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  والتوصيات. المستخلصات 

 . المستخلصات  ١

فيما نصت عليه من عقاب لكل من ينتهك   2018لسنة    ١٧٥من القانون    ٢٥تخلص الورقة إىل ان المادة  

 . . علي النحو التاىلي
ً
 مبادئ وقيم األرسة المرصية معيبة دستوريا

ي تتحدث عن قوام األرسة المرصية وليس قيم األرسة   •
ة من الدستور الت  انها مخالفة لنص المادة العارسر

ن االمرين فالِقَيم هي االمور المرصية    كل    وهناك فرق بي 
ُ
الِقَواُم فمعناه ِعماد الِقَواُم أو  ي لها قيمة أما 

الت 

ة من الدستور إلضفاء صفة دستورية كاذبة  ء ونظامه؛ وبالتاىلي فال يمكن االستناد لنص المادة العارسر ي
شر

 . عل نص المادة

عية الجرائم والعقوب  2٥ان نص المادة   • ورة يخالف مبدأ رسر ي فرسته المحكمة الدستورية العليا برصن
ات والت 

ي واضح ومحدد بما 
 أن يكون النص القانونن

ً
 ضامن للحرية الشخصية وثانيا

ً
ي أوال

أن يكون النص القانونن

يجعل حدود المباح والتجريم واضحة. وهما أمرين خلي منهما تعبي  “مبادئ وقيم األرسة المرصية " بما 

 الناحية.  يجعله غي  دستوري من هذه

ي   حرف.   ٨٦٨كلمة و  ١٦٣تتكون من    للغاية فهي المشار اليها طويلة    ٢٥أن المادة   •
ومن المعروف أنه فن

ي محدد وموجز وفق ما انتهت اليه   ن الجزائية تفرض بان يكون النص العقان  الصياغات المثلي للقواني 

 العليا. المحكمة الدستورية 

ن الجريمة والعقوبة" فالمادة    ٢٥أن المادة   • يعي هام هو "التناسب بي   ٢٥المشار اليها تخالف مبدأ ترسر

ي ش  تتضمن خمس
ي أسبابها والبو جرائم تتفاوت فن

ور منها ؛ ومع ذلك  ادتها وتختلف فن عث عليها والمرصن

 فالعقاب علي كل تلك الجرائم واحد !!. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . التوصيات. ٢

١ . ن  . بالنسبة للمحامي 

ن   ي    إىل االستمرار توصي الورقة المحامي 
ن
لمخالفتها نص    المادةتلك    الدستورية عىلالطعن بعدم    محاولةف

ن .  ٩٥المادة   من الدستور من وجهي 

 االعتداء    بالنسبة لجريمة .  ١-١
ً
  لمخالفة   يمكن الدفع بعدم دستوريتها   األرسة المرصية قيم    أو من مبادئ    عل أيا

لتغي  مفهوم القيم   للجريمة وعدم امكان تحديد الركن المادي    األلفاظبسبب تميع    من الدستور  ٩٥المادة  نص  
   زمان..   إىلمكان ومن زمان    إىلومن مكان    طبقة إىل طبقة من    األرسية والمبادئ  

ً
إليه المحكمة لما انتهت    وفقا

 . المرصية النقض  ومحكمة العليا  الدستورية 

من الدستور لوجود عدم    ٩٥المادة  يمكن الدفع بعدم دستوريتها لمخالفتها    ٢٥المادة  لعموم    بالنسبة .  ٢-١
ن  ي موضوعها مختلفة فيها اذ تتضمن خمس جرائم  الجريمة والعقوبة تناسب بي 

ي عليه فيها  أو سواء فن
ي المجتن

فن
ي مدي خطورتها وتضع لها    أو 
 فن

ً
يؤدي    العقوبة مع    الجريمة عقاب واحد وهو ما يشكل اهدار لمبدأ تناسب    جميعا

 ألحكام المحكمة الدستورية عدم الدستورية  إىل
ً
 .1العليا وفقا

لمان. .  بالنسبة ٢     للبر

ي نص المادة  ١-٢
ن
من القانون    ٢٥. عىلي مجلس النواب المنتظر انتخابه خالل نوفمبر القادم أن يعيد النظر ف

