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طالبتا  يتي  25/2/2008يداع عريضتهاا قمتن اهتال المةامتا بهتاري  أقان المدعي هذه الدعوى بإ 
خهاماتتا الةاتتن ب بتتوو التتدعوى قتتان  وبوقتت  هنايتتذ قتترار النابتتل الأتتان بتتري  طمبتت  عتتر  أمتتر الةاتتن 

ق بجمسا 77لسنا  28802الصادر من الدابرة الجنابيا الثانيا بمةاما اسهبنا  ال اهرة يي الطأن رقن 
الن   لهنظتر هيبهاتا الأامتا لممتواد الجنابيتا ييمتا أبتداه متن مخالاتا الةاتن عمى مةاما  11/11/2007

لمأديد من المبادئ ال انونيا المسه رة الهي قررهاا مةاما الن   وعدول  عناا مع متا يهرهتل عمتى ذلت  
من آثار أهماا عر  الةان المقار إلي  عمى مةامتا التن   لنظتره يتي ضتوب ا ستبال الهتي هضتمناا 

ي الم دن لمنابل الأان، وأن يناذ الةان بمسوده  ودون إعنن، ويتي الموضتوع بإلءتاب ال ترار طمل المدع
 المطأون يي  مع ما يهرهل عمى ذل  من آثار وإلزان جاا اإلدارة المصرويات.

أهتتان مجمتت   19/3/2007وذاتتر المتتدعي قتترةا  لتتدعواه أنتت  اتتان قتتد أههاتتن زورا  ب نتت  يتتي يتتون  
أهان ربيساا، وأن  أةيو إلتي المةاامتا الجنابيتا بنتاب عمتى ذلت  يتي ال ضتيا رقتن الدولا اايبا قضابيا و

جنح الدقي، وهنا  قدن لممةاما ا دلا عمتى أن الواقأتا المنستوبا إليت  مما تا، امتا  2007لسنا  4383
طمل من المةاما اسهدعاب قاود اإلثبات لةم  اليمين لان أةدا  متنان لتن يةضتر رإتن إعنناتن إعننتا  

 نونيا .قا
ةامتتت مةامتتا الجتتنح عميتت  ةضتتوريا  بتتالةب  ثتتنف ستتنوات متتع الناتتاذ  2/5/2007وبجمستتا  

 وألزمه  المصاري .
وأقتتار المتتدعي إلتتي أنتت  طأتتن عمتتى الةاتتن باحستتهبنا  أمتتان مةامتتا ثتتاني درجتتا وديتتع بتتبطنن  

ن عمى أساساا ورإتن مةاامه  أمان مةاما الجنح وبإنأدان ةاماا وبأدن هواير أراان الجريما الهي يةاا
ذل  ي د سايرت مةاما الجتنح المسته ناا ةاتن مةامتا أوو درجتا، ولتن هترد عمتى ديوعت  ، ا متر التذ  

 لهاهت المةامهين عما قدم  بةوايظ مسهنداه ، أو رد اقال ةاماا البطنن واإلخنو بةق الدياع ةيف 
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أثبت عمى خن  الة ي ا أن المدعي هنتازو عمياا الةان بما يخال  مدلولاا ال انوني ، باإلضايا إلي أن  
 عن سماع قاود اإلثبات.

ي تتان  –وقضتتت مةامتتا الجتتنح المستته ناا بإدانهتت  وةامتتت عميتت  بتتالةب  ستتنا متتع القتتءو والناتتاذ  
ق أمان مةامتا استهبنا  ال تاهرة 77لسنا  28802المدعي بالطأن عمى هذا الةان بالن   الم يد برقن 

ن المطأون ييت  يتي أخطتاب جستيما عمتى النةتو التوارد هاصتين  بأريضتا وذل  عمى سند من وقوع الةا
طأن ، ولان المةاما ا خيرة الهاهت بدورها عتن هتذه المطتاعن جميأتا  وقضتت بتري  الطأتن، ا متر 
الذ  قال ةاماا البطنن والخط  الجسين بهصدياا لماصو يي الطأتن رإتن أن ربيستاا وأةتد أعضتاباا 

 هان المدعي بإهانهاا(.اقار  مجم  الدولا )الايبا ال ضابيا الهي عمى صما قرابا ببأ  مسه
 28802وأضا  المدعي إلي أن المةاما ا خيرة قد أهدرت بةاماتا الصتادر يتي الطأتن رقتن  
ن يق الاثير من المبادئ ال انونيا المسه رة يي أةاتان مةامتا التن   عمتى متدى خمستا وستبأ 77لسنا 
 عاما .
( متن قتانون ةتاحت وإجترابات الطأتن أمتان مةامتا 2( ماررا  بند )36) وأن هأديو نص المادة 

