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  أصدرت احلكم اآلتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج ة  ٤٠لســنة  ٩٩بــرقم المقی قضــائ

مـــة  ،"دســـتورة" ـــات الجیـــزة عـــد أن أحالـــت مح –جنـــوب الجیـــزة  ١٥الـــدائرة  –جنا
مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ـــــف ، ٢٠/٩/٢٠١٨ح ـــــدعو مل ـــــم  ال  ٢٠١٧لســـــنة  ٥٥رق

ات    .لى جنوب الجیزة ٢٠١٧لسنة  ٦٢٩٠ المقیدة برقم، قسم الجیزةجنا
  

  املقامة من
ة العامة ا   الن

   دــــض
  هـــــــــــــد طـــــــــــــــــید محمـــــــــــد ســــــــــمحمــــــ -١
  عبد الرحمن محرمرضا دمحم سعد  -٢
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  راءاتـاإلج
رمن  والعشرن الثامنبتارخ  مـ ورد إلى، ٢٠١٨سنة  أكتو تاب المح  ةقلم 

ــا ــات قســم الجیــزة ٢٠١٧لســنة  ٥٥رقــم  الــدعو ملــف  ،الدســتورة العل المقیــدة  ،جنا
ــات الجیــزة،  ٢٠١٧لســنة  ٦٢٩٠بــرقم  مــة جنا ــم مح لــى جنــوب الجیــزة، نفــاًذا لح

ـــــا  األوراق، بإحالـــــة ٢٠/٩/٢٠١٨الصـــــادر بجلســـــة  مـــــة الدســـــتورة العل إلـــــى المح
ات.) من قانون ا٢١٠للفصل فى دستورة نص المادة (   لعقو

  

رة ا الدولة مذ م یطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا   . عدم قبول الدعو ها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر  النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  وفیهــــا ، ٥/٦/٢٠٢١جلســــة المبــــین 
مـــة حجـــز الـــدعو  صـــدر فیهـــاقـــررت المح ـــم ل مـــع التصـــرح  ،بجلســـة الیـــوم الح

رةلل م مــذ ــة بتقــد رةخاللهــا خــالل أســبوعین، أودعــت  مــدعى علیهــا الثان طلبــت  ،مــذ
م اطًّا: برفضها ،فى ختامها الح ، واحت عدم قبول الدعو   .أصلًّا: 

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

ـــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل  ائر ـــــــوس ةــــــــاإلحال مـــ
ــــة العامــــة، اتهمــــت أن فــــى  -وراق األ ا رضــــا دمحم و  ،دمحم ســــید دمحم طــــه مــــن ــــالَّ الن

ــه ،٢٧/١٢/٢٠١٦ یــوم ىأنهمــا فــ ،عبــدالرحمن محــرمســعد  تــارخ ســاب عل  ،و
ــاب الوظــائف  :بــدائرة قســم الجیــزة، محافظــة الجیــزة س مــن أر المــتهم األول، وهــو لــ

ة:  ًرا ف -١العموم ـادة خاصـة، المنسـوب هـو رخ ىمحـرر رسـم ىارتكب تزو صـة ق
ـــ  -وحـــدة مـــرور مدینـــة نصـــر -صـــدورها لـــإلدارة العامـــة للمـــرور  طر ـــان ذلـــك  و

حة التـــ تصـــدرها تلـــك الجهـــة، أثبـــت فیهـــا  ىاالصـــطناع علـــى غـــرار نظائرهـــا الصـــح
ــة التــ وم انــات المثبتــة بهــا، وضــمنها العالمــة الح تصــدرها تلــك الجهــة وعزاهــا  ىالب
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ًرا فارتكب تز  -٢زوًرا إلیها.  طاقات رقم قوم ىو ة هي  المنسـوب ، ىمحررات رسم
طرـ االصــطناع علـى غــرار  ـان ذلــك  ــة، و صـدورها زوًرا لمصــلحة األحـوال المدن

حة التـــ ورة بهـــا،  ىنظائرهـــا الصـــح انـــات المـــذ تصـــدرها تلـــك الجهـــة، أثبـــت بهـــا الب
ة الت وم ارتكـب  -٣ا. ـــــتصدرها تلك الجهة وعزاهـا زوًرا إلیه ىوضمنها العالمة الح

ـًرا فـ ـه إثبـــــن)، هـــــة المحامیــــــــــات (نقابـــــد النقابـــــــــمحـرر إح ىتزو ارن ات القیــد ـــــو 
طرــــــــالنقاب ــــان ذلــــك  حة التــــــــــــرار نظائــــــــ االصــــطناع علــــى غــــــــة، و  ىره الصــــح

ه تصدرها تلك الجهة، أثبت  ـهف ورة  انات المذ قلـد خـاتم  -٤هـا. إلیوعـزاه زوًرا  ،الب
تــب شـــمال القــاهرة، فـــرع  -مصــلحة الشـــهر العقــار شــعار الجمهورــة الخـــاص  م

