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2014من نوفمبر سنة  25جلسة الثالثاء الموافق   
 

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. 
 

 (  1  )  

 
 

دستورية 2014لسنة  1الدعوى رقم   

( رقابةةةةةة ق.ةةةةةا" ةس دسةةةةةتورن دسةةةةةتورية الرةةةةةوان ننس قةةةةةانو ن دسةةةةةتورية 1)

 المحكمة االتحادية العل ان سلطتهانس نصوصهنس تشريعس

ــة  - ــة االتحادي ــر ا المحكم ــع ت ام ــريع الع ــعبدية العش ــر دس ــائية  ل ــة الكة الرقاب

ـــا ـــبن  ليل ـــة الم ع ـــادا الهوـــبا الكانبني ـــا. تع ـــا. مها.ل ـــا   العلي ـــع ا ك م

 ال سعبد سباء  ددت بالعشريعات األصلية ا  الفر ية. 

تكــــ ير دســــعبدية الكــــانبن االتحــــاد  ا  المحلــــع. الع ــــر/  يــــ . بعبا ــــ  ا   -

 اخع ف نوبص   ا كا  ال سعبد.

 

 تشريعس شريعة إسالم ةس أحكام قطع ة س أحكام ظن ةس اجتهاد س( 2)

ــ - ــر  م ــا تك ــ  ا  يم ــة الاــل ة العشــريعية. تكيي ــة باألصــب  الكلي   نوــبا قانبني

 للشريعة اإلس مية العع ال يجبز االجعلاد  يلا. اساس ذلك  مؤدا    لع ؟

 . ممهبع االجعلاد  يلا ألنلا ال تحعمل العأ يل ا  الع  يل.ةالك عياأل كا  ا -

ث بتلـــا ا  بـــ اللعلا ا  مـــا معـــا . جـــائ  بغيـــر المك ـــبع  الظهيـــةاأل كـــا   -

  لة ذلك؟االجعلاد  يلا. 

 االجعلاد  ع الماائل االخع  ي . جائ . مر. ؟ -

 

( دعةةةةوى دسةةةةتوريةس بصةةةة ه باجبةةةةهس قةةةةانو ن دسةةةةتورية نصوصةةةةهنس أحةةةةوا  3)

 شخص ةس دستورس

 ال  بى ال سعبدية. ن اقلا  اثر ذلك؟ -
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ـــي   كلـــاء الشـــريعة اإلســـ مية.  - ـــة ب ـــة. مـــ  الماـــائل اله  ي البصـــية الباج 

االجعلـــاد  يلـــا.  لـــبلر األمـــر د ـــع الهـــ ف  ـــع الماـــائل  مـــؤدا . جـــائ 

 االجعلادية.

ـــل المـــاد/  - ـــ   272ن ـــانبن االتحـــاد  دق ـــع مـــأن  2005لاـــهة  28مـــ  الك  

الف  كمـــا  هـــاأل ـــبا  الشهوـــية. تةـــمهلا تكريـــر البصـــية الباج ـــة  ال ي

ــاس.  ــر اس ــر غي ــعبد.  ل ــ  لل س ــع بمهالفع ــة. الهع ــبت  ال الل ــع الث  ــر يا  ق ع م

 لحك  ب سعبديع .يبجب ا

 ـــــــ

 

إلةةةن أ  الرقابةةةة الر.ةةةا" ة علةةةن  ابتةةةداءالمحكمةةةة تنةةةو  لمةةةا تانةةة   -1          

تباشةةةةرذا ذةةةةم  المحكمةةةةة ر منا هةةةةا تعةةةةار   التةةةة دسةةةةتورية التشةةةةريع 

النصةةوا الرانون ةةة المطعةةو  عل هةةا ر مةةع ا حكةةام التةة  ت.ةةمنها الدسةةتور ر 

التةةة  تررذةةةا السةةةلطة  سةةةواء بردذ ذةةةم  النصةةةوا بالتشةةةريعاذ ا صةةةل ة