يأطيتت  الةتتق يتتي ه تتدين طمتتل عتتر  أمتتر الةاتتن  2007لستتنا  153، 74التتن   بال تتانونين رقمتتي 
الصادر يي الطأن المقار إلي  عمى مةاما الن   لهنظره هيبهاا الأاما لممواد الجنابيا، وذار أنت  ه تدن 

الميأاد ال انوني لمنابل الأان، لان  أصتدر قتراره المطأتون ييت  بتري  عتر   بطمل يي هذا الق ن يي
 الطمل عمى مةاما الن  .

همامتتا  عتتن ستتمطاه  وأقتتار المتتدعي إلتتي أن ال تترار المطأتتون ييتت  يأهبتتر قتترارا  إداريتتا  ويخهمتت   
ياتا ييمتا هضتمن  ( السال  اإلقارة إل2( ماررا  بند )36ال ضابيا، وأن  ينازع يي دسهوريا نص المادة )

من جأتو ريتع طمتل ذو  القت ن المهأمتق بأتر  أمتر ا ةاتان الصتادرة متن التدوابر الجنابيتا بمةامتا 
اسهبنا  ال اهرة الهي هنظر طأون ن   الجنح عمى مةامتا التن   متن اخهصتاص النابتل الأتان وةتده 

 الجنابيا. رإن عدن صنةيه  من الناةيا الوظيايا لاذه الماما وذل   ن  خصن يي الدعوى
وأضا  المدعي أن هخويو النابل الأان وةتده ستمطا عتر  طمبتات ذو  القت ن بقت ن ا ةاتان  

الصادرة يي طأون ن ت  الجتنح عمتى مةامتا التن   ستيةوو بتين الايبتا الأامتا لممتواد الجنابيتا وبتين 
لتدياع عتن ويةرمت  متن ةتق ا  ال يان بمامهاا يي هوةيد المبتادئ ال انونيتا ويةجتل المتواطن عتن قاضتي

 .هناس . ويؤد  إلي الهارقا بين المه اضين بمأامما او منان بمبادئ قانونيا مخهماا عن إير
ومن ناةيا أخرى ينأي المدعي عمى ال ترار المطأتون ييت  مخالاهت   ةاتان ال تانون والخطت  يتي  

القت ن بأتر  هطبي   وه ويم  وذل   ن النابتل الأتان ح يممت  ستمطا ةجتل الطمبتات الهتي ي تدماا ذو  
 ا ةاان المخالاا لمبادئ الن   عمى مةاما الن    ن سمطه  يي هذا الق ن م يده ، وليست ه ديريا.

لستتنا  28802وأنتت  بامهناعتت  عتتن ريتتع طمتتل المتتدعي عتتر  الةاتتن الصتتادر يتتي الطأتتن رقتتن  
ال  عمتتى مةامتتا التتن   رإتتن ه تتدين الطمتتل يتتي الميأتتاد ال تتانوني واقتتهم 11/11/2007ق. بجمستتا 77

عمياا وبيان  هاصيميا  مبادئ الن   الهي همت مخالاهاا بالةان المقار إلي  ياون  عمى ا سبال الهي ي ون
 ( السال  اإلقارة إلياا.2( ماررا  بند )36قد خال  أةاان المادة )

اما ينأي المدعي عمى ال رار صدوره ماه دا  ران السبل المبترر لت  ذلت  أن قترار النابتل الأتان  
أون يي  لن هذار ب  أيا أسبال هبرر ري  عر  طمل المتدعي بقت ن الةاتن الصتادر يتي الطأتن المط
ق عمى مةاما الن   وهذا متا يا تد ال ترار المطأتون ييت  راتن الستبل ويجأمت  77لسنا  28802رقن 

 مخالاا  لم انون.
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الأتتان اتتان وأخيتترا  ينأتتي المتتدعي عمتتى ال تترار بأيتتل إستتابة استتهأماو الستتمطا وذلتت   ن النابتتل  
عضوا  بمجم  إدارة الناد  ا همي ومازاو عضوا  عامن  بتارزا  بالنتاد  المتذاور وأن المتدعي اتربي  
لناد  الزمال  اانت بين  وبين الناد  ا همي خصومات قضابيا ومن ثن يمن الصأل عمى النابل الأتان 

الهتي اهختذت  –خالاتا لم تانون الم –أن يأامو الطاعن بءير ميو أو هوى، وهو ما هجمى يي الممارسات 
 ضده سواب من النابل الأان قخصيا  أو السادة رؤساب النيابا الأاما والمةامين الأامين.

