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 احملكمة الدستورية العليا

ـــدة یـــوم الســـبت  ـــة المنعق ، م٢٠٢١ســـنة  فبرایـــرمـــن  الســـادسالجلســـة العلن
ع والعشرنالمواف    هـ. ١٤٤٢سنة  جماد اآلخرةمن  الرا
  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة

تور عــادل عمــر شــر وعضــوية ندر الســادة المستشــارن: الــد ــولس فهمــى إســ ف و
تور دمحم عمـــاد النجـــار  تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل و والـــد وخالـــد أحمـــد رأفـــت الـــد

تورة فاطمة دمحم أحمد الرزاز   نواب رئيس احملكمة        والد
  رئيس هيئة املفوضني           شیرن حافظ فرهودمستشار / ال ستاذةاأل وحضور
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا مـــة الدســـتورة العل  ٤٠لســـنة  ٩٢بـــرقم  فـــى الـــدعو المقیـــدة بجـــدول المح

ة  مة عد ، "دستورة"قضائ حیرة القضاء اإلأن أحالت مح ـال مهـا الصـادردار   ح
ة ١٤لسنة  ٤٠٩٠ملف الدعو رقم ، ٢٨/٥/٢٠١٨بجلسة    .قضائ

  املقامة من
ع محجوبالسید عبد ال : ورثة   وهم: ،سم
ع محجوب - ١  شرف السید عبد السم
ع محجوب خالد - ٢  السید عبد السم
ع محجوب هشام - ٣  السید عبد السم
ع محجوب عبد المنعم - ٤  السید عبد السم
ع محجوب محمـد - ٥  السید عبد السم
ع محجوب إیناس - ٦  السید عبد السم
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ـــة مهـــد دمحم فـــر  - ٧ صفته، عـــن نفســـها ،جدر ــــو ة علـــى ــــ ـــبنهاا وصـــ ــــالقاصا ــــــ ر ـــ
ع م السید عبد السم  محجوب إبراه

  ضــد
  ة ــــــــر الداخلیـــــــــوز – ١
حیرة  – ٢   مدیر أمن ال
وم حمادة  – ٣ ز    مأمور مر
وم حمادة – ٤ ة  ة الحسب ا   الن
  

  اإلجـراءات
 ر بتـــــارخ تـــــاب٢٠١٨ســـــنة  الثـــــانى مـــــن أكتـــــو مـــــة  ، ورد إلـــــى قلـــــم  المح

ــــا،  عــــد أن قضــــت  ١٤لســــنة  ٤٠٩٠لــــف الــــدعو رقــــم مالدســــتورة العل ة،  قضــــائ
حیرة ــــال مــــة القضــــاء اإلدار  ــــا، ٢٨/٥/٢٠١٨بجلســــة  ،مح ًق ، بوقــــف الــــدعو تعل

ـــا، للفصـــل فـــى دســـتورة  مـــة الدســـتورة العل غیـــر رســـوم إلـــى المح وٕاحالـــة األوراق 
عــة، والفقــرة األخیــرة مــن المــاد ة العاشــرة مــن الفقــرتین الثالثــة والخامســة مــن المــادة الرا

  فى شأن األسلحة والذخائر. ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤القانون رقم 
  

رة   ا الدولة مذ م ب فیها، طلبت وقدمت هیئة قضا . رفضالح   الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
مـــة    محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ـــدعو علـــى النحـــو المبـــین  وُنظـــرت ال

م فی   ها بجلسة الیوم.إصدار الح
  

  احملكمة
  طالع على األوراق، والمداولة.عد اال  

م اإلحالــــــةعلى ما یتبین من  –حیث إن الوقائع تتحصل  وسائر  ح
انوا قد أقام فى أن –األوراق  و ــــــــــــالدع ،٢٦/١٢/٢٠١٣خ ـــــــبتاروا ـــــالمدعین، 
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مة القض ١٤لسنة  ٤٠٩٠رقم  ة، أمام مح حیرةقضائ ال م  ،اء اإلدار  طالبین الح
ةبإلزام  أن تؤد وزارة الداخل ًضا عن یلإ،  مة هم تعو سالح مورثهم، وما لح بهم ق

