باسم الشعب
حمكمة جنوب بنها االبتدائية  -حمكمة اجلنح املستأنفة "الدائرة الثانية"
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة يوم األربعاء السادس عشر من ديسمبر سنة 2020م،
الموافق الفاتح من جمادى األول سنة  1442هـ.
برئاسة السيد القاضى /أحمد وسام قنديل

رئيــس احملكمـــــة

وعضوية القاضيين /محمد عز الدين ومينا نعمان

الرئيسني باحملكمـة

وحضور السيد األستاذ /مصطفى عمر

وكـيل النيــــابـــة

وحضور األستاذ /مصطفى عبد الخالق

أمني الســـــــــــر

أصدرت احلكم اآلتى
فى االستننا

المقيد بجداول المحكمة برقم  7604لسنة  2020جنح مستأنف جنوب بنها

طعن ًا على الحكم الصادر فى القضية رقم  21725لسنـة  2019جنح قسم ثانى شبرا الخيمـــة
ضد

............................
احملكمــة
بعد سامع تقرير التلخيص الذى تاله السيد رئيس الدائرة واالطالع عىل األوراق وسامع املرافعة واملداولة قانونا:
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبام يتبني من أوراق الدعوى  -ىف أن النيابة العامة أسندت إىل كل من
املتهمة ،و ،...............................أهنام ىف يوم سابق عىل البالغ ،بدائرة قسم ثان شربا اخليمة ،املتهمة:
وهى زوجة للمجنى عليه ،....................... /ارتكبت جريمة الزنا مع املتهم الثانى .املتهم الثانى :اشرتك
مع املتهمة ىف ارتكاب جريمة الزنا عن طريق املساعدة ،وقدمتهام للمحاكمة اجلنائية ،وطلبت عقاهبام باملواد
( )276 ،275 ،274 ،273 ،41 ، 3،2/40من قانون العقوبات ،عىل سند مما أبلغ به املجنى عليه بمحرضى
مجع االستدالالت املؤرخني  2018/11/4و 2018/11/11وبتظلمه من قرار حفظ املحرضين بتاريخ
 2018/11/29باهتامه للمتهمني بارتكاب الزنا مستندً ا عىل ما قدمه من اسطوانة مدجمة حتتوى عىل تسجيالت

صوتية ملحادثات هاتفية ورسائل نصية وصور فوتوغرافية ومقطع فيديو أرسلها له املتهم الثانى عىل هاتفه
املحمول.
وبجلسة  2019/11/28قضت حمكمة أول درجة باحلكم القاىض منطوقه" :غياب ًيا /بحبس كل متهم سنة
مع الشغل والنفاذ وإلزامهام بأن يؤديا للمدعى باحلق املدنى مبلغ واحد جنيه تعويض مؤقت واملصاريف ومبلغ
جنيها مقابل أتعاب املحاماة" .عارض املتهامن ىف احلكم ،وبجلسة  2020/2/20حكمت املحكمة
مخسني
ً
باحلكم القاىض منطوقه" :باعتبار املعارضة كأن مل تكن واملصاريف"
وإذ مل ترتض املتهمة باحلكم  -استأنفته بتاريخ  ،2020/7/7وتداول االستئناف باجللسات ومثلت فيه
املتهمة بشخصها ومعها حمام ،وقدمت دليل عذر مرىض منعها من االستئناف ىف امليعاد .ومثل املدعى باحلقوق
املدنية بشخصه وبوكيل عنه حمام ،وبجلسة  2020/9/30حكمت املحكمة بندب أحد اخلرباء املختصني باهليئة
الوطنية لإلعالم لتفريغ حمتوى االسطوانة املدجمة لبيان مدى صحة الصور الفوتوغرافية ومقطع الفيديو
املحفوظني عليها ،وورد تقرير اخلبري الذى انتهى إىل نتيجة مفادها أن التسجيالت الصوتية واملرئية الواردة عىل
االسطوانة تسري بصورة طبيعية وال يوجد هبا ثمة تالعب سواء باحلذف أو باإلضافة ،وبجلسة املرافعة األخرية
دفع احلارض مع املتهمة بانقضاء الدعوى اجلنائية ملرور أكثر من ثالثة شهور بني تاريخ علم املجنى عليه باجلريمة
وتاريخ شكواه ،فقررت املحكمة حجز الدعوى للحكم جللسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل االستئناف فقد أقيم بعد امليعاد القانونى املنصوص عليه باملادة  406من قانون
اإلجراءات اجلنائية ،إال أن املتهمة قدمت دليل عذر مرىض منعها من االستئناف ىف امليعاد – اطمأنت إليه
املحكمة – بام ينفتح معه ميعاد االستئناف للظرف القهرى الذى َأمل م باملتهمة ،وهو ما تقىض معه املحكمة بقبول
االستئناف ً
شكال ،دون حاجة إليراد ذلك باملنطوق.
وحيث إنه عن الدفع املبدى من املتهمة بعدم قبول الدعوى اجلنائية لتحريكها من املجنى عليه بعد مرور أكثر
من ثالثة أشهر من يوم علمه باجلريمة ومرتكبها ،فلام كان الثابت للمحكمة من أقوال املجنى عليه أمامها بجلسة
 2020/12/1أنه علم بالواقعة من خالل الصور الفوتوغرافية ومقطع الفيديو التى أرسلها إليه املتهم الثانى
ىف هناية عام  ،2018وأنه أبلغ بالواقعة بمجرد علمه هبا بمحرض مجع االستدالالت املؤرخ  2018/11/4وقبل
مرور ثالثة أشهر عىل تاريخ العلم ،وهى األقوال التى اطمأنت إليها املحكمة ومل جتد ىف أوراق الدعوى ما
يناهضها ،بام يكون معه هذا الدفع ىف غري حمله متعين ًا االلتفات عنه ،دون حاجة إليراد ذلك باملنطوق.

وحيث إنه عن موضوع االستئناف ،وحيث إن نص املادة ( )274من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم
 58لسنة  1937جيرى عىل أن "املرأة املتزوجة التى ثبت زناها حيكم عليها باحلبس مدة ال تزيد عىل سنتني لكن
لزوجها أن يقف تنفيذ هذا احلكم برضائه معارشهتا له كام كانت".
ونصت املادة ( )276من القانون عىل أنه "األدلة التى تقبل وتكون حجة عىل املتهم بالزنا هى القبض عليه
حني تلبسه بالفعل أو اعرتافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده ىف منزل مسلم ىف املحل
املخصص للحريم" (.)1
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 التـــاىل( :أ) إذا
تراءى إلحدى املحاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص ىف
قانون أو الئحة الزم للفصل ىف النزاع ،أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغري رسوم إىل املحكمة الدستورية
العليا للفصل ىف املسألة الدستورية…"
ونصت املادة  30من القانون ذاته عىل أنه "جيب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إىل املحكمة الدستورية
العليا أو صحيفة الدعوى املرفوعة إليها وف ًقا حلكم املادة السابقة بيان النص الترشيعى املطعون بعدم دستوريته
والنص الدستورى املدعى بمخالفته وأوجه املخالفة".
وملا كان املقرر ىف قضاء املحكمة الدستورية العليا أن الرقابة عىل دستورية القوانني واللوائح من حيث
مطابقتها للقواعد املوضوعية التى تضمنها الدستور ،إنام ختضع ألحكام الدستور القائم دون غريه ،إذ أن هذه
الرقابة إنام تستهدف ً
أصال صون الدستور املعمول به ومحايته من اخلروج عىل أحكامه ،وأن نصوص هذا
دائام القواعد واألصول التى يقوم عليها نظام احلكم ،وهلا مقام الصدارة بني قواعد النظام العام،
الدستور متثل ً
()2

التى يتعني التزامها ومراعاهتا وإهدار ما خيالفها من الترشيعات ،باعتبارها أسمى القواعد اآلمرة.

