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  راءاتـاإلج
فة انالمـدع أودع، ٢٠١٨سـنة  أغسـطسمن  التاسع عشربتارخ  هـذه  صـح

ـا، مة الدسـتورة العل تاب المح ـما طـالبین الدعو قلم  المـادة ة ـــــــدم دستورـــــــع لح
قانون رقـم  )٣( رًرا (ب) من المرسوم  ن  ١٩٤٥لسـنة  ٩٥م شـئون التمـو الخـاص 

القـــــانون رقـــــم  س  ١٩٨٠لســـــنة  ١٠٩المضـــــافة  قـــــرار رئـــــ ـــــة الوالمســـــتبدلة  جمهور
  .٢٠١٢لسنة  ٩٢القانون رقم 

  

رة ا الدولة مذ . مالح فیها، طلبت وقدمت هیئة قضا   برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة ، الجلســــة المبــــین  وقــــررت المح
م    بجلسة الیوم. فیهاإصدار الح

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الـــدععلـــى مـــا یتبـــین مـــن  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  و صـــح
ــة العامــة اتهمــت المــدعیین، فــى الجنحــة رقــم فــى  –األوراق  ا لســنة  ١٥٦٥٠أن الن
ـــز شـــرطة  ،٢٦/١٠/٢٠١٦بوصـــف أنهمـــا: بتـــارخ  ،دار الســـالم ٢٠١٦ بـــدائرة مر
  المتهم األول:............       المتهم الثانى:.............. ،السالم

ــع، مــوادًّ المتهمــان: اشــترا لغیــر اســتعمالهما الشخصــى و  ــة موزعــة  اإلعــادة الب بترول
األوراق. وأحالتهما  ارات، على النحو المبین  ن الس عن طر محطات خدمة وتمو

ـــالمواد  مـــة جـــنح دار الســـالم، لمعاقبتهمـــا  ـــرًرا  ٣و ١(لمح  ٥٧) و١بنـــد ( (ب)م
قـــانون رقـــم  )٥٨و القـــانون ١٩٤٥لســـنة  ٩٥مـــن المرســـوم   ١٠٩ ىرقمـــ ینالمعـــدل 

مو أمــــــام ـــــــــــــت الدعــــــــــــــــــــ. تدوول٢٠١٢ة ـــــــــــــلسن ٩٢و ١٩٨٠ة ـــــــــــــلسن ، ةــــــــــــــالمح
جلس ـ٨/٣/٢٠١٧ة ـــــــو س  حـ ل ، قضت فى شـأن االتهـام الموجـه للمـدعیین مًعـا: 
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ـــه ان  نطعـــ. منهمـــا ســـنة مـــع الشـــغل وغرامـــة عشـــرن ألـــف جن ـــم علـــى الالمـــدع ح
ـــــــم االســـــــتئناف  جلســـــــة جـــــــن ٢٠١٨لســـــــنة  ١٨٢٥رق ح مســـــــتأنف دار الســـــــالم، و

ـررً ) ٣عدم دستورة المادة ( ا، دفع٢٦/٦/٢٠١٨ قـانون رقـم ( ام ب) مـن المرسـوم 
القانون رقم ١٩٤٥لسنة  ٩٥ القـانون رقـم١٩٨٠لسنة  ١٠٩ المضافة   ، المسـتبدلة 
مـــة تأجیـــل نظـــر االســـتئناف لجلســـة ٢٠١٢لســـنة  ٩٢ ، ٤/٩/٢٠١٨، فقـــررت المح

عدم التخاذ إجراءات الطع ان الدعو المعروضة.أ، فالدستورةن    قام المدع
  

رًرا  )٣وحیث إن المادة (   قانون رقم (م  ١٩٤٥لسنة  ٩٥ب) من المرسوم 
شـــئون التمو القـــانون رقـــــــالخـــاص  والمســـتبدلة  ١٩٨٠لســـنة  ١٠٩م ـــــــن المضـــافة 

س  القانالقرار رئ مـع عـدم  ى أنـه "ـــــتـنص عل ٢٠١٢لسـنة  ٩٢م ــــون رقــــجمهورة 
ــة أشــد منصــوص علیهــا فــ ــة عقو أ ــات أو أ ىاإلخــالل  ، قــانون آخــر قــانون العقو

س مـدة ال تقـل عـن سـنة و  ـالح رامـة ال تقـل عـن غو  ال تجـاوز خمـس سـنواتعاقـب 
ه و  ل مائة ال تجاوز عشرة آالف جن ه    من:ألف جن

ع مواد و  ىاشتر لغیر استعماله الشخص - ١ ن و إلعادة الب ة االتمو لمواد البترول
ات قطاع األعمال العام الموز  ات القطاع العام وشر عة عن طر شر

ة وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات او  ة االستهالك ات التعاون لجمع
ارات أو غیرها، و  ن الس اع له المواد المشار إلیها مع خدمة وتمو ل من  ذلك 

ع للغیر ل من امتنع عن الب   .علمه بذلك أو 
٥  ........ - ٤  ....... - ٣  .......  - ٢ - ....... 

