باسم الشعب
حمكمة جنوب بنها االبتدائية  -حمكمة اجلنح املستأنفة "الدائرة الثانية"
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي المحكمة يوم الثالثاء السابع والعشرين من أبريل سنة 2021م،
الموافق الخامس عشر من رمضان سنة  1442هـ.
برئاســة السيد القاضي /أحمد وســـــ ـــــــام قنديل

رئيــس احملكمـــــة

وعضوية القاضيين /محمد عز الدين ومينا نعمان

الرئيسني باحملكمـة

وحضـور الســـ ـيد األست ــ ـاذ /خـــ ـــــــالد التــــ ـــــهامي

وكـيل النيــــابـــة

وحضـور األستــــــــاذ /عبد المنـــ ــــ ـــــعم فـــ ــــ ــــ ـوزي

أمني الســـــــــــر

أصدرت احلكم اآلتي
في االستننافين المقيدين بجداول المحكمة برقمي
 11612لسنة  ،2020و 5151لسنة  2021جنح مستأنف جنوب بنها
طع ًنا على الحكم الصادر في القضية رقم  38218لسنـة  2019جنح قسم ثان شبرا الخيمـــة
ضد

 -1رانــــــــــــــا خـــــــــــالد أحــــــــــــمد عــــــــــــمر.
 -2حسام ناصر عبد المحسن عبد الغفار.
احملكمــة
بعد سامع تقرير التلخيص الذي تاله السيد رئيس الدائرة واالطالع عىل األوراق وسامع املرافعة واملداولة قانونا:
من حيث إن الوقائع تتحصل –حسبام يتبني من أوراق الدعوى -يف أن النيابة العامة أسندت إىل املتهمني ،أهنام
يف غضون شهر أغسطس لعام  ،2019بدائرة قسم ثان شربا اخليمة :املتهمة األوىل :قامت برتويج أسئلة امتحانات مادة
ا
إخالال بالنظام العام
اجليولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة عرب شبكة التواصل االجتامعي بواسطة هاتف حممول
لالمتحانات وذلك بقصد الغش عىل النحو املبني بالتحقيقات ،واملتهم الثاين :قام باالشرتاك مع املتهمة األوىل بأن أمدها
بجهاز (هاتف حممول) لتمكينها من الغش والعمل عىل اإلخالل بالنظام العام لالمتحانات فوقعت اجلريمة بنا اء عىل ذلك
االتفاق وتلك املساعدة .وقدمتهام إىل املحاكمة اجلنائية ،وطلبت عقاهبام باملادتني ( )4 ،1/1من القانون رقم  101لسنة

 2015املعدل بالقانون رقم  73لسنة  ،2017عىل سند مما ورد بمذكرة إدارة التحقيقات باإلدارة العامة للشئون القانونية
بوزارة الرتبية والتعليم بشأن ما أثبت بمحرض جلنة سري االمتحان بمدرسة هبتيم الثانوية للبنات رقم ""93؛ من أنه عىل
أثر ورود بيان من غرفة العمليات بوجود هاتف حممول باللجنة نرش امتحان مادة اجليولوجيا عىل جمموعات الواتس آب؛
توجه رئيس اللجنة إليها بحسب بيان "الباركود" الوارد يف البيان ،فتبني له أن مراقبة اللجنة ضبطت الطالبة املتهمة
وبحوزهتا هاتف حممول مغلق ،وبسؤال املتهمة :أقرت بأن اهلاتف خيص املتهم الثانى (املمتحن باللجنة ذاهتا) ،وأن األخري
هو من أمدها به وأرشدها إىل طريقة نرش االمتحان للحصول عىل إجابته عن طريق تصويره ونرشه عىل جمموعة تواصل
اجتامعي عىل تطبيق الـ "واتس آب" ،فنرشته ثم ُسقط ىف يدها ومل تدر ماذا تصنع ،فأغلقت اهلاتف .وبسؤال املتهم :أقر
بملكيته اهلاتف املحمول املضبوط ،وأنه أعطاها إياه عىل أثر عجزها عن إجابة االمتحان ،رغب اة يف مساعدهتا بتلقي اإلجابة
عرب إحدى جمموعات التواصل االجتامعي عىل تطبيق الـ "واتس آب".
وإذ بارشت النيابة العامة التحقيقات ،وباستجواب املتهم ( 18سنة ،مواليد  )2001/1/10قرر بأنه عىل أثر
إجهاش املتهمة بالبكاء لعجزها عن إجابة االمتحان أعطاها هاتفه املحمول حتى تنرش أسئلة االمتحان عىل إحدى
جمموعات التواصل االجتامعي بعد أن أرشدها إىل طريقة النرش .وباستجواب املتهمة ( 18سنة ،مواليد )2001/3/1
رددت الرواية نفسها ،مقر اة بقيامها بنرش أسئلة االمتحان عىل جمموعة التواصل االجتامعي.
ومن حيث ُقدم املتهامن إىل املحاكمة ،ومثل املتهم الثاين بوكيل عنه (حمام) وطلب الرباءة النتفاء الركن املعنوي،
واحتياط ايا طلب استعامل الرأفة ،وبجلسة  2020/3/7قضت حمكمة أول درجة باحلكم القايض "غياب ايا عىل املتهمة
األوىل وحضور ايا بوكيل عىل الثاين ،بحبس كل متهم سنتني مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيه ،وكفالة ألف
جنيه إليقاف التنفيذ واملصادرة واملصاريف" .فعارضت املتهمة األوىل يف احلكم ،وبجلسة  2021/1/2حكمت
املحكمة "باعتبار املعارضة كأن مل تكن واملصاريف".
وإذ مل يرتض املتهم الثاين احلكم الصادر بجلسة 2020/3/7؛ استأنفه بتاريخ  ،2020/10/14ومل ترتض
األوىل احلكم الصادر بجلسة 2021/1/2؛ فاستأنفته بتاريخ  ،2021/1/26و ُتدُ وول االستئنافان باجللسات ومثل
فيهام املتهامن بشخصيها ومعهام حمام ،وقدم كل منهام دليل عذر مريض منعه من االستئناف يف امليعاد ،وقررت املحكمة
حكم واحدٌ بجلسة اليوم.
ضم االستئنافني لالرتباط وليصدر فيهام
ٌ
ومن حيث إنه عن شكل االستئنافني؛ فقد أقيام بعد امليعاد القانوين املنصوص عليه باملادة  406من قانون اإلجراءات
اجلنائية ،إال أن املتهمني قدما دلييل عذرين مرضيني منعامها من االستئناف يف امليعاد – اطمأنت إليهام املحكمة – بام ينفتح
ا
شكال ،دون حاجة
معه ميعاد االستئناف للظرف القهري الذي أمل م هبام ،وهو ما تقيض معه املحكمة بقبول االستئنافني
إليراد ذلك باملنطوق.

ومن حيث إنه عن موضوع االستئنافني؛
فلام كان نص املادة األوىل من القانون رقم  101لسنة  2015املستبدلة بالقانون رقم  73لسنة  2017جيري عىل
أن" :مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون أخر ،ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم  12لسنة  ،1996يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عىل سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة
ألف جنيه وال تزيد عىل مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نرش أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة االمتحانات أو أجوبتها يف
مجيع املراحل ،وكان ذلك قبل عقد جلان االمتحان أو أثنائها ،بقصد الغش أو اإلخالل بالنظام العام لالمتحانات سواء
وقعت اجلريمة داخل جلان االمتحان أو خارجها.
ويعاقب بالعقوبة ذاهتا كل من اشرتك بأي وسيلة يف ارتكاب هذه اجلريمة.
ويعاقب عىل الرشوع يف ارتكاب أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل باحلبس مدة ال تقل عن
سنة وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تزيد عىل مخسني ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.
ويف مجيع األحوال ،حيكم بمصادرة األشياء املضبوطة حمل اجلريمة ،وبحرمان الطالب الذي يرتكب ا
غشا أو
رشوعا فيه أو أي فعل من األفعال املنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء االمتحان يف الدور الذي يؤديه والدور
ا
الذي يليه من العام ذاته ،ويعترب راس ابا يف مجيع املواد".
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وملا كانت املادة رقم ( )29من القانون رقم  48لسنة  1979بشأن إصدار قانون املحكمة الدستورية العليا قد
نصت عىل أنه "تتوىل املحكمة الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني واللوائح عىل الوجه التـــايل( :أ) إذا تراءى إلحدى
املحاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص يف قانون أو الئحة الزم
للفصل يف النزاع ،أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغري رسوم إىل املحكمة الدستورية العليا للفصل يف املسألة
الدستورية…".
) )1ألغيت بالقانون رقم  205لسنة  2020املعمول به من  15أكتوبر عام  ،2020والذي نص يف مادته األوىل عىل "مع عدم اإلخالل بأحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  ، 1996ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر ،يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنتني
وال تزيد عىل سبع سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مائة ألف ج نيه وال تزيد عىل مائتي ألف جنيه ،كل من طبع أو نرش أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة
االمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم يف مراحل التعليم املختلفة املرصية واألجنبية ،بقصد الغش أو اإلخالل بالنظام العام لالمتحانات.ويعاقب عىل
الرشوع يف ارتكاب أي فعل من األفعال املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عرشة آالف جنيه
وال تزيد عىل مخسني ألف جنيه ،أو بإحدى هاتني العقوبتني .وحيكم بحرمان الطالب الذي يرتكب ا
غشا أو رشو اعا فيه أو أي فعل من األفعال املنصوص
عليها بالفقرتني السابقتني من أداء االمتحان يف الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ،ويعترب راس ابا يف مجيع املواد .ويف حالة االمتحانات
املعادلة حيرم الطالب من أداء امتحانات املواد الالزمة للمعادلة وف اقا للنظام املرصي دورين متتاليني .ويف مجيع األحوال حيكم بمصادرة األشياء املضبوطة
حمل اجلريمة".

