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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

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

    (2   )  

 
 

دستورية 4201لسنة  2 الدعوى  رقم  

 ( دستور. قانون" دستورية نصوصه".1)

 الطع  بع م ال سعبدية. ما يعه  أثر ذلك؟

 

( المحكمةةةة اادحاديةةةة السلطةةةا" سةةةل.تدا". دسةةةتور. دعةةةوى دسةةةتورية. قةةةانون" 2)

  د.بطقه". دفوع. نظام عام.

نظـــر الـــ  بت ال ســـعبدية. مـــر ه.  المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا.  اليعلـــا  ـــع -

ــاد/ ــاق بالم ــرد/ اانبن ــاق لم وــاق المك ــا اتصــاالق مطابك ــانبن  58 اتصــاللا بل ــ  ا م

 إنشاء المحكمة االتحادية العليا. س يل ذلك   لعه؟

ـــ  ع بعـــ م ال ســـعبدية. أ ـــ  م - ـــة مـــبكال ـــ  بت ال ســـعبدية المععلك ـــب  ال ات ا 

 الصحيح . عالكانبن ه ع إ اد إب اؤه جب   .بالنظام العام. مؤداه

 

دسةةةةتور. رقاضةةةةة قاةةةةااطة. قةةةةانون"  " اختصاصةةةةدا.  "( الةةةةداارد الدسةةةةتورية3)

 دستورية نصوصه". دعوى دستورية. دعوى" ال.لبات فطدا". ض.الن.

الــ ائر/ ال ســـعبدية بالمحكمــة االتحاديـــة العليـــا. جلــة ذات ا عصـــا  أ ـــيل  -

ــعبدية ــ  ال س ــة  ل ــا  الرااب ــع مج ــرق   ــ ده المش ــ .  ــ ة ليا ــ  بالنا ــة  ع ت جل

 لمحكمة المبوبق. مؤدت ذلك؟ 

 لم يــــر/الماــــائل ال ســــعبدية . جــــب ر داابــــة الــــ ائر/ ال ســــعبدية. لــــي   -

ـــ   ـــع تلير ـــا اللصـــبمة ال ســـعبدية.  لكـــل م ـــر الماـــائل الع ـــع مي الفصـــل  

ـــعبدية  ـــ  بيي  المبوـــب ية  ال س ـــر/اذال ـــع ا  ي ـــا. د  ـــا  مكبماتل ـــ   تيعل إل

 ال ائر/ ال سعبدية. مؤداه. اسعك للا    د بت المبوبق. أثر ذلك؟

مــ  مطابكــة اــراد اإ الــة إليلــا للكبا ــ  الــ ائر/ ال ســعبدية.  كلــا العحكــ   -

 الكانبنية المكرد/.  لة ذلك؟ 
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ــ  بت.  - ــع ال ــات اللصــبم   ــر/ ل  ــه  ــريح  الع  ــ   ج ــبه  ل ــا  ل  ــا . بم  يل

 الكي  بطل اتلم اللعامية. مؤدت ذلك؟  جازم .  جب   ل  المحكمة   

ـــراد إ العلـــا  اتصـــا  المحكمـــة بلـــا  - ـــ ط ن ا ـــ  بت ل ـــب  ال ـــا  بعـــ م ا  مل

 لعمامه  ل    ف ا  واق المكرد/ اانبناق.

 ـــــــ

 

المحكمةةة بقبةة  رن دةةرد علةةت الةةدفئ ديةةطر ضةةاد     ضةةدء لمةةا نانةة   -1         

دم الدسةةةتورية ع يسنةةةر النظةةةر ربلدمةةةا رن ال.سةةةن ضسةةة -إلةةةت رمةةةرين رساسةةةططن  

فةةةر يةةةرعطة ديةةةريئ قةةةاام خلةةةق ربنةةةاعاس بمرانةةةت قانونطةةةة اسةةةتقرت بردبةةة  

رثةةاراس ع مندةةةا مةةةا ا يمكةةةن إعادددةةةا إلةةةت سةةةاضق عدةةةد ا. بثانطدمةةةاع رن ال.سةةةن 

ضسةةةدم الدسةةةتورية يسنةةةر نةةةملا ضدايةةةة المسةةةال ضقرينةةةة اليةةةرعطة الدسةةةتورية 

األصةة  رن التيةةريئ القةةاام م.ةةاضق التةةر يتمتةةئ ضدةةا التيةةريئ القةةاام ع  لةةا رن 

للدسةةتور إلةةت رن يةةتبا  ةةما األصةة  ضحكةةم قاةةاار . برنةةه باضتنةةاءس علةةت  ةةمين 

األمةةرين ع فةةلن المحكمةةة دنخةةم جانةةا التحةةرا باايتطةةا  بالتةةدقطق عنةةد ضحةة  

 ةةةةرص ادصةةةةاا المحكمةةةةة ضالةةةةدعوى الدسةةةةتورية بإجةةةةراءات بريةةةةكاا  ةةةةما 

مةةةن يطةةة  يةةةكلدا رباس  اادصةةةاا ع بنةةة  مةةةا يتصةةة  ضقبةةةوا  ةةةم  الةةةدعوى

بمونةةةوعدا دالطةةةاس ع يتةةةت ا دكةةةون الةةةدعوى الدسةةةتورية م.طةةةة يمت.طدةةةا نةةة  

 مدع ع إا عن يق ببفق األبناع باأليكاا التر رسمدا القانون . 

