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   "عـائـالوق"
 

ق قد أقيمت بصحيفة أودعت قلم كتابة المحكماة  60لسنة  32508وتخلص فى أن الدعوى رقم 

ل الادعوى كاك و وبوقان تنفيال وءلاابر ال ارار ، طلاة المادعيبن فاى ختبمااب الحكام ب باو 2/7/2006فى 

 من لجنة كئون األحزاة السيبسية متضمنبو االعتاداد برئبساة 15/6/2006المطعون فيه الصبدر بتبريخ 

محمود أحمد أببظة لحزة الوفاد الجدياد ماا ماب يترتاة علاى للاا مان هاابر أخصااب اعتبابر  الا ال ارار  /

مااا ءلاازام جاااة  –دون ءعاا ن  –ق العبجاال بمسااودته األصاالية معاادومبو ، وتنفياال الحكاام الصاابدر فااى الكاا

 اإلدارة ببلمصروفبت.

ولكر المادعيبن كارحبو للادعوى : أن محكماة ال ضابر اإلدارى قاد أصادرت حكمااب فاى الادعويين 

ق قضى منطوقه بوقان تنفيال ال ارار المطعاون فياه ماا ماب يترتاة  60لسنة  22507،  22485رقمى 

استندت المحكمة فى قضابئاب المكابر ءلياه ءلاى أن السالطة المخولاة للجناة كائون على للا من هابر ، وقد 

األحزاة السيبسية م يدة بأحكبم الدستور وي تصر دور ب على مجرد تل اى كتابة الحازة الموصاى علياه 

بعلم الوصول بأى قرار يصدره الحزة دون أن يكون لاب التدخل بأى صورة من الصور فى الخ ن أو 

رئبسااة الحاازة ، ويتاارا  االا الخاا ن ليحساامه الحاازة لاتااه بحسااببنه أمااراو داخلياابو موكااول الناازاح حااول 

 ت ريره وحسمه للحزة حسة تنظيمه و األحكبم الواردة بنظبمه .

ونعااى الماادعيبن علااى ال اارار المطعااون فيااه صاادوره منعاادمبو علااى سااند حبصااله أن لجنااة كاائون 

ستورية أو قبنونية تمنحاب حق أو سالطة التادخل لحسام األحزاة ليست لاب أية والية أو صفة كرعية أو د

نتخااة بااةرادة جمااوح الحاازة  الجمعيااة العموميااة للحاازة   فااى الناازاح ال اابئم ، وأن الماادعى األول قااد ا  

مان كبفاة تكااكي ت  18/1/2006و ينبزعاه  محماود أحماد أببظااة  المجمادة عضاويته فااى  1/9/2000

 حسم بعد .الحزة ، و و نزاح مب انفا قبئمبو ولم ي

ببلتزكية كرئيس لحازة الوفاد  هوقد فوجئ المدعى األول بمب زعمه  محمود أحمد أببظة  من فوز

، كمب فوجئ المدعى بصدور ال رار المطعون فيه متضمنبو االعتداد باله التزكياة  2/6/2006الجديد فى 

ئاايس متقاات للحاازة وللااا ببلمخبلفااة للنظاابم األسبسااى للحاازة و ااو مااب يظااار جلياابو فااى سااببق اختياابر ر

ومخبلفااة قاارار النبئااة العاابم بتمكااين الماادعى ماان دخااول م اار الحاازة ومااب قضاات بااه محكمااة األمااور 

المسااتعجلة ماان رفاان الطعاان عليااه ، وقااد دعااب الاارئيس المتقاات لحاازة الوفااد ءلااى ع ااد جمعيااة عموميااة 

لا التابريخ فاوز ءال أناه أعلان قبال  ا 2/6/2006النتخبة الايئة العليب للحزة ورئيس جدياد للحازة فاى 

 محمود أحمد أببظة ببلتزكية.
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 وخلص المدعيبن ءلى طلة الحكم لامب ببلطلببت السبلن لكر ب فى صدر الوقبئا.

ق ،  33216/60أودح المدعون قلم كتبة المحكمة صاحيفة الادعوى رقام  8/7/2006وبتبريخ 

ر المطعون فياه وماب يترتاة علاى وطلبوا فى ختبماب الحكم ب بول الدعوى كك و وبوقن تنفيل وءلابر ال را

 للا من هابر ما تنفيل الحكم الصبدر فى الكق العبجل بمسودته وبدون ءع ن.

ولكر المدعون كرحبو للدعوى أن الدكتور نعمبن محمد خليل جمعه  او رئايس حازة الوفاد حتاى 

منع ااادة فاااى اآلن اساااتنبداو ءلاااى ساااببق انتخبباااه رئيسااابو للحااازة ب ااارار مااان الجمعياااة العمومياااة للحااازة ال

  مان الئحاة الحازة ، وقاد أخطارت باللا 19وللا لمدة غير محددة ءعمابالو لانص المابدة   1/9/2000

فباابدر رئيساااب بةرساابل خطاابة مرفااق بااه كااابدة رساامية ماان اللجنااة تفيااد رئبسااة  األحاازاةلجنااة كاائون 

 الحزة.