ونصت املادة رقم ( )30من القانون ذاته عىل أنه "جيب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إىل املحكمة الدستورية
العليا أو صحيفة الدعوى املرفوعة إليها وف اقا حلكم املادة السابقة بيان النص الترشيعي املطعون بعدم دستوريته والنص
الدستوري املدعى بمخالفته وأوجه املخالفة".
وملا كان املقرر يف قضاء املحكمة الدستورية العليا أن الرقابة عىل دستورية القوانني واللوائح من حيث مطابقتها
للقواعد املوضوعية التي تضمنها الدستور ،إنام ختضع ألحكام الدستور القائم دون غريه؛ إذ أن هذه الرقابة إنام تستهدف
ا
دائام القواعد واألصول
أصال صون الدستور املعمول به ومحايته من اخلروج عىل أحكامه ،وأن نصوص هذا الدستور متثل ا
التي يقوم عليها نظام احلكم ،وهلا مقام الصدارة بني قواعد النظام العام ،التي يتعني التزامها ومراعاهتا وإهدار ما خيالفها
()2

من الترشيعات ،باعتبارها أسمى القواعد اآلمرة.

ومن حيث تراءى للمحكمة أثناء نظرها للدعوى املاثلة عدم دستورية نص الفقرة األوىل من املادة األوىل من
القانون رقم  101لسنة  2015املستبدلة بالقانون رقم  73لسنة  2017يف ما تضمنته من معاقبة الطالب الذي يرتكب
ا
فعال من األفعال الواردة هبا بقصد الغش باحلبس الذي ترتاوح مدته بني سنتني وسبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة
ألف جنيه وال تزيد عىل مائتي ألف جنيه؛ وذلك ملخالفتها نصوص املواد أرقام (،)82( ،)54( ،)35( ،)33( ،)19
( )186( ،)184( ،)99( ،)96( ،)94( ،)92من دستور مجهورية مرص العربية القائم باعتبـاره الوثيقة الدستورية
احلاكمة للنزاع.
وكانت املواد الدستورية موضوع املخالفة قد جرى نصها عىل اآليت:
املادة (" -:)19التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء الشخصية املرصية ،واحلفاظ عىل اهلوية الوطنية ،وتأصيل املنهج
العلمي يف التفكري ،وتنمية املواهب وتشجيع االبتكار ،وترسيخ القيم احلضارية والروحية ،وإرساء مفاهيم املواطنة
والتسامح وعدم التمييز ،وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه يف مناهج التعليم ووسائله ،وتوفريه وفقا ملعايري اجلودة
العاملية."...
املادة (" -:)33حتمي الدولة امللكية بأنواعها الثالثة ،امللكية العامة ،وامللكية اخلاصة ،وامللكية التعاونية".
املادة (" -:)35امللكية اخلاصة مصونة."...
املادة (" -:)54احلرية الشخصية حق طبيعي ،وهي مصونة ال ُتم س."...
املادة (" -:)82تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء ،وتعمل عىل اكتشاف مواهبهم ،وتنمية قدراهتم الثقافية والعلمية
والنفسية والبدنية واإلبداعية ،وتشجيعهم عىل العمل اجلامعي والتطوعي ،وُتكينهم من املشاركة يف احلياة العامة".
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املادة (" -:)92احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص املواطن ال تقبل تعطيال وال إنتقاصا .وال جيوز ألي قانون ينظم
ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام يمس أصلها وجوهرها".
املادة (" -:)94سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة .وختضع الدولة للقانون ،واستقالل القضاء وحصانته وحيدته -
ضامنات أساسية حلامية احلقوق واحلريات".
املادة (" -:)96املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة ،تكفل له فيها ضامنات الدفاع عن نفسه."...
املادة (" -:)99كل اعتداء عىل احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني ،وغريها من احلقوق واحلريات العامة
التي يكفلها الدستور والقانون ،جريمة ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وللمرضور إقامة
الدعوى اجلنائية بالطريق املبارش .وتكفل الدولة تعويضا عادال ملن وقع عليه االعتداء."...
املادة (" -:)184السلطة القضائية مستقلة ،تتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا ،وتصدر أحكامها وفقا
للقانون ،ويبني القانون صالحياهتا ،والتدخل يف شؤون العدالة ،أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم".
املادة (" -:)186القضاة مستقلون غري قابلني للعزل ،ال سلطان عليهم يف عملهم لغري القانون."...
ٌ
رشط لقبول الدعوى الدستورية ،مناطها –عىل ما جرى به
ومن حيث إن املصلحة الشخصية املبارشة ،وهي
قضاء املحكمة الدستورية العليا– أن يكون احلكم يف املسألة الدستورية الز اما للفصل يف الطلبات املوضوعية املرتبطة هبا
واملطروحة عىل حمكمة املوضوع( .)3متى كان ذلك ،وكانت غاية املحكمة من اختصام النص املطعون عليه يف جمال تطبيقه
عىل الطالب املتهمني بارتكاب أي من األفعال الواردة بعجزه بقصد الغش ،هو إبطال احلكم الوارد به ،والذي يقرر معاقبة
الطالب باحلبس الذي ال تقل مدته عن سنتني وبالغرامة التي ال يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه جمتمعني ،بام يعد إفرا اطا
ىف العقاب ال يتناسب مع طبيعة اجلريمة املرتكبة وشخص مرتكبها والغرض من ارتكاهبا ،وبام مؤداه عدم جواز إيقاف
ا
تعطيال حلكم املادة ( )55من قانون العقوبات ،وحتى تستعيد حمكمة املوضوع سلطتها التقديرية
عقوبة احلبس الواردة هبا
يف اختيار العقوبة التي تراها مناسبة لألفعال املنسوب إىل املتهمني ارتكاهبا ،وسلطتها يف وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
تقديرا منها للظروف واملالبسات املتعلقة بشخص اجلاين وبظروف الواقعة ،ومن ث مم فإن الطعن عىل النص
الواردة به
ا
ا
توصال إللغاء األساس الترشيعي للعقوبة اجلنائية الواردة به ،وإلغاء استثنائها من تطبيق نص املادة ( )55من
املذكور
قانون العقوبات ،يكون حمق اقا للمصلحة الشخصية املبارشة للمتهمني يف الدعوى املوضوعية ،ومن ورائهام املحكمة.
واملحكمة تنوه بأهنا توجه املناعي الدستورية للنص امللغي دون النص اجلديد الصادر بالقانون رقم  205لسنة
 2020باعتبار أن النص امللغي هو النص واجب التطبيق عىل الدعوى املوضوعية املطروحة عىل املحكمة والذي ارتكبت
الواقعة اجلنائية ىف ظل رسيان أحكامه قبل إلغائه ،وعىل اعتبار أن النص اجلديد مل يأت بأحكام مغايرة للنص امللغي يتحقق
) )3الطعن السابق.

له هبا وصف القانون األصلح للمتهمني ،بل أبقى عىل نفس األحكام املوضوعية للنص امللغي ،وزاد عليها ،بام ال يسوغ
معه للمحكمة تطبيقه عىل الدعوى تقيدا ا منها بالقاعدة العامة لنطاق تطبيق القاعدة القانونية العقابية من حيث الزمان،
والتي تقتيض أن يتم تطبيقها عىل الوقائع املرتكبة أثناء رسياهنا ما مل يصدر قانون أصلح للمتهم قبل صدور حكم بات يف
الدعوى.
ومن حيث إن األصل يف سلطة املرشع يف جمال تنظيم احلقوق أهنا سلطة تقديرية ما مل يقيد الدستور ممارستها
بضوابط حتد من إطالقها وتكون ختوما هلا ال جيوز اقتحامها أو ختطيها ،وكان الدستور إذ يعهد إىل السلطة الترشيعية بتنظيم
موضوع معني فإن ما تقره من القواعد القانونية يف شأن هذا املوضوع ال جيوز أن ينال من احلقوق التي كفل الدستور أصلها
سواء بنقضها أو بإنتقاصها من أطرافها ،ذلك أن إهدار هذه احلقوق أو هتميشها عدوان عىل جماالهتا احليوية التي ال تتنفس
إال من خالهلا ،وال جيوز بالتايل أن يكون تنظيم هذه احلقوق اقتحاما لفحواها بل يتعني أن يكون منصفا ومربرا ( ،)4فكام
يقول الفيلسوف الفرنيس (مونتسكيو) يف مؤلفه "روح القوانني" أنه "من قبيل املبدأ األبدي أن كل إنسان حيوز سلطة
يسعى إىل إساءة استخدامها إىل أن جيد حدودا حتده".

