  النتيجـة 

ومبقـدار جسـامة اهـامل املجنـي عليـه أو جهـل الطبيـب 

املعالـج تتضائـل قيمـة االصابـة يف ذاتهـا وتضعـف رابطـة 

السـببية التـي تربطهـا بالنتجـة
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8- التفرقــة بــني جرمية الرضب )او الجــرح- أو اعطاء مواد ضارة( املفيض للموت وجرمية 
العمد؟ القتل 

تكمـن التفرقـة بـن الجرميتـن يف الركـن املعنـوي املتمثـل 

يف القصـد الجنـايئ للجـاين حيـث ان نيـة الجـاين يف جرميـة 

القتـل العمـد تنـرصف ايل ازهـاق روح املجنـي عليـه وهو 

امـا يف جرميـة  العمـد،  القتـل  الخـاص يف جرميـه  القصـد 

الـرضب املفـي ايل املـوت فان يقصـد الجاين يكـون ايذاء 

وايـالم املجنـي عليـه عمـدا دون قصـد ازهـاق روحـه.

وسبق االرصار تتبينه املحكمة من ظروف ومالبسات الواقعة.

مادة 236 من قانون العقوبات:

كل مـن جـرح أو رضب أحـد عمـدا أو اعطـاه مـواد ضارة 

ومل يقصـد مـن ذلـك قتـال ولكنه أفـي إيل املـوت يعاقب 

بالسـجن املشـدد أوالسـجن مـن ثـالث سـنوات إيل سـبع. 

العقوبـه  فتكـون  ترصـد  أو  إرصار  ذلـك  سـبق  إذا  امـا 

السـجن املشـدد أو السـجن. 

مادة 230 من قانون العقوبات: 

كل مـن قتـل نفسـا مع سـبق االرصار عيل ذلـك أو الرتصد 

يعاقـب باالعدام 

9- مــا هــي عقوبة الــرضب املفيض ايل املوت )او الجرح أو اعطاء مواد ضارة تفيض ايل 
املوت(؟

العقوبة االصلية هي: الحبس من ٣ إىل 7 سـنوات.

ويتـم تشـديد العقوبة ايل السـجن املشـدد أو السـجن اذا 

توافـر سـبق إرصار أوترصد. 

ماده 236 من قانون العقوبات:

كل مـن جـرح أو رضب احـدا عمـدا أو اعطـاه مـواد ضاره 

ومل يقصـد مـن ذلـك قتـال ولكنـه افـي املـوت يعاقـب 

بالسـجن املشـدد أو السـجن مـن ثالث سـنوات إيل سـبع. 

العقوبـه  فتكـون  ترصـد  أو  إرصار  ذلـك  سـبق  اذا  وأمـا 

السـجن املشـدد اوالسـجن. 

10- ما هي جرمية الرضب املفيض لعاهة مســتدمية؟ جرمية رضب أو جرح نشــأ عنه قطع 
أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشــأ عنه كف البر أو فقد احدى العينني أو نشــأت 

عنه عاهه مســتدمية يستحيل برئها.

تعـرف هـذه الجرميـة بإسـم جرميـة رضب ادي ايل عاهـه 

مسـتدمية، ويف الحقيقـة ووفقـا لنـص املـادة فـإن العاهـة 

املسـتدمية هـي واحدة مـن ثالثة نتائج نـص عليها القانون 

كنتيجـة لفعـل الـرضب قد يـؤدي اليهـا، وبحـدوث ايا من 

النتائـج الثالثـة تصبح جرمية الرضب جناية بديال عن كونها 

جنحـة يف جرميـة الـرضب البسـيط ورضب ٢١ يـوم عجـز. 

والنتائـج الثالثـة بهذه املادة الناتجة عن فعل الرضب هي: 

قطــع أو انفصال عضو أو فقد منفعته.	 

كــف البرص أو فقد احدى العينن. 	 

عاهة مســتدمية يستحيل برئها.	 

ونص املرشع عيل ٣ حاالت يتم فيها تشـديد العقوبة 

اذا ســبق الجرمية ارصار أو ترصد.	 

غرض ارهاب.	 

املاده 240 من قانون العقوبات: 

كل مـن أحـدث بغـريه جرحـا أو رضبـا نشـا عنـه قطـع أو 

انفصـال عضـو أو فقـد منفعتـه أو نشـا عنـه كـف البـرص 

أو فقـد احـدى العينـن أو نشـأت عنه اي عاهة مسـتدمية 

ايل  سـنن  ثـالث  مـن  بالسـجن  يعاقـب  برأهـا،  يسـتحيل 

خمـس سـنن. امـا اذا كان الـرضب أو الجـرح صـادرا عـن 

سـبق ارصار أو ترصـد أو تربـص فيحكم بالسـجن املشـدد 

مـن ثـالث سـنن ايل عرش سـنن 

ويضاعـف الحـد االقـى للعقوبـة املقررة للـامدة ٢٤٠ اذا 

ارتكبـت لتنفيـذ غـرض ارهاىب. 

11- ما املقصود بالعاهة املســتدمية؟

مل يحـدد النـص القانـوين وصفـا محـددا للعاهة املسـتدمية 

وأكتفـي بوصـف العاهـة بكونها:

ان تكون مســتدمية )بأن تكون االصابة ابدية(	 

ان يســتحيل برئها )ال ميكن الشــفاء منها( 	 

ومن امثلة العاهات املسـتدمية:

عـدم امكان ثني اصبع اليد.   .١

فقـد جـزء مـن عظـام الـرأس عـيل اثـر عمليـة تربنه   .٢

اذا يجعـل املصـاب اقـل مقاومة لإلصابـات الخارجية 

والتغـريات الجويـة ويعرضـه إلصابـات املـخ كالرصع 

والجنـون وخرجـات املـخ ويقلـل مـن كفايتـه للعمل.

فقد القوى العقلية.  .٣

كل مـا يعطـل احـد االجهـزة العضويـة يف االنسـان   .٤

الرجـل  فقـد  أو  الحمـل  املـرأة قدرتهـا عـيل  كفقـد 

الجنسـية. قدرتـه 

د. أحمـد فتحـي رسور، الوسـيط يف قانـون العقوبـات 

القسـم الخـاص، الكتـاب الثـاين 2019، ص 155 

مل يعـرف القانـون العاهـة املسـتدمية واقتـرص عـيل بيـان 

بعـض االمثلـة لها وقد عرفتها محكمة النفض انها فقد احد 

اعضـاء الجسـم أو احـد اجزائـه أو فقد منفعتـه أو تقليلها 

بصفـة مسـتدمية، ومل يحـدد القانـون نسـبة معينـة لنقص 

املنفعـة، بـل ترك االمر يف ذلـك لتقدير محكمـة املوضوع. 

ومن امثلة العاهة املسـتدمية:

فقـد جزء من فائدة الذراع.  .١

فقد سـالمية )عقلة( من احد اصابع اليد.   .٢

عـدم امكان ثني اصبع اليد.  .٣

فقـد جـزء مـن عظـام الـرأس عـيل اثـر عمليـة تربنه   .٤

اذا يجعـل املصـاب اقـل مقاومة لإلصابـات الخارجية 

والتغـريات الجويـة ويعرضـه إلصابـات املـخ كالرصع 

والجنـون وخرجـات املـخ ويقلـل مـن كفايتـه للعمل.



9091

فقد القوى العقلية   .5

كل مـا يعطـل احـد االجهـزة العضويـة يف االنسـان   .٦

الرجـل  فقـد  أو  الحمـل  املـرأة قدرتهـا عـيل  كفقـد 

الجنسـية قدرتـه 

نقـض اول نوفمـر 1966، مجموعـة االحـكام، س17، 

رقـم 199، ص 1061 

عـدا  بأكملـه  االذن  صيـوان  فقـد  مسـتدمية  عاهـة  تعـد 

شـحمة االذن التـي ال تـؤدي وظيفـة وال تعـدو ان تكـون 

حليـه اذا ترتـب عـيل ذلـك ضعـف قوة سـمع هـذه االذن 

بنسـبة ١ ايل ٢ % 

نقض 24 مايو 1927، س8، رقم 219

كـر االسـنان ألن ذلـك ال يقلـل مـن منفعـة الفـم عـل 

نحـو دائـم النـه يف االمـكان اسـتبدال اسـنان صناعيـة بهـا 

تـؤدي وظيفتهـا

12- كيف تتحقق جرمية الرضب املفيض لعاهة مســتدمية؟

يكــون  وان  اخــر  عــيل  باالعتــداء  شــخص  يقــوم  ان 

ــي  ــه ال يرج ــه بإصاب ــو إصابت ــداء ه ــذا االعت ــه ه نتيج

ــداء عــيل  ــام شــخص باالعت ــال قي ــا ابدا،مث الشــفاء منه

ــد  ــم أو اح ــاء الجس ــد اعض ــد أح ــه فق ــبب ل ــر وس اخ

أجزائــه أو وظيفتــه بصفــه مســتدميه ونتيجــه االعتــداء 

ــك فقــدان بــرصه. مــن ذل

ــيل  ــرح ع ــرضب أو الج ــل ال ــي فع ــببية: ه ــة الس عالق

املجنــي عليــه وادت إيل فقــدان بــرصه وحتــي مل يقصــد 

مــن ذلــك عاهــه مســتدميه، وال يقطــع رابطــه الســببيه 

ــي  ــه للمجن ــه الحادث ــن العاه ــاين وب ــلوك الج ــن س ب

عليــه أن يطــرا بعــد الســلوك ويف مجــري التسلســل 

عواقبــه عامــل الحــق كان يف وســع رجــل عــادي يف 

ــه. ــاين ان يتوقع ــكان الج م

املاده 240 من قانون العقوبات: 

كل مـن أحـدث بغـريه جرحـا أو رضبـا نشـا عنـه قطـع أو 

انفصـال عضـو أو فقـد منفعتـه أو نشـا عنـه كـف البـرص 

أو فقـد احـدى العينـن أو نشـأت عنه اي عاهة مسـتدمية 

ايل  سـنن  ثـالث  مـن  بالسـجن  يعاقـب  برأهـا،  يسـتحيل 

خمـس سـنن. امـا اذا كان الـرضب أو الجـرح صـادرا عـن 

سـبق ارصار أو ترصـد أو تربـص فيحكم بالسـجن املشـدد 

مـن ثـالث سـنن ايل عرش سـنن 

ويضاعـف الحـد االقـى للعقوبـة املقررة للـامدة ٢٤٠ اذا 

ارتكبـت لتنفيـذ غـرض ارهاىب.

13- ما هي عقوبة جرمية الرضب املفيض ايل عاهة مســتدمية؟

العقوبة االصلية السـجن من ثالث سـنن ايل خمس سنن

العقوبـة ايل بالسـجن املشـدد مـن ثـالث  ويتـم تشـديد 

سـنن ايل عـرش سـنن اذا كانت عـن سـبق ارصار أو ترصد 

أو تربـص.

املاده 240 من قانون العقوبات: 

كل مـن أحـدث بغـريه جرحـا أو رضبـا نشـا عنـه قطـع أو 

انفصـال عضـو أو فقـد منفعتـه أو نشـا عنـه كـف البـرص 

أو فقـد احـدى العينـن أو نشـأت عنه اي عاهة مسـتدمية 

ايل  سـنن  ثـالث  مـن  بالسـجن  يعاقـب  برأهـا،  يسـتحيل 

خمـس سـنن. امـا اذا كان الـرضب أو الجـرح صـادرا عـن 

سـبق ارصار أو ترصـد أو تربـص فيحكم بالسـجن املشـدد 

مـن ثـالث سـنن ايل عرش سـنن.

ويضاعـف الحـد االقـى للعقوبـة املقررة للـامدة ٢٤٠ اذا 

ارتكبـت لتنفيـذ غـرض ارهاىب.

14- جرمية الرضب أو الجرح الذي ينشــأ عنه عجز عن االشــغال الشــخصية مدة تزيد عن 
20 يوم؟

هـي جرميـة الـرضب، الجـرح الـذي ينشـأ عنه ايـا مام ييل 

مـرض أو عجـز عـن االشـغال الشـخصية مـدة تزيـد عـن 

٢٠ يـوم. 

ونص املرشع عيل ٣ حاالت يتم فيها تشـديد العقوبة: 

اذا ســبق الجرمية ارصار أو ترصد.	 

باســتعامل اســلحة أو عصــا أو ادوات اخــري تكــون 	 

العقوبــه الحبــس.

غــرض ارهــايب تكــون العقوبــه الســجن الــذي اليزيــد 	 

ــا  ــت أي منه ــنوات إذا ارتكب ــس س ــيل خم ــه ع مدت

تنفيــذا لغــرض إرهــايب.

املادة 241 من قانون العقوبات: 

كل مـن احـدث بغـريه جـرح أو رضبـا نشـأ عنـه مـرض أو 

عجـز عـن االشـغال الشـخصية مـدة تزيـد عـن ٢٠ يومـا 

بغرامـه  أو  سـنتن  عـيل  التزيـد  مـده  بالحبـس  يعاقـب 

ثالمثائـة  تجـاوز  وال  مرصيـا  جنيهـا  عرشيـن  عـن  التقـل 

مـرصي.  جنيـه 

أو  االرصار  سـبق  عـن  الجـرح  أو  الـرضب  صـدر  اذا  أمـا 

الرتصـد أو حصـل باسـتعامل أيـه اسـلحه أو عصـا أو االت 

الحبـس. العقوبـة  فتكـون  اخـرى  ادوات  أو 

تكـون العقوبـه السـجن الـذي اليزيـد مدتـه عـيل خمـس 

سـنوات إذا ارتكبـت أي منهـا تنفيـذا لغـرض إرهـايب.
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15- ما املقصود باملرض أو العجز عن االشــغال الشــخصية مدة 20 يوم؟

املـرض: يقصـد بـه اعتـالل الصحـة ليـس مجـرد االالم بـإن 

يضطـر املريـض مالزمـة الفـراش. 

العجـز عـن االشـغال الشـخصية: يقصـد بهـا العجـز عـن 

الوظيفـة فلـو  االعـامل الشـخصية فقـط وليـس االعـامل 

عجـز العـب كـرة عـن عملـه ولكـن كان يسـتطيع السـري 

االعـامل  عـن  عجـزا  يعـد  فـال  عاديـة  بصـورة  بالشـارع 

بالـرضب  املتعلقـة   ٢٤٢ املـادة  تنظبـق  لكـن  الشـخصية 

البسـيط باالضافـة ايل حـق املجنـي عليـه باملطالبـه عـن 

باملباريـات  االشـرتاك  عـن  لعجـزة  نتيجـة  مـدين  تعويـض 

وخسـارته لالمـوال, وتأسيسـا عـيل ذلك فـان انـواع معينة 

مـن االصابـات هـي التـي تحتـاج ايل عـالج ٢٠ يـوم.

الكسور بكافة انواعها. 	 

االصابــات املرتبطة بارتجاج يف املخ.	 

الجروح املتقيحة الكبرية املســاحات.	 

عـيل  التعليـق   - هرجـه  مجـدي  مصطفـي  املستشـار 

ص362  – الثالـث  املجلـد   – العقوبـات  قانـون 

ــي مجــرد 	  ــالل للصحــه وال يكف ــرض: هــو كل اعت امل

يــالزم  واملريــض  معنــاه  تحقيــق  يف  األمل  توافــر 

الفــراش يف املعتــاد فيعجــز بالتــايل عــن مبــارشه 

أشــغاله الشــخصيه عــيل أن تحقــق إحــدي الحالتــن 

يكفــي بذاتــه دون تحقــق االخــري وال يكفــي مجــرد 

ــاده الطبيــب أو املستشــفي  ــردد املريــض عــيل عي ت

خــالل املــده املطلوبــه بــل ينبغــي أن يكــون املــرض 

الــذي اليحــول دون مبــارشه االشــغال الشــخصيه 

بالغــا مــن الجســامه درجــه تجعلــه معــادال العجــز 

كــام اليكفــي مــن بــاب أويل مجــرد أن تــرتك اإلصابــه 

اثــار ظاهــره أو تقتــي عمــل ضامنــات ملــده تزيــد 

عــيل عرشيــن يومــا 

االصابــات التي تتناول االعصاب.	 

عمليات فتح البطن )خشــية مضاعفات الفتق(.	 

الجسيمة.	  الحروق 

والعـربة يف تحديـد املـدة هـي مبـا يقضيـه املصـاب مريضا 

أو عاجـزا عـن االشـغال الشـخصية مـن يـوم اصابتـه حتي 

املحاكمة. يـوم 

عــن 	  العجــز  الشــخصيه:  االشــغال  عــن  العجــز 

ــاء  ــف االعض ــل وظائ ــميه أي تعطي ــغال الجس االش

ــامه  ــن بجس ــه يتع ــدار العقوب ــدم فمق ــد والق كالي

ــي  ــز املجن ــاس بعج ــامه تق ــذه الجس ــات وه االصاب

ــه إن الشــارع مل  ــه االشــغال البدني ــه عــن مزاول علي

يقصــد بداهــه باالشــغال الشــخصيه أعــامل الخدمــه 

أو املهنــه الوظفيــه وأال ترتــب عليــه تنويــع العقــاب 

التبعــا لجســامه االصابــات و إمنــا تبعــا لوظيفــه 

املجنــي عليــه االجتامعيــه فضــال عــن اســتحاله 

تطبيــق املــاده ٢٤١ عقوبــات إذا كان املجنــي عليــه 

ال يحــرتف عمــال وبنــاء عليــه لــو أصيــب العــب 

ــن  ــه ع ــه اعجزت ــه إصاب ــرتف يف قدم ــدم مح ــره ق ك

ــا  ــن يوم ــيل عرشي ــد ع ــده تزي ــب م ــه اللع مامرس

املــاده  فــإن  بهــا  الســري  عــن  تعجــزه  مل  لكنهــا 

املنطبقــه هــي املــاده ٢٤٢ ال املــاده ٢٤١ وال يكــون 

للعجــز عــن االشــغال الحرفيــه مــن اعتبــار أال عنــد 

ــض  ــر التعوي تقدي

والقــول بــأن إصابــات بعينهــا هــي التــي تحتــاج عالجــا 

تقتــي  وبالتــايل  يومــا  عرشيــن  عــيل  مدتــه  تزيــد 

ــا هــي  ــات يف جملته ــاده ٢٤١ وهــذه االصاب ــق امل تطبي

واالصابــات  بســيطه  أو  مضاعفــه  بأنوعهــا  الكســور 

الرضيــه يف الــراس املصحوبــه بارتجــاج يف املــخ والجــروح 

املتقيحــه الكبــريه املســاحه واالصابــات التــي تتنــاول 

ــات  ــيه مضاعف ــن )خش ــح البط ــات فت ــاب وعملي االعص

ــد  ــربه يف تحدي ــق( واخــريا الحــروق الجســيمه والع الفت

أو عاجــزا  املــده هــي مبــا يقضيــه املصــاب مريضــا 

ــوم  ــي ي ــه حت ــوم اصابت ــن ي عــن االشــغال الشــخصيه م

املحاكمــه ولــذا ال ينبغــي أن تجــري هــذه املحاكمــه 

ــف  ــل أن تتخل ــن املحتم ــه م ــا وأن ــفائه خصوص ــل ش قب

ــه  ــده طويل ــا مل ــتغرق عالجه ــي يس ــات الت ــن االصاب ع

عاهــة مســتدمية كــام ينبغــي التعويــل عــيل املــدة التــي 

يحددهــا الطبيــب عنــد بــدء العــالج وتقديــر مــده 

املــرض أو العجــز أمــر موضوعــي بحــت وللمحكمــة 

ــده  ــد م ــأن تحدي ــج بش ــرره املعال ــا يق ــذ مب ــق االخ ح

املصــاب  كان  ولــو  الشــخصية  االعــامل  عــن  العجــز 

يعالــج خــارج املستشــفى.

16- كيــف تتحقــق اركان جرمية الرضب املفيض ايل عجز عن االعامل الشــخصية ملدة 20 
يوم؟

أن يقـوم شـخص باالعتـداء عـيل اخـر بالـرضب وان تكون 

نتيجـة هـذا االعتـداء هـو عجـز عـن االشـغال الشـخصية 

يقـوم  ان  العـالج،  لحـن  يومـا  عـن عرشيـن  تزيـد  ملـده 

باالعتـداء عـيل اخـر باسـتخدام مطـوه ينتـج عنهـا جـرح 

قطعـي يسـتوجب عالجـه اكـر مـن عرشيـن يومـا. 

عالقـة السـببية: يشـرتط ان تكـون النتائـج السـابقة نتيجة 

مبـارشة لفعـل الجـاين )الـرضب أو الجرح(.

املادة 241 من قانون العقوبات: 

كل مـن احـدث بغـريه جـرح أو رضبـا نشـأ عنـه مـرض أو 

عجـز عـن االشـغال الشـخصية مـدة تزيـد عـن ٢٠ يومـا 

بغرامـه  أو  سـنتن  عـيل  التزيـد  مـده  بالحبـس  يعاقـب 

ثالمثائـة  تجـاوز  وال  مرصيـا  جنيهـا  عرشيـن  عـن  التقـل 

جنيـه مـرصي.

أو  االرصار  سـبق  عـن  الجـرح  أو  الـرضب  صـدر  اذا  أمـا 

الرتصـد أو حصـل باسـتعامل أيـه اسـلحه أو عصـا أو االت 

الحبـس. العقوبـة  فتكـون  اخـرى  ادوات  أو 

تكـون العقوبـه السـجن الـذي اليزيـد مدتـه عـيل خمـس 

سـنوات إذا ارتكبـت أي منهـا تنفيـذا لغـرض إرهـايب.
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17- هــل وفاه املجني عليه لســبب اجنبــي بعد حدوث فعل االعتداء املؤدي إيل عاهه 
مســتدميه مانعا ملســائله الجاين عن ارتكاب جرميه رضب مفيض إيل عاهه؟

أدي  الـذي  الـرضب  نتيجـه  تكـن  مل  عليـه  املجنـي  وفـاه 

إيل عاهـه مسـتدميه وكانـت الوفـاه لسـبب اجنبـي ال يـد 

إيل الجـاين فيهـا مثـال ان شـخص رضب أخـر بآلـه حـاده 

واثنـاء  الوفـاه  إيل  تـؤدي  إيل عاهـه مسـتدميه ومل  وادت 

عالجـه مل ميـي عليـه واحـد عرشيـن يومـا قـام شـخص 

اخـر باصطدامـه بالسـياره ادت ايل الوفـاه، وكان قـد ثبت 

أو تخلـف عاهـه مسـتدميه مـن فعل الـرضب املجني عليه 

فـإن الجـاين يسـال عـن جرميـه رضب مفـي إيل عاهـه.

الطعن رقم 1851 لسنة 17 ق جلسة 1974/12/1

إذا كان الحكـم قـد أثبـت وفـاة املجنـي عليـه قبـل مـي 

عرشيـن يومـا مـن تاريـخ وقـوع جرميـة الـرضب املسـندة 

إىل املتهـم ومـع ذلـك أعتـرب هـذه الجرميـة منطبقـة عـىل 

املـادة ٢٠5 مـن قانـون العقوبـات )قديم()املقابلـة لنـص 

التـي  الرضبـات  أن  إىل  اسـتنادا  عقوبـات(   ٢٤١ املـادة 

وقعـت عـىل املجنـي عليـه كانـت تقتـى عالجـه وعجـزه 

عـن أعاملـه الشـخصية مـدة تزيـد عـىل العرشيـن 

يوما كام جاء بالكشـف فال جناح عىل املحكمة يف ذلك

18- ما هي عقوبة الجرح أو الرضب الذي نشــأ عنه مرض أو عجز عن االشــغال 
الشخصيه؟

العقوبة االصلية:

بالحبـس مـده التزيـد عـيل سـنتن أو بغرامـه التقـل عـن 

عرشيـن جنيهـا مرصيـا وال تجـاوز ثالمثائـة جنيـه مـرصي.

عقوبة مشددة:

اى  باسـتعامل  تـم  بالـرضب  االعتـداء  كان  اذا  الحبـس 

اسـلحة أو عصـا أو اذا تـم عـن سـبق ارصار أو الرتصـد.

املادة 241 من قانون العقوبات 

كل مـن احـدث بغـريه جـرح أو رضبـا نشـأ عنـه مـرض أو 

عجـز عـن االشـغال الشـخصية مـدة تزيـد عـن ٢٠ يومـا 

بغرامـه  أو  سـنتن  عـيل  التزيـد  مـده  بالحبـس  يعاقـب 

ثالمثائـة  تجـاوز  وال  مرصيـا  جنيهـا  عرشيـن  عـن  التقـل 

جنيـه مـرصي 

أو  االرصار  سـبق  عـن  الجـرح  أو  الـرضب  صـدر  اذا  أمـا 

الرتصـد أو حصـل باسـتعامل أيـه اسـلحه أو عصـا أو االت 

الحبـس. العقوبـة  فتكـون  اخـرى  ادوات  أو 

تكـون العقوبـه السـجن الـذي اليزيـد مدتـه عـيل خمـس 

سـنوات إذا ارتكبـت أي منهـا تنفيـذا لغـرض إرهـايب.

19- جرمية الرضب البسيط؟

عـن  ينتـج  مل  اذا  مـا  حـال  املـادة  هـذه  احـكام  تنطبـق 

الـرضب ايـا من النتائـج السـابقة )املوت – العاهـة العجز 

٢٠ يـوم عـن االعـامل الشـخصية(.

عليـه  املجنـي  رضب  الجـاين  لـو  الـرضب  جرميـه  تحقـق 

رضبـه واحـده بيـده أو أحـدث بيـه جرحـا واحـدا ولـو مل 

يقتـض اي عـالج.

عقوبـات   ٢٤٢ املـاده  جنحـه  بـأن  نقـول  أن  ميكـن  لـذا 

هـي الجرميـه االساسـيه يف جرائـم الجـرح والـرضب، وتعد 

الجرائـم االخـري صـورا منهـا لحقهـا ظـرف مشـدد يرجـع 

إيل جسـامه مـا تخلـف لـدي املجنـي عليـه مـن إصابـات.

املادة 242 من قانون العقوبات

إذا مل يبلـغ الـرضب أو الجـرح درجـه الجسـامة املنصـوص 

عليهـا يف املادتـن السـابقتن يعاقـب فاعلـه بالحبـس مدة 

ال تزيـد عـيل سـنة أو بغرامـة التقـل عن عـرشة جنيها وال 

تجـاوز مائتـي جنيه 

فـاذا كان صـادرا عـن سـبق ارصار اوترصد تكـون العقوبة 

الحبـس مـدة ال تزيـد عـىل سـنتن أو بغرامـة ال تقـل عـن 

عـرشة جنيهـات وال تجـاوز ثالمثائـة جنيـه مرصى. 

واذا حصـل الـرضب أو الجـرح باسـتعامل ايـة اسـلحة أو 

عصـا أو االت أو ادوات اخـرى تكـون العقوبـة الحبـس.

وتكـون العقوبـة السـجن الـذي ال تزيد مدتـه عيل خمس 

سـنوات إذا ارتكبـت أي منهـا تنفيـذا لغرض إرهايب.

20- كيف تتحقق جرمية الرضب البســيط؟

مثـال عـن الـرضب البسـيط الـذي مل ينتـج عنـه اي مـن 

االشـغال  عـن  عجـز  أو  اومـرض  عاهـه  أو  االصابـات 

الشـخصيه مـده تزيـد عـن عرشيـن يومـا، مثـال مشـاجره 

بـن الزوجـه وزوجتـه فقـام الـزوج برضبهـا بسـلك كهرباء 

وكانـت فـرته العـالج اقل مـن واحد وعرشين يومـا فتكون 

رضب بسـيط وكل رضب ال ينتـج عنـه اصابـات أو عـالج 

ملده واحد وعرشين يوما بكيفيه القانون بسـيط. 

عالقـة السـببية: يشـرتط ان تكـون العالقـه السـببيه نتيجة 

مل  كان  واذا  الجـرح(  أو  )الـرضب  الجـاين  لفعـل  مبـارشة 

ينتـج عنهـا أي عاهـه أو عجـز.

املادة 242 من قانون العقوبات: 

إذا مل يبلـغ الـرضب أو الجـرح درجـه الجسـامة املنصـوص 

عليهـا يف املادتـن السـابقتن يعاقـب.................(

تكـون  اوترصـد  ارصار  سـبق  عـن  صـادرا  كان  فـاذا 

). . . . . . . . . . . . . . العقوبـة.

واذا حصـل الـرضب أو الجـرح باسـتعامل ايـة اسـلحة أو 

عصـا أو االت أو ادوات اخـرى.......( 
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21- عقوبة جرمية الرضب البســيط؟

أو  سـنة  عـيل  تزيـد  ال  مـدة  الحبـس  االصليـة:  العقوبـة 

بغرامـة ال تقـل عـن ١٠ جنيهـات مـرصي وال تزيـد عـن 

مـرصي جنيـه   ٢٠٠

عـن  تزيـد  ال  مـدة  الحبـس  ايل  العقوبـة  تشـديد  ويتـم 

سـنتن أو بغرامـة ال تقـل عن ١٠ جنيهـات وال تجاوز ٣٠٠ 

جنيـه اذا كان الفعـل صـادر ان سـبق ارصار أو ترصـد. 

وتكـون العقوبـة الحبـس اذا متـت باسـتخدام ايـة اسـلحة 

أو عصـا أو االت أو ادوات اخـرى.

وتصل ايل السـجن مدة ال تزيد عن 5 سـنوات إذا ارتكبت 

أي منهـا تنفيذا لغرض إرهايب.

املادة 242 من قانون العقوبات:

إذا مل يبلـغ الـرضب أو الجـرح درجـه الجسـامة املنصـوص 

عليهـا يف املادتـن السـابقتن يعاقـب فاعلـه بالحبـس مدة 

ال تزيـد عـيل سـنة أو بغرامـة التقـل عن عـرشة جنيها وال 

تجـاوز مائتـي جنيه

فـاذا كان صـادرا عـن سـبق ارصار اوترصد تكـون العقوبة 

الحبـس مـدة ال تزيـد عـىل سـنتن أو بغرامـة ال تقـل عـن 

عـرشة جنيهـات وال تجـاوز ثالمثائـة جنيـه مرصى. 

واذا حصـل الـرضب أو الجـرح باسـتعامل ايـة اسـلحة أو 

عصـا أو االت أو ادوات اخـرى تكـون العقوبـة الحبـس.

وتكـون العقوبـة السـجن الـذي ال تزيد مدتـه عيل خمس 

سـنوات إذا ارتكبـت أي منهـا تنفيـذا لغرض إرهايب.

22- هــل يجــوز التصالح يف جرائم الرضب وما هو اثــر الصلح وكيف يتم اثباته؟ 

اوال مدي جواز الصلح يف جرائم الرضب: 

يجـوز الصلـح يف جرائـم الـرضب املنصوص عليهـا يف املواد 

االويل  )الفقـرات  و٢٤٢  والثانيـه(  االويل  )الفقرتـان   ٢٤١

والثانيـه والثالثـه(.

اثر الصلح: 

يرتتـب عـيل الصلـح انقضـاء الدعـوي الجنائيـة ولـو كانت 

للصلـح عـيل  اثـر  املبـارش )وال  االدعـاء  مرفوعـه بطريـق 

حقـوق املـرضور مـن الجرميـه(

اجراءات اصلح 

يجـب عـيل املجنـي عليـه أن يطلـب إيل النيابـة العامة أو 

املحكمـة بحسـب االحـول إثبـات صلحه مـع املتهم 

ــد دان الطاعــن بجرميــه  ــه ق ملــا كان الحكــم املطعــون في

الــرضب البســيط املعاقــب عليــه باملــاده )٢٤٢( مــن قانون 

العقوبــات قــد صــدر بعــد هــذا الحكــم ونــص يف مادتــه 

الثانيــة عــيل إضافــة مــاده جديــده برقــم )١8مكــررا »أ«( 

ــه  ــي علي ــازت للمجن ــة أج ــراءات الجنائي ــون االج إيل قان

ــادة  ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــاص يف الجنح ــة الخ ولوكيل

)٢٤٢( مــن قانــون العقوبــات أن يطلــب من النيابــة العامة 

أو املحكمــة بحســب االحــوال إثبــات صلحــه مــع املتهــم 

ونصــت يف فقرتهــا الثانيــة عــيل أنــه يرتتــب عــيل الصلــح 

ــو كانــت مرفوعــة باالدعــاء  ــة ول انقضــاء الدعــوي الجنائي

املبــارش، وال اثــر للصلــح عيل حقــوق املرضور مــن الجرمية. 

)الطعن رقم 10371 لسنه 64 ق جلسه 26/10/1999(

)املـادة 18مكـررا »أ«( للمجنـي عليـه أو وكيلـه الخـاص 

املتهـم  مـع  الصلـح  إثبـات  الخـاص  وكيلهـم  أو  ولورثتـه 

أمـام النيابـه العامـة أو املحكمـة بحسـب االحـوال، وذلك 

واملخالفات.....الـخ الجنـح 

املاده 241 من قانون العقوبات: 

كل مـن احـدث بغـريه جرحـا أو رضبـا نشـأ عنـه مرض أو 

عجـز عـن االشـغال الشـخصية مـدة تزيـد عـن ٢٠ يومـا 

يعاقـب بالحبـس مـده التزيد عيل سـنتن أو بغرامه التقل 

عـن عرشين جنيها مرصيـا وال تجاوز ثالمثائة جنيه مرصي. 

