بسم اهلل الرحمن الرحيم
باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء اإلداري
الدائرة األولى

بالجمسة المنعقدة عمنا في يوـ الثالثاء الموافؽ 1332/11/03ـ
برئاســة السيد األستاذ المستشار الدكتور /محمد أحمد عطية

نائب رئيس مجمس الدولة
ورئيس محكمة القضاء اإلداري
نائب رئيس مجمس الدولة
نائب رئيس مجمس الدولة
مفوض الدولة
أميف السر

وعضوية السيد األستاذ المستشار الدكتور /محمد صبح المتولي
 /محمد أحمد محمود
و السيد األستاذ المستشار
وحضور األستاذ المستشار /جمال جمعة صديق
وسكرتارية السيد /سامي عبد اهلل خميفة
أصدرت الحكم اآلتي
في الدعوييف رقـ  04146لسنة 63ؽ ورقـ  2122لسنة 61ؽ

المقامتين:
األولى من:
 -1محمود ياسر رمضاف بصفته النائب األوؿ لرئيس حزب األحرار (رئيس الحزب باإلنابة)
 -1أحمد عبد اهلل عزيز بصفته وكيؿ حزب األحرار بمحافظة الفيوـ
(خصـ متدخؿ)
 -0طارؽ محمد درويش
(خصـ متدخؿ)
 -4مدحت نجيب عبد الحكيـ
(خصـ متدخؿ)
 -5طمعت أحمد عصمت السادات
 -6حممي أحمد سالـ
ضــد:
السيد األستاذ /صفوت الشريؼ بصفته رئيس لجنة شئوف األحزاب السياسية
والدعوى الثانية من:
-1
-1
-0
-1
-1

حممي أحمد سالـ بصفته رئيسا لحزب األحرار االشتراكييف.
( خصـ متدخؿ)
طمعت أحمد عصمت السادات
( خصـ متدخؿ )
طارؽ محمد درويش
ضــد:
" بصفته "
رئيس لجنة شئوف األحزاب السياسية
عادؿ محمد أحمد مكيف " بصفته أميف التنظيـ بحزب األحرار "
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" الوقائــع "
تخم ػػص وق ػػائو ال ػػدعو رق ػػـ  64143لس ػػنة 36ؽ ف ػػي أف الم ػػدعييف أقاماي ػػا بص ػػحيفة أودع ػػت قم ػػـ كت ػػاب

المحكمة بتاريخ  6663/7/13طالبيف الحكـ بقبػوؿ الػدعو شػكالب وبصػفة مسػتعجمة بوقػؼ تنفيػذ قػرار لجنػة شػئوف
األحزاب السياسية بتاريخ  6663/3/11المتضمف عدـ االعتراؼ بتولي المدعي األوؿ رئاسة حزب األحرار باإلنابة
لحيف الفصؿ في موضوع الدعو رقـ  6672لسنة  6663والمحالة مف محكمػة القضػاء اإلداري ويػي الػدعو رقػـ

 16116لسنة 16ؽب وعقد مؤتمر عاـ لمحزب النتخاب رئيس جديد وفقا لمنظػاـ األساسػي والالئحػة الداخميػة لحػزب
األحرار والمعموؿ بها منذ 1211/1/1ب والغاء القرار المطعوف عميه مو ما يترتب عمػ ذلػؾ مػف رثػار والػزاـ الجهػة

اإلدارية بالمصروفات ومقابؿ أتعاب المحاماة.

وقاؿ المدعياف شرحا لمدعو إنه بتاريخ  6663/3/11أصدرت لجنة شئوف األحػزاب السياسػية برئاسػة المػدعي
عميػػه بصػػفته رئػػيس المجنػػة قػ ار ار إداريػػا باسػػتمرار النػزاع قائمػػا عمػ رئاسػػة حػزب األحػرار مػػو عػػدـ االعتػػداد بػ ي مػػف
المتنػػازعيف حتػ ػ يحس ػػـ النػ ػزاع قضػػاء أو رض ػػاءب وق ػػد اس ػػتند المػػدع عمي ػػه ف ػػي إص ػػدار ق ػرار الم ػػذكور عمػ ػ تمقي ػػه

مجموعة مف اإلخطارات يخطر كؿ مف قدمها بانتخابه رئيسا لحزب األحرار دوف أف تقػوـ المجنػة باالتصػاؿ بػالحزب

لمت كد مف وجود نزاع عم موقو الرئيس مف عدمهب ودوف أف تت كد المجنة مما إذا كػاف يػذا اإلخطػار أو ذاؾ صػاد ار

عف الحزب أو عف رخريف ال عالقة لهـ بالحزب مما أقحـ المجنة في نزاع داخمي عم الترشيح لموقػو رئػيس الحػزب
منظور فعال أمػاـ القضػاءب ونعػ المػدعياف عمػ القػرار المطعػوف فيػه مخالفتػه ألحكػاـ قػانوف األحػزاب السياسػية رقػـ

 46لسنة  1227وتعديالتهب ولمنظاـ األساسي والالئحة الداخمية لحزب األحرار ب ولألحكاـ القضائية الصادرة بوقؼ
انتخابػات حػزب األحػرارب ومخالفػة القػ اررات الصػادرة عػف الحػزب ورابػة قياداتػه وأعضػائهب واختػتـ المػدعياف عريضػة

الػػدعو بطمػػب الحكػػـ لهمػػا بالطمبػػات المحػػددة سػػمفا بصػػدر الوقػػائوب وتػػدوولت الػػدعو بجمسػػات المرافعػػة عمػ النحػػو
المبيف بمحاضرياب وبجمسة  6663/2/13أودع الحاضر عف المدعيف عدد  4حوافظ مستندات طويت عم صػورة

لكػػؿ مػػف ق ػراري رئػػيس حػػزب األح ػرار عػػامي 1223ب 1227ب وصػػورة لمحكػػـ الصػػادر مػػف محكمػػة القػػايرة لألم ػور

المستعجمة في الدعو رقـ  6666لسنة  1221ب وصورة الحكػـ الصػادر فػي االسػتئناؼ رقػـ  1442لسػنة 1221
مدني مست نؼ مستعجؿ القايرةب وصورة مف النظاـ األساسي والالئحة الداخميػة لحػزب األحػرارب وشػهادة مػف الجػدوؿ

العػػاـ بمحكمػػة القضػػاء اإلداري بش ػ ف الػػدعو رقػػـ  16116لسػػنة 16ؽ تفيػػد أنػػه بجمسػػة  6661/16/16قضػػت

