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رئيس اللجنة املشرتكة

املستشار /إبراهيم اهلنيدى
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تقرير اللجنة املشرتكة

من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ومكتب جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار
عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ــــــــــــــ

 أحال اجمللس جبلسته املعقودة يف  25من إبريل سنة  ،2021إىل جلنة مشرتكة من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية،

ومكتب جلنة اإلعالم والثقافة واآلاثر ،مشروع قانون مقدما من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت ،وذلك

لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على اجمللس املوقر.
 فعقدت اللجنة املشرتكة اجتماعا يف  26من إبريل سنة  ،2021لنظره برائسة السيد املستشار /إبراهيم اهلنيدي رئيس

اللجنة املشرتكة ،وحبضور السادة أعضاء اللجنة ،كما حضر ممثال عن احلكومة السيد املستشار /حممد شرف "عضو
قطاع التشريع بوزارة العدل".

 استعرضت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املشار إليه ومذكرته اإليضاحية( ،) 1واستعادت نظر الدستور،
وقانون العقوابت ،وقانون اإلجراءات اجلنائية ،وعلى القانون رقم  76لسنة  1970إبنشاء نقابة الصحفيني؛
وعلى قانون نقابة اإلعالميني الصادر ابلقانون رقم  93لسنة 2016؛ وعلى قانون اهليئة الوطنية لإلعالم الصادر
ابلقانون رقم  178لسنة 2018؛ وعلى قانون اهليئة الوطنية للصحافة الصادر ابلقانون رقم  179لسنة
2018؛ وعل ى قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر ابلقانون رقم 180
لسنة 2018؛ والالئحة الداخلية جمللس النواب

 وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة ،تورد اللجنة تقريرها
عن مشروع القانون املعروض فيما يلي:

مقدمة.
أول :فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه.
اثنيا :املالمح األساسية ملشروع القانون.
اثلثا :النصوص الدستورية والقانونية والتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون.
رابعا :التعديالت اليت أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون.
خامسا :رأي اللجنة املشرتكة.

( )1مرفق ابلتقرير.
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مقدمـة:

يف العصر احلديث ،استنارت العقول ،وبلغت اإلنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم ،رافعة
راايت احلرية واملساواة إىل العيش حبرية وكرامة إنسانية حتت ظالل العدالة الجتماعية ،ومراعاة للنظام واآلداب العامة.

كفل املشرع املصري ضما نة هامة نصبوا إليها مجيعا يف حتقيق العدالة الناجزة واحملاكمة املنصفة أبن تكون حماكمة
علنية ،وجاء الدستور املصري متسقا مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إذا أقر مببدأ عالنية احملاكمة مع مراعاة حتقيق
النظام العام واألداب العامة أبن أانط للمحكمة أن تقرر سرية اجللسات على أن يكون النطق ابحلكم يف جلسة علنية،
وأجاز قانون اإلجراءات اجلنائية للمحكمة أن أتمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها يف جلسة سرية وهلا أيضا أن متنع فئات
معينة من احلضور فيها ،حيث أن نظام اجللسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية.
وملا كان ذلك ،وكانت عالنية اجللسات مبدأ عاما إل أن املشرع أراد ابقرتاح مشروع القانون املرافق الفصل
والتوضيح ،حبيث أاتح حضورها للكافة.
أوال :فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه:

تكمن فلسفة مشروع القانون املعروض ىف السياسة اليت انتهجها املشرع ىف تعديل التشريعات ملواكبة الظروف
املستجدة فيكون نصب عينيه ىف ذلك رصد للظروف اليت أفرزها الواقع العملي هادفا إىل احملافظة على النظام العام واآلداب،
مستهدفا جترمي وأتثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض أبي طريق من طرق العالنية
وقائع جلسة حماكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صريورة احلكم ابات بغري تصريح من رئيس اجللسة وذلك بعد

موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى اجلنائية من املتهم واملدعي ابحلقوق املدنية أو املسئول عنها ىف حالة حضورهم.
كما استهدف املشروع تقرير عقوبة تكميلية مبصادرة األجهزة أو غريها مما يكون قد استخدم ىف اجلرمية أو ما نتج
عنها أو حمو حمتواه ،أو إعدامه حبسب األحوال ،وذلك للتصدي لكافة صور اجلرائم اإللكرتونية.
ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض:

انتظم مشروع القانون املعروض يف مادة واحدة خبالف مادة النشر ،على النحو التايل:
(املادة األوىل)