أو  االرصار  سـبق  عـن  الجـرح  أو  الـرضب  صـدر  اذا  أمـا 

الرتصـد أو حصـل باسـتعامل أيـه اسـلحه أو عصـا أو االت 

الحبـس. العقوبـة  فتكـون  اخـرى  ادوات  أو 

املاده 242 من قانون العقوبات:

إذا مل يبلـغ الـرضب أو الجـرح درجـه الجسـامة املنصـوص 

عليهـا يف املادتـن السـابقتن يعاقـب فاعلـه بالحبـس مدة 

ال تزيـد عـيل سـنة أو بغرامـة التقـل عـن عـرشة جنيهـات 

عـن  كان صـادرا  فـاذا  مائتـي جنيـه مـرصي.  تجـاوز  وال 

ال  مـدة  الحبـس  العقوبـة  تكـون  ترصـد  أو  ارصار  سـبق 

تزيـد عـىل سـنتن أو بغرامـة ال تقـل عـن عـرشة جنيهات 

وال تجـاوز ثالمثائـة جنيـه مـرصى. واذا حصـل الـرضب أو 

الجـرح باسـتعامل ايـة اسـلحة أو عصـا أو االت أو ادوات 

اخـرى تكـون العقوبـة الحبـس.
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9- جرمية ختان االناث
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9- جرمية ختان االناث

ختــان االنــاث أو كــام تعــرف دوليــاّ بجرميــة تشــويه االعضــاء التناســلية يف ضــوء املــواد ٢٤٢ مكــرر، ٢٤٢ مكــررا مــن 

قانــون العقوبــات املــرصي الصــادر بقانــون رقــم 78 لســنة ٢٠١٦ بتغليــظ عقوبــة ختــان االنــاث واعالنهــا جنايــة بــدال 

مــن جنحــة بالقانــون محــل التعديــل.

ــان  ــة خت ــة بجرمي ــم املتعلق ــات الجرائ ــون العقوب ــم قان ــنة ٢٠٢١، ونظ ــم ١٠ لس ــون رق ــواردة بالقان ــه ال وتعديالت

ــة: ــواد التالي ــاث بامل االن

242 مكرر مــن قانون العقوبات

ــا  ــن أعضائه ــزء م ــة أي ج ــي بازال ــا ألنث ــري ختان ــن أج ــنوات كل م ــس س ــن خم ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــب بالس يعاق

ــة  ــل عاه ــك الفع ــن ذل ــأ ع ــاذا أنش ــاء ف ــك االعض ــات بنل ــق اصاب ــام أو الح ــزيئ أو ت ــكل ج ــة بش ــلية الخارجي التناس

ــون  ــوت تك ــل ايل امل ــي الفع ــا إذا أف ــنوات أم ــبع س ــن س ــل ع ــدة التق ــدد م ــجن املش ــة الس ــون العقوب ــتدمية تك مس

ــة الســجن  ــون العقوب ــوت تك ــل ايل امل ــي الفع ــا إذا أف ــنوات أم ــبع س ــن س ــل ع ــدة التق ــة الســجن املشــدد مل العقوب

ــنوات. ــن عــرش س ــل ع ــدة التق املشــدد مل

وتكــون العقوبــة الســجن املشــدد ملــدة التقــل عــن خمــس ســنوات إذا كان مــن أجــري الختــان املشــار اليــه بالفقــرة 

ــة الســجن املشــدد  ــه عاهــة مســتدمية تكــون العقوب ــاذا نشــأ عــن جرميت ــض ف ــة التمري ــزاوال ملهن ــا أو م الســابقة طبيب

ــن  ــل ع ــدة التق ــة الســجن املشــدد مل ــون العقوب ــوت تك ــل ايل امل ــى الفع ــا إذا أف ــن عــرش ســنوات أم ــل ع ــدة التق مل

خمــس عــرش ســنه وال تزيــد عــىل عرشيــن ســنة.

ــن  ــض م ــة التمري ــزاويل مهن ــاء وم ــن االطب ــا م ــان مرتكبيه ــة بحرم ــات املتقدم ــن العقوب ــال ع ــة فض ــي املحكم وتق

مامرســة املهنــة مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات وألتزيــد عــيل خمــس ســنوات تبــدأ بعــد انتهــاء مــد تنفيــذ العقوبــة 

ــان واذا كانــت مرخصــة تكــون مــدة الغلــق مســاوية ملــدة املنــع مــن  وغلــق املنشــأة الخاصــة التــي أجــري فيهــا الخت

مامرســة املهنــة مــع نــزع لوحاتهــا والفتاتهــا ســواء أكانــت مملوكــة للطبيــب مرتكــب الجرميــة أم كان مديرهــا الفعــيل 

عاملــا بارتكابهــا وذلــك مبــا ال يخــل بحقــوق الغــري حســن النيــة ونــرش الحكــم يف جريدتــن يوميتــن واســعتي االنتشــار 

ــه. ــا الحكــم عــيل نفقــة املحكــوم علي ــي يعينه ــة الت وباملواقــع االلكرتوني

مــادة 242 مكرر أ مــن قانون العقوبات

ــادة  ــه بامل ــه عــىل النحــو املنصــوص علي ــاء عــىل طلب ــا بن ــم ختانه ــي وت ــان أنث ــب خت يعاقــب بالســجن كل مــن طل

ــون. ٢٤٢ مكــرر مــن هــذا القان

ــون  ــذا القان ــن ه ــادة ١7١ م ــه بامل ــرق املبين ــدي الط ــا باح ــجع أو دع ــن روج أو ش ــس كل م ــب بالحب ــام يعاق ك

ــر. ــه أث ــىل فعل ــب ع ــو مل يرتت ــي ول ــة أنث ــكاب جرمي الرت

ينــرش هــذا القانــون بتاريخ ٢8 ابريل ٢٠٢١ ويبدأ العمــل به اليوم التايل.

مــادة 171 عقوبات مــن قانون العقوبات

تنــص عــىل كل مــن حــرض واحــدا أو أكــر بارتــكاب جنايــة أو جنحــة بقــول أو صيــاح جهــر بــه علنــا أو بفعــل أو 

اميــاء صــدر منــه علنــا أو بكتابــة أو رســوم أو صــور شمســية أو رمــوز أو ايــة طريقــة اخــري مــن طــرق التمثيــل جعلهــا 

ــب  ــا إذا ترت ــرر له ــاب املق ــب بالعق ــا ويعاق ــكا يف فعله ــد رشي ــة يع ــائل العالني ــن وس ــري م ــيلة اخ ــة وس ــة أو باي علني

ــة أو الجنحــة بالفعــل. عــىل هــذا التحريــض وقــوع تلــك الجناي

امـا إذا ترتـب عـىل التحريـض مجرد الرشوع يف الجرميـة فيطبق القايض االحكام القانونيـة يف العقاب عىل الرشوع.

ــا إذا حصــل الجهــر بــه أو ترديــده بااحــدي الوســائل امليكانيكيــة يف محفــل عــام أو  ويعتــرب القــول أو الصيــاح علني

طريــق عــام أو اي مــكان اخــر مطــروق أو إذا حصــل الجهــر بــه أو ترديــده بحيــث يســتطيع ســامعه مــن كان يف مثــل 

ذلــك الطريــق أو املــكان أو إذا اذيــع بطريــق الالســليك أو بايــة طريقــة اخــري.

ــا إذا وقــع يف محفــل أو طريــق عــام أو يف مــكان اخــر مطــروق أو إذا وقــع بحيــث  ويكــون الفعــل أو االميــاء علني

ــق أو املــكان. ــك الطري ــل ذل ــه مــن كان يف مث يســتطيع رؤيت

وتعتــرب الكتابــة أو الرســوم والصــور الصــور الشمســية والرمــوز وغريهــا مــن طــرق التمثيــل علنيــة إذا وزعــت بغــري 

ــكان  ــام أو اي م ــق الع ــون يف الطري ــن يك ــا م ــتطيع ان يراه ــث يس ــت بحي ــاس أو إذا عرض ــن الن ــدد م ــىل ع ــز ع متيي

ــكان. ــع يف اي م مطــروق أو إذا بيعــت أو عرضــت للبي

1- ما هي جرمية ازالة ايا من االعضاء التناســلية الخارجية للمرأة بشــكل جزيئ أو تام؟ 

لالعضـاء  الـكيل  أو  الجـزيئ  القطـع  هـو  االنـاث  ختـان 

بالعـادات  تتعلـق  السـباب  لالنثـي  الخارجيـة  التناسـلية 

واالعـراف  والتقاليـد 

املتحـدة  ل  العامـة  الجمعيـة  أسـمته  االنـاث  وختـان 

ومنظمـة الصحة العاملية بإسـم تشـويه االعضاء التناسـلية 

االنثويـة FGM وتختلـف صـورة اجـراء ختـان االنـاث من 

بلـد ايل اخـري. 

احمـد  املستشـار  السـيد  مـن  مقدمـة  بحثيـة  ورقـة 

النجـار رئيـس االسـتئناف ومستشـار وحـدة مناهضـة 

العنـف ضـد املـرأة باملجلـس القومـي للمـرأة ضمـن 

 :2019 عـام   UNFPA لـل  التدريبـي  الدليـل 

التناسـلية  األعضـاء  تشـويه  مصطلـح  الختـان:  تعريـف 

ـة العامليَّـة  األنثويـة فهـو املعتمـد مـن قبـل ُمنظمـة الصحَّ

وتُعرفـه بأنـه » أي عمليـة تتضمـن إزالـة جزئيـة أو كليـة 

األنثويـة دون وجـود سـبب طبـي. التناسـلية  لألعضـاء 
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2- مــا هــي العلة وراء تجريم ختــان االناث بنص خاص يف قانون العقوبات؟

يحمـي الدسـتور جسـد االنسـان وحرمتـه ومنـع االعتـداء 

عليـه أو تشـويهه أو التمثيـل بـه ونـص عـىل ان مثل هذه 

االفعـال هـي جرميـة يعاقب عليهـا القانون لـذا كان واجبا 

ان يكـون هـذا الفعـل )الختـان( بصفته تشـويها لجزء من 

جسـد االنسـان ان يكـون مجرما ضمـن قانـون العقوبات 

كـام يكفـل الدسـتور حـق كل مواطـن يف الصحـة وفعـل 

الختـان لـه العديد مـن االرضار الصحية النفسـية والبدنية 

الفتاه. عـيل 

املادة 18 من الدستور املري:

الصحيـة  الرعايـة  ويف  الصحـة  ىف  الحـق  مواطـن  لـكل 

املتكاملـة وفقـاً ملعايـري الجـودة، وتكفـل الدولـة الحفـاظ 

تقـدم  التـى  العامـة  الصحيـة  الخدمـات  مرافـق  عـىل 

والعمـل عـىل رفـع كفاءتهـا  للشـعب ودعمهـا  خدماتهـا 

العـادل. الجغـراىف  وانتشـارها 

املادة 60 من الدستور:

لجسـد اإلنسـان حرمـة، واالعتـداء عليـه، أو تشـويهه، أو 

التمثيـل بـه، جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون.

3- ما هــي الجرائم املرتبطة بختان االناث؟

الجرائـم املتعلقة بفعل الختان ذاته 

الجرمية املتعلقة مبن طلب الختان وتم ذلك بناء عىل طلبه 

الرتــكاب  والرتويــج  بالتشــجيع  املتعلقــة  الجرائــم 

الجرميــة. هــذه 

املادة 242 مكرر من قانون العقوبات

يعاقـب بالسـجن مدة التقـل عن خمس سـنوات وال تزيد 

عـن سـبع سـنوات كل مـن قـام بختـان انثـي بـأن ازال أيا 

مـن االعضـاء التناسـلية الخارجيـة بشـكل جـزيئ أو تام أو 

الحـق اصابـات بتلـك االعضاء.

وتكـون العقوبة السـجن املشـدد إذا نشـأ عن هـذا الفعل 

عاهـة مسـتدمية أو إذا افـى ذلـك الفعل ايل املوت.

املادة 242 مكرر)أ( من قانون العقوبات.

يعاقـب بالسـجن كل مـن طلـب ختـان أنثـي وتـم ختانها 

بنـاء عـىل طلبـه عـىل النحـو املنصـوص عليه باملـادة ٢٤٢ 

مكـرر مـن هـذا القانون.

فقرة 2 من املادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات.

كام يعاقب بالسـجن كل من روج أو شـجع أو دعا باحدي 

الطـرق املبينـة باملـادة ١7١ مـن هـذا القانـون الرتـكاب 

جرميـة ختـان انثـي ولـو لـو يرتتـب عىل فعلـه أثر.

4- مــا هو عقاب من قام بختان أنثي؟

مـن  أي جـزء  ازالـة  عـن طريـق  أنثـي  بختـان  قـام  مـن 

أو  تـام  أو  جـزيئ  بشـكل  الخارجيـة  التناسـلية  أعضائهـا 

االعضـاء. بتلـك  اصابـات  الحـق 

يتـم عقـاب مـن قـام بالختـان مـدة ال تقـل عـن خمـس 

سـنوات.

لجرميـة  العقوبـة  االصليـة  ذات  بنفـس  أيضـا  ويعاقـب 

الفعـل  يف  غـرية  مـع  اتفـق  أو  اشـرتك  مـن  كل  الختـان 

للجرميـة. املكـون 

لجرميـة  االصليـة  العقوبـة  ذات  بنفـس  أيضـا  ويعاقـب 

الختـان كل مـن اعطـى للفاعـل والفاعلـن سـالحا أو االت 

أو أي مـن اآلالت املسـتعملة الرتـكاب جرميـة الختـان مع 

طريقـة  بـاي  سـاعدهم  أو  الجرميـة  هـذه  بفعـل  علمـه 

سـواء اعـد املـكان املجهـز لذلـك.

املادة 242 مكرر من التعديالت رقم 10 لسنة 2021 عيل: 

يعاقـب بالسـجن مـدة التقـل عـن خمـس سـنواتكل مـن 

أجـري ختانـا ألنثـي بازالة أي جزء مـن أعضائها التناسـلية 

الخارجيـة بشـكل جـزيئ أو تـام أو الحـق اصابـات بتلـك 

ء األعضا

املادة 40 من قانون العقوبات:

يعد رشيكا يف الجرمية:

)أوال( كل مـن حـرض عىل ارتـكاب الفعل املكـون للجرمية 

إذا كان هـذا الفعـل قـد وقـع بناء عىل هـذا التحريض.

)ثانيـا( مـن اتفق مـع غريه عىل ارتـكاب الجرميـة فوقعت 

بنـاء عىل هـذا االتفاق.

)ثالثـا( مـن أعطـى للفاعـل أو الفاعلـن سـالحا أو آالت أو 

أي يشء آخـر مـام اسـتعمل يف ارتـكاب الجرمية مـع علمه 

بهـا أو سـاعدهم بـأي طريقـة أخـرى يف األعـامل املجهـزة 

أو املسـهلة أو املتممـة الرتكابهـا.

املـادة ٤١ من قانون العقوبات 

مـن اشـرتك يف جرميـة فعليـه عقوبتها إال ما اسـتثني قانونا 

بنـص خـاص. ومع هذا:

)أوال( ال تأثـري عـىل الرشيك مـن األحوال الخاصـة بالفاعل 

التـي تقتـي تغيـري وصـف الجرميـة إذا كان الرشيـك غـري 

عـامل بتلـك األحوال.

)ثانيـا( إذا تغـري وصـف الجرميـة نظـرا إىل قصـد الفاعـل 

منهـا أو كيفيـة علمـه بهـا يعاقـب الرشيـك بالعقوبة التي 

يسـتحقها لـو كان قصـد الفاعـل مـن الجرميـة أو علمه بها 

كقصـد الرشيـك منهـا أو علمـه بها.
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5- ماهي عقوبة إذا نشــأ عن فعل الختان عاهة مســتدمية لألنثى أو وفاتها؟

يكـون يف حالـة عاهـة مسـتدمية يعاقـب مرتكـب الجرمية 

السـجن املشـدد مـدة التقل عن سـبع سـنوات

ويعاقـب الفاعـل بالسـجن املشـدد ملـدة التقـل عـن عرش 

سنوات.

املادة 242 مكرر من التعديالت رقم 10 لسنة 2021: 

تكـون  مسـتدمية  عاهـة  الفعـل  ذلـك  عـن  أنشـأ  فـاذا 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة التقـل عن سـبع سـنوات.

أمـا إذا أفـي الفعـل ايل املـوت تكـون العقوبـة السـجن 

املشـدد ملـدة التقـل عـن عـرش سـنوات.

6- هل يوجد عقوبة مشــددة اذا مل ينشــأ عن فعل الختان عاهة مســتدمية أو وفاة 
األنثى؟

نعـم يوجـد عقوبـة مشـددة ملجرد فعـل الختـان حتى إذا 

مل ينشـأ عـن الفعـل عاهـة أو وفـاة وهـي إذا قـام بذلـك 

الفعـل طبيـب أو مـزاوال ملهنـة التمريـض وتكـون العقوبة 

السـجن املشـدد ملـدة التقـل عـن خمس سـنوات.

املادة 242 مكرر من التعديالت رقم 10 لسنة 2021: 

وتكـون العقوبـة السـجن املشـدد ملـدة التقل عـن خمس 

سـنوات إذا كان مـن أجـري الختـان املشـار اليـه بالفقـرة 

السـابقة طبيبـا أو مـزاوال ملهنـة التمريـض.

7- العقوبة املشــددة املعاقب عليها الطبيب الذي قام بفعل الختان ونشــأ عن الفعل 
عاهة مســتدمية أو وفاة األنثى؟

عاهـة  بالختـان  قـام  إذا  الطبيـب  فعـل  عـن  نشـأ  فـاذا 

عقوبتـه: تكـون  مسـتدمية 

السـجن املشدد ملدة التقل عن عرش سنوات 

فـاذا أفـى هـذا الفعـل ايل وفـاة االنثـي يعاقـب الطبيب 

القائـم بالفعـل ملـدة التقـل عـن خمـس عـرش سـنة وال 

تزيـد عـىل عرشيـن سـنة

املادة 242 مكرر من التعديالت رقم 10 لسنة 2021: 

فـاذا نشـأ عـن جرميتـه عاهـة مسـتدمية تكـون العقوبـة 

السـجن املشـدد ملـدة التقـل عـن عـرش سـنوات.

أمـا إذا أفـى الفعـل ايل املـوت تكـون العقوبـة السـجن 

املشـدد ملـدة التقـل عـن خمـس عـرش سـنه وال تزيد عىل 

سـنة. عرشين 

8- العقوبــات الجزائيــة للطبيب أو املمرض الذي قــام بفعل الختان الواردة بالتعديالت؟؟ 
هــل توجــد عقوبات جزائية للطبيب أو املمرض القائــم بفعل الختان؟ والعقوبات الواردة 

عى املنشــأة التي تم فيها فعل الختان؟

بحرمـان  املحكمـة  تقـي  الـواردة  العقوبـات  بجانـب 

مهنـة  ومـزاويل  االطبـاء  مـن  الجرميـة  تلـك  مرتكبـي 

التمريـض مـن مامرسـة املهنـة بالحبـس ملـدة التقـل عـن 

سـنوات. خمـس  عـىل  تزيـد  وال  سـنوات  ثـالث 

تبـدأ مـدة حرمـان مـن مزاولـة املهنـة بعـد انتهـاء مـدة 

العقوبـة تنفيـذ 

وغلق املنشـأة الخاصة التي تم فيها فعل الختان.

الغلـق  مـدة  تكـون  مرخصـة  املنشـأة  هـذه  كانـت  إذا 

مسـاوية ملـدة املنـع مـن مامرسـة املهنـة ونـزع لوحاتهـا 

والفتاتهـا.

)أي تكـون مـدة الغلـق مـدة التقـل عن ثالث سـنوات وال 

تزيـد عن خمس سـنوات(

املادة 242 مكرر من التعديالت رقم 10 لسنة 2021: 

وتقـي املحكمـة فضـال عـن العقوبـات املتقدمـة بحرمان 

مـن  التمريـض  مهنـة  ومـزاويل  االطبـاء  مـن  مرتكبيهـا 

مامرسـة املهنـة مـدة التقـل عـن ثـالث سـنوات وال تزيـد 

عـىل خمس سـنوات تبـدأ بعد انتهـاء مدة تنفيـذ العقوبة 

وغلـق املنشـأة الخاصـة التـي أجـري فيهـا الختـان

الغلـق مسـاوية ملـدة  تكـون مـدة  كانـت مرخصـة  وإذا 

املنـع مـن مامرسـة املهنة مع نـزع لوحاتها والفتاتها سـواء 

أكانـت مملوكـة للطبيـب مرتكب الجرميـة أم كان مديرها 

الفعـيل عاملـا بارتكابهـا وذلـك مبـا اليخـل بحقـوق الغـري 

حسـن النيـة ونـرش الحكـم يف جريدتـن يوميتن واسـعتي 

االنتشـار وباملواقـع االلكرتونيـة التـي يعينهـا الحكـم عـيل 

نفقـة املحكـوم عليه.

9- هــل يعاقب من طلب ختان األنثى؟

املشـدد  بالسـجن  انثـي  يعاقـب مـن طلـب ختـان  نعـم 

ولكـن بـرشط أن يتـم ختانهـا بنـاء عـىل طلبـه.

املادة 242 مكررا أ بالتعديل رقم 10 لسنة 2021: 

يعاقـب بالسـجن املشـدد كل مـن طلـب ختـان أنثـي وتم 

ختانهـا بنـاء عـىل طلبه عىل النحـو املنصوص عليـه باملاده 

٢٤٢ مكـرر من هـذه القانون 
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10- الــرشوع يف الختان؟ وهل ال يعاقب الشــخص الــذي طلب الختان ومل يتم الختان؟

وبأنـزال نـص املادتـن عـىل الـرشوع يف الختـان نجـد أنـه 

مـن طلـب مجـرد الطلب للختـان ولكن إذا مل يتـم الختان 

اليعاقـب طالـب الختان.

أي أنـه إذا طلـب شـخص ختـان ابنتـه وتـم تحديـد موعد 

مـع الطبيـب الـذي سـيجري العملية وقـام مأمـور الضبط 

القضـايئ بالقـاء القبـض عليهـم وقـت ارتـكاب الفعل اذن 

فهنـا يجـوز العقـاب ألنهـم هنا ليسـوا يف مرحلـة التحضري 

وامنـا لـوال القـاء مأمـور الضبـط القضـايئ القبـض عليهـم 

الجرميـة  تكتمـل  الواقعـة ومل  الوقـت الكتملـت  يف هـذا 

لسـبب خـارج عـن ارادتهم.

أمـا إذا طلـب اب ختـان أبنتـه وتـم تحديـد املوعـد الذي 

سـيقام فيـه الفعـل وقـام مأمـور الضبـط القضـايئ بالقـاء 

املعـدات  الطبيـب  الطبيـب ملجـرد تحضـري  القبـض عـيل 

الالزمـة الجـراء الختـان فهنـا اليصـح القبض عـيل الطبيب 

وال عقـاب طالـب الختـان وذلـك بسـبب:

أن االعــامل التحضريية التكفي لقيام جرمية 	 

ــاب أن 	  ــان العق ــب الخت ــتوجب طال ــى يس ــه حت أن

ــه. ــىل طلب ــاء ع ــان بن ــم الخت يت

املادة 242 مكررا أ بالتعديل رقم 10 لسنة 2021: 

يعاقـب بالسـجن املشـدد كل مـن طلـب ختـان أنثـي وتم 

ختانهـا بنـاء عـىل طلبه عىل النحـو املنصوص عليـه باملاده 

٢٤٢ مكـرر من هـذه القانون.

املادة 45 من قانون العقوبات: 

البـدء يف تنفيـذ فعـل بقصـد ارتـكاب جنايـة أو جنحـة إذا 

أوقـف أو خـاب أثره ألسـباب ال دخـل إلرادة الفاعل فيها. 

وال يعتـرب رشوعـاً يف الجنايـة أو الجنحـة مجـرد العزم عىل 

ارتكابهـا وال األعـامل التحضرييـة لذلك.

11- أشــكال وصور الرتويج أو التشــجيع كام صورتها املادة 171 من قانون العقوبات؟

كل مـن حـرض واحدا أو أكـر بارتكاب جناية أو جنحة بـ :

قــول أو صياح جهر به علنا.	 

فعــل أو امياء صدر منه علنا. 	 

كتابة أو رســوم أو صور شمسية أو رموز.	 

أو بأيــة طريقــة أخــري مــن طــرق التمثيــل جعلهــا 	 

علنيــة أو بأيــة وســيلة أخــري مــن وســائل العالنيــة 

ــرر  ــاب املق ــب بالعق ــا ويعاق ــكا يف فعله ــد رشي يع

ــك  ــوع تل ــض وق ــذا التحري ــىل ه ــب ع ــا إذا ترت له

ــل ــة بالفع ــة أو الجنح الجناي

املادة 171 عقوبات فقرة 1: 

كل مـن حـرض واحـدا أو أكـر بارتـكاب جنايـة أو جنحـة 

بقـول أو صيـاح جهـر بـه علنـا أو بفعـل أو اميـاء صـدر 

منـه علنـا أو بكتابـة أو رسـوم أو صـور شمسـية أو رمـوز 

أو ايـة طريقـة اخـري من طـرق التمثيـل جعلهـا علنية أو 

بايـة وسـيلة اخـري مـن وسـائل العالنيـة يعـد رشيـكا يف 

فعلهـا ويعاقـب بالعقـاب املقـرر لهـا إذا ترتـب عـىل هذا 

التحريـض وقـوع تلـك الجنايـة أو الجنحـة بالفعـل 

املادة 171 الفقرة 2 من قانون العقوبات:

أمـا إذا ترتـب عـىل التحريـض مجـرد الـرشوع يف الجرميـة 

فيطبـق القـايض األحكام القانونية يف العقاب عىل الرشوع.

املادة 171 الفقرة 3 من قانون العقوبات: 

ويعترب القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده 

بااحـدي الوسـائل امليكانيكيـة يف محفل عـام أو طريق عام 

أو اي مـكان اخـر مطـروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده 

بحيـث يسـتطيع سـامعه مـن كان يف مثـل ذلـك الطريق أو 

املـكان أو إذا اذيـع بطريـق الالسـليك أو بايـة طريقة اخري

املادة 171 الفقرة 4 من قانون العقوبات: 

أو  محفـل  يف  وقـع  إذا  علنيـا  االميـاء  أو  الفعـل  ويكـون 

طريـق عـام أو يف مـكان اخـر مطـروق أو إذا وقـع بحيث 

يسـتطيع رؤيتـه مـن كان يف مثـل ذلك الطريـق أو املكان.

املادة 171 الفقرة 5 من قانون العقوبات: 

الشمسـية  الصـور  والصـور  الرسـوم  أو  الكتابـة  وتعتـرب 

وزعـت  إذا  علنيـة  التمثيـل  مـن طـرق  والرمـوز وغريهـا 

بغـري متييـز عـىل عـدد مـن النـاس أو إذا عرضـت بحيـث 

أو اي  العـام  الطريـق  يراهـا مـن يكـون يف  ان  يسـتطيع 

مـكان مطروق أو إذا بيعـت أو عرضت للبيع يف اي مكان.
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12- هل يشــرتط العالنية يف التحريض؟

فـكل قـول أو صيـاح جهـر بـه علنـا أو بفعـل اميـاء صـدر 

علنا  منـه 

وأيـة طريقة أخري مـن طرق التمثيل علنية 

أو بأيـة وسـيلة أخـري مـن وسـائل العالنيـة يعـد رشيـكا 

يف فعلـه

صـور الجهر والصياح علنيا: - 

ــة 	  ــائل امليكانيكي ــدي الوس ــردد باح ــل أو ت إذا حص

ــر  ــكان أخ ــام أو اي م ــق ع ــام أو طري ــل ع يف محف

ــروق أو  مط

ــث يســتطيع 	  ــده بحي ــه أو تردي ــر ب إذا حصــل الجه

ســامعه مــن كان يف مثــل ذلــك الطريــق أو املــكان أو 

إذا أذيــع بطريــق الالســليك أو بأيــة طريقــة أخــري

ــكان 	  ــام أو يف م ــق ع ــب أو طري ــع يف محق وإذا وق

أخــر مطــروق 

إذا وقــع بحيــث يســتطيع رؤيتــه مــن كان يف مثــل 	 

ذلــك الطريــق أو املــكان

املادة 171 عقوبات فقرة 1: 

............. قـول أو صيـاح جهـر بـه علنـا أو بفعـل أو اميـاء 

صـدر منـه علنـا أو بكتابـة أو رسـوم أو صـور شمسـية أو 

رمـوز أو ايـة طريقـة اخـري مـن طـرق التمثيـل جعلهـا 

علنيـة أو بايـة وسـيلة اخـري مـن وسـائل العالنيـة يعـد 

رشيـكا يف فعلهـا......

املادة 171 الفقرة 3 من قانون العقوبات: 

ويعتـرب القـول أو الصيـاح علنيـا إذا حصـل الجهـر بـه أو 

ترديـده بااحـدي الوسـائل امليكانيكيـة يف محفـل عـام أو 

طريـق عـام أو اي مـكان اخر مطـروق أو إذا حصل الجهر 

بـه أو ترديـده بحيـث يسـتطيع سـامعه مـن كان يف مثـل 

ذلـك الطريـق أو املـكان أو إذا اذيـع بطريـق الالسـليك أو 

بايـة طريقـة اخري

املادة 171 الفقرة 4 من قانون العقوبات: 

أو  محفـل  يف  وقـع  إذا  علنيـا  االميـاء  أو  الفعـل  ويكـون 

طريـق عـام أو يف مـكان اخـر مطـروق أو إذا وقـع بحيث 

يسـتطيع رؤيتـه مـن كان يف مثـل ذلـك الطريـق أو املكان 

13- مــا هي عقوبة املحرض عــيل الختان أو القائم بالرتويج له؟

يعاقـب بالحبـس كل مـن روج للختـان أو شـجع عليـه أو 

دعـا ايل فعـل الختـان ويكـون رشوط هـذه الطـرق مـن 

العالنيـة والتحريـض كـام هـو مذكـور يف املـادة ١7١.

املادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات: 

يعاقـب بالحبـس كل مـن روج أو شـجع أو دعـا باحـدي 

الطـرق املبينـة باملـادة ١7١.

املادة 171 عقوبات: 

هـذا  عـىل  ترتـب  إذا  لهـا  املقـرر  بالعقـاب  ويعاقـب 

بالفعـل الجنحـة  أو  الجنايـة  تلـك  وقـوع  التحريـض 

14- هل يشــرتط حتى يعاقب الشــخص بالرتويج أو التحريض عى الختان أن تكون تم 
فعــل الختان ام يعاقب عى مجرد الرتويج والتحريض والتشــجيع؟

فيشـرتط حتـى يعاقـب مـن يـروج أو يحـرض أو يشـجع 

بنـص املـادة ٢٤٢ مكـرر أ مجـرد فقـط حـدوث منـه فعل 

مـن االفعـال املذكورة دون االنتظـار لتحقق فعـل الختان.

املادة 242 مكرر أ 

كـام يعاقـب بالحبـس كل مـن روج أو شـجع أو دعـا.....

............................. الرتـكاب جرميـة ختـان أنثـي ولـو مل 

يرتتـب عـىل فعلـه أثر

15- مــا هو شــكل فعل الختان املعاقــب عليه وفقا ألحكام هذا القانون؟

اورد نـص املـادة صـور فعـل الختـان املعاقـب عليـه عـىل 

وجـه التحديـد بقولـه )بـأن( وهـم:

التناسـلية  االعضـاء  مـن  الي  الكليـة  أو  الجزئيـة  االزالـة 

االعضـاء(. مـن  واحـد  عضـو  )ولـو  الخارجيـة 

الحـاق اصابات بذلك العضو.

املادة 242 مكرر عقوبات:

يعاقـب...... كل مـن قـام بختـان انثـي بـأن ازال أيـا مـن 

أو  تـام  أو  جـزيئ  بشـكل  الخارجيـة  التناسـلية  االعضـاء 

مـربر طبـي. االعضـاء دون  بتلـك  اصابـات  الحـق 

16- صدور قانون 10 لســنة 2021 والعمل به؟ هل يجوز معاقبة شــخص متهم يف جنحة 
ترويج عى الختان بأحكام قانون رقم 10 لســنة 2021؟

اليـوم  يف   ٢٠٢١ لسـنة   ١٠ رقـم  بالقانـون  العمـل  يبـدأ 

التـايل لنـرشه يف الجريده الرسـمية اي بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩ 

ويكـون هـو القانـون املعاقـب بـه كل مايتعلـق بافعـال 

الختـان.

قبـل  الحاصلـة  الختـان  بافعـال  املتعلقـة  الجرائـم  امـا 

تاريـخ العمـل بهـذا القانـون فـال يطبـق عليهم مـواد هذا 

التعديـل ذلـك الن القانـون اليـري بأثـر رجعـي.

