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  راءاتـاإلج
فة هـــذه الــدعو  ،٢٠١٤بتــارخ األول مــن نــوفمبر ســنة   أودع المدعـــى صــح
ـــا،  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح عــــــــدم طالبــــــًاقلـــم  ـــم  دستورــــــــــة نـــص المـــادة  الح

القــــانون رقــــم ) مــــن قــــانون األســــلحة والــــذخائر الصــــا٢٦( ، ١٩٥٤لســــنة  ٣٩٤در 
قانون رقم المعدل   ٣٧٥عدم دستورة نصـى المـادتین (، و ٢٠١٢لسنة  ٦المرسوم 

ــررً  ــررً  ٣٧٥، ام ــات المضــافتین  ام قــانون رقــم "أ") مــن قــانون العقو  ١٠المرســوم 
  .٢٠١١لسنة 

  

، وقــدمت  عــدم قبــول الــدعو ــم  رة، طلبــت فیهــا الح ا الدولــة مــذ هیئــة قضــا
المشـار ) مـن قـانون األسـلحة والـذخائر ٢٦دستورة نص المـادة ( شأن الطعن على

ه، ما و  إل   جاوز ذلك.رفض الدعو ف
  

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضــــر  مــــة وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  الجلســــة، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــــة العامــــة اتهمــــت المــــدعى  –األوراق  ا فــــى وآخــــرن،  -المــــتهم األول –فــــى أن الن
ــــدعو  ــــم  ال ــــ ٢٠١٣لســــنة  ٥٦٤٨رق ــــدجنا ــــر، المقی ــــرقم ات رأس الب لســــنة  ٩٣٨ة ب
ـــا ٢٠١٣ ــأنهم فـــى یــوم لــى دم محافظـــة ، بـــد٤/٦/٢٠١٢،  ائرة قســم رأس البـــر 
، ــا ــالعنف مــع آخــر تــوفى، وآخــرن مجهــولین، القــوة والو اســتعملوا، أوًال:  دم تهدیــد 

اقى قوة قسم شـرطة رأس البـر، وذلـك ................ هم: موظفین عمومیین،  ، و
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فـتهملحمله غیر ح علـى االمتنـاع عـن عمـل مـن أعمـال وظ طهمم  ، ، أال وهـو ضـ
نــوا بــذلك مــن الهــرب وتنفیــذ مخططهــم، وذلــك علــى  لغــوا مــن ذلــك مقصــدهم وتم و

قات. التحق   النحو المبین 
ص  ثانًــا: ــة"، ممــا ال یجــوز التــرخ حــازوا وأحــرزوا أســلحة نارــة مششــخنة "بنــادق آل

ازتها أو إحرازها.  ح

ص أسلحة نارة مششخنة "مسدس".  ا:ثالثً  غیر ترخ  حازوا وأحرزوا 

ًعا:  ص أسلحة نارة غیر مششخنة (فرد خرطوش). را غیر ترخ  حازوا وأحرزوا 

ـــة موضـــوع الـــتهم  ىحـــازوا وأحـــرزوا ذخـــائر ممـــا تســـتعمل فـــخامًســـا:  األســـلحة النار
ون مرخًص  ازتها أو إ االسالفة دون أن  ح  حرازاها. لهم 

ضاء (مطوا : سادًسا ص، أسلحة ب غیر ترخ ین -ةحازوا وأحرزوا،  ) ممـا عصا -س
غیــر مستســتعمل فــــــــــــى االعتــداء علـــــــى األ ــة ــــــــــــن الضـــــــوغ مـــــــشــخاص و رورة المهن

ة.  أو الشخص

ًعا:  اســتعراض القــوة والعنــف أمو  ،آخــر تــوفىقــاموا، مــع ســا ـــآخــرن مجهــولین،  ام ـــــ
ــــ ل مـــن: عبـــدالمنعم مســـعد علـــى مظهـــر، وعبـــد هللا عبـــد المـــنعم مســـعد، وعصـــام ـــــ

امــل مســعد،  امــل مســعد، وهنــاد  عبــدالمنعم ســعد، وفــاتن عبــدالمنعم ســعد، ودمحم 
عهم  ـــة مـــن األســـلحة حـــوزتهم، وذلـــك لتـــرو فهم ـــأن قـــاموا بـــإطالق أعیـــرة نار وتخـــو

ـان مـن شـأن ذلـك غرض فـرض السـطوة ع اومعنوً  ابإلحاق األذ بهم بدنً  لـیهم، و
ـــاتهم  ینتهم وطمـــأنینتهم وتعـــرض ح إلقـــاء الرعـــب فـــى نفوســـهم وتكـــدیر أمـــنهم وســـ

ضـاءللخطر، ووقع ذلك من شخصین فأكثر  وترتـب  ،حـال حملهـم ألسـلحة نارـة و
ــاألوراق، وذلــك علــى النحــو المبــین  علــى ذلــك جنحتــا الضــرب واإلتــالف المبینتــین 

قات.  التحق
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ارة  عمـــًدا أتلفـــوا ثامًنـــا: ) المبینـــة وصـــًفا ٢٣٠رقـــم المنقـــول (ســـ ـــا مـــة  نقـــل دم وق
ه/عبدالمنعم مسعد على،األوراق،  ة للمجنى عل وقد ترتـب علـى ذلـك الفعـل  المملو
األوراق. ،اأكثر من خمسین جنیهً  ضرر مالى  وذلك على النحو المبین 

ه تاسًعا: ازة المجنى عل األوراق ح قصـد سال دخلوا العقار المبین  ر وذلـك  الف الـذ
ـــونهم أكثـــر مـــن شخصـــین، وحـــاملین  ـــه حـــال  ـــالقوة، وارتكبـــوا جـــرائم  ازتـــه  منـــع ح

قات. ،ألسلحة التحق   وذلك على النحو المبین 
ــاا عاشــًرا: امــل مســعد، حتجــزوا بــدون أمــر أحــد الح ــه/ دمحم  فــى غیــر م المجنــى عل

  األحوال التى تصرح فیها القوانین واللوائح.
ـه  اضروا عمدً  حاد عشر: ـة علـى ذلـك، الالمجنى عل ـأن بیتـوا الن ر،  سـالف الـذ