٩  ....... - ٨  ......  - ٧  ......  - ٦ - .......  
م ف ح مصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ىو ع األحوال    ."جم
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ة  مة، قد جر على أن المصلحة الشخص وحیث إن قضاء هذه المح
اشرة، وهى شر لقبول الدعو الدستورة، مناطها ا بینها  الم ون ثمة ارت أن 

ون الفصل فى المسألة  أن  ة، وذلك  ین المصلحة فى الدعو الموضوع و
طة بها والمطروحة أمام  ة المرت ات الموضوع الدستورة الزًما للفصل فى الطل

ة  انت الدعو الموضوع ان ذلك، و مة الموضوع. لما  دور رحاها حول اتهام تمح
أنهما اشتر عالمدعیین  ة  اموادًّ  ،ا لغیر استعمالهما الشخصى وإلعادة الب بترول

ارات، ن الس وهى الواقعة المؤثمة جنائًّا،  موزعة عن طر محطات خدمة وتمو
تها  رًرا  )٣( ) من المادة١فى البند (المنصوص على عقو ب) من المرسوم (م

ن المضا ١٩٤٥لسنة  ٩٥قانون رقم  شئون التمو القانو الخاص   ١٠٩ن رقم فة 
س ، ١٩٨٠لسنة  قرار رئ القانالالمستبدلة  ، ٢٠١٢لسنة  ٩٢م ـــــون رقـــــجمهورة 

اشًرا على ومن ثم  اًسا أكیًدا وأثًرا م فإن الفصل فى دستورة ذلك النص یرتب انع
ه،  مة الموضوع ف ة، وقضاء مح االتهام المسند للمدعیین فى الدعو الموضوع

ه، و للمدعیین مصل وتتوافر اشرة فى الطعن عل ة وم اق ــتحدد نطحة شخص
انهــــــالدع ه صدر المادة السالف ب ما نص عل ال سرانه ــــفى مج ،اــــو المعروضة ف

عاقب .........ن أنه " ــــما، ــــادة ذاتهــــرة من المــــرة األخیــــــوالفق) ١(على البند   ،
س م غرامل عن سنــــدة ال تقــــالح ل عن عشرة ــــة ال تقــــة وال تجاوز خمس سنوات و

ل من اشتر لغیر استعماله الشخصى  ه  ه وال تجاوز مائة ألف جن آالف جن
ع  ة الموزعة عن طر محطوإلعادة الب ارات. ــــــالمواد البترول ن الس ات خدمة وتمو
م فى جمی ح مصــــــع األحــــــو   واد أو العبوات المضبوطة".ــــــادرة المــــــوال 

  

ا أن إلغاء النص  مة الدستورة العل وحیث إن المقرر فى قضاء المح
ان أصلح للمتهم،  ه، متى  حول دون النظر ال التشرعى الجنائى المطعون ف
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ه والفصل فى الطعن عدم الدستورة من قبل من ُطب علیهم ذلك النص خالل  عل
مقتضا التالى توافرت لهم مصلحة فترة نفاذه، وترتبت  ة إلیهم، و النس ة  ه آثار قانون

ان ذلك، فإن مصلحة المدعیین فى الطعن على  ه. متى  ة فى الطعن عل شخص
ه تظل قائمة لسنة  ١٥صدور القانون رقم  على الرغم من ،النص المطعون ف

قانون رقم ٢٠١٩ ام المرسوم  عض أح شئون  ١٩٤٥لسنة  ٩٥، بتعدیل  الخاص 
ة المنافسة ومنع الممارسات االحتكارة الصادر ا ام قانون حما ن وعض أح لتمو

ستبدل بنصى ، ٢٠٠٥ لسنة ٣ القانون رقم ناًصا فى مادته األولى على أن " 
رًرا ب، ٣المادتین ( قانون رقم  ٣م رًرا ج) من المرسوم   ١٩٤٥لسنة  ٩٥م

ان: ن النصان اآلت شئون التمو   الخاص 
ر  ٣مادة ( أ): "ًرا "بم ة أشد منصوص علیها فى قانون  ةمع عدم اإلخالل  عقو

س مدة ال تقل عن سنة وال تزد على  الح عاقب  ات أو أ قانون آخر،  العقو
ه ه وال تزد على ملیون جن غرامة ال تقل عن مائة ألف جن ل  ،خمس سنوات، و

ع مواد ا) ١من:  ة اشتر لغیر استعماله الشخصى وإلعادة الب ن والمواد البترول لتمو
ات قطاع  ات القطاع العام وشر المدعومة مالًا من الدولة الموزعة عن طر شر
ة وفروعها، ومستودعات البوتاجاز  ة االستهالك ات التعاون األعمال العام والجمع
اع له المواد المشار  ل من  ذلك  ارات أو غیرها، و ن الس ومحطات خدمة وتمو

)......... ٥).........٤) .........٣).........٢ .......ه بذلك إلیها مع علم
١٠)............. ٩) .........٨).......... ٧)........ ٦. ..............(  

جــوز    مصـادرة المــواد أو العبـوات المضـبوطة، و ــع األحـوال  ـم فـى جم ح و
مة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل".    للمح

  

ررً  ٣مادة (   : ...................) "ج" ام
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ــــة الغرامــــة المنصــــوص علیهــــا فــــى القــــانون رقــــم  وحیــــث إن لســــنة  ١٥عقو
انها ٢٠١٩ ـه،  ،السالف ب تزد عن تلك المنصـوص علیهـا فـى الـنص المطعـون عل

ـــعلــى عقو مــا نــص هــذا القــانون  ـــة جوازــــــ ــة ةــــــ ـــبإلغ تكمیل ـــاء رخصــــــ ـــة المحــــــ ، لــــــ
الفعـــل المنســـوب إلیهمـــا  ظــل ـــون معـــه قانوًنـــا أصــلح للمـــدعیین، ومـــن ثـــمممــا ال 

ه النص المطعون عل وًما    .مادام أنه قد طب علیهما خالل مدة نفاذه ،مح
  

س    ــان علــى قــرار رئــ القــانون رقــم الوحیــث إن المــدعیین ینع ــة   ٩٢جمهور
فائهعدم  ٢٠١٢لسنة  التـى توجـب  ،٢٠١٤ سـنة اإلجراءات المقررة فـى دسـتور است

ــة مجلــس النــواب،  ــة فــى غی س الجمهور صــدرها رئــ قــوانین التــى  عــرض القــرارات 
، فضــًال عــن  ــاإلجراءات المقــررة فــى الدســتور الســار علــى المجلــس فــى المواعیــد و
ـه ان الـنص المطعـون عل مـا خـص المـدع ة مـن إصـدار التشـرع ذاتـه،   انتفاء الغا