وحيث تراءى للمحكمة أثناء نظرها للدعوى املاثلة عدم دستورية نىص املادتني ( )274و( )276من قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة  – 1937فيام تضمنه أوهلام من معاقبة املرأة املتزوجة التى ثبت زناها
باحلبس مدة ال تزيد عىل سنتني ،وما مل يتضمنه من قرص الزنا املعاقب عليه للمرأة املتزوجة عىل املُر َتكَب منها ىف
) )1قىض بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص املادة ( )276من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة  ،1937من قرص الدليل الذى ُيقبل
ويكون حجة عىل املتهم ىف جريمة الزنا ىف حالة وجوده ىف منزل مسلم( .الطعن رقم  248لسنة  30ق دستورية – جلسة  6يونيو )2020
( )2الطعن رقم  248لسنة  30ق دستورية – جلسة  6يونيو 2020

.

منزل الزوجية .وفيام مل يتضمنه ثانيهام من مد النطاق الشخىص للقيد الوارد به عىل األدلة التى ُتق َبل وتكون حجة
عىل املتهم بالزنا ليشمل املتهمة بالزنا  -وذلك ملخالفتهام لنصوص املواد ( )97 ،96 ،53 ،11 ،10 ،4من
دستور مجهورية مرص العربية القائم الصادر بتاريخ  – 2014/1/18باعتبـاره الوثيقة الدستورية احلاكمة
للنزاع.
وكانت املواد الدستورية موضوع املخالفة قد جرى نصها عىل اآلتى:
املادة (" -:)4السيادة للشعب وحده ،يامرسها وحيميها ،وهو مصدر السلطات ،ويصون وحدته الوطنية التى
تقوم عىل مبادئ املساواة والعدل وتكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني ،وذلك عىل الوجه املبني ىف الدستور".
املادة (" -:)10األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدين واألخالق والوطنية ،وحترص الدولة عىل متاسكها
وإستقرارها وترسيخ قيمها".
املادة (" -:)11تكفل الدولة حتقيق املساواة بني املرأة والرجل ىف مجيع احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية
واإلجتامعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور "...
املادة (" -:)53املواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون ىف احلقوق واحلريات والواجبات العامة ،ال متييز
بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو اجلنس ،أو األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اإلعاقة ،أو املستوى
اإلجتامعى ،أو االنتامء السياسى أو اجلغراىف ،أو ألى سبب آخر .التمييز واحلض عىل الكراهية جريمة ،يعاقب
عليها القانون .تلتزم الدولة باختاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ،وينظم القانون إنشاء مفوضية
مستقلة هلذا الغرض".
املادة (" -:)96املتهم برئ حتى تثبت إدانته ىف حماكمة قانونية عادلة."... ،
املادة (" -:)97التقاىض حق مصون ومكفول للكافة .وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاىض ،وتعمل عىل
رسعة الفصل ىف القضايا ،وحيظر حتصني أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ،وال حياكم شخص إال أمام
قاضيه الطبيعى ،واملحاكـم االستثنائية حمظورة"
وحيث إن املصلحة الشخصية املبارشة ،وهى رشط لقبول الدعوى الدستورية ،مناطها – عىل ما جرى به
قضاء املحكمة الدستورية – أن يكون احلكم ىف املسألة الدستورية الز ًما للفصل ىف الطلبات املوضوعية املرتبطة
هبا واملطروحة عىل حمكمة املوضوع( .)3متى كان ذلك؛ وكان الثابت باألوراق أن املتهمة مل يثبت ارتكاهبا

) )3الطعن السابق.

جلريمتها بمنزل الزوجية ،ومل يشرتط القانون  -ىف املادة ( )274منه  -هذا الظرف لعقاهبا كام هو احلال مع الزوج
الذى اشرتط القانون – ىف املادة ( )277منه  -لعقابه عن اجلريمة نفسها أن يرتكبها ىف منزل الزوجية ،كام أن
العقوبة املقررة جلريمتها وفق ًا لنص املادة ( )274من القانون هى احلبس الذى تصل مدته لسنتني بينام جعل
القانون – ىف املادة ( )277منه  -عقوبة الزوج الذى يرتكب اجلريمة نفسها احلبس الذى ال تزيد مدته عن ستة
أشهر ،كام تبني للمحكمة أن األدلة املطروحة إلثبات اجلريمة عىل املتهمة مستمدة من الصور الفوتوغرافية
ومقطع التسجيل الصوتى واملرئى (فيديو) وتسجيل املحادثات اهلاتفية التى متت بني املجنى عليه وكل من املتهم
الرشيك وشقيقه ،واملرفقة بأوراق الدعوى وبتقرير اخلبري املنتدب فيها .بام مؤداه أن أ ًيا من تلك األدلة ليس من
حرصا بعجز نص املادة ( )276من القانون والتى ُتق َبل وحدها دون غريها لتكون حجة
ضمن األدلة الواردة
ً
عىل الرشيك ،وكان النص األخري قد قرص النطاق الشخىص لتطبيقه عىل الرشيك دون الزوجة املتهمة بالزنا
والتى أطلق العنان إلثبات جريمتها بكافة طرق اإلثبات دون قيد أو رشط ،ووف ًقا للقواعد العامة .ومن َث مم؛ فإن
الفصل ىف دستورية هذين النصني سيكون له أثر مبارش وانعكاس أكيد عىل موقف املتهمة من االهتام املسند إليها
ىف الدعوى ،وعىل احلد األقىص للعقوبة اجلنائية التى جيوز للمحكمة توقيعها عليها ىف حالة القضاء بإدانتها،
وعىل مدى جواز قبول املحكمة لألدلة الواردة بالدعوى إلثبات جريمتها ،بام يقيم هلا مصلحة شخصية ومبارشة

ىف الطعن عليهام (.)4
وحيث إن األصل التارخيى للنصني املطعون فيهام يعود إىل نصوص املواد من  336إىل  339من قانون
العقوبات الفرنسى القديم الصادر سنة 1810م ،وقد استمد القانون الفرنسى هذه اجلريمة من القانون
الرومانى ،والذى اشتمل عىل مجلة أحكام سميت باألحكام االستثنائية ،حيث كانت املساواة معدومة بني املرأة
وزوجها ،وكانت جريمة الزنا ال ُتر َت َكب إال من طرف الزوجة .ثم صدر قانون نظم املحاكمة عىل جريمة الزنا،
وكان عقاب الزوجة ورشيكها السجن ىف مكان منعزل .ثم استبدلت بعقوبة السجن عقوبة اإلعدام .ثم خففت
عقوبة الزوجة للرضب بالسياط والسجن ىف أحد األديرة ،مع بقاء عقوبة اإلعدام للرشيك .وقد انتقلت هذه
األحكام إىل القانون الفرنسى القديم ،فجرت املحاكم الفرنسية عىل اعتبار الزنا جريمة خاصة بالزوجة ،وأبقت
) )4سبق أن قضت املحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص املادة  274من قانون العقوبات ،وكانت املدعية قد نعت عىل النص
أنه فرق ىف إثبات الزنا بني املرأة ورشيكها ،فأطلق طرق اإلثبات بالنسبة هلا بينام قيدها بالنسبة للرشيك ،وقد جاء بأسباب احلكم أن النص املطعون عليه
قد تناول فقط جتريم زنا الزوجة حمد ًدا عقوبته ،دون أن يتعرض لألدلة املقبولة ىف إثبات تلك اجلريمة سوا ًء بالنسبة للزوجة املتهمة بالزنا أو برشيكها،
ومن ثم فإن مؤدى ذلك أن املناعى التى توجهها املدعية إىل ذلك النص ال ينبغى أن توجه إليه وإنام توجه إىل النصوص األخرى التى تتناول تلك األدلة،
ذلك أن الفصل ىف دستورية النص املطعون عليه  -واحلال كذلك – لن حيقق للمدعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغري هبا مركزها القانونى – من حيث
أدلة إثبات اجلريمة – بعد الفصل ىف الدعوى الدستورية عام كان عليه عند رفعها( .الطعن رقم  110لسنة  28ق دستورية – جلسة  11أبريل .)2010