محكمػػة القضػػاء اإلداري بعػػدـ اختصاصػػها والئيػػا بنظػػر الػػدعو وأمػػرت بإحالتهػػا بحالتهػػا إلػػي محكمػػة شػػماؿ القػػايرة
االبتدائية لالختصػاص وأبقػت الفصػؿ فػي المصػروفاتب وشػهادة مػف جػدوؿ محكمػة شمػ ػاؿ القػايرة االبتدائيػة تفيػد أف

الػػدعو رقػػـ  1616لسػػنة 16ؽ المحالػػة مػػف محكمػػة القضػػاء اإلداري قيػػدت بػرقـ  6672لسػػنة  6663مػػدني كمػػي
شماؿ القػايرةب وانػذار عمػ يػد محضػر بنػاء عمػ طمػب المػدعي الثػاني إلػي المػدع عميػهب وكتػاب مػف رئػيس مركػز
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ومدينػة الفيػػوـ يطالػب بمبػػالة ماليػػة مسػتحقة عمػ حػزب األحػرار عػػف مكتبػه بػػالفيوـب وبجمسػػة  6663/16/63أودع
الحاضػػر عػػف المػػدعي حافظػػة مسػػتندات طويػػت عمػ نسػػخة مػػف جريػػدة المسػػاءب وأودع الحاضػػر عػػف الدولػػة حافظػػة
مسػ ػػتندات طوي ػ ػػت عم ػ ػ كت ػ ػػاب وكي ػ ػػؿ الػ ػػو ازرة لمش ػ ػػئوف القانوني ػ ػػة بمجمػ ػػس الش ػ ػػور ب ػ ػػالرد عم ػ ػ ال ػ ػػدعو ب وبجمس ػ ػػة

 6667/6/16أودع الحاضر عف الدولة صورة الفتو الصادرة مف الجمعية العمومية لقسػمي الفتػو والتشػريو ممػؼ
رقـ  6761/6/66ب وبجمسة  6667/6/67أودع الحاضر عف السيد /طارؽ محمد درويػش صػحيفة تدخمػه تػدخال
يجوميا في الدعو وطمب في ختامها الحكـ:

أوالً :بعدـ قبوؿ الدعو األصمية لرفعها مف اير ذي صفة.
ثانياً :بقبوؿ تدخؿ المتدخؿ الهجومي لكونه صاحب الصفة في حزب األحرار ويو رئيس حزب األحرار.
ثالثاً :إلغاء القػرار المطعػوف عميػه حيػث صػدر منعػدما فػي مواجهػة المتػدخؿ الهجػومي مػو مػا يترتػب عميػه مػف رثػار
والػ ػزاـ الط ػػاعنيف والجه ػػة اإلداري ػػة بالمص ػػروفات ومقاب ػػؿ أتع ػػاب المحام ػػاةب كم ػػا أودع الحاض ػػر ع ػػف الخص ػػـ

المتػػدخؿ حافظػػة مسػػتندات طويػػت عم ػ صػػورة توقيعػػات بعػػض أعضػػاء حػػزب األح ػرارب وصػػورة شػػهادة لجنػػة
ش ػػئوف األحػ ػزاب بشػ ػ ف أس ػػماء المتن ػػازعيف ح ػػوؿ رئاس ػػة ح ػػزب األحػ ػرارب وب ػػذات جمس ػػة  6667/6/67أودع

الحاضر عف الدولة مذكرة بالدفاع طمب في ختامها الحكـ:

أوالً :بالنسػػبة إلػػي طعػػف المػػدع عمػػي ق ػرار لجنػػة شػػئوف األح ػزاب أصػػميا :بعػػدـ اختصػػاص المحكمػػة والئيػػا بنظػػر
الدعو .

واحتياطياً :بعدـ قبوؿ الدعو النتفاء القرار اإلداري.
ثانيــاً :بالنسػػبة إلػػي طمػػب المػػدعي عقػػد مػػؤتمر عػػاـ لمحػػزب النتخػػاب رئػػيس جديػػد وفقػػا لمنظػػاـ األساسػػي والالئحػػة
الداخمية لمحزب والمعموؿ بها منذ .1211/1/1

أصـــمياً :بعػػدـ اختصػػاص محػػاكـ مجمػػس الدولػػة بهيئػػة قضػػاء إداري والقضػػاء عمومػػا بنظػػر الػػدعو ب ومـــن بـــاب
االحتيــاط األخيــر :ب ػرفض الػػدعو برمتهػػاب مػػو إل ػزاـ المػػدعييف فػػي أي حالػػة المصػػروفاتب وبجمسػػة 6667/1/11
أودع الحاضر عف الخصـ المتدخؿ  /طارؽ محمد درويش حافظتي مستندات طويتا عم صورة الحكػـ الصػادر فػي

الػػدعو رقػػـ  2643لسػػنة  12قضػػاء إداريب وصػػورة الحكػػـ رقػػـ  6313لسػػنة 4ؽ الصػػادر مػػف محكمػػة اسػػتئناؼ
القػػايرةب وصػػورة مػػف بطاقػػة عضػػوية الخصػػـ المتػػدخؿ المػػذكور بػػالحزبب وصػػورة الصػػفحة ( )7مػػف جريػػدة األح ػرارب
وصػػورة الحكػػـ الصػػادر فػػي االسػػتئناؼ رقػػـ  161لسػػنة  6664مسػػت نؼ مسػػتعجؿ القػػايرةب كمػػا أودع الحاضػػر عػػف

الخصـ المتدخؿ المشار إليه مذكرة بدفاعه طمب في ختامها الحكػـ أوالً :باختصػاص المحكمػة والئيػا بنظػر الػدعو ب

وبقبػوؿ الػػدعو مػػف المتػػدخؿ الهجػػومي لرفعهػػا عمػ قػرار إداري ب ثانيـاً :قبػػوؿ التػػدخؿ الهجػػومي لرفعػػه مػػف صػػاحب
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الصػػفة فػػي حػػزب األح ػرارب ثالثــاً :بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعو األصػػمية لرفعهػػا مػػف ايػػر ذي صػػفة ب رابع ـاً :الحكػػـ بصػػفة
مسػػتعجمة بوقػػؼ تنفيػػذ ق ػرار المجنػػة لمخطػػر واالسػػتعجاؿب خامس ـاً :فػػي الموضػػوع بإلغػػاء ق ػرار لجنػػة شػػئوف األح ػزاب