بحذف جريمة "االخالل بقيم ومبادئ األرسة المرصية " وتقسيم المادة اىلي مواد تعالج    ٢٠١٨لسنة    175
ي تلك المادة لضمان تناسب كل جريمة مع عقوبتها 

ن
 .   2كل ماده منها جريمة من الجرائم المتبقية ف

خارج    االستعانة ب.  ٢-٢ من  يعية الشئون    لجنة بمستشارين  والترسر ي    الدستورية 
فن النصوص   صياغة للنظر 

يعية  ي يقوم    الترسر
يعات علي مجلس    علالت 

لمراجعتها من حيث التطابق   الدولة اصدارها. ويجب عرض كل الترسر

 

أنه "إذا دفع أحد اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى احملاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص يف قانون أو   على العليا    احملكمة الدستوريةينص قانون    - 1
ال جياوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام احملكمة الدستورية العليا، فإذا مل ترفع ، أّجلت نظر الدعوى وحددت ملن أاثر الدفع موعًدا جديالئحة ورأت احملكمة أو اهليئة أن الدفع 

 الدعوى يف املوعد احملدد اعترب الدفع كأن مل يكن”. 

 - وهي:تنص علي عقاب اربع جرائم خبالف جرمية "االخالل مببادئ وقيم األسرة املصرية "    25املادة     -   2

 .    حرمة احلياة اخلاصةانتهاك    جرمية •
 ارسال رسائل بشكل كثيف لشخص معني دون موافقته .  جرمية •
 ون موافقته .اخلدمات د  أوالسلع    لرتويجموقع اليكرتوين    أونظام    شخصية إىلمنح بياانت    جرمية •
ن طريق الشبكة  نشر معلومات أو أخباراً أو صوراً وما يف حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت املعلومات املنشورة صحيحة أو غري صحيحة ع  جرمية •

 املعلوماتية أو إبحدى وسائل تقنية املعلومات .



 

 

يعية المناسبة مع نصوص الدستور ومن حيث الصياغات  ي الترسر
لمان فن ي صدرت من الي 

يعات الت  . فأغلب الترسر

ة معيبة السنوات   .دستورية واضحة بعيوب األخي 

 . ضاةبالنسبة للق. ٣ 

 بما يىلي  ٢٥توصي الورقة القضاة الذين تعرض عليهم أنزعه تطالب بتطبيق المادة 

ورة.  ١-٣ فقد استقر قضاء    ولصالح المتهم.   للغاية محل هذا التعليق بشكل واسع    ٢٥المادة  تفسي  نص    ضن
ي    المحكمة علي ذلك ؛ حيث قالت    المرصيةالنقض    محكمة 

ي حكم طويل ومضطرد أن "  القاعدة العامة فن
فن

ي أن يفرس بتوسع لمصلحة المتهم 
 فينبعن

ً
 أو غامضا

ً
ي ناقصا ي بأنه إذا جاء النص العقان 

ي تقضن
تفسي  القانون الجنان 

ي فإن المحكمة ال تعزل نفسها عن   وأضافت؛  "وبتضييق ضد مصلحته 
ي مجال تقدير توافر القصد الجنان 

" إنه فن
 ولكنها تجعل برصها فيه منقبة من خالل عناضها   الواقعة محل

ً
 وواضحا

ً
ي قام الدليل عليها قاطعا

االتهام الت 
 عن إرادة واعية 

ً
 وماديا

ً
 خارجيا

ً
ا ي حقيقة من وراء ارتكابها ومن ثم تعكس هذه العناض تعبي 

عما قصد إليه الجانن
 "3. 

