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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ـــــة المنعقـــــدة یـــــوم الســـــبت  ، م٢٠٢٠ســـــنة  األول مـــــن فبرایـــــرالجلســـــة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  المواف السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  ندر والد ولس فهمى إس تور دمحم عماد النجار و حسن فهمى والد

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

  

  احلكم اآلتى أصدرت
ا  مة الدستورة العل  ١٩لسـنة  ٢٠٣بـرقم فى الدعو المقیدة بجدول المح

ة ة "دستور   ."قضائ
  من املقامة

  دار الكتاب المصر 
  ضد

س الجمهورـــــــــــــــــــــة - ١   رئ
س مجلس الــوزراء -٢   رئ
  وزـر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل -٣
س م -٤   حالًا) ـــــوابالنالشعب (جلس رئ
س اتح -٥   ابالكتـاد ــــــرئ

٣ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  اإلجراءات
ة  الدار، أودعت ١٩٩٧سنة  نوفمبرمن  السادس عشربتارخ  المدع

فة  مةهذه صح تاب المح ا الدعو قلم  ة ا، الدستورة العل عدم طال م  لح
ــــ ٤٣و ، ح"بنود "و، ز ٤٣/١( المواد وصة نصــــــــدستور رر" ٤٣رر، وم "، ١م

رر" ٤٣و رر" ٤٣"، و٢م رر" ٤٣و "،٣م رر" ٤٣"، و٤م من القانون رقم  ")٥م
القانون رقم  ١٩٧٥لسنة  ٦٥   .١٩٧٨لسنة  ١٩بإنشاء اتحاد الكتاب المعدل 

  

ر  ا الدولة مذ .م، طلبت فیهتینوقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   ا الح
م بالقدم اتحاد و  رة، طلب فیها الح .كتاب مذ   رفض الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
  

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

  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الدعو وس –حیث إن الوقائع تتحصل  ائر على ما یتبین من صح
سفى أن  –األوراق  ان قد  رئ قام ضد دار الكتاب المصر أاتحاد الكتاب 

لى،  ١٩٨٩لسنة  ١٢٧٣٩الدعو رقم  مة جنوب القاهرة مدنى  أمام مح
ة م بطلب  ،االبتدائ أداء الح ة المقابل النقد لإلزامها  تب ٥نس % من ثمن 

ر التى سقط عنها ح المؤلف (المالى) لتى قامت الدار بإعادة او  ،اإلنتاج الف
اعتها منذ  ، وفًقا لنص المادة تارخ إقامة الدعو حتى  ١٩٧٨عام شهر مارس ط

القانـــــون  ١٩٧٥لسنة  ٦٥) من القانون رقم ٤٣( بإنشاء اتحـــــــاد الكتاب المعـــــــدل 
اشر المأمورة وأود. ١٩٧٨لسنة  ١٩رقـــــــم   ، مة خبیًرا فى الدعو ع ندبت المح
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ه إلى استحقاق اتحاد الكتاب مبلغ  ه، ١٧٤١٠٠(تقرره عنها، انتهى ف ) جن
مة بجلسة  أن تؤد ذلك المبلغ ٣٠/٣/١٩٩٣فقضت المح ، بإلزام دار الكتاب 

ه  ،. وٕاذ لم ترتض دار الكتاب المصر هذا القضاءإلى اتحاد الكتاب طعنت عل
ة ١١٠لسنة  ٦٨٨٠االستئناف رقم  مة  ،قضائ جلسة اسأمام مح تئناف القاهرة. و

ه  المشار ١٩٧٥لسنة  ٦٥عدم دستورة القانون رقم  ت، دفع٢٦/٨/١٩٩٧ إل
القانون رقم  ة هذا الدفع، صرحت ، ١٩٧٨نة لس ١٩معدًال  مة جد وٕاذ قدرت المح

  الدعو المعروضة.، فأقامت الدار بإقامة الدعو الدستورة لها
  

بإنشاء اتحاد  ١٩٧٥لسنة  ٦٥ القانون رقم ) من٤٣المادة ( وحیث إن
القانون رقم الكتاب  تتكون موارد االتحاد  تنص على أن " ،١٩٧٨لسنة  ١٩معدًال 

  من:
  جداول االتحاد.  ىأ) رسم القید ف (

  ................هـ) (.......  (د)........... (جـ) .............. (ب) 
ة مقدارها  تب المائة) من الثمن ا ى% (خمسة ف٥(و) نس لمحدد على غالف 

ر    سقط عنها ح المؤلف.  ىالت  اإلنتاج الف
ة مقدارها  ة ومصنفاتهم ٢(ز) نس % مما یتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم األدب

ة الت تو ة الم قدمها لهم القطاع الع ىالفن سواًء  ،ام أو الخاصــــینشرها أو 
ع أو العرض أو السینما أو المسرح أو اإل طر الط فزون.ان    ذاعة أو التل

ه، وعلى العقود  ات المقدمة إل اتحاد الكتاب على الطل (ح) رسم التمغة الخاصة 
شأن مصنفاتهم قً  ،التي یبرمها المؤلفون  عة  ىللفئات المبینة ف اط المادة السا

  من هذا القانون.
) الموارد األخر الت   ."امجلس االتحاد وتكون جائزة قانونً یواف علیها  ى(
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ر  ٤٣(مادة وتنص ال ل ـــــم تحصیـــــیت ر) من القانون ذاته على أن "م
الغ طر ـــــالفق ىالمنصوص علیها ف الم قة  رات (و، ز، ح) من المادة السا

ع لحساب اتحاد الكتاب   ."الخصم عند المن
 

رر ( ٤٣مادة وتنص ال ع ـــــوز طبـــــال یج " من القانون ذاته على أن )١م
ر  ر أو توزع أأو نش تب اإلنتاج الف سقط عنها ح المؤلف  ىالت  تاب من 

عد إخطار اتحاد الكتاب ة النسخ الت ،إال  م ان  ع أو تعرض للتوزع  ىمع ب ستط
ع والثمن المحدد على الغالف واسم الناشر والموزع   .وتارخ الط

ع الكتاب  عد ط ة الت وقبلو األلف  ىعلتستح  ىتوزعه یجب إیداع النس
انت أقل من ذلك   ......" نسخة األولى أو النسخ المطبوعة إذا 

  

رر ( ٤٣مادة وتنص ال تقدم الجهات  من القانون ذاته على أن " )٢م
ع أو توزع أو نشر الكتب المبینة ف شفً  ىالمسئولة عن ط قة  ا ا سنوً المادة السا

ان عدد النسخ الت تاب  ىالتحاد الكتاب بب ل  ة المستحقة وزعت من  وٕایداع النس
  ....."لالتحاد من واقع هذا الكشف

  

رر ( ٤٣مادة وتنص ال تلتزم الهیئة  ذاته على أن " من القانون  )٣م
ل ثالثة أشهر عن المؤلفات الت ان لالتحاد  م ب  ىتصدر ف ىالعامة للكتاب بتقد

قً  ،مجاالت اآلداب تم إیداعها ط ر قانون بإصدا ١٩٥٤لسنة  ٣٥٤ا للقانون رقم و
القانون رقم  ة ح المؤلف المعدل  ان  ،١٩٦٨لسنة  ١٤حما على أن یتضمن الب

  ."اسم الكتاب والمؤلف والناشر
  

رر ( ٤٣مادة وتنص ال تلتزم الجهات  من القانون ذاته على أن " )٤م
ة المشار إلیها ف ىالعامة والخاصة الت الفقرة  ىیتعامل معها المؤلفون بخصم النس

الغ المتف علیها مع المؤلف(ز) من الم وتقوم هذه الجهات  ،ادة األولى من الم
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أول  ل مبلغ یخصم أوال  التضامن مع  ،تحاد الكتابالبتورد  وتكون مسئولة 
ة   .المؤلف عن عدم تحصیل هذه النس

  

رر ( ٤٣مادة وتنص ال تحدد رسوم  من القانون ذاته على أن " )٥م
ات والعقود المش البند (ح) من المادة األولى على  ىار إلیها فالتمغة على الطل

   ى .............".النحو التال
  

اشـــــــوحیث إن المصلح ة الم و ـــــــر لقبول الدعـــــــرة، وهى شـــــــة الشخص
مة  -مناطها ،الدستورة ه قضاء هذه المح م فى  - على ما جر عل ون الح أن 

طة بها المسألة الدستورة الزًما للف ة المرت ات الموضوع المطروحة و صل فى الطل
طلب  ان النزاع الموضوعى یتعل  ان ذلك، و مة الموضوع. متى  اتحاد على مح

ة الخمسة الكتاب إلزام دار الكتاب المصر  أن تؤد لالتحاد المقابل النقد لنس
ر التى سقط فى المائة  تب اإلنتاج الف عنها ح من الثمن المحدد على غالف 
اعتها ونشرها أو توزعها خالل الفترة منو  ،المؤلف ط شهر  التى قامت الدار 

ة ١٩٧٨مارس عام  المصلحة ومن ثم فإن  ،حتى تارخ إقامة الدعو الموضوع
اشرة لل ة الم تحدد دار الالشخص ، و ة تكون متحققة فى هذه الدعو نطاق مدع

لسنة  ٦٥) من القانون رقم ٤٣دة (فى الطعن على نص البند (و) من الما الدعو 
القانون رقم  ١٩٧٥ اقى ١٩٧٨لسنة  ١٩بإنشاء اتحاد الكتاب معدًال  ، دون 

ام تلك المادة، أو المواد األخر  عدم تعلقها المطعون علیها من ذلك القانون، لأح
ة. النزاع المثار   فى الدعو الموضوع

  

ة تنعى على النص المطعون  ه  وحیث إن الدار المدع فى حدود  –ف
انه  ة  –النطاق المتقدم ب ادئ الشرعة اإلسالم الحقوق ، مخالفته م التى ال تعتد 

ة، وال تُ  اء غیر ماد ة التى ترد على أش ة أن ورث، فضًال عن الذهن الفرضة المال
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انت حصیلتها ال تدخل فى الموازنة العامة ذلك النصالمقررة ب ة، وٕاذ  ، ُتعد ضر
أحد موارد تلك الموازنة، لتتولى  للدولة، وال ة  تعرض على السلطة التشرع

ًعا لذلك، قد خالفت  توزعها، مستهدفة بذلك تحقی الصالح العام، فإنها تكون، ت
ام الدستور ما أن أح ة ُتوِجد تمییًزا غیر مبررٍ تلك الفرضة ا.  بین اتحاد  لمال

ادئاتحاد الناشرن، و الكتاب  م توزع فرص وعدالة لاة وتكافؤ االمساو  ما یخل 
اء  فرض ذلك وفى الحین ذاته، فإنبین المواطنین. الناتج القومى  ةالنص أع  ،مال

ة الثقافة والنش عاقةإ یؤد إلى على الناشرن  ،ةغیر مبرر  ر ــــــــــــر فى مصـــــــــــحر
منح والعالم العرى،  ةـــــــــة رقابیــــــــاب سلطــــاد الكتــــاتحو ة على نقا اد ، الناشرن ة س

حددها الدستور.  أمر غیر جائزوهو  ة التى  اد وانتهت الدار إال للسلطات الس
ة من ذلك  ام المواد (المدع ه ألح ، ٤٠، ٨، ٢إلى مخالفة النص المطعون ف

المقابلة للمواد  ،١٩٧١ادر سنة ــــ) من الدستور الص١٢٠، ١١٩، ١١٦، ١١٥
  .٢٠١٤) من الدستور الصادر سنة ٥٣، ٣٨، ٩ ،٤، ٢(

  

مةوحیث إن من المقرر  ة على دستورة  فى قضاء هذه المح أن الرقا
ة القوانین واللوائح، من قتها للقواعد الموضوع التى تضمنها الدستور،  حیث مطا

ة، إنما ام الدستور القائم، دون غیره، إذ إن هذه الرقا  تستهدف إنما تخضع ألح
امــــــروج علــــــن الخــــــ، وحمایته مالدستورهذا ون ــــــص ًال،ــــــأص لكون ه، ــــــى أح

م، ولها مقام  تمثل دائًما القواعد واألصول نصوصه قوم علیها نظام الح التى 
الصدارة بین قواعد النظام العام، التى یتعین التزامها، ومراعاتها، وٕاهدار ما یخالفها 

اعتمن التشرعات انت المناعى  .ا أسمى القواعد اآلمرةــــــــــــــاره،  ان ذلك، و متى 
ه، تندرج تحت المطاعن  ة إلى النص المطعون عل التى وجهتها الدار المدع
ة التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشرعى لقاعدة فى الدستور  الموضوع

اشر رقافإن  من حیث محتواها الموضوعى، ومن ثم مة ت ة على بتها المح القضائ
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، صالندستورة  ه، اما ز  الذ موضوع هذه الدعو ام ــــأحفى ضوء ل معموًال 
قة الدستورة السارة١٨/١/٢٠١٤ادر بتارخ ـور الصــــالدست اره الوث اعت  ،.  

  

ةن وحیث إ م المادة الثان مة أن ح من  المقرر فى قضاء هذه المح
قید على السلطة  ةالدستور قد أتى  ة  ،التشرع ما تقره من نصوص قانون یلزمها ف

امها ة فى أصولها الثابتة  أال تناقض أح ادئ الشرعة اإلسالم مصدًرا  –م
ًال  متنع االجتهاد فیها، وال یجوز الخروج علیها أو االلتواء بها عن  –وتأو التى 

ة  معناها، وتتمثل فى ة القطع ام الشرع ام ثبوتها وداللتها، والفى األح ذلك األح  
ة غیر المقطوع بثبوتها أو بداللتها أو بهما مًعا، ذلك أن دائرة االجتهاد  الظن

ان ذلك،تنحصر فیها وال تمتد لسواها.  ه ال یناقض و  متى  ان النص المطعون ف
ح مالى ُفرض لصالح اتحاد  ًما شرعًّا قطعًّا فى ثبوته وداللته، إذ یتعل  ح

ة ـــــــحقالكتاب، وال یتعل  ة أو أدب ه الدار  –وق ذهن على نحو ما ذهبت إل
ة  مخالفته لنص المادة  –المدع ةفإن القول  ون على غیر  الثان من الدستور 
  أساس.

  

) منــه علــى الــنص علــى مبــدأ ٤وحیــث إن الدســتور قــد حــرص فــى المــادة (
قـــوم علیهـــا بنـــاء ة التـــى  ـــائز األساســـ ـــاره مـــن الر اعت المجتمـــع،  تكـــافؤ الفـــرص، 

مقتضـى نـص المـادة  ـة، ومـن أجـل ذلـك جعـل الدسـتور  والحفا علـى وحدتـه الوطن
ع المواطنین دون تمییز التزاًما دستورًّا علـى ٩( ) منه تحقی تكافؤ الفرص بین جم

اًكــا. وقــوام هــذا المبــدأ  ع منــه ف ــه قضــاء  -عــات الدولــة، ال تســتط علــى مــا جــر 
مـــة  مـــا بیـــنهم تفتـــرض  أن الفـــرص التـــى -هـــذه المح فلهـــا الدســـتور للمـــواطنین ف

تكافؤهــا، وتــدخل الدولــة إیجابًّــا لضــمان عدالــة توزعهــا بــین مــن یتزاحمــون علیهــا، 
التـالى صــــر واالعتـدال؛  ،وضرورة ترتیبهم،  ملیهـا الت مـا بیـنهم علـى ضـوء قواعـد  ف
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ة شـرو النفـاذ إلیهـا، مناطهـا تلـك العالقـة  عنى أن موضوع ـة التـى وهو ما  المنطق
أهدافها، فال تنفصل عنها.  ترطها 

  

مقتضـــى نـــص المـــادة ( ـــذلك  ) منـــه مبـــدأ ٤وحیـــث إن الدســـتور قـــد اعتمـــد 
ــاره إلــى جانــب مبــدأ العــدل وتكــافؤ الفــرص، أساًســا لبنــاء المجتمــع  اعت المســاواة، 

ــة، وتأكیــًدا لــذلك حــرص الدســتور فــى المــادة ( ) منــه علــى ٥٣وصــون وحدتــه الوطن
ــــات فالــــ ــــع المــــواطنین أمــــام القــــانون، وفــــى الحقــــوق والحر ة تحقیــــ المســــاواة لجم

عنــــبب، إال أن ذلــــز بینهـــــم أل ســــة، دون تمییـــــات العامــــــوالواجب ا ــــوفقً  -ى ــــك ال 
مـة  ـه قضـاء هـذه المح أن تعامـل فئـاتهم علـى مـا بینهـا مـن تفـاوت  -لما اسـتقر عل

قــــوم هــــذا المبــــدأ علــــى فــــى مراكزهــــ ــــذلك ال  ــــة متكافئــــة،  ــــة معاملــــة قانون ا القانون
سـت عهـا، ذلـك أن مـن بینهـا مـا  ة معارضة صور التمییـز جم ند إلـى أسـس موضـوع

مـا مـؤداه من الدستور) ٥٣، ٤ة لنصى المادتیــــــن (على مخالفــــ من ثمَّ و طوال ین  ،
موجبهـا هـو ذلـك الـذ ـل  أن التمییز المنهى عنـه  مًّـا، وأسـاس ذلـك أن  ـون تح

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 

  التنظیـــم.
  

فـــرص  ـــه ال یتعلـــ  ـــان الـــنص المطعـــون ف ـــان ذلـــك، و وحیـــث إنـــه متـــى 
ـان اتحـاد الكتـاب یختلـف فـى نظامـه تقدمها الدولة،  ـه المواطنـون، و مما یتـزاحم عل

القـانون رقـم  غاة من إنشـائه عـن اتحـاد الناشـرنالقانونى واألهداف المبت  ٢٥المنشـأ 
ــز قــانونى متماثــل، ١٩٦٥لســنة  عتبــران فــى مر ًعــا الخــتالف ، ومــن ثــم فإنهمــا ال  ت
عا، والـــــل منهمــــة ــــام المنوطــــالمه ـل اتحـــــن اختـــــة مـــــنا ، ادـــــالف نشـا أعضـاء 

مــثال مــا بینهمــا، وال ترتــب وحـــــــطرف نإذ  ــة ـــــــى عالقــة تتكامــل ف ــة أو قانون دة واقع
ــال االتحادیـــــــن، فقــد جــاز للمشــرع بینهمــا، ومــن ثــم  غــایر بــین أوضــاع  طالمــا أن 
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ـــة،  م ة ال تح ــــون جـــاءت هـــذه المغـــایرة علـــى أســـس موضـــوع ــــ ــــالل  النعـــىل بإخـــ
مبــــــدأ تكافــــــؤ الفــــــرص أو المســاواة غیــر قــائم علــى أســاس  الــنص المطعــــــون فیـــــــه 

ح.   صح
  

مة -ن من المقرروحیث إ ه قضاء هذه المح أن  -  على ما جر 
أدائها، إسهاًما من جه لفین  ة تقتضیها الدولة جبًرا من الم ة فرضة مال تهم الضر

ة، ف صفة نهائ فها العامة، وهم یدفعونها لها  ائها وتكال عود علیهم ى أع دون أن 
ون الشخص  نفع خاص من وراء التحمل بها، فال تقابلها خدمة محددة بذاتها، 
ًطا  ان فرضها مرت العام قد بذلها من أجلهم، وعاد علیهم مردودها. ومن ثم 

ما آل إ ة، وال شأن لها  ف ان ذلك مقدرتهم التكل مناسبتها، وٕاال  لیهم من فائدة 
ستح ین الرسم، إذ  الً ــــــــــخلًطا بینها و  امــــــــــا خاص أتاه الشخص العــــــــــلنش  مقا

مقـــــم ـــــوٕان ل - وعوًضا عن تكلفته - انت ــــــــــان ذلـــــدارها. متى ــــــــــن  ك، و
هة ـــــیة المالـــــالفرض النص المطعون ف على الثمن المحدد على غالف  ،الواردة 

اشرة ـــــاج الفـــــتب اإلنت ة م ر التى سقط عنها ح المؤلف، ال تقابلها خدمة فعل
ة ـــــاتحاد الكت بذلها ة من الناح اب لمن یتحملون بها، فإنها تنحل إلى ضر

   ة.ـــــالقانونی
  

ه  ة، ا الداروحیث إنه عما نعت  املمدع ه ألح  مخالفة النص المطعون ف
ة، ال  ،الدستور ) من٣٨المادة ( انها ضر حس ه،  ة الواردة ف لكون الفرضة المال

عجز الفقرة  النص فىذلك أن ، غیر سدید فإنهتدخل الموازنة العامة للدولة، 
عة من المادة ( دوات رق وأـــــــــحدد القانون ط" أنعلى ) من الدستور ٣٨الرا

ة أخـــــوم، وأ متحصـــــــــتحصیل الضرائب، والرس اد ، وما یــــــــــالت س ودع منها ـــــر
ان أن الدستور مؤداه  ،"ةـــــة للدولـــــة العامـــــفى الخزان قد أوجب أصال عاًما وٕان 

ى أن تصب حصیلة الضرائب العامة وغیرها من اإلیرادات العامة للدولة ف ىقتض
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ةةــــة للدولــــة العامــــخزانال ة المؤسسة التشرع  ،، لتتولى تحدید مصارفها تحت رقا
ه المادة ( ،قصد تحقی الصالح العام بید ) من الدستور، ١٢٤على ما نصت عل

ستفاد من  فصحت عنه مناقشات أوعلى ما  - المخالفة بداللةهذا النص أن ما 
الدستور مقتضى هذا النص، أن أن  – رو لدستا مشروععدت أ  ىلجنة الخمسین الت

ح ،دودــــضی الحأ، وفي ل االستثناءــــعلى سبی ،للمشرع أجازقد  دد ما ال ــــأن 
ة ف ون إعمال هذه الرخصة  ،الخزانة العامة ىیودع من حصیلة الموارد المال  –ل
انها استثناء من األصل العام طفو أداته القانون،  -حس ط ضوا ى حدود تنض

ان الدستور ذاته قد نص ف ،الدستور صح هذا التخصص إال إذا  ه  ىفال  صل
ة، قدَّ  صرح ذ ىعلى تكلیف تشرع عة مال ه، ـــــــرع بـــــــاء المشـــــــزوم وفـــــــر لطب

مصلحة ج ة خاصةوأن یتصل هذا التكلیف  ، وجعل وهرة أوالها الدستور عنا
قدر منها أحد أهدافه ة ،المشرع، وأن  اب جد ة ،استناًدا إلى أس تخصص  صعو

ائهاظل  ىالعامة ف الموازنةهذا المورد من  . فمتى استقام األمر على هذا أع
 ،النحو، جاز للمشرع تخصص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبیًرا له

ام الدستور إعماالً  الً ألح   . هلمرام ، وتفع
  

ان الدستور ان ذلك، و ة  مادتهفى قد صرح  ،متى  اللغة  نعلى أالثان
ة  ة للدولة، و هى العر ة العدالة اتخذ من تحقیاللغة الرسم  سبل وتوفیر االجتماع
ائ االجتماعى التكافل ة، قاصدً أحد أهم ر على ما أفصحت ، ا من ذلكزه األساس
اة )٨( مادةعنه ال ع الكرمة ضمان الح القانون وقد نا الدستور  المواطنین. لجم

م القواعد الت  خدمات بتوفیر الدولة )١٧( المادة وألزمت ،تحق هذا الهدف ىتنظ
ما التأمین اة لكل مواطن ضمن االجتماعى،   وناطت ،هو وأسرته ة،ــــرم ح

فالة  ) من الدستور٢٣المادة ( حث العلمى، الدولة  عحرة ال مؤسساته،  وتشج
ة المصرة، ) من الدستو ٤٧وقد ألزمت المادة ( ة الثقاف الحفا على الهو ر الدولة 
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لكل مواطن،  ا) منه الثقافة حقً ٤٨وجعلت المادة (بروافدها الحضارة المتنوعة، 
ع أنواعها لمختلف فئات  ة بجم تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وٕاتاحة المواد الثقاف

ة أو غیر ذلك، وتعمل على سبب القدرة المال ة شجت الشعب، دون تمییز  ع حر
ذلك فقد ألزمت المادة ( ة وٕالیها.  الحفا على ٥٠الترجمة من العر ) منه الدولة 

ما  ع تنوعاته ومراحله.  ، بجم تراث مصر الحضار والثقافى، الماد والمعنو
ع الفنى واألدبى، وألزم الدولة ) منه حرة اإلبدا ٦٧فى المادة ( فل الدستور

الفنون واآل ة إبداعاتهم، وتوفیر وسائل داب، و النهوض  ة المبدعین وحما رعا
ع الالزمة لذلك. ة ٦٩ما ألزمت المادة ( التشج ة حقوق الملك حما ) منه الدولة 

ان ما تقدم هو محور اهتمام  افة المجاالت. وٕاذا  شتى أنواعها فى  رة  الف
سالدستور ومبتغاه، ف ًضا عن المفترض الرئ أن لبلوغ تلك األه قد أفصح أ داف، 

عاتها على عات المشرع، وسائر أجهزة الدولة، ل فى حدود اختصاصه،  ألقى ت
ات.   التخاذ ما یلزم لتحقی تلك الغا

  

انت المادة ( ان ذلك، و ء اتحاد الكّتاب قد ) من قانون إنشا١وحیث 
ارة عامة، قضت بإنشائه بوصفه  ة اعت ة لها شخص ینتنقا ) من هذا ٣المادة ( و

ر فى القان ین الكتاب فى مجال اإلنتاج الف  اآلدابون أهدافه، التى من بینها تم
ة الشاملة،  من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجدید، وفى تحقی الوحدة العر

ة، والحفا على اللغة اإلسهام و  فى إقرار السالم العالمى، وٕاثراء الحضارة اإلسالم
ة ورفع والعمل على رفع مستو اإلنتاج لوطن العرى، مستواها بین أبناء ا ةالعر

ر فى اآلداب،  ر العرى إلى الف واإلسهام فى ترجمة الجّید من اإلنتاج الف
ة ة، ونشر الجید من ونقل روائع اإلنتاج العالمى إلى اللغة العر  ،اللغات األجنب
ضاح دور الرواد  ،التراث العرى ة،وٕا ومساعدة  العرب فى بناء الحضارة اإلسالم

أعضاء االتحاد على إظهار مواهبهم وتنمیتها، والعمل على نشر مؤلفاتهم فى 
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ع الكتّ  جه، الداخل والخارج، وتشج اب ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترو اب الش
ة.  ة واألهل وم ة والدفاع عن حقوق المؤلفین فى الجهات الح هذا فضًال عن رعا

ة. وقد قضت حقوق أعضاء االتحاد، والعمل على ت ة والماد ة شئونهم األدب رق
) من هذا القانون بإنشاء صندوق للمعاشات واإلعانات لیتولى منح ٥٠المادة (

  معاشات وٕاعانات وقروض ألعضاء االتحاد.
  

ان الدستور قد اتخذ من النظام الضرب ان ذلك، و وسیلة لتحقی  ىلما 
ة دافعلى تعیین تلك األه) ٣٨( مادةال ىأهدافه، فنص ف  موارد الدولة، بتنم

ةوتحقی  ة االالعدالة االجتماع ةتق، والتنم ان  .صاد ین الكتاب من أداء و تم
ة ورفع مستو الناطقین بها، وٕاثراء الحضارة  رسالتهم فى الحفا على اللغة العر

رمة لهم اة  ة، وتوفیر ح ة المبدعین منهم، ،اإلسالم ع  ورعا وتوفیر وسائل التشج
لأحد اال، زمة لذلكالال وفًقا لنصى  مؤسساتها، لتزامات الملقاة على الدولة 

شمله ذلك من ضرورة٦٧، ٢٣المادتین ( ما  ة  ) من الدستور،  توفیر الرعا
ة وتقرر  اتهم فى حاضرها ومستقبلها.االجتماع ومن ثم  المعاشات التى تؤمن ح
فات فإن هذا الواجب ُ  ام العاد یتعین على المشرع  ىالت الدستورةعد من التكل الق

  علیها والوفاء بها. 
  

ان المشوحیث إنه  ان ذلك، و موجـــرع قـــلما  ب النص د خصص 
 ،اد الكتابـــــالتحمالًّا ا موردً  -دد سلًفاـــــاق المحـــــحدود النط ىف – هالمطعون ف
ه، ١٩٧٥لسنة  ٦٥رقم موجب القانون أنشئ وهو اتحاد   ىاتحاد نقاب المشار إل

ام المادة ( ع  جعل الدستور من بین أهدافه الدفاالذ ،) من الدستور٧٦وف أح
ة مصالحهم. ان هذا االتحاد قد  عن حقوق أعضائه وحما السلطة قسًطا من ُمِنَح و

ُِّنه القدر الذ َُم ُعد من األشخاص من أداء رسالته، ومن ثم فإنه  العامة 
ارة العامة،  یرصد لصالحه حصیلة فقد جاز للمشرع العاد أن  ثمَّ  ومناالعت

١٤ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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حددها ة التى  ط الدستورة المقتوافرت فى متى ، الضر واء ـــــررة، ســـــشأنها الضوا
ما یتعل أداة فرضهـــــف قوم هذا االتحاد ـــــ  مقدارها، وذلك حتى  ا، أو بوعائها، أو 

ة  حصیلة یلولةأن اشترا على تحقی أهدافه المبتغاة من إنشائه، دو  هذه الضر
ان هذا التخصص إلى الخزانة العامة.  األداة التى عینها الدستور وهى و قد تم 

هدف فل  القانون، و م توفیر مورد  المهام الملقاة على عاتقه، وتقد ام  لالتحاد الق
ه فالتها واجًا والتزاًما على الدولة، غالتى تُ ، الخدمات المنوطة  ایته تحقی عد 

فإن هذا التخصص على هذا مصلحة جوهرة أوالها الدستور اهتمامه وعنایته، 
ون قد واف الغای امأوم ـــــــ وعمـــــــ، وتوافالصرحة للدستور اتـــــــالنحو  ه ـــــــح

ة ای ،الضرب ًصا. ةً ـــــــج   وتخص
  

مة أن  ىالمقرر ف وحیث إن ار المشقضاء هذه المح رع للمال محل اخت
ة هو مما یخ ة  ،ضع لسلطته التقدیرةالضر قدر معها واقع وف الشرو التى 

ه ما ال مخالفة ف ة وعدالتها  ام الدستور الضر ان النص المطعون ف .ألح ه قد و
ة المفروضة ه ،  تضمن تحدید وعاء الضر س ف متخًذا من على نحو قاطع ال ل

تب االثمن المحدد عل ر التى ى غالف   وعاءً  سقط عنها ح المؤلفإلنتاج الف
ان المش ة ــــر هــــدد سعــــد حــــرع قــــلها، و ة بنس ، ذا الثمنــــه% من ٥ذه الضر

ة معتدلة ىوه ة نس قواعد العدالة الضرب لفین بها، ال تخل  م ، وال تره الم وال تق
ز قانونى مت المساواة بین من هم فى مر ة ماثل، إخالًال  ومن ثم فإن هذه الضر

ة ة،  ،تكون قد استوفت شرائطها الموضوع ار المال الخاضع للضر من حیث اخت
ة النص مخالف النعىفإن  ومن ثمَّ  ،هاوتحدیده، وعدالة سعر  بها ضوح التكلیفو و 

ام المادة ه ألح ح.٣٨( المطعون ف ون على غیر أساس صح   ) من الدستور 
  

ام القانون نظَّ  المشرع قد وحیث إن موجب أح المشتمل على النص  م 
ه، ما فصَّ ق المطعون ف ایتها،  ، ل قواعد صرفهاواعد تحصیل هذه األموال وج

١٥ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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لمقتضى نص المادة  إعماالً  ،صصت لهاخُ  ىاألغراض الت ىضماًنا إلنفاقها ف
ز  خضوعهاعن  ) من الدستور، فضالً ١٢٦( ة الجهاز المر ات وفقا   لرقا للمحاس
القانون ذلك  قانون ام حأل ومن ثم فإن ، ١٩٨٨لسنة  ١٤٤رقم  الجهاز الصادر 

ام الدستور  ون قد واف أح ه  ا إجرائًّ  لفرض الضرائب المنظمةالنص المطعون ف
   .اوموضوعًّ 
  

ه تور، ــــالدس ىر فـم آخــح یخالف أ ال وحیث إن النص المطعون ف
. برفض یتعین القضاء فمن ثم   الدعو

 

  هذه األسبابفل
مت المح ة  الدارألزمت مصادرة الكفالة، و ، و مة برفض الدعو ح المدع

ه ومبلغ مائتى المصروفات   تعاب المحاماة.أمقابل  جن
  رئيس احملكمة          أمني السر

١٦ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ـــــة المنعقـــــدة یـــــوم الســـــبت  ، م٢٠٢٠ســـــنة  األول مـــــن فبرایـــــرالجلســـــة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  المواف السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

ــــالســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النج وعضـــوية م  ار ورجـــب عبـــدــــ م ســـل ـــ الح
تور دمحم عمـــاد النجـــار  تور حمـــدان حســـن فهمـــى والـــد ندر والـــد ـــولس فهمـــى إســـ و

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

  

  صدرت احلكم اآلتىأ
ــا    مـة الدســتورة العل  ٣٠لســنة  ١٠٦بــرقم فـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دســتورة" مـــة ، قضــائ ــة الـــدائرة (عـــد أن أحالــت مح ) ٥٨جنــوب القـــاهرة االبتدائ
مهــا الصــادر  ح لســنة  ٢٤٧٤ملــف الــدعو رقــم ، ٢٥/١٢/٢٠٠٧بجلســة ضــرائب 

لى جنوب القاهرة ٢٠٠٤   .ضرائب 
  ة مناملقام

س األعلى لمصلحة الضرائب صفته الرئ ة،    وزر المال
  ضد

س  - ١   مجلس إدارة بنك مصــــــــــــــــر رومانیـــــــــــــــــــــــــارئ
ا فرع الزمالك -٢   الممثل القانونى لبنك مصر رومان
  ع الزمالكمدیر بنك مصر رومانیــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــر  -٣
  الممثل القانونــــــــــــــــى لبنك مصــــــــــــــــر رومانیــــــــــــــــــــــا -٤

١٧ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  اإلجراءات
مـة ، ٢٠٠٨سنة  مارسمن  بتارخ الثالث والعشرن تـاب المح ورد إلـى قلـم 

ــــا لــــى جنــــوب  ٢٠٠٤لســــنة  ٢٤٧٤ملــــف الــــدعو رقــــم  ،الدســــتورة العل ضــــرائب 
ــــــم الصــــــادرنفــــــاًذا ، القــــــاهرة ــــــة  للح مــــــة جنــــــوب القــــــاهرة االبتدائ بجلســــــة مــــــن مح

مـة  تهـاوٕاحال ،الـدعو  فى سیرال بوقف، ٢٥/١٢/٢٠٠٧ ـا إلـى المح الدسـتورة العل
 ١١١القــانون رقــم ) مــن ٦المـــــــادة (الفقــرة الخامســة مــن للفصــل فــى دستورــــــــة نــص 

ة الدمغة. ١٩٨٠لسنة    شأن ضر
  

ا الدولة رة،  وقدمت هیئة قضا م یها طلبت فمذ .برفض الح   الدعو
. م برفض الدعو رة، طلب فیها الح ه مذ   وقدم البنك المدعى عل

عد تحضیر الدعو    ا برأیها.، أودعت هیئة المفوضین تقررً و
محضــــر الجلســــةونظــــرت الــــدعو  مــــة  علــــى النحــــو المبــــین  ، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمة
  لة.و ، والمداع على األوراقعد اإلطال
ما یتبـین مـن  –وقائع تتحصـل الحیث إن  ـم اإلحالـة حسـ  -وسـائر األوراقح

س األعلى لمصلحة الضرائب العامة،أن  ىف صفته الرئ ة،  ان قـد أقـام  وزر المال
ــة ،ضــرائب ٢٠٠٤لســنة  ٢٤٧٤الــدعو رقــم  مــة جنــوب القــاهرة االبتدائ  ،أمــام مح

مثلــــه ضــــد  ــــم بإلغــــاء قــــرار لجنــــة  ،المــــدعى علــــیهمالبنــــك الــــذ  ــــا للح طعــــن الطلً
فـى الطعـن رقـم  ،)١٢، مـن الـدائرة (٩/٥/٢٠٠٤ بتـارخالصادر  ،القاهرة الضربى

ـــة٢٠٠٣لســـنة  ١٨٠ عـــدم أحق ـــة ضـــرائب االســـتثمار  ،  ة الدمغـــة"مأمور فـــى  "شـــع
ة البنـك ةضربـــــــــــة الدمغـة  مطال االعتمـادات  علـى الجـزء غیـر المغطـى مـن النسـب

١٨ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة،  ، وذلـك لمخالفـة ٣١/١٢/١٩٩٤حتـــــــــــــى  ١/١/١٩٩٢ـــن المدة مــــــــن عــــالمستند
قــــه.  ــــه للقــــانون والخطــــأ فــــى تطب تــــدوولت الــــدعو أمــــام تلــــك القــــرار المطعــــون عل

مة،  ) ٦شبهة عدم دسـتورة نـص الفقـرة الخامسـة مـن المـادة ( والتى تراء لهاالمح
ة الدمغــة ١٩٨٠لســنة  ١١١ مــن القــانون رقــم مــا نصــ ،شــأن ضــر ــه مــن  تف عل

قصــر حــ الطعــن علــى قـــــــرار لجنــة الطعــن الضــربى علــى الممــول دون مصلحـــــــة 
وٕاحالتهـا  ،، بوقف السیر فى تلـك الـدعو ٢٥/١٢/٢٠٠٧بجلسة  فقضتالضرائب، 

مة   تلك المادة.للفصل فى دستورة نص  ،حالتها إلى هذه المح
  

القانون رقم ٦ن المادة (وحیث إ     ة الدمغة الصادر   ١١١) من قانون ضر
مة التعامل  ١٩٨٠لسنة  ضمنوا المحرر ق تنص على أن "على أصحاب الشأن أن 

مة، فإذا لم یتضمن  ة فیها على هذه الق فى األحوال التى یتوقف تحدید الضر
و  مة المذ مة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن الق ه أو فى المحرر ق رة ف

مقد ة تقل  ه الضر موج ةاإلخطار الذ تؤد  ق مة الحق  ار یزد على عشر الق
مة وفًقا لما یتكشف لها من أدلة وقرائن.   فللمصلحة أن تقدر هذه الق

التقدیر      ه مصحوب وعلى المصلحة إخطار الممول  تاب موصى عل
ل ثالثین یوًما من تارخ تسلمه فإذا لم یتظلم الممول من التقدیر خال علم الوصول

ة األداء وفًقا لتقدیر المصلحة.ل ة واج ح الضر ون الرط نهائًّا وتص   إلخطار 
تاب      وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدیر أن یتظلم منه 

علم الوصول إلى  ه مصحوب  مأمورة المختصة إلحالته إلى لجنة الموصى عل
وذلك  ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  )٥٠(ها فى المادة الطعن المنصوص علی

التقدیر.لخالل ثالثین یوًما من تارخ تسلمه    إلخطار 
ة وفًقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن      وعلى الممول سداد الضر

ه    من مأمورة الضرائب المختصة.السداد مجرد تسلمه للتنب

١٩ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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طعن فى قرار اللجنة     مة  وللممول أن  ة التى بدعو أمام المح االبتدائ
م فى دائرتها   وذلك خالل ثالثین یوًما من تارخ تسلمه للقرار....". ق

  

، صدر قانون الضرائب على الدخل ٧/٩/١٩٨١وحیث إنه بتارخ     
ة من مواد إصداره على ١٩٨١لسنة  ١٥٧القانون رقم  ، ونص فى المادة الثان

عدد من القوانین، من بینها القانون رقم إلغا فرض  ١٩٣٩لسنة  ١٤ء العمل 
ة  ة على إیرادات رؤوس األموال المنقولة وعلى األراح التجارة والصناع ضر

سب العمل. ونصت ) من قانون الضرائب ١٥٩المادة ( الفقرة األولى من وعلى 
ه القانون رقم  ،على الدخل المشار إل على أن  ١٩٨٣لسنة  ٨٧عد استبدالها 

ع أوجه الخالف بین الممول والمصلحة فى  الفصل فى جم "تختص لجان الطعن 
ذلك  الضرائب المنصوص علیها فى هذا القانون. و نظر بالمنازعات المتعلقة 

انت تختص بها لجان الطعن المنصوص علیها فى القانون رقم  الخالفات التى 
ات، والقانون رقم  فرض رسم أیلولة على ١٩٤٤لسنة  ١٤٢ لسنة  ١١١التر
ة الدمغة ١٩٨٠ ) من القانون المشار ١٦١". ونصت المادة (بإصدار قانون ضر

ه على أن " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام  إل
القرار  ة منعقدة بهیئة تجارة خالل ثالثین یوًما من تارخ اإلعالن  مة االبتدائ المح

....."  
  

