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  جنيهات٤الثمن 

  السنة
  والسـتـونالرابعة

  ھ١٤٤٢سنة آلخرة غرة جمادى االصادر فى 
 ) م ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤( الموافق 

   ٢ العـدد
 )تابع(



 ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

    :حمتويـات العـــدد 
  احملكمة الدستورية العليا

  رقم الصفحة
  ٣  ......." .....دستورية" قضائية ٢٢ لسنة ٤١الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٠  ......" .....دستورية" قضائية ٢٣ لسنة ٣٧٨الحكم فى الدعوى رقم 

  ٢٠  ......" .....دستورية" قضائية ٣٢  لسنة١٩٩الحكم فى الدعوى رقم 

  ٣٣  ......." .....دستورية" قضائية ٣٤ لسنة ٣٣الحكم فى الدعوى رقم 

  ٣٧  ......" .....دستورية" قضائية ٣٤ لسنة ١٠٣الحكم فى الدعوى رقم 

  ٥٣  ......." .....دستورية" قضائية ٤٠ لسنة ٦٠الحكم فى الدعوى رقم 

  ٦١  ......" .....دستورية" قضائية ٤٠لسنة  ١٠٣الحكم فى الدعوى رقم 

  ٦٩  ......." .....دستورية" قضائية ٤١ لسنة ١٢الحكم فى الدعوى رقم 

  ٧٧  ......." .....دستورية" قضائية ٤٢ لسنة ١٢الحكم فى الدعوى رقم 

  ٨٧   ..........."تنــازع" قضائية ٤٠ لسنة ٤٢الحكم فى الدعوى رقم 

  ٩٢   ..........."تنــازع" قضائية ٤١ لسنة ٤٥الحكم فى الدعوى رقم 

  ٩٧   ........"منازعة تنفيذ" قضائية ٣٨ لسنة ٥١الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٠٠   .........."منازعة تنفيذ" قضائية ٣٩ لسنة ٩الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٠٩   .........."منازعة تنفيذ" قضائية ٤٢ لسنة ٥الحكم فى الدعوى رقم 

  ١١٨   ........"منازعة تنفيذ" قضائية ٤٢ لسنة ١٦الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٢٨   .........."تفسير أحكام" قضائية ٤٢ لسنة ١الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٣٤   .........."تفسير أحكام" قضائية ٤٢ لسنة ٣الحكم فى الدعوى رقم 



 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢١سـنة  ینـایرمن  الثانىالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  جماد األولىمن  الثامن عشر

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد العزز دمحم سالمان  م والد تور طارق عبد الجـواد شـبل و ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٢٢لســـنة  ٤١ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "دستورة".   قضائ
  املقامة من

مان،  ة التجارة لالستثمارمعتصم أحمد السید سل   صفته الممثل القانونى للشر
  ضــد

س مجلس ال - ١   ـــوزراءرئ
س مجلس إدارة الهیئة العامة - ٢ ندرة رئ   لمیناء اإلس
ة المستودعات المصرة العامة – ٣   الممثل القانونى لشر
  

  اإلجـراءات
 فة  المــدعى أودع، ٢٠٠٠ســنة  فبرایــرمــن  التاســع عشــر بتــارخ هــذه صــح
ــا، ط الــدعو  مــة الدســتورة العل تــاب المح عــدم دســتورة الًــا اقلــم  ــم  البنــد (ب) لح

٣ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



والبنـد (د) مـن المـادة األولـى مـن  ،١٩٨٩لسنة  ٦٣من المادة األولى من القرار رقم 
س مجلـس إدارة الهیئـة العامـة لمینـاء  ،١٩٩١لسنة  ٧٩ القرار رقم الصادرن عن رئ

ندرة.   اإلس
  

رة   ا الدولــة مــذ ــم،  فیهــا، طلبــت وقــدمت هیئــة قضــا  قبــولعــدم أصــلًّا: الح
اطًّاالدعو    .هارفضب: ، واحت

ة المســـتودعات المصـــرةو    رةالعامـــة قـــدمت شـــر ـــم  ،، مـــذ طلبـــت فیهـــا الح
.   برفض الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضــــر  ــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  مــــة قــــررت و  ،جلســــةالوُنظــــرت ال المح

م فیها ب   جلسة الیوم.إصدار الح
  

  احملكمة
  عد اإلطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو علـــى مـــا یتبـــین مـــن  – حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل وســـائر  صـــح
حان قد المدعى  فى أن –األوراق  واسـتغرقت  ،استورد عدًدا من رسائل حدید التسل

عــــض الوقــــت، إجــــراءات اإلفــــراج عنهــــا  ندرة  ة وٕاذ مــــن مینــــاء اإلســــ طالبتــــه شــــر
ـــه الثالـــث  – العامـــة المســـتودعات المصـــرة ـــة -المـــدعى عل  مقابـــل خـــدمات تخزن

س مجلــس إدارة هیئــة  البنــدنــص ًدا إلــى اســتنا (ب) مــن المــادة األولــى مــن قــرار رئــ
ندرة رقـــم  م١٩٨٩لســـنة  ٦٣مینـــاء اإلســـ خـــدمات مـــن أ نـــوع  ها، رغـــم عـــدم تقـــد

إلفـراج عـن الرسـائل، ثـم أقـام حتـى یـتم االمبلـغ المطلـوب ضطر لسداد ا فقدللمدعى، 
مــة ا ١٩٩٥لســنة  ١٥٣٠عو رقــم الــد لــى، أمــام مح ــة، مــدنى  ندرة االبتدائ إلســ

استرداد  م  .، ا) جنیهً ٦٨٨٨٤٧مبلغ (طالًا الح ولـد  الساب سداده دون وجـه حـ
رة، قــدم  ،١٣/٥/١٩٩٩نظــر الــدعو بجلســة  عــدم دســتورة نــص  ضــمنها دفًعــامــذ

، والبنـد (ج) مـن المـادة ١٩٨٩لسـنة  ٦٣قـم ب) من المادة األولى من القرار ر البند (

٤ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



س مجلــس إدارة هیئــة  ،١٩٩١لســنة  ٧٩رقــم  السادســة مــن القــرار الصــادرن عــن رئــ
ندرة ـــــام لمخالفتهمـــــا  ،مینـــــاء اإلســـــ ) مـــــن دســـــتور ســـــنة ٣٦، ٣٥، ٣٤المـــــواد (أح

جلســـة ١٩٧١ اتخــــاذ إجــــراءات  لــــه صــــرحت ،١٣/١/٢٠٠٠. و مـــة الموضــــوع  مح
عدم دستورة القرارن  ر، فأقام الدعو سالفى االالطعن    .  المعروضة لذ

  

ــــالم وحیـــث إن ــــادة األولـــى مـــن قــــــــــــــ س مجلـــس إدارة الهیئـــة العامـــة ــــ رار رئـــ
ندرة رقــم   ١٠ســتبدل بــنص الفقــرة " أنــهتــنص علــى  ١٩٨٩لســنة  ٦٣لمینــاء اإلســ

ــع مــن القــرار رقــم  )١٤(مــن البنــد  ــاب الرا بإصــدار القواعــد  ١٩٨٨لســنة  ٦١مــن ال
میناء اإلس ضائع  ة ال حر ام الخاصة    ندرة النص التالى:واألح

ة) یراعـى فیهـا  – ١٠"  اشـر (تحـت الشـ ضائع التى تسلم تحـت نظـام السـحب الم ال
قتصر تنفیذ هذا النظـام علـى الرسـائل المتجا ل ورسـائل الصـب اآلتى: (أ)  نسـة الشـ

ضــائع العامــةالجـاف والر  ــون  ،ســائل القابلــة للعــد والحصــر مــن ال مراعــاة أن  وذلــك 
قل عن  معدل تفرغ العنبر طن / یوم محسوًا على أسـاس سـاعات  ١٠٠الواحد ال 

ـالعنبر ١٤تشـغیل  وعلــى أســاس التشـغیل فــى یــوم العمـل مــن الســاعة  ،ســاعة / یــوم 
ــــون للهیئــــة العامــــة للمینــــاء دون غیرهــــا الحــــ فــــى  ،٢٤٠٠إلــــى الســــاعة  ٨٠٠ و
ة.الســ الســحب مــن تحــت الشــ ـــوفــى حالــة اإلخ ماح للرســائل  ــ المعــدل الل بتحــــــــ قی

اب  ــــان التوقــــف ألســــ ترجــــع إلــــى صــــاحب الشــــأن فتســــتح تعرفــــة المطلــــوب، أو 
ه فـى ة علـى مـا لـم یـتم سـح الة. الخدمات التخزن اإلضـافة إلـى الشـ أمـا  ذات الیـوم 

اب قـــاهرة  ـــان التوقـــف ألســـ ـــة  –إن  ـــات بخطـــاب  –ســـوء األحـــوال الجو ـــتم اإلث فی
ة المتحدة للشح ة العر   ن والتفرغ.معتمد من الشر
اشـــر مـــن (ب) فـــى حالـــة طلـــب صـــاحب الرســـالة ا ـــالتفرغ بنظـــام الســـحب الم ـــام  لق

ــــا  الســــفینة إلــــى الصــــنادل رأًســــا إلــــى األهوســــة، أو اســــتخدام الصــــنادل المفرغــــة یومً
قـل  جاز تمتعه ،اح الیوم التالى على الوسیلةلسحبها وتفرغها ص شـر أال  ـالقرار 

ـــغ الیـــومى مـــن ال قابلـــه معـــدل ســـحب علـــى  ٤٠٠ســـفینة عـــن معـــدل التفر طـــن، وأن 

٥ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



قــل عــن  ـــن / یومًّــا، وُ  ٣٠٠الوســائل ال   ١٠٠عــد معــدل الســحب مــن الصــندل طـــــــ
ــ هــذه المعــدالت تســتح تعرفــة الخــدمات  ــا، وفــى حالــة اإلخــالل بتحقی طــن / یومًّ

الة اإلضــافة إلــى الشــ ه فــى ذات الیــوم  ــة علــى مــا لــم یــتم ســح ــان أمــا  ،التخزن إذا 
اب قــاهرة  ــة  –التوقــف ألســ ــات بخطــاب معتمــد مــن  –ســوء األحــوال الجو فیــتم اإلث

ة المتحدة للشحن والتفرغ ة العر   .  " الشر
  

س مجلـــس إدارة الهیئـــة العامـــة لمینـــاء    وتـــنص المـــادة األولـــى مـــن قـــرار رئـــ
ندرة رقـــم  تســـتح تعرفـــة  " نـــهأفـــى البنـــد (د) منهـــا علـــى  ١٩٩١ســـنة ل ٧٩اإلســـ

ندرة والدخیلـة  ة فـى المخـازن والسـاحات داخـل دائـرة مینـاء اإلسـ الخدمات التخزن
معرفــة الغیــر علــى  ندرة بنفســها أو  والتــى تتــولى إدارتهــا الهیئــة العامــة لمینــاء اإلســ

  النحو التالى:
..........................  

ـــام القـــرار  ـــالتطبی ألح (د) الرســـائل التـــى یـــتم تفرغهـــا فـــى الصـــنادل أو المـــواعین، 
ـام مـن تـارخ  عـد انقضـاء خمسـة أ ة  المنظم، تستح علیها تعرفة الخدمات التخزن
مـا  الرصـیف أو المخطـاف، ف ـة  انـت متراك انتهاء تفرغ الرسالة من السفینة، سواء 

ضائع الخطرة   .عدا ال
ضائع داخل صندل الالنوتحتسب ف   اًرا من تـارخ تفرـغ ترة السماح لل ش اعت
ـاًرا مـن تـارخ إنـزال  مشموله س اعت على الرصیف، بوصف أنه جزء من السفینة، ول

  الصندل الالنش من السفینة األم.
ــة    مــواعین داخــل المینــاء والمملو ة للصــنادل الالنــش التــى تعمــل  النســ أمــا 

  .")١٢/٢/١٩٩٠ة (قرار المجلس بجلسته صنادل العادألفراد، تعامل معاملة ال
  

ة:  " نهدسة من القرار ذاته على أادة الساوتنص الم     اإلعفاءات الزمن
  ..............................-(ب)    .................................-(أ) 

٦ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ــــةعفــــى مــــن تعرفــــة الخــــدمات التخز، تُ مــــع عــــدم اإلخــــالل برســــم التــــداول - (ج)  ن
اشــــرة مــــن الســــفن إلــــى خــــارج المینــــاء ضــــائع التــــى یــــتم ســــحبها م للقــــرارات  فًقــــاو  ،ال

شـــر أن یـــتم التفرــــغ علـــى وســـائل النقـــل المقدمــــة مـــن صـــاحب الشــــأن  ،المنظمـــة
اشـرة وفــى حالـة توقـف الســحب أو انخفاضـه عــن  ،لمعــدالت السـحب المقـررة ، وفًقـام

ســــبب یرجــــع إلــــى صــــاحب الشــــأن ُتســــتح تعرفــــة الخــــدمات ف ،المعــــدالت المقــــررة 
ه ــة علــى مــا لــم یــتم ســح ه یومًّــا وفًقــاوتتمثــل فــ ،التخزن  ى الفــرق بــین مــا یتعــین ســح

ــ ،والمســحوب الفعلــى الیــومى مــن الســفینة ،للمعــدالت المقــررة ــون التحاســب عل ى و
ة الحد األدنى لفئة التخزن وفًقا   .للنوع

ـــــة قیـــــ معـــــدالت وُعفـــــى صـــــاحب الشـــــأن مـــــن التقیـــــد بتح   الســـــحب المطلو
ة علـــــى أســـــاس ســـــاعات تشـــــغیل مقـــــدارها والمحســـــ ـــــا ٢٤و للســـــفینة أو  ســـــاعة یومًّ
ـــوذلــك عــن الفتــرات التــى انخفــض أو توقــف التفر ،الصــندل فــى األحــوال  ،غ فیهــاـــــــــــ
ة :   اآلت

ة - ١   .توقف التفرغ أو السحب لسوء األحوال الجو
ندرة توقــف التفرــغ أو الســحب بنــاًء علــى تعل - ٢ مــات الهیئــة العامــة لمینــاء اإلســ

ــــة ــــة علــــى  -مصــــلحة الجمــــارك : مثــــل ،أو إحــــد الجهــــات اإلدار هیئــــة الرقا
طر ال –الصادرات    .حجر الصحى أو الزراعى أو الب

  .تعطل مفاجئ ألوناش السفینة أثناء فترة التشغیل - ٣
ائل معنــــى وجــــود رســــ ،تعــــدد الصــــرف مــــن جانــــب الســــفینة ألكثــــر مــــن رســــالة - ٤

  .مختلطة مع الرسالة المقرر سحبها
األرصـفة - ٥ ـات نقلهـا التـى قـد تتخلـل  ،تأخر رسو السفینة أو تراكیهـا  ـذلك عمل و

ندرة ،فترة التشغیل   .بناًء على طلب الهیئة العامة لمیناء اإلس
السـفینة أثنـاء التشـغیل - ٦ حرـة، التـى قـد تلحـ  سـبب الحـوادث ال  ،توقف التفرغ 

ــــاه للعنــــابر أو مــــا یلحــــ بهــــا مــــن حــــوادث علــــى مثــــل الحر  ــــ أو تســــرب الم
  الرصیف.
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مــا یــؤد إلــى تعــذر الوصــول إلــى معــدالت  - ٧ ــات الشــحنة  عــة نوع ظــروف وطب
ة تتطاب مع المعدل المطلوب اس   ).٢٦/٣/١٩٨٩. (قرار المجلس بجلسته ق

ز        تـاب مـن اإلدارة المر ـات ذلـك مـن جانـب صـاحب الشـأن  تعین إث ـة و
ــة فــى الفقــرات ( ــه  ،)٦، ٥، ٢، ١للحر الحــاالت األخــر فعل مــا یتعلــ  وأمــا ف

ـة مصـدًقا  ة المالح یـل المالحـى أو الشـر تاب من المـدیر التجـار للتو م  تقد
ــغ ــة للشــحن والتفر ة العر ــه مــن الشــر ــات الو  ،عل محضــر مــع مراعــاة إث اقعــة 

قسم الشرط ات حالة    ة المختص".إث
  

مة أن نطاق الدعو الدسـتورة التـى وحیث إن ا   لمقرر فى قضاء هذه المح
) مـن قانونهـا ٢٩وفًقـا لـنص البنـد (ب) مـن المـادة ( –أتاح المشرع للخصـوم إقامتهـا 

القانون رقـم  عـدم الدسـتورة الـذ یتحـدد  – ١٩٧٩لسـنة  ٤٨الصادر  بنطـاق الـدفع 
مة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فیها  مـة جدیتـه. متـى ُأبد أمام مح تلك المح

المــ ــان المــدعى قــد حــدد  رة التــى قــدمها بجلســة ــان ذلــك، و ، أمــام ١٣/٥/١٩٩٩ذ
مة الموضوع  عـدم الدسـتورة،النصـوص  -بناء علـى طلبهـا  –مح فـى  محـل الـدفع 

، ونـص البنـد (ج) ١٩٨٩لسـنة  ٦٣نص البند (ب) من المادة األولى من القرار رقم 
ر، وفى ضو  ، السالفى١٩٩١لسنة  ٧٩لقرار رقم من المادة السادسة من ا ء ذلك الذ

مــة بإقامــة الصــرحت لــه  عــدم دســتورة  الــدعو الدســتورة.مح ومــن ثــم فــإن الطعــن 
ـــة  عتبـــر ) مـــن المـــادة األولـــى مـــن القـــرار األخیـــردالبنـــد ( عـــدم مثا اشـــرة  دعـــو م

مـــة وفًقـــا لألوضـــاع المقـــررة  تتصـــللـــم  ،الدســتورة هـــا، األمـــر الـــذ قانونبهـــذه المح
عدم قبول الدعو یتعین معه  م    .فى هذا الش منهاالح

  

ـالطعن علــى نـص البنـد (ب) مـن المـادة األولـى مــن    مـا یتعلـ  وحیـث إنـه ف
ــــه،  ١٩٨٩لســــنة  ٦٣القــــرار رقــــم  مــــة أن حســــمت  فقــــدالمشــــار إل ســــب لهــــذه المح

مهــــا الصــــادر بجلســــة  ح  ،١٥/٦/٢٠٠٣المســــألة الدســــتورة الخاصــــة بهــــذا البنــــد، 
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ـــــرفض ـــــم  ب ـــــدعو رق ة "دســـــتورة"،  ٢١لســـــنة  ١٦٥ال ـــــى قضـــــائ ـــــا عل المقامـــــة طعًن
عـــددها رقـــم ( دســـتورته. ة  ـــم فـــى الجرـــدة الرســـم ـــرر) ٢٧وقـــد ُنشـــر هـــذا الح  ،م

ــان ذلــك، و  .٥/٧/٢٠٠٣الصــادر بتــارخ  ـــمقتضــى نــص الم ــانمتــى  ) ١٩٥ادة (ـــ
ــــونصـــى المادتی ،مـــن الدســـتور ـــا ) مـــن قـــا٤٩، ٤٨ن (ـــ مـــة الدســـتورة العل نون المح

القـــانون رقـــم  ـــام ألـــون أن  ١٩٧٩لســـنة  ٤٨الصـــادر  مـــة وقراراتهـــا هـــذه ح المح
ة مطلقة  سـلطاتها المختلفـةحج ة إلـى الدولـة  النسـ ارهـا فـى مواجهـة الكافـة، و اعت  ،

ــة تحــول بــذاتها دون المجادلــة فیهــا  قــوًال فصــًال فــى المســألة المقضــى فیهــا، وهــى حج
ــذ تغــدو معــه هــذه الــدعو  .رحهــا علیهــا مــن جدیــد لمراجعتهــاعــادة طأو إ  األمــر ال

مة ه المح   .برمتها غیر مقبولة، وهو ما تقضى 
  

 فلهــذه األسبــاب

مــة    مــت المح ، و ح ـــو المــدعى  وألزمــتمصــادرة الكفالــة، عــدم قبــول الدعـــــ
ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات ومبلغ مائتى جن

  رئيس احملكمة          رأمني الس  
  
  
  

    
ـــــصــــدر هــــذا الح   صـــــ ــــة  ــــة المبین ـــــم مــــن الهیئ ره، أمــــا الســــید المستشــــار دــــــــ
تور/  حمدان حسن فهمى الذ سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسـودة الد

م. م فقد جلس بدله عند تالوته السید المستشار/ محمود دمحم غن   الح
  كمةرئيس احمل          أمني السر  

  

٩ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر وعضــوية ــولس فهمــ شــرف الســادة المستشــارن: الــد ندرو  ى إســ

تور عبـــد العزـــز دمحم ســـالمان  تور دمحم عمـــاد النجـــار والـــد تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل و والـــد الـــد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة          وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مـة الدســتورة العل  ٢٣لســنة  ٣٧٨ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دستورة".   قضائ
  

  املقامة من
ع وسائل النقل (غبور مصر) ة المصرة لتصن س مجلس إدارة الشر   رئ

  ـدضـــ
س  - ١   مجلس النــــــوابرئ
س مجلس  - ٢   الـــــوزراءرئ
  ـلــــــــــــــــــــــــــــر العمـــوزـــــــــــــ - ٣
اعى محمـــــد  -٤  رضا الس
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  اإلجراءات
ســمبر بتــارخ فة ٢٠٠١ســنة  الثالثــین مــن د ــة صــح ة المدع ، أودعــت الشــر

ا مة الدستورة العل تاب المح ـةط ،هذه الدعو قلم  ـما ال نصـى عـدم دسـتورة  لح
ا٦٦و ٦١المادتین (   .١٩٨١لسنة  ١٣٧لقانون رقم ) من قانون العمل الصادر 

  

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

مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــاحملكم
  لى األوراق، والمداولة.عد االطالع ع  
فة الـــدعو وســـائر  علـــى مـــا –تتحصـــلحیـــث إن الوقـــائع    یتبـــین مـــن صـــح
ة فـــــى  –األوراق  الشـــــر عـــــات  عمـــــل منـــــدوًا للمب ـــــان  ـــــع  ـــــه الرا أن المـــــدعى عل
ــة ةـــــــه مــن دخـــــمنعت إلــى أن ،المدع ــه  ،لـــــــمؤقًتــا عــن العم ، وأوقفتــهول الشــر لتغی

ام متصلة وقـد نـازع العامـل فـى ، قامت بإنذاره، ثـم قـررت فصـلهو ، أكثر من عشرة أ
تــــب العمــــلـــــــذلــــك، وُعــــرض النــــزاع علــــى اللجن معرفــــة م ــــة  عــــدم فقــــررت  ،ة الثالث

ـــالموافقــة علــى فصــل العام ـــوٕاعادتــه إلــى العم ،لـــ ةل، ـــــــــ ة وٕازاء عــدم اســتجا  ،الشــر
تــب العمــل، تقــدم العامــل  و إلــى م قــاف تنف فیهــا طلــبشــ ٕاذ و  .الفصــلقــرار یــذ إ

ة النـــزا  ـــةع، تعـــذر تســـو مـــة قلیـــوب الجزئ ـــة إلـــى مح وقیـــدت ، أحالتـــه الجهـــة اإلدار
جلســـــــة و  مـــــــدنى جزئـــــــى قلیـــــــوب. ١٩٩٩لســـــــنة  ٢٤٥م بجـــــــدولها بـــــــرق الـــــــدعو 

مــــة، ٢٦/١٠/١٩٩٩ وٕالــــزام وقــــف قــــرار الفصــــل، صــــفة مســــتعجلة،  قضــــت المح
ــأن تــؤد لــه ة  عــادل أجــره  الشــر ، بواقــعمــا  ــاًرا مــنا) جنیًهــ٨٤٠( الشــهر  ، اعت

اــــــــــلإلعة ــــــــــو للمرافعــــــــــوٕاعــــادة الدع ،٢٠/٥/١٩٩٩ ة. ــــــــــات الموضوعیــــــــــلطلبالن 
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ه  -فقام العامل  ع المدعى عل اته لل -الرا ةبإعالن طل أن تـؤد لـه بإلزامها  ،شر
ـــغ ( ـــه٤٥٠٠٠٠مبل ـــة.) جن ـــة وأدب ًضـــا عمـــا لحقـــه مـــن أضـــرار ماد قضـــت  ، تعو

مــة بجلســة  مًّــا بنظــر الــد، ٢٨/٣/٢٠٠٠المح ، وإ عــدم اختصاصــها ق حالتهــا عو
ة مة بنها الكل ة" إلى مح  ٥١٣بـرقم الـدعو بجـدولها ، وقیدت "مأمورة قلیوب الكل

لـى.  ٢٠٠٠لسنة  ـة ضـد أقامـت الشـر  وأثنـاء نظرهـا،مـدنى  ـة دعـو فرع ة المدع
ــأن یــؤد ل ــم بإلزامــه  طلــب الح ــه، ٢٠٠٠٠مبلــغ (هــا العامــل،  ًضــا ع) جن مــا تعو

ة،  ــــرفض أصــــابها مــــن أضــــرار جــــراء إقامــــة دعــــواه األصــــل .تلــــك و نــــدبت  الــــدعو
اشــرة المهمــة مــة خبیــًرا فــى الــدعو لم ــه، فــأودع تقرــًرا المح ــه ، المنوطــة  خلــص ف

ة قامــت بإنه ـــإلــى أن الشــر ـــاء عالقــة العمـــــــــ ــــــــــــ رر، ل مــع العامــل دون ســبب أو مب
ه ـــة، ولـــم یثبـــت أنـــ ممـــا أصـــا ـــة وأدب عـــد إنهـــاء ا هأضـــرار ماد عمـــل آخـــر  لتحـــ 

عـدم دسـتورة  ت، دفعـ١٣/١١/٢٠١١بجلسـة خدمته. وحـال نظـر الـدعو  ة  الشـر
ـــانون رقـــم ٦٦، ٦١المـــادتین (نصـــى  الق لســـنة  ١٣٧) مـــن قـــانون العمـــل الصـــادر 
ــــــة قــــــدوٕاذ  ،١٩٨١ مــــــة جد عو لجلســــــة الــــــدنظــــــر أجلــــــت هــــــذا الــــــدفع، رت المح

ة  إلقامة الدعو الدستورة،، ١/١/٢٠٠٢ ة الدعو المعروضة، فأقامت الشر ناع
عینهـــا لفصـــل العام بتحدیـــدهأنـــه  ):٦١نـــص المـــادة (علـــى  ــــحـــاالت  ال یجـــوز ل، ــــــ

ــار  ــون قــد أهــدر مبــدأ المســاواة، بإج مرار ترب العمــل علــى اســفصــله فــى غیرهــا، 
فاءته، مم تشغیله ات بـین العامـل ورب یًزا برغم ثبوت عدم  ذلك فى الحقوق والواج
تعــارض ،العمــل مــا نعــت  فــى انتهــاج نظــاماســة الدولــة مــع س و االقتصــاد الحــر. 

ة علــى  ــة العامــل فــى طلــب وقــف  اأن فقرتهــ ):٦٦المــادة (الشــر األولــى قــررت أحق
ــــة علــــى الثالثــــة  افقرتهــــ غتوأســــتنفیــــذ قــــرار الفصــــل،  ــــم القضــــاء وصــــف النهائ ح

مــا یخــول العامــل حــتعجل المســ تقاضــى األجــر دون  بوقــف تنفیــذ قــرار الفصــل، 
ـة خـلعمـل،  تأد ـم المسـتعجل و مهــدًرا  ،حـ صـاحب العمـل فـى الطعـن علـى الح

،  مبــدأ التقاضــى علــى درجتــین. مــة الموضــوع فــى نظــر الــدعو وقــد اســتمرت مح
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عـــدم دســـتورة نصـــى المـــادت ،٣٠/٤/٢٠٠٢بجلســـة وقضـــت فیهـــا  ین بـــرفض الـــدفع 
ه ١٩٨١لسنة  ١٣٧ن رقم ) من القانو ٦٦، ٦١( ، وفـى موضـوع الـدعو المشار إل

ة المــدعى علیهــا أن تــؤد للمــدعى مبلــغ خمســة عشــر ألــف  ة بــإلزام الشــر األصــل
ـــة، وفـــى موض ـــة واألدب ًضـــا عـــن األضـــرار الماد ـــه تعو ـــة ـــــــــــجن وع الـــدعو الفرع

ــه األخیــر  - برفضــها. طعــن العامــل ــم -المــدعى عل مــة علــى هــذا الح ، أمــام مح
ة ٣٥لسـنة  ١٦٩االسـتئناف رقـم  ،استئناف طنطا "مأمورـة اسـتئناف بنهـا" . قضـائ

جلسة  عـد ٣٠/١٢/٢٠٠٢و سقو الح فى االستئناف إلقامتـه  مة  ، قضت المح
عاد القانونى.   الم

  

القانون رقم    قبل  - ١٩٨١ة لسن ١٣٧وحیث إن قانون العمل الصادر 
القإ ان ینص فى المادة  -بإصدار قانون العمل  ٢٠٠٣لسنة  ١٢انون رقم لغائه 
مً  أً یجوز فصل العامل إال إذا ارتكب خط ال " نهألى ع ) منه٦١( عتبر  ،اجس و

ة م الحاالت اآلت   :من قبیل الخطأ الجس
ات مزورة - ١ حة أو قدم شهادات أو توص ة غیر صح   .  إذا انتحل العامل شخص
مة لصاحب العمل أً مل خطإذا ارتكب العا -٢ ة جس  شر ،نشأت عنه خسارة ماد

الحادث خالل  ساعة من وقت  ٢٤أن یبلغ صاحب العمل الجهات المختصة 
  .بوقوعه علمه

مات الالزم  -٣ اعها لسالمة العمالاإذا لم یراع العامل التعل والمنشأة رغم إنذاره  ت
ةً  ة ومعلن ،تا تو مات م ان ظاه ىة فشر أن تكون هذه التعل   ر.م

 متقطعة خالل یوًماإذا تغیب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرن   - ٤

ة ام متوال سب الفصل إنذار  ،السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أ على أن 
ام ف تابي ه عشرة أ ا عد غ  ،الحالة األولى ىمن صاحب العمل للعامل 

ام ف وانقطاعه خمسة   ة.الحالة الثان ىأ
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ة  - ٥ قم العامل بتأد ة على عقد العماإذا لم    ل.لتزاماته الجوهرة المترت
المنشأة الت -٦   ا.عمل فیه ىإذا أفشى العامل األسرار الخاصة 
م على العامل نهائً  -٧ الشرف أو األمانة أو  ىف اإذا ح ة أو جنحة ماسة  جنا

  ة.اآلداب العام
ر بین أ ىإذا وجد أثناء العمل ف -٨   .ما تعاطاه من مادة مخدرة او متأثرً حالة س
وقع  على صاحب العمل أو المدیر المسئول أو إذا ع من العامل اعتداءإذا وق -٩

ه سب م على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو    .منه اعتداء جس
  

غیر لل ه "ن) منه على أ٦٦ونصت المادة ( فصل من العمل  عامل الذ 
طلب وقف تنفیذ هذا  قدم الطلب  ،الفصلمبرر أن  دارة المختصة لى الجهة اإلإو

قع فى دائرتها محل العمل خال خطار إا من تارخ ل مدة ال تجاوز أسبوعً التى 
تاب مسجل ت الالزمة جراءاوتتخذ هذه الجهة اإل ،صاحب العمل للعامل بذلك 

ة النزاع ودًّ  ة تعین علیهإا، فلتسو دة ـــــــالل مــــــلب خا أن تحیل الطــــــذا لم تتم التسو
مه ال تجاوز أسبوعً  مة التى إا من تارخ تقد المح لى قاضى األمور المستعجلة 

شئون العمل  ة المختص  مة الجزئ قع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المح
 ،ا لألمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكمبوصفه قاضً 
رة من خمس نسخ تتضمن ملخًص حالة موتكون اإل مذ وحجج  ا للنزاعشفوعة 

  .دارة المختصةالطرفین ومالحظات الجهة اإل
مة أن  تاب المح ام من تارخ وعلى قلم  حالة إقوم فى ظرف ثالثة أ

عاد الإالطلب  مة بتحدید جلسة لنظر طلب وقف التنفیذ فى م یتجاوز  لى المح
خ ،حالةسبوعین من تارخ تلك اإلأ ها العامل وصاحب العمل والجهة طر بو

راف اإل ،دارة المختصةاإل ون اإلخطار صو و رة هذه الجهة، و خطار رة من مذ
  .تاب مسجل
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فصل فى طلب وقف التنف سبوعین أیذ فى مدة ال تجاوز وعلى القاضى أن 
مه نهائً  ،خ أول جلسةمن تار ون ح لزم صاحب أذا أمر بوقف التنفیذ إا، فو

عادل أجره من تارخ فصلهلى العامل مبلغً إالعمل فى الوقت ذاته أن یؤد   ،ا 
ة  حیل القض قع فى دائرتها محل إوعلى القاضى أن  مة المختصة التى  لى المح

مة المختصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه  العمل أو المح
التعوض مة أن تفصل فوعلى هذه المح ،المحاكم ان له محل إى الموضوع  ذا 

ذا لم یتم إ و  ،ا من تارخ أول جلسةوذلك على وجه السرعة خالل مدة ال تجاوز شهرً 
ة  قة قخالل المدة المنصوص علیها فى الفالفصل فى الدعو الموضوع رة السا

عادل األجر من صرف األجر للعامل أن یودع مبلغً  جاز لصاحب العمل بدالً  ا 
فصل فى الدعو خزانة الم مة حتى    .ح

ون العامل قد استولى علیها تنفیذً  الغ التى  م قاضى وتخصم الم ا لح
ه أو  م له  ح مة من مبلغ التعوض الذ  األمور المستعجلة أو من خزانة المح

الغ أخر تكون مستحقة ة م مة أن تقضى ب من أ جب على المح عادة إله. و
سبب نشاطه النقابىذا إلى عمله إمل المفصول العا   .ان فصله 

ون عبء  ن لذلك السبب على عات صاحب إو ات أن الفصل لم  ث
  .العمل

ام استئناف األح المنصوص علیها فى القوانین  ،وتطب القواعد الخاصة 
ام الصادرة فى الموضوع عاد االستئناف عشرة  ،المعمول بها على األح ون م و

ام مة أن تفصل  ،أ ه خالل مدة ال تجاوز شهرً وعلى المح ا من تارخ أول ف
  ."جلسة

مة أن شرإوحیث  ة ن المقرر في قضاء هذه المح  المصلحة الشخص
اشرة ا   الم ا في الخصومة الدستورة من أیتغ مة الدستورة العل ن تفصل المح

س ة، ول اتها النظرة، أو جوانبها العمل ذلك  تصوراتها من معط المجردة، وهو 
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حدد نطاقها، فال تمتد لغیر تدخلها في تلك قید ة، و  المطاعن الخصومة القضائ
طالنها علي التي صحتها أو  م  القدر الالزم  یؤثر الح النزاع الموضوعي، و

ه، ومؤداه مسهم شخاصالخصومة الدستورة من غیر األ أال تقبل للفصل ف  الذین 
ه علیهم، س النص الضرر من جراء سران الضرر قد  واء أكان هذاالمطعون ف

ً  وقع فعالً  ان وش تعینیتهددهم اأم  ون هذا الضرر منفصًال عن  ادومً  . و أن 
قوم علیهاف النص المطعون  مجرد مخالفة العناصر التي   ؛ه للدستور مستقًال 

نً  الترض امم ته، ةتحدیده ومواجهته  ة لتسو في مصدره إلي النص  اعائدً  القضائ
ه،  ن هذا النص قد طب أصًال علي فإذاالمطعون ف  مخالفته من ادعي لم 

ان من  للدستور، ان غیرأو  اه، أو  ان قد أفاد من مزا امه، أو  أح  المخاطبین 
عود اإلخال الحقوق التي یدعیها ال  ه، دل ذلك علي انتفاء المصلحة إل  ل
طال الالشخ اشرة. ذلك أن إ ة الم عها، لن في هذه الصور ج ىالتشرع نصص م

ن أن یتغیر  م ة  ة فائدة عمل عد الفصل في مر بها حق للمدعي أ زه القانوني 
ه قبلها الدستورة،  الدعو  ان عل التالي أن تكون عما   الدعو . وال یتصور 

عبر المتداعون من خاللها عن الدستورة أد هم بوجه نیتع ىئهم في الشئون التار آاة 
ه بها، بل فح بذواتها ال شأن للنص المطعون مصالعام، أو طرقة للدفاع عن 

فل فعالیتها، ما  ا والیتها  مة الدستورة العل اشر المح ا وأن تدور رقابتها وجودً  ت
عناصرها، اوعدمً  نً  مع تلك األضرار التي تستقل  ون مم ا. هت، لتكون لها ذاتیاو

أو مجرًدا، أو  منتحالً و أ ،اون من الضرر متوهمً  خرج من نطاقها مای ومن ثم،
قوم الدلیل جلًّا علي  .خیلالت االفتراض أوأساس  ىون عل والزم ذلك، أن 

النص المطعون اتصال األضرا المضرور  ىسع ه، وأنفر المدعي وقوعها 
صل عام، حقوق اآلخرن ومصالحهم، أو لدفعها عنه، ال لیؤمن بدعواه الدستورة،

فل إنفاذ تلك الحق هنالتي تعود فائدة صو وق بل ل طار، بهذا اإل التزامً او . ها عل
مة عل  جر  اشرة شر لقبول  ىقضاء هذه المح ة الم أن المصلحة الشخص
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ون ثمة  الدستورة،  الدعو  یناوأن مناطها أن  ا بینها و المصلحة القائمة  رت
م في المطاعن الدستورة  في الدعو  ون الح أن  ة، وذلك   االزمً  الموضوع

  ى.للفصل في النزاع الموضوع
  

 ١٣٧القانون رقم قانون العمل الصادر من  )٦١(ن نص المادة إوحیث   
ه قد حظر فصل العام ١٩٨١لسنة  ًما، ــــــــــالمشار إل ل إال إذا ارتكب خطًأ جس

م المبرر للفصل، ور ص ،ال الحصر المثالحدد علي سبیل و  هذا الخطأ الجس
) منه الخاصة بتغیب العامل بدون سبب ٤(رقم نها البند ضمى تومنها الحالة الت

كثر أأو  متقطعة، خالل السنة الواحدة، یوًماأكثر من عشرن مشروع عن عمله 
ة، و  ام متوال سب الفصل إنذامن عشرة أ تابي من صاحب شتر أن  مل لعاار 

ام فى الحالةللعامل  ه عشرة أ ا ام فىاأل عد غ الحالة  ولى، وانقطاعه خمسة أ
ةال ة قد  .ثان ة المدع انت الشر فصله  ستندت إلى هذا النص فى إصداراو قرارها 

ام. ومن ثم، تكون نقطاعه عن العمل ابدعو  ،عد إنذاره ة أكثر من عشرة أ الشر
اعتبندهذا ال نص ادت منأفقد  الذ استندت اره النص الحاكم لهذه المسألة، ، 

ة  مإلیها الشر ن إجراءات ضد العامل، وال تكون لها مصلحة قائمة في تخذته ماا ف
عدم دستور ام الواردة هتالطعن  اقى األح ما تنتفى مصلحتها فى الطعن على   ،

ون ذاــــن القضاء فى دستورتها ل) المشار إلیها، ذلك أ٦١بنص المادة ( أثر  ن 
ات المطروحة بها، وقض ة، والطل اس على الدعو الموضوع مة أو انع اء مح

عدم قبول الدعو في هذا الش منها. الموضوع فیها؛    مما یتعین معه القضاء 
  

ة ل نإوحیث  النس ) من القانون ٦٦نص المادة (نطاق الدعو المعروضة 
ما قررتهال ه، إنما یتحدد  العامل  منح من ى من هذا النصالفقرة األول مشار إل

غیر مبرر، و الح في طلب وقف تنفیذ قرار الفصل من ا رة الفقه قضت ما لعمل 
م ف ون الح أن  طلب وقف التنفیذ نهائًّا، وٕاذا أمر القاضي بوقف  ىالثالثة منه 
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أجره  عادل امبلغً  العامل ىالوقت ذاته أن یؤد إل ىلعمل فألزم صاحب ا التنفیذ
ان .من تارخ فصله مة أن المشرع لم یجعل  من و المقرر في قضاء هذه المح

م المستعجل بوقف تنفیذ  من عادل أجر فصل العامل، واإلقرار الح ما  لزام 
ما فص له امً العامل، ح ه، وٕانما استهدف أنحجیته ف ما سعف  ل ف العامل 

ه.  طالب  فصل علي وجه السرعة في التعوض الذ  اته حتي  ه ح حفظ عل
ستنزل ما  ه العامل  حصلما أوجب عند القضاء في موضوع التعوض أن  عل

م اتنفیذً  ه موضوعًّا للح م  ح م  ىوعل .المستعجل مما  ح الح ص ذلك 
مجرد صدور م االبتدائى ف المستعجل غیر ذ موضوع، وتزایله حجیته   ىالح

و  ، وقبل أن  ان الثابت  .ن هذا األخیر نهائًّاموضوع الدعو ان ذلك، و متى 
مة الموضوع قد استنفدت والیتها فى شأن الش المستعجل من الدعو رقم  أن مح

قضائها بجلسة  ١٩٩٩لسنة  ٢٤٥ ، بوقف ٢٦/١٠/١٩٩٩مدنى جزئى قلیوب، 
ة بدفع مبلغ ( عادل أجره ا) جنیهً ٨٤٠تنفیذ قرار الفصل، وٕالزام الشر ما   للمدعى، 

مة الموضوع فى  الشهر  عد مطروًحا على مح التالى لم  من تارخ فصله، و
لى قلیوب  ٢٠٠٠سنة ل ٥١٣قم الدعو ر  عدم التى أ -مدنى  شأنها الدفع  ثیر 

التعوض عن األضرار الماد - الدستورة  ة المتعلقة  ات الموضوع ة سو الطل
العامل،  ة التى لحقت  مة بجلسة واألدب ، ٣٠/٤/٢٠٠٢الذ قضت فیها المح

ة بدفع مبلغ (بإلزام  ه، ١٥٠٠٠الشر ًض ) جن ة للعامل عن األضرار  اتعو الماد
ة، ورفض دعو التعوض ا ة ضده. وقد واألدب ة التى أقامتها الشر قضت لفرع

مة استئناف طنطا   ٣٥لسنة  ١٦٩فى االستئناف رقم ها"، ن"مأمورة استئناف بمح
ة  ه األخیر  –قضائ األمر  سقو الح فى االستئناف. -المقام من المدعى عل

ا ة الم ة للطعن على هذا الذ تنتفى معه المصلحة الشخص النس ، مما النصشرة 
عدم قبول الدعو یتعین  ة له معه القضاء  وفى ضوء ذلك، وٕاذ انتهت  .النس

عدم قبول الدعو برمتها،  ما تقدم إلى القضاء  مة ف مة المح فال تثرب على مح
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ة، وانتهت فیها إلى القضاء  الموضوع إن استمرت فى نظر الدعو الموضوع
  المتقدم.