ات الموصــوفة  ــه اإلصــا ــاألوراق، فأحــدثوا  وأعــدوا لــذلك الغــرض األســلحة المبینــة 
 ، ــر الطبــى المرفــ ة، مــدة صــورة التقر تزــد ال التــى أعجزتــه عــن أشــغاله الشخصــ

قة.، مستخدمین فى ذلك األسلحة المبینة اعلى عشرن یومً    التهم السا
  المتهمان األول والسادس:

ــأن بیتــالمجنــى  اا عمــدً ضــر ثــانى عشــر: امــل مســعد،  ــة علــى علیهــا/ هنــاد  ا الن
ـــــاألوراق، فأحـــــدثا لـــــذلك الغـــــرض ذلـــــك، وأعـــــدّ  ات األســـــلحة المبینـــــة  ا بهـــــا اإلصـــــا

ــــــر الطبــــــى المرفالموصــــــو  صــــــورة التقر ـــــــفة  ـــــــالتــــــى أعجزته، ـــــ ــــــا عــــــن أشغالهـــــ ا ــــــ
ة، مــدة  ن فــى ذلــك األســلحة المبینــة ـــــــ، مستخدمیاتزــد علــى عشــرن یوًمــال الشخصــ

قة.  التهم السا
  

ـــة العامـــة  وقـــدمتهم ا طلـــب الن ـــة،  ـــاقى للمحاكمـــة الجنائ ـــة المـــدعى، و معاق
ــــــالمواد ( ــــــررً  ١٣٧المتهمــــــین   ،)٢، ٣٦١/١(، )٢٨٠(، )٣، ٢، ٢٤٢/١(، ا"أ")م

ــرًرا) ٣٧٥(، )٣٦٩( ــرًرا "أ"٣٧٥(، م ــاتقــانون ال) مــن ١/ م ، ١/١والمــواد ( ،عقو
ــررً  ٢٥، ٦، ٢ المعــدل  ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤) مــن القــانون رقــم ٤، ٣، ٢٦/١، ١/ام
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، ١٩٨٠لســــــــنة  ١٠١، ١٩٨١لســــــــنة  ١٦٥، ١٩٧٨لســــــــنة  ٢٦ــــــــالقوانین أرقــــــــام 
قــانون رقــم  ، والبنــد (أ) مــن القســم األول، والبنــد (ب) مــن ٢٠١٢لســنة  ٦والمرســوم 

القــــانون األول ٣رقــــم ( لثــــانى مــــن الجــــدولالقســــم ا ــــالمعــــدل ) الملحــــ  ر قــــرار وز
ـــة  رقـــم  القـــانون األول، ٢، والجـــدول رقـــم (١٩٩٥لســـنة  ١٣٣٥٤الداخل ) الملحـــ 

ــــر ١) مــــن الجــــدول رقــــم (٧، ٦، ٥والبنــــود ( قــــرار وز القــــانون والمعــــدل  ) المرفــــ 
ــة رقــم  عمــال الظــرف المشــدد وقــد قصــر قــرار االتهــام إ  .٢٠٠٧لســنة  ١٧٥٦الداخل

صــدر نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة  ــات،  ٣٧٥الــوارد  ــرًرا (أ) مــن قــانون العقو م
المـــادتین ( ) مـــن ٣٦١، ٢٤٢علـــى جنحتـــى الضـــرب واإلتـــالف العمـــد المـــؤثمتین 

مـــــة  الـــــدعو نظـــــر وأثنـــــاء .  دون ســـــائر الجـــــرائم األخـــــر  القـــــانون ذاتـــــه، أمـــــام مح
ــات،  ) مــن قــانون األســلحة والــذخائر ٢٦ة المــادة (عــدم دســتور  ىدفــع المــدعالجنا

القـــانون رقـــم الصـــا قـــانون رقـــم ، ١٩٥٤لســـنة  ٣٩٤در  المرســـوم  لســـنة  ٦المعـــدل 
ــررً  ٣٧٥عــدم دســتورة نصــى المــادتین (و  ،٢٠١٢ ــررً  ٣٧٥، ام "أ") مــن قــانون  ام

قان المرســــــوم  ــــــات المضــــــافتین  درت ــــــــــــ. وٕاذ ق٢٠١١لســــــنة  ١٠م ــــــــــــون رقــــــــــــالعقو
عــدم الدســتورة، اتخــاذ إجــراءات الطعــن  ــة الــدفع، وصــرحت لــه  مــة جد قــام أف المح

  الدعو المعروضة.

عــــدم دســــتورة المــــادة ( ) مــــن قــــانون األســــلحة ٢٦وحیــــث إنــــه عــــن الطعــــن 
القــانون رقــم  المــادة األولــى مــن المســ، ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤والــذخائر الصــادر  تبدلة 

قانون رقم  انـت منـاع٢٠١٢لسـنة  ٦المرسوم  قـد اقتصـرت علـى  ىالمـدع ى، فلمـا 
عجــــز الفقــــرة األخیــــرة مــــن هــــذه المــــادة مــــة عــــن  غلــــت، التــــى مــــا ورد  ســــلطة المح

ـــات عنـــد تقـــدیرها ١٧المـــادة ( ىاســـتعمال قواعـــد الرأفـــة المقـــررة فـــ ) مـــن قـــانون العقو
ـــم الجـــان ـــة المالئمـــة إلث ـــ ىالعقو ـــك ف مهـــامجـــال  ى، وذل ـــات  إعمـــال ح ـــى العقو عل

ـان المـدع .ى هذه المادةة للجرائم المنصوص علیها فالمرصود قـرار  ىفـ  ىو

٣٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 

مواجًھا



ـــ ـــات المنصـــوص علیهـــا ف العقو ـــع األولالفقـــرات  ىاالتهـــام  مـــن هـــذه المـــادة،  األر
ــازة  ح ــة ال یجآبنــادق راز ــــــوٕاحالتهامــه  ص بهــا، ــــــل ــازة وٕاحــراز ذخــائر وز التــرخ وح