()5

فالسلطة التقديرية املمنوحة للمرشع يف تقدير العقوبة ال جيوز أن ختتلط بالسلطة التحكمية ،ذلك أن التقدير ليس
استهواء أو تشيها وإال صار انحرافا ،وأن فحش العقوبة مؤداه خروجها بصورة واضحة عىل احلدود التي تكون معها
موائمة لألفعال التي أثمها املرشع ،وهو ما يعني إيقاع عقوبة يف غري رضورة بام يفقدها يف جمال توقيعها تناسبها مع وزن
اجلريمة وخطورهتا ،وبام يقيد احلرية الشخصية دون مقتىض ،وليس ذلك من السياسة اجلنائية يف يشء )6(.وكان الفقيه
اإليطايل (بيكاريا) يف كتابه عن "اجلرائم والعقوبات" من أوائل من نادى برضورة التناسب بني اجلريمة والعقوبة ،وإلغاء
كل ما هو غري رضوري يف املجموعة العقابية ،متمثال يف أنواع التعذيب املختلفة والعقوبات بالغة القسوة ،وقال بأن "منع
اجلريمة يف املستقبل ال يكون بشدة العقاب ،وإنام يكون بالعقاب اليقيني" ،وطالب بوجوب أن تكون العقوبات نافعة،
()7

والتي ال تكون كذلك إال إذا كانت متناسبة مع مبلغ الرضر الذي أصاب املجتمع من جراء اجلريمة.

وقد حرصت املواثيق الدولية والوطنية عىل التأكيد عىل مبدأ تناسب العقوبة وعدم قسوهتا ،لفظا من األمم
املتحرضة للعقوبات القاسية وغري الرضورية ،إدراكا لتفاقم خطرها ،وإيامنا بعدم إنسانيتها ،إعالء منها للقيم التي
ارتضتها ،مؤكدة هبا ارتقاء حسها ،تعبريا عن نضجها عىل طريق تقدمها ،واستواء فهمها ملعايري احلق والعدل ،فقرنتها
دوما بأعامل التعذيب والوحشية واملعاملة املهينة التي حتط من الكرامة اإلنسانية؛ فقد نصت املادة العرشون من وثيقة
) )4الطعن رقم  30لسنــة  16ق دستورية  -جلسة  6أبريل .1996
)Montesquieu, De l'esprit des lois. (5

) )6د /عوض املر ،الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني يف مالحمها الرئيسية ،بدون تاريخ نرش ،مركز رينيه – جان دبوى للقانون والتنمية.
)Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments. (7

"املاجناكارتا" الصادرة عام 1215م عىل أنه "بالنسبة للمخالفات البسيطة ،ميعاقب الرجل احلر بغرامة تتناسب فقط مع
درجة إثمه ،وبالنسبة للمخالفات اجلادة بام يقابلها ،ولكن ليس بقسوة شديدة حترمه من مصدر رزقه" ،ونصت املادة الثامنة
من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الفرنيس الصادر عن اجلمعية الوطنية التأسيسية يف  26أغسطس 1789م عىل أن
"املرشع ال يمكنه أن يفرض سوى عقوبات رضورية عىل وجه الدقة واليقني" ،ثم جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  10ديسمرب 1948م باملفهوم نفسه يف املادة اخلامسة منه والتي نصت عىل أنه
"ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة اإلنسانية يف
العقوبات" ،وهو املبدأ ذاته الذي نصت عليه املادة السابعة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي أقرته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  16ديسمرب 1966م ،وأخريا جاءت اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  10ديسمرب 1984م والتي نصت
املادة ( )1/16منها عىل أن "تتعهد كل دولة طرف بأن ُتنع يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية ،حدوث أية أعامل أخرى
من أعامل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال تصل إىل حد التعذيب كام حددته املادة األوىل".
وملا كانت "الرقابة القضائية التي تبارشها املحكمة الدستورية العليا يف شأن دستورية النصوص العقابية تضبطها
مقاييس صارمة ومعايري حادة ،تلتئم وطبيعة هذه النصوص يف اتصاهلا املبارش باحلرية الشخصية التي أعىل الدستور
قدرها ،مما يفرض عىل املرشع اجلنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة سوا اء يف جوانبها املوضوعية أو اإلجرائية،
لضامن أال تكون العقوبة أداة عاصفة باحلرية ،وأن تكون العقوبة التي يفرضها يف شأن اجلريمة تبلور مفهو اما للعدالة
يتحدد عىل ضوء األغراض االجتامعية التي تستهدفها ،فال يندرج حتتها جمرد رغبة اجلامعة يف إرواء تعطشها للثأر واالنتقام
أو سعيها للبطش باملتهم ،كام ال يسوغ للمرشع أن جيعل من نصوصه العقابية شبا اكا أو رشا اكا يلقيها ليتصيد باتساعها أو
مربرا ،إال إذا كان واج ابا ملواجهة رضورة اجتامعية
بخفائها من يقعون حتتها أو خيطئون مواقعها .وكان اجلزاء اجلنائي ال يعد ا
ا
ومنفصال عن أهدافه
هلا وزهنا ،ومتناس ابا مع الفعل املؤثم ،فإن جاوز ذلك ،كان مفر اطا يف القسوة ،جماف ايا للعدالة،
()8

املرشوعة".

ومن حيث إن التأثيم اجلنائي لفعل الغش يف االمتحانات ليس يسريا تفسريه ،ففعل الغش عىل دناءته ورذوله،
وأنه – وكام ورد باملذكرة اإليضاحية للقانون رقم  101لسنة  – 2015يمثل هتديدا مبارشا ملبدأ تكافؤ الفرص بني الطلبة،
ويثري فوىض ولغط بني املواطنني من أولياء األمور ،كام أنه – وكام ورد بتقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الشئون الدستورية
والترشيعية ومكتب جلنة التعليم والبحث العلمى عن مرشوع القانون رقم  205لسنة  – 2020يمثل خلال أخالقيا يشكل

) )8الطعن رقم  114لسنة  21ق دستورية – جلسة  2يونيو .2001

رضرا مبارشا للدولة املرصية وأمنها القومي ،وأنه بات هيدد النظام التعليمي بأكمله وخيل بمبدأ تكافؤ الفرص ،فأصبحت
هذه الظاهرة قضية جمتمعية ال يمكن عالجها إال بتضافر مجيع اجلهود إلصالح منظومة التعليم يف مرص.
إال أنه يظل بالنسبة للطلبة –ىف مثل سن املتهمني -يف هناية املطاف ،انحرافا سلوكيا وأخالقيا طبيعيا ،ال خيرجون
به عن الناموس البرشي هلم وملرحلتهم العمرية ،وقد خلت مجيع الترشيعات املقارنة عىل مستوى العامل من التأثيم اجلنائي
هلذا الفعل ،اكتفاء بتوقيع اجلزاء التأديبي عىل هؤالء الطالب حفاظا عىل مستقبلهم ،واملجتمع املرصي ليس بمعزل عن
املجتمعات العربية والدولية ،والثقافة املرصية -مثلها يف ذلك مثل باقي األمم واملجتمعات األخرى -وإن كانت تلفظ هذا
الفعل وال تستمرئه ،إال أهنا مل تصط َّفه يوما يف مصفوفة اجلرائم اجلنائية ،حترزا خلطورهتا ،وما تعرب عنه من خروق فجة
للنواميس اخللقية ،ومروق من القواعد االجتامعية ،وما تنم عنه من نفس إجراميةُ ،تثل خطرا دامها عىل أمن املجتمع
وُتاسك عنارصه ،بام يربر للمرشع التعدى عىل احلريات الشخصية ملرتكبيها.
وكان ينبغي عىل املرشع أن يفرق يف هذا التأثيم ،بني من يتعمدون النرش واإلذاعة بقصد ترسيب االمتحانات
واإلخالل بالنظام العام هلا ،ومن يقومون بذلك هبدف شخيص متعلق برغبتهم يف اجتياز االمتحان وإجابة ما فات
واستعىص عليهم حتصيله (الغش) ،وأن يكون اجلزاء عىل هذا الفعل متناسبا مع الغرض من ارتكاب اجلريمة.
فدور املرشع يف مواجهة هذه الظاهرة كان يتعني أن يتالئم مع طبيعتها االجتامعية ،وطبيعة املرحلة السنية ملرتكبيها،
وغرضهم من ارتكاهبا ،حتى ال ينعزل عن الواقع املجتمعي الذي يعيشه األفراد ىف املجتمعات الدولية والوطنية ،فيصري
تدخله تعبريا حقيقيا عنهم ،وعن رغبتهم ىف نبذها ،ومواجهتها بالقدر الذى يتوائم مع نظرهتم إليها ،وفرض اجلزاء املالئم
ملرتكبها ،دون غلو أو هتويل ىف تأثيمها ،وال هتاون أو تسطيح لرضورة مواجهتها بالكيفية املناسبة التي ال خترج عن اإلطار
احلقيقي لنظرة املجتمع إليها ،ومدى شعوره بخطورهتا ،فإن كان وال بد مؤثمها جنائيا ،فكان األوىل به أن حيتفظ للمحكمة
اجلنائية بسلطاهنا ،فال يفرض عليها قيودا ختل بسلطتها يف تفريد العقوبة ،وتقدير الظروف العينية لكل جريمة ،والشخصية
لكل متهم بارتكاهبا .وكان حتديد املرشع احلد األدنى لعقوبة احلبس بمدة سنتني يقيد سلطة حمكمة املوضوع يف وقف تنفيذ
العقوبة إذا ما تراءى هلا من ظروف الواقعة أو من شخصية اجلاين ما يربر هلا االعتقاد بعدم معاودته سلوك سبيل االعوجاج،
وحتى ال تعصف بمستقبل هؤالء النَّشأ الغضاض ،وهم وقود هذه األمة ومستقبلها ،ال حارض بدوهنم ،وال غد إال هلم
وهبم ،كام أن حتديد احلد األدنى للغرامة بمبلغ مائة ألف جنيه حال أن هؤالء الفتية ال يملكون ذمة مالية مستقلة بعد جتعلهم
أهال للتحمل بااللتزامات املالية عموما ،وجلهم ال يملكون مصدرا ألرزاقهم ،مكفولني من ذوهيم وأبائهم ،بام ميعد عبئا
باهظا عليهم ،ال يتناسب مع طبيعة أحواهلم االقتصادية واالجتامعية ،ويئد ملكيتهم اخلاصة يف مهدها ،ال سيام أن ما ورد
بالنص املطعون فيه من عقوبات تبعية هي من قبيل اجلزاءات التأديبية التي تلحق بالطالب املتهم –يف مجيع األحوال-