السياسية لكوف المتدخؿ الهجومي يو رئػيس حػزب األحػرار وعػدـ وجػود نػزاع حقيقػي عمػ رئاسػة الحػزب ب سادسـاً:

إلزاـ المدعييف والمػدع عميػه بالمصػاريؼ واألتعػابب وبجمسػة  6667/16/11أودع الحاضػر عػف المػدعييف مػذكرة

بدفاعه صمـ فيها عم الطمبات الواردة بعريضة الدعو ب كما أودع الحاضػر عػف الخصػـ المتػدخؿ الهجػومي طػارؽ
محمد درويش حافظة مستندات طويت عمػ نسػخة مػف جريػدة األحػرارب وبعػض المسػتندات الخاصػة بتعاممػه بصػفته

رئيس ػػا لح ػػزب األحػ ػرارب وأودع الحاض ػػر ع ػػف الدول ػػة حافظ ػػة مس ػػتندات طوي ػػت عمػ ػ ص ػػورة إخط ػػارات لمجن ػػة ش ػػئوف
األح ػزاب بػػالمؤتمرات الخاصػػة بحػػزب األح ػرارب وصػػورة اجتمػػاع عػػدد  1ثمػػاف مػػؤتمرات لمحػػزب المػػذكورب وبجمسػػة

 6661/6/1أودع الحاضػػر عػػف المػػدعي األوؿ عػػدد  3ح ػوافظ مسػػتندات طويػػت عم ػ المسػػتندات المعػػالة بغالفهػػا
ومذكرة بالدفاع صمـ فيها عم طمباته الواردة بصحيفة الدعو ب ورفض طمبات التدخؿ الهجومي في الدعو ب وأودع

الحاض ػػر ع ػػف الخص ػػـ المت ػػدخؿ ف ػػي ال ػػدعو ت ػػدخال يجوميا/م ػػدحت نجي ػػب عب ػػد الحك ػػيـ ص ػػحيفة تدخم ػػهب وبجمس ػػة

 6661/4/62أودع الحاضر عف المدعي مذكرة صمـ فيها عم طمباته سالفة البيافب وأودع الحاضػر عػف الخصػـ
المتدخؿ /طارؽ محمد درويش مذكرة صمـ فيها عم طمباته المشار إليها ب وأودع الحاضر عف السيد /طمعت أحمد

عصمت السادات صحيفة تدخمه تدخال يجوميا في الدعو باعتبار رئيسا لحزب األحرارب وطمػب فػي ختػاـ صػحيفة

التدخؿ الحكـ:

أوالً :بقبوؿ تدخمه الهجومي شكال.
ثانياً :عدـ قبوؿ الدعو األصمية لرفعها مف اير ذي صفة.
ثالثـــاً :ع ػػدـ قب ػػوؿ طم ػػب المت ػػدخؿ يجومي ػػا الس ػػيد /ط ػػارؽ محم ػػد دروي ػػش والمت ػػدخؿ يجومي ػػا الس ػػيد /م ػػدحت نجي ػػب
عبدالحكيـ لرفعه مف اير ذي صفة.

رابعاً :بوقؼ تنفيذ قرار لجنة شئوف السياسة المشار إليه ب وفي الموضوع بإلغائه.
خامس ـاً :إل ػزاـ المػػدعييف والمتػػدخميف يجوميػػا والمطعػػوف ضػػد بالمصػػاريؼ ومقابػػؿ أتعػػاب المحامػػاةب وبػػذات جمسػػة
 6661/4/62أودع الحاضر عف السيد /حممي أحمد سالـ صحيفة تدخمه يجوميػا فػي الػدعو ب وطمػب فػي ختامهػا

الحكػػـ أوالً :عػػدـ قبػػوؿ الػػدعو األصػػمية لرفعهػػا مػػف ايػػر ذي صػػفةب ثاني ـاً :قبػػوؿ تدخمػػه باعتبػػار صػػاحب الصػػفة
الوحيد لكونه رئيس حزب األحرار دوف نزاع جدي ب ثالثاً :عدـ قبوؿ تدخؿ الرابو والخامس والسادس النعػداـ الصػفة

والمصػػمحة ب رابع ـاً :إلغػػاء القػرار المطعػوف فيػػه والمتضػػمف اسػػتمرار النػزاع عمػ رئاسػػة حػػزب األحػرار لكونػػه الػرئيس

الشػػرعي والوحيػػد لحػػزب األحػرارب وبجمسػػة  6661/7/3أودع الحاضػػر عػػف المػػدعي حافظػػة مسػػتندات طويػػت عم ػ
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إخطػػار مػػف حػػزب األح ػرار إلػػي رئػػيس لجنػػة شػػئوف األحػزاب السياسػػية بقػ اررات المػػؤتمر العػػاـ لمحػػزب المنعقػػد بتػػاريخ
 6661/1/63ب وصػػورة مػػف الكتػػاب المرسػػؿ مػػف المػػدعي األوؿ إلػػي المػػدع عميػػه بصػػرؼ الػػدعـ السػػنوي المقػػرر
لمحزبب وبجمسة  6661/16/61أودع الحاضر عف الخصـ المتدخؿ  /حممي أحمػد سػالـ حافظػة مسػتندات طويػت
عم صورة الحكـ الصادر في الدعو رقػـ  6162لسػنة  6661مػدني كمػي جنػوب القػايرةب وصػورة الحكػـ الصػادر

مػف المحكمػة اإلداريػة العميػا فػي الطعػف رقػـ  17171لسػػنة 11ؽ عميػا ب وصػورة كتػاب موجػه مػف الخصػـ المتػػدخؿ
المذكور إلي المدعي عميه بش ف األحكاـ الصادرة بخصوص حزب األحرار.

