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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 م الشعب باس

 مجمس الدولة 

 محكمة القضاء اإلداري

 الدائرة األولى
 م 17/3/2009 في يوم الثالثاء الموافق اً بالجمسة المنعقدة عمن

 نائب رئيس مجمس الدولة       الدكتور/ محمد أحمد عطيةالسيد األستاذ المستشار  برئاســة

 ورئيس محكمة القضاء اإلداري                                     
 رئيس مجمس الدولة نائب     منير محمد غطاس /        وعضوية السيد األستاذ المستشار

 نائب رئيس مجمس الدولة    مسعد عبد الحميد محمد /         و السيد األستاذ المستشار  
 مفوض الدولة        جمال جمعة صديق/              األستاذ المستشارالسيد وحضور 

 أمين السر                سامي عبد اهلل خميفةوسكرتارية السيد/ 
 أصدرت الحكم اآلتي

 ق61لسنة  24248في الدعوى رقم 
 :المرفوعة من

 حامد صديق سيد مكي
 ضــد:

 " بصفتو "   رئيس مجمس الوزراء -1

 " بصفتو "    رئيس مجمس الدولة -2

 " بصفتو " انرئيس المجمس القومي لحقوق اإلنس -3

 
 " الوقائــع" 

طمةب  8/5/2007أقام المدعي دعواه الماثمةة بصةحيفة موقعةة مةن محةام أودعةت قمةم كتةاب المحكمةة بتةاري   
في ختاميا الحكم بقبول الدعوى شكاًل، وبوقف تنفيذ القرار السمبي باالمتناع عن عرض تعديل قانون مباشرة الحقوق 

لنيابية عمى كل من قسم التشريع بمجمةس الدولةة والمجمةس القةومي لحقةوق اإلنسةان السياسية قبل إقراره من المجالس ا
 ، وفي الموضوع بإلغاء ىذا القرار مع ما يترتب عمى ذلك من آثار.

الخةا  بمباشةرة  1956لسةنة  73ن الحكومة قامةت بعةرض تعةديل القةانون رقةم إوقال المدعي شرحًا لدعواه  
عمةةةى قسةةةم التشةةةريع بمجمةةةس الدولةةةة أو عرضةةةو عمةةةى  ووالشةةةورى دون عرضةةةالحقةةةوق السياسةةةية عمةةةى مجمةةةس الشةةةعب 

كل من مجمس الشةعب والشةورى وبطةالن من المجمس القومي لحقوق اإلنسان وبالتالي تبطل إجراءات تعديل القانون 
 االنتخابات التي تجرى وفقًا لو.



 تابع الحكم في الدعوى رقم 24242 لسنة 16 ق:
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الدولةةةةة بجمسةةةةة  تةةةةدوول نظةةةةر الةةةةدعوى عمةةةةى النحةةةةو الثابةةةةت بمحاضةةةةر الجمسةةةةات، حيةةةةث قةةةةدم الحاضةةةةر عةةةةن 
صميًا: بعدم اختصا  المحكمةة والئيةًا بنظةر الةدعوى، واحتياطيةًا: بعةدم أمذكرة دفاع طمب فييا الحكم  29/1/2008

قةةةررت المحكمةةةة  14/10/2008قبةةةول الةةةدعوى النتفةةةاء القةةةرار اإلداري والنتفةةةاء شةةةرطي الصةةةفة والمصةةةمحة، وبجمسةةةة 
إحالةةة الةةدعوى إلةةي ىيئةةة مفوضةةي الدولةةة والتةةي أعةةدت تقريةةرًا بةةالرأي القةةانوني ارتةةلت فيةةو الحكةةم بعةةدم قبةةول الةةدعوى 

قدم المةدعي مةذكرة دفةاع صةمم فييةا عمةى  3/3/2009النتفاء القرار اإلداري مع إلزام المدعي المصروفات، وبجمسة 
دفاع صمم فييا عمى طمباتو السةابقة فقةررت المحكمةة بةذات الجمسةة إصةدار  طمباتو، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة

 الحكم في الدعوى بجمسة اليوم، وفييا صدر وأودعت مسودتو المشتممة عمى أسبابو عند النطق بو.
 " المحكمـة "

 عد المداولة قانونًا.بعد االطالع عمى األوراق، وسماع اإليضاحات، وب 
حكةم بقبةول الةدعوى شةكاًل، وبوقةف تنفيةذ ثةم إلغةاء قةرار اإلدارة السةمبي باالمتنةاع من حيث إن المدعي يطمب ال

عةةن عةةرض تعةةديل قةةانون تنظةةيم مباشةةرة الحقةةوق السياسةةية عمةةى قسةةم التشةةريع بمجمةةس الدولةةة والمجمةةس القةةومي لحقةةوق 
 اإلنسان مع ما يترتب عمى ذلك من آثار.

صدور  حتىوى يتعين توافره عند رفع الدعوى واستمراره ن المستقر عميو أن المصمحة شرط لقبول الدعإوحيث 
 حكم فييا.

طعنةةًا عمةةى القةةرار السةةمبي  >700/:/=ن الثابةةت بةةلوراق الةةدعوى أن المةةدعي أقةةام دعةةواه الماثمةةة فةةي إوحيةةث 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية عمى مجمةس  ;:<6لسنة  8>لإلدارة باالمتناع عن عرض مشروع تعديل القانون رقم 

 لدولة والمجمس القومي لحقوق اإلنسان وذلك قبل عرضو عمى مجمس الشورى والشعب.ا
والةةةةذي نشةةةةر فةةةةةي  >700لسةةةةةنة  =6وحيةةةةث قةةةةد ثبةةةةت أن التعةةةةةديل المشةةةةار إليةةةةو قةةةةد صةةةةةدر بةةةةو القةةةةانون رقةةةةم 

وبالتةةالي تةةزول مصةةمحة المةةدعي فةةي االسةةتمرار فةةي دعةةواه الماثمةةة ممةةا تقضةةي معةةو المحكمةةة بعةةدم قبةةول  >700/:/<
 عوى لزوال شرط المصمحة.الد

 مرافعات. 9=6وحيث إنو عن المصروفات فيتعين إلزام المدعي بيا طبقًا لممادة 
 " فمهــذه األسبــاب" 

 .بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات :محكمةال حكمت
 رئيس المحكمة        سكرتير المحكمة 

 
 


