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دئــــي   –برئاســــة الاــــي  الكاوــــع الــــ  عبدو    ــــ الب ا    ــــ           

ـــ    ـــاد     ـــ الر م  الحم ـــاد/ الكةـــا/ و مـــلا     ـــةع   ةـــبية الا المحكم

  ال شير ب  اللاد  زيعبن.   محم      الر م  الجرا  مايع اللاجر 
 

   (3   )  

 
 

دستورية 3201لسنة  5الدعوى رقم   

( دعووووى دسوووتوريةا رفإجووواا. اجوووراءاال. المة موووة ا دةاديوووة الإل وووا. دفوووو . 1)

 قانونا دطب قها.

ــ  ب  ام - ــع     ــة الع ــ يل محةــر جلاــة المحكم ــ م تك ــ  با ال ســعبدية.   ــا عال ل

ــ   ــل المحكمــة. ال إمــع ماــع  اي تــحينعلا    ــ ا لا  ل ــعيي ــج جــعام  ــ م رت ب  لي

ــع ب ــ د   ــر  ــة    ــ  ب ــر المحكم الك ــب .  جــب   ن يكــبن المحةــر تح

 ال  با.  ساس  لك   لعج؟

 ؟العبسع  ع إجراماي د ع ال  با ال سعبدية. غير جائع.     لك -

ــا  - ــ  با الت ــا  المحكمــة بلــا   ك ــ  ع بعــ م   ــب  ال جــرام لإلمثــا  بــر د ال

مــ   ـــا بن  58النكـــر/ الثا يــة مــ  المـــاد/ ال ــحيا الــس  دســـمة الكــا بن  ــع 

 المحكمة االتحادية العليا.

 

 ( دعوى دستوريةا الخصوم ف جاا. اجراءاال. قانونا دطب قها. دفو .2)

الـــ  با ال ســـعبدية.  ي يـــة. م ا لـــا. الع ـــام الـــ   العشـــريعع الم عـــبن  -

ــة مــ ا دســعبديعج  اســع لاد مــ ا ا ةــ ا ج دالــ    ــج لمرا   ــع  ات ــج   ر  ــ لي

ــا تبجيــج     ل ــاي إلــ. المــ  .  لــيلل. ا لشــر ية ال ســعبدية. ال تعةــم   يل

  لة  لك؟

ـــة - ـــب ل الع ـــام الجل ـــا  ةالما ـــا. مكعةـــا .  لمل ـــريع  يل ـــ  إتـــ اد العش  

 مباجلعلـــا بـــالحكل ال ـــادد  ـــع الـــ  با  مـــا تعفـــس  مـــ  إجـــراماي لع نيـــس . 

 ؟ ساسج

ــ   - ــع ال ــيلل   ــ  ع با عــ ام تــنج المــ  .  ل ــر د ال ــا  ب با لعــ م وــر د/ مث

 الع املل  يلا مف ياً.
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 دستور. حرياال شخص ة. حق. قانونا دفس رها. دشريع. امارة أبوظبي.  (3)

ـــ - ـــ   ري  ـــ  م ـــبا    جع ـــة الشف ـــية للم ـــج بةـــمان الحري ـــعبد. تكنل  ةال س

ال ـــرام/ د امـــة لممادســـة  ـــسا الحـــر    جـــ  المعـــايير  ا ســـ  العـــع تحكـــل 

ــك الحكــب    مايعلــا مــ     تعــ     تةــير مــ   الم  بمــة العشــريعية ل ــيا ة تل

  لك   ساسج؟ مؤدا.    ا لا.   جبد جلاز  ةائع ماعك  لحمايعج

عــــ م دســــعبدية  ــــع إ ــــاد الم  بمــــة ب جــــب  تناــــير الكــــا بن المــــ  .  -

ـــع   ـــا  الكبا ـــ  ا تـــ العشـــريعية ـــة    ـــائع بالشـــاملة لل  ل ـــا بن الج  لية للك

 العام. مؤدا  لك؟ 

ــبا ر الع  ــر  - ــل    ت ــبت ع. ســكبتج  ــ  ماــولة العل ــاد/  ب ــع ةم ــا بن المحل الك

 لـــ. م ـــادن الكـــا بن  جالمع ـــب  للنعـــ  المجـــرم.  جـــب  تناـــير   لـــ. إ العـــ

 سا النع .الج ائع العام    االتحاد  المشعرك معج  ع تجريل  

مــــاد/ ة 2008لاــــ ة  2مــــ  الكــــا بن  14دســــعبدية المــــاد/ ا  لــــ.  كــــر   -

  ببت ع  ع مون الغسام باةماد/.  ساسج؟

 

 . قانون مةلي. دستور.( قانون ادةادي4)

العـــعا ل  االلـــع ا بـــي  الكـــبا ي  االتحاديـــة  المحليـــة  ـــع  اي المبوـــب   -

الـــس  مـــر   يـــج.  وـــر . ا  لبيـــة  ـــع الع  يـــر للكـــا بن االتحـــاد . ال مجـــا  

د ـــام    ال عـــ  بعـــ م ال ســـعبدية بلـــسا الشـــون. مـــؤدا  لـــك. ال عـــ  بعـــ م ل 

  ال سعبدية البادد  ع  سا الشون. غير مك ب .

 ـــــــ

 

موووون قووووانون  58موووون الدرسووووتور    99لمووووا نووووان نوووو  المووووادد ن  -1          

المة مووة ا دةاديووة الإل ووا بشووصن ارتصوواع ن وور الوودرعوى الدرسووتورية لووم دوورد 

، مووع مسووتنداال ةووة فة الوودعوىبجمووا اشووارة الووض المةووور  دوور رة دقديمووه 

د قوود يتردووت عوون عوودم مراعادووه دقريوور  أ  اشووترات دقديمووة بصجووج أ  اجووراء مةوودر

جووءاء عوودم قبووون الطإوون بووج  ايووة مووا فووي امموور،  دماشوو ا مووع مووا سووبق دقريووره 

فوووي قوووواء موووةه المة موووة ، دووور رة أن ي وووون  لووو  المةوووور دةووو  بصووور 

المة مووة  مووي بصوودد ن وور الوودرعوى حتووي يتسوونض لجووا مراقبووة موودي ةووةة 
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اجراءادجووا ،  ادصووان المة مووة بجووا تبقووال للطريووق الووةي رسوومه القووانون سووواء 

رافووووع الوووودرعوى ، أ  قبووووون المة مووووة الصووووري  للوووودفع بإوووودم  دإلووووق بصووووفه

 الدستورية  أ نجا بإقامة الدعوى بشصنه ، أ  أجج رفإجا ...الخ . 