ح لتلــــك الجهــــة،  - اتوثیــــ شــــبر  اصــــطناعه علــــى غــــرار القالــــب الصــــح ــــأن قــــام 
ًال خال ـــه تـــو صـــم  ـــأن  ـــاواســـتعمله  انـــات.  ً طرقـــ -٥مـــن الب االتفـــاق  ىاشـــترك 

ــة فــ ـــســتعمال المحا ىوالمســاعدة مــع المتهمــة الثان رر المــزور محــل االتهــام األول، ــ
ــ معهــا علــى اســتعماله تــب  ،ــأن اتف ــه أمــام م ــأن قدمــه إلیهــا، فمثلــت  وســاعدها 

ـه فـ توثی الشهر العقار  ـات شخصـیتها  ى، وقدمته للموظف المختص لالعتداد  إث
ره، فتمـت الجرمـة بنـاء علـى ذلـك االتفـاق وتلـك المسـاعدة. المت همـة مع علمها بتزو

ــة، وهــ ــة ىالثان ــاب الوظــائف العموم ســت مــن أر طرقــ -٦ :ل ت  االتفــاق  ىاشــتر
ـر فـ ىوالمساعدة مع المـتهم األول فـ ـادة  ىمحـرر رسـم ىارتكـاب تزو هـو رخصـة ق

 -وحـــدة مـــرور مدینـــة نصـــر –ة للمـــرور المنســـوب صـــدورها لـــإلدارة العامـــخاصـــة، 
ح ـــ االصـــطناع علـــى غـــرار نظائرهـــا الصـــح طر ـــان ذلـــك  تصـــدرها تلـــك  ىة التـــو

رهــا ــأن اتفقــت معــه علــى تزو ة لهــا،  ،الجهــة،  صــورة شخصــ ــأن أمدتــه  وســاعدته 
ــة، وضــمنها العالمــة  ــذا صــورة المتهمــة الثان ورة بهــا، و انــات المــذ ــات الب فقــام بإث

ة الت وم تصدرها تلك الجهة وعزاها زوًرا إلیها، فتمت الجرمـة بنـاًء علـى ذلـك  ىالح
مـــا  -٧لمســـاعدة. االتفـــاق وتلـــك ا اســـتعملت المحـــرر المـــزور محـــل االتهـــام األول ف

تــب توثیــ الشــهر العقــار  ــه أمــام م ــأن مثلــت  ، وقدمتــه للموظــف  زور مــن أجلــه، 
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ــه فــ ــره. وطلبــت  ىالمخــتص لالعتــداد  مقتضــاه، مــع علمهــا بتزو ــات شخصــیتها  إث
ـة العامـة  ا ، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٦/٣، ٤١/١/ ثانًـا وثالًثــا، ٤٠المواد (ـ معاقبتهمـاالن

ــرًرا/ ٢١٤، ٢١٤ ــات١م ــات  الــدعو أحیلــت و  .) مــن قــانون العقو مــة جنا إلــى مح
محاضـــر  تتـــدوولو  -١٥الـــدائرة  –الجیـــزة  جلســـة  .الجلســـاتعلـــى النحـــو الثابـــت  و

ـــة، عـــدة دفـــوع١٦/٩/٢٠١٨ : الـــدفع مـــن بینهـــا ،، أبـــد الحاضـــر مـــع المتهمـــة الثان
ــا بتــوافر أحــد موانــع العقــاب ًق ام٢١٠ص المــادة (لــن ط ــات، لق  هــا) مــن قــانون العقو

ض على المتهم األول وطلـب  ،المـادةتلـك عدم دستورة نص  ما دفع ،بتسهیل الق
جلسـة التصـرح برفـع الــدعو الدسـتورة.  مـة قضــت ،٢٠/٩/٢٠١٨و بإحالــة  المح

ا،  األوراق مة الدستورة العل ) مـن ٢١٠دستورة نص المـادة ( ىف للفصلإلى المح
ات  ، لمـا تـراء لهـا مـن مخالفـة ذلـك الـنص لمبـدأ المسـاواة وحـ الـدفاعقانون العقو

ال التمییز. افة أش   والقضاء على 
  

ــات (الــنص المحــــــال) تــنص علــى ٢١٠وحیــث إن المــادة ( ) مــن قــانون العقو
عفـــون مـــن أن "  قة  ـــالمواد الســـا ورة  ـــر المـــذ ـــات التزو األشـــخاص المرتكبـــون لجنا

ـــة إذ حـــث العقو ـــات قبـــل تمامهـــا وقبـــل الشـــروع فـــي ال ومـــة بهـــذه الجنا ا أخبـــروا الح
حـث  عد الشروع في ال ض علیهم ولو  فاعلیها اآلخرن أو سهلوا الق عنهم وعرفوها 