ـــاوحیـــث    مـــة الدســـتورة العل أن المصـــلحة فـــى  إن المقـــرر فـــى قضـــاء المح
ـه قضـاء هـذه  -رة، وهى شر لقبولها، مناطهـا الدعو الدستو  علـى مـا جــــــــر عل

مـــــة  ـــــین المصـــــلحة  -المح ـــــا بینهـــــا و ـــــون ثمـــــة ارت فـــــى الـــــدعو القائمـــــة أن 
ـأن  ة، وذلـك  ـم فـى الموضوع ـات المرت علـىورة المسـألة الدسـتیـؤثر الح ة طـالطل

مة الموض ستو فى شأن توافر المصلحة أن تكـون  ،وعــبها والمطروحة على مح و
مــة  ــ اإلحالــة، والمح ــ الــدفع أو عــن طر مــة عــن طر المح الــدعو قــد اتصــلت 

٢٠ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ــــدعو  ــــوافر شــــر المصــــلحة فــــى ال ـــــر ت ــــا هــــى وحــــدها التــــى تتحـ الدســــتورة العل
ـــــأن اإلحال :قبولهـــــا، ومــــؤد ذلــــك الدســــتورة للتثبــــت مــــن شــــرو ـــــة ــــــ مـــ ة مــــن مح

مة الدستورة العلیـــــــالموض ا ال تفید بذاتها توافر المصلحة، بل الزمه ـــــــوع إلى المح
ــاس الــنص التشــرعى المحــال علــى  قــدر انع أن هــذه الــدعو ال تكــون مقبولــة إال 

ــم فــى المطــاعن الدســ ــون الح تورة الزًمــا للفصــل فــى ذلــك النــزاع الموضــوعى، ف
مـة الموضـوع وتـوافر هـذه المصـلحة، فـإذا  النزاع، وأنه ال تالزم بین اإلحالـة مـن مح
شــأنه شــبهة عــدم الدســتورة لــد  ــن للفصــل فــى دســتورة الــنص الــذ ثــارت  لــم 
اس على النزاع الموضـوعى، فـإن الـدعو الدسـتورة تكـون  مة الموضـــــــوع  انع مح

مــــة علــــى أن المصــــلحة فــــى الــــدعو  .غیــــر مقبولــــة مــــا جــــر قضــــاء هــــذه المح
ــا للفصــل فــى مســألة  ــم فــى المســألة الدســتورة الزًم ــون الح الدســتورة قوامهــا أن 
ــــدعو  أكملهــــا أو فــــى شــــ منهــــا فــــى ال ــــدور حولهــــا الخصــــومة  ــــة ت ــــة أو فرع ل

ة.    الموضوع
  

انت الفقرة الثالثة من المادة (     ان ما تقدم، و ة ٦حیث  ) من قانون ضر
القانون رقم  ، تجیز للممول التظلم من تقدیر ١٩٨٠لسنة  ١١١الدمغة الصادر 

حال الطعن إلى اللجنة المنصوص علیها فى  ة، و مة الضر مأمورة الضرائب لق
ة على إیرادات رؤوس  ١٩٣٩لسنة  ١٤) من القانون رقم ٥٠المادة ( فرض ضر

انت الفقرة األموال المنقولة وعلى األراح  سب العمل. و ة وعلى  التجارة والصناع
ه تخول الممول وحده ٦الخامسة من المادة ( ة الدمغة المشار إل ) من قانون ضر

مة المختصة. إال  -دون مصلحة الضرائب  - الطعن على قرار اللجنة أمام المح
القانون رقم  صدور قانون الضرائب على الدخل   ، وما١٩٨١لسنة  ١٥٧أنه 

ة من مواد إصداره من إلغاء العمل بجملة قوانین، من بینها  ه المادة الثان نصت عل
ام القانون رقم  ة على إیرادات رؤوس  ١٩٣٩لسنة  ١٤امل أح فرض ضر
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سب العمل، فقد أعاد هذا  ة والتجارة وعلى  األموال المنقولة وعلى األراح الصناع
ة المت م القواعد اإلجرائ التظلم من تقدیرات مأمورة الضرائب، القانون تنظ علقة 

عد  ،) منه١٥٩والطعن على قرارات لجان الطعن الضربى، فوفًقا لنص المادة (
القانون رقم  ة فى ظل  - ١٩٨٣لسنة  ٨٧استبدالها  مت الدعو الموضوع الذ أق

امه  أح ه الفصل فى الخالفات  -العمل  نا بلجان الطعن المنصوص علیها ف
ة الدمغة التى  انت تختص بها لجان الطعن المنصوص علیها فى قانون ضر

ه، وخولت المادة ( ًال من مصلحة الضرائب  من القانون ذاته) ١٦١المشار إل
مة المختصة ومن ثم فإن الفصل فى  ،والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المح

ة الدمغة الصادر ) من قانون ضر٦دستورة نص الفقرة الخامسة من المادة (
ات ١٩٨٠لسنة  ١١١القانون رقم  اًسا على الفصل فى الطل ، ال یرتب انع

موجب نص المادة ( امها  عد نسخ أح مة الموضوع،  ) ١٦١المعروضة على مح
القانون رقم  ، التى ١٩٨١لسنة  ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر 

مة أجازت لمصلحة الضرائب والممول الطعن على قر  ارات لجان الطعن أمام المح
المختصة، األمر الذ ینتفى معه شر المصلحة فى الدعو المعروضة، مما 

عدم قبولها.   الزمه القضاء 
  

 فلهذه األسباب
عدم قبول الدعو  مة  مت المح  .ح

 رئيس احملكمة          أمني السر  
 
 

دعوى ى ال اثال ف ا  مم ة حكًم ذات الجلس توریة ب ة الدس درت المحكم  أص
  قضائیة ٣١لسنة  ٥١الدستوریة  رقم  

٢٢ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجوالد تور عبدالعزز دمحم سالماار ـحسن فهمى والد ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني  السید المستشار الد
ع وحضور   مني السرأ             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل  ٣١لســنة  ٢٤١بــرقم فــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح
ة "   ."دستورةقضائ

 املقامة من

ة القناة لتوزع الكهراء س مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشر   رئ
 ضد

س الجمهورــــــــــ – ١   ةـــــــــرئ
س  - ٢   ـوزراءـالمجلس رئ
  ــــــــــــــــر الكهرــــــــــــــــــــاءوز  -٣
س  - ٤   اضةالمجلس القومى للررئ
س المجلس القومى للشبــــــــــــــاب -٥   رئ
ة ببورسعید -٦ س مجلس إدارة الناد المصر لأللعاب الراض   رئ
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 اإلجراءات
ة، أودع٢٠٠٩سنة  نوفمبرمن  عشر الثانىبتارخ     ةالمدع ت الشر
ف اصح مة الدستورة العل تاب المح عدم دستورة ل طلًا، ة هذه الدعو قلم  م  لح
اب والراضة ) من ١٦البند (د) من المادة (نص  قانون الهیئات الخاصة للش

القانون  ه من إعفاء تلك الهیئات من  ،١٩٧٥لسنة  ٧٧رقم  الصادر  ما نص عل ف
  .النور% من مقابل استهالك ٧٥

 

ر وقدمت هیئة قضا   م  فى ختامهالبت ط ،ةا الدولة مذ   .و الدع برفضالح
عد تحضیر الدعو     .، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیهاو

محضـر الجلسـة ، ٤/١/٢٠٢٠جلسـة و ، وُنظرت الدعو على النحو المبـین 
مـة  صـدر فیهـا ا حجـز الـدعو قررت المح ـم بجلسـة الیـومل م لح ، مـع التصـرح بتقـد

رات خالل أسب راتوعمذ   ، لم تقدم خالله مذ
 

 احملكمة
 . عد االطالع على األوراق، والمداولة  

فة الـــدعو وســـائر علـــى  –تتحصـــل حیـــث إن الوقـــائع  مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ة (المـــدعى فـــى أن  -األوراق س مجلـــس إدارة النـــاد المصـــر لأللعـــاب الراضـــ رئـــ

ان قد  ه األخیر)  مـةلـىمـدنى  ٢٠٠٨لسـنة  ٥٧٩قام الدعو رقـم أعل  ، أمـام مح
ــة بورســعید ــم بنــدب خبیــر حســابى تكــون االبتدائ ــا الح ــة، طالً ة المدع ، ضــد الشــر

ــاء التــى اســتهلكها النــاد ــة الكهر م متهــا عــن مــدة ثــالث  ،مهمتــه حســاب  ــان ق و
، سنوات قة إلقامـة الـدعو ًقـا لـنص المـادة ( سـا ) مـن قـانون الهیئـات الخاصـة ١٦ط

اب والراضـــة الصـــادر  ـــم بـــرد مـــا ١٩٧٥لســـنة  ٧٧القـــانون رقـــم للشـــ ، تمهیـــًدا للح
ة ، وذلك علـى سـند مـن أن من الناد حصلته الشر ة هـى  تلـك دون وجه ح الشـر

، وتقـــدیر  ـــة المســتهلكة مـــن الكهرــاء الالزمـــة إلنــارة النـــاد المنــو بهـــا حســاب الكم
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ـــة، متهـــا النقد ة وقـــد خالفـــت ق قـــانون لا) مـــن ١٦( البنـــد (د) مـــن المـــادةنـــص  الشـــر
ـه،  ة المشـار إل ـة الراضــ قضـى بإعفــاء األند مـة % مــن٧٥ مـنالــذ  اســتهالكها  ق
ة من الكهراء،  ة الناد عن استهالكه مـن الكهرـاء بنسـ محاس  %١٠٠أن قامت 

متها ة قطـع  الناد لسداداضطر وقد  ،من ق ة، خشـ مة التى حددتها الشـر امل الق
. وحــا ــائى عــن النــاد ــار الكهر دفعــت  ،١٥/١٠/٢٠٠٩بجلســة ل نظــر الــدعو الت

عـــــدم دســـــتورة ة  ـــــهقـــــانون ال) مـــــن ١٦المـــــادة ( نـــــص الشـــــر جلســـــة  ،المشـــــار إل و
ـــد ،٢٢/١٠/٢٠٠٩ ـــة ال مـــة جد ـــة بإقامـــة وصـــرحت  ،عفقـــدرت المح ة المدع للشـــر

    .أقامت الدعو المعروضةفالدعو الدستورة، 
  

اب والراضة اللالخاصة ل) من قانون الهیئات ١(المادة  إنوحیث  صـادر ش
القــا ١٩٧٥لســنة  ٧٧القــانون رقــم  ه ( قبــل إلغائــ ١٩٧٨لســنة  ٥١نون رقــم المعــدل 

القــــانون رقــــم م الهیئــــات  ٢٠١٧لســــنة  ٧١ قــــانون الراضــــة الصــــادر  وقــــانون تنظــــ
القانون رقم ة الصادر  اب ة تُ  " تنص على أن) ٢٠١٧لسنة  ٢١٨ الش عتبر هیئة أهل

ـل جماعـة عاملة فى میدان رعا ـام هـذا القـانون  اب والراضة فـى تطبیـ أح ة الش
م  عیـــینذات تنظـــ ـــألف مـــن عـــدة أشـــخاص طب ـــارین ال تســـتهدف  مســـتمر تت أو اعت

ة  اب وٕاتاحة الظروف المناس ة للش ون الغرض منها تحقی الرعا الكسب الماد و
ـــة وا ة والقوم ـــ تـــوفیر الخـــدمات الراضـــ ـــة ملكـــاتهم وذلـــك عـــن طر ـــة لتنم الجتماع

ط الـــذ  اســـة العامـــة للدولـــة والتخطـــ ـــة فـــى إطـــار الس ح ة والترو ـــة والصـــح والروح
اب والراضة".   ضعه المجلس األعلى للش

  

ــة ل " ذاتــه علــى أن) مــن القــانون ١٦وتــنص المــادة ( كــل مــن الهیئــات األهل
ـة: (أ) ...... ـازات اآلت اإلعفـاءات واالمت اب والراضـة التمتـع  ة الش ......... لرعا

 (ب).......................................(ج)................................ 
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ــــــــاه % مــــــــن مقابــــــــل اســــــــتهالك النــــــــور٧٥اإلعفــــــــاء مــــــــن  (د) علــــــــى األقــــــــل،  والم
  (هــ)............(و)...............".............

  

ا جماعــة النــاد الراضــى هیئــة تكونهــ " ) منــه علــى أن٧٢وتــنص المــادة (
ـة  صـورة متكاملـة مـن النـواحى االجتماع اب  ة الشـ ن شخصـ من األفـراد بهـدف تكـو

رـة ة والف ة والنفس ـة  والصح ة واالجتماع ـة الراضـ ـة عـن طرـ نشـر التر والروح
ــــة  ة لتنم اب وٕاتاحــــة الظــــروف المناســــ ــــة بــــین األعضــــاء مــــن الشــــ ــــث روح القوم و

ــــائ ـــذلك تهیئـــة الوســ ــــم. و ــــاء. ملكاتهــ ــــراغ األعضــ ــــات فــ ــــبل لشـــغل أوقــ ســـیر الســ ل وت
زة". ط الذ تضعه الجهة اإلدارة المر ًقا للتخط له ط   وذلك 

  

اشـرة فـى الـدعو الدسـتور ة الم ة، وهـى شـر وحیث إن المصـلحة الشخصـ
ــ -لقبولهــا، مناطهــا  مــة عل ــه قضــاء هــذه المح ــا  -ى مــا جــر  ــون ثمــة ارت أن 

ــین ا ــم فــى لمصــلحة القائمــة فــى الــدعو بینهــا و ــأن یــؤثر الح ة، وذلــك  الموضــوع
طــة  ــات المرت مــة الموضــوعالمســألة الدســتورة علــى الطل   .بهــا والمطروحــة علــى مح

ة تــدور حــول  انــت رحــى النــزاع فــى الــدعو الموضــوع ــان مــا تقــدم، و طلــب متــى 
ة  ــه  -النــاد المصــر لأللعــاب الراضــ أحــد الهیئــات  وهــو -األخیــر المــدعى عل

اب والراضــة  ــة الشــ ــة لرعا ًقــا هســداد مقابــل اســتهالك -األهل لــنص  مــن النــور ط
اب والراضــة الصــادر ) مــن ١٦(د) مــن المــادة ( البنــد قــانون الهیئــات الخاصــة للشــ

القــانونین المشــار إلیهمــا)، ،١٩٧٥ســنة ل ٧٧القــانون رقــم  الــذ أعفــى  (قبــل إلغائــه 
ة ومــــن ثــــم فــــإن المصــــلحة قــــل، هــــذا المقابــــل علــــى األ% مــــن ٧٥ النــــاد مــــن نســــ

ـة تكـون م ة المدع اشـرة للشـر ة الم مــا تالشخصـ حققـة فـى الطعـن علـى هـذا الـنص ف
ة مـن  ـة الراضـ علـى  مـن النـور ه% مـن مقابـل اسـتهالك٧٥تضمنه من إعفاء األند

اناألقـــل،  اســـهالفصـــل فـــى دســـتورة ذلـــك الـــنص  حســـ ـــون لـــه انع علـــى  ســـوف 
ات ا مة الموضوعالطل مة فیها. تلكوقضاء ، لمطروحة على مح   المح
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مـــة قـــد اطـــرد علـــى أن إلغـــاء  المشـــرع لقاعـــدة وحیـــث إن قضـــاء هـــذه المح
ة بذاتها، حول دون الطعن قانون قـ علیها ال  ـهعدم الدستورة مـن قبـل مـن ط  ت عل

مقتضـــاه ا،خـــالل فتـــرة نفاذهـــ ـــهوترتبـــت  ة إل النســـ ـــة  طالهـــا تتحقـــ بإ ،ا آثـــار قانون
النص المطعون  ان اإلعفاء الوارد  ان ذلك، و اشرة . متى  ة الم مصلحته الشخص

ه ، هو سند الناد  هف ة،  المدعى عل اته فى الدعو الموضـوع ة طل الخامس إلجا
ه من  ة ألطرافها ، فى شـأن  آثاروهو محل التطبی فیها، نظًرا لما یرت النس ة  قانون

ــة النــاد فــى اســ ة الكهرــاء مــد أحق ــة التــى حصــلتها منــه شــر ــالغ المال ترداد الم
ة فـــى ســـنة  قة إلقامـــة الـــدعو الموضـــوع غیـــر حـــ خـــالل الســـنوات الـــثالث الســـا

امــل نصــوص القــانون رقــم  ٢٠٠٨  ٧٧، ومــن ثــم فــإن إلغــاء ذلــك الــنص، ضــمن 
موجـــب ١٩٧٥لســـنة  ـــه،  القانـــــــــــون رقـــــ المشـــار إل  ٧١ــــــم قـــانون الراضـــة الصـــادر 
القانــــــــــون رقــــــــــم ٢٠١٧لســنة  ة الصــــــــــادر  اب  ٢١٨، وقانــــــــــون تنظیــــــــــم الهیئــات الشــ
ــة قائمــة فــى الطعــن علــى٢٠١٨لســنة  ة المدع قــاء مصــلحة الشــر حــول دون   ، ال 

  دستورة هذا النص.
  

ـه إخاللـه  ة تنعى علـى الـنص المطعـون ف ة المدع ـة وحیث إن الشر الحما
حرمتهــــا ومصــــادرة لهــــا،  ــــا  ــــة الخاصــــة ومساًس ــــررة للملك ــــك المق حرمانهــــا مــــن وذل

ـــدها للنـــاد ٧٥الحصـــول علـــى  ـــاء التـــى قامـــت بتور % مـــن مقابـــل اســـتهالك الكهر
مثـل فـى  ات قطـاع األعمـال العـام، و ونهـا إحـد شـر ه الخامس، حال  المدعى عل

فـــرض أع ـــة التعاقـــد، و اشـــرة اآلن ذاتـــه إهـــداًرا لحر ة تـــؤول م ـــة علـــى الشـــر ـــاء مال
لصـــالح طائفـــة معینـــة بـــذاتها، دون أن تـــدخل خزانـــة الدولـــة أو تقـــع ضـــمن مواردهـــا، 

ــام المــواد  المخالفــة ألح لــه  ، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٣، ٨(وذلــك 
، المقابلــــة للمــــواد ١٩٧١مــــن دســــتور ) ١١٩، ٦٦، ٦١، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٥

  ) من الدستور الحالى.١٢٦، ١٢٤، ٤٠، ٣٨، ٣٥، ٣٣(
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قتهـا للقواعـد  ة على دستورة القوانین واللـوائح مـن حیـث مطا وحیث إن الرقا
ام الدستور القائـــــم دون غیـــــره،  ة التى تضمنها الدستور، إنما تخضع ألح الموضوع

ة تستهدف أصًال  مـة  -إذ إن هذه الرقا ه قضاء هـذه المح صـون  -على ما جر 
امـــه، اهـــذا  تمثـــل القواعـــد  لكـــون نصوصـــهلدســـتور، وحمایتـــه مـــن الخـــروج علـــى أح

ــم، ولهــا مقــام الصــدارة بــین قواعــد النظــام العــام  قــوم علیهــا نظــام الح واألصــول التــى 
ارهــا أســمى  اعت التــى یتعــین التزامهــا ومراعاتهــا وٕاهــدار مــا یخالفهــا مــن التشــرعات، 

ــان ذلــك ــان الــنص  ،القواعــد اآلمــرة. متــى  ــه قــد أُ او مقتضــى نــص لمطعــون ف لغــى 
القــانون رقــم  ــذا ٢٠١٧لســنة  ٧١المــادة السادســة مــن قــانون الراضــة الصــادر  ، و

القـانون رقـم  ة الصـادر  اب م الهیئـات الشـ  ٢١٨نص المـادة الخامسـة مـن قـانون تنظـ
عـــد صـــدور الدســـتور الحـــالى بتـــارخ ٢٠١٧لســـنة  انـــت ١٨/١/٢٠١٤، وذلـــك  ، و

ــه تنــدرج ضــمن المطــاعن المنــاعى التــى وجهت ــة للــنص المطعــون ف ة المدع هــا الشــر
ة التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشرعى لقاعدة فـى الدسـتور مـن  الموضوع
ة علـى  اشـر رقابتهـا القضـائ مـة ت حیث محتواها الموضوعى، ومن ثم فإن هـذه المح

ـــهدســـتورة الـــنص المطعـــون  ـــ ف اعت ـــام الدســـتور الحـــالى  قـــة مـــن خـــالل أح اره الوث
  الدستورة السارة.

  

مثـــل  ـــه أنـــه  ـــة علـــى الـــنص المطعـــون ف ة المدع وحیـــث إن مـــا تنعـــاه الشـــر
ـأن المقـرر  حرمتهـا ومصـادرًة لهـا، فمـردود   ـة الخاصـة، ومساًسـا  عدواًنا على الملك

ــــة الخاصــــة مــــة أن اضــــطالع الملك التــــى صــــانها الدســــتور  ،فــــى قضــــاء هــــذه المح
) ، بــدورها فــى خدمــة المجتمــع، یــدخل فــى إطــار أدائهــا ٣٥مقتضــى نــص المــادة (

فـة ال یتحــــــدد نطاقهــــــا مـن فــــراغ، وال تفـرض نفسهــــــا  ة، وهـى وظ فتها االجتماع لوظ
غـــى رصـــدها  ـــة، واألغـــراض التـــى ین عـــة األمـــوال محـــل الملك ًمـــا، بـــل تملیهـــا طب تح

فرضـها الدســتور علـ مراعـاة أن القیــود التـى  ـة للحــد مـن إطالقهعلیهـا، و ا، ـــــــــى الملك
ملیها خیر الفرد والجماعة   .ال تعتبر مقصودة لذاتها، بل 
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ـــا قـــد جـــر علـــى أن النصـــوص  مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن قضـــاء المح
ــة التــى یــنظم بهــا المشــرع موضــوًعا  ال یجــوز أن تنفصــل عــن أهــدافها،  محــدًداالقانون
صدر عـن م تشرعى ال  ل تنظ عتبـر مقصـوًدا لذاتـه، بـل مرمـاه  ذلك أن  فـراغ، وال 

ـس مشــروعیتها إطـاًرا للمصـلحة العامـة التـى أقــام  عینهـا یتوخاهـا، وتع إنفـاذ أغـراض 
قها، وطر الوصول إلیها. اره أداة تحق اعت م    المشرع علیها هذا التنظ

  

م الحقــــــوق  علــى  -وحیــث إن األصــل فــى ســلطة المشــرع فــى موضـــــوع تنظــ
مـــة  ـــه قضـــاء هـــذه المح قیـــدها الدســـتور  -مـــا جـــر عل ـــة مـــا لـــم  أنهـــا ســـلطة تقدیر

تمثـل جـوهر هـذه  ط محددة تعتبر تخوًمـا لهـا ال یجـوز اقتحامهـا أو تخطیهـا. و ضوا
مــا الســلطة فــى المفاضــلة التــى یجرهــا المشــرع بــین البــدائ ل المختلفــة التــى تتــزاحم ف

م موضـــوع محـــدد، فـــال یختـــار مـــن بینهـــا غیـــر الحلـــول التـــى ُ  ر قـــدّ بینهـــا علـــى تنظـــ
م  ـــان التنظـــ لمـــا  مناســـبتها أكثـــر مـــن غیرهـــا لتحقیـــ األغـــراض التـــى یتوخاهـــا، و

ًطــــا ــــافتراض مشــــروعیتها  -بهــــذه األغــــراض منطقًّــــا  التشــــرعى مرت ــــان هــــذا  -و
م موافًقا لل   دستور.التنظ

  

التزاًمـا دسـتورًّا  منـه )٨٤، ٨٢وحیث إن الدستور قد ألقى بنصى المـادتین (
ــة  ــة والعلم ــة قــدراتهم الثقاف اب والــنشء، وتنم ــة الشــ فالــة رعا علــى عــات الدولــة 
یــنهم  عهم علـى العمــل الجمـاعى والتطــوعى، وتم ـة، وتشــج ــة واإلبداع ة والبدن والنفسـ

ــاة الع ة فــى الح ــع المــواطنین، مــن المشــار حــ لجم فالــة ممارســة الراضــة  امــة، و
ین راضـــًّا  ع ممارســـتهم الراضـــة، واكتشـــاف الموهـــو واتخـــاذ التـــدابیر الالزمـــة لتشـــج

  ورعایتهم.
  

مــة أن الهیئــات العاملــة فــى میــدان  وحیــث إن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح
ارهــا مــن الهیئــات الخاصــة ذات النفــع العــ اعت اب والراضــة،  ــة الشــ ام، تتــوخى تنم
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ر ملكــاتهم عــن  ة لتطــو اب فــى مراحــل عمــره المختلفــة، وٕاتاحــة األوضــاع المناســ الشــ
ة فـى إطـار  ـة والصـح ـة والروح ـة واالجتماع ة والقوم طر توفیر الخدمات الراضـ

اسة العامة للدولة القـانون  .الس اب والراضـة  وقد صدر قانون الهیئات الخاصة للش
صــرح نــص  ١٩٧٥لســنة  ٧٧رقــم  ــًدا  ًمــا شــامًال لهــذه الهیئــات، ومؤ متضــمًنا تنظ

اب والراضــة تعتبــر مــن "الهیئــات ١٥المــادة ( ــة الشــ ــة لرعا ) منــه أن الهیئــات األهل
ًال منها یتمتع  ،الخاصة ذات النفع العام" ازات السـلطة  -بنص القانون  -وأن  امت

ــة دور هــذه الهیئــات فــى مجــال العامــة الــواردة بهــذا القــانون، وذلــك تقــدیًرا منــه أل هم
عاتهـا فـى سـبیل  اته، وتحمـل ت مسـئول ـة ملكاتـه وتأهیلـه للنهـوض  ة الـنشء وتنم رعا

ة. ادین أهم انتها فى أكثر الم أمته ودعم م   االرتقاء 
  

ة مــن  ــة الراضــ ــه مــن إعفــاء األند وحیــث إن مــا تضــمنه الــنص المطعــون ف
سـتهدف عـدم اقتطـاع على ا الكهراء% من مقابل استهالك ٧٥ ة محـل ألقل،  النسـ
ـــى تســـددها مقابـــل  عفـــاءاإل ة،  ـــة الراضـــ ـــة لألند مـــن  هكتســـتهلاممـــن المـــوارد المال

المصـلحة العامـة، التـى ُتعــد الكهرـاء قائهـا مخصصـة لمزاولـة أنشــطتها المتصـلة  ، و
ـــع فالـــة ممارســـة الراضـــة لجم ـــة قـــدراتهم المختلفـــة، و اب والـــنشء وتنم ـــة الشـــ  رعا

ــة،  -المــواطنین  ــانأحــد أوجههــا الحیو هــذا اإلعفــاء متناســًا مــع هــذا الوجــه مــن  و
قتصــر مفهومهــا علــى  ،أوجـه المصــلحة العامــة اشــر  المصــلحةالتــى ال  طــ ةالم  ةالمرت

ات تورد الكهراءلغرض الذ ُأنشئت ا المصـلحة العامـة ، وٕانمـا فقط من أجله شر
أوجهه اع حاجـات  الكهرـاء، بهدف توفیر المختلفة امعناها األشمل، و الالزمـة إلشـ

اشرتهم المواطنین المختلفة، لحقهم فـى ممارسـة الراضـة  ومن بینها توفیر ما یلزم لم
ــة قــدراتهم، بوصــفه  اب وتنم ــة الشــ ــ رعا ــذا تحقی ــة، و حــه لهــم تلــك األند الــذ تت

ـون المشـرع قـد ضـمَّ  .التزاًما دستورًّا على عات الدولة ن الـنص المطعـون ومن ثـم 
قهـا مـن  ًما یتواف مع األغراض واألهداف التى رصدها له، وسعى إلـى تحق ه تنظ ف
ـــك فـــى إطـــار  ـــك األهـــداف، وذل ـــة بتل ـــة والعقل طـــة المنطق ـــه الرا ـــوافرت ف ـــه، وت خالل
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اب والراضــة،  الشــ م الهیئــات الخاصــة  اســتعمال المشــرع لســلطته التقدیرــة فــى تنظــ
حقـ المصـلحة نهـا مـن تحقیـ األغـراض التـى حـددها لهـا،  علـى نحـو  م العامـة، و

ــة ورصــدها لتحقیــ هــذه  اســتعمالها لكافــة مواردهــا المال وذلــك علــى الوجــه األكمــل، 
قتطــع منهــا  ة محــل االعفــاءاألهــداف واألغــراض، دون   صــه لســداد  النســ لتخص

ــار فــ التقدیرــةذلــك أن المشــرع فــى مجــال ســلطته  .الكهرــاءمقابــل اســتهالك  ى االخت
قـــد فاضـــل بـــین وجهـــین مـــن أوجـــه المصـــلحة العامـــة،  ،بـــین البـــدائل المتاحـــة أمامـــه

ة خاصـة، حصول أولهما: یتمثل فى  ة للدولة ملك ات المملو مـة امـل علـى الشر ق
ةالتـــى تـــم تورـــدها  الكهرـــاء ـــة الراضـــ ارهـــا مـــن الهیئـــات الخاصـــة ذات  ،لألند اعت

صب  اشـر فـى المصـلحة العامـة المتعلقـة بـإیرادات النفع العام، األمر الذ  ل م ش
ات علــى مزاولتهــا ألنشــطتها. وثانیهمــا: المصــلحة  قــدرة هــذه الشــر ــة، و أمــالك الدول
ــع  فالــة ممارســة الراضــة، وحــ جم اب والــنشء، و ــة الشــ العامــة المتمثلــة فــى رعا

ة لهـــذه الممارســـة، وهـــو مـــا قـــدر معـــه  المشـــرع المـــواطنین فـــى إتاحـــة الفـــرص المناســـ
ـــدر مـــن اإلعفـــاءات  ـــر، مـــن خـــالل تـــوفیر ق ـــااللتزام الدســـتور األخی ـــة الوفـــاء  أولو
اب والراضــــــة  ــــــة الشــــــ ارهــــــا مــــــن الهیئــــــات الخاصــــــة لرعا اعت ة  ــــــة الراضــــــ لألند
مالك للجهات القائمـة علـى هـذا المرفـ  المضطلعة بهذه المهمة، وأن تتحمل الدولة 

ة الحیـــو قـــدًرا مـــن العـــبء المـــالى النـــات ـــة الراضـــ مـــة اســـتهالك األند مـــن ج عـــن ق
ة  الكهرــاء ــة٧٥بنســ ــاره أحــد وســائلها لــدعم هــذه األند اعت یًنــا  ،% علــى األقــل،  تم

ط الدسـتورة الحاكمـة لسـلطته  ومن ثم لها من أداء دورها، ون قد التزم الضوا فإنه 
ه مخالفتهفى هذا المجال، األمر الذ  ص المـواد لنصو  ینفى عن النص المطعون ف

  ) من الدستور.٤٠، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٧(
  

ـه إهـداره لحرـة  ة على النص المطعون ف ة المدع وحیث إنه عن نعى الشر
ــة التعاقــد  التعاقــد، فمــردود مــة أن حر ــان  -ــأن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح ــا  أًّ

ــه  ــرد إل ــذ تتفــرع عنــه أو ُت ــون لســلطا -األصــل ال عنــى علــى اإلطــالق أن  ن ال 
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ما مؤداه أن للمشرع أن یرسم لـإلرادة حـدوًدا ال یجـوز أن  امل ونهائى،  اإلرادة دور 
ــة، تتــوازن اإلرادة فــى نطاقهــا  ظــل دورهــا واقًعــا فــى دائــرة منطق یتخطاهــا ســلطانها، ل

  بدواعى العدل وتحقی الصالح العام.
  

ــه،وحیــث إن الــنص المطعــون  ة عل ــة الراضــ مــا تضــمنه مــن إعفــاء األند  ف
، قـد جـاء مقـرًرا قیـًدا عاًمـا الكهرـاء  مـن هكماسـتهلمـن مقابـل  على األقل %٧٥من 

ــــع العقــــود التــــى تبرمهــــا الجهــــات القائمــــة علــــى  ــــة الكهرــــاء ل تورــــدعلــــى جم ألند
ة، مستهدًفا تحقی المصـلحة العامـة،  ة  ،عـدم االنتقـاص مـن خـاللالراض قـدر نسـ

ــة لتلــك  ن مــن هــذا اإلعفــاء، مــن المــوارد المال ــة، حتــى تــتم ــ أغراضــها، األند تحقی
ع المواطنین،  فالة ممارسة الراضة لجم اب والنشء، و ة الش وهـو التى تتصل برعا

حقــ ــة المشــار إلیهــا، الــذ أوجبــت مــا   التــوازن بــین مصــالح أطــراف العالقــة العقد
أحــد التزاماتهــا الدســتور٢٧فالتــه المــادة ( ة التــى ) مــن الدســتور، وفــاًء مــن الدولــة 

ـو ) من الدستور، ٨٤، ٨٢قررتها المادتان (  الـنص ن اإلعفـاء الـوارد بـذلكومـن ثـم 
ـارات العدالـة،  عة العقد أو اعت العامـة التـى  ومتناسـًا مـع المصـلحةغیر مناقض لطب

ة  ــة الشخصــ ارهــا أحــد روافــد الحر اعت ــة التعاقــد،  حر قهــا، دون مســاس  یبتغــى تحق
فلها الدستور فى ال   ).٥٤مادة (التى 

  

ـه، ـة علـى الـنص المطعـون ف ة المدع فـى حـدود  وحیث إنه عما تنعاه الشـر
اشـرة لصـالح  نطاقه المتقدم، ة تـؤول م ة على الشـر اء مال من أنه یتضمن فرض أع

 عــد ضــمن مواردهــا، فمــردودطائفــة معینــة بــذاتها، دون أن تــدخل خزانــة الدولــة، أو تُ 
مـة أن ـة تقتضـیها الدولـة جبـًرا  أن المقرر فى قضاء هذه المح ة فرضـة مال الضـر

ملكـــــون التنصـــــل مـــــن أدائهـــــا لفـــــین بهـــــا، ال  ـــــة مـــــن الم صــــفة نهائ ـــــار أن  ،و اعت
فیــد مواطنوهــا منهــا بوجــه  حصــیلتها تعینهــا علــى النهــوض بخــدماتها ومهامهــا التــى 

ة التى یتحملون بها إال إسهاًما منطقًّا مـن جـانبهم فـى  ـل عام، فال تكون الضر تمو

٣٢ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

التـــالى خدمـــة بذاته ائهـــا، وال تقابلهـــا  اشــــــــــا أدتهــــــــــأع م. وذلـــك علـــى ــــــــــرة ألحدهــــــــــا م
ض رسومه ـــنقــ مناــــــ ة عمــل أو أعمــال محــددة بــذاتها أدا التــى ال تقتضــیها إال  تهــا ســ

ــــعـــد ط ــــلبها منهـــا، فــ ـــون حصـــولها علـــى مقابـــل یناســـبها ـ قـــدر -ال  ـــن   وٕان لـــم 
مــا  -تكلفتهــا  إال جــزاًء عــادًال عنهــا، ومــن ثــم تكــون هــذه األعمــال منــا فرضــها، و
  یوازها.

  

مــة    أن مــؤد الــنص فــى عجــز الفقــرة مــا أن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح
عة مـن المـادة ( ل حـدد القـانون طــــــــــرق وأدوات تحصـی) مـن الدسـتور مـن أن"٣٨الرا

ـــ ــــوم، وأ ــــودع منهـــا فـــى  ةالضـــرائب، والرســــــــ ، ومـــا یــــ ــــر ة أخـــــــــ اد ــــالت ســـ متحصــــ
ـــة ـــة للدولــــ قتضــى أن الخزانـــــــة العامــــ ــان قــد أوجــب أصــًال عاًمــا  "، أن الدســتور وٕان 

تصــب حصـــیلة الضـــرائب العامـــة وغیرهـــا مــن اإلیـــرادات العامـــة للدولـــة فـــى الخزانـــــــة 
ـــــة، لتتــــولى تحدیـ ـــــة للدولـــ ـــــة، العامـــ ـــــة التشرعیــــ ـــــة المؤسســــ ـــــد مصــــارفها تحــــت رقابــــ ـــ

ـــادة ( ــه المــــ ــ الصــالح العــام، علــى مــا نصــت عل ـــد تحقی ) مــن الدســتور، ١٢٤قصــــ
ســتفاد مــن هــذا الــنص بداللــة المخالفــة  وعلــى مــا أفصــحت عنــه مناقشــات  -فــإن مــا 

أجــاز للمشــرع، علــى  أن الدســتور قــد -لجنــة الخمســین التــى أعــدت مشــروع الدســتور 
حـــدد مـــا ال یـــودع مـــن حصـــیلة المـــوارد  ســـبیل االســـتثناء، وفـــى أضـــی الحـــدود، أن 

ـــون إعمـــال هـــذه الرخصـــة  ـــة فـــى الخزانـــة العامـــة، ل انها اســـتثناًء مـــن  –المال حســـ
صــح  -األصـــــــــــــــل العــام ط الدســتور، فــال  ضــوا ط  أداتــه القــانون، وفــى حــدود تنضــ

ص إال  ه علـى تكلیـف تشــرعى هـذا التخصـ ـان الدسـتور ذاتـه قـد نـص فـى صـل إذا 
ـــه، وأن یتصـــل هـــذا التكلیـــف  ـــة، قـــدَّر لـــزوم وفـــاء المشـــرع  عـــة مال صـــرح ذ طب
قــدر  ــة خاصــة، وجعــل منهــا أحــد أهدافــه، وأن  مصــلحة جوهرــة أوالهــا الدســتور عنا

ة تخصص هذا المورد من الموازنة الع ة، صعو اب جد امة فى ظـل استناًدا إلى أس
ص أحــد المــوارد  ائهــا. فمتــى اســتقام األمــر علــى هــذا النحــو، جــاز للمشــرع تخصــ أع

ه.  ًال لمرام ام الدستور، وتفع   العامة إلى هذا المصرف تدبیًرا له، إعماًال ألح
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ـه لـم یتضـمن فـرض  ـان الـنص المطعـون ف ان مـا تقـدم، و وحیث إنه متى 
ّ من التكالیف الع ة أو رسم أو أ ـة ضر اشـرة لصـالح األند امة األخر تخصـص م

ــة مــن ســداد  ًمــا بإعفــاء تلــك األند ة، وٕانمــا تضــمن ح مــن علــى األقــل % ٧٥الراضــ
، بهدف تحقی المصـلحة العامـة التـى أوجبهـا الدسـتور الكهراءمقابل استهالكها من 

ال على وجهها المتقدم، وهو ما یدخل فـى نطـاق السـلطة التقدیرـة للمشـــــرع، فـى مجـ
ــاره قیــًدا عاًمــا قــرره  اعت أصــلها أو جوهرهــا،  م الحقــوق والحرــات، دون مســاس  تنظــ

مقتضــــى نــــص المــــادة ( ــــه ٩٢الدســــتور  ــــون الــــنص المطعــــون ف )، ومــــن ثــــم ال 
  ) من الدستور.١٢٦، ١٢٤، ٩٢، ٣٨متعارًضا ونصوص المواد (

  

ـه   ال یخـالف أ نــص -فـى نطاقــه المتقـدم  -وحیـث إن الـنص المطعــون ف
.   آخر فى الدستور، فمن ثم یتعین القضاء برفض الدعو

  

 فلهــذه األسبــاب

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

  رئيس احملكمة          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ـــــة المنعقـــــدة یـــــوم الســـــبت  ، م٢٠٢٠ســـــنة  فبرایـــــرمـــــن  األولالجلســـــة العلن
عالمواف   هـ. ١٤٤١سنة  اآلخرةمن جماد  السا
 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد ن والد

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

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل  ٣٤لســنة  ٥٣بــرقم فــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دستورة" مهـا الصـادر، قضائ ح مـة القضـاء اإلدار  بجلسـة  عد أن أحالت مح
ة ٦٢لسنة  ١٦٦١٧ملف الدعو رقم ، ١٩/٦/٢٠١١   .قضائ

  املقامة من 
  لــــــــــــــــــىسعاد زایــــــــــــــد رزق ع -١
م -٢ م حجـــــــــاج إبراه   دمحم إبراه
م -٢ م حجاج إبراه   زنب إبراه

  ضــــد
  وزـر الدفـاع واإلنتــــاج الحرـــى -١
القوات المسلحة -٢   مدیر إدارة التأمین والمعاشات 
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  راءاتـاإلج
ـــلمـــن  عشـــر الثـــامنبتـــارخ  مـــة ورد إلـــى، ٢٠١٢ســـنة  أبر تـــاب المح   قلـــم 

ـــا،  ة،  ٦٢لســـنة  ١٦٦١٧ملـــف الـــدعو رقـــم الدســـتورة العل  قضـــتعـــد أن قضـــائ
مــــة القضــــاء اإلدار  ضــــات  – مح ــــدائرة التاســــعة تعو ــــى  –ال ــــدة ف بجلســــتها المنعق

ــه ســنة  مــة أوراقهــاوٕاحالــة  ،وقــف الــدعو ب ٢٠١١التاســع عشــر مــن یون  إلــى المح
مـن قـانون ) ٥٢ادة (ــــــالمفقـرة األولـى مـن ال ةـــــــللفصـل فـى دستور اــــــــالدستورة العلی

ـــــالتقاع ــــوات المســــل دـ ــــأمین والمعاشــــات للق ــــم والت ــــانون رق الق لســــنة  ٩٠حة الصــــادر 
١٩٧٥.  