ة ة وأدب ع لمدیرة هذا النتیجة فقد ، من أضرار ماد سالح من مخزن السالح التا
ان  ان المدعون فى دعواهم أن مورثهم  حیرة. وأ الح بإحراز سمرخًصا له أمن ال

 ، م، ٣/١١/٢٠٠١بتارخ  وٕاثر وفاتهنار وم لالسالح  قاموا بتسل ز شرطة  مر
ة  وٕاذ تبین لهم فقد هذا السالح من مستودعه، فقد أقاموا ،حمادة دعواهم الموضوع

التعوض ، ٢٦/١٢/٢٠١٣بتارخ  م لهم  ام طالبین الح على سند من أح
ة ا ة المتبوع عن أعمالمسئول عه اللتقصیرة ومسئول التى انتظمها نصا  ،تا
جلسة  ) من القانون المدنى.١٧٤، ١٦٣المادتین ( ، قضت ٢٨/٥/٢٠١٨و

ا للفصل فى  مة الدستورة العل ، وٕاحالة أوراقها إلى المح مة بوقف الدعو المح
عة، والفقرة األخیرة من المادة  دستورة الفقرتین الثالثة والخامسة من المادة الرا

م . فى شأن األسلحة والذخائر ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤ن رقم العاشرة من القانو  وأورد ح
قم المدعون  مدوناتهفى اإلحالة  الورثة الشرعیین لمالك  صفتهم –أنه "وٕاذ لم 

نوات من اتخاذ إجراءات التصرف فى السالح خالل خمس س –السالح المتوفى 
مه لقسم الشرطة  ار وز تارخ تسل ة ارة الالمختص، مما أد إلى اعت مثا ة ذلك  داخل

ة السالح للمنهم تنازل  ة، وسقو حقهم عن ملك فى دولة ممثلة فى وزارة الداخل
) من ١٠(و )٤ى المادتین (نص وذلك وف ،اقتصاء التعوض عن هذا السالح

  .فى شأن األسلحة والذخائر" ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤القانون رقم 
  

فى شأن األسلحة  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤) من القانون رقم ٤وحیث إن المادة (
القانونین رقمى والذخائر  تنص على  ١٩٧٨لسنة  ٢٦و ١٩٥٨لسنة  ٧٥المستبدلة 

ص أو تقصیر مدته أو قصره على لوز  أن " ه رفض الترخ ة أو من ینی ر الداخل
أ شر یراه    .أنواع معینة من األسلحة أو تقییده 
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ص مؤقتً  ون قرار الوزر  ،هؤ ا أو إلغاوله سحب الترخ رفض منح بو
ه أو الغا ص أو سح    .اه مسبً ؤ الترخ

سلم السالح لغب واإلوعلى المرخص له فى حالتى السح لى مقر إاء أن 
قع فى دائرته محل  س الذ  ه  ،قامتهإالبول غیره من وله أن یتصرف ف ع أو  الب

ازته أو تجارته أو صناعتلى شخص مرخص إالتصرفات  ه خالل له فى ح
مه أسبوعین من تار اإللغاء أو السحب ما لم ینص فى القرار على تسل خ إعالنه 

حدده. س الذ    فوًرا مقر البول
س خالل  قسم البول وللمرخص له أن یتصرف فى السالح الذ أودعه 

سسنة من  مه إلى البول سر له التصرف خالل هذه المدة  ،تارخ تسل فإذا لم یت
ة وتحسب  ،السالح وسقط حقه فى التعوض اعتبر ذلك تنازًال منه للدولة عن ملك

ة إلى القّص  النس اًرا من تارخ إذن مدة السنة  ة اعت مى األهل الجهات ر وعد
التصرف فى السال   ح.المختصة 

ة   ". وتخصص األسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخل
  

ص ملغًّ  ") من القانون ذاته على أن ١٠وتنص المادة رقم ( ا عتبر الترخ
ة:   فى األحوال اآلت