 لموووا نوووان البووو ن مووون ام راق أن الطووواعن قووود أدوووا  لةاف وووة مسوووتنداال     

الوووودرعوى السووووابق دقووووديمجا ، ةووووورة موووون مةووووور ال لسووووة الموووو ر  فووووي 

 الووةي يبوو ن منووه أن المة مووة نوواظرة الوودعوى قوود قبلوو  الوودفع  30/3/2013

نووو  ال مووودعض مووون أجوووج ّقاموووة الووودرعوى بإووودم الدرسوووتورية المثوووار لوووديجا  م ر

ي ووون مإووه ادصووان مووةه المة مووة بالوودرعوى قوود دووم تبقووال ل جووراء ، بمووا بووةل 

قووانون المة مووة ا دةاديووة  58مووادة  2الصووة   الووةي رسوومه القووانون ) فقوورة 

الإل وووا (  موووا أسوووتقر عل وووه قوووواء موووةه المة موووة مووون عووودم التوسوووع فوووي 

اجووراءاال رفووع مثووج مووةه الوودرعوى  حصوورما فووي الةووا ال التووي حوودردما القووانون 

الصوووة    مووون امشوووخاع  الج لووواال المخولوووة بوووةل  ،    ي  ووور  بووواّجراء 

موون  لوو  عوودم دقووديم مةووور ال لسووة المووةنور عنوود ق وود الوودرعوى بإوود دةقووق 

 الإلة من مةا اّجراء . 

ه الووض مووا مووو مقوورر فووي قوووا جا موون أن الوودعوى  -2 لمووا نانوو  المة مووة نتووور

ي المطإوووون الدسوووتورية ع ن وووة بطب إتجوووا ،  مناتجوووا ارتصوووام الووون  التشوووريإ

عل ووووه فووووي  ادووووه اسووووتجدافال لمراقبووووة موووودى دسووووتوريته ،  اسووووت جار موووودى 

انوووباته دارووج أتوور الشوورع ة الدسووتورية ،    دوجووه ف جووا أي تلبوواال الووض 

الموودعي علوو جم فووي مووةه الوودعوى ،  لوو  ان ةووفتجم ف جووا مردرمووا اعتبووارمم 

 ن ممثلوووي ال جوووة المسووو  لة عووون الووون ر التشوووريإي  المنوووات بجوووا رتموووه  اّ

بنشووره  أنسووا ه ةوو  ة النفووا   قودووه اّلءام ووة ،  علووض مووةا امسووا  فل سوو  

وووه لجوووم تلبووواال قصووود  اقتوووواء حوووق  لجوووم ةوووفة الخصوووم الةق قوووي الوووةي دوجر

شخصووي أ  ديوون دردووت للموودرعي بووةمتجم  لوو د للة ووم الصووادر فووي الوودرعوى 

موون دووصث ر علووض مرنووءمم بووج  ايووة مووا فووي امموور أن اجووراءاال التقادووي علووض 

قجووا  ةوو ا ة امح ووام  مووا افتووواه القووانون بشووصنجا فووي ب انوواال  جوب ووه اتال

دقتوووي  جووود توورف ن لجمووا أمل ووة التقادووي فووي أيووة رصووومة ،  فووي الوودعوى 

الدرسوووتورية بالوووةاال فوووإن ارتصوووام ال جوووة المسووو  لة عووون اةووودار التشوووريع 

دفتووو ه دوور رة علمجووا  مواججتجووا بووالة م الصووادر ف جووا  مووا قوود دتخووةه موون 

موون الدرسووتور الووةي أنووات بالسوولطة  101لتنف ووةه عمووال بصح ووام المووادة  اجووراءاال
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المإن ووة فووي ا دةوواد أ  فووي اّموواراال بةسووت امحوووان المبووادرة الووي ادخووا  مووا 

يلووءم موون دووداب ر ّلالووة المخالفووة الدرسووتورية أ  لتصووة ةجا علووض دوووء مووا 

ج قوورره الة ووم ،  عل ووه فووإن مووةا الوودرفع يوووةض علووض   وور أسووا     وور منووت

ه أيوا .  ل ونه   يةقق لمث ره سوى مصلةة ن رية بما يتإ ن ردر

المة موووة دنووووه الوووض أن البووواا الثالووول مووون الدرسوووتور المتإلوووق لموووا نانووو   -3

يووواال  الةقووووق الإاموووة قووود د فوووج بوووومان الةريوووة الشخصووو ة للموووواتن  بالةرر

 جإووج موون قرن ووه البووراءة دعامووة لممارسووة مووةا الةووق ،  لووم يقوو  المشوور  

د اّعووالن المبوود ي عوون  لوو  بووج أ جوود فووي  اال السوو اق الدسووتو ري عنوود م وورر

المإووواي ر  امسووود التوووي دة وووم المن وموووة التشوووريإ ة لصووو انه دلووو  الةقووووق 

 حمايتجووا موون أي دإوودر أ  دوووطووبوو وووق مووون نطاقجووا ،  يووصدي فووي مووووةا السوو اق 

ا موون مبووادو  قواعوود قانون ووة نموورة . منجوو 41   28، 27المووواد   ةمووا أرسووت

علووض سووب ج المثووان قاعوودة قانون ووة ال وورا م  الإقوبوواال أي   د ووريم    عقوواا 

بووود ن نووو  ،  قاعووودة عووودم رجإ وووه القووووان ن حتوووض   يإاقوووت الشوووخ  علوووض 

فإووج ارد بووه قبووج ةوود ر قووانون بت ريمووه ،  قاعوودة شخصوو ة الإقوبووة حتووض   

يسووصن  شووخ  عوون جوورم   ووره ،  مبوودأ الةووق فووي الشوو وى   لووو  القووواء 

ال عوون حووق امووتجن . فتوووم ن مووةه المبووادو بووالن  القووانوني امسوومض أي دفاعوو

الدرسوووتور . الوووض جانوووت  جوووود ججوووال قووووا ي نووواج   مسوووتقج   يةوووت م ف وووه 

القادووي ا  الووض دووم ره  القووانون ، مووو ال ف ووج بةمايووة الةقوووق الشخصوو ة 

ه عنجووا ،  د ووون مووةه المبووادو  القواعوود  مووا أحوو   بجووا موون قدسوو ة  المنووور

 –مةل وووة نانووو  أ  ادةاديوووة  –حادووورة فوووي  مووون سووولطة التشوووريع   علويوووة

 مووي دصووون النصوووع  التشووريإاال  فووي  موون القادووي  مووو يفسوور  يطبووق 

 القانون . 

 ح وول انووه  دفريإووا عوون  لوو  فووإن مووةه المة مووة  مووض بصوودد ن وور مووةه          

الوودرعوى دوووع نصووت أع نجووا أن القووانون الموودرعي بإوودم دسووتوريته انمووا يفسوور 

اتوووار موووةه المن وموووة التشوووريإ ة الشووواملة للدر لوووة  فوووي نطووواق القواعووود فوووي 

امةوووول ة للقوووانون ال نوووا ي الإوووام مووون ح ووول دصةووو ج ال ريموووة ل جوووة ثبودجوووا 

  ق ام أرنانجا المادرية  المإنوية . 