  

رة ا الدولة مذ م یها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا   .الدعو  برفضالح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

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

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

وســــائر  اإلحالــــة مــــــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل   
ةأن فــى  –األوراق  قــد أقــاموا الــدعو رقــم ــانوا ، المــدعین فــى الــدعو الموضــوع
مــــــة القضـــــاء اإلدار  ٦٢لســـــنة  ١٦٦١٧ ة، أمـــــام مح الــــــدائرة التاســــــعة  –قضــــــائ

ضــــات  ــــم بتعــــوض الوف-تعو طلــــب الح ى ـــــــــــــــــــــاإلضاف والتــــأمین اة والتــــأمینــــــــــــــــ، 
م م حجاج إبراه وصرف معاش شـهر  ،المستح عن وفاة المرحوم/ مصطفى إبراه

ـــة األولـــى عـــن وفـــاة نجلهـــا مـــن ـــة جبـــًرا لألضـــرا ،تـــارخ الوفـــاة دائـــم للمدع ر الماد
ـــم ــة التــى لحقــت بهــــــ ـــمــن ج واألدب ـــراء موتــــــ ـــأثنــاء الخدم هــــــ ســببها.ــــــ رة، و  ة العســ

ـــة األولـــى، وشـــقی الثـــانى وذلـــك  ـــأن نجـــل المدع الثالثـــة، و علـــى ســـند مـــن القـــول 
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ـــان قـــد تـــم تجنیـــده م،  م حجـــاج إبـــراه  ـــالقوات المســـلحة المرحـــوم/ مصـــطفى إبـــراه
ـــارخ  ـــه تـــوفى ٨/١/٢٠٠٧بت ، إال أن ســـالح الحـــرس الجمهـــور إلـــى ، حیـــث ُألحـــ 

احة الخـــاص بنـــاد  ،رحمـــة هللا تعـــالى أثنـــاء خدمتـــه انة حمـــام الســـ صـــ قـــوم  وهـــو 
ار الكهرائى، وقد انتهى التحقی الـذ أجرتـه  ،الحرس الجمهور  الت سبب صعقه 

ـــادة ا ق م واإلدارة  ة التنظـــ زـــةشـــع ـــة المر رة، إلـــىالع لمنطق ور  ســـ ـــاة المـــذ أن وف
ـــذ ارتـــأت معـــه إدارة التـــأمین والمعاشـــات  ســـببها، األمـــر ال حـــدثت أثنـــاء الخدمـــة و

افـأة الخدم ه ـــة لورثتـــة اإللزامیـــللقوات المسلحة صرف التأمین والتأمین اإلضافى وم
ًعـا، وقـد اسـتندت فـى ة)، إال أنها رفضـت صـرف المعـاش لهـم جمــن الثالثــ( المدعی

ــة  ور، لحصــولها علــى  األولــى (األم)عــدم اســتحقاق المدع لمعــاش عــن نجلهــا المــذ
مـــة القضـــاء اإلدار و معـــاش أكبـــر عـــن زوجهـــا.  عـــد استعراضـــها  ،قـــد تـــراء لمح

ــــأمین والمعاشــــات للقــــوات المســــلحة الصــــادر ٥٢للمــــادة ( ) مــــن قــــانون التقاعــــد والت
القــانون رقــم والم ١٩٧٥لســنة  ٩٠القــانون رقــم  ، والمــادة ١٩٨٤لســنة  ٥١ســتبدلة 

التــــى اســــتندت إلیهــــا الجهــــة  )٥٢) منــــه، أن نــــص الفقــــرة األولــــى مــــن المــــادة (٦٤(
) مــن دســتور ١٢٢، ٣٤، ١٧(تخــالف المــواد  اإلدارــة فــى حرمــان األم مــن المعــاش

ــــــة لخــــــدمات التــــــأمین االجتمــــــاعى ١٩٧١ســــــنة  ــــــة الدول فال ، التــــــى نصــــــت علــــــى 
ــــات والمعاشــــات؛ وحما عــــین القــــانون قواعــــد مــــنح المرت ــــة الخاصــــة، وأن  ــــة الملك
ــنظم حــاالت االســتثناء منهــاوالمعاشــات والتعو  ، ٣٥، ١٧(المقابلــة للمــواد  ،ضــات و

ما تخالف  ١٢٨ ) من اإلعالن الدستور الصـادر ٦المادة (من الدستور الحالى)، 
ــة الخاصــة ،٢٠١١مــارس ســنة  ٣٠ بتــارخ ــة الملك حما (المقابلــة للمــادة  المتعلقــة 
بتــــــارخ مــــــن الدســــــتور الحــــــالى)، ومــــــن ثــــــم فقــــــد قضــــــت بجلســــــتها المعقــــــودة  ٣٥
مـــة للفصـــل فـــى دســـتورة ، ١٩/٦/٢٠١١ ـــدعو وٕاحالتهـــا إلـــى هـــذه المح بوقـــف ال

ه.   النص المشار إل
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مین والمعاشــــات للقــــوات ) مــــن قــــانون التقاعــــد والتــــأ٥٢وحیــــث إن المــــادة (  
القـانون رقـم المسـلحة ال القـانون رقـم  ١٩٧٥لسـنة  ٩٠صـادر  لسـنة  ٥١والمسـتبدلة 

إذا تــوافرت فــى أحــد المســتحقین شــرو االســتحقاق ألكثــر  تــنص علــى أنــه " ١٩٨٤
ام هذا القانون أو قانون التـأمین االجتمـاعى أو الخزانـة العامـة  ًقا ألح من معاش ط

ستح منها إال معاًشا واحًدا ة االستحقاق وفًقا لل ،فال    ترتیب اآلتى:وتكون أولو
  المعاش المستح عن نفسه. -١
  المعاش المستح عن الزوج أو الزوجة. -٢
  المعاش المستح عن الوالدین. -٣
  المعاش المستح عن األوالد. -٤
  المعاش المستح عن اإلخوة واألخوات. -٥

انت المعاشات مستحقة من المنتفعین أو أصحاب المعاشـات مـن فئـة  وٕاذا 
ستح ال   معاش األسب فى االستحقاق.واحدة ف

ــه    ــا لمــا تقــدم عــن المعــاش اآلخــر أد إل وٕاذا نقــص المعــاش المســتح وفًق
  الفرق من هذا المعاش".

  

ــام حظــر  " علـى أنــهذاتــه ) مـن القــانون ٥٣وتـنص المــادة (   اســتثناء مـن أح
یجمـع المسـتح بـین الـدخل مـن  ،)٥٢، ٥١الجمع المنصوص علیها فى المادتین (

ة:العمل وال   مهنة والمعاش أو بین المعاشات فى الحدود اآلت
ــــه  –ب  .......... -أ  مــــا ال یجــــاوز مائــــة جن یجمــــع المســــتح بــــین المعاشــــات 

المادة ( الترتیب الوارد  مل المعاش إلى هذا القدر  ) مـن هـذا القـانون. ٥٢شهرًّا و
  "........... -........ و  -............. هـ  -.........  د  -ج 

  

مــنح المســتحقون عمــن  علــى أنــه ) مــن ذلــك القــانون ٥٩وتــنص المــادة (    "
فقـد مـن المجندی سـبب الخدمـة معاًشـا شـهرًّا مقـداره عشــــــیتوفى أو   ،رة جنیهـاتــــــن 
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مـنح المسـتحقون  ـة ف ن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظـائفهم المدن ما لم 
عادل خمسة    أسداس أجره المدنى".عنه معاًشا شهرًّا 

  

وهـى شـر لقبولهـا،  وحیث إن المقرر أن المصلحة فـى الـدعو الدسـتورة،   
مــة   -مناطهــا  ــه قضــاء هــذه المح ــا بینهــا  –علــى مــا جــر عل ــون ثمــة ارت أن 

ـم فـى المسـألة   ـأن یـؤثر الح ة، وذلـك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع و
ات الم طة بهاالدستورة على الطل مة الموضوع.  رت ان والمطروحة على مح متى 

ـــه الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة ( ذلـــك ، ـــان مـــا نصـــت عل التقاعـــد قـــانون ) مـــن ٥٢و
القـــــانون رقـــــم   ١٩٧٥لســـــنة  ٩٠والتـــــأمین والمعاشـــــات للقـــــوات المســـــلحة الصـــــادر 

القانون رقم المس  ، مـن أنـه " إذا تـوافرت فـى أحـد المسـتحقین١٩٨٤لسـنة  ٥١تبدلة 
ــام هــذا القــانون أو قــانون التــأمین  ًقــا ألح شــرو االســتحقاق ألكثــر مــن معــاش ، ط
ا ....."، قــد أد  ً ســتح منهــا إال معاًشــا  االجتمــاعى أو الخزانــة العامــة ، فــال 

قها  ةتطب نجلهـا الـذ  عـن معاشاألولى إلى حرمانها من استحقاق  فى شأن المدع
سببه رة و لحصولها على معاش أكبر عـن زوجهـا، وهـو  ،اتوفى أثناء خدمته العس

ة مـة الموضـوع وثـار  ،ما یدور حوله النزاع فى الـدعو الموضـوع شـأنه لـد مح ت 
المعروضــة تضــحى فــإن المصــلحة فــى الــدعو  شــبهة مخالفتــه للدســتور. ومــن ثــم،

تحـــدد متـــوافرة،  مـــا تضـــمنته الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة ( نطـــاق الـــدعو و مـــن ) ٥٢ف
ه،القانون  من حظر جمع األم بین المعـاش المسـتح لهـا عـن وفـاة ابنهـا  المشار إل

رة متد إلوالمعاش المستح له ،سبب الخدمة العس ى غیر ذلـك ا عن زوجها، وال 
ام وردت بهذا النص.   من أح

  

قتهــــا    ــــة علــــى دســــتورة القــــوانین واللــــوائح، مــــن حیــــث مطا وحیــــث إن الرقا
ة، التــى تضــم ــام الدســتور القــائم، للقواعــد الموضــوع نها الدســتور، إنمــا تخضــع ألح

ــة، إنمــا تســتهدف، أصــًال ن إدون غیــره، إذ  ــه قضــاء  –هــذه الرقا علــى مــا جــر عل
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مـــة  امـــه، هـــذا صـــون  -هـــذه المح لكـــون الدســـتور، وحمایتـــه مـــن الخـــروج علـــى أح
ـــم، ولهـــا مقـــام  نصوصـــه قـــوم علیهـــا نظـــام الح تمثـــل دائًمـــا القواعـــد واألصـــول التـــى 

ومراعاتهـا، وٕاهـدار مـا یخالفهـا  ،لصدارة بین قواعد النظام العام، التى یتعین التزامهـاا
ارهــا أســمى القواعــد اآلمــرة اعت انــت المنــاعى  .مــن التشــرعات،  ــان ذلــك، و متــى 

مــة الموضــوع فــى الــنص التشــرعى المحــال للفصــل فــى دســتورته،  التــى ارتأتهــا مح
ة، التى تقوم فى مبناها على مخالفة نـص تشـرعى  تندرج تحت المطاعن الموضوع

اشــر لقاعــدة فــى الدســتور مــن حیــث محتواهــا الموضــوعى، ومــن ثــم  مــة ت فــإن المح
ة رقابتهـا ـهالــنص التشـرعى المحـال، علـى  القضـائ  فـى ضــوء، الـذ مــازال معمـوًال 

ام الدستور الصادر بتارخ  قة الدستورة السارة.١٨/١/٢٠١٤أح اره الوث اعت  ،  
  

ان القواعـد ١٢٨وحیث إن الدستور عهد بنص المادة (   ) منه إلى المشرع بب
ـــات المـــواطن موجبهـــا علـــى خزانـــة الدولـــة، مرت ـــة التـــى تتقـــرر  ین ومعاشـــاتهم القانون

حــدد أحــوال االســتثناء منهــا، والجهــات  افــآتهم، علــى أن  ضــاتهم وٕاعانــاتهم وم وتعو
اجاتهم الضـرورة، وتكفـل  احت قها، وذلك لتهیئة الظروف التى تفى  التى تتولى تطب
ـة  ة حما مسـئول نهضـون معهـا  ة التى یتحررون بهـا مـن العـوز، و مقوماتها األساس

معا فلهــــا أســــرهم واالرتقــــاء  م التشــــرعى للحقــــوق التــــى  مــــا مــــؤداه أن التنظــــ شــــها. 
ــام الدســتور، منافًــا لمقاصــده، إذ ــون مجافًــا أح تنــاول  االمشــرع فــى هــذا النطــاق، 

فرغها من مضمونها. ما یهدرها أو    هذه الحقوق 
  

ـــ فــى المعـــــاش،    مــة أن الحــ وحیــث إن مــن المقـــــرر فــى قضـــــاء هـــــذه المح
ر أصــل اســتحقاقه وفًقــا للقــانون، إنمــا یــنهض التزاًمــا علــى الجهــة التــى تقــرر إذا تــواف

ــده قــوانین التــأمین االجتمــاعى، علــى تعاقبهــا، إذ یتبــین منهــا أن  علیهــا، وهــو مــا تؤ
امهـا شـرو اقتضـائه عنـد انتهـاء خدمـة المـؤمن  ـالتطبی ألح المعاش الذ تتوافر 

عتبــر ال ــا للــنظم المعمــول بهــا،  ــه وفًق ــاعل بــنص القــانون فــى ذمــة الجهــة  تزاًمــا مترتً
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عة عشر  اذإ ة. و المدین مادته السا عد فى اتجاه دعم  ة،ان الدستور قد خطا  خطوة أ
ـــــة، أن تكفـــــل لمواطنیهـــــا  الدول ـــــا  ـــــأمین التـــــأمین االجتمـــــاعى، حـــــین ن خـــــدمات الت

طالتهاالجتماعى مـا فـى ذلـك تقرـر معـاش لمواجهـة  ل ــــــالعمم عـن ــــــم أو عجزهــــــ، 
ــــة خاصــــة ألمــــوال  أو شــــیخوختهم فــــى الحــــدود التــــى یبینهــــا القــــانون، وأضــــفى حما

انها، وعوائـدها، حًقـ حسـ للمسـتفیدین منهـا، فـذلك ألن مظلـة  االتأمینات والمعاشات، 
متــد نطاقهــا إلــى األشــخاص المشــمولین بهــا، هــى التــى  التــأمین االجتمــاعى، التــى 

رمــة ال تُ تكفــل لكــل مــواطن الحــد األدنــى لمع مــتهن فیهــا آدمیتــه، والتــى تــوفر شــة 
ـاة أهـم ة مناخها المالئم، ولضمانة الح فى الح روافـدها، وللحقـوق  لحرته الشخص

ملیه طهــــــراد الجماعــــــا التضــامن بــین أفــــــالتــى  ش فــى مح عــ ا، ــــــا، مقوماتهــــــة التــى 
ــد انتمــاءه إلیهــا. وتلــك هــى األســس الجوهرــة ا قــوم المجتمــع بــدونها، مــا یؤ لتــى ال 

  ) من الدستور مدخًال إلیها.٨والتى تعتبر المادة (
  

ــان األصـل فــى ســلطة المشــرع فـى مج   م الحقــــــوحیـث إنــه وٕان  وق ــــــال تنظــ
مــة  - ــه قضــاء هــذه المح قیــدها الدســتور  ،هــو إطالقهــا –علــى مــا جــر  مــا لــم 

أن یتــداخل المشــرع فیهــا هادًمــا لتلــك قیــود معینــة تبــین تخــوم الــدائرة التــى ال یجــوز 
ًما  م المشرع لح مـا سـل ون تنظ ما ینال منها، فال  الحقوق أو مؤثًرا فى محتواها 
مهــا انحــل  مــا وراء هــذه الحــدود، فــإن اقتحمهــا بــدعو تنظ ــة دســتورة إال ف مــن زاو

  ذلك عدواًنا علیها.
  

الواجــب الــوطنى فــى  وحیــث إن المشــرع تقــدیًرا منــه لمــن یتــوفى أثنــاء أدائــه  
رة ـــــاره ،الخدمـــــة العســـــ ) مـــــن ٨٦المـــــادة (وفًقـــــا لـــــنص  امقدًســـــ اوواجًـــــ اشـــــرفً  اعت

رًّا عنــه مــنح المســتحقینالدســتور،  ــام قــانون ، تقــر معاًشــا عســ ًقــا ألح ر صــرفه ط
ــــالنص التقا التشــــرعى عــــد والتــــأمین والمعاشــــات للقــــوات المســــلحة، إال أنــــه حظــــر 

علــى األم الجمــع بــین المعــاش المســتح لهــا  –دد ســلًفا فــى النطــاق المحــ –المحــال 
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رة ســبب الخدمــة العســ أ معــاش مصــدره القــانون، و  رغــم أن ،عــن ابنهــا المتــوفى 
ونه ،المعاش المستح لها عن زوجهاآخر، ومن ذلك  یرتد إلى نظام تأمینى  حال 

ــــا لحقهــــا فــــى خــــدمات التــــأم ،مغــــایر ین وأســــاس مختلــــف، األمــــر الــــذ ُعــــد انتهاًك
رمـة، لها  نالتى تضماالجتماعى،  ـاة  ـام االمخالفـة ألوذلـك ح ، ١٧، ٨لمـواد (ح

  ) من الدستور.١٢٨
  

ــة التــى أظــل بهــا    مــة قــد اطــرد علــى أن الحما وحیــث إن قضــاء هــذه المح
ة الخاصة لضمان صونها من العدوان علیها وفًقا لنص المـادة ( ) ٣٥الدستور الملك

) مـــن الدســـتور ٣٤جـــاءت متوافقـــة مـــع نـــص المـــادة (والتـــى  ،مـــن الدســـتور الحـــالى
ار أن المـال ١٩٧١الصادر عام  اعت عها دون تمییز بینها،  ، تمتد إلى األموال جم

ــةهــ مــة المال ــ ،و الحــ ذو الق ــان مــن ســواء  ان هــذا الحــ شخصــًّا أو عینًّــا أم 
ة.وق الملكـــــحق ـة أو الصـناع ة أو الفن ـان الح ة األدب اش ــــــــرف المعــــــص فـى ــــو
حة  – ة الصـح ط والمعـاییر التشـرع یـنهض  ،إذا تـوافرت شـرو اقتضـائه –الضوا

ــا مــن عناصــر ذمــة صــاحب  ــا علــى الجهــة التــى تقــرر علیهــا، وعنصــًرا إیجابًّ التزاًم
ـام قـانون التـأمین االجتمـاعــــــالمعاش أو المسـتحقین عنـه، تتح متـه وفًقـا ألح  ،ىدد ق

ــــام الدســــتور.مــــا ال یتعــــ ــــان الــــنص التشــــرعى  ارض مــــع أح ــــان ذلــــك ، و متــــى 
ـام القـانون ، إذ حظر الجمالمحال ستح صـرفه وفًقـا ألح ع بین أكثر من معاش ، 
ــــه ، أو قــــانون التــــأمین االجتمــــاعى ، أو الخزانــــة   ١٩٧٥لســــنة ٩٠رقــــم  المشــــار إل

ـــة األولــى إلـــى حرمانهـــا مـــن  قـــه علـــى المدع الحصـــول علـــى العامــة ، فقـــد أد تطب
رة ، وذلك لمجرد حصـولها  سبب الخدمة العس معاش عن ابنها الذ توفى أثناء و
ســتند صــرفه إلــى نظــام  علــى معــاش عــن زوجهــا ، حــال أن ذلــك المعــاش األخیــر 
مثــــل ذلــــك انتقاًصــــا مــــن الجانــــب  تــــأمینى مغــــایر ، وأســــاس مختلــــف ، ومــــن ثــــم ، 

٤٢ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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نحل النص المطعـو  ة ، و ـهاإلیجابى لذمتهاالمال عـدواًنا علـى  –والحالـة هـذه  – ن ف
ة الخاصة   .) من الدستور٣٥لنص المادة (  المخالفة ، ح الملك

  

ًمــــا جدیــــًدا ، خلــــت منــــه الدســــاتیر وحیــــث إن الدســــتور    الحــــالى قــــد أورد ح
م قة ،  ه فـــــى الفقــــــــرة األولــالمصرة السا  أنــــه ) مــن١٦المـــادة (ى مــــــن ـــا نص عل

ــة مصــابى الثــورة، والمحــارین القــدماء تلتــزم"   ،الدولــة بتكــرم شــهداء الــوطن، ورعا
ــــات أوالمصــــابین، و  مهــــا، ومصــــابى العمل ســــر المفقــــودین فــــى الحــــرب ومــــا فــــى ح

ــة، وأزواجهــم وأوالدهــم ووالــدیهم، وتعمــل علــى تــوفیر فــرص  عمــل لهــم، وذلــك الاألمن
ــ ."....علــى النحــو الــذ ینظمــه القــانون.  ك الــنص، أن الدســتور قــد ألــزمومــؤد ذل
 اـــأتى علــى رأســهم شــهداء الــوطن ، الــذین جـــادو الدولــة بتكــرم فئــات مــن الشــعب، 

صـــاب مـــنهم ،  ـــة مـــن  مـــا ألـــزم الدولـــة برعا ولـــى بهـــذه واألـــأرواحهم مـــن أجلـــه ، 
ســـبب ـــة أســـر مـــن لقـــى حتفـــه أثنـــاء أو  رة الرعا ـــم ،  الخدمـــة العســـ ـــون فـــى ح ل

ـون الـنص المحـال وقـد حظـر جمـع األم ى الحـرب، لشهداء والمفقودین فـا ومـن ثـم 
رة والمعـــاش  ســـبب الخدمـــة العســـ بـــین المعـــاش المســـتح لهـــا عـــن ابنهـــا المتـــوفى 

المــادة ( الدســتور  االلتــزامالمســتح لهــا عــن زوجهــا، مخالًفــا لهــذا  )  مــن ١٦الــوارد 
  .الدستور 

  

ــون الــنص المحــال    نطــاق المحــدد فــى ال –وحیــث إنــه فــى ضــوء مــا تقــدم 
ــام المــواد ( –ســلًفا   یتعــین مــا الدســتور، مــن )١٢٨ ،٣٥ ،١٧ ،١٦، ٨مخالًفــا ألح

ــام وســقو دســتورته، عــدم القضــاء معــه  والبنــد )٥٢( المــادة مــن )٤ ،٢( البنــدین أح

 عــــدم المقضــــى الــــنص إعمــــال مجــــال فــــى ذاتــــه القــــانون  مــــن )٥٣( المــــادة مــــن (ب)

  دستورته.

٤٣ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــم هــذا ثــرأ إعمــال إن وحیــث    الدولــة خزانــة تحمیــل إلــى یــؤد رجعــى ــأثر الح

اء ة أع ة مال ة ظـروف ظل فى إضاف  لـذا العـبء، هـذا حمـل تجنیبهـا تسـتلزم اقتصـاد

مة، فإن ة ح إخالل ودون  المح ـم، هـذا مـن االسـتفادة مـن األولى المدع  ُتعمـل الح

 رقـم القانون  الصادر ونهاقان من )٤٩( المادة من الثالثة الفقرة فى لها المقررة الرخصة

م هذا لنشر التالى الیوم حددوتُ  ،١٩٧٩ لسنة٤٨ ة الجردة الح  عمـالإل تارًخا الرسم

  ثره.أ
  فلهذه األسباب

مة   مت المح   : ح
عــــدم دســــتورة ) مــــن قــــانون التقاعــــد والتــــأمین ٥٢الفقــــرة األولــــى مــــن المــــادة ( أوًال: 

القـانون  والمسـتبدلة  ١٩٧٥لسـنة  ٩٠رقـم  والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 
مـا تضـمنته مـن حظـر جمـع األم بـین المعـاش  ١٩٨٤لسنة  ٥١القانون رقم  ف

رة والمعــاش المســتح لهــا  ســبب الخدمــة العســ المســتح لهــا عــن وفــاة ابنهــا 
  عن زوجها.

ــا ــام ســقو :ثانًّ  )٥٣( المــادة مــن (ب) والبنــد )،٥٢( المــادة مــن )٤ ،٢( البنــدین أح
  دستورته. عدم المقضى النص إعمال مجال فى ذاته نون القا من

ة تارًخا إلعمال آثاره. م فى الجردة الرسم   ثالًثا: بتحدید الیوم التالى لنشر هذا الح
  رئيس احملكمة          أمني السر  

٤٤ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

تور عادل عمر شرف السادة المستشارن:  وعضوية ندر الد ولس فهمى إس و
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
شر  السید المستشار وروحض تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني  الد

ع وحضور   أمني السر             السید / محمـد ناجى عبد السم
  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٣٦لســـنة  ٣٤بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة "   .دستورة"قضائ

 املقامة من

اسر دمحم طاهر أحمد المالح   دمحم 
  دــض

  دـــــــــل السیـــــــــــد خلیــــــــــــتغر  – ١
اسر دمحم طاهر حفر  – ٢   دمحم 
س ال – ٣   جمهورة المؤقترئ
س مجلس ال – ٤   وزراءـــــــــــــــــــرئ
  دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــوز – ٥

٤٥ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  اإلجراءات
فة هـــذه  المـــدعى أودع، ٢٠١٤ســـنة  مـــارسعشـــر مـــن  التاســـعبتـــارخ    صـــح
تاب  الدعو  ا، قلم  مة الدستورة العل مل لًاطالمح ، ٢، ١المـواد ( دم دستورةع لح

عض أوضاع وٕاجراءات التقاضى فـى مسـائل ١٥، ١٤، ٥، ٤، ٣ م  ) من قانون تنظ
القــــانون رقــــم  ة الصــــادر  ، وقــــانون إنشــــاء محــــاكم ٢٠٠٠لســــنة  ١األحــــوال الشخصــــ

القانون رقم    .٢٠٠٤لسنة  ١٠األسرة الصادر 
  

رة ا الدولة مذ م برفض ا ،وقدمت هیئة قضا .طلبت فیها الح   لدعو
رة عـدم  ،وقدمت المدعى علیها األولـى مـذ ـم أصـلًّا:  طلبـت فـى ختامهـا الح

اطًّا: برفضها. ، واحت   قبول الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررً    عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
مــــةوُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم   محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح  بــــین 

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  ةاحملكمـ
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر على  –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح
ضد المدعى الدعو رقم  انت قد أقامتا األولى علیهالمدعى فى أن  -  األوراق
م  ٢٠٠٩لسنة  ٣٦٧ ة الح غ مة المعاد لشئون األسرة،  ، أمام مح أسرة المعاد

م الصادر فى الدعو رقم هامفروض من نفقة لصغار بزادة ال موجب الح  ،٨٩٩ 
ام الصادرة فى االستئنافات أرقام  ٢٠٠٥لسنة  األح ، المعدل  أسرة المعاد
ة ١٢٣لسنة  ٦٣٩٧، ٦١٤٣، ٥٥٢٤ مة استئناف القاهرة.  ،قضائ من مح

جلسة  مة المعاد لشئون األس٢٩/٣/٢٠١١و رة بزادة المبلغ ــــ، قضت مح
الس ه  مبلغ ألفین وخمسمائة جن نفقة للصغار  ة بینهم، من تارخ ــــالمفروض  و

٤٦ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ه لنفقة الصغ صیر المفروض أصًال وزادة خمسة آالف جن م، ل ار ــــصدور الح
االستئناف رقم  ه  شهرًّا. وٕاذ لم یل هذا القضاء قبوًال لد المدعى، فقد طعن عل

ة ١٢٨لسنة  ٦٩٧٢ مة ،قضائ م أصلًّا ،استئناف القاهرة أمام مح  :طلًا للح
م المستأنف والقضاء برفض اطًّا: الدعو  بإلغاء الح م ب، واحت تعدیل الح

عد  المستأنف إلى زادة المفروض من نفقة األوالد فى ظل المتغیرن الحاصلین 
م  ما طعنت المدعى علیهمصدور الح الفرض األصلى.  ة النهائى  ا األولى والثان

م ذات على مة  ١٢٨لسنة  ١٤٦٥٠م ـــــــاالستئناف رق ،هـــــــالح ة، أمام مح قضائ
م المستأنف ،رةـــــــاف القاهـــــــاستئن م بإلغاء الح والقضاء بزادة النفقة  ،طلًا للح

جلسة  ا ،٢٥/١٢/٢٠١١المفروضة. و مة ضم االستئنافین لالرت .  قررت المح
، ١٤، ٥، ٤، ٣، ٢، ١عدم دستورة نصوص المواد (دفع المدعى وحال نظرهما، 

عض أوضاع وٕاجراءات التقاضى فى مسائل األحوال ١بند/ ١٥ م  ) من قانون تنظ
القانون رقم  ة الصادر  ، وقانون إنشاء محاكم األسرة ٢٠٠٠لسنة  ١الشخص

القانون رقم  ) من القانون ١٥، ١٤امًال، والمادتین ( ٢٠٠٤لسنة  ١٠الصادر 
جلسة  .ذاته ة الدفع، وصرحت  ،٢٥/١٢/٢٠١٣و مة الموضوع جد قدرت مح

  للمدعى بإقامة الدعو الدستورة، فأقام الدعو المعروضة.
  

مة أن ن الدعو الدستورة  طاقوحیث إنه من المقرر فى قضاء هذه المح
) من ٢٩التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، وفًقا لنص البند (ب) من المادة (

القانون رقم قانونها  عدم الدستورة ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر  ، یتحدد بنطاق الدفع 
مة جدیته،  مة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فیها تلك المح الذ أثیر أمام مح
ة الواردة  ات الختام ما ال یجاوز الطل شأنه، و وصرحت برفع الدعو الدستورة 

فة الدعو الدستورة، أو یتعد نطاقها ان المدعى قد صح ان ذلك، و . متى 
عدم دستورة عد مة الموضوع  ة، من بینها المادتدفع أمام مح ن اة نصوص تشرع

القانون رقم ) من قانون محاكم األسر ١٥ ،١٤( ، ٢٠٠٤لسنة  ١٠ة، الصادر 

٤٧ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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شأنهما، وصرحت للمدعى بإقامة الدعو  ة الدفع  مة الموضوع جد وقدرت مح
فة هذه الدستورة، فأقام الدع ة فى صح اته الختام و المعروضة، ولم تشتمل طل

عدم دستورة  م  المادتین، ومن ثم، فإن الفصل فى  اتینهالدعو طلب الح
  دستورتهما یخرج عن نطاق الدعو المعروضة.

  

 )١٤، ٥، ٤، ٣، ٢، ١( وحیث إنه فى شأن الطعن على نصوص المواد
عض أوضاع وٕاجراءات التقا م  ة من قانون تنظ ضى فى مسائل األحوال الشخص

القانون رقم  مة الدستورة ، ٢٠٠٠لسنة  ١الصادر  فإن المقرر فى قضاء المح
ا القانون رقم ٣٠المادة ( نّ أ العل نصت  قد ،١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 

ا على أنه "یجب أن ی مة الدستورة العل اإلحالــــة إلى المح تضمن القرار الصادر 
ان النص التشرعى أو صح قة ب م المادة السا فة الدعو المرفوعة إلیها وفًقا لح

مخالفته، وأوجه المخالفة عدم دستورته، والنص الدستور المدعى  ، "المطعون 
مؤد ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعــــو الدستورة أن یتضمن قــــرار اإلحالــــة و 

اًنا للنص ا فة الدعو ب اًنا أو صح عدم الدستورة، و ه  لتشرعى المطعون ف
انات  مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك ألن هذه الب للنص الدستور المدعى 
ها یتحدد موضوعها، حتى ُیتاح لذو  ة الدعو و الجوهرة هى التى تنبئ عن جد

ومة –الشأن  ح ،ومن بینهم الح م التى تعتبر خصًما فى الدعو الدستورة 
فة  القرار أو الصح افة جوانب المسألة  –القانون یتعین إعالنها  أن یتبینوا 
ما ینفى التجهیل عنها.   الدستورة المعروضة 

  

فة الدعو المعروضة  ةوحیث إن المدعى لم یوجه فى صح مطاعن  أ
عض  )١٤، ٥، ٤، ٣، ٢، ١( دستورة إلى نصوص المواد م  من قانون تنظ

ةأوضاع وٕاجراءات ال هتقاضى فى مسائل األحوال الشخص ، ومن ثم ، المشار إل
انات الجوهرة المنصـــــــــــــــــــــت مفتقفإنها تكون قد جاء وص علیها فى ـــرة إلى الب

٤٨ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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عدم قبول ٣٠المادة ( ا، مما یتعین معه القضاء  مة الدستورة العل ) من قانون المح
  الدعو فى هذا الش منها.

  

عدم دستورة قانو  ن إنشاء محاكم األسرة الصادر وحیث إنه عن الطعن 
، رغم ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم  ونه من ، لعدم عرضه على مجلس الشور

ملة للدستور مة الدستورة  أن من المقرر فى فمردود ،القوانین الم قضاء المح
ا ه أمامها من تعارض بین نص تشرعى وقاعدة  العل ما ُیدعى  أن الفصل ف

ة فى الدستور، سواء ب ام المخالفة المدعى بها أموضوع و بنفیها، إنما ُعد تقرر ق
ه لألوضاع  فاء النص المطعون عل قضاًء فى موضوعها منطوًّا لزوًما على است

ة التى تطلبها الدستور، ومانًعا من العودة  ل حثها مر الش ، ذلك أن إلى  ة أخر
ة،  ل عتهاالعیوب الش حثها تالًّا  ،النظر إلى طب ون  للخوض فى ال یتصور أن 

ة، ولكن مةالمطاعن الموضوع تعین على هذه المح أن  ،التالى ،ها تتقدمها، و
ان نطاق الطعن المعروض علیها محدًدا فى  ة األمر فیها، ولو  تتحراها بلوًغا لغا

ة ذاتها على إطار الم ل ة دون سواها. ومن ثم تفرض العیوب الش طاعن الموضوع
ستحیل علیها أن الم مة دوًما؛ إذ  مطاعن  ةتتجاهلها عند مواجهتها ألح

ة   .موضوع
  

انت ال ان ما تقدم، و ، وحیث إنه متى  ا قد سب مة الدستورة العل أن مح
 ٢٠٠٤لسنة  ١٠رقم عض نصوص القانون الفصل فى دستورة رض علیها عُ 
ها بجلسة  ،) منه١٤عدم دستورة نص المادة (، فقضت برفض الطعن لمشار إل
ة "دستورة" ٣٣لسنة  ٢٤فى الدعو رقم ، ٦/٤/٢٠١٤ قضت برفض و  .قضائ

فى الدعو ، ١١/٤/٢٠١٥بجلسة  ،)٢الطعن على نص الفقرة األولى من المادة (
ما قضت برفض الطعن على ن ٢٧لسنة  ٥٦رقم  ة "دستورة".  صى قضائ

 ٢٧لسنة  ١٧٧فى الدعو رقم ، ٩/٥/٢٠١٥ة بجلس ،) منه١١، ٢المادتین (

٤٩ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة "دستور مة الدستورـــــإن قضـــــف .ة"ـــــقضائ اـــــاء المح ان ة العل وقد  – سالف الب
ة  فاء  - صدر فى شأن مطاعن موضوع هذا ون متضمًنا لزوًما تحققها من است

ة، ل ان الدلیل قد قام على تخلفها، المتنع علیها أن  القانون ألوضاعه الش إذ لو 
ة. ومن ثم  ام الدستور الموضوع تفصل فى اتفاق أحد نصوصه أو مخالفتها ألح
ة، التى تطلبها نص  ل صدور هذا القانون، على خالف األوضاع الش فإن االدعاء 

ون قائًما ع١٩٧١) من دستور سنة ١٩٥المادة ( لى غیر ، الذ صدر فى ظله، 
االلتفات عنه.   أساس، حرًّا 

  

عة من  وحیث إن   عض أوضاع ١٥المادة (الفقرة الرا م  ) من قانون تنظ
ا ة الصادر  لسنة  ١لقانون رقم وٕاجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخص

  ، تنص على أن:٢٠٠٠
عض مسائل األحوال "   ومع ذلك یتحدد االختصاص المحلى بنظر 

ة، ع   لى النحو اآلتى:الشخص
ه بنظر  - ١ قع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عل مة التى  تختص المح

الدعو المرفوعة من األوالد أو الزوجة أو الوالدین أو الحاضنة حسب األحوال، فى 
ة:   المواد اآلت

مها   ".( أ ) النفقات واألجور وما فى ح
  

اشرة،وح   ة الم لقبول الدعو وهى شر  یث إن المصلحة الشخص
ا -مناطها  الدستورة، مة الدستورة العل ه قضاء المح أن  - على ما جر عل

ون  أن  ة، وذلك  ین المصلحة فى الدعو الموضوع ا بینها و ون ثمة ارت
ــــم الصــــادر فـى المسألــــة الدستورــــة، الزًما للفصـــل فــــى الطلبــ ــات الموضوعیــــة الح

مة الموضوع.  طة بها، والمطروحة على مح ان ما تقالمرت انت ــــمتى  دم، و
) من قانون ١٥المادة (شأن نص ة، ــــو المعروضــــى الدعــــى فــــى المدعــــمناع

٥٠ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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عض أوضاع وٕاجراءات التقاضى م  ة،  تنظ الصادر فى مسائل األحوال الشخص
فالة الدولة لح تضمنت إ، أنها ٢٠٠٠لسنة  ١القانون رقم  ادئ  م خالًال 

بإجازته إقامة دعاو والتزامها بتقرب جهاته، والمساواة بین مواطنیها،  التقاضى،
مها مة ـــأم ،النفقات واألجور وما فى ح قام المح ن ـــا موطـــع فى دائرتهـــالتى 

مة الكائن بدائ ،ىـــالمدع ه على االنتقال إلى المح رتها موطن مما یجبر المدعى عل
ون بینهما من  و مسافة، على النحو القائم فى الدعالمدعى، مع ما قد 

ة، ومن ثم فإن نطاق الدعو المعروضة یتحدد فى الطعن على نص  الموضوع
عة ) من أ – ١البند ( هالقانون ) من ١٥(من المادة الفقرة الرا   .المشار إل

  

عة من ١البند (وحیث إن مفاد نص    ) من ١٥المادة (/أ) من الفقرة الرا
ة  عض أوضاع وٕاجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخص م  قانون تنظ
ه، أن االختصاص المحلى بنظر دعاو النفقات واألجور وما فى  المشار إل

مها حسب األحوال ،ح  ،المرفوعة من األوالد أو الزوجة أو الوالدین أو الحاضنة 
قع فى دائرتها موطن المدعى أو المد مة التى  ه، ذلك ون للمح عى عل

مة األسرة مقتضى نص المادة  بدرجتیها، االختصاص الذ صار معقوًدا لمح
والمادة  ،٢٠٠٤لسنة  ١٠رقم األولى من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم األسرة 

) منه على أن "تكون ١٢مادة (الذ نص فى ال) فقرة أولى من القانون ذاته، ١(
مة ر أول دعو ترفع إلیها من أحد الزوجین األسرة المختصة محلًّا بنظ مح

عد ذلك من أیهماـــــــــــــــمختصة محلًّا، دون غیرها، بنظ ع الدعاو التى ترفع   ر جم
ة على الزواج أو الطالق أو التطلی أو التفر الجسمانى  أو تكون  متعلقة أو مترت

مها سوا ذلك دعاو النفقات أو األجور وما فى ح ًء للزوجة أو لألوالد أو الفسخ، و
ان النزاع فى شأن  ان ذلك، و نفقة أوالد المدعى قد فرض أو لألقارب ....". متى 

مها الصادر فى سب أن  موجب ح مة المعاد لشئون األسرة  ه مح فصلت ف
ام الصادرة من  ٢٠٠٥لسنة  ٨٩٩الدعو رقم  األح ، المعدل  أسرة المعاد

٥١ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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مة استئناف القاهرة لسنة  ٦٣٩٧، ٦١٤٣، ٥٥٢٤ستئنافات أرقام  فى اال ،مح
ة. ١٢٣ شأن قضائ ة التى ُأثیر  انت الدعو الموضوع النص  ها دستورةو

ه، تدور حول زادة المفروض من نفقة أوالد المدعى، ومن ثم فإن تلك  المطعون عل
تحدد االختصاص الدعو ال ُتعد الدعو األولى فى شأن نفقة أوالد المدعى،  و

مة األسرة التى تنظرها، بنظرها المحلى  من القانون  )١٢بنص المادة (عمًال لمح
ه ٢٠٠٤لسنة  ١٠رقم  ام المادة (المشـــــــــــار إل أح ) من القانون ١٥، وال شأن له 
عة، ١، المطعون على دستورة نص البند (٢٠٠٠لسنة  ١رقم  /أ) من فقرتها الرا

اسً  ما الزمه أال یرتب الفصل فى دستورته ة، ولتغدو  اانع على الدعو الموضوع
عد   القبول . مالدعو المعروضة فى هذا الش منها قمینة 

  

 فلهــذه األسبــاب

مة  مت المح وألزمت المدعى  ، ومصادرة الكفالة،عدم قبول الدعو ح
ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات ومبلغ مائتى جن

  رئيس احملكمة          السرأمني 

٥٢ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ـــــة المنعقـــــدة یـــــوم الســـــبت  ، م٢٠٢٠ســـــنة  األول مـــــن فبرایـــــرالجلســـــة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  المواف السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد  نوالد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
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  ٣٦لســنة  ١١٥بــرقم فـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دســـتورة" مـــة العـــد أن أحالـــت ، قضـــائ ةمح الشـــرق مهـــا  اإلدارـــة   الصـــادرح
ة ١لسنة  ١٩٨٢٢ملف الدعو رقم  ،٢٥/٣/٢٠١٤بجلسة    .قضائ

  املقامة من 
م متولى دمحم متولى   إبراه

  ـــدضـ
م - ١ ة والتعل   وزر التر
  محافــــــظ الشرقیـــــــــــــــة - ٢
ة - ٣ الشرق م  ة والتعل یل أول وزارة التر   و
میـــــــــــــــــــة - ٤   مدیر إدارة دیـــــــــرب نجـــــــــم التعل

٥٣ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  راءاتـاإلج
مــة ورد إلــى، ٢٠١٤ســنة  یولیــومــن  األولبتــارخ  تــاب المح ورة الدســت قلــم 

ا ملف الدعو رقم  ة،  ١لسنة  ١٩٨٢٢العل مـة اإلدار ال قضـتعد أن قضائ ـة مح
ة مــة تهــاوٕاحال ،وقــف الــدعو ب ،٢٥/٣/٢٠١٤ة بجلســ ،الشــرق الدســتورة  إلــى المح

ـــه المـــادة ( ةـــــــــللفصـــل فـــى دستور اـــــــــــالعلی ) مـــن قـــانون الخدمـــة ٤٤مـــا نصـــت عل
القان ة الصادر  رة والوطن القـانون رقـم  ١٩٨٠لسـنة  ١٢٧ون رقـم العس المسـتبدلة 

ــة علــى تطبیــ  مــن أنــه " ٢٠٠٩لســنة  ١٥٢ ــة المترت ال یجــوز االســتناد إلــى األقدم
ة  النس ـة إلى اهذه المادة  لمجندین غیر المؤهلین للطعن على قـرارات التعیـین والترق

  ". ٢٠١٠التى تمت قبل أول ینایر سنة 
ا الدولة مذ م یها طلبت ف ،رةوقدمت هیئة قضا   .الدعو  برفضالح

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة  النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

ــــحیـــث إن الوقائ ــــحبـــین مـــن تعلـــى مـــا ی –تحصـــل ع تــــــــــــ وســـائر  اإلحالـــة مـــ
ممتولى دمحم متولى أن فى  –األوراق  لسـنة  ١٩٨٢٢ان قد أقام الدعو رقم  ،إبراه

ة ١ ة ،قضــائ الشــرق مــة اإلدارــة  م وآخــرن،  ،أمــام المح ــة والتعلــ ضــد وزــر التر
رة أحقیتــه فــى ضــم مــدة خدمتــه العســ ــم  ــالغ  ،طلــب الح ثــالث ســنوات رها اقــدمال

ًقـــا لـــنص المـــادة ( ـــة ط ) مـــن قـــانون ٤٤وأرعـــة عشـــر یوًمـــا، إلـــى مـــدة خدمتـــه الحال
القــانون رقــم  ــة الصــادر  رة والوطن نــه إ، قــوًال منــه ١٩٨٠لســنة  ١٢٧الخدمــة العســ

ــة ،١٢/١١/١٩٩٧ُعــین بتــارخ  م فــة عامــل خــدمات  ،بــإدارة دیــرب نجــم التعل بوظ

٥٤ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــــة عــــة العمال الدرجــــة الرا ــــالقوات المســــلحة معاونــــة  رة  ، وأن لــــه مــــدة خدمــــة عســــ
طلـب إلـى الجهـة اإلدارـة لضـمهااقدم  ،رها ثالث سنوات وأرعة عشـر یوًمـا، وتقـدم 

ه إلى إقامة دعواه المشـار ه، مما حدا  إلیهـا توصـًال  إال أنها رفضت إجابته إلى طل
اتـــه. طل جلســـة  للقضـــاء لـــه  مـــة  قضـــت، ٢٥/٣/٢٠١٤و الســـیر فـــى وقـــف بالمح

ـه  ،الدعو  ا للفصل فى دستورة ما نصـت عل مة الدستورة العل وٕاحالتها إلى المح
رة٤٤دة (المــا ــة الم ) مــن قــانون الخدمــة العســ الشــوالوطن ــه المســتبدلة  قــانون ار إل
ـــة علـــى  " مـــن أنـــه ٢٠٠٩لســـنة  ١٥٢رقـــم  ـــة المترت ال یجـــوز االســـتناد إلـــى األقدم

ة إلى المجن النس دین غیـر المـؤهلین للطعـن علـى قـرارات التعیـین تطبی هذه المادة 
ـــة التـــى تمـــت قبـــل أول ینای ــــوالترق تضـــمن "، لمـــا تـــراء لهـــا مـــن  ٢٠١٠ر ســـنة ــــــــــ

ة الخاصـ األغلب ة لم تتم الموافقة علیها من مجلس الشعب  المخالفـةةالنص رجع  ، 
) ٢٢٥والمـادة ( ،١٩٧١) مـن الدسـتور الصـادر سـنة ١٨٧، ١٠٧( المادتین ىصلن

  من الدستور الحالى.
  