  

  لهذه األسبابف
، و ح   عدم قبول الدعو مة  ة صادرة الكفالة، وألزمت الشرممت المح

ة المصروفات، ومبلغ مائت ه مقابل أتعاب المحاما ىالمدع   .ةجن
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــول وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد س فهمــى إســ

تور عبـــد العزـــز دمحم ســـالمان  تور دمحم عمـــاد النجـــار والـــد تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل و والـــد الـــد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة          وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مـة الدســتورة العل  ٣٢لســنة  ١٩٩ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دستورة".   قضائ
  

  املقامة من
  غرابالحنان فوز سید أحمد 

  دضـــ
س الجمهورـــــ -١   ةـــــــــــــرئ
س مجلس الوزراء -٢   رئ
  ـدلـــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــوزر  -٣
ة -٤ ة العمران ان والمراف والتنم   وزر اإلس
  ــب العـــــــــــــــــــــامالنائـــــــــــــ -٥

  

٢٠ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



  اإلجراءات
ســـمبرمـــن  الثـــامنبتـــارخ    ـــة تأودعـــ، ٢٠١٠ســـنة  د فة المدع  هـــذه صـــح
تا ،الدعو  ـا،  بقلم  مـة الدسـتورة العل ـةالمح عـدم دسـتورة ا طال ـم   وصنصـلح

لسـنة  ١١٩رقم قانون القانون البناء الصادر ) من ١٠٢/١، ٣٩/١، ٣٨/١(واد الم
٢٠٠٨.  

  

رةوقدمت هیئة قضا ما طلبت فیها ،ا الدولة مذ . برفض لح   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــر  النحــووُنظــرت الــدعو علــى  ، وقــدمت ٥/١٢/٢٠٢٠ جلســةالمبــین 
اطًّـا: هی ، واحت عدم قبول الـدعو م، أصلًّا:  رة طلبت فیها الح ا الدولة مذ ئة قضا

م  .برفضها مة إصدار الح   بجلسة الیوم. فى الدعو وقررت المح
  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –تتحصـــل  حیـــث إن الوقـــائع وســـائر  صـــح
انــت قــد أن  فــى –األوراق  ــة العامــة،  ا ــة أســندت إلــىالن فــى الجنحــة رقــم  ،المدع
ــز شــبین الك ٢٠١٠لســنة  ٧٧٥ ، أقامــت بنــاء ١٢/١/٢٠١٠أنهــا بتــارخ  ،ومــــــــــــــمر

ص. –دور ثالــــث علــــو  – طلــــب وقــــدمتها إلــــى المحاكمــــة  بــــدون تــــرخ ــــة،  الجنائ
ــة، والمــادة الثالثــة، وــالمواد ( األولــى، والفقــرة األولــى مــن المــادة ال عقابهــا ، ٣٨ثان
القـــانون رقـــم ) مـــن ١٠٢، ٣٩ جلســـة  .٢٠٠٨لســـنة  ١١٩قـــانون البنـــاء الصـــادر  و
مــــة قضــــت ، ٩/٢/٢٠١٠ ــــة ثالثــــة أشــــهر مــــع الشــــغلالمح س المدع حــــ ابًّــــا   .غ

ان  م، وٕا ة فى الح رة،  نظرعارضت المدع عـدم  دفعت فیهاالمعارضة، قدمت مذ
ـة هـذا الـدفع ١/٢٠١٠/جلسـة دستورة مواد االتهام، و مـة جد  ،، قـدرت المح
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اتهــــا ، فأقامــــت الــــدعو المعروضــــة، وصــــرحت لهــــا بإقامــــة الــــدعو الدســــتورة طل
ان.   السالفة الب

  

القــانون رقــم ٣٨وحیــث إن المــادة (   لســنة  ١١٩) مــن قــانون البنــاء الصــادر 
القانون رقم ، ٢٠٠٨ ـام  " ه، تنص علـى أنـ٢٠١٥لسنة  ٢٣قبل تعدیلها  تسـر أح

افــة أعمــال العمــران بوحــدات اإلدارة  م أعمــال البنــاء علــى  ــاب فــى شــأن تنظــ هــذا ال
ـانى  ـة الجدیـدة وعلـى الم ة والتجمعـات العمران ة والصـناع اح ة والمنـاط السـ المحل

صدر بت ة التى  ن   ."دیدها قرار من الوزر المختصحوالتجمعات الس
  

حظــر  هتــه فــى فقرتهــا األولــى علــى أنــون ذا) مــن القــان٣٩وتــنص المــادة (   "
عها أو تعلیتهـــــا أو تعـــــدیلها أو إنشـــــاء  ـــــان أو منشـــــآت أو إقامـــــة أعمـــــال أو توســـــ م

ـانى غیـر اآلیلـة  انى غیر الخاضـعة لقـانون هـدم الم مها أو هدم الم مها أو ترم تدع
ة دون الحصـول علـى تـراخص  ات خارج لًّا أو إجراء أ تشطی للسقو جزئًّا أو 

م وفًقــا لالشــتراطات فــ ط والتنظــ شــئون التخطــ ى ذلــك مــن الجهــة اإلدارــة المختصــة 
ة وق ة لهذا القانون". تالبنائ ص ولما تبینه الالئحة التنفیذ   إصدار الترخ

  

ـان علـى ) مـن القـانون ١٠٢المادة (الفقرة األولى من ما تنص    السـالف الب
ــد عــن خمــس ســنوات  " هأنــ س مــدة ال تز ــالح أو الغرامــة التــى ال تقــل عــن عاقــب 

ـل مـن قـام بإنشـاء  مـة،  مة األعمال المخالفة وال تجاوز ثالثة أمثال هـذه الق مثلى ق
مهــا أو  مها أو ترم عها أو تعلیتهــا أو تعــدیلها أو تــدع ــان أو إقامــة أعمــال أو توســ م

ص من الجهة اإلدارة المختصة".   هدمها بدون ترخ
  

ة تنعى علـى نـص   مـن قـانون البنـاء الصـادر ) ٣٨المـادة ( وحیث إن المدع
القـــانون رقـــم  – ٢٠٠٨لســـنة  ١١٩القـــانون رقـــم   – ٢٠١٥لســـنة  ٢٣قبـــل تعدیلـــه 

عاد تطبیـــ مخالفتـــه  اســـت ـــام ذلـــك مبـــدأ المســـاواة،  عـــض أعمـــال القـــانون علـــى أح
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ــانى علــى أمــاكن محــددة، منهــا وحــدات اإلدارة  العمــران، وقصــر نطــاق ســرانه الم
ــة مبــدأ ،) مــن القــانون ذاتــه٣٩/١عــى علــى نــص المــادة (وتن .المحل تكــافؤ  إخاللــه 

ـــة ١٠٢/١الفـــرص، وعلـــى المـــادة ( ـــه، عـــدم تناســـب عقو ) مـــن القـــانون المشـــار إل
ــه الغرامــة ، ممــا تنحــل معــه هــذه ذلــك الــنص فــى مــع جســامة الجــرم المنصــوص عل

ة ا فلها الدستور لح الملك ة التى    لخاصة.الغرامة إلى افتئات على الحما
  

ـــــا أن وحیـــــث إن المقـــــرر فـــــى قضـــــ   مـــــة الدســـــتورة العل المصـــــلحة اء المح
اشرة شر لقبول الـدعو الدسـتورة، ومنـا هـذه المصـلحة أن تتـوافر  ة الم الشخص
ـــأن  ة؛ وذلـــك  ـــین المصـــلحة القائمـــة فـــى الـــدعو الموضـــوع ـــة بینهـــا و طـــة منطق را

م الصادر فـى المسـألة الدسـتورة الزًمـا ة  ون الح ـات الموضـوع للفصـل فـى الطل
طة ب مة الموضوعالمرت   .ها، والمطروحة على مح

  

ـــان المقـــر    مـــة أن و ًضـــا فـــى قضـــاء هـــذه المح إلغـــاء الـــنص التشـــرعى ر أ
حـول دون الطعـن  ـه ال  ـه المطعون ف عـدم الدسـتورة مـن قبـل مـن طبـ علـیهم عل

مقتضـاه آثـار ،خالل فتـرة نفـاذه النصذلك  ـ وترتبـت  التـالى قانون ة إلـیهم، و النسـ ة 
عدم دستورته. مصلحةتوافرت لهم  ة فى الطعن    شخص

  

ــز وحیــث إن البنــاء موضــ   ــة لمر قــع بــدائرة الوحــدة المحل ــة  وع اتهــام المدع
ص مــن الجهــة اإلدارــة المختصــة،  شــبین الكــوم، وقــد نســب إلیهــا إقامتــه بــدون تــرخ

ـــة المقـــررة لهـــذا امـــا تكـــون معـــه مواجهـــة  الشـــطر العقو لفعـــل، المنصـــوص علیهـــا 
، ٢٠٠٨لســـنة  ١١٩مـــن القـــانون رقـــم  )١٠٢األول مـــن الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة (

ـة،  ص، متماه ـان بـدون تـرخ م فعل إقامـة م التى نصت فى شطرها الثانى على تأث
م عینه، مع  ) ٣٩الفقـرة األولـى مـن المـادة ( ر الفعـل ذاتـه، الـوارد بـنصحظـفى الح

ــهمـن القـانون المشـ ـة تتحقـ فــى  .ار إل اشــرة للمدع ة الم انـت المصـلحة الشخصـ و
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مقتضــاه البنــاء الــذ أقامتــه لقــانون البنــاء الطعــن علــى الــنص الــذ  ســالف الخضــع 
ان طال النص العقـابى لالب ما تتحق هذه المصلحة فى إ ، دون الـنص هـذا الفعـل، 

ـــ ص مــن الجهـــة اإلدارــة المختصـــعلــى حظـــر إقامــة م  فـــىالــوارد  ،ةان بــدون تـــرخ
، مـــادام أن ٢٠٠٨لســـنة  ١١٩م ــــــــــــــــ) مـــن القـــانون رق٣٩الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة (

ـــــاس علـــــى الـــــدعو  أجنائًّـــــا، لـــــه  ، بذاتـــــه، ال یتضـــــمن جـــــزاءً الـــــنص ذلـــــك  انع
ص، نص  مة، فى مجال حظر فعل البناء بدون ترخ ة، وٕانما استغرق ح الموضوع

انهـــا، ١٠٢ى مـــن المـــادة (الفقــرة األولـــالشــطر الثـــانى مـــن  التـــى اســـتطالت ) المــار ب
م الجنــائى ومــن ثــم یتحــدد نطــاق الــدعو المعروضــة،  .بــذلك الحظــر إلــى دائــرة التــأث

ـــه صـــدر المـــادة ( مـــا نـــص عل قبـــل  – ٢٠٠٨لســـنة  ١١٩) مـــن القـــانون رقـــم ٣٨ف
القانون رقـم  ـاب فـى شـأن  – ٢٠١٥لسـنة  ٢٣تعدیله  ـام هـذا ال مـن أنـه "تسـر أح

افـة أعمــــــــــم أعمال البنتنظ ـذلك ـــــــــاء علـى  ـة"، و ال العمـران بوحـدات اإلدارة المحل
ــه الفقــرة األولــى مــن المــادة ( عاقــب  ) مــن القــانون ذاتــه مــن أنــه "١٠٢مــا تــنص عل

ــد ع س مــدة ال تز ـــــالح ـــن خمــس ســنوات أو الغرامــــــــــــــ ـــة التــى ال تقــــ ـــل عــــ ن مثلــى ــــ
ـــل مـــن قـــام بإنشـــاء ــــــــمـــة األعمـــال المخالفـــة وال تجـــاوز ثالثـــة أمثـــال هق مـــة،  ذه الق
ص من الجهة اإلدارة المختصةـــــمب   ."ان .... بدون ترخ
  

مــة  –وحیــث إن مــن المقــرر    ــة الدســتورة  –فــى قضــاء هــذه المح أن الرقا
ة التــــى تضــــمنها ال قتهــــا للقواعــــد الموضــــوع دســــتور، علــــى القــــوانین مــــن حیــــث مطا

ام الدسـتور القـائم دون غیـره، إذ  ـة تسـتهدف أصـًال صـون إتخضع ألح ن هـذه الرقا
ــــار أن نصــــوص هــــذا  اعت امــــه،  ــــى أح ــــه مــــن الخــــروج عل ــــائم وحمایت الدســــتور الق
ــم، ولهــا مقــام الصــدارة  قــوم علیهــا نظــام الح الدســتور تمثــل القواعــد واألصــول التــى 

زامهــــا ومراعاتهــــا وٕاهــــدار مــــا یخالفهــــا مــــن بــــین قواعــــد النظــــام العــــام التــــى یتعــــین الت
انــت المنــاعى التــى  ــان ذلــك، و ارهــا أســمى القواعــد اآلمــرة. متــى  اعت التشــرعات، 
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ــة علــى النصــین المطعــون علیهمــا  محــددین نطاًقــا علــى مــا ســلف  –أثارتهــا المدع
انه  ة، التى تقوم فـى مبناهـا علـى مخالفـة نـص  –ب تندرج تحت المطاعن الموضوع
ى لقاعـــدة فـــى الدســـتور مـــن حیـــث محتواهـــا الموضـــوعى، ومـــن ثـــم فـــإن هـــذه تشـــرع

اشــــر رقابتهــــا علــــى النصــــین المطعــــون علیهمــــا، اللــــذین  مــــة ت مــــازاال قــــائمین المح
ام الدستور القائم الصادر سنة  امهما، فى ضوء أح أح   .٢٠١٤ومعموًال 

  

ـــا أن وحیـــث إن المقـــرر فـــى قضـــ   مـــة الدســـتورة العل أمـــام  المســـاواةاء المح
قاعـدة صـّماء تنبـذ صـور  ة، وال هو  ست مبدأ تلقینًّا منافًا للضرورة العمل القانون ل
ة التى تقتضـیها مـوازن العـدل المطلـ  افًال لتلك الدقة الحساب عها، وال  التمییز جم
م  اء. وٕاذا جــاز للدولــة أن تتخــذ بنفســها مــا تــراه مالئًمــا مــن التــدابیر، لتنظــ بــین األشــ

الضـرر موضوع محـ ـان دفعهـا الضـرر األكبـر  دد وتـوقى شـر تقـدر ضـرورة رده، و
اشـًفا عـن نزواتهـا، وال فإاألقل الزًما،  ـون  قها مبدأ المســــــــــاواة ال یجوز أن  ن تطب

ط  منبًئــــا عــــن اعتناقهــــا ألوضــــاع جــــائرة تثیــــر ضــــغائن أو أحقــــاًدا تتفلــــت بهــــا ضــــوا
أس سلطات ًما معبًرا عن  ها، وال هش ون موقفها اعتـداًال فـى سلو ها، بل یتعین أن 

التـالى،  مجال تعاملها مع المواطنین، فال تمایز بینهم إمالًء أو عسًفا، ومن الجـائز 
ة  ـــــة  –أن تغـــــایر الســـــلطة التشـــــرع س منطق بـــــین مراكـــــز ال تتحـــــد  –ووفًقـــــا لمقـــــای

ما بینها فى األسس التى تقوم علیهـا، علـى أن تكـ این ف اتها، أو تت ون الفـوارق معط
صـون مبـدأ المسـاواة،  ة ال اصطناع فیهـــــــــــــا وال تخیــــــــــــــــل، ذلـك أن مـا  ق بینهــــــــا حق
ـه النصـوص  ط ف ًما تشـرعًّا تـرت م تقسـ قـ م الـذ  وال ینقض محتواه، هو ذلك التنظ

األغراض المشروعة التى یتوخاها. ضمها،  ة التى    القانون
  

ة لمشـــروع قــــانون البنـــاء الصــــادر وحیـــث إن    ضــــاح رة اإل البـــین مــــن المـــذ
ـــانون  ) مـــن٣٨، فـــى شـــأن المـــادة (٢٠٠٨لســـنة  ١١٩القـــانون رقـــم  ، قبـــل ذلـــك الق

القانون رقم  م أعمـال ٢٠١٥لسنة  ٢٣تعدیلها  ـاب تنظـ ، أنها حددت نطاق سـران 
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ــة مــن  افــة وحــدات اإلدارة المحل ــان مــا المــدن و الالبنــاء علــى  ، و أوردتــه تلــك قــر
ة الدولــــة  رة إنمــــا هــــو استصــــحاب لمســــئول م مرفــــ البنــــاء  –المــــذ فــــى مجــــال تنظــــ

ة، فى ضوء الواقع عن وضع الخطط اإل –والتشیید  ة العمران ة العامة للتنم ستراتیج
ـة المعتمـدة  مراعـاة األحـوزة العمران ة،  اجـات التوسـعة المسـتقبل العمرانى القـائم، واحت

ة ل وحدة محل ـة القائمـة، والطـا، واداخل  انى لكـل لضرورات المرفق ع البیئـى والسـ
  منطقة.

  

رهــا، ٢٠٠٨لســنة  ١١٩) مــن القــانون رقــم ٣٨المــادة ( وحیــث إن   ، المــار ذ
ـاب  ـام ال ـة ألح ـع أعمـال العمـران التـى تـتم بوحـدات اإلدارة المحل تقرر خضـوع جم

م الم ـــان التنظـــ ـــه، و رفقــى للبنـــاء والعمـــران مـــن الثالــث مـــن قـــانون البنـــاء المشــار إل
ان إقرارها إّـ ة، و ـة أدخل ما تختص بإقراره السلطة التشرع ًطا بـدافع التنم اه منضـ

، الــذ  فرضــه سالعمرانیــــــــة ذات الوجــه الحضــار مــا  ش المتمــدن،  م العــ تشــرف قــ
ــم المحلــى، ومــا علــى الدولــة مــن التــزام  ــع وحــدات الح ة لجم مــد المرافــ األساســ

ـــة ینلـــه مـــن التـــزام القـــائمقاب ص البنـــاء فـــى تلـــك الوحـــدات المحل  ،علـــى تنفیـــذ تـــرخ
ور،  ـــة للقـــانون المـــذ ـــة التـــى تبینهـــا الالئحـــة التنفیذ وٕاذ أقـــرت المـــادة الشـــرو البنائ

ــات  ) مــن الدســتور٥٣( ــات والواج مبــدأ المســاواة بــین المــواطنین فــى الحقــوق والحر
المساواة بین القائمین على  العامة، فإن إعماله، فى نطاق الدعو المعروضة، ُیلزم 
ـه، مـع مفارقتــه  سـر فـى شـأنها الــنص المطعـون عل األمـاكن التــى  أعمـال العمـران 

، وهــو عــین مــا أفصــحت غیرهــا مــن األمــاكن التــى ال ینطبــ فــى شــأنها ذلــك الــنص
ارة  الـنص ذاتـه ـة  ،عنه ع ـع الوحـدات المحل مـن خضـوع أعمـال العمـران داخـل جم

اب ا ام ال م أعمـال البنـاء.ألح ومـن ثـم فـإن قالـة إخـالل الـنص  لثالث فى شـأن تنظـ
مبدأ  ه  امه على أعمال البنـاء التـى تقـام فـى المساواة، المطعون ف قصر سران أح
ــانى الــ مــن التــام ینشــد االنســالخ  ذلــك الــنص، دون غیرهــا، إنمــاوارد فــى النطــاق الم

ــــام القــــانون رقــــم  افــــة أعمــــال البنــــاء بــــدون علــــى  ،٢٠٠٨لســــنة  ١١٩تطبیــــ أح
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ص ــة مــع غیــر المخــاطبین بهــذا القــانون، وذلــك تــرخ ، والمســاواة فــى المعاملــة القانون
ـة لكـل  علـى مـا ُخـص  -ًنـا اختالًفـا بیّ  مـنهمعلـى الـرغم مـن اخـتالف المراكـز القانون

ــه مــن حقــوق والتزامــات  ون ــه المخــاطب ــم القــانون المشــار إل انهــا  –ح  –ســلف ب
ــة علــى نــص المــادة ( ضــحى نعــى المدع ) مــن قــانون البنــاء الصــادر ٣٨ومــن ثــم 

القـــانون رقـــم  – ٢٠٠٨لســـنة  ١١٩القـــانون رقـــم   – ٢٠١٥لســـنة  ٢٣قبـــل تعدیلـــه 
مهغیر قائم على سند  اق ًقا    اللتفات عنه، ورفضه.، خل

  

ــا أن وحیــث إن المتــواتر فــى قضــ   مــة الدســتورة العل نــص التجــرم اء المح
یتحــدد مــن منظــور اجتمــاعى، وموافقتــه للدســتور مــن عــدمها، تحــدده الضــرورة التــى 
ـان مبـرًرا مـن وجهـة  اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورهـا، فـإذا 

ة ان   .لفة الدستورةتفت عنه شبهة المخااجتماع
  

مــة أن  وحیــث إن   ترســم الدســتور فــى اتجاهــه المقــرر فــى قضــاء هــذه المح
عة خطاهــــا ة إلى النظم المعاصــــــرة ومتا مناهجها التقدم فى المادة  قد أورد ،والتقید 

ــــه٩٥( ــــى  ،) من ــــانون، وال عقــــاب إال عل ــــى ق ــــاء عل ــــة إال بن ــــه ال جرمــــة وال عقو أن
ـان الدسـتور قـد دل بهـذه  نفـاذ لتـارخاألفعال الالحقـة  القـانون الـذ یـنص علیهـا، و

غیــره یتمثــل أساًســا فــى فعــل أو  ًنــا مادًّــا ال قــوام لهــا  المــادة علــى أن لكــل جرمــة ر
المخالفــة لــنص عقــابى، مفصــحً امتنــا ــه القــانون ع وقــع  ن إل ا بــذلك عــن أن مــا یــر

ــة الفعــل المؤ  الجنــائى ابتــداء فــى زواجــره ــه هــو ماد ــه، إیجابًّــا ونواه اخــذ علــى ارتكا
ـــ التـــى ینظرهـــا هـــذا القـــانون فـــى مجـــال  ـــان هـــذا الفعـــل أم ســـلبًّا، ذلـــك أن العالئ
ــة  امــه، محورهــا األفعــال ذاتهــا، فــى عالماتهــا الخارج أح قــه علــى المخــاطبین  تطب
م وعلتـــه، وهـــى التـــى  ـــة، إذ هـــى منـــا التـــأث ـــة وخصائصـــها الماد ومظاهرهـــا الواقع

اته عضـها مـن ا ونفیها، وهى التـى یـتم التمییـیتصور إث ز علـى ضـوئها بـین الجـرائم 
م ال مة الموضوع على ح ـة عقعض، وهى التى تدیرها مح مهـا وتقـدیر العقو ل لتقی
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مـة نفسـها عـن  ة لها، بل إنه فى مجال تقدیر القصد الجنائى، ال تعـزل المح المناس
صـرها فیهـا الواقعة محل االتهام التى قام الدلیل علیها قاطعً  ا واضًحا، ولكنها تجیل 

ة من خالل ع قـةمنق ه الجـانى حق مـن وراء ارتكابهـا، ومـن ثـم  ناصرها عما قصد إل
التـالى وفًقـا  ـة، وال یتصـور  س هذه العناصر تعبیًرا خارجًّا ومادًّا عـن إرادة واع تع

ـــام الدســـتور أن توجـــد جر ـــةألح ، وال إقامـــة الـــدلی مـــة فـــى غی نهـــا المـــاد ل علـــى ر
قـة  عیـًدا عـن حق ـة الفعـل المـؤثم والنتـائج التـى أحـدثها  ة بـین ماد توافر عالقة السبب

شـرة  ـل مظـاهر التعبیـر عـن اإلرادة ال س  –هذا الفعل ومحتـواه، والزم ذلـك أن  ولـ
ضمرها اإلنسان فى أعماقالنو  ا التى  لمـا  –ذاته  ا تعتبر واقعة فى منطقة التجرم 

ا  س سلوً أفعـال انت تع ان األمـر غیـر متعلـ  ه قانوًنا، فإذا  خارجًّا مؤاخًذا عل
ـة ال  تخطئهـا العـین، أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبیر عنها خارجًّا فى صـورة ماد

س ثمـــة جرمـــة ـــان المقـــر فلـــ مـــة أن . و ًضـــا فـــى قضـــاء هـــذه المح األصـــل فـــى ر أ
 ً ًنا مر س تكو عها، أنها تع ة جم ـار أن قوامهـا تـزامن بـین یـد  ،االجرائم العمد اعت

عمل ـــم  ـــون محـــدًدا لخطاهـــا، اتصـــل اإلث من علیهـــا و هـــا، وعقـــل واع خالطهـــا، لیهـــ
ـــا  ًن ـــون القصـــد الجنـــائى إال ر ـــة علـــى نشـــاطها، فـــال  ـــا إلـــى النتیجـــة المترت متوجًه

نهـــا مـــًال لر ـــا فـــى الجرمـــة م ـــا مـــع الشخصـــ معنوًّ ، ومتالئًم ـــة فـــى المـــاد ة الفرد
  .ها وتوجهاتهامالمح

  

انت الجرمة المنصوص علیها فى الشطر  وحیث إنه متى   ان ما تقدم، و
القانون رقم ١٠٢الثانى من الفقرة األولى من المادة ( ) من قانون البناء الصادر 

انه  – ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ تندرج ضمن الجرائم  –محددة نطاًقا على ما سلف ب
المصلحة العامة ان الواردة خار  ،المضرة  حس ات،  ج الكتاب الثانى من قانون العقو

م المحلى، ـــــــــــانطوائه ة داخل وحدات الح ات الشرو البنائ مقتض ا على إخالل 
ط العمرانى والتنسی الحضار  ط التخط عه ذلك من افتئات على ضوا ستت وما 
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اة  ًضا من أخطار تهدد ح ه أ انى غیر الم وأموال شاغلىالمقرر، وما ینطو عل
ة التى  ،المرخص بها ط السالمة اإلنشائ ة من شرو وضوا مت فى غی التى أق

ة للقانون  هحددتها الالئحة التنفیذ التزام الدولة ، المشار إل مثله ذلك من إخالل  وما 
فضال عن اإلضرار الحفا على أمن وسالمة مواطنیها،  –أجهزتها المختلفة  –

ة للذمة ص، تلك  العناصر اإلیجاب اإلفالت من سداد رسوم الترخ ة للدولة،  المال
انٍ األضرار الت مت م ما لو أق ة للدولة  ى تتعاظم ف ص على أرض مملو بدون ترخ

ارة النص  انت ع ان ذلك، و ة. إذ  ة عامة أو خاصة فى دائرة وحدة محل ملك
ة بدون ترخ ان فى دائرة إحد الوحدات المحل ص من الجهة المؤثم لفعل إقامة م

اغة واضحة، ال خفاء فیها وال غموض،  غت ص اإلدارة المختصة، قد ص
ن الماد  ة الر ، وحددته فى إقامة لتلك الجرمةمستظهرة، فى إفصاح جهیر، ماه

ة  اٍن فى دائرة وحدة محل ص من الجهة اإلدارة  –مدینة أو قرة  –م دون ترخ
ونه من األفعال العمد قارنها قصد جنائى عام، یرنو المختصة، وقطعت  ة، التى 

نا الجرمة، فى  ، لیتس ر ة الناشئة عن الفعل الماد إلى تحقی النتیجة اإلجرام
ه، ومن ثم من  –حال تحققها  –وحدة تنال  النص المطعون ف ة  المصلحة المحم

ادئه المقررة فى شأن التجرم فى المو غدو النص مستوً  اد ا على قواعد الدستور وم
ة.   الجنائ

  

ة    مة  –وحیث إن األصل فى العقو ه قضاء هذه المح  –على ما جر 
الًما غیر  قدر، نأًا بها عن أن تكون إ ون التدخل فیها إال  هو معقولیتها، فال 
د قسوتها فى غیر ضرورة، ذلك أن القانون الجنائى، وٕان اتف مع غیره  مبرر، یؤ

عض العال م  عضهم من القوانین فى تنظ ما بین  ط بها األفراد ف ئ التى یرت
فارقها فى  طها، إال أن القانون الجنائى  قصد ض عض، أو من خالل مجتمعهم  ال
صدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها. وهو بذلك  م ما  ة أداة تقو اتخاذ العقو
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ا  حدد  یتغ ه من مظاهر - من منظور اجتماعى  –أن   ما ال یجوز التسامح ف

٣٠

ما مؤداه أن  ًنا،  ون قبولها اجتماعًّا مم طر علیها بوسائل  س هم، وأن  سلو
ان  ة، فإن  ان مفیًدا من وجهة اجتماع ون مبرًرا إال إذا  الجزاء على أفعالهم ال 

ون معها ضرورًّا، غدا مخالًفا للدستور.   مجاوًزا تلك الحدود التى ال 
  

ة التخییرة، أو استبدال ن المقرر فى قضاء هذه المحوحیث إ   مة أن العقو
ة أخف أو تدبیر ا ة أعقو ة أصل عقو عند توافر عذر قانونى جواز  –شد حتراز 

ة  تها درجة  –مخفف للعقو عقو النزول  ات  أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنا
) ١٧ة (عمًال بنص الماد ،واحدة أو درجتین إذا اقتضت أحوال الجرمة ذلك التبدیل

س الذ ال تزد مدته  تى الغرامة أو الح قاف تنفیذ عقو ات، أو إ من قانون العقو
ه أو الظروف  وم عل ة للمح مة من الظروف الشخص على سنة إذا رأت المح
عدم العودة إلى مخالفة القانون  عث على االعتقاد  ست الجرمة ما ی ة التى ال العین

ه نص المادة ( ة ) ٥٥على ما جر  ات، إنما هى أدوات تشرع من قانون العقو
ل دعو  –یتساند القاضى إلیها  ة،  –حسب ظروف  لتطبی مبدأ تفرد العقو

متنع فیها إعمال إحد هذه األدوات، فإن االختصاص  ومن ثم ففى األحوال التى 
فتئت ما  ه تماًما،  ون قد استغل عل ة المعقود للقاضى   الحصر بتفرد العقو

ة،  فته القضائ فقد جوهر وظ ة، و ه حرته فى تقدیر العقو سل على استقالله و
نطو على تدخل محظور فى شئون العدالة.   و

  

ة المنصوص علیها فى الشطر    انت العقو ان ما تقدم، و وحیث إنه لما 
القانون رقم ١٠٢األول من الفقرة األولى من المادة ( ) من قانون البناء الصادر 

ص من  – ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ ان بدون ترخ قها على إقامة م محددة فى مجال تطب
س مدة ال تزد عن خمس  –الجهة اإلدارة المختصة  ة تخییرة بین الح هى عقو

مة األعمال المخالفة وال تجاوز ثالثة  سنوات أو الغرامة التى ال تقل عن مثلى ق
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ان س السالف ب ة الح انت عقو مة، و ات  –ها أمثال هذه الق وهى أخف العقو
ة للحرة  ة،  لمواجهةإنما قررت  –السال ة سالمة شاغلى جرمة عمد تهدد من ناح

ة أخر  انى، وأموالهم، ومن ناح دة، وتتصد تلك الم مصلحة عامة مؤ تضر 
ما تحمله هذه الظاهرة من  ان غیر مرخصة من جهة اإلدارة،  لظاهرة تفشى إقامة م

ة ، تنا ل من توجه الدولة نحو إنشاء بیئة حضارة وتنتهك مشروعاتها دالالت سلب
، وتقوض فرصها فى القضاء  ط العمرانى والتنسی الحضار فى مجاالت التخط
شرة، فضًال  ة ال ل فرص التنم ة، تتداعى فى وجودها  ة عشوائ على تجمعات بنائ

حمّ عما تُ 

،

حملها ة من أحمال ال طاقة لها  ة الغرامة  له للمراف اإلنشائ انت عقو و
ع انها،  س،المار ب ة الح ة بدیلة عن عقو ة أصل روعى عند إقرارها أنها ترد  قو

ان غیر مرخص بهاعلى الجانى قصده فى شأن تحقی منا ة من إقامة م  فع مال
انه  –من جهة اإلدارة  ة هذه الغرامة تهدف -على التفصیل الساب ب انت نسب ، و

ة  ،ئ عن الجرمةإلى رد الضرر الناش النیل من العناصر اإلیجاب الم مرتكبها  وٕا
مة األعمال المخالفة أو ثالثة أمثالها، مما یردع  أداء مثلى ق ة، بإلزامه  لذمته المال

ة.الجانى ر  ه أحد أغراض العقو انت  دًعا یتحق  ان ذلك و ة المتى  الواردة عقو
ه، فى مجال التفرد القضا طت النص المطعون عل طه، وانض ئى، قد التزمت ضوا

س بین حد أدنى ال ینقص عن  ة الح ساعة، إلى  ٢٤حدوده، بدًءا من مراوحة عقو
ة، التى  ة الغرامة المال حد أقصى ال یجاوز خمس سنوات، والشأن ذاته فى عقو
مة األعمال المخالفة، وحد أقصى مقداره  ُقضى بها بین حد أدنى مقداره مثلى ق

س ثالثة أمثا ة الح انت عقو مة، و مدة ال تزد عن  – ُقضى بهاإن  –ل هذه الق
قاف تنفیذها قاف سنة، یجوز إ ما یجوز إ ة الغرامة فى حدیها األدنى تنفیذ ،  عقو

ه ــــــــــــواألقصى، مما مؤداه أن النص المطع ه ـــــــــــفى مج –ون عل ة المقررة  ال العقو
مة الموضوع أدا – ح لمح نها من إعمال سلطتها یت تین تشرعیتین، أ منهما، تم

ون النص المطعون ـــــــفى تفرد العقو ل جاٍن على حده، ومن ثم  ة، بوزن إثم 
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ه  ام ١٠٢/١( –عل فى شأن التجرم والعقاب، جاء موافًقا ألح ) من قانون البناء
االلتفات عن ًقا  ه ال أساس له، خل غدو الطعن عل   ه.الدستور، و

  

انه  –وحیث إن النصین المطعون علیهما     –محددین نطاًقا على ما سلف ب
امً    أخر فى الدستور. اال یخالفان أح

  

 فلهذه األسباب

مة  مت المح ة ح ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدع برفض الدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات ومبلغ مائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عادل عمر شـرف ورجـ وعضوية م السادة المستشارن: الد م سـل ـ ب عبـد الح

تور عبـــد العزـــز دمحم ســـالمان  تور دمحم عمـــاد النجـــار والـــد تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل و والـــد الـــد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة          وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل ــفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح  ٣٤لســنة  ٣٣ رقمب

ة "دستورة".   قضائ
  

  املقامة من 
س السید عبدالكرم   بلق

  

  ضد
  محافظ القاهــــــــــــــــــــــــــــرة -١
  دلوزر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢
س مجلس الوزراء -٣   رئ
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  راءاتـاإلج
ــة أودعــت، ٢٠١٢ســنة  مــارسمــن  عشــر الثالــثبتــارخ  فة المدع هــذه  صــح

ـــا،  مـــة الدســـتورة العل ـــاب المح ت ـــم  ـــدعو قل ـــةال عـــدم دســـتورة ا طال ـــم  ـــرارلح  ق
ــــل أو تعــــدیل الوحــــدات  ١٩٩٢لســــنة  ٧٢٤رقــــم  محــــافظ القــــاهرة شــــأن حظــــر تحو

نى ــــة المخصصــــة للســــ ــــأغراض  ،الواقعــــة بنطــــاق محافظــــة القــــاهرة، المبن لشــــغلها 
.   أخر

  

رة ا الدولـــة مـــذ ـــموقــدمت هیئـــة قضـــا  عـــدم قبـــول ، أصـــلًّا:، طلبـــت فیهـــا الح
.الدعو  اطًّا: برفض الدعو   . واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضــــر النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة وقــــرر ، الجلســــة المبــــین  ت المح

م    بجلسة الیوم. فیهاإصدار الح
  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    وســـائر  صـــح
انـــــت قـــــد  أنفـــــى  –األوراق  ـــــة العامـــــة  ا ـــــة الن ـــــى المدع ـــــارخ أســـــندت إل أنهـــــا بت

الــدور بــإجقامــت  ،بــدائرة قســم المعــاد ،٣/١٢/٢٠٠٧ ــالمبنى (شــقة  الت  راء تعــد
مین المدخل شارع  القـاهرة)  –حى المعاد  -منطقة دجلة  ٢٢٠، ٢١٦األرضى 

م شئون التنظ ص من الجهة اإلدارة المختصة  وقـدمتها  ،بدون الحصول على ترخ
ــــة ــــة  ،جــــنح المعــــاد ٢٠٠٨لســــنة  ٢٢٦رقــــم  الــــدعو فــــى  ،للمحاكمــــة الجنائ طال

ــرر( ٢٢، ٢٢/١، ٤/١ــالمواد ( عقابهــا  ١٠٦) مــن القــانون رقــم ٢٩، ٢٣/١)، ١م
م أعمال البناء ١٩٧٦لسنة  ه وتنظ ـالقوانین أرقـام  ،فى شأن توج لسـنة  ٣٠المعدل 
ـة أ. و ١٩٩٦لسنة  ١٠١، ١٩٩٢لسنة  ٢٥، ١٩٨٣ ثناء نظر الدعو دفعت المدع
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ــل شـأن ح ١٩٩٢لسـنة  ٧٢٤رة رقـم ــــــــظ القاهـــــــرار محافـــــــعـدم دسـتورة ق ظـر تحو
ـــ نىأو تعـــدیل الوحـــدات المبن  ،ة القـــاهرةالواقعـــة بنطـــاق محافظـــ ،ة المخصصـــة للســـ

ــأغراض أخــر  ــة وإ  .لشــغلها  ــة هــذا الــدفع، وصــرحت للمدع مــة جد ذ قــدرت المح
  الدعو المعروضة. قامتأ بإقامة الدعو الدستورة،

  

القـانون رقــم  هـذه) مــن قـانون ٣٠وحیـث إن المـادة (   مــة الصـادر   ٤٨المح
اإلحالـــــة إلـــــى تـــــنص علـــــى أن " ١٩٧٩لســـــنة  یجـــــب أن یتضـــــمن القـــــرار الصـــــادر 

ـــم المــــادة  فة الـــدعو المرفوعـــة إلیهــــا وفًقـــا لح ـــا أو صــــح مـــة الدســـتورة العل المح
قة عدم دسـتورته، والـنص الدسـتور  ،السا ان النص التشرعى المطعون  المـدعى   ب

مـة ـــــقض ـهعلـى مـا جـر  –المخالفة"، ومـؤد ذلـك  مخالفته، وأوجه اء هـذه المح
ـــــدعاو الدســـــتورة أن یتضـــــمن قـــــرار ا – ـــــة، أو إلأن المشـــــرع أوجـــــب لقبـــــول ال حال

ــه المــادة ( ، مــا نصــت عل فة الــدعو ــة ال) ٣٠صــح انــات جوهر ر مــن ب ســالفة الــذ
تحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقر  ، و ة هذه الدعاو نة الدسـتورة تنبئ عن جد

ومـــة  ،حتـــى یتـــاح لـــذو الشـــأن فیهـــالمصـــلحة القـــوانین،  الـــذین  –ومـــن بیـــنهم الح
فة ٣٥أوجبــت المــادة ( ــالقرار أو الصــح مــة إعالنهــم  أن یتبینــوا  –) مــن قــانون المح

نوا فى ضوء ذلك من إبداء مالحظـاتهم وردودهـم وتعقیـبهم علیهـا  تم افة جوانبها و
ــــفــى المواعیــد التــى حددته ـــ) مــن القــانون ذات٣٧ادة (ــــا المــــــ حیــث تتولـــ ـــه،  ى هیئــة ــــ

عـــــــالمفوضی د انتهـــــاء تلـــــك المواعیـــــد، تحضـــــیر الموضـــــوع، وتحدیـــــد المســـــائل ـــــــــن، 
ـه المـادة ( ة المثارة، وتبد فیها رأًّـا مسـبًا وفًقـا لمـا تقضـى  ) ٤٠الدستورة والقانون

  من هذا القانون.
  