ـــة المبینـــة  ـــون مرخًصـــا لـــه ممـــا تســـتعمل فـــى األســـلحة النار بتلـــك المـــادة دون أن 
ازتهــــا وٕاحرازهــــا ــــالفقرتین المؤ  ،ح عــــةثمــــة  ــــذلك  الثالثــــة والرا مــــن هــــذه المــــادة ، و

ــــة منهــــااألســــلحة المششــــخنة المنصــــوص علیهــــا فــــ ، واألســــلحة ذات ى الفقــــرة الثان
انت هذه  .ى الفقرة األولى من المادة ذاتهاالماسورة المصقولة المنصوص علیها ف و

مــة قــد ال ) مــن ٢٦ســب لهــا أن فصــلت فــى دســتورة الفقــرة األخیــرة مــن المــادة (مح
ه،  عدم دستورتها القانون المشار إل ـل مـن فقضت  مهـا علـى  فى مجال إعمـال ح

ــم الصــادر ــام، أولهــا: الح موجــب ثالثــة أح  الفقــرات األرــع األول مــن تلــك المــادة، 
ــ ،٢٠١٤بجلســة الثــامن مــن نــوفمبر ســنة  ة  ٣٥لســنة  ١٩٦رقــم   الــدعو  ىف قضــائ

ما تضمن ،دستورة"" ام المادة (تف ات ١٧ه من استثناء تطبی أح ) من قانون العقو
عة من المادة ذاتها الفقرتین الثالثة والرا ة للجرمتین المنصوص علیهما  وقـد  .النس

ــــــم  العــــــدد رقــــــفــــــى نشــــــر هــــــذا الح ة  ــــــدة الرســــــم ــــــارخ  ٤٥م الجر ــــــرر (ب) بت م
م الثانى: صدر .١٢/١١/٢٠١٤ ع عشر من فبرایر سـنة  والح ، ٢٠١٥بجلسة الرا
ة " ٣٦لسـنة  ٧٨ رقم الدعو  ىف مـا تضـمن "ةدسـتور قضـائ ه مـن اسـتثناء تطبیـ تف

ــام المــادة ( ة للجرمــة المنصــوص علیهــا ١٧أح النســ ــات  ــالفقرة ) مــن قــانون العقو
ة من المادة ذاتها م الثالث .الثان ًضا :والح رقـم  الـدعو  ىف ،ذاتهالسة جال صدر أ

ة "دســتورة" ٣٦لســنة  ٨٨ مــا تضــمن ،قضــائ ــام المــادة تف ــ أح ه مــن اســتثناء تطبی
ة للجرمــة المنصــوص علیهــا١٧( النســ ــات  ــالفقرة األولــى مــن  ) مــن قــانون العقو

مـ نذاـــــــر هــــــــد نشـــــــوق .المـادة ذاتهـا العــــــــالجرفـى  انالح ة  ــرر  ٨د دـــــــدة الرسـم م
  .٢٥/٢/٢٠١٥(و) بتارخ 
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ــذلك بجلســة الثالــث مــن یونیــو  ــا قضــت  مــة الدســتورة العل وحیــث إن المح
ة  ٣٧لســنة  ١٣رقــم  الــدعو  ى، فــ٢٠١٧ســنة   ،، بــرفض الــدعو "دســتورة"قضــائ
ـات الصـادر  ٣٧٥نص المادة ( طعًنا على دستورة المقامة رًرا) من قـانون العقو م

ـــ، المضاف١٩٣٧لســنة  ٥٨القــانون  المرســــ القــانون رقـــــــة   .٢٠١١لســنة  ١٠م ـــــــوم 
ــــم فــــى  ة وقــــد نشــــر هــــذا الح ــــدة الرســــم ــــم الجر ــــارخ  ٢٣العــــدد رق ــــرر (ج) بت م

١٣/٦/٢٠١٧ .  
  

ان مقتضى نص المادة ( ان ما تقدم، و ) من الدستور، ونصى ١٩٥وحیث 
القــــان٤٩، ٤٨المــــادتین ( مــــة الصــــادر  لســــنة  ٤٨ون رقــــم ) مــــن قــــانون هــــذه المح

مـــة ١٩٧٩ ـــام هـــذه المح ـــع ســـلطات وقراراتهـــا ، أن تكـــون أح ملزمـــة للكافـــة، وجم
ـــالدول ارهــا قــوًال فصــًال فــى المســألة ــــ اعت ة لهــم،  النســ ــة مطلقــة  ة، وتكــون لهــا حج

ًال وال تعقیب قبـــل تـــأو ـــة تحـــول ًـــــ المقضـــى فیهـــا، ال  انـــت، وهـــى حج ا مـــن أ جهـــة 
ـــان  .فیهـــا أو إعـــادة طرحهـــا علیهـــا مـــن جدیـــد لمراجعتهـــابـــذاتها دون المجادلـــة  لمـــا 

مــة تقضــذلــك ــة  ى، فــإن المح ــار الخصــومة منته دســتورة الطعــن علــى  شــأناعت
القـانون ٢٦نص الفقرة األخیرة مـن المـادة ( ) مـن قـانون األسـلحة والـذخائر الصـادر 

قانون رقم  المستبدلة، ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  مجـال  ى، فـ٢٠١٢لسـنة  ٦المرسوم 
م رانســ عــدم قبــول  ىمــا تقضــ هــا علــى الفقــرات األرــع األول مــن المــادة ذاتهــا.ح

ـــررً  ٣٧٥الـــدعو قبـــل نـــص المـــادة ( المرســـوم ام ـــات المضـــافة  ) مـــن قـــانون العقو
ـم ى، وذلك ف٢٠١١لسنة  ١٠القانون رقم  اب هـذا الح  ى، دون الـنص علیهـا فـأس

  المنطوق.
  

