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 وعــوضــامل
 

ويشـغل  ةوالتوعيـ ةنميـبريـل للتإ  6شـباب  ةؤسسـمبمناء أعضاء مجلس األ حد الطاعن أ    
تهـا يف ة مقدم صـور (مسايس ومثبت ذلك يف الئحه النظام األ  عام للمؤسسةم� النصب األ م

بصـدور قـرار حـل للمؤسسـة صـادر مـن فوجىء نه إال أ  نا بذات الجلسة)ظة مستنداتفحا
  2/3/2015صورة ضوئية منه بتاريخ  لمستو  -القرار املطعون عليه –محافظ الجيزة 

 84) مــن القــانون رقــم 63ة رقــم (بــالطعن عــيل قــرار الحــل مبوجــب املــادقــام لــذلك    
ولكل ذي شأن الطعن عيل القرار الـذي  "منها عيل: التي تنص وخاصه يف الفقرة األخ�ة 2002لسنة

عيـد املحـددة لـذلك، ودون مام محكمة القضاء االداري وفق االجـراءات واملواأ دره وزير الشئون االجت�عية يص
ن تفصـل يف الطعـن عـيل وجـه االسـتعجال وبـدون أ عيل املحكمـة ) من هذا القانون، و 7حكام املادة (أ التقيد ب

  .مرصوفات
مـوال و أي مـن مؤسسـيها وتـؤول األ أ سسـة منـاء املؤ أ الشأن يف خصوص الطعن اعضاء مجلس ويعترب من ذوي 

  "الناتجة عن تصفية املؤسسة إيل صندوق إعانة الجمعيات واملؤسسات االهلية.
 

عـيل الطعـن خـرين مـن الطـاعن� آل لطاعن و لبيان يحق لسالف اللنص القانو�  ع�الوإ    
يقيمـوا القـانون وولهم  كامـل الصـفه واملصـلحه وفقـا للـنص الـوارد بالقرر محل التداعي 

يف صحيفة الطعن وما سيبدوه من دفـاع ودفـوع يف جلسـات  لواردةسباب اطعنهم عيل األ 
 نظر الطعن ومنها:

 

 :يف الطعنحكم لح� ال وقف تنفيذ القرار املطعون عليه -:والًأ  •
 

 "تعـ�) منـه عـيل: 2يف املـادة رقـم ( جـاء نـصالقرار املطعون عليه الصادر بحل املؤسسة   

ا عيـة مقابـل مكافـاة قـدرهتصـفية للجملع�ل اأ دارة العمرانية لتقوم بإبالسيدة/ امال عبد الكريم. املراجع املايل 
شـهر أ ن تكون مدة التصفية ثالثـة أ ع�ل التصفية و أ تج ن تخصم من ناأ موال بالجمعية عيل أ ن وجدت إ جنية 300

لنظام هلية طبقا لالئحة اعانات الجمعيات واملؤسسات األ إ موال الجمعية لصندوق أ ؤول تمن تاريخ صدور القرار و 
 "سايس للجمعيات.األ 
عـالن املؤسسـة بـه حتـي إال أنهـم تعمـدوا عـدم إ  7/12/2014 :رغم صدور القرار بتاريخ  

 معانا يف مخالفـة القـوان�ا من مصدر القرار وإتضوئية من القرار تعنالصورة الم استال تاريخ 
فـه للقـرار . باملخالن مل يقـم بـأع�ل التصـفية حتـي اآل و واللوائح من جانب مصـدر القـرار 

التــي أصــدروها،وهو مــا يكشــف مــنهم يف مخالفــة القــوان� والقــرارات حتــي  اً واســتمرار 
األمـر الـذى  مـوال املؤسسـةدف تصفية املؤسسة ومصادرة أ عنالتعسف االدارى الذى يسته

من خطر ورضر قد يصعب تداركـه حالـه  يستدعى ووقف جميع أع�ل التصفية ملا تشكله
 .ةسرار عمل املؤسوالقضاء باستم  -املطعون عليه–لغاء قرار الحل صدور حك�ً بإ