ـــه  – ان ة،  مطـــاعن، -فـــى النطـــاق الســـالف ب ـــة الشخصـــ الحر ـــه  حاصـــلها، إخالل
ــــادئ الدســــتورة المقــــررة  ــــى وخروجــــه علــــى الم فــــى التجــــرم والعقــــاب، وافتئاتــــه عل

ـــة الخاصــة، مخالًفـــــــــااســتقالل القضـــاء، وعدو  ، ٣٣، ٢٧، ٩المـــواد ( انــه علـــى الملك
  .٢٠١٤) من دستور ١٨٦، ١٨٤، ١٥٦، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٣، ٣٥

  

قانون رقـم ع عن النعىوحیث إنه     ضـمن المت ،٢٠١٢لسـنة  ٩٢لى القرار 
ـة  عـدم عرضـه ،هللنص المطعون ف علـى مجلـس النـواب، وصـدوره رغـم انتفـاء الغا

ة للقـانون مـن حیـث اقتراحـه وٕاق ؛من إصداره، فإنـه مـردود ل راره ـــــــأن األوضـاع الشـ
قـة مـه الوث انـت المـ .السـارة وقـت صـدورهالدسـتورة  وٕاصداره، تح ـة ولمـا  ادة الثان

ســتبدل  ،١٢/٨/٢٠١٢ بتــارخمــن اإلعــالن الدســتور الصــادر  قــد نصــت علــى أن 
مــارس ســنة  ٣٠) مــن اإلعــالن الدســتور الصــادر فــى ٢) فقــرة (٢٥بــنص المــادة (

ــــــــنص اآلتــــــــــــــى٢٠١١ امـــــــــــل  " ، ال ــــــــه مهــــــــــــــام منصبـــــــــــه،  اشـــــــــــر فــــــــــــــور تول و
المـــــــــادة (االختصاصــــــات المنصــــــوص علیهــ انـــت ") مـــن هـــذا اإلعـــالن٥٦ـــــــا  . و
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ـــولى المجلـــس األعلـــى ٥٦المـــادة ( ) المشـــار إلیهـــا، قــــــد جـــــــــر نصـــها علـــى أن "یت
الد، وله فى سبیلللقوات المسلح ـة: ة إدارة شئون ال اشـرة السـلطات اآلت  -١ ذلك م

ـــون اإلعـــالن الدســـتور الصـــادر فـــى "التشـــرع الـــذ  - ١٢/٨/٢٠١٢، ومـــن ثـــم 
قى  ـه، قبـل إلغائـــــه؛ وذلـك علـــــى  نافًذای ـه مـن آثـار خـالل مـدة العمـل  ما ترتـب عل

ـه المـــــادة ( قـد نـا سـلطة  - ٢٠١٢ سـنة ) مـــــن دسـتور٢٣٦مقتضى ما نصت عل
قیـدها التشرع ب لـم  ه،  ـه منصـ س الجمهورة فور تول الدسـتور المشـار عـالن اإلرئ

ـأ قیـد، ومـ ه  س الجمهورـة، أثنـاء سـران ذلـك سـلطة المخولـة التكـون  ن ثـمإل لـرئ
س  ة، یترخص له ممارسـتها، ولـ ة ال استثنائ ، سلطة تشرع أصل اإلعالن الدستور

مة  عد، أن تزن للمح ا، من  معاییره الدستورة العل م ـــــبنفسها و ـان التنظـ ا، ما إذا 
ــره الصــادر خــالل ســران اإلعــالن  – التشــرعى المعــروض  -الدســتور الفائــت ذ
ان  س لها إال أن ترد النصـوص إالزًما، وما إذا  عینها مالئًما، ول ة  قراره فى مناس

ة التـى  ل ـام الدسـتور، ومـن ثـم فـإن المنـاعى الشـ ة المطعون علیهـا إلـى أح التشرع
ــــه تكــــون مفتقــــرة للســــند قــــانون المطعــــون عل ان إلــــى القــــرار  متعیًنــــا  ،نســــبها المــــدع

  .رفضها
  

ــــة وحیــــث   قتهــــا للقواعــــد  علــــى إن الرقا دســــتورة القــــوانین، مــــن حیــــث مطا
ـام الدسـتور القـائم دون غیـره،  ة التى تضمنها الدسـتور، إنمـا تخضـع ألح الموضوع

ـــة إنمـــا تســـتهدف أصـــًال، ن إإذ  مـــة، هــذه الرقا ـــه قضـــاء هـــذه المح علـــى مـــا جـــر 
امه، وأن نصوص هـذا الدسـتور  صون الدستور القائم وحمایته من الخروج على أح

ـم، ولهـا مقـام الصـدارة بـین  اتمثل دائمً  قـوم علیهـا نظـام الح القواعـد واألصـول التـى 
قواعد النظام العام التى یتعین التزامها، ومراعاتها، وٕاهدار ما یخالفها مـن تشـرعات، 
اشـــر رقابتهـــا علـــى  مـــة ت ارهـــا أســـمى القواعـــد اآلمـــرة. ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه المح اعت

ـــه، محـــدًدا نطاقً الـــن ـــام ــــــص المطعـــون ف انـــه، مـــن خـــالل أح ا علـــى النحـــو المتقـــدم ب
قة الدستورة الصادرة فى    .٢٠١٤ینایر سنة  ١٨الوث
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الحرــة    ــه، إخاللــه  وحیــث إنــه عــن نعــى المــدعیین علــى الــنص المطعــون ف
ن المــاد للجرمــة التــى تــم إدانتهمــا عنهــا، فإنــه مــردود ة، لخلــوه مــن الــر  ؛الشخصــ

فــــل فــــى مادتــــه السادســــة ــــأن  مــــة قــــد جــــر علــــى أن الدســــتور  قضــــاء هــــذه المح
ءوالتسعین، الح فـى المحاكمـة المنصـف ـه مـن أن المـتهم بـر مـا تـنص عل حتـى  ة 