سجن ىف دير أو سجن حسب حالتها ،وكان لزوجها أن يعفو عنها ويأخذها ىف
عقوبة السجن ،فكانت الزوجة ُت َ
أجل كان حيدد عادة بسنتني ،وبعد انقضاء هذا األجل كان يؤمر بحلق شعر رأسها ووضع النقاب عىل وجهها
طول حياهتا .ومل ينص قانون العقوبات الفرنسى الصادر سنة 1791م عىل جريمة الزنا ،ولكن القانون املدنى
الصادر سنة 1804م نص عىل أن للزوج أن يطلب الطالق أو الفرقة بسبب زنا زوجته ،وىف حالة قبول الطلب
ُحي َكم عىل الزوجة ىف احلكم ذاته بنا ًء عىل طلب النيابة العامة باحلبس من ثالثة شهور إىل سنتني ،عىل أن القانون
ما كان يعاقب سوى الزوجة ،أما الزوج فلم يكن هناك نص يعاقبه ولو زنى ىف منزل الزوجية ،وكل ما خوله
القانون للزوجة من حقوق هو أن هلا ىف هذه احلالة طلب الطالق أو الفرقة من زوجها .ثم صدر قانون العقوبات
الفرنسى سنة 1810م والذى تناول جريمة الزنا ووضعها ىف عداد اجلرائم املخلة باألخالق ،وىف الوقت نفسه
َو مس َع نطاقها بأن نص عىل عقاب رشيك الزوجة كام نص عىل عقاب الزوج الذى يزنى غري مرة ىف منزل الزوجية
بامرأة أعدها هلذا الغرض .واقتبس املرشع املرصى أحكام الزنا من القانون األخري ،فنص عليها ىف قانون
العقوبات األهىل الصادر سنة 1883م ،ثم ىف قانون العقوبات األهىل الصادر بالقانون رقم  3لسنة ،1904
وكانت املادة ( )239من القانون األخري ال تعاقب الزوج إال إذا زنى غري مرة ىف منزل الزوجية بامرأة يكون قد
أعدها لذلك ،ف ُعد َل هذا النص ىف قانون سنة  1937حيث أصبحت املادة ( )277منه تنص عىل عقاب كل زوج
()5

زنى ىف منزل الزوجية.

ويبني مما سبق أن القانون املرصى – أسو ًة بقانون العقوبات الفرنسى القديم – فرق بني زنا الزوج وزنا
الزوجة من عدة وجوه ،يعنينا منها ىف هذه الدعوى الوجهني التاليني؛ أوال :أن اجلريمة ال تقوم بالنسبة إىل الزوج
إال إذا زنا ىف منزل الزوجية ،أما الزوجة فيثبت زناها ىف أى مكان ،ثانيا :أن الزوجة إذا زنت تعاقب باحلبس مدة
أقصاها سنتان ،أما الزوج فيعاقب باحلبس مدة ال تزيد عىل ستة شهور (املادتني  274و 277عقوبات).
فض ً
ال عن ذلك ،فقد فرق بني إثبات جريمة الزوجة وإثبات جريمة رشيكها ،فحرص األدلة التى ُتق َبل وتكون
حجة عىل الرشيك ىف حالة التلبس بالزنا ،وحالة اإلثبات بالرسائل واملستندات املنسوب كتابتها للمتهم ،وهو
عني ما نصت عليه املادة ( )254من قانون العقوبات األهىل املرصى الصادر سنة  ،1883وقد تبنى املرشع ىف
قانون العقوبات األهىل الصادر بالقانون رقم  3لسنة  ،1904القاعدة ذاهتا ،ىف املادة ( )238منه ،وأضاف إىل
هاتني احلالتني ،حالة اعرتاف املتهم ،وحالة وجوده ىف منزل مسلم ىف املحل املخصص للحريم( .)6وهو النص
) )5املوسوعة اجلنائية جلندى عبد امللك – اجلزء الرابع – ص 63وما بعدها.
) )6قىض بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص املادة ( )276من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة  ،1937من قرص الدليل الذى ُيقبل
ويكون حجة عىل املتهم ىف جريمة الزنا ىف حالة وجوده ىف منزل مسلم( .الطعن رقم  248لسنة  30ق دستورية – جلسة  6يونيو .)2020

عينه الذى تبناه قانون العقوبات احلاىل الصادر بالقانون رقم  58لسنة  -1937ىف املادة ( )276منه  -بينام أطلق
هذه األدلة بالنسبة للزوجة ،فجعل إثبات جرمها وفق ًا للقواعد العامة.
وحيث إن مفهوم جريمة الزنا – عىل النحو الذى أورده املرشع ىف املواد من ( )273إىل ( )277من قانون
العقوبات – هى تلك التى ترتكبها الزوجة إذا اتصلت جنس ًيا برجل غري زوجها ،أو يرتكبها الزوج إذا اتصل
جنس ًيا بامرأة غري زوجته .وعىل الرغم من أن الفعل الذى تقوم به جريمة الزنا – االتصال اجلنسى – يستلزم
بطبيعته طرفني ،فإن فاعل اجلريمة هو املتزوج منهام ،أما اآلخر ،فرشيك فيها ،ذلك أن جوهر اجلريمة ليس
االتصال اجلنسى ىف ذاته ،ولكن ما ينطوى عليه هذا االتصال من إخالل باإلخالص الزوجى ،وهو ما ال ُي َت َص مور
أن يصدر إال من شخص ملتزم بذلك .وتقتىض مساءلة رشيك الزوجة الزانية أن تتوافر ىف حقه أركان االشرتاك،
بقيام أركان جريمة الزنا ،وأن يصدر منه فعل االشرتاك ،ويتوافر لديه القصد اجلنائى .وقد أورد املرشع ىف املادة
حرصا لألدلة التى ُتقبل وتكون حجة عىل الرشيك ،ومل حيدد القانون أدلة اإلثبات
( )276من قانون العقوبات
ً
ىف جريمة الزنا إال بالنسبة للرشيك فقط ،أما الزوجة نفسها وكذا الزوج ورشيكته فلم يشرتط بشأهنم أدلة خاصة
بل ترك األمر ىف ذلك للقواعد العامة )7(.وقد أراد الشارع بذلك تضييق دائرة اإلثبات بالنسبة إليه فال تقبل عليه
سوى األدلة التى نص عليها القانون ولو اقتنع القاىض بغريها ،فإذا انعدمت هذه األدلة وجب احلكم برباءته.
ونتيجة هذا التضييق أنه جيوز ىف بعض األحوال احلكم عىل الزوجة الزانية التى يثبت زناها بشهادة الشهود أو
()8

بقرائن األحوال وتربئة رشيكها النعدام الدليل الذى يقبل ضده.

وملا كان املرشع الدستورى حال وضعه لدساتري مرص املتعاقبة قد وضع نصب عينيه مبدأ املساواة بني مجوع
املواطنني باعتباره ركيزة أساسية تدعم أركان بناء الدولة احلديثة؛ وحتبذ العمل واالجتهاد كوسيلة موضوعية
يصا أشد
وحيدة وفضىل لألفراد للمىض ُقد ًما واالرتقاء عىل درج احلياة وخوض معرتكها ،وقد كان الدستور حر ً
احلرص عىل قهر التمييز بني أصحاب املراكز القانونية املتامثلة واملتشاهبة؛ فنص ىف املادة الثالثة واخلمسني عىل
تساوى املواطنني ىف احلقوق واحلريات والواجبات العامة وعدم التمييز بينهم ألى سبب كان أمام القانون،
وألزم الدولة باختاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز ،كام أنه نص رصاح ًة ىف املادة احلادية عرشة
منه عىل قهر كافة أنواع التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بينها وبني الرجل ىف مجيع احلقوق وجماالت احلياة.