الخـاص مبجلـس  1972نةلس 47خوله لنا القانون رقم  -طلب وقف التنفيذ– فضالً عىل أن  
ال يرتتب عـىل رفـع الطلـب إىل املحكمـة وقـف تنفيـذ  ) التي تنص عيل:49الدوله وخاصه املادة رقم (



 

 3 

القرار املطلوب إلغاؤه عىل أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيـذه إذا طُلـب ذلـك يف صـحيفة الـدعوى ورأت 
 . املحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها

ه إىل القرارات التي ال يُقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً ال يجوز طلـب وقـف تنفيـذها، عـىل أنـ وبالنسبة
يجوز للمحكمة بناًء عىل طلب املتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار رصف مرتبه كله أو بعضه إذا كـان القـرار صـادراً 

كـن فع دعـوى اإللغـاء يف امليعـاد اعتـرب الحكـم كـأن مل يبالفصل، فإذا ُحِكَم له بهذا الطلب ثم رُِفَض تظلمه ومل ير 
 .واسرتد منه ما قبضه

ركانـه أذلك الحق وتحديد ضوابطة و  دارىه العليا عيل تفس�املحكمة اإل  حكامقد تواترت أ و 
حكمـة بوقـف ال تقيضـ امل -بإصدار قانون مجلس الدولة  1972لسنة  47) من القانون رقم 49املادة ("وقضت: 

راق قرار اإلداري إال إذا توافر ركنان: أوله�: ركن الجدية: بأن يكون القـرار معيبـاً حسـب الظـاهر مـن األو تنفيذ ال
تقـديم هـذا  -ن االستعجال: بأن يرتتب عىل تنفيذ القرار نتائج يتعذر تـداركها ثانيه�: رك -م� يرجح معه إلغاؤه 

لدولة بنظره حتى ولـو مل يصـحبه رصاحـة طلـب إلغـاء الطلب ابتداء إىل القضاء املد� ال يخل باختصاص مجلس ا
القرار املطلوب وقف تنفيذه للمصطلح القائم فيه ولكنه ينطوي ضمناً عىل معنـى طلـب إلغـاء القـرار يف مفهـوم 

نه إذا أحيلت الدعوى إىل القضاء اإلداري تع� عىل املحكمـة تكييـف طلبـات مؤدى ذلك: أ  -قانون مجلس الدولة 
القواعد املطبقة لديها حيـث ال يقـدم طلـب وقـف التنفيـذ اسـتقالالً وإ�ـا يقـدم تبعـاً لطلـب  املدعي عىل هدى

 "اإللغاء.
رقم  - 33مكتب فني  - 1987-11-14لجلسة ا -ئية قضا 31لسنة  - 1113الطعن رقم  -املحكمة اإلدارية العليا 

 196رقم الصفحة  - 1الجزء 

طالبوا بالغـاء القـرار وبوقـف تنفيـذه  لتـوافر الطاعن ومعه الطاعن� عند اقامة طعنهم    
 :يةالجد -الركن االول:ووهم الركن� التي اقرتهم احكام املحكمة االدارية العليا 

 

منهـا صـدور القـرار مـن ك� جاء بصحيفة الطعن سباب جدية أقام الطاعن طعنه عيل أ     
عطـي سـلطة الحـل أ ألن القانون وإن كان مخالف للدسـتور وإ�ـا غ� ذات اختصاص  جهة

 مصدر القرار الطع�.لوزير التضامن االجت�عي وليس ملحافظ الجيزة 
ص بخالف ارتكاز القرار الطع� وان كان صـدر باملخالفـه للدسـتور ومـن غـ� ذي اختصـا   

سباب الحـل القانون عيل أنها من أ  صسباب حل مل ينأ  عيل يضا خالف القانون وارتكزوإ�ا أ 
) 63هلية وخاصة املادة رقـم (لحرص يف قانون الجمعيات واملؤسسات األ الوارده عيل سبيل ا

 منه
لعدم انعقاد  " ن سبب الحل يرجع) منه عيل أ 1عون عليه يف املادة (القرار املط حيث ذكر  