    فقد السالح.  ) أ(
ًقا للقانون.  ) ب(  التصرف فى السالح ط
  الوفاة.  ) ج(

ام الواردة فى الفقرات الثالث األخیرة من  وتسر على ذو الشأن األح
رف فى السالح خمس ـــعلى أن تكون مدة التص ،ون ـــــ) من هذا القان٤المادة (
  ." سنوات
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م اإلحالة  وصحتها الفقرتان  –المحالة  على النصوص ینعىوحیث إن ح
عة والخامسة من المادة ( ة من المادة (٤الرا ) من القانون رقم ١٠)، والفقرة الثان

القانونین رقمى  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤ لسنة  ٧٥فى شأن األسلحة والذخائر المستبدلة 
) من ٩٤، ٤٠، ٣٥، ٣٣مخالفتها نصوص المواد ( – ١٩٧٨لسنة  ٢٦و ١٩٥٨

ما قرر  ار مضى الته من الدستور، ف النصوص المحالةاعت ، تنازًال مدتین المبینتین 
ة السالح وسقو حقه ذو المرخص له أو من من  فى  مالشأن للدولة عن ملك

ض، وتخصص األسلحة التى آلت إلى الدول ة.التعو   ة لوزارة الداخل
  

ناطهــا و الدســتورة، وهــى شــر لقبولهــا، مـــــــــة فــى الدعـــــــالمصلحإن وحیــث   
مــــة  – ــــه قضــــاء هــــذه المح ــــین  -علــــى مــــا جــــر  ــــا بینهــــا و ــــون ثمــــة ارت أن 

ـــأن القائمـــة  المصـــلحة ة، وذلـــك  ـــم فـــى فـــى الـــدعو الموضـــوع المســـألة یـــؤثر الح
ات المرت علىالدستورة  مـة الموضطـالطل سـتو  .وعـــة بهـا والمطروحـة علـى مح و

مة ع فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعو قد اتصلت ن طر الـدفع أو المح
ـا هـى وحـدها التـى تتحـــر تـوافر شـر  عن طر اإلحالة. مة الدسـتورة العل والمح

ــــدعو ا ــــك لدســــتورة للتثبــــت مــــن شــــرو قبولهـــــا.المصــــلحة فــــى ال أن  :ومــــؤد ذل
مـــــــة الموضــــــــــاإلحال مـــة الدســـتورة العلیــــــــــة مـــن مح ذاتها ا ال تفیـــد بـــــــــــــوع إلـــى المح

ـاس الـنص  قـدر انع توافر المصلحة، بل الزمه أن هذه الدعو ال تكـون مقبولـة إال 
ـــم فـــى المطـــاعن الدســـتورة  ـــون الح التشـــرعى المحـــال علـــى النـــزاع الموضـــوعى، ف

مــة الموضــوع وتــوافر زًمــا للفصــل فــى ذلــك النــزاع، فــال ال تــالزم بــین اإلحالــة مــن مح
ن للفصل ف شأنه شـبهة عـدم هذه المصلحة، فإذا لم  ى دستورة النص الذ ثارت 

ــاس علــى النــزاع الموضــوعى، فــإن الــدعو  مــة الموضـــــــــوع  انع الدســتورة لــد مح
مـة علـى أن المصـلحة فـى  .الدستورة تكون غیر مقبولة ما جـر قضـاء هـذه المح

ــم فــى المســألة الدســتورة الزًمــا للفصــل ــون الح فــى  الــدعو الدســتورة قوامهــا أن 
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أكملهــا أو فــى شــ منهــا فــى الــدعو  ــة تــدور حولهــا الخصــومة  ــة أو فرع ل مســألة 
ة.    الموضوع

  

ة تــدور    ــات المــدعین فــى الــدعو الموضــوع انــت طل ــان مــا تقــدم، و متــى 
ة التقصـــیرة  ـــام المســـئول ـــا ألح ًق حـــول طلـــب التعـــوض عـــن فقـــد ســـالح مـــورثهم ط

ة المتبوع عن أعم عـه.ومسئول انـ ال تا مـة و ـة المطروحـة علـى مح ت المسـألة األول
ضــهم عــن اســتمرار الموضــوع هــى  ــن تعو م ــة المــدعین لســالح مــورثهم حتــى  ملك