 18/1/2006وحينمااب زعاام بعاان أعضاابر الايئااة العليااب اتخاابل م قااراراو بفصااله ماان الحاازة فااى 

 21/1/2006ومنعااه ماان دخااول م اار الحاازة لمببكاارة اختصبصاابته أصاادرت اللجنااة قرار ااب المااتر  

  من ال ئحاة الداخلياة لحازة الوفاد ، وقاد بابدر الادكتور  19، 10ببلتنبيه عليام بمراعبة حكم المبدتين  

تئنبن ال اب رة الماتر  ول السااألنعمبن جمعه بت ديم ب غ ءلى النبئاة العابم فصادر قارار المحابمى العابم 

متضمنبو تكلين الكارطة بتمكاين المالكور مان الادخول لمببكارة عملاه بمبناى حازة الوفاد  22/1/2006

الكااابئن كااابرح باااولس حناااب قسااام الااادقى وقاااد فاااوجئ المااادعون بصااادور قااارار لجناااة االحااازاة الماااتر  

وللاا ببلمخبلفاة  المتضمن التعبمل ما السيد / مصطفى عبد الفتبح الطويال كارئيس للحازة 3/4/2006

ق  60لسااانة  22507،  22485لل اابنون وقااد قضااات محكمااة ال ضااابر اإلدارى فااى الااادعويين رقمااى 

سااابلفتى البيااابن بوقااان تنفيااال ال ااارار المكااابر ءلياااه ، وقااابم الااابعن بااادعوة الايئاااة الوفدياااة ل نع ااابد ياااوم 

، ولام يت ادم ساوى الخمساين  –النتخبة رئيس جديد للحزة وانتخبة أعضابر الايئاة العلياب  2/6/2006

 29/5/2006محمود أحمد أببظة ، وكبنوا قد اعلنوا فاوزه ببلتزكياة وءخطابر لجناة كائون االحازاة فاى 

 وأعلنوا ءخطبر المجلس األعلى للصحبفة برئبسة الملكور لمجلس ءدارة الجريدة.

و  كر فى جريادة الوفادبمب ن   4/6/2006أنام قد فوجئوا يوم  –وأضبن المدعون كرحبو للدعوى 

المتضمن الزعم الكبلة بأن الجمعية العمومية قاد صادقت علاى فاوز محماود أببظاة برئبساة حازة الوفاد 

حكمااب فاى  30/3/2006ببإلجمبح ، وللا رغم أن محكمة ال ب رة لألمور المساتعجلة قاد أصادرت فاى 

ة العبماة مستعجل ال ب رة بعدم قبول تظلم محمود أببظاة مان قارار النيببا 2006لسنة  224الدعوى رقم 

  بمحكماة 52بتمكين نعمبن جمعه من دخول م ر الحزة  لا فض و على أن الحكم الصبدر عن الادائرة  
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قااد طعاان عليااه أماابم  8/6/2001االسااتئنبن و المتضاامن صااحة انع اابد الجمعيااة العموميااة المنع اادة فااى 

 ق وجبرى تحديد جلسة لنظر الكق المستعجل.8787/76محكمة الن ن ببلطعن رقم 

ى المدعون على ال رار المطعون فيه صدوره مخبلفبو لل بنون وصدوره مان غيار مخاتص مماب ونع

 يصمه ببلبط ن وعليه خلص المدعون ءلى طلة الحكم لام بطلببتام السبلن لكر ب فى صدر الوقبئا.

نُظط انشك انؼاجم فٗ انسػٕييٍ ، حيث لسو انًسػياٌ فىٗ  25/7/2006ٔلس حسزت انًحكًة جهسة 

ػهىىٗ فافٓىىا ، قًىىا لىىسو  ةق حافظىىة يسىىحُسات  ٕيىىث ػهىىٗ انًسىىحُسات انًؼىىا 32508/60ضلىىى انىىسػٕٖ 

ػهىىٗ  ةق أضبىىغ حىىٕافت يسىىحُسات  ٕيىىث ػهىىٗ انًسىىحُسات انًؼىىا 33216/60انًىىسػٌٕ فىىٗ انىىسػٕٖ ضلىىى 

أفهفحٓىىا ، ٔ هىىح انحانىىط ػىىٍ يحًىىٕز أحًىىس أبااىىة جسذهىىّ ذةىىًاا يُ ىىًاا نهتٓىىة ا زاضيىىة ، ٔجىىسٔٔنث 

لىسو انحانىط  22/8/2006تهسات انًحكًة ػهىٗ انٕجىّ انًنىيٍ بًحانىط انتهسىات ، ٔبتهسىة انسػٕييٍ ب