ومن ناةيا أخرى يتإن ال ترار المطأتون ييت  لتن يتراع وجت  المصتمةا الأامتا ةيتف اتان عتر   
مياتا أةاتان التن   طمب  عمى مةاما الن   لهنظر ييما خالا  الةاتن المأترو  متن مبتادئ استه رت ع

 وذل  صونا  لاذه المبادئ الهي درجت عمياا أةاان ال ضاب لأقرات السنين.
عناتا بصتدر هتذا  هوخمص المدعي من ذل  ام  إلي طمل الةان ل  بالطمبات سالاا البيان والمنتو 
 الةان.
ويياتا ةضتر المتدعي  11/3/2008وقد ةددت المةاما لنظر القق الأاجو من الدعوى جمستا  
ةايظتتا  8/4/2008دن ستتها وعقتترين ةايظتتا مستتهندات وقتتدن الةاضتتر عتتن جاتتا اإلدارة بجمستتا وقتت

متذارة ديتاع طمتل يتي خهاماتا الةاتن أصتميا : بأتدن اخهصتاص  20/5/2008مسهندات اما قدن بجمستا 
المةامتتا وال ضتتاب عمومتتا  بنظتتر التتدعوى ، واةهياطيتتا : بأتتدن قبولاتتا حنهاتتاب ال تترار اإلدار  ومتتن بتتال 

يتتاط بتتري  التتدعوى بقتت ياا الأاجتتو والموضتتوعي وبتتذات الجمستتا قتتدن المتتدعي ةايظتتا مستتهندات احةه
ةايظتا مستهندات ومتذارة بدياعت   10/6/2008وصاةات من جريتدة صتوت ا متا ، امتا قتدن بجمستا 

صمن يتي خهاماتا عمتى طمباهت  التواردة بصتةياا التدعوى وبتذات الجمستا ةضتر / ستأيد مةمتد عبتد   
ي الدعوى منضما  لممدعي وطالبا  إلءاب قرار النابل الأان السمبي باحمهنتاع عتن هةريت  وطمل الهدخو ي

 الدعوى الجنابيا ضد ال اضي/ أسام  صنح الدين الذ  انهات خدمه  بناب عمى مةاما الصنةيا.
ةضتر المتدعي وقتتدن صتورة مصتةةا متن متتذارة دياعت  الم دمتا بجمستتا  1/7/2008وبجمستا  
الدابرة الخامسا عميا.  –من ةان دابرة يةص الطأون بالمةاما اإلداريا الأميا وصورة  10/6/2008

وقدن الخصن المهدخو صةياا مأمنا بهدخم  وةايظا مسهندات وقدن الةاضتر عتن جاتا اإلدارة ةتايظهي 
 مسهندات ومذارة بدياع  طمل يي خهاماا الةان:

اب احرهبتتاط بينتت  وبتتين التتدعوى ا صتتميا ، بالنستتبا لطمتتل الهتتدخو بأتتدن قبولتت  حنهاتتاب المصتتمةا وحنهاتت
 واةهياطيا : بأدن اخهصاص المةاما وحبيا  بنظره.

 ومن بال احةهياط: بأدن قبول  حنهااب ال رار اإلدار  مع إلزان المهدخو المأروضات.
 وبالنسبا لمدعوى ا صميا:

 أصميا : بأدن اخهصاص المةاما وال ضاب عموما  بنظر الدعوى.
 : بأدن قبولاا حنهااب ال رار اإلدار .واةهياطيا  

 ومن بال احةهياط: بري  الدعوى بق ياا وإلزان المدعي المصرويات.
وبالجمستتتا المقتتتار إلياتتتا قتتتررت المةامتتتا ةجتتتز التتتدعوى لمةاتتتن يتتتي القتتتق الأاجتتتو بجمستتتا  

 وبهمتت  الجمستتا ه تترر يتتهح بتتال 7/10/2008ويياتتا ه تترر متتد أجتتو النطتتق بتتالةان لجمستتا  4/9/2008
ويي هتذه الجمستا ةضتر المتدعي  21/10/2008المرايأا يي الدعوى لهءيير الهقايو واله جيو لجمسا 

