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 دولـة الكويـت
 
 

 
 ومـواد المرســتورية بعض مـدس دم ـع

 9191لسنة   56بقانون رقم 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

من المرسوم بقانون رقم ( 4)، (9)عدم دستورية المادتين  -

( 44)و( 05)و( 04)و( 03)لمخالفتها المواد  91لسنة  56

 .من الدستور

المشار إليهما يستتبع بحكم ( 4)، ( 9)عدم دستورية المادتين  -

، 0، 2اللزوم واالرتباط أن يلحق هذا اإلبطال نصوص المواد 

من  23، 91، 98، 99، 95،  99، 93، 1، 8، 5، 6

المشار إليه وذلك فيما تضمنته هذه النصوص قانون المرسوم 

. 
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 باسم صاحب السمو أمير الكويت
 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

 
 المحكمة الدستورية

 
مةةن  0بالجلسةةة المنعقةةدن علنةةا بالمحكمةةة بتةةاريخ 

هةةـ الموافةةق األول مةةن مةةايو 9429اآلخةةر ربيةةع 
 .م 2335

 
راشةةد عبةةد المحسةةن / برئاسةةة السةةيد المستشةةار
 الحماد      رئيس المحكمة 

 
يوسةةةن منةةةام / وعضةةةوية السةةةادن المستشةةةارين

الرشةةةيد  وفيصةةةل عبةةةد العزيةةةز المرشةةةد  وكةةةا م 
 محمد المزيدي  وراشد يعقوب الشراح 

 
أمةةةين سةةةر  علةةةم حمةةةد صةةةقر/ وحضةةةور السةةةيد 

 جلسةال
 

 صدر الحكم اآلتم
 

دائةةرن ) فةةم الطعةةن المحةةال مةةن محكمةةة التمييةةز 
حصةر األحمةدي  2334لسةنة  220رقم  (الجنح

 :(جنح المباحث 2334لسنة  1)
 

 .النيابة العامة : المقامة من 
 .الحميدي بدر السبيعم -9: ضد 

 .مبارك محمد كنيفذ المطيري -2       
( 9)بةةرقم والمقيةةدن بسةةجل المحكمةةة الدسةةتورية 

 ".دستوري "  2336لسنة 
 

 الوقائع
 

حسبما يبين منن  –الوقائع  حيث إن حاصل
نيابننا المامننا أن ال –حكننا ااحالننا وسننائا ا واا  

 2002لسننا  222النعوو  الزاائينا اقنا  تأقام
. الحمينعي بنعا السنبيم  -1: زنح ا حمعي ضنع 

مبنننااح محمنننع كنيطننن، المميننناي   ن منننا  ننن   -2
بعائاة مخطاي شاما  20/2/2002و 11يوم  
أولنننننا   وا نننننعلح بمحا ظننننا ا حمننننعي  الظ ننننا

واوينننا   ونظمنننا ووجنننعاً ازمماوننناً وامننناً لمناقشنننا 
شخصنناً  20موضننووات وامننا حضننا  أك ننا مننن 

بننننعون منننناخيه مننننن الز ننننا المخمصننننا و،لننننح 
( 5/1)و( 2)و( 1)بالمخالطننننا لنصننننوه المننننواع 
 نن   1191لسنننا  55مننن الماسننوا بجننانون اقننا 

االزمماونننات المامنننا والمزممنننات  وملبنننت شننن ن 
النيابنننا المامنننا مماقبم منننا مبجننناً لننننه الطجنننامين 

 .منه( 15)ا ولى وال انيا من الماعة 
 

وأ نننناظ نظنننا النننعوو  أمننناا المحكمنننا م نننل 
المننم ا ا ول بشخصننه أمام ننا  وع ننع المحاميننان 

( 2)الحاضاان ممه بمعا عسموايا نه المناعمين 
ون المشاا إليه لمخالطم ا من الماسوا بجان( 15)و

منننن العسنننموا  كمنننا قنننعا المحنننام  ( 22)المننناعة 
النن،ي  لننا يحضننا  –الحاضننا وننن المننم ا ال ننان  

من،كاة ضنمن ا ،ات النع ع  –الزلسا المشاا إلي نا 
  كمننا ع ننع بمننعا عسننموايا الماسننوا بجننانون اقننا 

باممننه لصننعوا  مممااضنناً مننع  1191لسنننا  55
لمخالطننننا للمنننناعة مننننن العسننننموا  وبا( 50)المنننناعة 

 .منه ( 91)

 
بمنننع أن منننااظ   25/10/2002وبزلسنننا 

بمنننعا العسنننموايا  للمحكمنننا زعينننا النننع ع المبنننع 
قضننننت بوقنننن، الننننعوو   وإحالننننا ا واا  إلننننى 
المحكمننا العسننموايا للطصننل  نن  مننع  عسننموايا 

مننن الماسننوا بجننانون ( 15)و( 2)نننه المنناعمين 
 نننن  شنننن ن االزمماوننننات  1191لسنننننا  55اقننننا 
 .والمزمماتالماما 
 

وقع واع مل، العوو  إلى إعااة كماب ه،  
لسننننا ( 1)المحكمنننا حينننث قينننعت بسنننزل ا بننناقا 

وزنا  إخمناا ،وي الشن ن " عسمواي "  2005
ب،لح   وأوعع كنل منن المم منين من،كاة اعع  ي نا 
ما سب  موزي ه إلى الماسوا بجانون سال، ال،كا 
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من م الب عسموايا   وصما كل من ما  ي نا ولنى 
بامننه   وأوعوننت إعااة الطمننو  والمشننايع نيابننا مل

باومبااهننا مننن ،وي الشنن ن مبجنناً  –وننن الحكومننا 
 –منننن الئحنننا المحكمنننا العسنننموايا ( 25)للمننناعة 

مننن،كاة انم نننت  ي نننا إلنننى ملنننب الحكنننا بنننا   
باومبااهنا  –العوو   كمنا أوعونت النيابنا المامنا 

منننن الئحنننا ( 15)منننن ،وي الشننن ن مبجننناً للمننناعة 
عسنننننموايا لمملننننن  النننننعوو  الما لنننننا المحكمنننننا ال

وبوصننننط ا ا مينننننا ولننننى  بنصننننوه زاائيننننا  
من،كاة  -العوو  المموميا والخصنا ا صنيل  ي نا

 .أبعت  ي ا الاأي با   العوو 
 

 المحكمة
 

وسننننماع  –بمننننع اامننننألع ولننننى ا واا  
 .الماا ما   وبمع المعاولا 

 
 ننن  قضننناظ هننن،   -حينننث إننننه منننن المجننناا

 ن  الاقابنا الجضنائيا ولنى  أن واليم ا –المحكما 
عسموايا الجنوانين والمااسنيا بجنوانين واللنوائح ال 

بالننننعوو  مبجنننناً ل وضنننناع  مجننننوا إال بامصننننال ا
اازاائيننا الخاصننا بنظنناا المننعاو  أمام ننا  ومننن 
خننألل الوسننائل المنن  حننععم ا المنناعة الاابمننا مننن 

   1192لسنننا  (12)قننانون إنشنناظ المحكمننا اقننا 
المحنناكا بننناظ ولننى  مننن إحننع  ومننن بين ننا ااحالننا

سنواظ بنطسنه  –ع ع مبع  من أحع أماا، النااع 
عسنموايا  ابمنع –أو بواسما محاميه الموكل ونه 

نننه مشننايم   بمننع أن مجننعا المحكمننا زعيننا هنن،ا 
الع ع   ولاومه للطصل    العوو  الموضنوويا  
ومننازيح الظننن بمخالطننا النننه المشننايم   حكنناا 

وحسننبما زننا  بننه  – العسننموا  ولننى أنننه يممننين
لصحا امصال العوو  ب نا  –قضاظ ه،  المحكما 

  وكشننننام لجبول ننننا  أن يكننننون الجننننااا الصنننناعا 
بااحالننا ممضننمنا مننا ينبنننىظ وننن مجننعيا محكمنننا 
الموضنننوع لزعينننا هننن،ا النننع ع  عاالً ولنننى محعينننع 
المس لا العسموايا المن  ينااع الطصنل  ي نا  كاشنطاً 

نطنن  المز يننل وننن ماهيم ننا  ومحعيننع نماق ننا بمننا ي

ب ننننننا  وإنننننننه وإن كننننننان لمحكمننننننا الموضننننننوع 
االخمصنناه  نن  مجننعيا مننع  زعيننا الننع ع إال أن 
هنن،  المحكمننا بمننا ل ننا مننن سننلما ااشنناا، ولننى 
إزنننااظات النننعوو  العسنننموايا هننن  المننن  ممنننولى 
مجننعيا مننع  مننوا ا شنناائم قبول ننا   والم بننت مننن 