بعلةةت مةةا جةةرى ضةةه قاةةاء  ةةم  المحكمةةة رن بايةةة  –مةةن المقةةرر  لمةةا نةةان -2

المحكمةةةةة اادحاديةةةةة السلطةةةةا  فةةةةر نظةةةةر الةةةةدعوى الدسةةةةتورية ع ا دقةةةةوم إا 

ضادصةةةالدا ضالةةةدعوى الدسةةةتورية ادصةةةااس م.اضقةةةاس لابنةةةاع المقةةةررد قانونةةةاس 

( مةةةن قةةةانون إنيةةةاء المحكمةةةة اادحاديةةةة السلطةةةا ع  58بالتةةةر عطنتدةةةا المةةةادد ) 

ن ضطندةةا رن يكةةون ادصةةالدا ضالةةدعوى  الدسةةتورية علةةت مقتاةةت يكةةم مةةن بمةة

محكمةةة المونةةوع ضنةةاء علةةت دفةةئ جةةد  يقدمةةه ريةةد ر ةةرا  النةةتاع رثنةةاء 

نظةةةر  رمامدةةةا دكةةةون محكمةةةة المونةةةوع قةةةد قبلتةةةهع ضاعتبةةةار رن سةةةلو   ةةةما 

الةةدعوى الدسةةتورية مةةن خاللةةه  ةةو مةةن األمةةور ال و ريةةة  برقامةةهال.ريةةق 

ينةةتظم  التةةداعر فةةر المسةةاا  الدسةةتورية فةةر  نطمةةامخالفتدةةا ع التةةر ا ي ةةوا 

علةةت نحةةو خةةاظ ضةةالنظر إلةةت  اإلجةةراءاتالمحةةدد . بقةةد صةةط   دلةةا  إ ار ةةا

خ.ةةةورد الةةةدعوى الدسةةةتورية بنوعطتدةةةا المتمطةةةتد عةةةن سةةةاار الةةةدعابى بإ  
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نةةان الةةدفئ ضسةةدم الدسةةتورية الةةم  دتحةةر  ضةةه الةةدعوى  الدسةةتورية ع  ةةو ريةةد 

الةةدعوى الدسةةتورية المتسلقةةة ضالنظةةام السةةام ع فلنةةه مةةن الةةالام مقومةةات قبةةوا 

 إضداؤ  فر  إ ار  القانونر الصحطح . 

رن الةةداارد الدسةةتورية ضالمحكمةةة اادحاديةةة السلطةةا لطسةة   لمةةا نةةان األصةة  -3

 ةةةر جدةةةة  ات اختصةةةاظ  بإنمةةةاجدةةةة  سةةةن ضالنسةةةبة لمحكمةةةة المونةةةوع ع 

الدسةةتورية ع ب لةةا فطمةةا يبةةدى رصةةط  يةةدد  الميةةرع فةةر م ةةاا الرقاضةةة علةةت 

رمةةةةام محكمةةةةة المونةةةةوع مةةةةن دفةةةةوع ضمخالفةةةةة الدسةةةةتور ع دقةةةةد ر محكمةةةةة 

المونةةوع جةةديتدا ع بيتحةةدد ن.ةةاص الةةدعوى الدسةةتورية ع ضن.ةةاص الةةدفئ ضسةةدم 

ع  ةةر جةةو ر رقاضةةة الةةداارد الدسةةتوريةالدسةةتورية . برن المسةةاا  الدسةةتورية 

التةةةر دثطر ةةةا الخصةةةومة بلةةةطه لدةةةا ضالتةةةالر رن دفصةةة  فةةةر  طةةةر المسةةةاا  

بالدسةةةةتورية  ادطتدةةةةا  ةالدسةةةةتورية ع برن لكةةةة  مةةةةن الةةةةدعويطن المونةةةةوعط

بمقوماددةةا ع برنةةه متةةت رفسةة  الةةدعوى الدسةةتورية إلةةت الةةداارد الدسةةتورية ع 

فنندةةا دسةةتق  عةةن دعةةوى المونةةوع بمةةا يثةةار ضيةةنن الةةدعوى المونةةوعطة 

ة المونةةوع رب مةةن دفةةاع بدفةةوع ينسقةةد رمةةر دمحطصةةدا بالفصةة  فطدةةا لمحكمةة

للمحكمةةةة المختصةةةة ضةةةال.سن فةةةر ريكامدةةةا ضحسةةةا األيةةةواا . إا رن للةةةداارد 

عنةةةد ممارسةةةتدا اختصاصةةةدا إ  لدةةةا  األصةةة الدسةةةتورية رن دخةةةره علةةةت  ةةةما 

للقواعةةةد القانونطةةةة المقةةةررد ع  اإليالةةةةرن دتحقةةةق مةةةن مةةةدى م.اضقةةةة قةةةرار 

صةةةحة  ةةةم  ضاعتبةةةار رن انسقةةةاد بايتدةةةا ضنظةةةر الةةةدعوى الدسةةةتورية ر ةةةن ض

اإليالةةة . بلمةةا نةةان الثاضةة  مةةن سةةاار ربراص الةةدعوى الماثلةةة ع رن رافسدةةا " 

مةةةن الالاحةةةة سةةةالفة البطةةةان ع  (98/5" رثةةةار عةةةدم دسةةةتورية المةةةادد )  ......