ور".   المذ
  

ــ ا الدولــة، ومــن المــدعى علیهــا ه عــن الــوحیــث إن دفع المبــد مــن هیئــة قضــا
ة  ـا،  إنعدم قبول الـدعو النتفـاء المصـلحة، فـالثان مـة الدسـتورة العل قضـاء المح

اشــــرة  ة الم وهــــى شــــر لقبــــول الــــدعو  –قــــد اســــتقر علــــى أن المصــــلحة الشخصــــ
ـین المصـلحة القائمـة فـى الـدعو  –الدستورة  ـا بینهـا و ون ثمـة ارت مناطها أن 

ـــا فـــى الخصـــومة مـــن  مـــة الدســـتورة العل مـــا مـــؤداه أن تفصـــل المح ة،  الموضـــوع
ــة قیــد  جوانبهــا العمل ــة أو تصــوراتها المجــردة، وهــو مــا  اتهــا النظر س مــن معط ولــ
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رســم تخــوم والیتهــا، فــال تمتــد لغیــر المطــاعن  ة و تــدخلها فــى تلــك الخصــومة القضــائ
طالنهـــا علـــى النـــزاع الم صـــحتها أو  ـــم  القـــدر الـــالزم التـــى یـــؤثر الح وضـــوعى، و

ــــه. ــــا وحــــدها هــــى التــــى تتحــــ للفصــــل ف مــــة الدســــتورة العل ر تــــوافر شــــر والمح
س ــــــــــا الشذالمصلحة فى الدعو المقامة أمامها للتثبت من ه ر الـالزم لقبولهـا، ولـ

ـه. ة أخر أن تنازعهاــــــــــلجه ومـن ثـم، فإنـه ال تـالزم بـین  فى ذلك أو تحـل محلهـا ف
ــ اإلحالــة مــن إح مــة عــن طر ـــاتصــال الــدعو بهــذه المح د محــاكم الموضــوع، ــــ

ـــــوتواف ـــر شــر المصــلحة فــى الدعــ ـــو الدستورــــ ـــة، فــاألولى ال تغنــى عــــ ــة، ــــ ن الثان
مــة إلــى أن  الــنص المحــال الــذ تــراء الفصــل فــى دســتورة فــإذا انتهــت هــذه المح

س له من  مة الموضوع عدم دستورته، ل ـات المبـداة فـى ألمح اشر علـى الطل ثر م
  ورة تضحى غیر مقبولة.النزاع الموضوعى، فإن الدعو الدست

  

ــــة العامــــة وحیــــث إن ا ــــة إلــــى المحاكمــــة  انــــت الن قــــد أحالــــت المتهمــــة الثان
ــة،  طرقــ ىارتكــاب جرمتــ وأســندت إلیهــاالجنائ االتفــاق والمســاعدة مــع  ىاالشــتراك 

ر ىالمتهم األول، ف مـا زور مـن أجلـه، ، واستعماىمحرر رسم تزو ل هذا المحـرر ف
مقتضى ، ٢١٢، ٢١١، ٤١/١/ ثانًـا وثالًثـا، ٤٠نصوص المـواد ( المعاقب علیهما 

ـات٢١٤ أمــــــعلـى نح ،) من قـانون العقو ـانة. ــــــر اإلحالــــــو مـا ورد  المقـرر  مـن و
اغ القیـد  مة أن إس علـى الفعـل المنسـوب إلـى المـتهم  والوصـففى قضاء هذه المح

مـة الموضـوع فـى ضـوء الوقـا ئع المطروحـة أمامهـا، ُعد من المسائل المحجـوزة لمح
ـالمواد ال ، وذلـك إعمـاًال تـى أحیـل بهـا المـتهم إلـى المحاكمـةوال تتقید فـى هـذا الشـأن 

ــــة، التــــى تخــــــــون اإلجــــــــن قانــــــــ) م٣٠٨(ادة ــــــــلمنص الــــ مــــة ــــــــراءات الجنائ ول المح
ــذلك تعــدیل التهمــة تغییــرطة لســ ــه، و  الوصــف القــانونى للفعــل المســند للمــتهم ارتكا
ـــالمرافعمــن إضــافة الظــروف المشــددة التــى تثبــت مــن التحقیــ أو ب ـــفــى الجلس ةــــ  ة،ــــ

أمر اإلحالة ر  انت لم تذ ان ذلك .ولو  مقتضـى  ،متى  ان الفعل المـؤثم  نـص و
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 مــــــالمته رـــــد أو تزوـــــات، تقلیــــــون العقوــــن قانـــــــــ) م٢٠٦المادة ( نــــــالبند الثالث م
ـــــــبنفس - لح أو إحــــــد الجهــــــات عالمــــــات إحــــــد المصــــــا -غیــــــره ه أو بواســــــطة ــــ