صـل جمعيـة عموميـة لـيس لهـا مـن األ واملؤسسـة  "الجمعية العمومية ملدة عام� متتال�.
 دارة يف الجهل بالقانون ومخالفته املخالفه الصارخه. ة اإل جه معانإولكن استمرارا ملسلسل 

لصـحيفة لجميـع والرشـح الـوارد باخرى التي وردت يف صـحيفة الطعـن بخالف األسباب األ 
ن و�كـن أ "العليـا التـي قضـت بــــــ:  املحكمة االداريةحكام  أل ع�الًإ و  سباب سالفة الذكراأل 

من خالل فحصها األوىل ملرشوعية القرار اإلداري ومن خالل قرائن  تستظهر املحكمة جدية الطلب بوقف التنفيذ
معينة تفيد ذلك كضئالة املستندات وكونها غ� منتجة تعطي انطباعاً بعدم جدوى وقف التنفيذ، ك� أن تقاعس 

 "فيذ .اإلدارة عن إبداء دفاعها يف الدعوى أو ذكر أسباب القرار يكون مربراً للمحكمة يف إصدار قرار وقف التن
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 . 405ص  –لخصومة اإلدارية ا �أشار إليه عبد الحكيم فوده  7/11/1986حكم املحكمة اإلدارية العليا يف مرص يف 
 

 االستعجال: -الركن الثا�: 
 

ك ولكن هنـاسباب الجدية التي توجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا والغاءه نهائيا تعددت األ    
فية املؤسسـة وذلـك يف ن القرار صدر بتصأ  هبعالي وضحناحاله من حاالت االستعجال وك� أ 

ن كان تعـذر التصـفية لعـدم علـم الطـاعن� بـالقرار وإ  هشهر من تاريخ صدور خالل ثالثة أ 
 .دارة يف التصفيةهه اإل وتوقف اجراءات التصفية لرعونه ج

 مد التقايضصه أن الطعن قد يطيل أ موالها وخان لخطورة تصفيه املؤسسة ومصادرت أ لك   
 الـدفع بعـدم دسـتورية املـواد املنـوه عنهـا والتـي سـوف نرشـحهول املحكمة ليه حال قبف

تنفيذ القرار املطعون كـ�  فقيكون هناك حاله ملحة ومستعجل لو يف دفعنا التايل  تفصيالً
وحالـة االسـتعجال هـذه هـي حالـة موضـوعية "حكمه االدارية العليا يف ذلك الصدد بـــــ: املقضت 

مة من وقائع الدعوى وظروفها مثال ذلك قرار حرمان الطالب من أداء االمتحان، وصـدور قـرار تستظهرها املحك
 ")�نع مريض من السفر إىل الخارج لغرض العالج أو صدور قرار بهدم منزل أثري.

 

 . 358ص �لخصومة اإلدارية ا �عبد الحكيم فودة  1962�12�15املحكمة اإلدارية العليا يف مرص جلسة 
 

تهدم القرار املطعون عليه وتجعله هو العدم عديده سباب جدية مبا سبب وتوافر أ  هديا   

موالهـا املقـرر فيهـا حـل املؤسسـة وتصـفيه أ  لتفادي املـده الزمنيـةسوء وتوافر االستعجال 

ن عيل قـرارات حـل الجمعيـات صـفه طفي عيل الطعأ ن القانون ذاته صادرتها وبجانب أ وم

" وعـيل املحكمـة ) من قانون الجمعيات واملؤسسات االهليـة 63( ستعجال ك� جاء يف املادةاإل 

م� يدل عيل توافر رشط االسـتعجال وان  ن تفصل يف الطعن عيل وجه االستعجال وبدون مرصوفات "أ 

طالب املحكمة برسعه الفصل لخطورة قرار الحل م� ينتطبق عليه حكـم املحكمـة املرشع 

السـتعجال بـأن يكـون ااألول قيـام  -قرار املطعون فيه يقوم عىل ركن�: " طلب وقف تنفيذ الاالدارية العليا: 

قـرار الب� من ظاهر األوراق أنه يرتتب عىل تنفيذ القرار غ� املرشوع نتائج يتعذر تداركها في� لو قيض بإلغـاء ال