ػٍ انرةى انًحسذم صحيفة بحسذهّ ذةًاا يُ ًاا نهتٓة ا زاضية فٗ انسػٕييٍ  انناا ضفض انسػٕييٍ يىغ 

إنعاو انًىسػيٍ انًةىطٔفات يسىحُساا إنىٗ ٔجىٕز يةىهحة نهرةىى انًحىسذم نكَٕىّ انىطبيل انًُحرىح نحىع  

، ٔلىىسو  2/6/2006انٕفىس انتسيىس بًمح ىىٗ لىطاض انٓيوىة انٕفسيىىّ  انتًؼيىة انؼًٕييىة نهحىىع ى انًُؼمىسة فىٗ 

أضبؼّ حٕافت يسحُسات  ٕيث ػهٗ انًسحُسات انًؼاِ ػهٗ أفهفحٓا ، قًا لسو انحانط ػٍ انتٓة ا زاضيىة 

األحىىعا  ٔزفىىغ  حىىافظحٗ يسىىحُسات  ٕيحىىا ػهىىٗ يسىىحُس ٔاحىىس ج ىىًٍ اننيىىاٌ انةىىحفٗ انةىىازض يىىٍ نتُىىة

انحانىىىط ػىىىٍ انتٓىىىة ا زاضيىىىة ٔ انرةىىىى انًحىىىسذم بؼىىىسو لنىىىٕل انىىىسػٕٖ  َحفىىىا  انمىىىطاض ا زاضٖ ٔػىىىسو 

ق إنىىٗ 33216/60اذحةىىاا انًحكًىىة ًٔبيىىاا بُظىىط انىىسػٕٖ ، ٔلىىس لىىطضت انًحكًىىة نىىى انىىسػٕٖ ضلىىى 

خماس حاوافظ ٍ ق نيةسض فيًٓا حكى ٔاحس ، ٔبؼسْا لىسو انًىسػٌٕ فىٗ انىسػٕيي 32508/60انسػٕٖ ضلى 

بعادم  -الحبضر عن الدولة ملكرة بدفبعاب طلة فيااب الحكام اصاليب :  مستندات ، وخمس ملكرات ، وقدم

اختصاابص المحكمااة والئيااب بنظاار الاادعويين ، واحتيبطيااب بعاادم قبولامااب النتفاابر ال اارار االدارى ، وعلااى 

الاابنى  ببلنسابة للمادعى علياماب ق بعدم قبولااب 60/ 32508سبيل االحتيبط ببلنسبة للدعوى االولى رقم 

والابلااع علااى غياار لى صاافة ، ورفاان الاادعويين بكاا يامب ، وقاادم الحبضاار عاان الخصاام المتاادخل اماابن 

 بعاادمحااوافظ مسااتندات وخمااس ماالكرات دفاابح طلااة فاايام الحكاام ب بااول تدخلااه فااى الاادعويين واصااليب : 

ال ارار  قباول الادعويين النتفابر عادم اختصبص محبكم مجلس الدولة والئياب بنظار النازاح ، واحتيبطياب : ب

ق بعاادم قبولاااب لرفعاااب ماان غياار لى صاافة ، ورفاان  32508/60االدارى ، وببلنساابة للاادعوى رقاام 

بوقاان  2/7/2007الماادعين المصااروفبت ، كمااب طلااة بجلسااة  وءلاازام األحااوالالاادعويين فااى جميااا 

ماااادنى ، وبجلساااااة ق  124لساااانة  13837الاااادعويين تعلي ااااب لحااااين الفصاااال فااااى االسااااتئنبن رقاااام 
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قااررت المحكمااة حجااز الاادعوى للحكاام بجلسااة اليااوم وفياااب صاادر  االا الحكاام وأودعاات  11/12/2007

  0عند النطق به  أسبببهمسودته المكتملة على 

 مةــــــــــالمحك
******    

   المداولة قانوناً. إتمامبعد  على األوراق ، وسماع اإليضاحات و اإلطالعبعد 

انمىطاض انًطؼىٌٕ  ٔإنغىا يطهنٌٕ  انحكى بمنٕل انسػٕييٍ  شىكا ٔبٕلىت جُفيىص  حيث إٌ  انًسػيٍ  ٔ

 أٌيغ يا يحطجىح ػهىٗ شنىن يىٍ  ،ىاض ، ٔػهىٗ  األحعا انةازض يٍ نتُة شوٌٕ  15/6/2006فيّ انًؤضخ 