ان ما تقدم،    ان الدفع المبد من المدمتى  مـة الموضـوع، و ة أمام مح ع
فة دعواها الدستورة قد انصب على قرار محافظ القـاهرة ورددته فى   ٧٢٤رقـم صح

نى ١٩٩٢لســنة  ــة المخصصــة للســ ــل أو تعــدیل الوحــدات المبن  ،شــأن حظــر تحو
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،  ،الواقعـــة بنطـــاق محافظـــة القـــاهرة ـــأغراض أخـــر دون تحدیـــد للنصـــوص لشـــغلها 
ـون تلـك المخالفـةدستورة المدعى مخالفتها صراحة أو ضـمًنا، وأوجـه ال ، ومـن ثـم 

المسألة الدستورة  ین على تجهیل  فة منطو التى تدعى هذه ذلك الدفع وتلك الصح
مة للفصل فیها . ،المح عدم قبول الدعو   مما یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه األسباب
، و ح   عــدم قبــول الــدعو مــة  ــة مصــامــت المح ــة، وألزمــت المدع درة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس احملكمة          السرأمني   
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب  وعضـــوية م ســـل ـــ عبـــد الح

تور عبد م والد تور طارق عبـد الجـواد شـبل و العزز دمحم سالمان ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور    السرأمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مـة الدســتورة العل  ٣٤لســنة  ١٠٣ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دستورة".   قضائ
  

  املقامة من 
ة لیبــــون للسمســــرة فــــى األوراق  مجــــد دمحم صــــالح موســــى، العضــــو المنتــــدب لشــــر

ة   المال
  ضــــد

س  -١   المجلس األعلى للقوات المسلحةرئ
س مجل -٢   ـــوزراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــرئ
س  -٣   الهیئة العامة للرقابــــــــــة المالیـــــــــــــةرئ
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  راءاتـاإلج
ــعبتــارخ  ــهمــن  نوالعشــر  الرا فة هــذه  ىأودع المــدع، ٢٠١٢ســنة  یون صــح

مـــة الـــدعو  تـــاب المح ـــاالدســـتور  قلـــم  ـــاالط، ة العل عـــدم دســـتورة ا ً ـــم  المـــادة لح
القانون رقم ) من قانون سوق رأس المال ال٦٨(   .١٩٩٢لسنة  ٩٥صادر 

  

رة ا الدولة مذ م یهاطلبت ف ،وقدمت هیئة قضا . الح   برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مح النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة المبــــین  ضــــر الجلســــة، وقــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
انــت قــد قــدمت أن فــى  –األوراق  ــة العامــة  ا ــة الن مــة الجنائ بنــاء  –المــدعى للمح

س الهیئـــة ـــة  علـــى طلـــب رئـــ ـــة المال لســـنة  ١٦٤٦رقـــم  الـــدعو فـــى  –العامـــة للرقا
ــاه ٢٠١١ ة، متهمــة إ تــارخ ٢٨/٦/٢٠٠٤أنــه فــى یــوم ، جــنح القــاهرة االقتصــاد ، و

محافظة القاهرة:  ه، بدائرة قسم عابدین،  س مجلـس اإلدارة  -١ساب عل صفته رئـ
ــة ة لیبــون لتــداول األوراق المال ــة تصــرف فــى األ ،والعضــو المنتــدب لشــر وراق المال

التصـــرف فـــى األســـهم الخاصـــة  ،علـــى خـــالف األوضـــاع المقـــررة قانوًنـــا ـــأن قـــام 
ـع موقعـة منـهو .......، العمیل ع تلك األسهم بـدون الحصـول علـى أوامـر ب  ،قام بب

ــة.  ـــة المال نفـــة اآلصــفته  -٢وذلــك علــى النحــو المبـــین بتقرــر الهیئــة العامــة للرقا
ــان، قــام  ــاع أســالیباالب ــات مــن شــأنها  ت س وٕاجــراء عمل تنطــو علــى الغــش والتــدل
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مراعــاة األعــراف التجارــة  قــم  حقــوقهم، ولــم  المتعــاملین معــه واإلخــالل  اإلضــرار 
ـــأن قـــام بـــإجراء  ـــادئ العدالـــة واألمانـــة والحـــرص علـــى مصـــالح العمـــالء، وذلـــك  وم

ر بــدون إذن أو تفــوض منــهالمعــامالت علــى حســاب العمیــل  ــع  وهــو ،ســالف الــذ ب
ة  ـة. وطلبـت  لهاألسهم المملو ـة المال على النحو المبـین بتقرـر الهیئـة العامـة للرقا

المواد ( ه  ة العامة عقا ا ) من قانون سوق رأس المـال ٦٩/١، ٦٨، ٦٧، ٦٦/١الن
القـــانون رقـــم  ) مـــن ٢٤٣/٢، ٢١٤، ٩٢، ٩٠والمـــواد ( ،١٩٩٢لســـنة  ٩٥الصـــادر 

ــــة لهــــذا القــــانون، الالئحــــة التنفی ــــر االقتصــــاد رقــــم ذ قــــرار وز لســــنة  ١٣٥الصــــادرة 
ــالقرارات أرقــام  ١٩٩٣ لســنة  ٣٤٠، ٢٠٠٠لســنة  ٤٤، ١٩٩٨لســنة  ٣٩والمعدلــة 
الجلســـات، . ٢٠٠١ صـــدر فیهـــا  وحـــالوقـــد تـــدوول نظـــر الـــدعو  ـــم لحجزهـــا ل لح

رةقدم ، ٢٤/٤/٢٠١٢جلسة ب عـدم دسـتورة  هاضـمن، المـدعى مـذ الفقـرة نـص دفًعـا 
القـانون رقـم أ) من قانون سوق ر ٦٨ادة (األولى من الم لسـنة  ٩٥س المال الصادر 

مـــة إعـــادة الـــدعو للمرافعـــة ل ، فقـــررت١٩٩٢  وصـــرحت، ٨/٥/٢٠١٢جلســـة المح
الجلسة األخیرة  ، منحتـه أجـًال آخـر للسـبب ذاتـهللمدعى بإقامة الدعو الدستورة، و

اته المتقدمة طل   .فأقام المدعى الدعو الدستورة المعروضة 
  

القـانون رقـم أوحیث إن قانون سوق ر  ، ١٩٩٢لسـنة  ٩٥س المـال الصـادر 
امـــهالمـــدعى فـــى ظـــل العمـــل  حـــاكم عنهـــاالـــذ ارتكبـــت الواقعـــة التـــى  قبـــل  - أح

القـــانون ـــان یـــنص فـــى  - ٢٠١٨لســـنة  ١٧و ٢٠٠٨لســـنة  ١٢٣ى رقمـــ ینتعدیلـــه 
غرامأ) منه على ٦٦(الفقرة األولى من المادة  عاقب  تقل عن خمسـة آالف ال  ةنه "

ـة علـى خـالف  ـل مـن یتصـرف فـى أوراق مال ـه  ه وال تزد عن عشرة آالف جن جن
القــانون رقــم هــذه الفقــرة نــص القواعــد المقــررة فــى هــذا القــانون". وقــد جــر اســتبدال 

غرامــة ال تق " هانصــوصــار ، ٢٠١٨لســنة  ١٧ ـــعاقــب  ــه ـــــ ل عــن خمســة آالف جن
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ـة علـى وال تزد على مائة ألف جن ة أو أدوات مال ل من تصرف فى أوراق مال ه، 
  .خالف القواعد المقررة فى هذا القانون"

  

ــــنص المــــادة ( ــــه٦٧وت ــــانون ســــوق رأس المــــال المشــــار إل ــــل  - ) مــــن ق قب
القانون رقم  ـة  هعلى أن - ٢٠٠٨لسنة  ١٢٣استبدالها  أ عقو "مع عدم اإلخالل 

غرام ،رـــــأشد منصوص علیها فى أ قانون آخ ـه ـــــل عـن ألفـــــة ال تقـــــعاقـب  ى جن
ـام المنصـوص علیهـا فـى  ل من یخـالف أحـد األح ه  وال تزد على عشرة آالف جن

ـــ ون رقـــم ـــــــــــالقاننـــص هـــذه المـــادة اســـتبدال  تـــموقـــد  .لهـــذا القـــانون" ةالالئحـــة التنفیذ
صیر، ٢٠٠٨لسنة  ١٢٣ ة أشد منصوص عل ل ة عقو أ یها فـى "مع عدم اإلخالل 

ــه، آأ قـانون  ــه، وال تزـد علــى ملیـون جن غرامـة ال تقــل عـن ألفـى جن عاقــب  خـر، 
ام المنصوص علیها فى الالئحة التن ة لهذا القانون"فل من یخالف األح   .یذ

  

عاقــب  ه) مــن القــانون ذاتــه علــى أنــ٦٨وتــنص الفقــرة األولــى مــن المــادة ( "
الع المســئول ة،  الشــر ــة  ــات المقــررة عــن األفعــال التــى ترتكــب عــن اإلدارة الفعل قو

ــام هــذا القــانون" موجــب المــادة األولــى  .المخالفــة ألح وقــد تــم اســتبدال ذلــك الــنص 
ــــاًرا مــــن  – ٢٠١٨لســــنة  ١٧مــــن القــــانون رقــــم  ــــه اعت  – ١٥/٣/٢٠١٨المعمــــول 

ـات المقـررة عـن األفعـال  العقو ة،  ة للشـر عاقب المسئول عن اإلدارة الفعل صیر"  ل
انـت المخالفـة قـد الت ام هذا القانون، متـى ثبـت علمـه بهـا و المخالفة ألح ى ترتكب 

ة". ف اته الوظ سبب إخالله بواج   وقعت 
  

اشــــرة  ة الم وهــــى شــــر لقبــــول الــــدعو  –وحیــــث إن المصــــلحة الشخصــــ
مـــة  –مناطهـــا  -الدســـتورة  ـــه قضـــاء هـــذه المح ـــون ثمـــة  –علـــى مـــا جـــر  أن 

ـین المصـل ا بینها و ـارت ة، وذلـك  ـون الفصـل فـى أحة فـى الـدعو الموضـوع ن 
طـة بهـا والمطروحـة  ة المرت ـات الموضـوع المسألة الدستورة الزًمـا للفصـل فـى الطل
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ــة العامــة قــد أحالــت المــدعى  ا انــت الن ــان ذلــك، و مــة الموضــوع. متــى  علــى مح
ة  ـة المال –للمحاكمة الجنائ س الهیئـة العامـة للرقا بوصـف  –ـة بناء على طلـب رئـ

ـــــه،، ٢٨/٦/٢٠٠٤أنـــــه بتـــــارخ  تـــــارخ ســـــاب عل س مجلـــــس اإلدارة  و صـــــفته رئـــــ
ــــة  ة لیبــــون لتــــداول األوراق المال تصــــرف فــــى األوراق  -١والعضــــو المنتــــدب لشــــر

ــا ــة علــى خــالف األوضــاع المقــررة قانوًن ــعــأن قــام  ،المال أحــد لخاصــة األســهم ا بب
ـع موقعـة منـه. ـــــــــــول علـى أوامـــــبدون الحصعمالئها  ـان، اآلصـفته  -٢ر ب نفـة الب

ـات مـن شـأنها اإلضـرار اقام  س وٕاجـراء عمل اع أسالیب تنطو على الغش والتدل ت
ـــادئ  ـــة وم مراعـــاة األعـــراف التجار قـــم  حقـــوقهم، ولـــم  المتعـــاملین معـــه واإلخـــالل 

ن بوصـف علـى النحـو المبـیالعدالة واألمانـة والحـرص علـى مصـالح العمـالء، وذلـك 
ـــــالمخالف ،االتهــــام األول ـــــة للمـــ ) مــــن قــــانون ســــوق ٦٩/١، ٦٨، ٦٧، ٦٦/١واد (ـــــــ

القـــــانون رقـــــم  ـــــة  ،١٩٩٢لســـــنة  ٩٥رأس المـــــال الصـــــادر  ومـــــواد الالئحـــــة التنفیذ
ــان الفصــل فــى دســتورة مــا طــة بهــا. و ــه الفقــرة األولــى مــن المــادة  المرت نصــت عل

القـــانون رقـــم ) مـــن قـــانون ســـوق رأس المـــال الصـــ٦٨( ، قبـــل ١٩٩٢لســـنة  ٩٥ادر 
القــانون رقــم  امهــا علــى ٢٠١٨لســنة  ١٧اســتبدالها  ــاق أح ، وذلــك فــى مجــال انط

القـانون رقـم  –) مـن القـانون ذاتـه ٦٧، ٦٦/١المادتین ( ىنص قبـل اسـتبدال أولهمـا 
القــــانون رقــــم ، وثان٢٠١٨لســــنة  ١٧ ــــاره - ٢٠٠٨لســــنة  ١٢٣یهمــــا  الــــنص  اعت

ــــه،  المــــؤثم للفعــــل ــــه.لقــــدم و المنســــوب للمــــدعى ارتكا ــــة اســــتناًدا إل  لمحاكمــــة الجنائ
ون له  اشـرً  ثرً أس ـاًس م ـه  أكیـدً  ، وانع علـى موقـف المـدعى مـن االتهـام المسـند إل

ــه، فــى الــدعو الموضــوع مــة الموضــوع ف األمــر الــذ تتــوافر معــه ة، وقضــاء مح
اشــرة فــى الطعــن علــى دســتورته، ة وم ــه وحــده  للمــدعى مصــلحة شخصــ تحــدد ف و

ام أخر    .نطاق الدعو المعروضة، دون ما تضمنه من أح
  

٤١ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



مـین وال ینـال مــن ذلــك  بــرفض الــدعو المقامــة طعًنــا علــى ســب صــدور ح
 ١٩٩٢لســـنة  ٩٥) مـــن القـــانون رقـــم ٦٨دســـتورة نـــص الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة (

ــه، أولهمــا: ة "دســتو  ٢٣لســنة  ١٠٧فــى الــدعو رقــم  المشــار إل رة" بجلســة قضــائ
ة "دسـتورة" بجلسـة  ٣٣لسنة  ١٨٦فى الدعو رقم  واآلخر:، ١٤/٣/٢٠١٥ قضـائ
ــة المطلقــة  .١٣/١٠/٢٠١٨ مــة أن الحج ذلـك أن مــن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح

ة  قتصـر نطاقهـا علـى النصـوص التشـرع ام الصـادرة فـى الـدعاو الدسـتورة  لألح
انــت مثــاًرا للمنازعــة حــول دســتورتها مــة فصــًال حاســًما التــى  ، وفصــلت فیهــا المح

الفعـل، فـال تمتـد  ـه  مـة، ولـم تفصـل ف ـن مطروًحـا علـى المح قضائها، أما ما لـم 
ـم الصـادر فـى الـدعو الدسـتورة  ـان الح ـان ذلـك، و ـة. متـى  ه تلـك الحج رقـم إل

ة، ٣٢لســنة  ١٠٧ قــد اقتصــر علــى الفصــل فــى دســتورة نــص الفقــرة األولــى  قضــائ
ـــانون ال) مـــن ٦٨( مـــن المـــادة ـــم ق ــــالمش ١٩٩٢لســـنة  ٩٥رق ـــهـــــــــــ فـــى مجـــال  ،ار إل

اق ـــــانط ــــرًرا) مــــن ذلــــك القــــانون  ٦٥رة األولــــى مــــن المــــادة (ـه علــــى نــــص الفقــــــــــــــ م
ــــم  ــــانون رق الق ــــى الــــدعو  .٢٠٠٤لســــنة  ١٤٣المضــــافة  ــــم الصــــادر ف ــــان الح و

ة، قـد اقتصـر علـى ا ٣٣لسـنة  ١٨٦الدستورة رقم  لفصـل فـى دسـتورة نـص قضـائ
القانون رقـم ٦٨الفقرة األولى من المادة (  ٩٥) من قانون سوق رأس المال الصادر 

القانون رقـم  ١٩٩٢لسنة  اقـه ٢٠١٨لسـنة  ١٧قبل استبداله  ، وذلـك فـى مجـال انط
القــانون رقــم ) مــن ذلــك القــانون ٦٧علــى نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة ( المســتبدلة 

مــــین نطــــاق ن ثــــم، فــــإن . ومــــ٢٠٠٨لســــنة  ١٢٣ ــــة هــــذین الح تكــــون بــــدورها حج
قـى  امهمـا. لی مقصورة على هذا النطاق وحده، وال تمتـد إلـى مـا یجـاوز ذلـك مـن أح

) مــن ذلــك القــانون، فــى حــدود النطــاق المتقــدم، ٦٨نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة (
مـین المتقـدمین، وقـا ح علـى ًال للطـر خارًجا عن إطار الـنص الصـادر فـى شـأنه الح

مة لتقول اها.لمتها  هذه المح ام الدستور، أو مخالفته إ   فى شأن مد اتفاقه وأح
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غیــر ممــا تقــدم تعــدیل نــص المــادة ( ) مــن قــانون ســوق رأس المــال ٦٧وال 
ــه ــذلك تعـــدیل نــص الفقـــرة ٢٠٠٨لســنة  ١٢٣موجـــب القــانون رقـــم  ،المشــار إل ، و

 .٢٠١٨لسـنة  ١٧ون رقـم ــــــب القانموجـ ،) مـن القـانون ذاتـه٦٦األولى من المادة (
الت التى جـــــــرت على نصى المادتین ( ) مـــــــن قانــــــون ٦٧، ٦٦/١فقد شددت التعد

ـة الغرامـة علـى األفعـال المؤثمـة  ـره، الحـد األقصـى لعقو ســـــــوق رأس المال المـار ذ
ظـــل المـــدعى بهـــاتین المـــادتین، ممـــا ال ُتعـــد معـــه قانوًنـــا أصـــلح للمـــتهم. ومـــن  ثـــم، 

ــا بــنص ) مــن قــانون ســوق رأس المــال المشــار ٦٨المــادة ( الفقــرة األولــى مــن مخاطً
ه   فى حدود نطاقه المتقدم. ،إل

  

ًضــــاوال ینــــال مــــن ذلــــك   ٢٠١٨لســــنة  ١٧المشــــرع القــــانون رقــــم  إصــــدار أ
ــه، ومــن بینهــا نــص الفقــرة  ــام قــانون ســوق رأس المــال المشــار إل عــض أح بتعــدیل 

ــا فــى تعــدیلها األســس ذاتهــا التــى اعتنقتهــا هــذه ٦٨لمــادة (األولــى مــن ا ) منــه، متبنًّ
ـام ذلـك الـنص،  انها لمقتضى أح مة عند ب مهـا الصـادر و المح ضـمنته مـدونات ح

ر،  ٣٢لسنة  ١٠٧فى الدعو رقم  ة "دستورة" اآلنف الـذ ـه قواعـد و قضائ عینـت ف
ــة للمســئول عــن اإلدارة الفع ة الجنائ ط المســئول ــه قضــاءها وضــوا ــة، وأسســت عل ل

مارسـه ة  قسط من نشا الشـر عهد إلیهم  ون ممن  ، فأوجبت أن   برفض الدعو

ة ا ط عنها، ن ـرت ة، علـى المشـرع فرضـه الـذ القـانونى االلتـزام بتنفیـذ و  واعتبـر الشـر

ـــه ـــان ولـــو شخصـــًّا، فعلـــه عـــن ســـأل وهـــو قانوًنـــا، مؤثمـــة جرمـــة ـــه اإلخـــالل  ارتكا

ة اسم تم دق الجرمة اسـتخدام ولمصـلحتها ولحسـابها الشـر حیـث وسـائلها، إحـد و  و

ة تتحق ال ة المسئول انهـا، بتوافر إال الحالة هذه فى الجرمة عن الجنائ  تلتـزم التـى أر

اتها االتهام سلطة ذلك .حقه فى املة بإث  عـد النص المشرع سلكه الذ النهج أتى و

ور، التعدیل ة أسـس اتلـذ مواكًـا المذ ـة المسـئول انهـا وعناصـرها الجنائ  للمسـئول وأر
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ــة اإلدارة عــن شــف أوضــحها التــى الفعل ــم عنهــا و مــة ح ــا الدســتورة المح  علــى العل

ــره. المتقـدم النحـو ــام جدیـدة تخــالف  ذ أح عـد اسـتبداله  ـأت الــنص  وعلـى ذلـك، لــم 
ـه قبـ قى ما قرره الـنص المطعـون ف ـالنص فى مضمونها ومحتواها الحق ـــل اسـتبداله 

  الجدید. 
  

من قانون ) ٦٨الطعن على نص الفقرة األولى من المادة ( شأنوحیث إنه 
ــه، ســوق رأس المــال القــانون رقــم بــل اســتبق المشــار إل فــى ، ٢٠١٨لســنة  ١٧دالها 

امها علـى نـص الفقـرة األولـى مـن المـادة ( اق أح ) مـن القـانون ذاتـه، ٦٧مجال انط
القـ ـا ٢٠٠٨لسـنة  ١٢٣انون رقـم قبل استبدالها  مـة الدسـتورة العل . فقـد سـب للمح

مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة  ح ـــــك ،  ـــــك المســـــألة، وذل ـــــرفض ،٢/١١/٢٠١٩حســـــم تل  ب
ـــالدع ـــو رقـــ ــ ٣٤لســنة  ١٥٦م ـــ ة "دستور ـــهة"، ـقضــائ ــا علــى دستورت  .المقامــة طعًن
العدد رقم  وقد ة  م فى الجردة الرسم ـرر (هــ ٤٤ُنشر هذا الح ) الصـادر بتـارخ م
ـــان ذلـــك، . ٢٠١٩نـــوفمبر ســـنة  ٥ ـــان متـــى  ) مـــن ١٩٥مقتضـــى نـــص المـــادة (و

القــانون ٤٩، ٤٨الدســتور، ونصــى المــادتین ( مــة الصــادر  ) مــن قــانون هــذه المح
ـع ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  مة وقراراتها ملزمة للكافـة، وجم ام هذه المح ، أن تكون أح

ة مطلقة  ة لهسلطات الدولة، وتكون لها حج ارهــــالنس اعت ًال فـى ـــــوًال فصـــــا قـــــــــم، 
انـت، وهـــــالمسألة المقضـى فیه ًال وال تعقیًـا مـن أ جهـة  قبـل تـأو ـة ـــــا، ال  ى حج

ة فیها، أو إعادة طرحها علیهـا مـن جدیـد لمراجعتهـا، ــــــــا دون المجادلــــــــول بذاتهــــــــتح
ع م    دم قبول الدعو المعروضة فى هذا الش منها.ومن ثم یتعین الح

  

) من قانون ٦٨وحیث إنه بخصوص الطعن على الفقرة األولى من المادة (  
امها على الفقرة األولى من  اق أح ه، فى مجال انط سوق رأس المال المشار إل

القانون رقم ) من القانون ذاته٦٦المادة ( ، فقد ٢٠١٨لسنة  ١٧، قبل استبدالها 
ه نعى  ره  - المدعىعل مخالفته نصوص المواد  -فى حدود النطاق المار ذ
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، ١٩، ١٨تقابلها المواد (و  ،١٩٧١) من دستور سنة ١٦٥، ٨٦، ٦٧، ٦٦، ٤١(
قوًال منه إنه یخل  .٣٠/٣/٢٠١١) من اإلعالن الدستور الصادر فى ٤٦، ٢٠

ة،  ة الجنائ ة المسئول ة، مبدأ شخص ة العقو ة القالفتراضه مسئوشخص ائم ول
ام هذا القانون،  المخالفة ألح ة عن األفعال التى ترتكب  ة للشر اإلدارة الفعل
مثل افتئاًتا على اختصاص السلطة  ما  عة جرمة ارتكبها غیره،  وتحمیله ت
حول دون ممارستها الح فى التثبت من ارتكاب المسئول عن اإلدارة  ة، و القضائ

ة للجرمة، فضًال عما الشر ة  ة،  الفعل الحرة الشخص مثله ذلك من مساس 
ار ألصل البراءة.   وٕان

  

اشرها على  ة التى ت مة أن الرقا وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
ة التــى تضــمنها الدســتور،  قتهــا القواعــد الموضــوع دســتورة القــوانین، مــن حیــث مطا

ـــة تســـت ـــك أن هـــذه الرقا ـــره، ذل ـــائم دون غی ـــام الدســـتور الق هدف أصـــًال تخضـــع ألح
امـه؛ لكـون نصوصـه تمثـل دائًمـا  صون هذا الدستور وحمایته مـن الخـروج علـى أح
م، ولها مقام الصدارة بـین قواعـد النظـام  قوم علیها نظام الح القواعد واألصول التى 
ارهــا  اعت العــام التــى یتعــین التزامهــا ومراعاتهــا، وٕاهــدار مــا یخالفهــا مــن التشــرعات 

انـت المنــاعى التـى وجههـا المـدعى للــنص  .أسـمى القواعـد اآلمـرة ـان ذلـك، و متــى 
ـــه  ـــاعى  –فـــى النطـــاق الســـالف تحدیـــده  –التشـــرعى المطعـــون ف تنـــدرج تحـــت المن

ة التــى تقــوم فــى مبناهــا علــى مخالفــة نــص تشــرعى لقاعــدة فــى الدســتور  ،الموضــوع
اشـــر رقابتهـــا علـــىومـــن َثـــمَّ فـــإن هـــذه ال مـــن حیـــث محتواهـــا الموضـــوعى، مـــة ت  مح

ا ومعموالً  امه، دستورة ذلك النص، الذ مازال ساًر ام الدسـتور  أح من خالل أح
قة الدستورة السارة.٢٠١٤الصادر سنة  اره الوث اعت  ،  

  

فـى حـدود نطاقـه  -ـه ون علــــــالـنص المطع شأن النعى بـإخاللإنه  حیثو   
ــــــة، ومساســــــ -المتقــــــدم  ة الجنائ ــــــة، والمســــــئول ة العقو ــــــة مبــــــدأ شخصــــــ الحر ه 
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ة، فإنــه مــردود؛ ذلــك أن المقــرر مــة الشخصــ فــى الدســتور أن  فــى قضــاء هــذه المح
عة خطاها والتقیـ ـة داتجاهه إلى ترسم النظم المعاصرة، ومتا نـص  ؛مناهجهـا التقدم

ـة منـه ) ٩٥لمادة (افى  علـى قـانون، وال عقـاب  ال بنـاءً إعلـى أنـه ال جرمـة وال عقو
ــان الدســتور  .القــانون الــذ یــنص علیهــا لتــارخ نفــاذة ــــــــحقال الالــــــــال علــى األفعإ و

ًنــــــــــــــقـــد دل بهـــذه المـــادة علـــى أن لكـــل جرم غیـــره، یتمثـــل ــــــــــا ال قا مادًّـــة ر وام لهـــا 
المخالفــة لــنص عقــابىاا فــى فعــل أو أساًســ أن مــا  نا بــذلك عــمفصــحً  ،متنــاع وقــع 

ن  ــه القــانون الجنــائى ابتــداءإیــر ــهفــى  ،ل ــة الفعــل المؤاخــذ  ،زواجــره ونواه هــو ماد
ــه، إیجابًّــ ــان هــذا الفعــل أم ســلبًّ علــى ارتكا ا، ذلــك أن العالئــ التــى ینظمهــا هــذا ا 

امـه، محـــــالقانون فى مج أح قه على المخـاطبین  ال ذاتهـا، فـى ــــــورها األفعــــــال تطب
ــة، وخصائصــها الماد ــة ومظاهرهــا الواقع م  ،ةـــــــیعالماتهــا الخارج إذ هــى منــا التــأث

اتهــا ونفیهــا، وهــى التــى یــتم التمییــز علــى ضــوئها بــین  وعلتــه، وهــى التــى یتصــور إث
ـــم العقـــل  ـــى ح مـــة الموضـــوع عل عض، وهـــى التـــى تـــدیرها مح ـــ عضـــها ال الجـــرائم 
ة لها، بل إنه فى مجال تقدیر توافر القصـد الجنـائى،  ة المناس مها وتقدیر العقو لتقی

مـــة  الموضـــوع ال تعـــزل نفســـها عـــن الواقعـــة محـــل االتهـــام التـــى قـــام الـــدلیل فـــإن مح
ــة مــن خــالل عناصــرها عمــا  ،اا واضــحً علیهــا قاطًعــ صــرها فیهــا منق ولكنهــا تجیــل 

قــة مــن وراء ارتكابهــاإقصــد  ــه الجــانى حق ــس هــذه العناصــر تعبیــرً  مَّ ومــن َثــ ،ل ا تع
ــةا ومادًّــخارجًّــ التــال ،ا عــن إرادة واع ــام الدســتور أن توجــد وال یتصــور  ى وفًقــا ألح

ة  ة بین ماد ، وال إقامة الدلیل على توافر عالقة السبب نها الماد ة ر جرمة فى غی
قـة هـذا الفعـل وم عیـًدا عـن حق والزم ذلـك  ،تـواهحالفعل المؤثم، والنتائج التـى أحـدثها 

ــل مظــاهر التعبیــر عــن اإل شــرةأن  ضــمرها  - رادة ال ــا التــى  س النوا نســان اإلولــ
ـس سـلوً  - فى أعماق ذاته انـت تع لمـا  ا ا خارجًّـتعتبر واقعة فى منطقة التجرم 

ه قانونً مؤاخذً  أفعـال أحـدثتها إرادة مرتكبهـا، وتـم  ،اا عل ـان األمـر غیـر متعلـ  فإذا 
ة ال تخطئها العینالتعبیر عنها خارجًّ  س ثمة جرمة ،ا فى صور ماد   .فل

٤٦ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



نً الجر  ىوحیث إن األصل ف   س تكو ـار أن قوامهـا  ،اًـا مرّ ائم، أنها تع اعت
من علیهـا محـددً تزامنً  عملهـا، وعقـل واع خالطهـا لیهـ ا خطاهـا، ا بین ید اتصل اإلثـم 

ـة علـى نشـاطهامتوجهً  ـون القصـد الجنـائ ؛ا إلـى النتیجـة المترت ًنـ ىل  ىا فـا معنوًّـر
نهــــا المــــاد مــــًال لر ــــ ،الجرمــــة ُم ــــا مــــع الشخصــــومتالئًم ــــة ف مالمحهــــا  ىة الفرد

ة ه  ىمناهجهـا فـ ىتتطلبها األمـم المتحضـرة فـ ىالت ىوتوجهاتها. وهذه اإلرادة الواع
ــ ًن ــ الجرمــة، وأصــالً  ىا فــمجــال التجــرم بوصــفها ر ــثابًت امًن س  ىا فــا  عتهــا، ولــ طب

ــأمــرً  ــا فجًّ ًال مقحًم ــ ا علیهــا أوا أو دخــ ً ــة اإلرادة غر ا عــن خصائصــها. ذلــك أن حر
ار بـین الخیـر والشتعنى  ل الجرمـة ـــــو ُمَولِّیهـا، لتنحـــــولكـٍل وجهـة ه ،رـــــحرة االخت

ـة التـ - معناها الحـ ىف - تفرضـها الدولـة بتشـرعاتها،  ىإلـى عالقـة مـا بـین العقو
ــ ىواإلرادة التــ ــة الت مهــا ورد یتعــین أ ىتعتمــل فیهــا تلــك النزعــة اإلجرام ــون تقو ن 
بوصـفه  –ا ا ثابًتـنتقام والثـأر المحـض مـن صـاحبها. وغـدا أمـرً عن اال لینآثارها، بدی

ـن إرادًّـ - اً عام أصالً  ـار الحـر، ومـن َثـا قائًمـأال یجرم الفعل ما لـم   مَّ ا علـى االخت
أن تحدید مضمون تلك اإلرادة وقوفً مقصودً ان  ا على ماهیتهـا، ا. ولئن جاز القول 
ًنـبوصـفه -ا، إال أن معناها ا عسرً زال أمرً ما یـدور بوجـه  -الجرمـة  ىا فـا معنوًّـا ر

ــة ــا اإلجرام  ىأو تلــك التــ ،أو النــوازع الشــررة المــدبرة ،أو الجانحــة ،عــام حــول النوا
م، مقترًنـــ ىأو التـــ ،ـــون الخـــداع قوامهـــا التـــأث قصـــد تـــتمحض عـــن علـــم   اقتحـــاما 

عها عل ان  ىحدوده، لتدل جم غً الإرادة إت   .افعل 

  

ـه قضـاء هـذه  -ى مفهومها القانونى الجرمة فوحیث إن  علـى مـا جـر عل
مـــة  فعـــل أو  -المح ـــون إال  تتمثـــل فـــى اإلخـــالل بـــنص عقـــابى، وأن وقوعهـــا ال 

ه هـذا اإلخـالل تهـا ال یتحمـل بهـا  ىاألصـل فـوأن  .امتناع یتحق  الجرمـة أن عقو
مســــئول عنهــــا، وهــــ عــــة  ىإال مــــن أدیــــن  ــــة یجــــب أن تتــــوازن وطأتهــــا مــــع طب عقو

ــرة و جرمــة ال مــا مــؤداه أن الشــخص ال یــزر غیــر ســوء عملــه، وأن جر موضــوعها، 
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ة  الجرمـــة ال یؤاخـــذ بهـــا إال جناتهـــا، وال ینـــال عقابهـــا إال مـــن قارفهـــا، وأن شخصـــ
مـن ُ  طـان  ة وتناسبها مع الجرمة محلهـا مرت ا مسـئوًال عـن ارتكابهـا، عـد قانوًنـالعقو

ة  مَّ ومن ثَ  ـة شخصـ ة العقو ـد تالزمهمـا، تفترض شخص مـا یؤ ـة،  ة الجنائ المسـئول
ـاره  اعت تهـا إال  ه عقو ون مسئوًال عن الجرمة وال تفرض عل ذلك أن الشخص ال 

 ً ة ففاعًال لها أو شر عبر عن العدالة الجنائ .  ىا فیها، وهو ما    مفهومها الح
  

ــان المشــرع قــد أثّــم  ــان مــا تقــدم، و موجــب نــص الفقــرة وحیــث إنــه متــى 
القــانون رقــم ٦٦المــادة (ولــى مــن األ ) مــن قــانون ســوق رأس المــال، قبــل اســتبدالها 
ـة علـى خـالف القواعـد المقـررة ٢٠١٨لسنة  ١٧ التصـرف فـى األوراق المال ـام  ، الق

غرامــة ال تقــل عــن خمســة أالف  ،القــانون  ـــا  ــا علیهــ وَعــدَّ تلــك الجرمــة جنحــة معاقً
ـــه، ـــد علـــى عشـــرة آالف جن ـــه، وال تز ســـأل عـــن هـــذه الجرمـــة المســـئول عـــن  جن و

ة إعماًال لـنص الفقـرة األولـى مـن المـادة ( ة للشر  ) مـن القـانون ذاتـه٦٨اإلدارة الفعل
القــــانون رقــــم  ــــون مــــن ، ٢٠١٨لســــنة  ١٧قبــــل اســــتبدالها  الــــذ یجــــب دوًمــــا أن 

ط  ــرت ــة عنهــا، و ا مارســه ن ة  قســط مــن نشــا الشــر األشــخاص الــذین ُعهــد إلــیهم 
ــه جرمــة بتنف  -یــذ االلتــزام القــانونى الــذ فرضــه المشــرع علیهــا، وجعــل اإلخــالل 

ط  الضــــــوا ات العاملــــــة فــــــى ســــــوق رأس المــــــال  حرًصــــــا منــــــه علــــــى التــــــزام الشــــــر
ســوق رأس  ــا علــى العمــل  س إیجاً مــا یــنع ـــة؛ صــوًنا لحقــوق عمالئهــا، و التشرعیــــــ

ون منا مسئولیته عن هذه الجرمة ثبـوت -المال  ـة  ل مسـئولیته عـن اإلدارة الفعل
ســأل عــن فعلــه شخصــًّا،  ات الممنوحـــــــــــــــــــــــة لــه، وهــو  ة، فــى حــدود الصــالح للشــر
اســـتخدام  ة ولحســـابها ولمصـــلحتها و اســـم الشـــر ـــه للجرمـــة قـــد تـــم  ـــان ارتكا ولـــو 

ه مسـئولیته عـن فعـل الغیـر، أو  م النص المشار إل ق قـرر إحد وسائلها، دون أن 
ــه ارتكابهــا خــارج نطــاق االختصــاص والســلطة  مســئولیته عــن الجرمــة المنســوب إل

ة، ذلــك أن الجرمــة ال ــة عــن الشــر ا اشــرتها ن م حقــه إال بتــوافر  المعهــود لــه  تقــوم 
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انهــا،  ــ أر ــذلك یتحقــ تواف املــة، و اتهــا  التــى یتعــین دوًمــا علــى ســلطة االتهــام إث
ــة التــى  ة الجنائ ) المطعــون علیهــا مــع مبــدأ ٦٨نصــت علیهــا المــادة (قواعــد المســئول

ة . صون الحرة الشخص ة، على نحو  ة العقو   شخص
  

شــــأن  ) مـــن ٦٨المـــادة (الفقـــرة األولـــى مـــن علـــى نـــص  النعـــىوحیـــث إنـــه 
ــه  أصــل البــراءة، ومساســه  -فــى حــدود نطاقــه المتقــدم  -القــانون المشــار إل إخاللــه 

ة، ف مـة أن الدسـتور مبدأ استقالل السلطة القضـائ مـن المقـرر فـى قضـاء هـذه المح
ء حتــــى تثبــــت إدانتــــه فــــى  ) منــــه علــــى أن "٩٦إذ نــــص فــــى المـــــــــادة ( المــــتهم بــــر

ــة عادلــة تكفــل لــه فیهــا ضــمانات الــدفاع عــن نفســه"، فمــؤد ذلــك أن  محاكمــة قانون
ط المحاكمـــة المنصـــفة  تتمثـــل فـــى  -التـــى عناهـــا الدســـتور فـــى هـــذه المـــادة  -ضـــوا

ـــا متكامـــل المالمـــح، مجموعـــ ـــس مضـــامینها نظاًم ـــة، التـــى تع ة مـــن القواعـــد المبدئ
حـول  ة، و رامـة اإلنسـان وحقوقـه األساسـ قـوم علیهـا، صـون  األسـس التـى  یتوخى 
مـا یخرجهـا عـن أهـدافها، وذلـك انطالًقـا مـن  ـة  ضماناته دون إساءة اسـتخدام العقو