إلداري املطلـوب وقـف تصل مببدأ املرشوعية بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مرشوعية القرار اي -الثا� و  -قضائياً 

 تنفيذه قامئاً بحسب ما هو ثابت من ظاهر األوراق عىل أسباب جدية "

رقم   الطعنالجزء الثا� �مجموعة املبادئ القانونية التي قررتها املحكمة اإلدارية العليا السنة الثامنة والثالثون 

 القضائية 34لسنة  1450

 84قم) من القانون ر 63(رقم دة ) واملا42(رقم املادة  ستوريةعدم د  -ثانيا: •

 التنفيذية لقانون:ئحة ال من ال )141(رقم) و 92واملواد رقم( 2002لسنة
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حـل الجمعـات واملؤسسـات لـوزير ىف حـق ال مـنح 2002سنهل 84املرشع يف القانون رقم   

ق الحـاالت املنصـوص يف حالـه تحقـ -وزير التضامن االجت�عي حاليـا –الشئون االجت�عية 

لغـاء ذلـك وقـد تـم إ 1971د صدر يف ظل دستور عـام القانون لكن القانون كان ق عليها يف

 نتهـيإلغاءها وإ  دستورية تمالعالنات عدداً من اال يناير وحل محله  25ة الدستور عقب ثور 

ينطوي عيل دستور  2014 وتبعه تعديل يف 2012صدور دستورباملسار الدستورى حتى اآلن 

الذي و ميالديه  2014يناير  18هجريه املوافق  1435يع االولرب 17جديد بالكامل صادر يف: 

حـق تكـوين الجمعيـات  للمـواطن�": عـيل )75املـادة رقـم (يف  ةوبنص قـاطع الداللـ ةنص رصاح

ومتـارس نشـــاطها  .د�قراطـى، وتكـون لهـا الشخصـية االعتباريـة مبجـرد االخطـار عىل أساس ةهليواملؤسسات األ 

إال بحكم أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها  بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل ىف شئونها،

 . قضاىئ

ويحظر إنشـاء أو استمرار جمعيات أو مؤسـســات أهلية يكون نظــامها أو نشاطها رسيًا أو ذا طـابع عسـكرى أو 

 ".الذى ينظمه القانون نحوشبه عسكرى، وذلك كله عىل ال

والـنص ي نـص يخالفـه إقرار ذلـك الدسـتور أصـبح هـو الواجـب التطبيـق ويلغـي أ  رفو    
قـاطع دم مع النص الدستورى واجب التطبيـق لذي ارتكز عليه القرار الطع� يصطالقانو� ا

مـن  مبنـع الجهـات االداريـة دون أى تأويل ألو لغط ناطق بالتفس�الو واضح املعني  الداللة
يل القضـاء ة أن تلجـاء إاالدار  ان عـيل جهـةكـال بحكم قضايئ فالجمعيات واملؤسسات إ حل 

ت عليهـا ملـواد التـي ارتكـز ان بأ  العلمهصدر قرار غ� دستورى بحل املؤسسة لها أن توليس 
 املواد هي: تناهض نصوص الدستور الجديد، وهذه صبحت تم الغاءها وأ 

معيـة العام وبعد دعوة الج خذ رأي االتحادأ ن وزير الشئون االجت�عية ، بعد بقرار مسبب م يكون حل الجمعية" ) :42مادة ( -1
 حوال اآلتية : قوالها ، يف األ أ لس�ع 

 جلها أ نشئت من أ و تخصيصها يف غ� االغراض التي أ موالها أ الترصف يف 
) مـن هـذا 17لحكم الفقـرة الثانيـة مـن املـادة ( يل جهة خارجية باملخالفةإموال أ ال رسإو أ موال من جهة خارجية أ الحصول عيل 

 القانون 
 و اآلداب أ و النظام العام أ ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون 

ادة و منظمة مقرها خارج جمهورية مرص العربية باملخالفة لحكم املـأ و هيئة أ و جمعية أ يل ناد إو االنتساب أ و االشرتاك أ االنض�م 
 ) من هذا القانون 16(