ــة عادلــة، ُتكفــل لــه فیهــا ضــمانات الــدفاع عــن نفســه،  تثبـت إدانتــه فــى محاكمــة قانون
ــــه اإلعــــالن العــــالمى لحق ــــه العاشـــــــــوق اإلنســـــــــوهــــو حــــ نــــص عل رة ـــــــــان فــــى مادت

ة عشرة ـتمًال ومتكافًئـا مـع غیـره  ،والحاد التى تقرر أوالهما : أن لكل شخص حقًّـا م
مــة مســتقلة ومحایــدة، تتــولى الفصــل  ــة، ومنصــفة، تقــوم علیهــا مح فــى محاكمــة علن

ـة الم ـة، أو فـى التهمـة الجنائ ـهفى حقوقـه والتزاماتـه المدن  ،یتهمـا. وتُـَرّدُد ثانوجهـة إل
ة، فى أن ُتفتـرض براءتـه  ،فى فقرتها األولى ه تهمة جنائ ل شخص وجهت إل ح 

ـة تُـوفر لـه فیهـا الضـمانات الضـرورة لدفاعـه  .إلى أن تثبت إدانته فى محاكمـة علن
ـة، وتقـع فـى  مقراط قهـا فـى الـدول الد د قاعدة استقر العمل على تطب وهذه الفقرة تؤ

ة تكفـل بتكاملهـا مفهوًمـا للعدالـة یتفـ بوجـه إطارها مجموعة من الضمانات  األساسـ
س المعاصـرة المعمـول بهـا فـى الـدول المتحضـرة وهـى بـذلك تتصـل  ،عام مـع المقـای

ـة المعمـول بهـا أمامهـا،  عـة القواعـد اإلجرائ مهـا، وطب مـة، وقواعـد تنظ یل المح بتش
مـــا أنهـــا ُتَعـــدُّ فـــى نط ـــة،  ـــة العمل قهـــا مـــن الناح ـــة تطب ف ام الجنـــائى، ـــــــاق االتهـــــــو

ق الحرــــــــة الصلــــــــــــوث فلهــــــــــــة  ة التــــى  التالــــــــا الدســــتور، وال یجــــــــة الشخصــــ ى ــــــــوز 
ًقا، إذ هـــى ضــمان مبـــدئى لـــرد العــدوان عـــن حقـــوق  تفســیر هـــذه القاعـــدة تفســیًرا ضـــ

ة، وهـــى التـــى تكفـــل تمتعـــه بهـــا فـــى إطـــار مـــن الفـــ رص المـــواطن وحراتـــه األساســـ
قتصر على االتهام الجنائى  -المتكافئة؛ وألن نطاقها  ان ال  متد إلـى  -وٕان  إنما 

ـــة، إال أن المحاكمـــة  عـــة مدن ـــارة فیهـــا مـــن طب انـــت الحقـــوق المث ـــل دعـــو ولـــو 
عــة الجرمــة،  انــت طب ــا  ــة، وذلــك أًّ ــا فــى الــدعو الجنائ ــدُّ أكثــر لزوًم المنصــفة ُتَع

  وغض النظر عن درجة خطورتها.
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ط المحاكمـــة المنصـــفة فـــى      وحیـــث إنـــه علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم، تتمثـــل ضـــوا
س مضامینها نطاًقا متكامل المالمـح، یتـوخى  ة التى تع مجموعة من القواعد المبدئ
حـــــول  ة، و رامـــــة اإلنســـــان وحقوقـــــه األساســـــ قـــــوم علیهـــــا، صـــــون  األســـــس التـــــى 

ما یخرجهـا عـن أهـدافه ة  ا مـن ــــا، وذلـك انطالقً ضماناته دون إساءة استخدام العقو
وطـأة القیـود التـى تنـال مـن الحرـة  ـاة الخاصـة، و حرمة الح مان األمم المتحضرة  إ

ة، ولضــــما اشــــرتها الشخصــــ ســــلطاتها فــــى مجــــال فــــرض ن أن تتقیــــد الدولــــة عنــــد م
ـة، التـى ینافیهـا  ـة للقـوانین العقاب األغراض النهائ ة صوًنا للنظام االجتماعى،  العقو
أن تكــون إدانــة المــتهم هــدًفا مقصــوًدا لذاتــه، أو أن تكــون القواعــد التــى تــتم محاكمتــه 

ـــة إدارة فعالـــة ح إلدارة العدالـــة الجنائ بـــل  ،علـــى ضـــوئها، مصـــادمة للمفهـــوم الصـــح
م التى تكفل لحقوق المتهم الحـد األدنـى یتع ین أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من الق

ة، التى ال یجوز النزول عنها أو االنتقاص منها .   من الحما
  

 ،فـــى اتجاهــــه إلــــى ترســـم الــــنظم المعاصــــرةالدســــتور أن إن المقــــرر  حیـــثو   
عة خطاها والتقی ة دومتا أنه ال جرمـة  ) على٩٥لمادة (انص فى  ؛مناهجها التقدم

ـــة   لتـــارخ نفـــاذال علـــى األفعـــال الالحقـــة إعلـــى قـــانون، وال عقـــاب  ال بنـــاءً إوال عقو
ــان الدســتور قــد دل بهــ .القــانون الــذ یــنص علیهــا ذه المــادة علــى أن لكــل جرمــة و

نً  غیـره، یتمثـل أساًسـا مادًّـر المخالفـة افـى فعـل أو  اا ال قـوام لهـا  لـنص متنـاع وقـع 
ن  نبــذلك عــ امفصــحً  ،عقــابى ــه القــانون الجنــائى ابتــداءإأن مــا یــر فــى زواجــره  ،ل
ــه ــة الف ،ونواه ــه، إیجابًّــهــو ماد ا، ــان هــذا الفعــل أم ســلبًّ  اعــل المؤاخــذ علــى ارتكا