ــذلك ــة، و وم اءااســتعم الح رهــا،  ل هــذه األشــ وهــى مــن مــع علمــه بتقلیــدها أو تزو
ـه تضمنها أمر  بین مواد القید التى ـة، وتواجـه  إحالة المتهمین إلى المحاكمة الجنائ

ة، اتفـى إطـار ا المتهمة الثان مـة الموضـوع لصـالح ـان نـص تلـك المقـررة لمح . و
ســر فــى شــأنها اإلعفــاءالمــادة مــن بــین نصــوص المــواد  ــة التــى  المقــرر  مــن العقو

ــات، ٢١٠(المــادة  مــة الموضــوع شــبهة مخالفتــه  وثــارت) مــن قــانون العقو لــد مح
ــام الدســتور،  ــهألح مــة وأسســت عل اإلحالــة إلــى هــذه المح ــون ف ،قرارهــا  مــن ثــم 

اسً  ،فى حدود النطاق المتقـدم ،فى دستورة النص المحاللفصل ا  اأكیـدً  اـــیرتـب انع
اشــــرً  اوأثــــرً  ــــات المعروضــــةعلــــى الفصــــل  ام ـــــفــــى الدع فــــى الطل ة، ـــــ و الموضــــوع
ــــتوافو ـــه ـــــ ــــالمصـــلحة فـــى الدعشـــر ر  یتعـــین معـــه  األمـــر الـــذ، و المعروضـــةـــــ

عدم قبول الدعو    .االلتفات عن الدفع 
  

مــة قــد جــر علــى أن القــانون الجنــائى وٕان اتفــ  وحیــث إن قضــاء هــذه المح
عض  عضــهم الــ مــا بــین  م عالئــ األفــراد ف مــع غیــره مــن القــوانین فــى ســعیها لتنظــ

مجتمعــاتهم،  ــذلك علــى صــعید عالقــاتهم  فارقهــا فــى اتخــاذه  فــإنو القــانون الجنــائى 
ــه اجتم م مــا ال یجــوز التســامح ف ـة أداة لتقــو هماالعقو وشــر  ،عًّــا مــن مظــاهر ســلو

ون الجزاء الجنائى حائًال دون الولـوغ فـى اإلجـرام ـأ ذلك أن  ، ملبًـا ضـرورة أن یته
ـــا،  ـــاع الجنــاة وخصــائص جــرائمهم وظروفهـــــ ــاة أفضــل، مســتلهًما أوضـــــ المــذنبون لح

ــون غلــًوا أو تفرطً  عقــابهم عــن أن  فقــد القواعــد التــى ــــــنائًــا  مــا  تــــــــدار العدالــة ا 
ًطا بهـذه  ون الجزاء الجنائى مح التالى أن  تعین  ة على ضوئها فعالیتها. و الجنائ

صــاغ علــى ضــوئها، فــالالعوا ًعــا وأن  ــالنظر إلــى واحــد منهــا دون  مــل جم یتحــدد 
مـة  ،غیره ون بها مالئًمـا ومبـرًرا، فـإن إبـدال المح لما استقام الجزاء على قواعد  و
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اراتها محـل تقـدیر المشـرع فـى شـأن تقرـر جـزاء أو تحدیـد مـداه، الدستور ا لخ ة العل
ا. ون جائًزا دستوًر   ال 

  

ان عبر عـة للقهـر أ وحیث إن الجزاء الجنائى  طوار قاتمة فى التـارخ أداة ط
ــــان، محققً  ـــــوالطغ ــــة عــــن أغراضــــها  ا، ومبتعــــدً طماعهــــاأا للســــلطة المســــتبدة ــ العقو

ـــــة ـــــان  .االجتماع ـــــو م أنـــــة علـــــى ول المتمددالـــــن تعمـــــل أا ا وضـــــرورً منطقً ن تقـــــ
ــة وفــ تشــرعا مة أتها الجزائ ــة الســل ســس ثابتــة تكفــل بــذاتها انتهــاج الوســائل القانون

ة و  ـــةاإلفـــى جوانبهـــا الموضـــوع ـــة جرائ ـــة أداة قامعـــة للحر ، لضـــمان أال تكـــون العقو
م التى تؤمن بها الجماعة فى ت المخالفة للق مع األمـم المتحضـرة  فاعلهاعاصفة بها 

ــــان الزًمــــ .واتصــــالها بهــــا ن تقــــرر أ -هــــذا االتجــــاه وتثبیتــــه م فــــى مجــــال دعــــ -ا و
ا م تعبیـرً الدساتیر المعاصرة القیود التى ارتأتها على سلطان المشرع فى مجال التجـر

ــأن حقــوق اإل مانهــا  ة بهــا فــى غیــر ضــرورة  نســان وحراتــه العــن إ یجــوز التضــح
ارهاتمل ة لها اعت ـ، واعترافً یها مصلحة اجتماع عادهـا الكاملـة أا منها  ن الحرـة فـى أ
اة ال شرة علـى امتـداد أ، و تنفصل عن حرمة الح شتها ال ن الحقائ المررة التى عا