لموووا نوووان  لووو   نوووان القوووانون المةلوووي ّموووارة أبووووظبي المطإوووون بإووودم     

قوود ةوودر بشووصن الرقابووة علووض المووواد دسووتورية بإووو بنوووده فووي مووةه الوودعوى 
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ال ةا  ووة  دةديوود مجووام أشووخاع  أججووءه المراقبووة الم لفووة بووةل  سووإ ال لتن وو م 

. ال ووو  المةاف ووة علووض الصووةة الإامووةمسووال  الت ووارة  التوليووع ل ايووة منووع 

منوووه علوووض د وووريم دووودا ن الموووواد ال ةا  وووة الووووارة  16 لقووود نووو ر بالموووادة 

رال عقوبووواال جءا  وووة ددوووه  بالصوووةة  قووورر متفا دوووة لوووةل  علوووض حسوووت موووا حدر

مووون الموووادة ام لوووض مووون  14الفقوووراال السوووتة لتلووو  الموووادة .  ان  رد بوووالفقرة 

ة  مووةا القووانون فووي بوواا التإوواري   المصووطلةاال ، اعتبووار م وورد ح ووالة المووادر

 أي نووان  –ال ةا  ووة الوووارة أ  الم شوشووة ، فووي مقووام دوودا لجا ، ا  أن  لوو  

أي فووي دقووة مووةا   ينووان موون أةووون  –التإريوو  أ  بال تووه الل ويووة   جووه الوورر

 قواعووود الت وووريم الإاموووة ن فموووا أرسووواما فقجووواء القوووانون  اعتمووودما دشوووريع 

الدر لوووة  القوووانون المقوووارن بشوووصن دووور رة دووووافر الووورنن الموووادري  الووورنن 

المإنوووي لل ريمووة ،    يةوود موون سوولطة القادووي نوواظر الوودرعوى عنوود دفسوو ر 

ي حووون ثبوووال الوون  علووض دوووء مقصوود ال مشوورر   الإلووة موون سوونه ،  التةوورر

الفإوووج الم ووورم  نسوووبته لصووواحبه  دووووافر القصووود ال نوووا ي حتوووض دسوووتقر فوووي 

يق نوووه  عق ددوووه قناعوووة الة وووم باّدانوووة أ  البوووراءة ، فاّح وووام د سووود علوووض 

ال ووءم  ال قوو ن   علووض الشوو   التخموو ن .  لمووا نووان مبت ووض المشوورر  موون سوون 

ا  دوليووع ام ديووة  اح ووام الرقابووة علووض المووواد مووةا القووانون مووو دن وو م قطوو

ال ةا  وووة  المةاف وووة علوووض الصوووةة الإاموووة بمنوووع دووودا ن ال وووةاء الفاسووود أ  

نن المووادي لل ريمووة  الم شوووو  مإاقبووة موون يخووال  مووةا الخطوور ، فووإن الوورر

بووو ن أنثوور مووون ججوووة أ   ءانمووا يتمثوووج فووي عمل وووة التوودا ن ، أي انتقوووان الشووي

فووي مرحلووة أ لووض  ءالتوودا ن قوود دشوومج مسوو  الشوويشووخ  ،  ان نانوو  عمل ووة 

قبوووج ايصووواله لل  ووور ا  أن الإ ووود   ووور ةوووة   ، فمسووو  البوووواعة أ  الموووادة 

نووي بالووور رة انتقالووه الووض المرحلووة الموال ووة  دوودا لجا  موون شووخ  مووا ،   يإل

مووع ال  وور لتصووج الووض جمجووور المسووتجل  ن حتووض دتةقووق بووةل  الإلووة موون د ووريم 

الووورنن المإنووووي ف تمثوووج فوووي علوووم ماسووو  البوووواعة موووةا الفإوووج . أموووا عووون 

بفسوووادما  مووووردجا  اقداموووه موووع  لووو  علوووض در ي جوووا  دووودا لجا ادووورارا 

بصووةة ال  وور  مووةا الإلووم افتردووه المشوور  ا دةووادي فووي شووخ  موون نووان 

لسوونة  4موون القووانون ا دةووادي رقووم  2موون المووادة  2مشووت ج بالت ووارة ) فقوورة 

فوووي المإوووامالال الت اريوووة ( ا  أن فوووي شوووصن قموووع ال وووو  التووودل د  1979

امموور لووم ي وون نووةل  بالنسووبة للقووانون المةلووي ّمووارة أبوووظبي الووةي سوو   
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دماموووا عووون مسوووصلة الإلوووم أ  دووووافر الإنصووور المإنووووي بصوووفة عاموووة للفإوووج 

وور مووةا السوو وال علووض نونووه افتوورا  لتوووافر الإلووم  م ،    ي ووول أن يفسر الم وورر

البوووراءة بوووج علوووض الإ ووود مووون  لووو    القصووود ال نوووا ي  اعتوووداء علوووض قرينوووة

ف نب وووي أن دفسووور علوووض أنوووه احالوووة علوووض مبوووادو القوووانون ال نوووا ي الإوووام أ  

القووانون ا دةووادي المووةنور الووةي  يشووترج مإووه فووي د ووريم مووةا الفإووج  مووةا 

بالفإوووج موووا دبنتوووه الن ابوووة الإامووووة فوووووي قووورار اّحووووالة ح نموووا تلووووب  مإاقبوووة 

وووووإة مووووةه الوودرعوووووى ( تووبووقووووال لوولوقوانووووون المتجمووو ن )  موووون دووموووونجم راف

الوومووووةلي ّموووارة أبووووظبي  بنوووود القوووانون ا دةوووادي  .  عل وووة  بنووواء علوووض 

ووادة ام لووض فقوورة  موون القووانون  14جم ووع مووا سووبق بسووطه فووإن مووا نسووت للمر

موون اعتووداء علووض قرينووة البووراءة  افتوورا  سوووء  2008لسوونة  2المةلووي رقووم 

بة عوودم الدرسووتورية يوووةي   وور قووا م علووض سووند قووويم موون الن ووة  دإ بجووا بشووا 

 القانون.

مووون الدرسوووتور علوووض أنوووه   ا للقووووان ن  151لموووا نوووان الووون  فوووي الموووادة  -4

ا دةاديوووة التوووي دصووودر  فقوووال مح اموووه ام لويوووة علوووض التشوووريإاال  اللووووا   

 القووراراال الصووادرة موون سوولطاال اّموواراال .  فووي حالووة التإووار  يبطووج موون 

امدنووض مووا يتإووار  مووع التشووريع امعلووض بالقوودر الووةي يءيووج  لوو   التشووريع

التإوووار  ...ا يووودن علوووض أن موووةه المسوووصلة مةسوووومة بصح وووام الدرسوووتور . 

 مووو دي  لووو  أنوووه فوووي حوووان التوووءاحم  ا روووتال  بووو ن القووووان ن ا دةاديوووة 

 المةل وووة فوووي  اال المودوووو  الوووةي شووورر  ف وووه فوووإن ام لويوووة فوووي التطب وووق 

 دةووادي تبووق ةووري  المووادة الدسووتورية المووةنورة    م ووان د ووون للقووانون ا

لالدعوواء أ  الطإوون أ  الطإوون بإوودم الدرسووتورية بجووةا الشووصن ،  يوووةي بووةل  

.  مةا الوجه من الطإن بد ره قد  رد علض   ر مةجر

  

 

 

 
 

  جراءاالا

 ووووووووو
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  د    يــ  المــ  ع تــحينة  2013بعــاديا العاســع مــ  مــلر مــايب     

 ـــس  الـــ ل با  لـــل  عـــا  المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا  ال ـــاً الحكـــل بعـــ م 

مــ   16مــ  المــاد/ ا  لــ.  النكــر/ اال لــ. مــ  المــاد/  14دســعبدية النكــر/ 