، بإضــافة ٢٠١١لســنة  ١٠قــانون رقــم مرســوم ال وحیــث إنــه عــن النعــى علــى
ـررً  ٣٧٥المادتین ( ـررً  ٣٧٥، ام ـات إلـى"أ")  ام ادة نـص المـ مخالفتـه، قـانون العقو

 خمســة عشــر یوًمــاعلــى مجـــلس النــواب خــالل  ) مــن الدســتور، لعــدم عرضــه١٥٦(
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مـــة مـــن انعقـــاد المجلـــس الجدیـــد، فمـــن المقـــرر فـــى المنـــاعى أن ، قضـــاء هـــذه المح
ة هــ ل ــة الشــ ى التــى تقــوم فــى مبناهــا علــى مخالفــة نــص قــانونى لألوضــاع اإلجرائ

ـة، ـــــــالتى تطلبهـا الدسـتور، س ـاقتراح النصـوص القانون واء فـى ذلـك مـا اتصـل منهـا 
ان منصرًفا منهـا إلـى  ة، أو ما  أو إقرارها، أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشرع

فرضـــها الدســـتور اشـــرة رئـــ الشـــرو التـــى  س الجمهورـــة االختصـــاص بإصـــدارها لم
ــــان االســــتیثاق مــــن تــــوافر  ة أو بتفــــوض منهــــا. و ــــاب الســــلطة التشــــرع حــــال غ
ًقا  عتبـــر أمـــًرا ســـا عهـــا،  ة التـــى یتطلبهـــا الدســـتور فـــى القـــوانین جم ل األوضـــاع الشـــ
ة للدسـتور،  ـام الموضـوع الضرورة على الخوض فى اتفاقهـا أو تعارضـها مـع األح

ــة فــإن الفصــل فــى  فاء النصــوص القانون الضــرورة علــى اســت عــوار موضــوعى یــدل 
حثها من جدید. حول دون  ما  ة  ل اتها الش   المطعون علیها لمتطل

  

ــــا، بجلســــتها  مــــة الدســــتورة العل ــــان قضــــاء المح ــــان مــــا تقــــدم، و وحیــــث 
ـــارخ الثالـــث مـــن یونیـــو ســـنة  ـــدعو ٢٠١٧المعقـــودة بت  ٣٧لســـنة  ١٣رقـــم ، فـــى ال

ة "دســـت انـــه  –ورة" قضـــائ قـــد انتهـــى إلـــى رفـــض الـــدعو  -علـــى النحـــو الســـالف ب
ــــات،  ٣٧٥المــــادة (ا علــــى دســــتورة نــــص ــــــــالمقامــــة طعنً  ــــرًرا) مــــن قــــانون العقو م

قــانون رقــم  المرســوم  ــم قــد ابتنــى علــى . ٢٠١١لســنة  ١٠المضــافة  ــان هــذا الح و
ة فـى الدسـتور ـام الموضـوع ـه واألح ـون عدم تعـارض الـنص المطعـون عل ، فإنـه 

أن القانون  ًال، تقدیًرا  ه قد انتهى إلى موافقته للدستور ش ـذلك  المشتمل عل ال ُعـد 
ـه. ـة التـى تطلبهـا الدسـتور ف ان مستوفًا أصـًال لألوضـاع اإلجرائ ومـن ثـم،  إال إذا 

قانون رقم  مخالفة المرسوم  ـام المـادة  ٢٠١١لسنة  ١٠فإن النعى  ه ألح المشار إل
ون فاقًدا لسنده، متعیًنا االلتفات عنه. ) من١٥٦(   الدستور، 

  

ر، أن الــذ ــا بــرفض الــدعو المقامــة قضــاء  وجــدیر  مــة الدســتورة العل المح
ــا علــى ــات ٣٧٥( دســتورة نــص المــادة طعًن ــرًرا) مــن قــانون العقو مــؤداه اتفــاق ، م
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ه أ راءتهـا فعال البلطجة المنصوص علیها ف ام الدستور، و نبهـام، االمـن مظنـة وأح
قین ة األخر ائر المطاعن ــــ، وسوعدم ال ر ـ، األمى هذا النصالموجهة إلالموضوع

ـــال ـــیتعــین مع ذــ ـــه عـــ ـــدســتورة هحــث ادة ـدم إعـــ إذا وقعــت  أخــر ذه األفعــال مــرة ـ
ـــبن ـــاًء علیهــا أیــ ــام صــدر الفقــرة األولــى مــن المــادة وفقًــــ  ،ر ـــــأخ ة جنحــةــ  ٣٧٥ا ألح

ـــرًرا  ـــة إ  (أ) مـــن القـــانون ذاتـــه،م ـــه، علـــى مـــا ســـلف ــــــم المشــــــالحعمـــاًال لحج ار إل
انه.   ب

 

ررً  ٣٧٥(وحیث إن المادة  ـات"أ"ا م القـانون رقـم  ) من قـانون العقو الصـادر 
قانون رقم  ،١٩٣٧لسنة  ٥٨ المرسوم   علـى أن تـنص، ٢٠١١لسـنة  ١٠المضافة 

ــل مــن الحــدین األدنــى واألقصــى للعقو  ضــاعف  ــة جنحــة أخــر تقــع " ــة المقــررة أل
رفــــع الحــــد  قة، و بنــــاًء علــــى ارتكــــاب الجرمــــة المنصــــوص علیهــــا فــــى المــــادة الســــا
ــة أخــر تقــع  ــة جنا تى الســجن والســجن المشــدد إلــى عشــرن ســنة أل األقصــى لعقــو

  بناًء على ارتكابها.
ة الجرح أو الضرب  ة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جنا وتكون العقو

) ٢٣٦أو إعطــاء المــواد الضــارة المفضــى إلــى مــوت المنصــوص علیهــا فــى المــادة (
انـت مسـبوقة  قة، فـإذا  بناًء على ارتكاب الجرمة المنصوص علیها فى المـادة السـا

د أو المشدد. ة السجن المؤ   بإصرار أو ترصد تكون العقو
ـــة اإلعـــدام إذا تقـــدمت الجرمـــة الم نصـــوص علیهـــا فـــى المـــادة وتكـــون العقو

ــرًرا ٣٧٥( ــة القتــل العمــد المنصـــوص م طــت بهــا أو تلتهـــا جنا ) أو اقترنــت أو ارت
ات.٢٣٤علیها فى الفقرة األولى من المادة (   ) من قانون العقو

ـة مقیـدة للحرـة تحـت  عقو ـه  ـوم عل ع األحـوال بوضـع المح قضى فى جم و
ـة الم ة لمـدة العقو ة الشرطة مدة مساو حیـث المراق ـه  ـوم بهـا عل تقـل عـن سـنة  ح