تضمنت املادة األوىل إضافة مادة جديدة لقانون العقوابت برقم ( 186مكررا) حوت العقاب على كل من صور
أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة حماكمة خمصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها أبي وسيلة كانت وكل من
بث أو نشر أو عرض أبي طريق من طرق العالنية تلك الوقائع بغري تصريح من رئيس اجللسة وذلك بعد موافقة النيابة
العامة ،ويف حالة حضور ابقي أطراف الدعوى اجلنائية من املتهم ،واملدعي ابحلقوق املدنية ،أو املسئول عنها ،فيتعني لصدور
التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك ،مع تقرير عقوبة تكميلية هي احلكم مبصادرة األجهزة أو غريها مما يكون قد
استخدم يف اجلرمية ،أو ما نتج عنها ،أو حمو حمتواه ،أو إعدامه ،حبسب األحوال.
(املادة الثانية)
وهي اخلاصة بنشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،والعمل به من اليوم التايل لتاريخ النشر.
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ثالثا :النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون:
( )1الدستور:

املادة ( 96فقرة أوىل):
املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة ،تكفل له فيها ضماانت الدفاع على نفسه».
املادة (: )187
جلسات احملاكم علنية ،إل إذا قررت احملكمة سريتها مراعاة للنظام العام ،أو اآلداب ،ويف مجيع األحوال يكون
النطق ابحلكم يف جلسة علنية.

( )2قانون اإلجراءات اجلنائية:

املادة (:)268
جيب أن تكون اجللسة علنية ،وجيوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو حمافظة على اآلداب ،أن أتمر
بسماع الدعوى كلها أو بعضها ىف جلسة سرية ،أو متنع فئات معينة من احلضور فيها.

( )3قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  46لسنة :1972

املادة (:)18
"تكون جلسات احملاكم علنية إل إذا أمرت احملكمة جبعلها سرية مراعاة لآلداب أو حمافظة على النظام العام ويكون
النطق ابحلكم يف مجيع األحوال يف جلسة علنية.
ونظام اجللسة وضبطها منوطان ابلرئيس".

( )4اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان:

املادة :11
عتب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانوان يف حماكمة علنية تكون قد وفِّرت له فيها مجيع
( )1كل شخص متَّهم جبرمية ي َ
الضماانت الالزمة للدفاع عن نفسه.
يشكل جرما مبقتضى القانون
أي عمل أو امتناع عن عمل مل يكن يف حينه ِّ
( )2ل يدان أي شخص جبرمية بسبب ِّ
الوطين أو الدويل ،كما ل توقَع عليه أيَّة عقوبة َّ
أشد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه الفعل اجلرمي.

رابعا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون:

ارأتت اللجنة املش رت رترترتكة دمج الفقرتني األوىل والثانية من املادة ( 186مكررا) وأص رت رترتبحت املادة ثال فقرات بدل
من أربع فقرات ،لضبط وإحكام الصياغة ،وذلك على النحو اآليت:
املادة ( 186مكرراً):
"يُعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على ثالمثائة ألف جنيه كل من ص و ووور أو س و ووجل كلمات
أو مقاطع لوقائع جلس ووة ةاكمة صو وص ووة لنظر دعوا جنائية أثناء انعقادها وس وويلة كانت ،أو ب أو نش وور أو
عرض طريق من طرق العالنية وقائع جلسووات ةاكمة ص وصووة لنظر دعوا جنائية قرل صوومورة ادكم الصووادر
يف الدعوا اجلنائية اباتً ،وذلك بدون تصريح من رئيس اجللسة ،وبعد أخذ رأ النيابة العامة.
وُيكم فضالً عن ذلك مبصادرة األجهزة أو غمها مما يكون قد استددم يف اجلرةمة ،أو ما نت عنها ،أو ةو
ُ
ةتواها ،أو إعدامه ،حبسب األحوال.
وتُضاعف الغرامة يف حالة العود".
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خامسا :رأي اللجنة املشرتكة:

بعد أن استعرضت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املعروض ،ترى أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور وما أفرزه
الواقع العملي من سلبيات ىف هذا الشأن.
فجاء املشروع متفقا مع الدستور خاصة املادة ( /96فقرة أوىل) واليت تتضمن أن املتهم بريء حىت تثبت ادانته ىف
حماكمة قانونية عادلة ،وكذلك املادة ( )187منه واليت تقضي أبن جلسات احملاكم علنية إل اذا قررت احملكمة سريتها مراعاة
للنظام العام ،أو اآلداب ،ويف مجيع األحوال يكون النطق ابحلكم ىف جلسة علنية.
كما أنه جاء ملعاجلة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث اجللسات عن طريق األجهزة التكنولوجية
احلديثة ودون إذن احملكمة ،وقبل صدور حكم ابت ىف القضية.
كما تؤكد اللجنة أن املشروع جاء حلماية قرينة براءة املتهم حىت تثبت إدانته.
وتنوه اللجنة املشرتكة إىل أنه مت اطرة كل من جملس القضاء األعلى ،اجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم ،واهليئة
الوطنية للصحافة ،واهليئة الوطنية لإلعالم ،ونقابة الصحفيني ،ونقابة اإلعالميني ،ألخذ رأيهم ىف شأن مشروع القانون
املعروض ،وذلك إعماالً لنصوص املواد ( )213 ،212 ،211 ، 1/185 ،77من الدستور ،واملادة ( )158من
الالئحة الداخلية للمجلس.

