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 سلسلة اوراق قانونية .

الوحدة القانونية بمركز الاوارق التي تصدر عن  في اطار سلسة اوراق قضائية , و هي احدى تأتي هذه الورقة

ت بشأن نية املعلومامن قانون جرائم تق 52الحق للديمقراطية و حقوق الانسان و تستعرض الورق نص املادة 

 .القيم ألاسريةألاعتداء على 

و التي جائت معبرة عن توجه املشرع املصري في السنوات الاخيرة و الذي بات  52و تستعرض الورقة نص املادة 

تشريعاته تتسم دائما بالتوسع التجريمي و التشدد العقابي بشكل مخالف للمنطق القانوني السليم , ليس هذا 

أكثر بتخدام العبارات املتميعة و الفضفاضة التي يجوز تأويلها فحسب بل انه بات اكثر افراطا عما قبل في اس

 من شكل.

و تنتقل الورقة الي استعراض ماهية الضوابط الخاصة و تتناول الورقة تعريف ما يقصد بالقيم بداية 

عة لورقة من حيث صياغة التشريبالتشريعات الجنائية و مدى انطباق تلك الضوابط على النص القانوني محل ا

و الضوابط الدستورية بشأن النصوص الجنائية و العقوبات التي تفرضها و مدى توافق التشريع مع الاتفاقيات 

 الدولية املعنية بحقوق الانسان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بشرررررأن  2018لسرررررنة  175نشررررررت الجريدة الرسرررررمية القانون رقم  2018أغسرررررطس  في الرابع عشرررررر من 

 .2018أغسطس  15مكافحة جرائم تقنية املعلومات ليتم العمل به من تاريخ 

 لتجريم أمور أو أشررررررياء, تخالف وتعاكس املنطق القانوني من هذا القانون  25وقد أفردت املادة 
ً
نموذج متفردا

السليم, وهذه الصفة قد زادت عن حدها في التشريعات املصرية في السنوات ألاخيرة, فقد اتسمت التشريعات 

من  25الجنرائية بالتشرررررررررررردد العقابي والتوسررررررررررررع التجريمي الاير مبررين, وملا نانت هذه الورقة معنية بم ن املادة 

 هذا القانون, فلسوف تنطلق من خالل نصها كما يلي

 ( الجرائم املتعلقة باالعتداء على حرمه الحياة الخاصة واملحتوى املعلوماتي غير املشروع25املادة )

وال تجاوز مائة ألف  خمسرررررررررررين ألف جنيهمدة ال تقل عن سرررررررررررتة أشرررررررررررهر, وبارامة ال تقل عن  بالحبسيعاقب " 

، صرررر ي امل كل من اعتدى على أي من املبادئ أو القيم ألاسررر فة امل املعت  ن العقوبتين, جنيه, أو بإحدى هاتي

أو ارسررل بافافة العديد من الرسررائل الاك رونية لمررخص معين دون موافقته,  أو انتهك ح مة الحياه الخاصررة

ريق لقيام بالنشر عن طأو منح بيانات إلى نظام أو موقع أليا روني ل رويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو با

الشررررررررررررباررة املعلومرراتيررة أو بررإحرردى وسررررررررررررائررل تقنيررة املعلومررات, ملعلومررات أو أخبررار أو صررررررررررررور ومررا في حامهررا, تن  ررك 

 " خصوصية أي شخص دون رضاه, سواء نانت املعلومات املنشورة صحيحة أم غير صحيحة

 برررادو أو القيم ألاسررررررررررررريرررة في املجتمعنرررل من اعتررردى على أي من املوإذ أن مرررا ورد في هرررذه املرررادة من عبرررارة "  

 أو ان  ك حرمة الحياه الخاصة "., املصري 

 
 
 متعد ن

ً
  وذجا

ً
 للتوسع في سلطة التجريم, وهو ألامر الذي يقتض ي حتما تناول ذلك بش ئ من التعريف :  قياسيا

 -تع فف القيم :