بحرمانه من أداء االمتحان يف الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ،واعتباره راسبا يف مجيع املواد؛ خري زاجر
ورادع له ،حيذره من مغبة االنحراف عن قويم السلوك ،والنزوع عن األطر األخالقية والقانونية للجامعة الوطنية.
وحيث إن دور الدولة يف رعاية الشباب والنشأ  -والذي نصت عليه املادة ( )82من الدستور  -لن يتأتى ،إال إذا
كفلت هلم إطارا من األمن املادى ،والطمأنينة النفسية ،بام يساعد عىل اكتشاف مواهبهم ،وتفجري طاقاهتم ،الثقافية،
والعلمية ،والنفسية ،والبدنية ،واإلبداعية ،من خالل كفالة تنظيم قانوين حيقق هلم العدالة يف منظورها األسمى ،دون افتئات
عىل حرياهتم الشخصية ،وبمراعاة السامت النفسية ملرحلتهم العمرية ،وما فيها من مجوح واندفاع ،معززين بالرغبة يف
التحرر واكتشاف الذات ،ومحيتهم لالستقالل بأنفسهم نأيا عن قيود اآلباء واألرباب ،فيقدمون عىل أفعال ،قد تبدو هلم
ليست ذات بال ،غري مقدرين وخيم آثارها عليهم وعىل مستقبلهم .وهنا جيب أن يكون دور الدولة واملجتمع إجيابيا يف
إرشادهم إىل قويم األفعال وأحسنها ،ورتق ما قد يظهر فيهم من اعوجاج أو ميل ،فليس اهلدف من عقاهبم التنكيل هبم،
أواإلفراط يف القسوة عليهم ،بام يؤدي إىل نتائج عكسية ،قد خترج هبم من إطار اجلامعة الوطنية إىل ساحة اإلجرام ،فيتعني
أن يكون جزاؤهم بال إفراط يف الزجر واإليالم ،وال تفريط يف النهي والعقاب ،بل يكون بني ذلك قواما ،وبام ال ينبذهم
قصيا عن جمتمعهم ،فبدال من إصالح ذات بينهم ،وإعادهتم إىل سبيل الرشاد ،ميزج هبم يف ساحات السجون ملخالطة عتاة
اإلجرام ،فتصىل اجلامعة جمرما عتيدا ،بدال من إكساهبا إنسانا جديدا ،ما كان يعوزه لتقويم ندوده سوى توجيه النصح
واإلرشاد ،والعقاب املالئم املقسط دون القاسط ،حتى يعود النخراطه فردا نافعا يف املجتمع ،مؤديا دوره املأمول ،صابيا
نحو هدفه املنشود ،برفعة هذه األمة ،إحلاقا هلا بركب التحرض والتنوير.
وكانت العقوبة التي فرضها املرشع عىل هؤالء النشأ والشباب ،هى احلبس والغرامة معا بحد أدنى سنتني لألول
ومائة ألف جنيه للثانية ،فإهنا تكون عبئا باهظا عليهم ،لتجاوز قسوهتا ما ميفرتض أصال من تشجيعهم ورعايتهم بكل
الوسائل  -عمال بنص املادة  82من الدستور  -وألن األصل هو التوجيه واإلرشاد قبل التنكيل والعقاب ،وهى بعد قيود
عىل حقوقهم وحرياهتم الشخصية ،ماكان ينبغي أن تصل وطأهتا إىل حد إنفاذها من خالل جزاء جنائي يقيد احلرية
الشخصية اعتسافا ،ويتعدى عىل امللكية اخلاصة جربا ،جماوزا بذلك قدر الرضورة االجتامعية التي الجيوز أن يكون بنيان
التجريم منفصال عن متطلباهتا.
ومن حيث إن األصل يف سلطة املرشع يف تنظيم احلقوق التي كفلها الدستور أن يكون تنظيمها يف إطار من العدل
والواقعية اللذين يكفالن هلا حتقيق أهدافها ،فييرس للمواطنني سبل التمتع هبا ،يف إطار من احلامية القانونية واجلنائية التي
حتول دون اخلروج عن مراميها ،أو الغلو يف استغالهلا ،فيكون تنظيمها عوانا بني ذلك ،بام حيقق االستخدام األمثل هلا .ومن
حيث إن احلق يف التعليم الوارد بنص املادة التاسعة عرش من الدستور قد ورد يف الفصل األول من الباب الثاين ،باعتباره
من كليات املقومات االجتامعية املتعلقة باملقومات األساسية للمجتمع ،فكان له من األمهية ما جعله متصدرا هلذا الباب،

وقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل أن "لكل شخص حق يف التعليم" ،وجيب أن "يستهدف التعليم حتقيق
التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية" ،وهو ما تناولتاه يف بيان املادتان ( )13و( )14من العهد الدوىل للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية.
ومن حيث إن كل تنظيم ال يتصل بالرشوط املوضوعية التي ينبغي أن ميامرس التعليم يف نطاقها ،يعترب منهيا عنه
دستوريا ،سواء انعكس هذا التنظيم يف شكل آثار اجتامعية سلبية ،أم كان مرهقا لبيئة التعليم ذاهتا ،أو ملوثا هلا من خالل
صور من التعامل حتيطها ،وتتباين أبعادها ،إذا كان من شأهنا يف جمموعها -وعىل امتداد حلقاهتا -اإلرضار بقيمة التعليم،
أو اإلخالل بطبيعة الرشوط التي تقتضيها .بام مؤداه أن بيئة التعليم الجيوز إرهاقها بعوامل تنايف طبيعتها ،ولو كان أثرها
منحرصا يف مشاعر الطالب وصحتهم النفسية ،ذلك أن التحامل أو الغلواء يف رشوط التعليم واألوضاع التي يتصل هبا
يعني عدوانية البيئة التي يامرس فيها أو انحرافها.
ومن حيث إن من املقرر يف قضاء املحكمة الدستورية العليا أن "حقوق اإلنسان وحرياته التي كفلها الدستور ال
قيام عليا تنتظم حقو اقا التنقسم ،فال جيوز جتزئتها،
تتدرج فيام بينها ليعلو بعضها عىل بعض ،بل يتعني النظر إليها بوصفها ا
بل يكون ضامهنا يف جمموع عنارصها ومكوناهتا ،الز اما لتطوير الدول ملجتمعاهتا وفق قواعد القانون الدويل العام ،التي
كثريا من مالحمها .ولئن جاز القول بأن لبعض هذه احلقوق  -كتلك التي تتعلق
تشكل يف التطور الراهن هلذه احلقوق ،ا
بالشخصية القانونية لكل إنسان ،وأال تفرض عليه عقوبة يكون تطبيقها رجع ايا ،أو ُمهيناا ،أو كاش افا عن قسوهتا ،وال أن
مسخرا لغريه أو مسرتقا  -خصائص تكفل ضامهنا يف كل الظروف ،فالجيوز جتريد أحد من حمتواها ،أو إرهاقها
يكون
ا
مفرتضا أول ايا لقيام غريها من احلقوق ،بل وملامرستها يف إطار مالئم ،إال أن حقوق
بقيود تنال منها ،وأهنا بصفتها هذه تعترب
ا
اإلنسان مجيعها ،الجيوز عزهلا عن بعض ،ولو كان لبعضها دور أكرب لصلتها الوثقى بوجوده وآدميته .بل يتعني أن تتوافق
وتتناغم فيام بينها ،لتتكامل هبا الشخصية اإلنسانية يف أكثر توجهاهتا عم اقا ا
ونبال .وحيث إن األصل يف احلقوق املدنية
ربا ،ذلك أن جمرد امتناع الدولة عن التدخل يف نطاقها دون
والسياسية ،هواتسامها بإمكان توكيدها قضا اء ،وإنفاذها ج ا
مقتض ،يعترب كاف ايا لضامهنا ،وعليها بالتاىل أال تأتى ا
أفعاال تعارضها أو تنقضها .وعىل نقيض ذلك اليتصور ضامن احلقوق
االقتصادية واالجتامعية إال من خالل تدخل الدولة إجياب ايا لتقريرها عن طريق االعتامد عىل مواردها الذاتية التي تتيحها
قدراهتا؛ بام مؤداه ،أن احلقوق االجتامعية واالقتصادية هى التي تناهض الفقر واجلوع واملرض واجلهل ،ويستحيل -بالنظر
إىل طبيعتها -صوهنا لكل الناس يف آن واحد ،بل يكون حتقيقها يف بلد ما مرتب اطا بأوضاعها وقدراهتا ونطاق تقدمها ،وعمق
مسئولياهتا قبل مواطنيها ،وإمكان النهوض بمتطلباهتا ،فال تنفذ هذه احلقوق نفا اذا فور ايا ،بل تنمو وتتطور وفق تدابري متتد

زمناا ،وتتصاعد تكلفتها بالنظر إىل مستوياهتا وتب اعا لنطاقها ،ليكون تدخل الدولة إجياب ايا إليفائها متتاب اعا ،واق اعا يف أجزاء
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من أقليمها إذا أعوزهتا قدراهتا عىل بسط مظلتها عىل املواطنني مجي اعا".