بدفةةةةئ ضةةةةه رمةةةةام محكمةةةةة المونةةةةوع فةةةةر ممنردطةةةةه المقةةةةدمتطن ض لسةةةةتر 

ح ع إ   لةةةا فةةةر ختامدمةةةا مةةةن المحكمةةةة التصةةةري 3/9/2013ب  2/4/2013

مةةةن  98مةةةن المةةةادد  5) ادخةةةا  إجةةةراءات ال.سةةةن ضسةةةدم دسةةةتورية الفقةةةرد  لةةةه

ااحةةةة يةةةمبن المةةةويفطن مةةةن  طةةةر رعاةةةاء الدط ةةةة التدريسةةةطة  بقةةةاس لةةةن  

مةةن قةةانون المحكمةةة اادحاديةةة السلطةةا بدسديالدةةه ( . إا رن ممنردةةه  58المةةادد 

بالتةةةةر فطدةةةةا  20/2/2014 ةالختامطةةةةة المقدمةةةةة لمحكمةةةةة المونةةةةوع ض لسةةةة

ي ةةت الةةدعوى للحكةةم ع خلةة  مةةن التمسةةا ضدةةما الةةدفئ ع إ  ختمدةةا ض.لةةا الحكةةم 

لةةه ضكافةةة  لبادةةه الةةواردد ضالاحةةة الةةدعوى ع بضسةةدم جةةواا دمثطةة  إدارد قاةةايا 

( مةةةن الدطكةةة  التنظطمةةةر  17الدبلةةةة للمةةةدعر علطدمةةةا  بقةةةاس لةةةن  المةةةادد ) 
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 ةةم   بنةةان مةةن المقةةرر فةةر قاةةاء –لةةواارد السةةدا . ب ةةو  لةةا جديةةد ماةةا  

المحكمةةة ع رن السبةةرد فةةر  لبةةات الخصةةوم فةةر الةةدعوى  ةةر ضمةةا  لبةةو  علةةت 

بجةةه صةةريح بجةةاام ع برن المحكمةةة رن دتقطةةد ض.لبةةاددم الختامطةةة ع ضحطةة  إ ا 

د فطدةةا  لبادةةه دحديةةداس جامسةةاس  ر فةة  الخصةةم فةةر ممنردةةه الختامطةةة  التةةر يةةد 

لن فصةةة  ضسةةةل ال.لبةةةات التةةةر نةةةان قةةةد ربرد ةةةا قةةةر ممنرادةةةه السةةةاضقة ع فةةة

ء ضمةةةا لةةةم ي.لبةةةه الخصةةةم يسطةةةا المحكمةةةة فةةةر ال.لبةةةات الم فلةةةة يكةةةون قاةةةا

ع ضاعتبةةار رن التةةتام المحكمةةة ضمةةا ي.لبةةه الخصةةوم رمةةر نةةاضئ مةةن  بطسةةة الحكةةم

بيطفةةة القاةةاء ضوصةةفه ايتكامةةاس ضةةطن متخاصةةمطن علةةت يةةق متنةةااع علطةةه . 

.  فةةل ا مةةا خرجةة  المحكمةةة عةةن  ةةما الن.ةةاص ع برد يكمدةةا علةةت  طةةر محةة 

بإ  نةةةان الثاضةةة  مةةةن األبراص رن المةةةدعت قةةةد دخلةةةت عةةةن دفسةةةه المثةةةار فةةةر 

ع  20/12/2013ممنردةةةةه الختامطةةةةة المقدمةةةةة لمحكمةةةةة المونةةةةوع ض لسةةةةة 

بنانةة  المحكمةةة قةةد دسرنةة  للةةدفئ بفصةةل  فطةةه  ع ر ةةم دخلةةر المةةدعر عنةةه 

ع فةةلن قاةةاء ا فطةةه يكةةون قاةةاءس ضمةةا لةةم ي.لبةةه الخصةةم يب.ةة  قةةرار اإليالةةة ع 

ي ةةدب مسةةه ادصةةاا  ةةم  المحكمةةة ضالةةدعوى الدسةةتورية ادصةةااس دةةم علةةت ممةةا 

( مةةةن قةةةانون إنيةةةاء المحكمةةةة  58/5خةةةال  األبنةةةاع المقةةةررد فةةةر المةةةادد ) 

 السلطا  األمر الم  يتسطن مسه القااء ضسدم قبوا الدعوى  .  