ر من تعتبر بمفابة معايير لالختيا" القيم عبارة عن تصررررورات من شررررأف ا أن تفضرررر ي إلى سررررلوه تفضرررريلي, كما أف ا 

بين البررردائرررل السررررررررررررلوكيرررة املتررراحرررة للفرد في موقف مرررا, ومن ةم فررران احتضرررررررررررررران الفرد لقيم ,معينرررة يع ي توقع 

ممارسرته ننشرطة سرلوكية تتسق مع تلك القيم ." فالقيم محدد ومرشد للسلوه وهي التي توجه اختياراتنا من 

ة وتحرردد لنررا نوع السررررررررررررلوه املرغو  فيرره في موقف مررا توجررد فيرره عرردة بين برردائررل السررررررررررررلوه في املواقف املختلفرر



 

بدائل سررررلوكية كما يرى بأن التعدد في مجاالت الحياة والسررررلوه يتدي إلى تعدد في نظم القيم املوجهة لسررررلوه 

 ”الفرد.

 تكمرا قيررل أن القيم هي أحكررام ماتسرررررررررررربررة من الظروف الاجتمراعيررة يتشررررررررررررر  ررا الفرد ويحام   را , وتحرردد مجرراال 

تفايره ,تحدد سرررررلوكه وتتةر في تعلمه كما يرى بأن القيم الاجتماعية تع ي الصرررررفات التي يفضرررررلها أو يرغب ف  ا 

الناس في ةقافة معينة , وتتخذ صرفة العمومية بالنسربة لجميع ألافراد ملا تصربح من موجهات السررلوه أو تعتبر 

 1أهدافا له "

 لتجريم 
 

سرررررررررتقال  م 
ً

شررررررررررمُع فصرررررررررال
 
شررررررررركل نل مء ا اعتداًء على الحياة الخاصرررررررررة, تحت وقد أفرد امل أفعال مختلفة ي 

سررررررررررررم   الفصرررررررررررررل الفرررالرررث: الجرائم املتعلقرررة بررراالعترررداء على حرمرررة الحيررراة الخررراصرررررررررررررة واملحتوى املعلومررراتي غير “م 

ُ م   من القانون بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء  25وتناولت املواد ” املشروع
 -:نعلى الحياة الخاصة, على نلم

ٍّ من املبادو أو القيم ألاسرية في املجتمع املصري؛ .1
 اعتدى على أيم

 أو ان  ك حرمة الحياة الخاصة .5

شررررررررمُع قد حدد أربع صرررررررور نشررررررركال الجريمة التي من ويتضرررررررن من النص امل
 
بحماية حرمة الحياة الخاصرررررررة أن امل

ا ل حق في الخصرررررررررررروصرررررررررررريررة, وهو مررا يع ي أن نص ا
ً
ل ان  ررانرر ُ

م
مفرر

 
جريمررة الاعتررداء على املبررادو “ 25ملررادة املمان أن ت

مان تفسررريره بأي حال خارج سرررياق حماية الحق في الخصررروصررررية, التي هي من املف رض أن ” والقيم ألاسررررية ال ي 

شرررررررررررر ره, 
 
تكون الهرردف الرئييرررررررررررر ي من إقرار ذلررك القررانون كمررا أشررررررررررررارت املررذكرة  يضرررررررررررراحيررة والتقرير البرملرراني امل

ونص  2018لسنة  175ل الجريمة من خالله, فالفصل الفالث من القانون رقم وللسرياق الخاص الذي تم تناو 

شررررع أراد التوسررررع  25املادة 
 
خصرررصرررين بانسرررراس لحماية الحياة الخاصرررة, وهو ما يع ي أن امل من القانون ذاته م 

نية و في صرررررور حماية هذا الحق خشررررررية التطور التانولوري وتهور صررررررور مختلفة لنفعال التي قد تكون غير قان

والتي التي يصرررعب حصررررها, لذلك جاء نص املادة محتوًيا على صرررور عامة لالعتداء على حرمة الحياة الخاصرررة 

شرع خاللها لفظ 
 
 “.الاعتداء على القيم واملبادو ألاسرية“والتي استخدم امل
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أو ألاسررررررررررررس  لان هرررل نررران لهرررذا التوسررررررررررررع التجريمي مرررا يبرره من حيرررث الاتفررراق أو الاختالف مع املبرررادو والقيم

ب   عل  ا التشريعات الجزائية بشكل عام.
 