ي  ٢-٣
ودون انتظار للطعن   أنفسهمالعليا من تلقاء    الدستورية إىل المحكمة  النص    إحالة. استخدام سلطتهم فن

يكون   دعوىعند نظر  القضاة  ذلك فإن    الدستورية ظاهرة وواضحة وعل. فعيوب عدم  الدستورية عليه بعدم  
القانون    ٢٥المادة  المطلوب فيها تطبيق نص     إىل المحكمة الدستورية واجب احالتها    ٢٠١٨ة  لسن  ١٧٥من 

ي  
اع    القانونية الطرق    احدىاإلحالة هي    أنا.  فمن المعروف  دستوريته  مدىللنظر فن ن إىل المحكمة لوصول الين

ي    الدستورية 
 مواد القانون المطلوب تطبيقها.    مدى دستورية العليا للفصل فن

ً
" إذا تراءى  المحكمة  لقانون    ووفقا

ي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستور 
ي قانون أو إلحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضان 

ية نص فن
اع، أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغي  رسوم إىل المحكمة الدستورية العليا للفصل  ن ي الين

الئحة الزم للفصل فن
ي المسألة". 

 فن

عند تقديم أي متهم بها. فقد سبق وقررت  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥من القانون  ٢٥. استبعاد تطبيق نص المادة ٣-٣
وع قبل تعديله باعتبار أن هذا  محكمه النقض استبعاد تطبيق نص المادة الثانية من قانون الكسب غي  المرسر
النص كان نرص غي  دستوري وقالت المحكمة " أن تلك المادة غي  دستورية تؤدي إىل قلب عبء االثبات لتجعله  

ي علي خالفها دون أن تضطر إىل  علي عاتق المتهم وليس ال
نيابة العامة وبالتاىلي فإن المحكمة تستبعدها وتقضن

 4احالة الدعوي إىل المحكمة الدستورية العليا ". 

 

 

 1001صـ   -   45جنائي السنة    –املكتب الفين    - أحكام النقض  جمموعة  القضائية    59لسنة   27354الطعن رقم    -   3

 ٦١٦العجوزة واملقيدة ابجلدول الكلي حتت رقم  ١٩٨٩لسنة  ٤٨٣٦نقض للحكم الصادر من حمكمه جناايت اجليزة رقم  ٢٠٠٤ابريل  ٢٨حكم حمكمه النقض املصرية  يف   -  4
 ٢٢الف جنيه و  ٥٥٦رحوم الدكتور عبد احلميد حسن وآخرين ...حيث كانت النيابة العامة قد اسندت اليه تضخم ثروته بقيمه  اجليزة واملتهم فيها حمافظ اجليزة االسبق امل  ١٩٨٩لسنة  

 الف دوالر .  



 

 

 

 خلفية. 

ن الموافق   ي القضية    2020يوليو    27بتاري    خ االثني 
ن حسام ومودة األدهم فن أصدرت المحكمة االقتصادية حكمها عل حني 

 ب 
ً
 منهن. وكانت النيابة العامة قد وجهت إىل    300فتيات التيك توك بالحبس سنتان وغرامة  المعروفة إعالميا

ً
ألف ج لكال

ن عدة اتهامات أبرزها "خدش الحياء واالعتداء عل قيم ومبادئ المجتمع المرصي، واستدراج الفتيات واستغاللهن  الفتاتي 

 ." ، وارتكاب جريمة االتجار بالبرسر ن   لمحكمةاوكانت    عي  البث المبارسر ا للمواد    قد عاقبت الفتاتي 
ً
من    27-  2٥  –  22وفق

ن ستة    2018لسنة    17٥القانون رقم   اوح مدد العقوبة علي تلك الجرائم ما بي 
بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتي 

 ألف جنيه مرصي.  300ألف جنيًها إىل  ٥0أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من 

:    2٥تنص المادة   ألف    ٥0أشهر، وبغرامة ال تقل عن    6يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  "  من القانون المشار إليه عل ما يلي
تتجاوز   ن كل  100جنيه وال  العقوبتي  ن  هاتي  بإحدى  أو  ي    ألف جنيه، 