) )7الفقيه الفرنسى جارو – اجلزء اخلامس  -فقرة  ،2172والفقيه الفرنسى جارسون مادة  336فقرة  ،129والفقيه الفرنسى بالنش فقرة ،192
وملحق موسوعات دالوز حتت كلمة  dultêreفقرة ( 75مشار إليه باملوسوعة اجلنائية جلندى عبد امللك – اجلزء الرابع – ص.)107
) )8الفقيه الفرنسى جارسون ،مادة  ،338فقرة ( 32مشار إليه برشح قانون العقوبات األهىل – القسم اخلاص – ألمحد أمني بك – ص.)468

فالتمييز نقيض العدالة ،ومبتدأ الشعور بالظلم والقهر ،ومها معوالن هدامان ال سبيل ألمة أن تنهض ىف ظلهام
بعضهم عن نظرائه ومن هم دونه
وقد ظن أفرا ُدها أنه ال سبيل أمامهم للعيش ىف رغد املساواة والعدل وقد متايز ُ
مقتض ،فيندثر الطموح واألمل ىف النفوس ،وتنطفىء جذوة العمل والرغبة ىف
بل وتفوق عليهم دون حق أو ً
التطور والرتقى وقد أيقنوا أهنم راضخني حتت وطأة الضيم ال حمالة؛ بال جريرة اقرتفوها ،أو منقب أتى به من
ُفضلوا عليهم ،فيتداعى الفرد ويتهاوى عىل أثره املجتمع بأرسه.
فالطبيعة العامة للقاعدة القانونية تتطلب احلياد واملوضوعية التى ُتبعد عنها شبهة التحكم؛ فالقانون ال
خياطب أشخا ًصا معينني بذواهتم وإنام ينشىء أو يعدل أو يلغى مراكز قانونية تتسم بالعمومية بالنسبة إىل مجيع
ُ
األفراد ،واالبتعاد عن تنظيم أوضاع خاصة ببعض األشخاص يضفى ضامنًا تكميل ًيا يشعر به املواطنون وهو
األمن واالستقرار؛ حني يعلمون سل ًفا بالقواعد التى ستطبق عليهم وال يفاجئون بعد ذلك بقواعد ُتنَ مظم من
أجل بعضهم وحدهم مهام اكتسبت بطريقة شكلية صفة العمومية والتجريد ،وتقتىض طبيعة احلياد واملوضوعية
احرتام مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون (املادة  53من الدستور)؛ فيجب أن يكفل القانون للجميع حقو ًقا
وضامنات متساوي ًة ىف مواجهة اإلجراءات اجلنائية.
وحيث إن فاعلية العدالة اجلنائية تتطلب احرتام املساواة بني املواطنني أمام القضاء ،وقد ذهب بعض الفقهاء
إىل أن املساواة هى توأم احلرية ،وقال جان جاك روسو ىف كتابه عن العقد االجتامعى أن احلرية ال يمكن أن تبقى
بغري مساواة ،وقد نادى الكاتب اإليطاىل "بيكاريا" سنة 1764م ىف كتابه عن اجلرائم والعقوبات باملساواة وأن
يعامل مجيع األشخاص بنفس الطريقة ،وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بأن "صدارة مبدأ
املساواة أمام القانون لباب احلريات واحلقوق العامة ىف الدستور ،باعتباره أساس العدل واحلرية والسالم
االجتامعى وعىل تقدير أن غايته صون حقوق املواطنني وحرياهتم ىف مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد
ممارستها" ،ويتطلب مبدأ املساواة أمام القانون مراعاة هذه املساواة عند وضع نصوص القانون وعند تطبيقه؛
وهلذا فإن ً
كال من املساواة أمام القانون واملساواة أمام القضاء يعترب وجهان لعملة واحدة.
فعندما يقرر املرشع القواعد القانونية التى حتكم املراكز القانونية املختلفة فإنه جيب أن يراعى أمرين متكاملني؛
مستخلصا من املراكز أو الصفات بطريقة جمردة ،ويملك املرشع بسلطته
أوهلام أن يكون معيار التمييز موضوع ًيا،
ً
التقديرية وملقتضيات الصالح العام وضع رشوط موضوعية تتحدد هبا املراكز القانونية التى يتساوى هبا األفراد
أمام القانون؛ بحيث إذا توافرت هذه الرشوط ىف طائفة من األفراد وجب إعامل املساواة بينهم لتامثل مراكزهم
القانونية .وثانيهام أن يكون اختالف املرشع ىف حتديد القواعد القانونية املتميزة لكل مركز قانونى عىل حدة

مستخلصا من الغاية من القانون؛ فيجب أن يكون اختالف القواعد القانونية متطاب ًقا مع الغاية من النص ،وهذا
ً
ما عربت عنه املحكمة الدستورية العليا بقوهلا "بأن كل تنظيم ترشيعى ال يعترب مقصو ًدا لذاته ،بل لتحقيق
متعارضا مع هذه
أغراض بعينها تعكس مرشوعيتها ىف إطار املصلحة العامة ،فإذا كان النص املطعون عليه
ً
األغراض أو غري مرتبط هبا ،فإن التمييز يكون حتكم ًيا وخمال ًفا ملبدأ املساواة".
وحيث إن األصل ىف سلطة املرشع ىف جمال تنظيم احلقوق  -عىل ما جرى به قضاء املحكمة الدستورية العليا
 أهنا سلطة تقديرية ،ما مل يقيدها الدستور بضوابط معينة تعترب حدو ًدا هلا ،وفواصل ال جيوز جتاوزها .وعىلً
أصيال ،وبني تنظيمه ترشيع ايا،
ذلك ،فليس ثمة تناقض بني كفالة الدستور حلق التقاىض ،بحسبانه ح ًقا دستور ايا
رشيطة أال يتخذ املرشع هذا التنظيم وسيلة إىل حظر التقاىض أو إهداره ،ذلك أن ما نصت عليه املواد (،53 ،4
 )98 ،97من الدستور القائم – وترددت أحكامهــا ىف الدساتري املرصية السابقة  -من أن املواطنني لدى القانون
سواء ،وهم متساوون ىف احلقوق واحلريات العامة ،وأن حق التقاىض من احلقوق العامة املكفولة للكافة ،وأن
حق الدفاع مكفول ،مؤداه أن الناس كاف ًة ال يتاميزون فيام بينهم ىف جمال حقهم ىف اللجوء إىل قاضيهم الطبيعى؛
وال ىف فعالية ضامنة الدفاع للحقوق التى يطلبوهنا؛ وال ىف اقتضائها ،وفق مقاييس واحدة عند توافر رشوط
طلبها؛ وال ىف طرق الطعن التى تنظمها ،بل جيب أن يكون للحقوق ذاهتا قواعد موحدة ،سوا ًء ىف جمال التداعى
بشأهنا ،أو الدفاع عنها ،أو استئدائها ،أو الطعن ىف األحكام الصادرة ً
فصال فيها .وال جيوز بالتاىل أن ُيعطل املرشع
إعامل هذه القواعد ىف شأن فئة بذاهتا من املواطنني ،وال أن ُيقلص دور اخلصومة القضائية التى ُيع َت َرب ضامن احلق
فيها والنفاذ إليها طري ًقا وحيدً ا ملبارشة حق التقاىض ،وال أن جيرد هذه اخلصومة من الرتضية القضائية ،التى
ً
إخالال باحلامية التى يكفلها الدستور للحقوق مجيعها ،وأكد عليها بام نص عليه ىف املادة
ُيع َت َرب إهدارها أو هتوينها
ً
انتقاصا ،وال جيوز ألى قانون
تعطيال وال
( )92منه ،بأن "احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص املواطن ال تقبل
ً
ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام يمس أصلها وجوهرها" (.)9
وحيث إن املقرر ىف قضاء املحكمة الدستورية العليا أن األصل ىف النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة
ا ملوضوع ،هو امتناع فصلها عن بعضها البعض ،باعتبار أهنا تكون فيام بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها،
نسيجا متآل ًفا ُيعرب عام رمى املرشع إىل حتقيقه منها ،وف ًقا للضوابط
وتتضافر معانيها ،وتتحـــد توجهاهتا ،لتكـون
ً
التى أوردها فيها ( .)10متى كان ذلك ،وكان النصان اللذان َ َحتدم َد فيهام نطاق الدعوى املعروضة قد مفر َق أوهلام –