 العلمية التي يجب أن ت

ياغة ى استعراض الية صالبد وأن نتطرق كمدخل لزومي إل ولان قبل أن نتطرق إلى املعايير ألاساسية للتجريم 

 التشريعات و ضوابطها .

i. :  صياغة التش ي-  

صررررررررررررب  في قالب لاوي يحمل     
 
املع   من املعروف أن أيرة نصرررررررررررروص قرانونية بما في ذلك النصرررررررررررروص الجنائية ت

املراد وضرررررعه في شررررركل قانون, أو أن أي صرررررياغة قانونية فاي ال تخرج في أسررررراسرررررها البنا ي عن نوف ا اسرررررتخدام 

للارة في بنراء النص القرانوني أو القاعدة القانونية, ولان هل من املمان اسررررررررررررتخدام أية طريقة أو أي شرررررررررررركل أو 

مة لخصرررروصرررري  ا, فيجب اسررررتخدام أنما  قالب لاوي وقت صررررياغة التشررررريع, أم أن للتشررررريعات وضررررعية مالئ

معينرة من اللاة, وطريقة محددة في التعبير عن القوالب القانونية. البد مء ا حين اسررررررررررررتخدام اللاة للتعبير عن 

خرج الء ا ي الذي تخاطب به السرررررلطة التشرررررريعية املواطنين, و أن يتم ذلك في 
 
شررررركل امل

 
التشرررررريع, بحسرررررب أف ا ت

عاني القانونية املراد إيصرررررررررالها لنفراد قاطعة الداللة, سرررررررررهلة املع   بحيث ال تكون أطر محددة, حت  تصرررررررربح امل

عصررية على الفهم, ال تحتمل التأويل نكثر من مع  , ومن أهم الخصررائص املتطلبة في اللاة التشررريعية, تامن 

عقدة  جمل اللاوية املفي بسرررراطة اللاة التعبيرية للقانون, وأن تكون في جمل بسرررريطة, وهو ما يع ي البعد عن ال

 5أو الطويلة, أو التي تحتمل التأويالت املتعددة أو املتناقضة.

ونرل هرذه الاشرررررررررررر راطرات املطلوبرة في اللاررة القررانونيررة تعررد غير متوافرة في النموذج محررل التعليق واملتعلق برراملررادة 

 على اس 2018لسرنة  175من القانون رقم  25رقم 
ً
عد من هذا القبيل نموذجا

 
تخدام ألفاظ  يسهل تأويلها , وت

حمل به, أولتايير املقاصرررررررد التشرررررررريعية, واملف رض أن 
 
نكثر من مع  , أو تحميلها نكثر مما يجب أن تحتمل أو ت

تكون محددة وواضررحة في قصررد املشرررع, فايف يماننا ضرربط اصررطالألا " القيم ألاسرررية ", وهو أصررال مصررط ن 

 من لايره.اجتماعي متاير ومختلف من وقت آلخر ومن ز 
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في ألاصل العام تقوم نل الفلسفات القانونية العقابية على أساس اف راض البراءة, وأن التجريم وحظر ألافعال 

هو الاسررررت،ناء, كما اسررررتقرت جميع التشررررريعات العقابية على أصرررررل مهم يتضررررافر مع تلك ألاصررررول التشرررررريعية, 

عرراقررب ا مل  م باير مررا اق رفررت يررداه, وهو املبرردأ الررذي اسررررررررررررتقرت وهو مبرردأ عرردم جواز معرراقبررة غير امل  م, وأن ال ي 

عليره معظم التشررررررررررررريعرات الجنرائيرة, وأقرتره كرذلرك مجموعة من الاتفاقيات الدولية املعنية بحقوق  نسرررررررررررران, 