   ."وال تجاوز خمس سنین

٤١ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



ــــــدعو  ــــــول ال اشــــــرة، وهــــــى شــــــر لقب ة الم ــــــث إن المصــــــلحة الشخصــــــ وحی
مــة  -الدســتورة، مناطهــا  ــه قضــاء هــذه المح ــم  -علــى مــا جــر عل ــون الح أن 

ــــات الموضــــ طــــة بهــــا، فـــــى المســــألة الدســــتورة، الزًمــــا للفصـــــل فــــى الطل ة المرت وع
ـــانالمط ـــان ذلـــك، و مـــة الموضـــوع. متـــى  قـــد اســـتحدث  المشـــرع روحـــة علـــى مح

قانون رقم  موجب  ٣٧٥نـص المـادة  ،٢٠١١لسـنة  ١٠المادة األولى من المرسوم 
ررً  ات ظرفً ( ام ة ا عاًما مشدًدا لـــأ) من قانون العقو بنـاًء تقـع  ىافة الجـرائم التـعقو

ـررً  ٣٧٥(دة بـنص المـا ، المعاقب علیهاالبلطجة على جرمة ، قـانون ذلـك ال) مـن ام
ــات، أو أ قــانون ســواء أكانــت هــذه الجــرائم قــد و  رد الــنص علیهــا فــي قــانون العقو

ـأن تكـون تلـك  آخر،  ، ـا بـین جرمـة البلطجـة، والجرمـة األخـر شرطة توافر ارت
ـــة  ـــان ذلـــك، إذاألخیـــرة وقعـــت بنـــاًء علـــى ارتكـــاب جرمـــة البلطجـــة.  ا انـــت الن و

ارتكــاب جرمــة البلطجــة علــى النحــو المبــین  ، وآخــرن،ىســندت للمــدعد أالعامــة قــ
نـاًء علیهـا وقعـتاإلحالـة،  ) من أمـر٧البند ( الموصـوفة  العمـد تـالفجنحـة اإل و
ـــة مـــن المـــادة ( منـــه، )٨البنـــد ( ـــالفقرتین األولـــى والثان ) مـــن قـــانون ٣٦١المؤثمـــة 
ات مته علـى خمسـین جنیهً تلف تالمال المالضرر الذ لح لكون  ،العقو ، اـــــزد ق
البنـــد ىوجنحتـــ مـــن أمـــر اإلحالـــة، المـــؤثمتین  )١٢، ١١( ینالضـــرب الموصـــوفتین 

ـات، لكـون الضـرب٢٤٢الفقرات الثالث األول من المادة (  الـذ ) من قـانون العقو
ة مـــدة أعلیهمـــا عـــن  ىالمجنـــ أقعـــد ـــد علـــى عشـــرن یومً ال شـــغالهما الشخصـــ ــــتز ا، ـــ

ـــان مـــؤد إعمـــال  .أســـلحةأدوات و  اســـتعمال، و ب إصـــرارصـــادًرا عـــن ســـ ـــام و أح
ـــرًرا " ٣٧٥صـــدر الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة ( ـــات، أ م تشـــدید  ") مـــن قـــانون العقو

ــة ة ل عقو عهمــا بنــاًء علــى و لوق ،ىلمــدعجرمتــى الضــرب واإلتــالف العمــد المنســو
ــــةلاألقصــــى األدنــــى و مضــــاعفة الحــــدین ذلــــك و  ،جرمــــة البلطجــــة  المرصــــودة لعقو

ــة هــى ، فضــًال عــن فیهمــا ع ــة ت ــة الشــرطة المنصــوص علیهــعقو الفقــرة  ا فــىمراق
 ىالظرف المشدد الـوارد فـلفصل فى دستورة اومن ثم، فإن خیرة من هذه المادة. األ
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مـهمجـال  ىفـ ،المـادة المطعـون علیهـا صدر نص الفقرة األولى مـن علـى  إعمـال ح
ان ىفتالسالتالف العمد اإلالضرب و  جنحتى اشـًرا  یرتب الب اًسا أكیـًدا، وأثـًرا م انع
ــةعلــى  ة،  ىالمواجــه بهــا المــدع العقو ــه تتــوافر  األمــر الــذفــى الــدعو الموضــوع

اشـــرة فـــى الطعـــن علـــللمـــدعى  ة وم تحـــدد نطـــاق هـــذه المـــادة ىمصـــلحة شخصـــ . و
عــة مــن الشــطر األول مــنالــدعو المعروضــة فــى   نــص الفقــرة األولــى ، والفقــرة الرا

ــــررً  ٣٧٥المــــادة ( ــــات، ) "أ" ام مهــــامجــــال  ىفــــمــــن قــــانون العقو علــــى  إعمــــال ح
ــان ىســالفتالالعمــد تــالف اإلالضــرب و ى جرمتــ الجــنح جــرائم مــن  امدون ســواه ،الب

  .فیها عمل هذا الظرف أثره ىاألخر الت
  

ات تـنص فـى فقراتهـا الـثالث األول ٢٤٢وحیث إن المادة ( ) من قانون العقو
  على أن :

إذا لـــــم یبلـــــغ الضـــــرب أو الجـــــرح درجـــــة الجســـــامة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــى  "
قتین غرامــة ال تقــل  ،المــادتین الســا س مــدة ال تزــد علــى ســنة أو  ــالح عاقــب فاعلــه 

ه   .مصر  عن عشرة جنیهات وال تجاوز مائتى جن
ان صادرً  س مدة ال تزد  افإن  ة الح عن سب إصرار أو ترصد تكون العقو

. على سـنتین أو ه مصر   غرامـة ال تقل عن عشـرة جنیهات وال تجاوز ثالثمائة جن
اسـتعمال أیــــــرب أو الجــــــل الضــــــوٕاذا حص ة أسـلحة أو عصـى أو آالت ـــــــرح 

س ة الح   ."أو أدوات أخر تكون العقو
  

ة من المـ وتنص الفقرتان ـات المـار ٣٦١ادة (ـاألولى والثان ) مـن قـانون العقو
ره  متلكهـا ـــــــــثابت أمـواالً  اـل مـن خـرب أو أتلـف عمـدً ، علـى أن " ذ ة أو منقولـة ال 