 ـــع مـــون الغـــسام ب مـــاد/  بـــبت ع ع   لـــك  2008لاـــ ة  2الكـــا بن د ـــل 

ــع   ــاد/ لععادوــلا م ــبادد/ بالم ــرام/ ال ــة ال  ــ    28ري  ــعبد   العع ــ  ال س م

ـــاد/  ـــة بالم ـــراد المكنبل ـــة الشف ـــية لك  ي ـــ. الحرل ـــسلك  26 ل ـــج ع    م 

ــاد/  ــ  الم ــ. م ــر/ ا  ل ــ  النك ــل  16لععــادن   ــا بن االتحــاد   د  ــع الك م

ــ ة  4 ــاد/  1979لا ــر/  2) م ــة  3 ك ــا  كبب ــو ت ع  لعكرير  ــع الغ ــان  م بش

  العكببـــة الـــبادد/  ـــع الكـــا بن ا ليــــر  ـــ   اي الجريمـــة  مـــ  مـــ

ــرد الحيــاز/    ال كــ     العفــعي  للمــاد/ الغسائيــة المةــر/  ــا مجل  لعجريمل

ـــك .  ـــ.  ل ـــس  ال يعا ـــب  ل ـــا بن االتحـــاد  ال ـــ. لـــ ا الك بال ـــحة  ل

ــاديا   تــ د الاــي  دئــي   ــس  المحكمــة  ــراداً بععيــي   2013و5و28 بع

 ل با ع  يـــا  ـــام بـــ   ن الكاوـــع ال شـــير زيعـــبن  اوـــياً لعحةـــير الـــ

ــ م  إداد/  ةــايا  ــالر   ع  تك ــس ر/ ب ــة م ــ  ال يابــة العام ــبم  و د  الف 

ــيلل بمــس ر/  ــة  ــ  المــ  ع  ل ــبت ع  ياب ــ ائر/  ةــام  ب  ا علــ الحكبمــة ب

ــ ل ع بعــ م   ــب  ال عــ  مــك ً    د ةــج مبوــب اً .   يــا إن   يلــا إلــ. ال

ــ   ــة  بع ــامالمحكم ــة  اال عل ــ ل با للمرا ع ــة ال ــير  تليّ ــا  العحة ــ    م م

ل  ر ـــا  مـــام  يّـــة المحكمـــة بعـــ  إ ـــ ن  2014و5و6 ـــ لدي جلاـــة 

الف ــبم ع وــل تباتــ    ر ــا لعــ / جلاــاي  ا ــ  رلر ــا جلاــة المرا عــة 

  العع تكرد  يلا  جع ال ل ب  للحكل بجلاة اليبم .2014و11و4 ع 

 
 
 
 

 المة مووة

 ـــــــــ
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 يـــا إن الب ـــائع  لـــ. مـــا ي ـــي  مـــ  ا  دا    بالـــــك د الـــ زم           

 للــن    ـــــــع ال  با 

ـــاديا  ـــج بع ـــع    ـــة  2013و11و22تعحل ـــ    ـــر/ الكلي ـــة ال لن ـــري  ياب  م

ــة  ــ  الم  ي ــ  م ــة   ــبي   ..... –ب  ال ــ ماي العم ــا  –لف ــف  مالكل ــع م  

ــ ...... ــب لل  روــبا بك ــ  ال ي ــاملل بك ــة  رلــري  ع التل ــ  ال ل يل ع مــيّاً م

 غسيــة اال اــان م عليــة ال ــ  ية بمــا  ــان مــ  مــو ج تعــريد  يــا/ ال ــاس 

ــ م  ــك ع   ــ.  ل ــاد/  ل ــ. ع زي ــة ا  ل ــ ة للمعلم ــر ع  بال ا ــحعلل للف   ت

ــا  ــعفرا  يامل ــة  باس ــ  الجل ــا  م ــة ال ش ــة لممادس ــلاد/ ال ــحية ال زم الش

ـــباد    ـــاً للم ـــا معلل   ك ـــ  مح ـــة ع   ل  ـــ  10   9   2و2  1المفع   م

بشــان  مـــع الغــو  العـــ لي   ـــع  1979لاـــ ة  4الكــا بن االتحـــاد  د ــل 

ــــالمباد  ــــة  ب ــــام ي العجادي ــــ   17و  5ع  1و16ع  1و7ع  5ع  4ع 1المع م

ــل  ــع د  ــا بن المحل ــ ة  2الك ــبت ع .   2008لا ــاد/  ب ــسام ب م ــون الغ ــع م  

ــــل  ــــ  د  ــــة تح ــــر/ الجعائي ــــة ال ن ــــام محكم ــــ ل ب   م ــــري ال  إ    

ــــ   ي 2013و112 ــــ   كم ــــاديا  ك ــــا بع ــــة  2013و2و13ل ــــة المعلم ب دا 

ــ.  ــ  با  –ا  ل ــس  ال ــة   ــ.  –دا ع ــة ا  ل ــ  العلم ــا   ــع مــف  مالكل  

ـــة  ـــاد تـــا ب المؤسا ـــع إبع ـــل م ـــع دد  ـــائعع  ل ـــا م ـــة  تغريمل  الثا ي

ــا  ــلر  تغريمل ــعة  م ــ / س ــ ل م ــ   المح ــ / ع  إغ ــة الناس  م ــادد/ ا غسي

ــة ... الر شــر/  ــة الثا ي ــل  ــ  العلم ــعو عا دد  ــل  اس ــيلل الحك ــبم  ل المحك

 مــام محكمــة اســعّ اا ال نــر/ ع  بجلاــة  2013و1192باالســعّ اا د ــل 

ـــــعو ع ا     2013و3و30 ـــــج  –...  ...... – ةـــــر الما تـــــح ة محامي

ــر/  ــ.  ك ــاد/ ا  ل ــعبدية الم ــ م دس ــا بع ــع  يل ــس ر/ د  ــر بم ــ م ا لي  14 تك

بت ع   كـــر/   لـــ.  لاماـــة مـــ  الكـــا بن المحلـــ. ةمـــاد/  بـــ 16 المـــاد/ 

ــل  ــة  2008لاــ ة  2د  ــام المحكم ــة د ــبا دســعبدية  م ــعم   جــ  ة ام  ال

ـــ  االســـعّ اا  ـــة توجي ـــردي المحكم ـــساي الجلاـــة   ـــا ع  ب ـــة العلي االتحادي

ــــــلاج  ـــــاديا  2013و5و14لـجـ ـــــ ل با .  بع ـــــة ال   د   2013و5و9ة ام
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المحـــامع المـــس بد  لـــــل  ــــس  المحكمـــة تـــحينة  عـــ  بعـــ م دســـعبدية 

 ب ية الم عبن  ليلا . المباد الكا 

ـــي             ـــ.  جل ـــبم  ل ـــعبدية يك ـــ م ال لس ـــ  بع ـــع ال ع ـــا إن م     ي

ــي  ــر/  او  ــب النك ــا تعيي ــاد/  14    للم ــع ةم ــا بن المحل ــ  الك ــ. م ــاد/   ل م

بحاـــ ان تعادوـــلا مـــع  ري ـــة ال ـــرام/  2008لاـــ ة  2 بـــبت ع د ـــل 

عـــع ا عمـــ ي مـــ  ال لســـعبد  المـــاد/ الاـــابعة م ـــج ال 28الـــبادد/ بالمـــاد/ 