وقد أعىل دستور مجهورية مرص العربية من قدر التعليم -وهو من احلقوق التي كفلها العهد الدويل للحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية-؛ إذ اعتربه حقا وواجبا .ومن حيث إن احلقوق مجيعها -ويندرج حتتها احلق يف التعليم-
التنشأ إال بتوافر متطلباهتا ،ذلك أن الرشوط التي يفرضها املرشع لقيام حق من احلقوق تعترب من عنارصه ،هبا ينهض سويا
عىل قدميه ،وال يتصور وجوده بدوهنا ،وال أن يكتمل كيانه يف غيبتها .ومن ثم التنعزل هذه الرشوط عن احلق الذي نشأ
مرتبطا هبا ،مكتمال وجودا بتحققها ،بام مؤداه امتناع التعديل فيها بعد نشأة احلق مستجمعا إياها ،وإال كان ذلك نقضا
للحق بعد تقريره ،وهو ما ينحل إىل مصادرته عىل خالف أحكام الدستور التي تبسط محايتها عىل احلقوق مجيعها -
الشخصية منها والعينية ،-باعتبار أن لكل منها قيمة مادية ومعنوية الجيوز االنتقاص منها.
ومن حيث إن لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها ،من بينها  -يف جمال احلق يف التعليم  -ضامن الرشوط التي
يكون تلقي العلم يف نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا .ويتصل هبا أن احرتام احلق يف التعليم يتطلب من الدول رضورة جتنب
التدابري التي تمعيق التمتع هبذا احلق أو حتول دون ممارسته .وحيث إن البني من نص املادة  19من دستور مجهورية مرص
العربية أن التعليم -ويف إطار اخلصائص التي يقوم عليها باعتباره حقا وواجبا -مكفول من الدولة ،سواء بترشيعاهتا ،أو
بغري ذلك من التدابري .وإعالؤها لقدر التعليم وارتقاؤها بقيمته ،حيملها عىل تيسري سبيله جلميع مواطنيها .ومن حيث إن
ما نص عليه الدستور من اعتبار التعليم حقا مؤداه أال يتقرر هذا احلق إيثارا ،واليمنح تفضال؛ وأال يكون تنظيم هذا احلق
مناقضا لفحواه ،وأال يكون تنظيمه طاردا لطالبه ،بل مالئام هلم جاذبا إياهم؛ وأن يكون الطريق إليه حمددا يف إطار رشوط
موضوعية؛ متوخيا دوما تطوير أنامط احلياة وتشكيلها يف اجتاه التقدم ،معززا بربامج رائدة تزيد من خربة الطالب وتنميها،
وت معني عىل تعاون الطالب فيام بينهم ،وتكفل خلق مناخ مالئم يكون التعليم يف إطاره إسهاما وطنيا وواجبا.
وحيث إن النص املطعون فيه بام أورده من عقاب جنائي عىل الطالب الذي يرتكب غشا أثناء االمتحان باحلبس
الذي ترتاوح مدته بني سنتني وسبع سنوات ،فضال عن إثقال كاهله بغرامة مالية باهظة ينوء بحملها سواد الناس ترتاوح
قيمتها بني مائة ،ومائتي ألف جنيه ،يكون قد حرم هذا الطالب من حقه يف التعليم بتقييد حريته الشخصية ووضعه يف
إحدى املؤسسات العقابية طوال هذه الفرتة ،وإرهاق ذمته املالية ىف مهدها بدين ال قبل هلا به ،حال كون هذه اجلريمة ما
كانت لرتتكب منه إال بمناسبة رغبته يف امليض قدما يف درب التعليم ،حتى وإن حاد منهاجه عن قويم األخالق واملبادئ،
فتظل غايته رغم ذلك دليال عىل تشبثه باحلصول عىل حقه اإلنساين والدستوري يف التعليم ،وال جيوز من بعد أن ينحل
عقابه إىل حرمانه من حقوقه األساسية ومن فرصته يف معاودة االندماج مع أقرانه ،وهو األمر الذي يعصف باإلطار العادل
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لسلطة املرشع يف تنظيم احلقوق واحلريات ،بام حيول بينها وبني وحتقيق أهدافها ،وتيسري سبيلها للمخاطبني بأحكامها ،وبام
يعد اعتداء عىل احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص الطالب وملكيته اخلاصة ،واملصونة باملواد ( )54( ،)35( ،)33من
الدستور ،والتي حظرت املادة ( )92منه تعطيلها أو انتقاصها .إال أن النص املطعون فيه قيدها بام يمس أصلها وجوهرها.
ومن حيث جرى قضاء املحكمة الدستورية العليا عىل أن "الدستور وإن قد خال من حتديد ملعنى العدالة يف
نصوصه إال أن املقصود هبا ينبغي أن يتمثل فيام يكون ح اقا وواج ابا سوا اء يف عالئق األفراد فيام بينهم ،أو يف نطاق صالهتم
بمجتمعهم ،وإن تعني دوما حتديدها من منظور اجتامعي ،ذلك أن العدالة تتوخى – بمضموهنا – التعبري عن القيم
االجتامعية السائدة يف جمتمع معني خالل فرتة زمنية حمددة ،ومن الناحية الفلسفية فإن مفهومها قد يكون مطل اقا ولكنها
ا
عمال ـ ومن زاوية نتائجها الواقعية ـ ال تعنى شي ائا ثاب اتا بإطراد بل تتباين معانيها وتتموج توجهاهتا تب اعا ملعايري الضمري
االجتامعي ومستوياهتا ،ولئن جاز القول بأن النصوص القانونية تعمل لضامهنا إال أهنا تناقض أحيا انا ـ بأحكامها ومن
خالل تطبيقاهتا ـ حقيقة حمتواها ،وقد تنال من أغراضها النهائية التي حتيل بوجه عام إىل رضاء اجلامعة وهناء معيشتها
وسعادة أفرادها .وقد يثور التعارض كذلك بني حقائق العدالة االجتامعية وبني مفهوم الدولة أو الفرد لقيمها ليكون لكل
منهام تصور ذاتى يف شأن متطلباهتا .ويتعني بالتايل أن توازن عالئق األفراد بني بعضهم البعض ،بأوضاع جمتمعهم
واملصالح التي يتوخاها من أجل التوصل إىل وسائل عملية تكفل إسهام أكرب عدد من بينهم لضامن أكثر املصالح والقيم
تعبريا عن النبض اجلامعي إلرادهتم ،ليكون القانون طري اقا لتوجههم اجلمعي .ذلك أن النصوص القانونية ال
االجتامعية ا
تعبريا عن تلك اخلربة االجتامعية التي قام الدليل عىل تراكمها ،وإن كان ممكناا أن يكون لبعض
تتقرر لذاهتا ،بل بوصفها ا
األشخاص أو لوقائع بذواهتا أثر يف تشكيل مضامينها.
فإذا كان القانون ـ من زاوية مثالية ـ أداة التوازن داخل اجلامعة الواحدة بني خرباهتا السابقة وبني تطلعاهتا
مستقبال ليكون ا
ا
تطورا
كافال توافق أفرادها عىل القبول بالنصوص التي يتضمنها؛ وكان القانون بذلك ليس إال
وتوقعاهتا
ا
ا
مقبوال بوجه عام ،لضامن أن يكون النزول عليه إراد ايا قائام عىل التعاون يف جمال تنفيذه ،إال أن من املتعذر القول بأن
منطق ايا
تعبريا عن تصوراهتا املجردة ،وإنام يبلور القانون تلك القيم التي
نتاجا للحقيقة يف صورهتا املطلقة ،أو
القانون يعد دو اما ا
ا
أنتجتها اخلربة االجتامعية .وكلام كان القانون أكثر اقرتا ابا منها كلام كان أفضل ضامن إلرساء املفهوم التطبيقى للعدالة،
سواء فيام بني االفراد بعضهم البعض ،أو عىل صعيد جمتمعاهتم .وبقدر اتساع الفجوة بني هذا املفهوم ،وعملية صناعة
قارصا عن إنفاذ حقائق العدل االجتامعي ،فال يقدم ا
مالئام لتصادم املصالح فيام بني
حال
القانون ،بقدر ما يكون القانون
ا
ا
األفراد وجمتمعهم ،مبتعدا ا بذلك عام يكون الز اما إنصا افا.
ومن املقرر كذلك أن العدالة إما أن تكون توزيعية من خالل العملية الترشيعية ذاهتا ،وإما أن تكون تقويمية ترتد
إىل احللول القضائية التي ال شأن هلا بتخصيص املرشع لتلك املزايا االجتامعية التي يقوم بتوزيعها فيام بني األفراد بعضهم