ها أن لمفل ما جاء النص عليه في املادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بقو 

ية وقد سبقت الشريعة  سالم .“ قانونا الج م عليه يثبت أنإلى  ب فئا يعتبر أن ج ف ة بارتكاب متهم كل حق من"

ألانظمة الوضعية بعدة قرون في تأكيدها على مبدأ شخصية العقوبة, فقد جاء النص عل  ا في القرآن الاريم, 

طلق عليه «ازرة وزر أخ ى وال تزر و »والذي يمفل أصرررررررررل التشرررررررررريع  سرررررررررالمي في قول املولى سررررررررربحانه: 
 
, وهو ما أ

وهو ما عبرت عنه العديد من ألاحكام بقولها: ألاصل في الجريمة أن عقوب  ا « شخصية العقوبة»اصطالحا مبدأ 

ال يتحمرررل   رررا إال من أدين   رررا كمسررررررررررررتول عء رررا, كمرررا يجرررب أن تتوازن العقوبرررة في وطرررأ  رررا مع طبيعرررة الجريمرررة 

 ما متداه أن شخصية العقوبة وشخصية املستولية الجنائية متالزمتان.موضوع الحماية القانونية, متم

إن اسررتق ار مبدأ عرر عية الج اام والعقوفا  امل مما يم “  -وقضررت املحامة الدسررتورية العليا املصرررية بأن :

الرردولررة املت ،رررررررررررر ة ، دعررا على توويررده بيفهررا ومن  م وجررد صررررررررررررداه امل عررديررد من املوا يق الرردوليررة ، من بيفهررا 

من العهررد  15من إلاعالن العرراملل لحقوق إلااسرررررررررررران ، والمق ة ألاولى من املررادة  11مق ة ألاخيرة من املررادة ال

من الاتماقية ألاورفية لح اية حقوق إلااسررررررران . وت دد   ا  7الدولمل للحقوق املدنية والسرررررررياسرررررررية ، واملادة 

من دسررررتور ج هورفة مصرررر  الع فية من  66املبدأ و لك امل دسرررراتير عديدة ي درت ت تها ما ت ي عليه املادة 

من  187أنرره ال عقرراب إال على ألا عرراق الالحقررة ل مرراا القررانون الرر ي ي ي علههررا ، ومررا تق ره ورر لررك املررادة 

  ا الدسرررتور التق تق ررر ق ب ن ألاصرررل امل أحكام القوانين  و سررر فامها اعتبارا من تارفو الع ل هها وال أ   لها 

 3“. تق ه أغلبية أع،اء السلطة التش يعية امل مع وعهم  ي ا وق  قبلها إال ب ي خاص

 -التع فم ومبدأ املش وعية :
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 قاعدة )ال جريمة وال عقوبة إال بقانون( وتعرف هذه القاعدة في فقه القانون 
ً
من املبادو املسرررررررررلم   ا دسرررررررررتوريا

 الجنا ي بمبدأ الشرعية أو مبدأ قانونية الجريمة والعقا .

ويشرررررررررررركررل مبرردأ شرررررررررررررعيررة الجرائم والعقوبررات أحررد مبررادو القررانون الجزا ي الضررررررررررررامنررة ل حريررات العررامررة وحقوق 

 نسان, ومفاد هذا املبدأ, إن أي فررررررررررررعررررررررررررل ال يمان اعتباره جريمة ت رتب عليه عقوبة إال إذا نص القانون على 

 عل  ا, وبخالف ذلك فان نل فرررررررررعرررررررررل لرررررررررم تحدد أرن
ً
انه بوضوألا في نص وتوضع لررررررررره عقوبة اعتباره جريمة معاقبا

مقررة, ال يمان أن يعاقب فاعله. نن ألاصل فررررررررري ألاشياء  باحة, ونل فعل لرررررررررم يجرم صراحة بنص, ال يجوز 

املعراقبرة عليه ولو خرج على القواعد ألاخالقية وقيم املجتمع. وهذه هرررررررررررررررررررررررري دولة القانون, وتقوم فلسررررررررررررفة مبدأ 

ور حول فارة أسررررررراسرررررررية مفادها املوازنة بين املصررررررر حة العامة والحريات العامة قانونية الجريمة والعقا  تتمح

 و  دف في آن واحد إلى حماية املص حة العامة وحماية الحريات الفردية.