ــية  ــة الشف  ــ   الحري ــريع ع  م  ــي  للعش ــ د دئ ــ مية  م  ــريعة اةس الش

دســــعبد ع   لـــك  ن المــــاد/ المــــس بد/  26للمـــبا  ي  الــــبادد بالمـــاد/ 

رمـــاً  ا ع ـــري  ن مجـــرد ماـــك     يـــاز/ المـــاد/ الغسائيـــة الناســـ / مجل

 معا  ــاً  ليــج ج ائيــاً بك ــع ال  ــر  ــ  بحــا مــ ا تــبا ر ســبم  يــة الحــائع 

لعلمــج بناــاد المــاد/  إ  امــج  لــ. تر يجلــا  تــ ا للا إوــراداً بــالغير ع 

ــا البجــج الثــا ع    ــب الــر   المع ــب  الــس  تكــبم  ليــج  مليــة العجــريل .  مل

لعــ م ال ســعبدية  يعمثــ   ــع الععــادن بــي  المــادتي  الم عــبن  ليلمــا مــع 

ـــل  ـــاد  د  ـــا بن االتح ـــ ة  4الك ـــا بن  1979لا ـــو ع  الك ـــع الغ ـــان  م بش

ــاد/ الناســ / ا  ــ     تفــعي  الم د/     ك ــاز/ المجــرل ــ. الحي ــب  ل ــر ال يعا  لي

ــا بن االتحــاد  ال يجــرم  ــل إن الك ــع ع و ــا بن المحل ــ. لــ ا مــا  دد بالك  ل

ــ   ــة ب ــ   ي ــان  ا ــ    ــعر م ــاد ال ةــا ة ع  ام ــل بنا ــو    العل ــع الغ د  

ت  16  ليــرا  ــ ن العكببــة الــبادد/ بالكــا بن المحلــع )  كــر/   لــ. مــاد/ 

 ت .  3   2م  م  العكببة البادد/ بالكا بن االتحاد  ) ماد/  

  يـــا إ ـــج  لـــ ا تـــ ا   الـــ  با  مـــام  اوـــع العحةـــير تكـــ م          

الممثــ  الكــا ب ع ةداد/  ةــايا الحكبمــة بــ ائر/  ةــام  بــبت ع بمــس ر/ 

جبابيــة تماــك  يلــا بــ  عي  مــكليي  ع   للمــا  ــ م   ــب  ال عــ  مــك ً 

إيـــ ا لا  لـــل المحكمـــة مـــ   اـــفة محةـــر جلاـــة  لفلـــب تـــحينعج   ـــ 

ـــ   ـــا يمث ـــ ل با ال ســـعبدية ع   ـــب م ـــع تـــرل   ب  امـــج ال المحكمـــة الع

ـــ ل با ع  وا يلمـــا ا عـــ ام  ـــا بال ـــ جراماي ات ـــا  المحكمـــة العلي إلـــ ال ب

ــ  تاــل   ــال ع  بعــ م ال ســعبدية   ــ ل با ع   ــع ال تــنج الم عــبن وــ  ل  

ــًل مــ  وــر د/  ة حــام  مــفاف ب ــناتلل  ــع  لــ. مــباد  ا ب يــة  لــي  و
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ــس ر/  ــا  دد بالم ــ  المبوــب   حاتــ  م ــا   ــيلل .  م ــ ل .  ل ــ ل با  م ال

 ــب  نـــع مــ لة  ـــ م ال لســـعبدية  ــبال بـــون الكـــا بن الم عــبن  ليـــج لـــل 

ــ ا ا ع إ   ــرام/    يحــ ل مــ  م ــة ال  ــ.  ري  ــ   ل ــل يعع ــة  ل ينعــرن ســبم ال ي

ــام ــع  ائمــا  ع  ــر مــ    اتــر  ي ــائع ي ك ــ.   ن الك ــ  الج  الجريمــة   ل

ـــج ع  للمـــعلل إو ـــاي العكـــ  ع  لي   لي ـــ ل ســـل ة االتلـــام تحكيكـــج  إ امـــة ال

ــالنكر/  ــا  دد ب ــاً لم ــ ا     ك ــع الع ــع  14 تعري ــب   ــ.   ــاد/ ا  ل ــ  الم م

ــائع .  ــج بالك ــ  الج  ــة ل ــة  ال     ــاد  للجريم ــا للع  ــر الم ــج تعرين  كيكع

ــ ــع م ــا بن المحل ــادن الك ــة تع ــعبدية لجل ــ م ال لس ــا بن  بف ــبف   ع الك

د/  ــ ن المــاد/   122االتحــاد  مــ   يــا   ــا  العجــريل  العكببــة المكــرل

لــ  ةمــاداي االتحــاد بالعشــريع  ــع  ــ  مــاال ي  ــب   مــ  ال لســعبد لبل

ــل  مــ   تحــ  االلع ــاف العشــريعع الح ــر  لاــل اي االتحــاد ع  مــ  و

ـــمبللا بااللع ـــاف  ـــ م م ـــسام لع ـــاد/ الغ ـــع م ـــريع   ـــاد/ العش ـــر اةم  

ح ــر  ل تحــاد ع  للــا  ــع  ــسا الاــ ي  تجــريل مــا تــرا  مفــ ل العشــريعع ال

 بالا مة  ال حة العامة  تح ي  العكببة العع ترا ا م اس ة . 

 مــا   ــج  مــ  جلــة وا يــة  ــ ن مفالنــة الكــا بن المحلــع للكــا بن االتحــاد  ع 

ــا د  اــمعج  ــعا ل    الع  ــج ال عــ  بعــ م ال لســعبدية  ن  ــسا الع ــي  مجال ل

مـــ  ال لســـعبد العـــع ا عةـــ   ـــع مثـــ   ـــس  الحـــاالي بنـــد  151المـــاد/ 

ـــاد   ـــاد  با ع  ـــا بن االتح ـــة للك ـــ  ا  لبي ـــر بجع ـــ  الع  ي ـــع ا    االل

 الكا بن ا  ل. . 

  يـــا إ ـــج  ـــ  الـــ ل ع بعـــ م   ـــب  ال عـــ  مـــك ل لعـــ م إد ـــا            

ـــة  ـــ  ب  ام ـــع     ـــة الع ـــة المحكم ـــفة محةـــر جلا ـــ  ب ا تـــحينة ال ع

مــ   99ية ع  لــب د ــع مــرد د  لــك  ن  ــ  المــادتي  الــ ل با ال لســعبد

 الع ـــافمـــ   ـــا بن المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا بشـــون  58ال لســـعبد   

ــ. المحةــر  وــر د/  ــاد/ إل ــا إم ــرد بلم ــل ت ــعبدية ل ــ ل با ال لس ــر ال   

ـــة بوجـــ      ـــ  با ع    امـــعرا  تك يم ـــع ماـــع  اي تـــحينة ال ـــج م تك يم

د  ـــ  يعرتـــب  ـــ   ـــ م مرا اتـــج تكريـــر جـــعام  ـــ م   ـــب   إجـــرام محـــ ل

ــر   ــع  ةــام  ــة مــا  ــع ا مــرع  تمامــيا مــع مــا ســ ر تكري ال عــ  بــ  غاي
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ــة  ــ  ب ــر المحكم ــك المحةــر تح ــبن  ل ــة ع وــر د/  ن يك ــس  المحكم  

ـــ   تـــحة  ـــة م ـــا مرا   ـــ . لل ـــع يعا ـــ ل با  ع ـــر ال ـــع ب ـــ د      

إجراماتلــا ع  ات ــا  المحكمــة بلــا   كــاً لل ريــر الــس  دســمج الكــا بن 

ر ب ـــنج دا ـــع الـــ ل با ع      ـــب  المحكمـــة ال ـــريا للـــ  ع ســـبام تعلـــ

 بع م ال سعبدية     لا ب  امة ال  با بشو ج ع     ج  د علا ...إلا . 