صـون ــــــفـل للجماع ا متكامالً امً ـــــمراحل تطورها تفرض نظ ـة، و ة مصـالحها الحیو
حـول دون حق -هدافه أ طار إفى  - ما  ة  سـاءة اسـتخدام إوق الفرد وحراته األساس

هً  ة تشو ط صـارمة  .غراضهاا ألالعقو وقد تحق ذلـك بوجـه خـاص مـن خـالل ضـوا
اًمــــ س أكثــــر إح ــــة األومقــــای ــــل ا لتحدیــــد ماه مــــا یز فعــــال المنهــــى عــــن ارتكابهــــا، 

ـــة التـــى تقـــرر بهـــا غموضـــها مـــة مـــن الســـلطة التقدیر ـــام ، وعلـــى نحـــو یجـــرد المح ق
غیر نص ة  ـة جرمة أو فرض عقو ى تظـل المصـلحة االجتماع فـى مـدارجها  -، 

ا  ة تحرً قیدً  -العل ة فى ا على السلطة التشرع  .عماق منابتهاأ ا للشرع
  

ــان مجــرد مجــازاة ًما  الجــانى عــن الجرمــة  وحیــث إن الهــدف مــن التجــرم قــد
ح منــع الجرمــة، ولقــد تطــور هــذا الهــدف فــى التشــرع الحــ التــى اقترفهــا. صــ دیث ل
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ـــان المنـــع ابتـــداًء أو ردع الغیـــر عـــن ارتكـــاب مثلهـــا فاالتجاهـــات المعاصـــرة  ،ســـواء 
ــة فــى مختلــف الــدول تتجــه  اســة الجنائ ــة لألمــم  –للس مــا تشــیر المــؤتمرات المتعاق

شأن منـع الجرمـة ومعاملـة المجـرمین  ـة اتخـاذ التـدابیر المانعـة  –المتحدة  إلـى أهم
ــة المجتمــع منهــا، وتجــرم االشــتراك لوقــوع الج رمــة، وســن النصــوص التــى تكفــل وقا

افحـة الجرمـة المنظمـة، إال أن  ـة التعـاون الـدولى لم ـة، وتنم ات اإلجرام فى الجمع
ة النصوص التى تُ  وسـیلة لتحقیـ هـذه األهـدافشرع ـام  ، مناطهـا توافقهـاتخـذ  وأح

ادئه ومقتضاه.ا  –فى هـذا المقـام  –المشرع عین على ومن ثم یت لدستور واتفاقها وم
قــة بــین مصـلحة المجتمــع والحــرص علــى أمنـه واســتقراره مــن جهــة،  إجـراء موازنــة دق

.   وحرات وحقوق األفراد من جهة أخر
  

ــة الرشــیدة یتعــین أن تقــوم علــى عناصــر متجانســة،  اســة الجنائ وحیــث إن الس
بــــین النصــــوص  نجــــم عـــن ذلــــك افتقــــاد الصــــلة ،فـــإن قامــــت علــــى عناصــــر متنــــافرة

طـة  ـة المقصـودة منهـا النعـدام الرا ـة إلـى تحقیـ الغا حیث ال تكـون مؤد ومرامیها، 
ة بینه ة مالمنطق ـأن األصـل فـى النصـوص التشـرع ـة  –ا، تقدیًرا  فـى الدولـة القانون

ــــــه – اطهـــ ــــــو ارت ــــــا عقـــ أهدافهـــــــ ــــــًال  اعتبـــ ــــــا،  ــــــار أن أ تنظیـــ ــــــم تشرعـــ ــــــى لیـــ س ـــ
ا ومـن ثـم یتعـین دائمًـــ  و مجرد وسیلة لتحقیـ تلـك األهـداف.وًدا لذاته، وٕانما هــــمقص

ـــه أو المحـــال  ـــان الـــنص المطعـــون ف  -علـــى حســـب األحـــوال  -اســـتظهار مـــا إذا 
ـافًال مـن خاللهـا  عمـل فیهـا،  تنـاغم األغـراض التـى یلتزم إطاًرا منطقًّا للـدائرة التـى 

ــا ســتهدفها، أم ــام –التــالى  –مــع مقاصــده أو مجــاوًزا لهــا، ومناهًضــا  متهادًم  ألح
  الدستور.
  