وتخمػػص وقػػائو الػػدعو رقػػـ  1611لسػػنة 36ؽ فػػي أف المػػدعي أقامهػػا بصػػحيفة أودعػػت ابتػػداء قمػػـ كتػػاب
محكمة القايرة لألمور المستعجمة بتاريخ  6667/1/13وطمب في ختامها الحكـ بصفة مستعجمة  :بإلزاـ المدع

عميػػه األوؿ بصػػفته بالتعامػػؿ مػػو المػػدعي باعتبػػار رئيسػػا لحػػزب األح ػرار مػػف تػػاريخ  6664/16/3وصػػرؼ الػػدعـ

المقرر لمحزب عف عاـ  6663وما بعديا وقاؿ المدعي شرحا لدعوا إنه بتاريخ  6664/16/3انعقد المؤتمر العاـ
لحزب األحرار االشتراكييف بعد فترة ف ارغ لمنصب رئيس الحزب مما أد إلي توقؼ الحزب عف مهامػه التػي قػاـ مػف
أجمهػػا منػػذ أف تػػوف مؤسس ػه ورئيس ػه السػػيد /مصػػطف كامػػؿ م ػراد عػػاـ  1221وحت ػ انعقػػاد المػػؤتمر العػػاـ لمحػػزب

بقاعة المؤتمرات بتاريخ  6664/16/3ب واختيػار رئيسػا لمحػزب بالتزكيػة منػذ يػذا التػاريخب وقػد تعاممػت لجنػة شػئوف

األحػزاب معػػه كػرئيس لمحػػزب وصػرفت لػػه الػػدعـ المخصػػص لمحػزب حتػ عػػاـ 6661ب وقػػد شػػارؾ بصػػفته يػػذ مػػو
بقيػة رؤسػػاء األحػزاب السياسػػية فػػي الحػوار الػػوطني ب إال أف لجنػػة شػػئوف األحػزاب قػػد أوقفػػت التعامػػؿ معػػه لقيػػاـ أحػػد

المتنػازعيف عمػ رئاسػػة الحػزب ويػػو /محمػػد فريػػد زكريػا برفػػو جنحػػة مباشػرة بػرقـ  1111لسػػنة  6661جػػنح عابػػديف
بتهمػػة انتحػػاؿ صػػفة رئػػيس الحػػزبب وراػػـ صػػدور حكػػـ ببراءتػػه فػػي يػػذ القضػػية ويػػو حكػػـ جنػػائي نهػػائي حػػائز لقػػوة

األمر المقضي ب األمر الذي يؤكد صفته كػرئيس لحػزب األحػرار إال أف لجنػة شػئوف األحػزاب لػـ تػزؿ توقػؼ التعامػؿ
معه كرئيس لمحزبب ولما كاف موقؼ المجنة يذا أمػر بػالة الخطػورة عمػ الحػزب ومؤسسػاته وأموالػه العامػة ومخػالؼ

ألحكاـ القانوف رقـ  46لسنة  1277معدال بالقانوف رقـ  177لسنة  6661ب كما أنػه يتػوافر شػرط االسػتعجاؿ فػي

الدعو لذلؾ أقاـ دعوا الماثمة لمحكـ له بالطمبػات المحػددة سػمفا بصػدر الوقػائوب وتػدوولت الػدعو بجمسػات محكمػة
القػػايرة لألمػػور المسػػتعجمة عم ػ النحػػو المبػػيف بمحاضػػر الجمسػػاتب وبجمسػػة  6667/16/11قضػػت المحكمػػة بعػػدـ
اختصاصها والئيا بنظر الدعو وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضػاء اإلداري بمجمػس الدولػة بالقػايرةب وأبقػت
الفصؿ في المصروفاتب ولـ يتـ الطعف باالستئناؼ عم الحكـ المذكورب ونفػاذا لهػذا الحكػـ وردت الػدعو إلػي يػذ

المحكمة وقيدت بجدولها تحػت الػرقـ المبػيف بصػدر الوقػائوب وتػدوولت الػدعو بجمسػات المحكمػة عمػ النحػو المبػيف

بمحاضػػرياب وبجمسػػة  6661/6/11أودع الحاضػػر عػػف المػػدعي حافظػػة مسػػتندات طويػػت عمػ صػػورة حكػػـ صػػادر
مف المحكمػة اإلداري ػة العميػا فػي الطعػف رقػـ  17171لسػنة  11ؽ.عميػا ب وأودع الحاضػر عػف السػيد /طمعػت أحمػد
عصمت السادات صحيفة تدخمػه يجوميػا فػي الػدعو دفػو فيهػا بعػدـ جػواز نظػر الػدعو لسػابقة الفصػؿ فيهػا وبعػدـ
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قبولها لرفعهػا مػف ايػر ذي صػفةب وطمػب أحقيتػه فػي التعامػؿ معػه كػرئيس لمحػزب المػذكورب وفػي صػرؼ الػدعـ منػذ
عاـ 6666ب كما أودع الحاضر عف السيد /طارؽ محمد درويش صػحيفة تدخمػه يجوميػا فػي الػدعو بصػفته رئيسػا
لمحػػزب ب ودفػػو بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعو لرفعهػػا مػػف اي ػر ذي صػػفة وعم ػ ايػػر ذي صػػفة بالنسػػبة لعػػادؿ محمػػد مكػػيفب

وبجمسػ ػػة 6661/4/62ب أودع الحاضػ ػػر عػ ػػف المػ ػػدعي حافظػ ػػة طويػ ػػت عم ػ ػ المسػ ػػتندات المعػ ػػالة بغالفهػ ػػاب وأودع
الحاضػػر عػػف الخصػػـ المتػػدخؿ /طػػارؽ محمػػد درويػػش مػػذكرة بدفاعػػهب كمػػا أودع الحاضػػر عػػف الخصػػـ المتػػدخؿ/

طمعػػت أحمػػد عصػػمت السػػادات مػػذكرة بدفاعػػهب وبػػذات جمسػػة  6661/4/62قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ بجمسػػة
 6661/3/16ب وخاللهػػا أودع المحػػامي وكيػػؿ المػػدعي طمبػػا بإعػػادة الػػدعو لممرافعػػة مرفقػػا بػػه حافظػػة مسػػتندات
طويػػت عم ػ صػػورة حكػػـ صػػادر مػػف المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا فػػي الطعػػف رقػػـ  1121لسػػنة  41ؽ.عميػػاب كمػػا قػػدـ

محامي الدولة طمبا رخر بإعادة الػدعو لممرافعػة مرفقػا بػه حافظػة مسػتندات طويػت عمػ صػورة الفتػو الصػادرة مػف
الجمعية العمومية لقسمي الفتو والتشريو ممؼ رقـ  6761/6/66ب كما أرفؽ بالطمب المذكور مذكرة بدفاعػه طمػب

في ختامها الحكـ أصمياً :بعدـ اختصاص محاكـ مجمس الدولة بهيئة قضاء إداري والئيا بنظر الدعو ب واحتياطياً:
بعػ ػػدـ قب ػػوؿ الػػػدعو النتفػ ػػاء الق ػ ػرار اإلداري ب وعمــــى ســــبيل االحتيــــاط الكمــــي :رف ػػض ال ػػدعو بشػػػقيها العاجػ ػػؿ