 .زعيم ا
 

ولمننا كننان ،لننح   وكننان الحاصننل أنننه أ ننناظ 
محكما الموضنوع للجضنيا بزلسنم ا المنمجنعة نظا 
ولننننننى النحننننننو ال ابننننننت  – 11/10/2002 نننننن  

بشخصننه أمام ننا   م ننل المننم ا ا ول -بمحضنناها
الحاضنننناان ممننننه بمننننعا  حيننننث ع ننننع المحاميننننان
مننننن الماسننننوا ( 15)و( 2)عسننننموايا المنننناعمين 

 نننننن  شنننننن ن  1191لسنننننننا  55بجننننننانون اقننننننا 
منناعة االزمماوننات المامننا والمزممننات لمخالطم ننا ال

مننن العسننموا  و،لننح  نن  حضننوا  وب يننا ( 22)
اومنناا  منننه  وهننو مننا يمحجنن  بننه مننوا ا شننام 
الصطا الممملبا    إبعاظ الع ع  هن،ا وقنع مضنمنت 
المن،كامان المجنعممان إلنى المحكمنا منن المنم ا منا 
يسنننانع أوزنننه النمننن  ولنننى هنننامين المننناعمين  كمنننا 

مننن  -بنن،ات الزلسننا –اشننمملت المنن،كاة المجعمننا 
ضا ون المنم ا ال نان  ولنى بينان بالمخالطنات الحا

الشنننكليا والموضنننوويا الموز نننا إلنننى الماسنننوا 
بجننننانون سننننال، النننن،كا  والنصننننوه العسننننموايا 
المننننعو  بمخالطم ننننا  وأوزننننه هنننن،  المخالطننننات  
وحاصننل ا أن الماسننوا بجننانون صننعا خننألل  منناة 

يسنموزب واضنه  ممميل الحيناة النيابينا ممنا كنان
بمع ونوعة الحيناة  –انمجاع  ولى مزلح ا ما ونع 

اقااا    باومبناا أن المااسنيا بجنوانين  –النيابيا 
الصننناعاة  ننن  جيبنننا مزلنننح ا منننا مبجنننى إومننناالً 
للعسننموا بننةااعة المزلننح   لننه أن يبجننى مننا يبجننى 

  وهننو مننا لننا يننما بالنسننبا إلننى هنن،ا وينن،ا مننا ينن،ا
الماسوا بجانون  بمنا يصنمه بمنعا العسنموايا منن 

ليا لصعوا  مممااضاً مع مبنعأ  صنل الناحيا الشك
منن العسنموا  ( 50)السلمات المجاا مبجا للماعة 

مننه المن  نصنت ولنى أن  (91)وبالمخالطا للماعة 
ال يصننعا قننانون إال إ،ا أقننا  مزلننح ا مننا  كمننا 
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سنننالطا الننن،كا ولنننى ،ات النننع ع انمنننوت المننن،كاة 
الم اا من المم ا ا ول وال،ي انصا، إلى النم  

مننن الماسننوا بجننانون ( 2)ايا المنناعة بمننعا عسننمو
المشنننناا إليننننه   و،لننننح  يمننننا  اضننننمه مننننن قيننننوع 
وإزننننااظات يمحننننما ولننننى ا  ننننااع امخا،هننننا  نننن  
خصنننننوه االزمماونننننات المامنننننا   منننننن شننننن ن ا 
المضننيي  ولنني ا  نن  ممااسننا حايننام ا ا ساسننيا 
 نننن  االزممنننناع والممبيننننا المسننننممعة أصننننأل مننننن 

زممناع العسموا   ضأل ونن مجنوي  الحن   ن  اال
،امه محت سماا هن،  الجينوع وملنح اازنااظات منن 
خننألل منظيمننه  إ، زمننل نننه ملننح المنناعة ا صننل 
 ننن  االزممننناع المننناا هنننو المننننع  ومنننن وجنننع هننن،ا 

 منننأل ما مننناً   و ننن   اامكنننب االزممننناع ونظمنننه
النننعووة إلينننه أو ااونننألن وننننه أو نشنننا أو إ،اونننا 
 أنباظ بشن نه أمنااً محظنوااً   ومننح سنلما ااعااة

ا  نااع  الح     منمه و ضه  ن  حالنا ونعا مجينع
بامبننناع اازنننااظات المطاوضنننا وونننعا الحصنننول 
ولى الماخيه الألاا من الز ا المخمصا والمن  

ولنى إصنعاا   و ع إلي ا الموا جا أو وعا الموا جنا
  منننع مألحجنننم ا بالمجننناب بمجمضنننى ننننه المننناعة 

بمننننا ينننننال مننننن حايننننام ا  نننن  االزممنننناع ( 15)
ن آاائ نا   ن  حنين أن حن  االزممناع والممبيا ون

لنننيح منحنننا منننن ااعااة ممنم نننا أو ممنح نننا كمنننا 
مشاظ  بل هو    ا ساح أما مباح  وح  أصنيل 
ل  ننااع ممننى كانننت أجنناا  االزممنناع ووسننائله 
سلميا وال منا   اآلعاب حسبما نصت وليه المناعة 

مننننن العسننننموا  وإ، زنننناظ قضنننناظ محكمننننا ( 22)
وولننى  -ميبننا ولننى ،لننحما – الموضننوع بااحالننا

نحننننو مننننا مضننننمنه مننننن وقننننائع بحسننننب ماابم ننننا 
المنمجنن  منبئنناً وننن زعيننا الننع ع الم نناا  نن  شنن ن 

من الماسوا بجانون المشناا ( 15)و( 2)الماعمين 
إليه  ومنصا اً إلى هنامين المناعمين   كاشنطاً بن،لح 

  كمنا ون ماهيا المس لا العسموايا ومحعيع نماق ا
نميزننا  –  مبمنناً لنن،لح زنناظ وقنن، المحكمننا للننعوو
عاالً ولى لاوا الطصل  –لمجعياها زعيا ه،ا الع ع 
قبننل الطصننل  نن  الننعوو    نن  المسنن لا العسننموايا

الموضنننوويا المماوحنننا ولي نننا عون حازنننا إلنننى 

بما يمع أمنااً كا يناً يمحجن  عليل آخا ا بات ،لح   
به امصنال النعوو  ب ن،  المحكمنا امصناالً ممابجناً 

يا المجااة    من  ا ي نعو النع ع ل وضاع اازاائ
الم اا من إعااة الطمنو  والمشنايع والنيابنا المامنا 
بمنننعا قبنننول النننعوو  المبنننن  ولنننى الجنننول بمنننعا 
امصننال ا ب نن،  المحكمننا امصنناالً صننحيحاً  وواوع 
قننااا ااحالننا قاصننااً ومننا يطيننع إومننال المحكمننا 
مجعياها لزعيا الع ع ومحعينع المسن لا العسنموايا   

 .ع    جيا محله  ممميناً ا ضه هو ع 
 

الحظننننت مننننن  وحيننننث إن هنننن،  المحكمننننا
 1191لسننا  55مم ا للماسنوا بجنانون اقنا ممال

ولننى  - نن  شنن ن االزمماوننات المامننا والمزممننات
أننه صنعا خنألل مممينل  –نحو منا واع بعيبازمنه 

الحينناة النيابيننا بننالبألع اسننمناعاً إلننى ا مننا الصنناعا 
هننا الموا نن  1215مننن امضننان سنننا  2بمننااي  

 –ا بمنجنننيح العسنننموا 1195أجسنننمح سننننا  21
حننل مزلننح ا مننا   –والنن،ي مضننمن هنن،ا ا مننا 

ومننول  ا ميننا ومزلننح الننواااظ االخمصاصننات 
المخولا لمزلح ا ما بموزب العسموا  وإصنعاا 

أميايننا  مننع زننواا إصننعااها  الجننوانين بمااسننيا
ب واما أمياينا وننع الضناواة  كمنا مبنين ل نا منن 

أ / ال ال نا)مضبما مزلنح ا منا بالزلسنا  اممالم
 19/11/1191المنمجننعة يننوا ال أل نناظ الموا نن  ( 

أنه قع زا  وا  الماسوا بجنانون المشناا إلينه 
ولى مزلح ا منا حينث ممنت مناقشنمه  ن  زلسنا 

( أ / 211)سايا    ا وا   المزلح بالزلسا اقا 
ولى المجايا ال نامن وشنا للزننا الشنئون العاخلينا 

لسننا  55 اع الخناه بالماسنوا بجنانون اقنا والع
وإبنننألل الحكومنننا بننن،لح   كمنننا الحظنننت  1191

أيضاً أن ه،ا الماسوا بجانون قنع زنا  الممنل بنه 
 .وممبيجه باومباا  مشايماً نا ،اً بالبألع 

 
وولنى  -ولما كان ،لنح   وكنان منن المجناا
أن نمننا   -مننا اسننمجا وليننه قضنناظ هنن،  المحكمننا