 بانًةطٔفات. ا زاضيةانتٓة  ٔإنعاو إػاٌيُفص انشك انؼاجم بًسٕزجّ بسٌٔ 

 .إنيّانًحكًة ػهٗ انُحٕ انًشاض  أياوانتهسات ٔيٍ حيث إٌ انسػٕييٍ جسٔٔنحا ب

فىىئٌ انًىىازة  ا زاضيىىةٔيىىٍ حيىىث إَىىّ ػىىٍ  هىىح جىىسذم يحًىىٕز احًىىس ابااىىّ ذةىىًا يُ ىىًا نهتٓىىة 

ألحىس   يُ ىًاا فىٗ انىسػٕٖ أَّ يتٕظ نكم ش٘ يةىهحة أٌ يحىسذم جُص ػهٗ  ًطافؼاتيٍ لإٌَ انى 126 

 انحسذم با جطا ات انًؼحازة نطفىغ انىسػٕٖيكٌٕ ، ٔ انرةٕو أٔ  انناا انحكى نُفسّ بطهح يطجنط بانسػٕٖ

نتُىة  إنىٗباػحناضِ انًرطط اسىًّ  ا زاضيةيةهحة فٗ جسذهّ ذةًا يُ ًا نهتٓة  نح انحسذماطلاو ن  ٔإش

انشىىكهية انًمىىطضة ٔػهيىىّ فىىئٌ  أٔنىىاػّٔلىىس اسىىحٕفٗ جسذهىىّ ، ضبيسىىا نحىىع  انٕفىىس انتسيىىس  األحىىعا شىىوٌٕ 

 ٗ انسػٕييٍ.جسذهّ فانًحكًة جم ٗ بمنٕل 

ٔانرةىى انًحىسذم بؼىسو اذحةىاا انًحكًىة  ا زاضيىةٔيٍ حيث إَّ ػىٍ انىسفغ انًنىسٖ يىٍ انتٓىة 

انًشطع لس حىسز يىا يىسذم  أٌػهٗ  –لس اسحمط  –انؼهيا  ا زاضيةًٔبيا بُظط انسػٕٖ ، فئٌ ل ا  انًحكًة 

فىٗ  األحىعا شىوٌٕ  ٌ يا يةسض ػٍ نتُىةأ، ٔ  األحعا فٗ اذحةاصٓا انًُةٕا ػهيّ حةطا بمإٌَ 

يٍ يُاظػىات يُؼمىس  ٔاألحعا سهنية ٔيا يثٕض بيٍ انهتُة انًصقٕضة  أٔ ةإيتابيات يٍ لطاض األحعا  أيٕض

 ى. 9/11/1996ق جهسة 223/40ضلى  اًذحةاا بُظطْا نًحكًة انم ا  اًزاضٖ   انطؼٍ

انسياسىية فىٗ  عا األحىٔنًا قاٌ يحم انًُاظػة انًا،هة اذحةاو يىا صىسض ػىٍ نتُىة  إَّ ٔيٍ حيث

يُؼمىس اًذحةىىاا  إزاضيىةْٔىىٗ يُاظػىة ًٔ شىن  –بشىنٌ حىع  انٕفىس  2006//15/6اجحًاػٓىا انًىؤضخ 

ى يىٍ انسسىحٕض انحىٗ ٔسىست نىّ زٌٔ  172بُظطْا نهم ا  اًزاضٖ ينسط ػهيٓا ضلابحّ ػًا بحكىى انًىازة  

 ا زاضيىةسفغ انًنىسٖ يىٍ انتٓىة ، ٔي ىحٗ يىٍ ،ىى انى ا زاضيىةسٕاِ انًٕية انؼاية نهفةىم فىٗ انًُاظػىات 

إٌَ ٔانرةى انًحسذم بؼسو اذحةاا انًحكًة ًٔبيا بُظط انىسػٕٖ فيىط لىابى ػهىٗ سىُس يىٍ انٕالىغ ٔانمى

 ٔػهيّ جم ٗ انًحكًة بطف ّ.
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ق  60نسىُة  32508لنىٕل انىسػٕٖ ضلىى ٔيٍ حيث إَّ ػٍ انسفغ انًنسٖ يٍ انرةى انًحسذم بؼسو 

بحىىاضيد  األٔلٓىىا لىىس فةىىا يىىٍ انحىىع  يقىىا يىىٍ انًىىسػييٍ ف أٌيىىٍ نطفؼٓىىا يىىٍ فيىىط شٖ صىىفة ػهىىٗ سىىُس 

حيث إٌ شنن يىطزٔز ػهيىّ بىنٌ انًىصقٕضيٍ نًٓىا صىهة ٔ،يمىة  10/5/2006، ٔانثاَٗ بحاضيد  18/1/2006

ً انحع  ٔانُعاػات زاذىم انحىع   أػ ا حس أٔانثاَٗ   ٕيهةقاٌ ضبيسّ نفحطات  فاألٔل ،  بحع  انٕفس

فيًىا يرىص فةىم انًىصقٕضيٍ يىٍ انحىع  فمىس قىاٌ فةىهًٓا يحىم  ا ا فئَّ جعال لابًة نى جُحّ بؼس ، ٔجحسيس