ا
حمتمال ،ولضامن
قائام أو
البعض ،بل قوامها تلك الرتضية التي تقدمها السلطة القضائية إىل املرضورين ،لرتد عنهم عدوا انا ا
مساواة املواطنني سوا اء يف مبارشة حرياهتم ،أو عىل صعيد احلقوق التي يتمتعون هبا .إن ما تقدم مؤداه أن العدالة ـ يف
غاياهتا ـ ال تنفصل عالقاهتا بالقانون باعتباره أداة حتقيقها فال يكون القانون منص افا إال إذا كان ا
كافال ألهدافها .فإذا ما زاغ
املرشع ببرصه عنها ،وأهدر القيم األصلية التي حتتضنها ،كان منه ايا للتوافق يف جمال تنفيذه ،ومسق اطا كل قيمة لوجوده،
ومستوج ابا تغيريه أو إلغاءه.
ومن حيث إن رشعية اجلزاء ـ جنائ ايا كان أم تأديب ايا أم مدن ايا ـ ال يمكن ضامهنا إال إذا كان متناس ابا مع األفعال التي
أثمها املرشع أو منعها :ففي املجال اجلنائي ،األصل يف اجلريمة أن عقوبتها ال يتحمل هبا إال من أدين بإرتكاهبا بإعتباره
ا
مسئوال عنها .وهى بعد عقوبة جيب أن تتوازن "وطأهتا" مع طبيعة اجلريمة موضوعها ،بام مؤداه أن الشخص ال يزر غري
سوء عمله ،وأن جريرة اجلريمة ال يؤاخذ هبا إال جناهتا ،وال ينال عقاهبا إال من قارفها ،وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها
ا
مسئوال عن ارتكاهبا" .وهو ما يعني أن األصل يف العقوبة
مع اجلريمة ،مرتبطتان بالرشوط التي يعد هبا الشخص قانو انا "
هو معقوليتها ،فال يكون التدخل فيها إال بقدر ،نأ ايا هبا عن أن تكون إيال اما غري مربر ،يؤكد قسوهتا يف غري رضورة .ذلك
أن القانون اجلنائي ،وإن اتفق مع غريه من القوانني يف تنظيم بعض العالئق التي يرتبط هبا األفراد فيام بني بعضهم البعض،
أو من خالل جمتمعهم بقصد ضبطها ،إال أن القانون اجلنائي يفارقها يف إختاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال
هناهم عن إرتكاهبا .وهو بذلك يتغيا أن حيدد  -ومن منظور اجتامعي  -ما ال جيوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم ،وأن
مربرا إال إذا كان مفيدا ا من وجهة
يسيطر عليها بوسائل يكون قبوهلا اجتامع ايا ممكناا ،بام مؤداه أن اجلزاء عىل أفعاهلم ال يكون ا
جماوزا تلك احلدود التي ال يكون معها رضور ايا ،غدا خمال افا للدستور .وال يتصور بالتايل أن يكون اجلزاء
اجتامعية ،فإن كان
ا
اجلنائي منرص افا إىل تقرير عقوبة تدل بمضموهنا أو مداها أو طرائق تنفيذها ـ عىل منافاهتا للقيم التي ارتضتها األمم
املتحرضة والتي تؤكد بمضموهنا رقي حسها وتكون عالمة عىل نضجها عىل طريق تطورها .ويف هذا اإلطار ال جيوز أن
ا
متصال بأفعال ال جيوز
بغيضا أو عات ايا ،وهو يكون كذلك إذا كان بربر ايا ،أو تعذيب ايا ،أو قمع ايا ،أو
يكون اجلزاء اجلنائي ا
جتريمها ،وكذلك إذا كان جماف ايا ـ بصورة ظاهرة ـ للحدود التي يكون معها متناس ابا مع األفعال التي أثمها املرشع ،بام يصادم
ا
وعدال عىل ضوء خمتلف الظروف ذات الصلة،
الوعي أو التقدير اخللقي ألوساط الناس يف شأن ما ينبغي أن يكون ح اقا
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ليتمخض اجلزاء عندئذ عن إهدار للمعايري التي التزمتها األمم املتحرضة يف معاملتها لإلنسان".

وملا كان ماتوخاه املرشع من تقرير اجلزاء الوارد باملادة املطعون عليها -منظورا يف ذلك إىل مداه– يتحقق به معنى
الردع واإليالم املقصودين بالعقوبة اجلنائية ،فإن معنى العقوبة يكون ماثال يف ذلك اجلزاء .ومن حيث إن املرشع –بالفقرة
األخرية من املادة املطعون عليها -قد ضم إىل هذا اجلزاء ،ثالثة جزاءات أخرى؛ هي احلرمان من آداء االمتحان يف الدور
الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ،واعتباره راسبا يف مجيع املواد ،ومصادرة األجهزة املضبوطة يف ارتكاب اجلريمة،
) )10الطعن رقم  33لسنة  16ق دستورية – جلسة  3فرباير .1996

لتتعامد هذه اجلزاءات مجيعها عىل سبب واحد ،ممثال يف خمالفة حكم الفقرة األوىل املطعون عليها .وكان مبدأ خضوع الدولة
للقانون -حمددا عىل ضوء مفهوم ديمقراطي -يعني أن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو يف الدولة القانونية عليها،
وتتقيد هي هبا ،إنام يتحدد عىل ضوء مستوياهتا التي التزمتها الدول الديمقراطية باطراد يف جمتمعاهتا ،واستقر العمل باطراد
عىل انتهاجها يف مظاهر سلوكها عىل تباينها ،لضامن أال تنزل الدولة القانونية باحلامية التي توفرها حلقوق مواطنيها
وحرياهتم ،عن احلدود الدنيا ملتطلباهتا املقبولة بوجه عام يف الدول الديموقراطية ،ويندرج حتتها ،أال يكون اجلزاء عىل
أفعاهلم  -جنائيا كان ،أم مدنيا ،أم تأديبيا ،أم ماليا  -إفراطا ،بل متناسبا معها ،ومتدرجا بقدر خطورهتا ووطأهتا عىل الصالح
العام ،فال يكون هذا اجلزاء إعناتا .وكان تعدد صور اجلزاء  -مثلام هو احلال يف الدعوى الراهنة  -وانصباهبا مجيعها عىل
نفس ومال الطالب املتهم  -مع وحدة سببها  -يعترب توقيعا ألكثر من جزاء عىل فعل واحد ،فضال عن قسوته املفرطة عىل
هؤالء الطالب بزيادة احلدود الدنيا والقصوى للعقوبات السالبة للحرية وللعقوبات املالية عن احلدود املألوفة ،مما جيعله
جزاء عاتيا ،منافيا لضوابط العدالة االجتامعية ،ومنتقصا -دون مقتىض -من العنارص االجيابية للذمة املالية للطالب
املتهمني ،نائال من حرياهتم الشخصية وملكياهتم اخلاصة املصونة دستورا ،جائرا عليها دون رضورة.
وملا كان املقرر يف قضاء املحكمة الدستورية العليا أن رشعية اجلزاء  -جنائ ايا كان أم مدن ايا أم تأديب ايا  -مناطها أن
يكون متناس ابا مع األفعال التي أثمها املرشع ،أو حظرها ،أو قيد مبارشهتا .فاألصل يف العقوبة هو معقوليتها ،فكلام كان
ا
متصال بأفعال ال يسوغ جتريمها أو جماف ايا بصورة ظاهرة للحدود التي يكون معها
بغيضا أو عات ايا أو كان
اجلزاء اجلنائي ا
متناس ابا مع خطورة األفعال التي أثمها املرشع فإنه يفقد مربرات وجوده ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسا افا.