الفصـل فــى دســتورة  فقـده، ومــن ثـم یتحقــ شـر المصــلحة فــى الـدعو المعروضــة 
عة مـن المـادة (الفقصدر  ـة مـن المـادة ()، و ٤رة الرا ) مـن القـانون رقـم ١٠الفقـرة الثان
القـــانونین رقمـــى  ١٩٥٤ســـنة ل ٣٩٤  ٧٥فـــى شـــأن األســـلحة والـــذخائر المســـتبدلتین 
مـــا تضـــمنتاه مـــن اعت ١٩٧٨لســـنة  ٢٦و ١٩٥٨لســـنة  ســـر ـــار عـــدمف التصـــرف  ت

أو إلغــاء  لــد الشــرطة لســحب فــى ســالح نــار أودعخــالل المــدتین المبینتــین بهمــا، 
ــة ص حــائزه، تنــازًال منــه أو مــن ذو الشــأن، للدولــة عــن ملك الســالح، وســقو  تــرخ

ـــم لالحـــ فـــى التعـــوض عنـــه، دون الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة ذاتهـــا،  عـــدم نعـــى ح
ص األسلح مقتضـــى نـــص الفقـــرة  –التـــى آلـــت إلـــى الدولـــة  ةـــــــــاإلحالـــة علـــى تخصـــ

عة  أ –الرا ة،    .ة مناعٍ لوزارة الداخل
  

عــة مــن المــادة (صــدر وحیــث إن البــین مــن نــص    انون ) مــن القــ٤الفقــرة الرا
مهـــاالتـــى أحالـــت فـــى شـــأن األســـلحة والـــذخائر،  ١٩٥٤ لســـنة ٣٩٤رقـــم  الفقـــرة  لح

ـــة مـــن المـــادة رقـــم ( ـــار للدولـــة عـــن ١٠الثان ) مـــن القـــانون ذاتـــه، أن التنـــازل االعت
سر التصالسالح،  ه مــــــــــإذا لم یت ـان مرخرف ف ًصـا لـه إحـرازه خـالل مـدة سـنة، من 
الشـــرطة، ال  مقـــرس ســـنوات، مـــن تـــارخ إیداعـــه ذو الشـــأن خـــالل مـــدة خمـــأو مـــن 

ــ ــات التكمیل ة المنصــوص علیهــا فــى الفقــرة األولــى مــن المــادة ینــدرج فــى عــداد العقو
ــالنظر إلــى أن امتثــال) مــن قــانون األســلحة والــذخائر الســ٣٠( انــه،  ــان  الف ب مــن 
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ه،  ، أو ذو سالح نار مه لمقرمرخًصا له  ص التـرخ فى حال سحب ،الشرطة بتسل
ذلــك ) مـن ٤ررة بــنص الفقـرة الثالثـة مـن المـادة (ــــــــــــ، خـالل المـدة المقهأو إلغائـ مؤقًتـا

ـــام القـــانون  القـــانون، طـــاب أح مله أ مـــن النـــواهى المؤثمـــة شـــال تو  ،هـــو تصـــرف 
ــه ــار  .القــانون المشــار إل ، ال یــدخل فــى للدولــة عــن الســالحمــا أن التنــازل االعت

ـــة نـــه قـــد ُســـلم لول التـــدابیر االحترازـــة، مـــادام أمـــد الشـــرطة، فـــى  مقـــروأودع طواع
ل أخطـارً هـذا النحـوفـإن إیداعـه علـى ومن ثـم المواعید المقررة قانوًنا،  شـ تحـتم  ا، ال 

قـ ـة مواجهتهــا. لتــدبیر احتــراز أ اع إ ــار عــن أخــر ومــن ناح ، فــإن التنــازل االعت
ــة الســالح إلــى الدولــة، حــال  ازتهــاملك حســب  وألــه، مــدة ســنة،  ح خمــس ســنوات، 