يسَٗ قهٗ جُٕ  انماْطة ٔانحٗ جا ت بؼىض انطهنىات فيٓىا جحؼهىك  2006نسُة  5724َعاع بانسػٕٖ ضلى 

ازض بفةىم انًىسػٗ ذةٓا انمطاض انةىأٔ 18/1/2006بنطاٌ ٔػسو اًػحساز بانمطاضات انةازضة بحاضيد 

زػىٕة انٓيوىة انٕفسيىة نهحىع  ناَؼمىاز يىٕو  إجىطا ات  ز/ َؼًاٌ جًؼّ ى يٍ انحع  ، ٔقىصا بطىاٌ  األٔل

يىٍ لىطاضات اَحرىا  / يةىطفٗ انطٕيىم  أصىسضًَِحرا  ضبيل جسيس ، ٔػسو اًػحساز بًا  10/2/2006

نثىاَٗ فىٗ انىسػٕٖ انًىصقٕضة / بفةىم انًىسػٗ ا 2006نسىُة  20انمىطاض ضلىى  أصسضضبيسا نهحع    انصٖ 

 27/2/2007انىسػٕٖ انًشىىاض انيٓىا بتهسىىة  أحًىس حسىيٍ َاصىىط ى ٔلىس ل ىث يحكًىىة جُىٕ  انمىىاْطة فىٗ

ػهىٗ َحىٕ يىا ٔفيطْىا  10/2/2006،  18/1/2006بنطاٌ انمطاضات انةىازضة يىٍ حىع  انٕفىس بحىاضيد 

لىس لىطضت جًكيُىّ  األٔلفةم انًىسػٗ  شنن فئٌ انُيابة انؼاية بؼس إنٗ إنافةٔضز جفةيا بانحكى انًصقٕض 

يحكًىة  أيىاو، ٔقىاٌ شنىن يحىا نهطؼىٍ يىٍ جاَىح انرةىى انًحىسذم يٍ زذٕل حع  انٕفس نًناشطة ػًهىّ 

بؼىسو لنىٕل  30/3/2006ٔانحىٗ ل ىث بتهسىة  2006نسُة  224انماْطة نأليٕض انًسحؼتهة بانسػٕٖ ضلى 

شنىن ي ىحٗ نكىم يىٍ انًىسػييٍ فىٗ انىسػٕٖ ضلىى انحظهى نطفؼّ بغيط انططيك انصٖ ضسًّ انمإٌَ ، ٔػهىٗ 

ابى ػهىٗ سىُس سىهيى ق صفة فٗ إلايحٓا ، ٔيىٍ ،ىى يكىٌٕ انىسفغ انًنىسٖ فىٗ ْىصا انشىنٌ فيىط لى 60/ 32508

 جسيطا بانطفض.

ٔيٍ حيث إَّ ػٍ انسفغ انًنسٖ يٍ انحانط ػٍ انتٓة ا زاضية بؼسو لنىٕل انىسػٕٖ األٔنىٗ ضلىى   

 –شٖ صىفة بانُسىنة نهًىسػٗ ػهيًٓىا انثىاَٗ ٔانثانىث   ٔظيىط انساذهيىة  ق ى نطفؼٓا ػهٗ فيط 60/ 32508

نتُة شىوٌٕ األحىعا  ٔانحىٗ يًثهٓىا ضبيسىٓا ،  يٍ ٔيسيط ايٍ انتيعة ى فئٌ انمطاض انًطؼٌٕ فيّ ٔإش صسض 

ًٓىا ذطاجئٔيٍ ،ى فا صفة نهًسػٗ ػهيًٓا انًىصقٕضيٍ فىٗ انىسػٕٖ ، األيىط انىصٖ جم ىٗ يؼىّ انًحكًىة ب

 ػٕٖ با يةطٔفات.يٍ جهن انس

نه عن الدفا المبدى من الجاة اإلدارية والخصم المتادخل بعادم قباول الادعوى النتفابر ءومن حيع 

  مان قابنون األحازاة 16المابدة   أحكابمال رار االدارى ، فةن ال رار المطعون فيه قاد صادر فاى ضاور 

م بمسالا اللجناة المالكورة ووي ابر رتسابئاب ، ختيبب األحزاةالسيبسية لجنة  األحزاةالتى نظمت ءخطبر 
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 تضااى بمماان اإلدارة عان ءرادتااب الملزماة بمااب لااب مان سالطة  بو أركابن ال ارار االدارى ببعتبابره ءفصابح

وءل اسااتجما ال اارار المطعااون فيااه كنااه ال اارار  000ااار قاابنونى معااين أال ااوانين واللااوائص ب صااد ءحااداع 

فابر ال ارار االدارى ياادو غيار قابئم علاى ساند صاحيص حواه فةن الدفا بعدم قبول الادعوى النتفاالدارى و

 .ل بنون ، وت ضى المحكمة برفضهمن الواقا وا

فاةن المحكماة ت ضاى  ، واإلجرائياةالكاكلية   أوضابعابومن حيع ءن الادعويين قاد اساتوفتب سابئر 

 ب بولامب كك و.