 ) من هذا القانون 11نشطة املحظورة يف املادة (و م�رسة نشاط من األ أ غراضها استهداف أ حقيقة ن أ ثبوت 
 ) من هذا القانون 17القيام بجمع تربعات باملخالفة لحكم الفقرة االويل من املادة (

 كرث ملدة ومبقابل يحدده� أو أ ن يتضمن قرار الحل تعي� مصف أ ويتع� 
ط و بوقف نشـاأ دارة و بعزل مجلس اإل أ زالة سبب املخالفة إو بأ لغاء الترصف املخالف إب ن يصدر قراراً أ ة ولوزير الشئون االجت�عي

 الجمعية ، وذلك يف أي من الحالت� اآلتيت�: 
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ملـادة الحكم الفقرة الثانية مـن  و عدم انعقادها بناء عيل الدعوة النعقادها تنفيذاً أ لجمعية العمومية عام� متتالي� عدم انعقاد ا
 حكام هذا القانون وضاعها وفقا أل أ دم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق من هذا القانون ع )40(

 يفصدار أي من القرارات املـذكورة يف الفقـرة السـابقة يف الحـاالت املنصـوص عليهـا إ ير الشئون االجت�عية االكتفاء بك� يجوز لوز
 الفقرة االويل ، وذلك بدال من حل الجمعية 

يـد جـراءات واملواعام محكمـة القضـاء االداري وفقـا لإل مـأ ي يصدره وزير الشئون االجت�عية ذي شأن الطعن عيل القرار الذ ولكل
ن تفصل يف الطعن عيل وجـه االسـتعجال وبـدون أ ) من هذا القانون وعيل املحكمة 7حكام املادة (أ املحددة لذلك ، ودون التقيد ب

 مرصوفات 
  ""عضاء الجمعية التي صدر يف شأنها القرارأ خصوص الطعن أي من ذوي الشأن يف  ويعترب من

 

 د دعـوةخذ رأي االتحاد العام وبعـأ ن وزير الشئون االجت�عية ، بعد هلية بقرار مسبب ميجوز حل املؤسسة األ "" ) :63مادة ( -2
) مـن هـذا 11ة املحظـورة يف املـادة (ذا توافرت دالئل جدية عيل م�رسة املؤسسـة نشـاطا مـن االنشـطإ املؤسسة لس�ع اقوالها ، 

 القانون 
 كرث ملدة ومبقابل يحدده� أو أ ن يتضمن قرار الحل تعي� مصف أ ويتع� 

فـة الزالة سـبب املخإو بأ دار قرار بالغاء الترصف املخالف ليها باصإيكتفي يف أي من الحاالت املشار  نأ ولوزير الشئون االجت�عية 
 ف نشاط املؤسسة و بوقأ مناء بعزل مجلس األ  وأ 

عيـد داري وفـق االجـراءات واملوامـام محكمـة القضـاء اإل أ ي يصدره وزير الشئون االجت�عية ولكل ذي شأن الطعن عيل القرار الذ
ن تفصل يف الطعن عيل وجـه االسـتعجال وبـدون أ ) من هذا القانون، وعيل املحكمة 7حكام املادة (أ املحددة لذلك، ودون التقيد ب

 مرصوفات 
مـوال الناتجـة عـن تصـفية و أي من مؤسسـيها وتـؤول األ أ مناء املؤسسة أ عضاء مجلس أ رب من ذوي الشأن يف خصوص الطعن تويع

 الجمعيات واملؤسسات االهلية."" املؤسسة إيل صندوق إعانة
 

وة الجمعيـة خـذ رأى االتحـاد العـام ودعـأ بعـد يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشـئون االجت�عيـة "" :)92مادة ( -3

 لس�ع أقوالها ىف األحوال اآلتية: 
 . الترصف ىف أموال الجمعية وتخصيصها ىف غ� األغراض التى أنشئت من أجلها. 1
) مـن 17. الحصول عىل أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إىل جهـة خارجيـة باملخالفـة لحكـم الفقـرة الثانيـة مـن املـادة (2