ــ   وــاا لحا  ــة ماــع  اي      ــي  مــ  ا  دا   ن ال ــا      لمــا  ــان ال 

ـــع  ـــ يملا ع تـــبد/ مـــ  محةـــر الجلاـــة المـــؤد    ـــ ل با الاـــابر تك ال

ـــي  2013و3و30 ـــس  ي  ـــ    ال ـــ    ل ـــ  با   ـــاتر/ ال ـــة   ـــج  ن المحكم م 

الــ  ع بعـــ م ال لســعبدية المثـــاد لـــ يلا  مكل ــ  المـــ  . مــ   جـــ  ة امـــة 

ــل  ــ  ت ــ ل با   ــة بال ــس  المحكم ــج ات ــا    ــبن مع ــا يك ــسلك ع بم ــ ل با ب ال

ــر/  ــس  دســمج الكــا بن )  ك ــاً لإلجــرام ال ــحيا ال ــاد/  2  ك ــا بن  58م  

عكر  ليــج  ةــام  ــس  المحكمــة مــ  المحكمــة االتحاديــة العليــا ت  مــا  ســ

ـــع  ـــ ل با    ـــر ا   ـــس  ال ـــ    ـــع مث ـــع إجـــراماي د   ـــ م العبســـع  

ـــفاف  ـــ  ا م ـــاةجرام ال ـــحيا  م ـــا بن  ب ـــ لد ا الك ـــع   ـــاالي الع الح

ــ يل محةــر الجلاــة  ــك  ــ م تك ــ   ل ــر م ــسلك ع  ال يغي ــة ب ــاي المفبل  الليّ

 المس بد      ي  ال ل با بع  تحكر العلة م   سا اةجرام . 

ــ ل با           ــع ال ــيلل   ــ ل .  ل ــ ام تــنة الم ــ  ع با ع ــ  ال ــج   ــا إ    ي

ــ.  ــبل  إل ــة  ع ــس  المحكم ــ ن   ــا مف ــياً ع   ــ م وــر د/ اللع ــاملل  يل لع

ــا ع  ــة ب  يععل ــعبدية  ي ي ــ  با ال س ــ   ن ال ــع  ةــائلا م ــرد   ــب مك ــا   م

 م ا لـــا الع ـــام الـــ   العشـــريعع الم عـــبن  ليـــج  ـــع  اتـــج اســـعل ا اً 

 ا دســــعبديعج ع  اســــع لاد مــــ ا ا ةــــ ا ج دالــــ    ــــر لمرا  ــــة مــــ

ــ ــاي إل ــا     ل  ــع الشــر ية ال ســعبدية ع  ال تبجــج  يل ــيلل   ــ  ع  ل . الم

ممثلـــع الجلـــة  ا ع ـــاد ل لـــك صن تـــنعلل  يلـــا مردل ـــا  ـــس  الـــ  با ع 

الماـــؤ لة  ـــ  الـــ  ل العشـــريعع  الم ـــا  بلـــا لعمـــج  اة ن ب شـــر  

ــج اةلعا    اــائج ــا    بت ــ.  ــسا ا ســاس  لياــ  للــل تــيغة ال ن ــة ع   ل مي

ـــاي   ـــ   ا عةـــام  ـــر  ـــل  ل  ـــج لل ـــس  تبجل ـــع ال تـــنة الف ـــل الحكيك

ـــع  ـــل ال ـــادد   ـــي  للحك ـــسمعلل  ل ـــ ل ع ب ـــب للم ـــ  ترت مف ـــع    دي
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ــراماي  ــر  ن إج ــع ا م ــا   ــة م ــ  غاي ــع ل ب ــ. مر  ــووير  ل ــ  ت ــ ل با م ال

لا  ــع الكــا بن بشــو  ا عةــا العكاوــع  لــ. إ   لــا  تــياغة ا  كــام  مــا 

بيا ـــاي  جببيـــج تكعةـــع  جـــبد  ـــر ي  للمـــا   ليـــة العكاوـــع  ـــع  يـــة 

الجلــــة  الع ــــامل ــــبمة ع   ــــع الــــ  با ال لســــعبدية بالــــساي  ــــ ن 

ـــا  ـــا  مباجلعل الماـــؤ لة  ـــ  إتـــ اد العشـــريع تنعةـــيج وـــر د/  لمل

ــ   ــس  م ــ  تعف ــا   ــا  م ــالحكل ال ــادد  يل ــراماب ــام  يإج ــ  بو ك ــس   م لع ني

ــاد/  ــ  ال لســعب 101الم ــع م ــع االتحــاد      ــة   ــا  بالاــل ة المع ي ــس     د ال

اةمــاداي بحاــب ا  ــبا  الم ــادد/ إلــع اتفــا  مــا يلــعم مــ  تــ ابير ةزالــة 

ــج  ــل ع   لي ــرد  الحك ــا   ــ. وــبم م ــعبدية    لع ــحيحلا  ل ــة ال لس المفالن

ــر  ــج ال يحك ــع  لكب  ــر م  ــاس  غي ــر  س ــ. غي ــح.  ل ــ ل ع ية ــسا ال ــ ن    

 يععي  ددل   يةا . لمثير  سبا م لحة   رية بما

  يـــا إ ـــج  ـــ  مبوـــب  ال عـــ   مـــا   ـــر بالبجـــج ا    مـــ           

ــر/  ــعبدية النك ــ م دس ــا    ــل  14 س ــا بن د  ــ  الك ــ. م ــاد/ ا  ل ــ  الم  2م

ــرام/  2008لاــ ة  ــة ال  ــع  ري  ــ  تعادوــلا م ــ. ســ   م ــبت ع  ل ــاد/  ب ةم

 ن  الحريـــة الشف ـــية المكنـــبلعي  بال ســـعبد ع  ـــ ن المحكمـــة ت ـــب  إلـــ. 