ن
ف األرسية  القيم  أو  المبادئ  من  أي  اعتدى عىل  من 

المرصي ب  أو   المجتمع  أرسل  أو  الخاصة،  الحياه  دون  انتهك حرمة  ن  معي  ونية لشخص  اإللكي  الرسائل  من  العديد  كثافة 
وي    ج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نرسر عن طريق   ي لي 

ونن موافقته، أو منح بيانات شخصية إىل نظام أو موقع إلكي 
تنتهك خ  ي حكمها، 

 وما فن
ً
 أو صورا

ً
أو أخبارا المعلومات معلومات  تقنية  بإحدى وسائل  أو  المعلوماتية  صوصية أي  الشبكة 

أو غي  صحيحة  المنشورة صحيحة  المعلومات  دون رضاه، سواء كانت  المادة  "شخص  تنص  أنه    27. كما  ي غي   "  عل 
فن

ن وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه، وال   ي هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتي 
األحوال المنصوص عليها فن

ن   عل شبكة  تزيد عن ثالثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتي 
ً
 خاصا

ً
 أو حسابا

ً
، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا ن  العقوبتي 

 
ً
 . " معلوماتية يهدف إىل ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا

  المحكمة. فقد سبق واصدرت  2018لسنة    ١٧٥من القانون    ٢٥ة  وال يعتي  هذا هو الحكم الوحيد الصادر تطبيقا لنص الماد
ي ديسمي    االدارية

برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد    ٢٠١٩العليا حكم فن
ي بفصل محام  

ن وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، قضن ي وأسامة حسني  سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاج 
المركزي المرصي   انتقادات واساءات    نه أل بالبنك  توجيه  ي 

الفيس بوك فن تطبيق  ي    إىل استخدم 
بقيم    خل أ العمل و زمالئه فن

 من هذا القانون فيما تضمنته من عقاب    ٢٥المادة  نص    الورقة إىل مناقشةوتهدف تلك    ٥والمجتمع.    الوظيفة العامة وتقاليد  

 

، فضاًل عن عدم  "فيس بوك"  يف حكمها حبصر اللفظ " أن ما ارتكبه الطاعن من التشهري بزمالئه أبفعال فاحشة وعبارات انبية على وسائل التواصل االجتماعي    احملكمةقالت     - 5
ابألخالق الكرمية والقيم النبيلة مطلب    التحليار أن  احرتامه لتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وما تفرضه من التخلي ابلفضائل والتخلي عن الرذائل اليت هي من قبيح الصفات ابعتب

ل ابلتقصي والتحري عن عورات الناس  إنساين وأساسي أصيل لصون كرامة النفس اإلنسانية، وعدم اكرتاثه ابلوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات ضل مسعاه أن يعيها، وانشغ 
، غري عابئ مبدى حساسية املرفق الذي ينتمي إليه وهو العليم حبكم "فيس بوك"ابلفضاء االفرتاضي على    صفحتهوأفعاهلم على  ونصب نفسه للتحقيق مع العباد واحلكم على تصرفاهتم  

عن وجود جتاوزات وجرائم  ا ما تكشف له احلال  عمله القانوين بوجود جهات انط هبا القانون التحقيق يف اجلرائم واملخالفات والتحري عنها، وكان يتعني عليه أن يلجأ إليها يف حالة إذ
بفصم عرى الوظيفة إبحالته إىل ترتكب دون التشهري بسمعة زمالئه ومسعة البنك املركزي املصري على غري سند، وهو ما يستحق معه الشدة يف توقيع العقاب على حنو ما سلف  

بشأن    ٢٠١٩العليا ديسمرب    احملكمة االدارية“حكم  ، مما ال مطعن عليه  عداًل وقسطاطاً ى سوقه  املعاش على حنو ما انتهى إليه احلكم املطعون فيه، وقد عززته هذه احملكمة فاستوى عل
 https://www.cc.gov.eg/?p=139املصرية   النقض    حمكمةضوابط استخدام الفيس بوك منشور علي موقع  

https://www.cc.gov.eg/?p=139


 

 