) )10( ، )9الطعن السابق

املادة ( )274من قانون العقوبات  -دون مربر موضوعى بني موقف الزوجة املتهمة بالزنا وموقف الزوج املتهم
بالزنا ،بأن أطلق العنان جلريمة الزوجة فجعل قيامها ممكنًا ىف أى مكان ،بينام اشرتط القانون – ىف املادة ()277
منه  -لقيامها ىف حق الزوج أن يكون ارتكاهبا ىف منزل الزوجية دون سواه وأباح له ارتكاهبا ىف غريه بل أعفاه
من جتريمها من األساس ،ثم إن النص قرر عقوبة جنائية للزوجة التى يثبت زناها تفوق ىف مداها وحدودها
العقوبة التى قررها القانون – ىف املادة ( )277منه  -للزوج الذى يثبت زناه ،فجعل عقوبة الزوجة احلبس الذى
تصل مدته لسنتني بينام جعل عقوبة الزوج احلبس الذى ال تزيد مدته عن ستة أشهر.
وحيث إن اشرتاط ارتكاب الزوج للزنا ىف منزل الزوجية ملعاقبته ليس من السهل تفسريه؛ فال شك أن
ارتكاب الزنا ىف منزل الزوجية هو ظرف مشدم د للجريمة ،وأن الزوج الذى بعد أن قطع روابط الزوجية ال يراعى
واجب اللياقة نحو زوجته لدرجة أن يقيم هلا ُمنَاف َس ًة ىف منزل الزوجية يستحق – ً
عدال  -أن يعا َقب بعقوبة أشد،
إال أنه ليس هناك من سبب يدعو جلعل هذا الظرف رشط ًا للعقاب بحيث ال ُيعترب زنا الزوج جريمة إال إذا وقع
ىف منزل الزوجية ،وأنه إذا صح أن املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة من حيث تكوين جريمة الزنا ال تتفق
وقوانني الطبيعة البرشية وحالة الرأى العام ،فإن عدم املساواة ىف العقوبة بني الزوج الذى يزنى ىف منزل الزوجية
والزوجة التى تزنى ىف أى مكان آخر هو أمر ال مربر له.

()11

بينام فرق ثانيهام – املادة ( )276من قانون العقوبات  -دون مربر موضوعى بني موقف الزوجة املتهمة بالزنا
وبني موقف رشيكها ىف اجلريمة بأن قرر ضامنات لألخري حجبها عن األوىل ،فقيد سلطة االهتام ىف حتريك
الدعوى اجلنائية ق َب ُله ما مل يتوافر أحد األدلة التى أوردها النص ،وقيد من بعدها سلطة املحكمة ىف القضاء بإدانته
ىف حالة عدم وجودها ،ىف الوقت الذى أطلق فيه العنان لسلطتى االهتام واملحاكمة إلثبات جريمة الزوجة
والقضاء بإدانتها بكافة طرق اإلثبات؛ وكان كل منهام يستمد إجرامه من اآلخر ،وما كانت ُلرت َت َكب اجلريمة
بأحدمها منفر ًدا ،ومن َث مم؛ فدور الرشيك ىف جريمة الزنا ال يقل أمهي ًة عن دور الفاعل األصىل فيها عىل اعتبار
تص مور حدوثها بفاعل وحيد دون أن يتلقى املساعدة من غريه ،فكالمها
أهنا من جرائم الفاعل املتعدد والتى ال ُي َ
عنرصان الزمان ال ينفكان عن بعضهام البعض الرتكاب الفعل املادى للجريمة ،و ُيكونان م ًعا وحدة عضوية
تتكامل هبا أركان اجلريمة بكافة أجزائها ،فال تقوم اجلريمة إال باجتامعهام م ًعا.
متى كان ذلك؛ وكان نص املادة ( )274من قانون العقوبات املطعون فيه قد رشع ح ًقا لسلطة االهتام ،ومن
بعدها للمحكمة اجلنائية ،ىف حترى أركان جريمة الزوجة الزانية ىف أى مكان ترتكبها فيه ،ثم توقيع عقوبة جنائية
) )11الفقيه الفرنسى جارو – اجلزء اخلامس – فقرة .2151

عليها تصل مدهتا للحبس سنتني ،ىف الوقت الذى م
غل املرشع يد النيابة العامة ومن بعدها املحكمة اجلنائية عن
إقامة الدعوى اجلنائية عىل الزوج الزانى إذا ارتكب جريمته ىف غري منزل الزوجية (املادة  277عقوبات) ،فإذا
ُأثب َت عليه جرمه كانت عقوبته ال تتعدى احلبس ملدة ستة أشهر (املادة  277عقوبات) ،وكان من شأن هذه
هدرا ملبدأ املساواة
التفرقة متييز الزوج بمزية أنكرها عىل الزوجة ،وهو متييز ال يستند إىل أسس موضوعية تربره ،م ً
املتصدر لباب احلريات العامة ىف الدستور دون وجود مربر موضوعى يبيح للمرشع انتهاج مثل هذا التمييز بني
النظراء واألنداد وطرىف العالقة الواحدة ،ىف ظل إهبام الغاية التى تغياها الشارع من وراءه والتى ال يبدو منها ما
يدعو حلمله والنهوض به.
بينام أباح نص املادة ( )276من القانون لسلطة االهتام وللمحكمة اجلنائية إقامة الدليل عىل الزوجة وف ًقا
للقواعد العامة ىف اإلثبات واالقتناع القضائى ىف الوقت الذى م
غل فيه أيدهيام عن إقامة الدليل عىل رشيكها،
فوضعت له املادة أدل ًة حمدد ًة عىل سبيل احلرص ال ُيق َبل ما سواها إلقامة الدليل عىل اشرتاكه ىف اجلريمة عينها ،إذ
يشكل صدر هذه املادة مان ًعا حيول دون متتع املتهمة بالزنا بالضامنات عينها التى خص املرشع هبا خليلها .وكان
مهدرا
من شأن هذه التفرقة متييز اخلليل بمزية أنكرها عىل خليلته ،وهو متييز ال يستند إىل أسس موضوعية تربره،
ً
ملبدأ املساواة املتصدر لباب احلريات العامة ىف الدستور دون وجود مربر موضوعى يبيح للمرشع انتهاج مثل
هذا التمييز بني فاع َ ىىل اجلريمة وطرفيها ىف ظل إهبام الغاية التى تغياها الشارع من وراءه والتى ال يبدو منها ما
يدعو حلمله والنهوض به.
وحيث إن النصني حمل الطعن – عىل نحو ما سبق  -أنشآ حقو ًقا مبتدأ ًة بعيد ًة ىف مداها ،منحها أوهلام للزوج
املتهم بالزنا دون الزوجة املتهمة ،ومنحها ثانيهام ألحد فاع َ ىىل اجلريمة دون رفيقته ىف ارتكاهبا ،حيث اختصا
الزوج الرجل والرشيك الرجل دون مسوغ ،واصطفيامها ىف غري رضورة ،بتلك املعاملة التفضيلية التى ال يبدو
فيها أية منفعة جملوبة تربر املثابرة عىل خماطر املفاسد املرتتبة عليها ودرء عواقبها ،حال أن دفع املرضة أوىل اتقا ًء
لسوءاهتا ورشورها ،وألن األصل حني تتزاحم األرضار عىل حمل واحد ،أن يكون حتمل أخفها ،الزم ًا دفعا
ألفدحها.
وقد اب ُتن َى هذا التمييز عىل أساس من اجلنس ،دون مربر موضوعى ،باملخالفة ألحكام املواد ( )4و()11
و( )53من الدستور؛ التى أوجبت ثانيها عىل الدولة بجميع سلطاهتا حتقيق املساواة التامة بني الرجل واملرأة ىف
مجيع احلقوق املدنية واالجتامعية والتى ينبثق منها حقها ىف احلصول عىل ضامنات املحاكمة اجلنائية نفسها التى
حيظى هبا الرجل املتهم باجلريمة ذاهتا ،بينام حظرت آخرها ،عىل نحو جازم ،كافة صور التمييز بني املواطنني ،وىف