  

عــض  ٢٠٠٩لســنة  ١٥٢وحیــث إن المــادة األولــى مــن القــانون رقــم  بتعــدیل 
القــانون رقــم  ــة الصــادر  رة والوطن ــام قــانون الخدمــة العســ ، ١٩٨٠لســنة  ١٢٧أح

ـــــــا بجلســـــــة  ةً ءمقـــــــرو  مـــــــة الدســـــــتورة العل ـــــــم الصـــــــادر مـــــــن المح فـــــــى ضـــــــوء الح
ة "دسـتورة" ٣٢لسنة  ١٠١م فى الدعو رق، ٣٠/٧/٢٠١١  تـنص علـى أن ،قضائ

ـة ٤٤ستبدل بنصوص المواد ...... ( " رة والوطن ) .... مـن قـانون الخدمـة العسـ
القــانون ر  ـــالنص ١٩٨٠لســنة  ١٢٧قــم الصــادر  ــة:ـــــ  تعتبــر " ):٤٤مــادة ( وص اآلت

ما فیها مدة االست ة الحسنة  ة الفعل رة والوطن عد إتمـام مـدة مدة الخدمة العس اء 
ــة العام ــع اة للــالخدمــة اإللزام ــانوا أو غیــر مــؤهلین لمجنــدینجم الــذین یــتم  مــؤهلین 

الجهـاز اإلدار أتعیینهم  عد انقضائها  للدولـة ووحـدات اإلدارة   ثناء مدة تجنیدهم أو 
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ة والهیئات العامة  اتالمحل أنهـا قضـیت وقطـاع األعمـال العـام القطاع العام  وشر
ةالخدم ة واستحقاق العالوات المقررة ىوتحسب هذه المدة ف ،ة المدن   .األقدم

شـــهادة مـــن الجهـــة المختصـــة بـــوزارة الـــدفاع، وال یجـــوز وتحـــدد تلـــك المـــدة   
ة إلــى المجنــدین غیــر  النســ ــة علــى تطبیــ هــذه المــادة  ــة المترت االســتناد إلــى األقدم

ة التى    ".  ٢٠١٠تمت قبل أول ینایر المؤهلین للطعن على قرارات التعیین والترق
  

عـــة مـــن هـــذا القـــانون علـــى أن "ینشـــر هـــذا القـــانون فـــى  وتـــنص المـــادة الرا
ــاًرا مــن الیــوم التــالى لتــارخ نشــره". وقــد ُنشــر هــذا  ــه  اعت عمــل  ة، و ــدة الرســم الجر

العدد رقم القانون فى  ة  رر) بتارخ  ٥٢الجردة الرسم   .٢٧/١٢/٢٠٠٩(م
  

ـــام  وحیـــث إن الواضـــح مـــن   اســـتعراض النصـــوص المتقدمـــة أن إعمـــال أح
ـة٤٤المادة ( رة والوطن ـه ) من قانون الخدمة العسـ القـانون  المشـار إل عـد تعدیلـه 

رة للمجنــــدین غیــــر  ،٢٠٠٩لســــنة  ١٥٢رقــــم  فــــى شــــأن ضــــم مــــدة الخدمــــة العســــ
اًرا من ،المؤهلین اشر على المعینین اعت أثر م  فـىتارخ العمل بهذا التعدیل  ون 

ـــون رقــم ، ٢٨/١٢/٢٠٠٩ ـــر القانـــــــ فــى  ٢٠٠٩لســنة  ١٥٢الیــوم التــالى لتــارخ نشـــــــ
ًقا لنص المــــــــادة  ة، ط عةالجردة الرسم   القانون. هذا من الرا

  

وحیث إن المصلحة فـى الـدعو الدستورــــة، وهــــى شــــر لقبولهــــا، مناطهـا   
ــه قضــاء هــ - ـــر عل مــة علــى مــا جــــــ ــین  -ذه المح ــا بینهــا و ــون ثمــة ارت أن 

ـــالمصلح ــأن القائمــة ة ــــــــــ ة، وذلــك  ــم فــى فــى الــدعو الموضــوع المســألة یــؤثر الح
ط علـىالدسـتورة  ـات المرت مـة الموضــــــــــالطل  ،وعــــــــــــــــــــــــــة بهــا والمطروحـة علـى مح

ستو فى شأن توافر المصلحة أن تكون ا مة عن طر و المح لدعو قد اتصلت 
ـا هـى وحـدها التـى تتحـــــــــــــــر  مة الدستورة العل الدفع أو عن طر اإلحالة، والمح

ومـؤد  و قبولهـــــــــــــــــــــــا.توافر شر المصلحة فى الدعو الدستورة للتثبت من شـر 
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ــــة الموضـــوع إلـــى ال مــــــــــ ـــا ال تفیـــد ذلـــك أن اإلحالـــة مـــن مح مـــة الدســـتورة العل مح
ـاس  قـدر انع بذاتها توافر المصلحة، بل الزمه أن هذه الدعو ال تكـون مقبولـة إال 
ــــم فــــى المطــــاعن  ــــون الح الــــنص التشــــرعى المحــــال علــــى النــــزاع الموضــــوعى، ف
مـــة  الدســـتورة الزًمـــا للفصـــل فـــى ذلـــك النـــزاع، وأنـــه ال تـــالزم بـــین اإلحالـــة مـــن مح

ن للفصل فى دستورة النص الذ ثـارت الموضوع وتو  افر هذه المصلحة، فإذا لم 
ـــــاس علـــــى النـــــزاع  ــــــوع  انع مـــــة الموضــــــ ـــــد مح شـــــأنه شـــــبهة عـــــدم الدســـــتورة ل

  . الموضوعى، فإن الدعو الدستورة تكون غیر مقبولة
  

ة   غیـــر  وحیـــث إن الثابـــت مـــن األوراق أن المـــدعى فـــى الـــدعو الموضـــوع
فـة عامــل خــدمات  ،١٢/١١/١٩٩٧ُعــین بتــارخ و  راسـى،حاصـل علــى مؤهــل د بوظ
ع الدرجة الرا ةـــمعاونة  ـة بإدارة دیرب نجـم  ،ة العمال م ة، قبـل التعل محافظـة الشـرق

عــد ــــــــــالمشمــن القــانون  )٤٤بــنص المــادة (العمــل تــارخ  ــه  ــــــــون القان اســتبدالهار إل
أحون مــن ـــــ، ومــن ثــم ٢٠٠٩لســنة  ١٥٢رقــم  ام ذلــك الــنص، ـــــغیــر المخــاطبین 

سر فى شأن حال ام التى تضمنها عتوال  جز الفقرة األخیرة من هـذا الـنص، ه األح
التـالى فـإن الفصـل فـى  مة الموضـوع، و ه اإلحالة الواردة من مح التى اقتصرت عل

ة ــــاس علــــى الــــدعو الموضــــوع ــــون لــــه أثــــر أو انع ــــات  ،دســــتورته لــــن  والطل
مــة الموضــوع فیهــا، األمــر الــذ تنتفــى معــه المصــلحة المطروحــة ب هــا، وقضــاء مح

عدم قبولها.   فى الدعو المعروضة، مما یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه األسباب
مة   مت المح . ح   عدم قبول الدعو
 رئيس احملكمة          أمني السر  

 
ا   ة حكًم ذات الجلس توریة ب ة الدس م  أصدرت المحكم توریة  رق دعوى الدس ى ال اثال ف  ١٤٢مم

  قضائیة ٣٧لسنة 
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ـــــة المنعقـــــدة یـــــوم الســـــبت  ، م٢٠٢٠ســـــنة  األول مـــــن فبرایـــــرالجلســـــة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  المواف السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

ولس فهمى  وعضوية تور عادل عمر شرف و ندر السادة المستشارن: الد إس
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
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  ٣٧لســنة  ٨١بــرقم فــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح
ة "   ."دستورةقضائ

  املقامة من
ة فالش إ س مجلس إدارة شر   نترناشیونال إلدارة الفنادقرئ

  ضــــــد
س الجمهورــــــــــــــــ -١   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
س -٢   وزراءــــــــــــــــــــــس الــــــــــمجل رئ
  دلــــــــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــوز -٣
  وزر القو العاملة والهجرة -٤
ـــــــــــــــــر -٥   ناصــــــــــــــر طلعـــــــــــت ش
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  اإلجراءات
ــةأودعــ، ٢٠١٥ســنة  خــامس مــن مــایوالبتــارخ    ة المدع فة  ت الشــر صــح

تا ـة بهذه الدعو قلم  ا، طال مة الدستورة العل عـدم دسـتورة  المح ـم  نصـى الح
ـــانون رقـــم ٤٨و ٤٧المـــادتین ( الق ـــانون العمـــل الصـــادر   ،٢٠٠٣لســـنة  ١٢) مـــن ق

القانون رقم    .٢٠٠٨لسنة  ١٨٠المعدل 
  

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

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

  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو بـــین مـــن تیعلـــى مـــا  –تتحصـــل  حیـــث إن الوقـــائع وســـائر  صـــح
ه  المدعىفى أن  –األوراق   ٢٠١٢لسـنة  ٢٤٥قام الدعو رقم أان قد  األخیرعل
ــة ،عمــاللــى مــدنى  مــة األقصــر االبتدائ ــة ،أمــام مح ة المدع لًــا اط ،ضــد الشــر

ـم ا ة، مسـتحقاته لـه لح الشـر عـد انتهــاء خدمتـه  ــة التـى لـم تصــرف لـه  ومنهــا المال
ةالمقابــــل ال جلســــة . نقــــد لرصــــید إجازاتــــه الســــنو ة دفعــــ ،٢/٢/٢٠١٥و ت الشــــر
ــة القــانون لصـــــــــ) مــن قــانون العمــل ا٤٨و ٤٧المــادتین (عــدم دســتورة  المدع ـــادر  ـ

ــة الــدفعف ،٢٠٠٣لســنة  ١٢رقــم  مــة جد وقــررت تأجیــل نظــر الــدعو  ،قــدرت المح
عــدم ال ، وصــرحت١١/٥/٢٠١٥لجلســة   أقامــتفدســتورة، اتخــاذ إجــراءات الطعــن 

ــــة الــــدعو المعروضــــة بتــــارخ  ة المدع ــــة علــــى النصــــین ٥/٥/٢٠١٥الشــــر ، ناع
ام المواد (   ) من الدستور.٣٦و ٣٣و ٢٨و ١٣و ٩الطعینین مخالفة أح
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ا ٢٩وحیث إن البند (ب) من المادة ( مة الدستورة العل ) من قانون المح
القانون رقم  ا دفع أحد الخصوم أثناء ، ینص على أنه "إذ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر 

عدم  نظر الدعو أمام إحد المحاكم أو الهیئات ذات االختصاص القضائى 
، أجلت  مة أو الهیئة أن الدفع جد دستورة نص فى قانون أو الئحة، ورأت المح

، وحددت لمن أثار  عاًدا ال یجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعو نظر الدعو الدفع م
عاد اعتبر الدفعب ا، فإذا لم ترفع الدعو فى الم مـــــــــــة الدستورة العل  ذلك أمام المح

ن". ومؤد هذا النص  مة  -أن لم  ه قضـاء هذه المح أن  -على ما جــــــــــر 
المشرع رسم طرًقا لرفع الدعو الدستورة التى أتاح للخصوم إقامتها، ورط بینه 

عاد ا ین الم لمحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذین األمرن من مقومات و
مة  عدم الدستورة تقدر مح عد إبداء دفع  الدعو الدستورة، فال ترفع إال 
مة الموضوع  مح الموضوع جدیته، وال تقبل إال إذا رفعت خالل األجل الذ نا 

ما ال یجاوز ثالثة أشهر، فإن هى جاوزته، تعین إ قامة الدعو الدستورة تحدیده 
ة  عاد القانونى. وهذه األوضاع اإلجرائ طرقة  -خالل الم سواء ما اتصل منها 

عاد رفعها  م ارها من  -رفع الدعو الدستورة أو  اعت النظام العام  إنما تتعل 
ا بها المشرع مصلحة عامة حتى ینتظم  ال الجوهرة فى التقاضى التى تغ األش

عاد الذ التداعى فى الم اإلجراءات التى رسمها القانون وفى الم سائل الدستورة 
  حدده. 

  

محضر جلسة  ان الثابت  ان ما تقدم، و ، المرف ٢/٢/٢٠١٥وحیث 
ة دفعت ة المدع ة، أن الشر  ٤٧عدم دستورة المادتین ( أوراق الدعو الموضوع

القانون رقم ٤٨و تلك الجلسة ، ٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل الصادر  و
عدم الدستورة، وأجلت  اتخاذ إجراءات الطعن  ة  مة الموضوع للشر صرحت مح

ة دعواها ١١/٥/٢٠١٥الدعو لجلسة  فید ذلك، فأقامت الشر م ما  ، لتقد
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ا بتارخ  مة الدستورة العل تاب المح فتها قلم  المعروضة بإیداع صح
لمنصوص علیها فى البند (ب) ، متجاوزة بذلك مهلة األشهر الثالثة ا٥/٥/٢٠١٥

مة ٢٩من المادة ( ه، التى عینها المشرع ) من قانون هذه المح  احدًّ المشار إل
مة الموضوع على حد أقصى لرفع الدعو الدستورة، والتى تلزم ال خصوم ومح

قوة القانون، األمر الذ یتعین معه  ،ومن ثم سواء. ن  أن لم  فقد صار الدفع 
عدم قبول  م  ا على الح مة الدستورة العل المح الدعو المعروضة لعدم اتصالها 

قانونها.    النحـــــــــو المقــــــــرر 
  

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

ة المصروفات ومبلغ ه مقابل أتعاب المحاماه المدع   .مائتى جن
  كمةرئيس احمل          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

ولس فهمى  وعضوية تور عادل عمر شرف و ندر السادة المستشارن: الد إس
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
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  ٣٥ لســـنة ١٢ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ةق   ."تنازع" ضائ
  املقامة من

ة المقــاوالت المصــرة "مختــار  ة المتحــدة لإلنتــاج الــداجنى (شــر ا الشــر أوًال : مصــف
م   حالًا"). ،إبراه

ات –ثانًا: أ  ر سبیته فایز بر   أبو 
ةدمحم –ب           السید عط

  ضــــــد
، وهم :  أوًال :   ورثة فاطمة فضیلة مصطفى نور

  اهىدمحم نبیل عبد الحمید س – ١  
اهى – ٢     دمحم ناظم عبد الحمید س
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اهى – ٣     دمحم عدنان عبد الحمید س
اهى – ٤   صفتهما ورثتى      أمیرة عبد الحمید س   عن نفسهما و
  مة فاطمة فضیلة مصطفى نور المرحو      اهىنبیلة عبد الحمید س – ٥

س مجلس إدارة الهیئة العامة لإلصالح الزراعى  ثانًا :   رئ
ة الحراسات  ثالًثا : س األعلى لجهاز تصف صفته الرئ ة    وزر المال
ًعا : ة الحراسات  را س جهاز تصف   رئ

  

  اإلجراءات
فة هـذه المـدعون  أودع، ٢٠١٣سنة  ن من مایووالعشر التاسع بتارخ  عو الـد صـح

ا،  مة الدستورة العل تاب المح مل ًالطقلم  صـفة مسـتعجلة، بوقـف تنفیـذ  ، أوًال:لح
ــم الص مـــةــــــــــــالح م  ادر مــن مح ة،  ٥٣لســنة  ١٤٢ین رقمــى فــى الـــدعوالقــ قضـــائ

ة ٢١لســــنة  ٧٤و ــــ٢/٤/٢٠٠٥ ،قضــــائ طــــرد الشر ــــداجنى ـة المتحــــ،  ـدة لإلنتــــاج ال
ـة  ـاألولـى(المدع مها  ،س ٢١،  ٢٣ف،  ١٤الغ مسـطحها ) مـن األرض ال تسـل و

م الصادرورده الح د  م ١٠/٢/٢٠٠٧بجلسة  ا عیًنا، والمؤ ا للقـ مة العل ، من المح
م ٢٥لســنة  ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٤الطعــون أرقــام فــى  ة قــ ــا"  قضــائ ــا: وفــى " عل . ثانً

ـــا المشـــا ،الموضـــوع م العل ـــ مـــة الق ـــم مح م وح ـــ مـــة الق ـــم مح ح ـــداد  ر عـــدم االعت
م الصــادر بجلســة إلیهمــا، و  ــالح  ٦٠٧٧فــى الــدعو رقــم  ،١٧/١/١٩٨٠االعتــداد 

ندرة ١٩٧٨لســنة  لــى اإلســ م الصــادر  ،مــدنى  ــالح ــد  مــة اســتئناف والمؤ مــن مح
ندرة، فـــى االســـتئناف ة ٣٦لســـنة  ٢٠٥رقـــم  اإلســـ  ،٢٧/٥/١٩٨١ بجلســـة ،قضـــائ

ة ا طــرد الشــر ــة أوًال مــن األرض والقاضــى بــرفض دعــو المــدعى علــیهم أوًال  لمدع
مــة الدســتورة  ،موضــوع الــدعو  ــم المح والحــائز لقــوة األمــر المقضــى قبــل نشــر ح

ا فى الدعو رقم  ة ١لسنة  ٥العل   .قضائ
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رة   ا الدولة مذ . ،وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    طلبت فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضـــر ظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المونُ  فیهـــا ، و ٤/١/٢٠٢٠جلســـة بـــین 
مــة ــ قــررت المح رات فــى إصــدار الح م مــذ م فیهــا بجلســة الیــوم، مــع التصــرح بتقــد

رة، صــــمم فیهــــا علــــى  ــــة، مــــذ أســــبوع، قــــدم خاللــــه محــــامى المــــدعى دمحم الســــید عط
ات.   الطل

  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

ـــدعو وســـائر تی مـــاعلـــى  –تتحصـــل ن الوقـــائعإ حیـــث فة ال بـــین مـــن صـــح
لســــنة  ٦٠٧٧الــــدعو رقــــم  علــــیهم أوًال ســــب أن أقــــامواالمــــدعى  فــــى أن - األوراق
لــى  ١٩٧٨ ة مــدنى  طــرد الشــر ــم  طلــب الح ــة،  ندرة االبتدائ مــة اإلســ أمــام مح
ــــة صــــح –فــــى الــــدعو المعروضــــة  األولــــى المدع فة مــــن قطعــــة األرض المبینــــة 

، وذلك ت علـى أمـوال مـورثهم إعمـاًال ن الحراسة فرضـأعلى سند من القول  الدعو
ر رقــم ل وتســلمت الحراســة هــذه األمــوال إلدارتهــا  ،١٩٦١لســنة  ١٣٨ألمــر العســ

ـان مـن بـین األمـوال  وتحصیل غلتهـا وردهـا وحصـیلة الغلـة عنـد انتهـاء الحراسـة. و
ـة عشـر ا وثماأرعـین فـدانً احتها مسـقطعـة أرض تبلـغ التى فرضـت علیهـا الحراسـة  ن

ــة عشــر ســهمً قیراًطــ ــة أبــو قیــ ،اا وثمان ـــمحافظقســم المنتــزة  ، دائــرةرائنــة بناح ة ــــــــــ
ندرة، وقــد رأت الحراس ـــاإلســ م جــزء مــن هــذه المساحــــــــــــ ـــة تســل اره أرعــة مقــد -ة ـــــــــ

ــ ىإلــ - اهمً ن ســو وعشــر  ا وواحــدن قیراًطــو ا وثالثــة وعشــر عشــر فــدانً  ة المدع ة الشــر
ــة عنهــ ىلتتــول ،فــى الــدعو المعروضــة أوالً  ا صــدور القــانون رقــم  ا.اســتغاللها ن و
ت األوضــاع الناشــئة عنهــا، حیــث قضــت  ١٩٧٤لســنة  ٦٩ انتهــت الحراســة، وســو

ــة منــه بــرد الممتلكــات إلــي أصــحابها مــا عقــود  المــادة الثان عهــا ولــو  ــن قــد تــم ب لــم 
ـة قبــل ال أن ذلــك یــوفر لهــم  أوالً  علـیهموقــد ارتــأ المــدعى  .عمــل بــذلك القـانون ابتدائ
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ــان التــحــ  ــ ىاســترداد األع ــة ا، اســتولت علیهــا الحراســة عیًن ة المدع فطــالبوا الشــر
أقــاموا ضــدها الــدعو المشــار إلیهــا، إال أنهــا رفضــت ذلــك، ف ،د تلــك األرضأوًال بــر 

طردهــا منهــا ــم  جلسـة  .طلـب الح ندرةقضــت  ،١٩٨٠ ینــایر ١٧و مــة اإلســ  مح
ــة بــرفض الــدعو  ًســ ،االبتدائ س الجمهورــة رقــم ى صــدور علــ اتأس  ٣٩٦قــرار رئــ

ة، ١٩٦٨لســنة  م أرض النــزاع إلــى تلــك الشــر األراضــى یخرجهــا مــن نطــاق ، بتســل
ــ ،ردهــا المتعــین ــا لح ق جعــل تنفیــذ ذلــك الــرد ١٩٧٤لســنة  ٦٩ رقــم م القــانون ط ، و

ًال. وقد طعن المدعى ع م مستح لسـنة  ٢٠٥االستئناف رقم لیهم أوًال على هذا الح
ة ٣٦ ندرةأمــــ ،قضــــائ مــــة اســــتئناف اإلســــ  مــــایو ٢٧قضــــت بتــــارخ  ىالتــــ ،ام مح

ــــ فطعنــــوا ى. برفضــــه وتأییــــد قضــــاء الدرجــــة األولــــ ١٩٨١ طر ــــم  علــــى ذلــــك الح
ة ٥١لســنة  ٢١٨٩قیــد بــرقم و  الــنقض، ــ. قضــائ مــة ىوقــد أحیــل هــذا الطعــن إل  مح
م إعمــ لســنة  ١٤١مــن المــادة السادســة مــن القــانون رقــم  ىاًال لــنص الفقــرة األولــالقــ
ة األوضــاع ١٩٨١  ١لســنة  ٧حیــث قیــد بــرقم  ،الناشــئة عــن فــرض الحراســة بتصــف

ة " قـــــ ـــــه  ،م "قضـــــائ مـــــة وقضـــــت ف م مح رأ ٢٥ بجلســـــةالقـــــ عـــــدم  ،١٩٨١كتـــــو
، وٕاحا مــة الــنقض لالختصــاص. اختصاصــها والئًّــا بنظــر الــدعو  لــملتهــا إلــى مح

ــهالمــدعى علــیهم أوالً صــادف هــذا القضــاء قبــول  ــا  ، فطعنــوا عل مــة العل أمــام المح
م ة ١لســـنة  ٨ا بـــرقم قیـــد أمامهـــو  ،للقـــ ـــا، وقضـــت . قضـــائ م عل ـــهقـــ  ١٣ بجلســـة ،ف

م بنظــر لغــاءإب ،١٩٨٢فبرایــر ســنة  مــة القــ اختصــاص مح ــه، و ــم المطعــون ف  الح
، وٕاعادتهــــا إلیهــــا للفصــــل فــــ  ىعلــــ  ٕاذ أعیــــد عــــرض الــــدعو و . موضــــوعها ىالــــدعو

م مــة القــ المــدعى علــیهم  –، ولعــدم مثــول المــدعین فیهــا هــاأمام وتــدوول نظرهــا، مح
مــــــة شــــــطب ٢/٤/١٩٨٣بجلســــــة  -أوًال فــــــى الــــــدعو المعروضــــــة  ، قــــــررت المح

عد تجدید الدعو من الشطب . و ـأن لـم  ،الدعو ار الـدعو  اعت مة  قضت المح
ـان المـدعى علـیهم تكن، لعدم تجدیدها من الشطب فى  عاد. ومن جانب آخـر،  الم

طلــ ٣لسـنة  ١٤٢بــرقم جدیــدة أوًال قـد أقــاموا دعـو  م،  مـة القــ ة، أمــام مح ب قضــائ
ــــة األولــــى مــــن قطعــــة األرض محــــل النــــزاع ة المدع طــــرد الشــــر ــــم  ، وٕالزامهــــا الح
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مــة بجلســة ــه ســنة  ١٥ ــالتعوض عــن غصــب األرض، فقضــت المح  ،١٩٩١یون
ة المتحـدة لإلنتـاج الـداجني مـن أرض   عو عدم قبـول الـد ة لطلـب طـرد الشـر النسـ

ندرة  اإلســـ تـــب خبـــراء وزارة العـــدل  النـــزاع، وقبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع بنـــدب م
مة التعو تـب الخبـراء تقرـره، قضـت  .ض المسـتح عنهـالتقدیر ق عـد أن أودع م و

مــــة بجلســــة  ة ال١٨/٣/١٩٩٥المح ــــة والشــــر ــــر المال  –مــــدعى علیهــــا ، بــــإلزام وز
ة األولى فى الدعو المعروضـة  ـا للمـدعین فیهـا مبلـغ  –المدع  ٥٩٩٧٩٢ـأن یؤد

صـــادفجنیًهـــا، علـــى ســـبیل ال ،  تعـــوض. ولـــم  هـــذا القضـــاء قبـــول أطـــراف الـــدعو
ـــالطعن رقـــم  ـــه المـــدعى علـــیهم أوًال  م"،  ١٥لســـنة  ٤٢فطعـــن عل ـــا قـــ ة "عل قضـــائ

م ة وآخر على ذلك الح ـا  ١٥لسنة  ٣٧الطعن رقم  وطعن وزر المال ة "عل قضـائ
ــا ضــم الطعنــین لِ  م العل مــة القــ عــد أن قــررت مح م"، و ــمٌ  رَ دَ ْصــُ قــ ، واحــدٌ  فیهمــا ح

امــــل أجزائــــه، وعــــدم ٩/١٢/١٩٩٥قضــــت بجلســــة  م  مــــة القــــ ــــم مح ، بإلغــــاء ح
م  مــة القــ مــة الــنقض، اختصــاص مح ، فأحیــل الطعــن إلــى مح والئًّــا بنظــر الــدعو

ة، وقضــت فیهــا بجلســة  ٥١لســنة  ٢١٨٩ أمامهــا بــرقم وقیــد ، ١١/٨/١٩٩٧قضــائ
م، فأعید قیده برقمه السـاب مة الق  عدم اختصاصها بنظر الطعن، وٕاحالته إلى مح

م مــة القــ ة ٣لســنة  ١٤٢( أمــام مح ــان المــدعى علــیهم أوًال، قــد أقــاموا . )قضــائ و
طلب الح ٢١لسنة  ٧٤الدعو رقم  م،  مة الق ة، أمام مح ـالتعوض قضائ م لهـم 

الء علــىاالعــن  مــة ضــم تلــك الــدعو أرض النــزاع،  ســت وحــال نظرهــا، قــررت المح
م، وقضــت فیه ٣لســنة  ١٤٢رقــم للــدعو  ة ٢/٤/٢٠٠٥ا بجلســة مــقــ طــرد الشــر  ،

مها للمدعین.  ـم من أرض التداعى، وتسل ـع األطـراف علـى هـذا الح أمـام طعن جم
موجــب  ــا  م العل مــة القــ ة  ٢٥لســنة  ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٤الطعــون أرقــام مح قضــائ

ـــــا، و م عل ـــــا. ٢٦لســـــنة  ٢٧قـــــ م عل ة قـــــ جلســـــة  قضـــــائ قضـــــت  ،١٠/٢/٢٠٠٧و
م فــى موضــوع الطعــون أرقــام  ــا للقــ مــة العل ــا  ٢٥لســنة  ٥٣، ٥٠، ٤٤المح م عل قــ

ة المتح طرد الشر ه، و م المطعون ف لـداجنى مـن دة لإلنتـاج اــــــــــــــــــبتأیید وتعدیل الح
الغ مسـاحتها  مها وردهـا عیًنـا للطـاعنین  ١٤،  ٢٣س،  ٢١األرض ال تسـل ف، و
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س مجلـس إدارة  ة المتحـدة لإلنتـاج الـداجنى ورئـ ـإلزام الشـر (المدعى علـیهم أوًال)، و
ة الحراســـات  س جهـــاز تصـــف ـــة ورئـــ ـــر المال الهیئـــة العامـــة لإلصـــالح الزراعـــى ووز

أن یؤدوا لل التضامن بینهم  ه. ١٣٥٠٠٠٠طاعنین مبلغ و   جن
  

 ١٦لســــنة  ٩رقــــم   الــــدعو  امواأقــــقــــد  انواــــ ى علــــیهم أوالً المــــدع وحیــــث إن  
ــا، مــة الدســتورة العل ة "تنــازع" أمــام المح ــم بتعیــین جهــة القضــاء  قضــائ طلــب الح

ـــالنقض رقـــم  ة ٥١لســـنة  ٢١٨٩المختصـــة بنظـــر الطعـــن  والمقیـــد بجـــدول  ،قضـــائ
م برقم  مة الق م بـرقم قضا ١لسنة  ٧مح ـا للقـ مـة العل جـدول المح ة، و  ١لسـنة  ٨ئ
ــا م عل ة قــ جلســة  .قضــائ ــا فــى  ،١٥/٤/١٩٩٥و مــة الدســتورة العل مــت المح ح

ة "تنــازع"  ١٦لســنة  ٩الــدعو رقــم  مــة الــنقض بنظــر الطعــن قضــائ اختصــاص مح
ة ٥١لسنة  ٢١٨٩المقید بجدولها برقم  م بـرقم ""قضائ مة القـ  ٧، والمقید بجدول مح

ة ١لســـنة  م بـــرقم  قضـــائ ـــا للقـــ مـــة العل جـــدول المح م، و م  ١لســـنة  ٨قـــ ة قـــ "قضـــائ
ا، ثم برقم  م ٣لسنة  ١٤٢عل ة" ق   ."قضائ

  

شـأن    قـوم  مـین وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ  تنفیـذ ح
ًقــــا للبنــــد "ثالًثـــــا" مــــن المــــادة ( -نهــــائیین متناقضــــین  مـــــة ٢٥ط ) مــــن قــــانون المح

ــــا اال القــــانون رقــــم دســــتورة العل ــــون أحــــد  - ١٩٧٩لســــنة  ٤٨لصــــادر  هــــو أن 
ة جهـة مـن جهـات القضـاء أو هیئـة ذات اختصـاص قضـائى،  مین صادًرا من أ الح
حیـــث یتعـــذر  ونـــا قـــد حســـما النـــزاع وتناقضـــا  واآلخـــر مـــن جهـــة أخـــر منهـــا، وأن 

قـــــا مًعا، ممـا مـؤداه أن ــــــــتنفیذهم ـام النـزاع الـذ  سـبب التناقـــــــــــــــــض بـین األح ــــــــــوم 
مـة  – ـام  –وتتوافر شرو قبول دعواه أمـام هـذه المح قـوم بـین أح هـو النـزاع الـذ 

شـمل أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهیئات ذات االختصاص القضائى، وال 
ــام الصــادرة  عــة لجهــة واحــالمحــاكم المــن ذلــك التنــاقض بــین األح  ، لكــون دة منهــاتا

ة فـــى  فـــض مثـــل هـــذا التنـــاقض إذتلـــك اإلجـــراءات القضـــائ فیلـــة  ة   االجهـــة القضـــائ
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ة  مــان متناقضــان مــن محاكمهــا، ومقتضــى ذلــك أنــه إذا ألغیــت جهــة قضــائ صـدر ح
مـــین المتناقضـــین وأســـند اختصاصـــها إلـــى الجهـــة األخـــر صـــار  أصـــدرت أحـــد الح

مین صادرن من جهة قضائ ة ح مثا مان  تخلف بـذلك شـر قبـول  ،ة واحدةالح و
ـه المـادة ( ـا وفًقـا لمـا تتطل مـة الدسـتورة العل هـذه ) مـن قـانون ٢٥الدعو لد المح

مة  هالمح   .  المشار إل
  

ان المدعون قد أقاموا دعواهم المعروضة على سـند مـن    ان ذلك، و وحیث 
م مح ح د  م، المؤ مة الق م الصادر من مح ـا، وجود تناقض بین الح م العل مة الق

ـــة  ة المدع ـــین  األولـــىطـــرد الشـــر ، و فة الـــدعو صـــح مـــن قطعـــة األرض المبینـــة 
م ندرة ١٩٧٨لسـنة  ٦٠٧٧الصادر فى الدعو رقـم  الح لـى اإلسـ ـد  ،مـدنى  المؤ

م الصـــادر فـــى الـــدعو رقـــم  ندرة ٣٦لســـنة  ٢٠٥ـــالح ة اســـتئناف اإلســـ ، قضـــائ
تعــذر تنفیــذهما مًعــا، قــد تناقضــا فالطــرد،  الصــادر بــرفض طلــب أقــاموا فمــا بینهمــا و
ـم الصــادر مـن محــاكم الـدعو المعروضـة طلــب فـض هـذا التنــاقض، وتغلیـب الح  ،

م. مة الق م الصادر من مح ، على الح   جهة القضاء العاد
  

م الطعـن فـى  ١٩٩٧لسـنة  ١وحیث إن المادة األولى من القـانون رقـم    بتنظـ
م فـى المنازعـات المنصـوص علیهـا  ـا للقـ مـة العل ة الصـادرة مـن المح ام النهائ األح

القــانون رقــم ٦فــى المــادة ( س الجمهورــة  ة  ١٩٨١نة لســ ١٤١) مــن قــرار رئــ بتصــف
طعنـــوا أمـــام  األوضـــاع الناشـــئة عـــن فـــرض الحراســـة تـــنص علـــى أن " للخصـــوم أن 

م فـى المنازعـات  ـا للقـ مة العل ة الصادرة من المح ام النهائ مة النقض فى األح مح
القانون رقـم ٦المنصوص علیها فى المادة ( س الجمهورة  لسـنة  ١٤١) من قرار رئ

ة األوضــاع الناشــ ١٩٨١ ــه، بتصــف فصــل ف رفــع الطعــن و ئة عــن فــرض الحراســة، و
ة   ". وفًقا لإلجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدن
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ـــة مـــن هـــذا القـــانون علـــى أن "   عـــاد الطعـــن فـــى  وتـــنص المـــادة الثان ـــون م
قة مــن  ــة الصــادرة فــى المنازعــات المنصــوص علیهــا فــى المــادة الســا ــام النهائ األح

م قب ا للق مة العل هالمح   ". ل العمل بهذا القانون، ستین یوًما من تارخ العمل 
  

ـــة مـــن القـــانون رقـــم  وتـــنص   عـــض  ٢٠٠٨لســـنة  ١٩٤المـــادة الثان بتعـــدیل 
ــام القــانون رقــم  إلغــاء القــانون رقــم  ١٩٧٧لســنة  ٤٠أح ة و اســ بنظــام األحــزاب الس

ـة القـ ١٩٧١لسنة  ٣٤ م فـرض الحراسـة وتـأمین سـالمة الشـعب وقـانون حما م بتنظـ
القـــانون رقـــم  مـــع عـــدم اإلخـــالل  علـــى أنـــه " ١٩٨٠لســـنة  ٩٥مـــن العیـــب الصـــادر 

عة والخامسة من هذا القـانون، یلغـى القـانون رقـم  ام المواد الثالثة والرا لسـنة  ٣٤أح
م من العیـب  ١٩٧١ ة الق م فرض الحراسة وتأمین سالمة الشعب، وقانون حما بتنظ

القانون رقم    ." ١٩٨٠لسنة  ٩٥الصادر 
  

ـام المـادة  وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن "   اسـتثناء مـن أح
م  ــة القــ ــاب الثالــث مــن قــانون حما ــام ال أح ســتمر العمــل  ــة مــن هــذا القــانون،  الثان
م مـــن الفصـــل فـــى  ـــا للقـــ مـــة العل م والمح مـــة القـــ مـــن العیـــب إلـــى حـــین انتهـــاء مح

عة.   الدعاو المشار إلیها من المادة الرا
ــه    الفصــل فــى طلــب إعــادة النظــر المنصــوص عل مــة الــنقض  وتخــتص مح

ما تختص إدارة الكسـب غیـر المشـروع بتحقیـ فى الفصل الخامس  اب،  من هذا ال
  ." هذا الطلب

  

مقتضـــى نـــص المـــادة األولـــى مـــن حیـــث إن و    حاصـــل مـــا تقـــدم أن المشـــرع 
مــة الــ ١٩٩٧لســنة  ١القــانون رقــم  ــه قــد وســد إلــى مح ــة الفصــل المشــار إل نقض وال

م فــى المنازعــات  ــا للقــ مــة العل ــة الصــادرة مــن المح ــام النهائ فــى الطعــون فــى األح
القانون رقـم ٦المنصوص علیها فى المادة ( س الجمهورة  لسـنة  ١٤١) من قرار رئ

مقتضى نص  ١٩٨١ ما أسند إلیها  ة األوضاع الناشئة عن فرض الحراسة،  بتصف
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ــة مــن المــاد ــه ٢٠٠٨لســنة  ١٩٤ة الخامســة مــن القــانون رقــم الفقــرة الثان  المشــار إل
ــه فـى الفصــل الخــامس  الفصــل فـى طلــب إعـادة النظــر المنصـوص عل االختصـاص 

م مــ ــة القــ ــاب الثالــث مــن قـانون حما مــة الــنقض، مـن ال ن العیـب، لتصــیر بــذلك مح
ــام المشــار إلیهــا ،القضــاء العــادعلــى قمــة جهــة  ة لألح النســ مــة الطعــن   هــى مح

ــا للقــ مــة العل م والمح مــة القــ م، لتنــدرج بــذلك مح ــا للقــ مــة العل م الصــادرة مــن المح
، و  عــة لهــا حــدإ ضــمن نســیج جهــة القضــاء العــاد ــار  ،المحــاكم التا مــا مــؤداه اعت

متــــین ــــام الصــــادرة مــــن أ مــــن هــــاتین المح ــــام الصــــا ،األح ــــذلك األح درة مــــن و
ـة األخــر  ، صـادرة مـن جهــة ق ،المحـاكم العاد ضـاء واحـدة هــى جهـة القضـاء العــاد

ًقـــا للقواعـــــــــــــــــــد  مـــة الطعـــن فـــى تلـــك الجهـــة فـــض التناقـــــــــــــــض بینهـــــــــــــــا ط تتـــولى مح
سـتنهض  مـة  –مـن ثـم  –واإلجراءات المقررة أمامها، وال  ـة المح التنـاقض بینهـا وال

ه. ا للفصل ف   الدستورة العل
  

ــا   ــان ذلــك، و م فــى الطعــون لمــا  ــا للقــ مــة العل ــم الصــادر مــن المح ن الح
م، و ٢٥لسنة  ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٤أرقام  ة. ق م ٢٦لسنة  ٢٧قضائ ة قـ عـد ُ  ،قضائ

ــم الصــادر فــى  ،صــادًرا مــن جهــة القضــاء العــاد فــى ضــوء مــا تقــدم وهــو شــأن الح
ندرة ١٩٧٨لسنة  ٦٠٧٧الدعو رقم  لى اإلس م الصـادر ،مدنى  الح د  مـن  المؤ

ندرة، مــة اســتئناف اإلســ ة، بجلســة ٣٦لســنة  ٢٠٥االســتئناف رقــم فــى  مح  قضــائ
ام التى تمثل  ،٢٧/٥/١٩٨١ م، ومن ثم فإن هذه األح المقول بتناقضه مع هذا الح
عــة هــذا التنــاقض تكــون صــادرة مــن ْ حــدَّ  هــى جهــة جهــة قضــاء واحــدة، ل محــاكم تا

 ، تخلف بذلك شر قبول الدعو القضاء العاد ) مـن ٢٥وفًقـا للمـادة ( لمعروضةا و
ا المشار إلیها. مة الدستورة العل   قانون المح

  

م وحیــث إنــه عــن    ــا للقــ مــة العل ــم الصــادر مــن المح طلــب وقــف تنفیــذ الح
ـــام  ،١٥/٢/٢٠٠٧بجلســـة  ة  ٢٥لســـنة  ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٤فـــى الطعـــون أرق قضـــائ
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م، فإنـــه ُ  الـــذ انتهـــت هـــذه عـــد فرًعـــا مـــن أصـــل النـــزاع فـــى الـــدعو المعروضـــة، قـــ
ـا  مة الدسـتورة العل س المح ام رئ ما تقدم إلى عدم قبوله، فإن ق مة ف ًقـا  –المح ط

القــانون رقــم ٣٢لــنص المــادة ( اشــرة  – ١٩٧٩لســنة  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر  م
ات غیر ذ موضوع. ون قد    البت فى هذا الطلب، 

  