 

 

 اإلجراءات

 

أ دق   يــل المــ  ع  ــحيفة  ــىه الــ  بت الــم  2014و2و9بعــادي         

 عـــا  المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا ع بطلـــت الحكـــم بعـــ م دســـعبدية المـــاد/ 

ــية 5و98) ــة الع ديا ــر أ ةــاء اللي  ــ  مي ــبغفي  م ــ  الئحــة مــؤ ن الم ( م

ــــك لملالفعلــــا المــــباد   مــــ   5و60ع35ع 34ع20لجامعــــة الشــــاداة ع  ذل

ـــاد/  ) ـــىلك للم ـــا   ـــة االتحـــاد .  ملالفعل ( مـــ  مرســـبم  101دســـعبد د ل

ـــاد  د ـــانبن اتح ـــم )بك ـــنة  11ا ـــع  2008( لا ـــبادد ال شـــرية   ـــان الم بش

ــة ــباني  المع ل ــة  الك ــة الحكبمــة االتحادي ــاء الل م ــه المعصــلة باســ ا  إنل . ل

ــع  ــانبن المحل ــام الك ــة المــاد/ المــى بد/ مــ  ال ئحــة   ك ــ  ملالف إوــا ة إل
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بشــان الل مــة الم نيــة إمــاد/ الشــاداة  الكــباني   2001( لاــنة  5داــم )

ع أ د ـــت إداد/ اةـــايا ال  لـــة نيابـــة 2014و2و24عـــادي  المع لـــة لـــه .  ب

ـــ   ـــة وـــمنعلا دد  ـــا  ل  ـــ   كبمـــة الشـــاداة  جامععلـــا مـــى ر/ جبابي

ــة  ــة العام ــت النياب ــا أ د  ــا .  م ــا  يل ــا  د ا ل ــعبدية  د ب ل ــ  بت ال س ال

 مى ر/ برأيلا  ع ال  بت  بوت  يلا الرأ  للمحكمة . 

 ينـــت الـــ ائر/ دئياـــلا ااوـــيا  2014و3و3  يـــن إنـــه  بعـــادي            

ــب اللابــت  ــك  لــ  النح ــ  بت ع  ذل ــره  ــع ال ــى  اــ م تكري ــير ع ال للعحة

لنظــــر الــــ  بت ع 2014و9و16بمحاوــــر العحةــــير ع  تحــــ دت جلاــــة 

  يلــا لـــم يكعمــل نصـــا  اللي ــة لكيـــام أ ــ  أ ةـــائلا ا  ــليي  باجـــاز/ 

ــت لجلاــة  ــ  د ع  عاجل ــ  مــريى إلــ   ــاد، ال    يلــا 2014و11و4مرا 

د  جــ   لــم يحةــر أ  مــ   ر ــع الــ  بت دمــم إ  نلمــا أ ــبالق ع  تكــر 

 ال  بت للحكم لجلاة اليبم . 

 

 

 ةةةةةالمحكم
 

 

بعـــ  اال ـــ ق  لـــ  ا  دا  ع  تـــ  / تكريـــر العحةـــير  ســـماق           

ــائع  ــن إن البا ــا  ي ــة اانبن ــة  الم ا ل ــ  ا  دا   –المرا ع ــي  م ــا ي  ــ  م  ل

تعحصـــل  ـــع أن المـــ  ع  ـــع الـــ  بت  –حكـــم  بالكـــ د الـــ زم لحمـــل ال

ـــم  ـــ  بت المبوـــب ية دا ـــام ال ـــعبد  ل ع أا ـــ  ال س ـــة ل الطع  283الماثل

ـــنة  ـــا  ل  2013لا ـــ     ليلم ـــا الم ـــم  يل ـــاداة ع ا عص ـــع الش إداد   ل

 كبمـــة الشـــاداة  جامعـــة الشـــاداة ل  ل ـــاق إلرـــاء الكـــراد اإداد  داـــم 

  إلرــاء  معــه  إنلــاءبالصــادد  ــ  جامعــة الشــاداة  2012( لاــنة  27)

ــت  ــع  ــراد مــابه  ي ــ  أن الك ــن  م  ا ــة ااثــاد المعرت ــة  ليــه .  لــ  س

ــه  ( مــ  الئحــة مــؤ ن المــبغفي  مــ  ميــر 5و98المــاد/ ) إلــ  الســعنادهمحل

ــة ــع تكةــع  أ ةــاء اللي  ــية  الع ــاءالع ديا ــعرناء  بإنل ــ ت االس ــة با الل م

ــ   ــة  ل ــر منط ك ــاد/ مي ــىه الم ــ اق .  ــ   ــ مات المبغــل ع  ــا  أن   الن

 مــا مــا  الكــراد  يــت  ــع مــكله لعــ م  ــ  ده   ــ  اإجــراءات الباجــت 
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ــا ــع الجــ اءات .  ةــ ق  ــ   إت ا ل ــع تباي ــ د،   ــ  بالع ــا يععل ع  ا ــة  يم

أن الكـــراد جـــاء  اليـــاق مـــ  ســـ  ه المشـــر ق ع إذ لـــم تفصـــح اإداد/  ـــ  

ـــ   ـــ  إ ـــ اد اراد ـــا  ل ـــة العـــع  ملعلـــا  ل ـــة أ  الكانبني ـــة البااعي الحال

ــادير ســنبية ال ــ  تك ــ  ع (  صــل  ل ــه )الم ــى   ــ د ع  ا ــة  أن نحــب ال

ــة  ــبا نع ال  ل ــ  م ــه م ــع اإداد/ ع  أن ــ  عبداه   ــة ال ــل ددج ــة  يحم مرتفع

 لــم ياــ   الحكــم  ليــه  ــع جــرائم مللــة بالاــمعة  الشــرف  ا مانــة . 