والموضوعيب والزاـ المدعي في أي األحواؿ عدا الطمب األوؿ المصروفاتب وبجمسة  6661/3/16قررت المحكمة

إع ػػادة ال ػػدعو لممرافع ػػة بجمس ػػة  6661/7/3ب وبجمس ػػة  6661/16/61ق ػػررت المحكم ػػة ض ػػـ ي ػػذ ال ػػدعو إل ػػي
الػػدعو رقػػـ  64143لسػػنة 36ؽ ليصػػدر فيهمػػا حكػػـ واحػػدب وبػػذات الجمسػػة قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ بجمسػػة

 6661/16/6وفيها قررت المحكمة مد أجؿ النطػؽ بػه لجمسػة اليػوـب وفيهػا صػدر وأودعػت مسػودته المشػتممة عمػ
أسبابه عند النطؽ به.

" المحكمـة "
بعد اإلطالع عم األوراؽب وسماع اإليضاحاتب وبعد المداولة قانونا.
مف حيػث إف المػدعيف والمتػدخميف انضػماميا يطمبػوف – وفقػا لمتكييػؼ القػانوني الصػحيح – الحكػـ بوقػؼ تنفيػذ

والغاء قػرار لجنػة شػئوف األحػزاب بعػدـ االعتػداد بػ ي مػنهـ رئيسػا لحػزب األحػرار االشػتراكييف ب وبالمػدعي األوؿ رئيسػا
لمحزب باإلنابةب وما يترتب عم ذلؾ مف رثار أيمها عقد مؤتمر عاـ لمحزب النتخاب رئػيس جديػد لػهب وصػرؼ الػدعـ

المالي لمحزب المذكور .والزاـ الجهة اإلدارية المصروفات.

ومف حيث إف الدعوييف تدوولتا بجمسات المرافعة عم النحو سالؼ البياف.
ومف حيث إنػه عػف الػدفو بعػدـ اختصػاص المحكمػة والئيػا بنظػر الػدعو رقػـ  64143لسػنة 36ؽ فػإف لجنػة

شئوف األحزاب يي لجنة بحسب تشكيمها واختصاصاتها وسمطاتها لجنة إدارية دائمة ومستمرةب ومف ثـ فػإف مػا يصػدر

عنهػػا مػػف ق ػ اررات تكػػوف ق ػ اررات إداريػػة بطبيعتهػػا تػػدخؿ فػػي االختصػػاص ال ػوالئي المقػػرر لمجمػػس الدولػػة ويػػو لػػيس مػػف
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الحاالت التي تدخؿ فػي اختصػاص المحكمػة اإلداريػة العميػا طبقػا لحكػـ المػادة ( )1مػف قػانوف األحػزاب السياسػية ومػف
ثـ يدخؿ في االختصاص المنعقد لمحكمة القضاء اإلداري.

ومػف حيػث إنػه عػف الػػدفو بعػدـ اختصػاص المحكمػة والئيػا بنظػػر الػدعو رقػـ  1611لسػنة 36ؽ فإنػه فضػػال

عما تقدـ فإف الدعو محالة مف جهة القضاء العاديب وقػد اسػتقرت دائػرة توحيػد المبػادئ بالمحكمػة اإلداريػة العميػا إلػي

إل ػزاـ محػػاكـ مجمػػس الدولػػة بالفصػػؿ فػػي الػػدعاو المحالػػة إليهػػا مػػف جهػػة قضػػائية أخػػر طبقػػا لحكػػـ المػػادة  116مػػف

قانوف المرافعات ولو كانت تخرج عف االختصاص الوالئي المحدد قانونا لمحاكـ مجمس الدولة.

وترتيبا عم ما تقدـ جميعػه يكػوف الػدفو بعػدـ اختصػاص المحكمػة والئيػا بنظػر الػدعوييف ايػر قػائـ عمػ سػند

صحيح مف القانوف حريا بالرفض.

ومف حيث إنه عف الدفو المبد بعدـ جواز نظر الػدعو رقػـ  1611لسػنة  1236لسػابقة الفصػؿ فيهػا عمػ

سند مف أنه قد صدر حكـ في الدعو رقـ  1664لسنة 12ؽ بقبوؿ الدعو شكالب وبإلغاء قرار لجنة شئوف األحزاب
بالتعامػػؿ مػػو المػػدعي  /حممػػي أحمػػد سػػالـ رئيسػػا لحػػزب األحػرار فإنػػه وفقػػا لحكػػـ المػػادة  161مػػف قػػانوف اإلثبػػات فػػإف

ينػاؾ شػروطا يمػػزـ توافريػا لجػواز قبػػوؿ الػدفو المػػذكورب ويػذ الشػروط كمػػا يبػيف مػػف المقارنػة بػيف صػػدر الػنص وعجػػز

تنقسم إلي قسمين  :قسـ يتعمؽ بالحكـ ويو أف يكوف حكما قضائياب وأف يكوف حكما قطعيا 6وقسم يتعمـق بـالحكم
ويػو أف يكػػوف حكمػا قضػػائياب وأف يكػػوف حكمػا قطعيػػاب وقســم يتعمــق بــالحق المــدعي بــو ويػػو اتحػاد الػػدعوييف سػػببا

وموضػػوعا وخصػػوماب ولمػػا كػػاف البػػيف مػػف أوراؽ الػػدعو أف موضػػوع الػػدعوييف مختمػػؼ كػػؿ منهمػػا عػػف انخػػر إذ أف

موضوع الدعو المقضي فيها يو إلغاء قرار لجنة شئوف األحزاب بالتعامؿ مو المدعي رئيسا لحزب األحرار فػي حػيف

أف موضػػوع الػػدعو الماثمػػة يػػو – حسػػب التكييػػؼ القػػانوني الصػػحيح – وقػػؼ تنفيػػذ والغػػاء قػرار لجنػػة شػػئوف األحػزاب
بعدـ االعتداد ب ي رئيس لمحزب لحيف حسـ النزاع قضاء أو رضاءب ومف ثـ فإنه قد اختؿ شرط مف شروط قبوؿ الدفو

المػذكورب ويتعػػيف لػذلؾ القضػػاء بػرفض يػػذا الػدفوب ويكػػوف لممحكمػة أف تتصػػد لموضػوع المنازعػػة لتنػزؿ عميهػػا الحكػػـ

الصحيح لمقانوف.