إن النطاق الحقيقي ملبدأ شررعية الجرائم والعقوبات , إنما  “ -قضرت املحامة الدسرتورية العليا املصررية بأن :

صرررررررررررراق النصرررررررررررروص العقابية بطريقة يتحدد على ضرررررررررررروء ضررررررررررررمانت
 
ين تافالن ألاغراض التي توخاها: أوالهما : أن ت

 
ً
 يلق  ا املشررررررررررررع متصررررررررررريدا

ً
واضرررررررررررحة محددة ال خفاء ف  ا أو غموض فال تكون هذه النصررررررررررروص شررررررررررربكا أو شررررررررررررانا

 برراتسررررررررررررراعهررا أو بخفرراأ ررا من يقعون تح  ررا أو يخطتون مواقعهررا , وهي بعررد ضررررررررررررمررانررة غرراي  ررا أن يكون املخرراطبون 

 عل  ررا. 
ً
 معهررا ونزوال

ً
بررالنصرررررررررررروص العقررابيررة على بينررة من حقيق  ررا فال يكون سررررررررررررلوكهم مجررافيررا لهررا , بررل اتسرررررررررررراقررا

ةراني  مرا : ومف رضررررررررررررها أن املرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنا ي حيا التنفيذ وإلااء هذا القانون , 

أفعرال أتاها جنا  ا قبل نفاذه , بل يتعين أن يكون هذا  إنمرا تمفرل الف رة التي نران يحيرا خاللهرا , فال يطبق على

."
ً
 4القانون سابقا عل  ا فال يكون رجعيا

ii. : ضوابط التش يعا  الج ااية- 

تتوجه سررررياسررررة التجريم بشرررركل رئيس  إلى حماية املصررررالن الاجتماعية والتي تقتضرررر ي حماية املجتمع و نسرررران 

ضرررررررا بيان القيم واملصرررررررالن الجديرة بالحماية العقابية, ومنع من الاعتداء عليه, وتتضرررررررمن سرررررررياسرررررررة التجريم أي

                                                 
 84والقضية رقم .  6/3/1997في  10نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم .  1977فبراير سنة  22قضائية دستورية , جلسة  17لسنة  48القضية رقم  - 4

 . 27/3/1997في  13نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم .  1997مارس سنة  15قضائية دستورية , جلسة  17لسنة 



 

إلحاق الضررر   ا بإهدارها وتدميرها نليا أو جزئيا أو ال  ديد بان  اكها نن ألاضررار الجنائية ماهي إال نشرا  مخل 

 دبررالحيرراة الاجتمرراعيررة, ونررل مجتمع يحتفظ بقواعررده وأفكرراره وقيمرره التي تضرررررررررررربط النظررام الاجتمرراعي, فررالقواعرر

الاجتمرراعيررة تنظم سررررررررررررلوه ألافراد والجمرراعررات التي تمفلهم, وبعه هررذه القواعررد   تم   ررا سرررررررررررريرراسررررررررررررة التجريم 

وفي هررذا  طررار تبرراشررررررررررررر الرردولررة وتيف  ررا الجزائيررة من خالل تشررررررررررررريعررا  ررا لحمررايررة فتنقلهررا إلى قررانون العقوبررات, 

عبير الجزاء ألاكثر صررررالحية وألاقر  إلى الت املصررررالن الاجتماعية التي تسررررود املجتمع وبالتالي وجب عل  ا أن تختار 

 عن املص حة املجتمعية.