قـــه علـــى المخــــاطبین  ذلـــك أن العالئـــ التـــى ینظمهـــا هـــذا القــــانون فـــى مجـــال تطب
ــــى عالماتهــــا الخار  امــــه، محورهــــا األفعــــال ذاتهــــا، ف ــــة، أح ــــة ومظاهرهــــا الواقع ج

ة اتهـا ونفیهـا،  ،وخصائصها الماد م وعلتـه، وهـى التـى یتصـور إث إذ هى منـا التـأث
عضـــها وهــى التــى یـــتم التمییــ عـــض، وهــى التـــى عــن ز علـــى ضــوئها بـــین الجــرائم 
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ة لهـا، بـل  ـة المناسـ مهـا وتقـدیر العقو م العقـل لتقی مة الموضوع على ح تدیرها مح
مــة الموضــوع ال تعــزل نفســها إنــه فــى مجــال تقــدی ر تــوافر القصــد الجنــائى، فــإن مح

صـرها  ،اا واضحً هام التى قام الدلیل علیها قاطعً عن الواقعة محل االت ولكنهـا تجیـل 
ــة مــن خــالل عناصــرها عمــا قصــد  قــة مــن وراء ارتكابهــاإفیهــا منق ــه الجــانى حق  ،ل

ــس هــذه العناصــر تعبیــرً  مَّ ومــن َثــ ــة اا ومادًّــا خارجًّــتع وال یتصــور  ،عــن إرادة واع
، وال إقامـــة  وفًقـــاالتـــالى  نهـــا المـــاد ـــة ر ـــام الدســـتور أن توجـــد جرمـــة فـــى غی ألح

ة الفعل المؤثم، والنتائج التى أحدثها  ة بین ماد عیـًدا الدلیل على توافر عالقة السبب
قــــة هــــذا الفعــــل وم ــــل مظــــاهر التعبیــــر عــــن اإل ،تــــواهحعــــن حق رادة والزم ذلــــك أن 

س  - شــرةال ضــمرها اإلولــ ــا التــى  تعتبــر واقعــة فــى  - نســان فــى أعمــاق ذاتــهالنوا
س سلوً منط انت تع لما  ه قانونً ا مؤاخذً ا خارجًّ قة التجرم  ان األمـر  ،اا عل فإذا 

أفعال أحدثتها إرادة م ة  ارتكبها، وتم التعبیر عنها خارجًّ غیر متعل  فى صور ماد
س ث ،ال تخطئها العین   .مة جرمةفل

  

نً  ىن األصل فوحیث إ   س تكو ـار أن قوامهـا  ،اًـا مرّ الجرائم، أنها تع اعت
عملهـا اتزامنً  من علیهـا محـددً بین ید اتصل اإلثـم  ا خطاهـا، ، وعقـل واع خالطهـا لیهـ

ـةمتوجهً  ـون القصـد الجنـائ ؛علـى نشـاطها ا إلـى النتیجـة المترت ًنـ ىل  ىفـ اا معنوًّـر
مــــًال ل نهــــا المــــادالجرمــــة ُم ــــ ،ر ــــ اومتالئًم ــــة ف ة الفرد مالمحهــــا  ىمــــع الشخصــــ

ة هوت  ىمناهجهـا فـ ىالمتحضـرة فـتتطلبها األمـم  ىالت ىوجهاتها. وهذه اإلرادة الواع
ــ ًن ــ الجرمــة، وأصــالً  ىفــ امجــال التجــرم بوصــفها ر ــثابًت امًن س  ىفــ اا  عتهــا، ولــ طب

ــأمــرً  ــا فجًّ ًال مقحًم ــ علیهــا أو اا أو دخــ ً ــة اإلرادة  ،صائصــهاعــن خ اغر ذلــك أن حر
ار بـین الخیـر والشـرتعن  -ولكـٍل وجهـة هـو ُمَولِّیهـا، لتنحـل الجرمـة  ،ى حرة االخت
ــ ــ - معناهــا الحــ ىف ــة الت الدولــة بتشــرعاتها، تفرضــها  ىإلــى عالقــة مــا بــین العقو

ــ ــتعتمــ ىواإلرادة الت ــة الت مهــا ورد  ىل فیهــا تلــك النزعــة اإلجرام ــون تقو یتعــین أن 
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الً  ــ. وغــدا أمــرً االنتقــام والثــأر المحــض مــن صــاحبهاعــن  آثارهــا، بــد أصــل  -ا ا ثابًت
ــ - عــام ــن إرادًّ ــار الحــر، ومــن َثــا قائًمــأال یجــرم الفعــل مــا لــم  ــان  مَّ ا علــى االخت

ــأن تحدیــد مضــمون تلــك اإلرادة وقوًفــامقصــودً  ا علــى ماهیتهــا، . ولــئن جــاز القــول 
ــ -ا ن معناهــفــإ، اعســرً  ازال أمــرً مــا ًن یــدور بوجــه  -الجرمــة  ىفــ اا معنوًّــبوصــفها ر

ــة ــا اإلجرام ــ ،أو الجانحــة ،عــام حــول النوا  ىأو تلــك التــ ،وازع الشــررة المــدبرةأو الن
م، مقترًنـــ ىأو التـــ ،ـــون الخـــداع قوامهـــا التـــأث  اقتحـــامقصـــد  اتـــتمحض عـــن علـــم 

عها علحدوده ان  ى، لتدل جم غً الإرادة إت   .افعل 
   

ى مـا ـــــدًدا نطاًقـا علــــمح – هـــیون فـــان النص المطعـدم، وــا تقـان مـى ــمت  
انه  ـة مـن التجـرم هـى ضـمان  –سلف ب قد أفصح بجالء على أن المصلحة المحم