التشةةةريع ة أب ت.ةةةمنتها التشةةةريعاذ التةةة  الصرع ةةةة التةةة  تصةةةدرذا السةةةلطة 

 اتحاديةةاالتنص ميةةة فةة  حةةدبد صةةالح تها التةة  نةةا  الدسةةتور بهةةار سةةواء أتةةا  

 أب محل اً ذ  بتوافق أب اختالف نصوصه بأحكام الدستور س 

الةةةني فةةة  المةةةاد  السةةةابعة مةةةن دسةةةتور االتحةةةاد علةةةن أ  ن  لمةةةا تةةةا  -2

اإلسةةةالم ذةةةو الةةةدين الرسةةةم  لرتحةةةاد ر بالشةةةريعة اإلسةةةالم ة مصةةةدر ر" سةةة  

للتشةةةةريع ف ةةةةه ن يةةةةد  علةةةةن أ  الدسةةةةتور قةةةةد ب ةةةةع ق ةةةةداً علةةةةن السةةةةلطة 

عةةةا  ابمر –ف مةةةا ترةةةر  مةةةن نصةةةوا قانون ةةةة  –تر  ةةةدذا  دا مةةة   ةالتشةةةريع

ف هةةا مةةن جهةةة  االجتهةةادإلسةةالم ة التةة  ال ي ةةو  ا صةةو  الكل ةةة للشةةريعة ا

اعتبارذةةا أحكامةةاً قطع ةةة فةة  ثبوتهةةا بداللتهةةا ال تتز ةةر بتز ةةر ال مةةا  بالمكةةا  

إذ ذةة  عصةة ة علةةن التًبيةةا  –مصةةدراً بتةةًبيالً  – نهةةا تمثةةا ثوابةة  الشةةريعة 

بهةةا عةةن معناذةةا ر إذ ذةة  جةةوذر ب انهةةا  االلتةةواءفةةال ي ةةو  الخةةربا عل هةةا أب 

تهةةا   بقةةد اعتبرذةةا الدسةةتور أصةةالً ينبزةة  أ  تةةرد إل ةةه ذةةم  النصةةوا برت  

 –تمةةةا سةةةبق الرةةةو   –فةةةال تتنةةةافر مةةةع مباد"هةةةا المرطةةةوه بثبوتهةةةا بداللتهةةةا

ف هةةا  االجتهةةادأي الرطع ةةة بحةةدذا ذةة  التةة  يكةةو   –أ  ذةةم  ا حكةةام  باعتبةةار

ممتنعةةاً فةةال تحتمةةا تًبيلهةةا أب تبةةديالًر بال تةةملن ا حكةةام الون ةةة   ةةر المرطةةوه 

بثبوتهةةةا أب بةةةداللتها أب ذمةةةا معةةةاً ر ذلةةةن أ  دا"ةةةر  االجتهةةةاد تنحصةةةر ف هةةةا بال 
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تمتةةةد لسةةةواذا ر بذةةة  بطب عتهةةةا متطةةةور  تتز ةةةر بتز ةةةر ال مةةةا  بالمكةةةا  

تنو مةةةةاً  اختالفهةةةةا ل.ةةةةما  مربنتهةةةةا ح ويتهةةةةا ر بلمواجهةةةةة النةةةةوا   علةةةةن

لشةةة و  العبةةةاد بمةةةا يكصةةةا مصةةةةالحهم المعتبةةةر  شةةةرعاً بال يعطةةةا بالتةةةةال  

حةةرتتهم فةة  الح ةةا  ر أ  تكةةو  أحكامهةةا جامةةد  ممةةا يةةنر  تمةةا  الشةةريعة 

بمربنتهةةا  المةةا تةةا  باقعةةاً فةة  إ ةةار ا صةةو  الكل ةةة للشةةريعة ال ي اب ذةةا 

العرل ةةة ر تةةافالً صةةو  منهةةا ب ةمستخلصةةاً عةةن  ريةةق ا دلةةة الشةةرع ة النرل ةة