س مـدة ــــــــــــــــة لالسـتعمال أو عطلهـــــــــأو جعلها غیر صالح ـالح عاقـب  ـة طرقـة  أ ا 
ـــــه أو بإحـــــد هـــــاتین  غرامـــــة ال تجـــــاوز ثالثمائـــــة جن ـــــد علـــــى ســـــتة أشـــــهر و ال تز

تین.   العقو
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ـــفـــإذا ترتـــب  متـــه خمســـون جنیًه انـــت علـــى الفعـــل ضـــرر مـــالى ق ا أو أكثـــر 
ــه أو بإحــد  س مــدة ال تجــاوز ســنتین وغرامــة ال تجــاوز خمســمائة جن ــة الحــ العقو

تین     ."هاتین العقو
  

ـــررً  ٣٧٥ینعـــى علـــى نـــص المـــادة ( ىوحیـــث إن المـــدع ) مـــن قـــانون "أ" –ا م
ــات ار ، ــالغموض ، فــى النطــاق الســالف تحدیــده، اعتــوارهالعقو اغة ع ألفــا  تــهالصــ

عــة، ــه تحدیــد األفعــال المؤثمــة، علــى نحــو  فضفاضــة متم یتعــذر علــى المخــاطبین 
ــة لتجــرم تلــك األفعــال،  ــر جــزاء لهــا، فضــًال عــن عــدم وجــود ضــرورة اجتماع وتقر

ة،  مــا ینحــل عــدواًنا علــى الحرــة الشخصــ ــة مــع الفعــل المــؤثم،  وعــدم تناســب العقو
) ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٤المخالفـة لنصـوص المـواد (ة المنصـفة، وٕاهداًرا لمبـدأ المحاكمـ

  من الدستور.
  

مة أن القـانون الجنـائى، وٕان اتفـ مـع وحیث إن  المقرر فى قضاء هذه المح
م عالئ األفراد  مـا غیره من القوانین فى سعیها لتنظ عض، وعلـى ف عضـهم الـ بـین 

مجتمعهم،  فارقهـا فـى ات فـإنصعید صالتهم  خـاذه الجـزاء الجنـائى أداة هـذا القـانون 
ــأمرهم بهـا، أو التخلــى عـن تلـك التــى ینهـاهم عــن  ــان األفعـال التـى  لحملهـم علـى إت
ـه  حدد من منظور اجتمـاعى، مـا ال یجـوز التسـامح ف مقارفتهـا، وهو بذلك یتغّا أن 

مــا مــؤداه أن ا هم،  ــون مخالفمــن مظــاهر ســلو ا للدســتور، ًــــ لجــزاء علــى أفعــالهم ال 
ــان مجــاوًزا حــدود الضــرورة التــى اقتضــتها ظــروف الجماعــة فــى مرحلــة مــن إال إ ذا 

ـــة انتفـــت عنـــه شـــبهة المخالفـــ ـــان مبـــرًرا مـــن وجهـــة اجتماع ة مراحـــل تطورهـــا، فـــإذا 
ـة ومن ثـم یتعـین علـى المشـرع،  .الدستورة ـالتجرم حما قـدر وجـوب التـدخل  حـین 

قــة بــین مصــلحة  لمصــلحة المجتمــع، أن یجــر  المجتمــع والحــرص علــى موازنــة دق
ـان مـن  .حرات وحقوق األفراد مـن جهـة أخـر ضمان أمنه واستقراره من جهة، و  و

طرقة واضحة محـ ة  اغة النصوص العقاب ًضا، وجوب ص اء ـــــــددة ال خفـالمقرر، أ
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اًكا أو شـذه النصــــــــون هـــــــا أو غمـوض، فـال تكــــــفیه رع ـــــــمشا الـــــــراًكا یلقیهـــــــوص شـ
اتساعه قعـــــون تحتهـــــا أو یخطئـــــون مواقعهـــــا، وهـــــى ـــــــــــمتصـــــّیًدا  ا أو بخفائهـــــا مـــــن 

قتهــا،  ــة علــى بّینــة مــن حق النصــوص العقاب ــون المخــاطبون  ضــمانات غایتهــا أن 
هم مجافًا لها، بل اتساًقا معها ونزوًال علیها. ون سلو   فال 

  

مـة أن ال ـة التخییرـة، أو اسـتبدال وحیث إن المقرر فـى قضـاء هـذه المح عقو
ة أشد  ة أصل عقو ة أخف أو تدبیر احتراز  عند توافر عـذر قـانونى جـواز  –عقو

ـــة  ـــد مدتـــه  –مخفـــف للعقو س الـــذ ال تز تى الغرامـــة أو الحـــ قـــاف تنفیـــذ عقـــو أو إ
ـــه أو الظـــروف  ـــوم عل ة للمح مـــة مـــن الظـــروف الشخصـــ علـــى ســـنة إذا رأت المح

ســـت ـــة التـــى ال عـــدم العـــودة إلـــى مخالفـــة  العین عـــث علـــى االعتقـــاد  الجرمـــة مـــا ی
ــه نــص المــادة ( ــات، إنمــا هــى أدوات ٥٥القــانون علــى مــا جــر  ) مــن قــانون العقو

ة یتســاند القاضــى إلیهــا  ــل دعــو  –تشــرع ــد  –حســب ظــروف  لتطبیــ مبــدأ تفر
متنــع فیهــا إعمــال إحــد هــذه األدوا ــة، ومــن ثــم ففــى األحــوال التــى  ت، فــإن العقو

ـــه  ـــون قـــد اســـتغل عل ـــة المعقـــودة للقاضـــى  ـــد العقو االختصـــاص الحصـــر بتفر
فقـــد جـــوهر  ـــة، و ه حرتـــه فـــى تقـــدیر العقو ســـل فتئـــت علـــى اســـتقالله و مـــا  تماًمـــا، 