   حالا ااحالا ون ماي   –العوو  العسموايا 
إنمننا يمحننعع بنمننا  الننع ع بمننعا  –الننع ع الطاونن  
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العسنننموايا الننن،ي أ ينننا أمننناا محكمنننا الموضنننوع  
  وإ، كان نما  و   الحعوع الم  مجعا  ي ا زعيمه

 (2)ولنى المناعمين  -أساسا – ه،ا الع ع قع انصب
ولنى  –من الماسوا بجنانون المشناا إلينه ( 15)و

 ننةن نمننا  الننعوو   -ااحالننا نحننو مننا واع بجننااا
الما لا يكون منصا اً إلى هنامين المناعمين  محنععاً 
ب ،ا النما    إال أنه مما هو جن  ونن البينان  ن  
هنن،ا المجنناا أن هنن،  المحكمننا لننع  إومننال واليم ننا 
وممااسننا اخمصاصنن ا  نن  مجايننا قينناا المخالطننا 
العسموايا الم  ولجنت بنالنه المشنايم  المنعو  

 نن  إمنناا مننا  –يمه أو نطي ننا   ولي ننا بمننعا عسننموا
أن مجننيا  –وسننع  إلي ننا العسننموا وقننانون إنشننائ ا 

المخالطننا العسننموايا إ،ا مننا  بننت صننحم ا ولننى مننا 
يمصل ب ا من نصوه العسموا  كما ولي ا أيضاً 
أن منال قضاظها ولى النصوه المشنايميا المن  
منننامبم بنننالنه المشنننايم  المخمصنننا ممنننى كنننان 

بنام لناوا ال انطصناا  ينه   مالمنا اامبام ا بنه اام
أن نمننا  الننعوو  العسننموايا المماوحننا ولي ننا 

 .إلى شمول ا لاوماً يممع مبماً 
 

وحيننننث إن مبنننننى النمنننن  ولننننى المنننناعمين 
زملننننت ( 2)سنننالطم  النننن،كا  حاصنننله أن المنننناعة 

ا صننل  نن  االزممنناع المنناا هننو المنننع  ومنحننت 
سنننلما ااعااة إااظ االزمماونننات المامنننا سنننلمات 

ا  كنون بنواسما عون ضبم أو قيع و   إمنأل  يم 
حاينننا االزممننناع وحاينننا الممبينننا منننن الحاينننات 
المامننا المنن  كطل ننا العسننموا  ممملبننا هنن،  المنناعة 
الحصننول ولننى منناخيه مننن السننلما المخمصننا  
والنن،ي ومننع الماسننوا بجننانون إلننى ااسنناا،  نن  
وضنننع الجينننوع ولينننه  كمنننا منحنننت سنننلما ااعااة 

زممننناع و ضنننه  بمنننا منننناعا  الحننن   ننن  مننننع اال
المضيي  ولى ا  ااع    اسمممال ا لحاينام ا  ن  
االزممنناع والممبيننا وننن النناأي   كمننا لننا يكمنن، 
الماسننوا بجننانون بمجايننا المسننئوليا ولننى إسنناظة 
اسننمممال ا  ننااع لحايننام ا  وإنمننا  ننا  المجنناب 

مننننه بمنننا ينننناق  ( 15)ولننني ا بمجمضنننى المننناعة 
 .ئ اا جاا  المجصوعة من إاسا

 
إن العسننموا أ نناع بابنناً خاصنناً هننو  وحيننث

الباب ال الث منه للحجو  والوازبات الماما إكبناااً 
  وأحام ننا ومجننعيااً  هميم ننا وإوننألًظ لشنن ن ال ننا 

بسياج من الضمانات كا ألً صون ا وحمايم ا  وقع 
: ا ول : زمنننع هننن،ا البننناب ننننووين منننن الحجنننو 

ا وقنان إلنى الحاينات المخملطن: المساواة   وال ان 
،لح بم  ما يامبم ب ما من أحكاا   ويسنمخله 
مننن النصننوه المنن  زنناظت  نن  هنن،ا الشنن ن أن ننا 
وضمت    زانب من ا قينعاً ولنى سنلما المشناع 
 يمننا يسنننه مننن قننوانين منظيمنناً ل ننا  بنن ال يزنناوا 
الحعوع والضوابم الم   اضنم ا هن،  النصنوه  
أو ينال منن أصنل الحن   أو يحنع منن ممااسنمه   

و يحيع ون ال اينا منن منظيمنه ولنى الوزنه الن،ي أ
ال ينج  ممه الح  أو ينمج  مننه  كمنا وضنمت 
هنن،  النصننوه  نن  زانننب آخننا قيننعاً وامنناً ولننى 
ا  ننااع  نن  ممااسننا حجننوق ا وحايننام ا بوزننوب 
مااونننناة النظنننناا المنننناا واحمننننااا اآلعاب المامننننا  
باومبنناا ،لننح وازبنناً ولنني ا   زننا  نننه المنناعة 

الحايننننا "ة ب نننن،ا البنننناب ولننننى أن الننننوااع( 20)
( 25)  كمنننا نصنننت المننناعة " الشخصنننيا مكطولنننا 

حاينا الناأي والبحنث الملمن  مكطولننا  " ولنى أن 
ولكل إنسان ح  الممبيا ونن اأينه ونشنا  بنالجول 
أو بالكمابننننا أو جياهمننننا  و،لننننح و جنننناً للشنننناوم 

  ونصننت المنناعة " وا وضنناع المنن  يبين ننا الجننانون
اع حنننن  االزممنننناع عون ل  ننننا" ولننننى أن ( 22)

حازا ا،ن أو إخماا ساب   وال يزوا  حنع منن 
اصنننننا قنننننوات ا منننننن حضنننننوا ازمماونننننام ا الخ

والمزممات مباحنا واالزمماوات الماما والمواكب 
و جاً للشاوم وا وضاع الم  يبين ا الجانون  ولى 
أن مكننون أجنناا  االزممنناع ووسننائله سننلميا وال 

 ." .منا   اآلعاب 
 

للعسنننموا  المننن،كاة المطسنننياياوقنننع أواعت 
محطنننظ " ،  المننناعة  يمنننا يمملننن  ب ننن،ا الشننن ن أن هننن

الخاصنننا حايم نننا  نننأل يزنننوا  الزمماونننات النننناح
أن موزنب  -وال للحكوما من باب أولنى –للجانون 
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الحصننول ولننى إ،ن ب نن،  االزمماوننات أو إخمنناا 
عماً   كما ال يزنوا لجنوات ا منن مجأي ز ا ون ا 

االزمماونات  ولكنن هن،ا ال قحاا نطس ا ولى ملنح إ
يمنع ا  ااع أنطس ا من االسممانا بازال الشاما 
و جا لإلزااظات المجنااة لكطالنا النظناا أو منا إلنى 
،لننح مننن أسننباب أمننا االزمماوننات المامننا سننواظ 
كانت    صوام ا الممماعة  ن  مكنان ممنين لن،لح 
أو أخ،ت صواة مواكب مسنيا  ن  الماين  المناا 

ى  ي ننا الننناح  نن  ميننعان ونناا   أو مزممننات يمألقنن
مننن أل     ننن،  ولنننى اخنننمأل، صنننواها السنننابجا ال 

و جنناً للشنناوم وا وضنناع المنن  يبين ننا " مكننون إال 
أن مكنون أجناا  االزممناع " وبشنام " الجانون 

ووسننننائله سننننلميا وال ( أو الموكننننب أو المزمننننع) 
ومحعيننع الممنننى الننعقي  لألزممنناع " منننا   اآلعاب 

ي يطننا  بينننه وبننين االزممنناع المنناا والممينناا النن،
أما يبيننه بالمطصنيل النألاا الجنانون الن،ي  الخاه

يصننننعا ب نننن،ا الخصننننوه  وال يخطنننن  كنننن،لح أن 
المنن  نصننت ولي ننا " االزممنناع الخنناه"ضننمانات 

ه،  الماعة ال ممن  السنماح باسنم ألل هن،  الحاينا 
الامكنناب زايمننا أو مننظما يحظننا  الجننانون    نن،  

الزاائنننن  وقننننانون الحالننننا يضننننع ل ننننا الجننننانون 
اازااظات الزاائيا ا حكاا الألاما لضمان أمنن 
العولا وسألما الناح بما ممضمه ه،  ا حكاا منن 
وجوبننات وإزننااظات وقائيننا محننول عون اامكنناب 
الزايما وممجب مامكب ا ولنو كنان شخصنا واحنعا 
مممصننما بمسننكنه ولننيح ازمماونناً خاصنناً  نن  هنن،ا 

 ".المسكن 
 

لمطسننيايا  نن  مزننال كمننا أواعت المنن،كاة ا
أن الحاينننات " الحجنننو  والحاينننات بصنننطا وامنننا 