و  ـاة الخاصـة، و حرمة الح مان األمم المتحضرة  طـأة القیـود التـى تنـال مـن الحرـة إ
شـرة، فـال  ة الكامنة فى الـنفس ال ع ها الدستور من الحقوق الطب ة التى َعدَّ الشخص

اشرتها لسلطاتها فـى مجـال  -تنفصل عنها عدواًنا، ولضمان أن تتقید الدولة  عند م
ـــة صـــوًنا للنظـــام االجتمـــاعى  ـــة -فـــرض العقو ـــة للقـــوانین العقاب ، ـــاألغراض النهائ

التى ینافیها أن تكون إدانة المتهم هدًفا مقصوًدا لذاته، أو أن تكون القواعد التى تتم 
ــــة إدارة  ــــة الجنائ ح إلدارة العدال محاكمتــــه علــــى ضــــوئها مصــــادمة للمفهــــوم الصــــح
م التـى تكفـل لحقـوق المـتهم  فعالة، بل یتعـین أن تلتـزم هـذه القواعـد مجموعـة مـن القـ

ــة، ا نــدرج الحــد األدنــى مــن الحما لتــى ال یجــوز النــزول عنهــا أو االنتقــاص منهــا، و
ـــة تفرضـــها الفطـــرة، وتوجبهـــا حقـــائ  قاعـــدة أول تحـــت هـــذه القواعـــد أصـــل البـــراءة 

عد قاعدة حرص الدستور القائم على إبرازها فى المادة ( اء، وهى    ) منه.٩٦األش
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ــــة، وال هــــو مــــن  وحیــــث إن افتــــراض البــــراءة ال یــــتمحض عــــن قرنــــة قانون
ة تقوم علــــــــــــا، ذلك أن القرنــــــــــــرهصو  ات من محله األصـل ىة القانون ل لإلث  ىتحو

ـــ -ـــه  ىفـــي الواقعـــة مصـــدر الحـــ المـــدع ممـــثالً  - ـــة منهـــا   واقعـــة أخـــر  ىإل قر
ــه ــ ىوهــذه الواقعــة البدیلــة هــ ،متصــلة  ــدُّ  ىالت ــَُع اًت اتهــا إث ــإث ــم  ىا للواقعــة األول ح

س ة إلـ القانون. ولـ النسـ ـذلك  س ثمـة  ،افترضـها الدسـتور ىالبـراءة التـ ىاألمـر  فلـ
الً  واقعة أحلها الدسـتور محـل واقعـة أخـر  ؤسـس افتـراض وٕانمـا یُ  ،عنهـا ، وأقامهـا بـد

ن الخطیئـة ـــــم اا مبـرءً رً ـــــد ولـد حـــــان علیهـا، فقـــــل اإلنســـــجب ىالفطـرة التـ ىالبراءة عل
ة فترض عل ،أو المعص اتـه أن أصـل البـراءة  ىو امًنـمـاامتداد مراحل ح ـه، زال  ا ف

ــه مــن أفعــال، إلــمصــاحً  أت مــا  قضــاء جــازم ىا لــه ف مــة الموضــوع   أن تــنقض مح
ه هذا االفتراض، عل ات ة العامـة مثبتـة  ىضوء األدلة الت ىال رجعة ف ا تقدمها الن

ــ ىبهــا الجرمــة التــ ــه ف النســ ىنســبتها إل انهــا، و ــن مــن أر ــــل ر ــل واقعــة  ىة إل
مــا فــ امهــا،  ــا فیهــا ىذلــك القصــد الجنــائ ىضــرورة لق ــان متطل ــه إذا  حــ و  ،بنوع

ــ ىالمــتهم فــ اًت ــة العامــة إث ا  ىا للجرمــة، والحــ فــمواجهــة الشــهود الــذین قــدمتهم الن
أدلة النفى الت ىدحض أقوالهم وٕاجهاض األدلة الت غیـر ذلـك  ،عرضـها ىطرحتها  و

ائز التال ینهدم أصل الب ستند إلیها مفهوم المحاكمـة المنصـفة  ىراءة،إذ هو من الر
ــة  ىالتــ ــس قاعــدة مبدئ ع ة علــ ىفــُتَعــدُّ فلهــا الدســتور، و الجــدل،  ىذاتهــا مستعصــ

ــة،  ة اإلجرائ قــة ذاتهــا، تقتضــیها الشــرع ا إنفاذهــا مفترًضــ وَُعــدُّ واضــحة وضــوح الحق
تطلبهــــاأولًّــــ ــــة، و ة فــــ ا إلدارة العدالــــة الجنائ  ىالدســــتور لصــــون الحرــــة الشخصــــ

ــة، ولیــوفر مــن خاللهــا لكــل فــرد األمــن فــ م والتســلط  ىمجاالتهــا الحیو مواجهــة الــتح
مـا یـرد  غیـر دلیـل، و ار واقعة تقوم بها الجرمة ثابتة  حول دون اعت ما  والتحامل، 

ة ینش قرنة قانون   ها.ئالمشرع عن افتراض ثبوتها 
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ًضـا  – ررــــــمـن المق نوحیث إ مـة أن الدسـتور ــــــى قضــــــف -أ اء هـذه المح
موجب المادة ( مـا نـص ١٠١إذ اختص  سـن القوانیــــــــــن،  ة  ) منه السـلطة التشـرع

ة، واختصاصها ١٨٨، ١٨٤فى المادتیــــــــــن ( ) منـــــــــــه على استقالل السلطة القضائ
ة الفصــل فــى المنازعــات والجــرائم، فــإن الزم  ذلــك أن اختصــاص الســلطة التشـــرع

ة  ســـن القـــوانین ال یخولهـــا التـــدخل فـــى أعمـــال أسندهـــــــا الدســـتور للســـلطة القضـــائ
ــدأ الفصــل بــین  مب ــا علــى عملهــا، وٕاخــالًال  ــان هــذا افتئاًت ـــرها علیهـــــــــا، وٕاال  وقصــــــــ

ا للســـلطة التشـــرع ة فـــى الســـلطات. وعلـــى ذلـــك، فـــإن االختصـــاص المقـــرر دســـتوًر
ـالقرائن التـى تنشـئها  اتهــــــــــا، ال یخولها التـدخل  مجال إنشاء الجرائـــــــــم وتقرـــــــــر عقو
ــام  ة فــى مجــال التحقــ مــن ق مهمتهــا األصــل ــام  ــة عــن الق مــة الجنائ لغــل یــد المح

ان الجرمة التى عینها المشرع.   أر
  

ان نص الفقرة ا ان ما تقدم، و ) مـن ٦٨ألولى من المادة (وحیث إنه متى 
ـــه، فـــى حـــدود النطـــاق الـــذ تطرحـــه الـــدعو  قـــانون ســـوق رأس المـــال المطعـــون ف
ـة  ة الجنائ ة المسـئول ة للشر المعروضة، ألقى على عات المسئول عن اإلدارة الفعل
اشـــرته اإلدارة  عـــن ارتكـــاب الجـــرائم المشـــار إلیهـــا، وقـــرن ثبوتهـــا فـــى حقـــه بثبـــوت م

ــة المتعلقــة ــه جرمــة، ولــم  الفعل بتنفیــذ االلتــزام القــانونى، الــذ َعــدَّ المشــرع اإلخــالل 
مـا  ان الجرمـة فـى حقـه،  ة العامة من واجب إقامة الدلیل على ثبوت أر ا عف الن

حــل بینــه و  مــا لــم  ــة،  ــاإلدارة الفعل امــه  نفــى عناصــر االتهــام ــین فــى ذلــك ثبــوت ق
ــات القانون افــة طــرق ووســائل اإلث عهــا  ــة. وعلــى جم ــة فــى شــتى الــدعاو الجنائ

ه  ـون قـد جـاء  -محدًدا نطاقه على النحو المتقـدم  -ذلك، فإن النص المطعون ف
امــه تكــون مبــرأة  ـة تعــارض أصــل البـراءة، ومــن َثــمَّ فـإن أح خلـًوا مــن أ قرنــة قانون

ة. استقالل السلطة القضائ أصل البراءة، أو المساس    من قالة اإلخالل 
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ــــه ال یتعــــارض مــــع أ نــــص آخــــر وحیــــث إ ـــــون ف ــــنص المطعـــــــــ  فــــىن ال
.   الدستور، األمر الذ یتعین معه القضاء برفض الدعو

  

  فلهذه األسباب
، و  مة برفض الدعو مت المح مصادرة الكفالة، وألزمت المدعى ح

ه مقابل أتعاب المحاما المصروفات، ومبلغ   .ةمائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد م والد تور طارق عبـد الجـواد شـبل و العزز دمحم سالمان ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــ   ــا ب مــة الدســتورة العل  ٤٠لســنة  ٦٠ رقمفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دســــتورة"،  ــــت قضــــائ مــــة اإلدارــــة عــــد أن أحال ــــاالمح ــــدائرة الثامنــــة العل  - (ال
مها الصادرموضوع)  لسنة  ١٨٥١١رقم  الطعنملف ، ٢٤/١١/٢٠١٦بجلسة  ح

ة ٥٦ ا" قضائ   "عل
  

  من  املقام
  سهیــــر أحمــد السید دمحم

  ضــــد
س جامعة المنصـورة   رئ
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  راءاتـاإلج
مة الدسـتورة ٢٠١٨سنة  مایومن  الخامسبتارخ  تاب المح ، ورد إلى قلم 

ا ة ٥٦لسنة  ١٨٥١١رقم  الطعنملف  ،العل ا" قضائ مت "عل عد أن ح مة ال،  مح
ــا (الــدائرة الثامنــة ــة العل الطعــن ، بوقــف ٢٤/١١/٢٠١٦بجلســة  موضــوع) - اإلدار

ًقا مـة الدسـتورة العلیـــا للفصـل فـى دستورـــــــة نـص المــــــادة ل أوراقـه وٕاحالـة ،تعل لمح
افآتهــــــا بجامعــــــة ) مــــــن ٣١/٥( م أعمــــــال االمتحانــــــات وم ــــــة لتنظــــــ الالئحــــــة الداخل

مـــا تضـــمنه مـــن عـــدم جـــواز حصـــول ، ٢١/١/٢٠٠٢ بتـــارخالصـــادرة  ،المنصـــورة ف
افـأة أعمـال االمتحانـات التـى قـاموا بهـا وحرمـانهم المنتدبین للع الجامعـة علـى م مل 

افأة.   من هذه الم
  

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

مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  
ــــــــم اإلحالــــة وســــائر  –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل    علــــى مــــا یتبــــین مــــن ح
انــ الطاعنــةفــى أن  –األوراق  ة،  الــدعو رقــم  تقــد أقامــ تفــى الــدعو الموضــوع
مـــة القضـــاء اإلد ٣٠لســـنة  ٨٩٧١ ة، أمـــام مح س ، ضـــد المنصـــورةار قضـــائ رئـــ

ـــة أحقیتهـــ جامعـــة المنصـــورة، طال ـــم  افـــآت المقـــررة للعـــاملین فـــى ا الح صـــرف الم
ــــبجامعـــة المنصـــورة خـــالل فتـــرة انتـــدابها للعمـــل بهـــا. وذ ا أنهـــا ــــــــرت شـــرًحا لدعواهــــ

ف ـــانــت تشــغل وظ اتــب ثالــــ ـــة  مدیرــــ ـــث  ـــة القــــ ـــو العاملــــ ــة والهجــــ الدقهلیـــــ ـــرة  ة، ــــ
ــة الهندســة بجامعــة المنصــورة خــالل الفتــرة مــن  ل ، ٤/٣/٢٠٠٢وتــم نــدبها للعمــل 
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افـآت المقـررة للمـوظفین ٣٠/٤/٢٠٠٧حتى  ، وٕاذ حرمتها الجامعة مـن الحـوافز والم
ین فـى أعمـال االمتحانـات تها فیهـا ،المشار المخالفـة  ،طـوال تلـك الفتـرة رغـم مشـار

ـــام القـــانون، ف رألح اتهـــا الســـالفة الـــذ طل جلســـة  .أقامـــت دعواهـــا   ٢٤/٢/٢٠١٠و
مــة بـرفض الــدعو  ـمعلـى ســند  ،قضـت المح ــه ح ) مــن ٣١/٥( ةالمــاد ممــا جـر 

قـرار مجلـس الجامعـة  افآتها الصادرة  م أعمال االمتحانات وم ة لتنظ الالئحة الداخل
التى تنص على أنه ال یجوز صـرف تلـك الحـوافز ، ٢١/١/٢٠٠٢بتارخ  ٣٣٠رقم 

ـــم قبـــول الطاعنـــة فقـــد  الجامعـــة. وٕاذ لـــم یلـــ هـــذا الح افـــآت للمنتـــدبین للعمـــل  والم
ة ٥٦لســــنة  ١٨٥١١أقامــــت الطعــــن رقــــم  ــــا،  ،قضــــائ ــــة العل مــــة اإلدار أمــــام المح

جلسة  رأ ،٢٤/١١/٢٠١٦و م اإلحالة السالف الذ مة ح لما تـراء  ،صدرت المح
م أعمـــــال  ) مـــــن الالئحـــــة٣١المـــــادة () مـــــن ٥البنـــــد ( أنلهـــــا مـــــن  ـــــة لتنظـــــ الداخل

مــا تضــمنالمشــار إلیهــااالمتحانــات بجامعــة المنصــورة  ه مــن عــدم جــواز حصــول ، ف
وا فیهــــا افــــأة أعمــــال االمتحانــــات التــــى شــــار الجامعــــة علــــى م ، المنتــــدبین للعمــــل 

افــأة، ینطــو علــى تمییــٍز غیــر مبــرر بــین أصــحاب المراكــز  وحرمــانهم مــن هــذه الم
ة المتماثلة ام ا ،القانون   الدستور.) من ٥٣المادة (لمخالفة ألح

  

م أعمـــال االمتح٣١وحیـــث إن المـــادة (   ـــة لتنظـــ انـــات ) مـــن الالئحـــة الداخل
افآتهـــا بجامعـــة المنصـــورة،  قـــرار مجلـــس الجامعـــة بجلســـته رقـــم وم  ٣٣٠الصـــادرة 

یجــوز حصــول الفئــات  تــنص علــى أنــه "ال ،(الــنص المحــال) ٢١/١/٢٠٠٢بتــارخ 
افأةاآلت   أعمال االمتحانات: ة على م

)١..................(  
الجامعة٥(   .") المنتدبون للعمل 
  

 -وهــــى شــــر لقبولهــــا  -وحیــــث إن المصــــلحة فــــى الدعــــــــــــــــو الدســــتورة   
مــة  –مناطهــا  ــه قضــاء هــذه المح ــا بینهــا  –علــى مــا جــر عل ــون ثمــة ارت أن 
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ة، وذلـ ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع ـم فـى المسـألة و ـأن یـؤثر الح ك 
مـة الموضـوع طة بهـا والمطروحـة علـى مح ات المرت سـتو  .الدستورة على الطل و

مـة عـن طرـ الـدفع  المح فى شـأن تـوافر المصـلحة أن تكـون الـدعو قـد اتصـلت 
ــ اإلحالــة ــا هــى وحــدها التــى تتحــر تــوافر  .أو عــن طر مــة الدســتورة العل والمح
مـــا مـــؤداه أن شـــر المصـــلحة فـــى الـــ دعاو الدســـتورة للتثبـــت مـــن شـــرو قبولهـــا، 

ــا ال تفیــد بــذاتها تــوافر  مــة الدســتورة العل مــة الموضــوع إلــى المح اإلحالــة مــن مح
ـــم فـــى المطـــاعن الدســـتورة الزًمـــا للفصـــل فـــى  ـــون الح المصـــلحة، بـــل یتعـــین أن 

ــن للفصــل فــى دســتور  مــة الموضــوع، فــإذا لــم  ة النصــوص النــزاع المثــار أمــام مح
ـاس علـى النـزاع  مـة الموضـوع انع شأنها شبهة عدم الدسـتورة لـد مح التى ثارت 

ـان النـزاع الموضوعى؛ فإن الدعو الدستورة تكون غیر مقبولة.  ان ذلـك، و متى 
مـة الموضـوع ینصـب علـى طلـب المدع ة  ـةالمردد أمام مح فـى الـدعو الموضـوع

أحقیته م  افأة أعمالفى  االح ت فیهـا خـالل ال صرف م مـدة االمتحانـات التـى شـار
ــة مـــن مدیرــة القـــو ، بوصـــفها ٣٠/٤/٢٠٠٧حتــى  ٤/٣/٢٠٠٢مــن  موظفــة منتد

ـــان نـــص البنـــد  ـــة الهندســـة بجامعـــة المنصـــورة. و ل ) مـــن ٥(العاملـــة والهجـــرة إلـــى 
الجامعــة٣١(المــادة  افآتهــا  م أعمــال االمتحانــات وم ــة لتنظــ ، ) مــن الالئحــة الداخل
افـــأة االمتحانـــات مـــؤداه: الجامعـــة مـــن م ، فـــإن حرمـــان العـــاملین المنتـــدبین للعمـــل 

ة  النســـ ا مـــن أثـــر لهـــذه الفقـــرة، لمـــا للقضـــاء فـــى دســـتورتهالمصـــلحة تكـــون متحققـــة 
مــة فیهــا مــة الموضــوع وقضــاء المح ــات المطروحــة علــى مح ــاس علــى الطل ، وانع

ها وحدها یتحدد نطاق الدعو المعروضة   .و
  

ــ   فــى حــدود  - المحــال التشــرعى م اإلحالــة ینعــى علــى الــنصوحیــث إن ح
) من الدستور، لمـا ٥٣نص المادة (بلمبدأ المساواة المقرر مخالفته  -نطاقه المتقدم 

 والمــــوظفینالجامعــــة،  المــــوظفین الــــدائمینتضــــمنه مــــن تمییــــز غیــــر مبــــرر بــــین 
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، حیـ شـاالمنتدبین إلیها من جهات أخر افـآت لمـن  رك مـن ث قـرر صـرف تلـك الم
ــة ممــن أأفــراد الطائفــة األولــى فــى أعمــال االمتحانــات، بینمــا حــرم  فــراد الطائفــة الثان

وا فـــى  ـــامهم ذاتهـــا، عمـــال األشـــار ـــة وق الواجـــب رغـــم تمـــاثلهم فـــى المراكـــز القانون
فى ل منهم ذاته الوظ   .المقرر على 

  

ــــرر فــــى قضــــ   ــــث إن المق مــــةوحی ــــع  اء هــــذه المح ــــة بجم أن خضــــوع الدول
ادة الدستور م،  ،سلطاتها لمبدأ س مقراطـى سـل ًما الزًما لكل نظـام د أصًال مقرًرا وح

عـــــة  فتهـــــا وطب انـــــت وظ ـــــان شـــــأنها وأًّــــا  ـــــل ســـــلطة عامــــة، أًّـــــا  تعــــین علـــــى  و
ادئــــه وأن تلتــــزم  االختصاصــــات المســــندة إلیهــــا، أن تنــــزل علــــى قواعــــد الدســــتور وم

ن هــى خالفتهــا أو تجاوزتهــا شــاب عملهــا عیــب مخالفــة الدســتور، حــدوده وقیــوده، فــإ
ة التــى  -متــى انصــبت المخالفــة علــى قــانون أو الئحــة  -وخضــعت  ــة القضــائ للرقا

ـا التـى  ة العل ا بوصفها الجهة القضائ مة الدستورة العل عهد بها الدستور إلى المح
ـــوائح الفصـــل فـــى دســـتورة القـــوانین والل ـــة الحفـــا علـــى اختصـــها دون غیرهـــا  غ  ،

ام الدستور وصونها وحمایتها من الخروج علیها.   أح
  

عهــا    ــة قــد حرصــت جم منــذ دســتور  -وحیــث إن الدســاتیر المصــرة المتعاق
على تقرر الحقوق والحرات العامة فـى صـلبها، قصـًدا مـن المشـرع  - ١٩٢٣سنة 

ــون الــنص علیهــا فــى الدســتور قیــًدا علــى المشــرع  ســنه لعــاد االدسـتور أن  مــا  ف
قرره  ما  ام فى حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع ف من قواعد وأح
، وعــن اإلطــار الــذ عینــه الدســتور لــه،  مــن تشــرعات علــى هــذا الضــمان الدســتور
م الجـــائز  ـــا أو أهـــدر أو انـــتقص مـــن أیهمـــا تحـــت ســـتار التنظـــ ـــأن قیـــد حرـــة أو حقًّ

المخالفــة ط الحاكمــة لــه، وقــع عملــه التشــرعى فــى حومــة مخالفــة  دســتورًّا، و للضــوا
ام الدستور.   أح
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مقتضـى نـص المـادة (   ) منـه مبـدأ المسـاواة، ٤وحیث إن الدستور قـد اعتمـد 
ـــاره إلـــى جانـــب مبـــدأ العـــدل وتكـــافؤ الفـــرص، أساًســـا لبنـــاء المجتمـــع وصـــون  اعت

ـــة، وتأكیـــًدا لـــذلك حـــرص الدســـتور فـــى المـــادة فالـــة ٥٣( وحدتـــه الوطن ) منـــه علـــى 
ــع المــواطنین أمــام القــانون،  تحقیــ المســاواة فــى الحقــوق والحرــات والواجبـــــــــــات لجم

عنى فإالعامــــــــــــــــة، دون تمییز بینهـــم أل سبب،  ـه  -ن ذلك ال  وفًقـا لمـا اسـتقر عل
مـــة  اكزهـــا أن تعامـــل فئـــاتهم علـــى مـــا بینهـــا مـــن تفـــاوت فـــى مر  -قضـــاء هـــذه المح

قـــوم هــذا المبــدأ علــى معارضــة صـــور  ــذلك ال  ــة متكافئــة،  ــة معاملــة قانون القانون
ــــو  ة وال ینطـــــ ســـتند إلـــى أســـس موضـــوع عهـــا، ذلـــك أن مـــن بینهـــا مـــا  التمییـــز جم

مــا مــؤداه أن ٥٣، ٤التــالى علــى مخالفــــــــة لنصــى المادتیــــــــن ( ـــا،  ) المشــــــــار إلیهمـــــ
موجبهالتمییــز الم ــل مــنهــى عنــه  ــا، وأســاس ذلــك أن  مًّ ــون تح ا هــو ذلــك الــذ 

ـــــس  عینهـــــا تع عتبـــــر مقصـــــوًدا لذاتـــــه، بـــــل لتحقیـــــ أغـــــراض  م تشـــــرعى ال  تنظـــــ
قهــا مــن وراء هــذا  ســعى المشــرع إلــى تحق مشــروعیتها إطــاًرا للمصــلحة العامــة التــى 

قها، وطر الوصول إلیها.التنظی اره أداة تحق اعت   ـــم، 
  

فالـة حـ المـواطنین فـى ) منه ١٤حیث إن الدستور قد ُعنى فى المادة (و   
ــاة أو وســاطة، وجعــل شــغل  شــغل الوظــائف العامــة علــى أســاس الكفــاءة، ودون محا
فالــة حقــوق  الدولــة  ــا  ــا للقــائمین علیهــا لخدمــة الشــعب، ون ًف الوظــائف العامــة تكل

ـــأداء واج ـــامهم  ـــة مصـــالح شـــاغلى الوظـــائف العامـــة وحمـــایتهم، وق ـــاتهم فـــى رعا
  الشعب.

  

اهــا  اتهــا، فــال تقابــل مزا فــة حقوقهــا وواج ــون لكــل وظ وحیــث إن األصــل أن 
اتها،  افــأة أو بــدل غیــر مســئول عطــى للموظــف مــن م ــان  –وأن مــا  ــا   – اســمهأًّ
ــ نظیــر أدائــه عمــالً  فولــة لألجــر، فــإذا تــوافرت شــرو امعیًن ــة الم صــطحب الحما  ،

، نشــأ الحــ فــى اســتئدائه، وال یجــوز أن ُیهــدر المشــرع الحــ اســتحقاق ذلــك المقابــل
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ـون  ـه عـن طائفـة مـنهم، إذ یتعـین أن  سـتحقونه، أو حج ه، أو التمییـز بـین مـن  ف
ــون ذلــك المقابــل متمــاثًال، ذلــك أن قاعــدة التماثــل  ــه موحــًدا، ل ط الحصــول عل ضــا

ة الشرو التى یتحـدد  فى المقابل المقرر للعمل الواحد، تفرضها وتقتضیها موضوع
  ذلك المقابل فى نطاقها.

  

ـة الدولـة المتعاق قوانین نظام العاملین المدنیین  ومـن  ،وحیث إن المشرع حدد 
القــانون رقــم  ــة الصــادر  طــرق شــغل ، ٢٠١٦لســنة  ٨١عــدها قــانون الخدمــة المدن

امهـا،  الوحــــدات الخاضـعة ألح ـة أو اإلعـارةالوظائف  النـدب أو  ،ـالتعیین أو الترق
ة، وٕانمـا  فتـه األصـل قطـع صـلة الموظـف بوظ عتـــــه ال  طب الــــذ ُعد إجـــــراًء مؤقًتـا 
ــــات  ات وواج مســــئول لقــــى علــــى عاتقــــه االضــــطالع  ائهــــا، و أع ــــام  ــــه مــــن الق عف
شــغلها نــدًا، وذلــك طــوال مــدة النــدب، وهــو مــا یرتــب لــه الحــ فــى  فــة التــى  الوظ

ا المال المزا فة المنتدب إلیها، شـأنه فـى هـذا االسـتحقاق شـأن التمتع  ة المقررة للوظ
صفة دائمـة فة  شغل هذه الوظ مـة قـد جـر علـى أنـه  ـانو  .من  قضـاء هـذه المح

عـض فئـات المـواطنین ـة التـى تـنظم  هم  ،لما قام التماثل فى المراكـز القانون وتسـاو
غـى التالى فى العناصر التى تكونها، استوجب ذلـك وحـدة الق ـة التـى ین اعـدة القانون

ـــة عــــن ذلـــك ســـقطت فـــى حومــــة  قهـــا فـــى حقهـــم، فــــإن خرجـــت القاعـــدة القانون تطب
  المخالفة الدستورة.

  

ان ما تقدموحیث    ان النص المحال قد أقام تمییًزا غیـر مبـرر ،إنه متى   و
المنتــدبین إلیهــا مــن جهــات  والمــوظفین ،الــدائمین بجامعــة المنصــورة المــوظفینبــین 
افــــأة المقــــررة ألعمــــال أخــــر  ــــة أفــــراد الطائفــــة األولــــى فــــى الم ــــره أحق ، وذلــــك بتقر

ـة مـن  وا فیها، وفى الوقت ذاته قرر حرمان أفراد الطائفـة الثان االمتحانات متى شار
ـون ذلـك الـنص قـد  األعمال ذاتهـا، فمـن ثـم  امهم  تهم وق افأة، رغم مشار تلك الم
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مبــدأ المســاواة، والحــ فــى األجــ ــامأخــل  المخالفــة ألح ، ١٢، ٤المــواد ( ر العــادل، 
  .) من الدستور٥٣، ١٤

  

مــــةــــــــــوحیــــث إن المقــــرر فــــى قض   فلهــــا ــــــــــأن الحمای ،اء هــــذه المح ة التــــى 
ة الخاصـة ـة، سـواء أكـان هـذا  ،الدستور لح الملك مـة مال ـل حـ ذ ق تمتـد إلـى 

ان النــــــالح ان ذلك، و رم ـــــــال قـد حـــــــص التشرعى المح شخصًّا أم عینًّا. متى 
افــــأة المقــــرر  – دون مقــــتض – امــــه مــــن الم أح  ةالمــــوظفین المنتــــدبین المخــــاطبین 

ــون قــد انــتقصألعمــال االمتحانــات، رغــم م تهم فیهــا، فإنــه  مــن الحقــوق التــى  شــار
ـــة  ـــة، وانطـــو بـــذلك علـــى عـــدوان علـــى الحما تثـــر الجانـــب اإلیجـــابى لـــذمتهم المال

فو  ام المادتین (الم المخالفة ألح ة الخاصة،    ) من الدستور.٣٥و ٣٣لة للملك
  

  فلهذه األسباب
مــــة    مــــت المح ) مــــن ٣١) مــــن المــــادة (٥عــــدم دســــتورة نــــص البنــــد (ح

افآتهــا بجامعــة المنصــورة م أعمــال االمتحانــات وم ــة لتنظــ الصــادرة  ،الالئحــة الداخل
  .٢١/١/٢٠٠٢) بتارخ ٣٣٠قرار مجلس الجامعة رقم (

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد م والد تور طارق عبـد الجـواد شـبل و العزز دمحم سالمان ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مـة الدســتورة العل  ٤٠لســنة  ١٠٣ رقمبــفـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دستورة".   قضائ
  

  املقامة من 
   على أحمد دمحم بدر 

  ضد
س الجمهورـــــــــــــــــة -١   رئ
س مجلس  -٢   النــوابرئ
س مجلس  -٣   الوزراءرئ
  ــــــننقیب المحامیــــــــــــــــــ -٤
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ــــــة العامــــــة لالممثــــــل القــــــانونى  -٥ النقا ة  ــــــة والصــــــح ــــــة االجتماع صــــــندوق الرعا
  للمحامین

ة الوجه القبلى للغزل والنسیج والعضو المنتدب -٦ س مجلس إدارة شر   رئ
  

  راءاتـاإلج
فة هـذه الـدعو  المـدعىأودع ، ٢٠١٨سـنة  نـوفمبرمـن  العاشربتارخ  صـح

مـة الدســتورة ا تــاب المح ـا، قلـم  عـدم دســتورة  طالًــالعل ــم  ) مــن ١البنـد رقــم (الح
القانون رقم ١٩٦المادة (   .١٩٨٣لسنة  ١٧) من قانون المحاماة الصادر 
  

رتین ع مذ ه الرا ا الدولة، والمدعى عل ا ،وقدمت هیئة قضا ـما مـیهف طل  الح
  .الدعو  برفض

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضـــر  النحـــوُنظـــرت الـــدعو علـــى و  ومثـــل  ،٥/١٢/٢٠٢٠جلســـة المبـــین 

رة وقدم المدعى فیها ات، و  ،مذ ـم صمم فیها على الطل مة إصدار الح قررت المح
  بجلسة الیوم. فى الدعو 

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  ئر وســـا صـــح
ان قد أقام الـدعو رقـم فى  –األوراق  لـى ٢٠١٥لسـنة  ٣٩٠أن المدعى   ،مـدنى 

ة مة قنا االبتدائ ـع إلـى السـادس فـى الـدعو  ،أمام مح ضد المدعى علـیهم مـن الرا
ـاًرا مـن  طالًا ،المعروضة ة وصـرف المعـاش الشـهر المسـتح لـه اعت ـم بتسـو الح

ـــام قـــانون المحامـــاة الصـــادر ، عمـــالً ٣٠/٥/٢٠١١ بتـــارخلوغـــه ســـن الســـتین ب أح  
ـة المحـامین الصـادرة ١٩٨٣لسنة  ١٧القانون رقم  ة لنقا ة العموم ، وقرارات الجمع
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علــى ســند مــن أنــه عــین  . وذلــكمــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــارفــى هــذا الشــأن، 
مقتضى قرار وزر العدل رقـم  مصلحة الشهر العقار والتوثی  فة عضو فنى  بوظ

تــــارخ ١٣/١/١٩٧٧فــــى  ١٩٧٧لســــنة  ١٣ ار وزــــر صــــدر قــــر  ،٢٦/٣/١٩٨٤، و
ة الوجه القبلى للغـزل ، ١٩٨٤لسنة  ٢٢٩العدل رقم  شر فة محام  بنقله للعمل بوظ

تــارخ  تــم قیــده بجــدول المحــامین المشــتغلین تحــت رقــم ، ٣١/١/١٩٨٥والنســیج، و
عـد احت ٥٧١٠٧ سـاب المـدة جدول عام، وتم قبوله للمرافعة أمام محـاكم االسـتئناف 

مصـــــلحة الشـــــهر ٣١/١/١٩٨٥حتـــــى  ١٥/١/١٩٧٧مـــــن  ، التـــــى عمـــــل خاللهـــــا 
ارها مدة ،العقار والتوثی عمل نظیر ألعمال المحاماة، وتم سداد رسوم القیـد  اعت

تـــارخ  .واالشـــتراك عـــن هـــذه الفتـــرة ـــز قنـــا ، ٣/٥/٢٠١٠و مـــة مر صـــدر قـــرار مح
ــة علــى تعیینــه م الموافقــة المبدئ ــة الــدیر الشــرقى لشــئون األســرة  ــز  –أذوًنــا لناح مر

ـذا شــهادة صــا ،قنـا م اسـتقالته، وٕاخــالء طرفـه مــن جهـة عملــه، و فـه بتقــد درة مــع تكل
ــة العامــة للمحــامین   .المشــتغلین غیــر تفیــد نقــل اســمه إلــى جــدول المحــامینمــن النقا

تـــارخ  ـــة المحـــامین بنقـــل اســـمه إلـــى جـــدول غیـــر ، ٢٦/٨/٢٠١٠و صـــدر قـــرار نقا
عــد أن قــدالمشــتغلی  .١٥/٩/٢٠١٠اســتقالته مــن عملــه، وتــم إخــالء طرفــه فــى  من، 

صــــدر قــــرار مســــاعد وزــــر العــــدل لشــــئون المحــــاكم رقــــم ، ٧/١٠/٢٠١٠تــــارخ و 
ز قنا لشئون األسـرة بتعیینـه  ٢٠١٠لسنة  ١٢٠٣٩ مة مر التصدی على قرار مح

ورة ة المذ ـةأضاف المدعى و  .مأذوًنا للناح مـراًرا المحـامین  أنـه رغـم تـردده علـى نقا
ة المعــاش المســتح ًقــا لنصــوص المــواد ( وتكــراًرا لتســو ) ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦لــه، ط

ـــه، عـــن ـــالغ المحامـــاة همـــدة اشـــتغال مـــن قـــانون المحامـــاة المشـــار إل ) ٢٦قـــدرها ( ال
ـام  ـه جـزاءات أو أح حصـل خاللهـا علـى إجـازات بـدون مرتـب أو وقـع عل سنة، لـم 

ــة، وتــم ســداد رســوم الق ــة عــن هــذه المــدة، تأدیب ة للنقا التــالىیــد واالشــتراك الســنو  و
ــه ا) جنیًهــ٦٥٠( قــدرهعــن تلــك المــدة  اســتح معاًشــ ــة المحــامین لــم تج ، إال أن نقا

اته طل ه، فأقام دعواه المشار إلیها توصًال للقضاء له  وأثنـاء نظـر الـدعو  .إلى طل
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عدم دستورة نص المادة ( القـانون رقـم ) مـن قـانون المحامـ١٩٦/١دفع  اة الصـادر 
ـــة هـــذا الـــدفع، أو تصـــرح لـــه برفـــع ١٩٨٣لســـنة  ١٧ مـــة لـــم تقـــدر جد ، إال أن المح

ــا علــى هــذا الــنص،  جلســة الــدعو الدســتورة طعًن عــدم ، ٣١/١٠/٢٠١٥و قضــت 
ــة  مــة جنــوب القــاهرة االبتدائ حالتهــا إلــى مح ، وأحالتهــا  اختصاصــها بنظــر الــدعو

مــة األخیــرة، وتــم قیــدها أمامهــا لالختصـاص، ونفــاًذا لــذلك أحی لــت الــدعو إلـى المح
لى جنوب القـاهرة، ٢٠١٥لسنة  ٤٨٠٧برقم   هـاتمسـك أمامفعـاود المـدعى ال مدنى 
مــة قضــت بجلســة  غیــر عــدم الدســتورة، الــدفع بــرفض ، ٢٦/١٢/٢٠١٧أن المح

ـن مقیـًدا بجــدول المحـامین المشـتغلین فــى  ،الـدعو  ور لــم  علـى ســند مـن أن المـذ
ًقـا لـنص المـادة ( ،ارخ بلوغه سـن السـتینت وٕاذ لـم  .) مـن قـانون المحامـاة١٩٦/١ط

مــــة اســــتئناف القــــاهرة  ،یــــرتض المــــدعى هــــذا القضــــاء ــــه أمــــام مح فقــــد طعــــن عل
ة ١٣٥لسنة  ١٠٥٢االستئناف رقم  ـم المسـتأنف،  ،قضائ ـم بإلغـاء الح طلـب الح

فة  صــح ة، وأشــار المــدعى  اتــه األصــل طل طالــب والقضــاء لــه  االســتئناف إلــى أنــه 
، ٢٠١٠حتــى ســنة  ١٩٨٥معــاش عــن مــدة ممارســته للمحامــاة فــى الفتــرة مــن ســنة 

إجمالى ( ا) جنیهً ٢٥بواقع ( ل سنة، و ًقا لنص المـادة  ا) جنیهً ٦٥٠عن  شهرًّا، ط
القانون رقم ١٩٨( القـانون  ١٩٨٣لسنة  ١٧) من قانون المحاماة الصادر  المعـدل 

الـدفع الـذ أبـداه ١٩٨٤لسنة  ٢٢٧رقم  فة االسـتئناف  ما عاد وتمسـك فـى صـح  ،
مة أول درجة ) ١٩٦) مـن المـادة (١( رقـم عدم دستورة نـص البنـد ، ودفعأمام مح

مــة بجلســة  ــه، وٕاذ قــدرت المح ــة ، ٢٦/٨/٢٠١٨مــن قــانون المحامــاة المشــار إل جد
  المعروضة.قام دعواه أهذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعو الدستورة، فقد 

  

القـــانون رقـــم ١٩٦وحیـــث إن المـــادة (  ١٧) مـــن قـــانون المحامـــاة الصـــادر 
امـــل  تـــنص علـــى أن " ١٩٨٣لســـنة  ـــإللمحـــامى الحـــ فـــى معـــاش  ه ذا تـــوافرت ف

ةالشرو اآل   :ت
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ون اسمأ -١   .مقیدا بجدول المحامین المشتغلین هن 
ــة مــدة ثالثــین ســنة أ -٢ ــون قــد مــارس المحامــاة ممارســة فعل الدین  ة متقطعــة ــــــم
ما فأ   .رع سنواتأتزد على  الأها مدة التمرن على یو متصلة 
ة على األأ -٣ الد ون قد بلغ ستین سنة م   .قلن 

م بلوغ سن الستین وفاة المحامى  عتبر فى ح امالً عجزً  هو عجز أو مً  ا    .امستد
ون مسددً أ -٤ ه مان  ًقـ ا لرسوم االشتراك المستح عل ن قـد أعفـى منهـا ط ا لم 

ام هذا القانون    ."ألح
ـه ) من النص ٢عدل البند رقم (وقد   ١٤٧مقتضـى القـانون رقـم المشـار إل

بخفــض مــدة ممارســة المحامــاة المشــترطة الســتحقاق المعــاش ، وذلــك ٢٠١٩لســنة 
الجـــدول ٢٥(إلـــى  ـــة الالحقـــة علـــى القیـــد  ) ســـنة، مـــع احتســـاب مـــدة التجنیـــد اإللزام

  ك المدة.ضمن تل
  

مــة  -) مــن هــذا القــانون ١٩٧وتـنص المــادة ( ــم المح مقــروءة فــى ضــوء ح
ـــا الصـــادر بجلســـة  ـــدعو رقـــم ، ٤/١٢/١٩٩٩الدســـتورة العل  ٢٠لســـنة  ٩٩فـــى ال

ة "دســتورة"  قة  علــى أن " -قضــائ ــه فــى المــادة الســا قــدر المعــاش المنصــوص عل
التبواقــع ســ ــل ســنة مــن ســنوات االشــتغال  حــد أقصــى قــدره  ةمحامــاة جنیهــات عــن 
  .ارعون جنیهً أمائتان و 

ـــ ًع ـــة تعـــدیل المعـــاش أو تعـــدیل الحـــد األقصـــى ت ـــة العموم جـــوز للجمع ا و
ــز المــالى للصــندوق وفــ  شــة وفــى ضــوء المر ة لنفقــات المع اســ لتغیــر األســعار الق

ام المادة (   )".١٩٤أح
  

عد تعدیلها) من القانون ١٩٨وتنص المادة ( لسـنة  ٢٢٧رقم القانون  ذاته 
المــــادة  علــــى أن " ١٩٨٤ ــــوارد  ســــتح المعــــاش للمحــــامى علــــى ذات األســــاس ال