طالئعها التمييز بسبب اجلنس ،والذى كان من األمهية بأن ُوضع مبارش ًة بعد التمييز بسبب الدين أو العقيدة ،ملا
هلذه الصورة من أمهية عظمى متثل إحدى القيم اجلوهرية التي تؤمن هبا املجتمعات املتحرضة ،وحرصت عىل
التأكيد عليها ىف مواثيقها الدولية ،ومن بينها ما رددته املادة الثانية من اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان الذى أقرته
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار رقم ( 217د )3-بتاريخ .1948/12/10
ملا كان ذلك؛ وكان النصان املطعون فيهام قد ميزا املتهم الذكر عن املتهمة األنثى ومنحاه حصانة قانونية حتول
دون اهتامه أو إقامة الدليل عليه أو احلكم عليه ،وقد حرما منها املتهمة األنثى ىف اجلريمة ذاهتا؛ فإهنام يكونا قد
أساسا إلقامة متييز حتكمى جائر ،بني مرتكبى الفعل اإلجرامى الواحد ال يستند إىل أسس
اختذا من اجلنس
ً
موضوعية ،فض ً
وخيل ىف
ال عن تبنيه
تقسيام ترشيع ايا بني املواطنني ال يرتكن إلــــى أسس أو مقاييس منطقيةُ ،
ً
الوقت ذاته بحقهم ىف احلامية القانونية والقضائية ،وىف احلصول عىل حماكمة عادلة منصفة ُت َط مب ُق فيها القواعد
القانونية نفسها عىل أصحاب املراكز القانونية املتامثلة ،وبام ُخيل بمبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،وذلك باملخالفة
ألحكام املواد ( 4و )97 ،96 ،53 ،11من الدستور.
وحيث إن املقرر ىف قضاء املحكمة الدستورية العليا أنه يتعني دو ًما أن ُين َظر إىل النصوص القانونية باعتبارها
وسائل حددها املرشع لتحقيق أغراض يبتغيها ،فال يستقيم إعامل مبدأ املساواة أمام القانون إال عىل ضوء
مرشوعية تلك األغراض ،واتصال هذه الوسائل منطق ًيا هبا ( .)12متى كان ذلك؛ وكانت علة جتريم املرشع للزنا
تكمن ىف محاية كيان الزواج ،باعتباره أساس تكوين األرسة ،التى اعتربها الدستور القائم – ىف املادة ( )10منه
 أساس املجتمع ،وألزم الدولة باحلرص عىل متاسكها واستقرارها وترسيخ ق َيم َها ،وبذلك فإن جتريم الزنا فيهمحاية لألرسة ،وبالتاىل للمجتمع ،لكونه ال يمثل اعتدا ًء عىل حق الزوج  -أو الزوجة  -املجنى عليه وحده ،وإنام
أيضا اعتداء عىل حق املجتمع.
هو ً
وكان النصان املطعون فيهام قد انطويا عىل متييز ىف احلامية اجلنائية بني أفراد املجتمع بحسب جنس املتهم،
ً
فضال عن إخالله
بزيادة نطاق تلك احلامية للمتهم الذكر ،وحجبها عن األنثى ،دون مربر موضوعى ،فإنه
بااللتزام الدستورى الواقع عىل كاهل الدولة بكافة أجهزهتا ىف هذا الشأن ،فإن الوسيلة التى حددها املرشع –
بموجب النصني املطعون فيهام  -ال تؤدى إىل حتقيق الغرض الذى توخاه من جتريم الزنا ،بحامية األرسة املرصية،
بل يمكن القول أنه أنشا وضع ًا شاذ ًا يؤدى إىل العصف بكيان األرسة التى قوامها الزوجة وقض بنياهنا ،ىف
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الوقت الذى حافظ فيه – بام وضعه من قيود وضامنات استثنائية ىف أركان اجلريمة واالهتام واإلثبات والعقوبة
 عىل األرسة التى قوامها الزوج أو الرشيك ،وذلك باملخالفة ألحكام املادتني ( )10و ( )11من الدستور.وحيث إن الدستور قرن العدل بكثري من النصوص التى تضمنها – من ذلك املواد (،78 ،38 ،27 ،8 ،4
 – )177 ،96 ،91 ،81ليكون العدل قيدً ا عىل السلطة الترشيعية ىف املسائل التى تناولتها هذه النصوص ،وإذا
كان الدستور قد خال من حتديد ملعنى العدالة ىف تلك النصوص ،فإن املقصود هبا ينبغى أن يتمثل فيام يكون ح ًقا
وواج ًبا سوا ًء ىف عالئق األفراد فيام بينهم ،أو ىف نطاق صالهتم بمجتمعهم ،بام مؤداه؛ أن العدالة  -ىف غاياهتا –
ال تنفصل عالقاهتا بالقانون باعتباره أدا ُة حتقيقها ،فال يكون القانون منص ًفا إال إذا كان كاف ًال ألهدافه ،فإذا ما
زاغ املرشع ببرصه عنها ،وأهدر القيم األصيلة التى حتتضنها؛ كان ُمنه ًيا للتوافق ىف جمال تنفيذه ،ومسق ًطا م
كل
تغيريه أو إلغا َءه.
قيمة لوجوده ،ومستوج ًبا َ
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ملا كان ذلك؛ وكان التمييز الوارد بالنصني املطعون فيهام  -عىل النحو السالف بيانه  -ترتب عليه عدم إمكانية
توجيه املساءلة اجلنائية للزوج املتهم بالزنا إذا مل يرتكب جريمته ىف منزل الزوجية ،فإذا ثبت عليه جرمه عوقب
بعقوبة أخف من عقوبة الزوجة املتهمة بالزنا .كام ترتب عليهام عدم إمكانية توجيه املساءلة اجلنائية لرشيكها إذا
مل تتوافر ىف حقه أ ًيا من األدلة الواردة باملادة ( ،)276رغم انتهاك كل من الزوج والرشيك للمصلحة االجتامعية
ذاهتا حمل احلامية التى انتهكتها املتهمة بارتكاب اجلريمة عينها .فإن املرشع بذلك يكون قد أخل بالعدالة
االجتامعية عىل أساس من جنس املتهم ،كام أخل بالشعور العام بالعدالة  -ال سيام من قبل الزوجة املتهمة -
بإفالت نظرائها من األزواج من العقاب ،وهوانه عليهم إن كان  -بالنسبة لعقاهبا  -عىل الرغم من تطابق املركز
ودستورا بشأن اجلريمة حمل االهتامً ،
فضال عن إفالت رشيكها ىف ارتكاب اجلريمة من
القانونى لكل منه ًام رش ًعا
ً
العقاب ،حال كونه خدهنا وخليلها الذى ما كانت جلريمتها قائمة بدونه.
وال ينال مما سبق قول البعض من فقهاء القانون اجلنائى مع تسليمهم بأن زنا الزوجة وزنا الزوج مها ىف درجة
واحدة من الناحية األخالقية ،إال أهنم يرون من الناحية االجتامعية أن األول أشد خطور ًة من الثانى؛ وذلك ألن
زنا الزوجة يؤدى إىل نتائج أسوأ من زنا الزوج؛ وهى أوالً :ألنه يمكن أن ُيدخل ىف العائلة ً
غري رشع ىى.
طفال َ
ثاني ًا :ألنه ىف حالة الرأى العام الذى ال يستطيع الشارع أن يتجاهله ،يلحق العار بالزوج وجيعله موضع ًا للهزو
والسخرية ،وهذان االعتباران مها اللذان حديا بالشارع املرصى ومن قبله الشارع الفرنسى إىل التفرقة بني زنا
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الزوج وزنا الزوجة ( .)14والقول األول مردود بأن زنا الزوج وإن كان ال يؤدى إلدخال طفل غري رشعى ىف
عائلته إال أنه قد يؤدى إلدخال طفل غري رشعى ىف عائلة غريه ،فكأنام حيمى املرشع عائلة الرجل من زناء زوجته
دون باقى عائالت املجتمع التى قد يزنى الزوج بنسائها ،وهو قول يتناىف مع املنطق العقىل السليم ومبادىء
الدستور القائمة عىل احلفاظ عىل كيان مجيع األرس والعائالت واملساواة بينها باعتبارها اللبنة األساسية ىف بناء
املجتمع .فأما عن القول الثانى فمردود بأنه مع تطور املجتمعات البرشية فقد تغريت أنامط السلوك البرشى
وتغريت املفاهيم والعادات بتغري ثقافة املجتمعات ،وكلام زاد املجتمع حترض ًا كلام تالشت الفوارق التى أوجدها
السابقون بني الرجل واملرأة فيام يتعلق بشعور كل منهام بكرامته وثورته لالعتداء عىل رشفه ،والترشيعات احلديثة
– وتسبقها ىف ذلك الرشيعة اإلسالمية الغراء – مل تفرق بني رشف الرجل ورشف املرأة ،وليس بخاف عىل أحد
أنه ىف العصور املتأخرة وبعد أن خرجت املرأة للعمل وشاركت الرجل ىف مجيع املجاالت ومناحى احلياة ،فقد
ذابت الفوارق بينهام وأصبح ما يسيؤه يسيؤها ،وما ينال من رشفه ينال من رشفها ،وما ينتهك كربيائه وشعوره
لح ُق به من عار ويعرضه للهزو والسخرية من املجتمع
بكرامته ينتهك كربيائها وشعورها بكرامتها ،وما قد َي َ
العار نفسه ويعرضها للهزو والسخرية من رفيقاهتا وبنات جمتمعها خليانة
خليانة زوجته ،أصبح اآلن ُيلح ُق هبا َ
زوجها؛ ومن َث مم فال يوجد سبب موضوعى منطقى قائم عىل حقيقة رشعية أو اجتامعية دامغة يربر مثل هذه
التفرقة بني الطرفني.
أيضا القول بأن ما ورد بنص املادة ( )276املطعون عليه ىف هذا الشأن؛ ُيمثل ضامن ًة
كام ال ينال من ذلك ً
للمتهم لعدم الزج به إىل ساحة القضاء ىف مثل هذه النوعية من اجلرائم ما مل يتوافر ىف حقه إحدى احلاالت –
حرصا بالنص؛ لكون فاعل تلك اجلريمة هو الزوجة الزانية ،وما هو إال رشيك فيها ( .)15ذلك
األدلة – الواردة
ً
أن هذه التفرقة املدعاة ليس هلا أساس ىف الدستور والقانون ،آية ذلك أن سياسة الترشيع العقابى ىف الترشيعات
اجلنائية احلديثة انتهجت مبدأ املساواة بني الفاعل األصىل والرشيك ىف إثبات اجلريمة عىل كل منهام وعندما وضع
أساسا للتفرقة بينهام كان ذلك استثنا ًء وىف جمال تقدير العقوبة فقط وليس ىف جمال مرشوعية
املرشع اجلنائى
ً
الدليل( ،)16وقد خلت مجيع الترشيعات اجلنائية من مثل هذه التفرقة والتمييز بني فاعل اجلريمة والرشيك فيها،
وليس أدل عىل ذلك من أن املرشع نفسه مل يقر هذه التفرقة ىف جمال إثبات اجلريمة عىل رشيكة املتهم بالزنا حيث
ترك إثبات جريمتها للقواعد العامة ومل يضع هلا القيود التى اختص هبا رشيك املتهمة بالزنا عىل الرغم من تطابق
) )14املوسوعة اجلنائية – جندى عبد امللك – اجلزء الرابع – ص.68
) )15الطعن رقم  248لسنة  30ق دستورية – جلسة .2020/6/6
) )16املادة  41من قانون العقوبات.