 ه الالئحة. ) من هذ58القانون واملادة (
 . ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو اآلداب . 3
. االنض�م أو االشرتاك أو االنتساب إىل ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهوريـة مرصـ العربيـة باملخالفـة لحكـم 4

 ) من هذه الالئحة. 55) من القانون واملادة(16املادة (
 ) من القانون. 11أغراضها استهداف أو م�رسة نشاط من األنشطة املحظورة ىف املادة ( . ثبوت أن حقيقة5
 ) من هذه الالئحة . 57) من القانون واملادة (17. القيام بجمع التربعات باملخالفة لنص الفقرة األوىل من املادة (6

 . ويتع� أن يتضمن قرار الحل تعي� مصف أو اكرث ملدة ومبقابل يتم تحديده
 ،ولوزير الشئون االجت�عية أن يصدر قرارا مسببا بعزل مجلس إدارة الجمعية ، أو بوقف نشاط الجمعية أو إلغاء النشاط املخالف 

 أو إزالة سبب املخالفة بدال من حل الجمعية ىف األحوال املشار إليها ىف الفقرة األوىل وىف الحالت� اآلتيت�: 
ن مـة عامي� متتالي� أو عدم انعقادها بناء عىل الدعوة النعقادها تنفيـذا لحكـم الفقـرة الثانيـة . عدم انعقاد الجمعية العمومي1

 ) من القانون. 40املادة (
  "". عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام القانون وأحكام هذه الالئحة.2
 

وزير الشـئون االجت�عيـة ، بعـد اخـذ رأى اإلتحـاد العـام ودعـوة  يجوز حل املؤسسة األهلية بقرار مسبب من"" :)141مادة ( -4
 ) من القانون. 11املؤسسة لس�ع أقوالها إذا توافرت دالئل جدية عىل م�رسة املؤسسة نشاطا من األنشطة املحظورة ىف املادة (

الشـئون االجت�عيـة االكتفـاء بإصـدار  ويتع� أن يتضمن قرار الحل تعي� مصف أو اكرث ملدة ومبقابل يتم تحديده ، ويجوز لـوزير
  قرارا مسببا بعزل مجلس األمناء أو بوقف نشاط املؤسسة أو إلغاء النشاط املخالف أو إزالة سبب املخالفة بدال من حل املؤسسة.

واملواعيـد  ولكل ذى شأن الطعن عىل القرار الذى يصدره وزير الشئون االجت�عية أمـام محكمـة القضـاء اإلدارى وفقـا لإلجـراءات
 ) من القانون . 7املحددة لذلك ودون التقيد بأحكام املادة (

 أمناء املؤسسة أو أى من مؤسسيها.""ويعترب من ذوى الشان ىف خصوص الطعن اى من أعضاء مجلس 
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س تاسـيال وال يجـب االرتكـاز عليهـا و  2014تناهض دسـتور صبحت وجميع تلك املواد أ     

مـن  75 مبوجب املادة رقـمأضحت مشوبة بعيب عدم الدستورية  نهاالقرارات بناء عليها أل 

إن  " املحكمـه الدسـتورية  رسـتهالـذى أ الدسـتورى والقضـايئ  للمبـدأو تطبيقـاً  ، الدستور 

الدستور هو القانون األساىس األعىل الذى يرىس القواعد واألصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقـرر الحريـات 

تــب الضــ�نات األساســية لح�يتهــا ، ويحــدد لكــل مــن الســلطة الترشــيعية والتنفيذيــة والحقــوق العامــة ، وير 

والقضائية وظائفها وصالحيتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها مبا يحول دون تدخل أى منهـا ىف أعـ�ل 

  "السلطة األخرى ، أو مزاحمتها ىف م�رسة اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها

رقم  � 7 مكتب فني � 1995�7�3 اريخ الجلسةت � ضائيةق 16 لسنة � 25 لطعن رقما � دستورية العليااملحكمة ال
 "45 رقم الصفحة � 1 الجزء

 