املادة 2 من من القانون رقم 10 لسنة 2021:

ينـرش هـذا القانـون يف الجريـدة الرسـمية ويعمـل بـه من 

بخاتـم  القانـون  يبصـم هـذا  لتاريـخ نـرشه  التـايل  اليـوم 

الدولـة وينفـذ كقانـون مـن قوانينهـا 

 ١٤٤٢ سـنة  رمضـان   ١٦ يف  الجمهوريـة  برئاسـة  صـدر 

٢٠٢١ ابريـل   ٢8 املوافـق 
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17- مــا املقصــود بالخارجية املذكورة يف » ازالة ايا من االعضاء التناســلية الخارجية؟

االعضاء التناسـلية للمرأة تشتمل عيل 

الشــفرين 	  البظــر،  )وتشــمل  الخارجيــة  االعضــاء 

الداخليــن(. الشــفريين  الخارجيــن، 

االعضاء الداخلية )وتشـمل الرحم وقناة فالوب و..... 	 

وعـيل ذلـك فان ازالـة عضو تناسـيل داخيل للمـرأة ال يعد 

ختانـا مثـال ذلك ازالـة الرحم.

العامليـة  الصحـة  منظمـة  تصنيـف  وفقـا  الختـان  أنـواع 

مسـتخلصة مـن الورقـة البحثيـة املقدمـة مـن م. احمـد 

بعاليـة: اليهـا  املشـار  النجـار 

النـوع االول: هـو اسـتئصال قلفـة البظـر أي قطـع الجلدة 

املسـتعليه مـن البظـر وقـد يرافـق ذلـك قطـع جـزيئ أو 

كيل للبظـر

وقطـع  والبظـر  القلفـة  اسـتئصال  هـو  الثـاين:  النـوع 

مهنـام  جـزء  أو  بالكامـل  الصغرييـن  الشـفرين 

لكافـة  كامـل  أو  جـزيئ  اسـتئصال  وهـو  الثالـث:  النـوع 

االعضـاء التناسـلية الخارجـي لالنثـي وخياطـة أو تكبيـل 

املهبليـة  الفتحـة 

النـوع الرابـع: غـري مصنـف وهـو ثقـب أو خـرق لبظـر أو 

الشـفرين الصغرييـن أو الكبرييـن أو الـكيل بحـرق البظـر 

واالنسـجة املحيطـة بـه وكشـط االنسـجة املحيطـة بفوهة 

املهبـل أو قطـع املهبل

18- ما هي جرمية ازالة ايا من االعضاء التناســلية الخارجية للمرأة بشــكل جزيئ أو تام؟ 

تتكـون الجرميـة مـن الفعـل املـادي املتمثـل يف ازالـة اي 

عضـو مـن االعضاء املشـار اليه بعاليه بشـكل جزيئ أو تام.

والقطـع بشـكل جـزيئ كـام هـو الحـال يف ختـان االنثـي 

بقطـع جـزء مـن البظـر.

والقطـع بشـكل تـام كام هو الحـال يف قطع البظـر كله أو 

أحد الشـفريين الصغريين بشـكل كامل.

ويشرتط حتى تقوم الجرمية ان يكون ذلك دون مربر طبي.

املادة 242 مكرر عقوبات:

يعاقـب...... كل مـن قـام بختـان انثـي بـأن ازال أيـا مـن 

االعضـاء التناسـلية الخارجيـة أو بشـكل جـزيئ أو تـام أو 

الحـق اصابـات بتلـك االعضـاء.

19- هــل االبالغ عن جرميــة الختان مرتبطة مبدة قانونية أم ال؟

حيـث ان ختـان االنـاث جنايـة وبالتـايل تنقـي الدعـوي 

الجنائيـة يف إرتـكاب جرميـة الختـان مبي ١٠ سـنوات من 

يـوم وقـوع الجرميـة وذلـك إعتبـارا من عـام ٢٠١٦

امـا جرمية طلـب ختان انثي فانها جنحـة وفقا لنص املادة 

وبالتـايل تنقـي مبي ٣ سـنوات مـن يوم وقـوع الجرمية.

املادة 15 من قانون االجراءات الجنائية:

تنقـي الدعـوى الجنائيـة يف مـواد الجنايـات مبـي عـرش 

سـنن مـن يـوم وقـوع الجرميـة، ويف مـواد الجنـح مبـي 

ثـالث سـنن، ويف مـواد املخالفـات مبـي سـنة، مـا مل ينص 

القانـون عـىل خـالف ذلك.

20- هل فعل الختان لها أســاس ديني؟

فعـل الختـان ليـس لـه أسـاس دينـي باألديـان السـاموية 

وانـه مـن قبيـل العـادات حيـث أصـدر مجمـع البحـوث 

أكـد   ٢٠٠7/٦/٢8 بتاريـخ  املنعقـدة  جلسـته  العلميـة يف 

تـم بحـث  االنـاث  بعـد مناقشـة بشـأن ختـان  انـه  فيـه 

الجانـب الرشعـي والصحـي، فقـد اجمـع أعضـاؤه عىل انه 

ال أصـل من أصـول الترشيع اإلسـالمي أو أحكامـه الجزئية 

التـي يجعـل مـن هـذه العـادة امـرا مطلوبـا بـاي وجـه 

مـن أوجـه الطلـب، وامنـا هـي عادات ضـارة ثبـت رضرها 

وخطرهـا عـىل صحة الفتيـات، وأقرت دار اإلفتـاء املرصية 

يف بيـان صـادر لهـا يف عـام ٢٠٠7 اكـدت فيـه ان ختـان 

االنـاث مـن قبيـل العـادات وليـس مـن قبيـل الشـعائر.

ورقـة بحثيـة لجرميـة ختـان االنـاث مقدمة من السـيد 

املستشـار احمـد النجـار رئيـس االسـتئناف ومستشـار 

وحـدة مناهضـة العنـف ضـد املـرأة باملجلـس القومي 

للمـرأة ص 14، 15:

ختـان  شـأن  يف  اإلسـالمية  البحـوث  مجمـع  بيـان   .١

االنـاث.

باألديـان  دينـي  أسـاس  لـه  ليـس  الختـان  فعـل 

أصـدر  العـادات حيـث  قبيـل  مـن  وانـه  السـاموية 

مجمـع البحـوث العلمية يف جلسـته املنعقدة بتاريخ 

٢٠٠7/٦/٢8 أكـد فيـه انـه بعد مناقشـة بشـأن ختان 

االنـاث تـم بحـث الجانـب الرشعـي والصحـي، فقـد 

اجمـع أعضـاؤه عـىل ان التحقيـق العلمـي يكشـف 

الترشيـع  أصـول  مـن  أصـل  ال  انـه  عـىل  جـالء،  يف 

اإلسـالمي أو أحكامـه الجزئيـة التـي يجعـل من هذه 

العـادة امـرا مطلوبـا بـاي وجـه مـن أوجـه الطلـب، 

وامنـا هـي عـادات ضـارة ثبـت رضرهـا وخطرها عىل 

صحـة الفتيـات، وانتهـى يف بيانـه اىل وجـوب تحذير 

املواطنـن مـن مامرسـة هـذه العـادة الضـارة.

البيـان الصادر من دار اإلفتاء املرصية.  .٢

أصـدرت دار اإلفتـاء املرصية يف بيان صادر لها يف عام 

٢٠٠7 اكـدت فيه ان ختـان االناث من قبيل العادات 

وليـس مـن قبيـل الشـعائر، وبعـد بيـان مـدى رضره 

فانـه يسـتوجب القـول بحرمتـه واالتفـاق عـىل ذلك
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10- جرمية اسقاط امرأة حبلي

ورد النــص عــيل جرائــم اســقاط امــرأه حبــىل ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤ البــاب الثالــث: إســقاط الحوامــل وصنــع 

وبيــع األرشبــة أو الجواهــر املغشوشــة املــرضة بالصحــة مــن قانــو العقوبــات حيــث نصــت املــواد عــىل:

املادة 260

كل من أســقط عمداً امرأة حبىل برضب أو نحوه من أنواع اإليذاء يعاقب بالســجن املشــدد.

املادة 261

كل مــن أســقط عمــداً امــرأة حبــىل بإعطائهــا أدويــة أو باســتعامل وســائل مؤديــة إىل ذلــك أو بداللتهــا عليهــا ســواء 

كان برضائهــا أم ال، يعاقــب بالحبــس.

املادة 262

ــت  ــت باســتعامل الوســائل الســالف ذكرهــا أو مكن ــا أو رضي ــا به ــع علمه ــة م ــت بتعاطــي األدوي ــي رضي ــرأة الت امل

ــة الســابق ذكرهــا. ــة تعاقــب بالعقوب ــك حقيق ــا وتســبب اإلســقاط عــن ذل ــك الوســائل له غريهــا مــن اســتعامل تل

املادة 263

إذا كان املســقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالســجن املشــدد.

املادة 264

ال عقاب عىل الرشوع يف اإلســقاط.

1- ما معنى اســقاط امرأة حبيل؟ وما هي املصلحة املحمية يف تجريم فعل اســقاط إمرأة 
حبى؟

مفهــوم الحمــل يف جرميــة اســقاط حبــيل هــو كــون 	 

املــرأة حامــال بغــض النظــر عــن عمــر الجنــن، 

ــرأة يف  ــت امل ــو كان ــي ل ــع حت ــة االســقاط تق فجرمي

ــة مــن البويضــة امللقحــة  اشــهر الحمــل االويل بداي

ــا أو  ــون فعلي ــد تك ــن ق ــون الجن وال يشــرتط ان يك

ــة.  ــه الحرك ــت في دب

فعــل االســقاط مل يعرفــه الشــارع امنــا عرفــه الــرشاح 	 

ــل  ــدا قب ــل يف طــرد متحصــل الحمــل عم ــه متمث ان

االوان فيقــع االســقاط كلــام انقطعــت حالــة الحمــل 

ــاء عــيل ذلــك  ــا كانــت وبن ــة اي بوســيلة غــري طبيعي

يختلــف االســقاط الجنــايئ عــن االجهــاض الطبيعــي 

وعــن الوضــع قبــل االوان ويجــوز حصــول االســقاط 

ــن  ــرق ب ــال ف ــل ف ــات الحم ــن اوق ــت م يف اي وق

ان يكــون الفعــل ارتكــب يف بدايــة الحمــل أو يف 

ــه. وســطه أو نهايت

واملصلحــة املحميــة يف تجريــم فعــل اســقاط امــراة 	 

حبــىل هــو حاميــة حيــاة املــرأة والجنــن.

العقوبـات املستشـار مصطفـي  التعليـق عـيل قانـون 

الثالـث ص487 املجلـد  مجـدي هرجـة 

مــن  بدايــة  حامــل  امــرأة  عــيل  اال  االســقاط  اليقــع 

البويضــة امللقحــة منــذ التلقيــح ايل أن تتــم الــوالدة فــال 

يشــرتط حتــي تقــوم هــذه الجرميــة أن يكــون قــد تشــكل 

ــة.  ــه الحرك ــت في ــن أو دب الجن

التعليـق عـيل قانـون العقوبـات للمستشـار مصطفـي 

مجـدي هرجـة ص 487 املجلـد الثالـث

ــدا  ــل عم ــل الحم ــرد متحص ــل يف ط ــه متمث ــقاط ان االس

حالــة  انقطعــت  كلــام  االســقاط  فيقــع  االوان  قبــل 

ــيل  ــاء ع ــت وبن ــا كان ــة اي ــري طبيعي ــيلة غ ــل بوس الحم

ذلــك يختلــف االســقاط الجنــايئ عــن االجهــاض الطبيعــي 

ــقاط يف  ــول االس ــوز حص ــل االوان ويج ــع قب ــن الوض وع

ــن ان يكــون  ــات الحمــل فــال فــرق ب اي وقــت مــن اوق

الفعــل ارتكــب يف بدايــة الحمــل أو يف وســطه أو نهايتــه.

مادة 60 من دستور 2014 

لجسـد اإلنسـان حرمـة، واالعتـداء عليـه، أو تشـويهه، أو 

التمثيـل بـه، جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون.
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2- مــا هــي االفعال املعاقب عليها يف جرمية اســقاط امرأة حبيل عمدا؟

العقوبـات  لقانـون  وفقـا  حبـيل  امـراة  اسـقاط  جرميـة 

التاليـة:  االربعـة  الصـور  مـن  بـأي  تقـع  قـد  املـرصي 

اوتعمـد  حامـل  امـرأة  رضب  الجـاين  تعمـد  جرميـة   .١

حملهـا. اسـقاط  بقصـد  صـورة  بـأي  ايذائهـا 

جرميـة تعمـد الجـاين إعطاء امرأة حامـل ادوية أو اي   .٢

وسـائل اخـري مسـقطة للحمـل أو بداللتهـا عيل تلك 

الوسـائل سـواء كان ذلـك برضائها ام ال.

تعاطـي  ان  نفسـها  الحامـل  املـراة  تعمـد  جرميـة   .٣

ادويـةـ، أو رضائهـا بتعاطيهـا، أو متكـن غريهـا مـن 

لهـا. الوسـائل  تلـك  اسـتعامل 

جرميـة اسـقاط الطبيب أو مـن يف حكمه لحمل إمرأة   .٤

وبذلـك فـإن القانـون يعاقـب املـرأة الحامـل نفسـها اذا 

اسـقاط حملهـا. تسـببت يف 

املادة 260 من قانون العقوبات:

كل مـن أسـقط عمـداً امـرأة حبـىل بـرضب أو نحـوه مـن 

أنـواع اإليـذاء يعاقـب بالسـجن املشـدد.

املادة 261 من قانون العقوبات:

امـرأة حبـىل بإعطائهـا أدويـة أو  كل مـن أسـقط عمـداً 

باسـتعامل وسـائل مؤدية إىل ذلك أو بداللتها عليها سـواء 

كان برضائهـا أم ال، يعاقـب بالحبـس.

املادة 262 من قانون العقوبات:

املـرأة التـي رضيـت بتعاطـي األدويـة مـع علمهـا بهـا أو 

مكنـت  أو  ذكرهـا  السـالف  الوسـائل  باسـتعامل  رضيـت 

غريهـا مـن اسـتعامل تلـك الوسـائل لها وتسـبب اإلسـقاط 

عـن ذلـك حقيقـة تعاقـب بالعقوبـة السـابق ذكرهـا.

املادة 263 من قانون العقوبات:

قابلـة  أو  صيدليـاً  أو  جراحـاً  أو  طبيبـاً  املسـقط  كان  إذا 

املشـدد. بالسـجن  عليـه  يحكـم 

املـادة ٢٦٤ من قانون العقوبات

ال عقاب عىل الرشوع يف اإلسـقاط.

3- ما هي جرمية تعمد اســقاط امرأة حبى بالرضب أو نحوه من االيذاء؟

الركن املادي 

ــلوك 	  ــاين الس ــكاب الج ــة بارت ــق الجرمي ــل: تتح الفع

ــل يف: ــي املتمث االجرام

رضب املراة الحامل. ◄

او ايذائهــا بأي نوع من انواع االيذاء. ◄

ــرضب أو 	  ــل ال ــيل فع ــب ع ــب ان يرتت ــة: يج النتيج

ــل. ــقاط الحم ــذاء اس االي

االيــذاء 	  أو  الــرضب  فعــل  بــن  الســببية  عالقــة 

فعليــا. الحمــل  اســقاط  وهــي  املتحصلــة  والنتيجــة 

الركن املعنوي

ان جرميـة اسـقاط امـرأة حبيل هـي من الجرائـم العمدية 

العـام  الجنـايئ  القصـد  الجـاين  لـدي  يتوافـر  ان  ويجـب 

السـلوك  أو  الفعـل  ذلـك  بـان  الجـاين  علـم  يف  املتمثـل 

ايل  ارادتـه  الحمـل واتجـاة  يـؤدي ايل خسـارة  االجرامـي 

ذلـك ويجـب ان يتوفـر لـدي الجـاين قصـد جنـايئ خـاص 

يتمثـل يف تعمـد اسـقاط الحمـل. فلـو تـم فعـل الـرضب 

أو االيـذاء بغـرض ايـالم املـرأة الحبـيل فقـط دون قصـد 

اسـقاط حملهـا ونتـج عـن ذلـك االيذاء اسـقاطها فـال تقع 

تلـك الجرميـة ومـع ذلـك يسـأل الجـاين يف جرميـة رضب 

لعـالج  أو  مسـتدمية  عاهـة  ايل  افـي  رضب  أو  بسـيط 

يسـتوجب ٢٠ يـوم عـالج بحسـب االحـوال، وال يعـد ذلك 

مـن قبيـل الـرشوع حيـث ان النـص القانـوين اورد انـه ال 

عقـاب عـيل الـرشوع يف االسـقاط.

العقوبة: السجن املشدد 

املادة 260 من قانون العقوبات:

كل مـن أسـقط عمـداً امـرأة حبـىل بـرضب أو نحـوه مـن 

أنـواع اإليـذاء يعاقـب بالسـجن املشـدد.

املـادة ٢٦٤ من قانون العقوبات:

ال عقاب عىل الرشوع يف اإلسـقاط
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4- ما هي جرمية اســقاط امرأة حبيل بادوية أو وســائل مســقطة أو بداللتها عيل تلك 
االدوية والوسائل؟

تتحقـق هـذه الجرميـة يف شـان كل مـن القائـم بالسـلوك 

االجرامـي املسـقط للحمل، وكذلك يف شـأن املـرأة الحامل 

نفسـها اذا رضيـت بذلك 

الركن املادي 

ــلوك 	  ــاين الس ــكاب الج ــة بارت ــق الجرمي ــل: تتح الفع

ــل يف  ــي املتمث االجرام

اعطــاء امــرأة حبــيل ادويــة مســقطة للحمــل  ◄

ســواء برضائهــا ام ال.

استعامل وسائل مؤدية للحمل عليها برضائها ام ال. ◄

داللة املرأة عيل االدوية أو االدوات املسقطة للحمل.  ◄

ويتحقــق الســلوك االجرامــي ســواء تــم ذلــك  ◄

برضــاء املــرأة الحبــيل نفســها أو دون رضائهــا.

النتيجــة: يجــب ان يرتتــب عــيل اعطائهــا االدويــة أو 	 

ــا ادي ايل اســقاط الحمــل،  اســتعامل الوســائل عليه

أو  الوســائل  أو  االدويــة  اســتعامل  يرتتــب  ان  أو 

ــل. ــذاء اســقاط الحم االي

عالقة السببية بن فعل اعطاء االدوية املؤدية لالسقاط 	 

فعليـا.  الحمـل  اسـقاط  وهـي  املتحصلـة  والنتيجـة 

املادة 261 من قانون العقوبات:

امـرأة حبـىل بإعطائهـا أدويـة أو  كل مـن أسـقط عمـداً 

باسـتعامل وسـائل مؤدية إىل ذلك أو بداللتها عليها سـواء 

كان برضائهـا أم ال، يعاقـب بالحبـس.

املادة 264 من قانون العقوبات 

ال عقاب عىل الرشوع يف اإلسـقاط

الطعن رقم ١8٢٩لسـنة 5٠ ق جلسة ١٩8١/٣/٢٩م 

جنايـة اسـقاط حبـيل عمـدا اليكفـي لتوافرهـا أن يكـون 

الفعـل الـذي نتـج عنـه االسـقاط قد وقـع عمداّ بـل يجب 

أن يثبـت أنـه ارتكـب بقصـد احـداث االسـقاط.

الركن املعنوي

ان جرميـة اسـقاط امـرأة حبـيل هي مـن الجرائـم العمدية 

ويجـب ان يتوافـر لدي الجاين القصد الجنـايئ العام املتمثل 

يف علـم الجـاين بان ذلـك الفعل أو السـلوك االجرامي يؤدي 

ايل خسـارة الحمـل واتجـاة ارادتـه ايل ذلـك سـواء تـم ذلك 

الفعـل برضـاء املـرأة الحبلب نفسـها ام ال ويجـب ان يتوفر 

لـدي الجـاين قصـد جنـايئ خـاص يتمثـل يف تعمـد اسـقاط 

الحمـل. وعـيل ذلك اذا كانت نيـة الجاين من اعطائها الدواء 

املسـقط للحمـل هـو عالجهـا من مـرض ما ومل يكـن يقصد 

اسـقاطها فـال تتحقـق اركان تلـك الجرميـة، ومـع ذلـك قـد 

يشـكل السـلوك االجرامـي جرمية اخـري )الـرضب باملفهوم 

السـابق(، وال يعـد ذلـك مـن قبيـل الرشوع حيـث ان النص 

القانـوين اورد انـه ال عقـاب عـيل الرشوع يف االسـقاط.

الحبس العقوبة: 

5- اذا قامت املرأة الحامل باســقاط نفســها بنفســها أو رضيت ان يقوم الغري باســقاطها. 
هل يشــكل ذلك جرمية يف شأنها؟

نعم يشـكل ذلك جرمية سواء: 

قامت باســقاط نفسها بنفسها.	 

او مكنت غريها من اســقاط حملها.	 

الركـن املـادي: يتمثـل الركن املـادي لهذه الجرميـة يف قيام 

املرأة بالسـلوك االجرامـي املتمثل يف:

رضائهــا بتنــاول ادويــة تعلــم بأنهــا ادويــة مســقطة 	 

للحمــل وتســبب ذلــك يف اســقاطها حقيقــة.

للحمــل 	  مســقطة  وســائل  باســتعامل  رضيــت  او 

عليهــا وتســبب ذلــك يف اســقاطها حقيقــة.

او مكنــت غريهــا مــن اســتعامل تلــك الوســائل 	 

اســقاطها حقيقــة. عليهــا وتســبب ذلــك يف 

النتيجـة: يجـب ان يرتتـب رضائهـا باالدويـة أو الوسـائل 

املسـقطة للحمـل أو بتمكـن غريهـا منهـا ان يرتتـب عـيل 

ذلـك اسـقاط الحمـل 

ناتجـا  الحمـل  السـبيية: يجـب ان يكـون اسـقاط  عالقـة 

عـن ذلـك الرضـاؤ أو متكن غريهـا منها، فلـو مكنت غريها 

منهـا أو رضيـت بتنـاول االدويـة ومل تكـن تلـك االدويـة 

هـي السـبب املبـارش يف اسـقاط الحمل واسـقط الحمل يف 

حـدث الحـق فـال تتحقق الجرميـة وال يعد ذلك مـن قبيل 

الـرشوع حيـث ان النـص القانـوين اورد انـه ال عقـاب عيل 

الرشوع يف االسـقاط

الركـن املعنوي: العلم واالرادة 

العقوبـة: الحبس )مثلها مثل القائم بالفعل بنفسـه(

املادة 261 من قانون العقوبات: 

امـرأة حبـىل بإعطائهـا أدويـة أو  كل مـن أسـقط عمـداً 

باسـتعامل وسـائل مؤدية إىل ذلك أو بداللتها عليها سـواء 

كان برضائهـا أم ال، يعاقـب بالحبـس.

املادة 262: من قانون العقوبات: 

املـرأة التـي رضيـت بتعاطـي األدويـة مـع علمهـا بهـا أو 

مكنـت  أو  ذكرهـا  السـالف  الوسـائل  باسـتعامل  رضيـت 

غريهـا مـن اسـتعامل تلـك الوسـائل لها وتسـبب اإلسـقاط 

عـن ذلـك حقيقـة تعاقـب بالعقوبـة السـابق ذكرهـا.

املادة 264 من قانون العقوبات: 

ال عقاب عىل الرشوع يف اإلسـقاط.
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6- اذا تــم االســقاط مــن خالل طبيب أو مــن يف حكمه هل ميثل ذلك جرمية؟ وهل تكون 
نفس العقوبة بالنســبة للمرأة املســقطة لحملها بنفســها اذا كانت لها نفس الصفة؟

ــة أو  ــاء أو الصيادل ــن االطب ــة م ــه صف ــاين ل  اذا كان الج

الجراحيــن يعتــرب جرميتــه هنــا جنايــة ملجــرد قيــام صفــة 

مــن هــذه الصفــات فيســتوي ان يلجــأ هــؤالء االشــخاص 

ــأنها  ــن ش ــيلة م ــدواء اوي وس ــم ال ــرضب أو تقدي ايل ال

اجهــاض املــرأة 

واذا كانــت املســقطة نفســها مــن هــذه الصفــات اي 

كانــت هــي نفســها املســقطة باســتعامل االدويــة وكانــت 

هــي مــن فئــات االطبــاء أو الصيادلــة تعاقــب بنــص 

ــات ــادة ٢٦٢ عقوب امل

وتتكون جرمية االسـقاط يف هذه الحالة 

الركن املادي: 

الفعـل: وهـو ارتـكاب طبيـب أو جراح أو صيـدىل للجرمية 

عـن طريـق اي وسـيلة من شـانها اسـقاط الجنن 

النتيجـة: تـم اسـقاط الجنـن بسـبب الفعـل الـذي ارتكبه 

كل مـن تـم ذكرهم 

عالقـة السـببية: البـد ان يرتـب الفعـل اثـاره وان يـؤدي 

ذلـك الفعـل اىل النتيجـة املقصـودة وهـي االسـقاط 

الجـاين  نيـة  يف  الركـن  هـذا  واملتمثـل  املعنـوي:  الركـن 

املسـقط للمـرأة الحبـيل والـذي قصـد ازهـاق الجنـن من 

نفسـها  االم  املسـقطة هـي  كانـت  امـه حتـى وان  بطـن 

وكانـت لهـا صفـة ممـن تـم ذكـر صفتهـم

املادة 263 من قانون العقوبات:

قابلـة  أو  صيدليـاً  أو  جراحـاً  أو  طبيبـاً  املسـقط  كان  إذا 

املشـدد بالسـجن  عليـه  يحكـم 

)التعليـق عـيل قانـون العقوبـات املستشـار مصطفـي 

مجـدي هرجـة املجلـد الثالـث ص491( 

)د( صفة املسـقط )ظرف مشدد(: 

تنـص املـادة ٢٦٣ عقوبـات عـىل أنـه »إذا كان املسـقط 

طبيبــا أوجراحــا أو صيدليـا أو قابل يحكم عليه بالسـجن 

املشـدد« وإعـامال لهـذا النـص فـإن القانـون يعتـرب جرمية 

الصفـات  قيـام صفـة مـن هـذه  اإلسـقاط جنايـة ملجـرد 

لدى الجــاين وبغيــر رشط آخر فيسـتوى أن يلجأ الطبيب 

يف اإلسـقاط إىل الـرضب أو تقــديم دواء أو اسـتعامل أيـة 

وسـيلة تـؤدى إىل اإلجهـاض أو أن يكتفـى بداللـة املـرأة 

عـىل دواء أو وسـيلة ويسـتوى أن تـرىض املـرأة بالوسـيلة 

التـي يلجـأ إليهـا الطبيـب أو ال تكــون راضيـة بهـا وقـد 

يحصـل أن تكـون املـرأة التـي تسـقط نفــسها طبيبــة أو 

قابلــة أو صيدليـة والراجـح عندئـذ أنهـا التخضـع لحكـم 

التشـديد  فحكمـة   ٣٦٢ املـادة  لحكـم  وإمنـا   ٢٦٣ املـادة 

التتوافـر هنـا

7- هل يعاقب الشــخص ســواء كان طبيبا أو غريه اذا اعطي امراه عالجا بقصد عالجها 
وترتب عليه ســقوط حملها؟

جرميـة اسـقاط الحبـىل هـي من الجرائـم العمديـة اي انه 

البـد مـن تحقـق هـذه الجرميـة علـم الجـاين بالحمـل و 

بقصـد ارضاره فيتمثـل الركـن املعنـوى يف هـذه الجرميـة 

يف اتجـاه نيـة الجـاين فيتحقـق العقـاب اذا ثبـت انـه كان 

يف نيـة الجـاين اسـقاط الجنـن فـاذا مل يكـن يعلـم بوجـود 

الجنـن فانـه ال يوجـد اى نيـة الرضار الجنـن 

ان  حيـث  ايضـا  عقوبـة  لهـا  وليـس  الجرميـة  تقـع  فـال 

املـرشع اشـرتط ان يكون فعل االسـقاط عمـدا، وان يكون 

ذلـك الفعـل العمـدى بقصـد اسـقاط الجنـن، فـاذا ثبتت 

االدويـة املسـقطة كان عمـدا بغـرض عالجهـا  اعطـاء  ان 

وليـس بغـرض اسـقاط الجنـن فـال تقـع الجرميـة. 

املادة 260 من قانون العقوبات:

كل مـن أسـقط عمـداً امـرأة حبـىل بـرضب أو نحـوه مـن 

اإليـذاء.................(. أنـواع 

املادة 261 من قانون العقوبات:

امـرأة حبـىل بإعطائهـا أدويـة أو  كل مـن أسـقط عمـداً 

باسـتعامل وسـائل مؤدية إىل ذلك أو بداللتها عليها سـواء 

كان برضائهـا أم ال، يعاقـب............(.

املادة 262 من قانون العقوبات:

املـرأة التـي رضيـت بتعاطـي األدويـة مـع علمهـا بهـا أو 

مكنـت  أو  ذكرهـا  السـالف  الوسـائل  باسـتعامل  رضيـت 

غريهـا مـن اسـتعامل تلـك الوسـائل لها وتسـبب اإلسـقاط 

عـن ذلـك حقيقـة تعاقـب..............(.

املادة 263 من قانون العقوبات:

قابلـة  أو  صيدليـاً  أو  جراحـاً  أو  طبيبـاً  املسـقط  كان  إذا 

املشـدد. بالسـجن  عليـه  يحكـم 
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8- اذا ســلمت الســيدة )س( صديقتها السيدة )ص( حقنة مســقطة للحمل وطلبت من 
)ص( ان تحقنهــا بهــا بادعــاء انه عالج ملرض الضغط وقامت ص بالفعل بحق ســني بهذا 
العقار وادي ذلك ايل اســقاط جنني )س( ما هي عقوبة الســيدة )ص( والســيدة )س( يف 
هــذا املثــال؟ وما هي العقوبة اذا كانت )ص( تعلم بأن هذا الدواء يؤدي ايل اســقاط 

الجنني؟

القاعدة ان الجرائم العمدية يجب ان يكون لها قصد جنايئ

الفـرض االول ان السـيدة )ص( ال تعلـم ان هـذا العقـار 

تقـع  ال  فهنـا  )س(:  السـيدة  جنـن  اسـقاط  ايل  سـيؤدي 

جرمية اسـقاط امـرأة حبىل عمدا وبالتـايل ال عقوبه عليها.

امـا اذا كانت السـيدة)ص( تعلـم بخطـورة وبالنتيجة   .١

التـي يـؤدي اليهـا هـذا العقـار فـان الجرميـة تقـع يف 

حقهـا وتكـون عقوبتها الحبـس وفقا لنص املادة ٢٦١.

قـد  فتعـد  الحبـيل:  املـرأة  وهـي  )س(  السـيدة  امـا   .٢

 ٢٦٢ باملـادة  عليهـا  املنصـوص  الجرميـة  ارتكبـت 

الحبـس. هـي  عقوبتهـا  فـان  وبالتـايل 

املادة 261 من قانون العقوبات:

امـرأة حبـىل بإعطائهـا أدويـة أو  كل مـن أسـقط عمـداً 

باسـتعامل وسـائل مؤدية إىل ذلك أو بداللتها عليها سـواء 

كان برضائهـا أم ال، يعاقـب بالحبـس.

املادة 262 من قانون العقوبات:

املـرأة التـي رضيـت بتعاطـي األدويـة مـع علمهـا بهـا أو 

مكنـت  أو  ذكرهـا  السـالف  الوسـائل  باسـتعامل  رضيـت 

غريهـا مـن اسـتعامل تلـك الوسـائل لها وتسـبب اإلسـقاط 

عـن ذلـك حقيقـة تعاقـب بالعقوبـة السـابق ذكرهـا.

9- ما هي العقوبة اذا تناولت الســيدة )س( العقار عمدا بغرض اســقاط ولكن مل يحدث 
هذا االسقاط؟

جرميـة اسـقاط الحبـيل جرميـة يعاقـب عليهـا القانـون اذا تـم االسـقاط فعـال اى اذا ترتـب عـيل الفعـل اسـقاط الجنـن 

ولكـن ال يعاقـب عـىل الفعـل الـذي مل يـؤدي اىل االسـقاط أو الـرشوع فيـه ولكـن يعاقـب الجـاين بـاى عقوبـة اخـري اياّ 

كان الفعـل اذا كان رضب مثـال.

الركن املادي 

الفعل: وهو تناولت السـيدة )س( العقار بقصد اسـقاط جنينها

النتيجة: مل يتم اسـقاط الجنن

عالقة السـببية: اخذت العقار بقصد اسـقاط جنينها ولكن مل يحدث االسـقاط بسـبب فعلها.

الركن املعنوي:

اخـذت السـيدة )س( العقـار بقصـد اسـقاط جنينهـا ومل يحـدث االسـقاط وبالرغـم مـن ان هـذه الجرميـة هـي جرميـة 

عمديـة البـد مـن توافـر القصـد الجنـاىئ فهـي اخـذت العقـار وهـي قاصـدة اسـقاط جنينهـا ولكـن مل يحـدث االسـقاط.

فـال تقـع الجرميـة وبالتـايل ال عقوبـة حيـث ان فعـل الـرشوع يف اسـقاط امـرأة حبـىل غـري معاقـب عليـه وفقـا الحـكام 

القانون. هـذا 

املادة 264 من قانون العقوبات:

ال عقاب عىل الرشوع يف اإلسـقاط.

10- رشوط قيام جرمية اســقاط حبيل )أركان جرمية اســقاط حبيل(؟

- وجود الحمل فعالّ.	 

- حصول االسقاط.	 

- القصــد الجنايئ )العمد(.	 