ــ   ــ  تكن ــة   ــب  العام ــاي  الحك ي ــر بالحرل ــعبد المععل ــ  ال لس ــا م ــا  الثال ال 

بةـــمان الحريـــة الشف ـــية للمـــبا    جعـــ  مـــ   ر يـــج ال ـــرام/ د امـــة 

د اة ــ ن  ــ  مجــرل ــل يكــع المشــر  ال ســعبد     لممادســة  ــسا الحــر ع  ل

الم ــ ئع  ــ   لــك بــ    جــ   ــع  اي الاــيا  المعــايير  ا ســ  العــع تحكــل 

ـــ ل    الم  ب ـــ     تع ـــا م ـــب    مايعل ـــك الحك ـــريعية ل ـــيا ج تل ـــة العش م

ــع ــا  دس ــيا  م ـــسا الا ــع  ـــــ ــوتع   ــا ع  ي ـــ    ا ل ـــر مـــــ  ةتــــــ ـــ ــيـــ

ـــ.  41   28ع 27المـــباد   ـــة رمـــر/ . م لـــا  ل ـــادن   با ـــ   ا ب ي مـــ  م 

ســ ي  المثــا   ا ــ /  ا ب يــة الجــرائل  العكببــاي    ال تجــريل  ال  كــا  

ن  ــ  ع   ا ــ /  ــ م دجعيــج الكــبا ي   عــ. ال يعا ــب الشــف   لــ. بــ  

  ـــ  تـــ  د  ـــا بن بعجريمـــج ع   ا ـــ / مف ـــية العكببـــة  ادتك ـــج عـــ  

 عـــ. ال ياـــو   مـــف   ـــ  جـــرم غيـــر  ع  م ـــ   الحـــر  ـــع الشـــكبا 

ــاد ــس  الم  ــعل  .  عةــمي    ــر إم ــ    ــاً   ــب  الكةــام د ا  ــال    ن  ل ب
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ــعبد . ــم.    ال لس ــا ب ع ا س ــاجا  الك ــائع   ــاز  ة ــبد جل ــب  ج ــ. جا  إل

 ماــعك  ال يحــعكل  يــج الكاوــع إال إلــ. وــمير   الكــا بن ع  ــب الكنيــ  

ــ   ــادن  الكبا  ــس  الم  ــبن   ــا ع  تك ــبل    ل ــب  الشف ــية الم  ــة الحك بحماي

ــريع  ــل ة العش ــ  س ــع    ــة  اوــر/   ــية   لبي ــ    س ــا م ــي  بل ــا     – م

لعشـــريعاي   ـــع   ـــع ت ـــبو ال  ـــبف  ا –محليـــة  ا ـــ     اتحاديـــة 

     الكاوع   ب ينار  ي  ر الكا بن . 

  يــا إ ــج  تنريعــا  ــ   لــك  ــ ن  ــس  المحكمــة   ــ. ب ــ د   ــر          

 ــس  الــ ل با تةــع   ــب   ي لــا  ن الكــا بن المــ ل ع بعــ م دســعبديعج 

إ مــا يناــر  ــع إ ــاد  ــس  الم  بمــة العشــريعية الشــاملة لل ل لــة   ــع   ــا  

لكـــا بن الج ـــائع العـــام مـــ   يـــا توتـــي  الجريمـــة الكبا ـــ  ا تـــبلية ل

ية  المع بية .   لجلة و بتلا   يام  د ا لا المادل

ــ م      ــبن بع ــبت ع الم ع ــاد/  ب ــع ةم ــا بن المحل ــان الك ــك    ــان  ل ــا   لم

ــ.  ــة  ل ــون الر اب ــ  تــ د بش ــ  با   ــس  ال ــع   ــبد    ــد ب  ــعبدية بع دس

المــباد الغسائيــة  تح يــ  ملــام  مــفاف   جلــع  المرا  ــة المكلنــة بــسلك 

ــ.  ــع الغــو  المحا  ــة  ل ــة م  ــع لغاي ســعياً لع  ــيل ماــالك العجــاد/  العبزي

ــاد/ ال ــحة الع ــ ل بالم ــ    ــة .  لك ــباد  16ام ــ ا   الم ــريل ت ــ. تج ــج  ل م 

ــ.  ــسلك  ل ــة ل ــة معنا ت ــاي جعائي دي  كبب ــرل ــة الةــاد/ بال ــحة    الغسائي

ــالنكر/  ــاد/ .  إن  دد ب ــك الم ــعة لعل ــراي الا ــج النك دت ــا   ل ــب م ــ   14 ا م

ـــا  الععـــاديع  الم ـــ لحاي ع  ـــع ب ـــا بن   ـــ. مـــ   ـــسا الك المـــاد/ ا  ل

/ الغسائيــة الةــاد/  يــاز/ ال مجــرد ا ع ــاد    المغشبمــة ع  ــع مكــام مــادل

ــك  ــ ا للا ع إال  ن  ل ــع     –ت ــسا الععري ــة   ــع د  ــرل     ــج ال ــان  ج      

ـــة  ـــج اللغبي ـــا  مـــ   تـــب    با ـــ  العجـــريل العامـــة  ينمـــا  –ب غع ال ي 

ــون  ــادن بش ــا بن المك ــة  الك ــريع ال ل ل ــ  ا تش ــا بن  ا عم ــام الك ــا ا  كل  دس

ــ ــر   الم ــبا ر ال ــ  وــر د/ ت ــة ع  ال يحــ  م ــب  للجريم ــر   المع  ادل   ال

ســـل ة الكاوـــع  ـــاتر الـــ ل با   ـــ  تناـــير الـــ    لـــ. وـــبم مك ـــ  

ــ  المجــرم   اــ عج  ــبي النع ــ  ســ ج ع  العحــرل   ــب  و  ــة م المشــرل   العل

ــة  ــج   ا  ــج   كي ت ــع يكي  ــعكر   ــ. تا ــائع  ع ــبا ر الك ــ  الج  ل ــا  ج  ت
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ــرام/ ع  اة كــام تؤ ــة    ال  ــ. الحكــل باةدا  ــي  ال  ل ــ. الجــعم  اليك ســ   ل

ــب  ــا بن   ــسا الك ــ    ــ  س ــرل  م ــ. المش ــان م عغ ــا   ــي  .  لم ــك  العفم الش

ـــة  ـــباد الغسائي ـــ. الم ـــة  ل ـــام الر اب ـــة  إ ك ـــع ا غ ي ـــا  تبزي ـــيل    ت  

ــ     المغشــب   ــسام الناس ــ ا   الغ ــع ت ــة بم  ــ. ال ــحة العام  المحا  ــة  ل

  للجريمـــة إ مـــا  معا  ـــة مـــ  يفـــالع  ـــسا الف ـــر ع  ـــ ن الـــرل   المـــاد

بـــي    ثـــر مـــ  جلـــة     مالشـــع ا عكـــا يعمثـــ   ـــع  مليـــة العـــ ا   ع    

ــع ــك الش ــم  ما ــ  تش ــ ا     ــة الع ــ   ملي ــف  ع  إن  ا  ــة  مم ــع مر ل  

ــا ة  ــك ال ة ــر تــحيا ع  ما ــ  غي ــر إال  ن العك ــالج للغي ــ  إي  ــ.      ل

ـــع بالةـــر د/  ـــج   المـــاد/ مـــ  مـــف  مـــا ع ال يع   ـــة  ا عكال ـــ. المر ل إل

ــر المبال ــ. تعحك ــ. جملــبد الماــعللكي   ع ــر لع ــ  إل ــ ا للا مــع الغي ــة  ت ي

ــع  ــ    ــب   يعمث ــر   المع  ــة مــ  تجــريل  ــسا النعــ  .  مــا  ــ  ال ــسلك العل ب