قة فى الحالتین األتیتین   : السا

٦٥ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



لــــغ  ةإذا طلــــب المحــــامى الــــذ مــــارس المحامــــا -١ املــــة فــــأكثر و عشــــرن ســــنة 
اب تواف علیها لجنة الصندوق إالخامسة والخمسین إحالته    . لى المعاش ألس

انـت ا أصابذا إ -٢ منعه من االستمرار فى مزاولـة المهنـة و امل  لمحامى عجز 
  ".قلمدة اشتغاله عشر سنوات على األ

  

ــــا أن مــــن وحیــــث إن    مــــة الدســــتورة العل شــــر المقــــرر فــــى قضــــاء المح
ـــــا فـــــى  مـــــة الدســـــتورة العل ـــــا أن تفصـــــل المح اشـــــرة یتغ ة الم المصـــــلحة الشخصـــــ

س مـن مع ـة ولـ اتهـا النظرـة أو تصـوراتها المجــردةالخصـومة مـن جوانبهـا العمل  ،ط
ة ماوهو  رسم تخـوم والیتهـا قید تدخلها فى تلك الخصومة القضائ متـد لغیـر تفـال  و

ــ طالنهــا علــى النــزاع الموضــوعى، ـالمطــاعن التــى یــؤثر الح صــحتها أو  ومــؤداه: م 
مسـهم الضـرر مـن جرـان  أال ُتقبل الخصومة الدستورة من غیر األشـخاص الـذین 

ـان سر  ا یتهـددهم، أم  ً ه علـیهم سـواء أكـان هـذا الضـرر وشـ ان النص المطعون ف
ـان  ن النص قد ُطب على من ادعى مخالفته للدسـتور، أو  قد وقع فعًال، فإذا لم 
ـالحقوق  ـان اإلخـالل  اه، أو  ان قد أفاد من مزا امه، أو  أح من غیر المخاطبین 

ـه، دل ذلـك علـى عـود إل اشـرة، ذلـك  التى یدعیها ال  ة الم انتفـاء المصـلحة الشخصـ
ــة فائــدة  حقــ للمــدعى أ عهــا، لــن  طــال الــنص التشــرعى فــى هــذه الصــور جم أن إ
عـد الفصـل فـى الـدعو الدسـتورة، عمـا  ـزه القـانونى  ن أن یتغیر بهـا مر م ة  عمل

ه قبلها.   ان عل
  

مـــة  –وحیـــث إن مـــن المقـــرر     أنـــه یتعـــین تفســـیر –فـــى قضـــاء هـــذه المح
ـافتراض العمـل بهـا فـى مجموعهـا،  ة التـى تنـتظم مسـألة معینـة،  النصوص التشـرع
ة التى  ما بینها، وٕانما تتكامل فى إطار الوحدة العضو وأنها ال تتعارض أو تتهادم ف
مــــــا بینهـا،  ـار أنهـا متآلفـة ف اعت امهـا،  تنتظمها من خالل التوفی بین مجمــــــوع أح

ــة والمقاصــد ال تتمــاحى معانیهــا، و  ــا لألغــراض النهائ ًق ٕانمــا تتضــافر توجهاتهــا، تحق
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حققهـــا إال التطبیـــ المتكامـــل  ة ال  اســـة التشـــرع ـــة التـــى تجمعهـــا، ذلـــك أن الس الكل
طبــ دون الجــزء اآلخــر، لمــا فــى ذلــك  امهــا، دون اجتــزاء جــزء منهــا ل لتفاصــیل أح

م. ة التى توخاها المشرع من ذلك التنظ   من إهدار للغا
  

ـــة ال یوقعهـــا فـــى    ـــل أو تطبیـــ النصـــوص القانون وحیـــث إن الخطـــأ فـــى تأو
حة فى ذاتها، ذلـك أن الفصـل فـى دسـتورة  انت صح حمأة المخالفة الدستورة إذا 
قهـــــــا عمـــــــًال،  ــة تطب ف ــة المــدعى مخالفتهــا للدســتور، ال یتصــل  النصــوص القانون

الصورة التى فهمها القائمون على تنف یذها، وٕانما مرد األمر فى شأن اتفاقهـا مـع وال 
ط التــــى فرضــــها الدســــتور علــــى األعمــــال  ــــه إلــــى الضــــوا الدســــتور أو خروجهــــا عل

عها.  ة جم   التشرع
  

مــة الموضـــــــوحیــث إن النــزاع الم قتــهـــــــردد أمــام مح  وع إنمــا ینصــــــب فــى حق
فى ــــعلى ما ضمنه المدع -  ،لـى قنـامـدنى  ٢٠١٥لسـنة  ٣٩٠دعواه رقـم  ةــــصح

فة ة ١٣٥لسنة  ١٠٥٢االستئناف رقم  وصح ًقا  - قضائ فى أحقیته فى المعاش ط
القــانون رقـــم ١٩٨لــنص المـــادة (  ١٩٨٣لســـنة  ١٧) مــن قـــانون المحامــاة الصـــادر 

القانون رثم  ، وذلك عن مدة ممارسته للمحاماة فى الفترة ١٩٨٤لسنة  ٢٢٧المعدل 
ــــــل ســــــنة،  ا) جنیًهــــــ٢٥، بواقــــــع (٢٥/٨/٢٠١٠ حتــــــى ٣١/١/١٩٨٥مــــــن  عــــــن 

إجمالى ( ـان البنـد رقـم (شـهرًّا،  ا) جنیهً ٦٥٠و ) مـن قـانون ١٩٨(المـادة  ) مـن١و
ســتح  قــد أضــاف ،المحامــاة إلــى حــاالت اســتحقاق المحــامى لمعــاش حالــة أخــر 

ًقـا وذلـك قبـل بلـوغ سـن السـتین المقـررة السـتحق ،افیها المحـامى معاًشـ اق المعـاش ط
واسـتثناء مـن الشـرو المقـررة  ) المشـار إلیهـا،١٩٦) مـن المـادة (٣رقم (لنص البند 

ًقـا لـنص البنـد رقـم  بها مدة ممارسة المحاماة الالزمة الستحقاق المعـاش ط المتعلقة 
ــه، ــــــ، وهــى حالــة إحالادةــــــهــذه الم) مــن ٢( ة المحــامى إلــى المعــاش بنــاء علــى طل

لــوغ ســن والمشــتر لهــا ممارســة المحامــاة لمــدة ال  املــة، و تقــل عــن عشــرن ســنة 
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ـة  ـة االجتماع اب التى تواف علیهـا لجنـة صـندوق الرعا الخامسة والخمسین، ولألس
ــة المحـامین  ة بنقا لةوالصـح ًقــا لـ المشــ مـن قــانون المحامــاة،  )١٧٧لمــادة (نص اط

، التى تتولى إدارة هذا الصندوق وتصرف شئونه، وهو النص الحاكم لحالة المدعى
ـــاألوراق أنـــه  إذ ـــان حالتـــه المرفـــ  ـــان ، و ٣٠/٥/١٩٥١مـــن موالیـــد الثابـــت مـــن ب

ـــة الســـتحقاق شـــرو الحقـــ فـــى تـــارخ تمقیـــًدا بجـــدول المحـــامین المشـــتغلین  المتطل
ـــ) م١البنــد رقــم ( ررة بــنصالمعــاش المقــ ـــالم نــــــ ــره فــى ش١٩٨ادة (ــــــ ـــ) المــار ذ أن ــــــ

ـــول غیــر المشــتغلین فحتــى تــارخ نقلــه إلــى جــدو  حالتــه، اء ـــــــــبن ،٢٥/٨/٢٠١٠ى ــــــ
سـر فـى شـأنه نـصومـن ثـم  ه،ـــــــعلى طلب ) مـن قـانون المحامـاة، ١٩٦المـادة ( ال 

، وأن حرمانه من المعاش یرجـع إلـى الفهـم والتطبیـ هذا النصمن  وال یلحقه ضررٌ 
ل عیًــا دســتو  شــ ، والــذ ال  ســتنهض الخــاطئ للــنص الحــاكم لموضــوع الــدعو رًّا 

مة، لتنتفى بذلك مصلحته فى الطعن على  ة هذه المح ، األمـر الـذ هـذا الـنصوال
. عدم قبول الدعو   یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه األسباب
، و ح   عــدم قبــول الــدعو مــة  ــة، وألزمــت مــت المح المــدعى مصــادرة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس احملكمة          سرأمني ال  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢١سـنة  ینـایرمن  الثانىالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  جماد األولىمن  الثامن عشر

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــول وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد س فهمــى إســ

تو  تور عبدوالد تو العزز دمحم سالمان ر دمحم عماد النجار والد الجواد شـبل ور طـارق عبـدالد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا بـــ   مـــة الدســـتورة العل  ٤١لســـنة  ١٢ رقمفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "دســتورة"،  مــة اإلدارــة لمحافظــة بــور ســعیدقضــائ مهــا  ،عــد أن أحالــت المح ح
ة ٦لسنة  ٣٠٤الدعو رقم  ، ملف٢٨/١٠/٢٠١٨الصادر بجلسة    .قضائ

  

 املقامة من

ح :ورثة   وهم : طه دمحم الشریني، ىجمال ص
مة محم - ١  ــــــــــــــــــىسود أحمد مو ـــــنظ

ح - ٢ ة ص  ـىطه دمحم الشرین ىوطن

مة مرس - ٣ م س ىفه  المـــــــــعبد الرح

م س ىرضا مرس - ٤  المـــــــــــــعبد الرح

م س ىمرس ىمرس - ٥   المــــــعبد الرح
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  دـض
 محافظ بورسعید - ١

ة ببورسعیدمدیر مدیرة  - ٢  الشئون الصح

ة واإلدارة بهیئة اإلسعاف المصرة ببورسعیدمدیر ال - ٣  شئون المال

ة - ٤ مدیرة الشئون الصح ة واإلدارة  ان ببور  مدیر الشئون المال  سعیدوالس

س مجلس إدارة هیئة اإل - ٥  سعاف المصرةرئ

 سعاف مدیر شئون العاملین بهیئة اإل - ٦

  سعافة واإلدارة بهیئة اإلمدیر الشئون المال - ٧
 

  اإلجراءات
ع من فبرایر سنة ب مة ملف ٢٠١٩تارخ الرا تاب هذه المح ، ورد إلى قلم 

ة ٦لسنة  ٣٠٤الدعو رقم  عد أن قضائ مة اإلدارة ببورسعید  هاحالتأ،  المح
مه ) ١٠٢دستورة نص المادة ( ىف للفصل، ٢٨/١٠/٢٠١٨ا الصادر بجلسة ح

ة لنظام العاملین بهیئة اإلمن الالئحة التن قر فیذ ار مجلس سعاف المصرة الصادرة 
ما تضمنه  - ١٠/٦/٢٠١٠ وصحته - ٦/١٠/٢٠١٠) بجلسة ٨إدارتها رقم ( ف

الهیئة من مقابل نقد ه العامل  حصل عل  من وضع حد أقصى لما یجوز أن 
ة التإلرصید  اد ستنفدها أثناء الخدمة.  ىجازاته االعت  لم 

  
     . م برفض الدعو رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ  وقدمت هیئة قضا
عد تح      ، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.و   ضیر الدعو

محضر الجلسةالدعو  وُنظرت  عن ومثل فیها محام،  على النحو المبین 
ه الخامس، وقدم صورة من الئحة هیئة اإل سعاف المصرة الصادرة المدعى عل

س مجلس إدارة  ما قدم٢٠١٩لسنة  ١٢٤هیئة رقم الموجب قرار رئ رة ،   ،مذ
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م بطلب فیها  ، الح م الجلسة ذاتها و رفض الدعو مة إصدار الح فى قررت المح
  بجلسة الیوم. الدعو 

  احملكمة
م اإلحالــــةیتبین من ما على  –الوقائع تتحصل حیث إن   ائرــــوس ح

ة ىف -األوراق  طلب  ،ضد المدعى علیهم ،أن المدعین أقاموا الدعو الموضوع
م  ة لرصید إجازات مورثهم النقدصرف المقابل  ىحقیتهم فأالح اد الذ لم  االعت

ان من العاملین بهیئة اإلأوذلك على سند من  صرف لهم. سعاف المصرة نه 
ع ان ببورسعیدـــــة الشئون الصحیـــــة لمدیرـــــالتا خ ـــــبتار ىـــــتوف إلـــــى أن ،ة والس
النقد لرصید إجازته عن ولم تصرف لهم جهة عمله سو المقابل ، ٢٤/٦/٢٠١٧
اتهم رعة أشهر، أ مدة طل مة الفأقاموا دعواهم  ر. وقد ارتأت مح سالفة الذ

) من الئحة شئون العاملین بهیئة ١٠٢شبهة عدم دستورة نص المادة ( الموضوع
أقصى لما  ا، وذلك لوضعها حدً ١٠/٦/٢٠١٠سعاف المصرة المعتمدة بتارخ اإل

ه العام حصل عل ة التلرصید اإل ل من مقابل نقدیجوز أن  اد ى لم جازات االعت
مة  ىإل حالت األوراقأ، فقضت بوقف الدعو و ستنفدها أثناء الخدمة هذه المح

هدستورة النص  ىللفصل ف   .المشار إل
  

سعاف من الئحة شئون العاملین بهیئة اإل) ١٠٢وحیث إن المادة (
ق قرا - ١٠/٦/٢٠١٠بجلسة  ٨رار مجلس اإلدارة رقم المصرة الصادرة   هر المعدلة 

 ةـــــــ" إذا انتهت خدمفى عجزهـــــــا على أنتنص  -  ١١/٢/٢٠١٤خ ـــــــتارالصادر ب
ة استح عن هذا الرصید أجره العامل قبل استنفاد رصیده من اإل اد جازات االعت

ه العالوات الخاصة الت ىاألساس ان یتقاضاها عند انتهاء خدمضاًفا إل ، متهى 
ما ال یجاوز أجر أرعة أشهر"   .وذلك 
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مة أن إلغاء لنص التشرعى ـا وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
حول دون النظر والف ه ال  عدم الدستورة من قبل من ـصل فى الطعـالمطعون ف ن 

مقــــالل فترة نفــــخ التشرعب علیهم ذلك طُ  ة ــــیار قانونــــاه آثــــتضــاذه، وترتبت 
عدم دستورته. ة فى الطعن  ًعا لذلك توافرت لهم مصلحة شخص ة إلیهم، وت  النس
ان ح المدعین فى صرف المقابل النقد لكامل رصید  ان ذلك، و متى 

اًرا من وفاته بتارخ  ة لمورثهم قد نشأ اعت اد ، فى ٢٤/٦/٢٠١٧اإلجازات االعت
ام المادة ( أح ئون العاملین بهیئة اإلسعاف ) من الئحة ش١٠٢ظل العمل 

عد تعدیلها بتارخ  ون هذا النص ١١/٢/٢٠١٤المصرة المشار إلیها  . ومن ثم 
ة  مى عام تشمله  –هو الواجب اإلعمال فى الدعو الموضوع وهو نص تنظ

مة على القوانین واللوائح  ة على الدستورة التى تتوالها هذه المح دون  –الرقا
الئحة س مجلس إدارتها  النص الوارد  قرار رئ شئون العاملین بتلك الهیئة الصادرة 

  .٢٠١٩لسنة  ١٢٤رقم 
  

مناطها  –وهى شر لقبولها  –وحیث إن المصلحة فى الدعو الدستورة 
مة  – ه قضاء هذه المح ین  –على ما جر عل ا بینها و ون ثمة ارت أن 

أن ی ة، وذلك  م فى المسألة المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع ؤثر الح
ستو  مة الموضوع. و طة بها، والمطروحة على مح ات المرت الدستورة على الطل
مة عن طر الدفــــع  المح فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعو قد اتصلت 
ا هى وحدها التى تتحر توافر  مة الدستورة العل أو عن طر اإلحالة. والمح

ان ذلك، شر المصلحة فى الدع و الدستورة للتثبت من شرو قبولها. متى 
أحقیتهم فى  مة الموضوع ینصب على طلب المدعین  ان النزاع المردد أمام مح و

ان عجز نص  المقابل النقد لكامل رصید إجازات صرف ة، و اد مورثهم االعت
ها ) من الئحة شئون العاملین بهیئة اإلسعاف المصرة المشار إلی١٠٢المادة (

حصل علیها العامل طوال مدة  قصر المقابل النقد لرصید اإلجازات التى لم 
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ما ال یجاوز أجر أرعة أشهر، ومن ثم یتوافر شر المصلحة فى  الدعو خدمته 
شأن نص تلك المادة اس على المعروضة  ، لما للقضاء فى دستورته من أثر وانع

مة الموضوع، وقضائه ات المطروحة على مح ه وحده یتحدد نطاق الطل ا فیها، وف
.هذه    الدعو

  

م اإلحالة ینعى على النص التشرعى المحال  فى النطاق  –وحیث إن ح
حرمانه العامل، أو  –السالف تحدیده  ة الخاصة،  ة المقررة للملك الحما إخالله 

حصل  ة التى لم  اد ورثته، من التعوض الجابر لكامل رصید اإلجازات االعت
المخالفة لنص المادة (علیها  ان فترة خدمته،    ) من الدستور.٣٥إ

  

قتها للقواعد  ة على دستورة القوانین واللوائح، من حیث مطا وحیث إن الرقا
ة التى تضمنها ام الدستور القائ الموضوع  ،م دون غیرهــــالدستور، إنما تخضع ألح

مةعلى ما  -ًال ــــة تستهدف أصــــذه الرقابــــإذ إن ه ه قضاء هذه المح  - جر عل
امهصون الدستور القائم، وحمایته من الخروج على  ن نصوص هذا لكو ؛ أح

م، ولها مقام  قوم علیها نظام الح الدستور تمثل دائًما القواعد واألصول التى 
ٕاهدار ما یخالفها من ظام العام التى یتعین التزامها و الصدارة بین قواعد الن

ارهالتشرعا اعت ان اـلنص المحان ذلك،  متى. ا أسمى القواعد اآلمرةت  ال ــــــو
ا ومعموالً  امه حتى إلغائهظل ساًر أح ل ــــــد العمــــــع، ٣١/١٢/٢٠١٩بتارخ   

ام  م اإلحالة للنص التشرعى ــــــالدستور القائأح انت المناعى التى وجهها ح م. و
ة التى تقوم تن –فى النطاق السالف تحدیده  –المحال  درج تحت المناعى الموضوع

فى مبناها على مخالفة نص تشرعى معین لقاعدة فى الدستور من حیث محتواها 
اشر رقابتها على دستورة النص الالئحى  الموضوعى، ومن ثم مة ت فإن المح

ام الدستور القائم، الصادر  اره ١٨/١/٢٠١٤ بتارخالمحال فى ضوء أح اعت  ،
قة الدست   ورة السارة.الوث
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قتضیها،  مة أن لكل ح أوضاًعا  وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المح
ون أداء  -فى مجال ح العمل  - وآثاًرا یرتبها، من بینها  ضمان الشرو التى 

طها،  العمل فى نطاقها منصًفا وٕانسانًّا ومواتًّا، فال تنتزع هذه الشرو قسًرا من مح
فحواها بیئة ا ط حًقا وعقًال وال تره  غى أن یرت أثرها ما ین لعمل ذاتها؛ أو تناقض 

ة ال تحامل فیها . ومن ثم، ال یجوز  ع صورة طب الشرو الضرورة ألداء العمل 
اشرة عمل أو أعمال بذواتها عن  أن تنفصل الشرو التى یتطلبها المشرع لم

ان تقررها انحراًفا بها عن غایته ات ممارستها، وٕاال  ستو فى ذلك أن  ،امتطل
ة طة الئح ة أو را   .ون سندها عالقة عقد

 

م ١٢خول سلطة التشرع بنص المادة (وٕان وحیث إن الدستور القائم  ) تنظ
إال أنها ال یجوز لها أن تعطل جوهره، وال أن تتخذ من حمایتها للعامل  ،ح العمل

متلكها، وعلى األخص تلك التى تتصل  األوضاع التى موطًئا إلهدار حقوق 
ة التى ال ندرج تحتها الح فى اإلجازة السنو غى أن ُمارس العمل فیها، و یجوز  ین

ان ذلك منها عد ستحقها، وٕاال  واًنا على صحته لجهة العمل أن تحجبها عن عامل 
ة ة والنفس أحد التزاماتها الجوهرة التى ال یجوز للعامل بدوره أن البدن ، وٕاخالًال 
غى وفقً یتسامح فیها ة التى ین وًال عن الحدود المنطق للدستور أن تكون إطاًرا  ا، ون

م هذا الح للحد من مداه   . لح العمل واستتاًرا بتنظ
 

انهـفى اإلطار الساب -وحیث إن المشرع  قد صاغ بنص المادة  - ب
ة ـــــــالخدمون ــــن قانـــــ) م٤٦( القانــالصة المدن ، ٢٠١٥لسنة  ١٨م ـــــــون رقـــــــادر 

الدولة وهیئاتها العامة  ة للعاملین  النس زة ح العامل فى اإلجا -وهو القانون العام 
ة  ًّ مقررً  على أنه بذلك فدلالسنو طة ـبـله  ح قیت الرا ظل قائًما ما  نص القانون، 

ة قائمة ف   . الوظ
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ا ة  ا من ضمان ح العامل فى إجازة سنو لشرو وحیث إن المشرع تغ
ستعید العام ةالتى حددها أن  ة والمعنو التالى أن ل خاللها قواه الماد ، وال یجوز 

االمتناع عن طلبها، إذ هى فرضة  ان هذا النزول ضمّنا  ینزل العامل عنها ولو 
ل من العامل وجهاقتضاها المش ملك أیهما إهدارهة اإلدارةـــــــرع من  لًّا ـــــــ، فال  ا 

ة تقتضیها مصلحة العمل، وال أن یدعى العامل أنه أو جزئًّ  اب قو ا إال ألس
ان التخلى عنها إنهاًكا لقواه، وتبدیًدا لطاقاته،  ها، وٕاال  ار بین طلبها أو تر الخ
ه دون انقطاع.  مصلحة العمل ذاتها التى یتعذر صونها مع االستمرار ف وٕاضراًرا 

مة ا ق ة یتصل  س بفالح فى اإلجازة السنو نع الضرورة على ــلعمل وجدواه، و
شرةان الجماعة ة ال ا، صوًنا لقوتها اإلنتاج مس مصالحها العل   .، و

 

المشار ) من الالئحة ١٠٢المادة (بنصه في وحیث إن المشرع قد دل 
ة وعاًء ادخارًّا من خالل إلیها ، على أن العامل ال یجوز أن یتخذ من اإلجازة السنو

عد انتهاء خدمته ترحیل مددها ا حصل  عها ل لتى تراخى فى استعمالها، ثم تجم
ان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اق قابلها من أجر، و تضاه أن ــــعلى ما 

ساو أجر هذا  حصل على ما  یرد على العامل سوء قصده فلم یجز له أن 
عد مدة قدر الم أرعةالرصید إال عن مدة ال تجاوز  شرع أن قصرها أشهر، وهى 

ة غایتها، فال تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها. بید أن  افًال لإلجازة السنو عتبر 
ان فوات اإلجازة  لما  ما مؤداه أنه  سر على إطالقه،  غى أن  م ال ین هذا الح

اب اق ون إلرادة ـــراجًعا إلى جهة العمل، أو ألس تضتها ظروف أدائه دون أن 
ضه عنها، فال یجوز للعامل العامل دخل فیها انت جهة العمل مسئولة عن تعو  ،

أصل عام  - عندئذ ان اق -و طلبها جملة إذا  تضاء ما تجمع من إجازاته ـأن 
ان التعوض النقد عنها واجًا، تقدیًرا  ًنا عیًنا، وٕاال  ة على هذا النحو مم السنو

 اإلجازة مردها إلى جهة العمل،أن المدة التى امتد إلیها الحرمان من استعمال تلك 
عة ذلك ان لزاًما أن تتحمل وحدها ت   . ف

٧٥ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ة  ون من العناصر اإلیجاب عدو أن  وحیث إن الح فى هذا التعوض ال 
ة للعامل، مما یندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان (   )٣٥، ٣٣للذمة المال

ة الخاصة من الدستور مة ال، اللتان صان بهما الملك تى جر قضاء هذه المح
ة  على اتساعها لألموال بوجه عام، ة والعین التالى إلى الحقوق الشخص وانصرافها 

عها ان ذلكجم عه . متى  افئ للضرر جم ، فإن حرمان العامل من التعوض الم
ةإعن حرمانه من  الجابر له ون مخالًفا مصلحة العمل  ىبداع جازاته السنو

ة الدستورة ة الخاصةا ىالعمل، والح ف ىللح فالمقررة  للحما   .لملك
 

 فلهذه األسباب
عدم دستورة ما تضمنه ــــح مة  ) من ١٠٢نص المادة (عجز مت المح

، ١٠/٦/٢٠١٠الصادرة بتارخ  – سعاف الــمصرةبهیئة اإلالعاملین شئون الئحة 
ل النقد لرصید ــــى للمقابــــد أقصــــع حــــن وضــــم -  ١١/٢/٢٠١٤والمعدلــــة بتارخ 

ستحقه العامل عند انتهاء خدمته اإلجازات ة الذ  اد أرعة ال یجاوز أجر  االعت
ما جاوز من رصیدها هذا الحد راجعً  ،أشهر ان الحرمان من اإلجازة ف ا إلى متى 

اب اقتضتها مصلحة العم  ل.أس
  رئيس احملكمة          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢١سـنة  الثانى من ینـایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد العزز دمحم سالمان  م والد تور طارق عبد الجـواد شـبل و ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤٢لســـنة  ١٢ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "دستورة".   قضائ
  

  املقامة من
  أسامة لمعى سامى غالى

  ضــــد
س الجمهورة -١   رئ
س مجلس الوزراء -٢   رئ
ز  -٣   المصر  محافظ البنك المر
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  اإلجـــراءات
فة  المــدعى أودع ،٢٠٢٠ایــر ســنة الثالــث مــن فبر بتــارخ    الــدعو هــذه صــح

مــة تــاب المح ــا قلــم  ــا، الدســتورة العل عــدم دســتورة  طالً ــم  عــة مــن الح الفقــرة الرا
ـز والجهـاز المصـرفى والنقـد١٢٦المادة ( القـانون  ) مـن قـانون البنـك المر  الصـادر 

ه من ، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم  ما نصت عل ـع األحـوال تضـأنه ف ـالغ "وفـى جم ط الم
اء  مصــادرتها، فــإن لــم تواألشــ ــم  ح ط حمحــل الــدعو و غرامــــــضــ ة ــــــم  ة إضــاف

ـــتع متهـــ ـــادل ق المــادة ( ". اـــ قهــا علــى الفعــل المــؤثم  ) مــن ١١٦وذلــك فــى مجــال تطب
هقانون ال القانونین رقمى  ،المشار إل   .٢٠١٣لسنة  ٨و ٢٠١٢سنة ل ١٦٠المعدل 
  

ا و    رةقدمت هیئة قضا م برفض الدعو  ،الدولة مذ   .طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
ـــدعو    محضـــر وُنظـــرت ال مـــو  ،جلســـةال علـــى النحـــو المبـــین  ة قـــررت المح

رات فـى أسـبوع، قـدم خاللـه إ م مذ م فیها بجلسة الیوم، مع التصرح بتقد صدار الح
اته. رة، صمم فیها على طل   المدعى مذ

  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق ، والمداولة .  
فة الـــدعو وســـائر  -تتحصـــل حیـــث إن الوقـــائع    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــة العامــة فــى أن  - األوراق ا لســنة  ٧٠٠فــى الــدعو رقــم  ،المــدعى إلــى أســندتالن
حمـــل حـــال ســـفره مـــن ، ٣٠/٩/٢٠١٨نـــه بتـــارخ أ جـــنح اقتصـــاد القـــاهرة، ٢٠١٨

الد أوراق ال متهــا الــ ــىعشــنقــد األجنبــى التــى جــاوزت ق ، وقدمتــه رة آالف دوالر أمر
طلـــــب  ـــــة،  ـــــالمواد (للمحاكمـــــة الجنائ ـــــه  ، ١٢٩، ٤و ١٢٦/٣، ١١٨، ١١٦/٢عقا

القـانون رقـم ) من قانون ١٣١ ز والجهاز المصرفى والنقـد الصـادر   ٨٨البنك المر
القوانیـــــــــــــــالمع ٢٠٠٣لســـنة  ، ٢٠١٣لســـنة  ٨، ٢٠١٢ة ـــــــــلسن ١٦٠ام ــــــــن أرقـــــــــــــدل 
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ابًّــــا. ٢٠١٦لســــنة  ٦٦ مــــة، غ س،  قضــــت المح ــــالح معاقبتــــه  وفــــى المعارضــــة 
االستئناف رقم ومصادرة المبلغ المضبو .  م  سـنة ل ٢٠٥استأنف المدعى هذا الح

جلســة  جــنح مســتأنف اقتصــاد القــاهرة. ٢٠١٩ مــة ، قضــت ١١/٦/٢٠١٩و المح
الً  قبـــول االســـتئناف شـــ ـــا  ابًّ ـــم المســـتأنف. ،غ  وفـــى الموضـــوع برفضـــه وتأییـــد الح

مـــة ال جلســـة عـــارض المـــتهم (المـــدعى) أمـــام مح ، ٧/١٢/٢٠١٩جـــنح المســـتأنفة، و
عــــة مــــن المــــادة ( عــــدم دســــتورة الفقــــرة الرا ــــز ) مــــ١٢٦دفــــع  ن قــــانون البنــــك المر

ـــــه النقـــــدوالجهـــــاز المصـــــرفى و  ـــــة الـــــدفعالمشـــــار إل مـــــة جد  ،. وٕاذ قـــــدرت تلـــــك المح
  فقد أقام الدعو المعروضة. ،وصرحت للمدعى بإقامة الدعو الدستورة

  

ز والجهاز المصرفى والنقد  )١١٦(حیث إن المادة و    من قانون البنك المر
القانون رقم   ،٢٠١٣لسنة  ٨القانون رقم  اعد استبداله ،٢٠٠٣لسنة  ٨٨الصادر 

ع المسافرن، على أن " تنص على أن  فول لجم الد م إدخال النقد األجنبي إلى ال
یتم اإلفصاح عنه في اإلقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر 

ة األخر  العمالت األجنب عادلها  ي أو ما   .أمر
شر أن ال یزد من  ىوٕاخراج النقد األجنب ع المسافرن  فول لجم الد م ال

، مع  ة األخر العمالت األجنب عادلها  ي أو ما  على عشرة آالف دوالر أمر
الغ الساب اإلقرار  قى من الم حمل ما ت السماح عند المغادرة لغیر المصرین 

ي أو ما  العنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آالف دوالر أمر عمالت عادلها 
ة األخ  .ر األجنب

الد أو المسافرن منها حمل أوراق النقد ال جوز للقادمین لل مصر في و
ه مصر   .حدود خمسة آالف جن

ح أو إخراجه من خالل الرسائل  ظر إدخال النقد المصر أو األجنبىو
ة   ".والطرود البرد
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عد استبداله١٢٦وتنص المادة ( القانون ) من القانون ذاته  لسنة  ٦٦ا 
السجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزد على عشر "  على أن ٢٠١٦ عاقب 

ه أو المبلغ  ه وال تجاوز خمسة مالیین جن غرامة ال تقل عن ملیون جن سنوات و
ام المادة ( ل من خالف أح ) من هذا ١١١المالي محل الجرمة أیهما أكبر 

قً ) والقرارات الصادرة ١١٤القانون أو المادة (  .ا لهاتطب
س مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزد على ثالث سنوات وُ  الح عاقب 

ل من خالف أًّا  ه  ه وال تجاوز خمسة مالیین جن غرامة ال تقل عن ملیون جن و
ام المادتین (   .) من هذا القانون ١١٧و ١١٣من أح

غرامة ال تقل عن المبلغوُ  س مدة ال تجاوز ثالثة أشهر و الح  عاقب 
المالي محل الجرمة وال تزد على أرعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحد هاتین 

ام المادة ( ل من خالف أًّا من أح تین    ن.) من هذا القانو ١١٦العقو
الـــــع األحـــــي جمیـــــوف ط الم اء محـــــوال تض م  ،ل الدعو ـــــغ واألش ح و

غرامة إضاف م  ط ح متهامصادرتها، فإن لم تض   .ة تعادل ق
  

شتر لقبول الدعو الدستورة  ه قضاء هذه  –وحیث إنه  على ما جر 
مة  ون الفصل فى المسألة الدستورة  –المح توافر المصلحة فیها، ومناطها أن 

تحدد  مة الموضوع. و طة بها والمطروحة على مح ات المرت الزًما للفصل فى الطل
اجتماع عنصر قوم الدلیل مفهوم هذا الشر  على أن ضرًرا واقعًّا ن، األول: أن 

ون هذا الضرر عائًدا إلى النص  المدعى، والثانى: أن  ه. قد لح  المطعون ف
ا  مة الدستورة العل هى التى تتحر توافر شر المصلحة فى  –وحدها  –والمح

ن النص  الدعو المقامة أمامها أو المحالة إلیها للتثبت من شرو قبولها، فإذا لم 
ان من غیر المخاطبین  ه قد طب على المدعى أصًال، أو  التشرعى المطعون عل
طال النص  ة، ذلك أن إ اشرة تكون منتف ة الم امه، فإن المصلحة الشخص أح
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ن أن یتغیر بها  التشرعى فى هذه الصور م ة  ة فائدة عمل حق للمدعى أ لن 
عد الفصل فى الدع زه القانونى  ه عند رفعها.مر ان عل   و الدستورة عما 

  

ة العامة  ا ة فى انت قد وحیث إن الن أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائ
بوصف أنه حمل حال سفره  ،جنح اقتصاد القاهرة ٢٠١٨لسنة  ٧٠٠الجنحة رقم 

ى التى الد أوراق النقد األجنبىمن ال انت هذه  .جاوزت عشرة آالف دوالر أمر و
) من قانون البنك ١٢٦، ١١٦/٢المادتین ( ىسندها التشرعى فى نص الجرمة تجد

ز والجهاز المصرفى والنقد القانون  المر عد  ،٢٠٠٣لسنة  ٨٨رقم  الصادر 
القانونین رقمى  ان المدعى قد قصر  .٢٠١٦لسنة  ٦٦، ٢٠١٣لسنة  ٨تعدیله  و

ه الدستورة على نص الفقرة األخیرة من المادة ( ذلك ) من ١٢٦طعنه ومناع
قال ة من المادة (قانون فى مجال تطب الفقرة الثان ) من ١١٦ها على الفعل المؤثم 

اشرة تتحق فى  القانون ذاته، فإن ة الم الفقرة نص الطعن على مصلحته الشخص
عة من المادة ( رسالفة ال) ١٢٦الرا قها على الفعل الوارد  الذ صدر فى مجال تطب
ة من ه) ١١٦( المادة الفقرة الثان ز المشار إل التى تنص  ،من قانون البنك المر

شر أن ال و "  على أن ع المسافرن  فول لجم الد م ٕاخراج النقد األجنبي من ال
ة األخر  العمالت األجنب عادلها  ي أو ما  ، "یزد على عشرة آالف دوالر أمر

. ها یتحدد نطاق الدعو   و
  

قه  ،هعلعون وحیث إن المدعى ینعى على النص المط فى مجال تطب
ة من المادة (على الفعل المؤثم  من قانون البنك  )١١٦صدر نص الفقرة الثان

ه أن المشرع اعتبر  ز المشار إل الد جرمة خروجالمر  تامة، النقد األجنبى من ال
ما هو الشأن فى الفعل المؤثم اإلفصاح عن مقدار هذا المبلغ شتردون أن   ،

لمجرد الشروع، حال  ایجعل العقاب مرصودً  ما ألولى من تلك المادة،بنص الفقرة ا
ل جنحة، لم یرصد أن ة على الشروع الجرمة الواردة بذلك النص تش  القانون عقو
ما أن الجرمة المفیها ة .  طرق غیر واضحة ومشو عاقب علیها صاغها النص 
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ما ینافى أصل البراءة، فضًال عن  س والغموض  ) رصد ١٢٦أن نص المادة (الل
ة،  هدر الحرة الشخص ة و ط الدولة القانون ما ینافى ضوا ات للفعل ذاته  عدة عقو

ام المواد  العناصرفضًال عن انتقاصه من  المخالفة ألح ة  ة للذمة المال اإلیجاب
  ) من الدستور. ٩٤، ٥٤، ٣٥(

  

الإنما ناع، أ فعل أو امتوحیث إن تجرم المشرع  ط  ضرورة یرت
ة ا ذلك أن  .لتى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورهااالجتماع

مة أن القانون الجنائى وٕان اتف مع غیره من  من المقرر فى قضاء هذه المح
عض، وعلى صعید  عضهم ال ما بین  م عالئ األفراد ف القوانین فى سعیها لتنظ

مجتمعهم، إال أن هذ فار صالتهم  ها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة قا القانون 
أمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ینهاهم عن  ان األفعال التى  لحملهم على إت

حدد، من منظور  ا أن  ه  اجتماعى، مامفارقتها، وهو بذلك یتغ ال یجوز التسامح ف
ون مخالًفا للدستور، ما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم ال  هم.  إال  من مظاهر سلو

ان مجاوًزا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل  إذا 
ة، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورة.  ان مبرًرا من وجهة اجتماع تطورها، فإذا 

قة بین مصلحة المجتمع ومن ثم، یتعین على المشرع دوًما  إجراء موازنة دق
،  والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحرات وحقوق األفراد من جهة أخر

طرقة واضحة،  ة  اغة النصوص العقاب ص قوم  ًضا أن  تعین على المشرع أ و
اًكا أو شراًكا یلقیها  ال خفاء فیها أو غموض، فال تكون هذه النصوص ش محددة، 
قعون تحتها أو یخطئون مواقعها. وتلك  اتساعها أو بخفائها من  المشرع متصیًدا 

قتها، ضمان ة على بینة من حق النصوص العقاب ون المخاطبون  ات غایتها أن 
هم مجافًا لها، بل اتساًقا معها ونزوًال علیها.  ون سلو   فال 
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ًضا  – المقرر وحیث إن مةى قضاء ف -أ ة الجزاءهذه المح  -  ، أن شرع
ان، أو مدنًّا، أو تأدیبًّا ون متناسً  - جنائًّا  ا مع األفعال التى أثمها مناطها، أن 

اشرتها ة هو معقولیتها، فال  .المشرع، أو حظرها، أو قید م وأن األصل فى العقو
ون الجزاء مالئًما لجرمة بذاتها، بها ون التدخل  قدر ما  غى أن یتحدد و إال  ن

مراعاة أن ال ط بها، و ة المصــــــالح التى ترت جزاء على درجة خطورتهــــــــــا، ونوع
صورة ظاهرة بین مداها،  ون مخالًفا للدستور إال إذا اختل التعادل  الجنائى ال 
مة إلرادتها محل  عنى إحالل المح عة الجرمة التى تعل بها، ودون ذلك  وطب

ة التى فرضتها. ة للعقو   تقدیر متوازن من السلطة التشرع
  

عها علىحیث إن و  ما  األصل فى صور الجزاء أال تتزاحم جم محل واحد 
غیر األفعال التى تتحد  یخرجها عن موازن االعتدال، وأال یتعل جزاء منها 
ون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق  الئمها، فال  ما  خواصها وصفاتها، 
ة الثابتة ألصحابها، مما یتعین معه أن یوازن المشرع قبل تقرره للجزاء بین  الملك

قدر لكاألفعال التى یجوز أن  حال لبوسها، فال یتخذ من  لیتصل بها، وأن 
م أوضاع  امن مثالبها، بل یبتغیها أسلوًا لتقو ه م ة ما تظهر ف النصوص القانون

  خاطئة.
  