المراصةةةد العامةةةة للشةةةريعة بمةةةا ترةةةوم عل ةةةه مةةةن حصةةةاظ علةةةن الةةةدين بالةةةنص  

 بالعرا بالعر  بالما  س 

أ   –بعلةةن مةةا جةةرى عل ةةه ق.ةةاء ذةةم  المحكمةةة  –مةةن المرةةرر لمةةا تةةا   -3

نطةةةال الةةةدعوى الدسةةةتورية التةةة  أتةةةا  المشةةةره للخصةةةوم إقامتهةةةا يتحةةةدد 

أث ةةةر أمةةةام محكمةةةة المو ةةةوه بفةةة   يالةةةمبنطةةةال الةةةدفع بعةةةدم الدسةةةتورية 

( مةةن  58الحةةدبد التةة  ترةةدر ف هةةا تلةةن المحكمةةة جديتةةه بذلةةن عمةةالً بالمةةاد  ) 

قةةانو  المحكمةةة االتحاديةةة العل ةةا بمةةن ثةةم فةة   المحكمةةة بذةة  بصةةدد بحةة  

السةةالصة الب ةةا  س تتر ةةد بنطةةال ذلةةن دب  أ   272مةةدى دسةةتورية نةةي المةةاد  

بشةةةةرب   ةبحةةةة  موجبةةةةاذ الوصةةةة ة الواجبةةةةتمتةةةةد سةةةةلطتها الرقاب ةةةةة إلةةةةن 

مةةةن قةةةانو  ا حةةةوا   272اسةةةتحراقها س لمةةةا تةةةا  ذلةةةن بتةةةا  نةةةي المةةةاد  

مةةةن تةةةوف  بلةةةو حكمةةةاً  -1علةةةن أنةةةه ن  2005( لسةةةنة  28الشخصةةة ة رقةةةم ) 

أب تلةةن البنةة  قبلةةه أب معةةه بجةة   االبةةنأب بنةة  بقةةد مةةاذ ذلةةن  ابةةنبلةةه أبالد 

 0000 -1:  أ ت ةةهرةةدار بالشةةرا"   حصةةاد  ذةة الء فةة  ثلةة  ترتتةةه بصةة ة بالم

(( د  علةةةن أ  المشةةةره قةةةد قةةةنون الوصةةة ة الواجبةةةة حةةةا  0000 -3 0000 -2

بشةةًنها مةةا بةة ن م يةةد بمعةةار  لهةةا  ااختلصةةوأ  فرهةةاء الشةةريعة اإلسةةالم ة قةةد 

بذةة  مةةن المسةةا"ا الخالف ةةة التةة  ي ةةو  االجتهةةاد ف هةةا بلةة   ف هةةا مسةةا  

بوتهةةةا بداللتهةةةا ببالتةةةال  ي ةةةو  لةةةولن لألصةةةو  الكل ةةةة للشةةةريعة المرطةةةوه بث

الةةني عل هةةا  االجتهاديةةةا مةةر بمالةةه مةةن سةةلطة رفةةع الخةةالف فةة  مسةةا"ا 

حسةةةبما أبردتةةةه المةةةمتر  اإلي.ةةةاح ة  –باعتبةةةار أ  أمةةةر ا مةةةام بالمنةةةدب  

أب المبةةا  ي علةةه باجبةةا متةةن تةةا  ذلةةن بتةةا  الةةني  –للرةةانو  السةةالب الب ةةا  

الثبةةوذ بالداللةةة بإنمةةا ت.ةةمن  قطعةة شةةرع اً المطعةةو  عل ةةه ال يخةةالب حكمةةاً 

ترريةةر الوصةة ة الواجبةةة باعتبارذةةا مسةةًلة خالف ةةة بةة ن العلمةةاء حسةةمها بلةة  

ا مةةر بةةالني عل هةةا فةة  الرةةانو  بتةةا  ذلةةن تلةةه باقعةةاً فةة  إ ةةار الشةةريعة 
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الزةةةراء ال ينةةةاف  مراصةةةدذا ببمراعةةةا  أصةةةولها علةةةن نحةةةو تسةةةتر م بةةةه ح ةةةا  