ــان .  ــالفة ال ي ــباه س ــام د  ــ  أا ــة  ك ــات اإدادي ــح المراجع ــم تفل ــا ل ــه  لم  أن

ــر ــاء نظ ــاد/   أثن ــعبدية الم ــ م دس ــ  ع بع ــع الم ــ  بت المبوــب ية ع د  ال

ــية 5و98) ــة الع ديا ــر أ ةــاء اللي  ــ  مي ــبغفي  م ــ  الئحــة مــؤ ن الم ( م

ـــم ) ـــاداة دا ـــة الش ـــ  لجامع ـــرئي  ا  ل ـــراد ال ـــنة  17الصـــادد/ بك ( لا

مـــــ  دســـــعبد االتحـــــاد ع  5و60ع 20ع34ع35لملالفعلـــــا المـــــباد  2001

ـــاد/ ) ـــىلك الم ـــ 101   ـــبم بك ـــ  مرس ـــم )( م ـــاد  دا ـــنة 11انبن اتح ( لا

ــة  2008 ــباني  المع ل ــة  الك ــة االتحادي ــع الحكبم ــرية   ــبادد ال ش ــان الم بش

ــم )  ــع دا ــانبن المحل ــه إوــا ة لملالفعلــا أ كــام الك بشــان  2001( لاــنة  5ل

ــــه .  بجلاــــة  ــــة ل ــــباني  المع ل ــــة بإمــــاد/ الشــــاداة  الك الل مــــة الم ني

ـــة اال2014و1و15 ـــة الشـــاداة االتحادي ـــ  ع اةـــت محكم ـــب  ال ـــة بك  بع ائي

ـــاد مـــ  المـــ  ع   ـــ دت جلاـــة  ـــل  2014و2و20المل ـــع المـــ  ع ا  لير 

ـــــ ـــــ م دس ـــــاق بع ـــــ  ا  عن ـــــب  مب  ـــــاد/ ) ل ـــــالفة 5و98عبدية الم ( س

ـــى ر ـــم  2014و2و9. بعادي  ال ـــت الحك ـــة بطل ـــباه الماثل ـــ  ع د  ـــام الم أا

 بع م دسعبدية تلك الماد/ . 

ـــام د ـــباه           ـــ  ع أا ـــن إن الم ـــ م   ي ـــم بع ـــت الحك ال ســـعبدية بطل

ــاد/ ) ــعبدية الم ــر أ ةــاء 5و89دس ــ  مي ــبغفي  م ــؤ ن الم ــة م ــ  الئح ( م

ـــ   ـــرئي  ا  ل ـــراد ال ـــة الع دياـــية لجامعـــة الشـــاداة ع الصـــادد/ بك اللي 

ع  لــــ  ســــن  مــــ  أن  ــــىه المــــاد/  2001( لاــــنة  17للجامعــــة داــــم )

مــ  ميــر  اســعح ثت ســ  اق ج يــ اق مــ  أســ ا  انعلــاء   مــة مــبغفع الجامعــة

ــاد/ ) ــع الم ــرد   ــم ي ــ ت ل ــب س ــية ع    ــة الع ديا ــاء اللي  ــ   101أ ة ( م

بشــان المــبادد ال شــرية  2008( لاــنة 11مرســبم بكــانبن اتحــاد  داــم )
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ــاد   ــه تشــريع اتح ــا  أن ــه ع   ــة ل ــباني  المع ل ــة  الك ــة االتحادي ــع الحكبم  

م يــرد يعلــب  لــ  الكــباني  المحليــة  العــع يعبجــت  ليلــا أال تلالفلــا .  مــا لــ

ــم ) ــاداة دا ــاد/ الش ــة الم نيــة إم ــانبن الل م ــىلك  ــع ا ــ ت   ــىا الا  5 )

 ــام  إ ــاد  الكــباني  المع لــة لــه ع   ــب اــانبن مرجعــع  2001لاــنة 

ــع تاسياــه  ــ  ع   ــاد/ .  اســعطرد الم ــع اإم ــة   ــة الم ني ــم نظــام الل م يحك

ـــاد/ ) ـــع أن الم ـــعبدية   ـــ  باه ال س ـــاد 5و60ل ـــة االتح ـــعبد د ل ـــ  دس ( م

 ــ أ العرات يـــة بــي  الكـــباني  االتحاديــة  مير ـــا مــ  الكـــباني  ع تؤســ  لم