وقدن خم  ةتوايظ مستهندات وقتررت المةامتا إصتدار الةاتن يتي التدعوى بجمستا اليتون، ويياتا صتدر 
 الةان وأودعت مسوده  المقهمما عمى أسباب  عند النطق ب .
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 " المحكمـة " 

 ا وراق، وسماع اإليضاةات، والمداولا قانونا . طنع عمىحبأد ا 
ومن ةيف إن المدعي يطمل الةان بوق  هنايذ وإلءاب قرار النابل الأان بري  طمب  عر  أمر  

ق 77لسنا  28802الةان الصادر من الدابرة الجنابيا الثانيا بمةاما اسهبنا  ال اهرة يي الطأن رقن 
هنظر هيبهاا الأاما لممواد الجنابيا ييما أبداه من مخالاا عمى مةاما الن   ل 11/11/2007بجمسا 

الةان لمأديد من المبادئ ال انونيا المسه رة الهي قررهاا مةاما الن   مع ما يهرهل عمى ذل  من آثار 
أهماا عر  الةان المقار إلي  عمى مةاما الن   لنظره يي ضوب ا سبال الهي هضمناا طمل 

 ان وأن يناذ الةان بمسوده  وبدون إعنن مع إلزان جاا اإلدارة المصرويات.المدعي الم دن لمنابل الأ
 ومن ةيف إن الدعوى هدوولت أمان المةاما عمى النةو السال  بيان . 
ومن ةيف إن  عن الديع المبدى من جاا اإلدارة بأدن اخهصاص المةاما وال ضاب عموما  بنظر  

لأان عر  أمر الةان المخال  لممبادئ ال انونيا الهي الدعوى، وذل  عمى سند من أن طمل النابل ا
قررهاا مةاما الن   عمى الايبا الأاما لممواد الجنابيا لمنظر يي  يهطمل من  مطالأا ا ةاان الصادرة 
من هم  المةاان وبةثاا قانونا  يي ضوب مبادئ مةاما الن   لمهأر  عمى مدى مواي ا هذه ا ةاان أو 

ادئ واله رير بريع الطمل إلي الايبا الأاما لممواد الجنابيا يي ةالا مخالاا الةان لهم  مخالاهاا لهم  المب
 المبادئ أو عدن ريع الطمل إذا ما صدر الةان مواي ا  لممبادئ المسه رة.

يأد عمن  قضابيا  يخرج عن احخهصاص الوحبي لمجم   –والةاو اذل   –وهذا احخهصاص  
ن  يهأمق بمصمةا عاما لصالح ال انون وةسن هطبي   وذل  بءر  هوةيد الدولا وال ضاب عموما  و 

المبادئ ال انونيا، وح يمم  المهان يي هذه الةالا سوى أن يه دن بطمب  عر  الةان عمى الايبا الأاما 
لممواد الجنابيا إلي النابل الأان لمه رير بق ن عرض  أو عدن عرض  دون أن يهولد ل  ةق يي هذا 

 ر .أال
وأضايت جاا اإلدارة أن ال وو ب ن دور النابل الأان ي هصر عمى هم ي الطمل وريأ  إلي الايبا  

المذاورة يؤد  إلي نهابج إير منط يا ومخالاا  ةاان ال انون وهو إضايا درجا أخرى من درجات 
 اله اضي وهذا ما لن ي صده القارع.

  النابل الأان المطأون يي  ، وبيان ما ومن ةيف إن  يي مجاو اسهجنب الوص  ال انوني لهصر 
إذا اان يمثو عمن  قضابيا  يخرج بطبيأه  عن نطاق احخهصاص الوحبي لاذه المةاما أن أن  ح يأدو أن 
ياون قرارا  إداريا  يقاو ران المةو يي الدعوى المطروةا يإن قضاب هذه المةاما يجر  عمى أن 

يباقره النابل الأان والأمو اإلدار  الذ  يصدر من  هو بطبيأا  مناط الهارقا بين الأمو ال ضابي الذ 
الأمو يي ذاه  يمجرد صدور الأمو من النابل الأان ح يجأو من  عمن  قضابيا  طالما أن  ح يهأمق بما 

وظاب  الهة يق واحهاان، وما يهأمق باما من إجرابات اال ب  والهاهيش والةب  ب  من  يناط
الدعوى الأموميا وهنايذ ا ةاان الجنابيا والطأن عمياا، وجميع هذه ا عماو  احةهياطي وهةري 

ومثينهاا المنصوص عمياا يي قانون اإلجرابات الجنابيا وإيره من ال وانين هأد أعماح  قضابيا مما 
 هخرج عن احخهصاص الوحبي لاذه المةاما.