ر ركناين مجتمعاين م لوقان تنفيال ال ارار االدارى تاوافزفةنه يلا –ومن حيع ءنه عن الكق العبجل 

  0يترتة على تنفيل ال رار نتبئج يتعلر تداركاب  أنجدية وابنيامب  أسببة ءلىال رار  تند يس أناولامب : 

جماورياة مصار العربياة تانص علاى    مان دساتور5ومن حيع ءنه عن ركن الجدية فاةن المابدة   

  -: أن

الم ومابت  ءطابروللا فاى  األحزاةعدد ت أسبس" ي وم النظبم السيبسى فى جماورية مصر العربية على 

 األحازاةوللمواطنين حق تكوين  –للمجتما المصرى المنصوص علياب فى الدستور  األسبسية والمببدئ

 السيبسية "  األحزاةوينظم ال بنون  0000وف ب لل بنون 

 -السيبسية على أن :  األحزاةالخبص بنظبم  1977لسنة  40  ال بنون رقم  16وتنص المبدة  

السيبسية بكتابة موصاى علياه بعلام الوصاول باأى قارار يصادره الحازة  األحزاة" يخطر رئيس لجنة  

مان  أيابمتعاديل فاى نظبماه الاداخلى وللاا خا ل عكارة  بأى أواندمبجه  أوبتايير رئيسه أو بحل الحزة 

 تبريخ صدور ال رار.

مابيو سانة  22تبر علياه فاى أجارى االساتف الدستورى اللى  التعديل أنمب ت دم  ومن حيع ءن مفبد 

لنظاابم  أسبساابالسيبسااية  األحاازاةبنظاابم تعاادد  األخاال ءلااىماان خ لااه  كااعة ال ءرادة مااتزانعقااد  1980

م تعمي ااب ونظابم ديم راطاى بمفااوم يتجابنس ماا طبيعاة الديم راطياة ولاز هسأسب، ولي وم به وعلى الحكم

فيماب بينااب أو ماا نظابم  األحازاةار باين ب تعبرضت أو تواف ت الرتى السيبسية ساومامدعبئماب  وءرسبر

ا ااب وللمجتمااا المصاارى والتااى حاألسبسااية ببلم وماابت والمباابدئ  زمااتلتأالحكاام والحاازة الحاابكم طبلمااب 

زد بر الحيابة الحزبياة سبيل ا أنالدستور بين دفتيه ، وقد است ر الفكر السيبسى على ح ي ة واقعة متدا ب 

السيبساية فاى ضاور برامجااب  لألحازاةيابن الاداخلى نماب : ت وياة البمجتمعاين ، اولا باأمرين ءالال يتح ق 

فاااى نكااار ب  اإلعااا مالخبصاااة ومببدئااااب المساااتظلة ببلكااارعية الدساااتورية وال بنونياااة مساااتخدمة وسااابئل 

  يبسى واالجتمبعى.ــــت تنا بمببدئ الحزة وتوجاه الس ءنسبنيةومستعينة بكوادر 
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ى السيبساية وممبرساتاب لنكابطاب الحزبا األحازاةكائون  وابنيامب : كن يد الدولة عن التادخل فاى

 بأية وسيلة مبدية أو قبنونية.

تح يق كل مان األمارين ر اين ب يابم ءصا ح دساتورى وتكاريعى ياادن ءلاى سا مة  أنوال رية 

 فى بنبر المجتما المصرى.البنبر الحزبى وحسن مسب مته اجتمبعيب وسيبسيب واقتصبديب 

حكمااة مساابوقب ب ضاابر ماان المحكمااة اإلداريااة العليااب قااد حاادد الاادور وماان حيااع ءن قضاابر  االه الم

األحاازاة والاالى يخااول لاااب رقببااة نكااأة الحاازة قاابنون  طاابر أحكاابم ءالمناوط بلجنااة كاائون األحاازاة فااى 

ى قاارار يصاادره الحاازة متعل ااب أباا ءخطاابرتكااون جاااة  أنن ي اان دور ااب عنااد حااد أووتااوافر كااروطه  ، 

 إلرادة ءعا ر و ياة فاى نطبقاه الاداخلى وللاا يجرى تعاديل أاندمبجاه او  الحازة أوبتايير رئيسه او بحل 

السيبسااى للحاازة ، وءلا كاابن المكاارح قااد حاادد الع قااة بااين  اإلطاابرالجمبعااة السيبسااية التااى تواف اات فااى 