ملمناا بجيننع ونناا ال يحمناج لنننه خنناه  وإن واع 
مننننن ( 21)النننننه وليننننه صننننااحا  نننن  المنننناعة 

 ن  ممااسنا منا  العسموا  وهنو أن يااون  النناح
 ".ل ا من حجو  وحايات النظاا الماا واآلعاب

 
وحيث إنه باسمجااظ أحكاا الماسوا بجنانون 

مشنناا إليننه يبننين أن البنناب ا ول منننه قننع اشننممل ال

حينث  ولى ا حكاا الممملجا باالزمماونات المامنا 
 مننننننننننننننه ولنننننننننننننى أن ( 1)نصنننننننننننننت المننننننننننننناعة 

يممبنننا ازمماوننناً وامننناً  ننن  ممبيننن  أحكننناا هننن،ا " 
الجانون كل ازمماع يحضنا  أو يسنمميع حضنوا  
وشنناون شخصنناً ولننى ا قننل للكننألا أو لمناقشننا 

منننننا أو أمنننننوا أو موضنننننوع أو موضنننننووات وا
( 2)  وبينت المناعة "ممالبات مممل  بطئات ممينا 

منا ال يممبننا ازمماوناً وامنناً  نن  ممبين  أحكنناا هنن،ا 
الجنننننانون وحصنننننامه  ننننن  االزمماونننننات العينينننننا 

واالزمماونات    المحضا الم  مما    عوا المبناعة
المنننن  ممجننننعها ال يئننننات النظاميننننا المممننننا، ب ننننا 

مننال والزمميننات كالنجابننات وامحنناع أصننحاب ا و
،ات النطنننع المننناا وا نعينننا والزممينننات المماونينننا 
وال يئننننات الاياضننننيا وامحنننناعات هنننن،  ال يئننننات 
والشاكات المزااينا لمناقشنا المسنائل المن  منعخل 
 ننن  اخمصاصننن ا مبجنننا لنظام نننا ا ساسننن    كمنننا 
نصننننت ،ات المنننناعة ولننننى أنننننه إ،ا خازننننت هنننن،  
االزمماوات إلى مناقشا موضنووات خاازنا ونن 
النما  الساب  اومبنات ازمماونات وامنا وسنات 

( 2)ولي ننا أحكنناا هنن،ا الجننانون   وأ نناعت المنناعة 
لبيان حكا ما زا  به الما، منن ازمماونات  ن  
العواوين الخاصا عاخل المناال أو أمام ا  نصنت 
ولننى وننعا اومبااهننا مننن االزمماوننات المامننا إ،ا 
كانننت للكننألا  نن  موضننووات ممطاقننا عون عوننوة 

بحث موضوع واا محنعع بالن،ات  ونصنت واما ل
ال يزنوا وجنع ازممناع وناا " ولى أننه ( 2)الماعة 

أو منظيمننه إال بمننع الحصننول ولننى منناخيه  نن  
،لح من المحا ظ ال،ي سنيمجع االزممناع  ن  عائناة 
اخمصاصننه ويمنننع ويطنن  كننل ازممنناع ونناا وجننع 

ويحظننا الننعووة إلننى أي ازممنناع . عون منناخيه
شا أو إ،اوا أنبناظ بشن نه واا أو ااوألن ونه أو ن

ومكطلنننت . "قبنننل الحصنننول ولنننى هننن،ا المننناخيه
بسننناع البياننننات والموقيمنننات ( 5)و( 5)الماعمنننان 

المننن  يزنننب أن يشنننممل ولي نننا ملنننب المننناخيه  
وميمنناع مجننعيا الملننب  حيننث مملبمننا أن يننما مجعيمننه 
إلننى المحننا ظ قبننل المووننع المحننعع لمجننع االزممنناع 

كنون الملنب موقمناً بخمسا أياا ولى ا قنل  وأن ي
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مننن وننعع ال يجننل وننن  أل ننا وال يايننع ولننى وشنناة 
من الموامنين المجيعين بزعاول االنمخاب مبين  يه 
أسننمااها   وم ننن ا  وصننطام ا  ومحننل إقامننا كننل 
منننن ا  والمكنننان والامنننان المحنننععان لألزممننناع   
وال ننا  منننه  وإ،ا لننا يخمننا المحننا ظ مجعميننه 

ع لننننه المحننننع بموا جمننننه ولننننى وجننننع  قبننننل المووننننع
ه  ننن  وجنننع    بينننومين  اومبنننا ا ضننناً للمننناخي

أحكنننناا االزمماوننننات المامننننا ( 9)وبينننننت المنننناعة 
مزنننايا حمنننل ( 9)االنمخابينننا   ومناولنننت المننناعة 

السألح للمشنماكين  ن  االزممناع المناا حمنى ولنو 
هننن،ا السنننألح ماخصننناً بحملنننه   نننا وا نننت  كنننان

السألح    ضوظ أحكناا هن،ا الجنانون  كمنا نصنت 
ولننى وننعا زننواا اممننعاع االزمماوننات ( 1)اعة المنن

الماما إلى ما بمع السناوا ال انينا وشناة مسناظ إال 
( 10)بة،ن خاه من المحنا ظ   وأوزبنت المناعة 

أن يكنننون لكنننل ازممننناع وننناا لزننننا نظننناا أباننننت 
عواهننا  ونصننت ولننى أنننه  نن  حالننا وننعا إممنناا 
 انمخننننننننننننننننننننننننننناب اللزننننننننننننننننننننننننننننا  ننننننننننننننننننننننننننن  

  ملننب بننعظ االزممنناع  اومبننات مالطننا مننن مننوقم
وجع  حمنى ولنو لنا يحضناوا االزممناع   وأباحنت 

الحنن   نن  حضننوا  لازننال الشنناما( 11)المنناعة 
االزممنناع و ضننه  كمننا احمننو  البنناب ال الننث مننن 

المجننااة  الماسننوا بجننانون ولننى بيننان بالمجوبننات
( 15)ولننننى مخالطننننا أحكامننننه  ونصننننت المنننناعة 

يماقنب بنالحبح منعة " الوااعة ب ،ا الباب ولى أن 
 اولى سنمين وب ااما ال ممزاوا أل، عينا ال مايع

أو بةحننع  هننامين المجننوبمين كننل مننن نظننا أو وجننع 
عون ماخيه وكل من عوا إلنى ... ازمماواً واماً 

 .،لح 
 

ويماقنننب بنننالحبح منننعة ال ماينننع ولنننى سننننا 
ا أو بةحنننع  وب اامنننا ال ممزننناوا خمسنننمائا عيننننا

هامين المجوبمين كل من أولن أو نشنا بن ي وسنيلا 
عون أن ... ائل النشا عونوة الزممناع وناا من وس

 .يكون ماخصاً  يه
 

ويماقننب بننالحبح مننعة ال مايننع ولننى  أل ننا 
أش ا وب ااما ال ممزناوا منائم  عينناا أو بةحنع  
هنننامين المجنننوبمين كنننل منننن اشنننماح  ننن  ازممننناع 

 . ".جيا ماخه  يه... واا
 

وقننع أواعت المنن،كاة االيضنناحيا للماسننوا 
( 2)ا يمملن  بننه المناعة بجانون سال، الن،كا  يمن

أنننه زمننل ا صننل هننو منننع االزممنناع المنناا " مننن 
ممى لا يصنعا بنه مناخيه  وأضنا، هن،ا الننه 
حظا العووة إلى ازمماع واا أو ااونألن وننه أو 
النشننا ونننه إال بمننع صننعوا المنناخيه بمجننع   ن 
ولا الزم وا بمووع االزممناع ومكاننه قنع يمامنب 

إ،ا مننا منننع   ننواع  الزموليننه أ ننا جيننا محمننوع لنن
بمننع ،لننح خاصننا وأن ك ينناين قننع يموز ننون إلننى 
مكنننان االزممننناع عون ولم نننا بنننا   المننناخيه 
بمجع  مما يسبب حعوث اضنماابات وننع صنا، 

 ".الحاضاين لألزمماع 
 

ولمنننا كنننان منننا مجنننعا   وكنننان ا صنننل  ننن  
النصننننوه  الجانونيننننا المنننن  ينمظم ننننا موضننننوع 

مبنناا واحننع  هننو اممننناع  صننل ا وننن بمضنن ا   باو
أن نننا مم نننل  يمنننا بين نننا وحنننعة وضنننويا ممكامنننل 
أزاااها  وممضنا ا مماني نا   وممحنعع موز ام نا  
وأنه وإن كنان لكنل ننه مضنمون مسنمجل إال أننه 
يمعاخل مع باق  النصوه   أل ينمال ون ا   بنل 
يكننون مم ننا نسننيزا ممظلطننا   وكننان مننا واع بالمنناعة 