 ملبدأ قانونية الجريمة والعقا  فإن املشررررررررررررع وحده هو 
ً
ومن هنا تبدو قيمة مبدأ " الشررررررررررررعية الجنائية" , ووفقا

, ر الذي يحتار سررررلطتي التجريم والعقا  في املجتمع, بمع   أخر أن مصرررردر قانون العقوبات هو التشررررريع حصرررر
ً
ا

رجع فقط لبيان ما إذا نان فعل ما أو امتناع عن فعل ما يخضررررررررررررع للتجريم أم ال, ومن ةم  وإلى هذا التشررررررررررررريع ي 

 لكون أن 
ً
تحديد الجزاء امل رتب على ذلك الفعل إذا تبين أنه يشرررررررررررركل بالفعل جريمة, ويعد هذا املبدأ انعكاسررررررررررررا

على ألاصررل العام, وهو ما متداه أن النصرروص تحدد ما ألاصررل في ألاشررياء  باحة , وأن التجريم يمفل اسررت،ناًء 

هو جريمرة وال تحدد ما هو مباألا, وهو ألامر الذي ترتب عليه العديد من املبادو أو القيم القانونية التي سررررررررررررارت 

 ال عل  ررا نررافررة املرردونررات في املجتمع الرردولي , والتي أهمهررا " ألاصررررررررررررل في امل  م البراءة "وأنرره " ال جريمررة وال عقوبررة إ

 بنص ".

ولقد نان للمحامة الدسررررتورية وقفات عديدة في سرررربيل ضرررربط شرررررعية النص الجنا ي على أحكام الدسررررتور , 

ولقد نان للمحامة دور بارز في تقعييد ألاحكام الضرابطة لهذه النصرروص بالنظر لخطور  ا على الحرية الفردية 

 املبادو على النحو آلاتي: ومساسها املباشر بحقوق  نسان وكرامته . وسوف نبسط أهم هذه

 -نتماء غ وضها:إوضوح القاعدة الج ااية و 

لعرل من أهم وأسرررررررررررربق الضرررررررررررروابط التي أوجبرت املحامررة الردسررررررررررررتوريرة العليرا تحققهرا هي قراعردة وضرررررررررررروألا النص 

ا أو متميًعا بحيث يصرررررررعب على املخاطبين بأحكامه  الجنا ي, وانتفاء غموضررررررره , فإذ نان النص الجنا ي غامضرررررررً

لى داللته , فإنه يكون غير مسررررررتوف للضرررررروابط الدسررررررتورية للقاعدة الجنائية . وقد نان هذا الاعتبار الوقوف ع

بشرررأن املتشرررردين واملشرررتبه ف  م ,  1945لسرررنة  98( من املرسررروم بقانون رقم 5بصررردد الجريمة املتةمة باملادة )



 

إذ نان مضرمون النص الجنا ي غير واضن, وغير محدد املعالم على نحو يتيح للمخاطبين به الاف عن موانعه, 

( من الدسررررررررررررتور هو أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة 66فقضررررررررررررت املحامة بأن " ألاصررررررررررررل وفقا لنص املادة )

وفقا ل حدود التي يبيء ا, كذلك, فإن من القواعد املبدئية  -ي ألاقل عل -ينص القانون عل  ا في صررررررلبه, أو تقرر 

التي يتطلب ررا الرردسررررررررررررتور في القوانين الجزئيررة, أن تكون درجررة اليقين التي تنتظم أحكررامهررا في أعلي مسررررررررررررتويررا  ررا, 

صررررررررية خوأتهر في هذه القوانين مء ا في أية تشررررررررريعات أخري, ذلك أن القوانين الجزئية تفرض علي الحرية المرررررررر

أن تكون ألافعررال التي تتةمهررا هررذه القوانين  -ضررررررررررررمررانررا لهررذه الحريررة  -أخطر القيود وأبلاهررا أةرا, ويتعين بررالتررالي 

محددة بصرررورة قاطعة بما يحول دون التباسرررها بايرها, وبمراعاة أن تكون دوما جليلة واضرررحة في بيان الحدود 

بعه جوانب ا ال يجعل املخاطبين   ا علي بينة من حقيقة  الضرررررريقة لنواه  ا, ذلك أن التجهيل   ا أو انب امها في