المجتمع المرصي  كل من " ي 
ن
أو القيم األرسية ف المبادئ  اتفاقها مع الدستور ومبادئ    مدى  وبيان   "اعتدى عىل أي من 

عية ومبدأ  العدلة  الجرائم والعقوبات.   رسر
 

 
ا
ي القيم  أول

 ؟ األرسية: ما معنن
 

يدج بأنها    6األمر القيم أي الذي له قيمة   كلمه الِقَيم لغة هي  عرف القيم األرسية حسب قاموس كامي 
ُ
األسس  "  . وت

بتن عليها األرسة التقليدية والمكونة من أب وأم وأطفال يعيشون مًعا. 
ُ
ي ت
ي اصطالح آخر " " أوالمعتقدات الت 

و هي فن
بية كالصدق،   ي يتم نقلها لألطفال عن طريق الي 

، وحب الخي   نةواألمامجموعة األخالقيات والمعايي  االجتماعية الت 
 ". ويمكن  

ً
ي هي الصدق، واإلخالص، والمثابرة، واإليمان   تعريفها أيضا

" التمسك بالمبادئ األخالقية واألدبية، والت 
داخل األرسة".   بالمعايي    أو ونقلهم  تتمتع  ي 

الت  داخل األرسة كتلك  تعزيزها  أو  تقليدًيا  تلقينها  يتم  ي 
الت  "القيم  هي 

و محدد أمنضبط    أمر ليست    األرسيةالقيم    المتضاربة أن. والواضح من تلك التعريفات  7"األخالقية واالنضباط العاىلي 
ن    حت  و  أ ن المجتمعات والثقافات    أفراد محل اتفاق ال بي  األرسية القيم    أن فكرة؛ كما  المختلفةالمجتمع ذاته وال بي 

 وما تتكون منه من عناض تتغي  
ً
 لتغي  الزمان والمكان.  تبعا

ة من الدستور كان    األرسيةتعبي  الِقَيم    بالمالحظة أنومن الجدير   ي المادة العارسر
ي الدستور ولكن ما ورد فن

لم يرد فن
" األرسة  االمرين  8  "قوام  ن  بي  فرق  وهناك  األمور .  هي  عىل  فالِقَيم  قيمة   لها  ي 

إما   الن  هو  أوردناه  الذي   النحو 
ء  ونظامه  الِقَوام   الِقَوام   ي

 كل ش 
 
 .9فمعناه  ِعماد
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ي المجتمع المرصي" هو تعبي  خادع ومطاط ومتغي  بتغي  الزمان   األرسيةالقيم    أو تعبي  "المبادئ   أننخلص من كل ما سبق  
فن

ة من الدستور إلضفاء صفة   ي الدستور وبالتاىلي ال يجوز االحتجاج بنص المادة العارسر
والمكان واختالف الثقافات ولم يرد فن

 دستورية كاذبة علي النص .  

 
 
عية: مبدأ ثانيا .   لدستوريةالجرائم والعقوبات كمبدأ حاكم  رس  ي

 النص الجنائ 

ي تعتي  ترديد    ٢٠١٤من الدستور المرصي    ٩٥المادة  تنص  
العقوبة شخصية، وال    أن عل    ١٩٧١من دستور    ٦٦للمادة  والت 

الالح األفعال  إال عل  ، وال عقاب  ي
بحكم قضان  إال  توقع عقوبة  قانون، وال  بناء عل  إال  نفاذ  جريمة وال عقوبة  لتاري    خ  قة 

 . "القانون 

؛ بأن يكون النص   ي
ي نطاق النص القانونن

عية الجرائم والعقوبات فن ويالحظ ان المحكمة الدستورية العليا قد فرست مبدأ رسر
ي واضح ومحدد بما يجعل حدود المباح والتجريم واضحة.  