ــه،  ســر التصــرف ف ســبب  ال یــدخلاألحــوال، دون أن یت ــازة المنقــول  فــى مفهــوم ح
اب  ــــة، المعــــدودة ســــبًا مــــن أســــ حســــن ن ح و عتبــــر مــــن ســــب الملكصــــح ــــة، وال 

قاتها، إذ إ ـام الفقـرة الثالثـة مـن المـادة (تطب مقتضـى أح ازة الدولـة للسـالح،  ) ٤ن ح
ة، ال تنشـئ بـذاتها للحـائز حـ  ـازة عرضـ سـت إال ح من قانون األسلحة والذخائر، ل

ـــة الســـالح مهمـــا اســـتطالت مـــدتها.  ـــة ملك ـــار عـــن ملك ومـــن ثـــم فـــإن التنـــازل االعت
انهـــــــــفـى األح –إلـى الدولــة السـالح  ــة، –ا ــــــــوال السـالف ب صــه لـوزارة الداخل  وتخص

ــو  عــدو أن  ســر لمالكــهكیتــه، لمل ن نزًعــاال  ــه إذا لــم یت ، خــالل المــدتین التصــرف ف
انـالزمانیتین  ان سـبب ذلـك، ومهمـا  انهما، أًّا  سـته، السالف ب ت الظـروف التـى ال
ة الناش وسقو حقه ة واألدب   .ئة عن نزع ملكیتهفى التعوض عن األضرار الماد

  

ــة الخاصــة إعــالءً  وحیــث إن الدســتور،   فــل حمایتهــا  ،مــن جهتــه لــدور الملك
ـان أم أجنبًّـا  –لكل فرد  ناء، ثولـم یجـز المسـاس بهـا إال علـى سـبیل االسـت –وطنًّا 

مهـا، لیخـتص صـاحبها دون غیـره بثمارهـا ومنتجاتهـا  قتضـیها تنظ وفى الحدود التى 
س بیـده سـند ناقـل عنها معتد، وال  هوملحقاتها، فال یرد ینابـذ سـلطته فـى شـأنها مـن لـ
عتصـــم بهـــا  مـــن دون اآلخـــرن، ولیلـــتمس مـــن الدســـتور وســـائل حمایتهـــا التـــى لهـــا، ل

ـار لهـا ســــا تعـــــــا، وتقیهـــــا علـى أداء دورهـــــتعینه ـان ذلـك بنقضهـــــرض األغ ا ـــــــــــواء 
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انت عد جائًزاأو  وال  ،أن ینـال المشـرع مـن عناصـرهاالتـالى  قاصها من أطرافها؛ ولم 
عتهــا أو یج غیــر مــن طب فصــلها عــن أجزائهــاردهــا مــن لوازمأن  أو یــدمر  هــا، وال أن 

اشـــرة الحقـــوق التـــى تتفـــرع عنهـــا فـــى غیـــر ضـــرورة تقتضـــیها  قیـــد مـــن م أصـــلها، أو 
ــون العــدوان  ــة، و ــة ضــماناتها الجوهر ــة، ودون ذلــك تفقــد الملك فتهــا االجتماع وظ

انها أدخل إلى مصادرتها. ،غصًاعلیها    وافتئاًتا على 
  

تهــا. واألصــل فــى  وحیــث إن   ًطا لحر ــا لكــل ســلطة وضــا عتبــر مآً الدســتور 
مــا یــرد عنهــا  مــا بینهــا، و طــة ف ارهــا مترا اعت النصــوص التــى یتضــمنها أنهــا تؤخــذ 

فــل اتســاقها فــى إطــار وحــدة عضــو ة تضــمها، وال تفــرق بــین التنــافر والتعــارض، و
ــان الدســتور إ ل تنــاغم توجهاتهــا الزًمــا.أجزائهــا، بــل تجعــ ) ٣٥ذ نــص فــى المــادة (و

ـــة الخاص" علـــى أن  ــــالملك فـــول اإلرثوحـــ  ،ة مصـــونةـــــــــ ، فقـــد دل بـــذلك " فیهـــا م
عتبـــر مـــن عناصـــر  ة،  ـــاد میراًثـــا فـــى حـــدود أنصـــبتهم الشـــرع علـــى أن مـــا یـــؤول للع