يكاون  أن ءلاى  سبلفة الالكر و او ماب ياتدى واقعاب  116حكم المبدة    ءطبرالسيبسى فى  والحزةاللجنة 

حكم من ال ضابر المخاتص وعلياه م تضى اتفبقب بين المتنبزعين أو ب األحزاةنزاح داخل  ى أالفصل فى 

فاى ضاور غيار كال حبلاة   ن مكروعية تدخل اللجنة ومن ام قرار ب يجة ان تبحع مكاروعيته قضابرةف

المرسل من الحزة السيبسى وتصرن اللجنة حيبله ومن  اإلخطبرواقعية على حده وفى ضور م بسبت 

 .أاره بلءعمام 

مان الحازة السيبساى بتاييار رئيساه أو  خطبراءتل ت  ءنالسيبسية  األحزاةوال تارية على لجنة 

صاااحيص حكاام ال ااابنون دون تاادخل منااااب يناابل مااان الحاازة السيبساااى  وأعملااتتعااديل نظبمااه االسبساااى 

مكاروعية سط ال ضبر االدارى لرقببته على ب أنوممبرسته لدوره المتفق ما نظبمه االسبسى ، وال رية 

يرتبط ببلحبلة الواقعية التى صادر بكاأناب ال ارار المطعاون فياه وفاى ضاور ظارون  األحزاةقرار لجنة 

 .ءصـــــــــداره

 أنوفاى حادود الفصال فاى الكاق العبجال مان الادعوى  – األوراقومن حيع ءن البين مان ظاب ر 

وجاود واقاا  ءلاىمساتندا  15/6/2006بتابريخ  األحازاةال رار المطعون فيه قد صادر مان لجناة كائون 

ق بجلساة  60/ 22507،  22485محكمة ال ضبر االدارى فى الادعويين رقماى جديد بعد صدور حكم 

وال بضى بوقن تنفيل قرار ب ببلتعبمل ما المستكبر / مصطفى الطويل كرئيس للحازة ،  30/5/2006

للحازة   فاى اجتمبعااب بتابريخ   ب ب رار الايئة الوفدياة   الجمعياة العمومياةءخطبرو لا الواقا تمال فى 

، وقد    رئيسب للحزة ببلتزكية  أببظةحمد أ   محمود على فوز السيد  ببإلجمبحة قببلمصبد 2/6/2006

فى الوقت الالى ابات فياه للمحكماة وف ب لل بنون  اإلخطبرم تضى  لا  ءعمبلقررت اللجنة بنبر على للا 
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حماوده بعاد أن صادر حكام لصابلحه فاى الادعوى محمد السيد / عبد المحسن  أنخر للا ه نبا جديدا أن 

لسانة  9بةلاابر ال ارار رقام  30/3/2006مان محكماة الجيازة االبتدائياة بجلساة  2002لسانة  787رقم 

الصاابدر بفصااله ماان حاازة الوفااد وتكااكي ته ، وأصاابص عضااوا باابلحزة وت اادم بااأوراق تركاايحه  2002

ــــاااـدية   الجمعياااة العمومياااة للحااازة   بتااابريخ لرئبساااة الحااازة والتاااى ت ااارر لااااب انع ااابد الايئاااة الوف

لسانة  1492الملكور الدعوى رقام  أارهعلى  أقبمسبلن البيبن ، حدع نزاح فى  لا الكأن  2/6/2006

قبال انع ابد الجمعيااة بياوم واحاد وللاا اماابم محكماة كامبل الجيازة االبتدائيااة  1/6/2006بتابريخ  2006

 األحاازاة، ورئاايس مجلااس الكااورى بصاافته رئيسااب للجنااة ضااد كاال ماان الممااال ال اابنونى لحاازة الوفااد 

، حيع طعان فيااب  6/6/2006له تلا العريضة قبنونب بايئة قضبيب الدولة بتبريخ  أعلنتالسيبسية والتى 

تمايادى فاى  اله الادعوى  حكام وقد صادر 2/6/2006الملكور ببط ن انع بد الجمعية العمومية بتبريخ 

مكتااة خباارار وزارة العادل لل ياابم ببلمأموريااة المحااددة باابلحكم ولاام  الااى بةحبلتاااب 24/12/2006بجلساة 

يابت للمحكمة ت ديم الت رير بعد ، ورغم للا النزاح ال ابئم بكاأن صاحة انع ابد الجمعياة العمومياة لحازة 

ه مان تاقرار ب المطعون فياه بنابر علاى ماب تل  األحزاةلجنة كئون  أصدرت 2/6/2006الوفد المترخة 

علاى فاوز    ببإلجمابحببلمصابدقة  2/6/2006لوفد ب ارار الجمعياة العمومياة بتابريخ من حزة ا خطبرء

ن كبنات قاد تل ات ء األحازاةن لجناة كائون ة  رئيسب لحزة الوفد ببلتزكية ومان اام فا أببظةمحمود احمد 