  فلهذه األسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد  نوالد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة          الد
شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني  السید المستشار الد
ع وحضور   مني السرأ             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٣٨ لســـنة ١٩ رقمبـــفـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ةق   ."تنازع" ضائ
  املقامة من

  محــافـــــــــــظ الجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة - ١
ة -٢ ا ة بإم   مدیر مدینة الطل

  ضــــــد
  إجالل عبدالفضیل دمحم حسانین - ١
مــــــــــــــال خلیـــــل أحمــــــــــــدخلیـــ - ٢  ـــل 
  

  اإلجراءات
فةالمــدع أودع، ٢٠١٦ســنة  أغســطسمــن  الحــاد عشــربتــارخ     ان صــح

ـا،  الدعو هذه  مـة الدسـتورة العل تـاب المح قبـول الـدعو طلًـا لقلم  ـم  ًال، شـلح
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مــة القضــاء اإل ،صــفة مســتعجلةو ــم الصــادر مــن مح دار بجلســة بوقــف تنفیــذ الح
ـــم  ،٣١/٣/٢٠١٥ ـــدعو رق ة، وفـــى الموضـــوع ٦٦لســـنة  ٧٥٥فـــى ال عـــدم  ،قضـــائ

ـة بجلسـة  مـة الجیـزة االبتدائ م الصـادر مـن مح ـالح م، واالعتـداد  االعتداد بهذا الح
لى شمال الجیزة. ٢٠٠٨لسنة  ٥١١فى الدعو رقم  ،٢٩/١٢/٢٠١٢   مدنى 

  

رة   ــــه الثــــانى مــــذ ــــمطلــــب فیهــــا  ،وقــــدم المــــدعى عل عــــدم قبــــول أوًال:  ،الح
. ــــدعو ــــا :و  ال مــــة ثانً م الصــــادر مــــن مح ــــالح القضــــاء اإلدار بجلســــة االعتــــداد 

ة. ٦٦لسنة  ٧٥٥فى الدعو رقم  ،٣١/٣/٢٠١٥   قضائ
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مـــة ونُ  محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب ظـــرت ال
  .م فیها بجلسة الیومار الحإصد

  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل      علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انــت فــى  –األوراق  (ج)  ٤٥٠قطعــة األرض رقــم  تمتلــكأن المــدعى علیهــا األولــى 

ـــا شـــارع عطبـــ حـــوض مدینـــة ـــة  رة خلـــفاألوقـــاف، وتأخـــذ حالًّ ان وحـــدات الطل إســـ
ة مـن شـارع أحمـد عرابـى  مقتضـى عقـد عجـوزة الحـى مدینة الطل محافظـة الجیـزة، 

ـــــــــع النهـــــــــائى المشـــــــــهر بـــــــــرقم  بتـــــــــارخ  الـــــــــوایلىتوثیـــــــــ  ١٩٦٨لســـــــــنة  ٢٩٤٧الب
عها ، ٥/١٢/١٩٦٨ ه الثانى، وقامت بب ع االبتدائى إلى المدعى عل موجب عقد الب

مـــدنى  ٢٠٠٦لســـنة  ١٤٨الـــدعو رقـــم  ضـــدها أقـــامالـــذ ، ٢٣/١٢/٢٠٠٥المـــؤرخ 
مـــةلـــى ـــة، شـــمال الجیـــزة ، أمـــام مح مه االبتدائ  قطعـــة األرض طلـــب إلزامهـــا بتســـل

ــع. تــارخ  محــل الب مــة  ،٢٣/٣/٢٠٠٦و  فــىأبــرم الطرفــان عقــد صــلح، قضــت المح
ـــات محتـــواه فذاتـــه  التـــارخ محضـــر الجلســـة وٕاث ـــه، وجعلـــه فـــى قـــوة الســـند بإلحاقـــه 
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. ــــارخ  التنفیــــذ ت ان ،٢٩/٣/٢٠٠٨و ــــة  أقــــام المــــدع ــــزة االبتدائ مــــة الجی أمــــام مح
لـــى شـــمال الجیـــزة ٢٠٠٨لســـنة  ٥١١الـــدعو رقـــم  ضـــد المـــدعى علیهمـــا،  ،مـــدنى 

عـــدم االعتـــداد  ـــم  ـــم الصـــادر فـــى الـــدعو رقـــم طلـــب الح لســـنة  ١٤٨وانعـــدام الح
لى الجیزة ٢٠٠٦ ـن ،مدنى  ـأن لـم  ـاره  افـة آثـاره  ،واعت ـه، ومحـو  ومـا ترتـب عل
م على أمالك الدولة، وذلك  ولـم یـتم اختصـام مـن ینـوب على سند من ورود هذا الح

جلسة عنها فیها م فـى  ،٢٩/١٢/٢٠١٢، و عدم االعتداد بذلك الح مة  قضت المح
ـه، ورفـض مـا عـدا ذلـك نل من المـدعیی مواجهة افـة آثـاره، ومـا ترتـب عل ، ومحـو 

ات، على سند من خلو أ  فیـدا ــــم ممــــادر فیها هذا الحــــو الصــــوراق الدعمن الطل
ـــــام مجلـــــس مدینـــــة الجیـــــزةا، ـــــــــام أ مـــــن المـــــدعیین فیهـــــــــاختص بتـــــارخ  ،وثبـــــوت ق

ـــــة بإضـــــم قطعـــــة األرض محـــــل التـــــداعى إلـــــى مدینـــــة  ،٣/١٢/١٩٦٩ ـــــة، الطل ا م
قامـة مـدرجات للملعـب قـدم، وإ الكـرة ل املعً ضمن أسوار المدینة، واستغاللها  وٕادخالها

ــة هــذه األرض ســب ملك فاء الدولــة شــرائط  صــورة  علیهــابوضــع الیــد  علیهــا، واســت
ــة، و  ،هادئــة وظــاهرة ومســتمرة ة للملك ســ لــة الم المــدعى خاللهــا  لــم تقــمللمــدة الطو

 ١١٠٧الـدعو رقـم  علـى حـین أقامـت ،برفع دعو لـرد قطعـة األرض علیها األولى
لــى الج ١٩٩٨لســنة  ــالتعوض ومقابــل  ،٤/٤/١٩٩٨بتــارخ  ،یــزةمــدنى  ــة  للمطال

ال ، ح االنتفاع عن تلك األرض من تارخ االسـت ـم فـى الـدعو ء علیهـا وحتـى الح
التقــــادم،  ،٢٩/١٢/٢٠٠١بجلســــة  ،ى فیهــــاالتــــى ُقضــــ ــــة  ســــقو الحــــ فــــى المطال

م الصــادر  ــالح ــد  مــة اســتئناف القــاهرة والمؤ فــى  ،٣٠/١٢/٢٠٠٢بجلســة مــن مح
ة القاهرة،  ١١٩لسنة  ١٢٤٥ستئناف رقم اال صادف قبـولقضائ م لم   وأن ذلك الح

ـهالمدعى علیها األولى مـة الـنقض ، فطعنت عل لسـنة  ١٣٠٣ـالطعن رقـم  أمـام مح
ة ٧٣ جلسة  - قضائ ـمقض ،٢٠/٥/٢٠١٣و مـة الـنقض بـنقض الح وٕاحالـة  ت مح

مة استئناف القاهرة  نـاء علـى مـا تقـدم –الدعو إلى مح مـة الجیـزة  ،و خلصـت مح
ـــة  عـــدم االعتـــداد  إلـــىاالبتدائ م ــــالقضـــاء  ـــه الح ـــل مــــن المشـــار إل فـــى مواجهـــة 

ــه مــن آثــار، ، نیالمــدعی افــة مــا ترتــب عل انعدامــومحــو   ،هورفــض طلــب القضــاء 
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ــ ـم األر فاء ذلــك الح ة التـى تطلبهــا القــانون.السـت وٕاذ لـم یــرتض المــدعى  ان األساســ
ه الثانى هذا القضا مـة اسـتئناف القـاهرة ،ءعل ـه أمـام مح االسـتئناف  ،فقد طعـن عل

جلسـة  ١٣١لسنة  ٤٨٤٥رقم  ة مـدنى، و م ،٢٧/٤/٢٠١٥قضـائ ة ـــــــــــــــقضـت المح
ًقـــا  – ٢٩/٦/٢٠١٥حتـــى مـــن الشطــــــــــــب جدیـــده تشـــطب االســـتئناف، ولـــم یـــتم  ط
ة الصــادرة مــ ــز المعلومــات والحاســب للشــهادة الرســم مــة اســتئناف  لــىاآلن مر مح

األوراق  ،٢٦/٤/٢٠١٦القاهرة المؤرخة  ومـن ثـم، تضـحى الخصـومة فـى  –المرفقة 
ًقا لـنص المـادتین (أن لم تاالستئناف  ذلك ) مـن قـانون المرافعـات ٢٤٠، ٨٢كن ط

ــة، و ــة والتجار ــا.المدن مــة أول درجــة نهائًّ ــم مح ــان  صــیر ح ومــن جانــب آخــر، 
ه الثانى قد أقا المـدعیین والمـدعى ـل مـن ضـد  ،٥/١٠/٢٠١١بتارخ م المدعى عل

ة ٦٦لســنة  ٧٥٥الــدعو رقـم  ،علیهـا األولــى ،  ،قضــائ مــة القضــاء اإلدار أمـام مح
ــم ــة األرض محــل التــداعى لعــدم  صــفة مســتعجلة طلــب الح ســقو قــرار نــزع ملك

ة والنماذج الموقعإیداع قرار  الشـهر العقـاو علیها مـن ذ نزع الملك ر خـالل  الشـأن 
غصـب  ة، ووقف تنفیذ القرار السلبى  سنتین من تارخ نشر القرار فى الجردة الرسم
طــــالن وضــــع الیــــد  م األرض لــــه، و الء علیهــــا واالمتنــــاع عــــن تســــل األرض واالســــت

م قطعـة األرض علیها،  االمتنـاع عـن تسـل تلـك وفى الموضـوع بإلغـاء القـرار السـلبى 
مـــة القضـــاء اإلدار حـــددت وقـــد  لـــه، ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار. قـــة  مح حق

ـــات ـــة الطل ، والهـــدف منهـــا الختام فـــى وقـــف تنفیـــذ وٕالغـــاء القـــرار  ،فـــى تلـــك الـــدعو
امتنــاع جهــة اإل م أرض النــزاع لرافعهــاالســلبى  ، علــى ســند مــن أن دارة عــن رد وتســل

ــع المحــرر لــه مــن المــدعى  والمــؤرخ  ،النــزاع األرض محــلاألولــى عــن علیهــا عقــد الب
ا ، یخولــه٢٣/١٢/٢٠٠٥ مه تلــك األرض، وهــو مــؤد ئالحــ فــى إلــزام ال عــة بتســل

ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  لــى شــمال الجیــزة،  ٢٠٠٦ســنة ل ١٤٨الح الــذ مــدنى 
ـه إلـى إقامـة دعـواه  ة، مما حـدا  عد ضم تلك األرض إلى مدینة الطل استحال تنفیذه 

اتــه المتقدمــلــه المشــار إلیهــا توصــًال للقضــاء  جلســة  ة.طل قضــت  ،٣١/٣/٢٠١٥و
م األرض محــل النــزاع  امتنــاع جهــة اإلدارة عــن تســل مــة بإلغــاء القــرار الســلبى  المح
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ــــى  ــــة عل ــــد الدول ــــى أن وضــــع ی ــــا عل ًس ــــك ألصــــحابها، تأس ــــى رض ال األتل ســــتند إل
ـــاع  ،ســـواء رًضـــا ،إجـــراءات نقـــل ملكیتهـــا إلیهـــا مـــن المالـــك األصـــلى عـــد إت أو جبـــًرا 

ــام القــانون رقــم إجــراءات نــزع ملكی ــا ألح ًق  ١٩٥٤لســنة  ٥٧٧تهــا للمنفعــة العامــة ط
ــة العقــارات للمنفعـة العامــة أو التحســین لقــانون رقــم الــذ حـل محلــه ا ،شـأن نــزع ملك

ـة العقـارات للمنفعـة العامـة، ومـن ثـم ال شأن نز  ١٩٩٠لسنة  ١٠ وضـع  وعـدع ملك
ـــة ـــون یـــد غاصـــب، وال ینفـــى ذلـــك یـــد الدولـــة علیهـــا ســـو أن  تـــذرع الجهـــة اإلدار

ازتها إلـى الدولـة، دون اأحقیتها فى ضم تلك األرض إلى المال العام ـاع  ، ونقل ح ت
لتــزام الدســتور الملقــى لتعــارض ذلــك مــع اال ،اإلجــراءات المقــررة قانوًنــا لنــزع ملكیتهــا
مقتضـى المـادتین (  ١٩٧١) مـن الدسـتور الصـادر سـنة ٣٤، ٢٩على عات الدولـة 

ــــة  – ٢٠١٤) مــــن الدســــتور الصــــادر ســــنة ٣٥، ٣٣، ٢٧( المــــوادوتقابلهــــا  – حما
أنواعها الثالث ة  عـة  ،ةالملك ة، فضـًال عـن تصـادمه مـع طب العامة والخاصة والتعاون

خلصـت ومـن ثـم دور الدولة بوصفها القوامة على الصالح العـام وصـالح المـواطنین، 
مة إلى  م نهائى واجب الن قضائها المتقدم،المح ًقا لـنص المـادة (وهو ح ) ٥٠فاذ ط

القـــانون رقـــم  ـــة  س الجمهور قـــرار رئـــ لســـنة  ٤٧مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة الصـــادر 
ـالطعن رقـم  – ١٩٧٢ ا  مة اإلدارة العل ه أمام المح لسـنة  ٦٧٤٠١رغم الطعن عل

ة ٦١ ا قضائ عد  ،عل ه  فصل ف مت ضـد محـافظ الجیـزة الجن –الذ لم  حـة ما أق
ـــم  ٢٠٠٦لســـنة  ٦٨١رقـــم  ـــة، علـــى ســـند مـــن امتناعـــه عـــن تنفیـــذ الح جـــنح العمران

ـه، قضـى فیهـا بجلسـة  مة اإلدار المشار إل  ،٢٣/٢/٢٠١٦الصادر من مح
ســه أســبوع ح ــا  ابًّ تعــوض مؤقــت.٥١فع مبلــغ (وٕالزامــه بــد ،غ ــا  ــأ  ) جنیًه وٕاذ ارت

ان أن ثمة تناقًضا ف ـم  ى مجال التنفیذ بینالمدع ـة والح مـة الجیـزة االبتدائ م مح ح
مــة القضــاء اإلدار المشــار إلیهمــا ــة هــذه الم ،الصــادر مــن مح مــة ســتنهض وال ح

ه، فقد أقاما دعواه اتهما المتقدمة.للفصل ف طل   ما المعروضة 

٧٦ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 

 القضــاء



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

عــدم قبــول الــدعو    ــه الثــانى  وحیــث إنــه عــن الــدفع المبــد مــن المــدعى عل
مین محل التناقض، وعدم تنازعهما وتناقضـهما الختالف المحل والموضوع بی ن الح

مــة أن منــا  فإنــهفــى مجــال التنفیــذ،  مــردود، ذلــك أن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح
ًقـا  مـین نهـائیین متناقضـین ط شـأن تنفیـذ ح قوم  قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 

القان٢٥للبنــد "ثالًثــا" مــن المــادة ( ـــ) مــن قانونهــا الصــادر  ، ١٩٧٩لســنة  ٤٨قــم ون ر ــــ
مــین صــادًرا مــن  ــون أحــد الح ــة جهــة مــن جهــات القضــاء أو هیئــة ذات أهــو أن 
ونــا قــد تعامــدا علــى محــمنهــا خــر اختصــاص قضــائى، واآلخــر مــن جهــة أ ل ، وأن 

حیـــث یتعـــذ عضــها، وتناقضـــا  لهـــا أو  ـــه   رواحــد، وحســـما موضـــوع النــزاع فـــى جوان
ما مؤداه أن استیثاق ا من شر وحدة المحـل  تنفیذهما مًعا،  مة الدستورة العل المح

ین المـــدعى  – لتـــا الـــدعو محـــدًدا علـــى ضـــوء موضـــوع الحقـــوق المتنـــازع علیهـــا فـــى 
شـأنهما  مـین الصـادرن  حثهـا فـى مـد  –تناقض الح الضـرورة علـى  ًقا  ـون سـا

ـــــان تنفیـــــذهما مًعـــــا أو تعـــــذر هـــــذا التنفیـــــذ، فـــــإذا قـــــام الـــــدلیل لـــــدیها علـــــى وحـــــدة  إم
ـــه مـــن جوانـــب هـــذا  مـــا فصـــال ف ـــا ف موضـــوعهما، وتنـــاقض قضـــائهما بتهادمهمـــا مًع
مــین علــى أســاس  ــان علیهــا المفاضــلة بــین الح الموضــوع، ثــم تعــذر تنفیــذهما مًعــا، 

ر مـن الجهـة التـى لهـا والئى، لتحدد على ضوئها أیهما صـدمن قواعد االختصاص ال
الت ًعــا لــذلك  ، وأحقهمــا ت ــة الفصــل فــى الــدعو ــان  نفیــذ.وال ــان ذلــك، و التــزام لمــا 

ـــه  عـــة إلـــى المشـــتر المـــدعى عل م العـــین المب ائعـــة بتســـل المـــدعى علیهـــا األولـــى 
ـــع المـــؤرخ  ـــانى، الناشـــئ عـــن عقـــد الب ـــم الصـــادر بجلســـة ٢٣/١٢/٢٠٠٥الث ، والح

لــــى شــــمال الجیــــزة،  ٢٠٠٦لســــنة  ١٤٨فــــى الــــدعو رقــــم  ،٢٣/٣/٢٠٠٦ مــــدنى 
محضـــر ال ـــه، وجعلـــه فـــى قـــوة الســـند بإلحـــاق عقـــد الصـــلح  ـــات محتـــواه ف جلســـة، وٕاث

 ، مهـــــــا الصـــــــادر بجلســـــــة التنفیـــــــذ ح ـــــــة  مـــــــة الجیـــــــزة االبتدائ ـــــــذ انتهـــــــت مح ال
لـى شـمال الجیـزة ٢٠٠٨لسنة  ٥١١فى الدعو رقم  ،٢٩/١٢/٢٠١٢ إلـى  ،مـدنى 

ع افـة آثـارهالقضاء  ه، ومحـو  ـه دم االعتداد  ـل ، وذلـك فـى مواجهـة ومـا ترتـب عل
ــم، والكتســاب  همالعــدم اختصــام ،عیینالمــدمــن  فــى الــدعو الصــادر فیهــا هــذا الح
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ـة،  ة للملك س لة الم ة األرض محل التداعى بوضع الید للمدة الطو مـؤداه الدولة ملك
م األرض، الجهــة اإلدذمــة  بــراءة م ارــة مــن االلتــزام بتســل الــذ یناقضــه االلتــزام بتســل

مــة المــدعــل مــن ذات العــین المترتــب فــى ذمــة  ــم الصــادر مــن مح ــًذا للح یین تنفی
ة ٦٦لســنة  ٧٥٥فــى الــدعو رقــم  ،٣١/٣/٢٠١٥القضــاء اإلدار بجلســة   ،قضــائ

امتنــاع جهـة اإلدارةالقاضـ م األرض محــل الــدعو  ى بإلغــاء القــرار الســلبى  عــن تســل
 اإلدارة على تلك األرض ید غاصب، د الجهةیألصحابها، على سند من أن وضع 

ازتهـا إلـى الدولــة  ال یبـرره ضـمها ـة لألفـراد إلـى المـال العـام ونقـل ح العقـارات المملو
دون اتخاذ إجراءات نزع ملكیتها المقـررة قانوًنـا، لتعـارض ذلـك مـع االلتـزام الدسـتور 
ـة الخاصـة وحمایتهـا، بوصـفها القوامـة  فالـة وصـون الملك الملقى على عات الدولة 

مــا  مــا ال یجــوز معــه لهــا التغــول علیهــا،علــى الصــالح العــام وصــالح المــواطنین، م
ونـــا مـــین المشـــار إلیهمـــا،  قـــد تعامـــدا علـــى محـــل واحـــد، وتناقضـــا  نالزمـــه أن الح

مــــة لفــــض هــــذا  ــــة هــــذه المح ســــتنهض وال حیــــث یتعــــذر تنفیــــذهما مًعــــا، وهــــو مــــا 
ضـح ـه غیـر قـائم  ىالتناقض، األمر الذ  عـدم قبـول الـدعو المشـار إل معـه الـدفع 

م من القانون على أساس  الرفض. ،سل ًقا    حق
  

عــدم قبــول الــدعو    ــه الثــانى  وحیــث إنــه عــن الــدفع المبــد مــن المــدعى عل
ـم الصـادر فـى الـدعو رقـم  لـى شـمال الجیـزة،  ٢٠٠٨لسـنة  ٥١١لتنفیذ الح مـدنى 

مـا أن  ،فإنه مردود ـم،  فید تنفیذ ذلك الح ذلك أن األوراق قد خلت من الدلیل الذ 
مــة أن قر علالمســت ــا" مــن المــادة (ــه فــى قضــاء هــذه المح ) مــن ٢٥نــص البنــد "ثالًث

شــتر لقبــول دعــو  ــه جــاء مطلًقــا، ولــم  ــا المشــار إل مــة الدســتورة العل قــانون المح
ــونَ  الهمــا قـد تــم تنفیــذه، سـواء قبــل رفــع هــذه  أحـدُ  فـض التنــاقض أال  مــین أو  الح
عــد رفعه التــالى ال یجـــــــالــدعو أو  ُص ـــــــا، و غیــر مخصــص،  وز تخصــ هــذا الــنص 

مـا أن تنفیـذ  قاء المطل علـى إطالقـه،  ـم الصـادرلما هو مقرر من  مـن جهـة  الح
ة غیر مختصة والئًّا  ان توقیت هـذا التنفیـذ  -قضائ ـة  -أًّا  ـون عق عـدو أن  ال 

٧٨ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ــة  ة الوال ة صــاح ــم اآلخــر الصــادر مــن الجهــة القضــائ ــة تحــول دون تنفیــذ الح ماد
الفصــل فــى النــزاع، ألا ة  التنفیــذ، صــل ًعــا لــذلك  مــة واألحــ ت الــذ تتــولى هــذه المح

التـــى تعـــد مـــن األمـــور المتعلقـــة ى أســـاس قواعـــد االختصـــاص الـــوالئى، تحدیـــده علـــ
ــة جهــات القضــاء المخ ــم اتصــالها بوال ح الــدفع ــون ومــن ثــم لفــة، تالنظــام العــام، 

رعدم قبول الدعو  االلتفات عنه. ،لهغیر مح فى سالف الذ ًقا    خل
  

وحیث إن التناقض المعروض قد استوفى سائر شرائط قبولـه المقـررة قانوًنـا،   
ًال. قبول الدعو ش   مما یتعین معه القضاء 

  

مقتضى نص المادة ( الحالى الدستوروحیث إن    ) منه إلى ١٨٨قد عهد 
افة المنازعات والجرائم ة الفصل فى  ه جهة  جهة القضاء العاد وال عدا ما تختص 

، وهو ما أكدته المادة ( قرار ١٥قضاء أخر ة الصادر  ) من قانون السلطة القضائ
س الجم القانون رقم رئ ة  .١٩٧٢لسنة  ٤٦هورة  الملك انت المنازعــــــــــة المتعلقة  و

مة  – ه قضاء هذه المح عتها  –على ما جر  حسب طب ة  هى خصومة مدن
ان ذلك، ه الجهة تكون هى المختصة بنظرها والفصل فیهاوأصلها، فإن هذ . متى 

ة األرض  ام جهة اإلدارة بإصدار قرار بنزع ملك فید ق انت األوراق قد خلت مما  و
امها  ان ق رض إلى المسطحات الالزمة للمشروع الخاص هذه األضم محل النزاع، و

ة، وٕادخالها بتوسعات  ا ة بإم أسوار المدینة، وٕاقامة ملعب الفعل ضمن مدینة الطل
ع لها ومدرجاته علیها،  ة أثر ذلك على و رة القدم التا وما یتفرع ، هذه األرضملك

م اعنه ة لمستحقیها هامن نشوء االلتزام بتسل قته نزاًعا حـــــــول الملك ، ُعد فـــــــى حق
ة علیها، والذوالحقوق  ه یدخل  وااللتزامات المترت م اختصاص ى صمفالفصل ف

م الح ، مما یتعین معه االعتداد  م  ،منها الصادر جهة القضاء العاد دون الح
قى ح ، ولی ل من المدعى علیهما فى التعوض  الصادر من جهة القضاء اإلدار

عن ذلك خارًجا عن نطاق التناقض المعروض، ومحًال للنزاع المردد أمام جهة 
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، والمنت مى هالقضاء العاد فى  ،٢٠/٥/٢٠١٣ة النقض الصادر بجلسة قضاء مح
مة  ٧٣لسنة  ١٣٠٣الطعن رقم  م الصادر من مح ة، القاضى بنقض الح قضائ

 ١١٩لسنة  ١٢٤٥فى االستئناف رقم  ،٣٠/١٢/٢٠٠٢استئناف القاهرة بجلسة 
ة القاهرة، وٕاحالة الدعو إلى  م فیها مجدًدا قضائ مة للح ما سلف  –تلك المح

ان  التعوض ومصنالذ ی -الب ة  قابل االنتفاع عن ب موضوعها على المطال
ة هذه  اع، ومن ثم فإن التعرض لهذهاألرض محل النز  ستنهض وال المسألة ال 

مة للفصل فیها، صدد حسم التناقض المعروض،  المح الذ ینحصر نطاقه فى وهى 
انه.   اإلطار المتقدم ب

  

م    مة وحیث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ الح الصادر من مح
ره، فإنه ُعد فرًعا من أصل النزاع المعروض، وٕاذ انتهت  القضاء اإلدار المار ذ

ما  مة ف اشاء فى موضوع النزاعـــــــدم إلى القضـــــــتقالمح س ـــــــ، فإن م رة رئ
م ًقا لنص المادة ــــــــــــــالمح ا اختصاص البت فى هذا الطلب ط ) ٣٢(ة الدستورة العل

ات غیر ذ موضوع. ون قد  ه،    من قانونها المشار إل
  

  فلهذه األسباب
مة    مت المح م الصادرح الح ة االعتداد  مة الجیزة االبتدائ  من مح
لى شمال  ٢٠٠٨لسنة  ٥١١فى الدعو رقم  ،٢٩/١٢/٢٠١٢بجلسة  مدنى 

مة القضاء اإلدار بجلسة  م الصادر من مح فى  ،٣١/٣/٢٠١٥الجیزة، دون الح
ة. ٦٦لسنة  ٧٥٥الدعو رقم    قضائ

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

تور عادلالسادة المستشارن:  وعضوية ندر عمر شرف  الد ولس فهمى إس و
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

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

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤٠لســـنة  ٢٧بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
 املقامة من

ة   وزر المال
  دــض

.بییر لوس سمعان صیدناو   - ١   ، ورث المرحوم / لوس سمعان صیدناو
س مجلس إدارة الهیئة العامة لإلصالح الزراعى  - ٢  رئ

 

  اإلجراءات
، ، ٢٠١٨ســنة  الثالــث مــن یولیــوبتــارخ  فة هــذه الــدعو أودع المــدعى صــح

مة الدستو  تاب المح م،قلم  ا، طالًا الح صفة مستعجلة: بوقف تنفیذ  رة العل أوًال: و
ــــة مــــة شــــمال القــــاهرة االبتدائ ــــم الصــــادر مــــن مح فــــى  ،٢٧/١/٢٠١٦ بجلســــة ،الح
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لـــى ٢٠٠٩لســـنة  ٣٤٦٦الـــدعو رقـــم  م الصـــادر مـــدنى  ـــالح ـــد  مـــة ، المؤ مـــن مح
ة،  ٢٠لسنة  ١١٤٦فى االستئناف رقم  ،٤/١/٢٠١٧بجلسة  ،استئناف القاهرة قضـائ

ة ٢٠لســــــنة  ١٣٣٤و ١٢٢٨مــــــع االســــــتئنافین رقمــــــى  ــــــى قضــــــائ فصــــــل ف ــــــى  ، حت
عدم االعتداد الموضوع مة أول درجة، ثانًا: وفى الموضوع:  م مح ـه ح ، المشـار إل

ــا مــة الدســتورة العل ــم الصــادر مــن المح االســتمرار فــى تنفیــذ الح  ،والقضــاء أصــلًّا 
ة "دســـتورة" ٤لســـنة  ٥٧فـــى الـــدعو رقـــم  ،٦/٢/١٩٩٣بجلســـة  اطًّـــا:  ،قضـــائ واحت

ــــــا مــــــة الدســــــتورة العل ــــــم الصــــــادر مــــــن المح بجلســــــة  ،االســــــتمرار فــــــى تنفیــــــذ الح
ة "دستورة". ٦لسنة  ٢٨فى الدعو رقم  ،٦/٦/١٩٩٨   قضائ

  

رة،وقــدم ا ــه األول مــذ ــم بــلــب فــى ختامهــا ط لمــدعى عل رفض الطلبــین الح
  العاجل والموضوعى.

، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
مــــةوُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح  بــــین 

م فیه   .ا بجلسة الیومإصدار الح
  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر حس –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح
ان قد أقام الدعو رقم فى أن  - األوراق ه األول   ٢٠٠٩لسنة  ٣٤٦٦المدعى عل

ة، مختصًما المدعى و  مة شمال القاهرة االبتدائ لى، أمام مح ه مدنى  المدعى عل
ة  ،الثانى ة المملو الء على األرض الزراع م بتعوض نقد مقابل االست طالًا الح

ة،  محافظة الشرق ام ا تنفیًذالمورثه  قانون رقم ألح شأن  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨لمرسوم 
قانون رقم  اإلصالح الزراعى، ام قانون بتعدیل  ١٩٦١لسنة  ١٢٧والقرار  عض أح
جلسة  اإلصالح الزراعى. مة بإلزام المدعى  ،٢٧/١/٢٠١٦و قضت تلك المح
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ه الثانى ه األول ،والمدعى عل ا للمدعى عل عة  مبلغ " ،أن یؤد  اومائت مالیینس
عو و  عة وس عون جنیًها". طعن المدعى على س هذا ن ألًفا وثالثمائة وخمسة وس

م  ة ٢٠لسنة  ١١٤٦االستئناف رقم الح مة استئناف الق ،قضائ ما أمام مح اهرة. 
االستئنافین رقمى  م ذاته   ٢٠لسنة  ١٣٣٤، ١١٢٨طعن المدعى علیهما على الح

ة استئناف القاهرة  مة تلك ، و -على الترتیب  –قضائ عد أن ضمت المح
م واحد، قضت بجلسة  صدر فیها ح م ، ٤/١/٢٠١٧االستئنافات ل بإلغاء الح

ه الثا ه من إلزام المدعى عل ما قضى  عدم قبول الدعو المبتدأة المستأنف ف نى، و
ه األول رفض استئناف المدعى والمدعى عل  . طعنلرفعها على غیر ذ صفة، و

ه  م االستئنافى المشار إل موجب المدعى على الح مة النقض،  الطعن أمام مح
جلسة  ٧٨لسنة  ٤٠٦٥المقید برقم  ة. و مة ٩/١٠/٢٠١٧قضائ ، قضت مح

  دم قبول الطعن.ع –فى غرفة مشورة  –النقض 
  

ة   مة شمال القاهرة االبتدائ م مح فى الدعو رقم  وٕاذ ارتأ المدعى أن ح
لى، ٢٠٠٩لسنة  ٣٤٦٦ مة استئناف القاهرة فى االستئناف  مدنى  م مح ح د  المؤ

ة  ٢٠لسنة  ١١٤٦رقم  مة  –المشار إلیهما  –قضائ م المح قد ناقضا: أوًال: ح
ا ة  ٤لسنة  ٥٧فى الدعو رقم  ،٦/٢/١٩٩٣سة الصادر بجل ،الدستورة العل قضائ

الذ قضى برفض الدعو المقامة طعًنا على دستورة نص الفقرة األولى  ،"دستورة"
قانون رقم  ة األوضاع  ١٩٨١لسنة  ١٤١من المادة الثالثة من القرار  شأن تصف

ا ام اتفاق ما تضمنه من استمرار تطبی أح ت الناشئة عن فرض الحراسة، ف
ضات المبرمة  ا بین مصر، و التعو ة على رعا الذین  ،الدول تلكعض الدول األجنب

ام القانون رقم  فى شأن  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢خضعوا لتدابیر الحراسة استناًدا إلى أح
د استئنافًّا حالة الطوارئ، وذلك بإعراض  م االبتدائى المؤ  نصوصعن تطبی الح

ة الموقعة بتارخ  ة ،١٨/١١/١٩٦٤االتفاق ومتین المصرة واللبنان ة  ،بین الح لتسو
ا اللبنانیین ضات المستحقة للرعا  عن أموالهم التى فرضت علیهـــــــــا الحراسة ،التعو

٨٣ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة التى خضعت للقانون رقم  أو القانون رقم  ١٩٦١لسنة  ١٢٧أو األراضى الزراع
ة ١٩٦٣لسنة  ١٥ ة، وُعمل بها التى تم نشرها فى الجردة ال، وهى االتفاق رسم

اًرا من  ون لها قوة القانون ١٩٦٥أغسطس سنة  ٤اعت واجب اإلعمال ، ، ومن ثم 
الء  ةعلى على دعو التعوض عن االست ه ل األراضى الزراع مورث المدعى عل

الء على األراضى  ،دون غیرهااألول،  من القواعد العامة للتعوض عن االست
ة قانون رقم تنفیًذا للمر  الذ تم الزراع شأن اإلصالح  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨سوم 

قانون رقم  ام قانون اإلصالح  ١٩٦١لسنة  ١٢٧الزراعى، والقرار  عض أح بتعدیل 
  الزراعى.

ا مة الدستورة العل م المح فى الدعو رقم  ،٦/٦/١٩٩٨الصادر بجلسة  ،ثانًا: ح
ة "دستورة" ٦لسنة  ٢٨ ه، فى غیر مو  ،قضائ ا ما تضمنته أس ع، من وجوب ضف

قانون  ًقا للمرسوم  ة ط الء على األراضى الزراع ا تقدیر التعوض عن االست ارت
قانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨رقم  لسنة  ١٢٧شأن اإلصالح الزراعى، والقرار 

مة تلك األراضى وقت  ١٩٦١ ق ام قانون اإلصالح الزراعى،  عض أح بتعدیل 
م م الء علیها، فى حین خلص ح م االست ح د  ة المؤ مة شمال القاهرة االبتدائ ح

ة  مة األرض الزراع ق مة استئناف القاهرة المشار إلیهما، إلى االعتداد  مح
المستولى علیها وف أسس التقدیر الواردة بتقرر الخبیر المودع فى الدعو المنظورة 

ه على  ره، والمعول ف ة، السالف ذ مة شمال القاهرة االبتدائ مة تلك أمام مح ق
ض ون معه  ،األرض فى تارخ رفع دعو التعو الء علیها. مما  دون تارخ االست

مى  انهما، قد حاال دون جران آثار ح ما جهة القضاء العاد السالف ب ح
مة  ا المح السالف اإلشارة إلیهما، ومن ثم أقام المدعى دعواه الدستورة العل

  المعروضة. 
  

مـة  - عة التنفیذوحیث إن مناز  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
عته، أن التنفیذ  ـه، بـلو لم یتم وفًقا لطب اعترضـته عوائـ تحـول  على ضوء األصـل ف

٨٤ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ــــا عادهــــا -قانوًن ًعــــا لــــذلك، دون اكتمــــال مــــداه، وتعطــــل  -مضــــمونها أو أ أو تقیــــد ت
املـــة دون نقصــان. ومـــن ،اتصــال حلقاتـــه وتضــاممها عرقــل جرـــان آثــاره   ،ثـــم مـــا 

ـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازع ة التنفیـــذ أو محلهـــا، تلـــك ــــــــــتكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون
، 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
ـان التنفیـذ  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا وجودها، لضمان العـودة 
عدم دستورة نـص تشـرعى، فـإن  ا،  مة الدستورة العل م صدر عن المح ح متعلًقا 
ضــمها، واآلثــار المتولــدة عنهــا فــى  ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون حق

اقها، وعلى ضـوء الصـلة الحتم ل س عهـا شـ ـة التـى تقـوم بینهـا، هـى التـى تحـدد جم
ون الزًما لضم ة، وما  مـة ــــــالتنفیذ وصورته اإلجمال ان فعالیته. بید أن تـدخل المح

ـا ـــــــــــالدستور القـانون ــــــــــــا الصـــــــــــــ) مـن قانونه٥٠ادة (ــــــــــــــوفًقـا لـنص الم -ة العل 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
فتـرض  ة المبتغاة منها فـى تـأمین حقـوق األفـراد وصـون حرـاتهم،  تمییز، بلوًغا للغا

عتهـا -ثالثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائـ طب ـالنظر إلـى نتائجهـا سـواء   -أو 
امها قد حالت فعًال أو من شأنها أن تحول ـتمًال، دون تنفیذ أح ًحا م أو  تنفیًذا صـح

ون إسنادمقیدة  ام، ورطهـا منطقًّـا  هذه العوائ لنطاقها. ثانیها: أن  إلى تلك األح
ًنـــ وم بتلـــك ة التنفیـــذ ال تقــــــــــــــ، فـــإذا لـــم تكـــن لهـــا بهـــا مـــن صـــلة، فـــإن خصومابهـــا مم

قته ـة لحق ة عنهـا، مناف ، بل تعتبر غر ا وموضـوعها. ثالثهـا: أن منازعـــــــــة ـــــــــالعوائ
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
  

مــة الدســـتورة ا ــا قضـــتوحیــث إن المح بـــرفض  ،٦/٢/١٩٩٣بجلســة  ،لعل
ة "دستورة"، المقامة طعًنا علـى  ٤لسنة  ٥٧الدعو رقم  الفقـرة دسـتورة نـص قضائ

٨٥ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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القـانون رقـم  س الجمهورـة   ١٩٨١لسـنة  ١٤١األولى من المادة الثالثة من قـرار رئـ
ة األوضـــاع الناشـــئة عـــن  ـــه مـــنفـــرض الحراســة، بتصــف مـــا نصـــت عل ســـتمر  أن ف "

ــ  ــة علــى رعا عــض الــدول األجنب ضــات المبرمــة مــع  ــات التعو ــام اتفاق تطبیــ أح
الحراســة المشــار إلیهــا فــى المــادة األولــى مــن هــذا لتــدابیر  خضــعواهــذه الــدول الــذین 

ـأن لـم تالقانون"،  فـرض الحراسـة والتى تنص على أن "تعتبر  كـن األوامـر الصـادرة 
عیـین وعـائال ـام القـانون رقـم على األشـخاص الطب  ١٦٢تهم وورثـتهم اسـتناًدا إلـى أح

ـــة علـــى ذلـــك علـــى  متـــو  ،فـــى شـــأن حالـــة الطـــوارئ  ١٩٥٨لســـنة  إزالـــة اآلثـــار المترت
العائلـة  الوجه المبین فـى هـذا القـانون. قصـد  ـام هـذا القـانون  –و ـل مـن  –فـى أح

الغین وغیرهم شملتهم تدابیر الحراسة من زوج وزوجة وأوالد قّص   من الورثة".ر أو 
  

م من إحد محاكم جهة من جهات القضاء، فى وحیث إن    صدور ح
المخالفة لنص تشرعى، ورد فى قانون، أو فى  النزاع الموضوعى المردد أمامها، 
ون  عدو أن  ة القانون، ال  ة، التى ال تجاوز مرتبتها مرت ات الدول إحد االتفاق

م للقانو  ه أمام وجًها من أوجه مخالفة ذلك الح الطعن عل حه  ن، وٕان جاز تصح
مة ا ة، إال المح ة تحول دون أألعلى بتلك الجهة القضائ ون عق صلح ألن  نه ال 

ا، برفض الدعو المقامة طعًنا  مة الدستورة العل م الصادر من المح تنفیذ الح
ما  ها ءة، ذلك أن قضاستنهض والیتها إلزالة تلك العقعلى دستورة ذلك النص، 

ة الدستورة لذلك النص من تارخ  شف عن ثبوت الشرع ، إنما  برفض تلك الدعو
ه،  وم ف م النطاق الدستور المح ة المطلقة لذلك الح ه، وال تجاوز الحج العمل 
اق النص التشرعى  لتستطیل إلى تقیید سلطة محاكم الموضوع فى تحدید أحوال انط

ة المرددة أمامها، والفصل فیها.المقضى بدستورته، على األنزعة الم   وضوع
  

ة   مة شمال القاهرة االبتدائ م مح ان ح ان ما تقدم، و م ال ،متى  ح د  مؤ
مة استئناف القاهرة، المشار إلیهما،  ض، إلى مح ه من تعو ا  ما قض قد تساندا، ف

٨٦ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة  الء على األرض الزراع ةأن االست ام محل الدعو الموضوع مقتضى أح ، تم 
قانون رقم الم قانون رقم  شأن اإلصالح الزراعى ١٩٥٢لسنة  ١٧٨رسوم  والقرار 

ام قانون اإلصــــــــــالح الزراعــــــــــــى،  ١٩٦١لسنة  ١٢٧ عض أح المقضى بتعدیل 
عدم دستورة عناصر التعوض المنصوص علیها فى المادة الخامسة من المرسوم 

عة من القرار  انقانون سالفى قانون والمادة الرا الء على الب ما مؤداه أن االست  ،
س  ون قد تم تنفیًذا لقرار رئ ة ال  ة محل الدعو الموضوع األرض الزراع

فرض تدابیر الحراسة  ام القانون رقم الجمهورة  لسنة  ١٦٢علیها، استناًدا إلى أح
هوالزم ذلك انتفاء الصلة بین التعوض ا فى شأن حالة الطوارئ. ١٩٥٨  ،لمقضى 

م الوارد بنص قانون  والح لسنة  ١٤١رقم الفقرة األولى من المادة الثالثة من القرار 
ة األوضاع الناشئة عن الحراسة ١٩٨١ مة برفض بتصف التى قضت هذه المح  ،
ة الموقعة بتارخ  تكون معه األمر الذ ،المقامة طعًنا على دستورته الدعو  االتفاق

ضات المستحقة بین الح ،١٨/١١/١٩٦٤ ة التعو ة لتسو ومتین المصرة واللبنان
ا اللبنانیین  فإن  ومن ثم .على وقائع النزاع الموضوعى من التطبی لها ال محلللرعا
ار  اعت ه التعوض الذ قُ االدعاء  ةضى  ة فى تنفیذ  فى الدعو الموضوع عق

ا الص مة الدستورة العل م المح  ٥٧قم فى الدعو ر  ،٦/٢/١٩٩٣ادر بجلسة ــح
ة "دستورة"،  ٤لسنة  مة  علىینحل إلى طعن قضائ م الصادر من المح الح

د استئنافًّا ة، المؤ مة و ، االبتدائ م هذه المح ات تنفیذ ح ال یدخل فى عداد عق
انه، ومن ثم تغدو الدعو المعروضة، فى خصوص الطلب الموضوعى  الفائت ب

  األصلى، غیر مقبولة
  

ا قضتوحیث إن الم مة الدستورة العل فى  ،٦/٦/١٩٩٨بجلسة  ،ح
ة "دستورة": ٦لسنة  ٢٨رقم  الدعو    قضائ

قانون رقم  ه المادة الخامسة من المرسوم  عدم دستورة ما نصت عل  ١٧٨أوًال: 
ومة على  ١٩٥٢لسنة  ون لمن استولت الح شأن اإلصالح الزراعى، من أن 

٨٧ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ام هذا القانون  مة  ،أرضه، وفًقا ألح عادل عشرة أمثال الق الح فى تعوض 
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 
ة العقارة. قها فى شأن التعوض المقدر على أساس الضر   تطب

عدم دستو  قانون رقم ثانًا:  عة من القرار  ه المادة الرا لسنة ١٢٧رة ما نصت عل
ام قانون اإلصالح الزراعى ١٩٦١ عض أح ون لمن استولت  ،بتعدیل  من أن 

ام هذا القانون ال ومة على أرضه تنفیًذا ألح ام الح قدر وفًقا لألح ح فى تعوض 
قانون رقم  المرسوم  ه ١٩٥٢لسنة  ١٧٨الواردة فى هذا الشأن  مراعاة  ،المشار إل و

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 المتقدم  وتساندت تقدیر التعوض عن  " أن علىهذه المح
ة األراضى المستولى ع عین   العقارة األصل عادل س ما  لیها 

ون تقدیًرا جزافًّا  عدو أن  الء علیها، ال  المروطة بها األرض فى تارخ االست
مت ة، وذلك من وجوه متعددة:منفصًال عن ق   ها السوق

أصول األموال محلها، وٕانما  ة العقارة المشار إلیها ال شأن لها  أولها: أن الضر
ون هذا اإلیراد  هعل فرضها بتقدیر تصور یت المشرع إلیراد نجم عن استغاللها، فال 

  إال وعاء لها.
متالمحملة بوثانیها: أن األموال  این ق ة تت ما بینها على ضوء هذه الضر ها ف

ن صائص بنظروفها وخ م أن  -  من ثم -انها حتى داخل المحافظة الواحدة، وال 
ار واحد ینفصل ع ن 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 
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ة العقارة المشار إلیها  فرض جواز الرجوع إلیها لتحدید  –وثالثها: أن الضر حتى 
متد تقدیرها فى شأن عاد ال ُ  –التعوض المستح  النظر فیها سنوًّا، وٕانما 

عها  ة جم ان موقعها وغض النظر عن خصائصها  –األراضى الزراع سنین  –أًّا 
عدئذ لمدد تماثله ون التعوض المقدر على أساسها ـــــــــــعشًرا، مدها المشرع  ا، فال 

  إال تصورًّا.
  