ــالل  ــ  أن يل ــريع أدن ــبز لعش ــ  يج ــريعية ع   ــة العش ــىه العرات ي  بمبجــت  

ــبن  ــريع المطع ــه العش ــا  الف ــب م ــه ع    ــ  من ــريع أ ل ــع تش ــادم م أ  يعع

ــاد/ ) ــت الم ــا  الف ــعبدية  ينم ــ م ال س ــه بع ــاد/ )5و98 لي ــ   101( ع الم ( م

ــبا ــانبن الم ــة ا ــة الم ني ــانبن الل م ــىلك ا ــاد     ــرية االتح ــاد/دد ال ش  إم

ــ ا   ــ  أس ــ ت م ــة ((  ا ــ  الل م ــعرناء   ــ  )) االس ــ  م ــى    ــاداة ال الش

ـــاد/ )  ـــا أن الم ـــه المبغـــل .  م ـــاء   م ـــ   5و98انعل ـــ  ال ئحـــة تلل ( م

تمييــ اق بــي  مــبغفع  كبمــة الشــاداة الــىي  يعملــبن  ــع   مــة جامعــة 

ــبغفي ــااع الم ــ  ب ــاداة   ــة الش ــات المحلي ــة الجل ــع   م ــبن   ــىي  يعمل   ال

ا  ـــرت العابعـــة لحكبمـــة الشـــاداة  ـــع غـــر ف تكلـــ  م البغيفـــة العامـــة 

  ـــع مرا ـــ  م الكانبنيـــة  مـــبغفي  يعملـــبن  ـــع   مـــة  كبمـــة إمـــاد/ 

مـــ  دســـعبد  5و60ع 34ع 2الشـــاداة .   ـــب مـــا يععـــادم مـــع المـــباد   

( مـــ  ال ئحـــة بعـــ م  5و98د لـــة االتحـــاد . ا مـــر الـــى  يصـــم المـــاد/ ) 

 ال سعبدية . 

   ين إن النيابة العامة  بوت الرأ  للمحكمة  .         

  يــن إن المــ  ع  ليلمــا ل  كبمــة الشــاداة  جامعــة الشــاداة ل         

ــ م  ــ  بت ال ســعبدية لع ــب  ال ــ م ا  ــا بع ــاقد عع ــاق  إت  ــرد/ اانبن الطــر  المك

ــاق  ــ  بت ع تاسيا ــىه ال ــا بل ــة العلي ــا  المحكم ــع  التص ــ  ع دا  ــ  أن الم  ل

ــاد  ــة المل ــة ب  ع ــم يعماــك بصــبد/  ــريحة  جازم ــ  بت ال ســعبدية ع ل ال

ـــة أمـــام المحكمـــة  5و98بعـــ م دســـعبدية المـــاد/  )  ـــه اللعامي (  ـــع مى رت

ــ  عالنــاغر/  ــع د ــباه المبوــب ية  ــازالق منــه  ــ  ال عا مر ع ممــا يعنــع تن
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ــا  ــ  عع اةــاء بم ــة المبوــبق لل ــ  تصــ ت محكم ــل م ــى  يجع ــه ال ــم يطل  ل

ــــه  ــــ  ب ــــ  بت   ــــحةاللصــــم ع ال يعحك ــــا بال ــــة العلي اتصــــا  المحكم

ــــماد/ )  ــــلا الـ ـــا دســمـــعــ ـــ  م ـــعبدية    ـــاء  58ال س ـــانبن إنش ـــ  ا ( م

 المحكمة العليا . 

  يـــن إن المحكمـــة  ا ـــل أن تـــرد  لـــ  الـــ  ع تشـــير بـــاد  ذ            

ــيي    ــ ء إلــ  أمــري  أساس دية ع يعنــع أ للمــا أن الطعــ  بعــ م ال ســعب -ب

ــعكرت  ــة اس ــ  اانبني ــ  أ وــا اق  مرا  ــائم  ل ــع مــر ية تشــريع ا النظــر  

 دت ــت أثــاداق ع منلــا مــا ال يمكــ  إ ادتلــا إلــ  ســاب   لــ  ا.  ثانيلمــاع أن 

ـــة الشـــر ية  ـــة الماـــا  بكرين ـــع  ـــىلك ب اي الطعـــ  بعـــ م ال ســـعبدية يعن

ــك أن ا  ــل أن  ــائم ع ذل ــريع الك ــا العش ــع بل ــع يعمع ــعبدية الع ــريع ال س العش

ــه  ــم اةــائع .  أن ــىا ا  ــل بحك ــ      ــ  أن ي ــعبد إل ــاب  لل س ــائم مط الك

ـــرز  ـــت العح ـــى جان ـــة تا  ـــإن المحكم ـــري  ع   ـــىي  ا م ـــ    ـــاءق  ل  ابعن

 اال عيــــا   العــــ اي   نــــ  بحــــن  ــــر  اتصــــا  المحكمــــة بالــــ  بت 

ال ســعبدية  إجــراءات  أمــكا   ــىا االتصــا  ع   ــل مــا يعصــل بك ــب  

كللا أ الق  مبوــب لا تاليــاق ع  عــ  ال تكــبن  ــىه الــ  بت مــ   يــن مــ

ـــ   ـــ      ـــ    ـــ ق ع إال   ـــل م ـــا   ـــة يمعطيل ـــعبدية مطي ـــ  بت ال س ال

 ا  واق  ا مكا  العع دسملا الكانبن . 