 عمابلءلايس مان ح ااب  أناابالملكور و لا ح اب ببعتببره واقعب جديدا علاى نحاو ماب لكارت ، ءال  اإلخطبر

 نابا واقعاب جديادا  أنزة حيع كبن قاد ابات لادياب حن رئبسة الملكور للأوأاره بك اإلخطبر تضى  لا م

 أمابمم ابم  15/6/2006ال ارار المطعاون فياه فاى  ءصدار بخر تمال فى وجود نزاح تدور رحبه وقت ه

باال ق 6/6/2006قبنونااب فااى  ءليااابقباال انع اابد تلااا الجمعيااة ومعلاان  1/6/2006ال ضاابر العاابدى ماان 

كمااب  ااو مبااين هنفااب ، وببلتاابلى تكااون اللجنااة قااد تجاابوزت حاادود  أياابمبحااوالى تسااعة قرار ااب  ءصاادار ب

بماب يعاد انحيابزا منااب فاى كاأن مان كائون  الحازة  أعضابراختصبصاب الم رر قبنوناب وغلبات كفاة احاد 

سابحبت المحابكم امبم ًو  قضبر أواتفبقب داخل الحزة  ءالونزاعبته الداخلية التى ال يكون حسماب الحزة 

لسانة  5724اب ببلفعل حكم من محكماة جناوة ال اب رة االبتدائياة فاى الادعوى رقام منالمدنية التى صدر 

ت ات حاازة الوفااد ومناااب ال ااراراقاارار والتااى قضاات فيااه باابط ن بعاان  27/2/2007بجلسااة  2006

قة علاى فاوز السايد ببلمصابدسابلفة البيابن و اى الخبصاة  2/6/2006الصبدرة من الايئة الوفدية بتبريخ 

لسانة  13837أماب محكماة اساتئنبن ال اب رة بارقم  والمساتأنن/محمود أحمد أببظة رئيسب لحزة الوفاد ، 

 بتاب حتى تبريخ صدور  لا الحكم.مدنى والمتداول بجلس 0ق  124
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بكاأن حازة الوفاد وجمعيتاه العمومياة ومن جمبح مب ت دم يتضص بج ر أنه توجاد أنزعاة قضابئية 

ال اارار  ءصاادار بقباال  األحاازاةلجنااة كاائون  ءلااىبي ااين  ءحاادا ب علنااتأ  والتااى  2/6/2006ى المنع اادة فاا

قضاااابئية باااابط ن ال اااارارات  أحكاااابم األخاااارىفااااى  ت وصاااادر 15/6/2006المطعااااون فيااااه بتاااابريخ 

ال رار المطعون فيه علاى النحاو المباين  إلصدارالصبدرة من الجمعية الملكورة التى مادت  واإلجرارات

مخبلفب لصحيص الواقا وحكم ال بنون  – األوراقبحسة ظب ر  – لا ال رار قد جبر ا يضحى سلفب ، وبلل

مماب يتاوافر معااه ركان الجديااة فاى طلاة وقاان تنفياله دون حبجااة فاى  الا الكااأن بماب طلبااه الحبضار عاان 

مادنى  0ق  124لسانة  13837رقام الخصم المتدخل من وقان الادعويين لحاين الفصال فاى االساتئنبن 

 نبناىاالمباال الالى  فاى االساتئنبن فةناه لان يايار كائ فاى الحكام  مب كبن الحكم أيبنه ءبن حيع سبلن البي

 كمب سلن البيبن.على وجود نزاح حول رئبسة حزة الوفد عند صدور ال رار المطعون فيه 

متاوافر لماب يترتاة علاى ال ارار المطعاون فياه مان  خراآلءنه عن ركن االستعجبل فاو  ومن حيع

فاى بنابر المجتماا فاى ظال نظابم  أ ميتاابيتعلاق بح اوق حزبياة لااب  األمارتداركاب سايمب وان  نتبئج يتعلر

 الدستور المصرى. أحكبمالتعددية التى رسختاب 

متوافرا على ركناى الجدياة ه استوى طلة وقن التنفيل لل رار المطعون فيه قبئمب على سبقيوحيع 

ل رار المطعون فيه ما ماب يترتاة علاى للاا مان هاابر ومن ام ببت الزمب الحكم بوقن تنفيل ا واالستعجبل

   .ق 60/ 33666و و لات مب انتات اليه المحكمة بجلسة اليوم فى الدعوى رقم 

   0  مرافعبت  184ومن حيع ءن من خسر الدعوى يلزم المصروفبت عم  بحكم المبدة   

  األسبابفلهذه 

 ****** 

 حكمت المحكمة  : 
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ر بككالرأى تقريكك إلعككدادهيئككة مفوضككى الدولككة  إلككىالككدعويين  بإحالككة وأمككرتالمصككروفات    اإلداريككة
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