مننن الماسننوا بجننانون مننن وننعا زننواا وجننع ( 2)
زممننناع المنننناا ومنظيمننننه عون الحصننننول ولننننى اال

مننناخيه بننن،لح منننن السنننلما المخمصنننا  وحظنننا 
الننعووة إلننى هنن،ا االزممنناع أو ااوننألن ونننه قبننل 
الحصول ولى ه،ا الماخيه  ومنا اشنمملت ولينه 

مننن مجايننا المجوبننا الزاائيننا ولنننى ( 15) المنناعة
مخالطنننا هننن،  ا حكننناا  ممامبننناً ولنننى منننا مضنننمنمه 

 ن  ممبين  أحكناا  -بالمجصوع من بيان( 1)الماعة 
باالزمماع الماا  والن،ي يممبنا  –الماسوا بجانون 

( 2)مميينننه مطماضنناً أولينناً النمبننا  أحكنناا المنناعة 
  وإسنننبال الوصننن، ولنننى (15)وإومنننال المننناعة 
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ب نننننه ازممنننناع ونننناا أو انحسنننناا هنننن،ا االزممنننناع 
يكننننون ( 1)ةن نننننه المنننناعة الوصنننن، ونننننه    نننن

اامبنام لناوا ( 15و  2) مامبماً بننه المناعمين 
جيننا قابننل للمزائننا أو الطصننل  وإ، مننناول الممننن 
الما نننل أحكننناا هنننامين المننناعمين مموخيننناً إبمال نننا  

عائااً  ن  إمااهنا   منن  نا ( 1)وكان نه الماعة 
   نما  المسن لا  -بحكا االقمضاظ –يكون عاخألً 

 .معوى ه،  المحكما للطصل  ي ا العسموايا الم 
 

وحيث إنه ممى كان ما مجنعا زميمنه  وكنان 
ا صل أن حاينات وحجنو  اانسنان ال يسنمجل أي 
مشاوع بةنشائ ا   بل اننه  يمنا يضنمه منن قواونع 
 نن  شنن ن ا ال يمننعو أن يكننون كاشننطاً وننن حجننو  
مبيميننا أصننيلا   وال ايننب  نن  أن الننناح أحننااا 

أ كننااها   وهننا أحننااا بننالطماة   ول ننا آاااهننا و
 نن  ال ننعو والنناواح    ننااع  ومزمممننين   و نن  
المطا  والمزمع م ما كان وععها منا عاا ال يضنا 
بننا خاين  وقننع جننعت حايننات وحجننو  اانسننان 
زاظاً من الضميا المالم  واسمجات    الوزنعان 
اانسنننان   وحاصنننت الننننظا العيجماامينننا ولنننى 

ت العسناميا حمايم ا ومو يا ضمانام ا   كمنا عازن
ولى إيااعها ضمن نصوص ا مبصنيااً للنناح ب نا 
  ويكننون ،لننح قيننعاً ولننى المشنناوع ال يممننعا   يمننا 
يسنننه مننن أحكنناا   وقننع ممننوات هنن،  الحايننات 

حت نظامناً ازمماويناً وحجناً ل  نااع ضناواياً   ض
للمزمممننننات المعنيننننا ال يزننننوا المطننننايم  يننننه أو 

ضنناواة المضننحيا بننه إال  يمننا ممليننه موزبننات ال
ومجمضيات الصالح المشماح للمزممع  والحاصنل 
أن الحايننات المامننا إنمننا مننامبم بمضنن ا بننبم  
بابنننام و يننن  بحينننث إ،ا ممملنننت إحنننعاها ممملنننت 
سنننائا الحاينننات ا خنننا     ننن  ممسنننانع زميمننناً 
وممضا ا وال يزوا مزائم نا أو  صنل ا أو وال نا 
وننننن بمضنننن ا   كمننننا أن ضننننمان ا  نننن  مزمننننوع 

م نا الاا  وهن   ن  حيناة ا منا وناصاها ومكونا
أعاة الامجائ ننا ومجننعم ا  ومننن الننعوامات ا ساسننيا 
المنن  ال يجننوا أي نظنناا عيمجاامنن  بننعون ا   كمننا 
ماسنننح النننعول ولنننى ضنننوئ ا مزمممام نننا  عومننناً 

ل موامني ا مم ا  بما يكطل مو ي  اوابم نا  ولمطا
 .وممويا بنيان ا  ومممي  حايام ا

 
ه ولينننه  ننن  وحينننث إن العسنننموا  يمنننا نننن

مننننن أن نظنننناا الحكننننا  نننن  الكويننننت ( 5)المنننناعة 
 ن  نصنوه  منا  اعععيمجاام  والسياعة  ينه ل 

والمبنناع   مننواع  و نن  أك ننا مننن موضننع ا حكنناا
الم  محعع مط وا العيمجااميا الم  ملمنح مايج نا 
خياااً   ومشكل ممالا المزممنع الن،ي ينشنع  سنواظ 

ه  زوها ما امصل من ا بموكيع السياعة الشمبيا و
العيمجااميا  أو بكطالنا الحاينات والحجنو  المامنا 
وهنن  هننع  ا  أو بالمشننااكا  نن  ممااسننا السننلما 
وهننن  وسنننيلم ا  كمنننا ألجنننت المننن،كاة المطسنننيايا 
للعسننموا بظألل ننا ولننى عوا اقابننا النناأي المنناا  
وأن الحكننننا الننننعيمجاام  ي خنننن، بيننننعها  ويننننو ا 
ل مجومام ننننا وضننننمانام ا  وأن هنننن،  الاقابننننا مم نننن

الممننوع الطجنناي  نن  شننمبيا الحكننا  حيننث أواعت 
 المنننننننن،كاة المطسننننننننيايا  نننننننن  هنننننننن،ا المجنننننننناا أن 

 نن  مزموو ننا هنن   هنن،  المجومننات والضننمانات" 
المننوامنين بحبوحننا مننن الحايننا  المنن  مطنن ظ ولننى

إلنى زاننب حن  االنمخناب  –السياسيا   مكطل ل نا 
 ن  )مخمل، مجومات الحايا الشخصيا  -السياس 
( مننن العسننموا 22و 22و 22و 21و 20المننواع 

وحايننننا النننناأي ( 25المنننناعة ) وحايننننا المجيننننعة 
وحايننا الصننحا ا والمباوننا والنشننا ( 25المنناعة )
وحاينا ( 21الماعة)وحايا المااسلا ( 29الماعة )

وحايننا ( 22المنناعة )مكننوين الزمميننات والنجابننات 
االزممنننناع الخنننناه ووجننننع االزمماوننننات المامننننا 

وحنن  مجننعيا ( 22ة المنناع) والمواكننب والمزممننات 
و ن  ( 25المناعة )الماائ  إلى السلمات المامنا 

زنننو ملننن ظ ب ننن،  الحاينننات ينمنننو حممننناً النننوو  
 ... " .السياس  ويجوي الاأي الماا 

 
وإ، كان ا ما كن،لح   وكنان مبنعأ السياسنا 

الامنه  –العيمجااميا ووماعهنا  زوها –الشمبيا 
اب  أن يكون للشمب مم ألً    نوابه بنالمزلح النين

الكلما الحاة  يما يما  ولينه منن شنئون وامنا  
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وأن يكون   ااع الشمب أيضاً اقابا شمبيا  مالنا 
يمااسن ا بننالاأي الحنا  ممننا ي ننعو ممنه الحنن   نن  
الاقابننا الشننمبيا  اونناً مننن حايننا الممبيننا  ونمازنناً 
ل ا    أل يزوا وا ما ك،لح وضع قيوع ولى ه،ا 

مملبننات مننن مبيممننه وم ىالحنن  ولننى جيننا مجمضنن
ممااسننمه  ومصنناعاة هنن،  الحايننا أو  صننل ا وننن 
أعوام ننا ووسننائل مباشننام ا  وإال وننع ،لننح هننعماً 

 .للعيمجااميا    محمواها المجاا    العسموا
 

وحيث إن ح  االزمماع بما يمنيه من مكنا 
ا  ااع    المزمنع  ن  مكنان منا  مناة منن الوقنت 

م نا اائ ا  يما يمن ل ا من مسائل م آللممبيا ون 
منن مكنوين  -بالوسائل السنلميا –  وما يام  إليه 

إمننناا يضنننم ا لمبننناعل الطكنننا وممحنننيه الننناأي 
بننالحواا أو النجننا  أو الزننعال موصننألً مننن خننألل 
مطاونننل اآلااظ إلنننى أوظم نننا سنننعاعاً ونطمننناً   هننن،ا 
الح  سواظ كان مسنمجأل ونن جينا  منن الحجنو    
أو بنننالنظا إلنننى أن حاينننا الممبينننا مشنننممل ولينننه 