ـــة إلـــى مســـتهلكیها مـــن  ـــة، فـــى فـــراد طبأتـــدف المـــواد البترول عیـــین وأشـــخاص معنو
ة، على نحـو مسـتمر، فضـالً  ة وٕانتاج ـة الـدعم المـالى الـذ مجاالت خدم  عـن حما

، جـوهره تحقیـ الرخـاء فـى  ـالتزام دسـتور تقدمه الدولة للمنتج البترولى، وفـاء منهـا 
فـل رفـع معـدل النمـو  مـا  ـة،  ة المسـتدامة والعدالـة االجتماع الد من خالل التنم ال
ــه نــص  شــة، وذلــك علــى مــا جــر  قــى لالقتصــاد القــومى، ورفــع مســتو المع الحق

اقوفـى  .) مـن الدسـتور٢٧ادة (الم ) مـن القـانون رقـم ١مـا تقـدم، نصـت المـادة ( سـ
فى شأن الهیئـة المصـرة العامـة للبتـرول علـى أنهـا "هیئـة عامـة  ١٩٧٦لسنة  ١٢٠

ـة وحس ـة الثـروة البترول ارـة مسـتقلة تعمـل علـى تنم ة اعت ن اســتغاللها ــــــــلهـا شخصـ
الد مـن المنتجـات ا اجات ال ـة المختلفـة ...."وتوفیر احت ـان شـراء المنـتج  .لبترول و

ن المــاد  ــع، هــو قــوام الــر غــرض إعــادة الب البترولــى لغیــر االســتعمال الشخصــى 
ـة محققـة، لهـا المنصوص علیها فـى الـنص المطعـون فللجرمة  ـه، وهـى واقعـة ماد

ـــة، أو وصـــفها  اطن ـــا ال ـــى النوا ـــة، التـــى ینتفـــى معهـــا العقـــاب عل مظاهرهـــا الخارج
ة التى یتعـین أن تُ  .ةلجرمة المستقبلا انت هذه الجرمة من الجرائم العمد ـس و ال

١٣ ٢٠٢١ سنة یونیة ٩ فى )ب(مكرر  ٢٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



  ١٢

ـــع المنـــتج البترولـــى، واقعـــة شـــراء المنـــتج لغیـــر اســـ ـــة الجـــانى إعـــادة ب تعماله فیهـــا ن
ـــ قً غـــدو حق ـــا إال أن تكـــون الشخصـــى، ومـــن ثـــم  ـــه لـــم یتغ ا أن الـــنص المطعـــون ف

ــــــه صــــــوًنا للنظــــــام اال ــــــة المفروضــــــة  الد العقو جتمــــــاعى، وضــــــماًنا لمقومــــــات الــــــ
ة لمرتكـــب الفعـــل المـــؤثم بـــذلك  ـــة الشخصـــ ـــة الحر مـــا ال ینـــافى حما ة، و االقتصـــاد

عالنص، من خالل ع ـم مـن شـأنه أن  ط المحاكمـة دم انطوائه علـى ح ضـوا صـف 
ون وج قً ــــــار ذــــــه النعـى المـــــالمنصفة للجانى، مما الزمه أن  ا ــــره ال سـند لـه، خل

  االلتفات عنه.
  

ـــه  وحیـــث إنـــه عـــن النعـــى علـــى الـــنص المطعـــون  ـــادئ ف خروجـــه علـــى الم
 ؛مـردود فإنـه الدستورة المقررة فى التجرم والعقاب، وافتئاته علـى اسـتقالل القضـاء،

ا قـد اطـرد علـى أن الدسـتور هـو القـانون األعلـى  أن مة الدستورة العل قضاء المح
ــــات الــــذ یرســــى القواعــــد واألصــــو  قــــرر الحر ــــم، و قــــوم علیهــــا نظــــام الح ل التــــى 

حـــدد لكـــل مـــن الســـلطة  ة لحمایتهـــا، و رتـــب الضـــمانات األساســـ والحقـــوق العامـــة، و
ـــــود  ضـــــع الحـــــدود والقی اتها، و ة وظائفهـــــا وصـــــالح ـــــة والقضـــــائ ة والتنفیذ التشـــــرع

حـول دون تدخـــــــــــل أ منهـا فـى أعمـال السـلطة األ مـا  طة لنشـاطها  ، الضـا خـــــــــر
 أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها.

  

ســن القــوانین وفًقــ ة  امــهوحیــث إن الدســتور اخــتص الســلطة التشــرع  ،ا ألح
) منه علـى أن "یتـولى مجلـس النـواب سـلطة التشـرع؛ وٕاقـرار ١٠١فنص فى المادة (

اســة العامــة للدولــة،  لــه علــى ..........الس ـــالنحــو المبــین ف، وذلــك  ى الدســتور". ـــ
الفصـــل فـــى المنازعـــات والخصـــومات علـــى النحـــو  ة  مـــا اخـــتص الســـلطة القضـــائ

ة ــــــــــه علــــــى أن "السلطــــــــــــــ) من١٨٤ادة (ــــــــــــــن فــــــى الدســــــتور؛ فــــــنص فــــــى المــــــــــالمبی
ا، ـــــــــــــا ودرجاتهـــــــــالف أنواعهـــــــــا المحـــــاكم علـــــى اختـــــــــــــوالهــــــــة مســـــتقلة؛ تتـــــــــــــالقضائی

امها وفًقا للقانون    "...... وتصدر أح
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ســن القــوانین  ة  ــ -وحیــث إن اختصــاص الســلطة التشــرع ًق لــنص المــادة  اط
ال یخولهــا التــدخل فــى أعمــال أســندها الدســتور إلــى الســلطة  -) مــن الدســتور ١٠١(