 أن يكون النص القانونن
ً
 ضامن للحرية الشخصية وثانيا

ً
ي أوال

 القانونن

 ضمان الحرية الشخصية فالنص ال 
 
ي يجب أن يكون غرضه أساسا

فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن " مبدأ  قانوئن
ي 
 إلقراره توكيده ، إال أن هذه الحرية ذاتها هي الت 

ً
عية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا رسر

ي تكفل صونها  
ي الحدود الت 

 إال بالقدر وفن
ً
بالتاىلي إعمال نصوص  وال يجوز  تقيد من محتواه ، فال يكون إنفاذ هذا المبدأ الزما

ها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها، وال مد نطاق التجريم   وبطريق    -عقابية يس  تطبيقها إىل مركز قائم لمتهم، وال تفسي 
    -القياس  

ً
ن دوما ع، بل يتعي   من تفسي     -إىل أفعال لم يؤثمها المرسر

ي من    - وكلما كان مضمونها يحتمل أكير
أن يرجح القاضن

ي إطار عالقة منطقيةبينها ما يك 
 للحرية الشخصية فن

ً
ي ذلك   ون أكير ضمانا

ع، سواء فن ن هذه النصوص وإرادة المرسر يقيمها بي 
 
ً
اضها عقال ي يمكن افي 

ي أعلنها، أو الت 
 .10" . تلك الت 

  
 
ي ذلك تقول المحكمة الدستورية أيضا

ن
ي يجب أن يكون واضح ومحدد وف

عية والنص القانوئن ي لمبدأ رسر
  " إن النطاق الحقيق 

الجرائم والعقوبات ….. أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة ال خفاء فيها أو غموض فال تكون هذه النصوص  
 باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي تعد ضمانة غايتها أن  

ً
ع متصيدا  يلقيها المرسر

ً
اكا  أو رسر

ً
شبكا

 عليها . يكون المخاطبون بالنصوص العقابية ع
ً
 معها ونزوال

ً
 لها ، بل اتساقا

ً
 11ل بينة من حقيقتها فال يكون سلوكهم مجافيا

 
ً
 بما    وتقول أيضا

ً
 قاطعا

ً
ي مجال التجريم جليا

ع فن ي أدخلها المرسر
"أن النصوص العقابية يجب أن يكون تحديدها لألفعال الت 

 
ً
 لعناضها يكون الزما

ً
 بالجريمة محددا

ً
 قانونيا

ً
عية  مؤداه أن تعريفا ها بها باعتبار أن الرسر  فال يجوز القياس عليها إللحاق غي 

 
ً
ها ولو كان اتيانها يثي  اضطرابا ع من منظور اجتماعي فال تمتد نواهيه إىل غي  ي أثمها المرسر

الجنائية مناطها تلك االفعال الت 
عية وبالنظر إىل القيود   ؛ ومن ثم تكون هذه الرسر

ً
 عابثا

ً
 أو كان مضمونها فجا

ً
ي تفرضها النصوص العقابية عل  عاما

ة الت  الخطي 
ها"   .12الحرية الشخصية مقيدة لتفسي  هذه النصوص ومحددة كذلك مجال اعمالها بما ال يلبسها بغي 
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ي الردع والتوجيه
 علي أن " غموض النصوص يؤثر عل وظيفة قانون العقوبات فن

ن ن متفقي  فتساؤل    ، فقهاء القانون المرصيي 
التشكك   إىلالتساؤل عن قيمة النص نفسه. بل ربما دعاهم    إىلالناس عن معتن النص ومفهوم الفعل الذى يراد تجنبه, ينقلهم  

ي    ع وتحقيقه لمصلحة اجتماعية مما يشجعهم عل الخروج عليه وعدم االستجابة لتوجيهاته؛ بل والبعض   ي عدالة الترسر
فن

ن  ي    ع وهو مطمي   إىللعدم امكانية مالحقته بالعقاب    منهم يخالف هذا الترسر
ً
ي    ع  13غموض النص نفسه   استنادا . فلغة الترسر

،يجب أن تكون واضحة دقيقة. فاللغة المعقدة تجعل القانون  
ً
 كما أن اللغة غي  الدقيقة تجعل القانون    مغلقا