( ماررا  36أما ييما يهأمق باحخهصاص الذ  ناط  المقرع بالنابل الأان بموجل نص المادة ) 
من قانون ةاحت وإجرابات الطأن أمان الن   والمهمثو يي قيام  من هم اب ناس  أو بناب عمى طمل 

 ا الهي ــذو  الق ن بالطمل من مةاما الن   عر  أمر الةان الذ  يصدر بالمخالاا لممبادئ ال انوني
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اسه رت عمياا مةاما الن   عمى الايبا الأاما لممواد الجنابيا يإن  ح يندرج ضمن ا عماو ال ضابيا 
السال  ذارها، وإنما هو نوع من احخهصاص الذ  يدخو يي نطاق سمطه  اإلداريا، وعمى ذل  ياون 

ريا الهي هخهص هذه المةاما من ال رارات اإلدا –والةاو اذل   –قرار النابل الأان المطأون يي  
 ( من الدسهور.172بإنزاو الرقابا ال انونيا عمي  إعماح  لنص المادة )

ومن ةيف إن  عن الديع بأدن قبوو الدعوى حنهااب ال رار اإلدار  يإن ما سبق ذاره لبيان دعابن  
ار  هو قوو يي إير اخهصاص هذه المةاما بنظر الدعوى قد هااو ببيان أن ال وو بانهااب ال رار اإلد

 مةم ، ين قباا يي قيان قرار من النابل الأان بري  عر  طمل المدعي المهأمق بالةان الصادر يي
رإن  –ق عمى مةاما الن   لأرض  عمى الايبا الأاما لممواد الجنابيا 77لسنا  28802الطأن رقن 

  جاا اإلدارة من انهااب ال رار وعمى ذل  يإن ما ديأت ب –ه دين الطمل يي الميأاد الم رر قانونا  
 اإلدار  ياون عمى إير سند صةيح من الواقع وال انون مهأينا  ال ضاب بريض .

وح يءير من النظر المه دن ما أقارت إلي  جاا اإلدارة يي دياعاا من أن  ح إلزان قانوني عمى  
الأاما لممواد الجنابيا وأن احمهناع النابل الأان بأر  الةان المدعي بمخالاه  لمبادئ الن   عمى الايبا 

أو ري  عر  هذا الةان عمى الايبا المذاورة ح يقاو قرارا  إداريا  يصمح الطأن عمي ، مسهدلا عمى 
من وجاا  –.... أن يطمل ..." وهو ما يأني  هذل  بصياإا النص الهي ورد يياا " يممنابل الأان وةد

يذل  مردود بما هو مسه ر عمي   ن يي هذا الق ن سمطا ه ديريا.أن سمطا النابل الأا –نظر جاا اإلدارة 
من أن اإلدارة يي الةاحت الهي هاون لاا يياا منبما إصدار ال رار هخضع أيضا  لرقابا  ي اا  وقضاب  
 ال ضاب رقابا من الةالا هذه يي أعمالاا بةصانا لم وو اله ديريا بسمطهاا احةهجاج لاا يسوغ وح ، ال ضاب

 المقروعيا. مبدأ عن جنوح من ذل  يي لما
 المادة يإن سميمان،   عبد مةمد سأيد / من المبدى الدعوى يي الهدخو طمل عن إن  ةيف ومن 

  ةد منضما   الدعوى يي يهدخو أن مصمةا ذ  لاو "يجوز أن  عمى هنص المرايأات قانون من (126)

 ....." بالدعوى مرهبط بطمل لناس  طالبا   أو الخصون
 : نوعان يالهدخو المه دن لمنص وطب ا   
 من يبءي الةالا هذه يي والمهدخو طمباه ، يي الخصون أةد ه ييد ب  وي صد احنضمامي الهدخو هو ا وو:
 الدعوى. يي ة   عن دياعا   الخصون  ةد انماحنض طريق عن ة وق  عمى المةايظا هدخم 
 هبرر الهي المصمةا يي يقهرط يإن  ثن ومن ة ا   لناس  هدخوالم يدعي ويي  -: الاجومي الهدخو هو والثاني:

 قانونيا الهدخو يي مصمةه  هاون أن وهي الدعوى ل بوو النزما المصمةا قروط جميع هدخم  قبوو