ألافعرررال التي يتعين عل  م تجنب رررا, كرررذلرررك فرررإن غموض مضررررررررررررمون النص العقرررابي متداه أن يحرررال بين محامرررة 

املوضرررررررررروع وبين أعمال قواعد منضرررررررررربطة تعين لكل جريمة أرناف ا وتقرر عقوب  ا بما ال خفاء فيه, وهي قواعد ال 

ل إطارا لعملها ال يجوز تجاوزه, ذلك أن الااية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن ترخص ف  ا وتمف

الفرص الكاملة ملباشررررررررررررة حرياته في إطار من الضررررررررررروابط التي قيدها   ا, والزم ذلك أن تكون القيود علي الحرية 

عوا عن ن   ا إلي الامتفال لها ني يدفالتي تفرضرررها القوانين الجزائية, محددة بصرررورة يقينية نف ا تدعو املخاطبي

حقهم في الحيراة وكرذلرك عن حريا  م, تلك املخاطر التي تعاسررررررررررررها العقوبة.ولقد نان غموض القوانين الجزائية 

مرتبطا من الناحية التاريخية بإسرراءة اسررتخدام السررلطة, ونان أمرا مقضرريا أن يركن املشرررع الي منا   جديدة 

لك التعبيرات املرنة أو الاامضررررررة أو املتميعة املحملة بأكثر من مع ي والتي تنداألا معها في الصررررررياغة ال تلالق إلي ت

في مجررال تطبيقهررا للنصرررررررررررروص  -دائرة التجريم بمررا يوقع محامررة املوضرررررررررررروع في محرراذير واضررررررررررررحررة قررد تنتاي   ررا 

 حدود التي اعتبرهاإلي ابتداع جرائم ال يكون املشررررررررررررع قد قصرررررررررررد حقيقة إلي إنشررررررررررراأ ا, والي مجاوزة ال -العقابية 

الدسرررررتور مجاال حيويا ملباشررررررة الحقوق والحريات التي كفلها, وهو ما يخل في الء اية بالضررررروابط الجوهرية التي 

( من الرردسررررررررررررتور, والتي عرف  را هرذه املحامرة برأف ررا تعاس 67تقوم عل  ررا املحرراكمرة املنصررررررررررررفرة وفقرا لنص املررادة )



 

 
ً
قوم عل  ا صرون كرامة  نسران وحماية حقوقه وحرياته ألاسراسية, متكامل املالمح يتوخى بانسرس التي ي نظاما

   2ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها."

ٍّ من  -
 في ضررروء هذه التعبيرات التي وردت في النص محل التعليق من قوله ) اعتدى على أيم

ً
ومن الصرررعب يقينا

أو ان  ررك حرمررة الحيرراة الخرراصررررررررررررة (وهي التعبيرات أو الجمررل أو  -تمع املصررررررررررررري املبررادو أو القيم ألاسررررررررررررريررة في املج

الصررررياغات القانونية غير املنضرررربطة أوغير املحكومة بقواعد تصرررر ن كنموذج تجريم ينضرررربط معها الركن املادي 

مر العتبار وجود جريمة, ومن ةم يصرررررررعب تحديد معيار قاطع لوقوع فعل مجرم من عدمه, وبالتالي فإن ذلك ألا 

قررد يتدي إلى اسررررررررررررتخرردام السررررررررررررلطررة للمعرراقبررة على النوايررا التي لم تخرج إلى حيا الفعررل املررادي امللموس, أو من 

املمان تجراوز ذلرك والقول املعراقبررة على ألاعمررال التحضرررررررررررريريرة, وهو الشررررررررررررر  الرئييرررررررررررر ي للمعرراقبرة على ألافعررال 

 بالحريات العامة , ذلك أن ا
ً
شرررررررر را  ارتكا  الفعل املادي من شررررررررأنه أن املجرمة, ويتصررررررررل الركن املادي أيضررررررررا