)التعليـق عـيل قانـون العقوبـات املستشـار مصطفـي 

مجـدي هرجـة املجلـد الثالـث ص487(

اليقـع االسـقاط اال عـيل امـرأة حامـل بدايـة مـن البويضة 

امللقحـة منـذ التلقيـح ايل أن تتـم الوالدة فال يشـرتط حتي 

تقـوم هـذه الجرميـة أن يكـون قد تشـكل الجنـن أو دبت 

فيـه الحركة.

11- هل يوجد اباحة يف جرمية اســقاط حبيل؟

نعــم هنــاك اباحــة يف جرميــة اســقاط حبــيل وهــي حالــة 

الــرضرورة فــاذا تحققــت رضورة اســقاط الجنــن الي 

ــاة االم وســالمتها ومل يكــن  ــن حي ــدد الجن ســبب كأن يه

هنــاك اي وســيلة للحفــاظ عــيل االم اال باســقاط الجنــن 

ــاّ  ــع مســئولية الفاعــل طبق ــا متن ــع هــذا الخطــر فهن لدف

ــة. ــادئ العام للمب

واذا تـم االسـقاط يف الظـروف السـابقة مبعرفـة طبيـب أو 

جـراح أو صيـديل فتتمنـع املسـئولية.

اذا اخطـأ الجـراح أثنـاء اجـراء االسـقاط املبـاح خطـأ فنيـا 

الحـق بـاالم رضر يسـال الجـاين بقتـل خطأ أو ايـذاء خطا.

املادة 61 من قانون العقوبات:

ــا  ــه ايل ارتكابه العقــاب عــيل مــن ارتكــب جرميــة الجات

رضورة قابلــة رضورة وقايــة نفســه أو غــريه مــن خطــر 

جســيم عــيل النفــس عــيل وشــك الوقــوع بــه أو بغــريه 

ــه منعــه  ــه وال يف قدرت ــه دخــل يف حلول ومل يكــن الرادت

بطريــق اخــر(

مادة 238 من قانون العقوبات: 

مـن تسـبب خطـأ يف مـوت شـخص أخـر كان ذلـك ناشـئاّ 

عـن اهاملـه أو رعونتـه أو عـدم احـرتازه أو عـدم مراعاته 

للقوانـن والقـرارات واللوائـح واالنظمـة يعاقـب بالحبـس 

مـدة التقـل عـن سـتة أشـهر وبغرامـة ال تجـاوز مائتـي 

جنيـة أو باحـدي هاتـن العقوبتـن. 

مادة 244 من قانون العقوبات:

مـن تسـبب خطـأ يف مـوت شـخص أخـر كان ذلـك ناشـئاّ 

عـن اهاملـه أو رعونتـه أو عـدم احـرتازه أو عـدم مراعاته 

للقوانـن والقـرارات واللوائـح واالنظمـة يعاقـب بالحبـس 

مـدة التزيـد عـن سـنة وبغرامـة ال تجـاوز مائتـي جنية أو 

باحـدي هاتـن العقوبتـن.
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11- جرمية اخلطف

ــىل  ــض ع ــات »القب ــون العقوب ــن قان ــس م ــاب الخام ــن الب ــواد ٢8٩، ٢٩٠ م ــف بامل ــم الخط ــيل جرائ ــص ع ورد الن

ــادة: ــص امل ــث تن ــات«، حي ــف البن ــال وخط ــة األطف ــق ورسق ــه ح ــدون وج ــهم ب ــاس وحبس الن

املادة 289 مــن قانون العقوبات 

كل من خطف من غري تحيل وال إكراه طفال، يعاقب بالســجن املشــدد مدة ال تقل عن عرش ســنوات. 

فــإذا كان الخطــف مصحوبــا بطلــب فديــة، فتكــون العقوبــة الســجن املشــدد ملــدة ال تقــل عــن خمــس عــرشة ســنة 

وال تزيــد عــىل عرشيــن ســنة. 

ــوف أو  ــة املخط ــة مواقع ــا جرمي ــت به ــد إذا اقرتن ــجن املؤب ــدام أو الس ــف باإلع ــة الخط ــل جناي ــىل فاع ــم ع ويحك

ــك عرضــه.  هت

املادة 290 مــن قانون العقوبات

كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه شــخصا، يعاقب بالســجن املشــدد مدة ال تقل عن عرش ســنن. 

فــإذا كان الخطــف مصحوبــا بطلــب فديــة تكــون العقوبــة الســجن املشــدد ملــدة ال تقــل عــن خمــس عــرشة ســنة 

وال تزيــد عــىل عرشيــن ســنة. أمــا إذا كان املخطــوف طفــال أو أنثــى، فتكــون العقوبــة الســجن املؤبــد. 

ويحكــم عــىل فاعــل جناية الخطف باإلعدام إذا اقرتنــت بها جناية مواقعــة املخطوف أو هتك عرضه.

1- مــا املقصود بفعل الخطف؟

املـكان  مـن  بنقلـه  املخطـوف  انتـزاع  هـو  الخطـف 

اخـر. مـكان  ايل  وابعـاده  منـه  املخطـوف 

وال يشـرتط ان تحـدث واقعـة الخطـف مـن مـكان اقامته 

بـل يسـتوي ان يكـون ذلـك ىف مدرسـة أو يف مـكان أحـد 

االصدقـاء أو يف الطريـق العـام أو ىف اى مـكان اخـر. 

الطعـن رقـم 1654 لسـنة 80 قضائية الدوائـر الجنائية 

جلسـة 2018/6/23 أورد:

وكانـت جرميـة خطـف أنثـى بالتحيـل واإلكـراه املنصـوص 

عليهـا ىف املـادة ٢٩٠ مـن قانـون العقوبات تتحقـق بإبعاد 

هـذه األنثـى عـن املـكان الـذي خطفت منـه أيـاً كان هذا 

املـكان بقصـد العبـث بهـا، وذلـك عـن طريـق اسـتعامل 

أو  عليهـا  باملجنـي  التغريـر  شـأنها  مـن  احتياليـة  طـرق 

باسـتعامل أيـة وسـائل ماديـة أو أدبيـة مـن شـأنها سـلب 

إرادتها. 

2- مــا هــي جرائم الخطف الواردة بهذا القانون؟

جرميـة خطف طفل من دون تحيل أو اكراه.

جرمية خطف شـخص بالتحيل أو االكراه.

املادة 289 من قانون العقوبات:

كل مـن خطـف من غري تحيل وال إكراه طفال.....

املادة 290 من قانون العقوبات:

كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه شـخصا،...

3- الجرميــة االويل:مــا هي جرمية خطف طفل مــن دون تحيل أو اكراه وما هي عقوبتها؟

جرميـة خطـف مـن دون تحيـل أو اكراه: هـي جرمية تقع 

عـىل الطفـل دون توفـر ركن التحيـل أو االكراه.

التحيـل يقصـد بـه كل فعل مـن افعال الغـش أو التدليس 

مـن شـانها متكـن الجـاين مـن خـداع املجنـي عليـه أو من 

يكفلـه، وان مـن شـانها التغريـر باملجنـي عليه.

االكـراه: يقصـد بـه كل فعـل مـن شـانه ان يعـدم ارادة 

عليـه. املجنـي 

يشـرتط يف هـذه الجرميـة ان يكـون املخطـوف طفـال وتـم 

خطفـة دون تحيـل أو اكـراه )والطفـل يف القانـون املرصي 

هـو مـن مل يبلغ سـن ال ١8 سـنة(.

وتكـون العقوبـة االصليـة يف حـال ارتـكاب جرميـة خطف 

طفـل مـن دون تحيـل أو اكـراه هي السـجن املشـدد مدة 

ال تقـل عن ١٠ سـنوات.

وشـدد املرشع العقوبة يف الحاالت التالية:

إذا كان الخطـف مصحوبـا بطلـب فدية: السـجن املشـدد 

عـىل  تزيـد  وال  سـنة  عـرشة  خمـس  عـن  تقـل  ال  ملـدة 

سـنة.  عرشيـن 

إذا اقـرتن بالخطـف ارتكاب جرمية مواقعـة للمخطوف أو 

هتـك عرضـه: تكـوت العقوبة االعدام أو السـجن املؤبد.

املادة 289 من قانون العقوبات:

كل مـن خطـف مـن غـري تحيـل وال إكـراه طفـال، يعاقـب 

بالسـجن املشـدد مـدة ال تقـل عـن عـرش سـنوات. 

فـإذا كان الخطـف مصحوبـا بطلب فدية، فتكـون العقوبة 

السـجن املشـدد ملـدة ال تقـل عـن خمـس عرشة سـنة وال 

تزيـد عىل عرشين سـنة. 

ويحكــم عــىل فاعــل جنايــة الخطــف باإلعــدام أو الســجن 

املؤبــد إذا اقرتنــت بهــا جرميــة مواقعــة املخطــوف أو 

هتــك عرضــه.

يف شـأن تحديد سن الطفل 

املادة )2( من قانون الطفل:

نصـت عـيل يقصـد بالطفـل يف مجـال الرعايـة املنصـوص 

عليهـا يف هـذا القانـون كل مـن مل يبلـغ مثـاين عـرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة.

املادة )80( من الدستور:

نصـت عـيل يعـد طفال كل مـن مل يبلـغ الثامنـة عرشة من 

عمره
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4- مــا هي اركان جرميــة الخطف بغري التحيل أو االكراه؟

هـذه الجرميـة ال تتطلـب أكـر من توافـر االحـكام العامة 

التحيـل أو االكـراه  لجرميـة الخطـف مـع تخلـف عنـرص 

وصفـه املجنـي عليـه.

وال تقـع هذه الجرمية اال برشطن:

اولهـام: ان يكـون املجني عليه ذكرا أو انثى – طفال.

ثانيهـام: ان يقـع الخطف بغري تحيل أو اكراه.

املادة 289 من قانون العقوبات:

كل مـن خطـف مـن غـري تحيـل وال إكـراه طفـال، يعاقـب 

بالسـجن املشـدد مـدة ال تقـل عـن عـرش سـنوات. 

فـإذا كان الخطـف مصحوبـا بطلب فدية، فتكـون العقوبة 

السـجن املشـدد ملـدة ال تقـل عـن خمـس عرشة سـنة وال 

تزيـد عىل عرشين سـنة. 

ويحكــم عــىل فاعــل جنايــة الخطــف باإلعــدام أو الســجن 

املؤبــد إذا اقرتنــت بهــا جرميــة مواقعــة املخطــوف أو 

هتــك عرضــه.

يف شـأن تحديد سن الطفل.

5- مــا املقصود بهتك العرض أو املواقعة؟

يرجع يف ذلك ايل: 

فصـل هتك العـرض بالقوة والتهديد أو من دونهام.

فصـل مواقعة انثى بدون رضاها.

املادة 267 من قانون العقوبات: 

مـن واقـع انثـى بغـري رضاهـا يعاقـب بالسـجن املؤبـد أو 

املشدد..

املادة 268 من قانون العقوبات: 

كل من هتك عرض انسـان بالقوة أو بالتهديد.....

املادة 269 من قانون العقوبات:

كل  يبلـغ سـن  مل  أو صبيـة  عـرض صبـي  مـن هتـك  كل 

منهـام مثـاين عـرشة سـنة كاملـة بغـري قـوة أو تهديـد....

6- الجرميــة الثانيــة: ماهى جرمية خطف شــخص بالتحيل أواالكراه وما هي عقوبتها 
االصلية؟

تقـع هـذه الجرميـة عـىل اي شـخص سـواء كان طفـل أو 

راشـد ذكـرا ام انثـي ويشـرتط ان يكـون الجـاين قـد قـام 

بالتحيـل أو االكـراه الرتـكاب فعـل الخطـف.

السـجن  هـي  الجرميـة  لهـذه  االصليـة  العقوبـة  وتكـون 

١٠ سـنوات. تقـل عـن  مـدة ال  املشـدد 

وشـدد املرشع العقوبة يف الحاالت التالية: 

إذا اقرتنـت جرميـة بطلـب فديـة تكـون العقوبـة السـجن 

املشـدد ملـدة التقـل عـن خمسـة عـرش سـنة والتزيد عىل 

سـنة  عرشين 

إذا كان املخطـوف طفـال أو انثـي تكـون العقوبـة السـجن 

ملؤبد  ا

إذا اقرتنـت جرميـة الخطـف بهتك عـرض أو مواقعة تكون 

العقوبـة االعدام.

املادة 290 من قانون العقوبات:

يعاقـب  شـخصا،  اإلكـراه  أو  بالتحيـل  خطـف  مـن  كل 

سـنن.  عـرش  عـن  تقـل  ال  مـدة  املشـدد  بالسـجن 

فـإذا كان الخطـف مصحوبـا بطلـب فديـة تكـون العقوبة 

السـجن املشـدد ملـدة ال تقـل عـن خمـس عرشة سـنة وال 

تزيـد عـىل عرشيـن سـنة. أمـا إذا كان املخطـوف طفـال أو 

أنثـى، فتكـون العقوبـة السـجن املؤبد. 

ويحكـم عـىل فاعـل جنايـة الخطـف باإلعـدام إذا اقرتنـت 

بهـا جنايـة مواقعـة املخطـوف أو هتـك عرضـه.

7- مــا هــى اركان جرمية الخطف بالتحيل واالكراه؟

الركن املادى 

وقـوع الخطـف بنـاء عـىل التحيـل أو االكـراه، ومقتـى 

توافـر  يتطلـب  االكـراه  أو  بالتحيـل  الخطـف  ان  ذلـك 

هـام: اساسـين  عنرصيـن 

١- انتـزاع الشـخص املخطـوف مـن بيئتـه قـرا عنـه أو 

بالغـش والخـداع بقصـد نقلـه اىل مـكان اخـر واخفـاؤه 

عمـن لهـم الحـق يف املحافظـة عليـه. واسـتعامل وسـائل 

التحيـل أو االكـراه مشـرتكان ىف ان من شـأنها سـلب ارادة 

املجنـي عليـه.

٢- نقلـه اىل ذلك املحـل واحتجازه عنه تحقيقا لهذا.

الركن املعنوي

القصـد الجنـايئ باتجاه ارادة الجاىن اىل فعل الخطف.

املادة 290 من قانون العقوبات: 

شـخصا,  اإلكـراه  أو  بالتحيـل  خطـف  مـن  كل 

 . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قـب. يعا

فديـة  بطلـب  مصحوبـا  الخطـف  كان  فـإذا 

تكـون................. أمـا إذا كان املخطـوف طفـال أو أنثـى, 

 .). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فتكـون.

ويحكـم عـىل فاعـل جنايـة الخطـف باإلعـدام إذا اقرتنـت 

بهـا جنايـة مواقعـة املخطـوف أو هتـك عرضـه.

8- ماهـو الفرق بن التحيل و االكراه؟
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8- ماهــو الفرق بني التحيل و االكراه؟

أو  الغـش  افعـال  مـن  فعـل  كل  بـه  يقصـد  التحليـل: 

التدليـس مـن شـانها متكن الجـاين من خـداع املجني عليه 

أو مـن يكفلـه، وان مـن شـانها التغريـر باملجنـي عليـه.

االكـراه: يقصـد بـه كل فعـل مـن شـانه ان يعدماملجنـي 

عليـه سـواء كان ذلـك باحـدى وسـائل االكـراه املـادى أو 

االدىب أو كل مـا مـن شـانه ان يفقـد املجنـي عليـه ارادتـه 

كإعطـاء املـواد املخـدرة.

عدمـه  مـن  االكـراه  أو  التحيـل  توافـر  مـدى  وتحديـد 

لتقديـر محكمـة  التـى تخضـع  املوضوعيـة  املسـائل  مـن 

النقـض.  محكمـة  لرقابـة  تخضـع  وال  املوضـوع 

 20332 رقـم  الطعـن   ،2001 ابريـل سـنة   19 نقـض 

431 52، ص  االحـكام، س  مجموعـة  ق،   62 لسـنة 

يقصـد بالتحيـل بـه كل فعل من افعال الغـش أو التدليس 

مـن شـانها متكـن الجـاين مـن خـداع املجنـي عليـه أو من 

يكفلـه، وان مـن شـانها التغرير باملجنـي عليه.

نقـض 22 يونيـة سـنة 1953 مجموعـة القواعـد ج 1، 

رقـم 3 ص 546 

واتصـل  عليـه  املجنـة  والـد  شـخصية  انتحـل  شـخص  ان 

بكاتـب املدرسـة وأخـربه بوفاة جـدة املجنـي عليه وطلب 

منـه ان يـاذن لـه بالخـروج للسـفر مـع عائلته للبلـد، وملا 

اسـتبطأ خـروج املجنـي عليـه، اتصـل بناظر املدرسـة وكرر 

خروجـه  عـدم  مـن  واالمل  التاثـر  مبديـا  نفسـها  الروايـة 

فخـدع الناظـر واذن للمجنـي عليـه بالخـروج.

9- الظــرف املشــدد يف جرمية الخطف إذا اقــرتن مبواقعه املخطوف أو هتك العرض؟

خطـف االنثى املقـرتن مبواقع املخطوفة أو هتك عرضها: 

اقـرتن  إذا  االعـدام  اىل  لتصـل  العقوبـة  القانـون  شـدد 

الخطـف مبواقعـه املخطـوف أو هتـك عرضـه ويجـب ان 

املشـدد: الظـرف  هـذا  يتوافـر رشطـان ىف 

وقــوع فعل هتك العرض أو املواقعة 	 

االقــرتان: ويقصــد بــه املعــارصة الزمنيــة لالختطــاف، 	 

مــادام ذلــك وقــع قبــل اســرتداد املخطــوف حريتــه.

وال يشــرتط ان يكون االغتصاب هو ســبب الخطف	 

ــكام،  ــة االح ــنة 2000، مجموع ــل س ــض 3 ابري نق

س 51 رقــم 68 ص 373.19 ابريــل ســنة 2000، 

ص 52 رقــم 72 ص 431

ــة  ــف املقرتن ــة الخط ــض ان جرمي ــة النق ــت محكم قض

وان  رضائهــا  بغــري  املخطوفــة  مواقعــة  بجنايــة 

الجرميتــن،  هاتــن  ىف  الفاعــل  وحــدة  اســتلزمت 

لديــه  والغــرض  القصــد  وحــده  يتطلبــان  ال  لكنههــا 

ــف  ــا كان خط ــة االوىل. ومل ــكاب الجرمي ــدء ارت ــد ب عن

االنثــى يعــد جرميــة مســتمرة تتجــدد بتدخــل ارادة 

ــا  ــذي اخفاه ــع ال ــة يف الوض ــاء املخطوف ــل ىف بق افاع

ــر  ــتمرار الخطــف تواف ــاء اس ــا ىف اثن ــاذا واقعه ــه، ف في

ىف حقــه ظــرف االقــرتان.

طعن رقم 4911 لسنة 69 ق جلسة 2008/8/24

مــن املقــرر ان ظــرف االقــرتان الــذي نصــت عليــه 

املــادة ٢٩٠ مــن قانــون العقوبــات الســالفة الذكــر، 

ــام  ــه قي ــون في ــم املطع ــت الحك ــه ان يثب ــي لتحقق يكف

املصاحبــة الزمنيــة بــن جرميتــى الخطــف واملواقعــة 

بــان تكــون قــد ارتكبــا ىف وقــت واحــد أو ىف فــرتة 

قصــرية مــن الزمــن واليشــرتط وقوعهــا يف مــكان واحــد 

بــه  تســتقل  مــام  الزمنيــة  الرابطــة  هــذه  وتقديــر 

املوضــوع. محكمــة 
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10- هــل الباعث يوثــر ىف القصد الجنايئ يف جرمية الخطف؟

متـى توافر القصد وقعـت الجرمية ايا كان الباعث عليها 

جرميتـه  مـن  اسـتهدف  قـد  الجـاين  كان  إذا  عـربة  فـال 

االنتقـام مـن اهـل املجنـي عليهـا أو هتك عـرض أو طلب 

فديـة مـن اهلهـا.

املــادة 289 من قانــون العقوبات:

طفـال,  إكـراه  وال  تحيـل  غـري  مـن  خطـف  مـن  كل 

 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يعاقـب.

فتكـون  فديـة,  بطلـب  مصحوبـا  الخطـف  كان  فـإذا 

)..... . . . . . . . العقوبـة.

ويحكــم عــىل فاعــل جنايــة الخطــف باإلعــدام أو الســجن 

املؤبــد إذا اقرتنــت بهــا جرميــة مواقعــة املخطــوف أو 

هتــك عرضــه. 

املــادة 290 من قانــون العقوبات:

كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه شـخصا,..............(

فديـة  بطلـب  مصحوبـا  الخطـف  كان  فـإذا 

تكـون.................. أمـا إذا كان املخطـوف طفـال أو أنثـى, 

املؤبـد.  السـجن  العقوبـة  فتكـون 

ويحكـم عـىل فاعـل جنايـة الخطـف باإلعـدام إذا اقرتنـت 

بهـا جنايـة مواقعـة املخطـوف أو هتـك عرضـه.

11- هل زواج الخاطف مبن خطفها يســقط عقوبة الخاطف؟

كانـت تنـص املـادة ٢٩١ عـىل ذلـك سـابقا ولكـن قـد راى 

املـرشع الغـاء هـذا النـص حتـى اليتخـذ ذريعـة لالفـالت 

لسـنة   ١٤ القانـون  الغـاه مبوجـب  ولذلـك  العقـاب  مـن 

.١٩٩٩

و  املــري  العقوبــات  قانــون  مــن   291 املــادة 

 1999 لســنة   14 بقانــون   291 املــادة  الغيــت 

1999 ســنة  ابريــل   23 بتاريــخ 

وكانـت تنـص عـىل أنـه »إذا تـزوج الخاطـف مبـن خطفها 

زواًجـا رشعيًـا، ال يحكـم عليـه بعقوبـة ما.

12- هــل فــرق املرشع ىف جرمية الخطــف املنصوص عليها ىف املادة 290 من قانون 
العقوبــات بني الفاعل والرشيك

ال: سـوى املـرشع ىف جرميـة الخطـف املنصـوص عليهـا ىف 

املـادة ٢٩٠ قانـون العقوبـات بـن الفاعـل والرشيـك.

عدول املتهم عن ارتكاب الجرمية ال أثر له عىل مسـئوليته 

الجنائيـة مـا مل يكـن قد اسـتطاع قبل وقـوع الجرمية ازالة 

كل اثـر لتدخلـه، وكانـت جرميـة الخطـف التـي ارتكبهـا 

مـع غـريه قد وقعـت فعال ويكـون العدول نابـع من ارادة 

املتهـم يك ينـرصف ارادتـه لعـدم ارتـكاب الجرميـة وذلـك 

عـىل عكـس اذا قـام املتهـم بارتـكاب الجرمية وخـاب اثرة 

لسـبب خـارج عـن إرادة املتهـم فهنا تقع جرميـة الرشوع. 

الطعن رقم 1251 لســنة 52 ق جلســة 19821/6/8

جرميــة  ىف  والرشيــك  الفاعــل  بــن  يســوى  القانــون 

ــا  ــواء ارتكبه ــا س ــال أصلي ــا فاع ــرب مرتكبه ــف ويعت الخط

بنفســه أو بواســطة غــريه.

13- اذا كانــت املخطوفــة انثي ورضيت بالخطــف اى وقع ابعادها عن املكان الذى كانت 
فيــه برضاءهــا ثم واقعها من رضيت باختطافــه لها )دون رضاها( هل ذلك يعد جرمية 

خطف مقرتنة باالغتصاب؟

إذا كانـت األنثـى اقـل مـن ١8 عـام تقوم جرميـة الخطف 

جرميـة  فهنـا  عـام   ١8 مـن  أكـر  عمرهـا  كانـت  إذا  امـا 

الخطـف ال تقـوم لتخلـف أحـد اركانهـا، أي وقـع ابعادها 

عـن املـكان الـذي كانـت فيـه برضائهـا.

د/  العقوبــات  قانــون  عــى  التعليــق  كتــاب 

ص585 هرجــه  مجــدي  مصطفــى 

جنايـة الخطـف ال تقوم لتخلف أحد اركانها.. 

امـا مواقعـة مـن رضيـت باختطافه لهـا دون رضاها قامت 

ىف حقـه جنايـة االغتصـاب وحدهـا واسـتحق عقوبتهـا ىف 

صورتهـا غـري املشـددة مـامل ينطبق ظـرف اخر.

14- هل تقوم جرمية الخطف إذا قام باســتدراج طفلة اىل مســكنه بغرض الرقة؟

املـادي  ركنهـا  لتحقـق  وذلـك  تقـوم  الخطـف  جرميـة 

انتـزاع املجنـي  الجـاين اىل  اتجـاه إرادة  واملعنـوي وذلـك 

عليهـا مـن املـكان الـذي تقيـم فيـه أو تعيش فيـه مع من 

يكفلـه وابعـاده عنـه. باإلضافـة اىل ارتكابـه جرميـة أخـرى 

وهـي الرقـة وينطبـق عليـه نـص املـادة ٢8٩ مـن قانون 

العقوبـات.

املــادة 289 من قانــون العقوبات:

كل مـن خطـف مـن غـري تحيـل وال إكـراه طفـال، يعاقـب 

بالسـجن املشـدد مـدة ال تقـل عـن عـرش سـنوات. 

فـإذا كان الخطـف مصحوبـا بطلب فدية، فتكـون العقوبة 

السـجن املشـدد ملـدة ال تقـل عـن خمـس عرشة سـنة وال 

تزيـد عىل عرشين سـنة. 

ويحكم عىل فاعل جناية الخطف باإلعدام أو السجن املؤبد 

إذا اقرتنـت بهـا جرميـة مواقعة املخطـوف أو هتك عرضه. 
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12- جرميتي الفعل الفاضح العلني وغري العلني
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12- جرميتي الفعل الفاضح العلني وغري العلني

ــك  ــات هت ــون العقوب ــن قان ــواد ٢78، ٢7٩ م ــي بامل ــري العلن ــي وغ ــح العلن ــل الفاض ــم الفع ــيل جرائ ــص ع ورد الن

ــنة ٢٠٢٠. ــم ١8٩ لس ــون رق ــبتمرب ٢٠٢٠ بالقان ــل 5 س ــر تعدي ــالق: اخ ــاد االخ ــرض وافس الع

املادة 278

كل مــن فعــل عالنيــة فعــل فاضــح مخــل بالحيــاء، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة أو بغرامــة ال تتجــاوز 

٣٠٠ جنيــة.

املادة 279

يعاقــب بالعقوبــة الســابقة كل مــن ارتكــب مع امرأة امرا مخال بالحيــاء و لو يف غري عالنية.

1- مــا هــي الجرائم الواردة باملادتني 278 و279 وما هــي العقوبة املقررة لكل منهام؟

جرميـة ارتـكاب فعـل فاضح مخـل بالحياء بطريقـة عالنية 

وتكـون عقوبتهـا الحبـس مدة ال تزيد عن سـنة أو بغرامة 

ال تتجـاوز ٣٠٠ جنيه 

جرميـة ارتـكاب امـرا مخـال بالحيـاء بعالنيـة وبغـري عالنية 

امرأة. مـع 

مقـرر لها ذات العقوبة.

املــادة 278 من قانــون العقوبات:

)كل مــن فعــل عالنيــة فعــل فاضــح مخــل بالحيــاء، 

ــد عــن ســنة أو بغرامــة ال  يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزي

تتجــاوز ٣٠٠ جنيــة(

املــادة 279 من قانــون العقوبات:

)يعاقـب بالعقوبـة السـابقة كل مـن ارتكـب مـع امـرأة 

امـرا مخـال بالحيـاء ولـو يف غـري عالنيـة( 

2- مــا هو الفارق بني الجرميتني الســابقتني ومــا هي علة التجريم يف كل حالة؟

مـا  الجرميتـن واحـدة ولكـن  لكلتـا  املقـررة  العقوبـة  ان 

مييزهـام هـو:

االخـالل  فعـل  وقـع  إذا  اال  تقـع  ال  االويل  الجرميـة  ان 

عالنيـة. بالحيـاء 

يف حـن ان الثانيـة ال يشـرتط فيهـا العالنية بـل يكفي كون 

املجنـي عليها امرأة.

وتكمـن العلة من تجريم الفعلن:

تجريــم الفعــل الفاضــح العلنــي العلــة منــه حاميــة 	 

الشــعور العــام بالحيــاء الن الضحايــا هنــا هــم 

ــن  ــاء مضطري ــل بالحي ــل املخ ــاهدوا الفع ــراد ش اف

ــك.  ــم يف ذل ــل له ودون دخ

ــاين 	  ــل الث ــم الفع ــن تجري ــة م ــن العل ــن تكم يف ح

ــؤذي  ــل ي ــأي فع ــس ب ــن ان مت ــرأة م ــة امل يف حامي

مشــاعرها شــاهدته مكرهــة.

الجرائــم  كتــاب   – محــب  محمــود  مجــدي  د. 

املخلــة بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض – الجــزء 

 :231 2020 – صفحــة  الخامســة  الطبعــة  الثــاين 

يعـرف الفعـل الفاضـح بأنـه سـلوك عمـدي يخـل بحيـاء 

الغـري ويتسـع املعنـي ويشـمل صورتـن:

االويل: جرميـة الفعل الفاضح العلني.

الثانية: جرميـة الفعل الفاضح غري العلني.

ايل  العلنـي  الفاضـح  الفعـل  تجريـم  ف  العلـة  وترجـع 

واجـب  الشـعور  هـذا  بالحيـاء،  العـام  الشـعور  حاميـة 

حاميتـه ليـس لتعلقـه بـاآلداب العامـة بـل لكونـه ميـس 

وارضارا  عرضـا  الفعـل  شـاهدوا  افـراد  شـعور 

حاميـة  ايل  ترجـع  التجريـم  يف  فالعلـة  العلنـي  غـري  امـا 

الحريـة الجنسـية للمجنـي عليهـا مـن ان متـس بـأي فعـل 

يـؤذي مشـاعرها أو يوحـي لهـا بفعـل لـه داللـة جنسـية 

تكـون يف حكـم املكرهـة عـىل رؤيتـه. 

3- ما هــو الفعل الفاضح املخل بالحياء؟

الفعـل الفاضـح املخـل بالحيـاء هو اي سـلوك يخـل بحياء 

الغـري وبذلـك تختلـف صور هذه السـلوكيات مـن مجتمع 

ألخـر ومـن ظـروف ألخـرى، وللقـايض السـلطة التقديرية 

يف تقريـر مـا إذا كان الفعـل مخـال بالحيـاء ام ال.

فعـيل سـبيل املثـال: فـان ارتـداء مالبـس السـباحة عـىل 

الشـواطئ ال يعـد امـرا مخـال بالحياء يف حـن ارتداء ذات 

امـرا  يعـد  العبـادة  دور  أو  الشـعبية  بالحيـاء  املالبـس 

مخـال بالحيـاء 

الجرائــم  كتــاب   – محــب  محمــود  مجــدي  د. 

املخلــة بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض – الجــزء 

:231 2020 – صفحــة  الخامســة  الطبعــة  الثــاين 

يعـرف الفعـل الفاضـح بأنـه سـلوك عمـدي يخـل بحيـاء 

الغـري ويتسـع املعنـي ويشـمل صورتـن.

االويل: جرميـة الفعل الفاضح العلني.

الثانية: جرميـة الفعل الفاضح غري العلني.
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4- فعــل فاضح مخــل بالحياء علني )صور وامثلة واحكام(

يكـون فعل االخالل بالحياء 

امـا بفعـل يقـع عـىل الغـري كرهـا )مثل رسقـة مالبس 	 

املجنـي عليـه اثنـاء وجـودة بحـامم السـباحة وبالتايل 

اجبـاره بالسـري يف املدينـة مبالبـس السـباحه وهـو مـا 

يعـد مخـال بحيـاءه وحيـاء العامة(.

او قـد يتم عىل جسـم الغـري برضائه مثـل حالة تقبيل 	 

هـم  عليهـم  املجنـي  يكـون  وهنـا  عناقـه  أو  االخـر 

العامـة ممن شـاهدوا ذلـك الفعـل ان كان ذلك مخال 

بالحيـاء وفقـا ألعرافهم. 

كـام قـد يقـع الفعـل عـيل جسـم الجـاين نفسـه مثـل 	 

االفعـال املخلـة بالحيـاء يأتيهـا الجـاين عـيل جسـمه 

فيثـري بسـلوكه الشـعور بالخجـل و الحياء لـدي الناس 

)الكشـف عـن اعضـاء الجـاين التناسـلية بالطريـق أو 

ميـي عاريـا يف الطريـق العـام أو من يـأيت بحركات أو 

اشـارات مخلة بالحياء العام كإشـارة شـخص ايل مكان 

التناسـيل(. عضوه 

)الطعن رقم 1151 لســنة 28ق جلســة 10( 

ــن  ــا يب ــي عــىل م ال تقــوم جرميــة الفعــل الفاضــح العلن

ــات اال بتوافــر  ــون العقوب مــن نــص املــادة ٢78 مــن قان

ــالث: اركان ث

العـن  حيـاء  املـرء  يف  الحيـاء  يخـدش  مـادي  فعـل  اوال: 

أو االذن سـواء وقـع الفعـل عـىل جسـم الغـري أو اوقعـه 

الجـاين عـىل نفسـه.

ثانيـا: العالنيـة وال يشـرتط لتوافرها ان يشـاهد الغري عمل 

الجـاين. فعـال، بل يكفـي ان تكون املشـاهدة محتملة.