  منها.یتهم التى ال یجوز ألحد أن ینال ملك
  

ـاوحیث إن المقرر فى قضـا   مـة الدسـتورة العل القـول  ولـئن جـازأنـه  ء المح
ـــة  م الحقـــوق، أنهـــا ســـلطة تقدیر ـــأن األصـــل فـــى ســـلطة المشـــرع فـــى موضـــوع تنظـــ

مرجًحا من بینها ما یـراه أكفـل لتحقیـ  ،فاضل المشرع من خاللها بین بدائل متعددة
م  المصالح المشروعة التى قصد إلى حمایتها، إال أن الحـدود التـى یبلغهـا هـذا التنظـ

حال أن  انطوائهـا  –مداها  –تجاوز ال یجوز  ة، وٕاال تعین القـول  اتها المنطق متطل
مـا یجـاوز على ما ُ  ـة ف ة من أصحابها، لمـا مـؤداه حظـر تقییـد الملك عد "أخًذا" للملك

اهـا، یتعـین  ـة، وأن التعـوض عـن حرمـان صـاحبها مـن مزا فتها االجتماع نطاق وظ
فوًال وجابًرا  ون م   تعطیل االنتفاع بها.لألضرار الناشئة عن أن 

  

مـة أن المصـادرة علـى مـا ی   ین مـن بـتوحیث إن المقرر فى قضـاء هـذه المح
مصـــــادرة عامـــــة تتنـــــاول إمـــــا أن تكـــــون  - ٢٠١٤) مـــــن دســـــتور ٤٠(المـــــادة نـــــص 
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ة لش ة لكامل الذمة المال  خص معـین، أو حصـة علـى الشـیوع فیهـا،العناصر اإلیجاب
عهــا علــى اإلطــالق. وإ  ــون وهــذه ال یجــوز توق اء معینــة  محلهــا شــیًئامــا أن  أو أشــ

ـم قضـائى، ولـو  بذواتها، ح عهـا إال  وهذه هـى المصـادرة الخاصـة التـى ال یجـوز توق
التالى المساس بها إال من خـالل  حـ التقاضـى حتـى ال ان جزاًء مدنًّا، وال یجوز 

ــة التــى یتصــدرها حــ الــدفاع، لیــتم الفصــل فــى هــ ذه تنحســر عنهــا ضــماناته الجوهر
اتها أو نفیها  –الحقوق  س  –سواء بإث على ضوء نظرة محایدة تحوطها، ووف مقـای

ــذلك فــإن عمــوم نــص المــادة ( ط حــددها المشــرع ســلًفا.  ، الدســتور) مــن ٤٠وضــوا
ـم قضـائى بهـا، غیـر مقیـد  مؤداه أن تعلی جواز المصـادرة الخاصـة علـى صـدور ح

ـم األحوال التـى تكـون هـذه المصـادرة فیهـا عقاًـ ـون الح ا تقـرر بـنص جنـائى، بـل 
عـــة هـــذه المصـــادرة أو  انـــت طب ـــل صـــورها، وذلـــك أًـــا  القضـــائى بهـــا الزًمـــا فـــى 

  أغراضها.
  

ة من المـادة ( –وحیث إن خضوع الدولة للقانون    ) ٩٤وفًقا لنص الفقرة الثان
م بهـا فـى الـد -من الدستور  عتبـر التسـل ـالحقوق التـى  ول مؤداه أال تخل تشـرعاتها 

ـــة، ـــام الدولـــة القانون ـــا لق ـــة مفترًضـــا أولًّ مقراط ة لصـــون حقـــوق وضـــمان الد ة أساســـ
رامته وشخصیته المتكاملةاإلنسا ندر  ،ن و ـالنظر ج تحتها طائفـة و مـن الحقـوق تعـد 