س عمًال قضائًّا، وٕانما هـو عمـل تشـرعى أصـیل، یتـواله  وحیث إن التجرم ل
ًقا لـنص المـادة ( حـدد مالءمتـه، ونطاقـه، ملتزمًـــ ) مـن الدسـتو ١٠١المشرع، ط ا ر، ف

ر  ط الدســـتورة الســـالف ذ بـــین الضـــوا ـــه  و جلـــىعلـــى نحـــ -هـــا، و  -ال غمـــوض ف
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افـة  ن المعنـو لهـذا النمـوذج، و ، والـر س الفعل الماد النموذج القانونى، الذ یتل
لــه  ــة المقــررة لــذلك النمــوذج، وذلــك  حــدد العقو اتــه، ثــم  شــرائط هــذا النمــوذج ومتطل

ـــه فـــى المـــادة ( ـــات، المنصـــوص عل ة الجـــرائم والعقو ـــدأ شـــرع ) مـــن ٩٥إعمـــاًال لمب
ة إال بناًء على قانون".الدستور، الت أنه "ال جرمة وال عقو   ى تقضى 

  

الحــدود التــى  –مبــدأ مســاواة المــواطنین أمــام القــانون  وحیــث إن قــدر تعلقــه  و
مة والیتها  اشر فیها هذه المح ة  –ت مؤداه أنـه ال یجـوز أن تخـل السـلطتان التشـرع

اشـــرتهما الختصاصـــاتهما التـــى نـــص علیهـــا ا ـــة فـــى م ـــة أو التنفیذ الحما لدســـتور، 
عهـا، سـواء فـى ذلـك تلـك التـى نـص علیه ة المتكافئـة للحقـوق جم ا الدسـتور ــــــالقانون

ــة  .أو التــى ضــمنها المشــرع ــان هــذا المبــدأ عاصــًما مــن النصــوص القانون ومــن ثــم 
ـــة التــى تتماثـــل  ــه المراكــز القانون م بهـــا المشــرع تمییــًزا غیـــر مبــرر تتنـــافر  قــ التــى 

ـة  عناصرها، فال مها، بل تكون القاعـدة القانون انها مدخًال لوحدة تنظ تكون وحدة بن
مـــداها عـــن  اتســـاعها أوضـــاع هـــذه المراكـــز أو قاصـــرة  مهـــا، إمـــا مجـــاوزة  التـــى تح

  .عابهااست
  

مقتضــى نــص المــادة (   ) منــه مبــدأ ٤وحیــث إن الدســتور الحــالى قــد اعتمــد 
ــاره إلــى جانــب مبــدأ العــدل وتكــا اعت فؤ الفــرص، أساًســا لبنــاء المجتمــع المســاواة، 

ــة، وتأكیــًدا لــذلك حــرص الدســتور فــى المــادة ( انة وحدتــه الوطن ) منــه علــى ٥٣وصــ
ــــع المــــواطنین أمــــام القــــانون، فــــى الحقــــوق والحرــــات  فالــــة تحقیــــ المســــاواة لجم

عنــى ـــــــوالواجبـــــــــــات العامـــــة، دون تمییــز بینهـــ وفًقــا  -م أل ســبب، إال أن ذلــك ال 
مـــة  ـــه قضـــاء هـــذه المح ــــأن تعام -لمـــا اســـتقر عل ــــل فئـــاتهم علـــى مـــا بینهــــ ا مـــن ــــ

ــــتف ــــاوت فــــ ــــى مراكزهـــــ قـــــ ـــذلك ال  ـــة متكافئـــة،  ـــة معاملـــة قانون ـــــــا القانون ــــوم هـــــــ ذا ـــــ
عهـــــالمبدأ على معارضة ص سـتند إلــــــن بینهــــــا، ذلـك أن مــــــور التمییـز جم ى ــــــا مـا 

ـــــأس التــــالى علــــى مخالفــــة لنصــــــــ ة، وال ینطــــو  ) ٥٣، ٤ى المــــادتین (س موضــــوع
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ــون المشــار إلیهمــا. م موجبهــا هــو ذلــك الــذ  مــا مــؤداه أن التمییــز المنهــى عنــه 
ــ  عتبــر مقصــوًدا لذاتــه، بــل لتحقی م تشــرعى ال  ــل تنظــ مًّــا، وأســاس ذلــك أن  تح

س مشرو  عینها تع سـعى المشــــــرع إلـى أغراض  عیتها إطاًرا للمصلحة العامـــــة التى 
ــه  ــان الــنص المطعــون عل م، فــإذا  ـــا مــن وراء هــذا التنظــ قهــــ أو المحــال علــى  تحق

ــه مــن تمییــز  -حســب األحــوال  حیــث  -مــا انطــو عل مصــادًما لهــذه األغــراض 
ـاره مـدخًال إلیهـا، فـإن الت مًّـا، وغیـر ستحیل منطًقا رطه بها أو اعت ـون تح مییـز 

ة، ومن ثم مجافًا لمبدأ المساواة. التالى إلى أسس موضوع   مستند 
  

ـــان المشـــرع وحیـــث إنـــه متـــى ، فـــى حـــدود نطـــاق الـــدعو ـــان مـــا تقـــدم، و
ات، ٢٠٦لمادة (نص اب رصد ،المعروضة ة ) من قانون العقو ة الجنا كل من لعقو