نعةة  بمخالصةةة الةةني المطعةةو  ف ةةه للدسةةتور يكةةو  النةةا  بحاجةةاتهم ر فةة   ال

 س( الممتور  272علن   ر أسا  مما يوج  الحكم بدستورية الماد  ) 

 

     

 اإلجراءاذ



ــاير         ــ  يه ــر م ــع  ش ــاديا الراب ــبي   2014بع ــة ا  الكي ــم محكم ا ال

ــة ــر ية اإلبع ائي ــ    الش ــ  بى دق ــع ال ــراد الوــادد   ــب الك ــهة 9بمبج ( لا

ـــ 2012 ـــو  نـــل مه بق بمةـــر الجلاـــة المـــؤد   ةتر ـــات مـــر ع  ال

ــــة  2013و12و11 ــــل لجلا ــــة العأجي ــــردت المحكم ــــع  ت    ق ــــر ا ت  ل

  لـــر ال الـــب اتهـــاذ لجـــراءات ال عـــ  امـــا  المحكمـــة  2014و1و14

ـــة ـــ   دســـعب االتحادي ـــ  ع بع ـــع الم ـــ  ان د  ـــك بع ـــا ((  ذل ـــل العلي دية ن

ــاد/ ــ    272الم ــبا  الشهوــية دق ــانبن األ  ــ  ق ــهة 28م ــر  2005( لا   ل

اثــــر ذلــــك  نفــــاذا  لكــــراد المحكمــــة المــــو بد اقــــا  المــــ  ع الــــ  بى 

ــ   ــا ع بمبجــب صــحيفة ا د ــم قل ــة العلي ــة االتحادي ــا  المحكم ال ســعبدية ام

ــاديا  ــا  المحكمــة بع ــ ت تحــم دقــ     2014و1و6 ع  2014( لاــهة 1 قي

ـــعبد ـــ  دس ـــاديا   .ع ـــيا  الكاوـــع و  2014و1و20 ( . بع قاوـــيا   .....ُ 

لعحةـــير الـــ  بى .  لذ نظـــرت الـــ  بى امـــا  قاوـــع العحةـــير ع  كـــ  

 ةــر المــ  ع بب يــل  هــ   قــ   مــو ر/ تماــك  يلــا ب ل اتــ  الــبادد/ 

ــا  ــع خعامل ــم   ــا .ل  ــة مــو ر/ برايل ــة العام ــ مم الهياب بوــحيفة د ــبا ع  ق

 المحكمة بلا .  اتوا حة الحك  بع   ق ب  ال  بى لع   ص

  يــــ  لن المحكمــــة  بعــــ  االنعلــــاء مــــ  لجــــراءات تحةــــير           

لهظــــر الــــ  بى امــــا   ي ــــة  2014و11و14الــــ  بى ع  ــــ دت جلاــــة 

المحكمــة ع   يلــا  ةــر المــ  ع بب يــل  هــ   صــما   لــر .ل اتــ  الاــابكة 

ــة  ــردت المحكم ــة ق ــوات الجلا ــانع ع  ب ــ  الث ــ  ع  لي ــ  يحةــر الم ــا ل بيهم

  ج  ال  بى للحك  لجلاة اليب  . 
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 المحكمةةة

 ـــــــــ

تعحوـــل  ـــع ان  – اـــ ما ي ـــي  مـــ  الـــبدا   – يـــ  لن البقـــائع         

ـــبي  الشـــر ية  ......الشـــيا و  ـــر محكمـــة ا  الكي ـــ   لل ـــةتك ـــب  االبع ائي ب ل

ــــيا و  ــــ   الش ــــة  ال ــــب  ...... وــــر  دث ــــاديا  عالمع ع  2012و1و25بع

ــــرق     ــــلب بــ ــــ  الـــــ ــ ـــهة  194 قيــــ ـــردت  2012لا ـــة ق (  المحكم