 وبين ب  لناس  لمةان المهدخو يسأى الذ  الطمل بين احرهباط قيان يقهرط اما ومباقرة. وقخصيا وقابما

 المةاما. به ديره هسه و أمر عدم  من احرهباط ودووج ا صميا، الدعوى
 الهدخو نوعي هضمنت أناا الهدخو صةياا مطالأا من الثابت واان ذل  اان مهى إن  ةيف ومن 

 ا صميا الدعوى يي لممدعي الةان يطمل الهدخو طالل يإن احنضمامي لمهدخو وبالنسبا الذار، سالاي

 أن يمان الهي الاابدة وح الطمل هذا يي ومصمةه  صاه  يوضح لن لان  الدعوى بصةياا الواردة بطمباه 
 بطمباه . لممدعي الةان وراب من عمي  هأود

 هنايذ بوق  الةان يطمل الهدخو طالل يإن الصةياا هضمنه  الذ  الاجومي بالهدخو يهأمق وييما 

  عمي  المدعي ضد الجنابيا الدعوى هةري  عن الأان النابل بامهناع السمبي ال رار – أسماه ما – وإلءاب
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 الدعوى باا الم اما بالطمبات الصما منبت طمل – النةو هذا عمى – وهو ةان، هزوير هاماب آخرين الرابع

 بيناا. ارهباط وح
 هدخم . مصرويات الهدخو طالل وإلزان  بنوعي الهدخو طمل قبوو عدن يهأين يإن  ذل  اان ومهى 
 قان . م بولا هاون يإناا القاميا أوضاعاا سابر اسهويت قد الدعوى إن ةيف ومن 
 وإجرابات ةاحت قانون من ماررا   (36) المادة نص دسهوريا بأدن المدعي ديع عن إن  ةيف ومن 

 الدوابر من الصادرة ا ةاان أمر عر  الق ن ذو  طمل جأو من هضمنه  ييما الن   أمان الطأن

 طريق عن الن   مةاما عمى – الجنح يي الن   طأون ظرهن الهي ال اهرة اسهبنا  بمةاما الجنابيا

 الناةيا من – المدعي نظر وجاا من – الأان النابل صنةيا عدن من سند عمى وذل  وةدة الأان النابل

 ،40 المواد أةاان مع يهأار  النص وأن الجنابيا الدعوى يي خصن باعهباره الماما باذه لم يان الوظيايا
 . ورالدسه من 69 ،68 ،67

 ةاحت قانون من ماررا   (36) المادة بنص قرر قد المقرع اان ولما ذل  عمى ردا   إن  ةيف ومن 

 الأان لمنابل – 2007 لسنا 153 ، 2007 لسنا 74 رقمي بال انونين مأدلا الن   أمان الطأن وإجرابات

 الهي ا ةاان أمر عر  الق ن ذو  طمل عمى بناب أو ناس  هم اب من الن   مةاما من يطمل أن وةده

 الايبا عمى الن   مةاما عمياا اسه رت الهي ال انونيا لممبادئ بالمخالاا الجنح ن   طأون يي هصدر

 عمياا والمسه ر الصةيةا ال انونيا ال واعد ولهرسي ا ةاان هذه يي اممهاا له وو الجنابيا لممواد الأاما

 الهي ال انونيا المبادئ مع ا ةاان اهااق ولضمان لاوالأدا ال انون ولمصمةا ا ةاان لهضارل منأا   وذل 

 الن  . مةاما أرسهاا
 ا مينا بصاهاا وهي الجنابيا الدعوى يي يوصأ خصن الأاما النيابا أن عمي  المسه ر إن ةيف ومن 

 لذا ، خاصا مصمةا خصومه  وراب من يبءي ح عادو خصن المجهمع عن والناببا الأموميا الدعوى عمى
 ذل  يي ي يدها وما عمي ، المةاون المهان لمصمةا أو احهاان لمصمةا الجنابيا ا ةاان يي هطأن أن لاا اان

 صري . نظريا وليست ة ي يا لمصمةاا هذه هاون أن قرط سوى
 طأن  يءدو وبالهالي الأان النابل ةياديا بأدن المدعي ل وو أنيم ين ذل  اان مهى إن  ةيف ومن 