ــان هــذا افتئاًتــ ة وقصــرها علیهــا، وٕاال  مبــدأ الفصــل ا علــى والیتهــا، وٕاخــالقضــائ الًال 
یـــده فـــى المـــادة ( ) منـــه، بوصـــفه ٥بـــین الســـلطات، الـــذ حـــرص الدســـتور علـــى تو

ن االحـــاكم للعالقـــة المتوازنـــة بـــین الســـلطات العامـــة فـــى الدولـــة، ومـــن بینهـــا الســـلطت
ة. ة والقضائ   التشرع

  

) منـه علـى خضـوع الدولـة ٩٤وحیث إن الدستور الحالى إذ نص فى المـادة (
ـــــة  وأن ،للقـــــانون  ة لحما اســـــتقالل القضـــــاء، وحصـــــانته، وحیدتـــــه، ضـــــمانات أساســـــ

ـادئ فـى  مـا أكـد علـى هـذه الم ، ) منـه١٨٦) و(١٨٤المـادتین (الحقوق والحرات، 
ة هى التى  افـة مظـاهر نشـاطها، فقد دلَّ على أن الدولة القانون انـت أًّـتتقید فى  ا 

ـــــة تعلـــــو علیهـــــا وتكـــــون بـــــذا قواعـــــد قانون عـــــة ســـــلطاتها،  ًطا ألعمالهـــــا طب تها ضـــــا
ــاًزا شخصــًّا  الها المختلفــة، ذلــك أن ممارســة الســلطة لــم تعــد امت وتصــرفاتها فــى أشــ
ــة هــى التــى  ــة عــن الجماعــة ولصــالحها، وألن الدولــة القانون ا اشــر ن ألحــد ولكنهــا ت
م  ـــة حقوقـــه وحراتـــه، ولتنظـــ ـــة لحما نفهـــا الضـــمانة األول یتـــوافر لكـــل مـــواطن فـــى 

ة، وهــى ضــمانة یــدعمها القضــاء مــن الســلطة وممارســ تها فــى إطــار مــن المشــروع
ا لكــل  م، وحــدًّ ــة محــوًرا لكــل تنظــ ح القاعــدة القانون خــالل اســتقالله وحصــانته لتصــ

ل عدوانسلطة، و    . رادًعا ضد 
  

مــة أن القــانون الجنــائى، وٕان  وحیــث إنــه مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح
عضـــهم اتفـــ مـــع غیـــره مـــن القـــوانین فـــى ســـعیها لت مـــا بـــین  م عالئـــ األفـــراد ف نظـــ

مجـــتمعهم،  عض، وعلـــى صـــعید صـــالتهم  فارقهـــا فـــى اتخـــاذه فـــإالـــ ن هـــذا القـــانون 
أمره ـان األفعـال التـى  م بهـا، أو التخلـى عـن ـــــــــــالجـزاء الجنـائى أداة لحملهـم علـى إت

١٥ ٢٠٢١ سنة یونیة ٩ فى )ب(مكرر  ٢٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



  ١٤

حا، وهو بذلك یتغّ ـــــــــتلك التى ینهاهم عن مقارفته دد من منظور اجتمـاعى، ــــــــــا أن 
هــــــــما ال یجوز التسام ه من مظاهر سلو مـا مـؤداهح ف أن الجـزاء علـى أفعـالهم  ـــــم، 

ان مجـاوًزا حـدود الضـرورة التـى اقتضـتها ظـروف  ون مخالًفا للدستور، إال إذا  ال 
ـة انتفـت  ـان مبـرًرا مـن وجهـة اجتماع الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورهـا، فـإذا 

، إجــراء موازنــة ، ومــن ثــم یتعــین علــى المشــرع، دوًمــاه شــبهة المخالفــة الدســتورةعنــ
ـــة بـــین مصـــلحة المجتمـــع والحـــرص علـــى أمنـــه واســـتقراره مـــن جهـــة، وحرـــات  ق دق

ًضا .جهة أخر  وحقوق األفراد من ان من المقرر، أ اغة النصـوص ، و وجوب صـ
طرقة واضحة محددة ال خفاء فیها أو غموض، فـ ة  ال تكـون هـذه النصـوص العقاب

اكً  قعــون تحتهــا أو دً المشــرع متصــیّ  اا یلقیهــا أو شــراكً شــ اتســاعها أو بخفائهــا مــن  ا 
ــة  النصــوص العقاب ــون المخــاطبون  یخطئــون مواقعهــا، وهــى ضــمانات غایتهــا أن 

هم مجافًا لها، بل اتساًقا معها ونزوًال علیهاعلى بیّ  ون سلو قتها، فال    .نة من حق
  

ـة أخـف وحیث إ   ة التخییرة، أو اسـتبدال عقو نه من المقرر قانوًنا أن العقو
ة أشـــد، عنـــد تـــوافر عـــذر قـــانونى جـــواز مخفـــف  ـــة أصـــل عقو أو تـــدبیر احتـــراز 
تهــا درجــة واحــدة  عقو ــالنزول  ــات  ــة، أو إجــازة اســتعمال الرأفــة فــى مــواد الجنا للعقو

) مــن ١٧مــًال بــنص المــادة (أو درجتــین إذا اقتضــت أحــوال الجرمــة ذلــك التبــدیل ع
س الذ ال تزـد مدتـه علـى  تى الغرامة أو الح قاف تنفیذ عقو ات، أو إ قانون العقو
ــة  ــه أو الظــروف العین ــوم عل ة للمح مــة مــن الظــروف الشخصــ ســنة إذا رأت المح

ست الجرم عث على االعتقـــــــــــــالتى ال عـدم العـودة إلـى مخالفـةــــــــــــة ما ی القـانون  اد 
ه نص المادة ( ة ٥٥على ما جر  ـات، إنمـا هـــــــى أدوات تشـرع ) من قـانون العقو