ـــقل أختـــــام أو عالمــات إحـــــد المصالـــــح  ،غیــره واء بنفســه أو بواســطةــــــس ،د أو زورـ
ومةأو  ذلك منإحد جهات الح اء ــــــل هـــــاستعم ، و ا ـــــه بتقلیدهـــــع علمـــــمذه األش

رهــا ــات (الــنص المحــال)٢١٠مقتضــى نــص المــادة (و  .أو تزو  ) مــن قــانون العقو
ـات، مـن العقـاب، فـ ىمرتكبـالمشـرع أعفى  همـا: إذا أخبـروا تین، أوالحـال ىهـذه الجنا

ومة بهـا قبـل تمامهـا، وقبـل الشـروع فـ فاعلیهـا  ىالح شـر التعرـف  حـث عـنهم،  ال
ـــهمتاآلخــرن. وثانی ض علــى فاعلیهــا اآلخــرن، ولــو ــــ ــارا: إذا ســهلوا القــ  ــان اإلخ
حث عنهم ىعد الشروع ف ـة المشرع من اإلعفـاء  قد استهدفو  .ال المقـرر مـن العقو

ــات المنصــوص علیهــا فــ نصبــذلك الــ الكشــف عــن الجنا  ىتحقیــ مصــلحة عامــة، 
ــــات، والوقــــوف علــــى مرتكبیهــــا، ٢٠٦( ةالمــــادالبنــــد الثالــــث مــــن  ) مــــن قــــانون العقو

ط المحـررات محـل تلـك الجرمـة، نظـًرا لخطورتهـا، ونیلهـا مـن  ض علـیهم، وضـ والق
ة، خاصـةً  ـون الخفـاء رمـة جأن تلـك ال الثقة الواجـب توافرهـا فـى المحـررات الرسـم

ســًـ ــــــــــــــوالخ وناتهـــا، داع عنصـــًرا رئ امهـــاا مـــن م ـــر التقلیـــد أو ال علـــى لق اء تزو لألشـــ
عتهــا ىوهــ، التــى عــددها المشــرع ة علــى الكشــف، وتصــعب معهــا مهمــة  طب عصــ
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ط موضــوعها والحیلولــة  اكتشــافها ىســلطات الدولــة فــ ض علــى مرتكبیهــا، وضــ والقــ
ــاف ومقبــول وهــو. اء األثــر الضــار المترتــب علیهــ، وٕانهــاادون اســتعماله لمــا  مبــرر 

ـــق ـــرره المشـــ ــالنص المحـــ ـــرع  ـــإعف ال مــنـــ ـــمــن العق ىاء الجــانـــــــ اب، إذا ســهل مهمــة ـــ
ض علــى فاعلیهــا اآلخــرن، حتــى یتســنى اكتشــاف الجرمــة و  ىســلطات الدولــة فــ القــ

فـى إطـار السـلطة  وهـو مـا یـدخل ،ىلها إنزال العقاب بهم، ووقف مشروعهم اإلجرام
ـــةال انه قـــدر تقدیر حســـ ـــة المصـــلحة  للمشـــرع،  حما حقـــ أهدافـــه،  أن العقـــاب لـــن 

ـــر الصـــورة الكاملـــة، إال بتقر عـــة مراعـــاة للاإلعفـــاء،  هـــذا العامـــة  هـــذه الخاصـــة لطب
ون تقرـر الجرائم وخطورتها،  ـالنص المحـال اإلعفـاء مـن العقـاب فمن ثم  المقـرر 

ة والمصلحة العامة محقد جاء    .للمجتمعقًقا ومراعًا الضرورة االجتماع
  

افــأة ألفــى النطــاق الســالف تحدیــده، الــنص المحــال، وحیــث إن   قــد قــرر م
ــ ــ ىمــن مرتكب ــات المنصــوص علیهــا ف ــات، ٢٠٦( ةالمــاد ىالجنا ) مــن قــانون العقو
قـــدمها للعدالـــة وللمصـــفیهـــا،  والمشـــارك مـــا ـــان . و لحة العامـــةنظیـــر الخدمـــة التـــي 
قاعـدة عامـة مجـردة ال تتضـمن تمییـًزا مـن أ نـوع بـین  مثـل النص المحال تضمنه

امهـــا،  أح طـــةهـــذه القاعـــدة جـــاءت و المخـــاطبین  ـــالغرض مـــن وراء تقررهـــا،  مرت
ارهــــــــى ُعــــــــا الوســیلة التــــــــارهاعت ة التــى تنــدرج ــــــــد اخت اســة التشــرع ا مــن قبیــل الس

ـة فى نطاق الس ان تنفیذها من خالل النصوص القانون لطة التقدیرة للمشرع، متى 
ـــام الدســـتور، انـــت مـــدخًال منطقًّـــا وعقلًّـــا  ال ینـــاقض أح لكفالـــة تحقیـــ األهـــداف و