الحقوق  وحیث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه : أال ُتخل تشرعاتها 
ة مفترًضا أولًّ  مقراط م بها فى الدول الد عتبر التسل ة التى  ام الدولة القانون ا لق

ندرج تحتها طائفة الحقوق  رامته، و ة لصون حقوق اإلنسان و وضمانة أساس
ة  ة متضمنة معاق ة ومن بینها أال تكون العقو الحرة الشخص قة الصلة  الوث
ان أو جنائًّا مفرًطا  ون الجزاء مدنًّا  الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، وأال 

قدر خطورته. بل یتعین أن    ون متناسًا مع الفعل المؤثم ومتدرًجا 
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انت الجرمة التى  ،ما تقدمان  حیثو  هو من  ،أثمها النص المطعون ف
ة، ستلزم القانون لها قصًدا خاًصا الجرائم العمد فى لتوافره ،لم  ا القصد بل 
فترض تعمد  ،الجنائى العام ة على الفعل الماد وتعمد النتی اقترافالذ  جة المترت
ة من المادة (بنص  الواردالحظر و هذا الفعل،  ) من قانون ١١٦صدر الفقرة الثان

القانون  ز الصادر  القانون  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨البنك المر  ٢٠١٣لسنة  ٨المعدل 
من تلك المادة، الخاص الفقرة األولى  الوارداإلفصاح  ستدعىال  ،هو حظر مطل

الد.بإدخال النقد األجنبى ل حمل النقد األجنبى إذا زاد على فالمشرع جرم فعل  ل
ى،  عشرة آالف دوالر ، أمر ة األخر عادلها من العمالت األجنب حال أو ما 

الد، وتقع بهذا الفعل  حتمل الفعل  هذا أنور تصوغیر م ،الجرمة تامةمغادرة ال
ه.  ان ذلكالشروع ف ان المشرع قد صاغ ن ،إذ  صورة و ص التجرم والعقاب 

س فیها وال غموض ون المخاطبو  ،واضحة، ال ل ن بها على بینة من تكفل أن 
قتها،  ن المادحق المتمثل فى مجرد حمل أوراق النقد األجنبى  للجرمة، مبیًنا الر

ستلزم قصًدا خاًصا مغادرةالمقرر قانوًنا عند  تزد عن الحدالتى  الد، ولم   ،ال
مجرد ا تفًا  الفعل وٕارادتهم ان النص العقابى قد رصد جزاًء على هذا  ،لعلم  و

غرامة ال تقل عن المبلغ المالى  س مدة ال تجاوز ثالثة أشهر و ة الح الفعل عقو
تین مع  محل الجرمة وال تزد على أرعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحد هاتین العقو

ون قد التزم مبدأ التفرد التش ةالمصادرة، فإنه  مستهدًفا تحقی الردع  ،رعى للعقو
  العام.الخاص و 
  

ان ذلك ان المقرر قانوًنا أن المصادرة ما هى ،وحیث   إال إجراءٌ  و
ك الدو  اء مضبوطة ذات صلة بجرمة الغرض منه تمل قهًرا عن صاحبها  –لة أش

غیر مقابل  قتضیها النظام العام لتعلقها  –و ة  ة قد تكون وجو  ىءشوهى عقو
عته عن دائرة التعامخ طب ار تعد تدبیًرا وقائًّا ال مفر ارج  ل، وهى على هذا االعت

عض القوانین الخاصة  ما قد تكون المصادرة فى  من اتخاذه فى مواجهة الكافة، 
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اء المصادرة إلى  ضات إذا نص على أن تؤول األش الدولة  خزنةمن قبیل التعو
اره  ًض اعت ان ذلك،من أضرار عما سببته الجرمة اتعو انت المصادرة  . متى  و
ة الواردة ة تكمیل ه ال تعدو أن تكون عقو من  المشرع استهدف ،النص المطعون ف

حرمان المتهم من المال  ، وتحقی محل الجرمةفرضها تحقی الردع الخاص 
ما یؤد إلىارتكاب الجرم ذاتهالردع العام حتى ال یجاره آخرون فى  ط  ،  ض

، فضًال عن أن التعا س أثره على االستقرار االقتصاد نع مل فى النقد األجنبى، و
ة المصادرة  تى  –عقو س إلى جانب عقو ، أو إحداهما، التى یوقعها الغرامةو الح

جاء تقررها  إذ ،ال تجافى مبدأ خضوع الدولة للقانون  - القاضى وفًقا لتقدیره 
م الدستورة الت من ) ٢٨، ٢٧( نالمادتانصت علیها ى ضرورًّا ومنسجًما مع الق

الد من خالل التى  ،الدستور تستهدف من النظام االقتصاد تحقی الرخاء فى ال
فل رفع معدل النمو  ما  ة،  ة المستدامة والعدالة االجتماع قى لالقتصاد التنم الحق

ة  ة همقوماتالقومى، وحما ة ل ،األساس خل مواجهة جرمة تدما تقررت تلك العقو
ما  ،تؤثر سلبًا على االقتصاد القومىالتى عداد الجرائم المنظمة والمستمرة فى 

س أثره على ط سوق الصرف ینع . ومن  ،ض والحفا على االستقرار االقتصاد
ه،  النص المطعون ف یًدا من مبرًرا ومفون ثم، فإن جزاء المصادرة الوارد 

ة، وال  ة واالقتصاد سم الضرورة حدود الدائرة التى تر  اوزیجالوجهتین االجتماع
ما تنتفى األمر الذ  ،تخومها مثل أمعه شبهة القسوة أو عدم التناسب،  نه ال 

حرمان  اافتئاتً  حق الردع الخاص،  ة الخاصة، لكون المصادرة جزاء  على الملك
الد. وال یوقع هذا الجزاء إ ه عند مغادرته ال ال المتهم من المبلغ الذ سعى لتهر

ة من المادة ( ه نص الفقرة الثان م قضائى، وفًقا لما یوج   ) من الدستور.٤٠ح
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ه   -محدًدا نطــــــــــاًقا على نحو ما تقــــــــــدم  –وحیث إن النص المطعــــــــــــون ف
ة نصوص أخر فى الدستور، األمر ال ال یخالف مة برفض أ ذ تقضى معه المح
.   الدعو

  

  بفلهذه األسبا
ــــدعو    ــــرفض ال مــــة  ب مــــت المح ــــة، وألزمــــت المــــدعى  ،ح ومصــــادرة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاما   .ةالمصروفات ومبلغ مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

ـــز دمحم ســـالمان  تور عبـــد العز م والـــد تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل و ومحمـــود دمحم غنـــ الـــد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل ــفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح  ٤٠لســنة  ٤٢ رقمب

ة "تنازع".   قضائ
  

  املقامة من
یرم سؤدد  -١أوًال:    مـــــــــــــزهیر الح
م - ٢   عصمت سؤدد زهیر الح
  میـــــــــــــــــــــرم سؤدد زهیر الح - ٣

دد زهیر إسماعیل، سؤ و دمحم رفعت،  ىمعال ل من: ورثة صفتهم من
م،  دمحم رفعت زهیرو م الشهیر بتوفی و إسماعیل الح حسین توفی الح

م،  سطامىو الح مان ال   أسماء سل
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صفتهدمحم محمود عاشورسناء  - ٤ سؤدد زهیر  ل من: من ورثة ا، 
مو إسماعیل،  سطامىو ، حسین توفی الح مان ال   أسماء سل

میحسزنب  ثانًا: م ل من: صفتها من ورثة  ،ن توفی الح حسین توفی الح
م سطامىو ، الشهیر بتوفی الح مان ال   أسماء سل

  

  ضد
ــــــر  -١  ـــــةوز ضـــــات  ،المال ـــــل وتعو صـــــفته المشـــــرف األعلـــــى علـــــى قطـــــاع التمو

س األعلى لمصلحة الضرائب   اإلصالح الزراعى والرئ
س مجلس  -٢    صالح الزراعىإدارة الهیئة العامة لإلرئ

  

  اإلجراءات
ع عشربتارخ    فة هـذه  ون ، أودع المـدع٢٠١٨سـنة  نـوفمبرمـن  السا صـح

ـــا،  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــم طـــالبینالـــدعو قلـــم  فـــى التنـــازع الســـلبى  الح
م الصــــادر بجلســــة  ،الماثــــل ــــالح عــــدم االعتــــداد  مــــن  ،٢٧/١٢/٢٠١٦والقضــــاء 

ــا مــة اإلدارــة العل ــا ٤٩لســنة  ٩٧٥٣ن رقــم فــى الطعــ ،المح ة عل ضــاء قالو  ،قضــائ
مــــة ثــــان درجــــة  – هااختصاصــــ ــــم الصــــادر مــــن  –مح بنظــــر الطعــــن علــــى الح

ندرة  اإلســـــ مـــــة القضـــــاء اإلدار  ـــــم ، ٢١/٤/٢٠٠٣بجلســـــة مح ـــــدعو رق فـــــى ال
ة ٥٦لسنة  ٤١٧٦   والفصل فى موضوعه. ،قضائ

  

ا الدولة   رة وقدمت هیئة قضا عدفیها  طلبت ،مذ م    .م قبول الدعو الح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و

محضــــر  مــــة ، وقــــررت جلســــةالوُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  المح
م فیها بجلسة  الیوم. إصدار الح
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  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

ـــدعو  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  فة ال  وســـائر علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــانوا قــد فــى أن المــدع –األوراق  مــدنى  ١٩٩٧لســنة  ٣٨١٣قــاموا الــدعو رقــم أین 

مةلى ة، دمنهور  ، أمام مح ضـد المـدعى علیهمـا فـى الـدعو المعروضـة، االبتدائ
ض م بإلزامهما بتعو الء الهیئة العامة لإلصالح الزراعى علـى  همطلب الح عن است

ة لمو  ال ،ثیهمر األرض المملو ة االتحـادالك ،ا) فدانً ٥٨تها (حغ مساال عزـة شـر  ائنة 
حی محافظة ال ز الدلنجات  جلسة ــــمر ع ،٢٩/١/٢٠٠١رة. و مـة  مـت المح دم ـــــح

ندرة أاختصاصــها والئًّــا بنظــر الــدعو و  اإلســ مــة القضــاء اإلدار  حالتهــا إلــى مح
االسـتئناف رقال تم لالختصاص. م  ة.  ٥٧لسـنة  ٣١٣م ـــــــطعن على هذا الح قضـائ

جلســة  الً  ،٢٧/٦/٢٠٠١و قبــول االســتئناف شــ مــة  مــت المح وفــى الموضــوع  ،ح
مـــة  ـــم المســـتأنف. ونفـــاًذا لهـــذا القضـــاء أحیلـــت الـــدعو إلـــى مح برفضـــه وتأییـــد الح

ندرةالقضـــــاء اإلدار  جلســـــة  ٥٦لســـــنة  ٤١٧٦وقیـــــدت بـــــرقم  ،اإلســـــ ة. و قضـــــائ
قبـــول  ،٢١/٤/٢٠٠٣ مـــة  مـــت المح الً ح ورفضـــها موضـــوًعا. طعـــن  ،الـــدعو شـــ

ــاالمــدعون علــى هــذا الح ــة العل مــة اإلدار لســنة  ٩٧٥٣ــالطعن رقــم  ،ــم أمــام المح
ا ٤٩ ة عل جلسة قضائ م المطعـون  ،٢٧/١٢/٢٠١٦. و مة بإلغاء الح قضت المح
ــه عــدم اختصــاص القضــاء اإلدار والئًّــا بنظــر الــدعو  ،ف حالتهــا إلــى  ،و وٕاحالتهــا 
ة لإلصـالح الزراعـى للفصـل فیهـا. و اللجن ذ ارتـأ المـدعون أن ثمـة تنازًعـا إ ة القضائ

فقـد أقـاموا  ،االختصاص بنظر النزاع بین جهتى القضـاء العـاد واإلدار  علىسلبًّا 
  .الدعو المعروضة
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القـانون ٢٥وحیث إن المادة ( ا الصـادر  مة الدستورة العل ) من قانون المح
ـا دون غیرهـا تن ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  مة الدسـتورة العل ص على أن " تختص المح

أتى:   ما 
  أوًال : ..............

ثانًا: الفصل فى تنازع االختصاص بتعیین الجهة المختصة مـن بـین جهـات 
القضــــاء أو الهیئــــات ذات االختصــــاص القضــــائى، وذلــــك إذا رفعــــت الــــدعو عــــن 

لتاهمــا عــن  موضــوع واحــد أمــام جهتــین منهــا ولــم تتخــل إحــداهما نظرهــا أو تخلــت 
  .".عنها...

  
طلـب  ذاتـه ) مـن القـانون ٣١(ما تنص المادة  علـى أن " لكـل ذ شـأن أن 

ـــا تعیـــین جهـــة القضـــاء المختصـــة بنظـــر الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل إلـــى المح
  .......")٢٥الحالة المشار إلیها فى البند ثانًا من المادة (

  

ــــانون المشــــار ن ) مــــ٣٤المــــادة ( وقــــد أوجبــــت ــــه الق ــــات " إل أن تكــــون الطل
مــة الدســتورة  ــا موقًعــا علیهــا مــن محــام وصــحف الــدعاو التــى تقــدم إلــى المح العل

ـه فـى المـادتین ( الطلب المنصوص عل ، ٣١مقبول للحضور أمامها....، وأن یرف 
ـان٣٢ مین اللذین وقع فى شأنهما التنازع أو التنـاقض وٕاال  ة من الح  ) صورة رسم

  الطلب غیر مقبول".
  

ـــد مـــة ق ـــاء وحیـــث إن قضـــاء هـــذه المح  جـــر علـــى أن المشـــرع ضـــماًنا إلن
ـــا  مـــة الدســـتورة العل ـــه  –المح مـــا ال تجهیـــل ف عـــاد النـــز  –و اع المعـــروض علیهـــا أ

مــین محــل التنــازع، قــد حــتم وفًقــا لمقتضــى نــص ووقوًفــا علــى ما هیتــه فــى ضــوء الح
ــــل مــــن هــــذین  ) مــــن قانونهــــا، أن یرفــــ٣٤المــــادة ( ة مــــن  ــــب صــــورة رســــم الطل

ـــان الطلـــب غیـــر مقبـــول.  مـــین، وٕاال  ة  ذلـــكمقتضـــى و الح أن تقـــدم الصـــور الرســـم
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ام  ـار أن ذلـك محل التنازع لألح اعت ا،  مة الدستورة العل عند رفع األمر إلى المح
ا مصلحة عامة حتـى ینـتظم التـداعى فـى المسـائل التـى حـددها  ُعد إجراًء جوهرًّا تغ

ـا. مة الدسـتورة العل ـان المـدعون لـم یرفقـوا  ،ـان ذلـكمتـى  قانون المح فة و صـح
ـــم الصـــادر  دعـــواهم ة مـــن الح ندرة صـــورة رســـم مـــة اســـتئناف اإلســـ فـــى مـــن مح

ة ٥٧لسنة  ٣١٣االستئناف رقم  ـه ،قضـائ فـإن  ،أحـد حـد التنـازع السـلبى المـدعى 
ون غیر مقبول.   الطلب المعروض 

  

  بفلهذه األسبا
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد م والد تور طارق عبـد الجـواد شـبل و العزز دمحم سالمان ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل ــفــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح  ٤١لســنة  ٤٥ رقمب

ة "تنازع".   قضائ
 

  املقامة من
م -١   عبدالناصر مصطفى دمحم سل
  هانـــــــــــــــــى سیــــــــد فتحــــــــى سیــــــــد -٢
  هللااســـــــــر أحمد نظــــــــیر عبــــــــد -٣
  علـــــى حســــــــــــن علـــــى حســـــــــــــن -٤

  ضد
ـــدل -١ ـــر العـــــــ س األعلــى لوحــدوز صــفته الــرئ مــة أســیو  ة،  مح ــام  تنفیــذ األح

ة   االقتصاد
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ة -٢ مة أسیو االقتصاد مح   قاضى التنفیذ 
مة أسیو  -٣ مح   االبتدائیــــــــةقاضى التنفیذ 
س  -٤ ین  ،ولـى إفـالس اقتصـاد أسـیوالدائرة األرئ سـة فـى الـدعو وقاضـى التفل

ـــــــــى  ـــــــــة  ٢٠٠٨لســــــــنة  ١٣و ١١رقمـــــــ ســـــــ ـــــــــو (تفل ـــــــــاد أسیـــــــ ـــــــــالس اقتصـــــــ إفـــــــ
ــــــــــــــــــــــــة  طة)T٣A شر س ة  ة توص   أندسترال شر

ـــدائنین صـــفته أمـــین ا ،دمحم جمـــال فرغلـــى مصـــطفى -٥ ـــانونى تحـــاد ال والممثـــل الق
سة  ة  لتفل طة  T٣Aشر س ة  ة توص اهأندسترال ( شر   )طارق الهاد وشر

  

  اإلجراءات
سمبرمن  الثامن عشربتارخ    فة هـذه  ون ، أودع المـدع٢٠١٩سـنة  د صـح

ا،  مة الدستورة العل تاب المح ـم طـالبینالدعو قلم  صـفة مسـتعجلة بوقـف  ،الح
ـــم الصـــادر فـــى الـــد إفـــالس اقتصـــاد تظلمـــات  ٢٠١٩لســـنة  ٦عو رقـــم تنفیـــذ الح

م ، وعدم االعتداد بهذا الح م الصادر فى الدعو رقم  ،أسیو الح  ٣٦٣واالعتداد 
م. ٢٠١٨لسنة  ، وٕالزام المدعى علیهم بتنفیذ هذا الح لى عمال أسیو   مدنى 

  

ا الدولة   رة وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو فیها  طلبت ،مذ م    .الح
ع   ، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.و   د تحضیر الدعو
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح وُنظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

ـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  فة ال علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
 عمــال ٢٠١٨لســنة  ٣٦٣الــدعو رقــم  واقــد أقــام واــان ینالمــدع فــى أن –األوراق 
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ــة لــى مــة أســیو االبتدائ لــى عمــال  –، أمــام مح ــدائرة العاشــرة مــدنى  ضــد   –ال
ـــه الخـــامس مـــة المســـتحقات  ،المـــدعى عل صـــفة مســـتعجلة بتجنیـــب ق ـــم  طلـــب الح

طــالب ة، وٕالــزام المــدع ون التــى  صــفته بهــا لحــین الفصــل فــى الــدعو األصــل ــه  ى عل
ــة التــى لــم تســتنفد خــالل مــدة ــأن یــؤد  اد لكــل مــنهم مقابــل رصــید اإلجــازات االعت

ة حتــى تــارخ انقضــائها الشــر ــة الخدمــة  افــأة نها ــذا م ع  خدمتــه، و ــالب وتصــفیتها 
ـــالغ  ـــة عـــن الم الفوائـــد القانون ـــه  ة، وٕالـــزام المـــدعى عل ـــة للشـــر وفًقـــا لالئحـــة الداخل

ة ٤م بواقع كل منهالمستحقة ل ـم % من تارخ المطال لهـم فـى حتـى السـداد، مـع الح
ًقــا للقــانون رقــم  مواجهتــه ــار دیــونهم مــن الــدیون الممتــازة ط  ٢٠١٠لســنة  ١٢٥اعت

از حقوق العم ة امت ة األخـر اشأن مرت سدادها قبل سداد دیـون الشـر  .ل، وٕالزامه 
ة  شــر عملـون  ــانوا  حتـى تــارخ شــهر  ،رالأندســت T٣Aوذلـك علــى ســند مـن أنهــم 

ــم شــهر اإلفــالس  إفالســها، ثــم اســتمروا فــى عــد ح ة تحتــى العمــل بهــا  ة الشــر صــف
عهــا  ــة الخدمــة كــل مــن، وأن ل٢٧/٩/٢٠١٧ بتــارخو افــأة نها هم رصــید إجــازات وم

ة على  ًقا لالئحة الشر ل سـنة مـن سـنوات أالتى تحسب ط ساس أجر شهرن عن 
توصـًال للقضـاء لهـم  ،إلـى إقامـة دعـواهم المشـار إلیهـاالخدمة، األمر الذ حـدا بهـم 

ــاتهم المتقدمــة جلســة  .طل ــه  ،٣١/١٠/٢٠١٨و مــة بــإلزام المــدعى عل قضــت المح
ـأن یـؤد  ه الخامس فى الدعو المعروضـة)  لكـل مـنهم مقابـل رصـید (المدعى عل

ـة الخدمـة ،اإلجازات التى لم تستنفد خالل مدة الخدمة افـأة نها ، ورفـض مـا عـدا وم
ــات ــع والخــامس  مقــام المــدعون ضــد المــدعى علــیهأمــا  .ذلــك مــن الطل األول والرا

مــــة  ،اقتصـــادإفــــالس تظلمـــات  ٢٠١٩لســــنة  ٦الــــدعو رقـــم  ،وآخـــرن أمــــام مح
ـــم طلـــب الح ة،  ع ،أســـیو االقتصـــاد ًال لرفعـــه فـــى الم قبـــول الـــتظلم شـــ  .ادـــــــأوًال: 

ـــا: وفـــى الموضـــوع ـــام بإلغـــاء ا :ثانً ـــم مجـــدًدا بتنفیـــذ األح لقـــرار المـــتظلم منـــه، والح
ـــام ـــوم بهـــا بتلـــك األح مـــن فـــائض  ،الصـــادرة لصـــالحهم، وصـــرف مســـتحقاتهم المح

ة مــــة أســــیو االقتصــــاد ســــة والمــــودع حســــاب مح ــــا .أمــــوال التفل اطًّ ــــا: واحت  ،ثالًث
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عـدم  اتخاذ إجراءات الطعـن  ) ١٦٧، ١٢١( علـى المـادتیندسـتورة الالتصرح لهم 
لـة والصـلح الـواقى  م إعـادة اله القـانون رقـم و من قـانون تنظـ  ١١اإلفـالس الصـادر 

ـــــام الصـــــادرة  .٢٠١٨لســـــنة  األح ســـــة  قـــــوًال مـــــنهم أنهـــــم تقـــــدموا إلـــــى قاضـــــى التفل
ة عاملین لد الشر مة مستحقاتهم  ق ا ــــــل بهــــــعد أن اسـتمروا فـى العم ،لصالحهم 

عه ــــحتـــى تـــم ب رفـــض ، ٦/٧/٢٠١٩، إال أنـــه قـــرر بجلســـة ٢٧/٩/٢٠١٧ بتـــارخا ــــ
ــام، ف ــاتهمأتنفیــذ هــذه األح طل  .المتقدمــة قــاموا دعــواهم المشــار إلیهــا، للقضــاء لهــم 

جلســـــة  الً  ٢١/٩/٢٠١٩و قبـــــول الـــــتظلم شـــــ مـــــة  وفـــــى الموضـــــوع  ،قضـــــت المح
وٕاذ ارتــــأ المــــدعون أن ثمــــة تناقًضــــا بــــین  .برفضــــه، وتأییــــد القــــرار المــــتظلم منــــه

م   قاموا دعواهم المعروضة.أین المشار إلیهما، فقد الح
  

ـــا قبـــول طلـــب الفصـــل فـــى  ـــذ وحیـــث إن من ــــأن تنفی شــــ ــــوم  قــــ ـــذ  النـــزاع ال
ًقــا للبنــد ثالًثــا مــن المــادة ( مــین نهائییـــــــن متناقضــین، ط مــة ٢٥ح ) مــن قــانون المح

القــانون رقــم  ــا الصــادر  ــه علــى  –؛ هــو ١٩٧٩لســنة  ٤٨الدســتورة العل مــا جــر 
مة  مـین صـادًرا مـن إحـد جه -قضاء هذه المح ـون أحـد الح اء ــــــات القضــــــأن 

ونــا منهــا أو هیئــة ذات اختصــاص قضــائى، واآلخــر صــادًرا مــن جهــة أخــر  ، وأن 
مــا مــؤداه أن  حیــث یتعــذر تنفیــذهما مًعــا،  قــد حســما النــزاع فــى موضــوعه، وتناقضــا 

ســبب التنــاقض قــوم  ــة الفصــل  النــزاع الــذ  مــة وال ــام، وتنعقــد لهــذه المح بــین األح
ـــه، ه ـــام أكثـــر مـــن جهـــة مـــن جهــــــــو ذلـــك الـــذ ــــــــف ات القضـــاء أو ــــــــون بـــین أح

التالى إلى فض التناقض بـین  الهیئات ذات االختصاص القضائى، وال تمتد والیتها 
ــام الصــادرة مــن محاك عــة لجهــة قضــاء واحـــــــاألح مــة ـــــــهدة منـــــــم تا ا، ذلــك أن المح

ـام، وال اختصـاص لهـا  ا ال تعتبر جهة طعن فى هذه األح التـالى  –الدستورة العل
قتصر اختصاصها علـى المفاضـلة بـین  – قها للقانون، بل  ة مد صحة تطب مراق

مین النهـائیین المتناقضـین عل دد ــــــــــاص الـوالئى لتحــــاس قواعـد االختصـــــــسأى ـــــــالح
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، أ - ى ضـــوئهاعلـــ – ـــة الفصـــل فـــى الـــدعو یهمـــا صـــدر مـــن الجهـــة التـــى لهـــا وال
ًعا لذلك  –ا موأحقه التنفیذ.  -ت   من ثم 

  

مـان المـدعى وقـوع التنـاقض بینهمـا    ـان الح ـان مـا تقـدم، و وحیث إنه لما 
، فإن شـرو نصادر  قبـول دعـو  من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العاد

عــدم  التنــاقض تكــون  ة للــدعو المعروضــة، ممــا یتعــین معــه القضــاء  النســ ــة  منتف
  قبولها.

 

م الصادر فى الدعو رقم   ٦وحیث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ الح
، فإنه ُعد فرًعا من أصل النزاع حول تظلمات  ٢٠١٩لسنة  إفالس اقتصاد أسیو

ما تقدم إلىفض التناقض المعروض،  مة ف عدم قبول  وٕاذ انتهت المح القضاء 
ا اختصاص البت فى هذا الطلب  مة الدستورة العل س المح اشرة رئ ، فإن م الدعو

ًقا لنص المادة ( ات غیر ذ موضوع.٣٢ط ون قد  ه،    ) من قانونها المشار إل
  

  فلهذه األسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح

  رئيس احملكمة          أمني السري

٩٦ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢١سـنة  ینـایرمن  الثانىالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  جماد األولىمن  الثامن عشر

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــول وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد س فهمــى إســ

تور دمحم عماد النجار  تور عبدوالد تور طـارق عبـدو العزز دمحم سالمان والد  الجواد شـبلالد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا      مـــة الدســـتورة العل  ٣٨لســـنة  ٥١بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
 املقامة من

شى   مجد محفو أسعد ح
  ضد

ة - ١ س األعلى لمصلحة الضرائب ،وزر المال  صفته الرئ

عات - ٢ س مصلحة الضرائب على المب   رئ
 

  اإلجراءات
فة ٢٠١٦ارخ الثانى عشر من نوفمبر سنة بت هذه ، أودع المدعى صح

م  االستمرار فى تنفیذ ح م  ا، طالًا الح مة الدستورة العل تاب المح الدعو قلم 
ا الصادر بجلسة  مة الدستورة العل  ١١٣، فى الدعو رقم ١٣/١١/٢٠١١المح
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صفة مستعجلة ٢٨لسنة  ة "دستورة"، و م الصادر من وقف تنفیذ  ،قضائ الح
القاهرة بجلسة  مة جنح التهرب الضربى   ١١٥م ، فى الدعو رق٢٢/١/٢٠١٢مح

ه.جنح تهرب ضربى ٢٠١١لسنة    ، وفى الموضوع عدم االعتداد 
  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأ عد تحضیر الدعو   یها.و

محضر ونظرت  ، ومثل فیها ٥/١٢/٢٠٢٠ جلسةالدعو على النحو المبین 
ًال  محام ، وأودع تو ح  اخاصًّ  عن المدعى، وقرر بترك الخصومة فى الدعو یب

ا الدولة على  عترض عضو هیئة قضا مة إصدار  الترك،الترك. ولم  فقررت المح
م فى الدعو    بجلسة الیوم. الح

  

  احملكمة
  .ع على األوراق، والمداولةعد اإلطال

فة الدعو وسائر  –حیث إن وقائع الدعو تتحصل  على ما یتبین من صح
م ضد المدعى فى الدعو رقم فى  –األوراق  جنح  ٢٠١١لسنة  ١١٥صدور ح

ة،  أداء الضر سه مدة ثالث سنوات مع الشغل، وٕالزامه  ح تهرب ضربى القاهرة، 
ة، على سند منوال ة اإلضاف عات المستحقة أنه ت ضر ة المب هرب من أداء ضر

ة تجاوز  عات الشر ة التى یرأس مجلس إدارتها، بإغفال جزء من مب على نشا الشر
ة ١٠ م ُعد عق ة. وقد ارتأ المدعى أن ذلك الح % عما ورد فى اإلقرارات الضرب

م الصادر فى الدعو رقم  ة "دستورة"، ٢٨لسنة  ١١٣فى تنفیذ الح بجلسة  قضائ
المحددة لنظر ، ٥/١٢/٢٠٢٠جلسة و ، فأقام دعواه المعروضة. ١٣/١١/٢٠١١

 ، یل المدعى وقرر الدعو ح  ،الدعو  الخصومة فى تركحضر و یل یت موجب تو
ا الدولة على  عترض عضو هیئة قضا   .التركله ذلك، ولم 
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ًقا لنص المادة  مة٢٨(وحیث إن المقرر ط  الدستورة ) من قانون المح
ا، القانون رقم  العل ) من ١٤٣، ١٤٢، ١٤١والمواد ( ،١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر 

افة إجراءاتها، قانون المرافعات،  أنه یترتب على ترك الخصومة فى الدعو إلغاء 
المصارف. م على التارك    والح

  

 فلهـذه األسبـاب

مة  مت المح ات ترك الخصومة فى الدعو ح ، وألزمت المدعى بإث
ه مقابل أتعاب المحاماة.المصروفا   ت، ومبلغ مائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢١سـنة  الثانى من ینـایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد العزز دمحم سالمان  م والد تور طارق عبد الجـواد شـبل و ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٣٩لســـنة  ٩ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة "   ".منازعة تنفیذقضائ

  

 املقامة من

س األعلى لمصلحة الضرائب المصرة.وزــــــــــر المالیــــــــــة صفته الرئ  ،  
  ضد
ة العامة للبترول س مجلس إدارة الشر   رئ

  

  اإلجراءات
فة ه ىــــــــالمدع أودع، ٢٠١٧ســنة  فبرایــرمــن عشــر  التاســعتــارخ ب ذه ــــــــصــح
ـــقل الــدعو  تــاب ـــــ ــا، م  مــة الدســتورة العل ــااطالمح ــما لً  ،صــفة مســتعجلةأوًال:  ،لح

م الصـف تنفیـوق م بـوزارة العـدل فـى  ،٣٠/٩/٢٠١٥بجلسة  ادرــذ الح ـ من هیئة التح
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ة المقیدة ب م عـدم االعتـداد  ،فـى الموضـوع. ثانًا: ٢٠١٤نة لس ١٦رقم الدعو التح
ــمبــ مــى، والمضــى فــى تنفیــذ ذلك الح ــا ح مــة الدســتورة العل  الصــادر أولهمــا ،المح

ة "دســتورة"،  ٣١لســنة  ١٦٢، فــى الــدعو رقــم ٧/٤/٢٠١٣بجلســة   وثانیهمــاقضــائ
ة "دستورة". ١٨لسنة  ٦٥، فى الدعو رقم ٦/١/٢٠٠١بجلسة    قضائ

  

ع ، أودعت هیئة المفوضین تقررً و   ا برأیها.د تحضیر الدعو
محضر الجلسةظرت الدعو ونُ  مة ، و  على النحو المبین  قررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

ف ما على –الوقائع تتحصل حیث إن  ر ة الدعو وسائـــــــــیتبین من صح
ة المدعى فى أن - األوراق عات والشر ه نشب نزاع بین مصلحة الضرائب على المب
ات القطاع العام اعت –علیها  ة ثره إعلى تقدمت  -ارها إحد شر طلب الشر

م بوزارة العدل تب التح م إلى م ة القضاء ٢٠١٤لسنة  ١٦قید برقم  ،تح ، طال
عات  ة مصلحة الضرائب على المب الفروق الناشئة عن عدم أحق فى مطالبتها 

ة الخاصة بها خالل عامى ، ٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٠/٢٠١١فحص اإلقرارات الضرب
جلسة  م:  هیئة، قضت ٣٠/٩/٢٠١٥و ة مصلحة الضرائب على التح (أ) عدم أحق

ة من المتك عات الشر ة لمب النس الغ المطالب بها  عات فى الم ، فاتثالمب
ى الفحص ــــــــن عامــــــــع اجنیهً  ٦٥٤٠٧٤٢,٦٠، اجنیهً  ٩٩٦٤٣٥٠,١٨٠:ىــــــــوه

عات ٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٠/٢٠١١ ة مصلحة الضرائب على المب . (ب) عدم أحق
عات المخلفات والسلع واألصول المستهلكة ة لمب النس الغ المطالب بها   ،فى الم

، امار إلیهــــــــــــعن عامى الفحص المش اجنیهً  ٨٧٣٩٨، اجنیهً  ١٣٩٥٣٣,٥٠وهى: 
إیرادات  الغ المطالب بها  عات فى الم ة مصلحة الضرائب على المب (ج) أحق
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مبلغ  ص ــــــى الفحــــــن عامــــــع اهً ــــــجنی ٥٣٠١٣,٧٠، اتهــــــجنی ١٨١١٠,٤٠خدمات 
عات فى ٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٠/٢٠١١ ة مصلحة الضرائب على المب . (د) أحق
مة تالمبلغ ا اعة لمطالب ق مبلغ أجیر ماكینة ط ة تاون جاز  عن  اجنیهً  ١١٥٢لشر

  عامى الفحص.
  

ة فى سبیل  وٕاذ ارتأ المدعى   ل عق ش ه  م المشار إل م هیئة التح أن ح
ا بجلسة  مة الدستورة العل م الصادر من المح فى الدعو ، ٧/٤/٢٠١٣تنفیذ الح

ة "دستورة" ٣١لسنة  ١٦٢رقم  ه من ،قضائ ما قضى  عدم دستورة نص الفقرة  ف
ة ٣٥)، ونص الفقرة السادسة من المادة (١٧األخیرة من المادة ( ) من قانون الضر

القانون رقم  عات الصادر  القانون رقم  ١٩٩١لسنة  ١١العامة على المب  ٩المعدل 
ه أضحت محاكم مجلس الدولة، ٢٠٠٥لسنة  موج دون  – هى المختصة الذ 
ة ا –غیرها  عاتتملك وال ة العامة على المب الضر  .لفصل فى المنازعات المتعلقة 

م  ، فى سبیل تنفیذ ح ة أخر ل عق ش ره،  م المار ذ م هیئة التح ما أن ح
ا الصادر بجلسة  مة الدستورة العل لسنة  ٦٥فى الدعو رقم ، ٦/١/٢٠٠١المح

ه من عدم دستورة المادتین ( ١٨ ما قضى  ة "دستورة"، ف ) من ٣٥، ١٧قضائ
القانون رقم  عات الصادر  ة العامة على المب شأن  ١٩٩١لسنة  ١١قانون الضر

ور. ومن ثم  ار فى المنازعات الناشئة عن تطبی القانون المذ م اإلج نظام التح
  فقد أقام الدعو المعروضة.

  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ـه، بـل نفیذ أن الت عته، وعلى ضوء األصـل ف اعترضـته عوائـ تحـول لم یتم وفًقا لطب
ــــا عادهــــا -قانوًن ًعــــا لــــذلك، دون اكتمــــال مــــداه، وتعطــــل  -مضــــمونها أو أ أو تقیــــد ت

املـــة دون نقصــان.  ،اتصــال حلقاتـــه وتضــاممها عرقــل جرـــان آثــاره   ،مـــن ثـــمو مـــا 
ـة ه ا، تلـك ـــــــة التنفیـذ أو محلهــــــــا موضـوع منازعـــى ذاتهـــــــتكون عوائ التنفیـذ القانون
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، ــــــى ختـام مطافهـا إنهــــــى فــــــة التـى تتوخــــــــــالمنازع ة لتلـك العوائـ اء اآلثـار المصـاح
اتها وٕاعــــدام  ــــون ذلـــك إال بإســــقا مســـب ــــة علیهـــا، وال  أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت

التنفیـذ إلـى  ـان التنفیـذ وجودها، لضمان العـودة  لمـا  قة علـى نشـوئها. و حالتـه السـا
م صدر متعلًقا ع ح ا،  مة الدستورة العل فـإن  ،نـص تشـرعىدم دستورة ــــعن المح

ضــمها، واآلثــار المتولــدة عنهــا فــى  ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون حق
ـة التـى تقـوم بینهـا، هـى التـى تحـد اقها، وعلى ضـوء الصـلة الحتم ل س عهـا شـ د جم

ون الزًما لضم ة، وما  مـة ــــــالتنفیذ وصورته اإلجمال ان فعالیته. بید أن تـدخل المح
ــا  القــانون رقــم ٥٠وفًقــا لــنص المــادة ( -الدســتورة العل  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر 

امهـا، وتنـال مـن جر  - ١٩٧٩لسنة   ان آثارهـاـلهدم عوائ التنفیـذ التـى تعتـرض أح
عهم، دون تمییـز، بلوًغـا ــــاجهـة األشخفـى مو  املة، عیـین جمـ ـارین والطب اص االعت

فتـرض ثالثـة أمـور،  ة المبتغاة منهـا فـى تـأمین حقـوق األفـراد وصـون حرـاتهم،  للغا
ــ ــالنظر إلــى نتائجهــا -أولهــا: أن تكــون هــذه العوائ عتهــا أو  طب قــد حالــت  -ســواء 

امهـ ــتمًال، أو مقیــدة فعــًال أو مــن شــأنها أن تحــول دون تنفیــذ أح ًحا م ـــا تنفیــًذا صــح ـ
ون إسناد ا منطقًّا بهـا ـــــام، ورطهـــــإلى تلك األحهذه العوائ  لنطاقها. ثانیها: أن 

ـــ ًن ــــ، فـــإذا لـــم تكـــن لهـــا بهامم ــــا مــــ ــــن صـــلة، فـــإن خصومــــ ــــة التنفیـــذ ال تقـــــــ وم بتلـــك ــــ
ــة لح ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر قتهالعوائــ ا وموضــوعها. ثالثهــا: أن منازعــــة ــــــــــق

ـــذ ال تُ  ــه التنفیــــــــ ـــة، وهــو مــا ال تمتــد إل ـــام القضائیـــــ ــــــ ـــى األح ـــن فــــ ــا للطعـــــــ ـــد طرًق عـــــ
مة. ة هذه المح   وال

  

ــا  مــة الدســتورة العل ــام الصــادرة عــن المح ــة المطلقــة لألح وحیــث إن الحج
ـــه قضـــاؤها  –دســـتورة فـــى الـــدعاو ال قتصـــر نطاقهـــا علـــى  –علـــى مـــا اســـتقر عل

انـــت مثـــاًرا للمنازعـــات حـــول دســـتورتها، وفصـــلت فیهـــا  ة التـــى  النصـــوص التشـــرع
قضــــائها، وال تمتــــد إلــــى غیــــر تلــــك النصــــوص، حتــــى لــــو  مــــة فصــــًال حاســــًما  المح
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ــم مــا أن قــوة األمــر المقضــى ال تلحــ ســو منطــوق الح قــت فــى مضــمونها.   تطا
اب اتصاًال حتمًّا ال تقوم له قائمة إال بها.   وما هو متصل بهذا المنطوق من األس

  

ـــــا قضـــــت بجلســـــة  مـــــة الدســـــتورة العل ـــــث إن المح ـــــى ٧/٤/٢٠١٣وحی ، ف
ة "دســتورة" ٣١لســنة  ١٦٢الــدعو رقــم  عــدم دســتورة نــص الفقــرة األخیــرة  ،قضــائ
ة العامـة ٣٥)، ونص الفقرة السادسة مـن المـادة (١٧من المادة ( ) مـن قـانون الضـر

القـانون رقـم  عات الصادر  القـانون رقـم  ١٩٩١لسـنة  ١١على المب لسـنة  ٩المعـدل 
ــــة  .٢٠٠٥ عــــة اإلدار الطب مــــة قضــــاءها علــــى أن "المشــــرع قــــد أقــــر  وشــــیدت المح

ــة الصــادرة مــن الجهــات اإلدارــة فــى منازعــات الضــرائب  للطعــون فــى القــرارات النهائ
لســـنة  ١٦٥بـــدًءا مـــن القـــانون رقـــم انین المنظمـــة لمجلـــس الدولـــة، فـــى القـــو والرســـوم، 
القـانون رقـم ومروًرا ، ١٩٥٥ س الجمهورـة  مـا  ،١٩٥٩ة لسـن ٥٥قـرار رئـ وانتهـاًء 

ـه  القـانون رقـم ١٠المـادة (نصت عل س الجمهورـة   ١٩٧٢لسـنة  ٤٧) مـن قـرار رئـ
صاص لمحاكم مجلس شأن مجلس الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها االخت

ــة الصــادرة مــن الجهــات  الفصــل فــى الطعــون فــى القــرارات النهائ الدولــة دون غیرهــا 
ــة نظــر هــذه  ف ــذ یــنظم  ــا للقــانون ال ــة فــى منازعــات الضــرائب والرســوم وفًق اإلدار
ــان المرجــع فــى تحدیــد  ــان ذلــك، و المنازعــات أمــام مجلــس الدولــة. وحیــث إنــه متــى 

ـــان الضـــر امهـــا بن عـــات وعناصـــرها ومقوماتهـــا وأوضـــاعها وأح ة العامـــة علـــى المب
لفین بها والملتـزمین  ة، والم ما فى ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضر المختلفة، 

ـــوع لهــا واإلعفــاء منهــا ة المســتحقة ومــد الخضـــــــــ مــة الضــر إلــى قــانون  ،عبئهــا وق
ة، وٕالـى القـرار الصـادر مـن الج امـه، هذه الضر هـة اإلدارـة المختصــــــــــة تنفیـًذا ألح

عتهـــا، تنـــدرج ضـــمن فـــإن المنازعـــة فـــى هـــذا القـــرار تُ  حســـب طب ـــة  عـــد منازعـــة إدار
ًقـا لـنص المـادة ( ) مـن الدسـتور ١٧٤االختصـــاص المحـدد لمحـاكم مجلـس الدولـة ط

. وٕاذ أسند النصان المطعون فیهما االختصاص ٢٥/١٢/٢٠١٢الحالى الصادر فى 
 ، عــة لجهــة القضــاء العــاد ــة التا مــة االبتدائ الفصــل فــى تلــك المنازعــات إلــى المح
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ــام الدســتور الــذ أضــحى  ــون مصــادًما ألح فــإن مســلك المشــرع علــى هــذا النحــو 
وفـــى حـــدود النطـــــــــــاق  –مقتضـــاه مجلـــس الدولـــة، دون غیـــره مـــن جهـــات القضـــاء 

ــره  ــة العامــة فــى ا –المتقــدم ذ افــة المنازعــات اإلدارــة هــو صــاحب الوال لفصــل فــى 
ـة الصـادرة مـن  عـى، والـذ تـدخل ضـمنها الطعـون فـى القـرارات النهائ وقاضیها الطب

  الجهات اإلدارة فى منازعات الضرائب.
  