ـــاديا  ـــيا و  2012و2و9بع ـــا/ الش ـــات    ـــع   انحوـــادع  .......لث  ـــ    لدث

 الشـــيا  ......  ـــع ا الد  ال ـــالمي    ـــ  الشـــيا و  ......ز جعـــ  الشـــيهة و 

 ال  ادث لـــ  ســـبا   بفـــرا  ال  ..... الشـــيهة و  ..... الشـــيهة  .....و 

ــاقع أل الد  تعوــي ا   ــثم   روــا   ال  ــ  ال ــهن ل  جع ــ    ــاء  لي تعوــيب  به

ــ   ــل   ــو ر مث ــيلل ــ    األنثي ــاد  م ــة ت أل ف ــ  ت  صــية  اج  ــع تر ع ن   

 ..... ......  ...... ..... .....ق لــــ    ــــ      المعب يـــ .....و  ةابهعـــ  الشــــيه

 ـــ  اصـــل   ابــب  د  وـــعل  ممــا يرثـــ   ذلـــك بمكــ ا .....الشــيا و  ا الد

ــ   ــل   ــو ر مث ــب ع ع  لل ــيالمع ــر ع   األنثي ــ  الش ــوا العح ي ــر   ــر لث   ل

بشهوــ   بوــفع   ليــا مــر يا  .....اقــا  المــ  ر  ليــ  الثــانع الشــيا و 

ع الـــ  بى  ..... ..... ..... .....   ـــي    ـــ  ابهائـــ  و  ....البهعـــ  الكاصـــر 

  ذات المحكمـــة ب لـــب  وـــر تر ـــات مـــر ع امـــا 2012لاـــهة  9دقـــ  

تر ــة مــبدثل  لــ ى  ا ــة الجلــات داخــل ال  لــة  تبزيعلــا بــي  البدثــة 

ــاد  ــ  با ع  ــرد/ لل ــا لصنوــ ة الشــر ية المك ــبدثل   ان  ك ــة م ــع تر  ــ    لل

ــ   المــ  ر الشــيا و  ــ  بى امــا  المحكمــة ق ــاء نظــر ال ــة ع  اثه  صــية  اج 

 ...... الشــــيا  ..... ــــ  نفاــــ   بوــــفع    ــــي    ــــ  الشــــيهة و  – .....

مــــــو ر/ مؤدخــــــة  – ...... الشــــــيهة   ..... الشــــــيهة  ..... الشــــــيهة 

مـــ  قـــانبن  272د ـــع  يلـــا بعـــ   دســـعبدية نـــل المـــاد/  2013و11و16

لمهالفـــة البصـــية الباج ـــة  2005لاـــهة  28األ ـــبا  الشهوـــية دقـــ  

ــ   ــة لكبا  ــر مهالف ــب   ل ــا يه  ــو بل ــ مية ألن األخ ــريعة اإلس ــا  الش أل ك
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ــراث  ــة المي ــعبدية .  بجلا ــ   ال س ــو بد يوــ  بع ــهل الم ــهن ال ــالع    بالع

ـــة  2013و12و11 ـــل لجلا ـــة ت العأجي ـــر الجلا ـــة ت بمحة ـــردت المحكم ق

لجـــراءات ال عـــ  امـــا  المحكمـــة  اتهـــاذ  لـــر ال الـــب  2014و1و14

ــا   ــ  بى ال ســعبدية ام ــا  المــ  ع ال ــك اق ــر ذل ــر لث ــا ت   ل ــة العلي االتحادي

ـــة بمبجـــب صـــحيفة ا  ـــو  المحكم ـــاديا   ـــة بع ـــا  المحكم ـــ   ع د ـــم قل

.لــــب  ــــع خعاملــــا الحكــــ  بك ــــب  الــــ  بى مــــك     ــــع  2014و1و6