نطو على تدخل محظور فى شئون العدالة. ة، و فته القضائ   وظ
  

ـوحیث إن األ الحما وقـع علـى  ،ةصل أن الدستور متى عین مصـلحة جـدیرة 
ــــام علیهـــــــالدولعــــات  صــــــــــ، وتعــــین علــــى المشـــــــاا وحمایتهـــــــة الق ن ــــــــــوغ مــــــــــرع أن 

ضـمن حمایتهـا وصـونهاا ـة الجلتشرعات ما  ـة .  فـإذا اتخـذ المشـرع سـبیل الحما نائ
ان ذلك موافًقا للدستور متى استجمع النص الجنائللذود عنها ات السالمة ،  ى موج

  .  والتزم محاذیره رةالدستو 
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ـــة التـــى أوالهـــا ، منـــه) ٦٠( موجـــب نـــص المـــادة ،ســـتورالد وحیـــث إن الحما
ه جرمة ،جسد اإلنسان لحرمة م  مؤداه، علیهاالعقاب  یجب، وجعل االعتداء عل تأث

ــه. قــع علــى  ،اًّ دســتور  االتزاًمــ ونــه ،االعتــداءهــذا ــل صــور  ــام  عــات المشــرع الق
، فــإن ــة أخــر ــة الخاصــة فــى  ومــن ناح ــة التــى أوالهــا الدســتور للملك مقتضــى الحما

ـــه٣٥المـــادة ( ـــام ،) من ـــانون ق ـــى النظـــام الق ـــزام أصـــیل عل ـــذودالت ال ـــة  عنهـــا،  ى للدول
ــل فعــل ینــال مــن الحــ فیهــا.  انتها مــن  متــى وضــمان عــدم االعتــداء علیهــا، وصــ

ـــه  موجـــب الـــنص المطعـــون عل ـــان المشـــرع،  الف فـــى النطـــاق الســـ –ـــان ذلـــك، و
ــ قــد شــدد –تحدیــده   المــادتین واإلتــالف العمــد المــؤثمتینالضــرب  ة جرمتــىعقو

ــــات، حــــال وقوعهــــا بنــــاًء علــــى أ  )٢، ٣٦١/١و(  )٢٤٢( مــــن مــــن قــــانون العقو
رًرا ٣٧٥المادة ( ىف التى عددهاصور البلطجة  مضاعفة الحـدین األدنـى  )م منه، 

ة واألقصى ة لسـالمة جسـد اإلنسـان، هاتین الجرمتینل دةالمرصو  للعقو ، وذلك حما
ة الخاص فلهما الدستورــــــوصوًنا للملك ه ة اللتین  ون النص المطعون ف . ومن ثم 

ــة المقــررة لجنحتــى الضــرب واإلتــالف  – مضــاعفته الحــدین األدنــى واألقصــى للعقو
مقتضـــى  -العمـــد  ـــة  ـــة الحما ـــد أصـــاب مصـــلحة واج ـــام الدســـتور، ووافـــ أق ح

ــه. مقتضــى الت اراتــه  الــنص قــد تحلــىو زامــه  ط، بوضــوح ع علــى نحــو محــدد ومنضــ
س أو غمـوضما یبرأ معه من أ  اصـر التجـرم التـىاسـتوفى عن ومـن ثـم، فقـد،  ل
  .أوجبها الدستور

  

ـــان المشـــرع  وٕاذ ـــة جرمتـــى الضـــرب واإلتـــالف ـــان ذلـــك ، و بتشـــدیده عقو
خطـــة  طجـــة، قـــد التـــزم، حـــال وقوعهمـــا بنـــاًء علـــى إحـــد صـــور جرمـــة البلالعمـــد

ـــد التشـــرعحاصـــلها ا قواعـــد التفر صـــاحب بنـــاء  ى، فـــىالعتـــداد  جرمـــة ـــل حالـــة 
عظم من األثر السـلبالبلطجة  سـواء لزـادة حجـم الضـرر  ،الرتكابهـا ىعنصر جدید 

اعث إجرام توافرالمترتب علیها، أو لصدورها عن شخص  ه  ف عن نفـس ش ىلد
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ــــل ى المصـــلحة محـــل أو لخطـــورة وســـائل تنفیـــذها علـــ، مصـــممة علـــى ارتكـــاب الفعـــــ
ــه للقاضــى  ــة. وفــى اآلن ذاتــه أتــاح الــنص المطعــون ف ــة الجنائ ــل فعــل الحما وزن 

ةالمؤثمــة ن األفعــال مــ  عنــد وقوعــه بنــاء علــى ارتكــاب ،حســب جســامته الموضــوع
ط التـــمـــا ت ،البلطجـــةجرمـــة  ـــد األأ ىتحقـــ معـــه الضـــوا فعـــال رســـاها الدســـتور لتفر

ـة للجـانى، الـذ واكـب الجن ـل فعـل، لمواجهـة الخطـورة اإلجرام حسب جسامة  ة  ائ
ـــه لجرمتـــى  ـــه، ارتكا ـــه مـــن رعـــب فـــى نفـــس المجنـــى عل مـــا تلق أعمـــال البلطجـــة، 
، علـى نحـو نـال مـن سـالمة جسـده، وافتـأت علـى أموالـه،  الضرب واإلتالف العمـد

ـــع، إلـــى مرحلـــة االعتـــد فعلـــه هـــذا مـــن مرحلـــة الترو اء الفعلـــى علـــى الـــنفس فانتقـــل 
من اإل شف عن نفس  ا، جرام فیها، واسـتغلقت سـبل إصـالحهوالمال، األمر الذ 

ة رادعة الجانى  علىما لم توقع  ـه، وتستأصـل منـه نـوازع اإلجـرام، ترده عقو عن غ
  وتأهله من جدید لالنخرا فى المجتمع.