يحصررررررررررررر سررررررررررررلطررة الرردولررة في العقررا  في مجررال معقول , وأن يصررررررررررررون ألافراد عن متاخررذ  م عمررا انطوت عليرره 

ضررررررررررررمائرهم وما جال بخواطرهم, كما يتصررررررررررررل الركن املادي ل جريمة بأسررررررررررررس  ةبات الجنا ي : فإنه إذا نان ال 

 ال ع
ً
قوبة باير حام قضررررررررا ي. والحام القضررررررررا ي الصررررررررادر با دانة يجب أن جريمة باير ركن مادي ؛ فإنه أيضررررررررا

يء ه على أدلرة تفبرت وقوع الفعرل املجرم ونسرررررررررررربتره إلى مرتابره , وهو مرا ال يترأتذ باير وجود مرادي لهرذا الفعررل, 

 على نحو يسهل على سلطات التحقيق واملحاكمة التحقق منه وإقامة الدليل عليه.

نحو واضررررررررررن ودقيق هو في الواقع قيد على السررررررررررلطة التشررررررررررريعية , وتتدى مخالفة إن تحديد ماهية الفعل على 

 بعيب عدم الدسررررررررتورية لاموضرررررررره,  وإيضرررررررراألا ماهية الفعل على نحو 
ً
هذه القاعدة إلى أن يكون النص مشرررررررروبا

واضررررررررن ودقيق هو الذي يميا بين التوسررررررررع املسررررررررموألا به في مدلول هذا الفعل والتوسررررررررع الذي يتدى إلى إضررررررررافة 

وإن هررررذا التجريم والعقررررا  على هررررذا النحو ينررررال من حقوق   6ل أخرى بمررررا يتدى إلى خلق جرائم أخرى.أفعررررا

ألافراد وحريا  م, ومن شررررررأن عدم وجود ضرررررروابط على سررررررلطة الشررررررارع أو عدم فاعلي  ا أن   دد باالفتتات على 
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  لا رونية.



 

 تجاه الدولة.ومن جهة أخرى فإن من شرر
ً
أن وجود هذه الضرروابط هذه الحقوق , وأن يجعل مركز الفرد ضررعيفا

 أن تتدى إلى تدعيم الفقة بين الحكام واملحكومين.

نرل من اعترردى على أي من ومن هنرا نسررررررررررررتطيع أن نوجز القول بررأن هررذا النص بمررا ورد فيرره من ألفراظ عرامررة"  

يسرررررررتحيل ضررررررربطها, ويسرررررررهل   أو ان  ك حرمة الحياه الخاصرررررررة "., املصرررررررري  املبادو أو القيم ألاسررررررررية في املجتمع

أويلهرا والتحميرل عل  را برأكثر من مع  , وبرالترالي فاي تبعرد نل البعد عن أي معايير فقهية أو دسررررررررررررتورية منظمة تر

لحردود التجريم, وبرالترالي القدرة على إخراج الفعل من دائرة املباألا إلى دوائر الحظر والتجريم, وهي ما يقتضرررررررررررر ي 

فرض عل  ا عقوبات.  أن ي 

, من نصررررها على حماية  57وهذا ما يتعارض بشرررركل رئييرررر ي مع مواد الدسررررتور املصررررري, خصرررروصررررا املواد أرقام 

 96و  95و 94من نصرررررررررها على حق  نسررررررررران في حياة آمنة , واملواد أرقام   59الحياة الخاصرررررررررة, وحرم  ا, املادة 

ة القانون وشرخصرية العقوبة, وأن ألاصل الواردة بالبا  الرابع من الدسرتور املصرري ألاخير, وهي املعنية بسرياد

في  نسرررررررررررران البراءة, وهو املبردأ الحراكم لكرافرة املحراكمرات الجنرائية  في نافة النظم الجنائية, كما وأف ا تشرررررررررررركل 

تعدي على حرمة الحياة الخاصرررررة للمواطنين والحرية المرررررخصرررررية والتي جرمها الشرررررارع الدسررررررتوري بنص املادة 
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