مـــ  قـــانبن األ ـــبا  الشهوـــية  272المبوـــبع بعـــ   دســـعبدية المـــاد/ 

ــ   ــر اســ ا   اصــللا ان البصــية  2005لاــهة  28دق ــع د ــبا  لل  اســعه   

 ابــ الباج ــة جــاءت مهالفــة لحكــا  الشــريعة اإلســ مية تأسياــا   لــر ان 

األقـــر  مهـــ  ددجـــة  ان ا فـــاد ا بـــاء  االبـــ ال يـــرث مـــع  جـــبد  االبـــ 

ـــ   لياـــم  ـــع األصـــل مه  ب ـــر اع  ان البصـــية  ـــع   لياـــبا مـــ  الف

ــ  ال  ــا ان ــر المبصــر ع  م ــب  ل ــ   اج ــا يبصــر بكةــاء دي ــة لالف  يم  اج 

ــة لكبا ــ   ــر مهالف ــة يه ــب   ل ــبادث  ان األخــو بالبصــية الباج   صــية ل

ــ  تعــ   ــراث   ي ــة  الســيما ان المــوا ب اإلســ مية  المي ــب  البدث ــر  ك  ل

ــ د  ــع مو ــ مية   ــريعة اإلس ــم الش ــا   ان ــو بل ــ  تأخ ــ / ل ــة المععم األدبع

ـــر المحـــا    ـــي   ل ـــ ا دســـعبد   يعع ـــب م  ـــي  للعشـــريع    ـــ ا دئ  االلع

الاـــالف الـــو ر  272بأ كاملــا   ـــ   مهالفعلـــا  قـــ  خــالف نـــل المـــاد/ 

ــ  ثــ   ــوا الهوــبا  م ــع   ــا  الشــريعة   ــة ا ك ــية الباج  ــرد للبص المك

ــة  ــو ر/ جبابي ــ   م ــانع ق ــ  الث ــ  ر  لي ــعبدية .  الم ــ   ال س ــ  يوــ  بع  هن

ــ  اخــو  ــاء الشــريعة  ق ــي   كل ــة محــل خــ ف ب ــا ان البصــية الباج  ــا   يل ق

ــانبن األ ــبا   ــو ر ق ــالرا الشهوــية الاــالف ال ــة  ب ــل بالبصــية الباج  الكائ

 يمــا بــي   اجعلــاد لــي   ــع ذلــك مهالفــة للشــريعة .المــا ان األمــر محــ  

ــ   ــعبد لمبا كع ــة لل س ــبب  مهالف ــا ال يش ــهل  ليل ــهن ال ــ    ــ  ث ــا  م  لمائل

ــ  بى  ــر   ال ــ  ب ــب الحك ــر .ل ــا  الشــريعة اإلســ مية  انعلــع لل مــع ا ك

 ال سعبدية . 

ـــب          ـــة ته ـــ  لن المحكم ـــ اء  ي ـــر  ابع ـــة الكةـــائية  ل ـــر ان الرقاب لل

ت امـــر ا  ـــو  المحكمـــة ع مها.لـــا تعـــادا  العـــعدســـعبدية العشـــريع 
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الهوــــبا الكانبنيــــة الم عــــبن  ليلــــا ع مــــع األ كــــا  العــــع تةــــمهلا 

ال ســـعبد ع ســـباء  ددت  ـــو  الهوـــبا بالعشـــريعات األصـــلية العـــع 

ـــة العـــع  تكر ـــا الاـــل ة العشـــريعية ا  تةـــمهعلا ـــع الفر ي العشـــريعات الع

ــاع  ــا. ال ســعبد بل ــع ن ــع  ــ  د صــ  يعلا الع ــة   توــ د ا الاــل ة العهفيوي

ــان  ــباء ا  ــاس ــا   اتحادي ــع ف نوبصــ   ا ك ــ  ا  اخ ــع بعبا  ــا    ا  محلي

 ال سعبد . 