ام الصادرة ة المطلقة لألح ا  وحیث إن الحج مة الدستورة العل عن المح
ه قضاؤها  - فى الدعاو الدستورة  قتصر نطاقها على  -على ما استقر عل

انت مثاًرا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
قضائها، وال تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو  مة فصًال حاسًما  المح

ما أ قت فى مضمونها.  م تطا ن قوة األمر المقضى ال تلح سو منطوق الح
اب اتصاًال حتمًّا ال تقوم له قائمة إال بها.   وما هو متصل بهذا المنطوق من األس

  

طلت نصى المادتین الخامسة من  وحیث إن المثالب الدستورة التى أ
قانون رقم  عة من القرارو شأن اإلصالح الزراعى،  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨المرسوم   الرا

ام قانون اإلصالح الزراعى، وما  ١٩٦١لسنة  ١٢٧قانون رقم  عض أح بتعدیل 
قانون ٦المادة (ترتب على ذلك من سقو  المادة الخامسة من و  ،) من المرسوم 

قانون  قه ،المشار إلیهماالقرار  المقدر على ا فى شأن التعوض مفى مجال تطب
ة العقار عدم ة، إنما تحددت فى مخالفة أساس الضر م التشرعى المقضى  التنظ

، ١٩٧١) من دستور سنة ١٦٥، ٤٠، ٣٦، ٣٤، ٣٢لنصوص المواد ( ،دستورته
ه،  مة المشار إل م هذه المح ح ومن ثم تكون التقررات الدستورة التى وردت 

ه  المؤدولم تكن بهذا  - التعوض العادل معاییرواستطالت إلى  سنًدا لما ُقضى 
طال وسقو ا رهامن إ ة المار ذ انت ،-  لنصوص التشرع فى إفصاح  قد أ

ط المتعین األخذ بها فى شأن التعوض  الء على األراضـى  عنجهیر، الضوا االست
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ة، ولتَ  ة الزراع هذه التقررات توجیًها ال  دُ غْ التى تزد عن الحــد األقصى للملك
م المسألة عــــــه المشــــــفارق ما لو أعاد تنظ ة رع، ف ینها، وذلك ضماًنا لصون الملك

ام الدستور. عیًدا عن أح   الخاصة، والحیلولة دون مصادرتها 
  

ان  إذ ة ان ما تقدم، و مة شمال القاهرة االبتدائ م مح فى الصادر ح
لى ٢٠٠٩لسنة  ٣٤٦٦عو رقم الد مة استئناف القاهرة مدنى  م مح ح د  ، المؤ

ة، لم یتخذ من عناصر التعوض التى قض ٢٠لسنة  ١١٤٦فى االستئناف رقم  ائ
عدم دستورتهماان القـــا النصـــــــــــتضمنه وم  ان المح ه، ومن  ،انون سنًدا لما قضى 

مین  ون أ من الح انثم ال  م سالفى الب م هذه المح و ــــة فى الدعــمصادًما لح
ل أ ٦لسنة  ٢٨رقم  ش انه، وال  ة "دستورة" الساب ب ة فى قضائ  منهما عق

تنفیذه، مما تضحى معه الدعو المعروضة، فى خصوص الطلب الموضوعى 
عدم القبول. اطى، قمینة    االحت

  

مة شمال القاهرة وقف تنفیذ وحیث إنه عن طلب المدعى  مى مح ح
مة استئناف القاهرة سالف ة، ومح ان، فإنه  ىاالبتدائ ُعد فرًعا من أصل النزاع، الب

مة وٕاذ انتهت ا ره، فإن لمح ، على النحو المار ذ عدم قبول الدعو إلى القضاء 
اشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ  م امها  ًقا لنص المادة ( –ق ) ٥٠ط

القانون رقم  ات غیر ذ  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر  ون قد 
  موضوع.

  

 فلهــذه األسبــاب

مة  مت المح ، وألزمت المدعىعدم قبول ح مبلغ و  المصروفات الدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس احملكمة          السرأمني 
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

ولس فهمى  وعضوية تور عادل عمر شرف و ندر السادة المستشارن: الد إس
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
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  ٤٠لســـنة  ٢٨بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
 املقامة من

ة ة الحراسات، وممثًال للخزانة العامةوزر المال س األعلى لجهاز تصف صفته الرئ  ،  
  دــض

  : ا، وهموشهرتها مار إمیل فرعون  ،ورثة مار سمعان صیدناو  –أ  
م صیدناو   - ١      اس سل   ولیت إل
م صیدناو   - ٢      اس سل ان إل   لیل
صفت      م صیدناو عن نفسهما، و اس سل م إل   هما وارثتى سل
س مجلس إدارة الهیئة العامة لإلصالح الزراعى -ب   رئ

٩١ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  اإلجراءات
فة هــذه الــد، ٢٠١٨ســنة  الثالــث مــن یولیــوبتــارخ  ، أودع المــدعى صــح عو

مة الدستو  تاب المح ا، طالًا الحقلم  صفة مستعجلة،رة العل بوقف تنفیذ  م، أوًال: و
ة مة شمال القاهرة االبتدائ م الصادر من مح فـى الـدعو  ،٥/٩/٢٠١٦بجلسة  ،الح

لــى ٢٠٠٨لســنة  ٩٤٤١رقــم  م الصــادر مــدنى  ــالح ــد  مــة اســتئناف ، المؤ مــن مح
ة،  ٢٠لســنة  ٥٩٣٥االســتئناف رقــم فــى  ،٢١/٦/٢٠١٧بجلســة  ،القــاهرة حتــى قضــائ

مـة أول  . ثانًا: وفى الموضوع، أصلًّا:فصل فى الموضوع ـم مح ح عـدم االعتـداد 
ه درجة مـة المشار إل ـم الصـادر مـن المح االسـتمرار فـى تنفیـذ الح ، والقضاء أصلًّا 

ــــــا ة قضــــــائ ٤لســــــنة  ٥٧فــــــى الــــــدعو رقــــــم  ،٦/٢/١٩٩٣بجلســــــة  ،الدســــــتورة العل
مــة الدســتورة  ."دســتورة" ــم الصــادر مــن المح االســتمرار فــى تنفیــذ الح ــا:  اطًّ واحت

ا ة "دستورة". ٦لسنة  ٢٨فى الدعو رقم  ،٦/٦/١٩٩٨بجلسة  ،العل   قضائ
  

ـــةاألولـــ مـــالمـــدعى علیها توقـــدم   رة،  ى والثان ـــم فـــى ختامهـــا  تـــالبطمـــذ الح
  رفض الطلبین العاجل والموضوعى.ب

عد تحضیر ا ، أودعت هیئة المفوضین تقررً و   ا برأیها.لدعو
مــــةوُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح  بــــین 

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر حس –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح
ة األول لمدعى علیهماافى أن  - األوراق  ٩٤٤١رقم  الدعو  متاقد أقا انتاى والثان
مة  ٢٠٠٨لسنة  لى، أمام مح ة، مختصممدنى  المدعى  ینَ تشمال القاهرة االبتدائ

ه  م  طلب ،الثالثوالمدعى عل ة بندب خبیر، لمعاینة األراضى الح محل الزراع
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الغ مساحتها  ،الدعو  فر صق ،ف ٧٤  ٥س  ٥ال ة  ة، بناح ر محافظة الشرق
الء علیها من مورث مة الرع المستح عنها، من تارخ االست متها، وق هم توتقدیر ق

التى انحصر إرثها ، ١٣/٥/١٩٦٤ بتارخالمتوفاة  ،مار سمعان صیدناو  –
قیمیل فإالشرعى فى ابنتها عایدة  ذلك  –هما رعون، مورثة المدعى علیهما وشق

الء الذ تم تنفیذً  ام االست قانون رقم ا ألح عض  ١٩٦١لسنة  ١٢٧القرار  بتعدیل 
ام قانون اإلصالح الزراعى،  سفر عنه تقرر الخبیر من تعوض أح ما  والقضاء 

ة. وٕاذ أودع خبیر الدعو المشار إلیها تقرره،  مة قضت مع الفوائد القانون مح
ة للمدعى  یؤد أنبإلزام المدعى  ،٥/٩/٢٠١٦بجلسة  ،شمال القاهرة االبتدائ

ة عن نفس امعلیه صاألولى والثان أرعمائة و  املیونً  أرعة عشرمبلغ " هما،فتهما و
ة وثالثو  عة وثالثمائة و تسعألًفا و  ن وثمان والفوائد  ،ن قرًشا"و ستو ن جنیًها وتسعة و س

م  ه من تارخ صیرورة الح ة للمبلغ المقضى  طعن نهائًّا حتى تارخ السداد. القانون
مة استئناف القاهرةى على المدع ه أمام مح م المشار إل  ٥٩٣٥االستئناف رقم  الح
ة ٢٠لسنة  جلسة قضائ الً ٢١/٦/٢٠١٧، و قبول االستئناف ش مة   ،، قضت المح
م المستأنف. ،ه موضوًعاورفض م  طعن المدعى وتأیید الح االستئنافى على الح

ه  الطعن المقید برقم النقضطر المشار إل ة.  ٨٧لسنة  ١٢١٠٣،  قضائ
جلس مة النقض ١/١٠/٢٠١٨ة ـــــــــــو عدم قبول  –فى غرفة مشورة  –، قضت مح

  الطعن.
  

ة أخر  ةانت المدعى علیها  ،ومن ناح م صیدناو  ،الثان اس سل ان إل لیل
ة لفرضها على أموال  – ع الت ة تدابیر الحراسة  التى ُفرض على أموالها الشخص

س الجمهورة رقم زوجها اللبنان موجب أمر رئ ة  قد  – ١٩٦١لسنة  ١٣٨ى الجنس
م الدعو رقم  مة الق ة " ٢لسنة  ٨١أقامت أمام مح م" قضائ مخاصمة المدعى  ،ق

مها مساحة  ،وآخرن ة  اأرًض  افدانً  ٢٥طلب تسل ائنة بناح ة لها،  ة مملو زراع
اًرا من تار  ة، مع رعها، اعت خ فرض الحراسة علیها وحتى فر صقر محافظة الشرق
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ة لألرض تمام  مة الفعل الق ضها  اطًّا إلزام المدعى وآخرن بتعو م، واحت التسل
ة المشار إلیها وقت االستحقاق.الزرا  جلسة  ع م  ،٥/٧/١٩٩٧و مة الق قضت مح

مة األرض  ،برفض الدعو  ورة عن ق ًسا على سب تعوض المدعى علیها المذ تأس
ة التى موجب قرار التعوض رقم  الزراع  ٢٥فرضت علیها تدابیر الحراسة، وذلك 

القرار رقم  ٧/٢/١٩٧٤بتارخ  ، الصادرن من ١٩/٦/١٩٧٨بتارخ  ١٤٢المعدل 
ا  ضات المستحقة للرعا ة التعو ة تسو ام اتفاق ة الحراسات، تنفیًذا ألح جهاز تصف

ومتى جمهورة مص ة، ـــــــــــة والجمهورة اللبنانیــــــــــــــــیر العر ـــــــــــــاللبنانیین بین ح
ق١٨/١١/١٩٦٤الموقعة فى  . طعنت ـــــــــــــــالدع تلك ةـــــــــــة على واقعـــــــــــ، والمط و
الطعن ــــــــــــــــــالمدعى علیه ا  م العل مة الق ه أمام مح م المشار إل ورة على الح ا المذ
ة  ١٧لسنة  ٧٣المقید برقم  م قضائ ا، التى قضت بجلسة ق ، ١٣/١١/١٩٩٩عل

ه. م المطعون ف   برفض الطعن وتأیید الح
  

ة   مة شمال القاهرة االبتدائ م مح فى الصادر  وٕاذ ارتأ المدعى أن ح
لى، ٢٠٠٨لسنة  ٩٤٤١الدعو رقم  مة استئناف القاهرة  مدنى  م مح ح د  المؤ

ة، المشار إلیهما، ٢٠سنة ل ٥٩٣٥فى االستئناف رقم الصادر  قد ناقضا:  قضائ
ا الصادرأوًال:  مة الدستورة العل م المح فى الدعو رقم  ،٦/٢/١٩٩٣بجلسة  ،ح
ة "دستورة" ٤لسنة  ٥٧ الذ قضى برفض الدعو المقامة طعًنا على  ،قضائ

قانون رقم  لسنة  ١٤١دستورة نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القرار 
ما تضمنه من استمرار  ١٩٨١ ة األوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ف شأن تصف

ضات المبرمة  ات التعو ام اتفاق ةو  بین مصر،تطبی أح على  ،عض الدول األجنب
ا هذه الدول الذین خضعوا لتدابیر الحراسة ام القانون رقم  ،رعا  ١٦٢استناًدا إلى أح

م فى شأن حالة الطوارئ، وذلك ١٩٥٨لسنة  ن المشار ین القضائییبإعراض الح
ة الموقعة بتارخ  ومتین  ١٨/١١/١٩٦٤إلیهما عن تطبی نصوص االتفاق بین الح

ة ا اللبنانیین ،المصرة واللبنان ضات المستحقة للرعا ة التعو عن أموالهم التى  ،لتسو
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ة التى خضعت للقانون رقم  لسنة  ١٢٧فرضت علیهـــــــــا الحراسة أو األراضى الزراع
ة التى تم نشرها فى الجردة ١٩٦٣لسنة  ١٥أو القانون رقم  ١٩٦١ ، وهى االتفاق

اًرا من  ة، وُعمل بها اعت ون لها قوة ١٩٦٥أغسطس سنة  ٤الرسم ، ومن ثم 
ة  الء على األراضى الزراع القانون، واجب اإلعمال على دعو التعوض عن االست

ةى والثاألول ماالمدعى علیه ةلمورث ، دون غیرها، من القواعد العامة للتعوض عن ان
قانون رقم  ة الذ تم تنفیًذا للمرسوم  الء على األراضى الزراع لسنة  ١٧٨االست

قانون رقم  ١٩٥٢ بتعدیل  ١٩٦١لسنة  ١٢٧شأن اإلصالح الزراعى، والقرار 
ام قانون اإلصالح الزراعى.   عض أح

مة الدستورة العل م المح ، فى الدعو رقم ٦/٦/١٩٩٨بجلسة  ،ا الصادرثانًا: ح
ة "دستورة" ٦لسنة  ٢٨ ه، فى غیر موضع، من وجوب  ،قضائ ا ما تضمنته أس ف

قانون  ًقا للمرسوم  ة ط الء على األراضى الزراع ا تقدیر التعوض عن االست ارت
قانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨رقم  لسنة  ١٢٧شأن اإلصالح الزراعى، والقرار 

مة تلك األراضى وقت  ١٩٦١ ق ام قانون اإلصالح الزراعى،  عض أح بتعدیل 
ة مة شمال القاهرة االبتدائ م مح الء علیها، فى حین خلص ح م  ،االست ح د  المؤ

ة  مة األرض الزراع ق مة استئناف القاهرة المشار إلیهما، إلى االعتداد  مح
الخبیر المودع فى الدعو المنظورة المستولى علیها وف أسس التقدیر الواردة بتقرر 

مة تلك  ه على ق ره، والمعول ف ة، السالف ذ مة شمال القاهرة االبتدائ أمام مح
ض ون معه  ،األرض فى تارخ رفع دعو التعو الء علیها. مما  دون تارخ االست

مى  انهما، قد حاال دون جران آثار ح ما جهة القضاء العاد السالف ب ح
مة  ا االمح السالف اإلشارة إلیهما، ومن ثم أقام المدعى دعواه لدستورة العل

  المعروضة. 
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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، ال مــــداه، وتعطــــل دون اكتمــــ -مضــــمونها أو أ أو تقیــــد ت
املـــة دون نقصــان. ومـــن ثـــم ،اتصــال حلقاتـــه وتضــاممها عرقــل جرـــان آثــاره   ،مـــا 

ـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازع ة التنفیـــذ أو محلهـــا، تلـــك ــــــــــتكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون
، اء اآلثـاــــــى ختـام مطافهـا إنهــــــى فــــــة التـى تتوخــــــــــالمنازع ة لتلـك العوائـ ر 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 
عدم دستورة نـص تشـرعى، فـإن  ا،  مة الدستورة العل م صدر عن المح ح متعلًقا 

ضــمها، واآلثــار المتولــدة عنهــا فــى حق ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون
ل  عهـا شـ ـة التـى تقـوم بینهـا، هـى التـى تحـدد جم اقها، وعلى ضـوء الصـلة الحتم س

ون الزًما لضم ة، وما  مـة ــــــالتنفیذ وصورته اإلجمال ان فعالیته. بید أن تـدخل المح
ـا ـــــــــــالدستور القـانون ــــــــــــا الصـــــــــــــ) مـن قانونه٥٠ادة (ــــــــــــــوفًقـا لـنص الم -ة العل 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  فتـرض تمییز، بلوًغا للغا منها فـى تـأمین حقـوق األفـراد وصـون حرـاتهم، 
ـالنظر إلـى نتائجهـا -ثالثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائـ عتهـا أو  طب  -سـواء 
امها قد حالت فعًال أو من شأنها أن تحول ـتمًال، دون تنفیذ أح ًحا م أو  تنفیًذا صـح
ون إسناد ام، ورطهـا منطقًّـا  هذه العوائ مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن  إلى تلك األح

ًنـــ ة التنفیـــذ ال تقـــوم بتلـــك ـــــــــــ، فـــإذا لـــم تكـــن لهـــا بهـــا مـــن صـــلة، فـــإن خصومابهـــا مم
قته ـة لحق ة عنهـا، مناف ، بل تعتبر غر ا وموضـوعها. ثالثهـا: أن منازعـــــــــة ـــــــــالعوائ

ـــذ ال تُ  ـــن فالتنفیــــــــ ــا للطعـــــــ ـــد طرًق ــه عـــــ ـــة، وهــو مــا ال تمتــد إل ـــام القضائیـــــ ــــــ ـــى األح ــــ
مة. ة هذه المح   وال

٩٦ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ــا قضـــت مــة الدســـتورة العل بـــرفض  ،٦/٢/١٩٩٣بجلســة  ،وحیــث إن المح
ة "دستورة"، المقامة طعًنا علـى  ٤لسنة  ٥٧الدعو رقم  الفقـرة دسـتورة نـص قضائ

س الجمهو  القـانون رقـم األولى من المادة الثالثة من قـرار رئـ  ١٩٨١لسـنة  ١٤١رـة 
ة األوضـــاع الناشـــئة عـــن فـــرض الحراســة،  ـــه مـــنبتصــف مـــا نصـــت عل ســـتمر  ف أن "

ضــات المبرمــة ــات التعو ــام اتفاق ــ أح ــا تطبی ــة علــى رعا عــض الــدول األجنب  مــع 
هــذه الــدول الــذین خضــعوا لتــدابیر الحراســة المشــار إلیهــا فــى المــادة األولــى مــن هــذا 

فـرض الحراسـة القانون"، وال ـأن لـم تكـن األوامـر الصـادرة  تى تنص على أن "تعتبر 
ـام القـانون رقـم  عیـین وعـائالتهم وورثـتهم اسـتناًدا إلـى أح  ١٦٢على األشـخاص الطب

ـــة علـــى ذلـــك علـــى تـــو  ،فـــى شـــأن حالـــة الطـــوارئ  ١٩٥٨لســـنة  م إزالـــة اآلثـــار المترت
العائلـة  الوجه المبین فـى هـذا القـانون. قصـد  ـام هـذا القـانون فـى أ –و ـل مـن  –ح

الغین وغیرهم من الورثة".  شملتهم تدابیر الحراسة من زوج وزوجة وأوالد قّصر أو 
  

م من إحد محاكم جهة من جهات القضاء، فى    وحیث إن صدور ح
المخالفة لنص تشرعى، ورد فى قانون، أو فى  النزاع الموضوعى المردد أمامها، 

ة، ا ات الدول ون إحد االتفاق عدو أن  ة القانون، ال  لتى ال تجاوز مرتبتها مرت
ه أمام  الطعن عل حه  م للقانون، وٕان جاز تصح وجًها من أوجه مخالفة ذلك الح

ة، إال  مة األعلى بتلك الجهة القضائ ة تحول دون أالمح ون عق صلح ألن  نه ال 
ا، برفض الدع مة الدستورة العل م الصادر من المح و المقامة طعًنا تنفیذ الح

ما  ة، ذلك أن قضاعلى دستورة ذلك النص،  ها ءستنهض والیتها إلزالة تلك العق
ة الدستورة لذلك النص من تارخ  شف عن ثبوت الشرع ، إنما  برفض تلك الدعو
ه،  وم ف م النطاق الدستور المح ة المطلقة لذلك الح ه، وال تجاوز الحج العمل 

اق النص التشرعى لتستطیل إلى تقیید  سلطة محاكم الموضوع فى تحدید أحوال انط
ة المرددة أمامها، والفصل فیها.  المقضى بدستورته، على األنزعة الموضوع
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ة   مة شمال القاهرة االبتدائ م مح ان ح ان ما تقدم، و م  ،متى  ح د  المؤ
ه ا  ما قض مة استئناف القاهرة، المشار إلیهما، قد تساندا، ف ض، إلى  مح من تعو

ام  مقتضى أح ة، تم  ة محل الدعو الموضوع الء على األرض الزراع أن االست
قانون رقم  ام قانون اإلصــــــــــالح  ١٩٦١لسنة  ١٢٧القرار  عض أح بتعدیل 

عدم دستورة عناصر التعوض المنصوص علیها فى الماد ة الزراعــــــــــــى، المقضى 
عة من القرار  انالرا ة قانون سالف الب الء على األرض الزراع ما مؤداه أن االست  ،

فرض تدابیر  س الجمهورة  ون قد تم تنفیًذا لقرار رئ ة ال  محل الدعو الموضوع
ام القانون رقم  فى شأن حالة  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢الحراسة علیها، استناًدا إلى أح

هوالزم ذلك انتفاء الصلة بین التعوض الم الطوارئ. م الوارد بنص  ،قضى  والح
قانون رقم  ة بتصف ١٩٨١لسنة  ١٤١الفقرة األولى من المادة الثالثة من القرار 

مة برفض الدعو المقامة األوضاع الناشئة عن الحراسة،  التى قضت هذه المح
ة الموقعة بتارخ  طعًنا على دستورته، األمر الذ تكون معه االتفاق

وم١٨/١١/١٩٦٤ ضات المستحقة ، بین الح ة التعو ة لتسو تین المصرة واللبنان
ا اللبنانیین ال محل لها من ال ما تنتفى  تطبی على وقائع النزاع الموضوعى.للرعا

مین االبتدائى واالستئنافى المشار  وحدة الخصوم والسبب والموضوع بین قضاء الح
ا  ،إلیهما م العل مة الق م ومح مة الق مى مح انهما  الساب –وح فى شأن رفض  –ب

ة  م صیدناو  –دعو المدعى علیها الثان اس سل ان إل التى أقامتها للتعوض  –لیل
الء على األرض ة عن االست ة لها شخصًّا الزراع س المملو ، تنفیًذا لقرار رئ

فرض تدابیر الحراسة على أموالها وممتلكاتها  ،١٩٦١لسنة  ١٣٨الجمهورة رقم 
ة ة، الت ،الشخص ة لفرض تلك التدابیر على زوجها لبنانى الجنس ومن ثم فإن ع

ار التعوض الذ قُ  اعت ه االدعاء  ةضى  ة فى ُعد  فى الدعو الموضوع عق
م م المح ، فى الدعو رقم ٦/٢/١٩٩٣بجلسة  ،ة العلیــا الصادرة الدستورتنفیذ ح

ة "دستورة"، ینحل إلى طعن على  ٤لسنة  ٥٧ م القضائ ة، ح مة االبتدائ مح
د استئنافًّا انه، و ، المؤ مة الفائت ب م هذه المح ات تنفیذ ح ال یدخل فى عداد عق
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ومن ثم تغدو الدعو المعروضة، فى خصوص الطلب الموضوعى األصلى، غیر 
  مقبولة.

  

ا قضت مة الدستورة العل ، فى ٦/٦/١٩٩٨بجلسة  ،وحیث إن المح
ة " ٦لسنة  ٢٨رقم  الدعو    دستورة":قضائ

قانون رقم  ه المادة الخامسة من المرسوم  عدم دستورة ما نصت عل  ١٧٨أوًال: 
ومة على  ١٩٥٢لسنة  ون لمن استولت الح شأن اإلصالح الزراعى، من أن 

مة  عادل عشرة أمثال الق ام هذا القانون، الح فى تعوض  أرضه، وفًقا ألح
مة ة  اإلیجارة لهذه األرض، وأن تقدر الق ة األصل عة أمثال الضر س اإلیجارة 

سقو المادة ( قانون فى مجال ٦المروطة بها األرض، و ) من هذا المرسوم 
ة العقارة. قها فى شأن التعوض المقدر على أساس الضر   تطب

قانون رقم  عة من القرار  ه المادة الرا عدم دستورة ما نصت عل لسنة  ١٢٧ثانًا: 
ع ١٩٦١ ام قانون اإلصالح الزراعىبتعدیل  ون لمن استولت  ،ض أح من أن 

ام   قدر وفًقا لألح ام هذا القانون الح فى تعوض  ومة على أرضه تنفیًذا ألح الح
قانون رقم  المرسوم  ه ١٩٥٢لسنة  ١٧٨الواردة فى هذا الشأن  مراعاة  ،المشار إل و

ة السارة فى  سقو الم١٩٥٢سبتمبر سنة  ٩الضر ادة الخامسة من هذا القرار ، و
ة العقارة. قها فى شأن التعوض المقدر على أساس الضر   قانون فى مجال تطب

  

مة فى قضائها المتقدم إلى أنوتساندت هذه ا تقدیر التعوض عن  " لمح
عین مِ  عادل س ما  ة ل الً ثْ األراضى المستولى علیها  ة العقارة األصل لضر

ون تقدیًرا جزافًّا  المروطة بها األرض فى عدو أن  الء علیها، ال  تارخ االست
ة، وذلك من وجوه متعددة: متها السوق   منفصًال عن ق
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أصول األموال محلها، وٕانما  ة العقارة المشار إلیها ال شأن لها  أولها: أن الضر
ون هذا اإل یراد یتعل فرضها بتقدیر تصوره المشرع إلیراد نجم عن استغاللها، فال 

  إال وعاء لها.
ما بینها على ضوء  متها ف این ق ة تت وثانیها: أن األموال المحملة بهذه الضر

انه نـــــة الواحـــــل المحافظـــــا حتى داخـــــظروفها وخصائص بن م  ،مـــــمن ث ،دة، وال 
ار واحد ینفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فیها إلى حد  أن یجمعها مع
ان أصحابها  مها، من بینها ما إذا  بیر عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقی

أنفسهم أم یؤجرونها لغیرهم.   یزرعونها 
ة العقارة المشار إلیها  فرض جواز الرجوع إلیها لتحدید  –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 المقدر على أساسها  عدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فال  عشًرا، مدها المشرع 
  إال تصورًّا.

  

ا  مة الدستورة العل ام الصادرة عن المح ة المطلقة لألح وحیث إن الحج
ه قضاؤها  - ة ور فى الدعاو الدست قتصر نطاقها على  -على ما استقر عل

انت مثاًرا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
قضائها، وال تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو  مة فصًال حاسًما  المح
م  ما أن قوة األمر المقضى ال تلح سو منطوق الح قت فى مضمونها.  تطا

اب اتصاًال حتمًّا ال تقوم له قائمة إال بها. وما   هو متصل بهذا المنطوق من األس
  

طلت نصى المادتین الخامسة من  وحیث إن المثالب الدستورة التى أ
قانون رقم  عة من القرار  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨المرسوم  شأن اإلصالح الزراعى، والرا

ام قان ١٩٦١لسنة  ١٢٧قانون رقم  عض أح ون اإلصالح الزراعى، وما بتعدیل 
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قانون ٦ترتب على ذلك من سقو المادة ( والمادة الخامسة من  ،) من المرسوم 
قانون  قهما فى شأن التعوض المقدر على المشار إلیهماالقرار  ، فى مجال تطب

عدم  م التشرعى المقضى  ة العقارة، إنما تحددت فى مخالفة التنظ أساس الضر
، ١٩٧١) من دستور سنة ١٦٥، ٤٠، ٣٦، ٣٤، ٣٢لمواد (لنصوص ا ،دستورته

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 

طال وسقو رها  من إ ة المار ذ انت فى إفصا -النصوص التشرع ح جهیر، قد أ
الء على األراضـى التى  ط المتعین األخذ بها فى شأن التعوض عن االست الضوا

ة،  ة الزراع فارقــــــه  ولتغدوتزد عن الحــد األقصى للملك هذه التقررات توجیًها ال 
ة الخاصة،  م المسألة عینها، وذلك ضماًنا لصون الملك ما لو أعاد تنظ المشــــــرع، ف

ام الدستور.والحیلولة  عیًدا عن أح   دون مصادرتها 
  

ة  مة شمال القاهرة االبتدائ م مح ان ح ان ما تقدم، و فى الصادر إذ 
مة استئناف القاهرة  ٢٠٠٨لسنة  ٩٤٤١الدعو رقم  م مح ح د  لى، المؤ مدنى 

ة، لم یتخذ من عناصر التعوض التى  ٢٠لسنة  ٥٩٣٥فى االستئناف رقم  قضائ
عة من ــا تضمنهـــــــــ قانون رقم نص المادة الرا المشار  ١٩٦١لسنة  ١٢٧القرار 

عدم دستورتهإ وم  ه، والمح ون أ من ل ه، ومن ثم ال  ، سنًدا لما قضى 
مین  انالح مــة فى الدعــــو رقم  سالفى الب م هذه المح  ٦لسنة  ٢٨مصادًما لح

ل أ منهم ش انه، وال  ة "دستورة" الساب ب ة فى تنفیذه، مما تضحى قضائ ا عق
عدم  اطى، قمینة  معه الدعو المعروضة، فى خصوص الطلب الموضوعى االحت

  القبول.
  

مة شمال القاهرة  مى مح وحیث إنه عن طلب المدعى وقف تنفیذ ح
مة استئناف القاهرة سالف ة، ومح ان، فإنه ُعد فرًعا من أصل النزاع،  ىاالبتدائ الب
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مة اشرة  وٕاذ انتهت المح م امها  ، فإن ق عدم قبول الدعو ما تقدم إلى القضاء  ف
ًقا لنص المادة ( –اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ  ) من قانونها ٥٠ط

القانون رقم  ات غیر ذ موضوع. – ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر    ون قد 
  

  فلهـــذه األسبــاب
مة  مت المح ، وألزمت المدعىح مبلغ و  وفاتالمصر  عدم 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 ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد  نوالد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني  السید المستشار الد
ع وحضور   ني السرأم             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١لســـنة  ٩بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"   قضائ
  املقامة من

  عماد الزنى عبدهللا الزنى -١
  دمحم الزنى عبدهللا الزنــــــــى -٢

  ضــــــد
  ـــــــدلوزــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــ –١
  امـــــــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــالنائ -٢
ة -٣ ة شمال الدقهل ا   المحامى العام لن
  وزــــــــــــــــــــــــر الداخلیــــــــــة -٤
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  اإلجراءات
فة  انأودع المــدع، ٢٠١٩ســنة  فبرایــرمــن  الثــانى عشــربتــارخ    هــذه صــح

تـــاب المح ـــا مـــةالـــدعو قلـــم  ـــم  طـــالبین، الدســـتورة العل ـــم بوقـــف تنفیـــذ الح الح
ــات المنصــورة فــى الــدعو رقــم  مــة جنا لــى  ٢٠١٣لســنة  ٢٢٣٥الصــادر مــن مح

ــم الصــادر بجلســة  ،شــمال المنصــورة مــة الــنقض فــى  ،١٣/٥/٢٠١٥والح مــن مح
ــم الصــادر مــن  ٨٤لســنة  ٢٦٣٧١رقــم الطعــن  ة، واالســتمرار فــى تنفیــذ الح قضــائ

مــة  ــا بجلســة المح  ٣٥لســنة  ١٩٦، فــى الــدعو رقــم ٨/١١/٢٠١٤الدســتورة العل
ة "دســتورة"،  ) مــن القــانون ٢٦عــدم دســتورة نــص الفقــرة األخیــرة مــن المــادة (قضــائ

المــادة األولــى مــن  ١٩٥٤لســنة  ٣٩٤رقــم  فــى شــأن األســلحة والــذخائر، المســتبدلة 
قـانون رقـم  مـا تضـمنه مـن اسـتث ،٢٠١٢لسـنة  ٦المرسوم  ـام المـادة ف ناء تطبیـ أح

ــالفقرتین الثالثــة ١٧( ة للجــرمتین المنصــوص علیهمــا  النســ ــات  ) مــن قــانون العقو
عة من المادة ذاتها.   والرا

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.و   عو
ـــد   محضـــر الجلســـة،وُنظـــرت ال ـــین  مـــة  عو علـــى النحـــو المب وقـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  
فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انــت قــد فــى أن  –األوراق  ــة العامــة  ا ، إحــراز أســندت إلــى المــدعى الثــانى وآخــرالن

قصـــد االتجـــار،  ش)  ـــا، جـــوهر مخـــدر (حشـــ ـــر األحـــوال المصـــرح بهـــا قانوًن فـــى غی
قین لهمـــا  -یین المـــدع وأســـندت إلـــى ـــالًّ  –مـــع شـــق ـــا  أن  منهمـــا أحـــرز ســـالًحا نارًّ

ــل منهمــا  ازتهــا أو إحرازهــا، وأن  ح ص  ــة" ممــا ال یجــوز التــرخ ــة آل مششــخًنا "بندق
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، وأنهــــم أحــــرز ذخــــائر ممــــا تســــتعمل علــــى هــــذا ال  -مــــع اآلخــــرن  -ســــالح النــــار
ـــة فـــى الهـــواء  ـــأن أطلقـــوا أعیـــرة نار اســـتعملوا القـــوة والعنـــف مـــع مـــوظفین عمـــومیین 

غیــر حــ علــى االمتنــاع عــنإلرهــابهم نــوا مــن الهــرب، ولحملهــم  أداء أعمــال  ، لیتم
فــتهم ــة العامــة وظ ا طهم، نفــاًذا إلذن الن ، وأنهــم أطلقــوا أعیــرة نارــة داخــل وهــو ضــ

قات التحق قیهم ،المدن والقر على النحو المبین  ـة العامـة، مـع شق ا ا ـــــوأحالتهما الن
ة رقم ن، ــــاآلخر مــــإللى شمال المنصورة،  ٢٠١٣لسنة  ٢٢٣٥فى الجنا ة ـــــى مح
ــــالتـــى قض ،ورةـــــــات المنصـــــــجنای ـــه ســـنة ـــــــت حضـــورًّا فـــ ع مـــن یون  ،٢٠١٤ى الســـا

ــات، والمــواد (٣٧٧/٦المــادة ( اســتناًدا إلــى  ٤٠/١، ٣٨/١، ٢، ١) مــن قــانون العقو
القـانونین رقمـى  ١٩٦٠لسـنة  ١٨٢) من القانون رقـم ٤٢/١، ٢و لسـنة  ٦١المعـدل 

 ١ل رقــم و ) مــن القســم الثــانى مــن الجــد٥٦، والبنــد رقــم (١٩٨٩لســنة  ١٢٢، ١٩٧٧
القـانون األول، والمــواد (  ٣٩٤ القـانون رقــم) مـن ٤و٣و٢٦/١، ٦، ٢ ،١/١الملحـ 

القــــــانونین رقمــــــ ١٩٥٤لســــــنة  ، ١٩٨٠لســــــنة  ١٦٥، ١٩٧٨لســــــنة  ٢٦ ىالمعــــــدل 
قانون رقم  القـانون األول، والبنـد  ٢والجـدول رقـم  ٢٠١٢لسـنة  ٦والمرسوم  الملحـ 

القــانون األول، مــع إعمــال نــص  ٣دول رقــم ـــــــ" مــن القســم الثــانى مــن الج"ب الملحــ 
الســـجن مـــن قـــان) ٣٢/٢، ١٧( المـــادتین ـــل مـــن المـــدعیین  ـــة  معاق ـــات،  ون العقو

ــه، فطعــن المــدعى األول فــى هــذا  ــه عمــا ُنســب إل ــد وتغرمــه عشــرن ألــف جن المؤ
ـــ الـــنقض فـــى  طر ـــم  ـــم ١٠/٧/٢٠١٤الح ، وطعـــن المـــدعى الثـــانى فـــى هـــذا الح

ـــ الـــنقض فـــى  ، وقیـــد الطعـــن المقـــام منهمـــا، مـــع اآلخـــرن، بـــرقم ٧/٨/٢٠١٤طر
تــارخ  ٨٤لســنة  ٢٦٣٧١ ة. و عــدم  ،١٣/٥/٢٠١٥قضــائ مــة الــنقض  مــت مح ح

قبــول الطعــن المقــام مــن المــدع ًال، و ى قبــول الطعــن المقــام مــن المــدعى الثــانى شــ
ًال، ورفضــه موضــوًعا.  معاقبتهمــا األول شــ ــم الصــادر  ان أن الح وٕاذ ارتــأ المــدع

مـة الدسـت ـم المح ـة فـى تنفیـذ ح د والغرامـة ُعـد عق ـا الصـادر السجن المؤ ورة العل
ة "دســـتورة" فقـــد أقامـــ ٣٥لســـنة  ١٩٦فـــى الـــدعو رقـــم  الـــدعو المعروضـــة  اقضـــائ

ان. اتهما سالفة الب   طل
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فى شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٢٦وحیث إن المادة (
قانون  المادة األولى من المرسوم   ٢٠١٢لسنة  ٦رقم  األسلحة والذخائر، الُمستبدلة 

عة واألخیرة تها الثالثةاقر فى فتنص    على أن:  والرا
ه إذا "  د، وغرامة ال تجاوز عشرن ألف جن ة السجن المؤ وتكون العقو

الواسطة، سالًحا من األسلحة المنصوص  الذات أو  ان الجاني حائًزا أو محرًزا، 
القسم الثاني من الجدول رقم (   ." )٣علیها 

السجن وغرامو "  حوز ــــــــــــــة ال تجـــــــــــــُعاقب  ل من  ه  اوز خمسة آالف جن
الواسطة،  الذات أو  حرز،  ذخائر مما تستعمل فى األسلحة المنصوص علیها أو 

  ) ".٣، ٢الجدولین رقمى (
ام المادة ( ات ال یجوز النزول ١٧" واستثناء من أح ) من قانون العقو
ة للجرائم الواردة فى هذه ال النس ة    مادة ".العقو

  