ــل ماســك ال ةــا ة بناــاد ا  مةــرتلا  إ  امــج مــع  لــك  لــ. تر يجلــا   ل

ــاد   ــر  االتح ــل ا عروــج المش ــسا العل ــر    ــ ا للا إوــرادا ب ــحة الغي  ت

مــ  الكــا بن  2مــ  المــاد/  2شــعغ  بالعجــاد/ )  كــر/  ــع مــف  مــ   ــان م

ـــل  ـــاد  د  ـــ ة  4االتح ـــع  1979لا ـــ لي    ـــو  الع ـــع الغ ـــون  م ـــع م  

المعـــام ي العجاديـــة ت إال  ن ا مـــر لـــل يكـــ   ـــسلك بال اـــ ة للكـــا بن 

المحلــع ةمــاد/  بــبت ع الــس  ســك  تمامــا  ــ  ماــولة العلــل    تــبا ر 

ــ ــ  المج ــة للنع ــب  ب ــنة  ام ــسا الع  ــر المع  ــر   ــبز  ن ينال م ع  ال يج رل

  ا عـــ املعـــبا ر العلـــل  الك ـــ  الج ـــائع  ا عـــرانالاـــكبي  لـــ.  ب ـــج 

ــج  ــك  ي  غــع  ن تناــر  لــ.    ــ. العكــ  مــ   ل ــرام/ بــ   ل ــة ال   لــ.  ري 

ــس بد  ــاد  الم ــا بن االتح ــام    الك ــائع الع ــا بن الج  ــادن الك ــ. م  ــة  ل إ ال

ــسا با ــ     ــسا النع ــريل   ــع تج ــج   ــعرك مع ــس   يش ــة ال ــج ال ياب ــا ت  ع ــ  م لنع

ــــ   ـــي  )  م ـــة المعلم ــــ   معا   ـــا  ل ـــراد اة ــــالة  ي م ــــع   ــــة  ـ العام

وــمــــ لل دا ـــــعة  ــــس  الــ ل ــــبا ت  ــ ــكــــاً لــلـكـا ــــبن الــمــــحلع 

ــا  ــع م ــ. جمي ــام  ل ــة  ب  ــاد   .   لي ــا بن االتح ــبد الك ــبت ع  ب  ــاد/  ب ةم

ــر/ ــ.  ك ــاد/ ا  ل ــب للمل ــا  ا ــ ن م ــ ج   ــ ر با ــع  14 س ــا بن المحل ــ  الك م

ســبم ال يــة   ا عــران لــ.  ري ــة ال ــرام/  ا عــ اممــ   2008لاــ ة  2د ــل 
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ــ   ــبيل م ــ     ــ. س ــائل  ل ــر   ــعبدية يةــحع غي ــ م ال لس ــائ ة   ــا بش  تعي ل

 الكا بن بما يععي  معج د د ال ع  بع م ال سعبدية  ع  سا البجج . 

ــ م            ــا ع مــ  ال عــ  بع ــج  ــ  البجــج الث ــا إ  ــا   ي ال لســعبدية   م

ـــا بن  ـــع  الك ـــا بن المحل ـــي  الك ـــج مـــ  تعـــادن ب ـــالجعم ا    م    ـــر ب

ــ   العفــعي  ع  ــاز/    ال ك م مجــرد الحي ــر يجــرل االتحــاد  ع لكــبن  ــسا ا لي

  ال يب ع  كابا  ل. م   ان  ا  ال ية  ل. ل ا الكا بن المحلع . 

ـــ     ـــس  ت ا لع ـــج ال ـــا  دد بالبج ـــع م ـــعرك م ـــ  ا  يش ـــسا ال ـــ ن   ـــس    ج  

ــسا الف ــبف  ــج بل ــ  إلي ــع تحي ــر     ــ ر    ــا س ــج بم ــة  ددلي  لي المحكم

ــون  ــ  بش ــج ال ع ــ   ج ــا ع م ــ  الجــعم الث ــا   ــراد.  مل ــاً للعك  االلــع ام ع

ــ   ــة م ــاد/ الثالث ــع الم ــة   ــساي الجريم ــرد/ ل ــة المك ــي  العكبب ــادن ب  العع

ـــا بن االتحـــاد    / ال تعجـــا ز ســـ ة  غرامـــة ال تعجـــا ز  -الك الحـــ   مـــ ل

 العكببـــة المكـــرد/  ـــع المـــاد/  –دد ـــل    إ ـــ ا  ـــاتي  العكـــببعي    لنـــع

/ ال تكـــ   ـــ  و وـــة  -الاادســـة  شـــر مـــ  الكـــا بن المحلـــع   الحـــ   مـــ ل

ــع  ــائعع  ل ــا ز م ــل  ال تعج ــع دد  ــي   ل ــ  و و ــ    ــة ال تك ــلر  غرام  م

ــل  ــاد/  –دد  ــع الم ــ     ــ ن ال ــبا ي   151  ــج   ي للك ــ.    ــ  ال لســعبد  ل م

ــع  ــة الع ــاً االتحادي ــ. العشــريعاي ت ــ د   ك ــة  ل ــج ا  لبي ــبائا   كام  الل

ـــادن  ـــة العع ـــع  ال ـــاداي .    ـــل اي اةم ـــ  س ـــراداي ال ـــادد/ م  الك

ي  ــ  مــ  العشــريع ا د ــ. مــا يععــادن مــع العشــريع ا  لــ. بالكــ د الــس  

يعيــ   لــك الععــادن ...ي يــ    لــ.  ن  ــس  الماــولة محاــبمة بو كــام 

ــع  ــج   ــك    ــؤد   ل ــعبد .  م ــعا ل ال لس ــا  الع ــع ا  ــبا ي    االل ــي  الك ب

ــج  ــ ن ا  لبيــة  ــع  االتحاديــة  المحليــة  ــع  اي المبوــب  الــس  مــرل   ي

الع  يــــر تكــــبن للكــــا بن االتحــــاد    ــــر تــــريا المــــاد/ ال ســــعبدية 

ــا   ــس بد/  ال مج ــامالم ــسا  ل د  ــعبدية بل ــ م ال لس ــ  بع ــ     ال ع    ال ع

  بــ  د   ــ   دد  لــ. غيــر الشــون ع  يةــحع بــسلك  ــسا البجــج مــ  ال عــ

 مح ل مععي  الر د .



 المحكمـة االتحادية العليـا

SJ 

ــ ن المحكمــة ت علــع           ــ م   ــر    ــع مــا تك ــ. جمي ــام  ل ــج بال     يــا إ 

إلــع تكريــر دســعبدية المــباد الكا ب يــة الم عــبن  ليلــا بعــ م ال لســعبدية 

    كاً لما سيرد بالم  ب .         

 

 –فلجةه امسباا   -
 

 

 

 

م   16م  الماد/  5   1م  الماد/ ا  لع  النكرتي   14 /النكر  ب سعبدية ح م  المة مة

لع د ل  كا بن المح ا ة  2ال ية ي  2008ل ببت ع .   لعم  الم ل  ماد/   غسام  ع إ شون ال ب

م ل ع  ...... ما  لل عا  محا لـنع دد ـل  ت لف ماي العمبي  ي الـرســبم  الـمــ ر  ـاي   

  ـلـيـلـل . 

    