ثالثـا: القصد الجنايئ، وهـو تعمد الجاين اتيان الفعل.

5- مــا املقصود بالعالنيــة يف الفعل الفاضح العلني؟

ال..  ام  رؤيتـه  تـم  الفعـل  كان  سـواء  بتحـدث  العالنيـة 

اآليت: يف  مشـاهدته  وميكـن 

االماكـن العالنيـة بطبيعتهـا: هي اماكن مفتوحـة للجمهور 

والسـكك  واملياديـن  العموميـة  )الطـرق  دائـم  بشـكل 

الزراعيـة وغريهـا..(.

بدخولهـا  يسـمح  التـي  هـي  بالتخصيـص:  علنيـة  اماكـن 

نظـري  أو  بـرشوط محـددة  كان  معينـة سـواء  اوقـات  يف 

اجـر )املـدارس واملسـارح واملسـاجد والكنائـس واملحاكـم 

العامـة(. املرافـق  وغريهـا مـن 

ولكنهـا  خاصـة  اماكـن  هـي  باملصادفـة:  عامـة  اماكـن 

مقصـورة عـىل عـدد معن مـن النـاس أو طوائـف محددة 

وتكتسـب صفـة العالنيـة لوجـود عـدد مـن الجمهـور بها 

النقـل  بطريـق املصادفـة )السـجون والنـوادي وسـيارات 

العـام وعربـات السـكك الحديـد(.

)الطعن 644 لسنة 43 ق - جلسة 1973/10/14 س24(

العالنيـة هـي الركـن املميـز لجرميـة املـادة ٢78 ع. وملـا 

الجمهـور مـن أن  املـادة صيانـة  الغـرض مـن هـذه  كان 

يقـع نظـره عـىل مشـهد فاضـح مغايـر لـآداب، فـإن ركن 

العالنيـة يتحقـق إذا ارتكـب الفعـل الفاضـح يف ظـروف 

يسـتفاد منهـا أنـه ميكـن أن يخـدش حيـاء الغـري. وبعبـارة 

أخـرى يعتـرب الفعـل الفاضـح علنيـا متـى رأه أو أمكـن أن 

يـراه انـاس ميكـن يخـدش هـذا الفعـل احساسـهم االديب، 

قـى بأنـه: ال يشـرتط لتوافـر العالنيـة التـي عنتهـا املـادة 

٢78 عقوبـات أن يشـاهد الغـري عمـل الجـاين فعـال، بـل 

يكفـي أن تكـون املشـاهدة محتملـة 

6- ما هــو الفعل الفاضح غري العلني؟

امــرأة، 	  بالحيــاء مــع  ارتــكاب فعــل مخــل  هــو 

ويشــرتط ان يكــون ذلــك بــدون رضاءهــا ســواء 

حــدث عالنيــة أو يف غــري عالنيــة. 

يشرتط يف هذه الجرمية ان تكون املجني عليها امرأة. 	 

ــذه الجرميــة 	  ــك الدعــوى له ــايل ال ميكــن تحري وبالت

ــا(. ــي عليه ــى )املجن ــن األنث اال بشــكوي م

املــادة 278 من قانــون العقوبات:

كل مـن فعـل عالنيـة فعـالً فاضحـاً مخـالً بالحيـاء يعاقـب 

تتجـاوز  أو غرامـة ال  تزيـد عـىل سـنة  بالحبـس مـدة ال 

ثالمثائـة جنيـه.

املــادة 279 من قانــون العقوبات:

بالفعـل الفاضـح الغـري علنـي عـىل ان: )يعاقـب بالعقوبة 

السـابقة كل مـن ارتكـب مع امـرأة امرا مخـال بالحياء ولو 

يف غـري عالنية(.

7- مــا مفهــوم انعدام الرضا لدي األنثى يف جرميــة الفعل الفاضح غري العلني؟

عـىل  واجبارهـا  بـدون رضاهـا  معهـا  الفعـل  وقـوع  هـو 

عنهـا. رغـام  بالحيـاء  مخـل  فعـل  مشـاهدة 

)نقــض 2 نوفمــر ســنة 1959، مجموعــة االحــكام، 

س10، رقــم 178 ص853(

يشـرتط ان تقـع الجرميـة بغري رضـاء املجنـي عليها، حامية 

لشـعورها وصيانـة لكرمتهـا مـام قـد يقـع عىل جسـمها أو 

بحضورهـا مـن امـور مخلـة بالحياء رغـام عنها. 

8- مــا هي االفعال التــي تخرج من كونها فعل فاضح؟

أو  سـينامئية  افـالم  أو  رسـوم  أو  عاريـة  لصـور  عـرض 

تليفزيونيـة أو رشائـط فيديـو مهـام تضمنـت مـن افعـال 

بـاآلداب. مخلـة  أو  فاحشـة  مناظـر  أو  بذيئـة 

الجرائــم  كتــاب   – محــب  محمــود  مجــدي  د. 

املخلــة بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض – الجــزء 

 :238 2020 – صفحــة  الخامســة  الطبعــة  الثــاين 

عـرف معيـار االخـالل بالحيـاء: يعتـرب االخـالل بالحياء هو 

كل فعـل مـن شـانه املسـاس بعاطفـة الحيـاء عنـد النـاس 

وهـو امـر نسـبي من حيث الزمـان واملكان اللـذان ارتكب 

فيهـام الفعـل املخـل بالحياء وذلـك فيام يتعـارض مع قيم 

املجتمـع وتقاليـده وهـو مـا يخضـع للسـلطة التقديريـة 

لقـايض املوضـوع متـي عـرض عليـه فعـل مخـل بالحيـاء، 

ويرجـع القـايض يف حكمـه ايل العـادات والتقاليـد الخاصة 

الفعـل  ارتـكاب  وظـروف  الجرميـة  بـه  الواقـع  باملـكان 

بالحياء. املخـل 
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9- مــا هي اركان جرميــة الفعل الفاضح العلني؟

ــالث  ــر ث ــي بتواف ــاح العلن ــل الفض ــة الفع ــق جرمي تتحق

ــام:  اركان ه

١- فعـل مادي مخل بالحياء.

٢- العالنية.

٣- القصد الجنايئ.

املــادة 278 من قانــون العقوبات:

)كل مــن فعــل عالنيــة فعــل فاضــح مخــل بالحيــاء، 

ــد عــن ســنة أو بغرامــة ال  يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزي

تتجــاوز ٣٠٠ جنيــة(.

املـادة ٢7٩ من قانون العقوبات:

)يعاقـب بالعقوبـة السـابقة كل مـن ارتكـب مـع امـرأة 

امـرا مخـال بالحيـاء ولـو يف غـري عالنيـة(.

10- مــا هــو القصد الجنايئ يف ارتكاب جرمية الفعــل الفاضح العلني أو غري العلني؟

القصـد الجنـايئ يف هـذه الحالـة هـو علم الجاين بـأن فعله 

تثـري  التـي  األخـرى  األفعـال  أمـا  العـام.  الحيـاء  يخـدش 

الشـعور بالخجـل عند الجمهور سـواء وقعت عىل شـخص 

معـن برضائـه أو مل تقـع عـىل شـخص معـن فيكفـي فيها 

مجـرد اإلهـامل وعدم االحتيـاط، وايضا يجـب توافر ارادة 

الجـاين يف االخـالل بالحيـاء العام.

)طعن رقم 757 لســنة 13ق، جلســة 1943/5/3(

الفعـل  جرميـة  يف  الجنـايئ  القصـد  لتوافـر  قانونـا  يكفـي 

الفاضـح املخـل بالحيـاء ان يكـون املتهـم عاملـا بـان فعلته 

مـن شـانها ان تخـدش الحيـاء.

11- مــا هي عقوبة جرمية الفعل الفاضــح العلني والغري العلني؟

يعاقـب املتهـم بالحبـس مـدة ال تزيد عن سـنة أو بغرامة 

ال تزيـد عـن ٣٠٠ جنية.

املــادة 278 من قانــون العقوبات:

)كل مــن فعــل عالنيــة فعــل فاضــح مخــل بالحيــاء، 

ــد عــن ســنة أو بغرامــة ال  يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزي

تتجــاوز ٣٠٠ جنيــة(.

املــادة 279 من قانــون العقوبات: 

)يعاقـب بالعقوبـة السـابقة كل مـن ارتكـب مـع امـرأة 

امـرا مخـال بالحيـاء ولـو يف غـري عالنيـة(.

13- الزواج املبكر واجلرائم املرتبطة به
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13- الزواج املبكر واجلرائم املرتبطة به

ورد تالنــص عــيل الجرائــم املرتبطــة بالزواج املبكــر باملادة ٢٢7 من قانون العقوبات البــاب العارش التزوير.

ويرتبــط األمــر ايضــا واملــادة ٣١ مكــرر مــن قانــون االحــوال املدنيــة رقــم ١٤٣ لســنة ١٩٩٤ املضافــة بالقانــون رقــم 

١٢٦ لســنة ٢٠٠8 حيــث نصــو عــىل:

املادة 227 مــن قانون العقوبات

ــلطة  ــام الس ــدي أم ــن اب ــة كل م ــة جني ــىل ثالمثائ ــد ع ــة ال تزي ــنتن أو بغرام ــاوز س ــدة ال تتج ــس م ــب بالحب يعاق

املختصــة بقصــد اثبــات بلــوغ احــد الزوجــن الســن املحــدد قانونــا لضبــط عقــد الــزواج اقــواال يعلــم انهــا غــري صحيحــة 

أو حــرر أو قــدم لهــا اوراقــا كذلــك متــي ضبــط عقــد الــزواج عــيل اســاس هــذه االوراق أو االقــوال. 

ويعاقــب بالحبــس أو بغرامــة ال تزيــد عــىل خمســامئة جنيــه كل شــخص خولــه القانــون ســلطة ضبــط عقــد الــزواج 

وهــو يعلــم أن أحــد طرفيــه مل يبلــغ الســن املحــددة يف القانــون.

املــادة )31( مكــرر من قانون االحوال املدنية رقم 143 لســنة 1994
مضافــة بالقانون رقم 126 لســنة 2008

ال يجــوز توثيــق عقــد زواج ملــن مل يبلــغ مــن الجنســن مثــاين عــرشة ســنة ميالديــة كاملــة. ويشــرتط للتوثيــق أن يتــم 

ــاة أو صحــة كل منهــام  ــر عــىل حي ــزواج للتحقــق مــن خلوهــام مــن األمــراض التــي تؤث الفحــص الطبــي للراغبــن يف ال

أو عــىل صحــة نســلهام، وإعالمهــام بنتيجــة هــذا الفحــص، ويصــدر بتحديــد تلــك األمــراض وإجــراءات الفحــص وأنواعــه 

والجهــات املرخــص لهــا بــه قــرار مــن وزيــر الصحــة باالتفــاق مــع وزيــر العــدل. ويعاقــب تأديبيــا كل مــن وثــق زواجــا 

باملخالفــة ألحــكام هــذه املــادة.

ومــا يحــدث يف الواقع العميل يف شــأن تزويج القارصات هو اي من الصورتــني التاليتني:

ــم أو  ــة ويت ــا الســن القانوني ــى بلوغه ــك حت ــن وذل ــة والشــهود وحضــور العائلت ــرام عقــد زواج عــريف بالعالني اب   -

ــك. ــد ذل ــه بع ــم توثيق ال يت

ابــرام عقد زواج رســمي بتزوير ما يفيد بســن الضحيــة للتحايل عىل القانون.    -

وتثور التســاؤالت الرئيســية التالية:

ما هو الســن املحدد قانونــا لضبط عقد الزواج.   -

مــا هي الجرائم املرتبطــة بالزواج املبكر.   -

ما هي الســلطات املخــول لها ضبط عقد زواج.   -

هــل الــزواج املبكر جرمية يف حد ذاته.   -

1- مــا هو تعريف الزواج املبكر؟

هـو كافـة اشـكال الـزواج املحظـور توثيقـه يف القانون بن 

ذكـر وانثـي مل يبلـغ أحدهـام أو كالهام سـن الثامنة عرشة 

)سـن الطفولة بحسـب الدستور(.

هـذا الـزواج غالبـا ما يتـم مبوافقة اولياء االمـور ويف بعض 

االحيـان جـربا، وقـد يتم يف احيـان اخري بقصد االسـتغالل 

الجنـي والتجـاري واالتجار بالبرش.

وهـو يف اللغـة امتـام عقد الزواج يف سـن مبكرة عن السـن 

املحـدد قانونا للزواج.

ورقــة بحثيــة مــن الســيد املستشــار احمــد النجــار 

مناهضــة  وحــدة  ومستشــار  االســتئناف  رئيــس 

العنــف باملجلــس القومــي للمــرأة يف تاريــخ دليــل 

تدريبــي يف UNFPA لســنة 2019.

2- ما هو الســن املحدد قانونا لضبط عقد الزواج؟

بلـوغ  هـو  الـزواج  عقـد  لضبـط  قانونـا  املحـدد  السـن 

ميالديـة. سـنة   ١8 ال  سـن  الزوجـن 

املــادة 31 مكــرر مــن قانــون االحــوال املدنيــة 

رقــم  بالقانــون  1994 مضافــة  لســنة   143 رقــم 

:2008 لســنة   126

“ال يجـوز توثيـق عقـد زواج ملـن مل يبلـغ مـن الجنسـن 

مثـاين عـرشة سـنة ميالديـة كاملـة. ويشـرتط للتوثيـق أن 

مـن  للتحقـق  الـزواج  يف  للراغبـن  الطبـي  الفحـص  يتـم 

خلوهـام مـن األمـراض التـي تؤثـر عـىل حيـاة أو صحـة 

بنتيجـة  وإعالمهـام  نسـلهام،  صحـة  عـىل  أو  منهـام  كل 

هـذا الفحـص، ويصـدر بتحديـد تلـك األمـراض وإجراءات 

مـن  قـرار  بـه  لهـا  املرخـص  والجهـات  وأنواعـه  الفحـص 

وزيـر الصحـة باالتفـاق مع وزير العـدل. ويعاقـب تأديبيا 

كل مـن وثـق زواجـا باملخالفـة ألحـكام هـذه املـادة.
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3- ما هــي الجرائم املرتبطة بالزواج املبكر؟

الجرميــة املتعلقــة باملســئول عــن اثبــات ســن الطفل 	 

ــم  ــر أو تقدي ــوال أو تحري ــداء اق ــة اب ــي جرمي وه

اوراق: امــام الســلطة املختصــة يعلــم الفاعــل بأنهــا 

غــري صحيحــة بغــرض ضبــط عقــد زواج متــي ضبــط 

العقــد عــىل اساســها.

الجرميــة املتعلقــة بالشــخص املخــول لــه قانونــا 	 

ســلطة ضبــط عقــد زواج وهــو يعلــم ان أحــد طــريف 

ــا.  ــغ الســن املحــددة قانون ــد مل يبل العق

مــادة 227 من قانــون العقوبات:

»يعاقـب بالحبـس كل مـن أبـدى أمـام السـلطة املختصـة 

بقصـد اثبـات بلـوغ أحـد الزوجـن السـن املحـدد قانونـا 

لضبـط عقـد الـزواج اقـواال يعلـم انهـا غـري صحيحـة أو 

حـرر أو قـدم لهـا اوراقـا كذلـك متـي ضبـط عقـد الـزواج 

عـىل اسـاس هـذه االوراق أو االقـوال«

ويعاقـب بالحبـس أو بغرامـة ال تزيد عن خمسـامئة جنية 

كل شـخص خولـه القانـون سـلطة ضبط عقد الـزواج وهو 

يعلـم ان طرفيـه مل يبلغ السـن املحـددة يف القانون.

4- هــل الزواج املبكــر يف حد ذاته يعد جرمية يف القانون املري؟

وفقـا لرصيـح نـص املـادة ٢٢7 فـإن الـزواج املبكـر يف حد ذاتـه ال يعـد جرمية معاقـب عليها وفقـا ألحكام هـذا القانون، 

بـل فقـط ان االفعـال املعاقـب عليهـا هـي االفعـال املؤديـة لضبـط عقـد الـزواج واملتمثلـة يف التزوير أو فسـاد السـلطة 

املختصـة بضبـط عقـد الزواج. 

ومعنــي ذلــك انــه إذا تــم الــزواج )زواج عرفيــا عــىل ســبيل املثــال( دون ارتــكاب فعــل التزويــر أو فســاد املــأذون 	 

فــال تقــع الجرائــم املنصــوص عليهــا باملــواد محــل البحــث.

ومع ذلك قد يشــكل الزواج املبكر جرائم اخري كام ســييل بيانه الحقا وهي:	 

جرميــة اتجار بالبرش )زواج الصفقة( 	 

جرمية هتــك العرض بغري القوة أو التهديد 	 

5- مــا هــي جرميــة ابداء اقوال أو تحرير أو تقديم اوراق مــع العلم بانها غري صحيحة 
امام الســلطة املختصة بغرض ضبط عقد زواج؟

ال تقـع الجرمية اال بتوافـر العنارص التالية مجتمعه 

ان يقـوم الفاعـل بإبـداء اقـوال أو تقديـم أو تحريـر   .١

اوراق غـري صحيحـة وغالبـا مـا يكـون القائـم بهـذا 

الفعـل هـو القائـم عـىل تربيـة الفتـاة وقـد يكـون 

طبيبـا قـام بالتسـنن

يجـب ان يكـون الفاعـل عاملـا بـأن هـذه االوراق أو   .٢

االقـوال غـري صحيحـة.

يجب ان يكون قد قدمها امام السـلطة املختصة   .٣

يجـب ان يكـون القصـد مـن هـذا الفعـل هـو ضبط   .٤

عقـد زواج.

يجـب ان يتـم ضبـط العقد اسـتنادا ايل تلـك االقوال   .5

غـري الصحيحـة وتلـك االوراق املقدمـة أو املحـررة 

املــادة 227 من قانــون العقوبات:

املختصـة  السـلطة  أمـام  أبـدى  مـن  يعاقـب............ كل 

بقصـد اثبـات بلـوغ أحـد الزوجـن السـن املحـدد قانونـا 

لضبـط عقـد الـزواج اقـواال يعلـم انهـا غـري صحيحـة أو 

حـرر أو قـدم لهـا اوراقـا كذلـك متـي ضبـط عقـد الـزواج 

عـىل اسـاس هـذه االوراق أو االقـوال

6- يف الواقــع العمــيل ممــن قد تقع مثل تلــك الجرائم )ابداء – تقديم – تحرير(؟

االب أو القائــم عىل رعاية الفتاة.	 

ــة 	  ــأذون واملحكم ــة يف امل ــة املتمثل ــلطة املختص الس

ــة. ــاري أو الكنيس ــهر العق ــة أو الش الرشعي

الفتــاة 	  بســن  مســتندا  حــرر  متــى  الطبيــب 

. ) لتســنن ا (

للمستشــار  العقوبــات  قانــون  عــى  التعليــق 

ــث ص 149 ــد الثال ــة املجل ــدي هرج ــي مج مصطف

جـاء يف املذكرة االيضاحية ملرشوع القانون

املذكـور أن هـذه املادة فصدت االشـخاص الذيـن يقررون 

السـلطة  أمـام  أو  الرشعيـة  املحكمـة  أو  املـأذون  أمـام 

املحليـة أن أحـد الزوجـن قـد بلـغ السـن القانـوين الـذي 

يسـمح لهـم بالـزواج ويسـتوي يف ذلـك عقـاب الطبيـب 

الـذي أعطـي شـهادة طبيـة غـري صحيحـة.
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7- ما هي الســلطة املختصة بضبط عقد زواج يف مر؟

يقصـد بالسـلطة املختصـة يف هـذا الصدد السـلطة املخول 

لهـا ضبـط عقـد زواج وهي اما:

املأذون الرشعي يف حالة عقد الزواج الرســمي.	 

الشــهر العقاري يف حالة زواج االجانب.	 

للمستشــار  العقوبــات  قانــون  عــى  التعليــق 

ــث ص 149 ــد الثال ــة املجل ــدي هرج ــي مج مصطف

جـاء يف املذكـرة االيضاحيـة ملـرشوع القانـون املذكـور أن هذه 

أو  املـأذون  أمـام  يقـررون  الذيـن  االشـخاص  املـادة فصـدت 

املحكمـة الرشعيـة أو أمـام السـلطة املحليـة أن احـد الزوجـن 

قـد بلغ السـن القانـوين الذي يسـمح لهم بالزواج ويسـتوي يف 

ذلـك عقـاب الطبيـب الـذي أعطي شـهادة طبية غـري صحيحة

8- مــاذا إذا تــم ابــداء اقوال أو تم تقديــم أو تحرير اوراق غري صحيحة ولكن مل يتم 
ضبط الــزواج يف النهاية؟ هل تقع الجرمية؟

هنـا ال تقـوم الجرميـة ألنـه يشـرتط ان يتـم ضبـط عقـد 

الـزواج بنـاء عـىل هـذه االقـوال أو االوراق. 

املــادة 227 من قانــون العقوبات:

» يعاقـب............ كل مـن أبـدى أمـام السـلطة املختصـة 

بقصـد اثبـات بلـوغ أحـد الزوجـن السـن املحـدد قانونـا 

لضبـط عقـد الـزواج اقـواال يعلـم انهـا غـري صحيحـة أو 

حـرر أو قـدم لهـا اوراقـا كذلـك متـي ضبـط عقـد الـزواج 

عـىل اسـاس هـذه االوراق أو االقـوال«

للمستشــار  العقوبــات  قانــون  عــى  التعليــق 

ــد الثالــث ص 150:  مصطفــي مجــدي هرجــة املجل

فـاذا مل يتـم عقـد الزواج أو امتنـع املوظف عن تحريـره الرتيابه 

فيـام أبـدي أمامـه عـن السـن املقـرر للـزواج فال محـل للعقاب 

أيضـاّ ألن الشـارع اشـرتط ضبـط العقد وامتامه عىل اسـاس هذه 

االقـوال واالوراق غـري الصحيحـة والن فعـل الجـاين أو الجناة يف 

هـذه الحالـة هـو رشوع يف جنحـة ال عقـاب عليـه لعـدم النص.

9- مــا هــي العقوبــة املقررة إلبداء اقوال أو تقديم اوراق غــري صحيحة مع العلم بذلك 
بغرض ضبط عقد زواج وضبط العقد عى اســاس ذلك؟

تكـون عقوبـة الفاعـل الـذي ابـدى تلـك االقـوال أو قـدم 

تلـك االوراق أو حررهـا هـي الحبس مدة ال تجاوز سـنتن 

أو غرامـة ال تزيـد عـن ٣٠٠ جنيـه.

املــادة 227 من قانــون العقوبات:

أو بغرامـة ال  تتجـاوز سـنتن  بالحبـس مـدة ال  )يعاقـب 

تزيـد عـىل ثالمثائـة جنيـة كل مـن...( 

10- هــل خطبة القــارص تعد جرمية وفقا للقانون املري؟

للمستشــار ال تعتـرب جرميـة وبالتايل غري معاقب عليها. العقوبــات  قانــون  عــى  )التعليــق 

مصطفــي مجــدي هرجــة ص 150 الطابعــة الثالثــة(

حتـى يعاقـب املـأذون أو املوظـف املختـص بجنحـة زواج 

يعاقـب  حتـى  أوال  القـران  عقـد  يتـم  ان  البـد  قـارصات 

وذلـك الن الشـارع اشـرتط ضبط العقد وامتامـه والن فعل 

الجـاين أو الجنـاة يف هـذه الحالـة هـو رشوع يف جنحـة ال 

عقـاب عليـه لعـدم النص. 

مــادة 21 فقــرة 2 مــن امليثــاق االفريقــي لحقــوق 

ــل 1990: ــة الطف ورفاهي

النفـاذ يف  صدقـت مـرص عليـه يف عـام ٢٠٠١ ودخـل حيـز 

نفـس العـام »يحظـر زواج االطفـال وخطبة الفتيـات واالوالد 

وتتخـذ االجـراءات الفعالـة مبـا يف ذلـك الترشيعـات لتحديـد 

الحـد األدىن لسـن الـزواج ليكـون بثامنية عرشة سـنة والقيام 

بتسـجيل كافـة الزيجـات يف سـجل رسـمي اجبـاري 

اتفاقيــة الســيداو 1979 انضمــت مــر اليهــا يف 

ــرة 2 ــادة 16 فق ــام 1981 – امل ع

ال يكـون لخطوبـة الطفـل أو زواجه اي اثـر قانوين، وتتخذ 

جميـع االجـراءات الرضورية، مبـا يف ذلك الترشيعـي منها، 

يف  الـزواج  تسـجيل  ولجعـل  للـزواج  ادين  سـن  لتحديـد 

سـجل رسـمي امـرا الزاميا.

املــادة 16 من االعالن العاملي لحقوق االنســان:

التـزوج  حـق  البلـوغ  سـن  أدركا  متـى  واملـرأة  )للرجـل 

وتأسـيس ارسة( سـن البلـوغ بيكـون اقل مـن ١8 دا معناه 

ان وفقـا لإلعـالن ان الـزواج املبكـر مش جرميـة واملقصود 

القانـوين  البلـوغ  سـن  الزوجـن  امتـام  هـو  البلـوغ  بـس 

املتعـارف عليـه دوليـا وهـو ١8 عـام.

11- هــل يجــوز توثيق عقد زواج عريف ملن مل يتم الســن من مصلحة االحوال املدنية؟

املــادة 31 من قانــون االحوال املدنية 2008:ال يجوز توثيقه.

»أال يجـوز توثيـق عقـد زواج ملـن مل يبلـغ مـن الجنسـن 

١8 سـنة ميالديـة«. 
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12- جرمية ضبط عقد زواج من قبل شــخص خوله القانون هذه الســلطة مع علمه بأن 
احد طرفيه مل يبلغ الســن املحددة؟

تشـتمل هذه الجرمية عىل عنرصين اساسين 

ان يكـون الفاعـل يف الجرمية شـخص خوله القانون سـلطة 

ضبط عقـد الزواج.

ان يكـون هـذا الشـخص عاملـا بعـدم بلـوغ أحـد الزوجن 

السـن املقـررة قانونـا لضبـط عقـد زواج.

الضبـط الفعيل لعقد الزواج.

املــادة 227 من قانــون العقوبات: فقرة 2:

ــط  ــلطة ضب ــون س ــه القان ــخص خول ــب..... كل ش ويعاق

عقــد الــزواج وهــو يعلــم ان طرفيــه مل يبلــغ الســن 

املحــددة يف القانــون

للمستشــار  العقوبــات  قانــون  عــى  )التعليــق 

مصطفــي مجــدي هرجــة ص 150 الطابعــة الثالثــة(

13- ماهــي عقوبــة جرمية ضبط عقد زواج مــع علم املأذون بعدم بلوغ احد الزوجني 
السن؟

الحبـس أو غرامة ال تزيد عن 5٠٠ جنيه.

التأديبية. العقوبة 

املــادة 227 من قانــون العقوبات: فقرة 2: 

ويعاقـب بالحبـس أو بغرامـة ال تزيد عن خمسـامئة جنية 

كل شـخص خولـه القانـون سـلطة ضبط عقد الـزواج وهو 

يعلـم ان طرفيـه مل يبلغ السـن املحـددة يف القانون.

املدنيــة  االحــوال  قانــون  مــن  31مكــرر  املــادة 

رقــم  بالقانــون  1994 مضافــة  لســنة   143 رقــم 

 2008 لســنة   126

» ال يجـوز توثيـق عقـد زواج ملـن مل يبلـغ مـن الجنسـن 

مثـاين عـرشة سـنة ميالديـة كاملـة........ ويعاقـب تأديبيـا 

كل مـن وثـق زواجـا باملخالفـة ألحـكام هـذه املـادة.

14- هــل يحــق للفتاة التي تزوجت وهــي قارص ان تبلغ عن ذلك؟ وهل هناك مدد 
انقضاء؟

إذا كان الــزواج املبكــر يف حــد ذاتــه ال ميثــل جرميــة 	 

معاقــب عليهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون ولكــن 

ــت  ــي ارتكب ــم الت ــن الجرائ ــغ ع ــا ان تبل ــوز له يج

حتــى يتــم ضبــط عقــد زواجهــا مبــا يف ذلــك االبــالغ 

عــن ابيهــا أو الطبيــب الــذي زور عمرهــا الحقيقــي 

واملــأذون الــذي ضبــط ذلــك الــزواج.

ــىل 	  ــا ع ــة اكراهه ــن جرمي ــغ ع ــا ان تبل ــوز ايض ويج

ــو  ــه ه ــد ذات ــراه يف ح ــا فاإلك ــد زواجه ــع عق توقي

مــن   ٣٢5 املــادة  بنــص  عليهــا  معاقــب  جرميــة 

العقوبــات.  قانــون 

كــام أن عقــد الــزواج يف حالــة االكــراه عــىل التوقيــع 	 

يكــون باطــالّ لفقــدان رشط أســايس مــن رشوط 

ــول. ــو القب ــد وه العق

وفيام يخص مــدد انقضاء الدعاوى الجنائية: 	 

فبحســب الجرميــة التــي تعتــزم الفتــاة االبــالغ عنهــا 	 

ــي  ــا والت ــا النقضائه ــددة قانون ــدة املح ــدد امل تتح

ــالغ.  ــا االب ــا ال يجــوز له بفواته

فــاذا كانــت تبلــغ عــن جنحــة االبــداء بأقــوال غــري 	 

صحيحــة أو أيــا مــا نصــت عليــه يف املــادة ٢٢7 

ــنن  ــد ٣ س ــي بع ــات تنق عقوب

امــا اذا كانــت تبلــغ عــن جنايــة االكــراه عــيل توقيــع 	 

محــرر )عقــد الــزواج( فتنقــي مبــي ١٠ ســنوات. 

املــادة 325 من قانــون العقوبات: 

كل مـن اغتصـب بالقـوة أو بالتهديـد سـندا ذا قيمة أدبية 

أو  قانونيـة  حالـو  وجـود  تثبـت  أوراقـا  أو  اعتباريـة  أو 

اجتامعيـة أو أكـره أحـد بالقـوة أو التهديـد عـىل امضـاء 

ورقـة مـام تقـدم وختمهـا يعاقـب بالسـجن املشـدد.

املــادة 15 من قانون االجــراءات الجنائية: 

تنقـي الدعـوى الجنائيـة يف مـواد الجنايـات مبـي عـرش 

سـنن مـن يـوم وقـوع الجرميـة، ويف مـواد الجنـح مبـي 

ثـالث سـنن، ويف مـواد املخالفـات مبـي سـنة، مـا مل ينص 

القانـون عـىل خـالف ذلك.
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15- الــزواج املبكر واالتجار بالبرش

بـرشط ان يكـون ذلـك بقصـد االسـتغالل اي حصـول االب 

عـيل مبالـغ مالية.

امـا إذا تـم هـذا التزويـج دون توافـر قصـد االسـتغالل فال 

إذا قـام االب  بالبـرش ومثـال ذلـك  تقـع جرميـة االتجـار 

بتزويـج ابنتـه القـارص باعتقاده انه يقـوم بحاميتها وتأمن 

مسـتقبلها بالـزواج أو قـام بتزويجها نتيجـة لكون االعراف 

مبجتمعـه هـو تزويـج الفتيـات يف هـذا السـن دون ادين 

قصـد منـه يف اسـتغالل ابنتـه أو الرتبـح مـن تلـك الزيجـة 

أو الحصـول عـىل اي مزايـا من الزوج )واملهـر ال يعد مزايا 

وال يفهـم منـه توافـر قصد االسـتغالل(.

املــادة )2( من قانون 64 لســنة 2010:

بشـأن مكافحة االتجار بالبرش

يعـد مرتكبـا بجرميـة االتجـار بالبـرش كل من يتعامـل بأية 

صـورة يف شـخص طبيعـي مبـا يف ذلـك البيـع أو العـرض 

للبيـع أو الـرشاء أو الوعـد بهـام أو االسـتخدام أو النقـل 

- سـواء  التسـلم  أو  االسـتقبال  أو  االيـواء  أو  التسـليم  أو 

يف داخـل البـالد أو عـرب حدودهـا الوطنيـة - اذا تـم ذلـك 

بواسـطة اسـتعامل القـوة أو العنـف أو التهديـد بهـام أو 

بواسـطة االختطـاف أو االحتيـال أو الخـداع أو اسـتغالل 

السـلطة أو اسـتغالل حالـة الضعـف أو الحاجـة أو الوعـد 

بإعطـاء أو تلقـي مبالـغ ماليـة أو مزايـا مقابـل الحصـول 

عـيل موفقة شـخص عـيل االتجار بشـخص اخر له سـيطرة 

عليـه - وذلـك كلـه- اذا كان التعامـل بقصـد االسـتغالل 

أيـا كانـت صـوره مبـا يف ذلك االسـتغالل يف اعـامل الدعارة 

وسـائر اشـكال االسـتغالل الجنـي واسـتغالل االطفـال يف 

الخدمـة قـرا  أو  السـخرة  أو  االباحيـة  املـواد  ذلـك ويف 

أو االسـرتقاق أو املامرسـات الشـبيهة بالـرق أو االسـتعباد 

أو التسـول أو اسـتئصال االعضـاء أو االنسـجة البرشيـة أو 

منها«. جـزء 

16- مــا هــي العقوبــة املقررة عيل الزوج اذا تزوج مــن طفلة بإرادتها و دون علم أهلها؟

قـد ينطبـق يف حـق الـزوج ارتكاب أيـا من الجرائـم التالية 

بتوافـر اركانها:

جرميــة هتك عرض بدون قوة أو تهديد.	 