القانون رقم ٤٠وتنص المادة ( فى شأن  ١٩٦٠نة لس ١٨٢) من القرار 
القانون رقم  عد استبدالها  م استعمالها واالتجار فیها،  افحة المخدرات وتنظ  ١٢٢م

غرامة ال تقل عن عشرة آالف ١٩٨٩لسنة  السجن المشدد، و عاقب  ، على أن " 
ل من تعد على أحد الموظفین أو  ه  ه وال تجاوز عشرن ألف جن جن

سبب هذا المستخدمین العمومیین القائمین عل ان ذلك  ى تنفیذ هذا القانون، و
سببها. فته أو  القوة أو العنف أثناء تأدیتة وظ   التنفیذ أو قاومه 

ه  د والغرامة التى ال تقل عن عشرن ألف جن ة السجن المؤ وتكون العقو
حمل سالًحا أو .....". ان الجانى  ه إذا ....... أو    وال تجاوز خمسین ألف جن
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ات الصادر ١٧(وتنص المادة  لسنة  ٥٨القانون رقم ) من قانون العقو
ات على أن: " ١٩٣٧ إذا اقتضت أحوال الجرمة المقامة  -یجوز فى مواد الجنا

ة رأفة القضاة  ة على الوجه اآلتى: -من أجلها الدعو العموم   تبدیل العقو
د أو المشدد. - ة السجن المؤ عقو ة اإلعدام    عقو
د  - ة السجن المؤ ة السجن المشدد أو السجن.عقو  عقو
س الذ ال یجوز أن ینقص عن  - ة السجن أو الح عقو ة السجن المشدد  عقو

 ستة أشهر.
س التى ال یجوز أن تنقص عن ثالثة أشهر". - ة الح عقو ة السجن   عقو
 

مـــة قـــد جـــر علـــى أن قـــوام هـــذه وحیـــث إن قضـــاء  متعلقـــة منازعـــة الالالمح
ــم صــادر عنهــاتنفیــذ ب ــم لــم یــتم  ســتورة نــص تشــرعىعــدم د ح ــون تنفیــذ الح أن 

ـــه،  ـــه، وعلـــى ضـــوء األصـــل ف عت ـــ طب ـــا دون وف ـــ تحـــول قانوًن ـــل اعترضـــته عوائ ب
املـــة دون ، اتصـــال حلقاتـــهالتـــالى  اكتمـــال مـــداه، وتعطـــل ـــان آثـــاره  عرقـــل جر مـــا 

، تلــــك نقصــــان، ومــــن ثــــم تكــــون عوائــــ التنفیــــذ هــــى ذاتهــــا موضــــوع منازعــــة التنفیــــذ
، أو  ختــام مطافهـــاالتــى تتــوخى فــى  زعــةالمنا ة لتلــك العوائـــ إنهــاء اآلثــار المصــاح

ـــون ذلـــك إال بإســـقاط ـــة علیهـــا، وال  وٕاعـــدام وجودهــــا،  ها،الناشـــئة عنهـــا، أو المترت
قة علـــى نشـــوئها التنفیـــذ إلـــى حالتـــه الســـا مـــة بیـــد أن تـــدخل  ،لضـــمان العـــودة  المح

ــا  القــانون رقــم  )٥٠وفًقــا لــنص المــادة ( -الدســتورة العل  ٤٨مــن قانونهــا الصــادر 
ـــان  - ١٩٧٩لســـنة  امهـــا، وتنـــال مـــن جر ـــ التنفیـــذ التـــى تعتـــرض أح إلزاحـــة عوائ

أن تكــون هــذه  :أولهــا ،فتــرض ثالثــة أمــورآثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، دون تمییــز، 
ـالنظر إلـى نتائجهـا  -العوائ  عتهـا أو  طب ـــا قـد حالـت فعـًال أو مـن شأنهــــــــ -سواء 

ـــتمًال، أو مقیـــدة لنطاقهـــا، فـــإذا  ًحا م ـــًذا صـــح ــــا تنفی امهـــــــــ أن تحـــول دون تنفیـــذ  أح
ابه ـا التـدخل لترفـع مـن طرقهـ اأعاق انسـ مـة الدسـتورة العل  اأ عـارض جـاز للمح

عـــدو  اتًّـــا  -ذلـــك العـــارض، ألنـــه ال  ًمـــا  ـــان ح ـــة هـــى  -وٕان  ـــة ماد ـــون عق أن 
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ًنـا، والعدم سواء، ثانیها: أ ام، ورطهـا منطقًّـا بهـا مم ون إسنادها إلى تلك األح ن 
، بــل تعتبــر  فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ ال تقــوم بتلــك العوائــ
ــا  قتهــا وموضــوعها، ثالثهــا: أن منازعــة التنفیــذ ال ُتعــد طرًق ــة لحق ــة عنهــا، مناف غر

ة، وهو ما ال تمتد إ ام القضائ مة.للطعن فى األح ة هذه المح ه وال   ل
  

م الصادروحیث إ ان الح ان ما تقدم، و مة الدستورة من المح نه لما 
ا ة ٣٥لسنة  ١٩٦ رقم ةالدستور الدعو فى  ،٨/١١/٢٠١٤بجلسة  ،العل  قضائ

) من القانون ٢٦عدم دستورة نص الفقرة األخیرة من المادة ( قضى، قد "دستورة"
المادة األولى من  فى شأن ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  األسلحة والذخائر، المستبدلة 

قانون رقم  ام المادة ٢٠١٢لسنة  ٦المرسوم  ما تضمنه من استثناء تطبی أح ، ف
ة ١٧( النس ات،  الفقر مالمنصوص علیه للجرمتین) من قانون العقو الثالثة  تینا 

عة من المادة ذا ال ،تهاوالرا ة  الجردة الرسم م  رر  ٤٥عدد رقم ونشر هذا الح م
ًعا لذلك، ینصرف أثر هذ؛ ١٢/١١/٢٠١٤(ب) بتارخ  م اوت إلى إزالة القید  الح

مة الموضوع بنص الفقرة األخیرة من المادة ( ) ٢٦الوارد على السلطة التقدیرة لمح
مها  ما یجعل ح ة؛  العقو المشار إلیها، وهو القید المتمثل فى عدم جواز النزول 

ًقا لنص  - القید  عد إزالة هذا - أقل وطأة؛ إذا ارتأت استعمال سلطتها التقدیرة ط
ات١٧المادة (   .) من قانون العقو

  

ات  وحیث مة جنا انت مح مها  المنصورةان ذلك، و فى قد أصدرت ح
ة رقم   ،٧/٦/٢٠١٤بجلسة  لى شمال المنصورة، ٢٠١٣لسنة  ٢٢٣٥الجنا
ة المدع دـــالسج نییمعاق هـروتغ ،ن المؤ ل منهما عشرن ألف جن  وأوردت، م 

مها أن الجرائم التى ارتكبها المتهمون " اب ح قد ارتكبت لغرض إجرامى  فى أس
ة المقــــررة ألشدهــا عمـــًال  العقو ارها جرمة واحدة والقضاء  واحد مما یتعین معه اعت

ات٣٢/٢مقتضى المادة ( م ،"، ومن ثم ) من قانــون العقو ات فإن مح ة جنا
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ة الجرمة األشد من الجرائم الثابتة فى  تكون  المنصورة عقو قد عاقبت المدعیین 
المادة  لسنة  ١٨٢قانون رقم الالقرار من ) ٤٠(حقهما، وهى الجرمة الواردة 

م استعمالها واالتجار فیها، المستبدلة ١٩٦٠ افحة المخدرات وتنظ  فى شأن م
ة جرمم ، ول١٩٨٩لسنة  ١٢٢القانون رقم  ة ـــــــــــة إحراز أسلحــــــــــتنزل بهما عقو

ازتها وٕاحرازها، وٕاحراز  ح ص  ة " مما ال یجوز الترخ نارة مششخنة " بنادق آل
موجب بذخائر مما تستعمل على تلك األسلحة، المعاق ) من ٢٦المادة ( علیها 

المادة األولى المستفى شأن األسلحة والذخائر،  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤القانون رقم  بدلة 
قانون رقم من ا م الذ ، ٢٠١٢لسنة  ٦لمرسوم  التى لم تكن وحدها منا التأث

م مها بإدانتهما، مما مؤداه أن هذا الح ات فى ح مة الجنا ه مح الذ  ،استندت إل
قضاء مة النقض  تأید  مها الصادر بجلسة مح فى الطعن رقم ، ١٣/٥/٢٠١٥ح
ة،  ٨٤لسنة  ٢٦٣٧١ عتبر قضائ م الصادرال  ة فى تنفیذ الح بجلسة  ،عق

ة "دستورة"،  ٣٥لسنة  ١٩٦فى الدعو رقم  ،٨/١١/٢٠١٤ معه مما یتعین قضائ
. عدم قبول الدعو   القضاء 

  

ات  مة جنا م الصادر من مح وحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
مة النقض المشار إلیهما، ف المنصورة م الصادر من مح الح د  عد فرًعا إوالمؤ نه 

ما تقدم إلىمن أصل النزاع،  مة ف ما مؤداه  الذ انتهت المح عدم قبوله،  القضاء 
مة  أن ام هذه المح ًقا لنص المادة ( -ق القانون رقم ٥٠ط ) من قانونها الصادر 
ات غیر  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ ون قد  اشرة اختصاص البت فى هذا الطلب،  م

  ذ موضوع.
  فلهذه األسباب

، وألزمـت المـدعح   عـدم قبـول الـدعو مـة  المصـروفات ومبلـغ  یینمت المح
ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد  نوالد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد

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

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١لســـنة  ٢٥بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
 املقامة من

سیونى  دمحم إسماعیل أمین   سالم ال
  ضد

  وزر األوقاف -١
حیر ـــــــــــــمدیر مدیرة األوق -٢ ال   ةاف 
حیرة -٣   محافظ ال
ت -٤   ب شهر عقار دمنهورأمین عام م
ة لإلنشاء والتعمیر -٥ ة التعاون   الممثل القانونى للجمع
سیونىورثة/ ج -٦   :میل أمین دمحم سالم ال

  دمحم جمیل أمین دمحم سالم
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  رـــــــــشیخ األزه -٧
  اإلجراءات
فة هــــــــذه ٢٠١٩بتــارخ الخــامس عشــر مــن أبرــل ســنة  ، أودع المــدعى صــح

تــاب ـــم  ـــذ الــدعو قلـــــ ــم، بوقــــــــف تنفیـــــــــــ ــا للح ــا، طلً مــة الدســتورة العل وعــدم  ،المح
م الصــادر فــى االســتئناف رقــم  ــالح ة ٦٦لســنة  ٣٠٣١االعتــداد  مــةقضــائ  ، مــن مح

ندرة  ، والقــــرار ١٨/١١/٢٠١٥بجلســــة  "، مأمورــــة دمنهـــور" اســـتئناف عــــالى اإلســـ
مــــة الـــــنقض فــــى الطعـــــن رقــــم  ة ٨٦نة لســـــ ٥٨٦الصــــادر مـــــن مح بجلســـــة  ،قضــــائ

م الصــــــادر فـى الدعــــــو رقــــــم ١٨/٩/٢٠١٧ لـى  ٢٠١٣لسـنة  ٢٧٦، والح مدنــــــى 
ــــة  ــــور، بجلســــ ــــة دمنهــــ ومــــ مـــة ٢٧/١٢/٢٠١٨ح ـــم المح ، واالســـتمرار فـــى تنفیـــذ ح

ــا الصــادر فــى الــدعو رقــم  ة "دســتورة" بجلســة  ٢٣لســنة  ٣٣الدســتورة العل قضــائ
٤/٥/٢٠٠٨.  

  

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

محضـر  ، وفیهـا قـدم ٤/١/٢٠٢٠جلسـة وُنظرت الدعو علـى النحـو المبـین 
اته، حافظة مستندات، و المدعى محامى  رة  صمم فیها على طل مـةوقـررت الممذ  ح

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح حس
سیونى،  ورثةفى أن المدعى أحد  -األوراق  هو  أقامان قد المرحوم/ دمحم سالم ال
لى ٢٠٠٩لسنة  ٣٣٩الدعو رقم  وآخر ومة،  مدنى  مة دمنهور ح أمام مح

ة،  م قطعة األرض  ،ضد المدعى علیهم األول والثانى والخامساالبتدائ طلب تسل
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حوض جنینة الفالحیــــن وأم شع ز دمنهور  ة نقرها مر  ،قســــم ثانى یرالكائنة بناح
الغ مساحتها ستة أفدنة و موجباسهمً  ١٨و اقیراطً  ١٨وال  ، والثابت ملكیتها لمورثه 

ة فى مادة تصرفات رقم  مة دمنهور الشرع م الصادر من مح ، ١٩٤٧لسنة  ٥٦الح
ة التى تشغلها  المدعى علیها الخامسة دون سند، وأثناء نظر الدعو تدخل الجمع
سیونى، وقد ُقضى فى فیها هجومًّا  ورثة المرحوم/ دمحم عبدالكرم أحمد دمحم سالم ال

عدم٢٥/٢/٢٠١٠هذه الدعو بجلسة  قبول طلب  ،  ة، و قبول الدعو األصل
الً  وال  انوفــــى الموضــــوع برفضــــه. لم یرتض المدع ،التدخــــل الهجومــــى ش

م، وأقام نالمتدخال   ٦٦لسنة  ٢٩٦٠ا االستئنافین رقمى رقم و هذا الح
و

ة،  قضائ
ندرة  ٦٦لسنة  ٣٠٣١ مة استئناف اإلس ة، أمام مح ، " مأمورة دمنهور" قضائ

مة ضم  جلسة  لالستئناف االستئناف الثانىوقد قررت تلك المح األول، و
م، وطعــــــن ١٨/١١/٢٠٠٥ ، قضت برفض االستئنافین. لم یرتض المدعــــــى هذا الح

ه  مة النقضعل ة، وقررت تلك  ٨٦لسنة  ٥٨٦الطعـــــن رقم  أمام مح قضائ
جلسة  مة نظره فى غرفة مشورة، و عدم قبول الطعن. ١٨/٩/٢٠١٧المح ، أمرت 

، فقد أقام المدعى وآخرو  ومن مدنى  ٢٠١٣لسنة  ٢٧٦ن الدعو رقم جهة أخر
طلب  حیرة وآخرن،  ة، ضد محافظ ال مة دمنهور االبتدائ ومة، أمام مح لى ح
فة  صدر صح ه األول عن التصرف فى األرض المبینة  غل ید المدعى عل م  الح

، والعقد المسجل رق حیرة، وشطب ومحو  ٢٠١٠لسنة  ١٦٨م الدعو شهر عقار ال
الرــــــع عن استغــــــالل هــــــذه األرض، وقــــــد  ، العقد فى السجل العینى والقضاء لهم 

مــــــة بجلســــــة  م  ٢٧/١٢/٢٠١٨قضــــــت تلك المح حالتها لعدم تقد برفض الدعو 
ان  على سند من ،و المعروضةفأقام المدعى الدع العقد.المدعین أصل  أن مورثه 

/ نظله سالم النوام،  انها على زوجته السید قد أوقف رع قطعة األرض السالف ب
عدهـــــــا نسلها  موجب حجة الوقف  -أوالدها وأحفادهـــــــا  -منه ومن  وقًفا أهلًّا 

ة رقم  عة لسنة  ٧الشرع ة إ ، وعند انقطاع نسلها یؤول الوقف١٩٣٤متتا لى طل
، ثم توفیت زوجته الموقوف ١٩٣٧األزهر الشرف، وأنه توفى إلى رحمة هللا سنة 
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ة األزهر ٢٢/٤/١٩٤٧علیها بتارخ  ًما لم ُتنجب، فآل الوقف إلى طل ، وهى عق
صفته ناظر الوقف فى جزء من هذه  وقد تصرفالشرف.  فضیلة شیخ األزهر 

حیرة.  ع لصالح محافظة ال الب ر األرض  مة من  الًّ المدعى أن   و قضاء مح
عدم قبول الطعن،  ره، وقرار النقض  م فىاالستئناف المار ذ الدعو رقم  والح

ومة ٢٠١٣لسنة  ٢٧٦ لى ح ة برفض  ،مدنى  مة دمنهور االبتدائ الصادر من مح
حالتها، یتعارض مع  ا الصادر بجلسالدعو  مة الدستورة العل ع قضاء المح ة الرا

ة "دستورة".  ٢٣لسنة  ٣٣، فى الدعو رقم ٢٠٠٨من مایو سنة    قضائ
  

مــــة  المقــــرر فــــىوحیــــث إن  ــــاقضــــاء المح قــــوام منازعــــة أن  الدســــتورة العل
ون  م القضائى تنفیذالتنفیذ أن  ـه،  الح عته، وعلى ضـوء األصـل ف لم یتم وفًقا لطب

ــــا بــــل عادهــــامضــــمونها أو  -اعترضــــته عوائــــ تحــــول قانوًن دون اكتمــــال مــــداه،  -أ
املــــة دون  ،وتعطــــل أو تقیــــد اتصــــال حلقاتــــه وتضــــاممها ــــان آثــــاره  عرقــــل جر مــــا 

ـة هـى ذاتهـا موضـوع منازع ،نقصان. ومـن ثـم ة التنفیـذ ــــــــتكـون عوائـ التنفیـذ القانون
ةى ـــــى فـــــالتى تتوخ ،ـــــإنه غایتها النهائ ة لتلـك العوائـ أو الناشـئة  اء اآلثار المصـاح

اتها وٕاعــــدام وجودهــــا،  ــــك إال بإســــقا مســــب ــــون ذل ــــة علیهــــا، وال  عنهــــا، أو المترت
ــا  ــان التنفیــذ متعلًق لمــا  قة علــى نشــوئها. و التنفیــذ إلــى حالتــه الســا لضــمان العــودة 

ــم صــ ــة  فــى دعــو دســتورةدر اح قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون ، فــإن حق
ل التنفیــذ و ، واآلثــار ااحتواهــاالتــى  عهــا شــ تبلــور لمتولــدة عنهــا، هــى التــى تحــدد جم

ة، و  ـون الزًمـا لضمتعیین صورته اإلجمال مـة ـــــــمـا  ان فعالیتـه. بیـد أن تـدخل المح
ــا  القــانون رقــم ٥٠وفًقــا لــنص المــادة ( -الدســتورة العل  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر 

ا إلزاحـــة - ١٩٧٩لســـنة  ـــ التنفیـــذ التـــى تعتـــرض أح ـــان عوائ مهـــا، وتنـــال مـــن جر
ــة المبتغــاة منهــا فــى تــأمین حقــوق الكافــةفــى مواجهــة  آثارهــا ، دون تمییــز، بلوًغــا للغا

فتــرض ثالثــة أمــور، أولهــا: أن تكــون هــذه العوائــ ســواء  -األفــراد وصــون حرــاتهم، 
ـــالنظر إلـــى نتائجهـــا عتهـــا أو  امهـــا حائلـــة -طب أو مقیـــدة لنطاقهـــا.  ،دون تنفیـــذ أح
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ام، ورطها بهـا ها ون إسناد ثانیها: أن ًنـأمـًرا إلى تلك األح ، فـإذا لـم تكـن لهـا امم
ـة عنهـا، ـــــــــبها من صلة، فـإن خصوم ، بـل تعتبـر غر ة التنفیـذ ال تقـوم بتلـك العوائـ

قته ــة لحق ـــمناف ـــذ ال تُ ـــــــ ـــة التنفیـــ ـــن ا وموضــوعها. ثالثهــا: أن منازعـــــــ ــا للطعـ ـــد طرًق عـــــ
مة.فـ ة هذه المح ه وال ام القضائیــــــة، وهو ما ال تمتد إل  ــــى األح
  

ا قد  وحیث مة الدستورة العل انت المح فى الدعو قضت ان ذلك، و
ة "دستورة"  ٢٣لسنة  ٣٣رقم  ع من مایو سنة قضائ عدم  ،٢٠٠٨بجلسة الرا

قانون رقم ٣دستورة نص المادة ( بإلغاء نظام  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠) من المرسوم 
ان الوقف  ه من أیلولة أع ما نص عل عد وفاة  –الوقف على غیر الخیرات ف

إلى المستحقین الحالیین، ولذرة من مات من ذو االستحقاق  –الواقف األصلى 
اقى ورثة  قــــــدر حصته، أو حصة أصله فى االستحقاق دون  ل  قتهم  مــــــن ط

ان مؤد هذا القضاء على غیر  –أنه عند انتهاء الوقف األهلى  الواقف. و
ة حصتهم فى اإلرث  –الخیرات  ان الوقف إلى ملك ورثة الواقف بنس تؤول أع

متد نطاق حجیته إال إلى الوقف األهلى، دون الوقف على  م ال  الشرعى، وهو ح
  الخیرات.

  

سیونى، ان الثابت من األوراق أن المرحوم/ دمحم سالم ال ان ذلك،  و  متى 
اته قد أوقف  انها عام حال ح وقًفا أهلًّا على  ١٩٣٤قطعــــة األرض الســــالف ب

نص فى حجة الوقف على أیلولة الوقف إلى ، ونسلها منه، و زوجته نظله سالم النوام
ة ا توفیت بتارخ  ألزهر بوفاة زوجته ونسلها منه، وقدوقف خیر على طل

ة ، فآلت أ ا، دون أن ُتنجب ولدً ٢٢/٤/١٩٤٧ ان الوقف إلى اإلنفاق على طل ع
اًرا من ذلك التارخ، وغدا وقًفا خیرًّا بهذه األیلولـــــة،  وذلك قبل صدور األزهر اعت

ان بإلغاء نظام الوقف على غیر الخیرات.  ١٩٥٢لسنة  ١٨٠القانون رقم  لما 
م ـــــم المح ـــــان ح ـــان ال یتعلـــــ ـــــــــــــــــــــــــــالف البیــة الدستورة العلیـــــا الســـــــــــــذلك، و

الوقف على غیر الخیرات  م الصادر من  –الوقف األهلى  –إال  ومن ثم فإن الح
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م مــــــــــــمح هـــــــــــــة النقض، المشــــــــــــــة االستئناف السالف البیــــــان وقــــــرار مح  ،ــــــار إل
مة الدستورة  ،ــــا إلى وقف خیــــــر إذ تعرضــ م المح ونا قد اعترضا تنفیذ ح ال 

ا،  عدم قبول الدعو فى هذا الش منها.العل م    مما یتعین معه الح
  

ره، على  ا المار ذ مة الدستورة العل م المح ح وحیث إنه عن االحتجاج 
ة الصادر بجلسة  مة دمنهور االبتدائ م مح فى الدعو رقم  ،٢٧/١٢/٢٠١٨ح

غل ٢٠١٣لسنة  ٢٧٦ م  طلب الح ومة، المقامة  لى ح ه  مدنى  ید المدعى عل
انها، وشطب ومحو العقد  صفته عن التصرف فى األرض السالف ب األول 

مة  ،حیرة ٢٠١٠لسنة  ١٦٨المسجل برقم  وطلب الرع، فقد قضت تلك المح
حالتها المدعین الدلیل على  متقدمستندة فى ذلك إلى عدم  ،برفض الدعو 

ستطع  ،دعواهم ه سب دشته ولم  وعولت فى قضائها على أن العقد المحتج 
ون قد تعارض مع  المدعى إقامة الدلیل على تحرره، ومن ثم فإن هذا القضاء ال 
عدم قبول الدعو  ًعا لذلك  مة ت ره، وتقضى المح مة المار ذ قضاء هذه المح

  برمتها.
  

رها، فإنه ُعد وحیث إنه عن ال ام المار ذ طلب العاجل بوقف تنفیذ األح
مة إلى عدم قبولها،  فرًعا من أصل النزاع فى الدعو المعروضة، وٕاذ انتهت المح

مة ما مؤداه أن  ًقا لنص المادة ( –تولى هذه المح  –) من قانونها ٥٠ط
ون  ه قضاؤها  –اختصاص البت فى طلب وقف التنفیذ  قد  -وعلى ما جر 

  ات غیر ذ موضوع.
  

 فلهذه األسباب
مة  مت المح ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ح عدم 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 ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

ولس فهمى  وعضوية تور عادل عمر شرف و ندر السادة المستشارن: الد إس
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
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  ٤١لســـنة  ٢٦بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح
ة "   ."منازعة تنفیذقضائ

  املقامة من
ة میلكومـــك إیجیبـــت للمصـــاعد والســـاللم دمحم محمـــود شـــوقى،  الممثـــل القـــانونى لشـــر

ة   المتحر
  دــض

ة وزر -  ١  المال

س  -  ٢ عاترئ   مصلحة الضرائب على المب
عات الدقى – ٣ س مأمورة ضرائب مب  رئ
 

  اإلجراءات
ــــلبتــــارخ  ع عشــــر مــــن أبر ةأودعــــ، ٢٠١٩ ســــنة الســــا  ــــةالمدع ت الشــــر

فة  ـا، صح مـة الدسـتورة العل تاب المح ، قلم  ـم بوقـف تنفا طالًـاهذه الدعو یـذ لح
ـــ م الصوعـــدم االعتـــداد  ــــالح ــــمادر ــــــ ــــاء اإلدار فــــ مـــة القضـــــــ ــــن مح ــــى الدعــــ و ـــــــــ
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ة ٦٨لسنة  ٧٩٢٩٧م ــــــــــرق ـمواالستمرار فى تنفیذ ، ٢٣/١/٢٠١٩ بتارخ ،قضائ  ح
ــا  مــة الدســتورة العل  ١١٣ الــدعو رقــمفــى ، ١٣/١١/٢٠١١الصــادر بجلســة المح

ة "دستورة"، ٢٨لسنة    مع ما یترتب على ذلك من آثار. قضائ
  

رة، قدمتو  ا الدولة مذ م  یهاطلبت ف هیئة قضا   .الدعو  عدم قبولالح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب وُنظـــرت ال

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الــدعو وســائر  علــى –ل ــــــــــــــحیــث إن الوقــائع تتحص مــا یتبــین مــن صــح
مثلهــا أن فــى  –األوراق  ة التــى  انــالشــر  ٤٩١الــدعو رقــم  تقــد أقامــ تالمــدعى 

لــى، ٢٠١٣لســنة  مــة  مــدنى  ــم ببــراءة أمــام مح ــا للح ــة، طلً شــمال القــاهرة االبتدائ
عــات، وقــدره ( اذمتهــ ة علــى المب ة اإلضــاف  ) جنیًهــا،١٠٠٣٢٩٤,٢مــن دیــن الضــر
ة ، ٣١/١٢/٢٠٠٣حتـى  ١/١/٢٠٠٣فتـرة مـن عن ال علـى سـند مـن القـول أن الشـر

عـــــات فــــى نشـــــ ا المصــــاعد والســـــاللم مســــجلة لـــــد مصــــلحة الضـــــرائب علــــى المب
ــة، وتقــدم اإلقــرارات ة المتحر انتظــام، دد الضــرائبـــــوتس الضــرب  المســتحقة وفًقــا لهــا 

فحـــص  الت علیهـــا عـــن  تلـــك اإلقـــرارات، أدخلـــتوٕاذ قامـــت مصـــلحة الضـــرائب  تعـــد
ة  ورة، وقامـــــت بإخطـــــار الشـــــر ـــــرة المـــــذ ة الفت ـــــروق ضـــــرب رها اقـــــدماســـــتحقاقها لف

عــد عــامین ،) جنیًهــا٤٧٩٢١٦,٦٩( ة  فأخطرتهــا مصــلحة الضــرائب  ،ســددتها الشــر
ة عــن تأخرهــا عــن ١٠٠٣٢٩٤,٢اســتحقاقها لمبلــغ ( ة اإلضــاف مــة الضــر ) جنیًهــا ق

عدم اختصا مة  حالتهـا إلـى السداد. قضت المح صها والئًّـا بنظـر الـدعو وٕاحالتهـا 
القـــاهرة مـــة القضـــاء اإلدار  ة.  ٦٨لســـنة  ٧٩٢٩٧قیـــدت لـــدیها بـــرقم و  ،مح قضـــائ

جلســة  ــة ، ٢٣/١/٢٠١٩و ة المدع ، طعنــت الشــر مــة بــرفض الــدعو مــت المح ح
ــــالطعن رقــــم  ــــا  ــــة العل مــــة اإلدار ــــم أمــــام المح  ٦٥لســــنة  ٥١٩٠٤علــــى هــــذا الح
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ة ع مـة قضائ ـم المح ة فى تنفیذ ح ل عق ش ة أن هذا القضاء  ا. وٕاذ ارتأت الشر ل
ا، الصادر بجلسـة   ٢٨لسـنة  ١١٣فـى الـدعو رقـم ، ١٣/١١/٢٠١١الدستورة العل

ة "دستورة"، أقام   الدعو المعروضة. تقضائ
  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ــا أن التنفیــذ قــد ــ تحــول قانوًن عادهــا -اعترضــته عوائ دون اكتمــال  -مضــمونها أو أ

املــة دون  عرقــل جرــان آثــاره  مــا  مــداه، وتعطــل أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها 
ـة هـى ذاتهـا موضـوع منازعـــــة التنفیـذ  نقصان. ومن ثـم، تكـون عوائـــــ التنفیـذ القانون

ة لتلـك أو محلها، تلك المنازعة التى تتـوخى فـى ختـ ام مطافهـا إنهـاء اآلثـار المصـاح
اتها  ـــون ذلـــك إال بإســـقا مســـب ـــة علیهـــا، وال  ، أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت العوائـــ
ـان  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا وٕاعدام وجودها، لضمان العـودة 

عــــدم دســــتور  ــــا،  مــــة الدســــتورة العل ــــم صــــدر عــــن المح ح ة نــــص التنفیــــذ متعلًقــــا 
قــــة مضــــمو  ضــــمها، واآلثــــار تشــــرعى، فــــإن حق ــــة التــــى  نه، ونطــــاق القواعــــد القانون

ــة التــى تقــوم بینهــا، هــى التــى  اقها، وعلــى ضــوء الصــلة الحتم المتولــدة عنهــا فــى ســ
ــــــون الزًمــا لضمــــــان فعالیتــه.  ــة، ومــا  ل التنفیــذ وصــورته اإلجمال عهــا شــ تحــدد جم

ــــا  مــــة الدســــتورة العل ) مــــن قانونهــــا ٥٠ة (وفًقــــا لــــنص المــــاد -بیــــد أن تــــدخل المح
القانون رقم  امها،  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر  لهدم عوائ التنفیذ التى تعترض أح

عهم،  عیــین جمــ ــارین والطب وتنــال مــن جرــان آثارهــا فــى مواجهــة األشــخاص االعت
ــة المبتغــاة منهــا فــى تــأمین حقــوق األفــراد وصــون حرــاتهم،  دون تمییــز، بلوًغــا للغا

ــالنظر إلــى  -أولهــا: أن تكــون هــذه العوائــفتــرض ثالثــة أمــور:  عتهــا أو  طب ســواء 
ـون إسـنادها إلـى  -نتائجها امهـا أو مقیـدة لنطاقهـا. ثانیهـا: أن  حائلة دون تنفیذ أح

ـــم تكـــن لهـــا بهـــا مـــن صـــلة، فـــإن  ـــا، فـــإذا ل ًن ـــا بهـــا مم ـــام، ورطهـــا منطقًّ تلـــك األح
، بـــل تعتبـــر غر قتهـــا خصـــومة التنفیـــذ ال تقـــوم بتلـــك العوائـــ ـــة لحق ـــة عنهـــا، مناف

ـــام  ــــــ ــا للطعــــــــــن فـــــــى األح ـــد طرًق ـــذ ال تعـــــ ـــة التنفیــــــــ وموضــوعها. ثالثهــا: أن منازعـــــــ
مة. ة هذه المح ه وال   القضائیــــــة، وهو ما ال تمتد إل
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ـام    ـذلك علـى أن إعمـال آثـار األح مة قد جـر  وحیث إن قضاء هذه المح
لتــى تصــدرها فــى المســائل الدســتورة هــو مــن اختصــاص محــاكم الموضــوع، وذلــك ا

مـــة الموضـــوع هـــى التـــى تنـــزل بنفســـها علـــى الوقـــائع المطروحـــة  ابتنـــاًء علـــى أن مح
ـــا للفصـــل فـــى النـــزاع  ـــاره مفترًضـــا أولًّ اعت ـــا  مـــة الدســـتورة العل علیهـــا قضـــاء المح

تطبیــ نصــوص القـــــــــانون فــى  الموضــوعى الــدائر حولهــا، ومــن ثــم فهــى المنــو بهــا
ســــــــــتلزم ــــــــــذ  ـــــــــــر ال ــــــــــا، األمـــــــــــ ـــــــــــتورة العل مة الدســــــــــــ ـــــــــــح ام المــــ ـــــــــــ   ضــــــــــوء أحـــ

ـام الصـادرة فـى  –أصل عام  – اللجوء إلى تلـك المحـاكم ابتـداًء إلعمـال آثـار األح
ضــحى اللجــوء إلــى هــذه المح ح، ول مــة هــو المســائل الدســتورة علــى الوجــه الصــح

ـــان  امهـــا، وتحـــول دون جر المـــالذ األخیـــر إلزاحـــة عوائـــ التنفیـــذ التـــى تعتـــرض أح
  آثارها.

  

ـــا،    مـــة اإلدارـــة العل وحیـــث إن الثابـــت مـــن اإلفـــادة الـــواردة مـــن جـــدول المح
ـه ٩/١٠/٢٠١٩بتارخ  ـه، مطعـون عل مـة القضـاء اإلدار المشـار إل م مح ، أن ح

ــة أمــام المح ة المدع ــالطعن رقــم مــن قبــل الشــر ــا،  لســنة  ٥١٩٠٤مــة اإلدارــة العل
ــا ٦٥ ة عل ــا، قضــائ ــة العل مــة اإلدار ، ومــن ثــم فــاألمر مــازال معروًضــا علــى المح

لمتهــا فــى شــأن إعمــال آثــار  ــدعلتقــول  ــم الصــادر فــى ال و الدســتورة المشــار الح
ـه، مـن خـال إلیها ار أن ذلك مفترض أولّى للفصـل ف اعت ل على النزاع الموضوعى، 

سائر محاكم جهات القضاء المختلفة، بتطبی نصوص القـانون فـى ضـوء  إلتزامها، 
شـــأنها، إعمــــــــــــاًال لـــنص المـــــــادة  ـــا  مـــة الدســــتورة العل ـــه قضـــاء المح مـــا انتهـــى إل

مـة الصـادر ٤٩، ٤٨المادتین (نصى ) من الدستور، و ١٩٥( ) من قـانون هـذه المح
ـــام والقـــرارات الصـــادرة ، التـــ١٩٧٩لســـنة  ٤٨القـــانون رقـــم  مقتضـــاها تكـــون األح ى 

ما فیها جهات القضـاء المختلفـة، وتكـون  هامن ع سلطات الدولة،  ملزمة للكافة، وجم
ة لهم. النس ة المطلقة    لها الحج

  

قت األمــر، بإقامــة منازعــة    ــة قــد اســت ة المدع انــت الشــر ــان ذلــك، و متــى 
االســتمر  ــم  ــم الصــادر فــى الــدعو التنفیــذ المعروضــة، ابتغــاء الح   ار فــى تنفیــذ الح
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ح  ة المشار إلیهـا، وٕاعمـال آثـارهالدستور علـى النـزاع الموضـوعى، وصـوًال إلـى تصـح
مـــة القضـــاء اإلدار فـــى ذلـــك النـــزاع، لیتواكـــب مـــع قضـــاء  ـــم الصـــادر مـــن مح الح

ـه، لتنحـل  ا المشار إل مة الدستورة العل ـة  –المح وضـة دعواهــــــا المعر  –بهـذه المثا
ـــــــم الصـــــــادر فــى النـــــــزاع الموضوعـــــــى، وهــو مــا یخــرج الفصــل  إلــى طعـــــــن علــى الح

. عدم قبول هذه الدعو مة، ومن ثم یتعین القضاء  ة هذه المح ه عن وال   ف
  

مــة القضــاء اإلدار    ــم مح ــة وقــف تنفیــذ ح ة المدع وحیــث إن طلــب الشــر
ه، ُعد فرًعا من أصـل ا ، المشار إل مـة إلـى لنـزاع فـى هـذه الـدعو الـذ انتهـت المح

مـــة  مـــا مــــؤداه أن تـــولى هـــذه المح ًقــــا لـــنص المـــــــادة ( –عـــدم قبولـــه،  ) مــــن ٥٠ط
ــــه  -قانونهــــــــا  ـــــون، علــــى مــــا جــــر  اختصـــــاص البــــت فــــى طلــــب وقــــف التنفیـــــــذ 

ات غیر ذ موضوع.  قضاؤها، قد 
  

  فلهذه األسباب
عـدم قبـول الـ مـة  مت المح ـة المصـروفات ح ة المدع ، وألزمـت الشـر دعو

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

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني  السید المستشار الد
ع وحضور   ني السرأم             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١لســـنة  ٣٢بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"  .قضائ
  املقامة من

  عــــادل قطــــب دیـــــــــــــــــاب
  ضد

س الجمهورـــــــــــــــــة  - ١   رئ
س مجلس الـوزراء  - ٢  رئ

 ـــــــــــــــدلوزر العـــــــــــــــــــــــــ  - ٣

 ورثة المرحوم/ صالح السید خلیل  - ٤
 

  اإلجراءات
فة المــدعى  أودع، ٢٠١٩ ســنة مــایومــن  التاســعبتــارخ   هــذه الــدعو صــح

ا، طلًا  مة الدستورة العل تاب المح ملقلم  ـم  لح صفة مستعجلة: بوقـف تنفیـذ الح
ـــالص ـــادر مـــ مـــ ـــن مح ـــدمنهة ـــ ـــور االبتدائیـــ ـــسبجل ةـــ ى الــدعو فــ، ٢٣/١١/٢٠١٠ة ـــ
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لى مساكن دمنهـور ٢٠٠٩لسنة  ٣١ رقم ـد  ،مدنى  بـإخالء العـین المسـتأجرة، والمؤ
ندرة  مــــة اســــتئناف اإلســــ م الصــــادر مــــن مح بجلســــة  –مأمورــــة دمنهــــور  –ــــالح

ة ٦٦لســنة  ٦٨٧٥، فــى االســتئناف رقــم ٢٦/٣/٢٠١٩ لحــین الفصــل فــى  ، قضــائ
مـینوفى الموضوع:  المنازعة، مـ ، واالعتـدادعدم االعتداد بهـذین الح الصـادر  الح

مة  امن المح  ٣٣لسنة  ١٥٠فى الدعو رقم ، ١/٤/٢٠١٧بجلسة  ،الدستورة العل
ة "دستورة"   .قضائ

  

رة، طلبت ف قدمتو  ا الدولة مذ م  یهاهیئة قضا   .الدعو  عدم قبولالح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا ب   عد تحضیر الدعو   رأیها.و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب وُنظـــرت ال

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

ـــحیــث إن الوقــائع تتحص فة الــدعو وســائر  علــى –ل ـــــ مــا یتبــین مــن صــح
 ٧/٢/٢٠٠٩بتـــارخ  واامقـــأقـــد ـــانوا  ،ورثـــة صـــالح الســـید خلیـــلأن فـــى  –األوراق 
مــة  ٢٠٠٩لســنة  ٣١رقــم الــدعو  لــى مســاكن، أمــام مح ــة دمنهــورمــدنى   ،االبتدائ

ـاألوراقطلب إخالء المدعى  مها  ،مـن الشـقة المبینـة  شـغلهالهـم وتسـل ـة ممـا   ،خال
ن مالئــم لهــ وأ جلســة  مإلزامــه بتــوفیر مســ قضــت  ،٢٣/١١/٢٠١٠العقــار ملكــه، و

مة ه  ،١٣/٤/١٩٨٥لشقة موضوع عقد اإلیجار المؤرخ بإخالئه من ا المح والمبینة 
فة الـــدعو  صـــح ـــة ،و مها خال شـــغلها وتســـل الـــدعو  لـــم یـــرتض المـــدعى فـــى. ممـــا 

ـــم ندرة ،المعروضـــة هـــذا الح مـــة اســـتئناف اإلســـ ـــه أمـــام مح ـــة  فطعـــن عل "مأمور
جلسـة  ٦٦لسنة  ٦٨٧٥االستئناف رقم  دمنهور" ة، و قضـت  ،٢٦/٣/٢٠١٩قضـائ

ــم المســتأنف، فأقــام  مــة فــى الموضــوع برفضــه وتأییــد الح المــدعى الــدعو تلــك المح
ـــه ات طل مـــى المعروضـــة،  ـــان، علـــى ســـند مـــن أن ح ـــة  ســـالفة الب مـــة االبتدائ المح

ــم  ــة تحــول دون تنفیــذ مقتضــى الح الن عق شــ انهمــا  مــة االســتئناف الفائــت ب ومح
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ــا بجلســة  مــة الدســتورة العل  ١٥٠، فــى الــدعو رقــم ١/٤/٢٠١٧الصــادر مــن المح
ع ٣٣لسنة  ة "دستورة"، والـذ قضـى  و المقامـة طعًنـا علـى ـــــدم قبـول الدعـــــقضائ

ـــ) مــن القان٣، ٢، ١نصــوص المــواد ( ــام  ١٩٩٦لســنة  ٤ون رقــم ـــ شــأن ســران أح
سـب تأجیرهـا واألمـاكن التـى انتهـت أو تنتهـى  القانون المدنى على األماكن التى لـم 

قاء فیها عقود ون ألحد ح ال   .إیجارها دون أن 
  

ــا قــد جــر علــى أن قــوام منازعــة    مــة الدســتورة العل وحیــث إن قضــاء المح
ـه،  عته، وعلى ضـوء األصـل ف م القضائى لم یتم وفًقا لطب ون تنفیذ الح التنفیذ أن 

عادهـــا  –اعترضـــته عوائـــ تحـــول قانوًنـــا  ـــأن ، دون اكتمـــال مـــداه –مضـــمونها أو أ
املـة  عرقـل جرـان آثـاره  مـا  ًعا لذلك، أو تقید اتصال حلقاتـه وتضـاممها  وتعطل، ت
ة هى ذاتها موضوع منازعـة التنفیـذ  دون نقصان. ومن ثم تكون عوائ التنفیذ القانون
ة لتلـك العوائـ ـة المصـاح ة إنهـــــــــــــاء اآلثـار القانون  التى تتوخى فى غایتهــــــــــــــا النهائ

اتها وٕاعــــدام أو ا ــــون ذلـــك إال بإســــقا مســـب ــــة علیهـــا، وال  لناشـــئة عنهـــا، أو المترت
ـان التنفیـذ  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا وجودها، لضمان العـودة 
قـــة مضـــمونه، ونطـــاق القواعـــد  ـــم صـــادر فـــى دعـــو دســـتورة، فـــإن حق ح متعلًقـــا 

ة التى احتواها، واآلثـار المتولـد ل التنفیـذ، القانون عهـا شـ ة عنهـا، هـى التـى تحـدد جم
ــــــــــون الزًما لضمــــــــان فاعلیتـه. بیـد أن  ذلك ما  وتبلور صورتــه اإلجمالیـــة، وتعین 

ـــا  مـــة الدســـتورة العل ) مـــن قانونهـــا الصـــادر  ٥٠وفًقـــا لـــنص المـــادة ( –تـــدخل المح
امهـا وتنـال  إلزاحة عوائـ التنفیـذ – ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  التـى تعتـرض أح

ــة المبتغــاة منهــا فــى  ــان آثارهــا فــى مواجهــة الكافــة، ودون تمییــز، بلوًغــا للغا مــن جر
فتـــرض ثالثـــة أمـــور، أولهـــا: أن تكـــون هـــذه  تـــأمین حقـــوق األفـــراد وصـــون حرـــاتهم، 

ــ  ــالنظر إلــى نتائجهــا  –العوائ عتهــا أو  طب امهــا، أو  –ســواء  حائلــة دون تنفیــذ أح
ــام ورطهــا منطقًّــا بهــا أمــًرا مقیــدة ل ــون إســنادها إلــى تلــك األح نطاقهــا. ثانیهــا: أن 

، بـل  ًنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفیذ ال تقوم بتلك العوائـ مم
قتهــا وموضــوعها، ثالثهــا: أن منازعــة التنفیــذ ال ُتعــد  ــة لحق ــة عنهــا، مناف تعتبــر غر

ام ا مة.طرًقا للطعن فى األح ة هذه المح ه وال ة، وهو ما ال تمتد إل   لقضائ
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ـام    ـذلك علـى أن إعمـال آثـار األح مة قد جـر  وحیث إن قضاء هذه المح
التــى تصــدرها فــى المســائل الدســتورة هــو مــن اختصــاص محــاكم الموضــوع، وذلــك 
مـــة الموضـــوع هـــى التـــى تنـــزل بنفســـها علـــى الوقـــائع المطروحـــة  ابتنـــاًء علـــى أن مح

ـــا للفصـــل فـــى النـــزاع علیهـــا ق ـــاره مفترًضـــا أولًّ اعت ـــا  مـــة الدســـتورة العل ضـــاء المح
ــ نصــوص القــانون فــى  ــدائر حولهــا، ومــن ثــم فهــى المنــو بهــا تطبی الموضــوعى ال

سـتلزم  ـا، األمـر الـذ  مة الدستورة العل ام المح اللجـوء  –أصـل عـام  –ضوء أح
ـام ال صـادرة فـى المسـائل الدسـتورة علـى إلى تلك المحـاكم ابتـداء إلعمـال آثـار األح

مـــة هـــو المـــالذ األخیـــر إلزاحـــة  ضـــحى اللجـــوء إلـــى هـــذه المح ح، ول الوجـــه الصـــح
امها، وتحول دون جران آثارها.   عوائ التنفیذ التى تعترض أح

  

مــة الــنقض،    مح وحیــث إن الثابــت مــن اإلفــادة الــواردة مــن الجــدول المــدنى 
مــة ا٢٢/٩/٢٠١٩بتــارخ  ــم مح ــه مــن ، أن ح ــه مطعــون عل الســتئناف المشــار إل
ـالطعن رقـم  ىالمدع مة الـنقض،  صـدر إیجـارات ٨٩لسـنة  ١١١٦٦أمام مح ، ولـم 

لمتهــا  مــة الــنقض، لتقــول  عــد. ومــن ثــم فــاألمر مــازال معروًضــا علــى مح ــم  ــه ح ف
م الصادر فى الدعو الدستورة المشـار إلیهـا، علـى النـزاع  فى شأن إعمال آثار الح

سـائر الموضو  ـه، مـن خـالل التزامهـا،  ار أن ذلك مفترض أولّى للفصل ف اعت عى، 
ــه  محــاكم جهــات القضــاء المختلفــة، بتطبیــ نصــوص القــانون فــى ضــوء مــا انتهــى إل

شــأنها، إعمــاًال لــنص المــادة ( ــا  مــة الدســتورة العل ) مــن الدســتور، ١٩٥قضــاء المح
مـــة ا٤٩،  ٤٨المـــادتین (نصـــى و  القـــانون رقـــم ) مـــن قـــانون هـــذه المح  ٤٨لصـــادر 

ــــع ١٩٧٩لســــنة  ــــام والقــــرارات الصــــادرة منهــــا ملزمــــة للكافــــة وجم ــــأن تكــــون األح  ،
ة  النسـ ـة مطلقـة  ما فیهـا جهـات القضـاء المختلفـة، وتكـون لهـا حج سلطات الدولة، 

  لهم.
  