()11

متى كان ذلك ،وكان هناك العديد من اجلنايات التي تفوق يف خطورهتا وخطورة آثارها ووخيم عواقبها عىل
املجتمع ،اجلنحة حمل التأثيم – منها مجيع جنايات اختالس املال العام والعدوان عليه والغدر الواردة بالباب الرابع من
الكتاب الثاين من قانون العقوبات ،وجناية اإلتالف العمدي خلطوط الكهرباء واالستيالء بالقوة اجلربية عىل أحد مرافق
توليد أو توصيل التيار الكهربائي املؤثمة باملادتني 162مكررا و162مكررا (أوال) من قانون العقوبات ،وكل جنايات
التزوير واملسكوكات الزيوف واملزورة الواردة بالبابني اخلامس عرش والسادس عرش من الكتاب الثاين من قانون
العقوبات ،وجناية القتل العمد البسيط املؤثمة باملادة  234من قانون العقوبات ،وجنايات احلريق عمدا الواردة بالباب
الثاين من الكتاب الثالث ،وغريها مما ال يتسع املقام حلرصه سواء يف قانون العقوبات أو القوانني اخلاصة ،وقد حدد املرشع
العقوبة فيها بالسجن املشدد أو السجن ،ومن ثم حيق للقايض النزول بعقوبتها إىل احلبس الذي ال تقل مدته عن ثالثة أشهر
– إعامال لنص املادة ( )17من قانون العقوبات -ثم يقيض بإيقاف تنفيذ عقوبتها عمال بنص املادة ( )55من القانون ذاته.
بينام احلد األدنى للحبس يف اجلنحة املؤثمة بالنص حمل الطعن سنتان ،ومن ثم تمغل يد املحكمة عن إيقاف تنفيذه تعسفا عن
) )11الطعن رقم  114لسنــة  21ق دستورية  -جلسة  2يونيو 2001

حال مجيع اجلنايات مارة الذكر وغريها ،حال أن األخرية أعظم خطرا وأنكى أثرا عىل املجتمع منها ،وهو ما يكشف عن
عدم تناسب العقوبات الواردة فيها ،مع الفعل املؤثم بموجبها ،وال شك أهنا عقوبات مفرطة يف قسوهتا ،تكشف عن مبالغة
املرشع يف العقاب بام ال يتناسب والفعل املؤثم ،والذي وصفه يف هناية املطاف بأنه جنحة وليس جناية.
ومن حيث إن قضاء املحكمة الدستورية العليا قد جرى عىل أن "الدستور كفل يف مادته السادسة والتسعني،
احلق يف املحاكمة املنصفة بام تنص عليه من أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلةُ ،تكفل له فيها ضامنات
حق نص عليه اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان يف مادتيه العارشة واحلادية عرشة التي تقرر أوالمها:
الدفاع عن نفسه ،وهو ٌ
ا
مكتمال ومتكاف ائا مع غريه يف حماكمة علنية ،ومنصفة ،تقوم عليها حمكمة مستقلة وحمايدة ،تتوىل
أن لكل شخص حقا
الفصل يف حقوقه والتزاماته املدنية ،أو يف التهمة اجلنائية املوجهة إليه .و ُتر ّد ُد ثانيتهام :يف فقرهتا األوىل حق كل شخص
وجهت إليه هتمة جنائية ،يف أن ُتفرتض براءته إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة علنية ُتوفر له فيها الضامنات الرضورية لدفاعه
وهذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل عىل تطبيقها يف الدول الديمقراطية ،وتقع يف إطارها جمموعة من الضامنات
األساسية تكفل بتكاملها مفهو اما للعدالة يتفق بوجه عام مع املقاييس املعارصة املعمول هبا يف الدول املتحرضة وهي بذلك
تتصل بتشكيل املحكمة ،وقواعد تنظيمها ،وطبيعة القواعد اإلجرائية املعمول هبا أمامها ،وكيفية تطبيقها من الناحية
العملية ،كام أهنا ُتعدُّ يف نطاق االهتام اجلنائي ،وثيقة الصلة باحلرية الشخصية التي كفلها الدستور ،وال جيوز بالتايل تفسري
تفسريا ضي اقا ،إذ هي ضامن مبدئي لرد العدوان عن حقوق املواطن وحرياته األساسية ،وهي التي تكفل متتعه
هذه القاعدة
ا
هبا يف إطار من الفرص املتكافئة؛ وألن نطاقها  -وإن كان ال يقترص عىل االهتام اجلنائي  -إنام يمتد إىل كل دعوى ولو كانت
احلقوق املثارة فيها من طبيعة مدنية ،إال أن املحاكمة املنصفة ُتعدُّ أكثر لزو اما يف الدعوى اجلنائية ،وذلك أيا كانت طبيعة
اجلريمة ،وبغض النظر عن درجة خطورهتا.
و حيث إنه عىل ضوء ما تقدم ،تتمثل ضوابط املحاكمة املنصفة يف جمموعة من القواعد املبدئية التي تعكس
مضامينها نطا اقا متكامل املالمح ،يتوخى باألسس التي يقوم عليها ،صون كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية ،وحيول
بضامناته دون إساءة استخدام العقوبة بام خيرجها عن أهدافها ،وذلك انطال اقا من إيامن األمم املتحرضة بحرمة احلياة
اخلاصة ،وبوطأة القيود التي تنال من احلرية الشخصية ،ولضامن أن تتقيد الدولة عند مبارشهتا سلطاهتا يف جمال فرض
العقوبة صوناا للنظام االجتامعى ،باألغراض النهائية للقوانني العقابية ،التي ينافيها أن تكون إدانة املتهم هد افا مقصو ادا
لذاته ،أو أن تكون القواعد التي تتم حماكمته عىل ضوئها ،مصادمة للمفهوم الصحيح إلدارة العدالة اجلنائية إدارة فعالة،
بل يتعني أن تلتزم هذه القواعد جمموعة من القيم التي تكفل حلقوق املتهم احلد األدنى من احلامية ،التي ال جيوز النزول
عنها أو االنتقاص منها".
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ومن حيث إنه من املقرر أن "األصل يف العقوبة هو معقوليتها ،فال يكون التدخل فيها إال بقدر ،نأ ايا هبا عن أن
تكون إيال اما غري مربر ،يؤكد قسوهتا يف غري رضورة ،ذلك أن القانون اجلنائي ،وإن اتفق مع غريه من القوانني يف تنظيم
بعض العالئق التي يرتبط هبا األفراد فيام بني بعضهم البعض ،أو من خالل جمتمعهم بقصد ضبطها ،إال أن القانون اجلنائي
يفارقها يف اختاذ العقوبة أدا اة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال هناهم عن ارتكاهبا .وهو بذلك يتغيا أن حيدد  -ومن منظور
اجتامعي  -ما ال جيوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم ،وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبوهلا اجتامعيا ممكناا ،بام مؤداه
جماوزا تلك احلدود التي ال يكون معها
مربرا إال إذا كان مفيدا ا من وجهة اجتامعية ،فإن كان
ا
أن اجلزاء عىل أفعاهلم ال يكون ا
رضوريا ،غدا خمال افا الدستور".
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ومن حيث إن "العدالة  -يف غاياهتا – ال تنفصل عالقاهتا بالقانون باعتباره أداة حتقيقها ،فال يكون القانون منص افا
إال إذا كان ا
كافال ألهدافها ،فإذا ما زاغ املرشع ببرصه عنها ،وأهدر القيم األصيلة التي حتتضنها ،كان منه ايا للتوافق يف جمال
تنفيذه ،ومسق اطا كل قيمة لوجوده ،ومستوج ابا تغيريه أو إلغاءه ،ذلك أن العدالة اجلنائية يف جوهر مالحمها ،هي التي يتعني
نظورا إليه
ضامهنا من خالل قواعد حمددة حتديدا ا دقي اقا ،ومنص افا ،يتقرر عىل ضوئها ما إذا كان املتهم مداناا أو بري ائا .وذلك م ا
يف ضوء املوازنة بني مصلحة اجلامعة يف استقرار أمنها ،ومصلحة املتهم يف أال تفرض عليه عقوبة ،تبلغ يف شدهتا حدا،
تفتقر معه إىل الصلة العضوية بجسامة فعله وظروف ارتكابه للجريمة ،بحيث يظل التجريم مرتب اطا باألغراض النهائية
للقوانني العقابية.
فاملتهمني ال جتوز معاملتهم بوصفهم نم اطا ثابتاا ،أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة جتمعهم لتصبهم يف
قالبها ،بام مؤداه أن األصل يف العقوبة هو تفريدها ال تعميمها ،وتقرير استثناء ترشيعى من هذا األصل  -أيا كانت
األغراض التي يتوخاها  -مؤداه أن املذنبني مجيعهم تتوافق ظروفهم ،وأن عقوبتهم جيب أن تكون واحدة ال تغاير فيها،
وهو ما يعنى إيقاع جزاء يف غري رضورة بام يفقد العقوبة تناسبها مع وزن اجلريمة ومالبساهتا والظروف الشخصية
مقتض .ذلك أن مرشوعية العقوبة  -من زاوية دستورية  -مناطها أن يبارش كل
ملرتكبها ،وبام يقيد احلرية الشخصية دون ا
تقديرا هلا ،يف احلــــدود املقـــــررة قانوناا ،فذلك وحده الطريق إىل معقوليتها
قاض سلطته يف جمال التدرج هبا وجتزئتها،
ا
ربا آلثار اجلريمة من منظور عادل يتعلق هبا وبمرتكبها .وحيث إنه من املقرر أن شخصية العقوبة وتناسبها
وإنسانيتها ج ا
مع اجلريمة حملها مرتبطان بمن يكون قانوناا مس ا
ئوال عن ارتكاهبا عىل ضوء دوره فيها ،ونواياه التي قارنتها ،وما نجم عنها
ا
داخال يف إطار
من رضر ،ليكون اجلزاء عنها مواف اقا خلياراته بشأهنا .متى كان ذلك ،وكان تقدير هذه العنارص مجيعها،
اخلصائص اجلوهرية للوظيفة القضائية؛ فإن حرمان من يبارشون تلك الوظيفة من سلطتهم يف جمال تفريد العقوبة بام يوائم
بني الصيغة التي أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها يف كل حالة بذاهتا؛ مؤداه بالرضورة أن تفقد النصوص العقابية اتصاهلا
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عمال جمر ادا يعزهلا عن بيئتها ا
بواقعها ،فال تنبض باحلياة ،وال يكون إنفاذها إال ا
داال عىل قسوهتا أو جماوزهتا حد االعتدال،
()14

جامدا ا ،فجا ،مناف ايا قيم احلق والعدل".