ً
؛ ويجب  مبهما

ي    ع لغة فنية خاصة به ؛ ويكون كل لفظ فيها    أن تكون للترسر
ً
. فال يجوز أن يتغي  معتن اللفظ الواحد  محدود الم  موزونا عتن

ي ظروف مختلفة
 . 14باستعماله فن

ي بما يجعل    فضفاضةاستخدام عبارات    أنويستفاد مما سبق كله  
ي النص القانونن

دون وضع تعريف محدد لهذه العبارات فن
 لتلك العبارات    المادية المكونةتحديد االفعال  

ً
 أو مستحيال

ً
 صعبا

ً
عيةع مبدأ  م  يتنافن   أمر هو    أمرا الجرائم والعقوبات بما    رسر

 .  1٥يجعل النص غي  دستوري بكامله

 
 
ي    إىل أي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات    2018لسنة    175  من القانون رقم   ٢٥المادة  :  ثالثا

ن
حد يمكن قبولها ف

ي المرصي 
ي    ع الجنائ   ؟16التش 

   المشار اليها . .    ٢٥ للمادة  القانونية  الصياغةيمكن ابداء عدد من المالحظات عىلي 

 

 

فال يكون بياهنا جلياً، وال حتديدها قاطعاً أو فهمها مستقيماً، بل منبهماً  غموض النص العقايب مؤداه أن جيهل املشرع ابألفعال اليت أمثها،  الدستورية أيضاً  احملكمةوتقول  
 يقفون من النصوص العقابية علي داللتها أو خافياً، ومن مث يلتبس معناها علي أوساط الناس الذي ال يتميزون بعلو مداركهم وال يتسمون ابحندارها، إمنا يكونون بني ذلك قواماً، فال

ل جدل حول  يكون حدسهم طريقاً إيل التخبط يف شأن صحيح مضموهنا ومراميها، بعد أن أمهل املشرع يف ضبطها مبا حيدد مقاصده منها بصورة ينحسم هبا ك نطاق تطبيقها، بل  
يدعوه أو أيتوه من األفعال اليت هناهم املشرع عنها   حقيقتها، مما يفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها، ومها متطلبان فيها، فال تقدم للمخاطبني هبا إخطاراً معقواًل مبا ينبغي عليهم أن

م الشخصية ومبلوراً ابلتايل خياراهتم اليت أو طلبا منهم، وهو ما يعين أن يكون تطبيق تلك النصوص من قبل القائمني علي تنفيذها عماًل انتقائياً، حمدداً علي ضوء أهوائهم ونزواهت
  كاً ال أيمن أحداً معها مصرياً، وليس أليهم هبا نذيرا. وغموض النصوص العقابية يعين انفالهتا من ضوابطها وتعدد أتويالهتا، فال تكونيتصيدون هبا من يريدون، فال تكون إال شرا 

 أو خيطئون مواقعها   حتتهااألفعال اليت منعها املشرع أو طلبها حمددة بصورة يقينة، بل شباكاً أو شاركاً يلقيها املشرع متصيداً ابتساعها أو اخفائها من يقعون  

 .2000أشرف توفيق مشس الدين, دار النهضة العربية,    ،أصول اللغة القضائية -   13
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ألف جنيه، أو إبحدى    100ألف جنيه وال تتجاوز    50أشهر، وبغرامة ال تقل عن    6يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن  "من القانون املشار اليه على ما يلي:    25املادة  تنص      - 16
اخلاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل اإللكرتونية لشخص معني   احلياةهاتني العقوبتني كل من اعتدى على أي من املبادئ أو القيم األسرية يف اجملتمع املصري أو انتهك حرمة 

ع إلكرتوين لرتويج السلع أو اخلدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إبحدى وسائل تقنية املعلومات  دون موافقته، أو منح بياانت شخصية إىل نظام أو موق
يف "  أنه   على  27. كما تنص املادة  "معلومات أو أخباراً أو صوراً وما يف حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت املعلومات املنشورة صحيحة أو غري صحيحة