  لــ  مــا جــرت بــه اةــاء  ــىه المحكمــة  –  يــن إنــه مــ  المكــرد          

ال  أن  اليـــة المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا   ـــع نظـــر الـــ  بت ال ســـعبدية ع

ــــاق لم وــــاق  ــــ  بت ال ســــعبدية اتصــــاالق مطابك ــــبم إال باتصــــاللا بال تك

( مــ  اــانبن إنشــاء المحكمــة  58المكــرد/ اانبنــاق  العــع  ينعلــا المــاد/ ) 

االتحاديـــة العليـــا ع  مـــ  بينلـــا أن يكـــبن اتصـــاللا بالـــ  بت  ال ســـعبدية 

ــه  ــ   يك م ــع ج ــ  د  ــاء  ل ــة المبوــبق بن ــ  محكم ــم م ــ  مكعةــ   ك  ل

ملـــا تكـــبن محكمـــة المبوـــبق اـــ  ف النـــ اق أثنـــاء نظـــره أماأ ـــ  أ ـــرا

الــ  بت ال ســعبدية مــ    أاامــهع با ع ــاد أن ســلبا  ــىا الطريــ  ا لعــه

ــا ع  ــبز ملالفعل ــع ال يج ــة الع ــبد الجب ري ــ  ا م ــب م ــه   ــا  ل ــعظم    يم ين

ــع  ــعبدية   ــائل ال س ــع الما ــ ا ع   ــاالع ــك  إ اد  ــ   ــيرت تل المحــ د .  ا
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ــراءات بــالنظر إلــ   طــبد/ الــ  بت ال ســعبدية   لــ  نحــب  ــا  اإج

ــعبدية  ــ م ال س ــ  ع بع ــان ال ــ  ا ت  إذ   ــائر ال ــ  س ــ /   ــا المعمي  نب يعل

ــ  بت  ــب  ال ــات ا  ــب أ ــ  مكبم ــ  بت  ال ســعبدية ع   ــه ال ــى  تعحــرا ب ال

ــاده  ــع  إ  ــ اؤه   ــ زم إب ــ  ال ــه م ــام ع  إن ــام الع ــة بالنظ ــعبدية المععلك ال س

 الكانبنع الصحيح . 

يــن إنــه  ــ  الــ  ع الملــاد مــ   كبمــة الشــاداة  جامععلــا ع             

 ا  ـــل أن الـــ ائر/ ال ســـعبدية بالمحكمـــة االتحاديـــة العليـــا لياـــت جلـــة 

ـــة المبوـــبق ع  ـــ  بالناـــ ة لمحكم ـــا ع ـــة ذات ا عصـــا    إنم  ـــع جل

ــا  ــك  يم ــعبدية ع  ذل ــ  ال س ــة  ل ــا  الرااب ــع مج ــرق   ــ ده المش ــيل   أ 

ق بملالفــة ال ســعبد ع تكــ مد محكمــة ي ــ ت أمــام محكمــة المبوــبق مــ  د ــب

المبوـــبق جـــ يعلا ع  يعحـــ د نطـــا  الـــ  بت ال ســـعبدية ع بنطـــا  الـــ  ع 

ـــ ائر/  ـــة ال بعـــ م ال ســـعبدية .  أن الماـــائل ال ســـعبدية  ـــع جـــب ر دااب

ــا  ــع تلير  ــر الماــائل الع ــع مي ــالع أن تفصــل   ــا بالع ــي  لل ال ســعبدية ع  ل

 ةالمبوـــــب ي اللصـــــبمة ال ســـــعبدية ع  أن لكـــــل مـــــ  الـــــ  بيي 

 ال ســـعبدية ذاتيعلـــا  مكبماتلـــا ع  أنـــه معـــ  د عـــت الـــ  بت ال ســـعبدية 

ــاد  ــا يل ــبت المبوــبق  م ــ  د  ــعكل   ــا تا ــعبدية ع  انل ــ ائر/ ال س ــ  ال إل

ـــر تمحيصـــلا  ـــ  أم ـــبق ينعك ـــاق  د  ـــ  د  ـــ  بت المبوـــب ية م بشـــان ال

ـــع  ـــالطع     الفصـــل  يلـــا لمحكمـــة المبوـــبق أ  للمحكمـــة الملعصـــة ب

ــا بحاــت ــىا  أ كامل ــ    ــر،  ل ــعبدية أن تل ــ ائر/ ال س ــبا  . إال أن لل ا  

ــة  ا  ــل ــ ت مطابك ــ  م ــ  م ــا أن تعحك ــعلا ال عصا ــلا إذ لل ــ  ممادس  ن