ــر ان ت         ــاد/ الاــابعة مــ  دســعبد االتحــاد  ل ــع الم ــهل   ــ  لن ال   ي

ـــمع ل ت ـــ ي  الرس ـــب ال ـــ     ـــ مية موـــ د اإلس ـــريعة اإلس ـــاد ع  الش ح

دئياــع للعشــريع  يــ  ت يــ    لــر ان ال ســعبد قــ   وــع قيــ ا   لــر الاــل ة 

ــريع ــؤ ةيالعش ــ  ا  دا م ــة  –تكيي ــ  نوــبا قانبني ــر  م ــا تك ــا/ ابمر – يم  

 يلـــا مـــ   االجعلـــاداألصـــب  الكليـــة للشـــريعة اإلســـ مية العـــع ال يجـــبز 

ــة  ــع ث بتلــا  د اللعلــا ال تعميــر بعميــر ال مــان جلــة ا ع اد ــا ا كامــا  ق عي

ــم الشــريعة  ــل ثباب ــأ ي    – المكــان ألنلــا تمث لذ  ــع  وــية  –موــ دا   ت

ــا ا   ــبز الهــر    ليل ــ  يج ــل   ــر العأ ي ــباء ل ــا ع لذ  االلع ــ  معها  ــا   بل

ــعبد اصــ   يه مــع ان  ــا ن  قــ  ا ع ر ــا ال س ــع جــب ر بيانلــا  د ي تل  

ـــع م ا ـــا ر م ـــ  تعه ـــو  الهوـــبا   ـــ    ـــرد للي ـــا ت ـــا المك ـــبع بث بتل دئل

ـــب   –اللعلـــا د ـــاد – مـــا ســـ   الك ـــة  –ان  ـــو  األ كـــا   با ع  ا  الك عي

ا   ـــ  تحعمـــل تأ يللـــا ا   يلـــا ممعهعـــ االجعلـــاد  ـــ  ا  ـــع العـــع يكـــبن 

ع  ال  ـــولك األ كـــا  الظهيـــة غيـــر المك ـــبع بث بتلـــا ا  بـــ اللعلا ا  ت ـــ ي   

 ال تمعــ  لاــبا ا ع   ــع   مــا معــا  ع ذلــك ان دائــر/ االجعلــاد تهحوــر  يلــا

ب  يععلـــا مع ـــبد/ تعميـــر بعميـــر ال مـــان  المكـــان لةـــمان مر نعلـــا 

تهظيمــا  لشــ بن الع ــاد بمــا  اخع  لــا يبيعلــا ع  لمباجلــة الهــباز   لــر 

ــا/ ع  ــع الحي ــالع  ــر عل    ــر/ مــر ا   ال يع ــل بالع ــل موــالحل  المعع  يكف

 نعلـــا .المـــا ان تكـــبن ا كاملـــا جامـــ / ممـــا يـــهك   مـــا  الشـــريعة  مر

 ـــان  اقعـــا   ـــع ل.ـــاد األصـــب  الكليـــة للشـــريعة ال يجا ز ـــا ماعهلوـــا  

ــ ــة الشــر ية الهكلي مهلــا  العكليــة ع  ــا    صــبن المكاصــ   ة ــ  .ريــ  األدل
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ــل  ــهف   العك ــ ي   ال ــر ال ــال  ل ــ   ف ــ  م ــب   لي ــا تك ــريعة بم ــة للش العام

  العرا  الما  . 

ـــرد            ـــ  لن مـــ  المك ـــا جـــ –  ي ـــر م ـــ  قةـــاء  ـــو    ل رى  لي

ان ن ـــا  الـــ  بى ال ســـعبدية العـــع اتـــا  المشـــرع للهوـــب   –المحكمـــة 

اثيـــر امـــا  محكمـــة   لقامعلـــا يعحـــ د به ـــا  الـــ  ع بعـــ   ال ســـعبدية الـــو

المبوــبع   ــع الحــ  د العــع تكــ د  يلــا تلــك المحكمــة ج يعــ   ذلــك  مــ   

ـــاد/    ـــ  58بالم ـــ  ث ـــا  م ـــة العلي ـــة االتحادي ـــانبن المحكم ـــ  ق ـــهن  ( م  