موقفهام القانونى ،بام يدل عىل أن أساس التفرقة الوحيد الذى انتهجه املرشع معيار ًا لوضع هذه الضامنات
والقيود ىف املادة ( )276من قانون العقوبات؛ كان هو جنس املتهم ،وهو األمر الذى يتفق واألصل التارخيى –
السالف اإلشارة إليه  -لنص املادة ( )338من قانون العقوبات الفرنسى القديم الصادر ىف بدايات القرن التاسع
عرش ،وىف هذا التوقيت من تاريخ البرشية كان ال يزال الفكر الذكورى هو السائد ىف املجتمعات األوروبية
رشع ىف إقرار مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة إال مع ظهور حركة تصويت النساء التى خرجت
القديمة ،والتى مل َت َ
ىف أواخر القرن التاسع عرش ،والتى سعت إىل السامح للنساء بالتصويت والتعيني ىف املناصب باالنتخاب .ثم
وىف ستينيات القرن العرشين ،تطورت حركة أكثر شمولية للمساواة االجتامعية معتمدة عىل حترر املرأة ،مما أسفر
عن ترشيعات أكثر ً
عدال منذ احلرب العاملية الثانية ،بعد أن صنعت حركة حرية املرأة حرك ًة عام ًة نحو االعرتاف
بحقوق النساء .فتبنت األمم املتحدة عدة اتفاقيات لتشجيع املساواة بني اجلنسني ،منها اتفاقية منع التمييز ىف
جمال التعليم عام 1960م والتى طبقت بالقوة بني عامى  1962و1968م ،ثم اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة والتى تبنتها األمم املتحدة عام 1979م ،ثم صدور إعالن بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة
تبنته األمم املتحدة عام 1993م ،وهو ما حدا باملرشع الفرنسى إللغاء نصوص املواد من  336إىل  339من
قانون العقوبات القديم بموجب قانون صدر ىف 1975/7/11؛ والذى قرر بمقتضاه عدم اعتبار الزنا جريمة
جنائية وال سبب من أسباب الطالق ،وهو النهج ذاته الذى انتهجه املرشع الفرنسى حال إصداره قانون
العقوبات اجلديد سنة 1992م واملعمول به منذ سنة 1994م.
وغنى عن البيان أن الرشيعة اإلسالمية الغراء هى أول من طبقت مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة منذ القرن

السابع امليالدى ،فقال تعاىل "يا أَيها الناس َّات ُقوا رب ُكم ا َّل ِذي َخ َل َق ُكم ِمن َن ْف ٍس و ِ
اح َد ٍة َو َخ َل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها
ْ ْ
َ
َ ُّ َ َّ ُ
َ َّ ُ
اكم
ث ِم ْن ُه َما رِ َج ًاال َك ِثيرا َو ِن َس ًاء" ( ، )17كام قال "يا أَيها الناس إِنا خلقناكم ِمن ذكرٍ وأُنثى وجعلن
َو َب َّ
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
ً
ُشعوبا و َقب ِائ َل ِلتعار ُفوا إ َِّن أَ ْكرم ُكم ِعند َّ ِ
عز من قال " َو َل ُه َّن
اَّلل َع ِليم َخبِير" ( ،)18وقال م
اَّلل أَ ْت َق ُ
ََ ْ َْ
ََ َ
اك ْم ِإ َّن َّ َ
ُ ً َ َ
ٌ
ٌ
ِ ()19
ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َليهِ َّن بِا ْل َم ْعرو "
ْ
ُ

فمعيار التفاضل الوحيد بني الناس ىف اإلسالم هو التقوى والعمل الصالح ،فال فضل لعربى عىل أعجمى
وال لذكر عىل أنثى إال بام يقدمه كل منهام من أعامل نافعة تفيد املجتمع وتسمو بأفراده ،وللزوجة من احلقوق
قبل بعلها مثل ما له عليها ،وىف جريمة الزنا حتديدً ا مل تفرق الرشيعة اإلسالمية بني الرجل واملرأة سوا ًء ىف إثبات
) )17اآلية األوىل من سورة النساء.
) )18اآلية رقم  13من سورة احلجرات.
) ) 19اآلية  228من سورة البقرة.