ة العامة  وحیث إن الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبی قانون الضر
القانون رقم  عات الصادر  القانون رقم وال ١٩٩١لسنة  ١١على المب لسنة  ٩معدل 

عد أطراف  ٢٠٠٥ ، و ل منهما عن األخر قد ُشرعت له وسیلتان، تستقل 
أیهما للفصل فى المنازعات المشار إلیها،  ٍل، هو منا التوسل  الخصومة فى 

م الصادر فى الدعو رقم  ة، وسد من خاللها الح  ٣١لسنة  ١٦٢أوالهما: قضائ
ة ا ة "دستورة"، الوال ة العامة على قضائ لعامة للفصل فى منازعات الضر

عات لمحاكم مجلس الدولة، نابًذا اختصاص محاكم جهة القضاء العاد  المب
ه المادتــان ( انت تنص عل رها، على نحو ما  / ١٧الفصل فى المنازعات المار ذ

عدم ٣٥/٦فقرة أخیرة) و( عات، المقضى  ة العامة على المب ) من قانون الضر
ة، یتساند إعمالها إلى نص المادة (دست م ) الوارد ضمن ٥٦ورتهما. وثانیتهما: تح

ع من القانون رقم  اب السا فى شأن هیئات القطاع العام  ١٩٨٣لسنة  ٩٧مواد ال
اته  القانون رقم  –وشر ور  ع من القانون المذ اب السا لسنة  ٤قبل إلغاء ال
اًرا من الیـــــو ٢٠٢٠ ه اعت العـــــدد ، المعمول  ة  م التالى لنشـــــره فى الجردة الرسم
رر) الصادر فى  ٥رقــــم  إذ قررت المادة المشار إلیها،  – ٢٠٢٠فبرایر  ٢٠(م
ة  م بوزارة العدل، للفصل وال فى المنازعات  –دون غیرها  –خاصة لهیئات التح

عضها  ات القطاع العام  عض،التى تقع بین شر ة قط ال اع عام من أو بین شر
ة أو هیئة عامة أو هیئة قط زة أو محل ة مر وم ة وجهة ح اع عام أو مؤسسة ـناح

ة أخر  ان عاًما، ـــــــات" فى النص السالــــــــوٕاذ ورد لفظ "المنازع .عامة من ناح ف الب
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صه أو تقییده، فإن مؤد ذلك؛ سرانه على  مطلًقا، مما ال یجوز معه تخص
ه، التى نشأت عن تطبی قانون منازعات الجهات ال النص المشار إل ة  مخاط

م  اتة الصادرة من هیئات التح ام ال ون لألح عات، و ة العامة على المب الضر
القانون رقم  –بوزارة العدل فى تلك المنازعات  قوة  – ٢٠٢٠لسنة  ٤قبل العمل 

ه.   األمر المقضى ف
  

م الصا   ان نطاق الح ان ما تقدم، و لسنة  ١٦٢در فى الدعو رقم متى 
الفصل فى دستورة  ٣١ ة "دستورة" تحدد  )، ١٧الفقرة األخیرة من المادة (قضائ

عات المعدل  )٣٥والفقرة السادسة من المادة ( ة العامة على المب من قانون الضر
، ولم یتعد هذا النطاق إلى القضاء فى دستورة نص ٢٠٠٥لسنة  ٩القانون رقم 

انه  ١٩٨٣لسنة  ٩٧) من القانون رقم ٥٦المادة ( ه فى تارخ  –المار ب المعمول 
ه  م المشار إل م هیئة التح م، دون  –صدور ح ان قد حدد طر التح الذ 

ات  ة المدعى علیها بوصفها من شر غیره، للفصل فى المنازعات الناشئة بین الشر
ارها ج اعت زة القطاع العام، ومصلحة الضرائب المصرة،  ة مر وم مهما  –هة ح

عة تل فها القانونى انت طب م هیئة  -ك المنازعات وتكی ون لح ومن ثم ال 
م بوزارة العدل الصادر بجلسة  ة المقیدة ٢/١/٢٠٢٠التح م ، فى الدعو التح

م الصادر فى الدعو رقم  أ، ٢٠١٤لسنة  ١٦برقم  منطوق الح  ١٦٢صلة 
ة "دستورة" أ ٣١لسنة  ون قضائ اًطا حتمًّا، وال  ه ارت طة  اب المرت و األس

ة فى تنفیذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال  ل عق ش مصادًما له، وال 
ة هذه  ستنهض وال انه، وهو ما ال  م المار ب م هیئة التح ذلك، إلى طعن فى ح

ه، إذ ال ُتعد منازعة التنفیذ طرًقا للطعن مة للفصل ف ام، مما  المح على األح
عدم قبول الدعو فى هذا الش منها.   یتعین معه القضاء 
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ا قضت بجلسة    مة الدستورة العل ، فى ٦/١/٢٠٠١وحیث إن المح
ة "دستورة" ١٨لسنة  ٦٥الدعو رقم  عدم دستورة نص المادة ( ،قضائ ) ١٧أوًال: 

القانون  عات الصادر  ة العامة على المب  ١٩٩١لسنة  ١١رقم من قانون الضر
م المنصوص  طلب إحالة النزاع إلى التح ما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن  ف
ه، وٕاال اعتبر تقدیر المصلحة  ه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم یبت ف عل

عدم دستورة نص المادة ( سقو نص ٣٥نهائًّا. ثانًا:  ) من ذلك القانون. ثالًثا: 
ه.) من ا٣٦المادة ( مة فى قضائها  لقانون المشار إل ى أن ـــــــإلوتساندت هذه المح

ة  المادتین الطعینتین م قهًرا على أصحاب الشأن، وخلعتا قوة تنفیذ فرضتا التح
ین  م فى حقهم عند وقوع الخالف بینهم و على القرارات التى تصدرها لجان التح

ة فإ هذه المثا عات، و م مصلحة الضرائب على المب الذ  –ن هذا النوع من التح
ة  سط مظلته على ُجل منازعات هذه الضر ار  –ی اعت ه.  ون منافًا لألصل ف

ما مؤداه  رًها،  م ال یتولد إال عن اإلرادة الحرة وال یجوز إجراؤه تسلًطا و أن التح
ة العامة عل م التى أنشأهــــــــــــــا قانون الضر عات أن اختصاص جهة التح  –ى المب

ون منتحًال،  –المادتین الطعینتین  لنظر المنازعات التى أدخلها جبًرا فى والیتها 
حرمان المتداعین من اللجوء إلى  ح التقاضى  الضرورة على إخالل  ومنطوًا 

المخالفة للمادة ( عى  ة ٦٨قاضیهم الطب التالى من زاو ) من الدستور، ومنعدًما 
عات المشار ٣٦المادة (دستورة. وحیث إن  ة العامة على المب ) من قانون الضر

المادتین ( قبل التجزئة  اًطا ال  ط ارت ه ترت ) منه، فإنها تسقط لزوًما ٣٥) و(١٧إل
عدم دستورتهما، إذ ال م  ًعا للح   . یتصور وجودها بدون هذین النصینت

  

م الصادر فى الدعو رقم    ة  ١٨لسنة  ٦٥وحیث إن البین من الح قضائ
) ١٧"دستورة" أن نطاق حجیته مقصور على عدم دستورة نصى المادتین (

عات ٣٦وسقو نص المادة ( ،)٣٥و( ة العامة على المب ) من قانون الضر
القانون رقم  القانون رقم  – ١٩٩١لسنة  ١١الصــــــــــادر  لسنة  ٩قبل تعدیله 
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م الصادر فى الدعو ٢٠٠٥ ان البین من الح ة رقم ، و م  ٢٠١٤لسنة  ١٦ التح
ة فى التنفیذ  – م  –المصور عق أنه تساند فى االختصاص الوالئى لهیئة التح

 ١٩٨٣لسنة  ٩٧) من القانون رقم ٥٦بوزارة العدل التى أصدرته إلى نص المادة (
ه فى  م المنصوص عل اته، وهو غیر التح فى شأن هیئات القطاع العام وشر

ة الع عدم دستورته على النحو السالف قانون الضر وم  عات، المح امة على المب
انه  ًفا وأطراًفا  –ب ة فى التنفیذ ال -سنًدا وتكی م المصور عق ، ومن ثم فإن الح

ه آنًفا، وتغدو  م الدستور المنازع فى تنفیذه المشار إل الح ون له من صلة 
عدم –فى هذا الش منها  –الدعو المعروضة    القبول. قمینة 

  

م بوزارة العدل،  ىوحیث إنه عن طلب المدع م هیئة التح وقف تنفیذ ح
ما تقدم إلى  مة ف انه، فإنــــه ُعد فرًعا مــــــن أصــــــل النزاع، وٕاذ انتهت المح السالف ب

اشرة اختصـــــاص البت فى طلــب م امها  ، فإن ق عدم قبول الدعو وقف  القضاء 
ًقا –التنفیذ  القانون رقم ٥٠لنص المادة ( ط لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 
ات غیر ذ موضوع. – ١٩٧٩   ون قد 

  

 فلهذه األسباب

مة  مت المح ، وألزمت المدعح المصروفات ومبلغ  ىعدم قبول الدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢١سـنة  الثانى من ینـایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
ــول وعضــوية تور عــادل عمــر شــرف و ندر الســادة المستشــارن: الــد س فهمــى إســ

تور عبدالعزز دمحم سالمان  تور دمحم عماد النجار والد تور طـارق عبـدالجواد شـبل و والد الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــــا مــــة الدســــتورة العل ة  ٤٢لســــنة  ٥بــــرقم  فــــى الــــدعو المقیــــدة بجــــدول المح قضــــائ

  ."منازعة تنفیذ"
  املقامة من

  وزـــــــــــــــــر المالیــــــــــــــــــــــة
 ضد

اظة، وهم:  أوًال: ورثة دمحم وصفى أ
اظة - ١  دمحم نبیل دمحم وصفى أ
اظة، وهم:ورثة ش - ٢  رف دمحم وصفى أ

 نــــــفاتن أحمد على عبدالرحم - أ  
اظة - ب        دمحم نبیل دمحم وصفى أ
  اظةأمصطفى عبدالحمید سمیر وصفى  -ج       
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اظــــــــدمحم عبدالحمید سمیر وصف -د          ةــــــــــــــــى أ
 ثروت عادلى دمحم العادلى -  هـ   
اظة، وهم:: ورثة وصفى عثانًا  الء الدین سمیر أ

ة على أ -أ صفتها وص والدها شهیرة نهاد مصطفى بیرم، عن نفسها و
القصر(مصطفى، سلمى، إسماعیل) قصر المرحوم وصفى عالء الدین 

  اظة.أسمیر 
  عائشة مصطفى مرزوق  - ب     

  

 اإلجراءات
فة المدعى ، أودع ٢٠٢٠سنة ینایر من السادس عشر بتارخ  هذه صح

االدع مة الدستورة العل تاب المح وقف األمر ب: صفة مستعجلة ،الًاط، و قلم 
م الصادر  ة، ٧/٣/٢٠١٦بجلسة تنفیذ الح مة شمال القاهرة االبتدائ فى  ،من مح

ضات شمال ٢٠٠٨لسنة  ٢٢٢٨رقم الدعو  م الصادر ، تعو الح د  بجلسة المؤ
مة استئناف القاهرة ، ٢٧/٢/٢٠١٨ ضات ٤٣الدائرة (من مح االستئناف )، فى تعو
ة ٢٠لسنة  ٢٣٠٥رقم  القرار الصادر ، قضائ د  من  ،١/١١/٢٠١٨بجلسة المؤ

مة النقض   ٨٨لسنة  ٨٤٥٣النقض رقم فى الطعن  -غرفة مشورة  ىف - مح
ة م  وفى الموضوع: .قضائ ام المشار إلیها، و الح األح االستمرار فى عدم االعتداد 

م الصادر  ة  ٦لسنة  ٢٨فى الدعــــو رقم ، ٦/٦/١٩٩٨بجلسة تنفیذ الح قضائ
ة فى العدد  الجردة الرسم ع بتارخ  ٢٥"دستورة" ، والمنشور    . ١٨/٦/١٩٩٨تا

  

عد تحضیر الدعو ، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها  . و
محضــــر الجل ــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  مــــة وُنظــــرت ال ســــة، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.     إصدار الح
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 احملكمة
 . عد االطالع على األوراق، والمداولة

فة الــــدعو وســــائر علــــى  –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل  مــــا یتبــــین مــــن صــــح
 ٢٠٠٨لســنة  ٢٢٢٨رقــم  أقــاموا الــدعو  ــانوا قــد المــدعى علــیهم فــى أن –األوراق 

لى ضات  مةتعو ة هرةشمال القا ، أمام مح ـم بـإلزام المـدعى، االبتدائ  ،طـالبین الح
مـة التعـوض المسـتح  ،وآخرن ـالغ ق سفر عنه تقرر الخبیر، من م ما عسى أن 

ــــة المســــت ــــان الزراع ــــالهــــم، عــــن األط لســــعرها  ولى علیهــــا مــــن مــــورثیهم، وذلــــك وفًق
ــه الخبیــر المنتــ ما ینتهــى إل ، حســ ة وقــت رفــع الــدعو متهــا الســوق قــى، وق دب، الحق

ـــة والتأخیرـــة، مـــن تـــارخ االســـتحقاق حتـــى تمـــام  امضـــافً  مـــة الفوائـــد القانون إلیهـــا ق
ـة عمـا لحقهـم مـن خسـارة ومـا فـاتهم  مة التعوض عن األضـرار الماد ذا ق السداد، و

ســب، ومــا لحقهــم مــن أمــ ــةن  ــة واجتماع نــه قــد أ. واســتندوا فــى ذلــك إلــى ضــرار أدب
قـــانون رقـــم  ىالزراعـــصـــدر قـــرار الهیئـــة العامـــة لإلصـــالح   ۱۲۷مقتضـــى المرســـوم 

ـام قـانون اإلصـالح الزراعـى ۱۹٦۱لسنة  عض أح الء نهائًّـ ،بتعدیل  ا علـى االسـت
ــــة ســــنورس  ،فــــدان ٢٥٠٠ مســــاحة ــــة قــــارون وقر ــــة قر ــــة لمــــورثیهم بناح  –المملو

، محافظــة الفیــوم. ــان نظــر الــدعو مــة  وٕا مورتــه وأودع أاشــر م ،اخبیــرً نــدبت المح
ــه اــرً تقر  تــب خبــراء وزارة العــدل ثــم ،برأ ــة لم مــة المأمور بــدوره  لینــدب ،أعــادت المح

رة االعتراضات المقدمـة مـن المـدعین ة، وذلك بناء على مذ اشـرت . لجنة ثالث وقـد 
ـه برأیها االلجنة المأمورة المنوطة بها ، وأودعت تقررً  ـان  أن أوضـحت ف مـة األط ق

افـة، ۲۰۰۸عام  ىفمحل التداعى وقت رفع الدعو  ـة فـ مع مراعاة   ىالعوامـل الفن
ض، ُتقدر عة وثالثـون ملیوًنـمبلغ  ىبإجمال تحدید التعو ومائـة  فالآوثالثـة  اقـدره سـ
سب، غیر ال اوخمسة وعشرون جنیهً  بهـم مـن  وما لح ،وأن ما فات المدعین من 

ــ ثالثــة قــدره مبلــغ ىبإجمــالُقــدر  خســارة ــ وتســعون  وتســعمائة وتســعة اعشــر ملیوًن  األًف
ــ عة وتســعون جنیًه جلســة  .غیــر ال اوثالثمائــة وســ مــة، ٧/٣/٢٠١٦و  ،قضــت المح

ة للمـدعى علیهمـا عدم قبـول الـدعو لرفعهـا علـى غیـر ذ: أوالً  النسـ س  صـفة  رئـ
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س مجلــس إدارة الهیئــة ــ. العامــة لإلصــالح الزراعــى مجلــس الــوزراء ورئــ : بــإلزام اثانً
ــة ــر المال ــللمــ ــأن یــؤد وز ــ قــدره واحــد ادعین مبلًغ ــ اوخمســون ملیوًن ألــف  ةوأرعمائ
ــ یــوزع، اثنــان وعشــرون جنیًهــاوخمســمائة و  ًق ةبیــنهم ط عــد ا للفرضــة الشــرع ، وذلــك 

ون     .من تعوض ساب صرف لهمخصم ما عسى أن 
  

مــــة قضــــاو  مــــةءشــــیدت المح ــــم المح ــــد صــــدر ح ــــه ق ــــى ســــند مــــن أن  ها عل
ة ٦لسـنة  ۲۸الدعو رقم  ىف، ٦/٦/١٩٩٨الدستورة بجلسة عـدم  "دسـتورة" قضـائ

قـــانون  ىنصـــ دســـتورة شـــأن  ۱۹٥۲لســـنة  ۱۷۸المـــادتین الخامســـة مـــن المرســـوم 
قـانون رقـم ىالزراع اإلصالح عة من القرار  عـض ١٩٦١لسـنة  ۱۲۷، والرا  بتعـدیل 

ام قانون  ـان التـداع .ىاإلصالح الزراع أح انت أط الء علیهـاقـد تـم اال ،ىو مـن  سـت
القلیلــة ىمــورث ســت  ة،ا، المــدعین ُمنــذ فتــرة ل مــة الشــرائ رتفعــت او  نخفضــت فیهــا الق

ة ان الزراع مـة األمر الذ .فیها أثمان األط وقـت نـزع  ىاألراضـ ون معـه تقـدیر ق
إعـادة  ،التعـوض مـن أن الغـرض مـن ،امع ما هو مقرر دستورً  ، غیر متفملكیتها

ـــذ ـــوازن ال ســـببا الت الءالواقـــع مـــن  الضـــرر نهـــار  ـــةهـــذا االســـت  ، وأن قاعـــدة عدال
م ــــالتعـــوض ذات ق ــــة دستورـــــــــ ــــة تتفــــ ــــ مــــ ــــمب عــــ ء العدالــــ ــــاد ة، وأن التعـــوض ـــــــــ

ان ة عن األط متها ف ،ــــــــىمحل التداع العادل لنزع الملك وقت إقامـة الـدعو  ىهو ق
س وقــت نــزع ملكیتهــا. ــملمــدعى اطعــن وقــد  ولــ مــة  ،صــفته علــى هــذا الح أمــام مح

ضات ٤٣الدائرة ( ستئناف القاهرةا ة ٢٠ لسـنة ۲۳۰٥ستئناف رقـم اال )تعو  .قضـائ
جلســة مــة االســتئناف٢٧/٢/٢٠١٨ و ســتئناف برفضــه موضــوع اال ىفــ ، قضــت مح

ــم المســتأنف. ــم وٕاذ لــم یــرتض وتأییــد الح ــههــذا الح ــالطعن عل طرــ  ، فقــد قــام 
ـــنقض ـــذال ـــد بـــرقم ، ال ة ۸۸لســـنة  ٨٤٥٣ قی ـــهحیـــث ، قضـــائ غرفـــة  ىفـــ، قضـــى ف
   قبول الطعن. عدم، ١/١١/٢٠١٨ بجلسة، المشورة
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ـــة،  مـــة شـــمال القـــاهرة االبتدائ ـــم الصـــادر مـــن مح وٕاذ ارتـــأ المـــدعى أن الح
ضــــات،  ٢٠٠٨ســــنة ل ٢٢٢٨، فــــى الــــدعو رقــــم ٧/٣/٢٠١٦بجلســــة  ــــد تعو المؤ

مة النقض عل ان، استئنافًّا ومن مح ة فى تنفیذ ى النحو السالف الب عها عق ُتعد جم
ا، بجلسة  مة الدستورة العل م الصادر عن المح رقـم  الـدعو ، فـى ٦/٦/١٩٩٨الح

ة "دســـتورة"،  ٦لســـنة  ٢٨ ضقضـــائ ـــه مـــن أن التعـــو مـــا فصـــل ف عـــن األراضـــى  ف
مـا یتكافـأ و المستولى علیها وفًقا لقوانین اإل ون  متهـا صالح الزراعى  ة فـى ق السـوق

الء علیها، فقد  ان.قام دعواه المعروضة أتارخ االست اته السالفة الب   طل
  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ـه، بـلأن التنفیذ  عته، وعلى ضوء األصـل ف اعترضـته عوائـ تحـول  لم یتم وفًقا لطب

ــــا عادهــــا -قانوًن ًعــــا لــــذلك، اكتمــــال مــــداه، وتعطــــل  دون  -مضــــمونها أو أ أو تقیــــد ت
املـــة دون نقصـــان.  ،اتصـــال حلقاتـــه وتضـــاممها عرقـــل جرـــان آثـــاره   ،مـــن ثـــمفمـــا 

ـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازع ة التنفیـــذ أو محلهـــا، تلـــك ــــــــــتكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون
، اء ــــــى ختـام مطافهـا إنهــــــى فــــــة التـى تتوخــــــــــالمنازع ة لتلـك العوائـ اآلثـار المصـاح

اتها وٕاعــــدام  ــــون ذلـــك إال بإســــقا مســـب ــــة علیهـــا، وال  أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت
ـان التنفیـذ  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا وجودها، لضمان العـودة 

ع ــا،  مــة الدســتورة العل ــم صــدر عــن المح ح ــا  ـــمتعلًق ـــــ ص تشــرعى، دم دســتورة ن
ضــمها، واآلثــار المتولــدة عنهــا  ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون فــإن حق
عهــا  ــة التــى تقــوم بینهــا، هــى التــى تحــدد جم اقها، وعلــى ضــوء الصــلة الحتم فــى ســ

ــون الزًمــا لضم ــة، ومــا  ل التنفیــذ وصــورته اإلجمال ـــشــ ان فعالیتــه. بیــد أن تــدخل ـــــ
مــة الدســتورة ال ــا المح ـــ) مــن قانونه٥٠ادة (مـــوفًقــا لــنص ال -عل القــانون ـا الصـــ ادر 

امهـــا، وتنـــال مـــن  - ١٩٧٩لســـنة  ٤٨رقـــم  لهـــدم عوائـــ التنفیـــذ التـــى تعتـــرض أح
عهم، دون  املــة، جرــان آثارهــا عیــین جمــ ــارین والطب فــى مواجهــة األشــخاص االعت

ة المبتغاة منها فـى تـأمین حقـوق األفـراد فتـرض  تمییز، بلوًغا للغا وصـون حرـاتهم، 
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ـالنظر إلـى نتائجهـا -ثالثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائـ عتهـا أو  طب  -سـواء 
امهـا قد حالت فعًال أو من شأنهــــــــــا أن تحول ـتمًال، دون تنفیـذ أح ًحا م  تنفیـًذا صـح

ـــون إســـنادـــــــــأو مقیـــدة لنطاقه ام، ـــــــــى تلـــك األحإلـــ هـــذه العوائـــــــــــــــ ا. ثانیهـــا: أن 
نً ــــــــــــورطها منطقًّا به ة ــــــــــــــــــــإن خصومـــــــــة، فــــا من صلــــا بهــــإذا لم تكن لهــــ، فاا مم

قته ـة لحق ـة عنهـا، مناف ، بـل تعتبـر غر ا وموضـوعها. ـــــــــالتنفیذ ال تقوم بتلك العوائـ
ـــــــــام القضائیــــــــة، ـة التنفیـــــــــــذ ال تُ ــــــــــثالثهــا: أن منازعـــــــ عــــــــد طرًقــا للطعــــــــــن فـــــــى األح

مة. ة هذه المح ه وال   وهو ما ال تمتد إل
  

ا      مة الدستورة العل ام الصادرة عن المح ة المطلقة لألح وحیث إن الحج
ه قضاؤ  -فى الدعاو الدستورة  قتصر نطاقها على  -ها على ما استقر عل

انت مثاًرا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
قت  قضائها، وال تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو تطا مة فصًال حاسًما  المح

م وما  ما أن قوة األمر المقضى ال تلح سو منطوق الح تصل یفى مضمونها. 
اب اتصاالً     حتمًا ال تقوم له قائمة إال بها.بهذا المنطوق من األس

  

ا قضتوحیث  مة الدستورة العل ، فى ٦/٦/١٩٩٨بجلسة  إن المح
ة "دستورة": ٦لسنة  ٢٨رقم  الدعو    قضائ

قانون رقم  ه المادة الخامسة من المرسوم  عدم دستورة ما نصت عل  ١٧٨أوًال: 
ون لمن استو  ١٩٥٢لسنة  ومة على شأن اإلصالح الزراعى، من أن  لت الح

مة  عادل عشرة أمثال الق ام هذا القانون، الح فى تعوض  أرضه، وفًقا ألح
ة  ة األصل عة أمثال الضر س مة اإلیجارة  اإلیجارة لهذه األرض، وأن تقدر الق

سقو المادة ( قانون فى مجال ٦المروطة بها األرض، و ) من هذا المرسوم 
قها فى شأن التعوض المق ة العقارة.تطب   در على أساس الضر
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قانون رقم  عة من القرار  ه المادة الرا عدم دستورة ما نصت عل لسنة  ١٢٧ثانًا: 
ون لمن استولت  ١٩٦١ ام قانون اإلصالح الزراعى، من أن  عض أح بتعدیل 

ام  قدر وفًقا لألح ام هذا القانون الح فى تعوض  ومة على أرضه تنفیًذا ألح الح
قانون رقم الوا المرسوم  مراعاة  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨ردة فى هذا الشأن  ه، و المشار إل

ة السارة فى  سقو المادة الخامسة من هذا القرار ١٩٥٢سبتمبر سنة  ٩الضر ، و
ة العقارة. قها فى شأن التعوض المقدر على أساس الضر   قانون فى مجال تطب

  

مة فى قضائها المتقد م على أن " تقدیر التعوض عن وتساندت هذه المح
ة  ة العقارة األصل عین ِمْثًال للضر عادل س ما  األراضى المستولى علیها 
ون تقدیًرا جزافًّا  عدو أن  الء علیها، ال  المروطة بها األرض فى تارخ االست

ة، وذلك من وجوه متعددة: متها السوق   منفصًال عن ق
ة العقارة الم أصــــول األمــــوال محلهــــا، أولها: أن الضر شار إلیها ال شــــأن لها 

ون هذا  وٕانما یتعل فرضها بتقدیر تصوره المشرع إلیراد نجم عن استغاللها، فال 
  اإلیراد إال وعاء لها.

ما بینها على ضوء  متها ف این ق ة تت وثانیها: أن األموال المحملة بهذه الضر
انها حتى  ن ظروفها وخصائص بن م أن  - من ثم  -داخل المحافظة الواحدة، وال 

ار واحد ینفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فیها إلى حد  یجمعها مع
ان أصحابها  مها، من بینها ما إذا  بیر عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقی

أنفسهم أم یؤجرونها لغیرهم.   یزرعونها 
ة العقارة المشار  فرض جواز الرجوع إلیها لتحدید  –إلیها وثالثها: أن الضر حتى 

متد تقدیرها فى شأن  –التعوض المستح  ال ُعاد النظر فیها سنوًّا، وٕانما 
عها  ة جم ان موقعها وغض النظر عن خصائصها  –األراضى الزراع سنین  –أًّا 

ون التعوض ال عدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فال  مقدر على أساسها عشًرا، مدها المشرع 
  ."إال تصورًّا
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طلت نصى المادتین الخامسة من  وحیث إن المثالب الدستورة التى أ
قانون رقم  عة من القرار  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨المرسوم  شأن اإلصالح الزراعى، والرا

ـــــام قانـــــون اإلصالح الزراعـــــى،  ١٩٦١لسنة  ١٢٧قانون رقم  عض أح بتعدیل 
قانون، والمادة الخامسة من ٦لى ذلك من سقو المادة (وما ترتب ع ) من المرسوم 

قهما فى شأن التعوض المقدر على  قانون المشار إلیهما، فى مجال تطب القرار 
عدم  م التشرعى المقضى  ة العقارة، إنما تحددت فى مخالفة التنظ أساس الضر

، ١٩٧١دستور سنة  ) من١٦٥، ٤٠، ٣٦، ٣٤، ٣٢دستورته، لنصوص المواد (
ه،  مة المشار إل م هذه المح ح ومن ثم تكون التقررات الدستورة التى وردت 

ه  -واستطالت إلى معاییر التعوض العادل  ولم تكن بهذا المؤد سنًدا لما ُقضى 
رها  ة المار ذ طال وسقو النصوص التشرع انت فى إفصاح جهیر،  -من إ قد أ

ط المتعین األخذ  الء على األراضـى التى الضوا بها فى شأن التعوض عن االست
فارقــــــه  ة، ولَتْغُد هذه التقررات توجیًها ال  ة الزراع تزد عن الحــد األقصى للملك
ة الخاصة،  م المسألة عینها، وذلك ضماًنا لصون الملك ما لو أعاد تنظ المشــــــرع، ف

ام عیًدا عن أح   الدستور. والحیلولة دون مصادرتها 
  

ة  مة شمال القاهرة االبتدائ م مح ان ح ان ما تقدم، و وحیث إنه متى 
ضات ٢٠٠٨لسنة  ٢٢٢٨، فى الدعو رقم ٧/٣/٢٠١٦الصادر بجلسة   ،تعو

مة استئناف القاهرة (الدائرة  م مح ح د  ضات) الصادر بجلسة  ٤٣المؤ تعو
ة، وق ٢٠لسنة  ٢٣٠٥، فى االستئناف رقم ٢٧/٢/٢٠١٨ مة قضائ رار مح

 ٨٤٥٣، فى الطعن رقم ١/١١/٢٠١٨النقض، فى غرفة مشورة، الصادر بجلسة 
ة، ٨٨لسنة  من عناصر التعوض التى تضمنها  -أ منها  –لم یتخذ  قضائ

عدم دستورتهما بجلسة  وم  ان المح ، فى الدعو رقم ٦/٦/١٩٩٨النصان القانون
ه. ٦لسنة  ٢٨ ة "دستورة"، سنًدا لما قضى  ام  قضائ فمن ثم، ال تكون هذه األح
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ا، الصادر فى الدعو الدستورة المشار  مة الدستورة العل م المح مصادمة لح
ذلك،  ة فى تنفیذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال  ل عق إلیها، وال تش

ام المتقدمة،إلى طعن  مة للفصل  فى األح ة هذه المح ستنهض وال وهو ما ال 
ه؛ إذ  ة، األمر الذ یتعین ف ام القضائ ال ُتعد منازعة التنفیذ طرًقا للطعن فى األح

. عدم قبول الدعو   معه القضاء 
  

مة وحیث إنه عن طلب  م مح ة،وقف تنفیذ ح  شمال القاهرة االبتدائ
د  مة استئناف القاهرة، المؤ م مح مة النقض فى غرفة مشورةو ح م مح ، فإنه ح

، ُعد فرًعا من أصل ا عدم قبول الدعو مة إلى القضاء  على لنزاع، وٕاذ انتهت المح
انه،  اشرة البت فى طلــبالنحو السالف ب م امها  ًقا لنص  –وقف التنفیذ  فإن ق ط

القانون رقم ٥٠المادة ( ات  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر  ون قد 
  غیر ذ موضوع.

  

 فلهــذه األسبــاب

مة  مت المح ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ عدم ح قبول الدعو
ه مقابل أتعاب المحاما   .ةمائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
تور عــادل عمــر وعضــوية ــول شــرف الســادة المستشــارن: الــد ندرو  س فهمــى إســ

تور عبـــد العزـــز دمحم ســـالمان  تور دمحم عمـــاد النجـــار والـــد تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل و والـــد الـــد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة          وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل  ٤٢لســنة  ١٦بــرقم فــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"  .قضائ
  

  املقامة من 
س األعلى لمصلحة الضرائب المصرةـةالمالیــــــــر وزــــــــــــ – ١ صفته الرئ  ،.  
س مصلحة الضرائب المصرة – ٢   رئ
ار الممولینرئ – ٣ ز الضربى لك   س المر
  

  ضــــد
ة العامة للبترول   الممثل القانونى للشر
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  اإلجـراءات
فة هـذه ، أودع المـدعون ٢٠٢٠الثانى والعشـرن مـن یولیـو سـنة بتارخ  صـح

تاب  ـا، الدعو قلم  مة الدستورة العل وقـف األمـر بمسـتعجلة: صـفة  طـالبینالمح
م الصـادر مـن هیئـتنفیذ  ـة المقیـدة الح م م بـوزارة العـدل، فـى الـدعو التح ـ ة التح
م  :فى الموضوع، و ٢/١/٢٠٢٠، بجلسة ٢٠١٩لسنة  ٤١برقم  االسـتمرار فـى الح

ا، فى الـدعو رقـم  مة الدستورة العل م الصادر من المح  ٣١لسـنة  ١٦٢تنفیذ الح
ة "دســـتورة"، بجلســـة  ـــه مـــن اختصـــاص محـــاكم ٧/٤/٢٠١٣قضـــائ مـــا قضـــى  ، ف

ـم  –دون غیرهـا  –مجلس الدولـة  الضـرائب. والح الفصـل فـى المنازعـات المتعلقـة 
ة "دســـــــتورة" بجلســـــــة  ١٨لســـــــنة  ٦٥الصـــــــادر منهـــــــا فـــــــى الـــــــدعو رقـــــــم  قضـــــــائ

ـــالمواد ٦/١/٢٠٠١ ـــار الـــوارد  م اإلج ـــ ـــه مـــن عـــدم دســـتورة التح مـــا فصـــل ف ، ف
عــات الصــا٣٦، ٣٥، ١٧( ة العامــة علــى المب القــانون ) مــن قــانون الضــر رقــم در 

م الصــادر ١٩٩١لســنة  ١١ ــالح ، ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار. وعــدم االعتــداد 
ة المشار إلیها. م م بوزارة العدل فى الدعو التح   من هیئة التح

  

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضــــر الجلســــة، و  وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو مــــة قــــررت االمبــــین  لمح

م    بجلسة الیوم. فیهاإصدار الح
  

  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر على  –حیث إن الوقائع تتحصل    ما یتبین من صح
انت فى أن  –األوراق  ار الممولین"،  عات "مأمورة  مصلحة الضرائب على المب

سداد م ة المدعى علیها  ة تمثل فروقً قد طالبت الشر ة مقدارها  االغ مال ضرب
عد إعادة ٣٠/٦/٢٠١٥حتى  ١/٧/٢٠١٢) جنیًها عن الفترة من ١٤٥١٧١٨٣(  ،
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ة المدعى علیها الاحتساب  ة وٕایراداتها. تظلمت الشر عات الشر ضرائب على مب
ةمن  ار الممولین، التى قررت تلك المطال ز  مر ، أمام لجنة الطعن الضربى 

ه. تأیید مصلحة ما انتهت إل تب و  الضرائب ف ة المدعى علیها إلى م تقدمت الشر
م بوزارة العدل جلسة، ٢٠١٩لسنة  ٤١طلب قید برقم  ،التح ، ٢/١/٢٠٢٠ و
م ة المحتكم ضدهم  قضت هیئة التح المدعون فى الدعو المعروضة  –عدم أحق

ة المدعى علیها فى الدعو  –المحتكم ة ــــــفى مطالب –  -المعروضة  الشر
ة المقدرة المنطوق، الفروق الضرب الغ المشار إلیها  وذلك عن األعوام محل  الم

ة.   المطال
  

ة فى تنفیذ    ل عق ش ه  م المشار إل م هیئة التح وٕاذ ارتأ المدعون أن ح
مة الدستورة العلی م الصادر من المح فى الدعو ، ٧/٤/٢٠١٣ة ــــــــا بجلســــــــالح

ة "دستورة" ٣١لسنة  ١٦٢ رقم ه من عدم دستورة نص الفقرة  ،قضائ ما قضى  ف
) من قانون ٣٥)، ونص الفقرة السادسة من المادة (١٧األخیرة من المادة (

القانون رقم  عات الصادر  ة العامة على المب المعدل  ١٩٩١لسنة  ١١الضر
ه أضحت محاكم مجل٢٠٠٥لسنة  ٩القانون رقم  موج دون  –س الدولة ، والذ 

ة العامة على  –غیرها  الضر ة الفصل فى المنازعات المتعلقة  تملك وال
ما  عات،  ،المب ة أخر ل عق ا الصادر  ش مة الدستورة العل م المح فى تنفیذ ح

ما قضى  ١٨لسنة  ٦٥فى الدعو رقم ، ٦/١/٢٠٠١بجلسة  ة "دستورة"، ف قضائ
عات ٣٥ ،١٧ه من عدم دستورة المادتین ( ة العامة على المب ) من قانون الضر

القانون رقم  م  ١٩٩١لسنة  ١١الصادر  ار فى المنازعات شأن نظام التح اإلج
ه، الناشئة عن تطبی القانون    الدعو المعروضة. وافقد أقام المشار إل

  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ه قضاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ه، بل یذ أن التنف عته، وعلى ضوء األصل ف اعترضـته عوائـ تحـول لم یتم وفًقا لطب
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عادهــــا -قانوًنــــا ًعــــا لــــذلك، دون اكتمــــال مــــداه، وتعطــــل  -مضــــمونها أو أ أو تقیــــد ت
ــ ،اتصــال حلقاتــه وتضــاممها عرق املــة دون نقصــان. مــا  ــان آثــاره   ،مــن ثــمو ل جر

ة ه ا، تلـك ـــــــة التنفیـذ أو محلهــــــــموضـوع منازعا ـــى ذاتهــــــتكون عوائ التنفیذ القانون
، ــــــى ختـام مطافهـا إنهـــــى فـــــة التى تتوخــــــــــالمنازع ة لتلـك العوائـ اء اآلثـار المصـاح

اتها وٕاعـــدام  ـــون ذلـــك إال بإســـقا مســـب ـــة علیهـــا، وال  أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت
التنفیذ إلى حا قة علـى نشـوجودها، لضمان العودة  ـان التنفیـذ لتـه السـا لمـا  وئها. و

م صدر متعلًقا ا،  ح مة الدستورة العل فإن  ،نص تشرعىة دم دستورــــععن المح
ضــمها، واآلثــار المتولــدة عنهــا فــى  ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون حق

ة التـى تقـوم بینهـا، هـى التـى تحـدد  اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم ل س عهـا شـ جم
ــــا لضم ــــون الزًم ــــة، ومــــا  ــــذ وصــــورته اإلجمال ـــــالتنفی ــــدخل ـــــ ــــد أن ت ــــه. بی ان فعالیت

ــا  مــة الدســتورة العل القــانون ٥٠وفًقــا لــنص المــادة ( -المح ) مــن قانونهــا الصــادر 
ـــ التنفیـــذ  - ١٩٧٩لســـنة  ٤٨رقـــم  امهـــا، وتنـــال مـــن لهـــدم عوائ التـــى تعتـــرض أح
عهم، دون ــــهة األشخفى مواج املة، ان آثارهاجر  عیـین جمـ ـارین والطب اص االعت

فتـرض  ة المبتغاة منها فى تأمین حقـوق األفـراد وصـون حرـاتهم،  تمییز، بلوًغا للغا
ـالنظر إلـى نتائجهـا -ثالثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ عتهـا أو  طب  -سواء 

امه قد حالت فعـًال أو مـن شـأنها أن تحـول دون تنفیـذ ـتمًال، ا ــــأح ًحا م تنفیـًذا صـح
ون إسـنادأو مقیدة  ا ــــــام، ورطهــــــإلـى تلـك األح هـذه العوائـ لنطاقها. ثانیها: أن 

نً  وم ــــــة التنفیـذ ال تقـــــــــن صلة، فإن خصومـــــا مـــــ، فإذا لم تكن لها بهامنطقًّا بها مم
ـــة لحق ـــة عنهـــا، مناف ، بـــل تعتبـــر غر وعها. ثالثهـــا: أن ا وموضــــــــــــــقتهبتلـــك العوائـــ

ـــــــام القضائیــــــة، وهو ما ال تمتد ة التنفیـــــــــذ ال تُ منازعــ عــــــد طرًقا للطعــــــــن فـــــى األح
مة. ة هذه المح ه وال   إل
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ـا  مـة الدسـتورة العل ـام الصـادرة عـن المح ة المطلقـة لألح وحیث إن الحج
ـــه قضـــاؤها  –تورة فـــى الـــدعاو الدســـ قتصـــر نطاقهـــا علـــى  –علـــى مـــا اســـتقر عل

انـــت مثـــاًرا للمنازعــات حـــول دســتورتها، وفصـــلت فیهـــا  ة التــى  النصــوص التشـــرع
قضـــائها، وال تمتـــد إلـــى غیـــر  مـــة فصـــًال حاســـًما  لنصـــوص، حتـــى لــــو ا تلـــكالمح

قــت فــى مضــمونها. ــم  تطا مــا أن قــوة األمــر المقضــى ال تلحــ ســو منطــوق الح
اب اتصاًال حتمًّا ال تقوم له قائمة إال بها.یما و    تصل بهذا المنطوق من األس

  

ـــــا  مـــــة الدســـــتورة العل ، فـــــى ٧/٤/٢٠١٣قضـــــت بجلســـــة وحیـــــث إن المح
عــدم دســتورة نــص الفقــرة األخیــرة  ٣١لســنة  ١٦٢الــدعو رقــم  ة "دســتورة"  قضــائ
ة العامـة ) من قـ٣٥)، ونص الفقرة السادسة من المادة (١٧من المادة ( انون الضـر

القانون رقم  عات الصادر  القـانون رقـم  ١٩٩١لسنة  ١١على المب لسـنة  ٩المعـدل 
٢٠٠٥.  