اومبنناا  كننا ألً  هننا قنوام ننا محججنناً مننن خألل ننا ب
أهنعا  ا    ةنننه ال يزننوا نجضننه لمننا مننن شنن ن ،لننح 
أن يجو  ا سح الم  ال يجوا بعون ا نظاا للحكا 

 .يكون مسمنعاً إلى ااااعة الشمبيا

 
ولمننا كننان ،لننح   وكننان العسننموا قننع كطننل 
ل  ااع حايام ا    االزمماوات الخاصا عون أن 

ي منظنننننيا لمملج نننننا بحاينننننا حينننننام ا يخضنننننم ا  
الخاصا  و،لح عون حازا ل ا إلى إ،ن سناب   أو 
إشنننماا أي ز نننا ب نننا مجنننعماً   وال يزنننوا لجنننوات 
ا مننن إقحنناا نطسنن ا ولننى هنن،  االزمماوننات إال إ،ا 
كننان ا مننا ممملجنناً باامكنناب زايمننا مننن الزنناائا 
المماقننب ولي ننا قانوننناً زننا  اابننألل ون ننا  أمننا 

زمماوننات المامننا  جننع أباح ننا العسننموا بالنسننبا لأل
و جنناً للشنناوم وا وضنناع المنن  يبين ننا الجننانون   
ولى أن مكون أجاا  االزمماع ووسائله سنلميا  
وأن مكننون ممااسننا هنن،ا الحنن   نن  إمنناا المننااا 
ا  ااع بوازب ا الماا بمااواة الحطاظ ولى النظناا 
المننناا واآلعاب المامنننا ولنننى النحنننو الننن،ي مملبنننه 

  وإنننننه ولننننئن و ننننع (21)ا  نننن  المنننناعة العسننننمو
العسموا زانب المنظيا    شن ن هن،  االزمماونات 
إلنننى الجننننانون   إال أننننه ينب نننن  أال يمضنننمن هنننن،ا 
المنظيا ااخألل ب ،ا الحن  أو االنمجناه مننه وأن 
يلمنننناا بالحننننعوع والضننننوابم المنننن  نننننه ولي ننننا 
العسننموا   ننةن زنناوا  إلننى حننع إهننعاا الحنن   أو 

مزايع  من خصائصنه أو مجيينع ممميل زوها  أو 
آ اا  أو خاج ونن الحنعوع والضنوابم المن  ننه 

 يمننا مزنناوا  يننه  –ولي ننا العسننموا وقننع الجننانون 
 .مخالطاً للعسموا –عائاة المنظيا 

 
من الماسوا بجنانون  ( 2)وحيث إن الماعة 

وجنع ازممناع وناا  وإ، زاظ نص ا ولى وعا زنواا
 نن   أو منظيمننه إال بمننع الحصننول ولننى منناخيه

،لح من المحا ظ ال،ي سنيمجع االزممناع  ن  عائناة 
اخمصاصننه    ضننأل وننن منننع و نن  كننل ازممنناع 
وجننننع عون منننناخيه  وحظننننا الننننعوو  إلننننى أي 
ازممنناع ونناا أو ااوننألن ونننه أو نشننا أو إ،اوننا 
أنبنناظ بشنن نه قبننل الحصننول ولننى هنن،ا المنناخيه  

  االزمماونات المامنا وزمل ه،ا النه ا صنل  ن
اسم ناظ   وأقناا هن،ا االسنم ناظ م ا وهو المنع  إباح

ولى أساح واحع هو سلما ااعااة المملجنا حينال 
هنن،  االزمماوننات عون حننع ملمامننه  أو قيننع منننال 
ولنننى مجمضنننا    أو مميننناا موضنننوو  منضنننبم 
يممنننين مااوامنننه عومننناً   مخنننوالً ل نننا هننن،ا الننننه 
اخمصاصنناً جيننا مجيننع لمجننعيا الموا جننا ولننى منننح 

ا الموا جنننا ولينننه  وب ينننا المننناخيه بنننه   أو ونننع
ضاواة موزبنا مجنعا بجنعاها  منعوا مم نا الجينوع 
النابمنننا ون نننا وزنننوعاً وونننعماً   بحينننث منننممخ  

سنلما مليجنا  -   ن اينا الممنا، –سلما ااعااة 
من كل قيع ال ممجب ولي ا وال واصا من ا  وممنا 
يايننع مننن مننعاويات حكننا هنن،ا النننه مننا مناولممننه 

زمماع الماا  وال،ي يمع من مماي، لأل( 1)الماعة 
ماضننناً أوليننناً للحصنننول ولنننى المننناخيه بنننه   طم

 يمنننا مضنننمنمه منننن مجاينننا ( 15)وإومنننال المننناعة 
( 2)ولننى مخالطننا حكننا المنناعة  المجوبننا الزاائيننا

الممينناا النن،ي ( 1)المشنناا إلي ننا  إ، زملننت المنناعة 
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يطنننا  بنننين االزممننناع المننناا واالزممننناع الخننناه 
أن يمجنننع للكنننألا أو  :أول منننا: منصنننباً  ننن  أمننناين 

لمناقشننا موضننوع أو موضننووات وامننا أو أمننوا 
أن :  اني منننا . أو ممالبنننات ممملننن  بطئنننات مميننننا

يحضننا  أو يسنننمميع حضنننوا  وشننناون شخصننناً 
ولننى ا قننل   بمننا منناعا  أن  يصننل المطاقننا بننين 
االزمماونننات المامنننا واالزمماونننات الخاصنننا هنننو 
 بموضننوع االزممنناع ال بالمكننان   لننيح كننل مكننان
خنناه يمكننن أن يكننون االزممنناع  يننه خاصنناً وال 
 كننل مكننان ونناا يممبننا االزممنناع  يننه وامنناً    جننع 

 
يكون االزمماع واماً والمكان خاصناً   وقنع يكنون 
االزمماوننننا خاصنننناً والمكننننان وامنننناً   وموضننننوع 
االزمماع قع يكنون وامناً وقنع يكنون خاصناً بطئنات 
ممينننا   كمننا مملننب النننه اسننبال هنن،ا الوصنن، 

وشاون شخصاً ولى )االزمماع أن يحضا   ولى
أو يسننننمميع "    ننننا امبننننع ،لننننح وبننننااة ( ا قننننل

بما من ( خصاً ولى ا قلوشاون ش" ) حضوا  
اا  هنن،ا الوصنن،  ي ازممنناع حمننى شنن نه اسننمم

ولنننو كنننان ونننعع الحاضننناين  ينننه يجنننل ونننن المنننعع 
المشنناا إليننه   وقننع صنني ت وبننااات هنن،  المنناعة 

ما  جيا محععة الممنى  مانا   بال ا المموا والس
" موضنننووات وامنننا" مب منننا   ال سنننيما وبنننااة 

والمنن  لننيح ل ننا مننعلول "  ئننات ممينننا " ووبننااة 
أو يسننمميع " محننعع    ضننأل ومننا محملننه وبننااة 

مننننن ممنننننى االحممننننال أو الظننننن أو " حضننننوا  
المخمين   وإمكان انصاا  ا إلنى أي ازممناع ولنو 

ا الننه كان خاصاً   وهو بمنا يزمنل وبنااات هن،
   زملم ا ماول    الممبين   ن  إمااهنا الطسنيح 
إلنننى إمنننأل  المننننان لسنننوظ المجنننعيا  كمنننا يطضننن  
ومنننوا وبااام نننا وامسننناو ا إلنننى إمنننأل  سنننلما 
ااعااة    إسبال وص، االزمماع المناا ولنى أي 
ازممننناع   وأيننناً كنننان موضنننووه أو مزالنننه  و ننن  
إمننأل  يمنن بى ب،امننه مننع صننحيح المجننعيا لمننا أااع   
العسنننموا حنننين و نننع إلنننى الجنننانون بمنظنننيا حننن  
االزممنننناع قاصننننعاً ضننننمانه   ومجايننننا الوسننننائل 
المألئمننا لصننونه وهنن  أك ننا مننا مكننون لاومنناً  نن  

مواز ا الجيوع الم  مجو  ه،ا الح  أو محع منه  
وأن يكننننون أسننننلوباً قويمنننناً للممبيننننا وننننن ااااعة 
الشمبيا من خألل الحنواا المناا   وال يمصنوا أن 

قع قصع العسموا من ،لنح أن يمخن، منن هن،ا يكون 
المنظنننيا ،ايمنننا لمزاينننع الحننن  منننن لواامنننه  أو 
المصنن، بننه   وإمننأل  سننلما ااعااة  نن  إخطننات 
اآلااظ بجنننوة الجنننانون   أو منح نننا سنننلما وصنننايا 