ومن حيث إن "الدستور نص يف املادة ( )94منه عىل خضوع الدولة للقانون وأن استقالل القضاء ،وحصانته،
وحيدته ،ضامنات أساسية حلامية احلقوق واحلريات ،كام أكد عىل هذه املبادئ يف املادتني ( )184و( ،)186فقد م
دل عىل أن
الدولة القانونية هي التي تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها -وأيا كانت طبيعة سلطاهتا  -بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون
امتيازا شخصيا ألحد ،ولكنها ُتبارش
بذاهتا ضاب اطا ألعامهلا وترصفاهتا يف أشكاهلا املختلفة ،ذلك أن ممارسة السلطة مل تعد
ا
نيابة عن اجلامعة ولصاحلها؛ وألن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن يف كنفها الضامنة األولية حلامية حقوقه
وحرياته ،ولتنظيم السلطة وممارستها يف إطار من املرشوعية ،وهي ضامنة يدعمها القضاء من خالل استقالله وحصانته
ورادعا ضد كل عدوان .وحيث إنه من املقرر قانوناا أن
حمورا لكل تنظيم ،وحدا لكل سلطة،
ا
لتصبح القاعدة القانونية ا
العقوبة التخيريية ،أو استبدال عقوبة أخف أو تدبري احرتازى بعقوبة أصلية أشــــد  -عند توافر عذر قانوين خمفف للعقوبة
 أو إجازة استعامل الرأفة يف مواد اجلنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتني إذا اقتضت أحوال اجلريمة ذلكا
عمال بنص املادة ( )17من قانون العقوبات ،أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو احلبس الذي ال تزيد مدته عىل سنة إذا رأت
املحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي البست اجلريمة ما يبعث عىل االعتقاد بعدم
العودة إىل خمالفة القانون عىل ما جرى به نص املادة ( )55من قانون العقوبات ،إنام هي أدوات ترشيعية يتساند إليها
القايض  -بحسب ظروف كل دعوى  -لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة ،ومن ث مم ففي األحوال التي يمتنع عليه إعامل إحدى
هذه األدوات ،أو االنتقاص من صالحياته بشأهنا ،فإن االختصاص املنوط به يف تفريد العقوبة يكون قد ان ُتقص منه ،بام
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يفتئت عىل استقالله وحريته يف تقدير العقوبة وينطوي عىل تدخل حمظور يف شئون العدالة".

ومن حيث إن "األصل يف النصوص القانونية هو ارتباطها ا
عقال بأهدافها ،باعتبارها وسائل صاغها املرشع
لتحقيقها .فمن ثم يتعني التفاق التنظيم الترشيعي مع الدستور ،أن تتوافر عالقة منطقية بني األغراض املرشوعة التي
اعتنقها املرشع يف موضوع حمدد ،وفا اء ملصلحة عامة هلا اعتبارها ،وبني الوسائل التي انتهجها طري اقا لبلوغها ،فال تنفصل
ا
مدخال هلا .وملا كان وقف تنفيذ
النصوص القانونية التي نظم هبا املرشع هذا املوضوع عن أهدافها ،بل يتعني أن تكون
العقوبات ،الذي ُيعد أحد األدوات الترشيعية التي يتساند إليها القايض -بحسب ظروف كل دعوى  -لتطبيق مبدأ تفريد
العقوبة ،جيد جماله الطبيعي يف مواد اجلنايات واجلنح التي حيكم فيها بالغرامة أو باحلبس مدة ال تزيد عىل سنة ،إذا رأت
املحكمة من الظـروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي البست اجلريمة ما يبعث عىل االعتقاد بعدم
العودة إىل خمالفة القانون ،عىل ما جرى به نص املادة ( )55من قانون العقوبات ،وحيث إن األصل يف وقف تنفيذ العقوبة
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أنه أحد أدوات تفريدها ،التي يملكها القايض يف العقوبات قصرية املدة ،إال أن حرمانه منها مرشوط بأن يكون يف أحوال
استثنائية حمددة ،يقدرها املرشع لعلة مربرة اقتضتها مصلحة عامة جوهرية ،وخيضع يف تقديره هلا ،لرقابة املحكمة
وتقييام ملسوغاته ،بحيث ال يطلقه املرشع دون ضابط ،أو يقرره دون مقت اض ،بل بوصفه
ربا ملربراته،
ا
الدستورية العليا ،س ا
الوسيلة التي ال غنى عنها لبلوغ األهداف والغايات التي رصدها ،وسعى إىل حتقيقها من تأثيم الفعـل وحتديد العقوبة
منظورا يف كل ذلك ،إىل أن مرشوعية حظر استخدام هذه الوسيلة من الوجهة الدستورية ،رهن بتناسب ذلك
املناسبة له،
ا
ا
ا
وكافال حتقيقها".
مدخال هلا،
مع تلك الغايات واألهداف ،وارتباطه هبا ارتبا اطا منطق ايا وعقل ايا ،ليكون
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ومن حيث إن النص املطعون فيه -وقد جعل العقوبة السالبة للحرية واجبة التطبيق ،وجعل احلد األدنى هلا هو
احلبس الذي ال تقل مدته عن سنتني -قد منع وقف تنفيذها ،ومنع قايض املوضوع من إعامل الرخصة املقررة بمقتىض نص
املادة ( )55من قانون العقوبات ،إذا ما اتضحت له قسوهتا أو عدم مالئمتها يف ضوء الظـروف الشخصية للمحكوم عليه
أو الظروف العينية التي البست اجلريمة والتى تبعث عىل االعتقاد بعدم العودة إىل خمالفة القانون ،عىل نحو حيول بينه وبني
إعامل سلطته يف تفريد العقوبة.
فلام كان ذلك وكانت السلطة التي يبارشها القايض يف جمال وقف تنفيذ العقوبة فرعا من تفريدها ،وكان التفريد
ال ينفصل عن املفاهيم املعارصة للسياسة اجلنائية ،ويتصل بالتطبيق املبارش لعقوبة فرضها املرشع بصورة جمردة ،شأهنا يف
ذلك شأن القواعد القانونية مجيعها ،وكان إنزاهلا -بنصها -عىل الواقعة اإلجرامية حمل التداعي ،ينايف مالءمتها لكل أحواهلا
ومتغرياهتا ومالبساهتا ،فإن سلطة تفريد العقوبة -ويندرج حتتها األمر بإيقافها -هي التي خترجها من قوالبها الصامء،
وتردها إىل جزاء يعايش اجلريمة ومرتكبها ،ويتصل هبام اتصال واقع ،فتفريد العقوبة السالبة للحرية جينبها عيوهبا باعتباره
كافال عدالتها ،ميرسا قضاءها ،مؤديا إىل تنفيذها ،حائال دون أن تكون وطأهتا عىل أوساط الناس أثقل منها عىل معتادي
اإلجرام ،فمنع اجلريمة يف املستقبل -وكام قال (بيكاريا) -ال يكون بشدة العقاب ،وإنام يكون بالعقاب اليقيني .وكان
فرض تناسبها يف شأن جريمة بذاهتا ،إنصافا لواقعها وحال مرتكبها ،يتحقق بوسائل متعددة يندرج حتتها أن يفاضل
القايض -وفق أسس موضوعية -بني األمر بتنفيذها أو إيقافها ،وكان املرشع قد سلب القايض هذه السلطة يف املادة املطعون
عليها ،فإنه بذلك يكون منتهكا الستقالل السلطة القضائية ومتدخال ىف شئون العدالة ،حني أخل بخصائص الوظيفة
القضائية ،وقوامها يف شأن اجلريمة حمل الدعوى اجلنائية ،تقدير العقوبة التي تناسبها ،باعتبار أن ذلك يعد مفرتضا أوليا
متطلبا دستوريا لصون موضوعية تطبيقها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ،فإن النص املطعون فيه  -حمد ادا نطاقه عىل النحو املتقدم – يكون قد أفرط يف
التأثيم والعقاب دون مربر أو رضورة ،ثم أهدر -من خالل االنتقاص من سلطة القايض يف تفريد العقوبة وغل يده عن
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جائرا عىل استقالهلا واستقالل قضاهتا ،وجاء منطو ايا كذلك عىل
وقف تنفيذها -جان ابا جوهر ايا من الوظيفة القضائية ،ا
ومنتقصا من امللكية اخلاصة –ىف غري رضورة -بام يمسهام يف أصلهام
تدخل يف شئون العدالة ،مقيدا ا احلرية الشخصية،
ا
وجوهرمها ،ونائ ايا  -من ث مم  -عن ضوابط املحاكمة املنصفة ،ا
ومتناقضا مع دور الدولة
وخمال بمبدأ خضوع الدولة للقانون،
ا
يف رعاية الشباب والنمشأ ،ودورها يف توفري البيئة املالئمة لكفالة احلق يف التعليم ،وواق اعا بالتاىل يف محأة خمالفة أحكام املواد
( )186( ،)184( ،)99( ،)96( ،)94(،)92( ،)82( ،)54( ،)35( ،)33( ،)19من الدستور.
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