ل  حسب ظروف  ةیتسـاند القاضى إلیها،  ، لتطبی مبدأ تفرد العقو   . دعو
  

ـان مـا   انـت الجهـة القائمـة علـى التشـرع، بإق متى  رارهـا وٕاصـدارها تقـدم، و
ـــه انـــه  حـــدًدا نطاًقـــام - الـــنص المطعـــون ف ســـلطتها  قـــد أعملـــت -علـــى مـــا ســـلف ب
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التقدیرة فى الموازنة بین البدائل المختلفة فى مجـال التجـرم والعقـاب، والتزمـت مـن 
ارتـه بوضـوح ال خفـاء  حق األهداف المنشودة مـن الـنص، فصـاغت ع الوسائل ما 

نــى الجرمــة المتعــین توافرهمــا  ــه وال غمــوض، وحــددت ر ة بهمــا ف امهــا، مســتوف لق
افحـــة األخالبنـــاء القـــانونى لهـــا،  ة مـــن خاللهمـــا ســـبل م طـــار التـــى تتهـــدد مســـتدع
ة علـــى مخالفـــة المصـــالح التـــى یـــرو  ـــة أصـــل م الـــنص إلـــى حمایتهـــا، ورصـــدت عقو

امــه، معــدودة  س مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تجــاوز  مــنأح ــات الجــنح، هــى الحــ عقو
ــه وال تجــاوز ــه،  خمــس ســنوات، وغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف جن مائــة ألــف جن

ط الدسـتورة فـى مجـالى ف ـه مـن االفتئـات علـى الضـوا من ثم یبرأ النص المطعون ف
ــار ذلــك الــنص منطوًــا علــى تغــول الســلطة  التجــرم والعقــاب، ممــا مــؤداه عــدم اعت

نــى  ة فــى التحقــ مــن تــوافر ر ة علــى اختصــاص محجــوز للســلطة القضــائ التشــرع
اقترافهـــا مـــن خـــالل األالن الجرمـــة، وثبوتهـــا قبـــل مـــن اتهمتـــه ـــة العامـــة  دلـــة التـــى ا

ســـتقل قاضـــى الموضـــوع وحـــده تقـــدمها عنـــد إحالتـــه  ـــة، وفیهـــا  إلـــى المحاكمـــة الجنائ
لغیـــر االســـتعمال الشخصـــى،  ـــانلمنـــتج البترولـــى لمـــتهم لـــالتحق مـــن أن شـــراء ا

ع،  موإلعادة الب قـ جـوز لـه  و مـه علـى أدلـة تنتجـه، و ـة أن یتخیـر العذلـك فـى ح قو
مـا یجـوز لـه  المتهم بین حـدیها األدنـى واألقصـى المنصـوص علیهمـا،  التى ینزلها 

س مـدة ال تزـد عـ ـالح الغرامـة و م  ـعند الح قـاف تنفیـذ ن سـنة أن  ـةأمر بإ ، العقو
ات، مما الزمه أن ــــ) من قانون العقو٥٥فى األحوال المنصوص علیها فى المادة (

حـــول بـــ ـــه ال  ـــة  ىین قاضـــالـــنص المطعـــون ف ـــد العقو الموضـــوع وســـلطته فـــى تفر
افـة  انـه،  غدو رفـض وجـه النعـى المـار ب بإحد وسائل التفرد القضائى، ومن ثم 

    .عناصره، متعیًنا
  

ـة    ـه، عدوانـه علـى حـ الملك وحیث إنه عن النعى على الـنص المطعـون ف
ـــة المضـــبوطة، فإنـــه  مصـــادرة المـــواد البترول ـــم  ـــأن الخاصـــة، بوجـــوب الح مـــردود؛ 
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علــــى أن " المصــــادرة العامــــة لألمــــوال منــــه ) ٤٠الدســــتور وقــــد نــــص فــــى المــــادة (
ــام  ،ورةـــــــمحظ ــون قــد أرســى أح ــم قضــائى"،  ح وال تجــوز المصــادرة الخاصــة إال 

مقتضـاها، فأوجـب إال أن تكـون  المصادرة الخاصة، ومؤداهـا تحدیـد األداة التـى تـتم 
ًمــا قضـــائًا، حرًصـــا علــى ـــة الخاصــة، إذ تكفـــل إجـــراءات التقاضـــى  صـــون  ح الملك

ــه أًّــاوضــماناته لصــاحب المــواد المضــبوطة الحــ فــ  ى الــدفاع عــن ملكیتــه لهــا، بنف
لیهم نــــى الجرمــــة أو  انــــت مصــــادرة تلــــك المــــواد ـــــــــــمــــن ر مــــا لــــو قضــــى  –ا، و ف

ــة –اإلدانــة  ضفــإ ،وٕان بــدا أنهــا تتضــمن معنــى العقو  ن المقصــود منهــا هــو التعــو
ورد قصــد الجــانى، وٕاعــادة المـــواد المضــبوطة إلــى ملــك الدولـــة بوصــفها داعمــة لهـــا 

ط الدســـتورة المقـــررة علمالًـــا، ومـــؤد مـــا تقـــدم، التـــزام الـــنص المطعـــون  ـــه الضـــوا
  مصادرة الخاصة.لل
  

البنــاء علــى مــا تقــدم   ــون قــد  ،وحیــث إنــه و ــه ال  فــإن الــنص المطعــون ف
، ١٥٦، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٣، ٣٥ ،٣٣، ٢٧، ٩خـــــــالف نصـــــــوص المــــــــواد (

ــاأو ) مــن الدســتور القــائم، ١٨٦، ١٨٤ ــون  أًّ ، األمــر الــذ  امــه األخــر  مــن أح
  معه القضاء برفض الدعو متعیًنا.

  

  فلهذه األسباب
مــــة ح   ، بــــمــــت المح یین المــــدع مصــــادرة الكفالــــة، وألزمــــتو رفض الــــدعو

ه مقابل أتعاب المحاما   ة.المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  ةرئيس احملكم          أمني السر  
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