دد قرار الدستور وحتي االن يفيض علينا يوميا بعومنذ إل نه لكن املرشع املرصي ورغم أ      
عليه ولكنه بدافع  ايعرضهر وجود مجلس النواب لظتتنان �كن أن كمن القرارات بقوان� 

 .صدار قرارات بقوان�يفيض يف إ  ستثنايئ وظرف الرضورهوالوضع اال  هالحاله امللح
ان أضحت تناهض الدستور الجديد ومنها املواد سالفة البياملواد التي  يلومل يهتم بتعد    

 .بقانون الجمعيات األهلية والئحته التنقيذية
وتعديالتـه الخـاص باملحكمـة  1979 لسنة 48 لقانون رقممن ا 29للمواد رقم  ع�الًوإ    

ئح تتوىل املحكمة الرقابة القضائية عـىل دسـتورية القـوان� واللـوا"        الدستورية والتي تنص عيل: 

 : عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىل الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل
ة ا) إذا تراءى ألحدى املحاكم أو الهيئات ذات االختصاص القضايئ أثناء نظر إحـدى الـدعاوى عـدم دسـتوري)

نص يف قـانون أو الئحـة الزم للفصـل يف النـزاع، أوقفـت الـدعوى وأحالـت األوراق بغـ� رسـوم إىل املحكمـة 
 . الدســــــــــــــــتورية العليــــــــــــــــا للفصــــــــــــــــل يف املســــــــــــــــألة الدســــــــــــــــتورية

ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاكم أو الهيئـات ذات االختصـاص القضـايئ بعـدم )
الئحة ورأت املحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظـر الـدعوى وحـددت ملـن  دستورية نص يف قانون أو

أثار الدفع ميعادا ال يجاوز ثالثة أشهر لرفـع الـدعوى بـذلك أمـام املحكمـة الدسـتورية العليـا، فـإذا مل ترفـع 
 "" امليعاد اعترب الدفع كأن مل يكنالدعوى يف

 

 لنص رصيح يف ةواملخالف ةلدستوريل ةدص القانونيه سالفه الذكر املفتقملا كانت النصو 
 -ملطعون عليها –دارى ثر ذلك عيل القرار اإل ولو حكم بعدم دستوريتها أل الدستور 

الدعوى  " ع�ل ملواد القانون الخاص باملحكمة الدستورية وتطبيقا لحكم لدستوريةإ و 

ها عىل النزاع املوضوعي، الدستورية ال تكون مقبولة إال بقدر انعكاس النصوص القانونية املطعون علي
 "فيكون الحكم يف املطاعن الدستورية الزماً للفصل يف ذلك النزاع.

 

� 12 مكتب فني � 0082�3�2 تاريخ الجلسة � قضائية 82 سنةل � 96 الطعن رقم � املحكمة الدستورية العليا
 946 رقم الصفحة � 1 رقم الجزء 
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 هــيـلــاء عـــنــب
 

الصـادر مـن محافظـة  2014لسنه 22452وقف تنفيذ القرار رقم يلتمس الطاعن  -:والًأ 
 مؤقتا لح� الفصل يف الطعن. ابريل للتنمية والتوعية 6الجيزة بحل مؤسسة شباب 

 

دة حالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل يف دستورية املاإ و تعليقيا وقف الدعوى  -:ثانياً 

) مـن االئحـة 141) و (92واملـواد رقـم( 2002لسـنة84) من القـانون رقـم63) واملادة (42(

 .2014من دستور  75ملخالفتها لنص املادة  التنفيذية لذات القانون

) 42املـادة (مـام املحكمـة الدسـتورية بعـدم دسـتورية أ الترصيح للطـاعن برفـع دعـوي و أ 

) من االئحـة التنفيذيـة 141) و (92واملواد رقم( 2002لسنة84) من القانون رقم63واملادة (

 .2014من دستور  75ملخالفتها لنص املادة  ذات القانونل

 ثالثاً: إلغاء القرار الطع�

 مع حفظ كافه حقوق الطالب الخرى...

 وكيل الطاعن

 عالء عبد التواب 

 كريم عزت

 املحامي� 

 

 