جرميــة خطف من دون تحيل أو اكراه.	 

مواقعــة انثــي بغــري رضاهــا )حيــث ان الرضــاء هنــا 	 

معيبــا لصغــر الســن(.

يرجـع ايل فصـول هتـك العـرض، الخطـف، مواقعـة انثـى 

رضاها. بـدون 

املــادة 289 عقوبات:

كل مـن خطـف مـن غـري تحايـل وال اكـراه طفـال يعاقـب 

بالسـجن املشـدد مـدة ال تقـل عـن عـرش سـنوات..

ومـع ذلـك يحكـم عىل فاعـل جنايـة الخطف باإلعـدام أو 

السـجن املؤبـد اذا اقرتنـت بهـا جرميـة مواقعـة املخطوف 

أو هتـك عرضه.

14- جرميتي التعرض والتحرش
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14- جرميتي التعرض والتحرش

ورد النــص عــيل جرميتــى التعــرض و التحــرس باملــوادد ٣٠٦ مكــرر أ، ٣٠٦ مكــرر ب مــن قانــون العقوبــات املــرصي 

واملعدلتــن بالقانــون رقــم ١٤١ لســنة ٢٠٢١ بتغليــظ عقوبــة التعــرض والتحــرش وإعــالن جرميــة التحــرش جنايــة بــدال 

مــن جنحــة.

مادة 306 مكرر )أ(

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنتن وال تجــاوز أربــع ســنوات، كل مــن تعــرض للغــري يف مــكان عــام أو خــاص 

ــة  ــل بأي ــول أو بالفع ــارة أو بالق ــواء باإلش ــة س ــية أو إباحي ــات جنس ــاءات أو تلميح ــور أو إيح ــان أم ــروق بإتي أو مط

ــة أخــرى. ــة وســيلة تقني ــة، أو أي ــك وســائل االتصــاالت الســلكية أو الالســلكية أو اإللكرتوني وســيلة مبــا يف ذل

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات وال تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مائتــي 

ألــف جنيــه وال تزيــد عــىل ثالمثائــة ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن إذا تكــرر الفعــل مــن الجــاين مــن خــالل 

ــه. ــع للمجنــي علي املالحقــة والتتب

ويف حالــة العــود تضاعــف عقوبتا الحبــس والغرامة يف حديهام األدىن واألقى.

مادة 306 مكرر )ب(

ــد  ــون بقص ــذا القان ــن ه ــرًرا )أ( م ــادة ٣٠٦ مك ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــت الجرمي ــيًا إذا ارتكب ــا جنس ــد تحرًش يُع

ــجن  ــاين بالس ــب الج ــية، ويعاق ــة جنس ــة ذات طبيع ــىل منفع ــه ع ــي علي ــن املجن ــاين م ــول الج حص

مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات، فــإذا كان الجــاين ممــن نــص عليهــم يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ٢٦7 مــن هــذا 

القانــون، أو كانــت لــه ســلطة وظيفيــة أو أرسيــة أو دراســية عــىل املجنــي عليــه أو مــارس عليــه أي ضغــط تســمح لــه 

ــل يحمــل ســالًحا تكــون  ــت الجرميــة مــن شــخصن فأكــر أو كان أحدهــم عــىل األق ــه أو ارتكب الظــروف مبامرســته علي

العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات.

1- مــا هي جرمية التعرض؟

هـي التعـرض للغـري يف مـكان عـام أو خـاص أو مطـروق 

بإتيـان أمـور أو إيحـاءات أو تلميحـات جنسـية أو إباحية 

سـواء باإلشـارة أو بالقـول أو بالفعـل بـأي وسـيلة مبـا ىف 

ايـة  أو  الالسـلكية  أو  السـلكية  االتصـاالت  وسـائل  ذلـك 

وسـيلة تقنيـة أخـرى.

مــادة 306 مكرر أ من قانــون العقوبات:

)...... كل مـن تعـرض للغـري يف مـكان عـام أو خـاص أو 

مطـروق بإتيـان أمـور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو 

إباحيـة سـواء باإلشـارة أو بالقـول أو بالفعـل بأيـة وسـيلة 

مبـا يف ذلـك وسـائل االتصـاالت السـلكية أو الالسـلكية أو 

اإللكرتونيـة، أو أيـة وسـيلة تقنيـة أخـرى.......(.

2- هــل تقــع جرمية التعرض يف حال التعرض لذكر؟

مــادة 306 مكرر أ من قانــون العقوبات:نعم تقع سـواء كان املتعرض له )الضحية( ذكر أو انثي

)...... كل مـن تعرض للغري.....(.

3- هل يشــرتط ان تقع جرمية التعرض يف األماكن العامة فقط؟

ال يشـرتط ان تقـع الجرميـة يف الشـارع أو عـىل مـرأى مـن 

النـاس بـل تعـد الجرميـة قـد وقعـت سـواء كان ذلك يف: 

١- مكان عام: مثل الشـارع، النادي، وسـائل املواصالت

٢- مكان خاص مثل: مسـاكن – املكاتب - الرشكات.

٣- مـكان مطـروق مثـل: مـكان يرتـاده العامـه ولكـن 

ليـس ذى طبيعـة عامـة يف وقـت معـن )كافيـات – 

عيـادات الطبيـة اثنـاء مواعيـد العمـل(.

مــادة 306 مكرر أ من قانــون العقوبات:

)...... كل مـن تعـرض للغـري يف مـكان عـام أو خـاص أو 

مطـروق......(.

4- مــا هي األفعــال التي تقوم بها جرمية التعرض؟

تقـع إذا قـام الجـاين بـأي مـن االمـور التاليـة( إتيـان أمور 

جنسـية أو إباحيـة - إتيـان إيحـاءات جنسـية أو إباحيـة 

إتيـان تلميحـات جنسـية أو إباحيـة )مثـال: القـاء النكات 

الخارجـة – القـاء عبـارات أو اشـاراء جنسـية.

سواء 

باإلشــارة مثل حركات باليد أو االصابع 	 

أو بالقول: نكات خارجة	 

القيــام 	   – عليهــا  املجنــي  اعــرتاض  بالفعــل:  أو 

جنســية بايحــاءات 

وال يشـرتط ان يتـم ذلـك بوسـيلة معينـة بل تقـع الجرمية 

حتـى إذا متـت هـذه األفعال مـن خالل وسـائل االتصاالت 

السـلكية أو الالسـلكية مثـل: - ارسـال رسـائل أو املكاملات 

عـن طريـق التليفـون االريض / املوبايـل / ارسـال رسـائل 

عـرب مواقـع التواصـل االجتامعي.

مــادة 306 مكرر أ من قانــون العقوبات:

)كل مـن تعـرض للغـري........... بإتيـان أمـور أو إيحـاءات 

أو تلميحـات جنسـية أو إباحيـة سـواء باإلشـارة أو بالقول 

االتصـاالت  بأيـة وسـيلة مبـا يف ذلـك وسـائل  بالفعـل  أو 

وسـيلة  أيـة  أو  اإللكرتونيـة،  أو  الالسـلكية  أو  السـلكية 

أخـرى.......( تقنيـة 
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5- مــا هي عقوبة التعرض للغري؟

األصــل ان العقوبــة هــي الحبــس مــدة ال تقــل عــن 	 

ســنتن وال تجــاوز أربــع ســنوات.

يف حــال تكــرار الفعــل: تكــون العقوبــة الحبــس 	 

مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات وال تجــاوز خمــس 

ــه  ــف جني ــي أل ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مائت

وال تزيــد عــىل ثالمثائــة ألــف جنيــه أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن إذا تكــرر الفعــل مــن الجــاين مــن 

ــه.  ــي علي ــع للمجن ــة والتتب ــالل املالحق خ

الحبــس 	  عقوبتنــا  تضاعــف  العــود  حالــة  وىف 

وأقــى. األدىن  حديهــام  يف  والغرامــة 

مــادة 306 مكررا )أ( من قانــون العقوبات:

يعاقـب بالحبـس مـدة ال تقـل عن سـنتن وال تجـاوز أربع 

سـنوات كل مـن تعرض للغـري....، وتكـون العقوبة الحبس 

مـدة ال تقـل عن ثـالث سـنوات وال تجاوز خمس سـنوات 

وبغرامـة ال تقـل عـن مائتـي ألـف جنيـه وال تزيـد عـىل 

ثالمثائـة ألـف جنيـه أو بإحدى هاتـن العقوبتـن إذا تكرر 

الفعـل مـن الجـاين مـن خـالل املالحقـة والتتبـع للمجنـي 

. عليه

وىف حالـة العـود تضاعـف عقوبتنـا الحبـس والغرامـة يف 

حديهـام األدىن وأقـى.

6- ما املقصود بالعود؟

العـود: قيـام الجـاين بارتـكاب جرميـة بعـد يبـق الحكـم 

عليـه نهائيـا بـات لجرميـة اخرى ويرتتـب عىل عليـه جواز 

تشـديد العقوبـة يف املـرة الثانيـه

املــادة 49 من قانــون العقوبات:

يعترب عائدا:

)أوال( مـن حكـم عليـه بعقوبة جنايـة وثبـت ارتكابه بعد 

ذلـك جنايـة أو جنحة.

)ثانيـا( مـن حكـم عليـه بالحبس مدة سـنة أو أكـر وثبت 

أنـه ارتكـب جنحـة قبـل مـي خمـس سـنن مـن تاريـخ 

انقضـاء هـذه العقوبـة أو من تاريخ سـقوطها مبي املدة.

)ثالثـا( مـن حكـم عليـه لجنايـة أو جنحـة بالحبـس مـدة 

ارتكـب  أنـه  بالغرامـة وثبـت  أو  أقـل مـن سـنة واحـدة 

جنحـة مامثلـة للجرميـة األوىل قبـل مـي خمـس سـنن 

مـن تاريـخ الحكـم املذكـور.

وتعتـرب الرقـة والنصـب وخيانـة األمانـة جنحـا متامثلـة 

يف العـود.

وكذلـك يعتـرب العيـب واإلهانـة والسـب والقـذف جرائـم 

متامثلـة.

7- مــا هي جرمية التحرش الجنيس؟

أو  عـام  مـكان  يف  للغـري  الجـاين  تعـرض  هـو  التحـرش 

خـاص أو مطـروق بإتيـان أمـور أو إيحـاءات أو تلميحـات 

جنسـية أو إباحيـة سـواء باإلشـارة أو بالقـول أو بالفعـل 

بـأي وسـيلة مبـا ىف ذلـك وسـائل االتصـاالت السـلكية أو 

الالسـلكية بقصـد حصـول الجـاين مـن املجنـي عليـه عـىل 

جنسـية. طبيعـة  ذات  منفعـة 

مــادة 306 مكرر ب من قانــون العقوبات:

املنصـوص  الجرميـة  ارتكبـت  إذا  جنسـياً  تحرشـاً  يعـد 

عليهـا يف املـادة ٣٠٦ مكـرراً )أ( مـن هـذا القانـون بقصـد 

حصـول الجـاين مـن املجني عليـه عىل منفعـة ذات طبيعة 

جنسـية....( 

8- مــا الفرق بــني جرمية التعرض وجرمية التحرش؟

الـواردة  االفعـال  ذات  اتيـان  تتضمـن  التحـرش  جرميـة 

بغـرض  االفعـال  تلـك  تكـون  ان  عـىل  التعـرض،  بجرميـة 

الحصـول عـىل منفعـه جنسـية مـن املجني عليهـا دون ان 

تسـطيل يـد الجـاىن اىل عـورة املجنـي عليهـا.

306 مكــرر أ من قانــون العقوبات:

كل مـن تعـرض للغـري يف مـكان عـام أو خـاص أو مطروق 

بإتيـان أمـور أو إيحـاءات أو تلميحـات جنسـية أو إباحية 

مبـا  وسـيلة  بأيـة  بالفعـل  أو  بالقـول  أو  باإلشـارة  سـواء 

أو  الالسـلكية  أو  السـلكية  االتصـاالت  وسـائل  ذلـك  يف 

اإللكرتونيـة، أو أيـة وسـيلة تقنيـة أخـرى.

مــادة 306 مكرر )ب( من قانــون العقوبات:

املنصـوص  الجرميـة  ارتكبـت  إذا  جنسـيًا  تحرًشـا  يُعـد 

عليهـا يف املـادة ٣٠٦ مكـرًرا )أ( مـن هـذا القانـون بقصـد 

حصـول الجـاين مـن املجني عليـه عىل منفعـة ذات طبيعة 

جنسـية.........(

املــادة 268 من قانــون العقوبات:

كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديـد أو رشع 

يف ذلـك يُعاقـب بالسـجن املشـدد.

9- مــا هي العقوبــة االصلية للتحرش الجنيس؟

مــادة 306 مكرر ب:بالسـجن مدة ال تقل عن خمس سنوات.

يعـد تحرشـاً جنسـياً.... ويعاقـب الجـاين بالسـجن مـدة ال 

تقـل عـن خمس سـنوات.
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10- ما هي حاالت تشــديد عقوبة التحرش الجنيس وما هي العقوبة املشــددة؟

ــدة ال 	  ــجن م ــة الس ــون العقوب ــة تك ــون العقوب تك

ــنوات. ــبع س ــن س ــل ع تق

إذا كانــت املجنــي عليهــا مل يبلــغ ســنها مثــاين عــرش 	 

ســنة ميالديــة كاملــة. 

أو كان الفاعــل مــن أصــول املجنــي عليهــا مثــل االب 	 

وان عــال )فــروع االب( مثــال الجــد.

أو مــن املتولــن تربيتها مثل: زوج االم- الويص.	 

أو متولــن مالحظتها مثل مرشف بدار رعاية.	 

أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا مثــل: مــدرس – ناظــر 	 

مدرســة.

أو كان خادمــا باألجر عندها.	 

او خادمــا باالجر عند من تقدم ذكرهم 	 

أو تعــدد الفاعلون للجرمية	 

عــىل 	  أرسيــة  أو  وظيفيــة  ســلطة  لــه  كانــت  أو 

ام زوج   – بالعمــل  مديــر  عليــه:  املجنــي 

أو مــارس عليــه أي ضغــط تســمح لــه الظــروف 	 

مبامرســته عليــه: تركــت مفتوحــة بغــرض تعــدد 

ــال اســتغالل النفــوذ  حــاالت اســتغالل الظــروف مث

ــل زوج  ــن )رب عم ــىل االخري ــط ع ــة الضغ ومامرس

ــا( ــي عليه املجن

أو أرتكــب الجرميــة مــن شــخصن فأكــر أو كان 	 

أحدهــم عــىل األقــل يحمــل ســالحا

مــادة 306 مكرر ب من قانــون العقوبات:

الفقـرة  يف  عليهـم  نـص  ممـن  الجـاين  كان  فـإذا   .........(

الثانيـة مـن املـادة ٢٦7 مـن هـذا القانـون، أو كانـت لـه 

سـلطة وظيفيـة أو أرسية أو دراسـية عىل املجنـي عليه أو 

مـارس عليـه أي ضغط تسـمح له الظروف مبامرسـته عليه 

أو ارتكبـت الجرميـة مـن شـخصن فأكـر أو كان أحدهـم 

عـىل األقـل يحمـل سـالًحا تكـون العقوبـة السـجن مدة ال 

تقـل عن سـبع سـنوات.

11- يشــرتط ان تقع جرمية التحرش الجنيس عيل انثي فقط؟

والذكـر  االنثـى  عـىل  التحـرش  جرميـة  وتقـع  يشـرتط،  ال 

والطفـل ومـن امـرأة عـىل امـرأة، مـن ذكر عـىل ذكر ومن 

امـرأة عـىل ذكر.

مــادة 306 مكرر ب من قانــون العقوبات:

يعـد تحرشـاً جنسـياً إذا ارتكبـت الجرميـة املنصـوص عليها 

يف املـادة ٣٠٦ مكـرراً )أ( مـن هـذا القانـون بقصد حصول 

الجـاين مـن املجني عليه عـىل منفعة ذات طبيعة جنسـية 

مــادة 306 مكرر أ من قانــون العقوبات:

يعاقـب بالحبـس........................، كل مـن تعـرض للغـري 

أو  أمـور  بإتيـان  مطـروق  أو  خـاص  أو  عـام  مـكان  يف 

إيحـاءات أو تلميحـات جنسـية أو إباحيـة سـواء باإلشـارة 

بأيـة وسـيلة مبـا يف ذلـك وسـائل  بالفعـل  أو  بالقـول  أو 

االتصـاالت السـلكية أو الالسـلكية أو اإللكرتونيـة، أو أيـة 

وسـيلة تقنيـة أخـرى.

12- هل يشــرتط يف التحرش املالمســة لجسد املجني عليها؟

ال يشـرتط املالمسـة ىف التحـرش، ميكـن قيام اعتبـار جرمية 

التحـرش قـد وقعـت مبجـرد الكلـامت أو ملس يد أو شـعر 

االخـر عـىل سـبيل املثـال، وإذا قـام الجـاين بلمـس أحـد 

عـورات املجنـي عليـه يعتـرب الفعـل يف هـذه الحالـة هـو 

جرميـة هتـك عرض.

مــادة 306 مكرر )ب( من قانــون العقوبات:

املنصـوص  الجرميـة  ارتكبـت  إذا  جنسـيًا  تحرًشـا  يُعـد 

عليهـا يف املـادة ٣٠٦ مكـرًرا )أ( مـن هـذا القانـون بقصـد 

حصـول الجـاين مـن املجني عليـه عىل منفعـة ذات طبيعة 

جنسـية، ويعاقـب الجاين بالسـجن مـدة ال تقل عن خمس 

سـنوات، فـإذا كان الجـاين ممـن نـص عليهـم يف الفقـرة 

الثانيـة مـن املـادة ٢٦7 مـن هـذا القانـون، أو كانـت لـه 

سـلطة وظيفيـة أو أرسية أو دراسـية عىل املجنـي عليه أو 

مـارس عليـه أي ضغط تسـمح له الظروف مبامرسـته عليه 

أو ارتكبـت الجرميـة مـن شـخصن فأكـر أو كان أحدهـم 

عـىل األقـل يحمـل سـالًحا تكـون العقوبـة السـجن مدة ال 

تقـل عن سـبع سـنوات.

املــادة 268 من قانــون العقوبات:

كل مـن هتك عرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديد أو رشع يف 

ذلك يُعاقب بالسـجن املشدد.....................(
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13- هــل يشــرتط توافر قصد جنايئ خــاص ىف جرمية التعرض أو جرمية التحرش؟

الفـارق بـن جرميتـي التعـرض والتحـرش هـو ان جرميـة 

التحـرش تتضمـن قصـد جنـايئ خاص وهـو حصـول الجاين 

عـىل منفعـة ذات طبيعيـة جنسـية: ومثال ذلـك ان الجاين 

قـد يقـوم باالمسـاك بيـد فتـاه ال تعرفـه قائـال لهـا انتـي 

الواقعـة هـي جرميـة تعـرض فقـط  جميلـة وهنـا تعتـرب 

ولكـن قـد تعتـرب الواقعـة جرميـة تحـرش إذا امسـك يدها 

يتبـن مـن قولـه غرضـه  البيـت هنـا  قائـال تعـايل نطلـع 

بالحصـول عـىل منفعـة ذات طبيعـة جنسـية

مــادة 306 مكرر )أ( من قانــون العقوبات:

................( كل مـن تعـرض للغـري يف مـكان عام أو خاص 

أو مطـروق بإتيـان أمـور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية 

أو إباحية سـواء باإلشـارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسـيلة 

مبـا يف ذلـك وسـائل االتصـاالت السـلكية أو الالسـلكية أو 

اإللكرتونيـة، أو أيـة وسـيلة تقنية أخرى.

العقوبة........................(  وتكون 

املــادة 306 مكرر )ب(:

املنصـوص  الجرميـة  ارتكبـت  إذا  جنسـيًا  تحرًشـا  يُعـد 

عليهـا يف املـادة ٣٠٦ مكـرًرا )أ( مـن هـذا القانـون بقصـد 

حصـول الجـاين مـن املجني عليـه عىل منفعـة ذات طبيعة 

جنسـية، ويعاقـب الجـاين............................... فـإذا كان 

الجـاين ممـن نص عليهـم يف الفقرة الثانية مـن املادة ٢٦7 

مـن هـذا القانـون، أو كانـت له سـلطة وظيفيـة أو أرسية 

أو دراسـية عـىل املجنـي عليـه أو مـارس عليـه أي ضغـط 

تسـمح لـه الظـروف مبامرسـته عليـه أو ارتكبـت الجرميـة 

مـن شـخصن فأكـر أو كان أحدهـم عـىل األقـل يحمـل 

سـالًحا تكـون العقوبـة......................(

14- ما هي املنفعة ذات الطبيعة الجنســية؟

منافـع مثـل: هـو طلـب إقامة عالقة مـع املجنـي عليها أو 

تحريضهـا عـىل ذلك أو الرغبـة يف قيامها بأمور جنسـية.... 

الـخ سـواء كان ذلـك معه أو مع شـخص آخر.

املــادة 306 مكرر )ب(

املنصـوص  الجرميـة  ارتكبـت  إذا  جنسـيًا  تحرًشـا  يُعـد 

عليهـا يف املـادة ٣٠٦ مكـرًرا )أ( مـن هـذا القانـون بقصـد 

حصـول الجـاين مـن املجني عليـه عىل منفعـة ذات طبيعة 

جنسـية، ويعاقـب الجـاين............................... فـإذا كان 

الجـاين ممـن نص عليهـم يف الفقرة الثانية مـن املادة ٢٦7 

مـن هـذا القانـون، أو كانـت له سـلطة وظيفيـة أو أرسية 

أو دراسـية عـىل املجنـي عليـه أو مـارس عليـه أي ضغـط 

تسـمح لـه الظـروف مبامرسـته عليـه أو ارتكبـت الجرميـة 

مـن شـخصن فأكـر أو كان أحدهـم عـىل األقـل يحمـل 

سـالًحا تكـون العقوبـة......................(

15- جرمية هتك العرض
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15- جرمية هتك العرض

ــرض  ــك الع ــع: هت ــاب الراب ــات بالب ــون العقوب ــن قان ــواد ٢٦8 و٢٦٩ م ــرض بامل ــك الع ــم هت ــيل جرائ ــص ع ورد الن

ــالق. ــاد األخ وإفس

املادة 268

ــك يُعاقــب بالســجن املشــدد. وإذا كان عمــر مــن  ــد أو رشع يف ذل ــوة أو بالتهدي ــك عــرض إنســان بالق كل مــن هت

ــن  ــا مم ــد مرتكبيه ــا أو أح ــة أو كان مرتكبه ــة كامل ــنة ميالدي ــرشة س ــاين ع ــغ مث ــورة مل يبل ــة املذك ــه الجرمي ــت علي وقع

ــة الســجن املشــدد مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات،  ــادة )٢٦7( تكــون العقوب ــة مــن امل ــرة الثاني ــم يف الفق ــص عليه نُ

ــد. ــم بالســجن املؤب ــا يُحك ــان مًع وإذا اجتمــع هــذان الظرف

املادة 269

كل مــن هتــك عــرض صبــي أو صبيــة مل يبلــغ ســن كال منهــام مثــاين عــرش ســنة كاملــة بغــري قــوة أو تهديــد يعاقــب 

بالســجن وإذا كان ســنة مل يبلــغ أثنــى عــرش ســنة ميالديــة كاملــة أو كان مــن وقعــت منــه الجرميــة ممــن نــص عليهــم 

يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ٢٦7 تكــون العقوبــة الســجن املشــدد مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات.

ونصــت الفقــرة الثانية من املادة 267

إذا كانــت املجنــي عليهــا مل يبلــغ ســنها مثــاين عــرشة ســنة ميالديــة كاملــة أو كان الفاعــل مــن أصــول املجنــي عليهــا 

ــدم  ــن تق ــد م ــا أو عن ــاً باألجــر عنده ــا أو كان خادم ــم ســلطة عليه ــن له ــا أو مم ــا أو مالحظته ــن تربيته ــن املتول أو م

ــون للجرميــة. ذكرهــم، أو تعــدد الفاعل

1- مــا هي جرمية هتك العرض؟

جرميـة هتـك العـرض هي إحـدى الجرائـم املعاقـب عليها 

بقانـون العقوبـات املرصي وتتخـذ صورتن 

أو  التهديـد  أو  بالقـوة  العـرض  ارتـكاب فعـل هتـك  امـا 

العقوبـات(. قانـون   ٢٦8 )املـادة  ذلـك  يف  الـرشوع 

او ارتـكاب الفعـل بغـري القـوة أو التهديـد )املـادة ٢٦٩ 

العقوبـات(. قانـون 

املــادة )268( من قانــون العقوبات

كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديـد أو رشع 

مـن  كان عمـر  وإذا  املشـدد.  بالسـجن  يُعاقـب  ذلـك  يف 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، 

وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعـا يُحكـم بالسـجن املؤبد. 

املـادة ٢٦٩ من قانون العقوبات

كال  يبلـغ سـن  مل  أو صبيـة  عـرض صبـي  مـن هتـك  كل 

منهـام مثـاين عـرش سـنة كاملة بغري قـوة أو تهديـد يعاقب 

بالسـجن وإذا كان سـنة مل يبلـغ أثنـي عـرش سـنة ميالدية 

كاملـة أو كان مـن وقعـت منـه الجرميـة ممن نـص عليهم 

يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة ٢٦7 تكون العقوبة السـجن 

املشـدد مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات.(

2- مــا املقصود بفعل »هتك العرض«؟

فعـل هتـك العرض هو كل مسـاس مخل بالحياء يسـتطيل 

ايل جـزء من جسـد املجني عليه. 

د. مجــدي محمــود محــب – موســوعة العدالــة 

وجرائــم  العامــة  بــاآلداب  املخلــة  الجرائــم  يف 

ــة ص 44  ــة الخامس ــاين الطبع ــزء الث ــرض- الج الع

» يعـرف الفقـه هتـك العرض بأنـه كل تعد منـاف لآداب 

يقـع عىل جسـم شـخص اخـر. حكم نقـض يف الدعوى رقم 

٦٦77 لسـنة 8٠ قضائيـة جلسـة ٢٣ مـارس ٢٠١٣« مـن 

املقـرر يف قضـاء محكمـة النقض:

ان املـرشع قصـد يف بـاب العقـاب يف جرمية هتـك العرض 

حاميـة املناعـة االدبيـة التـي يصـون بهـا الرجـل أو املـرأة 

عرضـه مـن اية مالمسـة مخلـة بالحياء ايا ما كانت وسـيلة 

الجـاين يف ذلـك، مادامـت هذه املالمسـة قد اسـتطالت ايل 

جـزء مـن جسـم املجنـي عليه يعـد عورة.
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3- مــا هي خصائــص الفعل املادي لجرمية هتك العرض؟

نقـوم خصائـص فعل هتك العرض عىل ركيزتن وهام:

اوال: استطالة لجسـم املجني عليه/عليها: 

اسـتطالة عـىل جـزء يعـد عـورة )مالمسـة لجسـم الضحية 

– كشـف لجسـم الضحيـة(.

اسـتطالة عىل جزء ال يعد عورة بجسـم الضحية.

ثانيـا: فعل يخدش الحياء.

د. مجــدي محمــود محــب – موســوعة العدالــة 

وجرائــم  العامــة  بــاآلداب  املخلــة  الجرائــم  يف 

العــرض- الجــزء الثــاين الطبعــة الخامســة ص48

يتطلـب الركـن املادي يف جرمية هتـك العرض ان يقع فعل 

مخـل بالحيـاء ويكـون ماسـاً بأيـة صـورة بجسـم املجنـي 

واالجسـام  املالمسـة  هـذه  تقـع  ان  بـن  فـرق  ال  عليـه، 

عاريـة وبـن ان تقـع واالجسـام مسـتورة باملالبـس.

4- ما معني اســتطالة الفعل ايل جزء من جســم املجني عليه يعد عورة؟

هـي اي فعـل مـاس بجـزء من اجـزاء جسـم املجنـي عليه 

وال يشـرتط ان يـرتك هـذا املسـاس اثرا.

مساسـا  يكـون  قـد  عليـه  املجنـي  بجسـم  املـاس  الفعـل 

يعـد كذلـك. أو ال  يعـد عـورة  بجـزء 

يختلـف  ال،  أو  عـورة  الجـزء  هـذا  كان  إذا  مـا  تحديـد 

االجتامعيـة. والبيئـة  العـرف  بظـروف 

االسـتطالة ايل جـزء يعـد عـورة قد يقـع مبالمسـة العورات 

أو مبجـرد الكشـف عنها.

امثلة لهتك العرض مبالمسـة العورات: 

ــن 	  ــه م ــي علي ــد املجن ــداً بجس ــاين عم ــاق الج التص

ــي. ــز الصب ــه عج ــس قضيب ــى مي ــف حت الخل

ــو مل 	  ــى ل ــه حت ــتلقاء فوق ــخص واالس ــان الش احتض

ــا. ــي عليه ــس املجن ــن مالب ــف ع ــم الكش يت

قـرص املـرأة من فخذها حتى لو عىل سـبيل املغازلة.	 

امثلة للكشـف عن العورات: 

كشف الجاين عن عورة املجني عليها بعد نزع رسوالها.	 

ــذي كان يســبح 	  ــاء ال ــن امل ــه م ــي علي اخــراج املجن

فيــه عاريــا وعــدم متكينــه مــن ارتــداء مالبســه 

واقتيــاده عاريــاً يف الطريــق العــام.

د. مجــدي محمــود محــب – موســوعة العدالــة 

وجرائــم  العامــة  بــاآلداب  املخلــة  الجرائــم  يف 

ــة ص 49 ــة الخامس ــاين الطبع ــزء الث ــرض- الج الع

اجـزاء  اي جـزء مـن  الفعـل  ان ميـس  االسـتطالة هـي   «

جسـم املجنـي عليـه وال يشـرتط ان يتخلـف عـن ذلـك اي 

إثـر، كـام ال يشـرتط ان يكـون متبوعـا بااليـالج وتنقسـم 

االفعـال التـي متـس جسـم املجنـي عليـه ايل: 

أفعـال تسـتطيل اىل جـزء يعد عورة يف جسـم املجني عليه 

العـرف  الجـزء عـورة ام ال هـو  سـواء املرجـع يف اعتبـار 

ذلـك  كان  سـواء  االجتامعيـة،  البيئـات  وأحـوال  الجـاري 

مبالمسـة عـورة الغـري أو بالكشـف عنهـا أو باالثنـن معـا 

مالمسـة عـورات الغـري: كل مسـاس بعـورات الغـري يعـد 

بسـاطته،  أو  عـن جسـامته  النظـر  بغـض  للعـرض  هتـكا 

ويسـتوي يف ذلـك ان يـرتك اثـراً بجسـم املجنـي عليـه أو 

اال يـرتك اثـراً. 

5- ما معني اســتطالة الفعل ايل جزء من جســم املجني عليه ال يعد عورة؟

ميكــن وقــوع فعــل هتــك العــرض عــىل مــكان ال يعــد مــن 

العــورات بجســم االنســان، اال انــه يلــزم ان يكــون ذلــك 

الفعــل جســيامُ يجــرح حيــاء املجنــي عليــه، العتبــاره 

هتــك عــرض.

مثـال: وضـع الجـاين عضـوه التناسـيل يف يـد املجنـي عليه، 

أو يف فمـه أو يف جـزء اخـر مـن جسـمه ال يعـد عورة. 

د. مجــدي محمــود محــب – موســوعة العدالــة 

وجرائــم  العامــة  بــاآلداب  املخلــة  الجرائــم  يف 

العــرض- الجــزء الثــاين الطبعــة الخامســة ص51

اسـتقر الفقـه والقضـاء املـرصي والفرنـي عـىل ان فعـل 

هتـك العـرض مـن املمكـن ان يقـع عـىل موضع يف جسـم 

املجنـي عليـه ال يعـد عـورة اال انـه يشـكل يف ذاتـه درجه 

العـريض  االحسـاس  وتهـن  الحيـاء  تجـرح  الفحـش  مـن 

للمجنـي عليـه بدرجـة بالغـة.

6- متــى يعتر الفعل الــذي يخدش الحياء هتكاً للعرض؟

يعتـرب الفعـل هتـك عـرض إذا كان الفعـل املرتكـب ضـد 

الحيـاء،  يخـدش  جسـيامً  فاحـش  فعـل  عليـه  املجنـي 

ويسـتوي ان يقـع الفعـل منطقة عورة بجسـم االنسـان ام 

منطقـة غـري عـورة.

امـا إذا مل يكـن عـىل درجة كبرية من الجسـامة سـواء وقع 

عـىل منطقـة عـورة بجسـم االنسـان ام منطقة غـري عورة، 

يقـع خـارج نطاق هتـك العرض.

د. مجــدي محمــود محــب حافــظ، الجرائــم املخلــة 

بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض الجــزء الثــاين 

ــة ص52 ــة الخامس الطبع

هتـك  عـداد  مـن  تخـرج  البسـيطة  الفحـش  أفعـال  ان 

العـرض ولـو وقعـت عـىل عـورة، وعـىل العكـس ان أفعال 

الفحـش الكبـرية تدخـل يف عـداد هتك العـرض ولو وقعت 

عـىل أجـزاء يف الجسـم ال تعـد عـورة. ولقـايض املوضـوع 

سـلطة التقديـر.