ومف حيث إنه عف الدفو بعدـ قبوؿ الدعوييف لرفعهمػا مػف ايػر ذي صػفة ومصػمحة فػإف قضػاء يػذ المحكمػة

قد استقر عم أف شرطا الصفة والمصمحة يندمجاف وتتحقؽ المصمحة في دعو اإللغاء في كؿ حالة يكوف رافعها في

حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعوف فيه مف ش نها أف تجعؿ القرار يؤثر في مصمحة جدية له.

ومػػػف حيػػػث إنػػػه ولمػ ػػا كػ ػػاف البػػػيف مػ ػػف األوراؽ أف المػػػدعيف فػ ػػي ال ػػدعوييف يػ ػػـ أعضػ ػػاء فػػػي حػ ػػزب األح ػ ػرار

االشتراكييفب ومف ثـ فإنه يكوف لكؿ منهـ مصمحة جدية تبرر لهـ المجوء إلي القضاء والمنازعة في مسمؾ اإلدارة بغية

القضػػاء لهػػـ بطمبػػاتهـ انتصػػا ار لمبػػدأ المشػػروعيةب وتقضػػي المحكمػػة مػػف ثػػـ ب ػرفض الػػدفو المبػػد بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعو
النتفاء شرطي الصفة والمصمحة.
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ومػػف حيػػث إنػػه عػػف الػػدفو بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعو رقػػـ  1611لسػػنة 36ؽ لرفعهػػا عم ػ ايػػر ذي صػػفة بالنسػػبة

لممػدعي عميػه عػادؿ محمػد مكػيف مػ موف بصػفته أمػيف التنظػيـ لحػزب األحػرار فإنػه نظػ ار ألف شػرطا الصػفة والمصػػمحة
ينػػدمجاف عمػ النحػػو سػػالؼ البيػػافب وتتحققػػاف فػػي دعػػو اإللغػػاء فػػي كػػؿ حالػػة يكػػوف رافعهػػا فػػي حالػػة قانونيػػة خاصػػة

بالنسبة إلي القرار المطعوف فيه مف ش نها أف تجعؿ القرار يؤثر في مصمحة جدية له.

ومػػف حيػػث إنػػه لمػػا كػػاف البػػيف مػػف األوراؽ أف المػػدع عميػػه المػػذكور لػػـ ينازعػػه أحػػد فػػي عضػػويته بحػػزب

األحرارب ومف ثـ فإنه يكوف له صفة في صدور الحكـ فػي مواجهتػه ب ويمتػزـ بتنفيػذ وعميػه يتعػيف رفػض الػدفو المبػد

في يذا الش ف.

ومػػف حيػػث إنػػه عػػف الػػدفو بعػػدـ قبػػوؿ طمبػػات التػدخؿ فػػي الػػدعوييف فػػإف قضػػاء يػػذ المحكمػػة مسػػتقر عمػ أف

قبوؿ يذ الطمبات منوط بتوافر شرط المصمحة الشخصية لرفو الدعو والتدخؿ فيها.

ومػػف حيػػث إنػػه مت ػ كػػاف ذلػػؾ وكػػاف البػػيف مػػف أوراؽ الػػدعوييف أف لمخصػػوـ المتػػدخميف مصػػمحة جديػػة تكفػػي

لمطعف عم القرار المطعوف فيه لما قد يكوف لهذا القرار مف ت ثير عم صفتهما في الحزب المذكور.

وبناء عم ما تقدـ فإف طمبات الخصوـ المنضميف تدخال يجوميػا فػي الػدعوييف – حسػبما يبػيف مػف األوراؽ-

قد استوفت سػائر أوضػاعها الشػكمية واإلجرائيػةب ومػف ثػـ فػإف المحكمػة تقضػي بقبػوؿ طمبػات تػدخؿ يػؤالء يجوميػا فػي

الدعوييف كخصوـ منضميف إلي المدعيف ب وتقضي مف ثـ برفض الدفو بعدـ قبوؿ طمبات التدخؿ المشار إليها.

ومف حيث إنه عف الدفو بعػدـ قبػوؿ الػدعوييف النتفػاء القػرار اإلداري فإنػه مػردود بػ ف المسػتفاد مػف األوراؽ أف

لجنة شئوف األحزاب بتاريخ  – 6663/3/11ويو ما لـ تنكر الجهة اإلدارية قد أفصحت عف إرادتها الممزمة في عدـ

االعتػ ػػداد ب ػ ػ ي مػ ػػف المتنػ ػػازعيف مػ ػػف المػ ػػدعيف والمتػ ػػدخميف انضػ ػػماميا فػ ػػي الػ ػػدعوييف المػ ػػاثمتيف رئيسػ ػػا لحػ ػػزب األح ػ ػرار
االشػتراكييف بغيػة تحقيػؽ أثػر قػانوني معػيفب األمػر الػذي يتػوافر بػه مقومػات القػرار اإلداري ب وتقضػي المحكمػة بػرفض

يذا الدفو.

وم ػ ػف حيػ ػػث إنػ ػػه عػ ػػف شػ ػػكؿ الػ ػػدعوييف فػ ػػإف المػ ػػدعيف قػ ػػد قػ ػػرروا أف الق ػ ػرار المطعػ ػػوف فيػ ػػه قػ ػػد صػ ػػدر بتػ ػػاريخ

 – 6663/3/11ولػـ تنكػر عمػيهـ الجهػة اإلداريػة ذلػؾ ولػـ يقػػـ دليػؿ بػاألوراؽ عمػ عمػـ المػدعيف بػالقرار المػذكور فػػي
تػ ػػاريخ معػ ػػيف سػ ػػابؽ عم ػ ػ رفػ ػػو الػ ػػدعوييف – وقػ ػػد أقيمػ ػػت الػ ػػدعوياف األول ػ ػ بتػ ػػاريخ 6663/7/13ب والثانيػ ػػة بتػ ػػاريخ

6667/1/13ب ومف ثـ فإف الدعوييف تكوناف قد أقيمتاف في الميعاد المقرر قانونا لذلؾ وقػد اسػتوفت كػؿ منهمػا سػائر
أوضاعها الشكمية واإلجرائية األخر فتكوناف مقبولتاف شكال.