س مشروعیتها إطاًرا لمصلحة جوهرة غایتها تحقیـ راض المتقدمة، ـــواألغ ع التى 
ضــحى الــنص ال ًدا إلــى أســس نمحــال بــذلك مســتالصــالح العــام وصــالح الجماعــة، ل

ة تبــــر  مًّــــا، وال یخــــالف موضــــوع مبــــدأ  –مــــن ثــــم  –ره، وغیــــر متضــــمن تمییــــًزا تح
  ) منه.٥٣، ٤فله الدستور فى المادتین (المساواة الذ 
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ـــدفاع قـــد تقـــرر  ) منـــه،٩٨، فـــى المـــادة (ضـــمان الدســـتور وحیـــث إن لحـــ ال
ادة القــانون  ــان الجوهرــة لســ ــاره أحــد األر ة عــدالتها  افالً ــ ،اعت للخصــومة القضــائ

متهـا صـون ق ما  نـدرج  ،و عیـدً و ـون الفصـل فیهـا   اعـن أدلتهـا أو نابـذً  اتحتهـا أال 
مــا یهــدمها مــن األوراق وأقــوال الشــهإالحــ فــى  ود فــال جهاضــها مــن خــالل مقابلتهــا 

ان الخصومة متح افئ افًــ ون بن هم فـى بین فرصـ ــــــــًاحقوق أحد من الخصوم بل م
اتها أو نفیهاإمجال  ل عناصـرها ،لحقائقها ااستظهارً  ،ث ـان ذلـك،  .واتصاًال  متـى 
ان  ات المنصـوص علیهـا فـ ىالنص المحال إعفاء مرتكبقد قرر  المشرعو  ىالجنا
ة ـــــن العقوـــــ، ماق المتقـدمـــــدود النطـــــى حـــــ، فاتـــــون العقوـــــ) مـن قان٢٠٦( ةادــــالم
ومــــة بهــــا قبــــل تمامهــــا وقبــــل الشــــروع فــــإذ حــــث عــــنهم ىا أخبــــروا الح وعرفوهــــا  ،ال

ض علیه ،فاعلیها اآلخرن عد الشـــــــأو سهلوا الق ح ىروع فـــــــــــم ولو  عـنهم، ث ــــــــــال
ض  جوهرـة، عامـةتحقیـ مصـلحة  متوخًّا من ذلـك الكشـف عـن هـذه الجـرائم والقـ
مـة الموض إلـزاملـنص المحـال الم یتضـمن و  .على مرتكبیها مـن  ذــــــأن تأخـوع ــــــمح

ــار أو اعتــراف أحــد الجنــاة  أنــه وفًقــا  ذلــك غیــره مــن المتهمــین فیهــا،لدلیــل إدانــة إخ
ـــم القاضـــى فـــى الـــدعو  )٣٠٨لـــنص المـــادة ( ح ـــة،  مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائ

، لـــم امـــل حرتـــه. ومـــن جهـــة أخـــر ـــه  ذلـــك حـــرم  حســـب العقیـــدة التـــى تكونـــت لد
مـة المتهم من تفنید الدلیل الناشئ عـن ذلـكالنص  ـار، ومناهضـته أمـام المح ، اإلخ
عف ة العامة من التزامها القانون ىأو  ا م أدلة االتهام ف ىالن مواجهتهم، أو أن  ىبتقد
ان وعناصر الجرمة ونسبت ىف تناضلَ  ات أر مة یهمها إلإث حـد  ما لم .أمام المح

ـار مـن  ووسـائله ر سـبل دفاعـهـــــــتقدی ى المتهم فـــــــمن حه النص المشار إل واالخت
ـــبینهــا، س نــة اإلعفــاء مــن العقوـــــ ـــواء بتقــدیر مــد االســتفادة مــن م ــــــ ـــق ىة الت ررها ــــ

ار أو اعتــــراف غیــــره مــــن ـصــــحة إخبــــ ىن فــــــــــ، أو الطعالمحــــال النصــــرع ـــــــــالمش
اتت ىالمتهمــین، أو مواجهــة األدلــة التــ ــة العامــة إث ا  یخــل ولــما للجرمــة، ًـــــ طرحهــا الن

ــ ــذلك م ىحقــه ف ــ المح ـــأن تحق نــه ــــــ م ــامًال، علــى نحــو  التهــام ادفــع ة دفاعــه 
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ــه ــون معــه الــنص الموجــه إل حــ الــدفاإمتضــمًنا المحــال ، ممــا ال  ع الــذ خــالًال 
  .  ) من الدستور٩٨فلته المادة (

  

  نص آخر من نصوص الدستور. لف أوحیث إن النص المحال ال یخا
  

  فلهذه األسباب
مة مت المح . ح   برفض الدعو

  رئيس احملكمة          أمني السر
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