ـــراد  ـــةا ـــا  اإ ال ـــاد  اليعل ـــاد أن انعك ـــرد/ ع با ع  ـــة المك للكبا ـــ  الكانبني

ــت  ــان اللاب ــا   ــة .  لم ــىه اإ ال ــ  بصــحة   ــعبدية د  ــ  بت ال س بنظــر ال

ــــ  ــــائر أ دا  ال ــــ  س ــــا ل م ــــة ع أن دا عل ــــ م  .... بت الماثل ــــاد   ل أث

( مـــ  ال ئحـــة ســـالفة ال يـــان ع  د ـــع بـــه أمـــام  5و98دســـعبدية المـــاد/ ) 

ــــعع  ــــ معي  بجلا ــــه المك ــــع مى رتي ــــة المبوــــبق      2013و4و2محكم

ع إذ  لــت  ــع  عاملمــا مــ  المحكمــة العصــريح لــه ) اتلــاذ  2013و9و3

مـــ  الئحـــة  98المـــاد/ مـــ   5إجـــراءات الطعـــ  بعـــ م دســـعبدية الفكـــر/ 
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ــاد/  ــن  الم ــاق ل ــية   ك ــة الع ديا ــر أ ةــاء اللي  ــ  مي ــبغفي  م ــؤ ن الم م

ـــه  58 ـــه ( . إال أن مى رت ـــا  تع ي ت ـــة العلي ـــة االتحادي ـــانبن المحكم ـــ  ا م

ـــة المك مـــة لمحكمـــة المبوـــبق بجلاـــ ـــع  يلـــا  2014و2و20 ةاللعامي  الع

ــ  ع ع إذ  عم ــىا ال ــك بل ــ  العما ــت م ــم ع  ل ــ  بت للحك ــ  ال ــت  ج ــا بطل ل

ــم لــه بكا ــة  ل اتــه الــبادد/ ب ئحــة الــ  بت ع  بعــ م جــباز تمليــل  الحك

ـــاد/ )  ـــن  الم ـــاق ل ـــا   ك ـــ  ع  ليلم ـــة للم ـــايا ال  ل ـــ   17إداد/ اة ( م

ــ  مةــاف  ــت ج ي ــبزاد/ العــ   .   ــب  ل   ــان مــ   –الليكــل العنظيمــع ل

ــع  ــبم   ــات اللص ــع  ل  ــر/   ــة ع أن الع  ــىه المحكم ــاء   ــع اة ــرد   المك

ع بمــا  ل ــبه  لــ   جــه  ــريح  جــازم ع  أن المحكمــة أن الــ  بت  ــ

ــة   ــه اللعامي ــع مى رت ــل اللصــم   ــن إذا أمف ــة ع بحي ــاتلم اللعامي ــ  بطل  تعكي

د  يلــا  ل اتــه تح يــ اق جامعــاق بعــى الطل ــات العــع  ــان اــ  أ دد ــا  العــع  ــ م

ــبن  ــة يك ــات المرفل ــع الطل  ــة   ــإن  صــل المحكم ــابكة ع   ــه الا ــع مى رات ا

ــم ي ــا ل ــة اةــاء بم ــ ام المحكم ــاد أن الع ــم ع با ع  ــت الحك ــه اللصــم يعي طل 

بمــا يطل ــه اللصــبم أمــر نــابع مــ    يعــة  غيفــة الكةــاء بب ــفه ا عكامــاق 

ــه .  ــإذا مــا  رجــت المحكمــة  ــ   بــي  معلا ــمي   لــ   ــ  معنــازق  لي

ـــ   ـــت م ـــان اللاب ـــل .  إذ   ـــر مح ـــ  مي ـــا  ل ـــا  ع  دد  كمل ـــىا النط  

 عـــه الملـــاد  ـــع مى رتـــه اللعاميـــة ا  دا  أن المـــ    اـــ  تللـــ   ـــ  د

ـــة  ـــة المبوـــبق بجلا ـــة لمحكم ـــة  2013و12و20المك م ـــت المحكم ع   ان

ـــ  ع   صـــلت  يـــه  ع دمـــم تللـــع المـــ  ع  نـــه ع  ـــإن  اـــ  تعروـــت لل

اةــاء ا  يــه يكــبن اةــاءق بمــا لــم يطل ــه اللصــم ي طــل اــراد اإ الــة ع ممــا 

ــاالق  ــعبدية اتص ــ  بت ال س ــة بال ــىه المحكم ــا    ــه اتص ــ   مع ــ   ير ــم  ل ت

( مــــ  اــــانبن إنشــــاء  5و58 ــــ ف ا  وــــاق المكــــرد/  ــــع المــــاد/ ) 

 المحكمة العليا  ا مر الى  يععي  معه الكةاء بع م ا ب  ال  بت  .  

 

 فلدةةم  األسةبةةةةةةةةةاب

 

أالف دد م مكابل أتعا  محاما/  ة كمت المحكمة بع م ا ب  ال  بت ع  أل مت الم  ع   ام

 للم     ليلما.
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