  

ــه وحیــث إن ــد  مبــدأ ًضــاقــد التــزم أ الــنص المطعــون ف تــاح أف ،ىالعقــابالتفر
ة لكـل حالـة علـى حـدة ة المناسـ ة أن تتخیر العقو مة الجنائ ـة فـ ،للمح ذلـك  ىمراع

ةظـــروف الجـــان ـــل نمـــوذج إجرامـــ ى، وجســـامة فعلـــه فـــى الشخصـــ  وتلـــك، ىحـــدود 
ــات إعمــال الرأفــة –الحــدود تتســع  النــزول  - إذا مــا غلــب مــن ظــروف الــدعو موج

س ــة الحــ مــة ن ســاعةأرعــو و  ثمــا ىوهــ ،إلــى الحــد األدنــى لعقو ح للمح مــا یتــ  ،
ــة الحــ مــا ال یزــد علــىوقــف تنفیــذ عقو الســنة، ورأت لــذلك  س متــى وقــع تقــدیرها 
مــــا لهــــا أن  ًال ،  ــــالمتهمســــب ــــة  تنــــزل  انــــت  ،حــــدها األقصــــى فــــىالعقو إذا مــــا 

ات الــردع الخــاص ــات الــردع العــام،مقتضــ تتطلــب ذلــك، تقــدیًرا لكــل حالــة  ، أو موج
ـــــة المالئمـــــة لكـــــل حالـــــة ، لیتســـــةعلــــى حـــــد مـــــة للعقو  إعمـــــاالً ع نطـــــاق تقـــــدیر المح

ة، األمر الذ ات العدالة الجنائ ـة لمقتض علـى اتسـاع مـداها  ،تكون معه هـذه العقو
ــة ،بــین حــدیها األدنــى واألقصــى ة مــع جســامة ،محققــة للعدالــة الجنائ اإلثــم  متناســ
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مــا م علــى حــدةــــــــالمنســوب لكــل مته ــةاســلم معــه ،  الــوارد فــى  لظــرف المشــدد للعقو
ــه  ــون النعــى علــى نــص  مــن قالــة الجمــود والقســوة .الــنص المطعــون ف ومــن ثــم، 

ــات،  ٣٧٥الشــطر األول مــن الفقــرة األولــى مــن المــادة ( ــرًرا "أ") مــن قــانون العقو م
الرفض. ام الدستور، فاقًدا لسنده، جدیًرا    مخالفة أح

  

ـــرًرا ٣٧٥ألخیـــرة مـــن المـــادة الفقـــرة ا عـــن النعـــى علـــىوحیـــث إنـــه  مـــن  (أ) م
ـــات ـــه ، قـــانون العقو مـــا نصـــت عل ـــع األحـــوال بوضـــع " مـــن أن ف قضـــى فـــى جم

ة لم ـة الشـرطة مـدة مسـاو ة مقیدة للحرة تحت مراق عقو ه  وم عل ـة ـــــــالمح دة العقو
حیـــث الـــــــــوم بهـــــــــالمح ـــه  د فقـــد أور ،  تقـــل عـــن ســـنة وال تجـــاوز خمـــس ســـنین"ا عل

ـــة ـــة الشـــرطة فـــ المشـــرع عقو ـــا) مـــن المـــادة ( ىالوضـــع تحـــت مراق )، ٢٤البنـــد (ثالًث
ـــــاب الثالـــــث مـــــن الكتـــــاب األول مـــــن قـــــانون  ىالقســـــم الثـــــان) ٢٩والمـــــادة ( مـــــن ال

اتالع ة اسمتحت  ،قو ع ات الت ـاب ذاتـه٣٨، والمادة (العقو القسم الثالث مـن ال  (، 
ــات اســمتحــت  ــالقو  .تعــدد العقو ــة ع صــد مــن توق ــه وضــععقو ــوم عل تحــت  المح

ــة الشــرطة عــد إلــى ارتكــاب ا ىاســتیثاق الســلطات مــن عــدم عــودة الجــان مراق لجرمــة 
ة تنفیذه ة األصل ون فالعقو ـة الشـرطة فـ ى، ل تضـمن عـدم بیئـة  ىقائه تحـت مراق

ة، تو عودته للجرمة ه علـى السـو ـان ذلـك .یًدا الستقامة سلو ـان المشـرعلمـا   ، و
ـه حـًداأور  قد ـة د فى الفقـرة األخیـرة مـن الـنص المطعـون ف ع ـة الت  ،أدنـى لهـذه العقو

قً  ،قــدره ســنة مــا وضــع حــًدا أقصــى لهــا ال یـــــــتحق ــة المرجــوة منهــا،  زــد عــن ا للغا
ـة منهـاخمس سنوات تجنًـا لقسـوتها ـین هـذین الحـدین رـط المشـرع  .، وافتقـاد الغا و

ة الت مقدار العمقدار العقو ة  ةع ومـؤد ذلـك، أن  .بهـا ىالمقضـ المقیدة للحرـة قو
ــه تحــت  ــوم عل ــة وضــع المح ــة، عقو ع الت ــة المقیــدة للحرــة، و زمــام تقــدیر العقو

ة الشرطة  ان  –مراق ـةبرهًنا  -فى حدودها السالفة الب مـة الجنائ حیـث إرادة المح  ،
تــاتتكامــل  حقــالعقو مــا  ــل واقعــة علــى حــد، لــردع الخــاصا ن  ، ولتتضــامم ةفــى 
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ة المقیدة للحرة امدت ة و  العقو ـة مـن عقو ـة الشـرطة، وصـوًال للغا الوضع تحت مراق
ة، بتحقی الردع  رتكـاب ال ىالجـان عـدم عـودةاالسـتیثاق مـن و  ،الخـاص والعـامالعقو

ـرًرا (أ) مـن  ٣٧٥نص الفقـرة األخیـرة مـن المـادة ون معه  ، األمر الذالجرمة م
ات ًضا  – افقد و  قانون العقو ام الدستورأ -أ   .ح

  

ان ذلـك ـهــــــ، فـإن الـنص المطعمتى   ، فـى النطـاق الســــــالف تحدیــــــده،ون عل
ـــخــالف أحی ال ـــام المــــــــــــ نــه) مــن الدســتور، ١٥٦، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٥٤واد (ـــــــــ  مــا 

ه، األمر الذ نص آخر  ال یخالف أ مة  معه ىتقضف   .برفض الدعو المح
  

  فلهذه األسباب
، ومــــــصادرة الكفالـــــة مـــــة برفــــــض الـــــدعو مــــــت المح ى لزمـــــت المـــــدعأ، و ح

ه ى، ومبلغ مائتالمصروفات   تعاب المحاماة.أمقابل  جن
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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