7- مــا هي اركان جرميــة هتك العرض بالقوة أو التهديد؟

١- فعل هتك العرض )تم رشحه بالسـؤال رقم٣(.

٢- القوة أو التهديد.

٣- القصـد الجنايئ الخاص.

املــادة )268( من قانــون العقوبات

أو  بالتهديـد  أو  بالقـوة  إنسـان  عـرض  هتـك  مـن  كل 

يُعاقـب..................( وإذا كان عمـر مـن  رشع يف ذلـك 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة..................، وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعـا 

ب..................(.  يُحكـم 
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8- مــا املقصــود بالقوة والتهديد بجرميــة هتك العرض بالقوة والتهديد؟

ــرض  ــك الع ــة هت ــد بجرمي ــوة والتهدي ــتخدام الق ان اس

عليــه  املجنــي  ضــد  الجــاين  يســتخدمها  كوســيلة 

لتســهيل ارتــكاب جرميــة هتــك العــرض ويســتوي يف 

ذلــك انعــدام الرضــاء.

للقـوة  املختلفـة  األسـاليب  اسـتخدام  بالقـوة:  املقصـود 

عليـه. املجنـي  مقاومـة  ألضعـاف  والعنـف  املفرطـة 

والوعيـد  التهديـد  الفـاظ  اسـتخدام  بالتهديـد:  املقصـود 

املجنـي عليـه. الخـوف داخـل وجـدان  لبعـث 

عليـه يف  املجنـي  فرصـة  انعـدام  الرضـا:  بعـدم  املقصـود 

واملقاومـة،  ضـده  املرتكـب  للفعـل  رفضـه  عـن  التعبـري 

سـواء بسـبب اسـتخدام القـوة، التهديـد أو انعـدام ارادته 

واختيـاره.  شـعوره  بفقـدان 

امثلة

ــد 	  ــاه بقص ــري رض ــىل غ ــه ع ــي ومباغت ــأة صب مفاج

ــرض. ــك الع هت

طــرق املتهــم لبــاب املجنــي عليهــا، فتحــت اعتقــادا 	 

انــه زوجهــا، فســارع املتهــم بالدخــول واغالقــه 

البــاب وامســكها مــن صدرهــا وراودهــا عــن نفســها 

ــذاء. مهــدداً إياهــا باإلي

ــو يف 	  ــه وه ــي علي ــيل للمجن ــو التناس ــراج العض اخ

ــكر. ــة س حال

انخــداع املجنــي عليهــا مبظاهــر الجــاين اعتقــادا انــه 	 

ــن  ــا ومل تك ــل عليه ــوع الفع ــلمت بوق ــب فس طبي

تــرىض بــه لــوال هــذه املظاهــر.

د. مجــدي محمــود محــب حافــظ، الجرائــم املخلــة 

بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض الجــزء الثــاين 

ــة ص73 ــة الخامس الطبع

ينـرصف لفـظ القـوة الـوارد يف املـادة ٢٦8 ايل كلفـة صور 

االكـراه املـادي امـا لفـظ التهديـد فانـه ينـرصف ايل كافـة 

صـور اإلكـراه املعنوي. وتتسـع لتشـمل كافة صـور انعدام 

الرضـا أو اي افعـال تؤثر عـىل االرادة وتفقـد املجني عليه 

املقاومـة أو حـال فقـدان شـعوره أو فقـدان اختيـاره، كام 

أو  الغيبوبـة  أو  العقليـة  العاهـة  أو  الجنـون  حـاالت  يف 

االسـتغراق يف النـوم. 

9- مــا هي عنارص القصــد الجنايئ يف جرمية هتك العرض بالقوة؟

الرتـكاب جرميـة هتك العـرض بالقوة أو التهديـد، يلزم ان 

يتوافـر لدى الجـاين القصـد الجنايئ وهو: 

العلم بعـدم مرشوعية الفعل املكون للجرمية. 

النيـة الرتـكاب الجرميـة، واتجـاه إرادتـه الخاصـة بـه نحو 

ارتـكاب فعـل جرميـة هتـك العـرض بالقوة.

امثلة:

قيـام الجاين بتعريـة املجني عليها ثم ملس عورة منها.	 

ــايئ 	  ــم واإلرادة ينفــى القصــد الجن ــر العل عــدم تواف

ــىل  ــاء ع ــة أو بن ــل مصادف ــكاب الفع ــاص، فارت الخ

ــوة. ــرض بق ــكا للع ــد هت ــئ، ال يع ــاد خاط اعتق

امثلة:

عليــه يف حــال 	  املجنــي  عــورة  الفاعــل  مالمســة 

املالمســة. يقصــد  ان  دون  تجمهــر  حــدوث 

ــا 	  ــه به ــى يربط ــىل انث ــل ع ــن رج ــل م ــوع الفع وق

زواج فاســد أو باطــل مــع جهلــه بســبب هــذا 

البطــالن. أو  الفســاد 

د. مجــدي محمــود محــب حافــظ، الجرائــم املخلــة 

بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض الجــزء الثــاين 

ــة ص93 ــة الخامس الطبع

العــرض بالقــوة أو  ال يتصــور ان تقــع جرميــة هتــك 

ــق الخطــأ العمــدي، يجــب ان تتجــه  ــن طري ــد ع التهدي

ارادة الجــاين اىل مقارفــة النشــاط املــادي املتمثــل يف 

الفعــل املخــل بالحيــاء للمجنــي عليــه عــىل نحــو جســيم، 

وان يعلــم بصفتــه غــري املرشوعــة وبــأن املجنــي عليــه ال 

ــل. ــذا الفع ــريض به ي

نقــض رقم 1114 ســنة 11 قضائية

ال يتوفـر القصـد الجنـايئ الخـاص لجرميـة هتـك العـرض 

بالقـوة والتهديـد إذا حـدث الفعل املخـدش للحياء عرضاً، 

أو إذا ارتكـب الفعـل معتقـدا انـه فعـل مـرشوع.

10- مــا هي حاالت الرشوع يف ارتــكاب جرمية هتك العرض بالقوة؟

يقع الرشوع يف ارتكاب جرمية هتك العرض يف الحاالت التالية: 

لحيــاء 	  خدشــاُ  تشــكل  ال  )أفعــال  األوىل  الحالــة 

املجنــي عليــه(: تنتهــي الواقعــة قبــل متكــن الجــاين 

ــاء.  ــادش للحي ــرض الخ ــك الع ــل هت ــكاب فع ــن ارت م

الحالـة الثانيـة: وهـي أفعـال ال تعتـرب هتـكاً للعـرض 	 

ان تكـون األفعـال الصـادرة من الجاين مخلـة بالحياء 

للمجنـي عليهـا ولكـن ان تكـون بدرجـة يسـرية كأن 

ويقـوم  عليهـا  املجنـي  يـد  بإمسـاك  الجـاين  يقـوم 

املحكمـة  وهنـا  عرضهـا  لهتـك  متهيـدا  بتقبيلهـا 

تسـتخلص القصـد الجنـايئ لـدى الجـاين يف انـرصاف 

نتيـه للـرشوع يف هتـك عـرض املجنـي عليهـا. 

نصــت املادة 45 من قانــون العقوبات:

الـرشوع هـو البـدء يف تنفيـذ فعـل بقصـد ارتـكاب جنايـة 

أو جنحـة إذا أوقـف أو خـاب أثره ألسـباب ال دخل إلرادة 

فيها. الفاعـل 

وال يعتـرب رشوعـا يف الجنايـة أو الجنحـة مجـرد العزم عىل 

ارتكابهـا وال األعـامل التحضرييـة لذلك.

نصــت املادة 46 من قانــون العقوبات:

يعاقـب عـىل الـرشوع يف الجنايـة بالعقوبـات اآلتية إال إذا 

نـص قانونـاً عىل خـالف ذلك:

بالسـجن املؤبد إذا كانت عقوبة الجناية اإلعدام.

بالسـجن املشـدد إذا كانت عقوبة الجناية السـجن املؤبد.
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امثلة: 

مصارحــة الجــاين املجنــي عليــه بنيــه يف ارتــكاب 	 

ــاين  ــام الج ــد ان ق ــن بع ــرض، ولك ــك الع ــل هت فع

ــه  ــه، قــام املجنــي علي ــه ورضب ــد املجنــي علي بتهدي

ــه. ــل مبأرب ــن الني ــاين م ــتطع الج ــتغاثة، ومل يس باالس

اإلمســاك بيــد امــرأة أو تقبيلهــا متهيــداً ألفعــال 	 

أشــد فحشــاً، لكنــه مل يســتطع مــن ارتــكاب الفعــل 

ــه. ــن ارادت ــارج ع ــبب خ لس

بالسجن املشدد مدة ال تزيد عىل نصف الحد األقى املقرر 

قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن املشدد.

بالسـجن مـدة ال تزيـد عـىل نصـف الحـد األقـى املقـرر 

قانونـاً أو الحبـس إذا كانـت عقوبـة الجنايـة السـجند.

ــة  ــم املخل ــظ، الجرائ ــب حاف ــود مح ــدي محم مج

بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض الجــزء الثــاين 

الخامســة ص89 الطبعــة 

ان تكـون األفعـال التـي وقعـت ال تشـكل خدشـا لحيـاء 

التـي ارتكبهـا الجـاين  املجنـي عليـه، وان تكـون األفعـال 

مخلـة بالحيـاء لعـرض املجنـي عليـه، ولكن بدرجة يسـريه 

بحيـث يصـدق عليهـا وصـف الفعـل الفاضـح، ولكنهـا يف 

ذات الوقـت متهـد اىل التوغـل يف أفعـال الفحـش لرتفـع 

يلـزم  الحالـة  هـذه  العـرض، يف  هتـك  درجـة  اىل  الفعـل 

الرجـوع لقصـد الجـاين.

نقــض رقم 399 لســنة 5 قضائية

إذا صـارح شـخص انسـانا بنيتـه يف هتـك عرضـة وهـدده 

ورضبـة وامسـك بـه بالقـوة رغـم مقاومتـه وألقـاه عـىل 

بسـبب  غرضـه  منـه  ينـل  ومل  بعرضـة  ليعبـث  األرض 

اسـتغاثته، فهـذه األفعـال تكـون جرميـة الـرشوع يف هتـك 

بالقـوة. عـرض املجنـي عليـه 

11- مــا هي عقوبة جرمية هتك العرض؟

إذا وقعـت جرميـة هتـك العرض مقرتنة بالقـوة أو التهديد 

تكـون العقوبة هي السـجن املشـدد أو السـجن املشـددة 

مـدة ال تقـل عـن 7 سـنوات يف حـال توافـر أحـد الظروف 

املشـددة للعقوبة

السـجن املؤبـد يف حال اجتامع أكر من ظرف مشـدد عىل 

النحـو الذي سـريد ذكره الحقا ويـرى االمر كذلك إذا كان 

الفعـل كـون جرميـة تامـة أو اقتـرص عـىل الـرشوع فقـط.

امـا إذا وقعـت جرميـة هتـك العـرض دون قـوة أو تهديـد 

فـإن العقوبـة تكـون السـجن املشـدد مـدة ال تقـل عـن 7 

سـنوات حـال توافـر الظـرف املشـدد للعقوبة 

املادة )268( مــن القانون عى:

كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديـد أو رشع 

مـن  كان عمـر  وإذا  املشـدد.  بالسـجن  يُعاقـب  ذلـك  يف 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، 

وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعا يُحكم بالسـجن املؤبد«.

12- ما هي حاالت تشــديد عقوبة هتك العرض بالقوة؟

ذكرنـا ان العقوبـة املشـددة يف هتـك العـرض بالقـوة أو 

التهديـد هـي: ان تكـون العقوبـة السـجن املشـدد مـدة 

ال تقـل عـن 7 سـنوات بـرشط توافـر الـرشوط املشـددة 

للعقوبـة وهـي:

إذا كانــت املجنــي عليهــا مل يبلــغ ســنها مثــاين عــرش 	 

ســنة ميالديــة كاملــة. 

أو كان الفاعــل مــن أصــول املجنــي عليهــا مثــل االب 	 

وان عــال )مثــال الجــد(.

أو مــن املتولــن تربيتها مثل: زوج االم- الويص.	 

أو متولــن مالحظتها مثل مرشف بدار رعاية.	 

أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا مثــل: مــدرس – ناظــر 	 

مدرســة.

أو كان خادمــا باألجر عندها.	 

ــال 	  ــد مــن تقــدم ذكرهــم )مث ــا باألجــر عن او خادم

ــائق األب(. س

أو تعــدد الفاعلون للجرمية.	 

عــىل 	  أرسيــة  أو  وظيفيــة  ســلطة  لــه  كانــت  أو 

ام. زوج   – بالعمــل  مديــر  عليــه:  املجنــي 

أو مــارس عليــه أي ضغــط تســمح لــه الظــروف 	 

مبامرســته عليــه: تركــت مفتوحــة بغــرض تعــدد 

ــال اســتغالل النفــوذ  حــاالت اســتغالل الظــروف مث

ــل زوج  ــن )رب عم ــىل االخري ــط ع ــة الضغ ومامرس

ــا(. ــي عليه املجن

أو أرتكــب الجرميــة مــن شــخصن فأكــر أو كان 	 

أحدهــم عــىل األقــل يحمــل ســالحاً.

املادة )268( مــن القانون عى:

»كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديد أو رشع 

مـن  كان عمـر  وإذا  املشـدد.  بالسـجن  يُعاقـب  ذلـك  يف 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، 

وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعا يُحكم بالسـجن املؤبد«.

نقــض 881 ســنة 10 قضائية: 

ان السـن الحقيقـة للمجنـي عليـه يف جرمية هتـك العرض 

هـي التـي يعـول عليهـا يف هـذه الجرميـة، ال يقبـل مـن 

املتهـم الدفـع بجهلـه هـذه السـن اال إذا اعتـذر مـن ذلك 

بظـروف قهريـة أو اسـتثنائية وتقديـر هـذه الظـروف من 

شـأن، املحكمـة املوضـوع، وال دخـل ملحكمـة النقـض فيه 

مـادام مبنيـاً عـىل مـا يسـوغه مـن ادلة.

نقــض رقم 552 ســنة 10 قضائية:

مـن  مسـتمدة  وخادمـه  السـيد  بـن  الصلـة  كانـت  ملـا 

القانـون فأنـه يكفي عند تشـديد العقوبـة يف جرمية هتك 

العـرض عـىل أسـاس ان املتهـم لـه سـلطة عـىل املجنـي 

عليـه، باعتبـاره خادمـاً عنـده يبـن ان الحكـم قيـام عالقة 

الخدمـة بـن املتهـم واملجنـي عليـه دون حاجـه اىل بيـان 

الظـروف والوقائـع التـي البسـت الجرميـة للتدليـل عـىل 

ان املخـدوم اسـتعمل سـلطته وقـت ارتـكاب الجرمية، الن 

القانـون قـد افـرتض قيـام السـلطة مبقتـى هـذه العالقة.
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13- مــا املقصــود ب »إذا اجتمع هذان الرشطان معاً يحكم بالســجن املؤبد« املنصوص 
عليهــا بجرمية هتك العرض بالقوة؟ 

لـو كان عمـر الضحيـة اقل مـن ١8 عاماُ، مـع توافر احدى 

الحـاالت املنصـوص عليهـا بنص املادة ٢٦7 الفقـرة الثانية.

املادة 268من قانــون العقوبات:

كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديـد أو رشع 

مـن  كان عمـر  وإذا  املشـدد.  بالسـجن  يُعاقـب  ذلـك  يف 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، 

وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعا يُحكم بالسـجن املؤبد«. 

14- هل يشــرتط ان تقع جرمية هتك العرض عيل انثي فقط؟

ال يشـرتط، وتقـع جرميـة هتك العـرض عىل االنثـى والذكر 

والطفـل ومـن امـرأة عـىل امـرأة، ومـن ذكـر عـىل ذكـر 

ومـن امـرأة عـىل ذكر.

املــادة 268 من قانــون العقوبات:

»كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديد أو رشع 

مـن  كان عمـر  وإذا  املشـدد.  بالسـجن  يُعاقـب  ذلـك  يف 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، 

وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعا يُحكم بالسـجن املؤبد«.

15- مــا املقصــود بجرمية هتك العرض بغري قوة؟

املخـل  الفاضـح  الفعـل  هـو  القـوة  بغـري  عـرض  هتـك 

بالحيـاء، يسـتطيل اىل املجنـي عليـه )صبـي أو صبيـة مل 

يبلـغ سـن كال منهـام مثـاين عـرش سـنة كاملـة( بغـري قـوة 

تهديـد. أو 

د. مجــدي محمــود محــب حافــظ، الجرائــم املخلــة 

بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض الجــزء الثــاين 

ــة ص114 ــة الخامس الطبع

يفـرتض املـرشع يف هذه الجرمية ان املجنـي عليه ال يتمتع 

بالخـربة الكافيـة التـي متكنـه مـن مقاومـة اغـراء الغوايـة 

بالبطـالن  مشـوباً  يكـون  رضـاؤه  فـأن  ولذلـك  الجنسـية، 

وذلـك لعـدم نضوجـه الذهنـي.

16- مــا هــي اركان جرمية هتك العرض بغري قوة؟

عـىل  يقـع  بالحيـاء  مخـل  فاضـح  فعـل  املـادي:  الركـن 

عليـه. املجنـي 

سـن املجنـي عليـه: ال تكتمـل اركان الجرميـة اال إذا كان 

املجنـي عليـه مل يبلـغ مـن عمـره سـن الثامنـة عـرشاَ، يعد 

ركـن أسـايس ال تقـوم الجرميـة اال بـه.

انتفـاء القـوة أو التهديـد: يفـرتض املـرشع يف هـذه الحالة 

ان املجنـي عليـه راض عـام وقـع عليـه مـن أفعال تشـكل 

عمـر  بلوغـه  لعـدم  نظـرا  ولكـن  العـرض  هتـك  جرميـة 

الثامنـة عـرشة فـال يعتـد برضائـه.

الركـن املعنـوي: هـذه جرميـة عمديـة يجـب توافـر فيهـا 

)العلـم واإلرادة( ويتطلـب هـذا  العـام،  الجنـايئ  القصـد 

القصـد ان تتجـه إرادة الجـاين اىل ارتكاب األفعـال املكونة 

للجرميـة مـع علمـه بانها تنصب بـان يخل الحيـاء العريض 

للمجنـي عليـه ويعلـم ان هـذا العمـل غـري مـرشوع وبان 

سـن املجنـي عليـه دون الثامنـة عرش. 

املــادة 269 من قانــون العقوبات:

كل  يبلـغ سـن  مل  أو صبيـة  عـرض صبـي  مـن هتـك  كل 

أو  قـوة  بغـري  كاملـة  ميالديـة  سـنة  عـرشة  مثـاين  منهـام 

تهديـد يُعاقـب بالسـجن، وإذا كان سـنه مل يجـاوز اثنتـي 

منـه  وقعـت  مـن  كان  أو  كاملـة  ميالديـة  سـنة  عـرشة 

الجرميـة ممـن نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة 

)٢٦7( تكـون العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقـل عـن 

سـنوات. سـبع 

17- مــا هي العقوبــة االصلية لهتك العرض بغري قوة؟

العقوبـة هـي السـجن، إذا ارتكبـت ملن هم اقـل من مثاين 

نصت عرش عامـاً 

املــادة 269 من قانــون العقوبات:

كال  يبلـغ سـن  مل  أو صبيـة  عـرض صبـي  مـن هتـك  كل 

منهـام مثـاين عـرش سـنة كاملة بغري قـوة أو تهديـد يعاقب 

بالسـجن وإذا كان سـنة مل يبلـغ أثنـى عـرش سـنة ميالدية 

كاملـة أو كان مـن وقعـت منـه الجرميـة ممن نـص عليهم 

يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة ٢٦7 تكون العقوبة السـجن 

املشـدد مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات.(
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18- ما هي حاالت تشــديد عقوبة هتك العرض بغري قوة و ما هي حاالت التشــديد؟

السـجن املشـدد مدة ال تقل عن سبع سنوات: 

إذا كانـت املجنـي عليهـا مل يبلـغ سـنها اثنـي عـرش عامـاً 

سـنة ميالديـة كاملـة. 

أو كان الفاعـل مـن أصـول املجنـي عليهـا مثـل االب وان 

عـال )مثـال الجد.

أو مـن املتولـن تربيتها مثل: زوج االم- الويص.

أو متولـن مالحظتها مثل مرشف بدار رعاية.

أو ممن لهم سـلطة عليها مثل: مدرس – ناظر مدرسـة

أو كان خادمـا باألجر عندها.

او خادمـا باألجر عند من تقدم ذكرهم.

أو تعـدد الفاعلون للجرمية.

املــادة 269 من قانــون العقوبات:

كال  يبلـغ سـن  مل  أو صبيـة  عـرض صبـي  مـن هتـك  كل 

منهـام مثـاين عـرش سـنة كاملة بغري قـوة أو تهديـد يعاقب 

بالسـجن وإذا كان سـنة مل يبلـغ أثنـى عـرش سـنة ميالدية 

كاملـة أو كان مـن وقعـت منـه الجرميـة ممن نـص عليهم 

يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة ٢٦7 تكون العقوبة السـجن 

املشـدد مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات.(

19- مــا الفــرق بني كل من جرميتــي هتك العرض بالقوة وبغري القوة؟

فـرق القانـون بـن جرمتـي هتـك العـرض بالقـوة وهتـك 

العـرض بغـري قـوة يف عـدة نقـاط:

أوال جرميـة هتك العرض بالقوة:

وجـود قـوه أو تهديـد صـادر مـن الجـاين تجـاه املجنـي 

عليـه قاصـدا ارتـكاب جرميـة هتـك العـرض ويسـتوي يف 

ذلـك عـدم رضـاء املجنـي عليـه.

مل يحـدد القانـون سـن معن للمجنـي عليه وقـت ارتكاب 

أو  بالقـوة  العـرض  هتـك  جرميـة  تتحقـق  لـيك  الجرميـة 

التهديـد فتقـع جرميـة هتـك العـرض بالقـوة أو تهديد أي 

مـا كان عمـر املجنـي عليه بل تشـدد العقوبـة عىل الجاين 

إذا كان عمـر املجنـي عليـه مل يبلـغ مثـاين عـرشة سـنه. 

ثانيـا: هتك العرض بغري قوة أو تهديد.

عـىل  تهديـد  أو  قـوه  بغـري  العـرض  هتـك  جرميـة  تقـع 

املجنـي عليـه الـذي مل يبلـغ مـن العمـر مثـاين عـرش سـنه 

فـال تقـع تلـك الجرميـة عـىل املجنـي عليـه الـذي مل يبلـغ 

ذلـك العمـر وهذا هـو معيـار التفرقـة بينه وبـن الجرمية 

السـابق ذكرهـا.

املــادة 268 من قانــون العقوبات:

كل مـن هتـك عـرض إنسـان بالقـوة أو بالتهديـد أو رشع 

مـن  كان عمـر  وإذا  املشـدد.  بالسـجن  يُعاقـب  ذلـك  يف 

وقعـت عليـه الجرميـة املذكـورة مل يبلـغ مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة أو كان مرتكبهـا أو أحـد مرتكبيهـا ممـن 

نُـص عليهـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة )٢٦7( تكـون 

العقوبـة السـجن املشـدد مـدة ال تقل عن سـبع سـنوات، 

وإذا اجتمـع هـذان الظرفـان مًعا يُحكم بالسـجن املؤبد«. 

املـادة ٢٦٩ من قانون العقوبات:

كال  يبلـغ سـن  مل  أو صبيـة  عـرض صبـي  مـن هتـك  كل 

منهـام مثـاين عـرش سـنة كاملة بغري قـوة أو تهديـد يعاقب 

بالسـجن وإذا كان سـنة مل يبلـغ أثنـى عـرش سـنة ميالدية 

كاملـة أو كان مـن وقعـت منـه الجرميـة ممن نـص عليهم 

يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة ٢٦7 تكون العقوبة السـجن 

املشـدد مـدة ال تقـل عن سـبع سـنوات.(

20- مــا الفرق بني جرمية هتــك العرض وجرمية الفعل الفاضح؟

يوجـد فرقـن واضحـن بـن جرميتي هتـك العـرض والفعل 

الفاضح: 

وقوع الفعل عىل جسـم املجني عليه:

ال يلـزم وقـوع الفعل عىل جسـد الضحيـة يف جرمية الفعل 

الفاضـح فيكفـي ان يتـم املسـاس بحياء النـاس العامة، اما 

فعـل هتـك العرض يلـزم ان يقع عىل جسـد الضحية.

جسامة الفعل املرتكب:

املعيـار هنـا هـو مدى جسـامة الفعـل املرتكب، فـإن كان 

فاحشـاً خادشـا للحيـاء، يعتـرب هتـكاً للعـرض حتـى لـو مل 

ميـس عـورة املجنـي عليـه، ولكن تتوفـر به معاين جنسـية.

د. مجــدي محمــود محــب حافــظ، الجرائــم املخلــة 

بــاآلداب العامــة وجرائــم العــرض الجــزء الثــاين 

ــة ص47 ــة الخامس الطبع

يقــع هتــك العــرض عــىل جســم املجنــي عليــه، بينــام ال 

يشــرتط يف الفعــل الفاضــح ان يقــع عــىل جســم شــخص 

ــاين  ــم الج ــىل جس ــل ع ــل بعم ــق الفع ــد يتحق ــر. فق اخ

ويكــون مــن شــأنه املســاس بحيــاء النــاس ال شــخص 

ــه. ــن بذات مع

يشـرتط ان يكـون فعـل هتك العرض فاحشـاً لدرجة كبرية، 

وتصـل هـذه الدرجـة لذروتهـا بأن تكـون ماسـة باألعضاء 

التناسـلية للمجنـي عليـه، كـام يتحقـق بـكل فعـل ميـس 

الجـاين  باسـتعامل  سـواء  عليـه  للمجنـي  العـرض  الحيـاء 

عضـوا مـن جسـمه يعـد عـورة ميـس بـه جـزءا من جسـم 

املجنـي عليـه ولـو مل يكـن عورة يف حد ذاتـه، أو بغري ذلك 

مـن األفعـال ذات املعـاين الجنسـية.
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16- جرمية مواقعة انثي بغري رضاها )االغتصاب(
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16- جرمية مواقعة انثي بغري رضاها )االغتصاب(

ورد النـــص عـــىل جرميـــة مواقعـــة االنثـــى بغـــري رضاهـــا ىف البـــاب الرابـــع مـــن قانـــون العقوبـــات هتـــك العـــرض 

ـــالق.  ـــاد األخ وإفس

املادة 267

مــن واقــع أنثى بغري رضاها يُعاقب باإلعدام أو الســجن املؤبد.

ويُعاقــب الفاعــل باإلعــدام إذا كانــت املجنــي عليهــا مل يبلــغ ســنها مثــاين عــرشة ســنة ميالديــة كاملــة أو كان الفاعــل 

ــر  ــاً باألج ــا أو كان خادم ــلطة عليه ــم س ــن له ــا أو مم ــا أو مالحظته ــن تربيته ــن املتول ــا أو م ــي عليه ــول املجن ــن أص م

عندهــا أو عنــد مــن تقــدم ذكرهــم، أو تعــدد الفاعلــون للجرميــة.

البــاب الخامــس: القبــض عىل الناس وحبســهم بدون وجه حق ورسقة األطفــال وخطف البنات

املادة 289

كل من خطف من غري تحيل وال إكراه طفال, يعاقب بالســجن املشــدد مدة ال تقل عن عرش ســنوات. 

فــإذا كان الخطــف مصحوبــا بطلــب فديــة, فتكــون العقوبــة الســجن املشــدد ملــدة ال تقــل عــن خمــس عــرشة ســنة 

وال تزيــد عــىل عرشيــن ســنة. 

ــوف أو  ــة املخط ــة مواقع ــا جرمي ــت به ــد إذا اقرتن ــجن املؤب ــدام أو الس ــف باإلع ــة الخط ــل جناي ــىل فاع ــم ع ويحك

ــك عرضــه. هت

املادة 290

كل من خطف بالتحيل أو اإلكراه شــخصا, يعاقب بالســجن املشــدد مدة ال تقل عن عرش ســنن. 

فــإذا كان الخطــف مصحوبــا بطلــب فديــة تكــون العقوبــة الســجن املشــدد ملــدة ال تقــل عــن خمــس عــرشة ســنة 

وال تزيــد عــىل عرشيــن ســنة. أمــا إذا كان املخطــوف طفــال أو أنثــى, فتكــون العقوبــة الســجن املؤبــد.

ويحكــم عــىل فاعــل جناية الخطف باإلعــدام إذا اقرتنت بها جناية مواقعــة املخطوف أو هتك عرض.

1- مــا هــي جرمية مواقعة انثي بغري رضاها؟

دون  بامـرأة  الجنـي  االتصـال  هـو  األنثـى  مواقعـة 

مسـاهمة إراديـة مـن جانبهـا، أو أن يتّصـل الرجل جنسـياً 

رضاهـا. دون  باملـرأة 

رضاهـا  بغـري  انثـي  مواقعـة  جرميـة  بـأن  القـول  وميكـن 

هـي الجرميـة املعروفـة مجتمعيا بإسـم جرميـة االغتصاب 

وتعنـي وقـوع اتصـاال جنسـيا مـن رجـل عىل امـرأة بدون 

. رضاها

ومـن الجديـر بالذكـر أن الكثـري مـن النـاس تربـط جرميـة 

بأنهـا تقـع  العلـم  البكـر فقـط دون  بالبنـات  االغتصـاب 

عـيل البكـر وغـري البكـر.

قانــون  يف  الوســيط  رسور-  فتحــي  أحمــد  د. 

الثــاين-  الكتــاب  الخــاص-  القســم   – العقوبــات 

:227 ص   –  2019 العربيــة  النهضــة  دار  طبعــة 

جنسـياً  الرجـل  إتصـال  بأنـه  اإلغتصـاب  تعريـف  ميكـن 

عنهـا. كرهـاً  باملـرأة 

2- مــا هــي أركان جرمية مواقعة انثي بغري رضاها؟

ركنـن  عـىل  رضاهـا  بغـري  انثـي  مواقعـة  جرميـة  تقـوم 

هـام: أساسـين 

الركـن املادي: مواقعة األنثى بغري رضاها

فعـل املواقعـة )وصـف فعـل املواقعـة – صفـات الجاين – 

صفـات املجنـي عليها(

انعدام الرضـاء هو ركن مفرتض لقيام الجرمية

الركـن املعنوي: القصد الجنايئ

علـم الجـاين بـأن مـا يأتيـه هـو فعـل مواقعـة أنثـى دون 

رضاهـا واتجـاه ارادتـه لتحقـق النتيجـة

د. أحمــد فتحــي رسور - املرجع الســابق ص 227:

هـو  املـادي  ركـن  ركنـن:  توافـر  الجرميـة  هـذه  تقتـي 

القصـد  أنثـى بغـري رضائهـا، ركـن املعنـوي هـو  مواقعـة 

الجنـايئ.

3- الركــن املادي: ما هو فعل املواقعة؟

يُعـرّف قانـون العقوبـات املـرصي املواقعـة بأنهـا االتصـال 

الجنـي الطبيعـي التـام بـن الرجـل واملـرأة اتصـاالً غـري 

عضـو  الجـاين  بإيـالج  الطبيعـي  الـوطء  وهـو  مرشوعـاً، 

التذكـري ولـو جزئيـاً يف املـكان املعـد لـه يف جسـد األنثـى.

د. أحمــد فتحــي رسور - املرجع الســابق ص 228:

تتحقـق املواقعـة باإلتصـال الجنـي التـام الطبيعـي بـن 

رجـل وامـرأة.
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4- املواقعــة - هــل يعد أى نوع من اإليالج )العضو التناســيل للمرأة( مواقعة لها؟

ال تعـد مواقعـة مجرد املالمسـة أو قيـام الرجل بإدخال أي 

يشء أخـر يف العضـو التناسـيل للمـرأة كاإلصبـع أو العصـا 

أو أي يشء أخـر. لكـن تلـك األفعـال تشـكل جرميـة هتـك 

عـرض أو رشوع يف اغتصاب حسـب القصـد الجنايئ للمتهم 

ومالبسـات  ظـروف  مـن  املحكمـة  تسـتخلصه  )والـذي 

الواقعة(.

د. أحمــد فتحــي رسور - املرجع الســابق ص 228:

ال يعـد مواقعـة املسـاس بالعضو التناسـيل للمرأة أو وضع 

يشء أخـر فيـه أو إزالـة بكارتها باإلصبح، هـذا دون إخالل 

بإعتبـار هـذا الفعـل هتـك عـرض أو رشوعـاً يف إغتصـاب 

حسـبام يكـون عليـه القصـد الجنـايئ للمتهم.

5- املواقعة - هل يشــرتط إقامة عالقة جنســية كاملة العتبار الجرمية مواقعة انثي بغري 
رضاها؟

ال يشـرتط إمتـام العالقـة الجنسـية كاملة حتـى تتم جرمية 

ملـرة  ولـو  اإليـالج  )يكفـي  رضاهـا،  بغـري  انثـي  مواقعـة 

واحـدة( وال يهـم مـا إذا كان الفاعـل قـد حقـق النشـوة 

الجنسـية بقـذف السـائل املنـوي، أو مل يتمكـن مـن ذلـك؛ 

ألن العـربة تكـون بوقـوع االتصـال الجنـي مـن عدمـه:

ال يشـرتط ان يكون اإليالج لكامل عضو الرجل.