فل ة التـى  الحرـة الشخصـ قة الصلة  وناتها، وث ـة إلى م هـا الدسـتور، ومنحهـا الرعا
یًدا لقاألوف ون اى واألشمل تو الء على أموالمتها، ومنها أال  ـ الست ًدا، بذواتها مؤ
ـة تعلـو إإذ  قواعـد قانون ـل تصـرفاتها وأعمالهـا  ة هى التى تتقید فـى  ن الدولة القانون

مجاوزتها. م نشاطها  ستق   علیها، فال 
  

مـــة أن  وحیـــث إن   ة المقـــرر فـــى قضـــاء هـــذه المح ـــار الحـــ فـــى الترضـــ إن
ة ســواء  مها فــى وجــه اقتضــابتــداًء، أو بإقامــة العراقیــل  امنعهــالقضــائ ائها، أو بتقــد

اطئـــة قواعـــد إـــة دون مســـوغ، أمتراخ مت ـــةو بإحاطتهـــا  ـــ جرائ ذاتهـــا  ة فـــىتكـــون معی
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فرضـــها الدســـتور والقـــانون  وعـــدجوهرـــة، ال  صـــفة ـــة التـــى  ـــون إهـــداًرا للحما أن 
ــــة فــــى ــــاًرا للعدال ــــي وقــــع العــــدوان علیهــــا، وٕان جــــوهر خصائصــــها وأدق  للحقــــوق الت

ـان طرـ ال لمـا  وجـه خـاص  طعـن القضـائى لـرد األمـور إلـي نصـابها توجهاتها، و
س الزًمـــا إل منـــتج. ممتنًعـــا أو غیـــر ـــان مـــن المقـــرر أنـــه لـــ ـــار العدالـــة، وٕاهـــدار و ن

اتهــا  قــع العــدوان علــى موج اتهــا أن  ذلــك أن الســلطة  ،مــن جهــة القضــاء ذاتهــامتطل
ة أو التنفیذ ة، التشرع ة القضـائ حـول دون بلـوغ الترضـ ة قد تفرض من العوائ ما 

ــ حرمــان الشــخص مــن إقامــ إطــار مــن  ة دعــواه، أو مــن نظرهــا فــىســواء عــن طر
مة. ة السل ة، ووف الوسائل القانون   الموضوع

  

ـــه فـــى قضــــــــــــــوحیـــث إن مـــن المستق   إذ حـــدد أنـــه مـــة المح هـــذه اءــــــــــــر عل
ة والیتهالدستور لكل من  ة والقضائ  ا، ورسـم تخومهـا، فـال یجـوزــــــــالسلطتین التشرع

اشر مهاًما اختص بها الدست اطالً إلحداهما أن ت   .ور غیرها، وٕاال وقع عملها 
  

ـــــان النصـــــان اللـــــذان    ـــــان مـــــا تقـــــدم، و تحـــــدد بهمـــــا نطـــــاق الـــــدعو متـــــى 
ــــة المقــــررة لالمعروضــــة، قــــد نــــاال مــــن  ــــة الحما ــــدها مــــن  ،الخاصــــةحــــ الملك بتجر

ها ســر جوهرهــا، إذ أعاقــا اســتمرارها لــذو ، ملكهــمالســالح  تصــرفهم فــى لمجــرد عــدم ت
ـة محـددة،  .واقعـة حـال أنهـا خالل مـدة زمن عتهـا عـن عناصـر ذلـك الحـ طب  تخـرج 

ة السالح وعل النصان ـه ملك نـة علـى لذو ـه التصـرف م  صـفة تحـددها مـدة خـالل ف

عـة مـن عـدل نحو على المتصرف، ـة، حـ طب فانحـل ذلـك  ،هخصائصـ ونـاقض الملك
ـم  غیـرمصـادرته،  اًتـا علـى مـال خـاص، أدخـل إلـىفتئواالح ذاته،  عدواًنا على ح

ـه اسـتقاللها،یخـل مـا  ،القضـاء جهتـىقضائى مـن إحـد محـاكم  مـن عـدوان  لمـا ف
مـا قـر  ا.محجوز له اختصاص دستور  على وران  ان النصان المذ راه مـن سـقو و