ان المدع   ان ما تقدم، و األمر، بإقامة منازعـة  ى قد استبوحیث إنه متى 
ــم الصــادر فــى الــدعو التنفیــذ المعروضــ االســتمرار فــى تنفیــذ الح ــم  ة، ابتغــاء الح

ح  الدستورة المشار إلیها، وٕاعمال آثارها على النزاع الموضـوعى، وصـوًال إلـى تصـح
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مــین  ــا مــع قضــاء  –االبتــدائى واالســتئنافى  –الح الصــادرن فــى ذلــك النــزاع، لیتواك
ــه، لتنحــل  مــة المشــار إل ــة  –هــذه المح المعروضــة إلــى طعـــن  دعــواه –بهـــذه المثا

ـة  ه عـن وال مین الصادرن فى النزاع الموضوعى، وهو ما یخرج الفصل ف على الح
. عدم قبول الدعو مة، األمر الذ یتعین معه القضاء    هذه المح

  

مـة  المـدعىطلـب وحیث إنـه عـن    مـى مح ـة  دمنهـوروقـف تنفیـذ ح االبتدائ
مــة اســتئناف  ندرةومح أصــل النــزاع فــى همــا، فإنــه ُعــد فرًعــا مــن المشــار إلی اإلســ

مـا مـؤداه أن تـولى هـذه الدعو المعروضة،  مـة إلـى عـدم قبولهـا،  التى انتهـت المح
مة  ًقا لنص المادة ( –المح اختصـاص البـت فـى طلـب وقـف  –) مـن قانونهـا ٥٠ط

ون  ه قضاؤها  –التنفیذ  ات غیر ذ موضوع. –على ما جر    قد 
  

  فلهـذه األسبـاب
، وألزمت المدع عدم قبول الدعو مة  مت المح ومبلغ  ،المصروفات ىح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

ولس فهمى  وعضوية تور عادل عمر شرف و ندر السادة المستشارن: الد إس
تور دمحم عماد النجار  م والد تور عبدالعزز دمحم سالماومحمود دمحم غن ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
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  ٤١لســـنة  ٣٣بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"  .قضائ
  املقامة من

ان عبده حسن عالم   شع
  دــض

س   - ١   الجمهورــــــــــــــــةرئ
س مجلس الوزراء  - ٢  رئ

ة  - ٣ س األعلى لمصلحتى الضرائب ،وزر المال    والجمارك صرةالم صفته الرئ
س مجلس الدولـة  - ٤  رئ

  اإلجراءات
فة المـــدعى  أودع، ٢٠١٩ ســـنة مـــایومـــن  الحـــاد عشـــربتـــارخ  هـــذه صـــح

ــا،  الــدعو  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــم  ــاقل ــما طالً بوقــف  صــفة مســتعجلة لح
مـــ مـــة القضـــاء اإلدار  نالصـــادر  ینتنفیـــذ الح ندرة مـــن مح ین اإلســـ  فـــى الـــدعو

ة  ٦٨ة لســــــــن ١٢٧١٠رقمــــــــى  ة ٦٨لســــــــنة  ٢٦٠٨٦، قضــــــــائ  بجلســــــــتى ،قضــــــــائ
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، بهمــاعـدم االعتــداد  ،، وفـى الموضــوععلـى التــوالى ،٢٠/٢/٢٠١٩، ٣١/٣/٢٠١٨
ــاماالســتمرار فــى تنفیــذ و  ــا  ةالصــادر  األح مــة الدســتورة العل فــى الــدعاو مــن المح

ة "دسـتورة" بجلسـة  ٢٣لسـنة  ٣أرقـام  ة  ٢٧لسـنة  ٢٨، ١٣/٥/٢٠٠٧قضـائ قضـائ
ة "دســـــــــتورة" بجلســـــــــة  ١٨لســـــــــنة  ٣١، ٢/٣/٢٠٠٨ورة" بجلســـــــــة "دســـــــــت قضـــــــــائ
٢٢/٩/٢٠١٨.  

  

رة، طلبت ف قدمتو  ا الدولة مذ م  یهاهیئة قضا   .الدعو  عدم قبولالح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب وُنظـــرت ال
م فیها بجلسة الیوم.إصدار ا   لح

  

  احملكمة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

ـــحیــث إن الوقــائع تتحص فة الــدعو وســائر  علــى –ل ـــــ مــا یتبــین مــن صــح
ة ٦٨لسـنة  ١٢٧١٠المدعى سب وأقام الـدعو رقـم أن فى  –األوراق  أمـام  ،قضـائ

ندرةمح اإلســـ ـــم ببـــراءةط ،مـــة القضـــاء اإلدار  ـــا للح ة  لً ذمتـــه مـــن دیـــن الضـــر
عــات عــن الفتــرة مــن   ٩٣٦٢٥مبلــغ  ،١٢/٢٠١١حتــى  ١/٢٠١٠العامــة علــى المب

ة الناتجـــــــة عـــــــن تعـــــــدیل إقراراتـــــــه ،جنیًهـــــــا جلســـــــة  الضـــــــرب المقدمـــــــة للمصـــــــلحة. و
مــة بـــرفض الــدعو  ،٣١/٣/٢٠١٨ مــت المح ـــمعلـــى هــذا المــدعى  طعـــن .ح  الح

ـــا  ـــة العل مـــة اإلدار ـــا، ولـــم  ٦٤لســـنة  ٦٥٣١٨ـــالطعن رقـــم أمـــام المح ة عل قضـــائ
ـــه حتـــى تـــارخ إقامـــة الـــدعو  ًضـــا أن أقـــام المعروضـــة فصـــل ف . وســـب للمـــدعى أ

ة ٦٨لسنة  ٢٦٠٨٦الدعو رقم  ندرةأمـام مح ،قضائ اإلسـ  ،مـة القضـاء اإلدار 
ة العامـة علـى طلًا ل بـراءة ذمتـه مـن دیـن الضـر ـه، و م بإلغاء القرار المطعون ف لح

عات عن الفترة من   ،جنیًهـا ٦٣١٦٢مبلـغ المقدر  ،١٢/٢٠١٣حتى  ١/٢٠١٢المب
ة عنـد اإلفـراج  عـد سـداده للضـر عه للسـلع التـى اسـتوردها، وذلـك  الناتج عن إعادة ب

جلســة  ــى عنهــا، و ،  ،٢٠/٩/٢٠١٩الجمر مــة بــرفض الــدعو مــت المح  فطعــنح
ـالمـدعى  ــم  ـا ٦٥لسـنة  ٦٣٤٢٢الطعن رقــم علــى هـذا الح ة عل فصــل ، قضــائ ولــم 
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ـــه حتـــى تـــارخ إقامـــة الـــدع مـــین ف و المعروضـــة. وٕاذ ارتـــأ المـــدعى أن هـــذین الح
الن ـا الصـادرة فـى الـدعاو أرقـام  ش مـة الدسـتورة العل ـام المح ة فى تنفیـذ أح عق

ة "دســـــتورة" بجلســـــة ق ٢٣لســـــنة  ٣ ة  ٢٧لســـــنة  ٢٨و ١٣/٥/٢٠٠٧ضـــــائ قضـــــائ
ة "دســـــــــتورة" بجلســـــــــة  ١٨لســـــــــنة  ٣١، ٢/٣/٢٠٠٨"دســـــــــتورة" بجلســـــــــة  قضـــــــــائ

  أقام دعواه المعروضة.، ٢٢/٩/٢٠١٨
  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ــا ــ تحــول قانوًن عادهــا -أن التنفیــذ قــد اعترضــته عوائ دون اكتمــال  -مضــمونها أو أ

املــة دون  عرقــل جرــان آثــاره  مــا  مــداه، وتعطــل أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها 
ــة هــى ذاتهــا موضــــــــوع منازعــة التنفیــذ نقصــان. ومــن ثــم، تكــون ع وائــ التنفیــذ القانون

ة لتلـك  أو محلها، تلك المنازعة التى تتـوخى فـى ختـام مطافهـا إنهـاء اآلثـار المصـاح
اتها  ـــون ذلـــك إال بإســـقا مســـب ـــة علیهـــا، وال  ، أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت العوائـــ

التنفیـذ إلـى حا ـان وٕاعدام وجودها، لضمان العـودة  لمـا  قة علـى نشـوئها. و لتـه السـا
عــــدم دســــتورة نــــص  ــــا،  مــــة الدســــتورة العل ــــم صــــدر عــــن المح ح التنفیــــذ متعلًقــــا 
ضــــمها، واآلثــــار  ــــة التــــى  قــــة مضــــمونه، ونطــــاق القواعــــد القانون تشــــرعى، فــــإن حق
ــة التــى تقــوم بینهــا، هــى التــى  اقها، وعلــى ضــوء الصــلة الحتم المتولــدة عنهــا فــى ســ

ع ـون الزًمـا لضـمان فعالیتـه. بیـد تحدد جم ة، وما  ل التنفیذ وصورته اإلجمال ها ش
ــا  مــة الدســتورة العل ) مــن قانونهــا الصــادر ٥٠وفًقــا لــنص المــادة ( -أن تــدخل المح

امهـا، وتنــال  - ١٩٧٩لسـنة  ٤٨القـانون رقــم  لهــدم عوائـ التنفیــذ التـى تعتــرض أح
ـــان آثارهـــا فـــى مواجهـــة  عهم، دون مـــن جر عیـــین جمـــ ـــارین والطب األشـــخاص االعت

فتـرض  ة المبتغاة منها فـى تـأمین حقـوق األفـراد وصـون حرـاتهم،  تمییز، بلوًغا للغا
ـالنظر إلـى نتائجهـا -ثالثة أمور، أولها: أن تكون هـذه العوائـ عتهـا أو  طب  -سـواء 

ـــون إ امهـــا أو مقیـــدة لنطاقهـــا. ثانیهـــا: أن  ســـنادها إلـــى تلـــك حائلـــة دون تنفیـــذ أح
ًنــا، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن صــلة، فــإن خصــومة  ــام، ورطهــا منطقًّــا بهــا مم األح
قتهــا وموضــوعها.  ــة لحق ــة عنهــا، مناف ، بــل تعتبــر غر التنفیــذ ال تقــوم بتلــك العوائــ
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ــــــــــام القضائیـــــــــة، ثالثهــا: أن منازعـــــــــــة التنفیــــــــــــذ ال ُتعــــــــد طرًقـــا للطعـــــــــــن فـــــــى األ ح
مة. ة هذه المح ه وال   وهو ما ال تمتد إل

  

مــة قــد جــر  علــى أن إعمــال آثــار  -ــذلك  -وحیــث إن قضــاء هــذه المح
ام التى تصدرها فـى المسـائل الدسـتورة هـو مـن اختصـاص محـاكم الموضـوع،  األح

مـــــة الموضـــــوع هـــــى التـــــى تنـــــزل بنفســـــها علـــــى ال وقـــــائع وذلـــــك ابتنـــــاًء علـــــى أن مح
ـاره مفترًضـا أولًّـا للفصـل فـى  اعت ـا  مة الدسـتورة العل المطروحة علیها قضاء المح
النزاع الموضوعى الدائر حولها، ومن ثم فهى المنـو بهـا تطبیـ نصـوص القــــــــانون 

سـتلزم ـا، األمـــر الـذ  مة الدســــتورة العل ام المـــــح  –أصـل عـام  – فى ضوء أحــــ
ـــــام الصـــــادرة فـــــى المســـــائل اللجـــــوء إلـــــ ى تلـــــك المحـــــاكم ابتـــــداًء إلعمـــــال آثـــــار األح

مـة هـو المـالذ  ضحـــــى اللجــــــوء إلـى هـذه المح ح، ول الدستورـــــة على الوجـــــه الصح
امها، وتحول دون جران آثارها.   األخیر إلزاحة عوائ التنفیذ التى تعترض أح

  

ــا، وحیــث إن الثابــت مــن اإلفـــــــادة الــ   مــة اإلدارــة العل واردة مــن جـــــــدول المح
مـــة القضـــاء اإلدار  ـــم مح ندرة، أن ح  ١٢٧١٠الصـــادر فـــى الـــدعو رقـــم  اإلســـ

ة،  ٦٨لســـنة  ـــه مـــن قبـــل المـــدعى أمـــام ، ٣١/٣/٢٠١٨بجلســـة قضـــائ مطعـــون عل
الطعن رقـم  ا،  مة اإلدارة العل ـم  ٦٤لسـنة  ٦٥٣١٨المح ـذلك ح ـا، و ة عل قضـائ

مــة ال ندرة، قضــاء اإلدار مح  ٦٨لســنة  ٢٦٠٨٦الصــادر فــى الــدعو رقــم اإلســ
ة ــــالطعن رقــــم  ،٢٠/٢/٢٠١٩، بجلســــة قضــــائ ــــه   ٦٣لســــنة  ٦٣٤٢٢مطعــــون عل

صدر فیه ا، وأنه لم  ة عل ـون األمـر مـازال معروًضـا مقضائ عد. ومـن ثـم،  م  ا ح
لمتهــا فــى شــأن إعمــال آثــار  ــا، لتقــول  مــة اإلدارــة العل ــام الصــادرة علــى المح األح

ـــار أن ذلـــك  اعت ـــدعاو الدســـتورة المشـــار إلیهـــا، علـــى النـــزاع الموضـــوعى،  فـــى ال
ســــائر محــــاكم جهــــات القضــــاء  ــــه، مــــن خــــالل التزامهــــا،  مفتــــرض أولــــّى للفصــــل ف
مــــة  ــــه قضــــاء المح ــــ نصــــوص القــــانون فــــى ضــــوء مــــا انتهــــى إل المختلفــــة، بتطبی

ـــــاالً  شــــأنها، إعمــــــــ ــــا  ـــــادة ( الدســــتورة العل ــــنص المــ نصــــى ) مــــن الدســــتور، و ١٩٥ل
ــــم ٤٩، ٤٨المــــادتین ( ــــانون رق الق مــــة الصــــادر  ــــانون هــــذه المح لســــنة  ٤٨) مــــن ق

ــــام و ١٩٧٩ مقتضــــاها تكــــون األح ملزمــــة للكافــــة، هــــا القــــرارات الصــــادرة من، والتــــى 
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ــــة  مــــا فیهــــا جهــــات القضــــاء المختلفــــة، وتكــــون لهــــا الحج ــــع ســــلطات الدولــــة،  وجم
ة لهم.ا النس   لمطلقة 
  

ـــان المـــدعى قـــد اســـتب األمـــر، بإقامـــة منازعـــة التنفیـــذ    ـــان ذلـــك، و متـــى 
االســــتمرار فــــى تنفیــــذ  ــــم  ــــام الصــــادرةالمعروضــــة، ابتغــــاء الح ــــدعاو فــــى  األح  ال

ما  –المشــار إلیهــا، وٕاعمــال آثارهــا علــى النــزاع الموضــوعى، وصــوًال  الدســتورة حســ
مـ -ارتأ  ح الح مـة القضـاء اإلدار  نلصـادر ا ینإلى تصـح ندرة مـن مح اإلسـ

ه، لتنحل ـــــــــــمع قض افى ذلك النزاع، لیتواك ا المشار إل مة الدستورة العل  –اء المح
ـــة  مـــ –بهـــذه المثا فـــى النـــزاع  نالصـــادر  یندعـــواه المعروضـــة إلـــى طعـــن علـــى الح

مـة، ا ـة هـذه المح ـه عـن وال ألمـر الـذ یتعـین الموضوعى، وهو ما یخـرج الفصـل ف
. عدم قبول الدعو   معه القضاء 

  

مـــــة القضـــــاء اإلدار وحیـــــث إن طلـــــب المـــــدعى    مـــــى مح بوقـــــف تنفیـــــذ ح
ندرة المشار إلیهما، ُعد فرًعا من أصل النزاع فى الدعو المعروضة، والـذ  اإلس

مــا مــؤداه أن انتهــت المح مــة مــة إلــى عــدم قبولــه،  ًقــا  –تــولى هــذه المح لــنص ط
ـون  –) من قانونهـــــــــــا ٥٠المادة ( علـى  –اختصاص البت فـى طلـب وقـف التنفیـذ 

ه قضاؤها  ات غیر ذ موضوع. –ما جر    قد 
  

  فلهذه األسباب
، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ  عدم قبول الدعو مة  مت المح ح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  مةرئيس احملك          أمني السر  

  
صـــدره، أمـــا الســـید المستشـــار طـــارق    ـــم مـــن الهیئـــة المبینـــة  صـــدر هـــذا الح

م أبــو العطــا الــذ ســمع المرافعــة وحضــر المد ــم عبــدالعل اولــة ووقــع علــى مســودة الح
م.  منهس بدالً لفقد ج   عند تالوته السید المستشار محمود دمحم غن

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یوم السبت  الموافـ ، م٢٠٢٠سنة  األول من فبرایرالجلسة العلن
ع من جماد اآلخرة  هـ. ١٤٤١سنة  السا

 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو    نواب رئيس احملكمة         الد
شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني  السید المستشار الد
ع وحضور   ني السرأم             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل  ٤١لســـنة  ٤٦بـــرقم فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
 املقامة من

ة   وزر المال
  ضد

ادة إسماعیل زعزوع/  ةأوًال: ورثة المرحوم   وهم: ،س
م حجاب -١      م شرف دمحم إبراه   إبراه
م حج دمحم وفیمحمـــــد  -٢        ـابــــــإبراه
م حج -٣        ابــــــــــــــــــــــإسماعیل دمحم إبراه
م حجــــ -٤        ـــابــــــــــــــــــــــسوزان دمحم إبراه
م حجــ -٥        ـــــــابــــــــــــــــــــــسهیر دمحم إبراه
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م حجــــــــ -٦        ـــابــــــــــــــــــــــــعبلة دمحم إبراه
م حجاب/  ةثانًا: ورثة المرحوم ة دمحم إبراه   وهم: ،سام

  عمرو عبدالوهاب حسن زعزوع -١     
  هانـــى عبدالوهاب حسن زعزوع -٢     
 

  اإلجراءات
فة ه ىـــــــالمدع أودع، ٢٠١٩سـنة  یولیـومـن  الخامس عشربتارخ  ذه ـــــــصـح

ـــقل الــدعو  تــاب ـــــ ــا،م  مــة الدســتورة العل ــمل لًــاط المح صــفة مســتعجلة ،لح  :أوًال: و
ـــوقب ـــف تنفیـــــ ــم الصـــــــــــ ـــذ الح ــة ادر ـــــ مــة بنــى ســوف االبتدائ ـــفمــن مح ـــى الدعـــــ و ـــــ
ــــرق لـــى  ٢٠١٠لســـنة  ١٨٣م ـــــ فمـــدنى  ومـــة بنـــى ســـو ، ٢٧/٢/٢٠١٠بجلســـة  ،ح

الح ـــد  ــــوالمؤ مـــة اســـتئناف بنـــى ســـوف م الصـــادر ــ الســـتئنافین رقمـــى فـــى امـــن مح
ة ٤٩لسنة  ٣٢٧، ٢٥٨ ، والقرار الصادر تأییًدا لـه مـن ٢٢/٨/٢٠١١بجلسة  ،قضائ

مة النقض ة ٨١لسنة  ١٦٧٣٤فى غرفة مشورة، فى الطعن رقم  ،مح بجلسة  ،قضائ
م ،. ثانًا: وفى الموضوع١٨/٢/٢٠١٨ الح  ،االستئنافىو االبتدائى  ینعدم االعتداد 

مـة و ى اإلشارة، فوقرار غرفة المشورة سال م الصادر مـن المح االستمرار فى تنفیذ الح
ا فى الدعو رقم  ة "دستورة" بجلسـة  ٦لسنة  ٢٨الدستورة العل ، ٦/٦/١٩٩٨قضائ

ــم الصــادر  ة  ٣٨لســنة  ٢٦فــى الدعــــــو رقــــــم ، ١٣/١٠/٢٠١٨بجلســة والح قضــائ
  "منازعة تنفیذ".

  

رةوقدم المدعى علیهم أ م برفض الدعو طلبوا ، وًال مذ   .فیها الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و

محضــــر وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو الم  ، وفیهــــا٤/١/٢٠٢٠جلســــة بــــین 
رة ا الدولة مذ ـات ،قدمت هیئة قضا مـا قـدم الحاضـر عـن صممت فیهـا علـى الطل  ،

ــت علــى شــهادة المــدعى علــیهم أوًال حافظــة مســتندات، ــه الثــانى  اة المــدعىوفــ طو عل
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تلــك الجلســة  .٢٧/٧/٢٠١٤وًال بتــارخ أمــن  مــة و ــم فیهــا  قــررت المح إصــدار الح
  .بجلسة الیوم

  

  احملكمـــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر حس –الوقائع تتحصل حیث إن  ما یتبین من صح
 ٢٠١٠لسنة  ١٨٣اموا الدعو رقم أق انوا قد المدعى علیهمفى أن  - األوراق

لى  ومة، مدنى  مة ح ة، ضد المدعىأمام مح م بنى سوف االبتدائ ، طلًا للح
مة التعوض المستح لهم عن  هبإلزام الء علىأن یؤد إلیهم ق األراضى  االست

ة لمور  ة المملو قانون رقم  ،اهمتیثالزراع شأن  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨نفاًذا للمرسوم 
قانون رقم  اإلصالح ام قانون  ١٩٦١لسنة  ١٢٧الزراعى، والقرار  عض أح بتعدیل 

مبلغاإلصالح الزراعى،  ة بواقع  ،جنیًها ٢٠٧٤٠٠٨٣ والمقدر  % ٤والفوائد القانون
اًرا من ة فى اعت جلسة وحتى تارخ السداد ١٤/١٠/٢٠٠٤ تارخ المطال ، و

صفته  ،٢٧/٢/٢٠١١ مة بإلزام المدعى  ى ــأن یؤد إلى المدعقضت تلك المح
همبلغ العلیهم  ه المالى المطالب  ل حسب نصی ًض  ،ىـــــــالشرع،  عن  اتعو
ض، ورفض ما  سبم ما مع خص ،على أرض التداعى الءـــــــاالستی صرفه من تعو

ات ه ُ  وشیدت قضاءها على. عدا ذلك من طل ًضا عما أن المبلغ المقضى  عد تعو
سب و  فات المدعین من أضرار، تمثلت فى تجردهم من ملكیتهم،  بهملح ما من 

ان التداعى.  مة أط قى لق ذلك على  ىطعن المدعوعدم حصولهم على السعر الحق
م االستئناف رقم الح ة،ق ٤٩لسنة  ٣٢٧،  مة استئناف  ضائ فأمام مح ، بنى سو

معلى ما طعن المدعى علیهم  االستئناف رقم ذلك الح ة، قض ٤٩لسنة  ٢٥٨،  ائ
مة ذاتها جلسة أمام المح قبول٢٢/٨/٢٠١١. و مة االستئناف   ، قضت مح

الً  االستئنافین م المستأنف ،ما موضوًعاورفضه ،ش . طعن المدعى على وتأیید الح
مة االستئناف المش م مح طرــــــح ه   ١٦٧٣٤وقید طعنه برقم  ، النقضــــــار إل
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ةق ٨١لسنة  جلسة ، ضائ مة ،١٨/٢/٢٠١٨و  - فى غرفة مشورة - قضت المح
  عدم قبول الطعن.

  

مة النقض  م  –فى غرفة مشورة  –وٕاذ ارتأ المدعى أن قرار مح د لح المؤ
مة استئناف  فمح م الصادر من و ، بنى سو فالح مة بنى سو ة،  مح االبتدائ

انها،  الساب ة ب م تنفیذ فىُتعد عق ا ىح مة الدستورة العل  ولهماأالصادر  ،المح
ة "دستورة" ٦لسنة  ٢٨رقم  الدعو فى  ،٦/٦/١٩٩٨بجلسة  والصادر  ،قضائ
ة "منازعة  ٣٨لسنة  ٢٦فى الدعو رقم  ،١٣/١٠/٢٠١٨بجلسة  ثانیهما قضائ
ابه ،تنفیذ" ما تضمنته أس ا تقدیر التعوض عن ماف الء على ، من وجوب ارت االست

قانون رقم  ًقا للمرسوم  ة ط شأن اإلصالح  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨األراضى الزراع
قانون رقم  ام قانون اإلصالح  ١٩٦١لسنة  ١٢٧الزراعى، والقرار  عض أح بتعدیل 

الء علیها، فى حین خ مة تلك األراضى وقت االست ق ام لالزراعى،  صت األح
ة المستولى علیهالمشار إلیها  مة األرض الزراع ق س ـــــــــا وف أســـإلى االعتداد 

لى  ٢٠٠٤لسنة  ١٨٦٠رقم  الدعو ر الواردة بتقرر الخبرة المودع فى التقدی مدنى 
ف الء بنى سو مة تلك األرض فى تارخ الح على االست ه على ق ، والمعول ف

متلك األعلیها، مما تكون معه  ة تحول دون جران آثار ح ام عق هذه  ىح
رهمامة المح   عروضة.الم الدعو أقام المدعى  ، ومن ثمالسالف ذ

  

األوراق أن المدعو/ دمحم وفی  م حجابدمحم وحیث إن الثابت  المدعى  ،إبراه
ه رقم ( قد توفى إلى رحمة هللا تعالى بتارخ  ،) من المدعى علیهم أوالً ٢عل

قبل إقامة الدعو المعروضة، األمر الذ تصیر معه الخصومة  ،٢٧/٧/٢٠١٤
اق   ى المدعى علیهم.منعدمة فى مواجهته، ومنعقدة فى مواجهة 
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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، دون اكتمــــال مــــداه، وتعطــــل  -مضــــمونها أو أ أو تقیــــد ت
املـــة دون نقصــان. ومـــن ثـــم ،اتصــال حلقاتـــه وتضــاممها عرقــل جرـــان آثــاره   ،مـــا 

ـــة هـــى ذاتهـــا موضـــوع منازع ة التنفیـــذ أو محلهـــا، تلـــك ــــــــــتكـــون عوائـــ التنفیـــذ القانون
، ــــــى ختـام مطافهـا إنهــــــى فــــــة التـى تتوخــــــــــالمنازع ة لتلـك العوائـ اء اآلثـار المصـاح

ــــة علیهـــا اتها وٕاعــــدام أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت ــــون ذلـــك إال بإســــقا مســـب ، وال 
ـان التنفیـذ  لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا وجودها، لضمان العـودة 
عدم دستورة نـص تشـرعى، فـإن  ا،  مة الدستورة العل م صدر عن المح ح متعلًقا 

ضــمها، واآلثــار المت ــة التــى  قــة مضــمونه، ونطــاق القواعــد القانون ولــدة عنهــا فــى حق
ل  عهـا شـ ـة التـى تقـوم بینهـا، هـى التـى تحـدد جم اقها، وعلى ضـوء الصـلة الحتم س

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 جرـان آثارهـال - ١٩٧٩لسنة   هدم عوائ التنفیـذ التـى تعتـرض أح
عهم، دون تمییــز، بلوًغــا  املــة، عیــین جمــ ــارین والطب فــى مواجهــة األشــخاص االعت

فتـرض ثالثـة أمـور،  ة المبتغاة منهـا فـى تـأمین حقـوق األفـراد وصـون حرـاتهم،  للغا
ــ عتهــا أو -أولهــا: أن تكــون هــذه العوائ طب قــد حالــت  -ــالنظر إلــى نتائجهــا ســواء 
امهــا فعــًال أو مــن شــأنها أن تحــول ــتمًال، دون تنفیــذ أح ًحا م أو مقیــدة  تنفیــًذا صــح

ـون إسـناد ـام، ورطهـا منطقًّـا بهـا  هـذه العوائـ لنطاقها. ثانیهـا: أن  إلـى تلـك األح
نً  ، ة التنفیـذ ال تقـوم ـــــــــ، فإذا لم تكن لها بهـا مـن صـلة، فـإن خصومامم بتلـك العوائـ

قته ـة لحق ة عنهـا، مناف ا وموضـوعها. ثالثهـا: أن منازعـــــــــة التنفیــــــــــذ ـــــــــبل تعتبر غر
ــة هــذه ال تُ  ــه وال ـــــــــام القضائیــــــــة، وهــو مــا ال تمتــد إل عــــــــد طرًقــا للطعــــــــــن فـــــــى األح

مة.  المح

١٣٥ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ام ة المطلقة لألح مة الدستورة وحیث إن الحج ا  الصادرة عن المح العل
ه قضاؤها  - فى الدعاو الدستورة  قتصر نطاقها على  -على ما استقر عل

انت مثاًرا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
قضائها، وال تمتد إلى غیر تلك النصوص، حتى لو  مة فصًال حاسًما  المح

قت فى مضمونه م تطا ما أن قوة األمر المقضى ال تلح سو منطوق الح ا. 
اب اتصاًال حتمًّا ال تقوم له قائمة إال بها.   وما هو متصل بهذا المنطوق من األس

  

ا قضت مة الدستورة العل فى  ،٦/٦/١٩٩٨بجلسة  ،وحیث إن المح
ة "دستورة": ٦لسنة  ٢٨رقم  الدعو    قضائ

عدم دستورة ما نصت عل قانون رقم أوًال:   ١٧٨ه المادة الخامسة من المرسوم 
ومة على  ١٩٥٢لسنة  ون لمن استولت الح شأن اإلصالح الزراعى، من أن 

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 (ا قانون فى مجال ٦لمروطة بها األرض، و ) من هذا المرسوم 
ة العقارة. قها فى شأن التعوض المقدر على أساس الضر   تطب

قانون رقم  عة من القرار  ه المادة الرا عدم دستورة ما نصت عل لسنة  ١٢٧ثانًا: 
ام قانون اإلصالح الزراعى ١٩٦١ عض أح و  ،بتعدیل  ن لمن استولت من أن 

ام   قدر وفًقا لألح ام هذا القانون الح فى تعوض  ومة على أرضه تنفیًذا ألح الح
قانون رقم  المرسوم  ه ١٩٥٢لسنة  ١٧٨الواردة فى هذا الشأن  مراعاة  ،المشار إل و

ة السارة فى  سقو المادة الخامسة من هذا القرار ١٩٥٢سبتمبر سنة  ٩الضر ، و
ة العقارة. قانون فى مجال قها فى شأن التعوض المقدر على أساس الضر   تطب

 

مة قضاء ها على أن: "تقدیر التعوض عن األراضى وشیدت المح
عین مِ  عادل س ما  ة المروطة بها ل الً ثْ المستولى علیها  ة العقارة األصل لضر
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ون تقدیًرا جزافًّا منفص عدو أن  الء علیها، ال  ًال عن األرض فى تارخ االست
ة، وذلك من وجوه  متها السوق   :عدةق

أصول األموال محلها، وٕانما  ة العقارة المشار إلیها ال شأن لها  أولها: أن الضر
ون هذا اإلیراد  یتعل فرضها بتقدیر تصوره المشرع إلیراد نجم عن استغاللها، فال 

  إال وعاء لها.
ا ة تت ما بینها على ضوء وثانیها: أن األموال المحملة بهذه الضر متها ف ین ق

ن من ثم أن  م انها حتى داخل المحافظة الواحدة، وال  ظروفها وخصائص بن
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 ی   ؤجرونها لغیرهم.یزرعونها 

ة العقارة المشار إلیها  فرض جواز الرجوع إلیها لتحدید  –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 المقدر على أساسها عشًرا، مدها المش عدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فال  رع 

  إال تصورًّا.
 

طلت نصى المادتین الخامسة من  وحیث إن المثالب الدستورة التى أ
قانون رقم  عة من القرار  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨المرسوم  شأن اإلصالح الزراعى، والرا

عض أ ١٩٦١لسنة  ١٢٧قانون رقم  ام قانـــــــون اإلصـــــــالح الزراعـــــــى، بتعدیل  ح
قانون والمادة الخامسة من ٦وما ترتب على ذلك من سقو المادة ( ) من المرسوم 

قهما فى شأن التعوض المقدر على أساس  ورن فى مجال تطب قانون المذ القرار 
م التشرعى المقضى ة العقارة، إنما تحددت فى مخالفة التنظ عدم  الضر

، ١٩٧١) من دستور سنة ١٦٥، ٤٠، ٣٦، ٣٤، ٣٢دستورته لنصوص المواد (
ه،  مة المشار إل م هذه المح ح ومن ثم تكون التقررات الدستورة التى وردت 
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ه  -واستطالت إلى معاییر التعوض العادل  ولم تكن بهذا المؤد سنًدا لما ُقضى 
ة المار ذ طال وسقو النصوص التشرع انت فى إفصاح جهیر،  -رها من إ قد أ

الء على األراضـى التى  ط المتعین األخذ بها فى شأن التعوض عن االست الضوا
ة، ولتتزد عن الحـ ة الزراع فارقــــــه  ودغـد األقصى للملك هذه التقررات توجیًها ال 

م المسألة عینها، وذلك ضماًنا لصون ا ما لو أعاد تنظ ة الخاصة، المشــــــرع، ف لملك
  والحیلولة دون مصادرتها.

 

لو  ان  ان ما تقدم، و مة النقض  حیث إنه متى  فى  -من قرار مح
 ٨١لسنة  ١٦٧٣٤فى الطعن رقم  ،١٨/٢/٢٠١٨بجلسة  ،الصادر - غرفة مشورة

ةق مة استئناف ضائ م مح د لح ف، المؤ  ،٢٢/٨/٢٠١١بجلسة  ،الصادر بنى سو
ةق ٤٩لسنة  ٣٢٧ ،٢٥٨فى االستئنافین رقمى  مة و  ،ضائ م مح فح  بنى سو

ة الصادر  ٢٠١٠لسنة  ١٨٣فى الدعو رقم  ،٢٧/٢/٢٠١١بجلسة  ،االبتدائ
ومة لىمدنى  ان ح ، لم یتخذ من عناصر التعوض التى تضمنها النصان القانون

عدم دستورتهما وم   ٦لسنة  ٢٨رقم  الدعو فى  ،٦/٦/١٩٩٨بجلسة  المح
ة "دستور ه، ومن ثم ال ت ،ة"قضائ امكون سنًدا لما قضى   ةمصادم تلك األح
م م المح ا الصـــــــاة ـلح وال  الدستورة المشار إلیها،فى الدعو  درالدستورة العل

ذلك، إلى  ة فى تنفیذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال  ل عق ش
ما قض ف، ومحه  تطعن ف ة ببنى سو مة االبتدائ فالمح  مة استئناف بنى سو

مة النقض فى غرفة مشورة، و  مة للفصل وهو ما مح ة هذه المح ستنهض وال ال 
ه، األمر الذ تضحى معه الدعو المعروضة عدم  فى هذا الش منها ف قمینة 

  القبول.
 

مة  ام الصادرة من المح ة المطلقة الثابتة لألح وحیث إن المقرر أن الحج
ا ــــالدستور قتصر نطاقه١٩٥مقتضى نص المادة (ة العل ا على ــــ) من الدستور، 
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قضائها، وال تمتد  مة فصًال حاسًما  ه المح ان محًال لهذا القضاء، وفصلت ف ما 
م، وما یتصل  ما أن قوة األمر المقضى ال تلح سو منطوق الح إلى غیر ذلك، 

قوم له قائمة إ حیث ال  اب اتصاًال حتمًّا،  ة ال بهاه من األس . وأن نطاق حج
م الصادر فى منازعة التنفیذ یتمثل م الموضوعى محل المنازعة. الح متى  فى الح

مةان ذلك،  م الصادر من هذه المح ان الح فى  ،١٣/١٠/٢٠١٨بجلسة  ،و
ة "منازعة تنفیذ"،  ٣٨لسنة  ٢٦الدعو رقم  ، قضائ عدم قبول الدعو الذ قضى 

امً  موضوعها وأطرافهـــا تستقل الخ اان محله أح ام محل صومة فیها  عن األح
ة تنفیذ  الدعو المعروضة  ل عق أنها تش ة المدعى  ام الموضوع ومن ثم ، فاألح

م الصادر فى منازعة التنفیذ المشار إلیها ،  الح فى الدعو المعروضة الصلة لها 
ة فى تنفیذه ، مما لزامه األح تلك عدوال تُ  ضا –ام عق عدم قبول القض -  أ اء 

  الدعو فى هذا الش منها.
 

م وحیث إنه عن طلب المدعى  مة النقض فى الح بوقف تنفیذ قرار مح
مة استئناف  م مح د لح فغرفة مشورة، المؤ م ، و بنى سو مة ح فمح  بنى سو

ة، سالف ما  ةاالبتدائ مة ف ان، فإنه ُعد فرًعا من أصل النزاع، وٕاذ انتهت المح الب
اشرة اختصتقدم إلى  م امها  ، فإن ق عدم قبول الدعو اص البت فى ـــــالقضاء 

ًقا لنص المادة ( –وقف التنفیذ  طلــب القانون رقم ٥٠ط  ٤٨) من قانونها الصادر 
ات غیر ذ موضوع. – ١٩٧٩لسنة    ون قد 

 

 فلهذه األسباب
مة  مت المح ، وألزمت المدعىح مبلغ و  المصروفات عدم قبول الدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة.ما   ئتى جن
  رئيس احملكمة          أمني السر
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