ومػػف حيػػث إنػػه عػػف الشػػؽ العاجػػؿ فإنػػه يمػػزـ لوقػػؼ تنفيػػذ القػرار المطعػػوف فيػػه تػوافر ركنػػيف الــركن األول :يػػو

جديػػة األسػػباب التػػي يسػػتند إليهػػا الطمػػب ويتصػػؿ يػػذا الػػركف بمبػػدأ المشػػروعية ب ويػػو يقػػوـ كممػػا تبػػيف لممحكمػػة بحسػػب
ظاير األوراؽ أف ما ي خذ المػدعي عمػ القػرار مػف عيػوب تشػوب مشػروعيته يقػوـ عمػ أسػباب صػحيحة يػرجح معهػا
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الحك ػػـ بإلغ ػػاء القػ ػرار عنػ ػد الفص ػػؿ ف ػػي موض ػػوع ال ػػدعو ب والـــركن الثـــاني  :ي ػػو االس ػػتعجاؿ وذل ػػؾ بػ ػ ف يترت ػػب عمػ ػ
االستمرار في تنفيذ القرار المطعوف فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قض بعد ذلؾ بإلغائه.

ومف حيث إنه عف ركف الجدية فإف المادة ( )1مف الدستور تنص عم أف "يقوـ النظاـ السياسي في جمهورية

مصر العربية عم أساس تعػدد األحػزاب وذلػؾ فػي إطػار المقومػات والمبػادئ األساسػية لممجتمػو المصػري المنصػوص
عميها في الدستورب وينظـ القانوف األحزاب السياسية

"........................................................................................................
وتػػنص المػػادة ( )16مػػف القػػانوف رقػػـ  46لسػػنة  1277الخػػاص بنظػػاـ األح ػزاب السياسػػية المعػػدؿ عم ػ أف

"رئيس الحزب يو الذي يمثمه في كؿ ما يتعمؽ بشئونه أماـ القضاء أو أماـ أية جهة أخر أو في مواجهة الغير.

ويجوز لرئيس الحػزب أف ينيػب عنػه واحػداأو أو أكثػر مػف قيػادات الحػزب فػي مباشػرة بعػض اختصاصػات رئيسػه وذلػؾ
طبقا لنظامه الداخمي.".
وتنص المادة  13مف ذات القانوف المستبدلة بالقانوف رقػـ  177لسػنة  6661عمػ أنػه "عمػ الحػزب إخطػار

رئيس لجنة شئوف األحزاب السياسية بتشكيؿ ييئته العميا وفقا لنظامه األساسي أو الئحتػه الداخميػةب وبكػؿ قػرار يصػدر

الحزب بتغيير رئيسة أو أي مف أعضػاء ييئتػه العميػا أو بحػؿ الحػزب أو باندماجػه أو بػ ي تعػديؿ فػي نظامػه األساسػي
أو الئحته الداخميةب وذلؾ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدور التشكيؿ أو القرار وبكتاب موص عميه بعمـ الوصوؿ.

وال يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب مػف أعضػاء ييئتػه العميػا لالنتخابػات الرئاسػية إال بالبيانػات التػي وردت

في اإلخطار المشار إليه ما لـ يثبت عكس ذلؾ.".

ومػػف حيػػث إف النظػػاـ األساسػػي والالئحػػة الداخميػػة لحػػزب األحػرار اعتبػػرت النظػػاـ األساسػػي والالئحػػة الداخميػػة

بمثابة دستور لمحزب يحظ بكؿ االحتراـ ويمتزـ الجميو بنصوصه وأحكامه ب وتنص المادة ( )1منػه عمػ أف "يتكػوف

الهيكؿ التنظيمي لمحزب عم النحو التالي-:
 -1رئيس الحزب.

"................................................................................................
وتػػنص المػػادة ( )6عم ػ أف "ينتخػػب المػػؤتمر العػػاـ لمحػػزب فػػي أوؿ اجتمػػاع لػػه لػػدور االنعق ػاد األوؿ السػػنوي

العادي رئيس الحزب ب امبية أصوات الحاضريف الصحيحة ولمدة ثالث سنوات ويي مدة المؤتمر العاـ.".

وتنص المادة ( )4عم أف "رئيس الحزب يو الذي يمثمه في كافة المعامالت ب ويتحػدث باسػمه ويحػافظ عمػ

أمنػػه ونظامػػه ويػػو الػػذي يػرأس ويػػدير الجمسػػات التػػي يحضػػريا ويعمػػف مػػا يصػػدر الحػػزب مػػف قػ ارراتب كمػػا يشػػرؼ عمػ

حسف سير األعماؿ في الحزب.".

______________________________________________________________________9

تابع الحكم في الدعويين رقم  64142لسنة 26ق ورقم  8688لسنة 26ق:

وتػػنص المػػادة ( )3عم ػ أنػػه " إذا اػػاب رئػػيس الحػػزب عػػف أي اجتمػػاع تػػول نائبػػه (وفقػػا لألسػػبقية فػػي ق ػرار

تشكيؿ مجمس رئاسة الحزب) الرئاسة وتطبؽ يذ القاعدة في حالة اياب كؿ مف الرئيس والنائب.".

وت ػػنص الم ػػادة ( )16عمػ ػ أف " يت ػػول األم ػػيف الع ػػاـ لمح ػػزب أمان ػػة س ػػر االجتماع ػػات ويش ػػرؼ عمػ ػ تس ػػجيؿ

المحاض ػػر ويت ػػابو تنفي ػػذ القػ ػ اررات ويوج ػػه ال ػػدعوة باس ػػـ رئ ػػيس الح ػػزب ويرف ػػؽ به ػػا ج ػػدوؿ األعم ػػاؿ المعتم ػػد م ػػف رئ ػػيس
المجمس.".

وتنص المادة ( )64عم أف "يتكوف المؤتمر العاـ لمحزب مف:
أ – المجمس الدائـ.
ب – مجالس المحافظات بعد استبعاد الموجوديف منهـ في المجمػس الػدائـب وال يتجػاوز أعضػاء المػؤتمر العػاـ 6666
عضػوا ومػػدة المػػؤتمر العػاـ ثػػالث سػػنوات وينعقػد مػرة واحػػدة فػػي بدايػة مدتػػهب ويجػػوز دعوتػه النعقػػاد ايػػر عػػادي
بقرار مف المجمس الدائـ ب امبية الثمثيف عم األقؿ.".