 لممةاما. عن  همهات ثن ومن مةم  إير يي ا سا  هذا عمى وال ابن إلي  مقارال النص دسهوريا بأدن
 ةان ضوب يي المةاما هذه قضاب يإن يي  المطأون ال رار هنايذ وق  طمل عن إن  ةيف ومن 
 وق  لطمل يمزن أن  عمى اسه ر قد – الدولا مجم  بق ن 1972 لسنا 47 رقن ال انون من 49 المادة

 هدارااا. يهأذر نهابج ال رار هنايذ عمى يهرهل وأن هبرره جديا أسبال إلي الطمل يسهند أن الهنايذ
 مةاما أمان الطأن وإجرابات ةاحت من ماررا   (36) المادة يإن الجديا ران عن إن  ةيف ومن 

 لسنا 23 رقن بال انون والمأدلا 1981 لسنا 170 رقن بال انون المضايا 1959 لسنا 57 رقن الن  

 أن: عمى هنص 2007 لسنا 153 رقن يال انون 2007 لسنا 74 رقن بال انون ثن 1992
(1) ................. 
 الجنايات مةاان من أاثر أو مةاما أمان ......... المسه ناا الجنح مةاما أةاان يي الطأن ياون (2)

 هذه من ينصح ييما مسبل ب رار لهاصو مقورة إريا يي منأ دة ال اهرة اسهبنا  بمةاما
 أماماا بالجمسا لنظرها ا خرى الطأون إةالا وله رير موضوعا   أو قان   قبول  يون من نالطأو

 السرعا. وج  عمى وذل 
 رأت يإذا الن   مةاما قضاب يي الم ررة المسه رة ال انونيا بالمبادئ احلهزان المةاان هم  وعمى

  الهي با سبال مقاوعا الدعوى وهةي أن عمياا وجل الن   مةاما قرره  مسه ر قانوني مبدأ عن الأدوو
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 السمطا قانون من الرابأا المادة ب  ه ضي ما عماوإل الن   مةاما ربي  إلي الأدوو ذل  أجماا من رأت

 ال ضابيا.
 هم اب من سواب وةده الأان يممنابل الساب ا الا رة ب ةاان احلهزان دون الطأن يي المةاان هم  قضت يإذا

 لممواد الأاما الايبا عمى ا مر عر  الن   مةاما من يطمل أن الق ن و ذ طمل عمى بناب أو ناس 

 المسه رة المبادئ من قانوني لمبدأ المأرو  الةان مخالاا لمايبا هبين يإذا الةان، هذا يي لمنظر الجنابيا

 قبوو بأدن قضت الةان إقرار الايبا رأت وإذا الطأن، يي مجددا   وةامت لءه أ الن   مةاما قررهاا الهي

 با سبال بمذاره مقاوعا   الةان هاري  من يوما   سهين خنو الأان النابل من الطمل يريع أن ويجل الطمل،

 ...". ا قو عمى عان مةان من عمياا موقع
 الاصو وسرعا الن   مةاما عن الألب  هخاي يي من  رإبا المقرع أن المه دن النص من والمسهااد

 المسه ناا الجنح أةاان يي الطأون بنظر احخهصاص ن و اره ى ي د نطأو من أماماا مأرو  هو ييما

 هذه عمى هسر  أن عمى ال اهرة اسهبنا  بمةاما الجنايات بمةاان مأينا دوابر إلي الن   مةاما من
 الن  . مةاما بنظرها هخهص والهي بالن   بالطأن المهأم ا ا ةاان ذات الطأون
 الن  ، مةاما قضاب يي المسه رة بالمبادئ أةااماا يي إلياا مقارال المةاان الهزان بوجول قضى اما

 ربي  إلي با سبال مقاوعا الدعوى إةالا عمياا وجل مسه ر مبدأ عن الأدوو المةاان هذه رأت يإن

 قانون من (4) المادة نص ةسل الجنابيا لممواد الأاما الايبا إلي الدعوى إلةالا وذل  الن   مةاما

 ا.ال ضابي السمطا
 المقرع خوو ي د الن   مةاما قضاب يي المسه رة لممبادئ بالمخالاا الطأن يي الاصو ةالا ويي

 أمر عر  الن   مةاما من يطمل أن الق ن ذو  طمل عمى بناب أو ناس  هم اب من – وةده الأان النابل

 وةامت ألءه  الن   مبادئل مخالاه  لاا هبين يإن يي  لمنظر الجنابيا لممواد الأاما الايبا عمى الةان هذا