ال يشـرتط ان تكـون األنثـى ىف سـن محـدد بـل يكفـى ان 

يكـون عضوهـا التناسـيل كايف لإليـالج فيـه.

د. أحمــد فتحي رسور- املرجع الســابق ص 228:

ال يعـد مواقعـة املسـاس بالعضو التناسـيل للمرأة أو وضع 

يشء أخـر فيـه أو إزالـة بكارتها باإلصبح، هـذا دون إخالل 

بإعتبـار هـذا الفعـل هتـك عـرض أو رشوعـاً يف إغتصـاب 

حسـبام يكـون عليـه القصـد الجنـايئ للمتهم.

6- املواقعــة – هــل تعتر مواقعة الــزوج لزوجته دون رضاها جرمية ىف الترشيع املري؟

يشـرتط يف املواقعـة أال تكـون مرشوعـة، فال تعـد املواقعة 

التـي تتـم بـن زوج وزوجته دون رضائهـا جرمية.

د. أحمــد فتحي رسور- املرجع الســابق ص 228:

يشـرتط يف املواقعـة أال تكـون مرشوعـة، فـال يعـد اغتصاباً 

املواقعـة التـي تتـم بـن زوج وزوجتـه دون رضائها.

7- املواقعــة- هــل تعتر مواقعة املرأة دون رضاهــا بعد الطالق اغتصابا؟ إذا حدث طالقا 
بــني الزوجــني وقام الزوج باقامة عالقة جنســية مــع طليقته دون رضاها هل يعد مرتكبا 

لجرميــة مواقعة انثي دون رضاها؟

يجــب هنــا التفرقة بــني حالتي الطالق:

1- الطــالق الرجعي:

ويف هـذه الحالـة إذا أقـام الـزوج العالقـة الجنسـية مـع 

زوجتـه »ولـو بغـري رضاهـا« خـالل فـرتة العدة، فـإن فعل 

فقـد راجعهـا، وال تقـع جرميـة املواقعـة بغـري الرضـا وفـق 

القانـون املـرصي.

2- الطــالق البائن:

ويف هـذه الحالـة إذا قـام الـزوج بإقامـة العالقة الجنسـية 

مواقعـة  ارتكـب جرميـة  فقـد  مـع طليقتـه دون رضاهـا 

أنثـى بـدون رضاهـا.

ــون  ــى قان ــق ع ــة – التعلي ــدي هرج ــى مج مصطف

ــود  ــة دار محم ــث – طبع ــد الثال ــات- املجل العقوب

للنــرش 2020- ص 495:

ال يتحقـق الركـن املـادي إذا مـا واقـع رجـل زوجتـه التـي 

طلقهـا طالقـاً رجعيـاً وكانـت مواقعـة لهـا فـرتة العـدة إذ 

تعتـرب هـذه املواقعـة مراجعـة لهـا.

8- املواقعــة - هــل يعد اإلتيان من دبر اغتصابا؟

يشـرتط يف املواقعـة أن تتـم بالصـورة الطبيعيـة، أمـا إتيان 

املـرأة مـن الدبـر دون رضاها ال يعد اغتصاباً ولكن يشـكل 

جرميـة هتـك عـرض بالقـوة، مثال:قيـام الـزوج بذلـك مـع 

زوجتـه ألن عقـد الـزواج اليسـمح للـزوج سـوى باالتصـال 

الطبيعي. الجنـي 

د. أحمــد فتحي رسور– املرجع الســابق ص 228:

يتعـن يف املواقعـة أن تكـون طبيعيـة، فإتيـان األنثـى مـن 

الخلـف ال يعـد مواقعـة وإن اعتـرب هتـك عـرض.

9- الجــاين - هل يشــرتط القانون صفات محددة يف مرتكــب فعل االغتصاب( مواقعة انثي 
بغري رضاها )؟

نعم - اشـرتط القانون يف الجاين الصفات اآلتية:

١- أن يكـون ذكـراً: ألنـه يُفـرتَض يف جرميـة االغتصـاب 

أنهـا تتـم بـن رجـل وامـرأة.

٢- أن يكـون قادراً عىل االتصال الجني )اإليالج(.

فلـو كان الجـاين صغـري السـن جـداً أو كان مريضـاً عاجـزاً 

عـن ذلك،فـال تقـع جرميـة االغتصـاب وال الـرشوع فيهـا.

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 228:

الفاعـل األصـيل يف هـذه الجرمية ال بد أن يكـون رجالً.....، 

ويشـرتط يف الفاعـل األصـيل أن يكـون قـادراً عـىل اإلتصال 

الجنـي، فتتوافـر االسـتحالة املاديـة للجرمية ممن ليسـت 

لديـه هـذه القـدرة إمـا لصغر سـنه أو ملـرض فيه.
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10- الجــاين- هــل ميكن المرأة ان تكون رشيكة يف ارتــكاب جرمية مواقعة انثي اخرى بغري 
رضاها؟

مـن املمكـن أن تكـون املـرأة رشيكـة للجـاين؛ كأن تحرّضه 

أو تتفـق معه أو تسـاعده عـىل مواقعة امرأة دون رضاها.

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 228:

يشـرتط أن تحـدث املواقعـة بـن رجـل وإمـرأة فالفاعـل 

األصـيل يف الجرميـة ال بـد أن يكـون رجالً، مـع مالحظة أن 

املـرأة قـد تكـون رشيكة يف هـذه الجرمية كـام إذا حرضت 

الجـاين أو إتفقـت معـه أو سـاعدته عـىل مواقعـة أنثـى 

رضاها. بغـري 

11- املجنــي عليهــا - هــل كل مواقعة تحدث ألنثــى تعد الجرمية املؤمثة باملادة 267 من 
العقوبات؟ قانون 

يشـرتط لوقـوع االغتصاب توافـر رشوط محددة يف املجني 

عليهـا وهي:

١- أن تكـون أنثـى، وإذا وقعـت املواقعـة عـىل طفلـة 

العضـو«،  لصغـر حجـم  اإليـالج  »إلسـتحالة  صغـرية 

فـال تقـع جرميـة مواقعـة األنثـى، إال إذا كان هنـاك 

التناسـيل. إمكانيـة لحـدوث اإليـالج يف عضوهـا 

قبيـل  مـن  يعـد  فـال  الحيـاة:  قيـد  عـىل  تكـون  أن   -٢

امـرأة  جثـة  عـىل  تتـم  التـي  املواقعـة  االغتصـاب، 

القبـور. حرمـة  انتهـاك  جرميـة  تعـد  بـل  متوفيـة، 

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 229:

ال بـد أن يكـون املجنـي عليـه يف هـذه الجرميـة أنثـى، فال 

مواقعـة مـن رجل لرجـل، وكذلـك إذا اإلعتداء عـىل طفلة 

صغـرية قـرر الطبيـب الرشعـي اسـتحالة حصـول إيـالج يف 

عضوهـا التناسـيل، عـىل أنـه ال يقـدح يف قيـام املواقعة أن 

تتـم بإيـالج غـري كامـل لصغـر سـن املجنـي عليهـا، وغنـى 

عـن البيـان أنـه يـرشط لحصـول املواقعـة أن تقـع عـىل 

أنثـى عـىل قيـد الحيـاة، فـال تقـع الجرميـة بالفسـق بجثة 

إمـرأة متوفـاة، هـذا دون اإلخـالل بالعقـاب عـىل جرميـة 

انتهـاك حرمـة القبـور إذا توافـرت أركانهـا.

12- املجنــي عليهــا- هل تقع جرميــة االغتصاب ىف حالة املواقعة بني رجل ورجل؟

ال تعـد املواقعـة التـي تتـم بن رجلـن اغتصابـاً، وإمنا تعد 

جرميـة هتك عـرض بالقوة.

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 229:

ال بـد أن يكـون املجنـي عليـه يف هـذه الجرميـة أنثـى، فال 

مواقعـة مـن رجـل لرجل.

13- املجنــي عليهــا- هل يعتد بســلوك املجني عليهــا ىف اعتبار الفعل مواقعة دون رضا أو 
مواقعة برضاء اغتصاباً؟

اذا كانــت املجنــي عليها متتهن الدعارة، وحــدث ان واقعها الجاين دون رضاها، هل تقع 
الجرمية؟

ألن  سـاقطة:  أم  رشيفـة  عليهـا  املجنـي  كـون  يهـم  ال 

الجرميـة تقـع باالعتـداء عـىل الحريـة الجنسـية للمـرأة ال 

عـىل رشفهـا، وإن كان مـن املمكـن أن يعـد سـلوك املجني 

عليهـا قرينـة عـىل رضائهـا بحـدوث املواقعـة.

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 229:

ألن  سـاقطة:  أم  رشيفـة  املـرأة  كانـت  إذا  مبـا  عـربة  ال 

الجرميـة تقـع باالعتـداء عـىل حريتهـا الجنسـية للمـرأة ال 

عـىل رشفهـا، مـع مالحظـة أن سـوء سـلوك املجنـي عليهـا 

يعـد قرينـة عـىل رضائهـا يف ظـروف معينـة.

14- عنــر الرضــا )ركن مادي(- هل تعد كل مواقعة لألنثى عى النحو الســابق اغتصاباً؟

يشـرتط يف فعـل املواقعـة ان يكـون قـد تـم عـىل األنثـى 

دون رضاهـا حتـى تقـوم الجرميـة، وانعـدام الرضـا عنـرص 

أسـايس يف الجرميـة فـال تقـع الجرمية إال إذا كانـت مواقعة 

األنثـى بغـري رضاهـا، ويكون عـدم الرضا بلجـوء الجاين إىل 

اإلكـراه معهـا، أو بالغـش والخـداع، أو بانتهـاز فرصة فقد 

املجنـي عليهـا لشـعورها. أو اي صـورة مـن صـور انعـدام 

الرضا ونقـص االرادة.

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 230:

يتحقـق عـدم رضـاء املجنـي عليهـا إذا مل تتجـه إرادتها إىل 

قبـول اإلتصـال الجنـي، وذلـك باسـتعامل اإلكـراه معهـا 

أو بسـبب عوامـل أخـرى يف حكم اإلكـراه لسـلب إرادتها.
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15- مــا هــي صور انعدام الرضا ىف جرمية االغتصاب؟

اإلكــراه وله صورتان:

املادي اإلكراه 

بارتـكاب فعـل مـن أفعـال القـوة أو العنـف عـىل جسـد 

املجنـي عليهـا، فيفقدهـا إرادتهـا، دون أن يُشـرتَط يف هذا 

الفعل أن يرتك أثراً يف جسـدها أو أن يكون جسـيامً لدرجة 

معينـة؛ ألن العـربة يف اإلكـراه تكـون بالقـدر الـكايف لشـّل 

مقاومـة املـرأة مثـال ربطهـا – شـل مقاومتهـا – إمسـاك 

اخريـن لهـا يف حـن يقـوم الجاين بارتـكاب فعـل املواقعة.

اإلكــراه األديب )املعنوي(:

فهـو يتـم مبجـرد التهديـد بإلحـاق األذى بجسـم املجنـي 

عليهـا أو مبالهـا أو بسـمعتها أو بشـخص عزيـز عليهـا، أو 

بغـري ذلـك طاملـا كان مـن شـأنه أن يُخِضـع إرادتهـا لرغبة 

الجـاين. )ولقـايض املوضـوع السـلطة التقديريـة يف تحديد 

مـا إذا كان اإلكـراه، يف الحالـة املعروضـة أمامـه، معقـوالً 

لحـدوث االغتصـاب أم ال(، مثـال قيـام الجـاين بالسـيطرة 

عـىل ابـن املجنـي عليهـا وتهديدهـا بإيذائـه إن مل متتثـل 

لرغبتـه. أو امسـاكه بسـالح أو حيازتـه لصـور شـخصية لها 

يهـدد باسـتخدامها حـال عـدم اسـتجابتها لطلبـه.

الغــش أو الخداع:

وهـو عبـاره عـن اعتقـاد خاطـئ يف ذهـن املجنـي عليهـا مبا 

يؤثـر عـىل إرادتهـا، حيـث يثـور يف ذهنهـا واقـع مخالـف 

للحقيقـة سـواًء كان ذلـك مـن ظـروف الحال مثـل اعتقادها 

بأنـه زوجهـا أو بفعـل مثـل إرتـداء الجـاين ملالبـس الـزوج أو 

امتنـاع عـن فعـل مثـل عـدم التحـدث لـيك ال تعـرف صوته 

أو قـول مـن الجـاين كأن يناديهـا عـىل طريقـة زوجهـا مبـا 

يؤثـر عـىل رضاهـا، بحـث ميكـن القـول أن رضـاء املجنـي 

عليهـا ال يتصـور وجـوده إال بحـدوث ذلك الغـش أو الخداع 

د. أحمد فتحي رسور – املرجع السابق ص 230،231،232:

اإلكـراه قـد يكـون ماديـاً أو أدبيـا ويتحقق اإلكـراه املادي 

بإرتـكاب فعـل مـن أفعال القوة والعنف عىل جسـم املرأة 

مـام يؤثـر يف املجني عليهـا فيعدمهـا اإلرادة ويقعدها عن 

معـن  إىل حـد  تصـل  أن  القـوة  يشـرتط يف  وال  املقاومـة 

مـن الجسـامة أو تـرتك أثـر جـروح يف املجنـي عليهـا، إذ 

العـربة بالقـد الـالزم لشـل مقاومـة املجنـي عليهـا، وهـو 

احتاملهـا  ومـدى  الشـخصية  ظروفهـا  عـى  يتوقـف  أمـر 

الصحـي، أمـا اإلكـراه األديب فيقـع بطريق التهديـد بإلحاق 

رش مسـتطري بجسـم املجنـي عليهـا أو مالهـا أو سـمعتها 

أو بشـخص عزيـز عليهـا، وغـري ذلـك مـام مـن شـأنه أن 

يشـل إرادتهـا ويخضعهـا لرغبة الجـاين، وتقديـر تأثري هذا 

اإلكـراه بنوعيـة أمـر مـرتوك ملحكمـة املوضـوع تقـدره يف 

حـدود سـلطتها املوضوعيـة.

أمـا العوامـل األخـري التـي تعـد يف حكـم اإلكـراه، فإنهـا 

تشـرتك معـه يف أثرها عىل املجني عليهـا وهو عدم إرادتها 

وإن إختلفـت عنـه يف طبيعتهـا، ومثالهـا املباغتة، والخداع 

وغـريه مـن صور الغـش، وانتهاز فرصـة فقد املجنـي عليها 

شـعورها يف أثنـاء النـوم أو اإلغـامء أو خضوعهـا لتنويـم 

مغناطيـي أو انعـدام الشـعور بسـبب السـكر أو الجنون 

ومـا يف حكمـه، مام يعـدم اإلرادة.

)وهـي أيضاً مسـألة تقديريـة لقايض املوضوع اسـتخالصها 

مـن ظروف ومالبسـات كل حالـه عىل حده(.

مثــال: فيحــدث االغتصــاب إذا واقــع الطبيــب املــرأة، 

لــه  إذا كانــت قــد استســلمت  لهــا،  أثنــاء معالجتــه 

ــا بوســائل الطــب والجراحــة، ــه يعالجه ــا أن نتيجــة لظنه

كــام يحــدث االغتصــاب أيضــاً إذا دخــل الجــاين إىل رسيــر 

املجنــي عليهــا بصــورة ظنــت معهــا أنــه زوجهــا.

انتهــاز فرصة فقــدان املجني عليها للشــعور:

مثـال: إن ذلك يحدث بسـبب اإلغامء )سـواء بفعل الجاين 

أم ال( أو خضوعهـا للتنويـم املغناطيي وعدم شـعور ناتج 

عـن مـرض السـكر أو الجنـون وغـريه مـام يعـدم اإلرادة.

16- الركــن املعنــوي- القصد الجنايئ - ما املقصــود بالقصد الجنايئ املنصوص عليه ىف 
القانون بصفة عامة؟

نحـو  الجـاين  إرادة  اتجـاه  هـو  العـام  الجنـايئ  القصـد 

ارتـكاب الجرميـة مـع العلـم بتوافـر أركانهـا القانونية، أي 

أنـه هـو اإلرادة اإلجراميـة التي بدونهـا ال يتحقق اإلذناب 

أو اإلسـناد املعنـوي يف الجرائـم العمديـة.

ويقـوم القصد الجنايئ عىل عنرصين هام:

العلم بعنارص الجرمية	 

إرادة تحقيــق الواقعة اإلجرامية،	 

وذلـك دون النظـر إىل الباعـث عىل الجرميـة أو الغاية من 

السـلوك اإلجرامي اإلرادي.

النظريــة العامــة للجرميــة – د. عبــد اآلحــد جــامل 

الديــن ود. جميــل عبــد الباقــي الصغــري – طبعة دار 

النــر العربيــة 2012- 2013 ص 116 ومــا بعدها:

نحـو  الجـاين  إرادة  اتجـاه  هـو  العـام  الجنـايئ  القصـد 

ارتـكاب الجرميـة مـع العلـم بتوافـر أركانهـا القانونية، أي 

أنـه هـو اإلرادة اإلجراميـة التي بدونهـا ال يتحقق اإلذناب 

أو اإلسـناد املعنـوي يف الجرائـم العمديـة.

ويقـوم القصـد الجنـايئ عـىل عنرصيـن هـام: العلـم بعنـارص 

الجرميـة وإرادة تحقيـق الواقـع اإلجرامية، وذلـك دون النظر إىل 

الباعـث عـىل الجرميـة أو الغاية من السـلوك اإلجرامـي اإلرادي.

17- مــا هــو القصد الجنايئ يف جرمية مواقعــة انثي بغري رضاها؟ )الركن املعنوي(؟

يك تقـع جرميـة مواقعـة انثـي بغـري رضاهـا، البـد أن تتجه 

إرادة الجـاين إىل مواقعـة املجنـي عليهـا دون رضاهـا، مـع 

علمـه بذلـك؛ ألن جرميـة االغتصـاب من الجرائـم العمدية 

التـي يجـب لقيامهـا أن يتوافـر القصد الجنـايئ فيها،أي أن 

يعلـم الجاين أنـه يواقع تلك األنثى باتصال تام غري مرشوع 

لـه دون رىض منها وأن تتجـه نيته إىل إحداث تلك النتيجة 

ويتوافـر القصـد الجنـايئ حتـى مـع ُحسـن الدافـع؛ فمثالً: 

ال يصـح أن يطلـق الجـاين زوجتـه طالقـاً بائنـاً دون علمها، 

ثـم يواقعهـا بذريعـة الحفـاظ عـىل األرسة مـن التفكك.

املـرأة  الجـاين يجهـل أن  إذا كان  الجنـايئ  القصـد  ينتفـي 

للشـعور. فاقـدة  أو  واقعهـا مجنونـة  التـي 

د. أحمــد فتحــي رسور – املرجع الســابق ص 232:

القصـد  توافـر  لقيامهـا  يتطلـب  عمديـة  الجرميـة  هـذه 

الجنـايئ العـام، فيجـب أن تتجـه إراد الجـاين إىل مواقعـة 

املجنـي عليهـا بغـري رضائهـا مـع علمـه بذلـك. وال يحـول 

دون توافـر هـذا القصـد حسـن الباعـث، فمثـال ال يصلـح 

دفاعـا أن يدعـي الجاين الـذي واقع زوجته بعـد أن طلقها 

طـالق بائنـا أنـه قـد حـرص مـن معـارشة زوجتـه عـىل أن 

يبقـي عـىل أرستـه، كـام ال يؤثـر يف القصـد غـري ذلـك مـن 

كان  إذا  الجنـايئ  القصـد  وينتفـي  كاالنتقـام.  البواعـث، 

الجـاين جاهـال بـأن املـرأة التـي واقعهـا مجنونـة أو فاقدة 

للشـعور.
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18- مــا معنــى الباعــث عى الجرمية هل يؤخذ باالعتبــار الباعث عى جرمية مواقعة انثي 
بغري رضاها؟

الباعـث عـىل الجرمية هو الدافع إىل إشـباع حاجـه معينة، 

وهـو عبـاره عـن مسـلك ذهنـي داخـيل للجـاين ونشـاط 

ذهنـي يتعلـق بالغايـة مـن الفعل.

يختلـف  أخـرى، كـام  إىل  الباعـث مـن جرميـة  ويختلـف 

مـن شـخص إىل أخـر يف الجرميـة الواحـدة كـام يف جرميـة 

القتـل فقـد يكـون الباعـث هـو االنتقـام للثـأر أو للعـرض 

أو الرقـة أو للمـرياث أو للحصـول عـىل مبلـغ تأمـن عىل 

الشـفقة  هـو  الباعـث  يكـون  وقـد  عليـه  املجنـي  حيـاة 

باملجنـي عليـه كـام لـو كان املجنـي عليـه يصـارع املـوت 

لكونـه مريضـا مبـرض ال يرجـى شـفاءه.

وحيـث أن الباعـث ال يؤثـر عـىل الجرميـة وجـوداً وعدمـاً 

سـواء كان الشـهوة أو العادة أو االنتقام من املجني عليها 

أو مـن ذويهـا أو االسـتخفاف بها أو حب االسـتطالع، وإمنا 

وفقـاً لتقديـر القـايض قد يكـون له أثر يف مقـدار العقوبة.

النظريــة العامــة للجرميــة – د. عبــد اآلحــد جــامل 

ــة  ــري – طبع ــي الصغ ــد الباق ــل عب ــن ود. جمي الدي
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ــا بعدهــا. وم

ً أن الباعـث ال يؤثـر عىل الجرمية وجوداً وعدما

19- مــا هو الــرشوع يف جرمية مواقعة انثي بغري رضاها؟

الـرشوع هــو البـدء يف تنفيـذ فعـل بقصـد ارتـكاب جناية 

أو جنحـة إذا أوقـف أو خـاب أثره ألسـباب ال دخل إلرادة 

الفاعـل فيها.

ويتصـور حـدوث ذلـك يف جرميـة االغتصـاب طاملـا كانـت 

األفعـال التـي يقـدم عليهـا الفاعـل مـن شـأنها أن تـؤدي 

النتيجـة  أو  القصـد  ذلـك  تحقيـق  إىل  ومبـارشًة  فـوراً 

املتمثلـة يف املواقعـة واتجهـت إرادة الجـاين إىل إحداثهـا 

الجـاين  لسـبب ال دخـل إلرادة  يكتمـل  مل  الفعـل  ولكـن 

فيـه فيعاقـب عـىل الـرشوع، كام لـو متكنت املجنـي عليها 

مـن مقاومـة الجـاين ومنعـه مـن املواقعة أو حرض شـخص 

لنجدتهـا.

ولكـن الـرشوع ال يتحقـق إذا عـدل الجـاين باختيـاره عـن 

إمتـام الجرميـة وإمنـا يعد مرتكبـاً لجرمية هتـك عرض طاملا 

أركانها. توافـرت 

املــادة 45 مــن قانــون العقوبــات املــري رقــم 58 

لســنة 1937:

الـرشوع هـو البـدء يف تنفيـذ فعـل بقصـد ارتـكاب جنايـة 

أو جنحـة إذا أوقـف أو خـاب أثره ألسـباب ال دخل إلرادة 

الجنحـة  أو  الجنايـة  يف  يعتـرب رشوعـا  وال  فيهـا،  الفاعـل 

مجـرد العـزم عـىل ارتكابهـا وال األعـامل التحضرييـة لذلك.

د. أحمد فتحي رسور – املرجع السـابق ص ٢٢٩:

تقـف الجرميـة عنـد مرحلة الـرشوع إذا مل يحـدث اإليالج 

التـام الطبيعـي، وكان الجـاين قـد ارتكـب فعـال مـن شـأنه 

أن يـؤدي حـاالً ومبـارشة إىل وقـوع االغتصـاب إذا توافرت 

أركانهـا، كـام أنـه مـن ناحيـة أخرى يف هـذه الحالـة يكون 

املميـز الفاصـل بـن الـرشوع يف اإلغتصـاب وهتـك العرض 

هـو القصـد الجنـايئ لـدى الجاين.

20- مــا هي عقوبــة جرمية مواقعة انثي بغري رضاها؟

األصـل أن عقوبـة االغتصـاب تـرتاوح بن اإلعدام والسـجن 

املؤبـد ملرتكـب فعـل مواقعـة األنثـى غـري بغـري رضاهـا، 

اإلعـدام  بجعلهـا  العقوبـة  بتشـديد  قـام  املـرشع  ولكـن 

فقـط يف حالـة توافـر ظـرف مشـدد.

ــري  ــات امل ــون العقوب ــن قان ــادة 267 ف1 م امل

رقــم 58 لســنة 1937

»مـن واقـع أنثـى بغري رضاهـا يُعاقب باإلعدام أو السـجن 

املؤبد....«

21- ما هي الظروف املشــددة لعقوبة مواقعة انثي بغري رضاها؟

تكون العقوبة اإلعدام إذا توافر ظرف من الظروف اآلتية:

١- إذا كانـت املجنـي عليهـا مل يبلـغ سـنها مثـاين عـرشة 

سـنة ميالديـة كاملـة.

٢- إذا كان الفاعـل مـن أصول املجني عليها:

أي أن يكـون ممـن تناسـلت املجنـي عليهـا منهـم؛ 

وهـم: األب والجـد، عـىل أن يكـون التناسـل حقيقياً؛ 

فـال يدخـل ضمـن هـؤالء األب بالتبنـي.

٣- إذا كان الفاعــل مــن املتولــن تربيــة املجنــي عليهــا 

ــا: أو مالحظته

كل مـن يتـوىل اإلرشاف عـىل املجنـي عليهـا وتهذيبها، 

)مثـل:  القانـون  بحكـم  ذلـك  يكـون  أن  ويسـتوي 

املـدرس يف املدرسـة، أو الـويل، أو الويص أو القيّم(، مع 

أن يكـون ذلك بحكـم االتفاق )كاملـدرس الخصويص(، 

أو  األم،  )كـزوج  الواقـع  بحكـم  ذلـك  يكـون  أن  مـع 

زوج األخـت، أو العـم، أو األخ األكـرب(، والحكمـة مـن 

تغليـظ العقوبـة هنا هو أن صفة الفاعل تسـهل عليه 

مهمـة ارتـكاب الجرميـة بحكـم عالقته باملجنـي عليها

٤- إذا كان الفاعـل ممـن لهـم سـلطة عىل املجنـي عليها:

مبعنى أن تكون للجاين سـلطة السـيطرة عىل ترصفات 

املجنـي عليهـا، وميكن أن تكون هذه السـلطة قانونية 

أو سـلطة  العمـل عـىل عامالتـه،  )مثـل: سـلطة رب 

املخـدوم عـىل خادماته(، كام ميكـن أن تكون فعليه ال 

تسـتند عـىل أسـاس قانـوين )مثل: سـلطة أحـد أقارب 

املجني عليها إذا مل يكن من املتولن تربيتها، أو سلطة 

لحسـابه(. للتسـول  يسـّخرهن  فتيـات  عـىل  الجـاين 

ــري  ــات امل ــون العقوب ــن قان ــادة 267 ف2 م امل

رقــم 58 لســنة 1937

».... ويعاقـب الفاعـل باإلعـدام إذا كانت املجنـي عليها مل 

يبلـغ سـنها مثاين عرشة سـنة ميالدية كاملـة أو كان الفاعل 

مـن أصول املجني عليهـا ومن املتولن تربيتها أو مالحظتها 

أو ممـن لهـم سـلطة عليهـا أو كان خادمـاً باألجـرة عندها 

أو عنـد مـن تقـدم ذكرهـم أو تعـدد الفاعلـون للجرمية«.

د. أحمد فتحي رسور – املرجع السابق ص 232، 233:

القاعـدة يعاقـب عـىل اغتصاب األنثـى بالسـجن املؤبد أو 

املشـدد ونصـت املـادة ٢٦7 عقوبـات املعدلـة باملرسـوم 

بقانون رقم ١١ لسـنة ٢٠١١ عىل بعض الظروف املشـددة 

التـي من شـأنها رفـع العقوبـة إىل اإلعـدام، وهي:

- إذا كانـت املجنـي عليهـا مل يبلـغ سـنها مثـاين عرشة سـنة 

ميالديـة كاملـة: وقـد اسـتحدث هـذا الظـرف املشـدد ومل 

يكـن منصوصـا عليـه مـن قبـل، وقـد عني املـرشع باألخذ 

بالتقويـم امليالدي يف احتسـاب السـن

- أن يكـون الجـاين مـن أصـول املجنـي عليهـا: وهـم مـن 

تناسـلت منهـم تناسـال حقيقيـا، کاالب والحـد، فـال يدخل 

يف عـداد هـؤالء األب بالتبنـي.

- أن يكـون الجـاين مـن املتولـن تربيـة املجنـي عليهـا أو 

مالحظتهـا: ويقصـد بهـم كل مـن وكل إليهـم أمر اإلرشاف 

عليهـا وتهذيبهـا، سـواء كان ذلـك بحكـم القانـون )كالـويل 

بحكـم  أو  املدرسـة(  يف  املـدرس  أو  القيـم  أو  الـويص  أو 

االتفـاق )كاملـدرس الخصـويص( أو بحكـم الوقـع )كـزوج 

األم وزوج األخـت والعـم واألخ األكـرب(
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5- إذا كان خادماً باألجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم:

أي أن يكـون الجـاين خادمـاً عنـد املجنـي عليهـا، أو 

عنـد أحـد مـن أصولهـا، أو مـن املتولّـن تربيتهـا أو 

وبنـاًء  لـه سـلطة عليهـا،  أو عنـد ممـن  مالحظتهـا، 

عـىل ذلـك يُوقّـع العقـاب املُشـدد لجنايـة االغتصاب 

الـذي يواقـع باإلكـراه خادمـة أخـرى  الخـادم  عـىل 

تعمـل معـه يف منـزل واحد؛ ألنه يعـد يف هذه الحالة 

خادمـاً عنـد مـن لـه سـلطة عـىل املجنـي عليهـا.

٦- إذا تعـدد الفاعلون للجرمية:

أي إذا سـاهم شـخصان أو أكـر يف ارتـكاب الجرميـة 

والحكمـة مـن تغليـظ العقوبة هنا هـو التغلب عىل 

الفعـل  عليهـم  يسـهل  مـام  عليهـا  املجنـي  مقاومـة 

ويجعـل التأثـري عليهـا وشـل مقاومتهـا أكـر فاعليـه.

أن يكـون الجـاين ممـن له سـلطة عىل املجنـي عليها، 	 

ويسـتوي يف السـلطة أن تكـون قانونيـة أو فعليـه، 

وقوامهـا مـا للشـخص مـن مقدرة عـىل إنقـاذ أوامره 

عـىل املجنـي عليهـا والسـيطرة عـىل ترصفاتها.

عـىل  املخـدوم  سـلطة  القانونيـة  السـلطة  ومثـال 

السـلطة  امـا  عامالتـه،  عـىل  العمـل  ورب  خادمتـه 

الفعليـه )وهـي التي ترجع إىل واقع األمر ال بناء عىل 

صفـة قانونيـة( فمثالهـا سـلطة أحـد أقـارب املجنـي 

عليهـا إذا مل يكـن مـن املتولـن تربيتهـا، وكأن يسـخر 

ويفـرض  الحسـابه  للتسـول  الفتيـات  بعـض  الجـاين 

عليهـن إتـاوة معينـة وإال تعرضـن لـألذى، ففي هذه 

الحالـة تكـون لـه سـيطرة فعليـه عليهـن بـال جـدال.

أن يكـون الجـاين خادمـا باألجـرة عنـد املجنـي عليها 	 

أو أحـد ممـن ذكـروا فيهـا تقدم: ال يشـرتط أن يكون 

أن  يسـتوي  بـل  ذاتهـا،  عليهـا  املجنـي  عنـد  خادمـا 

يكـون خادمـا عنـد أحـد مـن أصولهـا أو مـن املتولن 

تربيتهـا أو مالحظتهـا أو له سـلطة عليهـا، وعىل ذلك 

يتوافـر الظرف املشـدد إذا واقع خـادم خادمه أخرى 

تعمـل معـه يف منـزل واحـد، إذ هـو يف هـذه الحالـة 

يعـد خادمـا عنـد مـن لـه عـىل املجنـي عليها سـلطة

تعـدد الفاعلـن للجرمية: وقد اسـتحدث هذا الظرف 	 

املشـدد. ويسـتوي يف كل من الفاعلـن املتعددين أن 

يكـون قـد ارتكـب فعـل الوقـاع أو أن يكـون فاعـال 

مـع غـريه مـن ارتكـب هـذا الفعـل، إذا كان قـد أىت 

طبقـا  للجرميـة  املكونـة  األعـامل  مـن  عمـال  عمـدا 

للـامدة ۳۹ )ثانيـا( مـن قانـون العقوبـات بـأن قـام 

أو كان عـىل مـرح  التنفيـذ،  يف  بـدءاً  يعـد  بعمـل 

ارتـكاب  وقـت  لوقوعهـا  الزمـا  دورا  وأدى  الجرميـة 

وفقـا للخطـة التـي رسـمها الجنـاة.

املرفقات
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