الاـــالفة  272المحكمـــة   ـــع بوـــ د بحـــ  مـــ ى دســـعبدية نـــل المـــاد/ 

ـــر بحـــ   ـــة لل ـــ  ســـل علا الرقابي ـــك د ن ان تمع ـــ  به ـــا  ذل ـــان . تعكي ال ي

 مــر . اســعحكاقلا . لمــا  ــان ذلــك   ــان نــل  ةمبج ــات البصــية الباج ــ

ـــاد/  ـــ     272الم ـــبا  الشهوـــية دق ـــانبن األ  ـــ  ق ـــهة  28م  2005( لا

ا  بهــم  قــ  مــات ذلــك  ابــ  ع  لــب  كمــا   لــ  ا الد مــ  تــب -1 لــر انــ  ت 

ــ  ــ   االب ــ  تر ع ــع ثل ــؤالء   ــاد    ــب أل ف ــ   ج ــ  ا  مع ــم ق ل ــك ال ه ا  تل

ــــرائ   ــــ اد  الش ــــية بالمك ــــ  ص (( 0000 -3 0000 -2 0000 -1:  األتي

د   لــر ان المشــرع قــ  قــهة  البصــية الباج ــة  ــا  ان  كلــاء الشــريعة 

بشــأنلا مـــا بـــي  مؤيـــ   معــادا للـــا   ـــع مـــ   ااخعلفـــباإلســ مية قـــ  

ــي   يلــا ماــاس لصصــب   ــع يجــبز االجعلــاد  يلــا  ل ــة الع الماــائل اله  ي

الكليــة للشــريعة المك ــبع بث بتلــا  داللعلــا  بالعــالع يجــبز لــبلر األمــر 

ـــ  مـــ  ســـل ة د ـــع الهـــ ف  ـــع ماـــائل  ـــةبمال الـــهل  ليلـــا  االجعلادي

ــ     ــا  بالمه ــر األم ــاد ان ام ــو ر/ اإليةــا ية   –با ع  ــ ما ا ددتــ  الم ا

ــان  ــالف ال ي ــانبن الا ــان  –للك ــك    ــان ذل ــر   ــا مع ــ   اج  ــا  يجعل ا  الم 

الث ــبت  ال اللــة  ق عــعالــهل الم عــبن  ليــ  ال يهــالف  كمــا  مــر يا  

ـــي   ـــة ب ـــة با ع اد ـــا ماـــألة خ  ي ـــر البصـــية الباج   لنمـــا تةـــم  تكري

ــا ــع الك ــا   ــالهل  ليل ــر ب ــع األم ــملا  ل ــاء  ا ــ  العلم ــك  ل ــان ذل نبن   

ــبللا  ــا/ اص ــ  ا  بمرا  ــا ع مكاص ــراء ال يه ــريعة الم ــاد الش ــع ل. ــا     اقع

ــهل  ــة ال ــهن الهعــع بمهالف ــاس   اجــاتل  ع   ــا/ اله ــ   ي ــر نحــب تاــعكي  ب  ل



 المحكمـة االتحادية العليـا

SJ 

ـــر اســـاس ممـــا يبجـــب الحكـــ   ـــر غي ـــ  لل ســـعبد يكـــبن  ل الم عـــبن  ي

 .ك /  لر الهحب الم ي  بمه ب  الح( المو بد 272ب سعبدية الماد/   

 

 فلهم  ا سبا 

 ـــــــ

ــاد/            ــعبدية الم ــة ب س ــم المحكم ــانبن  272 كم ــ  الك ــاد ( م  االتح

ـــ   ـــع مـــأن األ ـــبا  الشهوـــية  ال مـــم المـــ  ر  2005لاـــهة  28دق  

ــل  ــ  مكاب ــع دد  ــ  بى  الف ــا موــر  ات ال ــ   اتع ــ  ع  لي ــا/ للم المحام

 الثانع . 

 