ولننى النناأي المنناا   أو ممميننل الحنن   نن   محكميننا
 الحننواا المنناا   و،لننح مننن خننألل نصننوه مممننعع 

 
مجننننعة المحعيننننع الزننننااا لضننننوابم م ويألم ننننا   مط

ممبيج ننا  مطمجنناة إلننى وناصننا الضننبم وااحكنناا 
الموضننوو   منمويننا ولننى خطنناظ وجمننو  ممننا 

أوسنام النناح   وي ناا الزنعل   يلمبح ممناهنا ولنى
 ن حجيجا محمواها بحينث ال ين من أحنع مم نا    ش

مصيااً   وأن يكون هن،ا الز ينل مومئناً لإلخنألل 
ملنننح الممملجنننا بالحاينننا بحجنننو  كطل نننا العسنننموا ك

الشخصننننيا وحايننننا الممبيننننا وحنننن  االزممنننناع   
وضنننمان منننع   اآلااظ منننن مصننناعاها المخملطنننا  
 سلما المنظيا حعها قواوع العسموا  والام نا أال 
مكننون النصننوه شننباكاً أو شننااكاً يلجي ننا الجننانون 
ممصيعاً بامساو ا أو بخطائ ا من يجمون محم نا وال 

ما وقنننع مملجنننت هننن،  يبصننناون مواقم نننا   ال سننني
  النصننننننننننننننننننوه بنصننننننننننننننننننوه زاائيننننننننننننننننننا
ال جنى ون وزوب أن يكون المخامبون ب ا ولى 
بينا من حجيجم ا والوقو، ولى مجصوعها ومزنال 
ممبيج ننا  ننأل يكننون سننلوك ا مزا ينناً ل ننا بننل ممطجنناً 
مم ننا وننناوالً ولي ننا    ننأل منننال النصننوه مننن 
بننايظ   وال يضنناا من ننا جيننا آ ننا أو مخمنن  أو 

لحاصنننننل أننننننه وإن كنننننان جمنننننو  مسننننن ظ   وا
النصنننننوه المشنننننايميا وامنننننا يميب نننننا   إال أن 
جمنننننو  النصنننننوه ال سنننننيما الممملجنننننا من نننننا 
بنصوه زاائيا خاصا يصم ا بمعا العسموايا  
لمننا يم لننه ،لنننح مننن إخنننأللج بننالحجو  الزاائينننا   
وبجيم ننننا   وضننننوابم ا   وأهننننعا  ا   وقواوننننعها 

حاينننا اازاائينننا والمننن  مممبنننا و يجنننا الصنننلا بال
الحنع ا عنن   الشخصيا والم  مكطل لحجنو  المنم ا
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( 22)مننن الحمايننا الزاائيننا بمننا مامنننه لننه المنناعة 
 موا منننننننننننن نظننننننننننناا يمنننننننننننوخىمنننننننننننن العسننننننننننن

ب سسنننه صنننون كاامنننا اانسنننان وحماينننا حجوقنننه  
ا ساسننيا ويحننول بضننمانامه عون إسنناظة اسننمخعاا 
المجوبا بما يخاز ا ون أهعا  ا   وإ، خال، نه 

 لننننننح مجنننننناااً وجوبننننننا زاائيننننننا،( 15)المنننننناعة 
 نننن  شنننن ن وننننعا الحصننننول ولننننى منننناخيه  نننن  

بالصنني ا ( 1)منناعة وزنناظ نننه ال االزممنناع المنناا 
قاصننااً وننن محعيننع  مننن خننألل المنن  أ ننال  ي ننا 
لننننه  ومطمجننننعاً المحعيننننع الزننننااا  ممينننناا منضننننبم

لضوابم ممبيجه    ةن النه يكنون بن،لح قنع أخنل 
إ، ز نل بالحايا الشخصيا الم  كطل نا العسنموا  و

منننننه حننننعوع ( 1)الماسننننوا بجننننانون  نننن  المنننناعة 
االزمماونننات المامنننا المننن  يسننناي ولي نننا والننن،ي 
يممبننا مميين ننا مطماضنناً أولينناً للمنناخيه بننه مبجنناً 

وإومال النه الزاائ  النوااع بالمناعة ( 2)للماعة 
الممامننب ولننى وننعا الحصننول وليننه    ننةن ( 15)

( 2)بامصنننناله بنننننه المنننناعة ( 1)نننننه المنننناعة 
ألقامه واسمباحامه جينا المجينعة وجينا المحنععة بةم

يكنننون مزننناوااً عائننناة المنظنننيا  مناقضننناً  حكننناا 
العسننموا اخأللننه بننالحجو  المنن  كطل ننا  نن  مزننال 
حاينننا الممبينننا وحننن  االزممننناع  والمننن  و اهنننا 

 ( 25)العسنننننننموا للمنننننننوامنين مبجننننننناً للمننننننناعمين 
 .منه( 22)و

 
لحكا وحيث إنه ماميباً ولى ما مجعا  يممين ا

مننن الماسننوا ( 2)و( 1)بمننعا عسننموايا المنناعمين 
 نننننن  شنننننن ن  1191لسنننننننا  55بجننننننانون اقننننننا 

االزمماوننات المامننا والمزممننات لمخالطم ننا المننواع 
من العسموا  ولمنا ( 22)و( 25)و( 22)و (20)

( 1)و( 9)و( 5)و( 5)و( 2)و( 2)كاننننت المنننواع
 (11)و( 19)و( 19)و( 15)و( 11)و( 10)و
بجننانون المشنناا إليننه ممامبننا  مننن الماسننوا( 20)و

بمننا منناعا  اامبننام هنن،  ( 2)و( 1)ولننى المنناعمين 
النصننننوه ببمضنننن ا الننننبم  اامبامنننناً ال يجبننننل 
الطصننل أو المزائننا   ننةن وننعا عسننموايا المنناعمين 

بحكنا اللناوا  –وإبمال أ اها  يسممبع ( 2)و( 1)
أن يلحننن  هننن،ا اابمنننال النصنننوه  –واالامبنننام 

ضننمنمه ملننح النصننوه المشنناا إلي ننا و،لننح  يمننا م
ممملجننناً باالزممننناع المننناا   عون أن يسنننمميل ،لنننح 
اابمننال لمننا مملنن  من ننا بالمواكننب والمظنناهاات 
والمزممننننات والمنننن  مخنننناج وننننن نمننننا  الممننننن 

 .الما ل
 

 فلهذه األسباب
 ــــ

 
 :حكمت المحكمة 

 
مةةن ( 4)و( 9)بعةةدم دسةةتورية المةةادتين  :أوال 

 9191لسةنة  56المرسوم بقةانون رقةم 
 .فم شأن االجتماعات العامة والتجمعات

 
( 2)بعةةةةدم دسةةةةتورية نصةةةةوص المةةةةواد  :ثانيا 

( 93)و( 1)و( 8)و( 5)و( 6)و( 0)و
( 91)و( 98)و( 99)و( 95)و( 99)و
مةةةن المرسةةةوم بقةةةانون المشةةةار ( 23)و

، وذلك فيما تضمنته تلةك النصةوص  إليه
 .متعلقاً باالجتماع العام 

 
 رئيس المحكمة أمين سر الجلسة              

 
نمجننت ب نن،ا الحكننا ال يئننا المبينننا بصننعا    أمننا 
ال يئننننا المنننن  سننننممت الماا مننننا واشننننماكت  نننن  
المعاولا ووقمت ولى مسوعة الحكنا   ن  المشنكلا 
بائاسا السيع المسمشاا ااشع وبع المحسن الحماع 
ووضننويا السنناعة المسمشننااين  يصننل وبننعالمايا 

مجننوب الماشننع وكنناظا محمننع المايننعي وااشننع ي
 .الشااح وصالح مبااح الحايم 

 
 رئيس المحكمة    
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 جــمهورية  مـصـر  العربية
 
 

 
 اخـتصـاص  مـجـلـس  الدولــة

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

ضائية مستقلة بالفصل فم اختصاص مجلس الدولة كهيئة ق -

 .المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية 

والية مجلس الدولة فم شأنها هم والية عامة وقاضم مجلس  -

القانون العام بجلسة االعتداد بالحكم الصادر  مالدولة هو قاض

عن المحكمة اإلدارية العليا دون الحكم الصادر من محكمة 

 .جنوب القاهرن االبتدائية
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 حكم المحكمة الدستورية العليا

 قضائية  29لسنة   4فم القضية رقم 

 " تنازع " 

  99/92/2336جلسة 

 
كم النهائم الصادر حكمت المحكمة باالعتداد بالح

من المحكمة التأديبية لةوزارن الماليةة فةم الطعةن 
قضةةةةائية المبيةةةةد بةةةةالحكم  25لسةةةةنة  20رقةةةةم 