لــذا

قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املقدم من ادكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت،
وفقاً للصيغة املرفقة.
واللجنة امل شرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما

انتهت إليه.

رئيس اللجنة املشرتكة

املستشار /إبراهيم اهلنيدي
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جــدول مقــارن
ـــــــــــ

الةص فى مشروع القانون كما ورد من احلكوم

الةص فى مشروع القانون كما وافقت عجيه الجنة املشرتك

مبشروع قانون

مشروع قانون

قرار رئيس جملس الوزراء

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس جملس الوزراء:
بعد االطالع على الدستور:

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ــــــــــ

باسم الشعب
رئيس اجلمهورية؛

وعلى قانون العقوابت،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية،
وعلى القانون رقم  76لسنة  1970إبنشاء نقابة الصحفيني؛
وعلى قانون نقابة اإلعالميني الصادر ابلقانون رقم  93لسنة 2016؛
وعلى قانون اهليئة الوطنية لإلعالم الصادر ابلقانون رقم  178لسنة 2018؛
وعلى قانون اهليئة الوطنية للصحافة الصادر ابلقانون رقم  179لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واجمللس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر
ابلقانون رقم  180لسنة 2018؛
وبعد أخذ رأ نقابة الصحفيني؛
وبعد أخذ رأ نقابة اإلعالميني؛
وبعد أخذ را كل من اهليئة الوطنية لإلعالم ،واهليئة الوطنية للصحافة ،واجمللس
األعلى لتنظيم اإلعالم،
وبعد أخذ رأ جملس القضاء األعلى،
وبعد موافقة جملس الوزراء.
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ــــــــــ

الةص فى مشروع القانون كما وافقت عجيه الجنة املشرتك

الةص فى مشروع القانون كما ورد من احلكوم
ُ
قـرر

قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:

مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس النواب:

(املادة األوىل)

(املادة األوىل)

مكررا) نصها اآليت:
تُضاف مادة جديدة إىل قانون العقوابت برقم (ً 186

مكررا) نصها اآليت:
تُضاف مادة جديدة إىل قانون العقوابت برقم (ً 186

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على مائيت ألف جنيه كل من

يُعاقب بغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على ثالمثائة ألف جنيه كل

مادة ( 186مكررا):

مادة ( 186مكررا):

صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة ةاكمة صصة لنظر دعوا جنائية أثناء من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة ةاكمة صصة لنظر دعوا جنائية
وسيلة كانت ،بدون تصريح من رئيس اجللسة ،وذلك بعد موافقة النيابة أثناء انعقادها

انعقادها

وسيلة كانت ،أو ب أو نشر أو عرض

طريق من طرق العالنية

العامة ،ويف حالة حضور ابقي أطراف الدعوا اجلنائية من املتهم ،واملدعي ابدقوق وقائع جلسات ةاكمة صصة لنظر دعوا جنائية قرل صمورة ادكم الصادر يف
املدنية ،أو املسئول عنها يتعني لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك مع الدعوا اجلنائية اباتً ،وذلك بدون تصريح من رئيس اجللسة ،وبعد أخذ رأ النيابة
العامة.
إثرات املوافقة مبحضر اجللسة.
ويعاقب بغرامة ال تقل عن مائيت ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه
كل من ب

أو نشر أو عرض

طريق من طرق العالنية لوقائع جلسات ةاكمة

ابات بدون
صصة لنظر دعوا جنائية قرل صمورة ادكم الصادر يف الدعوا اجلنائية ً

التصريح املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة.

وُيكم فضالً عن ذلك مبصادرة األجهزة أو غمها مما يكون قد استددم يف
وُيكم فضالً عن ذلك مبصادرة األجهزة أو غمها مما يكون قد استددم يف
ُ
اجلرةمة ،أو ما نت عنها ،أو ةو ةتواه ،أو إعدامه ،حبسب األحوال.
اجلرةمة ،أو ما نت عنها ،أو ةو ةتواها ،أو إعدامه ،حبسب األحوال.
وتضاعف الغرامة يف حالة العود.
وتُضاعف الغرامة يف حالة العود.
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الةص فى مشروع القانون كما وافقت عجيه الجنة املشرتك

الةص فى مشروع القانون كما ورد من احلكوم

(املادة الثانية)

(املادة الثانية)

يُنشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ النشر.

يُنشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ النشر.

يُرصم هذا القانون خبامت الدولة ،ويُنفذ كقانون من قوانينها.

2021 / /

رئيس مجلس الوزراء
(الدكتور /مصطفى مدبولي)
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