 الأان. النابل طمل قبوو بأدن ه ضي يإناا الةان إقرار رأت وإن الطأن يي مجددا  
 طمبات من إلي  ي دن ما جديا مدى ه دير سمطا يمم  الأان النابل يإن المه دن لمنص طب ا   إن  ةيف ومن

 عمى وبناب الن  ، مةاما عمى الجنح ن   طأون يي الصادرة ا ةاان أمر بأر  المهأم ا الق ن ذو 

 أن يهأين الق ن هذا يي قراره أن إح الجديا إير الطمبات ري  يمم  اان وإن الأان النابل يإن السمطا هذه
 لم رار مبررة الوقت نا  يي وهاون ، موضوعي وجود لاا وواقأيا قانونيا أسبال من أسا  عمى ي ون

 احخهصاص. هذا الأان النابل المقرع منح أجم  من الذ  انالأ الصالح يسهاد  أن يجل والذ  يهخذه الذ 
 المواعيد خنو ه دن قد اان المدعي أن ا وراق ظاهر من الباد  واان ذل  اان مهى إن  ةيف ومن

 ق77 لسنا 28802 رقن الطأن يي الصادر الةان أمر لأر  بطمل الأان النابل إلي الم ررة ال انونيا
 ا ةاان من لمأديد مخالاه  أمر يي لمنظر الجنابيا لممواد الأاما الايبا ىعم لأرض  الن   مةاما عمى

 ولن المطروةا دعواه يي هاصين   أورده الذ  النةو عمى وذل  الن   مةاما عمياا اسه رت الهي والمبادئ
   الن مةاما عمى طمب  عر  يي ةق لممدعي نق  قد ياون يإن  ثن ومن عمي ، هرد أو اإلدارة جاا هناره

 ياون وبالهالي الن  ، أمان الطأن وإجرابات ةاحت قانون من ماررا   (36) المادة ب  ه ضي لما طب ا  

 بالمخالاا ا وراق من الظاهر ةسل – صدر قد الةالا هذه يي المدعي طمل عر  الأان النابل ري 

 الن   مةاما عن دياج أسبال عمى ه ون الهي الطمبات ةجل سمطا الأان النابل يخوو لن ةيف – لم انون

 والمسه ر الصةيةا ال انونيا المبادئ إرساب هسهوجل الهي الأاما لممصمةا إهدار ذل  عمى هرهل وأح

 عمياا.
 الهنايذ. وق  طمل يي الجديا ران يهواير سبق لما إن  ةيف ومن
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 من يي  المطأون ال رار هنايذ يي احسهمرار عمى يهرهل لما بدوره مهواير يإن  احسهأجاو ران عن أما
 قد ياون أن يمان ما رإن الن   مةاما عمى عرضا المراد الةان هةصن يي ههمثو هدارااا يهأذر نهابج
 ل  يمان ال انون اام  ةق من المدعي ةرمان إلي باإلضايا مسه رة قانونيا لمبادئ مخالاا من هضمن 
 برابه . إلثبات دياع أوج  ه دين بموجب 
 هنايذ بوق  ه ضي المةاما يإن واحسهأجاو الجديا راني الهنايذ وق  لطمل هواير وقد إن  ةيف ومن

 قانون من (286) المادة بنص عمن   إعنن وبدون بمسوده  الةان بهنايذ وه مر يي  المطأون ال رار

 الطمل. هذا مصرويات اإلدارة جاا وبإلزان المرايأات
 " فلهــذه األسبــاب"  

 الديع بأدن اخهصاصاا وحبيا  بنظر الدعوى وباخهصاصاا. أوح : بري  حكمت المحكمة:
 وثانيا : عدن قبوو طمل الهدخو وألزمت المهدخو مصرويات هدخم .

وثالثا : ب بوو الدعوى قان  وبوق  هنايتذ ال ترار المطأتون ييت  بتري  طمتل المتدعي عتر  أمتر الةاتن 
رة المقار إلي  عمى مةامتا التن   ومتا يهرهتل الصادر عن الدابرة الجنابيا الثانيا بمةاما اسهبنا  ال اه

عمى ذلت  متن آثتار، وأمترت بهنايتذ الةاتن الصتادر يتي هتذا القتق بمستوده  وبتدون إعتنن وألزمتت جاتا 
اإلدارة مصرويات هذا الطمل وبإةالا التدعوى يتي القتق الموضتوعي إلتي هيبتا ماوضتي الدولتا إلعتداد 

 ه رير بالرأ  ال انوني يي طمل اإللءاب.
 

 ربي  المةاما         رهير المةاماسا
 