ائة ألف جنيه، أو إبحدى هاتني العقوبتني،  غري األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون، يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه، وال تزيد عن ثالمث
 . "رتكاب أو تسهيل ارتكاب جرمية معاقب عليها قانوانً أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساابً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إىل ا  أنشأكل من  
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ي حرف . ومن المعروف    ٨٦٨و  كلمة  ١٦٣فهي تتكون من    أنها طويلة للغاية  المالحظة األوىل
ن    أنه فن الصياغات المثلي للقواني 

ي   الجزائية  . وموجز محدد تفرض بان يكون النص العقان 

ي    ع هام هو    المالحظة الثانية ن  أن المادة تخالف مبدأ ترسر تتضمن  خمس    ٢٥  فالمادة   "  والعقوبة  الجريمة "التناسب بي 
ي  
ي شدتها وتختلف فن

ور منها ؛ ومع ذلك فالعقاب علي كل تلك الجرائم واحد    والبواعث  أسبابها جرائم تتفاوت فن عليها والمرصن
 !!.وتلك الجرائم هي . 

ي المجتمع  األرسية القيم  أو من المبادئ  أي االعتداء علي  جريمة •
   المرصي. فن

 .    حرمة الحياة الخاصةانتهاك  جريمة •

ن دون موافقته .  جريمة •  ارسال رسائل بشكل كثيف لشخص معي 

ي  أو نظام  شخصية إىلمنح بيانات   جريمة •
ونن وي    جموقع اليكي   الخدمات دون موافقته .  أو السلع  لي 

ي حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات  جريمة •
 وما فن

ً
 أو صورا

ً
نرسر معلومات أو أخبارا

 ي  صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات . المنشورة صحيحة أو غ 
ن عليه    العقوبة".  مع    الجريمة تناسب    " لبدأ    المخالفة والنص بذلك واضح   ي يتعي 

ع الجنان    أن ويقوم هذا المبدأ علي ان المرسر
ور منها . و تقول    جريمة عقوبةيضع لكل   ي العقوبة هو    يةالمحكمة الدستور تتناسب مع خطرها والمرصن

العليا "فاألصل فن
 بصورة ظاهرة للحدود  

ً
 بأفعال ال يسوغ تجريمها، أو مجافيا

ً
، أو كان متصال

ً
 أو عاتيا

ً
ي بغيضا

معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنان 
رات وجوده ويصبح تقييده للحرية ع، فإنه يفقد مي  ي أثمها المرسر

 مع خطورة األفعال الت 
ً
ي يكون معها متناسبا

الشخصية    الت 
 "
ً
 .17إعتسافا

ي الجزء الخاص    منضبطة غي     أن المادة   المالحظة الثالثة 
ي تبدو   . المرصيةاألرسة  مبادئ وقيم    عىل االعتداء    بجريمة فن

  الت 
ن    الجريمةلتلك    المادة فالجرائم االربعة التاليةهذه    وكأنها مقحمة عل بانضباط الركن المادي لها وامكانيه    عل االقلتتمي 

للركن    منضبطة عل االقل بالنسبة غي     جريمة فهي    األرسة قيم ومبادئ    علاالعتداء    أما جريمة له    ة وضع تعريفات محدد 
ي    هيةالمادي لها إذ ال يمكن معرفه ما  

 سياق يمكن االستدالل عليها   أيهذه المبادئ بالضبط وفن
ً
ة   أنها عن    ، فضال بتغي     متغي 

 محكمة.  أوضحناهالزمان والمكان والثقافات علي نحو ما  
ً
ت    فمثال ي اعتي 

ي ثالثينات القرن الماضن
تقبيل شخص    أنالنقض فن

حياء السيدات   عل  اعتدى ذلك الفعل ربما    ألنولكنه فعل فاضح    عرض. هتك  جريمة  ال يشكل    فتاه ريفيةلوجنه "وجه"  
ن وجوههن تحت النقاب"  ي يخفي 

 18الالن 
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