عــة  الطب مــة قضــاءها المتقــدم علــى أن "المشــرع قــد أقــر  وشــیدت هــذه المح
ــة فــى منازعــات  ــة الصــادرة مــن الجهــات اإلدار ــة للطعــون فــى القــرارات النهائ اإلدار

م مجلـس  ١٩٥٥لسـنة  ١٦٥دًءا من القانون رقم الضرائب والرسوم، ب فـى شـأن تنظـ
ًعا مـــن المـــادة ( هیئـــة ، لمجلـــس الدولـــة ب) منـــه٨الدولـــة، الـــذ أســـند بـــنص البنـــد ســـا

رة  ،قضـــــاء إدار  الفصـــــل فـــــى تلـــــك المنازعـــــات، وأوضـــــحت المـــــذ االختصـــــاص 
ة لهــذا القــانون  ضــاح أن االختصــاص بنظــر هــذه الطعــون تقــرر لمجلــس الدولــة  ،اإل

انها منازعـــات س الجمهورــــة  حســـ حتـــة، وقـــد جــــر قـــرار رئـــ عـــة إدارــــة  ذات طب
م مجلس الدولة على النهج ذاته ١٩٥٩لسنة  ٥٥القانون رقم  فنص  ،فى شأن تنظ

ًعا  ـــــم ذاتـــه، وأكـــدت هـــذا االختصـــاص ٨مـــن مادتـــه رقـــم (فـــى البنـــد ســـا ) علـــى الح
القانون رقم١٠المادة ( س الجمهورة  شـأن مجلـس  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ ) من قرار رئ

دون  ،الدولة، التى عقدت فى البند السادس منها االختصاص لمحاكم مجلس الدولـة
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ـة الصـادرة  ،غیرها مـن الجهـات اإلدارـة فـى الفصل فى الطعون فى القرارات النهائ
ــة نظــر هــذه المنازعــات  ،منازعــات الضــرائب والرســوم ف ــذ یــنظم  ــا للقــانون ال وفًق

ة العامـة  ـان الضـر ـان المرجـع فـى تحدیـد بن ـان ذلـك، و أمام مجلس الدولة. متى 
مــا فــى ذلــك  امهــا المختلفــة،  عــات وعناصــرها ومقوماتهــا وأوضــاعها وأح علــى المب

عبئهــــا لفــــین بهــــا والملتــــزمین  ة، والم مــــة  ،الســــلع والخــــدمات الخاضــــعة للضــــر وق
ة المســتحقة ة،  ،الضــر ومــد الخضـــوع لهــا واإلعفــاء منهــا إلــى قــانون هــذه الضــر

امــه، فــإن المنازعــة  ـــة تنفیــًذا ألح ــة المختصــــ وٕالــى القــرار الصــادر مــن الجهــة اإلدار
ـــدرج ضـــمن االختصـــاص  عتهـــا، تن حســـب طب ـــة  ـــرار تعـــد منازعـــة إدار فـــى هـــذا الق

ًقــــا ) مــــن الدســــتور الحــــالى ١٧٤لــــنص المــــادة ( المحــــدد لمحــــاكم مجلــــس الدولــــة ط
. وٕاذ أســـــند النصـــــان المطعـــــون فیهمـــــا االختصـــــاص ٢٥/١٢/٢٠١٢الصـــــادر فـــــى 

 ، عــة لجهــة القضــاء العــاد ــة التا مــة االبتدائ الفصــل فــى تلــك المنازعــات إلــى المح
ــام الدســتور الــذ أضــحى  ــون مصــادًما ألح فــإن مســلك المشــرع علــى هــذا النحــو 

وفــــى حــــدود النطــــــــاق  –ولــــة، دون غیــــره مــــن جهــــات القضــــاء مقتضــــاه مجلــــس الد
ره  افـة المنازعـات اإلدارـة  –المتقدم ذ ـة العامـة فـى الفصـل فـى  هـو صـاحب الوال

ـة الصـادرة مـن  عى، والذ تدخل ضـمنها الطعـون فـى القـرارات النهائ وقاضیها الطب
  الجهات اإلدارة فى منازعات الضرائب.

  

ة العامة وحیث إن الفصل فى المن ازعات الناشئة عن تطبی قانون الضر
القانون رقم  عات الصادر  القانون رقم  ١٩٩١لسنة  ١١على المب لسنة  ٩والمعدل 

عد أطراف  ٢٠٠٥ ، و ل منهما عن األخر قد ُشرعت له وسیلتان، تستقل 
أیهما  ٍل، هو منا التوسل   ،للفصل فى المنازعات المشار إلیهاالخصومة فى 

م الصادر فى الدعو رقم  :هماأوال ة، وسد من خاللها الح  ٣١لسنة  ١٦٢قضائ
ة العامة على  ة العامة للفصل فى منازعات الضر ة "دستورة"، الوال قضائ
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عات لمحاكم مجلس الدولة، نابًذا اختصاص محاكم جهة القضاء   العادالمب
انت تنص ع رها، على نحو ما  ه المادتــان الفصل فى المنازعات المار ذ ل

عات، المقضى ٣٥/٦/ فقرة أخیرة) و(١٧( ة العامة على المب ) من قانون الضر
ة، یتساند إعمالها إلى نص المادة ( :عدم دستورتهما. وثانیتهما م ) الوارد ٥٦تح

ع من القانون رقم  اب السا فى شأن هیئات القطاع  ١٩٨٣لسنة  ٩٧ضمن مواد ال
اته  القانون رقم قبل إلغ –العام وشر ور  ع من القانون المذ اب السا لسنة  ٤اء ال

اًرا من الی، ٢٠٢٠ ه اعت العـــــوم التالى لنشـــــالمعمول  ة   ددـــــره فى الجردة الرسم
رر) الصادر فى  ٥ رقــــم إذ قررت المادة المشار إلیها،  – ٢٠٢٠فبرایر  ٢٠(م

ة  م بوزارة العدل،وال فى المنازعات  –دون غیرها  –للفصل  خاصة لهیئات التح
عضها  ات القطاع العام  عض،التى تقع بین شر ة قطاع عام من  ال أو بین شر

ة أو هیئة عامة أو هیئة قط زة أو محل ة مر وم ة وجهة ح اع عام أو ـناح
ة أخر  ف ـــــــات" فى النص السالــــــــوٕاذ ورد لفظ "المنازع .مؤسسة عامة من ناح

ا صه أو تقییده، فإن مؤد ذلك؛ الب ن عاًما، مطلًقا، مما ال یجوز معه تخص
ه، التى نشأت عن  النص المشار إل ة  سرانه على منازعات الجهات المخاط
اتة الصادرة من  ام ال ون لألح عات، و ة العامة على المب تطبی قانون الضر

م بوزارة العدل فى تلك المنازعات  القانون رقم قبل ا –هیئات التح لسنة  ٤لعمل 
ه. – ٢٠٢٠   قوة األمر المقضى ف

  

م الصادر فى الدعو رقم    ان نطاق الح ان ما تقدم، و لسنة  ١٦٢متى 
ة "دستورة" ٣١ الفصل فى دستورة المادتین (قد  ،قضائ /فقرة أخیرة) ١٧تحدد 
القانون رقم ٣٥/٦و( عات المعدل  ة العامة على المب لسنة  ٩) من قانون الضر

) من ٥٦، ولم یتعد هذا النطاق إلى القضاء فى دستورة نص المادة (٢٠٠٥
انه  ١٩٨٣لسنة  ٩٧القانون رقم  م  –المار ب ه فى تارخ صدور ح المعمول 
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ه  م المشار إل م، دون غیره، للفصل  –هیئة التح ان قد حدد طر التح الذ 
ة المدعى علی ات القطاع  ،هافى المنازعات الناشئة بین الشر بوصفها من شر

زة  ة مر وم ارها جهة ح اعت انت  –العام، ومصلحة الضرائب المصرة،  مهما 
فها القانونى  عة تلك المنازعات وتكی م -طب م هیئة التح ون لح ، ومن ثم ال 

ة المقیدة برقم ٢/١/٢٠٢٠بوزارة العدل الصادر بجلسة  م  ٤١، فى الدعو التح
م الصادر فى الدعو رقم ، ث٢٠١٩لسنة  منطوق الح  ٣١لسنة  ١٦٢مة صلة 

ة "دستورة" ون مصادًما له،  ،قضائ اًطا حتمًّا، وال  ه ارت طة  اب المرت أو األس
ذلك، إلى  ة فى تنفیذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال  ل عق ش وال 

س انه، وهو ما ال  م المار ب م هیئة التح مة طعن فى ح ة هذه المح تنهض وال
ام، مما یتعین معه  ه، إذ ال ُتعد منازعة التنفیذ طرًقا للطعن على األح للفصل ف

عدم قبول الدعو فى هذا الش منها.   القضاء 
  

ا قضت بجلسة    مة الدستورة العل ، فى ٦/١/٢٠٠١وحیث إن المح
ة "دستورة" ١٨لسنة  ٦٥الدعو رقم  عدم دستو  ،قضائ رة نص المادة أوًال: 

القانون رقم ١٧( عات الصادر  ة العامة على المب لسنة  ١١) من قانون الضر
م  ١٩٩١ طلب إحالة النزاع إلى التح ما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن  ف

ه، وٕاال اعتبر تقدیر  ه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم یبت ف المنصوص عل
عدم  ) من ذلك القانون. ثالًثا: ٣٥دستورة نص المادة (المصلحة نهائًّا. ثانًا: 

ه.٣٦سقو نص المادة ( مة فى قضائها  ) من القانون المشار إل وتساندت المح
م قهًرا على أصحاب الشأن،  إلى أن "المادتین الطعینتین تكونان قد فرضتا التح

م فى حقهم ة على القرارات التى تصدرها لجان التح عند وقوع  وخلعتا قوة تنفیذ
ة فإن هذا النوع  هذه المثا عات، و ین مصلحة الضرائب على المب الخالف بینهم و

م  ة  –من التح سط مظلته على ُجل منازعات هذه الضر ون منافًا  –الذ ی
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م ال یتولد إال عن اإلرادة الحرة وال یجوز إجراؤه  ار أن التح اعت ه.  لألصل ف
ما مؤداه رًها،  م التى أنشأه تسلًطا و ة ــــــــــــــأن اختصاص جهة التح ا قانون الضر
عات  لنظر المنازعات التى أدخلها جبًرا  –المادتین الطعینتین  –العامة على المب

ح التقاضى الضرورة على إخالل  ون منتحًال، ومنطوًا  حرمان  ،فى والیتها 
الم عى  الدستور، ) من ٦٨خالفة للمادة (المتداعین من اللجوء إلى قاضیهم الطب

ة دستورة. وحیث إن المادة ( التالى من زاو ة ) من ٣٦ومنعدًما  قانون الضر
المادتین ( قبل التجزئة  اًطا ال  ط ارت ه ترت عات المشار إل ) ١٧العامة على المب

عدم دستورتهما، إذ) منه، فإنها تسقط لزوًما ٣٥و( م  ًعا للح  ال یتصور وجودها ت
  بدون هذین النصین".

  

م الصادر فى الدعو رقم    ة  ١٨لسنة  ٦٥وحیث إن البین من الح قضائ
) ١٧"دستورة" أن نطاق حجیته مقصور على عدم دستورة نصى المادتین (

عات ٣٦) وسقو نص المادة (٣٥و( ة العامة على المب ) من قانون الضر
القانون رقم ــــــــــالص القانون رقم  – ١٩٩١لسنة  ١١ادر  لسنة  ٩قبل تعدیله 

ة رقم ٢٠٠٥ م م الصادر فى الدعو التح ان البین من الح لسنة  ٤١، و
ة فى التنفیذ  – ٢٠١٩ أنه تساند فى االختصاص الوالئى لهیئة  –المصور عق

م بوزارة العدل التى أصدرته إلى نص المادة ( لسنة  ٩٧) من القانون رقم ٥٦التح
ه فى شأن هیئا ١٩٨٣ م المنصوص عل اته، وهو غیر التح ت القطاع العام وشر

عدم دستورته على النحو  وم  عات، المح ة العامة على المب فى قانون الضر
انه  ًفا وأطراًفا  –السالف ب ة فى -سنًدا وتكی م المصور عق ، ومن ثم فإن الح

م الدستور المنازع فى تنفیذه الح ون له من صلة  وتغدو الدعو  ،التنفیذ ال 
عدم القبول. –فى هذا الش منها  –المعروضة    قمینة 
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م بوزارة العدل، ألمر بوحیث إنه عن طلب ا م هیئة التح وقف تنفیذ ح
انه، فإن ما تقدمــــالسالف ب مة ف  ،ه ُعد فرًعا مــــــن أصــــــل النزاع، وٕاذ انتهت المح

ام ، فإن ق عدم قبول الدعو اشرة اختصـــــاص البت فى طلــبإلى القضاء  م  ها 
ًقا لنص المادة ( –وقف التنفیذ  القانون رقم ٥٠ط لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 

ات غیر ذ موضوع. – ١٩٧٩   ون قد 
  

 فلهذه األسباب

مة  مت المح ، وألزمت المدعین المصروفات ومبلغ ح عدم قبول الدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس احملكمة          مني السرأ

١٢٧ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد م والد تور طارق عبـد الجـواد شـبل و العزز دمحم سالمان ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤٢لســـنة  ١ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة " امقضائ   ".تفسیر أح

  

  من  ةقامامل
ة عبدالفتاح السید  شر صفته الشرك المتضامن  حر،  رم السید عبدالفتاح األ

ارلتون) اه (فندق  حر وشر   األ
  ضــــد

س الجمهورــــــــــ -١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةرئ
س مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنواب -٢   رئ
س مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء -٣   رئ
  وزـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل -٤

١٢٨ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ة مصر لتأمین -٥ اةشر   ات الح
  

  راءاتـاإلج
فة المدعى  أودع، ٢٠٢٠بتارخ الثالث من فبرایر سنة   هذه الدعو صح

ا، طالًا تفسیر الغموض الذ شاب منطوق  مة الدستورة العل تاب المح قلم 
م الصادر من مة فى الدعو رقم  هذه الح ة "دستورة" ٢٣لسنة  ١١المح  ،قضائ

لمة " ، وتحدید المقصود٥/٥/٢٠١٨بجلسة  تعنى انت  وما إذا ،لتشمل" من 
ارة من نطاق تطبی المادة (األماكن المؤجرة لاستثناء  ) من ١٨ألشخاص االعت

ع األماكن  ١٩٨١لسنة  ١٣٦القانون رقم  ام الخاصة بتأجیر و عض األح شأن 
م الع اق  ينِ عْ القة بین المؤجر والمستأجر، أم تَ وتنظ م انط   علیها.تلك المادة ح
  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا

، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   برأیها. او
مة  النحوظرت الدعو على ونُ  محضر الجلسة، وقررت المح المبین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمـــــــة
  اولة.والمد ،عد اإلطالع على األوراق

فة الدعو وسائر تما یحس –تتحصلحیث إن الوقائع  بین من صح
م ــــالح طالًا تفسیر منطــــوق  المعروضة، و ــــام الدعــــــــفى أن المدعى أق –األوراق 

ا فى الدعو رقم ــــادر مــــــــالص مة الدستورة العل ة  ٢٣لسنة  ١١ن المح قضائ
عدم دستورة صدر الفقرة األولى من المادة ، ٥/٥/٢٠١٨بجلسة  ،"دستورة"

ام الخاصة بتأجیر  ١٩٨١لسنة  ١٣٦) من القانون رقم ١٨( عض األح فى شأن 
م العالقة بین المؤجر والمستأج ع األماكن وتنظ ما تضمنه من إطــــو ــــالق ر، ف

ارة " ـان، ولو انتهت المدة المتفع طلب إخالء الم علیها  ال یجوز للمؤجـر أن 

١٢٩ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ارة  فى العقد،... "، لتشمل عقود إیجار األماكن المؤجرة لألشخاص االعت
نى لمة "منه  قوالً  .الستعمالها فى غیر غرض الس منطوق  أن  ذلك لتشمل" 

ها الغموض واإلبهام،  شو م  ان ال یتبین و الح المراد منها استثناء األماكن ما إذا 
ارة من نطا ) من القانون السالف ١٨ق تطبی المادة (المؤجرة لألشخاص االعت

ـــــ ام تلك المادةعنى ر، أم تالذ فأقام هذه الدعو على سند من ، خضوعها ألح
ة والتجارة١٩٢المادة ( نص ار أن ،) من قانون المرافعات المدن مضمونها  اعت

ا. مندمجٌ  مة الدستورة العل   فى قانون المح
  

ا الصادر  من قانون  )٢٨(وحیث إن المادة  مة الدستورة العل المح
ه فى هذا  تنص على أنه " ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  القانون  ما عدا ما نص عل ف

مة،  ات التى تقدم إلى المح الفصل، تسر على قرارات اإلحالة والدعاو والطل
عة  ما ال یتعارض وطب ة والتجارة  ام المقررة فى قانون المرافعات المدن األح

مة واألوضاع المقررة أمامها".اختصاص الم من  )٥١(ما تقضى المادة  ح
أن " ه،  مة،تسر على األح القانون المشار إل  ام والقرارات الصادرة من المح
ه نص فى هذ ما لم یرد  ة  ا القانون،ف القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدن

ام والقرار  عة تلك األح ما ال یتعارض وطب   ات".والتجارة 
  

اق القواعد المقررة فى  م هاتین المادتین أن شر انط وحیث إن مؤد ح
ة والتجارة على الدعاو  ات قانون المرافعات المدن التى تدخل فى  والطل
ام ة إلى األح النس ذلك  مة، و ها، هو الصادرة منوالقرارات  اختصاص هذه المح

ون إعمال هذه  ام، وتلك أن  عة اختصاص القواعد غیر األح متعارض مع طب
مة واألوضاع المقررة أمامها، ام والقرارات الصادرة منها.  المح عة األح ذا طب و

ان ذلك، و  ة توجه متى  عتها دعاو عین طب انت الدعاو الدستورة هى 
ة المطعون ف الخصومة فیها ، إلى النصوص التشرع عیب دستور ام و یها  األح

١٣٠ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



مة  – الدعاو  تلكالصادرة فى  ه قضاء هذه المح ة  –على ما جر  تحوز حج
قتصر أثرها على الخصوم فى الدعاو الدستورة التى صدرت فیها،  ،مطلقة ال 

ع سلطات الدولة ،وٕانما ینصرف هذا األثر إلى الكافة سواء أكانت  ،وتلتزم بها جم
ام قد انتهت إلى عدم دستورة النص التشرعى المطعون  ه أم إلى فتلك األح

  ته ورفض الدعو على هذا األساس.دستور 
  

ة والتجارة، قصرت ١٩٢(وحیث إن المادة  ) من قانون المرافعات المدن
ام على خصوم الدعو التى صدرت فیها، بنصها على أن  ح طلب تفسیر األح
م تفسیر ما وقع فى منطوقه  مة التى أصدرت الح طلبوا إلى المح " للخصوم أن 

ام الصادرة فى  وهو ما ،بهام....."إأو  من غموض عة األح یتعارض وطب
ام الدعاو الدستورة ة األح م هذا القصر إال فى إطار قاعدة نسب ستق ، إذ ال 

ان طرفً  ة  االتى ال تقوم بها حجیتها إال بین من  فیها، وهى قاعدة تناقضها الحج
ام ة إلى الكافة التى تحوزها األح لصادرة فى المسائل الدستورة، ا المطلقة المتعد

ون الح فى طلب تفسیرها وقفً  –علیها  االتى تتطلب ترتیً  على الخصوم  اأال 
ذلك إلى غیرهم ممن  فى الدعاو الدستورة، وٕانما یتعین أن ینسحب هذا الح 

قه علیهم  –وب تفسیره ـــــم المطلـــــون الحـــــ اشر على مصالحهم –بتطب  ذا أثر م
ة، ذلك  ون أالشخص عدو أن  مة، ال  قدم إلى هذه المح ن طلب التفسیر الذ 

لألوضاع المقررة فى قانونها، وال یتصور أن تكون  ادعو یتعین أن ترفع إلیها وفقً 
م القانون مجردً  یدً  االمصلحة فیها محض مصلحة نظرة غایتها إرساء ح  اتو

ة الدستورة وٕاعماالً   طالب التفسیرنما یجب أن تعود على لمضمونها، إ للشرع
ة قرها القانون حتى تتحق بها ومن خاللها مصلحته الشخص ط  .منفعة  وترت
ة التى أُ  المصلحة فى الدعو الموضوع ثیر طلب المصلحة فى طلب التفسیر 

م فیها،  ه على الح م ف مناسبتها، والتى یؤثر الح م الصادر  لكون التفسیر  الح

١٣١ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



عتبر الهما الزم للفصل فى  امتممً  التفسیر  فسره، و م الذ  ل الوجوه للح من 
قوم  ة التى  القاعدة القانون ان عنها، ألنهما یتعلقان  ة ال ینف الدعو الموضوع

ستند إلیها الفصل فى النزاع الموضوع   .ىعلیها أو 
  

الدعاو  ا ال تتصل  مة الدستورة العل انت المح ان ذلك، و لما 
ات  ألوضاع المنصوص علیها فى ل االتى تدخل فى اختصاصها، إال وفقً والطل

ام التى تصدرها  وقد استقر قانونها. مة على أن إعمال آثار األح قضاء هذه المح
مة الموضوع، وذلك  بتناء على أن افى المسائل الدستورة هو من اختصاص مح

مة الموضوع هى التى تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة ع لیها قضاء مح
ا فى شأن المسألة الدستورة مة الدستورة العل اره مفترًض  ،المح للفصل  اأولًّ  ااعت

ه الخصوم من دفوع أو  مراعاة ما قد یبد فى النزاع الموضوعى الدائر حولها، و
مة اأوجه دفاع فى شأنها، فإذا  دعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المح
ا أو انبهامه ان لها أن تمنحه ا، وتبین لها أن لهذا الدفاع وجهً الدستورة العل  ،

ا تفسیر قضائها المختلف على  أجالً  مة الدستورة العل طلب خالله من المح
ة  ،مضمونه مة الموضوع غموض هذا القضاء یولد لدیها صعو ذلك أن تقدیر مح

قه ة تحول فى اعتقادها دون تطب النزاع،  ئععلى وقا ،الحالة التى هو علیها ،قانون
ظل أمر حسمها معلقً  لمتها  اومن ثم  ا  مة الدستورة العل إلى أن تدلى المح

ه. قة قضائها ومرام ة فى شأن حق مة النهائ  الموضوع ومن جانب آخر، فلمح
ا الصادر  )٢٩(وقد خولتها المادة  –ذلك  مة الدستورة العل من قانون المح

مة النصوص ، الح ف١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  ى أن تحیل إلى هذه المح
ة التى یتراء لها عدم دستورتها والالزمة للفصل فى النزاع الموضوعى  القانون

ا ذلك  –المعروض علیها  مة الدستورة العل أن تطلب من تلقاء نفسها من المح
ار أن غموض قضائها یثیر خالفً  اعت التالى مهمتها  االتفسیر،  عوق  حول معناه و

  شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة علیها.فى 

١٣٢ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ان ما تقدم ان طلب التفسیر وحیث  انهعلى ما سلف  –، و قدم  – ب ال 
م الصادر  ة یتوقف الفصل فیها على الح ة دعو موضوع مناس إال من ذ شأن 

م الصادر فیها ،فى المسألة الدستورة مة الموضوع غموض الح سواء  ،وتقدر مح
ان المدعى  سها أو بناء على طلب أحد الخصوم.من تلقاء نف أكان ذلك أقام  قدو

اشرة  المعروضةدعواه  مة أمامم مها الصادر منطوق تفسیر ، طالًا هذه المح ح
ة "دستورة" ٢٣لسنة  ١١فى الدعو رقم  و إقامته دع سب دون  ،قضائ

م طلب تفسیر  مة الموضوع فیها بتقد ة، صرحت لـــــــه مح إلى هـــــــذه موضوع
مة، إلنـــــــزال ما یتقـــــــرر فـــــــى طلب التفسیر علـــــــى الطلبـــــــات فى الدعـــــــو  المح

ة. ومـــــــن ثـــــــم ون قالمعروض فإن الطلب  ،الموضوع مة ـــــــال  المح د اتصل 
عدم قبول الدعو األمر الذ یتعین معه ال ،الألوضاع المقررة قانونً  اوفقً    .قضاء 

  

  هلذه األسباب
عدم قبول الدعو  مة  مت المح ومبلغ  المصروفاتوألزمت المدعى  ،ح

ه مقابل أتعاب المحاما   ة.مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر  

١٣٣ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  المواف ، م٢٠٢١سنة  الثانى من ینایرالجلسة العلن
  هـ. ١٤٤٢سنة  الثامن عشر من جماد األولى

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار ورجـــب ع وعضـــوية م ســـل ـــ بـــد الح

تور عبد م والد تور طارق عبـد الجـواد شـبل و العزز دمحم سالمان ومحمود دمحم غن الد
م أبو العطا   نواب رئيس احملكمة        وطارق عبد العل

شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور   السر أمني            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤٢لســـنة  ٣ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة " امقضائ   ".تفسیر أح

  

  املقامة من 
ة ة األهرام للمجمعات االستهالك س مجلس إدارة شر   رئ

  

  ضــــد
س  -١   الجمهورـــــــــــــــــــةرئ
س مجل -٢   الـوزراءس ــرئ

  راءاتـاإلج
ــة تأودعــ، ٢٠٢٠ســنة  فبرایــرمــن  نوالعشــر  الســادسخ بتــار ة المدع  الشــر

فة هـــذه الـــدعو  مـــة صـــح تـــاب المح ـــا قلـــم  ـــة تفســـیر ، الدســـتورة العل ـــم الطال ح

١٣٤ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ة "دســتورة" و  ٢٣لســنة  ١١الصــادر فــى الــدعو رقــم  ــان قضــائ هــذا ــان مــا إذا 
ص م  م اإلخالء من عدمه.لالح   ح بذاته سنًدا لتنفیذ ح

  

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

محضــــر الجلســــة النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  مــــة و  ،المبــــین  قــــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الـــدعو بـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –إن الوقـــائع تتحصـــل  حیـــث وســـائر  صـــح
ة أقامت دعواها المعروضة على سند من القـول أن أنفى  –األوراق  ة المدع  الشر

ـــــا ســـــب أْن  مـــــة الدســـــتورة العل مهـــــا فـــــى ، ٥/٥/٢٠١٨أصـــــدرت بجلســـــة المح ح
ة "دستورة" ٢٣لسنة  ١١الدعو رقم  دم دستورة عأوًال:  ،القاضى منطوقه، قضائ

فـى شــأن  ١٩٨١لسـنة  ١٣٦) مـن القـانون رقــم ١٨صـدر الفقـرة األولـى مــن المـادة (
م العالقـــــة بـــــین المـــــؤجر  ـــــع األمـــــاكن وتنظـــــ ـــــام الخاصـــــة بتـــــأجیر و عـــــض األح
طلـــب  ــــوز للمؤجــــر أن  ــــارة " ال یجــــــ ــــالق عبــــــ ــــن إطــــــ مـــا تضـــمنه مــــــ والمســـتأجر، ف

ـــان ، ولــو انتهــت المـــــــــدة المتفــ علیهــا فــى العقــد،... "، لتشــمل عقــود إخـــــــــالء الم
نى.  ارـة السـتعمالها فـى غیـر غـرض السـ إیجار األماكن المؤجرة لألشخاص االعت
ثانًــا : بتحدیــد الیــوم التــالى النتهــاء دور االنعقــاد التشــرعى العــاد الســنو لمجلــس 

ــم تارًخـا إلعمــ ــة أن النـواب الالحـ لنشــر هـذا الح ة المدع ال أثـره. وأضــافت الشـر
ـه لمبـدأ المسـاواة م جاء بها مخالفـة الـنص المطعـون عل ات الح حیـث اخـتص  ،حیث

معاملـة أدنـى مـ ارـة  ن أقـرانهم المـؤجرن فئة المؤجرن لهذه األمـاكن ألشـخاص اعت
عیـــین، قـــى  ألشـــخاص طب ـــأن حـــرم الفئـــة األولـــى مـــن اســـترداد العـــین المـــؤجرة مـــا 

١٣٥ ٢٠٢١ سنة ینایر ١٤ فى )تابع( ٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



ـــار قائًمـــا علیهـــاالشـــخص ا ارًّـــا عاًمـــا أم أســـواء  ،العت كـــان المســـتأجر شخًصـــا اعت
صــیر عقــد اســتئجارها ،خاًصــا ــًدا، حــال أن الفئــة ال ف ــة مــن المــؤجرن ســترد ثمؤ ان

عــــد وفــــاة المســــتأجر األصــــلى أو انته  وقــــد ارتــــأت .اء امتــــداد العقــــدــــــــــــإلـــیهم العــــین 
مـــة أن تعمـــل الرخصـــة المخولـــة لهـــا،  ـــم الیـــوم المح وحـــددت إلعمـــال أثـــر هـــذا الح

ـــم  التـــالى النتهـــاء دور االنعقـــاد التشـــرعى العـــاد الســـنو الالحـــ لنشـــر هـــذا الح
تشــرًعا مجلــس النــواب  صــدرتارًخــا إلعمــال أثــره، وقــد انقضــى دور االنعقــاد، ولــم 

م صح أن هذا األمر. ومن ثم ال لمعالجة ه ون الح ذ بذاتـه سـنًدا لتنفیـ المشار إل
ـة:  اب اآلت م اإلخالء لألس قـه سـیخل نوًعـا مـن عـدم  -١ح تكـافؤ الفـرص أن تطب
عیــــین ارــــة، المتــــداد العقــــد لورثــــة األولــــین  بــــین األشــــخاص الطب واألشــــخاص االعت

ـــــور  -٢وحـــــدهم.  ســـــتهدف اإلخـــــالء الف ـــــا ال  مـــــة الدســـــتورة العل ـــــم المح أن ح
ارـة.  ـم أش -٣لألشخاص االعت خلـو  -٤ضـرورة تـدخل تشـرعى.  ار إلـىـــــأن الح

م ینظم مسألة إیج . ــــالتشرع من ح قامـت أ لـذلكار الشخص المعنو لنشا تجـار
ة دعواهــا المعروضــة ــم ،الشــر ــة تفســیر الح ــه، طال المــادة  لــنصاســتناًدا  المشــار إل

ان ، و ) من قانون المرافعات١٩٢( م لب ان هذا الح ح بذاته سـنًدا لتنفیـذ لصما إذا 
  م اإلخالء من عدمه.ح
  

ـــــا الصـــــادر ٢٨وحیـــــث إن المـــــادة (   مـــــة الدســـــتورة العل ) مـــــن قـــــانون المح
ــــــرارات  ١٩٧٩لســـــنة  ٤٨القـــــانون رقـــــم  ـــــى قــ ــــــر عل ـــــى أن "........تســ تـــــنص عل

مــة ــات التــى تقــدم إلــى المح ـــة والــدعاو والطل ــام المقــررة فــى قــانون  ،اإلحالـــــ األح
مـة واألوضـاع المرافعات  عة اختصاص المح ما ال یتعارض وطب ة والتجارة  المدن

مــا تــنص المــادة (" المقــررة أمامهــا ) مــن ذلــك القــانون علــى أن "تســر علــى ٥١. 
مــة ــام والقــرارات الصــادرة مــن المح ــه نــص فــى هــذا القــانون  ،األح مــا لــم یــرد   ،ف

ـة والتجارـ عـة تلـك القواعد المقررة فـى قـانون المرافعـات المدن مـا ال یتعـارض وطب ة 
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ــام والقــرارات". ومــؤد ذلــك أن نصــوص قــانون المرافعــات  ــاره الشــرعة  –األح اعت
تســـر فـــى شـــأن المنازعـــات التـــى تعـــرض علـــى  –العامـــة فـــى إجـــراءات التقاضـــى 

شـأنه نـص  مـا لـم یـرد  ام والقرارات الصادرة منهـا، ف ا واألح مة الدستورة العل المح
مة، وُتعد تلك النصـوص خاص فى قانون  ـة  –هذه المح مندرجـة فـى  –بهـذه المثا

مة واألوضاع  عة اختصاصات المح ه مع طب القدر الذ ال تتعارض ف مضمونه؛ 
  المقررة أمامها.

  

ـــات    ـــا خـــال مـــن نـــص یـــنظم طل مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن قـــانون المح
ــام الصــادرة عنهــا، حــین عنــى بهــا قــانون المراف ــة، تفســیر األح ــة والتجار عــات المدن

مــة التــى ١٩٢فــنص فــى المــادة ( طلبــوا إلــى المح ) علــى أنــه "یجــوز للخصــوم أن 
م تفسیر ما وقع فى منطوقه مـن غمـوض أو أ بهـام...."، ومـن ثـم غـدا إصدرت الح

مـة الدستورـــــام قانـــــذلك الـنص متمًمـا ألح ى ـــــدود التـــــى الحـــــا فـــــــــة العلیـــــون المح
ال یتعارض فیها مـع األوضـاع التـى رتبهـا هـذا القـانون. وٕاعمـاًال لـذلك، اطـرد قضـاء 
امهـا تفسـیًرا قضـائًّا،  طلـب تفسـیر أح اشرة  مة على إجازة اللجوء إلیها م هذه المح

ان الطلب مقدًما من أحد الخصوم وهم ذوو الشـأن فـى المنازعـة التـى صـدر  ،متى 
م المطلوب تفسیره، ان الغموض أو اإلبهـام قـد اعتـر منطوقـه،  فیها الح وذلك إذا 

قبل الت اًطا ال  طة بذلك المنطوق ارت ه المرت ا   زئة.جأو لح أس
  

ًحا أن الخصومة الناشئة عن الـدعاو الدسـتورة    ان صح وحیث إنه ولئن 
ــة مطلقــة تتعــد أطرافهــا إلــى  ــام التــى تصــدر فیهــا حج عتهــا، وأن لألح طب ــة  عین

افــًة، السـلطا ــًة وٕالــى النــاس  ًحا فإت قاط قـى صــح الدرجــة  –نــه ی فــى الوقــت ذاتــه و
ست آراء مجـردة غایتهـا إثـراء  –عینها  ام الصادرة فى المسائل الدستورة ل أن األح

مـــة  ـــواله مح قصـــد إعمـــال آثارهـــا، وهـــو مـــا تت ـــر القـــانونى، وٕانمـــا هـــى تصـــدر  الف
مــة  الموضــوع عنــد فصــلها فــى النــزاع الماثــل أمامهــا ــه المح علــى ضــوء مــا قضــت 
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ا، فإذا  مة ااالدستورة العل ن خصًما  –لموضوع دعى أحد الخصوم أمام مح ولم 
مــــة أو انبهامــــه،  –فــــى الــــدعو الدســــتورة  ــــم صــــادر عــــن هــــذه المح غمــــوض ح

ــم علــى النــزاع المطــروح علیهــا،  مــة الموضــوع لــزوم إعمــال أثــر هــذا الح وقــدرت مح
ــا تفســیر  ــان لهــا أن تمــنح الخصــم مــة الدســتورة العل طلــب خاللــه مــن المح أجــًال 

ذلك، وقد خولتها المادة  مة الموضوع  م، ولمح مـة ٢٩(ذلك الح ) من قانون المح
ـــة التـــى  مـــة النصـــوص القانون ـــا الحـــ فـــى أن تحیـــل إلـــى هـــذه المح الدســـتورة العل

لمعروض علیهـا، یتراء لها عدم دستورتها والالزمة للفصل فى النزاع الموضوعى ا
ان أن  حســ ــا  مــة الدســتورة العل أن تطلــب مــن تلقــاء نفســها ذلــك التفســیر مــن المح
مــة الموضــوع  التــالى مهمــة مح عــوق  غمــوض قضــائها یثیــر خالًفــا حــول معنــاه، و

  ثره على الواقع المطروح علیها.أفى شأن إعمال 
  

ـــان طلـــب التفســـیر المعـــروض لـــم    ـــان مـــا تقـــدم، و  ِحْلـــهُ تُ وحیـــث إنـــه متـــى 
مـــ قه تصـــرح منهـــا برفعـــه إلـــى هـــذه المح ســـ مـــة الموضـــوع، ولـــم  ، وٕانمـــا ُقـــّدم ةمح

اشـرة مــن  ــة، وهـىم ة المدع لســنة  ١١مــن غیــر ذو الشـأن فــى الـدعو رقــم  الشـر
مــة اتصــاًال  ٢٣ ــون قــد اتصــل بهــذه المح ة "دســتورة"، فــإن هــذا الطلــب ال  قضــائ

ًقا لألوضاع المقررة قانوًنا، متع عدم قبوله. –والحالة هذه  –یًنا مطا   القضاء 
  

  فلهذه األسباب
مة  مت المح ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ  عدم قبولح الدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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  ٢٠٢١ / ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
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