وتػػنص المػػادة ( )61عمػ أف "المػػؤتمر العػػاـ يػػو أعمػ سػػمطة فػػي الحػػزبب ويػػو الػػذي ينتخػػب قيػػادات الحػػزب

عم النحو المبيف في الفصؿ العاشر مف يذا الباب األوؿب وينظر في كؿ أمور الحزب المعروضة عميػه مػف المجمػس

الدائـ واألمانة العامة ومجمس رئاسة الحزب.".

ومف حيث إف مفاد ما تقدـ أف النظػاـ السياسػي فػي مصػر يقػوـ عمػ أسػاس تعػدد األحػزاب فهػو األصػؿ الػذي

يتالءـ صدقا وحقا مو النظاـ الديمقراطي الذي ت خذ به البالد تعبي ار عف اختالؼ وجهات النظػر والػرأي والػرأي انخػرب
وذلػػؾ لضػػماف سػػالمة البنػػاء الػػوطني ب وحسػػف المسػػايمة فػػي الحيػػاة العامػػة وتحقيػػؽ التقػػدـ فػػي كػػؿ نواحيهػػا السياسػػية

واالجتماعيةب وحفاظا عم بنياف األحػزاب السياسػية فػرض عمػ الدولػة أف تقػدـ الػدعـ المػالي السػنوي لألحػزاب القائمػة

لكي يؤدي دور في إثراء الحياة السياسية والتجربػة الديمقراطيػة وقػد اسػتقر قضػاء يػذ المحكمػة مؤيػدا بقضػاء المحكمػة

اإلداريػػة العميػػا عمػ أف وجػػود نػزاع عمػ رئاسػػة الحػػزب ال يػػنهض سػػببا لحرمػػاف الحػػزب مػػف الػػدعـ المػػالي ألف لمحػػزب
شخصػػية اعتباريػػة مسػػتقمة عػػف شخصػػية رئيس ػه ب ويسػػتطيو مػػا داـ قائمػػا أف يسػػتمر فػػي نشػػاطه ويشػػارؾ فػػي الحيػػاة
السياسػية بغػػض الطػػرؼ عػػف وجػود نػزاع عمػ رئاسػػة الحػزب إذ مػػف المفتػػرض أف يػػذا النػزاع لػػيس مػػف شػ نه أف يعػػوؽ

الحزب عف أداء دور في الحياة السياسيةب كما أف المستقر قضاء أيضػا أف حػدود الػدور المنػوط بمجنػة شػئوف األحػزاب
في إطار أحكاـ قانوف األحزاب يقؼ عند حد أف تكوف جهة إخطار ب ي قرار يصدر الحزب سػواء تعمػؽ بتغييػر رئيسػه

أو بحؿ الحزب أو اندماجه أو أي تعديؿ يجريه في نظامه الداخمي وذلػؾ إعػالء إلرادة الجماعػة السياسػية التػي توافقػت

فػػي اإلطػػار السياسػػي لمحػػزبب كػػؿ ذلػػؾ طبقػػا لمػػا أورد المشػػرع فػػي المػػادة ( )13مػػف قػػانوف األح ػزاب السياسػػية التػػي
رسمت حدود العالقة بيف المجنة المذكورة والحزب السياسيب ومف ثػـ فػإف أي نػزاع داخػؿ الحػزب يكػوف الفصػؿ فيػه إمػا

اتفاقا بيف المتنازعيف أو قضاء مف المحكمة المدنيةب اير أنه ال تثريػب عمػ لجنػة شػئوف األحػزاب إف يػي تمقػت أكثػر

مف إخطار مف الحزب باختيار أكثر مف رئيس جديد له أف تصدر قػ ار ار إداريػا فػي يػذا الشػ ف – بحسػبانها لجنػة إداريػة
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دائمػػة ومسػػتمرة عم ػ النحػػو سػػالؼ الػػذكر – وذلػػؾ دوف تػػدخؿ منهػػا بمػػا ينػػاؿ مػػف الحػػزب وممارسػػته لػػدور المتفػػؽ مػػو
نظامه األساسي.

ومف حيث إنه وفقا لمنظاـ األساسي لحزب األحرار فإف المؤتمر العاـ يو أعم سمطة في الحزب ويو المنػوط

به انتخاب رئيس الحزبب والرئيس الذي يمثؿ الحػزب قانونػاب وعنػد ايابػه عػف أي اجتمػاع لمحػزب يتػول نائػب الػرئيس
رئاسة االجتماعب ولمحزب أميف عاـ يتول أمانة سر االجتماعات.

ومف حيث إنه فػي ضػوء ذلػؾب ولمػا كػاف البػادي مػف ظػاير األوراؽ (وبالقػدر الػالزـ لمفصػؿ فػي الشػؽ العاجػؿ

مف الدعو ) أنه عقب وفػاة رئػيس حػزب األحػرار عػاـ  1221ثػار نػزاع بػيف أعضػاء الحػزب عمػ رئاسػة يػذا الحػزبب
وقد طاؿ أمد يذا النزاع دوف حسـ لفترة طويمةب وقد أخطرت لجنة شئوف األحزاب عدة مرات منػذ  6664/16/3حتػ

 6663/4/11بعقد عدة مؤتمرات لمحزب أسفر كؿ مؤتمر منها عف انتخاب رئيس لمحزبب وازاء ذلؾ فإف لجنة شئوف
األحزاب لـ تجد بدا مف إصدار قراريا المطعوف فيه ب وقد ثبت لممحكمة مف خالؿ رقابتها لممشروعية التي تبسطها بال

ريب عم يذا القرار أنه قد صدر متفقا وأحكاـ القانوفب األمػر الػذي يكػوف معػه طمػب وقػؼ تنفيػذ القػرار المػذكور فاقػدا

لركف الجديةب واذ أنهار ركف الجدية فال تكوف يناؾ ثمة جدو مف بحث ركف االستعجاؿب ولذلؾ فإف المحكمة تقضي
برفض طمب وقؼ تنفيذ القرار المطعوف فيه.

ومف حيث إف مف خسر الدعو يمزـ بمصروفاتها عمال بحكـ المادة  114مف قانوف المرافعات.

" فميــذه األسبــاب "
حكمــت المحكمــة :بقبــول الــدعويين شــكرًض وبــرفف طمــب وقــا تنفيــذ الق ـرار المطعــون فيــو وألزمــت
المدعين والمتدخمين تدخرً ىجوميـاً مصـروفات ىـذا الطمـبض وأمـرت ب حالـة الـدعوى إلـي ىيئـة
مفوضي الدولة إلعداد تقرير بالرأي القانوني في طمب اإللغاء.
سكرتير المحكمة

رئيس المحكمة
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