، قـــد أهـــدرا اء التعـــوض عـــن نـــزع ملكیـــتهم للســـالحقتضـــطبین بهمـــا فـــى احـــ المخـــا
ـــات  ـــانو موج ـــة للق ـــدأ خضـــوع الدول ـــرا الحـــ فـــىن، مب ة الحصـــول علـــى  وأن الترضـــ
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ة الكاملـة غـدو القضائ محـددان نطاًقـا علـى مـا سـلف ال – انــــــــــالنصهـذان ، ومـن ثـم 
انــــه  ــــام المــــواد (مخــــالفین أل -ب ) مــــن الدســــتور ١٨٤ ،٩٧ ،٩٤ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٣ح
  القائم.

  

عــة مــن المــادة (نــص وحیــث إن عجــز     ٣٩٤انون رقــم ) مــن القــ٤الفقــرة الرا
لســــنة  ٧٥ ىالقــــانونین رقمــــ بدلةســــلحة والــــذخائر المســــتشــــأن األ فــــى ١٩٥٤ لســــنة
طـان ا ،لخامسة من المـادة ذاتهـارة اـــــــــــــــــــــــ، والفق١٩٧٨ لسنة ٢٦و ١٩٥٨ اًطـا یرت رت

عـة مـن المـادة (صدر قبل التجزئة ال  المقضـى ذلـك القـانون  ) مـن٤نص الفقرة الرا
انـا  سـقوطهما، ترتیًـا علـى زوال الـنص القـانونى الـذ  ـم  عدم دستورتها، فـإن الح

و  ه،    . ن حتًمایتساندان إل
  

مــــة تقــــدیًرا منهــــا لألثـــر المترتــــب علــــى   عــــدم  وحیـــث إن هــــذه المح القضــــاء 
عــة مـن المــادة الفقـرة صــدر نصـىدسـتورة  ــة مـن المــادة)، و ٤( الرا ) ١٠( الفقـرة الثان
و الســالف ســلحة والــذخائر علــى النحــاألشــأن  فــي ١٩٥٤لســنة ٣٩٤قــانون رقــممــن ال

ة تحقیـ االسـتقرار للمرا انه، وأهم امهمـاب ـة التـي نشـأت عـن تطبیـ أح ، كـز القانون
ـم، ما،منذ تارخ العمل به عمـل السـلطة المخولـة إنهـا تُ ف حتـى تـارخ صـدور هـذا الح
القــانون رقــم ٤٩( لهــا بــنص المــادة ، وتحــدد ١٩٧٩لســنة  ٤٨) مــن قانونهــا الصــادر 

ة تارًخـا لسـران أثـره، وذلـك دون إخـالل  م فى الجرـدة الرسـم الیوم التالي لنشر الح
  استفادة المدعین منه.

  

  فلهذه األسباب
مة: مت المح   ح

عــدم عــة مــن المــادة (قــالفصــدر دســتورة  أوًال :  ــة مــن المــادة )، و ٤رة الرا الفقــرة الثان
فــــــي شــــــأن األســــــلحة والــــــذخائر  ١٩٥٤لســــــنة  ٣٩٤) مــــــن القــــــانون رقــــــم ١٠(

القــــــانونین رقمــــــى  مــــــا  ١٩٧٨لســــــنة  ٢٦و ١٩٥٨ســــــنة ل ٧٥المســــــتبدلتین  ف
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ــار عــدم التصــرف  ح فــى ســال ،بهمــاخــالل المــدتین المبینتــین تضــمنتاه مــن اعت
ص حــائزه، تنــازًال منــه أو مــن  لســحب نــار أودع لــد الشــرطة أو إلغــاء تــرخ

ة السال   ح، وسقو الح فى التعوض عنه.ذو الشأن، للدولة عن ملك
ــا  عــة : ثانً ) مــن القــانون رقــم ٤والفقــرة الخامســة مــن المــادة (ســقو عجــز الفقــرة الرا

ه. ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤   المشار إل
ة  م فىد الیوم التالى لنشر هذا الحثالًثا : بتحدی   ا إلعمال أثره.تارخً الجردة الرسم

  رئيس احملكمة           أمني السر
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