الصةةادر مةةن المحكمةةة اإلداريةةة العليةةا فةةم الطعةةن 
قضةةائية وفةةم الموضةةوع  41لسةةنة  4523رقةةم 

باعتبار الحكم المذكور كةأن لةم يكةن وزوال كافةة 
 .اآلثار القانونية المترتبة عليه

 
 

 وقائع الدعوى
 

ولننننى مننننا يبننننين مننننن  –حيننننث إن الوقننننائع 
ممحصننل  نن   –صننحيطا الننعوو  وسننائا ا واا  

أن المعو  وليه ال ان  أبان ومله بةحنع  وحنعات 
بنننح الجنناهاة المخمصننا بم ييننا الممننألت ا زنبيننا 
وإسننمبعال ا بماينن  البيننع والشننااظ أن ننا وآخنناون 

هن،  من المناملين بالوحنعة المن،كواة بالممامنل  ن  
الممألت عون محايا قسائا بيع أو شااظ أو إ بات 
هننن،  المملينننات بنننع اما البننننح ا منننا الننن،ي أضنننا 
بالبنح ال،ي قاا بةبألل النيابا الماما للمحجي  مم ا 
 ا أصعا قااا  بطصل المعو  وليه الم،كوا منن 

 22الممل    قاا ممناً ولنى هن،ا الجنااا قينع بناقا 
الم عيبينا لننواااة  قضنائيا أمنناا المحكمنا 25لسننا 

 الماليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا    جضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت
ملننننننح المحكمننننننا بزلسننننننم ا الممجننننننوعة بمننننننااي  

بةل اظ الجااا المممون ولينه منع  22/12/2002
منا يمامننب ولننى ،لننح منن آ نناا   كمننا قنناا المننعو  

 1115وليه    ،ات الوقنت بةقامنا النعوو  اقنا 
ومننال زائنن  الجنناهاة مالبنناً الحكننا  2002لسنننا 

مننا أصننابه مننن أضننااا بننةلااا البنننح بممويضننه و

ماعيننا وأعبيننا مننن زننااظ الجننااا الصنناعا بطصننله 
والحكننننا بموعمننننه لمملننننه حيننننث قضننننت المحكمننننا 
المماليننا بمننعا إخمصاصنن ا قيمينناً بنظننا الننعوو  
وإحالم ا بحالم ا لمحكما زنوب الجناهاة االبمعائينا 

وصنننعا  2002لسننننا  190حينننث قينننعت بننناقا 
 با ضنن ا  وإ، 29/1/2005الحكننا  ي ننا بزلسننا 

أامنننن   البنننننح المننننعو  أن الحكمننننين الن ننننائيين 
الصنناعا أحننعهما مننن المحكمننا الم عيبيننا لننواااة 
المالينننا والماينننع بنننالحكا الصننناعا منننن المحكمنننا 
ااعااينننا الملينننا   بةل ننناظ الجنننااا الصننناعا بطصنننل 
المعو  ولينه منع منا يمامنب ولنى ،لنح منن آ ناا  
وأخص ا ووعمه للممل    البنح واآلخا من ز نا 

ظ المنناعي بننا   ووعمننه   قننع مناقضننا  يمننا الجضننا
بين منننا   وممننن،ا منطيننن،هما ممننناً    جنننع اقننناا هننن،  

 .العوو  ب يا    ،لح المناق  
 

منةةاط الفصةةل فةةم تنةةازع التنفيةةذ المنصةةوص ( 9)
مةن قةانون  26عليه فم البنةد الثالةث مةن المةادن 

 .المحكمة الدستورية
 

وحينننث إن مننننام قبنننول ملنننب الطصنننل  ننن  
يجوا بش ن منطي، حكمين ن نائيين مبجناً  النااع ال،ي

مننن قننانون المحكمننا ( 25)للبنننع  ال نناً مننن المنناعة 
لسننا  29العسموايا الملينا الصناعا بالجنانون اقنا 

  هو أن يكون أحنع الحكمنين صناعااً منن  1191
إحنننع  ز نننات الجضننناظ أو هيئنننا ،ات اخمصننناه 
قضائ  واآلخنا منن ز نا أخنا  من نا وأن يكنون 

الننااع ومناقضنا بحينث يممن،ا قع حسنما موضنوع 
ممننى كننان ،لننح   وكننان البننين مننن . منطينن،هما ممنناً 

ا واا  أن المحكمننننا الم عيبيننننا لننننواااة الماليننننا 
قضننائيا  25لسنننا  22قضننت  نن  الننعوو  اقننا 

بةل نناظ قننااا البنننح الصنناعا بطصننل المننعو  وليننه 
مننع مننا يمامننب ولننى ،لننح مننن آ نناا   بمننا منناعا  

لمملنه  ن  البننح  بينمنا أحجيا الم،كوا  ن  المنوعة 
قضى الحكنا الصناعا منن محكمنا زننوب الجناهاة 

 2002لسننننا  190االبمعائينننا  ننن  النننعوو  اقنننا 
با   ملب المامل المن،كوا ووعمنه للممنل   نةن 
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هنن،ين الحكمنننين يكونننا قنننع امحننعا نماقننناً ومناقضننناً 
وجننعا إنطننا، قضننائ ما ممنناً مممنن،ااً   ومننن  ننا  ننةن 

 .منام المناق  يكون ممحججاً 
 

أسةةةاس المفاضةةةلة بةةةين الحكمةةةين تةةةتم علةةة  ( 2)
أسةةةاس مةةةا قةةةرره المشةةةرع مةةةن قواعةةةد لتحديةةةد 
الوالية لجهات القضاء المختلفة مناطها الةدعوى 

 .الماثلة 
 

وحيننث إن حجيجننا ملبننات البنننح المننعو    
هنن  ااومننعاع بننالحكا الصنناعا مننن ز ننا الجضنناظ 

عون  2002لسننا  190الماعي    النعوو  اقنا 
عا منننن المحكمنننا الم عيبينننا بمزلنننح الحكنننا الصنننا

العولنا و،لننح و جنناً ل حكناا الننوااعة بجننانون الممننل 
وقننانون  2002لسنننا  12الصنناعا بالجننانون اقننا 

البنننننح الماكنننناي والز نننناا المصننننا   الصنننناعا 
 . 2002لسنا  99بالجانون اقا 

 
وحيننث إن قضنناظ هنن،  المحكمننا قننع زننا  
ولنننى أن المطاضنننلا الينننت مزاي نننا بنننين الحكمنننين 

لن ائيين الممناقضنين   لمحنعع ولنى ضنوئ ا أي منا ا
أحنن  بااومننعاع بننه ونننع المنطينن،   إنمننا مننما ولننى 
أساح ما قاا  المشاع من قواوع لموايع الوالينا 

 .بين ز ات الجضاظ المخملطا 
 

و ننع  نن  المننناعة  –وحيننث إن العسننموا إ، 
ك يئننننا قضننننائيا  –إلننننى مزلننننح العولننننا  – 192

ات ااعااينننننا   مسنننننمجلا بالطصنننننل  ننننن  المنااوننننن
والننعواوي الم عيبيننا    جننع عل ولننى أن واليمننه  نن  
شننن ن ا هننن  والينننا وامنننا   وأننننه أضنننحى قاضننن  
الجانون الماا بالنسنبا إلي نا   وو جناً  حكناا قنانون 

لسننننا  29مزلنننح العولنننا الصننناعا بالجنننانون اقنننا 
 جنننع أصنننبحت المحننناكا الم عيبينننا صننناحبا  1192

م عينب المناملين الطصل    مسنائل بالواليا الماما 
بالجمنناع المنناا   ومننن  ننا  ننةن واليم ننا هنن،  كمننا 
مشمل العوو  الم عيبيا المبمنعأة المن  مخنمه  ي نا 
المحكمنننا بموقينننع الزنننااظ المننن عيب      ننن  مشنننمل 
أيضننا الممننن  نن  أي زننااظ منن عيب  ولننى النحننو 

 .ال،ي  صلمه نصوه قانون مزلح العولا
 

كنا وحيث إنه ممى كان ما مجنعا   وكنان الح
ينننا لنننواااة المالينننا الصننناعا منننن المحكمنننا الم عيب

عا و جننناً اخمصننناه المحننناكا وملحجام نننا قنننع صننن
الم عيبينننننا المحنننننعع بموزنننننب الجواونننننع الجانونينننننا 
المممول ب ا وقع صعوا   ةن الحكنا الصناعا منن 
ز ا الجضناظ المناعي بنا   ونوعة المنعو  ولينه 
المنننن،كوا للممننننل  نننن  البنننننح يكننننون قننننع سننننلب 

ااً للمحاكا الم عيبيا   ومن  ا ال اخمصاصاً محزو
يممنننع بنننه ويممنننع بنننالحكا الصننناعا منننن المحكمنننا 

 .الم عيبيا لواااة الماليا 
 

 