اجلريمة عىل كل منهام أو ىف العقوبة التى قررهتا عليهام ،فقال تعاىل "الز ِاني ُة والز ِاني َفاج ِل ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِم ْن ُه َما
َّ َ َ َّ
ْ
َ
اَّلل إِن كنتم تؤ ِمنون ب ِ
ِمائَ َة ج ْلد ٍة ۖ و َال َت ْأ ُخ ْذ ُكم بِهِ ما ر ْأ َف ٌة ِفي ِدين ِ
ِاَّلل َوا ْلي ْو ِم ْال ِخرِ ۖ َو ْلي ْش َه ْد َع َذ َاب ُه َما
ْ َ َ
َ َ َ
َ
ِ َّ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ
ِِ
َ ِ ِ
ِالش َه َد ِاء َفأُو َل ِن َك ِع ْن َد
ين" (َ " ....... )20ل ْو َال َج ُاءوا َع َل ْي ِه ِبأَ ْر َب َع ِة ُش َه َد َاء َف ِإ ْذ َل ْم َي ْأتُوا ب ُّ
طائ َف ٌة م َن ا ْل ُم ْؤمن َ
َّ ِ
ون" ( .)21فالشارع احلنيف مل ُي َفرق ىف إثبات اجلريمة بني الرجل واملرأة فاشرتط شهادة أربعة
اَّلل ُه ُم ا ْل َك ِاذ ُب َ
زوجا كان أم رشيكًا
شهداء عليهام دون متييز بني ذكر وأنثى ،كام َو مق َع عىل كليهام العقوبة ذاهتا دون تفضيل للذكر ً
عىل األنثى زوج ًة كانت أم رشيكة ،فكان معيار اجلريمة واإلثبات والعقوبة واحدً ا عا ًما جمر ًدا عىل الكافة ،دون
متييز بسبب اجلنس ،وهو ما يمثل أقىص درجات العدل واملساواة بني الرجل واملرأة والتى فشلت الترشيعات
اجلنائية احلديثة – ومنها النصني املطعون عليهام – ىف حتقيقهام.
ولعله من نافلة القول احلديث عن الدفع بسابقة حسم املحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية املثارة
ىف الدعوى املعروضة ،بحكمها الصادر بجلسة  3فرباير سنة  ،1990برفض الدعوى الدستورية رقم  34لسنة
 10قضائية ،التى أقيمت نع ًيا عىل خمالفة املادة ( )276من قانون العقوبات ملبادئ الرشيعة اإلسالمية ،وقد نرش
هذا احلكم بالعدد رقم ( )8من اجلريدة الرسمية بتاريخ  22فرباير سنة  .1990وقد تأكد هذا القضاء بام قضت
به هذه املحكمة بعدم قبول الدعوى رقم  226لسنة  26قضائية "دستورية" ،بشأن الطعن عىل دستورية النص
ذاته ،مستندة ىف ذلك إىل سبق حسم املسألة الدستورية عينها باحلكم األول .فإن هذا الدفع مردود بأن فصل
املحكمة ىف د ستورية النص املشار إليه إنام اقترص عىل بحث مدى اتفاقه ونص املادة الثانية من دستور سنة
 ،1971بعد تعديلها بتاريخ  22مايو سنة  ،1980فيام استحدثته من جعل مبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر
الرئيسى للترشيع ،وقد خلصت املحكمة إىل أن إلزام املرشع بعدم خمالفة مبادئ الرشيعة اإلسالمية ،ال يتأتى
إعامله بالنسبة للترشيعات السابقة عىل تاريخ هذا التعديل ،وإذ كانت املادة ( )276من قانون العقوبات ضمن
اعتبارا من تاريخ  15أكتوبر سنة  ،1937دون أن يطاهلا التعديل بعد
مواد ذلك القانون ،املعمول بأحكامه
ً
التاريخ املشار إليه ،فإن النعى عليها بمخالفة مبادئ الرشيعة اإلسالمية يكون ىف غري حمله .بام مؤداه :أن قضاء
مطهرا لذلك النص مما قد يكون ً
عالقا به من مثالب أخرى ،وال حيول بني كل
املحكمة ىف تلك الدعوى ال يعترب
ً
ذى مصلحة وإعادة طرحه عىل هذه املحكمة ،ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى ىف غري حمله ،متعينًا االلتفات
()22

عنه.

) )20اآلية رقم  2من سورة النور.
) )21اآلية رقم  13من سورة النور.
) ) 22الطعن السابق

وهو األمر الذى ينسحب بدوره عىل حكمها الصادر بجلسة  6يونيو سنة  – 2020ىف الدعوى الدستورية
رقم  248لسنة  30قضائية  -بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص املادة ( )276من قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم  58لسنة  ،1937من قرص الدليل الذى ُيقبل ويكون حجة عىل املتهم ىف جريمة الزنا عىل حالة
وجوده ىف منزل مسلم ،وقد نرش هذا احلكم بالعدد رقم ( 24مكرر) من اجلريدة الرسمية بتاريخ  14يونيو سنة
 .2020ذلك أن نطاق تلك الدعوى  -وكام ورد بالفقرة اخلامسة من احلكم الصادر فيها  -كان مقصور ًا عىل
عبارة "وجوده ىف منزل مسلم ىف املحل املخصص للحريم" ،الواردة بعجز نص املادة ( )276من قانون
العقوبات ،دون سائر أجزاء النص األخرى.
كام ينسحب أيض ًا عىل حكمها الصادر بجلسة  11أبريل سنة  – 2010ىف الدعوى رقم  110لسنة  28قضائية
 بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص املادة ( )274من قانون العقوبات ،وقد نرش هذا احلكم بالعدد رقم 14مكرر (أ) من اجلريدة الرسمية بتاريخ  11أبريل سنة  .2010وذلك الختالف نطاق النعى ىف الدعوى املذكورة
عن نطاقه ىف الدعوى الراهنة ،ذلك أن املدعية ىف تلك الدعوى كانت قد نعت عىل نص املادة ( )274من قانون
العقوبات أ نه فرق ىف إثبات الزنا بني املرأة ورشيكها ،فأطلق طرق اإلثبات بالنسبة هلا بينام قيدها بالنسبة
للرشيك ،وهو ما حتددت معه تلك الدعوى الدستورية بنطاق هذه املادة وللمناعى التى قررهتا املدعية بشأهنا
فقط ،وقد جاء بأسباب احلكم الصادر فيها "أن النص املطعون عليه قد تناول فقط جتريم زنا الزوجة حمدد ًا
عقوبته ،دون أن يتعرض لألدلة املقبولة ىف إثبات تلك اجلريمة سوا ًء بالنسبة للزوجة املتهمة بالزنا أو برشيكها،
ومن َث مم فإن مؤدى ذلك أن املناعى التى توجهها املدعية إىل ذلك النص ال ينبغى أن توجه إليه وإنام توجه إىل
النصوص األخرى التى تتناول تلك األدلة ،ذلك أن الفصل ىف دستورية النص املطعون عليه  -واحلال كذلك
– لن حيقق للمدعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغري هبا مركزها القانونى – من حيث أدلة إثبات اجلريمة – بعد
الفصل ىف الدعوى الدستورية عام كان عليه عند رفعها" ،أما الدعوى الراهنة فيتسع نطاقها ليشمل نص مادة
أخرى غري املادة موضوع الدعوى املذكورة ،وهى املادة ( )276من قانون العقوبات والتى ينطبق عليها هذا
النعى عىل نحو ما سلف بيانه ،كم يتاميز نطاقها بالنسبة للامدة ( )274من قانون العقوبات الختالف أسباب
النعى عليها عن األسباب التى أوردهتا املدعية ىف الدعوى املذكورة.
األمر الذى ترى معه املحكمة من مجيع ما تقدم عدم دستورية نىص املادتني ( )274و( )276من قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة  – 1937فيام تضمنه أوهلام من معاقبة املرأة املتزوجة التى ثبت زناها
باحلبس مدة ال تزيد عىل سنتني ،وما مل يتضمنه من قرص الزنا املعاقب عليه للمرأة املتزوجة عىل املُر َتكَب منها ىف

منزل الزوجية .وفيام مل يتضمنه ثانيهام من مد النطاق الشخىص للقيد الوارد به عىل األدلة التى ُتق َبل وتكون حجة
عىل املتهم بالزنا ليشمل الزوجة املتهمة بالزنا  -وذلك ملخالفتهام لنصوص املواد ()97 ،96 ،53 ،11 ،10 ،4
من الدستور.
فلهذه األسباب
حكمت المحكمة/
بوقف الدعوى تعليقاً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نصى المادتين ()274
و( )276من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  58لسنة 1937؛ فيما تضمنه أولهما من معاقبة المرأة
المتزوجة التى ثبت زناها بالحبس مدة ال تزيد على سنتين ،وما لم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه
رت َكب منها فى منزل الزوجية .وفيما لم يتضمنه ثانيهما من مد النطاق الشخصى
الم َ
للمرأة المتزوجة على ُ

للقيد الوارد به على األدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا؛ وذلك
َ
لمخالفتهما لنصوص المواد ( )97 ،96 ،53 ،11 ،10 ،4من دستور جمهورية مصر العربية.
رئيس احملكمــة

